
:گلیم رولی  

 در مورد گلیم فرش می توان گفت یک نوعی از زیر انداز می باشد که تفاوت های زیادی با فرش دارد..

 گلیم فرش ها نسبت به فرش ها سفت تر هستند و الیاف بکار رفته در آن از الیاف کرک و پوست حیوانات است.

 و لذا دارای کمترین ارتفاع خاب بدون پرز دهی هستند.

ماشینی نیز کشیده شد بطوری که ما شاهد بافت گلیم فرش ها بصورت گلیم رولی هستیم.بافت گلیم به صنعت   

 کیفیت بافت گلیم فرش ها بدلیل بافت ماشینی متفاوت است که می بایست این عوامل را شناخته و تشخیص دهیم.

 گلیم فرش دستباف:

اند اطالعات صحیحی در دسترس نیست. اینکه دقیقا ابتدا در کدام مناطق ایران گلیم ها بافت زده شده  

 اما بیشتر بافت گلیم فرش بر می گردد به مردم عشایر نشین 

در نقشه ی گلیم فرش ها تقارن و تناسب طرح و نقشه گلیم را نخواهیم داشت و بیشتر بر اساس تصویر ذهنی بافندگان بافت زده 

 می شوند.

:در کل سه نوع بافت از گلیم فرش دستباف را داریم  

 گلیم ساده باف:

گلیم فرش های دستباف یکنواختی در بافت و یکدست بودن ارتفاع خاب را دارند بطوری که گلیم های ساده باف یک نکته جالبی که 

 دارند این است که از دو رویه ی گلیم فرش می توان استفاده کرد.

 جاجیم باف:

بافت دستی ان کمی متفاوت از گلیم ساده بافت می باشد.گلیم حاصله از این بافت یکدست می باشد ولیکن که دستگاه   

 گلیم چرخی بافت:

کجو و کمان است و در ثانی پود بیشتری به گلیم  4گلیم چرخی بافت بافت پیچیده تری دارد بدلیل اینکه دستگاه بافنده گلیم دارای 

 تزریق می شود.

 گلیم سوزنی:

دارای فاوت از سایر بافت ها می باشد و با همان دستگاه تولیدی گلیم ساده بافت گلیم حاصله از این دستگاه کمی از لحاظ نقشه مت

، بافت زده می شود و لذا اینکه بیشتر در بین مردم عشایر نشین رواج دارد. یک کجو و یک کمان  

گلیم فرش دستباف:انواع معروف   

  گلیم لری 

 گلیم شاهسون 

  هرسینگلیم 

 گلیم شیرکی 

 چه گلیم 

 زیلو 

 گلیم ورنی 

 گلیم فرش ماشینی:

 گلیم فرش ماشینی همان طور که از بافت آن مشخص است بافت ماشینی است.



 بافت ماشینی گلیم فرش مانند بافت دستباف نیست و تنوع های بسیار زیادی را شاهد هسنیم.

ش بدلیل سرعت زیاد در بافت آن و نیز بدلیل نخ های مصنوعی در بافت آن ، قیمت بسیار مناسب تری نسبت بافت ماشینی گلیم فر

 به قیمت گلیم فرش دستباف دارد.

 لذا میزان تقاضا از گلیم فرش ماشینی بیشتر از گلیم فرش دستباف می باشد.

 مت گلیم رولی باید برسیم که در ادامه توضیح می دهیم.لذا برای خرید گلیم فرش ماشینی ابتدا به شناختی درباره کیفیت و قی

 کیفیت گلیم رولی:

 گلیم فرش ها چهار عامل اصلی بر کیفیتشان تاثیر دارد:

 یکی نخ گلیم فرش 

 دومی شانه گلیم فرش 

 سومی تراکم گلیم فرش 

 چهارمی پالت رنگ بندی گلیم فرش 

 

 نخ گلیم فرش:

 ته در گلیم فرش نیز مانند فرش از الیاف مصنوعی هستند.نخ های بکار رف

 کیفیت الیاف مصنوعی مسلما مانند کیفیت الیاف طبیعی نیست.

 و در نتیجه یک نخ مقاوم باید در بافت آن باشد.ضمن اینکه بافت گلیم فرش نازک است 

 شد.بهترین نخ برای بافت گلیم فرش ، نخ اکرولیک هیت ست شده می با

 نخ اکرولیک بدلیل ویزگی های زیر بهترین نخ برای بافت گلیم فرش است:

 گلیم فرش مانند نخ پشم و پنبه مقاومت بسیار باالیی دارد و بافتی نرم به گلیم فرش ماشینی است.نخ 

 نخ گلیم فرش مقاومت باالیی در پاخورهای باال دارد و براحتی ساییدگی ندارد.

 محیطی مانند سوختگی و نیز بیدخوردگی و رطوبت بسیار مقاوم است. نخ گلیم فرش در برابر عوامل

 از همه مهم تر نخ اکرولیک پرزدهی ندارد.

 همچنین نمره نخ اکرولیک باالست و به همان میزان که نمره نخ باال باشد مقاومت نخ بیشتر است و قطر نخ کمتر است.

 لذا بهترین انتخاب برای بافت گلیم فرش می باشد.

 شخخیص نخ اکرولیک در بافت گلیم فرش:ت

 نخ اکرولیک در بافت گلیم نباید بوی پالستیک و بوی مواد نفتی بدهد.

 نخ اکرولیک براحتی پاره نمی شود.

 نخ اکرولیک به شدتی مقاوم است که اگر جسم داغی روی گلیم فرش بگذارید براحتی سوخته نمی شود.

 شانه گلیم فرش ماشینی:

 یک عامل مهم در کیفیت بافت گلیم فرش است. شانه ی گلیم فرش

 شانه گلیم فرش ، تراکم عرضی گلیم فرش است که گره های عرضی در بافت گلیم فرش می باشد.



 مت گلیم فرش است.شانه گلیم فرش تاثیر گزار بر نقشه ی گلیم فرش و نیز ضخا

 گلیم بهتر اجرا می شود و وضوح بیشتری دارد.شانه گلیم فرش هر چه باالتر برود نقشه ی 

 همچنین که ضخامت گلیم فرش با افزایش شانه گلیم فرش زیادتر می شود.

 گلیم فرش ها نقشه ای بسیار ساده تر نسبت به فرش ماشینی دارند و لذا احتیاجی به شانه های باال در گلیم فرش نیست.

 شانه خواهد بود. 077حداکثر شانه گلیم فرش 

 تراکم گلیم فرش ماشینی:

 تراکم گلیم فرش نیز جز عواملی است که در کیفیت بافت گلیم فرش تعیین می گردد.

 تراکم گلیم فرش ، تراکم طولی گلیم فرش است و همان گره های طولی گلیم فرش می باشد.

 تراکم گلیم فرش تاثیر گزار بر استحکام نخ خاب گلیم می شود.

 م طولی گلیم فرش ، نخ خاب فشرده تر کنار هم جای می گیرند.بطوری که با افزایش تراک

 تراکم گلیم فرش متناسب با شانه گلیم فرش تغییر پیدا می کند.

 پالت رنگ بندی گلیم فرش:

 پالت رنگ بندی گلیم یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت گلیم فرش بکار می رود.

 بطوری که هر چه نخ های رنگی گلیم فرش بیشتر باشند ، وضوح طرح و نقشه ی گلیم فرش بهتر می شود 

 ضمن اینکه گلیم فرش رخ زیباتری به خود می گیرد.

 ی:ابعاد گلیم فرش ماشین

 قالیچه تولید می شوند. بصورت بر خالف فرش نباید سایز بسیار بزرگی داشته باشند و ی دستبافگلیم فرش ها

 اما با بافت ماشینی گلیم فرش ها هر سایزی روی گلیم قابل پیاده سازی بود.

 بافت زده می شود. و رولی صورت اصلی و فرعی سهبطوری که سایز گلیم به 

 لی گلیم فرش:سایز های اص

  سانتی متر 4در  3متری :  21سایز 

  سانتی متر 3.2در  1.2متری:  9سایز 

  سانتی متر 3در  1متری:  6سایز 

  سانتی متر 1.2در  2.2متری:  4سایز 

 سایز های فرعی گلیم فرش:

 سایز های فرعی گلیم فرش در اندازه هایی چون:

  پادری 

 پاگردی و گرد 

  راه پله ای 

 و سایز های رولی گلیم فرش:

سانت ،  227سانت ،  217سانت ،  227سانت ،  277سانت ،  97 :زده شده در گلیم فرش در عرض هایی چون  فترول های با

 سی متری می باشد.ها  و طول رل 1.2متر ،  1



 زده می شود.متر بافت  22777گلیم رلی بیشتر بصورت صادراتی می باشد و برای کانتینرهای باالی 

 قیمت گلیم رولی:

 قیمت گلیم رولی تقریبا همان عواملی می باشد که تاثیر بر کیفیت گلیم نیز دارد.

 بندی گلیم و نیز متراژ گلیم فرش مانند نخ گلیم ، شانه و تراکم گلیم ، پالت رنگ

 اما باید در نظر داشت مسلما قیمت گلیم رولی بسیار کمتر از قیمت فرش ماشینی خواهد بود.

 چون میزان شانه و تراکم گلیم فرش بسیار پایین تر میزان شانه و تراکم فرش می باشد.

 رش ماشینی است.فرش ها بسیار ساده تر از بافت ف همچنین که بافت گلیم

متری به زیر  21متری زیر دو میلیون تومان می شود و این در حالی است که قیمت فرش ماشینی  21بطوری که قیمت گلیم رولی 

 دو میلیون اصال نخواهد بود.
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