
 قبل از اقدام به خرید فرش ماشینی ، خریداران با چند چالش اساسی روبرو هستند

ین سوال برایشان مطرح است که چه طرحی از فرش را خریداری کنند؟اول ا  

نگی بخرند؟ا می پرسند که فرش چه ردوم این سوال ر  

 و سوم اینکه فرش چند متری بخرند؟

رش ماشینی را داشته باشد.بهتری از ف وپاسخ به این سواالت باعث می شود که خرید مطمئن تر   

 نکات خرید فرش ماشینی:

 در خرید فرش ماشینی چند نکته وجود دارد:

  قبل از خرید فرش می شود. مربوط بهنکته اول 

 .نکته دوم به حین خرید فرش بر می گردد 

 .نکته سوم به بعد از خرید فرش بر می گردد 

 مل شرح دهیم:ید فرش ماشینی را به طور کاخر نکات قبل ازمقاله می خواهیم در این 

 قبل از خرید فرش ماشینی باید حتما به نکات زیر توجه کنیم که:

 ت؟مکان مفروش کردن فرش کجاس 

 چه نقشه ای از فرش را انتخاب کنید؟ 

 فرش چه رنگی بخریم؟ 

 رش چند متری بخریم؟ف 

 خب به بررسی کامل هر یک از موارد می پردازیم:

 ش کجاست؟روش کردن فرمکان مف

 اول باید بدانید که فرش را کجا می خواهید به اصالح خودمانی پهن کنید.

 فرش ماشینی برای هر محوطه ای یک فرشی را باید در نظر بگیریم:چون با توجه به انواع بافت های 

 :فرش در پذیرایی مفروش شود

اگر بدنبال فرش پذیرایی هستید ، در عین حال که فرش باید با کیفیت باطنی خوبی باشد که در پاخور باال کوبیدگی و سایش نداشته 

 باشد.

جز باالترین فرش ها باید باشد چون بیشترین فرشی که در معرض دید است فرش پذیرایی می یت ظاهری ضمن اینکه از نظر کیف

 باشد.

 لذا به طور راحت تر بگوییم بهترین فرش های اتاق پذیرایی :

  شانه 077فرش 

  شانه 0777فرش 

  شانه  0077فرش 

  شانه 0077فرش 

 فرش در اتاق خواب مفروش شود:

 خواب هماهنگی داشته باشد. شود که بسیار نرم باشد و در عین حال با دکوراسیون اتاق برای فرش اتاق خواب باید فرشی انتخاب

 خواب ها بسراغ فرش های با طرح شلوغ و ترمه و ترنج نمی رویم.معموال برای اتاق 



 باید فرشی در اتاق خواب مفروش شود که محیطی آرام بخش را تداعی کند.

 تخاب هستندد.ی نسبت به فرش سنتی دارند بهترین انترلذا فرش های مدرن و فرش فانتزی که نقشه ی ساده 

 فرش در اتاق کودک مفروش شود:

 فرشی که در اتاق کودک مفروش می شود باید ویژگی کیفی داشته باشد که اوال الیاف فرش برای کودک ایجاد حساسیت نکند

 طنت کودک و به زمین افتادن کودک ضربه نبیند.دوما فرش کودک بدون پرز باشد و سوما الیاف بسیار نرم باشد که در صورت شی

 همچنین طرح فرش کودک نباید طرح ترمه و ترنج باشد و باید از رنگ های شاد و با طرح های بچگانه ی فرش استفاده شود.

 فرش در آشپزخانه مفروش شود:

قل ارتفاع نخ خاب باشد که در صورت فرشی که در آشپزخانه مفروش می شود می بایست که بدون پرز باشد همچنین که دارای حدا

 کثیفی براحتی از سطح فرش پاک شود.

 و نیز بدلیل محیط شلوغ آشپزخانه و لکه روی فرش براحتی شست و شو داده شود.

 بهترین انتخاب برای فرش آشپزخانه گلیم فرش ها هستند که بدون پرز هستند و نازک هستند مانند موکتلذا 

 فرش در مسجد مفروش شود:

 فرش هایی که در مسجد مفروش می شوند اوال باید طوری باشند که کل مسجد را مفروش کنند.

 ضمن اینکه بسیار نرم باشند و نمازگزار براحتی بتواند نماز را ادا کند.

 انی مسجد باشند.همچنین در طرح و نقشه ی متناسب با فضای عرف

 راوان سایش نداشته باشند.یی داشته باشند که در چاخور فضمن اینکه کیفیت بسیار باال

بهترین انتخاب فرش مسجد ، همان سجاده فرش یا فرش سجاده ای است که مخصوص مساجد و حسینیه ها و نمازخانه و مصلی ها 

 بافت زده می شود.

 چه نقشه ای از فرش را انتخاب می کنید؟

 شه هستیم.ع فرش ماشینی از نظر طرح و نقشینی ما شاهد انوابدلیل بافت سریع و ماشینی فرش های ما

 به همین دلیل ما دو دسته بندی در مورد نقشه ی فرش ذکر می کنیم:

 نقشه ی سنتی فرش 

 نقشه ی مدرن فرش 

 نقشه ی سنتی فرش:

 ماشینی ، همان نقشه های اصیل فرش ماشینی هستند. نقشه ی سنتی و کالسیک فرش

 در نقشه های اصیل فرش ماشینی : نقوش ترمه و ترنج و گل های اصیل قالی ایرانی به چشم می خورد.

 این طرح سنتی فرش ماشینی همچنان پر فروش است و تولیدات باالیی دارد.

 نقشه مدرن فرش:

 اپارتمانی و کوچک طراحی شده است.ن منازل نقشه ی مدرن فرش متناسب با دکوراسیون مدر

 در شاخه فرش مدرن نیز شاهد انواع گسترده ای از طرح و نقشه هستند مانند:

 گلیم فرش 



  گبه 

 فرش ترک 

 فرش شگی 

 فرش شنل 

 فرش چل تکه 

 فرش وینتیج یا فرش کهنه نما 

 رش کودکف 

 فرش چه رنگی بخریم؟

 منظور از رنگ بندی فرش دو برداشت وجود دارد:

 زمینه رنگ فرش 

 پالت رنگ بندی فرش 

 ش:پالت رنگ بندی فر

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

تا ده رنگ هستند که مسلما با زیاد شدن نخ های ریشه رنگی در بافت فرش ، ظاهر و رخ فرش  6پالت های رنگ بندی فرش بین 

 زیباتر خواهد شد.

 زمینه رنگ فرش:

در مورد رنگ زمینه ای فرش که یکی بر می گردد به سلیقه ی ما و دوم بر می گردد به نوع دکوراسیونی که فرش قرار است 

 مفروش شد.

 در کل زمینه های فرش ماشینی شامل رنگ هایی نظیر:

  کرم 

 بادامی 

 گردوئی 

 فیلی 

 آبی 

 آبی کاربنی 

  سرمه ای 

 روناسی 

 یلی و گردوییمینه فرش روشن هستند: مانند کرم و بادامی و آبی و فدر کل یا رنگ های ز

 یا رنگ های زمینه ای فرش تیره هستند مانند: آبی کاربنی ، سرمه ای ، روناسی

 د را در نظر بگیرید:اول اینکه سایز محوطه ای که فرش مفروش می شو

 ابتدا اینکه در نظر می گیرد محوطه ای که قرار است فرش را مفروش کنید بزرگ است و یا کوچک؟

 است و بسیار این خلوتی و بزرگی به چشم می خورد فرش با رنگ زمینه تیره انتخاب کنید.اگر محیط بزرگی دارید که خلوت 

 اگر محیط کوچک و شلوغی دارید که می خواهید بزرگتر جلوه کند به سراغ رنگ های رنگ روشن بروید.

 دوم اینکه به رنگ دکوراسیون دقت کنید:

 شما باید در نظر داشته باشید رنگ مبلمان و رنگ پرده ها چه رنگی می باشد.



 طبق رنگ مبلمان و رنگ پرده ها ، رنگ مکمل را برای فرش انتخاب کنید.

یعنی اگر مبلمان سرمه ای دارید انتخاب رنگ فرش سرمه ای درست نیست و می توانید از رنگ زمینه روشن کرم و یا آبی استفاده 

 کنید. این گونه رنگ مکمل با مبلمان را انتخاب کرده اید.

 روید.یا اینکه اگر رنگ  مبلمان روشن دارید مانند کرم می توانید به سراغ رنگ های زمینه تیره فرش ب

 اصول ست کردن رنگ مبل و پرده بدین معنا نیست که رنگ مبل و پرده دقیقا رنگ زمینه فرش باشد و این اصال درست نیست.

 بعنوان مثال رنگ مبل سبز با رنگ فرش روناسی ست می شود.

 فرش چند متری بخریم؟

هر محوطه ای که قرار است مفروش شود نباید طوری باشد که کیپ تا کیپ فضا را پوشش دهد به استثنای سجاده  فرش را در

 فرش

 سانت باید با دیوار فاصله داشته باشد. 07بخصوص برای فرش پذیرایی فرش حداقل 

 همچنین فرش نباید به زیر مبل و کمد و اجسام سنگین برود.

 ام سنگین شروع شود.در واقع فرش باید از لبه اجس

 فرش که به زیر مبل و اجسام سنگین برود اوال که کوبیده می شود و ظاهر فرش را خراب می کند.

 دوما اینکه در مدت زمان طوالنی موجب از بین رفتن فرش می شود.
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