
ه .داز جمله اقالم مهم و اساسی یک زندگی فرش و تهیه آن است که همه را به چالش کشی  

به دلیل باال بودن قیمت فرش ، همه به دنبال فرشی مناسب یا ارزان هستند.امروزه   

گاهی تنها نمیتوان یک تخته فرش خریداری کرد  جهیزیهمتاسفانه برای خرید فرش   

خریداری نمود .دو تخته فرش  و باید حتما   

د .نباشمی تخته فرش داشته  دو یا چند مندو نیاز درسایز و ابعاد بزرگ تر هستندبه ویژه برای اتاق هایی که   

. می باشدفرش دست باف از جمله فرش هایی با قیمت باالست که برای شروع یک زندگی مشترک مناسب ن  

 همچنین این فرش ها  برای افرادی که دنبال فرشی مناسب قیمت ویا ارزان برای جهزیه هستند ، مناسب نیست .

های ماشینی را خریداری می نماییم  .پس بهتر است برای شروع یک زندگی  ابتدا فرش   

فرش چهیزیه: مقاله مباحث  

جهیزیه بر اساس چیست ؟انتخاب فرش   

 برای انتخاب فرش جهیزیه به چه نکاتی باید توجه نماییم ؟

 چگونه  و از چه طریق فرش ارزان قیمت انتخاب کنیم ؟

ی جهیزیه چه فرشی مناسب است ؟ برا  

 

یک فرش اساس انتخاب   

 برای انتخاب یک فرش معیار های مختلفی مد نظر نظر افراد بوده که در آن برخی موارد دخیل است .

، رنگ بندی و سلیقه افراد در انتخاب طرح و رنگ فرش مطرح کرد . به عنوان مثال میتوان  

متراژ ساختمان ، رنگ اتاق ها ، مدرن یا سنتی بودن سبک افراد نام برد .از معیار های اصلی انتخاب فرش :   

مهم ترین و اصلی ترین معیار این است که فرش قرار است در کدام یک از اتاق ها و یا قسمت های مختلف 

 ساختمان قرار بگیرد .



هرکدام ، طرح و رنگ و ابعاد مختلفی داشته  ،  اتاق پذیرایی ، اتاق کودک و یا آشپز خانه  

 که میتوان بر اساس آن فرش مورد نظر  را انتخاب نمود . 

آشپزخانهفرش   

، به اصطالح ) پاخور ( یا رفت و آمد بیشتری می باشد .فرش آشپز خانه که دارای   

وی فرش بسیار باال می باشد.همچنین طبخ غذا در آن جا صورت میگرد و هر لحظه امکان ریخته شدن مواد غذایی ر  

 پس بهتر است در انتخاب رنگ ، نقشه وطرح فرش دقت الزم را به عمل بیاوریم .

 نکات قابل توجهی در خرید فرش وجود دارد که در ذیل به برخی از آن ها می پردازیم .

 دارای قابلیت شست و شوی و راحتی باال

 زیبا و همسان با فضای منزل

نسبت به آشپز خانهکوچک بودن ابعاد   

 فرش اتاق خواب 

 برای انتخاب فرش این اتاق ، فرش ها و گلیم هایی با طرح های فانتزی به شما پیشنهاد میکنیم . 

 زیرا زیبا خاصی را برای اتاق خواب در بر میگیرند .

تاق خواب مورد به ویژه گلیم فرش ها که از مقاومت و استحکام باالیی بر خوردار می باشند ، می توان برای ا

 استفاده قرار بگیرند .

پذیراییفرش   

 بستگی به میزان تردد یا اصطالحا پا خوردگی ، دکوراسیون و فضای داخلی انتخاب میشود .

 در بیشتر مواقع رنگ آن را چرک تاب انتخاب میکنند تا کثیفی فرش کمتر مشخص باشد

و از کثیفی زیاد فرش جلوگیری کند .    

نگار خلوت بیشتر دچار کثیفی  و در دید قرار میگیرند . فرش های با نقش و  



 فرش پذیرایی را گاهی با توجه به رنگ مبلمان ، پرده و یا . . . انتخاب میکنند .

 

 گلیم فرش

 یکی از مناسب ترین فرش ها برای آشپزخانه میتوان به گلیم فرش ها نیز اشاره کرد

که به راحتی قابلیت شست و شو می باشند.   

رنگ ها و طرح های متفاوت در بازار عرضه میشوند .در   

 گبه 

 گبه ها نوعی از گلیم ها میباشند که دارای پرز های نرم و بلندی می باشند .

 وزن آنها نسبت به گلیم بیشتر بوده ، چون گلیم ها دارای پرز و همچنین خاب نیستند .

 گبه هانیز مانند گلیم ها، فرشی مناسب برای استفاده برای آشپز خانه و گاهی برای اتاق کودک نیز مورد استفاده 

 قرار میگیرد .

 نکات قابل توجه انتخاب فرش 

 برای خرید فرشی با کیفیت و ارزان باید نکات ریز و بسیاری حساسی توجه نمایید تا بعد از خرید دچار پشیمانی 

ضررمالی نشوید .یا   

 هنگام خرید فرش حتما یک نفر به عنوان راهنما به همراه داشته باشید تا از شما و اطالعات ناکافی شما

سواستفاده نکنند .   

 به طرح و نقشه فرش به دقت نگاه و در صورت پسند و اطمینان تایید نهایی را انجام بدهید .

دچار اشباه نشده و دقت کافی داشته باشید . مراقب ابعاد و اندازه های مورد نظر باشید تا  

 یادتان باشد فرش را برای کدام اتاق یا قسمت میخواهید تا در طرح و رنگ دچار اشتباه نشوید .



 از شرکت های آشنا و معتبر خریداری کنید تا از هرگونه کاله برداری جلوگیری و در صورت هرگونه مشکل

د .یا تعویض فرش ، سریعا مراجعه نمایی   

 فرش آکرولیک یا پلی استر

 برای انتخاب فرش مهم است که جنس نخ آن چه باشد ، دیده شده برخی افراد که دارای آلرژی هستند 

فرش نامناسب آلرژی آنها را تشدید میکند .    

بزرگ  بسیاربرای تبلیغ یک فرش ، از فرشی با نخ پلی استر استفاده میشود ، اما این یک اشتباه گاهی مشاهده میشود 

 است .

 زیرا ، فرش های با جنس آکرولیک این مشکل را توانسته با گرما دیدن و تحت فشار بودن نخشان این مشکل

را برطرف کند .   

شانه  055یا  055فرش   

شانه به صورت  0011یا  0111قبال از این نوع فرش ها در اتاق نشیمن مورد استفاده قرار میگرف . زیر فرش های 

مورد فروش قرار نمی گرفت و استقبال زیادی نداشت .گسترده   

شانه از تکه چرمی به عنوان ترمز فرش استفاده شده تا در اتاق هایی که کف آنها کاشی  011پشت فرش های   

 و یا سرامیک هستند ، از لیز ) سر خوردن ( خوردگی جلوگیری شود .

00555و  0555فرش   

نین دارای استحکام باالیی میباشند .این نوع فرش ها ریز بافت بوده و همچ  

 دارای رنگ ها و طرح متنوع و بسیار که سلیقه و نظر خیلی از افراد را به خود توانسته جذب نماید .

 از این نوع فرش ها به دلیل تنوع رنگ و طرح که قبال نیز به آن اشاره کردیم ، در مکان هایی همچون اتاق نشیمن 

استفاده قرار میگیرند .و پذیرایی ، بسیار مورد   

 بعضی از افراد فرش های خود را با رنگ مبلمان ، پرده و یا دکوراسیون خانه ست میکنند که جلوه و زیبایی



ر به فردی به خانه می بخشد .صمنح   

 

 نتیجه :

 محصوالتی که فرش های ماشینی دارند بسیار متفاوت باسایر فرش ها میباشد .

بوده و تنوع در رنگ و طرح آنها اشاره کرد که بسیار  0011، 0011،  0111آن که  به ویژه در تعداد شانه های

 مناسب برای خرید جهیزیه میباشند .

 تعداد  باالی شانه آنها را مانند یک فرش دست بافت جلوه داده و زیبایی های فرش دست را  خواهند داشت .

و با استفاده از به روزترین ماشین ها با آخرین تکنولوژی  طول عمر و استحکام این نوع فرش ها نیز بسیار باال بوده

 روز دنیا بافته میشوند .

 


