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| های خود در برابر خرابی و کثیفی مراقبت کنیم؟ چگونه از فرش

 مراقبت از فرش

 ت از فرشبمقدمه مراق
 .تواند احساس بسیار بدی به افراد منتقل کندمی، آن بر رویموجود یا هرگونه آسیب دیدن لکه روی فرش 

 .دهدری و احساس مثبت آن را افزایش میها شده و زیبایی ظاهبیشتر اتاقراحتی فرش در یک خانه سبب 

داخلی کمک کند و تعیین کننده سازی دکوراسیون توانند به شما در زیبابافت و نحوه قرارگیری فرش می ،رنگ

 .بب نازیبا شدن اتاق خواهد شدبه سرعت س ،اما وقتی فرش آسیب ببیند ند.های مختلف دکوراسیون باشسبک

 یست؟این نحوه مراقبت از فرش چبنابر

توانید از آسیب دیدن فرش خود جلوگیری می، وجود دارند که با انجام آنها ایهای سادهخوشبختانه انواع روش

طوالنی  توانند به صورتمانند و میباقی می مطلوبهای شما تمیز و در وضعیت فرش با انجام این کارها، .کنید

 .ها و نکات را مطالعه کنیدتوانید این روشدر ادامه می .دنمدت بخشی از دکوراسیون منزل شما باش

 غذا را فقط در آشپزخانه صرف کنید

های . وعدهدور نگه داشتن مواد غذایی از آن است ،های جلوگیری از آسیب دیدن فرشن راهترییکی از آسان  

 نکته . اینصرف کنید تا احتمال ریختن آنها روی فرش کمتر شود را در آشپزخانهها تنقالت و نوشیدنی ،غذایی

یی و که ممکن است بیشتر سبب ریختن مواد غذا یدر خانه داری یهایبچه که است مفید صورتی در ویژه به

 .ها روی فرش شوندنوشیدنی

 حیوانات خانگی را آموزش دهید یا آنها را از فرش دور نگه دارید

 .ها در معرض ریسک قرار گیرندشوند که فرشمی سبب اما آنها ؛وانات خانگی خود را دوست دارندهمه حی

اگر . و به آن آسیب بزنند بجوندد نفرش را بخراش ،و یا از روی کنجکاوی احیوانات اهلی ممکن است تصادف

نظارت است، او را و هر زمان که روی فرش  استمطمئن شوید که به خوبی آموزش دیده  ،خانگی دارید حیوان
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کامال دور از فرش  آنها ،هایتان را تمیز نگه دارندخانگی شما بتوانند فرشحیوانات که نیستید مطمئن د. اگرکنی

 نگه دارید.

 قرار دهید بهر در روبروی پادری یک

 را امکان این افرادپادری به  .خواهد بود بروبروی هر در پادریقرار دادن  ،های مراقبت از فرشیکی از روش

تواند به داخل خانه میکه باران و برفی  ،الی و گل ،را بر روی آن بکشند و خاکخود  هایدهد که کفشمی

 صرف نظر کنید پادریبنابراین هرگز نباید از قرار دادن  .را به خود جذب کند ،شما بر روی فرش آورده شود

 هایتان دارد.زیرا اهمیت باالیی در محافظت از فرش

 با کفش داخل خانه نرویدمراقبت از فرش : 

 کثیفی ،آورید تا بتوانید از فرش در برابر گلهای خود را درکفش ،رسیدخانه می سمی که به درب جلویهنگا

های خود کفش دراوردن به دتعا .محافظت کنید ،توانند سبب لکه دار شدن فرش شوندو سایر مواردی که می

 .آسان و بسیار موثر برای محافظت از فرش است یروش ،هنگام ورود به خانه

 در مناطق پر تردد از قالیچه استفاده کنید

ی باشید یهاقالیچه نبال. به داز یک قالیچه استفاده کنید ،توانید در مناطق پر رفت و آمد خانه خودشما می  

به  .باشند هبه صرف مقروناما  ند؛ابر ساییدگی و پارگی ایستادگی کنسخت باشند و بتوانند در بر که سفت و

اید باز هم احساس کنید که ارزش پولی که پرداخت کرده ،دچار ساییدگی یا خرابی شوند کمیطوری که اگر 

 .اندرا داشته

 توانیدمی . شما شوندتر از فرش تمیز میراحتها آن است که قالیچه ،یکی دیگر از مزایای استفاده از این روش

ببرید که به صورت  یآنها را به محلز، در صورت نیا بشویید. حتی و ببریدون بیر را آنها شدن کثیف هنگام

 .ای شسته شوندحرفه
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 پرده نصب کنید، برای مراقبت از فرش  

 گیرندتوانند مورد آسیب قرار ، میدارندهایی که برای مدت طوالنی در معرض نور مستقیم خورشید قرار فرش

هایی از فرش که در معرض ممکن است متوجه شوید بخش، با گذشت زمان .شودو رنگ آنها به تدریج محو می

از  ،برای جلوگیری از این امر و مراقبت از فرش .رسندتر از بقیه فرش به نظر میسبک ،نور خورشید قرار دارند

 .ر طوالنی مدت از قرار گرفتن فرش در معرض آفتاب جلوگیری نماییدپرده استفاده کنید تا د

 زیر مبلمان خود از پایه استفاده کنید 

توانند به الیاف فرش ضربه زده آنها می .دتواند به فرش شما آسیب بزنمی ،آن سنگینبه خصوص انواع  ،مانمبل 

اما وقتی  ،اکنون به نظر خیلی بزرگ نباشداین امر ممکن است  .دنشو و باعث صاف شدن آنها و آسیب دائمی

 .هایتان را خراب کنندفرش برنامه در زشت عالئم است ن، ممکمی خواهید جای مبلمان خود را تغییر دهید

از بروز این  ،اندن در زیر مبلمان سنگین تولید شدههای مبل که به منظور قرار گرفتبا استفاده از زیر پایه 

 .مشکل جلوگیری کنید

 وسایل سنگین را روی فرش نکشید

اگر قصد دارید جای مبلمان را  .گرددخطر پاره شدن آن می بروز ، سببکشیدن وسایل سنگین روی فرش

روی فرش  ایهنگام حرکت دادن قطعات سنگین پارچه ،عوض کنید یا قطعات جدیدی به اتاق اضافه کنید

ت آن است که مبلمان را از جای خود بردارید و سپس همچنین بهترین حال .قرار دهید تا از فرش محافظت کند

 .نه این که آن را بر روی فرش بکشید ؛در محل جدید قرار دهید

 فرش را بپوشانید، در هنگام بازسازی یا انجام پروژه

د یدهکنید یا کارهای دیگری انجام میمی زسازی، باکنیدهای خودتان کار میروی پروژه د،کنیوقتی نقاشی می

از پارچه  ،کنیدبرای پوشاندن مناطقی که در آن کار می ید.را بپوشان فرش ،آسیب بزنندبه فرش که ممکن است 
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اگر  .نداسایر مواد روی آن کامال خشک شدهاستفاده کنید و پیش از برداشتن پارچه مطمئن شوید که رنگ یا 

را از  ، فرشپروژه توانید در حین انجاممی، تاس فرشدر یک اتاق در حال انجام پروژه هستید و آن اتاق دارای 

 .اتاق بیرون آورید تا بهترین مراقبت از فرش حاصل شود

 کنید استفاده محافظ هایروکش از

ها لکهکنند فرش شما در برابر گرد و غبار و دهند که کمک میهای فرش محصوالتی ارائه میبرخی از شرکت

د سبب شود فرش شما توانکند و میبه شما در محافظت از فرش کمک می روکشاین  .مقاومت داشته باشد

  .تری جدید به نظر برسدبه مدت طوالنی

 چنیند. همکناز فرش شما در برابر همه چیز محافظت نمی ،هاته باشید که استفاده از این روکشبه خاطر داش

 .روکش خود را تعویض کنید، ایدوره صورت به است نیاز

 کنیدای تعویض هوا را به صورت دوره فیلترهای

 ،های خارج از خانهرود گرد و غبار و خاک و سایر چیزبرای جلوگیری از و ،های موجود در تهویه مطبوعفیلتر 

خاک  در نهایت عملکرد خود را از دست خواهند داد و ،کنیدوقتی فیلترها را مرتب عوض نمی .کنندفعالیت می

 .نشیندمیهایتان بر روی فرش و ودشمی  وارد خانه شما

اکثر . تر نگه داریدخود را سالم هایو فرش خانواده ؛به طور مرتب فیلترهاتوانید با جایگزین کردن شما می 

اما اگر حیوان خانگی دارید یا سیگار  ،کنند که هر چند ماه یک بار آنها را عوض کنیدمتخصصان توصیه می

ش مهمی در مراقبت از فرش خواهد نق ،هاویض فیلترتعبه طور کلی  .ماییدزودتر تعویض نرا آنها  ،کشیدمی

 داشت.
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 های خود را به صورت منظم تمیز کنیدفرشمزاقبت از فرش : 

برای تمیز  تان کثیف شد،فرشوقتی  .باالخره ممکن است حوادثی رخ دهند ،های شماوجود همه تالشبا  

جاروبرقی و مواردی از این دست امکان پذیر  ،ستفاده از مواد شویندهانجام این کار با ا .کردن فرش اقدام کنید

 .خواهد بود

شما را تمیز کند تا  شاز یک متخصص بخواهید به صورت عمیق درون الیاف فر ،ماند باقی ایسپس اگر لکه 

از تمیز  های خود را با استفادهفرش ،همچنین ایده خوبی است که به صورت مرتب .دوباره تازه به نظر برسد

توانند گرد و غبار و سایر ذرات می ،دهیدافظتی انجام میمح اقدامات که هنگامی حتی ا. زیرکننده پاک کنید

 .ما را کثیف سازندشای هفرش

 تان را تمیز کنیداطراف خانه

 براینا. بنتان به آنجا آمده استاز ناحیه نزدیک خانه ،شودشما دیده می بیشتر گرد و غباری که بر روی فرش

خود را  فرشکند تا های اطراف خانه به شما کمک میو کلیه ناحیه ، پارکینگروهاپیاده رو،راه کردن تمیز

 .تمیز نگه دارید

تا آنجا که ممکن است خیلی سریع همه گرد و  ،آیندهایی که به داخل خانه میبرای به حداقل رساندن کثیفی

 ،ایددر صورتی که با بارش برف مواجه شده ،همچنین برای مراقبت از فرش .غبار خارج از خانه را تمیز کنید

 .از اطراف خانه خود دور سازید برف را تا آنجایی که امکان دارد ؛پیش از این که ذوب شود و به گل تبدیل شود

 ها را پاک کنیدجهت مراقبت از فرش بالفاصله لکه 

کرده و  لکه را تر .تر آن را تمیز کنیدباید هرچه سریع ،یختر شخصی مایع یا مواد غذایی روی فرش شما اگر

 .از مالش آن خودداری کنیداما  .کمی به آن ضربه بزنید
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تر به طور کلی هرچه سریع د.از شر لکه خالص شوی ،با انجام این کار قادر خواهید بود تا بیشترین حد ممکن 

 را از بین ببرید. توانید آنبهتر میجهت پاک کردن یک لکه اقدام کنید، 

 حرف آخر مراقبت از فرش

ها نو به نظر توان کاری کرد که فرشاما می .ممکن به نظر برسد غیر کاریممکن است  ،تمیز نگه داشتن فرش

آنها را با یک  مرتباهای خود استفاده کنید و فراموش نکنید که فرشاز نکات ذکر شده برای مراقبت از  .برسند

 .فرش تمیز نماییدعالی میز کننده ت

استفاده  یشما از چه نکات و ترفندهای .لطفاً شما نیز تجربه خود را در زمینه تمیز نگه داشتن فرش بیان کنید

همچنین لطفاً نظر خود را درباره این ؟ کثیف نشوند به نظر برسند و مرتب نو تان هموارههایکنید تا فرشمی

 .تر استوثر و کارآمدکه منبه نظر شما کدام است  بنویسید.مطلب 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


