
 یکی از مهم ترین مشغله های هر بانوی ایرانی این است که فرش چه رنگی بخرم ؟ 

 رنگ فرش تاثیر بسیار زیادی در زیبایی دکوراسیون منزل دارد 

حتی می توان گفت که برخی زمانی که میخواهند مبل های خود را انتخاب کنند به رنگ فرش خود دقت می 

 کنند 

 را خریداری کنیم و یا اینکه فرش بخریم  ؟به نظر شما اول مبل خانه خود 

 اصال فرش های ماشینی که تولید می شوند در چه رنگ هایی هستند ؟ 

 رنگ فرش متناسب با کدام وسایل خانه باشد ؟

 ایا رنگ کاغذ دیواری و یا حتی رنگ دیوار ها تاثیری در رنگ فرش انتخابی دارد ؟ 

ن که فرش چه رنگی برای خانه بخرید بدست اورید در این مقاله با اگر می خواهید اطالعات کاملی در مورد ای

 ما همراه باشید 

 ما در این نوشته سعی کرده ایم که سوال فرش چه رنگی بخرم را برای شما پاسخ دهیم .

 

 

 اصول انتخاب رنگ فرش 

 فرش یکی از مهترین و اساسی ترین وسایل و لوازم یک خانه ومیباشد . 

 رنگ یک فرش میتواند جلوه ویژه ای به منزل دهد . انتخاب در طرح و

 فرش میتواند سبک و حال و هوای منزل را به صورت محسوسی تغییر و دگرگون کند .

 . برای انتخاب فرش بسیاری مواردی چون ابعاد و طرح و . . . را در نظر گرفت 

 همچنین باید دقت داشت فرش کدام یک از قسمت های خانه کاربرد دارد ؟

 فرش ها گاهی متناسب با نوع دکوراسیون ، پرده ها و یا سنتی و کالسیک بودن سلیقه افراد انتخاب 

 و خریداری می شوند .



 

 

 زمان مناسب خرید فرش 

 کسی که میخواهد فرش های خود را تغییر دهد باید هرچه سریعتر اقدام نماید .

ست کند و یا گزینه های جدید و متفاوتی به آن اضافه زیرا میتواند بسیاری از دکوراسیون خانه را با فرش ها  

 نماید.

 

 

 فرش را از چه جنسی انتخاب نمابیم ؟

 فرش ها از جنس های مختلف نخ ها طراحی و بافته می شوند .

 نخ هایی از جنس : 

 آکرولیک ، پلی استر ، پروپیلن در بازار موجود هستند که اکثر فرش ها توسط این جنس بافته میشوند .

 هر یک از آنها ویژگی و یا مزایای مخصوص به خود دارند .

 از لحاظ شکل ظاهری و مقاومت باال آکرولیک بهترین گزینه میتواند باشد .

 تنوع رنگ و رنگ پذیری در پروپیلن بسیار باال است .

 فرش های پلی استر پرز دهی کمتر داشته و همچنین رنگ پذیری باال 

 

 

 فرش های دست بافت  

 

 



 نوع فرش دست بافت موجود در بازار داریم .  2

 ابریشمی : دارای ظرافت باال ، ریز بافت بودن و همچنین دارای قیمتی بسیار باالست .

 پشمی : ظرافت کمتر ، زیبایی باال و همچنین قیمت پایین دارد .

 برای انتخاب فرش باید با تجوه به بودجه مورد نظر آن را انتخاب نمود .

 ه بودجه در نظر گرفته شده مرغوبیت و کیفیت فرش انتخابی قابل تغییر میباشد .با توجه ب

 

 

 طرح فرش 

 امروزه شاهد تنوع بسیار زیادی در فرش های ماشینی و همچین دستگاه های تولیدی هسیم . 

 انتخاب فرش با توجه به نوع دکوراسیون منزل ، نکات بسیار مهمی داراست 

 مورد نظر را بهتر و راحت تر انتخاب نمود .که میتوان طبق آن فرش 

 عالقه مندان به فضا ها و سبک مدرن باید فرش های دارای طر ح های مدرن را انتخاب نمایند 

 که طرح ساده تری نسبت به طرح های کالسیک دارند .

 اگر عالقه به فضای تلفیقی دارید باید عرض کنم فرش های سنتی مینپتواند 

  سی انتخاب فرش شما باشد .گزینه مناسبی برا

 زیرا این فرش ها داری نقش های بسیار ریز و همچنین شلوغی می باشند 

 که به فضا و محیط منزل شما گرما و نشاط هدیه میکند

 

 

 اصلی ترین بخش انتخاب رنگ

 برای انتخاب رنگ فرش به بسیاری از موارد و یا نکات توجه کنید .



 و اندازه اتاق شما انتخاب و خریداری شود . رنگ فرش باید با توجه به ابعاد

 فضا های کوچک مناسب فرش های با رنگ روشن و خنثی میباشد مانند : رنگ بژ 

 برای انتخاب مبلمان با توجه به فرش رنگ های خنثی میتواند کمک به سزایی در این خصوص داشته باشد .

 فضاهای بزرگ منزل مناسب رنگ های گرم است .

ادن حس ددر فضا های مختلفی همچون : آشپزخانه و اتاق نشیمن نیز استفاده میشود. دلیل آن نیز از رنگ گرم 

 نشاط و سرزندگی به انسان است .

در اتاق خواب نیز همچون فضا های کوچک از رنگ های روشن و خنثی استفاده میکنند تا محیطی آرامش 

 بخش بوجود آورد .

 فرش نیز بی تاثیر نخوهد بود .کف پوش ها و رنگ آن نیز در انتخاب 

 

 

 کف پوش و انتخاب فرش

این روز ها با توجه به آپارتمان نشینی و همچنین استفاده از انواع و اقسام کف پوش ها در منازل ، خرید فرش را 

 برای ما مشکل کرده است .

 زیرا بابد باتوجه به رنگ کف پوش فرش ها را انتخاب نمود 

 مناسب بودن فرش با محیط منزل جلوگیری شود .تا از هرگونه تداخل و نا

گاهی نیز میتوان به جای استفاده خیلی از کف پوش های موجو در بازار ، از موکت ها نیز به جای آن استفاده 

 نمود .

امروزه موکت ها در ابعاد و اندازه های مختلف و متفاوت ، با طرح و نقش های بی نظیر در بازار موجود می 

 باشند .

 این کار برای انتخاب یک فرش راحت تر ازقبل میتوان تصمیم گیری و خریداری نمایید .با 

 با قرار گرفتن موکت زیر فرش شما ، ضخمات فرش افزایش یافته ، از فرو رتگی اجسام سخت جلوگیری کرده .



 

 فرش عنصر جداساز بخش های مختلف منزل

قشه ای متفاوت برای متمایز کردن به اجسام خانه تمایز داده و در اتاق ها یا پالن های باز از فرشی با طراحی و ن

 هماهنگی ایجاد کند .

 

 از کدام فرش و چه طرحی در کجا استفاده نشود ؟

 در جاهایی مثل مواردی که میز ناهار خوری روی فرش قرار دارد 

 هیچ موقع از فرش هایی با طرح های مرکزیت استفاده نکنید . 

 فرش شما هنگام استفاده از میز و یا هر شی دیگر زیر قرار گرفته و دسیده نخواهد شد .زیرا که طرح زیبای 

 هرچه فرش طرحی خلوت و یا ساده تر و یا دارای الگوی تکراری باشند بهتر است .

کسانی که دارای حیوان خانگی و یا فرزند خردسال و کوچک می باسند بهتر از فرش های پلی استر استفاده 

 نمایند .

 تا در وجود هر گونه لکه سخت روی فرش به راحتی قابل شست وشو بوده و از بین میروند .

 

 

 

 پذیرایی

ر در اکثر مهمانی ها در این اتاق انجام میشود و بیشتبهترین طرح و نقش فرش مخصوص اتاق پذیرایی میباشد که 

 چشم هستند .

 لعاده ای برای مهمان ایجاد و آنها را به وجد آورد .فرش اتاق پذیرایی میتواند جلوه بسیار زیای بصری و فوق ا

 همچنین هنر و نقش بسیار زیبا آن میتواند هر سیلیقه ای را به خود جلب و جذب نماید .

 در این جا حتی میتوانید باتوجه به مبلمان یا حتی پرده های خود فرش را ست کرده و از آن لذت ببرید .



 

 م ؟ برای اتاق خواب فرش چه رنگی بخر

 اتاق خواب معموال برای بسیاری از افراد اتاق کار نیز محسوب می شود 

 به همین دلیل به شما پیشنهاد می کنیم که اگر می خواهید فرشی مناسب برای ان خریداری کنید 

 حتما به آرامش بخش بودن فرش توجه کنید 

وانید برای اتاق خواب خود در نظر عالوه بر این که فرش های رنگ شاد مانند بنفش و صورتی را نیز می ت

 بگیرید ؟ 

 

 


