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 نکاتی جهت شستشو و نگهداری فرش

 

در نطلب قبلی تَضیحاتی در رابطٌ با قدنت ٍ تاریخچٌ قالی یا فرش دادى شد ٍ از ارزش ٍ فرش ٍ 
 ينر قالیبافی نیز یاد شد.

شها حال در این نطلب بر آن شدیو تا بٌ نکاتی در رابطٌ با نگًداری ٍ يهچنین شستشَی فرش با 
بٌ اشتراک بگذاریو تا با تَجٌ بٌ این نَارد بتَانید فرش ناشینی ٍ یا فرش دستبافت خَد را بٌ 

 نحَ احسن نگًداری کنید.

يهانطَر کٌ در نطلب قبلی ذکر شد یکی از رسَنات پایان سال ٍ خانٌ تکانی شستن فرش يای 
ز دٍ رٍش؛ سپردن فرش بٌ خانٌ است ٍ بٌ این نکتٌ اشارى شد کٌ برای شستن فرش نی تَانید ا

 قالیشَیی يای نعتبر ٍ یا شستن فرش در خانٌ، اقدام کنید.

البتٌ تَصیٌ نی شَد برای شستشَی فرش دستبافت ٍ فرش ابریشو از قالیشَیی يای کاردان ٍ 
نعتبر کهک بگیرید، چرا کٌ در صَرت ٍجَد لک رٍی فرش يای نفیس ٍ یا رنگ پذیری این نَع 

در خانٌ کهی نشکل بَدى ٍ نهکن است بٌ رنگ ٍ یا بافت فرش آسیب  فرش يا، شستشَی آن
 ٍارد شَد.

برای شستن فرش در خانٌ باید حتها بٌ فضای نَرد نیاز ٍ يهچنین صرفٌ جَیی در نصرف آب 
تَجٌ کنید. نکتٌ نًو برای شرٍع تهیز کردن فرش تکاندن فرش برای کو کردن گرد ٍ غبار آن است، 

تا در ادانٌ شستن فرش راحت تر باشد چَن بخشی از آلَدگی يای آن را  این کار باعث نی شَد
قبل از خیس شدن از بین بردى اید، انا در حین تکاندن فرش باید احتیاط کنید تا آسیبی بٌ بافت ٍ 

 تار ٍ پَد ان ٍارد نشَد.
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نَرد دٍم کٌ بسیار نًو است نطهئن شدن از رنگ ندادن فرش نی باشد زیرا اگر فرش شها رنگ 
زیبای فرش آسیب بديد بٌ نحض آغاز پرٍسٌ شستشَ رنگ يای آن بًو ریختٌ ٍ بٌ کل بٌ ظاير 

 خَايید رساند.

برای اینکٌ یقین حاصل کنید کٌ فرش شها رنگ نهی ديد فقط کافیست تا یک دستهال تهیز بٌ 
رنگ سفید را خیس کنید بٌ طَری کٌ فقط نرطَب باشد ٍ آن را رٍی سطح فرش بکشید. در 

 صَرتیکٌ کٌ دستهال شها رنگی شد حتها شستشَی آن را بٌ قالیشَیی بسپارید.

برای شستن فرش از آب ٍلرم ٍ نَاد شَیندى نالیو نثل پَدر شستشَی دستی، شانپَ، پَدر 
صابَن ٍ... استفادى کنید زیرا استفادى از آب داغ ٍ نَاد شَیندى اسیدی نَجب آسیب بٌ بافت 

 فرش شها خَايد شد.

َر  پس از اتهام شستشَ ٍ آبکشی فرش برای خشک شدن آن را از پشت در فضای آزاد ٍ دٍر از ن
نستقیو آفتاب قرار ديید تا آفتاب تند در طَل رٍز نَجب سست شدن تار ٍ پَد فرش ٍ کو شدن 

 کیفیت رنگ يای فرش نشَد.
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پس از خشک شدن کانل فرش اگر قصد دارید ير چند برای ندتی کَتاى آن را در جای نشخص 
 شدى اش پًن نکنید ٍ یا در انبار نگٌ دارید تَصیٌ نی کنیو حتها از کاٍر فرش استفادى کنید.

رايی بسیار سادى ٍ نقرٍن بٌ صرفٌ برای حفظ ٍ نگًداری از فرش نی باشد. استفادى از کاٍر فرش 
بدین صَرت فرش را لَلٌ کردى ٍ در آن قرار دادى ٍ سر کاٍر را تَسط بندی کٌ دارد نحکو نی بندید 

َگیری کنید.  تا بٌ سادگی از نفَذ گرد ٍ خاک ٍ حشرات جل

رچٌ ای استفادى نهایید زیرا فرش نیاز بٌ تَصیٌ نی شَد برای نگًداری از فرش از کاٍر فرش پا
 يَای آزاد دارد ٍ گايا قرار دادن آن در کاٍر فرش نایلَنی باعث پَسیدن فرش نی گردد.
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