
  ؟چگونه مي توانيم براي اتاق كودك مان فرش مناسبي انتخاب كنيم

براي كف اتاق  مناسب برسد، يك فرش والدينممكن است آخرين چيزي كه براي تكميل اتاق كودك به ذهن 

يا هر چيزي كه براي  انتخاب و خريد فرش. نيست آن اهميت بودن  كم ي بر، دليلاين موضوع اما آخرين بودن .او باشد

نسبت به هر چيزي كه  قرار نيست خيلي. ها و بايدها و نبايدهاي خودش را دارد قلق ،انداختن كف اتاق اختراع شده باشد

ها در  ترين بخش اما نبايد فراموش كنيم كه كف اتاق كودك، يكي از مهم .شود حساسيت نشان دهيم مي مربوط به كودك

ص براي نوپايان كه دوست دارند تجربه جديد راه رفتن را هر روز خصو به .دكوراسيون و حتي حفظ سالمت كودكان است

   .است در اين مطلب به چند نكته درباره خريد فرش براي اتاق كودك اشاره شده .دتر از روز قبل تكرار كنن بيش

 

براي شناسايي يك  .كنيد كه با آن كف اتاق كودك را مفروش مياست جنس چيزي شناسايي  ،ترين مساله مهم

با رجوع به شناسنامه فرش شما مي توانيد  .فرش و مقايسه با فرش هاي ديگر الزم نيست يك متخصص و اهل فن باشيد

همانطور كه براي خريد . به راحتي پارامترهاي تاثير گذار در فرش را شناسايي كنيد و متناسب با نيازتان خريد نمائيد

به برچسب آن محصول توجه مي كنيد در انتخاب فرش نيز ابتدا به ليبل پشت فرش رجوع  ابتدايي ترين نياز ها در ابتدا

بدون پرز بودن فرش . توجه شوددر انتخاب فرش كودك بايد به چند نكته در شناسنامه فرش و نياز كودك . نمائيد

حساس بودن ريه هاي كودك،  به با توجه .كودك مسئله بسيار مهمي است كه كمتر به آن توجه مي شود

پلي استر يا پلي و معموالً با عبارت  توصيه مي شود يا پلي پروپيلن استفاده از فرش هاي فيالمنت پلي استر

هاي ديگر متفاوت  نخبا  نخ هاي فيالمنتشكل فيزيكي  .فيالمنت يا يكسره در ليبل فرش بيان مي شودپروپيلن 

فرش به كار مي رود حاصل از به هم تابيده شدن نخ هايي منقطع با طول متوسط  است معموالً نخي كه به عنوان پرز نخ

ساختار ممتد نخ به كار رفته در فرش، به دليل فيالمنت به صورت ممتد مي باشد  و نخ اما  .سانتي متر مي باشد 18تا  3

اما نخ هاي  .ت پرز آزاد نمي شودانتهاي تمام الياف در بافت فرش در گير مي باشد و به هيچ عنوان اين الياف به صور

 ، پرزهايمنقطع در اثر پا خوردن از هم باز مي شوند و چون تنها عامل انسجام نخ ها تاب مي باشد با باز شدن تاب نخ ها

و در دراز مدت ايجاد  شدهو با تنفس وارد ريه كودك  دنآزاد مي شو در هوااز سطح نخ جدا شده و تر  كوتاهتر و ظريف

ها جنس خود نخ نيز اليافي مي باشد كه به صورت ذاتي مضر مي  حال در برخي فرش .دنحساسيت و آلرژي مي نماي

براي  .همانند آكريليك كه شايد در بزرگساالن ديرتر خود را نشان دهد اما در كودك بيشتر خود را نشان مي دهد .باشد

صورت محكم ودر ه بالبته (كنترل پرزدار بودن فرش مي توانيد با چندين بار كشيدن دستان خود بر روي سطح فرش 

  .، متوجه پرز داربودن آن شويد)يك محل خاص از فرش

به همين دليل نخ هاي  .يت استرفته در فرش كودك بسيار حائز اهملطافت و ظرافت جنس نخ به كار 

تا كودك بتواند به راحتي روي  رش كودك بايد متفاوت از نخ هاي فرش ساير اتاق ها در نظر گرفته شودبه كار رفته در ف

فرش راه برود و از آنجايي كه معموالً كودك در ابتداي راه افتادن به صورت چهار دست و پا حركت مي كند لطافت بايد 

واحد سنجش ظرافت الياف تعداد الياف به كار رفته در ساختار يك نخ  .به نحوي باشد كه دست و پاي كودك زخم نشود

اين عدد در ليبل فرش به ندرت ذكر مي  .مي باشد كه هر چقدر اين عدد باالتر باشد حاكي از ظرافت باالي فرش دارد



ز لطافت كافي اما مي توانيد با لمس نمودن سطح فرش به راحتي اين موضوع را بررسي نمائيد كه فرش مذكور ا .شود

  براي كودكتان برخوردار است يا خير ؟

 .ي توان انتخاب نمودمي شود كه بسته به جنسيت كودك م در مرحله بعد سليقه و انتخاب طرح فرش مطرح

مدل، طرح و حتي نوع . بندي نيست اين فرق، تنها در زمينه رنگ. اتاق كودك دختر، با اتاق كودك پسر فرق دارد

هاي  هاي سردتر، براي اتاق پسران و رنگ توان گفت كه طبق عرف، رنگ مي. تواند موثر باشد چيدمان در اين زمينه مي

هايي هستند كه براي  اكستري، فيلي، زرشكي و يشمي، رنگاي، آبي، خ سرمه. تر براي اتاق دختران بهتر هستند گرم

تري براي اتاق  ، مناسبت بيش...، صورتي چرك وبنفشهايي مثل نارنجي،  رنگ. دكوراسيون اتاق پسرها خوب هستند

تصميم هاي فانتزي، اتاق كودك است، اما بهتر است  كه بهترين موقعيت براي تجربه خريد فرش با اين. ها دارند دختر

زيرا عالوه بر آنكه نظافت آن بسيار . هرگز از فرش هاي پرز بلند براي اتاق كودك خود استفاده نكنيد. گيري منطقي باشد

تر  چنين بافت فشرده هم. دشوار است، البه الي نخ هاي فرش محل مناسبي براي رشد باكتري ها و ميكروب ها خواهد بود

طبيعي است كه بايد موقع انتخاب رنگ فرش اتاق كودك، به . ش نفوذ كندتري در فر كند تا آلودگي كم به شما كمك مي

هاي روي تخت، رنگ سرويس خواب و كمد و  ها، رنگ ملحفه رنگ پرده. هاي دكوراسيون اتاقش هم دقت كنيد بقيه بخش

مثال اگر . انتخاب كنيد تر اما بهتر است رنگ فرش را تيره .توانند راهنماي شما باشند حتي رنگ ديوارها، در اين زمينه مي

 البته اين .اي برويد توانيد سراغ يك فرش به رنگ سبز تيره يا حتي سرمه در اتاق كودك، رنگ سبز روشن غالب است، مي

تاب  چرك فرش در عين حال كه بايد زيرا .اي يا مشكي برويد هاي جدي مثل قهوه معنا نيست كه سراغ رنگ اينبه  مطلب

   .دكوراسيون اتاق كودك هم حفظ شود شادابي الزم استباشد، 

  

 


