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شناسايي نحوه ي نگه داري
 فرش، موكت، پاركت، لوازم فلزي منزل و 

انواع تابلوهاي نقاشي
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1-11 مقدمه
ــه براي ما ايرانيان داراي اهميت  فرش يا قالي هميش
ــت بخصوص فرش ايراني كه سه ويژگي  خاصي بوده اس

عمده ي زير را دارند:
1- مرغوبيت پشم مصرفي

2- ثبات رنگ
3- طرح ها و نقش هاي اصيل سنتي

2-11 نحـوه ي نگه داري و مراقبت از فرش و 
موكت 

ــراردادن فرش و موكت در مكان هاي مرطوب  1- ازق
ــبب  ــت در دراز مدت س ــد، زيرا رطوب ــودداري كني خ

پوسيدگي فرش شما مي گردد.
ــتقيم  2- از قرار دادن فرش و موكت در زير نور مس

آفتاب خودداري كنيد.
ــت در نزديكي منابع  ــرش و موك ــراردادن ف 3- از ق

حرارتي و آتش زا بپرهيزيد.
4- حتي المقدور در زمان جابه جاكردن فرش و موكت، 

آن ها را ابتدا لوله كنيد سپس اقدام به جابجايي نمائيد.
5- اسباب و اثاثيه سنگين نظير مبل و ميز و ...را در 
ــكان دهيد تا از ايجاد  ــاي زماني متفاوت تغيير م دوره ه
ــطح فرش و موكت جلوگيري  ــردگي موضعي در س فش

شود (مطابق شكل 11-1)
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شكل 11-1

ــه در معرض آمد و رفت  6- فرش و موكت ها هميش
ــار آن ها را با  ــتند، حداقل هفته اي يك ب ــاكنين هس س
ــط سطح فرش را تميز  جاروبرقي با قدرت مكش متوس
كنيد. استفاده از جاروبرقي با قدرت مكش باال موجب از 

بين رفتن پُرزهاي قالي و استهالك آن گردد.
7- در صورت ايجاد لكه برروي سطح فرش يا قالي و 

موكت سريعاً نسبت به رفع آن اقدام كنيد.

ــا موكت بماند  ــطح فرش ي چنان چه اثر لكه ها بر س
ــت وشوي آن ها مشكل تر مي شود در  به مرور زمان شس
ــبب تاريكي و مات شدن سطح فرش و موكت  نهايت س

مي گردد.

1-2-11 كف پوش چوبي يا پاركت
پاركت شامل قطعات كوچك از جنس چوب است، كه 
براي پوشش سطح كف در ساختمان ها استفاده مي گردد. 
سبكي، زيبايي و قابليت تميزكردن سريع و آسان از ويژگي 
ــتفاده از آن را در منازل لوكس پُرطرف  هايي است كه اس

دار كرده است.

2-2-11 نحوه ي نگه داري و مراقبت از پاركت
1- گرد و غبار و سنگ ريزه دشمن طبيعي پاركت اند 
ــمباده ي زبر موجب خراشيدگي سطح  و همانند يك س
ــئله، در بيرون  ــوند براي مقابله با اين مس پاركت مي ش
ــب و در داخل راهروي  درب ورودي از پادري هاي مناس
ــتفاده كنيد تا مانع از ورود و پخش  ورودي از قاليچه اس

اين شن ريزه ها در داخل خانه شوند.
2- مواظب سالم بودن كف كفش، وبه ويژه كفش هاي 
پاشنه بلند، باشيد، زيرا كوچك ترين شكاف و وجود ميخ 

هاي برآمده از اين پاشنه ها پاركت با ارزش شما را زخمي 
خواهد كرد.

ــيدن مبلمان،تخت خواب و اثاثيه  3- جابه جايي،كش
سنگين برروي پاركت باعث خط افتادگي بر روي پاركت 
خواهد شد. به سادگي با چسباندن تكه هاي نمد يا موكت 

ــنگين منزل از اين  ــاي نرم براي زير پايه هاي لوازم س ه
مشكل جلوگيري كنيد.

ــتن پاركت كشيدن  4- بهترين روش پاكيزه نگه داش
جاروبرقي با برس نرم است.

ــتقيم پاركت با آب يا زمين  ــوي مس 5-از شست وش
شوي كامًال خيس اكيداً خودداري كنيد.

توجه !

باال  قدرت مكش  با  جاروبرقي  از  استفاده 
موجب از بين رفتن پُرزهاي قالي و استهالك آن 

مي شود. 
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ــه مرور زمان در  ــگ چوب به طور طبيعي و ب 6- رن
ــي (به دليل  ــتقيم آفتاب و نور معمول ــل تابش مس مقاب
فرآيند اكسيداسيون) به تدريج تيره  مي شود. از اين رو 
استفاده از پرده هاي مناسب براي كنترل تابش مستقيم 
آفتاب و جابه جا كردن گاه  به گاه قاليچه ها براي جلوگيري 
ــطوح زير آن ها با ساير قسمت ها، كار ساز  از تغيير رنگ س

و مؤثر است.
ــتي هم  ــتقيم گلدان ،حتي اگر نش 7- قرارندادن مس
نداشته باشد،الك پاركت را كدر مي كند از اين رو گلدان ها 
ــه ها يا پايه هايي با ارتفاع مناسب از كف  را بايد برروي قفس

قرار داد.
ــع از الك مخصوص پاركت  ــتفاده ي به موق 8- با اس

شفافيت و طول عمر پاركت ها را تضمين كنيد.

3-11 تابلوهاي نقاشي         
ــتفاده در اكثر منازل تابلوهاي  يكي از لوازم مورد اس
رنگ روغن و آب رنگ (شكل هاي 2-11و3-11) هستند، 
ــدن محيط زندگي به كار مي روند  كه به منظور زيباترش
ــت نكاتي را  ــظ هرچه بهتر آن ها الزم اس ــذا براي حف .ل

رعايت نماييم.

شكل 11-2

 شكل11-3

از  مراقبـت  و  نگـه داري  نحـوه ي   11-3-1
تابلوهاي نقاشي 

ــراي نصب آن  ــا وزن تابلو ب ــب ب ــخ متناس 1- از مي
استفاده كنيد تا از افتادن آن جلوگيري شود.

2- تابلو راحتي  االمكان در محيط هاي مرطوب نصب 
نكنيد.

ــرما و يا حرارت بسيار شديد  3- تابلو را در معرض س
يا نور آفتاب قرار ندهيد.

4- از تماس اجسام نوك تيز با سطح تابلو جلوگيري كنيد.
ــي، تابلو را به  ــل و نقل و اسباب كش ــگام حم 5- هن
ــته بندي كنيد تا سطح و گوشه ي آن ها آسيب  خوبي بس

نبينند.
6- براي تميز كردن تابلو فقط از يك پارچه ي نم دار 
ــتن يا به كاربردن مواد شوينده  ــتفاده كنيد و از شس اس

شيميايي خودداري كنيد.

2-3-11 تابلوهاي گل چيني
ــه گل ها، به  ــي به دليل اين ك ــاي گل چين در تابلوه
ــته و در نتيجه بدون حفاظ شيشه اي قرار  صورت برجس
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ــه داري آن ها بايد به نكات  ــد، براي تميز كردن و نگ دارن
زير توجه بيشتري شود:

1- براي گردگيري اين تابلوها از سشوار با باد ماليم 
استفاده كنيد.

ــريع  ــي كرديد خيلي س 2- اگر اين گل ها را آب كش
بايد خشك شود تا حالت خميري پيدا نكنند.

ــترس  3- تابلوهاي گل چيني را در جايي دور از دس
كودكان قراردهيد تا برخوردي با آن ها صورت نگيرد.

شكل  4- 11 (الف)

شكل  4- 11 (ب)

4-11 شناسايي لوازم فلزي منزل نقره و ُكروم  
ــياء نقره اي و قلم زني برروي آن ها از  تهيه و ساخت اش
گذشته هاي بسيار دور در ايران رواج داشته است و در حال 
حاضر در شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز و تهران گروه هايي 
از هنرمندان مشغول كار در اين زمينه هستند.(شكل11-5)
ــره كار عبارت  ــورد نياز هنرمندان نق ــاده ي اوليه م م

ــت از نقره با عيار 84، كه به صورت شمش يا ورق در  اس
دسترس قرار دارد. 

طريقه ي ساخت اشياءنقره اي به اندازه هاي مورد نظر 
ــم مي كنند. در نهايت با هنرچكش كاري  مى برند و لحي
ــياء  ــكل دل خواه در مي آورند.بعضي از اش آن ها را به ش
ــرويس چاي خوري، سيني،  ساخته شده عبارت انداز س
گلدان، زينت آالت، جعبه، قنددان، آينه و شمعدان قاب 

عكس و انواع ظروف.
1-4-11 نحوه ي نگه داري ظروف نقره  و ُكروم 

ــيم  ــايل زبر مانند س 1- ظروف نقره و ُكروم را با وس
ظرف شويي تميز نكنيد.

ــته  ــي ظروف را به خوبي بس ــع اسباب كش 2-درموق
بندي كنيد تا آسيب نبينند.

3- ظروف را بر روي هم قرار ندهيد زيرا برخورد ظروف 
باهم باعث ضربه خوردن و لك شدن آن ها مي شود.

ــات الكلي و يا  ــوينده اي كه از تركيب ــواد ش 4- از م
اسيدي ساخته شده استفاده نكنيد زيرا باعث كدرشدن 

ظروف مي شوند.

شكل  5- 11



149 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

2-4-11 نحـوه ي تميز كـردن ظروف نقره و 
ُكروم   

ــل مثًال در  ــه هر دلي ــما ب ــر ظروف نقره ي ش 1-اگ
ــفيدكننده (وايتكس) سياه شد، آن را  مجاورت با مايع س
مدتي داخل آب نمك غليظ بيندازيد و سپس ظروف را 

باستفاده از يك پارچه زبر بسابيد تا سفيد شود.
ــه فرنگي مي توان زينت آالت نقره اي  2- با آب گوج

را تميز  شفاف كرد.
ــه داراي آب ُكروم  ــردن ظروفي ك ــراي تميز ك 3- ب

است از پودر رخت شويي و آب گرم استفاده كنيد.
4- دو قاشق چاي خوري پودر رخت شويي و دو قاشق 
ــيرين را در 10ليتر آب كامًال جوش  غذاخوري جوش ش
ــوط كنيد و ظروف نقره را درون آن قرار دهيد پس  مخل
از يك الي دو دقيقه آن ها را بيرون آورده و تميز كنيد.

ــه ويژگي عمده  ي زير  1- فرش ايراني داراي س
است: 

• مرغوبيت پشم مصرفي
• ثبات رنگ

• طرح ها و نقش هاي اصيل سنتي.

ــت در مكان هاي  ــرش و موك ــراردان ف 2- از ق
مرطوب خودداري كنيد زيرا رطوبت در دراز مدت 

سبب پوسيدگي فرش شما مي شود.
ــمن طبيعي  ــنگ ريزه، دش ــار و س 3- گردوغب

پاركت اند.
ــدرت مكش باال  ــي با ق ــتفاده از جاروبرق 4- اس
ــتهالك آن  ــب از بين رفتن پُرزهاي قالي و اس موج

مي شود.
5- براي تميز كردن تابلو از يك پارچه ي نم دار 

استفاده كنيد.
ــراي لكه بري از ظروف نقره و كروم از مواد  6- ب
شوينده اي كه از تركيبات الكلي و يا اسيدي ساخته 
شده اند استفاده نكنيد زيرا باعث كدرشدن ظروف 

مي شوند.

چكيده


