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 روفرشی مدرن ابریشمی ، مخمل و ترک شیک راهنمای خرید

ت از فرش ها است. فرش کاالیی گران قیمت است. بنابراین با روفرشی بهترین گزینه برای محافظ

کمک روفرشی، می توانید از آن مواظبت کنید، عمر آن را افزایش دهید و از کثیف شدن آن جلوگیری 

 .کنید

جالب است بدانید یکی از مهمترین صنایع دستی استان یزد، روفرشی است و روفرشی یزدی بسیار 

ایران، در کشورهای همسایه نیز مورد استفاده قرار می گیرد، و به کشورهایی مشهور است، که عالوه بر 

مانند عراق و افغانستان صادر می شود. بهتر است برخی نکات مهم را در خرید این محصول به خاطر 

 .بسپارید

 روفرشی چیست؟ چه کاربردی دارد ؟

رو فرشی، پارچه ای ضخیم شبیه فرش اما نازک تر است از آن است. روفرشی را روی فرش پهن می 

کنند تا با تابش مستقیم آفتاب، فرش به این زودی خراب نشود. همچنین، فرش شما به این زودی 

کثیف نمی شود تا نیاز به شستشو پیدا کند. هیچ زن خانه داری از خرابی یا سوختگی فرش خود 

 .حال نمی شودخوش
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روفرشی، محصول استان یزد است و بیش از پنجاه سال قدمت دارد. این محصول یکی از صنایع 

 .دستی استان یزد است، افراد زیادی شغلشان مرتبط با روفرشی است و از این راه امرار معاش می کنند

د. اما امروزه طرح های اولین طرح های رو فرشی ها، به صورت چهارخونه بوده و از پنبه ساخته شده بو

های بافندگی  خیلی قشنگ و متفاوتی دارند، و گاهی به صورت دو رو هستند. روفرشی ها را با ماشین

 .راپیری تولید میکنند، که از سیستم ژاکارد استفاده می کنند

روفرشی یکی از محصوالتی است که حتی سایر کشورها نیز دوست دارند آن را تولید کنند. به همین 

دلیل، این محصول در بخش صادرات نیز نقش مهمی دارد. و کشورهایی مانند عراق، افغانستان، 

قزاقستان، پاکستان و ترکمنستان، از جمله کشورهایی هستند که این محصول را می خرند و به کشور 

 .خود می برند

 چرا باید از روفروشی استفاده کنیم ؟

ل حاضر رواج یافته است و بیشتر افراد نمی توانند در منزل از آنجایی که زندگی در آپارتمان، در حا

خود، فرش را بشورند، می توانند با استفاده از روفرشی، از کثیف شدن فرش های خود جلوگیری کنند. 

زیرا اگر فرش ها کثیف شوند، باید به سراغ قالیشویی بروید و این هزینه زیادی برای شما خواهد 

 .داشت

یلی باال رفته، در نتیجه باید مراقبت خاصی از فرش داشته باشید، تا به این زودی امروزه قیمت فرش خ

 .خراب نشود و نیاز به تعویض نباشد. بنابراین، استفاده ار روفرشی، بهترین راه حل است

 آشنایی با انواع روفرشی
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ز یفی، استفاده ایکی دیگر از کاربرد های رو فرشی، عالوه بر پهن کردن روی فرش برای جلوگیری از کث

 .آن به عنوان زیر انداز در سفر یا پیک نیک است، زیرا وزن کمی دارد

مهمترین مدل و انواع روفرشی ها، عبارتند از: کالسیک، ابریشمی، مدرن و ترک کشدار، که طرح ها و 

رنگ های متنوعی دارند. طرح های کالسیک، معموالً به صورت خشتی، ترنج و یا افشانه تولید می 

ما ی کنند. اشوند، که ضخامت کمتری نسبت به انواع دیگر دارند. از این مدل ها در مسافرت استفاده م

اگر دکوراسیون منزل شما مدرن است، می توانید از انواع مدرن این محصول، که معموالً از الیاف 

 .مخمل ساخته می شوند، استفاده کنید

 کدام جنس رو فرشی را انتخاب کنیم ؟

های روفرشی مدرن، از ابریشم استفاده می شود. زیرا ابریشم بسیار لطیف و ظریف است،  در مدل

ابراین محصوالت تولیدی نیز بسیار نرم و ظریف هستند. بدیهی است که قیمت این مدل ها از مدل بن

 .های دیگر باالتر است

های کشدار، مدلی است که لبه آن ها کشی است. یعنی دور تا دور روفرشی، کش دوخته شده، و  مدل

 .قالی کامال در روفرشی قرار می گیرد

 در تولید رو فرشی استفاده می شود. اما همانطور که گفته شد، در بافت از پنبه، پشم و پارچه، معموالً 

مدل های مدرن، از الیاف مخمل و همچنین دوشانل استفاده شده است. که عالوه بر زیبایی چشم نواز، 

 .لطافت زیادی هم دارند



 
4 

ه و طرح دار، ساد های مدل در ، متری 12 و 9 …انواع جدید روفرشی مدرن و کالسیک ایرانی، ترک و 

در لیست زیر موجود است. با توجه به سلیقه و بودجه خود می توانید، بهترین روفرشی را برای منزل 

 .خود از بین گزینه های پرفروش زیر، خریداری فرمایید
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