اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪه دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﯾ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾ و ﺗﻨﺎﺳﺐ
دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.اﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﺷ را ﺑﺮای ﭼﻪ دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ وﯾﺎ ﻓﺮش ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺣﺘ ازﻓﻀﺎ
را در ﺑﺮ ﻣ ﮔﯿﺮد از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮﺷ ﮐﻪ ﺑﺮای دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﺪرن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺒ ﻫﺎی دﯾﺮ از دﮐﻮراﺳﯿﻮن
اﺳﺖ.اﻣﺎ ﯾ ﭼﯿﺰ در ﺗﻤﺎﻣ ﺳﺒ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ آن ﻫﻢ ﻋﺪم ﻗﺮاردادن ﻫﺮ ﺷﯿ ﺑﺠﺰ ﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮ روی ﻓﺮش اﺳﺖ  ،ﺣﺘ ﭘﺎ
ﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﻞ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ روی ﻓﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪوداً  ۱۰ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮش ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ در
دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺮاژ ﻓﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮش ﻫﺎی ﺳﻨﺘ اﯾﺮاﻧ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮش در دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺳﺒ ﮐﻼﺳﯿ از ﻓﺮش ﻫﺎی اﯾﺮاﻧ
ﯾﺎ ﻓﺮش ﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﮐﺶ و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد رﻧ ﻓﺮش ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮش ﺑﺎ رﻧ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﯾﺎ ﺗﯿﺮه ﺗﺮ و در ﻃﯿﻒ رﻧ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﮐﻮراﺳﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
رﻧ ﻓﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻣﺘﺮ و ﺗﯿﺮه ﺗﺮ از رﻧ ﻣﺒﻠﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.
در ﻣﻮرد ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﭘﺮده ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﺑﺎﯾﺪ درﺷﺖ ﺗﺮﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮش اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺷﻤﺎ ﻃﺮﺣ ﺷﻠﻮغ ﺑﺎ رﻧ ﻫﺎی ﺗﻨﺪ دارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن را از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﺪار ﺳﺒﺐ ﺷﻠﻮغ و ﮐﻮﭼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪن ﻓﻀﺎی ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮد.
ﻓﺮش ﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﺮح ﺧﻠﻮت ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ  :دﺳﺘﻪ اول ﻓﺮش ﻣﺪرن و ﻓﺮش ﺗﺮک ﯾﺎ ﻓﺮش ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪرن و دﺳﺘﻪ
دوم ﻓﺮش ﺳﻨﺘ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺧﻠﻮت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧ از ﻓﺮش ﻫﺎی دﺳﺘﺒﺎف ﻗﺸﻘﺎﯾ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﻤﻦ وﯾﺎ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺧﻠﻮت دارﻧﺪ.

