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 راهنمای خرید اینترنتی چفیه 

از آن به دلیل کاربردهای فراوانی که   نوعی سربند عربی بوده که بسیاری از مردم  چفیه

 .داشته استفاده می کنند. استفاده از این پوشش بیشتر در کشورهای عربی رواج دارد

مردان عرب از این سربند جهت جلوگیری از ورود شن به چشم ها به هنگام طوفان یا  

  چفیه ده می کنند. اگر بخواهیم به سوالوسیله ای جهت خشک کردن عرق استفا

 .، کوفیه استعربی به چفیه  پاسخ دهیم باید بگوییم که نام دیگر چیست

در واقع این سربند همه کاره بوده و یکی از مهمترین پوشاک سنتی مردم خاورمیانه به  

. به  شمار می رود. در ایران از کوفیه به عنوان نماد مقاومت یا مبارزه نام برده می شود

 .همین دلیل بسیجی ها و نظامیان جهت استفاده از آن تمایل بیشتری دارند

خرید کوفیه کار چندان سختی نیست. با توجه به یک سری نکات مهم می توانید این  

 .محصول کاربردی را به صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید

ا شما را با نکات تاثیر گذار در خرید کوفیه یا سربند  در ادامه مقاله ما را همراهی کنید ت 

 .عربی آشنا نماییم

 نکات مهم هنگام خرید چفیه 

 بررسی مدل های مختلف سربند عربی •

در بازار وجود داشته که با توجه به یک سری ویژگی های مهم   چفیه مدل های مختلفی از

 .می توان جهت خرید بهترین آنها اقدام نمود

تنوع و رنگ بندی های این سربند عربی در بازار به حدی زیاد است که می توان انتخاب  

آسانی جهت خرید آن داشت. از جمله مدل های مختلف این محصول می توان به موارد زیر  

 :نمود اشاره
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یکی از سربندهای عربی موجود در بازار بوده که استفاده از آن در   عمانی چفیه .1

میان ایرانیان رواج دارد. از مهمترین مزایای این مدل سربند می توان به طرح  

 .های خاص و جذاب آن اشاره نمود

از جمله دیگر سربند های رایج در کشور فلسطین بوده که از  فلسطینی چفیه .2

های مشکی با زمینه سفید رنگ تشکیل شده است. رزمندگان در دوران   چهارخانه

 .جنگ هشت ساله از این مدل سربند استفاده می کردند 

در واقع همان مدل قبلی بوده اما در طراحی آن تفاوت هایی وجود   عراقی چفیه .3

 .دارد. رنگ این نوع سربند آبی بوده و تهیه آن به سلیقه فرد خریدار بستگی دارد

از جمله دیگر سربند های رایج در کشورهای عربی بوده که طراحی   یمنی یهچف .4

جذاب و دلنشینی دارد. سربند های یمنی، پارچه های فاخری داشته و با نقش و  

 .نگارهای زیبا طراحی می شوند 

 بررسی جنس های مختلف سربند عربی •

داد، بررسی جنس های  یکی از مهمترین نکاتی که به هنگام خرید کوفیه باید مد نظر قرار 

 .مختلف آن است

پنبه از بهترین جنس های به کار رفته در تولید سربند عربی بوده که به دلیل کیفیت مناسب 

آن از طول عمر باالیی برخوردار است. پالستیک به دلیل الیافی که داشته باعث تعریق بیش  

 .از حد بدن خواهد شد

 بررسی سایزهای مختلف سربند عربی •

باید در نظر داشت، توجه به سایزهای مختلف   چفیه  موارد دیگری که هنگام خرید از جمله

آن در بازار است. سربندهای عربی دارای ابعاد مختلفی بوده و به نیازتان بستگی دارد که  

 .بخواهید از کدام مدل استفاده نمایید
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اگر می خواهید از کوفیه به عنوان پوشش سر و صورت خود استفاده کنید، بهتر است دنبال  

مدل های سایز بزرگ باشید. اما اگر می خواهید به عنوان شال از آن استفاده نمایید، مدل  

 .های سایز متوسط را جهت خرید انتخاب نمایید 

 نحوه دوخت سربندهای عربی •

ای مختلفی بوده، نیاز است که قبل از خرید در مورد دور  از آنجا که کوفیه دارای مدل ه

 .دوزی و چگونگی نحوه دوخت آن بررسی های الزم انجام شود

سربندهای عربی از لحاظ نحوه دوخت به مدل های مختلف دور ریشه های پرزی و منگوله 

دار تقسیم بندی می شوند. اینکه بخواهید از کدام مدل جهت پوشش سر، صورت و گردن  

 .خود استفاده نمایید یک امر کامال سلیقه ای است

 قوه چراغ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید چفیه

جزو آن دسته از محصوالتی است که استفاده از آن در میان بسیاری از ایرانیان رواج  چفیه

دارد. مردم خاورمیانه از انواع مختلف سربندهای عربی جهت انجام فعالیت هایی نظیر:  

خشک کردن عرق، پوشاندن سر و صورت از گرمای شدید آفتاب و همچنین به عنوان شال  

 .می کنند گردن استفاده

از جمله سربندهایی   بسیجی چفیه. در ایران این سربند بیشتر نماد مبارزه و مقاومت دارد

بوده که می توانید در بازار به راحتی تهیه نمایید. البته قبل از هر چیز بهتر است که با یک  

  سری نکات مهم قبل از خرید آن آشنا شوید تا در این زمینه انتخاب درست تری را تجربه

 .نمایید

 قیمت چفیه 

دارای مدل های بسیار متنوع با طرح های جذابی بوده که می توانید در رده های   چفیه

 .مختلف قیمتی جهت تهیه مناسب ترین آن اقدام نمایید

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%82%d9%88%d9%87/
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قیمت این سربندهای عربی در بازار به گونه ای نیست که به هنگام خرید آن با مشکل  

ای مختلفی بستگی داشته که از مهمترین آنها می توان  مواجه شوید. انتخاب کوفیه به فاکتوره

 .به جنس و کیفیت تولیدی آن اشاره نمود

به عنوان مثال، کوفیه هایی که از جنس ابریشم تولید شده در مقایسه با سایر مدل ها از  

 .قیمت باالتری برخوردار هستند

 روش نگهداری از چفیه 

است به طور اصولی جهت نگهداری از آن   در واقع نوعی پوشاک سنتی است که نیاز چفیه

 .اقدام نمود. طول عمر و دوام باالی پارچه کوفیه به نحوه شستشوی آن بستگی دارد

قبل از استفاده بهتر است که حتما کوفیه را در آب سرد گذاشته و پس از گذشت یک ساعت  

دن و نرم شدن  آن را با مایع مخصوص لباس بشویید. زیرا انجام این کار باعث رنگ پس دا

 .آهار پارچه می شود

 جمع بندی خرید اینترنتی چفیه 

نوعی پوشاک سنتی عربی بوده که مردم خاورمیانه از آن جهت فعالیت های مختلف   چفیه

استفاده می کنند. سربند عربی کاربردهای فراوانی داشته که در ایران اکثر بسیجیان و  

 .نظامیان از آن استفاده می کنند

دارای رنگ بندی و طرح های متنوعی بوده که هر کدام از آنها نماد یک  این محصول 

کشور خاص است. به همین خاطر توصیه می کنیم که در انتخاب کوفیه بی گدار به آب نزده 

 .و مدلی را انتخاب کنید که به نماد کشورتان نزدیک تر باشد

در ایران بسیار زیاد  تقاضا جهت خرید کوفیه فلسطینی به دلیل طراحی خاصی که داشته 

است. قبل از خرید بهتر است به یک سری نکات مهم که در جمالت باال اشاره نموده ایم  

 .توجه کرده تا بتوانید انتخاب هوشمندانه ای در این زمینه داشته باشید

 


