
 کارخانه فرش مسجدی:

 همان طور که از نام فرش مسجدی مشخص می باشد ، فرشی مخصوص مسجد و نمازخانه می باشد.

 برای فرش مسجدی نام های مختلفی وجود دارد:

، فرش نمازخانه ، فرش تشریفاتی  سجاده فرش ، فرش سجاده ای ، فرش سجاده ، فرش مسجد ، فرش مسجدی ، موکت سجاده ای

 ، فرش محرابی 

 مردم ایران بدلیل اهمین به عبادت و در عین حال اهیمت به تمیزی و نظافت بر این شدند فرشی مخصوص مساجد را بافت بزنند.

ند سایر سجاده فرش یک محصول تولیدی از شرکت های فرش ماشینی می باشد که نه تنها مورد پسند ایرانیان بلکه مورد پس

 کشورهای مسلمان می باشد.

 چرا فرش مسجدی:

 برتری فرش مسجدی ماشینی نسبت به فرش ماشینی معمولی در مساجد می توان به موارد زیر اشاره نمود از جمله:

  مفروش نمودن تمامی نماط مسجد 

 مرتب کردن صف های نمازگزاران 

 مشخص کردن جهت لبله از روی نمشه سجاده فرش 

 و نمشه کامال منطبك با فضای مسجد و یا نمازخانه طرح 

 جنس نرم و لطیف و عدم اذیت شدن نمازگزارن هنگام ادای نماز 

 مفروش کردن راحت سجاده فرش 

 شست و شوی راحت فرش مسجدی 

 انواع فرش مسجدی:

 امل گروه بندی می شود:فرش مسجدی بر اساس دو ع

  از نظر کیفیت 

 از نظر طرح و نمشه 

 کیفیت فرش مسجدی:

 همچنین کیفیت یک فرش مسجدی خود به عوامل مختلف دیگری دسته بندی می شود از جمله:

 جنس نخ فرش مسجدی .1

 شانه و تراکم فرش مسجدی .2

 دستگاه سجاده باف .3

 جنس نخ فرش مسجدی:

برای فرش مسجدی استفاده  فرش مسجدی بدلیل کاربرد بسیار زیاد و همینطور پاخور باالی سجاده فرش باید بهترین نوع نخ را

 کرد.

 در والع فرش مسجدی ماشینی کامال بطور ماشینی بافت زده می شود. 

 لذا نوع نخ فرش مسجدی از الیاف مصنوعی می باشد و نه الیاف طبیعی

 .در والع بهترین نوع الیاف مصنوعی موجود در بازار فرش و نیز بازار سجاده فرش می توان به نخ اکرولیک اشاره کرد

 مزایای نخ اکرولیک نسبت به سایر الیاف های مصنوعی بی کیفیت در بازار :



 شست و شوی سجاده فرش بدون آبرفت 

 پاخور باال بدون کوبیدگی و ساییدگی 

 ظاهر دستباف گونه و بسیار زیبا به سجاده فرش 

 مماومت باالی نخ اکرولیک در برابر گرما و رطوبت 

ا لیمت سجاده فرش با نخ اکرولیک بسیار بیشتر از سایر نخ های بی کیفیت در بازار فرش می این نکته را باید بدانید که طبیعت

 باشد.

لذا هنگام خرید فرش مسجدی باسد مواظب باشید که سایر نخ های درجه پایین را بجای نخ اکرولیک در بافت فرش مسجدی به 

 شما غالب نکنند.

 .لذا نحوه تشخیص نخ اکرولیک بسیار مهم می باشد

 پست آموزشی:

در مماله ای به طور کامل در مورد جنس نخ اکرولیک و نحوه تشخیص نخ اکرولیک توضیحات مفصلی را دادیم لطفا به مماله 

 رجوع نمایید:

 نحوه تشخیص نخ اکرولیک هیت ست شده

 شانه و تراکم فرش مسجدی:

 از جمله:برای فرش مسجدی شانه ها و تراکم های متنوعی وجود دارد 

 شانه 044و نیز طرح  044،  044،  444شانه های متداول فرش مسجدی: 

  344،  2004،  2204 ، 1044تراکم های متداول فرش مسجدی:

بهترین نوع شانه و تراکم پیشنهادی شرکت سجاده باف و نیز مورد پسند ترین شانه و تراکم به انتخاب هیئن امنای مسجد می توان 

 اشاره نمود. 2204با تراکم  044به شانه 

 انه ممرون به صرفه تر نیز می باشد.ش 044شانه نسبت به سجاده فرش  044همچنین فرش مسجدی 

 دستگاه سجاده باف:

 دستگاه سجاده باف، دلیما دستگاه فرش ماشینی می باشد.

 با این تفاوت که دستگاه فرش ماشینی را بر ری اندازه سجاده فرش و طرح و نمش فرش مسجدی ست می کنند.

 هر آلمان و ونویل بلژیک می باشد.لذا می توان گفت بهترین نوع دستگاه سجاده باف همان دستگاه شون

 را روی سجاده پیاده سازی می کند.فرش مسجدی مورد این دستگاه ها دلیما شانه 

 طرح و نمش فرش مسجدی:

 طرح و نمش فرش مسجدی مانند فرش ماشینی تنوع ندارد در کل دو نوع  طرح عمده از سجاده فرش وجود دارد از جمله:

 سجاده فرش محرابی 

 جاده فرش تشریفاتیس 

 سجاده فرش طرح محرابی:

 با نام فرش محرابی نیز شناخته شده است، همان طور که از نام این طرح از فرش مسجدی مشخص می باشد.



 این طرح فرش مسجدی نمش محراب و مناره دارد و نیز در حاشیه سجاده فرش محرابی نمش گل و بته جمه وجود دارد.

 ش مسجدی طرح محرابی یک طرح شلوغ محسوب می شود که مورد پسند اهل شیعه و شیعه نشینان می باشد.فر

 در فرش مسجدی طرح محرابی نوک محراب جهت لبله را برای نمازگزار مشخص می کند.

 سجاده فرش طرح تشریفاتی:

 که با نام فرش تشریافتی ، فرش لرمز ، فرش هتلی و فرش تشریفات نیز شناخته شده می باشد.

ن فرش راه پله ای ، فرش هتلی و نیز فرش لرمز در مراسم این طرح و نمش از سجاده فرش ، عالوه بر استفاده در مساجد بعنوا

 تشریفاتی استفاده می شود.

 این نوع طرح از فرش مسجدی ، طرحی بسیارساده می باشد که یک یا دو حاشیه باریک در سجاده فرش دارد.

 می باشد. همچنین این نوع طرح فرش مسجدی بسیار مورد پسند اهل سنت و کشور های مسلمان حاشیه خلیج فارس

 در فرش مسجدی طرح تشریفاتی حاشیه ها جهت لبله را برای نمازگزار مشخص می کنند.

 انتخاب طرح مناسب برای فرش مسجدی:

 در انتخاب فرش مسجدی برای مساجد هیئت امنای مسجد و بزرگان مسجد این وظیفه را به عهده دارند.

ده استفاده کنید برای انتخاب بهترین طرح و نمشه فرش مسجدی پیشنهاد می شود که برای مساجد کوچک از طرح تشریفاتی و سا

 و انتخاب طرح های شلوغ سجاده فرش برای مساجد کوچک کار درستی نمی باشد.

 عتبر فرش مسجدی:برندهای م

 فرش مسجدی کاشان 

 فرش سجاده ای ستاره کویر یزد 

 سجاده فرش میثاق 

  سبحانسجاده فرش 

 فرش سجاده نور کاشان 

 کاشان اردهال خورشید فرش سجاده 

 نصب فرش مسجدی:

نصب فرش مسجدی بسیار مهم می باشد. چرا که فرش مسجدی بصورت رل های مستطیلی بافت زده می شود که نیاز به برش و 

 دور دوزی دارند.

پهنای مسجد بریده و زیگزاگ می شوند که این کار افراد عادی نمی باشد و باید این لذا رول های بزرگ فرش مسجد با توجه به 

 وظیفه را به عهده تیم نصاب کارخانه فرش مسجدی سپرد.

 کارخانه فرش مسجدی کاشان:

 می توان گفت که ایده بافت فرش مخصوص مساجد در شهر فرش کاشان شکل گرفت.

 شهر کاشان بزرگترین تولیدی بافت سجاده فرش در سراسر کشور می باشد.

 همچنین بزرگترین صادر کننده سجاده فرش به سایر کشورهای مسلمان می باشد.

زومه ی درخشانی را کارخانه فرش مسجدی کاشان با یک دهه سابمه ، و نیز تولید با کیفیت ترین فرش مسجدی در ایران یک ر

 بخود اختصاص داده است.



 


