
 قیوت فرش سجادُ ای کاشاى رٍز بِ رٍز با تَجِ بِ تغییراتی کِ رٍی قیوت هَاد اٍلیِ در بازار است تغییر هی کٌذ 

 سجادُ فرش یا ّواى فرش سجادُ ای یکی از بْتریي کاالّا برای هفرٍش کردى هساجذ ٍ حسیٌیِ ّا هی باشذ 

 حتی برای هفرٍش کردى هظلی ّا ٍ ًوازخاًِ ّا ًیس از فرش ّای سجادُ ای استفادُ هی شَد 

 ًام ّای دیگری ًیس برای سجادُ فرش ّا ٍجَد دارد کِ از جولِ آى ّا هیتَاى بِ : 

فرش هسجذ , فرش هسجذی , فرش هظلی , فرش ًوازخاًِ , فرش هحرابی , فرش تشریفاتی , فرش جاًوازی اشارُ 

  کرد

 ّر رٍزُ تٌَع اًَاع سجادُ ّای هاشیٌی ًیس برای تَلیذ ٍ سَْلت خریذ تَسط هشتریاى بیشتر ٍ بیشتر هی گردد

 کاشاى ٍ اراى ٍبیذگل هْذ تَلیذ اًَاع فرش ّای هاشیٌی ّستٌذ 

 کِ هْن تریي هحظَل تَلیذی اى ّا ًیس ّویي فرش ّای سجادُ ای است . 

 

 

 فرش سجادُ ای : 

 داًیذ فرش ّای سجادُ ای با تٌَع بسیار زیادی در کیفیت ٍ سایس تَلیذ هی شًَذ  ّواى گًَِ کِ هی

 ٍ ّویي عاهل قیوت فرش ّای سجادُ ای را بِ شذت تحت تاثیر خَد قرار هی دّذ 

 قبل تر ّا برای هفرٍش کردى هساجذ از فرش ّای هاشیٌی هعوَلی در سایس ّای هختلف استفادُ هی شذ 

 ّیات اهٌای آى تَاى هالی خریذ فرش ّای هاشیٌی را ًذاشتٌذ  حتی برخی از هساجذ کِ

 از هَکت ّا برای هفرٍش کردى هساجذ ٍ ًوازخاًِ ّای خَد استفادُ هی کردًذ 

 رفتِ رفتِ تَلیذکٌٌذگاى فرش ّای هاشیٌی بِ ایي فکر افتادًذ کِ فرش ّایی هخظَص هساجذ تَلیذ کٌٌذ 

 بذٌّذ ٍ طف ّای هٌظوی ایجاد کٌٌذ  تا شکل زیبا ٍ یکپارچِ ای را بِ هساجذ

 بِ ّویي دلیل اًَاع فرش ّای سجادُ ای را طراحی ٍ بافت کردًذ 



 فرش ّای سجادُ ای هخظَص هساجذ بِ چٌذیي دستِ تقسین هی شًَذ : 

 

 

 سجادُ فرش هحرابی :  (1

ایذُ اطلی سجادُ فرش ّای هحرابی از هحراب هساجذ گرفتِ شذ ٍ قبل از اى کِ رٍی فرش ّای هاشیٌی بِ تظَیر 

 در بیایذ 

 رٍی پَست حیَاًات تَسط ایالت ٍ عشایر بِ تظَیر کشیذُ شذُ بَد 

 سجادُ ّا طرح ّایی از هحراب رٍی پَست حیَاًات بِ تظَیر هی کشیذًذ آى ّا برای ایجاد 

 ار آى ّا اشکالی از حیَاًات ٍ گل ٍ بَتِ ّا رسن هی کردًذ گاّا عبارت ّایی هاًٌذ یاَّ ًیس هی ًَشتٌذ ٍ در کٌ

 ٍقتی ایذُ بافت سجادُ فرش در فرش ّای هاشیٌی هطرح شذ 

 ابتذا بِ سراغ طرح ّای هحرابی رفتٌذ کِ گل ّا ٍ بَتِ ّای خاطی ًیس در خَد داشت 

 رش ّا ًیس کاهال سادُ ّستٌذ البتِ گاّا برخی از ایي سجادُ ف

 سجادُ فرش ّا طَری طراحی شذُ اًذ کِ ّر هحراب هخظَص ّر شخض باشذ. 

 طرح برای سجادُ فرش ّای هحرابی ٍجَد دارد .  111اهرٍزُ بالػ بر 

 

 سایس سجادُ فرش هحرابی :

 ّواى گًَِ کِ گفتین سجادُ فرش ّای هحرابی , برای ّر شخض بِ طَرت تکی طراحی هی شًَذ 

 ساًتی هتر است  125*63سایس ایي گلین فرش ّا چیسی در حذٍد 

ساًتی هتر در طَل هسجذ پْي شذُ ٍ از کٌار ّن قرار گرفتي ّر سجادُ کٌار ّن یک طف از هسجذ ایجاد هی  63

 شَد



 یس تعذاد طفَف هسجذ را هشخض هی کٌذ عرع ّر سجادُ فرش ً

 هتری بافتِ هی شًَذ 31تا  25هعوَال ّر رٍل سجادُ فرش بِ طَرت 

ایي سایس ّا برای سجادُ ّای هحرابی سایس ًرهال ّستٌذ اها هی تَاى سجادُ ّا را در سایس دلخَاُ هساجذ ًیس بافت 

 کرد 

گی ًذارد ٍ بیشتر ٍابستِ بِ کیفیت فرش ّای هسجذ قیوت فرش سجادُ ای هحرابی کاشاى بِ سایس سجادُ ّا بست

 است . 

 

 سجادُ فرش تشریفات :  (2

 ًَع دیگری از سجادُ فرش ّا , سجادُ فرش ّای تشریفاتی ّستٌذ 

کِ بیشتر در طرح ّایی هاًٌذ فرش هاشیٌی بافتِ هی شًَذ اهرٍزُ پر فرٍش تریي طرح سجادُ فرش ّای تشریفاتی 

 عبارتٌذ از : 

 طرح شوسِ  (1

 طرح افشاى  (2

تفاٍت سجادُ فرش ّای تشریفاتی با فرش ّای تشریفاتی در ایي است کِ سجادُ ّای تشریفاتی تٌْا یک کٌارُ 

 دارًذ

 کِ ّواى کٌارُ ٍ یا حاشیِ برای ًواز گساردى استفادُ هی شَد 

 اها فرش ّای تشریفاتی دارای دٍ حاشیِ ّستٌذ .

 هی شًَذ کِ طَل ّر رٍل برابر طَل هسجذ است.  سجادُ فرش ّای تشریفاتی بِ طَرت رٍلی بافتِ

 ساًتی هتر است.  125ٍ عرع فرش ّای تشریفاتی برابر 

 

 قیوت فرش سجادُ ای کاشاى : 



 ّواى گًَِ کِ گفتین قیوت فرش سجادُ ای کاشاى بِ عَاهل هختلفی بستگی دارد 

 کِ ّوِ ایي عَاهل تعییي کٌٌذُ کیفیت سجادُ ّا هی باشٌذ 

 ي هَارد هی تَاى بِ هَارد زیر اشارُ کرد : از جولِ ای

 شاًِ سجادُ فرش  (1

 تراکن سجادُ فرش  (2

 جٌس ًخ فرش هسجذی  (3

 ایي عَاهل هْن تریي عَاهل تعییي کٌٌذُ کیفیت سجادُ ّا ّستٌذ 

اها هَارد دیگری ّوچَى ٍزى ّر هتر از سجادُ فرش , ارتفاع خاب فرش سجادُ ای , ّیت ست بَدى فرش هسجذ 

 شذ ًیس هی با

 پَد فرش هسجذی ًیس خَد هشخض کٌٌذُ قیوت فرش سجادُ ای هی باشذ 

 

 

 شاًِ فرش سجادُ ای : 

 شاًِ بِ تعذاد گرُ ّای هَجَد در عرع فرش سجادُ ای گفتِ هی شَد 

 ّر چِ تعذاد ایي گرُ ّا بیشتر باشذ کیفیت فرش سجادُ ای بْتر خَاّذ بَد 

 اهرٍزُ فرش ّای سجادُ ای با شاًِ ّای هختلفی بافتِ هی شًَذ 

 شاًِ  441فرش سجادُ ای  (1

 شاًِ  511فرش هسجذی  (2

 شاًِ  711فرش هسجذ  (3

 شاًِ  1111فرش ًوازخاًِ  (4



ّر چِ شاًِ فرش سجادُ ای در عَاهل تعییي کٌٌذُ دیگر کِ ثابت باشٌذ تغییر کٌذ کیفیت فرش سجادُ ای ًیس بْتر 

 هی شَد 

 شاًِ تقریبا ًسبت بِ دیگر سجادُ ّا بْتر است  711ق ّویي هَرد کیفیت فرش ّای سجادُ ای طب

 شاًِ باالتر است .  1111شاًِ ًسبت بِ  711زیرا کِ ارتفاع خاب فرش ّای هسجذی 

 

 

 تراکن فرش سجادُ ای : 

 تراکن بِ تعذاد گرُ ّای طَلی فرش سجادُ ای ٍ ّر فرش هاشیٌی گفتِ هی شَد 

 در ّر شاًِ هشخض هتفاٍت است  تراکن فرش ّای هاشیٌی هعوَال

 ّر چِ تراکن فرش هاشیٌی در شاًِ هشخض بیشتر شَد کیفیت فرش سجادُ ای ًیس بْتر هی شَد

 ٍ فرش هسجذی ریسبافت تر هی گردد . قیوت فرش ّای سجادُ ای کاشاى با تراکن ّای باالتر هعوَال بیشتر است  .

 

 جٌس ًخ فرش سجادُ ای : 

 بْتریي فرش ّای سجادُ ای ّواى ّایی ّستٌذ کِ با الیاف اکرٍلیک بافتِ شًَذ 

 البتِ حتوا بایذ الیاف ّیت ست شذُ باشٌذ . الیاف اکرٍلیک شفاف بَدُ ٍ کیفیت باالیی دارًذ

 دٍام ٍ هاًذگاری باالیی دارًذ .

 بافتِ هی شَد اها برخی دیگر از سجادُ فرش ّا با الیاف ّیت ست 

 برخی دیگر از کیفیت ّای تشکیل دٌّذُ فرش ّای سجادُ ای ّستٌذ . bcfالیاف پلی استر ٍ پلی استر ٍرشى ٍ 

اها کیفیت ایي سجادُ ّا چٌاى خَب ًیستٌذ طَری کِ الیاف آى ّا زٍد از بیي هی رًٍذ ٍ عور ٍ دٍام ٍ هاًذگاری 

 کوی دارًذ. 



 

 قیوت سجادُ فرش کاشاى :

 کاشاى بِ ّویي عَاهل رکر شذُ در باال بستگی دارًذ  قیوت فرش ّای سجادُ ای

 ّر چِ شاًِ ٍ تراکن فرش ّای سجادُ ای باالتر باشٌذ کیفیت فرش ّای هسجذی ًیس بیشتر بَدُ 

 با تَجِ بِ جٌس ًخ فرش هاشیٌی هشخض هی شَد اها قیوت فرش ّای سجادُ ای کاشاى بیشتر 

 عالٍُ بر جٌس ًخ فرش سجادُ ای , ًورُ ًخ فرش سجادُ ای ًیس هشخض کٌٌذُ قیوت فرش هسجذ است. 

 ّر چِ ًورُ ًخ فرش ّای سجادُ ای بیشتر باشذ کیفیت فرش ّای هسجذی ًیس بیشتر هی شَد . 

 .حتی هی تَاًیذ از طریق ایٌترًتی بِ سفارش آى ّا بپردازیذ برای خریذ فرش ّای سجادُ ای بِ را

 


