
 سجاده فرش محرابی

 .ح فرش در شهر فرش کاشان رقم خوردایده بافت سجاده فرش اولین بار توسط استادان طرا

 محرابی ، طرح محراب نمازگزار ، جایگاه عبادت و نماز روی سجاده فرش ترسیم می گردد. در سجاده فرش

 بافت متفاوت سجاده فرش ایرانی ، قابلیت پوشش دهی تمامی نقاط مسجد را دارد.بدلیل متراژ متفاوت و 

 آنچه که بعنوان سجاده فرش مورد پسند هیئت امنای مسجد است یک سجاده فرش ارزان و در عین حال با کیفیت است.

 چرا سجاده فرش بوجود آمد؟

 گیو در عین حال تمیزی و پاکیزبدلیل اهیمت ایرانیان به نماز و مکان های مذهبی 

 ابتدا مساجد ایرانی توسط فرش ها مفروش می گردیدند ، 

 .فرش ها بدلیل اندازه های ثابت بافت شده توانایی مفروش کردن تمام نقاط مسجد را نداشتند

 زه مسجد را نمودند.لذا شروع به بافت فرش های بزرگپارچه یا فرش یکپارچه در سایز و اندا

 فرش بزرگپارچه دقیقا به متراژ مساجد بافت زده می شد و تمامی نقاط مسجد را پوشش می داد.

به سختی مفروش می شدند و شست و شوی آن ها تقریبا غیر اما عیب بزرگ فرش های یکپارچه در این بود که بدلیل سنگینی آن 

 ممکن بود.

لذا برای فرش های مسجد به سراغ موکت رفتند ، موکت ها هم سبک بودند و براحتی مفروش می شدند و هم تمام نقاط مسجد را 

 پوشش می دادند.

و سفتی موکت موقع نماز احساس ناراحتی می اما موکت نیز یک عیب بزرگ داشت و آن هم این بود که نمازگزار بدلیل نازکی 

 کرد.

 لذا بسراغ ایده ی بافت فرش مخصوص مسجد رفتند و سعی در طراحی فرش مخصوص مساجد نمودند.

 ویژگی سجاده فرش محرابی:

 فرش مسجد باید در متراژی باشد که تمام نقاط مسجد را پوشش دهد.

 دد و براحتی قابل شست و شو باشد.فرش مسج باید در ابعادی باشد که براحتی مفروش گر

 فرش مسجد باید در نقشه ای متناسب با فضای مذهبی باشد.

 .ار موقع نماز احساس ناراحتی نکندفرش مسجد باید به گونه ای بافت زده شود که نمازگز

 نحوه بافت سجاده فرش:

 سجاده فرش همان طور که از نام آن مشخص است یک سجاده از جنس فرش می باشد.

 فرش نماز در واقع به فرشی گفته می شود که در عین اینکه بصورت رل های مستطیلی بافت زده می شود 

 ولی یک طرح از سجاده نماز در کل رل تکرار می گردد بطوری که هر فرد یک سجاده مجزا موقع ادای نماز برای خود دارد.

 ن توانایی نظم بخشی به صفوف نمازگزار را دارد.کارکرد سجاده فرش بگونه ایست که در عین سبکی و قابل حمل بود

 همچنین با طراحی نقشه خاص سجاده فرش ، جهت قبله در مسجد را برای نمازگزاران مشخص می کند.

 ابعاد فرش نماز:



 سجاده فرش ها همان طور که گفتیم بصورت رول های مستطیلی هستند که طول ثابت و عرض متغیری دارند.

دارد ) البته که این اندازه ها با توجه به نقشه سجاده فرش و نیاز هیدت امنای  561و طول  37ده عرض در واقع یک طرح سجا

 مسجد کمی قابل تغییر است (

 عوامل مهم در لبست قیمت سجاده فرش محرابی:

 با در نظر گرفتن این عوامل اقدام به خرید سجاده فرش نمایید:

واملی که بیشتر مهم هستند به شرح فرش سجاده ای مسجدی تاثیر گزارند اما ع یکسری عوامل دیگری نیز هستند که در قیمت

 زیر اند:

 جنس نخ خاب سجاده فرش 

 شانه فرش سجاده ای 

 تراکم فرش مسجد 

 وزن فرش سجاده ای 

 متراژ فرش مسجدی 

 تعداد رنگ فرش مسجدی 

 جنس نخ خاب فرش سجاده ای:

 نخ خاب یا نخ ریشه همان نخ های رنگی در بافت سجاده فرش هستند که از دید ما قابل مشاهده اند.

 در واقع نخ ریشه عمده بافت سجاده فرش را بخود اختصاص داده است.

 زمانی که گفته می شود جنس نخ سجاده فرش چست؟ منطور همین نخ ریشه می باشد.

 از جمله کیفیت های نخ سجاده فرش به شرح زیر است:

 اکرولیک هیت ست شده 

 پلی استر 

 ورجین 

 تک نخ 

 مسلما بهترین کیفیتی که می توان برای نخ سجاده فرش ذکر کرد نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 پلی استر و ورجین هر دو بافت پالستیکی و کم دوام تری نسبت به نخ اکرولیک را دارند.

 یمت سجاده فرش با نخ پلی استر است.اما قیمت سجاده فرش با نخ اکرولیک بسیار بیشتر از ق

 و حتی در متراژ های باالی سجاده فرش این قیمت بسیار واضح است.

 لذا برای حفظ رضایت هیئت امنای مسجد و در عین حال قیمت مناسب سجاده فرش پیشنهاد ما استفاده از نخ تک نخ است.

 تک نخ ترکیب دو نخ اکرولیک هیت ست شده و نخ پلی استراست.

 نه فرش سجاده ای:شا

 به تعداد گره های موجود در هر متر از عرض فرش سجاده ای و فرش ماشینی شانه گفته می شود.

 شانه ها باعث باال رفتن کیفیت نقشه سجاده فرش می شوند.

 به اصطالح با افزایش شانه سجاده فرش شما بافت ریزتر و دستباف گونه تری از سجاده فرش را خواهید داشت.



سجاده فرش به شلوغی فرش ماشینی نیست همچنین بدلیل ایجاد یک قیمت مناسب برای سجاده فرش نیاز به انتخاب شانه نقشه 

 های باال نیست.

 خواهد بود. 044 -144 – 444لذا شانه سجاده فرش 

 تراکم سجاده فرش:

 ی شود.به تعداد گره های موجود در هر متر از طول سجاده فرش و فرش ماشینی تراکم گفته م

 تراکم باعث فشردگی هرچه بیشتر نخ خاب می شود و در عین حال باعث کاهش ارتفاع و نازکی سجاده فرش می شود.

 لذا نازک شدن سجاده فرش باب میل هیئت امنای مسجد نیست.

 از این جهت تراکم های باال برای سجاده فرش انتخاب نمی گردد.

 می باشد. 6114 – 6444 – 6614 -6544 – 5644 -5444 – 044محدوده تراکم سجاده فرش: 

 متراژ فرش مسجدی:

 مسلما ابا افزایش متراژ و اندازه سجاده فرش قیمت فرش سجاده ای افزایش خواهد داشت.

 قیمت سجاده فرش بر حسب یک طرح سجاده فرش فردی محاسبه می گردد.

 تعداد رنگ فرش مسجدی:

 . است رفته کار به فرش سجاده خود درنخ رنگی تعداد چه که است این ای سجاده فرش رنگ تعداد از منظور

 فزایش تعداد نخ های رنگی قیمت فرش سجاده ای مسجدی افزایش خواهد داشت.مسلما با ا

 نخ رنگی بکار می رود. 1شانه بطور معمول  144بعنوان مثال در سجاده فرش 

 شانه هشت نخ رنگی بکار می رود. 044و در سجاده فرش 

 لیست قیمت فرش مسجدی:

 در زیر با توجه ب سه عامل مهم شانه و تراکم و جنس نخ سجاده فرش لیست قیمتی از سجاده فرش تهیه شده است.

 ، قیمت سجاده فرش مدام در حال تغییر است.و نوسانات قیمت  با توجه به تغییراتهمچنین باید ذکر کرد : 

 آپدیت شده است. 6/0/99قیمت سجاده فرش ذکر شده در تاریخ 

 

 


