
 خرید بهترین سجاده فرش:

 جهت خرید بهترین سجاده فرش چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم؟

 ویژگی یک فرش سجاده ای مرغوب چه میباشد؟

 طرح و نقشه سجاده فرش به چه شکل است؟

 می شوند. سجاده فرش ماشینی بدلیل بافت ماشینی آن در شرکت سجاده فرش و سجاده باف در انواع کیفیت ها بافت زده

 شروع بافت فرش سجاده ای در شهر فرش کاشان رقم خورد.

 ا تنوع زیادی از سجاده فرش چه از حیث کیفیت و چه از حیث طرح و نقشه را در بازار فرش کاشان خواهیم دید.لذ

 فرش سجاده ای چیست؟

 ، حسینیه و یا نمازخانه می باشد.فرش سجاده ای یک زیرانداز و یک کف پوش برای مکان هاش شلوغی مانند: مسجد ، مصلی 

 در گذشته نیز سجاده را در عموم مشاهده می کردیم.

 متنها طرح های سجاده بصورت تکی و برای نماز فرادای افراد بودند.

 سجاده فرش یک واژه ترکیبی از سجاده + فرش می باشد.

 رض آن طرح سجاده تکرار شده است.در واقع سجاده فرش یک فرش مستطیلی با عرض متعیر می باشد که در تمام ع

 طرح و نقشه سجاده فرش به چه صورت است؟

 تنوع طرح و نقشه سجاده فرش ، مانند فرش ماشینی نخواهد بود.

اما در کل طرح و نقشه سجاده  فرش بصورتی است که کامال با فضای عرفانی و اندازه مساجد و مکان های مذهبی سازگاری 

 دارد.

 رش در دو نوع کلی هستند:در کل نقشه سجاده ف

 سجاده فرش محرابی 

 سجاده فرش تشریفاتی 

 فرش سجاده ای محرابی:

 پرفروش ترین طرح سجاده فرش در بین شیعه نشینان و نیز ایرانیان طرح و نقشه ی محرابی از سجاده فرش است.

 این طرح از سجاده فرش به نسبت طرح تشریفاتی ، طرحی خلوت می باشد.

 لی این سجاده فرش همان طور که از نام آن مشخص است ، طرح محراب است.در واقع طرح اص

در واقع در مرکزیت این سجاده فرش ، نقش محراب وجود دارد و اطراف و حاشیه های این سجاده فرش را گل و بته پوشانده 

 است.

 فرش محرابی در بین هیئت امنای مسجد ایرانیان محبوب می باشد.

 در فرش محرابی جهت قبله برای نمازگزار را تعیین می کند.ضمن اینکه نوک محراب 

 فرش سجاده ای تشریفاتی:

 سجاده فرش تشریفاتی طرحی به نسبت خلوت تر از فرش سجاده ای محرابی است.



داشته لذا مورد پسند اهل سنت می باشد ، چرا که اهل سنت بر این باور هستند که زیر انداز نمازگزار باید طرح و نقشه ساده ای 

 باشد که حواس نمازگزار موقع ادای نماز پرت نشود.

 لذا سجاده فرش تشریفاتی بسیار مورد پسند هیئت امنای مسجد اهل تسنن خواهند بود

 نقشه سجاده فرش تشریفاتی ساده با یک یا دو حاشیه باریک خواهد بود.

ن فرش راه پله ای و فرش راه رویی و نیز فرش هتلی استفاده در مساجد بعنوابطوری که فرش سجاده ای تشریفاتی ، عالوه بر 

 کاربرد دارد.

 ویژگی یک فرش سجاده ای مرغوب چه میباشد؟

 بهترین سجاده فرش سجاده فرشی می باشد که در بافت آن از بهترین مواد اولیه استفاده شود.

 همچنین بهترین دستگاه سجاده باف در بافت آن استفاده شود.

 رد طرح و نقشه سجاده فرش تاثیری بر قیمت فرش سجاده ای و کیفیت سجاده فرش نخواهد داشت.نکته ای که وجود دا

 لذا در کل مهم ترین عوامل موثر بر مرغوبیت سجاده فرش به شرح زیر خواهد بود:

 نخ فرش سجاده ای 

 دستگاه سجاده باف 

 شانه و تراکم فرش مسجد 

 ضخامت فرش مسجد 

 نخ فرش سجاده ای:

 بافتی ماشینی دارد و دقیقا مانند فرش ماشینیی بافت زده میشود.فرش سجاده ای 

 تنها تفاوت سجاده فرش با فرش ماشینی در اندازه و طرح و نقشه ی آن ها می باشد.

 لرذا الیاف استفاده شده در بافت سجاده فرش دقیقا مانند فرش ماشینی خواهد بود.

 ه شود الیاف اکرولیک هیت ست شده است.بهترین الیافی که در بافت سجاده فرش باید استفاد

 چرا از واژه ی باید استفاده کردم؟ بدلیل اینکه سجاده فرش برای یک محیط شلوغ با پاخور باال استفاده می شود.

 لذا بهترین کیفیت نخ و مواد اولیه را باید در آن استفاده کرد.

 اما باید بدانیم که:

نخ با باالترین کیفیت می باشد و کیفیت آن با الیاف طبیعی برابری می کند اما  ه نخ اکرولیک هیت ست شده یکدر عین اینک

 قیمت باالتری نسبت به سایر الیاف خواهد داشت.

 و یک تفاوت قیمت نخ در سایز و متراژ باالی سجاده فرش کامال به چشم میخورد.

 پیشنهاد شرکت سجاده فرش مسجدی برای انتخاب  نخ سجاده فرش این است که:

 بافت اصلی و نقشه اصلی و محراب سجاده فرش با نخ اکرولیک انجام گیرد.

 و بافت های حاشیه ای فرش سجاده ای را نخ خای با کیفیت پایین تر استفاده شود.

در واقع از نخ ترکیبی در بافت سجاده فرش استفاده شود که در عین کیفیت باالی سجاده فرش هیئت امنای مسجد هزینه کمتری 

 رای فرش سجاده ای متقبل شوند.هم ب



 انواع دستگاه سجاده باف:

 دستگاه بافنده فرش سجاده ای همان دستگاه بافت فرش ماشینی می باشد.

 اما با یکسری تغییراتی روی دسگاه ، دستگاه را سجاده باف می کنند.

 در کل نام انواع دستگاه های بافنده سجاده فرش به شرح زیر است:

 CRT 

 HCP 

 TEXIMA 

 ASR 

 CRM 

 HLX 

 شونهر 

 وندویل 

 در کل دستگاهی از سجاده فرش خوب است که بتواند عینا و دقیقا شانه و تراکم را روی سجاده پیاده سازی کند.

 ضمن اینکه پود بیشتری را بتواند به سجاده تزریق کند و بافت مستحکم تری را برای سجاده فرش انجام دهد.

 شانه و تراکم فرش سجاده ای:

 سجاده فرش و یا فرش و یا گلیم فرش و یا تابلو فرش مفهوم شانه و تراکم یکی می باشد. در مفهوم

 در کل به تعداد گره های عرضی سجاده فرش شانه گفته می شود در واحد یک متر از سجاده

 و به تعداد گره های طولی سجاده فرش تراکم گفته می شود در واحد یک متر از سجاده

 کیفیت بهتر در طرح و نقشه سجاده فرش می شود.شانه سجاده فرش باعث 

 در واقع با افزایش شاانه در سجاده فرش بافت ریز تر و دستباف گونه تری از فرش سجاده ای را خواهیم داشت.

تراکم سجاده فرش موجب تراکم و فشردگی هرچه بیشتر نخ خاب می شود و در عین افزایش تراکم ، ارتفاع نخ خاب کاسته شده 

 فشردگی سجاده فرش افزوده می شود.و بر 

 نیست. 077در سجاده فرش نیاز به انتخاب شانه و تراکم های باالی 

 چرا که هم هزینه سجاده فرش با افزایش شانه و تراکم باال می رود.

پسند هیئت و هم اینکه با افزایش شانه و تراکم فرش مسجدی ، ضخامت سجاده فرش کاهش پیدا میکند که این ویژگی اصال مورد 

 امنای مسجد نخواهد بود.

 ضخامت فرش مسجدی:

 آنچه که برای هیئت امنای مسجد مهم است ضخامت و سنگینی هر چه بیشتر سجاده فرش است.

 و ما تنها در دو صورت سجاده فرش ضخیمی خواهیم داشت که:

 اوال نخ بیشتری را در بافت سجاده فرش پیاده سازی کنیم.

 تراکم خیلی باالیی را به سجاده فرش ندهیم که ارتفاع نخ خاب را کاهش دهد و فرش سجاده را نازک کند. اثانی

 در مورد خرید سجاده فرش چه نکاتی را باید بدانیم؟



 اختیار شرکت سجاده فرش قرار دهیمابتدا اینکه مساحت دقیق مسجد را در 

 جهت قبله مسجد را ذکر کنیم.

 ه سجاده فرش را ذکر کنیم.و نقشو رنگ طرح 

 مساحت دقیق فرش سجاده ای را ذکر کنیم.

 شانه و تراکم فرش مسجد را انتخاب کنیم.

 جنس نخ فرش سجاده ای را انتخاب کنیم.

 


