
 فروش اینترنتی فرش سجاده ای:

 امروزه تمریبا تمام مایحتاج زندگی در فضای مجازی تامین می شود.

 نده است.جا نماخرید فرش ماشینی ، سجاده فرش ، تابلو فرش ، گلیم فرش نیز از این پروسه 

 در والع داشتن فروشگاه های اینترنتی برای شرکت های سجاده باف دلیل بر اعتبار شرکت سجاده فرش می شود.

 از طریك سایت های فروشگاهی و تلگرام و اینستاگرام خود فروش اینترنتی فرش سجاده ای خود را انجام می دهند. 

 ؟ش اطمینان کنیمچطور بتوانیم به خرید اینترنتی سجاده فر سوال اینجاست اینکهاما 

 ادامه مماله با ما همراه باشید. برای پاسخ گویی به این سوال در

 فروش اینترنتی:

براحتی جای فروشگاه  و مجازی  است بطوری که فروشگاه های اینترنتی باطات  گسترده شدهدر لرن بیستم بیش از پیش ارت

 های والعی را گرفته اند.

 در نتیجه مردم در فضای اینترنت خرید انجام می دهند و کاالی خود را در معرض رلابت لرار می دهند.

 ازیاین کاال از پوشاک و لوازم برلی گرفته تا حتی خوراکی و خرید میوه  و سوپرمارکت مج

 بنابراین مردم دیگر زحمت بیرون رفتن از خانه و صرف زمان زیاد برای خرید ما یحتاج خود را انجام نمی دهند.

 :فرش و سجاده فرش نیز از این لضیه جا نمانده است بطوری که 

 گاه اینترنتی را الزمه ی خود می دانند و تمام تولیدی گلیم فرش و شرکت های سجاده باف و کارخانجات فرش ماشینی فروش

 داشتن یک سایت فروش اینترنتی جز اعتبار یک شرکت سجاده فرش و فرش محسوب می شود.

 اعتماد سازی جهت خرید اینترنتی فرش سجاده ای:

آنچه که در خرید و فروش اینترنتی فرش سجاده ا ی مهم می باشد ، نحوه اعتماد هیئت امنای مسجد جهت خرید اینترنتی سجاده 

 فرش است.

 فروشگاه اینترنتی سجاده فرش ویژگی های زیر را دارا بود شما با خیال راحت الدام به خرید سجاده فرش نمایید:اگر یک 

 با رعایت موارد زیر حتما یک خرید سجاده فرش مرغوب را خواهید داشت:

 تولیدی سجاده فرش در شبکه های مجازی:

 اول اینکه اطمینان حاصل کنید سایت فروشگاه اینترنتی زیر نظر مستمیم شرکت سجاده فرش و سجاده باف باشد.

در والع بجز یکسری نمایندگی های خاص مانند دیجی کاال ، شهر فرش و آلای فرش اطمینان به سایر واسطه گران آن هم در 

 فضای مجازی کمی سخت است.

 نماد اعتماد و اطمینان:

 پایین صفحه نمایش داده می شود ( لوگویی که در دوم اینکه سایت مورد نظر باید نماد اعتماد داشته باشد ) یک

 اال:کضمانت نامه مرجوع کردن 

 را خواستار شویدساعت  84تا از شرکت سجاده فرش این ضمانت نامه مرجوع شدن کاال 

 و این در صورتی است که کیفیت سجاده فرش پیشنهادی شما با کیفیت سجاده فرشی که ارسال می کند مغایرت دارد. 



 درخواست نمونه بافت شده :

از شرکت سجاده باف درخواست نمایید یک نمونه از طرح و نمشه سجاده فرش را بصورت امتحانی برای شما بافت زده و 

 ارسال نماید.

 بعضی طرح و نمشه ها بخصوص رنگ بندی ها با نمونه والعی کمی متفاوت تر باشد.چون ممکن است 

 کیفیت سجاده فرش:

 حتما و حتما یاد بگیرید کیفیت سجاده فرش را بعد از اینکه به دستتان رسید چک کنید.

 در ادامه مماله بررسی کیفیت سجاده فرش را بصورت اصولی به شما یاد می دهیم.

 سجاده ای:بررسی کیفیت فرش 

 اینکه بتوانید در زمینه تشخیص یک سجاده فرش با کیفیت خبره شوید بسیار مهم می باشد.

 بخصوص اگر بصورت اینترنتی الدام به خرید سجاده فرش نموده اید باید حتما بتوانید سجاده فرش اصل را تشخیص دهید.

 زمانی که صحبت از کیفیت سجاده فرش می شود منظور هم کیفیت ظاهری و هم کیفیت باطنی می باشد.

 عوامل مهم که در کیفیت سجاده فرش دخیل اند به شرح زیر اند:

 فرش سجاده ایالیاف  (1

 شانه سجاده فرش (2

 تراکم فرش سجاده ای (3

 پالت رنگ بندی سجاده نماز (8

 ثبات رنگ فرش مسجدی (5

 دستگاه سجاده باف (6

 الیاف فرش سجاده ای:

 بدلیل بافت ماشینی سجاده فرش ها دیگر نمی شود در سجاده  فرش ماشینی از الیاف طبیعی پشم و پنبه استفاده کرد.

 ر بازار فرش رفت.لذا باید به سراغ الیاف مصنوعی موجود د

 تنوع الیاف مصنوعی بسیار بیشتر از تنوع الیاف طبیعی می باشد.

 لیستی از الیاف مصنوعی موجود در بازار فرش:

 الیاف اکرولیک یا اکریلیک هیت ست شده 

 پلی استر 

 ورژن یا ورجین 

 BCF 

 نخ ترکیبی تک نخ ( ) 

 توان به الیاف اکرولیک هیت ست شده اشاره کرد. بهترین الیاف مصنوعی چه برای سجاده فرش وچه فرش ماشینی می

 .الیاف اکرولیک هیت ست شده در ظاهر براق و شبیه به ابریشم است

 و در باطن شبیه به پشم و پنبه عایك بسیار خوبی در ممابل رطوبت و سرما می باشد. 

 اما نکته ای که وجود دارد این است که:



 االیی صد متر هستند و نیز در یک مسیر شلوغ مفروش می گردند.سجاده فرش ها برای متراژ های ب

 اما ..لذا اگر سجاده فرش اکرولیک انتخاب کنید در عین حال که برای یک محیط شلوغ مماوم خواهد بود 

 اکرولیک سجاده فرش هزینه کنند.نخ  لیمت گزافی هم باید بابتمسجد هیئت امنای 

 کت سجاده فرش مسجدی بر این است:پیشنهاد شر

برای حفظ مماومت سجاده فرش و کیفیت سجاده فرش و در عین حال لیمت مناسب فرش سجاده ای از نخ های ترکیبی استفاده 

 شود.

 نخ ترکیبی چیست؟

 نخ ترکیبی همانطور که از نام آن مشخیص است ترکیب دو نخ با درجه کیفی عالی و متوسط است.

 یعنی شما از نخ اکرولیک و پلی استر همزمان استفاده می کنید.

 ای با نخ اکرولیک بافت زده شود. درصد بافت سجاده فرش و بافت زمینه ای فرش سجاده 66بطوری که 

 درصد بافت فرش سجاده ای و بافت حاشیه های سجاده فرش با نخ پلی استر بافت زده می شود. 86و 

 شانه فرش سجاده ای:

 است. شانه فرش سجاده ای نیز بعنوان یک عامل مهم در کیفیت ظاهری سجاده فرش

 بطوری که با افزایش شانه در فرش سجاده ای نمشه سجاده فرش واضح تر ، ریز بافت تر خواهد شد.

 بطوری که در شانه های باالی ما یک سجاده فرش دستباف گونه را خواهیم داشت.

 لذا تشخیص شانه در سجاده فرش بسیار مهم می باشد.

 سجاده فرش:آمورش تشخیص شانه 

 شانه دارد. 566بعنوان مثال شرکت سجاده فرش به شما می گوید فرش سجاده ای 

 ابتدا شما به پشت فرش سجاده نگاه کنید چرا که پشت فرش سجاده گره ها راحت تر پیداست و ارتفاع نخ خابی دیگر وجود ندارد.

 ضی در یک متر از سجاده است.عری سپس با توجه به اینکه شانه سجاده فرش تعداد گره ها

 گره دارید. 566سجاده فرش  عرضی لذا در صد سانت

 گره داشته باشید. 56پس با جدا کردن ده سانت از عرض سجاده فرش باید 

 تراکم فرش سجاده ای:

 تراکم فرش سجاده ای نیز یک عامل مهم در کیفیت داخلی سجاده فرش است.

 اده ای ، نخ خاب سجاده فرش مستحکم تر می شود.بطوری که با افزایش تراکم فرش سج

 نکته ای که در تراکم سجاده فرش وجود دارد این است که:

 با افزایش تراکم نخ خاب سجاده نماز فشرده تر می شود و در عین حال از ارتفاع نخ خاب کاسته می شود.

 منظور این است که با افزایش تراکم سجاده فرش و کاهش ارتفاع نخ خاب ، فرش سجاده ای نازک تر می شود.

 و این ویژگی برای هیئت امنای مسجد چندان پسندیده نیست.



 نروید. 2566پس در انتخاب تراکم برای فرش سجاده ای به سراغ تراکم های باالی 

 سجاده فرش:تراکم آمورش تشخیص 

 شانه دارد. 2666بعنوان مثال شرکت سجاده فرش به شما می گوید فرش سجاده ای 

 ابتدا شما به پشت فرش سجاده نگاه کنید چرا که پشت فرش سجاده گره ها راحت تر پیداست و ارتفاع نخ خابی دیگر وجود ندارد.

 در یک متر از سجاده است.گره های طولی  نکه شانه سجاده فرش تعدادسپس با توجه به ای

 گره دارید. 2666سجاده فرش  یطول لذا در صد سانت

 گره داشته باشید. 266سجاده فرش باید طول پس با جدا کردن ده سانت از 

 پالت رنگ بندی فرش سجاده ای:

سجاده فرش  دستگاه سجاده باف داده می شود تاپالت رنگ بندی سجاده فرش و فرش ماشینی ، یعنی تعداد نخ های رنگی که به 

 .شما را بافت بزند

 است. رنگ متغیر 16رنگ تا  5تعداد نخ های رنگی یک سجاده فرش از 

 با افزایش نخ های رنگی در بافت سجاده فرش ، یک سجاده فرش الکچری و مدرن تر و زیباتری را خواهید داشت.

 ثبات رنگ سجاده فرش:

 آنچه که از تعداد نخ های رنگی سجاده فرش مهم تر است ثبات نخ های رنگی در بافت سجاده فرش است.

 یک فرش ماشینی و نیز سجاده فرش ماشینی الیاف اولیه و خام سفید و یا بی رنگ هستند.در بافت 

 لذا الیاف خام باید وارد مرحله رنگ رزی شوند.

 در مرحله رنگ رزی اگر نخ ها رنگ شوند دیگر رنگ ها پس نمی دهد.

 اده فرش ثبات دارد؟نخ های رنگی سجحال از کجا متوجه شویم 

 تنها با یک آزمایش ساده ، بدین شکل که ابتدا یک پارچه سفید نخی را بردارید ، پارچه را نمناک کنید.

 سپس پارچه را محکم و طی چندین بار روی سجاده فرش بکشید.

 بعد از اینکار اگر پارچه همچنان سفید بود و رنگ پس نداد نتیجه میگیریم که

 فرشش ثبات باالیی دارند.نخ های رنگی سجاده 

 دستگاه سجاده باف:

 امروزه تنوع دستگاه های بافنده فرش و سجاده فرش بسیار زیاد است.

 یک نکته ای که هست این است که:

 دستگاه بافنده فرش ماشینی همان دستگاه بافنده سجاده فرش است.

 فمط طرح و نمشه و اندازه دستگاه را مختص سجاده فرش تنظیم می کنند.

 دستگاه سجاده بافی را خوب می گوییم که ویژگی های زیر را داشته باشد:

 .شانه و تراکم را دلیما و دلیك بتواند پیاده سازی کند 



 .نمشه سجاده فرش را بخوبی پیاده سازی کند 

 شتری به دستگاه تزریك کند و استحکام سجاده فرش را باال ببرد.پود بی 

 جمع بندی پایانی:

 پیشنهاد شرکت سجاده فرش مسجدی برای انتخاب یک سجاده با کیفیت و در عین حال سجاده فرش ارزان به شرح زیر است:

 رنگ و نخ ترکیبی یا تک نخ 5و پالت رنگ بندی  2166شانه با تراکم  566سجاده فرش 

 کلمات کلیدی:

سجاده فرش ، سجاده فرش ماشینی ، فرش سجاده ای ، فرش مسجدی ، فرش مسجد ، سجاده باف ، شرکت سجاده فرش ، فرش 

 سجاده ای ستاره کویر یزد ، فروش اینترنتی فرش سجاده ای ، سجاده فرش میثاق ، فرش سجاده ، لیمت فرش سجاده ای 

 


