
 قیمت سجاده متری:

 همانطور که در مقاالت قبل به طور گسترده در مورد سجاده فرش صحبت کردیم 

 در بازار فرش ، سجاده فرش ها دارای قیمت متفاوتی هستند، چرا که بافت سجاده فرش دقیقا مانند بافت فرش ماشینی می باشد.

 بمعنای شباهت در کیفیت نیست.اما خوب است که بدانید که شباهت در طرح و نقشه و قیمت 

 عوامل متعددی بر قیمت سجاده متری دخیل اند که البته بیشتر این عوامل بر کیفیت فرش سجاده ای مسجدی نیز تاثیر گزارند.

 در ادامه به عوامل دخیل و تاثیر گزار بر قیمت فرش سجاده ای توضیحاتی را ارائه می دهیم.

 قیمت سجاده متری:

 نی سجاده فرش ، سجاده فرش مسجدی در کیفیت های مختلفی در بازار فرش کاشان تولید می شود.بدلیل بافت ماشی

 از این رو هر شرکت سجاده فرش و سجاده باف لیست قیمت فرش مسجدی مختص به خود را دارد.

 الزم به ذکر است این نکته را بدانید که:

 هد داشت ، بطوری که هرچه کیفیت سجاده فرش ماشینی باالتر باشدهر کیفیتی از سجاده فرش ماشینی ، قیمت متفاوتی نیز خوا

 مسلما قیمت فرش سجاده ای مسجدی نیز بیشتر خواهد بود.

 دالیل استفاده از سجاده فرش مسجدی:

 همانطور که میدانید از سجاده فرش برای مفروش کردن مکان های متبرکه استفاده می شود.

 ده ای در مساجد:از جمله دالیل استفاده از فرش سجا

 .طرح و نقشه  سجاده فرش که مختص مکان های مذهبی می باشد 

 .بدلیل بافت عرضی سجاده فرش تمام قسمت های مسجد را می تواند پوشش دهد 

 .صف های نمازگزاران را مرتب می کند 

 .طرح و نقشه سجاده فرش ، جهت قبله را مشخص می کند 

 شد.مفروش کردن سجاده فرش بسیار راحت می با 

 عوامل موثر بر قیمت سجاده متری:

 مسلما برای خرید ره محصولی قیمت آن بسیار مهم می باشد.

 در خرید سجاده فرش نیز بخصوص که در متراژهای باال تهیه می شود، قیمت فرش مسجد بسیار مهم می باشد.

 از جمله عوامل تاثیر گزار بر قیمت سجاده نماز:

 میزان شانه سجاده فرش (1

 تراکم فرش سجادهمیزان  (2

 جنس نخ فرش مسجد (3

 وزن سجاده فرش (4

 تعداد رنگ سجاده فرش (5

 دستگاه سجاده باف (6

 در ادامه به توضیح مفصل در مورد هر یک از عوامل گفته شده می پردازیم:

 میزان شانه سجاده فرش:



 عمده شانه بافت شده برای یک سجاده فرش کمی متفاوت با فرش ماشینی می باشد.

 های عمده در بافت سجاده فرش:از جمله شانه 

 444 شانه 

 544 شانه 

 044 شانه 

  شانه 044طرح 

 شانه سجاده فرش همان تعداد گره های بافت شده در یک واحد ازعرض سجاده است.

شانه سجاده عالوه بر یک عامل مهم در قیمت فرش سجاده ای ، بعنوان یک عامل مهم در کیفیت ظاهری سجاده فرش نیز می 

 باشد.

 ه با افزایش شانه سجاده فرش ، بافت ریزبافت تر ، واضح تر و دستباف گونه تری از سجاده فرش را شاهد خواهیم بود.چرا ک

 میزان تراکم فرش سجاده ای:

 تراکم سجاده فرش نیز با تراکم فرش ماشینی کمی متفاوت می باشد.

 ای ندارد. در واقع تراکم سجاده فرش مانند فرش ماشینی آنقدر باال و طیف گسترده

 تراکم های متداول فرش سجاده ای:

 1244 

 1044 

 2144 

 2254 

 2554 

 در واقع تراکم فرش سجاده ای ، به تعداد گره های سجاده در یک واحد از طول سجاده فرش گفته می شود.

فرش مسجدی نیز تراکم سجاده فرش بعنوان نه تنها عامل دخیل بر قیمت فرش سجاده ای بلکه بعنوان یک عامل دخیل بر کیفیت 

 هست.

 در واقع با افزایش تراکم فرش سجاده ای ، بافت فشرده تری از سجاده فرش را خواهیم داشت.

 یک نکته در مورد تراکم:

 با افزایش تراکم بافت سجاده فرش فشرده تر خواهد شد ، و در نتیحه فرش نازک تر خواهد شد.

 ر کاربرد و پر رفت و آمد اصال مناسب نیست.لذا تراکم های باال برای سجاده فرش با محیط های پ

 نخ فرش سجاده ای:

 بدلیل بافت ماشینی سجاده فرش ، جنس نخ فرش سجاده ای نیز متفاوت خواهد بود.

 چرا که الیاف سجاده فرش ماشینی ، حتما باید الیاف مصنوعی باشد.

 الیاف مصنوعی موجود در بازار فرش ماشینی عبارتند از:

  اکریلیکنخ اکرولیک یا 

 نخ ورژن یا ورجین 

 ) تک نخ ) ترکیب دو نخ 



 نخ پلی استر 

 نخ سجاده فرش یک عامل مهم هم بر قیمت فرش سجاده ای هم بر کیفیت سجاده فرش می باشد.

 بهترین الیاف مصنوعی در بازار فرش ماشینی ، نخ اکرولیک یا نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 طوری است که با الیاف طبیعی برابری می کند. کیفیت این نخ

 یک نکته در انتخاب نخ برای سجاده فرش:

 قیمت نخ اکرولیک بسیار باال می باشد ، لذا در یک سجاده فرش با متراژ باالی صد قیمت فرش سجاده ای بسیار گران می شود.

 لذا پیشنهاد شرکت سجاده فرش مسجدی بر این است که از تک نخ استفاده شود.

یک با سایر الیاف ها می باشد ، بطوری که بافت اصلی و زمینه ای سجاده فرش از جنس اکرولیک تک نخ ترکیب نخ اکرول

 است.

 ولی بافت حاشیه سجاده فرش را از سایر الیاف استفاده می کنند.

 این گونه هم کیفیت سجاده فرش پا برجا خواهد ماند و در عین حال قیمت فرش سجاده ای نیز به صرفه خواهد بود.

 اده فرش:وزن سج

 مقیاس وزن سجاده فرش ، بر حسب ابعاد یک در یک یک سجاده می باشد.

 وزن سجاده فرش بسته به مقدار نخی است که در بافت فرش مسجد بکار می رود.

 بطوری که هرچه مقدار نخ سجاده فرش بیشتر باشد وزن سجاده فرش نیز بیشتر می شود.

 رش نیز با زیاد شدن نخ سجاده فرش و وزن سجاده فرش بیشتر می شود.مسلما کیفیت سجاده ف

وزن سجاده فرش نیز برای هیئت امنای مسجد بسیار مهم می باشد چرا که با افزایش وزن سجاده فرش ، سجاده ما ضخیم تر می 

 شود.

 ده فرش است.بنابراین عامل وزن در سجاده فرش بعنوان یک عامل مهم هم بر کیفیت  و هم بر قیمت سجا

 این در حالیست که عامل وزن در فرش ماشینی چندان مهم نمی باشد.

 تعداد رنگ سجاده فرش:

 تعداد رنگ سجاده فرش شامل تعداد نخ های رنگی در بافت فرش سجاده ای است.

 به تعداد نخ های رنگی در بافت سجاده فرش ، پالت رنگ بندی فرش سجاده ای می باشد.

 گ سجاده فرش ، یک نقشه خوش و آب و رنگی از فرش مسجد را شاهد خواهیم بود با افزایش رن

 ، کیفیت ظاهری فرش مسجد بسیار بیشتر خواهد شد. ه ایدر واقع با افزایش پالت رنگ بندی فرش سجاد

 شد.همچنین با افزایش نخ های رنگی در بافت سجاده فرش مسلما قیمت سجاده متری نیز بیشتر خواهد 

 پالت رنگ بندی سجاده فرش به شرح زیر است:

 6 رنگ 

 0  رنگ 

 14 رنگ 



 دستگاه سجاده باف:

 امروزه در بافت فرش های ماشینی و نیز سجاده فرش ماشینی ، دستگاه های بی شماری روانه بازار فرش شده اند.

 که هر کدام از این دستگاه ها کیفیت های متفاوتی از سجاده فرش را تولید می کنند.

 هت:دستگاه سجاده باف بسیار مهم می باشد از چند ج

اول اینکه دستگاه های بافنده پیشرفته و مرغوب مانند شونهر و وندویل دقیقا همان شانه و تراکم را روی سجاده فرش بدون 

 کاستی پیاده سازی می کنند.

 دوم اینکه دستگاه های پیشرفته ، دو واحد پود به سجاده فرش تزریق می کنند و سجاده فرش ضخیم تری را تولید می کنند.

 سوم اینکه دستگاه های سجاده باف پیشرفته ، نقشه سجاده فرش را بخوبی پیاده سازی می کنند.

 جمع بندی پایانی:

پس با در نظر گرفتن عواملی چون جنس الیاف سجاده فرش ، شانه و تراکم ، پالت رنگ بندی ، وزن فرش مسجدی ، دستگاه 

 و هم از قیمت سجاده متری اطمینان حاصل نمایید.سجاده باف هم از کیفیت سجاده فرش 

 باید ویژگی زیر را داشته باشدیک سجاده فرش مرغوب و ایده آل و در عین حال یک سجاده فرش ارزان 

 کیلو در یک متر باید باشد 3.5رنگ و وزن تقریبی  6با پالت رنگ بندی  2144و تراکم  544الیاف تک نخ با شانه 

 


