
 :کاشان ای سجاده فرش تولید

 فرش سجاده ای یا همان سجاده فرش ها که مخصوص مساجد و مکان های بزرگ مفروش می شوند.

جنس فرش ماشینی بافت زده می شوند که ریشه سجاده باف بر می گردد به تولید سجاده فرش ها یا همان فرش مسجد در قالب 

 فرش سجاده ای کاشان

 لزوم استفاده از فرش سجاده ای در مساجد به چند دلیل عمده است:

 مفروش نمودن کامل مساجد بدون پرتی

 مرتب کردن صف های نمازگزاران

 مشخص کردن جهت قبله برای نمازگزاران

 چند نکته را باید در نظر داشت: ایسجاده فرش ها در متراژهای بسیار باال تولید می شوند لذا در خرید فرش سجاده 

  بشناسید.کیفیت فرش سجاده ای را 

 .نقشه ی فرش سجاده ای را بشناسید 

 .شرکت سجاده فرش را بشناسید 

 عوامل نام برده شده را بطور کامل شرح می دهیم. در زیر

 ای را بشناسید: کیفیت فرش سجاده

نحوه بافت سجاده فرش دقیقا مانند بافت فرش ماشینی می باشد لذا در بافت سجاده فرش شاهد انواع کیفیت های متنوعی خواهیم 

 بود

 :در کیفیت فرش سجاده ای چهارعامل مهم دخیل هستند 

 نخ فرش سجاده ای 

 شانه و تراکم سجاده فرش 

 رنگ بندی سجاده فرش 

 درجه کیفی فرش سجاده ای 

 نخ فرش سجاده ای:

 نخ سجاده فرش مانند نخ فرش ماشینی از الیاف تماما مصنوعی می باشد.

 رش ماشینی طیف گسترده ای از کیفیت های فرش ماشینی را شاهد خواهیم بود.در بازار ف

بهترین کیفیت از الیاف مصنوعی برای یک سجاده فرش با استفاده کامال کاربردی ، نخ اکرولیک صد در صد هیت ست شده 

 است.

 عالوه بر ظاهر بسیار عالی که به سجاده فرش می دهد و یک سجاده فرش دستباف گونه را خواهید داشت. این نخ

ری که این الیاف مقاومت بسیار باالیی هم در برابر اجسام داغ و سوختگی کیفیت فرش سجاده ای را نیز بسیار باال می برد بطو

 دارد.

 و هم رطوبت به راحتی به بافت نخ اکرولیک رسوخ نمی کند و بید خورده و پوسیده نمی شود.

 نحوه تخشیص نخ اکرولیک در بافت سجاده فرش:

 گیرد.د ، لذا سجاده فرش شما نباید بوی پالستیک و نفت بنخ اکرولیک چون در بافتش مواد نفتی و پالستیکی اصال ندار



 همچنین الیاف اکرولیک چون بسیار نرم و پنبه ای می باشد لذا سجاده فرش شما نباید زبری داشته باشد.

 همچنینی چون حالت پالستیکی ندارد نباید بهم بچسبد و حالت کوبیدگی بخود بگیرد.

 شانه و تراکم فرش سجاده ای:

 تراکم سجاده فرش طیف بسیار گسترده ای را مانند فرش ماشین ندارد شانه و

 خواهد بود  044تا  044طیف شانه در سجاده فرش بین 

 خواهد بود. 0044تا  0044و طیف تراکم در سجاده بین 

 و نیز در سجاده فرش لزومی به انتخاب شانه و تراکم باال اصال نیست.

مهم است این که شما بدانید دقیقا همان شانه و تراکم بدون کمی و کاستی روی سجاده پیاده  آنچه که در شانه و تراکم سجاده فرش

 سازی شده است.

 نحوه تشخیص شانه و تراکم فرش سجاده ای:

 انتخاب کردید. 0444شانه با تراکم  044بعنوان مثال سجاده فرش 

گره  04گره در یک متر از پهنای سجاده داشته باشید لذا ده سانت از پهنای سجاده فرش را که جدا کردید باید  044شما باید 

 داشته باشید.

گره داشته  044سجاده فرش را جدا کنید باید  گره در طول سجاده داشته باشید پس اگر ده سانت از طول 0444همچنین شما باید 

 باشید.

 رنگ بندی سجاده فرش:

 .تاثیری بر کیفیت سجاده فرش نداردرنگ فرش سجاده ای 

 .فقط پینشهاد می شود برای سجاده فرشی که در محیط شلوغ مفروش می شود حتما از رنگ های تیره استفاده شود

 در رنگ بندی سجاده فرش:

 یک تعداد نخ های رنگی مهم هستند که بر کیفیت ظاهری سجاده فرش تاثیر می گذارند.

 دوثبات رنگ نخ ها مهم هستند.

 جهت تشخیص ثبات نخ های رنگی فرش سجاده ای بدین شیوه پیش می رویم که:

 ده فرش می کشید.یک پارچه سفید را خیس کرده و محکم از چندین جهت روی سجا

 اگر که پارچه رنگی نشد نشان دهنده کیفیت باالی مرحله رنگ رزی نخ ها می باشد.

 درجه کیفی سجاده فرش:

 درجه کیفی سجاده فرش بین عدد یک تا پنج می باشد.

 مسلما بهترین کیفیت از سجاده فرش ، کیفیت درجه یک می باشد.

 ی کامال به هوش باشید تا بتوانید سجاده فرش درجه یک را تشخیص دهید.لذا هنگام خرید فرش سجاده ا

 کیفیت فرش سجاده ای درجه یک به شرح زیر است:

 تفاده بهترین نخ در بافت سجاده فرشاس 



 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم 

 فرش پیاده سازی دقیق نقشه سجاده 

  گره های یکدست و یک اندازه ) که از پشت سجاده فرش می توانید یکدستی نقشه سجاده فرش و اندازه گره ها را

 رویت کنید (

 ارتفاع خاب یکدست در سجاده فرش 

 پیاده سازی دقیق سایز سجاده فرش 

 آهار استاندارد در فرش مسجد 

 عدم تیػ خوردگی در بافت فرش سجاده 

 افت سجاده مسجدیعدم سوختی در ب 

 

 نقشه ی فرش سجاده ای را بشناسید:

 گستردگی نقشه ی فرش ماشینی نیست.نقشه سجاده فرش به 

 در کل دو نوع نقشه در سجاده فرش داریم:

 نقشه محرابی 

 نقشه تشریفاتی 

 اگر بدنبال نقشه ی شلوغ هستنید بسراغ سجاده فرش محرابی بروید.

 نقشه سجاده فرش محرابی با زمینه ای پر از گل های ریز و طرح محراب و مناره می باشد.

 سجاده فرش محرابی بسیار مورد پسند اهل شیعه و ایرانیان است.

 شخص می شود.همچنین طبق نوک محراب در سجاده فرش جهت قبله برای نمازگزار م

 نقشه تشریفاتی:

 اگر بدنبال یک طرح ساده تری نسبت به سجاده فرش محرابی هستید بهترین گزینه فرش سجاده ای تشریفاتی می باشد.

 این سجاده فرش تنها یک یا دو حاشیه ساده با یک زمینه تک رنگ و ساده دارد.

 سجاده فرش تشریفاتی مورد پسند اهل تسنن می باشد.

 زاران را مشخص می کند وهم محل پاگردی برای نمازگزاران است.حاشیه های این طرح هم جهت قبله برای نمازگهمچنین که 

 الزم به ذکر است که از این طرح عالوه بر استفاده بعنوان سجاده فرش

 بعنوان فرش رو پله ای  

 رویی راهبعنوان فرش 

 بعنوان فرش هتلی

 فرش قرمز مراسم تشریفات نیز استفاده می شود. بعنوان و 

 شرکت سجاده فرش را بشناسید:

 بهترین خرید سجاده فرش ، خرید از تولیدی سجاده باف چه بصورت 

 خرید حضوری از درب کارخانه سجاده باف 



 کارخانه سجاده باف می باشد. و چه بصورت خرید اینترنتی 

 پس تولیدی فرش سجاده ای را در شهر خود پیدا کنید.

 اگر در شهرتان کارخانجات سجاده باف نبود شما به منبع و منشا تولید سجاده فرش مراجعه نمایید.

 منبع و منشا تولیدی سجاده فرش در شهر فرش کاشان خواهد بود.

تنها کافیست سفری به شهر فرش کاشان کنید و به درب کارخانجات بافنده سجاده فرش بروید و از نزدیک کیفیت فرش سجاده ای 

 و نقشه سجاده فرش مورد نظر خود را ببینید.

 کافیست به تولیدی های سجاده باف بصورت اینترنتی ارتباط برقرار کنید.ی شما سخت است ، طی مسافت برا اگر

 زینه سفر سجاده فرش را به قیمت عمده دریافت خواهید کرد.اینگونه بدون صرف هزینه زمان و ه
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 , شرکت سجاده فرش , تولیدی سجاده باف , فروش اینترنتی فرش سجاده ای


