
 کاشان: مسجدخرید اینترنتی فرش 

 تولید سجاده فرش در شرکت های سجاده باف انجام می گیرد.

 شرکت های سجاده باف همان شرکت های فرش ماشینی میباشد.

 همان دستگاه فرش ماشینی می باشد که در سایز و طرح سجاده تنظیم می گردد.در واقع دستگاه سجاده باف 

 سجاده فرش ها اولین استفاده و کاربردشان در مساجد و تکیه ها و حسینیه ها و مصلی ها می باشد.

 سایر استفاده از سجاده فرش در راه پله ها و فرش هتلی و فرش راه رویی می باشد.

 ه و مطمئن سجاده فرش ، یعنی خرید اینترنتی فرش مسجد کاشان صحبت می کنیم.در مقاله زیر در مورد خرید به صرف

 سجاده فرش:

 ها همان طور که از نام آن ها مشخص است فرش های مخصوص مساجد و مکان های مذهبی هستند.سجاده  فرش 

سجاده فرش ها با نام هایی چون فرش سجاده ای , فرش سجاده , فرش حسینیه , فرش مصلی , فرش محرابی , فرش تشریفات 

 نیز شناخته شده اند.

 ت بافت فرش سجاده ای در شرکت بخود اختصاص داده اند.امروز بسیاری از شرکت های فرش ماشینی واحد مجزایی جه

 سفارش فرش سجاده ای:

 سفارش سجاده فرش معموال توسط هیئت امنای مسجد صورت می گیرد.

 و نحوه سفارش سجاده فرش به دو صورت مختلف انجام می گیرد

 سفارش اینترنتی سجاده فرش 

 سفارش حضوری سجاده فرش 

 جاده فرش:سفارش اینترنتی س

 خرید اینترنتی سجاده فرش بدین صورت است که شما واحد های تولیدی سجاده فرش را در فضای مجازی پیدا می کنید.

 اکثر شرکت های سجاده فرش و سجاده باف ، فروشگاه های اینترنتی خود را راه اندازی کرده اند.

 معتبر در زمینه بافت سجاده فرش را پیدا کنید.کافیست شما برند های 

 بعضی از برندهای معتبر سجاده باف که ذکر میکنیم:

 سجاده فرش کاشان 

 فرش سجاده ای مشهد 

 فرش سجاده ای ستاره کویر یزد 

 فقط کافیست در فضای اینترنتی این برندهای معتبر را شناسایی کرده و به انها مراجعه کنید.

 براحتی و با حوصله تمام ، کیفیت و نقشه های سجاده فرش را در فروشگاه های آنالین بررسی کنید.

 ت قیمت فرش سجاده ای متناسب با کیفیت خود نمایید.سپس با شرکت سجاده فرش تماس گرفته و در خواس

 سپس از شرکت سجاده فرش درخواست یک نمونه سجاده فرش متناسب با کیفیت خود نمایید.

 یک سجاده فرش با کیفیت بدون هزینه های جانبی چون هزینه صرق زمان و هزینه راه خریداری کرده اید.اینگونه 



 سفارش حضوری سجاده فرش:

 سنتی ترین روش خرید ، خرید حضوری سجاده فرش می باشد.

 د همچنان اعتقاد به خرید حضوری فرش سجاده ای دارند.بسیاری از هیئت امنای مسج

 بدین شکل که به شهر مورد نظر که شرکت سجاده فرش در آن قرار دارد مراجعه می کنند.

 رش را می بینند و انتخاب می کنند.از نزدیک کیفیت سجاده فرش و نقشه های سجاده ف

 تولید فرش مسجد:

 های سجاده ای بصورت رلی بافت زده می شوند. فرش

 بطوری که طول سجاده فرش ثابت و عرض سجاده فرش متغیر است.

 سانت 61سانت می باشد و عرض نقشه سجاده فرش  021حداکثر طول تعریف شده برای سجاده فرش 

 این نقشه در کل رل سجاده فرش تکرار می گردد.

 عوامل زیادی دخیل هستند از جمله: در تولید فرش مسجد مرغوب

 نخ فرش سجاده ای 

 فرش مسجد شانه 

 تراکم سجاده نماز 

 رنگ بندی سجاده فرش 

 نخ فرش سجاده ای:

 نخ فرش سجاده ای نیز مانند نخ فرش ماشینی با هم یکی می باشد. 

 مسلما بهترین الیاف انتخابی برای یک سجاده فرش الیاف اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 اما چیزی که کامال باید بدان توجه شود این است که:

متر است , لذا انتخاب سجاده فرش با نخ اکرولیک هیت ست شده اصال  011متر و  211متراژ سجاده فرش بسیار باال و حدودا 

 برای هیئت امنای مسجد به صرفه نیست.

 پیشنهاد شرکت سجاده فرش مسجدی بر این است که:

رای سجاده فرش استفاده شود ، یعنی ترکیبی از دو نخ یکی نخ با کیفیت باال مثل اکرولیک و یکی نخ با از نخ های ترکیبی ب

 کیفیت متوسط مانند پلی استر

 بدین شکل که زمینه اصلی و نقشه اصلی سجاد هبا نخ اکرولیک هیت ست شده و با کیفیت بافت زده می شود.

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

 شانه فرش مسجد:

 گزار بر ظاهر و نقشه سجاده فرش است.شانه سجاده فرش تاثیر 

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

 ی می توان پیاده سازی کرد.هر شانه ای در سجاده فرش را مانند شانه فرش ماشین



 را انتخاب کرد. 0111اما در سجاده فرش نمی شود شانه های باالی 

 اول اینکه قیمت فرش سجاده ای افزایش زیادی خواهد داشت و به صرفه نخواهد بود.

 بت به فرش ماشینی نیاز به پیاه سازی شانه باال نیست.دوم اینکه با توجه به نقشه متفاوت و ساده تر سجاده نس

 تراکم فرش مسجد:

 تراکم فرش مسجد موجب فشردگی هرچه بیشتر نخ خاب می شود.

 ، بافت سجاده فرش سفت تر می شود.بطوری که با فشردگی نخ خاب 

 اکم سجاده فرش وجود دارد این است که:تره در اما نکته منفی ک

 فرش نازک تر و فشرده تر می شود. با افزایش تراکم فرش سجاده ای ، از ارتفاع خاب سجاده فرش کاسته می شود و

 فرش اصال مورد پسند هیئت امنای مسجد نیست.این ویژگی نازک بودن سجاده 

 نروید. 2011لذا در تراکم فرش سجاده ای اصال به دنبال تراکم های باالی 

 رنگ بندی فرش سجاده ای:

 گفته می شود.رنگ بندی یا پال رنگ بندی فرش سجاده ای ، به تعداد نخ های رنگی در بافت سجاده فرش 

 هرچه که تعداد نخ های رنگی در بافت سجاده فرش زیاد تر باشد ، نقشه زیباتری از سجاده فرش را خواهیم داشت.

 اوال اینکه در نقشه های ساده سجاده فرش احتیاج به پالت رنگ بندی گسترده مثال ده رنگ و هشت رنگ نیست.

 ثانیا اینکه آنچه که مهم تر از پالت رنگ بندی سجاده فرش است ، ثبات نخ های رنگی سجاده فرش است.

 جهت تشخیص ثبات رنگ های سجاده فرش به شیوه زیر پیش بروید:

 ید نمناک برداشته و محکم به روی سجاده فرش بکشید ، اگر رنگ نخ ها روی پارچه جا نماند.یک پارچه سف

 نشان دهنده ثبات رنگ بندی سجاده فرش می باشد.

 طرح و نقشه سجاده فرش:

 یکی از تفاوت های فرش ماشینی و سجاده فرش در نقشه سجاده فرش است.

  فرش های فرادا می باشد. نقشه سجاده فرش برگرفته شده از نقشه های سجاده

 همچنین تنوع طرح و نقشه سجاده فرش به گستردگی فرش ماشینی نخواهد بود.

 کال سجاده فرش ها در دو نقشه عمده هستند:

 سجاده فرش طرح محرابی 

 سجاده فرش طرح تشریفاتی 

 سجاده فرش طرح محرابی:

 جاده فرش وجود دارد.همان طور که از نام این نقشه مشخص است نقوش محراب و مناره در بافت س

 همچنین در طرح زمینه سجاده فرش گل و بته های ترنج و ترمه خود نمایی می کند.

 اب در سجاده فرش ، جهت قبله را مشخص میکند.همچنین نوک محر



 سجاده فرش طرح محرابی طرحی به نسبت شلوغ می باشد که بیشتر مورد توجه اهل شیعه می باشد.

 فرش سجاده ای تشریفاتی:

 ی تشریفاتی طرح های بسیار ساده از سجاده فرش هستند.فرش سجاده ا

بافت زمینه ای فرش سجاده ای ساده و یا گل های بسیار زیر وجود دارد و حاشیه سجاده فرش یک یا دو حاشیه بسیار باریک 

 است

 که محل پاگرد نمازگزار می باشد و نیز جهت قبله با حاشیه فرش سجاده ای مشخص می گردد.

 در یک کالم بهترین سجاده فرش مورد پسند هیئت امنای مسجد:

 رنگ  0با نخ ترکیبی و پالت رنگ بندی  2201شانه و تراکم  011و یا  441سجاده فرش با شانه 

 جاده ای به صرفه خواهد شد.این نوع سجاده فرش هم کیفیت مطلوب را دارد و هم قیمت فرش س

 کلمات کلیدی:

سجاده فرش , فرش سجاده , فرش سجاده ای , فرش مسجد , فرش مسجدی , قیمت فرش سجاده ای مسجدی , لیست قیمت فرش 

سجاده باف , شرکت سجاده فرش , سجاده فرش مسجدی , سجاده باف , شرکت سجاده فرش , فروش اینترنتی فرش سجاده ای , 

 میثاق

 


