
 فرش سجاده ای مسجد:

 فرش سجاده ای مسجد با نام های مختلفی که هیئت امنای مسجد بر آن گذاشته اند شناخته می شود:

سجاده فرش , سجاده , سجاده نماز , فرش مسجد , فرش مسجدی , فرش نمازخانه , فرش سجاده ای , فرش حسینیه , فرش 

 محرابی , فرش تشریفات یا فرش تشریفاتی 

 برای هیئت امنای مسجد مهم است حتی از کیفیت سجاده فرش نیز مهم تر است قیمت فرش سجاده ای است.آنچه که 

چرا که سجاده فرش ها در متراژ باال بافت زده می شوند ، برای همین قیمت فرش سجاده ای مسجدی بسیار باالتر از قیمت فرش 

 ماشینی می شود.

 لزوم استفاده از سجاده برای مساجد:

 مفروش کردن تمام نقاط مسجد بصورت یکدست و منظم امکان (1

 بدلیل بافت اندازه خاص آن امکان مفروش کردن سریع و شست و شوی راحت سجاده فرش (2

 بدلیل نقشه سجاده فرش جهت قبله برای نمازگزار را مشخص می کند. (3

 .صفوف نماززار را مرتب می کندهمچنین بدلیل طرح های محرابی سجاده فرش ،  (4

 تفاوت فرش ماشینی و فرش سجاده ای:

 باشد.بافت سجاده فرش دقیقا روی دستگاه فرش ماشینی می 

 لذا پایه و بیس سجاده فرش مانند فرش ماشینی می باشد.

 تفاوت اصلی سجاده فرش و فرش ماشینی در ظاهر آن می باشد.

 و تفاوت فرش مسجدی و فرش ماشینی بر اندازه و نقشه سجاده فرش و فرش ماشینی می باشد.

 می کنند. لذا دستگاه های بافنده فرش ماشینی را روی سجاده باف تعیین

 نقشه سجاده فرش:

کار شده مناره مسجد نقشه سجاده فرش بر اساس طرح یک سجاده فرش فرادای معمولی می باشد که نقش محراب و گل و بته و 

 .است

 ه ای به گستردگی فرش ماشینی نیست .طیف نقشه های فرش سجاد

 کال دسته بندی نقشه سجاده فرش:

 نقشه فرش محرابی 

 نقشه سجاده تشریفاتی 

 نقشه فرش محرابی:

 طرح از سجاده فرش مشخص است این است که نقشه محراب و مناره در فرش مسجدی نمایان است. نهمان طور که از نام ای

 ل عرض سجاده تکرار می شود.بطوری که یک نقشه از سجاده فرش در ک

 صد متر از سجاده فرش ده طرح پشت سر هم تکرار می شود. طول بعنوان مثال در 

 د این گونه برای هر نمازگزار یک نقشه محراب و سجاده متعلق به خودش وجود دار

 مشخص است. سجاده فرش که هم جهت قبله با نوک پیکان محراب



 و هم صف نمازگزاران این گونه مرتب می شود.

 نقشه محرابی طرحی به نسبت شلوغ تر از طرح تشریفاتی است.

 اما نقشه سجاده فرش اصال در قیمت فرش مسجدی دخالتی ندارد.

 فرش تشریفاتی:

 نقشه سجاده فرش تشریفاتی ساده تر از نقشه سجاده فرش محرابی است.

 و این نقشه بیشتر مورد پسند اهل تسنن می باشد.

با طرح های بسیار ریز در رش تشربفاتی بدین شکل است که یک یا دو حاشیه بسیار باریک در سجاده وجود دارد نقشه سجاده ف

 سجاده فرش تشریفاتی

 که هم صف نمازگزار با این حاشیه مرتب می شود و هم جهت قبله با حاشیه سجاده فرش تشریفاتی مشخص می شود.

 اندازه سجاده فرش:

 ی مستطیلی شکل با عرض کم منتشر می شوند.سجاده فرش ها بصورت رل ها

 عرض کم رل های سجاده فرش امکام مفروش شدن راحت آن ها را فراهم می کند.

 کیپ تا کیپ می تواند مفروش کند. همچنین عرض کم فرش سجاده ای حهت این است که تمام نقاط مسجد را

 قیمت فرش سجاده ای مسجد:

 قیمت فرش سجاده ای مسجدی بر اساس عوامل مختلفی می باشد.

 همچنین عوامل موثر بر قیمت فرش سجاده ای با عوامل موثر بر قیمت فرش ماشینی کمی متفاوت می باشد.

 لذا عوامل دخیل بر قیمت فرش سجاده ای به شرح زیر است:

 نخ فرش سجاده ای 

 نه سجاده فرششا 

 تراکم فرش مسجدی 

 پالت رنگ بندی سجاده 

 تک تک عوامل با ذکر تاثیر گزاری بر کیفیت سجاده فرش توضیح داده می شوند.

 نخ فرش سجاده ای:

 نخ فرش سجاده ای نیز مانند نخ فرش ماشینی بدلیل اینکه بافت ماشینی دارند از الیاف مصنوعی باید استفاده کرد.

 الیاف مصنوعی که در بازار فرش وجود دارند:

 یک هیت ست شدهالیاف اکرول 

 پلی استر 

 ورژن 

 BCF 

 ) تک نخ ) نخ های ترکیبی 

 در بین الیاف مصنوعی بهترین الیاف ، الیاف نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.



لذا قیمت فرش ژ باال می باشد فرش هم در مترا چون سجادهو ک هیت ست شده مسلما قیمت فرش سجاده ای با الیاف اکرولی

 مسجدی بسیار گران می شود.

اگر هم بخواهیم از سایر الیاف مصنوعی درجه متوسط استفاده کنیم برای یک سجاده فرش که در محیط های شلوغ و پر بازدید 

 د عمر سجاده فرش بسیار کوتاه می شود.مفروش می شون

 پس راه حل انتخاب نخ سجاده فرش چیست؟

 استفاده از تک نخ ، تک نخ شامل ترکیبی از دو الیاف می باشد یکی الیاف با کیفیت باال مثل اکرولیک

 و یکی الیاف با کیفیت متوسط مثل ورژن یا پلی استر

ش ، با نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد و حاشیه های فرش سجاده ای با نخ پلی بدین شکل که زمینه و نقشه اصلی سجاده فر

 استر یا ورژن می باشد.

 این گونه قیمت فرش سجاده ای در عین به صرفه بودن کیفیت خوبی نیز خواهد داشت.

 

 فرش: شانه سجاده   

 شانه سجاده فرش تعداد گره های بافت زده شده در عرض صد متر از سجاده می باشد.

 شانه فرش سجاده ای بعنوان یک عامل در ظاهر سجاده می باشد.

 دستباف گونه می شود.شانه سجاده فرش هرچه بیشتر شود ، نقشه سجاده فرش واضح تر ، ریز بافت تر و 

 وجود دارد. 1055شانه تا  055طیف شانه سجاده فرش بسیار گسترده است و از 

 مسلما با افزایش شانه سجاده ، قیمت فرش سجاده ای افزایش خواهد داشت.

 اما اصال نیاز به انتحاب شانه باالی سجاده فرش نیست.

 سجاده فرش کفایت می کند. برای 055و طرح  055و  055و شانه های 

 تراکم سجاده فرش:

 تراکم سجاده تعداد گره های بافت ده شده در طول صد متر از سجاده می باشد.

         تراکم سجاده فرش نیز موجب تراکم و فشردگی در سجاده می شود.

 فزایش تراکم سجاده فرش ، نخ خاب سجاده فشرده تر می شود.بطوری که با ا

 طیف گسترده ای از تراکم سجاده فرش وجود دارد اما نیاز به انتخاب تراکم های باال در سجاده فرش نیست.

 چرا که با افزایش تراکم و فشردگی نخ خاب سجاده فرش ، از ضخامت سجاده فرش کاسته می شود.

 سجاده فرش که برای محیط های شلوغ است نمی باشد .یژگی اصال مناسب و این و

 لذا هیئت امنای مسجد اصال سجاده فرش با ضخامت کم را نمی پسندند.

 پالت رنگ بندی سجاده فرش:

 پالت رنگ بندی سجاده فرش در واقع تعداد نخ های رنگی بافت زده شده در سجاده می باشد.

 .ت فرش سجاده ای نیز بیشتر می شودمسلما با افزایش نخ های رنگی ، نقشه سجاده فرش زیباتر می شود و قیم



 اما برای سجاده فرشی با استفاده ی کاربردی اصال نیاز به زیبایی خیلی زیاد سجاده فرش نمی باشد.

 می باشد ثبات رنگ فرش مسجدی می باشد. آنچه که در نخ های رنگی سجاده فرش مهم

 یک روش ساده برای ثبات رنگ سجاده فرش:

 یک پارچه نخی سفید را نمناک کرده و محکم روی سجاده فرش بکشید ، اگر رنگ های نخ روی پارچه پس نداد

 نشان دهنده این است که نخ های رنگی ثبات رنگی باالیی دارد.

 کلمات کلیدی:

, فرش سجاده ای ستاره کویر یزد , سجاده فرش , فرش محرابی  قیمت فرش مسجدی ,قیمت فرش سجاده ای  ,قیمت سجاده فرش 

 , سجاده باف , سجاده فرش مسجدی , لیست قیمت فرش مسجدی , فروش ایننترنتی فرش سجاده ای , 


