
 خرید فرش سجاده ای کاشان:

 بعد از بافت فرش ماشینی سجاده فرش ماشینی نیز شروع به بافت شد.

سجاده فرش ها همان فرش مسجد و یا فرش مسجدی هستند که کاربرد آن ها همان طور که از نام آن ها مشخص است در مساجد و 

 مصلی و نمازخانه می باشد.

سجاده ای ابتدا در شهر فرش کاشان استارت خورد.بافت اصلی فرش   

 و سپس سایر شهر ها نیز اقدام به تولید سجاده فرش نمودند.

 مقاالت کاربردی:

 لزوم استفاده از سجاده فرش 

 ویژگی سجاده فرش خوب 

 نحوه خرید فرش سجاده ای کاشان 

 لزوم استفاده از سجاده فرش:

 خرید فرش سجاده ای برای مساجد ضرورت دارد به چندین دلیل مهم از جمله اینکه:

 سجاده فرش ها در ابعادی بافت زده می شوند که براحتی قابل حمل  قابل مفروش شدن هستند.

 ستند که تمام گوشه و نقاط مسجد و یا نمازخانه را براحتی پوشش می دهند.سجاده فرش ها در ابعادی ه

 طرح های سجاده فرش جهت قبله برای نمازگزار را مشخص می کند.

 صف های نمازگزاران را مرتب می کند. ضمن اینکه طرح های سجاده فرش ،

 ویژگی سجاده فرش خوب:

 ینی بافت زده می شود.سجاده فرش دقیقا روی دستگاه های بافنده فرش ماش

 تنها تقاوت سجاده فرش با فرش ماشینی در ظاهر آن می باشد.

 لذا دستکاه بافنده فرش ماشینی را بر حسب سجاده فرش تنظیم می کنند و تبدیل به دستگاه سجاده باف می کنند.

 یادی را شاهد هستیم.ی زپس برای سجاده فرش ماشینی نیز مانند فرش ماشینی تنوع کیف

 خصوصیات یک فرش سجاده ای خوب بسته به:

 الیاف فرش سجاده ای 

 یت بافت سجاده فرشکیف 

 دستگاه سجاده باف 

  پالت رنگ بندی فرش مسجدی 

 این چهار عامل مهم در تعیین کیفیت سجاده فرش است که تک به تک را بررسی می کنیم.

 الیاف فرش سجاده ای:

 الیاف بکار رفته در فرش مسجدی با بافت ماشینی بسیار متنوع است.

 ک سجاده فرش ماشینی تماما با الیاف مصنوعی هستند.چون سرتاسر ی

 یت نخ مورد استفاده در سجاده فرش ، نخ اکرولیک هیت ست شده است.بهترین کیف

 این نخ بسیار مقاوم است در برابر سوختگی و در برابر جذب رطوبت



 .تی بکار نرفته استپالستیک و مواد نفاصال مواد  در بافت این نخ

 حسوب می شود.ی ماما این نخ در برابر سایر کیفیت های نخ ،یک نخ گران

 ما برای رعایت حال هیئت امنای مسجد که متقبل هزینه گزاف نشوند ، از نخ های ترکبیبی استفاده می کنیم.

 باشد. 06به  06نسبت  بهترین نخ های ترکیبی ، ترکیب اکرولیک و پلی استر است بدین صورت که درصد نخ اکرولیک بیشتر و به

 ه شود.که کیفیت فرش سجاده ای تحت تاثیر قرار نگیرد و در عین حال قیمت فرش مسجدی به صرف

 کیفیت بافت فرش سجاده ای:

 شامل شانه و تراکم فرش فرش مسجدی می باشد. ه فرشکیفیت بافت سجاد

 شانه سجاده فرش را تراکم عرضی می گوییم که بر ظاهر سجاده تاثیر می گذارد.

 رش مسجد تاثیر می گذارد.سنحکام فتراکم فرش مسجد را تراکم طولی می گوییم که بر ا

 ی بسیار ساده تری نسبت به فرش دارد و لذا ضرورتی به انتخاب شانه و تراکم باال نیست. سجاده فرش نقشه

 شانه و تراکم های متداول در سجاده فرش:

 0666و یا  066شانه با تراکم  006سجاده فرش 

 0066و  0066و  0066با تراکم  066فرش سجاده ای 

 0006و  0006و  0666انه با تراکم ش 066فرش مسجدی 

 0666و  0066با تراکم  066سجاده نماز طرح 

 آنچه که در کیفت بافت فرش سجاده ای بسیار مهم است ، پیاده سازی دقیق شانه و تراکم است.

 .لذا زمان خرید سجاه فرش می بایست که شانه و تراکم فرش سجاده ای را مجددا دقیق حساب کنید

 نه و تراکم فرش مسجد:و اما آموزش حساب کردن شا

 خریداری کرده اند. 0666انه با تراکم ش 066نای مسجد ، سجاده فرش فرش بر این است که هیئت ام

 ده به چشم می خورد.گره در عرض صد سانت از سجا 066یعنی  066لذا اینکه سجاده فرش 

 ر وطول یک متر از سجاده به چشم می خورد.گره د 0666یعنی  0666و تراکم فرش مسجد 

 لذا ابتدا سجاده فرش ره به پشت کنید که راحت تر گره ها را بشمرید.

 گره باشد. 06سپس ده سانت عرضی سجاده را جدا کنید و گره ها بشمرید که باید 

 ه داشته باشید.گر 066همچنین ده سانت طولی سجاده را جدا کنید و گره ها را بشمرید که باید 

 پالت رنگ بندی سجاده فرش:

 منظور از پالت رنگ بندی دو مورد مهم است:

 ت سجاده فرش بکار می رود.اول اینکه چه تعداد نخ رنگی در باف 

 .دوم اینکه این نخ های رنگی چقدر ثبات دارند 

 افت فرش سجاده ای مسجدی بکار رفته تاثیر بر زیبایی سجاده فرش دارد.مورد اول ذکر شده اینکه چه تعداد نخ رنگی در ب

 و اینکه این نخ های رنگی هر چه که بیشتر باشند سجاده فرش زیباتری را شاهد خواهیم بود.



 ست که نخ های بکار رفته در بافت فرش مسجدی ماشینی در ابتدا رنگی نیستند و بصورت خام بی رنگ هستند.مورد دوم این ا

 لذا وارد مرحله رنگ رزی می شوند و اگر در این مرحله بخوبی رنگ نشوند ثبات الزمه را نخواهند داشت.

 تشخیص دهیم:رش سجاده ای را نخ های رنگی ف ثبات حال این سوال مطرح است که چطور

 یک پارچه سفید برداشته و خیس کنید

 ر چندین جهت روی سجاده فرش بکشید.سپس محکم و د

شان دهنده این موضوع است که نخ های رنگی ثبات خوبی ندارند و بعد از یک بار شست و شو کم رنگ می چه رنگی شد ناگر پار

 شوند.

 نحوه خرید فرش سجاده ای کاشان:

 ه ای نمود شهر فرش کاشان بود.رش سجادمقاله ذکر شد اولین شهری که شروع به بافت فهمان طور که در ابتدای 

 و سپس فرش سجاده ای ستاره کویر یزد و سجاده فرش های مشهد معروف شدند.

 پس ابتدا برند بافت و شرکت سجاده فرش خود را پیدا کنید.

 و حتما برای خرید فرش سجاده ای بسراغ تولیدی سجاده باف بروید و از واسطه خرید نکنید.

 گری در قیمت کل فرش سجاده ای بسیار به چشم می خورد. چون سجاده فرش با متراژ باال خریداری می شود قیمت واسطه

 سپس یا می توانید به درب کارخانه سجاده باف مراجعه کنید و اقدام به خرید فرش سجاده ای کنید.

 یا می توانید خرید و فروش اینترنتی فرش سجاده ای را انجام دهید.

 خرید اینترنتی فرش سجاده ای بهترین خرید سجاده فرش است به چند دلیل:

 اوال اینکه نیاز به طی کردن مسافت و رفتن به درب کارخانه نیست.

 فرش را یکجا و با یک گوشی هوشمند نگاه می کنید و با هم مقایسه می کنید.دوم اینکه تمامی طرح و نقشه های سجاده 

سجاده فرش را در محل مورد نظر  سوم اینکه پس از انتخاب فرش سجاده ای براحتی با ارتباط مجازی با شرکت سجاده فرش ،

 تحویل می گیرید.

 مراحل خرید اینترنتی فرش سجاده ای کاشان:

 اده فرش را انتخاب کنید.ابتدا طرح و نقشه ی سج

 رنگ فرش سجاده ای را انتخاب کنید.

 متراژ فرش مسجدی مورد نظر را ذکر کنید.

 جهت قبله را مشخص کرده و در اختیار شرکت سجاده فرش قرار دهید.

 ) در صورت امکان نمای کلی از تصویر مسجد را ارسال نمایید (

 شانه و تراکمکیفیت بافت فرش سجاده ای را انتخاب کنید یعنی 

 نخ فرش سجاده ای را انتخاب کنید.

 تهعدات شرکت سجاده فرش کاشان در قبال مشتریان عزیز:

ر انت نامه کاال را دشرکت سجاده فرش بابت این متراژ باال از سجاده فرش بخصوص اگر خرید اینترنتی نیز باشد می بایست ضم

 اختیار شما بگذارد.



 ضمن اینکه می بایست از شرکت ضمانت دو روزه بازگشت کاال بگیرید که اگر کیفیت فرش سجاده ای متناسب با نیاز شما نبود.

 همچنین شرکت سجاده فرش می بایست یک نمونه از سجاده فرش یافت زده شده متناسب با  سلیقه و انتخاب شما ارسال کنید

 ت امنای مسجد ، اقدام به بافت کل سجاده فرش کند.و پس از تایید نهایی شما هیئ 

 کلمات کلیدی

،  سجاده ، فرش مسجد ، فرش مسجدی ، فروش اینترنتی فرش سجاده ای ماز ، فرشفرش سجاده ای ، سجاده فرش ، سجاده ن

 شرکت سجاده فرش ،سجاده باف ،س سجاده فرش سبحان ، فرش سجاده ای ستاره کویر یزد


