
 قیمت فرش سجاده ای مشهد:

شهر فرش مشهد از سالیان دور در زمینه بافت فرش دستباف مهارت داشته است و در پی آن با صنعتی شدن بخش نساجی فرش 

 ماشینی مشهد نیز بسیار رونق گرفت.

انند فرش نگین مشهدشم می خورد مبطوری که بهترین برندهای بافت فرش ماشینی در مشهد به چ  

 همان طور که گفتیم سجاده فرش ماشینی نیز روی دستگاه بافت فرش ماشینی بافت زده می شود.

 و لذا کیفیت سجاده فرش مشهد نیز با فرش مشهد برابری می کند.

 در این مقاله در مورد تولید و قیمت فرش سجاده ای مشهد مطالب بیشتری گفته می شود.

 نکات کلیدی هنگام خرید فرش سجاده ای:

 هنگام خرید فرش سجاده ای نسبت به فرش ماشینی دقت بیشتری باید داشت به چند دلیل:

اوال که اینکه سجاده فرش برای مکان های شلوغ و پر رفت و آمد استفاده می شود و لذا کیفیت فرش سجاده ای باید خاطرجمعانه 

 باشد.

ا در متراژ های بسیار باال تهیه می شوند و لذا قیمت فرش سجاده ای باید به صرفه تمام شود.دوما اینکه سجاده فرش ه  

 پس دو عامل کیفیت و قیمت سجاده فرش توام با هم باید بررسی شود.

 تفاوت های فرش ماشینی و سجاده فرش:

 از نظر نوع بافت و کیفیت بافت که  سجاده فرش و فرش ماشینی دقیقا یکسان هستند.

 دو عامل تفاوت سجاده فرش و فرش ماشینی در ظاهر ان می باشد 

 یکی اندازه سجاده فرش 

 دومی طرح فرش سجاده ای 

 اندازه ی سجاده فرش :

های بسیار بزرگی با متراژ های باال تهیه می شوند ، لذا باید به گونه ای بافت زده شوند که اوال تمام سجاده فرش ها چون در سایز 

 نقاط محوطه را بتوانند مفروش کنند 

 و دوم اینکه حمل و نصب و شست و شوی سجاده فرش ها آسان باشد.

 لذا سجاده فرش بصورت رل های کم عرض بافت زده می شود.

 متر ادامه پیدا می کند. 01سانت است و طول رل ها  011نهایتا عرض رل ها ثبات و 

 این گونه حمل سجاده فرش و مفروش کردن آن راحت می باشد.

 طرح فرش سجاده ای:

طرح و نقشه ی سجاده فرش کامال متفاوت از نقشه ی فرش ماشینی می باشد و باید طرح فرش مسجد با محیط های مذهبی هم 

 خوانی داشته باشد.

 کل طرح سجاده فرش در دو گروه عمده جای میگیرد:در 

 طرح فرش محرابی 

 طرح فرش تشریفات 

 طرح فرش محرابی:



 در این طرح از سجاده فرش نقشه ی محراب نمازگزار و مناره های مسجد با ستون های پر از گل مشهود است.

 مساجد شیعه خواهد بود. این طرح از فرش سجاده ای یک طرح شلوغ است که بیشتر مورد پسند هیئت امنای

 کل رل سجاده فرش تکرار می شود. بدین شکل که یک طرح محراب نمازگزار در 

 همچنین هر نمازگزاری در جایگاه محرابی خود قرار می گیرد و این گونه صف های نمازگزاران مرتب می شود.

 و براحتی امکان تشخیص قبله وجود خواهد داشت. هت قبله مفروش می شودجضمن اینکه نوک محراب در سجاده فرش در 

 طرح فرش تشریفات:

 فرش تشریفاتی ساده تر از نقشه ی محرابی می باشد.

 در این نقشه زمینه های ساده سجاده فرش با یک یا دو حاشیه باریک به چشم می خورد.

این حاشیه محل پاگرد نمازگزاران می باشند ضمن اینکه در جهت قبله مفروش می شوند و جهت قبله برای نماگزاران را نیز 

 ی کنند.مشخص م

 سجاده فرش تشریفاتی عالوه بر استفاده در مساجد و اماکن مذهبی سایر کاربرد های دیگری نیز از آن ذکر شده است:

 بعنوان فرش راه پله ای 

 بعنوان فرش پاگرد 

 بعنوان فرش هتلی 

 بعنوان فرش قرمز مراسم تشریفات 

یفیت فرش سجاده ای:ک  

مهمتر می باشند و کدامیک از کیفیت فرش سجاده ای بسته به عوامل بسیار متعددی می باشد ولی باید دید از بین این عوامل کدام 

 این عوامل تاثیر گزار بر قیمت فرش مسجد هستند.

 مهم ترین این عوامل عبارتند از:

 الیاف فرش سجاده ای 

 شانه سجاده فرش 

 تراکم فرش مسجد 

 دستگاه سجاده باف 

ر یک عوامل را ذکر می کنیم.که در ادامه بهترین کیفیت از ه  

 الیاف فرش سجاده ای:

 فرش سجاده ای ماشینی با سجاده فرش دستباف با هم تفاوت دارد.

 در بافت ماشینی سجاده فرش و جه فرش ماشینی از الیاف تماما مصنوعی استفاده می شود.

 الیاف مصنوعی کیفیت های بسیار متنوعی دارند.

صنوعی:متداول ترین کیفیت های الیاف م  

 اکرولیک هیت ست شده 

 پلی استر 

 پلی پروپلین 

 بی سی اف 

 ورژن 



 برترین الیاف برای سجاده فرش با استفاده کاربردی الیاف اکرولیک هیت ست شده است.

 این الیاف مقاومت باالیی در برابر پاخوری و رفت و آمد و ساییدگی دارد.

 همجنین عایق خوبی در برابر حرارت و در برابر سوختگی است.

ر عدم جذب رطوبت و بیدخوردگی و پوسیدگی را دارد.توانایی باالیی د  

 همچنین مواد پالستیکی و نفتی اصال در اکرولیک وجود ندارد.

 مسلما بکار بردن بهترین الیاف مصنوعی در بافت سجاده فرش ماشینی ، قیمت فرش سجاده ای را نیز افزایش خواهد داد.

 شانه سجاده فرش:

ی که توسط دستگاه سجاده باف زده می شود.شانه سجاده فرش یعنی گره های عرض  

 هر چه که گره های عرضی سجاده فرش بیشتر باشد رخ و نقش ریز بافت تری از سجاده فرش را شاهد خواهیم بود.

همچنین که هر چه شانه ی سجاده فرش بیشتر باشد گره های عرضی فرش سجاده ای بیشتر شده  ضخامت فرش مسجد بیشتر می 

 شود.

نیست و رنج شانه برای سجاده فرش به شرح زیر است: 0111فرش احتیاج به انتخاب شانه باالی در سجاده   

 441 شانه 

 011 شانه 

 011  شانه 

  شانه 011طرح 

 مسلما که با افزایش شانه ی سجاده فرش ، قیمت فرش سجاده ای نیز افزایش را خواهد داشت.

 تراکم فرش سجاده ای:

 لی می باشد که توسط دستگاه سجاده باف زده می شود.تراکم فرش سجاده ای گره های طو

 این گره های طولی هر چه بیشتر باشند بافت سجاده فرش فشرده تر و تو پر تر می باشد.

 ، طبیعتا از ارتفاع نخ خاب کاسته می شود. همچنین با فشرده تر شدن نخ خاب

لذا برای یک سجاده فرش کاربردی تراکم های باال اصال مناسب  لذا تراکم های باال بافت فرش را سفت تر ولی نازک تر می کنند و

 نیست.

 لذا رنج تراکم های فرش سجاده ای :

 011 

 0111 

 0011 

 0111 

 0001 

 0011 

 همچنین که مسلما با افزایش تراکم نیز قیمت فرش مسجدی افزایش را خواهد داشت.

 دستگاه سجاده باف:

 دستگاه بافت سجاده فرش دقیقا همان دستگاه بافت فرش ماشینی می باشد.



 می کنند. با این تفاوت که دستگاه فرش ماشینی را در اندازه سجاده فرش و نیز در طرح فرش سجاده ای ست

 دستگاه سجاده باف مهم است به چند دلیل:

 اگر دستگاه سجاده باف مرغوب باشد دقیقا همان شانه و تراکم را بدون کاستی اجرا می کند.

 نقشه ی سجاده فرش را بخوبی و بدون هیچ عیبی می تواند اجرا کند.

 دارند پود بیشتری به دستگاه تزریق کنند. همچنین که دستگاه های پیشرفته مانند شونهر و وندویل توانایی این را

 اما نوع دستگاه سجاده باف تاثیری بر قیمت فرش سجاده ای نخواهد داشت.

 عوامل موثر بر قیمت فرش سجاده ای مسجد:

قیمت فرش سجاده ای مسجد نیز تحت تاثیر یکسری عواملی می باشد که بعضی از این عوامل در کیفیت سجاده فرش نیز تاثیر می 

 ذارند از جمله:گ

 همان نخ سجاده فرش و شانه و تراکم فرش مسجدی و نیز متراژ سجاده فرش

  سازیسجاده فرش یپاده لذا ابتدا کیفیت فرش سجاده ای را چک کنید که دقیقا همان نخ مورد نظر شما و همان شانه و تراکم روی 

 شده باشد.

 یکی از عواملی که بر قیمت فرش سجاده ای نا محسوس دخیل می باشد و از ان صحبت نمی شود نوع خرید سجاده فرش است.

 نوع خرید سجاده فرش مهم است به چند دلیل:

ر جمع را ببینیم و خاطاوال اینکه اگر از شرکت سجاده فرش مستقیم خرید داشته باشیم می توانیم از نزدیک کیفیت فرش سجاده ای 

 شویم.

دوما اینکه قیمت فرش سجاده ای بدون واسطه و مستقیم خواهد بود و در متراژ باال این قیمت مستقیم سجاده فرش بسیار مشهود 

 خواهد بود.

ان را لذا حتما تولیدی های مطرح سجاده فرش را پیدا کرده و یا بصورت حضوری و یا اینترنتی فرش سجاده ای مورد نظر خودت

 سفارش بدهید.
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