
 خرید فرش سجاده ای برای مسجد و حسینیه گاها به معضلی برای هیات امنای مساجد تبدیل می شود 

 زیرا که آن ها امانتدار مساجد هستند و باید فرش سجاده ای با کیفیت خوب و عالی خریداری کنند 

 از انجا که می دانید کاشان مهد فرش و سجاده فرش ایران است 

 به همین دلیل تولید انواع فرش های سجاده ای و فرش های محرابی در کاشان صورت می گیرد 

 هیات امنای مساجد نیز حتما برای خرید فرش های مسجد باید از این شهر به خرید بپردازند 

 کیفیت فرش های مسجد و حسینیه حتی طرح های ان ها کمی گسترده و زیاد است 

 ید کمی دشوار و زمان بر است به همین دلیل فرایند خر

 به نظر شما بهترین راه خرید فرش مسجد کدام است ؟ 

 فرش های مسجدی و نمازخانه ای را به چه کیفیتی خریداری کنیم ؟ 

 نحوه ی سفارش فرش سجاده ای برای مساجد و حسینیه ها به چه صورت است ؟ 

 

 سجاده فرش : 

 نماز خواندن از ان استفاده می کنند سجاده مفروشه  و زیر اندازی است که برای 

 برای مصارف سجاده استفاده می کردند قبل تر ها از پوست حیوانات 

 رفته رفته زمانی که مساجد و حسینیه ها و مصلی ها ساخته شدند 

رای بابتدا از موکت ها و رو فرشی ها برای مساجد استفاده می کردند اما با گذر زمان تولید کنندگان به فکر سجاده 

 مساجد افتادند 

 به همین دلیل صنعت تولید فرش سجاده ای در صنعت فرش های ماشینی وارد شد . 

 ابتدا سجاده فرش هایی با کیفیت پایین تولید می شدند 

 اما امروزه سجاده هایی با کیفیت فرش های دستبافت گون نیز تولید و بافت می شوند . 



 

 : انواع فرش های سجاده ای از نظر طرح 

 طرح کلی فرش های سجاده ای به چندین قسم تقسیم می شوند : 

 سجاده فرش های محرابی  (1

 سجاده فرش های تشریفاتی  (2

 سجاده فرش های یکپارچه  (3

 انواع فرش های ماشینی در سایز متفاوت  (4

 فرش های ماشینی در عرض سه متر  (5

 بپردازیم الزم است بدانیدقبل از انکه به توضیحات بیشتری در مورد فرش های سجاده ای 

 سانتی متر می باشد  125که معموال عرض سجاده فرش ها چیزی حدود 

 این اندازه در واقع برای هر شخص که نماز می گذارد مشخص شده است .

 

 سجاده فرش محرابی چیست ؟ 

 بیشتر سجاده فرش هایی که در مساجد و حسینه ها می بینید محرابی هستند 

 به صورت محراب محراب می باشند ی معموال سجاده های محراب

سانتی متر است و اشخاص برای نماز خواندن معموال درون همین محراب ها می  03تا  06اندازه هر محراب حدود 

 ایستند . 

 

 سجاده فرش تشریفاتی : 

 سجاده فرش های تشریفاتی , فرش هایی هستند که معموال شکل های موزون مربعی یا لوزی دارند

 ا تصویر گل و ستاره دارند. سجاده فرش های تشریفاتی عموما فقط اندازه عرض دارند ی 



 سانتی متر است .  125و عرض آن ها همان 

 معروف ترین طرح و پرفروش ترین طرح سجاده فرش های تشریفاتی , طرح ستاره و شمسه می باشد. 

 اده می شوند این نوع از سجاده فرش ها بیشتر در میان مساجد اهل سنت استف

 زیرا که ان ها اعتقادی به خواندن نماز روی فرش های محرابی ندارند. 

 

 سجاده فرش یکپارچه  :

 سجاده فرش های یکپارچه , سجاده هایی هستند که بیشتر برای اماکن تاریخی استفاده می شوند 

 این سجاده ها به صورت پازلی در کنار هم قرار می گیرند 

به دلیل اینکه این طرح ها دقیقا برای هر مسجد مناسب خود مسجد طراحی می شوند , هزینه طراحی نیز به بافت آن 

 ها اضافه می شود 

 به همین دلیل قیمت سجاده فرش های یکپارچه از دیگر سجاده فرش های ماشینی بیشتر است . 

 

 فرش های ماشینی با طرح های متنوع : 

 ی که برای مفروش کردن مساجد و حسینیه ها وجود دارد یکی دیگر از راه های

 متری مفروش کنیم  12و  9و  0این است که ان ها را با فرش های ماشینی در سایز های مختلف 

 به نظر بهترین راه برای مفروش کردن حسینیه ها نیز همین راه است 

 اسان می باشد .  زیرا که شست و شوی فرش های ماشینی در سایز های معمول و فرش سبک

 

 

 فرش های سجاده ای با عرض سه متر در طرح فرش : 



یکی از راه های مفروش کردن مساجد این است که مساجد را با فرش هایی به صورت رولی ولی با عرض سه متر 

 مفروش کنیم

 از نظر اینکه فرش های ماشینی شکل یکپارچه ای دارند

 و حسینه به وجود می اورند  انسجام و زیبایی در مسجدو از طرف دیگر 

 اما وزن رول های سجاده فرش به دلیل آن که طول ان دقیقا اندازه مسجد بافته می شود سنگین است 

 به همین دلیل شست و شوی آن ها کاری دشوار است 

 به همین دلیل شاید کمتر مساجدی از این نوع فرش های سجاده ای استفاده کنند. 

 

 

 خرید فرش سجاده ای : 

 در خرید فرش سجاده ای برای مساجد و حسینیه ها نکته ای که بسیار مهم است 

 این است که کیفیت سجاده فرش چگونه باشد 

 به همین دلیل هر چه کیفیت سجاده فرش بهتر باشد قیمت آن نیز باالتر می رود 

 و سجاده فرش بسیار باال رفته است امروزه متاسفانه قیمت فرش های ماشینی 

 به همین دلیل رغبت برای خرید سجاده فرش های با کیفیت نیز برای مساجد و حسینیه ها بسیار کم شده است. 

 اما به نظر شما بهترین کیفیت از فرش های سجاده ای کدام است  ؟

قبل از آن که در مورد بهترین کیفیت از فرش های سجاده ای سخن بگوییم باید تعریف کنیم که معنای کیفیت 

 ت ؟ چیس

 و اصال کلمه کیفیت از چه چیزی نشات می گیرد ؟ 

 



 کیفیت فرش سجاده ای : 

زمانی که از کیفیت فرش های مسجد و حسینیه سخن می گوییم منظور ما در واقع هر آنچه که موجب برتری سجاده 

 شود می باشد 

 در این میان می توان به چند عامل تعیین کننده کیفیت اشاره کرد : 

 ه فرش ماشینی شانه سجاد (1

 تراکم فرش سجاده ای  (2

 جنس نخ فرش های سجاده ای  (3

 این عوامل مهم ترین عواملی هستند که تعیین کننده کیفیت اند 

اما عوامل دیگری همچون تعداد رنگ فرش سجاده ای و یا جنس پود سجاده فرش ها نیز تعیین کننده کیفیت 

 اند. 

 در تعیین کیفیت فرش های مسجدی می باشد .  هیت ست بودن الیاف فرش سجاده ای خود عاملی

 

 گذری کوتاه بر عوامل تعیین کننده کیفیت فرش سجاده ای : 

 شانه فرش سجاده ای به تعداد گره های موجود در عرض فرش های سجاده ای گفته می شود 

 که هر چه بیشتر باشد فرش دستبافت گونه تر شده و قیمت آن نیز باالتر می رود 

 شانه بیشترین سهم  فروش از بازار را به خود داده اند.  066و  566ه فرش های سجاده ای اما امروز

 تراکم فرش های سجاده ای به تعداد گره های طولی فرش سجاده ای و عمود بر شانه سجاده گفته می شود 

 که دقیقا وابسته به شانه سجاده فرش ها می باشند 

 فرش سجاده ای بیشتر باشد کیفیت فرش سجاده ای نیز بهتر خواهد بود .اما در شانه مشخص هر چه میزان تراکم 

 جنس نخ فرش سجاده ای عامل دیگری در تعیین کیفیت فرش سجاده ای است 



 فرش های سجاده ای معموال الیاف اکرولیک , پلی استر و پلی استر ورژن دارند 

 بهترین الیاف فرش های سجاده ای الیاف اکرولیک می باشند. 

 

 بهترین سجاده فرش ماشینی چیست ؟ 

 شانه با الیاف صد در صد اکرولیک امروزه بهترین نوع فرش های سجاده ای هستند  066فرش های سجاده ای 

 باشد این نوع فرش ها دستبافت گون نیز نامیده می شوند  2556در صورتی که تراکم فرش های سجاده ای 

شانه را خریداری  066شانه , سجاده فرش های طرح  566فرش های ماشینی  اما بسیاری از مردم بدلیل ارزان تر بودن

 می کنند. 

 سعی کنید تا حد امکان سجاده های ورژن و پلی استر خریداری نکنید زیرا کیفیت ندارند 

 و دوام و ماندگاری ندارند .

 

 خرید فرش سجاده ای به کدام روش ؟ 

 جاده ها را به صورت اینترنتی خریداری کنید . برای خرید فرش های سجاده ای بهتر است که س

 زیرا که باید زمان زیادی صرف کرده تا به شهری مانند کاشان رفته و از انجا فرش های سجاده ای را خریداری کنید 

از این رو بهتر است برای خرید فرش های سجاده ای مسجدی شرکت های تولیدی سجاده فرش را از اینترنت 

 جستجو کرده 

 ار خرید فرش های مسجد را به ان ها محول کنید . و ک

 یکی از شرکت های تولیدی فرش سجاده ای و فرش مسجدی , شرکت سجاده فرش مسجدی می باشد 

 که خود تولید کننده انواع فرش های سجاده ای با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت است .

 


