
 خرید فرش سجاده ای مشهد:

 فرش سجاده ای همان طور که از نامش بر می آید یک فرش با طرح و نقشه ی سجاده فرش می باشد

 سجاده فرش فرش مساجد و مکان های شلوغ مانند نمازخانه و مصلی و حسینیه می باشد.

 سجاده فرش ها دقیقا مانند فرش ماشینی بافت زده می شوند.

بافت سجاده فرش در شهر فرش کاشان و شهر فرش مشهد هستند. معتبرترین برندهای  

 در این مقاله در مورد نحوه خرید فرش سجاده ای مشهد بیشتر صحبت می کنیم.

 روند مفروش کردن مساجد:

 مساجد به چهار شیوه مفروش می شدند:

 ابتدا به شیوه فرش ماشینی 

 سپس به شیوه فرش یکپارچه 

 به شیوه موکت سجاده ای 

 آخر به شیوه سجاده فرش و در 

 که در مورد هر یک بیشتر توضیح می دهیم:

 به شیوه فرش ماشینی:

 ابتدا مساجد با استفاده از فرش های ماشینی مفروش می شدند.

فرش های ماشینی اندازه های روتین و متداولی داشتند که این سایز ها در بیشتر موارد نمی توانست تمام قسمت های مسجد را 

ند.مفروش ک  

 لذا یا بطور بی نظمی جمع می شدند و یا به قد و قواره مسجد نمی خوردند و کوچک بودند و لذا جمع می شدند.

 به شیوه فرش یکپارچه:

 لذا هیئت امنای مسجد به این فکر افتادند با توجه به سایز مساجد یک فرش یک پارچه و یا بزرگ پارچه را بافت بزنند.

ی مسجد را کیپ تا کیپ مفروش می کرد.این فرش دقیقا تمام زوایا  

اما عیب بسیار بزرگ فرش یکپارچه ، سنگینی آن می باشد بطوری که می توان گفت شست و شوی فرش یکپارچه تقریبا غیر 

 ممکن بود.

 به شیوه موکت سجاده ای:

وش می شدند.موکت ها بسیار سبک بودند  براحتی تمام نقاط مسجد را مفروش می کردند. همچنین براحتی مفر  

 براحتی قابل شست و شو بودند اما بسیار نازک بودند و لذا کمتر از یکسال پاره می شدند.

 ضمن اینکه بدلیل نازکی و سفتی محیط نرم و راحتی برای نمازگزار نبوند.

 به شیوه سجاده فرش:

 لذا شرکت های بافت فرش ماشینی بر این فکر شدند فرش مخصوص مساجد را بافت بزنند.

 بطوری که در ابعادی باشد در عین حال اینکه حمل و نصب راحتی داشته باشد بتواند تمام نقاط مسجد ر مفروش کند.

 ضمن اینکه از جنس فرش ماشینی نرم باشد و ضخیم باشد.

 همچنین در طرح و نقشه ی کامال متناسب با مسجد و نمازخانه و امامزاده باشد/



 ویژگی سجاده فرش ها:

ه ویزگی مهم داشتند که باعث می شد حتما هیئت امنای مسجد بعنوان فرش مساجد از ان ها استفاده کنند.سجاده فرش س  

 یکی نقشه ی سجاده فرش 

 دومی ابعاد سجاده فرش 

 سومی کیفیت سجاده فرش 

 در ادامه به توضیح موارد فوق می پردازیم:

 نقشه ی سجاده فرش:

متناسب با فضای عرفانی مساجد بود، در کل وجه تمایز و تفاوت فرش ماشینی و نقشه های بافت زده شده در سجاده فرش کامال 

 سجاده فرش ماشینی ، نقشه ی سجاده فرش بود.

 نقشه ی سجاده فرش ها بسیار ساده تر از نقشه ی فرش ماشینی بود بطوری که نقشه ی سجاده فرش در دو گروه جای میگیرد:

 نقشه ی محرابی 

 نقشه ی تشریفاتی 

 ر مورد نقشه های سجاده فرش توضیح می دهیم.بیشتر د

 نقشه ی محرابی:

 نقشه ی محرابی همان طور که از نام آن مشخص است ، نقشه ی محراب و مناره را در خود دارد.

 بطوری که نقشه ی محرابی تلفیقی از هنر ایرانی و اسالمی می باشد.

 ی باشد.فرش محرابی یک نقشه ی پر فروش نسبت به نقشه ی تشریفاتی م

 نقشه ی محرای نقشه ی مناره و محراب می باشد ، با گل های قالی

 بطوری که برای هر نمازگزار که طرح محراب مجزا وجود دارد که صف های نمازگزاران را مرتب می کند.

 ضمن اینکه نوک محراب جهت قبله برای نمازگزار را باید مشخص می کرد.

 نقشه ی تشریفاتی:

و دو حاشیه نازک دارد که جهت قبله برای نمازگزار را مشخص فرش تشریفاتی ، زمینه ای بسیار ساده دارد بدون گل های قالی ، 

 می کند.

 نقشه ی ساده ی فرش تشریفاتی بسیار مناسب کشورهای حاشیه خلیج فارس و اعراب می شود ، و مناسب سنی نشیان می باشد.

 : فرش راهرویی ، فرش راه پله ای می باشد. فرش تشریفاتی عالوه بر مصارف

 اندازه سجاده فرش:

 سجاده فرش ها بصورت رل های کم عرض و ثابت بافت زده می شوند.

 سانت می باشد. 011عرض سجاده فرش ها ثابت می باشد و در عرض 

 طول رل ها متغیر می باشد و بر حسب اندازه ی مساجد متغیر است.

 نقاط مسجد را پوشش می دهند. بطوری که این رل ها تمام

 و این رل ها وزن کمی دارند و براحتی در مساجد مفروش می شوند و شست و شو داده می شوند.

 کیفیت سجاده فرش ماشینی:



 سجاده فرش ماشینی ، کیفیتی مانند فرش ماشینی دارد.

 کیفیت های سجاده فرش بر اساس سه پارامتر اصلی می باشد:

 الیاف سجاده فرش 

 شانه سجاده فرش 

  تراکم فرش سجاده 

 که بیشتر در مورد هریک صحبت می کنیم.

 الیاف سجاده فرش:

 الیاف فرش سجاده ای ، بسیار مهم می باشد چون در پاخور باال هستند.

 بهترین الیاف مصنوعی برای سجاده فرش ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 مشابه با نخ پشم و پنبه دارد.نخ اکرولیک هیت ست شده کیفیتی کامال 

 نخ اکرولیک در پاخور باال ساییدگی و کوبیدگی ندارد.

 شانه سجاده فرش:

 شانه سجاده فرش ، گره های عرضی در بافت سجاده فرش می باشد.

 شانه ی سجاده فرش هر چه باالتر باشد ، ضخامت فرش سجاده ای را باال می برد.

 همی بر ریز بافتی سجاده فرش دارد.همچنین شانه ی فرش سجاده ای نقش م

 شانه ی سجاده فرش مانند شانه ی فرش ماشینی باال می باشد شانه ی فرش سجاده ای :

  شانه 441سجاده فرش 

  شانه 011سجاده فرش 

  شانه 011سجاده فرش 

  شانه 011سجاده فرش طرح 

 تراکم فرش سجاده ای:

 ای می باشد.تراکم سجاده فرش گره های طولی در بافت فرش سجاده 

 هر چه باالتر باشد ، تاثیر گزار بر فشردگی و توپری نخ خاب سجاده فرش است.تراکم سجاده فرش ، 

 ضمن اینکه با زیاد شدن تراکم سجاده فرش و فشرده تر شدن هر چه بیشتر نخ خاب ، ضخامت فرش سجاده ای کمتر می شود.

 شد.و این ویژگی اصال مورد پسند هیئت امنای مسجد نمی با

 لذا تراکم های متداول فرش سجاده ای:

 0111 

 0011 

 0011 

 5501 

 5001 

 بهترین برندهای بافت سجاده فرش:

 سجاده فرش ماشینی نیز مانند فرش ماشینی می باشد و اکثر بافندگان فرش ماشینی ، سجاده فرش را نیز بافت می زنند.



 فرش سجاده ای کشور را به خود اختصاص داده اند. لذا دو شهر فرش کاشان و شهر فرش مشهد بهترین برندهای بافت

 بطوری که خرید سجاده فرش کاشان و خرید فرش سجاده ای مشهد را در الویت انتخاب برندهای فرش مسجد قرار دهید.
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