
 :یروز فرش سجاده ا متیق

 مکان هایی مانند مساجد و عباتگاه ها نباید غافل بود.از اهمیت بافت سجاده فرش ها در 

 چون سجاده فرش ها همان طور که از نام آن ها مشخص است مخصوص مساجد بافت زده می شوند.

 باشند.سجاده فرش ها با عناونی چون فرش سجاده ای و فرش مسجدی نیز شناخته شده می 

 همچنین سجاده فرش نیز مانند فرش به دو شیوه بافت زده می شود:

 سجاده فرش دستباف 

 سجاده فرش ماشینی 

 روی صحبت ما دقیقا سجاده فرش ماشینی می باشد که بیشتر در موردش توضیح می دهیم.

 ار می دهیم.همچنین نحوه استعالم دقیق قیمت به روز فرش سجاده ای ماشینی را نیز در اختیار شما قر

 تفاوت فرش و سجاده فرش:

 نحوه بافت سجاده فرش دقیقا مانند فرش ماشینی و روی دستگاه بافت فرش ماشینی می باشد.

 با دو تفاوت اصلی بین سجاده فرش و نیز فرش ماشینی:

 یکی تفاوت در نقشه ی سجاده فرش 

 دوم تفاوت در ابعاد سجاده فرش 

 نقشه ی فرش سجاده ای:

 ه فرش باید به صورتی باشد که با فضایی مانند عبادتگاه های و مساجد و نمازخانه هم خوانی داشته باشد.نقشه ی سجاد

 همچنین که نقشه ی سجاده فرش باید ساده تر از نقشه ی فرش ماشینی باشد.

 نقشه های سجاده فرش در کل در دو دسته جای میگیرند.

 نقشه ی محرابی 

 نقشه ی تشریفاتی 

 ابی:نقشه ی فرش محر

 نقشه ی محرابی همان طور که از نام آن مشخص می باشد نقشه ای با طرح محراب می باشد.

 مانند سجاده فرش مخمل به به صورت فرادا ، افراد روی آن نماز می خوانند و نقشه ی محرابی دارند.

 در سجاده فرش محرابی نیز نقشه ی محراب و مناره به چشم می خورد.

 نقشه ی محراب در کل عرض یک سجاده فرش بصورت پترن تکرار می شود.بدین صورت است که یک 

 این گونه هر فرد در محراب نماز خود قرار می گیرد و صف های نمازگزاران مرتب می شود.

 نقشه ی فرش محرابی با یک محراب و ستون های پر از حاشیه و گل و زمینه گل دار یک طرح شلوغ می باشد.

 تلفیقی از هنر ایرانی و اسالمی است و بنابراین بیشتر مورد پسند اهل شیعه می باشد.نقشه ی فرش محرابی 

 همچنین که در فرش محرابی نوک محراب را در جهت قبله مفروش می کنند که نمازگزار براحتی جهت قبله را تشخیص دهد.

 نقشه ی فرش تشریفاتی:

 باشد.نقشه ی فرش تشریفاتی بسیار ساده تر از فرش محرابی می 

 بدین صورت که زمینه فرش سجاده ای تشریفاتی ساده می باشد و یک یا دو حاشیه باریکپ

 بطوری که حاشیه های باریک هم محل پاگرد نمازگزار هستند که صف های نمازگزاران مرتب می شود.



 هم اینکه این حاشیه ها جهت قبله برای نمازگزار را مشخص می کنند.

 بودن آن بیشتر مورد پسند اهل تسنن هستند. فرش تشریفاتی بدلیل ساده

فرش سجاده ای تشریفاتی تنها استفاده آن بعنوان سجاده فرش نیست و بعنوان فرش هتلی ، فرش قرمز مراسم  ضمن اینکه

 های تشریفاتی و بعنوان فرش راهرویی و فرش راه پله ای نیز کاربرد دارد.

 دومین تفات در ابعاد:

 متفاوت از ابعاد فرش می باشد/ ابعاد سجاده فرش کامال

 ابعاد سجاده فرش می بایست طوری باشد که اوال مفروش کردن آن براحتی باشد با توجه به ابعاد زیاد مساجد

 براحتی قابل حمل باشد و راحتی مفروش شود و شست و شو داده شود.

 همچنین تمام نقاط مسجد را بتواند مفروش کند.

 های کم عرض با طوب متغیر بافت زده می شوند.لذا سجاده فرش ها بصورت رل 

 بطوری که اندازه عرض رل ها از صد سانت بیشتر نمی شود با طول متغیر با توجه به ابعاد مسجد

 

 چرا سجاده فرش؟

 لزوم استفاده از سجاده فرش در مساجد به چند دلیل می باشد:

 با فضای عرفانی مسجد و عبادتگاه ها می باشد. اول اینکه سجاده فرش ها در نقشه ای هستند که کامال متناسبا

 دوم اینکه سجاده فرش ها در ابعادی هستند که هم حمل و نصب بسیار راحتی دارد،

 ضمن اینکه ابعاد سجاده فرش ها به طریقی است که کل مسجد را می تواند مفروش کند.

 نمازگزاران را مرتب می کند.همچنین نقشه ی سجاده فرش ها به نحوی طراحی شده است که صف های 

 و اینکه جنس سجاده فرش ها مانند فرش ماشینی با کیفیت و ضخیم است.

 و لذا هم نمازگزار موقع ادای نماز سختی احساس نمی کند. 

 هم اینکه سجاده فرش ها در پاخور باال پارگی ندارند.

 قیمت به روز فرش سجاده ای:

مسجدی دخیل هستند و با توجه به نرخ دالر و ارز قیمت سجاده فرش مدام در  عوامل زیادی در بحث قیمت فرش سجاده ای

 حال تغییر است.

 لذا ابتدا عوامل موثر بر قیمت فرش سجاده ای را بشناسیم:

 نخ فرش سجاده ای 

 شانه سجاده فرش 

 تراکم سجاده فرش 

 این سه عامل از سایر عوامل دخیل بر قیمت فرش مسجدی مهم تر می باشند.

 این عوامل عالوه بر قیمت فرش سجاده ای بر کیفیت سجاده فرش نیز موثر می باشند.چون 

 نخ فرش سجاده ای:

بدلیل بافت ماشینی سجاده فرش ، نخ های بکار رفته در فرش سجاده ای دیگر دستباف نیستند و از االیف مصنوعی در بافت 

 آن ها استفاده می شود.

 د.الیاف مصنوعی کیفیت های متنوعی دارن



 اما در بین الیاف های مصنوعی ، جنس نخی که مناسب سجاده فرش باشد ، نخ اکرولیک هیت ست شده است.

 سجاده فرش ها چون در محیط های شلوغ و با پاخور باال مفروش می شوند.

 لذا می بایست نخی باشد که به مروز زمان کوبیدگی و سایش نداشته باشد.

 شانه سجاده فرش:

 یل بر کیفیت فرش سجاده ای شانه سجاده فرش است.یکی از عوامل دخ

 پیاده سازی دقیق شانه ی سجاده فرش بسته به دستگاه سجاده باف دارد.

 شانه ی سجاده فرش هرچه که باالتر باشد سجاده فرش دستباف گونه و ریز بافت تری خواهیم داشت.

 نیز افزایش را دارد. ضمن اینکه با باال رفتن شانه ی سجاده فرش ، ضخامت فرش سجاده ای

 نیست. 0111اما در سجاده فرش نیاز به انتخاب شانه هایی باالی 

 تراکم فرش سجاده ای:

 تراکم فرش سجاده ای نیز عوامل موثر بر کیفیت فرش مسجد می باشد که توام با شانه سجاده فرش تغییر می کند.

 سجاده فرش نیز بیشتر می شود.تراکم فرش سجاده ای هر چه باالتر می رود ، فشردگ نخ خاب 

 الزم به ذکر است با افزایش تراکم و فشردگی نخ خا ، از ضخامت سجاده فرش کاسته می شود.

 لذا این ویژگی نازک بودن مورد پسند هیئت امنای مسجد نیست .

 ت باالیی داشته باشد کهچون هیئت امنای مسجد بر این عقیده هستند که سجاده فش باید اتفاع نخ خاب باال و در نتیجه ضخام

 در پاخور باال براحتی پاره نشود.

 می باشد. 0111لذا حداکثر تراکم پیشنهادی برای سجاده فرش 

 استعالم قیمت به روز فرش سجاده ای:

 نخ های بکار رفته در سجاده فرش کامال وارداتی هستند.

 دارد. لذا نواسانت بازار دالر و ارز به شت بر قیمت فرش سجاده ای تاثیر

 همچنین دستگاه های سجاده باف نیز وارداتی هستند و بر قیمت سجاده فرش تاثیر می گذارند.

جهت استعالم هقیمت لحظه ای سجاده فرش کافیست از یکی از راه های ارتباطی زیر در هر ساعتی از شبانه روز با ما در 

 تماس باشید.


