
 عوامل تاثیر گذار در قیمت فرش محرابی چیست ؟ 

 یکی از انواع فرش های سجاده ای برای مساجد و حسینیه ها , فرش سجاده ای محرابی می باشد 

 بیشتر مساجد در اولین انتخاب خود برای سجاده , همین سجاده های محرابی را انتخاب می کنند 

 برخی دیگر به دنبال فرش های سجاده ای تشریفاتی و یا فرش های مسجدی طرح فرش می روند 

 گاها و بسیار کم نیز مساجد ترجیح می دهند فرش های یکپارچه را برای مساجد طراحی کنند 

 نه خصوص قیمت فرش های محرابی سخاما در این نوشته می خواهیم در مورد قیمت انواع فرش های سجاده ای ب

 بگوییم . 

 

 

 انواع فرش مسجد  :

 ایجاد مکانی آرام و زیبا و پاکیزه یکی از مشخصات عبادتگاه در تمامی ادیان بوده است. 

 بدیع یطرح هارمونی متناسب با فضاهای مذهبی با الگو برداری از نقوش اسالمی و ایرانی و ایجادمحرابی فرش های 

  میکند ایجاد را بخش آرامش و

 .کند می کمک بسیار  معنوی فضای ایجاد به و

 به صورت کلی به فرش هایی فرش مسجدی گفته میشود که دو لچک در باال دارند اما در پایین بدون لچک هستند. 

 ویند رابی میگحتصویر کشیده شده فرش سجاده ای م بر شهر کاشان به فضایی طاقدار مانند مهراب و مساجد به

طویل بافته میشوند و محراب ها در این نوع فرش ها در کنار یک دیگر قرار و این نوع فرش ها روی رول های 

 میگیرند.

  در این نوشته در مورد خصوصیات و الیاف فرش های محرابی سخن می گوییم .

 



 

 فرش سجاده ای کاشان طرح محراب :

 فرس سجاده ای کاشان طرح محراب یکی از طرح های پرفروش و زیبای کاشان است 

 ح جزو یکی از پر فروش ترین طرح های کاشان است .و این طر

 این طرح توسط دستگاه های بافت صورت میگرد و تولید میشود 

 طراحی این فرش های محرابی توسط و به شکل یک محراب تولید میشود 

 و به فروش میرسد و از این سجاده فرش های محرابی برای پوشش دهی مسجاد از آن ها استفاده میگردد 

 نصب این فرش های سجاده ای محیطی زیبا و بسیار دلنشین برای مسجد و نماز خانه ها شکل میگیرد.با 

 

 

 خصوصیات و مزایای فرش محرابی: 

 

جهت خرید فرش سجاده ای کاشان طرح محراب باید نکاتی را در نظر داشته باشید که در نوشته های زیر به آنها 

 اشاره خواهیم کرد:

میتوان گف فرش سجاده ای محراب جزو یکی از طرح های زیبایی کاشان و فرش های سجاده ای نیز  بدون شک

 معرفی کرد

این طرح های زیبا توسط طراحان مسلمان نشین فرش های ماشینی کاشان طراحی شده است و برای بافت فرش 

 شانه طراحی گردیده است 077

 

 



 قیمت فرش سجاده ای محراب:

ید فرش های ماشینی این است که هر فردی با توجه به نیاز خودش باید فرش مورد نظر خود را نکته ی مهم در خر

 خریداری کند

 و درست است که  هرگرانی بی علت نیست و هر ارزانی بی علت نیست 

 اما باید توجه داشته باشید که لزوما اگر کسی جنس ارزانی به ما بفروشد دلیل نمیشود 

 میرساند و همچنین اگر کسی جنس گرانی به ما میفروشد که او حتما به ما خیر 

  لزوما به این دلیل نیست که ما یک جنس بسیار مرغوب را خریداری نموده ایم این ما هستیم

 که بایدآگاهانه خرید کنیم و پول و انرژی خود را بیهوده صرف نکنیم

 

 عوامل مهم در تعیین قیمت فرش های سجاده ای : 

 عبارتند از : قیمت فرش های محرابی تعیین کننده مهم ترین عوامل 

 جنس نخ فرش_

 شانه و تراکم فرش_

 وزن فرش_

 که در زیل هر کدام از این موارد را به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم .

 

 

 جنس نخ سجاده فرش: 

 در مورد نخ فرش های سجاده ای و محرابی چه می دانید ؟ 

 محرابی سه نوع میباشد:جنس نخ فرش های ماشینی 



 میباشد BCF و ارزان ترین نخ ها نخ های

 که غالبا در فرش هایی که برای کشور های ضعیف تر نظیر افغانستان بافته میشود تولید میگردد

 جزو فرش های درجه سه به حساب میاید BCFفرش های 

 و فرش های درجه دو نیز میتوان به فرش های پلی استر نیز اشاره نمود.

 و اما نوع مرغوب فرش های ماشینی که بافته میشود از نخ های تمام اکرولیک است 

 که با بهترین کیفیت نخ ها برای فرش های ماشینی تولید میگردد 

 و بهترین کیفیت برای فرش های مسجدی فرش تمام اکرولیک میباشد

 

 

 قیمت فرش محرابی بر اساس شانه و تراکم:

 ر فرش های ماشینی محرابی باالتر میرود هرچی تعداد شانه و تراکم د

 ظرافت و کیفیت بافت نیز باالتر میرود و همچنین کیفیت بافت نیز باالتر میرود

 و البته باید این نکته را در نظر داشت که هرچه تعداد تراکم را باال تر ببریم خاب فرش نیز پایین تر میاید 

 این مطلب نیز به سیستم بافت مربوط میگردد و در حال حاظر موضوع بحث ما نیست 

 شانه دارد   077ی استاندارد حداقل سجاده فرش ها

 شانه بهره ببریم .447برای تولید فرش های سجاده ای ارزان قیمت ناچاریم از دستگاه های بافندگیه 

 این دستگاه های قدیمی و ماکویی نخستین دستگاه های تولید فرش ماشینی هستند که وارد ایران شدند 

 و هنوز هم مورد استفاده قرار میگیرد.

 



 

 عامل تولید ارزان قیمتی فرش های محرابی چیست:

 

 عامل نهایی در تولید فرش ماشینی محرابی ارزان قیمت اعمال میگردد وزن آن است 

 طول فرش یا همان طول پرز یکی از نکات اساسی در خرید سجاده فرش های کاشان نیز میباشد  ضخامت یا

 و اگر فرش خاب نداشته باشد چیزی جز یک پارچه برزنت تشکل شده از تار و پود نخاهد بود

 

 

 لیست قیمت های فرش محرابی:

 در بازار امروزه سجاده فرش های محرابی قیمت های متفاوتی دارد 

 پیش میایدکه برای هر خریداری که فرش هارا میخرد 

 سوال پیش میاید علت تفاوت قیمت در سجاده فرشی که خریداری  که جنس آن ها یکی است 

 اما قیمت های آن ها تفائت دارد در چیست؟

 لیست قیمت ها بر اساس فاکتور زیر شرح داده میشود.

 هر فرشی نخ است که در کیفیت کار نقش بسیار مهمی دارد  جنس مواد اولیه ی فرش های محرابی و جنس اولیه_

 

 

 انواع نخ ها:

 نخ اکرولیک:جهت نخ خاب فرش مصرف میگردد 



 نخ نایلون :جهت نخ دوخت در زیکزاک مصرف میگردد_

 نخ پود:جهت بافت نخ پرتراکم از آن ها استفاده میشود._

 نخ _

 نخ پلی استر _

 د از آن نخ پلی استر میباشد عو باز بین این نخ ها نخ صد در صد اکرولیک از تمامی نخ ها بهتر است 

 مباشد روشهایی که میتوان جهت شناسایی نخ های مصرفی استفاده نمود به شرح زیر میباشد:BCFد از آن نخ عو ب

 و ابریشم میباشد.PPنخ های مورد استفاده جهت استفاده در خاب فرش:نخ های اکرولیک،پشم،_

 نخ های اکرولیک مصرف شده در فرش های ماشینی به صورت دوال استفاده میگردد _

 ولی نخ های ابریشم مصرفی در فرش های ماشینی به صورت سه ال استفاده میگردد 

 نخ های ابریشم داری زیر دست های نرم تری نسبت به نخ های اکرولیک بوده است و بوی خاص ابریشم ممکن_

 است به استشمام شود 

 

 

 نوع بافت و جنس فرش سجاده ای:

 تولید و بافت فرش های سجاده ای تفاوت چندانی با فرش های ماشینی ندارد 

 مشابه با سایر انواع فرش ماشینی تولید میشود و دستگاه ها و مکانیزم های 

 متری است 0.,5استاندارد و تنها تفاوت آن در مدل بافت میباشد که در واقع مربوط به همان عرض 

 گره وجود داشته باشد  077 سجاده فرشاگر در یک متر مربع عرضی به عنوان مثال  

 گفته میشود. شانه 077فرش به آن 

 و معموال هرچه شانه ی فرش بیشتر گردد ظرافت فرش بیشتر میگردد و فرش با کیفیت بیشتری عرضه میگردد

https://www.bfarsh.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/
https://www.bfarsh.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/
https://www.bfarsh.com/product-category/%d9%81%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86/%d9%81%d8%b1%d8%b4-700-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86/


 شانه تولید میگردد  077شانه و  077و معموال فرش های سجاده ای به صورت 

 میگرددوبا برچسب سفارش تولید 

 می تواندشانه  077شانه و  077هر چند کارخانه های سجاده ای فرش کاشان عالوه بر امکان تولید سجاده فرش 

 داشته باشد .شانه را نیز مطابق سفارش متقاضیان  5777تولید سجاده فرش های  

 

 

 


