
 قیمت فرش مسجد:

 فرش مسجد در واقع فرشی می باشد که مختص به مساجد و حسینیه ها و نمازخانه ها بافت زده می شود.

 مسجد با نام های سجاده فرش , فرش سجاده ای , فرش مسجدی , فرش محرابی یا سجاده نماز شناخته شده است. فرش

 فرش مسجد دقیقا روی دستگاه های فرش ماشینی بافت زده می شود.

 به نقشه سجاده فرش و به ابعاد فرش سجاده ای تنظیم می شود. منتها دستگاه فرش ماشینی

 بلکه دستگاه فرش ماشینی تبدیل به دستگاه سجاده باف می شود.

 سرفصل های مقاله:

 کاربرد سجاده فرش

 قیمت فرش مسجد

 نقشه سجاده فرش

 کاربرد فرش مسجد:

 فرش های مسجد بصورت رل هایی با عرض متغیر و طول ثابت بافت زده می شود.

جاده فرش با توجه به متراژ مکان مفروش شدن فرش مسجد در واقع قد سجاده فرش از صد سانت بیشتر نمی شود ولی پهنای س

 متغیر است.

 بدلیل اندازه خاص سجاده  فرش توانایی مفروش کردن تمام گوشه و زاویه های مسجد را دارند.

 در نقشه ای هستند که هم صف نمازگزار را مرتب می کنند و هم جهت قبله را مشخص می کنند.همچنین فرش های مسجد 

 قیمت فرش مسجد:

 ت فرش مسجد از این جهت مهم است که در متراژ های بسیار باال مثال صد متر و دویست متر بافت زده می شود.قیم

 عوامل متعددی بر قیمت فرش مسجد دخیل هستند که بعضی عوامل اهمیت بیشتری دارند.

 بر قیمت فرش مسجد به شرح زیر است:عوامل مهم موثر 

 نخ فرش سجاده ای 

 شانه سجاده فرش 

 تراکم فرش مسجد 

 رنگ بندی سجاده فرش 

 در زیر عوامل نام برده شده را کامل توضیح می دهیم.

 نخ فرش سجاده ای:

 می باشد و تنوع الیاف مصنوعی در بازار فرش بسیار متنوع است. ف مصنوعینخ سجاده فرش ، یک نخ با الیا

 فرش ماشینی بکار میرود:الیاف مصنوعی متداولی که در سجاده 

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ ورژن 



 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 الیاف طبیعی برابری می کند. نخ اکرولیک هیت ست شده یک نخ با کیفیت درجه یک است بطوری که با کیفیت 

نخ اکرولیک در عین حال که کیفیت باالیی دارد قیمت بسیار باالیی نیز دارد ، لذا در بافت سجاده فرش با متراز باال اصال به 

 صرفه نخواهد بود.

 پیشنهاد میشود برای قیمت به صرفه ی فرش مسجد بصورت ترکیبی از نخ اکرولیک وسایر نخ های ارزان تر استفاده شود.

 کیفیت سجاده فرش پایین نمی آید و در عین حال قیمت فرش سجاده ای مسجدی به صرفه است. این گونه

 شانه سجاده فرش:

شانه سجاده فرش یعنی گره های عرضی در بافت سجاده فرش که هرچه این گره ها بیشتر باشد سجاده فرش ریز بافت تری 

 خواهید داشت.

 سجاده فرش دستباف گونه خواهید داشت.در واقع با زیاد شدن شانه سجاده فرش شما یک 

 لزومی به انتخاب شانه باال در سجاده فرش که صرفا کیفیت ظاهری فرش مسجد را باال ببرد نیست.

باال نیاز به انتخاب شانه ی دارند. چون خود نقشه سجاده فرش ساده است و  044تا  044شانه های سجاده فرش زنجی بین 

 نیست.

 همچنین با زیاد شدن شانه سجاده فرش قطعا افزایش قیمت در فرش سجاده ای را خواهید داشت.

 تراکم فرش سجاده ای:

 راکم سجاده فرش گره های طولی در بافت فرش مسجد است.ت

 نخ خاب سجاده فرش بیشتر می شود. هرچه گره های طولی در بافت سجاده فرش بیشتر باشد ، تراکم

 تفاع نخ خاب کاسته می شود.با زیاد شدن تراکم ، فشردگی نخ خاب افزایش می یابد و با فشردگی نخ خاب از ار

 ن ارتفاع خاب شما یک فرش مسجد نازک خواهید داشت.راکم و کم شداد شدن تمیخواهیم بگوییم که با زی

کم سجاده فرش را باال انتخاب نکنید. این گونه هم قیمت سجاده فرش کمتر می شود و هم سجاده فرش نازکی پس اصال ترا

 نخواهید داشت.

 رنگ بندی سجاده فرش:

 یف رنگ زمینه سجاده فرش در قیمت فرش سجاده ای دخیل نیستخود ط

اما پالت رنگ بندی یا بعبارتی ، نخ های رنگی بکار رفته در بافت سجاده فرش هم بر زیبایی سجاده فرش و هم بر زیاد شدن 

 قیمت فرش سجاده دخیل هستند.

 رنگ کفایت می کند. 6رنگ و یا  5زییایی  پالت رنگ بندی برای سجاده فرشی که بیشتر کاربردی عمل می کند تا

 نقشه سجاده فرش:

 یک تفاوت مهم دیگر فرش ماشینی و فرش مسجد در نقشه ی آن ها می باشد.

 طرح جا نماز است که در کل یک رل از سجاده فرش تکرار می شود.از نام سجاده فرش مشخص است یک ه همان طور ک

 پس نقشه ی فرش سجاده ای بسیار ساده تر از نقشه ی فرش ماشینی خواهد بود.



 نقشه های سجاده فرش در دو گروه عمده دسته بندی می شوند:

 سجاده فرش محراب دار 

 سجاده فرش تشریفاتی 

 :فرش محراب دارسجاده 

 همان طور که از نام سجاده فرش محرابی مشخص می باشد طرح این نوع سجاده فرش طرح محراب و مناره دار است.

 در طرح محرابی سجاده فرش ما یک نقشه محراب و ستون به همراه گل های قالی در وسط سجاده خواهیم داشت.

 ت شلوغ است. این طرح سجاده فرش ، یک طرح به نسب

 لذا این طرح شلوغ برای اهل تسنن مناسب نیست و مورد پسند نیست.

 را مشخص می کند.مناره در فرش سجاده ای محرابی جهت قبله را برای نمازگزار و نوک محراب  

 ش تشریفاتی:رسجاده ف

 نقشه سجاده فرش تشریفات دارای یک یا دو حاشیه باریک می باشد.

 زمینه ی این سجاده فرش نیز یک زمینه ساده می باشد.

 .حاشیه های سجاده فرش حکم پاگرد برای نمازگزار را دارند

 حاشیه های سجاده فرش تشریفاتی مشخص می شود.همچنین جهت قبله نیز با استفاده از 

 نفشه ی فرش سجاده ای تشریفاتی مورد پسند اهل تسنن است چون نقشه ی ساده تری می باشد.

 سایر کاربردهای این طرح سجاده فرش عبارتند از:بدلیل طرح ساده فرش مسجدی تشریفاتی ، 

 بعنوان فرش راه پله ای 

 بعنوان فرش راهرویی 

 بعنوان فرش پاگرد ها 

 بعنوان فرش هتلی 

 بعنوان فرش قرمز در مراسم تشریفاتی 

 سفارش فرش مسجد:

 .کت سجاده فرش ارتباط برقرار کنیدپیشنهاد می شود جهت سفارش سجاده فرش با تولیدی های سجاده باف و شر

 به درب کارخانه سجاده باف بروید.اگر برایتان مقدور نیست 

 کافیست شبکه های اجتماعی و سایت های فروشگاهی زیر نظ مستقیم شرکت سجاده فرش را پیدا کنید.

 تمامی طرح و نقشه ها را از گوشی هوشمند خود مالحظه نمایید و براحتی اقدام به خرید سجاده فرش بصورت اینترنتی نمایید.

 کلمات کلیدی:

فرش سجاده ای , فرش سجاده , فرش مسجد , فرش مسجدی , لیست قیمت فرش مسجدی , قیمت فرش سجاده ای سجاده فرش , 

سجاده ای ستاره کویر یزد , سجاده فرش تک ستاره مسجدی , فروش اینترنتی فرش سجاده ای , سجاده فرش سبحان , فرش 

 کویر

 



 


