
 خریذ تاکس گل

ٔشیتی وٝ ذزیس ثبوس ٌُ زر ٔمبیسٝ ثب زستٝ ٌُ زارز ایٗ ٞست وٝ ثٝ زِیُ خٙس ٔحىٓ ثبوس، اس  : خریذ تاکس گل

  .وٝ زارای اسفٙح ذیس ٔی ثبضس، رطٛثت ٔٛرز ٘یبس ٌُ را تبٔیٗ ٔیىٙس ضٛز ٚ ثٝ زِیُ ایٗ ٔی ٞب ثیص ٔحبفظت ٌُ

 .ترای خریذ تاکس گل تصَرت آًالیي در سایت گل ًاریي ایٌجا کلیک کٌیذ

ٞبی طٛال٘ی ثب ذٛزتبٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌُ ٔتٙبست ثزای تِٛس ثجزیس ثسٖٚ ایٙىٝ ٌُ  ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ٔی تٛا٘یس آٖ را زر ٔسبفت

 .ٞب پژٔززٜ ضٛ٘س یب آسیت ٔطبٞسٜ وٙٙس

 خریذ تاکس گل رز

 .ایٗ ثبوس ٕٞٛارٜ طزفساراٖ ذبظ ذٛزش را زارز. ثبوس ٌُ رس پزطزفسارتزیٗ خؼجٝ ٌُ رس زر ز٘یب ٔی ثبضس

ٌُ فزٚضی آ٘الیٗ ٘بریٗ ثٝ ػٙٛاٖ . ثبوس ٌُ والسیه ثب زیشایٗ اذتصبصی ٚ ِٛوس ٘بریٗ زر ٔسَ ٞبی ٔتٙٛػی ارائٝ ٔیطٛز

 .ثشرٌتزیٗ ارائٝ زٞٙسٜ خؼجٝ ٌُ زر ضزق تٟزاٖ ٚ پیزٚسی

اس ٌُ فزٚضی  اطٕیٙبٖ اس تبسٌی ، سیجبیی ، ویفیت ، زٚاْ ٚ ٔب٘سٌبری ٌُ ٞبی رس ٘بریٗ ٟٕٔتزیٗ زِیُ استمجبَ ٔطتزیبٖ

  .آ٘الیٗ ٘بریٗ ٔی ثبضس

 

 .ٔی ثبضس narin سفبرش آ٘الیٗ ٌُ اس طزاحی ٔسَ ٞبی خسیس ٚ ذبظ ٚ ِٛوس ثٛسیّٝ تیٓ ٘بریٗ زیٍز ٔشیت

 .یه ثبر سفبرش ثبوس ٌُ رس اس ٘بریٗ تدزثٝ ای ٔتفبٚت اس سیجبیی ٚ ٔب٘سٌبری ٌُ ٞبی رس را ثزای ضٕب ٕٞزاٜ ذٛاٞس زاضت

 .ٌُ فزٚضی آ٘الیٗ ٘بریٗ ثشرٌتزیٗ ارائٝ زٞٙسٜ سزٚیس ارسبَ خؼجٝ ٌُ ٚ ثبوس ٌُ زر ضزق تٟزاٖ ٚ پیزٚسی

 ( خریذ تاکس گل )ّای هختلف سفارش تِ هٌاسثت

 .ٞبی ٌُ ٞسیٝ ای ػبِی ثزای ٞز ٔٙبسجتی ٞستٙس ثبوس

ذٛاٞیس اس سحٕبت وسی لسر زا٘ی ٕ٘بییس  اسزٚاختبٖ ٞستیس ٚ یب ٔی اٌز ثٝ ز٘جبَ یه سفبرش ثبوس ٌُ الوچزی ثزای سبٍِزز

ی ضٕب را ثزآٚرزٜ ثىٙس ٚ  تٛا٘س ذٛاستٝ ٞب ٔی ٚ یب حتی زر پی یه ٞسیٝ ٔتٙبست ثزای ٔزاسٓ ذٛاستٍبری ٞستیس، ایٗ ثبوس

 .طزف ٔمبثُ را ضبز ثىٙس

ٞبی ٔرتّف ثتٛا٘یٓ پیبْ ضٕب را ثٝ  اس آ٘دبیی وٝ ٞز ٌُ ٔؼٙبی ذبظ ذٛزش را زارز تالش ٔب ایٗ ثٛزٜ تب ثب استفبزٜ اس ٌُ

 .ٞبی پز اس ٌُ استفبزٜ ٕ٘بییس ثزتزیٗ ٘حٛ ٕٔىٗ اس ایٗ خؼجٝ

 .ٞبی رس زیشایٗ ضسٜ استفبزٜ ٕ٘بییس یس اس خؼجٝ ٌّی وٝ ثب ٌُتٛاٖ اٌز ثٝ ز٘جبَ سفبرش خؼجٝ ٌُ رس ػبضمب٘ٝ ٞستیس ٔی
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 ذٛاٞیس اس وسی ٔؼذرت ذٛاٞی ٕ٘بییس ٚ یب ثٝ ػیبزت یه ٔزیط ثزٚیس، ثسٖٚ ضه ثبوس ٞبیی وٝ ثب ٞٓ چٙیٗ اٌز ٔی

 .تٛا٘س ثٝ ضٕب یبری ثىٙس ای آراستٝ ضسٜ است، ٔی ٞبی ٔیره ضبذٝ ٌُ

آرایی ضسٜ، یه ا٘تربة والسیه ٚ لطًٙ ثزای افزازی ذٛاٞس  ٞبی فزیشیب ٌُ خؼجٝ ٌّی وٝ زر یه ظزف طزح ٔس ٚ ثب ٌُ

 .زٞٙس ٞبی ٔسرٖ تزخیح ٔی ٞبی لسیٕی را ٘سجت ثٝ سجه ثٛز وٝ طزاح

 ّسیٌِ تاکس گل

ی  ٞشیٙٝ خؼجٝ ٌُ ثٝ ٔمسار ٚ ٘ٛع ٌُ ٞبی استفبزٜ ضسٜ، خٙس ثبوس ٚ ٘ٛع ٌُ آرایی آٖ ثستٍی زارز ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ثبسٜ

 .ٔتغیزی ذٛاٞس زاضت

 ّای خاظ تاکس گل

ویفیت ، ا٘تربة ٚ تبسٜ تزیٗ ٌّٟب  ٞبیی ثب ٔتزیبَ ثب ٞبی ٌُ را اس ٔیبٖ ثبوس ایٓ وٝ ثبوس ٔب ثزای رظبیت ذبطز ضٕب تالش وززٜ

  . را وٝ ٔب٘سٌبری ثبالیی زار٘سزر آ٘بٖ زیشایٗ وٙیٓ

ٞبیطبٖ وٛچه ٞٓ ثبضس، لزار ٌزفتٗ یه ثبوس ٌُ  ٌُ را ثٝ تٟٙبیی ٞسیٝ ٕ٘ی ثسٞٙس ٚ اٌز ٞسیٝ  ٔطتزیبٖ ٔب ٕٞیطٝ ثبوس

 .زر وٙبر ٞسیٝ اصّی ذیبِطبٖ را راحت ٔیىٙس

 خریذ تاکس گل اعذاد

اس تبرید تِٛس ٌزفتٝ تب تبرید آضٙبیی ٚ تبرید ٘بٔشزی ٚ . ٞبی ذبظ ٟٔٓ ٔیجبضس حتٕب تٛخٝ وززیس ثزای ثؼعی افزاز چمسر تبرید

ثب ذزیس ثبوس ٌُ اػساز ثزای خطٗ تِٛس یب ! تٛا٘س زرزسز سبس ثبضس فزأٛش ٕ٘ٛزٖ آ٘بٖ ٞٓ ٌبٞی ٔی. تبرید ػزٚسی ٚ غیزٜ

ای ٘بة ٚ خذاة  ی ثبوس ٌُ اػساز ایسٜ ایسٜ. وبر ٘یستیس ی ٚ اسزٚاج ثٝ ٕٞسز ذٛز ثبثت ٕ٘بییس ذیّی ٞٓ فزأٛشسبٍِزز ػزٚس

 .ٔیجبضس ٚ ثٟتز ٔیجبضس اس آٖ غبفُ ٍ٘ززیس

 خریذ تاکس گل ٍ ضکالت

٘تبیٗ لطًٙ ثٝ ٞبی َٚ ای اس ٌُ خؼجٝ. افتیٓ ضٛز ٔطٕئٙب ٍٕٞی یبز رٚس ػطك یب ِٚٙتبیٗ ٔی حزف اس ٌُ ٚ ضىالت وٝ ٔی

. ضٛز زاضتٙی، تزویت ذٛثی ٔی ٞبی ػدیت ٚ غزیت ٚ زٚست ٞبی ذٛضٕشٜ ایزا٘ی ٚ ذبرخی ثب رٚوص ضىالت ٕٞزاٜ تّفیمی اس

ٞب ِذت  اس زیسٖ ٌُ. تٛا٘یس ثبوس ٌُ ٚ ضىالت سفبرش زٞیس ثزای ٞز ٔٙبسجتی وٝ زٚست زاریس یب حتی ثسٖٚ ٔٙبسجت ٔی

 !ثجزیس ٚ وبٔتبٖ را ثب ضىالت ضیزیٗ وٙیس

 خریذ تاکس گل خالی یا تِ ّوراُ ّذیِ دیگر؟

 ٞبی ضیه ٚ ذبظ ٞسیٝ زٞیس؛  ذٛاٞیس ثبوس ٌُ ٞسیٝ ثسٞیس، ثٟتز است ثب ٌُ ٔی اٌز فمط 

تٛا٘یس ثبوس ٌّی ثب ٞشیٙٝ  زٞیس، ٔی …ٞبی زیٍزی ٕٞچٖٛ ػطز، حّمٝ اسزٚاج ٚ  ذٛاٞیس ٕٞزاٜ ثب خؼجٝ ٌُ، ٞسیٝ ٔی ِٚی اٌز 

 .وٕتز ثزٌشیٙیس ٚ ٞسیٝ ذٛز را زرٖٚ آٖ لزار ثسٞیس



وٝ ٞسیٝ زیٍزی زرٖٚ خؼجٝ ٌُ لزار زارز ٚ ثب ایٙىبر، سیجبیی ٚ ٞیدبٖ وبزٚی ذٛز را چٙسیٗ ثزاثز اِجتٝ ثٝ فزز ٔمبثُ ثٍٛییس 

  .ٕ٘بییس

 :ها از ترای تٌَع ّسیٌِ تاکس گل ، جعثِ ّای هختلفی تا جٌس هتفاٍتی را ترای دیسایي استفادُ هیکٌین هاًٌذ

 (زٚست زار ٔحیط سیست)وبغذی 

 ٔرّٕی

 ضفبف

 ٔمٛایی

 چٛثی

 فّشی

ٞبی  ثٙسی وبر را ثزای سّیمٝ تز اس ٌذضتٝ ٔی ثبضس چزا وٝ ثب ثبال رفتٗ تٙٛع ٚ ٘ٛع ثستٝ أزٚسٜ ا٘تربة ٌُ ثزای ٞسیٝ سیبز سبزٜ

 .تز وززٜ ٔی ثبضس ٔتفبٚت راحت

تٛا٘یس ثؼس اس پژٔززٜ ضسٖ ٚ  را ٔی خؼجٝ ٌُ .ٞبی ٔرتّف ثزای ا٘تربة ٔٛخٛز ٔی ثبضس ، رً٘ ٚ خٙس ٞبی ٌُ زر ضىُ خؼجٝ

 .ٞبی زیٍز ٍٟ٘ساریس ٞب ثزای استفبزٜ زٚرریرتٗ ٌُ

  تاکس گل چیست ٍ چطَر هیتَاى یک جعثِ ترای قراردادى گل ساخت؟

أزٚسٜ وٓ وٓ ثبوس یب خؼجٝ ٌُ آٔبزٜ وٝ زر اٚ٘بع ٚ طزحٟبی ٔرتّف ٚخٛز زارز ، خبی زستٝ ٌُ ٞبی تشییٗ ضسٜ ثٛسیّٝ 

ٌُ فزٚضی ٞب را ٔیٍیزز ٚ ٌُ فزٚضی ٞب ٞٓ ثٝ تسریح زار٘س ثبوس اس ثبوس ٌُ ثٝ ػٙٛاٖ فزٚش یه زستٝ ٌُ استفبزٜ ٔی 

 .وٙٙس

 

چزا وٝ ایٗ ٔحصَٛ زر اثؼبز،اضىبَ، رً٘ ٚ ٔتزیبَ ٞبی سیبز ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ خذاة طزاحی ٚ تِٛیس ضسٜ ٔی ثبضس وٝ اس وبر تشییٗ 

یه زستٝ ٌُ ثٝ ضیٜٛ لسیٕی سیبز راحت تز ثٛزٜ ٚ فمط وبفیست ٌُ فزٚش تؼسازی ٌُ را زر زاذُ ایٗ خؼجٝ ٞب ثٍذار٘س ٚ 

 .ثسب زر ثؼعی ٔٛالغ سیبز ضیه تز ٚ ٔسرٖ تز ٞٓ ٔی ثبضس ثٝ ٔطتزی ذٛز زٞٙس ٚ سیبز سبزٜ تز ٚ چٝ

یا جعثِ گل آضٌا کٌین ٍ تا ّن هراحل آهَزش ساخت یک جعثِ گل سادُ ٍ  اًَاع تاکس حاال هی خَاّین ضوا را تا

 .قطٌگ را تررسی کٌین

 :اًَاع

 ٚر ثبوس ذیبثب٘یفال -1

 ثبوس ٌُ وٛچه ثزای ٞسیٝ -2

  :(Flower box) فالٍر تاکس خیاتاًی

چٛثی وٝ اس آٖ ٞب ثزای تشییٗ پیبزٜ رٚ ٞب، خّٛی ٚرٚزی ٔٙبسَ یب ٔدتٕغ ٔحفظٝ ٞبیی ٞستٙس اس خٙس ثتٙی یب سفبَ ٚ یب 

 .استفبزٜ ٔیطٛز. …ٞبی ٔسىٛ٘ی ٚ تدبری، راٞزٚ ٞتُ ٞب ٚ ثیٕبرستبٟ٘ب، رٚف ٌبرزٖ ٞب ٚ 

https://www.amazon.com/slp/flower-box/uhnbufamx3bf358


ی ٚ ٔؼٕٛال زر ایٗ ٔحفظٝ ٞب اس ذبن ٚ ٌُ ٚ ٌیبٞب٘ی وٝ ثٝ آة زٞی ٘یبس زار٘س استفبٜ ٔی ضٛز ٚ زر فعبٞبیی وٝ ٘ٛر وبف

 .زار٘س خبٕ٘بیی ٔیطٛ٘س

  .٘بٔیسٜ ٔی ضٛز (Flower box) ٚ زر ػّٓ ٔؼٕبری ٔؼٕٛال اس آٖ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ فالٚر ثبوس

 :(Gift box) خریذ تاکس گل ّای کَچک ترای ّذیِ

ازٜ زر آٖ ٞب لزار زازٜ ٚ ثیص ثزای ٞسیٝ زازٖ استف (وٝ ٔؼٕٛال رس ٔی ثبضس)خؼجٝ ٞبی وٛچىی ٞستٙس وٝ اس یه تب چٙس ٌُ 

یه خؼجٝ ٌُ ٔی تٛا٘س اس ٔتزیبَ ٞبی ٔرتّف طزاحی . ٔیطٛ٘س ٚ زر ایٗ ٔمبِٝ ایٗ ٔحصَٛ ٞبی را ٔٛرز ثزسسی لزار ٔیسٞیٓ

 .ٚ سبذتٝ ضٛز

زر ثزذی اس ٔٛارز حتی اس یه ویف ٚ یب یه چٕساٖ پز اس ٌُ ٞٓ ٔیتٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ثبوس ٌُ استفبزٜ ٕ٘ٛز أب خؼجٝ ای 

 .ٔی ثبضس …ٔی ثبضس ٔؼٕٛال خؼجٝ چٛثی ٚ یب اس خٙس پّىسی ٌّس ٚ یب ثب رٚوص چزٔی ٚ  وٝ ثٝ ایٗ ػٙٛاٖ ٔزسْٛ

ته ٌُ ثبضس تب  1ثٝ طٛری وٝ فمط سزٌُ یه ٌیبٜ زر آٖ ٕ٘بیبٖ ٔیطٛز ٚ ٕٔىٗ وٝ تؼساز ٌُ زر ٞز ثبوس ٔی تٛا٘س اس 

 .آٟ٘بیی وٝ تؼساز ثبالیی ٌُ زر آٖ ٞب ٔىبٖ ٔیٍیزز

 : هسایای استفادُ از خریذ تاکس گل

یىی اس ٔشایبی استفبزٜ اس آٖ ایٗ است وٝ ایٗ ٔحصَٛ ٞبی لطًٙ زر اثؼبز ٚ اضىبَ ٔرتّف ٔٛخٛز ٞستٙس ٚ حتی ٔیتٛاٖ 

ثبوس ٞبیی ثٝ ضىُ حزٚف تِٛیس ٕ٘ٛز ٚ ٌُ ٞب را زر خؼجٝ لزار زاز ٚ ایٗ ٞسیٝ لطًٙ را ثٝ وسی وٝ اثتسا ٘بْ اٚ ثب ایٗ حزف 

 .آغبس ٔیطٛز ٞسیٝ ٕ٘ٛز

  .ایٗ ٔحصَٛ ، سِٟٛت زر چیسٔبٖ ٌُ زر آٖ ٔی ثبضس اصّی تزیٗ ٔشیت

ٔؼٕٛالً زر خؼجٝ ٞبیی وٝ ثزای ایٙىبر سبذتٝ ٔیطٛ٘س سٛراخ ٞبیی خبٕ٘بیی ضسٜ ٚ ثزای ٞز ٌُ تؼجیٝ ٔیطٛز ٚ ایٙىبر چیسٔبٖ 

ٚ خذاثیتی سیبز ثٝ ٌُ ٞب را ٚ ثب آراستٍی وٙبر ٞٓ آسبٖ وززٜ است ٚ ایٗ ٘ظٓ ٚ یىسست ثٛزٖ ٌُ ٞب وٙبر ٞٓ خّٜٛ ٚ سیجبیی 

 .آٖ ٞسیٝ ٔی ثرطس

 :تاکس گل ٍ رز جاٍداى

ٌُ اوثزاً ثزای فزٚش رس خبٚزاٖ استفبزٜ ٔیطٛز ٚ ثیص افزازی وٝ زر فزٚش رس خبٚزاٖ فؼبَ ٞستٙس ثٝ زِیُ  أزٚسٜ اس ثبوس

٘ٙس أب خؼجٝ ٌُ ثزای ٌُ استفبزٜ ٔی ن اس ثبوس (ثبیس زر ٔحفظٝ لزار ٌیزز ٚ ٍٟ٘ساری ضٛز)ٔبٞیتی وٝ رس خبٚزاٖ زارز 

  .ٌّٟبی غیز خبٚزاٖ ٚ طجیؼی وٝ ٘یبس ثٝ آة زار٘س ٞٓ طزاحی ٚ سبذتٝ ٔی ثبضس

 خریذ تاکس گل ّذیِ

ا٘سبٖ ٞب .ٌُ رس ٘طبٖ زٞٙسٜ ػطك ٚ ٔحجت ٔی ثبضس. ٌُ رس ٕٞیطٝ اس ٔحجٛة تزیٗ ٌُ ٞب زر سطح خٟبٖ ثٛزٜ ٔی ثبضس

ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ثسیبری اس افزاز تٕبیُ ثٝ ذزیس . الی ثٕب٘ستٕبیُ زار٘س ٞسیٝ ضبٖ ثزای ٔست طٛال٘ی ثزای ػشیشا٘طبٖ ثٝ یبزٌبر ة

 .ٌُ ٞبی طجیؼی ٘سار٘س



  .ٌُ ٞبی طجیؼی اٌز چٝ ثسیبر لطًٙ ٞستٙس ِٚی زر ػزض چٙس رٚس ذطه ٔیطٛ٘س

ثٝ ٔزٚر ٚلت آسیت ٔی ثیٙٙس ٚ ٌزز ٚ غجبر رٚی آٖ ٞب لبثُ . ٚ ٍٟ٘ساری اس ٌُ ٞبی ضىٙٙسٜ ذطه ضسٜ ٞٓ سرت ٔی ثبضس

  .٘یست ضستٗ ٞٓ

ٌُ ٞبی ٔصٙٛػی ِٕسی تِٛیسی .ٔب ثٝ ضٕب ثبوس ٌُ رس ٞسیٝ را ثب ٌُ ٞبی رس ٔصٙٛػی ٚ ویفیت ثبال ارایٝ ٔی ثسٞیٓ

 .ثبسرٌب٘ی آراز سیبز ِطیف ٚ ثٝ طٛر وبُٔ لبثُ ضستطٛ ثسٖٚ رً٘ زٞی یب اس زست زازٖ فزْ ٚ ضىُ ٞستٙس

 .زرذٛاست ٔطتزی رً٘ ٚ تؼساز ٌُ ٞب لبثُ تغییز است ثٝ. ایٗ ٌُ ٞبی ِٕسی زر تٙٛع رً٘ سیبزی ٔٛخٛز ٔی ثبضس

 ؟. …ضایذ ایي سَال ترایتاى قثل تیایذ کِ در یک جعثِ چطَر هیتَاى تِ آًاى آب داد یا 

ایٗ پزسص سیبز آسبٖ ٔی ثبضس ، ثزای ٌُ ٞبیی وٝ ثٝ آة زازٖ ٘یبس زار٘س ٞٓ ٔیتٛاٖ خؼجٝ ٞبی ٔرصٛصی تِٛیس : خٛاة 

 ا ثٝ صٛرتی ٞستٙس وٝ یب زر لسٕت پبییٗ ثبوس ٔی تٛا٘یس آة پز ٕ٘بییسٕ٘ٛز ٚ ایٗ خؼجٝ ٞب ٜ

 ٚ سبلٝ ٌّٟب را زر آٖ لزار ثسٞیس ٚ یب صٛرتی ٞستٙس وٝ زر آٖ ٞب اس وپسَٛ ٞبی ٔرصٛظ آة ثزای تغشیٝ ٌُ استفبزٜ ٔیطٛز

ٞٓ . …ارزازٖ آٖ ٞب زر ٌساٖ پز اس آة ٚ ٚ ایٙىبر سیبز سبزٜ تز ٚ تٕیش تز ٔی ثبضس ٚ زیٍز ٘یبسی ثٝ آة زازٖ ثٝ ٌُ ٞب ٚ یب لز

 .٘یست

 ( خریذ تاکس گل )هحصَل ّای ترکیثی 

  .سایبی ثبوس ٞبی ٌُ ایٗ ٔی ثبضس وٝ ٔی تٛاٖ اس آٖ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٔحصَٛ ٞبی تّفیمی یب تزویجی ٘بْ ثززاس زیٍز ْ

ایٗ ٔٛظٛع ثسیٗ ٔؼٙبست وٝ طزاحی خؼجٝ ٌُ ٔی تٛا٘س ثٝ ٘حٛی ثبضس وٝ ٞٓ زر آٖ ٞب ٌُ ٚخٛز زاضتٝ ثبضس ٚ ٞٓ ضىالت 

  …ٔسیز ثبضس ٚیب ٞسیٝ زیٍزی ٚ یب حتی ثٝ ٕٞزاٜ ٌُ خؼجٝ چبی رٚٔیشی یه 

 .ایٗ تزویجی زر ثسیبری اس ٔٛارز ذیّی خذاة تز ثٛزٜ ٚ ذٛاٞبٖ فزاٚا٘ی زارز.ثٝ ثیبٖ زیٍز یه ٞسیٝ ای چٙس ٔٙظٛرٜ

 خریذ تاکس گل کطَ دار

زیٝ ٞبی وٛچه زر آٖ ٞب حتی ثزذی اس ثبوس ٞبی ٌُ ثٝ صٛرتی طزاحی ضسٜ ا٘س وٝ وطٛ زار ثٛزٜ ٚ ٔحّی ثزای لزارزازٖ ٜ

تؼجیٝ ضسٜ ٚ ایٗ أز ثبػث ضسٜ وٝ ضٕب زیٍز ٘یبسی ثٝ ذزیس خؼجٝ اظبفی ثزای لزارزازٖ ٞسیٝ ذٛز ٘ساریس ٚ ٞسیٝ را ثٝ ٕٞزاٜ 

 .ٌُ زر یه پىیح لطًٙ ٚ خذاة تمسیٓ ذٛاٞیس ٕ٘ٛز

 :تاریخچِ پیذایص ٍ خریذ تاکس گل

اس آ٘دبئیىٝ وٝ ا٘سبٖ ٞب ٕٞیطٝ ثٝ ٘ظٓ ٚ تزتیت ٚ ٔسر٘تیٝ ٚ ثٝ طٛر وّی ثٝ سبزٜ ٕ٘ٛزٖ ضىُ ٔٛظٛػبت ٔرتّف ػاللٝ ٔٙس 

 ٞستٙس،

 .ِذا زس سٔیٙٝ فزٚش ٚ ػزظٝ ٌُ ٞٓ زر زٞٝ اذیز ایٗ ٔٛظغ ثصٛرت ثٝ طٛر وبُٔ ٕ٘بیبٖ ٚ فبحص زیسٜ ٔیطٛز



ٚ ثٝ ایٗ ضىُ ٔی ثبضس وٝ زر زٞٝ اذیز ثب ثٛخٛز آٔسٖ ثبوس ٞبی ٌُ زر ا٘ٛاع ٚ ا٘ساسٜ ٞب ٚ ٔتزیبَ ٞبی ٔرتّف، ثطز تٛا٘ستٝ 

 زر سٔیٙٝ فزٚش ا٘ٛاع ٌُ ٞٓ تحِٛی زرست وززٖ ثىٙس

 .ٚ ثبوس ٌُ ثب زرست وززٖ ٘ظٓ ٚ تزتیجی وٝ زر چیسٔبٖ ٌُ ٞبی زر یه خؼجٝ زرست وززٖ ٔی وٙس

ایٗ چیسٔبٖ ٚ ٞٓ چٙیٗ تٙٛػی وٝ زر خٙس ٚ اضىبَ ایٗ ثبوس ٞب زارز سیبز ثزای ذزیسار ٚ فزٚضٙسٜ ٞٓ خذاة سِٟٛت زر 

 .ذٛاٞس ثٛز

زر ایٗ ٔٛرز زر اَٚ فمط ثزای ٞسیٝ رٚس ِٚٙتبیٗ اس ایٗ ٔحصَٛ استفبزٜ ٔی ضس أب ثٝ تسریح ثب ٚرٚز ایٗ ثبوس ٞبی لطًٙ زر 

 ٌُ فزٚضی ٞب ٚ حتی فزٚضٍبٜ ٞبی ٔدبسی ٚ ایٙتز٘تی ٚ آ٘الیٗ ، سیبز ٔٛرز تٛخٝ لزار ٌزفت

ثز ٌُ فزٚضی ٞب ٚ ثرصٛظ زر پبیبٖ ٌُ فزٚضی ٞبی آ٘الیٗ اس ثبوس ٌُ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔحصَٛ ثٝ ٘حٛی وٝ أزٚسٜ زر ان

 .پزفزٚش یبز ٔیطٛز

 جٌس جعثِ گل از چیست؟

ثزذی اس ثبوس ٞب اس خٙس ٔمٛای سرت ٞستٙس، ثزذی . ایٗ ٔحصَٛ لطًٙ را اس ٔتزیبَ ٞبی ٔرتّف ٔیتٛاٖ تِٛیس ٕ٘ٛز

 … چٛثی ٚ رٚوص ضسٜ اس خٙس چزْ ٚچٛثی، ثزذی اس خٙس پّىسی ٌّس ٚ حتی 

 خریذ تاکس گل 

أزٚسٜ سفبرش ٌُ اس ٌُ فزٚضی آ٘الیٗ ، خبی ذٛز را ثٝ صزف سبػت ٞب سٔبٖ ثزای ذزیس اس ٌُ فزٚضی ٞبی ٔحّی زازٜ ٔی 

  .ثبضس

ذزیس ثبوس ٌُ ،  ثٝ ایٗ تزتیت ثب وٕتزیٗ زرزسز ٚ ٔؼٕٛال صزف وٕتزیٗ لیٕت، أىبٖ ا٘تربة اس ثیٗ ا٘ٛاع ٚ السبْ ٔسَ ٞب ٚ

 .را ذٛاٞیس زاضت …زستٝ ٌُ ، سجس ٌُ ٚ 

سال پیص از هیالد، تسییٌاتی تا  ۲۵۰۰هصریاى  .ساتقِ ی خریذ گل تِ دٍراى قثل از تاریخ ٍ تِ هصریاى تاز هیگردد

 .گل اًجام هی دادًذ

 .س آٖ ٞب استفبزٜ ٔی وزز٘سآٖ ٞب ٔؼٕٛال ٌُ ضبذٝ ثزیسٜ را زر ٌّسا٘ی لزار ٔی زاز٘س یب آ٘ىٝ ثزای ٔزاسٓ تسفیٗ ا

رفتٝ رفتٝ فزٚش ٌُ ثٝ یه حزفٝ ٔجسَ ٌطت  .، ٘زٌس ٚ رس ثٛزٜ است٘یّٛفز آثی ٌُ ٞبی ٔٛرز استفبزٜ زر ایٗ زٚراٖ ٔؼٕٛال

 .ٚ رٚس ثٝ رٚس رٚ٘ك ثیطتزی ٌزفت

 آیا هیتَاًیذ اهرٍزُ هراسن ّای رسوی یا غیر رسوی را تذٍى ٍجَد گل تصَر کٌیذ؟

رٚسٜ ٔزاسٓ ٞبیی ٔثُ ذٛاستٍبری، ٘بٔشزی، اسزٚاج، ذتٓ ٚ تزحیٓ ٍٕٞی ثرطی اس ثٛزخٝ ی ذٛز را ثٝ ذزیس ٌُ اذتصبظ اْ

 .ٔی ثسٞٙس

https://www.narinflower.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%af%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%84%d9%88%d9%81%d8%b1/


ػالٜٚ ثز ایٗ ٞب زر ا٘ٛاع ٔزاسٓ ٞبی غیز رسٕی ٔثُ تِٛس، سبٍِزز اسزٚاج، تطىز ٚ یب اثزاس ػطك ٚ ػاللٝ ثٝ یه یبر اس ٌُ ٞب 

 .وٕه ٔی ٌیزیٓ

 تاکس گلسفارش خریذ 

ٌُ ثی ضه ٔحجٛة تزیٗ ٘ٛع زیشایٗ زر ثیٗ ٔسَ ٞبی زیٍز ٔی ثبضس ٚ زیشایٗ ٌُ ٞبی طجیؼی زر خؼجٝ ٞبی  أزٚسٜ ثبوس

 .ٌٛ٘بٌٖٛ، طزفساراٖ سیبزی پیسا وززٜ ٔی ثبضس

، چزا وٝ ایٗ سجه خشٚ خسیس تزیٗ ٔتس ٞبی تشییٗ ٌُ ٔی ثبضس ٚ تٙٛع زر خٙس، ضىُ، رً٘ ٚ ا٘ساسٜ ی ایٗ ثبوس ٞب

 .ا٘تربة ػاللٕٙساٖ را سیبز ٚسیغ وززٜ ٔی ثبضس

ٞٓ زر ٌُ آرایی ٔتساَٚ  (رس ٚ ِیّیْٛ)ٕٞچٙیٗ ثب رٚاج ثبوس ٌُ، استفبزٜ اس ا٘ٛاع ٌُ ٞبی زیٍز ثٝ غیز اس ٌُ ٞبی سٙتی 

ی ٔیٙیبتٛری، ٌُ ٞبیی ٔثُ ٞٛرتب٘سیب، رس ٔیٙیبتٛری، ٔیره ٔیٙیبتٛری، ا٘ٛاع ٚرق ٞب ٚ ٌُ ٞبی تشییٙی، ارویسٜ، زاٚٚز.ضس

 … ا٘ٛاع سبوِٛٙت ٚ

أزٚسٜ ایٗ ثبوس .ایٗ ٔٛظٛع ثٝ سیجبیی آٖ ٞب افشٚز ٚ أىبٖ لزار زازٖ ٌُ ٞب ثب تزویت رٍ٘ی سیجبیی را زر وٙبر ٞٓ فزاٞٓ وزز

 .ٌُ ٞب زر سبیش ٞب ٚ طزحٟبی ٔرتّف ثزای ذزیس ٚخٛز زار٘س

 ( خریذ تاکس گل )چرا سفارش آًالیي گل ؟

ثزذی فىز ٔی وٙٙس وٝ ٔیجبیست ثزای .ایس ثٝ ٘ظز ثزسس وٝ ٌُ ٞب چیشی ٘یستٙس وٝ ثتٛاٖ آٖ ٞب را ایٙتز٘تی ذزیساری ٕ٘ٛزش

 .ذزیسٖ ٌُ آٖ ٞب را اس ٘شزیه ثجیٙس ٚ ثٛ وٙٙس تب ثٟتز ا٘تربة وٙٙس

یٗ ذیّی ٞب ثٝ ز٘جبَ ذزیس ػالٜٚ ثز ا.ِٚی ٞزوسی فزصت ٚ ٔیُ رفتٗ ثٝ ٌّفزٚضی ٞبی سطح ضٟز ٚ ثزرسی آٖ ٞب را ٘سارز

ٕٞچٙیٗ أىبٖ زارز ثرٛاٞیس ثزای ضبز ٕ٘ٛزٖ ػشیشی ٌُ  .ثبوس ٌُ ای ٞستٙس وٝ زر ٞز خبیی پیسا ٘طٛز ٚ ذبظ ثبضس

 .ثزای اٚ ثفزستیس

ثزای چٙیٗ  .زر ایٗ ٌٛ٘ٝ رفتٗ ثٝ ٌُ فزٚضی ٚ تٟیٝ ٌُ ٚ ثؼسا فزستبزٖ آٖ ثٛسیّٝ ضٕب، فزایٙسی سیبز ٚلت ثز ذٛاٞس ثٛز

 .سب٘ی سفبرش آ٘الیٗ ٌُ ٔی تٛا٘س ٌشیٙٝ ی ٔٙبسجی ثبضسن

ػالٜٚ ثز سفبرش آ٘الیٗ ٌُ ضٕب ٔیتٛا٘یس پیبْ زِرٛاٜ ذٛز را ٞٓ ثصٛرت ٘ٛضتٝ ضسٜ رٚی یه وبرت ٚ زر وٙبر ٌُ ٞب ثٝ فزز 

 .ٔٛرز ٘ظز ثزسب٘یس

 گل ّذیِ تَلذ دٍست خریذ تاکس

ٞبیی ثب رً٘ سرز ا٘تربة وٙیس؛ سیزا رً٘ سرز ٕ٘بز ضبزی ٚ رٚاثط   ذٛاٞیس خؼجٝ ٌُ را ثٝ یبر ذٛز ٞسیٝ ثسٞیس، ٌُ ٔی اٌز 

 .ٞبی صٛرتی ثزای لسر زا٘ی ٚ تطىز ثىبر ٔی رٚ٘س  ٞبی سفیس ثٝ ٔؼٙبی پبوی ٚ ٔؼصٛٔیت ٞستٙس ٚ ٌُ  ٌُ  .ٔی ثبضس زٚستب٘ٝ

 .ٞبی آٖ لزٔش رً٘ ٔی ثبضس  ذٛاٞیس ػطك ضسیس ذٛز را ثٝ وسی اثزاس ٕ٘بییس، ثٝ سزاؽ ثبوس ٌّی ثزٚیس وٝ ٌُ ٔی اٌز 

 .ٞبی رس لزٔش ٔی رٚ٘س َ ثسیبری اس افزاز، زر ٍٞٙبْ ذزیس ثبوس ٌُ ٘بٔشزی ثٝ سزاؽ ي



 کارتری تاکس گل ّا

ذزیس ثبوس ٌُ ٞب ػالٜٚ ثز ضىیُ تز ثٛزٖ ٚ سیجبیی چطٓ ٘ٛاسضبٖ ایٗ لبثّیت را زار٘س وٝ ٌُ ٞب ثب سبلٝ ٞبی ثّٙس یب وٛتبٜ زر 

 .ٞز ا٘ساسٜ ٚ تؼسازی وٝ ٔی ذٛاٞیس زرٚ٘ص لزار ثٍیز٘س

ٚ تبسٌی ٌُ ٞب را تب ا٘تٟب ػٕز ضبٖ حفظ زرٖٚ خؼجٝ ٌُ زِرٛاٞتبٖ ٔیتٛا٘یس وپسَٛ ٞبی حبٚی آة لزار ثسٞیس تب طزاٚت 

 .وپسَٛ ٞبی حبٚی آة ٔٛخت ضٛز اس سیجبیی ثصزی ٌُ ٞب زر ٔٙشَ تبٖ ثیص ِذت ثجزیس. ثىٙس

اٌز ثرٛاٞیٓ ثٝ طٛر اذتصبصی ثٝ وبرثزی ثبوس ٌُ ٞب ثپززاسیٓ، لجُ اس ٞز چیشی ٔیجبیست ثسا٘یس وٝ یىی اس ا٘ٛع ٌُ ٞبی 

  .زر سیجبیی ٔٙحصز ثٝ فززی زار٘س وٝ ثتٛا٘ٙس ا٘تربة ضٕب ثزای ٞز ٔٙبسجت ٚ ٔزاسٕی ثبضٙسطجیؼی تشئیٙی ٔی ثبضٙس ٚ آ٘ك

  .ِٚی زر حبِت وّی یىی اس ا٘ٛاع ٌُ ٞبی تشئیٙی ٔحسٛة ٔی ضٛ٘س

 چرا سفارش آًالیي خریذ تاکس گل ؟

 .ضبیس ثٝ ٘ظز ثزسس وٝ ٌُ ٞب چیشی ٘یستٙس وٝ ثتٛاٖ آٖ ٞب را ایٙتز٘تی ذزیساری ٕ٘ٛز

 .ثزذی فىز ٔی وٙٙس وٝ ٔیجبیست ثزای ذزیسٖ ٌُ آٖ ٞب را اس ٘شزیه ثجیٙس ٚ ثٛ وٙٙس تب ثٟتز ا٘تربة وٙٙس

 .صت ٚ ٔیُ رفتٗ ثٝ ٌّفزٚضی ٞبی سطح ضٟز ٚ ثزرسی آٖ ٞب را ٘سارزِٚی ٞزوسی فز

 .گل ای ّستٌذ کِ در ّر جایی پیذا ًطَد ٍ خاظ تاضذ عالٍُ تر ایي خیلی ّا تِ دًثال خریذ تاکس

  .ٕٞچٙیٗ أىبٖ زارز ثرٛاٞیس ثزای ضبز ٕ٘ٛزٖ ػشیشی ٌُ ثزای اٚ ثفزستیس

 .ٚ ثؼسا فزستبزٖ آٖ ثٛسیّٝ ضٕب، فزایٙسی سیبز ٚلت ثز ذٛاٞس ثٛززر ایٗ ٌٛ٘ٝ رفتٗ ثٝ ٌُ فزٚضی ٚ تٟیٝ ٌُ 

 .ثزای چٙیٗ وسب٘ی سفبرش آ٘الیٗ ٌُ ٔی تٛا٘س ٌشیٙٝ ی ٔٙبسجی ثبضس

 .زر حبال حبظز ٞٓ ٌّفزٚضی ٞبی آ٘الیٗ سیبزی ٚخٛز زار٘س وٝ أىبٖ ذزیس ثبوس ٌُ را ثزای ضٕب فزاٞٓ ٔی وٙٙس

عالٍُ تر سفارش آًالیي گل ضوا هیتَاًیذ پیام دلخَاُ خَد را ّن تصَرت ًَضتِ ضذُ رٍی یک کارت ٍ در کٌار گل 

  . ی ایٌترًتی گل ًاریي در کٌار ضوا ّستینها در سایت گل فرٍش -ّا تِ فرد هَرد ًظر ترساًیذ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 :هطالة هرتثط

 فزٚضٍبٜ ایٙتز٘تی ٌُ ٚ ٌُ فزٚضی آ٘الیٗ ٌُ ٘بریٗ

 تبج ٌُ ذتٓ

 ذزیس ثبوس ٌُ

 ذزیس ٌُ رس
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 ذزیس ٌُ ارساٖ

 زستٝ ٌُ ذٛاستٍبری

 زستٝ ٌُ ػزٚس

 سجس ٌُ ذٛاستٍبری

 ٌُ آرایی ٔبضیٗ ػزٚس

 ذزیس زستٝ ٌُ
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