
 سثذ گل خَاستگاری

تٛا٘ذ تٝ تٛدجٝ ٚ  اٌش چٝ وٝ ا٘تخاب ٔیاٖ سثذ ٌُ ٚ دستٝ ٌُ تشای جّسٝ خٛاستٍاسی ٔی : سثذ گل خَاستگاری

ٞضیٙٝ ضٕا تستٍی داضتٝ تاضذ ِٚی تٟتش ٔی تاضذ تا تا ٔتٙاسة تشیٗ سثذ ٌُ تشای خٛاستٍاسی آضٙا تطٛیذ تا تتٛا٘یذ تش 

 .اساس تٛدجٝ ٚ سّیمٝ خٛد، تشتشیٗ ٌضیٙٝ سا ا٘تخاب وٙیذ

ترای خریذ دستِ گل خَاستگاری ایٌجا کلیک کٌیذ تا تِ صفحِ فرٍش دستِ گل سایت ها ٍارد 

 .تطیذ

تٛا٘ذ اص ٔٛضٛعات چاِص تشاٍ٘یض ٞش دأادی تاضذ وٝ تایستی لثُ اص سسیذٖ ٔٛعذ  ٔتٙاسة تشیٗ سثذ ٌُ تشای خٛاستٍاسی ٔی

وش وشدٜ ٚ دس ایٗ خػٛظ اطالعات ضشٚسی سا وسة ٕ٘ایذ تا دس ٔٛعذ ٔمشس دچاس استشس تشای خٛاستٍاسی تٝ ایٗ ٔٛضٛع ف

 .ا٘تخاب تشتشیٗ ٌضیٙٝ ٘طٛد

 اًتخاب هتٌاسة تریي سثذ گل ترای خَاستگاری 

ٜ ٕٞسش آیٙذٜ خٛد ٘طاٖ تذٞیذ، خٛاٞیذ حسٗ سّیمٝ خٛد سا دس ا٘تخاب ٔتٙاسة تشیٗ سثذ ٌُ خٛاستٍاسی تٝ خا٘ٛاد اٌش ٔی

 .٘ٛع ٌُ ٔتفاٚت سا ا٘تخاب وٙیذ 3حذالُ  سثذ ٌُ وٙیٓ دس ا٘تخاب ٘ٛع ٌُ دلت ضشٚسی سا داضتٝ ٚ تشای یه ٘ظش ٔی

تٛا٘ذ پیطٟٙاد طشفذاساٖ  خت ٞٓ چٙا٘چٝ تٝ صیثایی دیضایٗ ضذٜ تاضذ ٔیٞای یىٙٛا اِثتٝ تٛجٝ ٕ٘اییذ وٝ ا٘تخاب سثذ ٌُ تا ٌُ

 .تٝ سادٌی سا جّة وشدٜ ٚ ٌضیٙٝ ٔٙاسثی تشای وسا٘ی تاضذ وٝ سادٌی سا یاس داس٘ذ

تٛا٘ذ اص ٔیاٖ دٚ ٌضیٙٝ سثذ ٌُ طثیعی ٚ سثذ ٌُ ٔػٙٛعی ا٘تخاب ضٛد وٝ  ٔتٙاسة تشیٗ سثذ ٌُ تشای خٛاستٍاسی ٔی

 .یعی ٚ یا ٔػٙٛعی تٛدٖ تایستی تش اساس سٚحیات ٚ خّمیات ضٕا ٚ ٞٓ سّیمٝ عشٚس ا٘تخاب تاضذا٘تخاب ٘ٛع طة

 سثذ گل خَاستگاری

ا٘تخاب ٌُ تشای ٔشاسٕی ٘ظیش . یىی اص ٔتٙاسة تشیٗ واستشی ٞای سثذ ٞای ٌُ تضئیٙی تشای ٔشاسٓ خٛاستٍاسی ٔی تاضذ

 .ٔشاسٓ خٛاستٍاسی سا ٔیتٛاٖ تٝ جشات یىی اص حساس تشیٗ ٚ ٟٕٔتشیٗ ا٘ٛاع خشیذ ٌُ دا٘ست

ایست تٝ ٌٛ٘ٝ ای طشاحی ٚ ا٘تخاب ضٛد وٝ دس عیٗ صیثایی، حس ظشافت، ٚلاس ٚ ضایستٍی وافی سا سثذ ٌُ خٛاستٍاسی ٔیة

  .ٞٓ تٝ ٔخاطة اِما تىٙذ

ا٘یذ اص تضئیٙات جا٘ثی دیٍشی ٞٓ ٘ظیش ٔشٚاسیذ، سیسٝ ٞای ٍ٘یٗ داس، تٛس ٞای تضئیٙی ظشیف دس سثذ ٌُ خٛاستٍاسی ٔیتٛ

 .استفادٜ وٙیذ

پسٙذیذٜ ٔی تاضذ تذا٘یذ ٌُ . عٕٛٔا تشای تذاسن سثذ ٌُ خٛاستٍاسی اص سً٘ ٞای ٔالیٓ ٚ ٌُ ٞای ظشیف تش استفادٜ ٔیطٛد

  .ٞای سفیذ ٚ غٛستی پش ٔخاطة تشیٗ ٌُ ٞای ٔٛسد استفادٜ دس سثذ ٌُ خٛاستٍاسی ٔی تاضٙذ
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 ًکتِ هْن ترای خریذ سثذ گل خَاستگاری

خٛاستٍاسی، ایٗ سٚص پشاستشس ٕٞشاٜ تا ضٛق ٚ اضتیاق ٚ عاللٝ، یىی اص سٚصٞای صیاد ٟٔٓ تشای عشٚس ٚ دأادٞای عضیض، 

 .ٔخػٛغا آلا دأادٞای ٌشأی ٔی تاضذ

آلا پسش تا فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ّٔضٚٔات، طثك آداب ٚ سسْٛ خا٘ٛادٜ عشٚس ٚ دأاد، ٕٞچٖٛ تٟیٝ سثذ ٌُ یا دستٝ ٌُ خٛاستٍاسی 

ٞا أىاٖ داسد ّٔضٚات وٕتش یا تیطتشی ٞٓ داضتٝ تاضذ، تٝ  ٖ ضذٜ ٚ ضیشیٙی یا ویه وٝ دس تشخی ٔٙاطك ٚ فشًٞٙتضئی

 .وٙذ سٚد ٚ اص عشٚس خا٘ٓ خٛاستٍاسی ٔی خٛاستٍاسی عشٚس خا٘ٓ ٔی

 گل هِ ًکات سثذادا

اص تشدٖ سثذ ٌُ خٛاستٍاسی ضیه ٚ ضىیُ تا حتی ٘حٜٛ سالْ ! ٔعٕٛال دس جّسٝ خٛاستٍاسی ٕٞٝ سفتاسٞا ریُ پیطٟٙاد است

  !ٕ٘ٛدٖ ضٕا

تٙاتشایٗ تٟتش ٔی تاضذ دس وٙاس سعایت آداب ٚ سسْٛ، تا ٘ىتٝ ٞا خشیذ سثذ ٌُ خٛاستٍاسی ٔتٙاسة آضٙا تطٛیذ تا تشتشیٗ 

 .سای عشٚس خإ٘تاٖ داضتٝ تاضیذ ٚ تػٛست پشفىتی ظاٞش تطٛیذا٘تخاب سا ب

  .خٛاستٍاسی دس وطٛس ٔا ٔمذٔات ٚ آداب ٚ سسْٛ ٔختّف ٚ ٔتٙٛعی داسد

عالٜٚ تش خشیذ ٚ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ضیشیٙی، خشیذ دستٝ ٌُ یا سثذ ٌُ ضىیُ ٚ لطًٙ یىی اص أٛس ٟٔٓ خٛاستٍاسی است ٚ 

  .ٔا٘ذ دٞٙذ دس خاطش طشفیٗ تالی ٔی ٞا دس ایٗ سٚص ا٘جاْ ٔی ٔعٕٛال واسٞایی وٝ خا٘ٛادٜ

 خریذ سثذ گل

تٍیشیذ، « تّٝ»خٛاٞیذ اص عشٚس خا٘ٓ  پس اٌش ٔی. تشی تشای خا٘ٛادٜ عشٚس است تش ٚ ضیه ٔعٕٛال ا٘تخاب سسٕی  سثذ ٌُ

 !خشیذ یه سثذ ٌُ ضىیُ ٚ لطًٙ سا فشأٛش ٘ىٙیذ

  .لطًٙ ٚ ٔتٙاسة تشای ایٗ ٔشاسٓ إٞیت صیادی داسد ا٘تخاب یه ٌُ خٛاستٍاسی

خشیذ ٌُ ٔتٙاسة تشای ٔشاسٓ خٛاستٍاسی، یىی اص واسٞای ٟٕٔی است وٝ ٔیثایست پیص اص سفتٗ ٘ضد خا٘ٛادٜ دختش خا٘ٓ 

 .ا٘جاْ تذٞیذ

افشاد خا٘ٛادٜ اٚ تش جای  ٌزاسیذ ٚ اثش سٚا٘ی ٔثثتی سٚی لطًٙ، تٝ ٘ٛعی تٝ خا٘ٛادٜ دختش خا٘ٓ احتشاْ ٔی  تا خشیذ سثذ ٌُ

 .خٛاٞیذ ٌزاضت

٘ىتٝ ٟٔٓ تشای خشیذ سثذ ٌُ خٛاستٍاسی ٚ عٛأُ ٔٛثش دس ا٘تخاب ٌُ خٛاستٍاسی ٔتٙاسة سا تا  ۷خٛاٞیٓ  دس ایٗ ٔطّة ٔی

 .ضٕا دس ٔیاٖ تٍزاسیٓ

 



 ًکتِ هْن ترای خریذ سثذ گل خَاستگاری ۷

اٌش تٝ د٘ثاَ ٌشفتٗ پاسخ ٔثثت ٞستیذ، !!! ، ِطفا حساست تٝ خشج ٘ذٞیذخٛد سا تخشیذ  خٛاٞیذ سثذ ٌُ ٚلتی ٔی .1

 .ٔیثایست ٌّی ٔتٙاسة تشای ٘خستیٗ جّسٝ آضٙایی تخشیذ

ٞای اسصاٖ ٞضیٙٝ ٚ ٘أٙاسة ٞٓ  اِثتٝ ٘یاصی ٘یست وٝ تشای خشیذ ٌُ خٛاستٍاسی ریُ لشؼ تشٚیذ، ِٚی ٘ثایستی تٝ سثذ ٌُ

 !اوتفا وٙیذ

تشیٗ ٌُ  ٔثال اٌش ٌُ سص، ٔحثٛب. لٝ عشٚس خا٘ٓ آضٙایی داسیذ، سثذ ٌّی تا ٕٞاٖ ٌُ خشیذاسی وٙیذاٌش تا ٌُ ٔٛسد عال .2

 .ٞای سص سا تشای جّسٝ خٛاستٍاسی تٟیٝ ٕ٘اییذ اص پیطٟٙاد عشٚس خا٘ٓ ٔی تاضذ، سثذ ٌّی تشویثی اص ٌُ

  :رًگ گل خَاستگاری، هیثایست هالین ٍ هلیح تاضذ هاًٌذ .3

ٞای سفیذ سً٘ ٚجٛد داضتٝ تاضٙذ؛ صیشا ٕ٘اد پاوی،  تٟتش ٔی تاضذ دس ٌُ خٛاستٍاسی، ٌُ. ستی ٚ یاسیٞای سفیذ، غٛ سً٘

 .سیا است غذالت ٚ عطك تی

ٞای غٛستی سً٘، سٕثُ حیات ٚ ص٘ذٌی  ٞای ٔتٙاسة تشای ٌُ خٛاستٍاسی است؛ صیشا ٌُ سً٘ غٛستی ٞٓ اص جّٕٝ سً٘

  .ب داسدٞستٙذ ٚ تا ضشایط خٛاستٍاسی ٚ اصدٚاج تٙاس

 :اداهِ هطلة خریذ سثذ گل

ٞا صٚد پژٔشدٜ  اٌش سً٘ ٌُ ٔات ٚ تذ سً٘ تاضذ، تذا٘یذ وٝ آٖ ٌُ. ٞایی سا تشٌضیٙیذ وٝ سً٘ پسٙذیذٜ ٚ ضاداتی داس٘ذ ٌُ .4

 .ٞایی وٝ سً٘ خٛتی داس٘ذ، خٛضثٛتش ٚ سسٕی ٚ ضیه ٞستٙذ ٌُ. ضٛ٘ذ ٔی

ٞایی ٔثُ ٌُ آِستشٚٔشیا، اسویذٜ، سص، ٔشیٓ، ٔیخه، ص٘ثك تٙفص ٚ ص٘ثك صسد  ٌُ. ٚ ضیه تشٚیذٞای سسٕی  تٝ سشاغ ٌُ .5

دٞذ ٚ  ٞا تشای ٔشاسٓ خٛاستٍاسی ٞستٙذ، تٝ طٛس ٔثاَ ٌُ اسویذٜ حس خاظ تٛدٖ ٚ ِٛوس تٛدٖ سا اسائٝ ٔی جضٚ تشتشیٗ ٌُ

 .ساصد راب ٔیای صیاد ِٛوس ٚ ج ٞٓ چٙیٗ ٌُ آ٘تٛسیْٛ وٝ دس تشویة سثذ ٌُ، ٘تیجٝ

 .در ٌّگام اًتخاب گل خَاستگاری، تِ فصل ٍ زهاى تَجِ داضتِ تاضیذ .6

ٞای ٔختّف ٌُ ص٘ثك دس  تٛا٘یذ ا٘ٛاع سص سا خشیذاسی ٕ٘اییذ، سً٘ ٌُ الِٝ ٔخػٛظ فػُ تٟاس ٔی تاضذ، دس فػُ تاتستاٖ ٔی

 .تٛا٘یذ دس فػُ صٔستاٖ تشٌضیٙیذ فػُ پاییض ٚجٛد داس٘ذ ٚ ٌُ ٘یّٛفش سا ٔی

  ای داسد؛ ضذ وٝ صیثایی فٛق اِعادٜٞایی ٔی تا ٔثال ٌُ ٘شٌس اص جّٕٝ ٌُ. ضٛد ٌّی سا تشٌضیٙیذ وٝ صٚد پژٔشدٜ ٕ٘ی .7

تش سا تشٌضیٙیذ تا چٙذ سٚص دٚاْ داضتٝ تاضٙذ ٚ  ٞای ٔماْٚ دس ٍٞٙاْ خشیذ سثذ ٌُ خٛاستٍاسی، ٌُ. ضٛد ِٚی صٚد پژٔشدٜ ٔی

 .ضاداب تٕا٘ٙذ

 

 



 خریذ ایٌترًتی سثذ گل خَاستگاری

 .دس د٘یای أشٚص ٚ تا تٛجٝ تٝ ٔطغّٝ ٞای صیاد ضایذ دیٍش صٔاٖ تشای خشیذ حضٛسی ٘ذاضتٝ تاضیٓ

فشٚضٍاٜ ایٙتش٘تی ٌُ ٚ ٌیاٜ ٘اسیٗ ساٜ ا٘ذاصی ضذٜ تا تا اسائٝ جذیذتشیٗ ٌُ ٞای تضییٗ ضذٜ ٚ ٔٙاسثتی اص جّٕٝ فشٚش آ٘الیٗ 

ٌاسی جذیذ ٚ ضیه، تا ویفیت تشیٗ ٌُ ٞای تضییٗ ضذٜ سا تٝ ا٘ٛاع ٌُ خٛاستٍاسی، سثذ ٌُ خٛاستٍاسی ٚ دستٝ ٌُ خٛاست

 .ساحتی ٚ تا چٙذ وّیه دس صٔا٘ی وٛتاٜ تا فشستادٖ سایٍاٖ تٝ دست ضٕا تشسا٘ذ

  .سٚص خٛاستٍاسی تشای ٞش جٛا٘ی سٚصی پش استشس ٚ اِثتٝ تٝ یاد ٔا٘ذ٘ی خٛاٞذ تٛد

ٔا تا اسائٝ تٙٛع تاالیی اص سثذ ٌُ خٛاستٍاسی دس ٔذَ ٞای ٔختّف ٚ طشحٟای ٘ٛ دس تستش ایٙتش٘ت، ٍ٘شا٘ی خشیذ ٌُ 

 .ستٍاسی سا حُ خٛاٞیٓ ٕ٘ٛدخٛا

اٌش دس سٚص خٛاستٍاسی ٔطغّٝ ٞای صیاد داسیذ ٚ ٍ٘شاٖ ایٗ ٞستیذ وٝ تٝ ٕٞٝ واسٞای خٛد تشسیذ ٔیتٛا٘یذ ٔطغّٝ خشیذ ٌُ سا 

 .سفاسش تذٞیذ فشٚضٍاٞی ٌُ ٘اسیٗ حُ ضذٜ تذا٘یذ ٚ تٝ ساحتی ٌُ خٛاستٍاسی خٛد سا تػٛست ایٙتش٘تی اص ٚتسایت

سیٗ ٔطاٞذٜ تٙٛعی تی ٘ظیش اص جذیذتشیٗ سثذ ٌُ ٞای خٛاستٍاسی ٚ ٔضیت سفاسش ٌُ خٛاستٍاسی دس ٚتسایت پٍُ ٘ا

ا٘تخاب سثذ ٌُ ٔٛسد٘ظش خٛد اص ٔیاٖ ٞضاساٖ ٔذَ ضیه ٚ ٘ٛ، اطٕیٙاٖ اص ویفیت تاالی ٌُ تٝ دِیُ استفادٜ اص ٕٔتاص تشیٗ 

 .ٌُ ٞای ضاخٝ تشیذٜ اص تٟتشیٗ ٌّخا٘ٝ ٞای وطٛس ٔی تاضذ

ٜ ٌُ ٘اسیٗ تٛسیّٝ ٔاٞش تشیٗ ٚ حارق تشیٗ ٌُ آسایاٖ وطٛس آٔادٜ ضذٜ ٔی تاضذ ٚ تٕأی ٌُ ٞای تضییٗ ضذٜ دس فشٚضٍا

صیثایی تی ٘ظیشی داسد ٚ پس اص آٔادٜ ساصی ٔحػَٛ، تیٓ ٔتخػع پطتیثا٘ی ٌُ ٘اسیٗ سفاسش ضٕا سا تا ٟ٘ایت دلت ٚ تٛجٝ 

  .دساس ساعت ٔٛسد پیطٟٙاد دس جا ٔٛسد پیطٟٙاد ضٕا تػٛست سایٍاٖ تحٛیُ خٛاٞٙذ دا

 ًحَُ اًتخاب سثذ گل خَاستگاری

 ٘ىتٝ ٞا ریُ سا دس ٔٛسد ا٘تخاب سثذ ٌُ دس ٘ظش تٍیشیذ

  :اًتخاب گل ترای سثذ.1

  .یىی اس ٟٔٓ تشیٗ ٘ىتٝ ٞا دس ٔٛسد خشیذ سثذ ٌُ، ا٘تخاب ٌّٟاست

  .تشخی ٌّٟا ٔتٙاسة ٔشاسٓ خٛاستٍاسی ٘یستٙذ

 .وٙیذ ٌّٟایی چٖٛ ٌالیَٛ، تاج خشٚسی تیص تشای ٔشاسٓ ختٓ ٔٙاسة ٞستٙذ، پس دس ا٘تخاب ٌُ دلت
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  :اًتخاب گلْای ضاداب.2

  .ٔا٘ذ چٖٛ ضة ٘أضدی ضثی تٝ یاد ٔا٘ذ٘ی ٔی تاضذ ٚ دس رٞٗ ٔی. تالش ٕ٘اییذ اص ٌّٟای تاصٜ ٚ ضاداب تشٌضیٙیذ

 .ساص تالش ٕ٘اییذ ٌّٟایی تشٚتاصٜ ٚ ضاداب تثشیذ پس دس ایٗ ضة سش٘ٛضت

 :تَجِ تِ فصل سال.3

ٌُ ص٘ثك ٔخػٛظ فػُ پاییض ٔی تاضذ، ٌُ الِٝ ٚ سٌس ٔخػٛظ . ٞا ٌّٟایی خاظ ٕٞاٖ فػُ سا داس٘ذ دس ٞش فػُ ٌّفشٚضی

 .تاضذ فػُ تٟاس ٚ ٌُ ٘یّٛفش ٕ٘اد صٔستاٖ ٔی

 .ٖ ٔی تاضذٌُ سص ٞٓ ٔخػٛظ فػُ تاتستا

ضٛ٘ذ، ٌّٟایی ٕٞچٖٛ ٌُ ٘شٌس ٔتٙاسة دستٝ ٌُ یا سثذ ٌُ  تالش ٕ٘اییذ اص ٌّٟایی استفادٜ ٕ٘اییذ وٝ دیشتش پژٔشدٜ ٔی

 .دٞٙذ ٘یستٙذ، صیشا تا صٚد پژٔشدٜ ضذ٘طاٖ سثذ ٌُ سا جّٜٛ تذی ٔی

  :خریذ سثذ گل رسوی ٍ زیثا.4

 .استفادٜ اص ٌّٟایی چٖٛ آِستشٚٔشیا، ص٘ثك تٙفص، ص٘ثك صسد، سص، ِیّیْٛ، ٔشیٓ صیاد تجا ٚ ٔتٙاسة ٔی تاضذ

 .صیشا ایٗ ٌّٟا ٞٓ تٛ ٚ عطش خٛتی داس٘ذ ٚ ٞٓ خٛضشً٘ ٞستٙذ

 :اًتخاب سثذ یا دستِ گل.5

 .وٙیٓ، سثذ ٌُ سا تشٌضیٙیذ اٌش تیٗ ا٘تخاب سثذ یا دستٝ ٌُ ٔشدد ٞستیذ، ٔا تٝ ضٕا ٘ظش ٔی

 .ضٛد ص٘ٙذ دیشتش پژٔشدٜ ٔی ای وٝ تٝ ٌّٟا ٔی تش ٔی تاضذ ٚ ٞٓ تٝ دِیُ اسپشی سثذ ٌُ ٞٓ ضیه

 سثذ یا دستِ گل

ٌّی وٝ دس سثذ تضئیٗ ٔیطٛد اتٟت . فىش ٕ٘اییذ، تا ستاٖ ٚ واغز سٍ٘یتاٖ تٟتش است تٝ سثذ   تشای تضئیٗ ٌُ خٛاستٍاسی

  .تیطتشی داسد، تیطتش تٝ چطٓ ٔی آیذ ٚ تٝ یادٔا٘ذ٘ی تش ٔی تاضذ

ضٛ٘ذ، صیثاتش ٞستٙذ ٚ اٌش  ٌّٟا صٔا٘یىٝ داخُ سثذ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ تا اسپشی ٔخػٛظ تشاق ٔیطٛ٘ذ ٔعٕٛال دیشتش خطه ٔی

ٞای یادٌاسی سا تا ٔذتی ٍ٘ٝ داسد ٚ اص صیثایی ضاٖ ِزت تثشد، لطعا اص  ایی تاضذ وٝ دٚست داسد دستٝ ٌُ تاٖ اص آ٘ٝ ٕٞسش آیٙذٜ

 .ضٛد ی ضٕا ضاد ٔی  ایٗ ا٘تخاب ٞٛضٕٙذا٘ٝ 

 

ٔیثیٙیذ؛ ٌُ ٞای تادٚاْ ٕٞچٖٛ سص وٝ  ایٗ سٚصٞا اٌش ٌزستاٖ تٝ ٌُ فشٚضی ٞا افتادٜ تاضذ ، ٔذَ دیٍشی ٞٓ اص چیذٖ ٌُ ٞا

 .دس ٌّذاٖ ٞای ضیطٝ ای ضیه ٕٞشاٜ ضٕا تٝ ٔشاسٓ خٛاستٍاسی ٔی آیٙذ



 (سثذ گل خَاستگاری) ّای یک دست  گل

  .ٞای یه ضىُ ٚ یه سً٘ تخش٘ذ خیّی اص افشادی وٝ لػذ داس٘ذ تشٚ٘ذ خٛاستٍاسی، أىاٖ داسد ٚسٛسٝ ضٛ٘ذ، تعذاد صیادی ٌُ

ضذ ایٙىاس سا ٘ىٙیذ، چٖٛ ٔعٕٛال ضیٜٛ ی دستٝ ٌُ ٞای یه سً٘ تیص ٔتٙاسة دستٝ ٌُ عشٚس خا٘ٓ دس ضة تٟتش ٔی تا

 .تشای خٛاستٍاسی تٟتش است اص تشویة ٔتفاٚت ٌُ ٞا استفادٜ ٕ٘اییذ. عشٚسی ٔی تاضذ، ٘ٝ خٛاستٍاسی

 ّا را فراهَش ًکٌیذ ایي ترکیة

 :ضیپَری سفیذ ٍ رز صَرتی

خیّی ٞا وٝ اعتماد تٝ سادٌی دستٝ ٌُ داس٘ذ ٚ دَ ضاٖ ٕ٘ی خٛاٞذ دستٝ ٌُ ضاٖ ضّٛغ تاضذ، تشجیح ٔی تذٞٙذ دٚ ٔذَ 

 .ٌُ سا تا ٞٓ تشویة وٙٙذ

اِثتٝ تٝ ضشطی وٝ تا ٔمذاسی ٌُ سیض ٚ ٚسق . اش عاِی ٔیطٛد ٞای صیثاست وٝ ٘تیجٝ تشویة ٌُ ضیپٛسی تا سص یىی اص تشویة

 .سثض تضئیٗ ضٛ٘ذ

ٞای ٔتضاد سا تشای ایٗ دستٝ ٌُ تشٌضیٙیذ، ٔثال ضیپٛسی لشٔض تا سص صسد، یا ٔثال ضیپٛسی سفیذ تا   تٟتش ٔی تاضذ تشویة سً٘

  .سص آتی

 :زًثق تٌفص تا رز سفیذ

  .تذٞٙذ  ٞای سثض، تشویة تی ٘ظیشی سا تٝ ضٕا تحٛیُ ٔی سفیذ، ٔمذاسی ٌُ تٛپی ٚ تشي  ٞای ص٘ثك تٙفص تا سص ٌُ

  .ضٛد عاِی ٔی دس وٙاس ایٗ دٚ ٌُ اٌش ٔمذاسی ٞٓ ٌُ سیض عشٚس استفادٜ ٕ٘اییذ،

  .ایٗ دستٝ ٌُ جض ا٘تخاب ٞای ٞٛضٕٙذا٘ٝ ای ٔی تاضذ وٝ ٔیثایست خٛدتاٖ سفاسضص سا تٝ ٌُ فشٚش دٞیذ

 .چٖٛ آ٘اٖ ٔعٕٛال اص تشویة ٞای سٙتی ٌُ استفادٜ ٔی وٙٙذ وٝ ٔعٕٛال دس آ٘اٖ جزاتیتی دیذٜ ٕ٘ی ضٛد

 رًگارًگ

ای اص ِیّیْٛ ٞای غٛستی پشسً٘، سص ٘اس٘جی،  تٛا٘یذ ٔجٕٛعٝ  اٌش طشفذاس سثذٞای تضسي ٌُ، تا وّی سً٘ ٚ ِعاب ٞستیذ ٔی

ی ٌُ تخٛاٞیذ آ٘اٖ سا دس یه سثذ ٌشد یا تیضی ضىُ تٝ ٕٞشاٜ ٚسق  سا تشٌضیٙیذ ٚ اص فشٚضٙذٜ... داٚٚدی سفیذ، ٔشغ آتطیٗ ٚ 

 .ٞای ٔتٙاسة تچیٙذ ٚ تحٛیُ تاٖ تذٞذ

 ریس ٍ ضلَغ

  .وٝ تا ٌُ ٞای سیض تضئیٗ ٔی ضٛ٘ذٞای دیٍش تشای ضة خٛاستٍاسی سثذٞایی ٞستٙذ  یىی اص تشویة

 .ٌُ ٞای سیض ٚ سٍ٘اسٍ٘ی وٝ صیاد خٛضثٛ ٞستٙذ ٚ دس وٙاس ٞٓ جزاتیت خاغی داس٘ذ



تشتشیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ایٗ ٌُ ٞا ٔیخه ٚ داٚٚدی ٞستٙذ وٝ ٍٞٙأی وٙاس ٞٓ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚالعا چطٓ ٘ٛاص ٔی ضٛ٘ذ، تٝ ضشطی 

 .وٝ دستٝ ٌّی وٝ سفاسش ٔی تذٞیذ تضسي ٚ پش ٌُ تاضذ

 خریذ سثذ گل هٌاسة تا هعیارّای خاًَادُ عرٍس

تٛا٘یذ اص ایٗ  ٔعٕٛال تشای جّسات خٛاستٍاسی أشٚصی آضٙایی لثّی خا٘ٛادٜ ٞا ٚ عشٚس ٚ دأاد حاغُ ضذٜ است ٚ ضٕا ٔی

  .ضٙاخت تشای ا٘تخاب ٚسایُ ٚ ٞذایای ٔتٙاسة تشای ٞٓ استفادٜ ٕ٘اییذ

ٔٛسد عاللٝ عشٚس خا٘ٓ سا دس سثذ ٞا آضٙایی داس٘ذ، تٟتش ٔی تاضذ ٌُ  ٔعٕٛال تشای آلا دأادٞایی وٝ اص پیص تا عشٚس خا٘ٓ

 .ٌُ خٛاستٍاسی لشاس تذٞیذ تا ٞٓ اٚ سا ضاد ٕ٘اییذ ٚ ٞٓ دَ اٚ سا تٝ ساحتی تذست تیاٚسیذ

لطًٙ ٚ ِٛوس خشیذاسی ٕ٘اییذ وٝ ٕٞیطٝ حتی ساِیاٖ تعذ اص   ایذ، یه سثذ ٌُ اٌش اص پیص لَٛ ٚ لشاسٞایتاٖ سا ٌزاضتٝ

 .اصدٚاج ٞٓ دس خاطشٞا خٛاٞذ ٔا٘ذ

 آداب تحَیل سثذ گل خَاستگاری تِ خاًَادُ عرٍس

جاِة ٔی تاضذ تذا٘یذ ٘حٜٛ تمذیٓ ٌُ دس ٔشاسٓ خٛاستٍاسی إٞیت ٚ اسصش صیادی داسد ٚ ٌاٞی سعایت ٘ىشدٖ ایٗ آداب 

  .أىاٖ داسد حُٕ تش تی ٔیّی یا عذْ اضتیاق ٚ اسصش ضٛد

تٝ خا٘ٛادٜ عشٚس تٟتش است دستاٖ خٛد سا دس ریُ سثذ ٌُ تٍیشیذ یا تشای تحٛیُ دستٝ ٌُ   تشای تمذیٓ سثذ ٌُ

خٛاستٍاسی، یىی اص دستاٖ خٛد سا سٚی سالٝ ٞا تٍزاسیذ ٚ تا دست دیٍش پطت ٌُ ٞا سا ٍ٘ٝ داضتٝ ٚ دستٝ ٌُ سا تػٛست 

 .وٕی ٔایُ تٍیشیذ

تشیذ؛ تٟتش است ٌُ سا دأاد ٚ ضیشیٙی سا ٔادس دأاد تٝ  ٔشاٜ ٔیتشای جّسٝ خٛاستٍاسی وٝ عالٜٚ تش ٌُ، ضیشیٙی ٞٓ تٝ ٜ

 .خا٘ٛادٜ عشٚس تحٛیُ تذٞذ

 دستِ گل خَاستگاری تْتر است یا سثذ گل ؟

اٌش تیٗ خشیذ دستٝ ٌُ یا سثذ ٌُ تشدیذ داسیذ، تٟتش است تذا٘یذ دستٝ ٌُ تشای صٔا٘یىٝ آضٙایی تیطتشی تا خا٘ٛادٜ عشٚس 

  ی داسیذ؛داضتٝ ٚ غٕیٕیت تیطتش

جٙثٝ سسٕی    ضٛد، أا خشیذ سثذ ٌُ ٞای عمذ ٚ عشٚسی اص دستٝ ٌُ استفادٜ ٔی تش ٔی تاضذ ٚ ٔعٕٛال تشای ٔشاسٓ ٔٙاسة

  .تشی ٚ ِٛوس تشی داسد

ٚ ٌُ ضیىی خشیذاسی ٕ٘اییذ، چشاوٝ  اِثتٝ فشأٛش ٘ىٙیذ تشای خشیذ سثذ ٌُ خٛاستٍاسی ٔٙاسة تا تٛدجٝ خٛد لذْ تشداسیذ

 .٘خستیٗ عىس اص ضٕا ٘ضد خا٘ٛادٜ عشٚس خٛاٞذ تٛد

 

 



 سثذ گل خَاستگاری ٍ ًاهسدی جذیذ

 .دٞٙذ ٔعٕٛالً خا٘ٛادٜ دأاد تشای خشیذ سثذ ٌُ خٛاستٍاسی ٚ ٘أضدی ٟ٘ایت دلت سا تٝ خشج ٔی

 .ٞا ٞٓ تٝ ٞٓ داسد ت ٚ ٘طاٖ اص ٔحثت خا٘ٛادٜتشیٗ سٚیذادٞای ص٘ذٌی خٛد یا فشص٘ذا٘طاٖ اس صیشا یىی اص ضیشیٗ

 .سٚ٘ذ خا٘ٛادٜ دأاد ٔعٕٛالً تا سثذ ٌُ ٚضیشیٙی تٝ دیذاس خا٘ٛادٜ جذیذ ٔی

 .ٌّٟا ٕٞیطٝ ٕ٘اد ٟٔش ٚ ٔحثت ٚ صیثایی ٞستٙذ

  .پس چِ تْتر کِ در پیًَذی هثارک پای گلْا ٍسط تاضذ ٍ زیثایی تخص هحافل ٍ هجالس تاضٌذ

 .وٙٙذ تش ٔی ضٕٗ ایٗ وٝ ایٗ سٚص سا تٝ یاد ٔا٘ذ٘ی

ٔثثت ٘یست،   یجٝوٙیذ ٘ت تشای خٛاستٍاسی تٟتش است خست تٝ خشج ٘ذادٜ ٚ دستٝ ٌُ ٚ سثذ صیثایی تخشیذ، حتی اٌش فىش ٔی

  .تاٖ سا ٘طاٖ تذٞیذ ِٚی ٟ٘ایت سّیمٝ

 .ای تشٌضیٙیذ اص ٌّٟای سٍ٘اسً٘ استفادٜ ٕ٘اییذ ٚ سثذ سادٜ

ًی در زهیٌِ اًَاع سثذ گل ، تاکس گل ، تاج گل ، گل فرٍضی آًالیي گل ًاریي آهادُ خذهات رسا

تِ ضوا هطتریاى گراهی هی ... دستِ گل عرٍس ، تسییي هاضیي عرٍس ، گل ٍ گیاُ آپارتواًی ٍ 

  .تاضذ

 .ٕ٘اییذفشٚضٍاٜ ایٙتش٘تی ٌُ ٘اسیٗ ٔشاجعٝ  فشٚضٍاٞی جٟت ٔطاٞذٜ ٚ سفاسش تٝ لسٕت

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

 :هطالة هرتثط

 فشٚضٍاٜ ایٙتش٘تی ٌُ ٚ ٌُ فشٚضی آ٘الیٗ ٌُ ٘اسیٗ

 تاج ٌُ ختٓ

 خشیذ تاوس ٌُ

 خشیذ ٌُ سص

 خشیذ ٌُ اسصاٖ

 دستٝ ٌُ خٛاستٍاسی

 دستٝ ٌُ عشٚس

 سثذ ٌُ خٛاستٍاسی

 ٌُ آسایی ٔاضیٗ عشٚس

 خشیذ دستٝ ٌُ
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