
س گل آرایی هاشیي عرٍ

ٔذَ ٞبی ٔختّفی داسد ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔعیبسٞبی ٔختّفی چٖٛ ٔذَ ٔبضیٗ، سّیمٝ ٚ ٔذ سٚص، :  سگل آرایی هاشیي عرٍ

 .سً٘ ثٙذی، ٘ٛع سٔبٖ ٚ پبپیٖٛ ٚ ٘ٛع ٌُ ا٘دبْ ٔیطٛد

ص ٌُ ٞبی ٔعٕٛال دس ٌُ آسایی ثشای ٔبضیٗ ٞبی ضبسی ثّٙذ ا. ثشای ٌُ آسایی ٔبضیٗ عشٚس ٔیتٛاٖ ثٝ چٙذ ٚیژٌی تٛخٝ ٕ٘ٛد

 .سیض استفبدٜ ٔیطٛد

برای گل آرایی هاشیي عرٍس خَد بصَرت حرفِ ای ٍ شیک در گل فرٍشی ًاریي ، با تلفي 

 .تواس بگیریذ 02177981712

 .ثشای ٔبضیٗ ٞبیی وٝ سً٘ تیشٜ داس٘ذ اص ٌُ ٞبیی ثب سً٘ سٚضٗ استفبدٜ ٔی ضٛد

 2021برتریي گل آرایی هاشیي عرٍس در سال 

  .ا٘دبْ ٔیطٛد 2021ثب تٛخٝ ثٝ سً٘ سبَ  2021ثشتشیٗ ٌُ آسایی ٔبضیٗ عشٚس دس سبَ 

اٌش ٔی خٛاٞیذ ٌُ آسایی ٔبضیٗ عشٚس خٛد اص ثشتشیٗ سً٘ ثٙذی ٕٞشاٜ ثبضذ ٚ ثب ٔذَ ٔبضیٙتبٖ ٞٓ ٔٙبست ثبضذ ٔی تٛا٘یذ 

 :ثٝ ٘ىتٝ ٞب ریُ تٛخٝ داضتٝ ثبضیذ

 .د ثشتشیٗ ٌُ ٞب ضبُٔ ٌُ ٞبی صسضىی ٚ لشٔض ٞستٙذثشای ٔبضیٗ ٞبیی وٝ ثٝ سً٘ ٘مشٜ ای ٞستٗ •

ثشای ٔبضیٗ ٞبیی وٝ ثٝ سً٘ ٔطىی ٞستٙذ ثشتشیٗ ٌُ ٞب ضبُٔ ٌُ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ثب سً٘ ٞبی غٛستی ٚ سفیذ ٚ ثٙفص  •

 .ٞستٙذ

 .ثشای ٔبضیٗ ٞبیی وٝ ثٝ سً٘ سفیذ ٞستٙذ ثشتشیٗ سً٘ ٌُ ٞب ضبُٔ غٛستی ٚ لشٔض ٚ سشخ ٔی ثبضذ •

 .ثشای ٔبضیٗ ٞبیی وٝ ضبسی ثّٙذ ٞستٙذ استفبدٜ اص ٌُ ٞبی دسضت تٛغیٝ ٔیطٛد •

ثػٛست ٔٛسة یب غشفب دس یه  ثشای ٔبضیٗ ٞبیی وٝ وٛچه ٞستٙذ استفبدٜ اص ٌُ ٞبیی ٘سجتب دسضت تٛغیٝ ٔیطٛد ٚ •

 .ٌٛضٝ ٔبضیٗ لشاس ثٍیش٘ذ

 ًقش هاشیي عرٍسی

ٚلتی وٝ ٔبضیٗ سا ثشای ٌُ آسایی ٔی ثشیذ حتٕب ثٝ یبد داضتٝ ثبضیذ وٝ سً٘ غبِت ٔبضیٗ ٚ سً٘ ٌُ ٞب ثٟتش ٔی ثبضذ وٝ ثب 

 ٞٓ ٔخبِف ثبضٙذ

 



ی سٍ٘ی ٕ٘بی ٚیژٜ ای ثٝ آٖ ٔثال اٌش ٔبضیٗ سفیذ سً٘ ٔی ثبضذ ثٝ ٞیچ ٚخٝ ثب ٌُ ٞبی سفیذ تضییٗ ٘ىٙیذ دس عٛؼ ٌّٟب

خٛاٞٙذ ثخطیذ ٚ یب ثش تػٛیش اٌش ٔبضیٗ عشٚستبٖ دٚدی سً٘ ٚ تیشٜ ٔی ثبضذ اص ٌُ ٞبی سٚضٗ ٚ ٔالیٓ ٕٞب٘ٙذ سفیذ ٚ 

غٛستی استفبدٜ ٕ٘بییذ ٚ یب ٔثال اٌش ٔبضیٗ ٘مشٜ ای داسیذ ٌُ ٞبیی ثٝ سً٘ صسضىی یب لشٔض وبس فٛق اِعبدٜ ای اص آة دس ٔی 

  .آیذ

دس ایٗ صٔیٙٝ اٌش ٔبضیٗ ضٕب ٔطىی سً٘ ٔی ثبضذ خذا اص صدٖ ٌُ ٞبی یه دست سفیذ اختٙبة ٕ٘بییذ چشا وٝ ایٙىبس ٔبضیٗ 

 .ضٕب سا ضجیٝ ٔبضیٗ ٔشاسٓ تذفیٗ ٔیىٙذ

ثّٙذ ٚ پشچیٗ ٚ د٘جبِٝ داس ٔی ثبضذ، ثٟتش ٔی ثبضذ ٔبضیٗ عشٚس ا٘ذوی خبداستش ا٘تخبة ضٛد تب ِجبس اٌش ِجبس عشٚس صیبد 

  .عشٚس چشٚن ٘طٛد

ثشای تضییٗ ٚ ٌُ آسایی ٔبضیٗ عشٚس، ٌُ ٞبی دسضت خّٜٛ ثٟتشی داس٘ذ ٚ ٕ٘بی ثٟتشی ثٝ ٔبضیٗ ٔی دٞٙذ؛ دس غٛستی وٝ 

  .ثشای ٌُ ٞبی وٛچه چٙیٗ چیضی غبدق ٘یست

 چیذهاى گل ّا در گل آرایی هاشیي عرٍس

 .چیذٔبٖ ٌُ ٞب ثشای ٌُ آسایی ٔبضیٗ عشٚس صیبد ٟٔٓ ٔی ثبضذ

دس ایٗ لسٕت . عالٜٚ ثش ایٗ وٝ ٘ٛع ٌُ اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس ٔی ثبضذ، چیذٔبٖ ٌُ ٞب ٞٓ اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس٘ذ

 :چٙذ ایذٜ پسٙذیذٜ ثشای چیذٔبٖ ٌُ ٞب ثیبٖ ٔی ضٛد

 .ی تٛا٘یذ اص ایذٜ چیذٔبٖ ٌُ ٞب ثػٛست ٔٛسة استفبدٜ ٕ٘بییذْ •

دس ایٗ ٘ٛع چیذٔبٖ یه دستٝ ٌُ . یىی اص ایذٜ ٞبی چیذٔبٖ ٌُ سٚی ٔبضیٗ ثػٛست دا٘ٝ ای سٚی اطشاف ٔبضیٗ ٔی ثبضذ •

 .سٚی ٔبضیٗ لشاس دادٜ ٔیطٛد ٚ اطشاف آٖ ثب ٌُ ٞبی ٔختّف تضییٗ وٙیذ

 .ٔی تٛا٘یذ سشاسش ٔبضیٗ سا ثب دستٝ اص ٌُ ٞب ثػٛست سدیفی ٔٛسة ثپٛضب٘یذ •

 طراحی هاشیي عرٍس با الْام گرفتي از طبیعت

ثشای ایٗ وٝ ٔبضیٗ عشٚس خٛد سا ثػٛست ٔتفبٚت ٚ صیبد لطًٙ طشاحی ٚ تضییٗ وٙیذ، ٔیتٛا٘یذ ثب اِٟبْ ٌشفتٗ اص طجیعت یه 

 :ثٝ ٘ىتٝ ٞب ریُ تٛخٝ داضتٝ ثبضیذ. وٙیذ ٔبضیٗ عشٚس فٛق اِعبدٜ لطًٙ تضییٗ

ٔی تٛا٘یذ ضىُ ٞبیی ٕٞچٖٛ لٛ ٚ یب طبٚٚس سا ثب استفبدٜ اص ٌُ ٞبی سٍ٘ی سٚی ٔبضیٗ عشٚس ثٝ عىس ثىطیذ وٝ فٛق  •

 .اِعبدٜ خزاة ٚ لطًٙ ٞستٙذ
  .یىی اص ایذٜ ٞبی طشاحی ٔبضیٗ عشٚس اِٟبْ ٌشفتٗ اص طجیعت ثػٛست تضئیٙبت ضّٛغ ٔی ثبضذ •

 .دس ایٗ تضئیٙبت ٌُ ٞب ثب تشتیت خبغی سٚی ٔبضیٗ لشاس ٌشفتٝ ٔیطٛ٘ذ ٚ ٕٞچٖٛ یه ثبغ ٌُ لطًٙ تضییٗ ٔیطٛد

 



 استفادُ از گل آرایی با ًوادّا هختلف

 .ٌُ آسایی ٔبضیٗ عشٚس ٔی تٛا٘ذ ثب یبسی ٕ٘بدٞبی ٔختّف طشاحی ٚ تضییٗ ضٛد

دس ایٗ ٘ٛع تضییٗ ثٝ ٔٛاسد . ادٞب اغّت ضبُٔ عشٚسه ٞبی ٔختّف، ٘بْ ٞبی ٔختّف ٚ ٌُ دستٝ ٞبی ٔختّف ٔی ثبضذایٗ ٘ٓ

 :ریُ تٛخٝ داضتٝ ثبضیذ

  .غشفب اص یه ٘ٛع سً٘ استفبدٜ ٕ٘بییذ •

سً٘ ٞبی دیٍش دس اٌش ٔی خٛاٞیذ اص ٌُ ٞبی سٍ٘بسً٘ استفبدٜ ٕ٘بییذ تالش ٕ٘بییذ ٘بْ یب ٕ٘بد اص یه سً٘ خبظ ثبضٙذ ٚ  •

 .تضئیٗ ٔٙبطك دیٍش ثىبس ثشٚد

 استفادُ از گل آرایی هاشیي عرٍسی با ترکیب رٍباى

 .تضییٗ ٔبضیٗ عشٚس ثب استفبدٜ اص تشویت ٞبی ٔختّف ٞٓ ا٘دبْ ٔیطٛد

  .دس ایٗ ٘ٛع تضییٗ ٔعٕٛال سٚثبٖ ٞب ٚ ٌُ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای لشاس دادٜ ٔیطٛ٘ذ وٝ ثٝ چطٓ ثیبیذ ٚ ثٝ خٛثی ٔبضیٗ تضییٗ ضٛد

 :داشتِ باشیذ درًظردر ایي ًَع گل آرایی ترکیب هیتَاًیذ هَارد ریل را 

 .اص سٚثبٖ ٞبی پٟٗ استفبدٜ ٕ٘بییذ •

 .سعی ٕ٘بییذ سً٘ سٚثبٖ ٞب ثب سً٘ ٌُ ٞب ست ثبضذ •

دس ایٗ ٘ٛع تضییٗ ثٟتش ٔی ثبضذ دستٝ ٞبی ٔبضیٗ ٚ عمت ٔبضیٗ سا ٞٓ ثػٛست تشویجی تضییٗ وٙیذ ٚ اص سٚثبٖ غشفب دس  •

  .خّٛ یب عمت ٔبضیٗ استفبدٜ ٘ىٙیذ

 

 (سیگل آرایی هاشیي عرٍ )ک ٍ رٍباى استفادُ از گل آرایی با ترکیب بادکي

دس ایٗ ٘ٛع ٌُ آسایی اغّت اص تشویت ٞبی ٌُ ٚ ثبدوٙه ٚ سٚثبٖ . ایٗ ٘ٛع ٌُ آسایی ٔبضیٗ اغّت ٘یبص ثٝ دلت ثیطتشی داسد

  .فبدٜ ٔیطٛداست

دس تشییٗ تشویجی ٔبضیٗ ٔعٕٛال اص سٚیبٖ ٞبی پٟٗ وٕتش استفبدٜ . ٌبٞی ایٗ تشویجبت ضبُٔ ٌُ ٚ سٚثبٖ ٚ تٛس ٔی ثبضذ

 .ٔیطٛد

 

 



 :در تسییي ایي ًَع هاشیي ّای عرٍس بِ هَارد ریل دقت داشتِ باشیذ

 .سً٘ سٚثبٖ ٚ ثبدوٙه ٔٙبست ثب سً٘ ٌُ ٞب ا٘تخبة ضٛد •

 .سً٘ تٕبٔی الالْ ٔتفبٚت ثب سً٘ ٔبضیٗ عشٚس ثبضذ •

ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ وٝ ٌُ ٞب یه طشف ٚ ثبدوٙه ٞب دس طشف دیٍش لشاس ٔی . ٔعٕٛال ثػٛست خذا اص ٞش وذاْ استفبدٜ ٔیطٛد •

 .ٌیش٘ذ
 .استفبدٜ اص ٌُ ٞبی صیبد دسضت دس ایٗ ٘ٛع تضییٗ تٛغیٝ ٕ٘ی ضٛد •

 :بْتر هی باشذ در گل آرایی هاشیي عرٍسی بِ هَارد بسیاری تَجِ داشتِ باشیذ

  .استفبدٜ ٔیطٛد صیبد إٞیت ٟٔٓ ٔی ثبضذ تضییٗ ٔبضیٗ عشٚس ویفیت ٔٛادی وٝ ثشای •

  .چشا وٝ اٌش اص چست ٞبی ٔختّف استفبدٜ ٕ٘بییذ أىبٖ داسد سً٘ ٔبضیٗ سا ثسٛصا٘ذ ٚ ثٝ ٔبضیٗ غذٔٝ ٚاسد ثىٙذ

سٚصٞب ٚ ِحظبت پبیب٘ی ٔٛوَٛ  تضییٗ ٔبضیٗ عشٚس سا ثٝ. ثٙبثشایٗ تالش ٕ٘بییذ اص ٔٛاد پسٙذیذٜ ٚ ثب ویفیت استفبدٜ ٕ٘بییذ

  .٘ىٙیذ

 .ثشای تضییٗ ٔبضیٗ عشٚس ثٟتش ٔی ثبضذ اص سٚصٞبی پیص ثش٘بٔٝ داضتٝ ثبضیذ

  .تالش ٕ٘بییذ لیٕت ٔٛسد پیطٟٙبد خٛد سا ٔطخع ٕ٘بییذ. ٔیضاٖ لیٕت تضییٗ ٔبضیٗ صیبد إٞیت داسد •

چٙب٘چٝ ٔبضیٙی سا اخبسٜ ٔی ٕ٘بییذ اص پیص ثب غبحت ٔبضیٗ غحجت ٕ٘بییذ ٚ دسیبثیذ چٝ ٔمذاس ثشای تضییٗ دستتبٖ ثبص ٔی 

 .ثبضذ

 .ٔبضیٗ تالش ٕ٘بییذ اص سً٘ ٞبی ٔختّف ٚ ٔتفبٚت دس عیٗ حبال ثب ٞبسٔٛ٘ی سً٘ استفبدٜ ٕ٘بییذثشای تضییٗ 

 ًکات هْن در خصَص گل آرایی هاشیي عرٍس

اٌش وٝ ِجبس عشٚس ضٕب پشچیٗ ٚ ثضسي ٔیجبضذ یب د٘جبِٝ داس ٔیجبضذ ثٟتش ٔیجبضذ ٔبضیٙی سا دس٘ظش ثٍیشیذ وٝ خبداس ٚ  –

 .ضٕب چشٚن ٍ٘شدد ثضسي ثبضذ تب ِجبس عشٚس

ثشای ٌُ آسایی ٔبضیٗ عشٚس یب تضئیٗ ٔبضیٗ عشٚس ثٟتش ٔیجبضذ اص ٌّٟبی دسضت استفبدٜ ٕ٘بییذ تب خّٜٛ ی صیبدتشی  –

 .ٌُ ٞبی وٛچه ٔثُ ٌّٟبی غحشا یب عّف سجض ٞٓ خّٜٛ ٔی وٙٙذ. داضتٝ ثبضذ

دس غٛستی وٝ ضٕب عشٚس تبٖ سا دس فػُ تبثستبٖ ٌشفتٝ ایذ ، ٌّٟبی تضئیٗ ضذٜ ثٝ عّت ٌشٔبی فشاٚاٖ خیّی صٚد پژٔشدٜ  –

ییذ ثٟتش ٔیجبضذ ٔبضیٗ ضٕب وٓ تش دس اٌش اص ایٗ ٌُ ٞب استفبدٜ ٔی ٕ٘ب. ٔیطٛ٘ذ ٚ ضىُ ٚ صیجبیی ضبٖ سا اص دست ٔیذٞٙذ

ٔمبثُ افتبة لشاس ٌیشد یب ایٗ وٝ دس خب ٞبی خٙه آٖ سا ٍ٘ٝ داسیذ وٝ ثٝ ٌّٟب آسیت وٕتشی ٚاسد ٌشدد ٚ ٌُ ٞب ضىُ اغّی 

 .ضبٖ سا اص دست ٘ذٞٙذ

https://www.alamy.com/stock-photo/brides-car.html


ر آى ّا ستارُ بِ جای گل از رٍباى ّای رًگی یا تَرّا هی تَاًیذ در دیسایي هاشیي عرٍس استفادُ کٌیذ ٍ در کٌا

 .دریایی ٍ صذف ّن گسیٌِ ّای خَبی ّستٌذ

ثشای وسب٘ی وٝ ٔشاسٓ عشٚسی ضبٖ دس پبییض یب صٔستبٖ ٔیجبضذ، ثٟتش ٔیجبضذ اص ٚضعیت آة ٞٛای سٚص عشٚسی تبٖ اص سٝ  –

فی ٚ ثبسا٘ی ٔیجبضذ ثٟتش اٌش دس سٚص عشٚسی آة ٚ ٞٛا ثش. سٚص لجُ تش آٌبٜ ثطٛیذ وٝ ٔیتٛا٘یذ اص ٞٛاضٙبسی ایٙىبس سا ا٘دبْ دٞیذ

ٔیجبضذ ثشای ٌُ آسایی خٛدتبٖ سا ثٝ صحٕت ٘ٙذاصیذ یب ثٝ ٘ٛعی ثش٘بٔٝ سیضی ٕ٘بییذ وٝ دس فضبی ثبص وٕتشی لشاس ٌیشد ٚ 

 .تضئیٙبت سٚی ٔبضیٗ وٓ تش دچبس آسیت ضٛ٘ذ

ا٘سبٖ ٞبی . یذ ٚ تضئیٗ وٙیذاٌش ٔبضیٗ اص ضٕب است ٚ خٛدتبٖ غبحت آٖ ٔیجبضیذ ثٟتش ٔیجبضذ ٔبضیٗ سا خٛدتبٖ ٌُ ثضٖ –

تبصٜ ثٝ دٚساٖ سسیذٜ تالش ٔی وٙٙذ ٔبضیٗ ٞبی ٔذسٖ ٚ ِٛوس سا وشایٝ وٙٙذ وٝ لیٕت ٞبی صیبدی ٔی خٛاٞذ ٚ دس رٞٗ 

  .ٔشدْ چٙذاٖ خزاة ٘یست

عشٚسی حتی چٙذ سبَ پس اص . حتی دس غٛستی وٝ ٔبضیٗ ٔذسٖ ٚ ٘ٛ ٘یست أب ٔبضیٗ خٛدتبٖ ٔیجبضذ اص آٖ استفبدٜ ٕ٘بییذ

ضٕٙب ضٕب دس لیٕت ٞبی عشٚسی ٞٓ غشفٝ . تبٖ ٍٞٙبٔی اص ٔبضیٗ استفبدٜ ٔی ٕ٘بییذ خبطشٜ ٞبی ٌزضتٝ ثشایتبٖ ص٘ذٜ ٔیطٛد

 .خٛیی وشدٜ ایذ

برتریي رًگی کِ هی تَاًیذ برای هاشیي عرٍس برگسیٌیذ سفیذ هیباشذ چَى سوبل عرٍس  –

 .سفیذ هیباشذ

صٔب٘یىٝ ثشای ٔبضیٗ تبٖ ٌُ سفبسش ٔیذٞیذ ٔیجبیست تٛخٝ ٕ٘بییذ وٝ ثٟتش ٔیجبضذ سً٘ ٔبضیٗ عشٚس ٚ سً٘ ٌُ ثب  –

ٔثال دس غٛستی وٝ سً٘ ٔبضیٗ سفیذ ٔیجبضذ ، سٚی آٖ ٌُ سفیذ . یىذیٍش دس تضبد ثبضٙذ تب خّٜٛ ی صیبدتشی داضتٝ ثبضذ

ثشای ٔبضیٗ ٞبی وٝ سً٘ ضبٖ دٚدی ٔی ثبضٙذ .سا ثٝ خٛد خّت ٔی وٙٙذثّىٝ ٌُ ٞبی سٍ٘ی ٔی تٛا٘ٙذ تٛخٝ ثیطتشی . ٘ض٘یذ

  .اص ٌُ ٞبی استفبدٜ ٕ٘بییذ وٝ سٚضٗ ٚ ٔالیٓ ٞستٙذ ٔثُ سفیذ ٚ غٛستی

ٕٞچٙیٗ ثشای ٔبضیٗ ٞبی ٔطىّی اغال . ثشای ٔبضیٟٙبی وٝ ٘مشٜ ی ٔی ثبضٙذ ٌُ ٞبی ثب سً٘ لشٔض ٚ صسضىی استفبدٜ وٙیذ

 .آٖ سا تضیئٗ وٙیذ چٖٛ ثٝ ٔبضیٗ ٞبی ٔشاسٓ تذفیٗ ضجیٝ ٔی ضٛ٘ذ ٘جبیستی ثب سفیذ یىذست

 (گل آرایی هاشیي عرٍسی )خریذ گل

ثب ٔشاخعٝ ثٝ ٌُ فشٚضی ٞب، ٔدٕٛعٝ ای اص ٕ٘ٛ٘ٝ تػٛیش ٞب ٚ فیّٓ ٞبی وبس ضذٜ ثش سٚی ٔبضیٗ ٞبی عشٚس سا دس اختیبس 

 .ٔطتشی لشاس ٔی ثذٞٙذ تب اص ٔیبٖ آٖ ٞب، ٔذَ دِخٛاٜ ضبٖ سا ا٘تخبة وٙٙذ

ی ٔطتشی طشاحی خذیذی سا ثش اِجتٝ ٞٓ ٔیتٛاٖ دسخٛاست تغییشاتی دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٌزضتٝ داد ٚ ٞٓ ثٝ سّیمٝ ٚ رٚق ضخع

 .اسبس ٔذَ دِخٛاٜ ثٝ ٚخٛد آٚسد

اِجتٝ ضٕب ٔیتٛا٘یذ ٚاسد ٚثسبیت ٌُ ٘بسیٗ ضذٜ ٚ تػٛیش ٞبی ٔختّف دستٝ ٌُ عشٚس ٚ ٔبضیٗ ٞبی عشٚس سا ٔطبٞذٜ ٕ٘بییذ 

 .ٚ ثػٛست آ٘الیٗ ٔذَ دِخٛاٞتبٖ سا ثشٌضیٙیذ

ثب ایٙىبس ٞٓ دس ٚلت ضٕب غشفٝ خٛیی ٔیطٛد ٚ ٞٓ ٔیتٛا٘یذ تعذاد صیبدی اص ٔذَ ٞب سا سش فشغت ثشسسی وشدٜ ٚ طشاحی ٔٛسد 

 .پیطٟٙبد خٛد سا ثب لیٕتی ٔتٙبست ثشای ثشتشیٗ سٚص ص٘ذٌیتبٖ ثشٌضیٙیذ



 برتریي گل ّا برای تسییي عرٍس

  .ٌُ آسایی اتٛٔجیُ ٔیجبیست تب آخش ٔشاسٓ عشٚسی ثػٛست ٔٙسدٓ ٚ ٔحىٓ سٚی ٔبضیٗ ثبیستٙذ ٚ صیجبیی خٛد سا حفظ وٙٙذ

ثشای تضئیٙبت ٚ ٌُ ٔبضیٗ ٔیجبیست اص ٌُ ٞبیی وٝ دس ثشاثش ضشایط آة ٚ ٞٛایی، ثبد، حشوت خٛدسٚ ٚ ٌشٔبیی وٝ ٔٛتٛس 

 .دخٛدسٚ تِٛیذ ٔیىٙذ ٔمبْٚ ثبضٙذ، استفبدٜ ضٛ

 .تٛاٖ دس ٌُ آسایی ٔبضیٗ عشٚس استفبدٜ ٕ٘ٛد چٖٛ ٔعٕٛال ثبفت ٔمبٚٔی داس٘ذ  ٞبی ٚحطی ٞٓ ٔی  اص ٌُ

 رًگ گل ّا

  .تضئیٗ ٔبضیٗ عشٚس ٔیجبیست ثٝ ٘حٛی ثبضذ وٝ حسبثی دیذٜ ضٛد. حتٕب ثٝ ٕٞبٍٞٙی سً٘ ٌُ ثب سً٘ خٛدسٚ تٛخٝ ٕ٘بییذ

 .سً٘ ا٘تخبثی ٌُ ٞبی ٔبضیٗ عشٚس ثبیستی ثب سً٘ خٛدسٚیتبٖ ٕٞبٍٞٙی داضتٝ ثبضذ

ٞبی تیشٜ ٚ خزاة ٕٞچٖٛ لشٔض، سشخبثی، صسد، آثی ٚ سجض   ٞبیی ثٝ سً٘ اٌش سً٘ ٔبضیٙتبٖ سٚضٗ ٔی ثبضذ ثٟتش ٔی ثبضذ ٌُ 

 .ثشٌضیٙیذ

ٖ سفیذ ٚ غٛستی استفبدٜ ٕ٘بییذ تب ظبٞشی ِطیف پیذا تش ٕٞچٛ ٞبی سٚضٗ   ِٚی اٌش سً٘ خٛدسٚی ضٕب تیشٜ ٔی ثبضذ اص سً٘

 .ثىٙذ

 .٘ىتٝ ای وٝ دس سً٘ ٌُ ٞب ٔیجبیست ثٝ آٖ تٛخٝ ٕ٘بییذ، ٔخبِف ثٛدٖ سً٘ ٌُ ٞب ثب سً٘ ٔبضیٗ عشٚس ٔی ثبضذ

 .ٔثال اٌش سً٘ ٔبضیٗ عشٚس لشٔض آِجبِٛیی ٔی ثبضذ ثٝ ٞیح ٚخٝ اص ٌُ ٞبی لشٔض استفبدٜ ٘ىٙیذ

 گل ّای گراى اتَهبیل عرٍس

 . اتٛٔجیُ عشٚس سا ثٝ ساحتی ٔیتٛاٖ ثب استفبدٜ اص ٌُ ٞبی اسصاٖ تش وٝ لطًٙ ٞستٙذ، ثب سّیمٝ ضخػی تضئیٗ ٕ٘ٛد

 .فمط دس ایٙىبس، ٔیجبیست ثٝ ٞبسٔٛ٘ی سً٘ ٞب دلت داضتٝ ثبضیٓ ٚ ایٗ وٝ ٌُ ٞب سا ٔٙبست ثب سً٘ ٔبضیٗ ا٘تخبة وٙیٓ

 .ٌُ ٞبی ّٞٙذی ٚ تبیّٙذی ٔعٕٛال ٌشاٖ لیٕت ٞستٙذ. ٞش ٌّی دسخٝ یه، دٚ ٚ سٝ داسد 

ٞضاس تٛٔبٖ آغبص ٔیطٛد  4-3ٜ اص ضبخٝ ای اسویذٜ، ٌشاٖ تشیٗ ٌّی ٔی ثبضذ وٝ دس تضئیٗ ٔبضیٗ ٞبی عشٚس ثىبس ٔی سٚد، ن

 .ٞضاس تٛٔبٖ 35تب 

 .اوثش عشٚس ٚ دأبدٞب ثشای ته ثٛدٖ تضئیٗ ٔبضیٗ ضبٖ ٌُ اسویذٜ سا ا٘تخبة ٔی وٙٙذ

 

 



 تسییي هاشیي عرٍس

ٍٞٙبْ سفبسش ٌُ ثشای تضئیٗ ٔبضیٗ عشٚس تالش ٕ٘بییذ اص یه وبسضٙبس سً٘ ٚ دوٛساسیٖٛ ٔطٛست ثٍیشیذ تب اص سً٘ ٞبی 

 .ٔتضبد ٚ ضبد ثٝ خٛثی استفبدٜ ٕ٘بییذ

ستی ٔالیٓ ثٝ ٞیچ ٚخٝ استفبدٜ ٘ىٙیذ صیشا اغال خّٜٛ اٌش خٛدسٚیی سفیذ داسیذ اص ٌُ ٞبی سفیذ ٚ یب صیبد سٚضٗ ٕٞچٖٛ غٛ

 .٘خٛاٞٙذ داضت

 .ٚ ثبِعىس اٌش خٛدسٚیی تیشٜ داسیذ تالش ٕ٘بییذ ٌُ ٞبی ٔالیٓ ثشٌضیٙیذ تب ثٝ چطٓ ثیبیٙذ

اٌش خٛدسٚی ضٕب ٔطىی ٔی ثبضذ ثٝ ٞیچ ٚخٝ اص ٌُ ٞبی یىذست ٚ سفیذ استفبدٜ ٘ىٙیذ صیشا خٛدسٚیتبٖ ثٝ خٛدسٚی عشٚس 

   .یٝ ٘خٛاٞذ ثٛدضت

 گل آرایی هراسن عرٍسی

اٌش ضٕب ٞٓ اص دستٝ وسب٘ی ٞستیذ وٝ ٔٙضَ تبٖ سا دیضایٗ ٚ ٌُ آسایی ٔیىٙیذ ٚ دٚستبٖ تبٖ اص ضٕب ٔی خٛاٞٙذ وٝ ثٝ ٔشاسٓ 

  .ٖ ٞب ثشٚیذ ٚ ٌُ آسایی ضبٖ سا ا٘دبْ دٞیذ أب ٘جبیستی ایٙىبس سا ثشای ٔشاسٓ عشٚسی خٛدتبٖ ا٘دبْ دٞیذٞب ٚ خطٗ ٞبی آ

چٖٛ ٔٛخت ٔیطٛد وٝ ضٕب دس سٚص عشٚسی پبیبٖ صٔبٖ ضٕب ٌشفتٝ ضٛد ٚ خستٝ ثطٛیذ ٚ اغال فشغتی ٘ذاضتٝ ثبضیذ تب وبسٞبی 

 .اغّی خٛدتبٖ سا ا٘دبْ دٞیذ

 .اص یه دیضایٙش ثخٛاٞیذ تب دس تبالس عشٚسی ٌُ آسایی خبیٍبٜ عشٚس ٚ دأبد سا ثشایتبٖ ا٘دبْ ثذٞذ دس ٟ٘بیت ثٟتش ٔی ثبضذ

اٌش وٝ ِجبس عشٚس ضٕب پشچیٗ ٚ ثضسي ٔی ثبضذ یب د٘جبِٝ داس ٔی ثبضذ ثٟتش ٔی ثبضذ ٔبضیٙی سا دس پیطٟٙبد ثٍیشیذ وٝ  –

 .خبداس ٚ ثضسي ثبضذ تب ِجبس عشٚس ضٕب چشٚن ٍ٘شدد

 .ٌُ آسایی ٔبضیٗ عشٚس یب تضئیٗ آٖ ثٟتش ٔی ثبضذ اص ٌّٟبی دسضت استفبدٜ ٕ٘بییذ تب خّٜٛ ی صیبدتشی داضتٝ ثبضذ ثشای –

 .ٌُ ٞبی وٛچه ٔثُ ٌّٟبی غحشا یب عّف سجض ٞٓ خّٜٛ ٔی وٙٙذ

ی خٛد سا دس پبدضبٜ فػُ ٞب یعٙی ادأٝ ایٗ ٔطّت ثػٛست اختػبغی ثشای عشٚس ٚ دأبد ٞبیی طشاحی ضذٜ ٔیجبضذ وٝ عشٚس

 .فػُ پبئیض ثشٌضاس ٔی وٙٙذ ٚ ص٘ذٌی عبضمب٘ٝ خٛد سا اص ایٗ فػُ سٍ٘بسً٘ ضشٚع ٔی وٙٙذ

 ثشای فػُ پبئیض ٔتٙبست است؟ (سذاٖ)آیب ٔبضیٗ ٞبی چٟبس دس 

عٕٛال ثضسي ٞستٙذ ٔبضیٗ ٞبی ٔذسٖ چٟبسدس ْ. یىی اص ٔعیبسٞبی ا٘تخبة خٛدسٚی عشٚس، تٛخٝ ثٝ فضبی داخُ ٔبضیٗ است

ٚ ثشای ِجبس پشچیٗ ٚ پفی عشٚس ٔىبٖ داس٘ذ ٚ اص ٍ٘شا٘ی عشٚس خب٘ٓ ثشای ِه ضذٖ ِجبس یب سختی سٛاس ٚ پیبدٜ ضذٖ خٛد 

  .اص ٔبضیٗ ثب ِجبس حدیٓ عشٚسی، وٓ ٔیىٙذ



 یب ثٙض C200 ثٙضاص ٌضیٙٝ ٞبی ٔطّٛة ضیه ٚ صیبد لطًٙ ٚ ٔتٙبست ثشای اخبسٜ ٔبضیٗ عشٚس ٔیتٛاٖ اص ٔبضیٗ ٞبیی ٔثُ 

S500  ٚ ْاص صیجبیی خبظ ایٗ اتٛٔجیُ ٞب ثشای تػٛیش ٚ فیّٓ . اسٓ ثشد …ٚ  ۳۲۸ٚ ثی اْ ٚ  ۵۲۸ٚ ثی اْ ٚ  ۷۳۰یب ٔثال ثی ا

 .عشٚسی ٘جبیستی غبفُ ضذ

 استفبدٜ ٔی ضٛد؟ (وشٚن)چشا دس عشٚسی ٞبی فػُ پبئیض، ثشای ٔبضیٗ عشٚس وٕتش اص ٔبضیٗ ثذٖٚ سمف 

ٔعٕٛال ٔبضیٗ ٞبی وشٚن خضء ٘خستیٗ ٌضیٙٝ ٞبی عشٚس ٚ دأبد ثشای ٔبضیٗ عشٚس ٔیجبضذ ِٚی ثشای فػُ پبئیض ٘ظش ٕ٘ی 

ا٘ی ٚ ثبد ٞبی ضذیذ ٔیجبضذ ٚ اص آ٘دب وٝ ٔعٕٛال ٕ٘ی تٛاٖ ضشایط آة ٚ ٞٛایی سا دلیك لجُ پبئیض فػُ سٌجبسٞبی ٘بٌٝ. ضٛد

ثیٙی ٕ٘ٛد، ثٝ پیطٟٙبد ٔی سسذ وٝ ایٗ ٔذَ خٛدسٚ ٞب ثیص ثشای فػُ تبثستبٖ یب ثٟبس ٔتٙبست ٔیجبضذ ٚ ثب ایٗ وٝ ایٗ 

 .غُ پبئیض اص ا٘تخبة آٖ چطٓ پٛضی ضٛدٔبضیٗ ٞب صیجبیی خبغی ثٝ تػٛیش عشٚسی ٔی ثذٞٙذ، ثٟتش ٔیجبضذ ثشای ف

 گلفرٍشی آًالیي گل ًاریي

 ٞبی دسج ضذٜ دسٔشاخعٝ ٕ٘بییذ ٚ یب ثب ضٕبسٜ تٕبس  فشٚضٍبٞی سبیت خٟت ٔطبٞذٜ ٚ سفبسش ثٝ لسٕت

 .تٕبس حبغُ فشٔبییذ غفحٝ اغّی

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

 : هطالب هرتبط فرٍشگاُ ایٌترًتی گل ًاریي

 فشٚضٍبٜ ایٙتش٘تی ٌُ ٚ ٌُ فشٚضی آ٘الیٗ ٌُ ٘بسیٗ

 تبج ٌُ ختٓ

 خشیذ ثبوس ٌُ

 خشیذ ٌُ سص

 خشیذ ٌُ اسصاٖ

 دستٝ ٌُ خٛاستٍبسی

 دستٝ ٌُ عشٚس

 سجذ ٌُ خٛاستٍبسی

 خشیذ دستٝ ٌُ
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