
 یکی اس عزح ّای خاظ ٍ پز  فزٍش فزش کاضاى عزح افطاى است .

 ِ داضتِ باضیذ کِ اًَاع فزش ّای هاضیٌی با عزح ّای هتفاٍتی درٍى باسار فزش هاضیٌی ٍجَد دارًذ تَج

 بزخی اس عزح ّا تزًج دار ٍ بزخی دیگز بذٍى تزًج اًذ 

 عزح ّایی کِ تزًج هیاًی ًذارًذ بِ عزح افطاى هؼزٍفٌذ 

فزش هاضیٌی عزح افطاى ًِ تٌْا در کاضاى بلکِ در تواهی ضْزّایی کِ بِ تَلیذ ٍ بافت فزش هاضیٌی هی پزداسًذ 

 تَلیذ ٍ بافت هی ضًَذ 

 بزخی اس عزح ّای فزش هاضیٌی ّن در بافت هاضیٌی ٍ ّن در بافت فزش دستبافت ٍجَد دارًذ 

 ستبافت ٍجَد دارًذ اصیل هی گَیٌذ بِ عزح ّایی کِ ّن در بافت هاضیٌی ٍ ّن در بافت ّای د

 در ػَض بِ عزح ّایی کِ فمظ هخصَظ فزش ّای هاضیٌی سدُ ضذُ اًذ عزح ّای هذرى گفتِ هی ضَد

 در ایي ًَضتِ هی خَاّین در هَرد اًَاع فزش ّای افطاى تَضیح دّین .  

 

 

 فزش کاضاى عزح افطاى چیست ؟ 

 یٌی ٍ دستبافت بَدُ کِ جش عزح ّای بذٍى تزًج است فزش کاضاى عزح افطاى جش عزح ّای اصیل فزش هاض

 اها در ػَض اسلیوی ّای کَچک ٍ بشرگی هاًٌذ گل ٍ بزگ ٍ ضاخِ  ٍ حیَاًات در سزاسز عزح ٍجَد دارد 

 اها ػلت ًام گذاری عزح افطاى آى است 

 کِ گل ٍ بَتِ ّای ریش ٍ درضت تَسظ ضاخِ ّا ٍ بزگ ّا بِ ّن ٍصل ضذُ اًذ 

 هاضیٌی افطاى اهزٍسُ بسیار هتٌَع ضذُ اًذ عزح ّای فزش

 عَری کِ گل ّای افطاى لبل تز ّا گل ّای ضاُ ػباسی بشرگ بَدًذ 

 اها اهزٍسُ ّویي گل ّا ریش تز ضذُ اًذ ٍ حتی بزخی اس عزح ّای افطاى بِ صَرت تزًج دار ًیش بافتِ هی ضًَذ 



 طاى را اس بیي ًوی بزد . اها تزًج ّای آى ّا بسیار کَچک است عَری کِ اصالت عزح اف

 

 

 کیفیت فزش ّای افطاى : 

 فزش ّای هاضیٌی افطاى هی تَاًٌذ در تواهی بافت ّای فزش ّای هاضیٌی ٍ در تواهی کیفیت ّا بافتِ ضًَذ 

 حتی هی تَاى در پاییي تزیي کیفیت اس اًَاع فزش ّای هاضیٌی ًیش ّویي عزح ّای افطاى را پیذا کزد 

ضاًِ بافتِ هی  055ٍ  055لبل تز ّا کِ دستگاُ ّا کاهپیَتزی ًبَدًذ تٌْا یک ًَع عزح افطاى در بافت ّای هختلف 

 ضذ 

 اها اهزٍسُ کِ پیطزفت بسیار سیادی در تَلیذ دستگاُ ّای فزش هاضیٌی رخ دادُ است 

 فتِ هی ضَد ضاًِ ًیش با 0055ٍ حتی  0055ٍ  0555عزح ّایی اس افطاى اهزٍسُ در بافت ّای 

 اها ّز چِ کیفیت فزش ّای هاضیٌی بیطتز هی ضَد گل ّای فزش ّای هاضیٌی کاضاى عزح افطاى ًیش ریش تز ضذُ 

 ٍ سیبایی ٍ خاظ بَدى فزش هاضیٌی ًیش بیطتز هی ضَد 

 بِ خاعز سیبایی فزش ّای هاضیٌی در بافت ّای کیفیت باال هزدم بِ دًبال خزیذ ایي گًَِ اس فزش ّا بیطتز هی رًٍذ 

 

 فزش افطاى بزای چِ فضایی ؟ !!!

 فزش ّای افطاى بِ دٍ دستِ کلی تمسین هی ضَد : 

 فزش ّای افطاى گل درضت  (0

 فزش ّای افطاى گل ریش  (0

 ضاًِ بافتِ هی ضًَذ  055ٍ  055در بافت ّای فزش ّای افطاى گل درضت هؼوَال 

 ٍ هی تَاى چٌذیي فزش را در سایش ّای هختلف در اتاق ّا پْي کزد 



 ضاًِ پْي کٌیذ  0055ٍ  0555اها اگز لصذ داریذ در اتاق خَد فزش افطاى گل ریش در کیفیت ّای 

 بَدُ بْتز است کِ تٌْا یک تختِ فزش پْي کٌیذ سیزا کِ ایي فزش ّا خَد ضلَؽ 

 ٍ اگز بخَاّین فضای اتاق بشرگتز اس حذ ًطاى دادُ ضَد تٌْا یک تختِ فزش کافی است .

 

 

 رًگبٌذی بافت فزش افطاى : 

 بْتزیي رًگ اس فزش ّای افطاى کِ ّن در بافت فزش هاضیٌی ٍ ّن در بافت فزش ّای دستبافت هؼزٍف است 

 رًگ کزم است. در ٍالغ فزش ّای افطاى با رًگ کزم هؼزٍف ضذُ اًذ 

اها اهزٍسُ فزش ّای هاضیٌی کاضاى عزح افطاى با رًگ سزهِ ای , فیلی ٍ ًسکافِ ای ٍ رًٍاسی ًیش بِ فزٍش هی 

 رسٌذ 

دّذ هزسَم رًگبٌذی آبی در بزخی عزح ّا کِ ًوایی سیبا بِ دکَراسیَى ّا هی فزٍش فزش ّای هاضیٌی افطاى در 

 است 

 اهزٍسُ رًگبٌذی ّای تزهِ ای ٍ سغالی ٍ ًمزُ ای ًیش بزای فزش ّای هاضیٌی هزسَم ضذُ است 

کِ هی تَاًیذ با تَجِ بِ اى هی تَاًیذ ّز رًگی اس فزش را خَاستِ باضیذ بِ راحتی با دکَراسیَى هٌشل خَد ست 

 کٌیذ 

 ًیش بافتِ هی ضَد . حتی عزح ّای افطاى با رًگ ّای بٌفص ٍ گلبْی ٍ یاسی 

 

 اًَاع عزح ّای افطاى : 

 عزح ّای فزش افطاى یک جَر ًیستٌذ ٍ هؼوَال تٌَع بسیار سیادی دارًذ 



 0055جذیذ تزیي عزح ّای افطاى با گل ّای ریش در باسار عزح ّای هی گل ٍ گل پزی ّستٌذ کِ ابتذا در بافت 

 بَدًذ 

 ضاًِ ًیش اًتمال پیذا کزدُ اًذ  055اها اهزٍسُ بِ بافت ّای فزش 

 عزح ّای دیگز افطاى هاًٌذ افطاى درباری ٍ دیبا , داًژُ ٍ گل ٍ هزؽ اس عزح ّای لذیوی افطاى ّستٌذ 

 ضاًِ اس فزش ّای هاضیٌی ًیش هطاّذُ کزد  055ضاًِ ٍ  055کِ هی تَاى حتی آى ّا را در کیفیت 

 فزش هاضیٌی افطاى بِ هاًٌذ سلغٌتتی , سًبك ٍ دلزبا ّستٌذ عزح ّای دیگز 

 

 کذام کیفیت اس فزش افطاى بخزین ؟ 

 ّواى گًَِ کِ گفتین فزش ّای افطاى در کیفیت ّای هختلفی بافتِ هی ضًَذ 

 ذ ضاًِ پْي کٌی 055اها اگز هی خَاّیذ چٌذیي فزش افطاى در اتاق ٍ سالي خَد پْي کٌیذ بْتز است کِ فزش ّای 

 اها اگز لصذ داریذ تٌْا یک تختِ فزش افطاى در اتاق خَد پْي کٌیذ 

 ضاًِ بزٍیذ  0055بِ دًبال فزش ّای هاضیٌی افطاى در کیفیت 

 اها حتوا فزش ّایی کِ خزیذاری هی کٌیذ با کیفیت الیاف صذ در صذ اکزٍلیک خزیذاری کٌیذ 

 حتوا استاًذاردّای کیفی در ّز هَرد اس فزش ّا را خَاًذُ ٍ در خزیذ فزش ّای هاضیٌی بِ آى دلت کٌیذ 

 هیلی هتز داضتِ باضٌذ  8تا 0ضاًِ بایذ ارتفاع خابی بزا با  055هثال فزش ّای 

 کیلَگزم باضذ .  34هتزی اس فزش ّای افطاى بایذ در حذٍد  00اس عزف دیگز ٍسى ّز 

 

 

 

 کاضاى عزح افطاى :  خزیذ فزش



 بزای خزیذ فزش ّای هاضیٌی عزح افطاى هی تَاًیذ 

 بِ صَرت خزیذ در ًوایطگاُ ّا ٍ  فزٍضگاّْای ضْز خَد خزیذ اًجام دّیذ 

 اها فزش ّایی کِ در ًوایطگاُ ّای ضْز ّای کَچک ٍجَد دارد چٌذاى تٌَع عزح ٍ سیبایی ًذارًذ 

تي آگاّی در هَرد کیفیت فزش ّا ٍ کن بَدى رلابت فزش ّایی با کیفیت ػالٍُ بز ایي کِ ضایذ با تَجِ بِ ًذاض

 ٍالؼی ًبیٌیذ 

 ػالٍُ بز ایي کِ سهاى سیادی را ّن بزای خزیذ صزف هی کٌیذ 

 اگز بخَاّین هَرد اٍل یؼٌی اعویٌاى اس کیفیت فزش ّا را حل کٌیذ 

 بایذ فزش ّای خَد را بِ صَرت هستمین اس کاضاى خزیذاری کٌیذ 

 اها گاّا راُ بزخی ّوَعٌاى بِ کاضاى دٍر است ٍ اهکاى سفز بِ کاضاى بزای آى ّا ٍجَد ًذارد 

 در ایي صَرت خزیذ خَد را چگًَِ اًجام دّین ؟؟؟

 

 خزیذ ایٌتزًتی فزش کاضاى عزح افطاى : 

ز فزش ٍ گلین اًجام یکی دیگز اس راُ ّای خزیذ فزش هاضیٌی افطاى ایي است کِ آى را اس فزٍضگاُ ّای ایٌتزًتی بزت

 دّین 

 اهزٍسُ بیطتز تَلیذ کٌٌذگاى فزش ّای هاضیٌی بزای خَد فزٍضگاُ ایٌتزًتی دارًذ 

 حتی در بخص فزٍش سایت دیجی کاال ًیش با هَردی بِ ًام کاالی فزش هاضیٌی رٍبزٍ هی ضَین 

 د را پیذا کٌیذ ضوا بِ راحتی هی تَاًیذ با هطاّذُ اًَاع عزح ّای فزش هاضیٌی , عزح هذ ًظز خَ

 یکی اس فَایذ هْن خزیذ ایٌتزًتی فزش هاضیٌی ایي است کِ باسار رلابت در آى سیاد بَدُ 

 ٍ اس عزف دیگز با دًیایی اس عزح ٍ رًگ رٍبزٍ هی ضَین 

 یکی اس فزٍضگاُ ّای بزتز خزیذ ایٌتزًتی فزش هاضیٌی فزش هسجذی است 



 کِ هی تَاًیذ بزای خزیذ ٍ هطاٍرُ بزای خزیذ اًَاع کیفیت ّای فزش هاضیٌی با ها در ارتباط باضیذ . 

 


