
 
 

 

 دقیقَ 5تزفٌذُبی آرایص چطن در 

یذ ثَ ضوب پیطٌِبد اگز ضوب جشّ اى دستَ اس خبًوِب ُستیذ کَ ًویخْاُیذ ّقت سیبدی ثزای اًجبم آرایص رّساًَ ثگذار

وِب ًقص ثسیبر اسبسی در سیجبیی طارایص سزیغ ّ آسبى چطن را یبد ثگیزیذ چزا کَ چ ُبی هیطْد تزفٌذُب ّ فْت ّ في

ثَ راحتی هی تْاى چطن ُب را اس آى چیشی کَ ُست سیجبتز کزد. هژٍ، پلک، ثب داًستي چٌذ تزفٌذ سبدٍ ْرت دارًذ. ص

در ایي هقبلَ ثتذا  .ایفب هی کٌٌذ چطن ُب، فبصلَ ثیي اثزُّب ّ چطن ّ حتی گْضَ ُبی چطن در آرایص ًقص اسبسی را سیز

 هزحلَ ثبثت در ارایص چطوِب هیزّین. سپس ًکبت ریش هزثْط ثَ ُز هزحلَ را یبد اّری هیکٌین 5ثَ سزاؽ 

 هزحلَ در آرایص چطن 5

ثَ خْثی ثطْییذ ّ خطک کٌیذ سپس سیز چطن ُب کوی ًزم کٌٌذٍ  صبثْى ایي است کَ صْرت تبى را ثب قذم اّل -1

 .ثشًیذ

ُب را ثپْضبًیذ ثزای ایي کبر ثِتز است اس  سیبُی دّر چطن تبى رّضي تز استثب کزهی کَ یک درجَ اس پْست   -2

 .ُب را ًیش ًبپذیذ هیکٌذ چزّک دّر چطن کبًسیلز استفبدٍ کٌیذ، کبًسیلز

ّضي است سؼی ای ر قٍِْ ثزای سبیَ چطن ثِتزیي رًگی کَ هیتْاًیذ ُویطَ اس آى استفبدٍ کٌیذ صْرتی هالین ّ   -3

 .کٌیذ ُویطَ اس دّ یب سَ تزکیت رًگ استفبدٍ کٌیذ، سیز اثزُّب رًگ رّضي ثشًیذ هبًٌذ سفیذ

استفبدٍ کٌیذ ثستگی دارد چطن هبژیکی  ًْثت ثَ کطیذى خظ چطن هیزسذ هیتْاًیذ اس خظ چطن هبیغ، هذاد چطن، خظ   -4

 .جبلَ کْچک داضتَ ثبضذخظ چطن تبى ًبسک ّ دً ثب کذام راحت تز ثبضیذ سؼی کٌیذ

کٌیذ ّ اى ُب  جذاثیت چطن ُب دارًذ پس ثِتز است قجل اس ریول سدى آى ُب را ثب فزهژٍ فز هژٍ ُب تبثیز سیبدی در   -5

 .را رّ ثَ ثبال هتوبیل کٌیذ

 

 ًکبت ظزیف ثزای داضتي آرایص چطن سزیغ ّ سیجب:

اس اًکَ اس هزاحل اسبسی ارایص چطن گفتین حبال ثَ سزاؽ ًکبت ظزیفی هیزّین کَ رػبیت کزدى آًِب ثبػث هیطْد پس 

ذُب ًْع هْجْد در صخبة ًْع لْاسم ارایص چطن اس ثیي یک آرایص ثسیبر تویشّ هزتت ّ سیجب داضتَ ثبضیذ. اًت بکَ ضو

 ًکبت داضتي آرایطی سیجب ّ اصْلی است.ثبسار یکی اس هِوتزیي 

 اثزُّبی خْد را هزتت کٌیذ  -1

هٌبست، جذاة ثَ ًظز خْاُذ رسیذ. اثزُّبی ضوب اُویت سیبدی در آرایص  آرایص چطن خبظ ثب داضتي یک قبة

ضبًَ کٌیذ. پس اس ضبًَ کزدى اثزّ،  دارًذ. اثزُّبی خْد را هزتت کٌیذ. اثتذا ثب یک ضبًَ اثزّ آًِب را ثَ ثبال صْرت

. ثزای هزتت کزدى ثزُّب هیتْاًیذ اس ژل فیکستْر اثزّ سزیتب ثکطیذ ُبضْرُبی ظزیفی ثب قلن در قسوت ُبی خبلی

 استفبدٍ کٌیذ.

 اًتخبة ریول -2

 هی خْاُیذ هژٍ ُبیی رّیبیی داضتَ ثبضیذ ثَ ایي ًکبت تْجَ کٌیذ. اگز

ثِتزیي اًتخبة ریول ُبی ثلٌذ کٌٌذٍ ّ ریول حبلت دُی هژٍ ُبی تبى در هذت سهبى ثیطتزی هبًذگبر ثوبًذ  ثزای ایٌکَ

 یي دّ خبصیت را ُوشهبى دارًذ کَ کبر ضوب را ثسیبر راحت هیکٌٌذ.ثزخی اس اًْاع ریول ا ُبی حجن دٌُذٍ ُستٌذ.
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اگز ریول سدیذ ّ . ثَ ایي ًکتَ تْجَ کٌیذ کَ اگز اس فز هژٍ استفبدٍ هیکٌیذ حتوب قجل اس ریول سدى آًزا استفبدٍ کٌیذ 

ثزای ریول سدى اثتذا  .استفبدٍ کٌیذ کزدیذ فزهژٍ ثشًیذ ثبیذ هٌتظز ضْیذ تب ریول تبى خطک ضْد سپس اس فزهژٍ فزاهْش

 .ریول را اس ریطَ ثَ ثبال ثیبّریذ ّ ثب حزکبت لزسضی هالین ایي کبر را اًجبم دُیذ

 اًتخبة خظ چطن -3

ُب ُوبٌُگی  کٌذ اهب ثَ ضزط آى کَ ثب هذل چطن بدی در چِزٍ ایجبد هیخظ چطن یکی اس لْاسم آرایطی است کَ تغییز سی

  .داضتَ ثبضذ

 ًکبت هِن ّ فْت کْسٍ گزی خظ چطن سدى

 ذ ثیي هژٍ ُب را خیلی آرام پز کٌیذثؼذ اس سدى ریول، ثب هذاد ثؼضی اس قسوت ُبی سفی. 

  ثزای کطیذى خظ چطن ثِتز است اس خظ چطن هطکی یب قٍِْ ای استفبدٍ کٌیذ سیزا رًگ هطکی ّ قٍِْ ای

 .قبثلیت ست کزدى ثیطتزی دارًذ

 هی تْاًیذ ثزای کطیذى خظ چطن هحْ اس هذاد چطن ّ خظ چطن ژلی استفبدٍ ًوبییذ. 

 َچطن آسیت ثزسبًذ ًْک هذاد ًجبیذ تیش ثبضذ تب ث. 

 قجل اس خْاة آرایص چطن ُبیتبى را پبک کٌیذ تب دچبر هطکالت ّػفًْت ُبی چطوی ًطْیذ. 

 کٌٌذٍ ثشًیذ ّ ثؼذ ثخْاثیذ ثؼذ اس تویش کزدى پْست، هزطْة. 

 اجتٌبة کٌیذدر آرایص چطن اس اًجبم ایي کبرُب 

یب سبیَ ثکطیي،ُیچْقت تبج اثزّ رّ تیزٍ ًکٌیي،اس کوزًگ ضزّع  دّقتی هیخْایي اثزّتْى رّ هذا :اثزّ تیزٍ ّ کبدری

 ًکطیي تَ اثزّ،یکن پزرًگتز کٌیي ّلی در کل حتی تَ اثزّ ُن خیلی تیزٍ ًکٌیي ّ کبدر کٌیي ّ ثَ سوت

لجَ ریول ثشًیي تب هْاد اضبفی رّ ثگیزٍ.هژٍ ُبتْى تویش  قجل اس ریول سدى ثزاش رّ ثَ :هژٍ ُبی ثِن چسجیذٍ

ٌیي رّ ضًَْ ک سبیَ رّش ًجبضَ(حبال ثؼذ اس خطک ضذى هیتًْیي ثب یَ ثزاش تویش یب هسْاک هژٍ ثبضَ)هْاد خظ چطن ّ

 ثشًیي کَ هژٍ ُب اس ُن جذا ضي ّ ثؼذ ثزای پز پطت ضذى دّثبسٍ ریول

رّ یکن ضخین کٌیي کَ ایٌجْری چطوتْى کطیذٍ تز ُن دیذٍ  خظ رّ اثتذای چطن ًبسک ثکطیي ّ اًتِب :خظ چطن ضخین

سیجبیی  پف دار داریي،اگز کال ضخین ثکطیي کل فضبی پلک رّ اِضغبل هیکٌَ ّ اصال ظبُز هیطَ.هخصْصب اگز پلک

 ًذارٍ

 .استفبدٍ ثیص اس حذ اس ریول هژٍ ُبیتبى را اس فزم طجیؼی خْدش خبرج هی کٌذ :ثیص اس حذ ریول ًشًیذ

 

 دار ًکبتی ثزای چطوِبی پف

ایذ، داًستي  خْاُیذ ثَ هِوبًی ثزّیذ اهب ضت قجل خْة ًخْاثیذٍ کزدٍ داریذ یب هی ُبیی پف طْر طجیؼی چطن اگز ثَ

ست. ثزای داضتي چطوبى ثسیبر سیجب ّ ثذّى پف، تزفٌذُبی سیز  ّ پف کزدٍ ضزّری آرایص هٌبست چطن ریش تزفٌذُبی

 .را اهتحبى کٌیذ

 َُبی تیزٍ داریذ، ثب  سیز چطن حلقَ ضْد. اگز تز دیذٍ هی ّر چطن تیزٍکزدٍ، د ُبی پف طْر هؼوْل ثب چطن ث

 .ثپْضبًیذ تْاًیذ آى را کبًسیلز رًگ رّضي هی

 کٌذ تز چطوبى ضوب کوک سیبدی هی سدى هقذار سیبد ریول ّ استفبدٍ اس فزهژٍ قجل اس سدى ریول ثَ پف کن. 

 َکٌذ دار دّر هی ُبی پف ا اس چطنُب ر تْجَ ُبی پزپطت، جلت طْر کلی داضتي اثزُّب ّ هژٍ ث. 

 َست کوی  ثیي ثجزد؛ فقظ کبفی تْاًذ پف سیز چطن را اس کزدى کوی سبیَ ثزاق ّ درخطبى سیز چطن هی اضبف

 .کٌذ ثشًیذ. ایي تکٌیک هؼجشٍ هی ای حبلت ضزثَ پْدر درخطٌذٍ ثَ سیز چطن خْد ثَ

 تْاًیذ چطوبى  استفبدٍ اس هذاد سفیذ هی ست. ثب هذاد چطن سفیذ ثزای آرایص چطن ریش ّ پف دار ثسیبر کبرثزدی

 .کٌذ ّاقغ خظ چطن سفیذ چطوبى ضوب را ثیذارتز هی خْد را ثزجستَ ّ درضت ًطبى دُیذ. در

 تْاًذ ایي کبر را اًجبم دُذ.  هی ست کَ خْاُیذ سزیؼب پف سیز چطن را اس ثیي ثجزیذ، خیبر تٌِب چیشی اگز هی

 .ثزای دّر چطن استفبدٍ کٌیذ k ّیتبهیي بّیکٌٌذٍ ح تْاًیذ هزطْة ُوچٌیي هی

 اس ثیي ثزدى تیزگی ّ پف استفبدٍ  کَ آرایص خْد را ضزّع کٌیذ اس کزم دّر چطن حبّی کبفئیي ثزای قجل اس ایي

 .ُب اس ثیي ثزًّذ ثیذارتز ثَ ًظز ثزسٌذ ّ پف ُبی ضوب ضْد چطن کٌیذ. ایي کبر ثبػث هی



 
 

 

 ن ًبسک ثکطیذ ّ اس خظ چطن ضخین دّری کٌیذ. ُویطَ خظ چطن را ُبی ضوب پف دارد خظ چط سهبًی کَ چطن

 .سجک ّ ظزیف ًگَ داریذ

 پزایوز چطن ضزّع ضْد. استفبدٍ اس پزایوز سیز  ثز کزم دّر چطن ثبیذ ثب ػالٍّ آرایص هٌبست چطن ریش یک

 .دُذ ى هیتز ًطب کٌذ ّ ُن چطوبى ضوب را ضفبف هبًذگبری ثیطتز آرایص کوک هی سبیَ ّ خظ چطن، ُن ثَ

 

 


