
 

 گل آرايي مجالس
 

توان از گل آرايي استفاده شود؟ در چه مجالسي ميآرايي مجالس به چه صورت انجام ميگل 
اين مقاله به پاسخ اين كرد؟ در هنگام گل آرايي مجالس به چه نكاتي بايد توجه كرد؟ در 

پردازيم.سواالت مي  

ها و ها از طراحيدورهمي مراسم ترحيم وامروزه براي مجالس مختلف از جمله عقد، عروسي، 
عنصر يك باشد كه ها مياحيكنند. گل آرايي يكي از اين طرستفاده ميهاي گوناگوني اديزاين

ه بررسي گل آرايي مراسم مختلف ها است. در ادامه بدانشدني و مهم از مجالس و مهمانيج
.پردازيممي  

 

 گل آرايي ورودي عروسي
 

ودي تاالر يا باغ را گل آرايي نان به تاالر يا باغ عروسي، وربه منظور محترم شمردن ورود مهما
بيعي استفاده كرد. ط يا توان از گل مصنوعي وند. براي گل آرايي وردي عروسي ميكنمي



برابر باشد زيرا گل مصنوعي در تر ميهاي مصنوعي براي گل آرايي مناسباستفاده از گل
شود.تغييرات آب و هوا خراب نمي  

تاالر يا باغ عروسي گل آرايي  
 

ميزان هزينه، فضاي  با توجه به عوامل مختلفي همچون سليقه افراد، فصل برگزاري عروسي،
داخلي  توان فضاي داخل تاالر يا باغ عروسي را گل آرايي كرد. گل آرايي فضايسالن و... مي

باشد.تواند در احترام به مهمانان نيز تاثير گذار عروسي عالوه بر زيبايي مي  

 گل آرايي جايگاه عروس و داماد
 

. استفاده توان به وسيله گل هاي مصنوعي و يا طبيعي تزئين كردگاه عروس و داماد را مييجا
ي هاي متنوع در زيبايي گل آرايي جايگاه عروس و داماد تاثيرات مثبتاز لوسترهاي زيبا و گل

 دارد.

 

 گل آرايي ميز مدعوين عروسي
 



هاي ين شود. گل آرايي و قرار دادن گلئنان بايد به بهترين شكل ممكن تزميز پذيرايي مهما
د كه باشد. البته به اين نكته نيز توجه كنينشان از احترام شما به مهمان مي زيبا بر روي ميز

اي باشد كه فضاي زيادي از ميز را اشغال كند.به گونه ها نبايدگل حجم  

 گل آرايي ميز شام 
 

، ميز شام است. در گل آرايي ميز شام به تميز و مرتب هاي مجالسقسمتيكي از مهمترين 
 توانيد ميز شام مجالسيعي ميبودن ميز بسيار دقت كنيد. با استفاده از گل مصنوعي و يا طب

 را گل آرايي كنيد.

 گل آرايي سفره عقد
 

 براي چيدن سفرههمه افراد تمايل بر اين دارند كه يك سفره عقد زيبا و جذاب داشته باشند. 
قرار داده  تم و وسايل به عقد از گل آرايي سفره غافل نشويد. گل آرايي سفره عقد با توجه

شود.شده در سفره انجام مي  

 گل آرايي بله برون
 

همانطور كه گل آرايي در مجالس عقد و عروسي از موارد مهم بحساب مي آيد، در مراسم بله 
ين . گل آرايي مراسم بله برون شامل گل آرايي و ديزاه كردبرون نيز بايد از گل آرايي استفاد

 ميز بله برون، گل آرايي جايگاه عروس و داماد، گل آرايي و ديزاين هدايا و گل آرايي فضاي
شود.مي بله برون  

 گل آرايي تولد
 

 واستفاده كرد. نحوه گل آرايي توان از گل آرايي اي تولد نيز مانند ساير مجالس ميهدرجشن
شود. گل آرايي تولد شامل يي تولد با توجه تم تولد مشخص ميهاي انتخابي براي گل آرالگ

مواردي نظير گل آرايي كيك تولد، گل آرايي فضاي تولد، گل آرايي ميز تولد، گل آرايي ميز 
شود.ميان، گل آرايي استند حروف و اعداد مهمان  



 

 گل آرايي مراسم ترحيم
 

تري گل براي گل آرايي مراسمي همچون عقد و عروسي از تعداد كم در مراسم ترحيم نسبت به
كنند. گل آرايي مراسم ترحيم شامل مواردي نظير گل آرايي ميزهاي پذيرايي، گل استفاده مي

ز آرايي مراسم ترحيم معموال ا شود. در گلآرايي جايگاه قاري و مهمانان مي آرايي مزار، گل
هاي رنگ چنينكنند. هميوم، گاليول و ليليوم استفاده ميورهاي ميخك، ژربر، داوودي، آنتگل

.گيردمورد استفاده قرار ميمشكي، سفيد، كرم و زرد در گل آرايي مراسم ترحيم   

 نكات مهم در زمان گل آرايي مجالس و مهماني ها
 

هايي همچون عقد و عروسي و همچين مراسم ام گل آرايي براي مجالس و مهمانيدر زمان انج
يم به موارد زير دقت كنيد تا بتوانيد يك گل آرايي زيبا و اصولي انجام دهيد:ترح  

 نوع مراسم 

 راسمسليقه شخصي صاحبين م 

 ميزان هزينه در نظر گرفته شده براي گل آرايي 

 مكان در نظر گرفته شده براي گل آرايي 



 هاي موجود در آن فصلشود و گلفصلي كه در آن مراسم برگزار مي 

 راي گل آراييبهاي مختلف از افراد گرفتن ايده 

  توان با يكديگر تركيب كرد؟هايي را ميدر گل آرايي مجالس چه رنگ
  

باشد. در اين قسمت و جذابيت گل آرايي، تركيب رنگ مييكي از موارد مهم در زيبايي 
  توان در گل آرايي با يكديگر تركيب كرد را بررسي مي كنيم.يهايي را كه مرنگ

 توان در گل آرايي با اليم، آبي تيره و آبي روشن را ميد ليمويي، صورتي مرهاي زرنگ
 يكديگر تركيب كرد.

 براي گل آرايي هاي زرد هلويي، سبز، كرم و نارنجي نيز تركيب مناسبي استفاده از رنگ
 باشد.مي

 .سفيد، آبي خاكستري، آبي كاربني و آبي آسماني نيز تركيب رنگ مناسبي است 

 باشد.جذاب مي ي آبي، بنفش و قرمز نيز در گل آراييتركيب رنگ ها 

هاي مورد نياز در گل آرايي مجالس را انتخاب رنگ گل دتوانيبا توجه به موارد قسمت فوق مي
  كنيد.

  هزينه گل آرايي مجالس
  

هزينه گل آرايي مجالس به عوامل مختلفي بستگي دارد كه در اين قسمت به بررسي اين 
  عوامل مي پردازيم.

هاي انتخابي در هزينه گل آرايي مجالس تاثير گذار است. همچنين عالوه بر نوع گل، گل نوع
كنيد نيز با توجه به خدماتي كه ارائه كه براي گل آرايي مجلس انتخاب ميموسسه تشريفاتي 

ميدهد هزينه متفاوتي براي گل آرايي دارد. در برخي موارد ممكن است برخي از وسايل 
اي باشد، در چنين مواقعي هربه صورت اجا شودراي گل آرايي مجالس استفاده ميب تزئيناتي كه

  بايد در محاسبه هزينه گل آرايي مجالس در نظر گرفته شود.هزينه اين وسايل نيز 



  

يم در مجالس مختلف همچون عقد، بله برون، عروسي، ااشاره كرده همانطور كه در مطالب فوق
  ده كرد.ز گل آرايي استفاتوان امراسم ترحيم و... مي

براي مشاهده محتواهاي آموزشي  ايم.اختهدر اين مقاله به بررسي گل آرايي مجالس پرد
سرگرمي، ورزش، پوست و  بيشتر در زمينه كسب و كار، خانه و خانواده، زبان و مهاجرت،

  فايل مراجعه كنيد. 118توانيد به وبسايت زيبايي مي


