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 پاستل گچی 

امروزه، استفاده از پاستل های گچی در میان بسیاری از افراد به ویژه کودکان   •

 .رایج شده است

 .ی دوران مدرسه هستندپاستل های گچی از لحاظ ظاهری شبیه گچ ها •

 .نقاشی و ترسیم طرح به وسیله پاستل های گچی بسیار آسان و راحت است •

با کمی تالش و کسب تجربه می توان طرح های بسیار زیبایی با استفاده از این  •

 .مدل پاستل ها، خلق نمود

 پاستل گچی ارزان قیمت 

 .شمار می روند پاستل ها، یکی از معروف ترین ابزارهای هنری جهت نقاشی به  •

 .پاستل دارای انواع مختلفی بوده که از جمله آن می توان به پاستل گچی اشاره نمود •

 .پاستل گچی بیشتر برای نقاشی کشیدن مورد استفاده قرار می گیرد  •

جنس این پاستل ها، بسیار نرم بوده و از چندین رنگ زیبا و پرکاربرد تشکیل شده   •

 .اند

 کاربرد پاستل گچی 

، یکی از پرکاربردترین پاستل ها جهت نقاشی بوده که امروزه استفاده  پاستل گچی •

 .از آن در میان کودکان بسیار رواج دارد

 .با استفاده از پاستل گچی می توان زیباترین تصویرها را خلق نمود  •

این محصول دارای رنگ بندی های بسیار متنوعی بوده که می توانید آن را به دو   •

 .تی از فروشگاه های آنالین خریداری نمایید صورت حضوری یا اینترن 
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 عکس پاستل گچی 

 .پاستل های گچی به گچ های دوران مدرسه، شباهت زیادی دارند •

اکثر کودکان به دلیل جذابیت رنگ های بسیار زیبای پاستل گچی از آن برای   •

 .نقاشی استفاده می کنند 

 .پاستل های گچی دارای رنگدانه های پودری بوده که به شکل مداد ساخته شده اند •

 .با استفاده از پاستل های گچی می توان طرح های فوق العاده زیبایی خلق نمود  •

 خرید پاستل 

از مهمترین ابزارهای کاربردی برای طراحی و نقاشی به شمار می   پاستل یکی •

 .رود

 .پاستل ها در واقع از مقداری چسب و رنگدانه های پودری تشکیل شده اند •

استفاده از مدل های مختلف پاستل )گچی، ذغالی و روغنی( به نوع کار هنری شما   •

 .بستگی دارد

و رنگ آمیزی اشکال مختلف   امروزه، کودکان از انواع پاستل ها جهت نقاشی  •

 .استفاده می کنند

 خرید پاستل گچی 

از جمله پرطرفدارترین پاستل های نقاشی موجود در بازار، پاستل های گچی   •

 .هستند

این پاستل ها از رنگدانه های پودری خالص تشکیل شده که از آنها جهت طراحی   •

 .و نقاشی استفاده می کنند
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است به یک سری موارد توجه نموده تا انتخاب   قبل از خرید پاستل های گچی بهتر •

 .هوشمندانه ای در این زمینه داشته باشید 

 قیمت پاستل گچی 

 .پاستل های گچی از جمله بهترین پاستل ها برای طراحی به شمار می روند  •

استفاده از پاستل های گچی به دلیل جذابیت رنگ های متنوع آن در میان بسیاری   •

 .از افراد رایج شده است

 .پاستل های گچی از قیمت های مختلفی برخوردار هستند •

هزار  300هزار تومان تا  119این محصول را می توانید در رده بندی قیمت  •

 .تومان در بازار بیابید

 اینترنتی  خرید + پرفروش و  برتر برد وایت ماژیک مدل ۲۴ مطالعه: پیشنهاد

 فرق پاستل گچی و روغنی

پاستل ها دارای مدل های بسیار متنوعی هستند. شما با توجه به نوع استفاده خود   •

 .میتوانید جهت خرید بهترین مدل متناسب با کارتان استفاده نمایید 

پاستل های گچی، ساختار خشکی داشته و می توانید به هر شکلی از آنها استفاده   •

 .کنید

داشته که بیشتر از آنها جهت  پاستل های روغنی، ساختار نرم و خمیر مانندی  •

 .رنگ آمیزی استفاده می کنند

همانند آبرنگ و مداد رنگی از جمله مواردی هستند که به عنوان لوازم التحریر   گچی پاستل

 .بسیار هیجان انگیز و کاربردی شناخته می شوند

 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%98%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af/
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این گزینه می تواند هم برای سرگرمی استفاده شود و هم به عنوان یک ابزار حرفه ای  

 .توسط هنرمندان مورد بهره برداری قرار گیرد

در خصوص کاربرد پاستل گچی، انواع و ویژگی های آن   اینترنتی خرید راهنمای در این

 .صحبت خواهد شد

 ی چیست پاستل گچ

پاستل گچی یکی از ابزارهای کاربردی برای نقاشی می باشد. این مورد از رنگدانه های  

 .پودری ساخته شده است که به یکدیگر متصل می باشند

 :عموما پاستل ها را می توانید در دو دسته گچی و روغنی در بازار مشاهده نمایید

ک نیز می گویند. عموما این  به این نوع پاستل ها اغلب پاستل های خش: گچی انواع •

 .پاستل ها دارای رنگ براق تری می باشند

البته باید در نظر داشت که بیشتر افراد مبتدی از آنها استفاده می نمایند. این موارد را در 

 .بازار می توانید در رنگبندی های مختلفی مشاهده نمایید 

بوده و افرادی زیادی نیز  رنگ امروزه در بازار مقرون به صرفه  1۲قیمت پاستل گچی 

 .برای یادگیری نقاشی از این مورد بهره می برند

پاستل های روغنی اغلب به دلیل بوی خاصی که دارند، مورد توجه  : روغنی انواع •

قرار نمی گیرند اما باید در نظر داشته باشید که حین نقاشی با آنها، رنگ کامال  

 .ثابت می باشد

 آشنایی با کاربرد پاستل گچی

پاستل ها اغلب شبیه به گچ می باشند و همانند گچ بر روی سطح مد نظر اثر می   •

 .گذراند

 .آنها می توانند بر روی سطوح مختلف رنگدانه های خود را به جای بگذارند •

https://greenlist.ir/
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البته باید در نظر داشت که رنگ های آنها به صورت الیه ای می باشد و با   •

 .یکدیگر مخلوط نمی شوند

رد را نیز در نظر داشته باشید که امروزه در نقاشی ها از الزم است تا این مو  •

 .پاستل گچی استفاده می شود زیرا ظاهر طبیعی تری ایجاد می نماید

رنگ   ۲4پاستل ها در رنگبندی های مختلفی وجود دارند. قیمت پاستل گچی گالری  •

 این بین بسیار خوب می باشد و طیف رنگی متفاوتی را نیز در اختیار شما قرار

 .می دهد

 مداد شمعی چیست 

 .مداد شمعی در واقع همان پاستل روغنی می باشد که از موم ساخته شده است •

 .از این مورد اغلب برای رنگ آمیزی، نوشتن و … استفاده می گردد  •

البته باید در نظر داشته باشید که پاستل ها راحت تر بر روی کاغذ اثر می گذارند،   •

 .انندگی خوبی دارندخمیری تر هستند و قابلیت پوش

از سوی دیگر مداد شمعی چرب تر می باشد. این رنگ ها در آب حل نمی شوند و   •

 .مقاومت خوبی را نیز از خود نشان می دهند 

امروزه بسیاری از افراد از پاستل گچی استفاده می نمایند زیرا کار نمودن با آنها  •

 .آسان تر است

ی شوند و اثرات خوبی را نیز به جای  رنگ های آنان به خوبی با یکدیگر ترکیب م •

 .می گذارند

بسیاری از افراد به پاستل های گچی، زغالی نیز می گویند زیرا عملکرد آنها   •

 .بسیار شبیه به زغال می باشد
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 تفاوت پاستل و مداد شمعی

انواع مداد شمعی جدید که امروزه در بازار وجود دارند با عنوان پاستل روغنی   •

 .بفروش می رسند 

زمان استفاده از پاستل ها باید دقت نمایید که این موارد اغلب از چسب کمتری   در •

برای قرار دادن رنگدانه ها در کنار هم استفاده می نمایند از همین رو ممکن است 

 .تا بر روی کاغذ پخش شوند اما مداد شمعی ها به این شکل نیستند

روی کاغذ ماندگارتر می   مداد شمعی ها چون روغنی تر می باشند اثرات آنها بر •

 .باشد

از لحاظ قیمت نیز باید در نظر داشته باشید که به نسبت پاستل ها دارای قیمت   •

 .کمتری هستند

 چرا به آنها مداد شمعی می گویند 

مداد شمعی با نام های زیادی در بازار وجود دارد. بخش بزرگی از کانادایی ها از  •

در حالی که آمریکایی ها تمایل دارند آنها را  آنها به عنوان مداد رنگی یاد می کنند 

 .مداد شمعی بنامند 

در اصل به معنای »مداد گچی« بوده و   «crayon» عالوه بر این، کلمه فرانسوی •

 .گردد قدمت آن به قرن شانزدهم بازمی

 مداد شمعی از چه چیزی ساخته شده است 

 .بر خالف گرافیت و مداد زغالی، مداد گچی مدادی بر پایه موم یا روغن است •

 .ی و چسب را در خود دارندآنها نسبت های مختلفی از رنگدانه ها، مواد افزودن •

 .اگرچه، مدادهای آبرنگی و پاستل گچی نیز دارای همین ویژگی ها می باشند •
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 انواع مداد شمعی چیست 

 :انواع مختلفی از مداد شمعی در بازار موجود است. در زیر این موارد لیست شده اند

های با مدادهای درجه یک: این مدادها با استفاده از غلظت باالیی از رنگدانه   •

 .کیفیت ایجاد می شوند 

 .آنها در برابر اشعه ماوراء بنفش و در برابر نور خورشید مقاوم هستند

 .این ویژگی آنها را برای کار در خارج از منزل عالی می کند

به عالوه، مدادهای درجه یک به دلیل دوام، مقاومت در برابر آب و محبوبیت خود مشهور  

 .هستند

رنگ را از آنها ارائه می   1۲0یف رنگی هستند و چندین برند تا آنها دارای بیشترین ط

 .دهند

 .رنگ در این دسته قرار دارند ۲4رنگ و   1۲عموما مداد شمعی 

های فاقد استانداردهای الزم استفاده می نمایند  آموزان اغلب از مداد شمعیدانش •

 .زیرا قیمت آنها مناسب تر است

برابر اشعه ماوراء بنفش دارای مقاومت کمتری   محدوده رنگ در آنها کمتر است و در

 .هستند

با این حال، این مدل از مداد ها هنوز دارای مزایایی است که عالقه مندان را به سمت خود  

 .جلب می کند

کنند که به هنرمندان  شدنی را ارائه میها مداد شمعی پاکبرای مثال، بسیاری از شرکت

 .دهدخطا می  مشتاق زمان بیشتری برای آزمایش و 
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 .به دلیل قیمت پایین، آنها برای دانش آموزان مدارس عالی هستند 

رنگ دانش آموزی امروزه در بازار بسیار   ۲4جالب است که بدانید قیمت مداد شمعی 

 .مقرون به صرفه است

مدادهای آبرنگی محصولی بسیار پرکاربرد هستند. آنها را می توان به صورت   •

 .خشک، مانند مدادهای رنگی معمولی یا مرطوب استفاده کرد

طراحی می کشند و رنگ ها را با هم   هنرمندان اغلب یک الیه “خشک” را بر روی کاغذ

 .ترکیب می کنند

رنگ نیز از آنها   1۲0رنگ عرضه می شوند، اگرچه می توانید تا  7۲تا  60این مدادها در 

 .در بازار مشاهده شوند

 جمع بندی 

پاستل گچی می تواند به صورت تکی یا به همراه لوازم التحریرهای دیگر چون مداد شمعی  

اده قرار بگیرد. می توان از آنها به صورت خشک یا مرطوب استفاده یا آبرنگ مورد استف

سازند و  های اولیه ای را میها در میان هنرمندانی که طرحکرد و با هم مخلوط نمود. آن

 .مدام آن را تغییر می دهند بسیار محبوب هستند

 


