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 فابریک اوریگامی

فاتزیک اٍریگاهی هاًٌذ اٍریگاهی هعوَلی است تا ایي تفاٍت کِ تِ جای کاغذ اس پارچِ استفادُ هی کٌین. 

تفاٍت تشرگ تیي پارچِ ٍ کاغذ ایي است کِ پارچِ ًزم تز هی تاشذ ٍ ًوی تَاى چیي ّا را تِ خَتی رٍی اى 

یگاهی کِ تا پارچِ ساختِ هی شًَذ اًذاخت، هگز ایي کِ اس سفت کٌٌذُ پارچِ استفادُ کٌیذ. ساسُ ّای اٍر

.گَشِ ّای گزدتزی دارًذ ٍ ًسثت تِ اٍریگاهی سٌتی ًزم تز تِ ًظز هی آیٌذ  

هعزٍف تزیي ًَع اٍریگاهی تا پارچِ ًاپکیي اٍریگاهی هی تاشذ. تِ طَر هعوَل ایي ًَع اس اٍریگاهی در 

ت دکَری تشییي شذُ است هشاّذُ هی شَد. ایي کوی غیز هعوَل رستَراى ّا کِ دستوال سفزُ تِ صَر

است کِ تزای هصزف ّز رٍس خاًِ اس ًاپکیي اٍریگاهی استفادُ شَد ٍلی تزای سهاى ّایی کِ در حال تزگشاری 

.هْواًی ّستیذ ًاپکیي اٍریگاهی سلیقِ ٍ سیثایی تیشتزی تِ هیش غذای شوا هی دّذ  

.اپکیي اٍریگاهی تِ ایي هٌظَر ساختِ هی شَد کِ تاس شَد ٍ استفادُ شَدتزخالف اٍریگاهی ّای هعوَلی، ً  

ًَع دیگز فاتزیک اٍریگاهی، تا کزدى حَلِ هی تاشذ کِ تعضا "اًیول تاٍل" ًیش ًاهیذُ هی شَد. ایي هشخص 

ًیست چِ کسی ٍ چِ سهاًی ایي شیَُ را ایجاد کزد اها تِ ٍسیلِ خطَط کارًاٍال کزٍس هحثَتیت پیذا کزد ٍ 

 در تعضی اس کشتی ّای کزٍس ّن تِ عٌَاى یک عٌصز دکَری اداهِ پیذا کزد. 

در اٍایل شة، ٍقتی کِ هسافزاى تزای شام اتاق شاى را تزک کزدُ تَدًذ، پیشخذهت اتاق حَلِ ّای تا شذُ 

را در اتاق ّا قزار داد. ٍقتی کِ هسافزاى تِ اتاق ّایشاى تزگشتٌذ حَلِ ّای تسیار سیثا ٍ هجذٍب کٌٌذُ کِ 

.حیَاًات تا شذُ تَدًذ را رٍی تخت ّایشاى دیذًذتِ شکل   

اس آى جاییکِ پیش خذهت ّا هعوَال چٌذیي هذل تا تزای حَلِ ّای اٍریگاهی را تلذ تَدًذ ّز شة هی 

تَاًستٌذ هذل ّای هختلفی اس حیَاًات را رٍی حَلِ ّا پیادُ کٌٌذ کِ تزای هسافزاى تکزاری ًثاشذ. ایي یک 

.ِ هسافزاى کزٍس تِ راستی عاشقش تَدًذالواى دکَری کَچک تَد ک  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


