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 انواع عطر از نظر غلظت

ای خالص از روغنی معطر است که با الکل یا همان اتانول و حتی گاهی مواقع آب مخلوط عطر به طور کلی عصاره

شوند. میزان الکل موجود در عطرها عامل بسیار مهمی در تعیین کیفیت های مخصوص عرضه میشده و در بطری

غلظت و طول عمر اسانس و ترکیبات معطر استفاده شده در تولید انواع رود. همچنین ها به شمار میو قیمت آن

هایی با غلظت باال حاوی عطر، متغیر است و این عوامل در ماندگاری آن عطر تاثیر زیادی دارد. در حقیقت عطر

ست. بنابراین تر و ماندگاری آنها بیشتر اها قویروغن عطر بیشتر و الکل کمتری هستند، در نتیجه بوی این نوع عطر

تواند به شما در انتخاب یک عطر مناسب با کاربردی که مدنظرتان هست، کمک توجه به غلظت و نوع عطر می

تواند در ها هم میبندی آنهای عطر و بستهکند. البته ناگفته نماند که در بسیاری از مواقع، شکل و طراحی شیشه

 انتخاب نهایی تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.
 

 (Parfum) عطر خالص یا پرفیوم 

عطر خالص یا پرفیوم، باالترین غلظت عطر را دارا است. این نوع عطر که با اسامی دیگری همچون اکستریت 

درصد  ۴۰تا  1۵ها باید حاوی شود. در واقع پرفیومیا عطر خالص نیز شناخته می  (Extrait de Parfum)دوپرفیوم

توان گفت از درصد عطر دارند. می ۳۰تا  ۲۰های موجود در بازار معموال بین یومعطر باشند، ولی بیشتر اوقات پرف

ها باالترین میزان غلظت اسانس معطر را داشته و بیشترین ماندگاری را نیز ارایه بین انواع عطرها معموال پرفیوم

وی آن را به وضوح احساس دهند.  به همین دلیل اگر صبح از این نوع عطر استفاده کنید، احتماال تا غروب بمی

ماند. با توجه به ساعت روی لباس یا بدن باقی می 8تا  6خواهید کرد. شاید بتوان گفت این رایحه خوش حدود 

ها بیشتر خواهد بود. معموال افرادی که پوست ها از دیگر عطراین موارد فوق مشخص است که قیمت پرفیوم

اده کنند، زیرا نسبت به دیگر عطرها، الکل کمتری داشته و به همین ها استفحساسی دارند، بهتر است از پرفیوم

 کنند.علت پوست را خشک نمی

 

 (Eau de parfum)ادوپرفیوم 

 1۵ها به طور کلی، غلظتی بین بیشترین غلظت عطر را دارا هستند. ادوپرفیوم (EDP)ها پس از پرفیوم، ادوپرفیوم

تر ساعت ماندگاری دارند و از نظر قیمت، از پرفیوم ارزان ۵تا  ۴میانگین بین طور ها بهدرصد دارند. ادوپرفیوم ۲۰تا 

ترین نوع موجود در بازار بوده، مناسب استفاده تمامی بوده و حاوی الکل بیشتری هستند. این نوع عطر که رایج

 ای شدید رابطهخاطر مشکالتی مثل حساسیت و سردردهباشد. اگر بهها میافراد برای مجالس رسمی و مهمانی

های روغنی خاطر میزان کمتر عصارهها بهها استفاده کنید. ادوپرفیومتوانید از ادوپرفیومخوبی با عطرها ندارید، می

دسته  تر هستند و هم تا حدود زیادی ماندگاری و دوام عطرها را دارند. اگر از آنتر و مالیمنسبت به عطرها سبک

ها برای ترین انتخابدر تمام طول روز بوی عطر بدهند پرفیوم و ادوپرفیوم مناسب افرادی هستید که دوست دارند

 مصرف روزانه شما هستند.
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 (Eau de toilette)ادوتویلت 

جالب است بدانید که واژه ادوتویلت از زبان فرانسوی گرفته شده است، به معنی آماده شدن. غلظت 

 ۴تا  ۳ها به طور معمول حدود روغنی معطر است و ماندگاری آندرصد اسانس  1۵تا  ۵بین   (EDT)هاادوتویلت

کشد که البته تا حد زیادی به نوع رایحه و طبع عطر )گرم، معتدل یا سرد( بستگی خواهد داشت. ساعت طول می

ری تترند و بوی مالیمها هم سبکروند، نسبت به ادوپرفیومشمار میترین عطرهای بازار به این عطرها از محبوب

های ابتدایی دارند و مناسب برای مصارف روزانه هستند. در این نوع از محصوالت، معموال بر روی ترکیبات نت

تر است. صرفهتمرکز شده است. خرید عطر مردانه یا زنانه از نوع ادوتویلت معموال از انواع پرفیوم و ادوپرفیوم با 

 ها را در شب استفاده کرد. بهها را در روز و ادوپرفیومویلتکارشناسان این امر معتقد هستند که بهتر است ادوت

تری های مناسبها انتخابرسد که ادوتویلتتر بودن ترکیب ادوتویلت نسبت به عطرهای فوق به نظر میخاطر سبک

 های کاری و جلسات رسمی باشند.برای محیط

 

 (Eau de cologne)ادوکلن 

درصد  ۴تا  ۲ها معموال شده در باال، کمترین غلظت را دارد. غلظت ادوکلننسبت به موارد گفته  (EDC)ادوکلن 

 ۲ها بیشتر از ها پایین بوده و در بهترین حالت، ماندگاری آنها زیادتر است. قیمت ادوکلنبوده و غلظت الکل آن

ده محیط کاربرد شوند و بیشتر به عنوان خوشبوکننهای بزرگ ارایه میها معموال در شیشهساعت نیست. ادکلن

ها صرفا مختص به دارند. از آنجایی که بسیاری از محصوالت مردانه از نوع ادکلن هستند، این باور غلط که ادوکلن

 آقایان است در بین عموم مردم جا افتاده است.

 

 (Eau fraiche)اوفرایچ 

و روغن سه درصدی و درصد باالی خاطر غلظت کم، میزان بسیار کمتر اسانس ها هم بهها، اوفراچدر کنار ادکلن

ساعت است.  ۲ها نیز همانند ادوکلن، حداکثر روزانه بسیار محبوب هستند. ماندگاری اوفرایچ الکل برای استفاده

ها غلظت کمی دارند، درصد است. اگر چه اوفرایچ ۳تا  1غلظت اوفرایچ حتی کمتر از ادوکلن بوده و معموال فقط 

الکل، در این محصول آب جایگزین آن شده است، به همین دلیل برای افرادی با پوست  اما به جای مقادیر باالی

 شوند.حساس گزینه مناسبی محسوب می

 

 چگونگی استفاده از عطرها

نکته حایز اهمیت در رابطه با چگونگی استفاده از عطرها این است که توصیه شده آن را روی بدنتان اسپری کنید، 

های روغنی بیشتری دارند. گفته شده است که استفاده از این ها که اسانسم و ادوپرفیوممخصوصا در مورد پرفیو

خواهید حتما بر روی شوند. اگر میدسته از عطرها که روغن بیشتری دارند، بر روی لباس موجب ایجاد لکه می

ز چشم و با در نظر گرفتن های تیره، دور اگونه عطرها استفاده کنید، حتما عطر را روی قسمتلباس خود از این
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 فاصله از پارچه اسپری کنید.

های دارای نبض بدن و با کنند که عطر را در قسمتکارشناسان این امر برای ماندگاری بیشتر عطر توصیه می

فاصله مناسب اسپری کنید. شایان ذکر است که اگر عطر از نزدیک اسپری شود، غلظت آن در همان قسمت زیاد 

کنند پس از اسپری کردن عطر بر روی دو ها تصور میواند باعث تلخ شدن بوی عطر شود. بعضیتشود و میمی

های خود را به هم بمالند، ولی باید بدانند نه تنها این کار به پخش بوی عطر مچ دست، برای پخش بهتر بو باید مچ

ه توصیه شده است که اگر از کرم کنند. نکته آخر اینککند، بلکه با این کار بوی عطر را خراب میکمکی نمی

ها اسپری نکنید. زیرا با توجه به اینکه این مواد کنید، عطر را در این بخشمرطوب کننده و لوسیون استفاده می

رسد، بوی مناسب ای که بعد از اسپری کردن عطر به مشام میباشند، رایحهخود دارای اسانس و بوهای مختلف می

 و واقعی عطر نخواهد بود.

 

 چگونگی تهیه عطرهای با کیفیت

ها دقت کرد. عطرهای تقلبی به هنگام خرید عطرهای زنانه و مردانه با کیفیت باال، باید به اصل یا تقلبی بودن آن

شوند، اما مسلما همان کیفیت و رایحه عطرهای اورجینال را ندارند. شما راحتی تولید و با قیمت کمتر عرضه می

توانید عطر اصل از بدل را تشخیص دهید، بنابراین با خرید از یک فروشگاه اهی به سختی میبه عنوان یک خریدار گ

توان تر داشته باشید و عطر خریداری خود را گارانتی کنید. میتوانید انتخابی مطمئنمعتبر و قابل اطمینان می

چرا که قادر هستید از نزدیک  ترین مکان برای خرید عطرها هستند،های اختصاصی عطر همیشه امنگفت فروشگاه

 های الزم را کسب کنید. ها را بررسی کرده و از فروشنده راهنماییبندی آنبسته
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 عطرها انواع رایحه

مورد نظر را به درستی انتخاب و عطر دلخواه را پیدا کرد.  کند تا بتوان رایحهها کمک میمطلع بودن از انواع رایحه

بندی بر شوند. این تقسیمهای آغازین، میانی و پایانی تقسیم میها در عطرها به رایحهدر نظر داشت که رایحهباید 

 یادماندنی شوند.ای خوش و به ها باعث ایجاد رایحهشود تا مجموع آنها با یکدیگر انجام میاساس سازگاری رایحه

 رایحه آغازین (1

های یک رسد و نقش مهمی در تاثیرگذاری کلی رایحهعطر به مشام می های آغازین دقیقا پس از بوییدنرایحه

شود و به این دلیل اکثر افراد به اشتباه سرعت تبخیر میعطر که معموال تند و تازه است، به  عطر دارند. نت اولیه

هایی مانند پرتقال و عطر معموال بوی میوه کنند. نت اولیهانتخاب می عطر را بالفاصله پس از استشمام نت اولیه،

 های پرتقال و لیموست.لیمو و گیاهانی مثل اسطوخدوس و شکوفه

 رایحه میانی (2

های مختلف، نت میانی سهم ها در نترسد، از میان رایحهبعد از گذشت رایحه نت آغازین، نت میانی به مشام می

یی مانند رز و یاسمین و علف و برگ هامیانی معموال بوی گل دهد. رایحهزیادی در رایحه عطر را تشکیل می

 چون جوز، میخک، دارچین و فلفل است.هایی همهایی مانند انواع توت، هلو و گالبی و ادویهدرختان و میوه

 رایحه پایانی (3

کشد تا به مشام برسد و در واقع همان دقیقه طول می ۳۰اصلی و ماندگار عطر نت پایانی آن است که حدود  رایحه

ماند. وظیفه رایحه پایانی ساخت زمینه و پشتیبانی از نت میانی است.  راه شما میست که تا پایان همای ارایحه

چون وانیل و هایی همهایی مانند چوب درخت سدر، خزه، دود، چرم، مشک و ادویهاین نت معموال رایحه چوب

های پایانی هستند. ترین رایحهرایجدانه لوبیا تونکا است. اوکمس، نعناع هندی، چوب صندل، مشک و وانیل از 

ماند و قدرت پخش ای است که بعد از گذشت چند روز بر روی لباس باقی میتوان گفت نت پایانی همان رایحهمی

بسیار کمی دارد. در حقیقت ویژگی نت پایانی دقیقا همین مورد است یعنی ماندگاری بسیار باال و پخش بوی 

گیرد. شایان ذکر است که اگر عطری شامل فه پشتیبانی از نت میانی را بر عهده میبسیار کم و به این ترتیب وظی

 گویند.های اولیه، ثانویه و پایه نباشد، به آن عطر خطی میرایحه
 

 عطرها  اصلی رایحه بندیدسته

 (Aromatic)آروماتیک  -

های آروماتیک اغلب از ترکیب مریم گلی، رزماری، زیره سبز، رایحه. باشدخوشبو می و ی معطرمعنبه  عبارتاین 

های آروماتیک اغلب با رایحه مرکبات رایحهچون شوند. و دیگر گیاهانی که بوی تند دارند، ساخته می اسطوخودوس
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استفاده  برای عطرهای مردانهاز این ترکیبات معموال  ، به همین دلیلشوندترکیب می دیگر های تندو رایحه

 کنند.می

 (Chypre)چایپره  -

ای در شرق دریای مدیترانه قبرس کشوری جزیرهبه این علت که چایپر در زبان فرانسوی به معنی قبرس است. 

 1917کرد. این گروه بعد از تولید عطر کوتی چایپر در سال  عنوانای مدیترانه را با نام توان آن را گروه است می

بلوط، البدانوم، نعناع هندی و برگاموت  ،رایحه این عطرهای تند بر مبنای ترکیباتی از خزه به این نام معروف شد.

بنابراین  است. به زبان ساده این نوع عطرها ، اغلب رایحه ای تلخ، پودری، تند ، نسبتاً غلیظ ، گرم و اشرافی دارند

 ی شود.برای خانم هایی که به رایحه های خنک و مالیم عالقه دارند توصیه نم

 (Citrus)مرکبات  -

از  تشکیل شده. ترکیبات این عطرها گیردقرار میها ها و نوجوانمورد توجه جوان اکثر اوقات دستهعطرهای این 

های آروماتیک و در عطرهای مردانه با رایحه معموال ست کهارایحه لیمو، پرتقال، برگاموت، گریپ فروت و نارنگی 

های پرتقال، شکوفه ماننداز عناصر دیگری هم همچنین  شوند.ها ترکیب میحه گلتند و در عطرهای زنانه با رای

های این یکی از ویژگی با توجه به موارد ذکر شده،شود. روغن بهار نارنج نیز در این ترکیبات استفاده می وها دانه

بسیار خنک هستند و  معموال ترکیب دسته مرکبات و آروماتیک ست.ا هاعطرها با طراوت بودن و خنک بودن آن

فاقد طعم شیرین هستند اما در  هاآنشود. بعضی از استشمام می هاآنبوی هوای سرد زمستان از  مانندحالتی 

 شود.میانواعی دیگر به شدت رایحه شیرین آشکار 

 (Floral)گل دار  -

ها دارند و تقریبا همه عطرهای این طرفداران زیادی بین خانم ها به خاطر حس مالیم و طبیعی خود،رایحه گل

ها زنانه هستند. بنفشه، زنبق و رز در عطرهای مردانه کاربرد زیادی دارند، ولی نت سایر گل-گروه زنانه و یا مردانه

 شوند.و به ندرت در عطرهای مردانه دیده می شدهدر عطرهای زنانه استفاده بیشتر 

 (Leather)چرمی  -

آید. به دلیل بدست آوردن این دسته از منابع طبیعی، حیوانی و در بعضی مواقع به شیوه صنعتی به وجود می

های دودی و دیگر منابع های مختلف، مشک، نتها مانند نت گل یا میوهترکیبی خوشایند معموال آن را با دیگر نت

انگیز برسند. عطرهای این یحه غنی و هیجانکنند تا به یک راهای مختلف ترکیب میحیوانی و گیاهی و چوب

 گروه به دلیل تلخی و رایحه خاصی که دارند بیشتر اوقات مردانه هستند.

 (Oriental)شرقی  -

های مختلف در این دسته باعث های شرقی در اروپا و آمریکا طرفداران بسیار زیادی دارد. ترکیبی از ادویهرایحه

های شرقی به ق طرفداران زیادی داشته باشند. یکی از مواد اصلی که در رایحهشود که این عطرها در این مناطمی
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های اصلی این ماده رایحه شیرین با بویی از خاک است. عطرهای این باشد. از ویژگیرود، عنبرسائل میکار می

های نامتعارف دسته گرم و بسیار مردانه و قوی هستند و بیشتر اوقات از موادی مثل مشک، وانیل، صمغ و چوب

های مختلف شوند و بر همین اساس به دستههای نامتعارف ترکیب میها و ادویهاند. این مواد با گلتشکیل شده

 شوند.زیادی تقسیم می

 (Woody)چوبی  -

روی  قابل توجهیهای عطرسازی برای تولید عطر مردانه، به میزان بیشتر شرکت یگذارسرمایه در عصر کنونی

 عطرهایی که به ویژه در نت میانیها به مرور دریافتند که این شرکت. است شدهای چوبی متمرکز هرایحه دسته

های بسیاری اسانس چوبها دارد. است، جذابیت زیادی برای خانم ها استفاده شدهاز اسانس انواع چوب هاآن

 وتیور ، اسانس چوب صندل، چوب خشک و تند سرو انندم شوند،گرفته میهستند که در صنعت عطرسازی به کار 

برای  ،طور که گفته شدگرم، تند و بسیار مردانه هستند و همان بیشتر دستهعطرهای این توان گفت و غیره. می

 یت خاصی دارد.ها جذابخانم

 

 عطر مناسب برای هر فصل

 فصل بهار -

 نند رایحه نعناع، ریحان، شکوفه پرتقال و غیره.عطری که مناسب بهار است رایحه خنک، تازه و مالیم دارد. ما

 فصل تابستان -

تر دارد مورد استفاده قرار تر و خنکدر تابستان از عطرهایی که با هوای داغ تابستان در تضاد است و رایحه تازه

 های پرتقال و غیره.گیرد. مانند رایحه ترنج، گل رز، یاسمن، گل حساسه، شکوفهمی

 فصل پاییز -

ها و چه برای آقایان عطرهایی با رایحه چوب است که به خوبی با ین عطر برای این فصل چه برای خانمترمناسب

خس، چوب صندل، عنبر، های گرمی مانند رایحه نعناع هندی، خسخوانی دارد. نتحال و هوای این فصل هم

 سنگ و غیره.گل

 فصل زمستان -

اده کرد که در تضاد فضای پیرامون ما باشد. به همین دلیل در زمستان نیز مانند تابستان از عطری باید استف

های گرم و شدید دارند، بهترین گزینه هستند.مانند رایحه وانیل، دارچین، دانه بخور، عطرهای شرقی که رایحه

 غیره. جات وعنبر، ادویه

 

 راهنمایی و مشاوره برای انتخاب یک عطر مناسب
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های معتبر مراجعه کیفیت و اطمینان از اصیل بودن آن باید به فروشگاهبرای خرید یک عطر و ادکلن خوب و با 

کنید. این فروشگاه عالوه بر فروش انواع عطرهای زنانه و مردانه اصل آن هم با قیمت مناسب، به شما در زمینه 

فصلی که در های موجود و همچنین انتخاب عطر و ادکلن متناسب با انتخابی هوشمندانه در رابطه با انواع رایحه

 آن هستید، راهنمایی و مشاوره خواهد داد.
 


