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گاهــی پیــدا کــردن عکــس هــای زیبــا و بــا کیفیــت کاری ســخت و دشــوار اســت در 

ایــن مقالــه از مدیــروب ســعی کردیــم 20 ســایت دانلــود عکــس رایــگان را بــه شــما 

معرفــی کنیــم تــا بتوانیــد عکــس هــای بــا کیفیــت و رایــگان مناســب بــا محتــوای 

ســایتتان را راحــت تــر پیــدا کنیــد. بــا مــا همــراه باشــید.

ــوع  ــا موض ــط ب ــت و مرتب ــا کیفی ــا، ب ــر زیب ــردن تصاوی ــدا ک ــوا پی ــد محت در تولی

ــذاب در وب  ــا و ج ــر زیب ــی تصاوی ــد. گاه ــوار باش ــخت و دش ــیار س ــد بس می توان

ــد و گاهــی  ــرار می گیرن ــار شــما ق ــه در اختی ــا پرداخــت هزین ــف ب ســایت های مختل

هــم عکس هــای رایــگان موجــود در ســایت هــای متنــوع، بســیار بی کیفیــت 

ــگان  ــای رای ــود عکس ه ــایت دانل ــم 20 س ــعی می کنی ــه س ــن مقال ــتند. در ای هس

ــه  ــت را ب ــای باکیفی ــواع عکس ه ــه ســادگی ان ــد ب ــا شــما بتوانی ــم ت ــی کنی را معرف

ــد.  ــود کنی ــگان دانل ــورت رای ص
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اهمیت تصاویر در تولید محتوا

همــه ی مــا می دانیــم کــه وجــود تصاویــر در کنــار متــن می توانــد موجــب افزایــش 

خوانایــی و جذابیــت موضــوع شــود. از ایــن رو الزم اســت در کنــار نوشــتن محتــوا، 

از عکس هــای جالــب و جــذاب اســتفاده کنیــم. شــاید شــما فرصــت و یــا امکانــات 

الزم بــرای گرفتــن عکس هــای حرفــه ای را نداشــته باشــید تــا بتوانیــد ســایت و یــا 

وبــاگ خــود را بــا آنهــا زیباتــر و جذاب تــر کنیــد، از ایــن رو الزم اســت از عکس هــای 

آمــاده در ســایر وب ســایت های تخصصــی اســتفاده کنیــد.

امــا همیشــه پیــدا کــردن عکس هــای بــا کیفیــت و مرتبــط بــا موضوع ســاده نیســت. 

ــما را  ــت ش ــاعت ها از وق ــت و س ــر اس ــیار زمان ب ــا بس ــردن عکس ه ــدا ک ــی پی گاه

ــای  ــود عکس ه ــایت دانل ــتفاده از س ــا اس ــد ب ــما می توانی ــرد. ش ــد ک ــف خواه تل

ــا  ــن عکس ه ــن و باکیفیت تری ــم، بهتری ــی می کنی ــن معرف ــه مت ــه در ادام ــگان ک رای

را متناســب بــا موضــوع خــود بــه صــورت رایــگان دانلــود کنیــد.  

Unsplash :1

ــت  ــا کیفی ــای ب ــده عکس ه ــه دهن ــایت های ارائ ــن س ــی از بزرگتری Unsplash یک

ــرای  ــود را ب ــای خ ــد عکس ه ــان می توانن ــایت، طراح ــن س ــت. در ای ــگان اس و رای

عمــوم مــردم بــه اشــتراک بگذارنــد. عــاوه بــر کیفیــت بــاال، از خوبی هــای این ســایت 

می تــوان بــه متنــوع بــودن عکس هــا در زمینه هــای مختلــف اشــاره کــرد. از ایــن رو 
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شــما می توانیــد بــه ســادگی بــا توجــه بــه موضــوع خــود، مناســب ترین و بهتریــن 

ــاده تر  ــد س ــما می توانی ــایت، ش ــن س ــت در ای ــا عضوی ــد. ب ــدا کنی ــا را پی عکس ه

بــه عکس هــا دسترســی داشــته باشــید. بــا کلیــک بــر روی عکس هــای ایــن ســایت 

می توانیــد اطاعاتــی همچــون نــوع دوربینــی کــه عکــس بــا آن گرفتــه شــده و یــا 

تنظیمــات انتخــاب شــده در هنــگام گرفتــن عکــس را دریافــت کنیــد. 

 

Freepik :2

ــی  ــتوک و گرافیک ــای اس ــود عکس ه ــرای دانل ــایت ها ب ــن س ــک از معتبرتری فری پی

ــای  ــون و فایل ه ــتوک، آیک ــور، اس ــای وکت ــواع عکس ه ــایت، ان ــن س ــت. در ای اس

ــه  ــد ب ــما می توانی ــود. ش ــت می ش ــف یاف ــات مختل ــاز( در موضوع ــه ب PSD )الی

ســادگی بــا عضویــت در این ســایت و کلیــک بــر روی دکمــه “Free Download” انواع 

عکس هــای مختلــف را دانلــود کنیــد. البتــه نــا گفتــه نمانــد کــه تمامــی عکس هــای 
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ایــن ســایت رایــگان نیســتند و برخــی از آن هــا بــا دریافــت هزینــه )بــا خریــد اکانــت 

پریمیــوم ماهانــه( قابــل اســتفاده هســتند. 

خیلــی از کمپانی هــای معتبــر و سرشــناس از جمله مایکروســافت و ناســا، از عکس های 

ــس   ــود عک ــایت دانل ــن س ــای ای ــد. از خوبی ه ــتفاده می کنن ــک اس ــایت فری پی س

رایــگان می تــوان بــه جستســجو بــر اســاس رنــگ اشــاره کــرد کــه می توانــد بســیار 

مفیــد باشــد. 

 

Negative Space :3

ســایت دانلــود عکس هــای رایــگان Negative Space )نگتیــو اســپیس( مجموعــه ای 

از عکس هــای زیبــا و باکیفــت را در موضوعــات مختلفــی همچــون ورزش، معمــاری، 

ــرار می دهــد. ایــن ســایت  ــار شــما ق ــال، فشــن و ... را در اختی ــای دیجیت غــذا، دنی

هــر هفتــه عکس هــای جدیــدی را منتشــر می کنــد کــه شــما می توانیــد بــه صــورت 
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ــال  ــایت و اعم ــتجو در س ــا جس ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــود کنی ــا را دانل ــگان آنه رای

فیلترهــای مختلــف، بــه ســادگی تصاویــر مــورد نظــر خــود را پیــدا کنیــد. می تــوان 

ــود  ــایت های دانل ــر س ــت از اکث ــر کیفی ــایت از نظ ــن س ــای ای ــه عکس ه ــت ک گف

ــی  ــر موضوع ــت در ه ــس باکیفی ــال عک ــرگاه دنب ــن رو ه ــت، از ای ــر اس ــس بهت عک

هســتید، حتمــا بــه ایــن ســایت ســر بزنیــد. 

 

Pixabay :4

ــا  ــای زیب ــگان عکس ه ــود رای ــرای دانل ــایت ها ب ــر از س ــی دیگ ــایت Pixabay یک س

ــداد  ــه تع ــد ب ــما می توانی ــگان ش ــای رای ــود عکس ه ــایت دانل ــن س ــت. در ای اس

ــته  ــی داش ــس( دسترس ــون عک ــش از 1.7 میلی ــتوک )بی ــای اس ــادی از عکس ه زی

باشــید، از ایــن رو شــما می توانیــد هــر آنچــه کــه نیــاز داریــد را در ایــن ســایت پیــدا 

ــرای  ــا ب ــن وب ســایت دارای مجــوز هســتند و اســتفاده از آنه ــای ای ــد. عکس ه کنی

شــما بــه هیــچ عنــوان غیــر قانونــی نیســت. عکس هــای موجــود در ایــن ســایت از 
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کیفیــت باالیــی برخــوردار هســتند، البتــه شــما می توانیــد بــا توجــه بــه نیــاز خــود، 

ــد.  ــود کنی ــا کیفیــت مــورد نظــر خــود دانل عکس هــا را ب

 

 

Dribble :5

ســایت دریبــل )Dribble( یکــی از ســایت هایی اســت کــه بیــش از 6 میلیــون وکتــور 

ــرای  ــد ب ــتر می توانی ــا بیش ــود. از وکتوره ــامل می ش ــف را ش ــات مختل در موضوع

ــا توجــه  ــد ب ــز می توانی ــع نی ــا برخــی مواق ــد، ام ــزی اســتفاده کنی طراحی هــای فانت

ــر وکتورهــای  ــاوه ب ــد. ع ــره ببری ــز به ــور نی ــر وکت ــه ســبک وب ســایتتان از تصاوی ب

ــز  ــر متحــرک )GIF( نی ــه تصاوی ــد ب ــن ســایت شــما می توانی ــا و دلنشــین، در ای زیب

دسترســی داشــته باشــید. 

ــن وب ســایت دارای حــق  ــه اســتفاده از عکس هــای ای ــر اســت ک ــه ذک ــه الزم ب البت

کپــی رایــت هســتند و الزم اســت حتمــا منبــع آنهــا ذکــر شــود. شــما می توانیــد در 
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ایــن ســایت عضــو شــوید و بــر روی عکس هــا کامنــت بگذاریــد و همچنیــن آنهــا را 

الیــک کنیــد. البتــه شــما نیــز می توانیــد عکس هــای خــود را بــه اشــتراک بگذاریــد. 

 

Gratisography :6 

ــد خــاق  ــود عکــس  رایــگان Gratisography توســط هنرمن عکس هــای ســایت دانل

نیویورکــی بــه نــام آقــای رایــان مک گاِیــر )Ryan McGuire( گرفتــه شــده اند. 

عکس هــای ایــن ســایت خاقانه تــر از ســایر وب ســایت ها اســت و تصاویــر عجیــب 

ــر  ــد. تصاوی ــذب می کن ــود ج ــه خ ــما را ب ــر ش ــًا نظ ــایت قطع ــن وب س ــذاب ای و ج

موجــود در ایــن ســایت بــا کیفیــت باالیــی ارائــه شــده و شــما می توانیــد بــه صــورت 

ــود کنیــد. شــما می توانیــد تصاویــر  رایــگان و بــدون نیــاز بــه عضویــت آنهــا را دانل

ــق  ــما طب ــر ش ــه تصاوی ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــد، البت ــتراک بگذاری ــه اش ــز ب ــود را نی خ

قوانیــن و ضوابــط خاصــی انتشــار داده خواهنــد شــد. 
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ISO Republic :7

 ISO ،یکــی دیگــر از ســایت های ارائــه دهنــده عکس هــای باکیفیــت و جــذاب

Republic  اســت. ایــن ســایت دانلــود عکــس  رایــگان تنــوع زیــادی از انــواع مختلــف 

عکس هــا را ارائــه داده اســت تــا طراحــان، توســعه دهندگان، وباگ نویســان، 

ــال  ــی فع ــبکه های اجتماع ــه در ش ــی ک ــن تیم های ــا و همچنی ــان، کپی رایتره بازاریاب

ــن  ــای ای ــر زیب ــد از تصاوی ــد بتوانن ــوا می کنن ــد محت ــه تولی ــا کســانی ک هســتند و ی

ــن  ــذاب ای ــا و ج ــای زیب ــی عکس ه ــودن تمام ــگان ب ــد. رای ــتفاده کنن ــایت اس س

وب ســایت کمــی دور از انتظــار اســت. امــا شــما می توانیــد بــا توجــه بــه نیــاز خــود، 

بــه صــورت رایــگان عکس هــای ایــن ســایت را دانلــود کنیــد و از آنهــا اســتفاده کنیــد. 
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Flickr :8

یکــی از قدیمی تریــن وب ســایت ها در زمینــه ارائــه عکس هــای باکیفیــت و رایــگان، 

ــن  ــما در ای ــت. ش ــو اس ــرکت یاه ــاز آن ش ــب امتی ــه صاح ــت ک ــایت Flickr اس س

ــف  ــات مختل ــت را در موضوع ــر اســتوک باکیفی ــد تصاوی ــور جســتجوگر می توانی موت

بــه ســادگی پیــدا کنیــد و آنهــا را دانلــود کنیــد. عــاوه بــر ایــن همچنیــن می توانیــد 

تصاویــر خــود را نیــز در ایــن ســایت دانلــود عکس هــای رایــگان بــه اشــتراک بگذارید. 

بــرای اینکــه بتوانیــد از تمامــی امکانــات ایــن ســایت اســتفاده کنیــد، الزم اســت در 

آن عضــو شــوید و یــا از طریــق اکانــت یاهــو، الگیــن کنیــد. نکتــه جالــب ایــن اســت 

کــه شــما می توانیــد تصاویــر را در کیفیــت مــورد نظــر خــود دانلــود کنیــد. 
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Pexels :9

ــگانPexels ا اســت. از خاقیت هــای  ــود عکــس رای ــر از ســایت های دانل یکــی دیگ

ــایت های  ــایر وب س ــای س ــن عکس ه ــاب بهتری ــه انتخ ــوان ب ــایت می ت ــن س ای

رایــگان اشــاره کــرد. از ایــن رو شــما مطمئــن خواهیــد بــود کــه بهتریــن عکس هــا 

را دریافــت خواهیــد کــرد. ایــن ســایت یــک موتــور جســتجوگر قــوی دارد کــه پیــدا 

کــردن عکس هــای مــورد نظــر شــما را بســیار ســاده تر کــرده اســت. قابلیــت اشــتراک 

گــذاری تصاویــر از دیگــر خوبی هــای ایــن وب ســایت اســت، عکس هــای موجــود در 

ایــن ســایت توســط طراحــان حرفــه ای در سراســر دنیــا بــه اشــترک گذاشــته شــده اند. 

ــود  ــایت دانل ــای س ــر خوبی ه ــما، از دیگ ــر ش ــورد نظ ــت م ــا کیفی ــس ب ــود عک دانل

عکس هــای رایــگان Pexels اســت. عــاوه بــر کپی رایترهــا و کســانی کــه کار تولیــد 

محتــوا انجــام می دهنــد، کســانی هــم کــه دنبــال عکس هــای خــاص بــرای پروفایــل 

هســتند نیــز می تواننــد از تصاویــر ایــن ســایت بهــره ببرنــد. 
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Picjumbo :10

ســایت دانلــود عکس هــای رایــگان Picjumbo، یکــی از کلکســیون های خــوب 

در دنیــای وب اســت کــه شــامل دســته بندی های کاملــی از انــواع عکس هــای 

باکیفیــت و رایــگان اســت. عکس هــای موجــود در ایــن ســایت بــه صــورت رایــگان 

ارائــه می شــوند، امــا بــا پرداخــت حــق عضویــت، شــما می توانیــد بــه مجموعــه ای 

ــید.  ــته باش ــی داش ــا دسترس ــواع عکس ه ــتر از ان بیش

ــد  ــت می باشــند و شــما می توانی ــد کپی رای ــن ســایت فاق عکس هــای موجــود در ای

ــد.  ــن ســایت اســتفاده کنی ــای ای ــت و زیب ــی آســوده از عکس هــای باکیفی ــا خیال ب

بــرای اینکــه در ایــن ســایت بــه ســایز و کیفیــت اصلــی تصاویــر دسترســی داشــته 

باشــید، الزم اســت بــر روی دکمــه ســبز رنــگ Download Free Photo کــه در پاییــن 

تصویــر قــرار دارد، کلیــک کنیــد. 
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Stocksnap :11

 Stocksnap ــه ــوان ب ــت، می ت ــگان و باکیفی ــود عکــس رای ــر ســایت های دانل از دیگ

اشــاره کــرد. تنــوع زیــاد و جذابیــت باالیــی تصاویــر ایــن ســایت شــما را ســاعت ها 

غــرق خــود خواهــد کــرد. اگــر شــما دنبــال عکس هــای خــاص و منحصــر به فــرد برای 

تولیــد محتــوا و یــا تبلیغــات هســتید، حتمــا بــه این ســایت ســر بزنیــد. از خوبی های 

ایــن ســایت می تــوان بــه وجــود محبوب تریــن و پربازدیدتریــن دســته های تصاویــر 

ــان  ــورد نیازت ــر م ــردن تصاوی ــدا ک ــرای پی ــایت ب ــن س ــتجو در ای ــرد. جس ــاره ک اش

بســیار ســاده اســت. شــما می توانیــد بــا توجــه بــه نیــاز خــود، عکس هــا را بــا ســایز 

ــد.   ــود کنی ــان دانل دلخواه ت
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Burst :12

ــان و  ــعه دهندگان، کارآفرین ــان، توس ــگان Burst طراح ــس رای ــود عک ــایت دانل در س

باگرهــا می تواننــد بــه گســترده ای از انــواع عکس هــای باکیفیــت و عالــی دسترســی 

داشــته باشــند. عکس هــای موجــود در ایــن ســایت بــرای کســب و کارهــای اینترنتــی 

ــای  ــج عکس ه ــه پکی ــادگی ب ــه س ــد ب ــما می توانی ــت. ش ــده آل اس ــه ای ای گزین

مرتبــط بــا کســب و کارتــان دسترســی داشــته باشــید. عکس هــای موجــود در ایــن 

ســایت را می توانیــد در وب ســایت، اینســتاگرام و یــا وبــاگ خــود بارگــزاری کنیــد. 

دســته بندی های مختلــف ایــن وب ســایت، پیــدا کــردن تصاویــر را بــرای شــما بســیار 

ســاده کــرده اســت. شــما در هنــگام دانلــود تصاویــر از ایــن وب ســایت می توانیــد بــا 

توجــه بــه نیــاز خــود، رزولوشــن بــاال و یــا پاییــن را انتخــاب کنیــد.
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LibreShot :13

 Martin( شــامل عکس هــای بی نظیــر و زیبــای مارتیــن وِرل LibreShot ســایت

Vorel( اســت کــه بســیار خاقانــه و جالــب هســتند. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن هنرمند 

دیــد منحصربفــردی نســبت بــه جهــان دارد، نمونــه آثــارش در کمتــر ســایتی دیــده 

شــده اســت. ایــن هنرمنــد نســخه باکیفیــت و رایــگان ایــن عکس هــا را در اختیــار 

تمامــی کاربــران قــرار داده تــا بتواننــد بــا توجــه بــه نیــاز خــود از آنهــا بهــره ببرنــد. 

ایــن هنرمنــد عکس هایــی در موضوعــات مختلــف همچــون معمــاری، غــذا، طبیعــت 

و ... را در ســایت دانلــود عکــس  رایــگان LibreShot ارائــه داده اســت. 

 

14



20 سایت برای دانلود عکس  رایگان اما با کیفیت

www.modireweb.com

Life of Pix :14

ــه  ــاال اســت ک ــت و وضــوح ب ــوم از عکس هــای باکیفی ــک آلب ســایت Life of Pix ی

ــان  ــت و عکاس ــده اس ــاد ش ــانش ایج ــی و عکاس ــی کانادای ــس بازاریاب ــط آژان توس

ــورت  ــه ص ــگان ب ــود عکس رای ــایت دانل ــن س ــد. ای ــت می کنن ــادی در آن فعالی زی

هفتگــی عکس هــای جدیــد را انتشــار می دهــد. عکس هــای موجــود در ایــن ســایت 

ــای  ــر عکس ه ــرد. اگ ــرار می گی ــدان ق ــار عاقه من ــگان در اختی ــًا رای ــورت کام ــه ص ب

بی نظیــر و زیبــا را بــرای تولیــد محتــوای خــود نیــاز داریــد، حتمــا بــه ایــن ســایت 

ســر بزنیــد. شــما می توانیــد بــه گســتره ای از عکس هــای خارق العــاده و بــا کیفیــت 

ــر عکــس، ویدیــو و کلیــپ هــم در ایــن ســایت  دسترســی داشــته باشــید. عــاوه ب

ارائــه شــده اســت. 

15



20 سایت برای دانلود عکس  رایگان اما با کیفیت

www.modireweb.com

 

pictography :15

ــدا  ــت را در آن پی ــا کیفی ــای ب ــد عکس ه ــه می توانی ــایت هایی ک ــر از س ــی دیگ یک

کنیــد، pictography  اســت. ایــن ســایت دانلــود عکــس رایــگان ســعی کــرده اســت 

ــا  ــد ب ــما بتوانی ــا ش ــد ت ــه ده ــی را ارائ ــای مختلف ــته بندی ه ــی در دس عکس های

ــم  ــایت ه ــن س ــد. ای ــود کنی ــر را دانل ــورد نظ ــای م ــود، عکس ه ــاز خ ــه نی ــه ب توج

ــد.  ــرار می ده ــما ق ــار ش ــگان در اختی ــه رای ــاال و البت ــت ب ــا کیفی ــا را ب عکس ه
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Flaticon :16

اگــر از آن دســته از افــرادی هســتید کــه دنبــال آیکون هــا هســتید، حتمــا بــه ســایت 

Flaticon ســر بزنیــد. ایــن ســایت مجموعــه کاملــی از انــواع آیکون هــای زیبــا و الیــه 

بــاز را ارائــه داده اســت. شــما در هــر موضوعــی کــه ســرچ کنیــد، بــه یــک مجموعــه 

از آیکون هــا دسترســی خواهیــد داشــت تــا بتوانیــد بــا توجــه بــه نیــاز خــود، آیکــون 

ــه صــورت  ــد هــم ب ــد. شــما می توانی ــود کنی ــگان دانل ــه صــورت رای ــورد نظــر را ب م

پــک و هــم بــه صــورت تکــی آیکون هــای مــورد نظــر خــود را دانلــود کنیــد. 

مطلب مرتبط: آشنایی با انواع آیکون + معرفی 5 سایت دانلود رایگان آیکون
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Reshot :17

Reshot هــم ماننــد ســایر ســایت دانلــود عکــس رایــگان کــه معرفــی کردیــم، منبــع 

خوبــی بــرای دانلــود عکس هــای باکیفیــت اســت. تصاویــر ایــن ســایت کامــا رایگان 

ــن  ــوب ای ــای خ ــع، از عکس ه ــر منب ــدون ذک ــد ب ــما می توانی ــده اند و ش ــه ش ارائ

ــما  ــت و ش ــان اس ــیار آس ــایت بس ــن س ــتفاده از ای ــد. اس ــتفاده کنی ــایت اس وب س

ــد.  ــود کنی ــر مــورد نظــر خــود را دانل ــه عضویــت، تصاوی ــاز ب ــدون نی ــد ب می توانی

 

 
Jay Mantri :18

 Jay Mantri هنرمنــد معــروف » مانتــری« گالــری عکس هــای ارزشــمندش را در ســایت

جمــع آوری و در اختیــار عمــوم قــرار داده اســت. مجموعــه آثــار ایــن هنرمنــد بســیار 

حرفــه ای و باکیفیــت هســتند. ایــن هنرمنــد بیشــتر بــر روی عکاســی از طبیعــت کار 
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کــرده اســت، از ایــن رو اگــر در تولیــد محتــوای خــود بــه تصاویــر مناظــر طبیعــت نیاز 

داریــد، بــه ایــن ســایت ســر بزنیــد. 

 

Freestocks :19

ــت  ــاس، طبیع ــد و لب ــاری، م ــات، معم ــون حیوان ــی همچ ــه موضوعات ــر در زمین اگ

ــال عکس هــای رایــگان و باکیفیــت هســتید،  ــوژی و مــواد غذایــی دنب گــردی، تکنول

ــرای  ــود عکــس رایــگان Freestocks ســر بزنیــد. شــما می توانیــد ب ــه ســایت دانل ب

ــتفاده  ــتگ ها اس ــط هش ــتجو توس ــود از جس ــر خ ــد نظ ــای م ــردن عکس ه ــدا ک پی

کنیــد. 

ــبکه های  ــتگ را در ش ــن هش ــه بهتری ــت و چگون ــتگ چیس ــد: هش ــتر بخوانی بیش

ــازیم؟ ــی بس اجتماع
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Freeimages :20

ــت  ــا کیفی ــای ب ــده عکس ه ــه دهن ــی ارائ ــایت های قدیم ــی از س Freeimages یک

اســت کــه تصاویــر ایــن ســایت هــم بــه صــورت رایــگان و هــم بــه صــورت پولــی 

ــه  ــگان ب ــای رای ــود عکس ه ــایت دانل ــن س ــر ای ــد. تصاوی ــما می گیرن ــار ش در اختی

ــود  ــد را دانل ــر جدی ــد تصاوی ــما می توانی ــوند و ش ــت می ش ــی آپدی ــورت هفتگ ص

ــاده تر از  ــد س ــما بتوانی ــا ش ــود ت ــب می ش ــایت موج ــن س ــت در ای ــد. عضوی کنی

ســایت اســتفاده کنیــد و بــا طراحــان نیــز تعامــل کنیــد. بــا اســتفاده از تگ هــا، شــما 

ــد.  ــدا کنی ــه ســادگی پی ــورد نظــر خــود را ب ــر م ــد تصاوی می توانی
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جمع بندی

ــای  ــواع عکس ه ــده ان ــه دهن ــر ارائ ــایت برت ــم 20 س ــعی کردی ــه س ــن مقال در ای

باکیفیــت را معرفــی کنیــم تــا شــما بتوانیــد در کنــار موتــور جســتجوگر گــوگل، بــرای 

تولیــد محتــوای خــود، از ســایت دانلــود عکــس رایــگان اســتفاده کنیــد. اکثــر ایــن 

ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــت ندارن ــی رای ــتند و کپ ــگان هس ــایت ها رای س

ــد و از  ــه کنی ــورد اســتفاده خــود را تهی ــه کاری خــود، لیســتی از ســایت های م زمین

ــرای تولیــد محتــوا اســتفاده کنیــد.  آنهــا ب
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