
 

 

 برکو

تَ اضکال هٌظن ّ غیز هٌظن ،تا اػواق هختلف در ًشدیکی هٌطمَ جٌگل کاری،در ّسط پارک یا در کٌار  )Pond(تزکَ

سطْح گل کاری ّسیغ ساختَ هی ضْد.گیاُاًی کَ داخل یا ًشدیک تزکَ کاضتَ هی ضًْذ تایستی کاهال تا خطْط ّ گلِای 

جٌذ هْرد تزکَ ّ ًذٍْ ساخت یک تزکَ هصٌْػی را در ایي همالَ تْضیذاتی اس   تشئیٌاتی هٌطمَ ُن آٌُگی داضتَ تاضذ.

 :ارائَ هیذُین

 برکو ىای مصنوعی

هٌظن کَ یا دریاچَ ُا تَ اضکال ًا برکو در هذل ُایی کَ آب فزاّاى در دستزص هی تاضذ،هؼوْال برکو ىای مصنوعی

 .خطْط داضیَ آى تَ ًظز طثیؼی جلٍْ ًوایذ،ادذاث هی کٌٌذ

 .ساًتی هتز اس سطخ ساختواى ُای اطزاف پاییي تز هی گیزًذ 005تا  05اخیزا سطخ آب دریاچَ ُا را دذّد 

دذاث هی تزای سِْلت در اهز تزدد ّاهکاى استفادٍ تیطتز اس دریاچَ ُا ،در اطزاف آى خیاتاى ُایی هٌظن یا غیز هٌظن ا

 .ضًْذ

را اضغال کزدٍ تاضذ، هٌاسة است در ّسط آى یک یا چٌذ جشیزٍ تَ  محوطو باغدر صْرتی کَ دریاچَ سطخ تشرگی اس

 .هختلف تشئیي ًوایٌذضکل ًاهٌظن ادذاث ّ تا گیاُاى 

تزای دفظ دجن آب ّ هذیط سیست هْجْدات ّ گیاُاى هْجْد در دریاچَ،السم است اس چٌذ ًمطَ تْسط هجزائی آب ّارد 

 برکو ىای مصنوعی دائوا در آى جزیاى داضتَ تاضذ.ػوك آبنما تزکَ ضذٍ ّ اس یک یا چٌذ هجزا آب خارج گزدد،تَ ًذْی کَ

 .هتز هی تاضذ0.0هؼوْال 

تزای ایجاد ارتثاط تیي دّ طزف ًِز ُا ،ایجاد ارتثاط تیي دّ طزف دریاچَ )تزکَ( تزدسة  محوطو ضازی طْر کلی درتَ 

گیزد پل ُایی ساختَ هی ضْد،ػزض ّ طْل پل تایستی هتٌاسة تا هْلؼیت خیاتاى ُا ّ  ضکل ّ فزهی کَ طزاح در ًظز هی

 .سطخ تزکَ ّ ًِز ُا تاضذ

تایستی هتذکز ضذ کَ گاُی ایي پل تَ ُیچ ّجَ تَ هٌظْر تزدد ّ ارتثاط ًوی تاضذ،هٌذصزا جِت خلك سیثایی ادذاث هی 

 .گزدد

ایجاد هکاى تفزیخ ّ استفادٍ تیطتز اس اًْاع لایك ُای هْتْری ّ پایی هی تاضٌذ تزای  برکو ىای بسرگ در هذْطَ ُایی کَ

 .استفادٍ هی ضْد

 نحوه ضاخت یک برکو

 

اس  ضاخت اضتخرىایی تزای اّلیي تار هی تْاًٌذ خاکثزداری ّ  محوطو ضازان تا استفادٍ اس ّسایل هؼوْل خاًگی ّ تاغی ،

 .گالي را هذیزیت کٌٌذ 055تا  055

ًْار اًذاسٍ   چزر دستی،تیل گزد،  ،تیل هزتغ، ،گچ یا اسپزی رًگ ضیلٌگ طٌاب یا تاؽ :هْارد هْرد ًیاس تزای ساخت تزکَ

 سطخ گیزی

یک تختَ هستمین تَ اًذاسٍ کافی طْالًی کَ طْل تزکَ را پْضص دُذ ، آجز یا سٌگ ُای ضي ُای سیثا ، ضي کص،

 تلوثَ، فیلتز لْلَ ، لْلَ ّ اتصاالت  سٌگیي
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اکٌْى سهاى آى رسیذٍ است کَ ساخت تزکَ خْد را ضزّع کٌیذ. اتتذا تایذ تذاًیذ کَ تا چَ دذ ػویك خْاُذ تْد. ایي تستگی تَ 

  .ز خزیذاری کزدٍ تاضیذایي دارد کَ چَ ًْع آست

ّجْد دارد: اس لثل ضکل گزفتَ ّ اًؼطاف پذیز. ادتواالً ضوا در فزّضگاٍ ُای هٌشل ّ تاؽ ، ًْع اس  برکو منصنوعی دّ ًْع

 .لثل ضکل گزفتَ را دیذٍ ایذ. آًِا تَ اضکال ، اًذاسٍ ُا ّ ػوك ُای هختلفی هی آیٌذ ، اها خاللیت ضوا را هذذّد هی کٌٌذ

تا  .تصوین گزفتیذ چَ ًْع تزکَ ای را هی خْاُیذ ّ هکاى هٌاسثی تزای آى پیذا کزدٍ ایذ ، سهاى ساخت آى است اکٌْى کَ

اگز اس استخز اس پیص ساختَ استفادٍ هی کٌیذ ، آى را تَ صْرت ّارًَّ هذْطَ خْد لزار دُیذ ّ  .تزسین ضکل ضزّع کٌیذ

ز اس تْش اًؼطاف پذیز استفادٍ هی کٌیذ ، اس یک طٌاب یا ضیلٌگ تاؽ اگ .تا گچ یا اسپزی رًگ آى را در اطزاف آى تپاضیذ

 .تزای ضکل دادى تَ طزح اصلی خْد استفادٍ کٌیذ

 .تْضیخ دادٍ ضذ ضاخت یک برکو تمزیثا هزادلی اس

ساسًذٍ تِتزیي ّ  گروه معماری آرضص .ُای سیثاتز ّ هذرى تز تا تْجَ تا سلیمَ ضوا تا ها تواص تگیزیذ ضاخت برکو تزای

 .سیثاتزیي تزکَ ُای هصٌْػی در هذْطَ هْرد ًظز ضوا هی تاضذ
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