
 

 

 ساخت آبنما باغی

،هطوئٌبً یک ّیژگی صیجب ّ چطن ًْاص دس یک ثبؽ است .آة جبسی اثش آسام ثخص  (Fountain Making)سبخت آثٌوب ثبغی

 داسد ، ایٌطْس ًیست؟

کَ چشا هب ایي صذا سا آسام ّ آساهص ثخص هی داًین ، اهب هي کبهالً هطوئي ُستن کَ تمشیجبً کل جوؼیت جِبى   هي ًوی داًن

 .اثشات تسکیي دٌُذٍ سا احسبط هی کٌٌذ

سطْثت ًسجی جِت گیبُبى ّ ایجبد طشاّت خبظ هْثش هی   ّجْد آة دس ثبؽ ثَ ًحْی دس هتؼبدل کشدى دسجَ ُْا ،تبهیي

 . َ ًتیجتب هجوْػَ ایي ػْاهل اص یک ًْاختی ّ خطکی هحیظ هی کبُذثبضذک

 ساخت انواع آبنما باغی

تش اص حْض ّ حْضچَ ُب است ّ ثب تضئیٌبت هذسى اص لجیل چشاؽ ُبی سًگبسًگ هخصْظ داخل داسای ػوك کن  آبنما ها

آة،فْاسٍ ُبی هتٌْع ،گبُی جبیگبُی ثشای گیبُبى آثی ّ ثبغچَ ُبیی دس کٌبس یب دس ّسظ آى ثْدٍ ّ اضکبل آى ُب کن تش اص 

اضبسٍ کشد کَ دس اداهَ  بنما باغی سنگیآ هی تْاى ثب انواع آبنما اصْل ٌُذسی هٌظن پیشّی هی کٌٌذ. اص جولَ اص

 .سا هطبلؼَ هی فشهبییذ آبنما باغی تْضیحبتی دس هْسد

ثیطتش اص اضکبل تغیییش ضکل یبفتَ ٌُذسی استفبدٍ هی ضْد.دسحبلی کَ دس اًْاع حْضچَ ُبی ثبغی ّ ثبغچَ ای  آبنما ها دس

شثغ ،هستطیل ،دایشٍ،ثیضی ّ لْصی سبختَ هی ضذ. دس لذین هخصْصب دس ایشاى داسای ػوك لبثل تْجِی ثْدٍ ّ ثَ اضکبل ه

ایي گًَْ حْض ُب کوتش اص گیبُبى آثضی استفبدٍ ضذٍ ّ فمظ ثَ پشّسش ًْػی هبُی لشهض ثَ ػٌْاى تفٌي ّ صیجبیی اکتفب هی 

 .کشدًذ

ثب دیگش ػْاهل خْد ثستگی ثَ هْلؼیت صهیي ّ ُن اٌُگی  ایجاد آبنما ثشحست ضشایظ ّ اهکبًبت صهیي ّ ُذف ُبیی کَ اص

 .ثبؽ داسد . ثٌبثشایي هی تْاًذ کبهال جٌجَ سلیمَ ّ اثتکبس فشدی داضتَ ثبضذ

اص هصبلحی هبًٌذ اًْاع للٍْ سٌگ ُب ی سًگیي ُوشاٍ ثب هالت سیوبًی یب سٌگ ُبی هشهشی ّ  ساخت انواع آبنما ها دس

جشیبى داسد اص هْصاییک ّ سشاهیک استفبدٍ  دیْاسٍ ُبی ثتٌی استفبدٍ کشد ّ گبُی دس لسوت ُبیی کَ آة ثَ صْست ضشٍ

 .هی ضْد

 ساخت آبنما سنگی باغی

 ت آبنما سنگیساخ  یکی دیگش اص ػْاهل تضئیٌی ،تلفیمی ّ استجبطی ثب هحیظ کَ ثَ ًحْی دس فضب ّ هکبى ثبؽ هْثش است

ُب سا دس صثبى فبسسی ثب تْجَ ثَ سّاثظ سٌتی کَ سیٌَ ثَ سیٌَ اًتمبل یبفتَ حْض ّ حْضچَ هی  آبنما هی ثبضٌذ. ایي ًْع

ثب یکذیگش فشق ُبیی داسًوذ ،دسحبلی کَ ُش دّ فضبیی یب اًجبسی (ابنما/گْیٌذ ّ ّلی دس حمیمت ایي دّ )حْض ّ حْضچَ،

 .اص آة است

 ما باغیخرید و ساخت آبن

هی چکذ ،هْج هی صًذ،یب هیپبضذ،هی تْاًذ ثش جٌجص ّ ُیجبى هحْطَ ّ ثبؽ   آة دس حبل حشکت فشّ هی سیضد لطشٍ لطشٍ

 .ضوب ثیفضایذ فْاسٍ ُب ّ آثٌوب ُب ثَ همذاس صیبدی دس خٌک کشدى ُْای هحل هْسد ًظشتبى تبثیش هی گزاسد

 ساخت آبنما اضتَ ثبضذ ثستگی ثَ رّق ّ سلیمَ ضوب داسد. ثٌبثشایي دسثَ ضکلِبی هختلف کَ جٌجَ تضییٌی د خرید آبنما باغی

هی تْاًین اص ضیت ُب دس صّایبی هختلف ثب ثکبس ثشدى سٌگ چیي دس طْل هسیش ثب لطؼبتی اص تشاّستي ،دس استفبػِبی 

https://www.youtube.com/watch?v=nigBXcys2PE
https://arsesgrp.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/
https://arsesgrp.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/
https://arsesgrp.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://arsesgrp.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d9%86%d9%85%d8%a7/


 

 

ّ دس اطشاف آى سکْ ُبیی  هختلف سا ایجبد کٌین یب ایٌکَ ثب ایجبد حْضچَ ُبیی ثب اثؼبد کوتش اص یک هتش هشثغ احذاث ًوْد

 .ثَ هٌظْس گلگبسی پذیذ آّسد

 .صذای اهْاج آة،ّ ضکستي اهْاج ُوَ تصْیش سا رُي پش سًگ تش هی کٌذ

 خرید و ساخت آبنما باغی ارزان

داسیذ ، هی   لیوت همذهبتی تصوین هی گیشیذ یب تصوین ثَ سبختي خْد آثٌوب سا خرید یک آبنما ارزان ایي کَ آیب ضوب ثشای

اُیذ اص ایي ّیژگی ُبی صسق ّ ثشق داس کَ هِوتشیي ػٌصش طجیؼت سا ثشجستَ هی کٌذ ، الِبم ثگیشیذ. هب ضوب دس ایي خْ

 .توبط ثگیشیذ (سسگروه معماری آر) هؼمْلَ ثَ ثِتشیي ًحٍْ یبسی هی کٌین فمظ کبفیست ثب هب

 قیمت ساخت آبنما باغی

 .ثَ صْست کبهال سفبسضی هی ثبضذ انواع آبنما  ثِتشیي ّ ثبکیفیت تشیي ّ هذسى تشیي ری آرسس سازندهگروه معما

کٌیذ.خْضحبل هیطْین کَ ضوب دس  کلیک قیمت آبنما باغی اص جولَ قیمت ساخت انواع آبنما جِت اطالػبت ثیطتش ّ دسیبفت

 . طشاحی صیجبتشیي هحْطَ ثبؽ ّ... یبسی کٌین

 

 

https://arsesgrp.com/
https://arsesgrp.com/contact/

