
 

 

 ساخت آبنما در فضای سبس

 ،یکی از ػٌاصر اصلی ّ دیاتی در)ding a fountain in the green spaceBuil(ساخت آبنما در فضای سبس

تخش دیگر تَ هٌظْر ایجاد ّ خلك  ،ّجْد آب اضت کَ لطوتی از آى هٌذصرا ترای آتیاری،دفاظت گیاُاى ّ محوطه سازی

زیثایی در طرادی هْرد اضتفادٍ لرار هی گیرد. ّلی آًچَ کَ هْرد تْجَ اضت ّجْد ّ تاثیر آب از دیذگاٍ داًش پژُّاى 

 .دْضچَ ّ دْض( اضت)آب نماها ،زیثایی ّ تٌْع در هذْطَ،از لثیل تشکیل

آب در دال درکت کَ فرّ هیریسد لطرٍ لطرٍ هی چکذ،هْج هی زًذ،هی ریسد یا هیپاشذ،هی تْاًذ تر جٌثش ّ ُیجاى 

 .هذْطَ تیفسایذ

 .هی تْاًٌذ تَ همذار زیادی در خٌک کردى ُْای هذل تاثیر داشتَ تاشذ آبنماها فْارٍ ُا ّ

ضاخت تِتریي ّ زیثاتریي آتٌوا ُا تَ صْرت ضفارشی هی تاشذ.جِت اطالػات تیشتر تا  گرٍّ هؼواری آرضص از خذهات

 .تماش بگیرید 09127927904،09300145131 شوارٍ تواش

 ساخت آبنما در فضای آموزشی و مدارش

رشکلی،خْد تَ ًذْی در هتؼادل کردى درجَ درارت تَ ُ آبنما در فضاهای آموزشی و مدارش از طرف دیگر ّجْد

ُْا،تاهیي رطْتت ًطثی جِت گیاُاى ّ ایجاد طراّت خاص هْثر هی تاشذ کَ ًتیجتا هجوْػَ ایي ػْاهل از یکٌْاختی ّ 

 .خشکی هذْطَ هی کاُذ

 .دتَ شکلِای هختلف کَ جٌثَ تسئیٌی داشتَ تاشذ،تطتگی کاهل تَ رّق ّ ضلیمَ طراح دار طراحی آبنما

تٌاترایي اگر ضاخت آب ًوا را ترای خلك زیثایی در فضای پرّرشی اضتفادٍ ًوایین هی تْاى از شیة ُا در زّایای هختلف 

،هٌظرٍ زیثایی را ایجاد کردٍ یا تا آبنما تا تکار تردى ضٌگ چیي در طْل هطیر تا لطؼاتی از تراّرتي،در ارتفاػِای هختلف

یک هتر هرتغ ادذاث ًوْد ّ در اطراف آى ضکْتٌذُایی تَ هٌظْر گلکاری پذیذ  ایجاد،دْضچَ ُایی تا اتؼاد کوتر از

 .هی افسایذ محوطه سازی باغ آّرد.کَ خْد تَ ًْػی تر زیثایی

 ساخت انواع آبنما 

یکی دیگر از ػْاهل تسییٌی، تلفیمی ّ ارتثاطی تا هذیظ کَ تَ ًذْی در فضا ّ هکاى هذْطَ فضاُای پرّرشی هْثر هی 

 .، در شکل ُای هختلف ُر کذام از ًظر هؼواری تاتغ اصْل هؼیي ّ خاص خْد هی تاشٌذآبنما.هی تاشذ انواع آبنما ها افتذ

از لثیل چراؽ ُای رًگارًگ هخصْص داخل آب ، فْارٍ ُا هتٌْع ،گاُی  آتٌوا ُا دارای ػوك کن تر ّ تا تسییٌات هذرى

جایگاُی ترای گیاُاى آتی ّ تاغچَ ُا ّ فضای ضثس در کٌار یا در ّضظ آى تْدٍ ّ اشکال آى ُا هی تْاًذ از اصْل ٌُذضی 

 .از فرم ُای ٌُذضی هتفاّت اضتفادٍ شذٍ اضت  طراحی محوطه و آبنماهای هٌظن پیرّی کٌٌذ.در

ّجْد دارد اشکال هختلفی از آى ضاختَ هی شْد.شکل ّ تؼییي  آبنما تردطة شرایظ ،اهکاًات زهیي ّ ُذفِایی کَ از ایجاد

خْد تطتگی تَ هْفمیت زهیي ّ ُواٌُگی تا دیگر ػْاهل هذْطَ آهْزشی ّ پرّرشی دارد.تٌاترایي هی تْاًٌذ  آبنما هذل

 .کاهال جٌثَ ضلیمَ ّ اتتکار طراح داشتَ تاشذ

ّلتی کَ ُْا تطیار گرم اضت ّ تَ خصْص ّلتی کَ ُْا خشک اضت،خٌک کردى ُْا از طریك تثخیر آب هی تْاًذ در 

 .ایجاد آضایش در هذْطَ ترای اضتفادٍ کٌٌذگاى هْثر تاشذ

 در ساخت آبنما ها  مصالح ساختمانی

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ7fvH2KvmAhVgThUIHR2_DkwQFjASegQIAxAI&url=https%3A%2F%2Fnaturesacred.org%2Ffountains-in-urban-green-spaces%2F&usg=AOvVaw39SA4nTeYItJgGt9d8HBpl
https://arsesgrp.com/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7/
https://arsesgrp.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://arsesgrp.com/
https://arsesgrp.com/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ba/


 

 

هتٌْع تاشذ. تذیي  آبنما َ ّ شکلتَ کار هی رّد ،هی تْاًذ تردطة خْصیات هٌطم آبنماها هصالذی کَ ترای ضاختواى

ترتیة کَ ترخی از آتٌوا ُا از آجر ،ضیواى،تتي ّ دیگر هصالخ ضاختواًی کَ تَ خْتی غیر لاتل ًفْر ُطتٌذ ضاختَ هی شْد. 

ُایی را کَ هی ضازًذ شکل ّ دالت طثیؼی تَ آى هی دٌُذ ّ در کٌارٍ ُای تیرًّی آى ، گلکاری هی ًوایٌذ تَ  آبنما گاُی

 .ُایی کَ فرم ٌُذضی دارًذ ،آتٌوا را تا تتي درضت هی کٌٌذ آبنما لی در هْردطْر ک

تَ هٌظْر تسییي در رّی دیْارٍ ُا، کف ، لثَ ّ پاشْرٍ ُای آى هی تْاى از ضٌگ ُای تراّرتي ،هرهر، ضراهیک ، کاشی 

 .، للٍْ ضٌگ ّ... اضتفادٍ ًوْد

 .ز آجر ّ ضیواى اضتفادٍ ّ ضپص تسییٌات فْق را تَ کار هی ترًذدر دالی کَ در طرح ُایی کَ خطْط آى ُا هٌذٌی اضت ا

 ابعاد ساخت آبنما

ُا ًثایطتی زیاد تاشذ ّ هؼوْال ػوك را تراتر تا ارتفاع آب  آبنما ػوك: ُواى طْر کَ لثال تْضیخ دادٍ شذ ػوك .1

 .رًذضاًتی هتر در ًظر هی گی 02هْرد ًظر تَ ػالٍّ 

ّجْد دارد اشکال هختلفی تا پٌِای هتٌاضة تا  آبنما اهکاًات زهیي ّ ُذف ُایی کَ از ایجاد  پٌِا:تردطة شرایظ .0

هؼوْال تراتر ّادذ هْرد ًظر تَ ػالٍّ دّ تراتر ضخاهت دیْارٍ ُا  آبنما هْلؼیت هذل ،از آى ضاختَ هی شْد.پٌِا

 .اضت

ی آى آهادٍ هی کٌٌذّ تٌاترایي الزم اضت تَ ًذْی ضاختواًی آى تْجَ را لثل از دیْارٍ ُا کف آبنما : کف آتٌواُا .3

 .شْد

 ٍلشر ػیك از ضٌگ ریس 

  ضاًتی هتر از تتي کن ضیواى 5لشر تا ضخاهت 

 پْشش تیرًّی یا ًِایی از تتي 

 هصالخ ضاختواًی هتٌْػی تَ تازار ػرضَ شذٍ، ک آبنماها شیة کف آتٌوا ػایك تٌذی: اهرّزٍ تر ای ػایك تٌذی ، َ

 .هٌِذضیي ضاختواى تَ ٌُگام اجرا از آى ُا اضتفادٍ هی کٌٌذ

 


