
 

 

 محوطً سازی باغ میوي

، طراحی باغ ّ چطن اًذاصُای صیثا دس  ، تشای ایجاد تٌْع)caping the fruit gardenLands(هذْطَ ساصی تاؽ هیٍْ

ّ  ٌا آالچیق هخػْغا دس صهیي ُای ضیة داس ّ ًاُوْاس تایذ اص ػٌاغش ساختواًی هاًٌذ دیْاسُا ، ًشدٍ ُا ّ داستست ُا ّ

، اص محوطً سازی باغ میوي ، پلَ ّ تشاط ُا ، ًْس پشداصی هٌاسة ّ ... استفادٍ ًوْد. دساستخر ّ( آبىما )آب وما ّ  دْؼ

 .ّ استخش ،پلَ ّ تشاط ، ًْسپشداصی هٌاسة ّ.. تشای صیثایی استفادٍ هی کٌٌذ آبىما ًشدٍ ،دْؼ ّ

 ساخت دیوار در محوطً سازی باغ میوي

اص فشسایص خاک،هخػْغا دس ضیة ُای تٌذ جلْگیشی هی کٌذ ّ یا تَ ػٌْاى ادذاث دیْاس دس یک تاؽ ػالٍّ تش صیثایی، 

تادگیش استفادٍ هی ضْد. دس یک هذیظ ضِشی،یک دیْاس هی تْاًذ کاستشدُای گًْاگًْی داضتَ تاضذ. دیْاسُا تشدسة ًْع 

 :هػالخ ساصًذٍ تمسین تٌذی هی ضًْذ

 دیواري ٌای سىگی

ست اتتذا اص لطؼات تضسگ سٌگ ّ تَ تذسیج کَ استفاع دیْاس تاال هی سّد اص لطؼات تشای ادذاث ایي گًَْ دیْاسٍ ُا الصم ا

 .کْچکتش استفادٍ ضْد

ّ تَ غْست خطکَ چیي غْست   ّ یا تذّى هالت  اتػال سٌگ ُا تا هالت اتػال دٌُذٍ د تیي سٌگ ُا ّ یا تیي سٌگ ُا

 .هی گیشد

 .تشکیثی اص گل ُای هتٌْع سّی دیْاسٍ ُا داضت تا کاضت گیاُاى هٌاسة سّی دیْاسٍ ُا هی تْاى هاٍ ُا

 دیواري ٌای بتىی

ساخت ایي ًْع دیْاسٍ ُا تَ تٌِایی جالة ًیست ّلی هی تْاى تا تَ کاس تشدى سٌگ دس آى ُا تَ هٌظْس تْلیذ 

ی تختَ سٌگ ّ تا کاضت اًْاع گیاُاًی کَ دس التَ ال  تشجستگی،دفشٍ ُایی ایجاد ًوْد کَ دس آى ُا خاک تاغثاًی ، سیختَ

 .ُا سضذ هی کٌذ،اى ُا سا تضییي ًوْد

 دیواري سفالی

دس ایي هْسد اص لطؼات سفالی تشای ساختي دیْاسٍ ُای صیٌتی تَ اًذاصٍ ُای کْچک استفادٍ هی ضْد کَ تسیاس جالة تْدٍ ّ 

 .تیي لطؼات سفالی یک هالت ضخین سیختَ هی ضْد

 دیواري ٌای آجری سفالی

اص اًْاع آجش تا اضکال هختلف ّ اتؼاد هتغییش دس ساخت ایي گًَْ دیْاسُا استفادٍ هی ضْد.گاُی دس التَ الی دیْاسُا،گیاُاى 

 .چسثٌذٍ ًیض کاضتَ هی ضْد

 دیواري ٌای چوبی

هی تْاى دس تخطی اص صهیي ُای ضیة داس تا تَ کاس تشدى لطؼات چْتی یا تاهثْ کَ لسوتی اص آى سا دس خاک فشّ هی کٌٌذ،

تَ صهیي ضکل داد ّ اًْاع دیْاسٍ ُا ّ تشاط تٌذی ُا سا پذیذ آّسد.استفاع ایي گًَْ دیْاسُا تشدسة ضیة صهیي ّ ًْع گیاٍ 

 .هْسد ًطش هتغییش است
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 دیواري ٌای سبس یا پرچیه ٌا

است.پشچیي تیطتش دس  دیْاسٍ ُا تا گیاُاى ُویطَ سثض پشچیي هی گْیٌذ.پشچیي ُا تش دسة ًْع گیاٍ داسای استفاع هختلف

هٌاصل ییاللی یا پاسک ُا ّ تَ ػٌْاى دیْاسٍ ُای سثض کاستشد داسد. دس پاسٍ ای اص هْاسد تَ طْس هٌمطغ ّ یا سشاسشی دس 

 .کٌاس ًشدٍ ُا تَ ػٌْاى دیْاسٍ ُای ُویطَ سثض دفاظتی تَ کاس هی سّد

 ساخت وردي ٌا در محوطً سازی باغ میوي

هٌظْس دفاظت ساختواى ُا،تاؽ ُا ّ پاسک ُا هی ساختٌذ.ّلی اهشّصٍ ػالٍّ تش ًمص دفاظتی جٌثَ دس گزضتَ ًشدٍ ُا سا تَ 

 وردي ٌای توری و اٌىی : تضییٌی ًیض داسد کَ تشدسة ًْع ّ کاتشد آى،اضکال هتفاّتی خْاٌُذ داضت. اًْاع ًشدٍ ُا ضاهل

 وردي ٌای تسییىی از بامبو، وردي ٌای چوبی،

 سازی باغ میوي ساخت آالچیق در محوطً

تَ هؼٌای سایثاى است.آالچیك ُا اتالک ُایی ُستٌذ. تَ ػٌْاى سایثاى ّ یا استشادتگاُی هْلت تشای  آالچیق داستست ّ

کلوَ ػوْهی است کَ دس صتاى فاسسی تَ ُشًْع سشپٌاُی کَ  آالچیق .ػاتشاى دس پاسک ُا ػوْهی ّ یا دس خاًَ ُای ییاللی

،تستَ تَ کاستشد آى  اوواع آالچیق اطالق هی ضْد. ایي دسدالی است کَ دس هذْطَ ساصی تشای دس فضای تاص اتفادٍ هی ضْد

 .،ًام ُا جذاگاًَ ای ّجْد داسد

گاُی دس کٌاس آالچیك ُا ،دْضچَ ُای کْچکی ادذاث هی کٌٌذ ّ یا دس ّسظ آى اص دسختاى پاتلٌذ کَ تتْاًذ دس تاالی آى 

 .ختی تَ هٌظْس سایَ ّ تٌْع دس یکٌْاختی ایجاد کٌذ، استفادٍ هی ًوایٌذچتشی تَ هٌظْس سایَ ّ تٌْع دس یکٌْا

 داربست یا پرگوال در محوطً سازی باغ میوي

ایي گًَْ سایثاى ُا تَ هٌظْس ایجاد ًین سایَ دس سّی لسوتی اص تشاط ُا ، کٌاس دیْاس یا تش سّی ساُشُّای تاسیک ادذاث 

 .اص گیاُاى سًّذٍ استفادٍ هی ضْد پرگوال ّیهی گشدًذ.تشای ایجاد سایَ ّ صیثایی ب س

 ساخت پلً ٌا در محوطً سازی میوي

پلَ ُا ًیض هاًٌذ دیْاسٍ ُا ّ ًشدٍ ُا تَ اًْاع هػالخ آجشی ،سٌگی ،سیواًی ّ تَ اضکال هختلف دس هذْطَ پاسک ُا ّ 

 .هٌاصل هسکًْی ساختَ هی ضًْذ

ایي پلَ ُا تا تؼذادی سٌگ ّ تَ طْس هٌظن ّ تا اغْل هؼواسی دس کٌاس اص اًْاع پلَ ُای هذْطَ ،پلَ ُای هٌظن ّ ساستاست.

ُن، ساختَ هی ضًْذ ّ گاُی کٌاسٍ ُای پلَ سا هی تْاى تَ غْست ضیة داس ّ یا پلکاًی ّ تَ غْست سکْ ، تَ ػٌْاى 

 .فضایی آصاد تشای گل کاسی ّ لشاس دادى گلذاى ُای فػلی تَ کاستشد

 ازی باغ میويساخت حوض و آبىما در محوطً س

، ػوك کوتشی ًسثت تَ دْؼ ّ دْضچَ آبىماٌا.ُا است اوواع آبىما یکی دیگش اص ػْاهل تضییي ّ تلفیك ّ استثاطی تاؽ ُا

داسًذ ّ تا تضییٌات هذسى هاًٌذ چشاؽ ُای سًگاسًگ ، فْاسٍ ُای هتٌْع ّ یا تا گیاُاى آتی دس کٌاس ّ دس ّسظ آى ّ تا 

 .تَ هی ضًْذاضکالی اص ٌُذسَ ًاهٌظن ساخ

سا صیثا ّ هتوایض هی ساصد داضتي الگْیی هٌاسة ّ ُوچٌیي دلت ّ ظشافت دس ساخت آى است.هی تْاى تَ ایي  آبىما آًچَ یک

ساختَ هیطْد، ػاسی اص ُشگًَْ  آبىما در باغ ٌا ساصٍ تَ ػٌْاى یک اثش ٌُشی ًگاٍ کشد ، اها هتاسفاًَ آًچَ ػوْها تَ ػٌْاى

 .صیثایی تػشی است



 

 

هْاسدی چْى ًذٍْ سیضش آب، همذاس غذای هْسد  ساخت آبىما هی تْاى هػالخ هتلف اًجام پزیشد ّ دس اخت آبىماس دس

 .ًیاص،ًْس پشداصی ، ایضّالسیْى ّ سِْلت ًگِذاسی، اص اُویت تاالیی تشخْسداس است

 ساخت استخر در محوطً سازی باغ میوي

ًیض دس هٌاصل تشدسة  استخرٌا .سال ُا دس دیاط هٌاصل هسکًْی هْسد تْجَ هذْطَ ساصاى لشاس داضتَ است استخر

سا تا  دیواري ٌای استخر .هْلؼیت ساختواى ّ اهکاى ّجْد فضای کافی،دس اًذاصٍ ُا ّ اضکال هختلف ساختَ هی ضًْذ

تَ دلیل چالص ُایی جْى آب تٌذی ،  ساخت استخر.هْصاییک، کاضی ُای غاف ّ سًگیي ّ یا سادٍ ّ سشاهیک هی پْضاًٌذ

است. دس کٌاس استخش ُای هٌاصل هی تْاى هذلی سا تشای  محوطً سازی تػفیَ ّ ًگِذاسی اص تخػػی تشیي ػٌاغش دس

 .سایثاى ُای چتشی، داستست ُای سایَ افکي ّ ًیوکت تخػیع داد

 ساخت برکً در محوطً سازی باغ میوي

هؼوْال تشای   محوطً سازی ضْدکَ آب دس آى تذّى جشیاى ّ دس فضایی تستَ لشاس داسد.دستشکَ تَ فضایی گفتَ هی 

،هی تْاًٌذ محوطً سازی فضاُایی تا ُذف آساهص،طشادی ّ ساختَ هی ضًْذ.تشکَ ُا ػالٍّ تش کاستشدتَ لذاظ صیثایی دس

 .ًمص هِوی دس رخیشٍ ساصی آب تشای فضای سثض ایفا کٌٌذ

کی ضاهل اًْاع هختلف الهپ ُا اص جولَ الهپ ُای التِاتی هؼوْلی ، الهپ التِاتی ُالْژى، الهپ ُوچٌیي تاسیسات الکتشی

چشاؽ ُا ضاهل چشاؽ ُا تا الهپ سضتَ ای، چشاؽ تا الهپ فلْسسٌت، چشاؽ -ُای تخلیَ گاص الهپ ُای دیْد )ال ای دی (

 .استفادٍ هی ضْد اغ ٌامحوطً سازی ب ُای فضای آصاد،چشاؽ ُای غٌؼتی ،چشاؽ ُای هخػْظ کَ دس

 محوطً سازی باغ در ایران

، آًچَ تَ ػٌْاى تاؽ اص لذین االیام ًضد آدهی هطشح تْد ػالٍّ تش ایي کَ هذل تْلیذ تَ ضواس محوطً سازی باغ در ایران

 . خػْغی ُن تلمی هی ضذ فضای سبس هیآهذ،تَ ػٌْاى

 ّ ساخت شومیىً، ساخت آبىما، ساخت ویال ّ محوطً سازی باغ تِتشیي هجشی ّ ساصًذٍ صیثاتشیي گروي معماری آرسس

 .هی تاضذ باربیکیو

 09300145131 ّ 09127927904 تا ضواسٍ تواط ُای گروي معماری آرسس جِت اطالػات تیطتش ّ هطاّسٍ تا

 .تواط تگیشیذ
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