
 

 

 محوطه سازی حیاط ویال

،سیثایی ظاُزی ًوای طاستواى ّ هجوْػَ اهکاًات رفاُی آى ًوی تْاًض یک  (villa landscaping )هذْطَ طاسی ّیال

هجوْػَ کاهلی هذظْب گزصص ،سیزا ارتثاط طاستواى تا سطْط رتطی کْچَ ،ػِز،صر کٌار صرب ّرّصی طاستواى پایاى هی 

،دضالل فضائی کَ تتْاًض فاصلَ تیي صرب صاسلی طاستواى ّ صرب ّرّصی فضای سبس یاتض.تٌاتزایي اس ًظز اصْل في هؼواری

را پز ًوایض،رّح ّ هْجْصیتی ساؽ تَ تْصٍ ای اس هصالخ طاستواًی هی تشؼض.فضای هشتْر دال ُز اًضاسٍ گظتزصٍ تز 

 .تاػض،ادظاص ارتثاط تیؼتز تیي طاکٌیي ّ فضای هزتْطَ تزلزار هی گزصص

ّ ػطزآگیي،تَ اػتیاق  فضای سبس سظتگی رّاى فزطای چزر ُای طٌگیي سًضگی،تا کوتزیي هی صاًین سسوَ ُای داصل اس

طثیؼت آساصٍ التیام ّ آراهغ هی یاتض.سیزا آساصگی ّ آساص هٌؼی صر هذیظ سًضگی ،سْص یکی اس صفات ثاًْیَ اًظاًی هی 

 .ًکتَ هشتْر فزاهْع ػضٍ اطتتاػض،ّلی هتاطفاًَ اهزّسٍ صر تزسی اس جْاهغ تَ صالیل هظائل التصاصی ّ غیزٍ 

 محوطه سازی ویالهای کوچک

صر اطزاف طاستواى ًْػی دالت اًذصاری ّ طثماتی صاػتَ اطت ّ تیؼتز صر  باغ و فضای سبس صر طْل تاریز اهکاى صاػتي

 ایرا تز محوطه سازی اطزاف لصز ُا ،ساًَ ُای ّیالیی تشرگ ّ هجلل تَ هْرص اجزا صر هی آهضٍ ّلی اهزّس هی تْاى

ًیش فزاُن کزص. ّ توام هْاُة سیثایی طثیؼت هتؼلك تَ طثمَ هزفَ تْصٍ اطت .سیزا هظائل التصاصی هی  ویالهای کوچک

 . تواهی ططْح طثماتی ػِز تاػضّ تجضیض آى ُا صر  فضای سبستْاًض ػاهل اصلی ػضم گظتزع تاؽ ُا ،

تٌاتزایي تْجَ تَ هؼکالت التصاصی ّ توایالت هزصم تَ صاػتي دضالل یک جؼثَ گل صر فضای سیظتی ،هْجة ػض کَ لطؼات 

ّ گل کاری پضیض آیض ،فضای هشتْر تز دظة هْلؼیت طاستواى هی تْاًض اػکال ّ طزح ُای استصاصی  فضای سبس کْچک

ایي گًَْ تاغچَ ُا ػاهل تاغچَ ُای طثشیکاری ،صرست کاری،فضای تشئییي ػضٍ تا تٌْع گیاُی هی تَ ُوزاٍ صاػتَ تاػض . 

ُا ّ طزح ُا السم اطت ارتثاط تیي طاستواى ّ فضا کاهال هْرص تْجَ لزار  محوطه سازی باغچه تاػض،صر سلك ایي ًْع

ل ّ هٌؼا ّالؼی طزدی اطت کَ هْجة سائیضٍ گیزص.ضوٌا تزکیثات استصاصی آى ُا ًظثت تَ ُز طاستواى هتغییز تْصٍ ،اص

 .ّ فضای جلْی طاستواى هی گزصص محوطه سازی ویال ػضى ٌُز طزادی تاغچَ ّ

تزاطاص هطالؼات جضیض جاهؼَ ػٌاطی، صر ارتثاط تا ػٌاست ّ همایظَ ّادض ُای هظکًْی تا هذیظ سیظت ،اػضاصی تَ صطت 

تَ ًام تاغچَ ضزّری اطت .طثیؼی اطت کَ  فضای سبسی ًی ّجْصآهضٍ کَ تَ اسا ُز ُفت ّادض ُای هظکًْی آپارتوا

 044را تا ػزائظ فْق تمزیثا  فضای سبس ططخ فضای هْرص تْجَ تا ػزایظ اکْلْژیکی هٌطمَ ارتثاط هظتمین صارص ّ دضالل

 . هتز هزتغ صر ًظز هی گیزًض

 محوطه سازی باغچه

تا طاستواى ُای ػِز ًْػی ُن آٌُگی ّ تؼاصل صاػتَ تاػض .تزسی تز  ُوچٌیي ایي ارتثاط تایظتی تَ گًَْ ای اًجام پذیزص کَ

ایي ػمیضٍ اًض ایي گًَْ تاغچَ ُا ًْػی پارک ُای کْچک هیثاػٌض،کَ جٌثَ ایجاص فضای طثش آى اس اُویت ساصی تزسْرصار 

صر دمیمت ػْاهل اطت .تٌاتزایي صر سلك طزح یک تاغچَ صر فضای هذضّصی اس طاستواى ػْاهل هتؼضصی صسالت صارًض ّ

 .هشتْر ػثارت اس ایجاص ًْػی ُن آٌُگی ّ ُن طٌگی تا صیگز ػْاهل تاتؼَ هذیظ هی تاػض

 محوطه سازی ویال شمال

ایي کَ آیا ػوا اس  .تصْر اس طاست ّ طاس تَ اتوام سْاُض رطاًض -طزاح ػشصی ػوا پزّژٍ ػوا را اس طزیك توام هزادل 

 هْجْص اضافَ هی کٌیض یا تَ صًثال ایجاص سیثایی کاهل ُظتیض ، هتشصصاى ساک صفز ػزّع هی کٌیض ، تَ یک هٌظزٍ

آرطض اطتاصاى طزادی فضاُای تیزًّی ُظتٌض کَ رادتی ّ هذیظ ساًَ ػوا را تا هذیظ طثیؼی هشلْط  محوطه سازی ویال

 .وا هی تاػضتا هٌظزٍ ای اس هٌاظز ّیال ، رّػی کاهالً جضیض تزای سًضگی صر تیزّى اس طاستواى ػ .هی کٌٌض

https://homesthetics.net/17-small-front-yard-landscaping-ideas-to-define-your-curb-appeal/
https://arsesgrp.com/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%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-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7/
https://arsesgrp.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7/
https://arsesgrp.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7/


 

 

را تَ صادثاى ساًَ صر اطتاى الثزس ّ تِزاى ، صر توام ػِزُا ّ  محوطه سازی ّ ساخت ویال ها سضهات کاهلی اس طزادی ّ

 .دْهَ اطزاف ارائَ هی صُین

 .کْچک ّ تشرگ هی تاػض ُای محوطه سازی و ساخت ویال هجزی طاسًضٍ تِتزیي ّ سیثاتزیي گروه معماری آرسس

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


 

 

 


