
 

 

 محوطه سازی چیست؟

هذْطَ طاسی ػثارت اطت اس فضایی ًظثتا تشرگ ، هتؼکل اس گیاُاى تا طاختی ػثَ جٌگلی ّ تزخْردار اس تاسدُی 

 سیظت هذیطی ،اکْلْژیک هؼیي ّ در خْر ػزایظ سیظت،داکن تز فضا

هظادت سهیي،ػْارض سهیي،اقلین هْثز ُظتٌذ. ّ ُوچٌیي هْاد السم تزای هذْطَ طاسی   ػْاهلی هاًٌذ هذْطَ طاسی در

ى تاراى طالیاًَ ّ ػکل ػیة هْقؼیت ّ ّطؼت سهیي،ػزایظ آب ّ ُْا،ًْع خاک،هیشاى رطْتت،هیشاى تزف طالیاًَ،هیشا

 سهیي

هْاد السم تزای اًتخاب گیاُاى در هذْطَ طاسی:ػزایظ اکْلْژیک،ًْر،دزارت،ػذت تاد،ارتفاع هذل،ػْاهل 

 خاکی،اختصاصات،سیثایی،هظائل اقتصادی،طالن طاسی

 خصوصیات گیاهان برای محوطه سازی

ی اس رّءیت گیاُاى تَ ػٌْاى ػٌار اّلیَ در طزادی داًظتي تزخی اس قْاػذ رّاًؼٌاطی درتارٍ دریافت ُای دظی ًاػ

 .کاػت ّ طزادی هذْطَ پایَ هذکوی تزای دطتیاتی تَ اّل سیثایی ػٌاطی هی تاػذ

اصْال کلیَ تکٌیک ُای تصزی تَ صْرت قطة ُای هتضاد در هقاتل یکذیگز تؼزیف هی ػًْذ،سیزا ُز هفِْهی در هقاتل 

 .ضذ آى هؼٌا پیذا هی کٌذ

 گیاه در محوطه سازیفرم یا شکل 

داصل هی ػْد.فزم   هٌظْر اس فزم گیاُی ػکل طَ تؼذی آى اطت کَ در ًتیجَ رػذ تٌَ،طاقَ،ػاخَ ّ تزگ ُا ّ تاج

تٌِا تَ خطْط خارجی آى هزتْط ًوی ػْد تلکَ الگْی ػاخَ تٌذی،تؼذاد ػاخَ ُا ،ًذٍْ رػذ ،اًذاسٍ ّ جِت قزار   گیاٍ

 .فزم ًِایی خْاُذ داػت گزفتي آى ُا،ًقغ اطاطی در پیذایغ

یکی اس هِوتزیي هؼخصات کلیذی در تزکیة طزح ّ ػکل درخت ّ درختچَ اطت کَ ًقغ تظیار هِوی در تزتیة ّ اتذاد 

 .دارد

تایذ تْجَ داػت کَ گیاُاى سیٌتی گًْاگْى ُزکذام فزم هخصْؽ تَ خْد را دارًذ.هثال درختاى سیٌتی تَ فزم ُای 

گزد،ُزهی،طتًْی،تیضی،هجٌْى،هخزّطی ّ گلذاًی ّ درختچَ ُای سیٌتی تَ فزم ُای طتًْی ،کزّی،ػوْدی 

 .تاس،هجٌْى،ُزهی،گظتزدٍ ّ قْص کپَ ای یافت هی ػًْذ

 یاه در محوطه سازیانواع فرم های گ 

ػکل هخزّطی تَ صْرت فزیثٌذٍ ای ارتفاع ّ فضای هخزّطی ایجاد ػذٍ را تیغ اس آًچَ ُظت تَ ًوایغ هی  .1

گذارد ّ تَ هذْطَ سیثایی خاصی هی تخؼذ.گیاُاى هخزّطی ػکل تز جِت ػوْدی تاکیذ دارًذ.ایي گیاُاى 

 .هؼوْال در طزادی تَ ػٌْاى ًقاط کاًًْی هطزح هی ػًْذ

اى طتًْی ػثیَ گیاُاى هخزّطی ُظتٌذتا ایي تفائت کَ ًْک آى ُا هذّر اطت.کارتزد آى ُا در فضاُای گیاُ .2

 .آهْسػی اطت

 .گیاُاى هذّر هؼوْل تزیي ًْع گیاُاى ُظتٌذ کَ اغلة در هذْطَ هذارص تخغ ػوذٍ گیاُاى را تؼکیل هی دٌُذ .3

داردّ اس ًظز ػکلی،گیاُاى چتزی تزجِت افقی  گیاُاى چتزی هیشاى گظتزدگی ایي گیاُاى تا ارتفاع آًِا ًظثت .4

 .ّ تذّى پظتی ّ تلٌذی طاسگاری تیؼتزی دارد  تاکیذ هی کٌٌذ.طثیؼت ایي درختاى تا سهیٌِای صاف

گیاُاى ُزهی ظاُز آى تَ ُزم یا کلَ قٌذ ػثاُت دارد.ػکل ُزهی ّیژگی رطوی ّ هؼواراًَ ای دارًذ آى ُا تَ  .5

 .تخؼٌذ هجوْػَ طزح اطتذکام ّ دّام هی

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/


 

 

درختاى هجٌْى غالثا در ًْادی هزطْب هی رّیٌذ ّ درًقاط هزتفغ تا ساّیَ ُای تٌذ ّ دتی ًشدیک تَ ػوْدی تا  .6

 .اّیشاى ػذى ػاخَ ُا هیتْاًذ هٌظزٍ جالثی را تَ ّجْد آّرد

 رنگ گیاهان در محوطه سازی

دظی گًْاگًْی را در ّی تَ ّجْد هی رًگ دال تاستاب ًْر اس ططخ اػیاطت کَ تْطظ چؼن اًظاى دریافت ّ تاثیزات 

 .اّرد،قظوتی اس طْل هْج ُای ًْر تاتیذٍ ػذٍ تَ ططخ ػاخَ ّ تزگ گیاُاى جذب ّ تقیَ تاستاتغ هی ػًْذ

تٌاتزایي تظتَ تَ هیشاى ًْر هٌؼکض ػذٍ اس ططخ ػاخغ ّ تزگ گیاُاى ّ تزکیة طْل هْج ُای هختلف ، اًْاع رًگ ُای 

 .طت هی ایٌذاصلی ّ فزػی ّ تزکیثی تَ د

 کاربرد رنگ در محوطه سازی

رًگ در تیاى دالت یک هکاى تظیار هْثز اطت. تزگ ُایی کَ تَ رًگ رّػي ُظتٌذ،فضا را تا رّح ّ ػادتز هی 

طاسًذ،اس ایي جِت فضای طثش تِاری ،کَ رًگ رّػي تزی دارًذ، سًذٍ تز تَ ًظز هی رطٌذ،رًگ ُای رّػي ػادتز ّ 

 .زًذرًگ ُای تیزٍ غن اًگیش ت

 .ها تایذ آگاُاًَ اس رًگ اطتفادٍ کٌین تا تَ هذتْای طزح دطت پیذا کٌین هذْطَ طاسی در ٌُگام ایجاد فضای طثش در

 .ز دظاص تاػینتایذ ًظثت تَ ّیژگی ُای رّساًَ ًْر،رًگِای هتفاّت آى در صثخ،ظِز،ػص

تایذ اهکاًات ًْر هصٌْػی ّ رًگ آهیشی در رّس تا اطتفادٍ اس ًْرُای رًگیي را تؼٌاطین تایذ تَ تٌْػات ًْر در فصلِای 

 .هختلف ،ًَ تٌِا اس ًظز ّیژگیِای ًْر تلکَ تیؼتز اس ًظز ػٌاصز در فصل ُای هختلف تْجَ کٌین

تذّى تزگ تَ رًگ قٍِْ ای هی گزایذ،ّ فْر رًگِای پاییشی ّ  هٌظزٍ ُای سهظتاى کَ تا چوٌِای خؼکیذٍ ّ درختاى

رًگِای پز اس سًذگی کَ در تِار دیذٍ هی ػًْذ.ُزکذام اهکاًات هٌذصز تفزدی در اختیار طزاح هی گذارًذتا تتْاًذدض 

 .هکاى را تؼذیذ کٌذ

 :نقش گیاهان در محوطه سازی به عوامل زیر بستگی دارد

 جلْگیزی اس آلْدگی صذا 

 اد تادػکي ّ جلْگیزی اس گزدّ خاکایج 

 ایجاد دیْارٍ طثش ،پزچیي 

 آرایغ رّی چوي 

 ایجاد پیکزٍ ُای طثش ٌُزی ّ هؼواری 

 َآرایغ ّ سیثایی هذْط 

 ایجاد طایثاى 

 ابعاد متوسط گیاهان در محوطه سازی

هخصْؽ تَ خْد اطت. خیلی تشرگ ّ ًَ خیلی کْچک اطت ّ درختاًی تا اتؼاد هٌاطة اًتخاب هی   تزای ُز هذْطَ

هتز هٌاطة تزًذ.تزای هذْطَ تشرگ درختاًی تا اتؼاد هتْطظ  11تا  6ػًْذ.تزای هذْطَ ُای کن ػزض درختاى کْتاٍ تیي 

 .هتز اًتخاب هی ػْد 15تا  11

یاُاى تزگ ریش،طْسًی تزگ ُای ُویؼَ طثش،پِي تزگ ُای ُویؼَ طثش،درختاى طایَ دار اًْاع ایي گیاُاى ػاهل : گ

 .خشاى پذیز، اًْاع درختاى گلذار،تْتَ ُای تلٌذ،تْتَ ُای هتْطظ ّ کْتاٍ،گیاُاى پْػاًٌذٍ کف

https://www.landscapingnetwork.com/landscape-design/what-is.html


 

 

 مصالح ساختمانی در محوطه سازی

 مصالح قابل استفاده در داالژ

 ٌگ ،قلٍْ طٌگ ُا،چْب، آجز،اطتفادٍ هی کٌٌذ. اًْاع کف فزع ػاهل کف طاسیداالژ)کف فزع( کَ در ایجاد آى ُا اس ط

 تا تا اجزای تتٌی، تا اجزای آطفالت، هذْطَ

گزد ّ فاصلَ دار،  دال)طٌگ فزع( اًْاع دال ػاهل طٌگ فزع تا طزح ساّیَ ای ًاهٌظن،طٌگ فزع تا طزح گْػَ ُای

 طٌگ فزع تا طزح ُای قذیوی،طٌگ فزع تا طزح اًگلیظی،طٌگ فزع تا طزح ژاپٌی،

 سیز طاسی کف ػاهل کف طاسی هذْطَ تا اجزای تتٌی، تا اجزای آطفالتی

ٍ اًْاع دیْارٍ تاغچَ تز دظة هصالخ طاختواًی ػاهل دیْارٍ تا طٌگ تذّى هالت،دیْارٍ تا پْػغ گل،دیْارٍ چْتی،دیْار

 طٌگی،دیْارٍ تتٌی،دیْارٍ طفالی،دیْارٍ ُای آجزی ّ هْساییکی، دیْارٍ ُای طثش یا پزچیي

 ًزدٍ ُا ػاهل ًزدٍ ُای اٌُی ّ تْری،ًزدٍ ُای چْتی،فایثز گالص،

َ آالچیق، پلَ ُا کَ طزح ُای پلَ هختلف ّ ػاهل پلَ ُای هٌظن ّ راطت،پلَ ُای ًین دایزٍ ّ دایزٍ ای،پلَ ُای ساّیَ دار،پل

 ُای رّطتایی یا تاغی،پلَ ُای گلکاری،

 تا کارػٌاطاى گزٍّ هؼواری آرطض تَ ػوارٍ تواص  جِت اطالػات تیؼتز ّ هؼاّرٍ هذْطَ طاسی تاؽ،دیاط، ّیالّ...

 .تگیزیذ 09127927904،09300145131
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