
 

 

 ساخت خانه ویالیی

،آیا تاکٌْى فکش کشدٍ ایذ کَ چگًَْ یک خاًَ عاختَ هی ؽْد؟ چَ چیضی عمف ُا ّ (Build a villa)عاخت خاًَ ّیالیی

 دیْاسُا سا ًگَ هی داسد؟

اگش هی خْاُیذ پاعخ عؤاالتی هاًٌذ ایي سا   هاًغ ًفْر تاساى هی ؽْد؟ چَ تخؼ ُایی تشای عاخت خاًَ هی سّد؟  چَ چیضی

دس ایي همالَ ، دلیماً ًحٍْ عاخت خاًَ ُا ّ اًْاع خاًَ ُای ّیالیی تْضیح خْاُین   تذاًیذ ، یا اگش تَ عادگی کٌجکاّ ؽذٍ ایذ

 .داد،تا ها ُوشاٍ تاؽیذ

، یک خاًَ "عاختاسی اعت  Villa House  اص اتتذا ؽشّع کٌین خاًَ ّیالیی چیغت؟ تشاعاط فشٌُگ لغت اًگلیغی تیاییذ

کَ تَ ػٌْاى یک خاًَ تشای یک یا چٌذ ًفش ، تَ ّیژٍ تشای یک خاًْادٍ ، عاختَ هیؾْد." احتواالً تصْیش رٌُی تغیاس 

خْد ، تَ طْس کلی تا یک چوي ّ گیاُاى دس خاسج اص ّیال اعت. خاصی اص "خاًَ هؼوْلی" داسیذ. ایي عاصٍ دس لطؼَ صهیي 

، پٌجشٍ ُا ّ دسُا. دس داخل اتالِایی هاًٌذ آؽپضخاًَ ، اتاق ًؾیوي   داسای یک عمف صیش صهیٌی ، دیْاسُای پْؽیذٍ اص آجش

 .، اتاق خْاب ّ حوام ّجْد داسد

 ساخت خانه ویال

ّیالیی ایي اعت کَ اکثشیت ػظین آًِا تا اعتفادٍ اص ؽیٍْ  س هْسد خاًَ ُایعاخت خاًَ ّیال ،یکی اص هْاسد ؽگفت اًگیض د

ُای عاختاسی کاهالً اعتاًذاسد عاختَ ؽذٍ اًذ. ّ ًغثت تَ آپاساتواى ُا تضسگتش ّ داسای حیاط ّ یا هحْطَ ای دس اطشاف 

هجوْػَ ای اص کذُای عاختواى   هی تاؽذ. یکی اص دالیل ایي  استخرخت ّ گیاُاى ّ گاُی اّلات ُغتٌذ کَ داسای دس

تکٌیک ُای هْسد اعتفادٍ دس عاخت خاًَ  -یکٌْاخت اعت کَ دس عشاعش کؾْس اػوال هی ؽْد. یکی دیگش اص دالیل ُضیٌَ 

 .ُا ّیالیی تَ عشػت تا ُضیٌَ کن هغکي هی تاؽذ. اگش تا تَ حال تواؽای خاًَ ای دس حال عاختي داؽتَ تاؽیذ

 ساخت خانه ویالیی کوچک

ّ هؼواساى تا   خت خاًَ ّیالیی کْچک ،اّلیي کاس آهادٍ عاصی تشای ؽشّع عاخت ،اًتخاب هتخصصاى عاخت خاًَعا

دس ایي صهیٌَ هؾاّسٍ تگیشیذ ، )هخصْصاً اگش لشاس  گشٍّ هؼواسی آسعظاػتواد هی تاؽٌذ کَ دس ایي حیي هی تْاًیذ اص 

فادٍ کٌیذ ( کَ ها دس هحْطَ عاصی فضای اطشاف خاًَ ّیالیی تؼذاد صیادی اص دسختاى دسهحیظ اطشاف خاًَ اعت  تاؽذ اص

 .ًیض تخصص داسین

دس اداهَ ًحٍْ عاخت ، خاًَ ُا تَ طْس کلی تش سّی یک پایَ عاختَ هی ؽًْذ کَ یا یک صیشصهیي ، یا یک تختَ عٌگ 

خذهَ ایي اعت کَ صهیي سا اص یا تْلذّصس ّاسد صهیي هی ؽًْذ. ّظیفَ   اعت. هؼواساى آهادٍ عاصی خاًَ تَ طْس هؼوْل تا

ُش گًَْ دسخت ، عٌگ ّ صتالَ پاک کٌیذ ، دس صْست لضّم صهیي سا هغطح کشدٍ ّ دس صْست لضّم تشای فًْذاعیْى 

 .هْاسد سا حفش کٌٌذ

 ساخت خانه ویالیی چوبی

ا تؾکیل هی دٌُذ. خاًَ س 00،111٪ خاًَ ُا یا ًضدیک تَ 01سًّك یافت ّ حذّد   4102عاخت خاًَ ّیالیی چْتی دس عال 

عْالی کَ پیؼ هی آیذ ایي اعت کَ چشا آًِا دس حال حاضش ایٌمذس هحثْب ُغتٌذ؟ پاعخ عادٍ اعت: ُضیٌَ عاخت ّ عاص 

 .عْدهٌذ اعت ، هْاد هصالح صیغت هحیطی ّ هصشف اًشژی هحذّد اعت

ذ کَ هؼیاسُای اًجام ایي کاس اجشای یک پشّژٍ عاصگاس تا هحیظ صیغت ّعْعَ اًگیض اعت. ایي ًکتَ سا دس ًظش تگیشی

کیلّْات عاػت دس هتش هشتغ دس عال ، یک عفتی کاهل ُْا ّ هصشف کل اًشژی  00تغیاس ؽذیذ اعت: هصشف گشهایؾی 

 .٪ هی ؽْد41کیلّْات عاػت دس هتش هشتغ دس عال. ایي هٌجش تَ ُضیٌَ ُای اضافی تمشیثاً  041اّلیَ کوتش اص 
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 .تی خْد ، ًکات ها سا تیاتیذتشای ؽشّع کاس تا پشّژٍ خاًَ چْ

  

 ساخت خانه ویالیی با چوب

عاخت خاًَ ّیالیی تا چْب داسای هضایایی اعت، تشخالف یک خاًَ تلْک تتًْی ، یک خاًَ چْتی ػایك حشاستی ّ صْتی 

جْد تغیاس خْتی داسد. کٌتشل سطْتت تَ صْست طثیؼی اًجام هی ؽْد ، ُْا عالن تش ّ دس ًتیجَ هیکشّب ُای کوتشی ّ

 .داسد

خاًَ ُای چْتی دس صشفَ جْیی دس هصشف اًشژی تَ ؽوا کوک هی کٌٌذ ، صیشا چْب یک هادٍ ػایك طثیؼی اعت. 

کؾْسُای ؽوال اسّپا ایي ّالؼیت سا صّدتش اص کؾْسُای اسّپای هشکضی دسک کشدٍ اًذ ّ چْب صیادی سا تشای عاخت 

 .خاًَ ُا اعتفادٍ کشدٍ اًذ

هؼوْلی کوتش اعت ّ سّؽِای هختلفی ّجْد داسد کَ تَ ؽوا اهکاى هی دُذ پشّژٍ سا تا  تْدجَ تشای عاخت ّ عاصُای

 .تْدجَ خْد تطثیك دُیذ

 ساخت خانه های ویالیی

عاخت خاًَ ُای ّیالیی ؽاهل اًْاع هختلفی اعت هاًٌذ ّیالُای یک طثمَ ، ّیال دّ طثمَ ، ّیالی دّتلکظ،ّیالی تضسگ ّ 

 .هَ دس هْسد چٌذ هْسد کَ ًام تشدٍ ؽذ تْضیحاتی خْاُین دادکْچک ،ّیال چْتی ّ... دس ادا

 ساخت خانه ویالیی همکف

عاخت خاًَ ّیالیی ُوکف ُواى طْس کَ اص ًام آى پیذاعت تَ صْست یک طثمَ هی تاؽذ یؼٌی داسای پلَ ًوی تاؽذ هگش دس 

ْچک یا تضسگ تاؽذ ّ هاًٌذ خاًَ ُای هْاسدی کَ هوکي چٌذ پلَ دس ّسّدی ّیال تاؽذ. ایي هذل اص ّیال ُا هوکي اعت ک

دیگش تشحغة تضسگ یا کْچک تْدى دس تؼذاد اتاق خْاب تفاّت داؽتَ تاؽذ ، آؽپضخاًَ ّ پزیشایی ّ ... هی تاؽذ.کَ تَ آى 

 .ُای خاًَ ّیالیی یک طثمَ ًیض گفتَ هی ؽْد

 ساخت خانه ویالیی ارزان

التصادی اعت کَ لیوت سلاتتی سا دس ساتطَ تا عاخت ّ عاص  عاخت خاًَ ّیالیی اسصاى، تْعظ خْدتاى ایي یک ساٍ حل

اسائَ هی دُذ. عاصًذٍ هْسد ًظش ؽوا هْاد ّ ًمؾَ ُا سا تِیَ هی کٌذ. تشای عاخت یک خاًَ ّیالیی تا ُضیٌَ کن هی تْاًیذ تا 

شیي ُضیٌَ ّ اسصاى هی ها دس استثاط تاؽیذ.گشٍّ هؼواسی آسعظ عاصًذٍ تِتشیي ّ صیثاتشیي ّ هذسى تشیي ّیال ُا تا کوت

 .تاؽذ

 ساخت خانه ویالیی با هزینه کم

عاخت خاًَ ّیالیی تا ُضیٌَ کن سا هی تْاًیذ تا گشٍّ هؼواسی آسعظ تجشتَ کٌیذ. ها داسای هتخصصاى حشفَ ای دس عاخت 

یت تشیي هحل صیثاتشیي ّ هذسى تشیي ّیال ُا طثك عفاسػ ؽوا ُغتین .خْؽحال هیؾْین ؽوا سا دسعاخت تِتشیي ّ تا کیف

 .یاسی دُین  تشای عکًْت
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