
 

 

 ساخت کلبه در محىطه باغ

  

یک فضای رهاًتیک صر فضای تاس اطت   )Build a cottage in the garden area  (طاست کلثَ صر هذْطَ تاؽ

کاػت گؼاص ّ غیزرطوی ، پز اس گلِای رّػي ّ هؼطز اطت کَ ُوَ تزای  .ّ صارای رًگ ّ ػاللَ اطت
 .هْلؼیت ّ ریشتي صر هظیزُا ّ چوٌشارُا صلشْع اطت

َ ُای چوي صر اػواق دْهَ ػِز رسرّ ًؼضٍ اًض. هکاى سْص را  َ تزای کلث صر تا ّجْص ًام ، تاؽ ُای کلث
َ تاػیض ایجاص کٌیض َ  .ُز کجا کَ سًضگی کٌیض ّ ُز اًضاسٍ فضای تاس صاػت ُوَ چیش هزتْط تَ طثک اطت ، ً

ّ یا هکاى آى ، تٌاتزایي دتی ػِزی تزیي یا جوغ ّ جْر تْصى فضاُا ، هی تْاًض رّح تاؽ کؼْر را  اًضاسٍ 

 .تزاًگیشص

 

 نکات ساخت کلبه در محىطه باغ

  

  

َ صر هذْطَ تاؽ تزای جلْگیزی  َ اصلی صر تارٍ طاست کلث تاؽ ُای کؼْر آرام ّ تضّى طاستار ُظتٌض. ًکت

ّ ػضم تمارى  -س سطْط هظتمین آػکار اطت ا ایي تاغی اطت کَ ُوَ چیش صر هْرص هٌذٌی ُای صاف 
 ّ َ ُای طٌگی هی سًیض ، آًِا را سویضٍ  َ پل اطت. تٌاتزایي اگز صر دال اضافَ کزصى یک هظیز ُظتیض یا ت

 .پیچ سْرصٍ کٌیض

َ طاسی ُز صّ گشیٌَ َ کار هی  هذْط َ صر تاؽ کلث طشت ّ ًزم هاًٌض آطفالت ، کف طاسی ّ چوي سًی ، ُو
ٍ کٌیض تا هٌاطك هتوایش تاؽ ایجاص ػ کٌٌض.  .ْصّ اگز اتاق صاریض ، اس آًِا صر کٌار یکضیگز اطتفاص
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، ْ ایي  . اس صفذات طٌگفزع را تزرطی کٌیض ها اًتشاب طٌتی تزای هٌاطك طٌگفزع تشرگتز ، هاًٌض پاطی
تا  Natural Sandstone ها ػاػك هذضّصٍ جلٍْ ُای فزطْصٍ کَ تصْر هی ػْص طالِا گذاػتَ ػضٍ اًض.

ی هتٌْػی ّجْص صارص ُوچٌیي صر اًضاسٍ ُا هؼشصات پزچیي آى ّ اًتشاب گظتزصٍ ای اس رًگ ُا ُظتین.
َ ُا را هی تْاى صر یک طزح تصاصفی لزار صاص  هٌاطة تزای ػکظتي سطْط هظتمین ّ تزای  -کَ تشت

 .طاست فضاُای کْچک تشرگتز تَ ًظز هی رطض

 کاشت گیاهان در ساخت کلبه در باغ

 

َ اس اً ْاع گیاُاى ًیش طاستَ اس ًظز تاریشی ، تاؽ ُای طٌتی کؼْر ًَ تٌِا اس ًظز ػکل ًاهٌظن تْصًض تلک
ایي فضای سارج اس ساًَ یک هذل کار تْص کَ صر آى طثشیجات ّ گلِا تا ُن هشلْط هی  هی ػضًض.

َ پاییش ّ سهظتاى ػاللَ هٌض  ػضًض. اهزّسٍ ایضٍ سْتی اطت کَ هی تْاى گیاُاى طٌتی را تا گیاُاًی کَ ت
َ دفع ػلفِای ُ زس صر سلیج فارص کوک هی کٌض ، ُظتٌض ّ ُوچٌیي فزاُن کزصى پْػغ سهیٌی کَ ت

 .هشلْط کٌیض

َ چیش صر هْرص کاػت اطت ، تٌاتزایي ُز سهاى کَ هی سْاُیض فضای سْص را  ایي تاغی اطت کَ ُو
ّ اگز صر فضای کوثْص جا صاریض ، تگذاریض کاػت  .استصاؽ صُیض ، فضای کافی را تَ آى استصاؽ صُیض

َ ػْص ٍ غیزرطویرّػی ُْػوٌض .صر هظیزُا یا هاطَ ریشت َ تزای دفع ًگا  اً

 محىطه سازی در ساخت کلبه در باغ

َ صر تاؽ ، تصوین تگیزیض کَ آیا هی سْاُیض پاطتیل ُایی تزای  ٌُگام اًتشاب گل تزای طاست هذْطَ کلث

سیثایی آراهغ تشغ صاػتَ تاػیض ، یا تزجیخ هی صُیض طثک تز ّ پزاًزژی تزی تا رًگ ُای پزرًگ تز ّ 
ّ طاالًَ را اًجام صُیض تا صر طْل طال  پز جٌة ّ جْع تز َ هی کٌین کاػت چٌض طالَ  ایجاص کٌیض. ها تْصی

َ تاػیض  .چیشی سیثا تزای صیضى صاػت



 

 

 

َ ػضت هؼطز ّ  (* Lathyrus odoratus *) ًشْص ػیزیي َ تَ طزػت صر دال رػض ، ت ، کٌُْْرص طاالً

آًِا صر طْل تاتظتاى ّ اّایل پاییش گل تْلیض هی کٌٌض ّ تزای تزع  صر طیف ّطیؼی اس رًگ ُا اطت.
ّ پاییش .هٌاطة ُظتٌض َ ػالٍّ صر طیف ّطیؼی اس رًگ  گل صیگزی کَ صر طْل تاتظتاى  رػض هی کٌض ، ت

َ ظاُز هی ػْص ّ  .(تصْیز) Dahlia ُای جظْراً َ تظیار ػفاف ، کاهالً طفت ّ طشت اطت  ایي چٌضطال

َ ًظز هی رطض  .صر هزسُای آفتاتی ػالی ت

َ ریشی تاؽ َ فکز رایذَ تاػیض. اططْسْصّص  فزاهْع ًکٌیض کَ ٌُگام تزًاه  (* Lavandula *) سْص ت

َ طثش ایضٍ آل تزای هزسُای ػوا ، پزچیي ُای کن یا دتی ظزّف سْص اطت کَ اس  َ ُویؼ یک صرستچ
َ ػوا هی صُض َ تا طپتاهثز ػار ّ تزگ ُای تْی آتی / هْهیایی سْتی ت  .ژّئی

ٍ ای تا پْطت طفیض ّ کثض آًِا اًتشاتی  (* Betula pendula *) لضری صرست اضافَ کٌیض. طْلَ ُای ًمز

ُوچٌیي گزتَ ُای سرص  را ایجاص هی کٌض کَ تا افشایغ طي ، تزک ُای طیاٍ ایجاص هی کٌض.چؼن ًْاس 
 *) یا چزا صرست طیة کالطیک اًگلیظی )سْػَ ُای گل تز رّی طٌثلَ( صر فصل تِار رػض هی کٌٌض.

Malus domestica *) صار کاػتَ  را اًتشاب ًوی کٌین؟ َ ّ یا جشئی طای ّ اس آى را صر یک هٌطمَ آفتاتی 
اگز فضا صاریض ، اًْاع صیگزی اس صرست طیة را صر  هاٍ طپتاهثز تا اکتثز طیة ُای آتضار تْلیض هی کٌض.

َ کٌیض ّ طیة تیؼتزی اس ُز صّ صریافت سْاُیض کزص .ُویي ًشصیکی کاػت  .آًِا طپض گزصٍ افؼاى هی ػًْض 



 

 

 

َ تز رّی   اطتفاصٍ کٌیض  اس رًگ ُای کالطیک تی اًتِا طاست کلثَ صر هذْطَ تاؽ صر کَ تیؼتز اس آًک
رًّضُایی تاػض کَ ادتواالً اس هض سارج هی ػًْض ، تاریز ًشْاٌُض صاػت. ایٌِا تز رّی طاسٍ ُای چْتی 

َ ًظز هی رطٌض ّ تزای تکویل تاؽ رّ طتایی ، تاؽ کؼْر ، هاًٌض طایثاى ُا ّ ػوؼیزتاسی تظیار ػالی ت
َ ُای چْتی را تزای اًْاع هثلواى پاطیْ  اس  -هثلواى تاؽ چْتی را اضافَ هی کٌیض )صر تصْیز(. ها گشیٌ

َ هی صُینػوغ تا تالؼتک ُای طزح صا -ًیوکت تا طت ًاُار سْری   .ر تزای رادتی تیؼتز ارائ

  

  

 .آرطض هفتشز اطت ػوا را صر طزادی تِتزیي سیثاتزیي هذْطَ یاری کٌضگزٍّ هؼواری 
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