
 

 

 طراحی باغ

ٍ طزادی ثک ثبؽ َ یب فضبی ثیزّى خْد فکز کٌیذ. )garden-a-design (ًذْ َ اس خبً َ ػٌْاى یک ثبغچ ث

َ ػوب هی خْاُیذ ثبػذ،ثبػذ یک اتبق در فضبی ثبس  .ّ ایي اتبق در فضبی ثبس هی تْاًذ ُز آًچ

َ ًظز ثزطذ. ّ ّدؼی ثبػذ ایي هوکي اطت کوی دلِزٍ آّر ث ّ ًبپظٌذ یب ثزای  .ػبیذ ثبؽ ػوب هزتفغ   َ ثزٌُ
ٍ کٌیذ ػبیذ ایي اّلیي ثبؽ ػوب ثبػذ  .یک چیش طزادی ػذٍ ّ تزجیخ هی دُیذ اس آى ثزای چیش دیگزی اطتفبد

ّ ًوی داًیذ اس کجب ػزّع کٌیذ  .یب ػوب در دبل ایذٍ گزفتي ُظتیذ 

ٍ آل  َ فضبی ایذ َ ثبػذ ، ثب کوی الِبم ثخغ ، فکز ّ ثزًبهَ ریشی ، هی تْاًذ ث ّضؼیت فؼلی ثبؽ ػوب ُز چ
 .ػوب در فضبی ثبس تجذیل ػْد

َ چیشُبیی را کَ ثبیذ در هْ .ّ ایي جبیی اطت کَ هب هی تْاًین کوک کٌین َ ػوب هب ُو رد آى فکز کٌیذ را ث

اس یبدگیزی در هْرد ثبؽ خْد گزفتَ تب ػزّع  .اس الِبم گزفتي تب اًتخبة یک ظبُز جذیذ -هٌتمل هی کٌین 
َ ُبی ثبغجبًی هتخـؾ هب پْػغ دادٍ این یک ثزًبهَ. ثٌبثزایي ، ثیبییذ ثب سیجبیی ثبؽ  .هب آى را ثب تْؿی

 ... خْد را تزک کٌین

 

 نکاتی در مورد طراحی یک باغ

 چو نوع باغی را می خواىیذ؟

َ ػوب کوک هی کٌذ تب  ذ اّلیي لذم اطت.تـوین گیزی در هْرد کبری کَ هی خْاُیذ در ثبؽ اًجبم دُی ایي ث
َ  فضبی هتٌبطت ثب آى اختـبؽ دُیذ. َ فضبی اتبق خْد ادتیبج دارًذ ، هی خْاُیذ یک هٌطم َ ُب ث اگز ثچ

َ هؼٌبی اًتخبة فمظ یک توزکش ثزای ثبؽ ػوب ًیظت  ایي یک  -ثشرگ ثزای اطتزادت ایجبد کٌیذ. ایي ث
ثیؼتز در هْرد تمظین آى اطت تب ثتْاًذ ًیبسُبی ُز کض را دلیمب هتٌبطت ایي  .فضب ثزای توبم خبًْادٍ اطت

 .کٌذ

َ همبلَ ُبی هب در هْرد چگًْگی  .خْد را ثز اطبص ًیبس خْد ثزرطی کٌیذ طراحی باغ ثزای کوک ث

خجز خْة ایي اطت کَ  ّلت آى اطت کَ کوی الِبم ثگیزیذ. ثب توزکش ثبؽ ػوب در هْرد تـوین گیزی ،
هوکي اطت هتْجَ ػْیذ کَ فمظ یک رّع را دّطت  رّع ُبی ثی ػوبری ثزای ایي کبر ّجْد دارد.
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ایذه ىای طراحی  ُیچ راٍ درطت یب غلطی ثزای ػزّع جوغ آّری داریذ ، یب تزکیجی اس ثظیبری اس آًِب.
 .ػوب ّجْد ًذارد باغ

یک  .ایي یک هجلَ ثبغجبًی یب یک ّیژگی کبّع در ثبؽ هؼِْر هْرد ػاللَ ػوب ثبػذهوکي اطت 
 .فزّػگبٍ خزیذ یب یک رّسًبهَ یکؼٌجَ

َ همـذ تؼطیالت هْرد  َ خبًَ ُبی هجلل ث َ تب ثبؽ دّطتبى ّ خبًْادٍ ، طفز ث اس پبرک ُبی هذلی گزفت

َ را کَ دّطت داریذ در هْرد آى هؼخؾ کٌیذ. ػاللَ؛ ٍ کٌیذ ّ آًچ َ اطزاف ًگب ػکض ثگیزیذ )در  ث
ػوب اهکبى پذیز ًجبػذ در ثبؽ هوکي اطت ایي ایذٍ ُب ثزای تفزیخ  ؿْرت اهکبى( ّ لیظت کْتبٍ ایجبد کٌیذ.

 .، اهب در ایي هزدلَ چیشی هذذّد ًیظت

 ّ ّ گشیٌَ ُبی ػکبطی دزفَ ای تز ، اس جظتجْی آًالیي  ثزای یبفتي تـبّیزی اس ثبؽ ُبی سًذگی ّالؼی 
ٍ کٌیذ Instagram  ّPinterest رطبًَ ُبی اجتوبػی هبًٌذ  .اطتفبد

َ ایذٍ ُب ّ تـبّیز خْد را ثب ُن جوغ  اس ایي طزیك ، یک ُیئت هذیزٍ خلك ّ خْی ایجبد کٌیذ تب ُو

 .ایي هی تْاًذ هجوْػَ ای اس ثزع ُبی هجلَ یب ػکض ثبػذ کٌیذ.

 نمایی برای طراحی باغ خود انتخاب کنیذ

ػبیذ  .ّ خْی خْد را ثزرطی کٌیذ تب ظبُزی ًْظِْر را کَ دّطت داریذ هؼخؾ کٌیذ ُیئت هذیزٍ خلك

ٍ کٌیذ ثب ثیزّى  .ػوب یک همذار سیبدی اس یک رًگ را اًتخبة کزدٍ ثبػیذ یب اس یک طجک خبؽ اطتفبد
ّ ثجی َ دًجبلغ ُظتیذ طبدٍ طبسی کٌیذ  َ را کَ ث َ ػوب کوک هی کٌذ تب آًچ ٌیذ کؼیذى ایي ػٌبؿز هؼتزک ، ث

َ ثبػٌذ  چَ چیشی هٌبطت ایي کبر ًیظت. ػوب ٌُْس ُن هی خْاُیذ آًِب  -یب ػبیذ ایي تضبدُب اُویتی ًذاػت

َ اًذاسٍ کبفی ثشرگ ثزخْردار ثبػیذ تب ثتْاًذ چٌذیي ظبُز هتفبّت را در  َ ث َ داریذ ، یب اس یک ثبغچ را ًگ
 .خْد جبی دُذ

رى هی تْاًذ چؼن را آرام کٌذ ، سیزا هغش ثزای جبلت ایٌجبطت کَ خطْط تویش یک ثبؽ رطوی ّ هتمب

َ ّ تذلیل تـْیز السم ًیظت طخت کبر کٌذ ثب ایي دبل ، طزح ُبی رطوی توبیل دارًذ تب ثز هزسُب  .تجشی
َ ًظز ثزطذ ، یک ًبهتمبرى را در ًظز  طراحی باغ تأکیذ کٌٌذ ، ثٌبثزایي اگز هی خْاُیذ ثبؽ ػوب ثشرگتز ث

 .ثگیزیذ

َ طزادی رّیبی  هب چٌذ هْرد اس ثبؽ ُبی هْرد ػاللَ خْد را در کٌبر ُن لزار دادٍ این تب در دطتیبثی ث
 .ػوب کوک ثیؼتزی ثکٌٌذ
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 برای طراحی باغ خود نقشو ای بکشیذ

 

َ اس ثبؽ  ّ یک ًمؼ َ همیبص(  َ هی ػْین کَ کبغذ گزاف ثِتز اطت ٌُگبم تزطین ث یک کبغذ ثزداریذ )هتْج
َ ُز طبسٍ یب ًمبط ثبثت  خْد ثکؼیذ. ثزای اًذاسٍ گیزی دلیك توبم اثؼبد ّ هؤلفَ ُبی اؿلی ثبؽ خْد اس جول

 .ک ًْار طٌج اطتفبدٍ کٌیذ، اس ی

َ ُب یب کبثل ُب را ػالهت گذاری کٌیذ  محوطو  هی خْاُیذ ٌُگبم -فزاهْع ًکٌیذ کَ هذل لزارگیزی لْل
َ کجب ُظتٌذ. سازی ثزای  اس آًِب جلْگیزی کٌیذ ، اهب السم اطت ثذاًیذ کَ آًِب ثزای اطویٌبى اس دطتزطی ث

ُوچٌیي هوکي اطت ثخْاُیذ  اثشار جلْگیزی اس کبثل( اجبرٍ کٌیذ.) CAT ثزرطی هذل سًذگی آًِب ، یک
 .کٌیذططخ لیشر را ثزای اًذاسٍ گیزی افشایغ ّ ریشع ثبؽ خْد ًیش اًتخبة 

 طرح جذیذ باغ را شروع کنیذ

َ هی کٌین کبغذ ردیبثی را رّی  طراحی باغ اکٌْى سهبى آى رطیذٍ اطت کَ خْد را تزطین کٌیذ. تْؿی
َ کٌیذ  ّ اًذاسٍ آًِب ثبسی کٌیذ تب ثجیٌیذ کَ در  -طزح اؿلی لزار دُیذ ّ ّیژگی ُبی جذیذ را اضبف ثب ػکل 

 .کجب کبر هی کٌذ

ّ ّطبیل ثشرگ )هبًٌذ ّیژگی ُبی آة( ػزّع کٌیذ. اس طبختوبى ُبی ثبؽ ، َ ػوب کوک هی  طبسٍ ُب  ایي ث
َ ثبؽ را تذت تأثیز لزار دٌُذ َ هی تْاًٌذ ثمی َ ایذ ّ چگًْ َ جب گذاػت  .کٌذ تب ثجیٌیذ کَ چَ فضبیی را ث
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طخت )هبًٌذ طٌگ فزع یب تشئیٌبت( یب ًزم )هبًٌذ  محوطو سازی ایي هی تْاًذ اطت. محوطو سازی طپض
َ ُب را داػتَ ثبػیذ یب فمظ ّالؼی یب هـٌْػی( ثبػذ. -چوي  یکی را  ػبیذ ػوب فضبی تزکیجی اس گشیٌ

َ چیش دیگز اطت  اًتخبة کٌیذ.  .تختخْاثِب ّ هزسُب ، هٌبطك ثبسی ثچَ ُب ّ هْارد دیگز -ّ پض اس آى ُو

َ دًجبل تؼبدل ثبػیذ. َ ًظز هؼغْل ػْد ، در دبلی کَ طبیز لظوت  ث َ یک لظوت ث ثزای جلْگیزی اس ایٌک
َ کٌیذ. َ هٌبطك تْج َ ًظز ًوی رطٌذ ، ثَ ُو ی را اًتخبة کٌیذ کَ هتٌبطت ثب فضبی ّ ّیژگی ُبی ُب خبلی ث

یک طبختوبى یب درخت غْل پیکز یک ثبؽ کْچک را غزق هی کٌذ ، در دبلی کَ فضبُبی  .هْجْد ثبػذ
 .ثشرگتز هوکي اطت ثزای جلْگیزی اس گن ػذى ثَ چیشی ثشرگ ّ تذویل کٌٌذ

َ چیشُبیی را کَ ثبیذ در ًظز گزفتَ ػْد درًظز ثگیزیذ ّ ّلت خْد را ؿزف کٌیذ  دبل دلیك ثْدى  -ُو

َ ػوب کوک هی کٌذ تب ثؼذاً اس اػتجبُبت گزاى  .لیوت خْدداری کٌیذ ث

 

 قیمت طراحی یک باغ

ّ در طی یک دّرٍ اگز تغییزات سیبدی را هی خْاُیذ ایجب د هی کٌیذ ، فکز کٌیذ پزّژٍ را خزاة کٌیذ 
َ را ثیؼتز کٌتزل کٌیذ کبرُبیی را کَ ثبیذ اًجبم ػْد در  .سهبًی کبهل آى را تکویل کٌیذ تب ثتْاًیذ ُشیٌ

ٍ ثز رّی کبرُبیی تجذیل ػْد کَ ؿزفبً خْػبیٌذ ُظتٌذ َ فضبی لبثل اطتفبد  .اّلْیت لزار دُیذ تب ثبؽ ث
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َ ُبی ادتوبلی ّثزای کٌت َ ثِتزیي ثبػذ طراحی یک باغ زل ُشیٌ ٍ آل ّ سیجب کَ اس ُوَ ًظز در هٌطم  ایذ

 .توبص ثگیزیذ (گزٍّ هؼوبری آرطض) ثب هب(

هفتخزین ػوب را در ثبسطبسی ّ طزادی ثِتزیي ّ سیجبتزیي هذْطَ یبری کٌین.جِت اطالػبت ثیؼتز ثب 

 .توبص ثگیزیذ  09127927904 ػوبرٍ توبص

 

https://arsesgrp.com/
https://arsesgrp.com/
tel://+989127927904/

