
 

 

 نحُظٌ شازی ةاغ کالشیک

 تلارن ه شادگی را ةرای زیتایی ػاٍری در ةاغ ترکیب کيید

ٌ کيید ایو ةاغ ٍای رشهی ةصیاری از خاىٌ  .ةا شتک ةاغی کالشیک ، زیتایی ه طکًُ خاصی را ةٌ ةاغ خُد اضاف

 .ٍای ةاطکًُ اىگلیس را ةازآفریيی نی کيد ه ٍهٌ چیز در نُرد تلارن ه شادگی اشت

 ةصیار ةاز فضای دراگرچٌ ایو ةٌ خُاص پراکيدً اشتُار اشت ، انا شتک کالشیک ةاغ ةرای فضاٍای نتُشط 

ه ؾلی رغم تظریفات ، لزهناو  اغ ٍا گيخاىید.ة کُچک كصهت در تُان نی را آن ؾياصر ه کيد نی ؾهل نياشب

ةٌ شادگی ةرىانٌ ریزی کيید ه گیاٍان را ةا دكت اىتخاب کيید تا ىهای  اىتخاب خُةی ةرای ىگَداری ىیصت.

 .شيتی ایخاد طُد

در ادانٌ ةخُاىید تا ةداىید کٌ چگُىٌ ػرافت ةی نُكؽ را ةٌ فضای ةیرهن خُد نؿرفی نی  ةٌ ىؼر طها شتک اشت؟

 .یدکي

 

 ىکات ةرتر ةرای نحُظٌ شازی ةاغ کالشیک



 

 

  

  

یک ظرح نيؼم ه ٍيدشی اشت. ایو )Classic garden landscaping(نحُظٌ شازی ةاغ کالشیک  حٍُر

ٌ ، چیدنان ةاغ طها نهکو اشت نتلارن ىتاطد ، انا  ظرفدار خعُط نصتلیم ، نحافل نرتب ه تلارن اشت. التت

دشتیاةی ةٌ احصاس تؿادل ةرای ىهای خاىٌ زیتا ه ةاطکًُ نَم اشت. ٍهچيیو الزم ةٌ یادآهری اشت کٌ آرایض 

ارن ةیض از ظرح ٍای غیررشهی )ناىيد ةاغ ٍای کلتٌ( ةر نرزٍای طها تأکید نی کيد ، ةياةرایو اگر ةاغ ٍای نتل

 .طها در شهت کُچکتر ةاطد ، نهکو اشت ظراحی طها ةرحصتٌ طُد ىٌ ایو کٌ ایو انر را پيَان کيد

ٌ ٍای حاطیٌ تیز كرار دارد. نحُظٌ شازی در ةاغ کالشیک ، ةا چهو زىی  در اظراف یک چهيزار نرتب ه حاطی

 یا ةا چهو نصيُؾی چیزی را ةرای ىگَداری کم نرتتاو ةا یک چهو خظک ه نرتب ةا ىُار چصتاىید. -شيتی ةرهید 

 .ایو طکل از چهو هاكؿی ه ةدهن ٍیچ گُىٌ ىؼارتی را ارائٌ نی دٍد .اىتخاب کيید

 اشتفادً از شيگ فرش در نحُظٌ شازی ةاغ کالشیک

https://arsesgrp.com/classic-garden-landscaping/
https://arsesgrp.com/classic-garden-landscaping/
https://www.diy.com/ideas-advice/classic-garden-ideas/PROD_npcart_100345.art
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://www.diy.com/departments/outdoor-garden/artificial-grass-lawn-turf/DIY1108146.cat


 

 

 

  .زیيٌ ای ةرای نحُظٌ شازی شخت در ةاغ رشهی اشتشيگ فرش اشلب گ

 .نحدهدً شيگفرش ٍای شيتی نا در رىگ ٍای خيثی را ةرای یک شتک کالشیک کظف کيید

ٌ شایٌ ػریف ه یک ةصتٌ دایرً ای نُحُد اشت )در تصُیر( ةرای  - ٍصتیم Ancestry دانيٌ نا ؾاطق  در ش

دهدً ٍهچيیو ةاؾث ایخاد دیُار ه لتٌ ةرای ایخاد یک ایو نح کهک ةٌ ایخاد ىلعٌ کاىُىی شيگفرش طها.

 .احصاس ٍهاٍيگ در شراشر ةاغ نی طُد

   

 کاطت گیاٍان در نحُظٌ شازی ةاغ کالشیک



 

 

 

ظرح ٍای کاطت در ةاغ ٍای شيتی شادً ، ةا تأکید ةر شاختار ه ایخاد فضای آرام ه آرانض ةخض ةرای ىظصتو 

 .اشت

ایيَا  ةرای ایخاد اطکال حدید اشت.ىکتٌ نَم در ایو زنیيٌ ، طکل گیری ٍيری گیاٍان ةا آنُزش ه كعؽ آىَا 

نی تُاىيد از طکل ٍای شادً ه شادً طدً تُپ تا نارپیچ ٍا ، ٍرم ٍا یا حتی نُارد غیر نؿهُل ناىيد پرىدگان ه 

 .حیُاىات کٌ شرگرم کييدً ه طخصیت نی طُىد نتفاهت ةاطد

 Box (* Buxus یا Yew (* Taxus baccata *) ده گیاً نياشب ةرای ایو کار ؾتارتيد از اىگلیصی

sempervirens *).  ٍر ده ایو گیاٍان ٍهیظٌ شتز ةرگَای ةراق ه شتز تیرً دارىد کٌ ةٌ آرانی رطد نی کييد

ه ٍر ده ىیز ةرای پرچیو ایدً  .ه اظهیيان حاصل نی کييد کٌ ظرح ٍای نُضؿی طها ظُالىی تر ةٌ ىؼر نی رشد

 .یکیکی دیگر از ةخض ٍای اشاشی ةاغ کالش -آل ٍصتيد 

حصار تزئیيی ىٌ تيَا ةرای نحصُر یا تلصیم یک ةاغ ، ةلکٌ ةٌ ؾيُان یک هیژگی تزئیيی در ىُع خُد رطد نی 

ٌ کم فظار یا اشعُخُدهس کيد. کٌ ةٌ ؾيُان یک لتٌ ةرای تختخُاب ه نصیرٍا  (* Lavendula *) حؿت

ىکتٌ ةرای حفغ ٍر ىُع تُپ اشتفادً نی طُد ، یک چظم اىداز آطيا در ةاغ ٍای کالشیک اشت ه نَهتریو 

 .نُضؿی ایو اشت کٌ هكت خُد را صرف کيید ه ٍهیظٌ از اةزارٍای ٍرس تیز اشتفادً کيید



 

 

 Ilex *) یا ٍالی (* Laurus nobilis *) در نُرد فرم ٍای ةليد ه نؿهُلی تُپی ، ٍهیظٌ شتز ، ناىيد خلیج

aquifolium *)  یا ةرای یک رهیکرد ةا کهتریو تؿهیر ه  رشد.در تهام ظُل شال تيَا ةا یک ةرش ةٌ ىؼر نی

نا  از حهلٌ درختان نیيیاتُری ه تُپ ٍای تُپ اشتفادً کيید. نصيُؾی ٍای تُپ ىگَداری ، در اىتخاب نا از

 .حزئیات پیچیدً ه ةدهن ىگراىی از حفغ حزئیات - درختان نارپیچ ٍصتیم ؾاطق

ٌ ةٌ گل نرهاریده هكتی ىُةت ةٌ گیاٍان گلدار رشید ، کاطت نارگریت  ، گل  (* Argyranthemum *) طتی

ٍهٌ ایيَا چيد شالٌ اشت ، ةياةرایو آىَا شال ةٌ شال ةر نی  شرخ )* رز *( یا زغال شيگ شریؽ رطد کيید.

 .گردىد ه در نالفٌ ٍا ، نرزٍا ه ػرهف ةصیار ؾالی ةٌ ىؼر نی رشيد

 ایدً شاخت آةيها در نحُظٌ شازی ةاغ کالشیک 

 

ٌ کيیدایدً ٍای دیگری هحُد دارد کٌ نی تُاىید کالس خاىٌ ای ةاطکًُ را ةٌ ةاغ خُد   .اضاف

ٌ کردن یک تصُیر( یا هیژگی آب یک راً ؾالی ةرای تکهیل ىهای ةاغ کالشیک ) آةيها اگر فضا دارید ، اضاف

طهاشت. آىَا نی تُاىيد رشهیت ٍهٌ خعُط صاف ه تهیز ه اغلب حس طکًُ ه ؾؼهت را کٌ طها را ةٌ نُكؽ 

ةرای ػاٍری نرتب ه یکيُاخت ، شيگ ٍای ظتیؿی خُد را کٌ در نصیرٍا ه  .نيتلل نی کيد ، ىرم کيد

 .دً کردً اید ، در ٍهان شيگ ظتیؿی )یا نظاةٌ( خُد ایخاد کيیددیُارٍای خُد اشتفا

https://arsesgrp.com/making-a-fountain/


 

 

ای ةاغ خُد لذت ةترید در ةاغَای کُچکتر ، رهی یک ىیهکت ةاغ  .شپس ةيظیيید ه در یک رهز آفتاةی از صدٍا

ه در فضاٍای ةزرگتر ، کُرً را اىتخاب کيید ه ةرای راحتی ةیظتر  .شيتی یا چُةی )تصُیر( یا فلزی ةچرخید

 .ٍای ىرم پر کيید کُشو

  

 یاری کيد  نحُظٌ زیتا  نفتخر اشت طها را در ایخاد  گرهً نؿهاری آرشس

 ةا نا تهاس ةگیرید
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