محوطه ضازی باغ کوچک
هذْطَ عاصی تاؽ ُای کْچک )(Small garden landscapingهی تْاًٌذ تأثیش تضسگی تگزاسد .تا
تشًاهَ سیضی ُْؽوٌذاًَ هی تْاًیذ کن دجن تشیي فضای تیشّى سا تَ چیضی ّالؼاً خاؿ تثذیل کٌیذ .دتی
هی تْاًیذ تَ ًظش تشعیذ کَ فضای تیؾتشی ًغثت تَ آًچَ دس ّالغ داسیذ ّجْد داسد  .تگزاسیذ تا تا ایذٍ
ُایواى تا ؽوا صذثت کٌین تا تاؽ کْچک ؽوا یک هْفمیت تضسگ تاؽذ.

نکات ریس در محوطه ضازی باغ کوچک
ٌُگام تشًاهَ سیضی آًچَ هی خْاُیذ دس تاؽ خْد لشاس دُیذ  ،تَ سّػ هْسد ػاللَ خْد تشای گزساًذى
صهاى دس آى فکش کٌیذ .پظ اص اًتخاب توشکض خْد  ،فضای خْد سا دس اطشاف آى طشادی کٌیذ .دسهذْطَ
عاصی تاؽ کْچک خْد آًمذس تالػ کٌیذ کَ ادغاط ؽلْغی ّ کاس تیؼ اص سا تشای ؽوا ایجاد ًکٌذ.
تشًاهَ سیضی دلیك ّ تخیلی هِن تشای هْفمیت دس هذْطَ عاصی یک تاؽ کْچک اعت .تا تشعین ؽکل ّ
هشصُای ًمؾَ ؽشّع کٌیذ ّ عپظ طشح ُای هختلفی سا اهتذاى کٌیذ تا تثیٌیذ چَ هْاسدی هی تْاًذ ؽاهل
آى ؽْد  ،هاًٌذ یک پاعیْى.

دکوراضیون در محوطه ضازی باغ کوچک
دکْساعیْى تشای محوطه ضازی باغ کوچک ػالی اعت ّ یک عطخ ایذٍ آل تشای یک ًاُاس خْسی یا یک
هٌطمَ آساهؼ تخؼ فشاُن هی کٌذ .کف پا ًشم دس همایغَ تا هاعَ عٌگ یا عٌگ فشػ ّ عٌگ فشػ ّ
چْب هی تْاًذ تَ سادتی تا لیظ سًگ سًگ تیشًّی تجذیذ ؽْد .سّؽی کَ ؽوا دکْساعیْى خْد سا لشاس
دُیذ ُوچٌیي هی تْاًذ فضای ؽوا سا تمْیت کٌذ .دساص کؾیذى تختَ ُای ػشؽَ  ،هٌطمَ ؽکغتَ ؽذٍ سا
طْالًی تش هی کٌذ  ،دس دالی کَ تا ػشض آًِا سا گغتشدٍ تش هی کٌذ  ،آى سا گغتشدٍ تش هی کٌذ.

ها دتی هذذّدٍ ػشؽَ عاصی سا تا یک الیَ چوي هصٌْػی سّی آى پیؾٌِاد هی کٌین .ایي اهش دتی اگش
کل فضای ؽوا تا دکْساعیْى تشای تِتشیي ُای ُش دّ جِاى پْؽیذٍ ؽْد  ،ظاُش چوي ایجاد هی کٌذ.
مبلمان در محوطه باغ
ها هثلواى تاغی تا صشفَ جْیی دس فضا سا دس ُْ B&Qؽوٌذ داسین کَ تَ ؽوا دس تِیٌَ عاصی فضا کوک
هی کٌذ .اگش دّعت داسیذ ًاُاس خْسی سا دس تیشّى اص هٌضل تخْسیذ  ،یک هجوْػَ تیغتشّ سا تا هیض ّ
صٌذلی ُای تاؽْ یا صٌذلی ُای لاتل اًؼطاف هاًٌذ تاسی اًتخاب کٌیذ .
دّعت داسیذ عشگشهی کٌیذ؟ تا هجوْػَ ًاُاس خْسی  Karaya 4-Seaterفضای تیؾتشی سا تشای
دّعتاى ّ خاًْادٍ خْد فشاُن کٌیذ  .طشادی خاللاًَ آى  ،تَ صٌذلی ُای صٌذلی ّ صٌذلی ُا اجاصٍ هی
دُذ تا تَ سادتی دس صیش اعتفادٍ اص هیض  ،صیش جذّل لشاس داؽتَ تاؽٌذ تا دس رخیشٍ عاصی ُْؽوٌذاًَ ًِایت
اعتفادٍ سا ًکٌذ.
ّ اگش آساهؼ سا تیؾتش اص غزاخْسی تشجیخ هی دُیذ  ،هجوْػَ لٍِْ ً 2فشٍ  Pilaresها سا تثیٌیذ  .دّ
صٌذلی دس ایي عثک ؽیک ّ خؾي  ،تا لشاس دادى پؾتَ ّ هٌظن ّ تَ سادتی دس تاالی یکذیگش تشای رخیشٍ
عاصی آعاى .
یا تشای چیضی کَ کوتش دائوی اعت  ،یک چکؼ صًاًَ  ،کْعي دس فضای تاص یا یک اتاق خْاب آفتاب لاتل
دول سا دس ًظش تگیشیذ.

تا اًتخاب یک طشح سًگی  ،یک ظاُش یکپاسچَ سا دس یک فضای کْچک ایجاد کٌیذ .تمشیثاً هاًٌذ تضئیي
داخل خاًَ  ،سًگِای هکول دس فضای تیشّى تا ُن خْب کاس هی کٌٌذ ّ هی تْاًٌذ تَ تؼادل
تشعٌذُ .واٌُگی ُوَ چیض  ،اص سیختي ُا گشفتَ تا ًشدٍ  ،دیْاسُا تا تضئیٌات تا سًگ ُای تیشًّی  ،لکَ ُا
ّ الک ُا .هٌا عة تشای اعتفادٍ دس چْب  ،فلض ّ عٌگ تشاؽی  ،هذذّدٍ ها تَ ؽوا اهکاى هی دُذ فضای
خْد سا ؽخصی عاصی کٌیذ ّ عطْح سا اص اثشات هضش آب ّ ُْا هذافظت کٌیذ.

ضاخت باربیکیو در محوطه ضازی باغ کوچک
هذذّدٍ کثاب ُای رغال عٌگ رغال عٌگ ها داسای گضیٌَ ُای کاهالً فؾشدٍ ای اعت کَ تشای تاؽ ُای
کْچکتش ایذٍ آل اعت  .تَ دًثال هذل ُایی تا چشر تاؽیذ تا دس ٌُگام اعتفادٍ اص گیاُاى دّس ؽْیذ ّ دس پایاى
کاس تَ سادتی دس گْؽَ ای هاًْس دُیذ .یا ایٌکَ دس هْسد یک کْسٍ  plancha-tableچیغت؟ تیي
صفذات داؽ گاص یکی یا دّ عْص ها اًتخاب کٌیذ.
تشای ًجات ًِایی فضای تاص  ،تَ دًثال گضیٌَ ُای دّ دس یک تاؽیذ .ها ؽْهیٌَ ُایی سا اسائَ هی دُین کَ
دّ تشاتش گشهایؼ دس فضای تاص ّ یک کْسٍ ُغتٌذ  -دس صْست داؽتي فضای تاکیفیت ػالی اعت .ها

ػاؽك ُ Firepit Tinagaغتین کَ ُوشاٍ تا کْسٍ پخت ّ پض اعت ّ تشای یک باغچه کوچک اًذاصٍ ّ
جوغ ّ جْس اعت.

اضتفاده از گیاهان در محوطه ضازی باغ کوچک
گیاُاى داخل گلذاى ُا ساُی عشیغ ّ آعاى تشای اضافَ کشدى لکَ ُای سًگ تذّى اص تیي سفتي هٌاطك
تضسگ تاؽ تَ تختخْاتِا ّ هشصُا ُغتٌذّ .لتی تَ فضای اضافی ادتیاج داسیذ  ،آًِا سا اص دالت خاسج کٌیذ
ّ تا عاالًَ ُای هْسد ػاللَ خْد هجذداً اص آى اعتفادٍ کٌیذ تا سًگ آى سا دس توام عال دفع کٌیذ.
اگش تخت ّ هشص داسیذ  ،تا "الیَ تٌذی" گیاُاى  ،آًِا سا عخت تش کاس کٌیذ .ایي سّػ تْتَ ُای هتٌاّب دس
کاُؼ استفاع تا فصْل هختلف گل اعت تا سًگ ُای تخت سا تشای هذت طْالًی تشی دفع کٌذ .تا
تلٌذتشیي گیاٍ دس پؾت ؽشّع کٌیذ ّ تَ جلْ کاس کٌیذ.
دس پؾت  ،گیاُاى کٌُْْسدی گیاُاًی سا تؾکیل هی دٌُذ کَ هی تْاًٌذ یک ؽال تضسگ ؽًْذ (یا یک لاب
دس صْست ػذم تاصگؾت تغتش تَ یک هشص) .چیضی هؼطش هاًٌذ گلِای هؼطش یا *( Jasmine
)* Jasminum officinaleتَ خصْؿ هؤثش اعت .
دس تخؼ هیاًی  ،گیاُاًی هاًٌذ پشتمال هکضیکی )*  Hydrangeas ّ (* Choisya ternataتغیاس خْب
کاس هی کٌٌذ .آًِا فضای هشکضی سا پش هی کٌٌذ ّ اگش دس پایاى فصل ُشط ؽًْذ  ،صیاد تلٌذ ًوی ؽًْذ .دس
فضای تالی هاًذٍ دس لغوت جلْ  ،تَ عشاؽ گیاُاى کن سًگ ّ پش سًگ هاًٌذ  Primrosesیا  phloxیا
ؽایذ چیضی هؼطش ّ پخؼ هاًٌذ آّیؾي یا تاتًَْ تشّیذ.

تاؽ خْد سا تؼذ اص غشّب تا چشاغِای تاؽ سّؽي کٌیذ .فاًْط ُای دیْاسی سّؽی عادٍ تشای سّؽي
کشدى تاؽ یا هٌطمَ غزا خْسدى ؽوا تذّى دس اختیاس داؽتي فضای کف اعت .آًِا پْؽؼ گغتشدٍ ای اص
سّؽٌایی اسائَ هی دٌُذ ّ ّیژگی ُای اًتخاب ها ُ ،ش دّ عثک عٌتی ّ هؼاصش سا هتٌاعة تا ُوَ ظاُش
تَ ًوایؼ هی گزاسد.
اص طشف دیگش  ،فضای خاصی سا تا چشاؽ ُای سؽتَ ای تاؽ اضافَ کٌیذ ّ فضای خاصی سا تَ آى اضافَ
کٌیذ .تشای تاؽ ُای کْچک ایذٍ آل  ،هی تْاًٌذ دس ٌُگام تغتَ ؽذى طْطی ُا ً ،شدٍ ُا  ،دسختاى ّ
هْاسد دیگش  ،فضاُای دًج ّ جزاب ایجاد کٌٌذ .تَ طْس هؾاتَ  ،چشاؽ ُای هیض ّ فاًْط ُا (تصْیش)
لاتل دول ُغتٌذ  ،تَ صْست تاتشی یا خْسؽیذی دس دعتشط ُغتٌذ ّ یک هشکض اصلی تشای هیضُای
ًاُاس خْسی دس فضای تاص ُغتٌذ.
ضاخت باغچه کوچک در محوطه باغ
دا ؽتي یک تاؽ کْچک تَ ایي هؼٌی ًیغت کَ ًوی تْاًیذ هیٍْ ّ عثضیجات خْد سا پشّسػ دُیذ .گیاُاى ،
تْت فشًگی ّ اًْاع گْجَ فشًگی گْجَ فشًگی ُوَ دس عثذ ُای آّیض تَ خْتی سؽذ هی کٌٌذ ّ فضای
کف آى سا ًوی گیشًذ .یا دس ظشّف کْچک توالیذ یا کیغَ ُای خْد سا پشّسػ دُیذ تا هذصْل خْد سا
دس یک فضای کْچک سؽذ دُیذ.
دس همالَ فْق دس هْسد محوطه ضازی یک باغ کوچک تْضیذاتی دادٍ ؽذ .هفتخشین کَ تگْیین گروه
معماری آرضص عاصًذٍ ّ طشادی کٌٌذٍ تِتشیي ّ صیثاتشیي محوطه ضازی باغ و ویال تا کوتشیي ُضیٌَ ّ
تِتشیي کیفیت هی تاؽذ.خْؽذال هیؾْین کَ ؽوا سا دس طشادی هذیطی صیثا ّ اساهؼ تخؼ یاسی کٌین.
برای کطب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره تماش  09127927904تماش بگیرید.

