
 

 

 محٌطو ضازی ً طراحی باغ

هی تْاًذ تَ طْر ُوشهاى سیثایی )design-garden-and-landscaping (هذْطَ طاسی ّ طزادی تاؽ

 ّ ٍ ّ ُْا ، تٌْع سیظتی ، ایجاد سیظتگا ػٌاطی ّ رادتی ، هذیزیت آب ، کیفیت ُْا ، تغییز ّضؼیت آب 
َ ػوا کوک کٌذ -تْلیذ غذاُای هذلی را تزطزف کٌذ  َ ریشی  .ّ هی تْاًذ تَ گزم ّ خٌک کزدى خاً تزًاه

َ ػوا در ًظز تگیزیذّ طزادی فضای تیزًّی را تایذ جشء الیٌفک ط  .زادی پایذار خاً

ّ طاخت هٌاظز هصٌْػی اطت کَ طاختواًِای ها را محٌطو ضازی  پایذار یک رّیکزد تزای طزادی 
ٍ آل ایي هٌاظز  اداطَ کزدٍ ّ هٌظزٍ ُای طثیؼی هْجْد را کَ قثالً ّجْد دارد ، تِثْد تخؼیذ. در دالت ایذ

ّ سًذٍ تواًٌذ  .تایذ تخؼی اس چزخَ ُای طثیؼی هذیظ هذلی خْد را دفع کزدٍ 

َ خْد تا طیظتن ُای طثیؼی کار کٌیذ  .تزای تِثْد پایذاری خاً

َ رّػی کَ هٌظز طیظتن ُای طثیؼی هیلیْى ُا طال پ ایذار تْدٍ اًذ ّ تا ُوکاری تا طیظتن ُای طثیؼی ت
 َ ّ طایت ّ تاؽ ُای خْد را دفع هی کٌٌذ هی تْاًیذ طِن ػوذٍ ای در پایذاری خاًَ خْد داػت هی ػًْذ 

 .تاػیذ

 

َ خْد  َ ُا ، طٌجاقک ُا ّ پزًذگاى هذلی را ت ایي تاؽ کَ تا گیاُاى تاالب هذلی کاػتَ ػذٍ اطت ، قْرتاغ
 .جلة هی کٌذ

َ تشرگ تا طراحی دقیق فضاىای حیاط  داهٌَ طزادی فضای تیزًّی هوکي اطت اس تاسخْاًی یک تْت

ّطؼت ّ ًْع پْػغ گیاُی آػکارا هِن اطت اها  کَ تا یک خاًَ پایذار در ارتثاط ُظتٌذ ، تاػذ. کٌچک

https://www.yourhome.gov.au/housing/landscaping-and-garden-design
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://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/


 

 

َ راٍ دلِای ػولی تزای کاُغ هصزف  طزادی تاؽ هٌظز پایذار ّ َ ارائ هی تْاًذ کارُای تظیاری اس جول
َ فاضالب اًجام  َ خْدی خْد یا تَ ػٌْاى تخؼی اس طیظتن تصفی َ آب ت آب را اس طزیق طزادی دظاص ت

 .دُذ

َ ّجْد داػتَ تَ هؼٌای پض گ محٌطو ضازی پایدار َ هوکي اطت قثل اس تْطؼ زفتي تخغ ػوذٍ ای اس آًچ

َ هؼٌای هؼزفی هْاردی تاػذ  ایي تاػث افشایغ تٌْع سیظتی هی ػْد. تاػذ ، اطت. ُوچٌیي هوکي اطت ت
ٍ چؼن اًذاس هی تْاًذ اس ًظز اجتواػی  کَ در گذػتَ ّجْد طزاًذاػت ، تا اطویٌاى داصل ػْد کَ در آیٌذ

 .ظت هذیطی پایذار تاػذ، اقتصادی ّ سی

 پایدار محٌطو ضازی ً طراحی باغ

َ درهْرد  ً طراحی باغ  محٌطو ضازی پایذار چیشی تیغ اس کاػت پْػغ گیاُی تْهی ایزاى اطت ، تلک
ایي هی تْاًذ ػاهل تاؽ  .طزادی هٌاظز هتٌاطة تا اکْلْژی جذیذ ایجاد ػذٍ ٌُگام طاخت طاختواى ُا اطت

ّ ػیٍْ ُای  هاًٌذ محٌطو ضازی ُای تْلیذ کٌٌذٍ غذا کَ تْطظ آب ُای طْفاًی اطیز ػذٍ 
permaculture هی ػًْذ ، تاػذ آتیاری 

ًیاس دارد کَ اس اصْل اکْلْژیکی تزای ایجاد هذیظ ُای پایذار تا تأکیذ تز  هذْطَ طاسی ّ طزادی کَ تَ

 .تْلیذ هْاد غذایی ّ دفع هٌاتغ اطتفادٍ هی کٌذ

َ در دّرٍ قثلی  محٌطو ضازی پایدار ػاهل رّیکزدُای هتٌْػی هاًٌذ تاسگزداًذى ًِزُایی اطت کَ تْطؼ
ز کزدٍ یا ًاتْد ػذٍ اطت ، یا ایجاد تاؽ طقف تزای جایگشیٌی ظزفیت تْلیذی سهیي هْرد ًظز یک آًِا تغیی

 .طاختواى جذیذ

ٍ قزار گیزد تزای کٌتزل هقذار ًوک در خاک )ػْری( ،  محٌطو ضازی پایدار هوکي اطت هْرد اطتفاد
ّ جذب کزتي ، ّ کوک تَ تا ّ دفع تٌْع افشایغ پزداسع دی اکظیذ کزتي اس طزیق فتْطٌتش  سیاتی 

َ جِت گیزی طاختواى تأثیز تگذارد: یک  سیظتی. هذل پْػغ گیاُی هی تْاًذ تز اًتخاب ُای هزتْط ت
ّ دطتزطی خْرػیذی را هذذّد کٌذ اها یک تخغ  َ تشًذ  درخت هوکي اطت تخؼی اس یک طایت طای

ٍ تاػذ ٍ ّ ایجاد پٌاُگا  .اطاطی تزای دفع خاک ، تأهیي سیظتگا

ٍ ُا اطتفادٍ کٌیذ ّ اس درختاى ّ پْػغ  اس پْػغ گیاُی َ سًی ُا ّ هٌظز هْجْد در هْرد تادگیزُا ، طای
 .گیاُی تزای تخؼی اس هٌظزٍ اطتفادٍ کٌیذ

ٍ ُا اطتفادٍ  َ سًی ُا ّ هٌظز ٌُگام اًتخاب یک طایت ، اس پْػغ گیاُی هْجْد در هْرد تادگیزُا ، طای

ّ پْػغ  َ یاد داػتَ تاػیذ کَ درختاى  َ تٌِا کٌیذ ّ ت َ ػٌْاى تخؼی اس هٌظز دیذ ، ً گیاُی را هی تْاى ت
 .جلْی طایز ًوایِا را گزفت

َ کٌیذ. طراحی محٌطو ضازی پایذار هی  ایجاد محٌطو ضازی اس را تایذ اس داخل ّ خارج اس خاًَ تجزت
َ ، یا افشایغ یا ًوای چؼن اًذاس اطتفادٍ کزد. ن خصْصی هؼاُذٍ ّ ُوچٌیي دفع دزی تْاى تزای ایجاد طای

َ ایجاد هٌاطق دلپذیز تزای  طاختواًِای اطزاف هی تْاًذ جذاب تاػذ. ایي هی تْاًذ غذا را تأهیي کٌذ ّ ت

 .(کوک کٌذ )تَ اًتخاب یک طایت هزاجؼَ کٌیذتفزیخ 

https://arsesgrp.com/landscaping-and-garden-design/


 

 

 َ در طال ُای اخیز تؼزیف یک هٌظزٍ پایذار تذْل پیذا کزدٍ اطت کَ ػاهل ػٌاصز هٌظزٍ ای اطت کَ ت
تظیاری اس طقف ُای طثش گظتزدٍ تطْر خاؽ تزای  لوَ جشئی اس یک طاختواى ُظتٌذ.هؼٌای ّاقؼی ک

َ ػٌْاى تخؼی اس یک اطتزاتژی گظتزدٍ تز تزای تقْیت یا  دوایت اس پْػغ گیاُی تْهی ّ تْهی ت
َ طاختَ هی ػًْذ. غالثاً ایي ًْع اس اطتزاتژی ُای طثش  جایگشیٌی تٌْع سیظتی طثیؼی یک هکاى یا هٌطق

ٍ گًَْ ُای تِذیذ یا در هؼزض خطز اطت.طاسی  َ سیظتگا َ دًثال تِی َ تَ ًْع ، ػولکزد ،  طقف ًیش ت تظت
َ ایجاد هٌظزٍ  ًْع پْػغ گیاُی ّ رژین ُای آتیاری آًِا ، دیْارُای طثش ًیش هی تْاًٌذ کوک ػایاًی ت

َ فاضالب ادغام ػًْذ با گرًه معماری آرضص تماش ) پایذار کٌٌذ ّ دتی هوکي اطت در طیظتن ُای تصفی
 .(بگیرید

 

 اضتفاده گیاىان در محٌطو ضازی ً طراحی باغ

گیاُاى هٌاطة هوکي  .هٌاظز پایذار اس گیاُاًی اطتفادٍ هی کٌٌذ کَ در هٌطقَ هذلی ػولکزد خْتی دارًذ

اس هٌاطق آب ّ ُْایی هؼاتَ تاػذ. گیاُاى   اطت ػاهل گیاُاى تْهی ّ تْهی ّ ُوچٌیي ػجیة ّ غزیة
َ آتیاری تایذ تَ طْر ایذٍ آل پض اس تأطیض در خاکِای هْجْد ّ تا الگُْای تارًذگی هْجْ د ، تذّى ًیاس ت

 .تیغ اس دذ ، اصالح خاک ّ رژین ُای ًگِذاری فؼزدٍ ، تَ خْتی کار کٌٌذ

َ طْر کلی ، گیاُاى تْهی ُوَ گیاُاى ُظتٌذ. گیاُاى تْهی آًِایی  تفاّت تیي "تْهی" ّ "تْهی" چیظت؟ ت
َ ػوا  اس گیاُاًی کَ گًَْ تِاجوی یا ًاخْاطتَ ُظتٌذ کَ هخصْؽ یک هکاى خاؽ ُظتٌذ. در هٌطق

هِذ کْدک ُا ٌُْس ُن آًِا را هی فزّػٌذ ، تٌاتزایي تا یک هٌثغ قاتل  هذظْب هی ػًْذ ، خْدداری کٌیذ.
َ آتزیش خْد را تزرطی کٌیذ  .اػتواد هاًٌذ هٌاتغ طثیؼی هٌطقَ ای یا تاتلْی دْض

َ ُای هختلف طاختاری هاًٌذ َ ُای  یک تاؽ پایذار اس طیف گظتزدٍ ای اس گیاُاى اس هقْل درختاى ، تْت

َ ُای هتْطظ  ، درختچَ ُای کن ، سهیي ُای سیزسهیٌی ، گیاُاى ّ چوٌشارُا ، غزتالگزی ، درختچ
ٍ هی کٌذ. َ ّ الهپ اطتفاد ایي ًْع اس تٌْع "طاختاری" دیات ّدغ را تَ داخل  کٌُْْرداى ، چٌذطال

ّ پٌاُگاُی تزای پزًذگاى کْچک هٌظزٍ تزغیة هی کٌذ ّ گیاُاى تی پزّا طذی ػالی را تؼکیل هی دٌُ ذ 
َ خطز ًوی اًذاسًذ ّ یا در  فزاُن هی کٌٌذ. اطویٌاى داصل کٌیذ کَ دیْاًات اُلی دیْاًات اُلی را ت

 .هؼزض تِذیذ دیْاًات ّدؼی قزار ًوی گیزًذ

َ ػذٍ اس ُذف  َ داػتي گزتَ ُا در داخل خاًَ یا در هذْطَ ُای طاخت دیْاًات تْهی را هی تْاى تا ًگ
 .افظت کزدهذ

tel://+989127927904/
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 آبنما در محٌطو ضازی ً طراحی باغ

آتٌوا در هذْطَ تاؽ چؼن اًذاس طثیؼی هثوز ثوز در آى اطت کَ تاراى تزای دوایت اس پْػغ  طاخت
ٍ کزد کَ اس آى پض هی گیاُی د ر خاک خیض هی ػْد. اس طقف آى هی تْاى تزای گزفتي آب تاراى اطتفاد

ٍ کزد ، ػایذ دتی در یک تاؽ تام یا تالکي. گزفتي آب اس ایي  تْاى تزای آتیاری پْػغ گیاُی جذیذ اطتفاد
ّ دیْارُای طثش ؛  َ تام ُا  َ خیاتاى ًیش هی ػْد )ت آب تاراى ؛ طْفاى( طزیق تاػث آساد ػذى آب طْفاى ت

 .هزاجؼَ کٌیذ

َ ػذت کاُغ  "xeriscape" پْػغ گیاُی کن هصزف آب یا َ آتیاری تکویلی تاؽ را ت هی تْاًذ ًیاس ت
 .گًَْ ُای تْهی هؼوْالً تزای ػزایظ کن تاراى هْجْد در تیؼتز تِتزیي ُا ُظتٌذ دُذ.

هٌاطق تیزًّی ػِزی ّ رّطتایی  پْػغ گیاُی دتی هی تْاًذ اس طزیق آتیاری سیزسهیٌی ، خصْصاً در

 .، پظاب داصل ػْد

َ ػٌْاى تخؼی اس یک طیظتن کلی هذیزیت  اطتفادٍ اس آتٌوا هاًٌذ دْضچَ ُا ّ ّیژگی ُای آب هی تْاًذ ت
َ ػوا در یک راٍ دل پایذار اس هٌظز  َ ػٌْاى تخؼی اس اطتزاتژی ّاکٌغ هٌفؼل آب ّ ُْا تزای خاً آب ّ ت

َ ػْد  .چؼن اًذاس یکپارچ
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 [caption/]طاخت آتٌوا در هذْطَ ّیال هذیطی سیثا ّ دلٌؼیي تزای ػوا فزاُن هیکٌذ 

را هی تْاًیذ تا تواص تا ها کاهال دریافت کٌیذ .کارػٌاص ها آهادٍ پاطخ  ىسینو محٌطو ضازی ً طراحی باغ
َ ػوا ػشی  .شاى هی تاػٌذگْیی ت

  جيت اطالعات بیشتر ً مشاًره رایگان

 تماش بگیرید 09127927904 با شماره تماش
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