
 

 

 طراحی محوطه تاالر

را )Design the hall area (طراحی محوطه تاالر باما در این مقاله همراه شوید تا تمام نکات مربوط به
یادبگیرید.همیشه وقتی صحبت از تاالر شده یا اسم تاالر را که شنیدیم یاد عروسی ها ،جشن های 

تولد،ولیمه ها،جشن های نامزدی و هزارتا مراسم کوچیک و بزرگ افتادیم اما تا حاال به این فکر کردین 
تاالرها .تاالرهاطراحی محوطه  چه جوریه؟خب بریم سراغ ایده هایی برای طراحی محوطه تاالرها که

معموال نقطه اغاز یک زندگی مشترک هستند و یک زوج اولین جشن زندگی خودشون را در این مکان 
 اهمیت ویژه ای دارد طراحی محوطه تاالر برگزار میکنند بنابراین

 طراحی محوطه تاالر عروسی

د شدن از میان جمعیت یکی از انگیزه ها و اشتیاق های عروس و داماد ورود باشکوه شان به تاالر و ر
حتما به ورودی تاالر توجه کنیدوباید در نهایت دقت و ظرافت و  طراحی محوطه تاالر است بنابراین در

ها هم از اهمیت ویژه ای نورپردازی  محوطه سازی تاالر  در بسیار متنوع تزئین شود.همچنین
برخوردار هستند.نورپردازی در مسیر ورودی تاالر و قسمت هایی مربوط به داخل تاالر میتواند در شب 

به این هم توجه کنید که بیشتر زوج ها  در طراحی محوطه تاالر نمایی باشکوهی را ایجاد کند.و همچنین
خودتان از  طراحی محوطه تاالر ود پس دردوست دارند از میان مسیری رد شوند که نورافشانی میش

 انواع نور افشان ها نیز استفاده کنید

 

بعضی از تاالر های عروسی در کنار زیبایی که دارند مشکالت فنی زیادی نیز دارند که در نهایت منجر 
زی سا  محوطه به نارضایتی افراد خواهدشد.اما این مشکالت به دالیل زیادی میتواند ایجاد شود اینکه در

طراحی  خوب نبوده است.پس طراحی محوطه تاالرشان از مصالح مناسبی استفاده نکرده اند و یا تاالر
به دانش و مهارت و همچنین ذوق هنری احتیاج دارد.اما چه کنیم که این مشکالت  محوطه تاالر عروس

 .نداشته باشیم طراحی محوطه تاالر رادر

 گام اول طراحی محوطه تاالر
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و  محوطه سازی  باید انجام دهید مطالعه کردن راجب طراحی محوطه تاالر ترین کاری که درمهم
 از صفر تا صد کاراست.این را بدانید هرچه وقت بیشتری را برای مطالعه بزارید طراحی محوطه تاالر

رسد یا کمتر خواهد تر خواهید بود.چون خطاهایتان به صفر میموفق تاالر درطراحی فضای اطراف
رطراحی د شد.خوب در این مرحله باید به این فکر کنیم که موقعیت تاالر کجاست که باید تمهیدات الزم را

دیوارها را اکوستیک کنید تا از خروج صدا جلوگیری  طراحی محوطه تاالر بکارببریم.در محوطه تاالر
به الودگی محیط،جهت وزش باد، ساختمان های مهم اطراف،دسترسی  طراحی محوطه تاالر د.درکنی

 .ها،فرهنگ ها،اداب و رسوم،محدودیت ها و....توجه کنید

 هزینه طراحی محوطه تاالر

هزینه هایی باشد که قراراست  طراحی فضای اطراف تاالر شاید یکی از دغدغه های اصلی شما در
طراحی محوطه  نقش داشته باشند،مثل:متراژ طراحی محوطه تاالر از عوامل میتواند دربپردازیداما خیلی 

طراحی محوطه  درفاز یک و دو،معماری،سازه،برق و مکانیک در طراحی محوطه تاالر، تاالر
 وتعداد لوکیشن ها در طراحی محوطه تاالر میزان تنوع درطراحی محوطه تاالر، نقشه برداری درتاالر،

 طراحی محوطه تاالر

 

  

طراحی  صفر تا صد کار رامطالعه کردیم و همه هزینه هایی که در در طراحی محوطه تاالر خب تا اینجا
است.یادتان باشد وقتی میتوانید  طراحی محوطه تاالر جه کنیم هم شناختیم.االن نوبتباید تو محوطه تاالر

طراحی های محوطه تاالر  خالقیت به خرج دهید که عکس های بسیاری از طراحی محوطه تاالر خود در
 .را دیده باشید عروسی

ی دانید که زیبایبه سبک های کالسیک،سنتی وحتی مراکشی توجه کنید.فقط ب طراحی محوطه تاالر در
خودتان به جزئیات اهمیت دهید و  طراحی محوطه تاالر اصل مار نیست به فضای کافی هم دقت کنید.در

 .آنها را بدانید

 طراحی محوطه باغ تاالر
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خودتان باید  طراحی محوطه تاالر به ورودی باغ اهمیت دهید.برای محوطه سازی باغ تاالر در
 درموردفضاهای باغ و دکوراسیون تاالرتان اطالعاتی داشته باشید.قطعا یکی از جذابترین قسمت در

به اصول و قواعد خاصی احتیاج  طراحی محوطه تاالر ورودی تاالر است که در طراحی محوطه تاالر
 .است که از سلیقه خودتان نیز در آن میتوانید استفاده کنید

از ایده های متنوع و جذابی استفاده کنید قطعا میتوانید رضایت مشتریان  سازی تاالر  در محوطه اگر
به نکات ظریف هم دقت کنید تا جذابیت آن  طراحی محوطه تاالر خود را نیز جلب کنید.وهمچنین در

از تابلوی ورودی و اصلی شروع کنید که هر چه زیباتر و  طراحی محوطه تاالرتان بیشتر شود.اما در
غ بینند.کاری کنید که باخشنده تر باشد جذابتر است چون اولین چیزی است که افراد در حین ورود میدر

طراحی فضای سبز  تاالر شما مکانی برای همه گردهمایی ها و جشن های الکچری افراد شود آن هم با
 .به صورت مدرن تاالر

د نورپردازی صحیحی داشته باشد وگرنه در تابلو ورودی از پلکسی یاچلینیوم هم استفاده میشود امابای
نور میتواند کمک زیادی به شما کند وگرنه کارتان  طراحی محوطه تاالر جذابیتی نخواهد داشت.پس در

به  رطراحی محوطه تاال دلچسب نخواهد بود.حتی میتوانید تابلوتان را از کامپوزیت سبک استفاده کنید.در
ید که نکته خیلی مهمی است اما متاسفانه زیاد به آن توجه جذابیت درب ورودی پارکینگ نیز توجه کن

 .نمیشودکه میتوانید از درهای آهنی استفاده کنید

 

میتوانید از طاق راه هم استفاده کنید که ایده های جذابی هستند.حتی شما میتوانید  سازی تاالر  محوطه در
ه طراحی محوط ازبادکنک آرایی نیز استفاده کنید.جایگاهایی برای ماشین نیز در طراحی محوطه تاالر در

 .ایجاد کنید تاالر

 طراحی محوطه تاالر پذیرایی

 طراحی فضای سبز تاالر پذیرایی معموال تاالرهای پذیرایی تاالرهایی برای مراسمات کوچک هستند.در
به این توجه کنید که باید به ظرافت ها و ظریف کاری ها دقت کنید چون معموال آنها کوچک هستند و 
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توجه کنید که فضاهارا  طراحی محوطه تاالرهای پذیرایی تفاده میشوند.دربرای جشن های کوچک اس
کوچکتر کنید و به جزئیات بیشتر دقت کنیدوسعی کنید مکان را صمیمی تر ترسیم کنید چون بیشتر جشن 

 .هایی که گرفته میشوند دورهمی های دوستانه وصمیمی هستند

 وح وامکانات متفاوتی استفاده کنید.و دراجرااز سط طراحی محوطه تاالرهای پذیرایی سعی کنید در
از سبک های سنتی ،کالسیک هم میتوانید استفاده کنید که باب میل همه سلیقه ها باشدو به  محوطه تاالر

از مبلمان های مدرن نیز استفاده کنید چون  محوطه سازی تاالر شما برای جلب مشتریتان کمک کند.در
 .حس متفاوتی را القا میکند

،سالن های پذیرایی،نورپردازی ها،سبکی که مورد پسند  به طراحی محوطه تاالر نگام انتخاب تاالردر ه
شماست دقت کنید.پس قبل از اینکه بروید و تاالر خودتان را انتخاب کنید درباره همه چیز آن مطالعه و 

م رفتیم چند نوع تاالر داریبررسی را انجام دهید و تاالر مورد عالقه خودتان را انتخاب کنید.تا اینجا یادگ
خودمان را به بهترین شکل انجام  طراحی محوطه تاالر و با چه نوع مصارفی و یادگرفتیم چگونه

 .دهیم.شاد و سرافراز باشید

 09127927904،00145131093 شماره تماس های گروه معماری آرسس

 مفتخریم شما را طراحی محوطه مورد نظر خود یاری کنیم

 

tel://+989127927904/
tel://+989300145131/

