
 

 

 محوطه سازی پارک

اصول و قواعد خاص خود را دارد که باید با توجه به آن  )Park landscaping (محوطه سازی پارک

زیر نظر کارشناس فضای سبز انجام شود.فضای سبز شهری از جمله پارک ها بخش مهمی از فضای باز 

شهری است که با قراردادن المان و عناصر طبیعی و مصنوعی زیر نظر افراد متخصص در این زمینه 

 .ددجهت رفاه حال شهروندان احداث می گر

فضای سبز شهری به دو دسته کلی خطی و پهنه ای تقسیم می شوند .فضای سبز پهنه ای شامل پارک و 

 .باغ های شهری است و با در نظر گرفتن سالیق و درخواست افراد طراحی می شوند

 

نمی توان مسائلی از جمله زمان استراحت ، فرهنگ و تاریخ و شرایط  محوطه سازی پارک طراحی در

 .محیط زیست و میزان آلودگی محیط را نادیده گرفت

با بررسی شرایط محیطی ، شرایط آب و هوایی و میزان وزش باد و نیاز افراد بهترین  محوطه سازی در

با در نظر گرفتن  طراحی فضای سبز پارک ها.طراحی محوطه سازی پارک در این فضا انجام می شود

یار کارشناس با تخصص و تجربه آن در کوتاه ترین زمان و با هزینه مناسب توسط میزان فضای در اخت

 .مجموعه ما انجام می شود محوطه سازی پارک شرکت طراحی و

جهت در یافت اطالعات تکمیلی در این زمینه می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه ما با مشاورین و 

انواع طرح های فضای سبز شهری و پارک ها مشورت کارشناسان متخصص در زمینه طراحی و اجرا 

های الزم را داشته باشید.همکاران ما با بررسی شرایط و میزان بودجه در نظر گرفته شده از سوی افراد 

 .بهترین طراحی را در اختیار آن ها قرار می دهند

 محوطه سازی پارکها

دی از جمله تحلیل ، برنامه ریزی، کار تخصصی و حرفه ای است که باید موار محوطه سازی پارکها

با همکاری سایر  محوطه سازی پارکها طراحی و مدیریت بر محیط زیست در خود داشته باشد.متخصصان

کارشناسان متخصص در معماری و برنامه ریزی شهری و مهندسان عمران می توانند نقش مهم و اساسی 

 . را در محیط زیست داشته باشند

https://www.parklandscaping.ca/
https://arsesgrp.com/the-idea-of-landscaping-parks/%20
https://arsesgrp.com/the-idea-of-landscaping-parks/%20
https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/
https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/
https://arsesgrp.com/wp-content/uploads/2020/04/garden-park-landscape-hd-background-720P-wallpaper-middle-size.jpg


 

 

 

عالوه بر   شهر فضای سبز و محوطه سازی پارک احی و اجرای پروژه های مختلف از جملهبا طر

برطرف کردن نیازهای انسانی در احیاء محیط زیست و جلوگیری از آلوده شدن محیط کمک فراوانی کرده 

و سایر بخش هایی  طراحی محوطه سازی پارک حرفه ای و متخصص در زمینه باشند.مجموعه ما با کادر

 .که نیاز به طراحی فضای سبز دارند می توانند شما را راهنمایی کنند

جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مشاورین و کارشناسان مجموعه ما در تماس باشید 

، اداری و تجاری، محوطه سازی ساختمان های مسکونی و و از راهنمایی این عزیزان در مورد 

 .و غیره بهره مند شوید محوطه سازی مدارس ، محوطه سازی باغ و ویال ،سازی هتل محوطه

ن با هزینه در کمترین زمان ممک محوطه سازی پارک ها هدف مجموعه ما طراحی مناسب و بدون نقص

 طراحی و محوطه سازی فضای سبز مناسب می باشد.همکاران ما با صبوری و دقت فراوان در مجموعه

 .و پارک ها هستند تا به تمام سواالت شما عزیزان پاسخ صحیح و مناسبی بدهند

 محوطه سازی پارکینگ

ه تر می باشد و نیاز سایر بخش ها کمی پیچید محوطه سازی در مقایسه با طراحی محوطه سازی پارکینگ

 .به تجهیزات خاص می باشد

در ابعاد و اندازه و با کیفیت مناسب و استانداردهای الزم  محوطه سازی پارکینگ محصوالت مختلف در

 .جهت زیباسازی محوطه پارکینگ استفاده می شود

، کیفیت و  از مزایای این محصوالت می توان به دوام و مقاومت باالی آن ها ، تنوع در طرح و رنگ

ماندگاری باال، مقاومت باالی آن ها در برابر سایش و خوردگی، عدم ایجاد صدای ناهنجار در زمان عبور 

 .وسایل نقلیه از جمله خودروهای سواری و موتور سیکلت اشاره کرد

https://arsesgrp.com/landscaping-and-green-space/
https://arsesgrp.com/school-landscaping/
https://arsesgrp.com/school-landscaping/
https://arsesgrp.com/wp-content/uploads/2020/04/park-landscape.jpg


 

 

 

های موجود نیاز به تخصص و دانش ، تجربه کاری همانند سایر بخش  طراحی محوظه سازی پارکینگ

فراوان دارد .افرادی که قصد دارند فضایی را به عنوان پارکینگ طراحی کنند می توانند با مشاورین و 

کارشناسان متخصص در این زمینه مشورت داشته باشند و با توجه به نیاز خود و میزان بودجه در نظر 

 .را داشته باشند محوظه سازی پارکینگطراحی  گرفته از سوی خود بهترین

فضای سبز ساختمان های تجاری، اداری و  طراحی و محوطه سازی باغ و ویال، مجموعه ما در زمینه

دارند می توانند شما را  طراحی فضای سبز مسکونی و هتل ، سایر بخش های موجود در شهر که نیاز به

انی و مشاوره ای مجموعه ما می توانید با شماره تلفن راهنمایی کنند.جهت برقراری ارتباط با بخش پشتیب

 .های موجود در سایت در تماس باشید

 محوطه سازی پارکها و فضای سبز

توجه به نیاز  محوطه سازی پارکها و فضای سبز همان طور که قبال به این موضوع اشاره کرده بودیم،در

به دلیل آن که میزان استفاده افراد از آن  افراد جامعه بسیار مهم است.محوطه سازی پارک و فضای سبز

 .زیاد است ،طراحی محوطه سازی پارک باید به گونه ای باشد که نیاز تمامی این افراد را برطرف سازد

https://arsesgrp.com/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-Image-2020-02-10-at-12.44.30-AM.jpeg


 

 

 

این زمینه کمک بگیرید بهتر است از افراد متخصص و کاربلد و ماهر در  طراحی محوطه سازی برای

زیرا آن ها با بررسی تمام شرایط محیطی و آب و هوایی و نیاز افراد جامعه بهترین طراحی فضای سبز 

 .را انجام می دهند

 فضای سبز و طراحی و محوطه سازی پارک ها مجموعه ما با سال ها تجربه و فعالیت گشترده در زمینه

شهری می تواند شما را راهنمایی کنند و خدمات برتر و با کیفیتی در زمان کوتاه و با قیمت مناسب در 

 .اختیار شما عزیزان قرار دهد

 نقشه محوطه سازی پارک

کشیده می شود و قبل از  طراحی فضای سبز توسط متخصصان و کارشناسان نقشه محوطه سازی پارک

د از جمله محل قرارگیری گیاهان و درختان، مبلمان پارک ، مسیرهای اجرا و پیاده سازی آن تمامی موار

و نیمکت مشخص می شود.در صورت تایید نقشه   ورودی و خروجی، محل قرارگیری سطل زباله

 .طراحی شده جهت اجرا و پیاده سازی به مسئول اجرایی تحویل داده می شود

 پروژه محوطه سازی پارک

خت و پیچیده ای نیست اما نیاز به مهارت و تجربه و تخصص باالیی کار س پروژه محوطه سازی پارک

دارد که بهتر است حتما توسط کارشناس طراحی فضای سبز انجام شود.برای دریافت اطالعات تکمیلی در 

را  مختلف پروژه های محوطه سازی پارک های این زمینه می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه ما

 .کارشناسان ما در این زمینه مشورت داشته باشیدمشاهده کنید و با 

 جهت اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره تماس های

 تماس بگیرید0930145131  و یا09127927904 

tel://+989127927904/
tel://+989300145131/
tel://+989300145131/
https://arsesgrp.com/wp-content/uploads/2020/03/PicsArt_03-27-06.06.27.jpg

