
 

 

 اجرای محوطه سازی

درعوض  .توضیح داده نشده است محوطه سازی در این مقاله قوانین یا دستور العمل هایی برای طراحی
، مفاهیمی را ارائه می دهد که به صورت انتخابی برای رفع نیازهای فردی اجرای محوطه سازی ترسیم 

 .می شوند

ک ، سب ، تحلیل محوطه)Landscaping implementation (در هنگام اجرای محوطه سازی
آنچه شما به دنبال آن هستید این است که بین  . نظر بگیرید خانواده را در منظر شخصی معماری و

 .و خود محوطه رابطه ای لذت بخش داشته باشید  ویژگی های خاص اجرا محوطه سازی

ین روابط بصری دلپذیر ، نیازهای خانواده و ویژگیهای ایجاد فضاهای تعریف شده در تحقق این هدف ب
 .محوطه مهم است خاص

 

تعیین اولویت ها قبل از شروع پروژه اهدافی را در اختیار شما قرار می دهد که می توانید تالش های 
طراحی نهایی باید منعکس کننده این اولویت های تعریف شده باشد تا  سنجید.خود را در برابر آن ب

 .ارزشهای زیبایی شناختی و الزامات عملکردی شما را برآورده سازد

را نشان می   رزها و خصوصیات، ترسیم نقشه محوطه است که م اجرای محوطه سازی اولین قدم در
  .این طرح باید شامل خطوط و زوایای خاص باشد .دهد که بر طراحی شما تأثیر می گذارد

 اجرای محوطه سازی باغ

اجرای محوطه سازی باغ به معنای طراحی و تحقق فضاهای نفیس ، الهام بخش و پیشرفته در فضای  
نها مکانهای مناسبی برای سرگرمی و آرامش هستند و باز است که سبک زندگی شما را تکمیل می کند. آ

 .تضمین ما این است که استرس مردم را از بین می بریم

https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/
https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/
http://www.landscape-america.com/landscapes/design/design.html
https://arsesgrp.com/landscaping-implementation/%20
https://arsesgrp.com/landscaping-implementation/%20
https://arsesgrp.com/wp-content/uploads/2020/05/bbee684bff5d07e8d892b380f2fc69bc.png


 

 

ما با تیمی از طراحان مجرب شروع می  محوطه سازی باغ از آنجا که در اجرای چگونه این را بدانیم؟
کنیم. محوطه سازی توسط پیمانکاران باتجربه و مجرب انجام می شود. با ما تماس 

 91972172190بگیرید.

 سازی محوطه روش اجرای

اینها شامل رنگ ، فرم ، الگوی ،  یک منظره عالی چندین عنصر از طراحی خوب را در نظر می گیرد.
 .است  ، ریتم و تنوع نور ، تعادل ، کنتراست

 

برای منظره حیاط خلوت می توانید گیاهانی را انتخاب کنید که دارای رنگ خاکستری مایل به خاکستری 
اد ایجاد می کنند که مطمئناً بر محوطه این بافت ها و رنگ ها تض .و گیاهانی با شکوفه های زرد هستند

 . تاثیرگذار است. و یا کاشت درختی از چوب سخت چوب ، گل صدف گل ، درختچه ها

 برای دریافت بهترین روش اجرای محوطه سازی با گروه معماری آرسس تماس بگیرید

 اجرای محوطه سازی ویال

ه باعث افزایش ارزش ویال شما خواهد یک معمار محوطه ساز یک طراحی یکپارچه را ارائه می دهد ک
شد و برای سالهای آینده زیبا به نظر می رسد. هارمونی در چشم انداز از طریق تعادل مناسب فضاهای 

 .باز و کاشته شده ، ساختار و بداهه سازی و آرامش مراقبتی با حرکت پر انرژی ایجاد می شود

تالش می کنیم شما را شخصاً بشناسیم و با شما کار  برای دستیابی به تعادل مناسب برای هر مشتری ، ما
کنیم تا ایده های تخیلی را به فضای زندگی در فضای باز ، کار یا تفریحی که همیشه در آن پیش بینی 

 .کرده اید تبدیل کنید

ی طراح سبک شما چیست؟ رسمی ، کالسیک ، سبک کلبه یا طبیعی ؟ صرف نظر از سبک شما ، تیم
 شما به صورت گام به گام با شما کار خواهد کرد تا با توسعه مناظر منحصر به فرد ویال محوطه سازی

 .باغ و ویال باعث آرامش بخشیدن به فضای زندگی در منزل شما شگفتی و شادی را به شما منتقل کند

 اجرای محوطه سازی حیاط
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، طرح جامع  سازی حیاط اجرای محوطه مانند -در اولین پروژه خود محدود هستند   بیشتر افراد وقتی
 -آنها می خواستند روند تفکر خود را با نیازهای فوری در منظر خود محدود کنند .را تصور نمی کنند

 .این کار شما باید از معمار محوطه ساز بخواهید تا تا به حیاط شما نگاهی بیندازد  برای

 مزایای تهیه نقشه برای اجرای محوطه سازی

کامالً واضح ارائه می دهد و دامنه مشخصی از کار ، یک جدول  طه سازیاجرای محو یک طرح جامع
این نمای بزرگ ، به مشتری کمک می کند تا ارتباطات بین  .زمانی و ساختار هزینه را تعیین می کند

 .ویژگیهای فردی و نحوه اضافه شدن آنها به یک ترکیب کامالً و متعادل را درک کند

 

  

تقسیم طرح جامع به بخش های قابل کنترل باعث می شود که مراحل ساخت با کارایی بیشتری انجام شود 
 .و فرصت کمی برای خطا یا حذف وجود دارد

ا در پایان هر مرحله از طرح جامع خود ، شما می توانید "امتحان کنید" و بخش کاملی از پروژه خود ر
 .با دانستن اینکه پس از اجرای مرحله بعدی لذت بیشتری کسب خواهید کرد ، لذت می برید

و باغ ویال خود   اگر می خواهید در مورد تهیه یک طرح جامع برای اجرای محوطه سازی برای حیاط
 .بگیرید تماس صحبت کنید ، با گروه معماری آرسس

 هزینه اجرای محوطه سازی

شامل طراحی و برنامه ریزی کاربری زمین ، آماده سازی زمین و  محوطه سازی در بیشتر مواقع ،
اگر شما یک طراح منظره محوطه ساز با تجربه نباشید ، معموالً  .موارد دلخواه شما می باشد  کاشت

 .چیزی بهتر از افراد حرفه ای باتجربه است

هزینه تصمیم می گیرید ، به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری در محوطه سازی هنگامی که در مورد 
و چه   حرفه ای به ارزش خانه شما بسیار افزوده است.هزینه های محوطه سازی بسته به اندازه زمین

 .تعداد مناظر مورد نیاز متفاوت است
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 جهت اطالعات بیشتر با شماره تماس های زیر تماس بگیرید

 09300145131  و09127927904 

 مفتخریم شما را در طراحی بهترین محوطه یاری دهیم
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