
 

 سازیراهکارهای محوطه و محوطه

 :فضای سبز

تدریجی  گسستگی کند،هایی که فضای شهرهایمان را تهدید میترین بحرانامروزه یکی از مهم

 .بین انسان و طبیعت است

شدت رو به ت رشد روزافزون شهرها، بحران از دست دادن فضاهای سبز طبیعی بهسفانه به علأمت

 .افزایش است

تواند نقش های پرمشغله افراد جامعه، طراحی فضای سبز میدر جوامع مدرن امروزی و زندگی

 …جسم و روان، زیباسازی شهر و سالمت پررنگی در کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی،

 .کند ایفا

 .نوبه خود در حفظ این فضا و حتی گسترش آن تالش کندرو هر شخصی باید سعی کند بهاز این 

 :توان بهفضای سبز در شهرهای مختلف، ابعاد و اشکال گوناگونی دارند که از جمله آنها می

 .ها اشاره کردها و حتی گورستانهای ورزشی، میدانها، مجموعهکپار

هایی که باید در طراحی فضای سبز شهری در نظر گرفته شود ترین اولویتیکی از ابتدایی مطمئناً

 .دسترسی راحت اهالی هر منطقه به این مناطق زیبا و سرسبز است
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 :نقش فضای سبز در محیط ساختمان

 .گیردت میأفضای سبز از سالیان بسیار کهن نشبه طبیعت و  میل و عالقه انسان

 .نوعی به یکدیگر متصل بودندبه طبیعت وابسته بوده و به های دور انسان کامالًدرگذشته

های اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش زندگی شهرنشینی، کانون اصلی و اما طی دهه

 .شده است ها از طبیعت دورهای انسانمرکز فعالیت

سازی، افزایش کیفیت زندگی و همچنین تعامل دوباره انسان با ها برای سالمیکی از بهترین راه

 .شودهای اطراف آن محسوب میها و یا محیططبیعت، استفاده از فضای سبز در ساختمان

 .استفاده از فضای سبز در ساختمان شاید نتواند مشکل آلودگی هوا شهرها را حل کند
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محیطی فراوانی را برای ساکنین آن به همراه داشته باشد که از تواند فواید روانی و زیست یاما م

 :توان به مورد زیر اشاره کردجمله آن می

 کاهش استرس و تنش اعضای ساختمان .1

 کاهش گرمای محیط و ساختمان .2

 کاهش آلودگی صوتی در ساختمان .3

 کاهش آلودگی هوا .4

 ایکاهش تأثیر اثرات گلخانه .5

 اکسید کربن محیط و تبدیل آن به اکسیژندی  جذب .6

 .گرددها باعث سالمت روانی شهروندان میتوسعه فضای سبز در شهرها و ساختمان

 .زیست به همراه خواهد داشتهمچنین تأثیر مثبت فراوانی را برای محیط
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 :فضای سبز در محیط مسکونی

 .است بطور کلی عبارت فضای سبز شامل مفاهیم و معانی متعددی

بزرگ دانست که با درخت، درختچه، گل،  ای نسبتاًتوان آن را منطقهکه در یک تعریف کلی می

 .های گیاهی پوشیده شده باشدچمن یا سایر گونه

گونه معنا کرد که فضای سبز توان آن را اینگیرد میوقتی کلمه فضای سبز در کنار شهر قرار می

 .شده باشدشود که در مناطق شهری و مسکونی احداث شهری به بخشی از فضای سبز اطالق می

 .گرددشهری محسوب میدر یک نگاه کلی فضای سبز، بخشی از فضای باز درون

 :شوندبندی میاز لحاظ نوع مالکیت به چهار بخش مختلف تقسیم

 عمومی .1

 خصوصینیمه .2

 خیابانی .3

 خصوصی .4

 :فضای سبز عمومی

 .روحی انسان خواهد داشت سالمت ار زیادی در تامینثیر بسیأهای مسکونی تاین فضا در مجموعه

دهد که باعث حضور مردم در آن فضا باشد ایجاد فضای باز عمومی زمانی کیفیت خود را نشان می

 .شودط خلوت و حیاط میها، بام، حیاو شامل محوطه میان بلوک
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 :خصوصیفضای سبز نیمه

شود که تحت مالکیت مراکز آموزشی، نظامی، بهداشتی، نهادهای به بخشی از فضای سبز گفته می

 .دارند قرار …ها واداری، سازمان

 .استفاده بودهها قابل خصوصی فقط برای مراجعین یا کارکنان همان سازمانفضای سبز نیمه

 .گردندفضای سبز شهری نیز محسوب می نوعی جزاما به

 :فضای سبز خیابانی

 .شودمی اطالق …ها وراهها، حاشیه بزرگروها، میدانفضای سبز خیابانی به بخشی از پیاده

توانند تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا، افزایش زیبایی و به لطف استفاده از پوشش گیاهی می

 .باشند داشته …جلوه شهری و 

 :ی سبز خصوصیفضا

طور که از نام آن پیداست چنین فضاهایی فاقد کاربری عمومی بوده و تنها مالکین و افراد همان

 .ها استفاده نمایندتوانند از آنمورد تاییدشان می

ای است که بطور معمول در خانه اغلب افراد وجود هایی باغچهترین مثال برای چنین مکانساده

 .دهندبخش بزرگی از فضای سبز شهری را تشکیل می داشته که به همین دلیل

 .شوندبندی میبخش مختلف تقسیم 4فضای سبز شهری با توجه به نوع مالکیت به 
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های مسکونی و شهری، ضرورت استفاده از پوشش گیاهی و فضای سبز در محیطبا توجه به

اختیار خود کوشا  هرکدام از افراد جامعه باید سعی کند در حفظ و گسترش فضای سبز تحت

 .باشد

 

 :فضای سبز و رفع آلودگی

 25تا  2۰طبق اعالم سازمان ملل متحد، مقدار فضای سبز استاندارد برای هر شهروند بین 

 .مترمربع است

شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ایران، سرانه فضای  اما متاسفانه طبق آخرین آمار اعالم

 .مترمربع برای هر فرد است 12 الی ۷سبز در کشور عزیزمان حدود 

 .توان به کمبود زیاد فضای سبز در کشورمان پی بردراحتی میکه با یک مقایسه به 
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ناپذیر روحی و جسمی های جبرانترین پیامدهای این امر، آلودگی هوا و آسیبیکی از مهم مطمئناً

 .است

 .ان شدهشهرهای کشور عزیزمگیر اغلب ساکنین کالن در حال حاضر گریبان

های فراوانی را برای زیست است که خود نیز محدودیت آلودگی هوا یکی از مشکالت عمده محیط

 .آوردرشد گیاهان به وجود می

مورد نیاز برای موجودات زنده را  اکسیژن کنند وگیاهان از طریق عمل فتوسنتز هوا را پاک می

 .سازندفراهم می

شمار گیاهان موجود، برخی از آنها توانایی باالتری برای تولید اکسیژن داشته و به در بین تعداد بی

 .ها را کارخانه تولید اکسیژن دانستتوان آننوعی می

 (Azalea Hybrid) آزالیا

 (Abelia Grandiflora) آبلیا

 (Abies Alba) رادن

 .روندمی شمار به آنها بهترین از …ابریشم وبلوط، افرا، گلو درختانی همچون شاه

استفاده از فضای سبز عالوه بر کاهش آلودگی هوا و تولید اکسیژن، تاثیرات مثبت فراوانی بر 

 .های شهری داردمحیط

 :توان به موارد زیر اشاره کردها میکه از جمله آن
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 عشعات نورکنترل تش 

 نترل باد و ذخیره انرژیک 

 کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی 

 زیباسازی فضای شهر 

 افزایش حس آرامش و امنیت روحی 

 کاهش آلودگی صوتی 

 .دهندمی انجام را فتوسنتز عمل بیشترین …گیاهانی چون آزالیا، آبلیا، نراد، افرا و

ترین موانع برای جلوگیری از ارزانگیاهانی چون افرا، اقاقیا، چنار و کاج نیز بهترین و 

 .های صوتی هستندناهنجاری
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 :سازینکاتی در مورد محوطه

های مورد نیاز در یک فضا به زبان ساده به نحوه به کارگیری و قرار دادن المان سازیمحوطه

 .شودگفته می

 .نام دارد سازیمحوطه بندی،کنند تعیین فضای سبز و جدولبرخی افراد گمان می

 .باشدمی سازیمحوطه های پیچیدهاما در واقع این مورد جزء ناچیزی از عملیات و پروژه

 .باید به ایمنی و استاندارد بودن آن نیز توجه داشت سازیمحوطه در بحث

 .مثال برای ساخت استخر در محوطه ویال باید شرایط و ضوابط الزم را در نظر گرفت

 .ای تخصصی باید صورت گیردهها نیز طراحیباغ سازیمحوطه در

ها و ایجاد فضای سبز ساختمان محوطه به منظور مسطح کردن و آماده نمودن سازیمحوطه

 .است

نیز در  را …آوری آب و فاضالب وهای جمعسازی, شبکهرو, خیابانکه مواردی مانند طراحی پیاده

 .گیریدبر می

های ساخت و ساز بر اساس محدوده زمانی مشخص شده و نقشه سازندگان و پیمانکاران پروژه

 .دهندکرده و مراحل را گام به گام انجام می سازیمحوطه اجرایی اقدام به

رعایت نشوند و این امر منجر به بروز مشکالت  سازیمحوطه اگر موارد ضروری در اجرای پالن

 .ی شودبعد
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 .پیمانکار پروژه موظف است با هزینه خود نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند

 .همیشه با گیاهان متنوع سر و کار داریم (لنداسکیپ) سازیمحوطه در

گیرند همیشه عالوه بر شرایط ارثی و چون گیاهانی که در فضای سبز مورد استفاده قرار می

 .یز متأثر هستندژنتیکی، از شرایط اکولوژی محیط زیست ن

مانند تغییرات درجه حرارت، حداقل مطلق دما، میانگین و حداکثر مطلق دما، تغییرات 

دی روز و شب و ها، تعداد روزهای ابری و آفتابی، کوتاهی و بلننسبی هوا، بارندگی رطوبت میزان

 .های جوی به دقت توجه شوددیگر پدیده

 …کاری، رواق، باربیکیو وکاری، درختنما، برکه، نهر، استخر، گلاستفاده از آالچیق، آب

 .روندسازی به شمار میهای مهم محوطهشبخ از

د لن) سازیمحوطه های متفاوتی درها و المانکه با توجه به مساحت و خواست کارفرما طرح

 .گیرندمورد استفاده قرار می( اسکیپ

جانمایی و آرایش ( لند اسکیپ) سازیمحوطه های اصلی طراحی و اجرایترین گامیکی از مهم

 .باشدگل و گیاهان در موقعیت مناسب و مطلوب خود به بهترین شکل ممکن می

خص و معلوم باید قبل از اجرا در طراحی محوطه نوع چیدمان گل و گیاه در طرح مورد نظر مش

 .گردد

 توان به ایجاد فضایی دلنشین، روحیهو فضای سبز نیز می سازیمحوطه از دیگر خصوصیات

 .آورد اشاره کردکنندگان از آن بوجود می بخش و جذاب را که برای استفاده

ر های متفاوت و متناسب با ساختمان یا ویال در اطراف یا پشت بام بنا تاثیر فراوانی دهمچنین طرح

 .نما شدن ویال یا ساختمان مورد نظر داردزیبایی و خوش
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 :تعیین نقاط نشانه و مبدا

شود و نقاط نشانه و مبدا طرح توسط دستگاه نظارت و کارفرما به پیمانکار پروژه تحویل داده می

 .پیمانکار باید نهایت دقت را در حفظ این نقاط به کار گیرد

 .باشد دستگاه نظارت مسئولیت اینکار را به عهده دارداگر نیازی به تغییر احتمالی نقاط 

 .پیمانکار نیز با توجه به پروژه باید نسبت به تعبیه نقاط مرجع فردی اقدام نماید
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 :تخریب

باید توسط  اند و تخریب آنها ضروری استای که در محل پروژه قرار گرفتههای فرسودهساختمان

 .گیری و صورت جلسه شودمهندسین اندازه

ها جزء آثار باستانی محسوب شوند قبل از تخریب آنها باید نسبت به کسب اما اگر این ساختمان

موافقت از میراث فرهنگی اقدام شود صورت جلسه شده و با تایید دستگاه نظارت عملیات تخریب 

 .اجرا شود

 :پاک کردن سطوح از گیاهان و درختان

 .سطوح از درختان و گیاهان پاک شودمحل مورد نظر باید تمام  سازیمحوطه در طراحی

 .های مجاور آسیبی وارد کندکن کردن آنها نباید به سازهقطع درختان و ریشه

 .احتیاط انجام شود پاکسازی محل مورد نظر باید با رعایت اصول و عملیات بنابراین

 :هاپر کردن چاه

های خشک مواجه شوند باید نسبت اگر در محل اجرای پروژه پیمانکاران با چاه فاضالب و یا قنات

 .به پر کردن آن اقدام نمایند

متر باشد باید از مصالحی نظیر سنگ, خاک و شفته برای پر  1۰ها ها و قناتاگر عمق این چاه

 .کردن آنها استفاده شود
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در صورت باالتر بودن ارتفاع آنها پیمانکاران باید با تکیه بر دستور دستگاه نظارت عملیات را اجرا 

 .نمایند

 :جلوگیری از نفوذ آب به محوطه

ها و دچینی, آب روکشی, سنگبرای جلوگیری از نفوذ آب به محوطه پروژه, عملیاتی نظیر لوله

ید طبق دستور دستگاه نظارت و نقشه اجرایی های زائد باساخت تاسیسات ویژه برای کنترل آب

 .صورت گیرد

 .محوطه کارگاه باید نسبت به نفوذ و جذب آب محافظت شود

 :تامین آب کشاورزی و شهری

سیستم حفاظت کارگاه باید به صورتی باشد که در طول پروژه مشکلی در تامین آب برای 

 .های کشاورزی اطراف و یا آب شهری پیش نیایدزمین

غییر مسیر آب و تامین آن برای کارگاه ضروری است، پیمانکاران باید طبق دستور دستگاه اگر ت

 .نظارت اقدام به این امر نمایند

 :مسطح کردن محوطه

 .های سطح برای رسیدن به تراز مناسب استمنظور از مسطح کردن، رفع پستی و بلندی

 .نباتی از سطح برداشته شود برای تراز نمودن سطح به منظور شروع پروژه ابتدا باید خاک

 .توان برای ایجاد فضای سبز و مصارف دیگر مورد استفاده قرار داداین خاک را می
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برداری بدست آمده پر ها وجود دارند باید با خاکی که از خاکها و شیارهایی که در مسیلگودال

 .شوند

 .نمایدمورد نظر اقدام میکنی و گودبرداری محل بعد از تسطیح محوطه, پیمانکار نسبت به پی

 :زهکشی محوطه

 .زهکشی محوطه باید طبق دستور دستگاه نظارت و نقشه اجرایی صورت گیرد

های ناشی از منظور از زهکشی کنترل سطح آب زیرزمینی تا تراز مشخص, خارج کردن آب

 .باشدها میبارندگی و مهار مسیر سیالب

 :زهکشی زیرزمینی

ب زیرزمینی در تراز مشخص صورت و ثابت نمودن سطح آ زهکشی زیرزمینی برای کنترل

 .گیردمی

شود و از ایجاد ها و سطوح زیر ساختمان معین میها, پی زیرزمیناین تراز بر اساس پی سازه

 .کندمشکالتی نظیر نم کشیدن ساختمان و نفوذ آب به آنها جلوگیری می

 :کف سازی محوطه

سازی ی که در طراحی محوطه باید به آن توجه داشت، کفترین و تاثیرگذارترین نکاتیکی از مهم

 .باشدمی
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انتخاب مصالح مناسب نه تنها از نظر زیبایی بلکه از لحاظ راحتی در هنگام راه رفتن بر روی آن، از 

 .نکات مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید

سازی مناسب در جهت کفهم چنین توجه به شرایط آب و هوایی منطقه نیز در انتخاب مصالح 

 .باید مد نظر قرار گیرد

گیرد، از آن جایی که کف، مکانی است که رفت و آمد به میزان زیادی بر روی آن صورت می

 .باشداستحکام آن بسیار حائز اهمیت می

 :سازینورپردازی در محوطه

نیز باید به  سازیمحوطه نورپردازی از نکات مهمی است که نه تنها در دکوراسیون داخلی بلکه در

 .آن توجه ویژه داشت

 .تواند در ایجاد فضایی مناسب به شما کمک کندهای صحیح نورپردازی میاستفاده از روش

 .ای باشد که نیاز افراد را با توجه به فضای مورد نظر و کاربری آن، فراهم کنداین امر باید به گونه

تر فضای مورد نظر به شما زیبایی هرچه بیش تواند دراستفاده از انواع مناسب چراغ محوطه می

 .کمک کند
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 :سازی ویالمحوطه

 .باشداشاره کرد که در کشور ما در حال افزایش می سازیمحوطه توان بهبعنوان مثال می

 .ها بایستی به زیبایی در کنار ایمنی و استاندارد بودن آن توجه نمودویال و باغ سازیمحوطه در

یال فقط کاشت، هرس و آبیاری نیست بلکه ایجاد یک فضای جادویی است حیاط و سازیمحوطه

ها و استنشاق کنه به نشستن و تماشای زیبایی گلبرای فارغ شدن از روزمرگی که ما رو دعوت می

 .بوی چمن مرطوب و تفکر

ینات رنگارنگ ئها و تزحیاط ویالیمان پر از گل سبز ها به تماشای فضایهمه دوست داریم ساعت

 .بشینیم و لذت قدم زدن در محوطه با فضای سبز زیبا رو بچشیم
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های مختلف آنها با یکدیگر، باعث ها و ترکیب گونهها، گیاهان، درختچهدر حقیقت، استفاده از گل

 .انداز پیش روی ما را کامال تغییر میدهمیشه، که چشمالعاده زیبا ای فوقایجاد منظره

به عنوان نمونه استفاده از استخر در ویال خود شرایطی دارد که حتما بایستی در طراحی اولیه 

شود در ویالسازی که در کشور ما کمتر مورد توجه لحاظ گردد که متاسفانه امروزه مشاهده می

 .گیرندقرار می

های تخصصی هم تقریبا این چنین موارد بایستی لحاظ شده و در طراحی هاباغ سازیمحوطه در

 .استفاده شوند
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 :سازیاجرای محوطه

 :سازیانتخاب خاک در محوطه

های مختلف عناصر با نیروهای دینامیکی و استاتیکی در بخش سازیمحوطه در بحث اجرای

 .سازی دارندهای متفاوتی برای زیرگیرند که هر کدام از آنها نیازمتفاوتی در کنار هم قرار می

، بررسی، جمع آوری، خاکبرداری سازیمحوطه همچنین با توجه به ایجاد بستر کاشت گیاهان در

ریزی با مطالعه دقیق خاک موجود در سایت و همچنین استفاده از خاک مناسب و خاک

و استقامت عناصر در تواند نقش مهمی در رشد و سهولت نگهداری گیاهان ، میسازیمحوطه در

 .های ذکر شده داشته باشدمقابل نیرو

 :سازیمصالح ساختمانی در محوطه

سازی در خوشبختانه امروزه تولید و نوآوری مصالح در بخش ساختمان با توجه به رونق ساختمان

 .جامعه با رشد سریعی روبروست

شناسی یباییعالوه بر حس ز سازیمحوطه اما شناخت و انتخاب صحیح مصالح برای

نیاز به تجربه در مورد تغییرات احتمالی این مصالح در برابر شرایط جوی  سازیمحوطه در

 .داراست

 .شودهای مختلف ساختمانی استفاده میصورت عمومی در فعالیته عالوه بر مصالحی که ب

این گیرد که اطالع از مورد استفاده قرار می سازیمحوطه بخشی از مصالح بطور خاص فقط در

 .باشد سازیمحوطه تواند کمک بزرگی در باال بردن سطح کارموارد می
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 :سازیها در محوطهساخت المان

مورد استفاده  سازیمحوطه های متفاوتی دربا توجه به مساحت و خواست کارفرما المان

 .گیرندقرار می

 …، پاسیو و، باربیکیوساخت استخر ها عبارتند از آالچیق، رواق، آبنما، برکه،برخی از المان

 :سازیآالچیق در محوطه

آالچیق کلمه عمومی است که در زبان فارسی به هرنوع سرپناهی که در فضای باز 

تی نوع کاربری آن که در مواردی بعنوان پارکینگ گردد و حشود، اطالق میاستفاده می

 .کندشود نیز تغییری در این نام ایجاد نمیاتومبیل استفاده می
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ها و برای انواع مختلف از آالچیق بسته به کاربرد آن نام سازیمحوطه این در حالیست که در

 .تعاریفی وجود دارد

 :سازینما در محوطهآب

شدیدا مورد استقبال ( لند اسکیپ) سازیمحوطه چند سال اخیر برای هایی که دریکی از المان

 .نما بوده استعمومی قرار گرفته، آب

 .تواند با مصالح مختلف انجام پذیردنما میساخت آب

 :نما مواردی که از اهمیت باالیی برخوردار است ماننددر ساخت آب

 نحوه ریزش آب 

 مقدار صدای مورد نیاز برای فضا 

 دازیپرنور 

 ایزوالسیون 

 سهولت نگهداری 
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 :سازیبرکه در محوطه

 .شود که آب در آن بدون جریان و در فضایی بسته قرار داردبرکه به فضایی گفته می

توان شود میهایی با هدف آرامش ، طراحی و ساخته میمعموال برای فضا سازیمحوطه برکه در

 .المان مفیدی در تامین این هدف باشد

سازی تواند نقش مهمی در ذخیره، میسازیمحوطه الوه بر کاربرد به لحاظ زیبایی درها عبرکه

 .کند ایفا آب برای آبیاری فضای سبز

 

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

و فضای سبز جهت  سازیمحوطه گیاهانی چون نیلوفر آبی، لویی و.. که به عنوان گیاهان آبزی در

 .شوندزیبایی بیش از پیش استفاده می

 .)مثل برکه( قادر به ادامه حیات هستند هایی که راکد هستنددر آب

 

 :سازیاستخر در محوطه

 .ها مورد توجه بوده استترین ورزشاز دیر باز شنا به عنوان یکی از مفرح

سازان قرار ها در حیاط منازل مسکونی مورد توجه محوطهبه همین دلیل ساخت استخر سال

 .داشته
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ها دیده ویال سازیمحوطه استخر بعنوان بخشی از الًنشینی معموامروزه با تغییر شکل زندگی شهر

 .شودمی

ترین عناصر بندی، تصفیه و نگهداری، از تخصصیهایی چون آبساخت استخر به دلیل چالش

 .است سازیمحوطه در

 

 :سازینهر در محوطه

 2۰۰۰های ایرانی که ساخت آنها به بیش از های روان چه در باغدر فرهنگ کهن ما همیشه آب

 .رسد و چه در شرایط طبیعی از اهمیت و استقبال زیادی برخوردار بودهسال می

 .تواند فضایی متفاوت ایجاد نمایدمی سازیمحوطه دلیل داشتن چنین المانی در
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 :سازیسازی در محوطهکف

 .سازی استکف سازیمحوطه ها درهمواره یکی از اثر گذارترین بخش

 .است (hard scape) سازیحوطهم سازی جزیی از بخش سختکف

تواند نقش مهمی در راهنمایی استفاده کنندگان، تقسیم فضا، زیبایی، سازه فضایی، القای که می

 .داشته باشد سازیمحوطه در …حسی خاص و 

در این بخش برای حفظ امنیت، زیبایی، ( لند اسکیپ) سازیمحوطه استفاده از مصالح مناسب

 .ای اهمیت است. بسیار دار.استحکام و .
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 :سازینورپردازی در محوطه

زیرا کلیه  آیددر طراحی فضای سبز نور همواره به عنوان یک عنصر مهم و اساسی به شمار می

نقاطی که در فضای سبز از اهمیت بخصوصی برخودارند نظیر درب ورودی، حیاط جلویی استخر 

ایل زینتی باید امکانات روشنایی را داشته ها، درختان و کلیه وسها، مجسمهها، آبشارها، فوارهبرکه

 .تا زیبایی واقعی را به نمایش بگذارند باشد،

 .باشدها میشب ها و معابر درها و تعریف راهنور عامل مهم در تفکیک رنگ

 .کندمعنی جلوه میحی فضای سبز امری کامال بیدر صورت نبود نورپردازی در شب طرا

 .رسدلذا نیاز به نور در شب به بیشترین حد خود می
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 :سازیسیسات برقی در محوطهأت

اندازی تاسیسات مکانیکی پردازی و راهاستفاده از انرژی برق برای روشنایی عمومی، نور

 .ناپذیر استامری اجتناب( لند اسکیپ) سازیمحوطه در

های مهندسی برق سازی، استفاده از استانداردچه به دلیل حضور مهندسین در بخش ساختماناگر 

 .ها نهادینه شدهدر ساختمان

 .ها، کمتر به این امر توجه شده استبه دلیل اجرای سنتی محوطه سازیمحوطه اما در

مهمی در  ، نقش سازیمحوطه برداری برق درهای صحیح در انتقال و بهرهاستفاده از روش

 .های نگهداری فضای سبز داراستسازی و کاهش هزینهایمن

 :سازیتاسیسات مکانیکی در محوطه

رسانی، تاسیسات آبیاری اتومات، تاسیسات استخر شامل آب سازیمحوطه تاسیسات مکانیکی در

 :نما، بخشی از علم تاسیسات استو تاسیسات آب

 .ردگیکه کمتر در ساختمان مورد توجه قرار می

، آگاهی از نوع و عملکرد لوازم  سازیمحوطه به همین دلیل برای داشتن تاسیسات مناسب در

 .ناپذیر استهای مناسب امر اجتنابگیری آنها در محلموجود در بازار و بکار
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