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 آگاّی .3

 (Urban Seating) ضْری ًطیوي

 هی لشاس اػتفادُ هَسد ًـؼتي تشای ؿْش عوَهی هحیظ دس وِ اػت صهیي ػغح اص هتٌاػة افمی ػغح یا پیىشُ •

 چـن اص تشدى لزت ٍ اجتواعی استثاط فشاغت، اٍلات گزساًذى خؼتگی، سفع هعوَال ًـؼتي، اص ّذف. گیشد

 واس ػشٍ تِ تَجِ تا. ؿًَذ هی ػاختِ ًفشُ چٌذ اػتفادُ تشای ًـیوي ػغَح ٍ ّا ًیوىت. اػت اعشاف اًذاص

 تشای وافی جاهعیت اص تایذ ًـیوي عشح...  ٍ هعلَل وٌْؼال، تضسگؼال، وَدن، هاًٌذ هختلف ّای گشٍُ داؿتي

 .تاؿذ تشخَسداس هٌاػة سػاًی خذهات

 ٍ ؿْشی الگَّای سعایت ٍ كحیح عشاحی كَست دس تلشی، عاهل یه عٌَاى تِ ًـیوي ػغَح   •

 ّایی ًـیوي. تاؿذ هؤثش تؼیاس ؿْشًٍذاى سضایت ٍ هحیظ صیثایی تلشی، ویفیت استماء دس تَاًذ هی اػتاًذاسدّا

 آًْا ٍ داسًذ تَدى ساحت تِ تیـتشی ًیاص گیشًذ هی لشاس هٌاظش هجاٍست دس ٍ آهذ ٍ سفت ون ّای هىاى دس وِ

 پزیشی اًعغاف اص ٍ تَدُ تش ػادُ تَاًذ هی گیشًذ هی لشاس اػتفادُ هَسد هذت وَتاُ ّای ًـؼتي تشای وِ

 .تاؿذ تشخَسداس عشح ٍ فشم دس تیـتشی

 اٍ ساحتی ٍ وٌٌذُ اػتفادُ تذى تا هغاتك آى اتعاد ٍ صٍایا ٍ تاؿذ ّواٌّگ اػتفادُ هحیظ تا تایذ ًیوىت فشم • 

 .ؿَد اجتواعی سٍاتظ تَػعِ هَجة وِ تاؿذ ای گًَِ تِ تایذ ّا ًیىوت چیذهاى ٍ عشاحی ًَع. گشدد عشاحی

 فضای دس چیذهاى ٍ تٌذی تشویة لحاػ تِ خَد پزیشی اًعغاف تا ؿْشی تجْیضات اص یىی عٌَاى تِ ًـیوي •

 .وٌذ جلَگیشی هحیظ وؼالت اص ٍ وشدُ ایجاد سا هتٌَع ٍ جزاب ّای جلَُ تَاًذ هی ؿْش

 واّؾ ٍ صیثا هٌاظش ایجاد دس...  ٍ  سٍؿٌایی گلذاى، ّوچَى تضئیٌی ٍ واستشدی ٍػایل تشویة تا ًـیوي •

 .گیشد لشاس هشدم اػتفادُ هَسد تیـتش تَاًذ هی ٍ اػت گزاس تأثیش هحیظ خـىی

 ویفیت ٍ ؿْشی صیثاػاصی تِ هشتَط ؿْشی فضای ٍ هثلواى ػاهاًذّی هغالعاتی عشح تا آؿٌایی ضَاتظ ػشی اص ای چىیذُ :هٌثع

 الّیجی سضا ػیذ هحیظ،
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 (Playground) کَدکاى تازی زهیي

. وٌذ هی توشیي تاصی لالة دس سا خَد آیٌذُ صًذگی هشاحل اٍ. اػت وَدن تشای آهَصؽ ؿىل تْتشیي تاصی •

 جْت آى اص وَدن تشای تاصی. اػت تـشیت خشدػالی دٍساى هاًٌذ دسػت اًؼاى خشدػالی دٍساى گَیا

 دس ّن آى داسد جَؽ ٍ جٌة تِ ًیاص وَدن. صًذگی تشای اػت توشیٌی وِ آیذ هی ؿواس تِ فعالیت هْوتشیي

 پیـشفت ٍ سؿذ تایذ وَدواى تاصی دس. دیگش وَدواى تا ّوشاُ ٍ عوَهی ّای هحیظ دس هخلَف تاص فضای

 .تاؿذ تذًی سؿذ تا تَأم رٌّی

 تاصی. آٍسد خَاّذ تذػت تاصی تشای سا ٍػیعتشی عٌاكش...  ٍ كَت حجن، سًگ، هفاّین یادگیشی تا وَدن• 

 هی تاصی سا ٌّشی ّای فعالیت هٌـأ ؿٌاػاى جاهعِ. اػت ٍالعی صًذگی تش جؼوی ٍ سٍحی تؼلظ تشای توشیٌی

  .وٌین ؿشٍع وَدوی دٍساى اص سا ٌّشی آهَصؽ تایذ جاهعِ ٌّش ٍ فشٌّگ ػغح گؼتشؽ تشای. داًٌذ

.  اػت وَدن اػاػی ًیاص تاصی ًَع دٍ ّش. وٌٌذ هی تمؼین اجتواعی ٍ جؼوی ًَع دٍ تِ سا تاصی سٍاًـٌاػاى •

 دس ٍ تشد هی لزت ًَعی تِ خَد خلَت اص وَدن ػاصد، تشآٍسدُ سا ّا تچِ ًیاص تَاًذ هی تْتش اجتواعی تاصی

 وَدن اػتمالل ٍ فشدی ّای تَاًایی تیـتش اًفشادی ّای تاصی. دّذ هی ًـاى سا خَد ّیجاى دیگش ًَع تِ جوع

 ّوىاسی ٍ گفتگَ استثاط، ٍ دٌّذ هی تشٍص سفتاس خَد اص وَدواى اجتواعی تاصیْای دس وٌذ، هی تمَیت سا

  .گیشًذ هی یاد سا هتماتل

 صیشا ؿَد، پشداختِ آى تِ تایذ وِ اػت ای ٍظیفِ هْوتشیي ، عوَهی هحیظ ٍ ؿْش فضای دس وَدن تِ تَجِ •

 اػت دلیل ّویي تِ داسین، ًیاص آًْا تِ وِ هَفمی افشاد ٍ ًخثگاى هذیشاى، ّؼتٌذ، خَد وـَس ػاص آیٌذُ وَدواى

 .ؿَد هی وَدن ًفغ تِ اعتواد ٍ آگاّی ، سؿذ تشتیت، تِ ای ٍیظُ تَجِ جْاى ؿْشّای توام دس وِ

  

 هحیظ، ویفیت ٍ ؿْشی صیثاػاصی تِ هشتَط ؿْشی فضای ٍ هثلواى ػاهاًذّی هغالعاتی عشح تا آؿٌایی ضَاتظ ػشی اص ای چىیذُ

 الّیجی سضا ػیذ
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 پايذار تَسعِ در آى ًمص ٍ سثس فضای

 تعادل وِ خَد اعشاف هحیظ تا ّااًؼاى تیي هتماتل سٍاتظ اص اػت ای هجوَعِ ّا اًؼاى صیؼت هحیظ •

 ویفیت دس ّا اوَػیؼتن خلَكیات تأثیشپزیشی ٍ ساتغِ ایي تشلشاسی چگًَگی ٍ ؿَدهی ػثة سا تیَلَطیه

 تش آى گزاسی تأثیش چگًَگی ٍ ؿْشی ػثض فضای تحث. داسد تأثیش آًْا سٍاًی ػالهت ٍ ّا اًؼاى  صًذگی

 وِ ًاهتعادل ٍ ًاپایذاس ؿْشّای دس خلَف تِ ؿَد هی ؿْشی فضای اص تخؾ ایي اّویت تاعث ؿْش پایذاسی

 .داسد ٍجَد اهشٍصُ

 ٍ ؿْش پایذاسی دس ؿْشی ػثض فضاّای گزاسی تأثیش چگًَگی تشای هفَْهی هذل یه عٌَاى تِ صیش ؿىل •

 ایگًَِ تِ تایذ ؿْشی ػثض فضاّای پشاوٌؾ ٍ تَصیع وِ اػت ایي تیاًگش ٍ تاؿذ هی پایذاس تَػعِ دس ػشاًجام

 تشای( سٍاًی ٍ سٍحی اجتواعی، التلادی، هحیغی،) اوَلَطیىی تاصدّی داسای تا تاؿذ هغلَب ٍ تْیٌِ

 .تاؿذ ؿْشّا تشای هغلَب اوَلَطیىی ؿشایظ ػاص صهیٌِ ٍ تاؿذ ؿْشًٍذاى

  کارايی

 سثس فضای

 ضْری

 هحیغی -1

 تلفیِ آب ٍ َّا

ویفیت تاالی 

 صًذگی

تَػعِ پایذاس 

 ؿْشی
 تَػعِ پایذاس

 صیثاػاصی ؿْشی

 واّؾ آثاس تاد

 پایذاسی هیىشٍ اللین

 واّؾ آلَدگی كَتی

 جلَگیشی اص فشػایؾ

 التلادی -2

 واّؾ اًشطی هلشفی ػاختواى ّا

واّؾ ّضیٌِ ّای هشتَط تِ سفع آلَدگی َّا ٍ 

 گشدٍ غثاس

ػیؼتوْای ّذایت جشیاى واّؾ ّضیٌِ ػاخت 

 ػیالتی

اجتواعی ٍ  -3

 سٍحی ٍ سٍاًی

 تمَیت ٍاتؼتگی ّای اجتواعی

 تاالتشدى هیضاى هـاسوت پزیشی ؿْشًٍذاى

 
 واّؾ فـاس ٍ اػتشع
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 ٍ داسًذ پایذاس تَػعِ تِ ًیل ٍ ؿْشی صًذگی ویفیت تش وِ تأثیشی جْت تِ ػَ یه اص ؿْشی پاسوْای اػتمشاس •

 ،اسصؽ ًْذ هی تجای ّا ؿْشداسی تشای وِ ػَد ٍ ػشهایِ تاصگـت تذٍى هالی تاس جْت تِ دیگش ػَی اص

 .داسًذ سا گؼتشدُ تشسػی
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هعرفی گیاّاى ريل تِ صَرت لیٌک  ( (تاز فضای ترای هٌاسة) خطکی تِ هماٍم دائوی گیاّاى هعرفی 

 تِ سايت سازهاى تاضذ.(

 گلْا اص دیگش تؼیاسی ٍ آّاس ، خشٍع تاج ، ؿاّپؼٌذ ، پشیَؽ ، ؿوعذاًی ، اعلؼی ، تٌفـِ هاًٌذ فللی گلْای •

 دٍسُ پایاى تا تاتؼتاى یا تْاس فلل دس وِ ّؼتٌذ یىؼالِ گلْای ؿًَذ هی واؿتِ ّا تاغچِ دس غالة كَست تِ وِ

 ٍ فلل گل ّای تاغچِ هىشس تعَیض. سٍد هی تیي اص ٍ ؿذُ خـه گیاُ ٍ ؿذُ توام ًیض گیاُ عوش ، گلذّی

 .داسد پی دس تاالیی ّضیٌِ ػالِ ّوِ ، فللی گلْای هجذد واؿت

 واؿتِ آپاستواًْا ٍ هٌاصل حیاط ّای تاغچِ دس فللی گلْای جای تِ گلذاس علفی دائوی گیاّاى كَستیىِ دس •

 هی اداهِ گلذّی ٍ سؿذ تِ ػال چٌذیي تا ؿَدٍ هی ّضیٌِ اٍلیِ واؿت جْت خشیذ ّضیٌِ تاس یه فمظ ؿًَذ

 تِ هماٍم ، داسًذ تاتؼتاى ٍ تْاس فلل دس تاالیی آتی ًیاص تعضا وِ فللی گلْای تشعىغ گیاّاى ایي. دٌّذ

 دس تلفیمی كَست تِ آًْا واؿت ٍ ًـیٌٌذ هی گل تِ هختلف صهاًْای دس ػال اٍل ًیوِ دس ٍ ّؼتٌذ ًیض خـىی

 .تخـذ هی ّا تاغچِ تِ خاكی صیثایی استفاع اختالف ٍ سًگ تضاد سعایت تا ّن وٌاس

 اختر 

 َآرتیط 
 ِآکیٌاس 

 اٍستَسپرهَم 

 زرد تَهادراى 

 ًَِتات 

 ختوی 

 داٍٍدی 
 کَکة  

 کَّی کَکة 

 گازاًیا 

 هغرتی 

 ًیفًَیا 

 زيثا رعٌا 

 کالیفرًیا ضمايك 

 کارپَترٍتَس 

 کرٍپسیس 

 زًثك 

 هارگريت 
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 رضتی زًثك 

 

 لیٌک تِ سايت سازهاى تاضذ.(هعرفی گیاّاى ريل تِ صَرت ( هعرفی گیاّاى آپارتواًی 

 گلًَواآ 

 پاًذاًَس 
 ديفي تاخیا 

 ساًسَريا 

 سیٌگًَیَم 

 ضفلرا 

 فیکَس تٌجاهیي 

 فیلَدًذرٍى 

 کاج هطثك 

 لیٌذا 

 )ضَيذی )هارچَتِ زيٌتی 

 کرٍتي 

 هاراًتا 

 اسپاتی فیلَم 

 )پپرٍهیا )ترگ لاضمی 

 حسي يَسف 

 پتَس 

 ًخل هرداب 

 يَکا 

 سیسَس 

 )ترگ گٌذهی )سجافی 

 

 
 

 هعرفی گیاّاى ريل تِ صَرت لیٌک تِ سايت سازهاى تاضذ.(( گلْای پیازیهعرفی  

 ِالل .Tulipa spp  

 Hyacinthus spp سٌثل .

 ًرگس .Narcissus spp 

  
 

 ريل تِ صَرت لیٌک تِ سايت سازهاى تاضذ.( هطالةهعرفی ( گْذاری ٍ پرٍرش تاهثًَ 

 ( َتاهثLucky Bamboo) 
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 َعَاهل هؤثر در ًگْذاری تاهث 

 

 هعرفی گیاّاى ريل تِ صَرت لیٌک تِ سايت سازهاى تاضذ.(( هعرفی گیاّاى دارٍئی 

 (آلٍَرا )صثر زرد 

 هغرتی 

 کاسٌی 

 گل گاٍ زتاى 

 رزهاری 

 تَهادراى 

 ختوی 

 ِتادرًجثَي 

 اسطَخَدٍس 

 َترگ ت 

 عٌاب 

  

 

 هعرفی گیاّاى ريل تِ صَرت لیٌک تِ سايت سازهاى تاضذ.(( هعرفی اًَاع درخت ٍدرختچِ 

  تلخزيتَى 

 گل ساعتی 

  سذرٍس دئَدار 

 ذاغت 

 تَت آهريکايی 

 پیراکاًتا 

 سِ رًگ 

 ارغَاى 

 ِپیچ اهیي الذٍل  

 اتريطن هصری 

 تَری 

 )اتريطن ايراًی )ضة خسة 

 پر 

 )سواق زيٌتی )سواق آهريکايی 

 ُخرزّر  

 ازگیل شاپٌی 

 اٍکالیپتَس 

 طاٍٍسی 
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 )تاگسٍديَم )سرٍ هرداب 

 هعرفی اًَاع گیاّاى پَضطی 

  يخی(اپتٌیا )ًاز 
 آجَگا 
 تلگرافی 

 تَت فرًگی زيٌتی 
 دايکًَذرا 
 )ِپاپیتال )عطم 

 فراًکٌیا 
 فستَکا آتی 
 )کارپَترٍتَس )ًاز گَضتی 

 ُلیسيواخیای خسًذ 

   
 

 ريل تِ صَرت لیٌک تِ سايت سازهاى تاضذ.( عٌاٍييهعرفی ( آهَزش کاضت درخت 

 زهاى اًتمال 

 ًحَُ کاضت 

 

 ريل تِ صَرت لیٌک تِ سايت سازهاى تاضذ.( عٌاٍييهعرفی ( ساخت ٍ ًگْذاری تراريَم 

 )تاغ ضیطِ ای )تراريَم 

 ٍسايل هَرد ًیاز 

 تْیِ تستر کطت 

 ُاًتخاب گیا 

 ِآتیاری ٍ تَْي 

 ًَر هَرد ًیاز 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 سازهاى پارکْا ٍ فضای سثس

 تْوي، هجتوع اداری اهیرکثیر 22آدرس : خیاتاى 

 32674333تلفي : 

 32677783ًواتر : 

 32657833رٍاتط عوَهی : 

 www.isfahan.ir/parkhaآدرس سايت : 

 

 هراکس سازهاى پارکْا ٍ فضای سثس:

 تاغ گلْا آهَزضی هجوَعِ تفريحی

آهَصؿی تاغ -آدسع : اكفْاى، هیذاى تضسگوْش، اتتذای خیاتاى ػلواى فاسػی )هـتاق دٍم(، هجوَعِ تفشیحی •

 گلْا

 031-32672059تلفي :  •

 ؿة 8كثح الی  7ػاعات تاصدیذ اص تاغ :  • 

 ًشخ هلَب جْت تاصدیذ : •

/ عوَم ؿْشًٍذاى  سیال 200،000سیال / هیْواًاى خاسجی :  18،000 ٍ داًؾ آهَصاى گشٍُ ّای فشٌّگی

 سیال 40،000

 

 هرکس تحمیمات ضوارُ يک سازهاى پارکْا ٍ فضای سثس)هحوَدآتاد(

هتش تعذ اص  100خیاتاى اهام خویٌی)سُ(، فلىِ اػتمالل، خیاتاى ؿْیذ آیت اهلل هلغفی هحوَدآتادی، آدسع :  •

 واسخاًِ آسد اعلغ، هشوض تحمیمات ؿواسُ یه ػاصهاى پاسوْا

 تاصدیذّا: سٍال •

 : تا لثلی ّواٌّگی تا( ظْش 12 تا كثح 8) ؿٌثِ پٌج ٍ ؿٌثِ ػِ سٍصّای

 031-147 داخلی 32674000: ػثض فضای ٍ پاسوْا ػاصهاى

http://www.isfahan.ir/parkha
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 031-33800716: هحوَدآتاد ایؼتگاُ

 هشتثظ علَم ٍ ػثض فضای صیؼت، هحیظ عثیعی، هٌاتع وـاٍسصی، ّای سؿتِ دس داًـگاّْا داًـجَیاى ولیِ•

 پظٍّـگشاى ٍ هحممیي •

 لثلی ّواٌّگی تا... ٍ واستشدی ٍ علوی داًـگاُ ّای واسداًی تاال، تِ دتیشػتاى همغع هَصاىآ داًؾ •

 

 پسضکی کلیٌیک گیاُ

آدسع : تلَاس هلت، حذفاكل پل آرس ٍ پل فلضی، هماتل تاالس فشؿچیاى، جٌة وتاتخاًِ تخللی وـاٍسصی ٍ  •

 فضای ػثض

 031 – 36260033تلفي :  •

 11-14ػاعات واس :  •

 خذهات ولیٌیه :

 پیـشفتِ آصهایـگاّی ّای سٍؽ تا گیاّی ّای تیواسی ٍ آفات دلیك تـخیق•

 تعییي تْتشیي صهاى ػن پاؿی جْت هثاسصُ هؤثش تا علف ّای ّشص، آفات ٍ تیواسی ّا •

 ٍ وَدّا ػوَم اص تْیٌِ اػتفادُ صهیٌِ دس هـاٍسُ •

 تَكیِ ٍ هـاٍسُ دس صهیٌِ وٌتشل تیَلَطیه ٍ هذیشیت تلفیمی آفات گیاّی•

 ٍ تا ووتشیي ّضیٌِ اسائِ ساّىاسّای هٌاػة تشای وٌتشل آفات ٍ تیواسی ّا دس تْتشیي صهاى •

 آهَصؽ ؿْشًٍذی تا هَضَع فضای ػثض ٍ اسائِ تشٍؿَس ٍ ػی دی ّای آهَصؿی ّای دٍسُ تشگضاسی •

 تـخیق ٍ تعییي ووثَدّای عٌاكش غزایی ٍ هـاٍسُ دس صهیٌِ تغزیِ گیاّی •

 

 

 


