طراحی حیاط منزل

انسان ها برای رشد طبیعی روح و جسم خود نیاز به محیطی مناسب دارند ،گفته اند که سعادت
انسانها با هماهنگی و نزدیکی با طبیعت به دست می آید .فطرت انسان گرایش ذاتی به طبیعت
دارد .نیاز انسان ها از ابتدای خلقت به گیاه و طبیعت نیازی زیستی و حیاتی بوده است .در این میان
انسانها برای بهره برداری هر چه بیشتر از محیطی که در آن زندگی می کنند تمایل دارند تا حیاط خانه
ای زیبا و سرسبز داشته باشند .هر چند شرایط زندگی امروز انسانها به گونه ای است که کمتر می
توانند در منازل خود حیاط سرسبز و بزرگی داشته باشند اما از همین فضای کوچک حیاط خانه شان نیز
می توانند در ایجاد یک فضای سبز کوچک استفاده کنند.
در اینجا چندین عنوان پیشنهادی برای طراحی حیاط منزلتان به شما پیشنهاد می گردد:
بسته به وسعت حیاط منزلتان طراحی در محوطه نیز متفاوت می شود ،اگر حیاط منزلتان کوچک
است عموماً از باغچه های منظم و کاشت نشا ها و درختچه های و درختان به تعداد کمتر استفاده
می شود لیکن اگر حیاط منزلمان بزرگ است و از وسعت قابل مالحظه ای برخوردار است می توان
به تعداد بیشتر از درختان استفاده نمود و می توان فضا سازی های مختلف و فرم های متنوعی از
باغچه ایجاد نمود طراحی باغچه ها را می توانی با اشکال هندسی نظیر مربع  ،مستطیل  ،دایره  ،سه
گوش و یا با فرم های متنوع آزاد و منحنی انجام دهید ( متقارن و نا متقارن).

در هنگام انتخاب گیاهان برای کاشت در باغچه های طراحی شده باید حالت بلوغ و شکل نهایی آنها
را در نظر بگیریم گیاهان انتخابی باید با ساختمان خانه ،با یکدیگر تناسب داشته باشند هیچ وقت
کاشت درخت جنگلی آزاد و یا صنوبر در محوطه حیاط منازل مسکونی توصیه نمی شود زیرا با رشد
زیاد از حد خود تعادل را در طراحی کاشت محوطه حیاط خانه از بین می رود.
در هنگام کاشت درختان در داخل باغچه های حیاط های بزرگ بهتر است که از تعداد فرد3،5،7
استفاده شود.
سعی کنید تعادل در قسمت های مختلف باغچه ها و یا باغچه های مختلف یک حیاط حفظ گردد و در
هر طرح باید یک مرکز وجود داشته باشد وجود دو یا چند مرکز شاخصیت را از طرح دور می سازد هر
چه از مرکز دور شدیم بتدریج کاشت گیاهان شلوغ تر و و پرمایه تر می گردد.
استفاده از درختان میوه نظیر سیب ،گالبی و نارنج با رایحه دلپذیر گل و میوه شان در حیاط منازل
بسیار رایج است .برخی از انواع درختان و درختچه ها غیر مثمر نیز با داشتن گل های زیبا بر زیبای
حیاط منازل می افزاید مثل شیشه شور ،سیب گل ،اقاقیا و ارغوان و سایر گزینه های سازگار با آب
و هوای هر منطقه .
برای داشتن سایه در محوطه حیاط منزلمان باید از درختان خزان کننده مانند اقاقیا ،بید مجنون
استفاده نمود اگر مایلید که سبزینگی حیاط را در فصل سرد سال یعنی زمستان حفظ نمایید بایستی
از درختان همیشه سبز(سوزنی برگان) استفاده نمایید  .استفاده از برخی سوزنی برگان مثل سدروس،

الوسون در وسط باغچه فرم جذاب و زیبایی می افزایند  .البته باید وسعت حیاط را هم در نظر گرفت
استفاده از برخی درختان نظیر سدروس فضای بزرگی را می طلبد از دیگر سوزنی برگان مناسب برای
حیاط منازل می توان انواع کاج ها سرو خمره ای ،تویا و  ...را نام برد ،برخی از پهن برگان مثل درخت
نارنج و انواع مرکبات ریزش برگ چندانی در فصل سرد سال ندارند و همیشه سبزند و در صورت
سازگاری با اقلیم هر شهر باید از آنها استفاده نمود.
اگر می خواهید در حیاط منزلتان محلی برای نشستن داشته باشید بهتر است این محل زیر درخت
سایه گستر و بسمت گلکاری و یا حوض آب باشد حتما می توان با استفاده از تکه های چوب و
سیم و چفت و بست آالچیق هایی را با سر پوش گیاهان باالرونده و پیچ ها مثل پیچ گلیسین در
حیاطمان ایجاد نمائیم آالچیق ها نیز می توانند بعنوان جایگاه نشستن باشند.
در هنگام کاشت گیاهان در باغچه به مسئله نور باید توجه نمود .هیچ گاه درختچه ها و یا گلکاری را
زیر درختان نکارید زیرا به دلیل کمبود نور از بین می رود و برگهای آن دفرمه می شوند ،همواره رشد
نهایی گیاهان را در نظر بگیرید گیاهان کوتاهتر را جلو گیاهان مرتفع بکارید مثال گل آهار پابلند
است  .اگر بخواهیم برای گل کاری از گل آهار بهمراه جعفری استفاده نماییم ابتدا گل آهار و بعد از
آن نشاهای جعفری را بکارید .
از گیاهان به صورت مجزا کمتر در طراحی حیاط منزل استفاده می نمایند یک گیاه هورتانسیا هیچ
گاه به اندازه توده هورتانسیا قابل توجه نیست این اصل در مورد گیاهان بوته ای صادق است .

می توان دور حدود باغچه خود را با کاشت گیاهان پرچینی بخصوص انواع شمشادهای زیبا و مجزا
ساخت گاهی می توان از تکه چیزهایی به فرم مثلثی شکل برای مرزبندی استفاده نمود که در
باغچههای ایرانی این روش بسیار مرسوم بوده است گاهی در فواصل بین مثلث آخر بوته های گل رز
نیز می توان کاشت حتی می توان از یکسری نشانه های فصلی بعنوان حاشیه بندی باغچه استفاده
نمود و یا شمشاد را بعنوان مرزبندی باغچه کاشت  .سپس در پیچ های باغچه از نشاهای فصلی
استفاده کرد.
بکاربردن تنوع زیاد در رنگبندی گیاهان و گل ها اصولی نیست .روی این مسئله با وسواس برخورد
نمایید.
ازآنجا که شرایط خاک و آب و هوایی استانمان جهت رشد گیاهان جهت رشد گیاهان پیازی مناسب
است می توانیم از گیاهان پیازی مانند انواع نرگسها و یا لولیوم ها  ،آمارلیس و غیره و...با فرم
های متنوع استفاده نمود این کار را می توان وسط باغچه و یا کناره ها برای ایجاد دید و منظر
استفاده نمود.
اگر حوض آبی در وسط حیاط منزل دارید و این حوض دارای لبه پهن است می توانید در برخی از بخش
های حوض از گلدان های گل استفاده نمایید چرا که انعکاس گیاهان در آب لذت بخش است ،
سعی کنید اگر حوض در حیاط ایجاد می نمائید از اتاق هم قابل رویت باشد.

اگر محوطه حیاط منزلتان وسیع است می توان چهار باغی را ایجادنمود و در مرکز حوض آبی تعبیه
کرد.

