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با محوریت فعالیت در بخش  صوویشد در زشو      شرکت جهان کشت توس 
ازشدا  و  , یادرات و واردات, مشاور  ای, صدماتد, کشاور ی, امور تولیدی

طرازد باغات و فضای سبز شهری و طرازد سیستم های آبرسشاید در سشا    
بعنوان ششرکت سشهامد صشاه بشت ثبشت رسشید و        8639با شمار  ثبت 1373

 .فعالیت صود را آغا  یمود 
 

در همان سالهای یخستین با تکیت بشر دایش  رو  و   شرکت جهان کشت تووس  
توایمندی کادر تحویلکرد  و مجرب صشوی  در  مشر  اولشین ششرکت هشای      

موفق بت عقشد رشرارداد رسشمد     1375صووید پیمایکار فضای سبز در سا  
برای یگهداری فضای سبز شهری بشا ششهرداری مششهد یردیشد و ا  آن پش       
فعالیت های صود را در این زشو   بشا ارا شت صشدمات مختلشا بشت اریایهشا و        

ازشدا  و یگهشداری ایشوا     , سا مایهای دولتد و صووید در  مینت طرازشد 
 . فضاهای سبز بوورت مستمر ادامت و یسترش داد

لوح تقدیر و رضایتنامت ا  سا مایها و اریایهشای بشزر     30دریافت بی  ا  
دولتد در شهر مشهد و دیگر شهرهای استان صراسان رضوی یوا  این اسشت  
کت اجرا و یگهداری بزریترین و زساس ترین پروژ  های فضای سبز ششهری  
در طد دو دهت فعالیت مستمر شرکت جهان کشت توس بشا بشارترین کیتیشت    

 .  یورت یرفتت است
 

 اعتبارنامه ها
 کشاور ی ا  سا مان مدیریت و بریامت ریزی 3رتبت  -1
 سا مان یظام مهندسد استان صراسان رضوی 3رتبت  -2
 سا مان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد 1رتبت  -3
عضو ثابت هیئت مدیر  ایجمن یشنتد تخووشد فضشای سشبز و محشی        -4

  یست استان صراسان رضوی
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خالصه سوابق احداث و نگهداری  
 فضای سبز 

95 - 91،  91 – 89,  88 – 87فضای سبز پارک کوهسنگی؛ سال نگهداری   
97 - 94فضای سبز باغ وکیل آباد؛ سال  نگهداری   

96سالالمللی مشهد ؛ بین نگهداری فضای سبز نمایشگاه   
85فضای سبز پارک طرق ؛ سال نگهداری   

88 – 87نگهداری فضای سبز و خدمات و تاسیسات پارک وحدت ؛ سال   
91 - 88نگهداری فضای سبز بوستان وحدت ؛ سال   

89 - 88نگهداری فضای سبز و خدمات سازمان فردوس های مشهد ؛ سال   
93نگهداری فضای سبز خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد؛ سال    

82؛ سال  2و هتل هما شماره 1نگهداری فضای سبز هتل هما شماره   
85و نگهداری فضای سبز بلوار توس مشهد ؛ سال احداث   

91-89احداث فضای سبز و سیستم آبیاری تحت فشار دپوی غرب و شرق ایستگاه غدیر قطارشهری مشهد ؛ سال   
89شرکت برق توس مپنا ؛ سال -توسعه و تکمیل فضای سبز نیروگاه توس  

87 - 86احداث فضای سبز پلکان کوه پارک کوهسنگی ؛ سال   
86احداث فضای سبز فرودگاه مشهد ؛ سال   

87احداث فضای سبز آیلند میانی بلوار فرودگاه مشهد ؛ سال   
87احداث و نگهداری پروژه فضای سبز شرکت ایرانسل مشهد ؛ سال   

84احداث فضای سبز پارک بانوان طرق مشهد ؛ سال   
88احداث و نگهداری فضای سبز پیمان ب شهر جدید گلبهار ؛ سال   

87-86احداث فضای سبز پایانه مسافربری مشهد ؛ سال   
79طراحی و احداث فضای سبز و تامین گونه های گیاهی مجموعه ورزشی پارک وحدت ؛ سال   

80شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی ؛ سال  –طراحی سیستم آبیاری و نگهداری فضای سبز محوطه الهیه مشهد   
88طراحی و احداث فضای سبز و گلخانه سایت ایزوله دامی گلمکان، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ؛ سال   

86احداث و بازپیرایی پارک امیر ؛ سال  
87احداث فضای سبز لچکی ها میدان غدیر ؛ سال   

87احداث و نگهداری پارک امور شهر ؛ سال   
76خراسان ؛ سال  4احداث فضای سبز شرکت ملی گاز منطقه   

 احداث و نگهداری فضای سبز ویالها و محوطه سازی های شخصی
83شرکت الکتریک خودرو شرق ؛ سال  - 3طراحی و احداث فضای سبز محوطه کارخانه شماره   

85؛ سال  2و  1متری سپاه فاز  30احداث فضای سبز بلوار   
77احداث فضای سبز پایگاه هوایی شهید کاوه؛ سال   

78احداث فضای سبز و تامین گونه های گیاهی بوستان بهشت رضا ؛ سال   
84حداث فضای سبز و تامین گونه های گیاهی مجموعه ورزشی نیشابور ؛ سال   

...و ده ها پروژه دیگرطراحی ، اجرا و نگهداری فضای سبز   
 ا



 تقدیرنامه ها 



یکد ا   یر مجموعت های ششرکت جهشان کششت    تولیدات گیاهی جهان آرا  
متر مربع با تجهیشزات   3000توس مد باشد کت در فضای یلخایت ای بوسعت 

و امکایات مدرن و پیشرفتت بت تولید و عرضت مستقیم ایوا  یویت های یش  و  
 .ییا  فولد و دا مد مد پردا د 

 
و با بکشارییری جدیشدترین تکنیش      F1در این مجموعت با استتاد  ا  بذور 

هزار بوتت ا  ایوا  ی  و ییشا    500ساریت بی  ا  ( (Nurseryهای کاشت 
 .با بارترین کیتیت تولید و عرضت مد یردد 

با استتاد  ا  سیند های مخووه کششت بشذر و بسشتر    ( (Nursery در روش
زاوی پیت موس و کوکوپیت در محی  کامال ً مناسب بت لحاظ رطوبت و دمشا   

 ( germination room )پ  ا  مدتد کشت  . اردام بت کاشت بذور مد یماییم
بوتت های جوان بت ایدا   کافد رشد و توسعت یمود و جای آیها در صزایت تنش   

 مشین   شد با ازتیاط و بدون یدمت بت ریشت ها ا  صاک بیرون آورد  شد  و در
 .ایلد و یا در یلدایهای ویژ   آیها را کشت و آماد  عرضت مد یماییم 



بکارگیری جدیدترین 
 تکنیک های کاشت 

 بوسیله 
Nursering  

و عرضه ساالنه کاشت 
هزار بوته  500بیش از 

 از انواع گل و گیاه 



.                                                                                                                                

 توس کشت جهان بزر  شرکت ا  دیگر ای مجموعت  یر بعنوان ریا یرین تخوود یرو 
 . یردید تاسی  1396 سا  در
 بت ییا  ا  آیاهد و مشهد شهر کالن زساسیت و اهمیت درک بت توجت با مجموعت این

 توایستت افتخار با بزر   یارتد توریستد شهر این صاه مورعیت و افزون رو  پیشرفت
 موفق فعالیت دهت دو ا  بی  تجربت و توایمندی و دای  با را دییا پیشرفتت و مدرن تکنولوژی

 فضای سا ی  یبا زو   در ثمر مثمر و یوین یامد و آمیختت هم در صود مهندسد و فند کادر
 چندین اصذ با و برداشتت مرتب  ییا  مورد ملزومات سایر و دکوراتیو محوورت عرضت و سبز

 , بزر  ای مجموعت بار اولین برای صارجد و ایراید برتر بریدهای ا  ایحواری یمایندید
 برای ییا ی هریویت رفع هدف با مربع متر 700 بر بالغ فضاید در را مدرن و  یبا , کام 

 . است یمود  ایجاد سبز فضاهای ایوا  تجهیز همچنین و ازدا 
 شهرویدان شایستت و صور در آرامشد و آسای  مجموعت این محوورت و صدمات است امید

   آورد فراهم یرامد

 خدمات گرین الیف  
  
  . منا   و ویالها ,باغات بیروید و داصلد دکوراسیون و دیزاین ,اجرا ,طرازد -1
  سبز((Green Wallسبز ،دیوار  ( Roof Garden)بام باغ یگهداری و اجرا , طرازد -2

 . داصلد فضاهای و هاوس پنت ,تراس روی
 ,ترمووود ) متریا  بهترین با پریور و آرچیق ایوا  اجرای و ساصت , طرازد -3

 . ( وودپالست
   هر در کالسی  و مدرن سب  بت زیاط و باغچت , باغ ایوا  یگهداری و اجرا , طرازد -4
 . مشتری سلیقت و صواست بت توجت با متراژی و بعاد ا 
 با همرا  رویاید آبنماهای و  یبا آبشارهای و استخر , برکت یگهداری و اجرا , طرازد -5

 . آب مخووه تز یند ییاهان
 یلخایت فضای در دا مد و فولد ییاهان و ی  های یویت ایوا  مستقیم عرضت و تولید -6

 . پیشرفتت امکایات و مدرن تجهیزات با مربع متر 3000 معاد  ای
 .صارجد معتبر های کمپاید ا  مغذی ریز کودهای ایو  F1 بذور ایوا  فروش و واردات -7
 . هوشمند آبیاری های سیستم ایوا  یگهداری و اجرا ,طرازد -8
 , ییمکت , یندلد , میز , مبلمان : شام  سبز فضای دکوراتیو محوورت ایوا  عرضت -9

 ایوا  , (هاموک)آویز تخت , استخری تخت , ها ایدا   کلیت در چادر ایوا  , سایبان و چتر
 کشور ساصت ) لچو ا صودآبرسان هوشمند یلدایهای فروش عام  تنها و فالورباک 

 سنگهای , آبنما ,دیوار و سقا مناسب سب  فوق چوبهای ایوا  ,پارتیشن ,باربکیو ,(آلمان
 و یرمایشد های سیستم , آتشدان و شومینت , مونوعد چمن , محوطت مناسب تز یند

  مان کنتر  برای تنظیم راب  هوشمند های دستگا  و آب کنند  پودر های یا   , سرمایشد
 . آبیاری پایان و آغا 

 



مجموعه گرین الیف با همکاری و 
اخذ چندین نمایندگی انحصاری از 

 برندهای معتبر دنیا و ایران 

 



 
 بورنووی

 مجموعه تولیدی بورنووی
 

مجموعت تولیشدی بوریشووی اولشین و    
تنها تولید کنند  محوورت زوشیری  
بت سشب  یشوین در صاورمیایشت مشد     

محوورت دارای تنو  بسشیار  . باشد
ا  ربی  مبلمان فضشای بشا  و منشز ،    
یلشششدان، تز ینشششد و دکوراسشششیون،  
تجهیزات روشناید، آرچیشق و غیشر    

 .مد باشد
 
 
 

 ماهه 6ضمانت 
محوششورت بوریششووی دارای کیتیششت 
بسیار بشارید بشود  و بشرای سشالیان     
متمادی مد توایند در برابشر هریویشت   
شرای  ارلیمد کیتیت و پایداری صود 
را زتظ یماینشد لشذا جهشت اطمینشان     
مشتریان، کلیت محوشورت بوریشووی   

 .ماهت مد باشند 6دارای ضمایت 
 
 
  



 بورنووی
 (Eco-friendly)دوست دار محیط زیست 

 
الیاف و مواد بکار رفتشت در محوشورت بوریشووی دوسشتار محشی       

مد باشند بدین معنا کت ا  مشواد   eco-friendly یست یا بعبارتد 
کم صطرتری تولید میشوید، کمتر ا  منابع طبیعد استتاد  مد یماینشد،  
صووییات محیطد سبز داشتت و پتایسی  با یافت بیشتری یسبت بت 

 .سایر مواد دارید
 
 
 
 

 (non-toxic) الیاف غیرسمی 
کلیت الیاف بکار رفتت در محوورت مطابق با آصرین اسشتایداردهای  
رو  جهان توس  کارصایت بوریووی با برو ترین ماشین آرت تولید 

همچنین بر صالف محوورت وارداتشد ضشعیا ا  سشایر    . مد یردد
اسشتتاد  یمشد یشردد و      pvcکشورها ا  هیچگویت مواد سمد ماینشد 

استتاد  ا  مواد آیتد باکتریا  سالمت و بهداشتد بودن محوورت را 
 .تضمین مد یماید 

 
 



 بورنووی
 

 (Aluminum frame) باال ضخامت با آلومینیومی بدنه
 .سا د مد آسان را آن زم  سبکد بعلت  دید،  ی  و رطوبت برابر در پایداری و مقاومت ضمن کت بود  آلومینیوم جن  ا  بدیت و فریم دارای بوریووی محوورت کلیت

 در میلیمتر 1.8 تا 1.6 ضخامت با آلومینیوم ا  بوریووی مجموعت .یابد مد افزای  محوو  مقاومت باشد بیشتر شد  استتاد  آلومینیوم در رفتت بکار ضخامت هرچت همچنین
 .ییرد مد بهر  صود محوورت

 
 ((Powder Coated الکترواستاتیک پودری رنگ

 موجب یهاید محوو   یباسا ی بر عالو  کار این .یماید مد استتاد  الیاف با آلومینیوم بدیت سا ی همری  جهت الکترواستاتی  ریگهای ا  بوریووی تولیدی مجموعت
 .یردد مد ییز محوورت بیشتر پایداری و مایدیاری

 
 









 آیا قصد مسافرت دارید؟
 ولد چت کسد بت ی  و ییاهایتان رسیدید صواهد کرد؟   

زتما همسایت و یا همکارتان بت شما رو  مد دهند کت بت بهترین یحو ممکن ا  آیها مراربت 
!صواهند کرد  

!!بت همسایت صود ازترام بگذارید ، ولد بت تچو ا اعتماد کنید : پیشنهاد لچوزا به شما   
پاسخ این اعتماد ، شادابد و شکوفاید ی  و ییااهان شما زتد بعد ا  هتتت  ها دوری ا  آیها  

.صواهد بود  
در غیاب شما ، تا هتتت ها ، » آبرساید ا   یر » یلدان های لچو ا  با مجهز بودن بت سیستم 

.آب و غذای ییا  شما را بت مناسبترین میزان و با ایولد ترین روش فراهم مد کنند  



 
 الهام یرفتت شد  ا  طبیعتگلدانهای لچوزا 

 
یلدایهای لچو ا با طرزد یوآورایت ، عملکرد عشالد و کیتیت ساصت بد یظیرشان ، مورد عالرت بسیاری ا  پرورش دهندیان 

اعتمادی کت آیها بت برید لچو ا دارید ، زای  بی  ا  ی  دهت تخوص و تجربت در  مینت . ی  و ییا  در سراسر جهان است 
 .تولید یلدایهاید است کت فق  در کشور آلمان ساصتت مد شوید

 . است    Horst Brandstatterاید  ساصت یلدایهای لچو ا ، مربوط بت یازب کمپاید ، آرای                                     
 او برای استتاد  شخود ، بت دیبا  یلداید با طرزد صاه ، راب  استتاد  در هر دو فضای داصلد                                
 او. او یلشداید با این صووییات در با ار پیدا یکرد . و صارجد و با سیستم آبیاری هوشمند بود                                 
 برای برای پیدا کردن یت را  ز  مناسب و توسعت اید  اولیت صود، یروهد ا  متخووین را یرد هم                                 
 ”لچو ا متولد شد“:  آورد                                 
 . تا کنون ، دپارتمان مخووه تولید یلدان های لچو ا ، رششد مداومد داشتت است  2000ا  سا                                  
 ا   مان ورود بت با ار تا.کشور دییا یادر یردید 50، یلدایهای لچو ا بت بی  ا   2006در سا                                  
 کنون این یلدان ها موفق بت کسب جوایز بین المللد بسیاری در  مینت طرازد ، کیتیت و عملکرد                                  
 امرو   ، لچو ا در با ارهای جهاید موفق بت تثبیت مورعیت  صود  بت عنوان ی  بششرید . شد  اید                                 
 .تجاری تضمین شد  در عریت تولید یلدان ها و تجهیزات فوق العاد  با کیتیت شد  است                                
 !هر رو  بر تعداد دوستداران لچو ا افزود  مد شود: بطور مختور                                 

 

 

 برای هر یو  سلیقتگلدانهای لچوزا 
 !هریو  ییاهد ، صایت صود را با یلدایهای لچو ا پیدا صواهد کرد

 :یلدان های لچو ا ، با توجت بت یو  بافت ، بت ست مجموعت تقسیم شد  اید
 

 

 

 

 

 

                            

                            

 COTTAGEمجموعه                                    COLORمجموعه                                    PREMIUMمجموعه                                       
 (Wicker-like)حصیری(                                    Matte)مات (                                         Hi-goss)براق                                           

 

 .هر ست مجموعت دارای ریگبندی و ابعاد مختلتد هستند
 

 مزایا و تفاوت های گلدان های لچوزا
 !!چت چیزی یلدان های لچو ا را ا  دیگران محوورت مشابت متمایز مد کند؟ همت چیز

این یلشدان ها در کنار مقاومت در . یلدان های لچو ا ا  پالستی  ضد آب با کیتیت و مقاومت بسیار بار ساصتت مد شوید 
یلدان های لچو ا در برابر ضربات شدید مقاوم بود  . برابر تاب  اشعت فرابنت  و تغیرات شدید جوی ، بسیار سب  هستند 

 .و یرد و غبار را جذب یمد کنند
ولد هیچکدام ا  آیها یتوایستت . تا کنون بسیاری ا  کمپاید های بزر  جهان سعد در تولید یلدان هاید یظیر لچو ا کرد  اید 

 یرا این یلشدان ها ، چیزی بیشتر ا  محوششورت با کیتیت . اید هر ست ویژید بار  یلدان های لچو ا را یکجا ارا ت یمایند 
 :با ست ویژید کلیدی و منحور بت فرد یلدایهای لچو ا آشنا شوید. ساصت آلمان هستند 



 

   آبیاری هوشمند با سیستم آبرسانی از زیر لچوزا
The LECHUZA sub-irrigation system)  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سیستم آبرساید ا   یر لچو ا ، باعث مد شود کت در موششرف آب و همچنین تخویص ییروی ایساید ، 

رسید ، مخا ن آب را  Minتنها کافیست  ماییکت شاصص سطح آب بت کلت . یرفت جوید یردد% 60تا 
 .دوبار  پر کنید

 چون ییشا  شما  . با اتکا بت این سیستم شما ییا  بت دای  صاه برای یگهداری ا  ی  و ییاهتان یدارید 
 .هر ورت ییا  بت آب و غذا داشتت باشد ، آیها را دریافت مد کند

 

 با کت همایگویت) ، بار ا  ییا  آبیاری بت ، هتتت 12 مدت بت ، کاشت ا  پ  
 ، مدت این طو  در .(1توویر) . دهید ادامت ،( دهید مد ایجام معمولد یلدایهای

 . کند مد یتوذ «لچو ا صاک » یعند پاییند ریت درون بت و کشرد  رشد ییا  ریشت
 بت بستت  مان مدت این . شود مد یتتت رشد مرزلت ایطالزا  مان مدت این بت

 ا  آبیاری ، رشد مرزلت ا  یذر ا  پ  . است متغییر یگهداری شرای  و ییا  یو 
 تا کنید پر را آب مخزن ، (2توویر) مخووه دریچت ا  و کرد  متورا را بار

 هتتت طد شما ییا  سادید همین بت . دهد یشان را max کلمت آب سطح شاصص
 . شود مد غذاید مواد و آب بت ییا  بد آیند  های ما  و ها

 و ریشت ا  شما ییا  کت شود مد باعث لچو ا « یر ا  آبرساید » آبرساید سیستم
 و مداوم تامین . افتد مد ییز طبیعت در اتتاق این . شود آبیاری یکپارچت بوورت

 %30 تا لچو ا یلدایهای در ییاهان کت شود مد باعث غذاید مواد و آب پایدار
 . کنند رشد بیشتر

 The LECHUZA sub-irrigation system لچوزا زیر از آبرسانی سیستم
 
 کت کند مد تضمین ،  LECHUZA sub-irrigation system لچو ا  یر ا  آبرساید سیستم ، طبیعت ا  یرفتن الهام با

   یر اجزا شام  سیستم این . کند دریافت ، دارد ییا  بهینت رشد برای کت را غذاید مواد و آب مقدار مناسبترین ، شما ییا 
 :است

 .کند مد جلوییری زدسد های آبیاری ا  و داد  یشان را مخزن در موجود آب میزان : آب سطح شاصص – 1      1
 .بخشد مد تسهی  را آب مخزن پرکردن : آب تامین استوایت – 2       

 ییششششا  ریشت بت ایولد یورت بت را ضروری غذاید مواد و کرد  کنتر  کام  طور بت را آبرساید : لچو ا صاک –3     3
   4 .رساید مد

 . کند مد تتکی  صاک مخزن ا  را آب مخزن : جداکنند  –4       
  ا  مایع و شد  صارج مخا ن ا  ( باران آب ) اضافت آب با  فضای در ، رسمت این کردن با  با : آب تخلیت پیچ –5      5

 . یردد مد مخزن در آن شدن ایباشتت



 :تجهیزات
 آیا جابجا کردن یلدان های سنگین برایتان مشک  است؟

 آیا همچنان  برای یاف یگت داشتن ییاهان با سارت های بلند ا  روش سنتد یخ و چوب استتاد  مد کنید؟
 آیا برای آویزان کردن یلدایتان ا  سقا با مشک  مواجت هستید؟

 آیا تجهیزاتد برای ررار دادن یلدایتان بر روی یرد  پنجر  یا بالکنتان پیدا یمد کنید؟
 :لچوزا برای همه این مشکالت راه حلی ارائه می کند

 
 (The plant liners)مخزن خاک گلدان با قابلیت جابجایی 

 
 !کاربردی تر ا  این یمد توایست باشد

 در داص  بدیت اکثر یلدان های لچو ا  ، ی  مخزن مجزا
 این مخزن دارای .   تعبیت شد  است  برای صاک یلششدان

 دستگیر  های مخووید است کت کششامال همری   بدیت
 با منتق  کردن.بود  و جابجاید یلدان را آسان مد کنند 

 کردن آلود  بدون توایید مد صارجد فضای بت مخزن این
 یا  و تعویض را ییاهشان ، کارتان مح  یا و صایت محی 
 .یمایید هرس

 بوورت صاک مخزن و آب مخزن ، ها مد  ا  برصد در
 باعث ویژید این  . است جابجاید و زم  راب  یکپارچت

 بت آب مخزن همشششرا  بت را صود ییا  بتوایید کت شود مد
 آن آبد کشششم یگران آیکت بدون کنید منتق  دیگری مکان
 باشید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (The LECHUZA – PON) لچوزا خاک
 

 ییاهان بهینت رشد برای مناسب بستری
 وجت هیچ بت کت است پایدار ساصتار با معدید مواد ا  متشک  لچو ا صاک
   کنند  تنظیم)   ولیت معدید، پوکت ا  صاک این .شود یمد پوسیدید دچار

 باعث ، امالح این ترکیب . است شد  تشکیششش  کود و یدا   ، ( رطوبت
 .شود مد شما ییاهان تغذیت برای بستر بهترین آمدن بوجود

 اطششراف در را هوا بهتر یردش کت است ای یویت بت لچو ا صاک ساصتار
  ماییکت و میکند وذصیر  جذب را صاک،آب این.کند مد فراهم ییا  ریشت
 . دهد مد ررار آن اصتیار در مغذی مواد همرا  بت باشد، داشتت ییا  ییا 

 
  ارائه «لچوزا خاک» و «زیر از آبرسانی سیستم» با همراه لچوزا های گلدان کلیه که است ذکر به الزم*

 .گردد می
 ساله دو تا یک دوره یک برای و شده عرضه گلدان ابعاد به توجه با لچوزا های گلدان در موجود خاک*

 .کافیست

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 قاب چرخ دار برای حرکت دادن به چهار جهت                 چرخ پنهان شونده برای حرکت دادن به چهار جهت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پایه های مخصوص قراردادن گلدان بر روی نرده                                                                    
 کیلوگرم 15با قابلیت تنظیم فاصله از سطح دیوار یا نرده               آویز از جنس فوالد ضدزنگ تحمل وزن تا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داربست مخصوص به همراه کلیپس و شبکه های قابل تنظیم برای صاف نگهداشتن ساقه گیاهان رونده



ACCESSORIES 

 لوازم و تجهیزات جانبی
 فالورباکس –احجام نوری 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بت را آیها روشنایى، رابلیت صاه طور بت و ری  و شک  و طرح لحاظ بت اتیلن پلى محوورت تنو 
 ا  عمومى فضاهاى ها، آپارتمان و ها صایت داصلىِ فضاهاى در استتاد  براى مخووه مبلمان عنوان
 هاى محوطت براى باغى مبلمان یورت بت و ها، هت  و ها شاپ کافى ها، رستوران ها، ربى جملت
 .کند مى مناسب بسیار استخر کنار محوطت و ها یاردن روف ها، بالکن ها، باغ مث  روبا 





   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تولید براى .است با یافت رابلیت با و فشرد  بسیار پالستی  ا  مخوویى یو  اتیلن پلى
 در طوریى مدت بت و ریختت دوجدار  هاى رالب در را اتیلن پُلى پودر اتیلن، پُلى محوورت

    یهایى محوو  .آید وجود بت همگن کامالً جسم ی  تا چرصایند مى بار زرارت با کور 
 در براق یا مات یورت بت یا روشنایى، رابلیت با و شتاف ییمت ستیدِ یورت بت تواید مى

 برابر در بار مقاومت داراى تولید، صاه یحو ء بر بنا محوورت این .باشد مختلا هاى ری 
  کاربرد با  فضاى محوورت عنوان بت دلی  همین بت و باشند مى شدید برودت و زرارت

 .دارید اى ویژ 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود مى تقسیم عمد  یرو  پنج بت اِتیلن پُلى محوورت    
 ،مب  و یندلى    
   بار، میز و میز    
   ،یلدان    
   .اکسِسورى و ،چراغ    



 شومینه های  شومینه و آتشدان 
 زغالی ، اتانولی ، گازی

 سوز چوب های شومینه
 معلق، و آویز هاى شومینت یورت بت چدن، و آهن جن  ا  سو  چوب هاى شومینت
 تمام کت است ذکر بت ر م .باشد مى موجود توکار هاى شومینت و دیوارى هاى شومینت
 ا  تعدادى .باشند ییز یا سو  توایند مى معلق، و آویز هاى شومینت ا  غیر بت فوق، موارد

 بت توایند مى بدیت، ری  بت صایى ماد ء افزودن با یا سو  و سو  چوب هاى شومینت
 .ییرید ررار استتاد  مورد ییز با  فضاى هاى شومینت یورت



  سوز الکل هاى شومینه
 

 الک  یو  ا  مخووه سوصت با کت باشند مى شومینت ا  جدیدى یس  ، ها شومینت این
 بر صاه، ویژیىِ این بر بنا .کنند مى کار دودک  بت ییا  بدون و بار بسیار صلوه با اِتایو 
 .کنند مى تولید مطبوعى یرماى و یبرد  بین ا  را هوا اکسیژنِ یا ى، هاى شومینت صالف

 هاى مد  ایوا  ا  بعضى شود مى باعث کت است مهمى ویژیى دودک  بت ییا  عدم همچنین
 هاى شومینت یورت بت یا باشند داشتت جابجایى رابلیت (پُرتاب  هاى شومینت) شومینت این

 اتوماتی  الکلى هاى شومینت یرو  دو بت هاى شومینت این .ییرید ررار استتاد  مورد رومیزى
 شومینتء عنوان بت توان مى را ها مد  ا  برصى .شوید مى تقسیم اتوماتی  غیر و ریموت با

 .برد کار بت ییز با  فضاى الکلد
 .یمود تهیت سو  الک  مشع ِ یا کام  شومینتء یورت دو بت توان مى را الکلى هاى شومینت
 .باشند یِرد یا مختلا هاى طو  در صطى یورت بت توایند مى ها مشع 



LANDSCAPE DESIGN 

& EXECUTION 

اجرا و تجهیز فضای سبز, طراحی   



 
.تخوص و مهارت ما در طرازد و شبیت سا ی بوورت ست بعدی و اجرای ایوا  فضاهای سبز و منظر مد باشد   

تاسیسات و برق , کشاور ی و باغباید , ما با بهر  مندی ا  یرو  های تخوود صود در  مینت های معماری 
.اجرا و یگهداری مد یماییم , متناسب با ییا  و سلیقت مشتریان صاه ترین فضاهای سبز را طرازد   

 



 : یماییم مد ارا ت را ذی  صدمات Landscape  افزارهای یرم برو ترین ا  استتاد  با سبز فضاهای طرازد در
 برکت و آبنما, استخر , طرازد و اجرای ایوا  آبشار •
 طرازد و اجرای باغ بام بر روی تراس و پشت بام•
 یخر  ای و آبد, کالسی  , مدرن , اروپاید , طرازد و ازدا  ایوا  باغ ایراید •
 آرچیق و سایبان , طرازد و ساصت ایوا  پریور •



:در طرازد و اجرای فضاهای سبز صدمات ذی  ارا ت میگردد   
 اجرای سیستم های آبیاری رطر  ای بت منظور کاه  هزینت ها•
 اجرای یورپردا ی با استتاد  ا  تجهیزات مدرن•
 کتسا ی و محوطت سا ی با استتاد  ا  ترمووود و وود پالست•
 چتر و سایبان و ایوا  لوا م جایبد مورد ییا , تجهیزات دکوراتیو , تجهیز فضاهای سبز با ایوا  مبلمان •
 کاشت ایوا  ی  و ییا  •
 باغد و آپارتماید, صدمات یگهداری ا  ایوا  فضاهای سبز ویالید •



 آب نما
یکد ا  رسمت های  یبا در طرازد و ازدا  فضاهای 
سبز آب یماها مد باشند کت عالو  بشر تشاثیر در صنش     
یمودن هوا یباید منحور بتردی را بت فضای سبز میدهد 
کت متناسب با ذوق و سشلیقت مششتریان در یمویشت هشای     

 .مدرن و کالسی  طرازد و اجرا میگردد 



ROOF GARDEN 
 باغ بام



روف یاردن تکنولوژی مدرییست کت امرو   بت یام سقا سبز بر روی پشت بام ها و تراس ها اجرا مد شود کت باغ بشام هشم   
 . باغ بام ها عالو  بر  یباید و استتاد  ساکنین در برابر اشعت صورشید ا  بام محافظت مد یماید , یامید  میشود 



طرازد و اجرای روف در دو مرزلت یورت میگیرد 
ابتدا اجرای ایزورسیون و  هکشد کشت ا  موشالحد   
چون ریت های ژ شوممبران و ژ وتکسشتای  اسشتتاد     
میگردد و در مرزلت دوم اجرای فضای سبز با کاشت 
یلهششا و ییاهششان مختلششا و همچنششین تجهیششزات و  

 .دکوراسیون متناسب با هر فضا ایجام میگردد 



بام باغ ها عالو  بر یقش  توشتیت کننشدید هشوا، ا       
بشام و ییشا  بشت      پوسید  شدن و فساد عایق رطوبتد

تعویض دور  ای آن جلوییری مد کند و در زقیقت 
 . بهترین پوش  محافظ برای آن بت شمار مد روید

 :تفاوت روف گاردن و بام سبز
ایطالح بشام    بعضد افراد بت جای کلمت روف یاردن

ر م بشا ذکشر اسشت ایشن دو     . سبز را بکار مد بریشد  
 .ایطالح کامال با هم فرق دارید

بام سبز بامد است کشت بشرای زتشظ محشی   یسشت      
امکایششات بیشششتری دارد، مششثال ا  سششلو  هششای     
صورشیدی، توربین های بادی، سیسشتم هشای جمشع    

کت در یورتد کت بخواهید مد تواییشد بشا   ... آوری و 
اضافت کردن ایشن تجهیشزات بشت روف یشاردن صشود      

در ک  بام سبز دارای فضشای  . سبز داشتت باشید   بام
 بام باغ مد باشد بیشتری یسبت بت  یا ییاهان  سبز



 :مزایای بام سبز
ذرات یرد و غبار هوا را مد تواید توتیت % 85تا • 

 .کند 
ایجاد رطوبت بیشتر و همچنین کاه  دما محی  • 

 درجت سایتیگراد 5تا  3اطراف صود بین 
جمع آوری درید بارید ا  آب باران با سیستم  • 

  هکشد موجود در بام سبز
 کاه  هزینت های یرمایشد و سرمایشد• 
افزای  طو  عمر بام های سنتد کت با چمن پوشید  •

 .شد  اید
جایشیند فضای سبز در جاید کت اکنون سا   ررار • 

 .مد ییرد
 استتاد  ا  زیاطد  یبا بر روی بام ساصتمان  •
زذف هزینت های سنگین عمراید ا  یظر کا سا ی •

 ..و صرید و یوب سن  یا سرامی  و 



بام سبز بر اساس سیستم اجراید بت ست دسشتت تقسشیم   
 :میگردد 

 (Extensive)بام سبز گسترده  -1
این سیستم بت یام مقطع کم ارتتا  یا اجرا با ضشخامت  

این یو  بام فق  شام  ی  یا . کم ییز شناصتت مد شود
معمشورً  . دو یو  ییا  و محی  کاشت کم عمق مد باشد

این سیستم برای  ماییکت زدار  بار و ن مدیظر باششد  
بت طشور اصشص، فقش  پرسشن      . بت کار یرفتت مد شود

ایشن  . یگهداری و تعمیر بت این یو  بام دسترسد داریشد 
یو  بام مث  چمنهای یروژی، بر روی بامهای مسطح و 

در این سیستم معمورً ییاهان . شیبدار ازدا  مد شود
زشدود  . میلیمتر استتاد  مد ششوید  100تا  40بت عمق 

کیلشویرم بشر    100تشا   50بار یهاید بشام تقریبشاً بشین    
در مورد بشام هشای   . مترمربع در زالت اشبا  مد باشند

دریشد ششیب    20تشا   10شیبدار در اغلب مکشان هشا   
دریشد ییشا  بشت     30در شیب زداکثر . توییت مد شود

استتاد  ا     وار و ابزارهشای ضشد فرسشای  وجشود     
 . دارد

 



 (Intensive): بام سبز متمرکز -2
 

 Roofبشششرای سیسشششتم متمرکشششز ا  واژ  
Garden  ایشن  . یا باغ بام استتاد  مد ششود

سیستم بت یام مقطع عمیشق یشا بشاغ بشام ییشز      
این یشو  بشام سشبز ششام      . شناصتت مد شود

ایوا  مختلتد ا  ییاهان مشد باششد و مششابت    
برصد ا  بام های . ی  پارک طرازد مد شود

سششبز دارای درصتششان بششزر  و آبنماهششاید  
مد باشند کت این موضشو  صشود ازتیشاج بشت     

این سیستم اغلشب  . تقویت اساسد سا   دارد
ییا های سا   ای جدیدی را برای بام الزامد 
مد کند، بت ویژ  برای بام هاید کشت دسترسشد   

 .عمومد ییز داشتت باشد



 :(Synthetic)بام سبز ترکیبی  -3
. این یو  بام ترکیبد ا  دو سیستم یسترد  و متمرکز است و دارای فواید دو بام ذکر شد  است، اما دارای ظرفیت بار بیشتری است

 .در عین زا  سبز شدن در داص  پای  های یسترد  سب  و ید یورت مد ییرد



 : گیرد می انجام مرحله درچند گاردن روف طراحی
 بار تقسیم و استحکام بررسد – برداری یقشت : 1 مرزلت
 سنجد امکان و طرازد – پردا ی اید  – ییا ها بررسد
 یوب – کشد لولت – کشد برق – سا ی آماد  : 2 مرزلت
 سیستم یوب –  هکشد – مراربت کنتر  های سیستم
 فینیشین  و یهاید بخ  :3 مرزلت ریت چند  یاردن روف

 فینیشین   و یهاید بخ  ، 3 مرزلت
 

مرزلت دوم یکد ا  ایلد ترین بخ  هشا اسشت ،  یشرا    
استتاد  یامناسب و کم کیتیت ا  متریشا  هشا مشد توایشد     
 .یششدمات جبششران یاپششذیری بششت سششاصتمان وارد یمایششد

در مرزلت سوم توجت فراواید بت جز یات مد شود و کار 
 .فینیشین  یورت مد پذیرد

 
رب  ا  اجرای روف یاردن بت چند یکتت اساسشد توجشت   

 .کنید
 

عدم درت در  یرسا ی باعث یشت و یشست ساصتمان 
و استتاد  ا  متریا  ار ان و یامناسب و افراد کم تجربشت  

 .باعث ایجاد صسارت های  یادی بت ساصتمان مد شود

 
یکتت مهم در روف یاردن یا باغ بام، ایتخشاب یش  و ییشا     
 .متناسششب بششا شششرای  آب و هششواید و جغرافیششاید اسششت 

رب  ا  اجرای روف یاردن باید بت چند یکتشت مهشم  یشر ا     
جملت عایق کاری مناسب بام و استتاد  ا  متریا  مرغشوب،  
طرازد درست و ایولد لنداسکیپ و شرای  مکاید پروژ  

 .توجت کرد( پر یور، کم یور بودن)



 سبز بامهای در استفاده مورد گیاهان
 هر مناسب ییاهان کت است ر م .اید دصی  مناسب های یویت ایتخاب در ارتوادی و اجتماعد مکاید، عام  ست کلد طور بت

 .باشد متغیر صیلد یا سرد صیلد یرم، صیلد صش ، صیلد ای دور  بوورت آن شرای  صوا  شود، ایتخاب ارلیمد
 ها ارلیم بیشتر در صش  شرای  کت چرا .است آن ییاهد پوش  مقاومتد دامنت سبز بام یا یسترد  بام در مسئلت مهمترین 

 کنند مد ذصیر  را آب طورید مدت بت صود های بافت در کت هستند ییاهاید شاداب ییاهان .است ها بام یو  این بر زاکم
 .باشند مد کراسورسیا صایواد  ییاهان ار کمد وتعداد سدوم ییاهان این جملت ا 



در . تعداد کمد ا  یویت های سدوم مناسب برای بام سبز وجود دارد کت دارای ری  هشای مختلشا و الگوهشای رششد متتاوتنشد      
در یقاطد ا  جهان کت سدوم بت طشور طبیعشد   . ترکیب با صز  رایج ترین جمعیت ییاهد بکار رفتت در بام های یسترد  مد باشند

بشا  . وجود یدارد توسعت با ار بام سبز بت مبار   ای بین یویت های مقاوم متناسب با ارلیم محلد و سنت های بومد بد  شد  است
 : در یظر یرفتن این عوام  باید یویت هاید ایتخاب شوید کت

با توجت بت شرای  ارلیمد کشور ما کت بی  ا  دو سوم ا  مسازت کشور در منشاطق صشش  و   : یویت هاید با ییا  آبد پایین(الا
ییمت صش  ررار دارد و مسئلت صش  سالد کت سا  هاست یریبان ییر تقریبا تمام یقاط کشور شد  است، کت مقاومشت در برابشر   
صشکد ی  فاکتور ایلد در ایتخاب ییا  است بت عالو  ییا  پایین ییا  هزینت های یگهداری را کاه  مد دهد و در مورف آب 

 .یرفت جوید میکند

ییاهان بشا طشو  عمشر کشم     . هزینت یگهداری رابطت ی مستقیمد با طو  عمر ییا  دارد: یویت های ییاهد با طو  عمر درا ( ب
بت همین سبب ایتخاب یویت های ییاهد یران تر با طو  عمشر  . هزینت ی یگهداری و تعویض پوش  ییاهد را افزای  مد دهد

    . بارتر یسبت بت ییاهان ار ان با طو  عمر کم ارجحیت دارد
بشت  . هرچت ییا  کم تورع تر باشد و با ارلیم منطقت سا یارتر باشد با دهد بام سبز افشزای  مشد یابشد   : ییاهان با تورع پایین( ج

همین دلی  ایتخاب یویت های بومد منطقت بت دلی  سا یاری بار با محی  و ییا  کم بت یگهداری، آبیاری، کوددهد و هشرس در  
 .اولویت ررار دارید



 : برخی از گیاهان مورد استفاده
   Trifoliata  شبدر 
   Compsis   بشومد ششما  آمریکشاو ژاپشن و     )پیچ ایاری

 (چین
  Clematis   ش  یویت دارد ا  )ییاهد چوبد و بار روید

 (رجوردی -بنت   -جملت سرخ 
 Cotoneaster    یویشت درصتچشت ای دارد    16شیرصششت
   -تاجی   -فیرو کوهد  -ما یدراید )

سشکت   -سشیا  - ایرسشد  -لرستاید -بر  ساد  -کرماید   
 ترکمند -هرمزی -مومد -صراساید -ای
 ...(و   
 Fortuynia  (در مناطق بیاباید هم مد روید)شب بو 
  
سشارت  )منا   و باغ های ییا  شناسد کاششتت ششد  اسشت      

 روید  دارد و بسیار بردبار و سایت پسند
 (است   
  Pyracantha  شششیر صشششتد، در ایششران یشش  یویششت ییششا

 ییاهد است  ینتد .درصتچت ای صودرو دارد
 
  
 



 :نتیجه گیری 
 :ا  جملت  مزایای  یادی  ایجاد بامهای سبز یا روف یاردن 
 جلوییری ا  ایتشار ذرات معلق در هوا و آلودید -1 
 بهبود کارآید ایرژی ساصتمان ها -2
کاه  تاثیر جزیر  زرارتد شهرها ا  طریق سرد کردن بخار هشوای محشی  کشت محشی   یسشت ششهری و  یشدید         -3

 . اکولوژی  شهریشینان و سالمت روزد، اجتماعد و ارتوادی آیان را تحت تاثیر ررار مد دهد



GREEN WALL 

 دیوار سبز

Green Wall 
 دیوار سبز



 دیوار سبز 
 

یا دیوار  ید  دیواری است کت بخشد ا  آن یا تمام آن دارای 
دیوارهای سبز مبتند بر ششرای  ممکشن   . پوش  ییاهد است

هشم  . است در محی  داص  یا صارج ا  ساصتمان یوب یردد
های مختلتد وجود دارد کت مد تشوان  -چنین تکنیکها و روش

دیوارهای سبز را در ابعادهای متتاوت بت منظشور فضاسشا ی   
 .محوطت داصلد یا یمای بیروید ساصتمان ایجاد کرد

 
دیوارهای سبز همچنین بت یورت دیوارهای  ید ، دیوارهای 

دیوارهای ) VCWV یستد، باغ های عمودی یا بطور علمد 
دیوار سبز دیوار آ اد . یامید  مد شوید( پیچید  ییاهد عمودی

یا ایستاد  ای است کت بت طور یسبد یا بت طور کام  با پوش  
 .ییاهد پوشید  شد  است



 ویژگیهای دیوار سبز
 

دیوارهای سبز بت عنوان زای  در ساصتمان ها مورد  
 .استتاد  ررار مد ییرد

 :وظایا زای  ها بت شرح ذی  مد باشد
 جداسا ی فضاهای داصلد و فضاهای صارجد

 ممایعت ا  ایتقا  زرارت بین فضاها
 ممایعت ا  ایتقا  یدا بین فضاها

 مقاومت در برابر ضربت
 مقاومت در برابر فشار

 مقاومت در برابر کش 
مالشد یا )رابلیت چسبندید ایوا  مختلا ایدودها 

 ...(پاش  مایند یچ، سیمان و 
رابلیت یوب ایوا  پوش  ها مایند کاشد، سن ، 

 ...دیوارکوب و 
 رابلیت یوب دروپنجر 



  :ثابت داخلی سبز دیوار  
 صاک زاوی متحرک های جعبت شام  یویایون ابعاد در

 ررار عمودی یورت بت کت آپارتماید محی  مخووه وییا 
 همرا  بت اتوماتی  آبیاری دارای مجموعت ک  ییرید مد

 و پیچ کم  بت سبز دیوار یو  این ضمنا .باشد مد فیلتر
  .یردد مد متو  ستالد یا آجری دیوار بت رولپالک



   :(نما یا محوطه) بیرونی سبز دیوار
 .ییرد مد ررار عمودی یورت بت کت با  فضای مخووه وییا  صاک زاوی متحرک های جعبت شام  یویایون ابعاد در
 ک  کردن  یباتر برای هاید افشان آب توان مد همچنین باشد مد فیلتر همرا  بت اتوماتی  آبیاری دارای مجموعت ک 

   .یردد مد متو  بتوید دیوارهای بت رولبولت کم  بت مجموعت ک  ضمنا کرد اضافت آن آبیاری سیستم بت مجموعت



 :مزایای دیوار سبز 
 یگهداری آسان -1
 کاه  آلودید هوا -2
  یباید منظر -3
 افزای  ار ش مل  -4
عدم پرداصت هزینت برای صرید  مین و  -5

 تبدی  آن بت فضای سبز
 آبیاری اتوماتی  -6

 :یگهداری دیوار سبز 
 (ایوا  دیوار سبز)هرس کردن -1
 (مخووه دیوار سبز بیروید)سم پاشد -2
ایوا  دیوار  ) کوددهد بت یورت محلو  -3

 (سبز
 (مخووه دیوار سبز بیروید) شستشو-4
 



گروه مشاورین و کارشناسان گرین الیف با پشتوانه بیش از دو دهه فعالیت و تجربه افتخار دارد در 
ایجاد محیطی سبز و زیبا در محل کار و زندگی شما نقشی پر رنگ ایفا نماید و در حفظ و نگهداری 

 .آن همواره در کنار شما باشد 


