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آشنایی با نرم افزار های طراحی  : عنوان مماله 

 

 Planner Garden  مخصوص طراحی پارکها و فضای سبز  نرم افزار

 Garden Planner 

و  این امکان را به شما می دهد که بتوانید بدون داشتن مهارت خاصی طبیعت رویایی خود را بسازید 

درختان و گیاهان و ساختمان ها را در جای معین خود لرار دهید و زمین ها را سنگ فرش و یا آسفالت 

 با کشیدن و رها کردن کادر ها انجام می گیرد کنید که این کار فمط

  :می خوانید در این مطلب .

   Garden Planner مهم ترین ویژگی های نرم افزار

   Garden planner راهنمای نصب نرم افزار

   Garden planner سیستم مورد نیاز برای نرم افزار

با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی ها، انسان ها بیش از گذشته به پارک، فضای سبز و 

  .کنار تکنولوژی از فضای سبز نیز بهره ببرندخواهند در  گیاهان نیاز دارند و می

برای طراحی پارک، باغ و فضای سبز مناسب بوده و در برای طراحی  Garden Planner نرم افزار .

رابط کاربری این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است . مناسب می باشد این گونه فضاهای شهری

فزار دارای یک این نرم ا. راحتی از آن استفاده کنند که حتی افراد کم تجربه و مبتدی نیز می توانند به

جدید برای طراحی یک  رابط کاربری بصری و حرفه ای است که شما می توانید به راحتی یک پروژه

 را شروع کنید... باغ یا باغچه ای با استخر و پرچین و 

ر دسته های متعدد در این نرم افزار وجود دارد در طراحی های خود شما می توانید از گزینه هایی که د 

این گزینه ها می توان به درختان، بوته و گیاهان، گل، چمن، ساختمان، دیوار  استفاده کنید که از جمله

و اشیاء نام برده شده لابل تغییر سایز، ممیاس و  اشاره کرد، که تمامی طراحی ها... و نرده، آبنما و 

همچنین می توانید به  .ه و رنگ بوده و با سلیمه شخصی می توان آن ها را کوچک یا بزرگ کردانداز

به ( کشیدن و رها کردن)راحتی اشیاء دلخواه خود را از لیست موجود در نرم افزار با درگ و دراپ 

و  در حمیمت این نرم افزار ابزاری ساده و آسان برای طراحی باغ. طراحی خود اضافه کنید فضای

طرح های از پیش آماده شده درون نرم افزار استفاده کند یا از  کاربر می تواند از. محوطه سازی است



باغ و یا ساخت محوطه یا حیاط مورد  پس از طراحی. ابتدا طراحی یک باغ یا حیاط را برعهده بگیرد

  .نظر خود می توانید آن را به صورت پالن مشاهده نمایید

:    Garden Planner  مهم ترین ویژگی های نرم افزار

دارای آبجکت های جدیدی و متنوعی چون درختان، بوته و  - طراحی باغ و یا ویالی رویاهای شما

یا حیاط مورد نظر خود، پس از  امکان مشاهده محوطه - ...گیاهان، گل، چمن، ساختمان، نرده، آبنما و

دارای  - امکان تغییر سایز، ممایس، اندازه، رنگ و لابلیت شخصی سازی اشیاء و طراحی ها - طراحی

دارای  - ایجاد بهترین کیفیت از طرح برای خروجی گرفتن - یک رابط کاربری بصری و بسیار آسان

گزارش از پلن های ایجاد شده و سایر مواردی ایجاد  - ابزار مناسب برای ایجاد نرده ، فنس و راهروها

   ایجاد بافت خاص برای پلن های دلخواه شما - که در طراحی استفاده کرده اید

Planner Garden   مصرفی و ابزارهای مختلفی برای نرده و حصار کشی، جداسازی بخش سبزیجات

گل و گیاه و سمبل های گرافیکی که لابل شخصی  1200توانید از میان  شما می. گلها و گیاهان دارد

برنامه افزون بر سادگی طراحی اجازه لرار دادن  این. سازی نیز هستند در طراحی باغچه استفاده کنید

تمامی اشیائی که در  .دیوارها، استخر، حوضچه مصنوعی و سایر مصنوعات طبیعی را به شما می دهد

،مشخصات آنها از جمله رنگ، اندازه، استایل و  properties صحنه لرار می گیرند از طریك پنجره

با ابزار طرح بندی شبکه ای می توانید چینش مورد نظر را برای . لابل تغییر است سایر موارد

هید داخل باغچه تکرار واحد مجزا هر چندبار می خوا سبزیجات باغچه طراحی کرده و به صورت یک

   .کنید

 ورد نیاز برای نرم افزارسیستم م . -1

 Garden planner :Requirements System netbooks for processor faster or 

6GHz.1™ Atom® Intel or processor compatible-x86 faster or 33GHz.2 ;7 

Windows or 10® Windows® Microsoft ;3 Pack Service with Professional, Home 

XP® Windows® Microsoft or Service with) editions bit-64 including (Enterprise 

or, Ultimate, Business, Premium Home® Vista Windows or ;2 Pack 

(recommended 1GB (RAM of 512MB (  

 

 

 

 



: تصاویری از محیط نرم افزار 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Garden Planner v3.6.37     نرم افزار طراحی باغ و فضای سبز

 

طراحی باغ و یا ویالی رویاهای خود نیاز دارید می سرگرم کننده و جذاب برای اگر به یک نرم افزار 

که دارای رابط کاربردی آسان  Garden Planner v3.6.37 یعنی دانلود نرم افزار طراحی باغ توانید با

 .باغ و یا ویالی رویاهای خود را طراحی نماییدافراد کم تجربه و مبتدی است حتی برای 

… شما می توانید به راحتی یک پروژه جدید برای طراحی یک باغ یا باغچه ای با استخر و پرچین و 

ی که در دسته های متعدد در این نرم افزار وجود دارد در های شما می توانید از آبجکت. را شروع کنید

طراحی های خود استفاده کنید که از جمله این آبجکت ها می توان به درختان، بوته و گیاهان، گل، 

اشاره کرد، که تمامی طراحی ها و اشیاء نام برده شده لابل … نما و  چمن، ساختمان، دیوار و نرده، آب

می توانید به راحتی اشیاء . اندازه و رنگ بوده و لابل شخصی سازی هستند تغییر سایز و ممیاس و

به فضای طراحی ( کشیدن و رها کردن)دلخواه خود را از لیست موجود در نرم افزار با درگ و دراپ 

در حمیمت این نرم افزار ابزاری ساده و آسان برای طراحی باغ و محوطه سازی . خود اضافه کنید

تواند از طرح های از پیش آماده شده درون نرم افزار استفاده کند یا از ابتدا طراحی کاربر می . است

https://arch-projects.com/garden-planner/
https://arch-projects.com/garden-planner/


پس از طراحی باغ و یا ساخت محوطه یا حیاط مورد نظر خود می . یک باغ یا حیاط را برعهده بگیرد

 .توانید آن را به صورت پالن مشاهده نمایید

 

 

 : Garden Planner های نرم افزار تعدادی از لابلیت

 طراحی باغ و یا ویالی رویاهای شما –

دارای آبجکت های جدیدی و متنوعی چون درختان، بوته و گیاهان، گل، چمن، ساختمان، دیوار و  –

 … نرده،آبنما و

 کان مشاهده محوطه یا حیاط مورد نظر خود، پس از طراحیام –

 امکان تغییر سایز، ممیاس، اندازه، رنگ و لابلیت شخصی سازی اشیاء و طراحی ها –

 دارای یک رابط کاربری بصری و بسیار آسان –

 ایجاد بهترین کیفیت از طرح برای خروجی گرفتن –

 راه روهادارای ابزار مناسب برای ایجاد نرده ، فنس و  –

 ایجاد گزارش از پلن های ایجاد شده و سایر مواردی که در طراحی استفاده کرده اید –

 ایجاد بافت خاص برای پلن های دلخواه شما –

 امکان تغییر در ممیاس پلن های ایجاد شده –

 امکان ایجاد یک کتابخانه از گیاهان سفارشی –

 امکان ذخیره و بارگذاری طرح های شما –

 ر با نسخه های مختلف ویندوزسازگا –

 … و –

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Realtime Landscaping Architect  

 

نام نرم افزاری لدرتمند به منظور طراحی فضای سبز و پیاده سازی ایده ها در زمینه ساخت محوطه  

به کمک این برنامه شما می توانید الدام به طراحی محیط حیاط یک . های بیرونی ساختمان ها می باشد

ازی کودکان منزل و چگونگی لرارگیری اجزای مختلف محوطه همانند باغ ، استخر، پارکینگ ، محیط ب

 .می باشد Idea Spectrum این نرم افزار محصولی از شرکت. نمایید… ، چشم انداز محوطه و 

 : Realtime Landscaping Architect ویژگی های

طراحی خانه ، استخرها ، باغ ها ، حیاط ها ، سالن ها ورزش : دارای ابزار طراحی حرفه ای شامل 

 … خصوصی ، گل ها و

 و بعدی و سه بعدی به صورت همزمانلابلیت طراحی د

 لابلیت استفاده از عکس های دیجیتال



 دارای ابزار پیشرفته برای تجسم سه بعدی

 توانایی ایجاد فایل های ارائه حرفه ای

 امکان دریافت و طراحی نمشه های دو بعدی

 امکان دریافت فایل های اتوکد

 بعدی 3بعدی و 2ایجاد افکت های 

 یادی افکت های مختلف برای تزئین و دیزاین محیطدارای تعداد بسیار ز

 دارای چندین نمونه طراحی آماده

 

LANDWorksCAD   

 

ن فضای سبز نرم افزاری جامع برای طراحی و معماری فضای سبز است که با بهره گیری از آن می توا

در این . را با ریزترین جزئیات و با باالترین کیفیت به صورت سه بعدی نمشه کشی و طراحی نمود

برنامه تمامی جوانب از جمله نمایش نما ها و پرسپکتیو ها، استمرار گیاهان، نور پردازی، سیستم های 

زار حاظر از تمامی طرح های نرم اف. به سادگی امکان طراحی و ویرایش را خواهند داشت... آبیاری و 

و سایر نرم افزار های طراحی مهندسی به عنوان ورودی پشتیبانی می  AutoCAD ایجاد شده توسط

. کند تا به کاربران امکان استفاده از طرح های سایرین و همچنین تعامل بین برنامه ها را عرضه کند

ب پایگاه داده اکسل ذخیره نمایید و در شما می توانید تمامی اطالعات مربوط به طرح خود را در لال

ی کاربر با گرافیک رابط. صورت دلخواه با تغییر پارامتر های دیتابیس طرح های خود را ویرایش کنید

دسترسی ها و منو های آسان و سرعت باال در طراحی و پیش نمایش طرح از جمله خصوصیات بارز 

 .این نرم افزار است

 

 :LANDWorksCAD لابلیت های کلیدی نرم افزار

http://persiangfx.com/
http://persiangfx.com/


 توسعه یافته برای طراحی های حرفه ای -

 رابط کاربری آسان و سرعت باال در کارکرد -

 یات فضای سبزامکان طراحی تمامی جزئ -

 ذخیره و وارد نمودن طرح ها در لالب پایگاه داده اکسل -

 AutoCAD یکپارچه با سایر نرم افزار های مهندسی از جمله -

 امکان استفاده از عکس در طراحی -

 شمارش و سنجش دلیك اندازه ها در طرح -

 Stretch و Sketch دارای تکنولوژی -

 ویرایش سریع و ساده ی طرح ها -

 تبدیل طرح های دو بعدی فضای سبز به طرح های سه بعدی -

 جستجوی سریع اجزای به کار رفته در طراحی -

 ویرایش کتابخانه و پایگاه داده های بصری نرم افزار -

 سایه گذاری و نور پردازی خودکار طرح -

 ... و -

 

 

: نرم افزار حوزه کشاورزی  آشنایی با چند  

 

 

 

 : RETC (RETention Curve)e نرم افزار

این نرم افزار یک برنامه رایانه ای جهت توضیح یا پیش بینی برخی توابع رطوبتی و هدایت 

 .هیدرولیکی در خاک های غیر اشباع می باشد

درصد از این نرم افزار می توان به کمک مجموعه ای از داده های زود یافت خاک مانند کالس بافتی، 

ی، دیگر خصوصیات هیدرولیکی خاک را که مستلزم صرف هزینه و ذرات تشکیل دهنده و چگالی ظاهر

 .را بدست آورد... زمان زیادی می باشند، مانند خصوصیات هیدرولیکی خاک ، منحنی رطوبتی و 

 

 : OPTIWAT نرم افزار

این نرم افزار دارای اطالعات اولیه درباره تمامی دشت ها و حوضه های آبریز اصلی وابسته به آنها در 



ر است در زمینه داده های اللیمی ناحیه اللیمی هر منطمه تخمین زده شده است و الگوی مرجع کشو

عناصر و عوامل اللیمی این دشت ها نیز جهت مصارف کشاورزی، تعیین الگوهای بهینه کشت، 

از سویی مشخصات تمامی گونه های گیاهی مورد کشت آبی در . مشخص شده است... مدیریت آبیاری و

شامل طول رشد، تمویم رشد، حداکثر شوری لابل تحمل، اپتیمم عمك ریشه ها، سطح متوسط هر دشت 

این نرم افزار در مراحل اولیه این توانایی را دارد .مشخص شده است... زیرکشت، ضرایب پایه گیاهی و

نهایی  که با تغییر الگوی بافت خاک در هر دشت راندمان آبیاری هر گیاه را تخمین می زند و در مراحل

با بهره گیری از روش های محاسباتی بارش مؤثر و تبخیر و تعرق به چندین روش مرسوم در دنیا، 

مدیریت آبیاری شامل کیفیت آبیاری، درصد آبشویی، رطوبت خاک در ظرفیت زراعی و نمطه پژمردگی 

 .می کند را در الگوهای مختلف کشت از لبیل لطره ای، بارانی، کرتی، نواری و فارو مشخص... و

 

 

 

 

 : Cropwat 8 نرم افزار

گیری تبخیر و تعرق والعی، مجموعه تبخیر از سطح خاک و تعرق توسط پوشش  که اندازه از آنجایی 

های غیرمستمیمی بدین منظور  گیاهی در شرایط طبیعی؛ بسیار مشکل و عمالً غیر لابل اجراست، روش

. نمن را نام بردهای تجربی تبخیر و تعرق پتانسیل مانند روش پ توان معادله بینی شده که از آنها می پیش

مونتیت که در شرایط آب و -پنمن-سازمان فائو برای محاسبه نیاز آبی گیاهان بر اساس روش فائو

های ورودی این  داده. را تهیه کرده است CROPWAT افزار هوایی خشک و مرطوب کاربرد دارد، نرم

ورد بررسی عبارتند از افزار عالوه بر یکسری اطالعات مولعیت جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه م نرم

متری از سطح  2میانگین حداکثر و میانگین حدالل دما، میانگین رطوبت نسبی، سرعت باد در ارتفاع 

را که معرف تبخیر و تعرق گیاه مرجع  ET0 زمین و ساعات آفتابی روزانه که به روش کمیتی به نام

 .نماید را به صورت ماهانه و ساالنه محاسبه می.باشد می

 

 :( میوه جات، سبزیجات، دارویی)فزار اطلس گیاهان نرم ا

اطالعاتی کاملی را از خواص ( گیاهان دارویی ، میوه ها ، سبزیجات ) نرم افزار اطلس گیاهان شامل  

دارویی ، خواص غذایی و فواید و مضررات احتمالی انواع گیاهان ، میوه ها و سبزیجات را در اختیار 

ر درمان برخی بیماری ها می توانید با اطالع از فواید این گیاهان، از پس عالوه ب. شما لرار می دهد

 .مبتال شدن به بسیاری از بیماربها جلوگیری نمود

 : برخی ویژگی های نرم افزار اطلس گیاهان

 جستجو آسان گونه ها -

 نمایش توضیحات کامل خواص دارویی و غذایی آنها -



 رم افزار به صورت جداگانهنمایش تصاویر غالب گونه ها موجود در ن -

 امکان ارسال عنصر جدید توسط شما برای لرار دادن در نسخه جدید -

 کامال رایگان و عدم وجود محدودیت در نرم افزار -

 … لابلیت چاپ هر یک از توضیحات و -

 

 

 


