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 نهیپرکاربرد در زم یسبز از جمله نرم افزار ها یفضا ی طراح  ینرم افزار ها
و   یبه صورت دو بعد یی توانند طرح ها ی م  هستند که یعمران و معمار 

که مهندسان  نی ا یبرا امروزه .ارائه دهند ات یو با تمام جزئ یسه بعد
سبز مانند باغچه، محوطه ساختمان، باغ و پارک ها را در   یبتوانند فضاها
 ی طراح  یکنند، انواع نرم افزار ها ی و با دقت باال طراح  تیفیزمان کم، با ک

 .و بازار شده اند ی سبز وارد عرصه مهندس  یفضا

مقاله همراه   نینرم افزار ها با ما در ا نیبا انواع ا شتریب یی آشنا یبرا
 .دیباش

 

  سبز یفضا یطراح ینرم افزار ها 1#
(Landscape Design Software) 

سبز عمدتا توسط متخصصان طراح   یفضا ی طراح  یگذشته نرم افزار ها در
  ی با ارائه انواع متنوع  ر،یدر چند سال اخ اما گرفتند؛ ی مورد استفاده قرار م

که عالقه مند به   ینرم افزار ها، نه تنها متخصصان بلکه کاربران عاد نیاز ا
نرم  نیا .توانند از آن ها استفاده کنند ی م  زیمحوطه هستند ن یباساز یز

حوضچه، فواره، استخر،  کی هیاز ثان  یکنند تا در کسر  ی افزار ها کمک م
از  ایو درختان به محوطه مد نظر اضافه  اهانیاز گ یگستره ا  ایمبلمان و 

 .آن حذف شوند
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 سبز  یفضا  ینرم افزار طراح کی  یها یژگی و 2#

  ی سبز وارد عرصه مهندس یفضا ی طراح  یاز نرم افزار ها ی انواع  امروزه
 کیبه دنبال  دیآماتور باشد، با ایکه کاربر متخصص  نیبه ا بسته .شده اند

 یفضا یو مدل ساز  ی طراح  رایز بود؛  ازهاینرم افزار متناسب با اهداف و ن
 .پروژه است کی  ی مهم طراح  یاز بخش ها ی کیسبز 

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز ی نرم افزار ها م نیا یها ی ژگیو از

  ات ییو با جز قیسبز به طور دق یفضا کیزمان ممکن  نیکمتر  در •
 .شود ی م ی طراح 

 .آن ها آسان است یر یادگی •
 .توان از آن ها استفاده کرد ی م  ی راحت به •
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 .دارند ایدرختان و اش اهان،یکتابخانه خوب از انواع گ کی •
 یها  ی ژگیمثل اعمال و یی ها تینرم افزار ها قابل نیاز ا ی برخ •

 Geographic مخفف)  GIS یاستفاده از داده ها ن،ی زم ی توپوگراف 
Information Systems ) نهیبرآورد هز ی و حت  یدر مدل، نورپرداز  

 .رنددا

 

 

 سبز   یفضا  یچند نرم افزار طراح یمعرف 3#

سبز حرفه  یفضا  ی نرم افزار طراح نیچند  ی مطلب به معرف نی ادامه ا در
 .پرداخت  میو ساده خواه یا
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 Realtime Landscaping Pro  نرم افزار 3#- 1

 

Realtime Landscaping Pro سبز قدرتمند  یفضا  ی نرم افزار طراح کی
از محوطه و   قیمدل دق کی نرم افزار امکان ساخت  نیا در .است

متنوع   اهیگ 5700با حدود  یآن با استفاده از کتابخانه گسترده ا ی توپوگراف 
سه   ریتصو کی  ی از اتمام طراح  پس .وجود دارد ،ی جانب یایو هزاران اش

تجربه  یبرا ،یرو  ادهیبا استفاده از حالت پ نیهمچن .دهد  ی ارائه م یبعد
 امکان .داخل محوطه قدم زد یتوان به صورت مجاز  یآن، م  ی انسان  دید

متحرک   یآب و برگ ها انه،یواقع گرا یروشن ها هیسا تیاستفاده از قابل
 یها تیقابل از .کند یار یکمک بس ی تواند در تجسم بهتر طراح  ی هم م 

 .است تیآب و طبع  ینرم افزار امکان اعمال صدا نیجالب ا
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 Autodesk سبز یفضا ینرم افزار طراح 2-3#

 

Autodesk ی سبز ارائه م  یفضا یانواع امکانات را به طراحان حرفه ا  
نرم افزار از  نیا .روند  ی نرم افزار م نی کمتر به سراغ ا یعاد  کاربران دهد و

 ،یرندر سه بعد ،یدو بعد هیولطرح ا هیته یمناسب برا یها نهیجمله گز
  ی افزار طراح نرم .اطالعات است یو مدل ساز   ی دست یطرح ها  یمدل ساز 

 است؛ ی غن یها ی ژگ یو  یو دارا ریانعطاف پذ اریبس Autodesk سبز یفضا

 ی مناسب  ی و طراح  ی ابیبازار یها  تینرم افزار ها قابل رینسبت به سا اما
 .دهد ی ارائه نم
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افزار 3-3#  & TurboFloorPlan Home  نرم 
Landscape Pro 

 

TFP Pro بر   عالوه آن آسان است و یر یادگیاست که  یی از نرم افزار ها
 لیبه دل اما را هم دارد؛ ی داخل ونی دکوراس ی طراح  تیمنظره، قابل ی طراح 

  اهانیدر انتخاب گ یشتر یب تی داشتن کتابخانه نسبتا کوچک، محدود
 Realtime حوزه، مانند نیا ینرم افزار ها رینسبت به سا

Landscaping Proی متنوع  ینرم افزار قالب ها نیا در .کند ی م جادی، ا  
با سرعت  د یتوان  ی کمک آن ها م با فرض وجود دارند که شیبه طور پ
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کاربرپسند   ی کیگراف رابط .دیکن ی سبز مورد نظر خود را طرح یفضا یشتر یب
  .کند ی م بی استفاده از آن ترغ یاز طراحان را برا یار ینرم افزار، بس نیا

 باشد که ی م  ی معن  نینرم افزار بد ک یبودن  User friendly ای کاربرپسند
توانند با آن کار    ی م  ی از آن آسان است و کاربران برنامه به راحت استفاده

 .کنند

طراح 4-3# افزار   Dynascape  سبز  یفضا  ینرم 
Design 

 

  0000 از  شیب ی المان و فهرست  1200شامل  Dynascape Design افزار نرم
 نیالمان ها در ا متیق ستیل نی همچن .است یبه صورت سه بعد اهیگ

 یار یطرح کمک بس یاجرا یها نهی تواند به شما در برآورد هز ی نرم افزار م
  به .نمود ی را طراح  یاد یز ات یتوان جزئ ی نرم افزار م نیکمک ا با .کند

مورد    یی روشنا ستمیافت ولتاژ را در س زانیتوان م ی م  ی عنوان مثال حت 
و   ردیگ ی نرم افزار بر بستر کد صورت م  نی در ا ی طراح .نظر محاسبه کرد
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ارزشش را دارد و  اما دشوار باشد؛ ی آن ممکن است کم  یر یادگیاگرچه 
 .روند ی آن م  به سراغ یسبز حرفه ا یفضا ی طراح یاغلب شرکت ها

 SketchUp نرم افزار  5-3#

 

  نیسبز محبوب ب یفضا ی نرم افزار طراح کی SketchUp افزار نرم
چندان از آن استفاده   یعاد کاربران و معماران است و یطراحان حرفه ا

سبز  یفضا ی طراح  یبرا ی انی پا ی ب لینرم افزار پتانس نیا .کنند ی نم
 نی و آنال هیفرض پا شیپ یها مدل .دهد ی مطلوب شما از خود نشان م 

 به نرم افزار در دسترس کاربران قرار دارند که نیا قیاز طر یشمار  ی ب
  یگر ید ژهیو یها تیقابل .کنند ی م  یار یسبز کمک بس یطراحان فضا
 یفصل ها، نما ای مختلف به منظور نشان دادن زمان و   یها هیهمچون سا 

نرم افزار،  نی در ا یمجاز  تیواقع  یافزونه ها ی و حت ادهیپ ی، نماباال
نرم  نیگرفتن از ا ی خروج امکان .آورد ی از طراحان را به وجد م یار یبس

گوگل   طی، امکان قرار دادن در محCAD از جمله ی متنوع   یافزار با فرمت ها
و... به منظور ارائه هرچه بهتر طرح   JPEG  ،PNG رینظ یی مپ و فرمت ها

 .وجود دارد زین
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افزار 6-3#  Virtual Architect Ultimate  نرم 
Home Design 

 

  تیقابل Virtual Architect Ultimate Home Design افزار نرم
خانه را در کنار هم دارد و به  ی داخل یسبز و فضا یفضا ی استفاده در طراح 

باز اطراف خانه خود   یفضا ی از طراح  ی کند تا به تجسم خوب  ی شما کمک م 
ساده است و کتابخانه  اریآن بس یاز ابزارها استفاده .دیکن دایدست پ

جالب باشد که   تانیبرا دیشا .برند دارد یایمبلمان و اش اهان،یاز گ ی خوب
 Virtual Architect در نرم افزار دیمف اریبس  ی پنجره آموزش  کی

Ultimate Home Design   کند تا راه   ی وجود دارد که به شما کمک م
و به سرعت به مهارت الزم در استفاده از آن دست  افتهیخود را در آن 

 .دیابی
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 iScape سبز یفضا ینرم افزار طراح 7-3#

 

 یسبز برا ی فضا ی نرم افزار طراح نی را بهتر iScape نرم افزار یار یبس
را  ی نرم افزار به سرعت انقالب  نیا ارائه .دانند ی پد م یفون و آ یکاربران آ

جالب  نکته .کرد جادیسبز تلفن همراه ا یفضا ی طراح یدر نرم افزار ها
  میمستق دی خر تیکند، قابل ی جدا م  نیرینرم افزار که آن را از سا نیا

درختان، مبلمان و لوازم  اهان،یاز جمله گ مدل، استفاده شده در یایاش
نرم افزار با   نیعالوه ا به .است ی سبز، به صورت واقع یفضا ی جانب

 دهد تا  یامکان را به کاربر م نیپد ا یآ ای فونیآ  نیاستفاده از دورب

استفاده از   با مد نظر خود را ضبط کنند و  طیمربوط به مح  اطالعات 
به  تیها را با واقع ی ، طراح (Augmented Reality مخفف )  AR یفناور 
 .انطباق دهند ی خوب
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افزار 3#- 8  Total 3D Landscape & Deck  نرم 
Deluxe 

 

نوشتار،    نیدر ا گریسبز د یفضا  ی طراح یبا نرم افزار ها سهی مقا در
 Total 3D Landscape & Deck افزار نرم مییبگو منصفانه است که

Deluxe  دهیدارند ا دوست است که یی ها یمبتد ینرم افزار برا نیبهتر  
  کی .کم، ارائه دهند ات یهرچند با جزئ یسه بعد یی خود را در فضا یها

  .نرم افزار وجود دارد نیدر ا اهیگ 4600متشکل از  ریچشمگ اریکتابخانه بس
به   الزم .زند یبه دل نم ی در آن چنگ ایاش حال، فهرست مبلمان و نیا با

قابل استفاده در کتابخانه   اهانیدر رابطه با گ ی ذکر است که اطالعات کامل 
 .نرم افزار وجود دارد نیا

اضافه کردن آسان  البته .ندارند یشکل سه بعد اهانی که گ نی ا گرید نکته
 ینسبت به نرم افزار ها یآن ها به مدل منجر به کاهش زمان مدل ساز 

 مشابه شده است. 


