
(مخفی شونده)آبنمای زیر سطحی



(مخفی شونده)آبنمای زیر سطحی
حترام امروزه ارتقای کیفیت فضاهای شهری و پارکها در راستای ا

ی به حقوق شهروندان از رسالتهای اصلی شهرداریها محسوب م
اها، اقدام در این زمینه عالوه بر زیبا و جذابتر شده فض. شود 

نی در زمینه را برای افزایش تعامالت اجتماعی که در عصر ماشی
.انزوا به سر رفته است فراهم می سازد

د که در یکی از عناصر مهم و تاثیر گزار در این فرایند آب می باش
مایش ن.... شکلهای مختلف خود از قبیل آبنما، دریاچه، آبشار و 

ه آبنماها و نوع خاصی از آنها که نگاه متفاوتی ب.داده می شود
طیف عالوه بر تل( زیر سطحی)حرکت آب دارد نوع مخفی شونده 

کان با محیط و همچنین زیباتر شدن فضا، محلی برای بازی کود
ق و این نوع از آبنماها به دلیل کنترل دقی.آب ایجاد خواهد کرد

همچنین نمایشهای متنوع از ابزارهای بسیار جالب توجه در
.بهسازی فضاهای شهری محسوب میشود



:پيشنهادات
پارک نيلوفر:   1شهرداری منطقه  -
پارک مطهر-پارک بانوان:   2شهرداری منطقه -
--------:   3شهرداری منطقه -
-------:   4شهرداری منطقه  -
پارک وحدت:   5شهرداری منطقه  -
پارک رجا:  6شهرداری منطقه  -
پارک بابا قدرت:   7شهرداری منطقه -
کوهسنگی:  8شهرداری منطقه -
-------:  9شهرداری منطقه -
پارک شاهد:  10شهرداری منطقه-
پارک ملت:  11شهرداری منطقه-
-------:12شهرداری منطقه -



 متر 7*7محل مورد نظر جهت جانمایی ابنمای زیر سطحی بازی کودکان در مقیاس کوچکتر با ابعاد
.پیشنهاد میشود



 پارک بانوان

محل مورد نظردر این پارک  بعلت وسعت فضایی وعدم وجود سایه جهت جانمایی

 (ابنمای بازی کود کان  )پیشنهاد میگردد.

:2منطقه 
پارک بانوان 



پارک مطهر:

می باشدوسعت زیاد زمین بازی کودکان و همجواری پارک با بافت مسکونی علت انتخاب این پارک.



میدا ن مرکزی پارک که برای ان کاربری ابنمای بازی کودکان پیشنهاد می شود  .



وحدتمحوطه مقابل ابنمای مرکزی پارک 



مزیت مکان انتخاب شده نزدیکی به زمین بازی کودکان و افتابگیر بودن ان است.

:6منطقه 

پارک رجا 



مکانهای پیشنهادی پارک بابا قدرت:

1- محوطه باز و وسیع یکی از پارکینگها

2-زمین بازی کودکان پارک

(ی علت انتخاب این پارک جهت جانمایی ابنمای بازی کودکان مراجعه زیاد اردوهای دانش اموزی و کودکان م
.(باشد

:7منطقه 

پارک باباقدرت



:8منطقه 
پارک کوهسنگی

(  ت شهرباف)مکاتبه با مشاور پارک کوهسنگی
در خصوص مکانیابی مناسب انجام شده

.است





ی موجود در بدلیل مجاورت این پارک با سینما ومراجع کنندگان بسیار در ایام تعطیل با وجود ابنما
.پارک احداث ابنمای زیر سطحی بازی کودکان نیز پیشنهاد میشود

تهای از محل البیرنت قدیم که بعلت عدم بازکاشت قسم
.  دست رفته کاربری خود را از دست داده است

:10منطقه 
پارک شاهد



متر مربع500:   مساحت مورد نیاز

تمکان مورد نظر در بخشی از زمین بازی کودکان که فضای مناسب را دارا می باشد پیشنهاد شده اس•

پوشش زمین گرادیه با دانه بندی حداقل یک سانتی متر بستر است

:11منطقه 
پارک ملت



:پيشنهادات
ابتدای خيابان جنت. 1

مقابل باغ ملی. 2

ميدان شهداء. 3

لچکی های اطراف ميدان جانباز. 4

لچکی های اطراف ميدان . خرداد515



:پيشنهادات
ابتدای خيابان جنت

مقابل باغ ملی
ميدان شهداء

لچکی های اطراف ميدان جانباز
خرداد15لچکی های اطراف ميدان 



:پيشنهادات
مقابل باغ ملی

ميدان شهداء
لچکی های اطراف ميدان جانباز

خرداد15لچکی های اطراف ميدان 



:پيشنهادات
مقابل باغ ملی

ميدان شهداء
لچکی های اطراف ميدان جانباز

خرداد15لچکی های اطراف ميدان 



:پيشنهادات
مقابل باغ ملی

ميدان شهداء
لچکی های اطراف ميدان جانباز

خرداد15لچکی های اطراف ميدان 

ان لکه های قرمز مکانهای پيشنهادی مدیریت ميد
شهداء می باشد



:پيشنهادات
مقابل باغ ملی
ميدان شهداء

لچکی های اطراف ميدان جانباز
خرداد15لچکی های اطراف ميدان 



:پيشنهادات
مقابل باغ ملی
ميدان شهداء

لچکی های اطراف ميدان جانباز
 خرداد15لچکی های اطراف ميدان

















قیمت کلقیمت واحدتعدادشرحشماره

نازل1

لوله واتصاالت2

تابلو برق3

کابل4

اینورتر5

الکترو پمپ6

LEDچراغ7

شیربرقی8

سخت افزار ونرم افزار9

اجرای  تاسیسات10

خرید مصالح وساخت حوضچه11

جمع کل

جدول جزئيات پيشنهادی لوازم و عمليات طراحی و اجرای آبنمای زیر سطحی



ما ارسال مجدد جزئيات آبن
و پيشنهاد مجدد قيمت
















