
 روف گاردن باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ فضاسازی

 

 ییباال تیاز اهم یدر مناطق شهر شهیهم رونیب ی. داشتن فضادیباغ ندار ادی، به احتمال زشهر هستیداگر ساکن 

که در  دیبلند باشاندازه ای به  شاید، دیکنیم یزندگ یواحد مسکون کی ایساختمان بلند  کیاگر در  .برخوردار است

شما  دیشا ای. دیبه پشت بام را نداشته باش یو حق دسترس دیکن یآخر زندگ قهدر طب نکهی. مگر ادیباغ نباش کی یکینزد

 د؟یاز آن استفاده کن ستیکه هنوز قرار ن دیتراس پشت بام خود دار

مجزا از جنبه زینتی شود.  یم جادیسقف ساختمان ا یاست که بر رو یاهیپوشش گگونه هر  روف گاردن فضاسازی

برای حیوانات در  ستگاهی، زیحیتفر موقعیت، ا، کنترل دمیمعمارسطح با هدف ارتقاء  این قابلیت، روف گاردن فضاسازی

 یهابا کمک باغاغلب . هم نامگذاری کرده اندپشت بام  یروش پرورش غذا در پشت بام را کشاورز شود.نظر گرفته می

 . گیردمیبام سبز انجام  ای کیدروپونی، هکیروپونیا ای کیناپونید هوا یهاستمی، سینریکانت

. دارندبا هم  یقابل توجه یهادو شباهت نیا مسلما   شود.یاشتباه گرفته مبا هم  یاصطالحات باغ پشت بام و سقف سبز گاه

نظارت بر سالمت  یبرا یا لهیرشد و وس طی، محی، زهکشاز سقف، ضد آب محافظتبه  ازین ها:شباهت از جمله

 شبیه هم هستند.مختلف  یاتاز جه زیپس از نصب. روند ساخت آنها ن ستمیاکوس

ی اهانیسبز در اندازه گ یهاپشت بام ریآن با سا ینوع سقف سبز است. تفاوت اصل کی، باغ پشت بام تنها وجود نیا با

ممکن است  نیپشت بام همچن هایفضاسازی رسیم عمق کاشت مدنظر است.به این نتیجه می  دهند.میپرورش است در آن 

 باشند. یرونیب یهاآشپزخانه یروها و حت ادهی، پیمعمار خصوصیات یدارا

 روف گاردنفضاسازی  انواع
 دسته بندی شده است. نآ یو نگهدار یاهیپوشش گنوع بر اساس  روف گاردن فضاسازیاز  یسه نوع اساس ریز در



 یسقف عیوس یهاباغبه شکل  روف گاردنفضاسازی 

ها باغ نیآن آسان است. ا ینگهدار نیدارد و بنابرا ازیبستر خاک ن هیبه حداقل ال روف گاردنفضاسازی نوع  نیا

، ارزش حال نیستند. در عدر اطراف خانه مناسب ه یاضاف یساختمانها ریسا ایانبارها ، گاراژها ، پشت بام ها برایب

 بهترینگلسنگ و خزه گیاه محدود است.  اریکند بسیآن رشد م یکه رو یاهیانواع پوشش گ رایآن کمتر است ز ییبایز

مانند  یسطوح یتواند رو یم یهستند. گلسنگ به راحت های وسیعباغ به شکل فضاسازی روف گاردن یبرا یاهیپوشش گ

نیاز رشد  یکمتر و برا هیبه تغذ ازینماندگاری  یکه برا کوچکی است اهیگنوع  کیخزه رشد کند.  شهی، فلز و ش کیپالست

. این گیردرا در بر می یکمتر یاهیپوشش گلحاط گونه روف گاردن از فضای نوع  نیادارد. و رطوبت به نمناک بودن

 .است و متناسب آل دهیمرطوب ا یآب و هوا یبرانوع پوشش 

 فشرده سقف مهین یهاباغبه شکل  روف گاردنفضاسازی 
 لی. به دلکندبیشتر میرا  یاهیگ یهادارد که تنوع گونه از خاک یتر قیعم هیبه ال ازینروف گاردن  فضاسازینوع  نیا

را  یاهیالزم است. پوشش گ دارترینوع ساخت و ساز پا نیا ی، براحفظ خاک و آب یبرا شتری، بار بیاهیپوشش گ

 نیمکرر ندارند. با ا یاریبه آب یازی، نآبدار هستند گیاهان گونه نیا که. از آنجا اجرایی کردتر  نییپا یهاتوان با گونهیم

 یبه نگهدار یازیکه ن یوحش یهادارد. گل یاضاف یاریبه آب ازیمدت ن یخشک طوالن یهادر دوره یاهی، پوشش گحال

 .رشد کنند یسقف یهاباغ نیدر چن یتوانند به راحتیندارند م

 فشرده یگاردن ها روف فضاسازی

 نیعنصر پارک کاشت. با ا نی، درخت و چندخانه مانند گل، درختچه اطیمشابه باغ ح یتوان سبزیها منوع باغ نیا در

ها اکثر ساختمان ببه این دلیل .دارد تریداریبزرگ و پا یبه ساخت و سازها ازین روف گاردنفضاسازی نوع  نی، اوجود

 .طلبدیرا م یا ژهیتوجه و زین یاری، در طول آبیهدارنگ هیاول یازهای. عالوه بر نستندینسازگاربام فشرده  یهاباغ یبرا

 



 روف گاردنفضاسازی  یطراح

سد  کیاز نشت از ساختمان و  ممانعت یضد آب برا یغشا کی، نییدر پا قیعا هیال کیبا اغلب روف گاردن  کی پهنه

در  قادر استضد آب که  یاز غشا دیشود. بایضد آب شروع م یغشا قیها از طرشهیاز نفوذ ر بازداشتن یبرا شهیر

 .، استفاده شودمقاومت کند اهیگ یهاشهیر یآزاد شده از برخ یدهایبرابر اثرات اس

رو  یهاطی، محعالوه بر حفظ سطح آب هیال نیشن است. ا ای، خاک رس سبک کیساخته شده از پالست یزهکش یبعد هیال

پوشاند. در یا مسقف کل سقف ر ستمیس رایباشند ز یاز باال قابل دسترس دیبا یکند. نقاط زهکشیم یهواده زیبه رشد را ن

  در خود نگه دارد. اهانیگ یاستفاده بعد یاآب را بر قادر است یزهکش سطح، الگوهای ویژه

 یوزن کم یرو به رشد دارا طیشده است. مح لیرشد تشک طیو مح اهانی، گیروکش باد کیاز  ییباال یهاهی، التینها در

در حال رشد  طینگه داشتن مح یبرا یکند. از روکش بادیآن کمک م هیبه تخل اهانیگ یمواد مغذ نیاست و در هنگام تأم

 شود. یاستفاده م اهانیگ شهیر یریتا زمان شکل گ

 روف گاردن یو نگهدار ریتعم

 پلن داشتن، در نظر وجود نیشود. با ایم ینصب آنها تلق یاز موانع اصل یکی روف گاردن فضاسازی یو نگهدار ریتعم

 هیدارند. کل یبه نگهدار ازیبام ن یهاهمه انواع باغ رایز ضرورت دارد. اریبس یطراح ندیدر طول فرآ یو نگهدار ریتعم

 یو نگهدار ری. تعمباشندسقف و ناودان  یتحت بررس دیحداقل دو بار در سال با نبا روف گارد یتجار یهاساختمان

 ریباغ پشت بام متغ کیدر طول تابستان در صورت داشتن  یهفتگ آنالیزاز  شاید ، که دارد یدلخواه مشتر جهیبه نت یبستگ

 باغ بام متفاوت باشد. نیسترده تردو بار در سال در مورد گ یحت ایسه ماهه  یهایتا بررس

 یبه بررس ازیدو بار ن ای کی یشده اند به هر حال سال یکم طراح ینگهدار یکه برا ییو سقف ها یستیتنوع ز یهاسقف

 یببرند. سقف ها نیناخواسته را از ب یکرده و زباله ها زیدارند تا زهکش ها و ناودانها را تم یو نگهدار ریتعم یها

 نیسه بار علف هرز دارد. با ا ایبار در سال  کیبا استفاده از کود  دتریشد ینگهدار ستمیس کیبه  ازیسنگفرش گسترده ن

گسترده  یهاباغ یشود. برایم جادیا شتریمخلوط ب یاهیپوشش گ جادیسدوم با ا یهااز سقف یکمتر فشرده ا میرژ وجود،

 . ضرورت دارد یعلفزار گل وحش کی، توسعه پشت بام



 

 :ردیمورد توجه قرار گ یدر طول نگهدار دیکه با یدیکل فاکتورهایاز  یبرخ

 شود. یرینامطلوب جلوگ اهانیو رشد گ هیتالش شود تا از انسداد تخل دیبا 

 شود.  یسطح مواد مغذ شیاستفاده ممکن است باعث افزا یسطح باال رایبه حداقل برسد ز دیاز کود با استفاده

 به احتمال زیاد برکیفیت آب اثرگذار است.که 

 کنند. یم یریاز گسترش آتش جلوگ رایمهم هستند ز یاهیپوشش گ موانع 

 شود. یسقف انجام م یمتر 2در لبه  یو نگهدار ریتعم رایاست ز یحفاظت از سقوط ضرور یهاستمیس داشتن

 شوند. ینگهدار کباری یسال دیها باستمیس نیا

 ذکر شده است: ریباغ پشت بام در ز یدیکل یایمزا

 گاز co2 کندیم لیرا تبد. 

  کندیم ژنیاکستولید. 

 دهد.تقلیل میرا  یانرژ یها نهیساختمان ها و هز یگرما 

 آورد.به وجود میوحش  اتیح یبرا یستگاهیز 

 دهد.کاهش میرا  طیمح یدما 

 کندیباران را گرفته و برداشت م آب. 

 دگردمیآب طوفان  هیکاهش رواناب و تخل باعث. 

 آورد.به وجود میبزرگ  زیآبر مناطق 

 



 دهند؟یارائه م ییایپشت بام چه مزا یهاباغ

پشت بام سالمت  یهاباغ ه کاربرد روف گاردن افزایش پیدا کرده است و طرفداران فراوان پیدا کرده است؟امروز راچ

 .دهدمیانسان را بهبود 

 یایاز مزا یعیوس فی، طیبعد یکباب یمهمان ای کین کیپ یبرا یعال میتنظ کی، عالوه بر ارائه پشت بام یهاباغ

 آورند. یبه ارمغان م یشهر یفضاها یرا برا یرساختیو ز یطیمح ستی، زیبهداشت

 دهند.یم شیرا افزا یو ذهن آگاه تی، خالقهستند، آرامش، وضوح دیسالمت روان مف یبراطبیعی  این تکنولوژی

تعامل  یبرا یبشر اریبس لیتا تما کنداین امکان را فراهم میو  دهندمیرا بهبود  یو جسم ی، باغ ها سالمت روانییسو از

 د.افراد را داشته باش ریو با سا  یعیطب یایبا دن

 یهارساختیز لیاز آنها به دل یاریپرندگان و پستانداران است که بس یپشت بام محل زندگ ی، باغ ها گرید یسو از

 دارند.  ازیآواره شده و به شدت به خانه ن یشهر

دوباره  یکرده و به معرف بی، ترککنندیم هیو گرده افشان تغذ واناتیرا که به ح یبوم اهانیممکن است گ نیهمچن آنها

 ند.ما کمک کن یدر شهرها یعیطب یایدن

 

 :در مورد فضاسازی روف گاردن نایبرند ورت تیمز
 .باشدیسازه م یعمران یها تیفعال یو اجرا یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

 یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یشناس سبک. 

 ازیمتناسب با سبک مورد ن یمعمار یو ارائه پالن ها یطراح. 

 و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه. یالیو ر یفیک زیآنال 

 بیو تخر یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییاقدامات اجرا یبند تیو اولو یزمانبند. 



 زاتیمصالح و تجه یفیک یو بررس زاتیتجه نیتام. 

 متخصص و متعهد. میطرح توسط ت یاجرا 

 و خدمات ساالنه. یفیک نیتضم ارائه 

 و سقف ساختمان یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک  و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به 

 (اتاق کودک و یطراح نت،یکاب یآشپزخانه، انتخاب و طراح ونی)دکوراس یداخل یطراح… 

 نتیکاب انواع(mdfممبران و نتیکاب ،ی، پانل روکش چوب)… 

 کی می. ما باور داردیکن یتا شما راحت زندگ میینجایواقع شود. ما در ا دیشما مف یمقاله توانسته باشد برا نیا  میدواریما

 هنر ما است. تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا

و  یبهبود یرا برا یریی. هر تغدیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی. اگر مدیرا بفروش برسان یملک دیخواهیاگر م شما

 .دیمتخصص را درکنار خود داشته باش کی دیدار ازین یخود رقم بزن یحس خوب را برا جادیا

 .دیکه به ما اعتماد کن میکنیاز شما درخواست م ن،یمتخصص انتخاب کرد کیو مارا بعنوان  دیافتخار داد اگر

 021-22305566تماس:  شماره


