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  مهدچهارمربوط به هفته  :  داخلی  مقدمات طراحی معماری جزوه درس

 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  

 ندارد

 تلفن همراه مدیر گروه : ............................................

                                   

 ست؟یروف گاردن در بام ساختمان ها چ یایمزا 

 

شده  یفاضالب شهر یآب روانه  نیخود مانع از هدر رفتن آب باران شده و کمتر ا یاهیگاردن با پوشش گ روف

شده و کربن  یشهر یهوا یبام باغ  باعث کاهش آلودگ نیا یشود. از طرف یم ستمیبه خورد آن اکوس شتریو ب

همانطور که قبال  یدهد. حت یم لیتحو طیبه مح ژنیآن اکس یگرفته و به جاموجود در دود موجود در هوا را 

هوا را گرفته و باعث خنک تر شدن  یدر ساختمان عمل نموده، دما ییو دما یحرارت قیعا کیاشاره کردم مثل 

 شود . یم طیمح

 
 

 زین یانرژ دیو تول ردیرا بگ یدیخورش یتواند انرژ یپوشانده شود م شهیبا ش زیبام سبز ن یباال طیاگر مح یحت

مناسبش باعث  یاهیشده و با پوشش گ جادیا قیعا کی یبام  که بر رو یرو یباغچه ها نیا نی. همچندینما

 باشد .   یم دهیپسند اریبس زین طیبه مح دنیو طراوت بخش ییبایشود و از نظر ز یم زیعمر سقف ن شیافزا

 روف گاردن کدامند؟ بیمعا
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 طیشرا طیباشد. چرا که آن مح ینم یقابل اجرا و عمل ییایاز مناطق جغراف یدر برخ یاهیپوشش گ جادیا

از ساختمان ها و بناها هم وجود دارند که نقشه و نوع ساختمان  یباشد. برخ یعمل را دارا نم نیجهت ا یمناسب

 . اردبام خود ند یرا بر رو یاهیتحمل خاک و وزن پوشش گ ییآن توانا یو بنا

 

 نیگودال و همچن جادیذرات خاک، و نشست خاک و ا ینیته نش ،یهمچون مشکل در زهکش یواملع یطرف از

سطح صاف سقف،  دنید بیشدن سقف، سخت شدن سطح خاک و آس نیدرون سقف، سنگ اهانیدواندن گ شهیر

 باشد.   یساختمان ها م یسبز در بام ها یفضا جادیروف گاردن و ا بیاز جمله معا زین

 
 

 


