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 -1398 سال تحصیلی:۲ترم:.. کاردانی حرفه ای معماری رشته: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی
1399  

 ....حدیث داوده .. نام ونام خانوادگی مدرس:...مقدمات طراحی معماری  نام درس:

 ۰93۷۲۵۵4883.....تلفن همراه مدرس:hadisdavoodeh@yahoo.comمدرس:....emailآدرس 

  مدهچهار      دوم   .......................... مربوط به هفته  :  اولمقدمات طراحی معماری  جزوه درس:..............

 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

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

سقف  یسبز بر رو یشود که فضا یپشت بام گفته م یسبز رو یبه فضا انهیعام فیباغ بام، در تعر ایروف گاردن 

 یبستر مصنوع یبر رو نیباالتر از سطح خاک زم یارتفاعدر  اه،ی( اجرا شده باشد و بستر کشت گاطی)پشت بام، ح

کند که باغ شما  یشما فراهم م یفرصت را برا نیا ،باغ بام یدر زبان فارس ایپشت بام شکل گرفته باشد. روف گاردن 

ساختمان بام خانه ها و  یتوان بر رو یعلم م شرفتی. امروزه با پدیاز مناظر لذت ببر دیمشرف به شهر باشد و شما بتوان

 کرد. جادیا اهانیبا انواع گ بایباغ ز کیبلند  یها

 

 روف گاردن   یطراح

 یفراهم م یطیاجتماع درون مح یبرا یدیجد یپروژه افزوده، و مکانها کیگاردن  به مساحت قابل ساخت  روف

مشاور، معماران  نیمناسب، مورد توجه مهندس ییاجرا یبا توجه به ارائه راهـکارها ریاخ یامـر در سالها نیآورد. که ا

 است. دهیو سازندگان در صنعت ساختمان کشورمان گرد

 

 

 ایپرتابل  یو پرگوال، گلدان ها قیچون انواع آبنما، آالچ یمختلف یروف گاردن و ساخت باغ بام، المان ها یطراح در

 ییصحرا یآشپزخانه ها ویکیاشباع، بارب یهابا چوب  مکتین ،یو مصنوع یعیطب یسبز مناسب، چمن ها یثابت با فضا

جهت آفتاب گرفتن، مورد استفاده قرار  ییو محل ها سگال بریفا یاستخر ها ،یبنا به سفارش جکوز یحت یو گاه

 . رندیگ یم
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سبز  یفضا ی)اجرا پی( و لنداسکیو زهکش ونیزوالسیا ی)اجرایباغ بام شامل دو مرحله عمران ایروف گاردن  یطراح

و  نیمانند ژئوممبران، ژئودر کیژئوسنتت نیباشد. استفاده از مصالح نو یآبنما( م و،یکیبارب ق،یمانند آالچ یزاتیو تجه

 یکیبام بعنوان  ونیلتراسیو ف یزهکش ون،یزوالسیا ستمیس یمنیا نها و باال برد نهیکاهش هز ع،یدر تسر لیژئوتکستا

 .باشدیماجزاء ساختمان،  نیتر یاز اساس

 ست؟یساخت و احداث روف گاردن چ یها یژگیو

 

همان روف گاردن  ایباشد. باغ بام  یقابل اجرا م یبوم ستیبه اتفاق و در هر ز بیو اغلب قر یگاردن در هر بام روف

آن را با  توانیکه م یشود. مکان یم یتلق یهر شهروند خوش ذوق ی قهیسل یاجرا یو با طراوت برا بایز یطیمح

گونه  ز،یفراهم آوردن بستر مناسب از خاک حاصلخ اکرد و ب یو آب رسان یدرست زه کش ستمیپوشاند و با س قیعا

 منطقه کاشت . ییآب و هوا میو اقل طیبا توجه به شرا ،یمتنوع یاهیگ یها
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آن هم در  م،ینیب یمتفاوت از آنچه بطور معـمول م یدر ارتفاع با مناظر بایمفرح و ز یطیمح جادیگاردن با ا روف

جالب و منحصر به فرد  دهیاست، بدون شک ا دهیرس یستفاده به نظر ماز ساختمان که تاکنون بالا یگمشده ا یفضا

 یمهندس دگاهیو ساختمــان خواهـد بود از د ـناارزش ب شیافزا نیو همچن یزندگ یفیسطح ک یبه منظور ارتقا

 یآسا و آب باران م لیس یباران ها حیصح تیریو مد یداریپا شیساختمان با باغ بام منجر به افزا یسازه، طراح

 .گردد

 


