
 

 

 باغچه در پشت بام

درست کرد؟ بله ، هر چیزی ممکن است. اول ،  )Garden on the roof (آیا می توان در پشت بام باغچه
و یک سقف سبز را بدانید . یک باغچه سبز در پشت   مهم است که تفاوت یک باغچه در پشت بام

بام معموالً از سینی های پشت  محوطه سازیدر  انجام شود ،  نیز می تواند روی هر پشت بام  بام
 .پالستیکی یا فلزی کم عمق و پر از صندل ، چمنزارها یا گل های وحشی چند ساله تشکیل شده است

 

  

کیل شده است سبک وزن و نصب آن آسان است. یک باغچه در پشت بام معموالً از گیاهان بزرگتر تش
باغچه در پشت  که با ترکیبی از گیاهان همیشه سبز ، گل ها ، درختچه ها و چمنزارها پر شده است. یک

فضای باز در نظر نیز ممکن است شامل مبلمان فضای باز باشد و می توان به عنوان یک اتاق در  بام
معموالً به دلیل وزن مصالح و نحوه استفاده از فضای آن ، در سطح  باغچه در پشت بام گرفت. یک

 .عمدتا مسطح وجود دارد  پشت بام
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 شما می تواند چقدر باشد ، اغچه در پشت بامهزینه ساخت ب اساسی ترین شرط این است که شما بدانید که
بنابراین می توانید تعیین کنید که چه وزنی قادر به تحمل از نظر عرشه ، کارخانجات ، اثاثیه و غیره 

است. یک محوطه ساز ، توسعه دهنده یا مدیر ساختمان ممکن است بتواند به شما بگوید وزن تحمل پشت 
ت در دسترس نباشد ، شما ممکن است به خدمات یک مهندس و یا یک بام شما چقدر است. اگر آن اطالعا

 .انجام دهد  پیمانکار بام نیاز داشته باشید که می تواند برای تعیین این اطالعات یک تحقیق

 چگونه می توان وزن ساخت باغچه در پشت بام را پایین نگه داشت؟

سبک هستند. نهال گیران سفارشی بهتر برای شروع کار بسیار   چوب های پیش ساخته ، فایبرگالس و
هستند و می توانند با کف های کاذب در آنها طراحی شوند تا به کاهش کل خاک مورد نیاز برای پر 

کردن آنها کمک کند. تا آنجا که حیاط می رود ، چوب و ظروف چینی معموالً از سنگ و بتون سبک تر 
 .است
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 برای یک باغچه پشت بام چه کاربری الزم است؟

ضروری است. یک سیستم آبیاری قطره ای اتوماتیک  باغچه پشت بام یک شیر آب در فضای باز برای
که باعث صرفه جویی در زمان خواهد شد و همچنین به   معموالً با قیمتی مناسب قابل نصب است و

افزایش طول عمر و سالمتی گیاهان کمک خواهد کرد. معموالً طی یک سال اول با کاهش بسیار زیاد 
ی کند. اگر قصد نصب روشنایی محوطه با ولتاژ کم را نیاز به مزارع جایگزین ، خود را پرداخت م

 .دارید ، یک خروجی الکتریکی مفید است

 برخی مالحظات ایمنی مهم برای باغچه پشت بام چیست؟

ارتفاعات ریلی باید مطابق با قوانین محلی باشد. همچنین می خواهید قوانین محلی خود را با توجه به 
از کل سطح سقف یک ساختمان در  ٪02فقط اجازه می دهد  NYC .مواد قابل اشتعال بررسی کنید

 .محوطه چوب پوشانده شود. چترها یک نگرانی ایمنی هستند

نسخه هایی در آنجا وجود دارد که از نظر نفوذ پذیری باد به دلیل داشتن دریچه های اضافی در سایبانها 
نند بادبان از آن عبور کند. همچنین ساخته شده اند که اجازه می دهد هوا بدون بلند کردن کل چیز ما

 .چترهایی با پایه های بسیار سنگین مانند چترهای تووسی وجود دارد

همیشه سبزهای بلند یا حصارکشی ، منظره های غیرقابل توجه از پشت   ما معموالً با استفاده از مزارع
می کنیم با استفاده از گیاهان بام ها ، ساختمان ها و یا دیوارهای همسایه را مسدود نمی کنیم. ما سعی 

 .کمتر در آن مناطق ، نمای جذاب تر را حفظ کنیم

 پشت بام ها مناسب هستند؟  چه نوع گیاهان برای باغچه

باغبانی در پشت بام را می توان به باغبانی در باالی کوه تشبیه کرد. ما تمایل داریم گیاهانی را انتخاب 
د جلوگیری کند. به همین دلیل بیشتر گیاهان همیشه سبز کار می کنیم که سبک باشند ، از وزش باد شدی
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کنند و همچنین درختان چند ساقه . ما همچنین سعی می کنیم از گیاهانی که برگهای بزرگی دارند ، مانند 
سرانجام ، ما توصیه می کنیم تعداد ساعات تابش نور خورشید را که روزانه در آن   گوش های فیل ،

شود اندازه گیری کنید تا در تعیین اینکه آیا شما باید از گیاهان کامل تا یک قسمت آفتاب روز دریافت می 
 .استفاده کنید یا بیشتر سایه بزنید ، استفاده کنید

 
  

 ام گنجانید؟چه مواردی را می توان در یک باغچه پشت ب

برای هر شهری قوانین مخصوص کد آتش سوزی وجود دارد که باید برای چاله های آتش و باربیکیو ها 
، تنها مواردی که مجاز هستند خطوط برقی ، ذغال سنگ یا گازهای  NYC بررسی شود. در

  .اختصاصی هستند

ازک دیواری با ولتاژ باال و مخازن پروپان کامالً ممنوع است. ما معموالً ترکیبی از نورپردازی ن
نورپردازی منظره با ولتاژ پایین را در کارخانه ها قرار می دهیم تا جلوه بیشتری در محیط داشته باشد. 

عموالً را توصیه می کنیم. م  برای سایه ، بسته به زیبایی و بودجه مشتری ، چتر ، بادبان سایه ، سایه بان
 .سقف خاصی سنگین نباشد جکوزی مجاز است تا زمانی که برای آن

 .جهت اطالعات بیشتر با گروه معماری آرسس تماس بگیرید

 مفتخریم شما را در طراحی بهترین محوطه یاری دهیم

 09300145131 و09127927904 
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