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Roof Garden 

: باغ بام یا بام سبز  

یک باغ روی سقف ساختمان است که عالوه بر زیبایی تزئینی بسته به نوع باغ تعبیه شده  تامین کننده همه یا 

 برخی از موارد زیر نیز می باشد :

 تامین غذا

 کنترل دما

 مزایای هیدرولوژیکی

 ارتقاء معماری

 زیستگاه

 فرصت های تفریحی

، مزایای زیست محیطدر مقیاس وسیع   

امروزه در سراسر جهان مشکالت فراوانی درباب امنیت غذا ،آلودگی ، محیط زیست ، انرژی  و ..... دست به 

 گریبان هستیم .

ار در مسایل محیط زیستی و اقلیمی و تاثیر گذ ین غذای اهالی ساختمانباغ بام ها ایده های نوینی برای تام

 هستند.

 برای اولین بار در مونترال کانادا از باغ سبز به عنوان یک مزرعه تامین غذا استفاده شد.

 تا این باغ عالوه بر مزایای زیبایی و فضای سبز تامین کننده غذای سالم اهالی ساختمان باشد . 

 در فضای شهری و پر ساختمان و ماشین امروزی باغ ها فضاهای سبز محدودی هستند . 

 باغهای بام ساختمان ها یک ایده و فضای عالی برای گسترش فضای سبز شهری به شمار می آیند . 
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 این باغ ها از فضاهای مکرر و استفاده نشده ساختمانها بهترین استفاده را می کنند.

 

گیاهی مناسب برای باغ بام ها :انتخاب پوشش    

در مناطقی مثل ایران با آفتاب شدید  جف سندرسون معمار منظر درباره ی پوشش گیاهی باغ بام ها

می گوید : تابستانی   

سایه و سایه بیشترسایه ،   

 



 

 

 www.engrayansazeh.com                  
phone:021-22877248                     Page:3 
 

 در این باغ ها باید توجه خاصی به سقف شود ، ینی ایجاد سقف ها با سازه پارچه ایی یا آالچیق ضروریست . 

 ایجاد سایه برای راحتی حرارتی ما و گیاهان روی سقف ما اهمیت ویژه ایی دارد .

 اما باید توجه داشته باشیم که سایه مصنوعی همیشه کار ساز نیست . 

ه تنهایی جوابگو نیست ؟پس اگر سایه مصنوعی  ب  

 باید از گیاهان مناسب بهره ببریم که عالوه بر طاقت گرمایی باال خود ایجاد سایه و خنکی کنند . 

ت که نوع انتخاب اما باید توجه داش د.با تولید اکسیژن هوایی مطبوع فراهم سازینی عالوه بر ایجاد سایه 

 شده گیاه احتیاج به آب زیاد نداشته باشد. 

ختانه ترکیب گیاه و سایه مصنوعی ) سقف ( می تواند باغی زیبا و خنک در بام شما بیافریند .خوشب  

 چیزی که سقف همه ی باغ های بام احتیاج دارند ، استفاده از مواد منعکس کننده و رنگ روشن است . 

افراد کاشته و متاسفانه بسیار کمتر دیده شده است که گیاهان باغهای روی سقف متناسب با محیط زندگی 

 نگهداری شوند .

کم و گرمای زیاد باید گیاهانی انتخاب شوند که در برابر عوامل یاد شده مقاوم مثال در ایران با توجه به آب 

 تر باشند . 

ایی از خانواده مانگور سفید ، یک گونه دریایی است که دارای برگ های خاکستری می باشد .  بوته نقره  

گیاه به یک درخت بزرگ تبدیل می شود . برگهای این گیاه و پرز های مو مانند تشکیل به طور معمول این 

 شده روی آن منعکس کننده اشعه ی خورشید است .

  این یک گیاه ایده عال برای کاشت روی بامهای تابستانیست.

یادمان باشد که فضای بی قرار پشت بام ما می تواند به یک واسط زیبای شهری 

.تبدیل شود  



 

 

 www.engrayansazeh.com                  
phone:021-22877248                     Page:4 
 

سایز ، اندازه ، حجم گیاه  –گلدان  –مرحله اول : با مهندس خود چک کنید که ظزفیت بام شما برای خاک 

است. رو .... چقد  

 مرحله دوم : بررسی و نصب تجهیزات ایمنی مثل نرده ، حفاظ به منظور جلوگیری از سقوط گیاهان

گیاهان و گلها و درختهایی که می  –مرحله سوم : مشاوره گرفتن از یک باغبان برای انتخاب نوع پوشش بام 

 خواهید کاشته شوند ، رشد کنند و نیاز به نگهداری دارند. 

 مرحله چهارم : نصب اسپرینکلرها برای آبیاری یک ایده بسیار عالی است.

.یک باغ بام می شوید  مرحله پنجم : شروع کنید شما به زودی صاحب  

 

 


