
 .طراحی و اجرای روف گاردن و باغ بام در کشور های مختلف در سرتاسر جهان مورد توجه است

در حوزه روف گارن سئواالتی برای مردم پیش می آید که تالش شرکت چوب پالستیک چوپکس پاسخ به سواالت در این 

 :حیطه بوده است، حال به پاسخ به بخشی از این سواالت در مقاله زیر می پردازیم

  

 :سواالت متداول

 آیا سقف هاي سبز در ساختمانهاي قدیمي نیز قابل استفاده هستند؟

اجرا میباشد. هرچند در ساختمان هاي جدیدتر، میتوان ویژگي   بله، سقف هاي سبز بر روي انواع متعددي از سقف ها قابل

یز قابلیت تحمل وزن اضافه را دارند و هایي چون قابلیت تحمل وزن را نیز درنظر گرفت. برخي از ساختمانهاي قدیمي ن

 .حتي در غیراین صورت، با اضافه كردن بخش هاي پشتیبان نیز، میتوان این قابلیت را افزود

  

 آیا میتوان هر ساختماني را سبز كرد؟

و قرارگرفتن در بله، اكثر ساختمان ها قابلیت این تبدیل را دارند. ساختمانهاي بلند، قابلیت تحمل بار اندك، دسترسي محدود 

سایه از جمله مكانهاي چالش برانگیز در اجراي فضاي سبز به شمار میرود كه نیازمند طراحي و مهندسي حرفه اي 

 .میباشد

  

 آیا سقف موزاییكي میتواند تبدیل به سقف سبز شود؟

دان در ایران فراگیر بله، ولي این كار نیازمند به مهندسي و اجراي سیستم هاي پیشرفته اي است كه درحال حاضر چن

 .نیست

  

 آیا آبیاري در تمامي فضاهاي سبز اجباري است؟

آبیاري از جمله نیازهاي اصلي در تمامي دیوارهاي سبز و اكثر سقف و نماهاي سبز است؛ با این وجود میتوان سقف هاي 

منفعت هاي آن از جمله سرمایش  سبز بدون نیاز به آبیاري ایجاد كرد ولي این كار باعث كاهش گونه هاي قابل استفاده و

 .در تابستان و زیبایي هاي سقف هاي سبز میشود

  

 آیا میتوان بر روي شیرواني نیز سقف سبز اجرا كرد؟

بله ولي با افزایش شیب، نیاز به طراحي و مهندسي خاص از جمله زه كشي و سیستم هاي ثابت نگهدارنده بستر رویش و 

 .گیاهان مشهود است

  



 در است؟مصرف آب چق

هیچ پاسخ دقیقي وجود ندارد چرا كه میزان آب مصرفي در هریك از مكانهاي سبز به شرایط آب و هوایي، تاثیرات 

محیطي، ویژگي هاي بستر رشد، نوع سیستم مصرفي و طراحي فضا وابسته است. به منظور به حداقل رساندن وابستگي 

را بررسي و مورد مطالعه قرار دهید. خصوصا اكثر   ازیافتيبه آب شرب، دسترسي به سایر منابع تامین مانند آب ب

دیوارهاي سبز نیاز مبرمي به آبیاري مكرر دارند، به همین منظور سیستم تامین آب تعبیه شده باید از توانایي كافي بهره 

 .مند باشد

  

 ممكن است حجم گیاه نسبت به فضا رشد بي رویه داشته باشد؟

ي سبز به دلیل محدودیت هاي موجود، مساله نگهداري باید یه عنوان یكي از فاكتورهاي بله. خصوصا در مورد سقف ها

پایین( و یا  -زیست توده-مهم در فاز طراحي مد نظر قرارگیرد. به طور مثال استفاده از گیاهان ضعیف تر )داراي بیومس

هزینه و عملیات نگهداري بكاهد. در دیوارهاي  گیاهاني كه دانه هایشان به راحتي در هوا انتشار پیدا نمیكنند، میتواند از

سبز به جاي هرس گیاه، میتوان با ایجاد فاصله میان گیاه و دیوار، با استفاده از هوا در غیبت رطوبت، ریشه هاي گیاه را 

در  سوزانده و بدین نحو تولید ریشه هاي سالم را در آن افزایش داد ولي در مورد نماي سبز، هرس به روش هاي معمول

 .نگهداري آن نقش به سزایي دارد

  

 هزینه ایجاد سقف، دیوار و نماي سبز چقدر است؟

هزینه ها تا حد زیادي به پروژه و طراحي بستگي داشته و میتواند بسیار متفاوت باشد. از جمله فاكتورهاي اثرگذار در 

كننده ها، حجم بستر رشد مصرفي و تعداد قیمت میتوان به اندازه فضاي سبز، طراحي و نوع مواد مصرفي )مثل تقویت 

سایر سطوح سخت به كار رفته در مجموعه مثل مبلمان(، نیازمندیهاي سطح دسترسي و نیازهاي مراقبتي )مثل ورودي 

 .آبیاري، وجین، هرس و بارور كننده( اشاره كرد

اماكن بزرگ و طراحي هاي منحصر قابل ذكر است كه فن آوري هاي موجود در بخش دیوارهاي سبز، عالوه بر كاربرد در 

 .به فرد؛ امكان ایجاد دیوارهاي نسبتا ارزان قیمت و قابل اجرا بدون نیاز به نیروي متخصص را نیز در اختیار میگذارد

 است؟ سال چند سبز سقف و دیوار نما، معمول عمر

 سازنده اجزاي سایر عمر طول مهمتر همه از و نگهداري ساخت، طراحي، كیفیت با مستقیمي ارتباط فضاها این عمر طول

 ملبورن در همچنین. هستند پابرجا همچنان و شده ساخته پیش سال ٧٥ حدود اروپا در سبز هاي سقف از برخي. دارد آن

 نماي و دیوار حوزه در خصوصا آمده بازار به تازه هاي آوري فن مورد در. دارند ساله ده چند قدمتي سبز نماي چندین نیز

  .است بیني پیش قابل كمتر آنها عمر طول سبز،

 

 میكند؟ كند را ساختمان ساخت فرآیند سبز، سقف یا و نما دیوار، تعبیه آیا

 میتواند آن ساخت كه داشت اذعان باید شود، گرفته نظر در ساختمان كل از جزئي باید سبز نماي و دیوار سقف، باوجودیكه

 ساخت در تاخیر باعث بخش این كه آید مي پیش كمتر بنابراین. گیرد صورت ساختمان هاي بخش سایر ساخت از مستقل

 پروژه، زمانبندي و طراحي زمان خصوصا ساز، و ساخت اولیه فازهاي در كه داشت دقت باید. شود ها قسمت سایر



 هاي بخش هم و برسند بهینه و مشترك زمانبندي یك به هم تا باشند تعامل در یكدیگر با سبز فضاي و ساختمان سازندگان

  .شود تعبیه ساختمان در نورپردازي و كشي زه آبیاري، براي نیاز مورد

 

 كرد؟ استفاده سبز هاي سقف روي بر خورشیدي هاي صفحه از میتوان آیا

 و استرالیا ملبورن در میتوان را اند شده نصب خورشیدي هاي پنل آنها باالي در كه سبزي هاي سقف از هایي نمونه. بله

  .دید جهان هاي بخش سایر

 

 دارد؟ نیاز هرس چقدر سبز نماي

 میتوان حال این با دارد، اقلیمي شرایط همچنین و انتخابي گیاهي گونه رشد سرعت با مستقیم ارتباط هرس میزان هرچند

 از آنها داشتن نگه دور و گیاهان رشد كنترل براي سالیانه هرس خصوصا. است معمول سال در هرس بار دو تا یك گفت

  .است برخوردار اي ویژه اهمیت از( ساختمان سرمایشي تجهیزات در رشد و ورود از جلوگیري مثال) ساختمان تجهیزات

 

 باشد؟ تاثیرگذار تابستان در ساختمان نگهداشتن خنك در میتواند تنهایي به سقف به زدن سفید رنگ آیا

 كاهش در موثري عامل میتواند روشن هاي رنگ از استفاده با آن، جذب كاهش و سقف از خورشید نور بازتاب افزایش

 عالوه به ندارد را سبز هاي سقف منافع سایر یا و طوفان و سیل از حاصل آب جذب قابلیت سفید سقف ولي باشد گرما

 صرف نیاز آن نگهداري مجموع در شود، رسیدگي آن به دوباره باید و میرود بین از یا شده كثیف مدتي از پس سفید رنگ

 نگه گرم براي زمستان در ولي میكند كمك ساختمان كردن خنك به تابستان در سفید سقف عالوه به. است هزینه و زمان

  .میكنند كمك آن گرمایش و سرمایش به سال طول تمام در سبز سقف درحالیكه نمیكند، كاري آن داشتن

 

 كرد؟ پیدا اطمینان سبز سقف تحمل قابلیت از میتوان چگونه

 در اما دارید سبز هاي سقف نصاب و عمران مهندس معمار، به نیاز احداث حال در ساختمان بر سبز سقف نصب براي

 اجباري شده افزوده بار تحمل قابلیت از اطمینان براي ساختمان مهندس یا و معمار با مشاوره قدیمي، ساختمانهاي مورد

  .كنید مشورت نصب و طراحي هاي ایده براي سبز فضاهاي كنندگان تامین با همچنین. است

 

 پایدارند؟ محیطي لحاظ از سبز نماي و سقف دیوار، آیا

 حرارتي عایق و زیستي هاي گونه افزایش هوا، تصفیه جمله از محیطي اهداف در اي العاده فوق اهمیت طراحي نحوه

 پایدار آینده و امروز براي را سبزتان فضاي میتوانید نگهداري و ساخت طراحي، نحوه به راجع تحقیق با همچنین. دارد

 استفاده با زیادي آبیاري تامین قابلیت كنید فرض مثال عنوان به. میشود گفته" حیات چرخه تحلیل" كار این به كه بسازید،

 این زیاد مصرف قابلیت با سقفي از استفاده مطمئنا دارید، را طوفان از شده آوري جمع آبهاي یا و بازیافتي آب منابع از

 كشور اقلیم با كه داخلي محصوالت از استفاده همچنین یا و است شرب آب مصرف كم پوشش با سقفي از پایدارتر آب، نوع



 میتواند مداوم مراقبت و مرتب هاي وجین فرتیالیزر، از استفاده عالوه به. است وارداتي اولیه مواد از بهتر سازگارترند،

 ..باشد داشته سزایي به نقش محیط پایداري در

  

 


