
  چگونه روف گاردنی زیبا بسازیم
 

اولين گام در ساخت يك باغ، بهبود بخشيدن به ايده كلي آن است. در اين مرحله هدف و انتظاراتمان از باغ را مشخص 

كرده و پس از انتخاب حوزه و مشخص كردن نوع باغ، پروژه را بر اساس منابع موجود ارزيابي كنيد. ممكن است هر پنج 

هرچند برخي از بخش ها ممكن است به عنوان ورودي مرحله بعد  بخش آورده شده در زير را در كنار هم انجام دهيد،

 .مورد استفاده قرار گيرد

 ؟براي آغاز پروژه باغ از كجا شروع كنيم
 نقش و هدف باغ را مشخص كنید ١.١

به در اين بخش بايد طرحي كلي از باغ ارائه دهيد. به اهداف و عواملي كه انگيزه ايجاد پروژه هستند توجه ويژه كنيد.  
 :طور مثال، ممكن است براي اهداف زير به فكر باغ افتاده باشيد

اهداف اجتماعي: باغبانی درخدمت ارتباطات و مبادالت است و كيفيت زندگي را باال ميبرد. براي افراد زبده، باغباني به  
مشاركت در پروژه اي نشاط منزله برخوردهاي اجتماعي و فعاليت بدني است و ميتواند به معناي نزديكتر شدن به زمين و 

بخش و حاوي فوايد درماني باشد. به عالوه گروهي كه در اين نوع پروژه فعاليت ميكند به احساس خوب كمك به ديگران و 
 .ارتباط به همنوع دست ميابند

ميتوان اهداف آموزشي: به منظور ايجاد محيطي براي فعاليت هاي آموزشي و تفريحي با زمينه تقويت محتواي آموزشي  
از باغها به عنوان كمپ استفاده نمود كه در آن نه تنها به آموزش اكولوژي، گياه شناسي، بهداشت، تغذيه، آشپزي، باغباني 

 دو زيست شناسي پرداخته ميشود، بلكه شركت كنندگان با روح صبر، كارگروهي و ابتكار آشنا ميشون
توليد مواد غذايي براي استفاده در برنامه هاي تامين خورد و  به هدف تامين امنيت غذايي: باغباني در خدمت افزايش 

 تخوراك افراد بي بضاعت، بانك غذا و يا استفاده شخصي اس
صرفه اقتصادي: سقف سبز ميتواند مصرف انرژي ساختمان را تا حد قابل توجهي بهبود بخشد، همچنين با صرف هزينه  

ارزش نهايي ملك افزود. به عالوه كاشت مواد غذايي بر روي آن ميتواند اندك و ايجاد دسترسي مناسب به آن، ميتوان بر 
 .هزينه خورد و خوراك را نيز كاهش دهد

اهداف محيط زيستي: اگر دغدغه كاهش كربن دي اكسيد و توليد اكسيژن توسط گياهان در ميان باشد، ميتوان هدف از  
ميتوان به افزايش رطوبت، كاهش دما و جذب پرندگان و حشرات  ساخت باغ را در اين مقوله گنجاند. از مهمترين نتايج آن

و در نتيجه گسترش تنوع زيستي اشاره كرد. به عالوه گياهان نه تنها به جذب سر و صداي محيط كمك ميكنند بلكه با 
 .شود استفاده از آب باران براي آبياري ميتواند كمك بزرگي به شهرداري كرده و حتي به شبكه فاضالب خانگي وصل

به عالوه استفاده از محصوالت محلي و ارگانيك، ميتواند ميزان مواد شيميايي استفاده شده در توليد محصول و هزينه  
 .واردات را كاهش دهد

تمامي گروه ها بايد هدف خود را در همان مراحل اوليه برنامه ريزي مشخص كرده و مطمئن شوند تمام اعضاي آن هدف  
نند. به همين منظور، جلسات بحث راه اندازي كنيد، اين جلسات به شما كمك ميكنند تا پروژه را به مشتركي را دنبال ميك

 .بهترين نحو ممكن پيش ببريد
 .مقیاس پروژه را مشخص كرده و سایت آن را مستند سازي كنید ١.٢

مشخص كردن مقياس پروژه بسيار مهم است. در وهله اول مشخص كنيد كه پروژه شما يك برنامه موقت است، پروژه اي  
 .است كه بايد طي چند سال كامل شود و يا قرار است يك پروژه دائمي باشد

 .منابع در دسترس ميتوانند در نتيجه اين تصميم دخيل باشند
در مقياس اتخاذ شده، نقش موثري داشته باشد و يا بالعكس، اگر مكان مشخصي انتخاب به عالوه مكان پروژه نيز ميتواند  

 .نشده باشد، مقياس ميتواند در انتخاب مكان نقش به سزايي داشته باشد
 :به منظور كمك در تصميم گيري، شرايط اصلي پيش بيني شده براي پروژه را مد نظر بگيريد

 (ارباب رجوع، موقعيت محلي و غيرهويژگي هاي سايت )موقعيت جغرافيايي، 
توصيفي از ساختمان هدف: ارتفاع، دسترسي، موانع، نوع سقف به كار رفته و غيره. همچنين در رابطه با محيط اطراف  

 .به مكانهاي همجوار، نما، پشت، كوچه ها، خيابانها، ترافيك و غيره توجه كنيد
 .پيامد و نتايج پياده سازي پروژه در آن محله

 :نوع باغ را انتخاب كنید ١.٣
باغ هاي سقفي در شكل هاي متنوعي قابل طراحي هستند كه شناخته شده ترين آنها با عنوان سقف سبز نام برده ميشوند. به  
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عالوه استفاده از گلدان در بالكن ها نيز بسيار پركاربرد هستند. سقف هاي سبز چه از نع متمركز و يا گسترده داراي خاك 
ر آن گياهان ميتوانند رشد كرده و ريشه دهند. باغهاي گلداني نيز شامل گياهان زينتي و خوراكي ميشوند. هستند كه د

 .هزينه، مزاياي اكولوژيكي و تطبيق پذيري گونه هاي زراعي بر اساس نوع سازمان متفاوت است
اني را هدف قرار ميدهد، در صورت با توجه به اينكه اين راهنما بر پايه تجربيات نوشته شده است، بيشتر باغهاي گلد 

 .عالقه به بام هاي سبز، با افراد متخصص در اين زمينه مشورت كنيد

: 

 .ليستی از افراد شرکت کننده در پروژه معماری را تهيه کنيد ۱.۴

  .ها را مشخص کنيدالف( تيم باغبان
 ان در آن خواهند بود؟کنندگپروژه و شرکت چه کسانی مدير

برای شروع صحيح پروژه، يک گروه طراحی استخدام کنيد که شامل معمار، طراح منظر، مهندس سازه، افراد باتجربه 
  .در ساخت و ساز و سقف کاذب باشد

دوستانتان،  ها را مشخص کنيد: آيا قادر است اين کار بر عهده داوطلبان باشد يا ذينفعان، ساکنين، گروهی ازهمچنين باغبان
ها و يا حتی يک شرکت متخصص طراحی؟ در همين مراحل اوليه اندازه اين گروه را نيز مشخص کنيد، چرا که همسايه

  .دهدنيازها و ساماندهی باغ را تحت تاثير قرار می
يفه وظايف اعضای گروه را نيز کامال مشخص کنيد. به طور مثال چه کسی وظيفه مراقبت و چه کسی وظ در ادامه 

توانند برعهده يک يا چندين نفر باشد. همچنين سطح اطالعات و تجربه هريک از برداشت را برعهده دارد. اين وظايف می
کار، کدام يک باتجربه و يا متخصص هستند. اين کار شما اعضا را نيز در نظر بگيريد، يعنی بدانيد کدام يک از اعضا تازه

 .کندکمک می را در هماهنگی وظايف نگهداری از باغ

  .ب( شرکای خود را انتخاب کنيد
 با چه کسانی تماس بگيريم؟

هنگام تعريف پروژه، با تمام افراد دخيل در آن مثل ذينفعان، صاحبان سايت، مديريت، کارمندان و... صحبت کرده و به 
باشيد تا بتوانيد توجهشان  توافق برسيد. درصورتی که قرار است با آنها در يک جلسه گروهی شرکت کنيد، از پيش آماده

هايی را گذاری در چنين پروژه؛ شرکای بالقوه به سرعت مزايای سرمايهمتقاعد کنيد و متقاعد شويد .را به پروژه جلب کنيد
درک ميکند. درصورت امکان موافقت يک يا چند نفر از اعضای گروه را جلب کنيد تا با نظر مساعدشان از حمايت 

  .بيشتری برای فروش پروژه برخوردار شويد
 !و محکم باشيداين مرحله ميتواند دشوار و پرچالش باشد پس آماده، صبور 

 :دسترس ارزيابی کنيدپروژه را با منابع در ۱.۵
ها، يادداشت در هر لحظه بايد اطالعات کافی و دقيق از منابع انسانی، مالی و تجهيزاتی خود داشته باشيد. يکی از روش

از فازهای  اجرايی روف گاردن شما است. به طور مثال در هريک منابع مورد نياز برای هريک از فازهای پروژه
سازی زمستانه چه منابعی چه انسانی پ غير آن، نياز است. به سازی، دوران مصرف، پايان فعاليت و پاکشروع، آماده

اندازی پروژه احتياج داريد فکر کنيد. مثال برای مراقبت از باغ به فضا، حجم گياهان، تعداد هايی که برای راهتمام بخش
 .اختيارتان توجه کنيدهيزات موردنياز و درداوطلبان، تعداد متخصصان و تج

های به عالوه، ليستی از منابع دردسترس و منابع مورد نياز تهيه کنيد. اينکار به شما کمک ميکند تا با توجه به توانايی
يافت، گروهتان بتوانيد برخی منابع را به راحتی فراهم کنيد. )به طور مثال زمانی که داوطلبين صرف ميکنند، انجام باز

  .های مالی و غيره(آوری کمکجمع
پس از اين مرحله، با توجه به منابع دراختيار ممکن است تصميم به گسترش يا کاهش مقياس پروژه بگيريد چرا که هدف 

 دسترستان استبينانه با استفاده از منابع در ای واقعاجرای پروژه
 انتخاب سايت .۲

گيری کنيد. عوامل مختلفی در انتخاب سايت به سايت و موقعيت آن تصميمتوانيد راجع پس از تعريف پروژه، می
های باغبانی در تاثيرگزارند. تمامی مکانهای کانديد را مورد ارزيابی قرار داده و از لحاظ امنيت و کاربردی بودن فعاليت

 !هايتان را باز نگه داريدآنها مطمئن شويد. چشم



 چه عواملی در انتخاب سایت دخیلند؟

 
 تحمل بار :۲.۱

اولين قدم اطمينان از قابليت سقف در تحمل بار است. اين مرحله در تعيين نوع و حجم گياهان، تجهيزات مورد نياز و 
  .سزايی داردظرفيت تحمل افراد نقش به

او را  گيری درست الزم استبه منظور تحليل درست اعداد و ارقام بايد از يک مهندس سازه کمک بگيريد. برای تصميم
روی نحوه ساخت از نوع باغ )سقف سبز و يا گلدانی( و مساحت باغ باخبر کنيد چرا که اين عوامل تاثير بزرگی بر

  .گذارندمی
 :توانديک مهندس می

 ای مشخص کندچارچوب استفاده شده و نوع سقف را از لحاظ مسطح و يا چنداليه. 
  را تعيين کند )چوب، استيل، سيمان(نوع مصالح. 
 احتمال موفقيت ساخت پروژه را محاسبه کند. 
 سازی آنها را بررسی کندتاثير موانعی چون لوله بخاری، هواگير و مجاری تهويه را شناسايی و نحوه برطرف. 
 های موجود را مطالعه کرده و يا با در نظر گرفتن شرايط حاضر طرح جديدی ارائه دهدنقشه. 
 های موجود محاسبه کندقدار حقيقی تحمل بار سقف را با استفاده از پالنم. 
  پس از اتمام اين محاسبات، مهندس به شما خواهد گفت که آيا اين مکان برای پياده سازی پروژه مناسب است و يا

بگيريد محل بايد ابتدا تقويت شود. تقويت محل، به معنای افزايش هزينه هاست که ممکن است باعث شود تصميم 
 .شودديگری را استفاده کنيد. به همين منظور مشورت با يک مهندس سازه در همان مراحل ابتدايی پيشنهاد می

 شهرداری هاینامهآیین ۲.۲

 بخش گاهی و شهر به شهر قوانین این. بگیرید کافی اطالعات شهرداری های نامهآیین به راجع سبز باغ سازوساخت شروع از پیش 

  .متفاوتند بخش به

 زمینه در ایمنطقه قوانین به مربوط موانع باید جامعه، تایید مورد شکل با تطابق و نامهآیین موردتایید مصالح از استفاده بروهعال

  .بشناسید نیز را ساختمان ارتفاع حداکثر یا و بندیحریم

 طوربه. اهمیتند حائز بسیار قواعد این که چرا آوریدبدست امنیتی هایمحدودیت و دسترسی کشی،نرده به راجع اطالعاتی همچنین

 ذکر نامهآیین در نیز لبه از فاصله حداکثر همچنین باشد، رویت قابل لبه از ارتفاع برابر دو فاصله در خیابان از نباید بندینرده مثال

 های خروجی قرارگیری محل) شوندمی تبیین سوزیآتش احتماالت گرفتن درنظر با قالبا نیز دسترسی هاینامهآیین. شودمی

 این در که چرا کنندنمی اضطراری خروجیدو داشتن به ملزم را شما قوانین که کنید پیدا اطمینان پروژه شروع از پیش(. اضطراری

 را هاسایبان مثل هاییبخش ارتفاع و زاآتش مصالح محدودیت همچنین بشوید، نیز خروجی پلکان ساخت به ناچار است ممکن صورت

  .کنید بررسی ایپروژه چنین برای

 هیچ و شد خواهد هاهزینه و تاخیر افزایش باعث که شوید مسئولین از قانونی معافیت برای اقدام به ناچار شاید حتی موارد برخی در

 .ندارد وجود نامهموافقت دریافت در شما موفقیت برای هم تضمینی

  .هستند آشنا قوانین با آن مطابقت و پروژه وضعیت بررسی در افراد، این که چرا بخواهید کمک معماران از مرحله این در

 

 باد و خورشیدنور ۲.۳

 خورشید نور

 سقف رویبر خورشید نور که ساعاتی حول کاملی بررسی باید جهت همین به است، خورشید نور گیاهان اساسی نیازهای از یکی

 شهری هایمکان سایر به نسبت بیشتری نور از نقاط این معموال ها،بام زیاد ارتفاع به توجه با که چرا پذیرد صورت تابدمی



 به فرنگیگوجه مثل دوست خورشید گیاهان برخی در نیاز این است، خورشید نور به روزانه نیاز معنای به گیاهان کشت. مندندبهره

  .رسدمی نیز ساعت ده

 مثال کنید، انتخاب را کشت برای مکان بهترین باشد، دارا بامتان دارید دوست که هاییویژگی و انتخابی گیاهان نیازهای به باتوجه

  .مستقیم نور تحت نقاط یا شوند کاشته سایه نیمه نقاط در است بهتر

 این. کنید اقدام نور کاهش برای هاییسازه ساخت با توانیدمی است، بیشتر شما گیاهان نیاز میزان از خورشید نور که درصورتی

  .باشند بلند گیاهان از ردیفی یا و داربست گیاهان، سایر برگ دیوار، توانندمی هاسازه

 :باد

 بسیار گیاهان برای تواندمی باد ولی باشد بخش لذت تواندمی نسیم باوجودیکه. شودمی افزوده باد شدت بر زمین به نسبت ارتفاع، در

 بادشکن. شودمی توصیه قرارگیرد قوی باد معرض در بام رودمی احتمال که صورتی در بادشکن ساخت جهت همین به. باشد مخرب

  .باشد سازه یا و گیاهی دیوارهای تواندمی

  .شوید مطمئن هابخش آن مقاومت از ابتدا هستید، بام روی بر سازه نصب به ناچار که درصورتی

 

 امنیت و دسترسی ۴.۲

  .کنید تحلیل را دسترسی و امنیت در دخیل عناصر تمامی پروژه، مکان انتخاب از پیش

 :دسترسی

 بام امنیت و عملی دسترسی

 تحمل توانایی باید روش این عالوه به باشد، میسر پله یا آسانسور مثل مرسوم هایروش از یکی حداقل به باید بام به دسترسی

  .باشد داشته نیز را بام به مصالح جاییجابه

 گیاهان برای آب به دسترسی

 آب به دسترسی نیست، بینیپیش قابل باران بارش حجم و زمان که آنجایی از. است گیاهان حیاتی نیازهای جمله از نیز آب نور، مانند

 آوریجمع برای سیستمی مخزن سمت به باران هایآب مسیر تغییر با توانیدمی شما عالوه به. است ضروری آبیاری برای شهری

 باید اطمینان برای که میشود زمانی های برهه برخی در بام روی بر فشار ایجاد باعث طراحی این. کنید طراحی باران هایآب

  .شود محاسبه آن تحمل در سقف توانایی

 :برق به دسترسی

  .دارد مهمی نقش موسیقی پخش با دلپذیر فضایی ایجاد در آن از پس و مکان ساخت برای برق منبع

 :انبار به دسترسی

  .بگیرید درنظر مصالحو باغبانی ابزار تجهیزات، دارینگه برای سرپوشیده مکانی

 امنیت

 محیطی نظارت

 هایدوربین مثل مدرن هایروش همچنین و خیابان و مجاور ساختمانهای از دید ایجاد مثل سنتی امنیت ایجاد هایروش از استفاده

  .شود واقع مفید خرابکاری و دزدی از جلوگیری و امنیت ایجاد در تواندمی نگهبانی و امنیتی

 حصار نصب

  .شوند نصب تواندمی( اینچ۴۲) مترمیلی ۱۶۷ ارتفاع با حصاری باغ فضای دور تا دور قوانین، با مطابقت درصورت



 :خاص نیازهای

 دسترسی عالوه به. بگیرید درنظر را آنها ابتدا همان از اند،کرده درخواست را خاصی هایکاربری پروژه، صاحبان که درصورتی

 هستند، کودکان کاربران درصورتیکه پرسایه مکانهای از استفاده و است شده طراحی سالمیان افراد برای مکان که درصورتی آسان

  .است برخوردار طراحی در باالیی اهمیت از

 :هاگزینه سایر

 نظر مد کوچک مقیاس در را شده داده توضیح نکات تمام هستید، تراس و بالکن مثل دیگر درجایی باغ ایجاد فکر به درصورتیکه

 .دهید قرار


