تراس سبس مىسل مه
تعریف تراس
تِ عَر کلی تزاس ػثارت است اس قغؼِ یا فضایی کِ تا دیگز قغؼات ٍ فضای اعزاف اختالف ارتفاع داضتِ ٍ ضایذ تِ گًَِ ای تاضذ کِ اس
آى قغؼِ،قغؼات دیگز را تتَاى تِ خَتی ًظارُ کزد .تا تَخِ تِ سًذگی آپارتواى ًطیٌی اهزٍس،تزاس اس تٌْا فضایی است کِ هی تَاى در آى
ًفسی تاسُ کزد ٍ اس آسواى ٍ ًَر هستقین تْزُ تزد  .حتی کَچک تزیي تزاس ّا ًیش پتاًسیل تثذیل ضذى تِ تاغچِ ای تا غفا ٍ سیثا را دارًذ
 .در تزاس تزای حفظ سیثایی ٍ ارتثاط تیطتز تا هحیظ،قغؼات یا قسوت ّایی را تزای گل کاری،کاضت گیاّاى فػلی ٍ دائوی  ،تخػیع
هی دٌّذ ٍآهیختگیْای خاغی اس سٌگ فزش ٍ گیاُ پذیذ هی آٍرًذ،گاّی تزاس ّا را تا اًَاع هػالح ساختواًی تِ غَرت سز پَضیذُ
تَسظ گیاّاى رًٍذُ احذاث هیکٌٌذ ٍ تحت ػٌَاى تاؽ ّای تزا سی سز پَ ضیذُ هی ًاهٌذ.در هٌاعقی کِ ضزایظ تیزًٍی تزای حفظ گیاّاى
ٍخَد ًذارد اس دیٍار ّای ضیطِ ای ٍ یا چَب خیشراى ٍ ...در اعزاف تزاس استفادُ هی کٌٌذ .ضوٌاگیاّاًی اس قثیل پاپیتال (ّویطِ سثش)
تزای آراهص آى هٌاسة است ٍ ّوچٌیي تَسظ ضثذر سِ تزگ ،هیتَاى پزچیي سیثایی را پذیذ آٍرد.
ایجاد تراس تا سقف َای سثس
اٍلیي راُ در راستای افشٍدى عزاٍت ٍ سزسًذگی تِ فضای تزاس ّز چٌذ کَچک کاضتي گیاّاى پز حدن عثیؼی است ایي دستِ اس گیاّاى
را هیتَاى تَسظ چْار چَب ّای چَتی یا فلشی ٍ یا تا آساًی تِ ٍسیلِ ًخ ّذایت کزد ٍاس آى سقف ساخت کِ در ایي غَرت ّن فضای
تالکي گزم تز ٍ رٍح تخص تز است ٍ ّن تا استفادُ اس فضادر اتؼاد ٍ سغَح هختلف در فضا غزفِ خَیی هی ضَد ٍ ًیش تا استفادُ اس فالٍر
تاکس ّای پطت تٌذ دار هی تَاًیذ تزای تزاس خَد پَضص سثش ایداد کٌیذ کِ اس اضزاف هٌاسل رٍتزٍیی ٍ هٌاسل در اهاى تاضیذ ًٍیش
هیتَاى اس کَسُ ٍ آتٌوا ٍ سایز ٍسایل تشئیٌی کِ رًگ ٍ تَی تَهی دارًذ استفادُ کزد.
وًر پردازی
تؼییي کٌیذ کِ هؼوَال چِ ساػاتی اس رٍس را در تالکي سپزی هی کٌیذ ٍ سپس سهیٌِ را تزای راحت تَدى ٍ لذت تزدى در آى سهاًْا
تذارک تثیٌیذ،تزای هثال اگز قزار است تیطتز در ٌّگام رٍس ٍ رٍضي تَدى َّا اس تالکي استفادُ کٌیذ تِ دًثال راُ ّایی تزای ایداد سایِ ٍ
خلَگیزی اس ًَر هستقین خَرضیذ تاضیذ یا اگز قػذ داریذ تیطتز ٌّگام ضة اس فضای تالکي استفادُ کٌیذ حَاستاى تِ ًَر پزداسی ٍ ایداد
ًَر کاهل ٍ ایذُ آل تزا ی دکَراسیَى تزاس تاضذ ٍ.خَد چٌذ الهپ تا کالّک هحػَر تستِ ّن هی تَاًذ خٌثِ دکَراتیَ داضتِ تاضٌذ ًَ.ر
پزدا سی اضافی در غالة چزاؽ رٍهیشی،چزاؽ سهیٌی ٍ ّوچٌیي الهپ ّای دیَاری هی تَاًذ تِ راحتی ٍ آراهص ٍ دکَراسیَى تالکي تِ
خػَظ در ضة تیافشایذ.
مثلمان مىاسة ترای تالکه
قزار دادى هثلواى راحتی هتٌاسة تا اتؼاد تزاس هی تَاًذ فضایی گزم ًٍزم تزای استزاحت ٍ تدذیذ رٍحیِ ایداد کٌذ.هثلواى تزای تالکي ّا
تایذ سثک ،ظزیف ٍ کن حدن تاضذ .حتی یک ساًتی هتز ّن اّویت دارد  .تْتز است اس هیشّا ٍ غٌذلی ّای تاضَ اًتخاب ضَد،غٌذلی
ّای سثک ٍسى حػیری ،قفسِ ّای ضیک ٍ ظزیف اس خولِ ػٌاغزهٌاسة تزای دکَراسیَى تالکي ّا ّستٌذ ٍ ًیش استفادُ اس هَاد عثیؼی
ٍ خام ّوچَى کٌذُ ّای درخت هی تَاًذ احساسی عثیؼی در فزد تِ ٍخَد آٍرد ٍ ًیش هیتَاًذ خلَُ هذرى ٍ ضیکی تِ فضای خارخی ٍ
تالکي خاًِ تِ ضوا تذٌّذ .تزای ایداد خغای دیذ ٍ تشرگ تز تِ ًظز رسیذى فضای تالکي سؼی کٌیذ دکَراسیَى ضوا دارای الیِ تٌذی
(پیطٌوایِ،هیاًِ ٍ،پس سهیٌِ) تاضذ ،تا قزار دادى چٌذ گلذاى در فضای پطتی هثلواى استفادُ ضذُ در تالکي ٍ خاًوایی تؼذادی گلذاى رٍی
لثِ تالکي تِ ػٌَاى پیص ًوایِ هی تَاًیذ ایي الیِ تٌذی را در فضای تالکي تِ ٍخَد آٍرًذ.
چٍ گیاَاوی ترای تسئیه تالکه مىاسة َستىد
 گیاّاى رًٍذُ،چسثٌذُ،گل ّای آٍیش ٍ یا تَدُ ای ٍ ًیش ضٌاخت ٍ اًتخاب دٍام گل ّا ٍ عَل سهاى گلذّی آًْا ضزٍری است گیاّاًیکِ در تالکي ّا استفادُ هی شٍ ًذ تایذ هقاٍهت تِ گزها را داضتِ تاضٌذ،د ر تالکي ّایی کِ رٍ تِ خیاتاى ٍاقغ ضذُ اًذ تایذ گیاّاى هقاٍم تِ
گزدٍ غثار ٍ آلَدگی َّا اًتخاب ضًَذ ٍ ّوچٌیي پیچ ّای هقا ٍم ٍ گیاّاى رًٍذُ ٍ ّویطِ سثش ٍ ًیش تزای هکاى ّایی کِ در خَار دیَار
است گل ّای رًٍذُ ٍ پیچ هاًٌذ کاغذی ً،یلَفز ،پیچک ،ػطقِ ،گل اًاری هیتَاًذ دیَاری سثش ایداد کٌذ.

گیاَان مىاسة تالکه
هحثَتِ ضة،یاس رٍ ًذُ،اعلسی،یَکا،فًَیکس یا ًخل سیٌتی،یاس ّلٌذیً،ارًح،سیتَى،پیزاکاًتا،پیچ اهیي الذٍلِ،
گل َای زمستاوی مقايم تٍ سرما
لگزافی،اهیي الذٍلِ،
ضثِ سزٍ،ارس خشًذُ،پیچک،لیشیواخیا ،گل یخ،ضة تَی هؼوَلیً،زگس ،خزسّزُ،یاس راسقی،پیچ ت
گل َای پاییسی
سػفزاى سیٌتی،اللِ،سٌثلً،زگس،داٍٍدی،هیخک
گل َای تُاری
تٌفطِ،پاهچال،اللِ،هیٌا چوٌی
گل َای تاتستاوی
ضوؼذاًی ،لَتلیا ،هارگزیت ،آضالًتَس ،رػٌا سیثا ،آّار
گیاَان گرما ديست ي آفتاب ديست
تاج خزٍس،اعلسی،کلن سیٌتی،هیٌا چوٌی،
ػسلی،داٍٍدی،گاساًیا،رػٌا سیثا،

اتزی،لَتلیاً،اس آفتاتی،الدىّ،ویطِ تْار،آّار،گل کاغذی،هارگزیت،کَکة

کَّی،هزٍاریذ

گیاَان سایٍ ي سایٍ آفتاب
گل حٌا،سًثق رضتی،پزٍاًص،پیچ تلگزافی،تٌفطِ ٍ،اًَاػی اس ضوؼذاًی ّا
گیاَان راَري ي داخل ساختمان
پَتَس،فیلَدًذرٍى،هارچَتِ سیٌتی،تزگ تیذی
گیاَان آيیس ي گًشتی يريودٌ
ًاس کزاسَالً،اس ػقزتیً،اس فزاًسَیً،اس یخی،ساکَلٌت،سپزٍیَم،اًَاع سذم ّا،اعلسی ایزاًی،رسّا ٍ ًستزى ّا ی پاکَتاُ ٍ رًٍذُ
درختچٍ َا
سرضک،عاٍٍسسی،ضیزخطت،اسغَخَدٍس،رسهاری،هَرد،سزٍ ٍسَسًی ،اًَاع سثشیدات ٍ تغَالت
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