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 (Roof Covering) ست؟یپوشش سقف چ .1
 انواع پوشش سقف .2
 نوع از انواع پوشش سقف کدام است؟  نی بهتر  .3

 فهرست مطالب
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تنها   ی بتن یها  ی کاش ایتخته سنگ، سفال  نگل،یآسفالت ش ،شیپ یچند
انواع   امروزه، .انتخاب انواع پوشش سقف بودند یموجود برا  یها نهیگز

در بازار موجود   یسابقه ا ی ب ف ی سقف در ط یمدرن برا یپوشش ها
به وجود   ی سقف   یپوشش ها انیرا در م یدیو ظاهر جد الی متر هستند که
 ی ساختمان م  کیآن ها در انتخاب درست مصالح  شناخت .آورده اند

مصالح عالوه بر باال   حیصح انتخاب .داشته باشد یی تواند کمک به سزا 
 .شود ی آن هم م  یی بایساختمان باعث ز تیفیبردن ک

. با ما می پرداز ی سقف م  یو شناخت انواع پوشش ها  ی ادامه به بررس در
 .دیهمراه باش

 

 (Roof Covering) ست؟ یپوشش سقف چ 1#

است که توسط معماران و مهندسان در صنعت   ی پوشش سقف" اصطالح"
سقف سازه شما  هیال نی تر ی رونیواقع به ب در .شود ی ساختمان استفاده م 

مانند   ی عیرطبیو غ  ی عیشما در برابر عوامل طب محافظ  شود که ی گفته م 
دارد که در ادامه   ی پوشش انواع  نیا .سقوط اجسام است ایباران، برف و 

 .می پرداز  ی به آن ها م
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 انواع پوشش سقف 2#

سقف  یبرا ی آن ها پوشش نیاز ب توان ی از مصالح وجود دارند که م  ی انواع
نوع  کیممکن است شما را به فکر انتخاب  ی بررس ی کم  .انتخاب کرد

که   ی کردن همان مصالح  نیگزیجا یبه جا از انواع پوشش سقف دیجد
است   نیسقف مناسب، مستلزم ا  الیمتر انتخاب .سوق دهد د،یاکنون دار

 .دیرا بسنج یو مسائل ساختار  نهیکه ظاهر، طول عمر، هز

 .می کرده ا یدسته بند الی سقف را بر اساس متر یدر ادامه پوشش ها ما
 .است نیتر جیرا ،ینوع از دسته بند نیا
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 ی دیخورش یپوشش سقف از جنس پنل ها 1-2#

 .هستند یدیخورش یانواع پوشش سقف، پنل ها نی تر  یاز کاربرد ی کی
 .کنند  ی م  دیتول  یانرژ  لووات یک 1متر مربع تا  10پنل ها در هر  نیا

 

 :ای مزا

 .استفاده کرد یکاهش مصرف انرژ  یتوان آن ها را برا  ی م •
 .کند ی را فراهم م ی ع یطب یاستفاده از انرژ  طیشرا •

 :بی معا

 .دارند ییباال نهیهز یدیپنل خورش یها  سقف •
  ی که اکثرا آفتاب ی مناطق  ا یباالست  یانرژ  نهیکه هز  ی مناطق یبرا •

 .باشند ی م  ی مناسب  نهیهستند گز 
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 پوشش از انواع پوشش سقف   نیتر   جیآسفالت، را 2-2#

انواع پوشش سقف به خصوص در  نی تر جیاز را یکی ی آسفالت  سقف
در بازار وجود  ی آسفالت  یاز سقف ها ی انواع .است ییکایآمر  یکشورها

 کی بودن  ی نگل یاز ش منظور .شوند ی ارائه م نگلیدارند که به صورت ش
عناصر   نیا .ت که باهم تداخل دارنداس یمتشکل از عناصر  ی سقف پوشش

 ی ن ییپا یهالبه از و مسطح هستند که ی لیمستط یهامعموالً به شکل
  .دارند ی همپوشان یر یز هیال یدرزها یرو ی سقف به باال، به صورت متوال 

  .هستند یکاربرد ی ط یمح طینوع از انواع پوشش سقف در تمام شرا نیا
  نیا عمر .دارد ی متنوع یها تیف یک ی به ذکر است که سقف آسفالت الزم

 .سال است 30تا  12 نینوع از سقف ب

 

 :ای مزا
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 .به صرفه هستند مقرون •
 .دارند ی آسان نصب •
 .ساده است اری آن ها بس ینگهدار  •

 :بی معا

را به درون خانه  یدیخورش یاست و گرما ریپذ بیمقابل گرما آس در •
 .کند ی منتقل م 

 .ندارند یی بایز ظاهر •
 .ترک خوردن در آن ها وجود دارد  امکان •

 یسقف فلز  3-2#

 .است ی تخته سنگ و کاش هیشب ای  یبه صورت صفحات عمود یفلز  سقف
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 :ای مزا

 .آورد ی سال دوام م 00  حدود •
 .مقاوم است نیبرف و باران سنگ زشیدر ر فلز •
 .قابل اشتعال است ریغ •
 .کند ی مقاومت م  دی شد یبرابر بادها در •
 .سبک است اریآن بس وزن •
 .موجود نصب کرد یسقف ها  یتوان آن را رو  ی م •

 :بی معا

 .تواند در طوفان و باران، پر سر و صدا باشد ی م فلز •
 .است در اثر تگرگ فرو برود ممکن •
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نوع از انواع پوشش سقف بسته به نوع فلز و بر اساس  نیا متیق •
 .تواند گران باشد  ی مواد متفاوت است و م

 با روکش سنگ  یسقف فوالد 4-2#

 یبا روکش سنگ برا یفوالد  یاز انواع پوشش سقف مثل سقف ها ی برخ
 .تمام عمر خانه ضمانت دارند

 

 :ای مزا

 .کنند ی مقاومت م و... دیشد یاز باران ها ی ناش یها بیبرابر آس در •
 .هستند یاقتصاد  انتخاب •
 .برابر رطوبت مقاومت دارند در •
 .در برابر باد برخوردارند ی استحکام خوب  از •
 .مقاوم هستند ی برابر آتش سوز  در •
 .زده شده است نیسال تخم 50نوع از سقف حدود  نیا عمر •
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 :بی معا

 .دارند یادی نسبتا ز  یها نهیهز •
شود که در معرض  ی استفاده م  یی نصب آن از اتصال دهنده ها در •

 .دارند  ی رطوبت امکان زنگ خوردگ

تر  5-2# بادوام  سنگ،  تخته  انواع   نیپوشش  از  نوع 
 پوشش سقف 

 نی تواند بهتر ی استفاده شود، م  ی مطلوب  طیاگر در شرا ی تخته سنگ  سقف
رپناه ها  س یسقف برا  نیدور ا یگذشته ها از .سقف باشد یانتخاب برا

 .رواج داشته است
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 :ای مزا

دارد و   یشتر یانواع پوشش سقف عمر ب ریتخته سنگ از سا  سقف •
 .کند ی سال عمر م 100از  شیب
 .برابر آتش مقاوم است در •
 .است ضدآب •
 .برابر کپک و قارچ مقاومت دارد در •
 .کاربرد دارد اریمرطوب بس یسنگ در آب و هوا تخته •

 :بی معا

 .است  نیو سنگ گران •
 .آن شکسته شود یهنگام پا گذاشتن رو ی است به راحت  ممکن •
  ی که تگرگ دارد، احتمال شکستگ دیکن ی م  ی زندگ یدر منطقه ا اگر •

 .دیسقف را در نظر داشته باش نیا

 ی کیسقف با پوشش تخته سنگ الست  6-2#

رسد   ی به نظر م ی عیمانند سنگ طب  ی کیبا پوشش تخته سنگ الست سقف
مانند سقف   دهی چیپ یسقف ها یبا چاقو برش داد تا رو  توان آن را  ی م و

 .ردیقرار گ یی ایکتوریو یخانه ها
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 :ای مزا

سال دوام   100تواند  ی م   ی کیبا پوشش تخته سنگ الست سقف •
 .اوردیب
 .دارد یی بایز ظاهر •

 :بی معا

 .ندیبب  بیآس یرو ادهیماهواره و پ  یها شیاست توسط د ممکن •
 .ندیبب بیآس زیاست مانند تخته سنگ در معرض تگرگ ن ممکن •
نصب سقف با پوشش  یکه برا یکردن متخصصان سقف ساز  دایپ •

 .اند، ممکن است سخت باشد دهیآموزش د ی ک یتخته سنگ الست
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 یو بتن یسفال یها یکاش 7-2#

دارند که  یار یبس یایمزا  ی و بتن  ی سفال  یها ی پوشش سقف با کاش انواع
 .میکن ی در ادامه به آن ها اشاره م

 

 :ای مزا

  ی در ساعت مقاوم م  لیما 125باد تا  ایبرابر گردبادها، طوفان ها  در •
 .باشند

 .کنند ی برابر زلزله مقاومت م  در •
 .کنند ی خوب عمل م اریگرم و خشک بس  یها در آب و هوا  آن •
 .سال است 100نوع از سقف  نیا  ی بیتقر عمر •

 :بی معا
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مقاوم داشته  یرساز یبه ز ازیتحمل وزن خود ن یاست برا ممکن •
 .باشند

 .آن ها بشکنند یاست در هنگام راه رفتن رو ممکن •

 نوع از انواع پوشش سقف  نیتر  یعیبام سبز، طب 8-2#

  ی م  یی بایشده اند و عالوه بر ز دهیپوش ی مختلف اهانیسبز با گ یها بام
 .داشته باشند یار یبس یها تی انند مزتو

 

 :ای مزا

 .هوا را بهبود بخشند تی فیتوانند ک  ی م •
 .کنند ی استفاده م  یار یآب یبرا ی آب باران به راحت از •
از  ی ناش یشهر  یی کنند تا حرارت گرما ی م یبند  قیها را عا خانه •

 .را کاهش دهند ندهیآال یگازها
 .سال است  40نوع از انواع پوشش سقف  نی ا ی نیتخم عمر •
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 .شوند ی و خانه ها م یشهر   یفضا یی بایز باعث •

 :بی معا

 ،یحرارت  قی مانع بخار، عا کی ،یاضاف یساختار  تیبه حما ازیها ن آن •
 .دارند اهانیآب، خاک، کمپوست و گ هیتصف ،ی ضد آب، زهکش قیعا

 .انواع دارند ریبه نسبت سا یشتر یب یبه مراقبت و نگهدار  ازین •

 ساخته  شی سقف پ  9-2#

 لیچسب تشک ای ریاز آسفالت، ق  یی ها هیساخته از ال  شیپ نیسنگ سقف
 یسقف ها   یآن سنگدانه قرار گرفته است و فقط برا یرو شده است که
 .مسطح است

 

 :ای مزا
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 یباال یعرشه ها یمسطح و برا یپوشش انواع سقف ها  یبرا •
 .ندهست نیپشت بام بهتر 

 .اورندیسال دوام ب 25تا  20توانند  ی ها م آن •

 

 :بی معا

 .سقف ها ممکن است در تابستان چسبناک شوند نیا •
 .از آن ها سخت است یی برف زدا بدار،یبا سطوح ش سهی مقا در •

 

 نوع از انواع پوشش سقف کدام است؟ نی بهتر  3#

ه شما ساز یشما به آب و هوا، بودجه و نوع کاربر  ینوع سقف برا نیبهتر
است، با  نی در منطقه شما بهتر یز یچه چ دینیکه بب نیا  یبرا .دارد ی بستگ

 یها شرفتیاز پ ی برخ و دیمجوز صحبت کن یدارا یسقف ساز  مانکارانیپ
  دیکه با ی تا در مورد نوع مصالح سقف دیکن ی را بررس  نهیزم نیدر ا دیجد

  ی استفاده م یکه از چه سقف نینظر از ا صرف  .دیریبگ دهیا دیاستفاده کن
 نهیهز .ندیبب  بیاحتمال وجود دارد که سقف شما آس نیا شهی هم د،یکن

  دیمطمئن شو  دی خواه ی اگر م  نیتواند گران باشد؛ بنابرا ی پوشش سقف م 
  نکند، دیسقف شما را تهد یخطر   رمنتظرهیصورت وقوع حوادث غ در که

سازه مورد نظر   یخود، برا طینوع از سقف را با توجه به شرا نیبهتر
 . دیانتخاب کن


