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  چكيده
جمعیت شهرها و توسعه کالبدی آنها به همراه افزایش بی  روز افزونرشد 

رویه تراکم سبب افزایش آلودگی های زیست محیطی ، کاهش زیبایی منظر ، 

ن وضعیت ای. روانی شهروندان گردیده است جسمی وکاهش سالمت  و افزایش دما

 برو سرانه آن رو و سبزکه ما با کاهش سطوح فضای  استزمانی نگران کننده 

رفع مشکالت زیست  وکمک به توسعه پایدار شهری یکی از روشهای نوین . باشیم

هدف از . استافزایش سرانه فضای سبز از طریق اجرای بام سبز  ٬محیطی شهر 

منطقه یک شهر بندرعباس با  این تحقیق امكان سنجي افزایش سرانه فضاي سبز

در این تحقیق از داده های مکانی نظیر . میباشداستفاده از روش بام سبز 

نقشه های دوره های مختلف تاریخی ، تصاویرو عکسهای ماهواره ای و همچنین 

کلیه داده های . استفاده شده استبرخی داده ها   برداشت های میدانی 

کنترل به صورت میدانی  ،هادهای مرتبط مکانی جمع آوری شده از ادارات و ن

مورد پردازش و   GISسپس به همراه نتایج حاصل به تفکیک در محیط  .ه استشد

 فضاینتایج نشان می دهد ، امکان افزایش سرانه  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

سبز با استفاده از سامانه بام سبز در منطقه مورد مطالعه به طور متوسط 

لذا استفاده از این ظرفیت برای توسعه فضای .د وجود دارد درص% 15به میزان

مقابله با الودگی ناشی از سبز در منطقه می تواند به کاهش آلودگی هوا، 

افزایش زیبایی منظر و به طور کلی به ارتقاءکیفیت پدیده ریز گردها ،

 . زندگی و محیط شهری و نتیجتا توسعه پایدار شهری کمک نماید 

 

 

 :يدیکل واژه های

 سرانه فضاي سبز، بام سبز، توسعه پایدار،بندرعباس
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 :مقدمه -1
از مفاهیم نشئت گرفته  کهمعماری و شهرسازی  نوین رویکرد      

میتوان به منظور که می تواند بام سبز باشد توسعه پایدار است 

ست و توسعه پایدار افزایش سرانه فضای سبز ،ارتقاء کیفیت محیط زی

استفاده کاربردی از بامها می تواند به . استفاده کرداز آن شهری 

عنوان امکان بهره برداری بهینه از زمین های شهری قلمداد شود 

بهبود کیفیت هوا ، افزایش سرانه فضای سبزاز طریق بام سبز سبب .]1[

کاهش حجم فاضالب سطحی ، کاهش آثار جزایر حرارتی شهر ، برقراری 

ر محیط داخلی و خارجی بنا ، خلق زیست گاه طبیعی ، تعادل حرارتی د

تنوع زیستی و افزایش طول عمر بهره برداری از عایق بام ، گامی 

 پایدارتر جهت سبز هاي بام. ]2[ است ر جهت بهبود کیفیت محیط شهریمثبت د

 افزایش ویژه به شهري مشکالت رفع براي مدرن حلهاي راه از یکی و شهرها ساختن

 پیش سال 2500 درحدود سقف روي هاي باغچه ایده . باشد می شهرها سبز يفضا سرانه

 سال ششصد .است شده گرفته کار به توسط ایرانیان زیگوراتها بام روي بر و

را که امروزه یکی از  بابل معلق باغهاي بابل مردم مسیح میالد از قبل

شصت  اوایل دههز ا .عجایب جهان به شمار میرود را به اجرا درآوردند

زیست شهری و چالشهای زیست  محیطتوجه قرار گرفتن  قرن بیستم با مورد

 سبب پیدایششهرها بخصوص در مناطق پر تراکم شهری کالن محیطی 

بامهای سبز در مفهوم جدید و امروزیشان از نام به  جدیدرویکرد

اروپای شمالی آغاز شد و به دنبال آن درکانادا ،آلمان ، فرانسه ، 

یس و دیگر دولتهای اروپایی بامهای سبز در صنعت ساخت و نروژ ، سوی

ایران نیز معماری در  .]3[ساز به متد پذیرفته شده ای تبدیل شد 

گیاهان علفی روی  استفاده از خشت و گل ، پوشش خزه و گلسنگ و انواع

شهرهای شمالی و شمال غربی اعم  بام بناهای مناطق مختلف کشور چون

، مازندران و بامهای خانه های کوهستانی  آذربایجان ، گیالن از

روستاها استفاده شده که از نمونه های بارز آن بامهای ماسوله 

تمامی نمای آن گلجای های  تهران ،در مجموعه شهرک امید . ]4[است

همچنین پوشیده است از درختچه ها و گیاهان متنوع و نواری شکلی که 

پ  نمونه هایی از این دست  –اس  –برج مسکونی نیاوران و ساختمان آ 

باالی زمین بخصوص در کالن شهرها و  قیمتبه دلیل  ایراندر . ]5[هستند 

به تبع آن رشد عمودی شهر ، پایین بودن سرانه فضای سبز با توجه به 

مناسب آن در سطح مناطق و محالت انداردهای بین المللی و توزیع نااست

گزینه مناسبی وی بامها از فناورری بام سبز بر ر شهر ، استفاده

فضای  میزان سرانه این تحقیق به دنبال آن است تا با بررسی. است

 به جبران این مهم سبز از طریق روشهای نوین بویژه روش بام سبز

در این  .برسدتوسعه پایدار اهداف برای ارتقاء کیفیت محیط شهری و 

هوایی  از داده های مکانی تاریخی مانند نقشه ها ، عکسهای پژوهش

وتصاویر ماهواره ای همچنین داده های توصیفی مانند جمعیت وتراکم 

آن طی دوره های تاریخی وعالوه بر آن داده های مکانی جدید استفاده 

به نظر . دقیق تری را به انجام  رساند راهکارنموده تا بتواند 

میرسد انجام این تحقیق ما را در استفاده از قابلیتهای روش بام 

 .ارتقاع سرانه فضای سبز منطقه یک شهر بندرعباس کمک نماید سبز در
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 :منطقه مورد مطالعه
 باشهر بندرعباس بدلیل موقعیت جغرافیایی و تجاری در سالهای اخیر 

مهاجر پذیری باال با افزایش و تراکم جمعیت زیادی در داخل و حاشیه 

فضای  سرانهد رس این در حالیست که به نظر می .شهر روبرو گردیده است

این شهر  .سبز شهر متناسب با توسعه و افزایش تراکم شهری نبوده است

 در ،دریا شمال در وگیو گنو کوههاي بین درهکتار  ۰۷۷۷با وسعتی حدود 

 شهر بیشتر رشد وامکان شود می ،محدود درشرق شور رود و غرب در کل ،رود جنوب

 گسترش خطی صورت وبه احلس امتداد در شهر لذا .(1شکل شماره )ندارد وجود

 شکل اساس آن بر بندرعباس شهر فضایی سازمان که اصلی کارکرد. ]6 [ است یافته

 گرفته بر در را شهر از وسیعی سطح تقریبا که باشد می یسکونم کارکرد یافته

 .است

  

 

 

 ]7[در ایران  و شهر بندرعباس موقعیت استان هرمزگان :1شکل
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 :مواد و روش 
 راستاي در. حقیق از لحاظ ماهیت، رویکردی کاربردی دارداین ت      

 قالب در باید در شهر بندرعباس سبز هاي بام به موجود سیاه هاي بام تبدیل

 بدین . نمود آن برنامه ریزي براي كالن ضوابط و پایدار توسعه الگوهاي

 برنامه قابل شهرها براي دیگر جامع هاي طرح همانند جامع الگوي این ترتیب

 در پیشرفته كشورهاي در موجود جامع الگوهاي از .خواهد بود اجرا و ریزي

 برنامه هاي در باید الگو این. برد سود میتوان آنها سابقه و زمینه این

 الگوي طراحي در .گیرد قرار دستوركار در مربوط سازمانهاي و دولت مدت بلند

را با  ناحیه هر در سبز بام از انتظار مورد اساسي فواید و اهداف باید جامع

 به اقدام آن به توجه با و تركیب آن در مطالعه پتانسیل ساختمانهاي موجود

 هاي بام اجراي و طراحي چگونگي به كه نمودارائه   استانداردهایي تدوین

بررسی در پژوهش حاضر  .شود پرداخته در آن رفته بكار مواد و نوع سبز

ورسیدن به اهداف ی سبز نیاز شهر بندرعباس به افزایش سرانه فضا

طبق  فلوچارت ارائه شده  سبز توسعه پایدار با استفاده از روش بام

 .می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل اصلی انجام تحقيق: 2شکل شماره 

 

بطور کلی  عمده ترین داده های مکانی مورد اسفاده در این مطالعه 

واره ای میباشند که رقومی و تصاویر رفومی ماه ،نقشه های کاغذی

 .آمده است دوجدول شماره مشخصات آنها در 

 

 

 

 

 

 

 

 

ند تاریخی جمعیت ، تراکم بررسی رو -1

و سرانه  وتغییرات فضای سبز شهری

 در شهر بندرعباس فضای سبز
 

بررسی وضعیت موجود فضای سبز شهری  -2

 در شهر بندرعباس

 (منطقه یک ) 

جود سرانه فضای سبز بررسی وضعیت مو -3

 ( منطقه یک) شهر بندرعباس 
 

نتایج حاصل از برآورد میزان امکان  -4

رانه فضای سبز شهر سنجی توسعه س

 (منطقه یک ) بندرعباس 
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 های مکانی مورد استفاده در پژوهشداده: 1جدول

 منبع سال مقیاس نوع داده ها ردیف

نقشه های فضای سبز  1

 1341سال 

سازمان مدیریت و  1341 102۷۷۷

برنامه ریزی 

استانداری استان 

 هرمزگان

 نقشه های فضای سبز 2

 13۰4سال 

سازمان مدیریت و  13۰4 102۷۷۷

 برنامه ریزی

استانداری استان 

 هرمزگان

نقشه های فضای سبز  3

 1314سال 

سازمان مدیریت و  1314 102۷۷۷

 برنامه ریزی

استانداری استان 

 هرمزگان

نقشه های بلوکهای  4

 شهری

سازمان مدیریت و  131۷ 102۷۷۷

 برنامه ریزی

استانداری استان 

 هرمزگان

نقشه های تقسیمات  5

نواحی منطقه مورد 

 مطالعه

شهر  شهرداری 131۷ 102۷۷۷

 بندرعباس

نقشه های تقسیمات  6

مناطق منطقه مورد 

 مطالعه

شهر  شهرداری 131۷ 102۷۷۷

 بندرعباس

نقشه محالت شهر  ۰

 بندرعباس

شهر  شهرداری 131۷ 102۷۷۷

 بندرعباس

تصاویر ماهواره ای  8

quickbird 

- 131۷ Google Earth 

 
 

 :مراحل انجام تحقيق
ب سبوجود محدودیتهای توسعه در شمال ،جنوب و غرب بخش مرکزی شهر 

سوق نموده و گرایش توسعه در سالهای اخیر به سوی شرق شهر شده تا 

افزایش ساخت وساز در بخش شرقی شهر وگسترش آن به صورت عمودی  مسبب

ت که جمعیت شهر بیانگر این موضوع اس 2جدول شماره  .باشدمی 

 .بندرعباس به سرعت در حال رشد است

 

 ]7[روند رشد جمعيت در شهر بندرعباس: 2جدول

 درصد رشد جمعیت سال

1345 3462۰ - 

1355 8۰181 154% 

1365 2۷1642 121% 

13۰5 2۰35۰8 135% 

1385 5155۰۰ 88% 

131۷ 588288 14% 

 

سند )ن هرمزگان بر اساس اهداف راهبردی طرح فرا دست توسعه استا

و پیش بینی رشد جمعیت شهر بندرعباس تا سال ( 14۷4راهبردی اجرایی 
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نفر ، جای آن دارد در تعیین سرانه فضای سبز  ۰۰28۷۷حدود  14۷4

از این رو رشد جمعیت در این شهر و  .شهری بازنگری اساسی ایجاد گردد

اویر توسعه فضای سبز آن بر اساس اطالعات آماری و تصتاریخی روند 

بررسی و نحوه گسترش آن بر روی ماهواره ای طی سالهای مختلف نشان 

  .نشان داده شده است 5و3،4شماره  شکل های

 
 ] 7[ 1331بز شهر بندرعباس در سال فضای س: 3شکل 

 

 

 ] 7[ 1373بز شهر بندرعباس در سال فضای س: 3شکل 
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 ] 7[ 1313بز شهر بندرعباس در سال فضای س: 5شکل 
 

بیانگر این  ی اخذ شده از ادارات زیربط و مشاهده اشکال فوقهارآما

رشد  131۷-1345مساحت فضای سبز شهر بندرعباس طی سالهای  است که

میزان رشد فضای سبز شهری  3جدول شماره . نداشته استقابل مالحضه ای 

 .شهر بندرعباس را به تفکیک هر دهه نشان می دهد

 

 ]8[1331-1331درعباس از سال مساحت فضای سبز شهر بن :3جدول

 (هکتار) فضای سبز  سال

1345 13۷ 

1355 133 

1365 1۰5 

13۰5 2۷۷ 

1385 23۷ 

131۷ 265 

 

تا  1345مشاهده مي شود فضاي سبز بین سالهاي  3شماره بر اساس جدول 

بیش از دو برابر رشد نداشته است این در حالي است كه رشد  131۷

. برابر رشد داشته است 1۰تقریبا  131۷ل تا سا 1345جمعیت از سال 

و مقایسه میزان رشد  131۷تا  1345داده هاي فضاي سبز طي سالهاي 

جمعیت و توسعه فضاي سبز وضعیت سرانه فضای سبز را مشخص می نماید 

 . شده است  به روشنی بیان 6شکل شماره که در 
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 ]8[1331تا  13۳۱نرخ رشد سرانه فضاي سبز از سال:6شکل

 

وضع موجود سرانه فضاي سبز شهر بندرعباس 6با توجه به شکل شماره

ایجاد بستر های مناسب جهت اجرای فضاهای سبز  ،وكاهش چشمگیر آن

فضاهاي پر ازدحام با در نظر گرفتن  .شهری بسیار حائز اهمیت است

های ناشی از گردوغبارهایی  شهري ، دماي باالي مناطق متراكم ، آلودگی

و ( ریز گردها ) رهای جنوب غربی وارد ایران می شود که از کشو

ده غرب بندرعباس ، توجه به همچنین آلودگیهای ناشی از صنایع آالین

منطقه  .زیست محیطی و تاثیرات بام سبز ضروری به نظر می رسداثرات 

که در شرق شهر ( منطقه یک شهر بندرعباس)مورد مطالعه در تحقیق حاضر

مرز بندی این . بندرعباس واقع شده است به سه ناحیه تقسیم شده است 

مشخص شده است ، شکل مذکور بیانگر این موضوع است که  ۰در شکل شماره

 .جنوبی دارد -کشیدگی شمالیسه گانه در منطقه هر یک از نواحی 

 

 
 ]7[ سه گانه منطقه یک شهر بندرعباس  تقسيم بندی نواحی:7شکل
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در هر مرز بندی هریک از نواحی به تفکیک محالت آن  8طبق شکل شماره

 . مشخص شده است سه ناحیه 

 
 ] 7 [منطقه یک شهر بندرعباس مرز بندی محالت : 8شکل

 

سرانه فضای سبز اعالم شده از سوی سازمان پارکها و فضای سبز 

لذا برای  ،داری بندرعباس مختص محیط پارکها و بوستانها می باشدشهر

یاهی با استفاده از نرم رسیدن به مساحت واقعی فضای سبز و پوشش گ

طح کامل هر یک از پارکها و بوستانهاپلی سARC GIS&AUTOCAD  افزارهای

برآورد  1طبق شکل شمارهنتایج . برداشت شدو مساحت آنها گون بندی و 

  .شده است

 

 
 

 مقایسه مساحت و پوشش گياهی پارکهای منطقه یک شهر بندرعباس: 3شکل 
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بر اساس آمار اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

میزان تراکم و پراکندگی جمعیت به تفکیک هر سه ناحیه در  هرمزگان

منطقه مورد مطالعه، سرانه فضای سبز هریک از نواحی مذکور در 

  .مشخص شده است 11و1۷شکلهای 

 

 
 

 ] 7 [ شهر بندرعباس پراکندگی جمعیت در نواحی سه گانه از منطقه یک :  01شکل 

 

 

 
 

 وضعيت سرانه فضای سبز در نواحی سه گانه منطقه یک شهر بندرعباس : 11شکل 
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منطقه  مختلف وضعیت موجود نواحی در كه است مطلب این گویاي11شمارهشکل 

 نیز و تراکم جمعیت، وسعت فضای سبز میان اسبيتن یک شهر بندرعباس،

 سرانه شرایط موجود ، فوق وشکلهای جدول در. وجود ندارد سبز فضاي سرانه

 به فضاهاي دسترسي چگونگي و سرانهمقدار لحاظ  به یبغرنج شرایط سبز فضاي

جهت رسیدن به اهداف تحقیق  .دارد را منطقه این در موجود هاي و پارك سبز

بررسی و برآورد سرانه در منطقه یک شهر بندرعباس به  حاضر پس از

پرداخته مقایسه و تحلیل آن با وضعیت سرانه استاندارد ملی و جهانی 

جهانی ملی و تا میزان کمبود این مهم نسبت به استاندارد  .خواهد شد

 . مورد مطالعه قرار گیرد  هاآنو تفاوت میزان کمبود  شده ومشخص  

 بین استاندارد دنیا شهری مطالعات دانشمندان و انکارشناس نظر براساس

 15 از کند، می زندگی پرجمعیت شهرهای در که انسانی هر سبز برای فضای المللی

 پیشنهادی رقم  .شده است ذکر مترمربع 3۷ متوسط طور به و مترمربع 5۷ تا

 افزایش به جهباتو  .است نفر هر برای مترمربع 25 تا 2۷ متحد ملل سازمان

 چندین در جمعیت رشد نرخ متناسب با بایستی فضاها این درنظرگرفتن عیتجم

 سرانه شهرسازی، و مسکن وزارت های بررسی و مطالعات براساس .باشد آینده سال

 مترمربع 12 تا 1۷ بین ایران در شهرهای شهری سبز فضاهای قبول قابل و متعارف

 فضای نوع آن برای اندتو می تنها سبز فضای سرانه مفهوم. است نفر هر برای

. ]1[ است شده مهیا تفریح بازی، فراغت، اوقات گذران برای که رود کار به سبز

 صورت آسانی به آن به دستیابی که باشد ای گونه به باید سبز فضای مکانی توزیع

 دیده همسانی اندرکاران دست بین آراء در سبز فضای سرانه سطح درمورد .گیرد

 بعضی و مربع متر 15 را سبز فضای سرانه استاندارد ابعمن از برخی  .دشو نمی

 به توجه با را استاندارد سطح .اند کرده اعالم مترمربع 5۷ تا 15 دیگر بین

 که دانند می اقلیمی متفاوت شرایط ویژه به اکولوژیکی شرایط های تفاوت

 وزارت ریزی برنامه مطالعات گزارش طبق .است زیاد بسیار برآورد این دامنه

 سبز فضای از فرد هر سرانه سهم که است پذیر امکان جایی در سالم ، زندگی کشور

 4جدول شماره .]1۷[نباشد مترمربع کمتر 5۷ تا 3۷ از مسکونی منطقه در

كارشناسان را  و سازمانها سوي از شهري سبز فضاي كاربري سرانه پیشنهادي

 .نشان می دهد 

 

 ]12[**]11[ *كارشناسان و سازمانها سوي زا شهري سبز فضاي پيشنهادي سرانه: 3جدول

 

سرانه پیشنهادی  سازمانها و ارگانهای ذیربط

 به متر مربع

 14 موسسه ملی تفریحات آمریکا**

کمیته اداره بهداشت همگانی وزارت **

 مسکن آمریکا

18 

 1۷-15 مرکز مطالعات برنامه ریزی وزارت کشور**

 2۷-25 سازمان ملل*

 1۷-12 سازی کشوروزارت مسکن و شهر*

 15-2۷ شهرداری تهران*

 
انجام مطالعات کامل در زمینه فضاهای سبز موجود در منطقه مورد 

مطالعه و عدم وجود مساحت و فضای کافی در منطقه و محالت جهت ایجاد 

فضای سبز هم سطح معابرو پارکهای محله ای و بررسی میزان سرانه 

نداردهای سرانه ملی و جهانی نسبت به استافضای سبز و کمبودهای آن 

پرداخته به مطالعه امکان سنجی جبران این کمبود از طریق بام سبز 

جهت برآورد این امر ابتدا بلوکهای موجود در هر محله . شودی م
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به تفکیک هرناحیه مشخص شده و در  مساحت پشت بام هریکانتخاب و 

این اساس در  نهایت اطالعات به نقشه ها و بلوکهای مربوطه متصل و بر

قرار گرفته داده ها مورد پردازش وطبقه بندی    Arc Gisنرم افزار 

د ک از نواحی سه گانه در منطقه مورهر یپشت بامهای مساحت  .است

 .نشان داده شده است 5شمارهدر جدول مطالعه به تفکیک 

 

 ]نگارندگان:منبع[مساحت پشت بامهای منطقه یک شهر بندرعباس:1جدول

 

 (متر مربع)ت پشت بامهامساح ردیف

 484۷3۷۷ ناحیه یک 1

 446۰۷۷۷ ناحیه دو 2

 46۰3۷۷۷ ناحیه سه 3

 1318۷5۷۷  منطقه یک 4

 

نفر ساکنان  1۰52۰۰تعداد  نشان می دهد به ازاء 5آمار جدول شماره 

متر مربع فضای پشت بام وجود دارد که پتانسیل  1318۷5۷۷منطقه یک ،

 .از آن را دارد قابل قبولی جهت بهره برداری

 

  :نتایج تحقيق
این . فضای سبز بخش اعظم دید منظر و سیمای شهری را تشکیل میدهد

مقوله به اندازه ای حائز اهمیت است که هم اکنون به عنوان یکی از 

لذا توزیع پراکندگی . شاخصه های جوامع پیشرفته مطرح شده است

اء سطح سالمت زندگی متوازن آنها در سطح مناطق و محالت شهری سبب ارتق

نتیجه مطالعات نشان داد  .شهری بوده و از اهمیت باالیی برخوردار است

شهر بندرعباس با رشد باالی جمعیت مواجه شده است که نتیجتا افت 

به جهت عدم وجود . شدید سرانه فضای سبز را به دنبال داشته است

کها و فضاهای مناسب هم سطح معبر جهت اختصاص دادن به اجرای پار

بوستانهای هم سطح معبر می بایست با روشهای دیگر در صدد رفع این 

یکی از روشهای نوین در کالن شهرهای امروزی روش بام سبز . مشکل بود

مطالعه در بخش شرقی شهر بندرعباس که پرتراکم ترین بخش شهر . است

است نشان داد، این بخش از شهر پتانسیل الزم در خصوص اجرای بام سبز 

ا تا حد رسیدن به سرانه مطلوب ملی را دارد و می بایست از آن ر

به لحاظ اینکه تعیین یک استاندارد قابل قبول و  .بهره کافی برد

قابل تعمیم در خصوص سرانه فضای سبز برای مناطق امکان پذیر نیست و 

حتی ممکن نیست در گستره یک کشور نیز استاندارد یکسانی را ارائه 

را به عنوان خط مشی میانگین از میزان استانداردهانمود، لیکن حد 

بر اساس  .استانداردهای ملی و جهانی در نظر می گیریمتحقیق در سطح 

موجود اعالم شده از سوی فضای سبزمطالعات انجام گرفته میزان سرانه 

در ناحیه یک  1۷سازمان فضای سبز شهرداری بندرعباس طبق شکل شماره 

متر مربع  10۰متر مربع و ناحیه سه  802دو  متر مربع در ناحیه 801

متر مربع کمبود سرانه فضای  10۷1که در مجموع و به طور میانگین 

سبز بر اساس استاندارهای ملی وجود دارد که مسئله ای بسیار بغرنغ 

در همین راستا وجود  .برای شهر بندرعباس با درصد آلودگی باال است 

میتواند  5طبق جدول شماره  نطقهبسیار باال در م متراژبامها با 

آمار جدول بر این اساس  .پتانسیل مناسبی جهت جبران این نقیصه باشد

در صورتیکه از کل ظرفیت بامها جهت پوشش نشان میدهد،  5شماره 

طبق شکل گیاهی برای ارتقاء سرانه فضای سبز استفاده شود این رقم 

به دلیل اینکه  .سیدرمتر مربع به ازاءهرنفر خواهد  ۰1به  11شماره 

این فرضیه در حال حاضر قابل اجرا نمی باشد و قطعا می بایست 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 13 

لذا رقم معقول و مناسب . تمهیدات و نکات فنی آن از پیش تعیین شود

که بتوان با انجام آن به هدف تحقیق حاضر رسید می بایست ضریبی 

طور انهم .باشد تا بتواند حداقل سرانه فضای سبز ملی را در بر گیرد

نیز به آن اشاره شد، حداقل سرانه فضای سبز  4که در جدول شماره 

آمار بدست آمده  . متر مربع به ازاء هر نفر مشخص شده است 1۷ملی 

 .قابل بررسی می باشد 12بر روی شکل شماره 

 

 
 در منطقه یک جهت رسيدن به سرانه مطلوبدرصد سطح پوشش بامها : 12شکل 

 

 

از مساحت پشت بامهای % 15در صورتیکه  د،میدهنتایج تحقیق نشان 

منطقه یک شهر بندرعباس به کاربری بام سبز اختصاص پیدا کند ، می 

متر مربع به ازاء هر  1108را به رقم  منطقه توان سرانه فضای سبز

رساند که این رقم میتواند شهر بندرعباس را به یکی شهر های نفر 

  .سبز کشور بدل نماید 
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