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  چكيده
با پیشرفت روزافزون شهرنشینی، رشد و افزايش جمعیت شهرها و به تبع آن افزايش وسايل نقلیه شاهد معضالت زيست 

. طراحی ساختمان سبز، به عنوان ل شده استای زيستی زيادی درهر سامحیطی زيادی هستیم که سبب نابودی گونه ه

ها و مکان قرارگیری آن ها به نحوی از انرژی آب و باشد. در آن ساختمان میفرايندی در افزايش کیفیت ساختمان 

در جهت رفع پیامدهای سوء  کنند که کمترين تاثیرات منفی را روی انسان و محیط داشته باشند.میمصالح استفاده 

ی هاياستفاده از شیوه عصر حاضر می توان به معماری سبز که برخاسته از توسعه پايدار است روی آورد. صنعتی و مصرفی

گیری از با بهره تواند به کاهش تاثیرات مخرب زيست محیطی ساختمان ها کمک زيادی نمايد.میسبز،  هایچون بام

طبیعت به جای مقابله با آن به پايداری هر چه بیشتر  توان با طراحی در کنارراهکارهايی چون بامها و ديوارهای سبز می

تحت معماری سبز از شاخه ای  اين نوشتار برآن است تا آن کمک نمود.معماری و شهر سازی معاصر و رشد و توسعه 

به  کشورهای جهان بیشتر برنامه ريزی شهری احداث بامها و ديوارهای سبز اکنون درکند. عنوان بام سبز را بررسی 

تواند از بزرگترين میبنابراين پرداختن به اين فناوری  صورت يک دستورالعمل اجرايی در ساختمان سازی درآمده است.

 تحوالت مثبت زيست محیطی در شهرها محسوب شود.

 

 بام سبز، معماری پايدار، محیط زيست، باغ بام كليدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
معماری( بهره -دو نماد جغرافیايی)محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی( و مصنوعی)محیط انسان ساخت امروزه شهرها از

احداث روزانه و در تکاپو برای گذراندن زندگی روزمره و معاش خود و در جهت  هایمند هستند. بشر امروزه در طی فعالیت

دهند و محیط زيست شهری میاين دو نماد را تغییر شکل  مسکن، چه به عنوان سرپناه و چه به منظور سرمايه گذاری، مستمرا

 .شودمیمسکونی  هایراش ها و شهرکسازد. در اين فرايند فضاهای سبز، باغ ها و جنگل ها تبديل به آسمان خمیرا دگرگون 

اند. او سعی مسکونی زمخت و غم زده برگرد هایامروزی، سعی دارند روح و حس طبیعی را به بلوک انسان آپارتمان نشین

کند تا طبیعت زنده و سرسبز را به نحوی با مظاهر تکنولوژی مدرن پیوند دهد و مناظر زيبا و بديع خلق نمايد. از سوی می

توان از سطوح بال استفاده مانند بام میديگر زمین برای ايجاد فضای سبز در شهرها، کمیاب و بسیار گران است. در اين حالت 

گیرد و در میزيست محیطی است که تحت فرايندهای طبیعی شکل  های. بام سبز از جمله فناوریخانه ها استفاده کرد

اداری، آموزشی،  هایاخیر در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و واحدهای مسکونی، ساختمان هایسال

 .[1]دهدمیشی را در نواحی شهری پوشش درمانی، زيارتی، فضاهای تفريحی و ورز

از طرفی ديگر نیز افزايش جمعیت و افزايش ناپايداری به دلیل مصرف بی رويه انرژی از فاضالب شهری، از عمده ترين 

ی در جهت تعديل هايلذا اين امر متخصصین را براين داشت تا به راه حل .شوندمیمسائل و مشکالت شهرهای بزرگ محسوب 
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د. يکی از راهکارهای ارائه شده توسط آن ها برای حل اين مسئله، استفاده از اثرات مخرب ناشی از مسائل ياد شده بپردازن

توانند پاسخگوی بخشی از نیاز همیشگی انسان به طبیعت و فضای باز، بصورت میسبز  هایتکنولوژی بام سبز است. در واقع بام

ی برای رشد و هايفراهم آوردن موقعیتنوين باشند. اين فضاهای باز به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی هستند، که ضمن 

خالقیت، زمینه معاشرت، تعامل و تقابل اجتماعی و کاربردهايی همچون ايجاد آرامش، ارتباط، سرگرمی، در کاهش آلودگی و 

فاده اثر جزيره حرارتی شهری، ذخیره انرژی در نهايت بهبود محیط زندگی بسیار موثراند. بنابراين پرداختن به اين فناوری و است

تواند بصورت يک دستورالعمل اجرايی در ساختمان سازی مدنظر قرار گیرد و در جهت استفاده از انرژی پاک و توجه میاز آن 

 .[2]بیشتر معماری و شهرسازی بینجامد به محیط زيست و ساکنان آن در گستره زمانی نامحدود به پايداری هرچه

کوشد تا با معرفی بام سبز به باشد. اين نوشتار میانه ای و توصیفی میروش تحقیق در اين مقاله بصورت مطالعه کتابخ

های سبز،  تکنولوژی ساخت آن ها و مزايايی که نسبت های معماری پايدار، آشنايی نسبی را نسبت به بامعنوان يکی از مولفه

 به بقیه بام ها دارند، ارائه دهد.

  

 كاربرد معماری سبز در زندگی شهری   -2
هايی در طراحی شناسیم؛ اصطالحی کالن که به شرح تکنیکمی« معماری پايدار»ری سبز را بیشتر با اصطالح معما

های زيست محیطی بوده و با ايده احترام به طبیعت شکل گرفته است. امروزه در پی پردازد که همسو با نگرشمعماری می

محیط زيست، کاهش منابع طبیعی و بحران انرژی، حفظ و پیامدهای منفی جهان صنعتی، نظیر آلودگی روزافزون هوا و 

های انسان عصر حاضر تبديل شده است. اما معماری سبز با پاسداری از منابع طبیعی جهان به يکی از مهم ترين دغدغه

 ها بر محیط زيست در حقیقت تالشی است برای هم آوايی وجستجوی راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی ساختمان

سازی در مصرف مصالح، انرژی و گسترش فضا با مهار انرژی خورشید و به همسويی با طبیعت از طريق افزايش کارايی و بهینه

، اين پروژه عظیم با احتیاط به قلمرو سرمايش کف و سايبان اضافی کارگیری عناصر ساختمانی مقاوم در برابر حرارت همچون

و بادی،  یکهای فتوولتائنیروگاه مايل با مرکز ابوظبی فاصله دارد، 2۲های پیرامون شهر که بیابان پا خواهد گذاشت. در زمین

کنند. اين مزارع به کاهش ضايعات هم کمک های شهر را فراهم میگیرند که سوخت کارخانهمراکز تحقیقی و مزارعی قرار می

های آب شهر آبیاری خواهند انهساب تصفیه خکنند زيرا با جذب کربن، گازهای حاصل از کارخانجات را متعادل کرده و با پمی

 .[3]شد

 

 تعریف بام سبز -3
آن با پوشش گیاهی و خاک، يا با محیط کشت روينده، پوشانده شود. لفظ بام میاست که مقدار يا تمامیيک بام سبز، با

خورشیدی و يا صفحات  هایدهند، نظیر پانلمیرا مدنظر قرار  "معماری سبز"ی که مفاهیم هايسبز گه گاه برای بام

کنند. تنوع گیاهی چنین ساختاری میاست که برروی سطح آن گیاهان رشد میرود. بام سبز درواقع بامیفوتوولتائیک بکار 

باشد که با گیاهان مورد استفاده در طراحی منظر پوشیده شده است. میتواند از بام پوشیده از چمن مصنوعی تا باغ بامی

بی، يخ زدگی، ن و بی روح پشت بام در شرايط کم آیازمند گیاهانی است که بتوانند در برابر محیط خشسبزپوش کردن بام ن

 .. مقاومت کنند. نوع گیاهان انتخابی بسته به نوع آب و هوا و شرايط اقلیمی، متفاوت است..طوفان و

ايق رطوبتی، حرارتی، پوشش ضد آب، معمولی نداشته و شامل ع هایسبز، تفاوت چندانی با بام هایجزئیات اجرايی بام

بام سبز نیازمند مصالح و عناصری هستند که بتوانند عمل نگهداری، زهکشی رطوبت و  هایباشد. پروژهمیماسه و درزپوش 

 .[4]ريف شده در ساختمان فراهم آورندنگهداری گیاهان را مطابق استانداردهای تع

بارندگی، بازيافت آب، کاهش اثرات گلخانه ای، تنوع زيست محیطی و ناشی از  هاینقش عمده بام سبز در مديريت آب

پوسته زمین، جلوگیری از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان، بهبود و موجودات زنده شهری)گیاهان و جانوران(، محافظت از 

بش الکترومغناطیس، تلطیف هوا، کاهش دما، معتدل نمودن هوای گرم، جلوگیری از آتش سوزی ساختمان ها، کاهش نفوذ تا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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و ايجاد تهويه مطبوع در شهر، ايجاد چشم اندازهای زيبای شهری، مطبوعیت و مطلوبیت فضاهای شهری، میبهبود کیفیت اقلی

مربوط به نگهداری و تعويض سقف  هایپاکیزگی و کاهش آلودگی هوا، ذخیره انرژی، کاهش آلودگی صوتی، کاهش هزينه

تفريحی، باال بردن امنیت  هایر نواحی پرازدحام شهری و افزايش فضاهای جديدی برای فعالیتساختمان، ايجاد محیطی آرام د

 گیر است.تحقیقاتی و آموزشی چشم هایپروژهغذايی شهر، کشاورزی و همچنین به عنوان آزمايشگاهی جهت انواع 
 

 جایگاه بام سبز در زندگی مدرن بشر -4
و سود گرايانه به مسکن و توجه به رفع میافزون شهرنشینی ونگرش ککمبود فضای سبز از يک طرف و گسترش روز 

شهروندان به میموجب شده است نیازهای روحی و جس ،کمبود آن و بالتبع آن رشد عمودی ساختمان ها از سويی ديگر

زوال سوق  طبیعت و فضای سبز و کارکرد مهم آنها در زندگی شهری به دست فراموشی سپرده شود و کیفیت معماری رو به

بخشد میو محلی که اين نیاز ها را تحقق  ،آرامش و امنیت روان ،چون آسايشمیمسکن در معنای محتوايی خود با مفاهی .يابد

همراه است. امروزه بسیاری ازواحدهای مسکونی عرضه شده فاقد ارزشهای معمارانه و ويژگی های الزم برای برآوردن نیازهای 

ان به طبیعت يکی از بارزترين مواردی است که به راحتی مورد کم توجهی و گاه بی توجهی قرار انسان هستند. و نیاز انس

گیرد، که اين يکی از نمادهای فرهنگ زندگی ماشینی ومدرن بشر امروزی است. پس با توجه به مطالب گفته شده بايد می

ای سبز را وارد زندگی مدرن بشر نموده و اين خال بتوانیم بین طبیعت و زندگی انسان رابطه ای برقرار کنیم و طبیعت و فض

بنابراين پرداختن به تکنولوژی و فناوری بام سبز و گرايش به سمت ايجاد فضاهای سبز بر روی پشت  ايجاد شده را پر نمايیم.

 .[2]هرها و زندگی مدرن بشر محسوب شودتواند از بزرگترين تحوالت مثبت زيست محیطی در شمیبام خانه ها 

گردد. تمدن های آسیايی پديد میپیش از میالد مسیح باز 8و  7اخت بام سبز قدمت بسیار طوالنی دارد و به قرن های س

ی بودند که اين هنر را به وجود آوردند که معروف ترين آنها باغ های معلق هايآمده در کنار رود دجله و فرات جزو اولین گروه

 ،کوربوزيه و فرانک لويد رايت از پیشگامان احداث بام سبز بوده اند. به ويژه لوکوربوزيهلو ،بابل کهن است در معماری مدرن نیز

دانست و بام سبز يکی از پنج عنصر میکه ايجاد بام سبز را نوعی جبران آسیب ناشی از ساخت و ساز به زمین و محیط زيست 

راحی معماران های تک ديده بینش فکری و کارهای طاصلی معماری او بود. در معماری دوره های اخیر نیز تغییر نگرشی در 

، با اتکای بیش از حد به تکنولوژی گروههای طرفدار محیط زيست معتقد بودند که انسان 8۲. به عبارتی در اواسط دهه شودمی

قرارداده گرم شدن بیش از حد ونابودی گونه های مختلف جانوری و گیاهی  ،زيست بوم کره زمین را در معرض خطرات آلودگی

بازگشت به شرايط زيستی مناسب امری مشکل يا غیر  ،در کره زمین به هم بخورد ،است و اگر تعادل شکننده زيستی موجود

ژی نیست بلکه آنان راه معماران طرفدار تکنولوژی اظهار داشتند که مشکل تکنولو ،لذا در جواب اين گروه .ممکن خواهد بود

آبهای زير زمینی و گیاهان برای تنظیم شرايط محیطی  ،باد ،امل طبیعی همچون آفتابدر استفاده بهینه از عو یهايحل

شود، تکنولوژی در کنار و به میمعرفی  (کولوژی + تکنولوژی)لذا در معماری جديد آنها که به نام اکو تک  .ساختمان دارند

ی که سايش انسان جای دارد. يکی از راهکارهايموازات طبیعت برای بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات محیطی و تامین آ

 .[4] ددنمعماران اين سبک ارائه دا

شود. پس از میباشد، که تحت عنوان بام سبز مطرح میبهره گیری از فضای بالاستفاده پشت بامها جهت کاشت و زندگی 

طوری که کشورهای آسیا، ژاپن و به  آن، رفته رفته اين تکنولوژی به صورت پراکنده در سراسر جهان گسترش پیدا نمود، به

قانونی در توکیو وضع شد که بر اساس آن  2۲۲1خصوص توکیو از پیشگامان اين فناوری هستند، تا جايی که در سال 

درصد از مساحت بام خود را به فضای سبز اختصاص  2۲متر مربع، بايد دست کم  1۲۲۲ساختمان های دارای بام بیش از 

 هکتار فضای سبز در بام ها ايجاد کنند 12۲۲سال با اين قانون  11هر قصد دارند طی دهند. مسؤوالن اين ش

به طور کلی امروزه اکثر کشورهای توسعه يافته در راستای گسترش فناوری بام سبزبه عنوان يک معماری پايدار در جهت 

تالش های برخی از آنها ملموس تر است. بعنوان  استفاده بهینه از منابع انرژی اقدامات زيادی انجام داده اند، که در اين میان

بارت ه عستگی به فرآورده های نفتی و يا بمثال، مهمترين هدف از توسعه پايدار در آمريکا در جهت هرچه کمرنگ نمودن واب
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سیاسی  -ماعیباشد و در اين راستا تمام توان خود را در هر موقعیت اجتمیبهتر قطع هرگونه وابستگی به ثروت نفت خاورمیانه 

 .[5]هدف و تشويق مردم بکار بسته است در پیشبرد اين

 

 بام سبز شهری هایویژگی -5
توسعه فضای سبز بامها بايد بر اساس نگرش صحیح به نیازهای زيست محیطی و اجتماعی شهر و نیز امکانات و قابلیتهای 

آيند ولی در بازدهی خصوصی به حساب می فضاهای خصوصی و نیمهاز شهری صورت بگیرد و هر چند اين فضاها جزئی 

سازگار با شرايط میهای گیاهان بواست شناخت گونه ی دارند. آنچه در اينجا مورد نظراکولوژيکی فضای سبز نقش موثر

میزان آب و خاک مورد نیاز و چگونگی ايجاد بستری مناسب برای رويش گیاهان در پشت بام خانه هاست. در اين میاقلی

شود؛ و مهمترين بخش بام سبز، و آلی کاشته می مواد معدنیاهان شناسايی شده و مناسب در بستر ويژه با ترکیبی ازتکنیک گی

ای که متناسب با شرايط محیطی کاشته شده است بموقع رسیدگی شود، آبیاری نگهداری آن است که گیاهان کاشته شده

 .. و جهت زيبايی و داشتن محیطی آرام.اتوماتیک و به اندازه لزوم هر گیاه با دبی مشخص انجام شود و نیز کود دهی و غیره

و قابل استفاده بودن آن  های نورپردازی به زيبايیای و نیز اجرای سیستمبخش، با طراحی و اجرای تخصصی افراد حرفه

 .[1]مبیفزايی

 

 مزایای بام سبز -6
توانند پاسخگوی بخشی از نیاز همیشگی انسان به صورت نوين باشند. اين فضا های باز مسکونی به نوعی میام های سبز ب

یت زندگی جمعی هستند. اين فضاها ضمن فراهم آوردن موقعیتهايی برای رشد خالقیت، زمینه معاشرت، تعامل و تبلور ماه

تقابل اجتماعی، و کاربردهايی همچون ايجاد آرامش، ارتباط، سرگرمی، در کاهش آلودگی و بهبود محیط زندگی بسیار موثرند. 

 باشد :میبر روی پشت بام خانه ها در شهر ها، دارای مزايای زير  توان گفت که ايجاد و گسترش فضاهای سبزمیدر نهايت 

تحقیقات روان شناسان در مورد تاثیر گل  –آرام بخشی گیاهان به انسان و بالتبع آن کاهش تنشهای روانی جامعه  -

ما مهم، جهت دهد که ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زيبای آن، راهی ساده امیوگیاه بر رفتار انسان نشان 

تواند در کاهش میکسب آرامش و تلطیف روح و روان انسان است، و توسعه فراوان آن در مجتمع های زيستی جمعی 

استاد روان شناسی دانشگاه روگرز نیوجرسی  جنت هاويلند جونز،... مفید باشد.و ،بروز خشونت، افسردگی، خود کشی

 ،اه در سالمت روحی و روانی افراد آن است که فرد با تماشا کردنگويد: نکته جالب توجه در باره نقش گل و گیمی

تواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حال طبیعی باز میلمس کردن و بويیدن رنگ، طراوت و عطر آن 

ن اتصال عصبی گرداند. در واقع گل و گیاه عاملی جهت تعديل رفتار در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه کردن به آ

کند. نگاه کردن و لمس گل وگیاه به سرعت روحیه شخص را تغییر داده و او را شاد و هیجان میمثبتی در مغز ايجاد 

باشد. افرادی که در محیط منزل میکند و اولین نشانه آن ايجاد لبخند و تغییر خطوط چهره در جهت شادی میزده 

ديگران آرام، مهربان، شاد و با گذشت هستند و اين حس را به ديگران نیز  يا کارشان گل و گیاه وجود دارد، بیش از

 دهندمیانتقال 

 ايجاد فضاهايی جهت استراحت و رفع خستگی انسانها خصوصاً افراد مسن. -

 کند.میفضای سبز شرايط زيست بوم را تغییر داده و تغییرات آب و هوايی را تعديل  :تعديل تغییرات آب و هوايی  -

سطح کاشته  ،کندمیکشت روی بام به شکل گسترده نوعی پوشش محافظ را تداعی  :هزينه نگهداری از سقفکاهش   -

 رسد.میشود و به عبارت ديگر، نگهداری از بام به حداقل میشده خود محافظت ونگهداری 

 .فراهم آوردن زيستگاهی برای حیات وحش -

مثالً بازی  –و فراهم آوردن فضاهای تفريحی شاد و سالم  کمک به زيبايی منظره شهر و محیط اطراف واحد مسکونی  -

 .بچه ها و ورزش کردن بزرگساالن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
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به عنوان مثال از  –عوامل مخرب طبیعی يا مصنوعی  افزايش طول عمر بام از طريق حفاظت ساختمان در برابر -

بندی چمن و خاک تشعشعات ماورای بنفش، تغییرات شديد درجه حرارت و آتش سوزی در اثر اليه های عايق 

 .شودمیجلوگیری 

تبديل بام خانه ها به فضاهای سبز، تبادل هوا بین مناطق با تراکم ساختمانی زياد و  :کاهش اثر جزاير حرارتی شهری -

شود. تراکم باعث باال رفتن میفضاهای آزاد بین حومه آنان را بهبود بخشیده و باعث تنظیم دمای هوای مرکز شهر 

درجه گرمتر از حومه  3تا  2درجه حرارت هوا در وسط شهر . شدن هوا در مرکز شهرهاست و گرم درجه حرارت

 .باشدمیشهرها 

 بهبود سیستم زهکشی شهر و تعادل آب در خارج از شهر. -

به عنوان نمونه در توکیو  –عايق بندی در مقابل صدا و پتانسیل ذخیره گرما و بالتبع آن کاهش مصرف انرژی  -

زويوشی کوجیما با اجرای باغی در بام ساختمانی اداری در مرکز شهرکه به محل غذاخوری کارکنان معماری به نام کا

توانست دمای داخل ساختمان را در تابستان کاهش دهد و درزمستان نیزتنها به يک ساعت  ،آن تبديل شده است

سبب کاهش چشم گیر مصرف انرژی ماند که اين امر میگرم کردن ساختمان نیاز است و بقیه روز گرما در فضا باقی 

 شود.می

يک متر مربع چمن چیده  .توان گیاهان در تصفیه آلودگی قابل توجه است :کاهش آلودگی هوا و تولید هوای سالم -

 .نشده در روی پشت بام ساختمانی در شهر، قادر است در مدت يک سال، نیم کیلوگرم آلودگی و کثافت هوا را بگیرد

ناک موجود در هوا را جذب نمايند. به عنوان مثال گیاهی د سموم و گازهای مزاحم و خطرهمچنین گیاهان قادرن

میلی گرم از گاز آمونیاک موجود در هوا را جذب کند و  2۲تواند میمانند نخل سبز برگ پنجه ای در هر ساعت 

 .[2]د را جذب و از بین ببردفرم آلديیمیمیلی گرم از گاز س 11گیاهی مانند داوودی گلدانی در هر ساعت قادر است 

 

 بام سبز جزئيات -7
 :شونداز سه قسمت تشکیل می بام سبز

 سقف ساختمان: که البته نیاز به تقويت سازه بامهای موجود برای استقرار بام سبزدارد. -1

 .کنندباغ بامها: که يک اليه محافظت کننده هستند و سقف و عايق رطوبتی را از اليه خاک و گیاهان جدا می -2

  .خاک و کود و سیستم آبیاری باغ: باغ که هر کدام بايستی طراحی و در محل مناسب قرار گیرند -3

 (:2و1-)شکلدسته کلی تقسیم کرد 1توان به اجزا بام سبز را می

شوند، اغلب شامل :از آنجايی که بامهای سبز تا حد امکان سبک طراحی میPlant Layerاليه پوشش گیاهی  -1

 بتوانند در خاک کم عمق و با مراقبت و نگهداری کم رشد کنند.گیاهانی هستند که 

کنند. محیط کشت به واسطه :فضايی که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو میGrowing Mediumمحیط کشت  -2

داشته باشد به همین دلیل نسبت به خاک معمولی تفاوتهايی دارد. در اين حالت میای بايد وزن کالزامات خاص سازه

کیلوگرم در هر متر مکعب  ۰۲۲از محیطی برای کشت استفاده کرد که حتی االمکان سبک بوده و وزنش حدود  بايد

در حالت مرطوب باشد. يک مخلوط معمولی مرکب از يک سوم ماسه، يک سوم سنگهای متخلخل و يک سوم 

 د.دهگیاخاک مصنوعی )ترکیبی از چوب پوسیده و کود نباتی( محیطی مناسب را تشکیل می

 های ديگر به شرح زير باشد:ای از اليهتواند مجموعه پیچیده:اليه زهکش خود می Drainage Layerاليه زهکش -3

ها دور : در بین محیط کشت و اليه زهکش فیلتری قرار دارد که رطوبت را از محیط ريشهFilter Layerاليه صافی  -

ای باشد. اين فیلتر حتی تواند شامل يک بافت پارچهشود. اين فیلتر میها میکند و مانع از گنديدگی ريشهمی

 ای از شن و ماسه باشد.واند اليهتمی

ها و آسیب زدن آنها به عايق کاری و غشاء ای است که به خوبی از نفوذ ريشه: اليهRoot Barrierها اليه مانع ريشه -

 کند.سقف جلوگیری می
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دهد و آب اضافی را از ه اليه بااليی عمل فیلتر را انجام می: يک صفحه سه اليه است کDrain Boardصفحه زهکش  -

کند. اليه وسطی که به شکل ها عمل میکند. اين اليه همچنین به عنوان اليه محافظ ريشهها دور میقسمت ريشه

لتر دارد. اليه پايینی يک فیها دريافت کرده و در خود نگه میهای مخروطی شکل است آب اضافی را از ريشهکاسه

 شود.ای است که مانع از آسیب ديدن غشاء و عايق میپارچه

هايی است که بام و سیستم عايق کاری را از نشت کردن و : اين اليه شامل پوشش Protection Layerتاليه محافظ -4

ای از عايق محکم، ورقه ضخیم ، صفحهبتن سبک ای ازتواند باريکهکنند. اين صفحه مینفوذ آب حفاظت می

 های طراحی و کاربرد بام سبز باشد.پالستیکی، ورق مسی، يا ترکیبی از اينها، بر حسب ويژگی

و چکه کردن محافظت  کردن : بام را از نشت Water Proofingساختار سقف، غشاء بام يا اليه عايق کاری رطوبتی -1

 .[6]کنندمی

 
 اجزای بام سبز: 1شكل  

 
 اجزای بام سبز: 2شكل 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D8%B3%D8%A8%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D8%B3%D8%A8%DA%A9
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 سبز هایانواع بام -8
 :کنندها را بر اساس سیستم اجرايی به سه دسته اصلی تقسیم میباغ بام

 (extensive) سیستم گسترده -1

 (intensive) سیستم متمرکز -2

  (planter box) سیستم مدوالر يا جعبه گیاه -3

 .[2] (synthesic) سیستم ترکیبی -4

 

 سيستم گسترده -8-1
شود. اين سیستم به نام مقطع کم ارتفاع يا اجرا با يا بام سبز استفاده می Green Roof برای سیستم گسترده از واژه

والً اين باشد. معمشود. اين نوع بام فقط شامل يک يا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق میضخامت کم نیز شناخته می

شود. به طور اخص، فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به اين سیستم برای زمانیکه حداقل بار وزن مدنظر باشد به کار گرفته می

شود. در اين سیستم نوع بام دسترسی دارند. اين نوع بام مثل چمنهای نروژی، بر روی بامهای مسطح و شیبدار احداث می

کیلوگرم بر مترمربع  1۲۲تا  1۲شوند. حدود بار نهايی بام تقريباً بین میلیمتر استفاده می 1۲۲تا  4۲معموالً گیاهان به عمق 

 3۲شود. در شیب حداکثر درصد شیب توصیه می 2۲تا  1۲ها های شیبدار در اغلب مکانباشند. در مورد بامدر حالت اشباع می

 .(3-د)شکلداردرصد نیاز به استفاده از زه وار و ابزارهای ضد فرسايش وجود 

 
 جزئيات سيستم گسترده: 3شكل 

 

 سيستم متمركز -8-2
شود. اين سیستم به نام مقطع عمیق يا باغ بام نیز يا باغ بام استفاده می Roof Garden برای سیستم متمرکز از واژه

های شود. برخی از باممی باشد و مشابه يک پارک طراحیشود. اين نوع بام سبز شامل انواع مختلفی از گیاهان میشناخته می

باشند که اين موضوع خود احتیاج به تقويت اساسی سازه دارد. اين سیستم اغلب سبز دارای درختان بزرگ و آبنماهايی می

نیز داشته باشد. برای سیستم میهايی که دسترسی عموکند، به ويژه برای باممیمیای جديدی را برای بام الزانیازهای سازه

 (.4-)شکلشوديا باغ بام استفاده می roof garden ژهمتمرکز وا
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 جزئيات سيستم متمركز: 4شكل 

 

 سيستم مدوالر یا جعبه گياه -8-3
  

شود. پوشاند، نگهداری میهای مخصوصی که تمام يا بیشتر بام سبز را میدر اين سیستم گیاه و محیط کاشت آن در جعبه

ستم مدوالر اين محیط ناپیوسته باشد. در سیپیوسته بر روی بام سبز می در سیستم غیر مدوالر محیط کاشت يک اليه

 (.1-ت)شکلهس

 
 جزئيات سيستم متمركز: 5شكل 

 

 سيستم تركيبی -8-4
اين نوع بام ترکیبی از دو سیستم گسترده و متمرکز است و دارای فوايد دو بام ذکر شده است، اما دارای ظرفیت بار 

 .[7] گیردهای گسترده سبک وزنی صورت میز شدن در داخل پانلبیشتری است. در عین حال سب
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 گيرینتيجه -9
سبز مزايای گوناگونی دارد که محیط زيست شهری و زندگی اکولوژيک شهرنشینان و  هایهمانطور که اشاره شد، ايجاد بام

توان به مزايای میعات صورت گرفته دهد. از نتايج مطالمیسالمت روحی، اجتماعی و اقتصادی آنان رو تحت تاثیر قرار 

 سبز پی برد که عبارت هستند از: هایاحداث باممیعل

 کاهش سرازير شدن آب باران و سیالب -

 جلوگیری از انتشار ذرات معلق در هوا و آلودگی -

 کاهش تاثیر جزيره حرارتی شهرها از طريق سرد کردن بخار هوای محیط -

 و جانورانفراهم آوردن محیط آرام برای پرندگان  -

 بهبود کارايی انرژی ساختمان ها -

 فراهم آوردن امکانات برای کشت برخی محصوالت مصرفی -

تنها برای  عناصررسد که ايجاد اين با قرار گیری در محیطهای شهری فوايد زيادی دارند. در ابتدا به نظر می سبز هایبام

است و با ترکیب محیطهای شهری با نماها و میاين امر مه باشد. در حالی کههای زيبايی و با تاثیر بصری آنها میجنبه

شوند اما در عین حال اين ديوارها و بامها به جهت فوايد زير نیز ديوارهای سبز شهرها سر زنده تر زيبا تر و آرامش بخش تر می

 . شوندطراحی و اجرا می

دولتی و حتی  هایتمام شده خانه بیافزايد اما کمک تواند بر قیمتمیگرچه انجام پروژه بام سبز در ساختمان سازی ايران 

تواند به رواج اين میی که خريدارانشان چندان در پی ارزان در آمدن ملک خود نیستند هايفرهنگ سازی برای آپارتمان سازی

مده آلودگی يکی ازداليل ع ايرانبرکسی پوشیده نیست که کمبود فضای سبزدر  .پديده در تهران و شهرهای بزرگ منجر شود

را به  شهریشدند حجم فضای سبز میمحسوب  شهریو مناطقی که قبال ريه سبز  شهرهاهواست؛ آپارتمان سازی در اطراف 

کنند به اجرای بام سبز میشدت کاهش داده است. اجبار مراکز دولتی و انبوه سازانی که به نحوی در اين مناطق ساخت و ساز 

آتی نقش ساير عوامل در ارتباط با معماری پايدار مورد  های. امید است در پژوهشا جبران کندتواند اندکی از اين نقصان رمی

 بررسی قرار گیرد.
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