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   چکیده

.در ابندییمراستین  و آرامش آسایش دورازبهخود را از دستیابی به طبیعت،عمیق  یخالئ بااحساس نانیشهرنشامروزه 

آشتی با  برايمناسب  یحلراه عنوانبه هابامسبز یا باغ  يهابامدور به ایجاد  يهاگذشتهمقابله با این مشکل بشر از 

.ایجاد سبزینگی در شودیمپوشانده روینده بام سبز بامی است که با محیط کشت روي آورده است. ستیزطیمحطبیعت و 

بام  تأثیراین پژوهش باهدف بررسی بسزایی دارد. تأثیرشهر و منطقه و هواي داخل ساختمان  يوهواآببر  بامپشتفضاي 

و تحلیلی بوده -است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی شدهنیتدوانرژي مصرفی ساختمان  ییجوصرفهسبز در 

از بام  يریگبهرهپیشنهادهاي راهبردي و استفاده از تجربیات موفق در  ارائهآن قیاسی است.این مقاله درصدد  استدالل

  آن است. يهاتیمز ریو ساسبز در سطح کشورهاي پیشرو براي مصرف بهینه انرژي 

  

  انرژي ییجوصرفه–معماري سبز -باغ بام -م سبزبا کلیدي: هايواژه

  

   مقدمه -1

   .]4زراعی شده است[ يهانیزمطبیعی پیرامونی و  يهاطیمحاز بین رفتن  منجر بهگسترش فیزیکی شهرها 

شهري باشد  وسازساختکه متناسب با  ياگونهبهتوسعۀ فضاي سبز شهري و توزیع منطقی آن بخصوص در مراکز شهرها، 

مستقیم  يهاارزشفضاهاي باز و سبز شهري، اغلب فاقد  ازآنجاکه. شودیممعاصر تلقی  يشهرهاکالنة عمد يهاچالشز ،یکی ا

محلی و  يهاحکومت يگذارهیسرماسود بیشتري را در  مدتکوتاهکه در  ییوسازهاساخت، گسترش رسندیماقتصادي به نظر 

در مراکز شهرها وجود  ژهیوبه، توسعهدرحالو در کشورهاي  افتهیسعهتوبخش دولتی خواهد داشت، این معضل در کشورهاي 

 يترپررنگ، حضور مدتکوتاهگردانندگان شهري به منافع اقتصادي در  یژهو، به دلیل توجه توسعهدرحال يکشورهادارد اما در 

ین فشار افکار عمومی که دید ، همچنیطیمحستیزو منشورهاي  هانامهموافقتدارد . تعهدات کشورهاي توسعۀ یافته به 

فضاي سبز شهري  توسعهنو در راستاي  يهاحلراهبراي شناسایی  يازهیانگدارند، ایجاد  یطیمحستیزبه مسائل  يترآگاهانه

  ].13[شده است 

لوازم  يدارنگهحفاظت ساختمان در برابر باران و برف و  منظوربهزیاد  ينهیهزمسطح با  يهابامشهري  يهاساختماندر 

اي اغندر  تواندینممعماري بوده و بنابراین  يشناسانهمالحظات زیباي فاقد  معموالًتخت  يهاباماست. شدهیطراحمکانیکی 

 يمحدودهزمخت و خشن به سیماي شهر و یا  يچهرهارزش زیبایی و معماري ساختمان نقشی داشته باشد.این سطوح 

  ].4[بخشدیمساختمان 

اما در  دیآیم حساببهعمومی  مهیو نفضاي خصوصی ء گرچه جز وزندهبه یک فضاي پویا  هابامشتپتبدیل فضاي مرده 

بام سبز در مقیاس شهر  يرگذاریتأثبازدهی اکولوژیکی شهري و ایجاد کیفیت مطلوب به زندگی شهري نقش مؤثري دارند.

را  هاآنبا تراکم ساختمانی زیاد و فضاهاي آزاد بین  به فضاي سبز، تبادل هوا بین مناطق هاخانهاست. تبدیل بام  توجهقابل

  . ]2[کندیمبهبود بخشیده و رطوبت هوا را تعدیل 
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محیطی و کاهش  يهایآلودگاینکه در مقیاس شهر کارکردهایی مانند زیبا و مفرح سازي منظر شهري و رفع  رغمیعل

مدرن و  يهاحلراهسبز یکی از  يهابامهستند.  مؤثرو بالعکس  روانی دارند، در تبادل انرژي از بیرون به درون فضاها يهاتنش

  مناسب و سودمند براي برطرف کردن مشکالت شهري است.

 پیشینه-2
  به شرح زیر است: قرارگرفته یموردبررستحقیق پیش رو، برخی مقاالت که در این حیطه  ينهیشیپدر خصوص 

  .شهري گرمایی جزیره اثر و سطحی هايآب جریان اهشک زیستی، تنوع افزایش: انگلستان لندن، تحقیقات -

   .زیستی تنوع و انرژي در جوییصرفه: سوئیس ،ازلب  -

   شهري سبز فضاي افزایش و سطحی هايآب مدیریت: آلمان مونستر، -

  شهري سبز فضاي افزایش و هوا کیفیت بهبود: آلمان اشتوتگارت، -

   شهري سبز فضاي افزایش: اتریش لینز، -

   شهري گرمایی جزیره کاهش و هوا کیفیت سطحی، هايآب مدیریت: کانادا ورنتو،ت -

   .عمومی بهداشت و شهري گرمایی جزیره کاهش: ایلینوي شیکاگو، -

  آب کیفیت و سطحی هايآب مدیریت: اورگان پورتلند، -

  )1998( گرمایی، زیستی محیط داخلی، حرارت درجه روي کاريگیاه بام تأثیرات: کرسیکن. ام سیانفرینی،. سی گاپلی،. ام -

   )1999ساختمان( انرژي کاهش الگوي هايتکنیک و آماري ترسیم طریق از بام اجزاء الگوهاي سازيساده. پالومو -

   )1998سبز( بام هايسیستم. لوزانو. اي. دمینگوئز. جی -

   )1990( شده کاريگیاه بام طرح در مؤثر عوامل گد،. و -

  .  دارند اشاره هاساختمان روي شده کاريگیاه هايبام اجراي به همچنین  وگد  لزانو و  دومینگوئز ، پالومو تحقیق -

  )1389رضویان و دیگران،بام هاي سبز (-

  )1391گذاري بام سبز در کاهش دماي محیط( تأثیربهرامی و دیگران،ارزیابی چگونگی -

  )1390تحلیل سلسله مراتبی ( يهیپاسبز در ایران بر  يهابام يعهتوس يکنندهولی بیگی و دیگران ،بررسی عوامل محدود -

  .)1388نازي دیزجی و دیگران ،توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهاي توسعه پایدار در ایران (-

  مبانی نظري-3

ارفهوم معماري پایدم-3-1  

و اجتماعی  -فرهنگی و مشکالت ستیزطیمحمیالدي، نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل  1970مفهوم پایداري در دهه 

در حوزه  اهداف توسعه پایدار، حفظ طبیعت و اصالح نگاه به آن است و تجلی توسعه پایدار نیترمهمیکی از . باشدیماقتصادي 

از احساس انسان به طبیعت است و  يکنندهیتداعاز معماري  گونهنیا ]10[.شودیم،معماري پایدار نامیده شدهساختهمحیط 

 يازجملهکند که انسان از طبیعت باید تغییر  يبرداربهره ينحوهدیدگاه و  کندیمدالیل زیادي وجود دارد که ثابت  یسمت

  اشاره نمود. هاآن ستیزطیمحو  جاندارانمستقیم این امر بر زندگی سایر   تأثیربه  توانیم هاآن

بام سبز و طراحی پایدار-3-2  

ساختمان  نکته استوار است که نیبر ا.اصل طراحی پایدار باشندیممهم روز  از مباحثپایدار  عهو توسطراحی  امروزه بحث

   ].14[ گیرد  قراراکوسیستم عمل کند و در چرخه حیات بخشی از  عنوانبهکوچک از طبیعت پیرامون است و باید  یجزئ

و اجرا  یطراح حیصح طوربهکه چنانچه  باشدیماست، باغ بام  شدهمطرح يکاهش مصرف انرژ يکه برا ییاز راهکارها یکی

  ].13[مؤثر باشد زین یطیمح يداریدر پا تواندیدر آن در نظر گرفته شود م یمیشود و مالحظات اقل

  انرژي-3-3

 تبعات و در کشور انرژي مصرف باالي آمار نیو همچن طرفکیازمسکن  به کشور نیاز و اخیر دهه سه در جمعیت سریع رشد

   ].12[سازدیم را روشن در کشور ساخت معمول يهادر روش تجدیدنظر دیگر،لزوم از طرف آن یطیمحستیو ز صادياقت منفی
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 هر کشور، مربوط به بخش ساختمان است . بنابراین که بخش مهمی از مصرف انرژي سالیانه دهدیمآمارها نشان 

 دهد از هشند مصرف انرژي سالیانه را در بخش ساختمان کاکه بتوا و راهکارهایی هاروشدر مصرف انرژي و یافتن  ییجوصرفه

 انرژي در ساختمان موجب بر هم خوردن شرایط آسایشف در بسیاري از موارد ، کاهش مصر اهمیت به سزایی برخوردار است

اختمان عملی براي کاهش مصرف انرژي در س ییراهکارها ها وروشگفت که یافتن  توانیمخالصه  طوربه. شودیمحرارتی 

  ].1[حرارتی است ،مستلزم بررسی همزمان میزان مصرف انرژي و شرایط آسایش

بام سبز-4-3  

   بر بام سبز یفیتعار

را در  اهیاست که رشد گ ساز یمهندس وزنسبک ستمیس کی شود،یم دهینام زین یستیو بام ز یاهیبام سبز: بام گ ایباغ بام  .1

از  قیعم ياهیدارد. بام باغ ال یاساس ی.  اما باغ بام  با بام سبز  تفاوتکندیافظت ماز بام مح حالنیدرعساخته و  سریبام م

 شیرو يبرا ياهیال جادیکه درخت و درختچه بتواند در آن رشد کند اما در بام سبز تنها ا شودیرا شامل م ندهیکشت رو طیمح

  ].5[کندیم تیکوتاه کفا يهاشهیبار اهانیچمن و گ

    .شودیپوشانده م نده،یکشت رو طیبا مح ایو خاك،  یاهیآن با پوشش گ یتمام ایاست که مقدار  یبام سبز، بام.2

باران  ایاست که مانع نفوذ آب برف  ياگونهبهآن  یپوشانده است و طراح یمتنوع اهانیاست که سطح آن را گ یبام سبز بام.3

    .ندکیساختمان حفاظت م یکیمکان زاتیبه ساختمان شده و از تجه

  ].13ت[اس ياخص جزو مبلمان شهر طوربهبام ساختمان که  يبر رو یباغ .4

باز و امکانات صرف غذا  يدر فضا منیو اغلب شامل نش شودیم یاستفاده عموم طراح يساختمان که برا يطبقه باال ایبام .5

  ].11د[باشیم

. لفظ بام سبز شودیپوشانده م نده،یگشت رو طیبا مح ای و خاك، یاهیآن با پوشش گ یتمام ایاست که مقدار  یبام سبز، بام.6

بکار  ک،یصفحات فتوولتائ ایو  يدیخورش يهاپانل ری. نظدهندیقرار م مدنظرسبز را  يمعمار میکه مفاه ییهابام يگهگاه برا

  ].13د[رویم

زبام سب خچهیتار  5-3 -  

 يبرا يریمس عنوانبه اهانیها و گخود را با باغ بام یزندگ طیو تمدن را تجربه کرده مح ینیانسان شهرنش کهیهنگام

قبل از  600از سال  م،یقد يهاآن در زمان يسقف و کشت رو يرو يهاباغچه دهینموده است اما ا نیتزئ عتیبازگشت به طب

استفاده  کیسمبل صورتبهو درختان  اهانیاز انواع گ زی. در دوران باستان ناست شدهگرفتهتوسط مردم بابل بکار  حیمس الدیم

از  يکه دوره حکومت و» هووَخشتَرَه«آن زمان  در .است شدهدهید زیمعلق بابل ن يهادر باغ نیاستفاده نماد نیو ا کردندیم

و نوه  شیماد بود. هووخشتره پسر فَروَرت یخیپادشاهان دوره تار نیاست، از آن جمله تواناتر حیمس الدیقبل از م 585تا  625

اتحاد،  نیا ياستوار ساز يکرد و با نَبوپَلَسَر شاه بابل متحد شد. برا يسازمان و نوساز دیووخشتره ارتش ماد را تجدبود. ه اکوید

 رودانانیدر جلگه م یاز زندگ سیآمت .النصر دوم درآمدبخت یعنی وپلسریپسر ن يبه همسر سیدختر هووخشتره به نام آمت

همسرش  يبرا هیهد عنوانبهالنصر دوم بخت رونیازاکرد.  اریبس یتنگدل هنشیلند مب يهاکوه يشد و برا ری) دلگنیالنهرنی(ب

 .حکم کوهساران کشورش را داشته باشد سیآمت يآن برا يوارهاید يمعلق بابل را داد تا بلندا يهادستور ساختن باغ

 يهانشانه نیتریبرج بابل از عال«نده است. به اثبات رسا نیسرزم نیرا در ا یعظمت نیچن آمدهدستبهو آثار  يمعمار يهاوهیش

متر  200منقش و درخشنده بوده است و هر برج  يهایاز کاش ییهاوارهیهفت برج بزرگ با د ياست که دارا يبشر يمعمار

ردرنگ ز يآجر يوارهایبود با د شدهساختهالنصر پادشاه بابل توسط بخت یقصر باشکوه لبرج باب یکیارتفاع داشته است. در نزد

 يهااز شهر باغ رونیب درواقعقطر و  نیاز هم يابافاصله ر،یشده از سنگ به شکل ش دهیتراش ییهاو کف سنگفرش و با مجسمه

تراس  5 یتیها که به رواباغ نی. اشوندیمحسوب م يمعمار يعالم و از شاهکارها بیها از عجاباغ نیمعلق بابل قرار داشتند که ا

 جادیا يبرا بودند. دهیدر کنار رود فرات بنا گرد سیرامیهمسرش سم يبابل برا گریپادشاه د نوسیور نمطبق بودند که به دست

 یمواد خاص لهیوسبهمتر استفاده کرده بودند. طبقات  5مربع به ضلع  یسنگ يهابناها از ستون نیا يهاهیقدرت در پا
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آب فرات را  ها)از طبقات (باغ کیهر  ياریآب يشود. برا يریوگجل نیریشده بودند تا از نفوذ آب باران به طبقات ز يبندقیعا

مرتفع قرار نداشتند تا از  يهابناها کوه نیدر دو طرف ا نکهی. (با توجه به اکردندیم تیقسمت هدا نیترتا باال هاآنبه  ماًیمستق

آن) مشرف بر رود فرات و  يهاها (تراسغبا نی) ادهدیبنا را نشان م نیا بیاز عجا یکیامر  نیاستفاده شود ا نیآرتز تیخاص

 نیبود. ا مشاهدهقابلشرق و غرب از آن  يتجار يهاها و کاروانمرور قافله وداشت و عبور  ییبایانداز زشهر بابل بود و چشم

 يآن سد ماندهیباق يو فقط از آجرها شودیآن مشاهده نم يهااز ساختمان ياکنون آثار یق.م ساخته شد ول 600حدود  بنادر

است. گذار از  ییو کارا عتیطب انیمثال مشهور از تعادل م کیآنبابل و باغ معلق  برج .است شدهبستهرود فرات  يبر رو لیطو

و هر آنچه در  یعیطب يعنصرها اهان،یکه گ دهدینشان م افتهیسازمان يو نقش نگارها شتریب يهایتر با منحنجهان مدرن

در هنر ارائه  گرید اتیهر جزئ ایو  مبلمانفرم ساختمان،  يبرا دهیا کی عنوانبهخود را  یدر هست شودیم دهید عتیطب

 کیآن به  شدنلیتبدها و طرح یعیطب هیافتادن پا بیغر باوجود سمیمدرن گذشتن از دوره نیدر ح یحت درواقع. کندیم

   .ردیگیقرار م مورداستفادهو  شودیارجاع داده م هاآنحسرت باز به 

و حفظ گرما در  ییقایآفر يهاخانه شیسرما يبرا اهان،یبودن خاك و گ قیعا تیاز خاص شیهزاران سال پ يهاانسان-

شده است.  افتیو اسکاتلند  رلندیدر ا هانگیکیوااز زمان  اهانیاز گ دهیپوش يها. پناهگاه جستندیاروپا بهره م یسنت يهاخانه

    .شدندیاستفاده م يناویو اسکاند سلندیسبزپوش در ا يهابام حیمس دالیسال بعد از م 1000در حدود  نیهمچن

 شیقرن پ کی. در حدود افتیرونق  زدهمیدر قرن س  کتیساختمان سنت بند کی يدر باال ییهافرانسه، احداث باغ در-

 يها، خانهدرواقع. دندیتوسعه بخش شانیهاساختمان یحرارت يبندقیعا يبرا يابزار عنوانبهسبز را  يهااستفاده از بام هاينروژ

 ].13[شوندیماستفاده  کایها در نروژ و آمرزمستان دیشد يسرما رابردر ب یمحافظ عنوانبههنوز هم  یچمن

  سبز يهابام ساخت-3- 6

 باران اك،خ وزن کنترل و نگهداري قابلیت ازنظر سبز يهابام.است آن خاص دانش و يزیربرنامه نیازمند هابام باغ انواع ساخت

  باشدیم بام مهندسی معمول از سیستم فراتر فناوري نیازمند پیاده مسیرهاي تعبیه و برف و

 :است شدهلیتشک قسمت سه از سبز بام یک-

 ایزوگام قیرگونی، مثل عایق آن الیه روي بر و دارد وجود هاساختمان همه بام بر اکنونهم که چیزي آن یا ساختمان سقف-1

 .است شده سنگفرش یا سفالتآ یا موزاییک آن روي اناًیاح و شده کشیده گردی عایق هر یا

 .کندیم گیاهان جدا و خاك الیه از را رطوبتی عایق و سقف و است کنندهمحافظت هیالکی که بام باغ -2

 استفاده "بام باغ" ساخت در که . مواديردیگیم قرار خود محل در دقت با هرکدام که باغ آبیاري سیستم و کود و خاك-3

  ].4[باشند نداشته يادوره تعویض به نیازي شودیم باعث ،هاآن این خصوصیت که هستند طوالنی بسیار عمر داراي ،شودیم

  انواع بام سبز-3- 7

 :کنندمی تقسیم اصلی دسته سه به اجرایی، سیستم اساس بر را سبز هايباغ

 Extensive گسترده سیستم - الف

  Intensive متمرکز سیستم -ب

 ].Planter Box ]6ه  گیا جعبه یا مدوالر سیستم -پ
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  یا مدوالر  ايجعبهسیستم      سیستم گسترده                                  سیستم متمرکز                                      

  ].4[ :انواع بام سبز1شکل                                                                             

 :گسترده سیستم - الف

 .شودمی شناخته نیز کم باضخامت اجرا یا ارتفاع کم مقطع نام به سیستم این -

 .باشدیم عمقکم کاشت محیط و گیاه نوع دو یا یک شامل فقط سبز بام نوع این -

 .شودمی گرفته کار به باشد مدنظر وزن بار حداقل که زمانی براي سیستم این معموالً -

 .دارند دسترسی بام نوع این به تعمیر و نگهداري پرسنل فقط اخص، طوربه -

 .شودمی احداث دارشیب و مسطح هايبام روي بر نروژي، هايچمن مثل بام نوع این- 

 .شوندمی استفاده مترمیلی 100 تا 40 ریشه عمق با گیاهانی از معموالً سیستم این در -

 .باشدمی اشباع حالت در مترمربع بر کیلوگرم 100 تا 50 بین تقریباً بام نهایی بار حدود -

  .شودمی توصیه شیب % 20 تا 10 هامکان اغلب در دارشیب هايبام مورد در -

 .دارد وجود فرسایش ضد ابزارهاي و وارزه از استفاده به نیاز % 30 حداکثر درشیب-

 .باشدمی سبز ساختمان ساختار از قسمتی و بام از قسمتی معموالً و دارد عمقیکم و سطحی کشت محیط -

                                               

  :جزییات طراحی سیستم گسترده.2شکل                                                         

 :متمرکز سیستم -ب

 .شودمی شناخته نیز بام باغ یا عمیق مقطع نام به سیستم این -
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 .باشندمی معمولی چمن و حجیم گیاهان رشد براي خاك از متعارفی عمق نیازمند متمرکز سیستم هايبام -

  .شودمی طراحی پارك یک مشابه و باشدیم گیاهان از مختلفی انواع شامل سبز بام از نوع این -

 عمومی دسترسی که هاییبام براي ویژهبه موضوع، این که باشندمی نماهاییآب و بزرگ درختان داراي سبز هايبام از برخی-

 .دارد سازه اساسی تقویت به نیاز باشد، داشته نیز

 ].13[باشندیم هامراقبت سایر و دهی کود آبیاري، نیازمند هابام نوع این -

  

  :جزییات طراحی و عملکرد سیستم متمرکز.3شکل                                                         

 :گیاه جعبه یا مدوالر سیستم -پ

 .شوندمی نگهداري و کشت ،پوشاندمی را سبز بام تربیش یا تمام که مخصوصی هايجعبه در گیاهان سیستم این در-

  .باشدمی سبز بام روي بر پیوسته الیهیک کاشت محیط مدوالر غیر هايسیستم در-

 .است ناپیوسته محیط این مدوالر سیستم در-

  . است دارشیب و مسطح به هابام تفکیک ،بنديطبقه دیگر شیوه یک-ت

در  تريساده طراحی نیازمند که هستند اسکاندیناویایی هايساختمان از سیاريب برجسته مشخصه دارشیب سبز هايبام

 کشی  زه و بنديآب هايالیه از استفاده با ا، ر بام سازه طریق از آب نفوذ خطر بام شیب زیرا. باشندمی تخت هايبام با مقایسه

  ].4[دهدمی کاهش تخت، بام به نسبت تريکم

                                                 

  . ايجعبه:جزییات سیستم 4شکل                                                                   
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  بام باغ اجزاء-8-3

  :کرد بنديتقسیم توانمیدسته کلی  5باغ بام را به  

  Plant layer الیه پوشش گیاهی -

                     Growing medium محیط کشت -

  Drainage layer الیه زهکش -

  Protection layer الیه محافظت -

  ].Roof construction]6 ساختار سقف -

  

  ].4:اجزاي بام سبز[5شکل                                                                           

  :یه پوشش گیاهیال-

و هزینه  ياسازه، طراحی وهواآباز قبیل  ییهاتیمحدودروي بام گذاشته شود اما این مسأله با  تواندیماگرچه هر گیاهی 

  . باشدیمنگهداري و تصورات طراح بام سبز مواجه 

  :محیط کشت-

باید وزن کمی داشته  ياسازهالزامات خاص  واسطهبه و کنندیم نموهمان فضایی است که گیاهان در آن شروع به رشد و 

دارد. در این حالت باید از محیطی براي کشت استفاده کرد که  ییهاتفاوت باشد به همین دلیل نسبت به خاك معمولی

از در حالت مرطوب باشد. یک مخلوط معمولی مرکب  مترمکعبکیلوگرم در هر  900وزنش حدود  سبک بوده و االمکانیحت

  .دهدیممناسب را تشکیل   محیطی، گیاخاك مصنوعی سومکیمتخلخل و  يهاسنگ سومکیسه، ما سومکی

  :الیه زهکش-

به سیستم زهکش ساختمان  تا آب بتواند از هر جاي بام سبز ردیگیمالیه زهکش بین محیط کاشت و الیه محافظت قرار 

ار تحمیلی بر سیستم زهکشی که موجب کاهش فش دارندیمگه آب باران را در خود ن مقدار زیادي معموالً  هابامجریان یابد . 

  :زیر تخلیه شود يهاروشوجود دارد که باید به  همیشه مقداري آب اضافی حالنیباا.شودیم

  خود بام وسیلهبه - الف

   هاشیروانیمربوط به  هايناودانی -ب

  آبراه و کانال آب -پ
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الیه زهکش  کهییازآنجا.ا یک خروجی و محلی براي سرریز تعبیه کردخروجی ی دو کانالرعایت احتیاط باید  منظوربه

مشابه کارتن  حداقل ضخامت الیه زهکشفشاري آن باید مناسب باشد . ، مقاومتکندیممحیط کاشت و گیاه را پشتیبانی 

 تواندیمخود  د. الیه زهکشکنن نیتأمعایق اضافی را  هیالکی توانندیم ترمیضخ، اما حصیرهاي باشدیم متریلیم20یا مرغتخم

  :دیگر به شرح زیر باشد يهاهیالاز  يادهیچیپمجموعه 

  :الیه صافی - الف

 هاشهیرمانع از گندیدگی  کندیدور م هاشهیردر بین محیط کشت و الیه زهکش فیلتري قرار دارد که رطوبت را از محیط 

از شن و ماسه باشد و در این  ياهیال تواندیم فیلتر حتی کهنیا ایباشد  ياپارچهشامل یک بافت  تواندیم. این فیلتر شودیم

  . حالت ممکن است با الیه زهکش ترکیب شود

  :هاریشهالیه مانع  -ب

. الیه مانع کندیمجلوگیري  و غشاء سقف يکارقیعابه  هاآنو آسیب زدن  هاشهیراز نفوذ  یخوببهاست که  ياهیال

بالفاصله ، و زهکشحرارتی  يکارقیعانهایی یا  بندآب هیال ریزو در  شودیمسیستم متمرکز استفاده در  ترشیبمعموالً  هاشهیر

ترافیک  عمومی که يهاپروژهدر  شتریو ب شدهلیتشک لنیاتیپلمی گیرد. این الیه معموالً از یک پوسته قرار الیه باالي در

  .شودیمکاشته شده استفاده  تهاجمی يهاشهیرعمیق و  يهاشهیبارعبوري و بار سقف زیاد است و جاهایی که گیاهانی 

  :صفحه زهکش -پ

. این الیه کندیمدور  هاشهیر و آب اضافی را از قسمت دهدیمیک صفحه سه الیه است که الیه باالیی عمل فیلتر را انجام 

مخروطی شکل است آب اضافی را از  يهاکاسهشکل  . الیه وسطی که به کندیمعمل  هاشهیرالیه محافظ  عنوانبههمچنین 

گندیدگی  سرعت و کاهشو از طرفی باعث گردش هوا  کندیمآب باران کمک .داردیمدریافت کرده و در خود نگه  هاشهیر

  .شودیماست که مانع از آسیب دیدن غشاء و عایق  ياپارچه. الیه پایینی یک فیلتر شودیممحیط 

  :الیه محافظت-

 مستقیم بروي غشاء قرار  طوربه را از نشت کردن و نفوذ آب يکارقیعااست که بام و سیستم  ییهاپوششاین الیه شامل 

از  ياصفحهسبک،  از بتن ياکهیبار تواندیم. این صفحه کندیمدر طول عملیات اجرایی محافظت  صفحه محافظ از و ردیگیم

  ].4[باشدطراحی و کاربرد بام سبز  يهایژگیو برحسب، هانیاعایق محکم، ورقه ضخیم پالستیکی، ورق مسی، یا ترکیبی از 

  

  .بام سبز الیه زهکشی و :اجزاي بام سبز6شکل                                                   

  بزس هايبامآبیاري -9-3

    :شودمی تأمینسبز از دو منبع  هايبامآب 

  آبیاري طبیعی(آب باران) - ب             وعیآبیاري مصن - الف
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  . : روش دستی و روش اتوماتیک شودمیدر آبیاري مصنوعی باغ از دو روش استفاده  - الف

ایستگاهه باشد.در هر  چند یاکه ممکن است یک ایستگاهه  شودمیروش اتوماتیک هم به دو صورت آنالوگ و دیجیتال انجام -

  . شودمی تأمین هاریشهو  دو روش رطوبت الزم براي خاك

 هايالیهرطوبت خاك از طریق  در این حالت ، آب مازاد بر شودمیاستفاده  موردنیازآب  تأمینآب باران نیز براي -ب

. از سوي دیگر  سازدمی نیازبیاز آبیاري مجدد  را آنطوالنی  نسبتاً ايدورهو تا  شودمیآب و الیه زهکش ذخیره  کنندهتصفیه

پس از  تواندمی.آب باران اضافی  یابدمیرطوبت ریخته و از طریق شیب بام به بیرون انتقال  آب اضافی بر روي الیه ضد هرگونه

 پروپیلنپلیاز  شدهساخته). الیه عایق بام هاسرویسشدن در مخازنی ذخیره گردد (براي مثال در سیستم فالش تانک  تصفیه

 ].13[کندمیجلوگیري  رطوبت به سقف هرگونهفشرده از انتقال 

  

  :انواع آبیاري بام سبز.7شکل                                                                  

  بام تخت-10-3

 10ع بام معموًال از پذیر کند؛ شیب این نواي است که تخلیۀ آب باران را امکاناندازهبام افقی که شیب ندارد یا شیب آن فقط به

 نیترمهمبام یا سقف یکی از .پناه داشته باشد یا تا وراِء دیوارهاي خارجی ادامه پیدا کندکمتر است؛ ممکن است جان

زیرا بیشترین انتقال حرارت در زمستان و تابستان از بام  باشدیمحرارتی  يکارقیعاپوسته خارجی ساختمان جهت  يهاقسمت

 يهاپل دماي سطحی در رویه خارجی بام با به حداقل رسانیدن يهایناهماهنگطراحی بام،محدود کردن  .درردیپذیمانجام 

  ].8[باشدیمحرارتی بسیار مهم 

  هاافتهی-4

  موردي: يهانمونه-1-4

مدرن  يمعمار يشاهکارها نیاز اول یکی عنوانبه اشیسادگو  یعال ياندازهجانسون با ابعاد و  پیلیف ياشهیش يخانه.1نمونه 

طبق  1949خانه در  نیساخته است. ا کایآمر االتیاز ا یکیکانان،  ویرا در ن يهکتار 47ملک  نیاست. جانسون ا شدهشناخته

فوت ارتفاع دارد و از سطح  18 بامپشتتا  نیاست که از کف زم 56در  32طبقه  کی يبنا نیطرح جانسون کامل شد. سطح ا

 ياشهیششفاف  يصفحهاست. قرارگرفتهمحکم  لیاست انیم هاشهیش نیه شده است، که اپوشاند شهیتا سقف با ش نیزم

،  روندیمخارج خانه راه  ایکه داخل  ياطراف، افراد يهادرختکه شامل بازتاب  ندیآفریمرا  ییبایز يهااز انعکاس يامجموعه

 اطدر ارتب رونیبا ب کامالً ياشهیش يخانه یداخل ي. فضاشندبایمدر اطراف  يرییالتغ دائم ری، تصاو گریکدیبر  هاآن يبندهیال

هوا و  يهیتهوموضوع  نیمرتبط است. ا نهیبه شوم گریبه حمام و از طرف د سوکیکه از  یسنگ ییقسمت استوانه ا جزبهاست 

فصول به  رییو تغ عتیو طب دشویمو درون محو  رونیب يفضاها نیاثر اختالف ب نی. در اکندیم اینور را در چهار طرف خانه مه

 ياشهیش يدر ،یانیدر قسمت م کی و هرمتقارن بوده  کامالًمتقابل  يوارهاید .شودیم لیساختمان تبد یاز زندگ یبخش مهم
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 يفضاها ریو ز هافرمفضاست که  کنندهفیتعرعنصر  نیتریاصلوجود ندارد و سطح بام  يوارید چیه باًیبنا تقر نیدر ا.دارند

محصور  يمعمار يفضا چیو احتماالً ه شدهواقع یخصوص یباغ انیدر م ریدلپذ يبنا نی. اکندیم یدهسازمانود را خ نیریز

 یمل ادیبن زبانیجانسون در حال حاضر م پیلیف ياشهیش خانهخانه را داشته باشد.  نیا یو سبک تیالیس تواندینم يگرید

 ].20[عموم آزاد است يبرا ياشهیشاز خانه  دی. بازداست کایآمر یخیحفظ آثار تار

بام سبز دنیا پوشیده شده است.این  نیمشهورترپیانو در پارك گلدن گیت،با رنزو فرهنگستان علوم کالیفرنیا،طرح جدید.2نمونه 

ماه آوریل زمانی که گیاهان  و در دیربایماست که نگاه همه را  ییهامکانپروژه با توپوگرافی منحنی شکل یکی از 

شده  خودسازگاربا محیط اطراف  کامالًکه  کندیمو پرواز پرندگان اینجا را تبدیل به تکه ایی از طبیعت  هاشکوفه،اندشده

به  دردسریبو با اجراي راحت و  باشکوهفضاي  ظاهراًاین بام مواج ، کنندهجیگو  خوب اریبس يرهایو تصواست.با همه شهرت 

از پارك گلدن گیت  ياتکه.دشواري آن تنها باال بردن اندبودهبسیاري مواجه  بمصائطراحان آن با  کهیدرحال دیآیمنظر 

.طرح رنزوپیانو طرحی طلبدیمرا  وقفهیبو  فرساطاقتآن در معماري کاري  يدارنگهبود که  همآننبود،بلکه لغزش آکادمی زیر 

و به همین دلیل براي ساخت  کردیمراف آن متصل نازك و مواج ساختمان را به منظره محیط اط يهاخطبود که با  زیانگالیخ

و اند سانفرانسیسکو تپههفتانتخاب شد.روي بام یک سري اتفاق افتاده،مانند گیاهان بومی روي سطح توپوگرافی که نمایان گر 

اي تماشاي بالکن بر و هواي تازه براي ساختمان است و همچنین یعینور طببراي دریافت  يلهیوسپانل هاي خورشیدي که  ای

  ].13بام از نزدیک[

ویال ساوا در .گذاردیمخود را در مورد معماري در ساختن ویال ساوا به نمایش  شدهمطرحلوکوربوزیه عقاید ویال ساوا ،.3نمونه 

 قرارگرفتهپوآسی و دره سن در خارج پاریس  بهمشرف ياتپهمرکز یک ملک شخصی به مساحت حدوداً دوازده هکتار و بر روي 

کننده منطقی زندگی مدرن امروزي، بلکه  لیوتحلهیتجزاز او یک  تنهانهکار لوکوربوزیه باشد  نیترمهمساوا که شاید  ت.ویالاس

در آغاز  شخصی يهاخانهتجاربی که در ساختن  .جدید دنیاي غرب را به نمایش گذاشت بهتر و يهاسنتیک معمار با خطوط 

 طرح کلی ویالساوا مکعبی.در کارهایش بکار برد ترواضح را بسط دهد و آن را به صورتیکار یافت او را قادر ساخت این اصول 
 شدهاستفادهفرمهاي کشیده در جهت طبیعت  صورتبهناب و خطوط قایم  يابا هندسهو  شدهساخته يهاستوناست که بر 

 لوکوربوزیه.کندیمیک یادمان در ذهن ایجاد  صورتبهمیان انبوهی از درخت فضایی متفاوت و  است، و با قرار گرفتن سنگی در
است یکی از دالیل استفاده از  کردهیمخود استفاده  به بام همواره در بناهاي هاآناز رامپ براي ارتباط طبقات مختلف و ارتباط 

 و بادون سقف به دیوار ولی رامپ ب  و محدوداست  سقف دارو همچنین باکس پله .باشدیمروي آن  بر وآمدرفترامپ راحتی 

و  کندیمدر فرد القا  و حرکت را کندیم ییراهنمابا توجه به گرد بودن شخص را به سمت طبقات باال  هاپلکان عالی اندازچشم

رابطه آن با طبیعت و بیرون  یخوببهاست ولی  شدهساختهاز آن  ویال ساوا در طبیعت ولی جدا ستندیایبازنمفرد را از ادامه کار 

سقف این پاسیو .خانه است و باغچه حقیقی .شوندیمطبقه اول فضاهاي روزانه متمرکز  يویپاسدر  کهيطوربه .است شدهحفظ

بیرون به داخل و  از وآمدرفتطبقه همکف نیز فضایی بار فقط براي .آسمان يسوبهباز :باشدیم خالی از پوشش است و کامالً باز

  ].20[آن است در جانب شمال غربیورودي خانه .باشدیمرسیدن به طبقه باال 

ناکافی براي برق مصرفی و کاهش  يتهیسیالکتراست: قرارگرفته مدنظرویال سانتاي  یدر طراح دو عامل.ویال سانتاي،4نمونه

رو به  تیو جمعبه جذب درآمد توریست  و اقداممنابع آب موجود. از سوي دیگر اقتصاد منطقه بالی تغییر کرده است که نتیجه 

ییالقی دوست دار  يهاخانهپروژه ویال سانتاي در حقیقت ایجاد  يدهیا.نموده است که به این جزیره گرمسیرمی آیند رشدي

و موجب حفظ و ذخیره منابع آب  اندشدهسبز آن موجب کاهش مصرف الکتریسیته  يهاباماست که  ستیزطیمح

 2007از سال کارکرد و هاخانهمیالدي در اندونزي براي این 1993از سال  خودآموخته.ویکتور سین کایر،معمار و طراح اندگشته

  ].13[آغاز شد هاپروژهمیالدي ساخت 
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  ویال ساوا                               ویال سانتاي                               آکادمی علوم                      ياشهیشخانه        

 ].16]،[20]، [16]،[20:[8شکل شماره                                                         

  یبام سبز و بام معمول یفیو ک یکم يهاتفاوت یاجمال یبررس-2-4

بنا را از  ییبار گرما يادیز زانیدوره تابستان به م یدر ط تواندیبام سبز است که م يهایژگیاز و یکیبنا در برابر گرما  حفاظت

ساختمان  یقسمت خارج ییبه کاهش بار گرما تنهانهاست که  یمقبول یکیحل اکولوژراه کیبام سبز  جادیباال کاهش دهد. ا

 یعیطب ستیزطیمحمتراکم که  يمراکز شهر یفیبه ارتقاء ک و دکنیمدر زمستان اتالف حرارتی را کم . بلکه کندیکمک م

و درجه حرارت و  کندیمحافظت م دیخورش يهاساختمان را در برابر اشعه اهان،ی. شاخ و برگ گکندیکمک م زیدارند ن یکم

   ..دینمایداخل ساختمان را کنترل م طیرطوبت مح

  زیر تقسیم کرد: دودستهب  تواندیمتفاوت بین بام گیاه کاري شده و بام معمولی را 

   یکم يهاتفاوت-

 يمجار يهاستمیکاهش بار س.5،کربن دیاکسيدکاهش .4،هوا یکاهش آلودگ.3،ییگرما ریکاهش اثرات جزا.2،یصوت قیعا.1

زش .ار9، یشناختییبایز.جاذبه 8،.کاهش مصرف انرژي تجدید ناپذیر7،يانرژ رهیذخ قیکاهش انتقال حرارت از طر.6،فاضالب

  ،.............یوزندگافزایش محدوده مالکیت .11،.آرامش و سالمت روان ساکنین10،ملک و متقاضی باال 

   یفیک يهاتفاوت-

و رفاه و  ییبایز جادیا.4،(میوه ،سبزي و .........)غذا دیتول.3، جانداران ستگاهیسبز و ز يگسترش فضا.2، حفاظت از پوسته بام.1

  ].13[و.........،.طول عمر مفید 7،يتوسعه اقتصاد.6،یستیبهزو  یسالمت جیترو.،5یسرگرم

  مشابه قاتیتحقنتایج -3-4

  در تابستانتحقیقات دانشگاه ناتینگهام درباره دماي فضاي زیر بام تخت و بام سبز -

   گرادیسانتدرجه 18,4معادل                     میانگین درجه حرارت/دماي روزانه                                                        

  گرادیسانتدرجه 32معادل           معمولی                                                                       يهابامدماي فضاي زیر 

  گرادیسانتدرجه 17,1معادل                                        سبز                                            يهابامدماي فضاي زیر 

و بام سبز  برگالسیفاالیه  سبز بدون و بامبررسی سه نوع بام،بام تخت :و مهناز محمودي زرندي يندا پاکار هاخانمتحقیقات -

ارت کمتري دارد و انتقال حر%50فایبر نسبت به بام تخت  سبز بدونبام  حاصله بدین شرح است: يجهینتکه  برگالسیفابا الیه 

تبخیري  يسازخنکو  ياندازهیسا کهنیااست .(با توجه به  شدهنهیبه %40به بام سبز اجرایی  برگالسیفابام سبز با الیه 

  در کاهش انتقال حرارت دارد.) مؤثر يریتأثعایق  عنوانسقف به يهاهیالگیاهان و همچنین 
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  در زمستانسبز  و بامره دماي فضاي زیر بام تخت تحقیقات دانشگاه ترنت در پیتربوروکانادا دربا-

  گرادیسانتدرجه 0میانگین دماي روزانه                                                                                                 معادل

  گرادیسانتدرجه 0,2معادل                                    معمولی                                             يهابامدماي فضاي زیر 

  گرادیسانتدرجه 4,7سبز                                                                                    معادل  يهابامدماي فضاي زیر 

   يریگجهینت.5

  ت اسنادي][مآخذ:نگارنده، مطالعانتیجه مقایسه نمونه موردي-

استفاده  از آنجهت موزه ساختمان تعطیل و صرفا شیو سرمانبودن گرمایش  صرفهبهمقرونبه علت   بام تخت  1نمونه

  ساختمان و توجه نکردن به اقلیم است.) يهابدنهبودن و عایق نبودن  ياشهیش(علت اصلی شودیم

 سبز گستردهمهم موفقیت پروژه بام  يهاعلت...یکی از به سایت و. و احتراممصرفی  و آبانرژي  نیتأم  بام سبز  2نمونه

  صحیح آن است .  يو اجرا

بام تخت و بام    3نمونه

  ياجعبهسبز 

جهت بازدید  صرفاًو  شدهلیتعط،این اثر هنري  نبودن گرمایش و سرمایش صرفهبهمقرونبه علت 

هوا و رنگ نما و اجراي عموم باز است (علت اصلی این موضوع  ارتباط ساختمان از شش وجه با 

  بام سبز . تکهتکهناصحیح و 

موفقیت پروژه اجراي صحیح  و مهمآسایش ساکنین و علت اصلی  نیتأم وآب و انرژي مصرفی  نیتأم  بام سبز   4نمونه

  بام و توجه به اقلیم و شرایط محیطی.

پیشنهاد براي اکثر  نیترنهیبهام سبز بهترین و امروزي توجه به اقلیم و کارکرد ساختمان  بسیار مهم است،ب يهاساختماندر 

در کنار خود جهت  هايتکنولوژدیگر  يریکارگبهو هم قابلیت  ستیزطیمحهم طرف دار  چراکه هاستساختمانو  هامیاقل

ه از ساختمان و جلوگیري از اتالف انرژي و استفادانرژي مصرفی  نیتأمو تسریع دستیابی به هدف خود ،که این هدف  نیتأم

   منظر شهري است. يباسازیزسطحی و  يهاآب

اتالف انرژي و انتقال %90تا  تواندیمدر صورت اجراي صحیح با در نظر گرفتن عوامل محیطی و استفاده از مواد و مصالح جدید 

انرژي صورت  سرافاهرگز اتالف و  هاساختمانامید است که در  هاآنها و پیشرفت  يفنّاورحرارت را کنترل کرد و با توجه به 

  نگیرد.
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