باغ بام مدوالر در ایران
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کارشناس ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی همدان ،همدان ،ایران

خالصه
با نگاهی اجمالی به سبک زندگی امروزه و بافت شهرها میبینیم که طبیعت و فضاهای زنده از شهرها و خانهها
خارج شدهاند و از کمیت و کیفیت فضاهای بیرونی محل زندگی کاسته شده است .بسیاری از افراد ،علیرغم میل ذاتی به
طبیعت و زندگی سبز ،به دلیل محدودیتهای شغلی ،شرایط نامناسب اقتصادی ،اجتماعی و  ...محکوم به زندگی در کالن
شهرهای سیاه هستند و همواره در آرزوی زندگی در هوای پاک و محیطی سبز و آرام به سر میبرند .یکی از راه حل های
مورد پیشنهاد در این رابطه استفاده از بام های سبز یا باغ بام ها است.
یک بام سبز ،بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک ،یا با محیط کشت روینده ،پوشانیده
میشود .لفظ بام سبز همچنین میتواند برای بامهایی که مفاهیم سبز را مد نظر قرار میدهند ،نظیر پانلهای خورشیدی و
یا صفحات فتو ولتائیک بکار رود .سبز پوش کردن بام نیازمند گیاهانی است که به دقت انتخاب شدهاند تا در برابر محیط
خشن و بیروح محیط پشت بام در شرایط کمآبی و بی آبی ،عوامل اقلیمی ،یخ زدگی ،نسیم دریا و خشکی و غیره مقاومت
کنند .نوع گیاهان انتخابی بسته به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمی مختلف ،متفاوت بوده و بام سبز ،اوج تلفیق اجرا با محیط
است .در نهایت مشخص گردید که مزایا و معایب بام های سبز از نظر اقتصادی و همچنین اثرگذاری بر زندگی انسان ها
بسیار ارزشمند بوده و کامال توجیه پذیر است.
کلمات کلیدی :باغ بام ،بام سبز ،چکاد بام ،ساختمان سبز
 -1مقدمه
با نگاهی اجمالی به سبک زندگی امروزه و بافت شهرها میبینیم که طبیعت و فضاهای زنده از شهرها و خانهها
خارج شدهاند و از کمیت و کیفیت فضاهای بیرونی محل زندگی کاسته شده است .بسیاری از افراد ،علیرغم میل ذاتی به
طبیعت و زندگی سبز ،به دلیل محدودیتهای شغلی ،شرایط نامناسب اقتصادی ،اجتماعی و  ...محکوم به زندگی در کالن
شهرهای سیاه هستند و همواره در آرزوی زندگی در هوای پاک و محیطی سبز و آرام به سر میبرند[1] .
بر همین اساس شرکت چکادبام ،با تکیه بر آمیختگی روح انسان با طبیعت و با روشی منطبق بر روش نظام
مهندسی کشور و با درنظر گرفتن ارزش باالی زمین ،به دنبال افزایش سرانه فضای سبز در تمامی فضاهای دارای پتانسیل
همچون بامها ،تراسها ،دیوارها و  ...در سطح کشور ،با تمرکز بر صرف هزینهای اندک ،سرعت زیاد و کیفیت باال در طی
چند سال آینده میباشد و حوزه فعالیت خود را بر سبزینگی محیط شهرها و فضاهای زندگی و بازگرداندن روح سبز به
فضاهای مرده و بالاستفاده زندگی انسان امروزی متمرکز نموده است.
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 -2درباره چکادبام
افزایش فضاهای سبز ،عالوه بر آراستگی بافت شهری منجر به توسعه پایدار فضاهای شهری نیز میگردد و از
مظاهر بارز توسعه پایدار محسوب میگردد .همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ،توسعه پایدار دارای سه جنبه اقتصادی،
زیستمحیطی و فرهنگی -اجتماعی میباشد .از منظر اقتصادی با توجه به اینکه معضل عمده امروزه ساختمانسازها ،بحث
فروش ملک و ساختمان میباشد ،ساختن بام سبز ،دیوار سبز ،تراس سبز و استفاده از فالورباکس ها در آپارتمانهای
امروزی باعث ایجاد ارزش افزوده و سودآوری میگردد[7] .
از منظر زیست محیطی ،روش چکادبام عالوه بر کاهش آلودگی و افزایش بهداشت روان ،موجب جلوگیری از اتالف
انرژی نیز میشود .اصل اساسیای که چکادبام به آن معتقد است این است که فضاهای سبز ایجاد شده بر پشت بامها و
تراسها ،عالوه بر خلق فضایی برای تعامل بیشتر واحدهای همسایگی ،منجر به ایجاد حس تعلق بیشتر به ساختمان و نهایتاً
افزایش ساختمانهای سبز و محلههای سبز در سطح شهر میگردد[3].
هلدینگ چکادبام متشکل از شرکت مهندسین مشاور به نام "چکاد نواندیشان طرح" به تاسیس سال  3131می-
باشد که دارای گرید رشتههای مختلف ساختمانی و شهرسازی و گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره ،گروه پیمانکاری به
نام "چکاد نواندیشان ساخت" که وظیفه نصب و اجرا وگروه تولیدی به نام "چکاد نواندیشان تولید" که وظیفه تولید
قطعات را بر عهده دارد .چکادبام برند پیشرو در ارائه سیستم سبز در ایران با طراحی و ساخت قطعات به صورت پیش
ساخته و مدوالر نظیر فالورباکس ،پلنترباکس ،تریباکس قابهای جعبه درختی ،آالچیق ،پرگوال و ...تحت عنوان
"چکادبام" نه تنها مشکالت استفاده از سیستمهای غیرمدوالر را برطرف نموده بلکه با کاربرد چوبپالست،
ترموود و کامپوزیت آلومینیوم در ساخت قطعات ،مشکالت استفاده از اجزای چوبی مانند عدم مقاومت در برابر باد،
آفتاب ،باران ،اشعه ماوراء بنفش ،پوسیدگی و رنگ رفتگی آنها در برابر این عوامل اقلیمی را برطرف نموده است .شرکت
«چکادبام» این افتخار را دارد که با احراز گواهینامههای صالحیت دولتی و به صورت کامالً تخصصی برای اولین بار در ایران
نسبت به تولید ،طراحی و اجرای ایده چکادبام" بام سبز ،دیوار سبز ،تراس سبز و معماری داخلی سبز" به روش مدوالر و
پرتابل اقدام نماید[5] .
چکادبام حاصل گردهمایی یک تیم فنی و تخصصی در زمینه معماری ،شهرسازی ،کشاورزی ،عمران ،محیط-
زیست ،گرافیک و کلیه رشتههایی است که خالقیت در آنها نقش اساسی دارد .علی رغم اینکه روش کار چکادبام بر اساس
آیین -نامههای ایاالت متحده بوده ،از جمله افتخارات این شرکت این است که تماماً ایرانی و به دست پرتوان مهندسین این
کشور ،کامالً بومیسازی شده و کلیه اقالم در ایران ساخته میشود و قابلیت رقابت با نمونههای ژاپنی ،آلمانی و  ...از لحاظ
زیباییشناسی ،کیفیت و عملکرد را دارد .اجرای بیش از  3111پروژه کوچک و بزرگ در سطح کشور پشتوانه و ضامن توان،
تجربه و کیفیت چکادبام میباشد.

 -3صرفه اقتصادی بام سبز چکادبام
در صورتی که به دنبال آیتم ویژهای برای ایجاد تمایز میان ساختمانها باشیم ،چکادبام گزینه ساختمان سبز را به
شما پیشنهاد میدهد .چرا که مسلماً یک خانه با بام سبز و فضای تفریحی شخصی ،عالوه بر سایر امتیازات ،طرفداران
بیشتری نسبت به یک بنای معمولی خواهد داشت که این یعنی ارزشمندتر شدن ملک! برای مثال ،اگر فرض کنیم
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آپارتمانهای مسکونی به طور معمول دارای  31واحد باشند ،در ازای صرف  5میلیون تومان توسط هر واحد برای ایجاد بام
سبز ،در کنار به دست آوردن فضایی دنج ،مالکان از سودی  4برابری بهره خواهند برد.
در واقع اگر فرض کنیم برای این آپارتمان  51میلیون تومان هزینه صرف ساخت بام سبز شود ،و مساحت هر
واحد  311متر مربع باشد( در مجموع  3111متر مربع) هزینه پرداخت شده برای چنین فعالیتی ،به ازای هر متر مربع
 51111تومان خواهد بود ،اما ارزش افزودهای که برای هر ساختمان ایجاد خواهد شد ،به ازای هر متر مربع حداقل
 011111تومان خواهد بود .بنابراین دستیابی به سود مالی و آرامش روانی با صرف هزینهای اندک امکانپذیر خواهد بود.
همچنین در ملکهای شخصی نیز ،فضاهای تفریحی ایجاد خواهد شد که میتوان از آن در هر زمان دلخواه برای خلوت
کردن و یا پذیرایی از مهمانها استفاده نمود.
 -4روش اجرا بام سبز چکادبام
 -1-4روند اجرای پروژه بام سبز چکادبام از صفر تا صد
قبل از اجرای هر پروژه توسط تیم چکادبام ،با توجه به نوع پروژه ،کارشناس متخصص به محل پروژه اعزام شده و
به صورت رایگان از محل بازدید انجام میدهد .سپس با توجه برداشتهای انجام شده توسط کارشناس و نیازهای کارفرما و
با توجه به مقیاس کار ،طراحی دو بعدی(و یا سه بعدی در صورت درخواست کارفرما) در قالب  0الی  1طرح متفاوت با بازه
قیمتی مختلف ،در آتلیه طراحی چکادبام انجام میگیرد .مطابق طراحیهای انجام شده ،پیش فاکتوری ارائه میگردد که در
آن کلیه هزینهها ،به تفکیک هزینه اقالم ،اجرا ،نصب و ...و زمان اجرای پروژه برای کارفرما صادر میگردد .پس از ارسال
پیش فاکتور و طراحیهای انجام گرفته ،در صورت نیاز و مطابق نظر کارفرما اصالحات و تغییرات مورد نیاز در طراحی انجام
شده تا طرح نهایی مطابق با سلیقه و خواسته کارفرما شکل گیرد.
در صورت تأئید نهایی طرح توسط کارفرما ،واحد مالی و امور قراردادها جهت عقد قرارداد اقدام مینماید .در این
مرحله قراردادی شفاف بین دو طرف( کارفرما و پیمان کار) منعقد خواهد شد .نهایتاً پس از عقد قرارداد تیم اجرایی مطابق با
نوع پروژه ،به ساخت محصوالت در کارگاه و پس از آن چیدمان و اجرای تجهیزات در محل اقدام خواهد نمود.

شکل 1نمونه پالن طراحی شده بام سبز چکادبام
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شکل 2نمونه طراحی سه بعدی بام سبز چکادبام

 -2-4مدوالر ،پرتابل و قابلیت تغییر در چیدمان بام
کلیه اقالم چکادبام و تجهیزات اجرای بام سبز در این روش ،به صورت مدوالر طراحی و ساخته شدهاند .به این
معنا که کلیه تجهیزات به لحاظ ابعاد و طرح ،متناسب با هم ساخته شده و از یک الگوی خاص پیروی میکنند .از دیگر
ویژگیهای اصلی چکادبام که آن را نسبت به سایر روشها برتری میدهد ،امکان تغییر الگو ،حتی پس از اجرا و نصب
(پرتابل) میباشد .تمامی اقالم پرتابل بوده و قابلیت جابجایی آنها حتی بعد از کاشت گیاهان و اتمام پروسه بام سبز نیز
محیا میباشد.

شکل 3بام سبز پرتابل و مدوالر چکادبام – کامرانیه ،تهران

 -3-4زیرسازی
یکی از ویژگیهای چکادبام تسهیل در اجرا ،و شاخصترین ویژگی این روش ،عدم نیاز به هیچگونه زیرسازی حتی
در ساختمانهای در حال بهرهبرداری میباشد .به همین دلیل میتوان در تمام ساختمانهای موجود ،در تراسها و
ساختمانهای تکمیل شده از اقالم چکادبام استفاده نمود و آنها را به بام سبز و تراس سبز تبدیل نمود .در واقع آمادهسازی
سطح بام جهت اجرای بام سبز به روش چکادبام ،نیاز به زیرسازی ویژهای ندارد! در واقع کلیه اقدامات صورت گرفته جهت
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آببندی و ایزوالسیون پشتبامها طبق نقشههای معماری ساختمان در این روش مکفی بوده و تنها در صورتی که سطح بام
ایزوگام شده باشد ،به منظور جلوگیری از آسیب به آن اجرای یک مالت سه سانتیمتری ماسه  -سیمان و یا اجرای
موزائیک بهترین گزینه جهت آمادهسازی پشت بام میباشد.

شکل 4اجرای بام سبز چکادبام بر روی سطح نهایی بام -مرکز تحقیقات پوست و جزام ،تهران

 -4-4بار تحمیلی بام سبز به ساختمان
از آنجا که کلیه تأسیسات و تجهیزات بام سبز در روش چکاد بام به صورت پرتابل بوده و هیچ گونه اتصالی به
سطح بام ندارند بنابراین وزن ناشی از آنها ،بار زنده محسوب میگردد .چکادبام با تکیه بر این بار زنده و تبدیل تمامی
بارهای روفگاردن به بار زنده ،کلیه مشکالت سازهای ناشی از بار را حتی برای ساختمانهای موجود از بین برده است و
معتقد است کلیه پشت بامها ،واجد شرایط تبدیل به روفگاردن هستند .بنابر مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ،حداقل
بار زنده برای بامهای تخت و با شیب کم برابر  351دکانیوتن بر مترمربع میباشد.
از آنجا که اقالم چکادبام در حالت اشباع ،دارای وزنی برابر با حداکثر  51کیلوگرم بر مترمربع هستند ،هیچ گونه
مشکلی به لحاظ سازه ای ایجاد نخواهند کرد .همچنین کلیه اقالم به صورت پیش ساخته در داخل کارگاه چکادبام ساخته
شده و مرحله نصب و اجرای بام سبز توسط تیم اجرایی چکادبام در کوتاهترین زمان ممکن در محل پروژه انجام میگیرد
همچنین با توجه به پرتابل بودن اقالم ،امکان نصب و اجرای بام سبز به روش چکادبام در اقصی نقاط کشور امکانپذیر می-
باشد.
 -5-4دتایل اجرای بام سبز چکادبام
تمرکز اصلی در طراحی تمامی فالورباکسها ،تریباکسها و پلنترباکسهای چکادبام بر دو الیه بیرونی و داخلی
آنها گذاشته شده است .الیه بیرونی یا نما ،از چوبپالست تولیدی شرکت چکادبام تحت عنوان چکاد چوب ،با سختی
سطحی مناسب ،مقاومت باال نسبت به شرایط محیطی ،متناسب با فضاهای باز ،و الیه درونی از جنس ورق گالوانیزه با رنگ
پودری-کورهای( مقاوم در برابر زنگزدگی) ساخته شده است.
همچنین داخل کلیه فالورباکسها الیههای فیلتر و زهکش( الیه ژئوسنتتیک و محافظ خاک و الیه نگهدارنده آب
و هوا دهی ریشه) تعبیه شده است تا شرایط مناسب برای رشد گیاه فراهم باشد.
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شکل 5چیدمان اقالم پرتابل با بار زنده در بام سبز چکادبام – پونک ،تهران

شکل 6اجرای پلنترباکس و قابهای درختی بام سبز پرتابل و مدوالر چکادبام – شیراز

استفاده از الیههای فیلتر و زهکش در داخل فالورباکسها موجب تسهیل خروج آب اضافه و عدم نیاز به تعویض
خاک تا  5سال را ضمانت میکند .همچنین با وجود الیههای محافظ به ویژه الیه زهکش در داخل سینیها امکان گندیدن
آب وجود ندارد .الیه زهکش که تخم مرغ شکلی است ،آب اضافی را از ریشهها دریافت کرده و در خود نگه میدارد .این
الیه به کاهش سرعت  Run-offآب باران کمک می کند و از طرفی باعث گردش هوا و جلوگیری از گندیدگی محیط می
شود.

شکل 7دتایل اجرای بام سبز چکادبام
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یکی دیگر از اکسسوریهای اساسی در بامها و تراسها دریچه بازدید قسمت تخلیه آب است .با توجه به منافذ
تعبیه شده در کف نهایی سینیهای پوششی ،آب مازاد از سینیها خارج شده و متناسب با شیب طبیعی بام ،بر سطح بام
حرکت کرده و به طرف آبرو هدایت میگردد.

شکل  8اجرای بسترهای کاشت( پلنترباکس) در بام سبز چکادبام ،مرکزتحقیقات پوست و جزام ،تهران

 -6-4کاشت گیاه ،آبیاری اتوماتیک و نگهداری بام سبز چکادبام
شرکت چکادبام با داشتن تیمی متخصص در زمینهی طراحی و اجرای فضای سبز ،در حین اجرای پروژه ،متناسب
با ویژگیهای اقلیمی هر سایت و منطقه اقدام به انتخاب ،طراحی و کاشت گونههای گیاهی مینماید .گونههای گیاهی
انتخاب شده عمدتاً همیشه سبز ،مقاوم به شرایط محیطی و نیازمند حداقل مراقبت و نگهداری میباشند.
با توجه به مسئله کمبود آب در کشور ما ،باال بودن هزینههای نگهداری و  ...جهت سهولت برای افرادی که به
دلیل مختلف(مانند مشغله کاری ،حجم باالی سفر در طول سال و )...امکان نگهداری و آبیاری گیاهان را ندارند ،استفاده از
آبیاری اتوماتیک برای تنظیم شرایط در فصول گرم و سرد سال در کلیه ساختمانهای اداری ،مسکونی ،تجاری و ...موجود
میباشد.
سیستم آبیاری اتوماتیک به دو صورت دستی و دیجیتال قابل تنظیم است .این سیستم مجهز به یک شیر کنترلی
برقی بوده که برنامه آبرسانی مطابق با تراکم و نوع گیاهان انتخابی برای سیستم تعریف میشود .نازلهای آبیاری در کلیه
بسترهای کاشت تعبیه شده و آبرسانی مطابق برنامه میپذیرد .چکادبام با ارائه مشاوره و بازدید در فواصل مشخص امکان
استفاده از این سیستم را برای همه امکان پذیر نموده است.

 -5روند اجرای پروژه باغ بام
جهت آشنایی بیشتر با چگونگی اجرای باغ بام به سبم بومی شرکت چکادبام ،روند انجام کار پروژه باغ بام به
عنوان یک نمونه از هزاران پروژه کوچک و بزرگ اجرایی شرح داده شده است.
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شکل 9بام سبز چکادبام پس از گذشت  1سال -پونک ،تهران

 -1-5مرحله اول :بازدید ،مشاوره
در مرحله اول پس از تماس کارفرما با دفتر طراحی چکادبام ،تیم مشاوره پس از حضور در محل و برداشت اولیه،
نیازها و خواستههای کارفرما را مکتوب نمودند .کارفرما خواستار ایجاد باغ بام با تأکید بر وجود فضای سبز عمده و طراحی
آالچیق جهت استفاده شخصی بوده است ،به طوری که در هر  4فصل سال قابل استفاده بوده و مجهز به سیستم سرمایش
و گرمایش باشد و با توجه به وجود واحدهای همسایگی در اطراف ،حریم شخصی حفظ شده و دید به آن وجود نداشته
باشد.

شکل 11مرحله اول؛ بازدید و مشاوره جهت اجرای باغ بام – کامرانیه ،تهران

 -2-5مرحله دوم :طراحی باغ بام
در مرحله دوم تیم طراحی چکادبام ،با توجه به نیازهای کارفرما و وضع موجود شروع به طراحی باغ بام نمود و
طر ح اولیه به صورت پالن دو بعدی در اختیار کارفرما قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات طرح سه بعدی باغ بام تهیه شد.
باغ بام مورد نظر دارای  311متر مربع مساحت بوده ،که پس از طراحی اولیه  %01آن به آتریوم( آالچیق  4فصل )%11 ،
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آن به مسیر چوبی (دک چوب پالست کف) ،و باقی آن به فضای سبز اختصاص یافته است .پس از ارائه طراحی باغ بام،
طرح اولیه به کارفرما ارائه شده و پس از اعمال تغییرات جزئی ،طرح نهایی مورد تأیید قرار گرفت.

شکل 11مرحله دوم؛ طراحی باغ بام – کامرانیه ،تهران

همچنین با توجه به استقرار  0ورودی در ضلع غربی و شرقی بام ،از پرگوال چوبپالست در این نقاط بهره گرفته
شده است .مساحت پرگوال پیشنهادی حدود  01متر مربع میباشد .استفاده از یونیت گلدانی چکادبام( دیوار سبز پرتابل)
مشکل دیوارهای خالی در این باغ بام را بر طرف نموده است .همچنین در ضلع شمال شرقی باغ بام ،با توجه به استقرار
واحد همسایگی از دیوار سبز کابلی جهت کاهش دید و حفظ حریم شخصی بهره گرفته شده است .آتریوم پیشنهادی دارای
 01متر مربع مساحت بوده و وجود شیشههای آکاردئونی( شیشه ریلی) آن را به یک آالچیق فضای باز تبدیل نموده است
تا در تابستان هوا در آن جریان داشته و در زمستان کامالً عایق سرما باشد .همچنین استفاده از آبنما ،باربیکیو و سایبان
چتری محیط مطلوبی را در باغ بام ایجاد کرد.
 -3-5مرحله سوم :اجرا باغ بام
پس از تصویب پالن طراحی ،طرح نهایی به تیم اجرای باغ بام چکاد بام ابالغ گردید .در این باغ بام ،فضای سبز
گسترده با استفاده از پلنتر باکس( سینی های پوششی) و تعداد زیادی تریباکس( گلدان چوبپالست) و فالور باکس(
گلدان چوبی) ایجاد شده و در همهی فالورباکسها از الیههای فیلتر و زهکش( الیه ژئوسنتیتک و ژئوتکستایل) به عنوان
الیه نگهدارنده آب و هوادهی ریشه( ضد ریشه) استفاده شده است.
همچنین با توجه به سفرهای متعدد کارفرما و عدم حضور وی جهت نگهداری گیاهان باغ بام ،از آبیاری اتوماتیک
بهره گرفته شده است.
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شکل 12بام سبز پرتابل و مدوالر چکادبام – کامرانیه ،تهران

 -6جمعبندی
با توجه به بیانات ارائه شده می توان گفت استفاده از بام سبزها یکی از راه حل هاییی است که به منظور باالتر
بردن روحیه زندگی افراد اثرگذار خواهد بود .چنین چیزی در راستای هرچه باالتر بردن فرهنگ عمیق معماری و توجه به
بعد غیر فیزیکی انسان خواهد بود .همچنین اثرات مثبتی همچون تصفیه هوا را نیز نمی توان نادیده گرفت .در نهایت می-
توان دریافت که ،سبک بومی ایرانی ارائه شده توسط چکادبام ،پاسخگوی نیازها در قالب طراحی و اجرای پروژههای بام
سبز ،دیوار سبز ،تراس سبز و  ...با استفاده از اقالم و تجهیزات مدوالر و پرتابل می باشد .بهرهمندی از کیفیت باال در تولید
اقالم کارخانهای سبک سازی پروژه به لحاظ ثقلی ،تبدیل بارهای وارده به ساختمان به بار زنده در راستای تمهیدی
مطمئنتر و حاشیه ی ایمنی باالتر در برابر بارهای جانبی مانند زلزله و باد ،در کنار سرعت باالی طراحی ،تولید و اجرا،
کاستن زمان و هزینههای تحمیلی بر پروژه این فرصت را ایجاد میکند که بتوان در هر مقطع زمانی اجرای کار و یا حتی
بعد از آغاز دوره بهرهبرداری از پروژه ،در طراحی بازنگری نموده و با چیدمان جدید فضایی نو خلق کنیم.
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