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 بام سبز چيست؟

     

 ساخته هاي بشر و برطرف كننده نياز او به پناهگاه مي باشد.اگر بتوان در شهرها عـالوه  مسكن يكي از مهمترين

 روان هسـتندتوجه داشـت   هواي پاكيزه و سالمت جسـم و  ،به نيازهاي ديگر او كه نور خورشيد بر رفع اين نياز ،

سـاختمان  طبيعت را از زندگي شـهري زدود.   شهري و دور بودن ازمي توان بسياري از مشكالت ناشي از زندگي 

مه داشته هاي مـا از  هلطافت براي حداقل هاي زيستن،  هاي بلند و خاكستري، محروم از سايه درختان و اندكي

   .زندگي مدرن شهري است

شـد تـا آرام آرام،   آپارتمان نشيني، موجب  رشد جمعيت شهرنشين و افزايش بهاي زمين در شهرها و ناگزيري به

مجموعه يي از بلوك ها و سيمان ها تبديل شوند.گاهي بشر تمايل دارد  شهرهاي ما از شهر باغ ها دور شوند و به

فراموش كند؛ نكاتي همچون اينكه بـا سـاخت هـر بنـا      نكات ساده اما بسيار مهم را با نوعي سهل انگاري عامدانه

رود. با يادآوري اين نكته كه طبيعت تنها متعلق بـه نسـل مـا     دست مي خواهي نخواهي بخشي از سطح زمين از

 فضاي از دست رفته نه تنها براي سالمتي محيط زيست و احترام به حقوق نسل هاي آينـده،  نيست، احياي اين

 مي باشد.بلكه براي رفاه خود ما نيز الزم و ضروري 

منظره طبيعي و سبز، در افزايش ضريب سالمتي اند اثرات تجديد قواكننده يك  مطالعات روانشناسي نشان داده 

بـر مسـائل    بسزايي ايفا مي كند، چرا كه حواس بيننده را به خود جلب كرده و آگاهي وي را از تمركز افراد نقش

تجربه نشـان مـي دهـد آن دسـته از افـراد سـاكن در        .ي و مشكالت روزمره و شخصي منحرف مي كنداحاشيه 

 هاني در بالكن هستند، نسبت به دسته ديگر كه كمتر از گياهان سـبز در فضـاي  داراي گيا نواحي پرجمعيت كه

اكسـيژن اضـافي توليـد     مسكوني خود استفاده مي كنند، كمتر مستعد ابتال به بيماري هستند. اين امر اگرچه بـا 

توجـه و  ارتبـاط بـا اثـرات درمـاني ناشـي از       شده، تصفيه هوا و كنترل رطوبت توسط گياهان مرتبط است اما بي

حركت در گياهان كه شمارش ناپذير است، مي توانـد بـه طـور     رسيدگي به گياهان نيست. تنوع صدا، بو، رنگ و

 رفاه انساني را افزايش دهد. چشمگيري درجه احساس سالمتي و

 سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز
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ي داشته و تحـت عمـل جراحـي يكسـاني     مشابه ي روي بيماران يك بيمارستان كه وضعيت بيماريادر مطالعه  

ي به سمت فضاي سبز بستري بودنـد، نسـبت بـه    اهايي با پنجره  قرار گرفته بودند، ديده شد گروهي كه در اتاق

پنجره اتاق آنها يك ديوار آجري بود، به مراتب دوران نقاهـت كوتـاه تـري را سـپري      گروه ديگر كه منظره مقابل

 .متري شدنداند و دچار عوارض جانبي ك كرده

جلوگيري از سيالب دارند .عالوه بـر ايـن آنهـا نقـش انكـار       ياهان نقشي اساسي در تصفيه هوا و حفظ منابع وگ 

را  تكنولوژي، راحتي و آسايش انسان و ارضاي حس زيبايي شناسانه ايفا مي كنند . ناپذيري در آرامش بخشي به

اصلي انسان، مثـل پيونـد بـا     ت كه چگونه ميتوان نيازهايبا زندگي ماشيني به همراه آورده است . سوال اينجاس

 طبيعت را با استفاده از تكنولوژي برآورده كرد؟

آوردن گياهـان بـه بـام يعنـي      يا (بامهاي زندگي) راهي است كه تكنولوژي به ما پيشنهاد مي كند . بامهاي سبز 

زندگي (يعني  تمان .به اين ترتيب كيفيتساكنين آن ساخ  محيطي سبز، زيبا و نيمه عمومي (مشاع) براي ايجاد

 .احساس رضايت از محيط) باال مي رود

  بام هاي سبزتاريخچه 

 سال قبل از ميالد مسيح و در زمان بابليان (باغ هاي معلق بابل) شكل 600حقيقت از  ايده باغچه هاي بامي در

» لوكوربوزيه«كرد،  ده را از نو زندهگرفته است. در قرن حاضر نخستين معمار كه اين ايده تقريباً فراموش ش

داراي سقفي تخت يا منحني يا شيبدار باشد،  بود.فرقي نمي كند كه ساختمان كوتاه يا بلند، مسكوني يا اداري و

 .باشد هر ساختماني مي تواند داراي بامي سبز

نو مي باشند. اين نوع  پديده اي تقريباًبامهاي سبز مدرن كه از سيستم اليه هاي پيش ساخته تشكيل مي شوند، 

رآوردهـاي  بدر آلمان توسعه و به بسـياري از كشـورهاي اروپـا گسـترش يافتنـد. بـر اسـاس         1960بامها در دهه 

الت متحـده نيـز بامهـاي سـبز قابـل      ادرصد از كل بامهاي آلمان، بام سبز مي باشند. اي 10موجود، امروزه حدود 

 يك بام سبز، بامي است كه مقدار يا تمامي آن با پوشش گياهي  نيست. توجهي دارد، اما تعداد آنها به اندازه اروپا
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مي شود. لفظ بام سبز همچنين مي تواند براي بامهـايي كـه مفـاهيم     و خاك، يا با محيط كشت روينده، پوشانده

  بكار رود. خورشيديرا مد نظر قرار مي دهند، نظير پانلهاي خورشيدي و يا صفحات  "معماري سبز"

        

 . يك بام سبز داشت ؟اين كار از نظر فني بسيار ساده و صد در صد عملي است اما چگونه مي توان   

م داد .يك بام يشما توضيح خواه كنون مشخصات بامهاي سبز و شيوه احداث آن را بطور كلي و به اختصار برايا

گردش ،تماشا و نظاره باغ و پرورش به شما امكان  سبز از گياهان ،گلها و مسيرهاي گردشي ايجاد شده است و

 : قسمت تشكيل شده است 3از  گياهان دلخواهتان را مي دهد. اين باغ

 

وجود دارد و بر روي آن  ان يا آن چيزي است كه هم اكنون بر بام همه ساختمانهاقسمت اول سقف ساختم   -
  احيانا روي آن موزاييك نيز شده است عايق ساختمان مثل ايزوگام يا هر عايق ديگر كشيده شده است و

ن جدا كننده است كه سقف و عايق رطوبتي را از اليه خاك و گياها قسمت دوم باغ بامها يك اليه محافظت   -
  مي كند

 . سوم خاك و كود و سيستم آبياري باغ است كه هر كدام با دقت در محل خود قرار مي گيرد قسمت   -
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 آيا باغبام به نگهداري زياد نياز دارد؟

نگهداري احتياج دارد. در پوشش گسترده مراقبت بسيار كمي  گياهاني كه كاشته ميشود بسته به نوع باغبام به

گياهان ريشه .بازرسي فني نياز است مواردي كه گياهان خاصي كاشته شده باشد به باغبان و درولي الزم است. 

مقدار مورد نياز آبياري مي شوند.. هنگامي كه كاشت پايان  دار در فصل هاي مناسب كشت و پس از كاشت به

%  70تا  60ش به هاي زماني منظم صورت مي گيرد تا پوش دورهشود. اين عمل در  پذيرفت، نگهداري شروع مي

پذيرد.  نهايي خود برسد. پس از بازرسي نهايي بهتر است به صورت توافقي نگهداري منظمي صورت از مقدار

سالمت و تداوم هر  .هفته اول مرطوب نگه داشته شود 4توجه شود در هر نوع روش كشت خاك بايد در بايستي 

فروگذار شود به سادگي به حالت طبيعي  از اين امر پوشش بام بستگي به مراقبت از آن دارد. هر ناحيه اي كه

گونه خودرو فضا را پر خواهد كرد. طراحي براي مراقبت  گردد. گونه گياهي مطلوب از بين رفته و خود بر مي

 :است كمتر در آينده به صورت زير

  .انتخاب صحيح خاك از جوانه زني دانه هاي آورده بوسيله باد مي كاهد -1

 .كاهد ح ميزان ماندگاري رطوبت نيز از جوانه زني دانه هاي ناخواسته ميانتخاب صحي -2

 .انتخاب صحيح شرايط از آسيب رسيدن به گياهان آسيب پذير مي كاهد -3

  .خاطر داشته باشيد مراقبت كم به معني عدم نگهداري نمي باشد به

 اجزاي تشكيل دهنده بامهاي سبز

 ام سبز را مي توان مطابق شكل زير نشان داد:بطور كلي اجزا عمده تشكيل دهنده يك ب
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 اجرا كرد؟ آيا مي توان هر نوع باغي را بر روي هر بامي

 ميشود . توجه به عوامل متعددي طراحي و ساختهبر روي بام با  غيك با

 : بعضي از اين عوامل عبارتند از

و وزن گياهان كاشته شده در آن پس از رشد ، موجود در آن  وزن رطوبت ،  وزن باغ: كه شامل وزن خاك   -
 .نهايي مي باشد 

 كه بر بام رفت وآمد ميكنند و وزن مبلمان باغ وزن افرادي  -

 هاي باغ در برابر آن وي باد و مقاومت اليهمحاسبه نير   -

 تقويت بام بررسي بام و انتخاب نوع باغ مناسب براي آن و در صورت نياز -  

ضعف در اجراي باغبام  آسيب جدي به ساختمان بزند ، همانگونه كه عدم دقت در ساختن ساختمان ممكن است

  وارد كند .بنابراين دقت در انتخاب بهترين گزينهقيمتي را به ساختمان  هم مي تواند آسيب هاي جدي و گران

 .و نصب درست باغبام بسيار مهم و حائز اهميت است و بهترين مواد

 مزاياي بامهاي سبز

كار، به بهبود كيفيت هوا به خصوص در نـواحي   بام باغ ها عالوه بر زيبايي و ايجاد محيطي دلپذير براي زندگي و

كاشته شده باشند، چه روي ديوارها يا بام يك ساختمان، قادر  پرجمعيت كمك مي كنند. گياهان چه روي زمين

غبار، توليد اكسيژن و خنك كردن شهر در ماه هاي گرم تابستان (به دليل خاصيت  هستند عالوه بر جذب گرد و

سـطوح   داده اند سايه انـدازي روي  بررسي ها نشان بز و فضايي طبيعي كمك كنند. به گسترش نماي س )تبخير

اسـتفاده از گياهـان اسـت. بـام      خارجي بنا، از عايق بندي هاي داخلي موثرتر است. يكي از راه هاي سايه اندازي

ل حـرارت سـقف بـا    براي بنا عمل كنند چرا كه از تباد هاي سبز پتانسيل آن را دارند كه به عنوان عايق حرارتي

گياهـاني   اين ويژگي مي تواند با استفاده از يك اليه خاك متخلخل و انتخاب .محيط بيرون جلوگيري مي كنند

حرارت داخل ساختمان در فصول  از گونه پهن برگ ها افزايش يابد. در حقيقت پوشش سبز روي بام از هرز رفت

فصول گرم مي شود، همچنين با ممانعت از جذب گرمـا   رسرد جلوگيري كرده و مانع بازتاب گرما به همسايگي د

انرژي كمتري براي خنك نگه داشتن فضاي داخل صرف مي شود.بر اساس  توسط سطح وسيع سقف در تابستان،
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 درجه سـانتيگراد از بيـرون   4،  3فضا هايي كه در زير يك بام سبز واقع مي شوند حداقل  مشاهدات انجام شده،

درجـه سـانتيگراد    80،  60 گرم تابستاني، درجه حرارت يك سقف معمولي مي تواند تـا در يك روز  .خنك ترند

درجـه سـانتيگراد بـاالتر نخواهـد      25باشـد، از   افزايش يابد، اما دماي همين سقف وقتي با چمن پوشـيده شـده  

شيشـه بـه   سانتيمتر) برابر با عايق پشم  40تا  20چمن (حدود  سانتيمتري با پوشش20يك اليه زيرسازي .رفت

دارد. آشكار است با داشتن بامي سبز در هزينه هـاي مربـوط بـه صـرفه جـويي در       سانتيمتر كارايي 15ضخامت 

بازتـاب   باغ بام ها به عنوان عايق صوتي هم عمل مي كنند. در سـطوح سـخت   هم كاسته مي شود. مصرف انرژي

جذب مي شـود. همچنـين    رويش، صدا صدا شديدتر است در حالي كه با وجود يك سطح نرم از گياهان در حال

تابش مستقيم اشعه فرابنفش مانع از نوسانات  داراي اثرات سودمندي براي سازه ساختمان است و با جلوگيري از

هاي سبز طول عمري دو برابر بيشتر از بام هاي متداول  تخمين زده مي شود بام شديد دمايي مي شـود. 

به طور معمول دسترسي به بـام محـدودتر اسـت، يـك بـاغ روي بـام، از       اينكه  از طرف ديگر و با توجه بهدارند.

 نسبت به يك باغ در روي زمين برخوردار است و كمتر ممكن است گياهان كاشته شـده توسـط   امنيت بيشتري

  .افراد بي توجه لگدمال يا چيده شوند

 : از ديگر مزاياي بامهاي سبز مي توان به موارد زير اشاره نمود

 به دليل قراردادن حياط و پاسيو –ايي سازگار و مطبوع براي كاربران ساختمان تامين فض •

 امكان پرورش ميوه جات، سبزيجات و گلها •

بويژه  –كاهش بار گرمايش (با افزودن توده و اليه عايق حرارتي) و سرمايش بنا (از طريق سرمايش تبخيري)  •

ستم گرمايش غيرفعال خورشيدي عمل نمايد. بر اساس اگر بصورت شيشه اي بوده و بعنوان گلخانه و يا سي

از دانشگاه تورنتو انجام يافت، نشان داده شد كه بامهاي سبز  Brad Bassتوسط  2005پژوهشي كه در سال 

 مي توانند اتالف گرمايش و مصرف انرژي را در زمستان به مقدار قابل توجهي كاهش دهند. 

 هوايي شهريكاهش اثرات گرمايش و تغييرات آب و  •

 افزايش محدوده زندگي (بامهاي سبز مي توانند بعنوان فضاي تفريح، استراحت مورد استفاده قرارگيرند.)  •

 كاهش سيالب •
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 هوا CO 2تصفيه هوا و كاهش  •

 dB3وارد ساختمان مي شود و از آن خارج مي شود به ميزان  dB18كاهش و تعديل شدت صداهايي كه تا  •

 يا بيشتر

 ش زيستگاه جانداران در مناطق مسكونيافزاي •

 بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم كردن يك فضاي سبز زيبا •

مضر و صدمات آب  UVباال بردن طول عمر غشاي بام (دو يا سه بار بيشتر) با محافظت از آن در برابر اشعات  •

 و هوايي

 افزايش ارزش ملك •

 معايب بامهاي سبز

 ستفاده از بامهاي سبز به شرح زير است:برخي پيامدهاي منفي ا

نياز به تقويت سازه بامهاي موجود براي استقرار بام سبز و وجود اين حقيقت كه اغلب اين بامها براي حضور  •

 انسان طراحي نمي شوند. 

 رد.كه نياز به بررسي دا در برخي موارد، تطبيق طراحي اين بامها با شرايط اقليمي منطقه كاري دشوار است. •

بامهاي سبز همچنين نيازمند معيارهاي سازه اي قابل قبول مي باشند. بسياري از بامهاي موجود، بدليل بار  •

وزن ملزومات خاك و گياهان براي دارابودن بام سبز مناسب نيستند. (در اين بين يك دال بتني در تبديل به بام 

  سبز بسيار كاراتر از دالهاي چوبي يا فلزي است).

 زسبـ بامهاي انواع

بسـته بـه عمـق     "گسـترده يـا وسـيع   "و  "نيمـه متمركـز   "، "متمركز و فشرده"بامهاي سبز مي توانند در انواع 

متوسط كشت و ميزان تاسيسات مورد نياز طبقه بندي شوند. بامهاي سنتي سبز كـه نيازمنـد عمـق متعـارفي از     

 .هستند ن بام هاي سبز متمركز مطرحخاك براي رشد گياهان حجيم و چمن معمولي مي باشند، به عنوا
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اين نوع بامها نيازمند آبياري، كوددهي و ساير مراقبتها مي باشند. در مقابل، بامهاي سبز وسيع يـا گسـترده، بـه    

سال هرس عنوان سيستمهاي خودنگهدار در نظر گرفته شده و به حداقل تاسيسات نگهداري، شايد تنها يكبار در 

يا كوددهي براي افزايش رشد گياهان، نياز دارند. اين نوع از بامهـاي سـبز مـي تواننـد در اليـه بسـيار نـازكي از        

 (اغلــــب از كودهــــاي آلــــي بــــا فرمــــول ويــــژه اســــتفاده مــــي شــــود)، قــــرار گيرنــــد.   "خــــاك"

انند به عنوان يـك  بدين ترتيب بام هاي متمركز، محيط كشت ژرف و عميقي دارند و در دسترس هستند (مي تو

اسـت كـه در بـاالي يـك      Manulifeفضاي باز در نظر گرفته شوند). مثالي از يك بام سبز متمركز، بـام مركـز   

ساله اي كه در جاي مناسبي با درختان بـالغ و تنومنـدش، مسـتقر شـده      25پاركينگ قرار گرفته است. بام سبز 

عمقي دارد و معموالً قسمتي از يك سيستم بامي و  است. در مقابل، بام سبز گسترده، محيط كشت سطحي و كم

قسمتي از ساختار ساختمان سبز مي باشد. يك بام سبز گسـترده بـه طـور كلـي در دسـترس و مـورد اسـتفاده        

 كاركردي نيست.

سـاخته   1998نمونه اي از يك بام سبز گسترده مي باشد كه در سال  Mountain Equipmentبام شركت 

 شده است.

ديگر در خصوص بامهاي مسطح و شيبدار است. بامهاي سبز شيبدار، مشخصه برجسـته بسـياري از    طبقه بندي 

. چرا كه تخت مي باشند   اسكانديناويايي هستند كه نيازمند طراحي ساده تري در قياس با بامهاي  ساختمانهاي

ي و زه كشي كمتري نسبت به شيب بام كاهش خطر نفوذ آب از طريق سازه بام را با استفاده از اليه هاي آب بند

   بام تخت موجب مي گردد.

مناسب خود را داشته باشـد،   به منظور اينكه به مرور زمان اليه خاك كيفيت:   خمين ضريب تصفيه اليه هات 

وارد مي شود كه اين عمل بـا اضـافه كـردن     به هنگام تخمين حجم خاك الزم ، يك ضريب تصفيه در محاسبات

امروزه در بسـياري از كشـورهاي جهـان گـروه هـاي       درخاتمه يادآور مي شودگيرد. ميدرصدي از خاك صورت 

ساخت و اجراي اين گونه بام ها فعاليت مي كنند و تحقيقات گسترده يـي در مـورد نـوع     متخصص بسياري براي

 گياهي مناسب روي سقف در مناطق اقليمي مختلف صورت مي گيرد. پوشش
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 ره برداري از نتايج تالش ديگران نبوده و در اين زمينه به طور جدي تر به جلومنتظر به چه خوب است كه صرفاً 

بهتري خـواهيم داشـت.    گام برداريم. وقتي بدانيم بر فراز سرمان بامي سبز گسترده شده است، بدون ترديد حس

ه حسي سبز را از اقتصادي، بسياري موارد از جمل شگفت انگيز است كه با وجود مزاياي بسيار و تنها با توهم سود

  دريغ مي كنيم. هاي آتيخود و نسل 

ايـن   و مهـم تـر از آن فاقـد هويـت بـودن      تبريزيد در حاشيه شهر هاي بزرگ همچون شهرك هاي جد احداث 

بهره گيـري از بـام هـاي     .شهرك ها، نيازمند جذابيت ها و تازگي هايي است تا براي ساكنان ايجاد جذابيت كند

فرهنگي شهرك هاي اقماري را كـاهش دهـد.    يد بتواند حداقل يكي از مسائل اجتماعي وسبز با رعايت اصول شا

براي ساكنانش بازي مي كند و مي توانـد بـا داشـتن آسـماني      شهرك هاي سرد و بي روحي كه حكم خوابگاه را

 . باشد سبز، شهري متفاوت
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