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  (Green Roofs) بام هاي سبز
  13/8/89:تاريخ پذيرش مقاله                     15/7/89:تاريخ دريافت مقاله
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  چكيده
محـيط   (و مصـنوعي  )محيط طبيعي، اجتماعي و اقتصادي( نماد جغرافياييدو شهرها از امروزه 
ر تكـاپو بـراي   بشر امروزه در پي فعاليـت هـاي روزانـه و د   . مند هستند بهره )معماري -انسان ساخت 

گذران زندگي روزمره و معاش خود  و در جهت احداث مسكن، چه به عنوان سرپناه و چه به منظـور  
  سرمايه گذاري، مسمترا اين دو نماد را تغييـر شـكل مـي دهـد و محـيط زيسـت شـهري را دگرگـون         

شـهرك هـاي    در اين فرايند فضاهاي سبز،  باغ ها و جنگل ها تبديل به آسمان خراش هـا و . سازد مي
گزين سيماي ساختماني شهرها كـه روزگـاراني    آهن و آجر ، سيمان و سنگ جاي. مسكوني مي شوند

شهر . عالوه بر تامين محل سكونت انسان چشم اندازي سبز و زيبا در اختيار وي قرار ميداد شده است
به طبيعت خـود   نشينان امروزي گاهي كه به درون خود مي نگرند با احساس خالئي عميق از دستيابي

در مقابله با اين مشكل، بشـر از گذشـته هـاي دور بـه      .را به دور از آسايش و آرامش راستين مي يابند
و تغيير چشم انداز  دوباره با طبيعت حلي مناسب براي آشتي ها به عنوان راه هاي سبز يا باغ بام ايجاد  بام

هاي شهري  روح ساختمان اي بال استفاده و بياستفاده از فضاه واقع بام سبز در .روي آورده است شهري
اين امر عالوه بر جنبه زيبائي شناختي شهر موجب تلطيف هـوا  . باشد ايجاد لكه هاي سبز مي در جهت

  .گردد بهبود محيط زيست ساكنان شهر مي هوا و نهايتاً و كاهش آلودگي) در مقياس ميكرو كليما(
  

  واژه هاي كليدي
   اغ بام، سيماي شهريبام سبز، معماري سبز، ب 
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  بام هاي سبز:  مقدمه
  
  
  
  
  
  

  

و زمين هاي زراعـي   پيراموني از بين رفتن محيط هاي طبيعي ها منجر بهشهر گسترش فيزيكي
تمان در برابـر  بمنظور حفاظت سـاخ  ي مسطح با هزينه زيادبام هاهاي شهري  در ساختمان. شده است

هاي تخت معموال فاقد مالحظات زيبـايي   بام .اند باران و برف و نگهداري لوازم مكانيكي طراحي شده
داشـته  شناسانه معماري بوده و بنابراين نمي توانند در اغناي ارزش زيبايي و معماري ساختمان نقشـي  

اختمان مـي بخشـند و   شـهر، يـا محـدوده سـ     سيمايزمخت و خشن به جهره اي سطوح اين  .باشند 
نقـش مهمـي در   مصـنوعي  ي سـبز  هاايجاد و توسعه فضا ].1[ نيازمند سيستم دفع آب باران نيز هستند

بسياري . گزيني براي محيط طبيعي از بين رفته در هنگام ساخت و ساز است جايداشته و  بشرزندگي 
زمين بـه وجـود آمـده انـد، از     از فناوري ها و فعاليت هاي جديد به منظور كاهش تاثير انسان بر روي 

گزين ، استفاده موثر از منابع طبيعي ، كشاورزي بدون استفاده از مواد صـنعتي   جايهاي انرژي : جمله
فضاي براي پايدار ساختن  مديران شهري بام هاي سبز بخشي از تالش. و سبز پوش كردن پشت بام ها

 انسـان  ]. 2[ شهري مـي باشـد  زيست محيط مشكالت حل شهرها و يكي از راه حل هاي مدرن براي 

زده  غـم  و زمخـت  مسكوني هاي بلوك به را طبيعي حس و روح  دارد سعي ، امروزي نشين آپارتمان
 دهد پيوند مدرن تكنولوژي مظاهر با نحوي به را سرسبز و زنده طبيعت تا كند مي سعي او . برگرداند

 بسيار و كمياب شهرها در سبز فضاي ايجاد يبرا زمين از سوي ديگر .نمايد بديع خلق و زيبا مناظر و

بام سبز از جملـه   .كرد استفاده ها خانه بام مانند استفاده سطوح بال از در اين حالت ميتوان .است گران
كه تحت فرايندهاي طبيعي شكل مي گيرد و در سال هـاي اخيـر در    فناوري هاي زيست محيطي است

گرفتـه و واحـدهاي مسـكوني، سـاختمان هـاي اداري،      بسياري از كشورهاي جهان مورد توجـه قـرار   
بـام سـبز   . آموزشي، درماني، زيارتي، فضاهاي تفريحي و ورزشي را در نواحي شهري پوشش مي دهـد 

به هم پيوسته از پوشش گياهي با رشد متناسب، يـك اليـه زهكشـي مطلـوب     است شامل مجموعه اي 
  . ف را پوشش مي دهدكه سق) نفوذ ناپذير(جهت تخليه آب و يك عايق ضد آب 
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  بام سبزتعريف  -2

يك بام سبز، بامي است كه مقدار يا تمامي آن با پوشش گياهي و خـاك، يـا بـا محـيط كشـت      
را مد نظر قـرار   "معماري سبز"هايي كه مفاهيم  براي بام گهگاهلفظ بام سبز . روينده، پوشانده مي شود

بام سبز در واقع بامي ]. 3[ رود مي صفحات فتوولتائيك، بكارهاي خورشيدي و يا  مي دهند، نظير پانل
تواند از بام پوشـيده از   تنوع گياهي چنين ساختاري مي. كنند است كه بر روي سطح آن گياهان رشد مي

. چمن مصنوعي تا باغ بامي باشد كه با گياهان مـورد اسـتفاده در طراحـي منظـر پوشـيده شـده اسـت       
بام در شرايط  روح پشت در برابر محيط خشن و بي بتوانندياهاني است كه سبزپوش كردن بام نيازمند گ

نوع گياهان انتخابي بسته بـه نـوع آب و هـوا و شـرايط     . و غيره مقاومت كنند توفانزدگي،  آبي، يخ كم
  .اقليمي، متفاوت است

 /تيتفاوت چنداني با بام هاي معمول نداشته و شامل عايق رطـوب  هاي سبز باماجرايي  جزئيات
مصـالح و عناصـري    پروژه هاي بام سبز نيازمنـد  .حرارتي، پوشش ضد آب، ماسه و درزپوش مي باشد

هاي تعريـف   مطابق استانداردرا نگهداري گياهان  وزهكشي رطوبت  /هستند كه بتوانند عمل نگهداري
زه ي سـا هـا  محدوديت است كه ازنماهاي سبز ايجاد  تكنولوژي ديگر، .در ساختمان فراهم آورند شده

  .هاي سبز برخوردار بوده و در مقابل، تنوع گياهي كمتري دارند ي كمتري نسبت به باما
نقش عمده بام سبز در مديريت آب هاي ناشي از بارندگي، بازيافت آب، كاهش اثرات گازهاي 

، محافظـت از پوسـته   )گياهـان و جـانوران  (گلخانه اي، تنوع زيست محيطي درموجودات زنده شهري 
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جلوگيري از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ، بهبود و تلطيف هوا، كاهش دما، معتـدل نمـودن   زمين، 
ش الكترومغناطيس ، بهبـود كيفيـت   بري از آتش سوزي ساختمان ها، كاهش نفوذ تايگوهواي گرم، جل

چشـم انـدازهاي زيبـاي شـهري، مطبوعيـت و مطلوبيـت        داقليمي و ايجاد تهويه مطبوع در شهر، ايجا
اي شهري، پاكيزگي و كاهش آلودگي هوا، ذخيره انرژي ، كاهش آلودگي صـوتي كـاهش هزينـه    فضاه

هاي مربوط به نگهداري و تعويض سقف ساختمان ، ايجاد محيطي آرام در نواحي پر ازدحام شهري و 
و ) كشـاورزي (هاي تفريحي، بـاال بـردن امنيـت غـذايي شـهر       افزايش فضاهاي جديدي براي فعاليت

   ].4[چشمگير است  عنوان آزمايشگاهي جهت انواع پرروژه هاي تحقيقاتي و آموزشيهمچنين به 
  

  هاي سبز تاريخچه كاربرد بام -3
سـال پـيش و بـر      2500  ها درروي سقف و كشت بر روي آن توسط ايراني باغچهايجاد ايده 

از مـيالد مسـيح   سـال قبـل    600 هاي سـبز  همچنين بام .ها به كار گرفته شده استروي بام زيگورات
 باشـند كه در هوا معلـق  نبودند هايي  باغدر واقع باغ هاي معلق بابل . توسط مردم بابل ساخته شده بود

بـه   هـا ايـن بـاغ   . روي بام ها و مهتابي هاي چند ساختمان قرار داشـتند  فضاهاي سبزي بودند كهبلكه 
هـا و سـبزي و    اد و دلتنگ كوهبراي همسرش كه شاهزاده خانمي از م )نصرال بخت(نبوكد نزر  دستور

اين كوه در . دستور داد كوهي بسيار بزرگ با ابعاد عجيب بسازند وي. خرمي زادگاهش بود، ساخته شد
بام داشت و هريك بر ستون هايي بنا شده بـود   5متر بود كه  120واقع ساختماني چهارگوش با ارتفاع 

  .ده و توسط تلمبه هاي آبي، آبياري مي شدندها انبوهي از چمن، گل و درخت ميوه كاشته ش كه در آن
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www.google.com/search?q=suspended+gardens+of+babylon+photo&rls=com  
  

هايي از باغ بام بوجود آمد كه اكثراً توسط دولت  رنسانس نيز در فرانسه و ايتاليا گونه عصردر 
ميالدي يك آلماني تـراس خانـه خـود را     1600ال در س .گرفت هاي عمومي شكل مي و در ساختمان

رواج در آلمـان و روسـيه    1875تـا سـال    تبديل تراس و بام به بـاغ اين فرايند تبديل به باغچه نمود و 
توسـعه  . در قرن بيستم بودند سبز هايگرا و ايجاد كننده باملوكوربوزيه و رايت پيشگامان طبيعت. داشت

تـري بـه خـود گرفتـه      در اروپا و آمريكا سرعت بيش به ويژهاخير  هاي ها در سالفضاهاي سبز بر بام
مبحث زيبايي شناسـي معمارانـه، پاسـخگويي بـه عـواملي      بر  عالوه توجه به اين امريل عمده دل. است

طبيعي ساختمان، استفاده از فضاي مرده بام در جهـت  ) و صوتي حرارتي، رطوبتي(سازي  همچون عايق
سطوح چشم نواز در نما، تلفيق ساختار مصنوع با طبيعت، كمك بـه كـاهش    دايجا ،خلق فضاي دلپذير

طراحـي   از ديـدگاه مهندسـي سـازه،   . افزايش نسبت اكسيژن هوا و غيره مـي باشـد   ،هاي جوي آلودگي
 .آسا و آب باران مي گردد صحيح بارانهاي سيل افزايش پايداري و مديريت ساختمان با بام سبز منجر به

هاي كاربردي  پتانسيل در سيستم بام سبزچندين شهر در اروپا وامريكا،  شهرداراني از در يك نظر خواه
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  كارگيري اين سيستم در شهرها، از هزينـه انـرژي كاسـته و بـه كـارايي مفيـد محـيط        ه زيادي نهفته و ب
هاي سبز به مساحت قابل ساخت يك پروژه افزوده و مكان هاي جديدي براي  همچنين بام. مي افزايد

تشويق و حمايت هاي بي دريغ شـهرداران در ايـن بـاب منجـر     . فراهم مي آورد يجتماع درون محيطا
طراحـي، گياهكـاري و    ايـن تكنولـوژي در  كـارگيري  ه به مزاياي ب هاشده است كه صاحبان ساختمان 

بـر اسـاس برآوردهـاي موجـود،     . آن پـي برنـد  ناشي از ارزش افزوده  وتخصيص و ساخت باغ بام ها 
   ].5[ بام سبز مي باشندبه گونه اي هاي آلمان،  درصد از كل بام 10حدود  امروزه

در دهـه   سيسـتم ايـن   .هاي سبز مدرن از سيستم اليه هاي پيش ساخته تشكيل مـي شـوند   بام
 گسـترش و امريكـاي شـمالي   بسياري از كشـورهاي اروپـا    در به سرعت واختراع شد در آلمان  1960
  ]. 6[يافت 

  
  ي سبزساخت بام ها - 4

از نظـر  بـام هـاي سـبز     .اسـت  و دانش خـاص آن  ساخت انواع باغ بام ها نيازمند برنامه ريزي
فراتـر از   نيازمنـد فنـاوري  پيـاده   هاي مسير و تعبيه قابليت نگهداري و كنترل وزن خاك، باران و برف

  :قسمت تشكيل شده است سهاز  يك بام سبز .مي باشدمهندسي بام معمول سيستم 
ها وجود دارد و بر روي آن  تمان يا آن چيزي كه هم اكنون بر بام همه ساختمانسقف ساخ -1

يا اسفالت يا ايزوگام يا هر عايق ديگر كشيده شده و احيانا روي آن موزاييك قيرگوني،  عايق مثل اليه 
   .شده استسنگفرش 
ك و گياهان و سقف و عايق رطوبتي را از اليه خا استباغ بام كه يك اليه محافظت كننده  -2
   .كند جدا مي

 ].7[ گيـرد  خاك و كود و سيستم آبياري باغ كه هر كدام با دقـت در محـل خـود قـرار مـي      -3

شـود، داراي عمـر بسـيار طـوالني هسـتند كـه ايـن         استفاده مي "باغ بام"موادي كه در ساخت          
 50تـا   30دگاري آنهـا بـين   مان .اي نداشته باشند شود نيازي به تعويض دوره خصوصيت آنها، باعث مي

را براي باغ بـام هـا در نظـر مـي      مشخصه مقياسدو تجهيزات كارخانه هاي سازنده  عموما. استسال 
كارگيري هريك از اين مشخصه هـا بـه   ه ب. وسيع /فشرده، و بام هاي گسترده  /بام هاي متراكم  :گيرند

هزينه براي ساخت و نگهـداري آن بسـتگي   تعريف نوع استفاده از باغ بام، تنوع گياهي مدنظر و ميزان 
 وتـر  سيستم هايي كه براي ساخت بام سبز طراحي شده اند سـبك وزن ، نيازمنـد رسـيدگي كـم    . ددار

آسـا و ناگهـاني، آب بـاران را     هـاي سـيل   در هنگام بارش باران مصالح به كار گرفته شده. بادوام هستند
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هـاي   شـيوه . دهـد   قوع سيالب را كاهش مـي جذب كرده و با كم كردن سرعت آب جاري شده، خطر و
از  كـرده حفظ  را و رطوبت موجود در خاك رساندهبه حداقل  را، مصرف آب باغ بام ها جديد آبياري
زه كشـي  شـبكه  سپس و ابتدا اليه عايق رطوبتي در هنگام ساخت، ].8[جلوگيري مي كند تبخير سريع 

رشد كامال مناسب براي موفقيـت بـام سـبز    يك محيط ايجاد  .مناسب بر روي پشت بام نصب مي شود
اين محيط بر خالف خاك زراعي طبيعي كامال متناسب با محـيط طراحـي شـده و بـه      . ضروري است

پوشـش هـاي گيـاهي    . در نهايت گياهان كاشته مي شوند . هنگام خيس شدن خيلي سنگين نمي شود 
هاني كه براي اين منظور استفاده مي شـوند  گيا .در برابر سرما و گرما مورد استفاده قرار مي گيرد وممقا

  ].9[ گياهان چند ساله علفي ، گلها ، علف هاي وحشي و خزه مي باشند شاملمعموال 

سال اخير به علت كشف مواد تركيبي جديد و ساده شدن مراحل سـاخت بـاغ بـر روي     15در 
مواد جديـد   پيدايشوژي و با پيشرفت سريع تكنول .بام ،اين كار به يك صنعت پر رونق بدل شده است

توان بر روي بام هر خانه ، آپارتمان ، اداره، مدرسه، بيمارستان و هر ساختمان ديگري يك باغ زيبا  مي
فضاي بال استفاده روي بام كه هميشه در معرض تابش آفتاب  از و با گياهان كوچك وبزرگ ايجاد كرد

توانند مورد اسـتفاده   ات مختلف شبانه روز مياين باغ ها در ساع .بهره جست است، با هزينه اي اندك
با توجه به اينكه ايجاد و احداث فضاي سبز در شهرها بـه علـت كمبـود زمـين و      .ساكنين قرار بگيرند

هـا و خيابـان هـا اشـغال      ها توسط ساختمان بسيارهزينه بر و گران است و اكثر زمين قيمت باالي آن،
 .آن بازگردانـد  بـه  مي توان طبيعت تسخير شده توسط شهر را با تبديل بام ساختمان به باغ شده است،

بـه  . هاي زيست محيطي مـي باشـد   احداث باغ بام راه حل موثر و ارزاني براي كاهش آلودگي همزمان
هر متر مربع فضاي سبز در سال حدود نيم كيلوگرم از آلودگي هاي معلق در هـوا  موجب يك بررسي، 

  .]10[ را گرفته و تصفيه مي نمايد

  
   هاي سبز بام    انواع  -5

بسته به عمـق متوسـط كشـت و ميـزان      ،باغ بام ها را بر اساس سيستم اجراييهاي سبز يا  باغ
  :تاسيسات مورد نياز به سه دسته اصلي تقسيم مي كنند

   Extensive سيستم گسترده -الف
   Intensive سيستم متمركز -ب
   Planter Box  سيستم مدوالر يا جعبه گياه -پ
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  سيستم متمركز               سيستم مدوالر يا جعبه گياه                 سيستم گسترده              
  

  : Extensive سيستم گسترده -الف
  .يا بام سبز استفاده مي شود Green Roof واژهاز براي سيستم گسترده  -
 .كم نيز شناخته مي شوداين سيستم به نام مقطع كم ارتفاع يا اجرا با ضخامت  -

 .اين نوع بام سبز فقط شامل يك يا دو نوع گياه و محيط كاشت كم عمق مي باشد - 

 .نظر باشد به كار گرفته مي شود كه حداقل بار وزن مد معموال اين سيستم براي زماني  -

   .به طور اخص، فقط پرسنل نگهداري و تعمير به اين نوع بام دسترسي دارند  -
 .دار احداث مي شود بام مثل چمنهاي نروژي، بر روي بامهاي مسطح و شيباين نوع 

 .ميلي متر استفاده مي شوند 100تا  40 ريشه عمقا ب يگياهاناز در اين سيستم معموال   -

 .كيلوگرم بر متر مربع در حالت اشباء مي باشد 100تا  50حدود بار نهايي بام تقريباً بين  - 

در شـيب   .شيب توصيه مي شـود %  20تا  10دار در اغلب مكان ها  در مورد بام هاي شيب  -
 .نياز به استفاده از زهوار و ابزارهاي ضد فرسايش وجود دارد% 30حداكثر 

 سـاختمان سـبز   سـاختار  از و قسمتي از بام و معموالً قسمتي عمقي دارد كم سطحي و كشت محيط- 

 .مي باشد

  .نيست خاص استفاده كاركردي و مورد عموم بوده سدر دستر طور كلي بام سبز گسترده به يك -
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  جزئيات اجرايي سيستم گسترده
  

  نمونـه اي از يـك بـام سـبز گسـترده     ) تصوير زير(  Mountain Equipmentبام شركت -
  .ساخته شده است 1998مي باشد كه در سال 

  

  

  

  

  

  : Intensive سيستم متمركز -ب
  .يا باغ بام استفاده مي شود Roof Garden براي سيستم متمركز واژه  -
   .اين سيستم به نام مقطع عميق يا باغ بام نيز شناخته مي شود -

نيازمند عمق متعارفي از خاك براي رشـد گياهـان حجـيم و چمـن      سيستم متمركزهاي  بام  -
  .معمولي مي باشند

  .شود طراحي مي ك پاركي باشد و مشابه مي از گياهان انواع مختلفي بام سبز شامل اين نوع از - 
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  جزئيات اجرايي سيستم متمركز

نماهايي مي باشند كه اين موضوع، به ويژه  هاي سبز داراي درختان بزرگ و آب برخي از بام -
  .به تقويت اساسي سازه دارد نياز ،براي بام هايي كه دسترسي عمومي نيز داشته باشد

  .ها مي باشند ر مراقبتاين نوع بامها نيازمند آبياري، كوددهي و ساي -
  
  
  
  
  

  

   Planter Box  سيستم مدوالر يا جعبه گياه -پ
تر بام سـبز را مـي پوشـاند،     در جعبه هاي مخصوصي كه تمام يا بيش اندر اين سيستم گياه -
 .دننگهداري مي شوكشت و 

در  .غير مدوالر محيط كاشت يك اليه پيوسـته بـر روي بـام سـبز مـي باشـد       هايدر سيستم -
  .يستم مدوالر اين محيط ناپيوسته استس
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  سيستم مدوالر يا جعبه گياه

  

  

  

  

  

  Planter Box    جزئيات اجرايي سيستم مدوالر يا جعبه گياه

دار  بامهـاي سـبز شـيب   . دار است مسطح و شيب به ها بام تفكيك ،طبقه بندييك شيوه ديگر 
اويايي هستند كه نيازمنـد طراحـي سـاده تـري در     هاي اسكاندين مشخصه برجسته بسياري از ساختمان

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                                              148                                  10، شماره محيط فصل نامه جغرافيايي آمايش

 

بـا اسـتفاده از    ،خطر نفوذ آب از طريق سـازه بـام را    را شيب بامزي. هاي تخت مي باشند با بام مقايسه
   ].11[كاهش ميدهد  ،تري نسبت به بام تخت بندي و زه كشي كم اليه هاي آب

  
  ديوار سبز - 6

  :ميشود دو گروه اصلي تقسيمكه به  وجود داردنيز ديوارهاي سبز عالوه بر بام هاي سبز، 
  نماهاي سبز -الف
 .ديوارهاي اكسيژن ساز -ب

در اين سيستم گيـاه   .در اين سيستم گياه بر روي سطح نما حركت مي كند :نماهاي سبز -الف
شروع به بـاال رفـتن از سـاختمان     )در يك بستر خاكي(كه ريشه در زمين دارد رونده و يا پيچ در حالي

  .سازه اي حمايت كننده هم در نظر مي گيرند ديوار، اخيرا براي نماي سبز. كندمي 
  :خود به دو دسته سيستم هاي فعال و غير فعال تقسيم مي شوند :ديوارهاي اكسيژن ساز -ب

در ايـن سيسـتم از   .اين سيستم ها جديد ترين نوع ديوارهاي سبز مي باشند :سيستم هاي فعال
اين ديوار ها بر مبناي .هان در سيستم تهويه هواي ساختمان استفاده مي شودهواي توليد شده توسط گيا

واترلـو   ي در شـهر علم تصفيه هواي بيولوژيكي با واسطه گياهي بر مبناي تحقيقـاتي كـه در بيمارسـتان   
ديوارهاي سبز با فيلتر بيولوژيكي، ظرفيت تصفيه هوا را افزايش مـي   .پايه ريزي شده است انجام شده،

و سيستم تهويه هوا با مكـش از   هاي طبيعي موتورهاي تصفيه كننده و پاك كننده هستند پوشش .دهند
  .ريشه سيستم عمل مي كند

حركت هوا از ريشه ها بـه درون سيسـتم تهويـه     نقشي درهيچ كه عمال   :ديوار سبز غير فعال
 .مشـخص نيسـت  لمـي  تاثير سيستم غير فعال بر روي كيفيت هواي ساختمان از نظر ع .ساختمان ندارد

بعضي از ديوار هاي سبز پشت شيشه محافظت مي شوند تا نسبت به آنچه در ديوارهاي غير فعـال رخ  
در ديوار غير فعال مكانيزمي براي گردش هـوا  .تري داشته باشند  مي دهد، جريان هواي قابل پيش بيني

 حد امكانردش هواي آزاد تا آنها به صورت باز نگهداري مي شوند تا بهبودي نسبي در گ. وجود ندارد
  .ايجاد كنند

ديوارهاي اكسيژن ساز، سازه اي مستقل دارند كه جدا از نماي اصلي ساختمان و در فاصـله اي  
جزييات مختلفي براي طراحي اين ديوار  .نزديك به آن قرار مي گيرد و توسط ساختمان مهار مي گردد

گيـاه بـر روي ديـوار و شـكل قالـب هـاي        تر مربوط بـه چگـونگي نگهـداري    كه بيش ها وجود دارد
  ].12[ميباشد نگهدارنده سيستم
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  بام    اجزاء باغ  -7
يا شـركت  توليدي هر موسسه . دسته بندي اجزاي اجرايي باغ بام ها بسيار متنوع و وسيع است

   .كند و رقابت در بازار اجزاء قابل نصب را دسته بندي ميخود خاص بازرگاني با توجه به رويكرد 
  

  بندي كلي اجزاء باغ بام قسيمت
  :توان تقسيم بندي كرد مي دسته كلي 5بام را به  باغ دسته بندي هاي تجاري اجزاء از همه فارغ

  Plant layer اليه پوشش گياهي -
  Growing medium  محيط كشت -
  Drainage layer اليه زهكش -
  Protection layer اليه محافظت -
  Roof construction ساختار سقف -
  

   اليه پوشش گياهي - 7- 1
هايي از قبيـل آب   با محدوديتله أمسهر گياهي مي تواند روي بام گذاشته شود اما اين  اگرچه

 از آنجايي كه بـام . و هوا، طراحي سازه اي و هزينه نگهداري و تصورات طراح بام سبز مواجه مي باشد
كـم  نـد در خـاك   نوابتهستند كـه   انيگياههاي سبز تا حد امكان سبك طراحي مي شوند، اغلب شامل 

  .با مراقبت و نگهداري كم رشد كنندعمق و 
  

  محيط كشت - 2-7
محيط كشـت   .محيط كشت همان فضايي است كه گياهان در آن شروع به رشد و نمو مي كنند

ولي مـ به واسطه الزامات خاص سازه اي بايد وزن كمي داشته باشد به همين دليل نسـبت بـه خـاك مع   
كشت استفاده كرد كه حتي االمكان سبك بوده و  ي برايبايد از محيطدر اين حالت  .دارد هايي تفاوت

 يك مخلوط معمولي مركب از  .كيلوگرم در هر متر مكعب در حالت مرطوب باشد 900وزنش حدود 

تركيبي از چوب پوسـيده  ( گياخاك مصنوعي يك سومسنگ هاي متخلخل و  يك سومماسه، يك سوم 
  .حيطي مناسب را تشكيل ميدهدم) و كود نباتي
 

 اليه زهكش -3-7
اليه زهكش بين محيط كاشت و اليه محافظت قرار مي گيرد تا آب بتواند از هر جاي بام سبز  

مقدار زيادي آب باران را در خود نگه مي دارند معموال ها بام  .به سيستم زهكش ساختمان جريان يابد
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با اين حال هميشـه مقـداري آب اضـافي    . ي مي شودكه موجب كاهش فشار تحميلي بر سيستم زهكش
  :وجود دارد كه بايد به روش هاي زير تخليه شود

  به وسيله خود بام -الف
  ناوداني هاي مربوط به شيرواني ها -ب
  آبراه و كانال آب -پ

تعبيه كرد  خروجي يا يك خروجي و محلي براي سرريزكانال به منظور رعايت احتياط بايد دو
هـا   بـاالي آن در اي  از طريق نصب دريچهبايد خالي از هر گونه گياهي باشند و اين امر خروجي ها ( 

  .توري تراس استفاده نمودشبكه در تراس ها مي توان از يك  .)مي شود انجامبراي بازرسي 
به دست اطالعات بارش طريق انتخاب اليه زهكش مناسب، بر اساس بيشينه جريان آبي كه از 

گردد و از آنجايي كه اليه زهكش محيط كاشت و گياه را پشتيباني مي كند، مقاومت  ، انجام ميمي آيد
برخي از سيستم ها به سادگي اليه اي قطور از خاك انبساط يافتـه را بـه     .فشاري آن بايد مناسب باشد

هاي بام سبز از يك حصير زهكش پالستيكي موجدار با الگوي سـازه اي   اما اكثر شركت .كار مي برند
 20حداقل ضخامت اليـه زهكـش   . استفاده مي كنند Landscape Pavers شابه كارتن تخم مرغ يام

اليه زهكش  .ندنعايق اضافي را تامين كاليه ند يك ني ضخيم تر مي تواهاميلي متر مي باشد، اما حصير
  :باشد به شرح زير خود مي تواند مجموعه پيچيده اي از اليه هاي ديگر

  

  : Filter Layer اليه صافي -الف
كنـد   دارد كه رطوبت را از محيط ريشه ها دور مي قرار اليه زهكش فيلتري كشت و در بين محيط

در سيسـتم   .اين فيلتر مي تواند شامل يك بافت پارچه اي باشـد  .و مانع از گنديدگي ريشه ها مي شود
  ايـن فيلتـر حتـي    .شـود  مي غير بافته شده استفاده "geo-textile"   يك يا دو اليه مدرن معموال از هاي

   .اي از شن و ماسه باشد و در اين حالت ممكن است با اليه زهكش تركيب شود تواند اليه مي 
 

  : Root barrier اليه مانع ريشه ها  -ب
و غشـاء سـقف    عـايق كـاري   به زدن آنها ها و آسيب ريشه خوبي از نفوذ كه به اي است اليه

در زيـر   اسـتفاده مـي شـود و    سيستم متمركـز  در تر بيش ا معموالًه ريشه اليه مانع. كند جلوگيري مي
  كـاري حرارتـي قـرار     بنـد نهـايي يـا عـايق     يـا آب  waterproof  زهكش و بالفاصله در باالي اليـه 

در پـروژه هـاي عمـومي كـه     وبيشـتر  از يك پوسته پلي اتيلن تشكيل شـده   اين اليه معموالً .مي گيرد
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ريشه هاي تهاجمي  هاي عميق و گياهاني با ريشه جاهايي كه است وترافيك عبوري و بار سقف زياد 
  .كاشته شده استفاده مي شود

  
          Drain board: صفحه زهكش  -پ

سه اليه است كه اليه بااليي عمل فيلتر را انجام مي دهد و آب اضافي را از قسمت  صفحهيك 
اليه وسطي كه به   .افظ ريشه ها عمل مي كنداين اليه همچنين به عنوان اليه مح .ها دور مي كند ريشه

 .شكل كاسه هاي مخروطي شكل است آب اضافي را از ريشه ها دريافت كرده و در خود نگه مي دارد
 باعث گردش هوا و جلوگيري از از طرفي كند و آب باران كمك مي Run-off سرعت به كاهش اين اليه

  .شود مي عايق غشاء و ديدن مانع از آسيب است كه اي ارچهفيلتر پ يك پاييني اليه .شود مي محيط گنديدگي
  

  اليه محافظت -4-7
را از نشـت كـردن و نفـوذ آب    و سيستم عايق كاري هايي است كه بام  پوششاين اليه شامل 

به طور مستقيم بروي غشاء قرار مي گيـرد و آن   Protection Board صفحه محافظ .حفاظت مي كنند
مـي توانـد باريكـه اي از بـتن      اين صفحه .ي و از شكست محافظت مي كندرا در طول عمليات اجراي

حسب ويژگي  عايق محكم، ورقه ضخيم پالستيكي، ورق مسي، يا تركيبي از اينها، بر از سبك، صفحه اي
هاي بام سبز لزوماً به صـفحه محـافظ احتيـاجي     برخي از سيستم  .هاي طراحي و كاربرد بام سبز باشد

  .ت از اليه مانع ريشه به جاي آن استفاده شودندارند و ممكن اس
  

  : Water Proofing غشاء بام يا اليه عايق كاري رطوبتيساختار سقف،  -5-7
غشاء هم به شـكل يـك اليـه يكپارچـه     . بام را از نشت كردن و چكه كردن محافظت مي كنند

مناسـب بسـتگي بـه     انتخاب يك غشاء .هاي بهم پيوسته ورقهضدآب استفاده مي شود و هم به شكل 
اخيرا برخي كارخانه ها محصولي توليد كـرده انـد كـه     .ايط بام، هزينه و سهولت اجرا و تعمير داردرش

  ].13[ ستا اليه مانع ريشه و غشاء را در يك اليه قرار داده
، بـه هنگـام   از دسـت ندهـد  به منظور اينكه به مرور زمان اليه خاك كيفيت مناسـب خـود را    

الزم ، يك ضريب تصفيه در محاسبات وارد مي شود كه اين عمل با اضـافه كـردن   تخمين حجم خاك 
  ].14[درصدي از خاك صورت مي گيرد

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                                              152                                  10، شماره محيط فصل نامه جغرافيايي آمايش

 

  :]15[ بطور كلي مي توان مطابق شكل زير نشان دادرا  هاي سبز اجزاي تشكيل دهنده بام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  هاي سبز آبياري بام - 8
 :داز دو منبع تامين مي شو هاي سبز مآب با

 آبياري مصنوعي -الف

 )آب باران(آبياري طبيعي -ب
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. روش دسـتي و روش اتوماتيـك  : شـود  استفاده مياز دو روش  آبياري مصنوعي باغدر  -الف
شود كه ممكن است يـك ايسـتگاهه يـا     روش اتوماتيك هم به دو صورت آنالوگ و ديجيتال انجام مي

 .خاك و ريشه ها تامين ميشود در هر دو روش رطوبت الزم براي .چند ايستگاهه باشد

آب مـازاد بـر    در ايـن حالـت،  شود  آب باران نيز براي تامين آب مورد نياز استفاده مياز  -ب
شـود و تـا دوره اي نسـبتا     رطوبت خاك از طريق اليه هاي تصفيه كننده آب و اليه زهكش ذخيره مي

گونه آب اضافي بـر روي اليـه ضـد     از سوي ديگر هر. طوالني آنرا از آبياري مجدد بي نياز مي سازد 
تواند پـس از تصـفيه    آب باران اضافي مي.رطوبت ريخته و از طريق شيب بام به بيرون انتقال مي يابد 

اليه عـايق بـام سـاخته    ). براي مثال در سيستم فالش تانك سرويس ها(شدن در مخازني ذخيره گردد 
  ].16[ به سقف جلوگيري مي كندشده از پلي پروپيلن فشرده از انتقال هر گونه رطوبت 

 
  هاي سبزبامبرخي گياهان مورد استفاده در  -9

Actinidia مي گردد نيز استفاده آن از ميوه دارد و استفاده زينتي -رونده اي باال هتچدرخ( كيوي(  

Trifoliata شبدر 

Aristolochia زاگرسي -رودباري -خزري چپقك 

Compsis  ژاپن و چينبومي شمال آمريكاو (اناري پيچ(  

Celastrus شمشاد 

Clematis الجوردي -بنفش  - سرخاز جمله  شش گونه دارد( گياهي چوبي و باال رونده(  
Cotoneaster  تاجيـك  -فيروزكـوهي  -مازنـدراني ( گونه درختچـه اي دارد  16شيرخشت-

  ..).تركمني و -هرمزي -مومي -خراساني -سكه اي -سياه-زاگرسي -لرستاني -برگ ساده -كرماني

Fortuynia در مناطق بياباني هم مي رويد( شب بو(  

Hedra حيـاط   -ها گونه ها و فرم هاي اصالح شده زيادي از آن نيز امروزه در پارك،  پاپيتال
  )ساقه رونده دارد و بسيار بردبار و سايه پسند است( منازل و باغ هاي گياه شناسي كاشته شده است

Homulus كه درشمال ايران و جنگل هاي ارسباران  استال رونده يك گونه علفي با،  رازك
  مي رويد

 Lonicera گل هاي زيبا و معطر دارد - شن -شونگ -پالخور، پيچ امين الدوله 

Parthenocissus درختچه اي باال رونده و هميشه سبز،  موچسب 
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Vitisberlandieri به نام گونه اي( رونده و ميوه دار درختچه اي باال، تاك - مو -انگور 
V.Sylvestris  دارد( 

Polygonum auberti ساله يا چند ساله گونه علفي يا بوته اي يك  35، علف هفت بند - بند واش  
Pyracantha گياهي است زينتي.در ايران يك گونه گياه درختچه اي خودرو دارد، خشتي شير 

Wisteria فش يا آبي بسيار زيبا درختچه اي است باال رونده با گل هاي خوشه اي بن، گليسين
  ].17[ و پيش رس

 

  ها بام سبز بر روي ساختمان مزاياي اثبات شده پشت - 10

  

  

  

  

  

  
و ديگر جنبه هاي محـيط زنـدگي   اقتصاد جامعه اكولوژي شهر،   رات زيادي دراثبام هاي سبز 

  :توان در سه گروه مزيتي به شرح زير تقسيم نمود را مي اين  اثرات .دارندشهر نشينان 
  

  ] 18[ مزاياي اكولوژيك
1  

 بهبود شرايط
  تيكيكروكليمام

به دليل توليد رطوبت و ايجاد هواي خنك باعث مناسب تر شدن شرايط 
  مي شوندها ميكروكليما 

  كاهش آلودگي صوتي  2
دسي بل كاهش و عايق بودن  3يك پشت بام سبز گسترده انعكاس صدا را تا 

  ددسي بل افزايش مي ده 8صوتي سقف را تا 

  كاهش آلودگي هوا  3
همچنين . جذب دي اكسيد كربن هوا و كاهش آلودگي هوا از طريق گياهان

  باعث جذب كننده گرد و غبار و ذرات سمي موجود در هوا مي شوند
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  ]18[ مزاياي اكولوژيكادامه 

4  
ــره   ــاثير جزي ــاهش ت ــاي  ك ه

 Heat Island)   شـهر  حرارتي
Effect)  

  وندش باعث خنك شدن هواي شهر مي

5  
ــراي    ــت ب ــيط زيس ــاد مح ايج

  پرندگان
هـا را  هاي گمشده توسط ساختماناندازتوانند مناظر و چشممي پرندگان

  جبران كنند

6  
تامين فضايي سازگار و مطبوع 

  براي كاربران ساختمان
  به فضاي سبز پاسيو تبديل بام، ديوار وبه دليل 

7  
 سـبزي  امكان پـرورش ميـوه،  

  وگل
  

8  

بـــا (ش كـــاهش بـــار گرمـــاي
ــايق     ــه ع ــوده و الي ــزودن ت اف

ــي ــا  ) حرارت ــرمايش بن از (و س
  )طريق سرمايش تبخيري

از دانشـگاه   Brad Bass توسـط  2005بر اساس پژوهشـي كـه در سـال    
بامهاي سـبز مـي تواننـد اتـالف گرمـايش و مصـرف        گرفتهتورنتو انجام 

  انرژي را در زمستان به مقدار قابل توجهي كاهش دهند

9  
مـــايش و كـــاهش اثـــرات گر

  تغييرات آب و هوايي شهري
  

  افزايش محدوده زندگي  10
بامهاي سبز مي توانند بعنوان فضـاي تفـريح، اسـتراحت مـورد اسـتفاده      

  قرارگيرند
    CO2 گاز  تصفيه هوا و كاهش  11

  كاهش و تعديل شدت صداها  12
وارد ساختمان مي شود و از آن خارج مـي شـود    dB 18 صداهايي كه تا

  يا بيشتر dB 3 به ميزان

13  
حيوانـــات افـــزايش زيســـتگاه 

  در مناطق مسكونيخانگي  
  

  با فراهم كردن يك فضاي سبز زيبا  بهبود مناظر اطراف ساختمان  14

مضـر و   UV بـا محافظـت از آن در برابـر اشـعات    ) دو يا سه بار بيشتر(  باال بردن طول عمر غشاي بام  15
  صدمات آب و هوايي

  
  
  

   ]19[ زاياي اقتصاديم

  اليه عايق رطوبتي  1

صدمات ناشي از اشعه ماوراي بنفش و صدمات شيميايي جلـوگيري كـرده و    از
ايـن ويژگـي بـام هـاي سـبز      . در برابر امواج گرما به عنوان عايق عمل مي كند 

طول عمر عايق رطوبتي را تا دو برابر افـزايش داده و باعـث صـرفه جـويي در     
  هزينه ها مي شود

  عايق بندي بام هاي سبز باعث كاهش آلودگي صوتي مي شود  وتيآلودگي صكاهش   2
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  ]  19[ زاياي اقتصاديمادامه 
3  

جاذبــه زيبــايي شــناختي و 
  زيبايي طبيعي

بام هاي سبز ارزش ساختمان را در نزد بسياري از اسـتفاده كننـدگان و مطـابق    
  دبا هر سليقه براي كاربردهاي تجاري ، سازماني و مسكوني باال مي برن

4  
تبـديل يـك سـقف     "توانند باعث تغيير سـاختار از طريـق   سبز مي هايبامپشت  افزايش ارزش ملك

  شوند "خشك و زشت به يك دارايي مناسب 

5  
 30تـا   20طبقـه   هاي يـك درصد و در ساختمان 10هاي چند طبقه در ساختمان  كاهش مصرف انرژي

  را كاهش ميدهددرصد مصرف برق 

6  
در  .دهـد عمر سقف را حداقل دو برابر و اكثر اوقات تا سه برابـر افـزايش مـي     افزايش عمر سقف

  كند بنفش خورشيد حفظ مي واقع سقف را از تشعشعات اشعه فرا

7  
ايجـــاد محـــيط مناســـب 

  تفريحي
كننـدگان و سـاكنان   هاي سبز يك محيط مناسب تفريحي براي مراجعـه بامپشت
  است

8  
ــاد  ــايايجـ ــتر  فضـ بيشـ
  ماندر ساختكاربردي 

از قسمت هايي كه بيشتر در ساختمان تقريباً بال استفاده مي بود به بهترين نحـو  
  ممكن بهره برداري مي شود

9  
كاهش اثرات منفي جريان 

  آب
كل جريان آب باران را بـين پنجـاه تـا نـود درصـد       حجمبر مبناي بيالن يكساله، 

بتدريج بسـوي  باران را در خود نگهداري و  روان آبدهد و در واقع  كاهش مي
  كند ها روانه مي چاه

  گرددگياهان بر روي سقف موجب خشك شدن سقف مي ارتفاع يافتن  هاخشك شدن سقف  10
  دهددرجه كاهش مي 25گراد به  درجه سانتي 60دماي سقف را از   كاهش دماي سقف  11
  ستا ابستاندر ت حرارت از ساختمان در زمستان و هواي خنك خروج براي مانعي  عايق حرارتي  12

  
  ]21[و ] 20[ساير مزايا 

  سالمت رواني 1
شـهري در ايجـاد    خشـك با به وجود آوردن محـيط زيسـت طبيعـي در فضـاي     

  مي نمايد اايفعمده اي و سالمت جسمي و روحي ساكنين شهرها نقش  آرامش

2 
ي اجـرا و هزينـه   سرعت بـاال 

  پايين
ا در متراژهـاي بـاال   نسبت به ساير عمليات هاي ساختماني پوشش سـريع بـام ر  

  ممكن ميسازد

3 
عـــدم نيـــاز بـــه آبيـــاري و  

  مراقبت زياد

بـه عنـوان    سيستم سقف هاي سبز طوري طراحي شده است كه اليه زيرين آن
بدين ترتيب باغ بدون .گياهان به بام عمل مي كند  ريشه مانع نفوذ زهكش و  ،عايق

ت بـاقي بمانـد و دوره   آبياري مي تواند تا يكماه در تابستان شاداب و پـر طـراو  
گياهان مورد استفاده در  .بار در ماه باشد 2نگهداري و سركشي آن مي تواند تا 

 سالي مقاوم باشـند و بـه نگهـداري كمـي احتيـاج      بام ها بايد نسبت به خشك باغ

  دبليت تطبيق و بازيابي خود با تغيير شرايط خاك را داشته باشناداشته باشند و ق
  

  ام سبزهزينه احداث ب -11
نوع ساختمان، سيستم  اقليم، صورت اصولي طراحي و اجرا گردد با توجه بهه يك بام سبز كه ب

  در دالر در هر فوت مربـع هزينـه    35تا  5بين  به طور متوسطگياهاني كه كاشته ميشود  و مورد استفاده
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گـذاري   سـرمايه  تنهـا ارزش  فوق نه جداول در مزاياي ذكر شده مقايسه با در هزينه اين .]22[ داشت خواهد بر
  .نمايد مي اجتماعي آن بر زندگي شهر نشينان اجراي آن را مقرون به صرفه-دارد بلكه اثرات اقتصادي

 
   8مطالعه موردي منطقه : احداث بام سبز در تهران -12

كرد كه با معضـل كمبـود زمـين     تر كسي تصور مي شهري كه شايد تا چند دهه قبل كمتهران، 
متحمـل هزينـه هـاي سـنگين شـوند      والنش مجبور باشند براي توسعه فضاي سـبز  ؤمس مواجه شود و

هاي شهري  به ويژه در زمينه گسترش فضـاي سـبز    امروزه با كمبود فضا براي اجراي بسياري از طرح
   .مواجه شده است
گـذرد، ولـي بـه     سال  از تصويب طرح توسعه عمودي فضاي سبز در شوراي شهر مـي  چندين

اگرچه نخستين  .اين طرح براي اجرا شدن در شهر تهران با مشكالت بسياري روبرو است رسد نظر مي
هاي شهرداري ايجاد شد تـا   روي ساختمان سازمان پاركبر  70فضاي سبز عمودي شهر تهران در دهه 

هاي شهر تهران باشـد، امـا ايـن طـرح در همـان       نمونه عملي براي اجراي اين طرح در ديگر ساختمان
. مجددا مطـرح شـد  ايجاد فضاي سبز عمودي در شهر تهران بحث  1385از سال  .مسكوت ماندها  سال
، نخسين فضاي سبز عمودي )ع(راه امام علي  با پايان يافتن بخشي از پروژه بزرگ 1386اواخر سال از 
ت سـرع  87ها در سال  ها حاكي از آن بود كه اين طرح خبر. به اجرا درآمدآن  هاي حاشيه ساختماندر 
سال  فقط چند پروژه فضاي سبز عمودي در پرونده كـاري اداره   آن  گيرد، اما در تري به خود مي بيش

  . فضاي سبز جاي گرفت كه شايد تأثير چنداني هم بر افزايش سرانه فضاي سبز نداشت
تهران در دسـت   8هاي سبز در منطقه  ترين پروژه هاي اجراي بام در حال حاضر يكي از مهم

مزبـور بـه    در منطقـه  )شود كه براي نخستين بار در پايتخت تجربه مي(اجراي اين طرح . اشدب اجرا مي
را  فضاي سبزبا توسعه عمودي فضاي سبز، سرانه  تالش مي نمايندوالن ؤو مس سرعت پي گيري شده

 8دهند، مساحت فضـاي سـبز منطقـه     والن ارائه ميؤطبق آماري كه مس .پايتخت باال ببرند بخشي ازدر 
تر از استانداردهاي تعيين شـده   كم، آنهزار نفري  380هكتار است كه نسبت به جمعيت  165يش از ب

متر مربعي فضاي سبز منطقـه   4هاي بسياري انجام شده تا سرانه  هاي اخير تالش با آنكه در سال. است
كمبـود   .سـت افـزايش يافتـه ا  دهد كه اين عدد فقط يك درصـد   اما آخرين ارقام نشان مي افزايش يابد،

توسعه عمودي فضـاي سـبز    اين حالتدر  .والن ميباشدؤعمده ترين مشكل ارائه شده توسط مسزمين 
 شـرايطي  8هـاي منطقـه    تفاوت بافت جمعيتي و مسكوني نواحي و محله .در منطقه اهميت بااليي دارد

فضـاي سـبز    8 منطقـه ناحيه يك  در. استايجاد كرده متفاوتي از نظر دسترسي ساكنان به فضاهاي سبز
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متر مربـع   6/5هكتار است كه اگر بر جمعيت ناحيه تقسيم كنيم سرانه فضاي سبز اين ناحيه  71حدود 
اين ناحيه در برنامه  هاي ي سبز ساختماننماطرح توسعه عمودي  ،به گفته مسئوالن شهرداري. شود مي

  2ناحيـه  ترين بوستان منطقـه در   كه بزرگ با اين .شود قرار دارد و تا سال آينده وارد مرحله اجرايي مي
 7ميـدان و   48هكتـار اسـت كـه حـدود      51قرار دارد، اما مساحت فضاي سبز اين محـدوده   8منطقه 

از سـوي   .رسـد  مترمربـع مـي   2/4سـرانه فضـاي سـبز آن بـه      و  بوستان را در خود جـاي داده اسـت  
در . رسـد  متر مربع مي 4/2ن به هكتار فضاي سبز دارد كه سرانه فضاي سبز آ 38حدود  3ناحيه  ديگر،

 7در اين ناحيه . ترين آن ميدان تسليحات است بوستان و چند ميدان وجود دارد كه بزرگ 34اين ناحيه 
راه  محله وجود دارد كه محله لشكر شرقي فقط با داشتن يك تكه كوچك از فضاي سبز عمودي بزرگ

  9 منطقهدربام سبز  ن طرح ديگري براي احداثهمزما. ا ميباشددار ترين فضاي سبز را كم )ع(امام علي
متـر مربـع و بـا بهـره      150با بهره گيري از امكانات نوين و استانداردهاي مورد نياز به مساحت  تهران

گيري از انواع گونه هاي گياهي نظيـر تويـا آمريكـايي، الرسـون پـيچ، ژونـي پـروس ايسـتاده، ابلـق،          
دي، رز ساناز و انواع گياهان پوششي نظير ليزوماكيا، سـدم  تاكسوس، ياس هلندي پيوندي، كف نيوزنلن

در نقاط ديگـري   9منطقه شهرداري ام عالوه بر ساختمان داين اق  .شده است اجراكاجي، شبدر زينتي 
سـاختمان  و  نظير دفتر بوستان المهدي، دفتر بوستان فتح، كتابخانه مهرآباد، مركز آموزش هاي اجتماعي

   .ي شده استريپي گ نيزشهرداري ناحيه يك 
با هماهنگي سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهـران نسـبت بـه نصـب      در ساير مناطق

پـس از انجـام   (لمينيوم و پالستيك به منظوركاشت فضاي سبز در سطوح عمودي آپانل هايي از جنس 
پـيش بينـي    در محـل هـاي   )آزمايش هاي مورد نياز و حصول اطمينان از عملكرد مطلوب اين پانل ها

 ].23[شده است شده اقدام 

هايي جديدي است كـه اجـراي آن سـاز و كـار      توسعه عمودي فضاي سبز از طرحبه هر حال 
شهري تهران در اجراي پروژه هائي در اين زمينه برنامه ريـزي  والن ؤرسد مس خاصي دارد و به نظر مي

  ].24[نموده اند 
  

  نتيجه گيري -12
گفته شد ايجاد بامهاي سبز مزاياي گونـاگوني دارد كـه محـيط    طور كه در صفحات قبل  همان

زيست شهري و زندگي اكولوژيك شهرنشينان و سالمت روحي، اجتماعي و اقتصـادي آنـان را تحـت    
  . دهد تاثير قرار مي
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   Green Roofsمزاياي علمي احداث بامهاي سبز 
  سيالبآب باران و سرازير شدن  كاهش -1
  و آلودگي ات معلق در هواجلوگيري از انتشار ذر -2
  تاثير جزيره حرارتي شهرها از طريق سرد كردن بخار هواي محيط كاهش -3
  آوردن محيط آرام براي پرندگان و جانوران فراهم -4
  كارآيي انرژي ساختمان ها بهبود -5
  كشت برخي محصوالت مصرفيآوردن امكانات براي  فراهم -6
هـاي   كاربري احداث براي ن ي زم  ي ا  اض  ق ت د رون افزايش  ب وج م  ان ر ه  ر ت ه  ش  ادل  ع  ت منا و  زون روزاف د رش

ـ ا  ها ه ان ر سميزان   ي ر ه  ش  ي ا  ه ري ارب  ك  ي ز ري  ه ام  رن در ب.  ت اس   ده ش گوناگون، به ويژه مسكن،  مهمـي   ار زب
  ه ت اش د  ي  اس  اس   ش ق ر ن ه  در ش  ي  اض ار   م ي س ق و ت  ع  وزي ت  وه ح ون  ي ر ه  ش  ي ا  ه طرح  ه ي ه  د در ت ان و ت  ي  م  ه ك  ت اس
  رش گ ، ن ي  ت ن سـ   ع  ام  ج  ي اهـ  طـرح   دن شـ   وخ سـ  ن و م  ي رد ب ه ا ر  ي ا  ه   طرح  ي و گ ال   توسعه  ه ب  ه وج ات  ب. د اش  ب
 رد ك روي ن اي   م ه  م  ي ا  ه اورد  ت از دسـ    ي  ك ي . ت اسـ    رده ر ك ي ي غ  ت  ي اد  دود زي ا ح  ت  ي ر ه  شـ   ي ا  ه  ه ان ر از سـ    اده  ف ت اس 

ــد ــ  ن ت اف  ي  ت ي م ه ا ، جدي ــتر  اب ر در ب  ت ي ف ي ك  لهأمس ــ م  ه ب  ادن ا د  ه  و ب كمي ــ  ي  ردم م  ت ارك  ش ــ ر ب.  ت اس   اس  اس
اراضـي سـاخته شـده    ا  ر  ان ر ه  ر ت ه  شـ كيلـومتر مربعـي    730  ت اح  سـ  از م د  درص 67/9ود  وج م  ات  ع اطال 

بـا   .د اشـ   ب ي  از م  ب  ي هـا  ا  ض ر و ف اب  ع  م  ه وط ب رب م  ي  ق اب  د و م ان   اده د  ل ي ك ش ت  ف ل ت خ م  ي ا  ه   ري ارب  كبا ) مسقف(
  ش ي ب . مـي باشـد    ع  رب ر م ت م 81/9ط  وسـ  ت طـور م   ه ب  ن ي زم  ه ان رـ  س توجه به جمعيت محدوده شهر تهران 

كـل اراضـي   د  درصـ  26/9 ه د ك اش  ب  ي  م  ع  رب ر م ت م 22ا   ب  ي  ون ك س م  ه ان ر س  ه وط ب رب ا م  ه   ري ارب  ك  ه ان ر س  ن ري ت
به موجـب آمارهـاي شـهرداري، مجمـوع مسـاحت       .]25[  ت اس   اده د  اص  ص ت اخ ود  خ  ه ا ب رساخته شده 

ترين  در بين مناطق شهرداري تهران،بيش. هكتار مي باشد 6/1298پارك هاي اين شهر در حال حاضر 
استاندارد  ].26[درصد مي باشد  45/77با  22نسبت سطح فضاي سبز به مساحت كل منطقه، در منطقه 

ميليون نفري كالن  13ع مي باشد كه با توجه به جمعيت متر مرب 12فضاي سبز تعيين شده براي هر نفر 
بـا   در چنـين شـرايطي مـي تـوان    . تر از استاندارد است شهر تهران سرانه فضاي سبز موجود بسيار كم

زديك به يك پنجم سطح شهر تهران را بـه فضـاي   ، حداقل نسبز بامطرح  تشويق شهروندان به اجراي
  .ا نيز به ميزان محسوسي كاهش دادو ميزان آلودگي هوا ر سبز تبديل كرد
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