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 :چکيده

در دهه اخیر توجه به فضای سبز و سرانه آن بدلیل رو به وخامت گذاشتن وضعیت سالمت هوای تنفسی، تغییر 

یل عدم وجود عامل جاذب آب و بسیاری ناگهانی اقلیم ابر شهرها ، جاری شدن آب های سطحی و سیل بدل

مشکل اساسی در ابر . مصائب و مشکالت دیگر اولویت برنامه ریزان ، مدیران شهری و معماران قرار گرفته است

شهرهایی چون تهران نبود فضای کافی و قیمت فوق العاده باالی زمین می باشد، از آنجائی که اسکان در 

اما بدلیل عدم . گیرد بهترین راه حل استفاده از بام سبز به نظر می رسد اولویت نسبت به فضای سبز قرار می

وجود اطالعات کافی در مورد نحوه اجرا، انواع بام های سبز و هزینه تمام شده موضوع بام سبز در طراحی ها 

رداری هدف از نگارش این مقاله در دسترس قرار دادن اطالعات یاد شده برای بهره ب. نادیده گرفته می شود

بیشتر از بام های سبز در طراحی های معماری و شهری است و می توان این فرض را در نظر گرفت که اگر بام 

سبز بیشتر شناخته شود پس می توان به غلبه بر آلودگی هوا، سالمت فردی و کمبود سرانه فضای سبز شهری 

مطالعه صورت گرفته به دو . در آمده است طبیعت گرا به رشته تحریر -مقاله حاضر بروش تفسیری. امیدوار بود

مقاله حاضر بدلیل عدم وجود مرجعی جهت ارائه قیمت تمام شده و روش . صورت میدانی و کتابخانه ای است

های بروز اجرای بام سبز سعی در ارائه اطالعاتی نوآرانه برای سود جستن از بام سبز به روش هایی کارآمد تر 

ته خواهد شد، ه به بررسی تاریخچه و نمونه های موردی استفاده از بام سبز پرداخدر بخش اول این مقال. دارد

 .و مزیت های استفاده از بام سبز تخصیص داده شده( از نظر نحوه اجرا، مکان بهینه استفاده)بخش دوم به انواع 
 

 .نحوه اجرا، هزینه ،مزایا ،بام سبز :كليدي هايهواژ
 

 

 :مقدمه -3

هری، در موقعیت کنونی کالن شهرهایی چون تهران که ارزش هر متر مربع آن در دید کوتاه مدت و سرانه فضای سبز ش

سطحی نگر بسیار بیش از چیزی است که بخواهد برای مصارفی چون فضای سبز استفاده شود، رقمی کمتر از استاندارد جهانی 

ی بدون کاربری به فضای سبز در مقایسه با تبدیل بعبارت دیگر تبدیل اراض. سرانه فضای سبز را به خود اختصاص می دهد

همان اراضی به کاربری های تجاری، اداری و مسکونی در اکثر مواقع فاقد ارزش های مستقیم اقتصادی بنظر می رسد، دلیل 

این امر را می توان در سودآوری کوتاه مدت کالن تری که کاربری های دیگر برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و بخش 

 .این معضل در کالن شهرها ملموس تر است. دولتی بهمراه دارد جست

اما با مورد توجه قرار گرفتن مکاتب فکری چون معماری پایدار و معماری سبز در رویکرد های معماری و شهرسازی، بحران 

اری بهینه از فضاهای امکان بهره برد. سرانه فضای سبز، توسعه پایدار و بهبود کیفیت محیط زیست مورد توجه قرار گرفت

بعنوان یک شهر بادخیز و طوفانی  1111بعنوان مثال شهر شیکاگو تا اواخر سال . شهری با استفاده از بام ها میسر می شود
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بعنوان یک شهر بارانی در نظر گرفته شد، چرا که پس از یک هفته هوای گرم تر  1111دسته بندی می شد اما از اواخر جوالی 

اما دلیل این تغییر . میلی متر گزارش شده 171شهر یک روز با بارش سنگین را به خود دید، میزان بارندگی  از حد معمول این

در . ناگهانی چیست؟ اگر دمای کلی زمین همان طور که انتظار می رود باال برود احتمال وقوع این چنین ناگهانی باال می رود

د خاک مواجهند، فاکتوری برای جذب باران وجود ندارد و همان طور که شهرهای بزرگ بویژه شهرهای آسیب پذیر که با کمبو

به . در شهر تهران دیده ایم اگر بارش مقداری بیشتر شود آب مانند سیل در خیابان ها و شبکه های فاصالب جاری می شود

ی طبیعی روی بام ها جهت همین دلیل مدیران شهری به دنبال راه حلی طبیعی برای مهار کردن باران و ایجاد اکوسیستم ها

 .مهار آلودگی هوا و توسعه پایدار در عین محافظت از شهر در برابر روزهای بارانی هستند

 

 تاريخچه بام سبز -9

چند قرنی است که اسکاندیناوی ها، سوئیسی ها و ایسلندی ها خانه هایشان را با چمن می . بام های سبز جدید نیستند

در اسکاندیناوی از خاصیت عایق گیاهان .  با اهالی تانزانیا برای پوشاندن خانه با چمن متفاوت استپوشانند اما دلیل آنها کامأل

از . و خاک برای گرم نگه داشتن خانه و در تانزانیا برای جلوگیری از نفوذ گرمای بیرون به درون از بام سبز استفاده می شود

دنیا دید، درست زمانی که توسعه شهرها و تبدیل آنها به ابر شهرها جلوه  قرن هجدهم به بعد می توان نمونه های بام سبز را در

 .گر شدند

در . بام  سبز به مفهوم امروزی در دهه شصت میالدی مطرح شد و هدف از کاربرد آن تنها مزیت های زیست محیطی آن بود

وزیه گرایش به استفاده از بام یا بالکن بعنوان اوایل قرن بیستم با روی کارآمدن مکتب معماری مدرن، فرانک لوید رایت و لوکورب

نگاه این دو معمار به بام سبز صرفأ کاربردی بود و با توجه به محدودیت تکنولوژی ساخت و . فضای سبز و کاربردی پیدا کردند

ه قطع می توان ب. دانش گیاه شناسی آن دوران هر گیاهی در بام نیاز به فضا و عمق مشابهی که در روی زمین الزم بود داشت

روند رشد بام های سبز  1691دهه . گفت رایت و لوکوربوزیه هیچ ایده ای در مورد مزایایی چون پایداری بام های سبز نداشتند

از سطح % 11مترمربع داشته باشد باید  616در توکیو برای هر ساختمانی که بامی بزرگ تر از . در شهرهای بزرگ شروع شد

 1111در تورنتو کانادا الزام شد که سازه های دارای بامی بیش از  1111تصاص داده شود، در سال مفید بام به گیاهان اخ

هزار مترمربع بام  111هزار مترمربع بام سبز و  131شیکاگو با . مساحت سقفشان با گیاهان پوشیده شود% 91مترمربع باید 

این توجه ناگهانی را می توان در ظهور پدیده جزیره گرمایی اما دلیل . سبز در دست احداث طالیه دار این روند در جهان است

شاهد رشد  1611تا  1671شهری و بحران انرژی در دهه شصت میالدی در ابر شهرها دانست، در آلمان بین سال های 

ده و می درصدی بام های سبز هستیم اما این رشد روزافزون تنها بدلیل ذوق و عالقه مردم نبو 11الی  11چشمگیر سالیانه 

این رشد . دانست قوانین تصویب شده توسط دولت و تخصیص یارانه های شهرداری ها برای احداث بام سبزتوان آن را وامدار 

بام های سبز با چند دهه تأخیر در آسیا و آمریکا هم دیده شد اما متأسفانه هنوز در ایران جایگاهی در طراحی های معماری و 

 .شهری پیدا نکرده است

 

 بام سبز چيست؟ -1

سیستم سبک پیش ساخته ای که در تعامل با کل سازه امکان رویش و رشد گیاهان در تمام  یا قسمتی از بام را فراهم می 

 محیط گیاهی، پوشش از الیه های تشکیل دهنده ی بام سبز معموال از باال به پایین به ترتیب . آورد بام سبز نامیده می شود

 محافظ ی آب، الیه انباره ی و دهی کشی، هوا زه ی الیه ریشه، محافظ و کننده تثبیت کاشت، ی الیه یا رویشـــی کشت

الیه کاشت با خاک زمین که گیاهان در آن رشد  .سازه ی بام تشکیل میشود های الیه از محافظت برای بندی عایق و رطوبتـی

 .تر می کنند کامأل متفاوت است به گونه ای که هم سبک تر است هم کم عمق
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 نياز به خنک شدن مراكز شهري و -4

شهرها به موازات رشد خود گرمای بیشتری را نیز در خود حبس می کنند، بگونه ای که در یک روز تابستانی مرکز ابر 

درجه هم می  11درجه سانتی گراد باالتر از اطراف شهر دارند و در شب این اختالف به  1شهرهایی چون تهران دمایی حدود 

درجه خنک تر از سقف  7اما بام سبز در شهری مثل شیکاگو معادله را عکس کرده بطوری که سقف های گیاهی میانگین . رسد

بام های سبز همچنین عمر ساختمان را نیز باال . درجه هم می رسد 31های اطراف هستند و این اختالف در تابستان حتی به 

اب و نور فرابنفش هستند و همچنین انواع وضعیت های جوی مستقیمأ می برند، سقف های عادی در معرض تابش مستقیم آفت

در زمستان نیز . بر بام تأثیر می گذارند، اما گیاهان بام های سبز بام را از تمامی این تماس های مستقیم مصون نگاه می دارد

می موارد ذکر شده کمک می کند تا تما. الیه خاک و گیاه بام سبز مانند یک عایق عملکرده و گرمای اتالفی را کاهش می دهد

 .بام های با پوشش گیاهی عمری دو تا سه برابر همردیفان خود که پوشش گیاهی ندارند داشته باشند

 

 انواع بام سبز -5

براساس عمق  نوع سیستم. بام های سبز به سه نوع وسیع یا گسترده و فشرده یا متمرکز و سیستم ترکیبی تقسیم می شوند

 .تأسیسات مورد نیاز و نوع گیاهان تعیین می شودالیه کاشت ، 

 

 بام سبز گسترده -5-3

 که همچنین با نام عملکردگرا نیز شناخته می شود، این نوع از بام سبز تنها شامل یک یا دو نوع از گونه های گیاهی بوده

معموأل برای حداکثر عملکرد حرارتی و و  ( گیاهان کوتاه ریشه مانند چمن و خزه و گیاهانی که به مراقبت کمتری نیاز دارند)

در . این نوع بام در عین اعمال حداقل بار وزن لذت حس زیبایی شناسی را نیز بر می انگیزد. هیدرولوژیکی طراحی می شود

این نوع . عین حال این سیستم نیازمند حداقل تأسیسات و نگهداری است و در نتیجه هزینه بهره برداری آن بسیار کم است

% 31م تنها اجازه دسترسی افراد نگهداری و تأسیسات را به این فضا می دهد و بر روی سقف های مسطح یا شیب دار تا سیست

کیلوگرم بر مترمربع  61تا  16میلی متر و و وزن آن در حالت خیس بین  111تا  11عمق کاشت الزم بین . قابل اجرا می باشد

 .است

 

 :انواع بام سبز گسترده -5-9

 محیط رشد و گیاهان در مدول و سینی جاگذاری می شوند: سیستم سینی های مدوالر 

 محیط رشد و گیاهان بصورت رول به مکان مورد نظر انتقال و نصب می شود: سیستم مدوالر پیوسته 

 بام های سبز با محیط های رشد با عمق متفاوت: سیستم سست گذاشته 

 

 پيوسته، سست گذاشته، مدوالراز راست به چپ سيستم مدوالر : 3-3شکل 
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 :مزایا

 بعلت سبک بودن عمومأ نیاز به تقویت سازه نیست 

 مناسب برای مساحت های زیاد 

 مناسب برای سقف های شیب دار 

 هزینه نگهداری کم و طول عمر بیشتر 

 اغلب بدون نیاز به آبیاری و زهکشی تخصصی 

 قابلیت رها کردن گیاهان برای رشد طبیعی و بدون نگهداری 

 نسبتأ ارزان 

 ظاهر طبیعی تر 

 :معایب

 محدوده انتخاب کمتر برای گیاهان 

 معموأل هیچ دسترسی برای تفریح وجود ندارد 

 بام سبز متمركز -6

که همچنین با نام باغ بام نیز شناخته می شود، این نوع بام به دلیل نداشتن محدودیت در عمق الیه کاشت انواع مختلفی از 

بر می گیرد و به عنوان پارکی در ارتفاع طراحی گردیده و نیازمند تمام نگهداری هایی که برای گیاهان گونه های گیاهی را در 

این نوع از بام سبز بدلیل داشتن درختان تنومند و بار خیس باالتر باید بر روی سازه هایی . روی زمین صورت می گیرد است

عمق الیه کاشت در . اد بر بار های زنده و مرده ساختمان را دارا باشندکیلوگرم ماز 671تا  311اجرا شوند که قابلیت بارگذاری 

 . سانتی متر متغیر است 91تا  11این سیستم بین 

 

 :انواع بام سبز متمركز -6-3

عایق . این نوع از بام سبز متمرکز دارای الیه مستقلی از هوا در بین سازه سقف و سطح تمام شده زیرین سقف است: بام سرد

اثر خنک کنندگی بام . در این سقف در زیر سازه سقف و با الیه ای از هوا جهت تهویه مابین عایق و سازه کار می شودرطوبت 

سبز متمرکز در این سیستم می تواند بر خصوصیات فیزیکی سازه تأثیر گذار باشد، بطور مثال دمای انجماد محاسبه شده در 

به طور کلی تمام گونه های گیاهی با این سیستم . گیاهان در اثر یخ زدگی گردد طراحی برای سازه می تواند باعث از بین رفتن

 .سازگارند

توصیه . عایق رطوبت در این سیستم در باالی سازه سقف قرار می گیرد. این سیستم فاقد الیه هوا جهت تهویه می باشد:بام گرم

به طور . االی سازه سقف و زیر عایق حرارت قرار داده شودمی شود که برای کنترل رطوبت از الیه عایق رطوبت استفاده و در ب

 .کلی تمام گونه های گیاهی با این سیستم سازگارند

سقف معکوسی که برای بام سبز انتخاب می شود . در این سیستم عایق بر روی غشای ضد رطوبت قرار می گیرد: بام معکوس

ام سبز متمرکز نصب می شود، بر روی الیه عایق حرارت باید الیه زمانی که ب. باید نفوذ رطوبت آن نیز در نظر گرفته شود

به طور کلی تمام . توسط الیه عایق حرارت به مرور زمان جلوگیری شود( چگالش داخلی)زهکش قرار گیرد تا از جذب رطوبت 

شدن عایق حرارت در اثر باد و گونه های گیاهی با این سیستم سازگارند در صورتی که بار مرده آنها به مقداری باشد که از بلند 

 .آب جلوگیری کنند
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به طور کلی . در این سیستم بر روی سازه الیه عایق رطوبت بدون هیچ عایق حرارتی نصب می شود: بام بدون عایق حرارتی

حسن . ودتمام گونه های گیاهی با این سیستم سازگارند اما دمای انجماد در زیر سازه ممکن است باعث از بین رفتن گیاهان ش

 .این سیستم در عدم انباشته شدن حرارت داخل در زیر سازه سقف است

از این رو حتمأ باید از رول های محافظ . نکته قابل توجه در اجرای الیه عایق رطوبت عدم خاصیت ضد ریشه بودن آن است

ک یا الیه ضخیم پالستیک یا فویل مسی و در استاندارد به قابلیت استفاده از الیه نازکی از بتن سب. مات ضد ریشه استفاده کرد

در صورت استفاده از سیستم های فوق به عنوان الیه ضد ریشه می توان عایق . یا ترکیبی از این سیستم ها اشاره شده است

 این کار عالوه بر کم کردن هزینه های نگهداری، هزینه. سانتی متری محدود کرد 6رطوبت را به تنها یک الیه با همپوشانی 

 .اجرا را نیز  کاهش می دهد

 
 :مزایا

 تنوع بیشتر در نوع گیاهان قابل کاشت 

 خواص عایق خوب 

 توانایی شبیه سازی یک حیات وحش طبیعی 

 جذابیت بصری باال 

  (تفریح و سرگرمی، رشد مواد غذایی و فضای باز) قابلیت های متنوع تر در کاربری سقف 

 باران های شدید برای جلوگیری از سیل بهره وری انرژی باالتر و قابلیت ذخیره آب 

 عمر باالتر 
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 :معایب

 سرمایه اولیه و هزینه نگهداری باالتر 

 سیستم پیچیده تر 

 اعمال بار وزن بیشتر به سازه 

 نیاز به آبیاری و زه کشی و انرژی و آب 

 
 

 سيستم تركيبي -7

این قطعات پیش  .بل اجرا بر روی هر بامی استاین سیستم با بهره گیری از پیش ساختگی و بدون نیاز به زیر ساخت، قا

و می توان  کاشته شده، از گیاهان مختلف تا درخت و درختچه عرضه می شود پیشساخته با پوشش گیاهی متنوع و از 

 .براساس نیاز هر ساختمان و قابلیت باربری آن طراحی گردد

 

 انتخاب و تحليل سايت -8

البته عوامل دیگری چون جهت گیری . وامل موفق بودن یک بام سبز هستندظرفیت ساختمان، محیط اطراف و اقلیم ع

مصالح و گیاهانی که بر روی بام سبز رشد می کنند مستلزم مقاومت کافی . خورشید، باد و در نظر گرفتن شیب نیز مهم هستند

سکونی و حتی سازه های زیر بام سبز قابلیت اجرا بر روی ساختمان های تجاری، م. در برابر شرایط نامساعد جوی هستند
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بام های سبز بخصوص برای محیط های شهری که در آن روند توسعه شهری خطی است بسیار مناسب ینظر . زمینی را داراست

 .می رسند

 

 التزام هاي سازه اي بام سبز -2

 :بام سبز در نظر گرفته شوند نگهدارندهنیرو ها و الیه هایی که باید تأثیر آنها بر سازه 

 بام سبز خود نیازمند الیه ای جداگانه جهت عایق بندی جدا از عایق بندی بام –ی عایق غشا 

 وزن گیاهان در حالت رشد کامل 

 محیط رشد کامأل اشباع از مواد مرد نیاز رشد و الیه های زهکشی 

 وزن تمام اجزای سبز از جمله وزن مرده و زنده در تمام مراحل 

 :بز تأثیر می گذاردظرفیت سازه بر عوامل زیر در بام س

 میزان دسترسی 

 نوع و عمق محیط رشد 

 عملکرد و نوع بام سبز 

 استراتژی جایگزینی و تعمیرات 

 بازه انتخاب گیاهان 

 :نتيجه گيري

نیز یکی از ( در ارتفاعباغهای )سبز  بامهای. باشند سبز یکی از عناصر طراحی پایدار در طراحی اکولوژی امروز می ینقش بامها

ساختمان رشد  بامهایهای گیاهی مختلف روی سطح  باشند که در آن گونه میپارک ها ی جاندار با فوایدی نظیر سیستم پوشش

های فرا بنفش باران و  نمایند و و از ساختمان در برابر اشعه ا از پخش شدن گرد و خاک در هوا جلو گیری میبامهاین . کنند می

توان با طراحی در کنار طبیعت به جای  گیری از راهکارهایی چون بامهای سبز می هبنا بر این با بهر. کنند فشار باد محافظت می

توانند در انواع متمرکز و گسترده  بامهای سبز می .امیدوار بودمقابله با آن به پایداری هر چه بیشتر معماری و شهر سازی معاصر 

بامهای سنتی سبز که نیازمند . ز طبقه بندی شوندبسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیا و ترکیبی یا وسیع

این نوع بامها . های سبز متمرکز مطرحند باشند، بعنوان بام عمق متعارفی از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی می

های خودنگهدار در مقابل، بامهای سبز وسیع یا گسترده، به عنوان سیستم. باشند نیازمند آبیاری، کوددهی و سایر مراقبتها می

در نظر گرفته شده و به حداقل تاسیسات نگهداری، شاید تنها یکبار در سال هرس یا کوددهی برای افزایش رشد گیاهان، نیاز 

شود،  توانند در الیه بسیار نازکی از خاک که اغلب از کودهای آلی با فرمول ویژه استفاده می این نوع از بامهای سبز می. دارند

 .قرار گیرند
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