
1 
 

    

 

بام های سبز شهری، راهبردی در کاهش جزایر حرارتی کالنشهرها 

 سالن شهر ایلینویز)شیکاگو( بام سبزتحلیل تجربی پروژه ،درایران
 

 3مرتضی شریفیان،2صفدری داود عرفانی،1قدیر صیامی
 )نویسنده مسئول( شماره تماس ، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه فردوسی -1

 (دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه بین المللی امام رضا)ع -2

 (دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه بین المللی امام رضا)ع -3

 

 -Qa.Siami@stuایمیل : 

 نام ارائه دهنده: قدیر صیامی

 ARC-2354 مقاله:کد 

 

 چکیده

بام ها، جاذب انرژی و گرمای خورشیدی بووده و ییوی اع اوامول تاگیرگودار در  هوور  دیوده جزایور گرموایی تلقوی موی شووندک در واقو  ییوی اع              

غیور مسوتقیب بااو     راهیارهای مقابله با اگر جزیره گرمایی، بام های سبز شهری است که با رهاساعی رطوبت در جو و افوزای  بب در هووا، بروور    

 را گرمایی جزیره  دیده اگر کاه  رطوبت، افزای  دلیل به %۰% و درختان سایه اگر در 04تا % مناسب، درختان المی خنیی شهر می شوندک کاشت

داردک اع این رو هدف اصلی در این  ژوه  معرفی بام های سبز شهری به انوان ییی اع روییردهای موگر مواجه با جزایور حرارتوی شوهری     دنبال به

در کالنشهرهای بزرگ کشور به منظور صرفه جویی انرژی، بهبود مناف  عیست محیری و عیبایی شناسی و کاه  بالینوده هوای شوهری موی باشودک      

تحلیلوی اسوت و توالش خواهود شود ضورورت و        -به صورت توصویفی اساس مرالعات موردی بر کار  ژوهشی اع نوع کیفی و  روش تحقیق در این

بوه انووان یوج تجربوه  یشورو، هموراه بوا        «  روژه ایلیونویز»جایگاه بام های سبز شهری درکاه  اگر جزایر حرارتی در کالنشهرها، بصورت موردی 

ک نتایج حاصل اع این  ژوه  نمودییرد جدید در کاه  بگار مخرب جزایر حرارتی در شهرهای بزرگ تشریح شواهد و مصادیق اگرگداری این رو

روییرد بام های سبز با کمج فناوری های نوین کشت و نیز ساختمان، نقشی مهب در تلریف محیط عیسوت شوهری، کواه  ضوریب     نشان می دهد 

، در شهرهای بلوده معاصر را دارد و می تواند به انوان روشی سودمند در  روژه هوای  بلودگی، جدب حداکثری امواج و  رتوهای مضر خورشیدی

 کالنشهری ایران، میان یابی، ساخت و مورد استفاده قرار گیردک
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 مقدمه  .1

 

 بر تغییراتی ایجاد تعداد شهرهای بزرگ و به تب  بن افزای  میزان تراکب فعالیتها در مرکز کالنشهرها باا رشد شهرنشینی در دورهای اخیر، افزای  

هوای  و این اختالف دمایی میان  ک(833:  9831است )حسینی و همیاران، شده مانند شیل گیری جزایر حرارتی در کالنشهرها شهری خرداقلیب مناطق

( به گونه ۱%۵: ۳۱%۵در شهرهای بزرگ و شهرهای واق  در ارض جغرافیائی باال  یوسته رو به افزای  است )رهنمائی،  درون شهر و هوای  یرامون شهر

 (ک IPCC,2001)افزای  است  حال در میالدی و به دنبال گسترش شهرها91 قرن اع عمین کره دمای ای که تحقیقات دانشمندان نیز نشان می دهد که

 جاده به ساختمانها، را خود جای و روند می بین اع سرحی طبیعی  وششهای اع عیادی درصد که گیرد می شیل هنگامی دیده  جزیره گرمایی 

)مواد سخت، بتون و بسفالت و ک ک ک   های شهری وسروح غیر قابل نفوذیکاربر(ک 914:  0494می دهند )موسوی و همیاران، شهری تأسیسات سایر و ها

 حرارتییر انسبت تراکب جمعیت شهر به واحد سرح جزشده و با افزای   شتر انرژی خورشیدی و گرمای محسوس شهرباا  جدب بی ( در سرح شهر

ک االوه بر (% :۳۱%۵ ،مختاری و )مسعودیاننیز افزای  می یابد تر باشد درجه حرارت  است و هر چه این تراکب جمعیت بیشتر و فشرده تشدید می شوند

ساختمان های شهری اع  (ک۳۱% :۳۳%۵ ،)فرید گدارد یابد و در تغییر هوای شهر اگر می ها در فضای شهر نشر می و سوخت اتومبیلها  گرمائی که اع خانهاین 

؛ همچنین گرمای ندشوو ابعاد هندسی مختلف و بلند مرتبه با  چیدگی باعتاب  حرارت محسوس باا  جدب بیشتر انرژی و تولید  گرما می  نما بانیز 

جزایر حرارتی مانند مانعی در برابر ابور جریان هوا یل نقلیه موتوری نیز  سبب این افزای  دما نسبت به حومه بن شده استک به طور کلی ناشی اع وسا

این امر موجب افزای  بیماری های قلبی و اروقی و کاه  امید به عندگی در  شودک ها می امل کرده و در نتیجه موجب افزای  غلظت بالینده

 رفتن بر باال االوه که است کننده افزونتر، اع دیگر  یامدهای جزایر گرمایی خنج وسایل اع استفاده و سرمای  بیشتر به ها شده استک نیاعکالنشهر

 (ک 04: 9833 ،نژاد )سلرانی شود می شهری محیط در مضااف دمای افزای  و بلودگی محیط ایجاد باا  الیترییی، انرژی مصرف

ها  کاشتن درخت نزدیج خانه، کاشتن درختان و ایجاد فضای سبز بیشتر، های سرد و  وش  تیره نصب بامامروعه روییردهای متفاوتی اع جمله 

یز معابر  یاده و نفرش کردن استفاده اع مصالح و رنگ روشن برای سنگ، ها و معابر کردن خیابان  استفاده اع مواد سرد برای سنگفرش، ها و ساختمان

 در مواجه با جزایر حرارتی شهری بیار گرفته می شودک   های سبز بام

 به امومی نیمه و خصوصی فضاهای جزء اگرچه بامها اینک  شود می ساخته  ویا فضای یج به ها بام  شت مرده فضای تبدیل هدف با سبز بام

 تبادل سبز، فضای به هاخانه بام تبدیل کدارند مؤگری نق  شهری عندگی به مرلوب کیفیت ایجاد و شهری اکولوژییی باعدهی در اما بیند، می حساب

 در اینیه الیرغب سبز هایبامک  می کند تعدیل را شهرهوای رطوبت و بخشیده بهبود را بنها بین بعاد فضاهای و عیاد ساختمانی تراکب با مناطق بین هوا

 اع حرارت و انرژی تبادل در دارند؛ روانی تنشهای کاه  و شهری هایبلودگی رف  و شهر منظره ساختن مفرح و عیبا همانند کارکردهایی شهر مقیاس

های تبیین روییرد بام ،اع این  ژوه  اصلی هدفبا توجه به موارد فوق ک (38: 9819)محمودی و  اکاری،  هستند مؤگر بسیار نیز فضاها درون به بیرون

بام سبز  »مواجه با جزایر حرارتی شهری در کالنشهرهای بزرگ کشور در قالب معرفی تجربه موفق  روژه سبز شهری به انوان ییی اع شیوه های کاربمد 

 تحلیل موردی استک  به صورت« سالن شهر ایلینویز 

 

 

 روش شناسی پژوهش .2

 

تحقیق مرور متون، مناب  و اسناد و شیوه تحلیلی است  -به صورت توصیفیبر اساس مرالعات موردی  روش تحقیق در این کار  ژوهشی اع نوع کیفی و 

های سبز شهری و نماییب و در ادامه بامجزایر حرارتی شهری را مررح می ابتدا تعریفی اعدر این راستا  تصویری در بستر مرالعات کتابخانه ای می باشدک

های سبز شهری و راهیارهای اجرایی را که بام اهمیت حضور بنها در شهرهای امروعی بیان می شود، انواع بام های سبز شهری را ذکر کرده و نق 

در جهت کاه  جزایر حرارتی شهری انجام شده را بررسی نموده و سپس به بررسی  4توسط موسسات تحقیقاتی اع جمله بعمایشگاه ملی الرنس برکلی

 مند بن را ارائه می دهیبکارعشابعاد مختلف  روژه بعمایشی باغ بام سالن شهر شییاگو می  رداعیب و راهیارها  و تجربیات 

 

 

 شهری بام سبزراهبرد  .3
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( و بام EPA,2008های موگر برای به حداقل رساندن  دیده جزیره حرارتی شهری، افزای  مقدار  وش  گیاهی در بافت شهری است )ییی اع راهبرد

 باشندکاین صنعت مررح میحلی مناسب و کب هزینه در این عمینه در کشور های  یشتاع های سبز شهری به انوان راه

طبقه بندی می شودک  بام های سبز متراکب اصوالً به انوان میان های  "نیمه متراکب"و  "گسترده"، "متراکب"بام سبز به طور کلی به سه نوع 

-954امومی طراحی می شود و شامل درختان، درختچه ها و بوته ها و شبیه محوطه ساعی در سرح عمین استک این بام ها دارای محیط کشتی با امق 

کیلوگرم بر متر مرب  استک به دلیل  544-934میلی متر هستندک همچنین به تعمیر و نگهداری باالی نیاعمندندک وعن معمولی بام های سبز متراکب بین  044

ر بام سبز گسترده با باروعنی قابل توجه این نوع بام ها، طراحی ساعه های بام اع اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همان نسبت نیز  ر هزینه تر استک د

ی توجه به امق کب و محدودیت در گسترش ریشه، نوع  وش  گیاهی بن به چمن ها، گیاهان الفی دائب،ساالنه و مقاوم در برابر خشیسالی محدود م

نیز به نوع بب و هوا ناچیز استک  میلی لیتر استک نیاع به نگهداری این بام ها کب است و ببیاری بن ها  044-34بستر بام سبز گسترده معموالً بین  5کشود

کیلوگرم بر مترمرب  و برای سروح بزرگ مناسب استک اما بام سبز نیمه متراکب بین بام سبز گسترده و متراکب 954-34وعن معمولی بام سبز گسترده بین 

-904به بام گسترده استک امق الیه ها حداکثر  قرار داردک این بام ها دارای الیه عهیشی، خاک و گیاه امیق تر و گونه های گیاهی متنوع تر نسبت

 (ک38: 9819کیلوگرم برمترمرب  است )محمودی و  اکاری، 044-904میلی متر و وعن بن حدوداً  954

 

 

 جزایر حرارتی شهری و ویژگی های عمومی آن .4

 

اندک این تفاوت در درجه حرارت همان چیزی تجربه کردهبسیاری اع مناطق شهری و حومه دمای باالیی را در مقایسه با محیط های روستایی دور افتاده 

 5.0تا  9.3شودک متوسط ساالنه درجه حرارت هوای یج شهر با جمعیت یج میلیون به باال می تواند است که به منزله جزیره حرارتی شهر تلقی می

( و در یج شب برام و روشن این اختالف دما می تواند Oke.T.R, 1997:273) درجه سانتی گراد( گرمتر اع محیط اطراف باشد 8تا  9فارنهایت )

حتی شهرهای کوچیتر و شهرک ها جزایر حرارتی تولید می کنند،  ک(Oke.T.R, 1987)درجه سانتی گراد( برسد  90درجه فارنهایت ) 00تا حد

ن با بزرگ شدن شهر جزایر حرارتی شهری و (ک بنابرایOke, T.R. 1982:182هرچند این تاگیر اغلب با کوچج شدن انداعه شهر کاه  می یابد )

 اگرات بن به طرع چشمگیری افزای  می یابدک 

( را می توان به دو دسته سرح و اتمسفر تقسیب بندی نمودک  در جدول عیر ویژگی های اساسی اع هر نوع UHIبه طور کلی جزایر حرارتی شهر)

 جزیره حرارتی بیان شده استک 

 

  Oke.T.R. 1997(از سطح و اتمسفر، منبع:UHI: ویژگی های پایه)1 جدول

UHI اتمسفر UHI ویژگی سرح 
  ممین است کوچج باشد و یا اینیه در طول روع وجود

 نداشته باشدک

  غالباً در شب و قبل اع طلوع خورشید در فصل عمستان

 شدیدتر استک

 در حال حاضر در هر عمان اع روع و شب 

  تابستانشدیدترین بن در طول روع و در فصل 
 باعه عمانی

 تنوع کمتر:

  :درجه  3تا  8درجه فارنهایت) 4.5تا 8.1در روع

 سانتیگراد(

  :درجه  .8تا  7درجه فارنهایت) 8.1.تا  1..8در شب

 سانتیگراد(

 بیشترین تغییرات میانی و عمانی:

 :درجه سانتیگراد( 84تا  81درجه فارنهایت) 7.تا 81در روع 

 :درجه سانتیگراد( 81تا  4فارنهایت)درجه  81تا  9در شب 

 شدت اوج

 (UHI)شرایط غالب شدید 

 انداعه گیری مستقیب:

 ایستگاههای بب و هوایی گابت 

 یمای  های سیال  

 انداعه گیری غیر مستقیب:

 سنج  اع دور 
 نوع روش شناسایی

 نقشه همدمووا 

 نمودار دموووا 
 نوع نمای  تصویر تصویر حرارتی 

 

                                                           
( اشاره نمود، عیرا بنها در برابر خشیسالی مقاوم و دارای محتوای بب باال بوده sedums(مانند سیدم ها) Succulentsاع جمله این گیاهان می توان به ساکلنت ها ) - 5

 که بنها را در برابر بت  نیز مقاوم می ساعدک
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 جزایر حرارتی شهرعلل تشکیل .  1.4
 

شهرهای بزرگ به دلیل داشتن سروح گسترده سخت غیر قابل نفوذ و فاقد  وش  گیاهی، حرارت تابشی بفتاب را به سرات جدب و خود به صورت 

در این حالت اختالف دمای قابل توجهی بین   6می نامندک« جزیره حرارتی»چنین حالتی را اصرالحاً  مناب  ساط  کننده انرژی گرمایی امل می کنندک

این اختالف اگر جزایر  کنواحی شهری وجود دارد که سروح بنها با بسفالت و قیرگونی  وشیده شده و مناطقی که با  وش  گیاهی  وشیده شده اند

(ک به طورکلی اوامل عیادی منجر به Luckett, 2009: 138درجه فارنهایت باشد )94حرارتی شهری بین شهر و حومه بن در تابستان می تواند تا 

 تشییل جزایر حرارتی می شوند که در جدول عیر بیان شده است

 

 EPA,2008:2: عوامل ایجاد کننده جزایرحرارتی شهری، منبع:2جدول 

 مجمواه اواملی که متمرکز هستند بر

 سایه انداعی و تبخیر و تعرقکاه   وش  گیاهی در مناطق شهری: کاه  اگر خنج کنندگی طبیعی اع طریق 

 خواص مواد شهری: کمج به جدب انرژی خورشید، به سبب سروح و هوای باالی بنها، مناطق شهری را نسبت به مناطق روستایی گرمتر می کندک

 اوامل بعدی برای در نظر گرفتن

 ه عیرسختهای شهری را تحت تاگیر قرار می دهدکهندسه شهری: ارتفاع و فاصله ساختمان ها،مقدار تاب  دریافت شده و سات  شده بوسیل

 7انتشار حرارت انسانی: کمج به افزای  گرمای هوا

 اوامل دیگر

 بب و هوا: شرایط خاصی مانندبسمان روشن و باد برام،می تواند تشییل جزایر حرارتی شهری را تشدید کندک

 می تواند بادهای محلی و تشییل جزایر حرارتی شهری را تحت تاگیر قرار دهدک موقعیت جغرافیایی: نزدییی به اجسام ببی بزرگ و نواحی کوهستانی

 

 

 بررسی نقش بام سبز در کاهش جزایر حرارتی شهری.   2.4

 

ایجاد  دهدکتواند در طی دوره تابستان به میزان عیادی بار گرمایی وارده اع باال را کاه  حفا ت در برابر گرما ییی اع ویژگی های بام سبز است که می

بلیه به ارتقای کیفی مراکز شهری متراکب  یج بام سبز یج راه اکولوژی مقبولی است که نه تنها بارگرمایی قسمت خارجی ساختمان را کب می کند،

 که محیط عیست کمی دارند نیز کمج می کندک

تنفس و ، تعرق، ل املیرد بیولوژییی خود مثل فتوسنتزفربیند انتقال گرمایی در بام های گیاه کاری شده کامالً متفاوت استکگیاهان به دلی

به طور کلی بام سبز اع طریق ساعوکارهای عیر  (ک30: 9819)محمودی و  اکاری،  کنندیتبخیر میزان قابل توجهی اع اشعه های خورشید را جدب م

 شوند:منجر به کاه  جزایر حرارتی شهری می

 سایه انداعی ک9

اگر چه ممین است  دکناع رسیدن نور خورشید به  وسته عیرین بام جلوگیری می کن، رشد، به ویژه خاک مهندسی شده گیاهان بام سبز اع طریق محیط

ولی نشان می دهند چگونه  وش  گیاهی بام های سبز روی سرح عیرین بام سایه انداعی  درختان و تاکستان های انگور بر روی بام های سبز رایج نباشد،

در فصل تابستان ، زان نور خورشید و انتقال بن اع میان  وش  یج درخت با گونه های مختلف متفاوت خواهد بودک به طورکلیمی کندک برای مثال می

درصد انرژی خورشید به ناحیه عیرین درخت می رسد و باقیمانده این انرژی توسط برگ جدب و برای فتوسنتز مورد استفاده قرارگرفته  84الی  94فقط

در فصل عمستان نیز طیف وسیعی اع نور خورشید منتقل شده اع البه الی یج درخت بسیار گسترده تر  دوباره به جو منعیس می شوندکو برخی اع بنها 

و با ریختن برگ درختان و اعدست دادن برگشان نورخورشید  عیرا درختان همیشه سبز و برگریز، شاخ و برگ متفاوتی دارند درصد(؛ 34الی  94) است

                                                           
6 - Green Roof and Environment (n.d.). Available from:http://www.efb- reenroof.eu/verband/fachbei/fa01_ 

anglisch.html/gvu/green roof and environment (Accessed 20November 2010). 
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االوه بر این محیط کشت یج بام سبز خودش الیه های عیرین را اع ک (Huang, J., H. Akbari,1990 ) ی برای ابور اع میان بنها داردفرصت بیشتر

 ک(EPA,2008:2)کند میبنف  محافظت قرارگرفتن در معرض باد وتاب  فرا

 تبخیر و تعرق  ک0

کندک درجه حرارت بام های سبز به سروح گیاهان و محیط رشد، بام سبز را خنج میتبخیر و تعرق بیشتر، به وسیله استفاده اع گرمای تبخیر بب اع 

موقعیت جغرافیایی، نوردهی خورشیدی و به دیگر اوامل خاص یج سایت بستگی داردک  اع طریق تبخیر و  مقدار رطوبت محیط رشد، ترکیب بنها،

 ک(EPA,2008:3معمولی در فصل تابستان خنج تر می مانند )تعرق و سایه انداعی اغلب سروح بام سبز نسبت به بام های 

جوام  و مراکز تحقیقاتی متفاوتی، دمای سروح بین بام های معمولی و سبز را مقایسه کرده اندک برای مثال، در  روژه بام سبز سالن شهر   

دندک  در روعهای ماه بگوست اوایل بعد اع  هر، دمای سرح بام شییاگو دمای سروح را در فصل تابستان روی بام سبز نسبت به ساختمان مجاور بن سنجی

داشت؛ این درحالی است که در تارییی دمای بام های معمولی درجه سانتی گراد( قرار 03تا  88) درجه فارنهایت 991تا  19سبز، در محدوده ای بین

درجه  0) درجه فارنهایت 3 وا در نزدییی سرح باالی بام سبز حدودبود و دمای ه (درجه سانتی گراد 33درجه فارنهایت) 931های مجاور ساختمان

 ک(Department of Energy, 2004) سانتی گراد( سردتر اع بام های معمولی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 National Center of Excellence/ASUمنبع:،  8اختالف دما بین بام های معمولی و سبز :1تصوی

 

 کاه  انرژی مصرفی ک8

حفظ رطوبت و فتوسنتز گیاهان منجر به کاه   کاه  انتقال حرارت اع طریق ذخیره انرژی ساختمان بوسیله افزای   رفیت گرمایی، باهای سبز بام

   کبه محیط جهت سرمای  بیشتر شده و کاه  دما را به دنبال خواهند داشت ها خانهمصرف انرژی و انتقال گرمای کمتری اع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،متوسط تقاضای انرژی روزانه برای جریان حرارتی از طریق یک بام سبز گسترده در مقابل بام های معمولی در اتاوای کانادا: مقایسه 1نمودار

 Bass, B. and Baskaran, B., 2003منبع:

 

 کاه  انتقال حرارت اع طریق ذخیره انرژی ساختمان ک8.9

و اع طریق افزای   رفیت گرمایی الیه های سقف به خنج ساعی فضای عیر بام  های سبز اع طریق کاه  نوسانات گرمایی بر روی سرح خارجی بامبام

اوامل عیر باا  کاه  انتقال حرارت در بام های سبز طراحی شده ک (Bass, 2007: 9کنند)در طی تابستان و گرم ماندن بن در عمستان کمج می

 :شودمی

                                                           
 درجه سانتی گراد( خنج تر اع بام معمولی مجاور انداعه گیری شدک 48درجه فارنهایت)08سالن شهر شییاگو تقریباًدر یج روع معمولی، بام سبز  -8
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 کافزای   رفیت گرمایی سقف9

های سبز با افزای  الیه در بام نتقال گرمای کمتری اع بیرون به داخل وجود داردکادر عمستان اتالف انرژی کمتری اع داخل به بیرون و در تابستان نیز 

ی عیر بام کمج کنند در کاه  انتقال حرارت نق  موگری دارند و در تابستان به خنج ساعی فضاهای سقف را افزون میهایی که  رفیت گرمایی الیه

 کنندکرا بیشتر حفظ می یکنند و در عمستان نیز دمای درونمی

 ک حفظ رطوبت0

بب به انوان جرم  کنندکسبزینگی و  وش  گیاهی عنده رطوبت را در درون خود حفظ و با این شیوه در تعدیل دمای ساختمان نق  موگری ایفا می

البته میزان این  نج شدن ساختمان در تابستان و گرم نگهداشتن نسبی بن در عمستان می شود،حرارتی اع نوسانات دمایی جلوگیری کرده و موجب خ

 های گوناگون سال و میزان رطوبت موجود در شبیه بام متغیر استکتأگیر متناسب با فصل

 کفتوسنتز گیاهان)کاه  جدب بفتاب(8

واکن  های فتوسنتز و تعریق و تعرق گیاهان باا  کاه  میزان انرژی بفتاب  ترکیب واکن  های انجام شده در خاک شامل تجهیز و انتشار و همچنین

ارتی مثبت جدب شده توسط الیه بام شده و در نتیجه دمای عیر سرح این بام های در تابستان کاه   یدا می کندک در عستان نیز بام های سبز کارکرد حر

ریشه های خود نگه می دارند که به صورت یج الیه اایق حرارتی امل می کندک البته کارایی  خود را ایفا می کنندکگیاهان  یوسته مقداری هواالبه الی

 ک(33: 9819)محمودی و  اکاری،  این الیه اایق حرارتی در بام های سبز به میزان رطوبتی وابسته است که خود نگه می دارند

 

 

 9کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای .5
 

و انتشار گاعهای گلخانه ای را اع طریق رسوب خشج و جداساعی کربن و ذخیره ساعی اع بین می بردک کاه  تقاضای  وش  گیاهی بلودگی هوا 

های سبز سرات االوه بر این، بام ای در ارتباط با تولید انرژی می شودکهای سبز منجر به کاه  بلودگی هوا و انتشار گاعهای گلخانهانرژی در  بام

متر مرب ( بام سبز می 18) فوت مرب  9444محققان تخمین می عنند  ک(EPA,2008:7 ) ین را با کب کردن دما کاه  می دهدتشییل اعندر سرح عم

در حالی که همچنان اکسیژن تولید کند و دی اکسید  کیلوگرم( اع ذرات معلق در هوا را در یج سال اع بین ببرد، 93.0) 10 وند 04تواند حدود 

 (ک می توان مزایای خنج ساعی بام سبز را طبق نمودار عیر بیان نمود:Peck, S. and M. Kuhn. 2003اع بین ببرد ) را ( اتمسفرCo2کربن)

 

 

 

 

 

 

 Sutic ,2003 :30  :: مزایای خنک سازی بام های سبز شهری، منبع2نمودار

 

 

                                                           
بورندک جو عمین همانند  چنگ میبه اکسیدکربن، متان و اکسیدهای نیتروژن  رتوهای فروسرخ تشعش  شده اع سرح عمین را  ای همچون بخاربب، دی گاعهای گلخانه-9

گیردک این روند موجب افزای   دهد که  رتوهای با طول موج کوتاه وارد شوند اما جلوی خروج  رتوهای با طول موج بلند را می کند، اجاعه می گلخانه امل میهای  شیشه

 شودک ای نامیده می شود که اگر گلخانه دمای جو می

سووووت کووووه در یووووج سووووال اع راننوووودگی معمووووولی انتشووووار مووووی     اتومبیوووول مسووووافربری ا  15 ونوووود اع ذرات معلووووق در هوووووا تقریبوووواً در حوووودود    48 -10

 www.fhwa.dot.gov/policy/ohim/hs04/ htm/vm1منب :یابدک

 جزیره گرمایی شهر

 کیفیت هوا

 بهره وری انرژی

 استقامت بام

 جدب و تجزیه بالینده ها

 گیاهیبه دام انداختن ذرات بوسیله  وش  

 ایجاد سایه

 تبخیر و تعرق

 تبخیر و تعرق

 خنج ساعی
 (UHIکاهس دما در شهر)

 الیتریییکاه  تقاضای 

 افزای  طول امر غشاء بام

کاه  جابه جای های امودی 

 هوای گرم

 جایی بنهابهکاه  ذرات و جا

 وککک Co2 ،No2 ،So2کاه  

ی بلوده
  هوا

کاه
 



7 
 

 نقش عامالن توسعه پایدار درجهت توسعه بام های سبز در کالنشهرهای کشور .6
 

 دارای بحران نواحی داشته، سبز کاربری قبالً که هایی عمین مانند دربورد قانون بصورت را سبز هایبام نصب مواردی در تواند می دولت :دولت

 سبز، فضای متولی به ساعمانهای وابسته تأسیسات و ها ساختمان کلیه هستند، محیط بالینده که هایی ساختمان کلیه و هاکارگاه ها،کارخانه بلودگی،

 عیست، محیط دوستداران هایانجمن تشویق سبز یا بام برتر های طرح انتخاب همانند ویژه حمایتهای اهدای مرتبط، های ساعمان و عیست محیط

 هستندک مواجه استاندارد سبز فضای با کمبود که باال تراکب با نواحی در طبقاتی های  ارک اجرای و طراحی برای عمینه ایجاد

 کنندگیتعیین  ها بن نق  شدن روند جهانی  رتو در که بینده دنیای به چشب انداعی با بین المللی ساعمانهای :المللی بین ساعمانهای

 ساعمان با ارتباطات تقویت با و کرده ریزی برنامه را تحرکی دیگر نوین چال  برای  رفیت ساعی ارصه در نیز ما کشور و داشت خواهند بیشتری

 .کنند ایفا مهب نقشی مانند بام سبز ضروری های تینولوژی توسعه عمینه در تواندمی المللی بین های

 گوناگونی و وسعت  ویایی، دلیل به نیز و خود بالفعل و بالقوه توانمندی جهت به غیردولتی ساعمانهای ماکشور  در: غیردولتی ساعمانهای

و  ابتیارات به دلیل  ایدار، توسعه  ویای ارصه می رسد نظر بهک اندیافته ممتاعی منزلت و ااتبار عمینه این در  ایدار، توسعه در مسائل مررح و مباح 

 حیات تداوم توانندامیانات می این مدد به ساعمانها این کاست یافته دست جدیدی  رفیتهای به اند،کرده خلق گروهها این که ایگسترده امیانات

 (ک04 :9831کنند )کشتیار و همیاران، تضمین را خود کاربمدی نتیجه در و تثبیت مستقل صورت به را خود

 

 21 :1331سبز، منبع: کشتکار و همکاران، بام سامانه توسعه روند در آنان اثرگذاری نحوه و پایدار توسعه عامالن :3جدول 

 نحوه تاگیر در سامانه بام سبز اامالن توسعه  ایدار

 دولت 1

 توسعه  ایدار تحرک و حمایت دولت ها به انوان مهمترین اامل

 برنامه ها و سیاستگداریها راایت مؤلفه های توسعه  ایدار در تمامی سروح

 اطالع رسانی امومی در عمینه توسعه  ایدارافزای  

 سیاستهای تشویق و حمایت اع  روژههای انجام گرفته در جهت توسعه  ایدار

 سیاستهای تنبیه در مورد  روژههای متناقض اصول عیست محیری و انسانی

 ساعمانهای بین المللی 2
 تعیین کنندگی بیشتر نق  بنها در  رتو روند جهانی شدن

 ساعمان ملل،یونسیو و سایر نهادهای بین المللی وابسته

 ساعمانهای غیر دولتی 3

 تخصص تشیلهای داوطلبانه مردمی با تنوع در شیل و سرح

 گروههای شهروندی داوطلب

 گسترش جامعه اطالااتی

 افزای  بگاهی ملت ها و بحاد مردم

 

 

 پژوهش محدوده معرفی .7

 
(، ییی اع اولین شهرهای بمرییای شمالی برای ساخت  روژه بعمایشی بام های سبز بودک ییی اع این  وروژه هوا،   Illinoisنویز)شهر شییاگو، ایالت ایلی 

درصود  8.4با شویب   مترمرب ( 8111فوت مرب ) 1311.به صورت نیمه گسترده در مساحتی به بزرگی  111.باغ بام سالن شهر شییاگو بود که در سال 

( و بوه ابتیوار امول    EPAمیلیون دالر به اتمام رسیدک  این  روژه توسط بژانس حفا ت محویط عیسوت)   4..با هزینه ای بالغ بر  118.اجرا شد و در سال 

(، شهردار شییاگو به منظور مقابله با اگر جزایر حرارتی و بهبود کیفیت هوای شوهری اجراشودک  ایون محودوده      Richard M.  Daleyریچارد ام دیلی )

بواغ بوام سوالن شوهر      11طبقه به انوان یج  روژه نمایشی و بوام سوبز بعمایشوی بوه سواختمان الحواق گردیودک         .8وک مرب  شیل و با ارتفاع شامل یج بل

دریافوت نموودک    113.قرار دارد که در دانشگاه الوم شییاگوجایزه اوالی بوام سوبز را در سوال      12شییاگو بر ساختمان موعه طبیعت شناسی  گی نوتبرت

                                                           
 ]8398ببان1.مراجعه در[ www.asla.orgمنب :   11

12 - Peggy Notebaert Nature Museum 
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 Lawlor, Anne )احل دریاچه میشیگان قرار دارد که به باعدیدکنندگان در مورد بام های سبز تحت انوان توور مووعه بمووعش موی دهودک ک     موعه در س

Currie,2006:12)  الن باغ بام سالن شهر شییاگو مشخص شده استک 3در تصویر ک  

 
 www. asla. Org: پروژه باغ بام سالن شهر شیکاگو منبع:3تصویر 

 

بام اع بسیاری اع ساختمانهای اطراف قابل مشاهده استک ناهمواری های قابل تشخیص مرتف  منظر بام سالن شهرمتشیل اع الیه هایی اع اوایق  ین ا

خوود  های سبج وعن و با یج روک  الیه ناعک در بخ  فوقانی،روک  الیه ای اع  وش  میانی بام سبز که  التی اع گیاهوان بوومی و غیور بوومی را در     

( نیوز در سراسور بوام بوه     Sedumی می دهد ،می باشدک  الت گیاهی متشیل اع تعدادی اع گونه های گیاهی بومی اع جمله چمن دشوت اسوتکگل نواع)   جا

 منظور  ایجاد گبات در محیط و ایجاد شرایط بهتر رو به رشد برای چند سال و چمن عار، مورد استفاده قرار گرفته استک

متمایز،براساس روش کالسیج بلمانی بام سبز استک به طور خاص،این  روژه اولین استفاده اع  روفیل های  نصب بن ، شامل چهار  روفیل

ون( ببیاری میانی دوگانه و احتباس بب رواناب ها در  ایین  روفیل بام سبز در ایالت متحده بمرییا استک این  روژه به صورت سراسری )اع درون و بیر

کارکنان تحت نظارت کارشناسان باغبانی اع وعارت حمل و نقل شییاگو نگهداری می شودکمحاسبات نصب خصوصاً به  می شود و به طور منظب توسط

بام این  انوان ساختمانی در ییی اع شلوغ ترین تقاط  های این شهر  یچیده بودک یمانیار نصب شبیه چمن بام ، اع جرگقیل برای گداشتن مواد به  شت

برای ایجاد یج عمین هموار خیالی مورد استفاده قرار گرفتک طراحی  13فوت میعب اع  لی استایرن 90444کردک حدود  ساختمان تاریخی استفاده

عدیل درجه چشب انداعبن ،  بیشتر به دنبال یج طرح باغ رسمی به جای محیط چمنی معمولی، بوده استک این  روژه برای نشان دادن مزایای بام سبز در ت

درجه خنج تر اع بام  3اخل محیط های شهری برتردر نظر گرفته شده بود ک بام سبز سالن شهرایلینویز در حال حاضر،به طور متوسط حرارت تابستان در د

درجه سردتر در تابستان استک عیستگاه  شت بام خانه ای برای گرده های متداول است که بیشتر اع یج باغ چندساله  84های سبز اطراف و به انداعه 

استک با توجه به نوع گیاهان ،این بام مجهز به کندوی اسل است که بوسیله یج  رورش دهنده عنبور نگهداری می  دیده شده

( مشخصات این بام ،که درجهت کاه  جزایر حرارتی و ارتقای کیفیت منظر و عیبایی شهر ایلینویزشییاگو اجرا www.roofmeadow.comشودک)

 ن نمود:شد را می توان در قالب جدول عیر بیا

 14مشخصات طرح بام سبز سالن شهر ایلینویز شیکاگو  :4جدول 

سیستب  نوع ساخت

 ببیاری

 یمانیار  وش  

 چمن بام

جایزه های کسب شده  طراح منظر نوع اایق مساحت اجرای طرح طراح بام

 توسط طرح

اینچ  وش   II:3/5نوع درجه

 واسره

اینچ  وش  III1:و نوع درجه 

 واسره

 یمانیار تشییل  قرره ای

 دهنده شبیه

و  15مج دونو

 همسرش

فوت  04844

 مترمرب ( 9333مرب )

 

TPO16 
انجمن طراحی 

 حفظت مناب  طبیعی

جایزه شایستگی حرفه ای 

 17اسال 0440

 

 

                                                           
13-  polystyrene 

14- 7135 Germantown Avenue Second Floor | Philadelphia, PA USA | T: 215-247-8784 | F: 215-247-4659 | 

info@roofmeadow.com | www.roofmeadow.com 

15 - McDonough 

16- Thermoplastic polyolefin 

17 -ASLA 
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 بکارگیری پوشش بام گسترده    .1.7
 

سیستب به که ساختارسیستب به کار گرفته شده شامل بخ  های عیر در این  روژه سیستب بام سبز گسترده بر روی سرح بتنی مورد استفاده قرار گرفت کاین 

 18است:

عهیشی: طراحی عهیشی گیاهی به منظور حفظ شرایط رشد مرلوب در محیط کشت و مدیریت باران های سنگین به الوت بسویب ناشوی اع فرسوای  و     

 حوچه های بب

ه باشد به گونه ای که برای رشد گیاه بسیار االی و بی نیاع اعجسوتجوی بواد،بب و   تغدیه گیاهی و  شتیبانی: مهندسی محیط کشت باید به دقت طراحی شد

 مناسب نگهداشتن  رفیت بب استک

ر و نگهوداری(  حفا ت اع سیستب های اایق درعیر قرار گرفته:مجمواه بام گیاهی باید بوسیله سیستب اایق عیرین اع فعالیت های انسانی)اعجمله تواگیر تعمیو  

 ی و تخریب خورشیدی محافظت کندکو حمله بیولوژیی

 سیستب اایق بب:برای حفا ت ساختار اع نفوذ بب بسیار مهب استک 

 سیستب ایزوالسیون:برای صرفه جویی در انرژی بسیار مهب استک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.wbdg.orgشخصات سیتم بام گسترده سالن شهر ایلینویز شیکاگو منبع:: م4تصویر 

 

 

 بررسی تغییرات دمایی.  2.7
 

دقیقوه داده هوا را    84داده نگار به منظور نظارت بر درجه حرارت هوای محیط سرتاسر بام سبزسالن شهر و بخ  قیراندود مشویی بوام  سواختمان ، در هور     

رجوه  د 05.5درجه فارنهایت) 990،دمای هوای محیط سرتاسربخ  قیراندود مشیی بام0449جم  بوری و مورد استفاده قرار می دادک در ماه اوت سال 

درجه سانتیگراد( انداعه گیری شدک براسواس ایون بعموای  دموای سرتاسور بوام        09.3درجه فارنهایت) 943سانتیگراد( و دمای سرتاسر بام سبز سالن شهر 

ورنتوو و بوا   درجه سانتیگراد( خنج تر اع بام قیر اندود شده مشیی رنگ بود که بوا انوداعه گیوری هوای انجوام شوده در  وروژه ت       8.1درجه فارنهایت) 3سبز

LBNLبربورد 
گرفتوه شوده ،نشوان     0449اوت  1ساعگار است ک در نمودار عیردرجه حرارت بام سالن شهرکه با یج دماسنج مادون قرموز در تواری    19

گبوت نموودکداده   داده شده استک هرچند این روش دقت کمتری نسبت به استفاده اع یج داده نگار دارد،اما می توان دمای سرح را بالفاصله انداعه گیری و

 50.5-50.0درجوه فارنهایوت)   984-903به شرح عیر است: سروح سنگفرش شده بام سبز سالن شهر شییاگو:  0449های گبت شده در ماه اوت سال 

 931درجوه سوانتیگراد(، سوروح بخو  قیور انودود شوده :        03.8-80.3درجه فارنهایت) 991-19درجه سانتیگراد(،سروح بام سبز سالن شهر شییاگو: 

 درجه سانتیگراد(33درجه فارنهایت)

                                                           
18 - www.wbdg.org 

19 - Lawrence Berkeley National Laboratory 

 گیاهان بام گسترده)سیدم ها وککک(

  وش  میانی رشد

 بافت فیلتر

 نگهداری رطوبت/ صفحه عهیشی

 ایزوالسیون

 مان  ریشه

 الیه محافظ

 غشاء اایق)بسفالت الستییی گرم شده(

 تنی(عیر الیه)سرح ب

http://www.wbdg.org/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=lbnl&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lbl.gov%2F&ei=fOrFUK67L4KThgeimoGYCg&usg=AFQjCNGM4qcF3l5EnCMpEm-0Q17jQ66z8w
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 FEDERAL ENERGY MANAGEMENT PROGRAMمنبع:  2002: شیکاگو،ایلینویز، دمای هوای محیط باالی بام،اوت 3نمودار

 

 

 میزان بازتاب نور بام سبز سالن شهر ایلینویز.  3.7

 
انعیاسی، باال نیست این بدین معنی است که بام های سبز به انوان باعتابنده نوور  به طور معمول مقدار باعتاب نور برای بام های سبز همانند ترکیب مواد بام 

خیور و  نیستندک)جدول(  وش  گیاهی مورد استفاده در این بام به جای انعیاس اع انرژی خورشیدی برای فراهب کردن سورمای  مووگر اع طریوق فربینود تب    

 تعرق  استفاده می کندک

 

 20مقدار بازتاب سطح سالن شهر شیکاگو :5جدول 

 مقدار باعتاب سرح جنس

 0.70-0.60 بام بسیار باعتابنده

 0.90-0.50 رنگ سفید

 0.30-0.25 چمن

 0.40-0.20 بجر/سنگ

 0.35-0.15 رنگ رنگی

 0.18-0.15 درختان

 0.35-0.10 کاشی قرمز/قهوه ای

 0.35-0.10 بتن

 0.16-0.10 بام موج دار

 0.18-0.08 قیر و شن

 0.20-0.05 بسفالت

 

                                                           
20 - U.S. EPA, Cooling Our Communities. A Guide to Tree Planting and Light Colored Surfacing. 
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 گونه های گیاهی  .  4.7
 

ودن به انوان یج قااده کلی،به طور بالقوه گونه های مناسب را می توان با نگاهی به خرد اقلیب)امق  وشو  میوانی، سوروح خورشویدی ، در دسوترس بو      

 بب و غیره( بام سبز در تحقیق و مقایسه بن  با  عیستگاه محلی گیاه یافتک

 

 

 نتیجه گیری .0
 

(ک ایون  33: 9814امروعه با رشد شهرنشینی در اغلب کالنشهرهای کشور، مراکز این شهرهای برگ به یج جزیره حرارتی تبدیل شده اند)معروف نوژاد،  

ب نمووده  جود مراکر در کنار فرایند جدب  رتو فرابنف  و انعیاس اشعه مادون قرمز در هر منرقه، سقف ساختمانها، خیابانها و سروح تیره رنگ، گرما را 

وییرد بام های سبز به انوان  ارادایمی نو هوور در مواجهوه بوا کواه  بلوودگی هوای عیسوت        ر(ک 05: 9831و بن را در هوا منتشر می کند)جهانبخب ، 

نقشوه   بوه  ادناسوت بوا  محیط می تواند روییردی دوستدار محیط در شهرها و بویژه کالنشهرهای ایران باشدک اع بنجا که شهر شییاگو اع نظر ضریب تابشی و 

قرار دار ئ اع سوی دیگر  روژه بسیار موفق بام سبز ایلونویز در این شوهر اع جملوه  وروژه    کاربری اراضی و دمای تابشی، بر روی مناطق و میان های گرم،

در کالنشهرهای ایوران   موفق در طراحی شهری است؛ هدف این  ژوه  تبیین اصول و دستاوردهای این روییرد و امیان سنجی کاربست این روشهای 

، کواه   محیط عیسوت شوهری   فبودک این تحقیق نشان داد که روییرد بام های سبز با کمج فناوری های نوین کشت و نیز ساختمان، نقشی مهب در تلری

در شهرهای بلوده معاصر را دارد و می تواند بوه انووان روشوی سوودمند در  وروژه       ،خورشیدی ضریب بلودگی، جدب حداکثری امواج و  رتوهای مضر

اوامل موگر در میان یابی بام ها سبز در جهت کاه  جزایور حرارتوی    ک با این وجود قرار گیرد ، میان یابی، ساخت و مورد استفادههای کالنشهری ایران

 نمود: شهری کالنشهرها را می توان در قالب نمودار عیر بیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1311،نگارندگان در مکان یابی بام های سبز منبع:: عوامل موثر 4نمودار

 

 

 مراجع .9

 

 ژوهشی باغ -، فصلنامه المی"ارعیابی چگونگی تاگیرگداری بام سبز در کاه  دمای محیط"مهناع، محمودی عرندی،  ندا، بهرامی، حسن،  اکاری، [1]

 ک8398، 75ص  ،1.نظر، شماره

 ریوز  تغییورات  رونود  بور  شوهری  گرمایی جزیره اگر بررسی"،مقدم، مهیار صادق و ناصری محمد، مقدم الیزاده، امین، غضنفری حسینی، الیرضا، فرید[ 2]

 ک1309، 366ص ،2 شماره، 24 خاک، جلد و بب نشریه ،"مشهد جوی شهای

 عیسوت،  محویط  ناموه  فصول  ،"بوزرگ  تهوران  بر هوای تأکید با موتوری نقلیه وسایط اع ناشی بالینده محیری گاعهای اگرات"،ابدالعظیب نژاد، سلرانی[ 3]

 ک1376، 25-28 ص، 4 شماره نهب،  جلد

 ک1377 ،25ص  ، مجله تحقیقات جغرافیایی، شماره نهب،"ساختمان حرارتی نیاعهای و تبریز انسانی عیستاقلیب ارعیابی"انبخ ، سعید،هج[ 4]

 عوامل موثر در مکان یابی بام ها سبز در جهت کاهش جزایر حرارتی شهری

عملکردیبعد  بعد کالبدی دسترسیبعد    

 تراکب

 فشردگی بافت

 مقیاس املیردی کاربری ها

 نوع کاربری )صنعتی(

 سرح سرویس معابر
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 ک8374، شهرساعی، تهران، مسین و "های شهرساعی، جغرافیا مجمواه مباح  و روش"،رهنمائی، محمدتقی[ 5]

 ک8311، ، دانشگاه تبریز"جغرافیا و شهرشناسی"،یداله ،فرید[ 6]

 ، نشریه هویت شهر،"توسعه سامانه بام سبز بر اساس توسعه  ایدار در ایران"کشتیارقالتی، احمدرضا، انصاری،مجتبی، محمودی ناعی دیزجی،سجاد،[ 7]

 ک8319، 1.-84ص  ،1شماره

ببوادی، دکتور ابوالفضول     ، ترجموه رضوا مختواری ملوج    " وش  گیاهی و تغییرات اقلیموی در منواطق شوهری )موورد مرالعوه والنسویا(      "،گومز، گاجو[ 8]

 .8315، مسعودیان، دانشگاه اصفهان

  ،اسوالمی واحود ماهشوهر   بعاد ، دانشوگاه  "(موردی: شوهر اهوواع  )مورد مرالعه تاگیرکاربری های شهری در ایجاد جزایر حرارتی "،اباس، معروف نژاد[ 9]

 ک8391، 17ص 
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