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سرآغاز
گسترش دامنه تمدن انساني و حاكميت صنعت، براساس تكنولوژي جديد و گرايش به سوي زندگي 
ماشيني، همگام با اثرات تخريبي و تباهي منابع طبيعي و پوشش هاي گياهي، تبد يل اراضي مزروعي و 
باغات به تشكيالت ساختماني، در كنار افزايش رشد بي رويه جمعيت در شهرها و آلودگي هاي محيط 
زيست، نه تنها تعادل سيستم اكولوژيكي و توان بهزيستي را برهم زده است، بلكه شرايط دشواري را نيز، 
براي زندگي انسان ها فراهم كرده است به گونه اي كه اثرات رواني ناشي از مقابله با مشكالت، آدمي را 
تندخو، عصباني و تا حدودي بدرفتار كرده است. اين امر باعث توجه به موضوع فضاى سبز شهرى در دهه 
هاى اخير و جستجو براى روشهاى جديدى در راستاى برطرف نمودن اين نياز شده است. طراحى فضاهاى 
سبز براى يك شهر يا يك محله به هيچ وجه از جمله فعاليت هاى اتفاقى نيست و همانگونه كه در ساخت 
كالبد بى جان شهر برنامه ريزى مى كنند و پيرامون آن به تعمق مى پردازند و سپس طراحى مى كنند، در 
مورد بخش جاندار نيز بايد برنامه ريزى كرد، به تفكر پرداخت و سپس طراحى كرد. اين بخش از طراحى نه 
تنها داراى اهميت كمترى نمى باشد، بلكه از عناصر مهم محيط شهرى بوده و در رابطه تنگاتنگ با معمارى 

و ساختمان و بهبود كيفيت آنها نيز عمل مى كند ( لقايى، 1382) .
امروزه فضاى سبز شهرى نه تنها  به عنوان يكى از مهمترين مولفه هاى تشكيل دهنده شكل يك شهر 

سيد اميرحسين ميرحسينى: دانشجوى مهندسى فضاى سبز دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 پيمان گلچين: كارشناس ارشد مهندسى طراحى محيط دانشگاه تهران، عضو هيئت علمى گروه مهندسى فضاى سبز دانشگاه سيستان و بلوچستان

Roof gardens and their importance in urban green spaces as a tool for improving 

A.Mirhoseini

P.Golchin

سبز بام ها و اهميت آنها در فضاى سبز شهرى
به عنوان ابزارى در جهت بهبود شرايط زيستى در كالن شهرها

مقاله



2219

مطرح است بلكه نقش بسيار مهمى در بهسازى شرايط زيستى و كنترل شرايط اقليمى شهر داشته و از 
كاربردى ترين ويژگيهاى فضاى سبز كه امروزه بسيار مورد توجه طراحان و شهرسازان قرار گرفته است، 
كنترل و بهبود شرايط اقليمى، ايجاد ميكروكليما، جلوگيرى از تشكيل جزاير حرارتى و همچنين احياء شرايط 

زيستى است. 
فضاى سبز شهرى و اهميت آن

عبارت فضاى سبز، معانى و مفاهيم متعدد و وسيعى را در بر مى گيرد. فضاى سبز شامل آن بخش از مناطقى 
مى شود كه داراى گياهان و يا هر گونه سبزينگى اعم از درختان، درختچه ها، گلها را در بر داشته باشد (روحانى، 
1365) . البته فضاى سبز وقتى كه در كالبد شهرى قرار مى گيرد، به بخشى از سلسله مراتب شهرى گرايش پيدا 

مى كند و به مقياسهاى متفاوتى در سطح شهر تقسيم مى شود.
منظور از فضاهاى سبز شهرى ، نوعى از سطوح كاربرى زمين شهرى با پوشش گياهى انسان ساخت است 
كه هم واجد بازدهى اجتماعى و هم واجد بازدهى اكولوژيكى هستند كه منظور از بازدهى اكولوژيكى، 
زيباسازى بخش هاى شهرى، كاهش دماى محيط و توليد اكسيژن مى باشد ( سلطانى، 1371) . از ديدگاه 
شهرسازى فضاى سبز شهرى در برگيرنده بخشى از سيماى شهر است كه از انواع پوشش هاى گياهى تشكيل 
شده است و به عنوان يك عامل زنده و حياتى در كنار كالبد بى جان شهر، تعيين كننده ساخت مرفولوژيك شهر 

است. فضاهاى سبز شهرى به سه دسته زير تقسيم مى شوند:
•فضاهاى سبز عمومى : فضاهايى هستند كه واجد بازدهى اجتماعى مى باشند. اين فضاها براى عموم مردم در 

گذراندن اوقات فراغت، تفريح و گرد همايى هاى اجتماعى و فرهنگى استفاده مى گردد.
•فضاهاى سبز نيمه عمومى : فضاهايى هستند كه بازدهى اكولوژيكى دارند، ليكن استفاده كنندگان آن ها نسبت 

به فضاهاى سبز عمومى محدودتر هستند، بنابراين واجد بازدهى تام اجتماعى نيستند.
•فضاهاى سبز خيابانى : نوعى از فضاى سبز شهرى هستند كه به طور معمول درختكارى حاشيه باريكى از حد 
فاصل مسيرهاى پياده رو و سواره را تشكيل مى دهند و يا به صورت متمركز در فضاهاى نسبتاً كوچك ميدان ها 

و يا در زمين هاى پيرامون بزرگراه ها و خيابان ها شكل گرفته اند ( سعيدنيا، 1382) .
مهم ترين اثر فضاى سبز در شهرها، عملكردهاى زيست محيطى آن ها است كه شهرها را به عنوان محيط زيست 
جامعه انسانى معنى دار كرده و با آثار سوء گسترش صنعت مقابله نموده است. اين نوع عملكردها عمدتاً به بهبود 
شرايط اكولوژيكى و كاهش ميزان بار آلودگى آن كمك مى كنند به طورى كه مى توان گفت ايجاد فضاى سبز 
يكى از راه هايى است كه به شكلى موثر آلودگى هاى محيط زيست، اعم از آلودگى هاى گازى، ذره اى، صوتى، 
تشعشعى، بوهاى نامطبوع و ديگر آاليندهاى موجود در هوا و آب و خاك را كنترل كرده و محيط سالمترى براى 
انسان فراهم مى كند ( ايمانى، 1373) . به طور كلى از ديدگاه زيست محيطى، فضاى سبز شهرى، بايد ارائه 

دهنده بازدهى هاى اكولوژيك زيست محيطى به شرح زير باشد:
• بهبود شرايط بيوكليماتيك در شهر

• كاهش آلودگى هوا
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• تاثير مثبت بر چرخه آب در محيط زيست شهرى و افزايش كيفيت آبهاى زير زمينى
• افزايش نفوذپذيرى خاك، كاهش سطح ايستابى

• كاهش آلودگى صوتى
• كاهش مصرف انرژى (سلطانى، 1363) .

از آنچه گفته شد، به نقش و اهميت گياهان در فضاى شهر مى توان پى برد . فضاهاى سبز عمودى نيز به 
عنوان يك فضاى سبز شهرى مى توانند نقش چشمگيرى در ارتقاء و بهبود شرايط زيستى و بيوكليماتيك 

شهر ايفا كنند.
فضاي سبز عمودي 

توسعه فضاي سبز شهري و توزيع عادالنه آن در محله ها به خصوص در مراكز شهرها، به گونه اي كه متناسب 
با ساخت و ساز شهري باشد، به منزله يكي از راهبردهاي توسعه پايدار شهري تلقي مي شود. نياز انسان 
شهرنشين به طبيعت، چشم اندازهاي بصري مناسب و كاهش آلودگي هاي محيط ازيك سو و نياز به تجديد 
نظر در مصرف انرژي و ضرورت بهينه سازي كاربرد حامل هاي انرژي، از جمله مسايل مهم مديريت شهري 
به شمار مي روند.  توسعه فضاي سبز عمودي، به معناي ايجاد سطوح سبز در ساختمان هاي شهري است 
و شامل سبز بام ها و ديوارهاي سبز مي شود.  فضاي سبز عمودي، داراي كاركردهاي گوناگوني است كه از 
آن جمله، مي توان به زيباسازي محيطي ، كاهش آلودگي محيطي، ذخيره سازي انرژي، كنترل باران هاي 
سيالبي، تامين مواد غذايي و حفظ تنوع زيستي شهري اشاره كرد ( اخوان طباطبايى، 1387 ).  در اين ميان 
سبز بام ها به عنوان يكى از مهمترين فضاهاى سبز عمودى كه نقش موثرى در بهبود شرايط زيست محيطى 

شهر دارد، در علم شهرسازى اهميت خاصى پيدا كرده است.
    سبز بام ها ، يكي از رويكرد هاي نوين معماري و شهرسازي و برخاسته از مفاهيم توسعه پايدار است كه از 
آن مي توان در جهت افزايش سرانه ي فضاي سبز، ارتقاي كيفيت محيط زيست و توسعه ي پايدار شهري 
بهره برد. اواسط قرن بيستم ميالدى را مى توان نقطه عطفى در صنعت سبز بام ها دانست. در دهه شصت 
ميالدى و با مورد توجه قرار گرفتن كيفيت محيط زيست در بافت هاى شهرى و چالش هاى زيست محيطى 
شهرهاى بزرگ از قبيل آلودگى هوا، كمبود فضاى سبز شهرى بخصوص در مناطق مركزى شهر، ظهور پديده 
جزاير گرمايى شهرى  و بحران انرژى موج جديد رويكرد به سبز بام ها در مفهوم جديد و امروزيشان، به 
دليل مزاياى زيست محيطى آنها و به عنوان راه حل اكولوژيكى از اروپاى شمالى آغاز شده است. و خيلى زود 
جاى خود را در اغلب كشورهاى اروپايى باز كرد. در اين ميان كشورهاى آلمان، سوئيس، فرانسه و اتريش در 
مقايسه با ديگر كشورهاى اروپايى پيشرو بودند و فعاليت هاى گسترده اى در اين زمينه آغاز كردند ( اخوان 

طباطبايى، 1387 ).
سبز بام ها، به سيستم سبكي اطالق مي شودكه از اليه هاي پيش ساخته فراهم مي آيد و با بام ساختمان، 
يك سيستم واحد به وجود مي آورد و رشد گياه را در محيط كشت رويش خاصي ميسر مي سازد. اليه هاي 
تشكيل دهنده سبز بام ها ، معموالً از باال به پايين ، به ترتيب از پوشش گياهي، محيط كشت رويشي يا اليه 



2417

كاشت، تثبيت كننده و محافظ ريشه، اليه زهكشي، هوادهي و انباره آب، اليه محافظت رطوبتي و عايق بندي براي 
محافظت از اليه هاي سازه بام تشكيل مي شود ( شكل شماره 1). بام هاي سبز ، بسته به عمق اليه ي كاشت، نوع گياهان 

و ميزان تاسيسات مورد نياز ، به دو گروه سبز بام هاى گسترده  و سبزبام هاى متمركز  تقسيم مى شوند:
الف- سبز بام هاى گسترده : اين نوع سبز بام نيازمند حداقل تاسيسات، نگهداري و در نتيجه هزينه كمتري است. اين 
نوع سبز بام ، اليه ي كاشتي بين 5 تا 15 سانتيمتر دارد و به همين دليل، سبك بوده و بار محدودي را به ساختمان 
وارد مي كند. سبز بام گسترده ، به دليل سبك بودن، غالباً نياز به اصالح ساختار ساختمان ندارد و براي قرار گرفتن بر 
بام ساختمان هاي موجود ، مناسب تر است . سبز بام گسترده ،بسته به عمق اليه ي كاشت ، در حالت اشباع با آب، 
وزن بام را بين 70 الي 2169 كيلوگرم افزايش مي دهد. سبز بام گسترده مي تواند هم روي بام هاي مسطح و هم 
شيبدار، تا شيب 30 درصد پياده شود. تنها محدوديت سبز بام هاي گسترده، نوع گياهان قابل كاشت است كه در 
آن از گياهان با ريشه هاي كوتاه استفاده مي شود. گل هاي وحشي، چمن بوته، گونه هاي سدوم و خزه و انواع 
گياهاني كه نياز به مراقبت و آبياري كم تري دارند ، براي كاشت در بام هاي گسترده مناسب هستند. سبز بام هاي 
گسترده ، معموال كاربردي نيستند و تنها مي توان از منافع زيست محيطي آن ها بهره مند شد. باتوجه به وزن كم و 
 ;2010,Rowe) (2 شكل شماره ) نياز به مراقبت و آبيارى كمتر اين نوع سبز بام از استقبال بيش ترى برخوردار است

.(1998,Thompson

ب- سبز بام هاى متمركز: اين نوع سبز بام اليه كشت ضخيم تري دارد و به همين دليل، محدوديتي از  نظر انتخاب 
پوشش گياهي ندارند، در سبز بام متمركز، مي توان از انواع گياه و درختچه و درختهايي كه روي زمين قابل كاشت 
هستند استفاده كرد . اليه كاشت بام هاي متمركز ، از 20 الي 60 سانتيمتر متغير است . سبز بام هاي متمركز ، نياز مند 
نگهداري، آبياري و ساير مراقبت هاي مرسوم فضاهاي سبز روي زمين هستند و به دليل وزن سنگين تر، يا بايد روي 
بام هايي بنا شوند كه ساختمان آن ها ظرفيت بار بيشتري دارند و يا سازه ساختمان، از قابليت تقويت براي تطبيق بار 
اضافي برخوردار است . سبز بام هاي متمركز در حالت اشباع با آب، باري حدود 290 الي 970 كيلوگرم به وزن بام اضافه 
مي كنند. بهترين گزينه براي اين نوع سبز بام ، احداث آن روي ساختمان هاي جديد و در نظر گرفتن بار اضافي بام در 
طراحي و محاسبات سازه اوليه ساختمان است ( شكل شماره 3 ) (Snodgrass & Melnlyre, 2010). جدول شماره 

1 خالصه اى از نقاط قوت و نقاط ضعف سبز بام هاى متمركز و گسترده را نشان مى دهد:
دهنده  تشكيل  هاى  –اليه  شماره 1  شكل 
سبز بام ها و تفاوت تعداد اليه ها و ضخامت 
هر اليه در سبز بام هاى متمركز و گسترده
.(1998,Thompson  ;2010,Rowe)  
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(1998,Thompson)جدول شماره 1- مقايسه بين ويژگى هاى سبز بام هاى گسترده و متمركز

معيارهاى انتخاب گونه هاى گياهى سبز بام ها 
بطور كلى در انتخاب گونه گياهى در ابتدا بايد نوع سبز بام ( گسترده يا متمركز ) مشخص شود زيرا هر يك از اين گونه هاى سبز 
بام با توجه به عمق بستر كشت، مناسب گونه هاى گياهى خاصى هستند. حتى المقدور از گونه هايى كه معيارهاى زير را دارا مى 

باشند، استفاده به عمل آيد:
• نياز آبى پايين: مقاومت در برابر خشكى از فاكتورهاى مهم انتخاب گياهان در سبز بام ها است . گياه بوسيله ريشه هاى عميق، 
خار، گوشتى بودن ساقه و برگ در مقابل خشكى مقاومت مى كند. هر چه نياز آبى گياه پايين تر باشد، از لحاظ اقتصادى نيز به 

شكل شماره 2- وسعت و عمق كم سبز بام 
گسترده

.(1998,Thompson ; 2010,Rowe)

شكل شماره 3- شباهت سبز بام متمركز به 
فضاى سبز سطح شهر

.(1998,Thompson ; 2010,Rowe)
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صرفه تر مى باشد.
• طول عمر زياد: هزينه كاشت رابطه مستقيمى با زنده مانى گونه هاى گياهى 
دارد. خريد و كاشت يك گونه گران كه بقاى زيادى دارد نسبت به كاشت گونه 

اى ارزان با امكان بقا كم ارجح مى باشد .
• فاقد خاصيت آلرژى زايى: سيستم opals پتانسيل گياه را براى ايجاد آلرژى 
بوسيله مقياسى از يك تا ده اندازه مى كند . بهترين گونه ها در سبز بام ها 
آنهايى هستند كه در دامنه opals بين 1 تا 4 قرار مى گيرند . هرچه عدد 

بزرگتر شود خطر آلرژى زايى بيشتر مى گردد . 
سطحى و مهاجم نبودن ريشه گياه: يكى از مهمترين عواملى كه در   •
انتخاب گياه در سبز بام ها تاثير دارد، تهاجمى نبودن ريشه هاى گياه 
است زيرا ريشه هاى مهاجم سبب آسيب رساندن به زير ساخت بام مى 

شود.
• كم توقع بودن گياه: از منظر اقتصادى هر چه گياه با محيط سازگارتر 
باشد هزينه نگهدارى كمترى دارد. بنابراين سعى شود در زمان انتخاب 
گياه از گونه هاى استفاده شود كه نياز به نگهدارى، آبيارى، كوددهى و 

هرس كمترى داشته باشند.
• زيبايى در فصول مختلف: گونه هاى انتخابى بايد به نحوى باشند كه در هر 
يك از فصول داراى جاذبه و زيباييهاى خاصى باشند. رنگ برگ در هنگام 
خزان، رنگ گل و معطر بودن آن، رنگ بذر و تنه يا شاخه هاى گياه و فرم 
گياه از جمله عواملى است كه سبب تاثيرات بصرى بااليى در منظر سبز بام 

ها مى شوند.
• سازگارى به شرايط محيطى: گياه انتخابى براى كشت بايد در برابر عواملى 
همچون باد، گرما، بارندگى، رطوبت و... مقاوم باشد. بنابراين بايد از گونه هايى 
استفاده شود كه از لحاظ اكولوژيكى با شرايط آن منطقه سازگار بوده و تا جاى 

. (2008,Sailor) امكان بومى آن منطقه باشد
اهميت سبز بام ها

بارزترين اهميت سبز بام ها كاهش آالينده ها در محيط زيست شهرى 
است. از ساير مزاياى سبز بام براى مثال مى توان به مديريت آب هاى 
حاصل از بارش هاى شديد و بهبود كيفيت روان آبها، صرفه جويى در 
عمر  طول  افزايش  شهرى،  درون  گرمايى  جزاير  كاهش  انرژى،  مصرف 
مصالح ساختمانى بام، كاهش آلودگى هاى صوتى و آلودگى هوا، كنترل 
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دى اكسيد كربن ، افزايش تنوع زيستى درون شهر بوسيله ايجاد محيط زندگى براى حيوانات غيراهلى، 
منافع اقتصادى در مقايسه با بام هاى مرسوم اشاره كرد (Czernied Berndtsson,2008) . سبز 
بام ها داراى طيف گسترده اى از منافع اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى هم در زمينه خصوصى و هم 

عمومى هستند كه در زير به توصيف منافع استفاده خصوصى و عمومى از سبز بام ها پرداخته مى شود.
*منافع استفاده خصوصى از سبز بام ها

 1- صرفه جويى در مصرف انرژى: در تابستان اليه رستنى سبز بام با سايه اندازى و ممانعت از برخورد 
تشعشعات خورشيدى و تبخير و تعرق خود باعث كاهش دماى ساختمان و محيط اطرافش مى شود. اين 
كاهش دما باعث كاهش فرايندهاى شيميايى مى شوند كه توليد آاليندهايى مثل اوزون از محصوالت 

دهنده  تشكيل  هاى  –اليه  شماره 1  شكل 
سبز بام ها و تفاوت تعداد اليه ها و ضخامت 
هر اليه در سبز بام هاى متمركز و گسترده
.(1998,Thompson  ;2010,Rowe)  
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جانبى آن ها هستند . در زمستان نيز سبز بام ها با توجه به نقش عايقى خود 
به واسطه پوشش گياهى و اليه كشت خود مانع از خروج گرماى ساختمان 
از سقف مى شوند. ممانعت از گرم شدن ساختمان در تابستان و هدر رفتن 
گرما در زمستان باعث كاهش مصرف انرژى توسط سيستم هاى گرمايشى و 
 2007 ,.Santamouris et al) ( 5 شكل شماره 4 و ) سرمايشى مى شود

. (2007 , Takebayashi & Moriyama ; 2008 ,Sailor ;

اليه  و  گياهى  پوشش  سقف:  ساختمانى  مصالح  عمر  طول  افزايش   -2
كشت سبز بام ها از اجزاى بام ها در مقابل اشعه فرابنفش خورشيد، 
نوسانات دمايى مصالح بين شب و روز و فرسايش آن ها محافظت مى 
كنند و متوسط عمر بام ها را از 20 سال به 45 سال افزايش مى دهند 

.(2007,Kosareo & Ries)
3- افزايش مقاومت در برابر آتش سوزى: سبز بام ها باعث كاهش سرعت 
انتقال آتش از ساختمان به سقف و يا از سقف به ساختمان مى شوند هر 
چند كه در صورت خشك بودن گياهان انتشار آتش بيشتر مى شود. گياهانى 
چون گونه گل ناز كه آب فراوانى در خود ذخيره مى كنند مى توانند در 
طراحى اين گونه سبز بام ها حضور بيشترى داشته باشند. همچنين استفاده 

از آجرهاى نسوز نيز به اين امر كمك مى كند .
4. ساير مزايا: ازديگر مزاياى سبز بام ها، مى توان به در دسترس بودن 
در  عرضه  قابليت  افزايش  ساكنين،  براى  مطبوع  فضاى  ايجاد  و  ها  آن 
بازار خريد و فروش، كمك به اخذ مجوز ساخت و ساز از سازمان هاى 
مى  درمانى  مراكز  ساير  و  ها  بيمارستان  همچنين  كرد.  اشاره  مربوطه 
توانند از سبز بام ها به عنوان عاملى در تسريع روند بهبود بيمارى و 
كاهش تجويز دارو استفاده كنند. مراكز صنعتى از سبز بام ها به عنوان 
عاملى براى آسايش كاركنان و افزايش بازدهى آن ها استفاده مى كنند. 
همچنين سبزبام ها به منظور ايجاد فرصت كشاورزى درون شهرى براى 
توليد مواد غذايى با كيفيت باال بدون استفاده از سموم شيميايى طراحى 

. (2004,Peck & Kuhn) مى شوند
*منافع استفاده عام ( عمومى) از سبز بام ها

1- كاهش جزاير گرمايى: جزاير گرمايى مكان هايى در سطح شهر هستند 
كه به واسطه جذب تشعشعات خورشيدى توسط مكان هايى چون ساختمان 
ها، سطوح آسفالته و سنگفرش بيش از اندازه گرم مى شوند و سبب به وجود 
آمدن يك ميكروكليما در آن منطقه مى شوند. وارونگى دمايى به وجود آمده 
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توسط آاليندها نيز باعث تشديد اين امر مى شود. اين افزايش 
دما به طور مستقيم و غير مستقيم بر كيفيت زندگى ساكنين 
گرما،  به  وابسته  هاى  بيمارى  تشديد  گذارد.  مى  تاثير  شهر 
افزايش فرآيندهاى شيميايى كه باعث آلودگى هوا مى شوند، 
موارد  اين  از  محيط  كردن  خنك  براى  انرژى  مصرف  افزايش 
از  خورشيد  هاى  اشعه  بازتاب  كاهش  با  ها  بام  سبز  هستند. 
سطوح شهرى باعث كنترل جزاير گرمايى مى شوند و نهايتا 
شوند  مى  انرژى  مصرف  كاهش  و  هوا  آلودگى  كاهش  باعث 
(Rosenfeld et al,1998) . شكل شماره 6 پروفيل جزيره 
حرارتى در شهر و اينكه چگونه فضاهاى سبز سبب كاهش دما 

در سطح و اطراف شهر مى شوند را نشان مى دهد.
شدن  جارى  سبب  شديد  هاى  بارش  ها:  سيالب  كنترل   -2
سيالب ها مى شوند كه نهايتاً با شسته شدن ذرات معلق موجود 
در هوا توسط باران آلودگى هوا به آلودگى آب تبديل مى شود و 
توسط جريان آب اين آلودگى تا مصب سيالب ادامه پيدا خواهد 
كرد. محيط كشت سبز بام ها با جذب و نگهدارى آب حاصل از 
بارش ها باعث كاهش سرعت انتشار سيالب ها و يا توقف آن مى 
شوند. بخشى از آب جذب شده توسط اليه كشت سبز بام ها مى 
به  مجدداً  يا  و  برسد  بام  سبز  گياهى  پوشش  مصرف  به  تواند 
شود  مى  خارج  اليه  اين  از  آن  ديگر  بخش  بازگردد.  اتمسفر 
به  ها  بام  سبز  از  شده  خارج  آب  كيفيت   .  (7 شماره  (شكل 
عوامل مختلفى چون تركيبات اليه كشت و عمق آن، نوع گونه 
گياهى به كار رفته شده، سن سبز بام، مراقبت و كوددهى سبز 

منطقه روستايىحومه مسكونىمنطقه تجارىمركز شهرمسكن شهرىحومه مسكونىمنطقه روستايى

درجه حرارت بر حسب فارنهايت در ظهر

پارك

 (1998,Rosenfeld et al)شهر در  حرارتى  جزاير  پروفيل   -6 شماره  شكل 
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بام، ميزان بارش، نوع آاليندهاى موجود در محيط و خواص فيزيكى و 
.(2008b ,.Clark et al)  شيميايى آالينده ها بستگى دارد

3 - ايجاد زيستگاه حيات وحش: سبز بام ها مى توانند به عنوان جايگزين 
قابل قبولى براى برخى گونه ها استفاده شوند. سبز بام ها دو نوع زيستگاه 
بوجود مى آورند، يكى زيستگاه استپينگ استون  كه بين زيستگاه هاى 
مجزاى طبيعت ارتباط برقرار مى كنند. شايان به ذكر است اين ارتباط ممكن 
است تنها توسط هوا برقرار شود (پرندگان مهاجر و النه گذار، حشرات). 
نوع ديگر آن زيستگاه جزيره اى  است كه يادآور مجزا بودن زيستگاه ها در 
طبيعت است. اين گونه از زيستگاه ها محل مناسبى براى گونه هاى گياهى 

.(1996,Reid) هستند كه دانه هاى آن ها توسط هوا جابه جا نمى شوند
4- كاهش آلودگى صوتى: در مناطق شهرى ميزان زياد صوت توليدى يك 
مشكل بزرگ براى مناطقى با ساختمان هاى بلند، خيابان ها، نواحى اطراف 
مراكز صنعتى و فرودگاه ها به شمار مى آيد. افزايش سرو صدا  نه تنها 
باعث ايجاد مزاحمت مى شود بلكه باعث بروز مشكالت سالمتى هم چون 
اختالالت شنوايى و افزايش فشار خون، بيمارى هاى قلبى، اختالل خواب و 
كاهش يادگيرى دانش آموزان مى شود . بام هايى كه داراى پوشش گياهى 
هستند امواج صوتى را بيش تر از بام هاى مرسوم جذب مى كنند. علت 
بام  سبز  كشت  اليه  ريز  فرج  و  خلل  توسط  صوت  امواج  جذب  امر  اين 
و انعكاس هاى بيشمار آن توسط اجزاء اين اليه است. عوامل گوناگونى 
روى كاهش صدا توسط سبز بام ها اثر مى گذارند كه مى توان به قطر 
صوت  شدت  رفته،  بكار  ساختمانى  مصالح  جذب  ضريب  گياهان،  تاج 
ها  بام  سبز  بنابراين  نمود.  اشاره  ها  پنجره  بودن  بسته  يا  باز  و  موجود 
مى توانند تاثير به سزايى در كاهش سرو صدا در مناطق با آلودگى صوتى 
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.(2009 ,Van Renterghem & Botteldooren) داشته باشند
5- كاهش آلودگى هوا: آلودگى هوا رابطه مستقيمى با كاهش سالمت انسان 
دارد. افزايش آالينده ها سبب شيوع بيمارى هاى قلبى عروقى و بيمارى 
هاى تنفسى از جمله آسم مى شوند. گياهان به چند طريق آالينده ها 
را كاهش مى دهند. رستنى ها گازهاى آالينده  را توسط سلول هاى 
روزنه خود جذب مى كنند، عالوه بر جذب ذرات معلق موجود در هوا 
توسط برگ هايشان به تجزيه كردن تركيباتى چون هيدروكربن هاى 
آروماتيك توسط بافت هاى خود مى پردازند. همچنين گياهان  به طور 
غير مستقيم با كاهش دما از طريق تبخير و تعرق و ايجاد سايه باعث 
به  منجر  نهايت  در  كه  شوند  مى  شيميايى  فوتو  هاى  واكنش  كاهش 
 .(2001 ,.Akbari et al) توليد آالينده هايى چون اوزون مى شوند
بيشترين ميزان كاهش آلودگى توسط گياهان در فصل بهار كه گياهان 
در حال رشد هستند و تاج گسترده اى دارند و كمترين ميزان آن در 
به  ها  بوته  و  درختان  شود.  مى  انجام  گياهان  خواب  هنگام  زمستان 
و  ها  آالينده  انتشار  كاهش  در  تر  گسترده  برگ  و  شاخ  داشتن  دليل 
تصفيه آن ها نسبت به گياهان چند ساله علفى مناسب تر هستند. در 
نتيجه طراحى سبز بام متمركز به منظور كاهش آلودگى كاربردى تر از 

طراحى سبز بام هاى گسترده است.
در بررسى تاثير سبز بام ها بر ميزان دى اكسيد كربن هوا مشخص شد سبز 

بام ها از دو طريق باعث كاهش غلظت اين گاز در اتمسفر مى شوند:
*همانطور كه قبًال ذكر شد با كاهش مصرف انرژى به واسطه عايق كردن 
ساختمان و كاهش جزاير گرمايى درون شهرى از طريق احداث سبزبام ها، 

در نهايت برقرارى تعادل دى اكسيد كربن عملى خواهد شد.
*پوشش گياهى موجود در سبز بام ها به طور طبيعى به واسطه فرايند 
فتوسنتز در بافت هاى گياهى سبب جذب و كنترل اين گاز مى شود. 
عالوه براين توسط ريزش برگ درختان، دى اكسيد كربن هوا توسط 
گونه  نوع  به  توجه  با  كربن  تجزيه  همچنين  شود.  مى  كنترل  خاك 
گياهى استفاده شده در سبز بام، عمق اليه كشت، تركيبات اين اليه 
و مديريت و نگهدارى سبز بام مى تواند تغيير كند. افزايش عمق اليه 
كشت گياهان عالوه بر افزايش جذب كربن، محيط كشت مناسبى براى 
گياهان هميشه سبز و حتى درختان فراهم مى كند. عالوه بر موارد ذكر 
شده، تجربيات مديريتى سبز بام ها، عواملى چون كوددهى و آبيارى 
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.(2009b ,.Getter et al) اين اكوسيستم و نقش عايق بودن آن از عوامل مؤثر در تجزيه كربن معلق در هوا هستند
نتيجه گيرى

همانطور كه اشاره شد باتوجه به زندگى پرمشغله امروز و عدم دسترسى  آسان به فضاى سبز، سبز بام ها مى توانند نقش مؤثرى 
را در برطرف كردن نياز انسان به احساس آرامش در طبيعت ايفا كنند . عالوه بر اين صرفه جويى در مصرف انرژى، افزايش طول 
عمر مصالح ساختمانى و در نتيجه كاهش هزينه هاى زندگى، نقش عايقى سبز بام ها در مقابل سرما و گرما و آلودگى هاى صوتى 

از موارد ترغيب كننده براى استفاده از سبز بام در كالن شهرها براى بهبود كيفيت زندگى شهروندان هستند.
جلوه هاى بصرى و جذابيت بيشتر بناهاى مجهز به سبز بام و امكان خريد و فروش بيشتر اين ساختمانها  باعث توجه بيشتر 
معماران و شهرسازان به اين موضوع و استفاده بيشتر آنها از سبز بام شده است. پشتيبانى انجمنهاى حمايت از محيط زيست 
بواسطه نقش سبز بام ها در كاهش آلودگى هاى هوا و آب و ايجاد محيط زيست براى حياط وحش كه از مهم ترين مسائل 
زيست محيطى امروزه هستند، باعث تأكيد بر استفاده سبز بام ها به عنوان يك راه حل اكولوژيكى براى مشكالت زيست محيطى 
و كيفيت زندگى انسان در كالن شهرها شده است . به طور كل مى توان راهكارها و پيشنهادات زير را به منظور بهبود كيفيت 

زيست محيطى شهرها از طريق سبز بام ها ارائه كرد:
•  در صورت امكان از سبزبام هاى متمركز به علت تنوع گياهاى باالتر و همچنين نقش بيشتر اين نوع سبز بام ها در بهبود كيفيت 

منظر شهرى و ارتقاء شرايط زيست محيطى استفاده شود.
• براى احداث سبز بام ها بر روى ساختمانها، سعى شود تا حد امكان بر روى ساخنمان هاى نو ساز احداث شود و يا در صورت 

مقدور نبودن اين امر، مقاومت وزنى ساختمان كنونى را باال برد.
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