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چكيده:
افزايش مشكالت محيطى شهرها به توسعه روش ها و ابزارهاى محيطى منجر شده است. تكنولوژى 
بام سبز يكى از امكانات كاهش آسيب هاى كنونى زيست  محيطى محسوب مى شود. مزاياى بام سبز 
شامل تنظيم دماى درون و بيرون، بهبود كارآيى انرژى ساختمانها، كاهش مشكالت گرمايى شهرها، 
نگهدارى سيالب، افزايش عمر بام، تأمين محيط سالم، ايجاد فضا براى فعاليت هاى كشاورزى، كاهش 
سر و صداى داخل ساختمان و ... مى باشد. هزينه هاى ساخت آن به نوع مصالح كاربردى و شيوه 

اجراى آن بستگى دارد. 
اگرچه بام هاى سبز در كشور هاى اروپايى تبديل به جزء بسيار معمول و جدايى ناپذير ساختمان ها 
شده و در كشورهاى آسياى شرقى و آمريكاى شمالى هم به عنوان عنصرى جديد پديدار شده اند، در 
بسيارى از كشورهاى جهان سوم مانند كشور ما همچنان عنصرى ناشناخته و غريب محسوب مى شود. 
در كشور ما نيز اگرچه در گذشته شاهد انجام برخى پروژه ها در اين زمينه هستيم اما اين امر به طور 

مستمر توسعه نيافته است. 
مقاله حاضر بر اساس اسناد و مطالعات كتابخانه اي و تجربيات كشورهاى پيشگام در اين زمينه تهيه 
شده است. هدف اين مقاله بررسى عوامل مؤثر در عدم گسترش بام هاى سبز در ايران مى باشد. نتيجه 
آنكه علت عدم توسعه بام هاى.سبز در ايران شامل عوامل كالن مانند عدم حمايت سازمان هاى دولتى 

و خصوصى و فقدان الگوهاى ساخت جهت تضمين سرمايه گذارى در اين زمينه مى باشد.

بررسى چالش ها و عوامل مؤثر در
 عدم گسترش و توسعه بام هاى سبز در ايران

دكترمجتبى انصارى (مسئول مكاتبات).دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر و معماري، دانشيار
مهندس احمدرضا كشتكار قالتي. دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر و معماري، كارشناسي ارشد معماري منظر

واژه هاي كليدي: 
توسعه بام سبز، چالش ها، سيستم هاى اجرايى، ضوابط ملى
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1- مقدمه
ــبز عبارت است از بام ساختمانى كه اندكى يا تمامًا از گياهان پوشيده شده است.  معمول ترين تعريف بام س
ــت مطلوبى را براى محيط شهرى فراهم  ــتم زنده مى باشد كه قابليت زيس ــبز همچنين يك اكوسيس بام س
نموده و آن را بهره ورتر و پايدارتر مى سازد؛ اگرچه هدف اصلى ساخت اين بام ها بهبود كيفيت محيط است. 
((p47 :2005 ,Kanter .عناصر و واژه هاى مترادف آن بام زنده، بام گياهكارى شده و باغ بام مى باشد

2- روش تحقيق
ــهايى نيز از روش تحليل محتوا استفاده مى  روش تحقيق در اين پژوهش توصيفى-تحليلى بوده و در بخش
شود. ابزار گردآورى اطالعات، مطالعات كتابخانه اى است و روش تجزيه و تحليل اطالعات نيز به صورت 

كيفي خواهد بود.

3- پيشينه ساخت بام سبز
ــيا هنوز به عنوان يك تكنولوژى جديد شناخته مى شود ولى ريشه  ــبز در آمريكاى جنوبى و آس اگرچه بام س
ــتجو كرد. مشهورترين بام سبز اوليه باغ هاى معلق  ــته خيلى دور جس هاى تاريخى آن را مى توان در گذش
ــمار مى آيد. باغهايى كه به احتمال  ــتان به ش ــت كه به عنوان يكى از عجايب هفتگانه جهان باس بابل اس
 ,Lamey .زياد حدود 600 سال پيش از ميالد ساخته شده و وسعتى حدود 2000 مترمربع را مى پوشاندند

(p99 :2004

4- چالش هاى اصلى 
4-1- چالش  هاى مرتبط با شناخت انواع بام هاى سبز: دو نوع اصلى بام سبز وجود دارد: بام سبز متمركز 
ــبز بايستى بر اساس هدف اصلى طرح و مزايا و مشكالت هريك از انواع  ــترده؛ كه انتخاب نوع بام س و  گس
ــيارى به طرح تحميل  ــتى صورت نگيرد هزينه هاى بس ــبز به درس صورت گيرد. چنانچه انتخاب نوع بام س

خواهد شد.
بام سبز متمركز عمقى بيش از 15 سانتيمتر دارد كه رشد گياهان بزرگ مثل درختان و درختچه ها را ميسر 
مى سازد. در بام سبز متمركز، به سبب بيشتر شدن ضخامت خاك و ارتفاع گياهان بار سازه اى و هزينه هاى 
بيشترى تحميل مى شودp35 :2005 ,Dorf)). به عنوان مثال اين بام ها به نگهدارى بيشتر، برنامه ريزى 
آبيارى و تغذيه نياز دارند. وزن اضافه و نگهدارى دقيق مسأله اى است كه اجراى اين بام ها را پرهزينه تر 

مى سازد. گياهان انتخابى براى بام سبز متمركز بر اساس ويژگى ها و نيازهاى بصرى انتخاب مى شوند.
ــته ديگر بام سبز گسترده شامل گياهان كوچكتر نظير درختچه ها، گلها، پوششهاى زمينى كم ارتفاع  در دس
ــاالنه كه بسترها  ــوند(p82 :1998 ,Del Barrio). آنها البته به جز براى نگهدارى دوس و علف ها مى ش
بايد وجين شده و كود داده شوند خود پايدار هستند. بنابراين بام سبز گسترده هزينه هاى نگهدارى كمتر و 
سازه سبك ترى دارند. اين بام ها به علت ارتفاع كم گياهان، اغلب بيشتر در معرض شرايط نامناسب آب و 
هوايى مانند باد و سرمازدگى قرار مى گيرند؛ به عنوان مثال وقتى كه انتخاب گياهان براى بام سبز گسترده 

انجام شد گياهان بومى كه توانايى تحمل شرايط سخت را دارند انتخاب مى شوند.
 :2003 ,Stevenبام هاى سبز گسترده نسبت به بام هاى سبز متمركز از نظر زيست محيطى مؤثرتر هستند
ــط مردم  ــتمر توس ــبز ميزان قابل رؤيت بودن آن به طور مس p23)). مهم ترين عامل در انتخاب نوع بام س
ــاهدات عمومى  ــم انداز مطلوب ترى دارند؛ بنابراين در مواردى كه مش ــت. بام هاى متمركز معموًال چش اس

 .((p162 2006 ,Elliottمردم مدنظر است مورد توجه بيشترى قرار مى گيرند

4-2- چالش هاى مربوط به عدم شناخت انواع سيستم هاى اجراى بام سبز: متناسب با انواع بام هاى سبز 
سيستم ها يا تكنولوژى هاى اجرايى متفاوتى را مى توان به  كار گرفت. سه سيستم معمول اجراى بام سبز 

عبارت است از سيستم كامل ، سيستم مدوالر  و روكش هاى گياهى از پيش كشت شده .
سيستم كامل: اين سيستم كه از همه اجزاء مختلف بام از پوسته تا گياهان تشكيل مى شود، هم در هنگام 
ــتم اجرايى عالوه بر اينكه  ــود. اين سيس ــقف اضافه ش ــازه و هم پس از اتمام آن مى تواند به س اجراى س

شكل1. باغ هاى معلق بابل، مشهورترين بام سبز اوليه است كه به عنوان يكى از 
عجايب هفتگانه جهان باستان به شمار مى آيد.

(The Bettmann Archive :مأخذ)

جدول1.مقايسه بين انواع سقف سبز (مأخذ: نگارندگان)
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جدول2. مقايسه بين مزايا و مشكالت انواع بام هاى سبز (مأخذ: نگارندگان)

جدول 3. مقايسه سه نوع سيستم اجراى بام سبز (مأخذ: نگارندگان)

(p41 :2005 ,Banting) شكل2. اجزاء مختلف سيستم كامل

((p22 :2005 ,Hitesh) شكل 3:. سيستم مدوالر

بيشترين دامنه انتخاب را در انواع پوسته ها، محيط كشت و نوع گياهان پيشنهاد مى كند، در بيشترين ميزان 
باربرى سازه اى شركت مى كند كه هزينه ساختمان را اعتدال مى بخشد.

ــتمها در درون سقف ساخته نمى شوند بلكه بر روى سقف موجود قرار مى گيرند.  ــتم مدوالر: اين سيس سيس
گياهان در ظرف هايى در خارج سايت پرورش مى يابند و وقتى كه كامًال رشد كردند بر روى سقف موجود 
 :2005 ,Banting)ــتم مدوالر بين 7/5 تا 30 سانتيمتر عمق خواهد داشت ــوند. يك سيس قرار داده مى ش

.(p37

روكشهاى گياهى از پيش كشت شده: در اين سيستم هم مانند سيستم مدوالر گياهان را در محيط خارج از 
سايت پرورش مى دهند p103 :2005 ,Hitesh)). تفاوت اصلى اين سيستم با سيستم مدوالر در چگونگى 
نصب روكش هاست؛ در اين روش گياهان در تايلهايى جمع شده (چرخيده) و در هم قفل مى شوند؛ بنابراين 
روى هر سقفى مى توانند قرار بگيرند. اين روكش ها بسيار نازك هستند و دامنه انتخاب زيادى را در انواع 

گياهان فراهم نمى كنند. ارتفاع كم آنها را به عنوان گزينه اى كم وزن مطرح مى كند.

(p30 :2005 ,Banting) شكل 4. سيستم روكشهاى گياهى از پيش كشت شده
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5- چالش هاى مربوط به عدم شناخت منافع اصلى (اوليه)
مزاياى مهم بام سبز عبارتند از: افزايش كارآيى انرژى، بهبود كيفيت هوا، كاهش اثر جزيره گرمايى، تنظيم 
دما،  نگهدارى سيالب و افزايش عمر سقف. بايد توجه داشت همه اين منافع را بايد بعنوان متغيرهاى سودده 

در سطح كالن در نظر گرفت.
5-1 كارآيى انرژى : پتانسيل بام سبز در كاهش مصرف انرژى دو مزيت عمده را در پى خواهد داشت: 
اوًال كاهش مصرف انرژى در يك ساختمان هزينه هاى تهويه را براى آن ساختمان پايين مى آورد؛ ثانيًا به 
واسطه كاهش آلودگى، اثرات منفى بر روى محيط لطيف و مطبوع را كاهش مى دهد. در اين بخش روش 
ها، اصول و شيوه كاهش تقاضاى انرژى را در ساختمان هاى پوشيده شده به وسيله بام سبز مورد بحث قرار 
مى دهيم. بام هاى سبز از سه طريق به كاهش مصرف انرژى كمك مى كنند: افزايش عايق كارى، تأمين 

.((p33 :2005 ,Hitesh سايه و محافظت ساختمان از بادهاى سرد
1- كاهش مصرف انرژى به وسيله افزايش عايق كارى: اضافه كردن يك اليه خاك و يك اليه 
گياهى به سقف، ساختمان را عايق مى كند. عايق كارى ميزان انتقال گرما بين درون و بيرون ساختمان را 
 :2006 ,Hancock) ــتگى دارد پايين مى آورد كه اين نرخ انتقال گرما به تفاوت دماى درون و بيرون بس
p16). ساختمانى كه خوب عايق شده است حرارت كمترى را در تابستان هاى داغ جذب خواهد كرد و هواى 
 ,Del Barrio)سرد كمترى را از دست خواهد داد؛ بنابراين هزينه هاى تهويه و سرمايش كاهش مى يابد
ــاس مطالعه اى كه در دانشگاه واترلو صورت گرفته بود مشخص شد كه دماى هواى  p121 :1998). بر اس
ــانتى گراد كمتر از دماى هواى بيرون است.  ــيده شده با بام سبز 3 تا 4 درجه س ــاختمان هاى پوش داخلى س
همچنين ساختمان هاى عايق شده به وسيله بام سبز موجب خواهند شد هواى گرم شده كمترى در زمستان 

.((p56 :2003 ,Perry اتالف شده و درنتيجه نياز به گرمايش در زمستان كاهش يابد
2- كاهش مصرف انرژى به وسـيله تأمين سايه: گياهان به وسيله ايجاد سايه از دسترسى انرژى 
ــيدى با سطح بام تماس مى يابد دماى آن را  ــيدى به بام جلوگيرى مى كنند. زمانى كه انرژى خورش خورش
باال برده و در نتيجه دماى هواى روى بام از طريق جريان هدايت افزايش مى يابد. اين امر موجب افزايش 
ــود، بنابراين ميزان انتقال گرما بين درون و بيرون افزايش مى  ــاختمان مى ش تفاوت دماى درون و بيرون س
ــازى از طريق گياهان، از همان ابتدا از تماس انرژى خورشيدى با بام  ــبز به وسيله سايه س يابد. بام هاى س

 .((p94 :1999 ,Peck  جلوگيرى مى كنند
3- كاهش مصرف انرژى به وسيله محافظت ساختمان ها از باد سرد: آخرين طريقى كه بام 
ــيله محافظت در برابر بادهاى سرد زمستانى مى باشد.  ــبز كارآيى انرژى را افزايش مى دهند به وس هاى س
سوز و سرماى باد در ساختمان هاى غيرقابل نفوذ شديداً موجب كاهش دماى داخلى مى شود زيرا ساختمان 
ــاختمان از  هاى غيرقابل نفوذ در مقابل هوا و باد كارآيى عايق معمولى را كاهش مى دهند؛ با محافظت س

.(p51 :2005 ,Banting) سرماى باد زمستان مصرف انرژى تا 25 درصد كاهش مى يابد

ــبز مى توانند كيفيت هواى مطبوع را  5-2- كيفيـت هـوا: قبل از بحث در مورد راههايى كه بام هاى س
بهبود بخشند عوامل اثرگذار بر روى كيفيت هوا و وضعيت كيفيت فعلى هوا از دو منظر جهانى و محلى به 

.((p122 :2004 ,Johnston طور خالصه شرح داده شده است
1- كيفيت هوا از منظر جهانى: در نشستى كه در دسامبر 1997 راجع به مشكالت تغيير اقليم با حضور 
بيش از 160 كشور در كيوتوى ژاپن برگزار شد، اين كشورها بر ضرورت كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى   
تأكيد كردند.  بخشى از انرژى خورشيدى كه سطح زمين و هواى اطراف آن را گرم مى كند از ميان اتمسفر 
ــه اليه محافظى را اطراف  ــيله گازهاى گلخانه اى، ك ــود؛ مقدارى از اين انرژى هم به وس ــده مى ش بازتابي
زمين تشكيل مى دهند، جذب مى شود. با تأخير بازتابش گرماى خارج از اتمسفر، گازهاى گلخانه اى دماى 
ــامل بخار آب، دى اكسيدكربن،  ــانتى گراد افزايش مى دهند.  گازهاى گلخانه اى ش زمين را تا 30 درجه س
ــوند؛ اين گازها به طور طبيعى تشكيل شده و فعاليت هاى انسانى هم توليد  ــيد نيتروژن مى ش اوزون و اكس
ــند. به عنوان مثال دى اكسيد كربن از سوخت زغال، نفت و گازهاى طبيعى متان و  ــريع مى بخش آن را تس
اكسيد نيتروژن منتشر مى شود. گازهاى صنعتى كه به صورت طبيعى اتفاق نمى افتند و داراى عمر زياد مى 
ــاورزى و تغييرات كاربرى زمين در حال توليد هستند. ميزان اين گازها در  ــند نيز در اثر فعاليت هاى كش باش
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ــابقه اى در حال افزايش است. انتشار بيش از60 درصد گازهاى گلخانه اى موجب  ــفر با سرعت بى س اتمس
توليد گاز co2 مى شود. با ادامه وضعيت كنونى، ميزان انتشارات co2 در اتمسفر دو برابر يا حتى سه برابر 
ــد. نتيجه افزايش انتشار گازهاى گلخانه اى گرم شدن سطح زمين و  ــدن خواهد ش زمان پيش از صنعتى ش
ــفر مى باشد. اين پديده به عنوان افزايش اثر گاز گلخانه اى شناخته مى شود. مدل هاى شبيه  كاهش اتمس
سازى شده كامپيوترى نشان مى دهند كه در سال 2100 اثر گاز گلخانه اى دماى زمين را 1/4 تا 5/8 درجه 
ــور كانادا در سال 1990 در جهت كاهش  ــانتيگراد باال مى برد(p5 :2005 ,Canadian Press). كش س
ــت. بام  ــالهاى 2008 تا 2012 برنامه ريزى كرده اس گازهاى گلخانه اى تا 60 درصد زير ميزان آن براى س
ــدن جهانى كمك كنند؛ گياهان co2، آب و انرژى  ــبز مى توانند از دو طريق به كاهش روند گرم ش هاى س
خورشيدى را از طريق فتوسنتز، به اكسيژن و گلوكز تبديل مى كنند؛ بنابراين co2 كاهش يافته و به اتمسفر 
دفع مى شود. از آنجاكه يك بام سبز به تنهايى نمى تواند co2 كافى را دفع كند؛ براى تأثيرگذارى در سطح 
ــند(p30 :2005 ,Banting). دومين راهى كه بام  ــبز و پارك ها مى توانند اثرگذار باش كالن، بام هاى س
هاى سبز مى توانند گازهاى گلخانه اى را كاهش دهند به وسيله كاهش نياز به تهويه در ساختمان هاست. 
 Del)ــه هوا را كاهش داد ــبز، مى توان نيازهاى تهوي ــاختمان ها از طريق بام س ــا كاهش دماى داخلى س ب

 .(p162 :1998 ,Barrio
ــايد از جذاب ترين مزاياى بام هاى سبز براى يك ساختمان تأثيرى است  2-كيفيت هواى موضعى: ش
ــهرى مه زرد مايل به قهوه اى است كه با نام  ــأله بزرگ در مراكز ش كه در كيفيت هواى موضعى دارند. مس
ــت p94 :1995 ,Kaplan)). با توجه به اين كه در شهرهاى كوچكتر تنها حركت  ــناخته شده اس دوده ش
ــود، اين امر مى تواند يك مسأله مهم  ــتان مى ش باد موجب حركت دوده به خصوص در ماههاى گرم تابس
ــهر باشد. دوده مخصوصًا براى سالخوردگان و آنهايى كه بيمارى  ــتايى دور از مراكز اصلى ش در مناطق روس
قلبى و مشكالت تنفسى دارند خطرناك است؛ اگرچه ميزان باالى دوده حتى براى مردم سالم هم خطرناك 
ــت: اجزاى همرفتى (هوابرد) و اوزون همتراز زمين. دوده معموًال  ــت. دوده مخلوطى از دو جزء اصلى اس اس
به وسيله آلوده كننده هايى مانند سوخت هاى فسيلى حاصل از فعاليت وسايل نقليه قوى، ديگ هاى بخار، 
ــوخت هاى مايع، حالل ها و محصوالت فرار مانند رنگ  كارخانه ها و خانه ها، فرايندهاى صنعتى تبخير س

(p12 :2006 ,Hancock) .هاى نفتى آزاد مى شوند
اوزون هم تراز زمين: هنگامى كه اكسيدهاى نيتروژن  با تركيبات آلى فرار  واكنش دهند اوزون شكل 

((p11 :2005 ,Kanter .مى گيرد. اين فرايند در دماهاى باالتر سريع تر اتفاق مى افتد
ــتند كه موجب به مخاطره افتادن سالمتى  ذرات همرفتى: ذرات همرفتى قطرات مايع ريز معلق در هوا هس
ــان مى دهد كه در مراكز اصلى شهرى، مواد ذره اى فراوانى به صورت معلق  ــوند. مطالعات اخير نش مى ش
ــبز هوا را به هنگام عبور تصفيه مى كنند و ذرات ريز را در هنگام عبور جذب  در هوا وجود دارد. بام هاى س
ــش گياهى مى توانند 0/2 تا 2 كيلوگرم مواد  ــبز با 1 متر پوش مى كنند p47 :2005 ,Dorf)). بام هاى س
ذره اى را بزدايند. همچنين مطالعه صورت گرفته بر روى شهر تورنتو نشان داد كه 2000 مترمربع از سطح 
ــاخ و برگش به دام بيندازد. همانطور كه  ــر روى بام مى تواند 4000 كيلوگرم مواد ذره اى را در ش ــى ب گياه
ــكل مى گيرد؛ بنابراين با كاهش دما مى توان كاهش ميزان  ــريعتر ش ــد اوزون در دماهاى باالتر س ذكر ش
غبار را انتظار داشت. با جلوگيرى از توليد اكسيدهاى نيتروژن به وسيله تهويه هوا دماى درون ساختمانها و 
ــهر هم تا 25درصد كاهش خواهد يافت. بنابراين بام  ــهر تا 3 درجه كاهش مى يابد و ميزان غبار ش دماى ش
ــبز با كاهش دماى هواى اطراف ساختمانها نياز به تهويه هوا را كاهش داده و روند ساخت اوزون از  هاى س
ــاخته و موجب كاهش ميزان غبار خواهند شد. بام هاى سبز پوشيده  واكنش VOC و NOx را متوقف س
شده به وسيله 1/5 متر مربع ازگياهان از طريق فرايند فتوسنتز اكسيژن كافى براى نيازهاى تنفسى را تأمين 
ــترش مسأله جنگل زدايى اين امر يك مزيت ارزشمند اكولوژيكى بام هاى سبز به  مى كنند. با توجه به گس

شمار مى آيد.

ــار تراز اقليمى عبارتند از: حوزه هاى اقليمى ،  5-3- تنظيم دما و اثر جزيره گرمايى شـهرى: چه
اقليم منطقه اى ، اقليم محلى  و ميكروكليما . حوزه هاى اقليمى به وسيله پهناى نوارهاى جغرافيايى شان 
توصيف مى شوند. گرم شدن سراسرى كره زمين يك مسأله جهانى و يك نمونه تغيير عمده در حوزه هاى 
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ــود.  ميكروكليماها كه كوچك تر و محلى هستند مستقيمًا به وسيله عناصر اطراف  ــوب مى ش اقليمى محس
ــاختمان تحت تأثير قرار مى گيرند. تغيير اين عناصر مى تواند تأثير عمده اى را در ميكروكليماى محلى  س
ــا ايجاد اليه هاى خاك و  ــان داده اند كه دماى هواى باالى يك بام مى تواند ب ــد.  مطالعات نش ــاد كن ايج
ــيدى تابيده شده به وسيله مصالح ساختمانى مثل بتن  ــيارى از انرژى هاى خورش گياه در بام تغيير كند. بس
ــده به كمك بام هاى سبز  ــده و دماى محلى را باال مى برند. ميزان حرارت تابيده ش ــفالت منعكس ش و آس
ــده و در فرايند  ــيد بر روى برگ گياه فرود مى آيد دو درصد جذب ش كاهش مى يابد؛ وقتى كه تابش خورش
ــيژن به كار گرفته مى شود؛ 48درصد از ميان برگ عبور كرده  ــنتز براى بخش بيولوژيكى و توليد اكس فتوس
ــده و فقط 20 درصد  ــود؛ 30درصد به عنوان حرارت تعرق به كار گرفته ش و در چرخه آب گياه ذخيره مى ش
ــى كمترى به هوا بازتابيده مى شود بام هاى سبز با استفاده از  ــود. از آنجايى كه انرژى تابش منعكس مى ش
گياهان دماى هواى اطراف را كاهش مى دهند. اثر جزيره حرارتى شهرى گرماى اضافى مناطق شهرى را 

در قياس با حومه توصيف مى كند.  
5-4- نگهدارى سيالب:  وقتى كه سيالب بر روى سطوح غيرقابل نفوذ اتفاق مى افتد، ته نشين شده 
ــى سطحى شناور مى شود. بيشترين سيالبى كه از باالى بام منتقل مى  و در پايين ترين نقطه مانند زهكش
شود به وسيله سيستم فاضالب شهرى جذب مى شود. در هنگام وقوع سيل اين امر مى تواند با ايجاد فشار 
در سيستم انتقال آب منجر به بروز مشكالتى از قبيل سيل، گرفتگى فاضالب و آبراهها شود. بالفاصله پس 
ــدن سيالب بر روى سطوح نفوذناپذير، قبل از ورود به آبگيرها و رودخانه ها امكان نفوذ آلودگى  ــناور ش از ش
هايى نظير بنزين، نفت موتور،  باكترى، كودها  و ضدآفتها  به درون آن وجود دارد. بام هاى سبز مى توانند 
ــناور و كاهش زهكش  ــيله تثبيت آب ش ــهرى را به وس ــتم فاضالب ش 70 تا 90 درصد مقادير اضافى سيس
ــاليانه كاهش دهند. در مطالعه اى كه در مورد اثرات بام هاى سبز بر روى نگهدارى سيالب در  ــيالب س س
ــد كه بام سبز گسترده با ضخامت  ــد ثابت ش ــال 2003-2002 در پرتلند  انجام ش يك دوره 15 ماهه در س
ــى نهايى را انجام دهد. يك شركت بام سبز ابزارى را  ــط 10 تا 12 ميليمتر مى تواند 69 درصد زهكش متوس
ــبز دارد كه بر اندازه و عمق خاك آن پايه ريزى شده  ــبه گنجايش نگهدارى آب در بام هاى س براى محاس
است. بام سبز گسترده به مساحت 280 متر مربع و ضخامت خاك 15 سانتى متر مى تواند 80 درصد سيالب 
ــانتيمتر خاك دارد بهترين عملكرد را براى نگهدارى آب خواهد  ــترده اى كه 15 س را نگهدارى كند. بام گس

.((p7 :2005 ,Dorf داشت
5-5- عمر بام: كشت گياه بر روى بام طول عمر آن را از سه طريق افزايش مى دهد: اوًال پوسته هاى 
ــعه هاى فرابنفش محافظت كرده و بدين طريق فرسايش مصالح بام كاهش مى  ــيب اش خارجى بام را از آس
ــيب هاى فيزيكى محافظت مى كند؛ اين آسيب اساسًاٌ  ــدن؛ ايجاد شكاف و آس ــوراخ ش يابد. ثانيًا بام را از س
ــان دما  ــبز را در برابر اثرات نوس ــيله مردم، خرده ريز ها و اثرات آب و هوا به وجود مى آيد. ثالثًا بام س به وس
ــتان  ــنتز در ماههاى تابس محافظت مى كند. با توجه به  اينكه گياهان بخش عمده اى از گرما را براى فتوس

جذب مى كنند آسيب ناشى از انبساط و انقباض مصالح بام به حداقل مى رسد.
ــبز در محيط مشابه حداكثر دماى  در حاليكه دماى يك بام معمولى تا80 درجه مى تواند باال رود يك بام س
27 درجه خواهد داشت. همچنين بام سبز مى تواند سقف را در شرايط سخت زمستان در مقابل يخبندان و 
ــيارى از شركت ها ادعا مى كنند كه طول عمر بام سبز حداقل دو برابر طول  ــرمازدگى محافظت كند. بس س

 .((p11 :2005 ,Shermanعمر بام هاى معمولى است

6- چالش هاى مربوط به عدم شناخت منافع ثانوى
ــبب  ــتند. تعيين كّمى ارزش اين منافع به س ــى از منافع ثانويه به اندازه برخى از منافع اوليه مهم هس بخش
طبيعتشان سخت است؛ اگر چه منافع اجتماعى بيشترى نسبت به ارزش پولى دارند. براى تعيين اين موضوع 
ــجويان چقدر براى فضاى باز سبز ارزش قائلند يك نظرسنجى در دانشگاه كويين كانادا  انجام شد  كه دانش
و مشخص شد كه 91درصد دانشجويانى كه در نظرسنجى شركت كرده بودند حاضر بودند كمك هزينه اى 
را پرداخت كنند تا فضاهاى سبز را افزايش دهند. نظرسنجى اثبات كرد كه نيمى از دانشجويان از الگوهاى 

 .((p24 :2000 ,Liu سبز پرديزه آگاه هستند و از آن پشتيبانى مى كنند
ــهرها، اداره ها و خانه ها اثرات روانشناختى مثبتى روى انسانها دارد. در  ــبزى در ش 6-1- درمان: حضور س

شكل 5. مهمترين ويژگى جزيره حرارت شهرى، باال رفتن دماى تيز  نزديك مرز 
حومه و روستا است.

((p47 :2005 ,Dorf

شكل 6: مقايسه بين درجه حرارت يك بام سبز و يك بام معمولى 
((p47 :2005 ,Dorf
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تحقيقى كه به وسيله آزمايشگاه پژوهشى انسان – محيط  انجام شد مشخص شد كه جوامع با ميزان فضاى 
ــتر، از جامعه مطلوب ترى برخوردار بودند، خطر جنايات خيابانى و ميزان خشونت كاهش يافت و  ــبز بيش س
ظرفيت بهترى براى تأمين نيازهاى زندگى ايجاد شد p57 :1995 ,Kaplan)). مطالعات صورت گرفته در 
كشورهاى اروپايى نظير هلند نشان مى دهد كه فضاى سبز با سالمت شخصى و روحى نسبت مستقيم دارد. 
ــت حتمًا مردم در فضاى سبز غوطه ور شوند؛ بلكه براى بهبود سالمت  ــگران دريافتند كه الزم نيس پژوهش

روحى تماشاى آن از خيابان، دفتر يا اتاق هم اثرات مثبتى دارد.
ــاير گياهان مشابه، بلكه گياهان  ــبز نه تنها گياهان خانگى، بوته ها و س 6-2- كشـاورزى: بام هاى س
رونده، ميوه دار، درختچه ها و سبزه ها را هم مى توانند در بر گيرند. همانطور كه در مورد بام سبز شهرهاى 
ــبزيجات در بام هاى سبز، امكان پشتيبانى اقتصاد محلى را  ــالم (GRHC) گفته شد، پرورش ميوه و س س
ــى از درآمدها و هزينه هاى حمايت از ساخت  ــهر بخش فراهم مى كند؛ فرايند توليد مواد غذايى تازه براى ش
ــه در هتل «آبنماى فيرمانت» در  ــبز به كار رفت ــبز را فراهم مى كند p107 :2005 ,Dorf)). بام س بام س
ونكوور كانادا  كه مكانى را براى پرورش بوته، گل، و سبزيجات فراهم كرده است يك نمونه جالب در اين 
زمينه مى باشد. مسؤوالن هتل تخمين مى زنند كه با پرورش شخصى مواد غذايى مى توانند 30000 دالر 

.(p5 :2005 ,Canadian Press) در سال ذخيره كنند
ــتريان، كارفرمايان و سرمايه  ــبى براى مالقات با مش ــبز فرصت مناس 6-3- ارتباطات عمومى: بام س
ــاخت بام هاى سبز مانند ابداع و اختراع در نظر گرفته  ــت. در اروپا كمكهاى مالى زيادى براى س گذاران اس

((p23 :2005 ,Schwartz .شده است
6-4- ارزش مالى: اگرچه پژوهش هاى زيادى در مورد بام هاى سبز در كانادا انجام شده است، با اين 
ــى كه در شهر منچستر انجام شده نشان مى دهد كه افزايش  ــت. پژوهش وجود اطالعات كنونى محدود اس
ــايت  ــت آمده كه در س ــبز و درختان، ارزش مالى آن را تا 6 درصد افزايش مى دهد؛ نتايج به دس فضاى س
ــده افزايش 15-6 درصدى ارزش مالى را در خانه هاى داراى  www.greenroofs.org جمع بندى ش

بام سبز نشان داده است.
6-5- زيبايى: بام هاى سبز داراى امكان افزايش كيفيت زيبايى شناختى ساختمان ها و تلطيف احساسات 
مردم هستند. بام سبز با از بين بردن زشتى بام سياه راهى را براى متفاوت كردن ساختمان ارائه مى دهد. 

6-6- كاهش آلودگى صوتى: اليه هاى مختلف به كار رفته در بام سبز مى توانند به كاهش آلودگى 
صوتى كمك كنند. اتحاديه اعالم خطر تكنولوژى گزارش مى دهد كه خاك به كار رفته در بام هاى سبز مى 
ــاير صداهاى معمول خارجى را جذب كند. با به كار بردن حداقل ضخامت  تواند آلودگى صوتى ترافيك و س
ــانتيمتر اليه خاك، كاهش ميزان صدا در هر مكان از 10 دسيبل تا 46 دسيبل امكان پذير است. اين  20 س
 ,Walke .ــتند مفيدتر است ــاختمان هايى كه به بزرگراه ها و فرودگاه ها نزديك هس ــودمندى براى س س

((p11 :2000

7 – چالش هاى مربوط به مصالح و اجرا
ــازه اى براى انواع بام هاى سبز گسترده و متمركز متفاوت است. بام هاى سبز  7-1- سـازه: نيازهاى س
ــرايط  ــانتيمتر دارند، بنابراين نيروى زيادى را در ش متمركز يك اليه خاك معمولى به ضخامت 20 تا 60 س
خاك اشباع شده در بام ايجاد مى كنند. اين بام ها كه به وسيله درختان و درختچه ها، به دقت و با جزئيات 
ــازه اى زيادى نياز دارند. تسهيالت  ــنگين تقويت شده با استحكام س ــازه س ــده اند به يك س خاصى كار ش
ــى انسان، بايستى در نظر گرفته شوند.  ــدود براى دسترس ايمنى نظير نصب نرده هاى حفاظ و معابر غير مس
ــبز گسترده يك اليه خاك معمولى به ضخامت 5 تا 15 سانتيمتر (25 درصد خاك مورد نياز بام  بام هاى س
ــان و نگهدارى  ــى محدود انس متمركز) دارندp166 :2006 ,Cruikshank)). اين بام ها با هدف دسترس
 ,Kaplan.ــوند؛ بنابراين بارهاى ناشى از بام سبز گسترده كمتر از بام سبز متمركز است كم طراحى مى ش

((p34 :1995
ــى از بارهاى مرده(D)، بارهاى زنده(L)، بارهاى باد(W) و بارهاى دما  ــازه فشارهاى ناش هنگام طراحى س
(T) در نظر گرفته مى شوند؛ بارهاى مرده شامل ميانگين وزن خود ساختمان، مصالح و تجهيزات مى شوند 

و بارهاى زنده شامل بارهاى توليد شده به وسيله كاربرى مورد نظر و بار برف و باران مى شوند. 

شكل 7. بام هاى سبز مى توانند گياهان رونده، ميوه دار، درختچه ها و سبزه ها را در بر گيرند.
((p71 :1995 ,Kaplan

(p439 :1995 ,Kaplan) شكل 8. كيفيت هاى بصرى يك بام سبز
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 Wf= αdD + γψ(αlL + αwW + αtT
Wf = بار نهايى

ضرايب بار (α)بايستى مطابق زير باشد.
ضريب عوامل نبايد كمتر از 1 باشد. 

αd=1.25           αw= 1.50
αl= 1.50           αt= 1.25

ــوند ضريب (ψ) بايد 0/6 در نظر گرفته شود، بنابراين خواهيم  ــازه وارد ش اگر تمام بارهاى L,W و T بر س
داشت: 

Wf= 1.25D + 0.6 ( 1.5L+1.5W+1.25T ) 
 اثر يكسانى دارند. در بام سبز متمركز بارهاى (T)و بار دما (W) در بام هاى سبز گسترده و متمركز بار باد
ــبزى (گياهان، درختان و بوته ها) مى شوند و با توجه به طراحى ــتر و عوامل س ــامل وزن خاك، بس  زنده ش
 سازه اى قوى تر در برابر بارهاى زنده پايدارى بيشترى دارند. بنابراين بارهاى معادل براى بام سبز متمركز

.نسبت به بام سبز گسترده بزرگتر بوده و هزينه هاى بيشترى را در بر خواهند داشت
2-7- ساختار بام سبز: بامهاى سبز گسترده و متمركز از اليه هاى چندگانه براى فراهم كردن سطح 

كشت و آبيارى آب اضافى تشكيل شده اند.

ــت گياهى 10  ــه براى طراحى محيط كش ــترده حداكثر عمق ريش ــبز گس - اليه گياهى: در بام هاى س
سانتيمتر در نظر گرفته مى شود. در خشكسالى ها معموًال از انواع گل ها به دليل امكان ذخيره طوالنى مدت 
ــتفاده مى شود. گياهان بومى اقليم هاى گرم و خشك كه توانايى پايدارى در شرايط  ــان اس آب در برگهايش
ــتند براى اين منظور مناسب مى باشند. بام  ــخت را دارند و به كمترين نگهدارى نيازمند هس آب و هوايى س
هاى سبز متمركز تنوع گياهى بى شمارى دارند ضمن اين كه به مالحظات ويژه اى مانند هزينه هاى تعمير 

و نگهدارى، آبيارى و وزن نهايى مصالح نياز دارند. 
2- محيط خاك: در حالت بهينه خاك از 50درصد ذرات جامد، 25درصد آب و 25درصد اكسيژن تشكيل 
مى شود. اليه منبسط شده كم وزن مثل خاك رس با چگالى كم، تا بيش از 1000 درجه سانتيگراد حرارت 
داده شده است با تخلخل بيشينه به عنوان توده متراكم براى انبساط استفاده مى شود. تخلخل زياد گنجايش 
ــاك را براى نگهدارى آب و مواد مغذى افزايش مى دهد p79 :2005 ,Schwartz)). فرايند گرمايش،  خ
ــد. فرايند كوددهى خاك مواد آلى و مغذى خاك  ــازى و آبيارى، كيفيت كشت گياه را بهبود مى بخش هواس
ــد گياهى فراهم مى كند. خاك هاى مطلوب نقش مهمى را در طراحى بام سبز ايفا مى  را براى افزايش رش
ــتى، شيميايى و فيزيكى شامل نگهدارى رطوبت، تخلخل و هدايت آب  ــتر بايد نيازهاى زيس كنند. خاك بس

((p81 :2006 ,Robinson .را فراهم كند
ــاك قرار دارد كه وظيفه نگهدارى  ــى، پارچه صافى خ 3- پارچـه صافى خاك: بين خاك و اليه زهكش
ــدود كردن اليه زهكشى) را بر عهده دارد. اين  ــى (با مس ــه ها دراليه زهكش خاك و جلوگيرى از نفوذ ريش
پارچه ها بافت هاى نفوذپذيرى هستند كه براى نگهدارى يا عبور دانه هاى خاص از آن طراحى و محاسبه 

شده اند.
ــيله بستر خاك يا گياه يا آبگذرهاى  ــى، آب اضافى بارندگى را كه به وس 4- اليه زهكشـى: اليه زهكش
روى بام جذب نشده است منحرف مى كند؛ بنابراين آب از محل خارج و به چاه زهكشى يا سيستم فاضالب 

مى رود.
5- غشاء خاك ضد آب: اليه هاى نفوذ ناپذيرى هستند كه كف سقف را از نفوذ آب محافظت مى كنند. 
اين اليه ورقه هاى چندتايى از غشاهاى خاك مى باشد كه به هم جوش خورده و به وسيله مايع الستيكى 
 ,Cruikshank .داغ براى ايجاد يك اليه غيرقابل نفوذ پيوسته و محافظ كف بام به هم چسبانده شده اند

((p139 :2006
3-7- نصب: براى نصب بام سبز از استانداردهاى FLL آلمان به عنوان تنها استاندارد بين المللى ساخت 
بام هاى سبز پيروى مى شود. ميزان يكنواختى غشاء خاك به وسيله نقشه بردارى ميدان الكتريكى  آزمايش 
ــت ها آزمايش بالفاصله بعد از نصب غشاء خاك انجام مى شود؛ غشاء خاك  ــود. براى تشخيص نش مى ش

(p41 :2005 ,Banting) شكل9. مقطع يك بام سبز
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ــت محل  را مرطوب و بين دو الكترود جريان ايجاد كرده و وقتى كه جريان EFVM به كف بام فرو نشس
نشت را مشخص مى كنند. روند انجام آزمايش به صورت زير است:

- يك سيم در يك حلقه مربعى در اطراف محيط آزمايش به مولد وصل مى شود.
- هر 3 صدا يك تپش براى نصف مدت محاسبه مى شود. 

- بين اليه مرطوب بستر خاك و كف بام اختالف پتانسيل الكتريكى ايجاد مى شود؛ اگر نشتى وجود داشته 
ــتر خاك تا كف بام در امتداد سوراخ نشتى به وجود مى آيد. امكانات نصب بام  ــد جريان الكتريكى از بس باش

سبز در كشور ما بسيار محدود است.
ــتگى دارد. شركت هاى نصب كننده بام  ــبز بس 4-7- نگهدارى: ميزان نگهدارى مورد نياز به نوع بام س
ــد p39 :2005 ,Sherman)). ديويد  ــاز به تعمير پيدا مى كنن ــبز كمتر ني ــبز ادعا مى كنند بام هاى س س
رابينسون دستيار مدير تجهيزات كوهستانى(MEC)  براى اثبات اين ادعا و تعيين ميزان نياز بام هاى سبز 
ــبز پنجاه هزار  به نگهدارى تحقيقى را انجام داد؛ بنابر نتايج اين تحقيق هزينه تقريبى نگهدارى بام هاى س
دالر در سال بود؛ كه شامل اجاره يك شركت براى نگهدارى بام در طول مدت 4 يا 5 بار در سال مى شد. 
ــت كه يك سيستم آبيارى را فقط براى ماههاى تابستان برپا نموده، در  ــركت به اين صورت اس روند كار ش
صورت نياز كود آلى و گياهان جديد اضافه و گياهان پژمرده را خارج مى كنند و گياهان بيش از حد روييده را 
كوتاه مى كنند. در بيشتر ساختمان ها تداركات موجود خودشان مى  توانند اين كار را انجام دهند و بنابراين 

هزينه اضافى صرف نمى شود. دانش مربوط به نگهدارى در بام سبز در كشور ما وجود ندارد. 

ــاخت بام هاى سبز اين است كه اگرچه استاندارد  5-7- اسـتاندارد ملى: يكى از چالش ها در هنگام س
ــتاندارد طراحى ملى بام سبز وجود ندارد؛ بنابراين در طراحى بام هاى سبز  ــت اما اس FLL آلمان موجود اس

بايد يك كد مطابق با نيازهاى طراحى ساختار بام سبز ملى تعريف شود. 

نتيجه گيرى:
شناخت متغيرهاى محيطى و اجتماعى مؤثر در پربازده شدن بام هاى سبز در راستاى سرمايه گذارى كالن 
ــت محيطى و اهداف اقتصادى بام سبز، شناخت انواع آن  ــتلزم تحقيق در مورد منافع زيس ــاخت آنها مس س
ــده بر سازه جهت  ــطه بارهاى اضافى وارد ش ــده به واس ــبه هزينه هاى اضافى تحميل ش و همچنين محاس
نگهدارى بام سبز مى باشد. براى دستيابى به اهداف و منافع عمده حاصل از ساخت بام هاى سبز بايستى بر 
ــكالت هر كدام از انواع نسبت به كاهش هزينه هاى تحميل شده و بهره گيرى از منافع  ــاس مزايا و مش اس
در جهت جبران هزينه ها و سوددهى اقتصادى اقدام كنيم. البته بسيارى از منافع بام سبز در راستاى اهداف 
ــط دولت حمايت شوند. از آنجايى كه  ــتى توس ــند و بايس كالن اجتماعى و در بعد ملى و منطقه اى مى باش
بسيارى از مزاياى بام سبز در ابعاد ملى و منطقه اى مطرح هستند بنابراين بايستى سرمايه گذاران و مجريان 

بام سبز را تشويق نمود. عمده چالشهاى موجود بر سر راه استفاده از سقفهاى سبز در ايران عبارتند از:
- چالش  هاى مرتبط با عدم شناخت انواع بام سبز متناسب با هدف ساخت و نوع كاربرى ساختمان

- چالش هاى مربوط به عدم شناخت انواع سيستم اجراى بام سبز متناسب با امكانات و ويژگى هاى محلى 
و نوع بام سبز

ــيالب، افزايش  ــناخت منافع اصلى (كارآيى انرژى، كيفيت هوا، نگهدارى س - چالش هاى مربوط به عدم ش
عمر بام) در تناسب با اهداف و برنامه ريزى كالن و خرد.

ــات عمومى، ارزش مالى،  ــاورزى، ارتباط ــناخت منافع ثانوى (درمان، كش ــش هاى مربوط به عدم ش - چال
زيبايى، كاهش آلودگى صوتى) در تناسب با اهداف و برنامه ريزى كالن و خرد.

- چالش هاى مربوط به مصالح و اجرا: سازه، ساختار بام سبز، نصب، نگهدارى، استاندارد ملى. 
چالش هاى باال را مى-توان به صورت زير ريشه يابى و دسته بندى نمود:

- فقدان اطالعات و تحقيقات علمي- تخصصي با پشتوانه
- عدم برگزاري سمينارها و دوره هاي آشنايي

- فقدان دانش الزم در مورد نگهداري
- فقدان استانداردهاي صنعتي و استانداردهاي معين طراحي و ساخت

شكل11. تعمير و نگهدارى يك بام سبز گسترده (مأخذ: نگارندگان)

جدول 4: چالش هاى كالن و خرد توسعه بام هاى سبز (مأخذ: نگارندگان)
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- فقدان طراحان و پيمانكاران با صالحيت
- فقدان برنامه هاي تشويقي و بر انگيزنده

- فقدان الگوهاى اجرايى و طراحى
- عدم حمايت بخش دولتى از ساختمان هاى سبز 

- عدم اطالع از مزاياى زيست محيطى 
- فقدان الگوهاى اجرايى و طراحى

- هزينه هاى اوليه ساخت
- فقدان مطالعات جامع امكان سنجى اقتصادى

- فقدان شركت هاى توليد كننده مواد و مصالح مورد نياز ساخت
- تمايز سطوح سبز بام ها از فضاى سبز شهرى

- فقدان ضوابط و اصول ملى بومى سازى
- عدم هماهنگى رشته هاى مرتبط در افزايش كارآيى و بهره ورى بام هاى سبز

- نگاه خرد به سوددهى اقتصادى و عدم نگرش جامع به سوددهى كالن اقتصادى
ــى  ــبز را مى توان در دو بخش كالن و خرد بررس ــعه بام هاى س به طور كلى چالش هاى موجود در راه توس

نمود. اين موارد در جدول شماره 4 دسته بندى شده اند:

سپاسگذاري:
ــه در اين مقاله با  ــميعى ك ــى اكبر تقوايى و آقاى مهندس كاوه س ــاب آقاى دكتر عل ــش از جن ــن بخ در اي

نگارندگان همكاري نمودند سپاسگذاري مى كنيم.
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