پایداری ،توسعه و محيط زیست ،پيش شماره ،بهار93

نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی :شهر تهران)
لعبت

تقوی*1

Taghavi_Lobat@yahoo.com

چکیده
بام و دیوار سبز به عنوان یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار در جهت افزایش سرانه فضای
سبز ،ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری می باشد .تحقیق تحلیلی حاضر ،نقش بام سبز در مدیریت بارش ،تنوع زیستتاا
موجودات زند  ،بهبود محیط های زیستی از طریق تلطیف هوا ،ذخیر انرژی ،کاهش آلودگی صوتی و ...را بررسی می نماید.
نتایج حاصل از این پژوهش در شهر تهران ،نشان از کاهش معنادار گرد و غبار معلق در هوا ( حدود  02222تن ) با ایجاد 02درصد(معادل
 022کیلومتر مربع) فضای سبز در سقف بناهای مسکونی این شهر را داشته که باعث تبدیل  37هزار تن دی اکسیدکربن بته اکستیژن در
روز می شود .همچنین نتایج حاصل ،نشان از تاثیر معنادار بام های سبتز مناطق شهری در صرفه جویی مصتر انترژی داشتته کته نتتایج
پژوهش حاضر میزان چنین کاهش مصرفی را معادل  33هزار مااوات ساعت در شهر تهران برآورد نمود استت .نتتایج تحقیقتات گذشتته
نشان از پایین تر بودن مساحت فضای سبز برخی مناطق شهر تهران از استانداردهای بین الملتلی بود است؛ از این رو کتاربرد فنتاوری بتام
سبز می تواند به عنتتوان یکی از مؤثترترین تمهیدات جبرانی در کاهتش خطرات زیست محیطی در مناطتتق پر ازدحام شهری باشد.

کلمات کلیدی :بام و دیوار سبز ،توسعه پایدار ،مدیریت شهری

 -0استادیار ،دانشکد محیط زیست و انرژی ،دانشاا آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران*(مسئول مکاتبات)
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مقدمه
در چند دهه اخیر فضاهایی کته چشتم انتدازی بترای

جس تجو و سرمایه گذاری در تکنولوژی بامها و دیوارهتای ستبز،

شهرها بودند ،به خاطر کنترل نکردن رشد جاد ها و ساختمانها،

مهمترین روشی است که به شهرهای ما اجاز رشد و توسعه بتا

کاهش یافته اند ،این امتر باعتث ثتأثیرات ناتران کننتد ای در

اطمینان از حفاظت محیط زیستت و ادامته حیتات بشتر را متی

نامناسب شدن کیفیت هوا و افزایش دمای متوسط شهرها و بته

دهد .در رابطه با کالن شهرها که از ی( ستو بتا آلتودگی هتای

وجود آمدن جزیر های گرمایی در ستط شتهرها شتد استت

زیست محیطی چون آلودگی هوا ،آلودگی های ناشی از فاضالب

(0و .)0تأثیرات نامطلوب زندگی شهری (نامناستب کتردن هتوا،

شهری ،آلودگی صوتی و آلودگی آبهای سطحی مواجه است و از

باالرفتن دما و جزیر های گرمایی) را می توان توستط افتزایش

سوی دیار به دلیل وجود جزایر گرمایی و افزایش دما در مراکز

سبز ها و گیاهان در سط شهر و سقف ساختمانها کتاهش داد

شهری به دلیل رشد غیر استتاندارد و غیتر هماتن بافتت هتای

(3و .)4به عتالو گیاهتان و بوتته هتای استتفاد شتد بتر روی

شهری ،با افزایش مصر بی رویه انرژی های فسیلی توأم است،

سقف ها ،می توانند تا حد زیادی از تبادل حرارت اتاقها با محتیط

به نظر می رسد که زمان آن رسید تتا استتفاد از بتام و دیتوار

بیرون جلوگیری کنند ( .)5همچنین گیاهان تأثیرات مثبتتی در

ستتبز ،بتته عنتتوان راهکتتاری متتوثر در پایتتداری هتتر چتته بیشتتتر

آب و هوا دارند ،درختان فضاهای سبز می توانند در کتم کتردن

شهرسازی معاصر ایران در مقررات ملی ساختمان  ،مورد مطالعه

انتترژی در شتتهرها کمتت( کننتتد( .)6نتتتایج شتتبیه ستتازیهای

و اجرا قرار گیرد.

کامپیوتری در شهرهای ایاالت متتتحد نشتتان می دهد که بتر

هد از مقاله حاضر بررسی اجمالی اید «بام و دیوار

اثر اضافه کردن ی( درخت به ازای هر واحد مسکونی ،می توان

سبز» است که شامل معرفی و تاریخچه عناصر طراحتی پایتدار،

در روزهای گرم از  00تا  04درصد انترژی بترای خنت( کتردن

شناخت نقا قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای ایتن تکنولتوژی

صرفه جویی کرد .بعالو با اضافه کردن سه درخت به ازای هتر

سبز به همرا مؤلفههای مؤثر در موفقیت اجرا و بته کتارگیری

واحد مسکونی می توان انرژی خن( کردن را در روزهتای گترم

این تکنتتتولوژی در کالن شهری مانند تهران می باشد.

بین  07تا  57درصد کاهش داد (7و.)3

اهمیت و ضرورت پژوهش

از آن جایی که نامناسب بودن کیفیت هتوا در ستط

امروز در ایران ،ساخت حیا های زیبا و خانه هتای

شهرهای بزرگ به عوامل گوناگونی از قبیل :زیاد شدن جمعیت،

سنتی به دالیل گوناگون از قبیل :معماری متدرن ،ناترش ستود

ترافیکهای سناین ،افزایش صنعتی شدن ،افتزایش ستاختمانها،

گرایانه به زمین و گاهی تنانای تاریکی حیات مادی ،عدم توجه

افزایش مصر سوختهای فستیلی ،مشتکالت ناشتی از سیستتم

به معنا و کیفیت فضایی و غافل ماندن از تأثیرگذاری محیط بتر

های فاضالب ،کاهش فضتای ستبز ،و ....مربتو متی باشتد کته

روان آدمی و غفلت از زیباشناختی در معماری ،همچنین اثترات

عوامل فوق منجر به آن خواهد شتد کته انترژی بیشتتری بترای

مخرب دوری انسان از طبیعت ،مورد کتم لطفتی و بتی تتوجهی

خن( کردن در تابستان و حتی انرژی الکتریکی بیشتتری بترای

بیشتر طراحان و معماران قرار گرفته است ( ،)00در نتیجه لزوم

روشنایی احتیاج باشد ( .)9بنابراین در عصر حاضر برای حل این

ایجاد فضاهایی در آپارتمانهای جدید پدید می آید تا موارد ذکر

معضالت ،نیاز به گزینه های طراحتی دوستتدار محتیط زیستت

شد در باال را تأمین نماید.

افزایش پیدا کرد است ،تا به این ترتیتب جهتانی پایتدار خلتق

اهمیت این پتژوهش از آن جهتت متی باشتد کته در

گردد .کاشت سبزیها ،بوته ها و حتی درختتان کوچت( بتر روی

صورت توجه نداشتن به تبعات ناهمتاهنای هتای میتان الاتوی

بامها و یا روی دیوارها می توانند در زیبا کتردن و بهتتر نمتودن

سازند ی( شهر ( سه الاوی پایداری زیست محیطی ،اقتصادی،

هوای شهرها مفید واقع شوند ،عالو بر اینها در کم شدن انرژی

اجتماعی) تنش ایجاد شد  ،گریبان کل شهر را خواهتد گرفتت؛

مصرفی نیز می توانند نقش بسیار مهمی داشته باشند(02و )00
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باال رفتن دمای شهر ،پایان سوخت های فستیلی ،از بتین رفتتن

 فیلتر شبکه ای

اکوسیستم  ،بی هویتی شهر و ...تنها بترای یت( منطقته ختا

 الیه زهکشی (شامل حفر های پالستیکی یا متراکم)

نمی باشد بلکه کل را درگیر خواهد کرد .لذا ضروری استت کته

 سد یا مانع ریشه

مسئله بام و دیوار سبز به عنوان ی( رویکرد پایدار در متدیریت

 غشا :محاف در برابر آب

شهری مورد توجه قرار گیرد.

 پوشش حرارتی

روش تحقیق و مراحل آن

 الیه کنترل بخار

تحقیق انجام شد با تکیه برمفاهیم نظری که با روش

 محاف ساختاری

کتابخانه ای از کتب ،مقاالت داخلتی ،ختارجی و ستایتها جمتع
آوری شد و تعمیق آنها با تحلیل نمونته متوردی تهتران انجتام
پذیرفته است.
معرفی بام و دیوار سبز
بام سبز :بام سبز که بام گیاهی و بام زیستتی نیتز نامیتد متی
شود ،پوششهای سقف گیاهی می باشتند کته روی قستمت بتام
ساختمانها ساخته می شوند .این بامهای سبز ،پایتدار و ستالم و
ایجاد کنند منظر بام هستند که یکی از عناصر طراحتی پایتدار
در طراحی اکولوژیکی امروز می باشتند .در واقتع یت( سیستتم
سب( وزن و مهندسی ساز است که رشد گیتا را در بتام میستر
ساخته و در عین حال از بام محافظت می کند .این بتام شتامل
ی( الیه رشد کنند نازک خاک و گلها و خز ها و حتی نهالها
و بوته ها می باشند .عمق رایج قسمت خاک برای بامهتای ستبز
بین  32-5س انتیمتر است .این عمق برای رشد گیاهان و حتتی
بعضی ازدرختان نیز مناسب است(.)03
ساختار بامهای سبز متشکل از قستمتهای گونتاگونی
است که به وسیله چندین الیه روی بام انجام می گیرد .این الیه
ها در حالی که آب الزم برای رشد گیاهان را حفت متی کننتد،
اجاز می دهند آب اضافی خارج شد و ستط بتام را از ریشته
های گیا و آسیب های مکانیکی محافظت نماید .سیستتمهای
زیادی برای ایجتاد محتیط مناستب روی بتام بترای رشتد گیتا
پیشنهاد شد است.
یکی از این سیستمهای قرار گرفتن الیه ها به قرار زیر است.
 الیه گیاهی :گونه های بوته ای و کتوهی کوتتا و گیاهتان
وسبزیهای مقاوم در برابر انواع فشارها
 عمق خاک :بین  52-32سانتیمتر

شکل  -2قسمتهای مختلف بام سبز
استفاد از پوشش گیاهی روی بام ،ی( اختتراع جدیتد نیستت.
بامهای چمنی ،ی( تکنی( ساختمان سازی متعار و سنتی در
بسیاری از نقا جهان است .تفاوت بین ی( بتام ستبز جدیتد و
ی( بام سبز سنتی ،مربو به تفاوت اهدا و مواد به کار رفتته
در این دو نوع بام می باشد .هد اصلی در گذشته ،استتفاد از
چمن به منظور عایق بندی و حذ الیه آب بندی بود است که
اغلب با پوست درختان غان صورت می گرفته است .امتا امتروز
بام سبز با هد سالمتی زیست محیطی ،اقتصادی و توجته بته
مسائل زیبایی شناسی است ( .)04گرایشهای اخیر بته معمتاری
سبز ،همچنین تنوعی از «دیوارهتای ستبز ،دیوارهتای اکستیژن
ساز ،نماهای سبز» و نامهای دیاتر را در بتر متی گیترد .امتروز
جنبش بام سبز  ،دیوارهای سبز را نیز در بر گرفته است.
دیوار (نما) سبز:
واژ دیوار سبز یا «باغهای عمودی» یت( واژ جهتانی
است که ی( سیستم پوششی زند با فوایدی نظیر بامهای ستبز
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متتی باشتتند .بتتا ایتتن باغهتتا ،گیاهتتان روی و بتتاالی نمتتای یتت(

گیاهان در پایه این ساز ها و یا در باغهایی در ترازهای مختلتف

ساختمان رشد می کنند گیاهان مناسب شامل دامنه وسیعی از

کاشته می شوند و چندین سال طول می کشد تا به رشد کامتل

گیاهان همیشای و سالیانه و داربستی از درختان گوناگون متی

برسند .نماهای سبز اکنون به دو دسته تقسیم می شوند:

باشند .باغهای عمودی ،بتا پوشتاندن نمتای یت( ستاختمان بتا

 سیستم شبکه ای چند بعدی از سیم های جوش داد شد

گیاهان ،تاثیر زیادی روی محیط اطرا آن دارند .این دیوارها از

 سیستم شبکه ای از کابلهای فوالدی ضد زنگ

پخش شدن گرد و ختاک در هتوا ،جلتوگیری متی نماینتد و از

دیوارهای زنده (اکسیژن ساز)

ستتاختمان در برابتتر اشتتعه هتتای فتترابنفش ،بتتاران و فشتتار بتتاد

ایتتن دیوارهتتا ترکیبتتی از صتتفحات یتتا شتتبکه هتتای

محافظت می نمایند (.)06

عمودی از گیاهان کاشته شد هستند که به دیوار یا قاب ساز

این نماها ،گونه ای از سیستم دیوارهتای ستبز متی باشتند کته

ای متصتتل متتی شتتوند .ایتتن صفحتتتتات از پالستتتتتی( ،پلتتی

ان تواعی از گیاهتتان کوتتتا آبشتتاری بتترای پوشتتش ستتاز هتتای

استایرن ،فلز ،خاک رس ،مواد ترکتتیبی و یا حتی بتن ستاخته

ناهدارند چون سیستم پانلهای شتبکه ای متدوالر یتا سیستتم

می شوند .این دیوارها در مقایسه با نماهتای ستبز بته مراقبتت

کابل و طنابهای سیمی استتفاد متی شتوند .در ایتن سیستتم،

بیشتری نیاز دارند.

شکل  -0دیوار سبز با شبکه فوالدی ضد زنگ ()21

شکل  -3دیوار سبز اکسیژن ساز  ،موزه دوغوای برنلی ،پاریس – فرانسه ()21
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تاریخچه بامها و دیوارهای سبز
تلفیق معماری با طبیعت و گیاهان ،ی( ایتد جدیتد

برج 022متر ارتفاع داشته استت ( .)09در نزدیکتی ایتن بترج و

نیست ،بلکه از زمانهای اولیه ،منظرهای طبیعی و ستاخته شتد

قصر باشکو بابل ،باغ های معلتق بابتل قترار داشتته انتد کته از

با بناهای شهری در هم آمیخته شدند .فضتاهای ستبز طراحتی

عجایب عتالم و از شتاهکارهای معمتاری محستوب متی شتوند.

شد  ،همزمان بتا شتکل گیتری دغدغته هتای انستان در متورد

همچنین کلبه های زیرزمینتی در عصتر وایکیناهتا در ایرلنتد و

معماری نیز پدیدار گشت .باغهای معلتق افستانه ای بابتل ،کته

اسکاتلند ،و نیز سقفهای پوشید از چمتن در منتاطق ایستلند و

شامل بام باغهای باشکو و باغهای پلکانی بتود انتد ،نخستتین

اسکاندیناوی ،گواهی بر استتفاد از بامهتا و دیوارهتای ستبز در

نمونه شناخته شد از بامها و دیوارهای سبز می باشند که بتین

طول تاریخ می باشند .بعدها ،در اوایتل قترن نتوزدهم ،ستاکنان

قرون  3تا  02قبل از میالد ساخته شدند .برج بابل از عالی ترین

کشورهای کانادا و آمریکای شمالی ،بامهای بتا پوشتش علتف و

نمونه های تاریخ معماری است که دارای هفت برج بزرگ با

چمن را معرفی نمودند.

دیوار هایی از کاشی های منقش و درخشند بود و هر

شکل  -4بام سبز در باغ های وارونه بابل
و بعتدها از

می باشند ( .)02در کشور ایران نیز اگر چه واژ بام ستبز بترای

باغ شتهرها از ایتران بته پتاری

در دوران رنستان

روسیه به بترلین ،لنتدن ،و نیویتورک انتقتال یافتنتد .معمتاران

عموم ناشناخته ماند است اما از دیر بتاز رواج داشتته استت .از

مدر نیست مانند لوکوربوزیه و فران( لوید رایت ،اید بامهای سبز

نمونه های آن می توان به خانه هتای روستتایی نقتا مختلتف

را به عنوان نمای پنجم ساختمان گسترش دادند ،از نمونه هتای

کشور خصوصاً روستاهای شمال کشور اشار کرد که استتفاد از

موفق بام باغهای مدرن از دهه  0932به بعد می توان به پنج بام

پوشش گیاهی خز ها و گیاهتان علفتی بترای پوشتش بتام هتا

باغهای معرو راکفلر و بام باغ کنزیناتن مدرن در لندن اشتار

متداول بود است.

نمود .امروز این بامها و دیوارهای سبز در سراسر جهان یافتت

جایگاه بام و دیوارهای سبز در سیمای شهری:

می شوند .اما توسعه بامها و دیوارهای سبز از ی( جلو معماری

باال بودن قیمت زمتین در منتاطق شتهری ،بته ویتژ

بومی به ی( گزینه پوشش دیوار و سقف بتا ستاز هتای پایتدار

مناطق مرکزی آن ارزیابی جدیدی را دربار چاونای استفاد از

متنوع ،در معماری مدرن کشور آلمان اتفاق افتاد .امروز در این

فضاهای واقع بر روی بام و دیوار ساختمانها مطرح ساخته است.

کشور ،بیش از  322پروژ بامها و دیوارهای سبز در حتال اجترا

سطوح صا و هموار خوا بر روی زمین و یا باالتر از آن به ویژ
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بر روی ساختمانهای چند طبقه ،با هزینه گزافی بته وجتود متی

قرنهاست که در کشورهای اروپایی متداول و رایج گردید  ،لیکن

آیند .توسعه و بهبود کیفی در استفاد از فضای بام تراس هتا در

امروز این امر در ارتبا با مالحظات اقتصادی نسبت به ساخت

مناطق شهری به سرعت و لزوماً به عنوان ی( ضرورت اقتصادی

و ناهداری از بنا بستای بیشتری دارد .توجهات زیبائی شناسانه

بایستی مورد توجه قرار گیرد.اگر چه نیازهای زیبائی شناستانه و

از نحو بروز جلو و نمای ساختمانها در گردش چشتم بتر روی

اجتمتتاعی در استتتفاد از بتتام ستتاختمان و ایتتوان و تتتراس هتتا

بام و نمای بناهای شهرمان معلوم می شود.

شکل  -5بام سبز Friedensreich Hundertwasser
توسعه پایدار
واژ پایدار به طتور گستترد ای بته منظتور توصتیف

بنابراین توسعه به معنای واقعی کلمه ،بایتد خصوصتیات زیتادی

جهانی که در آن نظامهای انسانی و طبیعی تواماً بتوانند تا آیند

مثل داشتن هدفی مقبول ،همته جانبته بتودن ،رعایتت کننتد

ای دور ادامه حیات دهند به کار گرفته می شود (.)00

ارزش ها و هنجارهای اخالقی  ،در خور بودن و غیتر را داشتته

از نظر  Jaykumerجامعه پایدار جامعه ای است که

باشد تا بتوان آن را توسعه پایدار نامید ( .)03چنانچته خواستتار

در آن محدودیت های محیطی مدنظر قرار متی گیترد .چنتین

هرگونه پیشرفتی در پایتداری شتهری باشتیم الزم استت میتان

جامعه ای ،جامعه بدون رشد نیست ،بلکه جامعه ای است که در

شکل شهر و برخی عناصر آن در تمام مقیاس هتای جررافیتایی

آن محدودیتهای رشتد تشتخید داد شتد و بته ایتن طریتق

ارتبا برقرار گردد .ی( تعریف بسیار متتداول از توستعه پایتدار

راههای جایازین رشد مورد توجه قترار متی گیتردMichael .

مربو بته  0WCEDاستت کته مطتابق آن توستعه عبتارت از

 Redcliffeواژ توسعه پایدار را بیان گر آموز های اکولتوژیکی

توانایی پاسخ گویی به نیازهای کنونی بدون کاهش توانایی نسل

در فرآیند اقتصادی میداند و  Ternerبر این عقید استت کته

آیند در تأمین نیازهای خود می باشد (.)04

اصوالً توسعه پایدار برای رسیدن به ی( سیاست مطلتوب رشتد

در واقتتع توستتعه پایتتدار عبتتارت اس تت از توستتعه ای

پایدار بایستی به گونه ای باشد که ضمن پذیرش ی( نرخ رشتد

متناسب و در تمامی جوانب و با رویکرد به آیند  .بر این استاس

درآمد سرانه واقعی ،از تخریب ذختایر سترمایه ملتی یتا ذختایر
سرمایه طبیعی جلوگیری کند (.)00

1- World Commission on Environment and
)Development(WCED
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اهدا توسعه پایدار را در سه جنبه اصتلی  -0پایتداری زیستت

شد است .وقتی دمای هوای شهرها از دیار نقا کشور بیشتر

محیطتتی  -0پایتتداری اقتصتتادی  -3پایتتداری اجتمتتاعی ،متتورد

شود ،به این پدید جزیر گرمایی می گویند( .)06جزیر هتای

بررسی قرار می دهند و تحقق توسعه پایتدار را مستتلزم تحقتق

گرمایی میتواند دمای هوا را تتا حتدود  10درجته ستانتیاراد

یافتن تمامی این جنبه ها با هم می دانند.

افزایش دهند (07و  .)03بام های پوشید ازگیاهان و علف ها به

بام سبز و توسعه پایدار

دلیل تولید رطوبت و ایجاد هوای خن( باعث مناسب تر شتدن

در این بخش با توجه به اهدا اصتلی توستعه پایتدار

شرایط میکروکلیما میشوند .بام سبز با اصالح کردن اثر جزایر

(پایداری زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیبتا شتناختی)

گرمایی از نظر سالم سازی محیط و تأمین سالمتی انسان بسیار

به بررسی ارتبا بام سبز و توسعه پایدار می پردازیم.

مفید است .در روزهای تابستان شهرها تا  8درجه سانتی گراد از

کارکردهای زیست محیطی:

حومه خود گرمتر بود و محفظه ای پر دود می باشند.

 مدیریت سیالب

 جذب و فیلتر کردن آالینده ها

استفاد از بام سبز هزینه های مجراهتای فاضتالب را

در مناطق شهری ،درختان سهم قابتل تتوجهی بترای

کاهش می دهد .حدود  32درصتد آب از مجراهتای کتم عمتق،

کاهش آالیند هتای هتوا دارنتد .بتا ایتن حتال ،در بستیاری از

گیاهان را سیراب می کند و  32درصد بقیه تصتفیه شتد و بته

سایتهای شهری فضای کمی برای کاشت درختان وجود دارد و

آبرا های عمیتق تتر را پیتدا متی کنتد و نزدیت(  42درصتد

آن به دلیل مجموعههایی از ستطوح غیتر قابتل نفتوذ از جملته

بالفاصله از طریق تبخیر گیاهان به اتمسفر را پیدا متی کنتد و

خیابان ،پارکینگ ،بام و غیر است .گیاهان ،آالیند های هتوا را

چیزی بر زمین باقی نمی ماند .در شهرها که شامل ساختمان ها

از طریق روزنههای خود جذب و ذرات آنها را بتا برگهتای ختود

و خیابان هاست 75 ،تا  022درصد پوشتش هتا غیرقابتل نفتوذ

جدا میکنند و همچنین قادر به شکستن ترکیبات آلتی خاصتی

بود و آب باران به صورت متفاوتی تخریب کننتد استت .فقتط

مانند هیدروکربن پلتی آروماتیت( در بافتهتای گیتاهی و یتا در

حدود  5درصد به مجراهای کم عمق و عمیق زمین می رستد و

خاک هستند .عالو بر این  ،آنها به طور غیر مستقیم به وسیله

 05درصد از طریق گیاهان تبخیر می شود و  75درصد بقیه بتر

کاهش درجه حرارت سط از طریق تراوشتات خنت( کننتد و

روی زمین شناور می ماند و زایل می گردد.

سایه انداختن ،آلودگی هوا را کاهش می دهند ،که به نوبه ختود

در مطالعات انجتام شتد در شتهر پورتلنتد بتر روی

باعث کاهش واکنشهای فتوشیمیایی از نوع آالیند هایی مانند

جذب روان آبها این چنین نتیجه گرفته شد کته اگتر نیمتی از

ازن در جو می شوند  .از آنجا که انواع گونههای گیاهی توانتایی

ساختما نها در مرکز شهر بام سبز داشته باشتند ،ستاالنه رقمتی

های متفاوتی بترای حتذ آالینتد هتای هتوا و کتاهش تولیتد

بالغ بر  66میلیتتون گالن آب جمع آوری می شود .این مستئله

گازهای گلخانه ای دارند برای به حداکثر رساندن بهبود کیفیت

باعث می شود سترریزی معتادل  07میلیتون گتالن از محتتوای

هوا می توان گونه های مؤثرتری را انتخاب کرد .به عنوان مثتال

فاضالب کاسته شود (.)05

کاج های همیشه سبز ممکن است فواید بیشتری از گونته هتای

 کاهش اثر جزایر حرارتی در شهرها

برگریز ارائه دهند ،زیرا با حف برگهتای ستاالنه ختود نقتش

در چند دهه اخیر فضاهای که چشتم انتدازی بترای
شتهرها بودنتد ،بته ختاطر کنتترل نکتردن رشتد جتاد هتا و

موثرتتری در کتاهش ذرات ازن NOx ،و  SOxخواهنتد داشتت
(.) 09

ساختمانها ،کاهش یافته اند ،این امر باعث تأثیرات ناران کنند

کاهش دی اکسیدکربن یکی دیار از کارکردهای مهم

ای در نامناسب شدن کیفیتت هتوا و افتزایش دمتای متوستط

فضای سبز می باشد .زمین به موجب چرخه طبیعی و سوزاندن

شهرها و به وجود آمدن جزیر های گرمایی در ستط شتهرها

سوختهای فسیلی در حال گرم شدن است .سوزاندن سوختهای
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فسیلی ،دیاکسیدکربن را به عنوان ی( محصول جانبی احتراق

سبز کردن پشت بام ها متی توانتد زیستتاا هتایی را

منتشر میکند .دیاکسیدکربن اغلتب بته دلیتل اینکته یکتی از

برای زندگی حشرات و پرندگان که در محیطهای شهری زندگی

گازهای اتمسفر است که متانع انتقتال انترژی گرمتایی نزدیت(

می کنند ،فراهم کند ( .)30در واقع می توان با بام هتای ستبز،

سط زمین به سطوح باالتر میشود ،به عنوان ی( عامل مداخله

زیستاا جانداران و گیاهتانی را کته قربتانی توستعه ستاختمان

گر ،اثر گلخانه ای را افزایش داد و دما را باال می برد .بام هتای

سازی می شوند جبران کرد و از این را مقدار ستطوح عتاری از

سبز در دو روش می توانند در کاهش دیاکستیدکتربن در جتو

گیا را کاهش و توسعه حیات وحش را کته محتدود شتد بتود،

مؤثر باشند:

گسترش داد(.)33

o

کربن جزء اصلی ساختار گیاهان بود و به طور طبیعتی در

کارکردهای اقتصادی

بافتهای گیاهی از طریق فتوسنتز و در بستر خاک از طریق

 تولید غذا

بوته و تراوشات ریشه تجزیه می شود.
o

بام سبز ی( فرصت برای توسعه کشتاورزی در بتاالی

کاهش انرژی از طریق عایق سازی ساختمان و کاهش اثتر

پشتت بتام استت کته تولیتدات غتذایی را گستترش متی دهتتد.

جزیر گرمایی شهری

تولیدات بام سبز نسبت به محصوالت بتازار بته دلیتل توجته بته

 عایق صوتی
ناراحتی حاصل از ستر و صتدای موجتود در خیابانهتا

کوددهی و آفتکشها میتوانند کیفیت بهتر و تولیدی طبیعتی
تر داشته باشد .عالو بر اینها با تولید غذا در ی( واحد مسکونی

مشکل مهمی در مناطق شهری محسوب می شود .بام های سبز

اجار بهای آن و ارزش بهای زمین افزایش می یابد(.)34

که ضخامت الیه خاک آنها  00سانتی متر باشد نفوذ صتدا را تتا

 افزایش قیمت ساختمان

 42دسی بل کاهش می هد و بام سبزی که ضخامت الیه خاک

در منچستر ی( ساختمان دارای پوشتش گیتاهی در

آن  02سانتی متر باشد نفوذ صدا را تا  46دسی بل کاهش متی

بام دارای  6 -05درصتد تفتاوت قیمتت بتا ستاختمانهای دیاتر

دهد(.)32

است(.)35

 استفاده از مواد بازیافتی

 ذخیره انرژی

برخی موادی که برای ساختن بام های ستبز بته کتار

نقش ابزاری دیار بتام ستبز توانتایی کتاهش حترارت

میروند از منابع بازیافتی تهیته متیشتوند (بترای مثتال خترد

اطرا شهرها است .دمای کم در ما های تابستان موجب کاهش

آجرهای متخلخل) .اخیراً در شهر لندن استتفاد از نخالتههتای

تقاضای الکتریسیته میشود .در طی ما های زمستان بتام ستبز

بازیافتی ساختمانها در محل احداث بام های سبز به عنوان الیته

می تواند عایق مهمی باشد و کاهش تقاضای انترژی گرمتایی را

پرورش و رشد گیاهان ،بستیار مرستوم شتد استت .استتفاد از

فراهم نماید .بر اساس مبحث  09آیین نامه ایجتاد ستاختمان و

نخالههای ساختمانی باعث صرفهجویی در هزینه احداث بام سبز

مسکن در خصو

صرفه جویی در مصر انرژی ،ایجاد بامهای

می شود و هزینه الزم برای دفن نخاله ها و نیز هزینه انتقال آنها

سبز از این نظر در روزهتای گترم در شتهرهای خشت( و نیمته

را حذ کرد یا کاهش می دهد.

خش( همانند تهران می توانتد در تهویته مناستب و خنت( تتر

همچنین بیشتر شرکتهایی که در زمینه بام های سبز

شدن محیط شهری مؤثر باشد.

فعالیت دارند دسته کم برخی مواد بازیافتی را در اجزای تولیدی

به طور مثال در مطالعات انجام شد در کانادا کتاهش

خود به کار میبرند تا به این وستیله محتلهتایی در اختیتار یتا

هزینه های سرمایش و گرمایش ،در ی( خانه ی( طبقه بتا بتام

زمین های خود را از بار اضافی و ناخواسته خالی کنند(. )30

علفی و پوشش ختاک  3/9اینچتی 05 ،درصتد تقاضتای انترژی

 ایجاد اکوسیستم های طبیعی برای جانوران

سرمایی را در تابستان کاهش می دهد (.)36

نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری...
 ایجاد شغل

01
باغ درمانی(درمان از طریق باغبانی و گلکاری) یکی از

استقرار صتنعت بتام ستبز تتأثیرات بتیشتماری روی

راهکارهایی است که سالهاست برای درمان و کم( بته شترایط

اقتصاد داشته است از جمله ایجاد شترلهتای جدیتد در زمینته

روحتی بیمتتاران و ستتالمندان از آن استتتفاد متتی شتتود .مراکتتز

تولید ،ساخت ،طراحی ،نصتب و دیاتر سرویستها .بتام ستبز در

بهداشتی ،درمانی چون بیمارستان ها  ،کلینی( ها و خانه هتای

حقیقت ایجاد انرژی می کند انرژی که از طریتق خورشتید متی

سالمندان می توانند استفاد از بامها را در راستای فعالیتهای بنا

باشد .این انرژی به ی( ملت فرصت ایجتاد و توستعه تکنولتوژی

و عنوان باغ -درمانی در برنامهی خود قرار دهنتد .اولتین نمونته

های ملی را می دهد (.)37

های استفاد از بام بته منظتور بتاغ درمتانی بته ستال  0923و

 کاهش هزینه های بهره برداری در برابر راه اندازی

درماناتتا مستتئولین پتتاری

بتتاز متتی گتتردد ،در ستتال 0995

زمانی که ی( بام سبز ساخته می شود بترای ستاخت

بیمارستانی در برمرتون واشناتن در فتاز توستعه ختود ،فضتایی

آن هزینه هایی به منظور را اندازی بر کارفرما تحمیل می گردد

سبز برای باغ درمانی و مدیتیشن بر روی بام در نظر گرفت و در

اما در زمان بهر بترداری ،ایتن هزینته بتا کتاهش هزینته هتای

آن از گیاهان دارویی به عنوان پوشش گیاهی استفاد کرد.

سوخت و غذا و افزایش قیمت اجار بها و زمتین بازگشتت داد

کارکردهای زیبایی شناختی

می شود(.)36
 حفاظت از پوسته بام
طول عمتر بتام معمتولی حتدود  02ستال استت .در

تنها با ترییر در ویژگی های بام ،بنا از حالتت خشتن،
سخت ،نامالیم و بدون درخت به حالت طبیعتی و زنتد تبتدیل
می شود که در این حالت میتوان به میتزان قابتل مالحظته ای

صورتی که طول عمر بام سبز  45سال یتا بیشتتر بترآورد شتد

زیبایی بنا را بهبود بخشید .ارتقا طراحی فضای ستبز شتهری از

است .غشای قیری بام به وسیله خاک و پوشش گیاهی از اشتعه

دیار کارکردهای زیبایی شناختی بام های سبز می باشد چرا که

ماورای بنفش و نوسانات شدید درجه حترارت بتین شتب و روز

این امکان را فراهم می سازد که پروژ های ساختمان سازی بتا

محافظت می کند(.)33

جلو های خاصی همرا شوند و مناظر شهری ارتقا یابند(.)42

کارکردهای اجتماعی
یکی دیار از شاخصتههتای مهتم در را رستیدن بته

تجزیه و تحلیل باام و دیاوار سابز بار اساا

راهبارد

: SWOT

توسعه پایدار ،رسیدن به پایداری اجتماعی است چرا کته محتور

بام های سبز اثرات زیادی در اکولوژی شتهر ،اقتصتاد جامعته و

اصلی توسعه پایدار ،انسان و جامعه انسانی است و توسعه بتدون

دیار جنبه های محیط زندگی شهرنشینان دارند .این اثترات را

در نظر گرفتن انسان بیمعنی است .بام سبز بتا افتزایش سترانه

در جدول ( )0با بهکارگیری راهبرد  SWOTمعرفی شد است.

فضای تفتری و گفتت و گتو در یت( شتهر متی توانتد موجتب
گسترش تعامالت اجتماعی و باال رفتن سط و فرهنتگ جامعته
شود .کم شدن تنش اجتماعی از فواید اجتماعی بام سبز استت.
از مزیت های اجتماعی آن میتوان بته افتزایش زیبتایی فضتای
بیرونی ساختمانها ،تأثیر بر روان شناسی شهرها (سالمتی محیط
و روحیه انسان های ساکن در چنین محیط هایی) ،کاهش صدا،
به وجود آمدن محل سالمی برای اهالی ساختمان و رشد گل ها
و گیاهان زیبا و ...اشار کرد (.)39
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جدول  -2شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها وتهدیدهای احداث بام و دیوار سبز

نقاط قوت

موضوعات
 مدیریت سیالب

 استفاد از مواد بازیافتی

 کاهش اثر گرمای جزایر حرارتی
 افزایش ارزش داری

نقاط ضعف

فرصتها

 غیر قابل استفاد بودن بام های
اشباع شد از وسایل گوناگون

 در اختیار داشتن زمینهایی که امکان
اجرای این طرح را داراست و مساحت آن
قابل توجه می باشد

 عدم آگاهی مردم در حف و
ناهداری از بام های سبز و آسیب
رساندن به الیه های بام سبز

 استقبال مسئولین و ارگانهای دولتی
زیست مخیطی از انجام این طرح در
جهت کاهش آالیند های هوا

 عدم شناسایی تکنولوژی بام
سبز

 کمبود آب برای تأمین رشد و
بقای گیاهان

جنبه های کاربردی

 کاهش سر و صدا

 احیاء فضا سبز شهری

 بامهای سبز می توانند به عنوان
فضای تفری و استراحت مورد استفاد
قرار گیرند.

 سازماندهی و اصالح شبکه ها و راههای
طبیعی ساختار سیمای سرزمین شهری
 افزایش پوشش گیاهی در حریم های خصوصی

تهدیدها

 کمبود مشوق و محرک برای
اجرا
 کمبود مقررات و آیین نامه

 مشارکت ساکنان در سبز نمودن بام هایشان با
تشویق ارگانهای دولتی
 باال بردن طول عمر غشای بام
 افزایش محدود زندگی

 ایجاد حیات وحش شهری

 حف و احیای راههای هوا و نواحی جذب
آلودگی
 تلطیف هوا

 پاالیش هوا محدود و ایجاد خرد اقلیم
 استفاد بهینه از فضا

 بهبود زیبایی منظر شهری

 از بین بردن فضاهای بالاستفاد بام ها

 بهبود کیفیت زندگی

 ارتقای طراحی شهری

 کاهش مصر انرژی
 کاهش دمای سقف

 ماندگاری بیشتر ساز بام ساختمانها نسبت به
آنهایی که این طرح در آن اجرا نشد است

جنبه های اقتصادی  -فنی

 امکان ایجاد اغتشاش بصری به
علت ترییر فرم و رنگ گیاهان در
فصول مختلف

 بهر گیری از روش های نوین آبیاری و مدیریت
سیالب
 امکان ایجاد استخر و عوارض آبی در بام های
سبز فشرد
 استفاد از سیستم بامسبز گسترد بدون هزینه
های اضافی در تعدیل و اصالحات ساختاری
ساختمانها

 احیای پوشش گیاهی بافت شهر از
طریق ایجاد ارتبا بین راهها و لکه های
سبز به وسیله بام سبز

 آسیب پذیر بودن منظر شهری

 ماندگاری باال در حف سیمای
شهری

 افزایش طراحی فضای سبز شهری

 تقویت سالمت عاطفی و ثبات ذهنی

جنبه اجتماعی

 بروز محدودیت در انتخاب گیا
با توجه به اقلیم

 بهبود شرایط جوی و افزایش پاکیزگی هوا

شناختی

جنبه های زیبایی

جنبه های زیست محیطی

 جذب و فیلتر کردن آلود کنند ها

 محدودیت در انتخاب گیاهانی
که از نظر اکولوژیکی حایز اهمیت
می باشند

 وجود انواع گیاهان قابل کاشت و
سازگار با شرایط جوی در مناطقی که 4
فصل وجود دارد

 کمبود دانش و آگاهی نسبت به
مزایای اقتصادی

 توجه مسئولین به مقوله توسعه
فضای سبز شهری

 عدم اجرا به علت هزینه باالی
آن در بخش های خصوصی

 کمبود در زمینه ادراک و ارتبا
آن با مسائل اکولوژیکی

 ارتقای سط علمی مردم در رابطه
با بام های سبز

 کمبود مشوق و محرک برای
اجرا

 استقبال قابل توجه شهروندان

 عدم آگاهی مردم در حف و
ناهداری از بام های سبز و آسیب
رساندن به الیه های بام سبز

 نیازمند معیارهای ساز ای قابل
قبول
 نیاز به تقویت ساز بام های
موجود برای استقرار بام سبز
 نیاز به تقویت ساز بام های
موجود برای استقرار بام سبز
 محدودیت تنوع کاشت

 سختی اجرا در سطوح دارای
شیب زیاد

 در ساختمانهای چند طبقه 02
درصد و در ساختمانهای ی( طبقه -02
 32درصد مصر برق را کاهش می دهد.
 دمای سقف را از  62درجه سانتی
گراد به  05درجه کاهش می دهد و در
نتیجه نیاز به انرژی سرمایشی کم می
شود.

 امکان ایجاد بام های سبز بر روی هر
دال سقفی

 وجود مواد و مصال برای اجرا ی بام
های سبز
 استفاد از بام های سبز تجاری

 کمبود در زمینه ادراک و
ارتبا آن با مسائل اکولوژیکی

 عدم امکان اجرای بام سبز در
اکثر ساختمانهای موجود به علت
عدم پیش بینی بار بر روی ساز
های آن

 استفاد از خاک باغچه ای و یا
دستی در محیط کشت رویشی در
بام ها به علت حاصل خیزی و بار
زیاد
 کمبود کادر کارآمد برای ایجاد
و ناهداری بام سبز
 کمبود آب برای تأمین رشد و
بقای گیاهان با توجه به شرایط
جوی هر منطقه
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نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری...
آبیاری بام های سبز :آب بام های سبز از دو منبتع تتأمین



 Aristolochiaچیق(خزری– رودباری -زاگرسی

میشود:



 Compsisپیچ اناری (بومی شمال آمریکتا و ژاپتن و

 آبیاری مصنوعی

چین)

 آبیاری طبیعی (آب باران)
در آبیتتاری مصتتنوعی از دو روش استتتفاد متتی شتتود :روش



 Celastrusشمشاد



 Clematisگیاهان چوبی و بتاال رونتد (شتش گونته
دارد از جمله سرخ – بنفش – الجوردی)

دستی و روش اتوماتی( .روش اتوماتی( هتم بته دو صتورت
آنالوگ و دیجیتال انجام میشود که ممکن است ی( ایستاا



دارد.

یا چند ایستاا باشد .در هر دو روش رطوبت الزم برای خاک
و ریشه ها تأمین میشود .آب باران نیز برای تأمین آب مورد



نیاز فضای سبز استفاد میشود ،در این حالت ،آب اضافی بر



آبیاری مجدد بی نیاز می سازد .از سوی دیاتر هرگونته آب
اضافی بر روی الیه رطوبت ریخته و از طریتق شتیب بتام بته
بیرون انتقال می بابتد .آب بتاران اضتافی متی توانتد پت

از

 Fortuyniaشب بو
Homulusرازک ،ی( گونه علفی باال روند است که
در شمال ایران و جنال های ارسباران می روید.

رطوبت خاک از طریق الیه هتای تصتفیه کننتد آب و الیته
زهکش ذخیر می شود و تا دور های نسبتاً طوالنی آن را از

Cotoneasterشیرخشتتت  06گونتته درختچتته ای



 Vitisberlandieriاناور – مو – تاک (درختچه ای

باال روند و میو دار)


Pyracanthaشیرخشتی در ایران یت( گونته گیتا

درختچه ای خودرو دارد.

تصفیه شدن در مخازنی ذخیر گردد (برای مثال در سیستم

Wisteria گلیسین ،درختچه ای است باال روند با گتل

فالش تان( سروی ها) .الیه عایق بام ساخته از پلی پروپیلن

های خوشهای بنفش یا آبی بستیار زیبتا و پتیش رس (.)43بته

فشرد از انتقال هر گونه رطوبت به سقف جلوگیری می کند

نوعی می توان گفت تمامی گونه های مذکور قابلیت کشت را در

(.)40

اقلیم ایران دارا هستند.

هزینه احداث بام سبز :ی( بام سبز که به صورت اصتولی

مؤلفه های توسعه پایدار در ارتباط با بام سبز در ایران

طراحی و اجرا گردد با توجه به اقلیم ،نوع ساختمان ،سیستم

برای شناخت ریشه های بام سبز باید ابتدا مؤلفه های

مورد استفاد و گیاهانی که کاشته میشود به طتور متوستط

توسعه پایدار را شناخت ،سپ

نقش آنها را در ایجاد بام سبز و

بین  5 -35دالر در هر فوت مربع هزینه در بر خواهد داشت

نوع ارتبا با آن را تحلیل نمود .در جدول ( )0مؤلفه هتای اثتر

( .)40این هزینه در مقایسه با مزایای ذکر شد نه تنها ارزش

گذار در ایجاد باغ و دیوار سبز معرفی شد اند.

سرمایه گذاری دارد بلکه اثترات اقتصتادی-اجتمتاعی آن بتر

شایان ذکر است کته تنهتا در صتورتی متیتتوان از

زندگی شهرنشینان اجرای آن را مقرون به صرفه می نماید.

مزایای بام های سبز استتفاد نمتود و بته پایتداری و دوام آن

برخی گیاهان مورد استفاده در بامهای سبز

امیدوار بود که در قالب برنامههای کتالن توستعه پایتدار و در



Actinidiaکیوی (درختچه ای باال رونتد

شاخه س امانه سبز پیایری و اجرا گردد چرا کته مطالعتات در

– استفاد زینتی دارد و از میو آن نیز استفاد می گردد).

ارتبا با پروژ های کالن گذشته نشان داد است که موفقیت

 Trifoliataشبدر

هر طرحی با شناسایی و به کارگیری تمامی مؤلفه های تتاثیر



پذیر از آن میسر خواهد بود.
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جدول  -0مولفه های توسعه پایدار در سامانه بام و دیوار ()31

مولفه
0
انسان

0
کودکان و جوانان
3
4

زنان
اکولوژی

5
فرهنگ

6
آموزش

7
علم
3
اخالق
9

امنیت

02
مشارکت

توسعه پایدار

سامانه بام سبز

انسان محوری به جای صنعت محوری

ایجاد محیط سالم زیست محیطی در سط
کالن شهری

بهبود کیفیت زندگی به جای افزایش
کمیت

ایجاد محیط با کیفیت مناسب برای ساکنین

توجه به کودکان و جوانان و رشد آنان
در محیط سالم با توجه به نقش
سازندگی آنان در آیند

ایجاد فضای مناسب تفریحی برای کودکان و
جوانان و رشد آنان در محیط باز همرا با
طبیعت

توجه به حقوق زنان
مشارکت بیشتر زنان

ایجاد فضای مناسب آسایش برای زنان خانه
دار

معیار بودن اصول اکولوژیکی

حف معیارهای اکولوژیکی

توسعه فضای سبز

افزایش سرانه فضای سبز

مبارز با غربی شدن همرا با واردات
تکنولوژی

پذیرش بام سبز توسط جامعه با بومی ساختن
آن

بومی کردن تکنولوژی و توجه به مولفه
های فرهنای

تبدیل بام سبز به ی( الاوی فرهنای (همانند
باغ ایرانی)

سطوح تحصیلی تخصید منابع مالی
برای همه

ایجاد پل بین کالس درس ،اجتماع و بازار

تعلیم و تربیت مهمترین عامل در نارش
و رفتار بشری

محیط مناسب برای تقویت اندیشه در فضای
باز و متفاوت

آگاهی از دانش و تکنولوژی بومی

سناینی ترازوی دانش و تکنولوژی در کشور

توزیع برابر علم و تکنولوژی در کشور

استفاد از ابزارهای نوین در مواجه با چالش
های آیند

توسعه پایدار با توجه به عنصر اخالق و
معنویات در مطالعات به عنوان ضرورتی
غیرقابل انکار

ایجاد فضا برای ظهور معنویات به کم( جاذبه
های بام سبز و بومی سازی آن متناسب با
فرهنگ و معنویات

راهبرد امنیت جهانی
ایجاد صل براساس بنیادهای عادالنه

مبارز با توسعه نیافتای ،توزیع نابرابر ثروت،
نابودی منابع و آسیب های زیست محیطی

مشارکت و نقش آفرینی مردم در
اجتماع

فضایی مناسب برای حضور مردم در کنار
یکدیار

هوشیاری عمومی و تفاهم

مشارکت فعال آنان در ایجاد ترییرات در
زندگی مشترک

نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری...
با توجه به مطالب ارایه شد در جدول ( ،)0در توسعه
پایدار ،انسان محور توسعه و مستحق بهداشت ،زندگی سالم
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احداث بام سبز در تهران
رشد روزافزون و نامتعادل شهر تهران موجب افتزایش

و در هماهنای با طبیعت معرفتی متی شتود .در ایتن راستتا

روند تقاضای زمین برای احداث کاربریهای گوناگون ،بته ویتژ

نظریه پردازان توسعه پایدار ،به دلیتل داعیته هتای ختود در

مسکن ،شد است .در برنامهریزی کتاربریهتای شتهری میتزان

مورد انسان قرن  ،00با نااهی به آیند بر حقتوق کودکتان و

سرانه ها ابزار مهمی است کته متی توانتد در تهیته طترح هتای

نقش آفرینی جوانان تأکید داشته اند .زنان نیتز در جهتان و

شهری و نحو توزیع و تقستیم اراضتی در شتهر نقتش اساستی

به ویژ در کشورهای در حال توسعه از نابرابری هایی بستیار

داشته باشد .با توجه به توستعه الاتوی طترح هتای راهبتردی و

در رنج هستند ،در حالی که توسعه بدون مشارکت فعال آنان

منسوخ شدن طرحهای جامع سنتی ،ناترش استتفاد از سترانه

به سرانجام نخواهد رسید.

هتتای شتتهری تتتا حتتدود زیتتادی ترییتتر کتترد استتت .یکتتی از

با توجه به محورهای توسعه پایدار ،در چشم انتداز

دستاوردهای مهم ایتن رویکترد جدیتد ،اهمیتت یتافتن مستئله

زیست محیطی توسعه زمانی پایدار است که بر شالود اصول

کیفیت در برابر کمیت و بها دادن به مشارکت مردمی است .بتر

بوم شناسی استوار باشد و مهمترین ویژگی بام سبز حرکتت

اساس اطالعات موجود  67/9درصتد از مستاحت  732کیلتومتر

در مسیر اصول بوم و طبیعت است.

مربعی شهر تهران را اراضی ساخته شتد (مستقف) بتا کتاربری

در مطالعات و تحلیلهای اخیر در کنار مؤلفه های

های مختلف تشکیل داد اند و بقیه مربو به معابر و فضتاهای

اقتصاد ،محیط زیست و مسایل اجتماعی ،فرهنگ نیتز متورد

باز می باشد .با توجه به جمعیتت محتدود شتهر تهتران سترانه

تأکید قرار گرفته است و به عنتوان یت( رکتن اصتلی اصتول

زمین به طور متوسط  30/9متر مربع می باشد .بیشترین سترانه

توسعه پایدار میباشد چرا که پایداری توستعه بتدون فتراهم

کاربری ها مربو به سرانه مسکونی با  00متر مربع متی باشتد

ستتاختن زمینتته هتتای فرهناتتی امکتتان پتتذیر نخواهتتد بتتود.

که  07درصد کل اراضی ساخته شد را به خود اختصتا

همچنین طبیعتاً جهت اشاعه فرهنگ نیاز به مؤلفته آمتوزش

است ( .)44به موجب آمارهای شهرداری ،مساحت فضتای ستبز

احساس می شتود .علتم و اختالق از ارکتان اصتلی آمتوزش

شهر تهران حدود  43222هکتار می باشد که بیشتترین سترانه

صحی می باشد .با بومی سازی بتام ستبز و استتفاد از آن

فضای سبز مربو به شتهروندان منطقته  09بتا  60مترمربتع و

متناسب با فرهنگ کشور ضمن استفاد از جاذبههای آن در

کمترین سرانه مربو به منطقه  02با  0/3مترمربع می باشتد و

عرصه عملی و نظری فضایی برای ظهور فرهنگ و معنویات و

میاناین سرانه فضای سبز در شهر تهران تقریبتاً  05متتر مربتع

زندگی باکیفیت بدون سودگرایی فردی محض فراهم خواهد

می باشد ( ،)45که تقریباً همسو با استاندارد جهانی استت ،ایتن

شد.

نکته شایان ذکر است که در سرانه مطرح شد  ،باغ ها و فضتای

داد

تصور می شود توسعه پایدار ،به دلیل دامنه وسیع

سبز خصوصی نیز قید شد است .بررسی های انجام شد حاکی

بته دلیتل پرهیتز از

از آن است که با تشویق شهروندان به اجرای طرح «بام ستبز»،

گرفتار شدن در تحلیلهای ی( سویه و پذیرش نقش آفرینی

می توان حداقل نزدی( به ی( پنجم ستط شتهر تهتران را بته

عوامل دخیل و تأثیر متقابل آنها بر یکدیار ،در عرصه امنیت

فضای سبز تبدیل کرد و میزان آلتودگی هتوا را نیتز بته میتزان

نیزبه صورت روزافزونی درحال تبتدیل شتدن بته "راهبترد

محسوسی کاهش داد.

مباحث ،جامعیت مفاهیم و به خصو

امنیت جهانی"است .لذا توجه به مؤلفه های مطرح شد می

شایان ذکر است که با توجه به کمبتود منتابع تتأمین

تواند در موفقیت اجرای طرح هتای ستبز در کشتورها متؤثر

آب در شهر تهران ،مشکل آبیتاری فضتای ستبز وجتود دارد.

باشد.

مطابق با آمار شهرداری ( )46فضتای ستبز تهتران در حتال
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تقوی

حاضر با آب چاهها ،قناتها ،و آبهای جتاری و پستاب تصتفیه

بنتتابراین اگتتر بتته ازای  02222متتتر مربتتع  0522کیلتتوگرم

خان ه های فاضالب آبیاری می شتوند .میتزان آب متورد نیتاز

اکسیژن وارد محیط گردد و از میزان دی اکسیدکربن محیط

فضای سبز شهر تهران حدود 0622222متر مکعب در ستال

کم شود با ا حداث بام سبز عالو بر فضای سبز موجود رقمی

است .با احداث بام سبز و دیوار سبز و بهبود سیستتم هتای

معادل  37هزار تن در روز اکسیژن وارد محتیط متیشتود و

آبیاری می توان در مصر میزان مذکور صرفه جویی نمود.

دی اکسیدکربن موجود در هوای اتمسفر کالن شتهر تهتران
گرفته می شود.

کارکردهای مهم بام سبز در تهران

 تلطیف هوا
 oکاهش گرد و غبار



کارکردهای عمومی
توسعه مناطق شهری باعث افزایش سطوح غیرقابتل

تحقیقات نشان داد است کته خیابانهتای مشتجر

نفوذ آب متیگتردد ،در چنتین شترایطی جتذب آب در ختاک

05 -02درصد ذرات معلتق در هتوای کمتتری از خیابانهتای

کاهش یافته و در نتیجه بارندگیها ،جریتان آبتی موجتب بتروز

بدون درخت دارند .با فرض اینکه پوشتش گیتاهی بتام ستبز

سیل و سایر مشکالت شد است.

چمن باشد و چمن تنها  2/0درخت عمل می کند  02 ،متتر

متوسط بارندگی شهر تهتران  002میلتی متتر در

مربع رویش گیاهی بام سبز می تواند  0کیلوگرم ذرات معلق

سال است ( .)43از آن جایی که فرض بتر آن شتد کته تنهتا

در هوا را در سال در خود ناه دارد( .)46پ  :با فترض آنکته

02درصتتد از ستتطوح مستتقف تهتتران ( 022کیلتتومتر مربتتع)

02درصتد از ستطوح مستقف تهتران ( )44کته معتتادل 022

تبدیل به بام سبز گردد میزان بارندگی بر این سط معتادل

کیلومتر مربع است تبدیل به بام ستبز شتود 02222 ،تتن از

 00میلیون مترمکعب خواهد بتود .مطالعتات پیشتین نشتان

ذرات معلق هوای تهران کاسته خواهد شد.

داد است که از مجموع بارنتدگی حاصتل بتر ستط زمتین

 oتولید اکسیژن و جذب دی اکسیدکربن
گیاهان در فرآیند فتوسنتز ،گازکربنی( حاصتل از
فعالیت موجودات زند یا احتراق سوختهای فسیلی را مصر
کرد و  62درصد از اکسیژن متورد نیتاز موجتودات زنتد را
تأمین می کننتد .از طتر دیاتر طتی ایتن فرآینتد ،انترژی
خورشیدی بته صتورت انترژی شتیمیایی در پیکتر گیاهتان
ذخیر می شود .بر اساس مطالعتات انجتام شتد در فضتای
سبز معمولی شهرها به طور متوسط از هر یت( هکتتار بتین
 0522تا  3222کیلوگرم اکسیژن آزاد متی شتود ( ،)47کته
مطابق با فرمول فتوسنتر به همان نسبت دی اکسید کربن از
جو گرفته می شود.
پ  :با توجه به آن که طبق آمار سازمان پارکها و فضای سبز
شهر تهران ،میتتتزان فضتای ستتتبز محتدود شتهر تهتران
متتعادل 00362هتتتکتار یتا  0036*025متترمربتتتع متی
باشتتد .لذا اگر 02درصد فضای سبز بته ایتن میتزان اضتافه
گردد ،رقمی معادل بتا  04330 * 025میتزان خواهتد بتود.

حدود  5درصد به مجرای کم عمق و عمیق زمین می رسد و
02درصد از طریق گیاهان تبخیر می شود و 75درصتد بقیته
بر روی زمین شناور و زایل می گردد .وجود بامسبز می تواند
نقش مهمی در کاهش هدر رفتای آب بتاران داشتته باشتد.
ضمن آن که بخشی از بارندگی حاصل ،جذب گیا می گردد
و خود منجر به بهبود کیفیت محیط و افزایش رطوبتت هتوا
خواهد شد .مطابق با آمار سازمان پارکها و فضای سبز تهران،
مجموع فضای سبز پارکها و معابر در محتدود شتهر تهتران
معادل  0036222کیلومتر مربع است با فرض آنکه 02درصد
از سطوح مسقف تهران به بام سبز تبدیل شتود حتدود 022
کیلومتر مربع به رقم فوق اضافه خواهد شد ،که می توانتد در
افزایش کاراییهای بام سبز از جمله مدیریت سیالب ،تلطیف
هوا ،ایجاد اکوسیستم طبیعی ،کاربردهای زیبائی شناختی و...
مؤثر واقع شود.
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نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری...
 ذخیره انرژی
با افزایش قیمت انرژی و تأثیر آن در مصر و ایجاد

مقررات ملی ساختمان در خصو

صرفه جتویی در مصتر

انایز در مصر بهینه و افزایش کارایی آن ،پژوهشاران بته

انرژی و مزایای بام های سبز در زمینه صرفه جویی در انرژی

فکر تحقیق در مورد تأثیر گیاهان در کاهش انترژی مصترفی

و در نتیجه توسعه پایدار شهری ،سبز کردن بام ها میتوانتد

ساختمانها افتادند .بر اساس تجربه بامهتای ستبز شتهرداری

در راستای سیاستهای ساختمان سازی ملی نیز عمتل کنتد.

شیکاگو ،در اثر کاهش  0درجه فارنهایت دمتا  0/0درصتد در

همچنین با توجه به اینکه در برنامه چهارم توسعه  ،محتوری

مصر انرژی صرفه جویی می شود .طبق آمتار بترق منطقته

به نام "دولت سبز" تعیتین و بحتث صترفه جتویی انترژی و

ای تهران ( )52در سال  0392میزان انرژی مصرفی خانای و

ایجاد فرهنگ زیست محیطی در آن مطرح شد استت .ستبز

ادارات دولتی شهر تهران معادل  05773022مااوات ساعت

کردن بام ها می تواند در خدمت زمینه سازی برای رسیدن

بود است .با توجه به آمتار فتوق  0/0درصتد از انترژی بترق

به اهدا دولت سبز تلقی شود .خوشبختانه اخیراً استفاد از

مصرفی تهران رقمتی معتادل بتا  039077ماتاوات ستاعت

ظرفیت نمای ساختمان و بام ها برای احتداث فضتای ستبز،

خواهد بود .بتا احتستاب ایتن کته در  02درصتد از منتاطق

مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته و سازمان پتارک هتا و

متتذکور بتتام ستتبز احتتداث گتتردد ،انتترژی معتتادل 37355/4

فضای سبز  ،با توجته بته ارزش افتزود و کمبتود زمتین در

مااوات ساعت در مصر برق تهران صرفه جویی خواهد شد.

شهرهای بزرگ کشور ،در جهت توسعه فضای ستبز شتهری،

نتیجه گیری

طرحی را با استفاد از ظرفیت نمای ساختمان و پشت بام ها

فضای باز در خانه های اولیه به منظور تأمین امنیتت

تهیه کرد است .اگرچه سبز کتردن بتام ،نیتاز بته تحقیتق و

ایجاد حریم خصوصی و خلوت در مرکز خانه واقع بود .حیا ،

پژوهش و اجرای طرح هتای پتایلوت بترای وفتق دادن ایتن

اصلی ترین فضای باز خانه به حستاب متی آمتد ،بته غیتر از

فناوری سبز در ستط محلتی را دارد .تحقیتق بتر روی نتوع

حیا  ،طیف متنوعی از فضاهای باز در ارتفاع هتای متفتاوت

گیاهان قابل کاشت بر روی بام شهرهای مختلف کشور با آب

وجود داشت ،اما در شهرهای فعلی از این خانه هتای حیتا

و هتتوای متفتتاوت ،چاتتونای نحتتو ی انتقتتال ایتتن فنتتاوری،

دار دیار خبری نیست و جای آنهتا را مجتمتع هتای بلنتد و

مطالعات در ارتبا با قانونمند کتردن طترح بتام هتای ستبز

کوتا با سرانه فضای سبز کم گرفته است .بنابراین الزم است

توسط شهرداری از مباحثی است که میتواند در کنار احداث

زمینه را در خود مجتمع های آپارتمانی ایجاد نمود .با توجته

طرح های پایلوت و الاوسازی در ارتبا با بام های سبز ،بته

به این که توسعه پایتدار ،توستعه ای استت کیفتی و متوجته

آن پرداختتته شتتود .امتتروز عتتالو بتتر قتتار اروپتتا و امریکتتا،

کیفیات که هتد از آن بتاال بتردن ستط کیفیتت زنتدگی

کشورهای آسیایی چون ژاپن ،سنااپور ،کر جنوبی ،امتارات،

شهروندان می باشد می توانیم با طراحی بام هتا و دیوارهتای

ترکیه و هنگ کنگ با تطبیتق فنتاوری بتام ستبز در ستط

سبز در کنار طبیعت به جای مقابله با آن فعالیت کنتیم .بته

محلی،تعریف ضوابط جدید در ساخت و ساز ،تصویب قتوانین

دلیل ارزش افزود باالی زمین در شهرهای بزرگ ایران و بته

اجرایی توسط دولت و تخصید یارانههای شتهرداریهتا ،در

ویژ در کالن شهر تهران به تبع آن رشد عمودی این شهرها،

راستای گسترش هر چه بیشتر بام های سبز گام بتر داشتته

پایین بودن مساحت فضای سبز با توجته بته استتانداردهای

اند( .)39بته طورخالصته ایتن بتام هتا و دیوارهتای ستبز در

بین المللی سرانه فضای سبز شهری و توزیتع عادالنته ی آن

راستای توسعه اصول پایدار می تواند موجب :

در سط محله ،استفاد از فناوری بام سبز بتر روی بتام ایتن



کاهش سرازیر شدن آب باران و سیالب

شهرها گزینه مناسبی به نظر میرسد .با توجه به مبحث 09



جلوگیری از انتشار ذرات معلق در هوا و آلودگی
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کاهش تأثیر جزیتر حرارتتی شتهرها از طریتق

سرد کردن بخار هوای محیط


فتتراهم آوردن محتتیط آرام بتترای پرنتتدگان و

جانوران


بهبود کارایی انرژی ساختمانها



فتتراهم آوردن امکانتتات بتترای کشتتت برختتی

سامانه سبز به عنوان ی( رویکرد متدیریتی همستو بتا محتیط
زیست باید به آن توجه نمود:


اجرای بام سبز بر اساس نیازهای ساختمان



بررسی ساز های دارای بام سبز در ارتبتا بتا زلزلته
(در بخش محاسبات ساختمان)



محصوالت مصرفی
کاهش مصر انرژی ،کاهش آلودگی ناشتی از فاضتالب و



چاونای بهینه سازی اقتصادی بام سبز متناستب بتا
نیازهای جامعه



م همترین روشی است که بته شتهرهای متا اجتاز رشتد و
توسعه با اطمینان از حفاظت و ادامه حیات بشتر و محتیط

مدیریت آبیاری بام سبز در جهت کاهش مصر آب
(در بخش مهندسی آبیاری)

افزایش میزان اکسیژن از دیار اثرات بام سبز محسوب می
شتود .جستتتجو و ستترمایهگتتذاری در تکنولتتوژی بتتامستتبز

تقوی

طراحی بام های سبز در سط کالن از منظر شتهری
(در بخش شهرسازی)



طراحی کاشت بام سبز و گیاهان متناسب با اقلتیم و

می دهد اگرچه کاربرد این تکنولوژی طبیعتاً با چالشتهایی

ستتاختمان (در بختتش محتتیط زیستتت و مهندستتی

از قبیل پارامترهای ذیل همرا خواهد بود.

کشاورزی)



فقدان اطالعات و تحقیقات علمی  -تخصصی با

پشتوانه


عدم برگزاری سمینارها و دور های آشنایی



فقدان دانش الزم در مورد ناهداری



فقدان استانداردهای صتنعتی و استتانداردهای

معین طراحی و ساخت


فقدان طراحان و پیمانکاران با صالحیت



فقدان برنامه های تشویقی و بر انایزند



فقدان الاوهای اجرایی و طراحی



عدم حمایت بخش دولتی از ساختمانهای سبز



عدم توجه به تمامی مولفه های دخیل و اثرگذار

در توسعه بام و نمای سبز
گرچه توسعه سامانه سبز در کشور با چالش هایی همترا استت
اما با مطالعات و همکاری های بین رشته ای از قبیتل معمتاری،
معماری منظر ،محتیط زیستت ،شهرستازی ،مهندستی آبیتاری،
مهندسی ساز  ،مهندسی کشاورزی می تتوان در جهتت اجترای
اصولی و به عنوان ی( راهبرد همستو بتا محتیط زیستت بته آن
اشار نمود .در ذیل به مواردی اشار شد است که جهت اجرای
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