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  ارزشها و كاركردهاي محيط زيستي بام هاي سبز در توسعه پايدار شهري

 
  نسيم هاشمي -سميرا امامي  -حسين يزدان داد

محيط زيست دانشگاه  -نشجويان رشته مهندسي منابع طبيعيعضو هيأت علمي دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه فردوسي مشهد،دا1
  فردوسي مشهد

 
توسعه . بخشي از تالش ها براي پايدار تر ساختن شهرها و يكي از راه حلهاي مدرن براي مشكالت شهري مي باشد  هاي سبز بام :چكيده

بنابراين ايجاد وتوسعه فضاي سبز نقش مهمي در زندگي تمام . شهرها باعث از بين رفتن محيط هاي طبيعي و زمين هاي زراعي شده است 
 سه از ها شهرنشين و دهند مي تشكيل شهرها را زمين كره هاي خشكي مساحت درصد 2 اضرح حال در .موجودات از جمله انسان دارد

 بام فناوري از استفاده بنابراين .طبيعي رو به افزايش است منابع سرعت كاهش شهرنشيني گسترش با كه كنند مي استفاده طبيعي منابع چهارم
 صرفه به مقرون بسياري جهات از گياهي واحدهاي ساخت و كارگيري به تمشكال وجود با است سبز فضاي پيشرفته هاي تكنيك از كه سبز
نه تنها سطحي است كه با رنگ سبز پوشيده شده  (Green Roof)بام سبز. باشد شهري هاي پارك براي مناسبي جايگزين تواند مي و بوده

مراه با محافظ  ريشه اي واغلب با يك اليه زهكشي  گاه اين پوشش  ه. بلكه يك سطح زنده ازگياهان رويشي در اليه خاك باالي بام است
  "بام هاي زنده"از بام هاي سبز همچنين با عنوان  .درزيرآن همراه است و  گونه هاي گياهان مقاوم در برابر خشكي  درآن رشد مي يابند

(Living Roofs)اي،  فت آب، كاهش اثرات گازهاي گلخانهنقش عمده بام سبز در مديريت آب هاي ناشي از بارندگي، بازيا.نيز ياد مي شود
، محافظت از پوسته زمين، جلوگيري از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ، )گياهان و جانوران(ي درموجودات زنده شهري زيست تنوع محيط

كترومغناطيس ، بهبود ش البري از آتش سوزي ساختمان ها، كاهش نفوذ تايبهبود و تلطيف هوا، كاهش دما، معتدل نمودن هواي گرم، جلوگ
چشم اندازهاي زيباي شهري، مطبوعيت و مطلوبيت فضاهاي شهري، پاكيزگي و كاهش  دكيفيت اقليمي و ايجاد تهويه مطبوع در شهر، ايجا

آلودگي هوا، ذخيره انرژي ، كاهش آلودگي صوتي كاهش هزينه هاي مربوط به نگهداري و تعويض سقف ساختمان ، ايجاد محيطي آرام در 
و باال بردن  جديدي براي فعاليتهاي تفريحي، برگزاري مراسم يواحي پر ازدحام شهري براي افراد معلول و جانباز و همچنين به عنوان فضان

اما اين فناوري سبز و هنر معماري نوين در ايران كه سرانه فضاي سبز آن از حد متوسط  .رود كار ميه ب) كشاورزي(امنيت غذايي شهر 
پرداختن به . شناخت مردم و بي توجهي مسووالن همچنان ناشناخته و مهجور مانده استعدم ز پايين تر است به علت ناآگاهي و نياستاندارد 

   .در شهرها محسوب شود يزيستمحيط اين فناوري مي تواند از بزرگترين تحوالت مثبت 
  تنوع، فضاي سبز ، گسترش شهرنشيني سرانه ،سطح زنده،  بام سبز: كليدي گان واژ
  

   :مقدمه 
توسعه فضاي سبزشهري و توزيع عادالنه آن در محله ها به خصوص در مراكز شهرها، به گونه اي كه متناسب با ساخت و ساز شهري باشد 

از آنجايي كه فضاهاي باز و سبز شهري اغلب فاقد ارزش هاي مستقيم اقتصادي .يكي از چالش هاي عمده كالن شهرهاي معاصر تلقي مي شود
، ه باشدداشت نظر مي رسند، گسترش ساخت و سازهايي كه در كوتاه مدت منفعت كالن تري را در سرمايه گذاريهاي محلي و بخش دولتيبه 

باعث باالرفتن ميزان استفاده از زمين در خدمت منافع اقتصادي كوتاه مدت شده است و گسترش فضاهاي سبز شهري در مقايسه با ساير 
بام سبز يكي از رويكردهاي نوين معماري و شهرسازي و برخاسته از مفاهيم . ايت مالي كمتري برخوردار استسرمايه گذاري ها، از حم
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. توسعه پايدار است كه از آن مي توان در جهت اقزايش سرانه فضاي سبز، ارتقاي كيفت محيط زيست و توسعه پايدار شهري بهره برد
  )1371سبقتي، - 1386طوفان،(

فراهم شدن زيستگاهي تازه براي گونه , ايجاد اليه اي عايق بر روي بام ساختمان , جذب آب باران  :مانند, سياري دارند اين بام ها مزاياي ب
هاي مختلف و همچنين كمك به كاهش درجه حرارت هواي شهرها و مبارزه با اثر جزاير حرارتي كه در شهرها و به خصوص شهرهاي بزرگ 

  .Golden lotus design.com)(مي كنند و پر جمعيت بروز
بسياري از افرادي كه به گياهان . استفاده كاربردي از بام ها مي تواند به عنوان امكان بهره برداري بهينه از زمين هاي شهري قلمداد شود

اين كار تراسها ، حياط بهترين فضاهاي ممكن براي . برند ، به فضايي بزرگ و آفتابگير و باز احتياج دارند عالقمندند و از پرورش آنها لذت مي
تنها گزينه . صورت مشاع قابل استفاده اند ه باشد و حياط و بام ب تراسها خصوصي ترين فضاي ممكن براي اين كار مي .و بام ساختمان است

و كوچك بود كه اي كه براي پرورش گياه در تراس و بام براي اين افراد وجود داشت استفاده از گلدان و فالور باكس در اندازه هاي بزرگ 
ساختن باغچه  .عدم هماهنگي در رنگ جنس و اندازه و شكل آنها موجب آشفتگي فضا و گرفتن حجم زيادي از فضا توسط گلدانها مي گرديد

سطح بزرگتر و نور  ساختن باغ بر روي بام،مزيت . وجود مي آورده بر روي بام سطحي يكدست و طراحي شده براي كاشت گياهان دلخواه ب
با  آفتاب است به اين ترتيب مي توان ازفضاي بال استفاده روي بام كه هميشه در معرض تابش .بيشتر و داشتن چشم انداز وسيعتر است گيري

سازمان . (توانند مورد استفاده ساكنين قرار بگيرند مختلف شبانه روز مي اين باغ ها در ساعات .هزينه اي اندك براي ايجاد باغ استفاده كرد
  ). 1387و فضاي سبز شهر تهران،پاركها 
  :بام هاي سبز هچتاريخ

سال پيش و بر روي بام زيگوراتها به كار گرفته شده  2500هاي روي سقف و كشت بر روي آن در زمانهاي قديم توسط ايرانيها در  ايده باغچه
ويژه در ه پس از آن   صدها سال پيش   ب. بوداست و تا ششصد سال قبل از ميالد مسيح توسط مردم بابل در باغهاي معلق بابل ساخته شده 

در قرون وسطي و رنسانس نيز در  .اروپا ي غربي  بكار مي رفته ، اما هنوزنحوه تشكيل آن دراقليم هاي محلي  به خوبي شناخته شده نيست
ميالدي يك  1600در سال . گرفت شكل مي وجود آمد كه اكثراً توسط دولت و در ساختمانهاي عموميه فرانسه و ايتاليا گونه هايي از باغ بام ب

اگرچه كه بام هاي . تبديل تراس و بام به باغ در آلمان و روسيه توسعه يافت 1875و تا سال  آلماني تراس خانه خود را تبديل به باغچه نمود
در كشور آلمان  1960هاي دهه  سبز شيرواني در شمال اسكانديناوي قرن ها قدمت دارد ولي روش جديد آن با پيشرفت اين بام ها در سال

بام هاي كشور آلمان را بام هاي سبز تشكيل مي درصد  10توسعه يافت و از آن وقت تا كنون در بسياري از كشور ها رشد يافته است اكنون 
متحده نيز بام هاي سبز  اياالت. بام هاي سبز مدرن كه از سيستم اليه هاي پيش ساخته تشكيل مي شوند،بالنسبه پديده اي نو مي باشند . دهند

گرا و ايجاد كننده  و رايت پيشگامان طبيعت لوكوربوزيهwww.sefidbam.ir) .  ( قابل توجهي دارد،اما تعداد آنها به اندازه اروپا نيست
استفاده از پوشش گياهي روي ).www.greenroof.ir( بامهاي سبز در قرن بيستم بودند و نمونه هاي موفق بسياري تا كنون ساخته شده است

پرداختن به اين فناوري مي . است بام هاي چمني يك تكنيك ساختمان سازي متعارف و سنتي در بسياري از نقاط. بام يك اختراع جديد نيست
آلودگي و دماي هوا در شهرهاي بزرگ ترين دستاوردهاي شهرسازي براي كاهش  از مهم ي وزيستمحيط تواند از بزرگترين تحوالت مثبت 

يليون دالر در مصرف انرژي م  100هاي گلكاري شده ساالنه حدود  هاي اروپايي با استفاده از بام توسعه فضاي سبز عمودي خانه. محسوب شود
هايشان موجب كاهش  خانه در كشورهاي اروپايي بسياري از شهروندان به طور تجربي دريافته اند كه گلكاري در بام. كنند جويي مي صرفه

درجه فارنهايت افزايش 140هاي اروپايي اغلب تا  در طول اين فصل درجه حرارت سقف خانه. شود حرارت و دما به ويژه در تابستان مي
دهد سقف  شان ميها ن بررسي. آورد ها اين ميزان گرما ذرات معلق در هوا را به گردش در مي يابد، اما استفاده از فضاي سبز عمودي روي بام مي



      )1389ماه  اسفند 18 ( دانشگاه گيالن؛ نخستين همايش ملي توسعه پايدار شهري     
 

٧٢ 
 

كنند و به همين دليل در كاهش آلودگي هوا و ميزان مصرف انرژي  درجه فارنهايت گرما جذب نمي 77اند بيشتر از  هاي كه گلكاري شده خانه
   ).1388دباغيان و هوشمند،(موثرند
  :هاروشمواد و 

اصول و ضوابط مورد در كشورهاي پيشگام و ايران ع موضوارتباط با در  ضمن بررسي منابعجهت پيشبرد  تحقيق حاضر سعي شده است تا 
پروژه ها بررسي شود همچنين ارزشها و كاركردهاي اين فنĤوري  يارائه طرح نهايي و قابل اجرابراي روشهاي مختلف تأسيس بام سبز و  نياز

  .مي باشد در جهانطرح هاي اجرا شده مقاالت، كتب، سايتهاي اينترنتي و  اساس روش، مرور منابع شامل. بيان گردد

  : بام دسته بندي كلي اجزاء باغ

توان تقسيم  دسته كلي مي 5بام را به  آنچه كه در كاتالوگ شركت هاي مختلف وجود دارد اجزاء باغ فارغ از همه دسته بندي هاي تجاري و
 :بندي كرد

 )Plant layer( اليه پوشش گياهي  -1

. نگهداري و تصورات طراح بام سبز با محدوديت هايي مواجه است راحي سازه اي و هزينهانتخاب نوع پوشش گياهي بسته به  آب و هوا، ط
مراقبت و  سبك طراحي مي شوند، اغلب شامل پوششي هستند كه مي تواند در عمق كمي از خاك و با از آنجايي كه بامهاي سبز تا حد امكان

 .نگهداري كم يا بدون نگهداري رشد كنند

 )Growing medium( محيط كشت  -2

 متر هر در هستند موظف محاسب مهندسان ساختمان، ملي مقررات اساس بر .االمكان سبك باشد بايد از محيط كشتي استفاده كرد كه حتي
در  مربع متر در كيلوگرم 80 حدود باري حداكثر سبز هاي بام كه حالي در ؛ كنند بيني پيش را كيلوگرمي 150 وزني ساختمان، بام از مربع
  . برد مي بين از را ها نگراني ، رقم اين كه كنند مي مرطوب ايجاد حالت

) تركيبي از چوب پوسيده و كود نباتي(مصنوعي گياخاك 3/1سنگ هاي متخلخل و  3/1ماسه،  3/1مخلوط معمولي مناسب مركب از  يك
  .است

دريافت پوشش سدوم زماني كه جوانه سدوم روي آن رويشي بام را براي ) گرانول( ميليمتري از مواد پوششي دانه دانه 80واسطه رويشي 
  .پاشيده مي شود و يا حصير سدوم روي آن پهن مي گردد آماده مي سازد 

 
 )Drainage layer( اليه زهكش  -3

و اليه  اليه زهكش بين محيط كاشت. مي باشد همراه با پشم شيشه روي آن) مواد بازيافتي در دسترس ( ميليمتر پلي اتيلين  35 – 50شامل 
  .محافظت قرار مي گيرد تا آب بتواند از هر جاي بام سبز به سيستم زهكش ساختمان جريان يابد
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 )Protection layer( اليه محافظت  -4

  .نمايداين اليه بيشتر شامل اليه هايي است كه يا بام را از نشت كردن و نفوذ آب حفاظت مي كنند يا از سيستم عايق كاري محافظت مي 

 )Roof construction( ختار سقفسا -5

غشاء هم به شكل يك اليه يكپارچه ضدآب استفاده مي شود و هم به شكل شيت هاي . بام را از نشت كردن و چكه كردن محافظت مي كنند
  ).Monica E. Kuhn, 2002 - Luckett, 2009 ( بهم پيوسته

آنجا كه اليه زهكشي و آبياري و نيز اليه خاك باالي  از. داشته باشند 1:60 به عنوان يك قاعده كلي بامهاي مسطح بايد شيبي حداقل به اندازه
به اين نكته توجه كرد كه هر گونه ح بسيار حائز اهميت مي باشد كه هنگام طراحي پوشش سبز بامهاي مسط آن كم عمق مي باشد اين موضوع

ين حال مي توان پوشش سبز را روي بامهاي مسطح بدون شيب نيز با ا. مضر مي باشد خميدگي در اليه بااليي اين اليه زهكشي براي گياه
 .نشود شود تا به گياه آسيبي وارد  ساختار مناسبي طراحي ، مشروط به اينكه نصب كرد

البته شيب . از سيستم زهكشي مخصوصي استفاده كرد توان نسبتاً ساده است و مي 25°طراحي يك پوشش سبز براي بامهاي با شيب بيش از
 -Greenroof.ir( دارند تا اين اطمينان حاصل شود كه سيستم بر روي بام پايدار خواهد ماند نياز به طراحي خاصي 20°بيش از هاي 

Greenroofs.com.(  

  :به سه دسته اصلي تقسيم مي كنند بام هاي سبز را بر اساس سيستم اجرايي

 ) Intensive(سيستم متمركز   -1

از خاك براي رشد گياهان بزرگ و يا چمن كاري هاي معمول  )1500mm-150( ضخامت معقول و منطقيباغچه هاي سنتي روي بام كه به 
بام هاي فشرده بيشتر شبيه به  .كود و ساير جنبه هاي رسيدگي دارندمنظم،  آبياري، از نوع بام هاي متمركز هستند و نياز به رسيدگي ،نياز دارند

تر است و مي توانند خيلي از گونه هارا در خود جاي دهند از بوته هاي سبزي جات و ساير بوته  پارك هايي هستند كه دسترسي به آنها آسان
   .هايي كه محصول آنها قابل استفاده است گرفته تا درختچه ها و درختان كوچك
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  اجزاء ساختاري تأسيس بام سبز به روش متمركز – 1شكل شماره 

  )Extensive( سيستم گسترده  -2

  .علف يا گياهان خزنده هستند ،پوشيده از خزه. نياز به آبياري ندارند. به نگهداري را دارند كمترين نياز

ميلي متر استفاده  100تا  40عمق به داراي ريشه در اين سيستم معموال گياهان . مي باشدميلي متر  50-100 ارتفاع خاك، پوشش خاك پراكنده
 .مي شوند

و تقريباً روي هر بامي مي توانند  اين نوع پوشش حداقل وزن را اعمال مي كند. ه نياز به دسترسي نباشدجايي كاربرد دارد كدر اين نوع پوشش 
 .مي باشد عكيلوگرم بر متر مربع در حالت اشبا 100تا  50بار نهايي بام تقريباً بين حدود  . نصب شوند

الوه بر ايفاي نقش عايق رطوبت از جريان يافتن آب و تشكيل زيرا ع. اين نوع پوشش همچنين در ساختارهاي صنعتي بسيار مناسب مي باشد
 .كند سيالب جلوگيري مي

و  نياز به استفاده از زهواردرصد  30در شيب حداكثر . شيب توصيه مي شوددرصد  10-20مكان ها  در مورد بام هاي شيب دار در اغلب
   .ابزارهاي ضد فرسايش وجود دارد
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  ري تأسيس بام سبز به روش گستردهاجزاء ساختا – 2شكل شماره 

  )Planter Box( سيستم مدوالر يا جعبه گياه -3

ضمن اينكه استفاده از . در آنها قابليت اجرا ندارد، بسيار مناسب است )roof garden(باغ بام هايي كه  ساختمان  استفاده از اين سيستم روي بام
آبياري در اين سيستم نيز به . تر هستند كه يك مالك دارند بسيار مناسب ساختمانيهاي كمتر، براي واحدهاي  اين روش به دليل صرف هزينه

  .پذير است اي ساده امكان وسيله يك آبياري قطره

 .شود جعبه هاي مخصوصي كه تمام يا بيشتر بام سبز را مي پوشاند، نگهداري مي در اين سيستم گياه و محيط كاشت آن در

  ).zinco.ca( اليه پيوسته بر روي بام سبز مي باشد شت يكدر سيستم غير مدوالر محيط كا 
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 اجزاء ساختاري تأسيس بام سبز به روش مدوالر  - 3شكل شماره 

  :بحث و نتيجه گيري 
  

آلودگي در شهرهاي بزرگ از قبيل آلودگي هوا،  يزيستمحيط با مورد توجه قرارگرفتن كيفيت محيط زيست در بافت شهري و تهديدهاي 
سبز كردن بام ها، اين بار به دليل مزاياي محيط زيستي شان و به عنوان  ،موارد ديگرو  بحران انرژي ور پديده جزيره گرمايي شهري،ظهبصري، 

سبز امروزه در بيشتر شهرهاي پيشرفته و پرجمعيت دنيا كه به علت افزايش ساخت و ساز هاي بام  .راه حل اكولوژيك مورد توجه قرار گرفت
  .ين با كمبود فضا مواجه مي شوند، جايگزين فضاي سبز شهري يا همان پارك ها شده اندو كاهش سطح زم

با تمام مزاياي گسترده ي محيط زيستي بام هاي سبز، باال بودن هزينه هاي اجرايي نصب و راه اندازي، آبياري و حفظ و نگه داري از فضاي 
آن است كه اين فناوري نوين جايگاه شايسته خود را در شهرهاي پايدار معاصر پيدا  سبز اين گونه بام هاو در يك كالم مسائل اقتصادي مانع از

با ادغام اين دو ايده و اضافه . قرن گذشته بام ها به دليل منافع كاربردي شان و اين روزها به دليل منافع محيط زيستي شان سبز مي شوند. كند
ين فضاها، حكومت هاي محلي مي توانند در راستاي توسعه پايدار بام هاي سبز و كردن منافع بي شمار اجتماعي ناشي از كاربردي كردن ا

  ).1387،سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران(مديريت پايدار شهري گام هاي مهمي بردارند
 خطر مقابل در دارند ضخيمي نسبت به خاك اليه و شوند مي آبياري مرتب طور به كه متمركزي سبز بامهاي: سبز بام سوزي آتش از پيشگيري

 در شوند نمي آبياري كلي طور به كه گسترده سبز هاي بام. به نظر مي رسند مقاومتر خورشيد حرارت يا و صاعقه از ناشي سوزي آتش
 آلي مواد درصد 20 از بيش وزني نظر از و  mm 30حداقل  خاك اليه ضخامت كه شوند مي شاخته سوزي مقاوم آتش برابر در صورتي
  ).www.zinco.ca(باشد نداشته

  مزايا و معايب بام سبز
  : مزايا



      )1389ماه  اسفند 18 ( دانشگاه گيالن؛ نخستين همايش ملي توسعه پايدار شهري     
 

٧٧ 
 

 انسان سالمتي تامين و محيط سازي سالم گرمايي ازنظر جزاير اثر كردن اصالح با سبز بام: شهرها گرمايي جزاير اثرات  كاهش 
 ترميم .باشند مي  دود پر  اي محفظه و بوده  گرمتر خود حومه درجه سانتي گراد از 7 تا شهرها تابستان درروزهاي .بسيارمفيداست

 از پوشيده هاي معروفند، بام گرمايي جزاير اثرات نام تحت كه  هستند مشكالتي جمله بيشتر از انرژي تقاضاي عمومي و سالمتي
 مي ميكروكليما شرايط شدن تر مناسب باعث خنك هواي ايجاد و رطوبت توليد دليل به ها وعلف گياهان
  ).www.zinco.ca(شوند

 نبريده  سبز علف  مربع متر 5/1 فقط .شود مي  هوا تصفيه  موجب  اكسيژن توليد و  كربن اكسيد دي  جذب با سبز بام:  هوا تصفيه
  2/0   تواند مي علفي سبز بام از)  مربع فوت76/10(  مربع متر يك. سازد مي فراهم را شخص  يك   ساالنه  كافي اكسيژن)  زنده( 

  .)(Luckett, 2009نمايد حذف  سال در را هوا  معلق ذرات از  كيلوگرم

 كند مي  دريافت را  باران  اينچي يك  بارش از درصد 75سبز  بام .است آب آلودگي جدي مسأله  فاضالب:  فاضالب از  حفاظت .
 جاري وجبم  فاضالب مجاري به  بام  پشت از كانال  يك. سازد مي  فاضالب را آرام مجاري سيستم هاي حد از بيش بار سبز  بام

 مجاري شهرها  بيشتر شديد بارش طي در .كند مي حمل را خود ذرات خطرناك باالي در شود كه مي رو پياده فاضالب روي  شدن
 موجب عمل اين شود كه مي فاضالب بيشتر بار  ترتيب اين به و كنند مي وصل خانگي فاضالب  مجاري با را خود  فاضالب

 اثر بي شهر را هاي فاضالب، آبراه مجاري ترميم عدم. شد خواهدگندزدايي  برتاسيسات افزايش فشار
 azarc.blogfa.com).(خواهدكرد

  از طريق سرمايش تبخيري(و سرمايش بنا ) با افزودن توده و اليه عايق حرارتي(كاهش بار گرمايش(www.zinco.ca- 

azarc.blogfa .com   

 

  عنوان فضاي تفريح، ه بامهاي سبز مي توانند ب(ع براي كاربران ساختمان تامين فضايي سازگار و مطبوو افزايش محدوده زندگي
 ).1385ظهرابي  -1384نقي زاده، -1386،طوفان( )استراحت مورد استفاده قرارگيرند

 يا بيشتردسي بل  3 وارد ساختمان مي شود و از آن خارج مي شود به ميزان دسي بل 18 كاهش و تعديل شدت صداهايي كه تا 

 صيفي و سبزيجات نظير غذايي مواد كشورها بعضي در:  رواني سالمت و ها بام پشت و گل ها در جات صيفي و يسبز كاشت 
 توليد منزل اهالي خود توسط نياز مورد غذايي مواد اينكه اول:  دارد منفعت جنبه دو از كار اين. شوند مي كشت منازل بام جات، در

 و روحي نظر از و شوند مي مشغول كشاورزي به خود منزل در كودكان و سالمندان و دار خانه هاي خانم اينكه دوم و شود مي
بهبود هستند و  كاهش آلودگي بصري ناشي از سازه هاي ساختماني كه داراي بافت سخت و خشن .دارد آنان براي مثبتي تاثير رواني

با بافت نرم و تنوع رنگي گياهان باعث آرامش و ايجاد چشم اندازي  مناظر اطراف ساختمان با فراهم كردن يك فضاي سبز زيبا
 (Luckett, 2009). روحي براي ساكنان و بينندگان خواهد شد
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 قيمت . با ايجاد بام سبز، مكان بال استفاده اي مانند بام ساختمان به محلي قابل استفاده و مفيد تبديل مي شود: افزايش ارزش ملك
يري از گسترش و ايجاد فضاي سبز در سطح زمين و افزايش ارزش ملك نيز يكي از باالي زمين مي تواند عاملي باشد براي جلوگ

 ).1389جوزي، (نتايج استفاده و بهره برداري از فضاي بام ساختمان است

  با محافظت از آن در برابر اشعات ) دو يا سه بار بيشتر(باال بردن طول عمر غشاي بامUV  هوايي  مضر و صدمات آب و
)www.zinco.ca(. 

 در محيطهاي شهري كه داراي خاكهاي سخت و  كاهش سيالب زهكشي و طريق از ساالنه بارش درصد 100 تا 30 آوري جمع
  ).greenroof.ir(فاضالب مديريتي هاي شيوه به نياز و كاهش فشرده و سازه هستند از طريق جذب آب باران

 زمين. است شهري زيست محيط مهم مسايل از شهرها در ستيزي تنوع به توجه: حيات طبيعي سيكل ترميم و زيستي تنوع به توجه 
 زندگي محل در ما واقع در. است بوده زنده موجودات زيستگاه اين از پيش ، اند شده واقع آنها در شهرها حاضر حال در كه هايي

 طبيعي موجودات از محيط ينا حذف باعث و ايم كرده سازي و ديگر جانداران خانه پستاندارن پرندگان، خاكي، كرم نظير جانوراني
 شرايط سبز، فضاهاي اين ايجاد با توانيم مي ما و دارند زيستي هاي چرخه در موثري نقش موجودات اين تك تك. ايم شده

 تغييرهاي انتظار توان نمي كوچك، همسطح غير سبز فضاهاي احداث با البته. كنيم فراهم زنده موجودات بازگشت براي را مساعدي
 .(Luckett, 2009)است همسطح غير سبز فضاي از فراگير كاربردي نيازمند تغييرات اين و داشت شهر زيستي وعتن در بزرگ

 اثرات بزرگ، صنعتي هاي مجتمع با همكاري باير شهرهاي دارد، در جانداران  مسكن  تامين در بالقوه اي توان سبز بام  كه ازآنجا
  .يابد كاهش مي نصب بام زيستي با كننده مصرف جمعيت

 مثال .اكثر كمپاني هاي سازنده بام سبز ، حداقل از چند ماده بازيافت شده درتوليد محصوالت خود استفاده مي كنند: بازيافت مواد 
  به عنوان )LAVA &  LECA(مصنوعي ماده و )الوا( آتشفشاني هاي گدازه آجر، هاي خرده انندم سبز بام در زهكشي مناسب مواد
 ).www.zinco.ca(گيرند مي قرار استفاده  دمور  بازيافتي مواد

  
ايستگاه هاي مورد استفاده براي نگهداري و دفن  .باشند مي  مصنوعي  آجر  و  لكا  اما دارند طبيعي منشا  آتشفشاني هاي گدازه

  .زباله ها و لندفيل ها در نتيجه آن حفظ خواهند شد و بازيافت باعث منافع اقتصادي بسياري خواهد شد
 : معايب       

  نياز به تقويت سازه بامهاي موجود براي استقرار بام سبز و وجود اين حقيقت كه اغلب اين بامها براي حضور انسان طراحي نمي
  .شوند

 در برخي موارد، تطبيق طراحي اين بامها با شرايط اقليمي منطقه كاري دشوار است. 

 ملزومات خاك و دليل بار وزن ه بسياري از بامهاي موجود، ب. ل مي باشندبامهاي سبز همچنين نيازمند معيارهاي سازه اي قابل قبو
 ).(www.archnoise.com - www.sefidbam.ir گياهان براي دارابودن بام سبز مناسب نيستند
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  نشست، ته نشيني ذرات ريزدانه و خاك نرم، ايجاد مشكل در زهكشي، سخت شدن : معايبي كه به مرور زمان ايجاد ميشودشامل
دباغيان و (پوسته سطحي خاك، ايجاد حوضچه، آسيب ديدن اليه صافي، رخنه و نفوذ ريشه، ضخيم و سنگين شدن سقف مي باشد

 ).1388هوشمند،

  :پيشنهادها
  .انجام تحقيقات گسترده تر در مورد نوع گياهان مناسب و سازگار با شرايط اقليمي منطقه جهت استقرار بر روي بام  -1
هاي اقتصادي مسئوالن شهري همراه شود ، صرفه جويي بسياري را در بحث انرژي سبب خواهد شد و از هزينه هايي كه وقتي با مشوق  -2

  .باران هاي سيل آسا و شديد براي يك شهر ايجاد مي كند خواهد كاست و سود خوبي را از اين سرمايه گذاري ايجاد خواهد كرد
  .ياري بامطراحي سيستم استفاده از آب باران براي آب -3
  .بلكه مهم تر از آن هيچ گونه آسيبي به بام و فضاي شهر نرسانند استفاده از مواد و مصالحي كه نه تنها مقرون به صرفه باشند، -4
  .از بام افراد تغيير ارتفاع خروجي هاي ساختمان از جمله دودكش ها و هواكش ها به منظور بهبود شرايط استفاده  -5
أسيس بام سبز در ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي دولتي كه مسئول و مروج اين امر مي باشند جهت تشويق و ايجاد اقدام دولت براي ت -6

تفريحي،  -انگيزه در بين مردم مانند شهرداريها، محيط زيست، دانشگاهها، و مكانهاي مورد استفاده عمومي مانند بيمارستانها، مراكز فرهنگي
  .  مراكز تجاري
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