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درس تنظیم شرایط محیطی

دیوارها و بام های سبز در معماری پایدار:موضوع

به نام خدا

منی یک  بامهای چ. در پشت بام یک اختراع جدید نیستپوشش گیاهی سبزاز استفاده 
.  تکنیک ساختمان سازی چمنی متعارف و سنتی در بسیاری از نقاط جهان است

اف و مواد به سبز سنتی مربوط به تفاوت اهدبام تفاوت بین یک بام سبز جدید و یک 
ه هدف اصلی در گذشته استفاده از چمن ب. کار رفته در این دو نوع بام می باشد

درختانپوست با منظور عایق بندی و حذف الیه آب بندی بوده است که اغلب 
ادی و هدف سالمتی زیست محیطی اقتصبا { بام سبز} امروزهما . گرفته استصورت 

یبایی زدر رابطه با بهبود مدیریت اصالح فاضالب سطحی در شهر و توجه به مسائل 
ای دیواره)همچنین شامل تنوعی از معماری سبزگرایشهای اخیر به . استشناسی

مروز ا. و نماهای دیگر در صنعت می باشند( سبز دیوارهای اکسیژن ساز نماهای سبز
.  جنبش بام سبز دیوارهای سبز را نیز در بر گرفته است

ط ، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیبام سبزیک 
ه مفاهیم لفظ بام سبز همچنین می تواند برای بام هایی ک. کشت روینده، پوشانیده می شود

.بکار رودصفحات فتو ولتائیکو یا پانل های خورشیدیسبز را مد نظر قرار می دهند، نظیر 
ر محیط پوش کردن بام نیازمند گیاهانی است که به دقت انتخاب شده اند تا در برابسبز 

دگی، خشن و بی روح محیط پشت بام در شرایط کم آبی و بی آبی، عوامل اقلیمی، یخ ز
و هوا و نوع گیاهان انتخابی بسته به نوع آب. نسیم دریا و خشکی و غیره مقاومت کنند

.شرایط اقلیمی مختلف، متفاوت بوده و بام سبز، اوج تلفیق اجرا با محیط است

.  تیا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن و یا تمام آن دارای پوشش گیاهی اسدیوار سبز
دیوارهای سبز مبتنی بر شرایط ممکن است در محیط داخل یا خارج از ساختمان نصب  

سبز همچنین به صورت دیوارهای زنده، دیوارهای زیستی، باغ های عمودی یا  دیوارهای .گردد
بام هایکاربرد آنها در . نامیده می شوند( دیوارهای پیچیده گیاهی عمودی)VCWVبطور علمی 

نمای دلنشینی را ایجاد می نماید که صرف نظر از مزایای زیست محیطی اش، همگانسبز
به ابعاد بزرگ آن برای پوشاندن دیوارهای خانه و ساختگاهی .می توانند از آن لذت ببرند

.می کنیممحیطی شاداب و با طراوت فکر 

 ه را بر اساس سیستم اجرایی ببام های سبز
:سه دسته اصلی تقسیم می کنند

 سیستم گسترده(extensive)
 سیستم متمرکز(intensive)
 ترکیبی سیستم(synthesic)

این . یا بام سبز استفاده می شودGreen Roofسیستم گسترده از واژه برای 
این . ودسیستم به نام مقطع کم ارتفاع یا اجرا با ضخامت کم نیز شناخته می ش

عموالً  م. نوع بام فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می باشد
به  .  شوداین سیستم برای زمانیکه حداقل بار وزن مدنظر باشد به کار گرفته می

این در . فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به این نوع بام دسترسی دارندمعمول طور 
حدود بار  . میلیمتر استفاده می شوند۱۰۰تا ۴۰سیستم معموالً گیاهان به عمق 

.  کیلوگرم بر مترمربع در حالت اشباع می باشند۱۰۰تا ۵۰نهایی بام تقریباً بین 
. درصد شیب توصیه می شود۲۰تا ۱۰در مورد بام های شیبدار در اغلب مکان ها 

درصد نیاز به استفاده از زه وار و ابزارهای ضد فرسایش ۳۰در شیب حداکثر 
وجود دارد

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_zYGFyfLMAhUFCywKHUR_BsEQjRwIBw&url=http://www.asriran.com/fa/news/399613/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1&bvm=bv.122852650,d.bGg&psig=AFQjCNE03gso4wTNXo1MlXYJidXWq9nnRA&ust=1464174452947355
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_zYGFyfLMAhUFCywKHUR_BsEQjRwIBw&url=http://www.asriran.com/fa/news/399613/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1&bvm=bv.122852650,d.bGg&psig=AFQjCNE03gso4wTNXo1MlXYJidXWq9nnRA&ust=1464174452947355
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. یا باغ بام استفاده می شودRoof Gardenبرای سیستم متمرکز از واژه 
ن نوع بام ای. این سیستم به نام مقطع عمیق یا باغ بام نیز شناخته می شود

ی  سبز شامل انواع مختلفی از گیاهان می باشد و مشابه یک پارک طراح
د  برخی از بام های سبز دارای درختان بزرگ و آبنماهایی می باشن. می شود

م اغلب این سیست. که این موضوع خود احتیاج به تقویت اساسی سازه دارد
ی  نیازهای سازه ای جدیدی را برای بام الزامی می کند، به ویژه برای بام های

. که دسترسی عمومی نیز داشته باشد

واید دو  این نوع بام ترکیبی از دو سیستم گسترده و متمرکز است و دارای ف
بز در عین حال س. بام ذکر شده است، اما دارای ظرفیت بار بیشتری است

.شدن در داخل پانل های گسترده سبک وزنی صورت می گیرد

:دو گونه مختلف از دیوارهای سبز وجود دارد

نمای سبز .۱
(اکسیژن دار)دیوارهای زنده.۲

ر زمین دارد گیاه رونده و یا پیچ در حالیکه ریشه د. در این سیستم گیاه بر روی سطح نما حرکت می کند
یت اخیرا برای نمای سبز سازه ای حما. شروع به باال رفتن از ساختمان می کند( در یک بستر خاکی)

تصل در این حالت استراکچر ساده ای که به صورت داربست به دیواره بنا م.کننده هم در نظر می گیرند
ماهای  ن. رونده چون مو، پاپیتال و غیره عمل می کندال شده، بعنوان تکیهگاهی برای گیاهان خزنده و با 

قل احداث سبز می توانند به نمای ساختمان، نرده و ستون ها تکیه کنند و یا خود به صورت ساختار مست
یم های  ساختار داربست نمای سبز می تواند از جنس های مختلفی چون چوب، فلز، شبکه توری، س. شوند

.کابلی و غیره باشد

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihhsCMxvLMAhUL1SwKHcmQATEQjRwIBw&url=http://landscape-design.blogfa.com/category/29&bvm=bv.122852650,d.bGg&psig=AFQjCNHx7e8i4wG8JqlrRNwhg8xkvBWwZQ&ust=1464173640062094
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihhsCMxvLMAhUL1SwKHcmQATEQjRwIBw&url=http://landscape-design.blogfa.com/category/29&bvm=bv.122852650,d.bGg&psig=AFQjCNHx7e8i4wG8JqlrRNwhg8xkvBWwZQ&ust=1464173640062094
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfsuytxvLMAhVGCSwKHYZvDqkQjRwIBw&url=http://bahar-engineer.blogfa.com/post/56/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7&bvm=bv.122852650,d.bGg&psig=AFQjCNHx7e8i4wG8JqlrRNwhg8xkvBWwZQ&ust=1464173640062094
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfsuytxvLMAhVGCSwKHYZvDqkQjRwIBw&url=http://bahar-engineer.blogfa.com/post/56/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7&bvm=bv.122852650,d.bGg&psig=AFQjCNHx7e8i4wG8JqlrRNwhg8xkvBWwZQ&ust=1464173640062094
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اهان باال  شامل گی( که بی واسطه به دیوار متصل می گردند)یا نماهای سبز مستقیم نماهای سبز سنتی
ا آسیب  چنین حالتی همراه است ب. رونده ای هستند که مستقیماً و بدون حائل در طول دیوار باال می روند

که با  )پوسته سبزیا دو پوستهنمای سبز .به مصالح، جلب نظر حیوانات و هزینه های نگهداری باال
از دیوار با هدف ایجاد یک پوشش سبز مستقل( استفاده از یک سازه نگهدارنده به دیوار متصل می شود

:نحوه اجرای انواع این نماها در زیر آورده شده است. شکل می گیرد

یزه  این داربست ها، داربست های فلزی بسیار سبکی از جنس استیل گالوان:داربست های مدوالر( الف
ده را نگاه  هستند که یا بر دیوار بنا قرار گرفته اند و یا دارای سازه مستقل خواهند بود که گیاه باال رون

.  وشانندر در کنار هم قرار گرفته، می توانند سطح بزرگی را بپالپانل های مشبک، به صورت مدو.می دارند
نده ایجاد سازه بسیار سبکی است که حائلی از شبکه های فوالدی برای گیاهان باالرو: سازه شبکه ای( ب

اف پذیر تر سیستم های شبکه توری انعط.نموده که این حائل به دیوار یا به سازه ساختمان متصل می شود
.از سیستم کابلی بوده و قابلیت طراحی متنوع تری را دارند

ع بکار می رود سیستم کابلی برای نگهداری ازگیاهان رونده پر شاخ و برگ و با رشد سری:سیستم های کابلی( ج
ر کابلها و کشش د ضد زنگ تشکیل شده، که قابلیت عبوالسیستم کابلی از یک سری توپی، غالباً از جنس فو.

ه مورد نظر و انقباض آنها از میان یکدیگر را جهت شکل گیری شبکه مورد نظر فراهم کرده، تکیه و حامل گیا
.  می باشد

تجسم طرح شامل :(felt green wall system)سیستم دیوار سبز با استفاده از نمد پلیمری(د
ستم این سی. سیستم کاشت در روشی است که گیاهان زنده بر روی یک سطح عمودی کشت می گردند 

ده بر روی شامل یک پارچه نمدی پلیمری با قابلیت زهکشی مناسب می باشد که به شکل مشخصی تا خور
ردیفی قاب زیرساخت قرار میگیرد؛ به نحوی که یک یا چند گلدان یا محفظه برای کشت عمودی به صورت

کی سازه از مزایای این سیستم نصبت به سایر سیستم ها می توان به سب. با جیب رو به باال ایجاد گردد
آزادی عمل دیوارسبز، تعویض و تغییر آسان گیاهان، تهویه مناسب ریشه گیاهان، سیستم زهکشی قوی تر،

اشاره کرد.. در انتخاب گیاهان مختلف و

ه صورت دیوارهای زنده، ترکیبی از قطعات با پوشش گیاهی از پیش کاشته شده اند، که ب
شده، و یا  عمودی و توسط سیستم استراکچر سبکی، با فاصله به نمای ساختمان نصب

های  از دیوارهای زنده همچنین می توان در فضا. به صورت مستقل خود ایستا می باشند
اه در این روش در تمام ارتفاع و در تمام سطح دیوار گی. داخلی ساختمان استفاده کرد

:  کاشته می شود که به دو روش می توان این عمل را انجام داد

پانل های پیش -۲گلدان های پیش ساخته-۱:با نصب عناصر پیش ساخته( الف
روپیلن، این پانل ها از جنس های متفاوتی چون، پالستیک، پلی استایرن، پلی پ:ساخته

.می باشندو یا بتن سبک( نوعی نمد)، منسوج صنعتی (آلومینیوم–استیل )سفال، فلز 

یستم  به منظور هر چه سبک تر شدن سالیاف با کاشتن گیاهان بین دو الیه ( ب
تفاده  اسنیمه هیدروپونیکو هیدرو پونیکاز سیستم های کاشت ال دیوارهای زنده، معمو

ایی  می شود و در اغلب موارد بستر کاشت فقط حکم نگهدارنده گیاه را داشته، مواد غذ
.توسط سیستم آبیاری در دسترس گیاه قرار می گیرد

واالت زیادی تاثیر سیستم غیر فعال بر روی کیفیت هوای ساختمان از نظر علمی جای س: دیوار زنده غیر فعال
بعضی از. دارد چرا که هیچ استفاده ای از حرکت هوا از ریشه ها به درون سیستم تهویه ساختمان ندارد

ریان  دیوارهای سبز پشت شیشه محافظت می شوند تا نسبت به آنچه در دیوارهای غیر فعال رخ می دهد، ج
در . ندارددر دیوار غیر فعال هیچ مکانیزمی برای گردش هوا وجود. هوای قابل پیش بینی تری داشته باشند

ت،  عوض آنها به صورت باز نگهداری می شوند تا بهبودی نسبی در گردش هوای آزاد تا آنجا که ممکن اس
ه  جزییات مختلفی برای طراحی این دیوارها وجود دارد، که این جزییات بیشتر مربوط ب. ایجاد کنند

یستم ها  این س.چگونگی نگهداری گیاه بر روی دیوار و شکل قالب های نگهدارنده سیستم مربوط می گردد
ستم تهویه  در این سیستم از هوای تولید شده توسط گیاهان در سی. جدیدترین نوع دیوارهای سبز می باشند

.  ش می دهنددیوارهای سبز با فیلتر بیولوژیکی، ظرفیت تصفیه هوا را افزای.هوای ساختمان استفاده می شود
از ریشه  پوشش های طبیعی موتورهای تصفیه کننده و پاک کننده هستند و سیستم تهویه هوا با مکش

.سیستم عمل می کند

ه گونه ای  سرمایش وتهویه ساختمان ب/این نوع دیوار با تلفیق و ادغام در تاسیسات گرمایش :دیوار زنده فعال
. ندطراحی شده است تا هوای فضاهای داخلی را تصفیه نموده و به صورت تنظیم کننده حرارتی عمل ک

موتورهای  پوششهای طبیعی. دیوارهای سبز با فیلتر بیولوژیکی، ظرفیت تصفیه هوا را افزایش می دهند
.ندتصفیه کننده و پاک کننده هستند؛ و سیستم تهویه هوا با مکش از ریشه سیستم عمل می ک

از آنجایی که بامهای سبز تا حد امکان سبک طراحی می شوند، اغلب شامل:Plant Layerپوشش گیاهی الیه .1
.گیاهانی هستند که بتوانند در خاک کم عمق و با مراقبت و نگهداری کم رشد کنند

ه محیط کشت ب. فضایی که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می کنند::Growing Mediumکشت محیط .2
. ی داردواسطه الزامات خاص سازه ای باید وزن کمی داشته باشد به همین دلیل نسبت به خاک معمولی تفاوتهای

کیلوگرم ۹۰۰در این حالت باید از محیطی برای کشت استفاده کرد که حتی االمکان سبک بوده و وزنش حدود 
یک مخلوط معمولی مرکب از یک سوم ماسه، یک سوم سنگهای . در هر متر مکعب در حالت مرطوب باشد
کیل محیطی مناسب را تش( ترکیبی از چوب پوسیده و کود نباتی)متخلخل و یک سوم گیاخاک مصنوعی 

.می دهد
:الیه زهکش خود می تواند مجموعه پیچیده ای از الیه های دیگر به شرح زیر باشد:زهکشالیه .3
ه ها  در بین محیط کشت و الیه زهکش فیلتری قرار دارد که رطوبت را از محیط ریش: Filter Layerصافی الیه -

ن فیلتر ای. این فیلتر می تواند شامل یک بافت پارچه ای باشد. دور می کند و مانع از گندیدگی ریشه ها می شود
..حتی می تواند الیه ای از شن و ماسه باشد

الیه ای است که به خوبی از نفوذ ریشه ها و آسیب زدن آنها به عایق کاری و : Root Barrierمانع ریشه ها الیه -
.غشاء سقف جلوگیری می کند

افی  یک صفحه سه الیه است که الیه باالیی عمل فیلتر را انجام می دهد و آب اض: Drain Boardزهکش صفحه -
که به الیه وسطی. این الیه همچنین به عنوان الیه محافظ ریشه ها عمل می کند. را از قسمت ریشه ها دور می کند

نی الیه پایی. شکل کاسه های مخروطی شکل است آب اضافی را از ریشه ها دریافت کرده و در خود نگه می دارد
.یک فیلتر پارچه ای است که مانع از آسیب دیدن غشاء و عایق می شود

دن و نفوذ این الیه شامل پوشش هایی است که بام و سیستم عایق کاری را از نشت کر: الیه محافظ. ۴
قه ضخیم ، صفحه ای از عایق محکم، وربتن سبکاین صفحه می تواند باریکه ای از . آب حفاظت می کنند

.اشدپالستیکی، ورق مسی، یا ترکیبی از اینها، بر حسب ویژگی های طراحی و کاربرد بام سبز ب

بام را از نشت : Water Proofingساختار سقف، غشاء بام یا الیه عایق کاری رطوبتی. ۵
.کردن و چکه کردن محافظت می کنند

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D8%B3%D8%A8%DA%A9
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شهری فواید زیادی محیط های سبز با قرار گیری در محیط های و دیوارها 
در ابتدا به نظر می رسد که ایجاد این دیوارها تنها برای جنبه های. دارند

ت و با در حالی که این امر مهمی اس. زیبایی و با تاثیر بصری آنها می باشد
با  شهری با نماها و دیوارهای سبز شهرها سر زنده تر زیمحیط های ترکیب 

می شوندتر و آرامش بخش تر 

کیفیت هوا و در نتیجه کاهش آلودگی های  اصالح •
کربنی

حفاظت از فاضالب•
عایق صوتی•
کاهش اثرات جزایر گرمایی شهرها•
ه در هوا و تصفیگرد و غبارجلوگیری از حرکت ذرات •

هوا
فواید اقتصادی•
حفاظت از پوسته ساختمان و افزایش طول عمر آن•
کاهش مصرف انرژی و ذخیره بیشتر آن•
انرژی خورشیدیترکیب با •
تولید غذا•
فواید زیبائی شناسانه•
آرامش بصری•

ترکیب با محیط طبیعی اطراف•
تنوع در طراحی•
کاهش گرما•
۹۰تا ۵۰کاهش سربار خنک کردن ساختمان بین •

درصد
که  کربن دی اکسیدفیلتر کردن آلودگی های هوا و •

مانند آسم کمک بیماری های تنفسیبه کاهش 
.می کند

ارانآب بفیلتر کردن آلودگی ها و فلزهای سنگین از •
کمک کردن به عایق کردن ساختمان در برابر •

آلودگی صوتی
طبیعیزیست گاهایجاد •
گرمای شهری جزیرهکاهش اثر پدیده •
کاهش متوسط دمای محیط های شهری در فصل  •

گرما

شاره  جدا از خواص بسیار خوب گیاهان می توان به تزئین بام ها و زیبا نمودن محیط با پوشش گیاهی ا
.نمود

آن از و طراحیدیوار سبزبه شرایط فیزیکی ساختمان و سایت هنگام احداث بام و توجه 
اید مشخصات فیزیکی بام و دیوار که در هنگام طراحی ب. اهمیت زیادی برخوردار است

:بدان توجه شود

مناسب است  رانش خاکدرجه برای جلو گیری از فرسایش و ۳۰تا ۱شیب :بامشیب .۱
.و موجب تثبیت خاک خواهد شد

نین  جبهه شمالی و جنوبی بام و دیوار شرایط نور و گرمایی متفاوتی دارند همچ:جهت.۲
گیاهی پوشش. اگر بخشی از بام یا دیوار در سایه درختان یا ساختمانهای دیگر باشند

.به شکل متفاوتی رشد خواهد کرد
عرض و دیوارهای سبز نسبت به بامها و دیوارهای ساخته شده با مواد دیگر در مبام :باد.۳

ت در تجارب نشان داده که بعد از یک طوفان سخ. خطر کمتری نسبت به طوفان است
.سوئد بام سبز تازه احداث خسارت کمتری نسبت به سایر بامها داشته است

د تحمل از نصب بام و دیوار سبز باید در مورد میزان بار اضافی که سازه می توانقبل :وزن.۴
زمانی متر مربعکیلو گرم بر ۵۰یک الیه نازک بام سبز وزنی معادل . کند اطالع یابید

.که اشباع شده باشد دارد

یطی و فضای سبز بامها باید بر اساس نگرش صحیح به نیازهای زیست محتوسعه 
ن اجتماعی شهر و نیز امکانات و قابلیتهای شهری صورت بگیرد و هر چند ای

فضاها جزئی فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی به حساب می آیند ولی در  
است  نظرآنچه در اینجا مورد . بازدهی اکولوژیکی فضای سبز نقش موثری دارند

ورد شناخت گونه های گیاهان بومی سازگار با شرایط اقلیمی میزان آب و خاک م
نه  نیاز و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای رویش گیاهان در پشت بام خا

 ای که بخش بام سبز، نگهداری آن است که گیاهان کاشته شده؛ مهمترین .هاست
اری  متناسب با شرایط محیطی کاشته شده است بموقع رسیدگی شود، آبی

و اتوماتیک و به اندازه لزوم هر گیاه با دبی مشخص انجام شود و نیز کود دهی
ی  و جهت زیبایی و داشتن محیطی آرام بخش، با طراحی و اجرای تخصص... غیره 

اده بودن  افراد حرفه ای و نیز اجرای سیستم های نورپردازی به زیبایی و قابل استف
آن بیفزاییم

ه ایجاد و گفت کمی توان .باشندنیاز همیشگی انسان به صورت نوین از سبز می توانند پاسخ گوی بخشی بامهای 
:گسترش فضاهای سبز بر روی پشت بام خانه ها در شهرها دارای مزایای زیر می باشد

ثیر گل و تحقیقات روان شناسان در مورد تا_بخشی گیاهان به انسان و بالتبع آن کاهش تنشهای روانی جامعهآرام .۱
جهت  از مناظر زیبای آن راهی ساده اما مهملذت بردنگیاه بر رفتار انسان نشان می دهد که ارتباط از طبیعت و 

کسب آرامش و تلطیف روح و روان انسان است و توسعه فراوان آن در مجتمعهای زیستی جمعی می تواند در
.مفید باشد... وخودکشی، افسردگی، خشونتکاهش بروز 

.فضاهایی جهت استراحت و رفع خستگی انسانها خصوصاً افراد مسنایجاد .۲

.یل می کندرا تغییر داده و تغئیرات آب و هوایی را تعدزیست بومتغییرات آب و هوائی فضای سبز شرایط تعدیل .۳

طح کاهش هزینه نگه داری از سقف کشت روی بام و شکل گسترده نوعی پوشش محافظ را تداعی می کند س.۴
.کاشته شده خود محافظت و نگهداری می شود و به عبارت دیگر نگه داری از بام به حداقل می رسد

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKseTTxfLMAhUCBSwKHWUGDOYQjRwIBw&url=http://greenroof.persianblog.ir/&psig=AFQjCNG8scHbKVdsFrCYY_iL0MGMVlW5jg&ust=1464173522837356
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKseTTxfLMAhUCBSwKHWUGDOYQjRwIBw&url=http://greenroof.persianblog.ir/&psig=AFQjCNG8scHbKVdsFrCYY_iL0MGMVlW5jg&ust=1464173522837356
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B0%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D9%85
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حیات وحشفراهم آوردن زیستگاهی برای .۵

ی بازکمک به زیبایی منظره شهر و محیط اطراف واحد مسکونی و فراهم آوردن فضاهای تفریحی شاد و سالم .6
.و ورزش کردن بزرگساالنبچه ها

به عنوان مثال از_بام از طریق حفاظت ساختمان در برابر عوامل مخرب طبیعی یا مصنوعیطول عمرافزایش .7
و آتش سوزی در اثر الیه های عایق بندی چمن و خاکدرجه حرارتتشعشعات ما ورای بنفش تغئیرات شدید 

.  جلو گیری شود

مانی زیاد و تبدیل بام خانه ها به فضای سبز تبادل هوا بین مناطق با تراکم ساخت_کاهش اثر جزایر حرارتی شهری .8
 رفتن تراکم باعث باال. می شودمرکز شهرفضاهای آزاد بین حومه آنان را بهبود بخشیده و با تنظیم دمای هوای 

درجه گرمتر از حومه ۳تا ۲درجه حرارت هوا در مرکز شهر . درجه هوا و گرم شدن هوا در مرکز شهر هاست
.شهرها می باشد

شهر و تعادل آب در خارج از شهرزه کشیبهبود سیستم .۹

.عایق بندی در مقابل صدا و پتانسیل ذخیره گرما و بالتبع آن کاهش مصرف انرژی.۱۰

راهکارهائی متفاوت برای. ذکر شدمعماری پایداردر خصوص آنچه که از راهبردهای 
هر کدام از راهبردهای به کار برده شده و می شود که این راهکارها در طراحی 
پایدار بنا بر دانش و فن معماران و طراحان روش های مختلفی را در اجرای بنا 

اما آنچه مسلم است آن است که همه این روشها جهت برقراری . عرضه می کنند
ز چندین اصل از جمله حفظ انرژی هماهنگی با محیط و اقلیم کاهش استفاده ا

ه هم از آنجائی که چرخه حیات ب. منابع و نیز برآوردن نیازهای ساکنین می باشد
را را پیوسته و زنجیروار است لذا برای رسیدن به این اهداف باید معماری کل گ

که)مورد نظر قرار داد که در آن تمام اصول معماری پایدار در یک پروسه کامل 
ست تجسم یابد؛ و این همان ا( منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم می شود

ا در مکانهای متفاوت بمعماری ایران. روی داده استمعماری سنتی ایرانکه در 
لیل توجه کامل به تمام عوامل اقلیمی فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته و به د
د استفاده از سوختهای غیر فسیلی و انرژی های پاک و تجدید پذیر و نیز رش

است ارگانیک و اهمیت به سایت در راستای احترام به محیط زیست طراحی شده
.که امروزه می توان به عنوان الگویی مناسب برای معماران مطرح گردد

www.wikipedia.org

www.parsacad.com

کتاب معماری پایدار  
بخش نقش بام ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1
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