از آن جا که احداث بام سبز در برنامه ريزي شهري بيشتر شهرهاي پيشرفته جهان به صورت يک
دستورالعمل اجرايي در ساختمان سازي درآمده است ،لزوم استفاده از انرژي هاي پاک وتوجه به محيط
زيست و ساکنان آن در گستره زماني نامحدود ضروري به نظر مي رسد .امروزدر آلمان بطور تخميني
 % 10از خانه ها داراي بام سبزند .درشهر توکيو برنامه توکيو  2000در آوريل  2001وارد عمل شد
 ،در اين برنامه فضاي قابل استفاده ساختمان هاي جديد با متراژ بيش از  1000متر مربع بايد داراي 20
 %فضاي سبز باشند .بام سبز در برنامه ريزي شهري شمال آمريکا در جاهايي مثل شيکاگو ،پرتلند ،
اورگن و تورنتو کانادا موثر بوده و در نظر گرفته مي شود .در شيکاگوجايي که  20000فوت مربع بام
سبزدر باالي شهرداري آن قرارگرفته قانون ذخيره سازي انرژي شيکاگو در سال  2002تصويب شد و
مقرر گرديد ساختمان سازي جديد بايد داراي بام سبز يا بام انعکاسي باشد .در ونکوور افزايش جمعيت
افزايش ناپايداري در دو زمينه مصرف انرژي و فاضالب است و متخصصين تشخيص داده اند که
تکنولوژي بام سبز به حل اين دو موضوع کمک خواهد نمود.

باتوجه به اثرات زيست محيطي وتنوع گونه هاي جاندار بام سبز موجب تاثيرات مثبت نسبت به محيط
مي شود .کاهش آلودگي ناشي از فاضالب واقزايش ميزان اکسيژن الزم براي انسان از ديگر اثرات مثبت
بام سبز محسوب مي شود .ازآن جا که پيشينيان در طول زمان از ويژگيهاي اين نوع بام بهره جسته اند،
استفاده از آن در محيط شهري ضمن جذب سر وصدا وخنک سازي باکاهش مصرف انرژي همراه است.
ساکنين بام سبز با توليد مواد غذايي گياهي با تثبيت خاک يک سيستم پايدار را ايجادمي کند .جستجو
وسرمايه گذاري در تکنولوژي بام سبزمهمترين روشي است که به شهر هاي ما اجازه رشد و توسعه با
اطمينان از حفاظت و ادامه حيات بشر و محيط مي دهد .به نظر مي رسد که زمان آن رسيده است که
ايران نيز در مقياس کالن شهرهايي چون تهران بايستي در اين راستا گامي بردارد
تعريف بام سبز:
بام باغ که بام سبز ،بام گياهي وبام زيستي نيزناميده مي شود ،يک سيستم سبک وزن مهندسي ساز است که
رشد گياه را در بام ميسر ساخته و درعين حال ازبام محفاظت مي کند.
بام سبز نه تنها سطحي است که با رنگ سبز پوشيده شده بلکه يک سطح زنده ازگياهان رويشي در اليه خاک در
باالي بام است .يک اليه خاک کم عمق يا ضخيم همراه باپوشش الية زيرتر خاک که در بخش مواد به آن اشاره
خواهد شد در پوستة بام پخش شده اند .گاه اين پوشش همراه با محافظ ريشه اي و اغلب با يک اليه زهکشي
درزيرآن همراه است و گونه هاي گياهان مقاوم در برابر خشکي درآن رشد مي يابند.
استفاده از پوشش گياهي روي بام يک اختراع جديد نيست .بام هاي چمني يک تکنيک ساختمان سازي متعارف و
سنتي در بسياري از نقاط است .هر چند در دهة اخير روش هاي جديدي به دليل نيازمندي هايي که امروزه در
شهرها داريم توسعه يافته است  .تفاوت بين يک بام سبز جديد و يک بام سبز چمني سنتي در تفاوت اهداف و مواد
بکار رفته ميباشد  .هدف اصلي در گذشته استفاده از چمن به منظور عايق بندي و حذف اليه آب بندي بود که اغلب
با پوست درختان غان صورت مي گرفت  .امروزه اساسا هدف محيطي – اقتصادي و بهبود مديريت اصالح فاضالب
سطحي ؛ سالمتي و زيبايي شناسي است.
پس به طور اجمال ميتوان گفت :سيستم بام سبز زماني بوجود آمد كه طرح يك فضاي سبز برروي سازه بام اجرا
گرديد .بام سبز در واقع بامي است كه بر روي سطح آن گياهان رشد ميكنند .تنوع گياهي چنين ساختاری ميتواند
از بام پوشيده از چمن مصنوعي تا باغ بامي باشد كه با گياهان مورد استفاده در طراحي منظر پوشيده شده است.

سبزپوش كردن بام نيازمند گياهاني است كه بدقت انتخاب شدهاند تا در برابر محيط خشن و بيروح محيط پشتبام
در شرايط كم/بي آبي ،عوامل اقليمي ،يخزدگي ،نسيم دريا و خشكي و غيره مقاومت كنند .نوع گياهان انتخابي
بسته به نوع آب و هوا و شرايط اقليمي مختلف ،متفاوت است .بام سبز یا باغ پشت بام ،اوج تلفيق اجرا با محيط
است .
دتایل های(جزیيات) اجرایی چنين بامی تفاوت چندانی با بام های معمول نداشته و شامل عایق رطوبتی/حرارتی،
پوشش ضد آب ،ماسه و درزپوش می باشند و در کنارآن شامل مصالح و عناصری هستند که بتوانند عمل
نگهداری/زهکشی رطوبت و اسباب نگهداری گياهان (مطابق استاندارد) را در ساختمان سازی فراهم آورند.
یعنی به زبان ساده تر استفاده از گياهان و پوشش زنده سبز بر روی پشت بامها و تلفيق گياه سبز زنده با سازه
خشک بی روح شهری جهت روح بخشيدن و طراوت دادن به سازه و افراد ساکن ساختمان .
تاریخچه بام سبز:
ایده باغچه های روی سقف و کشت بر روی آن در زمانهای قدیم توسط ایرانی ها در  2500سال پيش و بر روی بام
زیگوراتها به کار گرفته شده است و پس از آن ششصد سال قبل از ميالد مسيح با الهام از ایرانيها توسط مردم بابل
در باغهای معلق بابل بکار گرفته شد.
با فاصله اي از قصر پادشاهی و در واقع بيرون از شهر ،باغ هاي معلق بابل قرار داشتند که اين باغ ها از عجايب
هفتگانه عالم و از شاهکار هاي معماري محسوب مي شوند  .اين باغها که به روايتي  5تراس منطبق بودند به
دستور نينوس پادشاه ديگر بابل براي همسرش سميراميس در کنار رود فرات بنا گرديدند(.سایت )4

براي ايجاد قدرت در پايه هاي اين بنا ها از ستونهاي سنگي مربع به ضلع  5متر استفاده کرده بودند .طبقات به
وسيله مواد خاصي عايق بندي شده بودند تا از نفوذ آب باران به طبقات زيرين جلوگيري شود .براي آبياري هر يک از
طبقات (باغ ها ) آب فرات را مستقيما به آنها تا باالترين قسمت هدايت ميکردند  ( .با توجه به اينکه در دو طرف اين
بناها کوه هائي مرتفع قرار نداشتند تا از خاصيت آرتزين استفاده شود اين امر يکي از عجايب اين بنا را نشان ميدهد

) اين باغ ها ( تراس هاي آن ) مشرف بر رود فرات وشهر بابل بود و چشم انداز زيبائي داشت و عبور و مرور قافله ها
و کاروان هاي تجاري شرق و غرب از آن مشاهده مي گرديد  .اين بنا در حدود  600ق  .م ساخته شد ولي اکنون
آثاري از ساختمانهاي آن مشاهده نمي شودو فقط از آجرهاي باقيمانده آن سدي طويل بر روي رود فرات بسته شده
است.
در قرون وسطی و رنسانس نيز در فرانسه و ایتاليا گونه هایی از باغ بام بوجود آمد که اکثراً توسط دولت و در
ساختمان های عمومی شکل ميگرفت در سال  1600ميالدی یک آلمانی تراس خانه خود را تبدیل به باغچه نمود و تا
سال  1875تبدیل تراس و بام به باغ در آلمان و روسيه توسعه یافت.

لوکوربوزیه و رایت پيشگامان طبيعت گرا و ایجاد کننده بام های سبز در قرن بيستم بودند  .توسعه فضاهای سبز بر
بام ها در پنجاه سال اخير رشد بيشتری داشته و در چند دهه اخير در اروپا و آمریکا با سرعت گرفتن ساخت و ساز
شهری و باال رفتن ارزش زمين های شهری در شهر های رو به رشدی چون نيویورک استفاده کاربردی از فضای بام
ها خصوصا در مراکز شهررشد چند برابری یافت( .سایت )4
اما در کشور ما ،بام خانه ها بندرت به عنوان فضای کار بردی مورد توجه قرار گرفته اند با این حال واقعيت این است
که این بام های خاکستری ،درصد باالیی از کل مساحت شهری را می تواند در برگيرد و در کالن شهرهای معاصر،
جایی که افزایش بهای زمين و کمبود فضای باز و سبز شهری خصوصا در مراکز شهر ها و مناطق پر تراکم ،تبدیل به
پدیده و چالش جهانی شده است ،استفاده ی کاربردی از بام ها ،می تواند به عنوان امکان بهره برداری بهينه از
زمين های شهری قلمداد شود.
 :انواع بام سبز
:باغ بام ها را بر اساس سيستم اجرايي به سه دسته اصلي تقسيم مي كنند
 Extensiveسيستم گسترده 1.
 Intensiveسيستم متمركز 2.
 Planter Boxسيستم مدوالر يا جعبه گياه 3.

سیستم گسترده

--------------

سیستم متمرکز
--------------

سیستم مدوالر يا جعبه گیاه
 Extensiveسیستم گسترده
.اين سيستم به نام مقطع كم ارتفاع يا اجرا با ضخامت كم نيز شناخته مي شود -
.اين نوع بام سبز فقط شامل يك يا دو نوع گياه و محيط كاشت كم عمق مي باشد -
.معموال اين سيستم براي زمانيكه حداقل بار وزن مدنظر باشد به كار گرفته مي شود -
.به طور خاص ،فقط پرسنل نگهداري و تعمير به اين نوع بام دسترسي دارند -

اين نوع بام مثل چمنهاي نروژي ،بر روي بامهاي مسطح و شيبدار احداث مي شود.-در اين سيستم معموال گياهان به عمق  40تا  100ميلي متر استفاده مي شوند.

حدود بار نهايي بام تقريباً بين  50تا  100كيلوگرم بر متر مربع در حالت اشباء مي باشد.براي سيستم گسترده واژه Geen Roofيا بام سبز استفاده مي شود.در مورد بام هاي شيب دار در اغلب مكان ها  10تا  % 20شيب توصيه مي شود .در شيب حداكثر  %30نياز بهاستفاده از زهوار و ابزارهاي ضد فرسايش وجود دارد .

سيستم گسترده  Extensiveبام سبز

جزئیات اجرایی سیستم گستردهExtensive
 Intensiveسیستم متمركز
.اين سيستم به نام مقطع عميق يا باغ بام نيز شناخته مي شود -
.اين نوع از بام سبز شامل انواع مختلفي از گياهان مي باشد و مشابه يك پارك طراحي مي شود -
برخي از بامهاي سبز داراي درختان بزرگ و آبنماهايي مي باشند كه اين موضوع خود احتياج به تقويت اساسي -
.سازه دارد
اين سيستم اغلب نيازهاي سازه اي جديدي را براي بام الزامي مي كند ،به ويژه براي بام هايي كه دسترسي -
.عمومي نيز داشته باشد
)يا باغ بام استفاده مي شود( .سایت Roof Garden 5براي سيستم متمركز واژه -

باغ بام(  Intensiveسيستم متمركز

جزئیات اجرایی سیستم متمركز بام سبز

راه کارهای اجرای بام سبز
يكشنبه 1۹ ,مهر  12:۴7 ،13۹۴ب.ظ

به دلیل رقابتی بودن بازار اجرای بام سبز در کشور های مختلف ،نحوه ی اجرا و جزئیات بام سبز بسیار متنوع
است .اما به طور کلی بام های سبز از  6الیه ی اصلی تشکیل می شوند.

عایق رطوبتی:
به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت از الیه های باالیی بام سبز ،سطح روی سقف باید به خوبی عایق بندی
شود .بام های سبز با هر گونه عایق رطوبتی قابل اجرا هستند و انتخاب نوع عایق برای ما محدودیت ایجاد نمی
کند .اما باید به مواردی از جمله هزینه اجرا ،طول عمر عایق و مسائل زیست محیطی توجه داشت .در کشور ما

عایق قیر و گونی و عایق ایزوگام پر استفاده ترین عایق های رطوبتی هستند که برای احداث بام سبز مناسب
هستند.
عایق رطوبتی ژئوممبران : PVC
برای عایق کاری سطح بام از ورق ژئوممبران پی وی سی استفاده می شود.از عمده ترین مزایای استفاده از ورق
پی وی سی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 استحکام مکانیکی

پایداری در برابر شرایط محیطی

 سهولت در شکل گیری

استحکام برش و ازدیاد طول عالی

 مقاومت در برابر سایش

مقاومت بسیار خوب در برابر نفوذپذیری

 قابلیت جوش کاری بسیار باال

خاصیت اشتعال پایین (خود خاموش شونده)

الیه ی محافظ:
به منظور محافظت از عایق ساختمان در برابر آسیب های وارده در هنگام نصب بام سبز و همچنین در هنگام
کوددهی و یا در مقابل نفوذ ریشه های گیاهان باید به وسیله ی الیه ای محافظ روی عایق رطوبتی را پوشاند.
این الیه ی محافظ می تواند یک روکش از جنس بتن سبک ،ورقه ضخیم پالستیک ،ورق از جنس مس یا
ترکیبی از این ها باشد اما توصیه می شود در هر منطقه از کشور از مصالحی که هزینه ی پایین تری دارد و
بیشتر در دسترس است استفاده شود.
ژئوتکستایل:
الیه ای از جنس پلی استر و در گرماژهای مختلف که به عنوان محافظ ورق ژئوممبران کاربرد دارد.

الیه ی زهکشی:
الیه ایست با حداقل ضخامت  20میلی متر که به منظور ذخیره آب حاصل از باران و آبیاری و انتقال آب اضافه
به سیستم فاضالب ساختمان به الیه ی محافظ و محیط کاشت قرار می گیرد .در ساده ترین حالت این الیه از
الیه ی خاک یا شن و ماسه تشکیل شده است .اما در سیستم های پیچیده تر از مواد مانندی پروپیلن استفاده

می کنند که خاصیتی اسفنج مانند دارد و می تواند آب را برای مدت زیادی در خود نگه دارد .روش پر کاربرد
دیگر استفاده از شیت های پالستیکی است که شکلی شبیه شانه ی تخم مرغ دارند و آب را در حفره های
فنجان مانند خود ذخیره و آب اضافی را زهکشی می کنند .همچنین از جمله موتد در دسترس و با کارایی باال
تکه های فوم بازیافتی از صندلی خودروهاست .گراول یا همان شن های نخودی هم برای استفاده در الیه ی
زهکش مناسب هستند اما به دلیل متخلخل نبودن قابلیت نگهداری آب برای طوالنی مدت را ندارند.

الیه صافی یا فیلتر:

در بین محیط کشت و الیه زهکش فیلتری قرار دارد که رطوبت را از محیط ریشه ها دور می کند و مانع از
گندیدگی ریشه ها می شود.در عین حال الیه جداکننده ی خاک و زهکش بوده و به عنوان فیلتر این نقش را
دارد که ذرات خاک،زهکش را مسدود نکنند.
از سری محصوالت ژئوسینتیک ها،ژئوتکستایل نبافته از جنس پلی پروپیلن با گرماژ کم می تواند این نقش را به
خوبی ایفا کند.
محیط کشت:
الیه ای است که گیاه در آن کاشته می شود و شرایط رشد گیاه را فراهم می کند .در ساده ترین حالت محیط
کشت عبارتست از الیه ای خاک کود دهی شده .اما در انواع پیچیده تر این الیه از مواد معدنی مانند پشم سنگ
به همراه مواد مغذی برای رشد گیاه تشکیل شده است توصیه می شود در صورت استفاده از الیه ی خاک ،سعی
بر آن باشد که نوع خاک با توجه به نوع گیاهان مورد نظر برای کاشت انتخاب شود .نکته مهم دیگر مسئله مقابله
با فرسایش خاک به وسیله ی آبیاری و آب باران است .بدین منظور می توان خاک مورد نظر را با مقداری شن و
ماسه مخلوط کرد تا از شسته شدن خاک جلوگیری به عمل آید.
پوشش گیاهی:
به طور کلی سه عامل مکانی ،اجتماعی و اقتثادی در انتخاب گونه های مناسب دخیل اند .الزم است که گیاهان
مناسب هر اقلیمی انتخاب شود ،خواه شرایط آن بصورت دوره ای خیلی خشک ،خیلی گرم ،خیلی سرد یا خیلی
متغیر باشد .مهمترین مسئله در بام گسترده دامنه مقاومتی پوشش گیاهی آن است .چرا که شرایط خشک در
بیشتر اقلیم ها حاکم بر این نوع بام ها است .گیاهان شاداب گیاهانی هستند که در بافت های خود به مدت
طوالنی آب را ذخیره می کنند از جمله این گیاهان سدوم وتعداد کمی ار گیاهان خانواده کراکسوالسیا می
باشند .تعداد کمی از گونه های سدوم مناسب برای بام سبز وجود دارد که دارای رنگ های مختلف و الگوهای
رشد متفاوتند .در ترکیب با خزه رایج ترین جمعیت گیاهی بکار رفته در بام های گسترده می باشند .در نقاطی
از جهان که سدوم به طور طبیعی وجود ندارد توسعه بازار بام سبز به مبارزه ای بین گونه های مقاوم متناسب با
اقلیم محلی و سنت های بومی بدل شده است.
با در نظر گرفتن این عوامل باید گونه هایی انتخاب شوند که:
الف)گونه هایی با نیاز آبی پایین :با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما که بیش از دو سوم از مساحت کشور در
مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد و مسئله خشک سالی که سال هاست گریبانگیر تقریبا تمام نقاط کشور

شده است ،که مقاومت در برابر خشکی یک فاکتور اصلی در انتخاب گیاه است به عالوه نیاز پایین گیاه هزینه
های نگهداری را کاهش می دهد و در مصرف آب صرفه جویی میکند.
ب) گونه های گیاهی با طول عمر دراز :هزینه نگهداری رابطه ی مستقیمی با طول عمر گیاه دارد .گیاهان با
طول عمر کم هزینه ی نگهداری و تعویض پوشش گیاهی را افزایش می دهد .به همین سبب انتخاب گونه های
گیاهی گران تر با طول عمر باالتر نسبت به گیاهان ارزان با طول عمر کم ارجحیت دارد.
ج) گیاهان با توقع پایین :هرچه گیاه کم توقع تر باشد و با اقلیم منطقه سازگارتر باشد بازدهی بام سبز افزایش
می یابد .به همین دلیل انتخاب گونه های بومی منطقه به دلیل سازگاری باال با محیط و نیاز کم به
نگهداری ،آبیاری ،کوددهی و هرس در اولویت قرار دارند.
عالوه بر فاکتورهای ذکر شده باید توجه داشت که گونه هایی انتخاب شوند که آلرژی زا نباشند و تولید ضایعات
و ترشحات کمتری دارند.

