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  توسعه سامانه بام سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار
   در ايران

    ***سجاد نازي ديزجي مهندس  **مجتبي انصاري دكتر  *احمد رضا كشتكار قالتيمهندس 
  14/10/88: الهـ  تاريخ دريافت مق

                                       01/02/89: تاريخ پذيرش نهايي

  
  

  چكيده 
  
. هاي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفـت      هاي پايدار در اولويت سياست    ا افزايش مشكالت دنياي مدرن، سامانه     ب  

ها در جهت حـل مـشكالت مختلـف         اكنون در پي اجراي اين سياست     كشورهاي در حال توسعه مانند ايران نيز هم       
  .تندفرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و با در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي هس

باشـد كـه مزايـاي      موضوع بام سبز در كشور ما موضوع جديدي نيست اما سامانه بام سبز موضوعي جديـد مـي                   
هاي اجراي گسترده سامانه سبز تعريـف       يكي از راه حل   . باشدمربوط به آن در گرو استفاده گسترده و كالن آنها مي          

  .باشدهاي توسعه پايدار ميها و مؤلفهو تحليل آن در قالب سياست
اي تهيه شده است و هـدف از آن اسـتفاده از معيارهـاي توسـعه                مقاله حاضر بر اساس اسناد و مطالعات كتابخانه         

هـاي توسـعه بـام سـبز و     نتيجه آنكه يكي از راه. باشدهاي سبز در ايران ميپايدار جهت توجيه پذير نمودن سامانه   
  .باشدهاي گسترش آن بر مبناي معيارهاي توسعه پايدار ميتوجيه پذير نمودن آن در كشور تعريف و تحليل راه

  
 

   واژه هاي كليدي
  محيط زيست، بام سبز، هاي سبزسامانه، پايدارتوسعه 
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E-mail:Ansari_m@modares.ac.ir                                               . دانشيار دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر و معماري**
E-mail:sajadnazi@yahoo.com                                     دانشگاه علم و صنعت، دانشكده معماري، كارشناسي ارشد معماري* **
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  سجاد نازي ديزجيمهندس ودكتر مجتبي انصاري  ،احمدرضا كشتكار قالتيمهندس 

 

  مقدمه
 و در رويكـرد زيـست محيطـي بـا      به نخستين دغدغه معماران تبديل شـده اسـت    كيفيت معماري  و   كميتمتناسب نمودن   امروزه    

          آموزشـي و    ايـن تنهـا مؤسـسات      از كـه پـيش    درحـالي  .شـود  مـي  بررسـي  2»معماري سبز « و 1»معماري پايدار «هايي مانند   عنوان
هـم  خـصوصي    اكنـون مـشاغل    هـم  ؛محيطي تأكيد داشتند   زيست هايمطابق با اولويت  هايي  ساختمان دولتي بر ساخت   هايآژانس

متـر    ميليـون 3زيربنـاي    ساختمان با مجمـوع 45تعداد  2000سال كشور كانادا و در     در  . اندهايي شده هوادار ساخت چنين ساختمان   
تعـداد در    ايـن . اندازي شده بـود درآمدنـد      راه 4 كه توسط شوراي ساخت سبز     3طراحي محيط  نرژي و مربع به عضويت نظام راهبري ا     

 3000 حـدود . انـد درخواست جواز نمـوده   امر  اين    ساختمان ديگر نيز براي    1800 ساختمان تجاري رسيده است و       171حاضر به   حال
 در اين تحقيق بـه ارائـه معيارهـاي    .(Kanter, 2005,47) دنستهطراحي محيط  راهبري انرژي ونظام داراي مجوز كانادايي مهندس 

نگارندگان بر اين موضوع تأكيد دارند كه در كشور ما بـام سـبز قـبالً سـاخته شـده      . توسعه سامانه بام سبز در ايران خواهيم پرداخت     
هاي توسعه يافته و حتي در حال       م توجه بسياري از كشور    غاما سامانه بام سبز موضوع كامالً متفاوتي است كه علي ر          ) 1 شكل(است  

. نمايد بلكه تحقيقي در راستاي توجيـه پـذير نمـودن آن صـورت نگرفتـه اسـت                 توسعه به آن در كشور ما نه تنها غريب و ناآشنا مي           
  )2 شكل(
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  

  هاي سبز و سامانهتوسعه پايدارهاي ريشه
اقتـصاد و تجـارت و    دهد و هم بر رونـق توجه قرار مي هنگ را موردزمان هم سياست و فرعرصه نويني است كه هم توسعه پايدار  

 به مسائل داخلي و به      كرده و ها حمايت   هم از محيط زيست و همزيستي با طبيعت و هم از حقوق برابر انسان             . ورزدصنعت تأكيد مي  
توسـعه   اگـر روزگـاري    .معيار شده اسـت   واقعيت اين است كه پايداري درعصر جديد تبديل به          . پردازدالمللي كشورها مي  بين مسائل

شـود توسـعه   به طوري كه گفته مي . است ماهوي شده  تغيير دچار صرفاً به معناي توليدگرايي و رشد اقتصادي بوده امروز اين مفهوم          
زيـست و   محـيط  ها،كيفي زندگي انسان كه نه تنها در حوزه اقتصاد كاربرد دارد، بلكه به گسترش است يك امر فراگير و چند بعدي

ي فراتـر رفتـه و       رسـد كـه از سـطح      به نتايج مطلوب مي     درصورتي 21توسعه در قرن     .دارد تغيير بينش فرهنگي مردم نيز توجه      كمـ
بـسياري از   صـورت  اگر اين تغييرات نهادينـه شـود در آن  . مردم ايجاد كند فكري بينش جتماعي و اهايسازمان تغييرات عميقي در

هاي بام سبز نيز در راستاي اهـداف بنيـادين           معماري سبز و سامانه    .شودها تضمين مي  ريزي نظام برنامه  هاي مشاركت مردم در   جنبه
  .كنندهاي آن نيز پيروي ميهاي توسعه پايدار را در بر دارند از مؤلفهتوسعه پايدار تعريف شده و ضمن آنكه ريشه

  

     بام سبز ساخته شده در يكي از مناطق شمال تهران-1شكل
  نگارندگان: مأخذ

   سامانه بام سبز موضوعي است كه در ايران ناشناخته مانده است-2شكل
  .مزاياي بسياري با خود همراه خواهد داشت  كه در صورت گسترش،

Sherman, 2005 , 177 :مأخذ  
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17  
   سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار در ايرانتوسعه سامانه بام

  

 

   در ارتباط با بام سبز در ايرانپايدار هاي توسعهمؤلفه
هاي توسعه پايدار را شناخت، سپس نقش آنها را در ايجاد بام سبز و نوع ارتبـاط بـا    هاي بام سبز بايد ابتدا مؤلفه     براي شناخت ريشه    

 )1جدول . (آن را در ايران تحليل نمود

هـاي   بـام 5.شـود معرفي مي هماهنگي با طبيعت  و درلم، محور توسعه و مستحق بهداشت، زندگي ساانسان در توسعه پايدار  : انسان
   محـور گـام بـر   -سبز نيز با خصوصيات درماني و بهداشتي و نيز تأمين زندگي سالم براي ساكنين منطقه در جهت طراحـي انـسان                

 شهرهايي همچون تهران، با توجه به كيفيت پايين زنـدگي در ايـن شـهرها، بـيش از پـيش نيازمنـد                      امروزه ساكنين كالن  . دارندمي
  .باشندط شهر سالم و پايدار ميگيري از شرايبهره

بـر   مورد انسان قرن بيست و يكم، با نگـاهي بـه آينـده    هاي خود درپايدار، به دليل داعيه نظريه پردازان توسعه: كودكان و جوانان
سراسـر جهـان و مـشاركت آنـان در تمـامي سـطوح توسـعه را         حقوق كودكان و نقش آفريني جوانان تأكيد داشته، تحرك مردم در

شهرهاي ايران هاي امروزي در كالنها و خانهبا توجه به فقدان محيط سالم در محله 6.دانندبرنامه مي در هر ورتي اجتناب ناپذيرضر
توان خالقيت اين افراد را شكوفا و نياز به تحرك و پويايي آنها را بـرآورده  ها ميضمن ايجاد محيط سالم براي تفريح كودكان در بام   

  .ساخت
كه توسعه بدون مشاركت      درحالي  هستند، هاي بسيار در رنج   نابرابري حال توسعه از   ويژه در كشورهاي در    جهان و به   ان در زن: زنان

دار كشور ما در جهت رعايت حقوق  بام سبز با ايجاد فضاي مناسب به خصوص براي زنان خانه.نخواهد رسيد فعال آنان به سرانجام
  .اين افراد بسيار مؤثر خواهد بود

 معيـاري كـه هـر روز        ؛طبيعت در دوران ما تبديل به معيار شده اسـت          زيست و واقعيت اين است كه توجه به محيط      : محيط زيست 
شناسـي  زماني پايدار است كه بر شالوده اصـول بـوم   انداز زيست محيطي توسعه تنهادر چشم. شودفراگير مي جهان بيش از پيش در

 در چـه  زيـادي  فوايـد   گياهان.رين ويژگي بام سبز حركت در مسير اصول بوم و طبيعت استت مهم.(Peck, 1999,70) استوار باشد

 بـه  كـربن اكـسيد دي تبديل در خورشيدي انرژي از گياهان فتوسنتز در فرآيند .بام دارند در چه و آب درصورت پنهان به چه ،زمين

            ، كنـد مـي  توليـد  سـايه  وكـرده   پخـش  درهـوا  را رطوبـت ، دكنـ مي آوريجمع را غبارها برگ ؛كنندمي استفاده كلروفيل و اكسيژن
. دنـ كنمي جلوگيري خاك فرسايش از رودها هايلبه كناره در رسوباتري نگهدا وسيلهبه و دارندمي نگه را خاك گياهان هايريشه
 بام به پروسه اين انتقال .بخشندمي بهبود ار محيط و كنندمي تصفيه را باران آب قارچهايشان و آنها هايآنزيم و گياهان هايريشه
 . كندمي فراهم زيبايي را فوايد و محيطي اكولوژي انرژي،ها، ذخيره  سيالبمهار و اداره مانند اساسي فوايد

واقـع   فرهنگـي و سياسـي و در       طرفـي بي جهان و با تظاهر بر    » غربي كردن «در گذشته توسعه عبارت بود از تالش براي         : فرهنگ
توسـعه بـه ايـن ترتيـب ابـزاري بـود بـراي              . شدمعرفي مي » مطلوب كمال«عنوان  مفروضات جانبدارانه ايدئولوژيك، غرب به    تحت  

هاي اخيـر  سال در .كنند تكنولوژي پيشرفته تا فرهنگ و خودگرداني ملتها و مردم ديگر را تحقير و نابود            مند از كشورهاي غربي بهره  
ويـژه بـا اثبـات    هاي گذشته و بههاي مفروضات و نظريهناكارآمدي تعميق و بسط آگاهي پيراموننقدهاي مختلف، همراه با  در پرتو

اهميت و جايگاه واقعـي   اي براي رفاه و متناسب با منزلت انسان عرضه كند، فرهنگتواند برنامهتنهايي نمي اين نكته كه اقتصاد به
مـسائل اجتمـاعي، فرهنـگ     زيست و  محيط،هاي اقتصادكنار مؤلفه ها درلدر مطالعات و تحلي .خود در مناظره توسعه به دست آورد

 هاي مؤلفه سايرعنوان يك ركن اصل توسعه پايدار، راه براي ورود           پذيرش فرهنگ به   بديهي است كه با   . تأكيد قرار گرفت   نيز مورد 
مبتني بـر فرهنـگ بـه رسـميت      ي داوري ارزشيواقع نوع  به اين ترتيب در مفهوم توسعه پايدار، در7.معنوي و غيرمادي گشوده شد

 در حركت به سوي گسترش سامانه بام سبز چنانچـه بتـوان بـام    .(Schwartz, 2005, 20)شناخته شد و توسعه درقالب آن تعريف شد
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  سجاد نازي ديزجيمهندس ودكتر مجتبي انصاري  ،احمدرضا كشتكار قالتيمهندس 

 

تبديل ) نيهمانند باغ ايرا  (تواند به يك الگوي فرهنگي      هاي فرهنگي را رعايت نمود اين سامانه مي       سبز را بومي ساخت و چهارچوب     
 . شده و توسط جامعه مورد پذيرش قرار گيرد

توافـق قـرار گرفتـه و     هاي آينده موردچالش عنوان مؤثرترين ابزار جوامع براي ورود به در دوران ما آموزش و پرورش به :8آموزش
يم و تربيت مهمتـرين عامـل       تعل .گرفت پرورش امروز دنياي فردا شكل خواهد      و پذيرفته شده است كه در پرتو آموزش      چنين  اصوالً  
مهـارت، تـأمين    ايجاد دانـش و  نگرش و رفتار بشري است كه در مسير رشد اقتصادي، بهبود كيفيت زندگي، دگرگوني طرز مؤثر در

آمـوزش و پـرورش   . يافتـه اسـت  » منزلتي يگانه«رو در جوامع  از اين ؛شودكار گرفته مي فرصتهاي شغلي و افزايش توليد جامعه به
را نيز   يادگيري در منزل و اجتماع     حتي اشكال سنتي   تواند صرفاً در تحصيالت رسمي خالصه شود، بلكه هر نوع آموزش           نمي و نبايد

اعتماد پل مستحكمي بـين  مثابه ابزاري قابل مفهوم وسيع خود اين توانمندي را خواهد داشت تا به به سامانه بام سبز .شودشامل مي
كرده و محيطي مناسب را براي انديشه و يادگيري در فضاي باز و متفـاوت در  بنا   درس و بازاركالس درس و اجتماع و بين كالس

  .كندمي فراهم مختلف هايگروه براي را آموزشي بزرگ ابزار يكبام سبز . همه سطوح تحصيلي فراهم كند
. انكـار يافتـه اسـت    قابـل  ع مدرن اهميتي غيرجوام ويژه كميت و كيفيت توليد و توزيع دانش در اداره پايان قرن بيستم به در :علم 

          كنـد در سـطح عمـوم   ها آن بخـش كـه از صـافي عبـور مـي           قرنو  هاي صنعتي انبار شده     ملت طور عمده نزد   اطالعات و دانش به   
مادگي و توفيـق مـا   عدم آ علت» معرفت شناسي پايدار «با توجه به مفهوم .(Liu,200, 60) شودوسيله كتاب و فصلنامه منتشر مي به

 هاي نـو، عبارتي، مسأله آن است كه چالش  به. كنيمگذشته كار مي   كه ما كماكان با ابزارهاي     آن است  هاي آينده در مواجهه با چالش   
سازي آن ضمن آنكه در جهت سنگيني ترازوي دانش و        با استفاده از دانش و تكنولوژي بام سبز و بومي         . كندابزارهاي نوين طلب مي   

هاي آينده با مشاركت فعال مردم استفاده       ايم، از ابزارهاي نوين در مواجهه با چالش       لوژي نوين به سمت كشور خود گام برداشته       تكنو
  . كنيممي

ريـزي  قالب سويه و سطحي بود كه بر بستر تعريفي مشخص از رشد اقتصاديتوسعه از آغاز نگاهي يك پروژه بر نگاه حاكم: اخالق
رغم تجديدنظرهايي كـه    ماند و به  ها باقي نمي  نظاير آن  و ي براي ظهور عناصر غيرمادي نظير فرهنگ و معنويات        شده بود، لذا فضاي   

توجـه   .ها حداقل در اين عرصه چندان كارساز نبودند       دليل ريشه دوانيدن تعاريف اوليه، تالش      در مفروضات توسعه صورت گرفت، به     
      . تتبـديل شـده اسـ    هاي هزاره دوم به ضرورتي غيرقابل انكار پايدار در واپسين سالتوسعه اخالق و معنويات در مطالعات به عنصر

تـوان تـصور كـرد كـه     هـا مـي  تنوع آن دامنه و و ها صورت گرفته استسال اين در عنوان هايي كه تحت اينپژوهش با مروري بر
سـازي بـام   با بـومي  .هاي نظري و عملي ايجاد كندعرصههاي زيادي در جاذبه بيني همچناناهميت اين عوامل در آينده قابل پيش

فضايي براي ظهور فرهنـگ     هاي آن در عرصه عملي و نظري        سبز و استفاده از آن متناسب با فرهنگ كشور ضمن استفاده از جاذبه            
  . و زندگي باكيفيت بدون سودگرايي فردي محض فراهم خواهد شدو معنويات

وجه قادر بـه   هيچ به» امنيت« به اين نتيجه رسيدند كه تصور سنتي از پردازان بسياري از نظريهر پرتو شرايط جديد جهانيد: امنيت
توافـق   ضرورتي مـورد  منظور تطابق بيشتر با شرايط، به مفهوم به لذا تجديدنظر در اين. متحول كنوني نيست پاسخگويي به اوضاع

در پرتو ظهور مفاهيم جديد، تـصور سـنتي خـود از امنيـت را بـا يـك       سبز  با استفاده از سامانه بام (Kaplan, 1995, 23) .تبديل شد
هـاي  توزيع نابرابر ثروت، آسيب ، مفهومي كه طي آن با توسعه نيافتگي،كنيمميپايدار جايگزين  جهاني مبتني بر توسعه مفهوم نوين 

 دامنه وسيع مباحث، جامعيت مفاهيم و بخـصوص  دليل شود توسعه پايدار، بهتصور مي .شودو نابودي منابع مبارزه مي   محيطيزيست
آنها بـر يكـديگر، در عرصـه     آفريني عوامل دخيل و تأثير متقابلاز گرفتار شدن در تحليلهاي يكسويه و پذيرش نقش دليل پرهيز به

  . است» امنيت جهاني استراتژي« صورت روزافزوني درحال تبديل شدن بهامنيت نيز به
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تأكيـد قـرار گرفتـه     پايدار مورد توسعه هاي اصليعنوان يكي از شاخصههاي اخير، بهويژه در سالبه دمحضور آگاهانه مر: مشاركت
درخواست مردم اسـت و در ايـن شـرايط اسـت كـه هوشـياري عمـومي و درك                    پاسخي به   عمومي مشاركت،  سالمدر جوامع   . است

را براي قرن بيست و يكم، توسعه پايـدار    طي گزارشيدل باريو .يردگروند قانونمند و با ثباتي به خود مي لوازم پايداري ها وضرورت
جمعـي مـردم بـراي     قـدرت  .(Del Barrio, 1998, 313) دانـد مي» مشاركت مردم گذار از عضويت فردگرايانه در جامعه به«مستلزم 

در   ايجاد زندگي امـن و پايـدار       به تحرك درآوردن اين قدرت براي     . يش از هر زمان ديگر ضروري است      بشكل دادن به آينده اكنون      
ها متناسب بـا شـرايط فرهنگـي و بـومي بـستري             زندگي اجتماعي در بام   . راه اين نسل است    يكم مهمترين چالش فرا    و قرن بيست 

  )1جدول . (باشدمناسب براي حضور مردم در كنار هم و مشاركت فعال آنان در ايجاد تغييرات در زندگي مشترك خويش مي
  

  گاننگارند: مأخذ                                                                                                        هاي توسعه پايدار در سامانه بام سبز فه مؤل-1جدول 
 

هامؤلفه  
 

 سامانه بام سبز توسعه پايدار

محوريجاي صنعتانسان محوري به جاي افزايش كميتبهبود كيفيت زندگي به انسان 1  محيطي در سطح كالن شهريايجاد محيط سالم زيست   ايجاد محيط باكيفيت مناسب براي ساكنين 

كودكان و  2
 جوانان

توجه به كودكان و جوانان و رشد آنان در محيط سالم با 
 توجه به نقش سازندگي آنان در آينده

آنان ايجاد فضاي مناسب تفريحي براي كودكان و جوانان و رشد 
 در محيط باز همراه با طبيعت

دارايجاد فضاي مناسب آسايش براي زنان خانه مشاركت بيشتر زنان زنان 3 توجه به حقوق زنان  

 افزايش سرانه فضاي سبز توسعه فضاي سبز اكولوژي 4 حفظ معيارهاي اكولوژيكي معيار بودن اصول اكولوژيكي
با واردات تكنولوژيمبارزه با غربي شدن همراه   پذيرش بام سبز توسط جامعه با بومي ساختن آن 

 فرهنگ 5
هاي فرهنگيبومي كردن تكنولوژي و توجه به مؤلفه )همانند باغ ايراني(تبديل بام سبز به يك الگوي فرهنگي    

  اجتماع و بازار،پل بين كالس درسايجاد  سطوح تحصيلي تخصيص منابع مالي براي همه
 آموزش 6

نگرش و رفتار بشري در مهمترين عامل تربيتوتعليم  محيط مناسب براي تقويت انديشه در فضاي باز و متفاوت 
ههاي آينداستفاده از ابزارهاي نوين در مواجه با چالش توزيع برابر علم و تكنولوژي در كشور علم 7 سنگيني ترازوي دانش و تكنولوژي در كشور  بوميتكنولوژيآگاهي از دانش و   

اخالق و معنويات در مطالعات توجه به عنصر اخالق 8 توسعه پايدار  
  ضرورتي غيرقابل انكارعنوانبه

هاي بام سبز و  به كمك جاذبهفضا براي ظهور معنويات ايجاد
سازي آن متناسب با فرهنگ و معنوياتبومي  

»امنيت جهاني استراتژي«  
اساس بنيادهاي عادالنه ربصلح ايجاد  امنيت 9  

  و نابودي منابع،بر ثروتتوزيع نابرا مبارزه با توسعه نيافتگي،
محيطيهاي زيستآسيب  

اجتماعآفريني مردم در مشاركت و نقش  بستري مناسب براي حضور مردم در كنار يكديگر 
 مشاركت10

 مشاركت فعال آنان در ايجاد تغييرات در زندگي مشترك هوشياري عمومي و تفاهم
  

  و نقش آنها در توسعه بام سبز در كشور سعه پايدارعامالن تو
 نخواهد نيز ميسر  عمل تر و بدون اتكا به اصول پايداري نه فقط در كالم كه در            تر، متوازن انساني ورود به عصر جديد، بدون نگاهي       
 ايـن اهـداف جامـه     بـه هگذر تالش آنهـا د تا از رنكعامالني را طلب مي هاي قاطع و آگاهانه،تحقق اين آرمانها، عالوه بر اراده. بود

اي از تـالش در ايـن       بخـش قابـل مالحظـه     ،   لذا از آغاز   يست؛تصور ن قابل  آگاهي ملتها دستيابي به اين آرمان        بدون .ندانعمل بپوش 
 و  هبـود بسيار اساسـي    زن و مرد، جوان و پير و حتي كودكان در سراسر جهان              سازي براي تحرك  له زمينه أمس. مسير جهت داده شد   

  )2جدول  (.برد جايي نخواهدپايدار نيز راه بهها توسعهآگاهي بدون اين
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آنهـا موظـف   . ها گذاشته شددولت عهده اي برويژه در دوران گذار، وظايف گستردهمسير دستيابي به شرايط پايداري و به در: دولت
قادرنـد   سوم ها در كشورهاي جهان   دولت .ها رعايت كنند  يگذارها و سياست  برنامه پايدار را در تمامي سطوح    هاي توسعه شدند مؤلفه 

هاي همسو با جريان توسعه پايدار، تحـرك        قانونمندي ها هستند كه قادرند   اين دولت . عهده گيرند  در عرصه پايداري نقشي پيشتاز بر     
ـ   ها قادرند بهدولت. بخشند سطوح مختلف جوامع نظام اجتماعي را در بـه   ا ايجـاد شـرايط مطلـوب   صورت مستقيم و غيرمـستقيم ب

هـاي  ماندگي نسبي اقتصادي يك كشور بيـشتر بـوده اسـت، تـالش        هرچه عقب  .تحرك بخش خصوصي در اين عرصه كمك كنند       
اي ملـي،  توان توسعه نمي،توسعه پايدار ترين عاملعنوان مهم به هابدون تحرك و حمايت دولت. بيشتري داشته است توسعه تمركز

با توجه به جايگاه و نقش دولت در كـشور مـا،    (Perry, 2003, P.244) تضمين كرد در جوامع جهان سومرا پايدار زا، متوازن و درون
. كننـد هاي پايدار نقشي مهم و اساسـي را ايفـا مـي           هاي دولتي به عنوان عاملي پيشگام در دستيابي به اهداف و اجراي سامانه            ارگان

هايي كه قبالً كـاربري سـبز داشـته، نـواحي داراي             را بصورت قانون درآورد مانند زمين      ي سبز تواند در مواردي نصب بامها    دولت مي 
هـا و تأسيـسات وابـسته بـه         هايي كه آالينده محـيط هـستند، كليـه سـاختمان          ها و كليه ساختمان   ها، كارگاه بحران آلودگي، كارخانه  

هاي برتر بام سـبز  هاي ويژه همانند انتخاب طرح  حمايتهاي مرتبط، اهداي    هاي متولي فضاي سبز، محيط زيست و سازمان       سازمان
هاي طبقاتي در نواحي با تراكم باال كـه بـا           هاي دوستداران محيط زيست، ايجاد زمينه براي طراحي و اجراي پارك          يا تشويق انجمن  

هاي نفوذپذير توانستند   ليد پوشش نامه و تو  آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي با تنظيم آيين       . كمبود فضاي سبز استاندارد مواجه هستند     
هاي سبز بـر روي گاراژهـا و        پوشش. روددر آمريكا نيز همين روند پيش مي      . ها به مجاري فاضالب جلوگيري كنند     از هجوم سيالب  

تواننـد  هايي همچـون سـازمان آب و فاضـالب مـي    هاي مشوق براي كاهش ماليات باران و سازمان       ها و همچنين وجود برنامه    ايوان
        هـا ها در جامعـه باعـث تـرويج اسـتفاده از ايـن بـام          كار بردن اين سياست   به. هاي سبز اختصاص دهند   اي را براي تأسيس بام    ودجهب

         تـوان ايـن امـر را قـانوني كـرد؛           هاي خاص كه ايجاد بام سبز در آنها الزم است مـي           عالوه بر اين با قانونگذاري در مكان      . گرددمي
  : هاي سبز بصورت قانون درآيدگردد در موارد زير نصب بامال پيشنهاد ميطور مثه ب
  .اندهاي قديمي را تصرف كردهكساني كه زمين آنها قبالً كاربري سبز داشته يا باغ -
 نواحي داراي بحران آلودگي مانند ميدان فاطمي -

 . هاي مسير اتوبان كرج به تهرانند عمده كارخانههايي كه آالينده محيط هستند، مانها و كليه ساختمانها، كارگاهكارخانه -

 هاي مرتبطهاي متولي فضاي سبز، محيط زيست و سازمانها و تأسيسات وابسته به سازمانكليه ساختمان -

 هاي دوستداران محيط زيست هاي برتر بام سبز يا تشويق انجمنهاي ويژه همانند انتخاب طرحاهداي حمايت -

 .هاي طبقاتي در نواحي با تراكم باال كه با كمبود فضاي سبز استاندارد مواجهندي و اجراي پاركايجاد زمينه براي طراح -

توجـه بـسيار     دليل شرايط متحول جهان مورد     جهاني دوم به   ويژه پس از جنگ    المللي به هاي بين سازمان :الملليهاي بين سازمان
هاي مختلف جهان شكل گرفتنـد و در  عرصه وظايف مشخص، در  اهداف والمللي متعدد و متنوعي، باهاي بين سازمانه وقرار گرفت

 بـه  هاي گذشته ازطريق نهادهـاي وابـسته،  متحد كه در طول دهه ملل سازمان .محوري داشت اين ميان سازمان ملل متحد نقشي
هـاي  ، در زمينه تكوين انديشهسوم دنبال كرده بود رشد اقتصادي و توسعه را در كشورهاي جهان» برنامه توسعه سازمان ملل«ويژه 

دنياي آينـده كـه در پرتـو رونـد      اندازي بهالمللي با چشمهاي بينسازمان .جهاني نقشي اساسي يافت جديد نيز با حضور كارشناسان
 يسـازي بـراي چـالش نـوين تحركـ     در عرصه ظرفيت و كشور ما نيز د داشتنكنندگي بيشتري خواهها تعيينجهاني شدن نقش آن   

  هـاي ضـروري ماننـد      تواند در زمينه توسـعه تكنولـوژي      المللي مي هاي بين  و با تقويت ارتباطات با سازمان      ريزي كرده را برنامه  ديگر
 .سبز نقشي مهم ايفا كنندبام
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ايـن   .هاي دوران جديـد اسـت     ويژگي المللي از هاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين       تحرك سازمان  :هاي غيردولتي سازمان
 عنـوان پاسـخي مـسئوالنه از       كننـد، بـه   صورت مستقل فعاليت مي    تخصص و به   و كه با تنوع در شكل     كلهاي داوطلبانه مردمي  تش

دولتـي، در   هـاي غيـر  سـازمان  .زنندهاي مختلف دامن مياجتماعي به تحرك در زمينه هاي حياتعرصه مردم با مشاركت در سوي
هـاي  بندهاي فعاليـت  و بودن از قيد ها، به جهت آزاداين سازمان. عهده دارند بر ي و تحقق دموكراسي مشاركتي نقشي حياتتشكيل

المللـي،  مردمي كه در همه سطوح بين هايسازمان. اندپايدار يافتههاي بسيار مساعدي براي مشاركت در مناظره توسعهرسمي زمينه
          . (Cruikshank, 2006, 7). ع و متنـوع خـود را سـامان دهنـد    گسترده ارتبـاط وسـي   ايكنند، قادرند در شبكهملي و محلي فعاليت مي

مسائل   وسعت و گوناگوني مباحث و،جهت توانمندي بالقوه و بالفعل خود و نيز به دليل پويايي هاي غيردولتي بهسازماندر كشور ما 
دليل ابتكـارات و  پايدار، به رسد عرصه پوياي توسعهميبه نظر  .اند در اين زمينه اعتبار و منزلت ممتازي يافته،مطرح در توسعه پايدار

 هـا بـه مـدد ايـن امكانـات      سازمان اين .هاي جديدي دست يافته استاند، به ظرفيتاين گروهها خلق كرده اي كهامكانات گسترده
  )2 جدول (.كنند نتيجه كارآمدي خود را تضمين صورت مستقل تثبيت و در  تداوم حيات خود را بهتوانندمي

  

  گاننگارند: مأخذ                                                 عامالن توسعه پايدار و نحوه اثرگذاري آنان در روند توسعه سامانه بام سبز -2جدول 
 

 عامالن توسعه پايدار
 

 نحوه تأثير در سامانه بام سبز
ترين عاملعنوان مهمها بهتحرك و حمايت دولت پايدارتوسعه    
پايدار در تمامي سطوحهاي توسعهرعايت مؤلفه هاگذاريها و سياستبرنامه   

 افزايش اطالع رساني عمومي در زمينه توسعه پايدار
هاي انجام گرفته در جهت توسعه پايدارهاي تشويق و حمايت از پروژهسياست  

 دولت 1

محيطي و انسانيهاي متناقض اصول زيست هاي تنبيه در مورد پروژهسياست  
روند جهاني شدندر پرتو كنندگي بيشتر نقش آنها تعيين الملليسازمانهاي بين 2  المللي وابسته بهساير نهادهاي بين و يونسكو  مللسازمان   

ح سط وبا تنوع در شكل تشكلهاي داوطلبانه مردمي  تخصص 
 گروههاي شهروندي داوطلب

معه اطالعاتيگسترش جا  سازمانهاي غيردولتي 3 

ها و آحاد مردمآگاهي ملتافزايش   
  

  و سامانه بام سبزپايدار اركان توسعهارتباط 

  )3جدول  (.پايداري اجتماعي است زيست، پايداري اقتصادي وپايدار داراي سه اصل پايداري محيطتوسعه
بـدون آن كـه منـابع طبيعـي دچـار       دي اسـت به معناي حفظ و ارتقاي وضعيت فعلي اقتـصا پايداري اقتصادي  :پايداري اقتصادي

  . و با عدالت و كارآيي همراه باشندشدهموجب رشد جامعه  هاي اقتصادي بايدتخريب شود كه در اين راستا فعاليت
 هـاي اشـعه  برابـر  در محافظـت  دليـل ه ب ؛كندمي پيدا افزايش  سبزبام  به كمككاريعايق عمر :نوسازي و تعمير هزينه كاهش. 1

  طبقـه در تهـران  4 در يك ساختمان عمـومي  سبز بام اگر كه شودمي داده احتمال دماييي هاتفاوت و طوفانها تگرگ، ،فرابنفش

   9.كند عمر بيشتر يا سال 40 اندازه به كاريعايق شود نصب
 فارنهايـت  درجـه  95 به هوا دماي كهزماني گرم هواي در .دندهمي كاهش را ساختمان انرژي تبادل سبز هايبام :انرژي توليد. 2

 دمـاي  افـزايش  ؛دارد مـستقيم  تـأثير  ساختمان بيرونو  داخل در باال دماي اين. رسدمي فارنهايت درجه 175 به بام دماي رسيده،

 خنـك  براي يبيشتر تهويه  هممانتساخ درون. كندمي تسريع را شودمي اوزون اليه كاهش به منجر كه شيميايي واكنش بيرون

 بـه  تبخيـر  طريـق  از را خـاك  رطوبـت  و حـرارت  گياهان .گرددمي انرژي بيشتر مصرف به منجر كهه شد تفادهاس ساختمان كردن
 را گرما انعكاس ساختمان داخل شدن خنك و كاهش .گرددمي ساختمان شدن خنك به منجر روند اين كه دنكنمي تبديل رطوبت
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 يك متوسط طوربه .دارد زيرين هاياليهرطوبت  ميزان به يبستگ گرما دادن دست از سرعت سرد هواي و آب در .دهدمي كاهش

        نـاچيز  آن عـايق  ارزش باشـد  يسخـ  اليـه  كـه  هنگامي دارنم خاك در .دهدمي افزايش را كاريعايق درصد 25گسترده  سبز بام
با توجه به اينكه بخش عمده كشور ما در ناحيه گرم و خشك است بـازدهي انـرژي ايـن سـامانه      .)(Szewczyk, 2003, 30 گرددمي

  .باشدمورد توجه مي
 ديگري زمان در  همآب بقيه و دهدمي درصد كاهش 50 تا 10 ميزان به را آب زايده و كشيزه سبز بام سامانه: هاسيالب مهار. 3

 عمـق كـم  مجراهـاي  از آب درصـد  30 حدود .دهدمي كاهش را فاضالب مجراهاي ايههزينه سبز بام از استفاده. گرددمي خالي

 از بالفاصـله  درصـد 40 نزديـك  و كنـد مي پيدا راه ترعميق آبراههاي به و شده تصفيه بقيه درصد 30 و كندمي سيراب را گياهان

 زمين ريزدمي هاجنگل و زمين بر باران كههنگامي .ماندنمي باقي زمين بر چيزي و كندمي پيدا راه اتمسفر به گياهان تبخير طريق

 هـا پوشش درصد 100 تا 75 ،خيابانهاست و مانهاتساخ شامل كه شهرها در. كندمي حركت خود طبيعي چرخه در و كردهن خراب را
 زمـين  ميـق ع و عمـق كـم  مجراهـاي  بـه  درصد 5 حدود فقط .كننده استتخريب يمتفاوت صورتبه باران وآب بوده نفوذغيرقابل

 متعـادل  بـراي  .گرددمي لزاي و ماندمي شناور زمين روي ر ببقيه درصد 75 و شودمي تبخير گياهان طريق از درصد 15 و رسدمي
 هدايت نهرها سويبه و شودمي كشيزه آب اضافه موارد از بسياري در و دشومي استفاده فاضالب پرهزينه سامانه از امر اين كردن

     بـاقي  آن خـاك  و سـبز  بـام  در آب از درصـد  75 حـدود  متوسـط  طور به. كندمي آلوده را هارودخانه آب هااضافه اين كه گرددمي
 شـوند، مي آب اشباع از هاچمن كهيزمان. افتدمي باران از بعد هاساعت اتفاق اين كه شودمي سرريز آب از درصد 25 حدود ؛ماندمي
 را آب و انداخته دام به را اجزا ديگر و برگها رسوبات، خاك .كندمي پيدا انتقال كشيزه به و دهش تصفيه خاك ميان از آرامي به آب
  .بخشدمي بهبود كند پيد انتقال ديگر مكاني به اينكه از قبل

 از سرريز هك بزرگ شهرهاي در امر اين كه د،نكنمي فراهم هافعاليتانجام  براي را اضافي فضاي سبز هايبام :مكان از استفاه. 4

با توجه به گراني زمين در تهران اين مورد مزيت بسيار مهمي در استفاده از . باشدمي ضروري هستند ماشين و جمعيت ،هاساختمان
  .باشداين سامانه مي

توسـعه  گونه كه گفته شد، هدف توسـعه پايـدار،           همان .اصلي توسعه پايدار هستند    انسان و جوامع انساني محور     :اجتماعيپايداري  
اهدافي نظيـر هويـت فرهنگـي،     در توسعه اجتماعي بر. جانبه بدون توسعه اجتماعي ممكن نخواهد بوداست و توسعه همه جانبههمه

پـس  . شودجايي اجتماعي تأكيد ميبها و امكان جاتوانمندسازي انسان همبستگي اجتماعي، توسعه تشكيالتي، مشاركت شهروندان،
زيـست   جـز بـا حفـظ محـيط     اي پويا و ماندگار است كه اين امرپايدار دستيابي به جامعه هدف توسعهتوان گفت كهطور كلي ميبه

 عمـومي  سـبز  هـاي بـام  در .شودمي شغلي هايفرصت ايجاد باعث ساخت بام سبز .(Del Barrio, 1998, 242) ممكن نخواهد شد

 بـالغ  افراد كنند، بازي توانندمي هابچه شده سبز هايبام در .آيدمي بوجود ساختمان ساكنين بين اطالعات و فرهنگ تبادل امكان

 بـر  عـالوه  تـوانيم مـي   كنـيم بيشتر فكـر  كه صورتي در و نداستراحت كن آن شده گلكاري و سبز هايكنج در پيران و كنند ورزش
  .م كنيبيشتري هايها استفادهبامت پش از گذراندن وقت خواندن، گردش، مانند تفريحاتي
 هاي تجديدناپذير، جلوگيري از اتـالف  بر كاهش استفاده از منابع طبيعي و انرژييمحيط زيستيپايدار :يمحيطزيست يپايدار

استفاده از مواد قابل بازگشت به طبيعت و كاهش  منابع انرژي، كاهش توليد پسماندها و تأكيد بر استفاده مجدد و بازيافت پسماندها،
 ارتباط با معماري در» پايداري محيطي«پايدار،  در راستاي تحقق اهداف توسعه .كندتأكيد مي رزيها در صنايع و كشاوتوليد آلودگي

  .انديـشي واداشـته اسـت     انداختـه اسـت معمـاران را بـه چـاره           محيطي كه آينده بشر را به خطـر       مسائل زيست  اهميت زيادي دارد و   
(Elliott, 2006, 98) توجه به استفاده از منابع تجديدپذير : طور خالصه شامل موارد زير است توان گفت كه اصول توسعه پايدار به مي

توجه  ،هاي آيندهنسل توجه به، هاي فسيلي مثل سوختاليندههاي تجديدناپذير و آاز انرژي استفاده كمترد، مثل انرژي خورشيد و با
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انـد   شهرسازي پايدار شده صدد تعريف معماري و  اين اصول، معماران و شهرسازان دربهبا توجه . به محيط زيست و كاهش آلودگي
ها، توجه بـه محـيط زيـست شـهري،          عمل آمده كه در اكثر آن     پايدار به  هاي زيادي از معماري و شهرسازي       كه در اين راستا، تعريف    
اهاي سـالم خواهـد بـود كـه فـض          شـهري . اي داشـته اسـت      كمتر شهرها، اهميت ويژه    اكولوژيك و آلودگي   ايجاد شهرهاي سالم و   

هاي  ها و چرخه داده شود و در آن به محيط زيست، پاكيزگي هوا، اكوسيستم   ها و فضاهاي سبز، اختصاص      توجهي از آن به پارك    قابل
ي و يحفظ پاكيزگي، بـر زيبـا   برسبز وسيع در شهرها، عالوه ها و فضاهاي ايجاد پارك. ديگر اهميت داده شده باشد زيستي موجودات
  )3 شكل(. آوردميمحيطي را نيز در شهر فراهم   جانداران زيست  و زمينه زندگي انواعدهافزوطراوت آنها نيز 

  
  
  
  
  
  
  

  

 بـراي بخـشيده و مكـاني را    بهبـود  را هـوا  كيفيـت  سبز هايبام ؛هستند طبيعت و سبزي مانع معموالً شهرها :شهري اكولوژي. 1

 شهر محدود درختان و باشدمي خشك و گرم معموالً بزرگ ايشهره داخلي هوا. كنندمي فراهم شهر به جانوري حيات بازگشت

 داراي بيرونـي  محيط در هم داخلي محيط در هم هوا كيفيت .دارند نگه تازه و خنك را آن تا برسانند شهر به كافي آب توانندنمي

 يسـبز بـام از  كانـادا  در وتلگـراف  تلفـن  شـركت  .شودميأمين ت پوشش مناسب دماي وسيلهبه بيرون يهوا كيفيت .است اهميت
در گـام نخـست    .(Banting, 2005, 55) كندمي فراهم  راشركت اين حساس كامپيوترهاي مورد نياز رطوبت كه است كرده استفاده

  .استفاده از اين سامانه در كشور بايستي به ايجاد يك منطقه سالم در سطح يك محله اكتفا نمود
 بوسيله را اقليم خرد بامها اين .ندنكمي تصفيه را خطرناك مواد و غبار و گرد ذرات سبز هايبام :دود و غبار و گرد ذرات كاهش. 2

هـاي آلـوده در مراكـز تهـران ماننـد ميـدان        مكان)(Johnston, 2004, 122 .دبخشنمي بهبود محيط هواي كردن مرطوب و خنك
  .آورندتوانند بستر مناسب جهت استفاده بيشتر از اين مزيت را فراهم انقالب مي

       عـايق  صـدا  برابـر  در بـل دسـي  8 را تـا  ساختمان و  كردهجذب را آنصدا، انعكاس جايبه سبز هايبام :صوتي لودگي آكاهش. 3
  .اي در نزديكي يك بزرگراه باشدبراي استفاده بيشتر از اين مزيت بايستي مكان انتخابي محله(Hancock, 2006, 211). دنكنمي

          وسـيله بـه  كـه  را طبيعـي  هـاي زيـستگاه  يودحـد  تـا  دنتوانمي طبيعي هايبام :پرندگان و حيوانات براي يطبيع هايزيستگاه. 4
ايـن  . انتخاب نوع حيوانات بايستي بر اساس فرهنگ ما صورت گيـرد . ندنك فراهماست  رفته بين از هاساختمانسخت  هايپوشش

 توجه به انتخاب نوع گياهان حشرات موذي دور شده و حـشرات و پرنـدگان   گرفت بدين صورت كه باعمل در باغ ايراني صورت مي 
  .شدندمورد عالقه به باغ جذب مي

 كـشي زه بـراي  استرنپلي و اتيلنپلي الستيك،و  بام  براي بسترخاكو  گياه ،رس خاك، آجر :كيفيت با پذير چرخه مصالح از استفاده. 5
  .كندمي توسعه پايدار و نمود آن در طراحي پايدار و سامانه بام سبز را توصيف به طور خالصه اركان 3جدول . هستند مناسب

  
  
  

  

نگارندگان: مأخذ                    اف در بام سبز اندازهاي اطر استفاده از چشم-3شكل  
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  گاننگارند: مأخذ                                                                             اركان توسعه پايدار و نمود آن در طراحي پايدار و سامانه بام سبز-3جدول 
 نمود در سامانه بام سبز نمود در طراحي پايدار اركان توسعه پايدار

 حفظ و ارتقاي وضعيت فعلي اقتصادي بدون تخريب منابع طبيعي پايداري اقتصادي 1 ساخت بام سبز متناسب با اهداف اقتصادي خاص
 ساخت بام سبز متناسب با كاربري خاص

يت مناسب براي زندگي فرديايجاد محيط با كيف توجه به انسان و جامعه  
 پايداري اجتماعي 2 ايجاد فضا براي تعامل اجتماعي ساكنين ساختمان افزايش همبستگي اجتماعي و مشاركت عمومي

 طراحي بر اساس هويت ايراني مانند باغ ايراني توجه به هويت فرهنگي
هاي تجديد ناپذيركاهش استفاده از منابع طبيعي و انرژي جويي در مصرف انرژي سرمايش و گرمايشصرفه   

جويي در مصرف انرژي سرمايش و گرمايشصرفه جلوگيري از اتالف منابع انرژي  
هاذخيره سيالب كاهش توليد پساماندها و تأكيد بر استفاده مجدد و بازيافت پساماندها  

 ايجاد عايق صوتي
پايداري زيست  3

 محيطي
هاكاهش آلودگي لق در هواتصفيه آب و هوا و جذب ذرات مع   

          هـاي  هاي يك بام معمـولي مقايـسه شـود؛ بلكـه ايـن مقايـسه بـا هزينـه                  هاي طراحي و اجراي يك بام سبز نبايد با هزينه         هزينه  
هـاي فـردي و اجتمـاعي ناشـي از     ها؛ آسيبآور ناشي از آلودگي آب، هوا و محيط؛ امراض و مرگ و مير ناشي از اين آلودگي                سرسام

هاي سنگين استفاده از سوختهاي فسيلي رو بـه پايـان، تـأثيرات عميـق               هزينه. سبز در محيط مصنوع بايد صورت گيرد      نبود فضاي   
         هـاي كنتـرل آبهـاي سـطحي،       هـا، هزينـه   گرفتگـي روحي شهرها، مسائل ناشي از سـيالبها و آب        روانشناختي ناشي از نازيبايي و بي     

  .هاي فوق بايد اضافه نمودچندباره بامهاي سياه سنتي را به هزينههاي ناشي از عايقكاري و اجراي هزينه
  

  اصول طراحي پايدارسامانه بام سبز در قالب 
 انـسان زمـاني از     تعريف فعاليـت   آينده، با اين   نسل شكل براي  گذاردن زمين به بهترين    ست از باقي   ا محيطي عبارت  ايده پايداري   

 حفظ محـيط  پايداري محيطي با هدف .طبيعي اجرا شود تنزل محيط طبيعي يا منابع تقليلبدون  محيطي پايدار است كه بتواند نظر
اسـتفاده از    وها بر سالمت انـسان  توليد تأثيرگذارنده كاهشط، كاهش اتالف و پخش انرژي در محي: زيست بر موارد زير تأكيد دارد

جزيي كوچـك از طبيعـت پيرامـوني     ستوار است كه ساختماناصل طراحي پايدار بر اين نكته ا. تبازگشت به چرخه طبيع قابل مواد
 :طور كلي اصول طراحي پايدار عبارتند است ازبه .حيات قرار گيرد بايد بعنوان بخشي از اكوسيستم عمل كند و در چرخه است و

ا محل را از نظـر ميـزان        در طراحي سامانه سبز محلي نيز بايد ابتد        ،شود  طراحي پايدار با شناخت از مكان مطرح مي        :شناخت مكان 
هـاي اقليمـي و مكـاني در    با توجه به تفاوت) 4جدول . (تجزيه و تحليل كنيم... سيالب، جهت تابش، سيماي محله، ميزان آفتاب و     

تهران كه به علت وسعت شهر و گستردگي آن از كوهپايه تا دشت تشديد شده است، اين الگو بايد براي هر چنـد منطقـه مـشابه در                  
 .ورت جداگانه طراحي شودتهران بص

عبـارتي  سـازد و بـه      ديگري فراهم مي    غذا را براي   ، توليد يك ارگانيسم   ؛در طبيعت اتالفي وجود ندارد     :شناخت فرآيندهاي طبيعي  
ود را  ها احترام گذارده و با طرحي كه بتواند خـ           فرآيندهاي زنده به نياز گونه     كار با وسيله  ما ب . اي دارند   هاي طبيعي چرخه بسته     سيستم

باشد هواي شهرهاي بزرگ مانند تهران معموالً گرم و خشك مي .دهيم چرخه طبيعت قرار دهد، طراحي را به زندگي بازگشت مي در
  بام سبز گسترده مورد نظـر خـرداقليم را         . را خنك و تازه نگه دارند      توانند آب كافي به شهر برسانند تا آن       و درختان محدود شهر نمي    

 .دهندبخشند و همچون فيلتري آلودگي هوا را كاهش ميمرطوب كردن هواي محيط بهبود ميوسيله خنك كردن و ه ب

تأثيرات منفي محيطـي   .طراحي پايدار كوششي جهت شناخت از تأثيرات محيطي با ارزيابي سايت است          : محيطي شناخت تأثيرات 
         بزرگتـرين نگرانـي در   .ايـدار تخفيـف پيـدا كنـد    انتخـاب مـصالح پ   تواند با كارآيي انـرژي تجديدپـذير، تكنولـوژي سـاختارها و     مي

چنيني گام بلنـدي را در جهـت تخفيـف           هاي اين شهرهاي عظيم همچون تهران تأثيرات محيطي شهرنشيني است كه سامانه         كالن
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وجـه بـه    با ت . هاي اكولوژيكي بديهي است   هآلودگي روزافزون ابرشهر تهران و نيازهاي عمده شهر به پروژ         . دارنداين اثرات سوء برمي   
محيطي بام سبز به عنوان دليل اصلي ضرورت اجراي بـام سـبز در              گراني زمين و كمبود فضاي سبز شهري در تهران مزاياي زيست          

در واقع بام سبز اگر در سطح كالن ايجاد شود بخشي از نيـاز شـهر                . آيد، اگرچه ميزان كمي آن مشخص نيست      تهران به حساب مي   
  .مودبه فضاي سبز را تأمين خواهد ن

آن  برند و يـا در      كار مي هرا ب  ها، مذاهب و عادات مردمي كه آن      ها، نسل گستره وسيعي از فرهنگ    طراحي پايدار بايد   :شناخت مردم 
 با توجه به اينكه شكست يا موفقيـت  .جامعه است شوند را مورد توجه قرار دهد و اين نيازمند حساسيت به نيازهاي مردم و ساكن مي
 مقبوليت اجتماعي و فرهنگي است، اولين گام در اجراي اين سامانه در كشور شناخت فرهنگ مردم به خصوص                   اي در گرو  هر پروژه 

در بحـث ايجـاد راهكارهـاي الزم بـراي ايجـاد جـذابيتهاي              ) 4جـدول   . (اي است كه قرار است اين سامانه در آنجا اجرا شـود           محله
توان در جهت ايجاد مكاني براي اسـتراحت و ورزش، محلـي بـراي               مي فرهنگي و بهبود منظر شهري بوسيله بامهاي سبز در تهران         

  .هاي بزرگ اقدام نمودها و جلسات در آپارتمانهاي گرم تابستان، محل مالقاتگذراندن شب
  

  گاننگارند: مأخذ                                                    طراحي پايدار در راستاي اهداف توسعه پايدار                        -4جدول 
 

 طراحي پايدار در راستاي اهداف توسعه پايدار
 

 طراحي معماري بر اساس طراحي پايدار

امكانات  بيشتر كار كردن و كمترين استفاده ازتأكيد بر  
 فضاها و تهويه مطبوع توجه به طبيعت، نورگيري مناسب

هاي باالي كيفيت، امنيت و آسايشدستيابي به استاندارد  
بلندمدتدر هاي اكولوژيكي  بهبود سالمت انسان و نظام  

 كمترين لطمات به محيط پيرامون

 كيفيت اساس طراحي پايدار 1

گيري از تجربيات گذشتگان در بهبود كيفيت بهره  معماري 
ها  دسترسي شدن آسانو محافظت محيطي :شناخت مكان  

  و استفاده از فضاي سبز در ساختمانطبيعتطراحي هماهنگ با 
  چرخه طبيعتدرطرح دادن بازگشت به زندگي با قرار 

 شناخت تأثيرات محيطي با ارزيابي سايت
 اصول طراحي پايدار 2

  فرهنگها، نسلها، مذاهبهمه  وحساسيت به نيازهاي جامعه
بومي مناطق هاي توجه به سنت  

ياه از الگوگيريبهره  طبيعي براي ساخت 
هاالهام از اكوسيستم هاي ساختماني در سيستم   

امكانات بيشتر كار كردن و كمترين استفاده از  
عنوان راهنماطبيعت به 3  

  روغن گياهي و خورشيدمانند تجديدشونده استفاده از انرژي
  
  

  گيرينتيجه
 .باشـد  ن سطح كيفيت زندگي براي آيندگان مـي  هدف از آن باال برد كهاي است كيفي و متوجه كيفيات زندگي توسعه پايدار توسعه

 تنهـا در صـورتي     .  پايـداري اجتمـاعي     و پايداري اقتصادي ،  پايداري محيطي : در سه حيطه داراي مضامين عميقي است       پايدار توسعه
 توسـعه پايـدار و در       هـاي كـالن   هاي سبز استفاده نمود و به پايداري و دوام آن اميدوار بود كه در قالب برنامه               توان از مزاياي بام   مي

شهر تهران انتخاب نمود و سـامانه       اي را در مراكز شهري كالن     توان محله به عنوان مثال مي   . شاخه سامانه سبز پيگيري و اجرا شود      
  )5جدول . (سبز را در آن اجرا كرد
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  گاننگارند: مأخذ                                                                                                  اي از معماري پايدار عنوان شاخه بهسبز هايبام -5جدول 

 تحليل كمي اي از معماري پايدار؛ شاخهسبز بام  اهداف معماري پايدار

 تگرگ، فرابنفش، هاياشعه ابربر در محافظت دليلهب بيشتر يا سال 40 اندازه به كاريعايق عمر افزايش  كاهش هزينه تعمير و نوسازي
  نوسان دما و هاطوفان

  گسترده سبز بام يك وسيله بهكاري عايقيدرصد 25 افزايش  توليد انرژي
  درصد 50 تا 10 ميزان به را آب زايده و كشيزه كاهش

  هاي آبيمهار طوفان  تبخير درصد40 و تصفيه درصد 30 ،گياهان  كردنسيراب آب درصد30
  فاضالب پرهزينه سامانه از استفادهكاهش 

  اهداف اقتصادي  1

  فعاليتهاانجام  براي را اضافي فضايتأمين   استفاده از مكان
  افزايش كيفيت آب و هواي شهر  بهبود اكولوژي شهري

 مرطوب و خنك بوسيله بهبود خرداقليم
  دود و غبار و گرد ذرات كاهش  هوا كردن

  بلدسي 8  به ميزانصدا برابر در ساختمانكردن عايق   صوتي ودگيل آكاهش
 و حيوانات براي طبيعي زيستگاههاي

 هازيستگاه طبيعي براي پروانه  پرندگان

  براي بستر خاكو  گياه ،رس خاك ،آجر

اهداف   2
  اكولوژيكي

  كيفيت با پذيرچرخه مصالح از استفاده
  كشيزه براي استرنپلي و اتيلنپلي، الستيك

  براي همه گروهها استراحت و ورزش ،بازي تأمين فضاي  اطالعات و فرهنگ تبادل امكان  اف اجتماعياهد  3  ايجاد شغل براي ساخت و يا كاربري روي بام  شغلي هايفرصت و پتانسيل ايجاد
 هايگروه براي آموزشي بزرگ ابزارتأمين   اهداف علمي  4  ارسامكان آموزش فيزيولوژي گياهان در بام مد

  صورت عمليامكان انجام پروژه به  مختلف
هاي سبز در تهران بايد در قالب الگوهـاي توسـعه پايـدار و ضـوابط كـالن بـراي آن               هاي سياه موجود به بام    در راستاي تبديل بام     

همچنـين  . اجراسـت ريزي و   هاي جامع ديگر براي شهرها قابل برنامه      ريزي نمود و بدين ترتيب اين الگوي جامع همانند طرح         برنامه
  ::موارد زير را نيز بايد در نظر داشت

 .توان سود برداز الگوهاي جامع موجود در كشورهاي پيشرفته در اين زمينه و سابقه آنها مي -

 .هاي متبوع در دستوركار قرار گيردهاي بلند مدت دولت و سازماناين الگو بايد در برنامه -

اني در تهران كه به علت وسعت شهر و گستردگي آن از كوهپايـه تـا دشـت تـشديد                    هاي اقليمي و مك   با در نظر گرفتن تفاوت     -
 .شده است، اين الگو بايد براي هر چند منطقه مشابه در تهران بصورت جداگانه طراحي شود

هـاي  ندر طراحي الگوي جامع بايد اهداف و فوايد اساسي مورد انتظار از بام سبز در هر ناحيه با نتايج امكـان سـنجي سـاختما            -
هاي سبز و   موجود در آن تركيب شده و با توجه به آن اقدام به تدوين استانداردهايي نمود كه در آن به چگونگي طراحي و اجراي بام                       

 .نوع مواد بكار رفته پرداخته شود

شناسـي،  الگوي جامع بايد توسط متخصصين امر تهيه شده و بصورت كامالً علمي شامل استانداردهاي معمـاري، سـازه، گيـاه                    -
 .شناسي، شهرسازي، منظر و فضاي سبز باشدمحيط زيست، آب

تـوان در  هاي سبز در تهران ميهاي فرهنگي و بهبود منظر شهري بوسيله بامدر بحث تدوين راهكارهاي الزم براي ايجاد جذابيت       
هـاي  قاتها و جلسات در آپارتمان    هاي گرم تابستان، محل مال    جهت ايجاد مكاني براي استراحت و ورزش، محلي براي گذراندن شب          

هاي سبز بر سيماي شهري عبارتند از بهبود نماي شهري  تأثير بام . ها و مراسم اقدام نمود    بزرگ، مكاني مناسب براي برگزاري جشن     
ب، ها، بهبود خط آسمان شـهر بـا طراحـي مناسـ           بخصوص در نواحي با آلودگي باال و پوشاندن قسمتي از نماي دود گرفته ساختمان             

هـاي گرمايـشي و     ها از جمله اتاقك و تجهيزات آسانسور، دودكش و تجهيـزات مربـوط بـه سيـستم                پنهان كردن نازيبايي ساختمان   
  .هاي ضعيف و نازيبا در عمده ساختمانهاي تهران اين امر بسيار مفيد خواهد بودسرمايشي با توجه به طراحي
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هايي كه قبالً كاربري سبز داشـته، نـواحي داراي          صورت قانون درآيد مانند زمين    ي سبز ب  هاگردد در مواردي نصب بام    پيشنهاد مي    
هايي كـه آالينـده محـيط هـستند، كليـه سـاختمانها و تأسيـسات وابـسته بـه                    ها و كليه ساختمان   ها، كارگاه بحران آلودگي، كارخانه  

هاي برتر بام سبز يـا       ويژه همانند انتخاب طرح    هاي مرتبط، اهداي حمايتهاي   سازمانهاي متولي فضاي سبز، محيط زيست و سازمان       
هاي دوستداران محيط زيست، ايجاد زمينه براي طراحي و اجراي پاركهاي طبقاتي در نـواحي بـا تـراكم بـاال كـه بـا           تشويق انجمن 

عالوه بـر   . گرددها مي مها در جامعه باعث ترويج استفاده از اين با        كار بردن اين سياست   به. كمبود فضاي سبز استاندارد مواجه هستند     
       توان اين امـر را قـانوني كـرد؛ بطـور مثـال پيـشنهاد         هاي خاص كه ايجاد بام سبز در آنها الزم است مي          اين با قانونگذاري در مكان    

  : هاي سبز بصورت قانون درآيدگردد در موارد زير نصب باممي
  .اند قديمي را تصرف كردههايكساني كه زمين آنها قبالً كاربري سبز داشته يا باغ -
 نواحي داراي بحران آلودگي مانند ميدان فاطمي، ميدان انقالب  -

 . هاي مسير اتوبان كرج به تهرانهايي كه آالينده محيط هستند، مانند عمده كارخانهها و كليه ساختمانها، كارگاهكارخانه -

 هاي مرتبطسبز، محيط زيست و سازمانهاي متولي فضاي ها و تأسيسات وابسته به سازمانكليه ساختمان -

 هاي دوستداران محيط زيست هاي برتر بام سبز يا تشويق انجمنهاي ويژه همانند انتخاب طرحاهداي حمايت -

 .هاي طبقاتي در نواحي با تراكم باال كه با كمبود فضاي سبز استاندارد مواجهندايجاد زمينه براي طراحي و اجراي پارك -

هـاي يـك بـام معمـولي        سبز نبايد بـا هزينـه     هاي طراحي و اجراي يك بام      اين نكته اساسي توجه شود كه هزينه       در مجموع بايد به   
آور ناشي از آلودگي آب، هوا و محيط؛ امراض و مـرگ و ميـر ناشـي از ايـن     هاي سرساممقايسه شود؛ بلكه اين مقايسه بايد با هزينه      

هـاي سـنگين اسـتفاده از    هزينـه . نبود فضاي سبز در محيط مصنوع صـورت گيـرد    هاي فردي و اجتماعي ناشي از       ها؛ آسيب آلودگي
     هـا و   روحـي شـهرها، مـسائل ناشـي از سـيالب          هاي فسيلي رو به پايان، تأثيرات عميق روانشناختي ناشي از نازيبـايي و بـي              سوخت

         هـاي سـياه سـنتي را بـه         بـاره بـام   راي چنـد  كـاري و اجـ    هاي ناشي از عايق   هاي كنترل آبهاي سطحي، هزينه    ها، هزينه گرفتگيآب
تواند صورت گيرد كـه ايـن موضـوع را در           تحقيقات و مطالعات ديگري در مورد سامانه بام سبز مي         . هاي فوق بايد اضافه نمود    هزينه

 اقـدام شـود؛ ايـن    ها دنبال نمايد و بدين ترتيب در جهت رفع نـواقص ايـن سـامانه و توسـعه آن در كـشور         ها و تخصص  ساير رشته 
هاي معماري، معمـاري منظـر، محـيط زيـست، شهرسـازي، مهندسـي              هاي زير و در رشته    تواند در ارتباط با سرفصل    موضوعات مي 

  :آبياري، مهندسي سازه، مهندسي كشاورزي مورد توجه قرار گيرد
  اجراي بام سبز بر اساس نيازهاي ساختمان -
 )در بخش محاسبات ساختمان(با زلزله هاي داراي بام سبز در ارتباط بررسي سازه -

 )در بخش مهندسي آبياري(مديريت آبياري بام سبز در جهت كاهش مصرف آب  -

 سازي اقتصادي بام سبز متناسب با نيازهاي جامعه چگونگي بهينه -

 )در بخش شهرسازي(هاي سبز در سطح كالن از منظر شهري طراحي بام -

  )در بخش محيط زيست و مهندسي كشاورزي(اقليم و ساختمان طراحي كاشت بام سبز و گياهان متناسب با  -
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