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 شهروندانی روحیهبهبود  و سبز در ارتقای کیفیت محیطهای بررسی نقش بام

 )نمونه موردی: شهر شیراز(

 

 نگین دوج 

  ارشد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران.دانشجوی کارشناسی
Negin_dodge@yahoo.com 

 

 منا صالحی

 ارشد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران.دانشجوی کارشناسی
 Mona.salehi1989@yahoo.com 

 

 

 :چکیده
 

زیست باعث باشند که عالوه بر تأثیرگذاری بر محیطزندگی و فعالیت انسان نه تنها، بخش مهمی از محیط میشهرها به عنوان مکان 

گردند. بنابراین وجود فضاهای طبیعی در شهرها از عوامل مؤثر در تضمین بهبود کیفیت زندگی، احساسات و تصورات مردم نیز می

 مناسب حلی راه عنوان به هابام باغ یا سبز هایبام به ایجاد دور هایگذشته زا بشرسالمت روحی و روانی ساکنان آن خواهد بود. 

 آن پراکنش و توزیع که هایی استکاربری جمله از سبز است. بام آورده روی انداز شهری چشم تغییر و طبیعت با دوباره آشتی برای

کیفیّت  ارتقای تواند سببتا چه میزان می سبز بام توسعهدهد که نشان می حاضر پژوهش دارد.  زیادی اهمیت شهر سطح در

 تحقیق، روش لحاظ از و کاربردی هدف، لحاظ از پژوهش . اینشود شخصی زندگی و بهبود روحیه شهروندان در  زندگی، شهر

 آوریجمع و مقاالت ایاسنادی و کتابخانه هایبررسی طریق از نیاز، مورد اطالعات و هاو با استناد به داده بوده تحلیلی - توصیفی

را در روحیه، آرامش، تفکر، زیبایی  سزایی به نقش تواندمی مقیاس در قالب بام سبز  کوچک فضای سبز از گیریبهره  .استشده

 عادالنه توزیع افزایش بر عالوه توانندمی فضاها که دهدمی نشان سبز بام توسعه همچنین و کند محیط زندگی افراد و... بازی

.باشدزندگی آنان داشته شهروندان و بهبود کیفیت ادارک در تأثیر مستقیمی سبز، فضاهای  

 
  شیراز. محیط زندگی،معماری سبز، روحیه شهروندان، بام سبز،  های کلیدی:واژه
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 بیان مسئله:

های محیطی، از آلودگیمصونیت باشد و برای حفظ و حراست از منابع طبیعی جهان، اری پایدار میمعماری سبز برخواسته از معم

, 3131)تورانی,  ی بشریت کامالَ ضروری استعنوان روانشناسی محیط ( و آینده ) به ی ازن، بهداشت جسمی و روانییهحفاظت از ال

شود. لفظ با محیط کشت روینده، پوشانده می یک بام سبز، فضایی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا .(75ص. 

و یا صفحات فتوولتائیک، بکار  های خورشیدیدهند، نظیر پانلهیم معماری سبز را مدنظر قرار میهایی که مفابز گهگاه برای بامس بام

ده تواند از بام پوشینند. تنوع گیاهی چنین ساختاری میککه بر روی سطح آن گیاهان رشد می ی استماببام سبز، در واقع . رودمی

 , ان,رضوی ,غفوری پور (استراحی منظر پوشیده شدهباغ بامی باشد که با گیاهان مورد استفاده در طاز چمن مصنوعی تا 

 (313ص.1389

جان آب و خاک ظیر گیاهان و حیوانات و عناصر بیی کاملی دارد که عناصر جاندار نساختار بسته و در عین حال چرخه ،تطبیع

در عصر حاضر که پیشرفت علم و صنعت و یا  . (44, ص. 3131)شرقی,  کنندمیرژی خورشید ایفای نقش در آن به کمک نور و ان

شته تر از گذی فنون مختلف، محیط زندگی بشر را به کلی دگرگون ساخته و به مراتب خطرناکبه عبارت دیگر، فناوری و توسعه

رود هم به شدت و کمین سالمتی ماست و از طرفی متأسفانه هرچه تمدن به پیش میای در است، در هر گوشه و کنار حادثه نموده

. در این میان، پرداختن به امنیت شهرها با توجه به (93, ص. 3133)بیطرفان,  هاشود و هم بر تنوع آنتعداد حوادث افزوده می

غیر نظامی و است. شهر به عنوان مرکز تجمع افراد اخیر، بیش از پیش ضرورت پیدا کردههای های شهری در جنگاهمیت محیط

ای خواهد داشت. فضای سبز در قالب های امروزی نقش تعیین کنندهتأسیسات و تجهیزات ضروری در ادامه حیات انسان در جنگ

کیل شهری ایمن و پایدار در برابر تهدیدها کاربردهای فراوانی تواند در تشی شهر، میهای با اهمیت تشکیل دهندهبام سبز، یکی از الیه

 .(34, ص. 3151)پازوکی,  داشته باشد

 یشود، جای خالی فضاهاهای سرسبز میها و مکانمنجر به از بین رفتن طبیعی زمین به علت اینکه گسترش فیزیکی شهرها

ه در چکنند و رسبزی را با تمام وجود احساس میها همیشه شوق به طبیعت و سشود. انساناحساس میسبز طبیعی بیش از پیش 

و روشن شدن هرچه بیشتر درک  ترین هدف در این مقاله ترویجآن نیاز دارند به همین سبب اصلی بهمحیط طبیعی و یا مصنوعی 

تواند یک سری از نیازهای و سرسبز بودن خاص خود میبودن گیاهان  باشد. بام سبز به سبب داراهای قابل تکرار بام سبز میارزش

 افراد و کمبود فضای سبز جامعه را تا حدودی جبران کند.

 سوال و فرضیه:

 است: پاسخگویی به این سؤال  صددبدین عنوان، تحقیق حاضر در 

 ندگی افراد دارد؟ زهای آن نظیر بام سبز، تأثیرات مستقیمی برروی معماری سبز و زیرمجموعه چگونه

اند بر توتری میهتأثیرات قابل مالحظ، تر باشدهای سبز در شهرها بیشتر و متنوعی بامسامانهرسد که هرچه چنین به نظر می

 زندگی شخصی و عمومی افراد داشته باشد.
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 اهداف:

برروی زندگی افراد اعم از روحیه، افکار، ... ی بام سبز و معماری سبز و تأثیرات آن اهداف تحقیق بدین صورت است که سامانه

قا این فرهنگ و همچنین شاهد ارت اداری، ..... گرددها اعم از مسکونی، مورد بررسی قرار دهد و لذا سبب بهبود آن در تمامی مکان

 ایجاد گردد.مکانهایی سازگار با روحیه شهروندان  سازی نیز صورت گردد تا بر این اساس بتوان

 

 تحقیق:پیشینه 

ای تحت عنوان )بام سبز( به بررسی بام سبز و انواع آن و تمامی فواید و معایب آن در مقاله 3134زاده در سال سیدنژاد و حسین

ای تحت عنوان نژاد و فرسام در مقالههاشم. (3134)سیدنژاد , حسین زاده,   به همراه روش اجرای آن با جزئیات نیز پرداخته است

های زیست محیطی، زیباشناسی، روح و روان انسان، جایگاه بام در معماری( به بررسی بام سبز و تاثیرات آن در زمینه)نگرشی نو به 

حفظ ای تحت عنوان )معماری سبز راهکاری جهت خراسانیان و مبرقعی در مقاله. (3131)هاشم نژاد , فرسام, پردازداقتصادو .... می

 33های  تجاری و مسکونی و مبحث به اجباری شدن قانون احداث بام سبز برای ساختماناکولوژی شهری و کاهش آلودگی هوا( 

چهارم توسعه در ایران در جهت رسیدن اهداف دولت سبز و معماری سبز تاکید مقررات ملی ساختمان و وحور )دولت سبز( در برنامه 

ای بنام )بام سبز، دیوار سبز،عناصر همخوان با سبزواری در مقالهابویسانی جغتایی و علوی . (3131مبرقعی, , )خراسانیان  ورزدمی

گردد و انسان نیازمند همزیستی مسالمت دهد که اثرات مخرب طبیعت در نهایت به خود انسان باز میشان میزندگی شهری معاصر( ن

 انسان از لحاظ روحی و جسمی باشد ی سالمتیتواند تامین کنندههای سبز طبیعی و مصنوعی است. محیط زیست میآمیز با محیط

 هایبیگی نژاد و معینی در مقاله خود )بررسی تطبیقی بام سبز در خانهضرابی و علی. (3131)ابویسانی جغتایی , علوی سبزواری, 

مشکالت ها برای ساکنان در معماری ساختمان  بی توجهی به گیاهان و طبیعت مسکونی با رویکرد توسعه پایدار( به این نکته که

های خود به عنوان مثال از طریق بام سبز تواند فضای سبز را به ساختمانآورد و انسان برای رفع آن میروحی و جسمی به بار می

های )عملکرد محیطای تحت عنوان . توکلی و ماجدی در مقاله(3131)ضرابی, علی بیگی نژاد, معینی,  کندکند تاکید میوارد می

روحی  از نظر سالمتسبز و طبیعی در ارتقا سالمت روحی و روانی انسان( به این موضوع اشاره دارد که برای ارتفا کیفیت زندگی مردم 

ی در فضای مسکونفشارهای زندگی، نیازهای ادراکی و ..... وجود فضاهای سبز و طبیعت قابل دسترس و روانی، کاهش بیماری، آرامش، 

 (3131, ماجدی, )توکلی ت استبسیار حائز اهمی

 روش تحقیق:

حلیلی به تی افراد به گونه توصیفیی مستقیم آن با افکار و روحیهاین پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه بام سبز و رابطه

بررسی تجارب دیگران به ای و مقاالت و ها و اطالعات کتابخانهمطالعات آن پرداخته و با توجه به رویکرد کیفی، با استناد به داده

 یتواند به زندگی، نحوهی اخیر و تأثیراتی که میهای سبز در این دههبا توجه به کاربردی بودن بام رداخته است، لذابررسی  آن پ

 .اشته باشد، مورد رسیدگی قرار گیردی افراد درفتار، قضاوت و روحیه
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 محدوده مورد مطالعه:

متر  3449ایران می باشد که در منطقه ی جنوب غربی ایران واقع شده است این شهر  در بلندی شیراز یکی از کالن شهرهای 

عرض جغرافیایی قرار داد و دارای آب و هوای  1315طول جغرافیایی و  71  11از سطح دریا در منطقه ی کوهستانی زاگرس و در 

 یطه کرده اند که از لحاظ سوق الجیششکل حصار استوار احا معتدل و کوهستانی می باشد اطراف شهر را رشته کوه های مرتفعی به

(نام این شهر در کتاب ها و اسناد تاریخی به صورت های  مختلفی 57و حفظ شهر اهمیت ویژه ای دارد )بابازاده و نرگس زار, ص. 

شیراز به عنوان  مرکز استان فارس، . (4, ص. 3133)سرمدی, مانند ))تیرازیس(( ، ))شیرازیس(( و ))شیراز(( به ثبت رسیده است 

 (.311, ص. 3131)طاهری دمنه, فرمانی, و مستوفی الممالکی,  قطب اصلی گردشگری استان است

 

 

 شهرستان و استان کشور، در مطالعه مورد محدوده موقعیت: 1شکل 

 

 مبانی نظری:

 آورد شمار امروز به درشهرنشینی انسانی و طبیعی حیات پایداری عوامل ترین اساسی زمرة در باید را سبز فضای تردید بی

 بهبود شهری، ساختار سیمای در اصلی عامل شهری، باز فضاهای از بخشی عنوان به شهری سبز فضاهای (11, ص. 3131)اسمعیلی, 

)خلیلیان,  بیفزایند شهری شوند، تا از این طریق برکیفیت محیط زیست می محسوب تفریح و فراغت اوقات گذران اکولوژیکی، شرایط

 گذشته . کند کمک مردم خشونت کاهش و سازی جوان آرامش، به تواندمی سبز فضای که اند برده پی . دانشمندان(318, ص. 3131
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برای  چه و شهری مدیران برای چه نیز، را اقتصادی مزایای تواند می شهری سبز فضای و طبیعت فیزیولوژیکی، و مزایای اجتماعی از

 شدنکم به منجر تواند می دهند، می انجام درختان که هوا پاالیش مثال، عنوان به . سازد فراهم شهروندان

 افزایش باعث شهری پارکهای تفرجی و تاریخی شناختی، زیبایی ارزشهای عالوه، به . گردد آن میزان و کاهش آلودگی هایهزینه

 .شود می درآمد نتیجه در و گردشگری شهر، ارزش جذابیت

 سبز های بام تاريخچه

 بابلردم م اند.ها در داخل و خارج فضاهای مسکونی وجود داشتهها، باغچه، گلخانه، گلدانفضاهای سبز از گذشته به صورت باغ

 روی بر کشت و سقف روی باغچه ایجاد ایده. (3, ص. 3131)امیر کیایی,  ها هستندها روی سقفاستفاده از باغچه از جمله پیشگامان

 میالد از قبل سال ۰۲۲ سبز های بام همچنین .است شده گرفته کار به زیگوراتها بام بر روی و پیش سال ۰1۲۲ در ایرانیها توسط آن

 سبزی فضاهای باشند بلکه معلق هوا در که نبودند هایی باغ واقع در بابل معلق های باغ .بود شده ساخته بابل مردم مسیح توسط

 که همسرش برای النصر(  بخت(نزر نبوکد به دستور ها باغ این . داشتند قرار ساختمان چند های مهتابی و ها بام روی که بودند

 عجیب ابعاد با بزرگ بسیار کوهی داد دستور وی .شد ساخته بود، زادگاهش و خرمی سبزی و ها کوه دلتنگ و ماد از خانمی شاهزاده

 آن در بود که شده بنا هایی ستون بر هریک و داشت بام 1 که بود متر 3۰۲ ارتفاع با چهارگوش ساختمانی در واقع کوه این .بسازند

 ایتالیا و فرانسه در نیز رنسانس عصر در .شدند می آبیاری آبی، های تلمبه توسط و شده کاشته میوه درخت و گل چمن، از انبوهی ها

 آلمانی یک میالدی 3۰۲۲ سال در .گرفت می شکل عمومی های ساختمان در دولت و توسط اکثرا   که آمد بوجود بام باغ از هایی گونه

 لوکوربوزیه .رواج داشت روسیه و آلمان در 33۸1 سال تا باغ به بام و تراس تبدیل فرایند این و نمود باغچه به را تبدیل خود خانه تراس

 ویژه به اخیر های سال در بامها بر سبز توسعه فضاهای .بودند بیستم قرن در سبز بامهای کننده ایجاد و طبیعتگرا پیشگامان رایت و

 پاسخگویی معمارانه، شناسی زیبایی مبحث بر عالوه امر این به توجه عمده دلیل .گرفته است خود به تری بیش سرعت آمریکا و اروپا در

 دلپذیر، فضای جهت خلق در بام مرده فضای از استفاده ساختمان، طبیعی (صوتی و رطوبتی حرارتی،) سازی عایق عواملی همچون به

 و هوا اکسیژن نسبت افزایش جوی، های کاهش آلودگی به کمک طبیعت، با مصنوع ساختار تلفیق نما، در نواز چشم سطوح ایجاد

 آسا سیل بارانهای صحیح مدیریت و پایداری افزایش به منجر سبز بام با طراحی ساختمان ، سازه مهندسی دیدگاه از . باشد می غیره

 کاربردی زیادی های پتانسیل سبز بام سیستم در وامریکا، اروپا در شهر چندین شهرداران از خواهی نظر یک در .گردد می باران آب و

 مساحت به سبز هایبام همچنین د.افزای محیط می مفید کارایی به و کاسته انرژی هزینه از شهرها، در سیستم این کارگیری به و نهفته

 دریغ بی های حمایت و تشویق .آورد می فراهم محیطی درون برای اجتماع جدیدی هایمکان و افزوده پروژه یک ساخت قابل

 و تخصیص گیاهکاری طراحی، در تکنولوژی این کارگیری به مزایای به ها ساختمان صاحبان که است منجر شده باب این در شهرداران

 به آلمان، هایبام کل از درصد 3۲ حدود موجود، امروزه برآوردهای اساس بر . برند پی آن از ناشی افزوده ارزش و ها بام باغ ساخت و

 آلمان دهه در در سیستم این . شوند می تشکیل ساخته پیش های الیه سیستم از مدرن سبز های بام .باشند می سبز بام ایگونه

تا  341, ص. 3143)غفوری پور , رضویان,  یافت گسترش شمالی امریکای و اروپا کشورهای از بسیاری در سرعت به و شد اختراع

341) 

 سبز های بام انواع
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 اصلی دسته سه به نیاز مورد میزان تاسیسات و کشت متوسط عمق به بسته اجرایی، سیستم اساس بر را ها بام باغ یا سبز های باغ

 :کنند می تقسیم

 Extensive گسترده سیستم -الف

 Intensive متمرکز سیستم -ب

 Planter Box گیاه جعبه یا مدوالر سیستم -پ

 ملزومات و بیشتر کشتقابل  گیاهان دامنه بیشتر، کلی های هزینه وزن بیشتر، با متمرکز، های بام متمرکز:سبز بام -الف

 رشد یافته زمین سطح در معمولی های باغچه به هایی شبیه روش با گیاهان ها، بام مدل این در .شوند شناخته می بیشتر نگهداری

 متغیر متر میلی ۰۲۲۲ تا ۰۲۲ ای، بین سازه الزامات و درختان نوع به توجه با ها این بام رشد قابل الیه عمق .شوند می نگهداری و

 می تری اکوسیستم پیچیده آمدن وجود به اجازه و شده تنوع بیشتری دارای گیاهان انتخاب خاک، عمق افزایش توجه به با ت.اس

 .باشد گسترده می سبز های بام از تر مداوم و بیشتر مدل در این آبیاری و نگهداری الزامات .دهد

 بام این در رشد محیط .شوند مشخص می یین پا نگهداری هزینه و کم وزن گسترده توسط سبز های بام :  گسترده سبز بام  -ب

 لحاظ از که شده است تشکیل خاک مقداری و آلی مواد گیاهی، لیکا، کود شده، خرد آجر ماسه، شن، معدنی از مخلوط معموال  ها

از  بسیاری اقلیمی شرایط و ها سقف روی خاک بر عمق به بسته .است متغیر متر میلی 150 تا 50 بین کشت، قابل محیط عمق

 و آب با تطابق توانایی محل، بدلیل هر بومی گیاهان .بمانند زنده بتوانند باران مناطق کم در و بوده محکم و کوتاه باید گیاهانهابام

 (119, ص. 3134و سادات سیادتی, )ماجدی  باشند می سبز های بام برای انتخاب خوبی محل، هوای

 پوشاند، کشت می را سبز بام تر بیش یا تمام که مخصوصی های جعبه در گیاهان سیستم این در: گیاه جعبه يا مدوالر سیستم -پ

 این مدوالر در سیستم . باشد می سبز بام روی بر پیوسته الیه یک کاشت محیط مدوالر غیر سیستمهای در .شوند می نگهداری و

 (349, ص. 3143رضویان,  )غفوری پور و است ناپیوسته محیط

 

  

 گسترده متمرکز                                                سیستم گیاه                         سیستم جعبه يا مدوالر سیستم      
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 بام سبز بر انسان:تاثیرات 

 روانی تاثیرات

 عنوان به گیاه رنگ و بو که داشت اظهار دوست سلطان.نیست پوشیده کسی بر اعصاب تمدد در سبز فضای ه گسترد نقش

 ها پارامتر این زیرا گیرند قرار نظر مد حتما باید گیاهان نوع انتخاب در و دارند بسزایی نقش گیاهی طراحی در مهم پارامترهای

 . .بگذارد محیط در ناخوشی تاثیران میتواند

 : روانی و روحی آرامش ایجادـ 3 

 توانمی علمی نظر از میشود حاصل سبز فضای گری نظاره و طبیعت در رگیری قرا اثر در که آرامش و روانی و روحی آثار بر عالوه

 رها فضا در فیتونسید نام به ای ماده خود از ... و کاج گردو، مانند درختانی .است فیتونسید تولید هم آن و کرد اشاره مورد یک به

 برقرار خوبی به را مغز نیمکره دو بین تعادل تواند می ماده این که ای گونه به دارد؛ بخشی فرح اثر انسان روی مواد این که کنند می

 کند.می ارزانی انسان به را بخشی آرام و طبیعی حالت و سازد

 :افراد عملکردی راندمان و کارایی ارتقایـ ۰

 کم هاانسان برای را فراغت اوقات و است گردیده انسانها زندگی شدن مکانیکی باعث مدرن دنیای در کلی طور به و درشهرها زندگی

 این بنابر. داد قرار زندگی برنامه در را چندروزه و طوالنی سفرهای به رفتن توان نمی کار از فراغت کم فرصت این با و است کرده

 شهری سبز فضاهای کار این انجام برای مکان بهترین و میشود روزمره زندگی و کار از فراغت کم فرصت از بهینه استفاده به مجبور

 افزایش نیز افرادعملکرد  راندمان و کارایی آن متعاقب و افزایش کردن زندگی انگیزه فضاها، گونه این در قرارگیری با زیرا . است

 . یابدمی

 .آنها رفتاری و ذهنی پویایی و ها انسان رفتار روی بر تاثیر ـ1

 .فضاها این در ... و ورزش نرمش، مثل سبز فضاهای در مستمر حضور طریق از مناسب روحی و فیزیکی وضعیت در افراد ماندنـ 8

 (۸, ص. 3138)کریمی نمینی , نخعی, 

 جهان شهرهای برای تمامی توان نمی واقع در .است متفاوت بسیار جغرافیایی گوناگون فضاهای در سبز فضای سرانه کلی طور به

 توپوگرافی؛  طبیعی شرایط زیرا . تعیین کرد را سرانه سبز فضای از مقدارمعین یک ایران تمامی شهرهای برای کوچکتر مقیاس در و

و  صنعتی های آلودگی میزان اجتماعی، فرهنگ تراکم جمعیت،) انسانی های ویژگی و (غیره و خاک اقلیمی؛ هیدرولوژی؛ وضعیت

 طبیعی محیط های ویژگی حسب بر را شهرها که رسد می نظر به منطقی نتیجه در .است متفاوت مختلف شهرهای در غیره و شهری

 (94, ص. 3133)حسینی, ویسی, احمدی ,  کنیمبندی  طبقه اقتصادیشان- اجتماعی ساختار و
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 سبز بام به ها خانه بام تبديل

 چمن و علف از پوشیده را خود بام کم مخارج با و راحتیه ب تواند می کند می تعمیر را اش خانه سقف که ای خانه صاحب هر

 لتبدی .باشد می پذیرامکان شیب درجه 17 تا دارشیبقف س حتی سقفی نوع هر روی در چمن یا علف از پوشیده سبز هایمبا. یدنما

 رجامخ از کمتر مخارجی سبز هایسقف ساخت ندارند،  الزم هم خاصی سازی ریز و باشند می یفکا مقاومت دارای که هاییسقف

دودکشها های معمولی اغلب با تجهیزات تهویه، . بام(717, ص. 3134)سیدنژاد ,  حسن زاده,  دارد بر رد را ونیققیر تعویض و تعمیر

کنند. همچنین جذب گرما به دلیل رنگ ی قیری و سنگفرش خود سیمای ناهنجاری را بر روی نمای پنجم ساختمان ایجاد میو الیه

کنندگی و ایجاد سایه، محیط دلپذیری های سبز با خاصیت خنکشود، اما بامتیره و جنس مصالح بام خود مانع از حضور در بام می

 (Emilsson et al, 2007: 265)شوند کنند و نیز باعث توسعه فضای باز شهری میبرای تفریح فراهم می

 

 ها:يافته

 های سبز در معمارینقش بام

 ی بامـ حفاظت از پوسته۱

سال یا بیشتر برآورد شده است. غشای قیری بام  81طول عمر بام سبز سال است، در صورتیکه  ۰۲طول عمر بام معمولی حدود 

 شود. به وسیله خاک و پوشش گیاهی از اشعه ماوراء بنفش و نوسانات شدید درجه حرارت بین شب و روز محافظت می

(Schrader & Boning, 2006: 352) 

 ـ کاهش انتقال حرارت از طريق ذخیره انرژی ساختمان۲

ت حرارسازی و کاهش انتقال مستقیم در خنکآورند و بطور غیرهای نور خورشید محافظت به عمل میاز تابش اشعههای سبز بام

امهای گیرد، بها با دمای کمتر صورت مینقش دارند. با توجه به اینکه انتقال حرارت همواره از بدنه و فضاها با دماهای بیشتر به بدنه

 سازیهای سقف به خنکگرمایی الیهسبز از طریق کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت 

م در های سرد نیز کاربرد الزکنند، بطوریکه بامهای سبز در اقلیمفضای زیر بام در طی تابستان و گرم ماندن آن در زمستان کمک می

 (۸۰: 3133تن فضا را دارند. )محمودی و همکاران، جهت گرم نگه داش

 های مجاری فاضالبـ کاهش بار سیستم۳

بام سبز در کاهش جریان آبهای سطحی، بهبود کیفیت جریان آبهای سطحی و کاهش بار فاضالب تاثیر دارد. اصوال  در تابستان 

را در خود حفظ کنند. همچنین بامهای فشرده با عمق  درصد آب 8۲تا  ۰1درصد و در زمستان بین  ۸۲-3۲توانند بامهای سبز می

درصد آب را در خود  81در حدود میلیمتر  3۲۲درصد و بامهای سبز گسترده با عمق بستر  ۸1میلیمتر، سالیانه حدودا   31۲بستر 

تر از فصل تابستان است، که این نتایج ناشی از تفاوت دارند. میزان نگهداری آب در فصل زمستان به طور قابل توجهی پاییننگه می

و اما این امر به نوع سیستم بام سبز، ترکیب خاک . (Berndtssonn et al. 2009: 161)در تبخیر، تعرق و توزیع بارش باران است 
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. آب حفظ شده در خاک های گیاهی، رطوبت موجود خاک و شدت و مدت بارش باران بستگی داردعمق، شیب و فراز پشت بام، گونه

در نهایت تبخیر خواهد شد و یا به فضای بیرون باز خواهد گشت. عالوه بر این، جریان آب به دلیل اشباع کردن خاک با تأخیر تخلیه 

تواند به حفظ سیستم آبهای سطحی شهری در برابر شود، میتری آزاد میطوالنیشود. از آنجا که جریان در طی یک بازه زمانی می

اهش پتانسیل سایشی فرود آب کمک کند. بام سبز با حفظ آبهای سطحی، احتمال رویداد سرریزی آبهای فاضالب و همچنین ک

لبته گذارند. ادهد. از طرف دیگر بام سبز بر روی کیفیت این آبها تأثیر میهای مرتبط با سیستم آبهای سطحی را کاهش میهزینه

  (Bradley. 2010: 2107). جی اثرگذار استمقدار جریان آب بام در کیفیت آب خرو

 جويی اقتصادیـ صرفه۴

کاهش مصالح ساختمانی مصرفی با افزایش طول عمر بام و کاهش تعمیرات و نوسازی بام، حفاظت از انرژی، مدریت آبهای 

ود. ششرایط اقتصادی میهای مصرفی موجب بهبود اکسیدکربن، کاهش سوختای به ویژه دیسطحی، کاهش انتشار گازهای گلخانه

های انرژی بخشد و هزینهکاهد، کیفیت آب را بهبود میهای بهداشت و درمان را میمحیطی بام سبز هزینهمزایای اجتماعی و زیست

روند، اغلب از منابع بازیافتی تهیه دهد. همچنین موادی که برای ساخت بامهای سبز به کار میمیسرمایشی و گرمایشی را کاهش 

های الزم برای دفن شود و هزینهجویی در هزینه احداث بام سبز میهای مصالح ساختمان باعث صرفهشوند. استفاده از نخالهمی

دهند لذا بام سبز یک فرصت منحصر در راستای بهبود چرخه اقتصادی ها و نیز هزینه انتقال آنها را حذف کرده و یا کاهش مینخاله

 (Bianchini et al. 2012: 154)کند و معماری پایدار فراهم می

 ـ تولید انرژی۵

درجه فارنهایت رسیده، دمای  31دهند، در هوای گرم زمانی که دمای هوا به های سبز تبادل انرژی ساختمان را کاهش میبام

 هایدمای بیرون، واکنشرسد. این دمای باال در داخل و بیرون ساختمان تأثیر مستقیم دارد، افزایش درجه فارنهایت می 3۸1بام به 

کند. بنابراین درون ساختمان هم تهویه بیشتری برای خنک کردن شود را تسریع میشیمیایی که منجر به کاهش الیه اوزن می

گردد. گیاهان حرارت و رطوبت خاک را از طریق تبخیر به رطوبت شود، که منجر به مصرف بیشتر انرزی میساختمان استفاده می

 .(Szewczyk. 2003: 30)گردد د، که این روند منجر به خنک شدن ساختمان میکننتبدیل می

 

 ها و ديوارهای سبزفوايد بام -۱جدول 

 فوايد
منطقه     تحت 

 تأثیر
 مزايا توضیحات
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فوایدزیست 

 محیطی

 

اثرات جزایر کاهش

 گرمایی

افزایش درجه حرارت شهرها ناشی از جابجایی گیاهان و 

های روها، ساختمانها، و سایر ساختمانفضاها با پیاده

عمومی است و این موضوع باعث تبدیل اشعه خورشید به 

شود. جزیره گرمایی به مشکالت گرم درجه حرارت می

ثباتی باالتر، بیافزاید. همچنین دماهای شدن زمین می

تواند ریزش دهند، که به نوبه خود میجوی را افزایش می

 را افزایش دهد.باران و گردبادهای شدید 

درجه در مناطق  ۰تا 3کاهش دمای محیط به میزان  -

 شهری توسط گسترش سطوح منعکس کننده.

شکند و سپس در حالیکه جریان عمومی هوا را می -

 کند.شود، آن را خنک میحرکت هوا، کند می

ای با ایجاد سایه در های گازهای گلخانهکاهش آلودگی -

 ساختمانها.

کیفیت افزایش

 هوای خارج

های مدرن شهری همراه با تعداد رو افزایش دما در محیط

های صنعتی، به ها و آلودگیبه ازدیاد خودروها، تهویه

افزایش مقدار اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، 

-ترکیبات ارگانیک فرار، مونواکسید کربن و ذرات ریز می

اکسید کربن و انجامد. بامها و دیوارهای سبز با جذب دی

 شوند.تولید اکسیژن موجب تصفیه هوا می

های موجود در هوا و ذرات معلق جو را روی آلودگی -

 اندازد.ها گیر میسطح برگ

 کند.گازهای مهلک و ذرات ریز را فیلتر می -

 تصفیه هوای محیط -

کیفیت افزایش

 هوای داخل

فیلتر کردن های داخلی، دیوارهای سبز قادر به برای پروژه

های ذرات معلق وارد شده به ساختمان از طریق سیستم

 باشد.تهویه سنتی می

 ها و ذرات معلق.به دام انداختن آلودگی -

جذب گازهای مهلک و فرار از فرشها، مبلمان و سایر  -

 وسایل.

جلوگیری از 

انتشار ذرات گرد و 

 غبار در هوا

-وجود ساختماندر مناطق مرکزی شهرها، عموما  به دلیل 

یب گیرد که بدین ترتهای بلند، تهویه به خوبی صورت نمی

سرعت باد کاهش یافته، گرما را در فضا حبس نموده و 

 ماننند.ها به مدت چندین روز در هوا باقی میآلودگی

 

                                                                                                                                                                                                  

 های آب و فاضالب.کاهش بار از حد سیستم -

 کاهش سرعت جریان آب. -

ها و جذب حجم زیادی از آب باران توسط این بام -

 دیوارها.

ها در حفاظت های سبز، توانایی آناز جمله فواید مهم سقف

های فاضالب در نواحی شهری، باشد. سیستماز فاضالب می

های مشکالتی چون آلودگی آبها، افزایش دمای آب، سیالب

 نماید.بردگی را ایجاد میشدید و آب

 

 حفاظت

 فاضالباز 

 

فوایدزیست 

 محیط
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د دهالیه میانی در دیوارهای زنده آلودگی صوتی را کاهش می 

گیرد. عواملی که کاهش که این کار با انعکاس صورت می

دهد شامل الیه میانی و مواد و مصالح صوت را افزایش می

ای دیوارهای زنده و کل استفاده شده به عنوان اجزای سازه

 پوشش آن است.

 صوتیعایق 

 

 

 

 مآخذ: نگارندگان

 معايب معماری سبز:

 است:به شرح زیر ها و دیوارهای سبز برخی پیامدهای منفی استفاده از بام

 فوايد
منطقه تحت 

 تأثیر
 مزايا توضیحات

 فواید

 اقتصادی

 حفاظت

 سازه ساختمان

ها در برابر شرایط و عناصر آب و هوایی شدید قرار ساختمان

 شوند ودارند بنابراین در طول زمان دچار فرسایش شدید می

هستند.  uvتحت تأثیر عوامل محیطی و گسترش اثر اشعه 

 ها و تعریق ناشیدیوارهای سبز از ساختمان در برابر کج باران

 کنند.از اختالف دما و رطوبت، حفاظت می

 uvحفاظت سطوح تمام شده خارجی از اشعه  -

 خورشید.

ا هبا افزایش فشار هوا، به درزبندی اطراف در و پنجره -

 نماید.کمک می

 کاهش مصرف

 انرژی و ذخیره

 بیشتر آن

جویی انرژی بسته به عوامل متعددی مثل آب گسترش صرفه

های ساختمانی و و هوا، فاصله از اطراف ساختمان، پوشش

ع تواند بر دو موضوحجم پوشش گیاهی بستگی دارد و این می

 گرما و سرما هر دو تأثیر بگذارد.

 ای از هوا با توده گیاهان.نگهداری الیه -

 ستفاده از حجم گیاهان.محدودیت جابجایی گرمایی با ا -

 ایجاد مانعی در مقابل بادهای سرد. -

 ترکیب با انرژی

 خورشیدی

توانند با پانلهای انرژی خورشیدی ترکیب این بامهای سبز می

تر ایجاد است که دماهای پایینشوند. تحقیقات نشان داده

ا را هشده به واسطه این بامهای سبز، قابلیت فتوولتائیک

د. در ضمن اینکه یک بستر پایدار را برای دهافزایش می

کند. بدین ترتیب یک چرخه صفحات خورشیدی فراهم می

 جویی در انرژیانرژی تجدید پذیر را شکل داده و سبب صرفه

 گردد.مصرفی می
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 ود.شها برای حضور انسان طراحی نمیها جهت استقرار بام سبز و وجود این حقیقت که اغلب این بامی بامنیاز به تقویت سازه -

 ها و دیوارهای سبز در برخی موارد با شرایط اقلیمی منطقه کاری دشوار است.تطبیق طراحی بام -

ها به دلیل وزن خاک و گیاهان و دیگر ملزومات قبول هستند، لذا بسیاری از بامای قابل معماری سبز نیازمند معیارهای سازه -

 باشند.مناسب برای این فناوری نمی

 (.3۲: 3133ی فضای سبز باال است )عبیدی، اندازی، نصب و آبیاری این نوع فناوری به منظور افزایش سرانههزینه راه -

 

 گیری:نتیجه

ها و دیوارهای سبز، این نتیجه حاصل شد که معماری سبز یکی از راهکارهای نوین جهت کاهش با مقایسه مزایا و معایب بام

است که اثرات است. تجربه به انسان نشان دادهسبز و افزایش سرانه فضای سبز و سبک جدیدی در معماری  ضررهای روانی افراد

و رهمانگونه که در پژوهش پیش باشد.شهرسازی پایدار می گیری معماری وباشد که این خود عامل شکلمخرب مقابله با طبیعت می

سازی محیط زیست و تأمین سالمتی ها و دیوارهای سبز با برطرف کردن مشکالت اکولوژیکی شهرها به سالماست، بامتوصیف شده

زندگی در کنار طبیعت و به خصوص سازد. حلی مناسب برای ترکیبی همساز از بنا و محیط میپردازد و راهانسان، گیاهان و جانوران می

، برای ساکنان مشکالت  هاتوجهی به طبیعت و گیاهان در معماری ساختمانگیاهان آن برای روح و جسم انسان الزم و مفید است، بی

در آورد. کاشت و داشت و حتی برداشت گیاهان آورد و انسان برای رفع آن گیاهان را به درون آن میروحی و جسمی به بار می

ایجاد فضای سبز در  دوستی و رضایت است. جبکار و تفریحی شاد و سالم، آرامش بخش و مو های مسکونی، اداری و ...ساختمان

مؤثر است. بنابراین به نیازهای روحی و جسمی  نیز ها، به ویژه در شهرهای بزرگ، در کاهش آلودگی هوا و تولید هوای سالمساختمان

اورد ای نوین که دستتوان از بام سبز به عنوان پدیدهمی ین اهمیت دستیابی به معماری سبز عت و همچنانسان و گرایش او به طبی

بخشی از نیازهای انسان بهره گرفت چرا که انسان و تأمین  سبزرابطه منظم و دو جانبه انسان و طبیعت است برای رسیدن به معماری 

هماهنگ باشد بخاطر حفظ سالمت روحی و روانی و جسمی خود نیازمند و وابسته به های روز هر چقدر هم که با آخرین تکنولوژی

ها است وجود معماری گیاهان است و به علت اینکه افزایش ساخت و سازها که مسبب از بین رفتن خیلی از گیاهان و درختان و باغ

 شود.سبز و بام سبز بیش از پیش احساس می

 

 راهکارها و پیشنهادات:

 اده از بام سبز به منظور ایجاد محیطی شاداب برای روحیه افراد، استراحت، ورزشاستف .3

 استفاده از بام سبز به منظور ایجاد شغل .1

 الزامی کردن استفاده از بام سبز در قوانین اجرایی ساختمان  .1

های ضعیف، تجهیزات دودکش، طراحیاستفاده از بام سبز به جای سایر مصالح به سبب زیبایی و پنهان کردن ناخوشایند  .4

 گرمایشی و سرمایشی
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 بهبود نمای شهری و ساختمان با اسفاده از بام سبز به سبب زیبایی و خوانایی و روحیه شهروندان .7

 

 منابع:

همایش ا زندگی شهری معاصر. (. بام سبز، دیوار سبز، عناصر همخوان ب3131علوی سبزواری, س. ت. ) ابویسانی جغتایی, ن., و .3

 .معماری پایدار و توسعه شهری

  تبریز. 8تا  1. تحلیل فضای سبزپار کهای شهری بر اساس برنامه ریزی شهری نمونه موردی : مناطق (. 3141اسمعیلی, ا. ) .1

 .اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه(. فضاهای سبز عامل توسعه معماری پایدار. 3131امیر کیایی, م. ) .1

پژوهش گاه علوم انسانی . TCI(. مطالعه شرایط اقلیمی شهر شیراز به منظور توسعه توریسم با استفاده از روش تاار. )بیبابازاده, و نرگسز .4

 .53تا  54, (88و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی)شماره 

 .پایان نامه کارشناسی ارشد .صول دفاع غیر عاملبررسی سبک های معماری و تدوین شاخص های سازگار با ا .(3133)م ,بیطرفان .7

فصلنامه های علمی فضای سبز  .گیاهان مناسب و اصول احداث فضای سبز در مناطق نیمه گرمسیری جنوب.  (3151) .ع ,پازوکی .9

 .31 و 9شماره 

 تهران: انتشارات اول و آخر. مبانی نظری در معماری هزاره سوم.(. 3131تورانی, ا. ) .5

 .11تا  11, هویت شهر(. عملکرد محیط های سبز و طبیعی در ارتقا سالمت روحی و روانی انسان. 3131ماجدی, د. ) و توکلی, ن., .4

 .93تا  73, دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی(. 3133احمدی , س. ) حسینی, س., ویسی, ر., و .3

همایش معماری ی شهری و کاهش آلودگی هوا. (. معماری سبز راهکاری جهت حفظ اکولوژ3131مبرقعی, ن. ) خراسانیان, ز., و .31

 .پایدار و توسعه شهری

عه مجمو(. طراحی برنامه ریزی و مدیریت فضاهای سبز شهری متناسب با نیاز ناتوان و کم توان جسمی و حرکتی. 3147خلیلیان, ع. ) .33

 .474, مقاالت کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

 .فصلنامه سرمد(. شیراز شهر شعر و تاریخ. 3133سرمدی, ر. ) .31

 .اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران(. بام سبز. 3134حسن زاده, ز. ) سیدنژاد, م., و .31

 .44 ,باغ نظر .همزیستی انسان و گیاه در ساختمان های بلندتا(. . )بیع ,شرقی .34

(. بررسی تطبیقی بام سبز در خانه های مسکونی با رویکرد در توسعه پایدار. 3131معینی, م. ) ضرابی, ب., علی بیگی نژاد, م., و .37

 .همایش معماری پایدار و توسعه شهری

(. بررسی چالش های موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با 3131مستوفی الممالکی. ) طاهری دمنه, فرمانی, و .39

 .311تا  335, (8پژوهش های شهری و منطقه ای)شماره مطالعات محدودیت مرکز اقامتی. 
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 .313 ,فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط .ام های سبز(. ب3143)  .م ,رضویان و ,.ا ,غفوری پور .35

(. توسعه فضای سبز در ارتقای کیفیّت شهر و اهمیت آن در زندگی شهری ( مطالعه موردی: 3134نخعی, ج. ) کریمی نمینی, ا., و .34

کنفرانس ساالنه تحقیقات در مهندسی عمران و معماری و شهرسازی تهران.  1تهران ، منطقه _جنب بیمارستان میالداتوبان چمران

 .محیط زیست پایدار

(. توسعه بام سبز در طراحی فضاهای شهری پایدار با ارائه راهکارها وپیشنهادات، نمونه 3134)سادات سیادتی, ف.  ماجدی, ح., و .33

 .141تا  137, مدیرت شهریمدرسه ها.  -موردی: باغ

 .33تا  4, فصلنامه باغ منظر (. ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط. 3133محمودی, م. ) .11

 .314تا  319, دانشگاه علم و صنعت(. نگرش پنجم:نگرشی نو به جایگاه بام در مماری. 3131ف. )فرسام,  هاشم نژاد, ه., و .13

 .33تا  4, ماهنامه کشاورزی و توسعه پایدار. های مدرنباغبام در طراحی ساختمان(. 3133. )م, نادری مقدم عبیدی, م., و  .11
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