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  چكيده

م بر آب و هواي شهر و منطقه و هواي داخل كه با محيط كشت روينده پوشانده مي شود. ايجاد سبزينگي در فضاي پشت بابام سبز بامي است 
ساختمان تأثير مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه خورشيدي در خنك سازي فضا نقش دارد. اين خنك سازي با كاهش نوسانات گرمايي 

خنك نگه داشته و ميزان  د كه فضاي زير بام را در تابستانبر روي سطح خارجي بام و از طريق افزايش ظرفيت گرمايي بام صورت مي گير
گرمايش را در طي زمستان افزايش مي دهد. يكي از راهكارهايي كه براي كاهش مصرف انرژي در شهرهاي كالن پيشنهاد مي شود، احداث باغ 

لف مي تواند تا حد حيح طراحي و اجرا و در آن مالحظات اقليمي در نظر گرفته شود عالوه بر مزاياي مختست. باغ بام يا بام سبز چنانچه صبام ا
بام سبز در  حهدف از مقاله حاضر ارائه طر وزيادي به كاهش مصرف انرژي كمك كند. روش تحقيق در اين مطالعه كتابخانه اي و تحليلي بوده 

 احداثت كه تحقيق حاضر نشان داده اس نتايج مي باشد. به ويژه در كالن شهري به مانند تهران راستاي پايداري از طريق كاهش مصرف انرژي
  .نمايدساعت در مصرف انرژي الكتريكي صرفه جويي  - هزار مگاوات 38رقمي حدود  د% از سطوح مسقف تهران مي توان20 بام سبز در

  تهران -انرژي - بام سبز - توسعه پايداركلمات كليدي: 
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 مقدمه

ابل تصور نيست. پيامدهاي توسعه شهري و پيچيدگي معضالت امروزه مفهوم شهرها يدون وجود فضاي سبز موثر در اشكال گوناگون آن ديگر ق
ميليون نفر  224زيست محيطي آنها، موجوديت فضاي سبز و گسترش آن را براي هميشه اجتناب ناپذير كرده است. جمعيت شهرنشين دنيا از 

 15يز در طول دويست سال گذشته از همچنين جمعيت شهر تهران ن). 1(رسيده است  2005ميليارد نفر در سال  3,150به  1900در سال 
انسان ها  يشهرها به عنوان كانون هاي تمركز فعاليت ها و زندگ). 2(برابر شده است  400نفر رسيده، كه حدود  ميليون  7هزار نفر به بيش از 

هاي طبيعي ندارند. فضاي سبز از از سيستم براي اينكه بتوانند پايداري خود را تضمين كنند، چاره اي جز پذيرش ساختار و كاركردي متاثر 
ك شهرها يريانهاي حياتي شهرها محسوب مي شوند و با توجه به رشد روزافزون شهرنشيني كه ساختار اكولوژشلحاظ زيست محيطي به عنوان 

در مي باشد. فضاهاي سبز كالن به عنوان مهمترين تعديل كننده زيست محيطي شهرها ، ضروري  درا دستخوش تغييرات وسيع نموده، ايجا
 و تجاري اداري، مسكوني، ساختمانهاي در كشور انرژي مختلف منابع  %30 از بيشارتباط با مبحث انرژي مطالعات گذشته نشان داده است كه 

 ،آنها سرمايشي و گرمايشي هاي دستگاه مناسب نگهداري عدم و ساختمانها اين از مناسب نا استفاده و طراحي علت به. شود مي مصرف غيره
 سازي آلوده باعث كشور طبيعي منابع بردن بين از بر عالوه ، انرژي اتالف اين .گردد مي تلف ها ساختمان اين به ورودي انرژي از زيادي مقدار
 .گردد مي نيز شهرها هواي

 مصرف جوئي صرفه در نفت) وزارت به (وابسته كشور سوخت مصرف سازي بهينه سازمان توسط كشور در اي گسترده فعاليت قبل سال چند از
مقررات ملي  19با توجه به مبحث  .است شده شروع ساختمانها از برداري بهره و ساخت در بويژه و اقتصادي بخشهاي تمام در انرژي

ساختمان در خصوص صرفه جويي در مصرف انرژي و مزاياي بام هاي سبز در زمينه صرفه جويي در انرژي و در نتيجه توسعه پايدار 
كردن بام ها مي تواند در راستاي سياستهاي ساختمان سازي ملي نيز عمل كند. هدف از مقاله تحليلي حاضر  بررسي  شهري، سبز

  به عنوان يك رويكرد پايدار در توسعه شهري مي باشد.نقش بام سبز در كاهش مصرف انرژي 
  

  تعريف بام سبز

خاك ، يا با محيط كشت روينده، پوشانده مي شوند. لفظ بام سبز گهگاه براي يك بام سبز، بامي است كه مقدار يا تمامي آن با پوشش گياهي و 
بام سبز در  ).3را مدنظر قرار مي دهند، نظير پانل هاي خورشيدي و يا صفحات فتوولتائيك، بكار مي رود ( "معماري سبز"بام هايي كه مفاهيم 

هي چنين ساختاري مي تواند از بام پوشيده از چمن مصنوعي تا باغ بام واقع بامي است كه بر روي سطح آن گياهان رشد مي كنند. تنوع گيا
  مي باشد كه با گياهان مورد استفاده در طراحي منظر پوشيده شده است. 

نقش عمده بام سبز در مديريت آبهاي ناشي از بارندگي، بازيافت آب، كاهش اثرات گازهاي گلخانه اي، تنوع زيست محيطي در موجودات زنده 
(گياهان و جانوري)، محافظت از پوسته زمين، جلوگيري از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ، بهبود و تلطيف هوا، كاهش دما، معتدل  شهري

نمودن هواي گرم، جلوگيري از آتش سوزي ساختمان ها، كاهش نفوذ تابش الكترومغناطيس، بهبود كيفيت اقليمي و ايجاد تهويه مطبوع در 
دازهاي زيباي شهري، مطبوعيت و مطلوبيت فضاهاي شهري، پاكيزگي و كاهش آلودگي هوا، ذخيره انرژي، كاهش آلودگي شهر، ايجاد چشم ان

صوتي كاهش هزينه هاي مربوط به نگهداري و تعويض سقف ساختمان، ايجاد محيطي آرام در نواحي پرازدحام شهري و افزايش فضاهاي 
امنيت غذايي شهر (كشاورزي) و همچنين به عنوان آزمايشگاهي جهت انواع پروژه هاي تحقيقاتي جديدي براي فعاليت هاي تفريحي، باال بردن 

  و آموزشي چشمگير است. 
  انواع بام سبز

% پياده شود.تنها محدوديت بام هاي سبز 30بام سبز گسترده مي تواند هم روي بام هاي مسطح و هم شيبدار، تا شيب  بام سبز گسترده:
ن قابل كاشت است كه در آن از گياهان با ريشه هاي كوتاه استفاده مي شود. گل هاي وحشي، چمن بوته، گونه هاي سرو و گسترده، نوع گياها

الً خزه و انواع گياهاني كه نياز به مراقبت و آبياري كمتري دارند، براي كاشت در بام هاي گسترده مناسب هستند. بام هاي سبز گسترده، معمو
 ا مي توان از منافع زيست محيطي آنها بهره مند شد.كاربردي نيستند و تنه
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چه هايي كه روي زمين قابل كاشت هستند استفاده نمود. ــدر بام سبز متمركز، مي توان از انواع گياه و درخت بام سبز متمركز يا فشرده:
ازمند نگهداري، آبياري و ساير مراقبتهاي مرسوم سانتي متر متغير است. بام هاي سبز متمركز، ني 20الي  60اليه ي كاشت بام هاي متمركز، از 

فضاهاي سبز روي زمين هستند و به دليل وزن سنگين تر ، يا بايد روي بام هايي بنا شوند كه ساختمان آنها ظرفيت بار بيشتري دارند و يا 
نوع بام سبز، احداث آن روي ساختمانهاي جديد  سازه ي ساختمان از قابليت تقويت براي تطبيق بار اضافي را دارا است. بهترين گزينه براي اين

  و در نظر گرفتن بار اضافي بام در طراحي و محاسبات سازه اوليه ساختمان است

در واقع تركيبي از دو بام گسترده و متمركز است. اخيراً مدل هاي پيش ساخته اي وارد بازار اين فناوري شده اند كه بدون  :نوع سوم بام سبز
خت، قابل پياده شده روي هر بام و بالكني هستند. اين قطعات پيش ساخته با پوشش گياهي متنوع و از پيش كاشته شده بصورت نياز به زيرسا

  ).5-4(گياهان مختلف تا درخت و درختچه عرضه مي شود 

  فوايد استفاده از بام هاي سبز از لحاظ اقتصادي

كردن هزينه ها مي توانند داشته باشند، به مواردي همچون عايق كاري ساختمان در از جمله فوايدي كه بام هاي سبز از لحاظ اقتصادي و كم 
و آسيب هاي آب و هوايي، هزينه   UVزمستان و تابستان و كم شدن مصرف انرژي، افزايش طول عمر پوسته بام  با حفاظت در مقابل اشعه 

ي دهد، ارزش اقتصادي يك واحد ساختماني را افزايش مي دهد، هاي زهكشي و محل هاي ذخيره آب را موقع بارندگي در يك واحد كاهش م
برابر، كاهش دادن مقادير سيستم هاي عايق  3تا  2كنترل دماي ساختمان، كم شدن هزينه هاي انرژي، طوالني شدن عمر بام ها در حدود 

   اشاره كرد. كاري استاندارد و عامل بالقوه در كاهش و يا از بين بردن آب گذر بام ها و ... مي توان

  فوايد استفاده از بام هاي سبز از لحاظ زيست محيطي

همچنين از لحاظ زيست محيطي و كاهش آلودگي ها نيز از فوايدي همچون، محل زندگي مناسبي براي پرندگان و بي مهرگان خواهد شد، 
% از آب را 90تا  40ن آب را اهش مي ده و حدود ميزان ورود و خروج صدا را در ساختمان به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد، ميزان طغيا

موقع بارندگي در خود نگه مي دارد، مواد آلوده و گردوخاك را از آب و هوا تصفيه مي كند،  باعث عايق كاري ساختمانها مي شود، كاهش 
شود، كاهش مصرف سوخت و كاهش مصرف سوخت و كاهش توليد مواد كربني را از آب و هوا تصفيه مي كند،. باعث عايق كاري ساختمان مي 

ان هاي توليد مواد كربني را به همراه دارد، بهبود كيفيت جريان آب ورودي به ناودان ها و كانال هاي روي بام و ديوارها، خنثي كردن تĤثير بار
  اسيدي، كاهش سيالبها،  و... را مي تواند به همراه داشته باشد. 

  ظ اجتماعيفوايد استفاده از بام هاي سبز از لحا 

ن از مزيتهاي اجتماعي مي توان به افزايش زيبايي فضاي بيرون ساختمان ها، تأثير بر روانشناسي شهرها (سالمتي محيط و روحيه انسان ها ساك
  ). 7- 6در چنين محيط هايي)، كاهش صدا، بوجود آمدن محل سالمي براي اهالي ساختمان و رشد گل ها  و گياهان زيبا و... اشاره كرد (

  نقش بام سبز در كاهش مصرف انرژي

بام جزئي از ساختمان است كه عالوه بر نقش حفاظتي، در كم نمودن بار گرمايش و سرمايشي حائز اهميت مي باشد. در اين صورت مصرف 
مت زا و ايجاد آسايش اقليمي بهره جستند، حانرژي نيز به حداقل اندازه خود مي رسد. معماران گذشته، از عايق به منظور مقابله با عوامل مزا

  كه به مقدار زيادي نيز كارگشا بوده است، عايق در معماري سنتي ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
م ها از بام سبز به عنوان يك نوع سيستم و روش مناسب، كاهش تقاضاي انرژي را در پي دارد كه با اضافه  كردن عايق ايجاد سايه و محافظت با

سرماي خاك و گيالهان اليه اي عايق به ساختمان تحت پوشش اضافه شده و نرخ انتقال حرارت بين داخل و خارج ساختمان را كند مي سازد. 
ساختماني كه خوب عايق شده باشد، در ماه هاي تابستان گرماي كمتري جذب كرده و هواي خنك شده كمتري از دست خواهد داد و بنابراين 

رارت جلوگيري ــش نرخ انتقال حــا و به تبع آن افزايـياهان همچنين با تأمين اختالف دمــهاي تهويه مطبوع را كاهش خواهد داد. گهزينه 
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 مي گردد. در زمستان، تبريد حاصل از باد نقشي تعيين كننده در پايين آوردن دماهاي داخلي ساختمان دارد.  با استفاده از گياهان محافظت
بطوركلي كاركردهاي بام ســبز در بخـش انــرژي را ). 8% كاهش دهد (25سرماي حاصل از باد تقاضاي گرمايش را مي تواند تا  ساختمان از

  مي توان به شرح ذيل عنوان نمود:
كاري اضافه كردن يك اليه خاك و يك اليه گياهي به سقف، ساختمان را عايق مي كند. عايق  به وسيله عايق كاري: يكاهش مصرف انرژ

تماني ميزان انتقال گرما بين درون و بيرون ساختمان را پايين مي آورد كه اين نرخ انتقال گرما به تفاوت دماي درون و بيرون بستگي دارد. ساخ
  كه خوب عايق شده است حرارت كمتري را در تابستانهاي داغ جذب خواهد كرد و هواي سرد كمتري را از دست خواهد داد. 

: گياهان به وسيله ايجاد سايه از دسترسي انرژي خورشيدي به بام جلوگيري مي كنند. زماني كه ي به وسيله تأمين سايهكاهش مصرف انرژ
ين انرژي خورشيدي با سطح بام تماس مي يابد دماي آن را باال برده و در نتيجه دماي هواي روي بام از طريق جريان هدايت افزايش مي يابد. ا

  ، بنابراين ميزان انتقال گرما بين دورن و بيرون افزايش مي يابد.دماي درون و بيرون ساختمان مي شود امر موجب افزايش تفاوت
را افزايش مي دهند به وسيله  انرژي آخرين طريقي كه بام هاي سبز كارايي كاهش مصرف انرژي به وسيله محافظت ساختمانها از باد سرد:

  شد.محافظت در برابر بادهاي سرد زمستاني مي با
    

  احداث بام سبز در تهران

رشد روزافزون و نامتعادل شهر تهران موجب افزايش روند تقاضاي زمين براي احداث كاربري هاي گوناگون، به ويژه مسكن، شده است. در 
تقسيم اراضي در شهر برنامه ريزي كاربري هاي شهري ميزان سرانه ها ابزار مهمي است كه مي تواند در تهيه طرح هاي شهري و نحوه توزيع و 

نقش اساسي داشته باشد. با توجه به توسعه الگوي طرح هاي راهبردي و منسوخ شدن طرح هاي جامع سنتي، نگرش استفاده از سرانه هاي 
ادن به شهري تا حدود زيادي تغيير كرده است. يكي از دستاوردهاي مهم اين رويكرد جديد، اهميت يافتن مساله كيفيت در برابر كميت و بها د

كيلومتر مربعي شهر تهران را اراضي ساخته شده (مسقف) با  730درصد از مساحت  67,9مشاركت مردمي است. بر اساس اطالعات موجود 
ر كاربري هاي مختلف تشكيل داده اند و مابقي مربوط به معابر و فضاهاي باز مي باشد. با توجه به جمعيت محدوده شهر تهران سرانه زمين بطو

درصد كل اراضي ساخته  27متر مربع مي باشد كه  22متر مربع مي باشد. بيشترين سرانه كاربري ها مربوط به سرانه مسكوني با  81,9متوسط 
هكتار مي باشد كه  48000). به موجب آمارهاي شهرداري، مساحت فضاي سبز شهر تهران حدود 9شده را به خود اختصاص داده است (

مترمربع مي باشد و  1,8با  10مترمربع و كمترين سرانه مربوط به منطقه  61با  19بوط به شهروندان منطقه بيشترين سرانه فضاي سبز مر
)، كه تقريباً همسو با استاندارد جهاني است؛ اين نكته شايان ذكر 10متر مربع مي باشد ( 15ميانگين سرانه فضاي سبز در شهر تهران تقريباً 

ت و فضاي سبز خصوصي نيز قيد شده است. بررسي هاي انجام شده حاكي بر آن دارد كه با تشويق است كه در سرانه مطرح شده، باغا
مي توان حداقل نزديك به يك پنجم سطح شهر تهران را به فضاي سبز تبديل كرد و ميزان آلودگي هوا را  "شهروندان به اجراي طرح بام سبز،

  نيز به ميزان محسوسي كاهش داد. 

)  11با توجه به كمبود منابع تامين آب در شهر تهران، مشكل آبياري فضاي سبز وجود دارد. مطابق با آمار شهرداري (شايان ذكر است كه 
فضاي سبز تهران در حال حاضر با آب چا ه ها، قنات ها، و آبهاي جاري و پساب تصفيه خانه هاي فاضالب آبياري مي شوند. ميزان آب مورد 

متر مكعب در سال است. با احداث بام سبز و  ديوار سبز و بهبود سيستم هاي آبياري مي توان  1,600,000د نياز فضاي سبز شهر تهران حدو
  در مصرف ميزان مذكور صرفه جويي نمود. 

  (تهران) ذخيره انرژينقش بام سبز در 

، پژوهشگران به فكر تحقيق در مورد تأثير با افزايش قيمت انرژي و تأثير آن در مصرف و ايجاد انگيزه در مصرف بهينه و افزايش كارايي آن
% 1,2درجه فارنهايت دما  1گياهان در كاهش انرژي مصرفي ساختمانها افتادند. بر اساس تجربه بام هاي سبز شهرداري شيكاگو، در اثر كاهش 

انگي و ادارات دولتي شهر تهران ميزان انرژي مصرفي خ 1390در مصرف انرژي صرفه جويي مي شود. طبق آمار برق منطقه اي تهران  در سال 
مگاوات ساعت  189277% از انرژي برق مصرفي تهران رقمي معادل با 1,2مگاوات ساعت بوده است. با توجه به آمار فوق  15773100معادل 
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مصرف برق تهران  مگاوات / ساعت در 37855,4% از مناطق مذكور بام سبز احداث گردد، انرژي معادل 20خواهد بود. با احتساب اينكه  در 
  ).12( صرفه جويي خواهد شد

  

  نتيجه گيري

يط انسان براي بقا و تعالي خويش نيازهاي گوناگوني دارد. نياز به آرامش، استراحت، تفريح و تفرج از جمله مسائلي است كه او همواره در مح
ماشيني شدن زندگي بشري نياز بشر به استفاده از فضاي سبز زيست خود با آن روبرو بوده است. در دنياي امروز با توجه به افزايش تكنولوژي و 

از جمله راهكارهايي كه بايد تحقيقات بيشتري روي آن صورت گيرد سيستم بام سبز است كه مقاله حاضر پژوهشي اوليه شهري ضروري است. 
رفت و آمد وسايل نقليه و افراد زياد، و در نتيجه  به عنوان مثال ساختن بامهاي و ديوارهاي سبز در مناطقي از شهرها كه  در اين راستا است.

باعث كم شدن آلودگي هاي  آلودگي هوا بيشتر است، توصيه مي شود، چون در اين حالت عالوه بر زيبايي و شادابي كه به محيط مي بخشد،
شهرهايي  برايته نشان داده است كه نتايج تحقيقات گذش د.زيست محيطي و همچنين جايگاهي براي زندگي پرندگان  و حيوانات ديگر مي شو

مانند تهران كه از لحاظ وسعت بزرگ هستند و آلودگي هوا در آنها زياد است، در قسمتهاي مختلف شهر از جمله روي بامها و ديوارهاي به 
. عالوه بر تاي پايداري تلقي گردداستفاده از بام سبز مي تواند يك راهكار موثر در راس دانشگاها و ساختمانهايي كه در مراكز شهر قرار دارند،

به  احداث بام سبز مي تواند نقش مهمي در كاهش مصرف انرژي اجتماعي و زيست محيطي ذكر شده در متن مقاله –اقتصادي كاركردهاي 
  داشته باشد. ويژه در كالن شهري به مانند تهران 
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