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 بام سبز

پشت بام هاي سبز شامل مجموعه اي از اليه هاي نصب شده به دو صورت آزاد و يا ماژوالر هستند. نوع ماژوالر به دو 

 صورت نصب مستقيم اليه ها بر روي بام و يا استفاده از سيني هاي حاوي اليه ها، در دسترس است. 

 

مي توان به ويژگي هاي معماري، بهره وري از منافع محيطي)از جمله جلوگيري از روف گاردن ها از جمله داليل استفاده از 

ها(، باالبردن ارزش ملك و افزايش فضاي قابل استفاده  ورود/خروج گرما به محيط ساختمان، جذب و استفاد از آب طوفان

 براي ساكنين اشاره كرد. 

 

در بستري خاص كه جايگزين خاك بوده و براي همين هدف طراحي شده است، كاشته ميشوند.  نظرورد پوشش گياهي م

عمق الزم براي كاشت بين پنجاه ميليمتر تا بيش از يك متر ميباشد كه بسته به هدف طراحي و استحكام سقف اين مقدار 

 متفاوت است. 

 

 تقسيم بندي ميشوند.  "متمركز"و  "گسترده"به طور كلي بام هاي سبز از ديدگاه سنتي به دو دسته 

 

ميليمتر نيست. اين پوشش هاي گياهي ٢٠٠وزن كمي داشته و عمق بستر رشدشان نيز بيش از  بام هاي سبز گسترده

به حداقل نگهداري نياز داشته و همچنين معموال مصرف آب نيز در آن ها پايين است. در اين بامها اصوال از گياهان 

عت رشد پايين استفاده ميشود. اين نوع بام ها با نام هايي چون بام هاي دوستدار محيط زيست و يا كوچك، آب دار و با سر

بامهاي قهوه اي نيز شناخته شده اند. همچنين بام هايي كه به منظور افزايش تنوع پوشش گياهي منطقه و افزايش مسكن 

 ا نام بام سبز تنوع زيستي شناخته ميشوند.و غذا براي حيات وحش ساخته ميشوند نيز در همين دسته گنجيده و ب

 

معموال سنگين تر و داراي اليه ضخيمتري از بستر رويش هستند. اين نوع بام ها از تنوع باالتري  بام هاي سبز متمركز

 در نوع پوشش برخوردارند.



دسترسي داشته و از آنها استفاده با توجه به تحمل وزن باالي اين نوع بامها، افراد ميتوانند به راحتي به اين بام هاي سبز 

كنند. اين نوع بامها در مقايسه با بامهاي گسترده به آبياري و مراقبت بيشتري نياز داشته و محيط هايي با مهندسي دقيق، 

د. اين نوع بامها با نامهاي ساخته شده بر روي بام هاي با قابليت تحمل وزن باال از جمله پاركينگ هاي خودرو هستن

به طور خاصتر به بام هايي اطالق ميشود كه فضاي كمتري  م هاز شناخته شده اند. باغ باني "بام هاي سلطنتي"و  "بامباغ"

 به بستر گياهي و بيشتر آن به فضاي قابل استفاده براي افراد اختصاص داده شده است.

 

اي د، به همين منظور بردسترسي عمومي بودن در گذشته بام هاي گسترده عموما به شكل سازه هاي سبك و بدون قابليت

، از سقف هاي متمركز استفاده ميشد. در سالهاي اخير اين تفاوت تا حد زيادي كاهش پيدا كرده است تا جايي كه ها بام باغ

 نيز به گوش ميخورند.  "گسترده-نيمه"و  "متمركز-نيمه"لغاتي مانند 

  

بندي ها توسط انجمن بين المللي بام هاي سبز و ساير نهادهاي توليد اين نوع بام ها، با وجود استفاده گسترده از اين دسته 

هاي بين اين دو دسته بندي، در اين متن بامهاي سبز با توجه به ويژگي هاي منحصر به زبا توجه به كمرنگ شدن مر

 فردشان از جمله عمق بستر رشد تعريف ميشوند.

 ديوارهاي سبز

عمودي گياهان با اتكا به سيستمي تقويتي است، تقويت كننده ها عموما ديوار داخلي يا خارجي  اين لغت به مفهوم رشد

هستند هرچند در برخي موارد نيازي به تقويت كننده نيست. مانند بام هاي سبز، ايجاد اين ديوارها نيز شامل پوشش گياهي، 

ده تفاوت پوشش گياهي نماي خارجي و ديوارهاي سبز را بستر رشد، آبياري و زه كشي هستند. با توجه به توضيحات ارائه ش

دارند درحاليكه در پوشش نما،  گلداننبايد فراموش كرد. اين ديوارها برخالف نما، براي پوشش مكان نياز به تعداد بيشتري 

، "ديوار زنده"ي تعداد كمي گياه كاشته شده و به آن اجازه داده ميشود تا سطح ديوار را بپوشاند. اين ديوارها با نامها

 نيز شناخته شده اند.  "ديوارهاي زيستي"و  "باغهاي عمودي"

ديوارهاي سبز نه تنها از لحاظ ظاهري به جذابيت ساختمان مي افزايند، بلكه با ايجاد سايه مستقيم بر روي ديوار كيفيت 

ند. به عالوه با رشد گياهان خاص هواي محيط را بهبود بخشيده و معموال بخش هاي اطرافشان از هواي خنكتري بهره مند

در ساخت اين ديوارها،  غير بومي يك منطقه بر روي اين ديوارها ميتوان به افزايش تنوع پوشش گياهي آن كمك كرد.

 گياهان علفي كاربرد بسياري دارند با اين وجود ميتوان از برخي درختچه هاي كوچك نيز استفاده كرد.

وامل مهمي است كه زمان طراحي اين ديوارها بايد مد نظر طراحان قرار گيرد، خصوصا فراهم نمودن نور كافي از جمله ع

  .ممكن است استفاده از نور مصنوعي هنگام طراحي ديوارهاي سبز داخلي ضروري باشد

 



 انواع مختلفي از ديوارهاي سبز در دسترس است كه در برخي از آنها از روش هاي هيدروپونيك و در برخي از بستر رشد

استفاده ميشود. به عالوه ساختارشان از از سيستم هاي ماژوالر تا صفحه هاي با مكان هاي تعبيه شده براي كاشت قابل 

تغيير است. با اين وجود تمامي اين ديوارها به آبياري و اكثرا كود دهي از همين طريق را نيز نياز دارند. روش هاي معمول 

ارها با دقت و احتياط باال به منظور جلوگيري از ايجاد چرخه هاي كوددهي تا سطح كوددهي از طريق سيستم آبي در اين ديو

  .مخرب قابل استفاده است

 

سيستم ديوار سبز با طراحي صحيح از لحاظ فراهم كردن فضاي رشد مناسب گونه ها و انتخاب گياهان با طول عمر زياد 

هدافشان برساند، همچنين در صورت طراحي اصولي، نگهداري آن ميتواند از هر دو جهت طراحي و كارآيي، صاحبانش را به ا

 نيز كار غيرممكن و يا سختي نخواهد بود.

 نماي سبز

 

نماي سبز به رشد و نمو گياهان رونده در جهت عمودي و افقي نماي ساختمان اطالق ميشود. اين گياهان ميتوانند مستقيما 

  .مختلف ساختمان باشند در خاك كاشته شده و يا داخل گلدانهايي در سطوح

 

گياهان رونده ميتوانند مستقيما با ديوار ساختمان تماس داشته و يا بر روي ساختاري جدا از  نماي ساختمان رشد كنند. با 

استفاده از گياهان باالرونده داراي ساقه و يا ريشه هاي پيچكي ميتوان نماي سبز را بر روي ديوار و يا هر سازه ديگري به 

اخت پارتيشن، سايبان و غيره ايجاد كرد. تراكم پوشش نما نيز با توجه به كاربرد مورد نياز قابل مديريت است. به منظور س

طور مثال نماي خارجي ساختمان بايد نسبت به پنجره كه بايد حداقل، امكان مشاهده بخشي از محيط خارج را فراهم سازد 

  .از شاخ و برگ بيشتري برخوردار باشد

معموال به دليل ايجاد ظاهر زيبا مورد استفاده قرار ميگيرد اما عالوه بر اين در كاهش ديد به داخل قسمت هاي  نماي سبز

شيشه اي ساختمان و ايجاد سايه نيز كاربرد دارد. نماي سبز نه تنها به دليل ايجاد سايه ميتواند فضاي اطراف را خنكتر كند؛ 

در شاخه ها و تبخير آب از بستر رشد، اين كاهش دما چشمگيرتر از نگاه اول به  بلكه با توجه به عمليات گرماگير آبرساني

نظر ميرسد. به عالوه تمامي گياهان رونده تا حدودي قابليت جذب آب حاصل از طوفان را نيز دارند. از ديگر مزاياي نماهاي 

ر آالينده هاي فرار گازي و ذرات كثيف سبز ميتوان به ايجاد سايه بر روي ساختمان، محافظت از نما و محافظت در براب

موجود در هوا اشاره كرد. با توجه به دائمي بودن فعاليت گونه هاي هميشه سبز، استفاده از اين گياهان باعث بهبود هرچه 

  .بيشتر اين مزايا ميشود

 



ي كه مستقيما به ديوار هنگام ساخت نماهاي چند اليه، استفاده از گياهان با ويژگي هاي پيچكي نسبت به ساير گياهان

ميچسبند ارجحيت دارند؛ چرا كه باد، خصوصا در ارتفاع، ميتواند اين طراحي را با مشكل روبه رو كند. استفاده از گياهان 

پيچكي باعث ميشود تا آنها ريشه و ساقه هايشان را دور تمام تقويت كننده هاي موجود در تمام جهت هاي عمودي و افقي 

را افزايش دهند. حتي با وجود استفاده از اين نوع گياهان باز هم مشكالت اين طراحي كامال برطرف پيچيده و مقاومت 

نخواهد شد، چرا كه شاخ و برگ هاي درخت همچنان در معرض بادهاي شديد قرار خواهند گرفت، بنابراين انتخاب نوع گياه 

وايي محيط و ميزان بادهاي آن ناحيه در همان ارتفاع و تعداد شاخ و برگ هاي آن در هر ارتفاعي بسته به شرايط آب و ه

خاص قابل تغيير است. جدا از مسائل ياد شده، اهميت دسترسي به اليه هاي متفاوت براي نگه داري، طراحي سيستم 

  .آبياري و عمق و بستر رشد نيز بايد مد نظر قرار گيرند

 

سته بنديها روز به روز كاهش ميابد، بنابراين امروزه يافت تفاوت همانطور كه در بخش بام هاي سبز اشاره شد، تفاوت ميان د

فاحشي ميان نماي سبز و ديوار زنده كار مشكلي خواهد بود؛ خصوصا كه در طراحي هاي جديد ويژگي هاي هر دو گروه در 

 كنار يكديگر استفاده ميشوند.

 فوايد استفاده از بام، ديوار و نماي سبز

شد، با اين وجود در اين بخش به صورت  آوردهسبز به صورت خالصه براي هر نوع  ز سازه هايفوايد استفاده از هريك ا

كلي يكبار ديگر آنها را ذكر خواهيم كرد. به عالوه بايد توجه داشت كه برخي از سازه ها حوزه منفعت رساني بزرگتري را در 

شوند. همچنين تمامي منافع آورده شده تنها در صورتي بر ميگيرند، حال آنكه ساير آنها تنها صاحبان ساختمان را شامل مي

  .باشدقابل دستيابي است كه نه تنها سازه به درستي طراحي و نصب شده، بلكه از سيستم نگهداري مناسب نيز برخوردار 

 

 افزايش ارزش ساختمان و ساير مزايا براي صاحبين ساختمان

سعي بر ايجاد تغييري چشم نواز و زيبا در ظاهر خانه شان نسبت به  صاحبين ملك با استفاده از سقف، ديوار و نماي سبز

ساير ملك ها ميكنند، به عالوه با اين روش ميتوانيد ملك خودتان را از يك ساختمان ساده به يك فضاي چشمگير تبديل 

آمدزايي با تبديل آن به كنيد. بسياري از صاحبين ملك حتي در استراليا نيز از ويژگي هاي بالقوه ي سقف هاي سبز براي در

  .رستوران، كافه و يا اجاره به ساير كسب و كارها غافلند

 

با وجود اينكه اجراي بام، ديوار و نماي سبز جدا از فرآيند ساختمان سازي نيز ميتواند اجرا شود، به منظور به حداقل رساندن 

ده از ساير سازه ها در آبياري، امكان استفاده از نور مخاطرات احتمالي از جمله توانايي سازه در تجمل وزن، قابليت استفا

  .مصنوعي و... بهتر است تصميمگيري هاي الزم در مراحل اوليه ساخت اتخاذ شود



 

با استفاده از سقف سبز بر تمام سطح بام ميتوان از آن در برابر اشعه خورشيد محافظت كرده و همچنين با وجود پوشش 

 .يه ها، سطح عايق ديگري نيز ايجاد شده كه مانع نوسانات دمايي شديد ميشودگياهي، بستر رويش و ساير ال

 

 مديريت آب هاي حاصل از طوفان

سقف هاي سبز نه تنها ميتوانند آب حاصل از طوفانها را جذب و استفاده كنند بلكه از آنها ميتوان به عنوان فيلتري در برابر 

اول، آب باران در بستر رشد ذخيره شده و بخشي از آن توسط ساقه و برگ مورد آلودگي هاي هوا نيز استفاده كرد. در وهله 

استفاده قرار ميگيرد، بخش ديگر نيز به صورت مستقيم از بستر رشد تبخير ميشود. به عالوه با تعبيه مخازن آب، در اليه 

  .هاي زيرين ميتوان ظرفيت استفاده از آب باران را افزايش داد

 

ت بام، نحوه زه كشي، شمي كه در ميزان جذب آب هاي حاصل از باران نقش دارند، ميتوان به شيب پاز جمله عوامل مه

عمق و ويژگي هاي بستر رشد استفاده شده اشاره كرد؛ كه نحوه زه كشي و نوع گياهان استفاده شده از اهميت بسيار بااليي 

  .برخوردارند

 

 عملكرد حرارتي باال

است. در از تجهيزات سرمايشي و گرمايشي  فاده از بام، ديوار و نماي سبز كاهش نياز به استفادهيكي از بزرگترين مزاياي است

فصل تابستان ديوارها و نماي سبز با ايجاد سايه بر روي ساختمان، از جذب حرارت جلوگيري ميكنند به عالوه بام سبز نيز 

ر باعث بهبود عملكرد سيستم تهويه، گرمايش و باعث كاهش تبادل گرمايي ميان فضاي داخل و خارج شده و همين ام

سرمايش ميشود. تحقيقات گسترده اي در خصوص اين زمينه وجود دارد كه در آنها ميزان صرفه جويي در انرژي و تفاوت 

  .دماي محيط بدون استفاده از  تجهيزات تهويه مورد بررسي قرار گرفته است

 

 تاثير جزيره گرمايي شهري -خنك سازي شهر

سطوح سخت استفاده در شهرها مانند بتن، آسفالت، شيشه و ايزوگام سقف، گرماي خورشيد را در طول روز جذب كرده و با 

بازتاباندن، آن را به جو بازميگردانند. اين پديده باعث ايجاد جزيره هايي از هواي گرم خصوصا در آب و هواي آرام و بدون 

  .باد، در شهرها ميشود



 

سازه هاي سبز ميتوان، دما در اطراف يك ساختمان را تا حد قابل توجهي كاهش داد. اين سازه ها، با ايجاد با استفاده از 

سايه مانع جذب گرما شده و از طرفي فرآيند تبخير آب موجود در خاك و برگهاي گياهان، گرماگير بوده و باعث كاهش دما 

باعث افزايش دما ميشد، در فرآيند تبخير شركت كرده و باعث كاهش ميشود. بنابراين انرژي خورشيد كه تا پيش از اين تنها 

دما ميشود. اگر گياهان به جاي رشد بر روي ديوار به صورت مستقيم، بر روي پايه هاي تقويتي نصب شوند؛ هواي گرم در 

  .فاصله بين ديوار و پايه با جريان همرفتي به سمت باال حركت كرده و باعث سرمايش غيرفعال ميشود

استفاده از استراتژي سازه هاي سبز با انتخاب دقيق گياهان و عمق بستر رشد، در سطح شهر ميتواند به كاهش اثرات 

  .نامطلوب جزاير گرمايشي كمك كند

 

 ايجاد و حفظ زيستگاه ها و تنوع زيستي

حيواني نقش بسيار مهمي بازي بام سبز ميتواند در ايجاد و نگهداري محيط زيست مناسب براي برخي از گونه هاي گياهي و 

كند. به عالوه اين بام ها ميتوانند نقش به سزايي در كاهش اثرات منفي حاصل از ايجاد بيابانهاي زيست محيطي در شهرها 

و در نتيجه كوچ پرندگان و بي مهرگان داشته باشند. طراحي به اين منظور نياز به مالحظات بسياري از قبيل نوع گياهان، 

  .زيستي، نقاط دسترسي و ارتفاع مورد نياز در همان مراحل اوليه ساخت دارد ارزش محيط

 

 زيبايي شناسي، فضاي باز و توليد مواد غذايي شهري

فضاي سبز يكي از عوامل مهم در قابل زندگي بودن شهرها به شمار ميرود. استفاده از بام، ديوار و نماي سبز در سطح شهر 

  .ي توليد مواد غذايي، تفريح، استراحت و سرمايه گذاري هاي تبليغاتي فراهم كندميتواند فرصت هاي بيشتري برا

 

در شهرهاي پرتراكم با افزايش روزافزون ساختمانها، خصوصا در بخش هاي مركزي شهرها؛ امكان ساخت پارك و فضاهاي 

  .ي سبز را نبايد ناديده گرفتسبز جديد تقريبا غيرممكن به نظر ميرسد، در چنين شرايطي اهميت بام، ديوار و نماها

 

 تصفيه هوا

بام، ديوار و نماي سبز ميتواند به از بين بردن آلودگي هاي حاصل از موتورهاي گازسوز كمك به سزايي كند. البته از اهميت 

اراي مساحت پوشيده شده از گياه و گونه هاي گياهي استفاده شده نبايد غافل بود. به طور كلي، گياهان پر شاخه و يا د



برگهاي بافت دار به دليل تشكيل رسوب خشك و يا جذب ذرات موجود در بارانها، ميتوانند در كاهش ذرات آالينده موجود 

  .در هوا نيز اثرگذار باشند

 

به عالوه در محيط هاي اداري و به طور كليتر داخل ساختماني، مبلمان، فرش و ساير تجهيزات اداري يكي از منابع اصلي 

اد آلي به شمار ميروند كه گياهان توانايي بااليي در كاهش اين آالينده ها درون محيط هاي بسته را دارند، به همين توليد مو

 جهت لستفاده از پوشش هاي گياهي مانند ديوارهاي سبز ميتواند ميسر افتد.


