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چکیده
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افزایش آلودگیهای حاصل از ساختمانها توجه به روشهای کاهش آن را حائز اهمیت نموده است.
راهکارهای مختلفی در این زمینه با هدف کاهش آلودگی محیط ارائه شده است .برخی از این راهکارها
شامل کاهش آالیندگی ساختمان ،کاهش تولید و انتشار دیاکسید کربن ،جداسازی کربن ،افزایش طول
عمر پشتبام ،کاهش تولید زباله با استفاده از خاک پشتبام به عنوان یک لندفیل کوچک برای زبالههایی با
حجم کم .در این مقاله با رویکرد کیفی به بررسی الزامات دو استاندارد مطرح ساختمانهای سبز و تطابق آن
با مقررات ملی ساختمان پرداخته میشود .استدالل منطقی و استفاده از یافتههای دیگر محققان،
دستآورد اصلی در حصول نتیجه به شمار میآید .به دلیل کمبود فضای خالی برای توسعه درختکاری در
شهرها ،بام سبز نقش موثرتری دارد .میتوان در این ساختارها با کنترل آالیندههایی مانند دی اکسید کربن
و نیز زهکشی فاضالبها ،از درس آموختههای استانداردهای بین المللی نیز بهره برد .براساس چارچوبهای
تدوین شده در دو استاندارد ساختمانی لیید و برییم و تجربه موفق کاربرد آنها در دیگر کشورها میتوان بر
لزوم استفاده و گسترش بام سبز در کشور و تعیین آن بعنوان راهکاری الزام آور در مقررات ملی ساختمان
بهره گرفت.
کلید واژهها :بام سبز ،لیید ،برییم ،کاهش آلودگی هوا ،دی اکسید کربن ،معماری پایدار

مقدمه:
با ایجاد بام سبز ،مزایای متعددی بدست میآید که در محیطهای شهری؛ میتواند به جبران آلودگیهای موجود
کمک کند .بامهای سبز میتوانند مدیریت کنترل فاضالب را ارتقاء دهند زیرا فاضالبی که در ساختمانها ایجاد
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میشوند ،با تصفیه ،مجدداً برای آبیاری بام سبز مورد استفاده قرار میگیرند؛ باعث صرفهجویی در مصرف انرژی
میشوند ،به تعدیل آب و هوا کمک میکنند ،منجر به افزایش ماندگاری پوششهای سقف ساختمانها میشوند ،در
برابر سر و صدا به عنوان عایق عمل می کنند و باعث کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی میشوند ،به جداسازی
کربن کمک میکند ،زیستگاههای شهری را با ایجاد سکونتگاههایی برای حیات وحش ،افزایش میدهند ،محیطهای
زیبا و دلانگیری را برای کار و زندگی بوجود میآورند ،در مقایسه با بامهای سنتی ،به بازگشت سرمایهگذاری اولیه
در طول دوره عمر ساختمان کمک میکند ( Mentens et al., 2006; Oberndorfer et al., 2007; Rowe and

;.)Getter, 2010 Czemiel Berndtsson, 2010; Dunnett and kingsbury, 2004; Getter and Rowe, 2006

دسته بندی کلی بام های سبز:
به طور کلی بامهای سبز به دو دسته فشرده و گسترده تقسیم میشوند .بامهای سبز فشرده ،اغلب به عنوان مکان
عمومی طراحی میشوند و ممکن است شامل درخت ،درختچه ،سنگفرشهایی شبیه مناظری که روی زمین دیده
میشود .بستر این نوع بامها به عمق بیش از  15سانتیمتر نیاز دارد و به نگهداری خاصی نیاز دارد ( Snodgrass and

 .)Mcintyre, 2010طراحی بامهای فشرده گرانتر از بامهای گسترده ،تمامی میشود زیرا برای تحمل بیشتر وزن
روی بام ،سقف به ساختاری خاص نیاز دارد .برخالف بامهای فشرده ،طراحی بامهای گسترده به هزینه کمتری نیاز
دارد ،زیرا به عمق کمتر از  15نیاز دارند ،هزینههای نگهداری و تعمیرشان کمتر میباشد .به خاطر عمق کم ،انتخاب
گیاهان محدود می شود به انواع خاصی مثل چمن ،گیاهان همیشه سبز و کاکتوسها که در برابر خشکی تحملشان
زیاد سات به ویژه گیاهان تیره گل ناز .به علت هزینههای پایین و با توجه با اینکه بامهای سبز گسترده زیاد پشت
بامها را سنگین نمیکنند ،این نوع بامها نسبت به بام سبز فشرده ،رایجتر هستند .نوع سقف تأثیر مهمی روی
ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی کاهش آلودگی دارد .این مقاله ،تحقیقاتی را که در مورد نقش
بامهای سبز در کاهش آلودگی وجود دارد ،مورد بررسی قرار داده و بر اساس آموزههای دو استاندارد لید و بریم،
اقدام به تطابق آن با استانداردهای ملی ساختمان در کشور مینماید.

نقش گیاهان در سالمت انسان ها:
تقریباً یک نفر از هر ده نفر در طول سال محیط ناسالم و آلوده را تجربه میکند ( .)ALA, 2010نرخ مرگ و میر
در  95شهر ایالت متحده آمریکا ،به نازک شدن الیه اوزن مربوط میباشد ( .)Bell et al., 2004در کانادا ،انجمن
پزشکی انتاریو ،تقریباً  9500مگر بابهنگام را برای هر سال تخمین زدند ( )OMA, 2008و پیشبینی کردند که
هزینههای حفظ سالمت بین حداقل  374.18دالر و  506.64دالر میباشد که همگی بر اثر آلودگی هوا میباشد
( .)OMA, 2005رایجترین بیماریهایی که بر اثر آلودگی هوا بوجود میآید بیماریهای تنفسی مثل آسم و
بیماریهای قلبی و عروقی میباشد ( ،)Pope et al., 1995مدارک بسیاری وجود دارد که نشان میدهد ،گیاهان
میتوانند به داشتن هوای پاک کمک کنند و بعضی از مدارک به نقش بامهای سبز در حفظ سالمت انسان پرداختهاند.
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روشهای از بین بردن آلودگی توسط گیاهان:
پوششهای گیاهی به چندین روش ،آلودگی را از بین میبرند :گیاهان ،آالیندههای گازی را از طریق روزنههای
خود جذب میکنند ،گیاهان مواد شیمیایی خطرناک در هوا را از طریق حفرههای نازک بر روی برگها جذب
می کنند؛ ریشه و باکتری موجود در خاک نیز در حذف مواد سمی دخالت دارند ،و قادر به شکستن اجزای ارگانیک
خاص مثل هیدروکربن معطر در بافت گیاه و یا در خاک ( .)Baker and Brooks, 1989عالوه بر این پوشش گیاهی
بامهای سبز به صورت غیرمستقیم آالیندههای هوا را کاهش میدهند زیرا با خنککردن هوا و پایین آوردن دمای
اطراف پشتبام و انتقال هوای خنک و وجود سایه درختان ،گیاهان طی فرایند فتوسنتز کربن با جذب دیاکسید
کربن و تبدیل آن به اکسیژن بطور طبیعی کربن اضافی هوا را جذب میکنند .همچنین طی فرایند فتوسنتز ،برگ
درختان سایر مواد شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن ،آمونیم تولید شده در هوا ،بخشی از دیاکسید گوگرد و ازن که
مولد قسمتی از مشکالت مه آلودگی و اثرات گلخانهای هستند را از محیط خارج میکند .برگ درختان با جذب و
حفظ گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا تا زمان شستوشو و بارندگی مقدار گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا را
تا  75درصد کاهش داده و تأثیر بهسزایی بر بهبود کیفیت هوا دارد.
اکبری و همکارانش ( )2001گزارش دادند که زمانیکه حداکثر دمای لسآنجلس در روز  22درجه سانتیگراد
باشد ،سطح اوزون در کالیفرنیا پایینترا ز میزان استاندارد  90قسمت در میلیون 1میباشد .عالوه بر این ،با کاهش نیاز
برای تهویه هوا ،تقاضا برای انرژی کاهش پیدا می کند و منجر به انتشار کمتر از نیروگاهها میشود ( Rosenfeld et
 .)al., 1998در محیط های شهری ،درختان نقش بسیار مهمی در کاهش آلودگی هوا دارند ( ;Nowak, 2006

 .)Rosenfeld et al., 1998; Scott et al., 1998; Akbari et al., 2001تنها در ایالت متحده ،نواک (،)Nowak, 2006
تخمین زده است ساالنه  711000هزار کیلو درخت بریده و از بین میرود .به هرحال در محیطهای شهری ،فضای
کمی برای کاشت درخت وجود دارد؛ زیرا مجموعهای از سطوح غیرقابل نفوذ مثل خیابانها ،پارکینگها و پشتبامها
در محیطهای شهری وجود دارند .به طور مثال در بخش غربی منتهن نیویورک 94 ،درصد از سطح زمین را سطوح
غیرقابل نفوذ تشکیل می دهد که فضای کمی را برای کاشت درخت و ایجاد پوشش گیاهای در اختیار قرار میدهد
( .)Rosenzweig et al., 2006با این حال ،پشتبامهای که بین  40تا  50درصد مناطق غیرقابل نفوذ را در محیطهای
شهری تشکیل می دهند ،فرصتی برای تبدیل این فضاها به فضای سبز با پوشش گیاهی در اختیار صاحبشان قرار
میدهند (.)Dunnett and kingsbury, 2004

توانایی کاهش آلودگی توسط گیاهان:
برآورد شده است که  200مترمربع چمن موجود در بامهای سبز ،میتوانند  499کیلوگرم از ذرات معلق در هوا را
از بین ببرند ( .)Johnson and Newton, 1996در شرایط معمولی یک ماشین بنزینی در هر مایل حدود  0.01گرم
ذرات معلق ایجاد میکند .اگر یک وسیله نقلیه در هر سال تقریباً  10000مایل حرکت کند ،به طور متوسط ساالنه
 0.1کیلوگرم ذرات معلق توسط هر ماشین ایجاد و وارد جو می شود .بنابراین یک متر مربع چمن کاشته شده در
ppm
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فضاهای سبز می تواند ،ذرات معلق ایجاد شده توسط هر خودرو را در سال جبران کند ( City of Los Angeles,

.)2006
با توجه به آالیندههای خاص ،کالرک و همکارانش () ) Clark et al., 2005تخمین میزنند که اگر  20درصد از
سطوح سقف های صنعتی و تجاری در شهرهای دترویت ،با گل ناز پوشش داده شوند ،بیش از  800000کیلوگرم
( 889تن) دی اکسید نیتروژن در سال از هوا حذف میشود (یا به طور متوسط  0.5درصد از تولید گازهای گلخانه
کاهش پیدا میکند) .در سنگاپور ،حدود  37درصد در اکسید گوگرد و اسید نیتروژن کاهش پیدا کرد؛  21درصد از
این کاهشها به طور مستقیم با بام های سبز مربوط بود ( .)Tan and Sia, 2005در تورنتو ،کری و بأس ( Currie

 )and Bass, 2008تأثیر ببامهای سبز را روی آلودگی هوا با استفاده از مدل تأثیر جنگلهای شهری که توسط
خدمات جنگلداری  USDAبکار می رفت؛ مورد بررسی قرار دادند .این مدل به طور کیفی کاهش ساعت به ساعت
دی اکسید نیتروژن ،دی اکسید گوگرد ،دی اکسید کربن ،ذرات معلق کمتر از  10میلیمتر و ازون را گزارش میدهد.
محاسبات  UFOREبراساس پوشش گیاهی ،تغییرات آب و هوایی در هر ساعت ،و اطالعاتی در مورد غلظت
آلودگی ،صورت میگیرد .درختان و درختچهها نسبت به گیاهان همیشه سبز تأثیر زیادتر در کاهش غلظت آالیندهها
و کاهش آلودگی دارند .اگر چه بام های سبز فشرده که پوشیده از درخت و درختچه برای کاهش آلودگی مطلوبتر
به نظر میرسند؛ اما بامهای سبز گسترده هم نقش مکمل را در کاهش آلودگی بازی میکنند.
یانگ و همکاران ( )Yang et al., 2008از مدل رسوب خشک ،برای تعیین تأثیر نقش بامهای سبز در کاهش
آلودگی هوای شیکاگو استفاده کردند .نتایج نشان داد که آلودگی هوا به میزان  85کیلوگرم /هکتار /سال شامل:
آلودگیهای ازن ( 52درصد) ،دی اکسید نیتروژن ( 27درصد) 14( PM10 ،درصد) ،دی اکسید گوگرد ( 7درصد)
محاسبه می شود ،بیشترین میزان حذف آلودگی در ماه می (اردیبهشت و اوایل خرداد ماه) مشاهده میشود .به طور
مشابه کمترین میزان حذف در ماه فوریه (بهمن ماه) مشاهده شده ،زمانی که گیاهان در خواب هستند .براساس مدل
یانگ و دیگران ،اگر پشتبامها در شیکاگو با نوع فشرده فضاسازی شوند؛ میزان  2046.89تن از آالیندههای هوا که
باعث آلودگی میشوند ،از شیکاگو کاسته میشود .هزینهای که برای نصب و اجرای بام سبز در این شرایط نیاز
است 35.2 ،میلیارد دالر میباشد .بامهای سبز عالوه بر اینکه به طور مستقیم میزان آالیندههای هوا را کاهش
میدهند ،به طور غیر مستقیم از انتشار این آالیندهها نیز جلوگیری میکنند .روزنفلد و همکارانش ( Rosenfeld et al.,

 )1998محاسبه کردند که آلودگی هوا با استفاده از بام سبز و گیاهان موجود با کاهش فشار بر روی نیروگاههای برق
زغال سنگی میتواند  350تن از دی اکسید نیتروژن را بطور روزانه از طریق کاهش نیاز به استفاده از تهویههای
مطبوع هوا در لسآنجلس ،کم کنند.
این مقدار برابر است با کاهش  10درصد پیشروی دودهایی که در شهر لسآنجلس که حامل دیاکسید نیتروژن
فعال هستند؛ برنامه های تجاری در هر روز یک میلیون دالر درآمد حاصل میکنند ( ;Akbari et al., 2001

 .)Rosenfeld et al., 1998عالوه بر این ؛ دمای هوا در شهر میتواند به طور متوسط  5.6درجه سانتیگراد گرمتر از
روستاهای اطراف شهر باشد ،برای هر  0.6درجه افزایش در دمای هوا ،فشار وارده حداکثر  2درصد ممکن است
افزایش یابد ( .)USERA, 2003یک ساختمان با بام سبز می تواند روی سقف سایه ایجاد کند و همچنین سقف را
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ایزوله و عایق کند تا در تابستان هوای گرم کمتر به داخل راه پیدا کند ( Takebayashi and Moriyama,

 .);Santamouris et al., 2007نقش بام های سبز در درجه اول کاهش دمای ساختمان و در درجه دوم و در سطح
کلی ،باعث کاهش دمای شهر میشوند .زیرا ساختمانها  39درصد از کل انرژی و  71درصد از انرژی برق را
مصرف میکنند ( ،)U.S. Green Building council, 2008اجرای بام سبز در مقیاس گسترده میتواند به طور قابل
توجهی در مصرف انرژی و به نوبه خود در کاهش آلودگی هوا نقش داشته باشد.

گیاهان مناسب برای کاهش آلودگی هوا:
از آنجا که میتوان گونههای خاص گیاهانی را انتخاب کرد که میتوانند به کاهش آلودگی هوا کمک کنند و از
انتشار آالیندهها جلوگیری کنند ،در نتیجه میتوان گونه هایی را انتخاب کرد که باعث شوند کیفیت هوا به حداکثر
حالت خود برسد .به عنوان مثال مخروط داران همیشه سبز ممکن است مزایای بیشتری نسبت به درختان پهن برگ
خزان کننده ،داشته باشند .کاهش در آالیندههای خاص مثل اوزون ،دی اکسید نیتروژن ،دی اکسید گوگرد زمانی
اتفاق می افتد که رشد برگ گیاهان فعال باشد .گونه های خاص گیاهان نیز در جذب آالیندهها با یکدیگر متفاوت
میباشند ( .)Morikawa et al., 1998; Takahasi et al., 2003موریکا و همکارانش ( 217 )1998نوع گیاه از جمله
کاالنچو( 1گیاه گرمسیری) ،خانواده کراسوالس  Crassulaceaeنوعی از کاکتویها را برای کاهش دیاکسید نیتروژن
ازآالیندههایی هوا ،مؤثر میدانند .گل ناز ،رایجترین گیاه برای انتخاب گونه گیاهی پشت بام های سبز گسترده سنتی،
شبیه کاالنچو که هردو از خانواده یکسانی میباشند و هر دو متابولیسم اسید کراسوالسین را دارند .کالرک و دیگران
( ) Clark et al, ,2005اطالعات موریکاو را تعمیم دادند تا جذب ساالنه برای هر واحد دی اکسید نیتروژن در
کاکتوسها را مقایسه کنند ( 0/03 Kalanchoe blossfeldianaکیلوگرم بر متر بر سال) در گونههای بوتهای
( 1/03 )Nicotiana tabacumبر متر سال و در گونههای درختی ( 1/18 Eucalyptus Viminalisکیلوگرم متر بر
سال) تنباکو 30برابر بیشتر از گل ناز جذب میشود بنابراین اگر هدف اصلی کاهش آلودگی محیط باشد ،گل ناز گیاه
ایدهآلی نیست.
عالوه بر انتخاب گیاه ،کالرک و همکارانش ( )2009گزارش دادند که تغییر الیههای رشد با افزایش درصد مواد
آلی ،افزایش چگالی ،و افزایش عمق همه در نگهداری و یا حذف نیتروژن از آالیندههای هوا نقش مهمی دارند.

استراژی استفاده از گیاهان برای کاهش آلودگی :
به عنوان یک استراتژی در مبارزه با آلودگی هوا؛ بام های سبز فشرده را میتوان با جنگلهای شهری مقایسه کرد،
همانطور که نواک ( )Nowak, 2006هم گزارش داد .اگر  20درصد از بامهای سبز آماده در ساختمانهای واشنگتن
وجود داشته باشند ،بامهای نصب شده میتوانند با گیاهانی که در آنها وجود دارند به اندازه  17000درخت که در
خیابانها وجود دارند میتوانند در از بینبردن آلودگی هوا نقش داشته باشند .)Deutsch et al., 2005( .اما باید در نظر
داشت که هزینه بام های سبز بیشتر میباشد 19 .متر مربع از بام های سبز به اندازه یک درخت متوسط در حذف
Kalanchoe blossfeldiana
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آالیندههای هوا نقش دارند ،اما هزینه گیاهانی که برای بام های سبز مناسبند و هزینه کاشتشان به ترتیب  3059و
 400دالر میباشد ( .)Yang et al., 2008با این حال و با توجه به هزینههای بامهای سبز  ،مزایای بامهای سبز در
بلندمدت بیشتر است .اگر چه درختان موجود در سطح زمین و بام های سبز فشرده نقش بیشتری را در کاهش
آلودگی هوا از چمن و گونههای مشابه بازی میکنند که اغلب در بام های سبز گسترده وجود دارند ،اما تجهیزات
خاص برای نگهداشت بار اضافی در بامهای سبز فشرده و هزینه زیاد تهیه گیاهان الزم برای بامهای سبز فشرده؛
باعث میشود که اجرای گسترده و در سطح وسیع بامهای سبز با گونه های درختی بعید به نظر برسد ( Currie and

 .)Bass, 2008بام های سبز کمعمق و سطحی اگر چه جنگلهای شهری را تقویت میکنند ،اما جایگزینی برای آنها
نیستند .کمی کردن مزایای بام های سبز به شیوه اقتصادی کار دشوار میباشد ،زیرا بهبود شرایط آب و هوا و کیفیت
بهتر ش رایط جوی و در نتیجه سالمت انسان ،موضوعی است که در سطح جامعه باید اتفاق بیافتد و فقط این مزایا
برای ساختمانهایی است که روی آنها بام سبز اجرا شده باشد .به لحاظ اقتصادی ،کاهش آلودگی هوا این ارزش را
دارد که مقداری از اعتبارات برای نصب بام های سبز و نگهداری از آنها اختصاص یابد (.)Clark et al., 2008a
سامانه ارزیابی LEED

با گسترش احداث ابنیه با تکنولوژی سبز در بخش های خصوصی و دولتی و استتقبال صتنعتگران و متخصصتان
ساختمانی ،نیاز به برنامه ای مدون در این امر اجتناب ناپذیر شد  .بدین منظور در شورای ساختمان سبز ایاالت متحده
( )USGBCبرنامه ای طرح ریزی شد تا اصول بهره برداری از ساختمانهای سبز را در کل گیتی قابل استفاده گرداند.
این برنامه  LEEDنامیده می شود که به معنای رهبری در طراحی انرژی و محیط زیست است  .این برنامته بتر اصتل
انرژی و محیط زیست استوار شده است و عامل توازن بین عملکردهای ضتروری و متؤثر محتیط استت  .قتوانین و
نکاتی که چارچوب  LEEDرا تعریف می کنند به مرور زمان اصالح و تکمیل شده انتد و از ستال  1998کته اولتین
نسخه آن با نام  LEED1٫0منتشر شد تا کنون دارای نسخه های تکمبل شده گوناگونی با عنوان( .O2LEED ،سال) ،
( LEED Canada NC.V1٫0 2000مخصتوص کشتور کانتادا) LEED V، LEED online، 2009LEED 3 ،و .....
میباشد که جدیدترین آنها  LEED 2009است (ضابط ،مهسا ،واحدی ،سپیده ،اسدی ،الدن.)4931 ،
در سال  2009طبق آیین نامه داخلی  ، LEEDحدود  100نمره پایه بعالوه  6نمره اضافی برای ابتکار در طراحتی
و  4نمره برای اولویتهای منطقهای و اقلیمی در نظر گرفته شده است .ساختمانها میتوانند با توجته بته امتیازشتان
یکی از  4رتبه
 -1مورد تایید  -2نقره  -3طالیی  -4طالی سفید  LEED2009را دریافت کنند
نظام رتبهبندی LEED

 LEEDبه عنوان یک سیستم معتبر صدور گواهینامه ساختمان سازی در سطح بینالمللتی شتناخته شتده استت و
نشانگر تایید طراحی و ساخت و ساز ساختمانها و یا مجتمعها با استفاده از استراتژیهای هتدف افتزایش عملکترد،
کاهش ضایعات و بهبود کیفیت زندگی است.
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کسب این گواهی مستلزم رعایت معیارهایی است که عبارتند از :پایداری سایت ،کتارایی آب ،انترژی و اتمستفر،
مصالح و منتابع ،کیفیت فضای داخلی  ،ماهیت خالقبت در طراحی
سامانه ارزیابی BREEAM

برییم ،به معنی روش محیطی موسسه تحقیقات ساختمان یکی از قدیمیترین روشهای ارزیابی محیطی ساختمان
است که در کشور انگلستان اعمال میشود.

این سامانه برای اولین بار در سال  1990الی  1991به عنوان یک ابزار سنجش پایداری برای بناهای غیر مسکونی
تاسیس شد و با بروز شدن مداوم در اول آگوست  2008نسخه  3بریم هم منتشر گردید.

در آخرین نسخه  :امتیازها در 10شاخه مربوط به کارایی ساختمان طبقه بندی شده ،و از مجموع امتیازات کشف
شده یک امتیاز کلی به بنا داده میشود.
خارج از رده بندی :

قبول
خوب
بسیار خوب
عالی
برجسته
این معیارها برای کاربری های هشتگانه
آموزشی ،صنعتی ،درمانی ،اداری ،تجاری ،ندامتگاه ،دادگاه ،و مجموعههای مسکونی پیشبینی شده است.
رویکردهای مختلف نسبت به نوع ساخت و ساز
• ساختمانهای جدید
• بازسازی کلی بناهای موجود
• ترکیب بازسازی و احداث بناهای جدید
• بازسازی یا ساخت بناهای جدید
• در بین یک مجموعه از ساختمانهای بزرگ
معیارهای امتیازبندی بریم انگلستان:
حوزه
مدیریت  10امتیاز
سالمتی  14امتیاز
انرژی  21امتیاز
حمل و نقل  10امتیاز
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آب  6امتیاز
مصالح  12امتیاز
اکولوژی و اشغال زمین  10امتیاز
آلودگی  12امتیاز
نوآوری  10امتیاز
حوزهها:
مدیریت :

 حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستمهای ساختمانی
 بکارگیری پیمانکاران مسوول در قبال محیط زیست
 بررسی جامع سایت و محیط پیرامون پروژه
 مشاوره و رایزنی بامتخصصین طراحی معماری
 اهمیت قائل شدن برای امنیت کارگاه ساختمانی
 ارائه اطالعات مربوط به بنا
 مطرح کردن بنا به عنوان ابزاری برای فرهنگسازی
 سهولت تعمیر و نگهداری ساختمان
 تهیه مدل تحلیلی از هزینههای آتی ساختمان
سالمتی:
 تآمین نور طبیعی
 تآمین منظر مناسب
 کنترل خیرگی ناشی از مصالح براق بناهای مجاور
 تنظیم میزان روشنایی داخل و خارج
 امکان تهویه طبیعی
 تآمین آسایش حرارتی
 بهینه سازی عملکرد صوتی ساختمان
 کیفیت مطلوب هوای داخل بنا
 جلوگیری از تشکیل آالیندههای میکروبی
 تهیه آب آشامیدنی مناسب
 استفاده از آثار هنری داخل فضا ها
 استفاده از هواکش های مناسب داخل فضا
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انرژی:

 کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن
 سنجش دقیق انرژیهای مورد نیاز
 بهرهگیری از منابع انرژی پر بازده برای روشنایی LED

 جلوگیری از هدر رفتن انرژی بنا
 محافظت از الیه اوزون از طریق کاهش گازهای سی اف سی
 استفاده از انرژیهای غیر فسیلی
 عایقبندی مناسب فضاهای داخلی
حمل و نقل:

 تآمین دسترسی مناسب و حمل و نقل عمومی
 همجواری با امکانات رفاهی
 تهیه نقشه حمل و نقل برای کاربران
 ایجاد ظرفیت مناسب پارکینگ
 تالش در رساندن شبکه حمل و نقل به نزدیکی سایت
آب:

 کاهش مصرف آب از طریق شیرآالت طراحی شده
 استفاده از نشانگرهای مصرف آب
 بهرهگیری از روش ردیابی نشتیهای بزرگ و کوچک
 بازیافت فاضالب بصورت کود برای گیاهان
 بازیافت آبهای خاکستری
 جداکردن مصرف آب آشامیدنی و نظافت
 صرفه جویی در مصرف سیستمهای آبیاری
مصالح:

 استفاده از مصالح فاقد عوارض زیست محیطی
 بهره گیری از مصالح پایدار برای ساخت محوطه
 بازیافت مصالح
 استفاده از مصالح با منبع تولید مشخص
 استفاده از مصالح با دوام
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 بهره گیری از مصالح بوم آورد
پسماند
 مدیریت پسماند حاصل از ساخت و ساز
 استفاده مجدد از سنگدانه ها
 ذخیره مصالح قابل بازیافت
 مدیریت پسماند زباله های روزانه
اشغال زمین
 ترمیم سایت های آسیب دیده و آالینده محیط
 محافظت از زیست بوم های سایت
 کاهش تآثیرات نامطلوب ساخت و ساز بر سایت
 باالبردن کیفیت اکولوژیک سایت ( کاشت گیاهان)
 کاهش تاثیرات دراز مدت بر تنوع زیستی موجودات
آلودگی
 کاهش آالیندهها در سیستمهای سرمایش و گرمایش
 کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن در مولدهای حرارتی
 کاهش آلودگی آب
 کاهش آلودگیهای نوری (خیرگی)
 کاهش آلودگیهای وارد بر ساختمان

کاهش دی اکسید کربن:
تحقیقات نشان میدهند بین افزایش میزان گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر با گرم شدن کره زمین ارتباط
مستقیمی وجود دارد .زمین مقداری از انرژی خورشید را جذب و باقی آن را منعکس میکند .در طی این فرایند
طول موج نور تغییر پیدا می کند .بعضی از گازهای موجود در جو زمین ،این تابش خروجی را جذب میکنند .این
تابش عمدتاً در محدوده مادون قرمز است .مولکول گازهای گلخانهای ،بسیار بیشتر از سایر گازهای نور مادون قرمز
را جذب میکند .جذب انرژی توسط مولکولهای گاز سبب جنبش مولکول و افزایش انرژی آن میشود .وقتی این
اتفاق در مقیاس بزرگ رخ دهد ،مانند این است که زمین را با یک پتو پوشاندهایم ( ،)IPCC, 2007اصلیترین
فعالیت انسانی که منجر به گرمای زمین میشود ،سوزاندن سوختهای فسیلی (زغالسنگ ،نفت و گاز طبیعی) و از
بین بردن جنگلها است .بیشتر سوخت فسیلی در اتومبیلها ،کارخانهها و نیروگاهها به مصرف میرسد .سوزاندن این
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سوختها گاز دیاکسید کربن تولید میکند ،از سال  1750غلظت این گاز در اتمسفر به  32درصد رسیده است .در
آینده نیز با افزایش سوخت های فسیلی ،میزان گاز دی اکسید کربن نیز افزایش پیدا میکند .وزارت انرژی ایالت
متحده پیشبینی کرده تا  100 ، 2017نیروگاه زغال سنگ جدید به این تعداد موجود نیز افزوده میشود.
بام های سبز نیز میتوانند نقش کوچکی در از بین بردن دیاکسید کربن موجود در جو داشته باشند که به دو
روش در کاهش این گاز مؤثراند:
روش اول :گیاهان سبز به هنگام رشد دی اکسید کربن موجود در جو را جذب میکنند .آنها کربن موجود در
دیاکسید کربن را با هیدروژن ترکیب کرده ،قند ساده تولید میکنند و آن را در بافت خود ذخیره مینمایند .پس از
مرگ گیاه ،با تجزیه آن ،گاز دی اکسید کربن از آن متصاعد میشود .اکوسیستمهایی با سطح پوشش گیاهی غنی،
میتوانند دی اکسید کربن بیشتری را در خود حبس نمایند.
روش دوم :بام های سبز با کاهش نیاز به انرژی برای سرد کردن ساختمان و کاهش دمای شهر به طور کلی ،در
نهایت به کاهش گاز دی اکسید کربن کمک میکنند .بام سبز در نهایت به تعادل کربن کمک میکند (رشد گیاه=
تجزیه گیاه) ،اما در درجه اول ،این اکوسیستمهای انسان ساخت میتوانند به کاهش کربن کمک کند ( Getter et al.,

 )2009میزان کربن را با  4نوع گل ناز با عمق  6.0سانتیمتر در بام های سبز گسترده طی یک دوره دوساله آزمودند
در پایان مطالعه مشخص شد که ماده روی خاک گیاهان و زیتوده داخل گیاهان به طور میانگین به ترتیب Cm-2 168

 gو  C m-2 170بود و با ایجاد تفاوت میان گونهها میانگین کربن الیهها  m-2 g C 913بدست آمد .به طور کلی
سیستم بام سبز گسترده میزان  g C m-2 1188در ترکیب مواد و الیههای گیاه در خود نگه میدارد .به هرحال بعد از
کمکردن  810که در الیههای معمولی وجود دارد ،ترکیب کربن خالص کالً  378میباشد .اگر چه بام سبز میتواند در
کاهش کربن نقش مؤثری داشته باشد ،باید میزان انرژی صرف شده را نیز در نظر داشت (کل انرژی مصرف شده و
کربن منتشر شده در فرآیند تولید ،در طول چرخه زندگی گیاه) که برای ساخت آن صرف میشود .در ساخت یک
بام سبز ممکن مقداری دی اکسید کربن تولید شو د که باالتر از میزان تولید شده در بامهای معمولی است ( Kosareo

 .)and Reis, 2007هاموند و جونز ( )Hammond and Jones, 2008موادی را که از ابتدا در ساخت بام بکار میرود
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
با فرض اینکه موانع اصلی این صنعت ،الیههای زهکشی 6 ،سانتیمتری که نیمی از آن شن و ماسه و سنگ و در
مطالعه گتر و همکارانش ( ) Getter et al.2009bنیز به آن اشاره شده است ،کل انرژی که برای تشکیل بام سبز بکار
رفته برابر  23.6کیلوگرم دی اکسید کربن برای هر متر مربع بام سبزمحاسبه شده است .این مقدار برابر است با 6448
 g C m-2که بطور قابل توجهی بیشتر از  g C m-2 378که در ابتدا وجود داشته است .همچنین زمانی سقف به تعادل
میرسد که جذب کربن با کربنی که از تجزیه بدست می آید ،برابر باشد ،و هیچ کربن اضافی در تجزیه بام وجود
نداشته باشد.
تجزیه خالص میتواند زمانی بهتر صورت گیرد که گونههای خاص گیاهان انتخاب شود ،عمق کاشت گیاهان
مناسب باشد ،الیهها به گونهای مناسب ترکیب شوند و فعالیتها به خوبی مدیریت شوند .برای مثال ،در مطالعه گتر
و همکارانش ،تجزیه کربن روی زمین برای گونههای  S.acreو  S.albumبه ترتیب  64گرم کربن بر متر مربع و 239
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گرم کربن بر متر مربع است .افزایش عمق کاشت گیاهان میتوانند ،مکانی بهتر باری ذخیرهسازی بیشتر کربن فراهم
میکند ،همچنین گیاهانی با برگ های پهن و حتی درختان در این زمینه بیشتر کمک کنند .عالوه بر این ،ترکیب
الیههای رشد میتواند تغییر کند .در مطالعه گتر و همکارانش ،گرمای حاصل از سنگ بستر میتواند تا  80درصد
انرژی بام های سبز را تأمین کند .با استفاده از مواد جایگزین ،انرژی به اندازه قابل توجهی کاهش مییابد .به طور
مثال ،در شمال غربی اقیانوس آرام امریکای شمالی ،سنگهای آتشفشانی به راحتی در دسترساند و به راحتی
میتوانند به عنوان اجرای الیه های گیاه استفاده شوند .گرمای سنگ در طبیعت بیشتر هم میشود و در نتیجه انرژی
داخلی آن به اندازه زیادی کاهش مییابد.
نقش مدیریت فعالیت ها در کاهش آلودگی:
عالوه بر این مدیریت فعالیتها از جمله کود دادن و آبیاری میتواند در ذخیره انرژی و تجزیه کربن تأثیر داشته
باشد .به هر حال تجزیه کربن توسط گیاهان و الیههای آنها تنها بخشی از معادله میباشد .میزان کاهش دیاکسید
کربن گیاهان به نوع گیاه و توانایی آنها در جذب دی اکسید کربن و نوع عایقبندی ساختمانها مربوط میباشد .در
ایالت متحده آمریکا ،ساختمانها  38درصد گازهای گلخانهای از جمله دیاکسید کربن را در شهر تولید میشود
(.)U.S. Green Building Council, 2008
هنگامی که تاثیرات بام های سبز روی تعادل انرژی ساختمانها مورد بررسی قرار میگیرد ،اگر بامهای سبز بتوانند
در مصرف انرژی تاثیرگذار باشند ،آمریکا این نوع ساختمانها را حمایت میکند .در بخش انرژی ،سایلر ( Sailor,

 )2008نشان داد که در مصرف انرژی الکترونیکی 2 ،درصد کاهش و در گازهای طبیعی  9تا  11کاهش وجود دارد.
براساس این مدل ،یک ساختمان عمومی با  2000متر مربع بام سبز در سال بین  27.2تا  30.7گیگا ژول در مصرف
انرژی الکترونیکی کاهش و  9.5تا  38.6گیگا ژول در گازهای طبیعی کاهش دارد ،البته این موضوع به آب و هوا و
نوع طراحی بام سبز نیز بستگی دارد .زمانیکه میانگین تولید دیاکسید کربنی را که از تولید الکتریسیته و سوزاندن
گازهای طبیعی در نظر میگیریم ( ، )US EPA, 2007; US EPA, 2008aارقامی که از ذخیره انرژی الکترونیکی و
گاز طبیعی حاصل میشود میزان  2.3تا  2.6کیلوگرم  CO2m-2و  0.24تا  0.97کیلوگرم  CO2m-2در هر سال برای هر
بام سبزی باشد.
تخمینهای باال فقط برای صرفهجویی انرژی در ساختمانهای بر اثر پوشش سقف ساختمانها توسط بام سبز
می باشد .همچنین کاهش غیرمستقیم مصرف انرژی به علت کاهش گرما و خنک کردن ساختمان توسط بام سبز
میتواند صورت بگیرد (.)Akbari and Konopacki, 2005
استراتژیهای خنکسازی بامهای سبز را برای آب و هواهای مختلف و انواع مختلف ساختمانها در ایالت
متحده شبیه سازی کردند .البته تحقیقات مورد اشاره صرفاً و به طور خاص روی بام های سبز تمرکز نکرده بودند
البته به طور کلی برای نقش بام سبز برای خنکسازی ساختمان مورد بررسی قرار گرفته که آنرا حدود  25درصد
تخمین زدهاند.
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امروزه توجه بیشتری به گیاهان به عنوان چارهای بر آلودگی هوا در شهرها ،معطوف شده است ،چرا که گیاهان
طی فرایند فتوسنتز کربن با جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن بطور طبیعی کربن اضافی هوا را جذب
میکنند .همچنین طی فرایند فتوسنتز ،برگ درختان سایر مواد شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن ،آمونیم تولید شده
در هوا ،بخشی از دی اکسید گوگرد و ازن که مولد قسمتی از مشکالت مه آلودگی و اثرات گلخانهای هستند را از
محیط خارج میکند .برگ درختان با جذب و حفظ گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا تا زمان شستوشو و
بارندگی مقدار گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا را تا  75درصد کاهش داده و تأثیر بهسزایی بر بهبود کیفیت هوا
دارد.
شرایط بد آب و هوایی که در مناطق شهری بسیار معمول است ،با افزایش تعداد درختان در فضای شهرها که به
صورت تصفیهکنندههای طبیعی هوا عمل میکنند ،بهبود خواهد یافت .گیاهان به کمک فرایندهای طبیعی مانند
فتوسنتز و تنفس و تعرق هوا را تصفیه و خنک کرده و به فضای اطراف بر میگردانند.
میزان توانایی درختان در جذب کربن به ابعاد درخت ،سن ،سالمتی و تاج پوشش آن بستگی دارد و به طور
متوسط درختان بزرگ میتوانند  2تا  3درصد میزان کربن هوا را کاهش دهند .یک درخت راش  80فوتی میتواند
روزانه دی اکسید کربنی را که معادل دی اکسید کربن ایجاد شده توسط دو خانواده دو نفره است حذف کند.
درختان همچنین به طور غیرمستقیم ،از طریق ذخیره انرژی بر کیفیت هوا تأثیر میگذارند .درختانی که به منظور
ایجاد سایه بر منازل کاشته شدهاند ،میتوانند  10تا  15درصد در هزینه خنک کردن و  4تا  22درصد در هزینههای
تأمین گرما از طریق مانع شدن در برابر جریانهای باد مؤثر واقع شوند که البته مقدار این صرفهجویی با توجه به نوع
درخت ،محل کاشت و فضاسازی متغیر خواهد بود.
اگرچه بشر امروزه به تکنولوژیهای مختلفی دست یافته است ،ولی به نظر میرسد برگ درختان و گیاهان
می توانند بهترین وسیله جهت بهبود کیفیت هوای محیط زیست بشری باشد .این جانداران قادرند گازها و ذرات
آالینده را از هوا خارج کرده ،مصر ف انرژی را کاهش داده ،باعث کاهش دمای جو زمین شده و جوامع را در جهت
زندگی هر چه مطلوبتر یاری کنند.
گرمایش زمین نام پدیده ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوسها گردیده است .طی
 100سال گذشته ،کره زمین به طور غیرطبیعی حدود  0/41درجه سانتیگراد گرمتر شده که این موضوع دانشمندان
را نگران کرده است .برخی از دانشمندان معتقدند که دهههای پایانی قرن بیستم ،گرمترین سالهای  400سال اخیر
بوده است .گزارشها حاکی از آن است که  10مورد از گرمترین سالهای جهان تنها از سال  1990تا سال  2007به
ثبت رسیده است که این میزان در  150سال گذشته بیسابقه بوده است.
به نظر میرسد فعالیت های صنعتی در ایجاد این مشکل بسیار مؤثر است و به گرم شدن زمین کمک میکند.
برخی از دانشمندان معتقدند که افزایش گازهای گلخانهایی عامل اصلی این افزایش دما نیست بلکه افزایش انرژی
تابیده شده از خورشید عامل اصلی است؛ اما بیشتر کارشناسان هواشناسی تأثیر این عامل را در روند افزایش دمای
عمومی کره زمین بسیار ناچیز میدانند.
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کاهش ضایعات سقف سازی در لندفیلها:
طول عمر مکانیکی سقف معمولی حدود  20سال است با تخمین اینکه این سقف باید با مواد جدید جایگزین و
مواد غیرقابل مصرف آن به محلی برای دفن منتقل شود که هم اشغال کننده فضا هستند و هم آلودگی شیرابهها را
تشدید میکنند و هم هزینه های حمل و نقل آن را باید در نظر داشت .از طرف دیگر عمر بام های سبز را میتواند به
حداقل  45سال تخمین زد که در قیاس عددی نسبتاً بزرگتر از بامهای معمولی است .)Rice, 2007 Kosareo,( .این
برآورد براساس شواهد تجربی برای بام های سبز مدرن نسبتاً جدید است .اما حمایت از این مهم نخستین بار در زور
یخ ،سوئیس با تخصیص تسهیالت تصفیه آب (تأسیس شده در سال  )1914در سال  2005روی داده است.

کیفیت فاضالب روان آب ها :
کارپنتر ،کاالواکوال ،کارتر ،چکسون ،راسموسن ،دنارو ( Carpenterو  Carter ،Kaluvakolanuو Jackson, 2007
 )DeNardo, 2005; Rasmussen, 2005در نشریات مختلفی به توانایی بام های سبز در تثبیت فاضالب ( Czerniel

 )Berndtsson, 2010اشاره کردهاند .حجم رواناب به طور کلی بسته به نوع سیستم بام سبز دارد ترکیب بستر و عمق،
شیب سقف ،گونه های گیاهی ،موجود رطوبت بستر ،و شدت و طول مدت بارش دارد و به طور مثال اگر  20درصد
از ساختمانها در واشنگتن دی سیدارانی بام سبز باشند ،آنها میتواند حدود  958میلیون لیتر ( 253میلیون گالن)
آب باران را به طور متوسط در سال ذخیره کنند (دویچ و همکاران .)2005 ،که منجر به حفظ آب در بستر و نهایت
تبخیر و ورود آن به جو خواهد شد .عالوه بر این با اسفنجی عمل کردن و تأخیر در رسیدن آن به اشباع تخلیه آن به
طول میانجامد و کیفیت رواناب بهتر خواهد شد Cetter ( .و همکاران  Hathaway, 2007و همکارانHilten, ،
 2008و همکاران Mentens, 2008 ،و همکاران Palla, 2006 ،و همکاران  Simmons, 2009و همکارانSpolek, ،
 Teemusk, 2009 ،Stovin ، 2007و  VanWoert, 2007 ،Manderو همکارانVillarreal, 2009 ،US EPA, 2005 ،

و  )2005 Bengtssonاز آنجا که انتشار رواناب با وجود بامهای سبز به تعویق میافتد ،از این طریق به حفظ و
کاهش فرسایش سیستم فاضالبهای سطحی شهری کمک کرده و از پر و خالی شدن ناگهانی آن جلوگیری میشود.
در ایاالت متحده بسیاری از مناطق فاقد سیستم جداکننده فاضالب شهری و رواناب سطح است که این قضیه
میتواند تأثیرات خطرناکی را به خصوص در زمان بارشهای سنگین و ناگهانی بارانی ایجاد کند ( US EPA,

 ) 2008bبه طور مثال در نیویورک برای مقابله با این مشکل خروجیهایی تعبیه شده که در زمانهای آبگرفتگی
شدید فاضالب را مستقیماً به رودخانهها هدایت میکند ،در مجموع چیزی در حدود  40میلیارد گالن که خود در
ایجاد آلودگیهایی از قبیل ورود نفت ،نمک ،آفتکشها ،فلزات سنگین فضوالت انسانی ،ضایعات حیوانی و ....
ایجاد میکند.)Cheney, 2005( .
در یک نگاه ساده تصور میشود که بام های سبز میتواند منبعی برای آلودگیهای همچون:
 Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Pb, Zn, NO3-N, NH4-N, Tot-N, PO4, and Tot-Pاست ( Czerniel Berndtsson

 )et al., 2006در تحقیقات انجام شده مشخص گردید ببام های سبز پوشیده از تیرههایی همچون گل ناز منبع
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آلودگیهایی چون نیتروژن و فسفر در رواناب حاصل از بارش میتوانند باشند ( )Hathaway et al., 2008به
خصوص فسفات مقادیر باالیی را در رواناب بام های سبز نشان میداد.
اما در تحقیقات صورت گرفته در میشیگان  Carpenterو  Kaluvakolanuپس از آن توانستند مقایسهای بین
رواناب سطوح سقف آسفالت و بام های سبز انجام دهند که مشخص شد غلظت جامدات کل فسفات و نیترات را
در بام های سبز کمتر از بامهای آسفالت نشان دادند.

کاهش آلودگی صوتی:
سر و صدا اضافی است نه تنها آزار دهنده است ،بلکه میتواند به مشکالت بهداشتی مانند اختالل شنوایی ،فشار
خون باال و بیماری ایسکمیک قبلب ،اختالل خواب و کاهش عملکرد دانشآموزان در مدرسه منجر شود.
( .)𝑂̈hrstr𝑜̈ m, 1991; Passchier-Vermeer and Passchier, 2000در مناطق شهری مشکل سر و صدای فضاهای
شلوغ و نزدیکی با مناطق مسکونی همواره وجود دارد مثل فرودگاهها و مناطق صنعتی.
بام های سبز و سطوح سبز با وجود گیاهان سبز و بستر آن نقطه امیدی در کاهش اثرات این منابع آلودگی هستند
و در مقیاس بیشتری سر و صدا را نسبت به سطوح بدون پوشش جذب میکنند (Renterghem )Van 2008, 2009

 and Botteldoorenرا به طور کامل مورد مطالعه قرار دادند و یک رابطه خطی را بین درصد کاهش صداهای
متصاعد شده از خیابانهای اطراف و میزان سطح پوشیده شده با بام سبز را بدست آورد.
در مطالعات موردی تهران بامهای سبز که ضخامت الیه خاک آنها  12سانتیمتر باشد نفوذ صدا را تا  42دسیبل
کاهش میدهد و بام سبزی که ضخامت الیه خاک آن  20سانتیمتر باشد نفوذ صدا را تا  46دسیبال کاهش میدهد
(لعبت تقوی  )1393افزایش عمق بستر بیش از  15تا  20سانتیمتر هیچ سود بیشتری را فراهم نمیکند .امواج صوتی
در بام های سبز سبز بیشتر در فرکانس های محدوده  1000-500هرتز صادر میشود اما به هر صورت این الیههای
خاک به عنوان رساناهای صوتی نرم صدا شناخته میشوند .خاک برای جذب فرکانسهای پائینتر صدا و گیاهان به
جذب فرکانس های باالتر تمایل دارند الیههای خاک ،هوا و پوشش گیاهی که در بام های سبز استفاده شدهاند،
منفذدار بوده ،بنابراین اجازه میدهند که صدا داخل محیط های رشد شود به دلیل فعل و انفعاالت زیادی که بین
ذرات الیهها و صوت صورت می گیرد از شدت صدا کاسته و موجب جذب ،انعکاس و انتشار امواج صوتی
میشوند .بامهای سبز ،عایقبندی صدا در سیستم بام را افزایش میدهند .البته این تأثیر در بام های سبز گسترده که
کمعمق هستند و الیه نازکی از خاک دارند و بام های سبز مانند که خاک های عمیقتری دارند ،متفاوت است.
کیفیت عملکرد عایق صوتی به نوع سیستم به کار رفته و همچنین به ضخامت الیه بستگی دارد( .مهناز محمودی
زرندی و همکاران .)1391

جمع بندی و نتیجه گیری برای بام های سبز در شهرهای ایران:
الف) تنوع برای انتخاب گیاهان:
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تمامی کارکردهای مناسب یک بام سبز در یک محیط آلوده شهری زمانی مؤثر خواهد بود که پوشش گیاه و
عملکرد آن مناسب باشد لذا بیشترین توصیه ممکن تالش و تحقیق برای انتخاب گیاهان است که توانایی بقا در
شرایط آلوده شهری و اثر بیشتری در حذف آلودگیها داشته باشند ،نیاز کمتری به نگهداری و عملکرد باالتری داشته
باشند و عالوه بر آن از معیارهای زیباییشناسی برخوردار باشند .این مسئله زمانی مهم می شود که بتوانیم با استفاده
از گیاهان مقاوم در شرایط گرم و خشک اقدام به طراحی فضاهای مورد نظر کنیم .در این زمینه گیاهان تیره گل ناز
به دلیل نوع تنفس و فتوسنتز معکوس برای مناطق گرم و خشک مناسبترند چون روزنه های آنان در شب باز و در
روزهای گرم بسته است .هر چند این روش بازده فتوسنتز را کاهش می دهد اما راهکاری موثر برای پایداری در
ایران و مناطق مرکزی کشور به شمار می رود.
ب) فضاهای مستعد:
استفاده از فضاهای بالاستفاده با قابلیت کافی برای رشد گیاهان از نظر تأمین خاک قابلیت زهکشی و آبیاری و
مکانی مناسب برای جذب نور می تواند برای بسیاری از طراحان و مهندسان زمینه تحقیقات جدید و تفکر باشد .این
رویکرد با وجود خاکهای جوان و بکر موجود در کشور که به دلیل اقلیم گرم و خشک حاصل شده است می تواند
از نظر تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه در شرایط ویژهای قرار بگیرد .در شهری مانند تهران تنها نیاز گیاهان آب
است و با این رویکرد میتوان بازده مناسبی انتظار داشت.
ج) استحصال محصوالت کشاورزی:
ب سیاری از شهرها فضاهای کمی برای تولید غذا ،گیاهان سبز و سبزیجات تازه دارند و برای نقل و انتقال این
مواد از مسافتهای طوالنی متحمل هزینههای زیادی میگردند که البته مطالعه بر روی میزان مصرف کودها و انواع
حاصلخیزکنندهها جنس خاکهای مورد استفاده و گیاهان توانمند برای رشد در بامهای سبز بسیار پراهمیت است،
همچنین نوع آفتها و اهمیت استفاده و یا عدم استفاده از آفتکشها ،حشرات مورد نیاز برای گرده افشانی و تولید
از دیگر مواردی است که در کشاورزی بام سبز میتواند مورد مطالعه قرار گیرد .البته در کشور این قابلیت وجود
ندارد و نمی توان توسعه گیاهان علفی و زراعی و جالیزی را به هیچ عنوان توصیه کرد چون نیاز آبی فراوان داشته و
به این ترتیب عالوه بر تخریب بام ساختمان ها منجر به هدررفت شدید آب خواهد شد.
ه) چرخه جمع آوری و مصرف آب و آب خاکستری:
آب های خاکستری یا فاضالب معمول که حاصل از آشپزخانه ،روشویی و حمام است در سپتیک تانکها
جمع آوری شده و پس از طی مراحل تجزیه میکروبی اولیه می توان به عنوان آب مناسب برای آبیاری بامهای سبز
مورد استفاده قرار گیرد .به طور متوسط حجم این آب برای یک خانواده چهار نفره روزانه  300لیتر می باشد که
مقدار مناسبی است و برای موارد خاص ممکن است نیاز به استفاده از حجم آب اضافی گردد ( Mankiewiczو
همکاران .)2009
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