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 چکيده

  مصرف  و  زمین  شدن  گرم  هوا،  و  آب  آلودگی  مانند  اساسی  مشکالت  علت  به  المللی،  بین  سطح  در  امروزه

  رفع   جهت  در(  سبز  هایبام   یا  سبز  هایساختمان   مثل)   معماری  نوین  هایطراحی   از  انرژی  رویهبی

  شهرستان   مانند  خشک  نیمه  و  خشک  مناطق  در  سبز  بام  ایجاد  لزوم.  شودمی  استفاده  شده  یاد  مشکالت

  مناسب  تهویه  در  مطلوبی  اثرات  و  بوده  اهمیت  حائز  شهرستان،  این  بودن  صنعتی  قطب  به  توجه  با  مبارکه،

  کرونا   شیوع  دوره  در  سبزها  همچنین لزوم اجرا بام.  داشت  خواهد  شهر   زیباسازی  و  آلودگی  کاهش  هوا،

  مراکز   تعطیلی  و  اجتماعی  گذاریفاصله  و  قرنطینه  دوران  در  که  چرا  شود،می   احساس  پیش  از  بیش

  برداری بهره   هایشانخانه  در  شده   ایجاد  سبزهای  بام  فضای  از  توانستندمی   مردم  هابوستان  و  تفریحی

  به   توجه  با  سبز  بام  اجرای  در  استفاده  مورد  مطلوب  گیاهان  انواع  تحقیق،  این  در.  باشند  داشته  مطلوب

  سبز   بام  اجرای  برای  پیشنهاداتی  نهایت  در  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مبارکه،  شهرستان  اقلیمی  شرایط

 .گرددمی   ارائه  اصفهان  مبارکه  در

 . اصفهان مبارکه،  اقلیمی، شرایط سبز، بام  :يديکل  واژگان
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 3منشکيمحمدرضا ن، 2مبارکه ی سارا صالح، 1يفخرآباد ي فخر ی مجتب

  ، یواحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسالم ،یسبز، گروه کشاورز یفضا یارشد، رشته مهندس یکارشناس یانشجود 1

 ران یارسنجان، ا
 .رانیرود، مبارکه، ا ندهیعامل شرکت برکت سبز زا ریسبز، مد  یفضا ی کارشناس ارشد مهندس 2
 .رانیارسنجان، ا ،یگروه عمران، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد 3
 

 نام نویسنده مسئول: 
 منش کيمحمدرضا ن

 اقليمی شرایط به  توجه با سبز بام در استفاده مورد گياهان  نوع بررسی

 (اصفهان موردي: شهرستان مبارکه، استان مطالعه)
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 مقدمه
سازد  فراهم می  م خانهزمینه رشد گیاهان را در با   ، شود که یک سیستم سبک وزن مهندسی سازهایی گفته میبام سبز به بام

شود.  وشش گیاهی پوشانده میبوسیله کشت رونده و پ کند. در بام سبز تمام یا مقداری از بام  و در عین حال از بام نیز محافظت می

 همچنین از شود به طوری که مانع نفوذ آب برف یا باران به ساختمان شده واز گیاهان متنوعی استفاده می بام سبزها در طراحی

های  ای نازک برای رویش چمن و گیاهان با ریشهتنها الیه ،سبز در باممعموالً  کند.محافظت می نیز تجهیزات مکانیکی ساختمان

 (. 4۵: 13۹0 ،)رحیمی مشکین شودکوتاه طراحی می

اجرای بام   د.درک کر  توان کمبود فضاهای سبز را در زندگینشینی، میی و آپارتماننشینبا توجه به گسترش زندگی شهر

 به  و  آغاز  بام  پشت  روی  تعدادی گلدان  قراردادن  و ازد.  ناین کمبود را جبران کی  دتا حد  تواناز جمله اقداماتی است که می سبز

چنانچه این طرح    اجرای بام سبز است،  های کاهش مصرف انرژی،یکی از روشختم شود.    سبز نظیر پارک  فضاهای  و  باغ  اجرای

اقلیمی محیط در آن در نظر گرفته شود میاجرا شود و ویژگی  اصولی  و  صحیح از لحاظ زیست محیطی،تواهای    ،اقتصادی  ند 

ای، جلوگیری از جزایر  گلخانهگازهای  جویی در مصرف انرژی، پیشگیری از انتشار  تفریحی، صرفه  مسائل اجتماعی، روانشناسی،

  نیفراواهای زیباشناسی شهرسازی و هنری دارای اثرات و مزایای  های شغلی و جنبهایجاد فرصت  بهبود کیفیت آب و هوا،  ،گرمایی 

 (. 1۵: 138۹)قبابکلو،  باشد

. اما طی چند سال اخیر بام سبز  شوددیده میای  های ماسههای سیاه و پشت بامبیشتر مناطق شهری آسفالت  ی هوایدر نمای  

ارتفاع سقف از سطح   مانند دارد. عواملی  زاجرای بام سب ایجاد و بام نقش مهمی درفضای ها را تغییر داده است. ی پشت بامچهره 

بر بام حایز اهمیت است. عالوه بر    ی اطراف در طی روز  هاباد، و سایه زدن ساختماننور و    قرار گرفتن در معرض  چگونگی  زمین،  

 نیز بررسی شود.ریزگردهای خاص  ،  وضعیت کلی آب و هوااقلیم منطقه که شامل:  هنگام اجرای بام سبز باید  موارد ذکر شده  

  حتی   و  اقلیمی  های  ویژگی  کاربری،  ساختمان،  سازه  مختلفی مثل،  عوامل  به  گاردن( بستگی   بام سبز )روف  طراحی  نوع  انتخاب

  روف  و  متمرکز  گاردن  روف  گسترده،  گاردن  روف  های  نام  با  اجرایی  گوناگون  هایروش   در  شده  ذکر  دارد. عوامل  افراد  سلیقه

 شوند. می خالصه مدوالر گاردن 

 

 1کاربردياصطالحات 

 (  2گاردن )روف بام سبز

  حیاط و چه پشت  چه) سقف روی بر سبز فضای که شودمی گفته مکانی به  کل بام، در پشت روی سبز فضای  یا گاردن روف

 بستر  روی  بر  زمین  خاک   سطح  از  باالتر   ارتفاعی   در  گیاهان و یا درختان،  ها،کاشت گل  بستر  و   اجرا شود(  …بام و یا دیوارها

  روی  بر  که  یا فضای حیاطی  شود،محسوب می  پارکینگ  سقف  که  ساختمان  البی  باشد، مانند فضای کف  گرفته  شکل  مصنوعی

امکان پذیر نیست در نتیجه با کمک طراحی روف   زمین  طبیعی  خاک  روی  بر  گیاه  کشت  امکان  و  ساخته شده است  پارکینگ

 . ها ایجاد کردتوان فضای سبز را در این مکانگاردن می

 

 مبارکه

مبارکه،  از   شهرستان  است  تاریخی های  شهرستان یکی  اصفهان  امروزه    استان  تولید  و  و  صنعتی  صنایع  گسترش  با 

آید. مرکز این شهرستان به شمار می  ر استان اصفهانهای صنعتی دو سیمان سپاهان، یکی از شهرستان صنایع فوالد مبارکه مانند

روستا    33منطقه شهری با عناوین مبارکه، طالخونچه، دیزیچه، کرکوند، زیباشهر، مجلسی، ده سرخ و  7است. این شهرستان شامل  

 باشد. می

 .3گیرد. در بر میکیلومتر مربع از مساحت استان اصفهان را  1024/۵این شهرستان در مجموع 

 
1https://chekadbam.com / 
2 Roof Garden 
3 https://fa.wikipedia.org/wiki 
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 موقعيت جغرافياي استان اصفهان

  -30در موقعیت جغرافیایی بین  را    درصد مساحت ایران  ۶.2۵هکتار حدود    107  10  ۹۶۶  بالغ براستان اصفهان با وسعتی  

متر در جنوب غرب  440۹حداکثر ارتفاع از سطح دریا  است. قرار گرفته طول شرقی در مرکز ایران  ۵۵تا  4۹عرض شمالی و  34

ه سیستم تقسیم بندی اقلیمی گوسن این استان  با  توجه ب  متر در شرق و شمال شرق استان می باشد.   700کوه دنا و حداقل آن  

متر در مناطق کوهستانی غربی استان متغیر  میلی  1000میلیمتر در شرق و تا حدود    ۵0پنج اقلیم دارد و بارندگی و این استان از  

د  نکنرشد و نمو میگونه گیاه در این استان    201۵ای را باال برده است به طوری که بیش از  این تفاوت اقلیمی تنوع گونه  است.

پاپو استان اصفهان  در  بر اساس تقسیم منطقه نیمه ،  های مرتفعهای خشک، کوهمنطقه رویشی جنگل  ۵بندی رویش هنری 

 . (120:  1۹77پابو،( به نقل از )87: 13۹۶)فیضی و شیرانی  استپی منطقه استپی و منطقه نیمه بیابانی واقع شده است

 

 منطقه استپی 

که بر اساس تقسم بندی گوسن شهرستان  مبارکه در منطقه استپی قرار گرفته است به بررسی ابن منطقه با توجه به این

های گلپایگان )قسمت شرقی شهرستان(، شاهین  ای از منطقه مرکزی استان شامل شهرستان این منطقه سطح گسترده  پردازیم.می

شهرضا، غرب و شمال نایین، جنوب و    شرق و شمال دهاقان،،  مبارکه  فالورجان،  اصفهان،  شرق تیران،  نجف آباد،  شهر و میمه،

  منه دشتی به همراه شال دم یا کاله میرحسن و آسمانی استاگیرد. پوشش غالب آن دنطنز و کاشان را در بر می غرب اردستان،

 (. 123:  1۹77)پابو،(  به نقل از ۹1: 13۹۶)فیضی و شیرانی 

 

 اقليم مبارکه 

سرد دارد و با روش دکتر کریمی مبارکه دارای اقلیم  ک و  اقلیم خش،  بندی اقلیمی آمبرژه شهرستان مبارکهس طبقهبر اسا

 شهرستان  اقلیمی   نمایه(  13۹۵)  اصفهان  استان  هواشناسی  کل  )ادارههای سرد است.  های گرم و زمستاننیمه خشک با تابستان

 مبارکه(.

 

 رطوبت و بارش

درصد است. میانگین حداقل رطوبت نسبی   33.۵( در مبارکه  208-201۵رطوبت هوا طبق آمار بلند مدت )میانگین ماهانه  

های بارانی و سرد سال میزان توان گفت در ماهبه طور خالصه می  باشد. درصد می  ۵7.۵درصد و میانگین حداکثر آن    1۹.۵هوا  

ترین ماه سال در مبارکه ماه نوامبر دیر آن پایین است. پر باران رطوبت نسبی کم و بیش باال است و برعکس در فصل تابستان مقا

 203.۵های ساالنه این شهرستان  میلیمتر است قابل توجه است که باالترین میزان بارش  133است، مجموعه بارش ساالنه مبارکه  

بر     2008متر در سال  میلی  4۵م  ترین میزان بارش ساالنه این شهرستان هاتفاق افتاده است و پایین  200۹متر در سال  میلی

  8باشد یعنی حدود  اساس منحنی آمبروترمیک، طول دوره خشکسالی در این شهرستان از اواسط ماه مارس تا اواسط نوامبر می

می عنوان دوره خشکسالی مطرح  است که تحت  بوده  بارش  از مقدار  بیشتر  میزان دما  از سال  بارانی ماه  روزهای  تعداد    شود. 

روز در پاییز به ثبت   13روز در بهار و دو روز در تابستان و    1۵،  روز آن در زمستان  1۵روز در سال است که    41مبارکه    شهرستان

)اداره کل   روز از سال برفی است که بیشترین فراوانی را در ماه ژانویه دارا است. 4شهرستان مبارکه به طور متوسط . رسیده است

 (.7: 13۹۵اقلیمی شهرستان مبارکه ،هواشناسی استان اصفهان، نمایه 

 

 پيشينه

از بام به باغهای سبز یا باغسابقه استفاده و طراحی  از نظر تاریخی  گردد.  های معلق در امپراتوری بابل برمیهای عمودی 

باغ نوع  این  ایجاد  باالی ساختمانطراحی و  در  است )نهر لی و های آگوستین و هاردین سابقه داشته  های حکومتی ومقبره ها 

ابداع کرد و    (.۹8  -8۹:  13۹0همکاران   را  بود که در قرن بیست و یکم سقف سبز  اولین طراحی  برای   ۵لوکوربوزیه  را  اصل 

  (.138۹ها و فضای سبز شهر تهران  )سازمان پارک  های مدرن بیان کرد که بام سبز و یا باغ بام از این اصول پنجگانه بود ساختمان 
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اما در زیباسازی شهر و    پشت بام به فضایی زنده و پویا اگرچه جزء فضای نیمه عمومی  به حساب می آید.تبدیل محیط مرده  

ایجاد کیفیت مطلوب زندگی نقش زیادی دارد اثرات بام سبز در در سطح شهری قابل توجه است، طراحی و اجرای فضای سبز در 

ها بر بام  در فرانسه طراحی باغ  (.73:13۹1پاکاری و محمودی زندی  )  شودپشت بام خانه ها باعث بهبود رطوبت و تبادل هوا می

ها استفاده از این سبک را به عنوان  تا کنون  نروژی   ها سنتی  از قرن سیزدهم رواج داشته است و از حدود یک قرنساختمان 

نوان عایقی برابر گرما و سرما در نروژ  چمنی به ع   های بامهمچنان    اند.ها را توسعه دادهابزاری برای عایق بندی حرارتی ساختمان

 (.13۹3)محمودی زرندی ، گیردبرداری قرار میآمریکا مورد بهرهو

 

 بام سبز در شهرستان مبارکه   مناسب   خصوصيات گياهان

 سبز  فضای  گسترش سطح  ضمن  که  باشد  ایگونه  به  ها بایدتراس  و   سبز  بام  در  استفاده  مورد  گیاهان  تعداد   و  گونه  انتخاب

بیاورند. در ادامه به    ارمغان  به  را  نشاط  و  سرسبزی  بیشترین  نگهداری  حداقل  با  باشند و  سبز  همیشه   و  چهارفصل  صورت  به  بام،

 شود. های گیاهان مناسب شهرستان مبارکه اشاره میویژگی

 

 هایی با نياز آبی پایين گونه

برای اجرای بام سبز گیاهان     مناسبان  فاکتور اصلی در انتخاب گیاه با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک شهرستان مبارکه  

گیر تمام کشور شده و بیش از دو سوم مساحت کشور در مناطق  گریبان  که  هاستخشکسالی سال  باشد. می  مقاوم در برابر خشکی

و پرورش  هزینه نگهداری کاهش هر چه گیاه به آب کمتری نیاز داشته باشد باعث  ین بنابرا .دگرفته ان خشک و نیمه خشک قرار 

 .جویی در مصرف آب خواهد داشتموجب صرفه همچنان   .شودمیگیاهان  

 

 گياهانی با عمر طوالنی 

 . دهستنبا یکدیگر   مستقیم آن در ارتباط های نگهداریطول عمر گیاه و هزینهبا توجه به آنچه گفته شد 

 .کندش پیدا میو تعویض پوشش گیاهی افزایمراقبت هر چه گیاه کمتر عمر کند هزینه 

 .، نسبت به گیاهان ارزان با طول عمر کوتاه ارجحیت بیشتری دارد باالطول عمر  با انتخاب گیاه  بنابراین

 

 گياهان با توقع پایين 

  خواهد   افزایش  سبز  بام   بازدهی  سازگارتر باشد،)اقلیم(  با شرایط آب و هوایی و جغرافیایی منطقه  ان منتخب  هر چه گیاه

 .یافت

به دلیل سازگاری باال با محیط و نیاز کم به نگهداری و آبیاری، کوددهی و هرس در اولویت  های بومی کم توقع،انتخاب گونه 

 گیرند. میقرار 

 

 انتخاب گياهان 

فاکتورهای  اجرای بام سبز عالوه بر موارد ذکر شده  انتخاب گیاه مورد استفاده در بام سبز نیازمند دانش و تجربه است و در  

 :  مانند موارد زیر قابل ذکراند  زیادی

 محیط کشت گیاهان در روف گاردن نور •

 گیاه  نیاز آبی •

 اجرااقلیم محل  •

 ریشه دوانی گیاه نوع  •

 مختلف  هایدوام گیاه در دما میزان  •

 گیاه  نوع عمق خاک مورد نیاز هرمیزان و  •
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 ای(گیاه )سلیقه   هایگل وطیف رنگی برگ   •

 و...  تغذیه ،، هرس کردنمنتخبگیاه  های نیاز •

 ها میزان حساسیت گیاه به باد  •

، فضای بام سبز در تمام طول سال  بر اساس عوامل فوق مهم بوده و  بام سبزها ماندگاری و نگهداری طراحی، برای  موارد فوق 

 . ماندو با طراوت خواهد سبز 

 

 4بام سبزچهار گروه اصلی گياهان 

 گروه اول گياهان پوششی  •

 .توان سطح خاک را پوشش داد، میدارند و به کمک این ویژگیخزنده بودن  ویژگی  گیاهانی که

 .و ارتفاع زیادی ندارند این گیاهان رشد سریع

   .خواهند شد ازیبایی فضموجب و 

 کنند. سازگاری پیدا می  محیطی و جوی شرایط با آسانی  به و  وجود دارندهای متنوعی  رنگ انواع وهای گیاهی در این گونه

 مثال: )یال اسبی، لیزوماکیا ( 

 گروه دوم/ گياهان باال رونده/ رونده / پيچ  •

 .شودبالکن استفاده میو دیوار ی و تزئین  لبه بام و حبرای طرا از این گیاهان معموالً

های خود فضای مورد نظر را با برگ ند و قادرا شوندمی لبه روف گاردن کاشتهیا  پوشش دیوار ربه صورت معلق دان این گیاه

 .دنبه خوبی پوشش ده

 .کاربرد داردسبز نیز    دیوار  طراحیبلکه برای    هستندو نه تنها مناسب روف گاردن    کنندمیبه صورت طولی رشد    اناین گیاه

ها در همان مسیر مشخص توان مسیری برای رشد این نوع گیاهان انتخاب کرد تا آنسرعت رشد این گیاهان باال بوده و می

 .رشد کنند

 . : ) شیر خشت، پیچ گلیسین، پیچ امین الدوله، انواع پیچ(انندم .آیندبا هر شرایطی کنار می گیاهان رونده معموالً

 گياهان سوزنی برگ  گروه سوم / •

 .گیاهان همیشه سبز سوزنی برگ هستندها  بهترین گزینه برای روف گاردن

 .و مقاومت باالیی دارند شوندمیاین گیاهان با شرایط موجود به راحتی سازگار 

 . رشد خوبی دارند  و گیاهان سوزنی برگ در تمام سال سبز هستند

 گروه چهارم / گل و گياه معطر و خوشبو •

و    ایجاد کرد.توان  می  استراحت در روف گاردن    و   یک محیط عالی برای پرورش گیاهان  هاآن  کاشتن  با  که از گیاهانانواعی  

 .خوشبو نمودو  محیط بام سبز را عطرآگینهمچنین 

 .که هر کدام دارای عطر خاص خود هستندگوناگونی  نمونه های 

 آویشن باغی  •

 است.ترین گیاهان دارویی مناسب روف گاردن قدیمیبه اندازه چند سانتی متر رشد کرده و از 

 . که برای رشد به هوای گرم و نور کافی نیاز دارد استگیاهی 

 را دارد. خشکی و کم آبی  و سازگاری با شرایط تحملکرده  و  بر روی بام ایجاد  خوبیاین گیاه فضای 

  پونه کوهی )مرزنجوش وحشی ( •

و عطر خاصی به بام    استکند. مانند آویشن، بومی  متر رشد میسانتی  12الی    10یک پوشش زمینی بوده که حدود   •

 .بخشدمی
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ها  ویژگی کلیدی برای روف گاردند؛ که همین  به طور گسترده بر روی زمین پخش شده و رشد کمی دارن  مذکورگیاهان   

 است.  دارای اهمیت

 هامعرفی ساکولنت

 اشاره کرد. ها ساکولنتتوان به میهای مسطح،  گیاهان مناسب برای روف گاردناز  •

 .وانند بدون آب و خاک رشد کنندتمی ها گیاهانی هستند که تقریباًساکولنت •

های زیبایی برای روف  توان طراحیها میکه با استفاده از آن.دارندبرخور تنوع رنگی زیادیاز و  رند های کوچکی داساقه •

 .5گاردن اجرا کرد

 مسطح   سبز   بام

 .ها قدرت تحمل در برابر شرایط نامناسب را دارندتعداد کمی از چمن •

 .ها به طور مداوم آبیاری نشوند در تابستان از بین خواهند رفتچمن چنانچه  •

 .آورندها ترکیب شوند ترکیب زیبایی برای روف گاردن به وجود میها با ساکولنته چمنهنگامی ک •

ها و گیاهان به خاک کمتری برای رشد نیاز هستند که نسبت به سایر چمن   carex nigra  هانوع دیگری از چمن  •

 شوند. محسوب میبنابراین گیاه مناسبی برای روف گاردن . دارند

انبوهی از    یهاو مانند چمناست  ها سازگار  به خوبی با شرایط پشت بامقرمز    عود   معروف به چمن هلندی یا آرمریا •

 .6کند اما شاخ و برگ شبیه درختان داردها درعلفزار رشد نمیآرمریا مانند سایر چمن .کندم پدیدار میها را به طور منظسبزه

  هااقلیم  بیشتر  در  خشک  شرایط  که  چرا.  است  آن گیاهی مقاومت پوشش  میزان    سبز  بام  یا  گسترده  بام  در  موضوع  ترینمهم 

 جمله   از  کنندمی  ذخیره  را آب  طوالنی  مدت  به  خود  هایبافت  در  که  هستند گیاهانی  شاداب  گیاهان.  است  هابام  نوع این  بر  حاکم

 .باشندمی خانواده کراکسوالسیا ازگیاهان کمی  تعداد و  سدوم گیاهان این

  این .  اند شده  آورده  تفصیل  به  زیر  جدول  در  که  دارند  مختلفی  نیازهای  …  و  ریشه  عمق  و  آب  نور،  نظر  از  مختلف  گیاهان

سبز مناطق خشک و نیمه خشک مانند شهرستان   بام  یا  بام  پشت  در  توانمی  که  است  هاییدرختچه  و  درخت  به  مربوط  جدول

 اشد. شود می  کاشت مبارکه

 :گياهان مناسب براي بام سبز مبارکه 1جدول 

 نور آبياري  برگها   غالب  رنگ گياه   نام ردیف 

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب کم  تیره  سبز تهران کاج 1

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب کم  سبز  مشهد  کاج 2

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب متوسط  تیره  سبز سروناز 3

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب کم  سبز  نارون 4

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب متوسط  روشن  سبز اقاقیا  5

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب زیاد روشن  سبز چنار  6

 سایه  نیم متوسط  آبی سبز هندی میخک 7

 سایه  نیم متوسط  قرمز – سبز افرا  8

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب زیاد سفید  – سبز سپیدار  9

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب زیاد سفید  – سبز صنوبر  10

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب کم  تیره  سبز گنجشک  زبان 11
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 آفتاب  سایه کامل، آفتاب متوسط  تیره  سبز بلوط 12

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب متوسط  بنفش – سبز لیلکی 13

 سایه  نیم متوسط  تیره  سبز هلندی یاس 14

 سایه – سایه نیم متوسط  آبی – سبز ای نقره نوئل 15

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب زیاد سبز  نراد 16

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب متوسط  سبز  ترون 17

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب زیاد روشن  سبز مجنون بید 18

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب متوسط  روشن  سبز الدوله امین پیچ 19

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب متوسط  طالیی – روشن سبز طالیی  آبشار 20

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب متوسط  تیره  – روشن سبز موچسب  21

 سایه  نیم متوسط  تیره – روشن آبی سبز هدرا 22

 سایه  نیم متوسط  سبز  پاپیتال  23

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب متوسط  سبز  فرانسوی ناز 24

 کامل  آفتاب متوسط  روشن  سبز لیزوماکیا  25

 آفتاب  سایه کامل، آفتاب متوسط  سبز  شیرخشت  26

       

  کاشتن  مناسب  که  کرد  انتخاب  را  گیاهانی  و   هادرختچه   و  درخت  توانمی  سبز  بام   هایپروژه  طراحی  در  باال،   جدول  به  توجه  با

 .7باشند داشته را وریبهره بیشتری نگهداری حداقل با  که  بوده بام  پشت روی در

 

 ها و گياهان مناسب روف گاردندرختچه 

باید به عوامل زیادی    کاشت در بام سبز داریمطور که در باال نیز به آن اشاره شد در انتخاب نوع گل و گیاهی که قصد  همان

 .کرد خواهیم معرفی را ها و گیاهان گلی هااساس در ادامه چند مورد از بهترین بر همین . داشتتوجه 

 گل طاووسی

دارد. این گیاه در فصل بهار گل    نیز  طاووسی عالوه بر داشتن رنگ و بویی زیبا، توانایی تحمل شرایط آب و هوایی خشک را

نیز توان به دو متر  داشت که ارتفاع این گیاه درختچه مانند می  دهد. در استفاده از گل طاووسی در روف گاردن باید توجهمی

 .برسد

 درختچه توري

نور درختچه  اقلیم گرم و خشک کشور ما است. این گیاه تحت شرایط تابش مستقیم  از گیاهان بسیار مناسب  های توری 

پذیر  ن درختچه به طور کلی دو نوع خزان کند و آب و هوای مرطوب و سرد چندان برای آن مناسب نخواهد بود. ایخورشید رشد می

 .ام خواهند آوردوماه د  2های این گیاه با شکوفا شدن بیش از و همیشه سبز دارد. گل

 درختچه فوتونيا

  ها برای استفاده در روف گاردن  ی های فوتونیا به دلیل همیشه سبز بودن و مقاومت باالیی که دارند گزینه بسیار مناسبدرختچه 

های  های همیشه سبز که رنگ و رویی عمدتاً ساده دارند این درختچه دارای برگالف بسیاری از گیاهان و درختچه هستند. بر خ

. این درختچه در شرایط نور نوازنداست. این سه رنگ در کنار یکدیگر بسیار چشم    زیبایی   های قرمزهای سفید و شاخهسبز، گل
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ها  دهند. ارتفاع این درختچه جوان قرمز که به تدریج به سبز تیره تغییر رنگ می های  کند. برگمستقیم خورشید به خوبی رشد می

 (. ۵: 138۹د )تاسا،رستقریباً به بیش از یک متر نیز می

 گل کاغذي 

دهد  های مناسب کاشت در محیط روف گاردن است. این گیاه تقریباً در تمامی طول سال گل میگل کاغذی نیز از درختچه 

تواند برای زیبایی بخشیدن به فضای روف گاردن بهره برد. خاک دارای زهکشی خوب و کمی اسیدی و آب و هوای ها میو از آن 

های کاغذی از جمله گیاهان رونده هستند و از همین رو سعی کنید بستر الزم برای  گرم و خشک برای این گیاه ایده آل است. گل

 .ها را در کنار دیوار بکاریدآن ها فراهم کنید و یا صرفا ًباال رفتن آن

 ساکولنت و کاکتوس

 ارند. برخی از ساکولنت و کاکتوس از جمله بهترین گیاهان گوشتی برای استفاده در روف گاردن هستند که انواع مختلفی د

های مختلف این  ها در برابر گرما و برخی نیز در برابر سرما مقاوم هستند. از نظر رنگ و اندازه نیز دست در انتخاب گونهآن   انواع

 .8های بسیار مناسب برای استفاده در روف گاردن هستنددو گیاه باز است. گل ناز از جمله ساکولنت

 ميناي دائم 

متر  سانتی  30تا    20های مناسب برای کاشت و پرورش در روف گاردن و خاک با عمق  جمله گیاهان و گلمینای دائم از  

در اواخر بهار و  و    داردبنفش تا زرد    طیف    های آنگل  ت باالیی دارد.است. این گیاه در برابر شرایط سخت آب و هوایی مقاوم

 .زنندتابستان شکوفه می

 انواع سرخس 

ها در نور  سرخس آیند.میای، شاخ گوزنی و پا خرگوشی از انواع اصلی آن به شمار فی دارد و النه پرندهمختل های  گونه سرخ 

آل برای دهی مناسب و به موقع شرایط ایدهکنند و رطوبت و گرما را دوست دارند. خاک خوب با آبمستقیم به خوبی رشد می

 )همان(. .دراان وجود درشد این گیاه است. امکان کاشت سرخس پا خرگوشی در گلد

 پيتوس طالیی

شود. پیتوس در شرایط مختلف نور ها پرورش داده  های ایرانیدر بسیاری از خانهتوان  می  پیتوس از جمله گیاهانی است که

نوع    . از طرفی هم در هرکندسازگار میکند و کم و زیاد شدن نور تأثیری بر آن ندارد و خود را به خوبی با آن  به خوبی رشد می

بسیار باالیی که دارد از جمله بهترین    سازگاریکند. بر همین اساس و با توجه به قدرت خاکی و میزان آب هم به خوبی رشد می

 ۹.شود محسوب می گیاهان برای کاشت در روف گاردن

طراحی بام سبزها را بررسی  های  های مناسب گیاهی شهرستان مبارکه با اقلیم خشک و نیمه خشک شیوهبعد از بررسی گونه

 کنیم. می

 اجزاي بام سبز 

)پژواک و دلفان حسن    ساختار سقف،  الیه محافظ،  الیه زهکش،  محیط کشت  ،پوشش گیاهی:  جزء اصلی دارد  ۵بام سبزها  

 (. 7: 13۹7زاده،

 انواع بام سبزها 

 سیستم جعبه یا مدوالر ،سیستم متمرکز ،سیستم گسترده

 سيستم گسترده 

-7های کم عمق )معموال  های سبز گسترده خاکدر سقف   شود. سیستمی است که در ارتفاع کم و با ضخامت کم اجرا می 

ها، گیاهان، گیاهان علفی و سایر گیاهان که به نگهداری کمی نیاز دارند، ساخته ها از خزهمتر( دارند. این مدل سقفسانتی  10

 .نوع بام سبز هستندترین های سبز گسترده سبک شوند. سقفمی
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پوشش    کیلوگرم بر متر مربع.  100تا    ۵0شود. وزنی بین  از این نوع طراحی برای بام سبزهای سبک و حداقلی استفاده می

 های نروژی بر روی سطوح شیبدار اجرا و کاشت می شوند. گیاهی معموالً چمن

 دوانی دارند.  میلیمتر ریشه  100تا  40گیاهان مورد استفاده در این شیوه معموالً 

 (. ۵: 13۹4)امیدی آوج و فارسی  درصدی نیاز به استفاده از ابزارهای ضد فرسایش و زهوار وجود دارد 30در شیب حداکثر 

های سبک و  از این رو نصب و نگهداری آن بسیار ارزان و ساده است ابزارهای به کار رفته در این طراحی معموالً گل و گیاه

 های تزئینی هستند. سنگ های مصنوعی با خردهچمن 

 

 : جزئيات طراحی و عملکرد سيستم گسترده 1شکل 

 سيستم هاي متمرکز 

ها شناخته شده است در این طراحی عمق متعارفی برای رشد گیاهان حجیم در نظر گرفته  این سیستم برای طراحی باغ بام

برخی از    شوند. طراحی می  پارکباشند و مانند یک  زیاد میدر این طراحی بام سبز شامل گیاهان با عمق کم و یاعمق  .  شودمی

  باشند ها و کود دهی میبام سبزها در این طراحی دارای درختان و آب نماها هستند. همچنین نیازمندی آبیاری سایر مراقبت

 )همان(. 

 

 :جزئيات طراحی و عملکرد سيستم متمرکز 2شکل 

 سيستم جعبه گياه یا مدوالر 

در این   شودشوند و به وسیله این جعبه ها بخشی از بام پوشیده میهای مخصوصی کشت میطراحی گیاهان در جعبهدر این  

 . (7 -۵:   13۹4سیستم محیط کشت ناپیوسته است )امیدی آوج و فارسی 
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 :جزئيات طراحی و عملکرد سيستم مدوالر 3شکل

 سيستم ترکيبی 

زیادی برای بام سبز متحمل نشود از ترکیب دو نوع سبک گسترده و فشرده استفاده  ها وزن  به خاطر اینکه بام ساختمان

شود در این  ها انواع گل و گیاه، شن و سنگریزه استفاده میهای مصنوعی یا طبیعی درختچهشود در این روش از انواع چمنمی

 گیرند. می کاری در نظرسبک معموالً قسمت کمی را برای کاشت درخت و سنگ

 

 احی بام سبز طر

بام برنامهبرای طراحی و ساخت  باید  را داشتهای سبز  دانش آن  قابلیت  بام.  ریزی و  نظر کنترل وزن خاک،  از  های سبز 

نگهداری باران و برف و تعبیه مسیرهای پیاده روی نیازمند علومی فراتر از سیستم معمولی مهندسی بام است. برای طراحی بام 

باید در نظر    های ایمنی کامالًران قیمت یا ارزان باید نکاتی رعایت شود و فضای سبز و زیرساخت سبز ها چه کوچک یا بزرگ گ

 حائز اهمیت است. گرفته شود استفاده از درختان و گیاهان مناسب به بام با توجه به اقلیم و ریشه دوانی گیاهان

 برای طراحی بام سبز باید نکات زیر در نظر گرفته شود:

ایزوگام یا قیرگونی یا هر عایق دیگری داشته باشد و بهتر است روی آن آسفالت یا  سقف ساختمان ب اید الیه عایق مانند 

 موزاییک یا سنگ فرش وجود داشته باشد. 

 الیه محافظت کننده سقف و عایق رطوبتی که از الیه گیاهان و خاک جدا می باشد. 

 .عبیه شوندکود و خاک و سیستم آبیاری که باید با دقت در محل خود ت

)رضوانیان و همکاران   ای نداشته باشندمواد کاربرد در طراحی بام سبزها باید با کیفیت باشند به طوری که نیاز به تعویض دوره

138۹ :13۹.) 
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 اجزاي بام سبز : 4شکل 

 10مزایاي بام سبزها 

  کند و  عملکرد می  کمک  تابستان  در  ٪100  کردن  خنک  با  ودر زمستان    ٪40گرمایش    اهای سبز به کاهش مصرف انرژی ببام

دارد  به  آن بستگی  عایق  ضخامت  و  ساز  و  ساخت  نوع  هوایی،  و  آب  شرایط  جمله  از  فاکتور   (. 13۹1)محمدی،  چندین 

کند  های مکانیکی، اشعه ماوراء بنفش و دمای شدید محافظت میاز سقف در برابر آسیب  وکند.  عمر سقف را سه برابر می همچنین

برای اجرای بام سبز مناسب    شود. انتخاب نوع گیاهان  های تعمیر، نگهداری و نوسازی میمساله منجر به کاهش هزینه که این  

کنند که تأثیر اهمیت باالیی دارد، زیرا گیاهان بام سبز ذرات موجود در هوا مانند دود، فلزات سنگین و ترکیبات آلی را جذب می

ها، کیفیت پایین زندگی  افزایش رشد جمعیت در مناطق شهری پوشیده از ساختمان.ن داردمثبتی بر کیفیت هوا و سالمتی ساکنا

 (. 13۹4)امیدی آوج، را برای مردم در شهرها به وجود آورده است 

مختلف با روند  ابعاد  شد که از    مطرح  سازی سبزمفهوم مدرن ساختمان  ، های رفع مشکالت جامعهکاربه عنوان یکی از راه

های  های پایدار برای ساختحلبه دنبال یافتن راهنوین  معماری    در  ، متفاوت است. بام سبزشودمی  انجام  ها که سالساخت و ساز  

سازی  ها شامل الیه نمدی محافظ، یک فویل ذخیرهشود. این الیهبام سبز توسط الیه رویشی سقف نمایان می  .مدرن ایجاد شد

باشد. انواع پوشش گیاهی، بستر و فیلتراسیون، یک زیر الیه برای بام سبز و یک الیه نهایی پوشش گیاهی میای از  زهکشی، الیه

سقف، نوع پوشش گیاهی  ،  با در نظر گرفتن شرایط آب و هوا بام سبزو طراحی    اجرا .ها بسته به نوع بام سبز متفاوت استسایر الیه

دهد. این مکانیسم دمای  هوا را کاهش می  دمایتبخیر    و  کند و از طریق تعرق می  پوشش گیاهی روی بام را خنک .گیردانجام می

باشد، در حالی که سقف  تر از هوای اطراف میدهد. سطح زیر پوشش با سقف سبز خنک سطح سقف و هوای اطراف را کاهش می

   .11دهد گراد افزایش میدرجه سانتی ۵0معمولی دمای هوا را بیش از 

ونوکسید کربن، ازن سطح زمین را  ماز جمله دی اکسید گوگرد، اکسید نیتریک،  هوا   ذرات    و  های گازییندههای سبز آالبام

هوا را   کیلوگرم  40در طی یک سال حدود    قادراستمتر مربع از بام سبز    ۹3دهد که  نشان می  تحقیقاتاز بین ببرند.  توانند  می

دهد  نشان می  هابررسی  خارج کند.  محیطکرده و دی اکسید کربن را از    لیدتوذرات را از هوا خارج کند، اکسیژن  تصفیه کند و  

بام سبز  متناسب با   ذخیره  را  بارندگی   درصد  100  تا   ۵0  بین هاعمق بستر، چگالی پوشش گیاهی و شدت و دفعات بارندگی، 

 
10 http://www.neginazinco.com / 
11 iransepidar.i 
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اجرای  می و  طراحی  سبز  کند.  می  باعث بام  بام  پشت  طریق  از  حرارت  انتقال  تأثیر کاهش  حرارتی  امواج  کاهش  بر  و  شود 

 )همان(. گذاردمی

بام سبز را فراهم می   اجرای  مناسبی  را ساکتعایق صوتی  و فضای زندگی  ایجاد محیط  تر نگه میکند  با  دارد، همچنین 

ای بام سبز نویزهای محیطی را به میزان قابل توجهی آورد. اجردلپذیرتر لحظات خوبی را برای استراحت ساکنین به وجود می

 (. 4: 13۹7)پژواک و دلفان حسن زاده،دهد کاهش می

 

 نتيجه گيري
  و  ایجاد   در  زیادی  نقش  ها گل  وگیاهان و  درختان  که  است  واضح  پر  و  دارد  نیاز  پاکیزه  و  تمیز  هوای  به  سالمتی  برای  انسان

 آن   به  باید  که  مهمی  نکته.  ندارند  دسترسی  زیبا  هایطبیعت   و  باغ  به  مردم  همه  دیگر  طرف  از.  کنندمی  ایفا  پاکیزه  هوای  تولید

  دفاع،   صنایع  آهن،  ذوب  مانند  صنایعی    داشتن  با  اصفهان  استان  صنعتی  قطب  عنوان  به  مبارکه  شهرستان  که  است  این  شود  اشاره

  ملزومات   از  سبزها  بام  اجرای  نتیجه  در  و  است  شده   تبدیل  آلوده  صنعتی  شهر  یک  به  ...و  مبارکه  فوالد  مجتمع  سپاهان،  سیمان

 شیوع  دوره  در  سبزها  بام   طراحی  لزوم.  باشدمی  صنعتی  نیمه  و  صنعتی  شهرهای  سایر  و  شهرستان  این  برای  شده  گرفته  نادیده

  ها بوستان  و   تفریحی  مراکز  تعطیلی   و   اجتماعی  گذاریفاصله  و  قرنطینه  دوران  در  که  چرا  شود،  می   احساس  پیش  از  بیش  کرونا

 . باشند داشته مطلوب برداریبهره هایشان خانه در شده ایجاد سبزهای بام  فضای از توانستندمی مردم

 

 هاپيشنهادات پژوهشی و محدودیت

که نیازمند    بود  مبارکه   شناسی شهرستان  زمینه اقلیم   منابع محدودی در یکی از مشکالت این پژوهش خالءهای علمی و  

 نظران این عرصه در تهیه و تدوین منابع کاربردی در این حوزه است.  بازنگری صاحب

 های آتی هموارتر گردد.امیداست با گسترش پژوهش در این زمینه مسیر پژوهشگران در پژوهش

 

 پيشنهادات کاربردي 

ی در ابعاد مختلف آثار مطلوبی به جا بگذارد  تواند در بهبود شرایط زندگطراحی و اجرای بام سبز در شهرستان مبارکه می

می کارگروهپیشنهاد  قالب  در  آن  مزایای  طرح،  این  احداث  برای  اطالعشود  مردم  به  توجیهی  و  آموزشی  و های  شود  رسانی 

 سازی صورت گیرد. فرهنگ
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