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 چکيده

ی گدرشد فزاینده جمعیت شهرها و توسعه کالبدی آنها به همراه افزایش بی رویه تیراک سبب افزایش آلو

ه دیگرد نشهروندا مت جسمی وروانیالماوکاهش سدهای زیست محیط، کاهش زیبای منظر، افزایش 

. میرو باش هروب نکننده است که ما با کاهش سطوح فضای سبز وسرانه آن وضعیت زمان نگرا ناست، ای

شهر و افزایش سرانه فضای سبز  یت زیست محیطالورفع مشک نجهت پایدار ساخت نیکی از روشهای نوی

مورد توجه قرار گرفته است انتخاب بام و نماهای سبز به  تحقیقآنچه در این ،سبز است ماجرای با قاز طری

بام سبز به دلیل بهبود شرایط  عنوان روشی کاربردی جهت استفاده از منابع انرژی در معماری امروز است.

اجتماعی و اقتصادی و محیطی، زیست در برنامه ریزی بیشتر شهرهای پیشرفته جهان گرفته قرار است و 

حتی در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و مسکن در خصوص مصرف انرژی  این در حالی است که

، از طرفی افزایش روزافزون جمعیت و توسعه ساختمان سازی و فضای آن به هیچ اشاره ای نشده است

بستر های مناسب  دایجا نکاهش چشمگیر آو عدم توازن رشد فضای سبز شهری و  شیرازشهر صنعتی 

مای باالی دشهری،  محادشهری بسیار حائز اهمیت است چرا که فضاهای پر از جهت اجرای فضاهای سبز

و  ی، توجه به اثرات زیست محیطمراکز صنعتی از جمله پتروشیمیاز  یهای ناش دگی، آلوممتراک قمناط

 ارددر کاهش مصرف انرژی دسبز نقش موثری  مبا نوه بر ایالرسد. عی سبز ضروری به نظر م متاثیرات با

شده  نشهروندا گیر زنددبا اهمیت  داز موار یر حال حاضر یکدا که بهینیه سازی مصرف سوخت از آنج

د. در این تحقیق اثر اجرای بام سبز در ساختمانهای مسکونی شهر شیراز جهت ید واقع شوفاست، میتواند م

عه پیشنهاداتی جهت توسکاهش مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت 

 بام سیز در کالن شهر شیراز ارائه میگردد.

  کاهش مصرف انرژي ،شيراز.سبز، توسعه پایدار، مبا :يديکل واژگان
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 مقدمه
یک  باشدنونه ای که متناسب با ساخت و ساز شهری گر مراکز شهر ها ، به دبخصوص  نآ یتوسعه فضای سبز شهری و توسعه منطق

ساخت  شسترگرسند، ی ی به نظر مداقتصا م. از آنجا که فضای باز و سبز شهری اغلب فاقد ارزشهای مستقیدشویم یاز چالشهای معاصر تلق

 ادهفاست نمیزا نرفت االموجب باشت دولت خواهد دری حکومتهای محل و بخش گذار سرمایه دبیشتری را  در کوتاه مدت سودکه  یو سازهای

 یاریها، از حمایت مالگذر مقایسه با سایر سرمایه دفضاهای سبز شهری  شسترگی کوتاه مدت شده است و در خدمت منافع اقتصاد ناز زمی

مان ها از کمبود فضای سبز و گسترش روزافزون شهرنشینی از سویی و رشد عمودی ساخت (.1991،نو همکارا ینهرل)ار استدکمتری برخور

دیگر سو موجب شده است نیازهای روحی و جسمی شهروندان به طبیعت و فضای سبز و کارکرد مهم آنها در زندگی شهری نادیده گرفته 

کم کاربران از  از طرف دیگر مکانیابی نادرست فضای سبز شهری منجر به ایجاد ناهنجاریهایی از جمله: استفاده(1:ص،1912رزازی، )شود

جاد شده، ایجاد محدودیت در ارائه طرح معماری مناسب، ایجاد محدودیت در انتخاب و چیدمان گیاهان مناسب، آشفتگی در فضای سبز ای

در عصر کنونی توسعه شهرنشینی و گسترش فیزیکی شهرها، به . از طرفی (1919، ضویانر)کاهش امنیت روانی و اجتماعی و... شده است

بیشتر تحت تسلط ساختمان های مسکونی بوده است. از این رو طراحان شهری به منظور نجات گونه ای بوده که سطح زیرساخت شهری 

شهرها در صدد ایجاد انواع فضای سبز برای رهایی از چنین وضعی هستند. در این راستا توجه به بهبود کیفیت محیط شهرها از اهداف اصلی 

وجب رفع نیازهای اساسی عاطفی، اجتماعی و شخصی شهروندان می طراحی فضاهای شهری محسوب می شود چرا که حضور فضای سبز م

درصد مردم دنیا در شهرها زندگی  55بیش از  2125شود. جهان در حال تبدیل شدن به مکان های شهری است. پیش بینی می شود در سال 

. شهرنشینی موجب شده فاصله بین به علت سرعت شهرنشینی و توسعه شهرها اکوسیستم های طبیعی در حال کاهش هستند .خواهند کرد

امروز مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در (. 1992به نقل از آقانسب و همکاران، 1،2115د )فنگمردم و فضاهای طبیعی بیشتر شو

ت زیست محیطی آنها، موجودیت فضای سبز و اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی معضال

ود خ گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده اند. شهرها به عنوان کانون تمرکز، فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری

میان فضای سبز به عنوان جزء ضروری را تضمین کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این 

و الینفک پیکره یگانه شهری در متابولیسم آنها نقش اساسی دارند که کمبود آنها می تواند اختااللت جدی در حیات شهرها به وجود آورد. 

ننده لکه این تشبیه بیان کتوجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریه های تنفسی شهرها، تعریف اغراق آمیزی از کارکردهای آن نیست، ب

یکی از بخشهای مهم در این زمینه طراحی و ساختمان (.1992)آقانسب و همکاران،یک به شمار می رودحداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژ

از  یسازی است که با بکارگیری فنون طراحی و ساخت می توان صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی داشته و در نتیجه آلودگی ناش

ساختمان یکی از بزرگترین بخش های مصرف کننده انرژی در اکثر جوامع محسوب .( 1911اربابیان، )آن را نیز به میزان زیادی کاهش داد 

می گردد. توجه به فن آوریهای ساختمان به منظور صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به میزان بسیار مؤثری می تواند در این راستا 

ده داشته باشد. این نکته قابل ذکر است که مصرف زیاد انرژی به هیچ وجه به معنی آسایش در ساختمان نیست. نارضایتی های نقش سازن

بنابراین در بسیاری موارد از  .موجود در ارتباط با عدم وجود آسایش، به تجهیزات مکانیکی سرمایشی و گرمایشی ساختمان باز می گردد

 (.1911بهادری نژاد و صفرزاده، )نند که علی رغم میزان چند برابر انرژی، آسایش چند برابر را فراهم نمی سازند ساختمانهایی استفاده می ک

به منظور افزایش سرانه  نمیتوا نتوسعه پایدار است که از آ فاهیمسبز یک از رویکریهای نو معماری و شهرسازی و برخاسته از م مبا

اری بهینه دبهره بر نامکا نی از بامها متواند به عنوادکاربر فاده. است دو توسعه پایدار شهری بهره بریت محیط زیست ففضای سبز ،ارتقاء کی

، فناوری کاشت  مر پشت باد باغبانی نبامهای سبز با عناوین همچو (.11،ص:1991د)محمدغفاری و همکاران،شو دهای شهری قلمدا ناز زمی

محیط شهری  را برای یزیست مطلوب یه وتوانایدر واقع اکوسیستم زنده بودشوند که  یشناخته م ما، بامهای زنده و یا زیست بمر پشت بابیاه گ

ب الفاض میت هوا، کاهش حجفکی دبامهای سبز شهری با بهبو. (1915،نانصاری و همکارا د. )سازیرا بهره ور تر و پایدارتر م نو آ مفراه

، تنوع زیست و افزایش  یاه طبیعگزیست قبنا، خل یو خارج یاخلدر محیط دل حرارت دشهر ، برقراری تعا ی، کاهش آثار جزایر حرارتیسطح

یت محیط شهری است . سطوح سیاه بامها و سنگ فرشها انرژی حاصل فکی در جهت بهبودمثبت  یامگ، مبا قاری از عایدطول عمر بهره بر

و  یمحلم ر اکوسیستدساختمانها  فیهای سبز متوانند آثار من مبا راستا نر ایدهد. د ر شب انعکاس میدب ، انباشت و ذاز نور خورشید را ج

تجاری و  ماشته باشند و با کاهش آثار متراکد ننقش معی نر تغییرات انرژی ساختمابهند و در بناها را کاهش دمصرف انرژی  نآ یر پد

بام سبز کوششی است برای جبران آسیبی که (.11،ص:1991همکاران،)محمدغفاری و یاری رساند نجایگزی ییاهگ، به احیاء پوشش یمسکون

با ساخت و ساز سنتی به محیط خود وارد می کنیم، این بام ها بازیابی سبزینگی است که در اثر ساخت و سازهای بی حساب و کتاب از بین 

از .(1:ص،1912منصوریان، )رمان زمین وارد می آوریمرفته اند. بام سبز تالشی است برای التیام زخم هایی که بر چهره زیبا و شکننده ماد

                                                           
1. feng 
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آنجا که کالن شهرهای کشور در زمینه فضای سبز شهری در مناطق مختلف، مکانیابی نادرست فضاهای سبز شهری، کمبود و گرانی زمین 

بدلیل  شیرازهستند.شهر  برای ایجاد فضاهای سبز جدید درون شهری، عدم هماهنگی فضاهای سبز شهری با روحیات و فرهنگ بومی و...

و ساخت و  اخل و حاشیه شهردر دی دجمعیت زیا میری باال با افزایش و تراکذلیل مهاجر پدر سالهای اخیر و دموقعیت جغرافیای و تجاری 

ه است دنبو یشهر مفضای سبزشهر متناسب با توسعه و افزایش تراک مست که به نظر میرسد تراکا ر حالیدیده است ای گردروبرو  ساز باالیی

سطوح سبز باعث می شوند انرژی الزم برای خنک کردن ساختمان در  .سالهای اخیر استی امر سبب کاهش سرانه فضای سبز ط نپس ای

همچنین این سطوح در هر سال قادرند مصرف نفت را برای هر متر مربع از مساحت . ( 1992تبریزی، )درصد کاهش یابد 51تابستان، 

میلیون نفری  151ساختمان تا دو لیتر کاهش دهند. مصرف انرژی در ساختمان های ایران شش برابر استاندارد جهانی و معادل یک کشور 

اقتصادی چشمگیر همراه نیست، بهترین و کم هزینه ترین روش  است و از آنجا که در جهان استفاده از انرژی های جایگزین هنوز با صرفه

تحقیق و پژوهش در مورد بام های (. از این رو 1911اربابیان، )برای صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده از بام های سبز در ساختمانها است 

ای مسکونی شهر شیراز جهت کاهش مصرف انرژی مورد در این تحقیق اثر اجرای بام سبز در ساختمانه .سبز الزم و ضروری به نظر می رسد

 بررسی قرار میگیرد.

 

 اهميت پژوهش
امروزه در تمام جهان به دلیل وجود مشکالت اساسی چون گرم شدن زمین، آلودگی آب و هوا، مصرف بی رویه انرژی و هزینه تصادیاق 

مورد  تحقیقآنچه در این  . تمان های سبز اهمیت زیادی پیدا کرده استباالی آن، بهره گیری از تکنولوژی های معماری پایدار و به ویژه ساخ

توجه قرار گرفته است انتخاب بام و نماهای سبز به عنوان روشی کاربردی جهت استفاده از منابع انرژی در معماری امروز است. بام سبز به 

تر شهرهای پیشرفته جهان گرفته قرار است و این در حالی محیطی، در برنامه ریزی بیشزیست دلیل بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی و 

، از طرفی افزایش است که حتی در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و مسکن در خصوص مصرف انرژی آن به هیچ اشاره ای نشده است

 دایجا نکاهش چشمگیر آی و و عدم توازن رشد فضای سبز شهر و شیرازشهر روزافزون جمعیت و توسعه ساختمان سازی و فضای صنعتی 

، ممتراک قمای باالی مناطدشهری،  محادتر های مناسب جهت اجرای فضاهای سبز شهری بسیار حائز اهمیت است چرا که فضاهای پر ازبس

وه بر الرسد. عی سبز ضروری به نظر م مو تاثیرات با ی، توجه به اثرات زیست محیطمراکز صنعتی از جمله پتروشیمیاز  یهای ناش دگیآلو

ر دبا اهمیت  داز موار یر حال حاضر یکداز آنجا که بهینیه سازی مصرف سوخت  داردر کاهش مصرف انرژی دسبز نقش موثری  مبا نای

 ردنال ب، بارید منظدد، بهبویرمایگبا کاهش اثرات جزیره  انتومی آن . از سایر فوایددید واقع شوفشده است، میتواند م نشهروندا گیزند

 (.1991د)محمودی و همکاران،ب اشاره کرالی آب و فاضدگ، خنک سازی محیط و کاهش آلواب سرو صدذ، جنامت روالس

باتوجه به قرار گرفتن کیفیت محیط زیست در بافت شهری و تهدید های زیست محیطی در شهرهای بزرگ از قبیل آلودگی هوا، ظهور 

پدیده جزیره گرمایی شهری، بحران انرژی و غیره، هدف این تحقیق نشان دادن راه حلی برای این موضوع می باشد که در این راستا سبز 

ایای زیست محیطی شان و به عنوان راه حل اکولوژیک در برنامه ریزی فضای کالبدی شهری مورد توجه اساسی قرار کردن بام ها، به دلیل مز

 .است شیرازگرفته است که این راه حل یکی از برطرف کننده گان معضالت زیست محیطی در کشورهای جهان و به ویژه شهر 

 

 تاریخچه بام هاي سبز
باغهای معلق بابل و خانه وایکینگها. اما بامهای سبز مدرن که از  :سقفها به هزاران سال قبل بر میگرددتکنولوژی باستانی اینگونه 

سیستم های پیش ساخته تشکیل می شوند، بالنسبه پدیده ای نو می باشند. طرح ایجاد بامهای سبز نخستین بار در آمریکا و کانادا مطرح 

رانسه، اتریش، نروژ ،سوئیس و سایر کشورهای اروپایی بیشتر معمول است. بر اساس برآوردهای در آلمان، ف 1951شد. اما این طرح در دهه 

درصد از کل بامهای آلمان، بام سبز می باشند. ایاالت متحده نیز بامهای سبز قابل توجهی دارند، اما تعداد آنها به  11موجود، امروزه حدود 

ای مثل تورنتو و شیکاگو طرحهای ایجاد بامهای سبز بر ساختمانهای چند طبقه به اجرا در اندازه اروپا نیست. در شمال آمریکا و در شهره

 مه یر کشورهای آسیای شرق و آمریکایدشده است و  نی جزء ضروریات ساختمادسبز تا حدو مر کشورهای اروپای بادر چه گا.آمده است

شتکار، انصاری، ک)به جز اندک پروژه های به طور مستمر توسعه نیافته استر کشور ما د ییده ولدرگر حال رشد پدیدار دعنصر جدید  نبه عنوا

متنوع کاشته و نگهداری  نیاهاگرختچه ها و د نر آدلدانهای نواری شکل که گ نر تمام نمای آدمجموعه شهرک امید که  نر تهرا.د(1915

 ،هیعبدالل ی ونهرل)هستند  دست ازاین اینمونه  تهراندر پ–اس–آ  نو ساختما ننیاورا یبرج مسکون نهمچنی . ساخته شده استود می ش

های  توسعه فضای سبز عمودی از مهمترین دستاوردهای شهرسازی برای کاهش آلودگی و دمای هوا در شهرهای بزرگ است. خانه (.1991

اروپایی بسیاری  در کشورهایمیکنند.  جویی میلیون دالر در مصرف انرژی صرفه 111اروپایی با استفاده از بامهای گلکاری شده ساالنه حدود 
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ن در طول ای هایشان موجب کاهش حرارت و دما به ویژه در تابستان میشود. از شهروندان به طور تجربی دریافته اند که گلکاری در بام خانه

فضای سبز عمودی روی بامها این یابد، اما استفاده از  درجه فارنهایت افزایش می 111های اروپایی اغلب تا  فصل درجه حرارت سقف خانه

درجه  22اند بیشتر از  های که گلکاری شده ها نشان میدهد سقف خانه آورد. بررسی میزان گرما ذرات معلق در هوا را به گردش در می

مام انچه سقف تکنند و به همین دلیل در کاهش آلودگی هوا و میزان مصرف انرژی موثرند. کارشناسان معتقدند چن فارنهایت گرما جذب نمی

های یک طبقه گلکاری شوند از  ها گلکاری شوند درجه حرارت کل شهر کاهش خواهد یافت. همچنین آنها میگویند اگر سقف خانه خانه

 (.1992د)قریشی و حامی،درصد کاسته میشو91تا  21هزینه خنک کردن آنها بین 

 

 بام سبز و مزایاي آن
 ،2)سایلور والیه هایی از پوشش گیاهی باشد (واسطه های رشد)ارجی آن شامل خاکبام سبز بامی است که سطح دورترین نقطه خ

یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده پوشانده می شود. لفظ بام سبز (. 2111

می دهند، نظیر پانل های خورشیدی و یا صفحات فتوولتائیک بکار همچنین می تواند برای بام هایی که مفاهیم معماری سبز را مد نظر قرار 

به عبارتی دیگر بام سبز به بامی اطالق می شود که با خاک و گیاه پوشیده شده است و گیاهان و پوشش گیاهی آن .(1912رزازی، )می رود

اما آنچه که در این مقاله سعی بر . (1912منصوریان، )1بر روی الیه ای ضد آب رشد می کنند. استخرهای روی بام نیز نوعی بام سبز اند

هانمایی فراموش شده در معماری  معرفی آن داریم نوعی از بام سبز است که واحد پوشش گیاهی است. بام ها به عنوان نمای پنجم ساختمان

ای خاکسری که نمای کسالت آوری به و شهرسازی ماست. نمایی که زینت دهنده آن کولرها و آنتن ها و وسایل زاید منازل است. بام ه

تکنولوژی بام (. 1912فرهادی، )در این رهگذر بام های سبز به عنوان راهکارهای نوین رونق بخش نمای پنجم است .شهرهای ما می دهند

شهای نوین در سبز عمودی، دامنه وسیعی از فواید اختصاصی و عمودی محیطی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کنند بهره گیری از رو

های سبز، با قرارگیری در محیط های شهری  بام.استفاده از فضای دیوار و سقف می تواند سبب ایجاد نیرو محرکه اقتصادی بیشتری گردد

ین امر ا نها می باشد در حالی کهآهای زیبایی و تأثیر بصری  ها تنها برای جنبهبام فواید زیادی دارند.در ابتدا به نظر می رسد که ایجاد این 

  1مهمی است و با ترکیب محیط های شهری با نماها و دیوارهای سبز، شهرها سرزنده تر، زیباتر و آرامش بخش تر می شوند. در جدول 

 .مزایای بام سبز از دیدگاه صاحب نظران آورده شده است

 مزایاي بام سيز -1جدول 

 مزیت ردیف

 خنک کنندگی متقابل -و تبخیر و تعرق در سرمامحافظت در مقابل جذب بیش از اندازه خورشید  1

 زیستگاه جانداران شهری 2

 غربال گری ذرات معلق هوایی و بهبود کیفیت هوا 9

 توقف شتاب و کاهش زه آب 1

 کاهش آلودگی صوتی 5

 بهبود زیبایی شناسی منظر شهری 5

 کاهش سرمای زمستانی 2

 افزایش عمر بام 1

 زیست فضایسبز،ارتقایکیفیتمحیطٔەافزایش سران 9

 کاهش جزیره گرمایی 11

 کاهش مصرف کربن برای گرمایش 11

 کشت و پرورش محصوالت کشاورزی 12

 کاهش بار سیستم های مجاری فاضالب 19

 حفظ تعادل اکولوژیک 11

 حفظ منابع انرژی -تنوع زیستی  15
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 پایداراجراي بام هاي سبز جهت رسيدن به اهداف توسعه 
رکت را نیز به ح داقتصا دخو مصورت میتواند به سه نر آده و دبو مقابل انجا یو فرهنگ یصورت توجه سیاس بهپایداری محیط زیست 

 نها حمایت میکند.واقعیت ای ناز حقوق برابر انسا مبا طبیعت و ه یاز محیط زیست و همزیستهم به اهداف توسعه پایدار  ن. رسیددورآرد

 نمروز ایه ادی بودو رشد اقتصا یرایگاری توسعه صرفاً به معنای تولید گر روزگرعصر جدید تبدیل به معیار شده است . اداست که پایداری 

ی در حوزه اقتصادیر و چند بعدی است که نه تنها گتوسعه یک امر فرا دشو یم گفتهبه طوری که  . چار تغییر ماهیت شده استد مهوفم

ت گف نیتوایگر مد. به عبارت داردنیز توجه  دممر یانسانها، محیط زیست وتغییر بینش فرهنگ گیزند فیکی شسترگبلکه به ، دارددکاربر

(. 9،2119)مانلونهدد مت و محیط اطراف انسانها را تحت الشعاع قرار میاله و عرصه سدرو محیط زیست بوگر ددامروزه توسعه،تولید و اقتصا

ذ وفن یو فرهنگ عموم یر سازمانهای اجتماعد فراتر رفته و یت که از سطح کمداشنتایج مطلوب را خواهد  یصورتر دحاضر  نر قردتوسعه 

 (.1،2115د)بالرامیر خواهد بوذپ نولت توسعه پایدار امکادو  دماظت از محیط زیست و مشارکت مرففرهنگ ح نر صورت نهایینه شددکند. 

 

 شهر شيرازدر یجاد بام سبز ناشی از ا توسعه پایدارمهم لفه هاي ؤم
 ،نانسا،کودکان و نوجوانان ،فرهنگ ،زنان ،شامل محیط زیستسبز به ترتیب  مباد ر ایجادهای توسعه پایدار و نقش هر یک  فهلؤم

 (:1911تیموری،ی و قربانمیباشد که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته میشود) اموزشو  مشارکت ،اخالق

 زیستمحيط 
 ر آبد ن، چه به صورت پنهانر زمیدی چه دفواید زیا نیاهاگو طبیعت است .  مر مسیر اصول بودسبز حرکت  مبا گیویژ نمهمتری 

برگ  ،نندفاده می کو کلروفیل است نبه اکسیژ نی اکسید کربدر تبدیل داز انرژی خورشیدی  نیاهاگر فرآیند فتوسنتز دارند. د مبا درو چه 

خاک را نگه میدارند و به وسیله نگهداری  نیاهاگکند، ریشه های ی ه و سایه تولید مدرهوا پخش کردغبارها را جمع آوری میکند، رطوبت را 

یه فرا تص نآب بارا نآنها وقارچ هایشا های-م و آنزی نیاهاگیری میکنند. ریشه های گها از فرسایش خاک جلودر کناره لبه های رودرسوبات 

و  یبها، ذخیره انرژی ، اکولوژی محیطالاره و مهار سیدمانند ا یفواید اساس مپروسه به با نبخشند. انتقال ای یم دکنند و محیط را بهبو یم

 (.1911)قربانی،کندمی را فراهم  یفواید زیبای

 زنان 
ه دواخان داقتصا "هاگار حالیست که مشارکت و د نبرند. ای یبسیاری رنج م یابرابریهای اجتماعناز  نر حال توسعه زنادر کشورهای د

ر محیط سبز و در شهرهای بزرگ ویا فعالیت د نبانوا یجهت استراحت اجتماع نو فضای باز ام یمحیط اجتماع دکشند. نبو یم شودرا به 

مناسب  فضای دسبز با ایجا مباشد. با اشتهد نروز افزو در خانه نمودفعالیت روزانه  یه سبب شده تا خستگدو اعضاء خانوا نر کنار فرزندامدآرا

 (.1919،یمطلبد)بسیار مؤثر خواهد بو دافرا نر جهت رعایت حقوق ایدار کشور ما دخانه  نبه خصوص برای زنا

 فرهنگ

یگر فرهنگ سازی معنای غرب دو نسلها،  دافرا یاهگر زمینه فرهنگ و افزایش سطح آدلیل نقدهای مختلف در سالهای اخیر به د

به  نارزشها و تقویت نقاط قوت آ فظر راستای حددبا شناخت پیشینه کشور خو دمهد. بلکه فرهنگ ابزاری شده است تا مرد مین یرایگ

 یرهنگ عموما ارتقاء سطح فذاشته باشد، لدنبال درا به  یرفاه اجتماع یتواند به تنهای ینم دتکامل فرهنگ پیدا کنند. با توجه به اینکه اقتصا

 مبا نسبز چنانچه بتوا مسامانه با شسترگر حرکت به سوی دباشد.  یک مفمنزلت آنها امری الین فظو ح دمت روانیه افراالس در ایجادجامعه 

سط تبدیل شده و تو یهمانند باغ ایران یتواند به یک الگوی فرهنگ یسامانه م نای درا رعایت نمو یسبز را بوم ساخت و چهارچوبهای فرهنگ

 (.5،2115د)شوارتزبگیرقرار شیرذپ دجامعه مور

 جواناننوکودکان و 
 ر محله ها یمد محیط سال نشهری و فقدا می ساختمانها، افزایش فضاهای متراکدلیل رشد عمودشهرهای کشور به  النر بیشتر کد

یت قالوخ مفراهن اوقات فراغت آنا ندناراگذجهت  نکادریح کوفغدغه برای تیدو ب م، آرا ممحیط سال نسبز میتوا مامروزی با اجرای سامانه با

 .ه ساختدرا شکوفا و نیاز به تحرک و پویای آنها را برآور دافرا
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 انسان

ا های سبز نیز ب م. بادمیشو یبا طبیعت معرف یر هماهنگدو  مسال گیبهداشت، زند قمحور توسعه و مستح نانسا ،ر توسعه پایدارد

 نارند. امروزه ساکنییدبر م گاممحور  نانسا یر جهت طراحدمنطقه  نبرای ساکنی مسال گیزند نو نیز تأمی یو بهداشت یرماندخصوصیات 

 .اشندب یو پایدار م میری از شرایط شهر سالگشهرها، بیش از پیش نیازمند بهره  نر اید گیزند نیت پاییفشهرها با توجه به کی النک

 خالقا
 نای دارد.ق ، فرهنگ و معنویات رنگ کمتری الی نظیر اخدغیر ما شنگر ه ودی بودبر رشد ، اغلب ما می نگاه حاکدر توسعه اقتصاد

ر دات قیات و معنویالشته و ضرورت غیر قابل انکار اخگذاوت تر نسبت به فبه اهداف توسعه پایدار نگاه مت نر مسیر رسیددرحالیست که د

 نمتناسب با فرهنگ کشور ضم نه از آدافسبز و است مسازی با یه است. با بومدپیدا کر دشهری بیش از پیش نمو قرشد و توسعه مناط

 مفراه ی محضدفر یرایدگسو نیت بدوفباکیگیبرای ظهور فرهنگ و معنویات و زند یو نظری فضای یر عرصه عملد نه از جاذبه های آدافاست

 (.5،2111)میلورد و سیبیرخواهد شد

 مشارکت 
یگر از دیک ناهانه آنهابه عنواگولتها و حضور آدر کنار د دممر نضرورت بودرک دو  یبه هوشیاری عموم م، احترا یمدمشارکت مر 

 دمر جامعه با مشارکت مردرایانه دگاز عضویت فر گذر مرفته است. توسعه پایدار مستلزگتاکید قرار  دتوسعه پایدار مور یشاخصه های اصل

 دقدرت برای ایجا نای دنرآوردضروری است. به تحرک  ییگرد نبیش از هر زما نبه آینده اکنودادن برای شکل دم مر یاست. قدرت جمع

ها متناسب با شرایط  مر باد یاجتماع گیزند (.2،1991)دلباریونسل است نچالش فرا راه ای نمهمتری مبیست و یک نر قردو پایدار  نام گیزند

 . اشدب یمشترک خویش م گیر زنددتغییرات  دار ایجد نو مشارکت فعال آنا مر کنار هد دمبستری مناسب برای حضور مر یو بوم یفرهنگ

 آموزش 
 ش. چراکه آموزداردکشور  ینسلهای محصل کنون شر راستای ارتقاء سطح فرهنگ و نگردحاضر نقش سازنده ای  نر جهاد شآموز

با  ممشاغل همگا دکر به ایجاف، تمانش الزدریافت مهارت و د، نمت محیط زیست پیراموال، رعایت س گی، سطح زندداقتصا دصحیح بهبو

 ینتاشکال س یحت ش، بلکه هر نوع آموزدصه شوالخ یت رسمالر تحصیدتواند صرفا  یباید و نمن شو پرور شمحیط زیست خواهد شد. آموز

ابل ق اشت تا به مثابه ابزاریدتوانمندی را خواهد  نای دوسیع خو مهوفسبز به م م. سامانه بادشو یر منزل و اجتماع را نیز شامل مدگیریدیا

ضای ر فد دگیریمناسب را برای اندیشه و یا یه و محیطدرس و بازار بنا کردس الرس و اجتماع و بی کدس الک نبی یپل مستحکم داعتما

یزی، وتبر یضراب)روههای مختلف فراه میکندگرا برای  یسبز یک ابزار بزرگ آموزش مکند. با مفراه یر همه سطوح تحصیلداوت فباز و مت

1915.) 

 

  باط ارکان توسعه پایدار و بام سبزارت
ی دپایداری اقتصا(. 1991ی می باشد )غفاری،پایداری اجتماعاقتصادی وپایداری  اهدافی که در پایداری اجتماعی دنبال می شود شامل

ی باید دراستا فعالیتهای اقتصا نر اید. دچار تخریب شود یکه منابع طبیع نآ نی است بدوداقتصا یو ارتقای وضعیت فعل فظبه معنای ح

ن کاهش هزینه تعمیر ودی همچموارد ی سبب ایجادسبز به لحاظ اقتصا مهمراه باشد. اجرای با یموجب رشد جامعه شده و با عدالت و کارآی

جهت (.1،1991دلباریو)است یتوسعه پایدار، پایداری اجتماع نارکایگر ازدکگردد. ی و نوسازی. تولید انرژی. مهار سیالب و استفاده از مکان می

دشامل نشو ینبال مد یپایداری اجتماع درکه  یاست. اهداف نغیر ممک یپایداری اجتماع نرفتگر نظر ن دبه اهداف توسعه پایدار بدو نرسید

اجتماعی  جابجاییمواردی از قبیل هویت فرهنگی. همبستگی اجتماعی. توسعه تشکیالتی. مشارکت شهروندان. توانمند سازی انسانها و امکان 

یست محیط ز فظامر جز با ح نار است که ایگبه جامعه ای پویا و ماند  یستیابدت که هدف توسعه پایدار گف نمیتوا یه طور کلمیباشد. ب

 ناکنیس نعات بیالل فرهنگ و اطدتبا نامکا یر بامهای سبز عمومب.  دشو یم یفرصتهای شغل دسبز باعث ایجا م. ساخت باشدنخواهد  نممک

شده  لکاریگهای سبز و -ر کنج د نکنند و پیرا شبالغ ورز در بامهای سبز شده بچه ها میتوانند بازی کنند، افرادآید . یم دبوجو نساختما

ه دافبامها است از پشت ناراندگذ، وقت ن، خواند گردشمانند  یریحاتفوه بر تالع متوانیمی که بیشتر فکر کنیم  یر صورتداستراحت کنند و  نآ

 . مهای بیشتری کنی
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 ضرورت طراحی ساختمان هاي با مصرف بهينه انرژي

سال هاست که رابطه انسان با جهان طبیعی، به دلیل وقوع طیف وسیعی از بحران های محیطی، در رده مقوله های خاص و گاه آزارنده 

ط طبیعی، اکنون در رأس برنامه بیشتر حکومت درآمده است .در سطح وسیع، موضوع هایی چون توسعه پایدار، استفاده از انرژی و محی

هاست. از طرفی طراحی شهرها و ساختمان ها در سرتاسر جهان گاه موجبات بهبود و گاه تخریب محیط زیست را در زمین فراهم می سازد. 

ظت منابع طبیعی را در با درنظر گیری هم پیوندی این تأثیرات، طراحی ساختمان هایی که ویژگی صرفه جویی در انرژی و همچنین حفا

مصرف انرژی یک طرح مهم در صنعت ساختمان است. استفاده  .خود داشته باشند، در زمره اصلی ترین مسئولیت های معماران قرار می گیرد

نرژی ا یمنطقی از منابع طبیعی یک جزء ضروری است زمانی که اصول توسعه پایدار مسکن اعمال می شود. بنابراین، مسائل حفاظت نگهدار

برای خانه های مسکونی باید بصورت ماکروسکوپی و میکردسکوپی در هر زمینه جزئی مربوط به طراحی و ساخت و ساز مسکن دیده 

ر شرایط کنونی، دستیابی به انرژی کافی جهت رفع نیاز انسان ها و تحقق حداقل رشد اقتصادی، حل مسائل مربوط (. د9،2111)مرینوشود

م در بخش انرژی از جمله موضوعات با اهمیت در بخش انرژی او افزایش بازده انرژی و تأمین سرمایه گذاری الز به محیط زیست منطقه ای

. مصرف انرژی در خانواده ها، یک کانون توجه در بسیاری از (آموزش مدیریت انرژی)است که مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است 

ترین راهکارها جهت مدیریت و کاهش تبعات زیست محیطی بخش انرژی با توجه به محدودیت یکی از مهم (.11،2111)چنگکشورها است 

انرژی فسیلی، اصالح الگوی مصرف یعنی منطقی بودن تقاضای انرژی در کنار سایر راهکارها نظیر استفاده از منابع  و تجدیدناپذیر بودن منابع

 (.1991زنامه انرژی،)تراانرژی تجدیدپذیر و استفاده از سوخت های پاک است 

 

 منطقه مطالعاتی و نتایج
دقیقه ی طول  29درجه و  92دقیقه ی عرض جغرافیایی، و 25درجه و  91میباشد. این شهر در  فارسشهر شیراز، مرکز استان 

و  91کیلومتر مربع است که طول آن  12991متر می باشد. مساحت این شهر  1591جغرافیایی قرار گرفته است. ارتفاع آن از سطح دریا 

 شیراز نشان داده شده است. نقشه شهر 1در شکل  .کیلومتر، متغیر است 91تا  21عرض آن از 

 

 
 نقشه شهر شيراز – 1شکل 
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 در خصوص ترغيب توسعه بام هاي سبز توسط شهروندان شيرازشهرداري   استراتژي
د توان-براساس مطالب گفته شده در قسمت های قبل استراژی شهرداری شیراز در خصوص ترغیب شهروندان به اجرای بام سبز می 

رد را می توان نام ب شناخت و مشارکت مردم، شناخت تأثیرات محیطی ،شناخت فرآیندهای طبیعی مکان،شناخت در قالب بخش هایی نظیر: 

 که در ادامه به شرح موارد فوق الذکر می پردازیم:

 

 مکانشناخت 
ابش بها، جهت تالسی نوتهای اقلیمی ، میزافانظر به لحاظ ت دبه طرحی پایدار ابتدا می بایست محل مور نو رسید نبرای شناخت مکا

د قص نر صورتیکه انسادمی باشد.  داره چرخه طبیعی خودر به اد. طبیعت به طور ذاتی قادیرگنور و منظر شهری موری تجزیه و تحلیل قرار 

 .دیرگر نظر درا  یو شرایط محیط ماشته باشد شایسته است اقلیدچرخه را  نبه ای دورو
 

 شناخت فرآیندهاي طبيعی
سته های طبیعی چرخه ب مسیست یو به عبارت دمی ساز میگری فراهدرا برای  ذا، غگانیسم، تولید یک ار دندار دوجوفی الر طبیعت اتد

هد، طراحی در چرخه طبیعت قرار درا  دو با طرحی که بتواند خو گذارده مونه ها احتراگارند . ما بوسیله کار با فرآیندهای زنده به نیاز دای 

وسیله را ب منظر اقلی دمور گستردهسبز  مبا.میباشد گرم تا معتدلمعموالً  شیراز .هوای شهرهای بزرگ مانند م.یهدشت می گباز گیرا به زند

 .(1919انصاری،  وکشتکار )هد د ی هوا را کاهش میدگفیلتری ، آلوون می بخشند و همچ دهوای محیط بهبو نخنک و مرطوب کرد

 

 شناخت تأثيرات محيطی
بر محیط زیست است چرا که رشد شهرها  نهرها و غلبه آش ستر شگی رشد و فشهرها و شهرهای بزرگ آثار من النر کدچالش بزرگ 

انی رگاست . با توجه به  یهوا و نیازهای عمده شهر به پروژه های اکولوژیک بدیه نی روزافزودگی محیط زیست است. آلودر نابودبزرگ  گام

رچه گبه حساب می آید، ا نرآدسبز  مضرورت اجرای با یلیل اصلد نسبز به عنوا مفضای سبز شهری مزایای زیست محیطی با دو کمبو نزمی

 .دخواهد نمو ناز نیاز شهربه فضای سبز را تأمی یبخش دشو دایجا کالنر سطح اگردسبز  مر واقع بادمشخص نیست .  نکمی آ نمیزا
 

 شناخت و مشارکت مردم
 در صورت ایجادکه غیر قابل انکار است.  دارد یی نقش بسزاید، فرهنگی و اقتصا یر اکثر امور اجتماعد دمت مررکاشناخت و مش

 یمی ، پروژه از مقبولیت اجتماعدات مردو عا یهبذتر به لحاظ فرهنگی، م می سالطمحی جادر جهت ایددکر افرافت گستردهمی و دشناخت مر

از تکامل و تصحیح فرهنگ ها، نسل ها،  نبه توسعه پایدار نشا ن. رسیددسریعتر پیش میرو ناجرایی آامهای گار شده و دو فرهنگی برخور

 ما(.گ1919آنست)کشتکار،و فرهنگی  یرو مقبولیت اجتماعگر د. شکست یا موفقیت هر پروژه ای دارد یک جامعه دمت های مردهب و عاذام

ر نظ دناحیه یا منطقه مور نآ دمر خصوص فرهنگ مرده چهارچوب باید ها و نباید ها سبز اشراف کامل ب مر راستای اجرای سامانه بادنخست 

 مرگهای شب گذاراندنویا محلی برای  نکادازی کوببرای استراحت ،  یمکان دابیتهای فرهنگی به لحاظ ایجاذبعدی تعریف ج ماگمی باشد . 

در تصاویر زیر نمونه هایی از بام های سبز اجرا شده یا در حال  د.خواهد بو نو اوقات مناسب زمستان متناسب با خواسته های ساکنا نتابستا

 داده شده است: در کالن شهر شیراز نشان توسط شرکت بام سبز شیراز اجرا
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 بام سبز اجرا شده در محله کوي دانشگاه خيابان دانشگاه شهر شيراز – 1شکل 
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 شهر شيراز زدانمهری ابانيخ یشمیدر محله ابر اجرا حال در سبز بام – 2شکل 
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 بام سبز اجرا شده در محله ابریشمی خيابان یزدانمهر شهر شيراز – 3شکل 

 
 

 نتيجه گيري

ولین قدم در رسیدن به بهینه سازی مصرف انرژی، یافتن نقاط ضعف معماری معاصر و ارائه راهکارهایی برای بهبود این نقاط ضعف ا

ررسی ببه کمک  شیرازدر شهر  بررسی تاثیر احداث بام سبز و تاثیر آن بر کاهش هدر رفت انرژی در ساختمانمقاله که به می باشد. در این 

امهای سبز یکی از عناصر مهم در طراحی اکولوژیکی بوده و در جهت افزایش کیفیت ساختمان، صرفه ب. کتابخانه ای مورد بررسی قرارگیرد

ای نو و هم سو شدن با طبیعت می باشد و می تواند تاثیرات مخرب زیست محیطی را کاهش ه یجویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژ

فضای سبز  نهالدهد. همچنین این رویکرد با توجه به مشکل اساسی اغلب کالنشهرها در رابطه با توسعه فضای سبز شهری، تقسیم وتوزیع عاد

 ثر به سوی توسعه وؤبام ها به عنوان فضای سبز عمومی یاخصوصی، گامی ممحله ای درتناسب با ساخت و ساز شهری و استفاده کاربردی از

افزایش سرانه فضای سبز درکنار محل کار یا زندگی شهروندان محسوب می شود و برای افراد جامعه به خصوص سالخوردگان و کودکان فضای 

رویج و اجرای این نوع بام ها قانون درآید و سیاست ت بز به صورتاگر اجرای بام سسبز امنی درکنار محل زندگیشان به وجود می آورد. 

 :رآیدد نزیر نصب بامهای سبز بصورت قانو در مواردددمیگر دپیشنهای توان به اهداف ذکر شده در این تحقیق دست یافت. مگسترش یابد ن

 ده اند.را تصرف کر یاشته یا باغهای قدیمدکاربری سبز  الآنها قب نکه زمی . کسانی1

 بحران آلودگی مانند اطراف پتروشیمی شیراز ی دارای. نواح2

 . بام کارخانه ها، کارگاه ها و کلیه ساختمان هایی که آالینده محیط هستند.9

 . کلیه ساختمان ها و تاسیسات وابسته به سازمان های متولی فضای سبز، محیط زیست و سازمان های مرتبط.1

 ی با تراکم باال که کمبود فضای سبز استاندارد مواجهند.. طراحی و اجرای پارک های طبقاتی در نواح5
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