
 

 

 انرژی وریبهرهسبز و  هایبام

برای اجرای بام سبز را ، انرژی باالی وریبهرهبا  هاییساختمان مرتبط در، نگه داری و عملیات برای ساخت LEEDسیستم 

 با ساختاری مناسب برای به هاییساختمان سبز هایبام .کندمی پیشنهاد هاآنجذابیت به  و یا اضافه کردن هاساختماننوسازی 

روی سقف و  هایباغچهتجدید پذیر در بهره بری همیشگی و که امکان  آن نگهداری و اداره ،حفظ ،موجود هایانرژیکار گیری 

با در نظر  بنایی جدید، مالحظات مهمیو یا حتی ساخت  هاساختماننوسازی الزم است که برای  .کندمیرا فراهم  هالخانهگ

 داشتن این سیستم اعمال شود.

در ایاالت متحده آمریکا بوده  سازیدر صدر معیارهای ساختمان اکوسیستم  داشتننگهزنده مفهوم در طی هفتاد سال اخیر 

 روش سنتی شده جایگزین مصالح رایج در ساخت بام به (بام سبز) با محیط زیست یمفهوم سازگارطوری که اجرای  است، به

در  ، همگیپوشانندمیی که سرتاسر سقف را هایباغچهتا  پوشانندمیکوچکی که قسمت اندکی از سقف را  هایگلداناز است 

 محدوده این سیستم قرار دارند.

که اجرای  شدهمیبه این دلیل استفاده  عمدتاًاز این روش  .است آغاز شدهدور  هایزماناروپا و از  از سبز هایبامجرای اکاشت و 

از این  مزایا و نگه داری حل آنکهبوده است. زمان  آن درسقف سازی  ترمقاوم هایسیستماز اجرای سایر  ترراحتو  ترارزانن آ

 بحث است. بسیار مورد هاسقف

 موفقیت این ،باشدمیی سبز و زنده از بیشترین موضوعات مورد بحث هاسقفدر زمانی که موضوع مزایا و حمایت از سیستم 

 .باشدمیمدیریت آب و  ایسازهای باره ،مصالحویژگی  ی همچونعوامل مختلفسیستم ساختمان سازی نیازمند توجه به 

 

 



 

 

 (سبز)مشخصات مصالح جدید 

 ق،مناطدر سایر  گیاههمچون کاشت  داشته باشد. نی و مناسبغ یبرای اینکه گیاهان سالم بمانند، الزم است که سقف خاک

که  شوندمیانتخاب  ایگونهسیستم به این نوع  درمصالح ساختمانی  خاک باید حاوی مواد مغذی و آب به مقدار مناسب باشد.

شرات، ، حناشی از ادوات باغبانی ، سایش فیزیکیشیمیایی کودهایخاک و درون شیمیایی  مواد در برابر تمقاومتوانایی  الزاماً

اک خعالوه بر این، اشتباه در انتخاب مصالح مناسب ممکت است نیازمند  .باشند داشتهرا  دائمی رطوبتحیوانات، ریشه گیاهان و 

 یی است که به طور کامل پوشیده از گیاه هستند.هاسقف در ایگستردهعملیات  برداری باشد که خود نیز مستلزم

عملکرد خوبی ندارند و در عوض به  ، در تماس با مواد شیمیایی خاکشوندمیسقف سازی استفاده سنتی  ی که در روشمصالح

و در حالتی که شرایط آب و هوایی خشک باشد، این مصالح هم خشک  کنندمیت را منتقل که رطوب اندشدهگ.نه ای طراحی 

 بدون نیاز به نگهحداقل نگه داری ) باید بر پایه دارندهنگه هایگاهو زهکشی و بعد از آن تکیه  هاعایقو  هاروکش خواهند بود.

در تضاد با معیارهای سقف این معیارها ) روندمیها و پاسیوها به کار ن، فونداسیوروهامعیارهایی که در زیرسازی پیاده  و (داری

 .انتخاب شوند (سازی استاندارد هستند

 سبز هایباموزن  _ ایسازهبارهای 

که این خاک  هنگامی سبز دارد. هایبامپوند در  81تا  75 بینوزنی  خشک یا خاک گلدانی خاک کشاورزییک فوت مکعب از 

 پوند در هر فوت مکعب 110 تا 100 به آن وزن تقریباً به طوری که یابدمیدرصد افزایش  35حدود با آب اشباع شود وزن آن 

پوند به سقف اضافه  5000باشد، وزنی برابر با اینچ  6 عمق خاکفوت مربع بام سبز،  100 در اگر دان معنا است کهباین . رسدمی

 .خواهد بود یا بیشتر .P.S.F 50 یا به عبارت دیگر بار مرده سقف برابر با شودمی

 .کنندمی، بار مشابهی را به سقف وارد فوت 1و عمق  فوت 2عرض  ،فوت 6طول  گلدانی بهیاه یا مخصوص کاشت گ چهار جعبه

به سقف  .5P.S.Fبه اندازه  باری ،ر اینچ آب راکدبه ازای هآب،  برای ذخیره اضافه کردن یک سیستم زهکشی با عالوه بر این

 .شودمیوارد 

است. در نتیجه معیارهای  .P.S.F 15ی تخت هاسقفهم برای محافظه کاری اضافه کنید. این مقدار برای  به مقادیر باال، بار برف را

فوت  2500معمولی که مساحت بام سبز آن یک ساختمان  در .کندمیتغییر  .P.S.F 70 طراحی برای بار مرده حتی تا بیش از

ارد سبب و در مناطق زلزله خیزاجرای بام سبز  .کندمیپوند برای بار مرده وارد به سقف تغییر  175000این مقدار تا  است،مربع 

 .شودمیبر سقف باالی سر ساکنین  ایزندهشدن ناگهانی بار 

ناشی از تجهیزات،  در نظر داشتن بارهای زنده با طراحی آن ،ز امکان پذیر استاگر اجرای بام سب که رودمیدر آخر انتظار 

صورت بگیرد. چه در ساخت بنایی جدید و چه در مقاوم سازی یک ساختمان، طراحی  باغبانان و استفاده کنندگان از این فضا

 هر مساحتی از بام سبز صورت بگیرد.باید برای سازه 

 و زهکشی رسانیآب

یاز نبرای جلوگیری از پوسیدگی و نابودی نیز  بلکه به زهکشی کافی ،تنها به آب احتیاج ندارندحیات و رشد  برای ادامهگیاهان 

نیاز به یک سیستم زهکش مناسب برای جلوگیری از تجمع آب دارد، در غیر این صورت شاهد یک بام سبز عالوه بر این دارند. 

 .پیامدهای خطرناکی در سقف خواهیم بود

 گفته شد جلوگیری شود. قبالًکه  طورهمانآب  زیادبا دقت باال است تا از فشار  کنترلنیازمند  مؤثر: آبیاری مناسب در آخر



 

 

 LEED هایروش

 سقف دریک انتخاب خوب  تواندمی از بام سبزیک طراحی درست  ،هاساختماندر این نوع  گفته شدهمالحظات  گرفتنبا در نظر 

که  بدیهی است مورد را در نظر گرفت. 20باید بیش از  LEEDکه در روش  دهدمینشان  هاارزیابیبرخی  .سازی محسوب شود

 قرار دهد. تأثیرزیبایی ساختمان را هم تحت  هایجنبه تواندمیین روش سقف سازی ا

 مترجم: آالله صدر

 منبع:

http://www.brighthubengineering.com/building-construction-design/59636-green-rooftops-for-

energy-efficiency/ 
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