
چکیــده |  ســاخت بام هــای ســبز در تهــران در ســال های اخیــر افزایش پیــدا کرده 
گذشــته در معمــاری ایــران وجود  گرچــه ایجــاد فضــای ســبز بــر روی بــام از  اســت. 
داشــته، ولــی امروز با پیشــرفت تکنولــوژی و ورود مصالح و زیرســاخت های جدید، 
کیفیتی بیش از پیش ممکن می کند، اســتقبال  که ایجاد این فضاها را با ســرعت و 
از ســبز کردن بام ها افزایش قابل توجهی داشــته اســت. رشــد باغ ســازی بر روی بام 
در ایــران، بــه مــدد پیشــرفت هایی که در ســال های اخیر در زمینۀ بام های ســبز در 
کشــورهای اروپایــی بدســت آمــده، ممکــن  کشــورهای توســعه یافته و به خصــوص 
شــده و انتظــار مــی رود در ادامــۀ توجــه به توســعۀ پایــدار و اســتقبال از طراحی های 
که امروز  کولوژیــک و معمــاری ســبز اتفاق  افتد؛ اما نگاهــی دقیق تر بــه پروژه هایی  ا
گســترش بام های ســبز در ایران لزومًا با  که  در تهران اجرا می شــوند نشــان می دهد 
که آن را  توســعۀ آن در جهان هم راســتا نیست. مهم ترین ویژگی بام سبز در ایران، 
با نمونه های جهانی متفاوت می کند، نبوِد انگیزه های زیست محیطی در ایجاد آن 
کیفیت ساخت آن  اســت. همچنین عدم شــناخت صحیح از این مقوله در ایران بر 
گسترش آن را با انحراف و چالش مواجه می کند. این مقاله  تأثیرگذار است و جهت 
گسترش بام سبز در جهان، به  با نگاهی به تجربۀ بام سبز در تهران و ارتباط آن با 

شباهت ها و تفاوت های موجود بین آن ها می پردازد.
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پیشینۀ بام  سبز
بررســی تاریــخ بام ســبز به شــناخت بهتر آن کمــک می کند و 
تفــاوت ماهیــت بام ســبز امروزی با بام های ســبز گذشــته را 
روشــن می ســازد. نمونــۀ اولیــن باغ بام هــا در زیگورات هــای 
کــه بین هــزارۀ چهارم تا ســال ۶00  بین النهریــن دیده شــده 
پیش از میالد ساخته شده اند )Magill, 2011: 3(. باغ بام ها 
در دوره هــا و تمدن هــای مختلــف بــا انگیزه هــای متفاوتــی 
به وجــود آمده انــد. تــا پیــش از اواخــر قــرن هجــده عمــدۀ 
ایــن انگیزه هــا زیباشناســانه بودنــد و از عالقــۀ ذاتی بشــر به 
گرچه در مواردی نیز  سرسبزی و طبیعت نشأت می گرفتند. ا
از آن ها برای ایجاد معماری همســاز با اقلیم اســتفاده شــده 
اســت. تــا پیــش از دوران مــدرن، در ایران و ســایر تمدن ها، 
باغ بــام معمــواًل در بناهای ارزشــمند و خاص ایجاد می شــد. 
»در اروپای دوران قرون وســطی و رنســانس باغ بام ها عمومًا 
 Getter,:1277( »متعلــق بــه افــراد خــاص و ثروتمنــد بودنــد
2006(. »بین سال های 1۶00 تا 1800 میالدی نروژی ها بام 
ک  ســاختمان ها را برای عایق کردن آن در مقابل سرما با خا

Specified Issue

ک اقدام به کاشــت  می پوشــاندند و بعد برای تثبیت این خا
گیاهــان علفــی بــر روی آن نمودنــد« )Ibid(. این تکنیک در 
اواخــر ســال های 1800 در بخش هایــی از آمریــکا نیــز بــه کار 

.)Osmundson,1999( می رفت
پــس از آن در غــرِب مــدرن اســتفاده از فضــای مــردۀ بام به 
عنــوان فضــای عمومــی قابــل بهره بــرداری در بافت هــای 
کاربــردی و اجتماعــی باغ بــام را پــر  کــم، ابعــاد  شــهری مترا
کــرد و همچنین باعث رواج ســاخت آن شــد1. ولی  رنگ تــر 
پــس از جنبــش زیســت محیطی دهۀ ۶0 میالدی، بام ســبز 
کشــورهای  گرفت و در  بــه معنایی متفاوت مورد توجه قرار 

کرد.  گسترش زیادی پیدا  اروپایی 
کشــور آلمــان بــه عنــوان منشــأ بــام ســبز امــروزی شــناخته 
کشــور و رشــد سریع  می شــود. در جریان صنعتی شــدن این 
شــهرها،  بــاِم خانه هــای ارزان قیمــت با قیر که مــاده ای به 
کاهش  شــدت قابل اشــتعال است، ســاخته می شــد. برای 
کــوخ2« روشــی  خطــر آتش ســوزی، بــام ســازی بــه نــام »ه. 
کــه طبــق آن روی قیر را با شــن و ســپس ماســه  کــرد  ابــداع 

می پوشــاندند. ایــن بام هــا پــس از مدتی خود به خود ســبز 
شــدند. در ســال 1۹80  حــدود ۵0 عــدد از ایــن بام هــا هنوز 
 .)Kohler & Keeley, 2005( کامــاًل عایــق   بودنــد ســالم و 
گیاه شناســان بــه مطالعــه بــر روی ایــن بام هــا   در دهــۀ ۵0 
گیــاه بــر روی بام   پرداختنــد و در نهایــت شــروع بــه کاشــت 

.)Bornkamm, 1961( کردند ساختمان های مدرن 
در دهــۀ 70 میــالدی در کشــورهای شــمال اروپــا تحقیقات 
زیادی روی بام های سبز انجام شد. در این سال ها مزایای 
گرمایی  زیســت محیطی بام ســبز مانند تعدیل اثرات جزایر 
کاهش  کاهش بار سیستم های مجاری فاضالب،  در شهر، 
کــه تــا پیــش از ایــن  آلودگــی هــوا و ممانعــت از آلودگــی آب 

گرفت. ناشناخته بود مورد توجه قرار 
طــی دو دهــۀ بعــد مطالعــه همزمــان بــر روی تأثیــر بام ســبز 
آن  ســاخت  تکنولــوژی  بهینه ســازی  و  پایــدار  توســعۀ  در 
کشــورها منجــر شــد.  گســترش ســریع بــام ســبز در ایــن  بــه 
سیاست های تشویقی دولت و شهرداری ها از یک سو و رشد 
بازار تولید زیرســاخت های بام ســبز از ســوی دیگر به توسعۀ 
آن کمــک کردند. به طوریکه تا ســال 200۶ حــدود 1۴% کل 
 .)Magill et al., 2001( بام های مسطح در آلمان سبز شدند
به طــور کلــی نیروهایی که در اروپا منجر به رشــد صنعت بام 
ســبز شــده اند را می توان رقابت شــدید در بازار تکنولوژی بام 
سبز، پشتوانۀ چند ده سالۀ تحقیق و مطالعه در طراحی بام و 
عملکرد گیاهان، و خواست و ارادۀ اجتماعی برای محافظت 

.)Lawlor, 2006( از محیط زیست برشمرد

انواع بام سبز
که تمام یا قســمتی  »بــام ســبز« یا »بام زنــده۴« بامی اســت 
گیاهان پوشــانده شــده  کشــت و  از آن بــا الیــه ای از محیط 
که  گاهــی بــه بام هایی  باشــد۵. اصــالح بــام ســبز همچنین 
از تکنولوژی هــای ســبز۶ اســتفاده می کننــد اشــاره دارد. از 
کولوژیــک در ایجــاد بام های  کــه امــروزه اهــداف ا آنجایــی 
ســبز اهمیــت زیــادی دارنــد از آن هــا بــه عنــوان »بام هــای 

کولوژیک7« نیز یاد می شود )تصویر 1(. ا
بــام   : را شــامل می شــود  کلــی  ع  نــو امــروزی دو  بــام ســبز 
کــه بــا ضخامــت کمتر ســاخته می شــود و  ســبز »گســترده8« 

Pic2: Example of a «semi-centralized» green roof 
tending more to extensive roofs, which the majority 

of it is non-users. The green roof was built in 2008 on 
office building, North Brock, America. Source: http://

ehsjournal.org/http:/ehsjournal.org/barbara-denson/
introduction-to-green-roofs2010/2-/

تصویــر 2 : نمونــه ای از بــام ســبز »نیمه-متمرکــز« بــا گرایش بیشــتر به ســمت 
بام های گسترده، که بخش اعظم آن فاقد کاربری است. این بام سبز در سال 

2۰۰۸ بر روی ساختمانی اداری در نورت بروک آمریکا ساخته شده است.
http://ehsjournal.org/http:/ehsjournal.org/barbara- : مأخذ

/denson/introduction-to-green-roofs-2/2010
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که  نگهــداری آن کم هزینه تــر اســت و بــام ســبز »متمرکــز۹« 
ضخامت بیشــتری دارد، هزینۀ نگهداری آن باالتر اســت و 
کلی شبیه به فضاهای سبز همسطح زمین طراحی  به طور 
کــه در حقیقت  ع از بام ســبز را  می شــود )تصویــر2(. ایــن نو
کاربرد فضا در ایجاد آن نقش مهمی  باغی در ارتفاع است و 
دارد می تــوان »باغ بــام10« نامید. ویژگی هــای اصلی این دو 

در جدول 1 آمده است11.

مزایای شناخته شدۀ بام سبز در جهان
بــرای بــام ســبز مزایــای زیــادی برشــمرده می شــود. برخــی 
از آن هــا ماننــد مزایــای زیباشناســانه از ایجــاد بــام ســبز در 
مقیاس هــا و انواع مختلف حاصل می شــود، اما بهره مندی 
گرو استفادۀ  از برخی دیگر مانند مزایای زیســت محیطی در 
که فواید  وســیع از آن در ســطح کالن اســت. می توان گفت 
گســترده  زیســت محیطی بــام ســبز، از ایجــاد بام های ســبز 
کمتــری دارد و  ســاده تر حاصــل می شــود؛ زیــرا هــم هزینــۀ 
کمتر بر روی بســیاری از ســاختمان های  هــم به خاطر وزن 
موجــود قابــل اجراســت. فوایــد شــناخته شــدۀ بــام ســبز در 
جهان را می توان از این دیدگاه به دو بخش جمعی و فردی 

که برخی از آن ها در جدول 2 آمده اند. کرد  دسته بندی 
ایــن مزایــا محــرز  از  ع بســیاری  ادبیــاِت موضــو امــروزه در 
شــناخته شــده و از آن  در توجیه برنامه های توسعۀ بام سبز 
اســتفاده می شــود. با ایــن حال موفقیــت ایــن برنامه ها در 
اقلیــم  اروپــا و مشــابه آن اثبات شــده و نمی تــوان به راحتی 
گرچــه مناسب ســازی  آن  را بــه ســایر اقلیم هــا تعمیــم داد. ا
بام های سبز در اقلیم های متفاوت در سطح جهان مسئلۀ 
امــروز اســت؛ امــا از آنجایی کــه در عمــل تجربیــات زیــادی 
گرم و خشــک وجــود ندارد،  در اجــرای بــام ســبز در مناطق 
کالن در ایــن اقلیم هــا هنوز  مســائل اجــرای آن در مقیــاس 

روشن نیست. 

بام های سبز تهران
کرده  در سال های اخیر ساخت بام سبز در تهران رواج پیدا 
و به مد روز تبدیل شده است. استقبال از بام سبز در تهران 
گرفتــه در کشــورهای اروپایی در  بــا پیشــرفت های صــورت 
کشــورها در 30  ایــن  دارد.  تنگاتنگــی  پیونــد  زمینــه  ایــن 
ســال اخیــر تالش هــای زیــادی در گســترش و بهینه ســازی 
بام هــای ســبز داشــته اند و امــروز رشــد صنعــت بــام ســبز در 
که بــه دنبــال صادر  کشــورها بــه حدی رســیده اســت  ایــن 
کــردن آن بــه کشــورهای در حال توســعه هســتند. از طرفی 
پیشــرفت تکنولوژی در ســال های اخیر، اجرای بام ســبز را 
کرده است. با این حال گسترش بام سبز  گذشته  ســاده تر از 
گســترش آن در جهان هم راستا نیست. نگاهی  در تهران با 

گستردهویژگی ها بام سبز متمرکز )باغ بام(بام سبز 

کشت بیشتر از  1۵/2 سانتی مترکمتر از  1۵/2 سانتی مترضخامت محیط 

گیاهی ع پوشش  کم: علف ها، خزه، سدوم12نو که شامل بوته ها و درختچه ها هم می شود.گیاهان پوششی با ارتفاع  ع  گیاهان متنو

هزینه اضافی به سازه تحمیل می کند و هزینه نگهداری حداقل هزینههزینه ساخت و نگهداری
باالتری دارد.

در مناطق مرطوب نیاز به آبیاری ندارد و از آب باران نیاز به آبیاری
تغذیه می شود.

دارد

ع دارد. باغی است بر روی بام.ندارد )قابل دسترسی نیست(کاربری کاربری های متنو

که قابل دسترسی نیست و ممکن است زیبایی از آنجایی 
حتی در معرض دید هم نباشد زیبایی آن از اهمیت 

کمی برخوردار است.

اهمیت زیادی در طراحی دارد. فضای زیبا و متنوعی
ایجاد می کند. 

کثر می تواند 10درصد باشد.می تواند بر روی بام هایی با شیب تا 30 درصد اجرا شود.شیب معمواًل مسطح است. شیب آن حدا

Table1: Main differences of extensive and intensive 
green roofs. Source: authors.

گسترده و متمرکز، جدول۱ : تفاوت های بام سبز 
مأخذ : نگارندگان.

که در ســال های اخیر در تهران اجرا شــده اند  به چند پروژه  
ویژگی هــای بام هــای ســبز پایتخــت را نشــان می دهد و به 

کمک می کند : شناخت بهتر این پدیده در تهران امروز 
• بــام به عنــوان یک فضــای کاربــردی : مهم ترین 
فضــای  بــودن  کاربــردی  تهــران،  ســبز  بام هــای  ویژگــی 
و  مــرده  ایــران هرگــز فضایــی  بــام در معمــاری  آنهاســت. 
کثــر مناطق  بی اســتفاده نبــوده اســت. در اقلیــم ایــران در ا
بام هــا تخــت و قابل اســتفاده بوده انــد و در معماری ایرانی 
کاربــرد و هم بــه زیبایــی آن توجه شــده اســت. در  هــم بــه 
کاربردی شــبیه  ایران بام بخشــی از فضای زندگی اســت و 
بــه حیــاط دارد. نمونه هایی از معماری ایران مثل مســجد 
کاشــان و روســتای ماسوله  جامع ســمنان، خانۀ عباســیان 
طراحــی بام به عنوان حیاطی در ارتفاع را نشــان می دهند. 
»در شــهرهایی چــون ناییــن در برخی از بناها بــا دیوارهای 
صندوقه چینی شــده، اطراف بــام را تا حدود یک متر و نیم 
کــه در  بــاال آورده و نوعــی حیــاط در بــام بوجــود می آوردنــد 
شــب های تابســتان برای خواب اســتفاده می شــده اســت. 
همچنیــن ایــن دیوارها با ســایه اندازی بر بخشــی از بام در 
ســاعات مختلف روز نقش اقلیمی ثانویه ای نیز داشته اند. 
که »چهل  در مســجد سپهســاالر در  باالی بام وضوخانه ای 
شــیر« نــام دارد، ایــن فضــا بــه همیــن شــکل وجــود دارد« 

)پارسی، 1387 : 112(.
در تهــران نیــز تــا پیــش از رواج آپارتمان ســازی از پشــت بام 
کاربردی می شــد. اما پس از آن نقش بام به  اســتفاده های 
کاربردی روز به روز کمرنگ تر شد. دلیل  عنوان یک فضای 
عمــدۀ آن را می تــوان تفاوت در فرهنگ آپارتمان نشــینی با 
فرهنــگ زندگــی قدیم مــردم ایران دانســت. در آپارتمان ها 
مالــک، متولی یا مســئول فضاهای مشــاع مشــخص نبود. 
گرچــه مســئلۀ مالکیــت در قانــون مشــخص شــده، امــا بــه 
کنین در اســتفاده از بام  لحــاظ فرهنگــی اینکــه حقــوق ســا
که تــا دیروز  یــا حیــاط به چه صورت اســت مبهم بــود. بام 
فضای باز خصوصی خانه بود امروز به یک فضای مشترک 
تبدیــل شــده و در روند ایــن تغییر بــرای دوره ای تبدیل به 
کاربردی فضای  فضایی حاشــیه ای شــد. با این حال نقش 

کاماًل از بین نرفت و تهرانی ها از آن به  بــام در این دوره نیــز 
کــردن لباس ها، فضای  عنوان حیاط خلوتی برای خشــک 
خواب در شــب های تابستان، فضای بازی بچه ها یا حتی 
فضایی برای نگهداری حیوانات اســتفاده می کردند. امروز 
فرهنگــی  آپارتمان نشــینی،  تجربــۀ  از  ســال ها  گذشــت  بــا 
که در آن نحوۀ اســتفاده  جدیــد در حال شــکل گیری اســت 
از فضاهای مشــاع ســاختمان مــورد توافق عموم اســت. به 
کوچک تر شــدن حیاط ها  کم شــهری و  عــالوه با افزایش ترا
در بسیاری موارد بام ها فضایی به مراتب بزرگتر و مناسب تر 
از حیاط برای اســتفاده های مشــابه هستند. به این ترتیب 
کرد که تمایل تهرانی ها به اســتفاده از  می تــوان پیش بینی 
گذشت زمان روز به روز بیشتر شود.  بام به عنوان حیاط با 
ایــن نحــوۀ برخــورد بــا بــام از یک ســو می توانــد بــه عنــوان 
گســترش بــام ســبز در تهــران  انگیــزه  و عاملــی قــوی بــرای 
مــورد توجه قرار گیرد و از ســوی دیگــر در غیاب انگیزه های 
مزایــای  و  ســبز  بــام  از  شــناخت  نبــود  و  زیســت محیطی 
گســترش شــیوه های طراحــی ناپایــدار باغ بــام و  آن، ســبب 
بهره منــدی حداقلی از فواید ســبز آن شــود. ایجاد فضاها و 
المان هــای معمــاری بــر روی بــام مانند باربکیــو و آالچیق ، 
کالســیک ســنگین و یــا احــداث اســتخر بــر روی  گزبوهــای 
کــه بــه ســازۀ  بــام، بــا وجــود هزینــه، ســختی اجــرا و بــاری 
کاربــرد فضــا در  ســاختمان وارد می کنــد نشــان از اهمیــت 
باغ  بام هــای تهــران دارد. در تهــراِن امــروز از ایجاد بام های 
کاربری استقبال نمی شود. در بام های  گسترده و فاقد  سبز 
کثری از فضا و ایجاد  ســبز متمرکز نیز سعی در اســتفادۀ حدا
کاهــش درصــد فضــای ســبز  کاربری هــای مختلــف ســبب 

می شود )تصویر3(.
• باغی در ارتفاع  : ویژگی مهم دیگر بام سبز در تهران، 
طراحــی آن بــه صــورت باغــی در ارتفاع اســت. انگیزه های 
باغ بــام در  نحــوۀ طراحــی  در  نقــش مهمــی  زیباشناســانه 
تهــران دارد. تمایــل بــه ایجــاد بــاغ در ارتفــاع، در معماری 
منظریــن  عناصــر  وجــود  دارد.  دیریــن  ســابقه ای  ایــران 
ماننــد حوض  هــای آب در طبقــه دوم عمــارت عالی قاپوی 
اصفهــان و عمــارت چشــمه بهشــهر نمونه هایــی از حضــور 
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گلدان روی تراس ها و پشــت  بــاغ در طبقات اند. قرار دادن 
کاشــی کارِی  گیاهان در  پنجره هــا و حتــی نقــوش تجریدی 
گلدســته ها-که بیانی انتزاعی از طبیعت اســت-  گنبدهــا و 
نمونه هایــی دیگر از حضور باغ در ارتفاع هســتند. به عالوه 
کاشــت درختــان و  عالقــۀ دیرینــۀ ایرانیــان بــه طبیعــت، 
کــردن زمیــن را بایــد در ایجــاد باغ بــام در تهــران مؤثــر  آبــاد 
گیاهان و ایجاد باغ و باغچه-هر چند هم  کاشت  دانست. 
کوچک باشــد- همــواره در اقلیم ایران اهمیت داشــته  کــه 
است. نمونۀ آن در معماری قدیم ایران ایجاد باغ کوچکی 
که تأثیــر اقلیمی  کنــار خانه اســت  بــه نــام »سرابســتان« در 
زیادی بر خانه داشــته اســت. در واقع »متمولین با ساختن 
کنــار خانــۀ خــود بوجــود  چنیــن فضایــی نوعــی ییــالق در 
کنار خانــۀ پیرنیا  می آورده انــد. نمونــۀ بســیار خــوب آن در 

در ناییــن در قســمت جنوبــی حیــاط وجود دارد« )پارســی، 
گیاهان بر روی بام   1387 : 112(. بــا ایــن وجود قــراردادن 
در تهــران، در وهلــۀ اول بــه منظــور افزایــش زیبایــی فضــا 
صــورت می گیرد و در عمل بــا اینکه طبیعت گرایی ایرانیان 
می توانــد به عنــوان انگیزه ای مهم در ایجاد بام های ســبز 
کاشــت،  ح  مــورد توجــه باشــد، اما رویکــرد تزئین گــرا در طر
در بســیاری مــوارد طراحــی غیراصولــی باغ بــام را بــه همراه 
گونه های همســاز با  داشته اســت. در حــال حاضر توجه به 
گیاهان بر اســاس نیاز آبیاری و یا اســتفاده  اقلیم، انتخاب 
گیاهان متناسب با شرایط و زیرساخت بام سبز در مقابل  از 
ح اهمیت خاصی ندارد. در بســیاری موارد این  زیبایــی طر
کلی تحــت تأثیــر قــرار می دهد تا  ح بــام را بــه  رویکــرد، طــر
کنار  گلــدان در  جایی کــه طراحــی باغ بام به قــراردادن چند 
ســایه بان و فضاهــای نشســتن خالصه می شــود و در عمل 

بام سبزی به وجود نمی آید )تصویر۴(.
ویژگی دیگری که نشان از تصویر ذهنی ایرانی ها از باغی بر 
روی بــام و فضای خاص آن دارد، حضور تقریبًا همیشــگی 
آب و آبنما در باغ بام های تهران اســت. ایجاد آبنما بر روی 
بــام در کشــورهای اروپایــی به ایــن صورت دیده نمی شــود 
کار را دشــوار می کند و احتمال آســیب  چون از طرفی اجرای 
دیدن بام را افزایش می دهد و از طرف دیگر تأثیر خاصی در 

رسیدن به اهداف زیست محیطی بام سبز ندارد. 

Specified Issue

Pic1: The green roof in 2001 with the aim of 
adjusting the temperature and reducing the 

heat island effect in the city was created on 
Chicago City Hall. The project won the 2002 

America Landscape Architects (ASLA).
Source: www.en.wikipedia.org/wiki/Green_roof.

که در سال 2۰۰۱ با هدف تعدیل دما  تصویر۱ : بام سبزی 
گرمایی در شهر، بر روی ساختمان  کاهش اثر جزایر  و 

گو ایجاد شد. این پروژه در سال 2۰۰2  شهرداری شیکا
کرد. جایزۀ معماران منظر آمریکا )ASLA( را دریافت 

.www.en.wikipedia.org/wiki/Green_roof : مأخذ

رویکرد ساماندهی باغ بام ها در تهران بیشتر به منظره سازی 
حیاط شــبیه است. ایجاد محصوریت با دیوارسازی، تمرکز 
بــا اســتقرار حــوض در مرکــز و نمادپــردازی بــا بهره گیــری از 
عناصر خاطره انگیز مهمترین نمودهای این رویکرد است. 
در عیــن حال تمایل بــه نوگرایی نیز با به کارگیری مصالح و 
گیاهان جدید و اســتفاده از نورپــردازی خودنمایی می کند. 
ع ایــن ویژگی هــا و غلبــۀ انگیزه های زیباشناســانه،  مجمــو
که  کرده است  باغ بام را در تهران به فضایی نمادین تبدیل 
در آن رویکردهای طراحی پایدار و بام ســبز امروزی اصالت 

ندارد )تصویر۵(. 
تفاوت در جهت گیری بام ســبز در ایران نســبت بــه اروپا، به 
کــه عوامــل اقلیمــی و فرهنگی  شــرایط بومی وابســته اســت 
جمــع آوری  اروپــا  در  درحالی کــه   : دخیل انــد  آن  در  دو  هــر 
آب بــاران و مســائل محیطــی یــک ضــرورت بوده اســت، در 
ایــران بخصــوص در اقلیم مرکــزی، میــزان بارندگی چندان 
مسئله ســاز نیست. در عین حال رفع گرمای حاصل از تابش 
آفتــاب و ســرمای زمســتان و عایق بــودن بام مهم تر اســت. 
همچنین زیبایی شناســی طبیعت گرای سمبلیِک ایرانی، با 
زیبایی شناسی منظر نزد اروپاییان - که بیشتر بر جنبه های 
محیطــی اســتوار اســت- تفــاوت دارد. ایرانیــان بــام ســبز را 
در دنبالــۀ ســنت حیاط ســازی در خانــه، بخشــی از مســکن 
کارکــرد فضــای آرام بخــش روحــی دارد، در  کــه  می شناســند 
کارکــردی آن اولویت دارد. در تهران،  حالی کــه در اروپا جنبۀ 
بام سبز، تداوم حیاط در ارتفاع است و به همین دلیل جنبۀ 
خصوصی آن نسبت به جنبه های عمومی  اهمیت بیشتری 
که  دارد. از این رو بام ســبز در ایران، عنصری درون گراســت 
الزم نیســت چندان در نمای شــهری دیده شود. در حالی که 
در بســیاری کشــورها، از بام ســبز به عنوان نشــانۀ شــهری و 
فرصتی برای کمک به تزئین ســیمای شــهر نیز بهره برداری 
می شــود. توجــه به ایــن تفاوت هــا در تدوین سیاســت های 
گســترش بــام ســبز و نحــوۀ ایفــای نقــش شــهرداری ها در 

سرزمین های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است.

مزایای فردی بام سبز مزایای جمعی بام سبز

بازیابی فضای مردۀ بام گرمایی  کاهش اثرات جزایر 
در شهر

افزایش ارزش افزودۀ ساختمان کاهش آلودگی هوا

افزایش زیبایی فضای باز 
ساختمان

ع زیستی افزایش تنو

کاهش مصرف انرژی در 
ساختمان

کاهش مصرف انرژی در مقیاس 
کالن

عایق صوتی کاهش هزینه های مدیریت 
روان آب ها

افزایش عمر عایق بام جلوگیری از آلودگی آب ها

ارتباط با طبیعت و ارتقای 
روحیه و سالمت

افزایش سرانه فضای سبز شهر

Table2: Collective and Personal Advantages 
of Green Roof. Source: authors.

جدول2 : برخی از فواید جمعی و فردی بام سبز،
مأخذ : نگارندگان.

  تصویر1
 Pic1 
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نقش شهرداری ها در گسترش بام سبز
یکــی از دالیل گســترش بام ســبز در جهــان، حمایت قوانین 
دولتی و کمک های مالی دولت و شهرداری ها به سازندگان 
که اولین بار در آلمان تجربه شــد. در ســال های اخیر  اســت 
کشــورهای توسعه یافته با الگوبرداری از تجربۀ آلمان  دیگر 
ســعی در بهــره بردن از فواید جمعی بام ســبز داشــته اند و در 
برخی از شهرها ایجاد فضای سبز عمودی را در آیین نامه ها 
در  حمایت هــا  ایــن  کردنــد.  وارد  برنامه ریــزی  مقــررات  و 
کمک هــای مالــی مســتقیم )یارانــه(  آمــوزش،  قالب هــای 
و غیرمســتقیم )تخفیــف در هزینــه سیســتم دفــع آب هــای 
کــم تشــویقی(،  ســطحی و عــوارض شــهرداری، اعطــای ترا
اقدامــات قانونــی )تدویــن قوانیــن حفــظ و ارتقــای محیط 
ایجــاد  عمــوم،  مشــارکت  بــرای  زمینــه  ایجــاد  زیســت(، 
سیســتم های ارزیابــی )امتیازدهی به ســاختمان های پایدار 
و دوســتدار محیــط زیســت( و تدویــن ضوابــط و مقــررات 
 .)Lawlor, 2006 ; Ansel, 2012( ساختمانی انجام می شود
کانــادا دربــارۀ برنامه هــا و  کــه در ســال 200۶ در  مطالعــه ای 

Pic4: The lack of environmental incentives 
in Garden Roof makes it different with the 
samples of the world. Source: Sustainable 

Architecture and Landscape

تصویر۴ : نبود انگیزه های زیست محیطی در ایران 
باغ بام  را با نمونه های جهانی آن متفاوت می کند.

مأخذ : شرکت معماری و منظر پایدار

سیاســت های مرتبــط بــا بام ســبز در 12 شــهر پیشــروی این 
حوزه صورت گرفته، نشان می دهد که شهرها با انگیزه های 
مختلــف و از روش هــای متفاوتــی بــه حمایــت از بــام ســبز 
پرداخته انــد. در حقیقــت هر شــهر تجربۀ منحصــر به فردی 
کــه بــا شــرایط اقلیمی، وضعیــت سیاســی، حمایت ها و  دارد 
انگیزه های زیست محیطی و منابع مالی در دسترس مرتبط 
اســت )Lawlor, 2006(. بــا ایــن حــال در روش هــای بــه کار 
کــه مطالعــۀ آن هــا  رفتــه، فصــل مشــترک هایی وجــود دارد 
می تواند برای دیگر شهرها راهگشا باشد. بررسی تجربۀ این 
12 شــهر نشــان می دهد که اولین اقدام مؤثر در گسترش بام 
گاهی و شــناخت« اســت. »ایجاد  ســبز »آمــوزش و افزایــش آ
زمینه برای مشــارکت عموم« و پس از آن »تهیۀ برنامه های 
عملی« در کنار »مطالعه و تحقیق« که به توسعۀ برنامه های 
عملــی منجر می شــود، گام هــای بعدی اقدامــات حمایتی را 

.)Ibid( شامل می شوند
در تهران  در 20 ســال اخیر بام ســبز مورد توجه شهرداری و 
گرفته و اقداماتی جهت حمایت  ســازمان های مربوطه قرار 

از آن انجــام شــده اســت. در دهــۀ 70 بام ســبزی به عنوان 
نمونــۀ عملــی بر روی ســاختمان پارک های شــهرداری اجرا 
شــد امــا تجربۀ بــام ســبز در آن ســال ها پیشــرفتی نداشــت 
)رضویان، 138۹(. در معاونت آموزش و پژوهش ســازمان  
بوســتان ها و فضای ســبز شــهر تهران نیز طرحی آماده شــد 
کــه بــر اســاس آن در تعــدادی از ســاختمان های تهــران بــه 
کــه در نتیجــۀ آن بام  صــورت پایلــوت بام ســبز ایجاد شــود 
کــه در ارتبــاط بــا شــهرداری بودنــد  حــدود 300 ســاختمان 
ســبز شــد )مختاری، 13۹2(. همچنین ســتاد فضای ســبز 
که توســعۀ  عمــودی در ایــن ســازمان تشــکیل شــده اســت 
کار دارد و اقداماتــی از  فضــای ســبز عمــودی را در دســتور 
جملــه اجــرای فضــای ســبز بزرگراه امــام علی در ســال ۹1 را 
ح توسعۀ  در این راســتا صورت داده اســت. در ســال 87 طر
عمــودی فضــای ســبز در شــورای شــهر تهــران بــه تصویب 
ایــن  اصلــی  هــدف  ســبز،  ســرانۀ فضــای  افزایــش  رســید. 
کــه با توجه بــه مقرون بــه صرفه بــودن ایجاد  ح اســت  طــر
فضای ســبز عمودی در مقایســه با فضاهای ســبز افقی آن 
را توجیه پذیــر می کنــد )یافتیان،1387الــف(. مطابــق این 
ح ســاختمان های جدیداالحــداث بایــد حداقــل معادل  طــر
1۵درصــد از مســاحت عرصــه، فضای ســبز عمــودی ایجاد 
که در ازای آن از خدمات تشویقی در رابطه با عوارض  کنند 
پسماند بهره مند خواهند شد )یافتیان،1387ب(.  طرحی 
نیــز بــرای ایجــاد بام ســبز در منطقــه 10 شــهرداری با توجه 
بــه پاییــن بــودن ســرانۀ فضای ســبز در ایــن منطقــه تهیه 
شــده اســت. بــا این حــال بــام ســبز در تهــران هنــوز طرحی 
نوپــا اســت که اجــرای آن نیاز بــه مطالعه، امکان ســنجی و 
مشــارکت مــردم دارد و تــا به حال دســتاورد قابــل توجهی از 

این اقدامات حاصل نشده است. 

ویژه نامه

نبود انگیزه های زیست محیطی و
غلبۀ رویکرد زیباشناسانه، باغ بام را در 

تهران به فضایی نمادین تبدیل کرده 
 است که در آن معیارهای طراحی پایدار و 

بام سبز امروزی اصالت ندارد. باغ سازی 
در بام های امروز ایران، جهت گیری 

دوگانه ای دارد : از یک سو به منظره سازی 
ایرانی گرایش دارد که نمادپردازانه و 

متمایل به حال و هواست؛ از سوی دیگر، 
نوگرایانه و لوکس است و تمایل به 

اشرافیت دارد.

  تصویر۴
 Pic4 
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پارسی، فرامرز. )1387(. فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی. مجلۀ معمار، )۴8( : 112-11۶. ⚫
رضویان، محمد تقی و دیگران. )138۹(.  بام های ســبز. فصلنامۀ جغرافیایی آمایش محیط، 3 )10( : 137-1۶0. ⚫
مختاری، علی محمد. )13۹2(. جای خالی بام های سبز در تهران. روزنامه فرهیختگان. 22 مهر. ⚫
یافتیان، میترا. )1387 الف(. فضای سبز روی ساختمان های تهران. روزنامه دنیای اقتصاد. 18 اردیبهشت. ⚫
یافتیان، میترا. )1387 ب(. ساختمان های تهران سبز می شوند. روزنامه دنیای اقتصاد. ۵ تیر. ⚫

کتــاب »بــه ســوی یــک معمــاری«  1. لوکوربوزیــه در 
اصــل  پنــج  در  را  مــدرن  معمــاری  اصــول   ،)1۹23(
کــه یکــی از آن هــا اســتفاده از بــام به  تدویــن می کنــد 
کاربــردی بــه عنــوان جایگزینی  عنــوان فضــای ســبز 

برای فضاهای سبز از بین رفتۀ شهرهاست.
H.Koch .2

Living roof .۴

بــه  گاهــی  ســبز  بــام  ع،  موضــو ایــن  ادبیــات  در   .۵
کشت، زهکش  سیستمی از الیه های مختلِف محیط 
که زیرساخت الزم جهت ایجاد بام سبز  و محافظ بام 
گفتــه می شــود و بــه تکنولــوژی آن  را تأمیــن می کنــد 

اشاره دارد. 
ع زیســتی«  »بــام  قهــوه ای« )brown roof( یا »بام  تنو
که  ع دیگری از بام سبز است  )biodiversity roof( نو

ع زیســتی ایجاد می شــود و فاقد  به منظور افزایش تنو
گیاهی اســت. ایــن بام ها ممکن اســت  الیــۀ پوشــش 
خــود به خود ســبز شــوند اما از ابتدا با هــدف رویاندن 

گیاه بر روی بام ایجاد نمی شوند.
کنندۀ  ۶. پانل های خورشــیدی، صفحــات منعکس 

نور )بام های خنک( و غیره.
Eco-roofs .7

 Extensive .8
Intensive .۹

Roof garden .10
ایــن  از  ترکیبــی  ســبز  بــام  مــوارد  از  بســیاری  در   .11
کــه در ایــن حالــت نیمه-متمرکــز   دو سیســتم اســت 

)semi-intensive(خوانده می شود.
.Sedum spp .12

پی نوشــت 

فهرســت منابع  

نتیجه گیــری | بــام ســبز در ایران تفاوت هــای بنیادی بــا نمونه های جهانــی آن دارد. 
کشــورهای پیشــروی ایــن حــوزه، انگیزه هــای زیســت محیطی مهمترین عامل توســعۀ  در 
کارکردی و زیباشناســانه ایجاد می شــوند.  آن بوده انــد امــا در ایران بام های ســبز با اهداف 
گفــت که نمونه های امروزی باغ بام در تهران بــا نمونه های باغ بام هایی که چند  می تــوان 
هزار ســال پیش در ایران ســاخته شــده اند تفاوت بنیادی ندارند. امروز هم باغ بام در ایران 
در وهلــۀ اول بــا هــدف زیباتر کردن فضا ســاخته می شــود و رویکرد کلی تزئین گــرا بر روحیۀ 
کم اســت. باغ ســازی در بام های امروز ایران، جهت گیری دوگانه ای دارد : از یک ســو  آن حا
که نمادپردازانه و متمایل به حال و هواســت؛ از سوی  گرایش دارد  به منظره ســازی ایرانی 
دیگــر نوگرایانــه و لوکــس اســت و تمایــل بــه اشــرافیت دارد؛ در حالی که در اروپــا گرایش آن 
گسترش آن  گرچه استقبال از بام سبز به هر صورت پتانسیلی برای  بیشتر محیطی است. ا
گاهی نزد  کنار عدم شناخت و آ در شهرهای ایران است، ولی رواج باغ بام به این صورت در 
کالن  که ایجاد آن در سطح  عموم مردم، تصویری غیر واقعی از بام سبز را به وجود می آورد 

 Lawlor, 2006: 11 : گسترش بام سبز. مأخذ گام در توسعۀ برنامه ها و سیاست های  گرام۱ :  شش  دیا
Diagram1: Six steps in the development of green roof policies and programs. Source: Lawlor, 2006: 11.

گام اول:
گاهی معرفی/آ

گام دوم:
مشارکت جامعه

گام سوم:
تهیه برنامه عملیاتی

گام چهارم:
پژوهش علمی

گام پنجم:
توسعه سیاست ها

گام ششم:
بهسازی مستمر

کرد. در نتیجه در بومی ســازی بام ســبز توجه به عوامل فرهنگی  را با چالش مواجه خواهد 
کنار عوامل اقلیمی ضروری است.  در 

کمتر  که می تواند توســط دولت انجام شــود ولی تا امروز  به عالوه بخش مهمی از اقداماتی 
گاهــی در ایــن زمینه اســت. اســتقبال از بام ســبز در  بــه آن توجــه شــده آمــوزش و ترویــج آ
گر هوشــمندانه مورد توجــه و حمایت دولت  که ا بعضــی از مناطــق تهران پتانســیلی اســت 
قــرار بگیــرد می تواند تجربه های ارزشــمندی را برای آن در تهران به همراه داشــته باشــد. 
ح های بام ســبز در تهران موفق خواهند شــد یا نه،  با این وجود همچنان دربارۀ اینکه طر
که تجربــۀ موفقی در  کشــورهایی  اطمینانــی وجــود ندارد. شــرایط متفــاوت اقلیم ایران با 
این زمینه داشــته اند، مســئلۀ آب و نبود دغدغه های زیســت محیطی نزد عموم مردم، از 
که بام سبز را در ایران با چالش مواجه می کند. در این زمینه نیاز به مطالعه  عواملی است 
کولوژی، محیط زیســت و  و تحقیــق و اســتفاده از متخصصان حوزه های مختلف منظر، ا

غیره ضروری است.

Specified Issue

Pic5: Decoration orientation approach 
in landscape design and desire for 
modernity influence the outline of 
Garden Roof in Tehran.
Source: Development Group of Roof 
Engineering http://www.bamgroup.ir/
fa/projects/jamshidiye

تصویر۵ : رویکرد تزئین گرا در طراحی منظر و تمایل 
کلی باغ بام در تهران را ح  به نوگرایی، طر
تحت تأثیر قرار می دهد.
http://www. گروه توسعۀ مهندسی بام مأخذ : 
bamgroup.ir/fa/projects/jamshidiye
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Pic3: Designing roof garden with the aim 
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green space percent in relation to the 
hard surface of the roof. (a Garden Roof 
in Elahieh area, Tehran)
Source: Sustainable Architecture and 
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Abstract | Construction of green roofs in Tehran has increased in recent years. Although 
the creation of green space on the roof has been existed in the past Iranian architecture, 
but today by advances in technology and infrastructure, and the arrival of new materials 
which make the creation of this space with the speed and quality than ever before possible, 
embracing green roofs has been significantly increased. The growth of garden-making 
on the roof in Iran, thanks to advances in recent years in the field of green roofs in the 
developed countries, especially European countries, has become possible and it is expected 
to take place by focusing on sustainable development and welcoming ecological design and 
green architecture. However a closer look at projects that run today in Tehran shows that 
development of green roofs in Iran is not necessarily consistent with that in the world. The 
most important feature of a green roof which makes it different from the world samples is 
the lack of environmental incentives in its creation.
Green roof in Iran has fundamental differences with its international samples. In the 
leading countries in this field, environmental incentives have been the most important 
factor in its development; however in Iran, green roofs are constructed with functional 
and aesthetic aim. It can be said that modern samples of roof garden in Tehran has not 
fundamental differences with the samples built in several thousand years ago. Today in 
Iran roof garden is primarily created with the beautification aim and the general approach 
of space decoration is ruling. Garden building in Iran today›s roofs has dual direction: 
on the one hand, tends to the Iranian landscaping which is symbolic and depends on 
the environment; on the other hand it is modern and luxurious and tends to aristocracy; 
while trends in Europe is mostly environmental. Although welcoming the green roof is 
the potential for its expansion in Iran cities, but promoting such garden roof along with 
lack of knowledge and recognition among the general public creates an unreal image of 
green roof which its building at the macro level will lead to many challenges. As a result, 
considering cultural factors in addition to climatic factors is essential in localizing the 
green roof. Furthermore, an important part of the measures that can be taken by the 
government which less attention has been paid so far is educate and promote awareness in 
this field. Welcoming the green roofs in some parts of Tehran areas is the potential which 
would bring about the valuable experiences if accompany with the intelligent attention and 
governmental support.

Keywords | Green Roof, Roof Garden, Vertical Green Space.
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