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 معرفی بام سبز شهری
 

 مهدی گندم کار، کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست: تهیه و تلخیص 

 

  
 

 مقدمه

 در را هگیا شدر که ستا زسا مهندسی بستر یک د،شو می هنامید نیز یستیز مبا و گیاهی مبا غ،با مبا که سبز مبا

 و مریکاا رهقا لشمای هارکشو در صبخصو نجهای هارکشو ازی ربسیا در رو ینا از. سازد می میسر نما و مبا

 رتصو به و ستا هشد ینوتد سبزی بدنهها صخصو در ییاجرا بطاضو و ییننامههاآ ،پاارو بغری هارکشو

 انفقد ان،تهر تخصوصیا بای شهر نکال در نکهآ لحا. ددمیگر ظلحا شهرها برخی دری رجباا لعملراستود

 .ستا سملمو شنیرو به عموضو ینا

 در ییاجرا لعملراستود یک رتصو به نجها پیشرفتهی شهرها بیشتری شهری یزربرنامه در سبز مبا اثحدا

 داتموجو سایشآ و یستز محیط به توجه ك،پای هایژنرا از دهستفاا وملز ایرز ،ستا همددرآی زسا نساختما

 مبای دارا خانهها از% 11تخمینی ربطو نلماآ در وزمرا. سدر می نظر بهی ورضر ود،نامحد مانیز هگستر در مینز

 نساختما دهستفاا قابل مبا برنامه ینا در ،شد عمل وارد 0111 یلآور در 0111 توکیو برنامه توکیو شهردر. نداسبز

ی شهری یزربرنامه در سبز مبا. باشند سبزی فضا%  01ی دارا باید ،مربع متر 1111 از بیش اژمتر با جدیدی ها

 در. دشو می گرفته نظر در و دهبو موثر داکانا نتورتو و گناور ،پرتلند ،شیکاگو مثل شهرهایی در مریکاآ لشما

 لسا در شیکاگوی ژنرای زسا هخیرذ نقانو ،گرفتهارقر آنی دارشهری باال در سبز مبا مربع متر 0111 شیکاگو

 در. باشد( P.V) لتیکوفتو مبا یا سبز مبای دارا باید جدیدی زسا نساختما یددگر رمقر و شد تصویب 0110

 و ستا بفاضال یشافزا وی ژنرا فمصر مینهز دو دری ارناپاید یشافزا باعث جمعیت یشافزا ورنکوو

 .دنمو هداخو کمک عموضو دو ینا حل به سبز مبای ژتکنولو کهند ا داده تشخیص متخصصین

 بمحسو سبز مبا مثبت اتثرا از ننساای ابر زمال نکسیژا انمیز یشافزا و بفاضال از ناشی گیدلوآ کاهش

 محیط در آن از دهستفاا ،نداجسته هبهر مبا عنو ینای یژگیهاو از نماز لطو در نپیشینیا که جا ازآن. دمیشو
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 ادمو تولید با سبزی هامبا. ستا اههمری ژنرا فمصر کاهش با ماد تعدیل و اصد و سر بجذ ضمنی شهر

 مبای ژتکنولو دری ارگذ سرمایه و تحقیق. کنند می دیجاا را ارپاید سیستم یک كخا تثبیت و گیاهی ییاغذ

 را یستز محیط و بشر تحیا از حفاظت و توسعه و شدر زهجاا مای شهرها به که ستا شیرو مهمترین سبز

 ستارا ینا در انتهر نچو شهرهایی نکال سمقیا در نیز انیرا که ستا هسیدر آن نماز که سدرمی نظر به. هددمی

 .داردبر گامی

 

 سبز مبا پیشینه

 طی ،مدرآکا ساختمانیی تکنیکها و تجربه بوسیله نهاآ. نیستندی جدیدی هاهپدید سبزی بدنهها و سبزی هامبا

 از نهاآ بخو ربسیا عایق کیفیت بدلیل ساساا. ندهاشد حمطر هارکشو ازی ربسیا در ل،سا ارانهز حتی و صدها

 در و نساختما درونی گرما حفظ به کمک د،سری قلیمهاا در نهاآ. میشوند دیجاا ك،خا الیه و هگیا ترکیب

 . میکنند نساختما درون به گرما ذنفو ازی جلوگیر به کمکم،گری اهو و آب

 یخرتادر هشد ارشگز سبز مبا لیناو هشد فتهر ربکا سبز مبا انیرا در هاراتیگوزی رو بر پیش لسا 0011 در

 ینا. نددبوی رمعمای هارشاهکا از و عالم عجایب ازها  غبا ینا. ستا نباستا انیرا در بابل معلقی ها غبای بشر

 .نددبو مطبق استر 0ی دارا یتیروا به هاغبا

 رخمو پلینی و ،نددبو دهکر شدر نفوقانیشا طبقهی بالکنهای رو بر هندرو نگیاها بمبئی شهری هازهمغا در

 مثل ،ملیی هانساختمای باال در میهارو همچنین. ستا نگاشته شهر ینا سبزی هامبا دیجاا رهبادر ،قدیمی

 با را نشای خانههای سقفها و هااریود نیز یکینگهاوا. میکاشتند ختدر نیادرها و سهایآگستو همگاآرا

 ،ها مبای عایقبندی ابر ،(جلبک)یاییدر هگیا از گاها و ،نددمیکر حفاظت رانبا و دبا برابر در سبز پوشش

 .نددمینمو دهستفاا

ی نماها. میشدند هیدد فعر رتصو به نوز شهر در سبزی هامبا و دار شیب پلکانیی هاغبا ،نسانسر دوران در

 .شتنددا دجوو11 و 11 نقر در مکزیک سپانیولیای خانهها بعضی در و نستاوهند رکشو در سبز

 دامجد را هشد شموافر سبز سقف که دبو بیست نقر در دلینفر و زیهبورلوکو» ،معاصری زشهرسا وی رمعما در

 :از تندرعبا که نددکر معرفی رنمدی ساختمانهای ابر را صلا پنج و «گرفتند رکا به

 

 نستو کمک به مینز به نسبت بنا ساختن مرتفع -

 مبای رو غبا و مسطح مبا -

 آزاد نپال -

 یسرتاسر و فقیا طویلی هاهپنجر -

 .لکنسو سقف از دهستفاا و آزادی نما -
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 نمایش به( 1201-1201) یسرپا لشما در سیاپو در ووایالساو حطر در را، دخو هشد حمطر عقاید یهزبورکو

 ،پاارو لشمای ا منطقه در محلی زسا و ساخت فعر و دممر ن،تاکنو بیستم نقر نیمه از سدرمی نظر به .اردگذ

 منطقه و تریشا ،سوئیس ن،لماآ در مخصوصا ،ندا پذیرفته دهگستر رتصو به را سبزی بدنهها و مبا هیدا و ممفهو

 .یوسکاندیناا

 شدر سرعت به نلماآ و سوئیس خصوصا ،هارکشو ازی دیاز ادتعد در سبز مبای های آورفن 1211 یلاوا در

 مبا پوششی آورفن نگوناگوی مولفهها صخصو در تخصصیی هشهاوپژ از مهمی جهو ،1211لسا در. دکر

 نگیاها و هکشیز آب، ضدی پوستهها و هاءغشا ،یشهر ذنفو ازی جلوگیر ملاعو شامل تمطالعا .شد منجاا سبز

 .شد منجاا کم وزن با گیاهیی پوششها و

 در. یافت یشافزا ساالنه% 01-10،سبز مبا عرضهی شرکتها توسعه سرعت به ،1211لسا در نلماآ رکشو در

 مربع متر نمیلیو ده به دعد ینا ،1221 لسا در. ستا شتهدا دجوو نلماآ در سبز مبا مربع متر نمیلیو یک ،1212

. شد دیجاا لتدوی ارگذ نقانوی هاكمحر و هاقمشو بوسیلهی دیاز جهدر تا عظیم شدر ینا. یافت یشافزا

 .نددمیکر عطاا ،سبز مبا مربع متر هری ابر ركما 01 لیا 00 هایدارشهر

ی هاییزربرنامه و راتمقر و نامهها ئینآ رادر مشابهیی حمایتها و هاروش نیز پاییاروی شهرها و مناطق یگرد

 ،تریشا ینو شهر در. ندا دهنمو ذتخاا ،شهرها سعتو ازهندا سساا بر سمقیا چندین با ص،خصو ینا در منظم

 لسا سه و اجرا ،حیاطر یعنی وژهپر مرحله سه در ،سبز مبا دیجاای ابر و شد همافر عموضو ینای ابر نههاییرایا

 .دمیشو عطاا نههارایا ینا ،(مبا سبزی فضا از دهستفاا و مناسبی ارنگهد از نطمیناا رمنظو به) اجرا از بعد

 همهی رو بر چمنی سبز مبای اجرا و شتندا املزا به ،1212ی شهر نامه ئینآ در ن،لماآ رتشتوتگاا شهر در

 صلیا هنگیزا. ستا هشد ضعو نلماآ مانهیم شهر در مشابه ئیننامهآ یک. ستا هشد رهشاا صنعتیی هانساختما

 .ستا دهبو سبز مبا کمیت یشافزا بر مدیریت و کیفیت دنکر بهتری ابری رهمکا و حمایت ی،دارشهر در

 ،مالیی هازنیا تامینی ابر ،جدید صنعتی دیجاا از حمایت ،پاارو در انیزربرنامه و لتهادو مشی خط کلی رطو به

 کزامر یگرد و سوئیس وژ،نر ،تریشا ،نسهافر ن،لماآ در. ستا سبز مبا صنعتی ارنگهد هنحو و اجرا ،هشیوپژ
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 هشدی شهر مناظر در لستقباا ردمو وی زسانساختما صنعت در هشد پذیرفته عموضو یک سبزی هامبا ،پاارو

 . ستا

 مو نختادر از دهستفاا. ستا شتهدا دبررکا بومی و سنتی زطر به سبزی بدنهها از دهستفاا نیز انیرا رکشو در

ی هههاد طی سبز مبا دیجاا .دشو می هیدد مختلف مناطق در بناها ازی ربسیا در ارههمو ه،ندرو نگیاها و( رنگوا)

 بدلیل ماا د،شو می یترو انیرا معاصری رمعما در فرمارکا یا رمعما سلیقه حسب بر ه،کنداپر رتصو به خیرا

 و دهگستری یزر برنامه رتصو به مرا ینا نتاکنو ،مینهز ینا در لتیدوی هاقمشو و هاكمحر و ئیننامهآ انفقد

 .ستا هنشد محقق هشد ونمد

 

 سبز مبا اعنوا

ی رمعما دوم صلا. نامید نساختما پنجمی نما را آن انتو می که میباشد نساختما مبا ،نما صلیا حسطو از یکی

 رالومد و متمرکز ده،گستر گونه سه در انتو می را سبز مبا .ستا مبای رو غبا و مسطح مبا نیز یهزبورلوکو رنمد

 .دنموی بند ستهد هگیا جعبه یا

 

 دهگستر سبز مبا 

ی ابر ،سیستم ینا معموال و میباشد عمق کم کاشت محیط و هگیا عنو دو یا یک از متشکل دهگستر سبز مبا

 به تعمیر وی ارنگهد پرسنل فقط ص،خا رطو به و. دمیشو گرفته رکا به باشد مدنظر وزن ربا قلاحد که مانیز

 .نددار سترسید هامبا عنو ینا

 111 تا 01 عتفاار به گیاهانی از معموال و ددمیگر اثحدا ارشیبد و مسطحی بامهای رو بر ،عموماً مبا عنو ینا

 ءشباا حالت در مربع متر بر مکیلوگر 111 تا 01 بین تقریباً مبا نهایی ربا ودحد. دمیشو دهستفاا نهاآ بر متر میلی

 .دمیشو دهستفاا نیز Green Roof واژه دهگستر مبای ابر. میباشد (آب از عشباا كخا)

 

 کمامتر سبز مبا 

 حیاطر ركپا یک مشابه و میباشد نگیاها از مختلفی اعنوا شامل که دمیشو شناخته نیز مبا غبا به مبا عنو ینا

 رساختا مندزنیا عموضو ینا که میباشند ستخرا حتی و بنماآ رگ،بز نختادری دارا هامبا ینا از برخی .دمیشو

 ینا مبا از دهستفاا و سترسید عموماً که صخصو به ستا رمنظو ینای ابر امجز تمحاسبا و مستحکمی زهاسا

  .ستا ربسیا بناها
 

 هگیا جعبه یا رالومد 

 توجه باید. دمیشوی ارنگهد ،میپوشاند را سبز مبا بیشتر یا متما که مخصوصیی جعبهها در هگیا روش ینا در

 .شوند تثبیت دخو نمکا در هاانگلد میبایست روش ینا ازی گیرهبهر رتصو در شتدا
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 .ستا هیددگر مقایسه کمامتر و دهگستر سبز مبا معایب و یاامز بعد ولجد در

 

کمامتر و دهگستر سبز مبا معایب و یاامز  

 حشر

 مختصر
 دهگستر سبز سقف متمرکز سبز سقف

 
 ترـبیش تـکاشای رـب ری،اـبیآ تمـسیسدارای  ،قـعمی كخا

 ستا مناسب ناـگیاه

 گیاهی هرای بر ،کمری بیاآ یاری بیاآ ونبد ،عمق کم كخا

 .نیست مناسب

 ایامز

 سکونت محل و نگیاها از دهستفاا در بیشتر عتنو -

 بخو ربسیا عایقی یژگیهادارای و -

 باشد طبیعی غبا یک مشابه ندامیتو -

 دشو ساخته ابجذ ربسیا ندامیتو -

 ستا سسترد در معموالً -

ن اـگیاه شـیرو ،رگرمیـسای رـب) ماـب از عوـمتنداری رـب هبهر -

 (زبای فضا ،کیراخو

 .ستا مناسب ربسیا غیرعامل عفاد افهدا تامینای بر -

 مباروی  بر كندا وزن -

 جهدر 01 تا صفر شیب با حسطوای بر مناسب -

 کماری نگهد و قبتامر -

 ندارند زنیا هکشیز ری وبیاآ سیستم غلبا -

 نددار زنیا «ارینگهد و دیجاا در» کمی تخصص و رتمها -

 و بکـس وزن لیلد به ستا دهستفاا قابل دموجوی ها بناای بر -

 .كندات ادـتمهی

 .ستا ارزان نسبتا -

 .دارد طبیعی حالت بیشتر -

 قابل سانیآ به ن،گوناگو یطاشر اری درنگهد و دیجاای ابر -

 .ستی ازـیر هـبرنام

 ستا مناسب غیرعامل عفاد افهدا تامینای بر -

 معایب

 نساختما زهسا بر آن تبع به و مبا بر وزن دیااری زگذربا -

 امینــت و یــهکشز ری واــبیی آاــتمهــسیس هــب داــیز زاــنی -

 .دارد هغیر و( مناسب كخا)ادمو آب،

 .ستا هزینه پر -

 .دارد زنیااری نگهد و دیجاای ابرای حرفه و کاملی سیستمها -

 نگیاها بنتخاا در یتودمحد -

 نیست دهستفاا قابل یگری دهایبررکا و سرگرمیای بر معموالً -

 نمستاز در مخصوصاً ارد،ند یباییز ظاهر -
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 سبز مبا یدافو

ی شهر یدافو و هستند سبز بدنه و مبای دارای هانساختما ساکنین به منحصر که ستا یاییامز ی،رمعما یدافو

 .نددار موثر نقشی زشهرسا وی رمعمای ارپاید در یاامز ینا همگی. ستا نظر مد شهر سعتو در یاییامز

 

 بام سبزی رمعما یدافو

 :دنمو رهشاا رـیز حرـش هـب انمیتو سبز مبای رمعما یدافو جمله از

 

 یژنرا لکنتر وی زسا هخیرذ -

 آب فمصر کاهش -

 مبا پوسته از حفاظت -

 و امواج صوتی عایق -

 تفریحی و عمطبوی فضا -

 اغذ تولید -

 یزنماسا هزینه کاهش -

 شیدرخو رنو تابش لکنتر -

 رنفجاا جمو لکنتر -

 

 ی ژنرا لکنتر وی زسا هخیرذ 

 با متناسب سرمایشی و گرمایشیی ژنرا تامین بحثها  نساختما ازی داربرهبهر در ساسیا تموضوعا جمله از

 ماد تعدیل یطاشر دیجاا و ضعیتو ینا لکنتر. میباشد( محیطی ماد ازی پذیر تاثیر)  منطقه قلیما و لسا لفصو

ی داربر هبهر و دیجاا ،حیاطر در مهندسی صلا یک انعنو به که ستای رموا از هشد مدیریت رتصو به

 .ستا هشد پذیرفته

 تتلفا کاهشی هاراه یافتن سمت به تشد به را دارانبر هبهر و نحااطر مرا ینا بر مرتبطی دقتصاای هزینهها

 نقش از حاکی همدآ بعملی سیهاربر. ستا داده قسو ماد ستهاناخو جیوخر وی ورود فحذ یای ژنرا

 مبا با طبقه یک خانه یک داکانا در لمثا رطو به ستا سرمایش و گرمایشی هزینهها کاهش در سبز مبای دقتصاا

 هشد نتابستا در سرمایشی ژنرا% 00 کاهش موجب سبز مبا که شد مشخص و گرفت ارقر مطالعه ردمو سبز

 .ستا

 مبا که قتیو. مییابد یشافزا نتابستا در ادسانتیگر جهدر 11 تا آنی ماد سانیآ به هسیا نفتی قیر از هپوشید مبا

. شد هدانخو باالتر فشاطرا محیط از مبا سطحی ماد دشو هپوشاند ازندا سایه نگیاها و كخا ازی االیه بوسیله

 منجاای تر حترا تنفس دشو می باعث بمرطوی اهو و شتهدا تیودبر ثرا تبخیر با اههمر كخا و نگیاها وهبعال

 اههمر به را مصنوعی یا طبیعی رتصو بهی رعایقکا مرا ،یباییز عین در که مناسب پوشش دیجاا نیز و دشو
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ی فضا پوشش توسط هشد دیجاا عایقی خاصیت از انمیتو الذ. ستا دهبو نحااطر توجه ردمو پیوسته باشد شتهدا

 در گرمایش و نتابستا در سرمایش لکنتر جهت عاملی انعنو به مجموعههای ارهمجو حتی یا نما یا مبا در سبز

 .دنموی داربر هبهر خلدا به رجخا از بالعکس رطو به و خلدا در نمستاز

 

 آب فمصر کاهش 

 انعنو به سبز مبا. ستا سبز مبا از دهستفاای یاامز ازی ژنرا صلیا ملاعو از یکی انعنو به آب فمصر کاهش

 در ورمر به هشد هخیرذ آب و میکند امقدا دخو هکشز الیه در آبی زسا هخیرذ به نسبت مینز بر الیه لیناو

 .دمیگیر ارقر نگیاها رختیاا

 ربسیا هانساختما دنکر خنک رفمصای ابر نتابستا در آب فمصر نهاسر که انتهر مانندی شهر در ضمنا

 .میشوند آب فمصر کاهش سبب ماد تعدیل و نساختمای ماد کاهش در تاثیر لیلد به سبزی هامبا ،باالست
 

 
 

 مبا پوسته از حفاظت 

 ضنقباا و طنبساا آن پی در و بنفش قفو شعها مقابل در حفاظت طریق از را مبا پوسته عمر لطو ندامیتو سبز مبا

 01 تا 10 هر( ندا هشد عایق قیر تمحصوال از که هاییمبا) هامبا بیشتر. هدد یشافزا تیارحر تنوسانا از ناشی

 تعویضی هیچ به زنیا ونبد لسا 01 تا نلمادرآ سبزی هامبا ازی ربسیا ماا شوند ساسیا تعمیر وی زنوسا باید لسا

 اد،مو ترتیب ینا به. ددمیگری ژنرا و هزینهها در صرفهجویی موجب مبا متوسط عمر یشافزا. نددهاکر عمر

  .دشو می تولیدی کمتر تضایعا و هخیرذ لپو وی ژنرا

 

 و امواج صوتی عایق 

همچنین وجود . باشند خوبی ربسیا صوتی ذبجا و عایق ننداتو می سبزی نماها و نگیاهاو كخا با هپوشید مبا

الیه پوشش گیاهی می تواند همچون سپر محافظی در برابر انواع امواج نوری، ارتعاشی، الکتریکی، مغناطیسی و 

 .غیره باشد
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 تفریحی و عمطبوی فضاها 

 کاشت نمکاا که متمرکز سبزی هامبا صخصو به. زدسا می همافر تفریحی ابر یباییز و طبیعیی فضاها ،سبز مبا

 آن در نیز ستخرا و بنماآ از انتو می حتی و ستا ركپا یا غبا شبیه مبا محیط و ستا میسر آن در نختادر

 .دکر دهستفاا
 

 اغذ تولید 

 رنبوز ورشپر)  سبزی فضا جنبی رثاآ ازی داربر هبهر و نباتیی نههادا و کیراخو نگیاها و مثمر نختادر کاشت

 بخو حیاطر با سبز مبا. دبرشمر حطر ینای یاامز از انمیتو را جامعه در ییلزاشتغاا دیجاا و( آن لمثاا و عسل

 را دخو تسبزیجا داکانا ورنکوو در هتلی. باشد سنتیی باغچهها در یجرا تسبزیجا و نگیاهای دارا ندامیتو

 جویی صرفه لسا در رالد 01111 دخو شپزخانهآی اغذ هزینه در روش ینا با و داده ورشپر هتل سبز مبای رو

 .ستا دهکر

 

 یزسا نما هزینه کاهش 

ی هزینهها کاهش در نگیاها از هپوشیدی نماها از دهستفاا. میباشند زسا و ساخت پرهزینه حسطو ءجز بنیهای نما

 بتنی بدنهها نکهآ ضمن ندامناسب رمنظو ینای ابر بتنیی هامبا و هااریود معموال و دارد ییابسز تاثیر ساختمانی

 .هستند آن از ناشی رثاآ و رنفجاا مقابل در حسطو ترین یمنا ءجز مهآر

 

 شیدرخو رنو تابش لکنتر 

 . ستا مختلف لفصو در شیدرخو رنو به هید جهت و تابش لکنتر سبزی بدنههای یاامز از یکی

 

 رنفجاا جمو لکنتر  

 در( آن لمثاا و شیشهها ،هاهپنجر ،هالکانا)  نساختما جنبی تملحقا و شیاا کندگیاپر ازی جلوگیر و لکنتر

 از بخشی میکند ردبرخو نگیاها به رنفجاا جمو که مانیز .ستا سبز بدنه و هامبای یاامز از ادثحو وزبر نماز

 .ددمیگر منکسر و مستهلک آن

 

 یرمعمای یاامزی بند جمع 

 رطو به سبز مبا گرا عمجمو در و یددگر ئهارا سبزی بدنهها و مبا از مندهبهری بناهای ابر متنوعیی یاامز

 و یابد تعمیم یاامز ینا ندامیتو باشد نظر مد شهر کل وی شهری هالسلو ،همسایگیی حدهاوای ابر تردهگستر

 یا ستهاخو ،حیاتی و سحسای بنیههاا ازی ربسیا نکهآ به توجه با لمثا رطو به. باشد ارثرگذا شهر کل در

 مبا بوسیله همسایگی حدوا در شگستر با فضاها هیمدفر وی زسا نیکسا ،ندا هشد قعوا شهرها درون ،ستهاناخو

 .ستا تر جحار سبزی نما و
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 یشهر یدافو
 

 بفاضال تمــسیس از تـحفاظ و بیالــس اـب هـمقابل 

ی دیاز یردمقا .دشو توجه آن به جا نهما باید رد،میبا آن بری دیاز رانبا که ستا جایی مبا سطح که نجاآ از

 هرگز معموال ینابنابر د،شو می تبخیر سپس و ددمیگر قعوا نگیاها دهستفاا ردمو و میماند سبز مبای رو آب

 نماز ماا. شد هداخو عشباا آب با سبز مبا رد،ببا ترهکوتا نماز دری دیاز رانبا گرا. دشو نمی بفاضال وارد

 .ددگر رجخا مبا زداما آب تا دارد دجوو تاخیر مطلوبی

ی هارانبا رشبا از ناشیی هانطغیا مهنگا در رانبا آبی ارنگهد و حفظ ناییاتو سبز مبا اتثرا مهمترین از یکی

 بیآ دیاز یردمقا حریف که باشند شتهدا سعتو رنقدآ باید شهرها در بفاضالی رمجا و نیهاودانا. ستا شدید

 نداتو میی کمتر آب باشند ناپذیرتر طوبتر و سختتر ادمو از هشد ساخته حسطو هرچه. باشند دیزرمی وفر که

. میکنند یافتدر رای بیشتر و سنگین ربا بفاضالی رمجا که معنی ینا به ،کند ذنفو كخا در طبیعی ربطو

 و میکند یافتدر را رانبا ینچیا یک رشبا از% 10 سبز مبا. ستا آب گیدلوآ در مهمی امسئله بفاضال

 نشدی رجا موجب بفاضالی رمجا به مبا پشت از اهبرآ لکانا. زدسا می آرام را بفاضالی رمجای سیستمها

 بیشتر بفاضالی رمجا ،شدیدیهارشبا ثرا در. دارد اههمر به باال گیدلوآ که دشو می رو دهپیای رو بفاضال

 بفاضالی رمجا آب گرا. )دمیشو جهامو خدشه با نیز ییزداگند تتاسیسا و میشوند مشکل رچاد شهرها

 لختالا رچاد ،ییزداگند سحسا یکیژبیولو ومیکر و شیمیاییی ها یندآفر دشو قیقر خیلی شدید رانبا بوسیله

 .دارد بفاضال لکنتر و گیدلوآ کاهش در ییابسز تاثیر سبز مبا( شد هداخو

 

 محیطی یستیز عتنو وی ژکولوا 

 هشد آن لیدتعای چرخهها دنکر رجخا و یستز محیط و طبیعت به دهگستر تضایعا سبب وزمرای ژتکنولو

ی ابر را دخو عناصر و هاونیر طبیعت. نیستچرخه  ینا ازی عنصر انعنو به ننساای دنابو جز آن حاصل که ستا

 بکشد درازا به هالسای زسازبا ینا ستا ممکن چه گرا د،میگیر رکا به نسانیا حتی و طبیعیی سیبهاآی زسازبا

 آنی زسازبا در طبیعت متین و آرام سرعت از بیشتر ی،ژتکنولو از دهستفاا با نسانیا عامل تخریب سرعت گرا ماا

 .ودر می بین از نپایا در و یستدامی حرکت از آنی ها چرخه متما ،باشد

 عتنو ندامیتو شهرها مینهز در دارد، ارانجاند مسکن و ندگیز تامین دری هابالقو انتو سبز مبا که نجاآ از

 یافتیزبا قلاحد یا طبیعی باید نمکاا حد تا مصالح و ادمو بنتخاا ر،منظو ینا به. کند حیاا را محیطی -یستز

ی الیهها نیز و دشو عایتر منطقه کوسیستما با متناسب بومی گیاهیی گونهها بنتخادرا زمال تمالحظا و باشد

 .باشند نمهرگا بی یستزی ابر مناسب میبایست كخا یرز
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 شهرها گرمایی یراجز اتثرا کاهش 

 نداتو می حتی فختالا ینا. دمیشو قتالا آن حومه و شهر بین ارتحر فختالا به گرمایی هجزیر ثرا حصطالا

 دخو افطرا محیط نگیاها و میکند مقابله گرمایی هجزیر ثرا با سبز مبا. باشد آن افطرا و شهر بین جهدر 11 تا

 . ندزمیسا خنک قتعر و تبخیر طبیعی چرخه طریق از را

 

 اهو تصفیه 

 ،سبز علف مربع متر 1/0. میشوند اهو تصفیه موجب نکسیژا تولید و کربن کسیدای د بجذ با سبز مبا نگیاها

 ذرات از مگر 011ندامیتو علفی سبز مبا از مربع متر یک. زدمیسا همافر را شخص یک ساالنه کافی نکسیژا

 . نماید فحذ لسا در را اهو معلق

 یستز انبحر در مهمی عامل شهر ینا در اهو گیدلوآ ایرز ستا همیتا حائز ربسیا انتهر شهر در عموضو ینا

 تتبعا و لسای هاروز برخی تعطیلی سبب و دارد پی دری دیاز جتماعیا و مانیدری هزینهها که ستا محیطی

 .ددمیگر آن جتماعیا و سیاسی ی،دقتصاا ربا نیاز

 

 یژنرا هخیرذ و لکنتر ،کاهش 

 هزینه تقبل ممستلز که دمیشو تامین لکتریکیا و فسیلی سوخت منابع توسط معموالی ژنرا که شتدا توجه باید

 در که شتدا هداخو لنباد به را هزینه کاهش پیامد آن مدیریت و تعدیل و فمصر کاهش هرگونه. میباشد

 ینا. شد هداخو همشاهد هاهپاالیشگا و هاهگاونیر مثل تامینی دمبا دری ژنرا صرفهجویی در آن ثرا نهایت

 هاهپاالیشگا و هاهگاونیر بر مختلفی اتتهدید ایرز ؛ستا رداربرخو همیتا از نیز انبحر نماز در عموضو

ی یاامز از یکی ینابنابر. دمیشوی شهر مجموعه با طتباار قطع حتی یا و ننقصا سبب که ستا ارگذتاثیر

 .شهرهاست دری ژنرا فمصر کاهش ناییاتو سبزی بدنهها
 

 سبز نهاسر یشافزا  

 .دشو می شهر یک ادفرای ابر یباز منظر و گیاهی پوشش ،سبز نهاسر یشافزا سبب سبزی هامبا دیجاا
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 جامعه در مناسب نیروا یطاشر تامین 

 تلطیف ،مشآرا ،نیروا تعدیل دیجاا آن لمحصو که محیطیی های رناهنجا فحذ وی بصری هارهنجا دیجاا

 و راتخسا دیجاا و انبحر نماز در صخصو به. میباشد دیکررو ینا رثاآ یگرد از ستا جتماعیا محیط

 .ستا جامعه در مثبت نیروا اتثرا جمله از سبز مبا ارپاید یطاشر ی،شهری یرساختهاز در تضایعا

 

 هگیا عنو

 مبا عنو ،حیاطر افهدا سساا بر هگیا عنو. ستا مناسب هگیا عنو سبزی نما و مبا حیاطر در مهم عناصر از یکی

 .ددمیگر بنتخاا منطقه قلیما و نساختمای زهاسا ظرفیت ،(نیاگلد و متمرکزده،گستر) سبز

 شدر همهجا در و دیاز سعتو با که هکوتا نختادر و بوتهها ،مو نختادر ،علفها مانند سریع شدری دارا نگیاها

 روتند نگیاها. گیرند ارقر دهستفاا ردمو تتأسیسا ارنیمهپاید یا و ئمیدا ءختفاا و پوششی ابر نندامیتو ،میکنند

 . مفیدترند غالباً بومی و سریع شدری دارا و

 هید شکل موجب مسئله ینا. ددمیگر بنتخاا دهگستری ها مبا گیاهی پوشش در( زنا گل) ومسد معموال

 .مییابد تغییر فصلها با آن ازندا چشم که دمیشو گلها از جالبی پوشش حصیر

 سایلو ربهمنظو میباشد یددی دارا که سایلو ینگونها و ردارخا سیم و کشیرتو ی،ارگذدهنر که هایینمکا در

 انمیتو نماهای رو بر و. دکر دهستفاا هاآنی رو بر سبزی بوتهها پوشش روش از انمیتو ه،شد دهستفاا حفاظت

 .دنمو دهستفاا( ستداردو) هندرو باال نگیاها از

 

 یگیر نتیجه

 راشما او) «فیها ستعمرکما و رض،الا من کمءنشاا هو»: میفرماید دهوی  رهسو 11ی یهآ ،کریم آنقر در نداوخد

 محیط با رگازناسای های زسانساختما با ما که ستا حالی در ینا ،(انرآ کنید دباآ پس د،کر ءنشاا مینز از

 . ستا ننساا گریبانگیر وزمرا آن قباعو که شتدا توجه باید وسانیمرمی قتل به را مینز یستز

 :جمله از ختصاصیا و عمومی یها قابلیت شتندا با سبز مبا

 ( دشو تصفیه نداتو می رغبا و دگر ذرات% 10 تا) اهو کیفیت دبهبو -

 شهر در طبیعی تبخیر طریق از بیشتر طوبتر و تر لمعتدی اهو دیجاا -

  هکشیز قـطری از ساالنه رشبا صددر 111 تا 01ی آور جمع -

 ی شهری یباز مناظر دیجاا -

  بفاضال مدیریتیی ها هشیو به زنیا کاهش -

 سرمایشی و یــگرمایشی اــه هــهزینی ژرــنا فرــمص اهشــک -

  ییزا لشتغاا و ییاغذ ادمو تولید -

 میدمر کترمشا یشافزا -
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 در وی زسا نساختما در ییاجرا لعملراستود یک رتصو به مختلفی هانماز در نمااتوی مدرآکا با ندامیتو

 ربتجا و هارهکارا سیربر از پس. بینجامدی زشهرسا وی رمعما بیشتر چه هری ارپاید به ودنامحد مانیز هگستر

ی  ههندد نتکا ضعیتو و یفیردی زسا نساختما هنحو در نهفته پتانسیل به توجه با و بطهرا ینا در جهانی مختلف

 مبا از دهستفاا با هامبای زسا هندز هیدا سدر می نظر به ان،تهر شهر نکال بر مترتبی تهدیدها و یستمحیطیز

 انتهر در اتمخاطر کاهش همچنین و یستمحیطیز انبحر حل در ندامیتو ،ستا جهانی حل راه یک که سبز

 ییاجرا در ردمو موثرترین ،لتهادو امقدا ؛شتدا توجه باید آن، دنکر عملیاتی رمنظو به و باشد مدرآکا و موثر

 مقد پیش لتهادو ابتدا ،سبزی فضا شکل ینا توسعهی ابر ،نیاد متما در. ستا نجهای هارکشو در سبز مبا نشد

 پی در و ندا دهکر دهستفاا سبزی فضا عنو ینا از لتیدوی ها نساختما در نخست مقد در که شکلی به ؛ندا دهبو

ی راشو. باشند شتهدا کترمشا مرا ینا در هم دممر تا نددهاکر لعماا شهرها دممری ابر تشویقیی سیاستها آن،

 کترمشا جلبی دقتصاای ها شاخص و تشویق تخدمای بها تعیین" انعنو بای امصوبه نیز انتهر شهر سالمیا

 .دارد "شهر درها  نساختما دهستفاا بالی فضاها و بدنه بر سبزی فضا توسعه و دیجاا در انندوشهر

 سبک و قلیما به توجه با آن اعنوا وی ژتکنولوی ابر هااردستاندا دیجاا د،شوی پیگیر جدیت با باید کهی ردمو

 .دنشو اجرا شهر دری اردستانداغیر و نامناسب حطر هر تا ستا انتهر شهر و انیرا رکشو در زسا و ساخت
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