
 

1 
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 چکیده
 

عنوان یکی از مشکالت   به یهرش یالبس یدهدپ محیطی، و معضالت زیست گبزر یگسترش شهرهابا 

های ناشی از آن  ثیر سیالب و خسارتأت  به تازگی تحتشهرهای مختلف ایران نیز  .باشد مهم مطرح می

 روند. و شبکه ناکارآمد زهکشی از دالیل اصلی این امر به شمار میبارندگی با شدت باال  که  قرار گرفته

راستا  یندر ا شود که میهای مختلف مدیریتی و ساختاری استفاده  از روشفع این مشکل برای ر

. بام سبز شود محسوب می ها آب روان  جهت کاهشمناسب  یراهکار ،سبزم همچون با یننو های یتکنولوژ

ترده مدیریت سیالب، استفاده از انواع گسکه با توجه به اهداف  باشد یشامل انواع متمرکز و گسترده م

از سامانه  یریگ با بهره یشهر یالبس یریتمد یراهکارهاارائه پژوهش  ینا هدف از. باشد آن معمول می

سازنده آن  یانواع بام سبز و اجزا محتوا، یلاز روش تحل با استفاده منظور ینا یبرا که است بام سبز

به تبیین تهران نمونه شهر  طییمح یالگوها یلو تحل یهو تجز یجهان یاتمطالعه تجرب باو  تحلیل گردیده

از  یریگ بام سبز با هدف بهره یساخت و اجرانتیجه آن که  .شده است پرداختههای اجرای آن  روش

  یژهو های یوهو ش ها یاستس یازمندها ن آب و کاهش روان یفاضالب شهر یستمس سازی ینهبه یایمزا

ولتی و غیردولتی مورد استفاده قرار گیرد های د تشویقی و تنبیهی است که بایستی توسط تمامی سازمان

از بام سبز گسترده  یستیبا یالببا احتمال خطر س یها حوزه دربارش  یبا توجه به الگوها ینهمچنو 

 توان در یموارد م یبام سبز متمرکز در برخ یاجرا یباال ینهاستفاده نمود. البته با توجه به هز

 .استفاده نمودنیز نوع بام  ینناطق گران از ادر مبا مساحت زیاد و نوساز  یها ساختمان

 

، شبکه فاضالب کالن شهریهای ساخت بام، سیاست  بام سبز گسترده، بام سبز متمرکز، روش سامانهها:  کلید واژه

  شهری، مدیریت سیالب شهری
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 مقدمه

گیری از  هایستی با بهربها و کمبود آب در کشور،  و با توجه به خشکسالی بودهخیز  سیل ییران سرزمینا

های رخ داده در کشور به دلیل تغییر شرایط  اغلب سیالب .مدیریت کردهای مختلف بخشی از آن را  روش

با  ییامروزه آشنا دهند. ، به شکل ناگهانی رخ میهای گیاهی های آبریز و از بین رفتن پوشش فیزیکی حوضه

 باشد یبرخوردار م یشهر یریتمد یها یستمدر س یاریبس یتو مقابله با آن از اهم یشهر یها یالبخطرات س

 یشهر یها یالبس مدیریت یت. اهم(۱۳۸۹ یروز،و بهروز پ یمحمدجواد ذوق یدل؛قو یامنبابک؛ آر ،)رازدار

با توجه به تغییر اقلیم صورت  است. یقابل تأمل و بررس یستز یطو مح یبافت شهر یبر رو یانبارآثار ز یلدل به

در  بینی و مقابله با سیالب صورت گیرد. پیامدهای وقوع سیالب باید اقدامات الزم جهت پیش گرفته در کشور و

ها، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و هالل احمر از جمله  این زمینه هواشناسی، شهرداری

ان خسارات و صدمات تو های متولی مدیریت سیالب هستند. با انجام اقدامات الزم و به موقع می دستگاه

آذربایجان در پی  ۹6عنوان مثال طبق آمار در سیل بهار  به محیطی را کاهش داد. اجتماعی، اقتصادی و زیست

هزار میلیارد ریال پیشگیری  ۱0اقدامات الزم از تلفات قابل توجه انسانی و خسارت های غیرقابل تصور در حد 

ب کاهش یا حذف خسارات اقتصادی و اجتماعی و زیست ترین هدف مهار سیال اساسی .(۱۳۹7)ایرنا،  شد

. قابل مهار هستندمهار سیالب  ای و مدیریتی سازه های روش بوده و بامحیطی )بویژه از نوع جانی و مالی( سیل 

های مهار سیالب شامل کاهش  روشهای مختلف در زمینه مدیریت سیالب در حوزه  به طور کلی پژوهش

 (۱)نمودار  باشد کاهش خسارات و ایجاد آمادگی برای تحمل خسارت می ،پذیری ، کاهش آسیبسیالب

  
 )نگارنده( های مهار سیالب روشبا تأکید بر های مختلف در زمینه مدیریت سیالب  پژوهشبندی  دسته -۱نمودار 

گیری از مزایای آنها در  بهره هدف از این پژوهش دستیابی به الگوهای استفاده از بام سبز در راستای

هاست. برای این منظور ابتدا انواع  گیری مناسب از آب باران در ساختمان راستای مدیریت سیالب شهری و بهره

در ساختمان خواهیم  های استفاده به بررسی روش ،های سبز تحلیل گردیده و متناسب با ویژگی انواع آن بام

 پرداخت.

 

 ها مواد و روش

 تجربیات جهانی بام سبز در راستای مدیریت سیالب پرداخته و به مطالعه و تحلیل هوهش بپژ یندر ا

پرداخت. با  یمگوناگون انواع بام سبز خواه یشهر تهران و ساختارهانمونه  یطیمح یالگوها یلو تحل یهتجز

و با تأکید بر  یبام سبز بر اساس الگوهای بوم یبام سبز، اصول طراح یو ساختارها یطیمح یالگوها یسهمقا

  خواهد شد. یلتحل مفاهیم مدیریت سیالب

 مدیریت و مهار سیالب

 

 کاهش خسارت

 

 کاهش آسیب پذیری

 

 کاهش سیالب

 ساختارهای سبز سبز بام مدیریت ساختار
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 بام سبز -۱

تواند زیر زمین،  ساختار بام سبز شامل فضای پوشیده از گیاه روی بام است. فضای پوشیده از گیاه می

های سبز گسترده و  روی زمین یا باالی سطح زمین باشد. دو نوع سیستم بام سبز وجود دارد که شامل بام

های زیاد، دامنه گیاهان قابل  ، هزینه های سبز متمرکز دارای وزن سنگین شود. بام سبز متمرکز می های بام

ها با توجه به نوع درختان و الزامات  کشت فراوان و ملزومات نگهداری بسیار هستند. عمق محیط کشت این بام

ا توجه به افزایش عمق خاک، انتخاب . ب(۱۳۸۸)کشتکار قالتی،  متر متغیر است میلی 2000تا  200ای، بین  سازه

 (. ۱آورند )شکل  وجود می تری به گیاهان تنوع بیشتری یافته و اکوسیستم پیچیده

 
 (۱۳۹0نعمتی، المللی فوکوکا، ژاپن ) بام سبز متمرکز؛ سالن بین -۱شکل 

ها از  ام. محیط کشت در این ب(2)شکل  های سبز گسترده وزن کم و هزینه نگهداری پایینی دارند بام

تا  50مخلوط شن، ماسه، آجر خرد شده، لیکا، کود گیاهی، مواد آلی و مقداری خاک تشکیل شده که عمق آن، 

 . (۱۳۸۸)کشتکار قالتی  میلیمتر است ۱50

 
 (۱۳۹0نعمتی، )بام سبز گسترده؛ مرکز هاینر، پیتزبرگ، پنسیلوانیا  -2شکل 

توانند از آن به عنوان حیاط تفریحی استفاده  د میبام سبز قابل دسترس، یک فضای باز است که افرا

های توقف و  های کاشت، راه عبور و مرور، محل ها شامل سطوح قابل کشت، جعبه نمایند. این دسته از بام

ها قابل دسترس هستند،  هاست. از آنجا که این بام های بازی و سایبان نشستن، تجهیزات آبرسانی، محل

باید رعایت گردد. این ملزومات شامل خروج اضطراری، روشنایی و نگهبانی است  تجهیزات و ملزومات ایمنی

 (. ۳)شکل 
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 (۱۳۹0نعمتی، )بام سبز قابل دسترسی  -۳شکل 

درصد بازدهی را کاهش داده و  ۳0تا  شود طراحیهای سبز گسترده اگر به صورت نامناسب  بامجزئیات 

 دهد. را نشان می بام سبز یاصل یاجزا 4شکل  .(Szewczyk, 2003)دهند  اجرای بام را افزایش می  هزینه

 
 (Szewczyk, 2003)اجزای اصلی بام سبز  -4شکل 

 (.5)شکل  های متمرکز و گسترده یکسان است های سبز در بام اجزای اصلی تشکیل دهنده بام

 
 (Szewczyk, 2003)های سبز متمرکز و گسترده  بام -5شکل 
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 های سبز اممدیریت سیالب از طریق ب -2

که  شوند می فیزیکیمحیطی و  منافع اقتصادی، زیستهای سبز در مقیاس کالن شامل  مزایای اصلی بام

نشان داده شده است و همانطور که پیداست یکی از مزایای آن مربوط به سیستم  2خالصه آن در نمودار 

 شود. مدیریت سیالب می

 
 بز )نگارنده(مزایای استفاده از انواع بام س -2نمودار 

باشد. این  ناپذیر می ها از سطوح نفوذ  ها و پارکینگ ها، دیوارها، جاده روها، بام فضاهای شهری شامل پیاده

زهکشی شهری  های سیستم    آوری و هدایت آب، صرفاً به درون جویبارها، فاضالب و کانال عامل موجب جمع

 دهد. نشان می آب انیبر سرعت جررا بام سبز  ریثأت ۳گردد. نمودار  می

 
 (Dunnett and Kingsbury, 2004)تأثیر بام سبز بر سرعت جریان آب  -۳نمودار 

 ۱جدول دهند.  میدرصد کاهش  ۹0درصد تا  70های سبز بارهای اضافی سامانه فاضالب شهری را از  بام

 دهد. را نشان می گسترده آب باران توسط انواع بام سبز یرهذخ یزانم

 )نگارنده( ذخیره آب باران توسط انواع بام سبز میزان -۱جدول 

 آب باران آوری  ذخیره و جمع نوع بام

 درصد 50تا  40 سانتی متر 4تا  2عمق 

 درصد 60تا  سانتی متر ۱5تا  ۱0عمق 

 اصالح شبکه فاضالب شهری مدیریت سیالب

 بهره گیری از آب باران



 

6 

 های اجرای بام سبز در سطح کالن ؛ سیاستتجربیات جهانی -۳

 شناخته فاضالب و آب مدیریت برای عملی حلراه بهترین عنوان به سبز های بام ۱شهر پرتلند، اورگندر 

 (.2جدول ) های مختلف برای توسعه آن استفاده شده است و در این راستا از سیاست شده

 (۱۳۹۹ابوالقاسمی، )سازی سیستم فاضالب  ساخت بام سبز شهر پرتلند با هدف بهینه سیاست اجرایی -2جدول 

 جزئیات سیاست

 های سبز درصد به بام 70مساحت حداقل  های جدید ساختمان

 جایگزینی بام سبز های موجود و قدیمی ساختمان

 فاضالب کاهش مالیات

تجاری و 

 صنعتی

درصد پوشش 70

  بام

درصد  ۳5

 کاهش مالیات

 مسکونی
براساس میزان 

 سطح اشتغال

امکان تراکم 

 سازی

 ش و نمایش های آزمای ها و سایت ها، کارگاه نمایشگاه مشاوره و آموزش 

های سطحی و افزایش فضای سبز از  های سبز برای مدیریت آب پوشش استفاده از 2مونستردر همچنین 

 .(۳شد )جدول  های سطحی و فاضالب شهر پیگیری طریق سیاست پرداخت مالیات آب

 (۱۳۹۹قاسمی، ابوال) های سطحی و افزایش فضای سبز برای مدیریت آب تحلیل ساخت بام سبز شهر مونستر -۳جدول  

 گرفتهدر دستور کار قرار  آنگیری از همه منافع  بهره در راستایشهر تورنتو استفاده از بام سبز را در 

 (.4)جدول  است

 (۱۳۹۹ابوالقاسمی، )های سبز  گیری از همه منافع پوشش بهرهدر راستای  تحلیل ساخت بام سبز شهر تورنتو -4جدول 

 هدف سیاست

 افزایش سطح فضای سبز ای عمومی ه درصد سبز ساختمان 70تا  50پوشش
 تکنیکی و طراحی سبز های شهرداری: مرجع و آموزش شهروندان سقف ساختمان۳

 مالحظات فنی ساخت و نگهداری سایت کارگاههای آموزشی و معرفی سازندگان: کمپی آموزشی و وب

مطالعات 

 دانشگاهی

  ها ها و کنفرانس جایزه
 و منافع  های اجرا هزینهمحاسبه و ه مطالع

 گسترده ضوابط اجرای بام سبز
 مدلسازی

 و محاسبه لیتحل

 

                                                   
1
 Portland, Oregon 

2
 Münster 

 

 هدف جزئیات سیاست عامل

 شهرداری
های سطحی و  پرداخت مالیات آب

 فاضالب شهر

 یقبض مالیاتی  با توجه به مقدار نفوذپذیر

 سطح ملک

های  درصد کاهش مالیات برای بام ۸0

 سبز 

 های مالی مستقیم کمک برنامه انگیزشی  دولت
افزایش فضای سبز و کاهش اثرات منفی 

 محیطیزیست
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 ها آب ؛ سیاست اجرای بام سبز مطابق الگوی روانشهر تهران تجربه -4

 یها آب و ورود روان جنوبی -شمالی یها حوضه دجوو ،ناپذیرذنفو حسطو یشافزا به دلیل انتهر شهر

 هکشیز سیستم ردنخو هم به .دارد باالیی یخیز سیل پتانسیل ،قشرو  لشما یها نکوهستادر  رشبااز  ناشی

 یچون شبکه ارتباط شهر و افزوده یشهر یها بسیال تشد بر ،ها حطراز  برخی ایجرا لیلد به انتهر شهر

بر  یادیز یها نهیاست اما هز یمحل اگرچه البیو صدمات س شده جادیا یعیطب یبدون توجه به جهت زهکش

 دهد. بندی خطر سیل در تهران را نشان می نقشه پهنه 6شکل . (۱۳۸۸)قهرودی تالی،  کرده است لیتحم شهر

 
 (۱۳۹2نقشه پهنه بندی خطر سیل در تهران )صالحی و همکاران،  -6شکل 

 دهد. را نشان می در مناطق تهران البیمقدار خطر س لیتحل 4نمودار 

 احتمال مناطق

 

 ۱ ۳و  ۱

 2 ۱4و  ۱2و  7

 ۳ 6و  5و  2

 ۳ ۱۳و  ۸و  4

 4 ۱۱و  ۱0و  ۹

 5 20و  ۱6و  ۱5

 6 ۱۹و  ۱۸و  ۱7

 7 22و  2۱

 (۱۳۹۹ابوالقاسمی، تحلیل مقدار خطر سیالب در مناطق تهران ) -4نمودار 

مناطق شمال و شرق ، استفاده از بام سبز در ها آب ها و روان و الگوی مسیل با توجه به جهت شیب تهران

 .ستدر اولویت اتهران 



 

8 

 نتایج و بحث

سازی سیستم فاضالب شهری و  گیری از مزایای بهینه ساخت و اجرای بام سبز در شهرها با هدف بهره

از  یریگ بهره یجهان یاتتجرب 5ای است که جدول  های ویژه ها و شیوه ها نیازمند سیاست آب کاهش روان

 دهد. می را نشان یسامانه فاضالب شهر سازی ینهبام سبز در جهت به یایمزا

 (۱۳۹۹ابوالقاسمی، ) یسامانه فاضالب شهر سازی ینهبام سبز در جهت به یایاز مزا یریگ بهره یجهان یاتتجرب -5جدول 

 هدف سیاست محدوده عامل نمونه

 شهرداری  پرتلند
 های جدید و قدیمیساختمان

 درصد  70مساحت حداقل 

 کاهش مالیات فاضالب

 تراکم بر اساس سطح اشتغال

سازی سیستم بهینه 

 فاضالب

 مونستر
های سطحی  مدیریت آب قبض مالیاتی   های سطحی مالیات آب شهرداری

 های مالی مستقیم کمک برنامه انگیزشی  دولت و افزایش فضای سبز

 تورنتو
 شهرداری

 برنامه تشویقی های عمومی جدیدساختمان
افزایش سرانه فضای 

 سبز
 آموزش مرجع و های شهرداری سقف ساختمان

  ،بر روی ساختمان موجود مدلسازیو  ،های اجرایی هزینهمحاسبه  دانشگاه 

 توکیو
دولت و 

 مردم

درصد سطح بام سبز و  20الزام  متر مربع ۱000تر از  خصوصی بزرگ  ساختمان

 دالر 2000یا جریمه ساالنه مبلغ 
 توکیوی سبز  برنامه

 متر مربع 250ساختمان عمومی بیش از 

های با احتمال خطر سیالب  مچنین در مورد سیاست اجرای بام سبز با توجه به الگوهای بارش و حوزهه

بز متمرکز در برخی موارد بایستی از بام سبز گسترده استفاده نمود. البته با توجه به هزینه باالی اجرای بام س

 (.5نمود )نمودار  مناطق گران از این نوع بام استفادهو های نوساز  ساختمان توان در می

  نوع بام مناطق

 

 گسترده و متمرکز 6و  5و  2و  ۳و  ۱

 گسترده با سطح زیاد ۱4و  ۱۳و  ۱2و  ۱۱و  ۱0و  ۹و  ۸و 7و  4

 گسترده با سطح متوسط 20و  ۱۹و  ۱۸و  ۱7و  ۱6و  ۱5

 گسترده با سطح کم 22و  2۱

 )نگارنده( انتهر مناطقدر  بز گستردهتحلیل اولویت استفاده از انواع بام س -۱2-4نمودار 

 

 نتیجه گیری

و کااهش   یفاضاالب شاهر   یساتم س ساازی  ینهبه یایاز مزا یریگ بام سبز با هدف بهره یساخت و اجرا

 یهاا  ساازمان  یتوسط تمام یستیاست که با یهیو تنب یقیتشو  یژهو های یوهو ش ها یاستس یازمندها ن آب روان

با احتماال خطار    یها بارش در حوزه یبا توجه به الگوها ینو همچن یرده قرار گمورد استفاد یردولتیو غ یدولت

 یبام سبز متمرکز در برخا  یاجرا یباال ینهاز بام سبز گسترده استفاده نمود. البته با توجه به هز یستیبا یالبس

در کناار باام سابز     زیا نوع باام ن  ینو در مناطق گران از ا یادنوساز با مساحت ز یها در ساختمان توان یموارد م

 استفاده نمود. گسترده
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 منابع فارسی

نامه  یانپا؛ یطیمح های یتو قابل یبام سبز در تهران بر اساس الگوهای بوم یطراح؛ ۱۳۹۹، ابولقاسمی، محمدرضا -

 .؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوریارشد معمار یکارشناس

 یناول ی،شهر یها یالبوقوع س یلآثار و دال ؛۱۳۸۹ یروز،ز پو بهرو یمحمدجواد ذوق یدل؛قو یامنبابک؛ آر ،رازدار -

 .تهران ی،شهر یالبهایس یریتمد یکنفرانس مل

 یشهر یالبخطر س یپهنه بند؛ ۱۳۹2، ییآقابابا یمحمدتق و ، محمدرضا فرزاد بهتاشیعیرف یوسف ؛یلاسماع ،یصالح -

 .67 یاپیپ ی،شناس یطفصلنامه مح؛ : تهران(یمورد )مطالعه یفاز یسلسله مراتب یلتحل یندو فرا GISبا استفاده از 

، : شمال شرق تهران(یدرکالن شهرها )مطالعه مورد یشهر یالبس یکپارچهکاربرد مدل ؛ ۱۳۸۸، یژهمن ،یتال یقهرود -

 .۱67-۱7۸ نمستاو ز پاییز ای؛منطقه ییزربرنامهو  فیااجغرمجله 

بام سبز  یک ی)مورد مطالعه: طراح یبوم یطبام سبز متناسب با شرا یمطالعه و طراح ؛۱۳۸۸ ،احمدرضا ی،کشتکار قالت -

 .یارشد معمار ینامه کارشناس یانمدرس: پا یتدانشگاه ترب (؛در شهر تهران

 یارهایتوسعه سامانه بام سبز بر اساس مع؛ ۱۳۸۹ ،یزجید یسجاد ناز و یانصار یمجتب ؛، احمدرضایکشتکار قالت -

 .6، شماره 4سال  شهر، یتهو هینشر ؛یراندر ا یدارتوسعه پا

نامه  یان: پایرازدانشگاه ش ،یراندر ا یدارپا یطراح یشبردسبز در پ یها بام یگاهجا یبررس ،۱۳۹0 ،یعل ی،نعمت -

 .یارشد معمار یکارشناس

 :؛ خبرگذاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، قابل دسترس درمدیریت و مهار سیالب؛ ۱۳۹7نقیان، محمد؛  -

https://www.irna.ir/news/82928312/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%88-

%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A8 
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