
    بام سبز چیست؟

 

فراغت  شما زمانھای کوتاھی اوقات.ای را تصور کنید در باغی ھستید که متعلق به خودتان است  لحظه

تعطییالت آخر ھفته است و  یا.با چشم اندازی زیبا بگذرانیددارید و می خواھید لحظاتی را در محیطی سبز 

. یا دقایقی را در زیر آفتاب به مطالعه بپردازید . کنید  شما میخواھید ناھار را در کنار خانواده تان در باغ صرف

ا در نقطه ای از باغ شم.شھر است وشما می توانید مناظر شھر را از آن ببینید  باغ شما از باال مشرف به

جاری می  آبشار به پایین می ریزد و قطرات آب چون مروارید در فضا معلق می شود و به سوی استخر آب از

شما غذا را با  چند بوته میوه و گل در چند قدمی شما در باغچه ای زیبا کاشته شده است و.شود 

مایی زیبا و تجھیزات کامل پز با ن یک کباب. سبزیجات تازه ای که از باغچه خود چیده اید، میل خواھید کرد

است و عطر زندگی و طراوت ھمه جا را فرا گرفته  برای کباب کردن ھر نوع غذای دلخواه شما مھیا شده

ھستند و شما در کمال فراغت و آزادانه به انجام کارھای  بچه ھای شما در حال بازی در باغ.است

 .ھستید دلخواھتان مشغول

 

 

مخصوصا در این  اینطور نیست ؟.رویای زیبایی است

پناه بردن به آن  شھر پر از آلودگی و پر سر و صدا، داشتن چنین باغی و ھر از چند گاھی

ھمین محل  اکنون تصور کنید می توانستیددر. می تواند ثروتی بزرگ محسوب شود 

 ...باشید زندگیتان ،باغی را که وصفش کردیم در دسترستان داشته باشید و مالک آن

 



پرسید کجا و  البد می.جالب است بدانید امروزه این کار براحتی امکان پذیر است 

بوجود آمدن  با پیشرفت سریع تکنولوژی و.به زودی خواھید دانست .چگونه؟عجله نکنید

بیمارستان و ھر  وی بام ھر خانه ، آپارتمان ، ویال ، اداره، مدرسه،مواد جدید میتوان بر ر

 .کرد ساختمان دیگری یک باغ زیبا با گیاھان کوچک وبزرگ ایجاد

 

تابش آفتاب  به این ترتیب می توان ازفضای بال استفاده روی بام که ھمیشه در معرض

 ساعات این باغ ھا در.است ، با ھزینه ای اندک برای ایجاد باغ استفاده کرد 

استفاده ساکنین  مختلف شبانه روز میتوانند مورد

علت کمبود زمین و  با توجه به اینکه ایجاد و احداث فضای سبز در شھرھا به.قرار بگیرند

ساختمانھا و خیابان ھا  ،بسیارھزینه بر و گران است و اکثر زمینھا توسطقیمت باالی آن 

تسخیر شده توسط  اشغال شده است،با تبدیل بام ساختمان به باغ، می توان طبیعت

برای  سال است که در کشورھای پیشرفته ٣٠در حدود .آن بازگرداند  شھر را،به

 ی به مسئله ایجاد بامھایاز اثرات مخرب آلودگی ھوا،بطور بسیار جد   جلوگیری

سال اخیر به علت کشف مواد ترکیبی جدید و  ١٥در .،توجه میشود)بام ھای سبز(زندگی

شدن مراحل ساخت باغ بر روی بام ،این کار به یک صنعت پر رونق بدل شده است  ساده

بدانید ھر متر مربع فضای سبز، در سال حدود نیم کیلوگرم از آلودگی ھای  جالب است. 

 . را گرفته و تصفیه می نماید در ھوا معلق

 

اگر .کننده نیاز او به پناھگاه می باشد مسکن یکی از مھمترین ساخته ھای بشر و برطرف

ھوای پاکیزه و  –نیازھای دیگر او که نور خورشید  بتوان در شھرھا عالوه بر رفع این نیاز ،به

شکالت ناشی از داشت،می توان بسیاری از م سالمت جسم و روان ھستند ،توجه

گیاھان نقشی اساسی در . شھری زدود زندگی شھری و دور بودن از طبیعت را از زندگی

عالوه بر این آنھا نقش انکار ناپذیری . تصفیه ھوا و حفظ منابع و جلوگیری از سیالب دارند

آوردن گیاھان .شناسانه ایفا می کنند  در آرامش بخشی به انسان و ارضای حس زیبایی



ساکنین آن ساختمان   برای) مشاع(عمومی  یعنی ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمهبه بام 

    .باال می رود) از محیط یعنی احساس رضایت(به این ترتیب کیفیت زندگی .

 

سوال اینجاست . ھمراه آورده است  تکنولوژی، راحتی و آسایش را با زندگی ماشینی به

طبیعت را با استفاده از تکنولوژی  ل پیوند باکه چگونه میتوان نیازھای اصلی انسان، مث

است که تکنولوژی به ما پیشنھاد می  راھی) بامھای زندگی(برآورده کرد؟بامھای سبز یا 

از نظر فنی بسیار ساده و صد در  اما چگونه می توان یک بام سبز داشت ؟این کار.کند 

 . صد عملی است

 

ا بطور کلی و به اختصار برای شما شیوه احداث آن ر اکنون مشخصات بامھای سبز و

گیاھان ،گلھا و مسیرھای گردشی ایجاد شده است و  یک بام سبز از.توضیح خواھم داد 

این باغ . باغ و پرورش گیاھان دلخواھتان را می دھد به شما امکان گردش ،تماشا و نظاره

 : قسمت تشکیل شده است ٣از 

 

 

 

وجود  قسمت اول سقف ساختمان یا آن چیزی است که ھم اکنون بر بام ھمه ساختمانھا

احیانا  دارد و بر روی آن عایق ساختمان مثل ایزوگام یا ھر عایق دیگر کشیده شده است و

 . روی آن موزاییک نیز شده است

 

کننده است که سقف و عایق رطوبتی را از الیه  باغ بامھا یک الیه محافظت قسمت دوم

 . خاک و گیاھان جدا می کند



 

سوم خاک و کود و سیستم آبیاری باغ است که ھر کدام با دقت در محل خود  قسمت

 . قرار می گیرد

 


