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 چكيده
 بهبود علتارزش افزوده باالي زمين و پايين بودن مساحت فضاي سبز باعث شده است تا استفاده از فناوري بام سبز در كالنشهرهاي ايران به 

 در حد ايده بيشتر كاركردهاي بالقوه قابل توجه آن با وجودسفانه اين طرح أمت. ينه مناسبي به نظر برسدهاي شهري گز و پايداري كيفيت محيط
هاي   سعي در شناسايي چالشتكنيك تحليل سلسله مراتبي  ازاستفاده و با پژوهش به صورت پيمايشياين . مانده استدر مديريت شهري باقي

 توسعةابتدا با بررسي منابع و تجربيات مختلف در زمينه در اين راستا . هاي محلي را دارد ورتهاي سبز در ايران بنابر ضر عدم گسترش بام
وال قرار گرفت كه حاصل آن تعيين شش محور ئ بام سبز مورد ستوسعة متخصصان مربوط، ابعاد اصلي عدم آرايهاي سبز و استفاده از  بام

 راهبردها نهايي اولويت ، خاص با تلفيق نتايج و .شد ارزيابي راهبردها، و يارهامع اولويت و ارجحيت به نسبت متخصصان آراي. اصلي بود
هاي انرژي،  عنوان راهكار زيست محيطي، ارزان بودن حامل ههاي متفاوت استقرار، عدم نگرش ب هزينه چونموانعي  مقوله اين در .دست آمد هب

 نهايت خألدر  عدم سازگاري به لحاظ هنجاري، نبود صنعت بومي بام سبز و  فقدان ضوابط مدون دستوري،،همچنين در طيف ميانيوجود دارد 
يي با توجيه اقتصادي و نبود شناخت ذهني و عيني از مزاياي بام سبز در ذهن طرحهاهاي كاربردي در اين زمينه، در كنار نبود  پژوهش

پيشنهادي استفاده  راهبرد. شود هاي سبز محسوب مي  بامتوسعةاه هاي الويتي معيارها و راهبردهاي اجرايي بر سر ر شهروندان از جمله خط مشي
 اين هاي هاي شهري در كنار ساير مزيت  ارتقاء كيفي محيطبرايهاي سبز در سطح كشورهاي پيشرو  گيري از بام از تجربيات موفق در بهره
  .سازي براي حضور بخش خصوصي است  بخش دولتي و بسترتكنولوژي سبز با استفاده از

  
   كليد واژه

   كيفيت محيط، تحليل سلسله مراتبييبام سبز شهري، اكوسيستم شهري، ارتقا

  سرآغاز
 آن بخـصوص در   منطقـي  فضاي سبز شـهري و توزيـع         توسعة

 ،ساخت و ساز شهري باشـد      اي كه متناسب با    به گونه  مراكز شهرها، 
از آنجا   .دشو  هاي معاصر تلقي مي     كالنشهر ةهاي عمد  يكي از چالش  

ـ   ضاهاي بـاز و سـبز شـهري، اغلـب فاقـد ارزشـهاي مـستقيم                كه ف
سازهايي كه در كوتـاه      رسند، گسترش ساخت و    اقتصادي به نظر مي   

هاي محلي و بخش     گذاري حكومت   را در سرمايه   سود بيشتري مدت  
 باال رفـتن ميـزان اسـتفاده از زمـين در            موجبدولتي خواهد داشت،    

گـسترش فـضاهاي    خدمت منافع اقتصادي كوتاه مدت شده است و         
هـا، از حمايـت مـالي        سبز شهري در مقايسه با ساير سرمايه گـذاري        

 يافتـه و در     توسـعة اين معضل در كشورهاي     . كمتري برخوردار است  

 در مراكز شهرها وجـود دارد امـا در          ويژه ب ،هتوسعكشورهاي در حال    
 گردانندگان شهري به    ة، به دليل توجه ويژ    هتوسعهاي در حال     كشور

تعهـدات  . تـري دارد   تصادي در كوتاه مدت، حضور پـر رنـگ        منافع اق 
هـا و منـشورهاي زيـست         يافته بـه موافقـت نامـه       توسعةكشورهاي  

تري به مسائل    محيطي، همچنين فشار افكار عمومي كه ديد آگاهانه       
هاي نـو    حل اي براي شناسايي راه    زيست محيطي دارند، ايجاد انگيزه    

هـا و    سازمان پارك (  است  فضاي سبز شهري شده    توسعة در راستاي 
دهنـدگان   توسعهاز سوي ديگر    ). ۱۳۸۹فضاي سبز شهرداري تهران،     

هـا و   بخش خصوصي نيز در بخش ساخت وساز براي كاهش هزينـه   
دست آوردن سود بيشتر در سـاخت بناهـا، درصـد اختـصاصي بـه                هب

. افزاينـد  هاي مختلف به زيربناي كل بنا مي       فضاهاي سبز را به شيوه    
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۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۹۰  
 بـه   چنينبه لحاظ بنا و هم    ( تراكم باال    ة در نواحي با درج    اين مطلب 

و در ايـن ميـان احـداث        . تـر اسـت    پررنگ)  حجم عبور و مرور    دليل
ها و بناهاي مسكوني با منظر طبيعي سبز در مقياس وسـيع بـا             پارك

رسـد   هاي بزرگ غيرممكن به نظر مي       پرشتاب شهر  توسعةاين روند   
)Kralli, et al ., 1996(.   

   مسئلهبيان
هـاي نـو معمـاري و شـهر سـازي و             بام سبز يكـي از رويكـرد      

 منظـور  بـه تـوان   كه از آن مـي   پايدار استتوسعةبرخاسته از مفاهيم   
 توسـعة  فضاي سبز، ارتقاي كيفيـت محـيط زيـست و      ةافزايش سران 

تواند به عنـوان     ها مي   كاربردي از بام   ةاستفاد. پايدار شهري بهره برد   
سـازمان   (هاي شهري قلمداد شـود     هينه از زمين  برداري ب  امكان بهره 

هـاي سـبز بـا       بـام  ).۱۳۸۹ها و فضاي سبز شهرداري تهـران،         پارك
 كاشت گياه در پشت     فناوري و يا    ،عناويني چون باغباني در پشت بام     

هاي زنده و يا زيست بام يا بام باغ شناخته مي شوند بام سبز               بام، بام 
 زيـست  توانـايي  كـه  )LID, 2007(در واقع اكوسيستمي زنده بـوده  

ورتـر و   ده و آن را بهـره كـر مطلوبي را براي محـيط شـهري فـراهم     
هاي  بام  ديگر به عبارتي).۱۳۸۵ انصاري، كشتكار،( سازد پايدارتر مي

سبز شهري با بهبود كيفيت هوا، كـاهش حجـم فاضـالب سـطحي،      
 جزاير حرارتي شهري، برقراري تعادل حرارتي در محـيط          ثارآكاهش  

لي و خارجي بنا، خلق زيستگاه طبيعي، تنـوع زيـستي و افـزايش              داخ
گـام مثبتـي در جهـت بهبـود      طول عمر بهره برداري از عـايق بـام،  

وفور سطوح   هاي شهري به  هدر سكونتگا . استكيفيت محيط شهري    
شود، كه امكان نفوذ آب را        يا آسفالت ديده مي    ،پوشانده شده با بتون   

  . دهند به خاك نمي
ها انرژي حاصل از نور خورشيد  ها و سنگ فرش  بامسطوح سياه

هـاي   در اين راستا بـام    . كنند را جذب، انباشت و در شب منعكس مي       
 آن پي در و محلي اكوسيستم در ها ساختمان منفي آثار توانند سبز مي
 انـرژي  جريـان  تغييرات در دهند و  كاهش را بناها در انرژي مصرف

 ,Dunnett and Kingsbury(ند داشته باش ينمع نقشي ها ساختمان

 متـراكم  توسـعة  آثار كاهش با سبز هاي بامديگر  به عبارتي   ). 2004
رسانند  مي ياري جايگزين گياهي پوشش احياء به مسكوني، و تجاري

)Van, et al ., 2005 .(ةدر جدول شمار )هاي   به بخشي از مزيت)۱
 هاي بام ينهپيش .هاي سبز شهري پرداخته شده است      گيري از بام   بهره
 در روم امپراطوري در بابل و  معلق باغهاي به عمودي باغهاي و سبز

 ,Farrar)گـردد   مـي  بـر  شهري مناطق در جمعيتي فشار به واكنش

 هـاي  سـاختمان  بـاالي  بـر  را درختـان  همچنـين  هـا   رومي .(1996
دادنـد   مـي  قـرار  هـادرين  و آگوسـتوس  هـاي  مقبره قبيل از حكومتي

(Pieper, 1987).  

 هاي سبز شهري گيري از بام هاي بهره مزيت): ۱(شمارة دول ج
  ها مزيت  ابعاد

 حفظ گوناگوني زيستي و خلق زيستگاه  بوم شناختي
   زيستي شهري- بهبود كيفيت بوم شناختي

  
  اقليمي

 تعديل اثر جزاير حرارتي شهر
 كنندگي اثر خنك

  كاهش اثر باد سرد و عايق گرمايي
  
  

  كيفيت محيط زيست شهري

 )پااليش ذرات معلق در هوا(بود كيفيت هوا به
 تبادل اكسيژن و دي اكسيد كربن

 )عايق صدا(كاهش سر و صدا 
 )حفظ فاضالب هاي سطحي(كاهش حجم رواناب حاصل از بارندگي 

 افزايش كيفيت آب و ممانعت از آلودگي آن
  %)۹۹تا (كاهش اثر تشعشع الكترومغناطيسي 

  
  

   فرهنگي-اقتصادي

 )خنك كنندگي در تابستان( هويه مصنوعيكاهش هزينه ت
 برداري از عايق پشت بام افزايش طول عمر بهره

 تفريح و سالمتي
 افزايش حس تعلق به مكان

 )پوشش عايقي در زمستان( صرفه جويي در انرژي
  خلق فضاي سبز مضاعف

 )Peck & Callaghan, 1999(:منبع



  
  
  
  

 ۹۱  ...هاي سبز در ايران بر پاية بررسي عوامل محدودكنندة توسعة بام

 چمن از اي اليه با را هايشان خانه هاي بام و ديوارها ها وايكينگ
 بـراي  مواقـع  از بعـضي  در و كردند، مي محافظت باران و باد برابر در

 ,Donnelly)كردنـد   مـي  اسـتفاده  دريـايي  هـاي  جلبك از بام عايق

نيز باغهاي تراس مانند شـيب دار و    رنسانسةدر طول دور .(1992
  ). Gorse, 1983(هاي سبز در شهر جنوا رايج بود  بام

 ميالدي باغهـاي وارونـه در كـرملين بـسيار       ۱۷در روسيه قرن    
تفليس و دوشـنبه   ها را در تاشكند،  خانه ۲۰مورد توجه بود و در قرن       

هاي سبز و باغهـاي عمـودي        امبو حتي در فرودگاه سنت پترزبورگ       
  . (Titova, 1990)دادند  زينت مي

هـاي   بسياري از تفكرات طراحي دوران معاصر مـديون انديـشه         
انك لويد رايت اسـت كـه از اولـين مـدافعان مـدرن         لوكوربوزيه و فر  

. استفاده از بام يـا بـالكن بـه عنـوان فـضاي سـبز كـاربردي بودنـد                  
؛ استفاده كـرد    بود كه سقف سبز را     ۲۱لوكوربوزيه اولين فرد در قرن      

وي پنج اصل را براي ساختمان مدرن معرفي كرد كه بام سبز و بـاغ         
 همچنين نـواحي شـهري را       بام يكي از اين اصول پنجگانه بود؛ وي       

بيني  پيش هاي قائمي قرار گرفته بود     هايي كه بر روي آنها بام      با جاده 
   ردك مي

ـ ۱هاي سـبز را در بـاغ ميـدوي شـيكاگو       رايت بام   ختمـي  ة، خان
، مـسافرخانه نعـل اسـبي بـه كـار         ۴ آبشار ة، خان ۳ چيني ة، خان ۲درختي

 روشـني سبز ب هاي   بام. چند نمونه از اين پروژهاست     فقطگيرد كه    مي
آمريكايي است كه به محو رشد     Prairieپيامد طبيعي مكتب فلسفي     

  . ورزد كيد ميأساختمان ها در چشم انداز و ارگانيك بودن آن ت
از اوايل دهه شصت قرن بيستم بـا مـورد توجـه قـرار گـرفتن                

هاي زيـست محيطـي    كيفيت محيط زيست در بافت شهري و چالش  
 ةق مركزي شـهر، ظهـور پديـد       شهرهاي بزرگ به خصوص در مناط     

هـاي    گرمايي شهر و بحران انرژي موج جديد رويكرد بـه بـام       ةجزير
سازمان ( سبز در مفهوم جديد و امروزيشان از اروپاي شمالي آغاز شد          

 در  بـه دنبـال آن     ).۱۳۸۹: ها و فضاي سـبز شـهرداري تهـران         پارك
هـاي   هـاي اروپـائي، بـام      آلمان، فرانسه، نروژ، سوئيس و ديگر دولت      

اي  سبز در صنعت ساخت و ساز بـه سـيماي معمـول پذيرفتـه شـده               
 & Peck(د شـ تبديل شد و سيماي مقبولي از منظر شـهري تلقـي   

Callaghan, 1999( .  
هـاي سـبز در       هشتاد شاهد گـسترش كمـي بـام        ةدر آلمان ده  

 ۲۰ الـي    ۱۵ آن به    ةمقياس شهري هستيم، به نحوي كه رشد ساالن       
 ده ميليون متر مربع بـام سـبز در   ۱۹۹۶ل  در سافقط. رسد درصد مي 

سهم زيادي از ايـن رشـد رو بـه افـزايش مـديون         . آلمان احداث شد  

هـاي شـهرداري     تصويب شده توسط دولت و تخصيص يارانـه       انونق
 ۷۵ بـيش از  ۲۰۰۶ ؛ طبـق آمـار سـال     ۵براي احداث بـام سـبز بـود       
هاي سبز و گسترش كمـي آن در سـطح           شهرداري اروپايي براي بام   

هاي سـبز در آن شـهرها بـه      و اجراي بام   رندهري برنامه مدوني دا   ش
هـا و فـضاي    سازمان پارك(صورت دستورالعمل اجرايي درآمده است    

  ). ۱۳۸۹سبز شهرداري تهران، 
هـاي مـسكوني و      اتريش بام سبز براي ساختمان     ۶در شهر لينز  

در .  متر مربع اجباري شـده اسـت       ۱۰۰تجاري با سطح بام بزرگتر از       
كـه   يا ژاپن و به خصوص توكيو پيشگام اين مقوله است، تا جـايي            آس

 قانوني در توكيو وضع شد كه بر اساس آن سـاختمان           ۲۰۰۱در سال   
 درصـد از    ۲۰كـم     متر مربع بايد دست    ۱۰۰۰هاي داراي بام بيش از      

  . مساحت بام خود را به فضاي سبز اختصاص دهند
 ۱۲۰۰ن قانون  سال با اي   ۱۵مسئوالن اين شهر قصد دارند طي       

 اما با سرعت فعلي ايـن كـار         ،ها ايجاد كنند   هكتار فضاي سبز در بام    
 حتـي در    .)۱۳۸۶شـرقي، محتـشمي،     (  سال انجام شـود    ۱۲شايد در   

 در پكن ترغيـب     ويژهها ب  ها سبز در باالي ساختمان     چين توجه به بام   
ريزي جـامع شـهر سـبز      و ديگران در مقاله برنامه  ۷شود؛ فنگ لي   مي
كند كه بـه      موردي پكن تالش مي    ة اصول اكولوژيك مطالع   اساسبر

وال كه چگونه طـرح شـهر سـبز را در سـطح ناحيـه و واحـد       ئاين س 
همسايگي در شهر براي رسيدن بـه پايـداري بيـشتر در بلنـد مـدت                

 در سطح واحـد همـسايگي،       ارتباط پاسخ گويد و در اين       ،ايجاد كنيم 
هـا و    هـا، جـاده    دخانـه هاي سبز كنـار رو     گسترش و اتصاالت كمربند   

هاي سـبز عمـودي گـسترش يافتـه در بـاالي نـواحي        ها و بام  پارك
   .)Li & others, 2005( كند ساخته شده را پيشنهاد مي

 تاريخي استفاده از خشت و گـل       ةدر ايران نيز با توجه به پيشين      
در معماري ايران، پوشش خزه و گلسنگ و انواع گياهان علفـي روي    

ق مختلف كشور چون آذربايجان، گيالن و مازندران،  بام بناهاي مناط  
شـده اسـت كـه      مـي استفادههاي كوهستاني و روستاها   هاي خانه  بام

هاي  هاي روستاي ماسوله است كه در آن بام خانه    نمونه بارز آن خانه   
اگرچـه  . كننـد  هـاي بـااليي عمـل مـي        تر به عنوان حياط خانه     ينيپا

 معمول و تـا حـدي   ءتبديل به جزي يهاي سبز در كشورهاي اروپا     بام
ها شده و در كشورهاي آسياي شرقي و آمريكـاي           ضروري ساختمان 

اند، در   شمالي هم به عنوان عنصري جديد و درحال رشد پديدار شده          
بسياري از كشورها همانند كشور ما همچنـان عنـصري ناشـناخته و             

در كشور ما اگرچه در گذشته شـاهد انجـام         . شود غريب محسوب مي  



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۹۲  
 توسـعه اما به طـور مـستمر       انجام گرفته   رخي پروژها در اين زمينه      ب

  ). ۱۳۸۵انصاري، كشتكار،(نيافته است 
ــاي آن     ــام نم ــه در تم ــد ك ــهرك امي ــه ش ــران مجموع در ته

هـا و گياهـان متنـوعي        هاي نواري شكلي كه در آن درختچه       گلجاي
-همچنين ساختمان آ. كاشته و نگهداري مي شود، ساخته شده است 

اگرچه در . اند هايي از اين دسته  برج مسكوني نياوران نمونه    و پ-اس
طراحـي و ايجـاد     مـشكل اصـلي     هاي ذكر شده شهر تهـران،        نمونه

فضاي سبز با نقش تزئيني و غيرساختاري آن است تا ايجـاد فـضاي      
هـاي سـبز     گسترش بام  منظور  بهسبز پايدار در سطح محله و الگويي        

  ). ۱۳۸۶شرقي، محتشمي،(
ــوي د ــين در     ازس ــاالي زم ــزوده ب ــل ارزش اف ــه دلي ــر ب يگ

شهرهاي ايران و بويژه تهران و به تبع آن رشد عمودي شـهر،              كالن
المللـي   ين بودن مساحت فضاي سبز با توجه به استانداردهاي بين         يپا

و توزيع نامناسب آن در سطح محله، استفاده از فناوري بام سـبز بـر               
ـ  هاي كالنشهرهاي ايران و بويژه       روي بام   مناسـبي بـه     ةتهران گزين
  . رسد نظر مي

 مقـررات ملـي سـاختمان در خـصوص        ۱۹با توجه بـه مبحـث       
ـ    جويي در مـصرف انـرژي و مزايـاي بـام           صرفه  ةهـاي سـبز در زمين
توانـد در راسـتاي    هـا مـي   جـويي در انـرژي، سـبز كـردن بـام         صرفه

همچنين با توجه به    . هاي ساختمان سازي ملي نيز عمل كند       سياست
، محوري به نام دولـت سـبز تعيـين و          توسعةر برنامه چهارم    كه د  اين

جويي انرژي و ايجاد فرهنگ زيست محيطي و غيـره در            بحث صرفه 
هـا در كالنـشهرهاي كـشور        آن مطرح شده است، سـبز كـردن بـام         

سازي براي رسيدن به اهـداف دولـت سـبز           تواند در خدمت زمينه    مي
 ).۱۳۸۹اري تهران، ها و فضاي سبز شهرد سازمان پارك(تلقي شود 

 مواد و روش بررسي
كه بام سبز شهري داراي ابعاد متنوعي است كـه       با توجه به اين   

ثير متقابل با يكديگرند، اسـتفاده از روش تحليـل چنـد هـدفي              أدر ت 
رسـد، زيـرا ايـن تكنيـك،         اي مناسب به نظر مـي      لهئبراي چنين مس  

ـ   ئلفرايند مدل كردن يك مس     ضاد را در ه با اهداف متفـاوت و گـاه مت
همچنين بـه مـا ايـن امكـان را           .كند قالبي سلسله مراتبي فراهم مي    

 له مورد نظر را بررسي    ئدهد تا بتوانيم معيارهاي كمي و كيفي مس        مي
  . مكني

گيـري   هـاي مختلـف را در تـصميم    اين فرايند تحليلـي، گزينـه    
دهد و امكان تحليل حساسيت را بـر روي معيارهـا و             مدنظر قرار مي  

ايــن فراينــد  .)۱۳۸۸اصــغرپور، ( آورد ارهــا بــه وجــود مــيزيــر معي

ها بـه شـيوه منطقـي اسـت      گيري ها و تصميم اي از قضاوت   مجموعه
روش تحليل چنـد هـدفي بـر اسـاس          ). ۱۳۸۸پور،   رصافي، زرآبادي (

ــي   ــا و ويژگ ــي معياره ــسله مراتب ــه سل ــه در   تجزي ــت ك ــايي اس ه
ها با هم آنهـا      يبه جاي بررسي همه ويژگ    . اند گيري وارد شده   تصميم

  . شوند  سلسله مراتبي مرتب مييدر ساختار
 هـدف اصـلي يعنـي       ،در قسمت باالي ساختار سلـسله مراتبـي       

هـاي    بام سبز وجـود دارد و در پـايين نيـز گزينـه     توسعةعوامل عدم   
هـا از  ازبا حركت در بين ايـن تر . شوند انتخابي هستند كه ارزيابي مي  

 )۱شمارة  شكل(را يافت   و زيرمعيارهايي معيارها   توان مي به پايين  باال
  ). ۱۳۸۸پور،  رصافي، زرآبادي(

 بام سبز به عنوان هدف      توسعةدر اين ساختار كلي عوامل عدم       
گيرد و ابعاد مرتبط با آن به عنوان معيـار در سـطح              در صدر قرار مي   

هـاي   بعدي و سپس راهبردهاي مـرتبط بـا آن، و در نهايـت گزينـه              
 بام سبز بايد مورد اصالح و بـازبيني قـرار     توسعة منظور  بهي كه   مؤثر

  .شود كيد ميأت گيرند،
  

  
 مراتبي سلسله ساختار شماتيك): ۱ ( شمارةشكل

  
هاي سبز   بامتوسعة ةبا بررسي منابع و تجربيات مختلف در زمين

بـه  ، ه   متخصـصان مربوطـ    آرايو بهبود كيفيت شهري و استفاده از        
وه هـاي سـبز در وجـ     گسترش بامابتدا عوامل عدم  ۸صورت پيمايشي 

 تعيين ابعـاد    برايمختلف سخت افزاري و نرم افزاري از كارشناسان         
وال قرار گرفـت كـه حاصـل آن         ئ بام سبز مورد س    توسعةاصلي عدم   

  .استهاي سبز   بامتوسعة ة محور اصلي است كه الزم۶تعيين 



  
  
  
  

 ۹۳  ...هاي سبز در ايران بر پاية بررسي عوامل محدودكنندة توسعة بام

هاي موجود در عـدم      بندي محورهاي اصلي، خأل     ولويتپس از ا  
ابتـدا ماتريـسهاي جداگانـه      . ش قرار گرفت  اوبام سبز مورد ك    توسعة

به مقايـسه دو    كارشناسان  براي هر كدام از محورها تهيه شد؛ سپس         
ـ به دوي هر كـدام از آنهـا در هـر زيـر گـروه پرداخت                بـه منظـور    . دن

 Expert از نـرم افـزار   AHP در هـر محـور بـا روش    بنـدي   ولويتا

Choice    بنـدي بـا روش    ويتدر مورد هر ال (استفاده شدAHP  نـرخ 
  ).ناسازگاري مورد بررسي قرار گرفته است

ها مشخص شـد     راهبرد اقدامات در هركدام از      بندي  ولويتاابتدا  
ال و  هگيـري بـر اسـاس سـنتز ايـد      و نتيجه) تلفيق(و سپس به سنتز    

ها   حساسيت كارايي كه حساسيت گزينه     تحليل  و  تجزيهترسيم نمودار   
دهـد،   يارهاي موجـود در زيـر هـدف نـشان مـي        را نسبت به تمام مع    

  . پرداخته شد
 بـام سـبز بـا    توسـعة  تعيين محورهاي اصلي عدم     برايدر ابتدا   

منـد بـه    ه كارشناس عالق۸استفاده از منابع مختلف و استفاده از نظر      
ـ         توسعة ت علمـي طراحـي     أ فضاي سبز شهري شامل يك عـضو هي

 ۳ريزي شـهري،     امهي جغرافيا و برن   ا دانشجوي دكتر  ۳فضاي سبز و    
 كارشـناس ارشـد     ۱كارشناس فضاي سـبز شـهري در شـهرداري و           

سـپس بـراي    . اي، بهـره گرفتـه شـد       ريزي شـهري و منطقـه      برنامه
 نفر ۱۰۲ايي طراحي و ميان   پرسشنامه، محورهاي اصلي  بندي  ولويتا

  . از كارشناسان علوم محيطي قرار داده شد
 اقـدامات در    بندي  ويتولا محورهاي اصلي،    بندي  ولويتاپس از   

 كارشـناس   ۳۰هاي مربوط از     هر زير گروه از طريق تشكيل ماتريس      
 كمك گرفته شد

 نتايج
هـاي سـبز ابتـدا از         بام توسعة در   مؤثربا توجه به عوامل متعدد      

 اسناد و متون مرتبط بـا موضـوع پـژوهش و      ةطريق بررسي و مطالع   
 توسـعة حورهـاي    كارشناسان، ارزيـابي كلـي از م       آرايگيري از    بهره
هاي سبز در ايران صورت گرفت كـه براسـاس آن شـش محـور                بام

 بنـدي   ولويـت ا هاي سبز تعيين شد و سپس به        بام توسعةاصلي براي   
آنها از طريق تشكيل مـاتريس مربـوط پرداختـه شـد كـه در شـكل           

كه دست آمده نشان داده شده  ه نتايج ب  )۲( ة و جدول شمار   )۲( ةشمار
هـا و    مين منابع مالي و مسائل اقتصادي، سياست      أبه ترتيب اهميت ت   

مديريت سازماني، بعد حقـوقي، زيرسـاخت فنـي و علمـي،، محـيط               
فرهنگي و محيط جغرافيايي تعيين شد و سپس الويت بنـدي در هـر        

  .دشيك از محورها تعيين 

هـاي سـبز بـا      بـام توسعةبعد از شناسايي محورها و ابعاد اصلي    
كه بر سـر راه هـر        توجه به شرايط ايران از لحاظ مشكالت و موانعي        

 مهـم  عواملهاي سبز وجود دارد، به شناسايي      بام توسعةيك از ابعاد    
هـا    هـر كـدام از گزينـه       بنـدي   ولويـت ادر هر كدام از ابعاد براسـاس        

  ).۳  شمارةجدول(پرداخته شد 
 مهـم بـوده و   نيـز ها  نهالبته بايد توجه داشت كه هر يك از گزي       

 آنها به كـار گرفتـه شـود، و اصـوال            مؤثربايد تمهيداتي براي اجراي     
 در نظـر گـرفتن همـه عوامـل مـذكور      ، جامع و موفق   اي  لزوم برنامه 

  . است
ي براساس تلفيق اقـدمات بـه شـرح         يسنتز نهايي اقدامات اجرا   

 حـساسيت كـارايي     تحليـل   و  تجزيه و ترسيم نمودار     )۳(شمارة  شكل  
  .به دست آمد) ۴شمارة شكل (

  

  
نمودار اهميت و الويت هر يك از معيار و ): ۲( شمارة شكل

   بام هاي سبزتوسعةمحورهاي اصلي عدم 

  

ترتيب اهميت و الويت هر يك از معيار ): ۲( شمارة جدول

   بام هاي سبزتوسعةومحورهاي اصلي عدم 
كد 

  عامل
وزن هر   محورهاي ارزيابي

  عامل
ترتيب 
  اهميت

F1  ۵  ۰۶۶/۰   فرهنگيابعاد  
F2  هاي  اريزابعاد مديريتي و سياستگ

  سازماني
۲۸۳/۰  ۲  

F3  ۱  ۳۱۴/۰  گذاري ابعاد سرمايه  

F4  ۴  ۰۸۴/۰   و علمي ابعاد زيرساختي فني  

F5  ۶  ۰۳۹/۰  ابعاد جغرافيايي  

F6  ۳  ۲۱۳/۰  ابعاد حقوقي  

  



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۹۴  
   در ايران به روش تحليل سلسله مراتبي بام هاي سبزتوسعةنتايج حاصل از بررسي موانع ): ۳(شمارة جدول 

  محورها  رتبه  نماد
A ۱ -بعد سرمايه گذاري   

A1  ۱ -۱ هاي معمولي هاي سبز برپايه نوع، مصالح و محيط نسبت به بام هاي متفاوت استقرار بام هزينه  
A3  ۲ -۱  هاي انرژي  هاي حامل كنندگان در جهت كاهش هزينه ارزان بودن انرژي در ايران و عدم تمايل مصرف  

  ).گرما

  به صورت عايق در برابر سرما و (ارزان بودن انرژي در ايران و عدم تمايل مصرف كنندگان در جهت كاهش هزينه هاي حامل هاي انرژي 

  

A7  ۳ -۱   هاي موجود نيرونبود منابع مالي دولتي يا غير دولتي با استفاده از  
A6  ۴ -۱  هاي معمولي  دهندگان نسبت به بامتوسعة طول سال براي هاي سبز در  نگهداري از بام متفاوتهزينه  
A2  ۵ -۱   دهندگان عمومي و خصوصي توسعةعدم ارائه تسهيالت مالي به  
A4  ۶ -۱  دهندگان بخش دولتي و خصوصي توسعةيي با توجيه اقتصادي براي طرحهاعدم وجود  
A8  ۷ -۱  هزينه هاي مازاد نگهداري از گياه  
A5  ۸ -۱   گذاري در اين بخش و تبليغ آن به بخش خصوصي در خصوص منافع سرمايهعدم اطالع رساني  

B ۲ -هاي سازماني  بعد مديريتي و سياستگذاري  
B5 ۱ -۲  شهري سبز فضاهاي طراحي و ريزي برنامه هاي مشي خطي ساير كنار در پايدار، سبز فضاي سيستم از بخشي بعنوان سبز بام احتساب عدم  
B1  ۲ -۲  هاي سبز ها در خصوص منافع بام ن و كارشناسان و مديران مياني شهرداريدن مسئوال كرو آگاهنبود اطالع رساني  
B4  ۳ -۲  رفع نيازها و مشكالت موجود در زمينه بام سبزمنظور بههاي فضاي سبز  ها و معاونت ها و راهكارهايي در شهرداري  سيستمتوسعةعدم   
B2  ۴ -۲  سبز در خصوص بام دولتي يا خصوصي نمادين ژهوپر وجود عدم  
B7  ۵ -۲  عدم استفاده از تجارب موفق ديگر كشورها در اين زمينه  
B6  ۶ -۲   عدم ترغيب مشاوران و پيمانكاران مرتبط به فعاليت، انجام پژوهش و تحقيقات در اين بخش  
B3  ۷ -۲  ن در طول زمان آصالح و بهبود رفع مشكالت و امنظور به ارزيابي مستمر آن برايعدم وجود استانداردهاي بومي و چارچوبي  
C ۳ -بعد حقوقي  

C1  ۱ -۳  عدم بسترسازي حقوقي و قانوني براي تشويق سرمايه گذاري در اين بخش  
C2  ۲ -۳  هايي با مساحت زيربناي باال  دستوري در ساخت بام سبز براي ساختمانهاي انونمانند ق( ايجاد بام سبز برايضوابط مدون الزامي  فقدان(  
D ۴ -يرساختي فني و علميبعد ز  

D2  ۱ -۴  هاي معمولي و دسترسي آسان به لوازم و مصالح آن ساخت و تجهيز آسان بام  
D8  ۲ -۴ فقدان تجربه، دانش و ارتباط با صنايع بام سبز  
D4  ۳ -۴  فقدان صنعت بومي بام سبز  
D1  ۴ -۴  متفاوتفناوريها و مراكز تجاري با  انهاي مسكوني، آپارتم هاي سبز به طور گسترده براي ساختمان نبود تجهيزات بام   
D5  ۵ -۴  نبود سيستم نرم افزاري و سخت افزاري جامع در معرفي، مشاوره و كيفيت دسترسي به اطالعات و تجهيزات مورد نياز  
D9  ۶ -۴  براي پوشش هرگونه فرم ساختماني ) هاي متداول بام( بام معموليتوانايي  
D6  ۷ -۴  هاي مختلف محيط براي مناسب گياهي هاي گونه و تعيين  آنهو توجي سبز هاي گسترش بام در جهت كالنشهرها يبرا كاربردي هاي پژوهش نبود  

  مختلف

  نبود پژوهش هاي كاربردي براي كالن شهرها در جهت گسترش بام هاي سبز و توجيح آن و تعيين گونه هاي گياهي مناسب براي محيط هاي 

  

D3  ۸ -۴  هاي محلي مختلف اي ارزيابي كاربردي در موقعيت سطح نازل اطالعات علمي بر  
D7  ۹ -۴  عدم توانايي استفاده از آبهاي سيار براي آبياري  

E ۵ -بعد فرهنگي   
E4  ۱ -۵ هاي معمولي به لحاظ فرهنگي سازگاري هنجاري بام  
E2  ۲ -۵   مسكوني و تجاري وهاي سبز در اماكن   ايجاد و نگهداري بامدليلنبود فضاي مشاركت و مديريت بين مردم به...  
E5  ۳ -۵  هاي سبز عدم آموزش نيروي انساني و مردم براي راهبري، استاندارد سازي و نگهداري بام  
E1  ۴ -۵   عدم وجودNGO حفاظت از محيط زيست شهري و جلب مشاركت همگاني در اين زمينهةهاي قوي در زمين   
E3  ۵ -۵  بهبود وضعيت نامناسب منظور بهائل زيست محيطي، اقليمي وبوم شناختي و لزوم مشاركت عدم فرهنگ سازي مردم در مورد حساسيت و اهميت مس 

  شهرهاي بزرگ و تاثير مثبت بام هاي سبز به عنوان يك اقدام همگاني
  وضعيت نامناسب شهرهاي بزرگ  و تاثير مثبت بام هاي سبز به عنوان يك اقدام همگاني

  ميت مسائل زيست محيطي، اقليمي و اكولوژيكي شهري و لزوم مشاركت در جهت بهبود عدم فرهنگ سازي مردم در مورد حساسيت و اه
  

E6  ۶ -۵  هاي سبز و مزيت هاي آن براي محيط زندگي و جامعه از طريق اطالع رساني عمومي نبود آگاهي در مورد بام  
G ۶ -بعد جغرافيايي   

G2  ۱ -۶   به لحاظ موقعيت جغرافياييرضامنديعدم   
G1  ۲ -۶  يا مناطق شهري،يجاد بام سبز در بعضي كالنشهرها يا مناطق جغرافيايي خاص در داخل شهرعدم ا   



  
  
  
  

 ۹۵  ...هاي سبز در ايران بر پاية بررسي عوامل محدودكنندة توسعة بام

  
   تلفيقي حاصل از تمامي ابعاد سلسله مراتبي در كليت موضوع بام سبزنموار نتايج): ۳( شمارة شكل

  
  

  ي موجوديي گزينه ها نسبت به تمامي معيارهاا حساسيت كارتحليل و تجزيهنمودار ): ۴ (شمارة شكل

  در تحليل سلسله مراتبي بام سبز در ايران



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۹۶  

  گيري بحث و نتيجه
با توجه بـه نمـودار سـنتز نهـائي و نمـودار حـساسيت كـارآيي               

هاي متفاوت استقرار   بام سبز در ايران هزينه توسعةمهمترين مانع در    
سبز نسبت به بام معمولي است؛ البته بخشي از اين امر به خـاطر                بام

هاي معمولي اسـت   در بام )همانند قير(مواد به كار رفته هزينه پايين 
كه به خاطر پايين بودن قيمـت آن در ايـران اسـت از سـوي ديگـر                  
استحكام و كارآيي بناها در نوع استقرار سيستم بام سبز و به تبع آن              

كننده است همين امـر سـبب    در قيمت تمام شده آن نيز عامل تعيين     
بـه عبـارت    . شـود  ار اين سيـستم مـي     هاي مازاد استقر   تحميل هزينه 

اوليه،  هاي اوليه و متعاقب اقتصادي و محيطي       تر به علت هزينه    ساده
گذاري در اين بخش را در بدو امر پرهزينه و متغييـر سـاخته               سرمايه

كه درك مزيت هاي آتي و بلنـد مـدت آن را مـشكل سـاخته          . است
  . است

 سـازماني   هـاي  گـذاري  مانع دوم به ابعـاد مـديريتي و سياسـت         
 سبز فضاي سيستم از بخشي عنوان هگردد كه هنوز به بام سبز ب برمي
ريزي و طراحي فضاهاي     برنامه هاي مشي خطي ساير كنار در پايدار،

 شود سبز شهري در جهت بهبود كيفيت فضاي شهري نگريسته نمي         
كه از عدم نگـرش راهبـردي و ديـد منفـي در كنـار عـدم شـناخت                   

از مدت، و چند وجهي ايـن سيـستم سـازگار بـه             ها و فوايد در    قابليت
همچنين ارزان بودن انرژي در     . گيرد ت مي ألحاظ زيست محيطي نش   

هاي سبز نقشي حساس را داراست       گيري به استفاده از بام     عدم جهت 
كه به مطرح شدن و در مد نظر بودن موضوع بام سبز به عنوان يك             

حقوقي و قانوني به سازي  بخشد، عدم بستر   گزينه، معني و مفهوم مي    
هـاي سـبز     واسطه پشتوانه و ضمانت اجرايي در كاربردي ساختن بام        

نيز نشان از عدم توجه الزم از سوي مجريان و سياستگذاران از يك             
سو و عدم درك نياز از سوي شهروندان به منظور تفهيم اين كمبـود             

ن اجرايي از سوي ديگر دارد، عـدم شـناخت بـام سـبز در               به مسئوال 
 مـديران ميـاني و اجرائـي كـه عينيـت تبعـات نگـرش كـالن             ميان

مديريتي و سياستگذاري شهري را در اين سطح شاهد هستيم، نبـود            
هـا در    گيري از حـداقل قابليـت      تسهيالت مالي دولتي به منظور بهره     

هـاي   هـا و معاونـت    اين زمينه، عدم تعريف راهكارهايي در شهرداري      
الت موجود در زمينه بام سبز      فضاي سبز در جهت رفع نيازها و مشك       

  . گيرند  بام سبز قرار ميتوسعةدر طيف بعدي موانع مهم عدم 
ضوابط مدون الزام آور جهت ايجـاد بـام         در طيف مياني، فقدان   

هـايي   سبز همانند قوانين دستوري در ساخت بام سبز براي ساختمان         
با مساحت زيربنـاي بـاال همچـون بعـضي قـوانيني كـه در بعـضي                 

هـاي معمـول    شود، سازگاري هنجاري بام  اروپايي اجرا مي  كشورهاي
هاي سبز به    هاي نو و اقتصادي تر همانند بام       در برابر عدم ارائه شيوه    

منظور ترغيب شهروندان براي شناخت و پذيرش اين سيـستم، نبـود        
صنعت بومي بام سبز جهت ساخت و توليد لوازم مورد نياز همـراه بـا          

ت، تجهيز و استقرار اين سيستم، و عـدم         اطالع رساني، ترغيب، ساخ   
مطلوبيت به لحاظ جغرافيـايي و نيـاز بـه انجـام مطالعـات، انتخـاب                
تجهيزات و نوع استقرار خاص، و نبود فـضاي مـشاركت و مـديريت              

هاي سبز در اماكن مسكوني       ايجاد و نگهداري بام    دليلبين مردم به    
  . قرار گرفته است... و تجاري و

ـ      وهشدر نهايت نبود پژ     ههـاي كـاربردي و طرحهـايي بـا توجي
عنوان شاخص موفقيت و اعتمـاد شـهروندان و مـديران            هاقتصادي ب 

شهري، و نبود اگاهي عمومي در مورد بام سبز در ميان شهروندان به  
ها در طيف آخر     واسطه دامنه گسترده و البته پيچيده مفاهيم و فرايند        

   .است بام سبز توسعةموانع موجود بر سر راه 
البته بايد توجه داشـت كـه بـا تمـام مزايـاي گـسترده زيـست                 

هاي سبز و گسترش پيش از پيش آن بايد اذعان كرد كه   محيطي بام 
 خـاص ايـران   صـرفا هاي سبز  بعضي از موانع بر سر راه گسترش بام       

نيست، بلكه ناشي از مبهم بودن بعد اقتـصادي و اجتمـاعي آن نيـز               
  . هست

ازمان مسكن كانـادا بـا حمايـت و     س ۱۹۹۹ در سال    براي نمونه 
پشتيباني سازمان محيط زيست كانـادا تحقيقـاتي را بـراي شـناخت             

هاي سبز و موانع پـيش رو در راسـتاي كمـك بـه               بيشتر مزاياي بام  
 تحقيـق   ةنتيجـ . هاي سبز در سـطح ملـي آغـاز كـرد           گستردگي بام 

هـاي سـبز در      ي چهار مانع اصلي در راه تحقق گستردگي بام        يشناسا
  . كانادا بودسطح

هـاي سـبز در بـين مـديران و          عدم شناخت كافي از مزاياي بام     
ساز  و گذاران خصوصي در بخش ساخت  برنامه ريزان شهري و سرمايه    

 خصوصي، موانـع    يا ،و عامه مردم، كمبود انگيزه چه در بخش دولتي        
هاي اضافي فناوري بام سبز و عدم شناخت         اقتصادي مرتبط با هزينه   

هـاي    عـدم قبـول ريـسك      سـرانجام  در دراز مدت و      منافع اقتصادي 
ايـي ابهامـات در مـسائل تكنيكـي و نـو بـودن        احتمالي به دليل پاره 

هـا و فـضاي سـبز شـهرداري          سـازمان پـارك   ( هاي سبز  فناوري بام 
هـاي ايـن تحقيـق نيـز بـا آن مطابقـت دارد          كه داده  )۱۳۸۹تهران،  

 بر مـشكالت  نافزودهنده اين است كه كالنشهرهاي كشور ما    نشان
 نو بودن ايـن فنـاوري و پيـدا نكـردن جايگـاه              دليلو موانعي كه به     



  
  
  
  

  ...هاي سبز در ايران بر پاية بررسي عوامل محدودكنندة توسعة بام

    

۹۷ 

هاي الزم  هاي ناشي از آن دارد، هنوز زيرساخت  خود و هزينه  شايسته
  .اند و تسهيالت حقوقي نيز در اين زمينه ايجاد نكرده

هـاي   هـا و گـروه     بررسي تحقيقات مختلفي كه توسط سـازمان      
 در آمريكـا، كانـادا و اروپـا در زمينـه       مختلف پژوهـشي و تحقيقـاتي     

هاي سبز و موانع موجود در راه گـستردگي آن در سـطح شـهري                بام
 بـه عنـوان مـانع جـدي         عاملدهد، مهمترين    انجام گرفته نشان مي   

 سـبز  فـضاي  و هـا   پـارك  سـازمان ( مسائل اقتصادي بيان شده است    
طابقت هاي اين تحقيق نيز با آن م        كه داده  )۱۳۸۹ تهران، شهرداري

  .دارد
در كشور ما كاربرد بام سبز تا به امروز متداول نبوده است و بـا               

 مثبت محيطـي بـام سـبز و كمبـود فـضاهاي سـبز در                آثارتوجه به   
شهرهاي بزرگ كشور، اسـتفاده و كـاربرد آن را در كـشور ضـرورت               

  .  نيازمند شناخت و مشوق هاي ويژه استوبخشد  مي
هاي سبز شـهري و پـيش        مموانع موجود در گسترش با    بررسي  

 توسعةدهد كه     آنها در كالنشهرهاي كشور نشان مي      توسعةنيازهاي  
 با تشكيالت و ساختار منسجم      يهاي سبز در ايران نيازمند سازمان      بام

و نيروي انساني متخصص و مجرب است كه با اسـتفاده از تجـارب              
 آن بايـد از تـوان بخـش         توسـعة ساير كشورها در اين زمينـه بـراي         

وصي استفاده شود و بخش دولتي بايد سياست ها و راهبردهـاي         خص
ــ   الزم را تعيـين، و زيــر سـاخت    ةهــاي الزم را فـراهم كنــد و بـا ارائ

 آن همت گمارد و با بسترسازي حقـوقي     توسعةهايي در زمينه     مشوق
با  .كردن دولت سبز گام بردارد      هر چه بيشتر عملي    منظور  بهو قانوني   

هاي سبز و با استفاده از تجربيات         بام توسعةر  توجه به موانع موجود د    
هاي سبز در ايران شامل       بام توسعةترين پيش نيازهاي     جهاني، عمده 

 :استموارد زير 

هـاي سـبز ارزان و        ايجـاد بـام    منظـور   بـه  طرحهـايي    ةارئ -
 .متناسب با شرايط محيطي با ارائه تسهيالت مالي

 شـهري در   هـاي گيـاهي سـازگار بـه محـيط          تعيين گونه  -
 . مناطق مختلف اقليمي و رويشي كشور

 طرحهـايي بـراي جلـب اسـتقبال بخـش خـصوصي             ةارئ -
 .هاي سبز  سرمايه گذاري و تبليغ باممنظور به

هاي الزم، لوازم و تجهيزات مورد نياز به          زيرساخت توسعة -
  .طور گسترده و فروش آن

افــزاري جــامعي در مــورد مــشاوره،  تــدوين سيــستم نــرم -
 .هاي سبز مورد نياز بامدسترسي به تجهيزات 

هاي سبز و   گسترش بامةانجام مطالعاتي كاربردي در زمين     -
 .انجام چند نمونه 

افزايش آگاهي عمومي در مورد اهميـت مـسائل كيفيـت            -
 .محيط زيست شهري و لزوم مشاركت همه مردم در آن

همكاري و ارتباط با مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و حمايت       -
هـا و   بردي در اين زمينه توسط ارگان هايي كار  نامه از پايان 

 .سسات مرتبط با شهرؤم

ــا ســازمان همكــاري شــهرداري - ــي و  هــا ب هــاي غيردولت
 توسعةزيست در زمينه     هاي حفظ محيط   NGOانتفاعي غير
 .هاي سبز بام

هـا در    ن ميـاني شـهرداري    آگاه كردن مـديران و مـسئوال       -
هـايي در   هاي سبز و برگزاري همـايش      خصوص منافع بام  

 . زمينهاين

 توسـعة هاي فـضاي سـبز بـا نهادهـا و            همكاري معاونت  -
 رفع نيازها و مشكالت موجود      منظور  بهدهندگان شخصي   

هـاي   از طريق ارائه مشاوره، در اختيـار قـرار دادن گونـه           (
 ...)گياهي مناسب و 

همچون تجربه ژاپن كه    ( استفاده از تجارب ديگر كشورها     -
ني بـسيار بـاال،     كه با اراضـي ارزشـمند و تـراكم سـاختما          

كاربرد عملي باغچه بام با هدف تفريحي را بشدت دنبـال           
 .) كند مي

هاي سبز همچـون كارهـايي       بسترسازي حقوقي براي بام    -
و ژاپـن صـورت     ) لينـز ( كه در كشورهايي چـون اتـريش      

هاي سبز را در مواردي الزامـي كـرده          گرفته كه ايجاد بام   
  .است

 ها يادداشت
1- Midway Gardens in Chicago 

2- The Hollyhock House 

3- Cheney House 

4- Falling Water  
هاي سبز در آلمان توسـط پيمـان حفاظـت محـيط فـدرال، قـوانين                 بام-۵

 بـراي روح  سازوكاريساختماني و قانون حفاظت از محيط ايالتي به عنوان     
هـاي   بخشي به ساختمان، افزايش سرانه فضاي سبز شهري و حفظ هزينه          

  .شود بناها تقويت و تشويق ميبلند مدت 
6- Linz 

7- Feng Li 

8-Survey Research
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