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؟چیستبام سبز 

تیرطوبعایقالیهیکرویکهسبزیفضای
زسببامباشد،شدهاحداثبامپشترویبر

.شودمینامیده

سطحرویبرمعموالسبز،باماجرایجهت
سیستمزهکشی،الیهویژه،رطوبتیعایقبتنی

راحیطسپسوشودمینصبپرچینوآبیاری
رینگیاسبزبام.شودمیانجامسبزفضای
باوزنکسبسیستمیککهایستبگونهروف
ایجادی،گیاهزیستیتنوعشرایطساختنفراهم
.شود



مقدمه
رزشانتیجهدروشهرهاساکنینافزایشبا

اهافضاکثرناچاربهشهری،زمینهایباالی
مسکونیواحدهایسازوساختبه

اثاحدبهنمیتوانواستیافتهاختصاص
.بودامیدوارچندانبازفضاهای
واژهبامرتفعسازیوساختتراکمامروزه

حداکثر»و«زیستمحیطباسازگاری»
کاردستوردر«موجودسطوحازبهرهوری

.استگرفتهقرار
ایکشورهدرراهکارهافراگیرترینازیکی

غیرسبزسطوحافزایشیافتهتوسعه
دیوارهایوبامارتقایبا.استهمسطح

اراضیکاربریِآنکهبدونمیتوانسبز،
بصورتراسبزسطوحگردد،تغییردچار

همزمانودادافزایشارتفاعدریاعمودی
رازیستمحیطوجامعهعمومیمنافع
.نمودتامین



تاریخچه
باغهایتوصیفبامشابهسبزبامایدهشاید

قمعلهوادرکهباغهاییباشد،بابلمعلق

تراسهایوبامهارویواقعدربلکهنبوده

درباغاین.داشتندقرارساختمانچند

صربختندستوربهمیالدازقبل600سال

ومادازایشاهزادهکههمسرشبرای

زادگاهشخرمیوسبزیوکوههادلتنگ

وهیکداددستوربختنصر.شدساختهبود،

کوهنای.بسازندعجیبابعادبابزرگبسیار

ارتفاعباچهارگوشساختمانیواقعدر

بریکهروداشتبام5کهبودمتر120

...بودشدهبناستونهایی



.میشدندآبی،آبیاریتلمبههایدرآنهاانبوهیازچمن،گلودرختمیوهکاشتهشدهوتوسطکه...

باماحداثعتصن.میباشدنوپدیدهاینسبتا،میشوندتشکیلساختهپیشالیههایسیستمازکهمدرنسبزبامهای

سطوحساالنهکنون،تا1980سالازکهگونهایبه.استبودهپیشروهموارهزمینهایندرآلمانوشدآغازاروپادرسبز

وکشورسطحدرمتعددقانونگذاریهایبهتوجهبافرآینداین.استیافتهگسترشدرصد20-15حدودسبز

ریشاتدروینوآلماندراشتوتگارتشهر.استیافتهارتقاءاست،شدهارائهشهریمدیریتسویازکهمشوقهایی

.میباشندزمینهایندرموفقیبسیارنمونههای

تراکممربعفوت3سبز،باممربعفوتهرازایبهکهاستشدهتصویبمشوقیتازگیبههمآمریکاارگونایالتدر

.شودسبزبامسطح،درصد60کهآنشرطبهمیشود،دادهاضافی



اهمیت

کاهشجزایرحرارتی
کربنکاهشآلودگیهواودیاکسید
کاهشاثراتمنفیناشیازجریانآب
تسهیلدرفروش
ارتقایسودوارزشدارایی
انرژیدرصرفهجویی
صوتیایجادعایق
حفاظتازساختمان
سودمندیآموزشی
زیستنترویجسالمتیوبه
زیستگاهپرندگانوجانوران



(Urban Heat Island)جزایر حرارتیمفهوم 

تمانها،ساخسقفمنطقه،هردرفروسرخ،گسیلوفرابنفشپرتوجذبفرآیندکناردرتابستان،فصلطیدر

اکثرهاینکبهتوجهبا.میکنندگسیلهواباالیموجطولباونمودهجذبراگرمارنگ،تیرهسطوحوخیابانها

جذبارخورشیدسویازشدهگسیلگرمایتیرهرنگ،سطوحاینهستند،تیرهرنگشهرهادرخیابانهاوسقفها

بهوشدهسانتیگراددرجه15تا2ازمسکونیمناطقدمایافزایشباعثپدیدهاین.میدارندنگهخوددرکرده

نکردخنکبرایانرژیمصرفافزایشباعثتنهانَهگرمااین.میشودشناختهگرماييجزيرهپديدهنام

گازلهجمازموادیفسیلیسوختهایمصرفدلیلبهوشدهجَودرآلودگیایجادباعثبلکهمیشود،ساختمانها

.میشوندتولیدزمینسطحدرگوگردیزیانبارترکیباتوO3ازن



کاهش جزایر حرارتی

گوییپاسخشودمیدنبالهابامباغساختازکههدفیتریناصلی
«سطحیآبجریاناهشک»و«گرماییجزایر»مشکالتبه
بهاشهرهدرنفوذقابلغیروتیرهسطوحخاطربهکهباشدمی
.استمالحظهقابلورفو
11تاحتیراهوادمایتنهانهخاصطوربهگرماییزایرج

ولطشدناضافهسبببلکه،دندهمیافزایشگرادسانتیدرجه
وسایلازبیشتراستفادهسببخودنوبهبهکهدنشومیگرمادوره

همگیهکدنشومیالکتریسیتهنیرویمصرفافزایشوسرمایشی
پدیدهباگیاهان.استتعارضدرپایداریردکرویباموارداین

بابسترخاکموجودرطوبتوطمحیانرژیجذبوخودتعرق
ثریؤمکمکمحیطیشرایطبهبودبهخورشیدنورجذب
.دنکنمی



کاهش آلودگی هوا و دی اکسید کربن

جذبخودروزنههایطریقازراهواآالیندههایگیاهان
تراوشاتطریقازسطححرارتدرجهکاهشهمچنین.میکنند

.میدهدکاهشراآلودگیهاخنککننده،
کاهشدربیشتریاثراتدرختچههاودرختیگونههایکالً

ههادرختچودرختانبافشردهسبزبامهایاگرچه.دارندآلودگی
تواندمیگستردهسبزبامامامطلوبترندآلودگیکاهشنظراز
.کندایفارامکملنقشهواکیفیتمورددر

درکربنتثبیتوفتوسنتزفرآیندطریقازسبزبامهای
عایقسازیطریقازانرژیکاهشهمچنینوگیاهیبافتهای
باعثمیتوانند(فسیلیسوختهایمصرفکاهش)ساختمان
.گردندهواکربناکسیددیکاهش



 اثرات منفی ناشی از جریان آبکاهش

جریانکیفیتبهبودسطحی،آبهایجریانکاهشدرسبزبام
.داردزیادیتأثیرفاضالبهاطغیانکاهشوسطحیآبهای
زمستاندرودرصد80-70میتوانندسبزبامهایتابستاندراصوالً
فشردهبامهایهمچنین.کنندحفظخوددرراآبدرصد40-25بین
(Intensive)بامهایودرصد75ساالنهطوربهمترسانتی15عمقبا

درصد45حدوددرسانتیمتر10بسترعمقبا(Extensive)گسترده
بهزمستانفصلدرآبنگهداریمیزان.میدارندنگهخوددرراآب
درتفاوتازنتایجاین.استتابستانفصلازپایینترتوجهیقابلطور

.استبارانبارشتوزیعوتعرقوتبخیر
فیمناثراتازآنتدریجیتخلیهوسطحیآبهایحفظباسبزمبا

.میکاهدفاضالبهاطغیانوسرریز



تسهیل در فروش

درسبزفضایویژگیهایبهتوجهبا
وآسانترمشتریجذبمحیط،زیباسازی

هایفرصتهمچنینومیگیردصورتبیشتر
.میدهدمالکبهفروشبرایرابیشتری



 سود و ارزش داراییارتقای

ندمیباشسبزفضایدارایکهساختمانهایی
هکهستندبیشتریاقتصادیارزشدارای
نیزباالتریقیمتفروش،درتسهیلبرعالوه
.دارند



صرفه جویی در انرژی

تمحافظخورشیدنوراشعههایتابشازسبزبامهای
ازیخنکسدرمستقیمغیرطوربهومیآورندعملبه
.دارندنقشحرارتانتقالکاهشو

ویربرگرمایینوساناتکاهشطریقازسبزبامهای
یگرمایظرفیتافزایشطریقازوبامخارجیسطح

دربامزیرفضایخنکسازیبهسقفالیههای
.ندمیکنکمکزمستاندرآنماندنگرموتابستان



 عایق صوتیایجاد

اینهالبتمیدهند،افزایشراصداعایقبندیسبزبامهایسیستم
وهستندعمقکمکه(Extensive)گستردهسبزبامهایدرتأثیر
تکیفی.استمتفاوتدارندعمیقتریخاکهایکهبامهاییباغ

بههمچنینورفتهکاربهسیستمنوعبهصوتیعایقعملکرد
.داردبستگیالیهضخامت
نفوذباشدسانتیمتر12آنهاخاکالیۀضخامتکهسبزیبامهای
ضخامتکهسبزیبامومیدهندکاهشبلدسی40تاراصدا
بلدسی46تاراصدانفوذباشدسانتیمتر20آنهاخاکالیۀ

.میدهندکاهش
بهبودراصداوسرکاهشسانتیمتر20-15تابسترعمقافزایش

.نداردسودیبیشترعمقامامیبخشد



حفاظت از ساختمان

کهصورتیدراستسال20معمولیبامعمرطول
.استشدهبرآوردبیشتروسال45سبزبامعمرطول
یاهیگپوششبستروخاکوسیلهبهبامقیریغشای

دیدشنوساناتاسیدی،بارانهایبنفش،ماوراءاشعهاز
.میکندمحافظتروزوشببینحرارتدرجه



سودمندی آموزشی

سیاربابزارخصوصیعرصههایبهتوجهباسبزبامهای
وباغبانیمحیطی،زیستآموزشهایبرایمطلوبی
عتطبیبستردرراآموزشهاسایرودوستیطبیعت
.میسازندفراهمکودکانبرای



ترویج سالمتی و به زیستن

اهمیتبیانگرمحیطزیستحوزهدرشدهانجاممطالعات
درآنشنقوسبزوطبیعیفضاهایباانسانمستقیمتماس
کهمیدهدنشانواستانسانروانوجسمسالمت

ضربانکاهشباعثمستقیمطوربهسبزفضایبهدسترسی
یشافزادرکلیطوربهومیشوداسترسوخونفشارقلب،

سبزبامهایکهتأثیریهمچنین.میکندکمکافرادسالمت
تقیمغیرمسطوربهدارندساختماندمایتعدیلوتنظیمدر
.گذارنداثرساکنانسالمتیبر



زیستگاه پرندگان و جانوران

وجاندارانزیستگاهسبزبامهایبامیتوان
ساختمانسازیتوسعهقربانیکهگیاهانی
فضایتوسعهطریقازوکردجبرانرامیشوند

سهممیتوانوحشحیاتگسترشوسبز
ااحیراپرندگانوجانوریگونههایشدهفراموش

.نمود



انواع بام  سبز



:باغ بام ها را بر اساس سیستم اجرایی به چهار دسته اصلی تقسیم می كنند

                               سيستم گستردهExtensive

                             سيستم متمركزIntensive 

                سيستم نيمه متمركزSemi-intensive

         سيستم مدوالر يا جعبه گياهPlanter Box



.میشوداستفادهسبزبامیاروفگرینواژهازگستردهسیستمبرای•
.میشودشناختهنیزکمضخامتبااجرایاارتفاعکممقطعنامبهسیستماین•
.میباشدعمقکمکاشتمحیطوگیاهنوعدویایکشاملفقطسبزبامنوعاین•
.شودمیگرفتهکاربهباشدمدنظروزنبارحداقلکهزمانیبرایسیستماینمعموالً•
.دارنددسترسیبامنوعاینبهتعمیرونگهداریپرسنلفقطاخص،طوربه•
.میشوداحداثشیبدارومسطحبامهایرویبرنروژی،چمنهایمثلبامنوعاین•
.میشونداستفادهمیلیمتر100تا40عمقبهگیاهانمعموالًسیستمایندر•
.میباشداشباعحالتدرمربعمتربرکیلوگرم100تا50بینتقریباًبامنهاییبارحدود•
ازاستفادهبهنیاز%30حداکثرشیبدر.میشودتوصیهشیب%20تا10مکانهااغلبدرشیبداربامهایمورددر•

.داردوجودفرسایشضدابزارهایوزهوار

Extensiveسیستم گسترده 



.میشوداستفادهنیزبامباغیاگاردنروفواژهازمتمرکزسیستمبرای•
.میشودشناختهنیزعمیقمقطعنامبهسیستماین•
.میشودطراحیپاركیکمشابهومیباشدگیاهانازمختلفیانواعشاملسبزبامازنوعاین•
.داردسازهیاساستقویتبهاحتیاجخودموضوعاینکهمیباشندآبنماهاییوبزرگدرختاندارایسبزبامهایازبرخی•
نیزعمومیدسترسیکهبامهاییبرایویژهبهمیکند،الزامیبامبرایراجدیدیسازهاینیازهایاغلبسیستماین•

.باشدداشته

Intensiveسیستم متمرکز 



.استوسطیمتبارظرفیتدارایاما،میباشدشدهذکربامنوعدوفوایددارای.استغیرمتمرکزومتمرکزبامدوازترکیبی•
بیشتررایگونهاتنوعامکانآنعمیقترکشتالیههایومیگیردصورتوزنسبکگستردهپانلهایداخلدرشدنسبز
.دارندحضورآندرکوتاهدرختانودرختچههاودائمیبوتههایوچمنهاکاربردماننداستکرده

Semi-intensive( ترکیبی)متمرکز بام های سبز نیمه 



Planter Boxسیستم مدوالر یا جعبه گیاه 

.میشودگهداری،نمیپوشاندمخصوصیکهتمامیابیشتربامسبزراجعبههایاینسیستمگیاهومحیطکاشتآندررد•
.میباشدرویبامسبزپیوستهبرسیستمغیرمدوالرمحیطکاشتیکالیهدر•



متمرکزباغ بام 
Intensive

(یبیترک)متمرکز باغ بام نیمه 
Semi-intensive

متمرکزغیر بام باغ
Extensive

پایینمتوسطباالنسبتاًهزینه احداث

شرایطسادهمتناوببهطورومنظمشرایطسنگینیو نگهدارشرایط مراقبت 

مترسانتی15تا5سانتیمتر30-15یاباالترسانتیمتر60تا30عمق بستر کاشت

گونه ایتنوع 
درخت،)تنوعگیاهیباال

(پوششیدرختچه،
چمن،بوتهودرختچه

واگلهپوششی،گیاهان)تنوعگیاهیکم
(خزه

دسترسی
یناغلبقابلدسترسیبرایساکن

یاعموم
اغلبغیرقابلدسترسیدائمقابلدسترسی

دورهاینیازبهسیستمخاصآبیاریآبیاری
خاصدرشرایطسیستمآبیاریسادهیا

بدوننیازبهآبیاری

امبر ببار وزنی اعمال شده 
پیشسازهایبهمقاومتباتوجه

500ات180)ساختمانبینیشده
(مترمربعکیلوگرمبر

عمترمربکیلوگرمبر200تا120
150تا60حداکثروزنمرطوببین

کیلوگرمبرمترمربع



اجزاء باغ بام



تمقایسه بستر کاش



اءدارداجزمختلفوجودشرکتهایکهدرکاتالوگآنچهتجاریودستهبندیهایفارغازهمه

:کردمیتوانتقسیمبندیدستهکلی4باغبامرابه

Plant layer 1-پوششگیاهیالیه

Growing medium 2-کشتمحیط

Drainage layer   3-زهکشالیه

Roof construction ورزفلکس® روفگاردنرطوبتیعایق-4

اجزاء باغ بام



:گياهيپوششالیه-1

وگهدارینهزینهوسازهایطراحیهوا،وآبقبیلازمحدودیتهاییباایناما.شودگذاشتهبامرویمیتواندگیاهیهرتقریباً

هستندشیپوششاملاغلب،میشوندطراحیسبکامکانحدتاسبزبامهایکهآنجاییاز.میباشدمواجهسبزبامطراحتصورات

.کندرشدنگهداریبدونیاکمنگهداریومراقبتباوخاكازکمیعمقدرمیتواندکه

:كشتمحيط-2

بایدازهای،سخاصالزاماتواسطهبهکشتمحیط.میکنندنموورشدبهشروعآندرگیاهانکهاستفضاییهمانکشتمحیط

حتیاالمکانهککرداستفادهکشتیمحیطازباید.داردتفاوتهاییمعولیخاكبهنسبتدلیلهمینبهباشدداشتهکمیوزن

.باشدمرطوبحالتدرمکعبمترهردرکیلوگرم900حدودوزنشوبودهسبک



زهكشالیه -3

ساختمانزهکشسیستمبهسبزبامجایهرازبتواندآبتامیگیردقرارمحافظتالیهوکشتمحیطبینزهکشالیه

.یابدجریان

کهآنجاییازومیگرددانجامشود،میتعیینبارشاطالعاتازکهآبیجریانبیشینهاساسبرمناسب،زهکشالیهانتخاب

.باشدمناسببایدآنفشاریمقاومت،میکندپشتیبانیراگیاهوکاشتمحیطزهکش،الیه

یکازسبزبامیشرکتهااکثراکنونهماما،میبرندکاربهرایافتهانبساطخاكازقطورالیهایسادگیبهسیستمهاازبرخی

Landscapeضخامتحداقل.میکننداستفادهالیه Paversمشابهسازهایالگویباموجدارپالستیکیزهکشحصیر

.کندتأمینرااضافیعایقیکمیتواندضخیمترحصیریاماباشد،میمیلیمتر20زهکشالیهیامرغتخمکارتن

:باشددیگرالیههایازپیچیدهایمجموعهمیتواندخودزهکشالیه





بهناودانوانجامزهکشی soft landscape جزئیاتاتصال



Filter Layerاليه صافی  -3-1

.میشودیشههارگندیدگیازمانعومیکنددورریشههامحیطازرارطوبتکهداردقرارفیلتریزهکشالیهوکشتمحیطبیندر

استفادهشدهبافتهغیرژئوتکستایلالیهدویایکازمعموالًمدرنسیستمهایدر.باشدپارچهایبافتیکشاملمیتواندفیلتراین

.ودشترکیبزهکشالیهبااستممکنحالتایندروباشدماسهوشنازالیهایمیتواندحتیفیلتراین.میشود

Root barrierريشه ها مانع اليه -3-2

ریشههامانعالیه.میکندجلوگیریسقفغشاءوکاریعایقبهآنهازدنآسیبوریشههانفوذازخوبیبهکهاستالیهای

یانهاییالیهباالیدربالفاصلهوزهکشزیردرومیشوداستفادهwaterproofآببندیامتمرکزسیستمدربیشترمعموالً

عمومیپروژههایدرربیشتالیهاین.استشدهتشکیلاتیلنپلیپوستهیکازمعموالًالیهاین.میگیردقرارحرارتیکاریعایق

شده،اشتهکتهاجمیریشههایوعمیقریشههایباگیاهانیکهجاهاییواستزیادسقفباروعبوریترافیککهمیدانهامثل

.میشوداستفاده



3-3-Drain board

الیهنای.میکنددورریشههاقسمتازرااضافیآبومیدهدانجامرافیلترعملباالییالیهکهاستالیهسهشیتیک

ازرایاضافآباستشکلمخروطیکاسههایشکلبهکهوسطیالیه.میکندعملریشههامحافظالیهعنوانبههمچنین

زاجلوگیریوهواگردشباعثطرفیازومیکندکمکبارانآببهالیهاینمیدارد،نگهخوددروکردهدریافتریشهها

ایقعوغشاءدیدنآسیبازمانعکهاستپارچهایفیلتریکپایینیالیهسرعتکاهشRun-off.میشودمحیطگندیدگی

.میشود

نگهداریآب
الیهفیلترومانعریشهها

الیهفیلترومحافظغشاء

شکافبرایعبورآبباراناضافیوگردشهوا



رطوبتيبام یا الیه عایق كاري غشاء -5

بههمودمیشواستفادهضدآبیکپارچهالیهیکشکلبههمغشاء.میکندمحافظتآبنفوذوکردننشتازرابامالیهاین

ورزیرانرکتش.داردتعمیرواجراسهولتوهزینهبام،شرایطبهبستگیمناسبغشاءیکانتخاب.پیوستهبهمشیتهایشکل

.استدادهقرارالیهیکدرراغشاءوریشهمانعالیهکهاستکردهتولیدمحصولی

پیشرطوبتیعایقهایزمینهدرشرکتاینتولیداتاز®ورزفلکسروفگرینتجارینامباورزیرانشرکتریشهضدرطوبتیعایق

.میباشدیساختمانباغچههایانواعوفالورباکسهابامها،باغسبز،سقفهایدراستفادهجهتریشهضدمواددارایکهاستساخته

الیهیکهمراهبه(استایرن-بوتادین-استایرن)SBSپلیمرباشدهاصالحقیرازمیلیمتری4غشاییکشاملمحصولاین

بهمحصولاینیویژگیهاازتوجهقابلمکانیکیمقاومتوباالانعطافپذیریارتجاعی،خاصیت.میباشداسترپلیتقویتکننده

.میرودشمار



4S/F®عایق رطوبتی ضد ریشه روف گاردن

محصولیریشهضدموادازبرخورداریوانعطافپذیریمقاومت،بهتوجهاب®4S/Fورزفلکسروفگرین

یاهانگباتماسدراماکنکلیهدروباکسهافالوروبامباغسبز،سقفطرحهایدراستفادهجهتمناسب

.میباشد

:میباشدزیرشرحبهعایقاینکاربردکلیموارد

Green Roof
Roof Garden
Flower Box



4S/F®مزایای عایق رطوبتی ضد ریشه گرین روف

oمختلفاقلیمیشرایطباتطبیق

oعالیارتجاعیخواصوانعطافپذیری

oحرارتوهوامجاورتدرفرسودگیبرابردرعالیدوام

oباالیهادمادرویژگیهاحفظضمنپایینبسیاردماهایدرخوردگیتركعدم

oگیاهانریشهنفوذبرابردرمقاوم



4S/F®عایق رطوبتی ضد ریشه روف گاردنفنی مشخصات 

سیاهرنگ

(استایرن-بوتادین-استایرن)SBSقیراصالحشدهباپلیمرنوع قير

گرمدرمترمربع230پلیاسترتقویت كنندهالیي

متر10طول رول

متر1عرض رول

سانتیمتر110×110×11بهابعادرولشیرینکشدهبهصورتعمودیبررویپالتچوبی20بسته بندي

بهطورعمودی،درمکانهایخشکوسرپوشیدهشرایط نگهداري





:مركزیدفتر آدرس 
4نلسون ماندال، نرسیده به پل میرداماد، كوچه عمدی، شماره خ -تهران

021-88773124: تلفن
021-88780963: فکس

شركت ورزیران

www.varziran.com
sales@varziran.com


