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کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
مهدی پیله ور
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،ایران

چکیده
رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی واستفاده بیش ازحد از وسایل نقلیه موتوری از عوامل مؤثر بر افزایش دمای هـوا در
نـواحی شـهری اسـت کـه و موجب ایجاد جزیره حرارتی بر روی مناطق شهری و محیط اطراف میشود و اثرات ناشی از آن
نقشی مهمی در کیفیت هوادارد؛ بهعبارتدیگر ارزش باالی زمین سبب استفاده بیشتر از زمین برای ساخت وساز و پایین
آوردن فضای سبز شده است بهطوری که استفاده از فناوری بام سبز در شهرهای کالن ایران درجهت بهبود کیفیت محیط
زیست شهری گزینهای مناسب باشد .این پژوهش بهصورت کاربردی و با مطالعات توصیفی_تحلیلی و با استفاده از تکنیک
 AHPدر شناسایی موانع کسترش بام سبز در مشهد پرداختهشده است .در این راستا با بررسی زمینههای توسعه بام سبز و
استفاده نظرات کارشناسان ابعاد اصلی عدم توسعه بام سبز شناسایی ،که حاصل آن تعیین محورها اصلی و موانع موجود هست.
موانعی چون :هزینه باال بام سبز نسبت به بام معمولی ،ارزان بودن انرژی ،نبود صنعت بومی بام سبز و پژوهشهای کاربردی،
نبود طرحهایی با توجیه اقتصادی در مردم و مسئولین ونبود قوانینی مدون در این خصوص بر سر راه توسعه بام سبز مشهد
محسوب میشود .استفاده از تجربه دیگر کشورها ،آشنا کردن مسئولین و مردم با مزیت بام سبز ،بسترسازی برای حضور بخش
خصوصی و...راهکار پیشنهادی برای بام سبز هست.
واژه های کلیدی :بام سبز ،جزیره حرارتی ،تحلیل سلسله مراتبی ،شهرمشهد
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مقدمه

توسعه فضای سبز شـهری و توزیـع منطقـی آن بخـصوص در مراکز شهرها ،بهگونهای که متناسب با
ساختوساز شهری باشـد ،یکی از چالشهای عمده کالنشهرهای معاصر تلقی میشود .ازآنجاکه فـضاهای بـاز و
سـبز شـهری ،اغلـب فاقـد ارزشهای مـستقیم اقتصادی به نظرمیرسند ،گسترش ساختوسازهایی که در
کوتاهمدت سود بیشتری را در سرمایهگذاری حکومتهای محلی و بخش دولتی خواهد داشت ،موجب باال رفـتن
میـزان اسـتفاده از زمـین در خدمت منافع اقتصادی کوتاهمدت شده است و گـسترش فـضاهای سبز شهری در
مقایسه با سایر سرمایهگذاریها ،از حمایـت مـالی کمتری برخورذاراست (سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
تهران .)4 :5943 ،رشد شهرنشینی در دورهای اخیر ،افزایی تعداد شهرهای بزرگ و به تب ابن افزایش میزان تراکم
فعالیتها در مرکز کالنشهرها با ایجاد تغییراتی برخرداقلیم مناطق شهری مانند شکلگیری جزایر حرارتی در
کالنشهرها شده است (حسینی همکاران .)9 ،5943،این اختالف دمایی میان هوای درون شهر و هوای پیرامون شهر
در شهرهای بزرگ و شهرهای واقع در عرض جغرافیائی باال پیوسته رو به افزایش است (رهنمایی .)2 :5932،پدیده
جزیره گرمایی هنگامی شکل میگیرد که درصد زیادی از پوشش طبیعی سطح از زمین از بین میروند و جای خود
را به ساختمانها ،جادهها و سایر تأسیسات شهری میدهند کاربریهای شهری و سطوح غیرقابل نفوذ مواد سخت،
بتون و آسفالت و...در سطح شهر باعث جذب بیشتر انرژی خورشیدی و گرمای محسوس شهر شده و با افزایش
نسبت تراکم جمعیت شهر به واحد سطح جزایر حرارتی تشدید میشوند است و هر چه این تراکم جمعیت بیشتر و
فشردهتر باشد درجه حرارت نیز افزایش مییابد (مسعودیان مختاری .)3 :5948،در مناطق شهری ،درختان سهم
قابلتوجهی برای کاهش آالیندههای هوادارند .بااینحال ،در بسیاری از سایت های شهری فضای کمی برای کاشت
درخت وجود دارد و آن به دلیل مجموعههایی از سطوح غیرقابل نفوذ ازجمله خیابان ،پارکینگ ،بام و غیره است.
گیاهان ،آالیندههای هوا را از طریق روزنههای خود جذب و ذرات آنها را با برگهای خود جدا میکنند و همچنین
قادر به شکستن ترکیبات آلی خاصی مانند هیدروکربن پلی آروماتیک در بافتهای گیاهی و یا در خاک هستند
( .)Baker & Brooks,1989:126عالوه بر این ،آنها بهطور غیرمستقیم بهوسیله کاهش درجه حرارت سطح از
طریق تراوشها خنککننده و سایه انداختن ،آلودگی هوا را کاهش میدهند ،که بهنوبه خود باعث کاهش واکنشهای
فتوشیمیایی از نوع آالیندههایی مانند آن درچو میشود ( )Bradley Rowe, 2010:4ازآنجاییکه رشد
اجتنابناپذیر است ،راحلی چندوجهی و چندمنظوره نیاز است تا تأثیرات زیستمحیطی بوشهرهای در حال پیشرفت
را تعدیل کند .بامهای سبزترکیبی از یکالیه پوشش گیاهی هستند که قابلیت عایق بودن سقف را افزایش میدهند و
همچنین آب رادرفرایند تبخیر _تعریق بهصورت روان آب بهصورت متعادل کنترل میکنند ( Scholz-Barth
 .)Katrin 2001:8بام سبز باهدف تبدیل فضای مرده پشتبامها به یک فضای پویا ساخته میشود .این بامها
اگرچه جزء فضاهای خصوصی و نیمه عمومی بهحساب میآیند ،اما در بازدهی بومشناسیای شهری و ایجاد کیفیت
مطلوب به زندگی شهری نقش مؤثری دارند ،تبدیل بام خانهها به فضای سبز ،تبادل هوا بین مناطق با تراکم
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ساختمانی زیاد و فضاهای آزاد بین آنها را بهبود بخشیده و رطوبت هوای شهر را تعدیل میکند .بامهای سبز
علیرغم اینکه درمقیاس شهر کارکردهایی همانند زیبا و مفرح ساختن منظره شهر و رفع آلودگیهای شهری و کاه
تنشهای روانی دارند ،در تبادل انرژی و حرارت از بیرون به درون فضاها نیز بسیار مؤثر هستند (محمودی همکاران،
 .)2 :5935بام سبز درواقع بامی است که بر روی سطح آن گیاهان رشد میکنند .تنوع گیاهی چنین ساختاری میتواند
از بام پوشیده از چمن مصنوعی تا باغ بامی باشد که با گیاهان مورداستفاده در طراحـیمنظـر پوشـیده شـده است.
سبزپوش کردن بام نیازمند گیاهانی است که بتوانند در برابر محیط خشن و بیروح پشتبام در شرایط کمآبی،
یخزدگی ،طوفان و غیره مقاومت کنند .نوع گیاهان انتخابی بسته به نـوع آبوهوا و شـرایط اقلیمی ،متفاوت است .با
توجه به موارد فوق هدف اصلی این پژوهش ،تبیین رویکرد بام سبز شهری بهعنوان یکی از شیوههای کارآمد مواجه
با جزایر حرارتی شهری در کالن شهرمشهدو به بررسی عوامل و دالیل موثردرعدم استفاده از بام سبز در کاهش
جزایر حرارتی درشهرمشهد پرداخته میشود بهعبارتدیگر از چه طریقی میتوان به توسعه بام سبز در کالن
شهرمشهد پرداخت .علیرغم اینکه بام سبز درگذشته در خانههای روستایی ایران کاربرد داشته ،اما امروزه بام سبز یا
باغ بام واژهای ناآشنا برای بسیاری از مردم است .در برنامهریزی بیشتر شهرهای پیشرفته جهان احداث بام سبز
بهصورت یک دستورالعمل اجرایی در ساختمانسازی درآمده است و این در حالی است که در مبحث  53مقررات
ملی ساختمان اشارهای به آن نشده است .بام سبز در برنامهریزی شهری شمال آمریکا درجاهایی مثل شیکاگو،
پرتلند ،اورگن و تورنتو کانادا مؤثر بوده و در نظر گرفته میشود عالوه بر این بام سبز نقش مؤثری در کاهش مصرف
انرژی دارد ،و ازآنجاکه بهینهسازی مصرف سوخت در حال حاضر یکی از موارد بااهمیت در زندگی شهروندان شده
است ،استفاده از آن میتواند مفید واقع شود .از سایر فواید آن میتوان به کاهش اثرات جزیره گرمایی ،جذب
سروصدا ،خنکسازی محیط ،کاهش آلودگی آب و فاضالبها اشاره کرد (زرندی و همکاران .)5 :5935،با توجه به
این موضوع که دمای محدوده حرم مطهر بهطور متوسط ارسال  5335برابر  9488درجه سلسیوس بوده که ارسال
 5005به  8882درجه سلسیوس رسیده است (بایگانی همکاران .)88 :5935،این میزان افزایش دما در منطقه
پرجمعیت شهرمشهدو نسبت به مناطق دیگر بیشتر بوده و این به معنی وقوع پدیده جزیره حرارتی است ،این عوامل
باید سبب شود که به بام سبز وفضای سبز در این منطقه توجه ویژهای شود .هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل
مؤثر درعدم استفاده و توسعه بام سبز در کاهش جزایر حرارتی شهرمشهدو هست .در این راستا فرضیات این تحقیق
عبارتاند از:
به نظرمیرسد وضع موجود بام سبز در شهرمشهدو مطلوب نمیباشدبه نظرمی رسد بام سبزدرشهرمشهدبامسایل و مشکالتی همچون ابعاد فرهنگی ،مدیریتی ،سرمایهگذاری ،حقوقیو جغرافیایی هست.
به نظرمی رسد استفاده از سطوح سبز دربام ای شهر باعث تعدیل جزایر حرارتی ،کاهش سروصدا ،بهبود کیفیتهوا خنکسازی و ....میشود.
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اگرچه بام سبز در آمریکای جنوبی و آسیا هنوز بهعنوان یک فنّاوری جدید شناخته میشود ولی ریشههای
تاریخی آن را میتوان درگذشته خیلی دور جستجو کرد .مشهورترین بام سبز اولیه باغهای معلق بابل است که
بهعنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان باســتان به شـمار میآید .باغهایی که بهاحتمالزیاد حدود  800سال پیش از
میالد ساختهشده و وسعتی حدود  2000مترمربع را میپوشاندند ( .)Lamey-2004: 7در روسیه قرن  53میالدی
باغهای وارونـه در کـرملین بـسیار موردتوجه بود و در قرن  50خانهها را در تاشکند ،تفلیس و دوشـنبه و حتی در
فرودگاه سنت پترزبورگ بامهای سبز و باغهای عمـودی زینت میدادند ( .)Titova-1990: 6یزدان داد و همکاران
( )5943در مقالهای که «ارزشها و کارکردهای محیط زیستی بامهای سبز در توسعه پایدار شهری» به این نتیجه
دست یافتند که فناوری سبز و هنر معماری نوین در ایران که سرانه فضای سبز آن از حد متوسط استاندارد نی ز
پایینتر است .صادقی همکاران ( )5930در مقالهای که «بام سبز ضرورت امروز کالنشهرهای ایران» به این نتیجه
رسیدن که به دلیل ارزشافزوده باالی زمین درکالن شهرهایی مانند تهران و بهتبع آن رشد عمودی شهر ،پایین بودن
مساحت فضای سبز شهری و...استفاده از فناوری بام سبز بر روی بامهای کالنشهرهای ایران گزینه مناسبی به
نظرمیرسد .کلیجی همکاران ( )5930در مقالهای که «ارزیابی کاربرد بام سبزدرطراحی فضای سبز» به این نتیجه
رسیدن که بام سبز در بازیافت و مدیریت آبهای ناشی از بارندگی ،کاهش اثرات گازهای گلخانهای ،تنوع محیط
زیستی در موجودات زنده شهری ،جلوگیری از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ،کاهش آلودگی و کاهش آلودگی
هوا...در نواحی پرازدحام شهری برای افراد معلول و باال بردن امنیت غذایی هست .سالمی همکاران ( )5930در
مقالهای که بررسی چالشها و عوامل محدودکننده در عدم استفاده از بامهای سبزدرطراحی ایران» به این نتیجه
رسیدند که بام سبز ،استفاده از فضاهای بالاستفاده وبی روحی ساختمانهای شهری درجهت ایجاد فضایی سبز باشد.
این امر عالوه پرجنبه زیباشناختی شهر موجب تلطیف هواوکاهش آلودگی شهرمی گردد .کوه شوری همکاران
( )5935در مقالهای که «ارزیابی مزایایی اقتصادی ،زیستمحیطی بامهای سبز درمقیاس شهری ،بررسی شهر اهواز»
به این نتیجه رسیدند که در صورت سبز کردن  %50از بامهای شهر اهواز 32/8،میلیون دالردرهزینه زیربنایی
بلندمدت کاهش خواهد یافت 53.تا  84میلیون دالر صرفهجویی در هزینههای بهداشت و سالمت عمومی میشود...
گلچین و همکاران ( )5935در مقالهای که سبز بامها و نقش آنها در فضای سبز شهری در جهت کاهش آلودگی هوا
در کالنشهرها» به این نتیجه رسیدن که سبز بام یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و بر خواسته از
مفاهیم توسعه پایدار است که از آن در جهت افزایش سرانه فضای سبز ،ارتقای کیفیت محیطزیست و توسعهٔ
پایدار شهری میتوان بهره برد .صفری همکاران ( )5935درمقاله ای که «اهمیت بومیسازی بام سبز در راستای
کاهش مشکالت زیستمحیطی» به این نتیجه رسیدند که ارزشافزوده باالی زمین و پایین بودن مساحت فضای سبز
باعث شده است تا استفاده از فناوری بام سبز درکالن شهرهای ایران به علت بهبود و پایداری کیفیت محیطهای
شهری گزینه مناسبی به نظر برسد .مظلومی همکاران ( )5938درمقاله ای که «تأثیر بامهای سبز بر توسعه پایدار
محیط» به این نتیجه رسیدن که بام سبز با فوایدی چون بهبود کیفیت هوا از طریق تصفیه ذرات گردوغبار ،کاهش
درجه و افزایش رطوبت از طریق تبخیر طبیعت جمعآوری بخشی از بارش ساالنه از طریق زهکشی و...میتواند
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شود .امیری همکاران ( )5932درمقاله ای که «بررسی معماری پایدار با رویکرد بام سبز) نمونه موردی مجتمع زیتون
و کوثر» به این نتیجه رسیدن که فضاهای باز و سبز شهری اغلب فاقد ارزشهای مستقیم اقتصادی به نظرمیآید و
گسترش فضاهای سبز شهری در مقایسه با سایر سرمایهگذاریها از حمایت مالی کمتری برخوردار است.
روش تحقیق در این کار پژوهشی از نوع کمی ،کیفی و بهصورت کاربردی و بر اساس مطالعات موردی
بهصورت توصیفی -تحلیلی است و شیوه تحقیق مرور متون ،منابع واسنادتصویری در بستر مطالعات کتابخانهای
هست؛ و با توجه به اینکه بام سبز شهری دارای ابعاد متنوعی است کـه در تأثیر متقابل با یکدیگرند ،اسـتفاده از
روش  AHPوبااستفاده از نرمافزار  GISو Expert choiceبسیار مناسب است ...برای تعیین محورهای اصلی
عدم توسـعهٔ بـام سـبز وبااستفاده از منابع مختلف و استفاده از نظریک عضوهیات علمی فضای سبز در مشهد و
سه دانشجوی دکترای جغرافیا برنامهریزی شهری ،یک کارشناس فضای سبز شهری در شهرداری مشهد ،دو
کارشناس ارشدجغرافیاوبرنامهریزی شهری استفادهشده است.
بام سبز :که شکلی از نحوه اجرای بام است بهواسطه محیط کشت و پوشش گیاهی بهعنوان یک سیستم زنده
تعریف میشود وجزیی از طبقهبندیهای فضای سبز شعری قرار میگیرد .این ساختار بهطورکلی شامل غشای
ضدآب والیه های مانع ریشه ،الیه زهکش ،پارچه فیلتر ،محیط کشت سبکوزن و گیاهان است .بام سبز همچنین
میتواند بهصورت مدو الر اجرا شود که دربرگیرنده الیههای زهکشی ،محیط کشت و گیاهان ،یاهرجزو از سیستم که
میتواند بهطور جداگانه در باالی ساختار نصب شود ،هست (محمودی زرندی همکاران .)8،5930 ،بامهای سبز با
عناوینی چون باغبانی در پشتبام ،فناوری کاشت گیاه در پشتبام ،بامهای زنده و یا زیست بام یا بام باغ شناخته
میشوند بام سبز درواقع اکوسیستمی زنده بوده .)LID, 2007( .دیوارههای سبز عبارتاند از :سطوح سبزی که به،
طور عمودی تزیین کننده ساختمانها یـا دیگـر سازههای شـهری هـستند .دیواره ساختمانهای سبز در بهبود کیفیت
تأثیرگذارهایند؛ چراکه بهعنوان عایق صوتی و عایق حرارتی عملمی آن کنند؛ تا جا حتی ساختمان  20%برخی
اعتقاددارند که از انرژی گرمایی موردنیازمی تا را کاهش دهند( .اخوان طباطبایی .)8 ،5943،توسـعه ،فـضای سـبز
عمـودی بـه معنـای ایجـاد سـطوح سـبز در ساختمانهای شهری است و شامل بامهای سبز و دیوارهای سبز
میشود (همان منبع) .منظور از فضاهای سبز شهری :نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی
انسانساخت است که هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اکولوژیکی هستند که منظور از بازدهی
اکولوژیکی ،زیباسازی بخشهای شهری ،کاهش دمای محیط و تولید اکسیژن هست (سلطانی .)8:5935،بامهای سبز
به سه نوع :وسیع یا گسترده و فشرده یا متمرکز و سیستم ترکیبی تقسیم میشوند .بام سبز گسترده نوع سیستم بر
اساس عمق الیه کاشت ،تأسیسات موردنیاز و نوع گیاهان تعیین می شوکه همچنین بانام عملکرد گرا نیز شناخته
میشود ،این نوع از بام سبز تنها شامل یک یا دو نوع از گونههای گیاهی بوده( ،گیاهان کوتاه ریشه مانند چمن و
خزه و گیاهانی که به مراقبت کمتری نیاز دارند) ومعموأل برای حداکثر عملکرد حرارتی و هیدرولوژیکی طراحی
میشود  .این نوع بام در عین اعمال حداقل بار وزن لذت حس زیباییشناسی را نیز برمیانگیزد .درعینحال این
سیستم نیازمند حداقل تأسیسات و نگهداری است و درنتیجه هزینه بهرهبرداری آن بسیار کم است .این نوع سیستم
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تنها اجازه دسترسی افراد نگهداری و تأسیسات را به این فضا میدهد و بر روی سقفهای مسطح یا شیبدار تا95%
قابلاجرا هست .بام سبز متمرکز ،این نوع بام به دلیل نداشتن محدودیت در عمق الیه کاشت انواع مختلفی از
گونههای گیاهی را در برمیگیرد و بهعنوان پارکی در ارتفاع طراحی گردیده و نیازمند تمام نگهداریهایی که برای
گیاهان روی زمین صورت میگیرد است .این نوع از بام سبز به دلیل داش تن درختان تنومند و بار خیس باالتر باید بر
روی سازههایی اجرا شوند که قابلیت بارگذاری  900تا  330کیلوگرم مازاد بر بارهای زنده و مرده ساختمان را دارا
باشند (قاضیزاده. )9:5935،اقلیم شهری :بهشدت تحت تأثیر فرایندهای ناشی از کار وزندگی شهری قرار دارد.
گسترش شهرها و افزایش ساختوسازها ،تغییرات آبوهوایی در شهرها را به دنبال داشته است .افزایش درجه
حرارت شهرها به نسبت اطراف یکی از اثراتی است که به دخالت مستقیم انسانها نیز مرتبط است گرمایش
ساختمان ها ،آلودگی هوا و استفاده از مصالح نامناسب مانند آسفالت که جاذب نور خورشید است ،در کف سازی
خیابانها و کوچهها ،ازجمله عوامل تأثیرگذار بر ایجاد اثر جزایر گرمایی هستند .این اثر شرایط نامطلوبی را برای
شهروندان باعث می شود .توجه به سطوح شهری شامل سطوح پیاده و سواره و بامها در کاهش این اثر ،بزرگترین
نقش رادارند(
مفیدی .)8،5935 ،جزیره گرمایی :شهرهای بزرگ به دلیل داشتن سطوح گسترده سخت غیرقابل نفوذ و فاقد
پوشش گیاهی ،حرارت تابشی آفتاب را بهسرعت جذب خود بهصورت منابع ساطع کننده انرژی گرمایی عمل
میکنند .چنین حالتی را جزیره گرمایی میگویند ( .)Luckett, 2009: 138گازهای گلخانهای همچون بخارآب،
دیاکسید کربن ،متان و اکسیدهای نیتروژن پرتوهای مادونقرمز تشعشع شده از سطح زمین را جذب مینمایند .جو
زمین همانند شیشههای گلخانه عمل میکند ،اجازه میدهد که پرتوهای با طولموج کوتاه وارد شوند اما جلوی
خروج پرتوهای با طولموج بلند را میگیرد .این روند موجب افزایش دمای جو میشود که اثر گلخانهای نامیده
میشود (جعفری همکاران .)3 :5930
جدول  :1عوامل ایجادکننده جزایر حرارتی شهری
مجموعه عوامل که متمرکز هستند بر
کاهش پوشش گیاهی در مناطق شهری :کاهش اثر خنککنندگی طبیعی از طریق سایهاندازی و تبخیر و تعرق
خواص مواد شهری :کمک به جذب انرژی خورشید ،به سبب سطوح وتوای باالی آنها ،مناطق شهری را نسبت به مناطق روستایی
گرمترمی کند
عوامل بعدی برای در نظر گرفتن
هندسه شهری :ارتفاع و فاصله ساختمانها ،مقدار تابش دریافت شده و ساتع شده بهوسیله زیرساختهای شهری را تحت تأثیر
قرارمی دهمی دهد .انتشار حرارت انسانی ،کمج به افزایی گرمای هوا
عوامل دیگر
آبوهوا :شرایط خاصی مانند آسمان روشن و باد آرام ،میتواند تشکیل جزایر حرارتی شهری را تشدید کند .موقعیت جغرافیایی:
نزدیکی به اجسام بزرگ و نواحی کوهستانی میتواند بادهای محلی و تشکیل جزایر حرارتی شهری را تحت تاثیرقراردهد.
منبعEPA,2008:2 :
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جدول  :2مزایای بام سبز
مزایای بام سبز
کاهش اثرات جزایر حرارتی شهرها

بستری مناسب برای حضور مردم

تصویر هواوکاهش دیاکسید کربن

حفظ معیارهای اکولوژی

کاهش انتقال حرارت از طریق ذخیره انرژی ساختمان

ایجاد محیطی باکیفیت مناسب برای ساکنان

افزایش سرانه فضای سبز

افزایش ارزش ملک

کاهش مصرف انرژی

باعث زیبای بصری

مکان پرورش میوه ،گل و گیاه

حفاظت فاضالب و کاهش بار دستگاههای مجاری فاضالب

عایق صوتی

ایجاد محیط سالم زیستمحیطی در کالنشهری

منبع( :نگارنده :بر اساس ،محمودی همکاران ،5935،کشتکارقالنی همکاران)5943،

محدوده موردمطالعه:
منطقه موردمطالعه در این پژوهش در موقعیت جغرافیایی  23 98 89شرقی  98 53 82شمالی است .شکل شماره
( )5موقعیت شهرمشهد و رانشان میدهد .شهرمشهد و دومین کالنشهر پس از تهران هست که جمعیت این شهر
در سرشماری سال  5930بر اساس مرکز سرشماری ایران  5،388،524نفرمی باشد .دشت مشهد میان دو رشته
ارتفاعات هزار مسجد -بینالود کپه داغ در شمال و محور شاه جهان در جنوب واقعشده است .اقلیم منطقه مشهد
عمدتاً متأثر از ارتفاع البرز شرقی است که ،ضمناً در کنار اراضی پست کشف رود متغیر شده است .بر اساس طبقه
سیستم آبوهوا کوپن ،منطقه موردمطالعه درمقیـاس ماکرو خشک است؛ در آن میزان تبخیر بیشتر از بارندگی است
(طرح جامع مشهد.)5944،

شکل  :1موقعیت شهرستان مشهد در ایران و خراسان رضوی،

منبع( :نگارندگان)
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یافتههای تحقیق

با بررسی منابع مختلف درزمینهٔ بامهای سبز و استفاده از آرای متخصصان مربوطه ابتدا بررسی عوامل عدم
گسترش بام سبزدرمشهدو پرداختهشده است که این عوامل وابداد بهصورت  8عوامل اصلی شناختهشده است که در
جدول ( )9و شکل شماره ( )5به ترتیب اهمیت تأمین منابع مالی و مسائل اقتصادی ،سیاستها و مدیریت سازمانی،
بعد حقـوقی ،زیرسـاخت فنـی و علمـی ،محـیط فرهنگی و محیط جغرافیایی تعیین شد و سپس آلویت بنـدی در
هـر یک از محورها تعیین شد .نشان دادهشده است؛ که برای اولویتبندی محورهای بام سبز درشهرمشهد
پرسشنامهای تهیه و بین  500نفرازکارشناسان مربوطه قرارگرفته است .در شکل شماره ( )5مهمترین ناحیه
شهرمشهدو که دارای بیشترین آلودگی شهرمشهدو در آن قرارداد رانشان میدهد که بیشترین این آلودگی
درمرکزشهر :میدان شهدا (خیابان شیرازی) ،خیابان امام رضا ،پنج راه و خیابان طبرسی قرارداد ،که بیشترین
ساختمانهای مرتفع ساختمانهای اداری و دولتی و تجاری در این محلها قرار دارند که با بیشترین حجم خودرو و
سفر شهری در این محل قرار دارد .حوزههای مرکزی و میانی غربـی بابا بیشترین آلودگی هوا روبه هستند و در
حوزههایی از شمال غربی ،شمال شـرقی و جنوب غربی نیز حالت آلودگی هوا نشان دادهشده دادهشده است.

شکل  :2نقشه شدت آلودگی شهر

مشهد ،منبع( :طرح جامع مشهد)5944،
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جدول  :3آلویت های اصلی عدم توسعه بام سبز
نمودارالویت های اصلی عدم توسعه
بام سبز
0.31
0.266
0.221

0.085

0.075

0.041

ردیف

ابعاد

وزن

اولویت

5

بعد فرهنگی

0/032

2

5

بعد حقوقی

0/555

8

9

بعد جغرافیایی

0/085

8

8

بعد زیرساختی

0/043

9

2

بعد سرمایهگذاری

0/950

5

8

بعد سیاستگذاری و

0/588

5

مدیریت شهری

شکل  :3نمودارالویت اصلی عدم توسعه بام سبز

پس از شناسایی ابعاد اصلی توسعه بامهای سبز با توجه به شرایط مختلف شهرمشهدازنظر مشکالت و موانعی که بر
سر راه هر یک از ابعاد توسعه بام وجود دارد به بیان عوامل تأثیرگذار در جدول شماره ( )8در هریک از ابعاد
پرداختهایم ،که هریک از این عوامل خود بهتنهایی بسیار مهم و تأثیرگذارمی باشند که باید برای رسیدن به برنامهای
جامع و تأثیرگذار به همه ابعاد و عوامل ذکرشده توجه ویژهای شود .پس از اولویتبندی هریک از محورها و به
دست آوردن موانع موجود درندم توسعه بام سبز به بررسی هریک از محورها بهصورت مقایسهای هریک از
زیرگروهها پرداختهشده است.

جدول  :4موانع توسعه بام سبز
ردیف

ابعاد

A

-5بعد سرمایهگذاری

A1

هزینههای باالی بام سبز نسبت به بامهای معمولی

A2

عدم تخصیص سرمایه الزم به بخشهای خصوصی و دولتی

A3

ارزان بودن حامل انرژی درایرن

A4

عدم وجود طرحهای بام سبز

A5

عدم تبلیغات مناسب برای این بخش

A6

هزینه متفاوت نگهداری بام سبز در طول سال

A7

عدم اختصاص منابع مالی دولتی و شخصی

A8

هزینههای نگهداری اضافه نگهداری گیاهان
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B

-5بعد سیاستگذاری و مدیریت شهری

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

نداشتن آگاهی مسئوالن شهری از مزیتهای بام سبز
عدم وجود طرحهای نمادی در مورد بام سبز
عدم وجود استانداردها واطالح آن در طول سالها
عدم اختصاص بام سببزدرکناربرنامه تا و طرح
ای فضای سبز شهری
عدم تحقیق درکشورهای دیگرواستفاده از تجربهای کشورهای موفق

C

-9بعد حقوقی و قانونی

C1
C2

عدم قانون مدون برای سرمایهگذاری دربم سبز
عدم قانون مدون در مورد ساختمانهای با
ارتفاع باال

D

-8بعد زیرساختی

D1

نبود تجهیزات تالزم درکل کشور برای مراکز

D2

در دسترس بودن مواد الزم برای ساخت بامهای معمولی

D3

سطح پایین اطالعات

D4

نبود بومی ساختن بام سبز

D5

نبود سیستم جامع برای اطالع و مشاوره در مورد بام سبز

D6

نبود طرحی جامع و پژوهشی کامل برای گسترش بام سبز

D7

عدم استفاده از آب باران

D8

عدم تجربه و دانش در مورد بام سبز

D9

توانایی بامهای معمولی درهرنوع پوشش ساختمانی

E

-2بعد فرهنگی

E1

عدم وجود گروهایی زیستمحیطی شهری در این زمینه

E2

نبود مشارکت مردم برای همفکری برای ایجاد و نگهداری بام سبز در ساختمانها

E3

عدم فرهنگسازی مردمی و اهمیت دادن به محیطزیست ،اقلیم در مورد وضعیت هوای نامطلوب شهری

E4

سازگاری بامهای متولی بافرهنگ مردم

E5

عدم آموزش و آگاهی همگانی برای نگهداری و ایجاد بام سبز

E6

نبود آگاهی در مورد بام سبز و نبود اطالعرسانی عمومی

G

-8بعد جغرافیایی

G1
G2

عدم ایجادیام سبزدربرخی از مناطق جغرافیایی و کالنشهری ایران
عدم رضایتمندی از ایجاد بام سبز به لحاظ موقعیت جغرافیایی

منبع :نگارندگان

در شکل شماره ( )2با توجه به شاخصهایی که به هریک از ابعاد دادهشده است شکل نهایی هریک از شاخصهای
بام سبز نشان دادهشده است با توجه به این عوامل و تحلیل شاخصها و عوامل میتوان گفت که در بعد
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سرمایهگذاری ،مهمترین مانع هزینههای باالی استقراری بام سبز نسبت به بامهای معمولی (قیر) است ،چراکه هزینه
مورداستفاده شده دربام معمولی پایینتر بوده است بهعبارتدیگر هزینه اولیه و عدم تبلیغات مناسب برای جذب
سرمایهگذاری در بخش خصوصی و دولتی سبب شده است که مزیتهای آینده این بام موردتوجه قرار نگیرد .در
بعد سیاستگذاری و مدیریت شهری ،میتوان گفت که سیستم بام سبز برکنار برنامهها مطرحهای فضای سبز شهری
قرارگرفته است که این موضوع به نداشتن آگاهی مسئوالن شهری از مزیتهای درازمدت این طرح و ارزان بودن
انرژی درکشورهای نقش بسیار زیادی ایفای میکند .در بعد حقوقی عدم قانون مدون برای سرمایهگذاری دربام سبز
وایجاد قانون مدون و الزماالجرا برای ساختمانهای مرکزی شهر با ارتفاع باال برای ایجاد بام سبز که این موضوع به
عدم توجه کافی از سوی مدیران شهری وعدم درک نیاز از سوی مردم و مدیران سبب بیتوجه ای به بام سبز در
شهر شده است .سازگاری بامهای معمولی در برابر شیوههای نو و اقتصادی بودن آن در مراحل اولیه ساخت بنا
افزایش تولیدات اولیه این بامها وتو جه زیاد مردم به بام معمولی ،نبود صنعت بومی بام سبز جهت ساخت و تولید
مواد اولیه ،عدم آگاهی وعدم وجود لوازم موردنیاز برای ساخت بام سبز ،عدم ترغیب درسانت وتجهیزواستقراربام
سبز ،عدم مطلوبیت بام سبزدربرخی از مناطق جغرافیایی درکالن شهرها که نیاز به مطالعه و انتخاب تجهیزات و نوع
خاصی از گیاهان دارد ،عدم توجه و حمایت از طرحها و پروژههای دانشجویی ،نبود فضای ای برای مشارکت،
آگاهی و مدیریت بین مردم و مسئولین در ایجاد و نگهداری بام سبز در اماکن مسکونی و تجاری و . ...نبود پژوهش
طرحهای کاربردی برای ایجاد آگاهی در مدیران شهری و مردم از موانع مهم بام سبزمی باشد البته موانع دیگر که در
جدول ( )8وجود دارد هریک بهخودیخود مهم بود و باید به آنها نیز توجه شودتادر ایجاد بام سبز تسریع ایجاد
شود ،البته این موانع خاص این شهر نبوده در بیشتر کشورها توسعهیافته ودرحال توسعه وجود دارد.

شکل  :4تحلیل عوامل عدم توسعه بام سبز درشهرمشهد،

منبع( :نگارندگان)
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امروزه با رشد شهرنشینی در اغلب کالنشهرهای کشور ،و مرکز شهرهای بزرگ جزایر حرارتی به وجود آمده ،این
مراکزباجذب پرتوهای فرابنفش وجوب گرما وانتشارگرما به هوا باعث گرم شدن هواوافزایش آلودگی بیشتر در این
منطقه از شهرمی شود .موقعیت شهر و عوامل مورفولوژی که امکان تهویه ،هوای شهر را فراهم میکنند ،میتوانند در
کاهش یا افزایش آلودگی مؤثر باشند .شهرمشهدبه دلیل قرارگرفته در رشتهکوههای بینالود وهزارمشجد امکان جریان
هوا تنها درکریدوری که توسط این رشتهکوههای به وجود آمده امکان پذیر است .چرا که در جهات دیگر با موانع
طبیعی مواجهه است .رویکرد بام سبز میتواند رویکردی مناسب برای شهرهای بزرگ که با کمبود زمین درمرکزشهر
شهر برای اختصاص به فضای سبز دارند مناسب باشد .اما آنچه مسلم است وضع موجود بام سبز در شهر مشهد هیچ
جایگاهی در طرح هاوبرنامه های سازمان ها و گروه های مربوطه قرار ندارد به طوری که با توجه به وضعیت شهر
مشهد از نظر آلودگی ،در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .به طوری که بیشتر این آلودگی جزیره حرارتی درمرکزشهر
شهر و مناطق اطراف آن هست؛ که با توجه به این موضوع در شهر هیچ گونه فضایی در خصوص بام سبز اختصاص
داده نشده و حتی در مرکز شهر ومناطق نزدیک به آن نیز فضای سبز متناسب با استانداردهای شهرسازی وجود ندارد
که این موضوع نیز به دلیل تراکم زیاد در این ناحیه و قیمت باالی زمین هست .با توجه به این موضوع که در مرکز
شهر به دلیل قیمت باالی زمین و نبود فضای باز وفای سبز میتوان بهترین راهحل برای تعدیل جزایر حرارتی،
کاهش سروصدا ،بهبود کیفیت هوا و خنکسازی از سطوح بام سبز استفاده نمود .البته برای اجرای بام سبز در مشهد
با موانعی همچون ابعاد سرمایهگذاری ،مدیریتی و سیاستگذاری ،حقوقی ،فرهنگی و جغرافیایی هست .تنهـا در
صـورتی میتوان از مزایای بامهای سبز استفاده نمود و به پایداری و دوام آن امیدوار بود که در قالب برنامههای
کـالن توسـعه پایـدار و در شاخه سامانه سبز پیگیری و اجرا شود بهعنوانمثال میتوان با پژوهش و مطالعه جامع،
محلهای را در مراکز شهری کالنشهر مشهد انتخاب نمود و سـامانه سبز را در آن اجرا کرد .بهطور کل میتوان
راهکارها و پیشنهادهای زیر را به منظور اجرا درآمدن بام سبزدربرخی شهرمشهدو ارائه کرد:
کسانی که زمین آنها کاربری سبز داشته یا باغی قدیمی بوده باید پس از ساختمانسازی دارای بام سبز باشند.تدوین قانونی مدون برای ساختمانهای که درمرکزشهرومناطق شهر یا میدانها اصلی شهرقراردارندیاساختمان هایبا تراکم باال ،هتلهای نزدیک مرکز شهر ،که با بحران آلودگی روبهرو هستندبایدازسیستم بام سبز در ساختمان
استفاده کنند.
ساختمانهای وابسته به دولت یا وابسته به سازمان فضای سبز ،محیطزیست ،و حتی شهرداریها باید دارای بام سبزباشند.
دادن معافیتهای ساختمانی به ساختمانهایی که از سیستم بام سبز استفاده میکنند.همکاری سازمانهای فضای سبز شهری بانهادهایا افرادی که به توسعه بام سبز عالقه دارند ،با دادن گیاهان مناسب،دادن مشاوره و...
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استقبال از طرحهای بام سبز از جانب سازمانهای مرتبط و حمایت از طرحهای دانشجویی ومراکزتحقیقاتی وپژوهشی
-تهیه سیستم اینترنتی برای مشاوره ،در دسترس قرارداد تجهیزات موردنیاز بام سبز برای افرادعالقمندان
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Study of factors related not using Development of green Roof In reducing
Islands thermal
Metropolises Case of the city of Mashhad
Abstract

Population growth and urbanization development and use of more than motor vehicle of the
factors affecting the increase in temperature in The urban areas And cause the Thermal island
On urban areas and the surrounding environment. And the effects of its important role in the
quality of air. In other words, the value of land use Most of the land for Construction and
down the green space. So that the use of green roof technology in large cities to improve the
quality of the urban environment is an appropriate option. The applicable research and
descriptive- analytical studies and using AHP technique in identifying obstacles expanding
green roof has been Mashhad. In this regard, study Development fields green roof the main
dimensions of the the expert opinions green roof development Identification, The result of
which is to determine the main axis and the obstacles. Obstacles such as green roof cost
compared to conventional roof, cheap energy, and research applications, Lack of economic
feasibility projects with the people and Officials and lack of written laws and regulations in
this regard to the development of green roof is Mashhad. Use the experience of other
countries, Acquaint the Officials and people with advantages of green roofs, Infrastructure for
the private sector and proposed solution for green roofs.

Keywords: green roof, AHP, city, Mashhad

