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سخني با خوانندگان

یکی از ارکان مهم طراحی پايدار ،بهرهگیری هرچه بیشتر از عناصر طبیعی است .بام ساختمانها فرصت بسیار خوبی را در
اختیار طراحان قرار میدهد تا با استفاده از عناصر طبیعی ،آنها را از یک فضای خشک و فراموششده به فضایی پویا و سرشار
از سیستمهای زنده تبدیل کنند .پيدايش بام سبز بخشي از تغيير و تحول دنياي سبز است كه تازه در مسير آن قرار گرفتهايم.
حركت به سوي نوع جديدي از «معماري زنده» و تجديدپذير كه در آن اجزاي ساختماني بيجان و غيرآلي با سيستمهاي زنده
و تجديدپذيري كه تنفس ميكنند ،جايگزين ميشوند .طراحي موفق و بهينه بامهاي سبز مستلزم تالش مشترك و همكاري
معماران ،طراحان منظر ،پيمانكاران ،نقشهكشها ،متخصصان فضاي سبز ،بومشناسان ،مهندسان و باغبانان است.
با بهرهگيري از ايدهي بام سبز ،تبديل محيطهاي ناسالم ،پراسترس و بيش از حد گرم شهرهاي ما به جوامعي سالم و پايدار ،كامال
ممكن و آسان خواهد شد .هر يك از بامها و ديوارهاي شهر ما اين پتانسيل را دارند كه تغيير شكل يافته و با كاربري جديد براي
كمك به زندگي شهري بهتر به كار گرفته شوند .افزون بر اين ،بامهاي سبز مزاياي متعدد ديگري نيز به همراه دارند كه از جمله
آنها ميتوان به جلوگيري از آلودگي رودها و درياها توسط فاضالب سطحي ،كاهش آلودگي ،بهينهسازي سيستمهاي تهويه،
كاهش مصرف انرژي ،فراهم نمودن محيط مناسب براي پرورش گونههاي مختلف گياهي ،كاهش مخالفت جوامع با پروژههاي
ساختماني و ايجاد زيبايي ديداري و افزايش فضاي سبز اشاره كرد.
1
این مجموعه (كه در قالب سه نشريه از كتاب «بام سبز» نوشته استيون پك استخراج شده است) با هدف آشنا کردن فعاالن
حوزهی طراحی با بامهای سبز ،پتانسیلهای این صنعت و روشهای استفاده از آن در طراحی ساختمانها ،طراحی منظر و
طراحی شهری ترجمه شده است .این کتاب از شش فصل تشکیل شده است و هدف اصلی آن آشنا کردن مخاطب به صورت گام
به گام و با زبان ساده با صنعت بام سبز است .چندين نمون ه موردی از پروژههای موجود در این زمینه معرفی شدهاند .در بخش
اول (نشريه شماره  ،)147اصول اولیهی بام سبز و فرایند طراحی آن بیان شده است ،در بخش دوم ،مصالح و روشهای ساخت
بام سبز توضیح داده شده است و در بخش آخر ،نمونههای موردی از کاربرد بامهای سبز در اروپا و امریکای شمالی معرفی و
سیر حرکت بامهای سبز در آینده بیان شدهاند .الزم به ذکر است که در انتخاب نمونههای موردی ،سعی شده است نمونههایی
انتخاب شوند که حاوی درسها و نکتههای جدیدی برای خواننده باشند ،پروژههایی با کاربریها ،فرمها و شرایط متفاوت ،تا به
طراحان اعالم شود که بهکارگیری بام سبز ،ویژهی بناهایی با شرایط و کاربریهای خاص نیست ،و بام هر ساختماني را میتوان
با پيادهسازي صحیح بام سبز به فضایی زنده تبدیل کرد.
از آنجا كه گروه بينالمللي رهشهر در راستاي اهداف تعيينشده سازماني ،خود را موظف ميداند كه همواره در جهت توسعه
پايدار و حفظ محيط زيست تالش كند و شعار سازماني «طراحي سازگار با محيطزيست »2را انتخاب كرده است ،لذا در جهت
آگاهيرساني به هموطنان ،اقدام به ترجمه كتاب «بام سبز» نموده است كه اين ترجمه در قالب سه نشريه براي اطالع و استفاده
همه عزيزان منتشر ميشود .باشد كه با دقت و رعايت توصيههاي مفيد ارائهشده در اين مجموعه بتوانيم از محيط زيستي سالم
برخوردار باشيم.

گروه بينالمللي رهشهر
1- Steven Peck
2- DFE= Design For Environment

مقدمه
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متنوع هستند .يکي از آنها مركز حفاظت محيطزيست اوك

مقدمه

هاموك 8نزديك وينيپگ ،مانيتوبا 9است .اين مركز نتيجه همکاري

اگر بخواهيم کتابي درباره بامهاي سبز ساختهشده در آمريکاي

شركت داكس آنليميتد 10در كانادا و دولت محلي براي ساخت

شمالي بنويسيم ،انتخاب طرحهاي نمونه براي معرفي بسيار

يك فضاي اداري و يك مركز آموزشي است .هدف از طراحي

دشوار است .نمونههايي كه در اينجا به آنها اشاره ميكنيم،

و ساخت اين بام سبز ،تاکيد بر اهميت حفاظت از زيستگاههاي

نشاندهندهي پيشرفت قابل توجهي است كه در اين زمينه صورت

12

گرفت ه است .هر يك از اين طرحها داراي تاريخچه ،زمينه ،هدف

طبيعي و ارزش اكوسيستمهاي تاالبي 11است .بام سب ِز نمايشي

ساختهشده روي بام موزه طبيعت پگي نوتبرت 13در شيکاگو،

يا کاربرد منحصربهفردي است كه موجب اهميت آن شده است.

نتيجه بازسازي يك ساختمان تقريبا نوساز است .كاركنان اين

طرحهايي كه در اين بخش معرفي ميشوند ،به ترتيب زماني

موزه با هدف ايجاد رويكردي سبز در اين مركز ،تصميم به ساخت

(تاريخ پايان طرح) در دو قسمت ارائه شدهاند .در قسمت اول،

چند بام سبز در آن گرفتند .پروژه ديگري که در اين بخش معرفي

ح يك طراح و در قسمت دوم ،طرحهاي منفردي كه
چند طر 

14

شده است ،پروژه مركز كيفيت آب شهر بيورتون در ايالت اورگان

طراحان مختلف داشتهاند ،معرفي شدهاند .آشنايي با برخي از

است .اين مرکز استانداردهاي بسيار خوبي در كيفيت آب و

طراحان متخصص در زمينهي بامهاي سبز و بررسي طرحهاي

طراحي دارد .طرح نورث بيچپل ِيس 15در شهر سانفرانسيسكو بر

مختلف و هدفها و رويكردهاي گوناگون آنها آموزنده است .براي

روي بام يك مجموعه مسكوني چندمنظوره ساخته شده است .در

مثال ،چارلي ميلر 1يك مهندس عمران در شهر فيالدلفيا است كه

اين طرح ،فضاهاي متنوعي روي يك بام سبز بزرگ اجرا شدهاند.

بامهاي سبز وسيع و متنوعي را اجرا كرده است .يکي از طرحهاي

اين بام سبز روي مجموعهاي از ساختمانهاي نوساز اجرا شده

او مربوط به يك ساختمان اداري است .بيشتر طرحهاي دايانا

است كه پيش از آن به شكل يک محوطهي مسكوني عمومي و

بالموري 2مربوط به بافت شهري نيويورك است .بيشتر طرحهاي

فرسوده بود .در سانفرانسيسكو ،پس از آن كه مجموعه آكادمي

5

علوم كاليفرنيا در محل جديدش در پارک گلدن گيت 16ساخته

با در نظر گرفتن ويژگيهاي سايت و برنامهي خاص کارفرماي آن

شد ،بام سبزي نيز روي آن اجرا شد .اين تغيير مكان به علت

طراحي شدهاند .طرحهايي كه گروه كِست ِرل 6در مينياپُليس اجرا

آسيبهايي بود که در زلزلهاي شديد به تمام ساختمانهاي اين

او ،مانند ساختمان سول ِي ،3استوديوهاي سيلوركاپ 4و صنايع گرتز

كردهاند ،ويژگيهاي اکولوژيکي بسيار خوبي دارند .براي نمونه

ميتوان پروژههاي مؤسسه سبز 7و كتابخانه مينياپُليس را نام برد.

طرحهايي که در قسمت دوم اين فصل بررسي ميشوند ،بسيار

10- Ducks Unlimited
11- Wetland Ecosystems
12- Demonstration Green Roof
13- Peggy Notebaert Nature Museum
14- Beaverton, Oregon
15- North Beach Place
16- Golden Gate Park
17- Renzo Piano
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موزه وارد شده بود .رنزو پيانو ،17معمار مشهور ،با طراحي اين بام
به شكل يك قاليچه جادويي شناور بر روي جنگلهاي اطراف ،آن
را به يك اثر قابل توجه در طراحي تبديل كرده است.

1- Charlie Miller
2- Diana Balmori
3- Solaire Building
4- Silvercup Studios
5- Gratz Industries
6- Kestrel Group
7- Green Institute
8- Oak Hammock Conservation Center
9- Winnipeg, Manitoba
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فكِيپز ،2پروژه مركز هاينز  57در شهر
يکي از پروژههاي شركت رو 
پيتزبورگ است .اين پروژه مربوط به نوسازي ساختماني است كه
از سال  1988متروكه بود ،ولي در اكتبر سال  2001احيا شد.
 -1-1-5تاريخچه و محتوا
ساختمان  14طبقهي مركز هاينز كه در مركز تجاري پرتراكم
شهر پيتزبورگ قرار دارد ،در گذشته محل فروشگاه بزرگ گيمبل

3

بوده است .اين ساختمان جلوههاي بينظيري از معماري کالسيک
دارد و از جمله نماهاي اصلي اين محله محسوب ميشود .اين
مكان نيز مانند بسياري از فروشگاههاي بزرگ ديگر در اياالت
متحده تعطيل و ساختمان آن در سال  1984كامال متروكه شد.

 14سا ل بعد ،شركت بارت هيل ُكذر ريتلمن 4نوسازي اين
ساختمان را بر عهده گرفت .جالبترين قسمت طرح نوسازي،
ايجاد يک نورگير (آتريوم) هشتضلعي به ارتفاع  15/2متر از بام
ساختمان تا طبقه هفتم بود .با ايجاد اين تغيير ،بهبود قابل توجهي
در نورپردازي داخلي ساختمان به وجود آمد و اين مورد از عوامل
جذابي بود كه موجب شد شركت هاينز دفتر مركزي آمريكاي
شمالي خود را در  7طبقهي بااليي اين ساختمان مستقر كند.
يكي از جنبههاي مهم معماري اين طرح ،تكميل اين نورگير با
استفاده از طراحي يك بام سبز روي تراس آن و ايجاد منظرهاي

تصاوير شماره  1و  – 2دو نماي مختلف از ساختمان هاينز كه در آنها حتي
از فاصله دور نيز تنوع گياهي موجود قابل مشاهده است.

 -2-1-5طرحبندي (چيدمان)

بانشا ط و لذتبخش از گياهان و البته محلي براي برگزاري

در آخرين قسمت از طراحي فضاي بيروني ،الوارهايي از جنس

جلسات و همايشهاي غيررسمي بيرون از دفتر است .افزون بر

بازيافتي بسيار فشرده 5بهعنوان كف محوطه مورد
پالستي ك
ِ

اين ،پوششي كه بام سبز روي كف تراس ايجاد ميكند ،مانند يک

استفاده قرار گرفتهاند .اين نوع كفبندي در  4قسمت اجرا شده

عايق صوتي در فضاي سنگي و شيشهاي بام عمل ميكند.

ش به يكديگر متصل ميشوند.
است و تراسها از طريق سنگفر 
سو
به اي ن ترتيب ،بازديدكنندگان ميتوانند از محوطهي ترا 

1- HEINZ 57 CENTER, PITTSBURGH, PA
2- Roofcapes Inc.
3- Gimbel’s Department Store
4- Burt Hill Kozar Rittleman Associates
5- High density recycled plastic lumber decking

5
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مكانهاي طراحيشده براي نشستن ،بدون راه رفتن روي گياهان،

لولههاي متخلخل 3استفاده ميشود .اين لولهها كار تخليهي آب

استفاده كنند .طراحي به گونهاي انجام شده كه آبي كه روي

هنگام بارشهاي شديد را سريعتر ميكنند .معيارهاي اين طرح

سنگفرشها ريخته ميشود به سمت يكي از  5ورودي پساب

براي اليه پساب عبارتند از:

كه البهالي پوشش گياهي قرار گرفتهاند ،هدايتشود .دانهبندي

1 )1نفوذپذيري آب در حالت اشباع بايد حداقل 65سانتيمتر بر

موادي که در اين فضاي سبز استفاده شدهاند نيز به گونهاي است
که به تخليه پساب داخلي كمك كند.

دقيقه باشد.
2 )2توزيع اندازه دانهها بايد طبق استاندارد تعيينشده باشد ،براي

در سيستمهاي دو اليه ،1مانند سيستمي که در پروژه هاينز نصب

مثال ،قطر  99درصد ذرات بايد بيشتر از يک ميليمتر باشد

شده است ،اليهي دانه درشت( 2در اين طرح با عمق  5/1سانتيمتر)

(الك شماره .)18

امكان تخليه آب را فراهم ميكند .در محيط دانه درشت ،زماني

3 )3اجزاي اين اليه بايد سخت و در برابر انجماد مقاوم باشند.

كه فاصلهي مسير حركت آب تا وروديهاي پساب زياد باشد ،از

4 )4اجزاي اين اليه بايد غيركربناتي باشند.
با رعايت اين شرايط ،امكان گرفتگي اين اليه بر اثر نفوذ ذرات مواد
و ايجاد شكاف در آن به حداقل ميرسد و همچنين ،تخليه پساب
بهخوبي انجام ميشود و عمر و دوام سيستم افزايش مييابد.
 -3-1-5بام سبز
اين بام سبز كه  1114/8متر مربع را پوشش ميدهد و از نوع
كمعمق است ،روي يك كف بتني نصب و از يك سيستم دو اليه
ساخته شده است .اين بام ،با استفاده از محيط رشدي مجهز به
اليهي زهکش  7/6سانتيمتر در  5/1سانتيمتر ،در برابر كمآبي
از مقاومت خوبي برخوردار است .اليهي عايق نيز به همراه يك
اليهي بازدارنده (از جنس پلياتيلن) كه مانع از نفوذ ريشهها
ميشود ،از سطح بام محافظت ميكند .تجربههاي بهدستآمده
ق بامهايي
از بامهاي سبز در اروپا نشان ميدهد كه عمر اليه عاي 
كه روي آنها سيستمهاي بام سبز قرار دارد 2 ،تا  3برابر افزايش
مييابد.

تصوير شماره  :3يكي از بامهاي سبز ساختمان هاينز ،مدت كمي پس از
كاشت گياهان ،به همراه نمايي از تراسها و سنگفرشهاي به كار رفته در
طرح.

ديوارهاي بلندي كه اطراف بامهاي سبز قرار گرفتهاند ،شرايط
بسيار متغير و شديد خرداقليمي ايجاد ميكنند .معموال هوا در
اين منطقه گرم و خشك و پر باد است .بنابراين ،گياهاني که
1- Two-media media assemblies
2- Coarse granular layer
3- Perforated Conduit

6
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براي بام انتخاب شدهاند ،اين آبوهواي خشك را به خوبي تحمل

پروژههاي كمعمق و بدون آبياري مانند اين پروژه الزم است به

ميكنند.

گياهان فرصت كافي داده شود تا به شكل نهال يا قلمه بهتدريج در
محيط رشد خود مستقر شوند .اين فرصت به آنها اجازه ميدهد

 -4-1-5ويژگيهاي ديگر

تا با شرايط رشد روي بام و آبوهواي آن سازگار شوند و تبديل به

ش طراحيشده روي اين بام ،امكان دسترسي
كفسازي و سنگفر 

پوششي قوي و مقاوم در برابر كم آبي شوند.

به كليه قسمتهاي بام را فراهم ميكند .اگرچه نميتوان روي
پوشش گياهي بام سبز راه رفت ،ولي ميتوان با استفاده از تراسها

 -6-1-5عمليات تعمير و نگهداري پس از کشت

و مكانهايي که براي نشستن تعبيه شدهاند ،از نماي آن لذت برد.

آبياري هميشه ضروري نيست ،در صورتيکه رسيدگي به گياهان
يک ضرورت هميشگي است .پس از يك دورهي  24ماهه ،بهتر

 -5-1-5کشت و آبياري

است سالي دو مرتبه يعني در فصل بهار و پاييز علفهاي هرز

گياهي مختلف ويژه آبوهواي
گياهان اين بام شامل  32گونهي
ِ

ف هرز زدايي سبك .)2عالوه بر اين بايد سالي
جمعآوري شوند (عل 

خشك هستند که از ميان  19گونهي گياهي انتخاب شدهاند6 .

گونه از اين گياهان از گونههاي بومي آمريكاي شمالي هستند و
تقريبا يك سوم از كل گياهان از گونهي سدومها هستند .پوشش
گياهي به کار رفته در اين بام ،شامل تركيبي از گياهان دارويي

يك مرتبه نيز به گياهان كود داده شود.
 -2-5استوديوي سيلور کاپ

3

 -1-2-5طرحبندي (چيدمان)

و خوراكي ،علفهاي چمني و بوتههاي چندساله است كه تنوع

استوديوي سيلوركاپ در واقع يك مجموعه استوديوي ساخت و

فراواني از نظر بلندي ،بافت ظاهري و رنگ گلها و شكوفهها ايجاد

توليد برنامههاي تلويزيوني است .مكان اين استوديو مجاور يك

ميكنند .در اين بام گياهان بهصورت نهال و دانه كاشته شدهاند.

ساختمان تاريخي و يك نانوايي قديمي است .اين استوديو متشكل

اين گياهان توسط يك روكش تجزيهپذير در برابر نور 1و بادهاي

از مجموعهاي از ساختمانهاي متصل به هم است كه بامهايي با

شديد طبقه چهاردهم ساختمان محافظت ميشوند .اين روكش

ت مختلف دارند .شركت بالموري 4طرحي را ارائه داد كه
ارتفاعا 

پس از گذشت زمان تجزيه ميشود و در محيط رشد ترکيب

شامل چندين بام مختلف بود و در كل مساحتي حدود 3251/6

ميشود .در اين پروژه ،هيچگونه تجهيزاتي براي آبياري گياهان

متر مربع داشت .اين بام سبز در واقع بزرگترين بام سبزي بود که

نصب نشده است.

تا آن زمان در نيويورکسيتي ساخته شده بود .هزاران رهگذري

عمليات اين پروژه در پاييز سال  2001به پايان رسيد .در ماه

که از روي پل كوينز بورو 5و ورودي و خروجيهاي مجاور اين

جوالي سال  ،2002گياهان تقريبا  50درصد سطح را پوشش

پروژه عبور ميکردند ،ميتوانستند بام سبز پروژه را ببينند .شركت

دادند .خشکسالي تابستان رشد گياهان را كند كرد .ولي تا

بالموري قصد داشت در اولين پروژهي خود بام سبز كم هزينهاي

ماه مي سال  ،2003گياهان  90درصد سطح را پوشاندند .در

بسازد كه به تعمير و نگهداري كمي نياز داشته باشد .در واقع ،اين
1- photo degradable
2- Light weeding
3- SILVER CUP STUDIOS, QUEENS, NY
4- Balmori
5- Queensboro Bridge
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تصوير شماره  :4نمايي رايانهاي از الگوهاي پيشنهادي براي بام سبز
استوديوهاي سيلور كاپ .باندهاي قرمز و نارنجي به يكنواخت شدن طرح
كمك ميكنند.

تصوير شماره  :5نمايي از پروژه سيلوركاپ پس از نصب كه در آن الگوي
واحدهاي پيش ساخته قابل مشاهده است.

اعتقاد وجود داشت که حتي يك بام سبز كمعمق و ساده كه تنها
از منظرهي آن استفاده ميشود نيز ميتواند تأثير بهسزايي در

سانتيمتر دارند .اين واحدها در خارج از سايت پُر و با كاميون

به محل منتقل و سپس روي ساختمان نصب شدند .حدود 20

زيبايي پروژه داشته باشد .اين شركت ،طرحي بر اساس «بافتهاي

نوع مختلف سدوم و گياهان مشابه ديگر روي اين واحدها کاشته

ظاهري» تهيه كرد (تصوير  .)4در اين طرح با استفاده از آرايش

شدهاند .هر كدام از اين واحدها توسط قطعات عايق از پيش بريده

و کاشت نواريشکل نوعي گياه سدوم كه رنگ برگهاي آن

شدهي استايروفوم ،1يك اليه فيلتر پارچهاي و  7/6سانتيمتر

يکنواخت و مشابه است ،اشكال هندسي بزرگي ايجاد شد .اين

محيط رشد پر شدهاند .در زمان استقرار گياهان ،براي حفاظت

طرح در واقع از بافتهاي پارچه الهام گرفته است.

ف كنفي ضخيم
از آنها در مقابل باد ،روكشي تجزيهپذير از اليا 

2

روي واحدها كشيده شد %80 .از محيط رشد از مواد معدني

 -2-2-5بام سبز

منبسطشده (سواليت )3و  % 20آن از مواد آلي تشكيل شده است

شركت بالموري تصميم گرفت براي ايجاد يك پوشش گياهي

(تصوير شماره .)5

يکنواخت و بههم پيوسته ،از واحدهاي پيش ساختهاي که به
يکديگر متصل ميشوند ،استفاده کند .براي حفاظت بهتر از سطح

 -3-2-5ويژگيهاي ديگر

بام و اليهي عايق در برابر نفوذ آب ،يك اليهي ديگر نيز قبل از

معبري پوشيده از سنگريزه ،حاشيههاي اين بام سبز را پوشانده

قرار دادن واحدها بر روي بام نصب شد .اين اليه در واقع يك

است .حاشيههاي خارجي نيز با آلومينيوم پوشانده شدهاند و ظاهر

اليهي فاضالب پيشساختهي دو قسمتي است كه از پوستهي

بام را آراستهتر نشان ميدهند.

آببندي محافظت و جريان آب را تسهيل ميکند .هر كدام از
واحدها تقريبا مساحتي برابر  0/37متر مربع و عمقي برابر 21/6

1- Precut Styrofoam Insulation Pieces
2- Biodegradable Coarse Jet Mat
3- Solite
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 -4-2-5عمليات تعمير و نگهداري پس از کشت

 -2-3-5بام سبز

بامهاي سبز استوديوهاي سيلوركاپ و صنايع گرتز هر دو زير
نظر گروهي از دانشمندان انجمن جي-آر-آي-اس (مطالعه زير

گرتز تنها
طبق محاسبات مهندسان سازه ،بام ساختمان صنايع َ
قادر به تحمل وزن اضافهاي معادل  48/8تا  122كيلوگرم بر متر

ساختهاي بام سبز )1قرار دارند .اين گروه براي مطالعه ميزان

مربع است .به همين دليل ،گروه طراحي يك سيستم بام سبز را

جذب سيالبها (آب باران) و تفاوت دمايي بام سبز و طبقات
زيرين ،اطالعاتي را كه از قسمتهاي بدون پوشش گياهي به

محل سايت ساخته و سوار ميشود (سوپريما ،)5انتخاب
كه در
ِ

كرد .به اين ترتيب ،روي صفحات باريك عايق و محافظ ،پوستهي

دست ميآورند با دادههاي كسبشده از بامهاي سبز مقايسه

جديد ديگري از جنس آسفالت براي عايقبندي نصب شد .سپس،

ميکنند .اين دادهها به مدت يك سال جمعآوري و توسط اين

اليهي زهکشي/جمعآوري فاضالب و اليه ذخيرة آب نصب شدند.

دانشمندان تحليل و بررسي ميشوند و در نهايت در قالب برنامهاي

در پايان ،محيط رشدي به عمق  5تا 10سانتيمتر روي بام نصب

آموزشي در اختيار عموم قرار ميگيرند.

شد و يك شبكة آلومينيومي مربع شکل به ضلع  0/15متر براي

 -3-5صنايع گرتز

محافظت از پوشش گياهي روي آن قرار گرفت.

2

 -1-3-5طرحبندي (چيدمان)

 -3-3-5کشتو آبياري

نمايشي بام
در نزديكي استوديوهاي سيلوركاپ ،يك پروژهي
ِ

مجموعه گياهان اين بام مشابه گياهان به كار رفته در استوديوهاي

گرتز
گرتز ساخته شده است .صنايع َ
سبز روي ساختمان صنايع َ
توليدكنندهي آهن سبك و متخصص ساخت ابزار ورزشي است.

سيلوركاپ است .اين گياهان به دليل داشتن تنوع بسيار در شكل
برگها ،رنگ و زمان شكوفايي گلها انتخاب شدهاند .از سيستم

در اين پروژه ،شركت بالموري بام را بهصورت يك نقاشي متحرك

آبياري قطرهاي 6تنها در فصل اول رويش گياهان استفاده شد

طراحي كرده است .در اين نقاشي ،شبکههاي نامنظمي از خطوط

(تصوير.)6

خطي
رنگي به سبك ماندريَن 3در تكههايِ غير
رنگي 4ديگر محو
ِ
ِ

شركت بالموري در حال حاضر مشغول اجراي طرحهاي مختلف

ميشوند .دايانا بالموري طرح خود را اينگونه توصيف ميكند:

الگوهاي انتزاعي ،متناسب با واقعيت خشک و خشن با ِم يك
ساختمان صنعتي به محيطي آزاد و پوشيده از گياه تغيير شكل

با م سبز با فضاهاي متنوع در منطقه نيويوركسيتي است .با
گذشت زمان ،اين شركت امروزه قادر است نتايج بهدستآمده
از اجراي بامهاي مدوالر (واحدهاي پيشساخته) را با بامهاي غير

پيدا ميكنند .اين الگوي نامنظم و فريبنده ،سه چهارم سطح

مدوالر (اليهاي) و همچنين ،نوع گياهان استفادهشده را با يکديگر

 1022متر مربعي بام را اشغال ميکند و روي يك چهارم ديگر

مقايسه كند تا بهترين نوع آنها را انتخاب كند و بهترين طرح را

گياهي كاشته نشده است .اين قسمت محل كنترل و مطالعهي

پياده سازد .از نقطه نظر طراحي ،دايانا بالموري و همكارانش نه

شرايط محيطي بام است.

تنها به ساخت بامهاي سبز بهعنوان عناصر پايدار در ساختمان
1- Green Roof Infrastructure Study
2- GRATZ INDUSTRIES, QUEENS, NY
3- Severe Mondrianesque rectilinear grids of color
4- Non-linear patches of color
5- Suprema
6- Drip Irrigation System
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مساحتي حدود  1709متر مربع است .هدف از ساخت اين بام
سبز شبيهسازي پوشش گياهي بومي اطراف ساختمان است .در
نتيجهي مطالعات گستردهاي كه براي انتخاب نوع گياهان بام اين
كتابخانه انجام شد ،چمنزارهاي ب ِدراك بالف 3در ايالت مينِسوتا

4

مناسبترين الگ وي گياهي براي اين بام سبز شناخته شدند.
تركيب گياهان به كار رفته روي بام كتابخانه براساس تركيب
گونههاي گياهي چمنزارهاي ب ِدراك بالف ،مشخصات عمومي
و ظاهري اين اك وسيستم و همچنين سازگاري اين گياهان با
بخش کاشته نشده براي کنترل و
مطالعه شرايط محيطي

چنين محيط سختي است 42 .گونه از گياهان محلي انتخاب و
با  21گونهي ديگر از گياهاني كه مقاومت و رشد مناسب آنها
در بامهاي سبز قبال مورد مطالعه قرار گرفته بود ،تركيب شدند
(تصوير شماره .)8

گرتز .نواحي مختلفي براي تحمل
تصوير شماره  :6طرح سازهي پروژهي َ
نواحي مستطيلشكل بهترتيب بارهاي
وزنهاي متفاوت طراحي شدند .اين
ِ
 73 ،49و  122كيلوگرم بر متر مربع را تحمل ميكنند .قسمتي نيز كه براي
كنترل و نظارت بر متغيرهاي محيطي است ،فاقد بام سبز است.

مردم ميتوانند از طريق سيستم اسكاي ِوي مينياپُليس 5به سايت

دسترسي پيدا كنند .اين سيستم مجموعهاي از معابر و پلهاي

ن مختلف را در مركز شهر به يكديگر
هوايي است كه چند ساختما 
متصل ميكند .اين معابر در فصل زمستان بسيار مفيد هستند

عالقهمند هستند ،بلكه تمايل دارند اين بامها را بهعنوان اجزاي

زيرا به عابران اجازه ميدهند به دور از هواي سرد فضاي بيرون،

مؤثري براي افزايش زيبايي ساختمان بهكار برند (تصوير شماره .)7

از ساختماني به ساختمانهاي ديگر رفتوآمد كنند .وسائل نقليه

 -4-5کتابخانهي مرکزي مينياپُليس

نيز زير سيستم اسكاي وي در عبور و مرور هستند (تصوير .)9
1

 -1-4-5تاريخچه و محتوا

كتابخانهي مركزي مينياپُليس كه به شكل يك مجتمع عظيم

در مركز شهر واقع شده است ،توسط سزار پِلي ،2معمار معروف،
طراحي شده است .اين ساختمان يك بام سبز بزرگ دارد كه
روي چندين سطح با ارتفاعات مختلف قرار گرفته و داراي

اين ساختمان داراي  6طبقه است و سايت آن يك بلوك شهري
ورودي ساختمان يك پالزاي
خيابان
به شكل مربع اس ت .در
ِ
ِ

(ميدان) شهري ع ظيم وجود دارد .اين پالزا (ميدان) به شكل
يك پيادهرو با طرح هندسي انتزاعي 7و داراي مسيرهايي است
ن درختان
كه با رنگ سياه و نقرهاي مشخص شدهاند و در زير آ 
توس سفيد 2كاشته شدهاند .بيشتر پيادهرو پوشيده از بلوكهاي
ِ

1- MINNEAPOLIS, MN CENTRAL LIBRARY, MINNEAPOLIS
2- Cesar Pelli
3- Bedrock Bluff Prairie
4- Minnesota
5- Minneapolis Skyway System
6- Abstract Geometric Pavement
7- White Birches
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تصوير  : 9اين تصوير شكل دقيق حالت موجي چمنهاي كاشته شده روي
بام كتابخانه مينیاپليس را نشان ميدهد.

تصوير شماره  : 7در اين تصوير ،الگوي كاشت گياهان در پروژه گرتز نشان
داده شده است و ميتوان نحوه استفاده از باندهاي گياهي در طراحي را
مشاهده كرد.

دليل استفادهي زياد از رنگ سياه ،اين سايت بسيار گرم ميشود.
خو ِد ساختمان داراي طرح سادهتري است .مهندس معمار اين
ساختمان ،سيستم طراحي شهري مينياپُليس 2را الگوي خود قرار
داده است .اين سيستم كامال تحت تأثير پيچ و خمهاي رودخانه

ميسيسيپي 3و آبشار سنت آنتوني 4كه محل شكلگيري شهر
است ،قرار دارد .كتابخانه مركزي مينياپُليس در ميان دو شبكه

خياباني بلوار نيكول ِت 5و شبكه قديميت ِر مربوط به بلوار ِهنپين

6

قرار دارد.

يك آتريوم (نورگير مياني) بزرگ ،بخشهاي شمالي و جنوبي
تصوير شماره  : 8طرح بام سبز كتابخانه مينياپُليس با توجه به هندسهي
پيچيده اين ساختمان طراحي شده است.

ساختمان را به يكديگر متصل ميكند .سه بام سبز فعلي روي
سه با ِم واقع در قسمت جنوبي ِ
بلوك ساختمان نصب شدهاند .قرار
است در قسمت شمالي ساختمان نيز يك آسماننما 7و يك باغ

آسفالتي است كه روي مجموعهاي از ستونها قرار گرفتهاند و در

هوايي 8نصب شود.

زير آنها گاراژ و تأسيسات زيرزميني واقع شدهاند .از سنگهاي

در ايدة اوليه گروه طراحي ،اين بام سبز به رودخانه كهن

تيره رنگ 1نيز در پيادهرو استفاده شده است .در تابستانها به

ميسيسيپي تشبيه شده است .اين رودخانه داراي ساختاري
1- Black Washed Mexican Stone
2- Minneapolis Gridding System
3- Mississippi River
4- Saint Anthony Falls
5- Nicollet Avenue
6- Hennepin Avenue
7- Planetarium
8- Sky Garden
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صاف و براق در بستر يك تنگه است .در دورههاي زمينشناسي

دارد .هر سه بام سبز داراي اين حالت موجي هستند .تشابه ميان

گذشته ،از هر سه سال ،دو سال بستر تنگه بر اثر سيلهاي عظيم

طرح بام سبز با شهر و رودخانه ،نمايانگر تأثير مثبتي است كه

پر ميشد و منطقهاي را كه امروز شهر مينياپُليس در آن واقع

اين بام با هدايت و كنترل سيالبهاي شهري روي رودخانهي

شده است ،در بر ميگرفته است .معمار منظر طرح ،ايدهي طرح

را اينگونه شرح ميدهد" :قصد داشتيم از الگويِ موجي ،بهعنوان
يادوارهاي از آن رودخانهي عظيم و درياچهاي كه زماني منطقه را

ميسيسيپي ميگذارد.
 -2-4-5بام سبز

فرا گرفته بود ،استفاده كنيم .در نهايت به طرحي موجي رسيديم

بر روي بام جنوبي ،چهار طبق ه با نمايي از شيشههاي رفلكس

كه سه بام را به يكديگر متصل ميكرد و با طرحهاي سزار پِلي

(بازتابنده نور) وجود دارند .گرماي بازتابيدهشده از روي اين

(معمار اوليه ساختمان) كه در ساخت كنارهها و پنجرههاي

شيشهها و همچنين ،تابش مستقيم نور خورشيد باعث افزايش

كتابخانه استفاده شده بود نيز مطابقت داشت .كارفرما و كميتهي

شديد دما ميشود .از اين شيشهها براي سرمايش تبخيري-

طراحي اين طرح را تأييد كردند ولي پِلي طرح را رد كرد زيرا

تعرقي 1نيز استفاده ميشود .يك سيستم آبياري در اين محل

معتقد بود كه بام سبز بايد بيشتر جنبه هندسي داشته باشد تا

نصب شده است ،اين سيستم از آب جمعآوريشده از بامهاي

جنبه نمادين".

سبز ديگر و ساير قسمتهاي كتابخانه كه همگي داراي بام سبز

به همين دليل ،اين طرح دوباره و اين بار با دقت بيشتري مورد

ِ
پاركينگ واقع در
هستند ،استفاده ميكند .منابع ذخيرهي آب در

بازبيني قرار گرفت .اين بار گونههاي گياهي بومي در چندين

زير ساختمان تعبيه شدهاند و آب را جمعآوري ميكنند (تصوير

ف و در الگوهاي منظمي به كار گرفته شدند ،ولي ارتفاع،
ردي 

شماره .)10

ت و رنگهاي مختلف گياهان و همچنين ،سايههايي که ايجاد
باف 
ميکنند ،به گونهاي است که با وجود ساختار خطي ،طرح به
موجها اشاره ميكند .براي به وجود آوردن حالت موجي در هر
رديف 20 ،تا  30گونه از گياهان دستهبندي و مرتب شدهاند.
الگوي موجها بهصورت فصلي تغيير ميكند زيرا هر گروه از گياهان
در فصل شكوفايي خود بيشتر خودنمايي ميكنند .براي مثال،
موجي از رنگ مانند جريان رودخانه در ماه فروردين از انتهاي يك
بام شروع به حركت ميكند و در مهر ماه به انتهاي ديگر ميرسد.
افزون بر اين ،حركت فصلي موجها روي الگوي سه بُعدي آنها نيز
اعمال شده است .اين حركت فصلي با شكوفايي گلهاي بنفش و

صورتي از سمت غرب به شرق از فصل بهار تا پاييز ديده ميشود.
اين حركت موجي با جريان رودخانه ميسيسيپي مطابقت

تصوير شماره  :10معماري كتابخانه مينياپُليس با توجه به رودخانه
ميسيسيپي انجام شده است و به همين دليل ،مشكل اختالف
شبكهبنديهاي شهر را حل ميكند.

1- Evapotranspirative Cooling
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Arenaria stricta

نوعي شن دوست

8

Asclepias verticillata

نوعي استبرق

9

Aster ericoides

گل ستارهاي

10

Aster oolentangiensis

نوعي گلستارهاي

11

Aster sericeus

نوعي گلستارهاي

12

Astragalus canadensis

گون كانادايي

13

Astragalus crassicarpus

نوعي گون

14

Bouteloua curtipendula

نوعي گراس

15

Bouteloua gacilis

نوعي گراس

16

Campanula rotundifolia

گل استكاني برگ گرد

17

Carex pensylvanica

جگن پنسيوانيايي

18

Cassia fasciculate

نوعي سنا

19

کروپسيس

20

Daiea purpurea

ديه

21

Delphinium virescens

نوعي زبان در قفا

Fragaria virginiana or vesca

توت فرنگي

Coreopsis palmate

فهرست گياهان متداول
نام گياهشناسي

نام فارسي

رديف

Allium schoenoprasum

پياز كوهي

1

Papaver alpinum

شقايق كوهي

2

Sedum album

نوعي سدوم

3

Sedum album’Green Spruce’

نوعي سدوم

4

Sedum album’Chloroticum’

نوعي سدوم

5

Sedum album’Murale’

نوعي سدوم

6

Sedum divergens

نوعي سدوم

7

Sedum ewersii

نوعي سدوم

8

Sedum floriferum ‘weihenstephaner
Gold’

نوعي سدوم

9

22

‘weihenstephaner Gold’

نوعي سدوم

10

23

Sedum hybridum’immergrauch’

نوعي سدوم

11

نوعي سدوم

12

Geum triflorum

ژئوم

24

Sedum kamtschaticum

Hedyotis longifolia

نوعي كبودك

25

Sedum pluricaule Rose

نوعي سدوم

13

نوعي سدوم

14

Heuchera richardsonii

هوچه را

26

Sedum reflexum

Koeleria macrantha

نوعي گياه مرتعي

27

Sedum sexangulare

نوعي سدوم

15

نوعي سدوم

16

Liartis aspera

نوعي ليآرتيس

28

Sedum sichotense

Liartis cylindracea

نوعي ليآرتيس

29

Sedum spurium’Fuldaglut’

Liartis punctata

نوعي سدوم

17

نوعي ليآرتيس

30

Sedum tenopetalum

نوعي سدوم

18

Sempervivum mix

نوعي سدوم

19

Lobelia spicata

تنباكوي هندي

31

Opuntia fragilis

اپونتيا

32

Penstemon grandiflorus

پنستمون

33

Ruellia humilis

اطلسي وحشي

34

Schizachyrium scoparium

نوعي گورگياه

35

Solidago nemoralis

نوعي روئينه

36

Sporobolus heterolepsis

نوعي خيو

37

Talinum parviflorum

اسفناج فيليپيني

38

نوعي اسفناج
فيليپيني

39

Tradescanthia occidentalis

نوعي برگ بيدي

40

Viola pedata

نوعي بنفشه

41

Talinum rugospermum
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فهرست گياهان بومي
نام گياهشناسي

نام فارسي

رديف

Allium canadense

)سيرموك(سيروحشي

1

Allium stellatum

پياز پاييزي

2

Andropogon gerardii

نوعي گراس

3

Anemone cylindrica

شقايق نعمانی

4

Anemone patens

نوعي شقايق نعماني

5

Antennaria neglecta

نوعي پنجه گربه

6

Aquilegia canadensis

تاج الملوک قرمز شرقی

7
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تمام بامهاي سبز بستر كشتي به عمق 10سانتيمتر دارند .خاك

در ابتدا كشت گياهان در ماههاي فروردين و ارديبهشت برنامهريزي

2

شده بود ،ولي سرانجام اين كار در گرمترين ماههاي سال ،يعني در

بستر كشت ،تركيب سبك وزني از خاک ُرس (شِ يل) ،1كمپوست

و شن است .درصد مواد اُرگانيك در محيط رشد در مقايسه با

تير و مرداد انجام شد و تركيبي از نهالهها و قلمهها مورد استفاده

وسعت بستر كشت ،كم و حدود  5تا  10درصد است .در هر

قرار گرفت .در سال دوم نيز مقدار بسيار كمي گياه کاشته شد.

دو پروژه از مايكورازا( 3قارچهاي مفيدي كه در ريشهي گونههاي

بام جنوبي در معرض بيشترين گرماي بازتابششده قرار دارد.

گياهي وجود دارند و بهعنوان ريشهي دوم عمل ميكنند) استفاده

اين بام توسط آبفشانهاي بيرونزده از زمين 5آبياري ميشود.

شده است .اين قارچ با استفاده از قند گياه ميزبان زندگي كرده و

سيستم آبياري داراي حسگرهاي دمايي و رطوبتي است که

آب و مواد معدني را براي مصرف گياه جذب ميكند.

فعاليت آن را كنترل ميکند .دو بام ديگر با سيستم آبياري

بزرگترين بام سبز در طبقهي ششم قرار دارد و مساحت آن

قطرهاي كار ميكنند .اين سيستم توسط حسگرهاي رطوبتي

حدود  1486متر مربع است .افزون بر اين ،دو بام سب ِز كوچكتر

كنترل ميشود.

با مساحتهاي  186و  37متر مربع در طبقه دوم وجود دارند.
بام سبز بزرگتر واقع در طبقه دوم از روي سيستم اسكاي  ِوي
قابل رويت است.

 -4-4-5ويژگيهاي ديگر
اين بامها روي كتابخانههايي نصب شدهاند كه داراي فعاليتهاي

با توجه به تجربهاي كه در پروژ ه مؤسسه سبز مبني بر غيرضروري

آموزشي گستردهاي هستند .به همين دليل ،امكانات و وسايلي در

بودن برخي اليهها در بام سبز بهدست آمد ،در اين پروژه از

ت تا به مردم كمك كند بامهاي سبز را ببينند
محل فراهم شده اس 

اليههاي عايق و مواد سادهتري استفاده شد.

و از فوايد آنها آگاه شوند .طبق پيشبيني طراحان بام ،حشرات،
عنكبوتها ،سوسكها ،پروانهها و حتي برخي از پرندگان نيز در

 -3-4-5کشت و آبياري

آيندهي نزديك در اين بام ساكن خواهند شد.

از آنجا كه اطالعات كافي درباره كارآيي طوالنيمدت گياهان
بومي ب ِدراك بالف در بامهاي سبز در دسترس نبود ،در اين پروژه
بوهواي خشک مقاوم هستند
بومي اروپا كه نسبت به آ 
از گياهان ِ

 -5-4-5عمليات تعمير و نگهداري پس از کشت

4

در يك روز با دماي  32درجه سانتيگراد ،دماي سطوح قسمتهاي

(ميتوانند آب را در برگ و ساقهي خود حفظ كنند) نيز استفاده

مختلف بام اندازهگيري شد .دماي بام سبز معادل  32درجه

شد .تركيبي از سدوم و گونههاي محلي نيز بهصورت نواري کاشته

سانتيگراد و بام پوشيده از موزائيكهاي سفيد رنگ با قدرت

موجي طرح ،داراي پوشش
شد .اين باندها براي ايجاد شكل
ِ

بازتابش (آلبِدو 52 ) 6درجه سانتيگراد بود .در قسمتهايي كه از

گياهي با ارتفاع ،بافت و زمان شكوفايي متفاوتي بودند.

باالست 7تيره رنگ استفاده شده بود ،دما تا  63درجه سانتيگراد

1- Expanded Shale
2- Compost
3- Mycorhizae
4- European Succulents
5- Pop-up Sprinklers
6- Albedo
7- Ballast
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افزايش يافت و قسمتي از بام كه با آسفالت پوشيده شده بود،

نيمکرهي غربي 10شناخته شده و داراي اهميت جهاني است.

دمايي حدود  77درجه سانتيگراد داشت.

ساختماني که در اين منطقهي حفاظتشده وجود دارد ،دفتر
مرکزي مؤسسهي داکس آنليميتِد 11کانادا است که در سال

 -5-5مرکز حفاظت از مردابهاي اوکهاموک

 1938براي حفاظت از محيط زيست تاسيس شد .اين مؤسسه

1

 -1-5-5تاريخچه و محتوا

يک موسسهي خصوصي غيرانتفاعي 12است كه ساختمان آن

مرکز حفاظت از مردابهاي اوکهاموک در منطقهاي روستايي

نيز يک مرکز آموزشي شناختهشده در سطح جهاني است كه

در شمال شهر وينيپگ قرار دارد .اين مؤسسه در منطقهي وسيع

ساالنه حدود دويست هزار نفر بازديدکننده از سراسر جهان دارد.

اينتر ل ِيک 2واقع در مرکز مانيتوبا 3قرار دارد که شامل مناطق

اين مركز تاکنون جوايز فراواني براي کيفيت برنامهها و ارائهي

باتالقي 4و چمنزارها 5است .در سال  ،1973اين مناطق مردابي

خدمات عمومي بهدست آورده است .از جمله اين جوايز ميتوان به

بازسازي شده و با زمينهاي مرتفع اطرافشان بهعنوان منطقهي

جايزهي بهترين سايت بياباني 13و جايزهي هواپيمايي بريتانيا براي

حفاظتشدهي حيات وحش 6شناخته شدند .در سال  ،1987اين

صنعت گردشگري 14بهعنوان برندهي جهاني در شاخهي محيط

منطقه که شامل  514کيلومتر مربع مردابهاي بازسازيشده

زيست اشاره کرد.

مرتفع حفاظتشد ه است،
و  522کيلومتر مربع زمينهاي
ِ

در گذشته اين منطقه به شكل مردابي گسترده به مساحت 4470

بهعنوان يكي از سايتهاي رامسر 7شناخته شد .سايت رامسر

کيلومتر مربع و چمنزاري وسيع به نام باتالق سنت آندروز 15بوده

به مردابهايي گفته ميشود که در سطح جهاني براي انسان و

است .اين چمنزار و مرداب از وينيپگ تا تئولن 16گسترده بود و

حيات وحش حائز اهميت هستند .رامسر ،به پيماننامهي IUCN

ميان درياچهي وينيپگ و مانيتوبا 17قرار داشت .در دههي ،1930

(اتحاديه جهاني محافظت از محيطزيست )8در زمينهي مردابها

اين منطقه به دليل خشکسالي طوالني و زهکشي وسيع براي

اشاره دارد که در سال  1971در کنفرانسي در شهر رامسر ايران

مصارف کشاورزي ،خشک شد .در طول جنگ جهاني دوم ،باتالق

به تصويب رسيد .اين منطقه يکي از  36منطقهاي است که در

سنت آندروز هدف بمباران نيروهاي هوايي قرار گرفت .به همين

کانادا بهعنوان سايتهاي رامسر شناخته ميشوند .اين  36سايت

دليل ،وقتي در دههي  ،1980عمليات بازسازي مرداب آغاز شد،

مجموعا  %20از مردابهايي را که تاکنون در سطح جهان (در

الزم بود ارتش مهمات خطرناکي را که در اين منطقه باقي مانده

چهارچوب اين پيماننامه) شناسايي شدهاند ،تشكيل ميدهند.

بود ،جمعآوري کند.

پرندگان کانادا
اين مرداب همچنين توسط مؤسسهي تحقيقاتي
ِ

1

در اواخر دههي  ،1980موسسه  DUCبه يک دفتر ملي جديد

بهعنوان منطقهي مهم پرندگان 9و شبکهي محافظت از پرستوهاي

18

نياز داشت و به همين دليل با ادارهي منابع طبيعي مانيتوبا

10- Important Bird Area
11- Western Hemisphere Shorebird Reserve Network
12- Ducks Unlimited
13- Non-profit
14- Best Outdoor Site in Canada Award from Attractions
Canada
15- British Airways Tourism for Tomorrow Award
16- St Andrews Bog
17- Teulon
18- Manitoba

1- -Oak Hammock Marsh Conservation Center, MANITOBA
CANADA
2- Interlake
3- Manitoba
4- Marshes
5- Prairie
6- Wildlife Management Area
7- Ramsar Site
8- The World Conservation Union
9- Bird Studies Canada
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گرفت .يکي از عوامل مؤثر در تاييد پروژهي احداث اين بام سبز
آن بود كه براي پرندگاني که روي زمين النهسازي ميکنند،
زيستگاه مناسبي فراهم ميكرد .از جمله اهداف ديگر ساختمان،
ايجاد مرکزي براي مطالعه و مشاهده پرندگان در زيستگاه طبيعي
آنها بود .اين ساختمان شبيهسازيِ بسيار نزديكي از محيطزيست
بهشمار ميآيد و نماي آن از آسمان تقريبا نامحسوس است.
با وجود زمستانهاي بسيار سرد کانادا ،سايت اين پروژه تعطيل
نشد و به فعاليت خود ادامه داد ولي با توجه به پروانه ساخت ،الزم
تصوير شماره  :11نماي هوايي اوک هاموک :استتار هنرمندانهي ساختمان و
تلفيق آن با محيط اطراف.

توساز به مدت سه هفت ه به دليل همزماني با
بود عمليات ساخ 
دورههاي حياتي زندگي پرندگان متوقف شود .در اواسط ماههاي
ارديبهشت و خرداد ،پرندگان آشيانه ميسازند و جوجههاي

شريک شد .آنها در آن زمان برنامههايي براي ساخت يک

کوچک خود را پرورش ميدهند .ماه شهريور تا مهر نيز زمان

مجموعهي عظيم آموزشي (در زمينهي مردابها) داشتند .دفتر

مهاجرت پاييزي پرندگان است .به همين دليل ،پيريزي ساختمان

مرکزي  DUCتا آن زمان در منطقهي شهري وينيپگ قرار

در تابستان انجام شد .ضوابط سختي بر عمليات ساختوساز حاکم

داشت اما با يک طرح مشترک تصميم بر آن شد که يک دفتر

بود تا آسيبهاي احتمالي به مردابها به حداقل برسند .به غير

مرکزي جديد به همراه يک مرکز آموزشي ،در ميان مردابها و

از مخزنهاي پروپان 2و چراغهاي گرمکن ،3امكان استفاده و

چمنزارهاي بازسازيشده احداث شود (تصوير شماره  .)11در

نگهداري از هيچ نوع سوخت ديگري در اين سايت وجود نداشت.

سال  ،1989يک مسابقه براي طراحي اين مرکز برگزار شد و

تمام ابزارآالت و وسايل در خارج از سايت سوختگيري ميشدند.

برندهي اين مسابقه ،گروه معماري نامبِر ت ِن 1در وينيپگ بود.

در داخل سايت ،اجازهي سوزاندن مواد نيز وجود نداشت .نخالهها

اين ساختمان که شامل دفتر مرکزي  DUCو يک مرکز آموزشي

و پسماندهاي ساختوساز بايد در حداقل زمان ممکن از سايت

بود ،در سال  1990طراحي شد و در سال  1992ساخت آن به
پايان رسيد .جلسات عمومي فراواني عليه اين پروژه برگزار شد .در

منفي احتمالي روي
خارج ميشدند .با اين تمهيدات ،تاثيرات
ِ
محيط زيست به حداقل رسيد .حتي در طول عمليات ساختوساز

اين جلسات تعدادي از انجمنهاي شهري به شدت با اين پروژه

مشاهده ميشد که پرندگاني روي ديوا ِر سکوهاي خاکريزيشده

مخالف ميکردند ،زيرا به اعتقاد آنها اين پروژه به محيط زيست

و
پلکاني 4بام مينشينند.
ِ

حيات وحش ميشد .اما پس از انجام سخنرانيهاي عمومي و

 -2-5-5طرحبندي (چيدمان)

ارزيابي تاثير پروژه بر محيط زيست ،اين پروژه مورد تاييد قرار

ب مورد مطالعه قرار گرفت و در نهايت
سه ناحيه در منطقهي مردا 

تجاوز ميکرد و افزايش رفتوآمد مردم باعث ايجاد مزاحمت براي

1- Number Ten Architectural Group
2- Propane Tanks
3- Burners
4- Berme
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سايتي انتخاب شد که ساختمان احداثشده در آن بيرون از

چندان قابل تشخيص نيست.

آبگذرهاي مرداب قرار ميگرفت ،در نتيجه ،کمترين خسارت را

از پارکينگ و ورودي محوطه ساختمان ،تنها حاشيه بام بااليي

براي مردابها به همراه داشت .در معماري ساختمان قوسهايي

که محل تالقي خاکريزهاي پلکاني است و از انواع علفها،

ي طراحي شدند که حاشيهي پر پيچ و خم و سينوسيشکل
طوالن 

درختچهها و بوتههاي بومي پوشيده شده است ،ديده ميشود.

مرداب را تداعي ميکنند .سعي شد با اندکي خاکريزي ،شرايطي

ن از محل حفر حفرههايي که در
خاک الزم براي ساخت پلکا 

توساز ،بخشي از مردابها
فراهم شود تا در آخرين مرحلهي ساخ 

مرغزار براي النهسازي پرندگان آبزي احداث شدند ،تامين شد.

به داخل حياط ساختمان امتداد يابد .به اين ترتيب ،در صورت بروز

در همه قسمتهاي سايت تالش شد تا عمليات خاکبرداري و

آتشسوزي ،آلودگيها و عمليات آتشنشاني به همين منطقهي
ب آسيب كمتري ميبيند .براي
بسته محدود ميشود و مردا 
جلوگيري از برخورد پرندگان با ساختمان ،در طراحي ساختمان
طاقنماهاي بلندي طراحي شدند و در قوسها ،شيشههاي
تراشخورده1مورد استفاده قرار گرفتند تا بازتاب آسمان و گياهان
اطراف در شيشهها کاهش يابد.
در يکي از شهرهاي مانيتوبا ،در فاصله حدودا  81کيلومتري اين
ساختمان ،معدن سنگ آهکي وجود دارد .در نماي ساختمان

مركز محافظت از مرداب
اوكهاموك – پالن طبقه همكف

از سنگ آهك مانيتوبا 2که سنگ آهنگ تيندِل ِاستون 3ناميده
ميشود ،استفاده شده است .اين سنگ كه از محل درياچهي
آگاسيز 4استخراج ميشود ،از نوع سنگهاي رسوبي است که روي
سطح آنها فسيلهاي بزرگ بسياري ديده ميشوند .تعدادي از
سنگهاي موجود استخراجشده بافت و رنگ طاليي دارند .اين
بافت و رنگ در اواخر تابستان و اوايل پاييز با بافت و رنگ گياه
فراگميتس( 5ن ِي )6و تعدادي ديگر از انواع علفها و دمگربهايهاي

7

مركز محافظت از مرداب
اوكهاموك – پالن طبقه دوم

موجود در مرداب و همچنين ،علفهاي بلند چمنزارهاي اطراف،
هارموني و همخواني دارد .در اين فصلها ،ساختمان به دليل نماي
سنگي و چمنزارهايي كه بام آن را ميپوشانند ،از محيط اطراف

تصوير شماره  :12نقشهي ساختمان اوکهاموک .در اين نقشه ،قسمتهاي
مربوط به  DUCو نمايشگاههاي عمومي حفاظت از محيطزيست ديده
ميشوند.

1- Faceted Glass
2- Manitoba Limestone
3- Tyndlestone
4- Agassiz Lake
5- Phragmites
6- Common Reed
7- Cattails
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خاکريزي 1بهصورت متعادل انجام شود .بازديدکنندگان ميتوانند
از طريق مسيري که در اين خاکريزها وجود دارد ،وارد ساختمان

ُسست و باالستشده با اتصاالت جوش داده شده 4است که روي

سازه را ميپوشاند و نقش عايق را ايفا ميكند .براي آزمايش

شوند .اين خاکريزها ارتفاع ساختمان را پنهان ميکنند و

آببندي ،سطح بام به ارتفاع بيش از 0/30متر از آب پر شد.

کنارههاي ساختمان را شکل ميدهند .دقيقا پس از ورود به

يک اليه فيلت ِر مخصوص با كيفيت بسيار باال روي پوستهي عايق

مسير ،قسمت کناري ساختمان كه مربوط به دفتر  DUCو مرکز

و آببندي قرار گرفت .وروديهاي فاضالب در رو و زير سطح

حفاظت از محيط زيست است ،نمايان ميشود .پرستوها 2از ميان

نصب شدند .استفاده از هر دو نوع ورودي (فاضالب) ضروري است

آبگيرهاي کوچک مردابي که ميان قسمتهاي مختلف ساختمان

زيرا در فصل زمستان ممکن است کل سيستم يخ بزند و همهي

وجود دارند ،پرواز ميکنند .سکوهاي پل ه مانن ِد خاکريزيشده به

وروديها را به غير از وروديهاي موجود در زير سطح از کار

کنارههاي ساختمان منتهي ميشوند و از اين طريق ،راه فراري در

بياندازد .وروديهاي فاضالبي که در سطوح پايينتر نصب شدهاند

زمان آتشسوزي يا حوادث ديگر ايجاد ميشود .افزون بر اين ،اين

به لولهکشي داخلي متصل و به تاالبهاي تصفيهي آب(5که در

پلهها براي مرغهاي آبي که قصد النهسازي روي بام را دارند نيز

کنار پارکينگ قرار دارند) منتهي ميشوند .هنگامي که سيستم يخ

مسير دسترسي مناسبي ايجاد ميکنند و آنها جوجههاي خود را

ميزند ،از خاصيت عايقبندي حرارتي خاک کاسته ميشود ولي

براي تغذيه و آبتني کردن از طريق پلهها به مردابهاي موجود
در پايين پلهها هدايت ميکنند.
 -3-5-5بام سبز
مساحت کل اين ساختمان دو طبقه  4645متر مربع است و
زيربناي آن نيز  2638متر مربع است كه با گياه پوشيده شده
است .روي تمام قسمتهاي بام بااليي و پاييني ،علفهايي که
بومي چمنزارهاي منطقه هستند ،کاشته شدهاند؛ تنها بخشهايي
که دقيقا مجاور دفترهاي اداري قرار دارند ،داراي اين پوشش
گياهي نيستند .اين قسمتها يا سنگفرش شدهاند يا علفهاي
معمولي روي آنها کاشته شده است .تنها قسمت بام که هيچ
مترمربعي مربوط به
گياهي در آن کاشته نشده ،برج 37/2
ِ
اضافي باران از روي بام به سمتي از ساختمان
آسانسور 3است .آب
ِ

که چمنزارها در آن قسمت قرار گرفتهاند ،سرازير ميشود.

اليهي زيرين بام سبز از جنس صفحات اتيل ِن پروپيلن ()EPDM

تصوير شماره  :13فرم منحنيشكل و قوسدار ساختمان اوکهاموک متناسب
با مردابهاي واقع در اطراف آن است و پرندگان آزادانه در اين فضا پرواز
مي کنند.

1- Cut and Fill
2- Swallows
3- Elevator Tower
4- Ballasted, loose-laid, Ethylene Propylene (EPDM) with welded joints
5- Treatment Lagoons
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اليهي برفي که روي بام قرار ميگيرد ،اين کاهش خاصيت عايقي

 -4-5-5ويژگيهاي ديگر

را جبران ميکند .ناودانهايي نيز در کنارهي ديوارهاي ساختمان

در نزديکي پارکينگ ،دو تاالب تصفيه و يک تاالب پوشيده از گياه

نصب شدهاند تا هنگام بارشهاي بسيار شديد به تخليهي آب

ُدمگربهاي ،3شبکهاي براي تصفيهي آب تشکيل ميدهند .تاالب

بامهاي سب ِز آن تقريبا معادل  1076دالر بر متر مربع بوده است.

را كه از ساختمان به داخل آب نفوذ ميكند ،مصرف ميکند.

کمک کنند .کل هزينهي صرفشده در اين ساختمان به همراه

پوشيده از گياه ُدمگربهاي به روشي طبيعي مواد زايد و نمکي

اين هزينهها بر حسب دالر کانادا در سال  1990محاسبه شدهاند.

اين گياه حتي مواد معدني را نيز به كمك ريشههاي خود از

محيط رشد اين بامها معموال ترکيبي از شن ،خاک رس و خاک

آب جذب ميکند .آب تميز و تصفيهشده از اين تاالب به درون

لومي (گلداني) 1است .در اين منطقه از زمين که دماي  40درجهي

مردابها باز ميگردد .از آنجا که تاالبها در نزديکي محوطهي

سانتيگراد زير صفر در زمستان كامال عادي است ،همواره در
زمستان ،نگراني درباره يخ زدن و از بين رفتن گياهان وجود دارد.

پارکينگ قرار دارند ،گياهان ُدمگربهاي براي جذب مواد سمي و

فلزات سنگين حاصل از دود اتومبيلها در محل مناسبي قرار

ترکيبات الزم براي اين بامها بهطور جداگانه خريداري و با هم

گرفتهاند .اين گياهان از اين طريق از پرندگان و آبزيان ديگر

ترکيب شده و سپس به بام انتقال داده شدند .براي حفظ رطوبت

محافظت ميکنند .در زمستان ،اين گياهان در باالي صفحات

خاک رس و انتقال و تخليهي آب از طريق ناودانها و سيستم

يخزده جمعآوري ميشوند و بهصورت علوفهي چهارپايان در

فاضالب بايد از شن استفاده ميشد .افزون بر اين ،بايد تدبيري

ميآيند .عالوه بر تاالبهاي ذکر شده ،تاالب جداگانهاي نيز براي

انديشيده ميشد تا هنگام طوفانهاي شديد ،بام به يک درياچهي

استقرار جامدات وجود دارد.

کوچک تبديل نشود .خاک رس استفادهشده در بام تا حدي با

در تابستان ،سايهبانها و پنجرههاي بازشو ساختمان را خنک نگه

خاکي که در سطح زمين استفاده ميشد ،متفاوت بود .براي مثال،

ميدارند .اگر چه سيستم خنککننده وجود دارد ،اما وجود اين

روي سکوهاي خاکريزيشدهي پلهاي ،از ِ
خاک گامبويِ ِرد ريور

اجزا و عناصر ،ميزان استفاده از اين سيستم را کاهش ميدهند.

مانيتوبا ،2که شامل مقدار زيادي خاک رس است ،استفاده شد ،در

سازه و قالب بتني بزرگ ساختمان در خود گرما ذخيره ميکند و

حاليكه براي افزايش خاصيت نفوذپذيري روي بام ،بايد مقداري

از اين طريق نوسانات دمايي 4را کاهش ميدهد .بعدازظهرها اين

شن نيز به خاك افزوده ميشد (تصوير شماره .)13

سازه و قالب با بازتابش گرما ،نياز به گرمايش مداوم را کاهش

عمق محيط رشد روي بام در نواحي اطراف دفات ر اداري که در

ميدهد .گردش آب چاه در اطراف سيستم خنککننده نياز

آنها علفهاي معمولي کاشتهشده ،حدود  15سانتيمتر است.

به استفاده از برجهاي خنککننده 5يا موتورهاي ُکندانسور را

در قسمتهايي که علفهاي مخصوص چمنزار در آنها کاشته

در خارج ساختمان از بين برد .آب با دماي حدود  4درجهي

شده است ،عمق محيط رشد به  40تا  60سانتيمتر ميرسد.

سانتيگراد از يک چاه به داخل ساختمان پمپاژ ميشود و با دماي

خاکهاي محلي قبل از انتقال به سايت مخلوط و آزمايش شدند.

تقريي  7درجهي سانتيگراد به چاه ديگري بازگردانده ميشود .از

1- Loam
2- Manitoba gumbo Red River Soil
3- Cattail
4- Temperature Fluctuations
5- Cooling Tower
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ب ه همين دليل ،يكي از اهداف اين طرح ،به حداقل رساندن
اختاللهاي موجود در رص د شبانهي آسمان بود .به همين منظور،
در خارج از ساختمان از روشناييهاي كمي استفاده شد که تنها
کاربرد آن ايمن ساختن رفتوآمد در معابر و پارکينگ در شب
است .در ساختار اين المپها موانع و بريدگيهايي تعبيه شده
است که موجب انتشار نور در سطح وسيعي ميشود.
بيشتر انرژي الکتريکي مانيتوبا از طريق آب توليد ميشود .در
داخل ساختمان ،بخاريهاي برقي در پايين ديوارها نصب شدهاند.
تصوير شماره  :14در محل پارکينگ اوکهاموک ،ساختمان (غير از ورودي
درختان پراكنده ،پنهان
آن) در ميان خاکريزهاي پوشيده از چمنزارها و
ِ
شده است.

در قسمتهايي مانند راهروها که بيشتر در معرض سرما هستند،
روي سقف پانلهاي حرارتي نصب شدهاند .در كل پروژه از هيچ
نوع سوخت فسيلي براي تامين انرژي سايت استفاده نشده است.
هيچ يك از فعاليتهاي ساختمان نيز به سوخت فسيلي نياز

آب چاه نيز براي مصارف روزانه استفاده ميشود .تمام آب مصرفي
مجددا در سيستم گردش آب براي خنک کردن ساختمان به كار
ميرود .غير از برق و برخي نيازهاي گرمايشي ،تمام نياز ساختمان

ندارند.
 -5-5-5کشت و آبياري

به انرژي براي فعاليت تاسيسات ،بدون نياز به استفاده از منابع

کشت گياهان روي اين بام از فراهم ساختن محيط رشد آنها

خارجي ،توسط خود ساختمان تامين ميشود.

آسانتر بود .براي اين كار از مخلوط بذرهاي مورد نظر استفاده

آلودگي صوتي 1موجب ميشود بازديدکنندگان نتوانند از محيط

شد و دقيقا همان روشي به کار گرفته شد که در سالهاي گذشته

مرداب بهرهي کافي ببرند .اين آلودگي ،کارآيي مفيد مجموعه

براي کشت گياهان در زمينهاي مرتفع اطراف مردابها براي

را مختل ميکند .به همين دليل ،همه سيستمهاي مكانيکي

الن هسازي پرندههاي آبي در چمنزارها استفاده شده بود .قبل

ساختمان در درون ساختمان و ميان ديوارهاي بُتني سنگين قرار

از کاشتن گياهان روي بام ،عمليات گستردهاي براي کنترل

گرفتهاند .اين ديوارهاي بُتني بهعنوان عايق صوتي عمل ميکنند.

همچنين ،از روکشهاي صداگير در تمام وروديها و خروجيهاي

علفهاي هرز انجام شد .براي بذرپاشي روي خاکريزهاي پلهاي
از روشهاي متداول استفاده شد ،ولي براي کشت روي بام ايجاد

هوا استفاده شده است .تمام وسايل و ابزارهاي مكانيکي درون

تغييراتي در برخي از ابزار كار الزم بود .پس از کشت گياهان

چ کدام از آنها روي بام نيستند،
سازهي ساختمان قرار دارند و هي 

عمليات گستردهي ديگري براي کنترل علفهاي هرز انجام شد

فقط ماهوارهها براي ارتباط با موسسات آموزشي در نقاط ديگر

زيرا کنترل صحيح علفهاي هرز به رشد مناسب گياهان كمك

مشکل اين ماهوارهها ،ايجاد
دنيا روي بام قرار گرفتهاند؛ كمترين
ِ

ميکند .هنگامي که گياهان کاشتهشده پا (جان) بگيرند ،ميتوانند

ناهمگوني ظاهري ساختمان است.

رصد ستارگان از فعاليتهاي مهم عمومي اين مركز بوده است.

بهطور طبيعي با علفهاي هرز و گونههاي ديگر رقابت کنند.
مخلوطي از بذرهاي گياهان بومي چمنزارهاي مرتفع روي اين
1- Noise
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کم خاک،
بام سبز به کار رفت ،زيرا با توجه به رطوبت نسبتا ِ

و ساير شکارچيان احساس خطر بيشتري ميکنند .با توجه به

اين نوع گياهان مناسبتر به نظر ميرسند .اين گياهان ترکيب

رطوبت و نوع گياهان سازگار با محيط بام اين ساختمان ،گياهان

اصلي پوشش گياهي را تشكيل ميدهند و بيشتر آنها از

چمنزاري مخصوص نواحي مرتفع براي كاشت انتخاب شدند.

گونههاي گياهي کم رشد هستند .پس از آخرين دوره (سال آخر)

فضاهاي شيبدار اطراف ساختمان با توجه به رطوبت بيشتري

کنترل علفهاي هرز ،فوربها 1براي زيبايي بيشتر به بام اضافه

که دارند ،ناحيهي مناسبي براي كاشت گياهان چمنزارهاي

شدند .فوربها گياهان گلدار غيرچوبي هستند و علف به شمار

نواحي داراي ارتفاع متوسط محسوب ميشوند .اين گياهان کمي

نميآيند .بيشتر گياهان چند ساله از خانوادهي فوربها هستند،

مقاومتر و بلندتر هستند .در پايين ساختمان ،گياهان چمنزارهاي

ولي درختان و بوتهها فورب نيستند.
 -6-5-5بازسازي چمنزارها

2

افزون بر گياهان موجود در مراتع ،گياهان چمنزاري مخصوص
ارتفاعهاي متوسط و کوتاه نيز روي اين بام کاشته شدند .اين كار
براي کامل شدن فرآيند بازسازيِ پوشش گياهي از بين رفته در
سايت و همچنين ،تکميل گياهان چمنزاري مخصوص نواحي
مرتفع کاشتهشده روي بام انجام شد .اين گياهان در قسمتهاي
ِ

خشکتر چمنزار و در محل سکوهاي خاکريزيشدهي پلهاي

اطراف ساختمان و در مناطق پايينتر و مجاور مردابها کاشته
شدند .گياهان چمنزاريِ مخصوص نواحي مرتفع در قسمتهايي
از سکوهاي خاکريزي که داراي شيب كمتري هستند ،کاشته
شدند .خاک اين قسمتها به دليل شيب كمتر ،رطوبت بيشتري
دارد .پس از مدتي طراحان به اين نتيجه رسيدند که گياهان
چمنزاري پس از استقرار نيازي به آبياري ندارند .همچنين ،آنها
متوجه شدند که کاشتن علفهاي بلند به همراه گياهان ُدمگربهاي
موجود در حاشيهي مردابها و چمنزارها ،موجب کاهش حضور

غازهاي کانادايي 3در اين منطقه ميشود .دليل اين موضوع
اين است که پرندگان مذكور از علفهاي بلند تغذيه نميکنند.
همچنين ،اين غازها در کنار اين علفها نسبت به انسانها ،سگها

تصاوير  15و  :16سكوهاي خاكريزيشده و پلكاني ،ساختمان اوكهاموك
را ميپوشانند تا ساختمان كمتر ديده شود .كارشناسان اين مركز در طبقه
دوم مستقر هستند .پوشش گياهي چمنزاري موجود روي طبقه سوم رشد
فوقالعادهاي دارد.

1- Forbes
2- Prairie Restoration
3- Canadian Geese
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نواحي کمارتفاع کاشته شدهاند و به اين ترتيب ،شرايط رفتهرفته

يک پوستهي دوالي ه (سوپريما )4تعويض شد .يک اليهي فاضالب

به نواحي مردابي نزديک شده است .هر يك از اين نواحي پوشش

نيز روي پوسته قرار گرفت .تحمل بار اين سيستم حدود 732/4

گياهي مخصوص خود را دارد که گياهان مناسب در آنها به

کيلوگرم بر متر مربع است .براي اينکه كمترين مزاحمت براي

خوبي رشد ميكنند .پس از بررسي سايت مشخص شد چه

پرندگان آبزي ايجاد شود ،اين جايگزيني بهصورت مرحله به

گياهاني را ميتوان در هر يك از نواحي چمنزاريمرتفع ،متوسط

مرحله انجام شد .گياهان پس از يک سال مجددا مستقر شدند و

يا ك م ارتفاع کاشت .به اين ترتيب ،مخلوطهاي مناسب پوشش

پرندگان دوباره روي بام النهسازي کردند .براي ترميم و نگهداريِ

گياهي سايت به دست آمد( .نکته :مرتفع ،ارتفاع ِمتوسط يا

بام در آينده نيز بودجهاي در نظر گرفته شده است.

كمارتفاع به ارتفاع زمين چمنزارها نسبت به يک مرجع ثابت و

ساخت مرکز آموزشي مردابها در اوکهاموک حدود يازده ميليون

مشترك اشاره دارد نه به ارتفاع خود گياهان؛ براي مشخص کردن

دالر هزينه در بر داشت .اين مرکز در ماه مِي سال  1993شروع

ارتفاع گياهان از اصطالحاتي مانند علفهاي بلند ،متوسط و کوتاه

به کار کرد و در همان سال ،صد هزار نفر از آن بازديد کردند .سال

استفاده ميشود).

بعد ،صد و هشتاد هزار نفر از اين مرکز بازديد کردند .ميتوان گفت

يكي از اهداف مهم بازسازي چمنزارها ،ايجاد مرزهاي نامحسوس

قرباني موفقيت خود شد زيرا تعداد بازديدکنندگان آن
اين پروژه
ِ

ميان اليههاي مختلف آنها بود (مانند طبيعت) .ناحيهي

قدر زياد بود که بعضي از بامهاي سبز جاي خود را به معابر دادند

چمنزاري با ارتفاع متوسط داراي رطوبت بهتر و خاک عميقتري

تا امكان رفتوآمد براي بازديدکنندگان بيشتري فراهم شود.

است و بيشتر چمنزارهاي وسيع مانيتوبا را در بر ميگيرد .اين
ناحيه عمدتا توسط سه گونهي گياهي پوشيده شده است که
عبارتند از :بيگ بلو ا ِستم ،1سوئيچ گرس2و گراس هندي.3

تب َ ِرت
 -6-5موزهي طبيعت پِگي نو 

5

 -1-6-5تاريخچه و محتوا

تب َ ِرت كه در سال  1999افتتاح شد ،در
موزهي طبيعت پِگي نو 

 -7-5-5عمليات تعمير و نگهداري پس از کشت

واقع قسمتي از آکادمي علوم شيکاگو 6است که عموم مردم با آن

با گذشت زمان صفحات اتيلن پروپيلن کمي جابهجا شدند .اين

سر و کار دارند .اين آکادمي نخستين موزه شهر است كه در سال

جابهجايي به علت اختالف دما بين کف بام و جانپناهها بود كه

 1857تاسيس شده است .اين موزه ابتدا مركزي براي جمعآوري

موجب بروز شکاف در طول اتصالهاي جانپناهها و همچنين،

مجموع ه اسناد ،مدارک و نمونههاي مربوط به چمنزارها،

نفوذ آب به زير اين اليه شد .از آنجا كه جانپناهها روي خاك

مردابها ،جنگلها و اکوسيستمهاي ديگر بود .در آن زمان ،اين

بام قرار داشتند ،دماي آنها بيشتر از سطح پوشيده شدهي بام

گونه اکوسيستمها به دليل فعاليتهاي کشاورزي و ساخت و ساز

افزايش مييافت .يخ زدن و ذوب شدن خاك نيز ممكن است

در حال نابودي بودند .اين موزه شامل  250000نمونهي گياهي

باعث اين اتفاق شود .به همين دليل ،همه پوستهي زير بام سبز با

و جانوري است .گونههايي از موجوداتي که نسلشان منقرض
)1- Big Blue Stem (Andropogon gerardi
)2- Switch Grass (Panicum virgatum
)3- Indian Grass (Sorghastrum nutans
4- Suprema
5- PEGGY NOTEBAERT NATURE MUSEUM, CHICAGO, IL
6- Chicago Academy of Sciences
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شده (مانند کبوتر وحشي آمريکاي شمالي ،1طوطي کارولينا 2و

پيوسته و مدرن ساختمان از بالهاي پروانه الهام گرفته شده است.

دارکوب منقار سفيد )3نيز در بين اين نمونهها يافت ميشوند .در

روي اين سازهها خطوط برجستهاي ديده ميشوند که رو به سوي

سال  ،1871آتشسوزي مهيبي اين موزه را نابود کرد .پس از اين

قسمتهاي مختلف سايت دارند.

آتشسوزي ،نمونههاي مختلفي از سراسر جهان براي نگهداري

نمايشگاههاي مهم اين ساختمان شامل باغ پروانهها (با بيش از

در موزهي ديگري در پارک لينکلن ،4در نزديکي باغ وحش شهر،

 250گونه پروانه) ،نمايشگاه رودخانه ،10نمايش مناطق مردابي

ارسال شدند .در سال  ،1980آکادمي اجراي برنامهي آموزشي

و يک آزمايشگاه آموزش علوم است که گروههاي دانشآموزي

براي معلمان و دانشآموزان مدارس دولتي شيکاگو را آغاز کرد.

ميتوانند در آنجا فعاليت کنند .در حياط موزه ،چمنزارها و

سپس با توجه به استقبال عمومي مردم ،هيئت مدير ه آکادمي

پوششهاي گياهي بومي ديگري کاشته شدهاند .همچنين،

به فکر ايجاد مؤسسهاي براي محافظت و نگهداري از طبيعت

مسيرهاي آموزشي طراحي و تابلوهايي در اطراف درياچه نصب

افتاد .به همين منظور ،محلي در کنار درياچهي شمالي پارک

شدهاند که گاهي مجسمههايي نيز در ميانشان ديده ميشود.

لينکلن انتخاب و قرار شد در آنجا ساختمان جديدي احداث

هدف آکادمي علوم «آموزش مردم در زمينه مراقبت از طبيعت

تب َ ِرت بهعنوان
شود .در سال  ،1999موزهي طبيعت پِگي نو 

بخش جديدي از آکادمي براي ارتباط با عموم مردم شروع به
تب َ ِرت توسط رالف جانسون 5از
کار کرد .موزهي طبيعت پگي نو 
شرکت پرکينز اند بيل 6طراحي شده است و در کنار فولرتون

پاركوي 7و کان ُن درايو 8قرار دارد .در طراحي سازههاي به هم

تب َ ِرت کامال در دل طبيعت قرار
تصوير شماره  :17موزهي طبيعت پِگي نو 
گرفته است .در اين تصوير ،اسکلههاي درياچهي شمالي را که ورودي
شمالي 9موزه محسوب ميشوند ،ميتوان ديد.

6- Perkins & Bill
7- Fullerton Parkway
8- Cannon Drive
9- North Pond
10- River works

تب َ ِرت،
نمايشي موزهي طبيعت پِگي نو 
تصوير شماره  :18در بام سبز
ِ
مسيرهاي عبور مورب در ميان پوششهاي گياهي مختلف بام تعبيه شدهاند و
باعث ميشوند باغچه/فضاي سبز بزرگتر به نظر برسد.

1- Passenger Pigeon
2- Carolina Parakeet
3- Ivory-billed Woodpecker
4- Lincoln Park
5- Ralph Johnson
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و محيط زيست» است .اين آموزشها بيشتر به چمنزارها و

طرف مجموعه قابل مشاهده باشد.

پوششهاي گياهي منطقه ميد ِوست 1آمريکا مربوط ميشود.

بيش از  1580متر مربع از مساحت موزه به باغچههاي روي بام،

طبق طرح اصلي ،اولين بخشهايي که طرح آنها اجرايي ميشد،

سيستمهاي گستردهي نگهداري و ذخيرهي آب ،نمايشگاهها و

عبارت بودند از :بامهاي سبز ،يک ديوار سبز در جنوب ساختمان،

عناصري اختصاص دارد كه از مواد بازيافتي ساخته شدهاند .افزون

يک درخت به شکل مجسمه و کاشت تاک روي ديوارها .طبق

بر اين ،معابري نيز بهصورت پلهاي هوايي براي مشاهده پرندگان

طرح پيشنهادي ،چهار قسمت مختلف از ساختمان با بامهاي سبز

و درختان و دسترسي به بامهاي سبز طراحي شد هاند .مساحت

پوشانده ميشدند .اين چهار بام سبز تمام فضاي موجود روي

بام سبز اوليه که جهت نمايش ساخته شده بود 223 ،متر مربع

بامهاي مجموعه را به جز قسمتي که براي انرژي خورشيدي در

است .اين بام به شکل مستطيلي دراز و باريک به عرض 3/65

نظر گرفته شده بود ،ميپوشاندند .قسمت اول بام سبز ،بهعنوان

متر و طول  61متر است .اين بام به خاطر معبرهاي زيگزاگي

طرحي براي نمايش و استفادهي عموم در نظر گرفته شده است.

و مسيرهاي مورب و موازي آن بزرگتر به نظر ميرسد .اين

به همين دليل ،قسمتهاي مختلف موزه كه قابل ديدن بودند،

مسيرهاي مورب طرح را به چهار قسمت مجزا تقسيم كردهاند .از

با وجود محدوديتهاي ساختاري متعدد ساختمان ،با طراحي

آنجا که اين محل از قسمتهاي ديگر موزه قابل رويت است ،بام

بام سبز نمايشي به مجموعهاي بديع از باغچههاي متنوع تبديل

سبز آن توج ِه همگان را جلب ميکند و بازديدکنندگان ميتوانند

شدند .پس از ساخت اين بام سبز ،بامهاي سبز ديگري روي

از قسمتهاي مختلف موزه ،ديد خوبي از اين بام سبز داشته

قسمتهاي بسيار بزرگتري از ساختمانهاي کناري مجموعه

باشند .اين بام سبز تنها جنبهي نمايشي دارد و فقط مسئوالن و

و روي دو بام کوچکتر در ورودي مجموعه نصب شدند .پس

دانشمندان در مواقع خاص اجازه دسترسي به آن را دارند.

از آن ،پيشنهاد شد که ديوار سادهاي که در جنوب مجموعه و
رو به بلوار نولرتون قرار داشت ،به يک ديوار زنده تبديل شود.

 -2-6-5بام سبز

بيشتر زيستگاههاي طبيعي اين منطقه از نوع صخرهاي است .اين

در قسمتهاي مختلف بام سبز نمايشي ،عمق محيط رشد ،ميزان

زيستگاههاي صخرهاي از سنگ ِ
آهك دولوميتيک2پوشيده شدهاند

حفظ رطوبت و تركيب گياهي متفاوت است .از سمت جنوب،

که به مرور زمان ،فرسايش يافته و پوشش گياهي روي آنها رشد

اولين قسمت بام داراي محيط رشدي به عمق  5تا  13سانتيمتر

کرده است .ديوار به گونهاي طراحي شده است که زيستگاهي

است كه روي اليهاي از سنگريزه به عمق  11سانتيمتر قرار

صخرهاي و بومي را تداعي کند .فضاي پايين اين ديوار بهعنوان
محلي براي گردهماييهاي کوچک در نظر گرفته شده بود .اين

گرفته است .قسمت دو ِم اين بام محيط رشدي به عمق 12/5

تا  15سانتيمتر دارد و روي اليهاي از سنگريزه به عمق

مكان در وسط باغچهاي از گياهان مردابي 3قرار گرفته است .يك

 5سانتيمتر قرار گرفته است .قسمت سوم ،محيط رشدي به

داربست نيز براي هدايت درختان و تاکها در نظر گرفته شده که

عمق  15تا  20سانتيمتر دارد و عمق اليهي سنگريزهي آن

روي کل موزه كشيده ميشود و آن را ميپوشاند .طراحي اين

15سانتيمتر است .آخرين قسمت که در انتهاي شمالي بام قرار

داربست به شيوهاي انجام شد كه پوشش گياهي روي آن از هر

گرفته است ،محيط رشدي به عمق  20سانتيمتر دارد كه روي
1- Midwest
2- Dolomitic Limestone
3- Wetland Garden
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دارند ،کاشته شد هاند .علت متفاوت بودن عمق محيطهاي رشد و
اليهي سنگريزهي زير آن ،تفاوت در ميزان تحمل با ِر بام است .در

انتهاي جنوبي بام ،ميزان مجا ِز افزايش بار مرده 193 2کيلوگرم بر

متر مربع است ولي در انتهاي شمالي که عمق اليههاي بام سبز

بيشتر است ،ميزان افزايش بار مردهي مجاز  439/5کيلوگرم بر
متر مربع محاسبه شده است.
اصليترين ماده به کار رفته در ترکيب محيط رشد بام سبز
تب َ ِرت در ميان
تصوير شماره  :19بام سبز نمايشي موزه طبيعت پِگي نو 
فرمهاي هندسي زاويهدار فوالدي و شيشهاي ساختمان قرار گرفته است.

نمايش ي ،پرليت 3است ،البته مقداري مواد اُرگانيک نيز به آن

افزوده شده است.
غربي مجموعه،
در سال  ،2004بامهاي سبز جنوب شرقي و شمال ِ
روي اليهي عايق خو ِد ساختمان نصب شدند .اين بامهاي سبز

نسبت به ساير بامهاي سبز نمايشي بسيار بزرگتر بوده و طرح

تصوير شماره  :20ارائه تصاوير و بروشورهاي آموزشي در ورودي بام سبز
نمايشي .دسترسي عموم به اين بام سبز تنها در زمان برنامههاي تور رسمي
امکانپذير است.

اليهاي از سنگريزه به عمق  5تا  25/5سانتيمتر قرار گرفته
است .بنابراين ،از ضلع جنوبي بام تا ضلع شمالي آن چهار نوع
سيستم بام سبز وجود دارد که به ترتيب عبارتاند از :پوشش
مردابي و مرطوب ،1بام سبز کمعمق ،بام سبز نيمهعميق و بام
سبز عميق .در اولين باغچهي کمعمق ،يک برکهي کوچک قرار
عمق آب موجود در آن  10سانتيمتر است .بهاين ترتيب
دارد که ِ
تنها  6/5سانتيمتر از عمق باغچه از آب اشباع نشده است .در اين

باغچه ،گياهان آبزي و گياهان چمنزاري که به آبِ زيادي نياز

تصاوير شماره  21و  :22دو بام از  3بام سبز موجود در موزه طبيعت پِگي نوت
ب َ ِرت :در زمينه بام سبز بزرگتر ،خط افق و آسمان شهر به چشم ميخورد و
بام سبز كوچكتر به شكل طاقنماي كوچكي در ورودي ساختمان است.
1- Wetland
2- Dead Load
3- Perlite
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غربي مجموعه ،در ارتفاع
سادهتري داشتند .بام سبز قسمت شمال ِ

هوايي بام سبز نمايشي قرار
در موزه و در قسمت ورودي مسير
ِ

پايينتري نصب شده است و مساحت آن حدود  808متر مربع

دارند .همچنين ،به کمک دوربينهاي مدار بسته ميتوان امكان

است .اين بام سبز از طريق معبر باريک موجود در طبقه دوم

استفاده از يک تور مجازي بامهاي سبز را براي بازديدکنندگان

قابل رويت است .اين بام سبز با يک نردبان از طرف بام سبز

موزه فراهم کرد.

شرقي مجموعه در
نمايشي قابل دسترسي است .بام سبز جنوب
ِ

«ديوار زنده» يا «باغچهي صخرهاي» 2بهصورت يک ديوار تخته

ارتفاع باالتري نصب شده است و مساحت آن  548/1متر مربع

سنگي و صخرهاي طراحي شده است .در اين ديوار فضاهاي

است .دسترسي به اين بام سبز سختتر است و در معرض ديد

کوچکي براي کاشت گياهان تعبيه شده است .در پايين ديوار نيز

بازديدکنندگان قرار ندارد (تصوير شماره  .)21هيچ يك از اين

برآمدگيهاي طاقچه مانندي از سنگ و صخره به سمت محوطهي

بامهاي سبز نردههاي جانپناه ندارند ولي گروههاي  20نفره از

اطراف طراحي شده است (تصوير شماره  .)23طراحي ديوار به

دانشآموزان و دانشمندان (با نظارت كاركنان مجموعه) ميتوانند

گونهاي است که به نظر ميرسد بهصورت يکپارچه از زمين سر

از اين بام بازديد کنند .دو بام سبز کوچکتر نيز با مساحتي حدود

برآورده و اين حالت موجب محو شدن لبههاي تيز ساختمان

 32/5متر مربع روي دو ورودي جداگانهي مجموعه قرار دارند

ميشود .در باالي ديوار ،بام سبزي وجود دارد .آبي که توسط اين

(تصوير شماره  .)22اين چهار بام سبز کمعمق داراي محيط

بام سبز جذب نميشود ،آهسته روي ديوار سرريز شده و به روي

رشدي به عمق  7/5سانتيمتر و شيب ماليمي حدود  4درجه

سنگهاي پايين ميريزد .اين آب ،رطوبت الزم را براي گياهان

هستند .يکي از بامهاي سبز کوچکي كه در سمت جنوب قرار

موجود در فرورفتگيهاي ديوار فراهم ميکند .يک سيستم آبياري

دارد ،غير قابل آبياري است و در معرض نور شديد آفتاب قرار دارد.

اضافي جمعآوريشده از سطح بام
قطرهاي نيز با استفاده از آب
ِ

اين بام با گياهان کاکتوس1پوشيده شده است .ولي در بقيهي

سبز به آبياري گياهان روي ديوار کمک ميکند .آب مورد استفاده

بامها از سدوم استفاده شده است و آبياري بامها فقط بهصورت

در سيستم آبياري قطرهاي در منبع ذخيره آب واقع در زير بام

خشکسالي سال ،2005
دستي انجام ميشود .اين نوع آبياري در
ِ

سبز جمعآوري ميشود .در پايين ديوار ،نيمكتهاي سنگي براي

باعث بقاي بام شد.

نشستن مردم طراحي شدهاند .در زير اين ديوار باغچهي کوچکي

بام سبز نمايشي يک پانل خورشيدي دارد كه انرژي الکتريکي

از گياهان مردابي براي استفادهي افرادي كه روي نيمكتها

الزم براي راهاندازي يک پمپ کوچک را تامين ميکند .براي آنكه

مينشينند ،ايجاد شده است .اين باغچه به کمک آب ذخيره شده،

آب موجود در بركهي بام سبز بو نگيرد و جلبك در آن رشد نكند،

همواره حالت مردابي خود را حفظ ميکند.

اين پمپ آب را به جريان در آورده و در مواقعي که سطح آب برکه

مجموعهاي از صفحات فتوولتاييک در بام شمال شرقي ساختمان

به علت تبخير پائين ميرود ،به آن آبرساني ميکند.

(كه بام سبز نيست) وجود دارد .اين صفحات بخشي از برق

3

ساختمان را تامين ميکنند .اين صفحات فتوولتاييک در بامهاي

 -3-6-5ويژگيهاي ديگر

سبز به کار نرفتهاند زيرا تسهيالت مالي آنها از طريق موسسهي

تصاوير و تابلوهاي آموزشي که فوايد بامهاي سبز را شرح ميدهند،

جداگانهاي اعطا شده بود.
1- Cacti
2- Cliff Garden
3- Wetland Garden
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 -4-6-5کشت و آبياري
در اين قسمت به مسائل مربوط به بام سبز نمايشي ميپردازيم،
زيرا اين بام دارا ي ساختار بسيار پيچيدهتري نسبت به ساير
بامهاي سبز کمعمق مجموعه است .تنوع و تعداد گياهان در اين
باغچهي کوچک ،با توجه به اندازهي آن ،بسيار قابلتوجه است.
گياهان موجود در اين بام به سه دسته تقسيمبندي شدهاند که
عبارتند از :کمعمق ،عميق و مردابي .در بام نيمهعميق از گياهان
هر دو گروه عميق و کمعمق استفاده شده است .تمام گياهان
ِ
درخت مجموعه ،بهصورت نهال
به غير از تاکها ،1بوتهها2و تنها
کاشته شدهاند .تن ها درخت كاشته شده ،درخت بلوطي 3است
عميق انتهاي شمالي بام ،روي محل قرار گرفتن
که در باغچهي
ِ

يکي از ستونهاي اصلي 4کاشته شده است .کاشت گياهان اين
بام در تابستان سال  2002به پايان رسيد .با توجه به نياز گياهان

به آبياري ،يک سيستم آبياري قطرهاي نيز نصب شده است .آب
اين سيستم در آخر پاييز تخليه ميشود و در بهار پس از آخرين
تب َ ِرت ،آب اضافه از طريق يك
تصوير شماره  :23در موزه طبيعت پِگي نو 
ناودان از بام سبز تخليه شده و روي باغچه صخرهاي سرازير ميشود.

يخبندان مجددا راهاندازي ميشود.
 -5-6-5عمليات تعمير و نگهداري پس از کشت
از زمان تکميل بام سبز نمايشي در سال  ،2002اقداماتي به منظور
تعمير و نگهداري آن انجام شده است كه شامل هرس كردن
گياهان چندساله ،بوتهها و درخت بلوط بوده است .پيشبيني
ميشود ارتفاع درخت بلوط مجموعه ،که هنگام کاشته شدن 1/5
تا  1/8متر بود ،به علت محدود بودن عمق محيط رشد ،از حد
معيني بيشتر نشود .بامهاي سبز بزرگتر که با سدوم پوشيده

تصوير شماره  :24تصويري گويا از طرح كامل سايت موزه طبيعت پگي
نوتب َ ِرت .اسکلههاي موجود در درياچه ،پوشش گياهي که اطراف ساختمان را
گرفته ،بام سبز نمايشي باريک در مرکز ساختمان و بامهاي سبز کمعمق در
دو انتهاي ساختماي ،قابل رويت هستند.

شدند ،در زمان خشکسالي بهصورت دستي آبياري ميشوند و
سيستمي براي آبياري مداوم و خودکار آنها وجود ندارد.

1- Vines
2- Shrubs
3- Oak Tree
4- Structural Support Beam
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کارمندان کاهش يابد .اين سازمان به منطقهي شهري پرتلند و
مناطق اطراف آن نيز خدمات ارائه ميکند و براي کنترل سيالبها
روان حاصل از باران) طبق قوانين دولت عمل ميکند.
(آبهاي ِ

اگر دفتر مرکزي سازمان که مراجعهکنندگان زيادي دارد ،بتواند

الگويي براي کاهش سيالبها ،کنترل فرسايش و افزايش کيفيت
آب ارائه كند ،ميتواند در آموزش عموم مردم تاثير بهسزايي
داشته باشد زيرا ميتواند مزايا و فوايد اين سيستمها را بهصورت
عملي به آنها نشان دهد.
سازمان خدمات آب پاکيزه ،زميني به وسعت  2هکتار اجاره كرد.
اين زمين در مجاورت پارک طبيعت بيورتن قرار دارد .مساحت
تصوير شماره  :25تصويري از موزه پس از سبز شدن گياهان .همانطور که
ميبينيد ،عمليات کامال هماهنگ با طرح اوليه پيش رفته است.

 -7-5سازمان خدمات آب پاکيزهي فيلد يارد در بيورتون،
اورگان

پارک  37/2هکتار است و در منطقهاي در حومهي شهر (با
ل توجه) قرار گرفته است .طرح جامعي توسط
رشد سريع و قاب 
شركت معماري دبليوبيجياس4و شرکت معماري منظر ماراس
آسوشيتز 5براي تاسيسات و دفتر مرکزي جديد سازمان خدمات
آب تدوين شد .اين طرح مشکل کيفيت آب پارک مجاور را نيز

1

 -1-7-5تاريخچه و محتوا

حل ميکرد زيرا تمام سيالبهاي سرريز شده از سازمان خدمات

سازمان خدمات آب پاکيزهي فيلديارد ،واقع در بيورتن ،سازماني

آب در آخر به سمت پارک تخليه ميشوند.

است که مسئوليت مديريت سيالبها (آب باران) و فاضالبهاي

با توجه به اينکه عمليات ساخت روي دفتر مرکزي سازمان

شهري را در  12منطقه شه ِر واشنگتن در ايالت اورگان بر عهده

خدمات آب تمرکز داشت ،گروه طراح تصميم گرفت نمايشگاهي

ِ
مديريت
دارد .کارکنان بخش عمليات ميداني 2اين سازمان،

را نيز در اين دفتر احداث کند .البته اين نمايشگاه نياز به فضاي

مجموعهاي از شبکههاي فاضالب شهري 3و سيالبها را در

زيادي براي پارکينگ و انبار داشت که هر يك به تنهايي موجب

محدود هاي به مساحت  316کيلومتر مربع بر عهده دارند .مديريت

افزايش سيالب ميشوند ،ولي با اين وجود ،تصميم به ساخت

اين سازمان تصميم گرفت دفتر مرکزي بخش عمليات ميداني

آنها گرفته شد .در بلوک يک طبقهي بتني و ساختمان فوالدي

خود را به گونهاي طراحي کند که روشهاي خالقانهاي را در

اين مجموعه ،مساحت دفاتر اداري حدود  1672مترمربع،

کنترل فرسايش و تصفيه آب به نمايش بگذارد .اين دفتر در

پارکينگ سرپوشيده با امكانات گرمايشي  1393/5متر مربع و

مرکز بخش واشنگتن احداث شد تا به اين ترتيب ،زمان رفتوآمد

ِ
پارکينگ روباز (بدون سرپوش و امكانات گرمايشي) 1208متر

1- CLEAN WATER SERVICES FIELD YARD BEAVERTON, OREGON
2- Field Operations
3- Sanitary Sewers
4- WBGS
5- Murase Associates
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مربع است .در عمليات ساختوساز نهايي ،يک خيابان سبز ،يك
آبگير مصنوعي ،1آبگيريهاي تصفيهکنندهي آب به روشهاي

 95جريب پارك طبيعت و تاالب
آبگير كنترل كيفيت آب

زيستي ،2معابر متخلخل و نفوذپذير ،3مجاري تخليه آب ،گياهان

ديوارهاي زنده و سنگفرشهاي متخلخل (داراي منفذ)
بام سبز
پارك داراي سيستم زهكشي

بومي و يک بام سبز احداث شدند .ابتدا قرار بود بام سبز بر روي
ت بودجه،
تمام سطح بام اجرا شود ،ولي در نهايت به دليل محدودي 
پوشش بام سبز تنها در  %25سطح بام اجرا شد .در اين جا از نام
ا ِکو روف (بام زيستي) بهجاي بام سبز استفاده ميشود زيرا بام در
تمام طول سال سبز نيست و همچنين فوايد فراواني براي اکولوژي
و محيط زيست دارد .هدف سازمان خدمات آب نيز آموزش همين
فوايد به عموم مردم است.

خيابان سبز

ورودي اصلي ساختمان خيابان سبزي است که اتوبان اصلي را به

تصوير شماره  :26در اين طرح هوايي ،مجموعهي ساختمانهاي واقع در
بيورتون ديده ميشوند .اين ساختمانها بهخوبي با زمين و طبيعت اطراف
خود سازگاري دارند .ساختمان اداري داراي بام سبز نيز در تصوير قابل
مشاهده است.

ميکند .در دو طرف اين خيابان سبز ،هيچ ديوار ه يا جدولي وجود

پارکينگ کاركنان اجرا شد زيرا بافت زبر و خشن اين معابر براي

ندارد تا آبهاي روان سطحي بتوانند به راحتي به داخل آبگيرها
جريان پيدا کنند و به آهستگي از ميان سنگريزهها که بستر

افرادي که به معابر بُتني صاف و آسفالتشده عادت کردهاند ،کمي

غير عادي به نظر ميرسد.

بومي كاشتهشده را تشكيل ميدهند ،عبور كرده و
گياهان
رشد
ِ
ِ

ا ِکو روفِ ساختهشده مساحتي حدود  762متر مربع را پوشش

 -2-7-5طرح بندي (چيدمان)
قسمتهاي داخلي سايت که در آينده ساخته خواهند شد ،وصل

ريشههاي گياهان آنها را جذب کنند (تصاوير  31و  .)32تنها

ميدهد .اين بام سبز روي بامي با شيب  1در  16/6( 6درصد)

ي انجامشده در سايت ،ميان آبگيرهاي دو طرف معابر قرار
لولهكش 

نصب شده است (تصوير شماره  .)37قسمتي از بام که بهترين

دارد و آنها را به يکديگر متصل ميکند .مسئوالن شهر بيورتن در

ديد را داشت ،براي ساخت ا ِکو روف انتخاب شد تا عالوه بر

ارائهي تسهيالت قانوني همکاري فراواني با سازندگان اين مجموعه

بازديدکنندگان ،رهگذران نيز بتوانند آن را ببينند .براي تخليهي

کردند .آنها به طراحان براي ساخت اجزا و عناصر بسياري که

ن و راهآبهاي فاضالب استفاده ميشود که
آب روي بام از ناودا 

مغاير با آييننامههاي شهري بود ،مجوزهاي الزم را دادند .مطابق

هر دوي آنها مانند آبشارهاي کوچکي آب را روي سنگريزههاي

آييننامهي قديمي ،ساخت معابر غير قابل نفوذ الزامي بود ،اما

روي زمين ميريزند .اين قسمتها نيز بهصورت باغچههايي

در آييننامهي بازبينيشده ،اجازهي ساخت معابر متخلخل و

طراحي شدهاند كه باعث ُکند و خنک شدن جريان آب ،تهنشين

نفوذپذير براي تخليهي آب باران دادهشد .ساخت معابر متخلخل

شدن برخي رسوبات و جذب حجم زيادي از سيالبها (آب باران)

ابتدا براي کل معبرها برنامهريزي شد ،ولي در نهايت تنها در

ب قبل از ورود به آبگيرها ميشوند.
و تصفيه آ 
1- Landscaped Swales
2- Bio-swales
3- Porous Pavements
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 -3-7-5بام سبز

اهداف ديگري مانند نمايش روشهاي جديد براي كنترل سيالب

گروه طراحي تصميم گرفت از کف فوالدي براي بام استفاده کند و

(از طريق نفوذ به درون خاک) ،خنک کردن و تصفيهي آن قبل از

روي آن يک عايق سخت قرار دهد .در پايان نيز يك الي ه قير روي

خروج از سايت نيز مد نظر بودند .در پارکينگ کاركنان ،به دليل

اليهي عايق قرار دهد .کف فوالدي به كمك شبکهاي از تيرچهها

وجود معابر بتني متخلخل و نفوذپذير ،ميزان روانآبها به حداقل

و تيرهاي فوالدي1محکم شده است .ديوارههايي كه در کنارهي

رسيد .ظرفيت اين پارکينگ  60خودرو است .براي نمونه ،اگر يک

بام ساخته شدهاند ،به نگهداري محيط رشد روي بام شيبدار

ليوان آب روي اين معبر ريخته شود ،اليهي کارگذاشتهشده در

کمک ميکنند.

زير آن ،بالفاصله آب را به داخل خود ميکشد .عمق اين اليه 40

در اين طرح ،قدرت تحمل کل بار مرده (با در نظر گرفتن کف

سانتيمتر است و از سنگهاي متراکم تشکيل شده است .سنگها

فوالدي)  220کيلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است .از

بهعنوان پِي 7معابر عمل ميکنند و نقش سيستم زهکشي را نيز بر

اين ميزان تقريبا  146/5کيلوگرم بر متر مربع نيز (با فرض اشباع

عهده دارند .استفاده از سيستم زهکشي ضروري است زيرا بيشتر

محيط رشد از آب) به وزن مردهي ا ِکو روف اختصاص دارد.

سايت از خاک ُرس تشکيل شده است که قدرت جذب آب آن کم

عمق محيط رشد حدود  7/5تا  10سانتيمتر و ترکيب آن

است .كف قسمتهايي از سايت که براي ذخيره مواد درنظر گرفته

بهصورت  %30خاک لومي (گلداني) شني %15 ،2کمپوست،3

شدهاند ،با سنگريزههاي مسلح 8پوشانده شده است .اين نوع کف

 %25پوميس %15 ،4ليف نارگيل 5و  %15پرليت 6است.

نيز مانند معابر متخلخل ،آب را به خوبي از خود عبور ميدهد .در
پيادهروها نيز سنگفرشها روي اليهي متخلخل و نفوذپذيري كه

 -4-7-5ويژگيهاي ديگر

حدود  56سانتيمتر آن را شن تشكيل ميدهد ،قرار گرفتهاند.

در مرحلهي ساخت اين پروژه ،روشهاي فراواني براي جلوگيري

در سايت تقريبا هيچگونه لولهکشي براي جذب و تخليه سيالبها

از فرسايش ،کنترل رسوبگذاري آب و نظارت بر کارايي سيستم

وجود ندارد .زيرا تمام آبِ جاري روي سطح به سمت جويها و

به کار گرفته شد .يكي از داليل انتخاب اين پروژه ،خط مشي

آبگيرها هدايت و تخليه ميشود .اين آبگيرها عريض و پوشيده

اين شرکت در حفاظت از محيط زيست بود .از جمله اقدامات

از گياه هستند .به همين دليل ،مقدار زيادي از اين آب ،خنک

انجامشده در طول دوره ساخت ،ميتوان به پايش ميزان فرسايش

و فيلتر شده و سپس توسط انواع گياهان بومي يا سطوح و مواد

اشاره كرد .افزون بر اين ،شرکت حوضچهاي براي رسوبگذاري

نفوذپذير جذب ميشود .در انتهاي اين مجموعه ،آب فيلتر شده از

احداث کرد و تمام سطح سايت را با سنگريزه پوشاند.

آبگيرهاي زميني کوچکتر داخل مجموعه ،وارد آبگير بزرگتري

کاهش ميزان سيالبها ،تنها هدف دراز مدت اين پروژه نبود ،بلکه

به طول  183متر و عرض 15متر ميشود .در اين آبگير زيستي

1- Open web Steal Joists and Beams
2- Sandy Loam
3- Compost
سنگي از جنس سنگ پا = 4- Pumice
از فرآوردههاي پوسته نارگيل = 5- Coir
سنگ مرواريد آتشفشان = 6- Perlite
7- Sub-base
8- Reinforced Gravel
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بام سبز
سقف عرشه فوالدي
تيرچههاي فلزي مشبك

بام سبز
جزئيات A
جزئيات B
ديوار با سازه (چارچوب) فلزي
سقف كاذب

پنجره

تيرچههاي فلزي مشبك
ديوار با سازه (چارچوب) فلزي
سقف كاذب

پنجره

برش ديوار

برش ديوار

خاك و پوشش گياهي"3

خاك و پوشش گياهي"3

شبكه نگهدارنده خاك ،معمولي

شبكه نگهدارنده خاك ،معمولي

اليه زهكش

اليه زهكش

غشاء بام (عايق رطوبتي)
صفحات با پوشش قيراندود

غشاء بام (عايق رطوبتي)

عايق حرارتي بام

صفحات با پوشش قيراندود

زوار نگهدارنده خاك از استيل ضدخش
ورق پيشاني از استيل ضدخش
سقف عرشه فوالدي

قاببندي فلزي

عرشه فوالدي
قاببندي فلزي

مغزي چوبي و نوار مورب

گاتر از ورق گالوانيزه فرم داده شده

لوله آب باران فلزي

زوار لبه از صفحه استيل گالوانيزه

ورق پوشاننده لبه از استيل ضدخش
جزئيات  Aاز بام سبز

جزئيات  Bاز بام سبز

تصاوير شماره  29 ،28 ،27و  :30تصاويري از قسمتهاي مهم مقطع بام سبز سازمان خدمات آب پاکيزه فيلديارد در شهر بيورتون ايالت اورگان.
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ناودان نصبشده روي بام ،آب را به داخل باغچهي
تصوير شماره :33
ِ
جمعآوري آب ناودان تخليه ميکند.

حوضچه الزامي شد .بنابراين ،آب سطحي جمعآوريشده از اين
پارکينگ بايد قبل از ورود به آبگير زيستي تصفيهي آب ،1از فيلتر
جداکنندهي روغن2درون حوضچه عبورکند.
تصاوير شماره  31و  :32در مجموعهي بيورتون ،معابر و پيادهروها (مانند
ورودي اصلي مجموعه و پيادهروهاي جلوي ساختمان) به گونهاي طراحي
شدهاند که سيالبها (آب باران) براي جذب به سمت پوشش گياهي و
آبگيرهاي زيستي هدايت شوند.

 -5-7-5کشت و آبياري
تابس تانهاي اين منطقه معموال خشک و بيباران هستند .به
همين دليل ،در اواخر تابستان  ،2003کاشت ترکيبي از سدوم،

بزرگ ،رسوبات موجود در آب مانند گل و الي آن جدا ميشوند.

گلهاي وحشي و گياهان پوشاننده 3شروع شد .اين گياهان در

در كل سازمان خدمات آبي پاكيزه ،تنها يک حوضچ ه تصفي ه آب

فواصل مختلف تقريبا  15تا  20سانتيمتري از يکديگر کاشته

وجود دارد ،در صورتي که در مجموعههاي استاندارد ،بيشت ِر آب

شدند .معيارهاي اصلي انتخاب گياهان ،مقاومت در برابر خشکي،

در حوضچههاي تصفيه ،جمعآوري و توسط لولهکشي به خارج

گ آنها و عدم
رنگ گياهان در فصول مختلف ،كنتراست شاخ و بر 

از سايت منتقل ميشود .وجود اين يک حوضچه نيز به دليل

نياز به مراقبت فراوان بود.

اجبار قانوني آن در آييننامههاي شهري بوده است .به دليل امكان

تقريبا در دو سوم از بام ،گياهان کاشتهشده جايگزين شدند زيرا

انتهايي مجموعه ،ساخت اين
نشت روغن از خودروها در پارکينگ
ِ

برخي از اين گياهان كه رشد عرضي نداشتند بهصورت خوشهاي/

1- Water Quality Swale
2- Oil/water Separator
3- ground covers
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تعويض سيستم آبياري بود .در ابتدا از يک سيستم آبياري قطرهاي
استفاده شده بود كه براي آن که ديده نشود ،در زير محيط رشد
نصب شد .ولي دو مشکل به وجود آمد .مشکل اول اينکه به
علت شيب زياد بام ،بين قسمتهاي پايين و باالي بام اختالف
فشار زيادي وجود داشت .به همين دليل ،تنظيم سيستم آبياري

تصوير شماره  :34آبهاي جمعشده روي سطح پارکينگ به سمت آبگيرهاي
کوچکي که در کنارهها براي جذب آب ساخته شدهاند ،هدايت ميشوند .در
اين آبگيرها ،گياهاني که در عين آبدوست بودن ،در برابر خشکي نيز مقاوم
هستند ،کاشته شدهاند.

تودهاي رشد 1ميكردند و اين مسئله موجب شد قسمتهايي از
محيط رشد عاري از پوشش گياهي بماند و زمينهي رشد علفهاي
هرز فراهم شود .اين مسئله نوعي عدم تعادل در پي داشت و اگر
گياهان قبلي حذف و گياهان جديد كاشته نميشدند ،بايد 2/5
سانتيمتر به عمق محيط رشد اضافه ميشد .افزون بر اين ،در

تصوير شماره  :35وقتي که آب روي پارکينگ کاركنان ريخته ميشود ،به
دليل سطح متخلخل و نفوذپذير آن ،روي سطح زمين جاري نميشود؛ بلكه
به طور كامل مستقيما جذب ميشود .اين نوع پوشش متخلخل از آسفالت
معمولي زبرتر است.

قسمتهاي خالي ،رشد خزهها نيز ممكن بود مشكلساز شود.
به همين دليل ،پس از جمعآوري گياهان ،محيط رشد جديدي
كه در مقابل رشد خزهها مقاومتر بود ،جايگزين شد .به جاي
گياهان قديمي نيز گياهان جديدي كه توانايي گسترش يافتن
و پوشاندن تمام سطح بام را داشتند ،كاشته شدند .اين عمليات
در بهار سال  2007به پايان رسيد .با رشد بيرويهي علفها و
تسلط آنها بر پوشش بام ،مشكل جديدي به وجود آمد كه ناشي از
سهلانگاري توليدكنندهي خاك بام بود .البته توليدكننده متعهد
شد كه هزينهي كندن دستي اين علفها را پرداخت كند و براي
پيشگيري از بروز مشكالت در آينده ،بام را سمپاشي كند.
مشکل غيرمنتظرهي ديگري که اين بام با آن مواجه شد ،ضرورت

تصوير شماره  :36در انتهاي مجموعه ،يک آبگير زيستي مهندسيشده بزرگ
اضافي سايت را جمعآوري و آن را به رودخانهي
طراحي شده است تا آب
ِ
مجاور هدايت و تخليه کند .در اين آبگير تنههاي قديمي درختان و پوشش
گياهي جديدي نيز قرار گرفته است تا زيستگاهي براي حيوانات فراهم شود.

1- clumps
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بسيار دشوار بود .مشکل دوم اينکه اتصاالت سيستم آبياري رفته

هيچ مشكلي در ساختار بام به وجود نيامده است .اين بام سبز

رفته از هم جدا شد و پيدا کردن محل اين خرابيها نيز بسيار

همواره توجه مردم را جلب و آنها را به بازديد از آن واداشته است.

دشوار بود .اين سيستم آبياري در سال  2006کنار گذاشته شد و

به اين ترتيب ،افراد تمام خدمات و امكانات ديگري را نيز كه براي

آبپاشهاي متداول كارگذاشتهشده در زمين جايگزين آن شدند.

افزايش كيفيت آب به كار رفته است ،مشاهده ميكنند.

سيستم جديد تاكنون هيچ مشکلي نداشته است.

 -8-5نورث بيچ پِليس

2

 -6-7-5عمليات تعمير و نگهداري پس از کشت

 -1-8-5تاريخچه و محتوا

غير از عمليات كشت مجددي كه توضيح داده شد ،تعميرات بسيار

نورث بيچ پل ِيس پروژهاي چند منظوره در سان فرانسيسکو است.

كمي در اين بام انجام شد .سيستم آبياري روي بام هنوز فعال

اين پروژه توسط شرکت ساختماني بريج3در زمينهايي كه متعلق

است و در دورههاي گرم و خشك تابستان مورد استفاده قرار

به سازمان مسکن سان فرانسيسکو است ،ساخته شده است .بخش

ميگيرد .از نگرانيهاي مهم درباره اين بام ،ساختار آن بود :براي

عمدهاي از موفقيت اين پروژه ،مديون بام سبز عميق آن است.

1

مساحت اين بام سبز  0/8هکتار است و توسط شرکت طراحي پي

مثال ،نگراني از اين كه در آينده ،نشتي پيدا كند .البته تا امروز

جي ا ِي 4طراحي شده است .هدف از ساخت اين بام سبز ،ايجاد
مجموعهاي يكپارچه (داراي پوشش يكسان) و همچنين ،ايجاد
يك مكان تفريحي طبيعي براي ساکنان اين منطقهي شهري
است.
در راستاي برنامهريزيهاي درازمدت ،مسئوالن شهر
سان فرانسيسکو قصد داشتند يك مجموعهي چندمنظورهي
تجاري -مسکوني را جايگزين خانههاي قديمي موجود در اين
منطقه کنند .شرکت بريج در انجام اين برنامهريزيها نقش
کليدي داشته است .طبق برنامهريزيهاي انجامشده ،اين
مجموعهي چندمنظورهي جديد بهگونهاي طراحي شد كه
بافتي مشابه محلهي تاريخي نورث بيچ 5داشته باشد .پروژهي
جديد نورث بيچ پل ِيس جايگزين دو بلوک ساختماني مسکوني
تصوير شماره  :37تصويري از بام سبز سازمان خدمات آب پاکيزه فيلديارد،
دقيقا پس از کاشت اوليه گياهان

 -1در زمان تاليف اين مطلب
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شد که در دههي  1960ساخته شده بودند .اين پروژهي جديد
شامل پارکينگ زيرزميني ،مغازههاي محلي در سطح خيابان و

2- NORTH BEACH PLACE, SAN FRANCISCO, CA
3- Bridge
4- PGA
5- North Beach neighborhood
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تصوير شماره  :38نمايي از سايت مجموعهي نورث بيچ پل ِيس ،واقع در قلب
سان فرانسيسكو

تعداد  341واحد آپارتماني مناسب براي خانوادهها و سالمندان
بود .با در نظر گرفتن پيادهروها ،مساحت سايت اين پروژه
تقريبا  91/5در  259متر يا حدود  2/3هکتار است.
اين مجموعهي جديد در مرز ميان مناطق مسکوني و تجاري شهر

تصوير شماره  :39نماي هوايي سايت نورث بيچ پل ِيس

که هتلها و خدمات توريستي ديگر در آن متمركز شدهاند ،قرار
گرفته است .ساخت مغازههاي کوچک و فروشگاههاي مختلف در

و ميانگين مساحت هر واحد  84/3متر مربع تعيين شد .اگرچه

اين مجموعهي مسکوني موجب شده نورث بيچ پل ِيس به شكل

ميزان تراکم اين مجموعه نسبتا باال و اندازهي واحدها تا حدي

يک مجتمع مسکوني مستقل در ميان ساير محلههاي مسکوني

کوچک است ،ولي ظاهر مناسب و آرامش و رفاه خوبي دارد .با

اين منطقه درآيد كه همه نوع امكاناتي در بافت جديد آن ارائه

قرار دادن پاركينگ در زير ساختمان ،يك سكو كه نقش پاي ه بام

ميشود .اين مجموعه به شكل مجموعهاي خانوادگي طراحي شد.

را داشت ،ايجاد شد .اين فضا موقعيت بسيار خوبي را براي طراحي

رفاهي عمومي ،مركزي نيز
نزديكي امكانات
در اين مجموعه ،در
ِ
ِ

يك فضاي آزاد فراهم كرد .فضاي پاركينگ ،بخش عمده فضاي

به سالمندان اختصاص داده شد.

زيرين بام سبز را تشكيل ميدهد .يک گوشهي بام سبز نيز روي

قيمت مسکن در شهر سان فرانسيسکو بيش از ساير نقاط اياالت

چند فروشگاه قرار گرفته است .بام سبز روي دال بتني 1كه سقف

متحده است و زندگي در اين شهر بهويژه با در نظر گرقتن شرايط

پارکينگ را ميسازد ،استوار شده است.

اقتصادي و محدوديت فضا با مشكالت بسياري مواجه است.

اين مجموعهي مسکوني چهار طبقه است و روي يک تپه قرار

شرکت بريج با وجود آگاهي از نياز مبرم به خانههاي بيشتر،

دارد .شرکت طراح ،ساختمانها را به گونهاي طراحي کرده است

تمايلي به کاهش فضاي باز مجتمع نداشت و بام سبز يکي از

که با شيب طبيعي تپه هماهنگ باشند .به همين دليل ،ساختار

اصليترين عناصر در راه تحقق اين خواسته و تمايل شرکت بود.

کلي طرح شبيه مجموعهاي از حجمهاي پلكاني با ارتفاعهاي

طرح بندي تراکم نهايي اين مجموعه  190/4واحد در هر هکتار

مختلف است .مرکز سالمندان ،يک ساختمان چهار طبقه است
1- structural slab
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که در سطح زمين ساخته شده و سه طبقهي باالي آن که روي

دارد .افزون بر اين ،ساخت فروشگاه در طبقهي همکف اين

فروشگاهها قرار دارد ،مسکوني است .در صورتي که در طبقهي

ساختمانها ايد ه بسيار مناسبي است زيرا حجم زيادي از عابران

همکف فروشگاه يا مغازهاي وجود نداشته باشد ،هر چهار طبقهي

پياده از اين قسمت شهر عبور ميکنند.

ساختمان كاربري مسکوني خواهند داشت .الگوي جمعيتي 1اين

در اين مجموعه ،فضاهاي عريض ميان ساختمانها براي

ناحيه عامل اصلي موثر در جهتگيريِ طراحي اوليه اين مجموعه

كاربريهاي محلي و فضاهاي باريکتر بهعنوان حياط خلوت يا

بوده است .در اين مجموعه بايد فضاهايي نيز به بازي کودکان

مسير رفتوآمد مورد استفاده قرار گرفتهاند.

اختصاص داده شود ،زيرا فضاي آزاد کمي براي اين منظور وجود

 -2-8-5بام سبز
يکي از ابتکارات مهم اين پروژه ،طراحي دالهاي بام تخت 2خاصي
است که امكان طراحي فضاهاي آزاد زيبايي را براي ساکنان
فراهم كرده است .در بيشتر بامهاي سبز از دال سازهاي 3استفاده
ميشود .اين اسلبها شکل و هندسهي اسلب فوقاني را مشخص
ميکنند و معموال اسلب فوقاني با فاصلهي کمي از اسلبهاي
تقويتشده قرار ميگيرد .اما در نورث بيچ پل ِيس ،معمار پروژه،
اسلبهاي سازهاي را  34سانتيمتر پائينتر از سطح ورودي
ي طبقهي اول طراحي کرده است .به اين
واحدهاي آپارتمان ِ
ترتيب ،معماران منظر براي عبور دادن لولههاي آبياري و فاضالب

مجبور به سوراخ کردن ا ِسلَب سازهاي نبودند زيرا ميتوانستند اين
خالي بهوجودآمده نصب کنند .به عالوه،
لولهها را در همين فضاي
ِ
اين فاصله ،عمق محيط رشد را نيز افزايش داده و امكان کاشت

گياهان متنوعتري را فراهم ميکرد .عابران پياده از روي اسلبهاي
سازهاي کارگذاشتهشده عبور نميکنند ،بلكه آنها معموال از روي
پيادهروهايي كه همسطح زمين هستند ،تردد ميكنند .پايينتر
آمدن اسلبهاي سازهاي باعث كاهش ارتفاع و تعداد ديوارههاي
باغچهها شد زيرا با اين كار بيش از 30سانتيمتر از ارتفاع محيط
رشد بهصورت هنرمندانهاي پنهان شده است.

تصاوير شماره  40و  :41نقشههاي دو قسمت مجاور از سايت نورث بيچ
پل ِيس .ساختمانهاي مربوط به هر دو نقشه را ميتوان در تصاوير هوايي
صفحهي قبل مشاهده كرد.

در قسمتهاي مربوط به كشت گياهان ،ا ِسلَب سازهاي در كف
و اليهي آببندي و سيستم فاضالب روي آن قرار گرفته است.
1- Demographics
2- set-down-slab
)3-structural slab (also called the podium
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روي اين اليهها نيز به ترتيب يك اليه خاك بدون مواد اُرگانيك

و يك الي ه خاك حاوي مواد اُرگانيك ريخته ميشود .در آخرين
اليه نيز گياهان قرار دارند .در معابر نيز اسلب سازهاي در كف و
روي آن اليهي آببندي و سيستم فاضالب قرار ميگيرد .سپس،
اين قسمت با فوم مخصوص سازهها1پر شده و روي آن بتنريزي

ميشود.
دو نوع تركيب سبك وزن براي محيط رشد اين بام سبز تهيه

شد .يكي از اين تركيبها ،تركيبي اُرگانيك به عمق تقريبا 46

سانتيمتر است .براي استحكام و تقويت اين تركيب در باغچهها،

از يك تركيب غيراُرگانيك نيز در اليهي زيرين استفاده شده
است .هر دوي اين تركيبها به گونهاي طراحي شدهاند كه امكان
تخليهي سريع آب را فراهم ميكنند و بهطور همزمان مواد غذايي

ضروري و آب مورد نياز گياهان را در محيط رشد حفظ ميكنند.
در كل پروژه ،عمق محيط رشد بين  23تا  91/5سانتيمتر متغير
است.
در اين پروژه ،تركيب محيط رشد بدين صورت است %35 :شن
درهم %35 ،2خاك رس %20 ،3پوست درخت صنوبر 4و %10
كود گياهي از خزهي خشكشده .5از شن دانه درشت براي عبور
راحت جريان آب از ميان اليهي تصفيه استفاده شد ه است .خاك
ُرس به نگهداري آب كمك ميكند و ساختار تركيب خاك را
متعادل ميكند .تكههاي پوست درخت صنوبر در اندازهي 5

تصوير شماره42و  :43پيادهروهاي زيبا در نورث بيچ پل ِيس

تصوير شماره  :44تصوير نورث بيچ پل ِيس در حين ساختوساز اوليه .ارتفاع
مطلوب براي همتراز شدن سطح نهايي با پيادهروها كامال واضح است .در اين
مرحله ،باغچهاي كه مخصوص كاشت درخت است ،ساخته شده است.
1- Structural Foam
2- Graded Sand
3- Expanded Shale
4- Fir Bark
5- Sphagnum Peat Moss
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تا  3ميليمتر استفاده شدهاند تا ذرات ريز آن در منافذ اليهي

از سايت جاري شود .اما پاي ه 3يك بام سبز ،فضايي بسته است،

تصفيه گير نكنند و اين اليه مسدود نشود .کود گياهي خزهي

بنابراين آب بايد در همين محيط جمعآوري شده و به مكانهاي

خشكشده نيز بهعنوان يك افزودني اُرگانيك ديگر مورد استفاده

مناسب هدايت شود .در تمام سايت ،ميزان اختالف ارتفاع 4معابر

قرار گرفته است .محدود كردن مواد اُرگانيك به  % 30از ساختار

حداكثر  37سانتيمتر است .كم ارتفاعترين قسمت در محل يکي

خاك ،منجر به توليد تركيبي مقاوم در طول زمان ميشود زيرا

از وروديهاي فاضالب و مرتفعترين قسمت در يكي از زمينهاي

مواد تشكيلدهندهي اين تركيب در مقايسه با خاكي كه داراي

مواد اُرگانيك زياد است ،كمتر تجزيه ميشوند .ساختار اليهاي

بازي قرار دارد .حداكثر ارتفا ِع سطوح نيز در محل كشت گياهان

 70سانتيمتر است .رفتوآمد عابران پياده از جهتهاي مختلفي

خاك همچنين موجب محدود شدن فعاليتهاي غيرهوازي1در

انجام ميشود .براي رفتوآمد راحتتر عابران ،شيب معابر حداكثر

عمقهاي پايينتر ميشود.

 %2است .در قسمتهايي كه جهت حركت عابران به سمت خاصي

عمق خاك در هر يك از قسمتها براي گروه خاصي از گياهان

محدود شده ،شيب ممكن است به حداكثر  %5نيز افزايش يابد.

مناسب است .درختاني كه داراي اندازههاي متوسط هستند در

ساختمانهاي محوطهي داخلي مجموعه بهصورت خطي كنار هم

خاكي به عمق  91/5سانتيمتر ،درختان كوچك در خاكي به

قرار نگرفتهاند .به همين دليل ،طرح منظر حالتي آزاد و سيال

عمق  76سانتيمتر و اكثر بوتهها در خاكي به عمق  61سانتيمتر

دارد . 5ولي بر خالف جايگيري غيرخطي ساختمانها ،درزهاي

كاشته شدهاند .در برخي موارد ،بوتهها در خاكهايي به عمق

دال 6مجموعه بهصورت خطي مستقيم از وسط پروژه در بلوك

 45/7سانتيمتر نيز كاشته شدهاند .عمق خاك در قسمتهاي

شرقي عبور ميكند .اين درزها به دليل انقباض قابل پيشبيني

چمنكاريشده حداقل  23سانتيمتر است ،ولي عمق مناسب

بتن در اسلبهاي سازهاي تحت فشار ،ساخته شده است .درز در

براي اين قسمتها  30/5سانتيمتر است.

دال ،مرز مشترک وسيع با سطحي انعطافپذير است که بهصورت

اليهي آببندي ،صفحهاي به ضخامت  1/5ميليمتر است و

يك مسير مستقيم از ميان باغچهها ميگذرد .طرح بام سبز

ميتواند به سطوح بچسبد .اين صفحه از جنس بيتونت 2است

منحنيشكل است و به اين ترتيب ،اجزا و عناصري مانند گلدانها،

و با بتونهاي به ضخامت  1/5ميليمتر كه به شكل مايع به كار

باغچههاي چمنكاريشده و لولههاي آبياري در چندين نقطه آن

ميرود ،استفاده ميشود .در اين مجموعه ،محلهاي زيادي براي

را قطع ميكنند ،البته اين عناصر روي درزها را پوشانده و آن را

دسترسي آسان به لولهها در باغچهها و محل اتصال لولههاي

از ديد پنهان ميكنند.

فاضالب باغچهها با معابر تعبيه شده است .به اين ترتيب ميتوان

گروه طراح در طراحي خود ،مصرف بهينهي آب و ويژگيهايي را

به راحتي بر عملكرد لولهها نظارت داشت ،آنها را تميز كرد و در

که پروژه بامسبز را به پروژهاي سازگار با اصول پايداري تبديل

شرايط مناسب نگه داشت.

ميکرد ،مد نظر داشته است .همچنين ،در اين بام سبز ،روانآب

در سطوح هموار و طبيعي زمين ،آب به راحتي ميتواند به بيرون

ناشي از باران نسبت به بامهايي كه پوشش معمولي دارند ،با
1- Anaerobic
2- Bitueneth
3- podium
4- Elevation
5- Fluid Form
6- slab joint
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سرعت كمتري وارد سيستم مديريت سيالبهاي شهري ميشود.
در اطراف وروديهاي فاضالب معابر ،تودههاي سنگي 1کار
گذاشته شدهاند و لولههاي تخليهي آب باغچهها وارد همين محل
ميشوند .اين تودههاي سنگي حاوي سنگريزههاي زهكش2هستند
و اطراف ورودي فاضالب پخش شدهاند .اليهي فيلتري نيز دور تا
ي پيچيده ميشود .اين تودههاي سنگي نقش
دور اين تودهي سنگ 
اليهي ديگري را در تصفيهي آب بازي ميكند و آب را قبل از ورود
به سيستم فاضالب شهري صاف ميكنند.
بام اين پروژه مجموعهاي از حياطهاي متصل به هم است كه
هر يك اندازه و شكل خاص خود را دارند .اين حياطها فرصت
مناسبي براي اجتماع و استراحت و آسايش ساكنان در محيط
خارج از خانه فراهم ميآورند .اين حياطها و محوطهها به گونهاي
طراحي شدهاند كه تمام ساكنان بتوانند به راحتي به آنها
دسترسي داشته باشند .پيادهروها ،حياطها و پاسيوها ،همگي با
آييننامههاي مربوط به افراد معلول مطابقت دارند .اين بام سبز
عميق  5محوطه بازي براي كودكان دارد كه هر كدام از آنها
براي گروه سني خاصي از كودكان طراحي شد ه است (تصاوير
شماره  47و .)48
با استفاده از روشهاي مختلف ،محيطهايي با امكانات ويژه براي
افراد معلول در مجموعه ايجاد شده است .طراحي صحيح اين
مجموعه موجب شده است كه محيط آن عالوه بر داشتن جذابيت
الزم ،با آييننامههاي مربوط به طراحي مکاني مناسب و استاندارد
تصاوير شماره  45و  :46در نورث بيچ پل ِيس هر يك از ساختمانها و
همچنين فضاهاي عمومي داراي سطوح پوشيده از چمن هستند .در بسياري
مواقع ،ديوارههاي باغچهها براي نشستن استفاده ميشوند و به اين ترتيب از
فضا بيشترين استفاده به عمل ميآيد.

براي معلوالن نيز مطابقت داشته باشد.
كم خاك،
به دليل آب و هواي خاص ايالت كاليفرنيا و عمق ِ

سيستمهاي آبياري خودكار در اين مجموعه نصب شدهاند .استفاده
از دال بام تخت 3ابتكاري خالقانه بود كه بسياري از مسائل مربوط
به نصب سيستم آبياري را حل كرد .در اين پروژه ،مجموعهي

1- Rock Packs
شن شستهشده يا سنگ شكسته ،با اندازه از  2/5تا  3/4اينچ = 2- Drain Rock
3- set-down slab
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لولهها به راحتي در داخل فوم سازهايِ موجود بين اسلب فوقاني

1

و سازهاي 2قرار گرفتهاند يا در برخي قسمتها ،مستقيما از داخل
باغچهها عبور داده شدند .به اين ترتيب ،سازهها براي نصب
سيستم آبياري ،کمت ر سوراخ شدند .براي كنترل بهينهي آبياري،
توجه ويژهاي به افزايش تعداد شبكههاي آبياري 3و توسعهي
شبكههاي مشابه شده است .همچنين ،طراحي سرآبپاشها به
گونهاي انجام شد كه از ريختن آب در معابر جلوگيري شود .در
استفاده از آب به مقادير كم بسنده شده است تا عالوه بر تامين
آب كافي براي ريشههاي كمعمق گياهان موجود در طرح ،در
مصرف آب نيز صرفهجويي شود.
در اين مجموعه ،افزايش عمق خاك ،امكان كاشت گياهان
متنوعتري را به وجود آورد .مجموع ه گياهان بهكاررفته شامل 12
گونه درخت و  60نوع گياه ديگر است .دال بام تخت ديوارههاي
كوتاهتري را اطراف باغچه ايجاد کرد ه است .اين وضعيت باعث شد
تصاوير شماره  47و  :48دو محوطهي بازي براي كودكان در نورث بيچ پل ِيس
ديده ميشود .هر دوي آنها داراي فضاي كامال محدود و مشخصي هستند و
همزمان امكان نظارت والدين و دسترسي عابران به آنها وجود دارد.

كه محوطه ساختهشده به جاي آن كه مانند يك فضاي محصور
با گياهان محدود باشد ،شبيه يك باغچهي پاركمانند روي
ساختمان شود .تقريبا نيمي از كل فضاي بام از گياهان پوشيده
شده است.
ب و هواي كاليفرنيا براي کاشت گياهان در همه فصول مناسب
آ 
است ،به همين دليل ،كار كشت گياهان پس از اتمام عمليات
ساختوساز شروع شد .در اين مجموعه ،بر خالف اكثر بامهاي
سبز ،عمق محيط رشد امكان انتخاب و كاشت مجموعهي متنوع
و كاملي از گياهان را ميسر ساخته است .اين گياهان زيستگاههاي
طبيعي فراوان و متنوعي را ايجاد ميكنند.

تصوير شماره  :49در نورث بيچ پل ِيس ،با برآمده كردن يكي از سطوح وسيع
چمن بام سبز ،عمق قابل مالحظهاي ايجاد شده كه براي رشد ريشهي اين
درخت بزرگ ضروري است.
1-Topping slab
2- structural slab
3-Irrigation Circuits
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 -3-8-5عمليات تعمير و نگهداري پس از كشت
شركت پي.جي.ا ِي پس از پايان عمليات نصب بام سبز ،كتابچهي
راهنمايي را براي تعمير و نگهداري 1بام سبز تهيه كرد و در اختيار
مالك و پيمانكار مسئول تعمير و نگهداري فضاي سبز مجموعه

2

قرار داد .دورهي يك سالهاي براي تعمير و نگهداري اين بام سبز
درختان مجموعه به مدت
مقرر شد .بعد از اين دوره ،سالمتي
ِ

يك سال و سالمتي بقيهي گياهان به مدت شش ماه ضمانت
شد .در مجموع ،ميتوان گفت كه بام سبز نورث بيچ پل ِيس،
پاركي را جلوي خانهي همه ساكنان ايجاد كرده است .اين بام
سبز ارزش ويژهاي دارد و مركز توجه منطقه به شمار ميآيد.
يكي از معروفترين مسيرهاي ترامواي برقي 3سان فرانسيسكو به
نورث بيچ پل ِيس منتهي ميشود .در گذشته ،گردشگران پس از
پياده شدن از ترامواي برقي در اين محله ،فورا به سمت فيشرمن
وارف 4كه در فاصلهي كمي در شمال اين منطقه قرار دارد ،حركت
ميكردند و از ميان خانههاي متروكه ،قديمي و گاهي خطرساز
عبور ميكردند .ولي امروزه ،تعداد زيادي از آنها قبل از حركت
به سوي مكانهاي ديدني ديگر ،در همين محل ه توقف كرده و
وقت خود را صرف گشتوگذار و خريد در اين محل ميکنند و از
محيط يكي از رنگارنگترين محلههاي تاريخي سان فرانسيسكو
لذت ميبرند.
همه خانهها و فروشگاههاي اين پروژه ،در حال حاضر پُر هستند و

ساكنان محله به خانههاي خود افتخار ميكنند .نورث بيچپل ِيس

در گذشته مانند يك زخم روي چهرهي شهر بود ،ولي امروز به
تصاوير  51 ،50و  :52تصويري از يك خانهي تكميلشده در نورث بيچ پل ِيس.
عمومي مقابل
در اين تصاوير يك ميدان كوچك مناسب براي گردش ،نماي
ِ
مجموعه و يك جاذبهي معروف توريستي نمايش داده شدهاند.

يك نقطه پويا و جذاب تبديل شده است كه در آن گردشگران
و ساكناني از طبقات مختلف اجتماعي ،در يك محيط شهري
منحصر به فرد و يكدست ،گرد هم جمع ميشوند.

1- Maintenance Manual
2- Landscape Maintenance Contractor
3- Cable Car
4- Wharf Fisherman’s
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 -9-5مركز هنرهاي تجسمي مونيكا و چارلز ا ِي .هيمبولد
جونيور

1

 -1-9-5تاريخچه و محتوا
مركز هيمبولد ،فضايي پويا و چندمنظوره براي آموزش هنرهاي
كالج سارا الرنس ايجاد كرده است .كالج سارا الرنس
تجسمي در ِ

يك مؤسسه پيشرو در آموزش علوم انساني است.

از نقطه نظر گروه طراحي ،تامين اهداف دوگانهي اين ساختمان
(بهبود روش آموزش درسهاي هنري و ايجاد نوعي رويكرد نو
در آموزش هنر) تنها با خلق فضايي كه بتواند رابطهاي عميق و
سرشار از خالقيت ميان دانشجويان و محيط دانشكده ايجاد كند،
امكانپذير بود .افزون بر اين ،كالج به دنبال روشي براي اشاعهي
طراحي سازگار با اصول پايدار بود.
مهندس معمار مجموعه تصميم گرفت قسمتهايي را كه به

تصوير شماره  :53در محوطهي تراسهاي مرکز هيمبولد در کالج سارا
الرنس ،فضاي سبز وسيعي ديده ميشود که زمينهي زيبايي را براي
ساختمان اين مركز به وجود آورده است .اين فضاي سبز بهطور کامل مورد
استفاده قرار ميگيرد.

روشنايي زيادي نياز نداشتند ،در طبقهي زيرزمين قرار دهد .بام
اصول ليد 2ساخته شد .معمار مجموعه
سبز اين مجموعه طبق
ِ
توانست به كمك جانمايي بخش قابل توجهي از ساختمان در
فضاي زيرزمين ،شرايط ساخت بام سبز را نيز فراهم كند.

تصوير شماره  :54تراسهاي پلكاني مرکز هيمبولد که روي قسمت زيرزميني
ساختمان قرار ميگيرند .اين تراسها دو طرف ساختمان را به يکديگر متصل
ميکنند.

سايت كالج سارا الرنس ويژگيهاي خاصي مانند زميني ناهموار با
پستي و بلنديهاي بسيار و صخرههاي عظيم بيرونزده از سطح

پلكاني پوشيده از چمن
اين ناحيه تبديل شده است .وجود يك بام
ِ
روي قسمت جنوبي ،تا حد زيادي از تاثير اين ساختمان بر محيط

زمين و پوشش گياهي بسيار متراكم (شاخ و برگ درختان) دارد.

ِ
زيست اطراف آن ميكاهد.

مكاني بسيار مهمي قرار دارد .اين مركز
مركز هيمبولد در موقعيت
ِ

براي آنكه دانشجويان بتوانند عالوه بر برقراري ارتباط با ساختمان

 -2-9-5طرحبندي (چيدمان)

دقيقا مجاور کاخ رياستجمهوري است .کاخ رياستجمهوري

جديد و رفتوآمد از ميان آن ،روند ساخت اين پروژهي نوآورانه

ساختماني دو طبقه است كه از سنگهاي تراشنخورده 3ساخته

را نيز مشاهده كنند ،در جريان طراحي ،از برخي مسيرهاي قبلي

شده و تاريخچهي آن به اوايل قرن بيستم بر ميگردد .ساختمان

تردد عابران پياده در فاصله موجود ميان كالسها و خوابگاه غربي

توپوگرافي تپههاي موجود در
جديد مركز هيمبولد به بخشي از
ِ

مرکز استفاده شده است .مساحت اين ساختمان  557متر مربع

1- THE MONICA AND CHARLES A. HEIMBOLD JR. VISUAL ARTS CENTER, SARA LAWRENCE COLLEGE,
BRONXVILLE, NY
2- LEED
3- Fieldstone
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با چشمانداز اطراف خود تلفيق شده است .محوطههاي چمن
به وسيلهي ديوارهاي حائل سنگي از هم جدا ميشوندكه البته
كاربريهاي ديگري نيز دارند .براي مثال ،از فضاي آزاد آنها براي
تشكيل كالسهاي خارج از ساختمان و همچنين بهعنوان جايگاه
تماشاچيان در زمان نمايش فيلم در فضاي آزاد استفاده ميشود.
در زير بام سبز ،فضاهاي مكانيكي ،انبار ،كارگاه و تأسيسات ديگر
سطح تراس مانند و يك سن نمايش
قرار دارند .بام سبز داراي سه
ِ

3

تصوير شماره  :55فضاهاي عريضي که ميان ساختمانهاي مجاور در پروژه
کالج سارا الرنس وجود دارند ،باعث دلباز شدن اين پروژه شدهاند.

است كه مساحت مجموع آنها تقريبا  929متر مربع است.

محيط رشد اين بامها از سه تركيب ساخته شده است که عبارتند
از %75 :توده سنگي 4به ضخامت  9/5ميليمتر %20 ،شن معمولي

است .افزون بر اين ،از آنجا كه اين ساختمان از سطح زمين و در

بومي معمولي.6
براي ريشهها 5و  %5گياخاك ِ

اوليهي مهم در ساخت آن به كار رفته است تا موجب شفافيت

 -4-9-5ويژگيهاي ديگر

ميان بستري از سنگ نمايان ميشود ،شيشه بهعنوان يكي از مواد
ِ
ظاهري و افزايش روشنايي داخلي ساختمان شود .فضاهاي داخلي

از زمان شروع پروژه ،از اصول اساسي طراحي پايدار پيروي شد و

و خارجي از طريق درهاي گاراژي كه از جنس شيشه هستند با

اين اصول در محتواي كلي طرح بهكار گرفته شدند .اين اصول به

يكديگر تركيب و به هم متصل ميشوند .اين درها ،استوديوها،

انتخاب سايت ،7موقعيت آن نسبت به تابش نور آفتاب ،8انتخاب

سالنهاي بحث و گفتگو 1و كافي شاپ مجموعه را به تراسي كه

مصالح ،استفاده از روشنايي روز 9و سيستمهاي مكانيكي مربوط

در محوطه طراحي شده و چشمانداز زيبايي دارد ،مرتبط ميكنند.

ميشوند .از جمله ويژگيهاي اين پروژه ميتوان به دقت در

در قسمت داخلي ،فضاي آموزشي و نمايشگاهها با شبكههاي

جزئيات و ريزهكاريها ،ابتكار در تلفيق نور طبيعي و مصنوعي

ارتباط و تردد افراد تركيب شدهاند .سالنهاي عمومي بحث و

و استفاده از مصالح ،فناوريها و سيستمهاي روز دنيا اشاره كرد.

گفتگو ،سالنهاي سمينار و بخشهاي فناوري 2در سرتاسر

اصلي استفاده از
معماري تاريخي و غني اين مجموعه ،انگيزهي
ِ

سنگهاي تراشنخورده ،10چوب سرو ،11شيشههاي كانالي شكل

ساختمان پراكنده شدهاند.

12

(شيشه سازهاي) و فل ِز روي ،بهعنوان مصالح ساختماني اشاره كرد.

 -3-9-5بام سبز

بومي منطقه
اين كالج ،تاريخچ هاي طوالني در استخراج سنگهاي ِ

بام سبز اين مجموعه از نوع بامهاي سبز عميق و متشکل از

براي استفاده در ساختوساز ساختمانهاي خود دارد .اين رويه در

يشده است .اين بام سبز به شيو هاي بينظير
محوطهاي چمنكار 

سايت جديد نيز ادامه يافت و منجر به كسب  29امتياز ليد شد.

7- Siting
8- Solar Orientation
9- Day lighting
10- Fieldstone
11- Cedar
12- Channel Glass

1- Critique Spaces
2- Technology Clusters
3- Stage
4- Expanded Slate Aggregate
5- Typical Root-zone Sand
6- Typical Local Humus
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 -10-5آكادمي علوم كاليفرنيا

5

 -1-10-5تاريخچه و محتوا

ساختمان جديد آكادمي علوم كاليفرنيا در سال  2008افتتاح
شد .پيشينهي اين آكادمي و افتتاح مجدد آن به يك واقعهي
طبيعي برميگردد .اين آكادمي در سال  1853تأسيس شد و
از سال  1916ساختمان آن كه شامل  12بناي مختلف بود ،در
پارك گلدن گيت قرار داشت .زلزلهي سال  1989خسارات جبران
ناپذيري را به سازههاي اين آكادمي وارد كرد .هيئت مديرهي

تصوير شماره  :56استفادهي دانشجويان از فضاي راحت محوطه کالج.

آكادمي سرانجام در بهار سال  2000تصميم گرفت ساختمان

امتياز بهينهسازي مصرف آب نيز به دليل كاهش چشمگير مصرف

جديدي را احداث کند.

آب در اين مجموعه و آبياري بسيار كارآمد به آن اعطا شد.

در بام «زنده» و موجدار اين بنا كه از گياهان بومي ،آكواريوم،
آسماننما 6و نمايشگاههاي عمومي تشكيل شده است ،فرمهاي

 -5-9-5كشت و آبياري

مجزا اما در عين حال به هم پيوستهاي وجود دارند .همچنين،

مخلوط بذرهايي كه در اين بام كاشته شدهاند ،بهصورت %80

اين بام شامل بخشهاي تحقيقاتي و محل نگهداريِ بيش از 18

فستوكاي 1بلند % 10 ،چمن آبي رنگ 2و  % 10چمن رايگرس 3با

ميليون نمون ه براي تحقيقات علمي است .رنزو پيانو ،7معمار معروف

عمر چندين ساله است .كاشت گياهان در ماههاي ژوئن و جوالي

اين طرح ،قصد داشت قسمتي از پارك گلدن گيت را بريده و آن

سيستم
(تير و مرداد) سال  2004انجام شد .سيستم آبياري ،يك
ِ

را مانند يك قاليچه پرنده 10/7 ،8متر در هوا باال ببرد ،البته در

ش
استاندارد براي عمق  15سانتيمتري است كه از چندين آبپا 

4

تشكيلشده است.

طرح فعلي هيچ قسمتي از بخشهاي مربوط به ساختمان قبلي
باالتر نيست .به همين دليل ،ميتوان گفت كه آكادمي به نوعي با
محيط پارك عجين شده است .در مقايسه با پروژهي گستردهي

 -6-9-5عمليات تعمير و نگهداري پس از كشت

قبلي ،ساختار فشردهي بناهاي جديد آكادمي حدود  0/4هكتار

مانند همه انواع چمن ،اين چمنها نيز به چمنزني ،كوددهي

در استفاده از زمينهاي پارك صرفهجويي به همراه داشته است.

و آبياري متداول نياز دارند .از زمان افتتاح تاكنون ،هيچ مشكل

ساختمان جديد آكادمي ،يك نمونه واقعي از طراحي پايدار به

مهمي در اين پروژه پيش نيامده است.

شمار ميآيد كه با اهداف اين موسسه كامال همسو است .در طرح

1- Fescue
2- Blue Grass
3- Ryegrass
4- Pop-out Sprinklers
5- CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES, GOLDEN
GATE PARK, SAN FRANCISCO, CA
6- Planetarium
7- Renzo Piano
8- Flying Carpet
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جامع آكادمي ،روي بهينهسازي مصرف آب ،روشنايي طبيعي،
تهويه طبيعي ،كيفيت محيط داخلي و مديريت پايدار سايت تاكيد
زيادي شده است .در بسياري قسمتها ،تا حد ممکن از مواد
بازيافتي استفاده شده است .گياهان بومي نه تنها در بام سبز ،بلكه
در چشمانداز اطراف نيز مورد استفاده قرار گرفتهاند.
 -2-10-5طرح بندي (چيدمان)
در فضاي مركزي مجموعه ،ميداني قرار دارد که از تناسب خوبي
برخوردار است و قسمتي از نماي آن از جنس شيشه است .طرح
اين بام سبز ،گنبديشكل و موجدار است و نمايشگاههايي كه
در زير آن قرار دارند ،معلوم هستند؛ اين نمايشگاهها عبارتند از:

تصاوير  59 ،58 ،57و  :60يک تصوير رايانهاي ،يک مدل رايانهاي و دو مدل
معماري نحوه قرار گرفتن بام سبز آکادمي علوم کاليفرنيا و تشابه آن با يک
قاليچه پرنده را نمايش ميدهند.

تصاوير  61و  :62نمايي از سطح مقطع بام سبز آکادمي علوم کاليفرنيا که
اليههاي تشکيلدهندهي آن و طرحي از فرمهاي مختلف سازندهي بام در آن
نمايش داده شده است .در اين تصوير ميتوان شيبهاي تند را مشاهده كرد
1- CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES, GOLDEN
GATE PARK, SAN FRANCISCO, CA
2- Planetarium
3- Renzo Piano
4- Flying Carpet
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ورودي آكواريو ِم استاينهارت 1و دو كره (هر يك به قطر 27/4

متر) كه يكي از آنها آسماننمايي به ظرفيت  300نفر و ديگري

نمايشگاهي سه طبقه از جنگلهاي استوايي 2است .اين بام سبز
داراي طول و عرض  185/5در  76/2متر و مساحت  12077متر
مربع است كه تقريبا برابر  1/2هكتار است .نكته قابل توجه اين
استكه اين بام سبز از طريق يك سكوي مخصوص تماشا 3در
معرض ديد عموم قرار دارد؛ دسترسي به اين سكو با پله و آسانسور
ميسر است.
لشكل زير بام و شامل
تاالر آفريقا يكي از چهار فضاي مستطي 
اتاقهايي به سبك بوزارت( 4سبك باروك امپراتوري دوم،
سبكي از معماري كه در زمان ناپلئون سوم در دانشگاه بوزارت
در فرانسه پديد آمد) است .آکواريم بسيار بزرگي در زير طبقهي
اصلي ساختمان قرار دارد .مخزنهاي بزرگ آب در طبقهي اصلي
هستند و از نور طبيعي استفاده ميکنند.

تصوير شماره :63يک باغچهي آزمايشي با شيبهاي مشابه شيب بام سبز
ساخته شده است .در اين مدل آزمايشي ،گياهاني که در آينده روي بام سبز
کاشته خواهند شد ،به مردم نشان داده ميشوند.

 -3-10-5بام سبز

(فاضالب) که قابليت نگهداري آب و خاصيت عايقي نيز دارد،

ساختار بام سبز از فوالد و بتن تشکيل شده است .بين بلندترين

تشکيل شده است .گابيونها در زمينه جمعآوري آبهاي سطحي

و كوتاهترين نقاط بام حدود  12متر اختالف ارتفاع وجود دارد .با

و هدايت آنها به سوي سيستمهاي فاضالبِ واقع در کنارههاي

اين وجود ،اليههايي كه در بام به كار رفتهاند ،از انواع متداول براي

بام نيز کاربرد دارند.

بامهاي سبز هستند .باالترين اليه به پوشش گياهي اختصاص

محيط رشد از نوع خاك سبکوزن است و زماني که از آب اشباع

داده شده است .در بعضي از نقاط گنبدي ،شيب بام به %40

شود تنها  51تا  175کيلوگرم بر متر مربع وزن دارد .اين وزن

نيز ميرسد .در اين قسمتها بايد از سيستمي براي نگهداري

در مقايسه با خاکهاي معمولي كه در گلدانها استفاده ميشود

خاک استفاده شود .به همين دليل ،شبکهاي از گابيونهاي به هم

(خاک لومي )6بسيار سبک است و تقريبا يک سوم آن وزن دارد.

متصل 5در بام به کار رفته است.

به نظر يكي از مهندسان مشاور اين بام سبز ،ضعف سيستم

اين قسمت از ساختمان به ترتيب از باال به پايين از اليههاي

فاضالب ،مهمترين عامل ايجاد مشکل در بامهاي سبز است.

محيط رشد ،روکش مخصوص پوشش گياهي و اليهي زهکشي

بنابراين ،تعيين ميزان صحيح نسبت مواد درشتدانه به ريزدانه

1

1- Steinhart Aquarium entrance
2- Rainforest
3- Observation Deck
4- Beaux-Art-Style
گابيون  ،تورسنگ = تور سيمي فلزي که از سنگ پر شده و مانند ديوارهاي جهت تثبيت شيبها و حفاظت از قسمتهاي هوازده خاک بر روي شيب نصب ميگردد 5- Interlocked Gabions
6- Loam
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بسيار مهم است .محيط رشدي که ترکيب اصلي آن از پوميس بود
در آزمايشهاي اوليه2خشکيده و پالسيده شد .پوشش اين محيط
نيز با وزش باد پراکنده شد .محيط رشدي که در حال حاضر
در دست آزمايش است ،يک ماده آتشفشاني بومي است%55 .

از ترکيب اين محيط رشد از مواد معدني است و در آن از ليف

نارگيل 3به عنواي مادهاي اُرگانيک و پايدار به جاي کود گياهي
خزهاي 4استفاده شده است .منظور از ليف نارگيل همان رشته و
ليفهاي بلندي است که دور پوستهي نارگيل را ميگيرد .گياهاني
كه قرار است در بام سبز كاشته شوند ،ابتدا در گلخانه و در
بسترهايي به مساحت  0/2متر مربع پرورش داده ميشوند .جنس
اين بسترها از ليف نارگيل است و براي کشت راحتتر ،آنها را
مستقيما روي بام سبز قرار ميدهند .اين بسترها در اثر گذشت
زمان تجزيه ميشوند و به اين ترتيب ريشهها در محيط رشد
گسترش پيدا ميكنند .در نهايت ،پوشش گياهي بسيار مناسبي
با بام ترکيب ميشود.
براي آببندي از اليهاي از آسفالت الستيکيشدهي داغ و
يکنواخت 5استفاده ميشود .براي حفاظت بيشتر نيز يك اليهي
بازدارنده كه مانع از نفوذ ريشهها ميشود روي آن قرار داده ميشود.
صفحهاي نيز براي جمعآوري فاضالب استفاده ميشود .اين اليه
داراي مخازن کوچک ذخيره آب (شبيه به شانهي تخممرغ) است.
صفحه مذكور به کمک اين مخازن ميتواند همزمان با تخليه
آب اضافي از طريق سوراخهاي کوچک خود ،آب را نيز ذخيره
کند .آبي كه از صفحه تخليه ميشود ،به سمت سيستم مديريت
سيالبهاي ساختمان هدايت ميشود .ميزان رطوبت ذخيرهشده
توسط اين صفحه ،با توجه به شرايط آبو هوايي ،تغييرات فصلي

6

و الگوهاي رشد گياهي بسيار متغير است .صفحهي زهکشي

تصاوير  65 ،64و  :66سه نماي مختلف از يک مدل آزمايشي از بخشي از
بام سبز آکادمي علوم کاليفرنيا .اين نماها جريان را از زمان ساختوساز اوليه
تا رشد کامل گياهان نمايش ميدهند .در اين تصوير ميتوان طرح كلي
زيرساختهاي گابيون نصبشده را در ميان پوشش انبوه گياهي مشاهده کرد.

1- Coarse to Fine
2- Early Mock-up Tests
3- Coconut Coir
4- Peat Moss
5- Monolithic Hot Rubberized Asphalt
6-Seasonal Fluctuations
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ميشوند .يک سيستم آبياري نيز در زير سطح بام نصب شده
است .اين بهترين روش براي آبياري بهينهي گياهان ،به ويژه
در سطوح شيبدار است زيرا ميزان سرريز و تبخير آب به
زميني ذخيرهي آب،
حداقل ميرسد .منبع  68137ليتري زير
ِ

آبهاي جمعآوريشده را به سفرههاي آب
زيرزميني 1سايت باز
ِ

ميگرداند .اين منبع همچنين ،آب الزم براي آبياري گياهان
تصوير شماره  :67تصويري از آکادمي علوم کاليفرنيا در زمان عمليات
ساختوساز .در اين مرحله ،گنبد بام در دست ساخت بود.

را در ماهها و دورههاي بسيار خشک ،به ويژه در دورهي اوليه
کاشت ،تامين ميکند.
 -4-10-5ويژگيهاي ديگر
کنارههاي بام سبز از سازههاي فوالدي ساخته شده است.
در پانلهاي شيشهاي اين سازههاي فوالدي  60000پيل
فتوولتاييک وجود دارد .پيشبيني ميشود که اين پيلها ساالنه
تقريبا  213000کيلووات انرژي توليد کنند که معادل %5

نياز آکادمي است .فضاي نمايشگاه داراي تهويه طبيعي است.
هندسهي موجدار بام ،اين تهويهي طبيعي را ميسر ميسازد ،زيرا
هواي گرم به سمت باال جريان يافته و از باالي بام به بيرون
تصوير شماره  :68قسمت شمالي بام سبز يا همان ورودي اصلي آکادمي علوم
کاليفرنيا.

ميرود و از اين طريق مانع گرم شدن محيط داخلي ميشود .يک
سيستم گرمکننده و خنککنندهي خورشيدي نيز براي آسايش

ميتواند به ازاي هر فوتمربع ،يک چهارم استکان ( 2/54ليتر بر

بيشتر روي بام نصبشده است .با به کارگيري پنجرههاي قابل

مترمربع) آب در خود نگه دارد .اين صفحه همچنين ميتواند در

باز و بسته شدن  ،بيشتر محيط داخلي ساختمان از نور طبيعي

هر ساعت  14261ليتر بر متر مربع آب تخليه كند .اين صفحه

بهرهمند شده و امكان مشاهده چشمانداز پارک بيرون ساختمان

ظرفيت تحمل بارانهاي شديد و ناگهاني را نيز دارد .با گذشت

نيز وجود دارد.

زمان ،ريشههاي گياهان رشد كرده و فضاي خالي محيط رشد را
پُر ميكنند .اين وضعيت موجب نفوذ آب كمتر از محيط رشد به
صفحه زهکشي ميشود.

2

 -5-10-5كشت و آبياري
انتخاب نوع گياهان بام از اهميت بسياري برخوردار بود و موارد

روانآبهايي كه از سطح بام و سايت سرريز ميشوند به سمت

فراواني نيز بايد مد نظر قرار ميگرفت .چمنها و گياهان گوناگوني

منابع ذخيرهي آبي که در مجاورت ساختمان قرار دارند ،هدايت

به مدت يک سال بدون آبياري ،کوددهي و نگهداري مورد آزمايش

1- Aquafer
2- Operable windows
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قرار گرفتند تا قابليتها و زيبايي آنها ارزيابي شود .معموال در

را حفظ کند .از موارد ديگري که مورد توجه قرار گرفت ،محل

سانفرانسيسکو ،شرايط آبوهوايي و بارانهاي شديد و غير منتظره

نسبي گياهان روي بام بود زيرا گياهاني که در ارتفاع باالتر سطح

پس از دورههاي طوالني خشکسالي ايجاب ميکند گياهاني که

شيبدار کاشته ميشدند ،نسبت به گياهان وسط و پايين سطح،

توانايي زندگي در چنين آبوهوايي را دارند ،مورد استفاده قرار

رطوبت كمتر و ميزان متفاوتي آفتاب دريافت ميکنند .در ماه

گيرند .اين گياهان معموال در دورههاي خشک براي مدتي طوالني

مِي (خرداد) سال  ،2003پس از بررسي نتايج آزمايشها ،ليست

بدون رشد1بوده و به خواب (دوران نهفتگي) فرو ميروند.

گياهان در ابتدا تنها به  7گياه موفقتر محدودشد.

مشاور بام سبز براي تعيين گياهان روي بام ،ابتدا يک سري مدل

اين گياهان مقاومت بسيار بااليي دارند .براي مثال ،گياه کارکس

آزمايشي2را مورد بررسي قرار داد .اين مدلها ،از نظر شيب زمين

پانزا 3ميتواند هزار سال بدون وابستگي و مستقل زندگي کند ،به

شرايطي مشابه قسمتهاي مختلف بام را داشتند .همچنين ،اين

عبارتي ،اين گياه ميتواند حتي عمري طوالنيتر از خود ساختمان

ت و بهرهمندي از نور خورشيد ،وضعيتي مشابه
مدلها از نظر جه 

داشته باشد .گياه سدوم نيز زيستگاه مناسبي براي الرو پروانهي آبي

ت و نورگيري قسمت گنبدي بام سبز داشتند .حداکثر عمق
جه 

رنگ 4محسوب ميشود .سه گياه ديگري که در بام به کار رفتند،

مدلها نيز  15تا  20سانتيمتر بود .محيط رشد نيز از خاکي با

هر يك داراي خصوصيات منحصربهفردي هستند که براي رشد

توانايي بسيار خوب در تخليهي آب ساخته شده و شامل پوميس

آنها مطلوب و مناسب است .فرايند کشت به اين گياهان محدود

سبک دانه و مقداري مواد اُرگانيک بود .مدلها ،باران بسيار شديد

نشد .در طول فصل رشد ،پوشش گياهي بام با گياهان وحشي يک

در فاصلهي زماني کوتاه 20/3( ،سانتيمتر باران طي  36ساعت)

ساله ،بذرپاشي شد .اين گياهان موجب تمايز و زيبايي در پوشش

را نيز تجربه کردند و محيط رشد توانست بهخوبي ساختار خود

گياهي اوليه ميشوند .رويکرد اکولوژيکي که در انتخاب گياهان
استفاده شده ،عالوه بر زيبايي ،به توانايي و تطبيقپذيري نيز توجه
دارد .آقاي کفارت ،مشاور بام سبز ،اينگونه توضيح ميدهد“ :من
اين گياهان را در مدلي آزمايشي به كار بردم و دورهي كامل زندگي
آنها را مشاهده كردم .اعضاي ديگر گروه طراحي ،اگر چه به
توسعه ،توزيع و اكتشاف در دنياي طبيعت اعتقاد دارند ،اما نگراني
اوليهي آنها ،تصور و برداشت مردم دربارهي زيبايي چشمانداز بود.
گياهان انتخابشده گياهان خوبي هستند و زيستگاههاي طبيعي را
شبيهسازي ميكنند .اين گياهان كامال كنترلشده رفتار ميكنند و
تعامل خوبي با يكديگر دارند”.

تصوير شماره  :69ميدان آکادمي دقيقا در زير حجم مقعر شکل قرار گرفته
است .پنجرههاي دايرهايشكل روي بام ،تهويه طبيعي هوا را فراهم ميکنند و
هواي سالنهاي نمايش زيرين از آنها خارج ميشود.

در ليست گياهان ،گونههاي سازگار با باد و تابش زياد آفتاب
نيز وجود دارند .ممکن است دانههاي برخي از گياهان با باد يا

1- Dormancy
2- Mock-up
3- Botanical Name: Carex pansa. Common Name: California Meadow Sedge
4- Passion Blue Butterfly
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 -6-10-5عمليات تعمير و نگهداري پس از کشت
بام به تعمير و نگهداري اندکي نياز دارد و به دليل شيب تند
قسمتهايي از گنبد بام سبز و دسترسي دشوار به اين نقاط ،عدم
نياز گياهان انتخابشده به مراقبت فراوان يک ضرورت به شمار
ميآيد .به داليل ايمني و همچنين نگهداري بام سبز ،از ورود افراد
به روي سطح آن جلوگيري ميشود .با اين وجود ،تابلوها و وسايل
تصوير شماره  :70نوارهاي گابيون ،بسترهاي ساختهشده از مواد طبيعي را
در محل محکم و تثبيت و همزمان به هنگام بارشهاي سنگين ،روانآبها
را جذب ميکنند .يک شبکهي فلزي روي تاسيسات مكانيکي را ميپوشاند.

آموزندهاي روي سکوهاي تماشا نصب شدهاند.
در حال حاضر ،نصب دوربين روي بام براي مشاهدهي گياهان
مورد عالقه و ساير ويژگيهاي جالب بام سبز در مرحلهي
مطالعاتي قرار دارد .1با نصب اين دوربينها ،امکان تماشاي نماي
بام سبز از نزديک براي بازديدکنندگان فراهم ميشود .بام سبز،
کاربردهاي آموزشي فراواني دارد ،از جمله :آموزش به مردم
دربارهي آبوهواي سانفرانسيسکو ،گونههاي گياهي محلي و غير
محلي ،پرندگان ،پروانهها ،حشرات و همچنين ويژگيهاي منحصر
به فرد اين بام سبز.

تصوير شماره  :71شکوفههاي زرد رنگ يک گل وحشي به نام لييا
1
پالتيگلوسا

فضوالت پرندگان روي بام آورده شده و رشد کنند .ولي ميتوان
با توجه به نوع اين گياهان و تناسب آنها با اکوسيستم روي بام،
آنها را مانند علفهاي هرز جدا کرد .گياهان همزمان با ايجاد يک
پوشش يکپارچهي گياهي روي بام ،تودهي يکدستي از ريشهها نيز
در خاک ايجاد ميکنند .پيشبيني ميشود که ميکرو اُرگانيسمها

(جانوران ريز ميكروسكوپي) و حشرات مختلف نيز در هوادهي
خاك كمك كنند.

 -1در زمان تاليف اين نوشتار
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تصويرشماره  :72نمايي از بام سبز آکادمي علوم کاليفرنيا در حال ساخت ،در
سال .2006

1- Layia Platyglossa

سير تکامل بامهاي سبز

بخش ششم :سير تكامل بامهاي سبز

در بخش قبلي ،برخي پروژههاي با م سبز در اروپا و امريکاي شمالي
را بررسي کرديم .در اين بخش گرايش آتي در عرصه بامهاي سبز
را مورد مطالعه قرار ميدهيم .پيش از يافتن پاسخ اين سوال ،بهتر
است توجه داشته باشيم که امروزه ،طرحهاي معاصر بسيار به هم
شبيه شدهاند .براي مثال ،ممکن است معماريِ يک مرکز خريد
عظيم در آلبرتا 1دقيقا مشابه طرح مرکز خريد ديگري در شيکاگو
باشد .دليل تشابه طرحها در کشورها و مناطق مختلف ،كاربرد
عناصر معماري پيشساخته و اصول مشابه و از پيش تعيينشدهي
طراحي منظر است.
قرباني عارضهي مشابهي
طراحي بام سبز نيز ممکن است در آينده
ِ
شود ،ولي خوشبختانه ،وجود شرايط متفاوت طبيعي و اقليمي در

جريان طراحي بامهاي سبز ،باعث ايجاد تنوع در طرحها ميشود.
هر چند مصالح و روشهاي ساخت و نصب اين بامها مشابه است،
بوهوا و شرايط اقتصادي متفاوت موجب ايجاد تنوع در
ولي آ 
انتخاب بستر کشت و نوع گياهان ميشود .در طراحي بامهاي
سبز ،تقليد از طرحهاي اجرا شده در كشورهاي ديگر درست
بوهوايي منحصر به فرد
نيست .براي مثال ،به دليل شرايط آ 
ژاپن ،طرحهايي كه در اين كشور به تقليد از طرحهاي اروپايي
ساخته شدند ،چندان موفق نبودند .در شهر توکيو در تابستان،
ممکن است در يک دوره زماني ،هر روز باران ببارد و سپس با يک
دوره طوالني خشکي مواجه شويم .در نخستين بامهاي سبز اين
شهر از سدوم استفاده ميشد ،ولي در صورتي كه اين گياه به مدت
طوالني مرطوب بماند ،ميپوسد .بنابراين ،شرايط آبوهوايي شهر
توكيو به هيچ وجه براي كاشت سدوم مناسب نيست .به همين
دليل ،امروزه در بامهاي سبز اين كشور از بستر کشت و گياهان
تصاوير  74 ،73و  :75براي نصب بسترهاي مخصوص کاشت گياه روي بام در
ماه مي سال  ،2007تمهيدات خاصي درنظر گرفته شد تا اين بسترها با تعادل
مناسب روي شيب تند بام قرار بگيرند.

بوهوايي ژاپن استفاده ميشود.
بومي و سازگار با شرايط آ 

1- Alberta
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 -1-6ژاپنيها پيشتازان طراحي ديوارهاي زنده

معرفي شدهاند ،عبارتند از  :پل عابر پياده گلها در شِ لبورن فالز

در اين قسمت ،با پروژههاي بام سبزي که الگوي طراحي آنها

که در آن پل معمولي ساختهشده بر روي رودخانه اصلي شهر،

شبيه است ،آشنا ميشويم .در واقع ،طيف وسيعي از پروژههاي

تبديل به يک پل متفاوت شده است ،و بام خانهاي در بروکلين،

1

نيويورک ،که در آن يک مجسمهساز با جمعآوري مصالحي از

معرفي ميشوند .با وجود تفاوت اين طرحها با پروژهها و روشهاي

نقاط مختلف ،يک باغ خصوصي طراحي کرده است .برخي

مدرن ،برخي تكنيكهاي ساخت بامهاي سبز بهطور تصادفي در

كارشناسان ،اينگونه طرحهاي بومي را نمونههايي از بامهاي سبز

آنها بهكار گرفته شده است.

تصادفي مينامند.

5

بام سبز معاصر را مطالعه خواهيم كرد .در ابتدا طرحهاي بومي

پس از طرحهاي بومي ،به معرفي طرحهاي سنتي 2ميپردازيم.
امروزه ،الگوهاي سنتي در قالب روشهاي مدرن اجرا ميشوند.

پل گلها ،شِ لبورن فالز ،ماساچوست
• ِ

همانطور كه سبك كالسيك همچنان در معماري مسکوني بهكار

ل گلها كه بر روي رودخانهي دييرفيلد 6قرار گرفته است،
پ ِ

ميرود ،رشد و شكوفايي طرحهاي سنتي بام سبز نيز ادامه دارد.

دروازهي ورود به شهر شِ لبورن فالز و يكي از طرحهاي برجستهي

در محيطهاي كامال شهريِ امروز ،طراحان به فكر استفاده از

بام سبز در امريکا است .اين پل به طول  222و عرض  4/6متر،

فضاهاي باقيمانده در البهالي ساختوسازهاي شهري هستند.

داراي  5دهانه بتني آرك مانند است .اين پل در سال 1908

ي پايدار 3هستند
برخي موسسات نيز در تالش براي تحقق طراح 

براي جابهجايي چرخدستيها بين اين شهر و شهرهاي همسايه

كه در اين ميان ،فناوري بامهاي سبز اين امكان را به همه (از

ساخته شد .ولي در سال  1928و در پي منسوخ شدن استفاده

صاحبان خانههاي كوچك تا سازمانهاي بزرگ) ميدهد تا محيط

از چرخدستي ،اين پل به يک پل متروکه و بالاستفاده تبديل شد.

زندگي خود را با توجه به شرايط اقتصادي ،توسعه دهند.

در سال  ،1929تصميم گرفته شد که اين پل احيا و به يک باغ

در ادامه طرحهاي ترکيبي 4نيز معرفي ميشوند ،که در آنها هم

گل تبديل شود .از آنجا كه اين پل ،از ابتدا براي تحمل بار زياد

از روشهاي سنتي و هم از روشهاي مدرن استفاده شده است.

طراحي شده بود ،از نظر سازهاي توانايي تحمل فشا ِر ناشي از يک

در پايان نيز نگاهي به طرحهاي بام سبز در آينده خواهيم انداخت.

را ِه پيادهرو در وسط و دو باغ در طرفين را داشت.

عمق خاک در نقطه اوج هر قوس حدود  0/76متر و در پايينترين

 -1-1-6طرحهاي بومي

نقطه قوسها معادل  2/7متر است .در اين پل ،درختان و بوتهها در

برخي طراحان بر طرحهاي بومي تاکيد زيادي دارند .بومي كردن

ق کاشته شدهاند و ميتوان گفت كه در آن حدود
قسمتهاي عمي 

طرح به معناي بهكارگيريِ ويژگيهاي بومي و مصالح مربوط به

 500گونه گياهي وجود دارند .انجمن زنان شهر شلبرن نيز بخشي

يک منطقه خاص است .اين روش ،حال و هواي منحصربهفردي

را براي نگهداري و کاشت گياهان در اين پل تاسيس کرده است.

به طرح ميدهد .دو نمونه از طرحهاي بومياي که در اين بخش

نگهداري از گياهان اين پل توسط داوطلبان انجام ميشود و
1- Vernacular designs
2- Traditional designs
3- Sustainable design
4- Hybrid design
5- Shelburne Falls
6-Deerfield
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ساخته شده و کل اين مجموعه يکي از جاذبههاي گردشگري
منطقه بهشمار ميآيد.
ک ِورکز ،بروكلين ،نيويورك
•بروکلين را 

1

آدام ديستنفيلد ،2مجسمهسازي است که خانه و آتليهي کارش
ک ِورکز در بروکلين واقع شده است .اين مجسمهساز با
به نام را 
استفاده از مواد دور ريختني مانند چوب ،فلز و سنگ مجسمهسازي

ميکند .او بر روي قطعات بزرگ سنگي يا فلزي کار كرده و از
تصوير شماره  :76پل اصلي ماشينرو بر روي رودخانه شامل پيادهرويي است
كه بازديدكنندگان ميتوانند ضمن قدم زدن بر روي آن با طي كردن مسيري
حلقوي از روي يك پل به روي پل ديگر بروند.

آنها براي ساخت آبنما استفاده ميکند .اين مجسمهساز در
طبقهي همکف يک ساختمان صنعتي کار و در طبقه دوم آن
زندگي ميکند .در اين طبقه يک سكوي چوبي 3با شکل هندسي
نامنظم وجود دارد که اين ساختمان را به انبار مجاور آن متصل
ميكند .او و همکارانش در اين فضا ،سبزيجات ،گل و همچنين
گياهان تزئيني هميشهسبز پرورش ميدهند .در واقع ،او با ايجاد
ِ
اين بام سبز ،فضاي صنعتي محل كار خود را به يك محيط باروح

تبديل كرده است.
 -2-1-6طرحهاي سنتي
در طراحي محيطهاي مسکوني ،هنوز تمايل زيادي نسبت به
تصوير شماره :77نمايي از «بريج آو فالورز» (پل گلها) در «شلبورن فالز» كه
از اين سو تا آن سوي رودخانه امتداد دارد و در تمام طول آن در هر دو طرف
گل كاشته شده است.

استفاده از طرحهاي سنتي وجود دارد .در خانههايي که فضاي
وسيع و سازهي محکمي دارند و بودجه كافي نيز وجود دارد،
کارفرما اغلب تمايل به ساخت بامهاي سبز به سبک سنتي دارد.
گلدانهاي بزرگ ،سنگفرشهاي متنوع ،آالچيق و آبنماهاي

هزينهي آن از طريق کمکهاي نقديِ ارائهشده به اين انجمن

سنگي از جمله عناصر موجود در اينگونه بامهاي سبز هستند.

تامين ميشود .ويژگيهاي بسياري از گياهان كاشتهشده در اين

نمونهاي از اين بامها ،پارکي است كه در ساحل رودخانهي

پل روي تابلوهايي در مجاور آنها نوشته شده است.

هادسون ،4روي ساختمان يك كارخانهي تصفيهي آب ساخته

شهرت اين پل بهاندازهاي است که در دو انتهاي آن نيز باغهايي

شده است.

1- Brooklyn,Rock Werks, Brooklyn NY
2- Adam Distenfeld
3- Wooden deck
4- Hudson River
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• ِ
پارک ريوربانك ا ِستِيت ،هارلم ،نيويورك

1

اين پارک بر روي بام يك كارخانهي تصفيه آب و فاضالب
ساخته شده است و بهعنوان يک پارک عمومي مورد استفاده قرار
ميگيرد .اين پارک كه در بهار  1993افتتاح شد ،در فضايي به
مساحت  11هکتار در ساحل رودخانههادسون واقع شده است و
به شكل تاجي بر سر کارخانه تصفيه آب و فاضالب ديده ميشود.
در اين پارک ،سه استخر شنا ،يکي به ابعاد استخرهاي المپيک،
يک زمين اسکي روي يخ و يک زمين اسکيت ،چندين زمين
تنيس ،بسکتبال ،بيسبال و هندبال و همچنين ،محوطههايي براي
گردش و استراحت وجود دارد .در اين پارک ،يک سالن تئاتر به
ظرفيت  1000نفر و يک گالري هنري نيز وجود دارد .مسيرهاي

تصوير شماره  :78نماي هوايي «ريور بنك استيت پارك» كه نشاندهنده
مقياس بزرگ و عظمت اين پروژه است.

مخصوص پيادهروي و دوچرخهسواري نيز در اين پارك طراحي
شدهاند.

آبياري اين پارک ،بهصورت سيستمهاي افشانهاي متداول است

برنامهريزي و طراحي اين پارک  25سال به طول انجاميد و

که يک سيستم پشتيبان نيز در آن پيشبيني شده است .سيستم

مشاوران زيادي درگير پروژه طراحي اين پارک بر بام مرکز تصفيه

پشتيبان ،در صورت نياز ،آب رودخانه را نمكزدايي و براي آبياري

آب و فاضالب شدند .مهندس معمار و معمار منظر اين مجموعه

از آن استفاده ميکند.

به ترتيب ،ريچارد دتنر 2و هاوارد ا ِيبل ،3از معماران معروف شهر
نيويورک بودند.

غربي وست سايد
روي اين بام  17دودكش وجود دارد .از بزرگرا ِه
ِ

هايوي 5مسيرهاي پيادهرو و ماشينرو ،اين پارك را به منطقهي

ميانگين عمق اين پارک  1/2متر و وزن بار زنده در هر مترمربع

هارلم كه در مجاورت آن واقع شده است ،متصل ميكند .الزم به

معادل  1/953كيلوگرم است .در قسمتهايي که در آنها درخت

ذکر است که براي مهار بوي بد فاضالبِ كارخانه ميليونها دالر

سطحي کم وزن استفاده شده است .سطح
کاشته شده ،از خاک
ِ

هزينه شد ولي بهمحض بهرهبرداري از پارک ،مردم از بوي بد

بام در قسمتهايي که کاشت درخت پيشبيني نشده ،از يك

ناشي از فاضالب به ويژه در استخرها شکايتکردند .هر چند اين

اليه خاك به عمق  0/6متر كه روي اليهي ديگري به عمق 0/6

مشکل تا حدي اصالح شد ،ولي هنوز هم گاهي بوي بد فاضالب

متر از استيروفوم 4قرار داده شده است ،تشكيل ميشود .براي

از برخي قسمتها نفوذ ميکند و بازديدكنندگان و كاربران را به

كل پارك از حدود  14158متر مكعب استيروفوم استفاده شده

ياد مجموعه عظيمي که در زير اين پارک قرار دارد ،مياندازد.

است .در اين پارک بيش از  700درخت وجود دارد .سيستم

1- Riverbank State Park,HarlemNY
2- Richard Dattner
3- Haward Abel
4- Styrofoam
5- West Side Highway

54

طرحهاي سنتي

معماري منظر به نام کورن ِليا اوب ِرلندِر 2طراحي شدهاند .اين دو
پروژه ،با وجود مساحت کم ،تاثي ِر بهسزايي بر محيط پيرامون
خود و بازديدكنندگان و كاربران دارند و به همين دليل ،طرحهاي

برجستهاي بهشمار ميآيند .هر دو پروژه نشان ميدهند چگونه
ميتوان با كمي تفكر در طراحي فضاهاي سبز به نتايج چشمگير
و اهداف بزرگي دست يافت.
كتدرال پال ِس كه در سالهاي  1987تا  1991ساخته شد ،از
ميدان رابسان 3فاصلهي چنداني ندارد و بين چند ساختمان
تصوير شماره « :79ريور بنك استيت پارك» داراي آمفي تئاتري نزديك
«هادسون ريور» است .در پسزمينه اين تصوير ،تاسيسات كارخانه تصفيه
فاضالب و در باالي آن نيز امكانات تفريحي فراوان ديگري مشاهده ميشوند.
پل «جورج واشنگتن» تكميلكننده اين نما است.

•فضاهاي مهار شده بين ساختمانها و وروديها

اداري و يك كليساي بزرگ در مرکز شهر ونکورور قرار گرفته
دسترسي پيچ در پيچ و مستقيم اين فضاي سبز،
است .الگوي
ِ

پيادهروهاي سنگفرش شدهاي است كه سه طرف آن را محصور
ميكنند .اين پيادهروها ،مسير ورود به ساختمانهاي واقع در دو

برج کتدرال پال ِس و ساختمان سابق موزهي صنايع
طرف ،يعني ِ

توساز استفاده
در بيشتر شهرها از زمينهاي خوب براي ساخ 

دستي كانادا نيز هستند .اين مسيرهاي دسترسي به كليساي

ِ
کوچک
ميشود .بنابراين ،فضاي بين ساختمانها و فضاهاي

كرايست چرچ کتدرال 4نيز مشرف هستند .طراحي اين فضاي سبز،

رهاشده در ساختمانها ،فضاهايي هستند که پتانسيل زيادي

ايواني قرون
با توجه به سبك گوتيک 5كليسا و با الهام از باغهاي
ِ

از فضاي بالاستفادهي بين دو ساختمان بهره گرفته شده و يك

و طراحي منظر اين فضاي سبز ،كه برگرفته از معماري ساير

طراحي فضاي سبز دارند .براي نمونه ،در شهر ونكوور كانادا،
براي
ِ

وسطايي انجام شده است .نكاتِ در نظر گرفتهشده در معماري

كنندگان
حياط مرکزي زيبا و آرام ايجاد شده است که مراجعه
ِ

همسايگي آن است ،همگي به يكپارچگي
ساختمانهاي واقع در
ِ

ميتوانند از آرامش و زيبايي آن لذت ببرند .در مثال ديگر نيز

اجزاي بهكار رفته در عين آنکه آسايش و راحتي را در خود فضاي

مجموعهاي از فضاهاي مشابه و همچنين ،يك با ِم سبز كوچك

سبز به همراه دارند ،با بافت محيط نيز كامال هماهنگ هستند.

مجموعهي فرهنگي– مذهبي (كه در مجاورت آن قرار دارد)،

به فضايي بانشاط براي خواب و سكونت معتادان تبديل شدهاند.

•کتدرال پ ِال ِس و هتل پورتلند ،ونکوور ،بريتيش كلمبيا،

کانادا

1

دو پروژهاي که در اين بخش معرفي ميشوند ،توسط مهندس

هماهنگي كليهي اجزا كمك ميكنند .به اين ترتيب ،همهي
و
ِ

آالچيق پوشيده از شاخههاي
براي کاشت درختان گلدار ،چمن و
ِ
مو ،از روش سنتي استفاده شده است .از جمله جذابترين عناصر

اين مجموعه ،چمنکاري عالي و بينظير آن است که به اين
مجموعهي واقع در فضاي شهري گرما و زيبايي خاصي بخشيده
است .اين فضا مانند بامهاي سبز براي هدايت آبهاي سطحي يا
1- Cathedral Palace and the Portland Hotel, Vancouver, BC, Canada
2- Cornelia Oberlander
3- Robson Square
4- Christ Church Cathedral
5- Gothic-style
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كاهش آلودگي هوا طراحي نشده ولي در تلطيف فضاي شهري

 -3-1-6طراحي پايدار

نقش بهسزايي دارد.

در آيندهاي نزديک ،بامهاي سبز به يکي از روشهاي طراحي

تمام فضاي سبز اين كليسا ،بام سبزي است که بر روي پارکينگي

پايدار در ساختمانهاي جديد و همچنين ،بازسازي ساختمانهاي

بنا شده است .عمق بستر کشت اين بام که ترکيبي از خاکهاي

قديمي تبديل خواهند شد .با افزايش قيمت سوختهاي فسيلي،

سبک است ،حدود  30/5سانتيمتر است.

استفاده از سلولهاي فتوولتاييک و توربينهاي بادي بهسرعت

ويژگي منحصر به فرد اين هتل که آن را از ساير اقامتگاههاي

جايگزين اين منبع سوختي ميشود .واقعيت اين است که در

مخصوص معتادان متمايز ميكند اين است كه فرد معتاد مجبور

آيندهي نزديک ،بهطور گستردهاي از روشهاي طراحي پايدار در

نيست براي اقامت در محيطي آرام حتما اعتياد خود را ترك كرده

طرحهاي معماري و معماري منظر استفاده خواهد شد.

ت اين مجموعه ،ارائهي محيطي امن و آرام و همچنين
باشد .سياس 

پارك و مرکز رياست جمهوري ويليام جي .کلينتون 4و دفتر

شبكهاي از خدمات اجتماعي براي ايجاد انگيزه و تشويق فرد

ي هايفر 5که در سايتهاي مجاور هم واقع
مرکزي گروه بينالملل 

معتاد به ترك اعتياد است .افراد معتادي که به اين مركز ميآيند،

شدهاند ،هر دو نمونههايي از طراحي پايدار هستند .اين مثالها

عموما آنقدر در اين مكان ميمانند تا امكان بازگشتشان به

نشان ميدهند چگونه طراحي پايدار ميتواند از راههاي مختلف و

جامعه ،به خود آنها ثابت شود.

متنوعي بر جنبههاي زيباييشناختي و ويژگيهاي معماري تاثير

بام سبز و ساير فضاهاي سبز موجود در حياطهاي داخلي اين

بگذارد.

هتل ،فضاهاي بسيار مطلوبي را براي گردهمايي و فضاهاي خلوتي
را نيز براي تنهايي و تفکر افراد ايجاد كردهاند.

•پارک و مرکز رياست جمهوري ويليام جي .کلينتون،

در اين مجموعه ،گلدانهاي متعددي وجود دارند که گياهان

ليتل راک ،آركانزاس

بزرگي مانند مو و همچنين ،انواع ديگري از بوتهها و درختان را

ساختمان اصلي کتابخانهي مرکز رياست جمهوري کلينتون،

در خود جاي دادهاند .ابعاد اين درختان طوري انتخاب شده است

عمود بر رودخانه آرکانزاس7ساخته شده است ،اما ساختمان

كه فضاها كور نشوند .ترکيب بستر کشت اين مجموعه مانند مثال

دفتر مرکزي هايفر در مسافتي بسيار دورتر و نسبتا موازي اين

قبلي ،عبارت است از  :گياخاک ،1شن شستهشده 2و سنگ خارا.3

روخانه است ،بهطوري که تقريبا از همهي قسمتهاي آن ميتوان

در اين مجموعه ،از گياهان براي تعريف فضاهاي خصوصي استفاده

رودخانه را ديد.

شده است .بام سبز اين مجموعه ،يک بام سبز عميق است .در اين

در طراحي ساختمان مرکز رياست جمهوري ،بهدليل تاکيد

بام ،يك فضاي محدود به فضايي مطبوع و جذاب براي ساکنان

رئيس جمهور وقت آمريكا (کلينتون) بر طراحي يک ساختمان

مختلف آن تبديل شده است.

با بهرهوري انرژي باال 8و نورگير ،تيم طراحي -گروه معماري

6

1- Humus Builder
2- Washed Sand
3- Pumice
4- Willam J.Clinton Presidential Center
5- Heifer International`s World Headquarters
6- William J. Clinton Presidential Center and Park, AR Little Rock
7- Arkansas River
8- Energy-efficient
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پولشک -1تصميم گرفت طرحي ارائه کند که شايسته دريافت

سفالهاي سقفي ،صفحات پيشساختهي ديواري و كفپوشها

گواهينامه ليد 2باشد و البته طرح آنها موفق به دريافت

استفاده شده است .اين مصالح مقاوم هستند و نگهداري و تعويض

گواهينامهي نقرهاي ليد شد.

آنها بسيار آسان است .افزون بر اين ،در اين ساختمان از رنگهاي

از آن جا كه ساختمان کتابخانه مرکزي در راستاي محور شمالي-

سازگار با محيط زيست استفاده شده است .بهطور کلي ،حدود

جنوبي سايت واقع شده است ،در زمان طلوع و غروب خورشيد

 %50از مصالح اين ساختمان از منابع محلي تامين شده است.

در معرض بيشترين تابش خورشيد قرار ميگيرد و دو جبههي

براي اينكه در آينده امكان ايجاد بام سبز در اين ساختمان وجود

شرقي و غربي ساختمان ،در طول روز و بعد از ظهر ،غرق در نور

داشته باشد ،هنگام طراحي ،معماران فشار ناشي از اين بامها را

آفتاب ميشوند.

در زمان احداث ساختمان مد نظر داشته و يك اليهي آببندي

بر روي ساختمان بايگاني كه در مجاورت اين مجموعه قرار دارد،

متناسب با بامهاي سبز عميق نيز روي آن نصب کردند .در اين

پانلهاي خورشيدي عظيمي نصب شدهاند .سومين ساختمان اين

ساختمان ،اليههاي آببندي بام و نردهها (از شيشه و فلز) طوري

مجموعه در گذشته انبار راه آهن بوده و پس از بازسازي به يك

طراحي و نصب شدهاند که در صورت احداث يک بام سبز در

مرکز آموزشي تبديل شده است.

آينده ،دسترسي به آن آسان و نيازمند ايجاد تغييرات اساسي در

ِ
پارکينگ
با وجود اينكه اصالحات گستردهاي براي طراحي

ساختمان نباشد .بام اين ساختمان ،تقريبا مسطح است ولي عمق

مورد نياز سه ساختمان و دسترسي عابران پياده به مركز شهر

اليهي آببندي در قسمتهاي مختلف تفاوتاندکي دارد تا آب

در حاشيهي رودخانه انجام شده ،هيچ بخشي از رودخانه خشک

به راحتي به سمت آبروها ،هدايت شود .پس از پايان ساخت اين

نشده است .شبکهي دسترسي عابران پياده به گونهاي طراحي

ساختمان در ژوئن سال  ،2007طرح يک بام سبز براي اجرا بر

شد ه است که همواره به رودخانه ديد دارد.

روي بام اين ساختمان انتخاب شد.

معماران اين مجموعه براي ساخت ساختمانهاي کتابخانه و

اين بام به مساحت حدود  1/625متر مربع داراي يک بام سبز

بايگاني تا حد امكان از مصالح بازيافتي و منابع محلي استفاده
کردند .بهعنوان مثال ،در طبقه دوم ساختمان کتابخانه از بامبو که

عمق زينتي و يک بام سبز عميق با گلدانها و پيادهروهاي
کم ِ
سنگفرششده است که براي مراسم خاص و مهمانيها مورد

سريع رشد ميکند و تكثير ميشود ،استفاده شدهاست .همچنين،

استفاده قرار ميگيرد .در هنگام ساخت ،دسترسي به اين بام از

ف اين ساختمان از آلومينيوم
براي ساخت بخش عمدهاي از سق 

طريق پله بيروني و آسانسور امكانپذير بود و برخي از مصالح،

بازيافتي حاصل از قوطيهاي نوشابه استفاده شده است .بيشتر
ِ

مانند بست ِر كشت ،بهكمك باالبر به بام انتقال داده شدند .پيش

هستند که از معادن موجود در ايالت تِنِسي 4استخراج ميشوند.

شده بود كه در اولين مرحله از احداث بام سبز ،از سطح بام جمع

در زمان ساخت مجموعه کلينتون ،افزون بر تعميرات و

شد .در اين بام سبز ،عمق محيط کشت در قسمتهاي کمعمق

مصالح بازيافتي از قبيل بتن ،آهن ،عايقها،
نگهداريهاي مداوم ،از
ِ

10سانتيمتر و در قسمتهاي عميق 20سانتيمتر يا بيشتر

سنگهاي بهکار رفته در اين ساختمان ،سنگ آهک 3و مرمر

از طراحي بام سبز ،بام اين ساختمان با «باالست» سفيد پوشيده

1- Polshek partnership Architects
2- LEED
3- limestone
4- Tennessee
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به اصول معماري مدرن ساخته شده و روي ساختمان سايه
مياندازد .همه تجهيزات و وسايل روشنايي اين ساختمان ،کم
مصرف هستند .همچنين ،در اين ساختمان سطحي با کويلهايي
به طول  16کيلومتر طراحي شده است كه از خود حرارت ساطع
ميكنند و براي گرمايش و سرمايش ساختمان بهكار ميرود .در
تصوير شماره  :80نماي از باالي مقر رياست جمهوري «ويليام جي كلينتون»
كه بر رود «آركانزاس» عمود است و با دقت زياد ميتوان بام سبز را روي
قسمتي از اين ساختمان مشاهده كرد.

نتيجهي اين تدابير ،مصرف انرژي در مرکز کلينتون در مقايسه
با ساختمانهاي مشابه  %34و مصرف آب آشاميدني نيز %23

كمتر است.
معمار منظر اين مجموعه ،از گونههاي درختي بومي متنوعي

است .گياهان بهكار رفته در اين بام از گونههاي گياهي اطراف

استفاده کرده است كه برخي از آنها براي تعريف فضاها و

بومي منطقه
رودخانهي آرکانزاس و سبزهها و گياهان هميشهسبز ِ

برخي ديگر براي جدا کردن بخشهاي مختلف مورد استفاده

انتخاب شده و بستر زيبايي روي بام ساختمان ايجاد کردهاند.

قرار گرفتهاند .اين درختان همچنين مسيرهاي دسترسي پياده

نگهداري از اين بام با مشاركت پيمانکار فضاي سبز و متخصصان

را تعريف ميكنند .فضاي سبز اين مجموعه طوري طراحي شده

داوطلب علوم باغباني انجام ميشود.

است که حرارت منطقه را کاهش ميدهد .درختان بهصورت

سلولهاي خورشيدي اين مجموعه كه روي ساختمان بايگاني

گروهي و اغلب عمود بر مسير رودخانه كاشته شدهاند تا نسيم

نصب شده بودند ،به دليل عملکرد مناسب و كارآمد در جاي خود

دريا را جذب و به داخل مجموعه هدايت كنند .هزينهي ساخت

باقي خواهند ماند .از آنجا كه در صورت بروز تغييرات ناگهاني و

اين سه ساختمان و محوطه اطراف آنها  167ميليون دالر بوده

شديد ،بام سبز اين مجموعه ميتواند به تعديل دما كمك كند،

است که همه آن از محل بودجه خصوصي تامين شده است.

ممکن است در آينده پانلهاي خورشيدي بيشتري روي برخي
قسمتهاي آن نصب شوند .در روزهاي آفتابي ،تعداد  306پانل
خورشيدي نصبشده حدود  40تا  30درصد انرژي الكتريكي

•دفتر مركزي ،گروه بينالمللي هايفر ،ليتل راك،

آركانزاس

2

روزانه و  4تا  3درصد انرژي موردنياز ساالنه اين مجموعه را تامين

گروه بينالمللي هايفر در سال  1944تاسيس شد .اين نهاد

ميكنند .براي اينکه ساختمان کتابخانه در مقابل نور شديد بعد

يک گروه غيرانتفاعي و مردمي است که وابسته به هيچ گروه

از ظهر مقاوم باشد ،ضلع غربي آن با شيشهي لعابي 1پوشانده شده

يا سازماني نبوده و هدف از تاسيس آن كاهش گرسنگي و فقر

است .اين شيشهها مانع از نفوذ اشعه ماوراي بنفش به ساختمان

در جهان است .مراکز آموزشي هايفر در آرکانزاس ،کاليفرنيا و

ميشوند و گرماي ناشي از آن را به نصف کاهش ميدهد.

ماساچوست ،آموزشهاي عملي و کاربردي در زمينهي پرورش و

ساختمان کتابخانه مرکز کلينتون مانند بسياري از ساختمانهاي

توساز و کشاورزي ارائه ميکنند.
نگهداري دام ،ساخ 

مسكوني واقع در جنوب كشور آمريكا ،ايواني دارد که با توجه

هنگامي که اين نهاد مردمي ،برنامهي ساخت دفتر مرکزي خود

1- fritted
2- Heifer International`s World Headquarters, Little Rock, AR
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در ليتلراک ،در آركانزاس را آغاز كرد ،تيم طراحي انتخابشده
براي اين پروژه تصميم گرفتند يک بناي سبز بسازند تا بيانگر
اهداف و برنامههاي اين گروه باشد .طرح اين پروژه بر اساس
ايدهي يکي از مؤسسان گرو ه هايفر شکل گرفت .وي عنوان كرد:
“ تصميمات اساسي و مهم معموال زماني اتخاذ ميشوند که افراد
دور هم مينشينند و همگي جايگاه مساوي و يکساني دارند”.
يكي از اهداف اين گروه ،توسعهي طراحي پايدار است .در اين
جهتگيريِ فكري ،اشاعهي فرهنگ توسعهي پايدار به حلقههاي
هممركزي تشبيه شد كه بر اثر انداختن يك قلوه سنگ در آب
بهوجود ميآيند .با الهام از اين دو ايده ،طراحي اين مركز آغاز شد.
ترتيب دايرههاي هممرکز ،به اين صورت شد :بيرونيترين دايره،
دسترسي پيادهرو
وروديِ مجموعه شد ،در دايره بعدي ،يک مسير
ِ
و آب نماها قرار گرفتند و در نهايت ،خود ساختمان در دايره

داخلي قرارگرفت .پارك مقابل كتابخانهي مركز رياست جمهوري
با محوطهي اين مركز تلفيق شده و دو ساختمان از يك فضاي
سبز مشترك استفاده ميكنند.
تيم طراحي اين پروژه نيز مانند طراحان مرکز رياست جمهوري
کلينتون از ابتدا به دنبال کسب گواهينامهي ليد بودند و سرانجام
در سال  2007موفق به كسب رتبهي نخست شدند .با كسب اين

تصاوير  81و  :82نقشه سايت دانشكده بينالمللي «هيفر» نشاندهنده
سازماندهي متمركز ساختمانهاي اصلي و فازهاي آتي اين پروژه است .اين
پالن ،كل دانشكده را نشان ميدهد كه دورتادور قسمت عقب «كلينتون
سنتر» احداث شده است .پالن ،پرسپكتيو و برش مقطع و نما از جمله عناصر
كليدي اين سازه هستند كه با استانداردهاي ليد مطابقت دارند.

اضافي صرفشده براي هدايت
پروژه اين بود که هر گونه هزينهي
ِ

 %35تا  %50كمتر از هزينههاي يک ساختمان معمولي ميشود.

رتبه ،مركز هايفر نهتنها به هدف خود در توسعهي طراحي پايدار
نزديك شد بلكه توانست نتايج عملي بسيار خوبي نيز بهدست
آورد .طبق گفتههاي يكي از معماران ،هدف کلي در برنامهريزي
آن به سمت طراحي پايدار تا  10سال پس از بهرهبرداري از پروژه

ساختمان دفتر مرکزي هايفر چهار طبقه دارد و سازهي آن،

جبران شود .با توجه به اينكه عمر مفيد اين ساختمان حداقل 10

همانطور که گفته شد ،منحنيشکل است .اين ساختمان مشرف

برابر اين زمان خواهد بود ،صرفهجوييهاي به عمل آمده بهمراتب

يشکل و رودخانهي آرکانزاس است.
به يك فضاي سبز منحن 

بيشتر از اين ميزان خواهد بود و ميتوان به كمك آن فعاليتهاي

ت آن شرقي-غربي است،
عرض اين ساختمان ،تنها  19متر و جه 

اين مركز را در ساير زمينهها گسترش داد .تحقيقات اين معمار

به همين دليل ،با توجه به عرض کم ساختمان ،نور خورشيد به

نشان ميدهد که هزينهي ساخت يک ساختمان پايدار در مقايسه

راحتي در عمق ساختمان نفوذ ميکند .تمام پارکينگهاي مورد

با يک ساختمان معمولي ،حدود  %23بيشتر است ،ولي با گذشت

نياز اين ساختمان ،در بخشهاي جانبي و پشت ساختمان قرار

مدت کوتاهياز زمان بهرهبرداري ،هزينههاي ساختمان هايفر بين

گرفتهاند .اين قسمتها با سنگريزه پوشانده شدهاند و به همين
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دليل ،آب باران در آنها نفوذ ميکند و جريان آبهاي سطحي

از سنگآهک منطقهي آرکانزاس است و سقف طبقهي آخر نيز

به حداقل ميرسد .بيشتر سنگفرشهايي که در قسمت ورودي

ِ
درخت کاج (حوزهي رود ميسيسيپي) است .سقف
از چوبِ

و مسيرهاي دسترسي پيادهرو استفاده شدهاند ،از مصالح بازيافتي

طبقات در اين ساختمان ،بلند در نظر گرفته شده است تا جريان

هستند .آب از فضاي پارکينگ به سمت فيلترهاي شني هدايت

هوا بيشتر شده و عملکرد سيستم گرمايش و سرمايش بهبود يابد.

و در عوارض طبيعي زيستي براي تصفيه آب جمعآوري ميشود.
سپس يا به سمت حوضچههاي نگهداري-كه داراي مكانيسم
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مهندسي هستند -هدايت ميشود يا در زمينهاي مرطوب اطراف

طراحي بامهاي سبز از جمله روشهايي است که ميتواند به حل

ساختمان -که بهتازگي ساخته شدهاند و شبيه خاکريزهاي

بسياري از مشکالت هر پروژه کمک کند .براي مثال ،بام سبز يکي

باريكي هستند كه لبههاي آنها شيب ندارد ،جمعآوري ميشود.

از راههاي تلطيف و زنده كردن فضاي ساختمانهاي مدرن است.

در اين زمينهاي مرطوب ،گياهاني مانند بيدمشک کاشته

همچنين ،بام سبز روش مناسبي براي ايجاد فضاهاي عمومي و

ميشوند كه ناخالصيهاي آب را بهطور طبيعي تصفيه ميکنند.

تامين رفاه و آسايش خصوصي بهشمار ميآيد .امروزه ،در پي

الزم به ذکر است که آب اين زمينها هيچگاه سرريز نميشود ،زيرا

پيشرفت فنآوري ،احداث بامهاي سبز در سايتهايي كه تاكنون

اضافي جمعشده در آنها دائما ب ه كمك لولههاي زيرزميني به
آب
ِ

براي اين منظور مورد استفاده قرار نگرفتهاند نيز امكانپذير

سمت حوضچههاي نگهداري هدايت ميشود.

شده است كه از جمله آنها ميتوان به خطوط راهآهن و بناد ِر

ي است كه بهصورت
پالت گياهان اين مجموعه ،شامل گونههاي بوم 

ساحلي اشاره كرد .يکي از معماران منظر كه شيوههاي سنتي را با

طبيعي دستهبندي شد ه و بسيار متنوع هستند ،از درختان بلندي

روشهاي جديد تلفيق كرده است ،سيگنه نيلسن1نام دارد.

كه نقش سايبان را ايفا ميكنند گرفته تا درختان کوتاه و بوتهها
كه سطح زمين را ميپوشانند.

پتانسيل موجود براي
طرحهاي متنوع اين معمار ،نشاندهندهي
ِ
طراحي مشابه در فضاهاي سبز شهري هستند .در ادامه ،يک

در اين پروژه ،از روشها و مصالحي استفاده شده است كه به

پروژهي مدرن در ونکوور ،کانادا معرفي ميشود.

صرفهجويي در انرژي كمك ميكنند .بيشتر فلزاتي که در
اين پروژه مورد استفاده قرار گرفتهاند ،فلزات بازيافتي هستند.
همچنين ،همه کفپوشها ،ديوارپوشها ،روکش کابينتها و
روکش ضد آب درها نيز از مصالح بازيافتي تهيه شدهاند .مانند
مرکز رياست جمهوري کلينتون ،کفپوشهاي چوبي همه از
جنس بامبو هستند .در اين مجموعه ،تا حد امكان از مصالح بومي
استفاده شده است تا هزينههاي حملونقل و مصرف سوخت
به حداقل برسد .عايقكاري ساختمان به كمك پنبه و سويا (از
محصوالت محلي) انجام شده است .سنگهاي نماي اين ساختمان

تصوير شماره  :83پالن سايت «تريبكا گرين» در «بتري پارك سيتي»
نشاندهنده تنوع زياد گياهان مورد استفاده در طراحي بامهاي سبز است.

1-Signe Nielsen
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•مركز آموزشي آكوا كوئ ِست ،آكواريوم ونكوور ،كانادا

1

•از جمله فعاليتهاي شرکت معماري منظر شارپ اند دايموند

2

در ونکوور ميتوان به طراحي بامهاي سبز ،ديوارهاي زنده،
سيستمهاي ديوار سبز و راهكارهاي اکولوژيکي ديگر براي حل
مشکالت زيستمحيطي اشاره كرد .اين شرکت با همکاري چند
شرکت ديگر ،مرکز آموزشي آکو کوئ ِست را براي آکواريوم ونکوور،
در پارک ا ِستنلي طراحي كرده است .هدف کارفرما از احداث اين
مرکز ،آشنايي بازديدکنندگان با حيات آبي و همچنين ،آموزش
نحوهي طراحي ساختمانهاي سبز است .طراحان اين مرکز ،از
ديوارهاي زنده بهعنوان يکي از روشهاي معماري پايدار استفاده

تصوير شماره  :84در مركز آموزش «آكوا كوئ ِست» در «ونكوور آكواريوم» ،آب
باران از روي پشت بامها جمعآوري ميشود و در مخزن آبي براي آبياري ديوار
سبز و پوشيده از گياهان مورد استفاده قرار ميگيرد.

کردهاند .بازديدکنندگان اين مجموعه ،ميتوانند اين ديوارها را
بهخوبي حس كرده ،در کنار آنها قدم زده ،آنها را لمس کنند و
حتي از آنها ميوه بچينند .بازديدکنندگان همچنين با موجودات
زندهاي (مانند پرندگان و سنجابها) كه در اين ديوارها زندگي
ميكنند ،آشنا ميشوند.
ديوار سبز اين مجموعه در مجاورت ورودي اتوبوسها و ورودي
اصلي قرار گرفته است .اين ديوار که از سرخس و گلهاي طبيعي
پوشيده شده است ،نخستين عنص ِر سبزي است که بازديدکنندگان

هنگام ورود به مجموعه با آن روبرو ميشوند .اين سازهي سبز،
حشرات ،پرندگان و پروانههاي زيادي را به خود جذب ميكند .اين
ديوار زنده كه در سپتامبر  2006نصب شد ،داراي مساحتي حدود

تصوير شماره  :85روي ديوار سبز و پوشيده از گياهان اين مركز ،بوتهها،
توتفرنگيها و گلهاي وحشي بومي «وست كوست» بر روي پانلهاي
پيشساخته توسط «جي اسكاي» روييده و رشد كردهاند.

 500متر مربع است .اين ديوار از  508پانل سبز پيشساخته
تشکيل شده است .اين پانلها كه گياهان و محيط کشت در داخل

در اين سيستم مدوالر ،جنس قابها از استيل گالوانيزه است.

آنها جا داده شده است ،روي نماي ساختمان نصب ميشوند .در

اين قابها شامل ريلهاي نگهدارندهي عمودي به فاصلهي 300

اين سيستم مدوالر ،کل نماي بيروني ديوارها از گياهان پوشانده

ميليمتري از هم و ريلهاي افقي كه به فاصلهي  900و 600

ميشود .سازندگان اين سيستمها ،كليهخدمات مربوطه از قبيل

ميليمتر از يکديگر قرار گرفتهاند ،هستند .پانلهاي سبز روي

نصب ،آبياري ،تعويض مدولها و نگهداري از گياهان را بر عهده

اين قابها نصب ميشوند .ديوار نگهدارندهي اين قابها ،ديواري

دارند.

بتني به ضخامت  200ميليمتر است که از بتن فشرده3ساخته
1- Aquaquest Learning Centre, Vancouver Aquarium, Canada
2- Diamond & Sharp
3- high-density
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شده و در ترکيب آن از مواد ضد آب استفاده شده است .قابهاي
نگهدارندهي پانلهاي سبز بهوسيلهي بستهايي (از جنس استيل
روياندود) كه با پيچهاي  50ميليمتري بر روي ديوار بتني بسته
ميشوند ،به ديوار متصل ميگردند .قاب ديگري نيز به كمك
چفتهاي نگهدارنده از باال و طرفين روي پانلها بسته ميشود تا
از قاب استيل جدا نشود .ابعاد پانلهاي سبز اين سيستم302 ،
سانتيمتر در  302ميليمتر و عمق آنها  85ميليمتر است .اين
پانلها به شكل گلدانهاي پالستيکي به رنگ سبز تيره هستند
که از پليپروپيلن اشتعالناپذير ساخته شدهاند .در پشت اين
پانلها ،قالبهايي وجود دارند که پانل توسط اين قالبها به قاب
نگهدارنده متصل ميشود و در باالي هر پانل نيز شياري وجود
دارد که براي آبياري قطرهاي گياهان تعبيه شده است.
اين ديوار سبز ،با آب باراني که از بام جمعآوري و در يک مخزن
زيرزميني ذخيره ميگردد ،آبياري ميشود .هر پانل سبز ،شامل
محيط کشت خاص خود است .افزون بر اين ،در هر پانل يک اليه
گياهي آماده وجود دارد که مطابق ابعاد پانل بريده شده و
كود
ِ
روي آن سوراخهايي براي رشد جوانهي گياهان ايجاد شده است.
پوشش ديگري محافظت ميشود .جنس
اين اليه بهوسيلهي
ِ
اين پوشش که بافت ندارد از مواد اشتعالناپذير و مقاوم در برابر

تصوير شماره  :86پانلهاي ديوار سبز در مركز آموزش «آكوا كوئ ِست» بر
روي يك قاب فوالدي نصبشده بر روي ديواري سيماني سوار ميشوند.

و برخورد دست بازديدکنندگان مجموعه ،قابل استفاده نيستند.
گياهاني که از طرف شرکت شارپ و دايموند براي اين پانلها
انتخاب شدهاند ،عبارتند از :پر سياوشان مويي ،1گونهاي از گياهان

خوردگي است .در هر پانل  9يا  13جوانه کاشته شد ه است.

گ شمشيري ،3گل ناز ،4آفتابگردان
سرخسي ،2سرخس بر 

گونههايي که براي کاشت در اين پانلها انتخاب ميشوند ،قبال

بوتهاي  ،توتفرنگي صخرهاي  ،ريشه زاج امريكايي و گياهان

بهدقت در گلخانهها آزمايش شدهاند .گياهاني که ريشهي انبوه

رونده پهن برگ .8مشکلي که وجود داشت اين بود که برخي

دارند ،به دليل فشار زيادي كه در داخل پانلها ايجاد ميكنند،

از اين گونهها در زمان اجراي طرح موجود نبودند ،تكثير آنها

براي کاشت در اين پانلها مناسب نيستند .سدومهاي بومينيز

سخت بود يا در سيستم عملكرد خوبي نداشتند .اما گونههايي نيز

به دليل حساسيت و شکنندگي بسيار و عدم مقاومت در برابر باد

مانند سرخس و توتفرنگي بسيار مناسب بودند .اين گياهان در

5

6

7

1- maidenhair fern
2- deer fern
3- sword fern
4- Oregon stonecrop
5- wooly sunflower
6- coastal strawberry
7- alumroot
8- broadleaf stonecrop
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تزريق كرد.
در اين مجموعه 508 ،پانل ،براساس نوع گياهان كاشتهشده در
آنها مرتب شدهاند (هر پانل داراي يک نوع گياه است) .اين پانلها
در رديفهاي افقي نصب شدهاند و پانلهاي موجود در يک رديف،
گونهي گياهي مشابهي دارند .سيستم آبياري اين ديوار بهگونهاي
است که يک لولهي آبياري افقي در باالي هر رديف پانل نصب
شده است و در هر پانل  2افشانهي قطرهاي وجود دارد .هر لولهي
افقي از يک لولهي عمودي تغذيه ميشود که اين لولهي عمودي
به منبع اصلي تامين آب متصل است .آخرين رديف پانلها ،دو
تصوير شماره  :87مسير «نيوركهاي الين» از داخل منطقه «چلسي» نيز
رد ميشود و بدين ترتيب ،مسير پيادهرويي شكل ميگيرد كه ساختمانهاي
متعددي را به هم متصل ميكند.

لولهي آبياري دارد ،زيرا معموال رديفهاي انتهايي بيشتر در
معرض باد و تابش آفتاب قرار ميگيرند .در اين ديوار ،آب اضافي
پانلها در بستري از سنگهاي رودخانهاي كه روي يك لولهي

فصل بهار و تابستان در كنار گلهاي وحشي ديگر با شکوفههاي

فاضالب پي.وي.سي متخلخل که پائين ديوار قرار دارد ،جاري و

زيباي خود جلوهي خاصي به اين ديوار ميدهند .در اين ديوار،

جمعآوري ميشود .در ساير ديوارهاي زنده ،ميتوان آب اضافي را

گياهاني كه داراي ميوههاي خوردني هستند ،مانند توتفرنگي

در يک بستر يا آبرو جمعآوري و دوباره براي آبياري يا مصارف

و زغال اخته ،در قسمتهاي پاييني ديوار کاشته شدهاند تا در

ديگر استفاده كرد.

دسترس کودکان و همچنين پرندگان و سنجابها باشند .بهطور

عملکرد اين ديوار در فصلهاي مختلف با دقت کنترل ميشود و

کلي ،اين ديوار پيشساختهي سبز با رنگها و تغييرات فصلي

مقاومت گياهان در برابر عوامل طبيعي مانند باد ،بارانهاي شديد،

خود تاثير بهسزايي بر محيط اطراف گذاشته است.

برف و يخبندان سنجيده ميشود .تا به حال در اين مركز ،عملکرد

آماده شدن پانلهاي سبز براي نصب ،با گياهان استاندارد حدود

گياهان بسيار خوب بوده است و هيچيك از پانلهاي اين ديوار

 6ماه و با انواع ديگر گياهان 12 ،تا  18ماه زمان ميبرد .اين زمان

نياز به تعويض نداشتهاند .اين سيستم مدوالر طوري طراحي شده

صرف انتخاب ،دستهبندي ،جوانه زدن و كاشت بذرها در پانلهاي

است که جايگزين کردن پانلها در آن بسيار آسان است ،بهطوري

سبز ميشود .بذرها پس از جوانه زدن در گلخانهها بر روي اين

که اگر کارفرما بخواهد عملکرد گونههاي ديگري از گياهان را در

پانلها کاشته ميشوند و بعد از اضافه شدن اليههاي ديگري مانند

اين سيستم آزمايش کند ،بهراحتي ميتوان پانلهاي جديد را

محيط رشد ،به محل نصب منتقل ميشوند .در زمان انتقال پانلها

جايگزين کرد.

بايد دقت كرد آسيبي به گياهان نرسد .اين پانلها تا زمان نصب
بايد بهصورت افقي نگهداري و حمل شوند .حدود  46/5متر مربع

نتيجهگيري

از اين پانلها را ميتوان در مدت يك روز نصب كرد .بايد توجه

پرسشي که در اينجا مطرح ميشود ،اين است که با گسترش

داشت که در اين روش بايد حداقل يک ماه پيش از نصب پانلها،

ن بامها چگونه خواهد بود؟
بامهاي سبز ،گرايش آتي در طراحي اي 

سيستم آبياري قطرهي اتوماتيک آنها نصب و قبل از نصب پانلها

در پاسخ به اين سوال ،به چند نکته اشاره ميکنيم:

فعال شود .از طريق همين سيستم ميتوان كود مايع به پانلها

1)1در طرحهاي آتي ،بحث زيباييشناسي جديتر ميشود و به
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نتيجهگيري

همين دليل ،در پروژههاي بام سبز نيز جنبههاي زيباييشناسي

روند پيدا کردن پيمانکار و طراح مناسب براي بام سبز قابل

اهميت بيشتري پيدا ميكنند .با توجه به افزايش سطح دانش

برنامهريزي و مديريت است.

عموميدر آينده ،طرحها بايد پاسخگوي نيازهاي مطرحشده

4)4در آينده ،نگهداري از بام سبز بهصورت جديتر نسبت به

باشند .بايد در نظر داشت که در آينده ،بهويژه در فضاهاي

امروز پيگيري ميشود و انتظار ميرود با بهکارگيري روشهاي

شهري ،بامهاي سبز فضاهاي بسيار ارزشمندي بهشمار

خالقانه ،نگهداري از بام سبز آسانتر شود .همچنين ،نگهداري

خواهند آمد ،بنابراين بامهاي سبز نه تنها بايد پاسخگوي يک

از گياهان در آينده بهگونهاي است که تاثير مخرب کمتري بر

نياز (اصول زيبايي شناسي و جنبههاي ديداري) باشند ،بلکه

محيط زيست خواهد داشت.

بايد كاربردهاي متعددي داشته باشند.
2)2در آينده ،فضاي بازار بسيار رقابتيتر از امروز ميشود ،بنابراين

ميشود .طراحي بام سبز در آمريکاي شمالي بهسرعت در حال

در اين فضا روشهاي کاربردي و فناوريهاي پيشرفته موفق

تکامل است و بام سبز در اين منطقه از يک عنصر نمايشي و

خواهند بود .به همين دليل ،در آينده روشهاي بام سبز

فانتزي تبديل به يک عنصر ضروري در ساختمانها ميشود .به

کاربرديتر ميشوند و براي اجراي بام سبز از فناوريهاي

همين ترتيب ،با گذشت زمان ،بام سبز در بسياري از کشورها

پيشرفته استفاده ميشود .درست مشابه رايانه که امروزه در

تبديل به عنصري اساسي و حياتي در مسير پيشرفت طراحي

پي پيشرفت فناوري و عرضه گسترده آن ،با قيمت کمتري

پايدار ميشود .اين شرايط ،توجه به آموزش عموم را الزامي

نسبت به گذشته در دسترس عموم قرار ميگيرد ،در آينده

ميسازد تا حرکت به سوي معماري پايدار با سرعت بيشتري

نيز توليدکنندگان و پيمانکاران بام سبز براي اين که در

انجام شود.

محيط رقابتي بازار بتوانند دوام بياورند ،ناچارند که محصوالت
و روشهايشان را با هزينههاي مناسبتري عرضه کنند.
همچنين ،صرفهجويي در انرژيهاي الزم براي سرمايش و
گرمايش ،کاهش سر و صدا ،کاهش آبهاي سطحي و ايجاد
ي توسط دولتها اجباري ميشود و
فضاهاي مطبوع عموم 
روشهاي اجراي بام سبز بايد با اين الزامات هماهنگي داشته
باشند.
3)3در آينده ،فعاليتهاي آموزشي و اقدامات اصالحي در زمينهي
بام سبز افزايش مييابد و همزمان با پيشرفت صنعت بام سبز،
آموزش پيمانکاران بام سبز و وضع قوانين در مورد محصوالت
و روشهاي اجراي آن نيز افزايش مييابد .سازمانهايي
مانند «بام سبز براي شهرهاي سالم» يا «شوراهاي ساختمان
سبز» و همچنين دولت ،دورههاي آموزشي را براي طراحان
و پيمانکاران بام سبز برگزار ميکنند و گواهينامههايي براي
بهبود فعاليتهاي آنها در نظر ميگيرند .در اين شرايط،
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5)5در آينده ،طراحي بام سبز و طراحي پايدار تبديل به يک ضرورت

فهرست نشريات و كتابها

گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  148نشریه با عناوین زير منتشر

 -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

کرده است:

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371

(زمستان )1373

 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371

 -30بازیافت آب – "تصفیه پساب صنایع لبنی" (بهار )1374

 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371

 -31شهر سالم – صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست

 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372

(بهار )1374

 -7مهار آب با آب (بهار )1372

 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374

 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372

 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374

 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372

 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و

 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379

پاکسازی محیط (پائیز )1374

 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز – "تجربیات کشورهای مختلف" (تابستان

 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374

)1372

 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته

 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372

(زمستان )1375

 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372

 -37بهینهسازی آموزش عالی – نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان

 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق

(زمستان )1375

زلزلهخیز (پائیز )1372

 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376

 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372

 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376

 -16انرژی دریاها (زمستان )1372

 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377

 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373

 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377

 -18انرژی باد (بهار )1373

 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378

 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373

 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

)1378

(تابستان )1373

 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

ایران و اسالم (زمستان )1378

 -23شهر سالم – کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379

)1373

 -47فضاهای باز اداری – مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

(تابستان )1373

 -49فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137

و اتصاالت (زمستان )1379
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فهرست نشريات و كتابها
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 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

محیط روشنایی (پاییز )1380

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -53منظر سازی – جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -54منظرسازی – جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

(تابستان )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی "امنیت و تجارت بی سیم"

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

(تابستان )13829

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی (بهار )1383

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

(تابستان )1383

(تابستان )1387

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی (پائیز )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

)1383

 -104بام سبز (پائیز )1387

فهرست نشريات و كتابها

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

معماري" (تابستان )1390

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -130روند خصوصيسازي فرودگاهها در جهان (پاييز )1390

 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388

 -131شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بينالمللي "شهر

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

ورزشي" (پاييز )1390

 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388

 -132معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش اول" (بهار

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)

)1391

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

 -133معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش دوم" (بهار

 -112بندر خشک (پائیز )1388

)1391

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388

 -134معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش سوم"

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

(تابستان)1391

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفاظت كاتديك ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

 -135شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه صنايع دستي (تابستان )1391

 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389

 -136خطاهاي انساني؟ حوادث سازماني! (پاييز )1391

 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389

 -137سير تحول برنامهريزي اقتصاد فضايي (پاييز )1391

 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389

 -138نقش دالر آمريكا در اقتصاد جهاني ،گنجهاي پنهان  30تريليون دالري آسيا

 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز )1389

(زمستان )1391

 -120نانوفناوري در معماري (زمستان )1389

 -139بام سبز گامي بلند در جهت توسعه پايدار (بهار )1392

 -121مديريت حمل بار ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور (زمستان

 -140نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش اول) (تابستان )1392

)1389

 -141نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش دوم) (تابستان )1392

 -122بازار مسافر هوايي بينالمللي ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور

 -142چالش فراروي ايران در عرصهي انرژي :توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و

(زمستان )1389

گاز شيل (پاييز )1392

 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان "معماری همساز

 -143نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش سوم) (زمستان )1392

با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن" (بهار )1390

 -144كشورهاي مستقل همسود -نگاهي به دگرگونيهاي جغرافيايي سياسي/

 -124شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري ،گامي بلند در جهت توسعه پايدار

اقتصادي منطقه (بهار )1393

اقتصاد كشور (بهار )1390

 -145نگاهي به معماري ديجيتال و نقش رباط در ساخت و ساز و معماري (بهار

 -125ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت ،ناتواني ،اختالل و

)1393

معلوليت در بخش زميني فرودگاه (بهار )1390

 -146نظام رگوالتوري ،نظام تنظيم و حفظ منافع و مصالح ملي

 -126نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان "نور روز در

(دولت ،توليدكننده و عرضهكننده ،مصرفكننده) (تابستان )1393

معماري" (تابستان )1390

 -147بام سبز در طراحي منظر پايدار ،بخش اول (پاييز )1393

 -127شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و

 -148بام سبز در طراحي منظر پايدار ،بخش دوم (پاييز )1393

فرصتهاي ايران (تابستان )1390
 -128توسعه صنايع نوين ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور "شهر

نشریههاي تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي

فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين" (تابستان )1390

رهشهر

 -129نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان "انرژي باد در

 -1بازارچه صنايع دستي در كوهپايههاي شمال تهران (بخش شهر سالم) تير
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فهرست نشريات و كتابها

ماه1374

 HSE -10در سفر()1385

 -2بهينهسازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ (دي ماه )1373

 -11با گياهان آب را تصفيه كنيم

 -3بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دي ماه )1373

 -12نانوفناوري براي همه ()1387

 -4پارك انرژيهاي نو (بخش شهر سالم) ـ (شهريور ماه )1373

 -13درختان در منظر شهري ()1389

 -5استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم)

 -14آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389

(ارديبهشت ماه )1373

 -15كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009

 -6سازماندهي كاركردهاي بهينهي نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)

 -16ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن )1390( 21

اسفند ماه 1372

 -17منظرسازي پايدار براي همه (پاييز)1390

 -7شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -18مواد هوشمند و فناورينانو (كاربرد در معماري و طراحي داخلي) ()1390

 -8پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة  20شهرداري

 -19ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان ()1391

تهران (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -20ترجمه هفت قانون طراحی شهری پایدار ،راهبردهای طراحی برای دنیای

 -9پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول "شهرسازي" و "شهر سالم"

پُست-کربُن ()1392

در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ آبان ماه 1372

 -21طراحي ،برنامهريزي و ساخت هتلها ()1393

 -10اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) زمستان 1372

 -22شكل ،اندازه و رنگ درختان در طراحي منظر ()1393

 -11تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)

 -23ساختمان پايدار ،اجراي سيستمهاي ساختمان ()1393

بهار 1373
 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي

كتابهاي زير نيز توسط گروه بينا لمللي رهشهر در دست چاپ

(بخش عمران آب) زمستان 1372

است:

 -13حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) زمستان 1372

 -1برنامهريزي شهري در اقليمهاي گرمسير
 -2گذشته و حال يك شاهكار معماري

ضمنا کتابهاي زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده
است:
 -1بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو
و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)
 -2صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)
 -3ترجمه كتاب "سازه پاركينگهاي طبقاتي" ()1372
 -4ترجمه كتاب "سازههاي آبي" ()1373
 -5تدوين كتاب "خودآموز اتوكد )1373( "12
 -6ترجمه كتاب "برنامهريزي و طراحي هتل" در سال  76توسط سازمان برنامه و
بودجه چاپ و توزيع شد.
 -7تدوين كتاب راهنماي برنامهنويسي سه بعدي )1382( OpenGL
 -8ترجمه كتاب "تنظيم شرائط محيطي"
 -9ترجمه كتاب "چگونه هواي پاكيزه بكاريم"
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 -3آب شيرين کن و تصفيه آب پيشرفته

