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 چکیده
 بهمنظور ارزیابی اثرگذاری احتمالی آن بر محیط،بررسیهای زیستمحیطی و خرد اقلیمی انواع بامهای سبز در مناطق خشک ایران
 در همین زمینه پژوهشی در یکی از مناطق مسکونی شهر یزد. پیش از توسعه و گسترش آنها الزم به نظر میرسد،پیرامون و شهروندان
، شبیهسازی نرم افزاری منطقۀ مورد بررسی در زمان و مکان همسان، در این بررسی. انجام شد6939 با استفاده از دادههای اقلیمی سال
 خروجیهای این مدل نشان داد که. بام سبز گسترده و بام بدون پوشش گیاهی با مدل انویمت صورت گرفت،شامل بام سبز فشرده
 رطوبت نسبی و همچنین شاخص آسایش دمایی مورد بررسی در بامهای سبز شبیهسازیشده در مقایسه با بام بدون پوشش،تأثیر دما
 همچنین هر سه سایت شبیهسازیشده در محدودۀ تنش گرمای بسیار شدید قرار. ناچیز و شایانتوجه نبود،گیاهی در بازۀ گرم سال
.داشتند
. مناطق خشک، مدل، بام سبز، آسایش دمایی:واژههایکلیدی
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ABSTRACT
Environmental and microclimate studies of various green roof types in arid areas of Iran should be carefully studied
in order to assess their potential effects on the surrounding environment and the citizens, before the development and
expansion of them. By the same token, a research was performed in one of the residential areas of the Yazd city by
using climate data of 2014. In this study, the software simulation on the research area at the same time and place was
done, including: intensive green roof, extensive green roof and roof without vegetation with ENVI-met model. The
outputs of this model indicated that the effects of temperature, relative humidity and thermal comfort index in the
simulated green roofs have been negligible and inconsiderable in comparison with the roof without vegetation in the
hot period of the year. Also the three simulated sites were in the extreme heat tension range.
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مقدمه 
ساخت و نگهداری بامهای سبز به دليل سودمندیهای
زیستمحيطی متنوع و فراوان ،مانند کاهش اثرگذاری
جزایر گرمایی ( ،)Bass & Baskaran, 2003ایجاد
زیستگاه مناسب برای تنوع زیستی ( Brenneisen,
 ،)2006مدیریت پسابهای شهری ( Berndtsson,
 ،)2010تضعيف آلودگی صوتی ( & Van Renterghem
 )Botteldooren, 2009و بهبود کيفيت آبوهوا
( )Vijayaraghavan et al., 2012در حال گسترش
است .بررسیهای چندی نشان میدهند یکی از
سودمندیهای بامهای سبز ،کاهش دمای محيط و
بهبود وضعيت زیستمحيطی و آسایش دمایی افراد
بهویژه در دورههای گرم سال است ( Tengfang et al.,
.)2012; Bozonnet et al., 2011; Boixo et al., 2012
یکی از پدیدههای ناشی از تغيير اقليم و گسترش
زندگی شهری ،جزایر گرمایی است که در نتيجۀ آن
یک شهر یا بخشهایی از آن نسبت به نواحی پيرامونی
خود دمای باالتری دارد (.)Santamouris, 2001
بهطورکلی محيطهای درونشهری بين  9/1تا 7/1
درجۀ سلسيوس گرمتر از فضاهای اطراف شهر هستند
و پيشبينیها نشان میدهد این مسئله بهطور ميانگين
منجر به افزایش  5درجۀ سلسيوس در هر دهه خواهد
شد ( .)Voogt, 2002جزایر گرمایی و پدیدة گرمایش
زمين باعث چالشهای زیستمحيطی ،تضعيف آسایش
دمایی و افزایش مصرف انرژی الکتریکی بهمنظور
خنکسازی محيط توسط انسان شده است
(.)Asimakopoulos et al., 2012
گزارشهای چندی نشاندهندة پوششهای گياهی
بهواسطۀ سایهاندازی ،افزایش بازتابش سطوح ،تبخير و
تعرق و اصالح الگوی باد ،باعث خنک کردن خرد اقليم
میشوند ( Oke 1989; McPherson 1994 & Taha,
 .)1997یکی از عاملهایی که امروزه در بررسی و
محاسبۀ تأثير پوشش گياهی بر کميت و کيفيت
زندگی افرادِ ساکن و حاضر در زیستمحيطهای
مختلف بسيار اهميت دارد آسایش دمایی افراد است.
دمای هوا ،رطوبت نسبی ،جابهجایی هوا و ميانگين
دمای تابشی از مهمترین عاملهای خرد اقليمیاند که

آسایش دمایی را کنترل میکنند (
 .)Gillespie, 1995بررسیهای مختلف گویای این
است که بهطور عمده و مثبت این عاملها تحت تأثير
پوشش گياهی قرار دارند.
بهطورکلی بامهای سبز شامل دو نوع گسترده
( )Extensiveو فشرده ( )Intensiveهستند .بامهای
سبز گسترده عمق کشت کمتری نسبت به نوع فشرده
آن دارند و ازنظر هزینههای نصب و نگهداری مقرون
بهصرفهتر هستند .همچنين به دليل سودمندی و
برتریهای دیگر آن ،ساخت و نگهداری بامهای سبز
گسترده بيشتر توصيه میشود (.)Li & Yeung, 2014
برخی گزارشها نشان میدهد در اقليمهای خشک،
گياهان در بام سبز با سامانههای فشرده و عميقتر به
دليل ظرفيت نگهداری آب بيشتر و افزایش دورة
مرطوب بودن خاک پس از بارندگی و رطوبت ،عملکرد
بهتری نشان میدهند ( Razzaghmanesh et al.,
.)2014
در زمينۀ تأثير بام سبز بر بهبود آسایش دمایی
افراد نيز بررسیهایی در سطح جهان انجام شده است.
یکی از تحقيقات نشان میدهد که بامهای سبز ،تأثير
خنکسازی گستردهای بر فضاهای بسته و تنگ شهری
دارند ( .)Alexandri & Jones, 2008همچنين بام سبز
باعث بهبود آسایش درون و اطراف ساختمانها شده و
اثرگذاری جزایر گرمایی را کاهش میدهد ( Kolokotsa
 .)et al., 2013; Santamouris, 2012در پژوهشی
دیگر گزارش شده است بامهای سبز در شرایط اقليمی
اروپا ،منجر به بهبود محيطهای شهری و کاهش تأثير
جزایر گرمایی میشوند (.)Kolokotsa et al., 2013
بيشتر بررسیهای مربوط به بام سبز در اقليمهای
معتدل اروپایی و آمریکای شمالی انجام شده و استقرار
پایدار و تأثيرگذار بام سبز در اقليمهایی با تابستانهای
گرم و خشک کمتر بررسی شده است و به نظر میرسد
استقرار بام سبز در این مناطق دشوارتر باشد
( .)Williams et al., 2010a & bبرخی گزارشها نشان
میدهد در مناطق گرم و خشک ،مشروط به آبياری
کافی ،پوششهای گياهی باعث بهبود چشمگير
آسایش دمایی میشوند ( ;Pearlmutter et al., 2009
& Brown
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 .)Shashua-Bar et al., 2011با توجه به محدودیتهای
شدید اقليمی در مناطق خشک مانند کمبود آب ،باال
بودن دمای هوا و تشعشع خورشيدی ،وزش بادهای
ممتد ،نوسانهای شدید دمای شب و روز و رطوبت
پایين ،این پرسش مطرح میشود که بهمنظور تأمين
آسایش دمایی و شرایط زیستمحيطی مطلوب ،چه نوعی
از سامانۀ بام سبز یعنی فشرده ،گسترده و یا حدواسط
برای این مناطق شایان توصيه و برتر است؟
هدف از انجام این پژوهش ،شبيهسازی و مقایسۀ
تأثير زیستمحيطی انواع بام سبز ،بهویژه از منظر
خنکسازی محيط و بهبود آسایش دمایی افراد در
نتيجه استفاده از سامانههای گسترده و فشرده در
مناطق خشک ایران است .در این تحقيق شهر یزد به
دليل داشتن ویژگیهای یک شهر خشک و کویری با
جمعيت و گسترش شهری به نسبت شایانتوجه در
حالی انتخاب شد که خنکسازی محيطهای مسکونی
در دورههای گرم سال و تأمين آسایش دمایی مطلوب
افراد در آن اهميت بسزایی دارد.
موادوروشها 

منطقۀ مورد بررسی

این تحقيق روی شماری از بامهای یک منطقۀ
مسکونی در شهر یزد ،حدفاصل خيابان عدالت و خيابان
شهيد قندی با گسترة تقریبی حدود  1555مترمربع
انجام شد (شکل  .)5علت انتخاب این محدودة مسکونی،
سبک معماری جدید این ساختمانها با قابليت احداث
بام سبز روی آن ،همسانی بناها ،ارتفاع به نسبت یکسان
( 1-8متر) و تراکم جمعيتی مناسب آن بود .شهر یزد به
ترتيب با طول جغرافيایی  17درجه و  54دقيقه و عرض
جغرافيایی  95درجه و  19دقيقه در ارتفاع 5694
متری از سطح دریا قرارگرفته است .ميانگين بارش
ساالنۀ این شهر برابر با  559ميلیمتر در سال گزارش
شده است .بيشينه و کمينۀ دمای مطلق و ميانگين آن
به ترتيب  -63 ،71/1و  61/1درجۀ سلسيوس است
( .)Azarakhshi et al., 2013آبوهوای استان یزد به
علت قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی ،دارای
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سازیشده برای بام سبز،
شکل  .5منطقۀ مسکونی شبيه 
حدفاصل خيابان عدالت و خيابان شهيد قندی یزد
Figure 1. Simulated residential area for green roof,
between Edalat and Ghandi Shahid Street in Yazd

شبیهسازیها

بهمنظور شبيهسازی اثرگذاری زیستمحيطی و تعيين
آسایش دمایی افراد در بامهای سبز گسترده و فشرده،
از نرمافزار انویمت 5استفاده شد .انویمت یک مدل
سهبعدی است که بهمنظور شبيهسازی برهمکنشهای
بين سطح ،گياه و هوا در محيط شهری و با دقت -5
 5/1متر در فضا و  55ثانيه در زمان طراحی شده
است .فضای معمول برای کاربرد و استفاده این مدل
اقليم شهری ،معماری ،طراحی ساختمان و طراحی
محيط است .این مدل رایانهای شامل چندین نرمافزار
ویرایشی و ابزار تجسم نگارهای (گرافيکی) برای خروجی و
نتایج مدل است ( .)Bruse, 2012در این مدل ،پوشش
گياهی نه تنها از منظر یک بازدارندة متخلخل در مسير
باد و تابش خورشيدی ،بلکه بهعنوان جسمی زنده که
فرآیندهای فيزیولوژیکی تبخير و تعرق و نورساخت
(فتوسنتز) دارد در نظر گرفته شده است .انواع مختلف
پوشش گياهی با ویژگیهای خاص در این مدل قابل
استفاده است .این مدل یک پایگاه داده برای گياهان دارد
که قابل گسترش بوده و امکان اضافه کردن گياهان جدید
با ویژگیهای خاص در آن وجود دارد ( Ali-Toudert,
.)2005

تابستانهای گرم و طوالنی و خشک است.
1. ENIVI-met Software
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سازیشده در منطقۀ مسکونی حدفاصل خيابان عدالت و خيابان شهيد قندی یزد با مدل انویمت
شکل  .6نمونۀ بام سبز شبيه 
Figure 2. Sample for simulated green roof in residential area, between Edalat and Ghandi Shahid Street in Yazd with
ENVI-met model.

در این تحقيق ،ویژگیها و اطالعات مربوط به
گياهان مورد استفاده در انواع بامهای سبز گسترده و
فشرده مانند شاخص سطح برگ ،عمق نفوذ ریشه،
ارتفاع و تراکم گياه و غيره برای شبيهسازی تأثير
هرکدام ،به پایگاه دادههای گياهی در مدل انویمت
وارد شد .در این بررسی سه سطح شبيهسازی در نظر
گرفته شد:
 .5شبيهسازی سطح بامها بهصورت بام سبز گسترده
 .6شبيهسازی سطح بامها بهصورت بام سبز فشرده
 .9شبيهسازی سطح بامها بدون حضور هيچ گياهی
در شبيهسازی بام سبز گسترده ،گياهان علفی و
بوتهای با تنوع سه نوع گياه شامل زرشک ،شيرخشت و
رزماری بهعنوان ورودی مدل استفاده شدند .در
شبيهسازی بام سبز فشرده نيز افزون بر گياهان علفی،
سه نوع درخت به همراه پرچين به نسبت فشرده
شامل اقاقيا ،توت زینتی و سرو به مدل وارد شدند .در
هر دو نوع بام سبز نزدیک به  85درصد بامها با
گياهان انتخابی شبيهسازی شدند .ازآنجاییکه یزد یک
شهر خشک و کویری به شمار میآید و منابع آبی
اندکی در اختيار دارد ،در گزینش گياهان مورد
استفاده در بام سبز ،در این بررسی ،از گونههای گياهی
مقاوم به خشکی بهعنوان دادههای ورودی در مدل
استفاده شد.

همچنين در هر پایگاه شبيهسازی ،شش ایستگاه
بهمنظور تجزیهوتحليل دادهها انتخاب شد که چهار
ایستگاه درون فضای بام سبز و دو ایستگاه در فضای
خارج از بامهای سبز و در محوطۀ حياط واحدهای
مسکونی بهمنظور مقایسۀ تأثير زیستمحيطی دو نوع
بام سبز بر محيطهای پيرامونی انتخاب شدند .برای
محاسبۀ آسایش دمایی از شاخص متوسط نظرسنجی
بينیشده ( 5)PMVاستفاده شد که از رایجترین
پيش 
شاخصهای آسایش دمایی است که در محيط بيرون
استفاده میشوند و بر مبنای موازنۀ دمایی بدن انسان
طراحی شده است (جدول .)5
دادههای ورودی به مدل

دادههای مورد نياز بهعنوان ورودی در مدل انویمت
در جدول زیر ارائه شده است (جدول  .)6دادههای
گياهی بر پایۀ ویژگیهای گونههای مورد استفاده در
سامانههای بام سبز گسترده و فشرده به مدل وارد
شدند ،دادههای هواشناسی با استفاده از آمار درازمدت
هواشناسی شهر یزد در مدل استفاده شدند و دادههای
خاک و ساختمان با مراجعه به منابع مربوط به خاک و
مصالح مورد استفاده در ساختمانهای منطقۀ مورد
بررسی به مدل وارد شدند.
1. Predicted Mean Vote
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جدول  .5مقادیر آستانۀ شاخص  PMVدر درج ههای مختلف حساسيت انسان
Table 1. The threshold amounts of PMV index in different degrees of human sensitivity
PMV

Thermal sensitivity
Very cold

Grade of physiological stress
Extreme cold stress

Cold

Strong cold stress

Cool

Moderate cold stress

Slightly cool

Slight cold stress

Comfortable

No thermal stress

Slightly warm

Slight heat stress

Warm

Moderate heat stress

Hot

Strong heat stress

Very hot

Extreme heat stress

-3.5
-2.5
-1.5
-0.5
0.5
1.5
2.5
3.5

جدول  .6دادههای هواشناسی ،خاک ،گياه و ساختمان بهعنوان ورودی در مدل انویمت
Table 2. Meteorological, soil, plant and building data as inputs in ENVI-met Model
Stomatal resistance

Measured and collected parameters
Relative humidity
Wind velocity
Plant height
Leaf area index
Soli humidity
Soil texture
(Walls) U-Value
(Roofs) U-Value

نتایجوبحث 
در بين خروجیهای مدل انویمت ،سه عامل دما،
رطوبت نسبی و  PMVدر بررسی اثرگذاری
زیستمحيطی بامهای سبز مورد نظر انتخاب شدند.
اگرچه شبيهسازی در ساعتهای  1-58انجام شد اما
ساعتهای مورد ارزیابی در این تحقيق 56-51 ،بود
زیرا در دورههای گرم سال ،در طی این ساعتها
بيشترین تنش گرمایی بر انسان وارد میشود .نمونهای
از خروجی دما در بخش لئوناردوی مدل انویمت در
شکل  9نمایش داده شده است.
خروجیهای مربوط به دما در مدل انویمت نشان
ساعتهای

میدهد که در هر سه شبيهسازی ،دما از
 56تا  51روند افزایشی داشته است .این روند به
ترتيب شامل بام سبز فشرده ،بام سبز گسترده و بام
بدون پوشش گياهی بود (شکل  .)7اگرچه ازنظر آماری
این تغييرپذیریها معنیدار نيستند اما همين تفاوت
دمایی اندک ممکن است در شاخصهای آسایش
دمایی مؤثر باشد.
مقایسۀ دما بين ایستگاههای در نظر گرفته شده
سازیشده با ایستگاههای
درون محدودة بامهای شبيه 

Air temperature
Plant type
Soil temperature
Indoor temperature

Input data
Meteorological data
Plant data
Soil data
Building data

خارج از این محدوده که در فضای بين ساختمانها
قرار داشتند ،نشان داد که در هر سه شبيهسازی،
دمای روی بامها کمتر از فضای بين ساختمانها بود.
در این ميان بيشترین اختالف بين محدودة روی بام
با فضای بين ساختمانها در بام سبز فشرده (5/87
درجۀ سلسيوس) دیده شد (شکل .)1
پوشش گياهی بهویژه درختان از راه ایجاد سایه
میتوانند بر خرد اقليم تأثيرگذار باشند .پوشش گياهی،
تشعشعهای خورشيدی ورودی به سطح زمين را دریافت
میکند و باعث توليد سایه در محيط اطراف خود
میشود .بهاینترتيب منجر به کاهش دمای هوا ،دمای
سطحی و همچنين گرمای ساختمانها و دیگر سازهها
خواهد شد ( .)Shahidan et al., 2010همچنين تبخير و
تعرق ناشی از پوشش گياهی و سطح خاک باعث میشود
انرژی گرمایی اوليه که در نتيجه جذب تشعشعهای
خورشيدی توسط گياه توليدشده بود به گرمایی با سطوح
انرژی پایينتر تبدیل شده و در نهایت باعث خنک شدن
محيط میشود ( .)Specht & Specht, 2002خروجیهای
این مدل بهویژه در مورد بام سبز فشرده نيز اگرچه به
ميزان بسيار اندک ،این یافتهها را تأیيد میکنند.
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 توزیع دمای پایگاه شبيهسازیشده بهصورت بام سبز گسترده در محوطۀ مسکونی عدالت در بخش لئوناردوی مدل انویمت.9 شکل
Figure 3. Temperature distribution of simulated site as extensive green roof in Edalat residential area in Leonardo
section of ENVI-met

سازیشده در محوطۀ مسکونی عدالت
  دمای ایستگاههای انتخابی سه نوع بام شبيه.7شکل
Figure 4. Temperature of selected stations of three simulated roofs in Edalat residential area

سازیشده در محوطۀ مسکونی عدالت
  دمای ایستگاههای بين بامها و بين ساختمانها در سه نوع بام شبيه.1شکل
Figure 5. Temperature of the stations among roofs and buildings in three simulated roofs in Edalat residential area
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سازیشده در محوطۀ مسکونی عدالت
شکل  .1رطوبت نسبی ایستگاههای انتخابی سه نوع بام شبيه 
Figure 6. Relative humidity of selected stations in three simulated roofs in Edalat residential area

سازیشده در محوطۀ مسکونی عدالت
شکل .4رطوبت نسبی ایستگاههای بين بامها و بين ساختمانها در سه نوع بام شبيه 
Figure 7. Relative humidity of the stations among roofs and buildings in three simulated roofs in Edalat residential area

خروجی رطوبت نسبی در ساعتهای مورد بررسی
در مدل انویمت نشان داد که از ساعت  56تا 51
ميزان رطوبت نسبی کاهش داشته است .بيشترین و
کمترین ميزان رطوبت نسبی به ترتيب مربوط به بام
سبز فشرده و بام بدون پوشش گياهی بود (شکل .)1
مقایسۀ رطوبت نسبی بين ایستگاههای درون محدودة
سازیشده با ایستگاههای خارج از این
بامهای شبيه 
محدوده که در فضای بين ساختمانها قرار داشتند،
نشان داد که بهرغم معنیدار نبودن اختالف بين آنها
ازنظر آماری ،فضای بين ساختمانها رطوبت نسبی

کمتری در مقایسه با روی بامها داشت .همچنين
بيشترین اختالف رطوبت نسبی بين محدودة روی بام
با فضای بين ساختمانها در بام سبز فشرده مشاهده
شد (شکل .)4
بررسیهای چندی نشان میدهد پوششهای
گياهی از یکسو به دليل فرآیند تبخير و تعرق و از
سوی دیگر به جهت تأثير در کاهش دما میتوانند
منجر به افزایش ميزان رطوبت نسبی محيط پيرامون
خود شوند .رطوبت نسبی تحت تأثير ميزان دمای
محيط است بهگونهای که با کاهش دما ،کاهش در
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فشار بخار هوا و در نتيجه افزایش نرخ تبخير و تعرق
گياهان و به دنبال آن افزایش رطوبت نسبی محيط را
خواهيم داشت ( Bauerle et al., 2009; Will et al.,
 .)2013در این مورد نيز بهرغم تغيير اندک رطوبت
سازیشده ،ترتيب تغيير
نسبی در سه پایگاه شبيه 
کاهشی رطوبت نسبی شامل بام سبز فشرده ،بام سبز
گسترده و بام بدون پوشش گياهی بود.
بينیشده ()PMV
شاخص متوسط نظرسنجی پيش 
بهدستآمده در بخش لئوناردوی مدل انویمت بر پایۀ

جدول  6نشان داد که در ساعتهای مورد ارزیابی و در
سازیشده ،آسایش دمایی افراد
همۀ پایگاههای شبيه 
در محدودة تنش گرمای بسيار شدید قرار داشتند.
کمترین و بيشترین ميزان  PMVبهترتيب مربوط به
بام سبز فشرده و بام بدون پوشش گياهی بود.
همچنين در هر سه شبيهسازی ،روی بامها در مقایسه
با فضای بين ساختمانها به دليل شاخص آسایش
دمایی پایينتر تنش گرمایی کمتری را نشان دادند
(شکل .)8

سازیشده در محوطۀ مسکونی عدالت
شکل  PMV .8ایستگاههای بين بامها و بين ساختمانها در سه نوع بام شبيه 
Figure 8. PMV among roofs and buildings in three simulated roofs in Edalat residential area

بررسیهای مختلف درزمينۀ آسایش دمایی انسان در
مناطق گرم و یا دورههای گرم سال نشان میدهد که
فضاها و امکان با پوشش گياهی بيشتر ،مانند بوستانها و
باغهای شهری در مقایسه با امکان بدون این پوششها یا

با پوشش گياهی اندک در وضعيت آسایش دمایی
مطلوبتری قرار دارند .اگرچه در همۀ شبيهسازیها تنش
گرمایی یکسانی وجود داشت اما تفاوت ميزان این تنش
بر پایۀ شاخص آسایش دمایی  PMVنشاندهندة وضعيت
بهتر آسایش دمایی در شبيهسازیهای بام سبز فشرده و
گسترده در مقایسه با شبيهسازی بدون پوشش گياهی
بود .بنابراین نتایج بهدستآمده در این بخش از تحقيق با
بررسیهای همسان در این زمينه همخوانی داشت
( ;Ali-Toudert, 2005; Johansson, 2006
.)Spangenberg et al., 2008
برخی تحقيقات گزارش میدهند که بامهای سبز

باعث بهبود آسایش دمایی و تخفيف تأثير جزایر
گرمایی در شهرها میشوند ( ;Kolokotsa et al., 2013
.Santamouris, et al., 2012; Alexandri & Jones,
 .)2008در این شبيهسازیها اگرچه در مورد تأثير دما،
رطوبت نسبی و همچنين شاخص آسایش دمایی ،بام
سبز فشرده و گسترده وضعيت بهتری در مقایسه با بام
پذیریها

بدون پوشش گياهی داشتند اما این تغيير
ازنظر آماری معنیدار نبود و ازنظر محدودة تنش
گرمایی نيز یکسان بودند .بنابراین در این شبيهسازی،
تأثير بام سبز چه در نوع فشرده و چه در نوع گستردة
آن تغيير شایانتوجه و اثرگذاری در محيطزیست و
آسایش دمایی پيرامون آن نداشت .همانطور که در
مقدمه بيان شد ،اغلب پژوهشهای مربوط به بام سبز
در مناطق معتدل جهان انجام شده است و بررسیهای
اندکِ مربوط به مناطق نيمهخشک نيز در شهرها و
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محيطهایی صورت گرفته است که ميزان بارندگی و
اقليم آن در وضعيت مطلوبتری از شهر کویری یزد
قرار داشتهاند ( Razzaghmanesh et al., 2014
 .)Pearlmutter et al., 2009در این بررسی شاید بتوان
تأثيرگذار نبودن انواع بامهای سبز بر محيطزیست
سازیشده در شهر یزد را
پيرامون مناطق مسکونی شبيه 
به اقليم سخت و کویری این شهر نسبت داد .دمای بسيار
باال در دورههای گرم سال بهویژه در ساعتهای مورد
بررسی ،خشکی هوا ،تابش باالی خورشيدی و بارندگی
بسيار اندک از عاملهای مهم دخيل در آسایش دمایی
هستند که همه در شهر یزد در وضعيت نامساعدی
قرار دارند .اگرچه بنا بر بررسیهای فراوان ،پوشش
گياهی تأثير مثبتی بر آسایش دمایی افراد دارد
()Potcher et al., 2006; Hunter Block et al., 2012
اما این اثربخشی تا حد بسياری تابع اقليم محيط مورد
بررسی است ( .)Shashua-Bar et al., 2011یک
تحقيق در آمریکا نشان داد که با پوشش  15درصدی
فضای شهری با بامهای سبز تنها کاهش حدود 5/88
درجۀ سلسيوس در دمای هوا را خواهيم داشت
( .)Rosenzweig et al., 2006با توجه به اینکه در این
شبيهسازیها از یک مدل قوی سهبعدی (انویمت)
استفاده شده است و حدود  85درصد پوشش گياهی
در بام های سبز به مدل وارد شدند و همچنين دیگر
دادهها و شرایط ورودی به مدل در همۀ شبيهسازیها
بهطورکلی یکسان بود ،بنابراین شاید بتوان گفت تأثير
زیستمحيطی و زیستاقليمی بام سبز بهویژه در
اقليمهای خشک مانند شهر یزد محدود و اندک است
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بهطوریکه اختالف دمایی بين بام سبز فشرده و
بام بدون پوشش گياهی حدود  5/94درجه سلسيوس
بود.
نتیجهگیری کلی

خروجیهای مدل انویمت و یافتههای ناشی از این
شبيهسازیها نشان میدهد که وجود بام سبز چه
بهصورت فشرده و چه گسترده تأثير شایانتوجهی بر
زیست اقليم و آسایش دمایی افراد در دورههای گرم
سال در شهر یزد ندارد .بهظاهر عاملهای نامساعد
اقليمی بهویژه دمای باال ،خشکی هوا و بارندگی ناچيز
در این شهر ،تأثير بام سبز را بر عاملهای اقليمی و
زیستمحيطی کاهش میدهد .این شرایط نامساعد
باعث شده است که دما در دورههای گرم سال به
حدی باال رود که افزایش نسبی در پوشش گياهی و به
دنبال آن کاهش شاخص آسایش دمایی حتی تا حدود
یک واحد ،تأثير چندانی بر بهبود وضعيت
زیستاقليمی منطقه مورد بررسی نداشته باشد.
بنابراین در توسعۀ بام سبز در مناطق خشک ایران،
تحقيقات علمی و نياز محور به شکل دادهبرداریهای
ميدانی در کنار استفاده از مدلهای همانندساز ،پيش
از گسترش تقليدگرایانه بسيار ضروری است .همچنين
در این مناطق تأمين آب ازنظر کمی و کيفی ،استفاده
از گياهان بومی و غيربومی مقاوم به خشکی و شوری،
بهکارگيری فنّاوریهای بهروز در طراحی و اجرای
سامانههای بام سبز با تأکيد در به کمينه رساندن
مصرف آب توصيه میشود.
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