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بهنام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را بهعهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بهموجب ی صد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مورخ  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مورخ  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوی استاندارد در حوزهاا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحب نظکران مراکک و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار است ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیر دولتی حاص مکیشکود .پکی نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناکا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب بهعنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقهمند و ذ صح نی با رعایت ضوابط تعیی شکده تهیکه مکیکننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،بهعنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکیشکود  .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی میشوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی انکدازهشناسکی قکانونی ) 3(OIMLاسکت و بکهعنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت میکند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شکرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا
کشور ،از آخری پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سحمت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظکات زیسکت محیطکی و اقتصکاد  ،اجکرا بعضکی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان میتواند بهمنظور حفظ بازاراا بی المللی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و درجه-
بند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خکدمات سکازماناکا و مؤسسکات فعکا در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدور گواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاهاکا و
مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازماناا و مؤسسات را بر اساس ضوابط
نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آناا اعطا و بر عملکرد
آناا نظارت میکند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیی عیار فلک ات گکرانبهکا و
انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیشگفتار
استاندارد «سامانهاا بام گیاای(بام سب )-تعیی باراا مرده و باراا زنده – آیی کار» که پی نوی آن
در کمیسیوناا مربو توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی شده است و در چهارصد و پنجاه-
می اجحس کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده اا ساختمانی مورخ 1329/2/93مورد
تصویب قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماده  3قانون اصح قوانی و مقررات موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331بهعنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارایه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدید نظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته بهشر زیر است:
ASTM E2397: 2011, Standard Practice for Determination of Dead Loads and Live Loads
Associated with Vegetative (Green) Roof Systems
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هدف و دامنه کاربرد
روش اجرایی استاندارد شده برا پی بینی وزن سامانه در ی

 8-8اد از تدوی ای استاندارد تعیی ی
سامانه بام گیاای (بام سب ) میباشد.
 1-8ای استاندارد برا باراا حاص از سامانهاا بام گیاای (بام سب ) کاربرد دارد .مولفهاایی که بهطور
معمو در سامانهاا بام گیاای (بام سب ) با آناا مواجه میشویم به شر زیر است:
غشااا ،1مولفهاا صفحه پحستیکی غیرجاذب ،9الیهاا فل  ،3بافتهاا ،2الیهاا زهک ژئوکامپوزیت،3
الیهاا تقویتی مصنوعی ،6صفحات پوششی/جبرانی ،3مواد عای  ،3محیطاا کشت ،2واسطهاا زهکشی
دانها  ،19گیااان.11
 9-8ای استاندارد وزن سامانه بام گیاای (بام سب ) را تحت دو نوع شرایط بررسی میکند:
 8-9-8وزن سامانه در شرایط زهکشی بعد از پایان اضافه شدن آب جدید توسط باران یا آبیار ( .ای وزن
شام وزن آب نگهداشته شده 19و وزن آب گرفتهشده 13است).
 1-9-8وزن سامانه وقتیکه باران یا آبیار بهصورت فعا ادامه دارد و الیه زهکشی کامحً پر از آب است.
يادآوري -شرایط بند 1-3-1به بار مرده سامانه بام گیاای (بام سب ) توجه دارد .تفاوت وزن بی شرایط بند 1-3-1و 9-3-1
که با وزن آب در حا گیار در الیه زهک

تقریب زده میشود ،بهعنوان بار زنده در نظر گرفته میشود.

 4-8ای استاندارد در مورد باراا نقطها یا خطی وابسته به عناصر معمار که مولفهاا ضرور ی
سامانه بام گیاای (بام سب ) معی بهشمار نمیروند کاربرد ندارد .ای عناصر معمار میتواند شام پیاده رو،
دیواراا ،بنایی و از ای قبی باشد.
 5-8ای استاندارد برا باراا زنده مربو به فعالیتاا ساختمانی کاربرد ندارد.
 6-8ای استاندارد برا باراا زنده مربو به بر یا باد کاربرد ندارد.
 7-8مقادیر بیان شده در واحداا  SIبهعنوان واحداا استاندارد در نظر گرفته میشوند .مقادیر بیان شده
در پرانت اا تبدی اا ریاضی به واحداا اینچ-پوند میباشند که تنها برا اطحع بیان شدهاند و بهعنوان
استاندارد در نظر گرفته نمیشوند.

1-Membranes
2-Non-absorptive plastic sheet
3-Metallic layers
4-Fabrics
5-Geocomposite drain layers
6-Synthetic reinforcing layers
7-Cover/Recover boards
8-Insulation materials
9-Growth media
10-Granular drainage media
11-Plant materials
12-Retained water
13-Captured water

1

 1–8ای استاندارد برا تعیی مشخصهاا قابلیت عملکرد 1سامانهاا بام گیاای (بام سب ) نسبت به بار
مرده و بار آب گیرا ک سامانه ،کاربرد دارد.
يادآوري  -8تعیی ای مشخصهاا قابلیت عملکرد سامانه-اا بام گیاای (بام سب ) ،اطحعاتی را فراام میآورد که ارزیابی
جنبهاا مهندسی مربوطه به ای امکانات را تسهی میکند .چنی جنبهاایی میتواند شام ال امات طراحی سازه ،مهندسی
مکانی و ال امات طراحی حرارتی و ال امات ایمنی حری و حیات باشد.
يادآوري  -1تعیی ای مشخصهاا قابلیت عملکرد سامانهاا
قابلیت عملکرد ی

بام گیاای (بام سب ) اطحعاتی فراام میکند که ارزیابی

سامانه بام گیاای (بام سب ) را نسبت به سایر سامانهاا تسهی میکند.

هشدار -در ای استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است .درصورت وجود چنی موارد  ،مسئولیت برقرار
شرایط ایمنی و سحمتی مناسب و اجرا آن بر عهده کاربر ای استاندارد است.

1

مراجع الزامی

مدارک ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بهای ترتیب آن مقررات ج یی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود .در صورتیکه به مدرکی با ذکر
تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدید نظراا بعد آن مورد نظر ای استاندارد ملی ایران
نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده شده است ،امواره آخری تجدید نظر
و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد ال امی است:
2-1 ASTM E11, Specification forWovenWire Test Sieve Cloth and Test Sieves.
2-2 ASTM E631, Terminology of Building Constructions.
2-3 ASTM E2114, Terminology for Sustainability Relative to the Performance of Buildings.
2-4 ASTM E2396, Test Method for Saturated Water Permeability of Granular Drainage
Media [Falling-Head Method] for Green Roof Systems.
2-5 ASTM E2398, Test Method forWater Capture and Media Retention of Geocomposite
Drain Layers for Green Roof Systems.
2-6 ASTM E2399, Test Method for Maximum Media Density for Dead Load Analysis of
Green Roof Systems.
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اصطالحات و تعاريف

در ای استاندارد عحوه بر اصطححات و تعاریف تعیی
اصطححات و تعاریف زیر نی بهکار میرود:

شده در استاندارداا

بنداا

 9-9و ،3-9

8-9
آب گرفتهشده

1

1-Performance characteristics
2- Captured water

9

مقدار آبی که بعد از توقف اف ودن آب جدید (از طری باران یا آبیار ) در الیه زهک
سب ) باقی میماند و نمیتواند ج از طری تبخیر یا تعرق گیاه ،بام را ترک کند.

سامانه بام گیاای (بام

خصوصیت نگهدار

سامانه بام

يادآوري -آبگیر

1

(گرفت آب) ی

تکنی

طراحی شده برا

اف ای

آب توسط ی

گیاای (بام سب ) میباشد .آبگیر را با استفاده از چندی تکنی میتوان انجام داد ،نظیر :گیرندهاا تعبیه شده در ی
الیه زهک ژئوکامپوزیت ،سینیاا ،و محدود کردن زهکشی برا حفظ آب در الیه زهک  .در بعضی سامانهاا بام گیاای (بام
سب ) ی

مجرا دانها

9

در کف سامانه بام گیاای (بام سب ) ،ام عم زهکشی و ام آبگیر را انجام میداد .در ای حالت

(مفهوم) آب گرفتهشده تنها در مورد ضخامت ای مجرا زهک اعما میشود که زهکشی برا آن محدود شدهاست .ی
روش برا تعیی آب گرفتهشده مربو به ژئوکامپوزیتاا بر مبنا واحد حجم آبگیر در استاندارد بند  3-9بیان شده
است .مقدار آب گرفتهشده بهای بستگی دارد که آیا سطح باالیی الیه زهک ژئوکامپوزیت با واسطه دانها پر شده است یا نه.

1-9
اليه زهکش ژئوکامپوزيت
2

ی ورقه مصنوعی ،3حصیر یا تخته که بهطور اختصاصی برا انتقا افقی آب به سو زهک اا عرشه
بام ،6آبراهاا 3یا مجرااا فاضحب 3طراحی شده است.
يادآوري -الیهاا زهک

3

ژئوکامپوزیت شام حصیراا زهک

جاذب استند که عملکرد اصلی آن زهکشی است ،اما در

نگهداشت آب نی شرکت دارند (به آب نگهداشته شده توجه کنید) .بعضی الیهاا
گیرندهاایی رو سطو باال خود باشند که آبگیر کنند.

زهک

ژئوکامپوزیت میتوانند شام

9-9
حداکثر چگالی واسطهها
2

چگالی ماده واسطهاا مخلو بعد از ای که در معرض می ان خاصی از فشردگی و آبدارشدن از طری
غوطهور قرار گرفت تا در معرض رفت و آمد و بارش طوی المدت قرار گرفت را شبیهساز کند.
يادآوري -حداکثر چگالی واسطهاا در واسطهاایی که در شرایط زهکشی شده استند کاربرد دارد .برا اندازهگیر حداکثر
چگالی واسطهاا به استاندارد بند  6-9رجوع کنید.

4-9
حداکثر نگهداشت آب واسطهها

80

مقدار آب نگهداشته شده در حالت حداکثر چگالی الیه واسطه بر حسب درصد حجمی است.

1-Capturing water
2-Granular course
3-Synthetic sheet
4-Mat
5-Panel
6-Roof deck drains
7-Gutters
8-Scuppers
9-Hydrated
10-Maximum media water retention
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يادآوري -برا اندازهگیر حداکثر نگهداشت آب واسطهاا به استاندارد بند  6-9رجوع کنید.

5-9
مدول

8

سامانهاا بام گیاای (بام سب ) مدوالر از عناصر چند منظوره 9سامانه بام گیاای (بام سب ) در ی
پی ساخته 3تشکی شدهاند.

بسته

يادآوري -مدو اا مستق طور طراحی شدهاند که بتوانند کنار یکدیگر بهطور دقی قرارگرفته و متص شوند تا بتوانند
سطو ب رگتر را مفروش کنند.

6-9
آب نگهداشته شده

آبی که برا ی دوره چند ساعته یا چند روزه باقی میماند اما در نهایت با دادن زمان کافی در غیاب تبخیر
یا تعرق گیاه به بیرون کشیده میشود.
يادآوري -آب نگهداشته شده مقدار از آب است که علیرغم زهکشی گرانشی در سامانه بام گیاای (بام سب ) در آن یا در
یکی از مولفهاا آن و بعد از ای که اف ای آب جدید در اثر بارش یا آبیار مصنوعی متوقف شد ،برا ی دوره طوالنی باقی
میماند .صر نظر از باال آمدن آب در اثر مویینگی ،تبخیر و تعرق گیاه ،در نهایت تمام ای آب ایجاد زهآب 2میکند .اگرچه در
عم بیشتر ای آب بهصورت زهآب در نمیآید و در اثر تبخیر و فراینداا واسطه تعری گیاای از بی میرود .ای استاندارد
روشاا استاندارد شدها را برا برآورد مقدار آب نگهداشته شده در سامانه بام گیاای (بام سب ) توضیح میداد.

7-9
سامانه بام ،سامانه بامسازي

مجموعها از مولفهاا متعام که برا اوابند  3و گاای عای کردن سطح بام ساختمان طراحی میشوند
(به استاندارد بند  9-9رجوع کنید).
يادآوري -ای عبارت شام تمام آن مولفهاا باال عرشه بام میشود که بخشی از الیهاا رو ام قرار گرفته سامانه بام
گیاای (بام سب ) نمیشود .در عم ای عبارت اغلب به معنی غشا ضد آب و تمام مواد زیر غشا ضد آب به پایی تا عرشه
سازها است .که میتواند شام مواد سازها از جمله صفحه پوششی/جبرانی ،عای  ،الیهاا حفاظتی ،مواد ضد آت و مواد
ضد آب باشد .وزن ای مولفهاا (که خش در نظر گرفته میشوند) باید از تولید کننده سامانه بامساز درخواست شود.

1-9
آب گذرا
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مقدار آبی که برا پر شدن کام الیه زهک
مقدار آب گرفتهشده است.

ی

سامانه بام گیاای (بام سب ) الزم است ،ای مقدارکمتر از

1-Module
2-Many functional elements
3-Pre-Manufactured module
4-Runoff
5-Weatherproof
6-Transient water
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يادآوري -آب گیرا فضااا باز ،از جمله خل و فرجاا را پر میکند .ای آب تنها برا ی

دوره چند دقیقها باقی مانده و

بعد از قطع ری ش باران فوراً زهکشی میشود .وزن ای آب در محاسبه بار زنده سامانه بام گیاای (بام سب ) سهم دارد.

4

خالصه آيینکار

ای استاندارد ،با استفاده از اطحعات مربو به مولفهاا بام گیاای (بام سب ) که از تحلی اا آزمایشگاای
بهدست آمدهاند ،ی روش اجرایی نظاممند برا برآورد بار مرده و بار زنده آب گیرا در سامانهاا بام
گیاای (بام سب ) را توضیح میداد.

5

وسايل

 8-5ترازو ،با دقت  9/12گرم ( 9/993اون )؛
 1-5الک فلزي ،با اندازه چشمه  9/6میلیمتر (م
 9-5تشت؛
4-5حمام آب.
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نمره  )39یا ب رگتر که از ی

پایه زهک

آوی ان باشد؛

روش انجام آزمون

 8-6وزن کل مولفه صفحه غیر جاذب
1

ای مواد شام پحستی یا غشااا الستیکی ،الیهاا فوم سلو بسته  ،مغ هاا پحستیکی صلب یا نیمه
صلب 9الیهاا ژئوکامپوزیت زهک میباشند .امچنی شام عای کار میباشد که بهعنوان بخشی از
نصب غشا بام محافظت شده ( 3)PMRایجاد شده است .حصیراا 2و بافتهاا  3جاذب زهکشی ،ازجمله بافته-
اا اضافه شده (چسبیده) به الیهاا ژئوکامپوزیت زهک  ،از محاسبه در ای بخ مستثنی استند (به
بنداا  9-6و  3-6مراجعه کنید) .در صورت نیاز ،ای بافتهاا را برا اندازهگیر جداگانه مطاب بند 9-6
بردارید.
ی قطعه  19سانتیمتر در  19سانتیمتر ( 2اینچ در  2اینچ) را وزن کنید .ای وزن را برحسب واحداا
 )Ib/ft9( kg/m9تبدی و یاداشت کنید.

1-Closed-cell foam layers
2-Rigid or semi-rigid plastic cores
3-Protected membrane roofing
4-Mats
5-Fabrics
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يادآوري -8ضریب تبدی واحد  g/cm9به  kg/m9برابر  19و ضریب تبدی واحد  oz/in9به  Ib/ft9برابر 2است.
يادآوري -1درصورتیکه وزن برحسب کیلوگرم اندازهگیر شده باشد ،میتوانید آنرا را در  199ضرب کنید تا وزن واحد
سطح برحسب  kg/m9بهدست آید .زیرا ار متر مربع معاد  199سانتیمتر مربع ( )19cm ×19cmاست .و در صورتیکه وزن
برحسب پوند اندازهگیر شدهباشد ،آنرا در  2ضرب کنید تا برحسب  Ib/ft9بهدست آید.

 1-6وزن کل بافتهها

ی نمونه به ابعاد  19سانتیمتر در  19سانتیمتر ( 2اینچ در  2اینچ) را در شرایط خش وزن کنید .ای
وزن را برحسب  )Ib( kgدر  )2( 199ضرب کنید تا وزن واحد سطح برحسب  )Ib/ft9( kg/m9بهدست آید،
سپ یادداشت کنید .ای مقدار وزن واحد سطح بافته بهصورت خش میباشد .نمونه را برا  13دقیقه در
حمام آب غوطهور کنید .سپ بافته را از حمام بیرون آورده ،بهصورت تخت رو ال یا پارچه سیمی نمره
 39به مدت  13دقیقه قرار داید تا آبکشی شود .آنگاه نمونه را وزن و مقدار آن را به واحد )Ib/ft9( kg/m9
تبدی کرده و یادداشت کنید .ای وزن واحد سطح بافته بهصورت تر میباشد .تفاوت بی ای دو اندازهگیر
وزن واحد سطح آب نگهداشته شده مربو به بافته ( )Wrمیباشد.
 9-6وزن حصیرهاي جاذب زهکشی که بهعنوان مولفههاي اليه زهکش بهکار میروند

ای مواد شام الیهاا فوم سلو باز ،1حصیراا متخلخ بافته شده از ذرات پحستی
حصیراا ساخته شده از الیا نارگی  9یا سایر الیا آلی میباشند.
تشت را با استفاده از ترازو وزن کنید .ی نمونه  19سانتیمتر در  19سانتیمتر ( 2اینچ در  2اینچ) را در
9
شرایط خش وزن کنید .ای مقدار را برحسب کیلوگرم در ( 199یا )2ضرب کنید تا برحسب واحد kg/m
( )Ib/ft9بهدست آید و آنرا بهعنوان وزن واحد سطح نمونه خش ثبت کنید .حصیر را برا  92ساعت در
حمام آب غوطه ور نمایید .حصیر را از حمام آب بیرون بکشید و بدون تاخیر آن را در تشت قرار داید .تشت
و مولفهاا درون آن را وزن کنید .از ای مقدار وزن تشت خالی و وزن حصیر خش (قب از تبدی به وزن
9
واحد سطح) را کم کنید و نتیجه را برحسب کیلوگرم در ( 199یا )2ضرب کنید تا برحسب واحد kg/m
( )Ib/ft9بهدست آید .ای مقدار را بهعنوان وزن واحد آب موجود در حصیر وقتی ظرفیت آن پر است ثبت
کنید .تشت را خش کنید .به مدت  9ساعت بیشتر از ای زمان ،اجازه داید حصیر بهصورت تخت رو
ال یا پارچه سیمی نمره  39آبکشی شود .حصیر را به تشت باز گردانید .تشت و محتو درون آن را وزن
کنید و وزن تشت خالی را از آن کم کنید و نتیجه را پ از تبدی برحسب واحد  )Ib/ft9( kg/m9ثبت کنید.
ای مقدار وزن واحد نمونه تر میباشد .وزن واحد نمونه خش را از وزن واحد تر آن کم کنید .ای وزن واحد
آب نگهداشته شده ( )Wrدر حصیر است .وزن واحد آب نگهداشته شده را از وزن واحد آب موجود در حصیر
وقتی ظرفیت آن پر است کم کنید .ای وزن واحد آب گیرا مربو به حصیر جاذب زهک ( )Wtمیباشد.
یا الستی  ،و

1-Open-cell foam layers
2-Coir
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 4-6وزن محیط کشت
1

از استاندارد بند  6-9استفاده کنید تا حداکثر چگالی واسطه ( )MMDو چگالی واسطه خش ( ،)Ddryار
دو برحسب  ،)Ib/ft3( kg/m3و حداکثر آب نگهداشته شده در واسطه ( ،9)MMWRبرحسب درصد حجمی ،را
تعیی کنید.
حداکثر چگالی واسطه را در ضخامت الیه واسطه بر حسب متر (فوت) ضرب کنید تا وزن واحد را بر حسب
 )Ib/ft9( kg/m9بهدست آورده و ثبت کنید .ای مقدار وزن واحد محیط کشت است .چگالی واسطه خش را
در ضخامت الیه واسطه بر حسب متر (فوت) ضرب کنید تا وزن واحد را بر حسب  )Ib/ft9( kg/m9بهدست
آورده و ثبت کنید .ای مقدار وزن واحد محیط کشت خش است .برا تعیی وزن واحد آب نگهداشته شده
( ،)Wrمقدار  MMWRرا در ضخامت الیه واسطه برحسب متر(فوت) و ضریب  )9/692( 19ضرب و آنرا به
عنوان وزن واحد برحسب  )Ib/ft9( kg/m9ثبت کنید.
يادآوري -در اینجا «واسطه» امان «محیط کشت» است.

 5-6وزن واسطههاي زهکشی دانهاي
 8-5-6اليه هاي زهکش کامال تشکیل شده از واسطه هاي زهکشی دانه اي

از استاندارد بند  6-9استفاده کنید تا حداکثر چگالی واسطه ( )MMDو چگالی واسطه خش ( ،)Ddryار دو
برحسب  ،)Ib/ft3( kg/m3و حداکثر آب نگهداشته شده در واسطه ( ، )MMWRبرحسب درصد حجمی ،را
تعیی کنید.
حداکثر چگالی واسطه ( )MMDرا در ضخامت الیه واسطه زهکشی دانها بر حسب متر (فوت) ضرب کنید.
ای مقدار وزن واحد واسطه زهکشی دانها است آنرا بر حسب  )Ib/ft9( kg/m9بهدست آورده و ثبت کنید.
چگالی واسطه خش را در ضخامت الیه واسطه بر حسب متر (فوت) ضرب کنید تا وزن واحد را بر حسب
 )Ib/ft9( kg/m9بهدست آورده و ثبت کنید .ای مقدار وزن واحد واسطه زهکشی دانها خش است .برا
تعیی وزن واحد آب نگهداشته شده( ،)Wrمقدار  MMWRرا در ضخامت ای الیه واسطه برحسب متر(فوت)
و ضریب  )9/692( 19ضرب و آنرا بهعنوان وزن واحد برحسب  )Ib/ft9( kg/m9ثبت کنید.
يادآوري -در اینجا «واسطه» امان «واسطه زهکشی دانها است» است.

 1-5-6اليههاي زهکش متشکل از اليههاي زهکش ژئوکامپوزيت

در بسیار از سامانهاا بام گیاای (بام سب ) الیهاا زهکشی دانها در باال سطح الیهاا زهک
ژئوکامپوزیت درج شدهاند .در ای موارد ضخامت موثر واسطهاا زهکشی دانها ( ،)ETحجم واحد واسطه
نگهداشته شده( ،)Rmبر حسب  )ft3/ft9( cm3/cm9میباشد که با استفاده از استاندارد بند  3-9تعیی می-
شود ،بهعحوه ار ضخامت اضافی (برحسب متر) از واسطهاا زهکشی دانها باال الیه زهک ژئوکامپوزیت.
از استاندارد بند  6-9استفاده کنید تا حداکثر چگالی واسطه ( )MMDو چگالی واسطه خش ( ،)Ddryار دو
برحسب  ،)Ib/ft3( kg/m3و حداکثر آب نگهداشته شده در واسطه ( ،)MMWRبرحسب درصد حجمی ،را
1-Maximum media density
2-Maximum media water retention
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تعیی کنید .حداکثر چگالی واسطه را در ضخامت موثر واسطهاا زهکشی دانه برحسب متر(فوت) و ضریب
 )9/692( 19ضرب کنید .ای مقدار وزن واحد واسطه زهکشی دانها است آنرا بر حسب )Ib/ft9( kg/m9
بهدست آورده و ثبت کنید.
چگالی واسطه خش را در ضخامت موثر الیه زهکشی دانها بر حسب متر (فوت) ضرب کنید تا وزن واحد
را بر حسب  )Ib/ft9( kg/m9بهدست آورده و ثبت کنید .ای مقدار وزن واحد واسطهاا زهکشی دانها
خش است .برا تعیی وزن واحد آب نگهداشته شده ( ،)Wrمقدار  MMWRرا در ضخامت موثر الیه
واسطه زهکشی دانها برحسب متر(فوت) و ضریب )9/692( 19ضرب و آنرا بهعنوان وزن واحد برحسب
 )Ib/ft9( kg/m9ثبت کنید.
 6-6وزن واحد آب گرفتهشده
 8-6-6اليههاي زهکش کامال تشکیل شده از واسطههاي زهکشی دانهاي

ی راابرد برا آبگیر در سامانهاا بام گیاای (بام سب ) ،گیرانداخت آب 1در محیط الیه زهک با
ایجاد محدودیت در زهکشی است .در ای حالت آب در الیه واسطهاا زهکشی دانها در پایه سامانه بام
گیاای (بام سب ) جمع میشود .از استاندارد بند  6-9استفاده کنید تا تخلخ اوا  -پر شده ( 9)AFPواسطه-
واسطهاا زهکشی دانها را برحسب درصد تعیی کنید .مقدار  AFPرا در میانگی عم الیه آبگیر افتاده
برحسب متر (پوند) و ضریب  (9/692(19ضرب کنید.
 1-6-6اليههاي زهکش ژئو کامپوزيت ،بدون واسطههاي زهکشی دانهاي

برا سامانهاا بام گیاای (بام سب ) که از الیهاا زهک ژئوکامپوزیت امراه با آبگیر تشکی شدهاند ،با
استفاده از استاندارد بند  3-9استفاده ،وزن آب گرفتهشده را بر اساس حجم واحد آبگیر ( )Rwبرحسب
 )ft3/ft9( cm3/cm9تعیی و در ضریب  )69/2( 19ضرب کنید .وزن واحد آب گرفتهشده ( )Wcرا بر حسب
 )Ib/ft9( kg/m9ثبت کنید.
 9-6-6اليههاي زهکش متشکل از واسطههاي دانهاي که در سطح باالي اليه زهکش ژئوکامپوزيت درج
شده اند.

از استاندارد بند  6-9استفاده کنید تا  AFPواسطهاا زهکشی دانها را برحسب درصد تعیی کنید .برا
تعیی وزن آب گرفتهشده AFP ،را در  Rwو سپ در ضریب  )69/2( 19ضرب کنید .وزن واحد آب گرفته
شده ( )Wcرا برحسب  )Ib/ft9( kg/m9ثبت کنید.
 7-6وزن آب گذرا
 8-7-6اليههاي زهکش کامال تشکیل شده از واسطههاي زهکشی دانهاي
کنیدAFP .

از استاندارد بند  6-9استفاده کنید تا  AFPواسطهاا زهکشی دانها را برحسب درصد تعیی
را در ضخامت الیه زهک برحسب متر (فوت) و ضریب  (9/692( 19ضرب کنید .وزن واحد آب گرفته شده

1-Impound water
2-Air-filled porosity
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که در بند  1-6-6تعیی شد از آن کم کنید .وزن واحد آب گیرا ( )Wtرا برحسب  )Ib/ft9( kg/m9ثبت
کنید.
 1-7-6اليههاي زهکش متشکل از اليههاي زهکش زئوکامپوزيت

در سامانهاا بام گیاای (بام سب ) که از حصیراا جاذب استفاده شده ،روش تعیی وزن آب گیرا در بند
 9-6شر داده شده است .برا سایر الیهاا زهک ژئوکامپوزیت ضخامت الیه ژئو کامپوزیت را برحسب
سانتیمتر (فوت) اندازه بگیرید .ار ضخامت اضافی مربو به واسطهاا زهکشی دانها باال الیه زهک
ژئو کامپوزیت را بهآن اضافه کنید .ای مقدار را بهصورت وزن واحد ( )UVبر حسب  )ft3/ft9( cm3/cm9ثبت
کنید.
 8-1-7-6اليه هاي زهکش بدون واسطههاي زهکشی دانهاي

حجم واحد را در ضریب  )69/2( 19ضرب کنید .وزن واحد آب گرفتهشده که مطاب بند  9-6-6تعیی شده
را از آن کم کنید .وزن واحد آب گیرا ( )Wtرا برحسب  )Ib/ft9( kg/m9را ثبت کنید.
 1-1-7-6اليههاي زهکش متشکل از اليههاي زهکش زئوکامپوزيت
کنیدAFP .

از استاندارد بند  6-9استفاده کنید تا  AFPواسطهاا زهکشی دانها را برحسب درصد تعیی
را در ضخامت موثر الیه واسطهاا زهکشی دانها که در بند  9-3-6تعیی شد ضرب کنید .ای نتیجه را
به حجم واحد اضافه کنید .ضخامت موثر را کم کنید .ای نتیجه را در  )69/2( 19ضرب کنید .وزن واحد آب
9
گرفته شده که در بند  3-6-6تعیی شد از آن کم کنید .نتیجه وزن واحد آب گیرا ( )Wtرا برحسب kg/m
( )Ib/ft9ثبت کنید.
)Wt= (UV-ET(1-AFP))×69/2-Wc (in-Ib
)(1
)Wt= (UV-ET(1-AFP))×19 –Wc (SI
)(9
که در آن
 Wtوزن واحد آب گیرا؛
 UVحجم واحد ژئوکامپوزیت؛
 ETضخامت موثر واسطهاا زهکشی دانها ؛
 AFPدرصد حجمی تخلخ اوا-پرشده؛
 Wcوزن واحد آب گرفتهشده.
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يادآوري -8در حا حاضر ی

روش برا اندازهگیر حجم واحد موثر در ی

الیه زهک

ژئوکامپوزیت انوز معرفی نشده

است .در فقدان روش آزمون استاندارد ،از ک ضخامت الیه زهک ژئوکامپوزیت که برحسب سانتیمتر (فوت) اندازهگیر و به-
صورت حجم واحد برحسب  )ft3/ft9( cm3/cm9گ ارش شده استفاده کنید .اگر الیه زهک ژئوکامپوزیت از فوم پحستیکی سلو
بسته غیر جاذب یا مشابه آن ساخته شده بود ،ضخامت میانگی فوم را از واحد حجم کم کنید.
يادآوري -1وقتی مدو اا ارزیابی میشوند .آن را رو سطح افقی قرار داده و فاصله آنرا از سطح تا باالتری

قسمتاا

سخت رو بافت زیر سطح مدو اندازه بگیرید.

 1-6وزن آب نگهداشته شده در سامانه بام گیاهی (بام سبز)
بهمنظور مقايسه بین سامانههاي بام گیاهی (بام سبز) وزن آب نگهداشته شده در سامانه بام گیاهی (بام
سبز) بايد بهصورت مجموع وزن واحدهاي زير تعیین شود:
 8-1-6آب نگهداشته شده در بافتهها (بند  1-6را ببینید)
 1-1-6آب نگهداشته شده در حصیرهاي جاذب زهکش (بند  9-6را ببینید)
 9-1-6آب نگهداشته شده در اليه محیط کشت (بند  4-6را ببینید)
 4-1-6آب نگهداشته شده در اليه واسطههاي زهکشی دانهاي (بند  5-6را ببینید)
 5-1-6آب گرفته-شده (بند  6-6را ببینید)
 3-6حجم آب نگهداشته شده

برحسب سانتیمتر (اینچ) مربو به سامانه بام گیاای (بام سب ) باید وزن ک آب نگهداشته شده برحسب
 )Ib/ft9( kg/m9تقسیم بر  ، )69/2(1999و ضربدر  )19( 199باشد.
 80-6وزن آب گذرا ( )Wtمربوط به سامانه بام گیاهی (بام سبز)

بهمنظور مقایسه بی سامانهاا بام گیاای (بام سب ) وزن آب گیرا در سامانه بام گیاای (بام سب ) باید به-
صورت مجموع وزن واحداا زیر تعیی شود:
 8-80-6آب گذرا در حصیرهاي جاذب زهکش (بند  9-6را ببینید)
 1-80-6آب گذرا در اليه زهکش (بند  7-6را ببینید)
 88-6حجم آب گذرا

برحسب سانتیمتر(اینچ) ،مربو به سامانه بام گیاای (بام سب ) باید وزن ک
( )Ib/ft9تقسیم بر  ، )69/2(1999و ضربدر  )19( 199باشد.
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آب گیرا برحسب kg/m

گزارش آزمون

از قالب گ ارش (پیوست الف) استفاده کرده تا وزناا واحد تعیی شده برا ار مولفه بام گیاای (بام سب )
را ثبت کنید.
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پیوست الف
(الزامی)
قالب گزارش
معرفی سامانه .............................................................................
ضخامت کلی سامانه برحسب سانتیمتر...............................
حجم آب نگهداشته شده برحسب سانتیمتر.......................
حجم آب گرفتهشده برحسب سانتیمتر..............................
ضخامت
بر حسب

ردیف مولفه

یادداشت

kg/m9

cm

الف

ب

ج
د
ه
و
ز

ب

نه

سامانه بام
مولفهاا غیر جاذب
عای
سد ریشه
محافظ الیه
الیه زهک ژئوکامپوزیت
سایر (شر داید)
بافتهاا
محافظ
نگهدارنده رطوبت
جداساز
سایر(شر داید)
حصیراا زهکشی جیب کننده
محیط کشت
واسطه زهکشی
نه
آب گرفتهشده
نه
گیااان سامانهاا پهناور
نه
گیااان سامانهاا عمی
(بهج گیااان بادوام ب رگ و
درختان)
سایر (شر داید)

وزن واحد وزن واحد
الفkg/m9
خش

جمع بار مرده
از سازنده بام به دست میآید
وزن واحد معاد وزن واحد خش
عای اا غشا بام محافظت شده ()PMR

 )9Ib/m9( 26kg/m9را بهکار برید
 )3Ib/m9( 122kg/m9را بهکار برید

جمع بار مرده
جمع بار زنده آب گیرا
الف -شام وزن آب نگه داشته شده
ب -در محدوده اادا ای صفحه گ ارش ،غشا ضد آب و تمام مواد زیر ای غشا
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نه

