
 :ریخچه دیوار های سبزتا

 چرا دیوارهای سبز؟

ساختمان  گیاهان از همان دوران اولیه تمدن بشر نقشی کلیدی در برطرف سازی نیازهای او از جمله غذا، لباس، مصالح 

شهری  طراحان  سازی و سایر لوازم نقش مهمی داشته است. امروزه با ظهور مفاهیم شهرهای صنعتی مدرن،،معماران و 

های سبز برای تصفیه هوا، استفاده از آب و همچنین ین بین زیرساختاند که در اهمگی یکبار دیگر به گیاهان روی آورده

های زنده ای برخوردارند.ترکیب سیستمجسمی ساکنان از جایگاه ویژهبهبود محیط زندگی و در نتیجه بهبود سالمت روحی و

ن که معماری مدرن را تحت جاهای غیرارگانیک و بیگاردن، با سازهسبز و روفو ارگانیک، شناخته شده با عناوین دیوار

 .کندگذاری میرا پایه’ معماری سبز‘  است، سبک جدیدی از معماری با عنوانتاثیر خود قرار داده

معماری سبز تلفیقی از چندین رشته مختلف شامل معماران، معماران منظر، مهندسان و باغداران است و با هدف سبز کردن 

 .شوندمصرفی در این جنبش بزرگ محسوب میچرا که گیاهان منابع کم استها به وجود آمدهشهرها و ساختمان

 گاردن برای شهر سالم چیست؟هدف ساخت روف

زنده از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و محیطی در آمریکای شمالی این پروژه با هدف افزایش سطح آگاهی از مزایای معماری

های دیوار سبز بیشتر برای استفاده از محصوالت و سرویس در حال اجرا است. تمرکز اصلی آن بر روی جذب مشتری

 .کندها همکاری میجهت با تولیدکنندگان این سازههمیناست و به

 :سبزتاریخچه دیوارهای 

 .گرددها پیش بازمیتوان گفت که به قرنمی های معلق بابل،هایی چون باغسبز با استناد به نمونهایده دیوارهای

 :تاریخچه کلی این دیوارها در زیر آمده است

 :قرن سه پیش از میالد تا قرن هفدهم میالدی

های بازمانده از آن کردند. همچنین قلعهروی دیوارها رشد میدر بین مدیترانه، درختان انگور مصرفی شراب در روم بر

 .های مخفی استنمادی از وجود باغزمان، دارای رزهای رونده 

 :(۱۹۲۹-۱۹۲۰) میالدی ۲۰دهه 

شهر در آمریکای ها و گیاهان رونده در روند جنبش باغفرنگی، سازههایی چون کالهادغام خانه و باغ با استفاده از ویژگی

 .شمالی و بریتانیا

 :۱۹۸۸سال 

 .کشی نماهای سبززنگ در سیستم کابلضداستفاده از استیل

 :۹۰ایل دهه او

 .های شبکه طناب سیمی و پنل داربست به بازار آمریکای شمالیورود سیستم

 :۱۹۹۳سال 



 .صورت کاربردی در کالیفرنیااولین استفاده از سیستم پنل داربست به

 :۱۹۹۴سال 

 .واقع در تورنتو، کانادا’ زندگی‘نصب دیوار زنده به همراه سیستم بیوفیلتراسیون در ساختمان 

 :۲۰۰۲سال 

 .گیاه خود رو بود ۱۳۰۰در زوریخ سوییس که شامل  MFO افتتاح پارک چند طبقه

 :۲۰۰۵سال 

حمایت مالی دولت فدرال ژاپن از بخش مرکزی نمایشگاه اکسپو در همان سال واقع در آیچی ژاپن که شامل دیوار سبزی 

 .سیستم دیوار سبز ماژوالر موجود در تمام کشور بود ۳۰متشکل از 

۲۰۰۷: 

 .های سبز بودنصب المان سبز در سیاتل آمریکا که شامل دیوار

۲۰۰۷: 

 .در آمریکای شمالی ’روف گاردن برای شهر سالم‘ آموزشیبرگزاری اولین دوره 

 

 دیوار سبز چیست؟

هایی از سطوح است که توسط منظور توصیف تمام شکلشود بهمی های عمودی نیز شناختهدیوار سبز که با نام باغ

 .شوندتقسیم می’زندهدیوار ‘ و ’سبزنمای‘ سبز به دو دسته اصلیهای مربوط به دیوارآوریاند. فنگیاهی پوشیده شدهپوشش

 سبز چیست؟نمای

های هایی آبشاری از گیاهان زمینی برای پوشش سازهسبز هستند که از گیاهان رونده و یا ردیفنماهای سبز نوعی دیوار

های میان سازه و یا حتی سقف باشد؛ معموال شوند. فرقی ندارد که ریشه این گیاهان در زمین، در گلدانخاص استفاده می

توانند برروی دیوارهای پیش ساخته و یا سه تا پنج سال است. نماهای سبز میزمان مورد نیاز برای پوشش کامل سطح، بین 

 .رشد کنند حصار و نرده و ستون :های تک،مثلسایر سازه

کند تا ده ریشه این گیاهان به آنها کمک میشود. مکانیزم مکنای چون عشقه استفاده میبرای این منظور از گیاهان باالرونده

بین توانند دیوارهای نامناسب را تخریب کرده و یا هنگام ازها میروی دیوار رشد کنند با این حال آنطور مستقیم بربتوانند به

 .بردن یا بازسازی ساختمان دردسرساز شوند

های ها و سیستمهای محکم، داربستروپا با استفاده از پنلشمالی و اکارگرفته شده در آمریکایهای بهامروزه تکنولوژی

دهند بدون صدمه زدن به دیوار رشد کنند. انواع پر استفاده کنند بلکه اجازه میکابلی جدید، نه تنها درختان تاک را تقویت می

 .است سیم-پنل داربستی ماژوالر و شبکه طناب نماهای سبز
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 سبزسیستم پنل داربست ماژوالر برای نمای
بعدی، سبک و محکم است که از سیم فوالدی جوش داده شده، گالوانیزه و پوشیده از پودر بلوک اصلی این سیستم پنلی سه

ای طراحی گونهعالوه بهکند بهتقویت میاست. این پنل گیاهان را نه تنها در تمام سطح دیوار بلکه از عمق نیز شدهساخته

کننده برای رشد آنها تنها محیطی تقویتها نهدور از دیوار رشد کرده و همچنین با استفاده از داربستاست که گیاهان بهشده

وان سطوح تکنار یکدیگر میها درشود. با قرار گرفتن پنلکند بلکه از آسیب دیدن سطح دیوار نیز جلوگیری میایجاد می

های بازیافتی ساخته ها از استیلعالوه این پنلو اشکال مختلف را طراحی کرد. به حتی منحنی بزرگتری را پوشش داد و یا

ها برای ساخت دیوارهای سبز مستقل نیز این سازهتوان ازشده و باز هم قابل بازیافتند. همچنین به دلیل استحکام باال می

 .کرداستفاده

 

  

 سبزطنابی برای نمای-های سیمیهای کابل و شبکهسیستم
خصوص در دیوارهایی که گیاهانش سرعت رشد ها بهشوند. کابلها از کابل، شبکه سیمی و یا هردو ساخته میاین سیستم

های سیمی برای گیاهانی مناسبند که به تقویت بیشتری در گیرد. شبکهمی رهای متراکم دارند مورد استفاده قراباال و شاخه

های مختلف دارد. در هردو شکل پذیرتر از کابل بوده و کاربرد بیشتری در طراحیعالوه انعطافطول زمان نیاز دارند. به

های عمودی و افقی طناب-تصال سیمشود. همچنین با اهای کششی استیل، بست و تجهیزات مکمل استفاده میسیستم از کابل

 .های گوناگون تولید کردتوان شکلهای متقاطع، میدر گیره

 

 دیوار زنده چیست؟

صل طور عمودی به دیوار و یا یک چارچوب وهای گیاهی از پیش کاشته شده هستند که بهدیوارهای زنده شامل پنل

استراین انبساطی، الیاف مصنوعی، خاک رس، آهن و سیمان باشد. تواند از پالستیک، پلیها میشوند. جنس این پنلمی

ها، توان پوشش گیاهی سبزی از گیاهان، سرخسکند. به طور مثال میگیاهی باالیی را تحمل می عالوه تراکم و تنوع گونهبه

 .یاهان خوراکی ساختهای پایا و گهای کوتاه، گلدرختچه

تری نسبت به نماهای سبز دارند تنوع باالی گیاهان، دیوارهای زنده معموال نیاز به نگهداری جدی با درنظر گرفتن تراکم و

 .طور مثال تامین مواد مغذی برای باروری گیاهان()به

 .ها استخارجی آنای داخلی وهاست که تفاوت اصلی در نوع طراحی بخشانواع مختلفی از این دیوارها ساخته شده

 دیوار زنده مدوالر چیست؟ 

های ها حاوی پنلاست. این سیستم گاردنروف در ساخت دیوارهای زنده ماژوالر نشات گرفته از استفاده چندین مدول

شود. محیط کشت بسته به وجود آورده میت برای نگهداری گیاهان بهای یا مستطیلی هستند که در داخل آنها محیط کشدایره

مغذی مورد نیاز گیاهان نیز در این محیط و در تواند تغییر کند؛ به عالوه اکثر موادنوع گیاهان و سایر اهداف طراحی می

داد تمام سطوح، از میان دیوارها ها و در امتگیرد. همچنین آبیاری با استفاده از همین سیستمها قرار میداخل تمام ماژول

های مدوالر عموما از پیش کاشته شده هستند شود. سیستمصورت گرفته و با استفاده از جاذبه به داخل محیط کشت منتقل می

ماهه برای تامین امنیت  ۱۸تا  ۱۲گذارند ولی ممکن است نیاز به مراقبت و پس از پایان نصب، محیطی سبز در اختیار می

 .و سیستم وجود داشته باشدگیاهان 
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 دیوار پوشش گیاهی چیست؟ 

طراحی شد، نوع خاصی از دیوار سبز هستند که از دو الیه تشکیل ” پاتریک بالنک“این دیوارها که اولین بار توسط 

محیط کشت است. این  داری گیاهان وهایی برای نگهنوعی بوده و شامل محفظههای مصاند. این دیوارها از جنس پارچهشده

آب به دیوار اصلی ساختمان وصل دلیل مقدار باالی رطوبت با یک غشای ضدها به چارچوبی متصل بوده و بهپارچه

 .شودجا میکند، جابهمنتقل می شوند. موادغذایی نیز غالبا توسط سیستم آبیاری که آب را به صورت دوار از باال به پایینمی

 بیوفیلتراسیون )فیلترهای بیولوژیکی( چیست؟ 

ی هوای داخل و تنظیم دما مورد استفاده قرار ی فعال، با زیرساخت اصلی بنا ترکیب شده و برای تصفیهدیوارهای زنده

شود؛ آب از باالی دیوار گیرند. این سیستم از نوع آبیاری هیدروپونیک بوده و توسط آب غنی شده با مواد مغذی تغذیه میمی

های ی گیاهان نیز بین دو الیه از پارچهشود. ریشهآوری مییین دیوار جمعای در پابه حرکت درآمده و توسط حفره

های سنگین را دارند. های مفید را تقویت کرده و هم قابلیت تحمل ریشهگیرند که هم میکروبمصنوعی محکم قرار می

ها کربن منواکسید و کربن برگها و برد درحالیکه شاخههای ریشه ترکیبات آلی فرار موجود در هوا را از بین میمیکروب

های داخل سیستم جذب شده و کند که توسط فنتازه تولید میکنند. فرآیند طبیعی گیاهان، هوای خنک واکسید را جذب میدی

های هیبرید روی نماهای سبز نیز هست و حتی امکان طراحی سیستمشود. این ایده، قابل اجرا بردر تمام ساختمان پخش می

 .کندوسیع را نیز ایجاد می در مقیاس

 فواید نمای سبز و دیوار زنده چیست؟ 

های خصوصی و اماکن عمومی، مزایایی دارد که در این بخش شرح استفاده از دیوارهای زنده و نمای سبز در تمام بخش

های ای شهری با ساختمانهروی تغییرات محیطی، خصوصا در محیطاست. دیوارهای سبز نه تنها تاثیر مثبتی برشدهداده

گذارند باعث سرعت بخشیدن به تکمیل تکنولوژی آن ها در اختیار میانبوه دارد بلکه استفاده از فضاهای وسیعی که ساختمان

خنک کردن های چند طبقه و شلوغ نه تنها در تولید سایه وطور مثال استفاده از چنین دیوارهایی در پارکینگشود. بهنیز می

شده و مانع انتشار دود به خارج تواند در جذب اکسیدهای کربن و ذرات فلزات سنگین موثر واقعکند بلکه میمی فضا کمک

 .شود

مزایای استفاده از دیوارهای سبز به عوامل دخیل طراحی از جمله سطح و تراکم برگ، شرایط محلی پروژه و مقیاس آن 

 .بستگی دارد

آنکه هر دیوار شود، حالیاد می’ مزایای مشترک‘ها با نام سبز مشترک است که از آن برخی فواید، در بین تمامی دیوارهای

مزایای مختص ‘شود که به آن بسته به نوع طراحی و هدف مشتری، مزایای منحصر به فرد دیگری را نیز شامل می

’ فواید عمومی‘و ’ اید خصوصیفو‘ی شود. الزم به ذکر است که مزایای مشترک، خود نیز شامل دو دستهگفته می’ طراحی

در دومی همه افراد هستند. در این بخش، مزایای مشترک با  کنندگان ساختمان وبرندگان، استفادهاست که در اولی بهره

 .جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 انداز چیست؟دیوار چشم

ها بوده و ابزاری برای نزدیک کردن شهرها به معماری راه این دیوارها درحقیقت تکامل یافته دیوارهای حائل در دو طرف

انداز معموال شیبی عمودی داشته و نقش اصلیشان کاهش سروصدا و تثبیت شیب شوند. دیوارهای چشمزنده محسوب می

مناسب برای جمله پالستیک یا سیمان ساخته شده و در آخر نیز فضایی است. این دیوارها غالبا از انباشتن مصالح متنوعی از

 .شودقرار گرفتن محیط کشت و رشد گیاهان تعبیه می

 فواید نمای سبز و دیوار زنده چیست؟



های خصوصی و اماکن عمومی، مزایایی دارد که در این بخش شرح استفاده از دیوارهای زنده و نمای سبز در تمام بخش

های های شهری با ساختمانروی تغییرات محیطی، خصوصا در محیطاست. دیوارهای سبز نه تنها تاثیر مثبتی برشدهداده

گذارند باعث سرعت بخشیدن به تکمیل تکنولوژی آن ها در اختیار میبلکه استفاده از فضاهای وسیعی که ساختمانانبوه دارد 

خنک کردن های چند طبقه و شلوغ نه تنها در تولید سایه وطور مثال استفاده از چنین دیوارهایی در پارکینگشود. بهنیز می

شده و مانع انتشار دود به خارج های کربن و ذرات فلزات سنگین موثر واقعتواند در جذب اکسیدکند بلکه میفضا کمک می

 .شود

مزایای استفاده از دیوارهای سبز به عوامل دخیل طراحی از جمله سطح و تراکم برگ، شرایط محلی پروژه و مقیاس آن 

 .بستگی دارد

آنکه هر دیوار شود، حالیاد می’ مزایای مشترک‘ها با نام برخی فواید، در بین تمامی دیوارهای سبز مشترک است که از آن

مزایای مختص ‘شود که به آن بسته به نوع طراحی و هدف مشتری، مزایای منحصر به فرد دیگری را نیز شامل می

’ فواید عمومی‘و ’ فواید خصوصی‘ی شود. الزم به ذکر است که مزایای مشترک، خود نیز شامل دو دستهگفته می’ طراحی

در دومی همه افراد هستند. در این بخش، مزایای مشترک با  کنندگان ساختمان وبرندگان، استفادهدر اولی بهرهاست که 

 .جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 انداز چیست؟دیوار چشم

ردن شهرها به معماری ها بوده و ابزاری برای نزدیک کاین دیوارها درحقیقت تکامل یافته دیوارهای حائل در دو طرف راه

انداز معموال شیبی عمودی داشته و نقش اصلیشان کاهش سروصدا و تثبیت شیب شوند. دیوارهای چشمزنده محسوب می

جمله پالستیک یا سیمان ساخته شده و در آخر نیز فضایی مناسب برای است. این دیوارها غالبا از انباشتن مصالح متنوعی از

 .شودشد گیاهان تعبیه میقرار گرفتن محیط کشت و ر

 فواید عمومی دیوارهای سبز

 ی اثرگذاریزمینه توضیح مزایا

فرآیند خنک سازی افزایش          ·

 .طبیعی

کاهش دمای محیط در فضای          ·

 .شهری

های کاهش دما با شکست جریان         ·

 .عمودی هوا

 .ایجاد سایه         ·

به منظور ایجاد فضای کافی برای 

های گیاهی طبیعی در زندگی، پوشش

رو و شهرها با ساختمان، کوچه، پیاده

اند شده های انسانی جایگزینسایر سازه

که این امر سبب افزایش تبدیل نور 

خورشید به گرما و درنتیجه افزایش 

ها شده دمای چشمگیر در این محیط

توانند با ایجاد سایه، است. گیاهان می

کاهش انعکاس نور و افزایش فرآیند 

ها و فضای اطراف را تبخیر؛ ساختمان

 .خنک کنند

ی گرمایی ی جزیرهکاهش تاثیر پدیده

 شهری

های هوا و رسوبات جذب آالینده         ·

 .هاجوی بر روی برگ

ذرات فیلتر گازهای سمی و          ·

 .معلق

با افزایش تعداد خودرو، تجهیزات 

سرمایشی و دود حاصل از ضایعات 

 صنعتی؛ میزان ترکیبات نیتروژن

(NOx)اکسیدهای سولفور ،(SOx) ،

، (VOCs)موادآلی فرار

و ذرات معلق  (CO) کربنمونواکسید

در هوا به شکل چشمگیری افزایش 

 .استیافته

 بهبود کیفیت هوای خارج



 .نوازری چشمایجاد فضای بص         ·

های نازیبای پنهان کردن جلوه          ·

 .شهر

 .افزایش ارزش ملک         ·

های مستقل جالب ایجاد سازه         ·

 .توجه

نواز. پنهان ایجاد فضای بصری چشم

های نازیبای شهر. افزایش کردن جلوه

های مستقل ارزش ملک. ایجاد سازه

 .جالب توجه

 زیبا سازی

  

 ی خصوصی دیوارهای سبزمزایا

 ی اثرگذاریزمینه                   توضیح                           مزایا                           

ای از هوا به دام انداختن الیه         ·

 .هامیان شاخ و برگ

کاهش حرکت گرما در بین          ·

 .پوشش گیاهی ضخیم

کاهش دمای محیط با ایجاد سایه          ·

 .و افزایش فرآیند تبخیر

ایجاد محافظ در برابر بادهای           ·

 .زمستان

کاهش مصرف انرژی در تبدیل          ·

هوای خارج به هوا با دمای مناسب 

برای استفاده در داخل، درصورت به 

 .شدن در فضای داخلیکار گرفته

کمک تنظیم دما با  بهبود عایق گرمایی با

جویی شده خارج. میزان انرژی صرفه

در هر دو فرآیند سرمایش و گرمایش به 

وهوا، فاصله با عواملی چون آب

دیوارهای ساختمان، نوع پوشش 

 .ساختمان و تراکم گیاهان بستگی دارد

 وری انرژیبهبود بهره

ی خارجی محافظت از پوسته         ·

و  UV یهاساختمان در برابر اشعه

تغییرات دمایی که باعث تخریب مصالح 

 .شوندمی

سهولت در چفت شدن در و           ·

 .ها با کاهش فشار بادپنجره

و  UV با گذشت زمان و مجاورت با

شود هوایی که باعث میودالیل آب

زدن تا آب ی یخها دائما چرخهساختمان

کار شدن را طی کنند، برخی مصالح به

اختمان تخریب شده و شده در سبرده

 .شکنندمی

 محافظت از بنا

های هوا مثل خاک جذب آالینده         ·

 .و گرده را به خود

جذب گازهای سمی حاصل از          ·

ها و مواد آلی فرار از مبلمان، فرش

 های ساختمانسایر بخش

های استفاده شده از دیوارهای در پروژه

زنده در داخل ساختمان، گیاهان 

هایی که به صورت توانند آلودگیمی

سنتی با استفاده از تهویه از ساختمان 

شود را فیلتر کنند. درصورت خارج می

استفاده از بیوفیلتراسیون، این عمل نه 

 بهبود کیفیت هوای داخل



-تنها توسط گیاه بلکه با کمک میکرو

 .گیردها نیز انجام میارگانیسم

کشت استفاده شده در دیوارهای زنده، در حقیقت مانند عایق صدا عمل کرده محیط

و میزان صدای انتقال یافته و منعکس شده را تحت تاثیر قرار داد. میزان کاهش به 

 .عمق محیط کشت، مصالح استفاده شده در سازه و پوشش گیاهی بستگی دارد

 کاهش سر و صدا

 بازاریابی .تر استا آسانهای زیببازاریابی برای پروژه

  

 افزایش زیبایی

های عمومی، دیوارهای دو ترین هدف طراحی دیوارهای سبز، افزایش زیبایی در سطح شهر است. پارکینگامروزه مهم

هایی ها از جمله مکانونقل عمومی و فروشگاههای وسائط حملها، ایستگاهپارک ساختمان ها،ها، ساختمانطرف خیابان

توانند به زیباتر شدن های گیاهی، میبافت  ها و الگوهای جالب وشکل هستند که با استفاده از دیوارهای زنده و با کمک

 .ی شهر کمک کنندچهره

هایی از سازی بخشتوانند در پنهانصورت نصب مستقیم برروی دیوار میصورت مستقل و چه بهدیوارهای زنده چه به

رها، تجهیزات مکانیکی و بخش سرویس همگی طور مثال انباساختمان که فاقد زیبایی هستند نقش موثری ایفا کنند. به

های داخلی ساختمان سبز مخفی شده و ظاهر زیباتری به ساختمان ببخشند. همین مطلب درمورد قسمتتوانند پشت دیوارمی

واند تدار و رنگی تا حد زیادی میگاردن نیز پیوند زد. استفاده از گیاهان گلرا با روفتوان آنمی  کند و حتینیز صدق می

کنند ها، فضای استفاده شده نسبت به تغییری که ایجاد میدلیل عمودی بودن این سازهچهره اتاق را تغییر دهند؛ همچنین به

 .پوشی استقابل چشم

کار های دیگر سیستم ازجمله کارآیی و مصالح بهها، فارغ از در نظرگرفتن بخششناسی در این سازهمالحظات زیبایی

 ها وهای درمانی، ورودی ساختمانهای انتظار، باغهای عمومی مثل اتاقاده از دیوارهای سبز در مکاناست. استفرفته

تواند در بهبود سالمت روح و جسم افراد تاثیرگذار باشد. همچنین ماندگاری مکان در ذهن افراد افزایش یافته می گاردنروف

 .ی زیباتری از حضور در ساختمان خواهند داشتو تجربه

ار سبز، انتخاب درست گیاهانی که با شرایط محیطی پروژه سازگار باشند، از اهمیت باالیی برخوردهنگام طراحی دیوار

هم شاخ و برگ خود را حفظ ای تاک وجود دارد که حتی در زمستانهای سردسیر گونهطور مثال برای مکاناست، به

کنند، در نظر گرفتن شکل ظاهری پوشش گیاهی در تمام این فصول هایی که چهارفصل را تجربه میکند. در سایر مکانمی

ای از گیاهان با رشد سریع یا تواند مجموعهی دارد. پوشش انتخاب شده میسزایکه در زیبایی محیط تاثیر بهاهمیت دارد چرا

های شبکه سیمی برای گیاهان با شده به درستی انتخاب شود. عموما سیستمهمین منظور الزم است سیستم استفادهکند باشند؛ به

بهتری دارند. با توجه به نوع پوشش،  های سریع و رونده عملکردها برای شاخهکه کابلرشد آهسته مناسبند درحالیسرعت

 .ممکن است نیاز به ترکیب این دو سیستم باشد

 .های انتخاب پوشش گیاهی مناسب، درنظر کرفتن مباحث زیبایی و فواید مدنظر استیکی از روش

 کند؟چگونه دیوارسبز به افزایش تنوع زیستی کمک می

ها در گاردناست چراکه اکثرا به توانایی روفت گرفتهسبز صورتحقیقات محدودی برروی این خاصیت دیوارهای

گرفته در کانادا، انگلیس، اند. تحقیقات صورتگردآوری نیازهای موجود برای ایجاد زیستگاه گیاهان و حیوانات پرداخته

ای عنوان گونهتوان از دیوارهای سبزی که توانایی اتصال و نمو تا سقف دارند به اند که میسوییس و آمریکا ثابت کرده

 .دیگر از چنین محیطی استفاده نمود

http://www.choopex.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8/


ای یکی های طبیعی منطقهسازی زیستگاههای گیاهی بومی و شبیههای دیوار سبز با مقیاس بزرگ با استفاده از پوششپروژه

یی از های مهم ایجاد راهروهاآید. در آمریکای شمالی یکی از پروژهشمار میهای شهری بههای احیای جنگلاز روش

 .دست بررسی استگیاهان رونده است که در آن امکان استفاده از دیوارسبز در

که هدف طراحی افزایش تنوع زیستی باشد، طراح و یا مشاورانش نیاز به داشتن اطالعات مبسوطی در زمینه درصورتی

طور مثال به  های جانوری مدنظر، دارد.سازی پروژه و همچنین نیازهای خاص گونهنیازهای کلی گیاهان در منطقه پیاده

 .اندشدهروانه و مگس شناختهگیاهان رونده مثل ادریسی و گیاهان پایا در جذب پ

زرع  های زراعی محدود و اندکند، استفاده از دیوارهای سبز که محیطی عمودی را برای کشتای که زمیندر دوره

زیست سازمان ملل طی  ای برخوردار باشند. طبق گزارشات محیطتوانند از اهمیت و جایگاه ویژهگذارند میدراختیار می

 .سزایی برروی تغذیه و سالمتی داردشته، کشاورزی شهری تاثیر بهدهه گذ تحقیقات دو

توانند مزایایی از جمله بهبود تعامالت شهری)با ایجاد فرصتی برای باغبانی دیوارهای سبز طراحی شده برای کشاورزی می

همراه ه را بههای تولید و پخش سنتی و افزایش دسترسی به مواد غذایی تازروشگروهی(، کاهش اثرات محیطی در 

 .باشندداشته

 عوامل موثر در ساخت یک نمای سبز موفق چیست؟

 داری نما و دیوار سبز بسته به نوع ساختمان، کاربرد، نوع سیستم انتخابی و شرایط محیطی طراحی، نصب و نگه

 .متفاوت است

 داری باید موارد زیر را های نمای سبز، طراح، نصاب و گروه نگهطور عام، برای موفقیت هرچه بیشتر پروژهبه

 .در نظر بگیرد

 شودسیستم به چه صورت به ساختمان و یا سازه مستقل، متصل می-نحوه اتصال به پوشش ساختمان. 

 شودهای بزرگتر، این بار شامل بار برف، گیاه و باد نیز میمحاسبه بار زیربنایی در سیستم. 

 ان باتوجه به شدت باد و نور و زمینه کاریانتخاب گیاه. 

 سال زمان  ۵الی  ۳ها برای استقرار کامل به برخی گونه-بینانه مربوط به زیبایی و رشد گیاهانهای واقعبینیپیش

 .نیاز دارند

 داری بلندمدت برای تضمین سالمت کل سیستم و گیاهان که شامل درنظر گرفتن خاک مناسب و ی نگهطرح برنامه

 .شودیستم آبیاری نیز میس

 ی مشابه که قادر به تکمیل پروژه با موفقیت هستندهای باتجربه در زمینهجستجو و یافتن نصاب. 

  انتخاب صحیح گیاهان با توجه به منطقه جغرافیایی، فضای درنظر گرفته شده برای گیاه و میزان پوشانندگی

 .موردنظر

 نکاتی برای سرسبزی دیوارهای زنده 

 باشند، بسیار سریع و قوی هستند. موفقیت شما تا حد زیادی به های زنده درصورتیکه به درستی ساخته شدهدیوار

 :عوامل زیر وابسته است

 )آبیاری )ایجاد سطح مناسبی از آبیاری و مواد مغذی 

 انتخاب درست گیاه با توجه به منطقه جغرافیایی توسط معمار 

 طور مثال باشند. )بههای دیوار زنده داشتهتوانند بر بعضی از بخشه میها و تاثیری کدر نظر گرفتن خرد اقلیم

 تفاوت در شدت نور، گرما و رطوبت(

 دارد بلکه شامل مواد مغذی نیز باشدانتخاب از بستر کاشت مناسب که نه تنها گیاه را در آن محکم نگه. 

 گیاهان درصورت استفاده از دیوارسبز داخل ساختمان، طراحی نور مناسب برای. 

 ی مشابه که قادر به تکمیل پروژه با موفقیت هستندهای باتجربه در زمینهجستجو و یافتن نصاب. 

 دارینگه
های زنده هستند. داری و مراقبت هستند چراکه سیستمباید توجه داشت که دیوارهای سبز به هرشکلی که باشند، نیازمند نگه



ی طراحی که بر انتخاب گیاهان و نوع سیستم مورد استفاده تاثیر لی در نحوهتوان گفت که یکی از عوامل اصبنابراین می

 .تواند تضمین کندمستقیم دارد، میزان مراقبتی است که مشتری می

توانند در خاک و بر روی زمین کاشته شده و یا در گلدان قرار کنند که میهای مو استفاده مینماهای سبز معموال از درخت

های تاک مستقل و جودیکه اکثر گونهی جداگانه دارند. باوع که استفاده شود، هر مکان نیاز به آبیاری و تغذیهگیرند. از هر ن

های مو، عالوه برخی گونهتنومندند، موقعیت مکانی پروژه ممکن است باعث نیاز به تغذیه یا آبیاری جانبی شود. به

ها نیازمند مراقبت ویژه هستند؛ با این وجود معموال مراقبت دائم و ژگیدهند که هردوی این ویبرگریزان داشته و یا میوه می

سزا و کافی دارد. همچنین باید یادآور شد که برای اطمینان از درست بودن اجزای کلی به همراه هرس مرتب؛ تاثیر به

 .طناب الزم است-های سیمها و سیستمای از کابلسیستم، بازدید دوره

ی مستقیم با نوع سیستم استفاده شده و نوع پوشش گیاهی دارد؛ داری مورد نیاز برای دیوار زنده رابطهباوجودیکه میزان نگه

توان گفت گیاهانی که به مواد مغذی بیشتری نیاز دارند نسبت به گیاهان متعلق به نیاز به آبیاری و مراقبت حتمی است. می

نیز احتیاج دارند. همچنین یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر روی تری های فاقد مواد مغذی باال، به مراقبت ویژهمحیط

 .مراقبت، میزان توقعات صاحبین آن از کیفیت و زیبایی دیوار است

ی طراحی با مشتری مطرح شود تا بتوان از موفقیت پروژه در دراز مدت داری باید در مراحل اولیهمسائل مربوط به نگه

 .اطمینان حاصل کرد

زرع  های زراعی محدود و اندکند، استفاده از دیوارهای سبز که محیطی عمودی را برای کشته زمینای کدر دوره

زیست سازمان ملل طی  ای برخوردار باشند. طبق گزارشات محیطتوانند از اهمیت و جایگاه ویژهگذارند میدراختیار می

 .ذیه و سالمتی داردسزایی برروی تغدهه گذشته، کشاورزی شهری تاثیر به تحقیقات دو

توانند مزایایی از جمله بهبود تعامالت شهری)با ایجاد فرصتی برای باغبانی دیوارهای سبز طراحی شده برای کشاورزی می

همراه های تولید و پخش سنتی و افزایش دسترسی به مواد غذایی تازه را بهروشگروهی(، کاهش اثرات محیطی در 

 .باشندداشته

 ساخت یک نمای سبز موفق چیست؟عوامل موثر در 

 داری نما و دیوار سبز بسته به نوع ساختمان، کاربرد، نوع سیستم انتخابی و شرایط محیطی طراحی، نصب و نگه

 .متفاوت است

 داری باید موارد زیر را های نمای سبز، طراح، نصاب و گروه نگهطور عام، برای موفقیت هرچه بیشتر پروژهبه

 .در نظر بگیرد

 شودسیستم به چه صورت به ساختمان و یا سازه مستقل، متصل می-نحوه اتصال به پوشش ساختمان. 

 شودهای بزرگتر، این بار شامل بار برف، گیاه و باد نیز میمحاسبه بار زیربنایی در سیستم. 

 انتخاب گیاهان باتوجه به شدت باد و نور و زمینه کاری. 

 سال زمان  ۵الی  ۳ها برای استقرار کامل به برخی گونه-زیبایی و رشد گیاهان بینانه مربوط بههای واقعبینیپیش

 .نیاز دارند

 داری بلندمدت برای تضمین سالمت کل سیستم و گیاهان که شامل درنظر گرفتن خاک مناسب و ی نگهطرح برنامه

 .شودسیستم آبیاری نیز می

 قادر به تکمیل پروژه با موفقیت هستند ی مشابه کههای باتجربه در زمینهجستجو و یافتن نصاب. 

  انتخاب صحیح گیاهان با توجه به منطقه جغرافیایی، فضای درنظر گرفته شده برای گیاه و میزان پوشانندگی

 .موردنظر

  

 نکاتی برای سرسبزی دیوارهای زنده

 ت شما تا حد زیادی به باشند، بسیار سریع و قوی هستند. موفقیدیوارهای زنده درصورتیکه به درستی ساخته شده

 :عوامل زیر وابسته است

 )آبیاری )ایجاد سطح مناسبی از آبیاری و مواد مغذی 



 انتخاب درست گیاه با توجه به منطقه جغرافیایی توسط معمار 

 طور مثال باشند. )بههای دیوار زنده داشتهتوانند بر بعضی از بخشها و تاثیری که میدر نظر گرفتن خرد اقلیم

 در شدت نور، گرما و رطوبت(تفاوت 

 دارد بلکه شامل مواد مغذی نیز باشدانتخاب از بستر کاشت مناسب که نه تنها گیاه را در آن محکم نگه. 

 درصورت استفاده از دیوارسبز داخل ساختمان، طراحی نور مناسب برای گیاهان. 

 پروژه با موفقیت هستندی مشابه که قادر به تکمیل های باتجربه در زمینهجستجو و یافتن نصاب. 

 دارینگه
های زنده هستند. داری و مراقبت هستند چراکه سیستمباید توجه داشت که دیوارهای سبز به هرشکلی که باشند، نیازمند نگه

ی طراحی که بر انتخاب گیاهان و نوع سیستم مورد استفاده تاثیر توان گفت که یکی از عوامل اصلی در نحوهبنابراین می

 .تواند تضمین کندیم دارد، میزان مراقبتی است که مشتری میمستق

توانند در خاک و بر روی زمین کاشته شده و یا در گلدان قرار کنند که میهای مو استفاده مینماهای سبز معموال از درخت

های تاک مستقل و که اکثر گونهجودیی جداگانه دارند. باگیرند. از هر نوع که استفاده شود، هر مکان نیاز به آبیاری و تغذیه

های مو، عالوه برخی گونهتنومندند، موقعیت مکانی پروژه ممکن است باعث نیاز به تغذیه یا آبیاری جانبی شود. به

ها نیازمند مراقبت ویژه هستند؛ با این وجود معموال مراقبت دائم و دهند که هردوی این ویژگیبرگریزان داشته و یا میوه می

سزا و کافی دارد. همچنین باید یادآور شد که برای اطمینان از درست بودن اجزای همراه هرس مرتب؛ تاثیر بهکلی به 

 .طناب الزم است-های سیمها و سیستمای از کابلسیستم، بازدید دوره

نوع پوشش گیاهی دارد؛ ی مستقیم با نوع سیستم استفاده شده و داری مورد نیاز برای دیوار زنده رابطهباوجودیکه میزان نگه

توان گفت گیاهانی که به مواد مغذی بیشتری نیاز دارند نسبت به گیاهان متعلق به نیاز به آبیاری و مراقبت حتمی است. می

تری نیز احتیاج دارند. همچنین یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر روی های فاقد مواد مغذی باال، به مراقبت ویژهمحیط

 .قعات صاحبین آن از کیفیت و زیبایی دیوار استمراقبت، میزان تو

ی طراحی با مشتری مطرح شود تا بتوان از موفقیت پروژه در دراز مدت داری باید در مراحل اولیهمسائل مربوط به نگه

 .اطمینان حاصل کرد

 


