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 چکیده

و مشکالت زیست محیطی من جمله آلودگی هوا و پدیده جزیره حرارتی می پردازد.  این پژوهش به بررسی جداره های زنده 

دو نمونه بررسی شده نمونه های المیخ و اسکای رایزگرینری می باشند. هدف این مقاله بهره گیری از نوع نوین فضای سبز به 

مصرف سوخت و آلودگی هوا و در  منظور کاهش مصرف آب و کاهش دمای سطحی جداره های ساختمان ها و در نتیجه کاهش

نهایت کاهش پدیده جزیره حرارتی می باشد. بر اساس این پژوهش که به روش کتابخانه ای صورت گرفته مشخص شده که این 

جداره ها از لحاظ اقلیمی با مصرف کمتر آب و استفاده از گیاهان مفاوم، در شرایط سخت به نسبت انواع افقی خود با دوام تر و 

تر هستند. هرچند هزینه ابتدایی جهت ساخت این جداره ها به نسبت باال می باشد ولی این هزینه در طی چند سال  مقاوم

جبران خواهد شد.  این دو نوع جداره زنده به نسبت سایر انواع به دلیل مدوالر بودن و بهره بردن از جعبه های رشد به سهولت 

 قابل اجرا و نگهداری خواهند بود.

 

 متنفس جداره ،زنده جداره، حرارتی جزیره: کلیدی واژگان
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 جداره های زنده

های عمودی در حالت توسعه هستند که  به طور کلی شیوه سنتی کاشت گیاهان بر روی سطح امروزه نسل نوینی از باغ

گیاهان در سطوح عمودی،  های زنده در صدد آن است تا با کاشتکنند. سیستم جدارهافقی را به واسطه ناکارآمد بودن نفی می

عالوه بر استفاده از تأثیرات آن بر کاهش هزینه تأثیرات جزیره حرارتی شهری و استفاده اقلیمی از آنها، به نوعی سیستم 

ها در حال سازی سیستمهای آبیاری و کاهش پسماندهایی آنها دست یابد. این سیستماقتصادی در کاشت گیاهان و بهینه

های سبز، قابلیت حضور فعال در ها عالوه بر استفاده به حالت جدارهال توسعه هستند؛ زیرا این جدارهحاضر در جهان در ح

توانند تأثیر مستقیمی بر تهویه ساختمانی داشته باشند را نیز دارا بوده و می 1های ساختمانی در قالب فیلترهای زیستیسیستم

خارج ساختمان، امکان استفاده از آنها به صورت بخشی از طراحی داخل  و از سوی دیگر عالوه بر استفاده از آنها در فضای

 .  (Eumorfopoulou, 2009)استساختمانی نیز متداول شده

همچنین پوشش گیاهی یکی از مزایای غیر قابل انکار درمانی به شهروندان است و در حال حاضر یکی از مشکالت 

تواند به ترویج تنوع زیستی است و به همین دلیل، افزایش توسعه زیستی میشهرهای بزرگ فقدان وجود موجودات زنده در آن 

 ,Weilerشهری کمک و حضور مجدد گونه های مختلفی از گیاهان، پرندگان، زنبورها و دیگر حشرات مفید را توسعه دهد )

و موجب افزایش تعامل و  کند(. به عالوه، حضور طبیعت در شهرها، مردم را به استفاده از فضاهای باز تشویق می2009

(. فضای سبز دارای اهمیت اجتماعی و عاطفی در کیفیت Chiesura, 2004شود )یکپارچگی اجتماعی در میان شهروندان می

کنند، می توان گفت که ای از جمعیت جهان در شهرها زندگی میزندگی شهروندان شده و با توجه به این که بخش عمده

همچنین مشخص شده که وجود فضاهای سبز در  .ستراتژیک در زمینه شهری معاصر و آینده استفضاهای سبز دارای اهمیت ا

 (Kuo,2001کاهش جرایم در شهرها موثر است )
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 (google earthی کرمان( )ی: کمبود فضای سبز در شهرهای ایران )تصویر هوا3تصویر 

 

به دست آوردن یک زندگی جدید و تصویری متمایز از بافت دیوار سبز می تواند جایگزین جالبی برای ساختمان های موجود و 

ای محبوب در جهان شدن به گونههای دیوار سبز در حال بدل(. به همین دلیل، سیستمDunnett, 2010شهری باشد )

محیطی،  ای جهت ارتقاء محیط اطراف دارند. آنها می توانند به پایداری شهرها بر اساس منافع زیستهستند و قابلیت بالقوه

در زمینه سیستم های دیوار سبز ما می توانیم دو نوع  .   (Weiler,2009)اجتماعی، زیباشناختی و اقتصادی کمک کنند

اصلی نماهای سبز و دیوارهای زندگی را نام ببریم: نمای سبز سنتی که با استفاده از گیاهان باالرونده در زمین جاسازی شده 

های نصب شده بر روی جداره و در امتداد ارتفاعی نما قرار می شوند یا در قالب جعبه گلدر امتداد سطح عمودی تشکیل می

کاشت   است که عبارتند از سیستم های مدوالر 2های زندهگیرد و در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت. اما نمونه دیگر، جداره

سریعی برای سطوح عمودی و مکانی مناسب و اقتصادی هایی عمودی که  پوشش سبز و آبیاری و زهکشی گیاهان در قالب باغ

(. از اینرو، برتری بسیار مهم آنها برای ایجاد نماهای سبز، Wismer، 2004آورند )برای رشد یکنواخت گیاهان را پدید می

ستفاده از طیف دهد با اهمین سرعت پوشش نما و قابلیتهای آن برای تغییر و جایگزینی است. راه حل دیوارهای زنده اجازه می

تری از گونه های گیاهی، نمای سبز را پدید آوریم و  به سطوح فضای سبز در فضای معماری و شهری بیافزاییم. این امر، وسیع

ها و توسعه عواقب تواند در بهبود محیط زیست و وضعیت اقلیمی ساختمانها و درون آنها میبواسطه تسری محیط به ساختمان

، موثر باشد. از اینرو، این بخش از پژوهش به بررسی کیفیات و تأثیرات زیستی انها و بررسی شیوه های فرهنگ و اجتماعی آن

  است. اجرای این جداره های زنده اختصاص یافته
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 3نمونه المیخ

هنای باشد. اینن جنداره از رسنته جندارههای پر کاربرد در اروپا مینمونه المیخ در اتریش طراحی شده و در زمره نمونه

های مهم نمونه حاضر ، طراحنی و مهندسنی آن است. از ویژگیمدوالر بوده و با هدف کاشته رده وسیعی از گیاهان طراحی شده

های رشدی است که در همه آنهنا ینک کیسنه از جننس منسنوجات با هدف خاص ایجاد دیوارهای سنگین زنده و دارای جعبه

واسطه رشد به منظور اجتناب از هر گونه خرج مواد معدنی و آلی واسطه رشد  های ریز میکرونی محتویساختاری دارای سوراخ

هنای ها و یک سیستم آبیاری اتوماتیک و یک جداره فوالدی نگهدارنده است. سیسنتم از جعبنهو اتصاالتی برای نگهداری جعبه

تا قنادر اسنت تنا در مقابنل فشنارهای کند و به صورت خنود ایسنهای فوالدی روکشدار استفاده میرشد پالستیکی و نگهدارنده

 (. تصویرگوناگون باد مقاومت نماید )
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 (Elmich green wall catalogueسیستم المیخ ) :13تصویر

 

در دو های رشد است؛ که بنه سیسنتم امکنان کاشنت گیاهنان های سیستم، صفحات پوششی سوراخدار جعبهاز ویژگی

ای نگهنداری ها قبل از انتقال به محل برای مدت شش ماه در محوطه رشد گلخاننهدهد. کلیه جعبهحالت افقی و عمودی را می

ها و نصب به صورت خنود ایسنتا در محنیط اسنت. فشنار شوند. سیستم دارای قابلیت بسیار زیادی برای نصب بر روی جدارهمی

های سبک معدنی فاقد منواد آلنی های رشد یکسان است و ماده واسطه رشد از سنگریزهآبیاری سیستم آب آن برای همه جعبه

هنای سیسنتم سناخته شنده از جننس پلنی پنروپیلن است. ابعناد جعبنهکه قابلیت کاشت گیاهان متفاوت را دارند تشکیل شده

کیلوگرم است و طراحنی مندوالر و  30سانتیمتر ارتفاع  و وزن آنها به همراه واسطه رشد  56سانتیمتر در  48سانتیمتر در 15

 سازد. های مختلف را ممکن میتوان باربری آن، استفاده از گیاهان گوناگون در ترکیب
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 ( Elmich green wall catalogue: ساختار و نمونه های اجرایی سیستم المیخ )14 تصویر

 

هنای گونناگون تقال، قابلیت استفاده از ترکینبهای این سیستم، سبکی وزن، سادگی نصب، قابل باز کردن و اناز ویژگی

سانتیمتری میان سیستم و جداره اصلی و قابلینت کاشنت پنیش از نصنب و  40گیاهان دارای وزن و ابعاد مختلف، ایجاد فاصله 

 (. www.elmich.com، 2/4/92امکان بازیافت مجدد ساختار آن است )
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 (www.skyrisegreenery.com، 14/3/92یز گرینری )ار های سبز اسکای: جداره15 تصویر

 

هنای اینن سیسنتم، های سبک احداث فضاهای سبز است. یکی از ویژگنیدر زمره سیستم 4رایز گرینریسیستم اسکای

-های حمل و نقنل را کناهش منیهای رشد آن را در سایت فراهم ساخته و هزینهاتصاالت ساده آن است که امکان نصب جعبه

 دهد. 

سانتیمتر و جدا از ماده واسطه رشد سناخته شنده و  50و عمق  20و ارتفاع  70های افقی دارای طول سیستم از جعبه

گردد. کاشت به مندت گیرد و توسط یک تورینه محافظ تثبیت مین قرار میهای سبک پالستیکی در درون آماده رشد در قالب

سه ماه در گلخانه موقت درون سایت انجام شده و سیستم قابلیت آرایش گیاهان سبک بر روی خود را دارد.  به منظنور کناهش 

د. سیستم قابلینت بهنره بنرداری در کنها، سیستم از باالبر یا عرشه شیشه پاک کن برای رسیدگی و نگهداری استفاده میهزینه

ویژه رشد گیاهنان  های دارای نورگیر سقف یا المپهای داخلی توصیه سده تا از محیطفضای داخلی  خارجی را دارد. در محیط

 (. ery.comwww.skyrisegreen، 14/3/92جهت تأمین نور مورد نیاز گیاهان استفاده شود )

 
 اقلیم

 
شهری، توسعه  هایی پاسخگو هستند که به واسطه فقر مواد آلی یا کاهش بارندگی و تراکم محیطها در قالب محیطاین جداره

فضای سبز بر روی زمین مقرون به صرفه نباشد. نظر به تغییرات آب و هوایی در آینده و شرایط سخت رشد بصورت طبیعی، 

ها دارای های جایگزین مناسب خواهند بود. این سیستمحلکنترل کنندگی بیشتر منابع در زمره راه ها بواسطهاین جداره

خاک برای  % 4درجه سانتیگراد و میزان رطوبت  45تلرانس دمایی بسیار مناسبی برای انطباق با محیط هستند و در دمای تا 

ه داشت که با توجه به گرمایش جهانی، هوای شهرها، تا دو دهه نزدیک به یک هفته نیز مقاومت خواهند نمود.  البته باید توج

دیگر به میزان نزدیک به یک درجه افزایش فارغ از اثر جزیره حرارتی خود شهر را نسبت به امروز تجربه خواهد کرد. در این 

هایی تبخیر و خشکی سیستمحالت، میزان گرما، تبخیر و میزان رطوبت پایین به انضمام بادهای شدید و خشک به میزان باالی 

دهند کمک خواهد کرد و با توجه به این موارد، بجای سطوح افقی، که سطوح پهناور ماده واسطه رشد را در مقابل نور قرار می

های داخلی و بهره برداری از سیستمهای سطوح عمودی و پوشیدن سطوح جداره های نورگیر به منظور کاهش دمای محیط

 .(Hoyano,1998) صرف و پایدارتر خواهد بودبسته تر مقرون به 
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 (Living Architectureهای سبز ): منطقه رو به خورشید بهترین راستای احداث جداره4تصویر

 

 انتخاب سایت

یکی از مهمترین مسایل در افزایش کاریی سیستمهای جداره زنده توجه به ساختار سایت است تا بتوان برای آن کارآمد 

واره زنده را به وجود آورد. تجارب اخیر نشان داده که جداره های سبز برای هر اقلیم و شنرایطی مناسنبند امنا در ترین نمونه دی

طراحی صحیح قادر به انجام وظایف سودمند خود نیستند و اگر جداره های نیازمند رطوبت در مقابل تنابش شندید  صورت عدم

تواند به شدت آسیب ببینند. با این وجود بهترین جداره ها برای قرار گیردی جداره های سبز، جداره های رو بنه قرار گیرند، می

 ش و تبخیر در آنها رخ دهد. تابش مستقیم است تا بیشترین میزان کاهش تاب

تأثیر باد بر روی جدارهای ساختمانی به دو عامل وابسته است، ابتدا فرم ساختمانی و سپس فرم خیابان بندی شهر ها ، 

با این وجود وزش باد بر روی جداره ها به صورت فشارهای مثبت و منفی زیاد و خطرناک خواهد بود . زمانی که ساختمانها بلند 

های ساختمانی با فشار کند و جبهه رو به باد با فشار مثبت باد و پشت جداره و برخی از لبهد از روی ساختمان عبور میباشند با

 منفی باد روبرو خواهند شد. 
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 ( Living Architectureها ): فشار مثبت و منفی باد بر روی جداره5تصویر 

 

خواهد دادو بخشهایی از ساختمان که در معرض باد قرار دارند با فشار مضاعف بناد و در تراز پالن نیز اتفاق مشابهی رخ 

گیرند و جدواره های جانبی با سایه کاهنده فشار باد در قالب دوکی شکل روبرو بخشهای پشت ساختمان در فشار منفی قرار می

 خواهد بود

 . 

 

 

 

 

 

 

 ( Living Architectureپالن ) ها  در: فشار مثبت و منفی بادر بر روی جداره6تصویر

 

به همین ترتیب فشارها بر روی جداره های سبز نیز تغییر خواهد نمود و در راستای فشار بر روی سیستم، تمامی تأثیر بر روی 

افزایش فشار بر روی شرایط رشد گیاه بوده و در این حالت ساختار باید بطور تثبیت شده بر روی دیوار نصب شده و در مورد 
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ثیرات کاهش رطوبت بر اثر فشار باد  و نحوه جبران یا کاهش آن فکر شود. در مقابل جداره های بخش فشار منفی با امکان تأ

 شود که در نقاط حداکثری فشار مثبت و منفی از کاشت گیاهان اجتناب گردد.جداشدن و پرتاب روبرو هستند. توصیه می

 

 گونه های متناسب با دیوارهای زنده 

ای زنده یا بیولوژیک به باغ های عمودی اطالق می شود که از سه بخش ساخته شده اند، ینک قناب سنازه ای، جداره ه

ها یا به صنورت مجنزا در محنیط را دارنند و قابلینت آن را یک ماده برای رشد گیاهان و گیاهان سبز که قابلیت اتصال به جداره

های کوتناه ، های سبزیجات، گلهای غیر خزان پذیر، بوتهدهند، از قبل گونه های متفاوتی از گیاهان را در خود جایدارند تا گونه

ها مشترکند. اما هر مقدار که انطباق میان گونه گیاهی و اقلنیم افنزایش یابند، پاینداری ها و ... را که در بسیاری از اقلیمسرخس

تری نیاز دارند و باید از سیستم هنای اتوماتینک سیستم افزایش و هزینه آن کاهش خواهد یافت. این جداره ها به محافظت بیش

 برای نگهداری آنها استفاده نمود. 

 

 تصویر خصوصیات نام التین

Bartley Schwarz, Orange Hot 

Lava 
متناسننب بننا جننداره هننای آفتننابی و نیمننه آفتننابی، دارای گننل، 

 سرسخت در زمستان

 

Acanthus 'Summer Beauty' تابی و سایه، دارای بنرگ سنبز و گنل، متناسب با جداره نیمه آف

 تغییر رنگ برگ

 

Acorus calamus Variegatus'  توسعه ریزومی، رشد راحت، نمونه متناسب بنرای جنداره هنای

 عمودی، جداره های آفتابی و نیمه آفتابی
 

Adiantum aleuticum 

'Imbricatum' 
ور گونه سرخسی، انبوه و دارای رشد آسان، جداره های سایه و ن

 کم صبح، نیازمند رطوبت 

 

Agave bracteosa 

 

رشد ابتدایی کم، رشد سریع در سالهای بعد، نیازمند زهکشی، 

 آفتابی و نیمه آفتابی 
 

Alpinia pumila  ،متناسب آب و هوای معتدل، همیشه سنبز، تغیینر رننگ بنرگ

 جداره های سایه دار

 

Agave lophantha 'Splendida' 

 
Agave macroacantha 

 

برگهای ضنخیم ، رشند کنم ، فنرم متناسنب، مقناوم در مقابنل 

 کمبود رطوبت  
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Alstroemeria 'Princess 

Fabiana 
دارای گل، تغییر رنگ برگ، مقاومنت در مقابنل سنرما، جنداره 

 های نیمه آفتابی

 

Amsonia montana ای، متناسنب بنا موقعینت متعنادل، گل های زیبا، کوتاه و پشته

 های نیمه آفتابی جداره 

 

 

Arachniodes standishii 
 

 

همیشه سبز، دارای رشد خوب، متناسنب بنا موقعینت معتندل، 

 جداره های نیمه آفتابی و سایه 

 

Anisacanthus wrightii  مقاوم ، دارای گل، رشد متناسب بنا ننورگیری، آفتنابی و نیمنه

 آفتابی 

 

Artemisia 'Powis Castle'  انبوه و دارای شاخ و برگ نرم ، نیازمند هنرس سنالیانه ، جنداره

 های نورگیر 

 

Asarum takaoi 'Roundabout'  برگ نقره ای و سبز، متناسب برای کاشت انبوه ، بنادوام،، سنایه

 آفتابی و نیمه 

 

Asclepias tuberosa  دراای گل، مقاوم در مقابل کمبود رطوبت، جداره های آفتابگیر 

 

Asplenium scolopendrium 

'Undulatum 
 همیشه سبز، نیازمند خاک و زهکشی مناسب، سایه 

 

Aster ageratoides  به رنگهای مختلف، نیازمنند محافظنت از ینخ زدگنی، متناسنب

 جداره نورگیر 

 

Helianthus angustifolius   دارای گل ، متناسب برای ترکیب با سطوح سبز، جنداره هنای

 نورگیر 
 

Carex varius spicies توده، نیازمند رطوبت متوسط، سایه و نیمه آفتابی 
 

Hosta varius spicies 
همیشه سبز، دارای تنوع رنگی، متناسب با محیطهای سایه و 

 نیمه آفتابی
 

 (www.plantdelights.com، 22/3/92گیاهان متناسب برای جداره های زنده ) :1ول جد
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های فوق که به واسطه ریشه هیبریدی خود در بسیاری از مناطق معتدل  قابل دوام و دارای کمترین هزینه  عالوه بر نمونه
توان از آنها نیز بهره ب با کاشت بر روی جداره های زنده وجود دارد که به تناسب موقعیت میگونه متناس 1000هستند، حدود 

  .گرفت

 واسطه رشد

یکی از عوامل اولیه انتخاب واسطه رشد جبهه ساختمانی و ارتفاع مورد نظر است. این بسیار مهم است زیرا حنوزه رشند 

سنانتیمتر عمنق داشنته و در درون آن  25تنا  15تر است که سیستم بین کند. در بهینه ترین حالت بهریشه گیاه را تعیین می

منننننننواد آلنننننننی و آب کنننننننافی بنننننننرای توسنننننننعه و تغذینننننننه گیننننننناه وجنننننننود داشنننننننته باشننننننند 

( 

 

ای باشند کنه هکند و بنابراین بهتر است که زواینا بگونن(. در یک الیه واسطه رشد ریشه بصورت عمودی رشد میتصویر 

تواند تنا امکان توسعه درست ریشه را فراهم آورد، زیرا گیاه در موقعیت افقی نسبت به رشد ریشه قرا دارد. دمای سطح خاک می

درجه یعننی  35درجه افزایش یابد، ولی با این وجود به واسطه عمق درونی واسطه رشد، در قسمت زیرین این دما بیشتر از  50

  .(Hopkins, 2 011)یاه بر اثر گرما، نخواهد رسیدآستانه تغییر شکل گ
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 (Living Architecture)موقعیت قرارگیری ریشه ها در درون جداره  :10تصویر 

 

شود. واسطه رشد همواره باید مرطوب در غیر اینصورت گیاه نیز به همین میزان گرم شده و نگهداری از سیستم دشوار می 

آستانه  مزبور نرسد. زیرا در صورت بروز این حالت، دیگر ریشه قادر به مکش آب به میزان کافی نگهداشته شود تا گرما به حد 

نخواهد بود و این امر منجر به زرد شدن گیاه  و افزایش تراکم و سختی خاک و عدم جریان هوا در درون آن خواهد شد. از 

سیستم زهکشی مناسبی وجود داشته باشد تا محیط به سوی دیگر ماندگاری زیاد رطوبت نیز برای گیاه مفید نیست و باید 

 صورت اشباع از آب در نیاید.

 

 نتیجه گیری

های نگهداری فضاهای سبز و کاشت گیاهان در سطوح عمودی با هدف کاهش هزینه ،های زندهسیستم جدارهدر 

ها پذیرد. این جدارهلیمی صورت میاستفاده از خصوصیات آنها برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و کاهش تبادل اق

که در نمونه های مورد بررسی در این پژوهش هزینه های نگهداری با رهنمون های  هزینه نگهداری هستند ی ونیازمند نگهدار

شش وبا توجه به سود رسانی متقابل کمی و کیفی هم قادر به پ به هر حال این جداره ها، داده شده کاهش پیدا خواهد کرد

صرفه جویی  هزینه های خود در دراز مدت بوده و هم قادرند حجم زیادی از منافع کیفی را برای محیط فراهم سازند.دادن 

درصدی در زمینه آبیاری به نسبت انواع افقی، این جداره ها را در شرایط زیستی دشوار و بحران کم بود آب بسیار  70تقریباً 

ای داخلی، هم خارجی و همچنین در جداره نما قابل اجرا می باشند. با توجه به این جداره ها هم در فضاه کارا ساخته است.

مدوالر بودن و استفاده از محافظ رشد، تنوع در گیاهان کاشته شده به مراتب بیشتر شده و طراحی نسبتاً متنوع تر و ساده تر از 

سازی شاهد بهبود کیفیت روانی و محیط زیست سایر نمونه ها خواهد بود. امید است با تروبج این سیستم ها در ساختمان 

 باشیم.
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