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    چکیده 

ای بر روی محیط زیست و منابع طبیعی دارد و جوامع نیازمند به طراحی، ساخت و نگهداری ساختمان تأثیر تهدید کننده

سازی، ساختن آنجایی که چالش آینده ساختمان اتخاذ تصمیم آگاهانه برای گزینش راه بسیار پایدار برای زندگی هستند. از

تجدید پذیر، کمترین تولید آلودگی و کمترین مصرف انرژی و کاهش هزینه است، توجه های نابا کمترین استفاده از انرژی

حل یشنهادی معاصر در جهت تحقق معماری پایدار و معماری همساز با طبیعت به پتانسیل دیوار سبز عنوان یک راه

های سبز عمودی در ساختمان ایده جدیدی نیست و چندین فواید باشد. بکارگیری پوششردی واجد ارزش میرویک

دهد. با در نظر گرفتن رابطه اکولوژیکی و محیطی را به عنوان یکی از اجزای طراحی شهری، به ساختمان و شهر ارائه می

های سبز رف انرژی برای ساختمان و ویژگی های سیستمبین فواید محیط زیستی، فواید اقتصادی نظیر صرفه جویی در مص

های موجود و یا جدید باشد. از این رو تواند دیدگاهی پایدار برای نماهای ساختمانهای سبز می، اجتماعی از پوششعمودی

ای و ابخانهمقاله پیش رو برآنست تا در یک پژوهش استدالل منطقی و در یک روش توصیفی با تکیه بر مطالعات و اسناد کت

در یک فرآیند گام به گام، به بررسی پیشینه و مقایسه انواع مختلف سیستم سبز عمودی از منظر اهداف طراحی، اجرا و 

نتایج ارزیابی نشان داد که انتخاب و اجرای نوع  تعیین فواید این فناوری منفعل جهت دستیابی به معماری پایداری بپردازد.

ه پایداری در اهداف مورد انتظار از سیستم رابطه مستقیمی با هدف مورد انتظار از دیوار سبز، سیستم دیوار سبز و رسیدن ب

های ساختمان)جبهه مورد انتظار( است، گونه گیاهی مناسب اقلیم و ساختمان، مکان پروژه که شامل اقلیم مکان و ویژگی

 ر نظر گرفته شده جهت دوران نگهداری دارد.میزان بودجه در نظر گرفته شده جهت این امر، و شرایط موجود و یا د

 

 دیوار سبز، معماری پایدار، تکنولوژی ساختمان، محیط زیست، پایداری های کلیدی:واژه

                                                           

یوارههای سهبز بهه ارتقا و بازنگری دستورالعمل موجود در شههرداری تههران در خصهو  د "تحت عنواننامبرده ی کارشناسی ارشد نامهبرگرفته از پایان -1 

 که در حال انجام است. "بکارگیری در  بلند مرتبه ها منظور 
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 مقدمه  -1

های اخیر و تغییر الگوی سکونت انسان از حال افقی به حالت عمودی وبا  افزایش روز افزون جمعیت و نرخ شهر نشینی در دهه

(و مسائل خا  خود را به وجود آورده است.از طرفی در دنیای 1931ها مشکالت )ابوسیانی، ا و آسمانخراشه روی آوردن به برج

امروز چشم انداز انسان از فضای شهری اطرافش تنها از محیطی بی روح ، ماشینی و مصنوع تشکیل شده است و روز به روز سطح 

سترش است،  پیرو همین روند ،کالبد زندگی سنتی ما به های مصنوع نسبت به فضاهای طبیعی شهر در حال گ این محیط

های   و یکی از معضالت کالن شهره فضای طبیعی تغییر شکل داده است زندگی آپارتمانی بدون هیچ گون

 طراوت نگه فقدان فضای سبز شهری است که بتوان همواره محیط زندگی شهری را شاداب و پر 1(همچون تهران1931)طاهری،

(، این در حالی است که هنوز هم نیاز انسان به طبیعت در نهاد او زنده است از طرفی به دلیل وجود مشکالت 1931دارد)طاهری،

اساسی چون گرم شدن زمین ،آلودگی هوا و آب ، مصرف بی رویه انرژی و هزینه های اقتصادی باالی آن، بهره گیری از تکنولوژی 

سبز اهمیت زیادی پیدا کرده است . طراحی ساختمان پایدار و سبز  به عنوان های معماری پایدار و به ویژه ایجاد ساختان 

ها و مکان قرارگیری آنها به نحوی از انرژی ، آب و مصالح  باشد که در آن ساختمان فرایندی در افزایش کیفیت ساختمان می

 (. 1931سیادتی،کنند که کمترین تأثیرات منفی را روی سالمت انسان و محیط داشته باشد) استفاده می

گیری از  ترین راه حل های پیشنهادی معاصر در جهت تحقق معماری پایدار و معماری همساز با طبیعت ، بهره ازجمله کلیدی

اثرات مطلوب عناصر طبیعی مانند گیاهان به عنوان یک راهکار منفعل جهت دستیابی به پایداری است، که این اثرات بواسطه 

اندازی، کاهش گرمای انعکاسی، تولید رطوبت و  قابلیت خنک کردن محیط، سایه ر گیاهی از جمله:های بالقوه عناص پتانسل

است، با  (. گیاه عنصری است که همواره از محیط زیست آدمی جدایی ناپذیر بوده1931گردد)معینی، برودت تبخیری ایجاد می

ای برای ایجاد فضای سبز مورد نیاز  های خالقانه حل راهها در رابطه با محدودیت سطح زمین برای کاشت گیاه  افزایش نگرانی

ها هستند  باشند دیوار(. امروزه سطوحی که بیشترین امکان و پتانسیل برای کاشت گیاه را دارا می1931است)برزگر،

تلطیف هوا و (، که در این راستا استفاده از دیوار سبز عالوه بر جبران کمبود فضای سبز در جوامع شهری موجب 1931)برزگر،

برداری از (. به طور کلی بهره1931شود)محمدپور، جویی در مصرف انرژی در ساختمان میکاهش آلودگی و بخصو  صرفه

تواند یک ابزار کارآمد جهت تنظیم دمای داخل ساختمان، ذخیره انرژی، زیبایی نمای های سبز عمودی میسامانه

ش آلودگی هوا، کاهش اثر جزایر گرمای شهری و بالطبع کالبد شهر (تأثیرات روانشناسی، کاه1931ساختمان)حیرتی،

های منعکسه از خیابان و (، کاهش دمای هوا، عایق کردن حرارتی دیوار، کاهش جذب انرژی خورشیدی و اشعه1931)حیرتی،

بیل کاهش آلودگی صوتی، (، همچنین دیوار سبز دارای تأثیرات اکولوژیکی از ق1933شود)قیابکلو،های دیگر در شهر میساختمان

و همچنین ( 1931زاده،کاهش آلودگی هوا، افزایش سرانه فضای سبز، تولید اکسیژن بیشتر،کاهش ذرات گرد و غبار)محرقی

کاهش دمای میکرو کلیما و افزایش رطوبت نسبی هوا ، ایجاد خرده اقلیم معتدل و همچنین تأثیرات زیست محیطی از قبیل 

 شود. انداز شهری میشهری و بهبود زیبایی و چشم کاهش اثر جزایر گرمایی

زندگی را براساس ضرورت  های دیوار سبز و دیوارای عملکرد زیست محیطی سیستمو همکاران در مقاله )2014(1پی ام پلسلی

ی جهت سرمایش و مورد بررسی قرار دادند و مزایای زیست محیطی با توجه به سایه اندازی، جریان هوا به عنوان صرفه جویی انرژ

گرمایش ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که هر دو سیستم میتواند فواید زیست محیطی ارزشمندی برای مقاوم سازی 

-ی پژوهشی با روشی توصیفی گیاه پاالیی را به عنوان کارامد ترین راه( و همکاران در مقاله1939ساختمان دارند. آمنه کریمیان)

های گیاه های گوناگون دیوار سبز از مجموعه روشهای صورت گرفته بین شیوهلی تحلیل کردند و در مقایسهها به صورت عمحل

 نیازهای تأمین رویکرد با در سبز دیوارهای از استفاده ی ( و همکاران به نحوه1931پاالیی مورد بررسی قرار داند. زهرا اسدی )

 البی فضای بررسی پرداختند و برای دستیابی به این مهم به بواسطه آن یجوی صرفه و پاك انرژی انسان، تأمین بیولوژیکی

                                                           

 پایتخت کشور ایران  -1 
2- P.M Pulselli 
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 و باز فضای تأمین ، امنیت به نیاز تأمین برای جدید های البی در سبز دیوارهای از استفاده و زمان گذر به توجه با بیمارستان

 . بواسطه دیوار سبز است جویی صرفه و انرژی تأمین تنفسی، هوای تعدیل و تهویه

جویی در مصرف انرژی پرداخت و عملکرد حرارتی آنهاپرداخته ( به بررسی عملکرد دیوارهای سبز در صرفه1933زهراقیابکلو)

شود:کاهش انتقال دلیل موجب کاهش بار سرمایشی می 9اند که دیوار سبز به ( و همکاران گزارش کرده1931است. هدی گنجی)

شود: دلیل موجب کاهش بار گرمایشی می 1مایش تبخیری و همچنین دیوار سبز به حرارت دیوار، ممانعت از تابش خورشید، سر

اند که با توجه به ارزش ( و همکاران گزارش کرده1931کاهش انتقال حرارت دیوار و حائل شدن در برابر باد. سمیه زاهدی )

های شهری ای کمبود فضای سبز در محیطصرفه نیست و باید به دنبال راهی برهای شهری مقرون بهافزوده زمین احداث پارك

 سبز دیوار که است، استوار اساس براین تحقیق این نظری چهارچوب است عمودی سبز فضای ایجاد کارها راه از باشیم که یکی

(و 1931باشد. ناجیه ابوسیانی) می ما کالنشهرهای و بیمار شهرهای برای دیواری نقاشی به نسبت بهتری شفابخش داروی

سازگار با زندگی امروز  ویژه با تکنولوژی دیوار سبز شهری به عنوان نمونهها بهن با هدف افزایش حضور فضای سبز در شهرهمکارا

( و 1931اند. نفیسه مختاری )ارائه کرده زمینه دراین راهکارهایی اند و سپس شهروند ایرانی به مطالعه دیوار سبز پرداخته یک

اند که دیوارهای سبز انواع مختلفی دارند و نحوه استفاده از آنها با هم متفاوت است و گزارش کرده اند کههمکاران مطالعه کرده

اند که عالوه برعامل زیبایی های محل مورد استفاده از دیوارهای سبز استفاده کرد و همچنین عنوان داشتهباید براساس ویژگی

(و همکاران 1931زایی بر محیط پیرامونی خود دارند. عاطفه خلیلی )های  گیاهی تاثیر بساین دیوارها به سبب وجود پوشش

تواند به عنوان راهکاری مناسب با عصر حاضر در جهت رفع مشکالت موجود و ایجاد اند که استفاده از سطوح سبز میگزارش کرده

 در آن تأثیرات و بشر زیست محیط رد باغ بام جایگاه بررسی به ( در مقاله ی 1931معماری پایدار موثر باشد. مسعود برومند)

 صرفه در کل هدف پژوهش بررسی میزان .است را بیان کرده انسان زندگی بهبود در ان نقش پرداخته و شهری مدرن زندگی

( و همکاران گزارش 1931است . مهدیه معینی )پایدار در ساختمان بوده انرژیهای کاربرد و انرژی مصرف سازی بهینه و جویی

گیری از اثرات مطلوب عناصر طبیعی مانند گیاهان است که حل های پیشنهادی معاصر بهرهد که از جمله کلیدی ترین راهانکرده

های بالقوه گیاهان ازجمله :قابلیت خنک کردن محیط ، سایه اندازی ،کاهش گرمای انعکاسی و تولید این اثرات بواسطه پتانسیل

اند که کمبود زمین و تراکم جمعیت موجب (و همکاران عنوان داشته1931. بشیری )گردد رطوبت و برودت تبخیری ایجاد می

اند و با توجه به نسبت باالی دیوار به سقف ،پتانسیل عظیمی را برای احداث های سبز شدهمرتبه سازی و کاهش تاثیر بامبلند

های های سبز در شهرهای متشکل از ساختمانرای بامتواند جایگزین مناسبی بطوریکه میاند بهفضاهای سبز عمودی فراهم آورده

گیرند و میتوانند به عنوان یک جای می 1و دیوارهای زنده 1مرتبه روبه رشد باشد. دیوارهای سبز در دو گروه نماهای سبز بلند

 رف انرژی ساختمان به حساب آیند. سیستم غیر فعال جهت کاهش بار مص

 هدف و ضرورت پژوهش و روش کار   -1-1

ا توجه به افزایش روز افزون مصرف انرژی بخصو  انرژی های تجدید ناپذیر و بالتبع آن رشد فزاینده آلودگی ها لزوم یافتن و ب

و تولید آلودگی  زیست محیطی را کاهش دهد و در عین حال منافع روانشناسی  کاربست راهکاری که استفاده از انرژی

باشد  این مقاله برآنست تا در یک پژوهش استدالل منطقی و با یک باشد پر اهمیت می شناسی و... را داشته،بیولوژیکی ،زیبایی

و راهکاری دوستدار محیط زیست    روش توصیفی، به بررسی پیشینه و تعیین فواید این فناوری منفعل جهت دستیابی به پایداری

 آن است، بیان می شود: بپردازد، از این رو ابتدا سؤال های که این پژوهش درصدد پاسخ گویی به 

 ایده استفاده گیاه و معماری و تاریخچه دیوار سبز  از چه زمانی آغاز شده است؟ -1

 انواع سیستم های دیوار سبز کدامند؟و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ -1

 مزایا و فواید استفاده از دیوار سبز کدامند؟ -9

                                                           
1- Green Facade 
2- Living Wall 
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 پیشینه دیوار سبز  -1

های طبیعی و ساخته شده با بناهای های اولیه، منظرهایده جدید نیست، بلکه از زمان تلفیق معماری با طبیعت و گیاهان یک

های انسان در مورد معماری نیز پدیدار گیری دغدغهشهری در هم آمیخته شدند. فضاهای سبز طراحی شده، همزمان با شکل

ها، تیر و الوار و آجر ها از سنگبی نمود. وایکینگردیا 1ها ی وایکینگو در دوره 1توان در قرن گشت. اولین دیوار سبز را می

1یشان استفاده میکردند. کود گیاهیگاهساخته شده از کود گیاهی برای ساخت سکونت
توده انباشته شده ذرات پوسیده شده   

 Laurent Aupetit).کردها به طور طبیعی روی مصالح ارگانیک رشد میگیاهان است فایل پایان نامه دیوار سبز. علف

Bjerre,2011) کرد و از این ها کمک به ترکیب شدن باهم و  انسجام آجرها میشد. علفگاه از گیاه پوشیده میاز این رو سکونت

پیدا شود. از ها رفتند، جایی که وایکینگ ،و ساز ممکن است در نیمکره شمالیاین نوع ساخت. ساختتر میرو دیوارها را مقاوم

سیله جزیره ایسلندو همچنین در سوئد، دانمارك، و... وجود داشت. اما شواهدی یافت نشد که دیوارهای سبز اولیه کانادا تا نروژ بو

دارای پوشش گیاهی باشد ساخته شده است نواند وانمود کند که برای اینکه خانهبه چه منظوری ساخته شده است.  هیچیک نمی

وارها توسط گیاهان با کمک و یا بدون کمک بشر اتفاق افتاده است. هر کس فایل پایان نامه دیوار سبز بکارگیری طبیعی دی

های پوشیده شده با پیچک شناسند. بخصو  ساختمانهای را که کاماًل یا جزئی از آن با گیاه پوشیده شده است، را میساختمان

های پوشیده شده گاههایی از پرستشنمونهکنند، و را در مناطق اقلیمی مرطوب، گیاهان جنگل بر روی هر نوع ساختمان رشد می

اروپا  6ی رومانتیک در قرن با گیاهان در آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی بیشمار است، و این منبع الهامی برای دوره

دشوار به نظر  ها به وجود آمده است. اما اساسًا رشد گیاه روی دیوارز پوشیده شده با گیاهان بومی که در باغیتجائی که دریای رو

ها ساروج یا روکش فلزی را خراب کرده است. این ممکن است نتیجه نفوذ آب در دریوار و گسترش آسیب پذیری آید.  ریشهمی

 .(Laurent Aupetit Bjerre,2011)شودکاهش درجه و تنزل دیوار می آنها در برابر قارچ ها و شبنم، برفک،آردك، که باعث

های ها پوشیده شده بود. باغسال قبل از میالد مسیح ساخته شد، با درختان و بوته 1122ت نانا، که دار زیگورادیوارهای شیب

ها و دیوارهای سبز های پلکانی بودند، نمونه نخستین شناخته شده از بامهای باشکوه و باغباغای بابل، که شامل باممعلق افسانه

 7های تاریخ معماری است که دارای ترین نمونهخته شدند.  برج بابل یکی از عالیقبل از میالد سا 12و  3باشند که بین قرون می

متر ارتفاع داشته است. در نزدیکی این برج و قصر  122برج بزرگ ، با دیوارهایی از کاشی منقش و درخشنده بوده است و هر برج 

-شوند.  همچنین کلبهاز شاهکارهای معماری محسوب می های معلق بابل قرار داشته است.  که از عجایب عالم وباشکوه بابل، باغ

باشند.  )فریال ها در ایرلند و اسکاتلند، گواه بر استفاده از  دیوارهای سبز در طول تاریخ میهای زیر زمینی در عصر وایکینگ

 (.Van Bohemen,2005( )1931سیادتی و همکاران ، 

ای برای رشد گیاهان بدون شیوه "Mur Vegetal "ی اولین ثبت اختراع برای گیاه شناس فرانسو، 9، پاتریک بالنک1333در سال 

دیوار سبز مدرن ایجاد کرد که همچنینه دیوار سبز یا  دیوار پوشیده شده یا باغ عمودی، دیوار "خاك بر روی سطوح عمودی

عد این محصول توسط چندین شرکت در سال ب 12اختراع شد. بیشتر از  4"باغ عمودی"شود. از این زمان زندگی و... نامیده می

تواند توسط طراحان شهری، معماران و طراحان داخلی و همچنین توسط توسعه دهندگان سرتاسر جهان پیشنهاد شد. و می

فضاهای داخلی و خارجی استفاده شود. در تمام جهان دیوار زندگی پیشرفت کردو در فرانسه اولین دیوار سبز )دیوار زیستی( در 

انجام شد.  باغ عمودی در ایستگاه قطار زیر زمینی ، ایده جالبی که گیاهان در فضای زیر زمینی بسته نمایش داده  1212سال 

 .(Laurent Aupetit Bjerre,2011)شود، کاشته شد 

بر  ت:در ادامه توضحیح داده شده اسشش گیاهی در ساختمان نموده است، در زمینه استفاده از پوکه پاتریک بالنک اختراعی 

کند.این منبسط شده حفاظت می  PVCروی دیوار  اتکا یا سازه نگهدارنده، از چهارچوب فلزی قرار داده شده است. که از صفحه 

                                                           
1- Vikings 
2- Peat 
3- Patrick Blanc 
4- Vertical Garden 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

کردند، های بسیاری از گیاهان حفاظت میکنند و از ریشههایی که بر روی سطح صخره رشد میهای نمدی به طریقی از خزهالیه

شوند، محلول غذایی حاوی مواد معدنی غیر حالل دار کنترل میهایی که توسط شیرهای دریچهاز لوله ایکردند.  شبکهتقلید می

کند. نمد توسط عمل مویینگی محلول غذایی اشباع شده است، و توسط نیروی جاذبه مورد نیاز برای رشد گیاهان را فراهم می

-رو اداره میپایین دیوار توسط آبجمع خواهند کرد، و آب اضافه در  های گیاه، مواد مغذی که نیاز دارند راآید. ریشهپائین می

-ی منطقه هستند، انتخاب میشوند که اغلب گیاهان بومهوایی منطقه انتخاب میو. گیاهان براساس همگرایی با محیط آبشود

محیط زیست جائی که گیاهان در ای که پاتریک بالنک ایجاد کرده است ، کنترل نمونه .(Laurent Aupetit Bjerre,2011)شوند

تماس با دیوار یا خاك دیگری نیستند. ظرفیت دیوارها نیاز  به افزایش ندارد که محکم شود زیرا چهارچوب فلزی بار تأسیسات را 

شود. این ایده هرگونه خطر که ممکن است توسط گیاهان کند. تحمل بار دیوار تنها برای تثبیت تأسیسات استفاده میتحمل می

شود. پاتریک بالنک تضمین می PVCهای کند.این عملکرد توسط پلیتها برای دیوار ایجاد شود، جلوگیری میهای آنو ریشه

توانند بر روی دیوار رشد کنند. زمان همچنین آزادی در انتخاب گیاه را ارائه داده است. گیاهان خزنده تنها گیاهی نیستند که می

 Laurent)دهددهای متنوع زیادی را ارئه میشود بلکه همچنین عملکرتنها باعث  رشد گیاهان می دهد که دیوار سبز نهنشان می

Aupetit Bjerre,2011).  برخی از آثار مطرح پاتریک بالنک نشان داده شده است. 1و 1در تصویر شماره 

   
  1ع : تارنمامنب -تریک بالنکبرخی از آثار پا - 1و  1به ترتیب از راست به چپ تصویر شماره

 های دیوار سبز انواع سیستم  -9

 (R.M. Pulsellia et all,2014 (K. Perini et all,2011های سبز عمودی موجود است )ای از انواع مختلف سیستمبندی سادهطبقه

ag et Mahmoud Haggشوند. )دسته بندی می "1دیوارهای علفی "و  "دیوارهای زندگی "، که به طور کلی به دو دسته)

all,2014 )(Ugo Mazzali et all,2013)(Kohler,2008()Kingsbury& Dunnet,2004) و همکاران  1الورنت مالیز، اما افرادی نظیر

 "یا  "9های گیاهیپوشش "شامل :  اولین دسته اند که به ترتیب دسته طبقه بندی کرده 9در پژوهشی دیوارهای سبز را به 

باشد.  گون الیه آبی میهای حفاظتی نزدیک دیوار بدون هیچای روی دیوار یا سازههان باالروندهکه بیانگر گیا "4نماهای سبز

-های هوا با دمای هوای متفاوت زیر شاخ و برگ، شامل سیستم شبکهدومین دسته که متفاوت از اولی است به دلیل وجود حفره

محافظ در برابر نور "این دسته به دلیل تأثیر عمده تابشی  تواند مشاهده شود.ای محافظت دور از دیوار که الیه هوا نمی

شوند که شامل ( شناخته میH. Feng, K. Hewage ,2014) 6"دیوار زندگی"شوند. سومین دسته به عنوان نامیده می 5"خورشید

 (Laurent Malys et all,2014شود. )تواند طبیعی یا مصنوعی باشند، میهای آبی که میهای مصرفی از الیهرنج وسیعی از شیوه

 دسته نمای سبز و دیوار زندگی 1اما در اغلب پژوهش های صورت گرفته در زمینه فناوری دیوار سبز، دیوار سبز را به 

((Gabriel Pérez et all,2014 .تصاویری را از انواع مختلف دیوار  13تا  9تصویر شماره بر طبق شیوه کشت تقسیم بندی شوند

 است.سبز نشان داده 

                                                           
1- Grass Wall 
2- Laurent Malys 
3- Vegetated Covering 
4- Green Facades 
5- Sun Screen 
6- Living Wall 
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های جعبه:به ترتیب از چپ به راست: نمای سبز مستقیم)سنتی(، نمای سبز غیر مستقیم، نمای سبز غیر مستقیم ترکیب شده با  5تا9تصویر شماره 

 (Katia Perini et all,2011)منبع: -کشتی

 
 -، دیوار زندگی برپایه سیستم مدوالرنمدیر زندگی بر پایه الیه های کشتی، دیوا:به ترتیب از چپ به راست: دیوار زندگی بر پایه جعبه 3تا6تصویر شماره 

 (Katia Perini et all,2011)منبع:

          
منبع:  -دیوار زندگی مدوالر -دیوار زندگی با الیه نمدی -نمای سبز غیر مستقیم -نمای سبز مستقیم -11تا  3به ترتیب از راست به چپ تصویر شماره 

(Sidonie Carpenter.2014) 

     
 منبع: نگارندگان -دیوار سبز گلدانی -به ترتیب از راست به چپ: دیوار سبز رونده با استفاده از سازه حفاظتی کابلی  - 14و19 تصویر شماره
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 ندگانمنبع: نگار -دیوار سبز سنتی -به ترتیب از راست به چپ: دیوار سبز زندگی براساس جعبه های کشتی -16و15تصویر شماره 

 
-دیوار زندگی براساس جعبه-دیوار زندگی براساس سیستم مدوالر -به ترتیب از راست به چپ: دیوار زندگی براساس الیه نمدی - 13تا  17تصویر شماره 

 (Katia Perini and et all,2011)منبع:  -های کشتی

 نماهای سبز  -9-1

ریز( نظیر معماری سنتی یا اً به سطح ساختمان )همیشه سبز یا برگهایی که مستقیمنماهای سبز بر اساس استفاده از رونده 

های کشت (. در مورد اول روندهGabriel Pérez et all,2014شوند)ریزی میهای فلزی یا داربست پایهحفاظت شده به وسیله کابل

توانند به صورت مستقل این گیاهان میدهد . عالوه برشده در زمین در پایه ساختمان اجازه دستیابی به نمای سبز ارزان را می

(. در بعضی از مواقع  Dunnet N., Kingsbury N, 2004توانند چندین سال استفاده شوند)متر در ارتفاع رشد کنند و می 15حداکثر 

های پیش ساخته یا پیش ( مانند سیستمH. Feng, K. Hewage ,2014های کشت شده گیاهی)های حفاظتی و باکسسیستم

 .N. Dunnet, N باشد.)های کشتی خاصی برای کمک به رشد گیاه نیاز میشده )سیستم دیوارزندگی( و به الیه کشت

Kingsbury,2004های مدوالر است که هرکدام شامل خاك یا هر محیط کشت دیگری های دیوار زندگی شامل پنل( سیستم

ل مصرفی برای تأمین تمام یا بخشی از احتیاجات غذایی و باشد، که حاوی محلول غذایی متعادبراساس کشت هیدروپونیک می

 .(Perini K, Ottelé M,2011 )(Dunnet N, Kingsbury N,2008)( Marc Ottelé et all,2011)آبی گیاه هستند. 
 نمای سبزسیستم  انتخاب گیاه در  -9-1-1

هوا، بومی بودن و زیبایی شناسی نماهای سبز است. وتحت تأثیر جنبه های عملکردی، انطباق با آبانتخاب گیاه در این سیستم 

گیاه همیشه سبز از نمای ساختمان در مقابل جریان باد، برف و باران در فصول زمستان مراقبت می کند، که این مزیت سبب 

هد که چهره شود. گیاه برگ ریز به نمای ساختمان اجازه می داستفاده از آن در اقلیم معتدل و یا برای جبهه های شمالی می

ای مناسب خود را تغییر دهد و همچنین عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهد. این گونه از پوشش گیاهی برای اقلیم های مدیترانه

است، زیرا در بسیاری از موارد حتی در طول فصل زمستان ، داشتن محافظ در مقابل پارامترهای محیط زیستی و تابش خورشید 

( .عالوه براین، در مورد Katia Perini and et all,2011ورشید می تواند نمای ساختمان را گرم کند)ضرور ی نیست و تابش خ

سیستم سبز که مستقیماً به نمای ساختمان چسبیده نشده،  در جایی که پوشش گیاهی توسط کابل ها یا  شبکه هایی  

رونده استفاده شود. به عنوان مثال، فلز روکش شده، فلز محافظت شده است، بسیاری از مصالح می تواند برای محافظت از گیاهان 
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(. هر کدام از این مصالح ویژگی عملکردی و Katia Perini and et all,2011ضد زنگ، انواع چوب و پالستیک و یا آلومنیوم )

 مان(.هرا تحت تأثیر قرار خواهند داد) زیبایی شناسی و در نتیجه تفاوت وزن، ضخامت پروفایل، دوام و هزینه

 دیوار زندگی سیستم  -9-1

های مدوالری ساخته شده اند شوند، از پنلهای دیوار زندگی، که به عنوان به عنوان دیوار سبز یا باغ عمودی شناخته میسیستم

های رشدی خودشان هستند، به طور مثال فوم، نمد، پرلیت، و پشم معدنی، که هر   کدام از آن ها شامل خاك و دیگر محیط

راساس کشت هیدروپونیک، و همچنین شامل استفاده از محلول های غذایی متعادل برای فراهم کردن همه یا قسمتی از ب

 (.Dunnet N., Kingsbury N, 2004احتیاجات غذایی و آبی گیاهان هستند)

ها به طور معمول ن سیستمشوند:  داربستی، پنل مدوالر، سیستم الیه نمدی. ایسیستم دیوار زندگی به سه دسته کلی تقسیم می

 .(H. Feng, K. Hewage,2014)یه عایق و ساختار حفاظتی دارندهای آبیاری، گلدان، ال، سیستمهای پوششی، محیط کشتیهال

  سیستم های دیوار سبز هیدروپونیک-9-1-1

 Sitیی که از دیوار باربر به سمت بیرون می تواند هم  ظروف کاشت مدوالر و یا پنل های بزرگ باشد. سیستم از طریق قالب هااین سیستم 

out  نصب شده است )یا سازه های آزاد مستقل( برای ایجاد حفره هوا بین دیوار )یا دیگرسازه( و صفحه پشت سیستم دیوار سبز ایجاد می

ار یابند( مانند  رزین شود. در سیستم هیدروپونیک، محیط رشد بی اثر ارائه شده است که گیاهان به صورت فیزیکی محکم شوند )استقر

باغبانی ، پوکه معدنی و یا پوشش نمدی. این مصالح به عنوان اسفنج نگهدارنده آب عمل می کند اگر چه اغلب آن ها به وسیله آب اشباع می 

کی از شوند سیستم سنگین تر می شود. مزیت سیستم هیدروپونیک آن است که هیچ فرسایش سازه ای در محیط رشد وجود ندارد، هیچ نم

مواد مغذی و کود ها ساخته نمی شود، و مواد مغذی در یک روش دقیق کنترل و عرضه می شوند. با گذشت زمان ریشه های گیاه رشد می 

 (.Sidonie Carpenter.2014یک شبکه خیلی قوی  منشعب می شوند)کنند و برای ایجاد

 سیستم های براساس الیه -9-1-1

از الیه های نگهدارنده ظروف کاشت ساخته شده از فلز و یا پالستیک استفاده می کنند. بستر مستقیماً  سیستم دیوار زندگی براساس الیه،

ظروف کاشت به هم در این سیستم درون ظرف خالی قرار داده می شود و یا در آب نفوذ پذیر مرکب از کیسه بافت)لیف( قرار داده می شود. 

ظروف کاشت در روشی دیگر ت چهارچوب و یا قفسه های فلزی امن مستقل محکم می شود. دیگر متصل می شوند و به دیوار و یا به صور

فلزی و یا پالستیکی می تواند به شبکه فلزی نصب شده بر روی دیوار آویخنه شود. ظروف کاشت منفرد برای نگهداری و یا کاشت دوباره می 

سیستم های دیوار سبز هیدروپونیک برای آبیاری اتوماتیک طراحی شده  تواند برداشته شود. اغلب سیستم های براساس الیه درست شبیه به

است. محیط های کشت در این سیستم ها یک سازه حفاظتی برای گیاه و تجهیزات و دسترسی آب و هوا و مواد مغذی فراهم می کند، و نیاز 

  .(Sidonie Carpenter.2014)به مدیریت مدوام همراه با سیستم های هیدروپونیک را کاهش می دهد

 نوع گیاه مورد استفاده در سیستم دیوار زندگی  -9-1-9

نوع گیاه مورد استفاده در  این نوع سیستم ها از نوع همیشه سبز است)مانند بوته های کوتاه( و طبیعتاً به صورت عمودی رشد 

های دیوار زندگی مقایسه اغلب سیستمافزایش خواهد داد. از نقطه نظر عملکردی، (Katia Perini and et all,2011نمی کنند)

شده با انواع سیستم های سبز دیگر، نیازمند طراحی پیچیده )که باید حتماً در نظر گرفته شود( و تعداد متنوعی از تنوعات شامل 

 Sidonie)تر هستندهای دیوار سبز گرانمصالح حفاظتی، کنترل آب و مواد مغذی هستند و در اغلب موارد نسبت به سایر سیستم

Carpenter.2014). 

 مقایسه انواع سیستم های سبز عمودی -4

 Sidonie)های گیاهی، محیط کشت، سیستم آبیاری  و سیستم زهکشی در یک سیستم کلی استدیوارهای سبز مرکب از پوشش

Carpenter.2014)ارهای داخلی . به هر حال دیوار سبز شامل رشد گیاه در سیستم عمودی حفاظت شده که به طور کلی به دیو

 ای مستقل باشد.تواند سازهیا خارجی وصل شده است، هرچند که در برخی از موارد می

ای برای ایجاد پوشش گیاهی، نسبت به متکی ها شامل چندین کشت جعبهدیوارهای سبز با نماهای سبز متفاوت هستند زیرا آن

ها همچنین به عنوان دیوار زندگی، یابند . آنند و گسترش میروبودن به تعداد کمی از گیاهان که برای تأمین پوشش باال می
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( . تفاوت در انواع دیوارهای سبز ممکن است مربوط Sidonie Carpenter,2014شوند. )دیوار زیستی و یا باغ عمودی شناخته می

ار آن ها را به عنوان سیستم به سیستم ساختار آن ها یا نوع گیاهان یا سیستم اجرا و نگهداری آن ها باشد که می تواند رفت

(. همچنین یک تفاوت آشکار بین نمای سبز و دیوار سبز نسبت Pérez G et all,2011دخیره انرژی منفعل تحت تأثیر قرار دهد)

قایسه با هوای محصور تر و رطوبت باالتری در مبه هم پس از آنالیز میکرواقلیم فضای میانی،  نمای دو پوسته دارای دمای پایین 

انواع سیستم های دیوار سبز براساس نوع گیاه استفاده شده، محیط  1(. در جدول شماره Pérez G et all,2011ارجی است)خ

اند و همچنین جدوال شماره  و   و    به ترتیب به ارزیابی و مقایسه اهداف کشت مورد نیاز، و نوع سازه حفاظتی مقایسه شده

 بز پرداخته اند.طراحی و سیستم اجرایی دیوار و نمای س
 ای منظر سازه  مقایسه انواع دیوار های سبز  -  1جدول شماره 

  نوع سازه محیط کشت نوع گیاه نوع دیوار سبز

 گیاهان رونده دیوار سبز رونده
خاك موجود در سطح زمین و یا 

 جعبه های کشت
 نیاز به کمترین سازه حفاظتی

 

دیوار سبز آویزان 

 )معلق(

ها های آنگیاهانی که ساقه

قابلیت آویخته شدن را 

 دارند

خاك موجود در جعبه های کشت 

 در طبقات مختلف

جعبعه های کشتی و سازه های 

حفاظتی ساخته شده در هر 

 طبقه
- 

 گیاهان کوتاه)با رشد کم( دیوار سبز مدوالر
محیط های کشتی سبک )مانند 

 ()زغال سنگ فشرده(ترکیب پیت

سازه های حفاظتی به منظور 

یزان شدن و یا قرارگیری آو

محیط های کشت در نما باید 

 ساخته شود

 

 

 گیاهان رونده دیوار سبز کابلی
خاك موجود در سطح زمین و یا 

 جعبه های کشت

نیاز به سازه حفاطتی برای 

پیچش گیاه و هدایت آن به 

 سمت باال
 

 
 منبع : نگارندگان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع سیستم سبز عمودی  طراحی مقایسه اهداف -1جدول شماره 
 مالحظات اهداف طراحی سیستم سبز

 اطمینان از دسترسی برای دوره تعمیر و نگهداری صرفه جویی در مصرف انرژی دیوار سبز 
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 در نظر گرفتن سیستم آبیاری هیدرو پونیک اگر تحمل بار مشکل باشد 

 رار گیری باد در ارتفاع های متفاوت اطمینان از انتخاب گونه های مناسب برای نور خورشید و در معرض ق

ایجاد طراحی بر روی 

ساختمان و افزایش زیبایی 

 شهری

 شامل تنوع گونه های با زمان گل دهی متفاوت

در نظر گرفتن کاشت در طرح ها )الگو( و در نظر گرفتن بافت ها،رنگ شاخ و برگ و گسترش مناطق 

 کاشت آنسوی محیط های اطراف دیوار سبز

پایین و نصب آسان بر هزینه 

 روی ساختمان مسکونی

 نصب  DIYدر نظر گرفتن 

 انتخاب سیستم ارزان قیمت

 در نظر گرفتن احتیاجات کم در دوران نگهداری و سیستم آبیاری راحت

 زیستی تنوع
شامل تنوع گونه هایی با ویژگی مسکن طبیعی مانند میوه ها یا شهدهای تولید گیاهان، یا طراحی تو رفته 

 طاقچه( که محافظت از شکار گونه های خا  کند. )

 امکان نصب نور مصنوعی  –تضمین نور کافی  دیوار سبز داخلی

 بگیرید نظر در را قطعات عمر طول و طراحی کیفیت دیوار طوالنی مدت

 نمای سبز 

 هزینه کم و نصب آسان
سطح زمین پای ساختمان رشد کرده  استفاده از گیاهانی که به راحتی بر روی دیوار نصب می شود، و از

 است. 

نمای سبز چند طبقه)صرفه 

 جویی انرژی

شامل گلدان ها در ارتفاع های مختلف، شامل کابل یا شبکه محافظتی برای گیاه پیچک) دو تایی(، 

اطمینان از دسترسی برای نگهداری،تهیه سیستم آبیاری، در نظر گرفتن محافظ ثانویه برای حفاظت از 

 در برابر خطرات ساقه ، به عنوان مثال داربست حفاظت در برابر باد  گیاهان

 مانع اشعه فرابنفش
استفاده از گونه های همیشه سبز برای تأمین مانع در تمام طول سال، ایجاد سازه ای برای رشد گیاهان 

 روی آن 

 بیشترین فواید حرارتی

 ن مورد نیاز باشداستفاده از گونه های برگریز اگر کسب گرما در زمستا

تأمین گیاهان پر برگ ببرای تمام دیوار برای ایجاد بهترین سایه در تابستان، بخصو  بر نماهای دیوار  

 شمالی و غربی

 متری دیوار ساختمان برای رشد گیاهان بر روی آن 1تهیه سازه ای در حداقل  

 ر سرمایش ایجاد فاصله هوایی بین ساختمان و گیاهان سبز برای بیشترین تأثی 

 .آبیاری تهیه  به سایت، خوب دسترسی از اطمینان بستر، آلی محتوای و عمق افزایش منبع غذایی

 زیستی تنوع
شامل تنوع گونه ها، با ویژگیهای سکونت مانند تولید شهد گل ها، میوه ها، ظرفیت برای حفاظت از آشیانه 

 شده   ها ) النه ها( ، ایجاد مناطق برجسته دیواری و حفاظت

 منبع: نگارندگان
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 مقایسه فواید، مضرات، نوع سیستم آبیاری و نگهداری، و نوع عایق کاری انواع سیستم دیوار سبز  -  9جدول شماره

 نوع عایق کاری نوع سیستم آبیاری و نگهداری مضرات فواید طبقه بندی فرعی طبقه بندی اصلی سیستم

 نمای سبز

 بز سنتینمای س نمای سبز مستقیم 

ای در احداث آن استفاده نخواهد هیچ نوع و مصالح-

 ( Gerhardt, Vale,2010)شد.

 نیاز به سیستم آبیاری هوشمند نخواهد داشت.-

 ,Perini)هزینه نصب و نگهداری پایین -

Ottelé,2012) 

 (Ottele et all, 2011)فشارهای زیست محیطی پایین-

 ,Perini)اقلیم محدودیت در انتخاب گیاه / هماهنگی با -

Ottelé,2012) 
 (AA,vv,2008)سرعت پایین در پوشش کامل نما-

 رشد پراکنده در امتدا سطح -

امکان گردش هوا بین نمای سبز و سطح دیوار جهت -

 )جلوگیری از ایجاد نم و رطوبت و تولید قارچ بر سطح دیوار

Sidonie Carpenter.2014) 
نمای ساختمان  ساقه های رونده قابلیت نفوذ در مصالح-

( Eumorfopoulou,2010 Kontoleon,دارند./ آسیب به نما)

(Perini, Ottelé,2012) 

 2005Stec et all,()Perez etجدا شدن گیاهان از نما )-

all,2011) 

 امکان انتقال رطوبت به سطح دیوار پشت نمای سبز-

 آبیاری سنتی)دستی( / اتوماتیک
(Sidonie Carpenter.2014) 

 بدون عایق کاری
(Sidonie 

Carpenter.2014) 

نمای سبز غیر 

 مستقیم

Continuous 

guides 

 (AA,vv,2008) رشدراهنمایی و هدایت نحوه امکان -

 ( Gerhardt, Vale,2010)ایینمصرف آب پ

 ,Perini)محدودیت در انتخاب گیاه/ هماهنگی با اقلیم -

Ottelé,2012) 
 (A,vv,2008A)سرعت پایین در پوشش کامل نما-

 رشد پراکنده در امتداد سطح
(Ottele et all, 2011)  

  ,Gerhardt)فشارهای زیست محیطی باالی برخی از مواد-

Vale,2010) 

 آبیاری سنتی)دستی( / اتوماتیک
(Sidonie Carpenter.2014) 

 بدون نیاز به عایق کاری

 مدوالر داربست 

 (Perez et all,2011) وزن سبک سازه-
 (AA,vv,2008) رشدراهنمایی و هدایت نحوه  امکان-

  (Yap et all,2011)امکان کنترل آبیاری و زهکشی-

سهولت برای جمع آوری و پیاده سازی جهت تعمیر -

 و نگهداری

 ((Perez et all,2011امکان جایگزینی گیاه -

 ,Perini)محدودیت در انتخاب گیاه/ هماهنگی با اقلیم -

Ottelé,2012) 
 )ست محیطی باالی برخی از موادفشارهای زی-

Gerhardt, Vale,2010) 

 (Perini, Ottelé,2012)ی باالی نصب هزینه-

 

 آبیاری سنتی)دستی( / اتوماتیک
(Sidonie Carpenter.2014) 

بدون نیاز به عایق کاری 
(Sidonie 

Carpenter.2014) 

 منبع : نگارندگان 
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 نوع سیستم آبیاری و نگهداری، و نوع عایق کاری انواع سیستم دیوار سبز  مقایسه فواید، مضرات، - 9ادامه جدول شماره 

 نوع عایق کاری نوع سیستم آبیاری و نگهداری مضرات فواید طبقه بندی فرعی طبقه بندی اصلی سیستم

 دیوار زندگی

Continuous 

systems 
Felt  pockets 

vertical gardens 

 (Gerhardt, Vale,2010)رشد یکنواخت-

 ,Corradi) یستم منعطف و با وزن کم سازهس-

2009()Bribach , 2011 ) 

افزایش پتانسیل تنوع و زیبایی شناسی گیاهان -
(Perini, Ottelé,2012)(Gerhardt, Vale,2010 ) 

 ,Laurence)مکان کنترل آبیاری و تغذیه گیاهانا-

Sabin. 2011) (Bindschedler, Lassalle,2011) 

ای در محیط رشد وجود ههیچ گونه فرسایش ساز-

 (Sidonie Carpenter.2014) .ندارد

هیچ نمکی از مواد مغذی و کود ها ساخته نمی -

 (Sidonie Carpenter.2014) .شود

مواد مغذی در یک روش دقیق کنترل و عرضه می -

 (Sidonie Carpenter.2014) شوند.

با گذشت زمان ریشه های گیاه ایجادیک شبکه -

 می شوندشعبخیلی قوی  رشد من

 (Perez et all,2011)پیاده سازی سخت -

 وزن سنگین -

 ( Gerhardt, Vale,2010)مواد مغذی مصرف باالی آب و  -

 (Ottele et all, 2011)نیاز به نگهداری مداوم  -

 اتوماتیک -
(Sidonie Carpenter.2014) 

بسته به نوع پروژه و -

مصالح دیوار اصلی 

 معموال ً از نوع مایع 

(donie Si

Carpenter.2014) 

 سیستم های مدوالر

جعبه های کشتی/ 

کیسه های انعطاف 

 Traysپذیر / 

 Yap)سهولت در بهم پاشی برای تعمیر و نگهداری -

and et all,2011) 

  ,Gerhardt) افزایش تنوع گیاهان و زیبایی شناسی -

Vale,2010) (Perini, Ottelé,2012) 

 ,Bind schedler) یهامکان کنترل آب رسانی و تغذ -

Lassalle,2011)(Bind schedler, Lassalle,2011 ) 

 ,Perini) امکان استفاده بر روی سطوح شیب دار -

Ottelé,2012) 

 ی باالی نصب هزینه -

 (Perez et all,2011)ها فضای کم برای رشد کافی ریشه -

-  
 

 آبیاری سنتی)دستی( / اتوماتیک
(Sidonie Carpenter.2014) 

 ون نیاز به عایق کاریبد

منبع : نگارندگان 
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 فواید سیستم های سبز عمودی )دیوار و نمای سبز و ...(   -5

شهرت دیوارهای سبز در کمک به رسیدن ساختمان به پایداری عمدتًا به دلیل مزایای استفاده از این سیستم است که منشأ  

(، که A.K. Pal et all,2000() Wong NH et all,2012() Bohemen, van, H, 2005اجتماعی، اقتصادی،  زیست محیطی است )

بعضی از فواید برای طیف وسیعی از عموم مردم تدارك دیده شده و بعضی از فواید تنها برای ساکنین و مالکین ساختمان تدارك 

و محیطی و افزایش  (، به واقع دیوارهای سبر عمودی اجازه کسب فواید اکولوژیکیSidonie Carpenter.2014دیده شده است)

کمک به  (،که شامل مزایایی همچونM. Ottelé et all,2012تنوع زیستی را در کنار فواید اجتماعی و زیبایی شناسی را می دهد)

 Krusche)(Ottelé M et all,2010)( و کاهش آلودگی هوا Wong NH et all,2012() M. Ottelé et all,2012بهبود کیفیت هوا)

and et al,1982) ( و کاهش دمای هواUgo Mazzali et all,2013کاهش اثر جزایر گرمایی شهری ،کاهش گازهای گلخانه ،)-

(، کاهش هزینه انرژی برای سرمایش و Rabah Djedjig et all,2015(،بهبود میکرو اقلیم شهری)A.K. Pal et all,2000ای)

کاهش نوسان دمای سطح  (،Minke,Witter,1982( )Peck and et al,1999)ویی در مصرف انرژی و ذخیره انرژیگرمایش،صرفه ج

و ایجاد سرمایش تبخیری، قطع و جذب ( Marc Ottelé et all,2011(،  افزایش تبخیر و تعرق )Rabah Djedjig et all,2015دیوار)

 Annie M. Hunter et( و ایجاد سایه، تأمین حفره هوایی به عنوان عایق حرارتی)Annie M. Hunter et all,2014تابش خورشید)

all,2014(و دور کردن آب باران از نمای ساختمان )Mahmoud Haggag et all,2014اهش سرعت باد سطحی بر روی دیوار(، ک ،

 Ugo( ، کاهش نتیجه بخش هزینه عملیات زهکشی)Wong NH et all,2012کاهش و به تأخیر انداختن نفوذ آب زهکشی)

Mazzali et all,2013دگی صوتی ، بهبود سالمتی بشر(، کاهش آلو(B.A. Currie, B. Bass,.2008() K. Liu, B. 

Baskaran,2003 )(E. Oberndorfer et all,2007)( M. Santamouris et all,2007() C.Y. Cheng et all,2011)( B. Wolverton, 

J. Wolverton,1993)( J.J. McCarthy,2001)(Samar Sheweka, Arch. Nourhan Magdy.2011 و تأثیرات مثبت بر روی )

( ، کمک به عایق بندی Wong NH et all,2012()Wong NH, et al., 2009آسایش انسان در داخل و خارج از ساختمان )

(، کمک به حفاظت وافزایش طول عمر ساختمان و جلوگیری از انبساط و انقباض مصالح A.K. Pal et all,2000ساختمان)

(Mahmoud Haggag et all,2014فواید آکوستیکی ،)(A.K. Pal et all,2000( )Pal and et al,2000 کاهش اثر اشعه ،)

UV(Marc Ottelé et all,2011( و افزایش تنوع زیستی، افزایش گیاهان و نرخ  فضای سبز )Ugo Mazzali et all,2013  و )

(، افزایش روابط Wong NH et all,2012های زیبایی شناختی و اجتماعی)تولیدات غذای شهری و همچنین افزایش ارزش

-میه دیداری بر نمای ساختمان اجتماعی و افزایش ارزش واقعی ملک  و کمک به افزایش بازگشت سرمایه و ایجاد جاذب

 ,Ross W.F et all,2014( )Katia Perini, Paolo Rosasco,2013( )Minghong Tan ) (Ugo Mazzali et all,2014)باشد

Xiubin Li.2015) (Jatunen and et al,2006()Getter and Rowe,2006( )Takeboyash and Moriyma,2007( )Alexandri 

and Jones,2008)(Fioretti and et al,2010 )(Gregire and Glausen,2011( )Dunntt and Kingsbury,2004.) 
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 بز عمودیبندی فواید استفاده از انواع سیستم های سدسته - 4جدول شماره  

 های سبزسیستم
 فواید

 فواید جزئی فواید اصلی دسته بندی کلی

سیستم های سبز 

عمودی)دیوار 

سبز، نمای سبز، 

 دیوار زندگی(

 زیست محیطی

 اکولوژیکی

 افزایش تنوع زیستی 

 افزایش پوشش گیاهی و نرخ فضای سبز 

 افزایش تولید غذای شهری 

 محیطی 

 کاهش آلودگی هوا 

 افزایش کیفیت هوا 

 کاهش اثر جزایر گرمای شهری 

 کاهش گازهای گلخانه ای 

 بهبود اقلیم شهری 

 کاهش آلودگی صوتی 

 اجتماعی

مرتبط با آسایش 

 حرارتی انسان

 کاهش نوسان دمای سطح دیوار 

 افزتیش تبخیر و تعرق 

 ایجاد سرمایش تبخیری 

 دی ساختمان کمک به عایق بن

 تأمین حفره هوایی به عنوان عایق نما

 اجتماعی

 ارتقا سالمتی انسان

 افزایش تأثیرات مثبت بر آسایش انسان در داخل و خارج از ساختمان 

 افزایش روابط اجتماعی 

 افزایش ارزش اجتماعی 

 افزایش ارزش زیبایی شناختی 

 نمای ساختمان افزایش جاذبه دیداری در 

 اقتصادی
کمک به بهبود 

 چرخه اقتصاد

 صرفه چویی در مصرف انرژی

 کاهش هزینه انرژی برای سرمایش و گرمایش

 افزایش ارزش واقعی ملک

 کمک به بازگشت سرمایه

 کاهش نتیجه بخش هزینه زهکشی

 باض مصالحکمک به افزایش طول عمر ساختمان و جلوگیری از انبساط و انق

 منبع: نگارندگان  

 بحث و نتیجه گیری -6

های سبز عمودی به بررسی انواع مختلف از سیستم مقاله پیش رو به منظور  دستیابی به اهداف معماری پایدار به واسطه استفاده

ر به بررسی پیشینه لذا در بداهت ام است.  هپرداخت باشداین سیستم که شامل سیستم نمای سبز، دیوار سبز و دیوار زندگی می

سیستم های و مقایسه انواع سپس به ارزیابی جزئیات اجرایی  ،رسی انواع این سیستم پرداختاستفاده از دیوار سبز و شناخت و بر

ه است . نتایج ارزیابی نشان داد که با توجه به اینکه دیوار سبز و نمای سبز اقدام نمود سبز عمودی براساس دو دسته بندی کلی

از سیستم ها فواید و مضراتی در طراحی، اجرا و دستیابی به اهداف مورد انتظار دارند، انتخاب و اجرای نوع سیستم دیوار  هر کدام

بخش کلی فواید اجتماعی، زیست محیطی، و اقتصادی  9و دستیابی به پایداری در اهداف مورد انتظار از سیستم که شامل سبز 

های ساختمان)جبهه مورد ویژگیکه شامل اقلیم مکان و ظار از دیوار سبز، مکان پروژه رابطه مستقیمی با هدف مورد انتاست، 

در نظر گرفته شده جهت این امر، و شرایط موجود و یا در نظر میزان بودجه انتظار( است، گونه گیاهی مناسب اقلیم و ساختمان، 

بندی شده در قادر به تحقق اهداف دسته به طور کلی بز از آنجایی که تمام دیوار های سدارد. جهت دوران نگهداری گرفته شده 

های زیبایی شناسی، تغییر چهره نظیر انعطاف پذیری در مقابل جنبه، اما در بعضی از فواید و ویژگی ها هستند 5جدول شماره 
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فره هوایی، فصلی، صرفه جویی در مصرف انرژی سرمایش، صرفه جویی در مصرف انرژی گرمایش، میزان کاهش دما، تأمین ح

که این مقاله به با یکدیگر مغایرت دارند آکوستیک، هزینه اجرا، نیازهای دوران نگهداری، و کمک به افزایش طول عمر ساختمان 

مقایسه این ویژگی ها و فواید در سه سیستم مختلف دیوار سبز شامل نمای سبز، دیوار سبز، و دیوار زندگی نموده است، که نتایج 

ضرور است به منظور دستیابی به پایداری در کسب اهداف است.  نشان داده شده 1 و نمودار شماره 5 ل شمارهارزیابی در جدو

ارزیابی هایی در زمینه اندازه گیری و مقایسه تحقق اهداف مورد انتظار از سیستم دیوار سبز و پایداری در بقای این سیستم 

 گرداند. هایی را در آینده اجتناب ناپذیر میلذا انجام پژوهشحاصل شده از انواع مختلف دیوار سبز انجام پذیرد، 

 مقایسه فواید و ویژگی های سیستم های سبز عمودی  - 4جدول شماره 

 ویژگی

 ارزیابی 

 نمای سبز دیوار سبز دیوار زندگی

12 3 6 4 1 2 12 3 6 4 1 2 12 3 6 4 1 2 

                   انعطاف پذیری در مقابل جنبه های زیبایی شناسی 
                   تغییر چهره فصلی 

                   صرفه جویی در مصرف انرژی گرمایش  
                   صرفه جویی در مصرف انرژی سرمایش   

                   میزان کاهش دما 
                   تأمین حفره هوایی 

                   آکوستیک 
                   هزینه اجرا

                   دوران نگهداری
                   کمک به افزایش طول عمر ساختمان 

 منبع: نگارندگان
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 یمل شیمعاصر، هما یشهر یسبز عناصر همخوان با زنذگ واری، بام سبز و د1931 ،یسبزوار یتکتم علو دهیو س هیناج ،ییجغتا یسانیابو .1

 .ریبوکان، شرکت سازه کو ،یو توسعه شهر داریپا یمعمار

 و ها اندیشه ملی همایش اولین ،بیمارستان البی فضای پایداری در سبز دیوارهای کاربرد ،1931 اباذری، احد و نامدار اکبری شبنم زهرا؛ اسدی، .1

 .تبریز معمار مهندسان انجمن تبریز، معماری، در نو فناوریهای

 توسعه و عمران معماری، ملی همایش نما، زیباشناسانه کارکرد جهت در نوین گامی نماها سبز ،1939 کاردان، حمیدرضا و رحیم زاده، امین .9

 ایران.  معمار دسانمهن صنفی انجمنهای ملی کانون تبریز، شهری، نوین

یران.تهران:دانشگاه تهران، آنها در کاهش میزان مصرف انرزی در ا های مختلف دیوار سبز و اثر بخشی(. بررسی گونه1931برزگر گنجی،هدی) .4

 .نامه کارشناسی ارشد معماری انرژی پایان

 فراسبز شهر ای نمونه بررسی با شهری ساختار در سبز واردی و سبز بام به توجه رویکرد با زیست محیط پایداری ،1931 مسعود، پور، برومند .5

 .هوایی صنعت دانشگاه کومش، زیست محیط انجمن تهران، پایدار، توسعه و شهرسازی جغرافیا، ملی همایش اولین ابوظبی،

 ملی همایش شهر،و ساختمان درمقیاس مدرن زندگی منفی اثرات کاهش جهت حلی راه: سبزعمودی های سیستم ،1931 تکتم، بشیرزاده، .6

 خاوران. عالی آموزش موسسه مشهد، پایدار، شهر تا بومی معماری از محوریت با پایدار توسعه و شهرسازی معماری،

 و معماری الگوی در نظنز انداز چشم ملی همایش اولین شهری، فضاهای بدنه بر عمودی معلق های باغ ،1931 صباغ، محمد و مهدی بشیری، .7

 .پژوهشی معاونت نظنز، واحد اسالمی آزاد دانشگاه نظنز، ،1424 فقا در اسالمی شهرسازی

 در آن نقش و ساختمان در انرژی مصرف سازی بهینه در سبز نماهای و دیوارها تأثیرات بررسی ،1931 عادلی، مهدوی مهدی و سارا حیدریان، .3

 هوایی صنعت دانشگاه کومش، زیست محیط جمنان تهران، پایدار، توسعه و شهرسازی جغرافیا، ملی همایش اولین پایدار، توسعه

 سازی بهینه و ساختمان اقلیم، ملی همایش دومین ها، ساختمان انرژی اتالف کاهش جهت ای گزینه سبز دیوارهای ،1931 آرین، حیرتی، .3

 ایران انرژی وری بهره سازمان اصفهان، انرژی، مصرف

 اصول تحقق میزان بر افقی و عمودی حرکت قابلیت با هوشمند متحرك سبز ارهایدیو تاثیر ،1931 فرهادیان، مریم و عاطفه اردلی، خلیلی .12

 .کویر سازه شرکت بوکان، شهری، توسعه و پایدار معماری ملی همایش شهرکرد، صادرات بانک کارکنان نظر از پایدار معماری

 نظام سازمان کرج، معاصر، ایران شهرسازی و معماری سال صد ملی همایش منظرشهری، عمودی باغ ،1931 احمدی، حمیده و سمیه زاهدی، .11

 .البرز استان ساختمان مهندسی

 اقلیم، ملی همایش دومین پایدار، طراحی برای عناصری ،(عمودی باغ) سبز دیوار و باغ بام ،1931 شعاعی، حمیدرضا و سادات فریال سیادتی، .11

 ایران. انرژی وری بهره سازمان اصفهان، انرژی، مصرف سازی بهینه و ساختمان

 کالن: مطالعه مورد شهری اکولوژی پایدار توسعه در سبز دیوارهای و ها بام محیطی زیست های کارکرد بررسی ،1931 محمدرضا، طاهری، .19

 .اصفهان صنعتی دانشگاه اصفهان، سرزمین، سیمای اکولوژی المللی بین کنفرانس نخستین کرج، شهر

 اصول تحقق در راهکاری مسکونی، های ساختمان در سبز های جداره نقش تبیین ،1939 ،طباییان مرضیه سیده و مریم زنجانی، عبدالعلی .14

 عمران  گروه مشهد، فردوسی دانشگاه مشهد، سبز، ساختمان ملی کنفرانس نخستین سبز، سازی ساختمان

 شهری، عمران و پایدار توسعه ملی نسکنفرا پایدار، شهری توسعه به جهت دستیابی راهکاری سبز های پوسته ،1932 مهسا، سیده زاده، عبداله .15

 پژوهان. دانش عالی آموزش موسسه اصفهان،

 .صنعت همایش موسسه تهران، انرژی، مصرف سازی بهینه کنفرانس انرژی، مصرف کاهش جهت ای گزینه سبز دیوار ،1933 زهرا، قیابکلو، .16

 نینخست ،یداخل یفضاها یهوا یسبز جهت کاهش آلودگ یوارهایردد ییپاال اهی، استفاده از گ1939فنائلو،  زادهیعل میآمنه و مر ان،یمیکر .17

 .مشهد، گروه عمران یساختمان سبز، مشهد، دانشگاه فردوس یمل کنفرانس

 معماری عمران، المللی بین کنفرانس بامحیط، اکولوژیک وارتباط معتدل خرد درایجاداقلیم عمودی های باغ نقش ،1931 پرستو، زاده، محرقی .13

 .تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه تبریز، شهری، ارپاید توسعه و

 بین کنفرانس سومین ساختمان، در انرژی نگهداشت برای مناسب کاری راه سبز بام ،1931 رضامنش، مریم و مطیعی بابک احد؛ محمدپور، .13

 .تهران انرژی، نگهداشت در نوین رویکردهای المللی

 زیست، محیط ملی همایش اولین دیوارسبز، رویکرد تا ساختمان نماهای بهبود ،1939 ی،حصار پدرام و ضرابی مهدی محمد نفیسه؛ مختاری، .12

 .دهاقان واحد نور پیام دانشگاه دهاقان،

 اقلیم، ملی همایش دومین سبز، دیوار از استفاده با شهری گرمایی جزایر تعدیل ،1931 ضرابی، بهداد و اسماعیل زاده نوشین مهدیه؛ معینی، .11

 .ایران انرژی وری بهره سازمان اصفهان، انرژی، مصرف سازی بهینه و ساختمان
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Abstract 

using of vertical greens on buildings is not a new idea, and it offers several ecological and 

environmental benefits as a component of urban design, to building and city. By Considering 

relationship between environmental benefits, economic benefits such as saving energy 

consumption for buildings and features of vertical green systems that it include materials used, 

needs of maintenance, food and water, etc., a community of green covers can be sustainable 

vision for facades of existing or new buildings. Of other aspect designing, building and maintaining 

of building have threatening impact on the environment and natural resources and Communities need to 

make informed decisions to choose sustainable way of life. Since the future challenges of building, is 

building by least use of nonrenewable energy, least polluting and least energy consumption and least 

production and reduce costs, paying attention to the potential of green wall as a proposed solution to 

achieve sustainable architecture and contemporary architectural approach in harmony with nature is 

valuable. Hence present article intends to study in a logical argument and in a descriptive way by 

relying on documents library in one process step by step, check the background and compare the 

different types of vertical green system from the perspective objectives, implementation and benefits of 

passive technology to achieve sustainable architecture. Evaluation results indicated that the selection 

and implementation of green wall systems and achieve sustainability goals expected of the system have 

a direct relationship by Expected aim of Green walls, Project locations that is include climate, location 

and characteristics of the building (facades expected), appropriate plants of Climate and buildings, The 

amount of considered budget is intended to achieve this, existing conditions or intended for the 

maintenance period. 

Keywords: green wall, sustainable architecture, building technology, environment, 

sustainability 

 

                                                           
1- Taken from master student thesis entitled " Upgrade and revise the guidelines in Tehran Municipality regarding 

Green Wall  in order to use in tall buildings of Tehran" that is underway. 
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