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*دیوارسبز راهکاری برای کاهش آلودگی های زیست محیطی شهرها  

 
 

 
 غالمرضالطفی

 کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( و  نویسنده ی مسئول
(Gholamreza307@Gmail.com) 

 دکترعبدالحسین شاهکار
 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(

(Abdshahkar@Yahoo.com) 

 

 

 
 چکیده:

معموالً دیوارها، رها شده ترین فضا در مهندسی و طراحی شهرها به شمار می آیند به خصوص اگر در 

ها و وسایل نقلیه کارخانجات صنعتی الیه ای از  شهرهای بزرگ و صنعتی باشند عالوه بر تردد ماشین

گرد و غبار را بر آنها به جا می گذارد. اما اگر همین دیوارهای رها شده با طراحی مناسب به دیواری 

زنده و پویا تبدیل می شدند؛ عالوه بر اینکه هماهنگی و همخوانی با طبیعت اطراف را در سیمای 

در یک برنامه ریزی  فع آلودگی زیست محیطی کمک می کنند.شهری برقرار می کند به کیفیت و ر

منظم و مداوم می توان دیوارهای بلند ساختمان های شهری را تبدیل به المان های سبز، که طراوات و 

سرزندگی را به سیمای شهری می دهد و غنای بصری را در حلول سال برای شهروندان بوجود آوریم 

ر ساخت رفتارهای اجتماعی دارد و مدیریت شهری باید روش و زیرا محیط شهری نقش مهمی را د

راهکارهایی را ارائه نماید تا ضوابط مربوط به مناظر شهری هماهنگی و زیبایی را با دیگر عناصر محیط 

 افزایش داده به نحوی که شهر را سرزنده تر و فعال تر کند.

 

 سرزندگی -غنای بصری -رزندهس -زیست محیطی -دیواری زنده -المان شهری کلیدی: واژگان

 

 
 

 

 

 

به راهنمایی آقای « ستاره با رویکرد معماری سبز  4طرح هتل » *این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان

 دکترعبدالحسین شاهکار در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( دفاع شده است.
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 مقدمه:

معماری بر اثر پیشرفت های تکنولوژی با بازتعریف های فضایی دارای کارکرد های متفاوتی نسبت به امروزه برخی عناصر 

گذشته شده اند و در برخی موارد در تعارض با مفهوم سنتی پیشین به کار گرفته می شوند. یکی از عناصر دیوار می باشد که 

یوارها با عملکردهای خاص فضایی، تعاریف گوناگونی به خود در دنیای معاصر کارکردهای متفاوتی برای آن قائل می شوند. د

می گیرند، گاه به عنوان محصور کننده، تعریف کننده، جدا کننده، بکار گرفته می شوند. کاربرد دیوار به قدری گسترده و 

خسارت های جبران متداول است که گاهی از بازبینی و ایفای نقش آن در تعریف و شکل دهی به کالبد معماری قافل نشویم. 

ناپذیری را اعم از مسائل زیست محیطی و هدر رفتن انرژی ساختمان را داریم؛ دیوار سبز عالوه بر اینکه بهبود وضعیت چشم 

 انداز شهری را دارد  باعث می شود فضای شهر را یکنواختی خارج کند و تلطیف فضای شهری را بوجود آورد.

 

 ضرورت تحقیق:

ز به صورت ملموس در بهبود سیمای شهری بر کسی پوشیده نیست، منظره شهری نزدیک به چند اثرات مطلوب دیوار سب

دهه است که به طور گسترده در مبانی نظری، محاوره ها و متون تخصصی حوزه های طراحی شهری بکار می رود. بررسی ها 

ی و پایداری مولفه های طبیعی، می تواند نشان می دهد که فضاهای باز و سبز در شهرهای در حال توسعه ضمن تقویت خوانای

به تعدیل ناهنجارهای بصری در فضای باز کمک کند. این موضوع در نهایت ضمن ارتقاء کیفیت منظر شهری می تواند ماهیت 

 متاثر از بوم گرایی در عمل و کیفیت باز شهری کمک کند.

 

 عملکردهای زیست محیطی دیوار سبز: -1

به آن بخش از عملکردهای فضای سبز که در مقابله با آلودگی های محیط زیست و همچنین در چارچوب مطالعات حاضر 

مرمت و بهسازی چشم اندازه های طبیعی در محیط های شهری نقشی را ایفا می کنند. عملکردهای زیست محیطی فضای 

 گونه خالصه کرد.  سبز شهری گفته می شود. آلودگی ها و آسیب های زیست  محیطی مورد نظر را می توان این

 آلودگی هوا 

 آلودگی صوتی 

و برای دفع هر یک از آلودگی های باال در محیط شهری می توان از عناصر فضای سبز کمک گرفت.) صالحی و همکاران، 

1393) 

یکی از مواردی که می تواند آلودگی هوا را از سطح شهرها کاهش دهد گیاهان هستند به خصوص اگر گیاهان در بدنه 

دیوارها در سطح باالیی قرار داشته باشند. گیاهان می توانند نقش تصفیه کننده ی هوا را بازی کنند. جذب آلودگی هوا توسط 

گیاهان که یکی از اصلی ترین وظیفه آنها می باشد، ذرات آالینده هوا در مناطق شهری توسط گیاهان جذب می شوند و از 

و دید بصری الزم در سیمای شهری بوجود می آید. دیوار سبز از طریق به دام غلظت غبار موجود در هوا کاسته می شود 

 (1391انداختن ذرات معلق از طریق پرزها، شاخه ها آلودگی هوا را تا حد قابل توجهی کم می کنند.) صنیع زاده، عباس، 

 

 محافظت در برابر سر و صدا )آلودگی صوتی(: -1-1

ادی، به سطح هواس پرتی، هوا از طریق اختالل سر و صدا و به محتوای بخش هایی از توانایی برای تمرکز کردن، تا حد زی

گفتگو که به گوش می رسد بستگی دارد. چون انسان نمی تواند گوش هایش را به روی صداها ببندد، مجبور است به 

مرادخانی، نفوذ سر و صدا باشد. ) راهکارهایی فکر کند که محیط را برای خودش و اطرافیانش تبدیل به محیطی آرام و غیرقابل

 (1393ایوب، زلیخانی، ارشاد، 
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استفاده، صرفا از گیاهان یکی از روش های معمول برای کاهش بار صوتی محیط، به خصوص آلودگی صوتی ناشی از 

سطوح آسفالت، ترافیک خیابانی است. جالب توجه آن که حتی یک تکه زمین چمن نیز به دلیل سطح نرم آن، در مقایسه با 

سنگفرش، بتن و غیره قادر است از شهرت و برد تاثیر امواج صوتی، هر چند به میزان اندک بکاهد. با همه این اوصاف معموالً در 

مورد میزان تاثیر سازه گیاهی )دیوار سبز( در کاهش آلودگی صوتی شکی نیست. و تاثیر کاهنده صوت شکن های گیاهی که در 

استفاده می شود بسیار با ارزش تر از دیوارهای صوت شکن است. ارزش وجود دیوارهای سبز که میان انسان  آن صرفاً از گیاهان

بیننده و شنونده و منبع صوتی حائل می شوند، به مراتب بیش از این است؛ سازه های گیاهی عالوه بر کاهش آلودگی صوتی، 

بانی که چشم و گوش را می آزارد، را تبدیل به منظره زیبا و به علت رنگ سبز آرام بخش، صحنه های پر تحرک ترافیک خیا

 (Nordic, R, 2014) قابل درک می کند.

 سازه گیاهی صوت شکن باید دارای ویژگی های زیر باشد؛

 .در ساخت خود اقلیم موثر واقع شود 

 .در جریان عبور امواج صوتی اصطکاک شدید ایجاد کند 

 .امواج صوتی را تا حد ممکن منحرف کند 

میزان تاثیر دیوار سبز در کاهش بار صوتی و وسعت سایه صوتی که پشت آن ایجاد می شود بستگی به فاصله دیوار سبز با 

 (Nordic, R, 2014) منبع صوتی )خیابان یا راه آهن( دارد.

 

 جلوگیری از دگرگونی اقلیم شهری: -2

ونه ای باشد که بتواند آالینده ها و اثرات جزایر حرارتی شهری را کاهش دهد و مواردی کم طراحی شهر سبز باید به گ

هزینه را به محیط تحمیل کند. برنامه ریزی برای کنترل آلودگی های مختلف زیست محیطی در شهرها شامل آلودگی هوا، آب 

الینده، میزان و سطح انتشار آن در شهر بوده و این امر و فاضالب، آلودگی صدا و خاک، نیازمند داشتن اطالعات دقیق از منابع آ

( زیرا هوای شهرها معموالً از هوای حومه 1393مستلزم اطالعات از پایش مداوم آالینده ها در شهرهاست. )سیف الهی، فخر، 

های ناخواسته اقلیمی  گرم تر است، و این اثر جزیره ی گرمایی شهر احتماالً روشن ترین مثال و بهترین گواه از جرح و تعدیل

 است. مرز بین شهر و حومه از شیب حرارتی تندی به سمت شهر برخوردار است.

درجه به ازای هر کیلومتر افزایش فاصله نیز فراتر رود. معموالً درجه  4در این بخش از شهر گرادیان افقی دما می تواند از 

ی رسد. اختالف دمای بین این نقطه و دمای حومه شهر، شدت حرارت جزیره ی گرمایی شهرها در یک نقطه به حداکثر خود م

جزیره گرمایی تلقی می شود و شدت جزیره گرمایی در شرایط هوای ساکن در طول روز تغییر می کند. )اخترکاوان، مهدی، 

وار سبز در ( به همین جهت دیوار سبز نقش چشمگیری در پایین آوردن دما و اثرات جزیره حرارتی در شهرها دارد، دی1390

 بزرگراه ها نیز صوت شکن و صدا را کمتر انعکاس می دهد.

 

 جلوگیری از اثرات مخرب ساخت و ساز در محیط شهری: -3

از اثرات مخرب ساخت و ساز در محیط شهری حذف پوشش گیاهی است. حذف پوشش گیاهی از سطح زمین به طریق 

است. هنگامی که وسعت منطقه ای که دچار این تغییرات )حذف مختلف صورت می گیرد که یکی از آنها ساختمان سازی 

پوشش گیاهی( شده بیش از اندازه وسیع باشد، تغییرات تراز گرما، آب و انرژی می تواند موجب تغییرات اقلیمی در مقیاس 

بخشی از طبیعت و  ( بنابراین احترام به طبیعت و انسان به عنوان1390محلی، متوسط و حتی بزرگ شود.) اخترکاوان، مهدی، 

ایجاد فضای زیست مناسبی که بر مبنای این رابطه و احترام شکل می گیرد پایه معماری سبز است. معماری سبز، به کاربرد هر 

 چه بیشتر طبیعت در بناها توجه دارد و بر پایه چهار مبنا استوار است؛

 حفاظت از انرژی 

 تامین سالمت محیط زیست 
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 رشد اقتصادی سبز 

 ارتقای کیفیت زندگی شهروندان 

راهکارهای معماری شهر سبز، طراحی برای سالمتی، حفاظت از منابع انرژی، حفاظت از طبیعت و طراحی پایدار ساختمانی 

را ترویج می کند عالوه بر تاکید کاهش مصرف انرژی و کاهش آسیب رسانی به محیط زیست در بلند مدت دارای بهره وری 

حی ساختمان ها در تعامل با اقلیم محلی، استفاده از مصالح و فناوری های نوین برای حفاظت از انرژی، اقتصادی است. طرا

  چیدمان و جهت گیری ساختمان مطابق با اقلیم منطقه و استفاده از فناوری های نوین برای بهره گیری از انرژی پایدار است.
(DE VUYST, D, 2014) 

 

 معرفی دیوار سبز: -4

فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامی در شهرهای معاصر و مترقی جهان پیدا می کند.  1زدیوار سب

دیوار سبز به دیواری گفته می شود که به صورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی پوشانده شده 

 (1392باشد.)مطالیی، 

به  ازی محیط،سد زیبا با افزایش سطح فضای سبز، حفاظت از سازه بنا و نیز بعاز نقطه نظر اقتصادی نیز دیوارهای سبز 

تان ان و تابسر زمستدارزش بنا می افزاید. دیوار سبز همچنین، با ایجاد عایق حرارتی موجب ذخیره انرژی گرمایش و سرمایش 

ب در آچرخش  ه ای دیوارهای سبز وو در نهایت کاهش هزینه ها در ارتباط با مصرف انرژی می شود، سیستم آبیاری قطر

 (78سیستم، منجر به ایجاد فضای سبز با حداقل مصرف در آب است. )همان منبع:ص

 

 شهرسازی: و معماری پایداری در سبز دیوار نقش -4-1

 و شهرها  کالن و شهرها مراکز در اکولوژیکی مشکالت نمودن برطرف برای مناسبی حل راه همچنین سبز، دیوارهای و بامها

اصالح  و رهاشه کاهش چون مثبتی اثرات با سبز دیوارهای و بامها باشند.  می زیست محیط و انسان سالمتی مشکالت اصالح

های  نرژیا به نیاز کاهش چون مثبتی اثرات با سبز دیوارهای و باشند. بامها می زیست محیط و انسان سالمتی مشکالت

 حرارتی و قعای آن، ایجاد اطراف محیط به نسبت ساختمان سطوح دمای کاهش و زمستان در گرمایشی و تابستان در سرمایشی

 طغیان ها، توجه مهنگا در باران آب نگهداری و حفظ طوالنی، توانایی مدت برای ساختمان پوسته از باد، محافظت سرمای کاهش

 تم، می توانند نقشاکوسیس با متناسب گیاهی های گونه و زیستی تنوع و جانداران مسکن تأمین نیز و شناسانه زیبایی مسائل به

 گونه و مصالح بازیافتی و وادم از استفاده به توجه راستا، این نمایند. در ایفا امروز جهان در پایدار شهرسازی و معماری در را مهمی

 ایجاد به تواند می و غیره ردیوا و بام پروژه، نگهداری انگیزه و ها نامه ها، ضمانت سنگینی، هزینه و وزن قبال در بومی گیاهی های

 (3، ص1394نماید.)سجادزاده و همکاران، کمک کارآمد و محیط با همساز مناسب ترکیب

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Green Wall 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

223 

 

 

 دیوار سبز: انواع -4-2

 2نماهای سبز -1-2-4

 
  ( 1392)مطالیی، منبع:: نمای سبز، 1 -4شکل 

 

 شده به عنوان تکیه متصل بنا دیواره به داربست صورت به ای ساده 3استراکچر آن در که است سبز دیوارنمای سبز، نوعی 

 و به نمای ساختمان، نرده میتوانند سبز کند. نماهای می عمل غیره و 4مو، پاپیتال چون رونده باال و خزنده گیاهان برای گاهی

 مختلفی های جنس از تواند می سبز شوند. ساختار داربست نمای احداث مستقل ساختار صورت به خود یا و کنند تکیه ستونها

 زمین، و در و ها در پای دیوار رونده باال انواع سبز باشد. در این نوع دیوار غیره و کابلی های چوب، فلز، شبکه توری، سیم چون

 نوع شوند. در می هدایت باال طرف به شده نصب دیوار روی بر که شده، توسط داربستی کاشته گلدان در امکان نبود صورت در

 شوند. تکرار نیز ساختمان نمای برروی و بام ها، پشت بالکن فواصل در هایی باکس در فالور توانند می آن، گیاهان تر پیچیده

در زمین  ه ریشهکدر این سیستم گیاه بر روی سطح نما حرکت می کند. در این سیستم گیاه رونده و یا پیچ در حالی 

ظر می ه هم در نت کننداز ساختمان می کند. اخیراً برای نمای سبز سازه ای حمای دارد)در یک بستر خاکی( شروع به باال رفتن

 (102گیرند.)همان منبع:ص

 نمای سبز خود به صورت های مختلفی اجرا می شود که شرح آنها در ادامه ی این بخش خواهد آمد.
 

 

     
 (103، ص1393)مطالیی،  وی نما، منبع:: نمونه هایی از استفاده ی سنتی از گیاهان باال رونده بر ر 2-4شکل 
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 :5مدوالر ای شبکه های پانل سیستم -4-2-3

 نمای است که شده طراحی گونهای به و بوده، گالوانیزه استیل شبکه جنس از و سبک مدوالر، ای شبکه های پانل سیستم

 بزرگی حسط توانند می گرفته، قرار هم کنار در مدوالر صورت به مشبک، های پانل میدارد. نگه دیوار سطح از ای فاصله با را سبز

 دلیل به مدوالر سیستم این دهند. را شکل نظر مورد منحنیهای و اشکال تا داد فرم توان می همچنین ها پانل این به بپوشانند. را

 گرفته بکار قلمست سبز های دیواره عنوان به یا و پل زده ساختمان مختلف های قسمت بین میتواند ها، پانل صالبت و سختی

 (104،ص1392شوند.)مطالیی، 

 
 

 
 

  www.greenroof.ir مراحل مختلف نصب پانل شبکه ای مدوالر نمای سبز، منبع::  3-4تصویر

 

 

 :6سیمی توری شبکه و کابلی های سیستم -4-2-4

ند. شبکه های می رو کار به سبز نمای ایجاد برای تلفیقی صورت به یا و تنهایی به توری، یا شبکه و کابلی های سیستم

دارند. سیستم های  دارند، کاربرد نیاز بیشتری پشتیبانی به داشته، و آهسته رشدی که گیاهانی از نگهداری برای اغلب سیمی

 گیاهان از نگهداری یبرا کابلی سیستمدارند.  را تری متنوع طراحی قابلیت و شبکه توری انعطاف پذیرتر از سیستم کابلی بوده

شده،  تشکیل ضدزنگ فوالد جنس از می رود. سیستم کابلی از یک سری توپی، غالباً بکار سریع رشد با و برگ و شاخ پر ی رونده

 و گاه ده، تکیهکر فراهم نظر مورد شبکه گیری شکل جهت را میان یکدیگر از آنها انقباض و کشش و کابل ها عبور قابلیت که

دیوار نصب می  کنند به سطح می عبور توپی مرکزی سوراخ میان از که باشد. توپی ها به کمک پیچی می نظر مورد گیاه حامل

 انتخابی های فاصله ن حالای بود. با خواهد انتخابی خاص طرح با مطابق دیوار روی بر توپی ها بین و فاصله گیری قرار شوند. نحوه

 ویتیس، فضای چون دینیرومن بسیار های باالرونده برای مثال حتی عنوان گیرد. به می شکل گیاهان نوع، به نسبت توجه ویژه با

 ای کلماتیس، فاصله مانند متوسط نیروی با هایی باالرونده مورد شود. در نمی توصیه ها توپی بین سانتیمتر فاصله 50از  بیش

 و شوند تصلم هم به ضربدری یا افقی، عمودی و بصورت میتوانند سیمی های شود. کابل می سانتیمتر توصیه30الی 15معادل

 بر را آن میتوانند متخصص نیروی بدون عادی و افراد است آسان بسیار سبز نمای نوع این نصب .آورند وجود به را متنوعی اشکال

 (105،ص1392کنند. .)مطالیی،  پیاده بالکن ها منزل دیواره روی
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 (1392)مطالیی،  طوری سیمی نمای سبز، منبع:: سیستم شبکه 4-4تصویر

 

مای کابلی نباشند، سیستم  می وسیع سطح با سبز نماهای در استفاده منظور به که کابلی های سیستم از دیگری نوع

های اداری،  پارکینگ ها، ساختمان چون هایی ساختمان دیواره توانند می سبز فضاهای عمودی سیستم های کششی است. این

 می کمک عحجم وسی در عمودی سبز فضای گیری شکل به سیستم بپوشانند. این را بزرگ مسکونی فضاهای یا عمومی فضاهای

 (107، ص1392باشند.)مطالیی،  می آل ایده عمومی اماکن و فضاها برای دیوارها کند. این

 

 
 

 (1392ششی، منبع: )مطالیی، ک -سیستم نمای کابلی 5-4تصویر

  

از  و تر ارزان اقتصادی نظر داشته، از تری پایین پذیری سبز: دیوار زنده، ریسک دیوار دیگر نوع با مقایسه در سبز نمای

 از بهتر است نما پایینی قسمت در 7باکس فالور دادن قرار یا و گیاه کاشت امکان صورت در و باشد می تر ساده اجرایی نظر نقطه

 بر هایی فالور باکس در یا و خاک در مستقیم طور به یا باالرونده، گیاهان حالت این شود. در استفاده رونده گیاهان با سبز نمای

، 1392شوند.)مطالیی،  می هدایت باال طرف به شده نصب دیوار روی بر که داربستی توسط شده، کاشته زمین، سطح روی

 (108ص
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 :8دیوار زنده غیر فعال -4-2-5

ه صورت بیاه را مربع و مستطیل شکل مدوالری تشکیل شده اند که محیط کشت گدیوارهای زنده غیرفعال، از پانل های 

مای اصله به نفی، به عمودی فراهم کرده، از اجزاء گیاه نگهداری می کنند. این پانل های مدوالر توسط سیستم استراکچر سبک

 (1394)سجادزاده و همکاران،  ساختمان و یا سازه ی آن متصل می شوند.

 

 
 

 (1394منبع:)سجادزاده و همکاران، چند نمونه از مدل های دیوار زنده از جنس های مختلف، : 6-4تصویر

 

 
 

 (1394)سجادزاده و همکاران،  منبع: مدوالر، زنده دیوار ی ساله یك رشد مراحل: 7 -4تصویر

 

 

 :9فعال ی زنده دیوار -4-2-6

گرمایش، سرمایش و  تاسیسات در ادغام و تلفیق است که با سبز دیوارهای انواع ترین جدید از یکی فعال، ی زنده دیوار

 حرارتی عمل کننده تنظیم صورت به و نموده تصفیه را داخلی فضاهای هوای تا است شده طراحی ای گونه به ساختمان تهویه

 و برگ گیاهان شود، شاخ می استفاده ساختمان هوای تهویه سیستم در گیاهان توسط شده تولید هوای سیستم، از این کند. در

 می زدایند، و را در هوا معلق ذرات و آلی ریشه، ترکیبات بینی ذره می کنند، موجودات جذب را 11کربن اکسید دی و 10مونوکسید

  ساختمان داخل و سپس شده کشیده سیستم درون هواکش یک طریق از که می کند تولید تازه هوای گیاهان طبیعی فرآیند
 

                                                           
8 Passive Living Wall 
9 Active Living Wall 
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 صورت به سیستم کاشت و گیرد قرارمی صنعتی منسوج الیه دو بین گیاه ریشه سیستم این می شود. در پخش

 (1394گیرد.)سجادزاده،  می انجام مغذی مواد با شده غنی آب طریق از آنها تغذیه و بوده هیدروپونیک
 

 سازی: محوطه بزس دیوارهای -4-2-7

 مقایسه در محوطه سبز دیوارهای محسوب می شوند. "زنده"معماری  روش در استراتژیکی ابزار یک عنوان به دیوارها این

 بر دیوارها نوع این است. شیبدار کنند هسطوح تثبیت و صدا کاهش آنها اصلی کاربرد و هستند شیبدار معموال عمودی سطوح با

 های بخشند. دیوار می بهبود را شهری شده، منظر استفاده شهر در بلند عمودی های دیوار اغلب و ها بزرگراه ها، پل دیواره روی

 و 12پروپیلن پلی از سبز های دیوار فناوری پیشرفت با امروزه و شوند می ساخته بتونی بلوک های از سنتی طور به محوطه سبز

 شود. می استفاده نیز کاشت بستر حاوی 13ژئوتکستایل کیسه های

 

 
 

 (1387 سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران، ) سازی ،منبع: محوطه سبز های دیوار از هایی نمونه: 8-4تصویر

 

 نتیجه گیری:  -5

 ه مردم در مورد معماری سبزبآگاهی دادن  -5-1

زیست  تشویق مردم به عادت های مناسب و صحیح امری ضروری است از جمله آگاه ساختن آنها نسبت به مسائل

 دار و امنیط پایما کمک می کند تا بتوانیم به یک مح محیطی و تغییر رفتار و منش آنها در مدت زمان مناسب است که به

اره مردمی اد ه صورتببرسیم. در همین راستا از سازمان ها و نهادها همچون معاونت فضای سبز شهرداری ها و ارکان هایی که 

 اشتن الم نگه دو س هرمی شوند، بخواهیم با تبلیغات و آگاهی دادن به مردم از مزایا و سودی که باغ سبز و دیوار سبز به ش

رای برا که محیط زیست می رساند این مسئله را بازگو کنیم که این مسئله فقط زیبایی نیست بلکه یک ضرورت است. چ

یاتی حامری  رسیدن به یک راهبرد صحیح، آزمایش کردن در یک منطقه و نشان دادن آن به عنوان یک طرح موفق به مردم

 خود را از طرح موفق ببینند و آنرا مورد ارزیابی قرار دهند.است تا مردم ارزیابی و مشاهدات 

 

                                                           
1 2POLYPROPYLENE 
1 3 GEOTEXTILE 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

228 

 

 

 
: آگاهی دادن به مردم1 -5جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درک یک راهبرد

 آزمایش یک برنامه

 آگاهی دادن به مردم

 تعیین موانع و انگیزه ها

 اجرا

راهبردی که بتواند موضوع 

 بحث باشد

به شهروندان به واگذار وظایف  مشاهدات مردمی

 صورت توافقی
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