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چکیده
در تقابل توسعه در بافت متراکم شهرى و حفاظت محیط زیست، پایدارى یک ضرورت اساسى است. سبز کردن دیوارهاى 
ساختمان، روشى است که شرایط محیطى را به خصوص در مناطق متراکم شهرى،  به وضعیت طبیعى برمى گرداند. اگرچه 
این روش از چندین قرن قبل در باغ هاى معلق بابل دیده شده است، اما به شیوه ى نوین در دهه هاى اخیر در بسیارى نقاط 
دنیا مورد توجه واقع شده است. باغ هاى معلق1 ، باغ هاى عمودى2 ، مزارع عمودى3 ، باغ هاى بالکونى4 ، گل جاى ها5 ، معمارى 
سبز6 ، بام سبز7 ، باغ بام8 ، دیوارهاى جعبه ى گیاه9  و لفاف هاى سبز10 ، روش هاى مختلفى از این موضوع هستند و نشان 
دهنده ى این نکته است که انواع فضاى سبز عمودى تا چه اندازه ممکن است متنوع باشد. در این مقاله، انواع دیوارهاى سبز 

مورد برسى قرار مى گیرند.

مقدمه
نیاز انساِن شهرنشین به چشم اندازهاى طبیعى، کاهش آلودگى هاى محیط و ضرورت بهینه سازى مصرف انرژى، از جمله مسایل 
مدیریت شهرى امروزى به شمار مى آیند. فضاى سبز عمودى به معنى ایجاد سطوح سبز در ساختمان هاى شهرى است، به 
خصوص در مناطق مرکزى شهر که قیمت زمین بسیار باالست. جداره هاى ساختمانى یا به عبارت دیگر لفاف حجمى، پتانسیل 

باالیى براى افزایش بهره بردارى از کارکردهاى فضاى سبز شهرى است.

دیوار سبز 
دیدگاهى به توسعه ى پایدار شهرى

مهدى رخشنده رو
دکتراى معمارى منظر

1.  Hanging garden
2.  Vertical garden
3.  Vertical vegetable farms
4.  Balcony garden
5.  Container or planter box greening
6.  Green or eco building
7.  Green roof
8.  Roof top garden
9.  Wall planter
10.  Green envelope 
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http://urbantimes.co :شکل 1. تأثیر زیبایى دیوارهاى سبز، منبع
 

شکل 2. دیوارهاى سبز؛ افزایش دماى نماى ساختمان را در برابر تابش آفتاب 
R. Sharp (2008) :محدود مى کند، منبع

جمله:  از  است،  گوناگونى  کارکردهاى  داراى  عمودى  سبز  فضاى 
کنترل  انرژى،  ذخیره سازى  محیطى،  آلودگى هاى  کاهش  زیبا سازى، 
باران هاى سیالبى، تأمین بخشى از مواد غذایى گیاهى، امکان شبکه کردن 

فضاهاى سبز، افزایش پایدارى اکولوژیکى، افزایش تنوع زیستى، کاهش 
جزایر حرارتى شهرى و دیگر مزایاى زیست محیطى. این گونه فضاى سبز 
با توزیع عادالنه ى  و به کارگیرى آن در مناطق متراکم مرکزى شهرى، 
فضاى سبز شهرى، یکى از راهبردهاى مهم توسعه ى پایدار شهرى تلقى 
مى شود. دیوارهاى سبز را مى توان به دو گروه عمده ى نماهاى سبز و 

دیوارهاى زنده تقسیم کرد.
1- نماى سبز11 

نماى سبز، به کارگیرى گیاهان باالرونده (همیشه سبز یا خزان دار) است 
معمارى  (در  مى شوند  متصل  ساختمان  نماى  مصالح  به  مستقیم  یا  که 
متصل  بنا  دیواره ى  به  داربست  صورت  به  ساده اى  سازه ى  یا  و  سنتى) 
شده، به عنوان تکیه گاهی براي گیاهان خزنده و باال رونده عمل می کند. 
به عبارت دیگر، نماهاى سبز می توانند به نماى ساختمان، نرده و ستون ها 
تکیه کنند و یا خود به صورت ساختار مستقل احداث شوند. ساختار داربسِت 
نماي سبز می تواند از جنس هاي مختلفی چون چوب، فلز، شبکه ى تورى، 
سیم هاى کابلی و غیره باشد. در این نوع دیوار سبز، انواع باال رونده ها در 
پاي دیوار و در زمین و در صورت نبود امکان، در گلدان کاشته شده، توسط 
داربستی که بر روي دیوار نصب شده و به طرف باال هدایت می شوند. در 
نوع پیچیده تر آن، گیاهان می توانند در فالور باکس هایی در فاصله هاى بین 

بالکن ها، پشت بام و بر روي نماى ساختمان نیز، تکرار شوند.

شکل 3. در معمارى سنتى، گیاهان باال رونده در پاى ساختمان کاشته مى شوند 
و مستقیماً به مصالح نما چسبیده و آن را مى پوشانند، هرچند که ممکن است 

موجب فرسایش شوند.

1-1-نماى سبز مستقیم12 
کاشته  ساختمان  پاى  در  و  زمین  در  رونده  باال  گیاهان  اول،  حالت  در 
مى شوند و یک نماى سبز سنتى و کم هزینه به دست مى آید. گیاهان خود 
چسبنده13  مى توانند با اعضاى بادکش ماننِد خود، به سطح نما چسبیده 
و باال روند. اما این گیاهان را نمى توان در تمام نماها استفاده کرد. این 
گیاهان خشن ممکن است منجر به فرسایش دیوار شوند، به خصوص در 

11.  Green facade
12.  Direct system of green façade
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زمانى که الزم شود از سطح نما جدا شوند.

 2-1-نماى سبز غیر مستقیم14 
در این حالت، گیاهان به وسیله ى شبکه یا کابل از سطح نماى ساختمان 
فاصله مى گیرد. مصالح مختلفى مانند آلومینیوم، پالستیک، چوب و آهن 
به صورت گالوانیزه، استیل و روکش شده ممکن است براى ساخت شبکه 
و  دارند  متفاوتى  و وزن  دوام  این مصالح هزینه، ضخامت،  استفاده شود. 

بنابراین، نتایج عملکردى و زیبایى شناسى گوناگونى خواهند داشت.

1-2-1-  پانل هاى  شبکه اي مدوالر15 
از جنس شبکه ى  و  بعدى  پانل هاي شبکه اي مدوالر، سبک سه  سیستم 
استیل گالوانیزه بوده و به گونه اى طراحی شده است که نماى سبز را با 
فاصله اي از سطح دیوار نگه می دارد. پانل هاي مشبک، به صورت مدوالر 
در کنار هم قرار گرفته، می توانند سطح بزرگی را بپوشانند. هم چنین، به 
ایجاد  را  نظر  مورد  منحنی هاي  و  اشکال  تا  داد  فرم  پانل ها می توان  این 
می تواند  پانل ها،  استحکام  و  سختی  دلیل  به  مدوالر  سیستم  این  کنند. 
بین قسمت هاي مختلف ساختمان پل زده و یا به عنوان دیواره هاى سبِز 

مستقل، به کار گرفته شوند.

http://www.intechopen.com :شکل 5. پانل شبکه اى مدوالر، منبع 

2-2-1- کابل یا شبکه  ى توري سیمی16 
شبکه هاى سیمی اغلب براي نگه داري از گیاهانی که رشدي آهسته داشته 
و به پشتیبانی بیش تري نیاز دارند، استفاده مى شوند. سیستم هاي شبکه ى 
توري، انعطاف پذیرتر از سیستم کابلی بوده و قابلیت طراحی متنوع تري 
را دارند. سیستم هاى کابلى و شبکه ى تورى، به تنهایى و یا ترکیبى براي 

ایجاد نماى سبز به کار مى روند.
و  برگ  و  شاخ  پر  رونده ى  گیاهان  از  نگه دارى  براي  کابلى  سیستم 
از  غالبًا  توپى،  َسرِى  یک  از  کابلی  سیستم  می رود.  کار  به  سریع  رشد  با 
جنس فوالد ضدزنگ تشکیل شده اند که قابلیت عبور کابل ها و کشش و 
انقباض آن ها از میان یکدیگر را براى شکل گیري شبکه ى مورد نظر فراهم 

مى آورد و تکیه گاِه گیاه مورد نظر است. توپى ها به کمک پیچى که از میان 

سوراخ مرکزي آن عبور می کند، به سطح دیوار نصب می شوند. نحوه ى 
با طرح خاصى  مطابق  دیوار،  روي  بر  توپى ها  بین  فاصله ى  و  قرارگیرى 
انتخاب مى شود. با این حال، فاصله هاى انتخابی با توجه ویژه نسبت به 
نوع گیاهان بین 20 تا 30  سانتى متر توصیه می شود. کابل هاى سیمى 
ممکن است به صورت افقى، عمودى و یا ضرب دري به هم متصل شوند 
و اَشکال متنوعى را به وجود آورند. نصب این نوع نما آسان است و اجراى 

آن نیاز به نیروى متخصص ندارد.
 

http://www.intechopen.com :شکل 6. کابل و شبکه ى تور سیمى، منبع

http://www.s3i.co.uk :شکل 7. کابل کششى، منبع

شکل 4.
a نماى سبز مستقیم،  b نماى سبز غیر مستقیم، c نماى سبز غیر مستقیم با گل جاى،  d نماى سبز غیر مستقیم با گل جاى و گیاه آویز،  e نماى سبز مستقل،  

 (2008) R. Sharp :منبع

13.  Self-clinging plants
14.  Indirect system of green façade
15.  Modular Trellis Panel System
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نماهاي  در  استفاده  منظور  به  که  کابلی  سیستم هاي  از  دیگرى  نوع 
این  است.  کابلی-کششی  سیستم  دارند،  وجود  وسیع  سطح  با  سبز 
توانند دیواره ى ساختمان هایی مانند  سیستِم عمودِى فضاهاى سبز، می 
پارکینگ ها، ساختمان هاى ادارى، فضاهاي عمومى یا فضاهاي مسکونى 
بزرگ را بپوشاند. این سیستم به شکل گیرى فضاى سبز عمودي در حجم 

وسیعى، کمک می کند و براى فضاها و اماکن عمومى مناسب هستند.

pinterest.com :شکل 8. سیستم کابلی-کششی منبع

3-2-1-  ترکیبى با گل جاى17 
گیاهان  رشد  زمان  بودن  طوالنی  سبز،  نماي  هاي  محدودیت  از  یکی 
باالرونده براى رسیدن به ارتفاع و پوشش کامل حجم مورد نظر است. اگر 
گل جاى ها در ترازهاى مختلف با «نماى سبز غیرمستقیم» ترکیب و تکرار 
شوند، گیاهان مى توانند خیلى سریع سطح وسیع ترى از نما را بپوشانند. 
این روش نیاز به سیستم آبیارى و تأمین مواد مغذى ویژه اى دارد و از این 

رو، به «دیوارهاى زنده» شبیه است.

آبیارى 4- ساختار  شکل 9. 1- گل جاى 2- عایق بندى گل جاى 3- سیستم 
http:gsky.com :نصب به نما، منبع

)، ریسک  زنده  دیوار   ) دیوار سبز  دیگر  نوع  با  مقایسه  در  نماي سبز 
پذیري پایین تري داشته، از نظر اقتصادي ارزان تر و از نقطه نظر اجرایی 

ساده تر است.
2- دیوار زنده18 

از  گیاهى  پوشش  با  ساخته  پیش  هاى  پانل  از  ترکیبی  زنده،  دیوارهاى 
پیش کاشته شده اند، که به وسیله ى سیستم سازه ى سبکى، با فاصله به 
ایستا هستند،  و خود  به صورت مستقل  یا  و  نماى ساختمان نصب شده 
هم چنین از دیواره هاى زنده مى توان در فضاهاى داخلى ساختمان استفاده 
کرد. دیوارهاى زنده، بسته به کارخانه تولید کننده ى آن، جنس صفحات 
و نوع بیرونى یا داخلی آن، جزییات اجرایی متفاوتی دارند. این دیوارها در 
مقایسه با نماهاى سبز، سیستم پیچیده تر، مصرف انرژى و هزینه ى اجراى 
و  آبیارى  نظر  نقطه  از  بیش ترى  نگه دارى  به  هم چنین  دارند،  بیش ترى 
دیوارهاي  مزایاى  از  دارند.  نیاز  گیاهان  براى  افزودنى  مغذى  مواد  تأمین 
حتى  و  فصلى  هاى  گل  پاکوتاه،  هاى  بوته   ) آن  گیاهان  تنوع  به  زنده 
محصوالت غذایى جالیزى ) مى توان اشاره کرد و در نتیجه، داراى خالقیت 
این است که  بود. ُحسن دیگر دیوارهاى زنده  زیبایى بیش ترى خواهد  و 
به  و  نهایى  رشد  به  سریع تر  زمانى  نظر  از  شده،  کاشته  پیش  از  گیاهاِن 
نتیجه ى مطلوِب پوششى می رسند. دیوارهاي زنده به دو نوع غیرفعال و 

فعال تقسیم می شوند.

/http://www.en.ariaredrose.ir  :شکل 10. دو نوع دیوار زنده، منبع  
 

16.  Cable or Wire-Rope Net System
17.  Indirect greening system combined with planter boxes
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شکل 11. دیوار زنده به وسیله ى: a گل جاى، b ماده ى فوم، c الیه ى نمدى، 
(2008) R. Sharp :منبع

شکل 12. نوعى دیوار زنده با گل جاى پالستیکى، 
https://nl.pinterest.com :منبع

مواد   -2 نمدى؛  یا  فوم  صفحه ى   -1 سبز:  دیوار  سیستم  اجزاى   .13 شکل 
مغذى ( معموالً غیر خاکى )؛ 3- گیاه؛ 4- آبیارى و کود رسانى با کنترل از راه 

Gsky.com :دور؛ 5- شبکه ى فلزى.  منبع

2-1- دیوار زنده ى غیر فعال19 
این سیستم با نوآورى هایى در تجهیزات بام سبز به وجود آمد و غالبًا از 
قطعات مدوالر مربع یا مستطیل شکل ساخته شده است که گیاه و مواد 
ضرورِى رشد آن را در بر مى گیرد. سیستم نورپردازى، آبیارى و تأمین مواد 
بینى مى شود  ترازهاى مختلف پیش  مغذى در محل ریشه ى گیاهان در 
آن جا  از  کند.  مى  جدا  دیوار  از  را  سیستم  رطوبتى  عایق  الیه ى  یک  و 
که گیاهان از قبل کشت مى شوند و سپس در قطعات مدوالر خود قرار 

مى گیرند، امکان سبز کردن سریع جداره ها فراهم مى آید.

La societe Green wall :شکل 14. دیوار زنده ى غیر فعال،  منبع

18.  Living wall
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2-2- دیوار زنده ى فعال20 
دیوار زنده ى فعال، با ادغام در سیستم تهویه ى مطبوع ساختمان به گونه اى 
طراحی شده است تا هواي فضاهاي داخلی را تصفیه کرده و به صورت 
تنظیم کننده ى حرارتی عمل کند. در این سیستم، از هواى تولید شده به 
استفاده می شود.  تهویه ى هواى ساختمان  در سیستم  گیاهان،  وسیله ى 
کنند،  می  جذب  را  کربن  اکسید  دي  و  مونوکسید  گیاهان  برگ  و  شاخ 
موجودات ذره بینی ریشه، ترکیبات آلی و ذرات معلق در هوا را می زدایند و 
فرآیند طبیعی گیاهان، هواي تازه تولید می کند که از طریق یک هواکش، 
درون سیستم کشیده شده و سپس داخل ساختمان پخش می شود. در این 
سیستم، ریشه ى گیاه بین دو الیه ى منسوج صنعتی قرار می گیرد و سیستم 
کاشت به صورت هیدروپونیک بوده و تغذیه ى آن ها از طریق آِب غنی شده 

با مواد مغذي انجام می گیرد.

شکل 15. دیوار زنده ى فعال، 
GM Canada and air quality solution :منبع

2-3- دیوار مور وجتال21 
شکل خاصى از دیوار سبز است که به وسیله ى پاتریک بالن22  فرانسوى 
پایه گذارى شده است. این نوع دیوار، ترکیبی از دو الیه ى منسوج صنعتى 
(نمدى) است که ریشه ى گیاهان بین این دو الیه نگه داري می شوند. به 
دلیل حجم زیاد رطوبت سیستم، یک الیه ى نازك پی وي سی ضد آب در 
این الیه ها به وسیله ى قاب هایى  مجاورت دیوار ساختمان قرار می گیرد. 
نگه داري مى شوند و مواد غذایى از طریق سیستم آبیارى از باال به پایین 
پخش می شود. این دیوارها آثار هنرى محسوب می شوند و مى توان با در 
کنار هم گذاشتن رنگ ها، حجم ها و بافت هاي مختلف گیاه و استفاده از 

نورپردازي مناسب، نوعی نقاشی زنده خلق کرد.

برخى ضوابط فنى دیوارهاى سبز:
• ساختمان هایى که براى ایجاد فضاى سبز عمودى در نظر گرفته مى شود، 
باید از لحاظ سازه اى پاسخ گوى باِر اضافه شده به نما باشد. بنابراین، الزم 

است در مرحله ى محاسبات سازه اى پیش بینى هاى الزم صورت پذیرد؛

• کود و سم مورد استفاده در حد پایین و صرفًا در زمان ضرورى استفاده 
شود، زیرا در اثر تماس انسان با آن، امکان آلودگى و مشکالت سالمتى 

وجود دارد؛
• به دلیل تماس نزدیک افراد با این نوع فضاها، بایستى از آب هاى بهداشتى 
براى آبیارى استفاده کرد. استفاده از سیستم هاى جدید آبیارى و زهکشى 

براى به حداقل رساندن اتالف آب، ضرورى است؛
• در انتخاب گونه هاى گیاهى مالحظات زیر ضرورى است:

o نیاز آبى کم یا متوسط؛
o مقاومت به خشکى و آفتاب شدید؛

o حجم رشد ریشه متناسب با حجم خاك؛
o رعایت اصول زیبایى شناسى؛

o شناخت و انتخاب گیاهان رونده ى بومى.
• فضاى سبز عمودى در مرحله ى اجراى ساختمان، هزینه هاى سنگینى را 
تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین، به منظور استفاده ى متمادى در سال هاى بعد، 

مدیریت و نگه دارى آن بسیار مهم است؛
مالکان  اختیار  در  سبز  فضاهاى  گونه  این  نگه دارى  و  مدیریت  چون   •
را  الزم  آموزش هاى  است  ضرورى  مى گیرد،  قرار  ساختمانى  واحدهاى 

دریافت کنند.
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چکیده ى انگلیسى
Abstract
In the challenge of development in dense urban areas and environmental preservation, sustainability is a signi� cant 
requirement where green wall (vertical greening) is one of those approaches that � ourished during the last decade although it 
is not a new concept. Hanging or vertical garden, vertical vegetable farms, balcony garden, container or planter box greening, 
green or eco building, green roof or roof top garden, wall planter, and green envelop are all di� erent aspects of this issue that 
demonstrate how wide this landscape can be.
Greening the building envelope with vegetation can be used as a mean to restore the environmental conditions in dense 
urban areas. Designers can look for enhanced solutions where the façades are more than tinted glass barrier. Several 
researches have proven the environmental bene� ts of green envelopes on both new and existing buildings. They can 
be applied for mitigating the e� ect of urban heat island, increasing biodiversity and ecological value, insulating against 
environmental impact, outdoor and indoor comfort, social and psychological wellbeing and enhancement of air quality for 
city dwellers.
Green walls (vertical greening) can be categorized into green façade (direct and indirect system) and living wall (passive, 
active, and landscape wall) according to their systems and growing method.  This article will discuss their bene� ts and threats.
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