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تقديم هب
ساحت مقدس  آاق امام رضا )ع(

و 
تقديم هب مهربان باغبااننی که:

رور دانستن، جسارت خواستن،                                       لحظات انب باور بودن، لذت و غ
عظمت رسیدن و تمام تجرهب اهی یکتا و زیبای زندگیمان،

مدیون حضور سبز آنهاست.

ززیمان تقديم هب پدران و ماردان ع

ریباهن عاشقت شدم. یا سپاس بی کران مرا بپذری که تو را عاشق دیدم و غ خدا



سخن ناشر

طبیعت  و  انسان  بین  وحدت  و  هماهنگی  باز  دیر  از 
جایگاه  دارد.  ریشه  ایرانیان  مذهبی  و  ملی  آموزه های  در 
طبیعت در نظام مدرن و چالش های رودروی آن مدام در 
حال  بازنگری است و اگر در گذشته، انسان و طبیعت با 
قرون  و در طی  واحد داشتند  متقابل روح  رابطه  برقراری 
متمادی می توانستند به طور مسالمت آمیز به حیات خود 
ادامه دهند ، در دوره معاصر این ارتباط با کشف عقل جدید 
یک سویه شده و با ابژه تلقی شدن طبیعت، نگرش بدان بر 
اساس میزان بهره وری و منافع اقتصادی صورت می گیرد. 
برآیند این نگرش همچنان که تجارب موجود نشان می دهد 
تهدید جدی محیط زیست  آسیب پذیری منابع طبیعی و 
مراتب  سلسله  روند،  این  با  که  است  طبیعی  است.  بوده 
چرخه حیات و بافت های زنده و غیرزنده در معرض خطر 
جدی قرار می گیرند. براستی معما یا راز و رمز این مساله 
در چیست؛ از چه عواملی متأثر است؛ چرا با وجود افزایش 
آگاهی بشر از پیامدهای تخریب محیط زیست، او بیش از 
هر وقت دیگر حریصانه به تخریب آن می پردازد، بین تفکر 
عقالنی و تخریب محیط زیست چه رابطه ای وجود دارد؛ آیا 



در نهایت با تفکر منطقی می توان با این بحران مقابله نمود؟

محیط زیست اکنون برای انسان معاصر به صورت یک 
مسئله اجتماعی درآمده که همه باید برای حل آن اقدام 
کنند و این موضوع به خطه یا اقلیم خاصی مربوط نمی شود. 
سرمایه داری مدرن و به تبع آن نظام صنعتی و پسا صنعتی 
هنوز هم به عنوان بزرگترین تهدید محیط زیست جهانی 
است که هر چند گهگاهی حرکت و جنبش های خودجوشی 
در سرتاسر جهان دیده می شود ولی کافی نیست و اقدامات 
علمی وسیع تر و پژوهشی بیشتری می طلبد. کتاب پیش 
رو که حاصل پژوهش و تحقیق مولفان عالقه مند و پرکار 
به این موضوع تهیه و تدوین شده می تواند به عنوان منبع 
سبز  فضای  مهندسی  رشته های  در  درسی  سرفصل  یا  و 
مورد  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  درسطوح  باغبانی  و 
استفاده قرار بگیرد. امید است که این اثر با توجه به کمبود 
این رشته و استقبال زیاد عموم  به روز در  کتب و منابع 
عالقه مندان به محیط زیست و مبلمان شهری که بیش از 
پیش مصنوعی شده، بتواند گوشه ای از نیاز های علمی آنها 

را برآورده سازد.  
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پیشگفتار

سرعت  و  شهرنشینی  گسترش  وجود  با  امروزه 
دیگر  ما  شهرهای  شهرها،  در  ساز  و  ساخت  باالی 
لطافت و زیبایی گذشته را نداشته و به عبارتی اکثر 
بافت شهر را ساختمان ها )بافت خشن( پر کرده اند. 
لذا بازگرداندن طبیعت به شهرها در غالب فضاهای 
سبز عمودی می تواند راه حل رفع این مشکل باشد. 
با توجه به نوظهور بودن دیوارهای سبز شهری  که 
به  ضروری  آنها  مورد  در  اطالعات  نشر  و  آموزش 
اینکه حوزه تحقیقاتی  به  با توجه  لذا  نظر می رسد. 
و  دکتری  و  ارشد  پایان نامه  قالب  در  نویسندگان 
همچنین طرح  های پژوهشی، فضاهای سبز عمودی 
بوده است لذا اطالعات آنها در قالب این کتاب تألیف 



و در اختیار خوانندگان محترم قرار می گیرد.

سبز  سیستم های  کتاب  اصلی  و  اولیه  هدف 
عمودی )دیوار سبز( ایجاد مجموعه ای که به عنوان 
مبنا در اجرای جزئیات مربوط به دیوارها و نماهای 
سبز شهری مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب شامل 
تعاریف و طبقه بندی نماها و دیوارهای سبز، جزئیات 
انتخاب  چگونگی  دستوالعمل ها،  واجرایی،  طراحی 
گیاه و نگه داری این دیوارهای سبز می باشد. تالش 
کتاب براین است که اطالعات کاربردی و دقیق در 
مورد موضوع کتاب در اختیار دانشجویان، پیمانکاران 
فضای سبز و کارفرمایان قرار دهد. همچنین کمک 
و  تصمیم گیری  جهت  مناسب  چهارچوبی  می کند 
سبز  دیوار  نوع  و  مطلوب  اجرایی  جزئیات  انتخاب 
مناسب برای سایت مورد نظر ایجاد کند. نکات ارائه 
دستیابی  راستای  در  می تواند  کتاب  این  در  شده 
و  داخلی  دیوارهای سبز  در  پایدار  توسعه  اصول  به 

خارجی بسیار کمک کننده باشد.



ریچارد راجرز

که  است  طراحی  نوعی  پایدار  »طراحی 
آسیب  بدون  امروز  نیازهای  به  دارد  قصد 
رساندن به منابع نسل های آینده پاسخ دهد. 
نکات کلیدی در این طراحی انرژی مصرفی 
در  باال  راندمان  و  باال  انعطاف پذیری  کم، 

استفاده از منابع می باشد.«

مقدمه

امروزه یکی از المان های اصلی در احداث فضای 
و  است  سبز  دیوار  اجرای  و  طراحی  شهری،  سبز 
بهبود  می باشد.  پایدار  توسعه  مفاهیم  از  برخاسته 
کیفیت هوا، کاهش تبادل حرارتی ساختمان، ایجاد 
زیبایی بصری، کاهش آلودگی صوتی، افزایش ارزش 
ملک و امکان کشاورزی شهری از فواید مهم دیوارها 
و نماهای سبز در شهرها می باشند. از طرفی در کالن 



باز و سبز  تراکم کمبود فضای  پر  شهرها و مناطق 
شهری به یک معضل تبدیل شده است. به کارگیری 
دیوارهای سبز می تواند به عنوان راهکار بهره برداری 

بهینه از زمین شهری محسوب شود.

را  خود  فنی  دانش  مطمئناً  سبز  دیوار  احداث 
می طلبد که ترکیبی از رشته های مهندسی کشاورزی، 
مهندسی معماری و مهندسی طراحی صنعتی است 
.دانش کشاورزی به جهت شناخت انواع گل و گیاه 
و بستر کشت از حیث رشد، تیپ، مورفولوژی، سمی 
و غیر سمی بودن و بافت سبز و نرم دیوار سبز است  
طراحی  و  سازه  محاسبات  حیث  از  معماری  دانش 
صنعتی  طراحی  مهندس  و  دارد  دخالت  پالن ها 
و  بعدی  سه  مدل  فاکتورهای  انتخاب  و  درطراحی 

متریال  سازه نقش دارد.



تاریخچه

ایده  یک  گیاهان،  و  طبیعت  با  معماري  تلفیق 
منظره هاي  اولیه،  زمان هاي  از  بلکه  نیست،  جدید 
درهم  شهري  بناهاي  با  شده  ساخته  و  طبیعی 
آمیخته شده اند و فضاهاي سبز طراحی شده همزمان 
با شکل گیري دغدغه هاي انسان در مورد معماري نیز 

پدیدارگشت. 

اولین دیوار سبز را می توان در قرن دوم در دوره ی 
وایکینگ ها ردیابی نمود. وایکینگ ها از سنگ ها، تیر 
ساخت  برای  گیاهان  از  شده  ساخته  آجر  و  الوار  و 
به  علف ها  و  می کردند  استفاده  سکونت گاه هایشان 
از  رشد می کرد.  ارگانیک  مصالح  روی  طور طبیعی 
علف ها  می شد.  پوشیده  گیاه  از  سکونت گاه  رو  این 



کمک به ترکیب شدن باهم و انسجام آجرها می کرد 
و از این رو دیوارها را مقاومتر می ساختند. 

نانا، که 2100 سال  زیگورات  دیوارهاي شیبدار 
قبل از میالد مسیح ساخته شد، با درختان و بوته ها 
پوشیده شده بود، با درختان و بوته ها پوشیده شده 

بود.

از طرفی شاید یکی از اولین استفاده از گیاهان 
در تلفیق با ساختمان را بتوان بام های سبز طبقاتی 
بین النهرین  تمدن  به  مربوط  بابل  زیگورات  در 
بابل،  معلق  باغ های  نمونه ها،  معروف ترین  دانست. 
یکی  که  است  میالد  از  قبل  هفتم  قرن  به  مربوط 
معماری  می رود.  شمار  به  دنیا  هفتگانه  عجایب  از 
و خاصیت  درختان  و  گیاهان  به  همواره  نیز  ایرانی 
آن  تلفیق  با  و  داشته  توجه  درختان  سایه اندازی 
حوض  و  مرکزی  حیاط  دارای  مسکونی  منازل  با 
در  موجود  هوای  جریان  کردن  خنک  بدنبال  آب، 
زیادی  کمک  که  بودند  ساختمان ها  مرکزی  حیاط 



اقلیم گرم و  ایجاد شرایط آسایش، بخصوص در  به 
خشک برای ساختمان های مسکونی می کرده است. 
است،  آمده  دست  به  تاریخی  تحقیقات  از  آنچه 
نشان دهنده آن است که مفهوم امروزی دیوارهای 
بابل جستجو  بام ها را می توان در تمدن  باغ  سبز و 
که  است  بوده  گونه ای  به  بابل  شهر  معماری  نمود. 
ساختمان های چند طبقه، در زمان گذشته ساخته 
شده که به وسیله گیاهان پوشیده شده بودند و این 
شهر را به شهر باغ های پلکانی معروف کرده بود که 
استفاده از دیوار سبز و باغ بام با یکدیگر موجب پدید 

آمدن چنین شهری شده بود1. 

1. Van Bohemen,2005



شکل1. نمایی از باغ معلق بابل

را  امروزی  بزرگ  سبز  دیوارهای  اولیه  ایده  اما 
ابتدا گیاه شناس فرانسوی به نام پاتریک بالنک ارائه 
داد. او مبدع و ترویج دهنده دیوارهای سبز امروزی 
از  "باغ عمودی،  با عنوان  و کتابی  به  شمار می  رود 
طبیعت تا شهر"1 را به رشته تحریر در آورد. یکی از 
نمای  در  بکارگیری گیاهان  از  مثال ها  خالقانه ترین 
می شود  پیدا  بالنک  پاتریک  کارهای  در  ساختمان 
توسعه دهد.  را  باغ های عمودی  توانست مفهوم  که 

1.  The Vertical Garden: From Nature to the City



به شکل  و  بصورت عمودی  گیاهان  او  کارهای  1در 

باشکوه از دیوارهای داخلی ادارات، تاسیسات موزه ها ، 
خانه های خصوصی، بازارها، مراکز تجاری و بسیاری 

موارد دیگر کار شده است.2

در سال 1988، پاتریک بالنک اولین ثبت اختراع 
گیاهان  رشد  برای  برای »Mur Vegetal« شیوه ای 
سبز  دیوار  عمودی«  »سطوح  روی  بر  خاک  بدون 
مدرن ایجاد کرد و از این زمان »باغ عمودی« اختراع 

شد.

پس از آن در سال 1988، سیستم کابلی فوالد 
اوایل  در  شد.  معرفی  سبز  نماهای  برای  زنگ،  ضد 
دهه 1990، سیستم های شبکه ای کابلی و طناب های 
سیمی و سیستم های پنل های داربست مدوالر وارد 
بازار تجاری آمریکای شمالی شد و در سال 2002، 

1.  Blanc, 2008

2.  Aupetit Bjerre, 2011



پارکMFO  در زوریخ سویس افتتاح شد، که دارای 
دارای  و  است  الیه  چند  صورت  به  عظیم  سازه ای 

بیش از 1300 گیاه باالرونده است. 

در سال 2005 نیز حکومت فدرال ژاپن، اسپانسر 
مرکزی  ساختمان  دیوار  که  شد  عظیم  نمایشگاهی 
آن از 30 سیستم دیوار سبز مدوالر متفاوت تشکیل 
نماهای  در  دیوار سبز  ایجاد  ان پس  از  و  بود  شده 
داخلی و خارجی ساختمان ها و یا به صورت سازه های 
مجزا در فضاهای سبز به صورت فزاینده ای در کل 

دنیا مورد استفاده قرار گرفت.

باغ عمودی پاتریک بالنک

در اختراع پاتریک بالنک چارچوب فلزی بر روی 
دیوار اتکا یا سازه نگه دارنده قرار گرفته که از صفحه 
PVC1منبسط شده حمایت می کند. سپس روی آنها 

از خزه ها  الیه های نمدی وجود دارد که به طریقی 

1.  Polyvinyl chloride



می کند.  حفاظت  گیاهان  از  بسیاری  ریشه های  و 
لوله هایی که توسط شیرهای دریچه دار  از  شبکه ای 
کنترل می شوند، محلول غذایی حاوی مواد معدنی 
نمد  می کنند.  فراهم  را  گیاه  رشد  برای  نیاز  مورد 
و  اشباع شده  غذایی  مویینگی محلول  توسط عمل 
گیاه  ریشه های  می آید.  پایین  جاذبه  نیروی  توسط 
مواد غذایی را که نیاز دارند جمع خواهند کرد و آب 

اضافه در پایین دیوار توسط آبرو اداره می شود.

گیاهی  دیوار  اجرایی  جزئیات   .2 شکل 
داخل  در  گیاه  ریشه  بالنک،  پاتریک 

شکاف نمد قرار می گیرد.



تعاریف

باغ هاي عمودي  نام  با  سیستم عمودي سبز که 
نیز شناخته مي شود یک لغت توصیفي است که به 

تمامي انواع دیوارهاي گیاه کاري شده اشاره دارد.

به  نام  این  که  کرد  بیان  اینگونه  مي توان 
سیستم هایي اطالق مي شود که گیاهان را به سازه هاي 
مهندسي و دیوارهاي ساختمان متصل می کنند یا به 
عبارتي نماهاي سبز عمودي، دیوارهایي هستند که 
به طور کامل یا بخشي از آنها گیاه کاري شده است.

باالرونده اي  گیاهان  داراي  عموماً  نماها  این 
هستند که براي پوشاندن سطح ساختمان در خاک 
زمین یا جعبه هاي مخصوص کاشته مي شوند. گاهي 
اجراي  نیازمند  گیاهان  این  رویش  براي  اوقات 
سازه هاي نگهدارنده می باشد. نگهداري و مراقبت از 
طور  به  بایستي  گیاه  رشد  و  بقا  براي  گیاهان  این 

دوره اي انجام شود.



بررسـی نمونه های شاخـص دیوار سبـز         
در جهان

1- نمای بیرونی مرکز خرید ژوپیتر پاریس

و  است،  شده  ساخته   2013 سال  در  نما،  این 
بخشی از نمای بیرونی مرکز خرید ژوپیتر در حومه 
شهر پاریس بوده و ساختار داخلی این طرح متشکل 
از فلز، PVC و نمد می باشد. این نمونه نیز همانند 
سایر آثار پاتریک بالنک، با انواع مختلفی از گیاهان 
جنگل های بارانی ساخته و پوشیده شده و با استفاده 
از سیستم هیدروپونیک و پمپ های آب، آب را از باال 

به پایین پمپاژ می کند.



شکل 3. نمای بیرونی مرکز خرید ژوپیتر پاریس

2- دیوار سبز بازار بزرگ بانکوک- تایلند

همانند  که  متر   100 طول  به  بارانی  جنگل 
لوستری از سقف در بخش جدید بازار بزرگ بانکوک 
شکل  به  گیاهی  پوشش  این  است.  شده  آویزان 
تمام  و  شده  واقع  ساختمان  وسط  در  وار  مارپیچ 
بر  این گیاهان  طبقات ساختمان را شامل می شود. 
به صورت  بدین منظور  آهنی که  روی ساختارهای 


