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  چکیده
براي رسیدن به معماري سبز از نوع پایدار در جهت کاهش انرژي در مقیاس شهري الزم است که مطالعات دقیق و برجسته اي 

و ساخته شود که نیاز آن در خصوص نوع پوشش سبز سازگار با اقلیم منطقه انجام شود. هر ساختمان باید به گونه اي طراحی 
کاربرد و جانمایی صحیح درختان در منظر سبز شهري می تواند در فراهم آوردن سر  .به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد

استفاده از گیاه  پناهی براي درامان ماندن در برابر سرما و یا ایجاد فضایی خنک در تابستان براي سکونت افراد نقش بازي کند.
ختمان و ایجاد فضایی بنام باغ بام و یا استفاده از گیاهان رونده در سطوح عمودي ساختمان ها بـه عنـوان دیـواره    در سقف سا

سبز می تواند نقش موثري در کاهش انژي برودتی و گرمایشی ساختمان داشته باشد. گیاه به عنوان  یک موجود زنده نیاز هاي 
رختان و گیاهان سازگار با اقلیم منطقه و محل کاشت ( اعم از شـرایط خـاك،   اکولوژیکی خاص خود را دارا می باشد انتخاب د

آب و میزان نور فراهم شده) براي ایجاد فضاي سبز پایدار بسیار حائز اهمیت است از طرف دیگر رعایت اصول زیبـایی شناسـی   
صـفات مرفولـوژیکی گیـاه ماننـد     منظر در آمیختگی معماري سبز و عناصر سخت، نیاز به شناخت ویژگی هاي کاربردي تر در 

بافت، فرم، رنگ برگ، تراکم شاخه ها و ... دارد. این مقاله ضمن بررسی جنبه هاي مختلـف بکـارگیري گیاهـان در دیوارهـاي     
در بـام سـبز و    Frankenia SP ) (فرانکنیـا ساختمان ها و باغ بام ها با هدف حفظ انرژي، به معرفی گیاه کـم توقـع پوششـی    

  براي دیواره هاي سبز   )Parthenocissus(موچسبو   )L. Hedra helix(عشقه ،  Vinca minor)( پیچ تلگرافیمعرفی گیاه 
      مورد بحث و بررسی قرار داده است.عمودي از لحاظ کاربردي و زیبا شناسی 
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 مقدمه
تـرین  وجـود آورده اسـت کـه یکـی از مهـم      مبحثی بـه نـام معمـاري پایـدار را بـه      مفهوم  پایداري و توسعه پایدار در معماري

هاي ساخت دیواره هاي سبز و باغ بام ها مـی توانـد بـه    تکنیک. )1(دهدتشکیل می” معماري سبز“آن را هاي عناوین سرفصل
همچنین استفاده از دیواره هاي  .)1(شود(محافظت انرژي) و باعث بهبود کیفیت محیطی میکاهش مصرف انرژي کمک نموده 

ایجاد انحراف در مسیر حرکت امواج ، سبز عمودي در سطوح ساختمانی می تواند با ایجاد اصطکاك و کاهش انرژي امواج صوتی
بـه میـزان   هاي آزاردهنده و گوش خـراش را  جلو صداشده باعث کاهش آلودگی صوتی  صوتی و انعکاس و انکسار امواج صوتی

ناسـب از  تترکیبی از درختچه ها و پوشش سبز باغ بام نیز وقتی که به صـورت مجموعـه ایـی م   ). 2پایین بیاورد( قابل توجهی
 بـه  سبز ها و دیواره ها توسط گیاهان پوشاننده سقفسیستم هاي  .گیاهان جاذب صدا در آیند موجب کاهش صدا خواهند شد

در بسیاري از کشور هاي دنیا به عنوان یکی از  ساختمان برايو دیواره ها  سقف عایق حرارتی و ارائه یک الگوي عملکرد عنوان
  .راهکارهاي مهم حفظ انرژي درون ساختمانی از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و در حال اجراست

  
 تاثیر گیاهان براي کنترل شرایط اقلیمی خرد 

داده است  قابل توجه است. تجربه نشان ،یر اقلیمی حتی کمترین پوشش گیاهیو خشک زمین، منافع تاثدر تمام مناطق گرم 
هوا کمک می کند به کردن در بخش هاي شمالی، جنوبی و غربی خانه هاي مسکونی به خنک  که سه درخت سایبان دار

ت باید در جایی کاشته شود که سایه آن، در درخ .نحوي که هزینه استفاده از وسایل خنک کننده را به نصف کاهش می دهند
گرم ترین روز سال روي قسمت بیشتري از ساختمان و خانه قرار گیرد. پوشش گیاهی وقتی نزدیک یا مجاور اتاق قرار داشته 

از  باشد، اوال گرماي تابشی را جذب می کند و از انعکاس آن به داخل اتاق جلوگیري می کند و ثانیا جریان خفیف هوایی که
درختان می توانند در مقابل باد در محیط هاي شهري  میان شاخ و برگ درخت می گذرد خنک شده و به داخل اتاق می رود.

همچون مانع و سپر عمل کرده و جهت محافظت از بادهاي زمستانی در محیط هاي مسکونی کاشته شوند و به این خاطر هر 
چون جهت وزش باد در فصول مختلف سال تغییر می کند، موانع گیاهی  .یشتر استچه مانع بلند تر و بهتر باشد، باد پناه آن ب

طه مورد نظر وبه عنوان باد شکن و در تابستان، هادي جریان هوا به مح در زمستان که به گونه اي انتخاب کردرا می توان 
اساسا گیاهان،  .ر را در کنترل باد دارندباشد. درختان همیشه سبز که تا زمین شاخه دارند، معموال در طول سال بیشترین تاثی

برخی از این اثرات می تواند با کاربرد گیاهان کردن و باالخره تصفیه کردن کنترل می کنند.  منحرف ،باد را با انسداد مسیر 
  .)3(پوششی سازگار با اقلیم منطقه در سطوح عمودي یا پشت بام ساختمان به انجام رسد

  
  
  در معماري سبز گیاهان پوششی 

 ،د و بـه علـت پـا کوتـاهی    نگیر گیاهانی هستند سریع الرشد که در مدت زمان کوتاهی سطح خاك را فرا می، گیاهان پوششی
فـرا گرفتـه و بـه    ی که بر آن قرار گرفته اند را سطح در زمان کوتاهی بیشتر این گیاهان. دهند به محیط می ویژه اي رازیبایی 

تر مراقبت کم نیاز بهدرعین حال این گیاهان نسبت به مواد غذایی پرتوقع نبوده و آب زیادي احتیاج ندارند خوبی می پوشانند. 
ها نسبت به شوري خاك مقاوم می باشند و برخی دیگر در  عده اي از آن .دارند ن فضاي سبزيهانسبت به بسیاري دیگر از گیا

ـ  دیگر زمانی رفبخوبی رشد و نمو می کنند. از طخاك هاي شنی و ضعیف  صـورت  ه که گیاهان پوششی بخوبی رشد کنند و ب
اکثر گیاهان پوششی در د. ها رقابت می کنن هاي هرز می شوند و به این ترتیب با آن یند، مانع از رشد علفآمتراکم و انبوه در

و طراحی در گیاهان پوششی  از هستند.ها دائمی  بسیاري از آن و می کنند تولیدهاي رنگارنگ و زیبایی  طول دوران رشد، گل
شکل، رنگ، نوع سـازگاري بـا   ،از قبیل فرم  ویژگی هاییین منظور باید به او در انتخاب گیاهان  می شوداستفاده منظر سازي 
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تـوان بـراي پوشـش     به طور کلی از گیاهـان پوششـی مـی    .در نظر گرفته شودآب و هواي محیط و هماهنگی با دیگر گیاهان 

جلوگیري از فرسایش کـاربرد مهـم   . باغ ها و سایر سطوح فضاي سبز استفاده کرد ،پارك ها ،درشهرهاو بزرگ  سطوح کوچک
   .)4(دیگر گیاهان پوششی در کناره هاي شیب دار است

  
  در معماري دیواره هاي سبز و باغ بام هاپوششی  گیاه

ها به منظور حفظ انرژي در پوشش دیواره هاي  توان از آن با توجه به ویژگی هاي کاربردي و زیبا شناختی گیاهان پوششی می
       الیـه اي زنـده کـه خاصـیت تبخیـر و تعـرق دارد روي        عنـوان  این گیاهان می توانند به .ساختمانی و باغ بام ها استفاده نمود

در همچنین این الیه پوششی سبز می توانـد   ویژه در تابستان آن را سایه و خنک کند.ه بنا هاي سخت معماري قرار گرفته و ب
در پژوهش انجام شده در بخـش خشـک نمـاي دانشـکده کشـاورزي      . )5(فصول زمستان باعث حفظ انرژي در ساختمان شود

پوششی بـراي   انترین گیاه مناسبیکی از به عنوان  فرانکنیارقم  گیاه پوششی بکار رفته،  11دانشگاه فردوسی مشهد از بین 
 .ندشد انتخابشناسی براي دیواره هاي سبز عمودي از لحاظ کاربردي و زیبا  موچسبو عشقه  ، یتلگرافگیاهان پیچ  بام سبز و

یطـی ماننـد   شامل مقاومـت بـه تـنش هـاي مح     قرار گرفت مورد بررسیکه بطور مشاهده اي  بیشتر فاکتور هاي فیزیولوژیکی
، صفات مورفولوژیکی مانند بافت ،کیفیت بصريعالوه بر آن از لحاظ  و سرعت گسترش گیاه بود.استرس هاي خشکی، شوري 

  رنگ بهاره و پاییزه مورد بررسی قرار گرفت. ، شاخه ها و برگتراکم 
 

   Frankenia sp )(. فرانکنیا
روي طریق سـاقه هـاي خزنـده خـود بـر       سانتی متر می باشد. از 5وششی و دائمی همیشه سبز با حداکثر ارتفاع یک گیاه پ   

. برگ ها سبز تیره و مخملی و گل ها صورتی رنگ، بسیار کوچک در )1(شکل زمین می خزد و پوشش خوبی را ایجاد می کند
به طور کامل به سرما مقاوم  ،این گیاه پوششی. )6(اهري بافت این گیاه نرم و متراکم استاز نظر ظاواخر بهار ظاهر می شوند. 

مجـدداً رنـگ    تغییر می یابد و با تغییر فصل و برطرف شدن سرما،بسیار زیبا به رنگ قرمز رنگ سبز آن و در اواخر پاییز  است
فرانکنیـا  که از لحاظ بصري می تواند در ایجاد تباین با بستر زمینه قرار گرفته در آن نقش بازي کنـد.   )7(سبز پدیدار می شود

 ایسه با گیاهان بکار رفته در این طرح پایین ترین بوده استدر مق. نیاز آبی آن )6(رشد می کند بخوبی در آفتاب و سایه آفتاب
      از ویژگـی هـاي دیگـر ایـن گیـاه مقاومـت بـه شـرایط          .و در خاك هاي معمولی و شیب هاي تند براحتی قادر به رشـد اسـت  

عنـوان یـک    تواند حتـی بـه   می) است و  میلی موس بر سانتی متر 4-3/3(هدایت الکتریکی خاك هاي تا حدودي شور پسند 
  .)8(گیردگیاه شورپسند در فضاهاي سبز شهري در اولویت قرار 

  
  
  
  

  )sp. Parthenocissus ( موچسب
گیـاهی  موچسـب   .سـت ا ها ها و دیوار ساختمان ها، سایبانبیشترین استفاده از انواع موچسب براي پوشاندن سردرها، آالچیق

کامال صاف ی تواند به سطوح م اي بنام ریشه مکنده ام ویژهدانبه توسط این گیاه  .سبز براق و داراي سه برگچه يبرگهابا  است
اب را بـر  فتآنیم سایه، نیم ر نواز نظر نیازهاي اکولوژیکی این گیاه . )2(شکل و صیقلی چسبیده و کل یک ساختمان را بپوشاند

بـا   . موچسب گیاهی کم توقع)6(باشد می تند رشدو . این گیاه به سرماي زمستان کامال مقاوم بوده ددهسایر نورها ترجیح می
. از لحاظ ویژگی هاي بصري این گیاه داراي بافت متوسط و متراکم بوده داراي برگهایی سبز رنـگ و بـراق   است نیاز آبی پایین

بصـري بسـیار   که از این نظر داراي اهمیت  )7(یابدی است که در فصل خزان در پاییز به رنگ صورتی متمایل به قرمز تغییر م
  .استاي  ویژه
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  Vinca minor)(  گیاه پیچ تلگرافی

                   . گـل هـاي بـنفش رنـگ آن در اواسـط بهـار ظـاهر       داراي ساقه ها طویل و خزنـده اسـت   گیاه پوششی و دائمی همیشه سبز 
ایـن  شوند که در آن صورت با چیدن  تغییر شکل داده کمی زردبرگ ها  ست در اثر سرماي زیاد،ا . ممکن)3( شکل  می شوند
سبز می گردد. پیچ تلگرافی در سایه و سایه آفتاب به خوبی رشد می کنـد نیـاز آبـی     به طور مجدد در اوائل بهار گیاه برگ ها،

تلگرافی نیز پیچ رقم ابلق  .دصلخیز با زهکش خوب رشد بهتري داراین گیاه در حد متوسط است و در خاك هاي مرطوب و حا
و نسبت به نوع سبز سـاده داراي سـرعت   و زرد می باشد و باید در سایه آفتاب کشت شود.  داراي برگهاي سبز با حاشیه سفید

  )6(داردرشد کمتري 
  

  )L. Hedra helix( )(عشقه، داردوست پاپیتال
متر  15-30که تا ارتفاع  باشد میاز درختان این گیاه پوششی و همیشه سبزي است که داراي ساقه هاي دائمی و باال رونده   

رنـگ   هـایی در حاشـیه هسـتند    . انواع مختلف پاپیتال داراي برگهایی بزرگ یا کوچک با بریدگی)4( شکل  کند هم رشد می
از لحـاظ نیـاز   کنـد.   واریتـه گیـاه تغییـر مـی    بـا   که برگها از سبز تیره تا سبز مایل به خاکستري و یا برگهاي ابلق سبز و زرد

کند. انواع پاپیتال  ) بخوبی رشد میشنیپاپیتال در نقاط نیمه سایه و سایه کامل و در هر نوع خاکی(رسی، گچی و اکولوژیکی 
نیـاز  نـور بیشـتري    بـه باشند، در حالیکه انواع ابلـق آن   که داراي برگ سبز هستند قادر به تحمل محیط هاي سایه شدید می

  .)6(داردو تنک که به مقدار زیاد متراکم شود نیاز به هرس  به سرما مقاوم است و زمانیاین گیاه  .دارند
 

  باغ بام در فرانکنیا پوششی  هاي به کار گیري گیاه روش
در و پشت بـام هـا   در در بکارگیري به استرس هاي محیطی از بین گیاهان مورد مطالعه گیاه فرانکنیا داراي بیشترین مقاومت 

 ) (Extensiveسیستم گستردهلیت کاربرد در انواع سیستم هاي اجرایی باغ بام ها به ویژه باالترین ارتفاع می باشد. این گیاه قاب
 )9در سطح وسـیع کاشـته مـی شـود(    محیط کاشت کم عمق  گیاه در(Green Roof) از بام سبزرا دارد. در این الگوي کشت 

شت در سطوح شیب دار پشت بام (تـا  مناسب براي کا به شرط آنکه از سیستم آبیاري مناسبی استفاده شود همچنین این گیاه
ــی باشــد )%30شــیب  ــ )10(م ــراي س ــا ب ــد . قابلیــت اســتفاده از فرانکنی ــی کاشــت مانن ــاي اجرای سیســتم  ایر سیســتم ه
 به علـت پـایین بـودن    براحتی امکان پذیر است. )(Planter Boxمدوالر یا جعبه گیاه  هاي سیستمو یا  ) (Intensiveمتمرکز

 ند.رشد کمی تواند در عمق کمی از خاك و با مراقبت و نگهداري کم  فرانکنیا ،این گیاه در )Plant layer(الیه پوشش گیاهی 
 Growing) میلی متر) ضخامت محیط کشت 100در این گیاه به علت قرار گرفتن بیشترین حجم ریشه در عمق کم (کمتر از 

medium)  کشـت بـه ویـژه در سیسـتم هـاي      میلی متر کاهش یابد و با کـاهش ضـخامت محـیط     200به کمتر از می تواند
پایین بودن نیاز آبی گیاه و عـدم نیـاز    به دلیل وارد می شود. )(Roof constructionکمترین فشار به ساختار سقف  ،گسترده

 در سـاختار بسـتر  ) (Compacted substrateبه خاك هاي مرطوب و سنگین با دانه بندي ریز مساله  نشست محیط کشـت 
. همچنین این گیاه به پراکندگی در اثر باد در باغ بام هـا کـامال مقـاوم مـی باشـد     ). 11کاشت به حداقل ممکن خواهد رسید( 

به گونه اي به علت بافت متراکم و ریز وجود نداشته و گیاه فرانکنیا در گیاه  )wind sweep and uplift پراکندگی در اثر باد
مرکز ایـن  ر نواحی مختلف بام متغیر است. در . نیروي باد د)8(ماندمی بادهاي شدید نیز استوار و بی حرکت باقی  که در است

نیرو نسبتاً کم است ولی این نیرو در گوشه ها و اطراف بیشترین مقدار را دارد هر چه ارتفاع ساختمان بیشتر باشد، خطر تکان 
پوشـش  ایـن  الزم است از فرسایش خاك جلوگیري شود تـا   مرتفع در نقاط بادخیز و در بام هاي شیب دارباد بیشتر می شود. 

اي اسـت  قطـره یکی از سیستم هاي آبیاري مناسب براي فرانکنیا در باغ بـام طراحـی سیسـتم    گیاهی تنک و کم پشت نشود. 
صورت قطراتـی در پـاي   از شبکه خارج و به  )(Dropperروش آب با فشار کم از روزنه هایی به نام قطره چکان در این ). 10(

، لولـه هـاي   می تواند شامل سیستم کنترل مرکزيتجهیزات آبیاري قطره اي در یک شبکه تاسیسات ساختمانی  .بوته می آید
یلتـر  ف سیکلون، فیلتر شن، پمپ تامین کننده فشار آب، ها باشد. سیستم کنترل مرکزي نیزشامل اصلی و فرعی و قطره چکان
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روي خـط تنظـیم شـونده    از نـوع   قطره چکان هارسد کاربرد  بنظر می است.مخزن کود براي کودهی مایع به گیاهان توري و 

  براي این گیاه در باغ بام مناسب باشد.
  

  ساختمانی  موچسب براي دیواره هايو  عشقهپیچ تلگرافی، کار گیري گیاهان پوششی هاي ب روش
شوند باید مقاومت به گرما را داشته باشند ها  استفاده می و به ویژه در دیواره هاي عمودي ساختمانباغ بام ها  گیاهانی که در

روند و آن هم به علت گرماي خروجی از سـاختمان، گرمـاي کـولر و    زیرا این مناطق از گرمترین مناطق ساختمان به شمار می
بـا توجـه بررسـی     .)11(اوم به گرد و غبار و آلودگی هوا باشندباشد. همچنین این گیاهان  بایستی مقانعکاس نور خورشید می

     و گسـترش آن بنظـر    موچسـب انجام شده در بخش مهندسی فضاي سبز دانشگاه فردوسی مشهد بر سیسـتم ریشـه اي گیـاه    
 دي است ایـن می رسد بهترین روش کشت استفاده از جایگاه ها و بستر هاي کشت آزاد در کناره ها و در پاي دیواره هاي عمو

دارنده اي توسط مکندهاي موجود در ساقه خود مـی توانـد حتـی بـه صـیقلی تـرین سـطوح        گیاه بدون نیاز به هیچ گونه نگه
مکنـده   که فاقد اندام هدرا و پیچ تلگرافیاما در دو گیاه دیگر  دهد. مان کوتاهی سطوح عمودي را پوششچسبیده و در مدت ز

جهت استقرار بر ساختمان و پوشاندن سطوح آن اقدام کرد ساده تـرین و ارزانتـرین روش   چندین روش توان به  می باشند می
شـت بـام یـا    به صورت مدوالر یا کاشت جعبه اي در لبـه پ  متر استفاده از گیاه عشقه 15 هایی با ارتفاع کمتر از در ساختمان

گردد.  پشت بام آویز میتراس یا ا از باالترین لبه اشد به طوریکه ساقه هاي گیاه به شکل آزاد و رهتراس و به طور ردیفی می ب
بنـابراین بهتـرین کـاربرد آن در        دید تراس هـا و پنجـره هـا را خواهـد گرفـت و       ،سطوح پوشیده شده از این گیاه بدیهی است

پیچ تلگرافـی   سیستم دیگري که هم براي گیاه عشقه و هم براي اقد پنجره یا تراس هستند.که فاست بخش هایی از دیواره ها 
    جایگـاه هـاي کشـت در هـر طبقـه سـاختمانی بـر         ،در ایـن روش  .داربسـتی اسـت  رسد استفاده از سیستم  بنظر مناسب می

بنابراین امکان پوشاندن سـطوح  ) و 5داربست هایی که بر دیواره بیرونی نماي ساختمان قرار گرفته اند نصب می شوند( شکل 
الزم علت سبک بودن بافت خاك  بنظر می رسد در این روش به. )5( مشخص بر نماي ساختمان امکان پذیر خواهد شد کامال
  د.ولیتر در ساعت) استفاده ش 2-1از قطره چکان با دبی کم ( حداکثر دبی نقطه ریزش آب است 

  
 نتیجه گیري

. شود در تابستان منجردرون ساختمانی کاهش انرژي برودتی می تواند به توسط باغ بام سازه هاي سقفی محافظت شده عایق 
می توانـد از دسـت دادن   به عنوان یک غشا عایق پشت بام هاي سبز بلکه عایق عمل می کند،  سقف سبز نه تنها به عنوان یک

همچـون  ي سـبز بـر حسـب ویژگـی هـایی      انتخاب گیاهان براي دیواره هـا . دهداز ساختمان در طول زمستان کاهش  را گرما
، مقـاوم  دیوارها مقاومت به شرایط استرس زاي محیطی مانند گرما، خشکی، انعکاس بیش از حد نور بر سطوح صیقلی و شفاف

بـراي دیـواره هـاي سـبز      موچسـب و  عشـقه گیاه پیچ تلگرافی،  انجام می شود. و یخبندان بودن به آالینده ها و مقاومت به باد
عمودي و گیاه فرانکنیا براي استفاده در باغ بام هم  از لحاظ کاربردي و هم از نظر زیبا شناسی با هدف حفظ انـرژي پیشـنهاد   

بسـیار بجاسـت کـه    و بـا هـدف حفـظ انـرژي     با توجه به اقلیم مناسب کشور ما و از طرفی معضل آالینده هاي هوا  می گردد.
در شـرایط  فات مرفولوژیکی که این گیاهـان  و بررسی صگونه هاي  يسازگارهاي گسترده اي در خصوص و پژوهش تحقیقات 

  انجام شود.ه بکارگیري آن ها در این سطوح دهند و همچنین نحو باغ بام و کشت دیواره اي نشان می
  
  

  شکل ها:
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