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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
Controlling Air Pollution with the use of Bio Facades
()A solution to control air pollution in Tehran

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

کنترل آلودگی هوا توسط پوستههای زیستمبنا
(راهکاری برای کنترل آلودگی هوای شهر تهران)
متین باستان فرد
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 .1دانشکده معماری وشهرسازی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،سمنان .ایران.
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چکیده

تاریخ انتشار 97/08/01 :

بیان مسئله :روند سریع توسعه شهرها چرخۀ حیات زیستی را بر هم زده و موجب بروز مشکالتی ازجمله
آلودگی هوا شده است .برنامههای مدیریت آلودگی هوا عمدتاً بر کنترل منابع تولید آالیندهها متمرکزند.
این راهبرد به طور مؤثری میزان آالیندههای جدید وارد شده به هوا را کاهش داده اما در مورد آالیندههای
موجود در هوا بیتأثیر است.
اما این نوشتار با پذیرش وضع موجود ،به دنبال کنترل آلودگی هوا در جهت کاهش سطح آسیب به انسان
بوده ،این مهم را در حیطۀ معماری و شهرسازی و تأثیر پوستههای ساختمانی دنبال میکند .در این راستا
قابلیتهای طبیعت در بحث کنترل آلودگیهای هوا ،به حوزۀ معماری وارد و این راهکارها در عناوین
«سهگانۀ نماهای آبی»« ،نماهای جلبک» و «پوستههای زندۀ سبز» بررسی میشود.
هدف  :یکی از رویکردهای مهم در حوزۀ معماری و شهرسازی توجه به طبیعت به مثابه الگو و راهکاری برای تعدیل
مشکالت زیستمحیطی است ،و هدف اصلی این پژوهش درک بهتر چگونگی تعامل دیوارهای زیستمبنا برای
ارتقای کیفیت هوا و کاهش سطح آالیندهها ،و دستیابی به بیوپوستۀ بهینه در این خصوص است.
روش تحقیق  :به دلیل میانرشتهایبودن پژوهش حاضر ،پیشبرد این تحقیق نیازمند روشهای خاص
ترکیبی بوده و اگرچه عمده مطالعات این نوشتار متکی بر روش کتابخانهای و بررسی منابع موجود است ،اما
بسط چنین پژوهشی نیازمند تحقیق ترکیبی در حوزههای میانرشتهای است .به دلیل عدم وجود دادههای
کمی در مورد عملکرد هرکدام از سیستمها ،در این مجال ،پس از معرفی سیستمها در قالب جداولی با
شناسایی ضعفها و قوتها ،تحقیق به شیوه کاربردی صورت گرفته ،و با مقایسۀ کیفی میان سیستمها،
روش بهینه انتخاب میشود.
نتیجهگیری :بنابر کلیه مراحل طی شده در این نوشتار و با توجه به مقایسۀ کیفی سه گونۀ نماهای
زیستمبنا و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از سیستمها ،میتوان اذعان داشت که جدارههای سبز
میتوانند ساختاری مناسب را در خصوص کنترل آلودگی هوا در شهر تهران ارایه دهند و با توجه به
برنامهها و پیشبینیهای شهرداری تهران در خصوص زیباسازی ،باید اذعان داشت که نماهای سبز از شانس
بیشتری جهت بهرهوری در کوتاهمدت برای رفع این معضل در پایتخت برخوردارند.
واژگان کلیدی  :آلودگی هوا ،نماهای زیستمبنا ،جلبک ،نمای آبی ،دیوار سبز.
*09121037888 ،m.bastanfard@shahroodut.ac.ir .
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متین باستانفرد

...........................................................

مقدمه و بیان مسئله

هوا یکی از پنج عنصر ضروری (هوا ،آب ،غذا ،گرما و نور) برای
ادامه حیات انسان است .هر فرد روزانه نزدیک 22000بار
تنفس میکند و تقریباً به  15کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد.
معموالً انسان میتواند به مدت  5هفته بدون غذا و مدت
 5روز بدون آب زنده بماند ،اما نمیتواند بدون هوا حتی 5
دقیقه به حیات خود ادامه دهد.
کیفیت هوا با تعریف آلودگی هوا خودش را معرفی میکند.
آلودگی هوا عبارت است از حضور یک یا بیش از یک آالینـده
در هـوای آزاد به مقدار کافی ،با خواص مشخص و تداوم که
میتواند حیات انسان ،گیاه یا جانوران یا اموال انـسانی را
بـه مخـاطره انـداخته یـا آنکـه بـه نحـو قابل مالحظهای
در روند درست و مطلوب زندگی ایجاد اختالل کند (پوی و
چبانوگالس )10 : 1387 ،یکی از مسایل مهم در این خصوص،
پیشبینی پراکندگی و غلظت آالیندهها در مکانهای گوناگون
است .این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که به شناسایی
آالیندههای گوناگون و مراکز تجمع آنها و در نتیجه شناسایی
نقاط حساس و آسیبپذیر و همچنین پیشبینی اقدامات
الزم برای جلوگیری از وقوع چنین موردهایی کمک میکند
(حیدری نسب.)1392 ،
تحقیقات علمی انجامگرفته طی دو دهۀ اخیر ،نشان داده
است که آالیندههای موجود در هوا از مخاطرات اصلی سالمت
بشر از دیدگاه بهداشت عمومی و سالمت است .هوای شهرها
عموماً حاوی مقادیر قابلتوجهی از آالیندههاست که سالمت
انسانها را به خطر میاندازد ( .)Mayer,1999سازمان جهانی
بهداشت 1برآورد کرده است که سالیانه  500,000نفر بر اثر
مواجهه با ذرات معلق هوابرد موجود در هوای آزاد دچار مرگ
زودرس میشوند .همچنین براساس برآورد این سازمان تلفات
ناشی از آلودگی هوا معادل 6درصد از کل مرگومیرهاست
(.)Krzyzanowski, 2008
ازاینرو مسئلۀ مقابله با آلودگی هوا یکی از نگرانیهای اصلی
ملتها و دغدغههای مهم دولتهاست ،که ارگانها و نهادهای
مختلفی را در خصوص مرتفعکردن این مشکل درگیر خود
کرده است.
گرچه مدتهاست بشر متوجه اهمیت محیطزیست در زندگی
خود شده است ،اما دهههای آخر قرن بیستم را باید زمان اوج
طرح مسایل زیستمحیطی دانست .امروزه خطر بزرگی که
بشر از ناحیۀ مشکالت زیستمحیطی احساس میکند ،نه تنها
آرامش و امنیت زندگی او را بر هم زده ،بلکه موجودیت
او را هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است .مشکل
آلودگی محیطزیست امرو ِز جهان ،مشکل تنها یک کشور یا
یک قلمرو خاص نیست ،بلکه مشکل کل جهان و دربردارندۀ
مسایل مختلفی است که از مهمترین آنها میتوان به آلودگی
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آبوهوا اشاره کرد.
مطابق با بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا ،شهر تهران نیز
یکی از پایتختهای آلوده جهان بوده و روزانه بیش از 1200
تن آالینده در هوای آن پخش میشود .این در حالی است
که رشد ساالنه انتشار دی اکسید کربن در کشور بیش از
 % 22است .آثار زیانبار مستقیم و غیرمستقیم آلودگی
هوا به سالمت شهروندان بسیار است .طبق آخرین گزارش
سازمان بهداشت جهانی آلودگی هوا پنجمین عامل مرگ
انسان شناخته شده است .مطالعات اپیدمولوژی آلودگی
هوای تهران ،دوشادوش بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا نشان
میدهد از هر  ۱۰مرگ در ایران ،یکی بر اثر آلودگی هوا
صورت گرفته است.
اما پیآمد آنچه این پژوهش به بررسی آن خواهد پرداخت
نقشی است که معماری و طراحی شهری میتواند در
مواجهه و مقابله با این مشکل ایفا کند .در راستای ارتقای
کیفیت زندگی در توسعه پایدار ،معمـاری بایـد ضمن
کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا ،عناصر خود را
به مثابه سـامانههـای کوچکتر در جهـت اهداف توسعه
پایدار هماهنگ سازد (مفیدی شمیرانی و مدنی .)1386،در
این خصوص یکی از رویکردهای مهم در حوزۀ معماری و
شهرسازی توجه به طبیعت به مثابه الگو و راهکاری برای
تعدیل مشکالت زیستمحیطی است ،که در این نوشتار در
قالب ارایه پوستههایی زیستمبنا برای نمای ساختمان در
جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا ارایه میشود.
مبانی نظری

• پیشینه تحقیق

آلودگی هوا از زمان برپایی اولین آتش با انسان بوده است.
با نگاهی به تعاریف کیفیت هوا در منابع قدیمی مشاهده
میشود مبحث آلودگی و تصفیه درگذشته نیز مطرح بوده ،به
عنوانمثال در باب سوم از کتاب سوم «ذخیره خوارزمشاهی»
در تعریف کیفیت هوا چنین آمده است « :اگرچه هوا را
کیفیتی خاصه است و  ...این هوا که گرد مردم اندر آمده است
و بدو نزدیک است هوای خالص نیست .لکن آمیخته است
به بخارها و دودها و گردها و غیر آن و از کیفیت هر چیزی
کیفیتی دیگر گیرد و همچنین اندر فصلی از فصلهای سال از
کیفیت خاص خویش بگردد  ...و هوای نیک هوای صافی باشد
که هیچچیز غریب با وی آمیخته نبود» (جرجانی.)1325 ،
اگرچه امروزه آلودگی هوا به عنوان یک مشکل مدرن تلقی
میشود ،اما مسایل مربوط به کیفیت هوا به اندازه هر شهر
بزرگی که در آن مردم چوب را سوزانده و در صنایع دستی و
صنعت به کاربرده اند ،قدمت دارد.
بعدها ،در شهرهای بزرگ اگرچه زغال سنگ و فوالد ،دو
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شاخص ثروت بود ،اما دود حاصل از احتراق زغال سنگ یک
مشکل بهداشت عمومی بود که در آن سالها باعث ترک
بسیاری از شهرها توسط مردمان شد .اولین تغییر عمده در
مبحث آلودگی هوا پیش از تولید صنعتی با استفاده از زغال
سنگ در قرنهای  13و  14به وجود آمد .بعد از انقالب
صنعتی داستان آلودگی هوا روندی تازه به خودگرفته ،که
عمدۀ این معضالت حاصل استفاده از سوختهای فسیلی یا
گازهای گلخانهای بود.
پیرامون تاریخچه مبارزه با آلودگی هوا به طور عام شواهدی
دال بر مبارزه اجتماعی با مشکل آلودگی هوا وجود دارد که
از ابتداییترین آنها میتوان از تصویب و اجرای قوانین کنترل
دود در شیکاگو سینسیناتی به سال  ۱۸۸۱نام برد .اگرچه
اجرای این قوانین و قوانینی مشابه آنها با دشواریهایی مواجه
شد ،اما تصویب چنین قوانینی در سالهای بعد تا به امروز
ادامه یافت و به صورتی جدیتر در مجامع ملی و بینالمللی
مطرح شد ،که در جدول  1فعالیتها و رویدادهای اخیر
تحت نظر آژانس حفاظت محیط زیست  2آورده شده است
(.)Kovarik, 2018
در ایران در سال  1345نخستین قدم برای مبارزه با آلودگی
هوا برداشته شده و «اداره بهداشت محیط کار و کنترل
آلودگی هوا» در اداره کل مهندسی بهداشت تشکیل میشود.

در سال  1348سمینار بین المللی مبارزه با آلودگی هوا با
حضور نمایندگان سازمان بهداشت جهانی در تهران برگزار
شد .این روند با فراز و نشیب هایی ادامه یافت (قاسمی،
 .)1380تا اینکه در ایران نیز با چند سال تأخیر ،کلیات
الیحه هوای پاک در مهرماه سال  1395به تأیید نمایندگان
مجلس رسید.اما آنچه در این پژوهش از اهمیت بیشتری
برخوردار است ،بررسی پیشینه پرداخت به موضوع نماهای
زیستمبنای کنترلکننده آلودگی هوا به طور خاص است.
مطالعات انجامشده ردپایی از انجام تحقیقات خاص چنین
عنوانی را نشان نمیدهد ،هرچند در هریک از زیربخشهای
نماهای آبی (به طور مختصر) ،نمای جلبک (پیشینهای
نزدیک) و نماهای سبز (پیشینهای کهنتر) شواهدی هرچند
اندک دال بر تحقیقات پیشین مشاهده شده که در هریک از
بخشها بدان پرداخته میشود.
پرسشهایپژوهش

این پژوهش براساس این پرسش کلی شکلگرفته است که
«تأثیرات بیوپوستههای نما بر کاهش آلودگی هوا در فضای
شهری و معماری چگونه است» و به عبارت دیگر چگونه این
سطوح میتوانند نقش مؤثری در ایجاد آسایش زیستی در
فضای شهری ایفا کنند.

جدول .1رویدادها و اقدامات سازمان ملل در خصوص کنترل آلودگی هوا در سالهای اخیر .مأخذ .Kovarik, 2018 :
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 قانون هوای پاک مربوط به انتشار اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن از نیروگاههای برق اصالح میشود. دولت بوش پیشنهاد قانون "آسمان پاک" را به کنگره اصالح قانون هوای پاک (قانون اصلی فدرال در زمینه کیفیت هوا) پیشنهاد میکند.مجلس سنای آمریکا به بررسی شرایط جهت هموار کردن مسیر اعمال قانون هوای پاک میپردازد.
مطالعات دانشمندان نشان میدهد که آلودگی هوا به ریه کودکان آسیب میرساند
ایاالت متحده اعالمیههای جدید قوانین هوا پاک را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای از نیروگاههای برق اعالم میکند.
قوانینی در خصوص استخراج تأسیسات برق در ایاالت متحده وضع میشود که مقررات مربوط به وضعیت هوا را تصویب و مسئله تعطیلی دو
دهم نیروگاهها را مطرح میکند.
قانون آلودگی هوا در ایاالت متحده مسدود می شود .یک هیئت از قضات فدرال ،قانون آژانس حفاظت محیط زیست را هدف قرار میدهد که
آلودگی هوای موجود از خطوط تعیین شده دولت عبور میکند.
آلودگی هوا در شمال چین در اثر استفاده نامحدود از زغال سنگ موجب شد  ۵00میلیون نفر از ساکنان شمال چین بیش از  2/۵میلیارد
سال امید به زندگی خود را از دست بدهند.
پرزیدنت اوباما برنامه زیست محیطی مبارزه با آلودگی هوا را در رأس برنامه های مبارزه با تغییرات آب و هوایی از طریق برنامه انرژی پاک
آژانس بین المللی حفاظت محیط زیست عملی میکند .این طرح اساساً محدود به انتشار گازهای گلخانهای از نفت و زغال سنگ است دولت
هند میگوید آلودگی هوا طی  9سال گذشته  3۵000نفر را کشته است .پژوهشگران معتقدند آلودگی هوا باعث کاهش عمر افراد در هند در
حدود سه سال میشود ،اما این امر تا کنون هیچ اقدام معنیداری در پی نداشته است.
آژانس بین المللی انرژی میگوید مرگهای ناشی از آلودگی هوا همچنان در حال افزایش است که اگر سیاستهای فعلی مانع آن نشود ،این
روند ادامه خواهد داشت.
دونالد ترامپ یک دستورالعمل اجباری را لغو میکند که مقررات آلودگی هوا و مقررات گازهای گلخانهای را کاهش میدهد .مریلند و تعداد
دیگری از ایاالت به دلیل عدم اجرای مقررات قانون هوای پاک ،مورد مؤاخذه قرار میگیرند.

2003
2004
2009
2011
2012
2013
201۵

2016
2017

............................................................

سال

فعاليتها و رويدادهاي اخير تحت نظر آژانس حفاظت محيط زيست

..............................................................................

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

27

متین باستانفرد

چنانچه در بخش قبل نیز ذکر شد ،آلودگی هوا و راهکارهای
مبارزه با آن مسئلهای تازه نبوده و قدمتی چندصدساله
دارد .اما مسئله قابلتوجه آن است که عمدۀ این مطالعات،
تحقیقات و راهکارهای ارایهشده و همچنین قوانین مصوب،
مسئله کنترل آلودگی هوا را به صورت ریشهای پیگیری
کرده ،به بحث کنترل منابع آالینده پرداخته است .اما آنچه
در این نوشتار دنبال میشود ،پذیرش وضعیت موجود و ارایه
راهکارهایی در خصوص کنترل این آلودگیهاست .سؤاالتی
که در این مجال بدان پرداخته میشود عبارت است از :
 آیا طبیعت و معماری میتوانند در بحث کنترل آلودگی هواایفای نقش کند؟
 انواعی از بیوپوستههای نما که کنترلکنندۀ آلودگی هواهستند کدامند؟
 در میان بیوپوستههای بازدارندۀ آلودگی هوا ،کدام نما برایشهر تهران بهینه است؟
فرضیههای پژوهش

با توجه به پرسش یادشده ،فرضیه اصلی این پژوهش در قالب
دو جمله زیر قابلبیان است :
 پوستههای زیستمبنا در دستیابی به آسایش شهری ازطریق کاهش آلودگی هوا تأثیر دارند.
 دیوارهای سبز راهکار مناسبی برای کاهش آلودگی هوا درشهر تهران است.
دالیلی که پیش از ورود به تحقیق برای صحت آزمون فرضیه
میتوان برشمرد عبارت است از :
 .1طبیعت همواره پاسخ مناسبی به نیازهای انسان و محیط
بوده است.
 .2فضاهای سبز نقش بسزایی در کنترل آلودگی هوا دارند.
ضرورت تحقیق

آنچه در غالب شهرهای امروز و از جمله تهران درحال
ﺷﻨﺎﺧﺖ

وقوع است ،کیفیت زندگی ساکنان در فضاهای شهری را
با مخاطره روبرو کرده و از حضور آنها در شهر کاسته است،
مسئله افزایش آلودگی هواست که کیفیت فضای شهری را
به طورجدی با چالش مواجه میکند .همین مسئله ضرورت
پژوهشهایی از ایندست را تبیین میکند که در جستجوی
ارایه راهکارهایی در خصوص رفع این نقیصه است.
شهرهایی با مشکالت آلودگی هوا باید برای کنترل این مشکل
و کاهش اثرات آن به دنبال راهحلی مناسب باشند .برنامههای
مدیریت آلودگی هوا عمدتاً متمرکز بر کنترل منابع تولید
آالیندهها هستند ( .)Schnelle & Brown, 2002این راهبرد
به طور مؤثری میزان آالیندههای جدید واردشده به هوا را
کاهش داده اما در مورد آالیندههایی که در حال حاضر در
هوا موجودند بیتأثیر است.
اگرچه رویکرد «کنترل منابع آلودگی» جامعتر و در جستجوی
درمان معضل است ،اما برنامهای درازمدت ،با هزینهای گزاف
است که شمار متغیرهای تأثیرگذار بر آن بسیار زیاد بوده و
در طی سالیان طوالنی همچنان به نتیجه نرسیده است .اما
در این نوشتار با پذیرش آلودگی هوا به عنوان یک معضل ،و
کنترل آن به عنوان یک ضرورت ،راهکارهایی جهت کنترل
این آالیندهها ،در جهت کاهش سطح آسیب به انسانها
مطرح میشود.
روش انجام پژوهش

این مقاله بر ارایه راهکارهای جهت کاهش اثرات آلودگی
هوا توسط پوستههای زیستمبنای نمای ساختمان تمرکز
دارد مانند بسیاری از پژوهشهای معماری بینرشتهای بوده
و نیازمند روشهای خاص ترکیبی است (وانگ و گروت،
 .)1388لذا اگرچه عمده مطالعات این نوشتار متکی بر روش
کتابخانهای و بررسی منابع موجود بوده است ،اما بسط چنین
پژوهشی نیازمند تحقیق ترکیبی در حوزههای میانرشتهای
است (تصویر .)1

ﻫﺪف

...........................................................

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮد
ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ

تصویر .1تبیین نحوۀ برخورد با موضوع آلودگی هوا در مقاله .مأخذ  :نگارنده.

..............................................................................
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به دلیل عدم وجود دادههای کمی در مورد عملکرد هرکدام
از سیستمها ،در این مجال ،پس از معرفی سیستمها در
قالب جداولی با شناسایی ضعفها و قوتها ،تحقیق به شیوۀ
کاربردی صورت گرفته ،با مقایسۀ کیفی میان سیستمها،
روش بهینه انتخاب میشود.
بحث

• ایده پوستههای زیستمبنای ساختمانی کنترلکننده آلودگی هوا

معماری میتواند تأثیر مثبت یا منفی بر بهرهوری انرژی
ساختمان داشته و همچنین به طور مؤثری کیفیت هوا را
بهبود بخشد .تحقیقاتی که به صورت پراکنده و در عناوین
مختلف در کشورهای دنیا صورت گرفته ،مؤید این مطلب
است.
اما پوستههایی که قابلیت کنترل آلودگی هوا را دارند ،محدود
به پوستههای زیستی که هدف این نوشتار است نشده
ساختارهای دیگر و همچنین نمونههایی از مصالح با ف ّناوری
نانو را نیز شامل میشوند .با این حال تمرکز در این نوشتار
بر روی پوستههایی بر پایۀ طبیعت است .پاسخگویی طبیعت
در حل مسایل انسان طی سالیان ثابتشده و بقای انسان و
محیط انسانی وابسته به حفظ و تداوم تعادل جهان زیستی
اوست.
پیشرفتهای روزافزون عصر حاضر در عرصههای رشد
تخصصهای عملی از یکسو و در عرصه شناخت قابلیتهای
ّ
طبیعت از سوی دیگر ،دیدگاههای بسیار جدیدی را پیش
روی محققان و طراحان گشوده است .این دیدگاهها عالوه بر
معماهای دستگاه طبیعت،
نمایش بیش از پیش ظرافتها و ّ
اکنون تصویرگر توفیقات پرشماری در جهت پایداری
زیستمحیطی بوده است.
در این نوشتار قابلیتهای طبیعت در بحث کنترل آلودگیهای
هوا ،به حوزۀ معماری وارد و این راهکارها در عناوین سهگانۀ
«نماهای آبی»« ،نماهای جلبک» و «پوستههای زندۀ سبز»
بررسی میشود.
استفاده از آب در نمای ساختمان

الف) ایدۀ اسپری آب

ایدۀ اسپری آب بیش از هرجایی در دو کشور چین و هند
پیگیری شده است ،دو کشوری که درمجموع  55درصد از
مرگومیر ناشی از این پدیده در جهان را به خود اختصاص
دادهاند.
در دسامبر  2017در دهلینو برای کاهش آلودگی هوا «تفنگ
ضد آلودگی» را امتحان کردند ،که یک ماشین اسپری ،آب
را تا  230پا به هوا پرتاب میکرد .هدف از این حرکت ادغام
قطرات آب با ذرات گرد و غبار و تأثیری مشابه باران به کاهش
سطح آلودگی بود .این ایده تنها در یک موقعیت محلی ،و در
یکزمان کوتاه قابل انجام است ،اما چیزی نیست که برای
کنترل آلودگی هوا به صورت بنیادین پاسخگو باشد.
در مقایسه با ساختمانهای معمولی که از گردش طبیعی
هوا استفاده میکنند ،ساختمانهایدرو پلیس با هوای بهزعم
سازندگان  ٪100تازه 24 ،ساعته در روز ،و بدون درنظرگرفتن
دمای هوا ،سالم است .در داخل دو برج ،یک مجموعه از
آپارتمانهای جنوبی یا باغهای زمستانی ،ریههای ساختمان
را تشکیل میدهند ،هوای بیرون ساختمان قبل از ورود آن به
فضای کاری از طریق دریچههای قابل تنظیم در کف بالکنها
استفاده از الیه آب بر روی نما (عمدتاً به صورت پوسته دوم)
به عنوان فیلتر آالیندههاست.
یک نمونه استفاده از پرده آبی در نما ،ساختمان هایدروپلیس
در مانیتوبا 4بوده که گواهینامه لید5کانادا را نیز دارد .طراحی
بیولوژیکی محیطی و رعایت اصول بهینهسازی انرژی در این
ساختمان ،عامل اصلی شهرت آن است .ساختمان جدید یک
ساختار مقرونبهصرفه با قابلیت کارایی و پیشرفت در زمینۀ
انرژی خواهد بود که نشاندهنده تعهد به توسعه پایدار است
(.)Hume, 2009

در مقایسه با ساختمانهای معمولی که از گردش طبیعی
هوا استفاده میکنند ،ساختمانهایدروپلیس با هوای بهزعم
سازندگان  ٪100تازه 24 ،ساعته در روز ،و بدون درنظرگرفتن
دمای هوا ،سالم است .در داخل دو برج ،یک مجموعه از
آپارتمانهای جنوبی یا باغهای زمستانی ،ریههای ساختمان

(.)Shukla, Misra & Sundar Shyam, 2007

در موضوع استفاده از آب در نمای ساختمان جهت کنترل
آلودگی هوا دو ایدۀ «اسپری آب بر روی نما» و «پردۀ آبی»
میتواند مطرح شود.

تصویر .2اسپری آب در هوای دهلی .مأخذ .CNN,2017 :

............................................................

الگوی استفاده از آب در نمای ساختمان ،از پاکسازی هوا
توسط بارش باران نشأت میگیرد .در زمان بارش باران،
طبیعت به ایجاد یک مکانیزم حذف برای آالیندهها در
قالب قطرات باران کمک کرده ،که در آن گازهای آالیندۀ
جوی جذب و ذرات جامد در قطرات باران سقوط میکنند

..............................................................................
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رﻃﻮﺑﺖدﻫﻰ

دﯾﻮار آب ﺳﺮد

ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ /رﻃﻮﺑﺖﮔﯿﺮى

 .1ﺟﺮﯾﺎن آب
 .2ﻓﯿﻠﻢ آﺑﻰ
 .3ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﻃﻮب
 .4ﺣﻮض ﺟﻤﻊ آورى آب

تصویر .3نمایشی از جزییات یک دیوار آبی .مأخذ .Fraunhofer Institute, 2018 :

پیش از این اقدام در هند ایده اسپری آب برای کاهش
آلودگی هوا و به صورت علمیتر در محافل چین مطرحشده
بود .این پیشنهاد از سوی شائوسای یو 3مطرح شد ،که اسپری
آب در جو از ساختمانها و برجهای بزرگ ،شبیه به آبیاری
باغها را تبیین میکرد« .یو» در این مقاله که در نشریه شیمی
محیطزیست اسپرینگر منتشر شد ،این عمل را به عنوان یک
رویکرد جدید برای کمک به جلوگیری از آلودگی شدید هوا
و غبار سنگین ارایه میدهد (تصویر .)3
یو پیشنهاد اسپری آب به جو زمین را شبیهسازی انواع
بارشهای طبیعی میداند که میتوانند به طور مؤثر در
جمعآوری و حذف آئروسل و آالیندههای گازي عمل
کند .این در حالی است که میتوان مواد شیمیایی
دیگری را نیز به آب اسپری شده برای اهداف دیگر اضافه
کرد (.)Shaocai, 2014

...........................................................

ب)پوست ه آبی نما

راهکار دیگر استفاده از آب در جهت کنترل آلودگی هوا،
را تشکیل میدهند و هوای بیرون ساختمان قبل از ورود به
آن فیلتر میشود .بسته به فصل ،آبشار بلند ،با تنظیم رطوبت
جهت دستیابی به هوای تازه از هوای ورودی مؤثر است.
دستیابی به هوای تازه هدف اصلی استفاده از این آبشار در
نمای ساختمان است ،که ضمن پاکسازی هوا رطوبت هوای
ورودی را قبل از آن توزیع آن در آتریوم تنظیم میکند
(.)Kuwabara,Auer,Gouldsborough,Akerstream&Klym,2009

هر رشته از این نمای آبی یک نوار منحصربهفرد  4میلیمتری
از پلیاستر محکم و نازک است که توسط وزن نوارها ،آنها را
در تنش پایین قرار میدهد تا جریان آب هر رشته را کنترل
کرده و حداکثر مقدار جریان هوا را از طریق نفوذ در پوسته
آبی فراهم کند.

..............................................................................
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دمای آب پوسته در رابطه با مبدل حرارتی توسط سیستم
مدیریت ساختمان و براساس رطوبت نسبی فضاهای داخلی
تنظیم شده است .آب موجود در این پوسته به وسیله سیستم
بسته باز پس گرفته میشود ،و میزان آببندی و سرریز شدن
بستگی به فصل و شرایط جوی دارد .با استفاده از یک پمپ
حساس به آالیندهها ،آب از طریق یک سیستم فیلتراسیون
معکوس برای حذف ذرات عمل میکند.
استفاده از دیوارهها یا پردههای آبی عالوه بر جنبۀ کاربردی
آنکه شامل تلطیف هوا و حذف آالیندههای هواست ،در
بسیاری از پروژهها با تأکید بر جنبۀ زیباییشناسانه آن
طراحی و اجرا شده است ،در نمونههایی نیز تلفیق این
سیستم با رویکردهای دیجیتال مشاهده میشود (تصویر .)4
جلبکهای نما

در معماری معاصر و در ساختمانهای شهری ،محبوبیت
فضاهای شیشهای به دلیل زیباییشناسی همچنان ادامه
دارد .با این حال ،اثرات زیستمحیطی استفاده از نمای
شیشهای ،افزایش نگرانیها به دلیل افت شدید حرارت و
افزایش گرما ناخواسته را به دنبال دارد .سامانههای زندۀ
جلبک ،به عنوان یک جایگزین پایدار در این خصوص
پیشنهاد میشود که یک بیوراکتور جلبک را در یک نمای
شیشهای ترکیب میکند .نمای جلبکها قابلیت انتقال
نور را فراهم کرده و به عنوان یک دیوار باربر میتواند
سیستمهای شیشهای فعلی را با عملکرد مناسب حرارتی
و ساختاری جایگزین کند .نمای جلبکها بهمنظور بهبود
کیفیت هوا در محیطزیست از طریق تولید اکسیژن و
جذب  CO2در اثر فتوسنتز جلبکها طراحی شده است
( )Snijders & Bilow, 2013؛(تصویر .)5
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سیستم بیوراکتور بین دو ورق آکریلیک قرار داشته و
جلبکها در یک مایع غنی از مواد مغذی رشد میکنند.
این محفظه بهگونهای طراحیشده تا انرژی و عملکرد
ساختاری خوبی ارایه دهد .بهواسطۀ این پوسته ،امکان
مشاهده ،روشنایی روزانه و تهویه وجود دارد .تصویر 5
نمای کلی و مکانیزم عملکرد یک سیستم نمای جلبک
را نشان میدهد.
مطالعات درزمینه استفاده از جلبکها در معماری ،در موارد
زیادی درحال انجام است .در طرح پیشنهادیجیاس ای ،6
از جلبک برای تصفیه فاضالب و جذب انتشار  CO2در
مجاورت بزرگراه استفاده شده است که هدف دیگر آن،
تولید لیپیدهایی است که میتوانند به سوخت زیستی
تبدیل شوند (تصویر 6الف) .یکی دیگر از پروژههای
مفهومی مزرعه شهری در شهر آلودۀ تهران است که
توسط استودیو اکولوژیک  7ارایهشده است (تصویر 6ب).

این پروژه همچنین یک لوله فوتوبیوراکتور  8را مورد
استفاده قرار داده است که از طریق اثر سایهای آن،
خنکسازی ساختمان را فراهم میکند.
اما آپارتمان بی آی کیو  9اولین نمونه ساختهشده با این
ایده در جهان است که از یک نمای جلبک به عنوان یک
دستگاه تصفیه استفاده میکند (تصویر 6ج) .پانلهای
جلبکی نمای این ساختمان از ورود بیش ازحد گرما و
نور خورشید به ساختمان جلوگیری میکند و این انرژی
را با یک راکتور زیستمحیطی به بیوماس قابل استفاده
تبدیل میکند (.)Kyoung, 2013
جلبک بهسرعت تبدیل به یک واژه جدید در زمینههای
معماری زیستمحیطی و تولید انرژی میشود .مؤسساتی
در این خصوص سرمایهگذاری خود را در راستای
پروژههایی بر مبنای جلبک قرار دادهاند ،این موضوع به
عنوان یک راه حل برای حل مسایل مربوط به تأسیسات

ب

الف

ج

تصویر .4الف) جزییات نمای آب در ساختمان هایدروپلیس در مانیتوبا (سایت مانیتوبا هیادروپلیس) .ب) پردۀ آب دیجیتال در موزه لهستان .ج) دیوار آب در
بیمارستان اندرسون .مأخذ :

تصویر .5الف) نمایش اجزای یک نمای جلبک ب) مکانیسم عملکردی نمای جلبک .مأخذ .Elrayies, 2018 :

............................................................

الف

ب

..............................................................................
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الف

ج

ب

تصویر .6الف) نمای جلبک ساختمان جی اس ای ب) پروژه مفهومی مزرعه شهری تهران ج)ساختمان جلبکی بی آی کیو .مأخذ .Kyoung, 2013 :

...........................................................

تصویر .7دیاگرامی از شکل و عملکرد حلقهی سبز جلبک در برنامه اقدامات منطقهای شیکاگو .مأخذ .Influx Studio, 2011 :

پایدار دنبال میشود .جلبکها به غیر از توانایی تولید
زیستتوده و هیدروژن ،میتوانند برای تشخیص آلودگی
و جذب دی اکسید کربن در هنگام آزادسازی اکسیژن
عمل کنند.
طرح پایدار جلبک سبز ،با رویکردی روبهجلو در برنامه
اقدامات منطقهای مرکزی شیکاگو  10پیگیری شد .در این
پروژه قابلیت جذب طبیعی  CO2دنبال شده ،و توسعۀ
پایدار شهری در برجهای قرن بیستم بررسی میشود.
این پروژه یک سیستم حلقه بسته است که بر سه سطح
مختلف کاهش کربن تمرکز دارد  :جذب مستقیم کربن
از هوا ،جذب فتوسنتز گیاهی و دیگر تأسیسات با مصرف
انرژی طبیعی.
درحالیکه جهان به دنبال جایگزینی برای سوختهای
فسیلی است ،جلبک یک منبع نامحدود انرژی ،غذا و
مهمتر از آن یک جذبکنندۀ طبیعی  CO2است.

..............................................................................
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نماهای سبز

استفاده از گیاهان در مقیاسهای کوچک و بزرگ
میتواند اثرات قابل مالحظهای بر موضوع آلودگی هوا
داشته باشد .یونپ ( 11برنامه زیستمحیطی سازمان ملل)
نیز در بند  9از گزارش خود با نام  21مورد درباره قرن
 ،21بر لزوم پایدارسازی فضاهای شهری اشارهکرده و
سبزکردن فضاهای شهری را یکی از راهحلهای ممکن
برای دستیابی به پایداری بیشتر در شهرها میداند .اما
الزم به ذکر است که اگرچه درختان میتوانند برای
کاهش آلودگی هوا بسیار مؤثر باشند اما کاشت درختان
در شهرهای پرجمعیت و متراکم همیشه بهسادگی
امکانپذیر نیست ( .)Yang, Yu & Gong, 2008در
این خصوص جدارههای سبز میتواند جایگزینی مناسب
و تأمینکننده فضای سبز ذکرشده برای دستیابی به
پایداری در فضاهای شهری باشد.
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نماهای سبز یک ف ّناوری مناسب برای ایجاد محیط
مصنوع عاری از آلودگی است (.)Thottathil, et al, 2010
این دیوارها قادر به فیلترکردن گازهای سمی ،ذرات معلق
موجود در هوا و سایر آلودگیها هستند .سطح برگها
آلودگیهایی همچون خاک و گرده را گرفته و گازهای
سمی را فیلتر میکنند .فیلتراسیون توسط گیاه و از طریق
میکروارگانیسمها صورت میگیرد.
این ایده که از آن با عنوان معماری زنده نیز یاد میشود
با استفاده از رشد گیاهان در سطوح ساختمان موجب
بهبود کیفیت هوا و کنترل شدت آب باران میشود.
( .)Perini, et al,2012
برای نماهای سبز میتوان مزایای زیادی برشمرد ،که
در این نوشتار جنبۀ پاکسازی هوا بیش از دیگر موارد
مدنظر است .البته ناگفته پیداست که در راستای این
مزایا ،احداث این جدارههای سبز با چالشهایی نیز
روبهروست ،که هر دو این موارد در قالب جدول 2آمده
است.
در برخوردی اصولیتر ،بهتر آن است که عنوان کلی
سیستمهای عمودی سبز را جایگزین واژۀ مصطلح

نماهای سبز که به هر نمای سبزی به اشتباه اطالق
میشود کرده ،و نماهای سبز را به عنوان یکی از
زیرمجموعههای سیستمهای عمودی سبز پذیرفت .با
قبول این مورد ،میتوان سامانههای عمودی سبز را در
سه دستۀ کلی نماهای سبز ،پوشش گیاهی دیوار و دیوار
زنده دستهبندی کرد (تصویر .)8
هریک از دستهبندیهای فوق ،خود به دو بخش دیگر
قابل تفکیک است که ویژگی هریک از این موارد در قالب
جدول  3آمده است (آزموده.)1395،
با مقایسهای میان سیستمهای عمودی سبز میتوان بیان
کرد که سیستمهای پاسخگو ،در خصوص کنترل آلودگی
هوا که بتواند در مقیاسی فراگیر پاسخگوی این امر باشد ،هر
دو گونۀ نماهای سبز (ریشه در خاک و ریشه در خاک گلدان)
و دیوار زندۀ پیشساخته را شامل میشود .در این
میان نیز دیوار زندۀ پیشساخته در زمانی کوتاهتر به
بازدهی رسیده و در مقیاسی وسیعتر قابلاجرا خواهد
بود ،ازاینرو تمرکز این نوشتار در خصوص نمای سبز،
همینگونۀ دیوار زنده را شامل میشود (جدول .)5
در این خصوص دیوارهای زنده پیشساخته از قسمتهای

جدول .2مزایا و چالشهای جدارههای سبز .مأخذ  :نگارنده.

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺳﺒﺰ

رﻳﺸﻪ در ﺧﺎك

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﻮار
رﻳﺸﻪ در ﺧﺎك
ﮔﻠﺪان ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ

تصویر .8دستهبندی سیستمهای عمودی سبز .مأخذ  :نگارنده.

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ
رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي
ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺧﻮدرو

دﻳﻮارﻫﺎي زﻧﺪه
ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

دﻳﻮارﻫﺎي زﻧﺪه درﺟﺎ

............................................................

ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ

دﻳﻮار زﻧﺪه

..............................................................................
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جدول .3معرفی انواع سیستمهای عمودی سبز .مأخذ  :نگارنده.
ریشه در خاک

نماهای سبز

در اینجا گیاهان بهطور طبیعی و بدون استفاده از سازههای نگهدارنده روی دیوار باال
میروند .در این گروه از نماهای سبز ،معموالً زمان زیادی (چندین سال) طول میکشد تا
کل مساحت دیوار از گیاهان پوشیده شود.

ریشه در خاک گلدان یا جعبه

در این گروه ،گیاهان از گلدانهایی با ابعاد متوسط که در آنها خاک وجود دارد ،رشد
می کنند .یک سیستم آبیاری مداوم برای این گروه نیاز است زیرا گیاهان بهطور مستقیم
ریشه در خاک زمین ندارند.

پوشش گیاهی دیوار

پوشش گیاهی با رشد طبیعی

این نوع از سببببزینگی های عمودی بیشبببتر روی دیوار های قدیمی ،دیوارۀ باغ ها و
سببباختمانهای شبببهرهای تاریدی دیده میشبببوند .توسبببعۀ این نوع از دیوارهای سببببز
کامال ًغیرمنظم و به دور از دخالت انسان است.

پانلهای پیشساخته با پوشش گیاهی خودرو

دیوارهای سبزی که در این گروه قرار میگیرند از پانلهای بتنی استفاده میکنند .این
سیستم کامالً نوین است .در این پانلهای بتنی ،منافذ بزرگی بین سنگدانهها وجود دارد
که با خاک پر میشوند و امکان رشد گیاهان را بهوجود میآورند .تنها گونههای بسیار
محدودی قادر به رشد در این بسترهای بتنی هستند.

دیوار زنده

دیوارهای زنده پیش ساخته

این سیستم از پانلهای از پیش گیاهکاری شده یا سیستمهای  Integrated Fabricکه به
یک قاب یا دیوار سازهای نصب شدهاند تشکیل میشود .دیوارهای سبزی که با این سیستم
ساخته میشوند توانایی پوشش گیاهان متنوعتری را دارا هستند .در این روش از جعبهها
یا از گونیهای ژئوتکستایل استفاده میشود .این جعبهها خود به یک سیستم حائل عمودی
و گاه به سازه دیوار متصل میشوند.
دیوارهای زنده درجا

...........................................................

دیوارهای زنده درجا در حقیقت سیستمهای نیمهآمادهای هستند که قابلیت اتصال به نما
را دارند .بعد از نصب الیۀ پشمی ،گیاهان میتوانند در جعبههای ایجاد شده قرار گیرند.
بهدلیل فضای معین جعبهها ،گیاهان نمیتوانند رشد بیحد و مرز داشته باشند و گیاهانی
که ریشه ضدیم دارند نیز نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

سیستم حائل عمودی ،جعبههای متحرک ،کیسه
ژئوتکستایل ،خاک و گیاهان تشکیلشده است ،که با
توجه به شرایط محل قرارگیری دیوار سبز نوع گونههای
گیاهی ازلحاظ سازگاری با میزان نور و دمای محیطی
انتخاب میشوند.

..............................................................................
34

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

مقایسه پوستههای زیستمبنا و دستیابی به سیستم
بهینه در شهر تهران

در بخشهای پیشین این نوشتار سه نمای زیستی معرفی
شده و خصوصیات و ویژگیهای هریک شرح داده شد .در
یک جمعبندی از مطالب گفتهشده و در جهت دستیابی
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به نمای بهینۀ پیشنهادی در جدول  5نقاط قوت (مزایا)
و نقاط ضعف (معایب) سه سیستم ذکر شده است.
با بررسی نقاط قوت و ضعف سه سیستم ،با نگرشی
معکوس به موضوع ،امکان مقایسۀ کیفی میان سه پوستۀ
زیستی ساختمان فراهم میشود .مزیتهای کلی این
پوستهها بر کسی پوشیده نیست ،اما آنچه مهم است
مقایسۀ این ارزشها و امکانسنجی اجرای این نماهاست.
این مقایسه در قالب همان پنج آیتم مقایسۀ اقلیمی،
مقایسه اقتصادی ،مقایسه معماری و سازه ،مقایسه
زیستمحیطی ،و مقایسه پایداری آمده است.
در مقایسهای کلی در مورد سه آیتم نماهای زیستمبنا
باید اذعان داشت که با توجه به عدم تجربه کافی در زمینه
پرورش جلبک در کشور و نوپا بودن این حرکت ،و عدم
شناخت کافی نسبت به تجربۀ این مورد در نمای ساختمان
در شرایط فعلی این گزینه علیرغم محاسن و نقاط قوت
فراوان آن ،این نما مورد بهینهای برای استفاده در سطح
انبوه در شهر تهران نیست ،بهعالوه آنکه ناآشنابودن

این مقوله برای عموم نیز احتماالً منجر به عدم استقبال
عمومی در کوتاهمدت خواهد شد.
اما در مورد دو نمای آبی و دیوار زندۀ سبز ،شاید این دو
سیستم بتوانند به صورت ترکیبی و یا مجزا در نماهای
ساختمانی به کار گرفته شوند ،اما با وجود آسیبهای
منتج از وجود امالح در آب به نما ،بهعالوۀ هزینۀ باالی
آب و کمبود آب در کشور ،به نظر میرسد مسئلۀ استفاده
از نمای آبی نیز در شرایط فعلی منتفی است ،ازاینرو در
صورت انتخاب میان این دو روش با توجه به برنامهها
و پیشبینیهای شهرداری تهران در خصوص زیباسازی
و افزایش سرانۀ فضای سبز ،و آشنابودن نسبی این
مقوله برای عموم ،نماهای سبز از شانس بیشتری جهت
بهرهوری در کوتاهمدت برخوردار است.
دیوار سبز به عنوان یکی از رویکردهای نوین معماری و
شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار در جهت
افزایش سرانه فضای سبز ،ارتقای کیفیت محیطزیست و
توسعه پایدار شهری است .نتایج تحقیقات گذشته نشان

جدول .4بررسی نقاط قوت و ضعف سه پوسته زیستمبنا .مأخذ  :نگارنده.
نماهای آبی
جنبههای
اقلیمی

جنبههای
اقتصادی

جنبههای
معماری وسازه

جنبههای
زیست محیطی

 ایجاد خرده اقلیم

نقاط قوت

 کاهش اثر گرمای جزایر حرارتی
 خنکسازی هوا

 افزایش رطوبت مطلوب

 کاهش هزینههای منتج از آلودگی هوا
 افزایش ارزش در بازار

 طول زمان بهره برداری کوتاه

 تعمیر و نگهداری آسان

 بهبود زیبایی منظر شهری

 ایجاد سایه روشن ماحصل از عبور و انعکاس نور
 عدم قطع ارتباط بصری داخل و خارج

 عدم تحمیل بار اضافه بر نما

 جذب و فیلترکردن آلوده کنندهها
 تلطیف هوا

 عدم امکان اجرا در تمام اقلیمها

 عدم تطابق و عملکرد یکسان در تمام فصول
 محدود بودن شعاع تاثیر

 افزایش هزینه های مصرف آب

 افزایش هزینه نگهداری نمای اصلی

 به صورت مستقل مانع فیزیکی نیست

 امکان آسیب به نمای ساختمان به دلیل وجود امالح

 امکان جذب حشرات مزاحم

 امکان یخ زدگی آب در فصول سرد

 پاالیش هوای محدوده و ایجاد خرده اقلیم
جنبههای
پایداری

 امکان مدیریت آب بارندگی
 کاهش مصرف انرژی
 کاهش دمای نما

 باال رفتن مصرف آب

 نیاز به عایق کاری نمای اصلی
 عدم کنترل صوت

 افزایش محدوده زندگی
 بهبود کیفیت زندگی

نماهای جلبک
جنبههای
اقلیمی

 ایجاد خرده اقلیم

نقاط قوت

............................................................
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از پایینتربودن مساحت فضای سبز برخی مناطق شهر
تهران از استانداردهای بینالمللی دارد .ازاینرو کاربرد
فناوری دیوار سبز میتواند به عنوان یکی از مؤثرترین
تمهیدات جبرانی در کاهش خطرات زیستمحیطی در
مناطق پرازدحام شهر تهران باشد (تقوی )1393،و از این
طریق به کاهش آلودگی هوا در شهر بیانجامد.

نتیجهگیری

هدف اصلی این پژوهش ،دستیابی به درکی بهتر درباره
چگونگی تعامل دیوارهای زیستمبنا برای ارتقای کیفیت
و حذف آالیندههای هوا بود .عدم وجود دادههای کمی در
مورد عملکرد هرکدام از سامانهها نقیصهای است که الزم
است در پژوهشهای آتی لحاظ و پیگیری شود .اما بنا

جدول .5مقایسه پوستههای زیستمبنا .مأخذ  :نگارنده.
مقایسه اقلیمی
پوسته آبی

نمای جلبک

دیوار زنده ی سبز

اقلیم قابل استفاده

اقلیم گرم وخشک

اقلیم گرم

اقلیم گرم وخشک

موقعیت نما

تمام نماها

جهت آفتابگیر

جهت آفتابگیر

مقایسه اقتصادی
پوسته آبی

نمای جلبک

دیوار زنده ی سبز

عمر نما

نامحدود (نیازمند بازبینی دورهای)

-

 15تا  25سال

هزینه ساخت

نسبتا کم

(به دلیل عدم وجودتکنولوژی زیاد

زیاد

طول زمان بهرهرداری

کوتاه

متوسط

متوسط (بستگی به گونه ی گیاه)

تعمیر و نگهداری

آسان -نیازمند بازبینی دورهای

نیازمند نیروی متخصص

نیازمند بازبینی دورهای

افزایش ارزش در بازار

زیاد

زیاد (به خاطر بدعت در نما)

زیاد

جنبه جذب توریست

متوسط

زیاد

متوسط

در کشور در شرایط فعلی)

مقایسه معماری وسازه
پوسته آبی

نمای جلبک

مثبت
به تنهایی مانع فیزیکی نیست

نسبتا مثبت
بله

مثبت
بله (بسته به نوع دیوار سبز)

دارد
دارد
به میزان کم
ندارد

به میزان کم
به میزان کم
دارد
دارد

ندارد
ندارد
دارد
ندارد

............................................................

زیباییشناسی
عملکرد نما
(مانع فیزیکی داخل و خارج)
عبور نور
ارتباط بصری داخل و خارج
افزایش وزن ساختمان
پشتیبانی بار

دیوار زنده سبز

..............................................................................
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مقایسه زیست محیطی
پوسته آبی

نمای جلبک

دیوار زنده سبز

بهبود کیفیت هوای داخل

بله

بله

در بعضی از سیستمها

بهبود کیفیت هوای خارج

بله

بله

بله

کنترل رطوبت هوا

افزایش رطوبت هوا

افزایش رطوبت هوا

افزایش رطوبت هوا

(عمدتاً مطلوب)

(در بعضی زمانها نامطلوب)

(در بعضی زمانها نامطلوب)

مدیریت آب بارندگی

امکان پذیر

پیش بینی نشده

امکان پذیر

بهبود سالمت عمومی

بله

بله

بله

سازگاری با تغییرات اقلیمی

خیر

خیر

بله

مقایسه پایداری
پوسته آبی

نمای جلبک

دیوار زنده ی سبز

کنترل حرارت

دارد -نقش خنک سازی هوا

دارد

دارد

نیاز به عایق کاری نما

اگر در مقابل نمای اصلی باشد ،حتما

ندارد

دارد

...........................................................

نیاز به عایقکاری وجود دارد

عایق صوتی

بسیار کم

بله

بله

مقاومت در برابر باد

خیر

بله

بله (تاحدی)

تعدیل اقلیم شهری

بله

بله

بله

بر کلیه مراحل طی شده در این نوشتار و مطابق با آنچه
در جداول بخش قبل آمده است ،میتوان اذعان داشت
که جدارههای سبز میتوانند ساختاری بهینه را در این
خصوص ارایه دهند.
در تطبیق وضعیت هریک از پوستههای زیست مبنا با
شرایط فعلی شهر تهران ،آنچه مهم است دستیابی به راه
حلی پربازده و زودبازده است .در مورد سه نمای حاضر
میتوان عنوان داشت که نمای جلبک علیرغم قابلیتهای
بسیار مفید چنانکه در جداول آمده است ،به دلیل نوپا و
ناآشنا بودن تکنولوژی ،راه حل کنونی نیست .درخصوص
نماهای آبی نیز ،تنها مسئلۀ کمبود آب در کشور و به تبع
آن در شهر تهران ،بهرهگیری از این گزینه را در شرایط

..............................................................................
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حاضر منتفی میکند.
اگرچه مروری بر مقایسههای صورت گرفته نشان میدهد
که دیوار سبز در همۀ زمینهها گزینۀ اول نمای بهینه
نیست ،اما در تجمیع موارد مذکور و با اشراف نسبت به
قابلیتها و امکانات موجود در کشور ،در شرایط فعلی
گزینۀ مطلوب بوده و بهرهگیری از جدارههای سبز در
فضای شهری تهران میتواند به طور محسوسی موجب
کاهش حضور آالیندهها در هوا در مقیاس خرد شود.
هرچند هزینههای مستقیم نصب ،اجرا و نگهداری این
جدارهها چنانکه ذکر شد ،بسیار باال بوده و در مقایسه
با میزان صرفهجویی در هزینه ناشی از کاهش انرژی
مصرفی در داخل به لحاظ کاهش بارهای سرمایشی و

ماهنامه باغ نظر /25-40 :)65( 15 ،آبان 1397

گرمایشی چندان مقرونبهصرفه به نظر نمیرسند ،اما
با درنظرگرفتن موارد بررسیشده در این پژوهش یعنی
کاهش محسوس آلودگی هوا در خرداقلیمها و کاهش
نسبی دما در فصول و ساعات گرم و بهبود خرداقلیم
اطراف دیوار ،سطوح سبز میتوانند یکی از گزینههای
مؤثر در بهبود کیفیت آبوهوایی در مقیاس خرد در شهر
تهران باشند.
براساس مصوبه کارگروه کاهش آلودگی هوا شهرداری تهران
در خصوص افزایش سرانۀ متوسط فضای سبز ،نمای سبز
میتواند تا حدی جبران نقیصۀ حاضر باشد .نمای سبز
به عنوان یک عنصر پایدار یکی از راهحلهایی است که
موجب کاهش مصرف انرژی ،کاهش هزینههای مصرفی
و ایجاد زیبایی طبیعی ،و بهبود کیفیت آبوهوا میشود.
فنآوری نمای سبز در مسیر پیشرفت بوده و هر روز
پروژههای نوین و متفاوتی در این زمینه توسط طراحان
اجرا میشود .این در حالی است که در کشور ما و به
طور خاص شهر تهران ،هنوز از پتانسیل چنین نماهایی
بهقدر کافی استفاده نشده و به عنوان یک جزء استاندارد
در ساختمانها پذیرفته نیست ،بنابراین الزم است تا
تحقیقات بیشتری برای ارتقای کیفیت معماری در جهت
حفظ و حراست از محیطزیست انجام و از قابلیتهای آن
در ایجاد یک معماری پایدار بهرهبرداری شود.
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