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چکیده
گسترش فیزيکی شهرها فرايندي مستمر است که اغلب سريع بوده و اگر بدون برنامه پیش برود سیستم هاي
شهري را با مشکل روبهرو خواهد کرد .در نقش فضاي سبز و محیط زيست شهري به عنوان يکی از مهمترين عوامل
پايداري و حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی نوين شکی نیست .فضاي سبز را میتوان نوعی از سطوح کاربري
زمین شهري با پوشش گیاهی انسانساخت دانست که واجد بازدهی اجتماعی و اکولوژيکی هستند .اما امروزه به
دلیل ارزش باالي اراضی شهري و منافع مادي باالي آن به میزان کمتر اين زمینها به کاربري فضاي سبز اختصاص
داده میشود .دراين میان بحث توسعه و نیاز به گسترش فضاهاي سبز و تعیین موقعیت آن امري اجتنابناپذير در
آيندهي توسعهي شهرها می باشد .شهر اصفهان به عنوان يکی از شهرهاي مهم و زيباي ايران و محل جذب
گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده است .يکی از علل اصلی اين امر عبور زايندهرود از داخل شهر است که
نقش بهسزايی در طراوت و سرسبزي اين شهر داشته است .در اين پژوهش شهر اصفهان از لحاظ گسترش
محدودهي شهري ،فضاي سبز و همچنین روند افزايش جمعیت و سرانهي فضاي سبز آن طی دو سال  1322و
 1314مورد بررسی قرار گرفته است و در پايان پیشنهاد بهرهگیري از پوششهاي سبز براي بهبود و توسعهي آن
در حال حاضر ارائه شده است.

واژگان كلیدی :فضاي سبز ،اصفهان ،جمعیت ،گسترش شهر ،سرانهي فضاي سبز

 -6مقدمه
محیط زيست انسانی مفهوم جامعی است از مجموع تأثیرات عوامل بیرونی و روابط متقابل آنها که تعادل بیولوژيک را سبب
میشوند .لذا چگونگی روابط انسانها با محیط ،نحوهي برقراري ارتباط و تأثیرپذيري خصوصیات اکوسیستمها در کیفیت احساسی
و روانی انسانها تأثیر مهم و غیرقابل انکاري دارد (خادمالحسینی .)3 :131.،در اين بین يکی از موارد اجتنابناپذير در امر شهرسازي
و توسعهي محیط زيست انسانی ،بحث فضاي سبز و تعیین موقعیت آن در سطح شهر میباشد .ايجاد پارکهاي شهري و فضاهاي
سبز از جمله راهکارهاي کارآمدي می باشد که اخیراً براي مقابله با مشکالت جوامع شهري و مدرن بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
شواهد نشان می دهد که وجود مجموعههاي طبیعی (پاركها ،جنگلها و کمربندهاي سبز) و عناصر آنها (درختان و آب) در حريم
شهرها از جوانب مختلف تأثیر وسیعی را بر کیفیت زندگی شهروندان میگذارند و عالوه بر بازدهی اکولوژيکی مانند تصفیهي هوا،
کاهش آلودگیهاي صوتی،کاهش اثرات باد و پايداري میکرو اقلیم ،واجد بازدهی اجتماعی -روانی نیز میباشند (محمدي.)3 :1399،
استفاده از فضاي سبز فشار و استرس را کم میکند ،تفکر را تعمق میبخشد ،ساکنان شهرها را جوان نگه می دارد و به نوعی احساس
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آرامش و آسايش به آنها میبخشد .قابلیت فضاهاي سبز عمومی به عنوان مُسِکنهاي طبیعی در مناطق شهري که فشار و استرس
به عنوان يکی از جنبههاي عمومی و مهم در آنجا میباشد ،بسیار مفید خواهند بود .چنانچه وجود درختان وابستگی اجتماعی که در
شهرهاي مدرن روز به روز از هم گسسته میشوند را قوت میبخشد و جهت کاهش پرخاشگري و رسیدن به آرامش روحی بسیار
مؤثر میباشند و عاملی جهت صمیمیت میگردند .همچنین میتوان از اين مکانها به عنوان منابع و منافع اقتصادي براي شهروندان
بهره جست (.)2004،Chiesura
چنانچه گفته شد فضاي سبز و نقش آن در سالمت جامعه و زيباسازي محیط شهري بر کسی پوشیده نیست .در حال حاضر
گسترش و توسعهي شهر و شهرنشینی ،رشد فزايندهي جمعیت و مهاجرت به شهرها ،آلودگیهاي زيستمحیطی و بسیاري ديگر از
مشکالت شهري سبب از بین رفتن اين سرمايه ي ارزشمند و حیاتی شده است .بدين جهت باال بردن سطح آگاهیهاي مردم در
مورد فضاي سبز و آشنايی با خواص گیاهان ضروري است که نتیجهي آن مانع از بروز فاجعهي نابودي شهرها بر اثر آلودگی هوا و
محیط زيست میگ ردد .همچنین بحث پايداري محیطی و نیز بهبود محیط زيست شهري امروزه از مهمترين نگرانیهاي کارشناسان
و طراحان شهري است که اين نگرانیها با توجه به پیچیدگیهاي موجود در فضاها و عملکردها در کالنشهرها نمود بیشتري يافته
است .از اين رو تحلیل دادهها و اطالعات در زمینهي گسترش محدودهي شهري و همچنین فضاي سبز کمک شايانی به برنامهريزان
شهري ،طراحی معماري و تصمیم گیري محیط زيستی در شهر که نهايتاً منجر به مديريت صحیح و اصولی بر عرصهي مورد نظر
میشود ،خواهد داشت(.مأمنپوش.)2 :139.،

 -2مبانی نظری
شهر اصفهان از شهرهاي مهم جهانگردي کشور است و به عنوان سرمايه اي ارزشمند و منحصر به فرد با برخورداري از قدمت
تاريخی ،وجود آثار فرهنگی و مذهبی گرانبها در قلمرو ملی و جهانی داراي شرايط ممتاز و از مراکز عمدهي سیاحتی کشور و جهان
شناخته شده است .در گذشته شهر اصفهان به واسطهي وفور درختان و عبور رودخانهي زايندهرود از میان آن داراي هواي مطبوع
در اغلب اوقات سال بود .با گسترش شهر و شهرنشینی و توسعه ي صنايع آالينده در اطراف اين شهر و شهرهاي اقماري مانند
کارخانهي ذوبآهن ،میزان آاليندههاي هوا و آب افزايش يافته به نحوي که بررسیها نشان میدهد که آاليندههاي موجود در هواي
شهر اصفهان همچون منواکسیدکربن ،گرد و غبار و اکسیدهاي گوگرد و همچنین آاليندههاي آبی به مراتب از استانداردهاي موجود
فراتر رفته و بیش از سطوح استاندارد تعیین شده است (خوشاخالق .)2 :13.9 ،گسترش فضاي سبز عالوه بر زيباسازي محیط
زيستی و کاهش آلودگی شهري ،باعث باال رفتن کیفیت محیط زيست طبیعی نیز میشود .از اين رو در اختیار داشتن اطالعات به
روز در مورد فضاي سبز شهري و چگونگی گسترش آن عالوه بر تصمیمگیريهاي منطقی در مورد توسعهي فیزيکی شهرها میتواند
به همگامسازي آن با توسعهي فضاي سبز نیز منجر شود .در اهمیت نقش فضاي سبز در کاهش آلودگی هوا همین بس که طبق
آمار سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان ،با افزايش مساحت فضاي سبز شهر از  .1،119،211مترمربع در سال  12به
 .2،191،242مترمربع در سال  ،14تعداد روزها با هواي سالم افزايش چشمگیري داشته است (ارشديپور و ديگران.)33 :131.،
نمودار شمارهي  1درصد روزهاي سال بر حسب میزان آلودگی طی سالهاي  12تا  14را نشان میدهد:
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نمودار شمارهی ( -)6درصد روزهای سال بر حسب میزان آلودگی طی سالهای  32تا 34
مأخذ :آمارنامهی آب و هوای شهر اصفهان در سال 34

شهر اصفهان از لحاظ جغرافیايی در مرکز ايران با اقلیمی گرم و خشک در ارتفاع  1.12متري از سطح دريا قرار دارد و داراي
شیب  1/42درصد در جهت جنوب به شمال و  2/11درصد در جهت غرب به شرق می باشد .شهر اصفهان از شمال به بیابانهاي
وسیع و خشک با پوشش گیاهی بسیار ضعیف،کارخانهها ،کارگاه ها و پااليشگاه؛ از شرق به کويرها ،شنزارهاي متحرك و مهاجم به
طرف شهر؛ ازجنوب به بیابانهاي زراعتی تبديل شده اراضی کشاورزي حوزه زايندهرود ،کارخانهي ذوبآهن ،مجتمع فوالد مبارکه
و ديگر صنايع محدود میشود (مأمنپوش .). :139.،بر اساس آمار ادارهي کل هواشناسی استان اصفهان حداکثر درجه حرارت در
شهر اصفهان در اخرين سال آماري (سال  31/9 )14درجه سانتیگراد در تیرماه و حداقل دما  -.درجه سانتیگراد در ديماه بوده
است .میزان بارش در اين سال بسیار کم بوده و حدود  91/4میلیمتر بوده است (ارشديپور و ديگران .)2.،22 :131.،به طور کلی
بادهاي اصفهان جهت غربی-شرقی دارند .وزش اين بادها در دو موقع از سال بیشتر است :از نیمهي اول اسفند تا نیمهي اول
ارديبهشت که بادهاي سرد میوزد و ديگري از اوايل شهريور تا اواسط مهر که بادهاي خزانی نسبتاً گرم میوزد.
واژهي فضاي سبز کمتر از نیم قرن است که در فرهنگ و ادبیات شهرسازي جهان ،تعريف شده است .فضاي سبز شامل آن
بخش از مناطق است که داراي گیاهان و يا هر گونه سبزينگی اعم از درختان ،درختچهها ،گلها و چمنها را در بر داشته باشد
(رستمخانی .)1393،تاکنون تحقیقات زيادي در مورد فضاي سبز و تعیین سرانهي آن در کشورهاي جهان و تعیین استانداردهاي
متنوعی بسته به شرايط و خصوصیات فیزيکی ،کارکرد و نقش شهر (صنعتی ،اداري و يا کشاورزي) صورت گرفته است .در اين
پژوهش هم هدف ،بررسی نقشهي گسترش شهر اصفهان ،مساحت و سرانهي فضاي سبز شهر در فاصلهي زمانی  12ساله است.

 -9روش تحقیق
در اين پژوهش با بهرهگیري از اطالعات و نقشههاي تهیه شده توسط شهرداري شهر اصفهان در سال  1314و مقايسه آن با
اطالعات و نقشهي اين شهر در سال  1322به مقايسهي سطح فضاي سبز موجود و سرانهي آن پرداخته شده ،همچنین سطح
گسترش شهر نیز در اين دو سال مورد بررسی قرار گرفته است.
با استفاده از منابع موجود جمعیت شهر اصفهان در دو دوره مورد بررسی استخراج گرديد .سپس نقشهي شهر اصفهان در
سالهاي  1322و  1314مرجع گرديد ،آنگاه با ترکیب اليههاي اطالعاتی ديگر به صورت نقشههاي مفیدي جهت درك بهتر و
درستی از شرايط توسعهي فیزيکی شهر و فضاي سبز آن نمايش داده شد.
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 -4بررسی تطبیقی
در سال ( 1322دورهي پهلوي اول) جمعیت شهر اصفهان بالغ بر  919.2نفر بوده است (جناب .)13.2،بر اساس آمار سرشماري
سال  1314میزان جمعیت مناطق تحت پوشش شهرداري اصفهان  2،2..،9.3نفر ارائه شده است (ارشديپور و ديگران:131.،
 .)24نتايج بررسیهاي آماري در دو سال مورد مطالعه در نمودار شمارهي  2آورده شده است.
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نمودار شماره  :6مقایسه جمعیت شهر اصفهان در دو سال مورد بررسی (مأخذ :نگارنده)

قديمیترين نقشهي موجود و قابل استفاده توسط متخصصین مربوط به سال  1322میباشد .1اين نقشه در محیط  GISوارد
شده و مساحت فضاي سبز آن دوره به وسیلهي توابع مربوطه محاسبه گرديد (مأمنپوش .)2 :1392،در نقشهي شماره  1موقعیت
شهر اصفهان و فضاي سبز آن در سال  1322نشان داده شده است.

نقشهی شمارهی  : 6جانمایی فضای سبز شهر اصفهان در سال ( 6912مأخذ :سایت رسمی شهرداری اصفهان)2

 -1اين نقشه توسط سید رضاخان افسر شهربانی در سال  1322هجري شمسی تهیه شده است.
 -2جانمايی فضاهاي سبز توسط نگارنده صورت گرفته است.
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در آن دوره مساحت فضاي سبز شهر بالغ بر  1،213،222مترمربع بوده است (همان) .با توجه به جمعیت شهر در آن زمان سهم
سرانهي فضاي سبز برابر با  122/.مترمربع برآورد شده است .در آن زمان به واسطهي فراوانی درختان و بخارآب متصاعد از زايندهرود،
هواي شهر لطیف و خصوصاً در فصل بهار لطافت و طراوت آن کامالً محسوس بوده است و همچنین عدم وجود صنايع آالينده و
دخالت کمتر انسان در تخريب محیط زيست باعث داشتن آب و هواي پاك در محدودهي شهر بوده است .همانطور که مشاهده
میشود ،اين سرانه در سال  1322به ازاي هر فرد  122/.متر مربع بوده که اين بیانگر توسعه و گسترش فضاي سبز نسبت به
گسترش محدودهي شهر میباشد .اين سرانه تقريباً  4/.برابر بیشتر از استاندارد جهانی (سازمان ملل متحد بین  22تا  2.مترمربع)
بوده است .گسترش محدود شهر در دامنهي جنوبی زايندهرود و دخالت کمتر انسان در اين قسمت که موجب پابرجا ماندن باغات و
مزارع شده بود ،از داليل باال بودن مساحت فضاي سبز در آن زمان محسوب میشود .نقشهي شمارهي  1موقعیت و سطح فضاي
سبز موجود در سال  1322را نشان میدهد.

وسعت فضاي سبز در سال  1314با توجه مناطق  1.گانهي شهرداري اصفهان بالغ بر  .2،191،242متر مربع بوده که
وسعت محاسبه شده شامل پارك شهري ،پارك محلی ،پارك همسايگی ،قطعات پراکندهي فضاي سبز ،انهار ،جزاير
ترافیکی ،رفیوژ خیابانها ،1کمربندسبز ،پارك جنگلی ،بام -ديوار و بالکن سبز ،اماکن و باغات نیمه دولتی و خصوصی،
آرامستانها ،باغات احیا ،اماکن دولتی و اماکن و باغات خصوصی میباشد .نقشهي شمارهي  2جانمايی و سطح فضاي
سبز در سال  1314را نشان میدهد .طبق برآورد شهرداري اصفهان جمعیت شهر در سال  2،2..،9.3 ،1314نفر بوده
که با توجه به سطح فضاي سبز شهر ،سرانهي فضاي سبز براي هر نفر در اين سال  2./9مترمربع بوده است (ارشديپور
و ديگران.)31 :131.،
چنانچه در نقشه نیز مشخص است مساحت شهر در سال  14نسبت به  1322افزايش زيادي يافته است اما سرعت
گسترش آن متناسب با گسترش فضاي سبز نبوده و همین امر موجب کاهش چشمگیر  .2/.متر مربع سرانهي فضاي
سبز به ازاي هر نفر در بازهي زمانی  12سال شده است .سرانهي فضاي سبز در سال  1322حدود  4/9بیشتر از سرانهي
فضاي سبز امروز میباشد .اين در حالی است که آمار نشان میدهد که سرانه در سال  14نسبت به  .سال اخیر کمترين
میزان را داشته که علت آن را می توان يکسان نبودن سرعت افزايش مساحت فضاي سبز و سرعت افزايش جمعیت شهر
دانست .جدول شمارهي  1سرانهي فضاي سبز شهر اصفهان را در  12سال اخیر نشان میدهد .طبق اين جدول از سال
 92تا  11سرانهي فضاي سبز دائماً در حال افزايش بوده ولی از سال  11تا  14شیب منفی داشته و کاهش يافته است.
جدول شمارهی  :6سرانه كل فضای سبز طی سا لهای  82لغایت  ( 34مترمربع بر نفر)-
(مأخذ :آمارنامهی جمعیت شهر اصفهان در سال )34
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نقشهی شمارهی  : 2جانمایی فضای سبز شهر اصفهان در سال 6934
(مأخذ :آمارنامهی فضای سبز شهر اصفهان در سال )34

30.0
25.0
20.0

15.0
10.0

5.0
0.0
94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

نمودار شمارهی  :2سرانه كل فضای سبز طی سا لهای  82لغایت 34
(مأخذ :نگارنده)
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کاهش سرانهي فضاي سبز شهري نشاندهندهي توسعه و گسترش بیش از حد شهر بوده و توسعهي فضاي سبز در اين زمان
نتوانسته پابهپاي گسترش شهر پیش برود .اين موضوع نشان دهندهي اين است که مسئلهي گسترش فضاي سبز بايد سرعت بیشتري
بگیرد تا بتواند با رشد جمعیت و توسعهي شهر همساز شود و کیفیت زيستی شهر را ارتقاء دهد .بررسیها نشان میدهد مقدار
آلودگی منواکسیدکربن در شهر اصفهان در بعضی از ماههاي سال از مقدار استاندارد تعیین شده تجاوز مینمايد .همچنین مقدار
آلودگیهاي گرد و غبار نیز در بعضی ماههاي سال از حد باالي استاندارد فرارتر رفته است (ارشديپور و ديگران.)131.،
نقشهي شمارهي  3سرانهي فضاي سبز شهر اصفهان را در سال  14به تفکیک مناطق نشان میدهد .طبق اين جدول بیشترين
سرانهي فضاي سبز در مناطق  4و  2بوده است .در منطقهي  4وجود زمینهاي زراعی و باغات از داليل باال بودن سرانه است .گفتنی
است رود زايندهرود از مرز جنوبی مناطق  3 ،1و  4و  1مرز شمالی مناطق  2،.و  13عبور میکند.

نقشهی شمارهی  : 9سرانهی فضای سبز شهر اصفهان در سال  34به تفکیك منطقه
(مأخذ :آمارنامهی فضای سبز شهر اصفهان در سال )34

 -5ارائهی راه حل
با توجه به آلودگیهاي روزافزون شهري و نقش فضاي سبز در کاهش آلودگی زيست محیطی و بهبود کیفیت هوا ،گسترش
فضاي سبز شهري امري ضروري است ،بنابراين بايستی به توسعهي آن در محدودهي حاشیهي شهر ،مجتمعهاي اداري ،مسکونی و
آموزشی پژوهشی توجه خاص مبذول گردد .در گذشته اغلب فضاهاي سبز و باز در لباس مزارع و باغات در کالبد شهر حضور داشتند
اما با گسترش جمعیت و توسعهي اجتنابناپذير شهرنشینی ،توسعهي فضاهاي سبز شهري به شدت محدود و آيندهي شهرها را نیز
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به خظر انداخته است .در حال حاضر يکی از عواملی که مانع ايجاد و گسترش فضاهاي سبز شهري میشود ،ارزش باالي زمین در
شهر است چرا که بهره گیري از اراضی با ساير کاربريهاي انسانی منافع مادي بیشتري را به همراه دارد .با توجه به اين عوامل يکی
از راههاي توسعهي فضاهاي سبز در شهر استفاده از پوششهاي سبز در ساختمانهاست .در واقع پوششهاي سبز ،استفاده از
فضاهاي بالاستفاده و بی روح ساختمانهاي شهري در جهت ايجاد لکههاي سبز میباشد .به همین دلیل امروزه بهکارگیري
پوششهاي سبز در طراحی معماري مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است؛ چنانکه استفاده از آن در بام و نماي ساختمان در اکثر
کشورهاي توسعهيافته رشد چشمگیري داشته که داليل عمدهي آن عالوه بر بحث زيبايیشناسی معمارانه ،پاسخگويی به عواملی
همچون عايق سازي طبیعی ساختمان از چند جهت ،استفاده از فضاي مردهي بام در جهت خلق فضاي دلپذير و سطوح زيبا در
نماي ساختمان ،کمک به کاهش آلودگیهاي جوي و غیره میباشد .همچنین طراحی ساختمان با پوششهاي سبز موجب افزايش
پايداري و مديريت صحیح آب باران میشود .در اين بخش تعريف کوتاهی از پوششهاي سبز ارائه میشود:

-6-5بام سبز
بام سبز با هدف تبديل فضاي مرده پشت بام ها به يک فضاي پويا ساخته می شود .اين بام ها اگر چه جزء فضاهاي خصوصی و
نیمه عمومی به حساب میآين د ،اما در بازدهی اکولوژي شهري و ايجاد کیفیت مطلوب به زندگی شهري نقش موثري دارند.
تاثیرگذاري بام سبز در مقیاس شهر قابل توجه است .تبديل بام ساختمانها به فضاي سبز ،تبادل هوا بین مناطق با تراکم ساختمانی
زياد و فضاهاي آزاد بین آنها را بهبود بخشیده و رطوبت هواي شهر را تعديل میکند .بامهاي سبز علیرغم اينکه در مقیاس شهر
کارکردهايی همانند زيبا و مفرح ساختن منظرهي شهر و رفع آلودگیهاي شهري و کاهش تنشهاي روانی دارند ،در تبادل انرژي و
حرارت از بیرون به درون فضاها نیز بسیار موثر هستند (محمودي و ديگران .)1311،

 -2-5نمای سبز
نماهاي سبز از طريق رويش گیاهان باالرونده و يا گیاهان آبشاري به وجود میآيند .بنابراين نیاز به سازهاي دارند که امکان
نگهداري ،رشد و بقاي اين گیاهان را ايجاد نمايد .نیازها و الزامات اين نماها بر اساس گونههاي گیاهی مورد استفاده متفاوت است
(آزموده و زجاجی.)1312،
در کشور ما ايران ،بهرهگیري از پوششهاي سبز مسأله اي نوپاست و بايد به آن بیشتر پرداخته شود .در حال حاضر بنا بر آمار
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان در شهر از میزان فضاي سبز موجود 21 ،درصد متعلق به مجموعهي شهرداري بوده
و مابقی متع لق به باغات احیاء و اماکن دولتی است .از اين میزان  21درصد متعلق به شهرداري تنها  1/2درصد آن متلق به بام و
ديوار سبز است که درصد کمی است و بايستی به اين موضوع بیشتر پرداخته شود .از آنجا که بامهاي ساختمانها اکثراً مورد
بهرهگیري قرار نمیگیرند و فضايی بیاستفاده باقی میمانند ،بهرهگیري از بام سبز در شهر عالوه بر خلق فضايی دلنشین و مطبوع
کردن هوا موجب افزايش فضاي سبز شهر میشود .استفاده از ديوار سبز در نماي ساختمانها نیز عالوه بر زيبايی بخشیدن به
ساختمان و بهبود منظر شهري تأثیر به سزايی در افزايش فضاهاي سبز و در نتیجه بهبود کیفیت محیط شهري خواهد داشت.

 -1نتیجهگیری
در اين پژوهش شهر اصفهان به لحاظ گسترش محدوده ي شهري و فضاي سبز و همچنین روند افزايش جمعیت و سرانهي
فضاي سبز آن طی دو سال  1322و  1314مورد بررسی قرار گرفت .بررسی نشان داد که از سال  1322تا  1314محدودهي شهر
توسعهي زيادي داشته ،علی الخصوص در دامنهي جنوبی زاينده رود شهر بسیار گسترش يافته و جمعیت نیز رشد زيادي داشته
است .سطح فضاي سبز شهر نیز افزايش يافته اما سرعت افزايش سطح فضاي سبز با سرعت ازدياد جمعیت و گسترش شهر متناسب
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نبوده و همین امر موجب کاهش چشمگیر سرانهي فضاي سبز از  122/.متر مربع بر نفر در سال  1322به  2./9متر مربع بر نفر
در سال  1314شده است.
راه حل پیشنهاد شده براي افزايش سرانه ي فضاي سبز در سطح شهر با توجه به ارزش روزافزون اراضی شهري و اختصاص کمتر
اين اراضی به کاربري فضاي سبز ،بهرهگیري از پوششهاي سبز شامل بام و نماي سبز میباشد .بامهاي ساختمانها اکثراً فضاهايی
بدون استفاده هستند که میتوان با اختصاص دادن آنها به بام سبز عالوه بر خلق فضايی دلنشین و مطبوع کردن هوا موجب افزايش
فضاي سبز شهر و در نتیجه مزاياي بسیار آن شد .از ديوار سبز نیز میتوان در نماي ساختمانها استفاده کرد .ايجاد نماهاي سبز
عالوه بر تأثیر به سزايی که در افزايش فضاهاي سبز و در نتیجه بهبود کیفیت محیط شهري خواهد داشت موجب زيبايی و بهبود
منظر شهري نیز میشود.
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