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 چکیده
 شـده  مواجـه  متعـددي  مشـکالت  بامرورزمان  به زمین، سطح بر سبز فضاهاي ایجاد و طراحی رویکرد

 ،سـاخت  انسـان  محـیط  یکـرة پ يسـبز بـر رو   يفضاها یجادو ا یطراح یکردمشکالت رو ینرفع ا ي. برااست
 محـیط  ینتـر  هـا گسـترده   و بکـار گرفتـه شـد. سـاختمان     یمعرف يسبز عمود يو تحت عنوان فضا یشنهادپ

سـبز   يانـد و فضـاها   سبز قرارگرفتـه  يضاهاف یجادو ا یدر کانون توجه طراح از این رو ؛ساخت هستند انسان
 یواربام و د یژگیو ینتر . مهماند یجاد شدهو ا یسبز طراح یوارها به دو شکل بام سبز و د در ساختمان يعمود
 یعیطب یطمتناسب با شرا یاهانتخاب گ ،سبز یواربام و د یداريعامل در پا ینتر ها است و مهم آن یداريپا ،سبز
 ۀسـهم سـران   یشدر افزا ينقش مؤثر تواند یم يسبز عمود يفضاها ۀشرط توسع ینا یتاست. با رعا یطمح
شـهر   کنـد. کـالن   یجادبلندمدت ا یبازه زمان یکدر  ،شهرها خصوص در کالن به ،شهروندان يسبز برا يفضا
 28 سـطح سـبز   يدارا نفر، 231هزار و  547میلیون و  یک  یتو جمع یلومترمربعک 1268با مساحت  یزن یرازش

 يو در مناطق مختلف شهر یزسبز در آن ناچ يفضا ۀاست و سهم سران مترمربعی 872هزار و  863میلیون و 
 يفضـا  ۀمناطق از سـهم سـران   یراست که نسبت به سا یاز مناطق یکی یرازش يشهر 6 ۀمتفاوت است. منطق

 يفضا ۀو توسع یطراح يابر یبلندمرتبه بستر مناسب يها برخوردار است و با دربرداشتن ساختمان یسبز اندک
اسـت.  یراز انجام شده ش يشهر 6 ۀآباد منطق یگلدشت معال یمطالعه در مجتمع مسکون ینا .دارد يسبز عمود

بـراي اسـتفاده در    یـاه گ ینتر ارجح اند تا بررسی شده سبز یوار،د یطراح در پرکاربرد یاههشت گدر این مطالعه 
 ی،آفتـاب  يو تعداد روزها یخشک ی،دما، بارندگ یارمنظور بر اساس چهار مع ینا يبرا شهر شیراز انتخاب شود.

از  یاهانگ یرموچسب نسبت به سا یاهنشان داد گ یج. نتااستفاده شده است یمراتب سلسله یلتحل ینداز روش فرآ
 شـب  گلیسین، پیچ گیاهان ینهمچن ؛مجتمع برخوردار است ینسبز در ا یوارد یطراح يبرا بیشتري یتارجح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 Edalatlandscaping@gmail.com 
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. گرفتنـد  قـرار  هشـتم  تـا  دوم هـاي  اولویت در الدوله امین پیچ و گلنار زینتی، زرشک عشقه، طالیی، آبشار بو،
 بر تأثیر با آفتابی، روزهاي تعداد و خشکی رطوبت، دما، اقلیمی معیار چهار مطالعه نتایج اساس بر و یطورکل به

 عوامـل  مـؤثرترین  نوري، نیاز و خشکی به مقاومت آبی، نیاز دمایی، نیازازجمله  گیاهان، سرشتی هاي ویژگی
 اسـاس  بر سبز دیوار طراحی براي گیاه انتخاب از این رو هستند؛ محیط یک در گیاهان استقرار بر اکولوژیکی
 ياثرگـذار  یجهدرنت و سبز دیوار پایداري بر مراتبی، سلسله تحلیل فرآیند روش از استفاده با و مذکور معیارهاي

 .دارد مثبت اثر سبز، فضاي سرانۀ سهم یشبرافزا آن
 مراتبی سلسله تحلیل فرآیند معیاره، چند گیري تصمیم سبز، دیوار عمودي، سبز فضاي: کلیدي واژگان
 

 مقدمه. 1
 یـب گونـاگون انسـان تخر   هاي یتاست که براثر فعال یعیمنابع طب ینتر از مهم یکی یاهیگ پوشش
 يهـا  پوشـش  یـب تخر علل ینتر از مهم یکیشهرها،  یژهو به ی،سطح مناطق مسکون یششده است. افزا

 ).2016، 2؛ سیلوا و همکاران2015، 1(برترام و ریدانز بوده است یعیطب یاهیگ
و غالبـاً بـر    ینبـه سـطح زمـ    یکنزد یسطوح افق یا يسطوح عمود يبر رو يسبز عمود فضاهاي

 محـیط  ینتـر  عنوان گسـترده  ها به ساختمان). 2015، 3(سوسروا شوند یم یجادساخت ا انسان محیط یکرةپ
 يهـا  . بـام و جـداره  هسـتند  يسـبز عمـود   يفضا یجادو ا یطراح يبرا مکان ینتر مناسب ،ساخت انسان

 يفضـاها  رو ین). ازا2016، 4(ویژایاراقاوان یاهان هستندکاشت گ يفضاها برا ینتر مناسب یزها ن ساختمان
(برتـرام و   انـد  کـرده  يبنـد  سبز گـروه  یوارهايسبز و د يها دو گروه بام بهها را  در ساختمان يسبز عمود

 ).2015، 5ریدانز
 یـوار بـام و د  یجادو ا یانتخاب مناسب در طراح (همان). هستندسبز  یواربام و د یرکن اصل گیاهان

سـبز   يفضـا  یـداري پا کننـدة  ینتضـم  تواند یم ،انجام شود یعلم یارهايمنوط بر آنکه بر اساس مع ،سبز
 ).2016، 8؛ ونگ و بالدوین2015، 7؛ تسورومیم و ماناگی2013، 6(پرینی و روساسکو باشد يعمود

بـر   گیري یمتصم یسبز، نوع يفضا یطراح يبرا یعلم یارهايبر اساس مع یاهگ ینتر ارجح انتخاب
بـا اسـتفاده از    بنابراین)؛ 1393 توکلی، و زاد شیرویه؛ 1392 مالچفسکی،چندگانه است ( یارهاياساس مع

 يمناسـب بـرا   یاهـان گ یـان از م ی،علمـ  یارهايبر اساس مع توان یم یارهچند مع گیري یمتصم يها روش
 را انتخاب کرد. یاهگ ینتر )، مناسبیو چه افق يسبز (چه عمود يفضاها یجادو ا یطراح

 یشنظور افـزا م به يسبز عمود يفضا یجادا يبرا یبستر مناسب یرازها در شهرستان ش آپارتمان تعدد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bertram and Rehdanz 
2. Silva et all 
3. Susorova 
4. Vijayaraghavan 
5. Bertram and Rehdanz 
6  . Perini and Rosasco 
7  . Tsurumim and Managi 
8  . Wong and Baldwin 
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بـا انتخـاب    يجـار  ۀمطالع رو، یناست. ازا کردهآن فراهم  ۀبهبود سهم سران یجهسبز و درنت يسطح فضا
 يفضا ۀکه سهم سران یرازش يشهر 6 ۀبا مساحت و تعداد طبقات مناسب در منطق یآپارتمان مسکون یک

 يها روش یدارد به بررس یسع ،است یاددر آن ز ینزم یداريخر ینۀمترمربع) و هز 3/4سبز در آن اندك (
 روش بپردازد. ینتر مناسب یريکارگ سبز و به یوارد یطراح يبرا یاهگ ینانتخاب بهتر یعلم

 
 پژوهش انجام ضرورت. 2

 )؛2016(ویژایاراقـاوان،   اسـت  شـده  انجـام  فراوانـی  مطالعات عمودي سبز فضاي موضوع ینۀزم در
سبز  يفضا یجادو ا یطراح يمناسب برا یاهانانتخاب گ یارهايمع یبه مبحث بررس یلکن مطالعات اندک

به  یک یچه ،آمده عمل منابع به یبر اساس بررس یانم ینو از ا )2015برترام و ریدانز، ( اند پرداخته يعمود
جهـت   یاهگ ینانتخاب بهتر يبرا یعلم یارهايبر اساس مع یارهچند مع گیري یمتصم يها استفاده از روش

 اند. سبز نپرداخته یواربام سبز و د یطراح
 یطراح يبر آن است که برا است. این پژوهش فوق یخأل مطالعات عرف يجار یی پژوهشغا هدف

کنـد؛   يبنـد  و دسـته  ییشناسـا را مناسب  یاهانانتخاب گ یعلم يها و روش یارهامع ي،سبز عمود يفضا
 شده، مطالعهسبز در ساختمان  اریود یجادا يرا برا یاهگ ینتر مناسب ها و روش یارهامعاین بر اساس  سپس

 انتخاب کند.
 

 پژوهش يها هیفرض و اهداف. 3
 :ازاند  عبارت مطالعه این علمی اهداف
 سبز؛ دیوار و بام طراحی براي مناسب گیاهان انتخاب معیارهاي شناسایی -
 یارهـاي سبز بـر اسـاس مع   یواربام و د یطراح يمناسب برا یاهانگ ینیگز به يها روش شناسایی -

 .چندگانه
 :از است عبارت مطالعه این کاربردي هدف همچنین
 شده. بررسی ساختمان در سبز دیوار و بام طراحی براي گیاه ینتر مناسب انتخاب -
 :از است عبارت نیز مطالعه این اصلی فرضیۀ

 یکی،اکولـوژ  یارهـاي بـر اسـاس مع   ،سـبز  یواربام و د یطراح يبرا یاهیگ يها انتخاب گونه اگر -
 بود. خواهد پایدار عمودي سبز فضاي آنگاه ،باشد یباشناختیو ز ياقتصاد

 
 پیشین هاي پژوهش بر مروري. 4

در داخل و که  يسبز عمود يفضا ینۀشده درزم مطالعات انجام ینتر از مهم يا پاره بهبخش  ینا در
 .شود یاشاره م انجام شده است، خارج از کشور

 ۀانسان و رابط یسبز در زندگ يسبز و نقش فضا ي) مفهوم و عملکرد فضا1390( ییو عال يمراد
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 یعنـوان روشـ   سـبز بـه   یـوار انتخـاب د  یبه بررسـ  ییها نمونه ۀو با ارائ ی کردندسرا برر یعتانسان با طب
نشان  با مرور منابع متعددها  آن ند.در منابع امروز پرداخت يمناسب از منابع انرژ ةدر جهت استفاد يکاربرد

، يا گلخانـه  ي، کاهش گازهـا ها یندهو آال یدر کاهش آلودگ محیطی یستسبز ازنظر ابعاد ز یوارکه د ندداد
 یـین نقـش تع  یطـی مح یفیـت بهبـود ک  یطورکل و به یصوت یکاهش آلودگ یرامون،پ یطمح يکاهش دما

 قالـب  در که شدند یرفسبز در جهان مع يها از ساختمان ییها مقاله نمونه یندر ا ینهمچن ؛دارد يا کننده
 .است شده آورده )1(جدول 

 
 سبز واریبر مطالعات د يمرور )1( جدول

 پروژه توضیح مکانساخت تاریخ طراح یا معمار پروژه نامردیف

 يباغ عمود 1
 یبرانل ةموز

، »بالنس یکپاتر«
و خالق  شناس یاهگ
در  يعمود يها باغ

 جهان
 فرانسه 1975

را  یخاصـ  یدر کنار هم هارمون یاهانو گ يباغ هنر معمار یندر ا
 :اسـت  یقسـمت  سـه  یسـتمی س يساختمان دارا یناند. ا کرده یجادا
نصـب بـر    تیلکه قاب یستمس ین. ايو فلز ينمد سی، وي یپ یۀال
طـور   معلق بودن در هوا را دارد، قـادر اسـت بـه    یو حت یوارد يرو

 .کند  ینرا تأم یاهانگ یازخودکار خاك و نور موردن

2 
سبز در  یوارد

 يهنر ةموز
فروم یاکسکا

 يد«و » هرزوگ«
، دو معمار »مورون

 یسیسوئ
2001 - 

 یدمادر 2007

بـا   ییهـا  طبقـه  ینو همچنـ  یکیالکتر یستگاهموزه مجهز به ا ینا
انـد. در   شـده  یدهشـده پوشـ   یدهاکس است که با چدنِ یدساختار جد

از  یوجـود دارد کـه بـا انـواع مختلفـ      یـواري قسـمت، د  یـن کنار ا
را خلق کرده اسـت.   یجالب ةشده و منظر یدهپوش یاهیگ يها گونه
معـروف   شناس یاه، گ»بالنس یکپاتر«را همان  یوارد ینا یطراح

 یـوار بر عهده داشته است. تضاد دو رنگ قرمز سقف و رنگ سبز د
ــذاب ــه ج ــوز یتب ــزوده اســت. م ــاکسکا ةآن اف ــروم  ی از  یکــیف

 .رود ین به شمار مموجود در جها يها موزه یدترینپربازد

سبز  یوارد 3
 لندن   يگالر

شـهر  » ترافالگـار  یدانم« یلندن که در ضلع شمال یمل يدر گالر
توجـه   یـا، موجـود در دن  ةزنـد  ياز شاهکارها یکیلندن قرار دارد، 

 يگـالر  یـن را به خود جلـب کـرده اسـت. ا    ها یستاز تور یاريبس
 یبـا ز هاي یاز تابلوها و نقاش یاريبس ي،شاهکار هنر ینعالوه بر ا

کـه   يسـبز  یوار. دگذارد یم یشرا به نما یااز هنرمندان مشهور دن
 .تشده اس یدهپوش یعیطب یاهانقرار دارد از گ يگالر یندر ا

 زسب یوارد 4
 یلوانیاپنس  باغ النگ وود

شـده کـه    یلقطعه پنل تشـک  3590باغ از  ینسبز واقع در ا یوارد
هـا   پنـل  یـن قـرار دارنـد. در هرکـدام از ا    یساختار آهن یکدرون 
هزار  47سبز از  یوارد ینوجود دارد. ا یاهاناز گ یمختلف يها گونه
 یـاري آب يا قطـره  یسـتم را بـا س  یاهـان شده است. گ یلتشک یاهگ
 یـن . اشـود  یها استفاده م رشد آن يبرا یعما يو از کودها کنند یم
، کنـد  یرا جـذب مـ   یدکننـدگان نظر بازد ینکهسبز عالوه بر ا یوارد

و رطوبـت   یژنو اکسـ  شـود  یمـ  یطمحـ  يباعث کاهش سروصدا
 .کند یفراهم م یزرا ن یازموردن

، »ادوارد فرانکوس« برج گل 5
تـا   کنـد  یرا بـه خـود جلـب مـ     ينظر هر عابر یسبرج گل در پار یسپار  معروف یتکتآرش

از  یـواري د یـر . بـرج در ز یستدساختمان با ینا يبه تماشا یقیدقا
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 پروژه توضیح مکانساخت تاریخ طراح یا معمار پروژه نامردیف
 یـک بـه   یهشـب  يشده که ظـاهر  با طراوت پنهان يبامبو یاهانگ

 .را به خود گرفته است یکرپ غول ینپرچ

ساختمان  6
 عمر یمۀب

و » بران يهنر«
 یاگوسانت  »یدوبروبورژا هو«

است که از دوسـتداران   ینساختمان ا ینبارز ا هاي یژگیاز و یکی
ســاختمان  یــنســبز ا یــواراســت. از مشخصــات د زیســت یطمحــ
کاررفته در آن است کـه قـادر    به یاهیپوشش گ يا دوره يبند قاب

 يعمـود  یاهیپوشش گ یناست. ا یدخورش يبه جذب نور و گرما
آن متناسب با فصول سال  یاهانسه هزار مترمربع وسعت دارد و گ

 .کنند یم ییرتغ

7 
سبز  یوارد

واقع در 
 یجنتر

 یتاستر
 لندن  

کـه برگرفتـه از پوشـش     گیرد یطبقه را در برم سه یداخل یوارد ینا
 یـاري آب يشده برا سقف جمع يکه رو یاست و از آب باران یاهیگ
 یجنـت ر یابـان سـبز خ  یـوار . دشـود  یاستفاده م یوارد يرو یاهانگ

 يبـرا  یـد با یـل دل ینبـه همـ   ؛هزار متـر ارتفـاع دارد   72 یتاستر
سـبز شـامل    یـوار ! دیدباال برو یاديز يها کامل آن از پله يتماشا
هـوا   یفیـت بـر ک  فراوانی یراست که تأث یخانگ یاهاناز گ یاريبس

بـه   تـوان  یمـ  یـوار د یـن شـده در ا  اسـتفاده  یاهـان دارند. ازجمله گ
 .است، نام برد ها یسوسن ة) که از خانوادیگندم (برگ یتومکلروف

8 
سبز  یوارد

رستوران 
 یتالیاییا
 يز يز

 لندن  کولن يمار یزيل

 یعــیطب یاهــاناز گ یــواريد يدارا »يز يز یتالیــاییرســتوران ا«
 یـد را بـه مرکـز خر   یعتاز طب يا سبز، قطعه یوارد یناست. وجود ا

 يهــا رســتوران یــترســتوران آورده اســت. شــهرت و محبوب یــنا
اسـت.   یتالیـایی ا ةسـاد  يپخت غـذاها  یلبه دل يز يز اي یرهزنج
بـا   خواهیـد  یرا کـه مـ   ییرستوران هر نـوع غـذا   یندر ا توانید یم
 .یدخالقانه سرو کن یینیتز

يپارك مرکز 9

، معمار »ژال نوول«
و  يفرانسو

» بالنس یکپاتر«
و طراح  شناس یاهگ

 يعمود يها باغ

 یدنیس 

شـده، شـامل    یطراحـ  یدنیسـ  يدر پارك مرکـز که  یديبرج جد
طبقه  33و  16دو برج  يساختمان دارا یناست. ا يعمود يها باغ

 یینیشـده کـه در طبقـات پـا     ادغام یديبرج با مرکز خر یناست. ا
است که متشـکل از هـزاران    یوستاتهل یستمقرار دارد و شامل س

 يبـرا  یاسـت تـا نـور کـاف     یدمتمرکز کردن نور خورشـ  يبرا ینهآ
 ینتـر  بـرج مرتفـع   ینرا فراهم کند. ا يپارك و باغ عمود ۀمحوط

 .رود یبرج منطقه به شمار م

10 
ساختمان 

 -ینگر یثاد
 وندل فدرال

 وایت

و » ینگر یثاد«
 یکاآمر 1975 »یتوندل وا«

بـه شـمار    یکـا آمر يها ساختمان ینتر از مرتفع یکیساختمان  ینا
ـ اسـاختم  یـن ا المللی ین. مساحت دفتر مذاکرات برود یم از  یشن ب

 250سـاختمان   یـن سـبز ا  یـوار هزار مترمربع است. ارتفـاع د  370
هـا   به همراه داربسـت  ها یغهت ینبرآمده دارد. ا یغۀت 7است و  وتف

را در فصـل   یکاف یۀرا در فصل زمستان و سا یاهانگ یازنور موردن
هوشـمند   یسـتم مجهـز بـه س   یـوار د ین. اکنند یتابستان فراهم م

 یبهداشـت  هـاي  یسورکارآمد است و در سـ  يباالبرها یی وروشنا
 .شود یساختمان از آب باران استفاده م ینا
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 ،»يسـبز شـهر   يفضـا  ۀتوسـع  ينو برا يسبز راهکار یوارد«عنوان  با يا ) در مطالعه1390شهال (
 یجـه، نت ینکسب بهتـر  ي. برابررسی کردسبز در شهر تهران را  یوارهايد يمناسب برا یاهیگ يها گونه
از مـوارد   یاريبس. در کردمدنظر توجه  یوارو جهت د یاهنوع گ ینب ۀبه رابط یدسبز با یوارد یجادا منظور به

 ي، داراسـبز  یشـه کننـده، هم  چندساله، خزان ساله، یکمختلف ( يها از گونه یبیترک ةحل استفاد راه ینبهتر
 ینتـر  مناسـب  یتـال، پاپ یـژه و ، بـه سـبز  یشـه هم يهـا  گونـه  یج،دهنده) است. بر اساس نتا وبرگ و گل شاخ
 یاهـان گ يبـرا  ینـه گز ینرو به شمال بهتر یوارهايرو به شمال هستند. د یوارهايد يرونده برا يها گونه
کننده مناسب  خزان یاهانگ یزساختمان ن یهستند. در سمت جنوب یاهاناز گ تري یعوس یفو ط یبوم یعلف

 هستند.
ـ  یبـه بررسـ   يو روش اسناد یل منطقی) با روش تحل1393( یادتیو س يماجد  يراهکارهـا  ۀو ارائ

ـ پرداختنـد. ا  ها مدرسه - در باغ صخصو به ي،شهر يفضاها در سبز يها بام ۀتوسع ن پـژوهش ازلحـاظ   ی
 استفاده ی،مبان یبررس ندیفرآ در یل منطقیروش تحل از ازاین رودارد؛  يکاربرد -یاستیرد سیکت رویماه

نظر بـوده اسـت.   دمـ  ينظر یمبان ۀمطالع يبرا يروش اسناد بستر ز درین یلیتحل -یفیشده و روش توص 
بـا اسـتفاده از    ،نـه یزم یـن در اموجود  یِمطالعات کتابخانه و رجوع به منابع مطالعات، ها داده يابزار گردآور

 یـاي از مزا تـوان  یم یمطالعه نشان داد که در صورت ینا یجنتا .بوده است يو اسناد برداري یشف یکتکن
 و یدارپا ۀکالن توسع يها در قالب برنامه یدوار بود کهآن ام وامیداري و دبه پا وکرد سبز استفاده  يها بام
ـ رفـع نـواقص ا   بـراي نشـان داد کـه    ینمطالعه همچن ینو اجرا شود. ا یگیريپ ،سبز ۀسامان ۀشاخ در ن ی

 اقدامات زیر انجام گیرد: یلاز قب ید اقداماتیبا آن در کشور ۀسامانه و توسع
 ؛زلزلـه  ارتبـاط بـا   در بام سـبز  يدارا يها سازه یبررس ؛ساختمان يازهایاساس ن بر بام سبز ياجرا

بام سبز متناسـب بـا    ياقتصاد سازي ینهبه یچگونگ ؛کاهش مصرف آب منظور به بام سبز ياریت آبیریمد
اهـان  یکاشت بـام سـبز و گ   یطراح ي؛شهر منظر سطح کالن از در سبز يها بام یطراح ؛جامعه یازهاين

 .و ساختمان یممتناسب با اقل
 

 ها روش و مواد. 5
  روش. 1-5

 و توصـیف  بخـش  دو در پژوهش انجام مراحل بنابرایناست؛  یلیتحل -یفیروش پژوهش توص نوع
 .است تحلیل آمده
 ،منابع موجـود  یو بررس يا با استفاده از مطالعات کتابخانه ،پژوهش یفیبخش توص یابخش اول  در

 ینـد بـر روش فرآ  یـد بـا تأک  یارهچند مع گیري یمو تصم يسبز عمود يبر فضا یدسبز با تأک يفضا یممفاه
 .شوند یم یحتشر یمراتب سلسله یلتحل

شـده و بـا اسـتفاده از     ییشناسـا  یعلم یارهايبر اساس مع ،پژوهش یلیبخش تحل یابخش دوم  در
 یـوار د یجـاد و ا یطراح يبرا شده استفاده یاهانگ ینپرکاربردتر یاناز م ی،مراتب سلسله یلتحل یندروش فرآ

 جامعـۀ  ینهمچن شود؛ یسبز انتخاب م یوارد یجادو ا یطراح يبرا یاهگ ینتر ارجح ،پژوهش یطسبز در مح



  ... سبز شهري فضاي افزایش جهت در عمودي سبز فضاي رهیافت از گیري بهره

23 

 .است شیراز شهرستان در سبز فضاي طراحی کارشناسان و متخصصین شامل مطالعه، این  پژوهش
 
 پژوهش طیمح. 2-5

هزار و 547میلیون و  یک برابر یتیو جمع یلومترمربعک 1268معادل  یمساحت يادار یرازشهر ش کالن
 یتمترمربـع اسـت (سـا    872هزار و 863میلیون و 28 شهر برابر ینسبز در ا ياست. سطح فضا نفر 231

 یاربسـ  یرازسبز به سطح شهرستان ش ي). نسبت سطح فضایرازش يسبز شهردار يها و فضا سازمان پارك
 یاز علل اساس یکیاست.  یزناچ یاربس یرازيشهروندان ش يسبز برا يفضا ۀسهم سران یناندك و همچن

آن  یجـاد و ا یطراح يبرا ینو تملک زم یداريخر یادز ینۀهز ،شهر ینسبز در ا يفضا ۀبود سهم سرانکم
 یداريخر زیاد ینۀتنها مشکل هز شهر، نه يعمود يسبز بر ساختارها يفضاها ۀتوسع یطشرا یناست. در ا
 ةشـد  تمـام  هزینۀ بلکه کند، می حل مکفی حد تا را یسبز در سطوح افق يفضا یجادا براي ینو تملک زم

 رو یـن اسـت. ازا  افقـی  سـبز  فضاهاي ایجاد ةشد تمام هزینۀ از کمترمراتب  به عمودي سبز فضاهاي ایجاد
 ،مساحت و تعداد طبقات مناسـب  با) 1(شکل  آباد معالی گلدشت مسکونی مجتمعبا انتخاب  يجار ۀمطالع
 ینـۀ مترمربـع) و هز  3/4سبز در آن انـدك (  يفضا ۀکه سهم سران شیراز 6 شمارة شهري منطقۀ در واقع
 یطراح يبرا یاهگ ینانتخاب بهتر یعلم يها روش یدارد به بررس یسع ،است یاددر آن ز ینزم یداريخر

 روش بپردازد. ینتر مناسب یريکارگ سبز و به یواربام و د

 
 مطالعه ةمحدود )1( شکل
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 پژوهش ۀنمون. 3-5
انـدازة   حـداقل  آمـار،  علـم  مفـاهیم  بـا  مطالعـۀ مـرتبط   یا آماري مطالعۀ در یک آمار علم اساس بر
 از نفـر  30 تعـداد  مطالعـه  ایـن  در از این رو ؛)1389و همکاران،  یان(رضو است 30 برابر نمونه پذیرفتنی

 .شدند لحاظ آماري نمونۀعنوان  به شیراز شهرستان سبز فضاي طراحی کارشناسان
 
 يریگ نمونه روش. 4-5

 .شد عمل تصادفیصورت  به نمونه، افراد انتخاب براي
 يبـرا  ،پـژوهش  یـن ا یفیبخـش توصـ   ابـزار: در  پایایی و روایی و اطالعات گردآوري ابزار توضیح

 يبـرا  ،پـژوهش  یـن ا یلیشد. در بخش تحل استفاده) فیش نوعیساده ( یستل اطالعات از چک يگردآور
 يهـا  از فـرم  ی،مراتبـ  سلسـله  یـل تحل ینداستفاده در فرآ منظور بهکارشناسان  ینظرات کارشناس يگردآور
 .شدجدول) استفاده  ی(نوع یزوج یسۀمقا یسماتر يمحتو ینظرسنج

 
 ها داده لیوتحل هیتجز روش. 5-5

 وتحلیـل  یهتجز ة. نحوکردفهرست  یلبه شرح ذ توان یمراحل انجام پژوهش حاضر را م یطورکل به
 شده است. یحتشر یزاطالعات ن

 سبز دیوار ایجاد و طراحی در شده استفاده گیاهان فهرست تهیۀ. 1-5-5
هـا و   سـازمان پـارك   یت(سا موجود منابع بررسی و اي کتابخانه مطالعات از استفاده با مرحله این در

 یـوار د یجـاد و ا یدر طراح شده استفاده یاهانگ ین) فهرست پرکاربردتر1395 یراز،ش يسبز شهردار يفضا
 ).2(جدول  شد یهته یرازسبز در شهرستان ش

 
 رازیش شهرستان در سبز واریدی طراحي برا پرکاربرد اهانیگ فهرست )2(جدول 

 تصویر علمی نام رایج فارسی نام اصیل فارسی نام ردیف
  2 شکل Campsisradicans اناري پیچ گلنار 1
  3 شکل Matthiolaincana بو شب - 2
  4 شکل Hederacanariensis (داردوست) پیچک عشقه، عشقه 3
  5 شکل Lonicerasp الدوله ینام پیچ - 4
  6 شکلRhoicissusrhomboidea پیچک موچسب، - 5
  7 شکل Berberisthunbergii زینتی زرشک - 6
  8 شکل Wisteria گلیسین پیچ - 7
  9 شکل Kerria japonica طالیی آبشار - 8
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 ایجـاد  و طراحـی  در شده استفاده گیاهان سرشتی هاي ویژگی فهرست تهیۀ. 2-5-5
 سبز دیوار

 محیطـی  در توانـد  مـی  هـا  آن تـأمین  با که زنده موجود هر ذاتی نیازهاي و خصایص از اي مجموعه
  شود می نامیده آن سرشتی هاي ویژگی یابد، نسل بقاء و کند یدمثلتول باشد، داشته نمو و رشد شود، مستقر

ـ  یط،محـ  یـک در  یاهـان مؤثر بر استقرار گ یکیعامل اکولوژ ینتر مهم .)2016، 1(شیک و همکاران  یماقل
 و خشـکی  بارنـدگی،  دمـا،  پـارامتر  چهار اقلیمی پارامترهاي بین در و )2016، 2(بنونوتی و همکاران است
 و خشـکی  به مقاومت آبی، نیاز دمایی، نیاز چون گیاه سرشتی هاي ویژگی بر تأثیر با آفتابی روزهاي تعداد
؛ صـادق و  2015، 3(مانسـو و کاسـترو گـومز    دارند محیط را یک در آن، استقرار در اصلی نقش نوري نیاز

 منـابع موجـود   یو بررسـ  يا مرحله با استفاده از مطالعـات کتابخانـه   یندر ا از این رو)؛ 2015، 4همکاران
 مـذکور  سرشـتی  هـاي  ویژگی فهرست فقط) 2016؛ مانسو و کاسترو گومز، 2015(مانسو و کاسترو گومز، 

 ).3(جدول  شد تهیه اول، مرحلۀ در شده ییشناسا گیاهان از یک هر براي
 

 در سبز وارید یطراح يبرا شده استفاده اهانیگ نیپرکاربردتر یسرشت يها یژگیو )3(جدول 
 رازیش شهرستان

 به مقاومت آبی نیاز دمایی نیاز علمی نامفارسی نامردیف
 نوري نیاز خشکی

 Campsisradicans اناري پیچ 1
 زیاد دماي به

 .دارد نیاز
 خیلی آب به
.دارد نیاز کم

 به مقاومت
 خیلی خشکی
 .است زیاد

 زیاد نور به
 .دارد نیاز

 Matthiolaincana بو شب 2
 دماي به

 تا متوسط
.دارد نیاز زیاد

 تا کم آب به
 نیاز متوسط
 .دارد

 به مقاومت
 خشکی
 تا متوسط

 .است زیاد

 زیاد نور به
 .دارد نیاز

Hederacanariensis پاپیتال 3
 دماي به

 نیاز متوسط
 .دارد

 کم آب به
 .دارد نیاز

 به مقاومت
 زیاد خشکی
 .است

 خیلی نور به
.دارد نیاز زیاد

 پیچ 4
 زیاد دماي به Loniceraspالدوله ینام

 .دارد نیاز
 یلیآب خ به

 یازکم تا کم ن
 دارد.

به  مقاومت
 یادز یخشک
 زیاد یلیتا خ

 .است

آفتاب  به
 یازمندکامل ن
 نور به. است
 خیلی تا زیاد
.دارد نیاز زیاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  . Shaik et al 
2  . Benvenuti et al 
3  . Manso and Castro-Gomes 
4  . Sadegh et al 
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 به مقاومت آبی نیاز دمایی نیاز علمی نامفارسی نامردیف
 نوري نیاز خشکی

Rhoicissusrhomboi موچسب 5
dea 

 کم دماي به
 نیاز متوسط تا

 .دارد
 کم آبیاري به

 .دارد نیاز

 به مقاومت
 خشکی
 تا متوسط

 .است زیاد

 خیلی نور به
.دارد نیاز کم

 زرشک 6
Berberisthunbergii زینتی

 دماي به
 تا متوسط

.دارد نیاز زیاد
 خیلی آب به
.دارد نیاز کم

 به مقاومت
 زیاد خشکی

 زیاد خیلی تا
 .است

 متوسط نور به
 نیاز زیاد تا

 .دارد

 Wisteria گلیسین 7
 دماي به

 نیاز متوسط
 .دارد

 آب به
 نیاز متوسط
 .دارد

 به مقاومت
 خشکی
.است متوسط

 متوسط نور به
 نیاز زیاد تا

 .دارد

 آبشار 8
 کم دماي به Kerria japonica طالیی

 .دارد نیاز
 کم آب به

 .دارد نیاز
 به مقاومت
 زیاد خشکی
 است

 خیلی نور به
.دارد نیاز زیاد

 
گلدشـت   یاسـتقرار مجتمـع مسـکون    یطمحـ  یعـی طب هاي یژگیو ییشناسا. 3-5-5

 آباد یمعال
 یطـورکل  واقـع شـده اسـت. بـه     یرازشـ  يشـهر  6 ۀآبـاد در منطقـ   یگلدشت معال یمسکون مجتمع
نسبتاً معتدل  ییها آب و هوا در زمستان یرازگرم و خشک دارد. شهرستان ش ییآب و هوا یرازشهرستان ش
 30ماه سـال)   ینتر (گرم یرماهدما در ت یانگینگرم و خشک دارد. م ییها هوا و در تابستان یتوأم با بارندگ

 گـراد  یسانتۀ درج 17 ماه یندر فرورد گراد، یسانت ۀدرج 5ال) ماه س ین(سردتر ماه يدر د گراد، یسانت جۀدر
در سال اسـت   متر یلیم 400تا  200 ینب یهناح ینا یبارندگ مقداراست.  گراد یسانت ۀدرج 20و در مهرماه 

 ).یرازش یهواشناس یت(سا
 

 یطراح يبرا یاهگ ینتر مؤثر در انتخاب ارجح یعلم یارهايانواع مع شناسایی. 4-5-5
 سبز یوارد یجادو ا

سـبز بـه سـه گـروه      یوارد یطراح يبرا یاهانانتخاب گ یارهايشده، مع منابع انجام یاساس بررسبر
 معیارهـاي  میـان  ایـن  در. )2015(برتـرام و ریـدانز،    شوند یم یمتقس یباشناختیو ز ياقتصاد یکی،اکولوژ

 هـاي  شـاخص  بـر  مشـتمل  زیباشناختی معیارهاي و عینی هاي شاخص بر مشتمل اقتصادي و اکولوژیکی
 اثـر  سبز، دیوار ایجاد و طراحی پروژة در توانند می اقتصادي معیارهاي). 1392 ی،(مالچفسک هستند ذهنی
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 یکیعامـل اکولـوژ   ینتـر  مهم. )2016، 1؛ دجدجیگ2013(پرینی و رساسکو،  باشند داشته محدودکنندگی
 اقلیمی پارامترهاي بین در و )2016(مانسو و کاستروگومز،  است یماقل یطمح یکدر  یاهمؤثر بر استقرار گ

 نیـاز  چـون  گیاه سرشتی هاي ویژگی بر تأثیر با آفتابی روزهاي تعداد و خشکی بارندگی، دما، پارامتر چهار
 دارنـد  محـیط را  یـک  در آن اسـتقرار  در اصـلی  نقـش  نـوري،  نیاز و خشکی به مقاومت آبی، نیاز دمایی،

 مـذکور  اقلیمـی  پـارامتر  چهار مطالعه این در از این رو ؛)2016، 2؛ الگیزاوي مانسواند2015(کاسترو گومز، 
 .شدند گرفته نظر در گیاهان پرکاربردترین میان از گیاه ترین ارجح انتخاب براي

 
 سبز یوارد یجادو ا یطراح يبرا یاهانگ یتارجح يبند درجه. 5-5-5

سـبز و انتخـاب    یـوار د یجـاد و ا یطراحـ  يبرا یاهانگ یتارجح يبند منظور درجه مطالعه به ینا در
بکـار   یـل مراحـل ذ  یروش طـ  ین. اشود یاستفاده م یمراتب سلسله یلتحل ینداز روش فرآ یاه،گ ینتر ارجح

 ).1393 ی،زاد و توکل یرویهش ؛1392 ی،(مالچفسک شود یگرفته م
 
 مراتب سلسله درخت تعریف) الف

 داده نمـایش  درختـی  نمـودار  از اسـتفاده  بـا  ها آن مابین روابط و گیري تصمیم ارکان مرحله این در
انتخـاب   گیـري  یمتصم ییگفت هدف نها توان یم ،شد یحبا توجه به آنچه تاکنون تشر )2(شکل  شود می

و تعداد  یخشک ی،شامل دما، بارندگ گیري یمتصم یارهايسبز است. مع یوارد یطراح يبرا یاهگ ینتر ارجح
) 1(جدول  شده ییشناسا یاهانگ یناز پرکاربردتر یکشامل هر  گیري یمتصم هاي ینهو گز یآفتاب يروزها
 .هستند
 Expert choice 11.0افـزار   با استفاده از نـرم  گیري یممراتب تصم اساس درخت سلسله ینا بر

  ).3(شکل  شد یمترس
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1   . Djedjig 
2   . Mansoand Elgizawy 
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 گیري تصمیم مراتب سلسله درخت )2(شکل 

 
 مراتب سلسله درخت عددي ارزیابی) ب

 یرویه؛ ش1392 ی،(مالچفسک است مجزا بخش دو بر مشتملمراتب  سلسله درخت عددي ارزیابی فاز
 ).1393 ی،زاد و توکل
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 زوجی مقایسۀ هاي ماتریس تکمیل و ترسیم  
 در تواننـد  مـی  هـا  ماتریس این. است زوجی مقایسۀ هاي ماتریس تکمیل و ترسیم شامل اول بخش

زاد و  یرویهشـ ( ) و1392 ی،(مالچفسـک  شوند تکمیل و ترسیم معیارها سطح در همچنین و ها گزینه سطح
 ).1393 ی،توکل

 ها گزینه سطح در زوجی مقایسۀ هاي ماتریس تکمیل و ترسیم 
 شـیراز  شهرستان سبز فضاي طراحی کارشناسان از نفر 30 نظرات از گیري بهره براي مرحله این در

 .شد داده قرار کارشناسان از یک هر اختیار در و تهیه نظرسنجی هاي فرم) پژوهش ۀ(نمون
قسـمت دوم   کننده، یلقسمت اول شامل مشخصات فرد تکم :ها شامل چهار قسمت هستند فرم این
و  یمراتبـ  سلسـله  یـل تحل ینـد و مختصر فرآ یدمف یحقسمت سوم شامل تشر ،مختصر پروژه یحشامل تشر

 یهیبـد  اسـت.  یزوجـ  یسـۀ مقا هاي یسقسمت چهارم شامل ماتر ی وزوج یسۀمقا یسماتر یلتکم ةنحو
در  یعنـی ؛ شـد  ترسـیم  زوجـی  مقایسۀ ماتریس گیري، یمتصم یارهايقسمت به تعداد مع یناست که در ا

 یسـۀ مقا یسشامل ماتر ی،زوج یسۀمقا یسماتر 4مطالعه،  ینا ینظرسنج يها از فرم یکقسمت آخر هر 
 معیـار  اسـاس بـر   یمتصم هاي ینهگز یزوج یسۀمقا یسدما، ماتر یاربر اساس مع یمتصم هاي ینهگز یزوج

 .شد ترسیم...  و بارندگی
 یـل و تکم یمترسـ  Expert choice 11.0افـزار   در نـرم  هـا  یسماتر ینا یاست که تمام گفتنی

. شـوند  ینشـان داده مـ   یاهبا رنگ قرمز و اعداد معکوس با رنگ سـ  یقیافزار اعداد حق نرم یناند. در ا شده
) چهـارم  یـک ( 4/1عنوان عدد  در محاسبات به ،نشان داده شده است یاهکه با رنگ س 4مثال عدد  عنوان به

 .شود یدر نظر گرفته م
 

 دما اریمعبر اساس  میتصم يها نهیگز یزوج ۀسیمقا نیانگیم سیماتر )4(جدول 
Kerria 

japonica Wisteria Berberis Rhoicissus 
rhomboidea 

Lonicera 
sp 

Hedera 
canariensis 

Matthiola 
incana 

Campsis 
radicans 

 

5.0 3.0 3.0 5.0 1.0 4.0 3.0  Campsis radicans
3.0 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0   Matthiola incana
5.0 1.0 3.0 3.0 4.0    Hedera canariensis
7.0 4.0 5.0 6.0     Lonicera sp

4.0 4.0 4.0      Rhoicissus 
rhomboidea

5.0 4.0       Berberis
2.0        Wisteria
       Incon: 0.09 Kerria japonica
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 یبارندگ اریمعبر اساس  میتصم يها نهیگز یزوج ۀسیمقا نیانگیم سیماتر )5(جدول 
Kerria 

japonica Wisteria Berberis Rhoicissus 
rhomboidea 

Lonicera 
sp 

Hedera 
canariensis 

Matthiola 
incana 

Campsis 
radicans 

 

2.0 4.0 3.0 3.0 2. 3.0 4.0  Campsis radicans
3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0   Matthiola incana
1.0 4.0 4.0 1.0 3.0    Hedera canariensis
2.0 5.0 2.0 3.0     Lonicera sp

1.0 4.0 4.0      Rhoicissus 
rhomboidea

4.0 5.0       Berberis thunbergii
4.0        Wisteria
4.0       Incon: 0.09 Kerria japonica

 
 یخشک اریبر اساس مع میتصم يها نهیگز یزوج ۀسیمقا نیانگیم سیماتر )6(جدول 

Kerria 
japonica Wisteria Berberis Rhoicissus 

rhomboidea 
Lonicera 

sp 
Hedera 

canariensis 
Matthiola 

incana 
Campsis 
radicans 

 

3.0 5.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0  Campsis radicans
4.0 3.0 5.0 1.0 5.0 4.0   Matthiola incana
1.0 3.0 4.0 4.0 4.0    Hedera canariensis
4.0 6.0 1.0 5.0     Lonicera sp

4.0 4.0 5.0      Rhoicissus 
rhomboidea

4.0 5.0       Berberis thunbergii
4.0        Wisteria
       Incon: 0.09 Kerria japonica

 
 يروزها تعداد اریمعبر اساس  میتصم يها نهیگز یزوج ۀسیمقا نیانگیم سیماتر )7(جدول 

 یآفتاب
Kerria 

japonica Wisteria Berberis Rhoicissus 
rhomboidea 

Lonicera 
sp 

Hedera 
canariensis 

Matthiola 
incana 

Campsis 
radicans 

 

5.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 1.0  Campsis radicans
6.0 3.0 6.0 5.0 4.0 5.0   Matthiola incana
5.0 3.0 3.0 6.0 5.0    Hedera canariensis
6.0 5.0 5.0 7.0     Lonicera sp

6.0 5.0 5.0      Rhoicissus 
rhomboidea

4.0 1.0       Berberis thunbergii
5.0        Wisteria
       Incon: 0.09 Kerria japonica

 
 معیارها سطح در زوجی مقایسۀ ماتریس تکمیل و ترسیم 
 عناصر مقدار مابین ارتباط لیبیگ وان جستوس نام به آلمانی شیمیست یک میالدي 1840 سال در
(جین و لینگ،  کرد بیان لیبیگ قانون عنوان تحت و شرح بدین را گیاهان رشد و گیاهان یازموردن غذایی
2015(: 

 گیـاه  بـه  کمتـري  میزان به غذایی عناصر سایر به نسبت که غذایی عنصر ۀواسط به گیاهان رشد« 
 .»شود می محدود برسد،
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 ياز سو یاهانو رشد گ سو یکاز  ییعناصر غذا ینارتباط تنها ماب ینهرچند بر اساس قانون مذکور ا
و استقرار، رشد و  سو یکاز  یکیاز عوامل اکولوژ یکهر  ینارتباط را ماب یندانشمندان ا ،برقرار است یگرد

بر اساس قـانون مـذکور    رو یناند. ازا داده یمتعم یگرد ياز سو یاتاز انواع ح یکو بقاء هر  یدمثلنمو، تول
 یـک بقاء هر  یتو درنها یدمثلمؤثر بر استقرار، رشد و نمو، تول یکیهر عامل اکولوژ یتگفت اهم توان یم

 یاثـر محدودکننـدگ   یـل کمتر باشـد، بـه دل   یعامل مقدارآن عامل است و هرچه  مقداراز انواع، وابسته به 
 ).2016، 2؛ ایلهان و یامان2015، 1(جین و لینگ است یشتريب یتاهم يآن، دارا یشترب

 و اسـت  اقلیم محیط یک در گیاهاستقرار  بر مؤثر اکولوژیکی عامل ینتر شد مهم ذکر کهطور  همان
بـر   یربـا تـأث   یآفتـاب  يو تعـداد روزهـا   یخشـک  ی،چهار پـارامتر دمـا، بارنـدگ    یمیاقل يپارامترها یندر ب
در استقرار  ینقش اصل ينور یازو ن یمقاومت به خشک ی،آب یازن یی،دما یازچون ن یاهگ یسرشت هاي یژگیو

 یطمحـ  یکدر  یاهکه در استقرار گ یتیبر اساس اهم یارهامع يبند رتبه رو یندارند. ازا یط رامح یکآن در 
مـذکور در   یطـی مح یارهـاي مع یتمـام  یريگ مستلزم اندازه گیري یمتحقق هدف تصم يدارند و در راستا

 ؛ اماتصورت جداگانه اس به یاهاناز گ یکهر  يمذکور برا یذات یازهاين مقدار ینفصول مختلف و همچن
از  یسـت؛ ن یرپذ امکان ي،جار ۀحاکم بر مطالع اي ینههز ینو همچن يو ابزار یزمان هاي یتمحدود یلبه دل

 یارهـاي مع یزوجـ  یسـۀ مقا یسفـرض شـد و مـاتر    یکسـان  یارهامع یتمام یتمطالعه اهم یندر ا این رو
 .شد تکمیل و ترسیم) 8مطابق (جدول  گیري، یمتصم ییبر اساس هدف نها گیري یمتصم

 
 يریگ میتصم يارهایمع یزوج ۀسیمقا سیماتر )8(جد ول 

Number of s Drought Rainfall Temprature  
1.0 1.0 1.0  Temprature 
1.0 1.0   Rainfall 
1.0    Drought 
   Incon: 0.00 Number of 

sunny days 
 

 ها وزن محاسبۀ 
 مراتـب،  سلسـله  درخـت  عددي ارزیابی فاز از بخش این در. است ها وزن محاسبۀ شامل دوم بخش

 گیـري  تصـمیم  معیارهاي اهمیت وزن گیري، تصمیم معیارهاي از هریک اساس بر ها گزینه ارجحیت وزن
 نسبت تصمیم هاي گزینه کلی ارجحیت وزن همچنین و گیري تصمیم نهایی هدف به دستیابی راستاي در
 ).1392 ی،(مالچفسک شود می محاسبه معیارها تمامی اساس بر هم به

 تصمیم هاي گزینه نسبی ارجحیت وزن 
ـ 6و  4،5، 3(جـداول   زوجـی  مقایسۀ هاي ماتریس ادغام از پس گـام از بخـش دوم فـاز     ین) در اول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1   . Jin and Ling 
2   . Ilhan and Yaman 
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در  هـا،  دیگـر گزینـه  نسبت به  یمتصم هاي ینهاز گز یکهر  یتمراتب، ارجح درخت سلسله يعدد یابیارز
 .شدمحاسبه  Expert choice 11.0افزار  مدنظر و با استفاده از نرم یارمع

 تصمیم معیارهاي نسبی اهمیت وزن 
و بـا   گیـري  یمتصـم  ییتحقـق هـدف نهـا    ينسبت به هم در راستا یارهااز مع یکهر  یتاهم وزن

 هـاي  گزینه کلی ارجحیت وزن هاي یتمآ یرمحاسبه شد. سا Expert choice 11.0افزار  استفاده از نرم
 مجتمـع  در سـبز  دیـوار  ایجـاد  بـراي  گیـاه  تـرین  ارجح انتخاب و مراتب سلسله يسازگار ۀمحاسب تصمیم،
با  ،از مجتمع يبعد سه يافزار مذکور محاسبه و در آخر نما با استفاده از نرم یزن آباد معالی گلدشت مسکونی

 .شدارائه  3D maxو  Archicad 18.0استفاده از 
 

 گیري یجهنت و بحث. 6
(هـدف   گیـري  تصـمیم  ارکان نخست مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش از استفاده با مطالعه این در
 سـپس  شـدند،  ارائـه  درختـی  نمـودار  قالـب  در و تعیـین  هـا  آن مابین روابط و) ها گزینه و معیارها نهایی،
 کارشناسـان  هـاي  قضـاوت  اسـاس  بـر  و ترسـیم  معیارها و ها گزینه سطح در زوجی مقایسۀ هاي ماتریس
 .شدند محاسبه ناسازگاري هاي نرخ و ارجحیت هاي وزن انتها در و شدند ادغام یتدرنها و تکمیل

 کلـی  ارجحیـت  هـاي  وزن. گرفتنـد  قـرار  آنالیزهـا  پذیرش عدم یا پذیرش مبناي سازگاري هاي نرخ
 مطالعـه  این نتایج رو ین. ازاگرفتند قرار سبز دیوار طراحی براي گیاه ترین ارجح انتخاب مبناي نیز ها گزینه

 .شود می ارائه ذیل شرح به و بخش چهار در
 

 ها نهیگز سطح در یزوج ساتیمقا بر مترتب جینتا. 1-6
 هـر  ارجحیـت  هـاي  وزن هـا،  گزینه سطح در زوجی هاي مقایسه میانگین هاي ماتریس از استفاده با
 ارجحیـت  هـاي  وزن از استفاده با. شد محاسبه معیارها از یک هر اساس بر ها گزینه سایر به نسبت گزینه
 بـدیهی . کـرد  بنـدي  اولویـت  معیار آن اساس بر را ها گزینه توان میمدنظر  معیار اساس بر ها گزینه نسبی
 .دارد بیشتري اولویت در گزینه آن باشد، بیشتر اي گزینه نسبی ارجحیت وزن هرچه است

 

 
 دما اریمعبر اساس  میتصم يها نهیگز ینسب تیارجح يها وزن )3(شکل 
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 یبارندگ اریمعبر اساس  میتصم يها نهیگز ینسب تیارجح يها وزن )4(شکل 

 

 
 یخشک اریبر اساس مع میتصم يها نهیگز ینسب تیارجح يها وزن) 5(شکل 

 

 
 یآفتاب يروزها تعداد اریمعبر اساس  میتصم يها نهیگز ینسب تیارجح يها وزن )6(شکل 

 
 از یـک  هـر  اسـاس  بـر  تصمیم هاي گزینه اولویت است مشخص 6 یال 4اشکال  در کهطور  همان
 است: ذیل شرح به آفتابی روزهاي تعداد و خشکی رطوبت، دما، معیارهاي
سـوم،   اولویت یسینگل یچدوم، پ اولویتاول، موچسب  اولویت ییدما: آبشار طال یاراساس مع بر 
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 پـیچ  و هفـتم  اولویـت  ششـم، گلنـار   اولویـت  ینتـی پنجم، زرشک ز اولویتچهارم، شب بو  اولویتعشقه 
 .است هشتم یتاولو الدوله امین

 یـت اولو یـی ، آبشـار طال مدو یتاولو یسینگل یچاول، پ یتاولو بو شب: رطوبت معیار اساس بر 
ششم و گلنار  یتاولو ییپنجم، زرشک طال یتاولو الدوله ینام یچچهارم، پ یتسوم، عشقه و موچسب اولو

 .است هفتم یتاولو
سـوم،   یتدوم، شب بو اولو یتاول، موچسب اولو یتاولو یسینگل یچ: پخشکی معیار اساس بر 
ـ  یتاولو ینتیپنجم، زرشک ز یتاولو ییچهارم، آبشار طال یتعشقه اولو  یـت اولو الدولـه  ینامـ  یچششم، پ

 .است هشتم یتهفتم و گلنار اولو
ـ  یـت اولو ینتـی اول، زرشـک ز  یتاولو موچسب: آفتابی روزهاي تعداد معیار اساس بر   یچدوم، پ

 یـی ششم، آبشار طال یتاولو پنجم، عشقه یتاولو يانار یچچهارم، پ یتسوم، شب بو اولو یتاولو یسینگل
 .است هشتم یتاولو الدوله ینام یچپ و هفتم یتاولو

 بارنـدگی،  دمـا،  معیارهـاي  از یـک  هـر  اساس بر ها گزینه زوجی مقایسات ناسازگاري نرخ همچنین
 وشـده   انجـام  هاي مقایسه تمامی بنابراین؛ است 1/0 از کمتر و 09/0 برابر بارانی روزهاي تعداد و خشکی
 .هستند پذیرفتنیشده  محاسبه هاي وزن

 
 ارهایمع سطح در یزوج ساتیمقا بر مترتب جینتا. 2-6

 گیـري  تصـمیم  هـدف  تحقـق  راسـتاي  در معیارها تمامی یکسان اهمیت به توجه با مطالعه این در
 نسـبی  وزن و تکمیل گیري تصمیم نهایی هدف اساس بر گیري تصمیم معیارهاي زوجی، مقایسۀ ماتریس
 .شد محاسبه معیار هر اهمیت

 

 
 يریگ میتصم یینها هدف اساس بر ارهایمع ینسب تیاهم يها وزن )7( شکل

 
 هـدف  اسـاس  بر معیارها زوجی مقایسات ناسازگاري نرخ است مشخص) 7(شکل  در کهطور  همان

 پـذیرفتنی شـده   محاسـبه  هاي وزن و مقایسه بنابراین؛ است 1/0 از کمتر و صفر برابر گیري تصمیم نهایی
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 .هستند
 
 میتصم يها نهیگز يبند تیاولو بر مترتب جینتا. 3-6

 معیارهـا،  نسبی اهمیت و ها گزینه نسبی یتحارج هاي وزن از استفاده با ها گزینه کلی ارجحیت وزن
 هـدف  تحقق راستاي در معیارها تمامی اساس بر گزینه هر کلی ارجحیت بیانگر ها وزن این. شد محاسبه
 .شدند بندي اولویت تصمیم هاي گزینه ها وزن این اساس بر بنابراین؛ هستند گیري تصمیم نهایی

 

 
 ها نهیگز یکل تیارجح يها وزن) 8(شکل 

 

 
 ها نهیگز یده تیاولو  )9( شکل

 
 موچسـب  گیاهسبز،  یوارد یجادو ا یدر طراح شده ییشناسا یاهانگ ینپرکاربردتر یانمبنا از م ینبر ا

 شـده  انتخاب آباد معالی گلدشت مسکونی مجتمع در سبز دیوار طراحی براي 215/0 کلی ارجحیت وزن با
 الدولـه  امین پیچ و گلنار زینتی، زرشک عشقه، طالیی، آبشار شب بو، گلیسین، پیچ گیاهان همچنین است؛

 از کمتـر  و 09/0 برابـر  نیزمراتب   سلسله کل ناسازگاري نرخ. گرفتند قرار بعدي هاي اولویت در ترتیب به
 .)7و  6(شکل  است پذیرفتنی گیري تصمیم نتایج بنابراین و است 1/0
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 آباد یمعال گلدشت یمسکون مجتمع يبعد سه ينما ۀارائ ۀجینت. 4-6
در سـبز   یـوار د یطراحـ  يبـرا  یـده برگز یاهآباد به همراه گ یگلدشت معال یمجتمع مسکون يبعد سه نماي

 .استشده   ارائه) 9شکل (

 
 (الف)
 
 

 
 (ب)
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 (ج)

 يبرا زده یبرگ اهیآباد به همراه گ یگلدشت معال یمجتمع مسکون يبعد سه ينما )9(شکل 
 )لیما :بسته ينما -ج ،رو روبه :بسته ينما -ب ،لیما :باز ينما -(الف سبز وارید

 

 شنهادهایپ. 7
 در مناسـب،  گیاه انتخاب علمی معیارهاي از تعدادي تنها حاکم، هاي محدودیت بر بنا مطالعه این در

 طرح این شدن اجرایی صورت در شود می توصیه ،آمده دست به نتایج به توجه با بنابرایناند؛  شده گرفته نظر
در قالـب   یارهـا مع یرسا پژوهش این نتایج به توجه با تکمیلی مطالعات براي و استفاده موچسب گیاه ابتدا
 در نظر گرفته شود. یطرح پژوهش یک

 توان به صورت زیر بیان کرد؛هاي انجام شده در این مطالعه را میگیري و پژوهشنتیجه
 ؛آن است یداريسبز، پا یوارد یرکن طراح ینتر مهم .1
صـورت   مـدنظر بـه   محـیط  در تواننـد  مـی  که است گیاهانی انتخاب به وابسته سبز دیوار پایداري .2
 باشند؛ داشته اکولوژیکی استقرار یگرد عبارت به یا شوند مستقر طبیعی
 سرشـتی  هـاي ویژگـی  بر تأثیر با آفتابی روزهاي تعداد و خشکی رطوبت، دما، اقلیمی معیار چهار .3
 بـر  اکولـوژیکی  عوامـل  مـؤثرترین  نـوري،  نیاز و خشکی به مقاومت آبی، نیاز دمایی، نیازازجمله  گیاهان،
 هستند؛ محیط یک در گیاهان استقرار
 گیـاه  تـرین  ارجح انتخاب مورد در گیري تصمیم براي مناسب روشی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند .4

 .است مذکور چندگانۀ معیارهاي اساس بر سبز دیوار طراحی منظور به
 در مؤثر معیارهاي اساس بر گیاه انتخاب که کرد بندي جمع چنین توان می یطورکل به اساس این بر
 سـرانۀ  سـهم  یشبرافـزا  آن ياثرگـذار  یجهدرنت و سبز دیوار پایداري بر محیط، در آن اکولوژیکی استقرار
 .دارد اثر سبز فضاي
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