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 رونده اهانیگ

به  دنیجهت رس یمرگ و زندگ یتالش برا ،یباالروندگ یژگیو اهانیگ نیدر ا ،کنند یبه سمت باال رشد م یاهانیباالرونده گ اهانیگ

رونده باال اهیگ یباال یبذر است. قسمت ها لیتشک تیگل و در نها د،یجد یبرگ ها دینور الزم به منظور تول افتیدر یبرا یارتفاع کاف

دقت در کاشت و مراقبت مناسب بهبود داد  قیرا از طر یعیطب ندیفرا نیتوان ا یهستند. م بهتر قادر به پراکندن بذر ها جهت زنده ماندن

دارد، چون  تیکاشت باالرونده ها اهم یمختلف بهره مند شد. طراح یبه صورت ها زیشگفت انگ اهانیگ نیو همزمان از گل و شاخساره ا

 بکار برده شوند.  اطیداخل ح یباغچه ها ایکوچک  یمحل ها یتوانند برا یهستند که نم رشدپر  یاز انها به قدر یبرخ

 

 تیبرگساره آنها اهم شتریوجود دارند که ب ییها تهیاما وار کنندیم دیبزرگ تول یباالرونده گل ها اهانیگ گریها و د سیاز کلمات یبرخ

فنس ها، درختان،  یرشد رو یبرا نیهمچن اهانیگ نیوار ها بکار روند. ایپوشاندن د یتوانند برا یو عشقه که م سوسیدارد مانند س

 یسبدها نیشدن مناسب هستند ، بنابرا زانیآو یبرا زیباالرونده ها ن یهستند. برخ یساختمان ها و آلونک ها عال یها و رو قیآالچ

 طیراش یدارا یباالرونده مکان ها اهانیگ یبکار روند. برخ نییشدن به پا زانیآو یبرا وارهاید یتوانند در رو یم ایکرده و  نیرا تزئ زانیآو

 کنند. یم دیتول بایز یها وهیم زین یهستند. برخ نیپوشش زم یمناسب برا یدهند و انتخاب یم حیآفتاب را ترج هیسا

 

 یدار، برگساره براق، و گل ها هیبا ساقه زاو یبه صورت علف یو مرکز یجنوب یکایآمر یباالرونده و بوم اهانیاز گ یکی،  چیپ یاستکان

 یلق مو اب دیسف یبا رنگ ها یارقام یشده و دارا لیبه رنگ سبز و سپس به رنگ بنفش متما لیشکل است که در ابتدا متما یاستکان

پرورش داده  کسالهیدهند و در مناطق معتدل بصورت  یمتر رشد کرده و از اواسط تا اواخر تابستان گل م ۷-۸حدود  اعتا ارتف اهیباشد. گ

 .شود یم

 

 :ازهاین

 آفتاب کشت شود.-هیتواند در محل سا یآن متوسط و م یآب ازیدارد. ن زیبه خاک حاصلخ ازیبه سرماست و ن حساس

 

 :شیافزا

 .ابدی یم شیاست. انواع ابلق با قلمه افزا شیدار کردن قلمه قابل افزا شهیکاشت بذر و ر قیطر از

 

باغ  ای اطیاتاق، ح یبه فضا بایز یتوان جلوه ا یباال رونده هستند که با پرورش آن م اهانیاز گ یسبز دسته ا شهیباال رونده هم اهانیگ

رشد  هانایگ نیباشند. ا یمناسب م اریبالکن بس یرو یعمل کرده و برا لیحا کیهمانند  ییبایرونده عالوه بر ز اهانیگ نی. ادیخود بخش

 دیبا لیدل نیبه همراه داشته باشد. به هم یرشد انبوه مشکالت نیکنند که البته ممکن است ا یدارند و به سرعت رشد م یخوب یطول

 .دیسبز را انتخاب کن شهیباال رونده هم اهیگ نیخود بهتر یمتناسب با فضا

 

ونه با چند نم ییآشنا یبرا د،یکن جادیآپارتمان خود ا ایمتفاوت و منحصر به فرد در باغ  ینما کیرونده  یبه کمک گلها دیخواه یم اگر

 .دیکن یمطلب همراه یسبز ما را تا انتها شهیباال رونده هم اهانیاز گ

 

  lonicera japonicaالدوله  نیام چیپگل یاس یا   -۱

 

 رونده اهیگ نیعتریسر

 یرونده گلدان اهیگ

 Lonicera caprifolium یعلم نام



 

 است ازمندیبه آفتاب کامل ن :یرشد و گل ده یبرا مناسب نور

 و کاشت بذر اهیگ دنیخوابان ،یقلمه زن:ریتکث

 با زهکش مناسب ییایخاک قل:مناسب خاک

 مرطوب باشد شهیهم دیبا اهیخاک گ:اریآب

 

ر باغ الدوله د نیخان ام یبار توسط عل نیآن که اول لیبه دل میشناس یم چیپ اسی ای اسیگل الدوله که اغلب آن را با نام  نیام چیپ

ه و معطر ب بایز یگل ها یو معطر است که دارا چندهیسبز، پ شهیهم یاهیگ اس،یشده است.  ینامگذار نگونهیالدوله کاشته شد، ا نیام

 یاست دارا وانیژاپن و تا ن،یچ یگل رونده که بوم نیباشد. ا یم یکوچک به رنگ قرمز و نارنج ینتیز یها وهیو زرد و م دیرنگ سف

آن  یباشد؛ تمام گونه ها یم L.caprifoliumو  L.periclymenumو  L.japonicaاز جمله  تهیوار ۱۸۰

 رود. یمتر باال م ۳اس است که تا یگونه خزان کننده  L.fragrantissimaبه عنوان مثال  ستند،یسبز ن شهیهم

به هرس کردن ندارد  ازیگل رونده ن نیباشد. ا یآن م یتا مهر ماه، زمان گلده بهشتیگلدار چند ساله است که از ارد اهانیاز گ اسی گل

به موقع، قرار دادن  یمنظم، کود ده یاریتوان هرس کرد. آب یمزاحم و خشک را م یو منظم کردن، شاخه ها ییبایز شیافزا یمگر برا

 شتریته بباشند. الب یسبز م شهیباالرونده هم اهیگ نیا یمراقبت یازهایاز ن میق کیبه  ازیمناسب و نور آفتاب، ن یهوا انیجر ریدر مس اهیگ

وص به خص هیدر سا اهیقرار گرفتن گ رد؛یقرار بگ هیآن ها در سا شهیدهند ر یم حیآفتاب را دوست دارند و ترج-هیسا اسیگل  یگونه ها

 دهد. یرا کاهش م هدر مناطق گرم، حمله آفت شت

 رونده اهیگ نیعتریسر

آن  یمتر ارتفاع دارد و قدرت پوشش ۱۰رونده است که تا  اهیگ نیعتریسر اسی رایز ستیکوچک مناسب ن یدر باغچه ها اهیگ نیا کاشت

 درخت بزرگ هم غلبه کند. کیتواند بر  یاست و م ادیز
با  یمشکل است چون به راحت یرونده آپارتمان اهیآن به عنوان گ یاست که نگهدار یسبز شهیباال رونده هم اهانیالدوله از گ نیام چیپ

 دارد. ازین یادیشود و به مراقبت و توجه ز یاتاق سازگار نم طیمح

با ماسه و  یاستفاده کرد و درون گلدان را از خاک غن زیاز سبد آو ایگلدان آن را کنار پنجره قرار داد  دیدر اتاق با اسیاز  ینگهدار یبرا

 پر کرد. یاهیگ یکودها

 

و داربست عالوه بر آنکه  یچوب نیپرچ وار،ید ق،یدانست که کاشت آن کنار نرده، آالچ یرونده باغچه ا یتوان از انواع گلها یرا م اسی گل

 چیپ اهیرا هم پوشاند. در مجموع گ طیاز مح یرونده آن قسمت یتوان به کمک ساقه ها یشود، م یو جذاب م بایز یمنظره ا جادیباعث ا

 یپرورش م ،یاهیگ لیپرده و حا جادیو ا ینتیز چکین، به عنوان پآ یمعطر کردن فضا، استفاده از خواص درمان یبرا راالدوله  نیام

 دهند.

 

 Passion flower یساعت چیپ -۲

 Passiflora caerulea یعلم نام

و تا اواسط  شودیتابستان ظاهر م لیگل در اوا نیرا نام برد که ا یساعت یهاتوان گل یم یواریرونده د ی: از جمله گل هایشکل ظاهر

 گل دارد. زییپا

 (.دهدیدر نور کم گل نم)و آفتاب کامل ادی: زنور

 گرادیدرجه سانت ۱5و زمستان  زییدرجه و پا ۲4: بهار و تابستان دما

 

 شده فروشنده هیتوص زانی: بهار و تابستان کود محلول در آب هر هفته نصف مهیتغذ



 

 قلمه دن،یبذر، خوابان:ریتکث

 قسمت شن درشت کیدو قسمت خاک سوم و  ت،یاز دو قسمت پ یمخلوط:مناسب خاک

و زمستان زمان  بارکیروز  ۲ یاریتابستان آب .سطح خاک خشک شود کهیدر زمستان در صورت یاریدارد؛ آب ازین یاتریبه آب ز:یاریآب

 بار در هفته ۳تا  ۲در تابستان  ی(/ غبارپاشبارکیروز  ۱۰خاک )هر  یخشک

باال رونده  اهیگ نیپاراگوئه و اروگوئه است. ا ن،یل،آرژانتیبرز یو چند ساله است که بوم ینتیباالرونده، ز یاهیپَنگانو گ ای یساعت چیپ

و  یارغوان ،یآب د،یاست و به رنگ سف یشهد فراوان یگلدار دارا اهیگ نیا یبایدرشت، معطر و ز یدارد، گل ها اجیاحت میسبز به ق شهیهم

 تا دو روز است؛  کیدهد و عمر گل ها  یگرم سال گل م یه هادر ما ینتیگل ز نیباشد. ا یبنفش م

 علت نام گذاری

 نام معروف شده است. نیباشد، بد یبه شماره و عقربه ساعت م هیآن شب یگلبرگ ها، پرچم و مادگ نکهیبه خاطر ا

 

ه کنند. البت یها استفاده م بانینرده ها و سا یسر درب منازل، رو یسبز است که از آن برا شهیباال رونده هم اهانیرونده از گ یساعت گل

که زود به زود آن را هرس کرد و در بهار  یتوان آن را در گلدان قرار داد به شرط یهم هست و م ینوع گل رونده آپارتمان کی یساعت چیپ

 اندازه بزرگتر عوض کرد. کیگلدان را با 

 میوه های قابل خوردن پیچ ساعتی

ارند، که در خود د ییها چکیبلند آن توسط پ یچوب ای یعلف یالرشد است که ساقه ها عیرونده سر اهانیپشن فروت، از گ ای یساعت چیپ

 یها وهیت، مکرکدار اس ایسبز، به شکل صاف  شهیرونده هم اهیگ نیا یروند. ساقه ها یمتر باال م ۹تا  4 نیو ب چندیپ یبه دور درخت م

 یکایآمر انیبوم نیب وهیم نیهستند و محبوب تر شوند و قابل خوردن یم یدر ابتدا سبز رنگ و سپس نارنج زیآن ن رشکل و آبدا یضیب

 باشند. یم یجنوب

 گونه های گل ساعتی

گل  ینیگونه تزئ شتریب رانیدارد. در ا ییدار آن مصرف دارو وهیباشد که گونه م یم وهیم یو دارا ینتیدو گونه ز یدارا یرونده ساعت اهیگ

اال ب اهانیاز گ یوجود دارد. گل ساعت لیو برز یو جنوب یشمال یکایدر مناطق حاره آمر شتریآن ب ییشود و نوع دارو یکاشت م یساعت

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م زین یساز یو بستن ینیریدر صنعت ش یسبز است که عالوه بر صنعت داروساز شهیرونده هم

 اد،یو کار ز یروان یاز نگران یناش یخواب یدارند؛ درمان ب ییدارو تیآن خاص یگرم دارد  و تمام بخش ها یفلور طبع یپاس ایساعت  گل

ه قلب، کنند تیتقو ،یضد افسردگ اد،یاز ترک اعت یناش یخواب یو ب یضد تشنج، کاهش اضطراب، اسپاسم عضالن ،یآرام بخش تیخاص

کننده چشم و پوست، کاهش عالئم آسم، کاهش وزن،  تیسترول خون، تفوگوارش، کم کننده کل ستمیو محرک س نیضد سرطان، مل

 باشند. یگل رونده م نیا یو التهاب، محرک مغز، بازکننده عروق، ضد سرفه از خواص درمان یکاهش آلرژ

 

دارند و در طب  ییدارو تیگل رونده خاص نیا یها و گل وهیبرگ، م رد؛یگ یمورد استفاده قرار م یو پزشک یدر صنعت داروساز اهیگ نیا

فلور از  یو پاس یپ یشود؛ قطره پاس یقرص و قطره استفاده م ،یبه شکل چا یشد. گل ساعت یبه صورت دمکرده مصرف م یسنت

 باشند. یم اهیگ نیا یفرآورده ها

 یهایاسهال و ناراحت جادیقطره آن باعث ا ادینظر پزشک انجام شود چون مصرف ز ریز دیباالرونده با اهیگ نیا یمصرف فرآورده ها البته

 دیکشتن کرم معده مف یاز آن برا یاست و تنها مقدار کم یسم اهیگ نیا شهیشود. در ضمن ر یکما م یو حت یو خواب آلودگ یگوارش

 است.

 

 morning glory لوفرین چکیپ -۳

 Ipomoea tricolor یعلم نام

 ساعت در روز ۸تا  ۶آفتاب حداقل  مینور مستق:مناسب نور



 

 در تابستان دهیرسمهین ایقلمه چوب نرم  ایکاشت بذر در فصل بهار :ریتکث

 باغچه یاز خاک برگ و خاک معمول یبیترک:مناسب خاک

 متوسط، خاک مرطوب باشد.:یاریآب

 یعلق به نواحاست که مت انیچکیچند ساله و از خانواده پ یاهیگ یگلور نگیمورن ایرونده  لوفریسه رنگ، ن لوفرین چ،یپ لوفرین لوفر،ین گل

باشد  یسبز م شهیو هم کسالهی ،یرونده، دائم یگونه ها یدارا اهیگ نیباشد. ا یم یو جنوب یمرکز یکایو آمر کیمکز ژهیبه و یریگرمس

ه ب لیدل نیشوند به هم یرونده صبح باز م اهیگ نیمعطر و خوشبو ا یوجود دارند. گل ها یگوناگون یآن در رنگ ها یپوریش یو گل ها

 .ندیگو یم Morning gloryآن 

 

 یشاخه ها یو بلند ندیگو یبذر به آن هرز مهاجم هم م ادیز دیرونده است که به خاطر تول اهانیگ نیعتریاز سر یکیرونده  چکیپ گل

بالکن، کنار نرده و  بان،یسا ق،یرونده در آالچ اهیگ نیپوشاند. کاشت ا یرسد و به سرعت تمام حصار شما را م یمتر م 4تا  ۲آن به 

 شود. یجالب م یچشم انداز جادیپوش باعث ا نیبه عنوان زم ایداربست 

 

 یاست و تا حد یریمناطق گرمس یدارد اما چون بوم یمعتدل رشد بهتر یسبز است که در آب و هوا شهیباال رونده هم اهانیاز گ  لوفرین

باشد  هیکه عصر سا دیبکار یرا در محل اهیگ نیا ریکند. در مناطق گرمس یهم رشد م ریرا تحمل کند، در مناطق گرمس یتواند خشک یم

 تا بهتر گل بدهد.

 

 یدارند و در صورت مصرف فرد دچار تهوع م ییتوهم زا تیآن خاص یو دانه ها ستین یرونده، خوراک یبرعکس گل ساعت لوفرین چکیپ

 شود.

 یشگیخاک آن به صورت هم نکهیا یمرتب برا یاریندارد، آب ازین یادیاست که به مراقبت ز یسبز مقاوم شهیباالرونده هم هایگ چیپ لوفرین

دن و زرد ش اهیباشد چون باعث کاهش رشد گ سیخ دیبه رشد کامل برسد مناسب است؛ البته خاک گلدان نبا کهیمرطوب باشد تا زمان

تفاده اس یکه از آن به عنوان گل رونده آپارتمان یندارد مگر افراد ازیسبز به هرس ن شهیباال رونده هم اهیگ نی. ادشو یبرگ ها م یجیتدر

 کنند.

 یها هیاپ اه،یگ یساقه ها ینیو باال برود که بهتر است به خاطر ازدحام و سنگ چدیدارد تا به اطراف آن بپ ازین میباال رونده به ق اهیگ نیا

 .دیکود دادن از خاک برگ استفاده کن یگل رونده به جا نیبهتر ا یگلده یبرا .دیرا در خاک فرو ببر میق

که بر سر راهش قرار  یزیکند و اطراف هر چ یاست که با سرعت به سمت باال حرکت م یسبز شهیباال رونده هم اهانیاز گ لوفرین گل

 .دیباز بکار یو در محل دیآن را از گلدان خارج کن دیمتر شد با یسانت ستیارتفاع آن ب یزمان لیدل نیبه هم چدیپ یم ردیگ

 

 Hoya bella یموم چیپ ای ایهو -4

 Hoya bella یعلم نام

 آفتاب میروشن و پر نور اما به دور از نور مستق یمکان:مناسب نور

 قلمه ساقه:ریتکث

 تیقسمت پرال کی+  تیکوال یقسمت روم کی+  یموس + دو قسمت خاک معمول تیدو قسمت پ:مناسب خاک

 خشک باشد. یمتریسانت 5منظم پس از آن که سطح خاک تا حدود عمق  یاریآب:یاریآب

سبز است که اغلب آن باال  شهیگونه هم ۲۰۰ یتعلق دارد و دارا Asclepidaceaeبه خانواده  یشهد موم ای یموم چیپ ای ایهو

 Hoya، (Hoya carnosa) یشمع چیباشد؛ پ یم یمتعدد یگونه ها یسبز است که دارا شهیهم یاهیگ ایرونده است. هو



 

australlis ،Hoya coronaria ،Hoya imperialis ،Hoya Keysii ،Hoya 
multiflora یموم چیو پ (Hoya bellaمعروف تر )باشند. یرونده م اهیگ نیا یگونه ها نی 

 

و  دیشکل سف یستاره ا یگوشت یو سبز رنگ و گل ها یتخم مرغ یبرگ ها زان،یآو یی( شاخه هاایهو اهی)نوع کوتاه قامت گ یموم چیپ

 اه،یسبز است که سن گ شهیباال رونده هم اهانیدارد و از گ یاست که در بافت خود آب نگه م  یگوشت اهانیاز انواع گ ایمعطر دارد. هو

 گذار هستند. ریآن تاث یکند در گلده یم افتیکه در یو نور یمحل نگهدار

 یدارد و اگر م یعیرشد سر اهیگ نیدارد. ا ازیدرصد ن ۷۰ یو رطوبت هوا ییایخاک قل اد،یز یسبز به گرما شهیباال رونده هم اهیگ نیا

 میق به کمک دیتوان یم اهیگ یبه ساقه ها یشکل ده ی. برادیسر ساقه ها را هرس کن دیتوان یداشته باشد م یحالت بوته ا اهیگ دیخواه

 .دیقرار ده زانیگل را در سبد آو ای دیدر آور رهیدا میرا به شکل ن اهیگ یساقه ها ،یمیس یها

 

 شیب یموم چیرود. گل رونده پ یاما به خواب فرو نم ابدی یاست که در زمستان رشد آن کاهش م یسبز شهیرونده هم اهیگ یشمع چیپ

از نور  دیتوان یم یابر یدارد؛ در روزها ازین یگلده یبرا میساعت نور مستق 4کند و حداقل به  یرا تحمل م مینور مستق یشمع چیاز پ

 دیاردور نگه د یدر فصل زمستان آن را از شوفاژ و بخار دیکن یم یباالرونده را در آپارتمان نگهدار اهیگ نی. اگر ادیاستفاده کن یمصنوع

 شود. یمنابع باعث خشک شدن برگ ها م نیچون حرارت ا

 

 Begonia Rexرکس  ایبگون -5

 Begonia rex یعلم نام

 آفتاب مینور مستق:مناسب نور

 قلمه برگ:ریتکث

 یاز تورب، خاک برگ نرم و ماسه به نسبت مساو یمخلوط:مناسب خاک

ا برگ ه یاریدو بار، در هنگام آب یو در تابستان هفته ا کباری یبا آب سبک بدون امالح انجام شود، در زمستان هفته ا یاریآب:یاریآب

 .دیمرطوب نگه دار شهینشوند وتنها سطح خاک را هم سیخ

گونه  ۹۰۰ یدارا ایاست، بگون ایمالیآن ه یاصل ستگاهیباشد و ز یم Begoniaceaeاز خانواده  یبرگ ایبگون ایرکس  ایبگون

 یبه خاطر برگ و گل هامتر است که آن را  ۳تا به طول  متریسبز و خزان کننده به طول چند سانت شهیباال رونده هم اهانیمختلف از گ

 قرا دارند. اهیگ کی ینرو ماده آن رو یگل ها یعنیاست  هیبه صورت تک پا بایز اهیگ نیدهند. ا یپرورش م شیبایز

 ومزیآن ها را به سه دسته غده دار، ر لیدل نیباشد به هم یم یتمام آن ها کار دشوار ییاست که شناسا یبه حد ایبگون یگونه ها تنوع

ز به سب شهیهم اهانیآن جزء گ یگونه ها هیتنها گونه غده دار خزان دارد و بق ایانواع بگون نیکنند. از ب یم میتقس یبریف شهیدار و ر

 یم ایگونچند مورد از انواع ب یو ببر مالسیهل ای یهلند ای، بگون یواکس ایعروس  ای، بگون یتکمه ا ایرکس، بگون ی ای. بگونندیآ یشمار م

 باشند.

 

رکس  ایگونب ،یرکس موکت ایبگون ،یرکس پنجه ا ایانواع مختلف بگون یسبز است که دارا شهیباال رونده هم اهانیاز گ یکیرکس  ایبگون

و  دهیبه شکل قلب و چروک یگلدان اهیگ نیا یدارد. برگ ها یشهرت فراوان شیباشد و به خاطر برگ ها یم یرکس برگ ایو بگون یمخمل

 هم وجود دارد. یارغوان ایهمچون قرمز، کرم  یگرید یرنگ است؛ البته سطح برگ به رنگ ها ینقره ا یها لبهبا  رهیبه رنگ سبز ت

 



 

 اهیگ نیکنند. ا یاستفاده م زانیاز سبد آو یآن به عنوان گل آپارتمان ینگهدار یباشد و برا یم یمتعدد یها تهیوار یدارا یبرگ ایبگون

و تنوع در  طیدر همه شرا ریامکان تکث ،یدارد و سهولت در نگهدار بایز یو خوشرنگ جلوه ا یمخمل یبه خاطر برگ ها یرونده آپارتمان

 سبز شده است. شهیباال رونده هم اهیگ نیبه ا یادیتوجه افراد ز ببرنگ برگ ها س

 

ه روند اهیو گ یگل کاغذ تال،یرونده پاپ اهیباشند؛ گل رونده پتوس، گ یسبز م شهیباال رونده هم اهانیمورد از گ 5نامبرده تنها  اهانیگ

گلدار و  یآپارتمان اهانیخانه، گ یهوا هیتصف یبرا اهانیگ نیکم نور، بهتر یآپارتمان یدر مطالب گل ها بیکه به ترت نیبنجام یآپارتمان

 باشند. یسبز م شهیباال رونده هم اهانیجزء گ زین میآن ها پرداخت یآفتاب دوست به بررس اهانیانواع گ یکدام، معرف ره یژگی

 پایگاه تخصصی آموزش کشاورزی و فروشگاه آنالین کشاورزی بذر ، کود ،سم و ابزار آالت باغبانی. کشتزار

 

  اهیزمان مناسب کاشت گل و گ

 بکارید!! می خواهید هر زمان

که درختان در اسفند در خواب هستند و بعداز چند رو از  است نیا لشیدر اسفند ماه کاشت دل دیرا با اهیدرخت و گاحتمال شنیدید که 

که  ستیاهانیدرختان و گ یبرا نیاست اما ا زمانهمان  ییزمان جابجا نیو بهترکنند  یشروع به رشد م اهیو گ شوند یم داریخواب ب

 .دیانتقال بد گرید یبه جا ییو از جا دیاریدر ب نیرا از زم یاهیگ میخواهیم نکهیا ایلخت هستند و  شهیر

 

 دیدارد که با یطیاقدام به کاشت نمود اما شرا توانیندارد و هر موقع از سال م یزمان تیمحدود یاهیکه کاشت هر نوع گل و گ میبگ دیبا

 .ندینب بیفصول سال آس هیدر بق اهیفراهم شود تا گ

 

 زده باشد. شهیخوب ر کیپالست سهیک ایدرون گلدان  نکهیا یعنیپر باشد  شهیر دیبا اهیگ نکهیا -۱

 دیدارد شا یبستگ اهیشود)البته به نوع گ یاریمرتبه آب کی یروز بایو تقر دیبالفاصله به آن آب بد دیبا دیرا در تابستان بکار یاهیاگر گ -۲

 دارند( یاریبه آب ازیدو مرتبه در تابستان ن یکه روز هستندهم  یاهانیمرتبه و گ کیدو روز 

 

و درون چاله  آوریدرا از گلدان در  اهیگ سپسو  کرده را پر از آب ابتدا گودال کنده شده  است که  نیحالت در فصل گرم سال ا نیبهتر

 .دیزیو بعد خاک بر دیارگذب

 شود. یاریپر باشد و مرتب آب شهیر نکهیدر تابستان هم کاشت به شرط ا یحت توانیرا م یاهیهر گل و گ پس

 

 سبز  وارید

سبز  واری. دشودیگفته م زین یباغ عمود ایزنده  واریکه به آن د باشدیم اهیشده از گ دهیپوش یواری( دgreen wallسبز ) وارید

 .باشندیم کپارچهیآب  لیتحو ستمیس کی یآنها دارا شتریاست، و ب هیرالیز ایرشد مانند خاک و  طیمح کیمتشکل از 

 

ه ب توانندیم طیبر شرا یسبز مبتن یهاواری. دآوردیساختمان به وجود م یحفظ درجه حرارت داخل یبرا قیعا کیوال  نیگر یطورکل به

 مختلف وجود داشته باشند. یهاموجود، و در انواع و اندازه واریمتصل به د ایبطور مستقل و  ،یخارج ای یصورت داخل

 

 د گرفت:قرار خواهن یمقاله مورد بررس نیدر ا ریز یسرفصل ها یصورت کل به

 

 سبز وارید ی خچهیتار

را  ”اهانیگ یباربر یمعمار ستمیس”  ۱۹۳۸در سال  ،ینویلیمنظر در دانشگاه ا یاستاد معمار ت،یهارت وا یبار استنل نینخست یبرا

 نکرد. یشرفتیخلوت او پ اطیآن فراتر از ح هیاول یاختراع نمود، گرچه نمونه ها



 

در سال  سیرا تریو مهندس پ لبرینسیفا فیبا معمار ادر ،یریگرمس یجنگل ها ینیرزمیز یشناس اهیبالن، متخصص گ کیاز او پاتر پس

 کردند. یساز ادهیپ سیدر پار تیرا با موفق یسبز بزرگ داخل وارید نیاول ۱۹۸۶

سبز  یوارهایرا ساختند. از آن پس د یبران یموزه کوا یدر ساختمان ادار یسبز خارج وارینوول د نی، او به همراه معمار ج۲۰۰5سال  در

به بعد و  ۲۰۰۹از سال  %۸۰شده اند،  ستیل greenroof.comکه توسط  یوال بزرگ نیگر ۶۱. از افتندی یادیز اریبس تیمحبوب

 جادیمانند فرودگاه ها ا یعموم یتوسط مؤسسات و مکان ها نیسبز نماد یوارهایاز د یاریشده اند. بس اختهبه بعد س ۲۰۰۷از سال  ۹۳%

 گشته است. جیرا اریشده و امروزه ساخت آنها بس

ناندو رومرو فر یکیلوس کابوس واقع شده است، توسط معمار مکز یالملل نیب ونیسبز که در مرکز کنوانس وارید نی، بزرگتر۲۰۱5سال  در

 .دهدیمتر مربع را پوشش م ۲۷۰۰شده و  یطراح

 

 سبز وارید انواع

ها را بنا بر نوع پوشش رشد بکار رفته آن توانیاند و مکه نگهدارنده ماده رشد هستند ساخته شده یامانهیوال ها غالباً از قطعات پ نیگر

 .یشکل و پوشش ساختار ریکرد: پوشش نرم، پوشش حص یبندطبقه

 

 نرم پوشش

. الزم است شوندینصب م وارید یکه سپس بر رو دارندیمانند قفسه نگه م یمکان ای فیخاک خود را در ک یهاها بستهنوع از پوشش نیا

 شود. ضیتعو یداخل یهادو بار در سال در مکان یبیو بطور تقر یخارج یهادر سال در مکان کباریحداقل  هاستمینوع س نیپوشش ا

اک خ یهاستمی. سستندیمناسب ن باشند،یم یادیآمد زورفت یکه دارا یمناطق نیو همچن زیمناطق زلزله خ یخاک نرم برا یهاستمیس

و  گریصل دفصل تا ف کیکه کاشت مجدد از  ییمناسب هستند، جا اریبس یباغبان خانگ یبرا یکیزیپوشش ف شیفرسا ستمینرم بدون س

سبز  ارویمربوط به د یتمام کاربردها یبرا یکیزیپوشش ف شیفرسا یهاستمیخاک نرم با س یهاستمیس مااست. ا ازیسال به سال ن ای

 مناسب هستند.

 

 یریحص پوشش

چندگانه،  یها هیدر ال ینازک هستند حت اریها بس ستمیس نی. اشوندیم لیتشک ینمد یرهایحص ای یافیال بریاز ف یریحص یهاستمیس

 بالغ نخواهند بود. اهانیلرزان در گ یها شهیر ستمیاز س یبانیاز سه تا پنج سال قادر به پشت شیخاطر ب نیو به هم

ن با جا کردن آو جابه واریاز د رونیب ریزمان با برش حص یدر ط ستمیکردن قطعات بزرگ س نیگزیها جا ستمیگونه از س نیاصالح ا روش

 اهانیاز گ یاریاست و غالبًا در روند اصالح، بس وارید یبر رو هیهمسا اهانیگ شهیر یروند مطابق با ساختارها نیاست. ا دیجد ریحص

 .بردیم نیرا از ب یجانب

 یکوچک با رشد کم م اهانیگ یهستند که دارا یمناطق یساختمان دارند و مناسب برا یکاربرد را در قسمت داخل نیبهتر هاستمیس نیا

که  دی. توجه داشته باشزدیفرو ر ستمیتکه تکه شده و س ریشود ممکن است حص ادیز اهانیکه با گذر زمان وزن گ یدرصورت رایباشند ز

 ازیداوم نم یاریبه آب اهیگ یهاشهیدر برابر ر یداشتن آب و فراهم کردن حائلدر نگه ییبودن و عدم توانا کیبار لیبه دل یریحص ستمیس

 دارد.

 

ارتفاع  که دیبه خاطر داشته باش جهیبروند در نت نیاز ب نیسنگ یو باد ها دیشد یبخاطر باران ها یها به راحت ستمیس نیاست ا ممکن

 فوت نباشد. ۸از  شتریآنها ب

 

 یساختار پوشش

ها، در اندازه توانندیو م باشندیدر خود دارا م نیشیپ ستمیها را از هر دو سمشخصه نیهستند که بهتر یقطعات یساختار یهاپوشش

که  یاهیو با توجه به گ مانندیسال مقاوم م ۱5تا  ۱۰ یاست که برا نیها اپوشش نیا تیشوند. مز دیمختلف تول یهاها و ضخامتشکل



 

حفظ و  یرا داشته باشند و برا اهیمناسب گ ECو  pH توانندیکم کرد، م ایآب را باال برد  تیظرف توانیم شودیم ابانتخ وارید یبرا

 کنترل شوند. یبه راحت هاییجابجا

 یحنوا یانتخاب برا نیها بهترپوشش نیا نیهستند. همچن یو خارج یداخل یزنده در کاربردها وارید یانتخاب برا نیها بهترپوشش نیا

 یهاطیکه در مح ییباال اریمدت و کاربرد بس یدوام طوالن لیبه دل ی. پوشش ساختارباشندیارتفاعات م ایو  زیزلزله خ اد،یز یبا بادها

 ها کمتر است.حفظ آن نهیها باال و هزنصب آن نهیگفت که هز توانیدارد. در رابطه با نصب م تیها ارجحپوشش گرید رمختلف دارد ب

 

 سبز وارید یها تیمز

 

واع با ان عتیشود که طب یدر جنگل، مشاهده م یرو ادهیپ ایپارک  کیقدم زدن در  ،یشناس اهیاز باغ گ دی: هنگام بازدیشناس ییبایز

امکان  اهانیصدها گونه از گ بیتنوع و ترک نیمختلف ظاهر شده است. با استفاده از ا یاز رنگ ها، بافت ها، الگوها و اندازه ها یمختلف

 !مینیرا به عنوان بوم بب مانیوارهایرا به عنوان رنگ و د اهانیکه گ می. ما دوست داردیآیبه وجود م ههنر زند جادیا

 یزیبه برنامه ر ازیخواهد بود و ن دهیچیبس پ یبخش باشد، کارساده لذت یانیسبز که متنوع، چشم نواز، جذاب و به ب وارید کی یطراح

 دارد. ادیز تیو خالق یطراح یبرا یچشم قو اهان،یشمار گ یب یاز گونه ها قیعم یدانش ک،یاستراتژ

 

 یهوا ی. ما به طور دائم با آلودگگذرانندیم یداخل یهاطیدر محوقت خود را  %۹۰داخل ساختمان: به طور متوسط افراد  یهوا تیفیک

 .شوندیآن م یزیرا از هوا جذب کرده و باعث تم هاندهیآال اهانیگ یاست که همه  نی. خبر خوب امیشویداخل ساختمان بمباران م

از  شیب یتواند حاو یسبز م واری. دابدییم شیامر افزا نیا یاضاف اهیبرد و با هر گ یم نیسموم را از ب نیاز ا یتنها بخش یگلدان اهیگ کی

 کند. جادیا یاز انرژ یغن یژنیکرده و اکس لتریباشد که هر کدام از آنها هوا را ف اهیهزاران گ

 

بردن  نیاز ب یبستر برا کیو به عنوان  کند،یحرکات هوا را کند م کند،یوال هوا را خنک م نیگر یاهی: پوشش گیاجتماع سالمت

غرور و افتخار، سطح اعتماد و مشارکت  شیاز جوامع سبز باعث افزا یزنده به عنوان بخش یوارهای. دکندیعمل م ییزداو سم یآلودگ

 شود. یم یمدن

 .دیو زباله را کمتر خواهند د یجوامع، خشونت، تجاوز، خرابکار نیا

 

 شود یم طیمح یسبز منجر به کاهش سر و صدا واریاز د استفاده

 

 ،یاز فرودگاه ها، کارخانجات صنعت یناش یسبز باعث کاهش سر و صدا یوارهایهستند. د یصوت قیو خاک عا اهانیسر و صدا: گ کاهش

کاهش سر و صدا در امتداد جاده ها و بزرگراه ها  یدر سراسر جهان برا اهانی. گشوندیمجاور م یبه نفع ساختمان ها کیقطارها و تراف

 اند. فتهمورد استفاده قرار گر

 

 دتوانیدر محل کار م عتیبه طب ی. دسترسشوندیکارکنان م یحضور و نگهدار ،ییکارا شیزنده باعث افزا یوارهای: دیور بهره شیافزا

 شود. فیاوظ یو تمرکز بر رو یذهن یچشم، کاهش خستگ یرفتن خستگ نیسبب از ب

 را به همراه خواهد داشت. یبهره ور شیکمتر بوده و افزا یاماکن نیکارکنان در چن یو استرس روان تیشکا بت،یغ نیهمچن

 

 کنند و طول دوره یاستفاده م یکمتر یکنند، از داروها یارتباط برقرار م اهانیبا گ یکیزیکه به طور ف یمارانی: بیشفادهندگ قدرت

 .ابدییدرمان آنها کاهش م

 



 

به نام  یا هیگرم فصل تابستان با رو یباعث خنک شدن هوا در ماه ها یو خارج یسبز داخل یوارهای: دیدر مصرف انرژ ییجو صرفه

 .دابیساختمان کاهش  شیگرما یبرا یانرژ یها نهیهز شودیها باعث م واریبودن د قیعا زی. در فصل زمستان نباشندیتعرق، م ریتبخ

 

 ییبسزا ریانسان تأث تیادراک، احساسات و خالق ،یبر خلق و خو اهانیحال خوب اشاره کرد، گ جادیبه ا توانیسبز م وارید یایمزا گرید از

 باشندیم ییآب و هوا یچرا که ساختمان ها در معرض المان ها شود،یساختمان م یباعث حفاظت از سازه ها نیوال همچن نیدارند. گر

 ساختمان ممکن است شروع به خراب شدن کنند. کیمواد ارگان یو در طول زمان برخ

 

 .کنندیپروانه ها، حشرات و پرندگان کمک م ستیبه ز نیو همچن دهندیسالم را ارتقا م یها طیمح یعمود یها باغ

 

 سبز وارید یمناسب برا اهانیگ

 

خاب گل و . انتدیریآن به کار گ شتریهرچه ب ییبایتمام تالشتان را به منظور ز دیبا د،یخود بساز یزنده برا وارید کی دیخواهیکه م یزمان

 نیگونه از بهتر نیچند یبه معرف میقصد دار نجای. در اکندیم فایامر ا نیا یجهینقش را در نت نیسبز مهمتر وارید یمناسب برا اهیگ

 :میبپرداز اه نهیگز

 

داخل و هم خارج از ساختمان به کار  طیآن را هم در مح توانیچراکه م باشدیم یباغ عمود یگونه ها برا نیاز بهتر یکی: نانتوسیاسک

گرم و مرطوب به همراه خاک مرطوب و نور کامل  یها طیشامل مح دهدیدر آن شکوفه م اهیگ نیکه ا یطیشرا نیبرد. اگرچه مطلوب تر

 یبه واسطه  اهیگ نیاز خود نشان دهد. ا یعملکرد خوب تواندیمکم نور هم  یخشک و حت یها طیو مح طیدر شرا اهیگ نیاست اما ا

 .رسدیبه نظر م بایز اریرنگ سبز براق هستند، بس یکه دارا ییهاقرمز هستند و برگ یهاگل یکه دارا یجوانه ها

 نی. بنابرادهدیاز خود نشان م یمرطوب عملکرد بهتر یها طیندارد و در مح ازین یبه مراقبت چندان اهیگ نی: ایریبرگ شمش سرخس

 دارند، باشد. یمرطوب طیکار شده در خارج از ساختمان که مح یطرح ها یبرا یانتخاب عال کی تواندیم

 سازد. یاست که دما را کنترل کرده و معتدل م نیخوب آن ا یژگیباغ ها مناسب است و و یبرا اهیگ نیا

آن  هیدر دسترس عموم قرار دارد و ته یبه راحت ایشماست. اقاق وارید یبر رو یخال یپر کردن فاصله ها اه،یگ نیکاربرد ا نی: مهمترایاقاق

 .باشدیآسان م

ت و به آسان اس اریگونه بس نیا ییجاشماست. جابه یانتخاب برا نیبهتر اهیگ نیدارد، ا یکمتر یشما به نور دسترس واری: اگر دپوتوس

 .باشدیم ونیدکوراس یبرا یانتخاب خوب لیدل نیهم

، رنگ برگ آن یاصل لیمشاهده شده است. دل اریسبز بس واریبه کار رفته در د اهانیگ ستیخود، در ل تیمحبوب لیبه دل اهیگ نی: انایدراس

 .دیداشته باش اهیگ نیخود با وجود ا واریرا در د دیزرد، قرمز، کرم و سف یانتظار رنگ ها دیتوانیاست. شما م اهیگ نیا یها

 یبرا یانتخاب خوب اهیگ نی. اباشدیکوچک م یمناسب باغ ها شتریو ب شودیشناخته م زین” گل چسب“با عنوان  اهیگ نیکارنوزا: ا ایهو

 رشد کند. کنندیم نییتع شیجهت مشخص که برا کیدر  تواندیم نیسبز خارج ساختمان است و همچن یوارهاید

. گل شودیاستفاده م یعروس یسالن ها ونیدکوراس یبرا شتریکه دارد، ب یدیبزرگ و سف یبه علت داشتن گل ها اهیگ نی: اوسیاستفان

 را خواهد داشت. طیشرا یمعموال تحمل تمام اهیگ نی. اکنندیم هیمطبوع به باغ شما هد یا حهیآن عطر و را یها

گل  یادامه دهد. حت یبه زندگ تواندیبا نور کم و رطوبت کم هم م یطیندارد و در شرا ازین یادیهم به مراقبت ز اهیگ نی: اومیفل یاسپات

 .کنندیخود را حفظ م ی هیاول تیدهند و جذاب یرنگ م رییتنها به سبز تغ اهیگ نیا یکهنه و پژمرده  یها

 .کندیم بایز اریشما را بس واریجذاب خود د یو با رنگ ها کندیعمل م یبوته عال نیا دیدار یدسترس ی: اگر به نور کافکروتون

 ایلوب لوفر،ین اسمن،یبه شفلرا )درخت چتر(،  توانیها مناسب هستند م green wall ایسبز  وارید یمناسب برا یاهانیگ گرید از

 رهیو غ نیسیگل چیعشقه، نسترن، پ ،یروس چیپ ،یانار چیپ چک،یالدوله، پ نیام چیپ ،یگل کاغذ ،یگل ساعت چ،یالدن، شمشاد پ ،ینتیز

 اشاره کرد.



 

آن را مورد  یها تیاز مز یاریبس نی. همچنمیآن پرداخت ی( و انواع پوشش هاgreen wallسبز ) وارید یمقاله به معرف نیا در

 .دیو از آنها بهره ببر دیسبز را بشناس وارید یمناسب برا اهانیکند که گ یمقاله به شما کمک م نی. امیقرار داد یبررس

دست  و میساختمان ها بهتر است وقت را تلف نکن نیو همچ ییبایاجتماع، ز ت،یبشر یبرا یعمود یباغ ها یباورنکردن دیتوجه به فوا با

 .میبه کار شو

 

 منابع:

 سایت کشتزاروب 

 وب سایت این یا اون

 چیدانه تیوب سا

 گل و گیاه تیوب سا

 وب سایت نمابرگ نگار

 

 آمـد یاجتماع ی،مرکز هنر مدیریتبخش  توسط و پژوهش گردآوری

Amadgp.ir 
 کپی از مطلب با درج لینک مستقیم بالمانع می باشد.

 


