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تسمیة الشرکة :
تحظــی شــرکة کلســین GOLSEENبخبــرة عمــل لمــدة 5 ســنوات فــي 
مجاإلنتــاج أوعیــة النباتاتوالزهــور البالســتیکیة والزینــة المســتخدمة فــي 

الشــقق والمنــازل والصــاالت العامــة .
ــن  ــة الخاصــة لتزئی ــج األوعی ــي تنت ــران الت ــدة فــي إی وتعــد الشــرکة الوحی
األجــواء مــا تعــرف بـــالجدران األخضــر Green Wallکمــا أن هــذه الشــرکة 
 Green تتمتــع بخبــرة جیــدة فــي مجــال تصمیــم وتنســیق النباتاتبطریقــة
Wall و Roof Garden و Land Scape بشــکل محتــرف وتســتعین 

بالخبــراء والمتخصصیــن فــي هــذا الحقــل .
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؟ الخضــراء  الجــدران  ماهــي 

مــن  یتألــف  الــذي  جــدار  عــن  عبــارة  
ترکیبهــا  یتــم  النباتــات  مــن  مجموعــة 
فــي  یشــکل  ممــا  األعلــی  فــوق 
المجمــوع جــدارًا أخضــرًا جمیــاًل یمنــح 
األجــواء المزیــد مــن اإلناقــة والجمــال 
، وعــادة تســتخدام أوعیــة خاصــة لهــذا 
البیئیــة  معالظــروف  تتالئــم  الغــرض 

. المناخیــة  والمتغیــرات 
الخضــراء  الجــدران  بإمکانیــة  کمــا 
لهــا  المجــاورة  األجــواء  تصفیةهــواء 
مــن التلــوث بســبب إنهــا تنقــي الهــواء 
الملــوث نتيجــة قدرتهــا علــى امتصــاص 
والمتمثلــة  فيــه  المتواجــدة  الســموم 
الُمتطايــرة  العضويــة  المرّكبــات  فــي 
درجــة  تلطیــف  الــی قیامــه  باإلضافــة 
حــرارة األجــواء المجــاورة وجعلهــا محیطــًا 

 . واإلســتمتاع  للراحــة  مناســبًا 
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Green wall
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الجدران الخضراء النشیطة :
مــن الممکــن ترکیــب بعــض ســاحبات الهــواء بیــن الجــدران الخضــراء بغیــة تحریــک الهــواء الســاکن بیــن الجــدران وجعلهــا أکثــر 
نشــاطًا وفاعلیــة ، وتتوفــر األجــواء الواقعــة بیــن الجــدران الخضــراء المزیــد مــن األوکســیجین والتــي یمکــن ســحبها الــی الداخــل 

بواســطة الســاحبات .
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ممکــن مشــاهدة طریقــة أداء الجــدران 
الخضــراء النشــیطة فــي هــذه الصــورة

Active Green Walls
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الجدران الخضراء غیر  النشیطة :
ال یوجــد أیــة آلیــة عملیــة لتحریــک األجــواء 
النشــیطة  غیــر  الخضــراء  الجــدران  فــي 
الطبیعــي  بشــکلها  تحفــظ  ولکنهــا 
ــة  ــد مــن اإلناق ــواء المزی ــح هــذه األج لمن

. والجمــال 
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Deactive Green Walls
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Let’s 
Save 
Nature



G
O

LSEEN

الخبرة العملیة :10
پتشــتمل الخبــرة العملیــة علــی حیــازة 
الفــرد علــی مجموعــة مــن المعلومــات 
مجــال  فــي  توظیفهــا  لغــرض  الفنیــة 
واألدوات  الخضــراء  الجــدران  ترکیــب 
الفصیلــة  وإختیــار  بهــا  المختصــة 
تالئــم  التــي  النباتــات  مــن  المعینــة 
الظــروف المناخیــة والبیئیــة وهــذا األمــر 
یتطلــب وجــود عــدة عوامــل وهــي علــی 

: التالــي  النحــو 

1. عوامــل إختیــار الفصیــل النباتــي 
الخــاص 

المختلفــة  النباتیــة  الفصائــل  تعــد 
والمتنوعــة مــن حیــث الشــکل واللــون 
والجمــال مــن أهــم العوامــل المؤثــرة 
بأشــكاٍل  الَمنــازل  مــن  العدیــد  لتزئیــن 
النباتــات؛  مــن  وُمتنّوعــة  كثيــرة 
والشــرفات  المداخــل  علــى  فوجودهــا 
يزيــد مــن جمــال المــكان، وُيعطيــه رونقًا 
تلعــب  البشــريةحیث  للنفــس  محّببــًا 
النباتــات دورًا هامــًا فــي تنقیــة الهــواء 
ومکافحــة التلــوث والغبــار وتولیــد غــاز 
غــاز  وجــذب  المنعــش  األوکســیجین 
ثانــي أوکســید الکاربــون وإزالــة الســموم 
علــی  والمحافظــة  الضــارة  والغــازات 

 . األجــواء  رطوبــة 
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2. موقع نباتات الجدران الخضراء 
ــر علــی األجــواء  ــارة إلیجــاد الجــدران الخضــراء والتــي بدورهــا قــد تتأث ــة المخت ــل النباتی ــوع الفصائ ــة فــي تن ــر العوامــل البیئی تتأث
المحیطــة للجــدران بشــکل ملحــوظ وتجعلهــا أکثــر راحــة وجمــااًل ، علــی ســبیل المثــال الحــرارة والضــوء والرطوبــة واإلرواء والریــاح 
ومحــل زرع النباتــات وتکاثرهــا وغیرهــا مــن العوامــل البیئیــة التــي قــد تعمــل علــی تغییــر األجــواء وجعلهــا أکثــر جمــااًل . ومــن 
هــذا المنطلــق بإمــکان إختیــار نــوع مــن النباتــات المالئمــة للظــروف البیئیــة فــي المنطقــة مــن حیــث الحــرارة والرطوبــة واإلرواء 

وإســتعمالها فــي ترکیــب الجــدران الخضــراء .
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AS THE NATURE



G
O

LSEEN

13



G
O

LSEEN

مقاطع أوعیة حفظ النبات14

1. هیکل األوعیة
تتمتع هیاکل األوعیة بقوة وصالبة عالیة حیث تم تعزیزها بستة مخالب من الخلف بغیة ترکیبها براحة وسهولة .

وقــد تــم تصمیــم هیــاکل األوعیــة وفقــًا آلخــر نمــاذج األوعیــة المصنعــة فــي الــدول المتقدمــة وطبقــًا آلخــر مســتجدات التقنیــة 
الحدیثــة حیــث یتــم إرواء النباتــات بأســلوب حدیــث ومریــح للغایــة .ويجــب االنتبــاه إلــى ضــرورة تغييــر الّتربــة الموجــودة فــي الوعــاء 

كل ســنة ألّن هــذه الّتربــة تكــون قــد فقــدت العديــد مــن العناصــر المهمــة اّلتــي تحتاجهــا الّنباتــات المنزليــة.
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2. مرشحات المیاه 
تــم تزویــد األوعیــة بمرشــح المیــاه لتوزیــع المــاء علــی النباتــات بصــورة 

صحیحــة .

3. صافي قاع األوعیة
یعمــل علــی تنظیــف قــاع األوعیــة مــن تراکــم األوســاخ 

. الراکــدة  المیــاه  وفضــالت 

4. الماسکات
تعمــل األذرع الماســکة علــی ضبــط األوعیــة علــی ســطح 
القواعــد بإحــکام وتفــادي ســقوطها ورفــع مســتوی قــوة 
وأمــان األوعیــة التــي یجــري ترکیبهــا فــي األماکــن المرتفعــة . 
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5. أنابیب تفریغ المیاه
تتــم تعبئــة أنابیــب فــي قــاع األوعیــة لتفریــغ المیــاه الزائــدة وتصریفهــا الــی الخــارج لتفــادي إســتهالک المزیــد 
مــن المــاء وکذلــک حفــظ النباتــات مــن التلــف والتفســخ حیــث بإمــکان إعــادة إســتعمال المیــاه الزائــدة إلرواء 

النباتــات ثانیــة .
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العرض 45 سم واإلرتفاع 100 

400 غم 

2.5 کغم

35 کغم

26 کغم

70 کغم

52 کغم

24 عدد

16 عدد

PP+ UV stabilized

2.2 لتر

وفقًا للصورة 

وفقًا للصورة 

مقیاس القواعد

وزن الوعاء الصافي

وزن الوعاء التقریبي مع النبات والتربة

وزن نصف م2 من الجدران الخضراء مع النباتات )کثافة عالیة(

وزن نصف م2 من الجدران الخضراء مع النباتات )کثافة متوسطة(

وزن 1 م2 من الجدران الخضراء مع النباتات )کثافة عالیة(

وزن 1 م2 من الجدران الخضراء مع النباتات )کثافة متوسطة(

عدد الوعاء في 1 م2 )کثافة عالیة(

عدد الوعاء في 1 م2 )کثافة متوسطة(

نوع الوعاء

حجم الوعاء

مقیاس الوعاء

مقیاس الوعاء المرکب

22
 C

M

18
 C

M

21/5 CM

24
 C

M

21 CM



G
O

LSEEN

18

1. صفيحة : 
1. تــم تصمیــم القواعــد التــي ترکــب علیهــا أوعیــة الجــدران الخضــراء مــن شــبکات فوالذیة طبقــًا للمقاییــس والمعاییر  
المعتمــدة حیــث بإمــکان ترکیــب عــدد مــن األوعیــة علــی القواعــد الشــبکیة بکثافــة عالیــة أو متوســطة حســب الرغبــة 
، وفــي نفــس الوقــت یتــم ضبــط األوعیــة علــی ســطح القاعــدة بواســطة األذرع الماســکة بإحــکام لتفــادي إنقالبهــا .

100
 C

M

45 CM

5 CM
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ــة ، ومــن البدیهــي کلمــا تکــون  ــاء بکثافــة عالی ــع بکثافــة متوســطة و24 دع ــر مرب ــاء فــي کل مت ــب 16 وع ــم ترکی یت
کثافــة األوعیــة عالیــة تکــون منظــر الجــدران الخضــراء أکثــر جمــااًل ، ویجــوز إســتبدال األوعیــة البالســتیکیة المســتهلکة 
باألوعیــة الحدیثــة لــدی إقتضــاء الحاجــة بســهولة حیــث یتســنی للزبائــن الکــرام تغییــر شــکل ومنظــر الجــدران الخضــراء 
فــي أي وقــت شــاء وحســب متغیــرات الظــروف المناخیــة علــی إمتــداد فصــول الســنة . کمــا أن عملیــة ترکیــب 

القواعــد الشــبکیة علــی الجــدران ال یحــدث أیــة أضــرار  علــی البنــاء والتــي تعــد مــن میزاتهــا اإلیجابیــة .

نظام اإلرواء العمودينظام اإلرواء المستوي

1. نظام اإلرواء :
أفضــل طریقــة لســقي أو إرواء الجــدران الخضــراء هــي اإلرواء األتوماتیکــي ، حیــث یتــم توصیــل صنبــور المیــاه 
ــاه الــذي یتــم ضبطــه مســبقًا ممــا  ــاه یعمــل بالتحکــم الکهربائــي وفقــًا لمقــدار منســوب المی بمجــری تدفــق المی

ــط . ــة التنقی ــة بطریق ــإرواء األوعی یقــوم ب
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Think 
Green,
Live 
Green
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تسمیة بعض نباتات الجدران الخضراء :
الجدیــر بالذکــر بــأن لبعــض النباتــات خصائــص طبیــة والتــي ال یمکــن مشــاهدتها فــي ســائر النباتــات األخــری ، علی 
ــال بعــض النباتــات تتمتــع بخاصیــة تنقیــة الهــواء وبعضهــا مضــادة للحساســیة والغثیــان وبعضهــا  ســبیل المث

تســاعد علــی خفــض ضربــات القلــب وحــل مشــاکل ضیــق النفــس . 

Introducing some green wall plants
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Golden Pothos  باوثوس الذهبي
البنزيــن  جزيئــات  مــن  والتخّلــص  الجــو  وتطهيــر  تنقيــة 

الهــواء فــي  والفورمالدهيــد 

Spider plant نبات العنکبوت
البنزيــن  جزیئــات  وخفــض  األوکســیجین  زیــادة  علــی  یســاعد 

الهــواء. فــي  والفورمالدهايــد 

اللبالب )هيديرا هيليكس(:
الهــواء  ملوثــات  يمتــص  الــذي  للهــواء  تنقيــة  جهــاز  أفضــل 
والغــازات الســامة كمــا أنــه يهــدئ مشــاكل التنفس والحساســية 

 :)Peperomia magnoliifolia( األوراق الملعقية
ــازات الســامة ــواء والغ ــواء وامتصــاص ســموم اله ــة اله تنقي

 :)Spathiphyllum( زنبق السالم
جهــاز تنقيــة شــامل يقــوم بترشــيح الســموم ، مثــل البنزيــن ، ثالثــي 

كلــور اإليثيليــن والفورمالدهيــد الضار.
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 :)Lavandula( الخزامى
مهــدئ ومخفــف القلــق واإلضطــراب والغضــب واالكتئــاب 

واألرق وأيضــا یخفــض ضغــط الــدم.

 :)Nephrolepis sp( السرخس
یمتــص الرطوبــة الزائــدة وینقــي الهــواء من المواد الســامة الضارة 

کالفورمالديهايد والزيالن وســائر السموم

 :)Gardenia Jasminoides( الياسمين الياقوتي
ــادة األوکســیجین . مهــدئ ، منــوم ومكســاج ویســاعد علــی زی

 :)Syngonium( سينجونيوم

یعمــل علــی تنقیــة الهــواء وخفــض التلــوث وإزالــة الفرمالدئیــد 
والتولوئیــن والزیــالن والجراثیــم المنتشــرة فــي البیئــة ورفــع 

مســتوی الرطوبــة 

:)Tradescantia( ترادسكانتيا
ء  لهــوا ا ء وینقــي  لهــوا ا یــد مــن نســبة األوکســیجین فــي  یز
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