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درباره شرکت:
گــروه تولیــدی گلســین )GOLSEEN( دارای 5 ســال ســابقه تولیــد 
می باشــد آپارتمانــی  و  تزیئنــی  پالســتیکی،  گلدان هــای  انــواع 
و بــه عنــوان تنهــا تولید کننــده گلدان هــای اختصاصــی دیوار ســبز 
)Green wall( در ایــران فعالیــت دارد. هم چنیــن این مجموعه مجری 
حرفــه ای گرینــوال، روف گاردن، لنــد اســکیپ )فضــای ســبز( اســت و از 

کارشناســان خبــره و بــه نــام ایرانــی در ایــن صنعــت بهره می بــرد.
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دیوارسبز ) Green wall( چیست؟

دیــوار ســبز مجموعــه ای از گیاهــان اســت 
کــه بــه صــورت عمــودی بــر روی هــم 
قــرار گرفته انــد. ســاز و کار پیاده ســازی 
و  بــوده  پیچیــده  بســیار  ســبز  دیــوار 
عــالوه بــر نیــاز بــه تجهیــزات و گلدان هــای 
کارشناســی  بــه  نیــاز  آن،  مخصــوص 
نــور و  بــا آب و هــوا،  گیاهــان مرتبــط 

دارد.  اجــرا  موقعیــت 
یــک  عنــوان  بــه  دیــوار ســبز می توانــد 
واســطه  بــا  کــه  بیولوژیکــی  فیلتــر 
عمل کنــد  شــده،  پایه ریــزی  گیاهــی 
افزایــش  را  هــوا  تصفیــه  ظرفیــت  و 
اصالتــًا  طبیعــی  پوشــش های   دهــد. 
موتورهــای تصفیه کننــده و پاک کننــده 
تنظیم کــردن  قابلیــت  و  هســتند  هــوا 

دارنــد. را  محیــط  حرارتــی 
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Green wall
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دیوارهای سبز فعال:
نحــوه پیــاده ســازی در ایــن نــوع دیــوار ســبز بــه گونــه ای اســت کــه ظرفیــت تصفیــه هــوا را افزایــش می دهــد و بــا بــه کارگیــری 
سیســتم تهویــه هــوا، هــوای محبــوس بیــن دیــوار و دیــوار ســبز را کــه در واقــع بهتریــن و پراکســیژن ترین هــوا می باشــد توســط 

فن هــای مخصــوص بــه داخــل محیــط می دمــد.
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در ایــن تصویــر نحــوه عملکــرد سیســتم 
دیــوار ســبز فعــال را مشــاهده می کنید.

Active Green Walls



G
O

LSEEN

6

دیوار سبز غیر فعال: 
در دیــوار ســبز غیرفعــال هیــچ مکانیزمــی 
در  نــدارد.  وجــود  هــوا  گــردش  بــرای 
ــداری  ــاز، نگه ــه صــورت ب ــا ب عــوض آنه
می شــوند تــا بهبــودی نســبی در گــردش 
هــوای آزاد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت، 

ــد. ــاد کنن ایج
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Deactive Green Walls
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Let’s 
Save 
Nature
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پروســه کارشناســی شــامل کارشناســی 
فنــی جهــت بررســی موقعیــت و نحــوه 
قــرارگـیـــری دیــوار سبـــز و تجـهـیـــزات و 
ملزومــات آن می باشــد و کارشناســی 
گیاهــی، شــامل انتخــاب نــوع گیاهــان 
در دیــوار ســبز بــا توجــه بــه عوامــل موثــر 
در آن صــورت می گیــرد. ایــن عمــل بــه 
فاکتورهــای متعــددی وابســته اســت کــه 
ــح  ــه اختصــار توضی ــل بعضــی را ب در ذی

می دهیــم.

1. فاکتورهــای انتخــاب نــوع گیاهــان 

ــف  ــد گونه هــای مختل ــی مانن فاکتورهای
زیبایــی  و  بصــری  لحــاظ  بــه  گیاهــی 
شــناختی، تنــوع رنگــی، غنــای بویایــی، 
پاکیــزه  مقــدار  خزان پذیــری،  فــرم، 
خــواص  محیــط،  هــوای  نگهداشــتن 
تولیــد  گیاهــان،  درمانــی  و  بهداشــتی 
دی اکســید کربن  دریافــت  و  اکســیژن 
و دفــع ســموم  محیــط، حفــظ دمــا و 

مــوارد. ســایر  و  محیــط،  رطوبــت 
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2. موقعیت گیاهان دیوار سبز  
موقعیــت اقلیمــی و اکولوژیــک محــل شــامل میــزان نــور، دمــا، رطوبــت محیــط، کیفیــت آب در دســترس جهــت آبیــاری، شــدت 
وزش بــاد، محــل کاشــت، ارتفــاع محیــط و نــوع خــاک در انتخــاب گونه هــای مناســب، مؤثــر هســتند. در صــورت انتخــاب گونه هــای 
گیاهــی ناســازگار بــا محیــط، هزینه هــای نگهــداری گیاهــان بــه دالیــل مختلــف از جملــه، خشــکی و یــا نیــاز بــه آب  فــراوان، انــواع 
آفــات گیاهــی و غیــره افزایــش خواهد یافــت. همچنیــن گیاهــان بومــی هــر منطقــه نســبت بــه ســایر گیاهــان در برابــر عواملــی 
هم چــون نوســان های بــاال و پاییــن دمایــی، نــوع خــاک و ســایر شــرایط ذکــر شــده بســیار مقاوم تــر هســتند و توصیــه می گــردد در 

هــر اقلیــم از گیاهــان بومــی همــان منطقــه اســتفاده شــود.
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AS THE NATURE
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1. بدنه گلدان 
ترکیبی از زیبایی و استحکام، دارای 6 قالب مجزا در پشت آن جهت نصب آسان و ایمن.

ایــن طــرح بــر اســاس آخریــن متــد روز طراحــی گلدان هــای دیوار ســبز در دنیــا بــوده و تمامــی فاکتورهــای مهــم نصــب و نگهــداری 
و آبیــاری عمــودی گیاهــان در آن در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
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2. فیلتر آب 
جهـت تقسیــم بهینـه آب ورودی به داخـل گلـدان  

3. صافی کف 
جهــت زهکــش کــردن بهتــر آب و اســتفاده بهتــر از باقی مانده 
بــه مــرور زمــان مــورد اســتفاده گیــاه  کــه  تــه گلــدان  آب 

ــرار  خواهــد گرفــت. ق

4. فیکسچرها 
جهــت  آنتی لیفــت  بازوهــای  از  آنتی لیفــت:  بازوهــای 
ــن  ــل اســتفاده می شــود. ای ــر روی پن ــدان ب ــردن گل ــم  ک محک
خواهد شــد. ارتفــاع  در  نصــب  بــاالی  امنیــت  باعــث  کار 
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5. زهکش 
در کــف هــر گلــدان یــک لولــه تعبیــه شــده تــا آب مــازاد را بــه داخــل گلــدان زیریــن هدایــت کنــد و هــدر رفــت آب را 
بــه حداقــل میــزان خــود برســاند. در آخریــن گلــدان، مــازاد پــس آب از طریــق سیســتم لوله کشــی تخلیــه می گــردد 

یــا مجــددًا جهــت آبیــاری اســتفاده خواهد شــد.
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100cm 45 و ارتفاع cm عرض

400 گرم

2/5 کیلوگرم

35 کیلوگرم

26 کیلوگرم

70 کیلوگرم

52 کیلوگرم

24 عدد

16 عدد

PP+ UV stabilized

Liter 2.2

در تصویر

در تصویر

ابعاد پنل

وزن خالص گلدان

وزن تقریبی گلدان با گیاه و خاک

وزن نیم متر مربع دیوار سبز با گیاه ) تراکم باال (

وزن نیم متر مربع دیوار سبز با گیاه ) تراکم متوسط (

وزن یک متر مربع دیوار سبز با گیاه ) تراکم باال (

وزن یک متر مربع دیوار سبز با گیاه ) تراکم متوسط (

تعداد گلدان در یک متر مربع با تراکم باال

تعداد گلدان در یک متر مربع با تراکم متوسط

جنس گلدان

حجم گلدان

ابعاد گلدان

ابعاد گلدان نصب شده

22
 C

M

18
 C

M

21/5 CM

24
 C

M

21 CM
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1. پنل : 
بــه صــورت اســتاندارد، پنل هــای طراحــی شــده بــرای گلدان هــای دیــوار ســبز گلســین از توری هــای فلــزی )مــش( 
ســاخته  شــده کــه در هــر پنــل، قابلیــت نصــب گلــدان بــا تراکــم بــاال، متوســط و کــم وجــود دارد. محاســبه فاصلــه 
ــا گلدان هــا کامــاًل در جــای خــود فیکــس و  توری هــا، صرفــًا جهــت نصــب قالب هــای پشــت گلــدان طراحــی شــده ت

محکــم شــوند.

100
 C

M

45 CM

5 CM



G
O

LSEEN

19

در هــر متــر مربــع حــدود 16 عــدد گلــدان بــا تراکــم متوســط و 24 عــدد گلــدان بــا تراکــم فشــرده قــرار می گیــرد. طبیعتــًا 
هــر چــه تراکــم کاشــت بیشــتر باشــد، ضمــن بهره بــرداری کامــل از فضــای موجــود نمــای زیباتــری بــه دیوار ســبز خواهــد 
داد. گلدان هــای دیــوار  ســبز گلســین پــس از نصــب ایــن قابلیــت را دارنــد کــه بــدون هیــچ مشــکلی بــا گلدان هــای دیگــر 
جابجــا شــوند. از ایــن رو می تــوان نمــای دیــوار  ســبز را بــه دلخــواه تغییــر داد و یــا بــا توجــه بــه نیــاز دسترســی بــه گیاهــان، 
محــل آنهــا را در فصــول مختلــف جابجــا کــرد. قابلیــت نصــب بــه دیــوار یــا مســتقل از دیــوار و نصــب آســان بــدون ایجــاد 

خرابــی و آلودگــی بــر روی ســطوح، از دیگــر قابلیت هــای ایــن گلدان هــا می باشــد.

سیستم آبیاری عمودی:سیستم آبیاری افقی:

1. توضیحات سیستم آبیاری:  
بهتریــن راه  حــل جهــت آبیــاری گیاهــان در دیــوار ســبز، سیســتم آبیــاری اتوماتیــک می باشــد. در ایــن سیســتم بــا نصــب 
یــک شــیر برقــی در مســیر جریــان آب، زمــان آبیــاری و مقــدار آب مــورد نیــاز تعییــن می گــردد و گیاهــان بــه روش آبیــاری 

قطــره ای در زمــان مقــرر بــه صــورت خــودکار آبیــاری می شــوند. 
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Think 
Green,
Live 
Green



G
O

LSEEN

22

 : Green wall معرفی برخی گیاهان
در مــورد خــواص درمانــی گیاهــان، شــایان ذکــر اســت کــه بعضــی گیاهــان خــواص درمانــی خاصــی دارنــد کــه 
در ســـایر گیاهــان نمی تــوان آن  را یـــافت. بــه عنــوان مثـــال خواصـــی همچــون ضــد آلـــرژی، تصفیـــه کنندگی هــوا،

ضد تهوع، ضد حساسیت، پایین  آوردن ضربان قلب و حل مشکالت تنفسی.
در زیر چند نمونه را که می توان در دیوار سبز از آنها استفاده کرد، نام می بریم.

Introducing some green wall plants
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پوتوس طالیی   
هــوا را تصفیــه و پاکیــزه می کنــد و باعــث از بیــن رفتــن مولکــول 

هــای بنــزن و فرمالدئیــد هــوا می شــود. 

گندمی  
ــزن و  ــن مولکول هــای بن ــن رفت ــوده و باعــث از بی اکســیژن ســاز ب

فرمالدئیــد هــوا می شــود.

پیچک یا پاپیتال
بهتریــن تصفیــه کننــده، جــذب ســموم هــوا و گازهــای ســمی و 

رفــع مشــکالت تنفســی و آلــرژی.

برگ قاشقی
تصفــیـــه کنـنـــده، جـــذب سـمـــوم هــوا و گازهــای سـمـــی.

Peace lily یا سوسن صلح 
تصفیه کننده بســیار قوی هوا و فیلتر کننده ســمومی چون بنزن، 

تری کلــرو اتیلن و فرمالدئیدهای مضر.
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اسطوخودوس   
تســکین بی قــراری، عصبانیــت، اضطــراب، افســردگی و بی خوابــی 

و کاهــش ضربــان قلب

سرخس    
جــاذب رطوبــت اضافــی و پــاک کننــده هــوای خانــه از وجــود موادی 

همچون فرمالدئید، زایلن و ســایر ســموم ناخواســته

گاردنیا
آور خـــــواب  و  ســـــاز  اکســـیـــــژن  بـــخــــش،  رامـــــش  آ

سینگونیوم  
 تصفیــه کننــده و کاهــش الودگــی هــوا، از بیــن برنــده فرمالدئید، 

تولوئــن، زایلــن، و میکروبهــای محیــط و افزایش رطوبت. 

برگ بیدی 
مـحـیـــط هــوای  تصـفـیــه کنـنـــده  و  ز  ســا کـسـیـــژن  ا



ایــن طــرح در ســازمان ثبــت طرح هــای صنعتــی، 
شــماره ID 28702 بــه ثبت رســیده و هرگونــه 
کپــی بــرداری از آن پیگــرد قانونی خواهد  داشــت. 
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