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 چکیده

ها،وسایلنقلیهوها،سنگفرشها،خیابانزایشتعدادساختمانهایاخیربهدلیلگسترشسریعشهرهاکههمراهباافدردهه

تغییراتخردسایرسطوحدست هارخدادهاست.پیرامونآنداریدرمحدودهشهرهاومحیطاقلیمیمعنیسازانسانبوده،

باشد.ناطقشهریمییکیازراهکارهایمهمجهتکاهشاثراتناشیازتوسعهشهر،کاشتگیاهانوایجادفضایسبزدرم

بنابراینالزماستنحوهوچگونگیتاثیرپوششگیاهیبرپارامترهایاقلیمینواحیشهریبررسیشودتابتوانشرایطزیستی

شد سعی راستا همین در کرد. فراهم شهر ساکنان برای خزاناثراتتامناسبی درختی گونه همیشهدو و برسبزپذیر

هشتروزآفتابیدرفصلزمستانانتخابودوعاملدماورطوبت،برایانجامتحقیقررسیگردد.پارامترهایخرداقلیمیب

هایبرداشتشدهبهصورتساعتیموردسپسدادهگردید.ثبت(RHT10بهوسیلهدودستگاهالگردماورطوبت)نسبی

کهنشاندادتحقیقنتایجدرختیمحاسبهشد.نیزبرایهردوگونهPMVآنالیزقرارگرفتوهمچنینشاخصآسایشدمایی

 مکانپذیرزیردرختخزانهدرمحدوددما بهطورمیانگینسبزمشابهدرزیردرختهمیشهدرمقایسهبا مقداربیشترودرجه1/1،

کمتربود.%5/2آنحدودرطوبتنسبی


خرداقلیمشهر،آسایشحرارتیفضایسبزشهری، کلمات کلیدی:



 همقدم

هواییازطریقتغییردرتوزیعبافتخاک،تغییرمسیرمنابعآبی،کاهشمیزانپوششوشهرنشینیباعثتغییراتآبتوسعه

سازانسانبهمحیط،تغییردرتوپوگرافیمنطقهوایجادمنابعآنتروپوژنیکحرارتیواهی،اضافهشدنموادومصالحدستگی

د.آسفالتوسیمانباعثرطویتوحتیبارندگیراتغییرمیدهوافزایششهر،جریانبادآبیجدیدشدهاست.گرمایروبه

ازبینمیآببارانبهصورتروانابازمحیطخارجشودکهامکانتبخیروتعرقومیشود را رد.بدرنتیجهتعدیلدما

تراکموشکلساختمان تغارتفاع، مرفولوژیبخششهریرا ها، و زاویهییرداده نتیجهباعثتغییردر در تابشخورشیدو

 است)کارفان، شده برخینقاطشهر افزایشدریافتانرژیدر 2012کاهشیا رفتارشهریتغییراتیراتوسعه(.35: در

است.ژیبینسطحزمینوجوگردیدهرتبادلگرماوانرفیزیکیناحیهبهوجودآوردهکهبهنوبهخودباعثایجادتغییراتید
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 نهایتاینتغییراتباعثایجاد "اقلیمشهری"در اندکه هایویژگیشده دارد محیطاطرافخود )لندزبرگ،یمتفاوتاز

1891 :275 اوکه، 1897؛ برشهری هایپوشش ها،رستنی خاک، آب، مختلف)مانند سطوح هایویژگی(.372:  تغییرات (

 که منجرمیشوند کوچک مقیاس در اقلیمی هایویژگی از مختلفی شرایط یریگکلش به و بوده مؤثر سطح جویمجاور عناصر

از معروف هواوآب خُرد به در هواییوآب هایتفاوت است، متنوعتر سطوح پوشش نوع که شهری نواحی در اینرو هستند.

ربرخرداقلیماست)الیعقوب،ترینعاملاثرگذاپوششگیاهیمهم(.1382:89است)شمسیپور، بارزتر نیز کوچک مقیاس

خنکباعثوگرفتهراهاآنبرخورشیدتابشجلویشهری،هایسازهوهاساختمانبرانداختنسایهباگیاهان(.2012:82

انرژیتوازنشوند،کاشتهسبزفضایوکوچکهایپارکصورتبهگیاهانوقتیکهاینبرعالوه.شوندمیهاآنداشتننگه

پراکندهاطرافبهنهانانرژیصورتبهشدهجذبگرمایورودمیباالتبخیرسطحزیراشود،میتعدیلشهرتمامدر

هاباعثموادسطحیزمینوهمچنینهندسهساختمانتغییر(.2008:107یو،)یابدمیکاهششهردماینتیجهدرشود؛می

گیاه پوشش میزان شهرهاست. درون دمای خرداقلیمی ختفاوت تعیین در میی تاثیرگذار شهری مناطق باشدرداقلیم

 2013)سکلهورن، :55 دانشاقلیم(. بهینهبهعنوانبخشیاز بهمنظور درختانشهریشناسیشهریو سازیشکلشهر،

درختانشهریک بهبودمیعنصرمهمیازطراحیشهریهستند. بخشندوافزایشمصرفانرژیارآییخرداقلیممحیطرا

کاهشمینا اقلیمرا تغییر شیاز 2010دهند)فهمی، فضایسبزمناسب(.2: پوششگیاهیو بروجود عالوه درشهرها،

اثراتاقلیمیبسیارچشمگیریداردزیباسازیآن هاپیشدرکشورهایمختلفدنیااحساسشدهکهضرورتآنازسالها

خرداقلیمدرمحیطپیرامونخودوتعرقوشکستباد،باعثتغییردهی،تبخیرپوششگیاهیعمدتاًباسهروشسایهاست.

پوششمی توانندبرمحیطپیرامونخودریقبهدامانداختنرطوبتخاکمیمستقیمنیزازطهایگیاهیبهطورغیرشود.

قتبادلگرماوبخارآبتاثیرگذارباشند.درواقعدرختان،اجزایبیولوژیکشهریهستندکهبامحیطپیرامونخودازطری

1382ان،یمی)کر برهمکنشدارند ط(.2: درختچهیدر و برگدرختان موجبتبخروز، آبهواریها خودیبخار مجاور

انشویم شدهوازسویرطوبتنسبشیامرسببافزانید. شود.یسبزمیاطراففضایباعثخنکشدنهواگریدیهوا

گردد.بهیمنیتامدیرشخویاستکهازانرژازیحرارتنیکالر800تا590نیهرگرمبیآببهبخاربهازالیتبدیبرا

)ایراننژادبدوندرختاستیفضاهاشدهخنکترازیدرختکاریاطراففضاهایدرهنگامتابشآفتاب،هوالیدلنیهم

باسایهازنهانرژیراتعدیلکنند.گیاهانتوانندموهامیمناطقگرم،گیاهاناطرافساختمان(.در518:صص1380پاریزی،

دوگرمایجذبشدهتوسطگیاه،بهنگیرهارامیاجلویتابشمستقیمخورشیدبرآنههاوساختمانانداختنبردیوارها،بام

اتقاقمینزسطحنزدیکیدرارتفاعبارطوبتتغییرات(.بیشترین2008:105شود)یو،رتگرماینهانازمحیطخارجمیصو

سطحبهشدننزدیکباهمچنین.شودمیمبادلهزمینسطحباانرژیزیادیچگالشمقداروتبخیرفرایندهایدر.افتدمی

یابدمیکاهشایمالحظهقابلطوربهبادسرعتزمین سطحنزدیکمحیطیشرایطدرتغییراتازبزرگیدامنهبنابراین.

باشدمتفاوتبسیارباالترمترچندهوایوآببااقلیمخردشودمیارتفاعباعثوزمانبااتتغییراینکثرتوداردوجودزمین

تغییراتبینیپیشبراینیازپیشیک،شهرهوایوآبسیستمبرحاکمفرآیندهایازاطالع(.بنابراین1875:315)روزنبرگ،

خواهدشهریکمکریزانبرنامهبههاسیاستوتدوینتنظیمدرکهاستشهریمحیطساختاریتغییراتازناشیهواییوآب

.(1878:81کرد)چندلر،

پارک ناحیهتاثیر بر محلی گستردهناهای تحقیقات موضوع شهری همگون )ارل، است بوده 2011ای و189: گریموند .)

شهرلسآنجلس،اثردردوناحیهحومههایمیدانیهایهواییوبررسیبااستفادهازتجزیهوتحلیلعکس(1888همکاران)

موردمطالعهقرا توازنانرژیتابشیرا نتایجنشانداددرمحلهدرختانبر دادند. هاییکهپوششدرختیبیشتریوجودر

یووداشت،جریانگرماینهانوهمچنینمقدارجریانگرمایذخیرهشدهافزایشوجریانگرمایحسیکاهشداشت.

هاپرداختند.دمایمیانگینبهدستآمدهپور،بهبررسیاثراتحرارتیپارکبابررسیدوپارکشهریدرسنگا(2008هین)



 

پارکدراینتحقیقبهطورمیانگین ازدمایپیرا1.3ازایندو دمایاندازهدرجهکمتر گیریشدهدرپارکمونآنبود.

توانستنددمایپیرامونیشاخصسطحبرگبیشتریداشتند،مییاهانیکهبسیارزیادیباتراکمگیاهانداشت.زیراگارتباط

ایجادکنندکمتری . پژوهشیدیگر، (جهتمطالعه2007نگوهمکاران)چادر پارک81شدتجزایرسرماییپارکها،

استفادهازبرداشتمیدانیدردوفصلز مستانوتابستانثبتمختلفدرشهرتایپهراانتخابکردند.سپسپارامتردمابا

تری،دائماًدمایکمهکتار15هایبزرگترازترازمحیطاطرافشانبودند.پارکهاخنکدید.نتایجکلینشاندادکهپارکگر

غیرهکتارازنظردمایینسبتبهمحیطاطرافشانمت3هایکوچکترازطمجاورداشتند،درحالیکهپارکنسبتبهمحی

ترازداد،پارکبهطورمتوسطگرم%ازپارکراتشکیلمی50تقریباسنگفرششدهتحقیقجاهاییکهناحیهبودند.دراین

(بررویاثراتحرارتیپارکبرمحیطپیراموندردوفصل2010یکپژوهشدرشهرناگویاژاپن)هامادا،نواحیمجاوربود.

احیشهریاطرافدرزمستانکمودرتابستانبیشتراست.حداکثراینسردوگرمنشاندادکهتفاوتدمایناحیهسبزونو

ستاناینتفاوتدرطولدرجهبود.درفصلتاب0.3اهمارسدرجهوحداقلآندرظهریکروزدرم2مقداردرماهجوالی

توانبهکهعلتاینامررامیتوجهنبوددمادرزمستانقابلتانبرعکسآنبود.تفاوتروزانهروزبیشترازشبودرزمس

رسید،امااثرمتردرطولشبمی300تا200بهسبزکنندگیناحیهدراینفصلنسبتداد.مقدارخنکریزیدرختانبرگ

وتبود.تفاوتکنندگیدرشبوروزمتفاشد.طبقنتایج،پروسهخنکروزوبانزدیکشدنزمستانکممیکنندگیدرخنک

شد،امادرطولکنندگیدرشبمیهایمقدارخنکدآسمانوخواصحرارتیدرذخیرهگرماباعثتفاوتقداردیمعاملدر

تغییراتتابشتاثیرخنک کنترلمیروز، کنندگیرا درتحقیقیدرشهرقاهره)حسن، (بهبررسیخرداقلیمو2011کرد.

پارکدرموردحسگرماییوکوربانظرسنجیازافرادحاضردرمذشهریپرداختهشد.درمطالعهآسایشحرارتییکپارک

هانشاندادبررسیقرارگرفت.تجزیهوتحلیلمختلفازپارک،آسایشحرارتیموردهایمیدانیدرهشتناحیهگیریاندازه

در(2011اولیویراوهمکارانش)دانستند.ترازسایرنقاطمیمطلوبروهاراهاوپیادههایسرد،مردممحلنیمکتکهدرماه

ترازمحیطاطرافشبود.باالترینتفاوتدمایهکتاری(سرد0.25فضایسبزکوچک)مشاهدهکردندکهیکلیسبونپرتغال

درتحقیقاتترینماهسالرخداد.دارویکناحیهآفتابیدرطولگرمدرجهبودکهبینیکناحیهسایه8.8همشاهدهشد

دیگریاز دمایهوا(نیزاثراتخرداقلیمیفضایسبزشهریبررسیگردیدومشخصشدزمانیکه2015جمله)پرینی،

(دریک2015ترباشد،پوششگیاهیاثربیشتریدرکاهشدمایبالقوهدارد.وانگوهمکاران)بیشترورطوبتنسبیکم

کوچکشهریهواییمختلفدرناحیهوقلیممحلیدرشرایطآبرادوریزابررسی،اثراتاقلیمیدرختانبرآسایشحرارتیاف

هایرطوبتنسبیودمایهوابهطورمداومدرپنجنقطهکهازنظرگیریموردمطالعهقراردادند.اندازههلندرا"اسن"در

درختاندرروزهایگرموکنندگیفاوتبودندانجامگردید.اثرخنکپوششدرختیهمدرتابستانوهمدرزمستانباهممت

سبزاندکیکاهشداشتوشرایطدرختانهمیشهد.درزمستاندمایهوابهواسطهآفتابیدوبرابرروزهایسردوابریبو

هواییتغییرقابلتوجهیدرعملکرددرختاندرمقیاسخرداقلیمنداشت.وآب

گذاردپوششگیاهیشهریاثربارزیبرپارامترهایاقلیمیمیباتوجهبهمطالعاتصورتگرفته،یکیازعواملیکهدرمحیط

می استکه فضایسبز انجامو بنابراینهدفاز شهریشود. توسعه تعدیلاثراتنامطلوبحاصلاز و باعثبهبود تواند

رتیکاربرانپارکاندازیبرخرداقلیموآسایشحراهایگیاهیمختلفازنظرمیزانسایهپژوهشحاضربررسیتاثیرپوشش

 درفصلزمستانبود.

 





 

 مواد و روش ها

شرقیواقعشدهاستت.دقیقه38درجهو58لجغرافیاییشمالیوطودقیقه17درجهو38ضجغرافیاییشهرمشهددرعر

لیمتیاقبنتدیازلحتا طبقتهدرجتهسلستیوس(15.1و257.5اینشهرباتوجهبهمیانگینبارشودمایساالنه)بهترتیب

کشتفرود(.شهرمشهددرحوضتهآبریتز1381:38خشکقراردارد)موسویبایگیوهمکاران،دمارتن،درگروهمناطقنیمه

باشتد.وزشبادهتادرایتنمتترمتی895توسطشهرازسطحدریاارتفاعموهایبینالودوهزارمسجدواقعشدهبینرشتهکوه

،مشتهدبته1380.براساساطالعاتآمتاریسرشتمارینفتوسومستکنغربیاستشرقیبهشمالجهتجنوبشهربیشتر

محدودهموردمطالعهدرایتن(.1385:57نفراست)محمدی،2758375شهرایراندارایجمعیتیبالغبرعنواندومینکالن

متترو200هتاپتارکگتلنسبیطولباشد.اینپارکدرخیاباندانشجوشهرمشهدواقعشدهاست.هامیتحقیق،پارکگل

اثیرگتذاریفضتایستبزباشد.ازآنجاکهسطحتشرقیمیجنوب-غربیمتراست.جهتقرارگیریآنشمال150عرضآن

هتاباشد،انتختابپتارکگتلغیرهمیهایگیاهی،درصدپوششگیاهیووجودآبنماواقلیم،بستهبهنوعگونهشهریبرخرد

ایاستتوششدرختیمناسبودرمقیاسمحلههایکپارکقدیمیباپزینهمناسبیاست،زیراپارکگلگبرایاینپژوهش

.باشدوپارامترهایذکرشدهفوقرادرحدمطلوبدارامی

هتاییازهتادرروزگیتریانتدازهروزبرایبرداشتمیدانیدرفصلستردانتختابشتد.هشتجهتانجاماینتحقیق،مجموع

سبزبرمیزانتابشودیگترپذیروهمیشهخزانصورتگرفتکهآسمانصافوآفتابیباشدتاتاثیرگونه1385سالزمستان

،یتکازمیاندوایستگاهکهوظیفهبرداشتاطالعاترابرعهدهداشتتنداقلیمیبدونخطاموردارزیابیقرارگیرد.عواملخرد

 Acer)افتراداردرختتختزانزیتر،وایستتگاهدیگتردر(eldarica Pinus)کتاجازنوعدرختهمیشهسبززیرایستگاهدر

negundo.یاشودهایپارکبراینسشتنافرادنصبمینیمکتهادرزیردرختانودرمحلیکهمعموالّایستگاه(انتخابشد

دیدکننتدگانازپتارکبتادقتتبیشتتریتاتاثیرپوششگیاهیبرآسایشحرارتیبازمحلعبورافراداستدرنظرگرفتهشد

دهد.(دوایستگاهمذکوررانشانمی1شکلشماره)انجامشود.

          

( در زیر درخت افرا2( در زیر درخت کاج و سمت چپ: محل نصب ایستگاه )1) سمت راست: محل نصب ایستگاه(: 1شکل شماره )

ازساعتهشتصبحتاچهاربعدازظهرودرRHT10رطوبتنسبیبهوسیلهدستگاهالگردماورطوبتمدلپارامترهایدماو

سپسداده10فواصلزمانی برداشتگردید. درمحیطثانیهثبتو رطوبتنسبیبهمیانگینساعتیتبدیلو و هایدما

SPSS(میانگین طریقمقایسه رسمنموداT-Testاز شدند. آنالیز با( و بعد مرحله در شد. محیطاکسلانجام در نیز رها

یکیPMVبرایهردوایستگاهمحاسبهگردید.الزمبهذکراستکهPMVآسایشدماییاستفادهازنرمافزارریمن،شاخص



 

ریانهوا،عاملمتابولیسم،نوعلباس،دمایمحیط،سرعتج8هایمهمآسایشحرارتیبودهونتیجهبرآورداثرازشاخص

(.1382باشد)علیآبادی،+می3تا-3باشد.مقیاسقضاوتاینشاخصبینرطوبتنسبیومیانگیندمایتابشیمی

 نتایج و بحث

درنمودارهایزیرهایثبتشدهدماورطوبتنسبیدرزیردوگونهدرختیموردمطالعهنتایجحاصلازآنالیزواریانسداده

درزیردرختکاجوافراافزایشی18الی9ندتغییراتدمادربازهزمانیسردترینروزهایسالدرساعاترواست.ارائهشده

بعدازظهردماافزایشیافتوپسازآندرطییکساعتکاهشدما15صبحتا9بود،بهطوریکهدردرختکاجازساعت

دهشدامامیزانکاهشدمادریکساعتآخربیشتربود)نمودار(.دردرختافرانیزهمینروندمشاه1مشاهدشد)نمودار

2.)















 (درخت کاج) 1د تغییرات دمایی ایستگاه : رون1 شماره نمودار











 

 

 

 (افرا)درخت  2: روند تغییرات دمایی ایستگاه 2 شماره نمودار
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یعکسروندتغییراتدما،بهصورتکاهشاجوافرابرروندتغییراترطوبتنسبیدراینبازهزمانیدرزیردوگونهدرختیک

18تا15بعدازظهرروبهکاهشواز15صبحتا9بود.درزیرهردوگونهدرختی،دماورطوبتنسبیثبتشدهازساعت

افرادرمقایسهباهادرزیردرختبرداریبعدازظهرروبهافزایشگذاشت.تفاوتتغییراتدرافزایشرطوبتدرساعتآخرداده

(.5و3تربود)نمودارکاجبارز















 )درخت کاج( 1: تغییرات رطوبت نسبی ایستگاه 3 شماره نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 )درخت چنار( 2: تغییرات رطوبت نسبی ایستگاه 4 شماره نمودار

شود،بهطورکلیمشاهدهمی5نمودارطورکهدردربررسیمستقلتغییراتدماییدرزیردوگونهدرختیکاجوافراهمان

بعدازظهر15تا15افرادرمقایسهبادرختکاجبیشتربود.ایناختالفدمادرزیردوگونهدرفاصلهزمانیساعتدمادرزیر

رسد.بهحداکثرخودمی
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 افرادرخت کاج و زیر : مقایسه تغییرات دمایی 5 شماره نمودار

 

بعدازظهرروندکاهشیوپسازآنروند15یراترطوبتنسبیدرطیساعاتروزبرعکستغییراتدماییتاساعتروندتغی

بعدازظهرتفاوتچندانی18تا15رساعاتختکاجوافرابهجزدافزایشیداشت.بهطورکلیمیزانرطوبتنسبیدرزیردر

(.8نشاننداد)نمودار



 

 

 

 

 

 

 مقایسه تغییرات رطوبتی زیر درخت کاج و افرا :6نمودار شماره 
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 . مقایسه دما و رطوبت نسبی زیر دو گونه درختی کاج و افرا7نمودار 

یرافرادرپذدمادرزیرگونهخزانبرداری،کلیدرروزهاوساعاتمختلفدادهشودبهطوردیدهمی7طورکهدرنمودارهمان

هطورمیانگیندرزیردرختگرادبیشتربود.بدرجهسانتی1/1داریبامیانگینطورمعنیسبزکاجبهمقایسهباگونههمیشه

درصدباالتربودواختالفرطوبتنسبی5/2پذیرافرا،میزانرطوبتنسبیحدودسبزکاجدرمقایسهبادرختخزانهمیشه

(.7داربود)نموداردرزیرایندوگونهازنظرآماریمعنی

باشندبنابرایندرمقایسهبادرختانهمیشهسبزکهمیکهدرفصلسردفاقدهرگونهبرگپذیربهدلیلاینتانخزاندرخ

بهمیزانبیشتریازخودعبورمی نورخورشیدرا دهندوهموارهدرهمهفصولبرگدارند،سایهاندازیکمتریداشتهو

گیریاست.درهاقابلحسواندازهپوشآنشیدیدمایباالتریدرزیرتاجبنابراینبهدلیلگرمایحاصلازتشعشعخور

گیریوثبتشد.پذیرافرانیزدقیقابههمیندلیلدرمقایسهبادرختهمیشهسبزکاجدمایبیشتریاندازهدرختخزان

سنتزوهمچنینتبخیروتعرقهمیشهسبزبهدلیلوجودبرگدرتمامطولسالوآبتولیدیدرنتیجهفتودردرختان

باشد.بیشترمیدپذیردرفصلسرهایخزانهادرمقایسهباگونهها،میزانرطوبتنسبیدرزیرآنحاصلازوجودبرگ

(مطابقتدارد.2007(وییلمازوهمکاران)2005نتیجهحاصلازاینمطالعهباگزارشاتعلمیعلیتودرت)

 

 

 

 

 

 

 

 دو ایستگاه PMVیسه شاخص حرارتی : مقا7نمودار 

 



 

طیسردترینروزهایسالدربینیشدهیامتوسطنظرسنجیپیش PMV (Predicted Mean Vote)مقایسهشاخصحرارتی

تر(وازیسهبادرختکاجکمتر)منفیصبحدرمقا11تا9اینمطالعهنشاندادکهاینشاخصدرمورددرختافراازساعت

دردرجاتمختلفحساسیتPMVمقادیرآستانهشاخصروندمعکوسشد.بنابرجدول،اینبعدازظهر18تاصبح11ساعت

ساعت(بهترتیبناحیهزیرایندوگونهدرختیدرمحدودهتنشسرمایشدید،تنش9)درطی18تا9،ازساعتانسان

ک،تنشسرمایاندک،بدونتنشسرمایی،بدونسرمایمتوسط،تنشسرمایاندک،بدونتنشسرمایی،تنشسرمایاند

رغمیندوگونهدرختیعلیمحدودهآسایشدماییدرزیرادرمجموع،تنشسرماییوتنشسرمایمتوسطقرارداشت.

 هااختالفیبایکدیگرنشاننداد.پوشآندرتاجتفاوت



 جمع بندی و نتیجه گیری

درمقایسهبامکانمشابهدرزیرزیردرختخزانهبتنسبیدرمحدودنتایجاینمطالعهنشاندادکهدماورطو پذیرافرا

بهاینمعنیکهکاربرانپارک1385سبزکاج،درطیسردترینروزهایسالدرختهمیشه بهترتیببیشتروکمتربود.

امابااینوجوداحساسدماییکنند.هاطیفصلزمستاندرزیردرختافراگرمایبیشترورطوبتکمتریدریافتمیگل

باشد.کاربراندرزیرهردوگونهدرختیطیاینمدتمشابهمی
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