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چکﯿده
رشد لجﺎمگسﯿختۀ کالنشهﺮ تهﺮان در چند دﻫۀ اخﯿﺮ بﯿﺶ از ﻫﻤۀ ﻓضﺎﻫﺎي سبز شهﺮي و بﺎغﺎت و مزارع حﺎشﯿهاي
تهﺮان را تخﺮیب کﺮد .این در حﺎلی است که بوستﺎنﻫﺎ و ﻓضﺎﻫﺎي سبز شهﺮ عالوه بﺮ اینکه مﺎنند ریهﻫﺎي شهﺮي
تنفس شهﺮ را کنتﺮل میکنند ،در تعدیل و کنتﺮل دمﺎي شهﺮي و ﻫﯿدرولوژي نقﺶ غﯿﺮقﺎبلانکﺎري دارند .آلودگی شهﺮي
سﺎلﻫﺎي اخﯿﺮ اگﺮچه کﺎمالً زایﯿدة تخﺮیب ﻓضﺎﻫﺎي سبز شهﺮي نﯿست ،بهطور قطع میتوانست در کﺎﻫﺶ آلودگی نقﺶ
کنتﺮلکنندهاي داشته بﺎشد .تﺮغﯿب و توﺟهدادن بﺮنﺎمهریزان و مدیﺮان شهﺮي به نقﺶ و اﻫﻤﯿت بوستﺎنﻫﺎ و ﻓضﺎﻫﺎي
سبز شهﺮي در کنتﺮل دمﺎ ،آلودگی و ﻫﯿدرولوژي شهﺮي ،نقﺶ مؤثﺮي دارد .ﻫدف تحقﯿق تحلﯿل اثﺮ مﯿکﺮوکلﯿﻤﺎیی
شهﺮي بوستﺎنﻫﺎي بزرگ شهﺮ تهﺮان در ﻓصل تﺎبستﺎن است .به ﻫﻤﯿن منظور ﻫفت بوستﺎن بزرگ شهﺮ تهﺮان
بهعنوان نﻤونه انتخﺎب شده است تﺎ اثﺮ پوشﺶ سبز را در تعدیل دمﺎیی سطحی زیﺮ درخت و پهنهﻫﺎي اطﺮاف نشﺎن
داده شود .در این پژوﻫﺶ بﺎ استفﺎده از دادهﻫﺎي لندست  8دمﺎي سطحی ﻫفت بوستﺎن بزرگ شهﺮ تهﺮان بﺮاي یک
روز گﺮم تﺎبستﺎنی استخﺮاج و تﻐﯿﯿﺮات دمﺎیی درون بوستﺎن بﺮاسﺎس انبوﻫی و تﺮاکم کﻤتﺮ و عﺮصهﻫﺎي لخت بﺮرسی
شده است .در ادامه بﺎ انتخﺎب یک بﺮش عﺮضی بﯿن بخﺶ پﺮپوشﺶ داخل بوستﺎن تﺎ منطقۀ مسکونی حﺎشﯿۀ بوستﺎن
تﻐﯿﯿﺮات دمﺎیی ایجﺎدشده ارزیﺎبی شده است .نتﯿجۀ این تحقﯿق نشﺎن داد تفﺎوت دمﺎیی حﺎصل از تﺎبﺶ از سطوح سبز
و بﺮگﻫﺎي درختﺎن و سﺎیهاي که در زیﺮ درخت ایجﺎد میشود نسبت به سطوح خﺎکی و بدون آسفﺎلت بسته به ارتفﺎع
بوستﺎن بﯿن  01تﺎ  9درﺟۀ سﺎنتیگﺮاد ایجﺎد میکند؛ بﺮاي مثﺎل ،در بوستﺎن سﺮخهحصﺎر و لویزان این تفﺎوت در
محدودة  01درﺟۀ سﺎنتیگﺮاد و در بوستﺎن والیت حدود  9درﺟۀ سﺎنتیگﺮاد بوده است .این تحقﯿق ﻫﻤچنﯿن بﯿﺎنگﺮ آن
است که گونهﻫﺎي پهنبﺮگ نقﺶ بسﯿﺎر بﺎالتﺮي در کﺎﻫﺶ دمﺎي سطحی نسبت به گونهﻫﺎي سوزنیبﺮگ دارند .در
ارتبﺎط بﺎ نقﺶ بوستﺎن در تعدیل دمﺎي محﯿط اطﺮاف ،بوستﺎنﻫﺎي لویزان و سﺮخهحصﺎر بﯿشتﺮین تعدیل دمﺎیی و
بوستﺎن چﯿتگﺮ کﻤتﺮین اثﺮ تعدیلی بﺮ ﻓضﺎﻫﺎي مسکونی اطﺮاف داشته است .از لحﺎظ شﯿو حﺮارتی ایجﺎدشده بﯿن
منطقۀ پﺮتﺮاکم تﺎ منطقۀ مسکونی ،اطﺮاف بوستﺎنﻫﺎي کوﻫسﺎر و لویزان بﺎالتﺮین شﯿو حﺮارتی را داشتهاند .این پدیده،
بهدلﯿل تﻐﯿﯿﺮات شدیدتﺮ پوشﺶ درختی بﯿن منطقه پﺮتﺮاکم و منطقه مسکونی و عﺎمل ارتفﺎع یﺎ شﯿب ارتفﺎعی بهوﺟود
آمده است .بﺮعکس در سﺎیﺮ بوستﺎنﻫﺎ شﯿو دمﺎیی بﯿن منطقۀ پﺮتﺮاکم تﺎ منطق مسکونی حﺎشﯿۀ بسﯿﺎر مالیم و بطئی
بوده است.
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مقدمه
شهرها و بهویژه کالنشهرها امروزه با پدیدۀ آلودگیهای جوی ،گرمایش شهری و آلودگیهای صوتی دستبهگریبان
هستند .اگرچه بخشی از این معضالت بهدلیل گسترش لجامگسیخته شهرها است ،امروزه شهرها بیش از همه با کاهش و
تقلیل فضاهای سبز شهری و برعکس افزایش نامتقارن برجها و ساختمانهای بلندمرتبه روبهرو هستند .افزایش سطوح
سنگی و بتنی عالوه بر اینکه بیالن انرژی را در شهرها دچار دستخوش و تغییر کرده است ،شهرها با پدیدۀ جزیرۀ گرمایی
مواجه کرده است .زیبایی شهری با از بین رفتن فضاهای سبز شهری و جایگزینی آن با سطوح نامتقارن سنگی و بتنی از بین
رفته است .درنتیجه ساکنان شهری از محیطهای شهری گریزان شدهاند .رفع این معضل با گسترش فضاهای سبز و
بوستانها تا حدود زیادی حلشدنی است .فضای سبز شهری عالوه بر اینکه برای ساکنان شهری فضاهای چشمنواز و
لذتبخش ایجاد میکند ،سبب جذب شهرنشینان برای تفرج و گردش و گذران اوقات فراقت میشود و با افزایش انعکاس و
جذب تابش خورشیدی و افزایش تبخیر و تعرق و ایجاد سایۀ ،تراز انرژی شهری را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد و جزیرۀ
گرمایی را تعدیل میکند .بوستانهای بزرگ بهدلیل وسعت و حجم پوشش گیاهی نقش مهمی در تعدیل دمای مناطق
مسکونی اطراف و خردهاقلیمهای محلی دارند .با توجه به متراکمشدن مناطق شهری ،نقش و اهمیت فضاهای سبز کوچک
در آبوهوا در محیطهای بهویژه داخلی بسیار مهمتر شده است؛ زیرا شهرنشینی میتواند به جایگزینی گستردۀ مناطق
گیاهی طبیعی با سطوح غیرقابل نفوذ منجر شود و مراکز شهر را در معرض خطر بیشتر از شرایط شدید آبوهوایی قرار دهد.
پارکهای شهری بهویژه در شرایط گرم تابستان برای کاهش دمای هوای باال و بهبود آسایش حرارتی انسان در داخل
شهرها از اهمیت ویژهای برخوردار هستند .استفاده از مصالح شهری نفوذناپذیر سبب میشود مقدار زیادی از رواناب به سبب
کاهش تبخیر و تعرق کاهش یابد و به افزایش دمای هوا در داخل شهرها منجر شود ( Oke, 1982: 1; Coutts et al., 2007:

 .)477بهطورکلی در محیطهای شهری پوشش بهصورت پراکنده است ،ساختمانها و سطوح نفوذناپذیر شهری انرژی
خورشیدی را جذب و انرژی جذبشده را در طولموج باالتری گسیل میکنند .در مناطق غیرشهری ،انرژی ورودی خورشید
موجب تبخیر آب از گیاهان میشود؛ بنابراین دمای مناطق غیرشهری را افزایش نمیدهد .در شهرها کامالً عکس این
موضوع اتفاق میافتد ( .)Xian and Crane, 2006: 147گرمای بیشازحد ناشی از شهرنشینی ،همراه با تغییر آبوهوای
جهانی (که ممکن است تعداد ،شدت ،فرکانس و مدتزمان امواج گرمایی را تشدید کند) ،احتماالً موجب افزایش گرمای
شهری و درنتیجه اثرات منفی بر سالمتی خواهد شد .با وجود شهرنشینی گسترده ،مناطقی از پوشش گیاهی باقیمانده و
پارکهای ساختهشده اغلب در سراسر منظر شهری پراکنده میشوند و سبب خنکشدن و عمالً پناهگاههایی خنک در
دورههای گرمای شدید بهشمار میآیند (.)Alexander and Arblaster, 2009: 417; Rogers et al., 2019: 441
بسیاری از مطالعات ،از جمله مطالعات مشاهدهای ،سنجشازدور و مدلسازی تأیید کردهاند که وجود پارکهای
گسترده و فضای سبز به کاهش دمای هوا کمک میکند و یک اثر خنککننده را ایجاد میکند که به نفع مناطق اطراف
شهری است (

Spronken and Oke, 1988; 2085; Shashua-Bar and Hoffman, 2000: 221; Andrade and Vieira,

2007: 1; Zoulia et al., 2009: 275; Oliveira et al., 2011: 2186; Bernard et al., 2018: 1; Santamouris et al.,
638

 .)2018:تازهترین مطالعات در زمینۀ تأثیر میکروکلیمای پارکها بر کاهش گرمای شدید میتوان به تحقیق
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معتضدیان و همکاران ( )6767اشاره کرد .این محققان به تعامل میکروکلیمایی یک بوستان شهری کوچک در مرکز
ملبورن با محیط شهری اطراف آن در هنگام موج گرما پرداختند و نتایج تحقیق آنها نشان داد سایۀ درخت و تبخیر و
تعرق در بوستان میتواند سطح تنش گرما را در خیابانهای اطراف کاهش دهد .جزیرۀ گرمایش شهری پدیدهای است که
معموالً در شهرهای بزرگ رخ میدهد که دمای هوا در شب گرمتر از درجۀ حرارت صبح است .این شرایط بهدلیل بازتاب
گرما بهوسیلۀ مصالح ساختمانی است (.)Paramita and Wayan, 2019: 275
از جمله مطالعات انجامشده در ایران میتوان به کار رنجبر سعادتآبادی و همکاران ( )9931که به مطالعۀ آثار جزیرۀ
حرارتی و شهرنشینی بر وضع هوا و اقلیم محلی کالنشهر تهران با مقایسۀ دادههای ایستگاههای مهرآباد و ورامین
پرداختند .براساس نتایج ،اختالف میانگین 07سالۀ دماهای کمینۀ تهران با ورامین در ماه سپتامبر حداکثر و در ماه فوریه
دارای حداقل مقدار بوده است .اشرف و همکاران ( )9919در تحقیقی به بررسی جزیرۀ حرارتی شهر مشهد با استفاده از
تصاویر ماهوارهای و نظریۀ فرکتال پرداختند و نتایج آنها بیانگر آن است که دمای تابشی سطح مشهد بهطورکلی در دهۀ
 9116تا  6776افزایش داشته است و این افزایش در مناطق مسکونی چشمگیرتر بوده است .نقشههای کاربری اراضی نشان
میدهند مناطق مسکونی در سال  6776نسبت به سال  9116توسعه یافته و بسیاری از پوششهای گیاهی از بین رفته و
این مطلب بهوسیلۀ بعد فرکتالی محاسبهشده نیز تأیید شده است .همچنین نیمرخ شمال غربی-جنوب شرقی به علت
گسترش بیشتر شهر و عدم یکنواختی سطوح ،نسبت به سایر نیمرخها بعد فرکتالی بیشتری دارد .کیخسروی و لشکری در
تحقیقی با عنوان تحلیل رابطۀ بین ضخامت و ارتفاع وارونگی و شدت آلودگی هوا در شهر تهران به بررسی عوامل آلودگی
شهر تهران پرداختند .طبق نتایج کار آنها ،عالوه بر عوامل جغرافیایی ،عوامل اقلیمی مانند پایداری هوا و بادهای آرام و
وارونگی هوا در تشدید آلودگی هوای شهر تهران مؤثر است و زمانی که ارتفاع اینورژن به سطح زمین نزدیک شده است،
آلودگی هوا افزایش یافته است (کیخسروی و لشکری .)699 :9919 ،قدامی و همکاران ( )9910در مطالعهای به بررسی
نقش پارکها و فضای سبز در آبوهوای شهر تهران پرداختند .نوع این مطالعه آماری و میدانی بوده است .مطالعۀ همبستگی
بین دما و رطوبت در پارکها و خیابانها نشان داد همبستگی بین دما و رطوبت در خیابانها ،چندان به مقیاس زمانی وابسته
نیست و در همۀ خیابانهای منتخب ،یک همبستگی از نوع منفی مشاهده میشود؛ درحالیکه همبستگی بین دما و رطوبت
در پارکها ،به مقیاس زمانی وابسته است؛ بهطوریکه کمترین میزان همبستگی در اوایل صبح و بیشترین میزان همبستگی
در اواخر ظهر مشاهده شد .یوسفی و همکاران ( )9912به بررسی پدیدۀ جزیرۀ حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری روزبهروز
دمای تابستان شهر بابل پرداختند و نتایج بیانگر آن است که جزیرۀ حرارتی بابل در تغییرپذیری روزبهروز دمای آن مؤثر
است .در شهرهای متوسط میتوان اثر جزیرۀ حرارتی بر دما و رطوبت را دید .فضای سبز در کاهش دمای بابل نقش مهمی
دارد .نجفیان گرجی و همکاران ( )9912در تحقیقی به ارزیابی روند تغییرات دما ،الگوی جزیره حرارتی و پوشش گیاهی ایام
گرم شهر تهران پرداختند و نتایج کار ایشان نشان داد که کانون عمده جزایر حرارتی شهر تهران در ماههای گرم سال،
مناطق غرب ،جنوب غرب ،مرکز و نیمه جنوبی است و از شمال به جنوب شهر تهران با کاهش کاربری فضاهای سبز
شهری و افزایش کاربریهای فرسوده و کارگاهی و حملونقل ،میزان گرما افزایش یافته و اقلیم شهری آن منطقه متأثر از
کاربریهای شهری قرار میگیرد .لشکری و همکاران ( )9911به تحلیل همدیدی ضخامت الیه وارونگی دمایی در
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آلودگیهای شدید تهران پرداختهاند که به بررسی میزان غلظت آالیندهها براساس شاخص  9AQIو تعیین نقشۀ پهنهبندی
روزهای خطرناک انجامید و موجب شد مناطق آلودۀ شهر تهران براساس شاخص  AQIمشخص شود.
کالنشهر تهران بهعنوان پایتخت یک کشور اسالمی میبایست الگویی برای سایر کالنشهرهای کشور و حتی منطقه
باشد .در این میان آسایش ساکنین آنچه به لحاظ چشمنوازی شهر و چه به لحاظ آسایش اقلیمی ،هوای پاک و سالم و
فضاهای گردشگری بسیار مهم است .درحالیکه شهر تهران در چند دهه اخیر با رشد لجامگسیخته و نامتوازن که حاصل
برنامهریزیهای سوداگرانۀ مدیران شهری بوده است ،بهتدریج فضاهای سبز درون و برونشهری را از دست داده است.
اضمحالل تدریجی بوستانها و فضاهای سبز شهری به نفع بلندمرتبهسازیهای سوداگرانه سبب شده است دمای شهری
بهتدریج افزایش یافته و آسایش اقلیمی ساکنان کاهش یاید .نوع بارشها از حالت جامد به مایع تغییر یافته و اثربخشی
بارشها بهدلیل افزایش تبخیر و تعرق کاهش یابد .جریان هوا در درون شهر رو به کاستی میرود و آلودگی شهری ناشی از
پایداریهای جوی افزایش مییابد .درحالیکه فضاهای سبز شهری عالوه بر تعدیل دمای شهری بهدلیل تابش سطحی،
انعکاس ،جذب تابش و تعریق ،سبب جذب آالیندههای شهری ،تولید اکسیژن و پاالیش هوای شهری میشوند .هدف این
تحقیق بیان نقش تعدیلکنندگی بوستانهای بزرگ شهر تهران برای مناطق درونی و حاشیههای بوستانها و همچنین
نقش تفاوت گونههای درختی بوستانها در پایش دمای اطراف خود است تا مدیران و برنامهریزان شهری برای توسعۀ
بوستانها و همچنین انتخاب صحیح گونههای سازگارتر و مؤثرتر در اقلیم شهری تهران ترغیب شوند .پایتختی که روزبهروز
برای ساکنان آن غیرقابلتحملتر میشود و آسایش اقلیمی آن رو به زوال میرود.

مبﺎنی نظﺮي
فضاهای سبز شهری مانند پارکها ،مناطق جنگلی و درختان کنار خیابان یا در امالک شخصی (

Thaiutsa et al., 2008:

) 219و مناطق باقیمانده از پوشش گیاهی و زیستی در شهرها ( )Mortberg and Wallentinus, 2000: 215و درمجموع
بخشی از کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسانساخت است .فضای سبز شهری ،بخشی از فضای باز شهری است که
عرصههای طبیعی یا اغلب مصنوعی آن ،زیر پوشش درختان ،درختچهها ،بوتهها ،گلها ،چمنها و سایر گیاهانی است که
براساس نظارت و مدیریت انسان ،با در نظر گرفتن ضوابط ،قوانین و تخصصهای مرتبط با آن ،برای بهبود شرایط زیستی
زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیرروستایی ،حفظ و نگهداری یا احداث میشوند (لطفی و همکاران:9916 ،
 .)977از منظر میزان دسترسی و جذابیت آنها ارتباط با طبیعت و فراهم کردن تسهیالت محیطی برای شهروندان
( )Comber et al., 2008: 104و اثرگذاری آنها در کاهش معضالت زیستمحیطی شهری حائز اهمیت بوده است .بیتردید
فضای سبز و بوستانهای شهری را باید در زمرۀ اساسیترین عوامل پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی امروز
بهشمار آورد که اگر بهصورت صحیح برنامهریزی شوند ،در سالمسازی جسم و روح انسان تأثیرات مطلوبی خواهند داشت
(.)Sarvar et al., 2011: 226
فضاهای سبز و باز شهری ،بازماندگان طبیعت در شهر محسوب میشوند که درنتیجه توسـعه بیرویه شهری ،دچار
1. Air quality index
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تغییرات کمی و کیفی شدهاند و ایـن تحوالت ،اثرات اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی زیادی را بـه همراه داشته است
(هاشمی و همکاران .)09 :9933 ،از دیدگاه نظریه اکولوژیکی ،بشر جزئی از محیط یا اکوسیستم خود است .این اکوسیستم
شامل اجزایی مانند پوشش گیاهی ،انسان ،خاک ،محیط فیزیکی ،انسان و جامعه است (طیاری و همکاران.)990 :9910 ،
مبنای جنبش باغ شهرها که توسط هاروارد آغاز شد درواقع ترکیبی از شهر و روستا بود که دو مسئله مهم را مطرح مینمود.
اول ،از لحاظ رفع احتیاجات مردم ،که در خود همه چیز داشتند و مسائل اجتماعی به طریق موروثی به آنها منضم شده بود
و مبنای دوم این جنبش ،ایده خانههای فامیلی در فضای سبز با این تفاوت که در آن بهجای تکیه بر روابط اجتماعی بیشتر،
بر روی استقالل در زندگی شخصی تکیه شده است .درواقع در این جنبش ،سعی بر آن است که زندگی خانوادگی را تا
سرحد امکان از بینظمی شهرهای بزرگ جدا و زندگی شهری را تا حد باالیی با حاالت روستایی آمیخته سازد (پوراحمد و
کچوئی.)9 :9911 ،
برنامهریزان شهری از جمله کدس ،لوییزمافورد و رایت که بنیانگذاران مکتب طبیعتگرایی بودند ،چارچوب نظری خود
را برپایِ آزادی انسان و رهایی از محیط مصنوع و استقرار در طبیعت مطرح کردند و حفظ طبیعت و استفاده از فناوری را
شعار خود ساختند .به عقیدۀ آنان هر شهر رشد طبیعی دارد و از محیط طبیعی جداییناپذیر است (زیاری و همکاران:9910 ،
.)93
طﺮاحی اکولوژیک
طراحی اکولوژیک ،درواقع طراحی مسالمتآمیز با طبیعت است .هدف از طراحی براساس اکولوژی ،طراحی برای
یکپارچهسازی محیطی بدون آسیبرساندن به طبیعت تعریف میشود و اساس این نحوۀ طراحی بر ویژگیهای بومی و
محیطی تأکید دارد (پوراحمد و کچویی .)0 :9911 ،استینز از اولین کسانی است که تعریف روشنی در خصوص طراحی
اکولوژیک ارائه کرده است (خدایی و دهنو .)00 :9911 ،به اعتقاد استینز طراحی اکولوژیک شامل روشهای استفاده از دانش
درمورد چگونگی تأثیرات متقابل ما و محیطزیستمان برای فرمدادن به اشیا و فضاها با مهارت و هنرمندی است

( Steiner,

 .)2002حفظ مناظر و چشماندازهای طبیعی و نیز ارتقای فرهنگ انسانی در ارتباط با حفظ منابع طبیعی ،بهنوبۀ خود تأثیر
مثبتی بر کیفیت محیط زندگی خواهد داشت.
طﺮاحی بﯿوﻓﯿلﯿک
امروزه ،توجه به نیازها و چالشهای زیستمحیطی تبدیل به جزئی الینفک از طراحی شهری شدهاند .تا حدی که بسیاری از
نظریههای طراحی شهری ،بهواسطۀ بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی ،مورد نقد قرار گرفتند (میرغالمی و همکاران،
 .)69 :9911واژۀ بیوفیلیا از دو جزء بیو 9به معنای زنده و واژۀ فیلیا 6جذابیت و احساس مثبتی است که مردم نسبت به
عادتها و فعالیتها و تمام چیزهایی که در طبیعت اطراف ماست دارند (جاللیان و همکاران .)110 :9911 ،ویلسون بیوفیلیا
1. Bio
2. Philia
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را وابستگی ذاتی و ژنتیکی انسان با جهان طبیعی و دیگر موجودات زنده معنی کرده است ( Wilson, 1984; Bwatly, 2009:

) 209طراحی بیوفیلیک یکی از رویکردهای جدید در معماری و شهرسازی امروز است که در پی طراحی ،با استفاده از عناصر
طبیعت صورت میگیرد و موجب افزایش بهرهوری ،بهبود عملکردهای ذهنی و جسمی سالمت میشود ( Mollazadeh and

 )Zhu, 2021: 148; Hung and Chang, 2021: 1درواقع شهر بیوفیلیک رویکردی مکمل در کنار راهکارهایی برای پایداری
زیستمحیطی شهرها است که در دهههای اخیر مورد توجه برنامهریزان و طراحان شهری واقع شده است

( Tardast et al.,

 .)2020چنین شهری پر از فضای سبز است که شهروندان آن را میبینند و شهری مملو از عناصر طبیعی فراوان و در
دسترس احساس میکنند .چشمانداز شهرهای بیوفیلیک با رویکرد طبیعت ،سرمایهگذاری از تولید انرژی تجدیدپذیر،
سیستمهای ساختوساز با انرژی کارآمد ،سالمتی جسمی و روحی ساکنان و درواقع ایجاد پایداری شهری است .برنامهریزی
و طراحی بیوفیلی سبب افزایش نگرش و دانش زیستمحیطی شهروندان میشود و نگرش و دانش زیستمحیطی
افزایشیافته به اصالح رفتار زیستمحیطی و سبک زندگی سبز شهروندان و درنتیجه پایداری محیطزیست منجر میشود
(.)Ziari et al., 2018

محدودة موردمطﺎلعه
شهر تهران در مرکز استان تهران با مساحتی بالغ بر  110کیلومترمربع واقع شده است و ارتفاع آن از  9077متر در شمال
به  9677متر در مرکز و باالخره  9977متر در جنوب میرسد .از سمت جنوب به کوههای ری و بیبی شهربانو و
دشتهای هموار شهریار و ورامین و از شمال بهواسطۀ کوهستان محصور شده است .شهر تهران ،از نظر تقسیمات اداری
به  66منطقه و  969ناحیه و  910محله تقسیم میشود (سازمان مدیریت و برنامهریزی تهران ،سالنامۀ آماری استان
تهران .)9910 ،با توجه به موقعیت توپوگرافی ،این شهر در گذشته دارای منابع آبی سطحی و زیرزمینی غنی بوده است.
به همین دلیل در گذشتههای نهچندان دور ،این شهر با باغها و فضاهای سبز جنگلی انبوه و گسترده و درعینحال مراتع
غنی در درون و اطراف شهر مشهور بوده است .شکل  9پراکنش بوستانهای بزرگ شهر تهران را نشان میدهد .از هفت
بوستان بزرگ شهر تهران سه بوستان ،لویزان ،چیتگر و سرخهحصار نمونۀ باقیمانده از بوستانهای جنگلی و فضاهای سبز
گسترده شهر تهران هستند .البته بخش چشمگیری از وسعت این بوستانها نیز در گذر زمان دستخوش تخریب و هجوم
ساکنان شهری در ادوار مختلف شده است .همانطور که دیده میشود نخست آنکه عموم بوستانهای وسیع و بزرگ
شهر در حواشی آن استقرار دارند .درحالیکه بیشترین گرمایش تولیدی حاصل از فعالیتهای انسانی و تابش جذبی حاصل
از سطوح ساختهشده در بخش مرکزی و جنوبی شهر تولید میشود .دوم اینکه وسعت فضاهای سبز شهری که بتواند اثر
میکروکلیمایی مؤثر بر فضای شهری ایجاد کند ،بسیار اندک است .دوم اینکه بیشترین تمرکز بوستانهای بزرگ در
بخش شرقی تهران است ،درحالیکه باد غالب شهر تهران در بیشتر فصول سال غربی است .درنتیجه بخش غربی و
جنوبی شهر فضای سبز کافی برای فرونشینی یا کاهش گردوخاکهای انتقالی از اطراف شهر را ندارند .درصورتیکه
کنترل و تقلیل گردوخاکهای انتقالی از اطراف شهر به درون آن ،که فراوانی آن نیز رو به افزایش است ،نیازمند یک
کمربند پیوسته سبز است .براساس آمارهای بهدستآمده از سالنامۀ آماری شهر تهران و سرشماری نفوس و مسکن در
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سال  9913دارای وسعتی بیش از  291کیلومترمربع است که از این مقدار  107،171،009مترمربع به بوستانها و
فضاهای سبز عمومی درون و برون شهر تهران اختصاص دارد (سالنامۀ آماری.)9913 ،

شکل  .0موقعﯿت منطقه موردمطﺎلعه و بوستﺎنﻫﺎي شهﺮ تهﺮان
منبع :نگﺎرندگﺎن

روش پژوﻫﺶ
مطالعۀ حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام ،توصیفی-تحلیلی است .برای نشاندادن تأثیر
خردهاقلیم بوستانهای بزرگ تهران در فصل تابستان بر مناطق مسکونی اطراف ابتدا تمام پارکها بزرگ تهران شناسایی
شد (شکل  .)9درنهایت هفت بوستان انتخاب شد که وسعت بیشتری از سایر بوستانها داشتند .در انتخاب بوستانهای
بزرگ عالوه بر وسعت پراکنش مکانی آنها نیز مورد توجه بوده است؛ بنابراین گزینش نهایی بهگونهای بود که
بوستانها ،جهات 0گانه و مرکز استان تهران را هم پوشش دهد .این پارکها شامل (بوستان پردیسان ،بوستان جنگلی
کوهسار ،بوستان جنگلی چیتگر ،بوستان جنگلی لویزان ،بوستان جنگلی سرخهحصار ،بوستان آزادگان و بوستان والیت)
هستند .شکل  9موقعیت پارکهای انتخابی و جدول  9مساحت بوستانها و فضاهای سبز عمومی درون و برونشهری
تهران در سال  9910نشان میدهد .در جدول  6بوستانهای انتخابی و مساحت آنها آمده است .برای بررسی تغییرات
دمایی بخشهای مختلف بوستانها برای هر بوستان سهنقطه انتخاب شد .این نقاط بهصورت هدفمند ،در مرکز بوستان
(با پوشش انبوه) ،میانه یا حاشیۀ بوستان (با پوشش متوسط) و خارج از بوستان (مناطق مسکونی) انتخاب شد.
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ﺟدول  .0مسﺎحت بوستﺎنﻫﺎ و ﻓضﺎﻫﺎي سبز عﻤومی درون و بﺮونشهﺮي تهﺮان در سﺎل ( 0397واحد متﺮمﺮبع)
منطقه

بوستﺎنﻫﺎي عﻤومی

6
0
1
99
91
91
66

996109669
9096919199
997979263
1719009
199619920
990929169
199199223

معﺎبﺮ (درختکﺎري ،رﻓﯿوژ ،لچکی،
ﺟنگلکﺎريشدة داخل محدوده)
9999329209
190039926
199119039
992109139
090979993
990919000
091109921

ﺟنگلکﺎري کﻤﺮبند
سبز
096629967
0099109709
0091139000
0193069799
190769112
9397219702
1391029113

ﺟﻤع کل
9391979692
1096979092
2797919939
1697019091
9191939093
0091619009
2393169299

منبع :سﺎزمﺎن بوستﺎنﻫﺎ و ﻓضﺎي سبز شهﺮداري تهﺮان
ﺟدول  .2موقعﯿت و مسﺎحت بوستﺎنﻫﺎي انتخﺎبی در سطح شهﺮ تهﺮان
نﺎم پﺎرک
پردیسان
جنگلی لویزان
جنگلی کوهسار
جنگلی سرخهحصار
آزادگان
بوستان والیت
جنگلی چیتگر

ردیف
9
6
9
0
1
2
0

منطقه
6
0
1
99
91
91
66

مسﺎحت (ﻫکتﺎر)
601،777
907،777
277،777
6310
967،777
077،777
160،177

نﺎحﯿه
0
0و1
9
0
0
9
9

منبع :نگﺎرندگﺎن

در مرحلۀ بعد برای محاسبۀ دمای سطح زمین ( ،)9LSTاز تصویر ماهوارهای  9جوالی  6767سنجندۀ  ETMماهوارۀ
لندست  3استفاده شده است این تصاویر از سایت سازمان زمینشناسی ایاالت متحدۀ آمریکا 6اخذ شده است .جدول 9
مشخصات باندهای چندطیفی سنجندۀ  OLIو باندهای حرارتی سنجندۀ  TIRSماهوارۀ لندست و شکل  6تصویر دریافتی
از ماهواره را برای تاریخ  9جوالی  6767مصادف با  97تیرماه  9911شمسی را نشان میدهد.
ﺟدول  .3خصوصﯿﺎت بﺎندﻫﺎي چندطﯿفی سنجندة  OLIو بﺎندﻫﺎي حﺮارتی سنجندة  TIRSمﺎﻫوارة لندست 3
نﺎم سنجنده

OLI

TIRS

بﺎند طﯿفی
باند Coastal/Aerosol .9
باند  .6آبی
باند  .9سبز
باند  .0قرمز
باند  .1مادونقرمز نزدیک
باند  .2مادونقرمز طولموج کوتاه
باند  .0مادونقرمز طولموج کوتاه
باند  .3پانکروماتیک
باند  .1سیروس
باند  .97مادونقرمز حرارتی
باند  .99مادونقرمز حرارتی

طولموج (مﯿکﺮومتﺮ)
7/099 -7/019
7/017 -7/191
7/161 -7/277
7/297 -7/237
7/301 -7/331
9/127 -9/227
6/977 -6/977
7/177 -7/237
9/927 -9/917
97/97 -99/97
99/17 -96/17

ابعﺎد پﯿکسل
97
97
97
97
97
97
97
91
97
977
977

عﺮض تصویﺮبﺮداري (کﯿلومتﺮ)
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931

منبع :کﺮیﻤی و آرش ()0390
1. Land Surface Temperature
2. http: //glovis.usgs.gov/
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شکل  .2تصویﺮ مﺎﻫوارة لندست  8بهکﺎررﻓته در تحقﯿق 0 ،ﺟوالي  2121مصﺎدف بﺎ  31تﯿﺮمﺎه  0399شﻤسی

ﺟدول  .0مشخصﺎت تصویﺮ استفﺎدهشده در تحقﯿق
سنجنده
OLI

مﺎﻫواره
لندست 3

گذر
920

ردیف
791

سطح تصحﯿحﺎت
L1TP

مبنﺎ
67677079

بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش تصویر پایۀ ماهواره به کمک نرمافزار  Envi 1/9از طریق الگوریتمهای مختلف
پردازشهای رادیو متریکی و اتمسفری انجام شد .در تمامی روشهای استخراج

LST

نیاز است تابش طیفی و دمای

درخشندگی باندهای حرارتی تصاویر محاسبه شود .همۀ اجسامی که دمای آنها باالی صفر مطلق باشد از خود حرارت
گسیل میکنند (سلطانیان و حلیبان .)9910 ،بر این اساس ،عالئم رسیده به سنجنده میتوانند با استفاده از رابطۀ زیر به
تابش در سطح سنجنده (یا تابش طیفی) تبدیل شوند (ابراهیمی هروی و همکاران.)09 :9911 ،
Lλ = ML×Qcal + AL

رابطۀ ()9
که در آن

Lλ

تابش طیفی در باالی اتمسفر،

ML

عامل مقیاسسازی ضربی باند خاص،9

AL

عامل مقیاسسازی

افزایشی باند خاص ،6و  Qcalعدد رقومی ( )DNباند موردنظر است .همینطور مقادیر  MLو  ALدر فایل مرجع تصاویر
دریافتشده وجود دارد .مرحلۀ بعد تبدیل تابش طیفی به دمای درخشندگی در سطح سنجنده است (علیپور و همکاران،
:)9931
رابطۀ ()9
که در آن

Tsensor

)

دمای درخشندگی (درجۀ کلوین)،

Lλ

تابش طیفی،

Ln

لگاریتم نپرین،

(

K1

و

K2

ثابتهای

1. Band-specific multiplicative rescaling factor
2. Band-specific additive rescaling factor
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کالیبراسیون سنجندهاند که از فایل مرجع برداشت شدند .در تصحیح هندسی تصاویر سعی شد خطای  RMSکمتر از 7/1
پیکسل شود .همچنین سعی شد تصاویر انتخابی ابرناکی نداشته باشند .شیب فایل بوستانهای انتخابی در محیط
 ArcGis10.5فراخوانی و تصاویر خروجی از  Enviدر این بخش بهصورت نقشۀ نهایی استخراج و برای نقاط موردنظر در
هر بوستان وضعیت دما بررسی شد.

بحث و یﺎﻓتهﻫﺎ
همانطور که بیان شد ،هدف از این تحقیق مطالعۀ اثر بوستانهای بزرگ شهر تهران بر میکروکلیمای داخلی و
همینطور مناطق اطراف بوستان است .تغییرات دمایی بین مناطق با پوشش درختی با تراکم متفاوت و عاری از پوشش
بهخوبی نقش فضای سبز را در تعدیل دمای هوای ساختمان و شهر را بهخوبی نمایان میسازد .به همین منظور در این
بخش ابتدا دادههای دمای سطحی زمین ( )LSTبا استفاده از دادههای ماهواره لندست  3برای هریک از بخشهای
پارکهای انتخابی تحلیل شده است .سپس دمای سطحی سهنقطه از مناطق (پرپوشش پارک ،پوشش متوسط و فضای
مسکونی) اطراف برای هریک از پارکها تحلیل خواهد شد.
بوستﺎن ﺟنگلی چﯿتگﺮ
شکل  9بوستان جنگلی چیتگر از بوستانهای جنگلی شهر تهران است که از شمال به زمینهای چیتگر ،از جنوب به
آزادراه تهران-کرج از غرب به شهرک سروآزاد و پیکانشهر و از شرق به منطقۀ خرگوشدره محدود میشود .این بوستان
با  117هکتار زمین پردرخت از بزرگترین بوستانهای جنگلی استان تهران است .پوشش درختی بوستان درمجموع
مساحتی حدود  090هکتار را دربرمیگیرد .حدود  19درصد از آنها را گونههای سوزنیبرگ مانند کاج الداریکا ،سرو
نقرهای و سرو خمرهای و حدود  00درصد از درختان را  1گونۀ درختی پهنبرگ (از جمله اقاقیا ،زبانگنجشک ،نارون
چتری ،ارغوان ،داغداغان ،افرای زینتی ،پلت ،بلوط و ایالن) تشکیل میدهد .همانطور که دیده میشود ،بخشهای غربی
آن بهدلیل غلبۀ درختان کاج و تنکبودن پوشش و نبود سایۀ پیوستۀ دمای سطحی در فصل تابستان به  03درجۀ
سانتیگراد میرسد ،ولی در بخش شرقی و شمالی آن که نوع پوشش بوستان انبوهتر و غلبۀ اصلی با گونههای پهنبرگ
بوده و سایۀ انبوه ایجاد کرده است .دمای هوا تا  91درجۀ سانتیگراد کاهش یافته است (شکل )9؛ بنابراین مالحظه
میشود پوشش انبوه و بهویژه درختان پهنبرگ سبب شده است بهدلیل جذب تابش خورشیدی و تعریق سطحی دمای
سطحی را حدود  99درجۀ سانتیگراد خنکتر کند .این پدیده تأثیر شگرف پوشش سبز را در تعدیل دمایی سطح و الیۀ
زیرین جو نشان میدهد.
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شکل  .3دمﺎي سطح زمﯿن بوستﺎن ﺟنگلی چﯿتگﺮ خﺮوﺟی لندست  8در  31تﯿﺮمﺎه 0399
منبع :نگﺎرندگﺎن

شکل 9سه نقطۀ انتخابی را داخل و خارج از بوستان جنگلی نشان میدهد .همانطور که بیان شد در اینجا سه نقطۀ
پرپوشش با پوشش متوسط و منطقۀ مسکونی انتخاب و نیمرخ دمایی بین این سه نقطه نیز ترسیم شد .در منطقۀ
پرپوشش دمای سطحی حدود  91تا  93درجۀ سانتیگراد ،در منطقه با پوشش متوسط و حاشیۀ بوستان دما به  06/0درجۀ
سانتیگراد رسیده و در منطقۀ مسکونی این دما در همان زمان تا  09/6درجۀ سانتیگراد افزایشیافته است .به عبارت
دیگر ،بین منطقۀ پرپوشش تا منطقۀ مسکونی که بیش از  177متر از هم فاصله ندارند .تغییرات دمایی تا حدود  1درجۀ
سانتیگراد میرسد .جالب توجه اینکه در نوار حاشیهای بوستان با وجود برخورداری از پوشش گیاهی ،بهدلیل همجواری با
فضای فیزیکی پوشیده از آسفالت و بتن تفاوت دمایی بخش داخل بوستان نزدیک به  9درجۀ سانتیگراد ،ولی با منطقۀ
مسکونی حدود  7/1درجۀ سانتیگراد تفاوت دمایی دارد (شکل .)9
بوستﺎن ﺟنگلی سﺮخهحصﺎر
مساحت این بوستان حدود  1923هکتار است که بهجز بخش شمال شرقی آن تمام این ناحیه تحت کنترل و حفاظت
سازمان محیطزیست قرار دارد .در منتهیالیه شرق تهران و در منطقۀ  99و ناحیۀ  0شهرداری قرار دارد .این بوستان در
امتداد بزرگراه شهید یاسینی به طول تقریبی  2199/66متر کامالً کشیدگی طولی دارد .همانطور که در شکل  0دیده
میشود ،به تبعیت از نوع گونهها و انبوهی پوشش سایهای که درختان در بخشهای مختلف بوستان ایجاد کردهاند ،دمای
سطحی بین  96تا  00درجۀ سانتیگراد متغیر است .در تمام محدودۀ حاشیۀ بزرگراه شهید یاسینی بهدلیل یکنواختی و
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انبوهی پوشش درختی و تأمین سایۀ مناسب ،دمای سطحی بین  96تا  92درجۀ سانتیگراد متغیر است .درصورتیکه در
سمت جنوب بوستان بهدلیل تنکشدن پوشش و تغییر گونههای درختی به کاج و عدم تأمین سایۀ انبوه دما بهطور
چشمگیری افزایش یافته و بین  00تا  00درجۀ سانتیگراد در نوسان است .برای ارزیابی اثر پوشش گیاهی بر دمای
سطحی سه نقطه از بخش پرپوشش ،متوسط و منطقۀ مسکونی حاشیۀ بوستان انتخاب شد .دمای سطحی در نقطۀ
پرپوشش  90/1درجۀ سانتیگراد و در نقطۀ با پوشش گیاهی متوسط به  93/1و در نقطۀ مسکونی انتخابی این بوستان
چون تراکم سکونتی چندان زیاد نیست ،تفاوت دمایی بین منطقۀ پرپوشش و مسکونی بیش از  6درجۀ سانتیگراد نیست
(شکل  .)0مالحظه میشود عدم تراکم سکونتگاهها و وجود بزرگراه در حاشیۀ منطقۀ مسکونی و امکان تهویۀ دما بین
منطقۀ پر پوشش بوستان تا منطقۀ سکونتگاهی بیش از دو درجۀ سانتیگراد نیست.

شکل  .0دمﺎي سطح زمﯿن بوستﺎن ﺟنگلی سﺮخهحصﺎر خﺮوﺟی لندست  8در  31تﯿﺮمﺎه 0399
منبع :نگﺎرندگﺎن

بوستﺎن ﺟنگلی لویزان
این بوستان به مساحت حدود  9077هکتار از شمال به بزرگراه شهید بابایی ،از شرق به بزرگراه شهید باقری ،از جنوب به
شمسآباد و از غرب به ده لویزان منتهی میشود .این بوستان در منطقۀ  0شهرداری تهران قرار دارد .گونههای مختلفی از
گیاهان و درختان در این بوستان وجود دارد که گونۀ غالب آن سرو ،چنار و اقاقیا است .گونههایی از بلوط ،افرا ،داغداران ،گز،
سرو نقرهای و توت نیز در آن به چشم میخورد .شکل  1تغییرات دمایی این بوستان را نشان میدهد .در خنکترین بخش
آنکه شمال شرق و شمال مرکز آموزشی شهید فیضاهلل امانی ارتش قرار دارد ،دمای سطحی  97درجۀ سانتیگراد را نشان
میدهد .براساس شکل  ،1در این بخش بوستان از انبوهی خوبی برخوردار است .برعکس در بخش اعظم قطعۀ غربی در
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غرب خیابان سید علی و بخش زیادی از قطعه بین خیابان سید علی رو به بزرگراه شهید باکری و بخش شمالی قطعۀ شرقی
در شرق خیابان هنگام دما تا  01درجۀ سانتیگراد افزایش یافته است؛ بنابراین مالحظه میشود دمای سطحی در این بوستان
بین  97تا  01درجۀ سانتیگراد متغیر است .اختالف  91درجهای دما در اثر سایهاندازی پوشش درختی و تأثیر جذب و
انعکاسی حاصل از سبزینگی و پوشش برگ درختان را نشان میدهد .این تفاوت فاحش در دو بخش بوستان بخشی بهدلیل
نوع گونه گیاهی و تفاوت در سایهاندازی درختان و بخشی بهدلیل تراکم درختی است .بیشترین پراکنش با دمای باالی 07
درجۀ سانتیگراد در بخشهایی از بوستان قرار دارد که گونۀ غالب کاج است و این درخت با توجه به اندام خود سایۀ زیادی
بهویژه در ایامی که خورشید ارتفاع بیشتری میگیرد ،ایجاد نمیکند .درعینحال بخشهای با دمای سطحی باال در
قسمتهایی از بوستان ثبت شده که در آن ،جادههای خاکی وسط بوستان یا مسیلها بدون پوشش انبوه دیده میشود .این
پدیده در قطعۀ بین خیابان سید علی تا بزرگراه شهید باقری و قطعۀ شرقی در شرق بلوار هنگام بهخوبی دیده میشود .به
عبارتی وجود جادههای خاکی یا آسفالته حتی با پهنای باریک بهدلیل جذب تابشی باال اثر میکروکلیمایی فضای سبز حاشیه
را نیز تحت تأثیر قرار داده است .نیمرخ دمایی و تغییرات افقی دما را در سه نقطۀ انتخابی بوستان لویزان نشان میدهد؛
درحالیکه دما در بخش پرپوشش بیش از  99/1درجۀ سانتیگراد نیست ،در منطقۀ حاشیه و کمپوشش به  92/1درجه و در
منطقۀ مسکونی حاشیۀ بوستان به  91درجۀ سانتیگراد میرسد .اثر پوشش سبز بر کنترل و تعدیل دما به اندازهای است که
دما از منطقۀ پرپوشش تا حاشیۀ بوستان  0/1درجۀ سانتیگراد افزایش دارد .این مقدار در یک فاصلۀ کوتاه مقدار چشمگیری
است .برش افقی دما روی بوستان بهخوبی این تأثیر را نمایش میدهد (شکل .)1

شکل  .1دمﺎي سطح زمﯿن بوستﺎن ﺟنگلی لویزان خﺮوﺟی لندست  8در  31تﯿﺮمﺎه 0399
منبع :نگﺎرندگﺎن
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بوستﺎن والیت
شکل  2این بوستان با وسعت  977هکتار در منطقۀ  91شهرداری تهران قرار دارد .این بوستان برعکس بوستانهای قبل
تقریباً بهصورت دایرهای است .به این مفهوم که در صورت تکمیل پروژۀ درختکاری میتواند شرایط میکروکلیمایی
متفاوتی را درون بوستان ایجاد کند .درصورتیکه سه بوستان بزرگ سرخهحصار ،چیتگر و لویزان کامالً حالت کشیده دارد
و جریانات هوایی اطراف بوستان بهسرعت به داخل بوستان و شرایط دمایی بیرون را به درون بوستان منتقل میکند.
همانطور که دیده میشود حاشیۀ این بوستان بهطور نسبی از پوشش درختی انبوه برخوردار است .به عبارتی پروژۀ
درختکاری آن تکمیل شده است .با این همه در قیاس با  9بوستان قبل ضمن اینکه درختان از سترگی خوب برخوردار
نیستند .بهدلیل باریکبودن نوار درختکاری و همجواری با بزرگراههای و فضای سکونتگاهی اطراف و درعینحال ارتفاع
پستتر نتوانسته است دمای محیط را مانند سایر بوستانها کاهش دهد .درنتیجه دمای سطحی این بخش از بوستان بین
 92تا  07درجۀ سانتیگراد ثبت شده است .درصورتیکه در بوستانهای قبل دما در بخش پرپوشش گاه تا  97درجۀ
سانتیگراد نیز میرسید .بخش مرکزی این بوستان بهدلیل نبود پوشش درختی و گیاهی کامل و بعضاً پوشش آسفالت و
سنگ ،دما تا  19درجۀ سانتیگراد نیز میرسد .این پدیده نیز در باالبردن دمای سطحی بخش پرپوشش بیتأثیر

نیست.

باید توجه داشت که این بوستان در منطقۀ پستتری نسبت به سه بوستان قبلی قرار دارد .درنتیجه سرعت جریان هوا به
دلیل اصطکاک سطحی و عوارض اطراف بوستان کمتر از بوستانهای شمالی و حاشیهای تهران است .همانطور که روی
عکس نیز دیده میشود تمام محیط اطراف بوستان با سازههای ساختمانی انبوه احاطه شده است.

شکل  .3دمﺎي سطح زمﯿن بوستﺎن والیت خﺮوﺟی لندست  8در  31تﯿﺮمﺎه 0399
منبع :نگﺎرندگﺎن
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نیمرخ تهیهشده برای تأثیر میکروکلیمایی بوستان بر وی مناطق مسکونی اطراف نشان میدهد ،درحالیکه دما در
منطقۀ پرپوشش آن به حدود  07درجۀ سانتیگراد میرسد در منطقۀ حاشیه این دما به  06و در منطقۀ مسکونی 06/3
درجۀ سانتیگراد است؛ یعنی تفاوت دمای سطحی در منطقۀ پرپوشش با مناطق مسکونی  6/3و بین منطقۀ حاشیه و
مسکونی فقط  7/3درجۀ سانتیگراد است .نبود درخت در بخش مرکزی یا تنکبودن آن و جوانبودن درختان که هنوز
نتوانستهاند سایۀ پیوسته و انبوهی را ایجاد کنند .سبب شده است اثربخشی بوستان درون و حاشیۀ بوستان نظیر
بوستانهای قبل چشمگیر نباشد .بوستان والیت از بوستانهای تازهتأسیس تهران است که عموماً نوار حاشیۀ بوستان
مشجر است ،ولی بخشهای مرکزی آن هنوز تکمیل نشده است یا درختان عمر زیاد و سایهاندازی مناسبی ندارند.
درنتیجه این بوستان هنوز نتوانسته است نقش میکروکلیمایی خود را در مناطق حاشیهای خود ایجاد کند (شکل .)2
بوستﺎن آزادگﺎن
بوستان آزادگان که در جنوب شرقی تهران قرارگرفته ،از شمال به اتوبان بعثت و سهراه افسریه ،از شرق به کانال
سرخهحصار و بوستان پامچال (مشیریه) ،از جنوب به اتوبان دولتآباد و از غرب به بزرگراه آزادگان و بوستان توسکا و
شهرک سعیدیه و حمیدیه محدود میشود .اطراف این بوستان را فضاهای سبز ،جنگلی و تفریحی احاطه کرده است؛
بهطوریکه محوطۀ جنگلی توسکا ،بوستان آبی و بوستان مادر (بانوان) در اطراف آن قرارگرفتهاند .بوستان آزادگان با 996
هکتار وسعت در منطقۀ  91شهرداری تهران قرار دارد .این بوستان نیز مانند بوستان والیت از لحاظ هندسی حالت گرد
دارد ،ولی در این بوستان نیمۀ شرقی دارای پوشش درختی نسبتاً خوب تشکیل شده است.

شکل  .7دمﺎي سطح زمﯿن بوستﺎن آزادگﺎن خﺮوﺟی لندست  8در  31تﯿﺮمﺎه 0399
منبع :نگﺎرندگﺎن
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این بوستان 17 ،گونه درخت و درختچه اعم از پهنبرگ و سوزنیبرگ و  077گونه بوتهای دارد که از گونههای غالب
آن میتوان به اکالیپتوس ،کاج ،توت ،صنوبر ،زبانگنجشک ،بید ،زیتون ،تبریزی ،گردو ،واگلیا ،شمشاد ،سیداالشجار ،نخل،
توسکا ،بلوط و کاتالپا اشاره کرد .این پوشش سبب شده است دمای سطحی عددی بین  99تا  99درجۀ سانتیگراد را ثبت
کند .ولی در بخش غربی که پوشش درختی از انبوهی کمتری برخوردار است دما بین  09تا  01درجۀ سانتیگراد متغیر
بوده است .نیمرخ افقی بین سهنقطه انتخابی درون و حاشیۀ بوستان تغییرات دمایی بین هستۀ خنک و پرپوشش بوستان و
منطقه مسکونی اطراف را نشان میدهد الگوی دمایی شبیه بوستان والیت حاکم است .درحالیکه دمای سطحی در
منطقۀ پرپوشش حدود  93/3درجۀ سانتیگراد است این دما در حاشیۀ بوستان به  06درجۀ سانتیگراد میرسد؛ یعنی
حدود  6درجۀ سانتیگراد افزایش مییابد .این دما در بخش مسکونی به  06/1درجۀ سانتیگراد افزایش یافته است .نیمرخ
افقی این بوستان برعکس سایر پارکها اعوجاج ندارد و از بخش پرپوشش تا بخش مسکونی با شیب یکنواخت و مالیمی
رو به افزایش است .این بهدلیل عدم تغییرات شدید در گونههای درختی و تغییرات شدید در تراکم پوشش درختی بین
بخش پرتراکم تا بخش با تراکم متوسط است (شکل .)0
بوستﺎن کوﻫسﺎر
این بوستان از جنوب به بلوار حصارک ،از غرب به رودخانۀ کن ،از شمال به ارتفاعات توچال و از شرق به رودخانۀ فرحزاد
میرسد و رودخانۀ حصارک نیز از میان این بوستان میگذرد .وسعت این بوستان جنگلی به حدود  1077هکتار میرسد
که  077هکتار آن درختکاری شده و زیادبودن وسعت بوستان ،بهدلیل قرارگیری آن در ارتفاعات و کوهستانیبودن منطقه
است .این بوستان در محدودۀ منطقۀ  1شهرداری تهران قرار دارد .در بین پارکهای نمونۀ انتخابی ،این بوستان
مرتفعترین بوستان جنگلی است .گونههای گیاهی موجود در این بوستان تنوع باالیی ندارد و بهدلیل کوهستانیبودن و
جنگلیبودن آن فقط از درختهای کاج و سرو استفاده شده است همانطور که دیده میشود بهجز بخشهایی از جنوب
شرق و شرق این بوستان ،در سایر بخشها پوشش درختی چندان انبوه نیست .از طرفی در بخشهای غربی و شمالی
درختان جوان هستند و هنوز سایۀ انبوهی ایجاد نمیکنند .با وجود اینکه این بوستان در ارتفاعات پای کوهی قرار دارد،
ولی در بیشتر بخشهای آن ،شیبها یا رو به جنوب و به عبارتی رو به آفتاب است یا در صبحگاه یا عصر در معرض
تابش شدید خورشید قرار میگیرد .دما در بخش شرقی و جنوبی در محدودۀ  99تا  91درجۀ سانتیگراد متغیر است.
درصورتیکه در بخشهای شمالیتر ،دما به محدودۀ  09تا  02میرسد با وجود ارتفاع زیاد بهدلیل پوشش تنکتر و شیب
زیاد رو به آفتاب دما باالتر است .در اینجا نیز بخشهایی که پوشش از پهنبرگ به سوزنیبرگ تبدیل میشود ،بهدلیل
سایۀ کمتر دما باالتر از سایر بخشها است .نیمرخ عرضی بین سه نقطۀ انتخابی در این بوستان نیز بهخوبی اثر تراکم و
نوع گونه را در کاهش و کنترل دمای سطحی نشان میدهد .در این بوستان دما در نقطۀ پرپوشش یا متراکم حدود 99
درجۀ سانتیگراد ثبت شده است .بهطرف حاشیۀ بوستان دما روند افزایشی طی کرده و به حدود  07درجۀ سانتیگراد
رسیده است .با وجود اینکه تراکم پوشش در حاشیۀ بوستان با منطقۀ پرپوشش تفاوت زیادی ندارد ،ولی تأثیر فضای
سکونتگاهی بر تشدید دما در حاشیه بهخوبی مشاهده میشود؛ بهطوریکه دما را تا حدود  0درجۀ سانتیگراد افزایش داده
است .تفاوت دمایی از این نقطه تا داخل فضای سکونتگاهی فقط  6/3درجۀ سانتیگراد افزایش یافته است (شکل .)3
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شکل  .8دمﺎي سطح زمﯿن بوستﺎن کوﻫسﺎر خﺮوﺟی لندست  8در  31تﯿﺮمﺎه 0399
منبع :نگﺎرندگﺎن

بوستﺎن پﺮدیسﺎن
این بوستان به مساحت تقریبی  610هکتار در منطقۀ  6شهرداری تهران قرار دارد و تحت نظارت سازمان حفاظت
محیطزیست اداره میشود .گونههای غالب این بوستان بیشترین پراکندگی مربوط به درخت اقاقیا است .همانطور که
دیده میشود حواشی این بوستان دارای پوشش انبوه تا نسبتاً انبوه بوده است ،ولی در قسمتهای مرکزی عموماً فاقد
درخت بوده یا از پوشش تنکتری برخوردار است .به پیروی از همین پوشش دمای سطحی نیز بین قسمتهای آن متغیر
است .در بخشهای پرپوشش منتهیالیه غربی ،دمای سطحی تا حدود  99درجۀ سانتیگراد نیز پایین آمده است.
درحالیکه در بخش مرکزی ،دما تا  02درجۀ سانتیگراد نیز افزایش یافته است .به عبارتی تفاوت دمایی حاصل از پوشش
و سایهاندازی حاصل از آن بیش از  99درجۀ سانتیگراد دما را کاهش داده است .نیمرخ افقی تهیهشده برای سه نقطه از
بوستان که در شکل  1آمده بیانگر آن است که دمای سطحی در بخش درونی و بر فضای سبز دمای سطحی حدود 92
درجۀ سانتیگراد ثبت شده است .این دما در حاشیۀ بوستان که از لحاظ پوشش مانند نقطۀ اول ولی در حاشیۀ بوستان قرار
دارد ،فقط  7/3درجۀ سانتیگراد افزایش داشته و به  92/3درجۀ سانتیگراد افزایش یافته است .دقت در پوشش درختی
نقطۀ اول با نقطۀ دوم که در حاشیۀ بوستان که تفاوت آنچنانی ندارد ،بهخوبی نقش پوشش درختی را با پوشش سبز نشان
میدهد .در منطقۀ مسکونی که کامالً از فضای سبز بوستان فاصله گرفته است ،با افزایش حدود  0/1درجۀ سانتیگراد تا
 09درجۀ سانتیگراد افزایش یافته است .انتخاب این دو نقطه روی چمن بهجای پوشش درختی در مقایسه با بوستانهای
قبلی از این جهت بود که نشان داده شود .چمن و پوشش علفی علیرغم زیبایی ،در کاهش و تعدیل دمای شهری تأثیر
چندانی ندارد .به عبارت دیگر ،تعدیل دمایی و میکروکلیمای حاصل از پوشش چمن و پوشش علفی در قیاس با بوستانها
با پوشش درختی بسیار کمتر است (شکل .)1
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شکل  .9دمﺎي سطح زمﯿن بوستﺎن پﺮدیسﺎن خﺮوﺟی لندست  8در  31تﯿﺮمﺎه 0399
منبع :نگﺎرندگﺎن

جدول  1و شکل  97نیمرخ دمایی بین نقطهای با پوشش درختی انبوه تا منطقۀ مسکونی حاشیۀ بوستان را در هفت
بوستان انتخابی نشان میدهد .همانطور که دیده میشود ،در بخش پرتراکم انتخابی در میان پارکها منطقۀ پرپوشش
لویزان و سپس کوهسار پایینترین دما را ثبت کردهاند .این دو بوستان بهترتیب با دمای  99/1و  99/6درجۀ سانتیگراد
خنکترین دمای سطحی را ثبت کردهاند .بررسی میدانی انجامشده نشان داد در هر دو بوستان نقش گونۀ درختی ،زاویۀ
جهت تابش و ارتفاع از سطح دریا و همینطور پهنۀ پرتراکم اطراف نقطۀ انتخابی بیشترین نقش را در کاهش دمای
سطحی داشتهاند .برعکس در پارکهای چیتگر آزادگان و والیت منطقۀ پرپوشش دماهای باالتری را نسبت به سایر
پارکها داشتهاند .دمای باالتر در دو بوستان والیت و آزادگان ارتفاع پایینتر ،آرامش نسبی هوا و پهنه کمتر سطح
پرتراکم نقطۀ انتخابی عامل اصلی ثبت دماهای باال بوده است ،ولی در بوستان چیتگر عدم یکنواختی در گونههای درختی
اطراف نقطۀ انتخابی (تنوعی از درختان پهنبرگ و سوزنیبرگ) عامل اصلی باالبودن دمای هوا در این بوستان بوده
است .در ارتباط با نقش بوستان در تعدیل دمای محیط اطراف همانطور که دیده میشود ،پارکهای لویزان و
سرخهحصار بیشترین تعدیل دمایی و بوستان چیتگر کمترین اثر تعدیلی را روی فضاهای مسکونی اطراف داشته است .از
لحاظ گرادیان حرارتی ایجادشده بین منطقۀ پرتراکم تا منطقۀ مسکونی اطراف پارهای کوهسار و لویزان باالترین شیو
حرارتی را داشتهاند .این پدیده بهدلیل تغییرات شدیدتر پوشش درختی بین منطقۀ پرتراکم و منطقۀ مسکونی و عامل
ارتفاع یا شیب ارتفاعی بوده است .برعکس در سایر پارکها شیو دمایی بین منطقۀ پرتراکم تا منطق مسکونی حاشیۀ
بسیار مالیم و بطئی بوده است.
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ﺟدول  .1وضعﯿت دمﺎیی بوستﺎنﻫﺎي بزرگ تهﺮان در نقﺎط منتخب
نﺎم پﺎرک
بوستان پردیسان
بوستان جنگلی کوهسار
بوستان والیت
بوستان جنگلی لویزان
بوستان سرخهحصار
بوستان جنگلی چیتگر
بوستان آزادگان

بخﺶ بﺎ پوشﺶ انبوه
91/1
99/6
91/3
99/1
90/1
91/1
91/3

بخﺶ بﺎ پوشﺶ متوسط یﺎ حﺎشﯿه
92/3
07/9
06
92/3
93/1
06/0
06

منطقۀ مسکونی حﺎشﯿۀ پﺎرک
09
06/9
06/3
91
91/1
09/6
06/1

منبع :نگﺎرندگﺎن

شکل  .01وضعﯿت دمﺎیی در بوستﺎنﻫﺎي منتخب
منبع :نگﺎرندگﺎن

نتﯿجهگﯿﺮي
پارکها و فضاهای سبز شهری عالوه بر اینکه محلی برای تفرج ساکنان شهری است ،از نظر مدیران شهری و
محیطزیست بهعنوان پدیدهای برای تولید اکسیژن و پاالیش هوای شهرها و همچنین عاملی برای کنترل افزایش دما و
شکلگیری پدیدۀ جزیرۀ گرمایی یا تضعیف آن هستند .به همین دلیل در طراحی شهری توجه خاصی به ایجاد فضاهای
سبز و پارکها معطوف میشود .وقتی سطوح جذبکننده نظیر آسفالت ،بتن و سطوح سنگی در محیطهای شهری
افزایش مییابد ،بهدلیل تجمع زیاد انرژی جذبشده روی سطوح بتنی و سنگی ،دما در طول روز بهطور فزایندهای افزایش
مییابد .تابش شدید خورشید روی این سطوح بهخصوص در ظهر و اوایل بعدازظهر دما در محدودۀ الیۀ 97متری زیرین
بهشدت افزایش مییابد .درنتیجه شرایط را برای ساکنان شهری که مجبور به تردد در فضاهای باز شهری دارند،
غیرقابلتحمل یا رقتانگیز میکند .پارکها و فضاهای سبز شهری عالوه برجذب مقادیر زیادی از انرژی تابشی خورشید
بهوسیلۀ سطوح برگی و اندامهای خود ،تعریق و تعرق با ایجاد سایه بهشدت در تعدیل دمای شهری مؤثر است .با وجود
اینکه فضاهای سبز کوچک و حتی یک درخت میتواند میکروکلیمای اطراف خود را تحت تأثیر قرار دهد ،پارکها و
بوستانهای بزرگ بهطور قطع میکروکلیمای مؤثرتری را برای فضاهای مسکونی اطراف خود ایجاد میکنند .در شرایطی
که شهر تهران بهدلیل گسترش نامتوازن و افسارگسیخته در چند دهۀ اخیر که عموماً عوامل اقلیمی و هواشناختی مورد
غفلت قرار گرفته است ،به یک شهر آلوده ،گرم و نامطبوع تبدیل شده است .فضای سبز اندک شهر نیز در طول سالهای
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اخیر بهشدت تخریب و گونههای درختی به چمن و گونههای علفی تبدیل شده است .درنتیجه سایهاندازی که نقش بسیار
مهمی در کنترل دمای هوای زیرسطحی و درنهایت محیط اطراف دارد ،بهشدت کاهش یافته است .نیاز آبی درخت در
قیاس با چمن و پوشش علفی بسیار کمتر است .درنتیجه رطوبت کمتری وارد جو شهری میکند و هوا را برای ساکنان
نامطبوع نمیکند .به همین دلیل در این تحقیق بوستانهای بزرگ شهر تهران که غلبۀ اصلی با پوشش درختی است و از
لحاظ وسعت قابلیت ایجاد تأثیر میکروکلیمایی هستند ،انتخاب شده است .به همین منظور هفت بوستان جنگلی و شهری
بزرگ شهر تهران بهعنوان نمونه انتخاب و اثرات این فضاهای سبز و پوشش درختی بر دمای سطحی درون بوستان و
مناطق مسکونی اطراف بررسی شد .همانطور که بیان شد ،در این تحقیق نقاط انتخابی و مسیر نیمرخ بهصورت میدانی و
پیمایشی مورد بازدید قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد نقش گونههای درختی در جذب انرژی تابشی و ایجاد سایه
برای تعدیل دمای محیط و سطح بسیار مهم است .گونههای پهنبرگ بهدلیل ایجاد سطوح جذبی بیشتر و همینطور
تعریق باالتر نقش بسیار بیشتری در تعدیل دمای محیط دارند .درصورتیکه گونههای سوزنیبرگ بهدلیل سطوح جذبی
کمتر و تبخیر و تعریق کمتر نقش ضعیفتری در تعدیل و کاهش دما دارند .بررسی پراکنش گونههای پهنبرگ و
سوزنیبرگ درون پارکها و انطباق آن با دماهای باالتر بهخوبی این مسئله را تأیید کرد .نتایج این مطالعه با تحقیقات
(مقیمی و همکاران9912 ،؛ لشکری و هدایت9931 ،؛ لطفی و همکاران9916 ،؛ قدمی و همکاران )9910 ،همخوانی دارد.
یافتههای تحقیق همچنین با کارهای ( )Bokaie et al., 2016در رابطه با ارتباط نزدیک بین پوشش زمین و دمای سطح
زمین همخوانی دارد.
براساس نتایج ،در مسیر نیمرخ مکانهایی که از پهنۀ درختی پهنبرگ به سوزنیبرگ تغییر پیدا میکرد ،افزایش دما
کامالً محسوس و چشمگیر بوده است؛ بنابراین به مدیران توصیه میشود با وجود اینکه کاشت و سبز شده و سبزینگی
دائمی گونههای سوزنیبرگ آسانتر و بهتر از گونههای پهنبرگ است ،در مناطق درونشهری ،بهدلیل زیبایی،
سایهاندازی ،جذب باالی انرژی تابشی و تأثیر میکروکلیمایی بیشتر ،کاشت گونههای پهنبرگ توصیه میشود؛ بنابراین
الزم است با مطالعۀ ویژگیهای فیزیولوژیکی درختان پهنبرگ ،که سازگاری باالیی با شرایط اقلیمی تهران دارند .در
گسترش فضای سبز بوستانهای فعلی و تازهتأسیس استفاده شود .این اقدام نهفقط تأثیر میکروکلیمایی بسیار خوبی برای
مناطق مسکونی حاشیۀ بوستانها خواهد داشت .در طوالنیمدت با جایگزینی گونههای پهنبرگ با گونههای سوزنیبرگ
و توان جذب تابشی باالی این گونهها تأثیر میکروکلیمایی بسیار خوبی در تعدیل جزیرۀ گرمایی و تعدیل آلودگی کل شهر
خواهد داشت .در عین اینکه با توجه به مشکالت آب شهر تهران ،این گونهها از نیاز آبی بسیار کمتری از گونههای علفی
مانند چمن و غیره دارند.
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