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"مقاله پژوهشی"

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بوم شناسی جنگلهای ایران

بررسی تأثیر گونههای درختی فضای سبز شهری در تعدیل دما و
رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی :پارک جنگلی آبیدر در سنندج)
جاهده تکیهخواه ،1سید محسن حسینی ،2غالمعلی جاللی ،3سید جلیل علوی 4و سید عباس اسماعیلی5

چکیده
افزایش دمای محیط شهری یکی از مهمترین مشکالت زیستمحیطی در شهرها است .هدف از این تحقیق اهمیت تیپهای
مختلف درختی بهعنوان راهکاری جهت تعدیل دما و سپس پیشنهاد کشت گونههای تعدیلکننده دما در شرایط سازگار شهری
میباشد .جهت این کار ابتدا در هر کدام از تیپهای درختی موردنظر (چنار ،زبان گنجشک ،اقاقیا ،سرونقرهای و کاج) و یک منطقه
بدون پوشش درختی با شرایط فیزیوگرافی مشابه بهعنوان منطقه شاهد ،اندازهگیریهای دما و رطوبت در چهار جهت اصلی و
مرکز هر توده در دو فصل تابستان و زمستان بهوسیله دماسنج و رطوبتسنج دیجیتال ،در پنج تکرار انجام گرفت .نتایج آزمون t
مستقل برای مقایسه میانگین پارامترهای دمایی نشانداد که در مناطق با پوشش گیاهی و شاهد ،تفاوت معنیداری بین میانگین
پارامترهای دمایی وجود دارد .بهطوریکه مناطق دارای پوشش گیاهی در مقایسه با مناطق شاهد در شرایط مساوی هوا و شرایط
فیزیوگرافیکی در تابستان  6/4885درجه سانتیگراد خنکتر و در زمستان  3/14گرمتر از محیط پیرامونی میباشند .نتایج آزمون
توکی نشان داد که از بین گونههای مورد بررسی ،گونه چنار بیشترین میزان کاهش دما (دمای لحظهای ،کمینه و بیشینه دما) در
فصل تابستان بهترتیب بهمیزان  11/55 ،11/85و  11/25درجه سانتیگراد و گونه سرو نقرهای بیشترین میزان افزایش دما
(دمای لحظهای ،کمینه و بیشینه دما) در فصل زمستان بهترتیب با مقادیر  4/25 ،7/42و  7/121سانتیگراد را نسبت به محیط
اطراف دارا میباشد .کل مساحت تودههای مورد مطالعه  2/48هکتار محاسبه شد که بهازای این میزان هکتار در فصل تابستان
 6/48درجه دمای هوا کاهش و  3/14درجه در فصل زمستان دمای هوا افزایش یافت .لذا با افزایش هر هکتار فضای سبز از نوع
گونههای مناسب  2/61درجه کاهش دما در تابستان و  1/26درجه افزایش دما در زمستان را داریم .نتایج نشانداد که نوع
پوشش گیاهی میتوانند اثر قابلتوجهی بر اقلیم شهری داشته باشند.
واژههای کلیدی :اقلیم شهری ،پارک جنگلی آبیدر ،فضای سبز شهری

مقدمه
افزایش رشد جمعیت و رشد سریع صنعتی یکی از دالیل
اصلی تغییرات آبوهوایی در جهان است ( .)61این ممکن
است تأثیر زیادی بر زندگی شهروندان شهری داشته باشد.
آبوهوای محلی مناطق شهری ممکن است بهطو ر
قابلمالحظهای توسط عوامل مختلفی از جمله فعالیتهای
انسانی و منابع گرمایی تحت تأثیر قرار گیرد (.)61
امروزه یکی از مسائل مهم در مناطق شهری ،افزایش دمای
هوا سطح زمین بهدلیل دگرگونیهای بهوجود آمده در سطوح
طبیعی است که در اثر آن پوشش گیاهی طبیعی حذفشده و
با سطوح غیرقابل نفوذ ،ازجمله سنگ ،آسفالت ،سیمان و ،...
جایگزین شده است ( .)5دمای محیط شهری نهتنها در اطراف
محیط آن تغییر میکند ،بلکه داخل آن نیز با توجه بهوجود
کاربریهای اراضی متفاوت تحت تأثیر قرار میگیرد .شناخت
این تغییرات ،میتواند اولین گام در جهت بهبود برنامهریزی و
توسعهی شهری باشد (.)61
لذا یکی از روشهای مؤثر جهت کنترل دما و رطوبت
شهری ،استفاده از آثار فضای سبز است ( .)1کاشت پوشش
گیاهی در مناطق شهری یکی از استراتژیهای اصلی مورد
استفاده برای کاهش اثرات دمایی میباشد ( .)96فضاهای

سبز نهتنها سبب بهبود مناظر شهری میشوند ،بلکه میتوانند
اقلیم محیط شهری را با افزایش رطوبت نسبی و کاهش دمای
هوای شهری ،تنظیم کنند ( .)1اهمیت این موضوع بهاندازهای
است که تعدادی از اقلیمشناسان به مطالعهی استفاده از
گیاهان بهعنوان یکی از عوامل کنترلکنندهی خرد اقلیم در
محیط شهری پرداختهاند ( .)24وجود درختان و سایر
پوششهای گیاهی در پارکها و فضاهای سبز ،موجب کاهش
در فصول گرم سال نسبت به سایر مناطق شهری اطراف آن
میشود و این عامل شناختهشدهای جهت جلوگیری از افزایش
دمای هوای محیط اطراف آن است ( .)64پارکها نیز
بهطورمعمول ،دمای هوای کمتری نسبت به مناطق اطراف
خود دارند .هوای سردتر اغلب از پارکها به مناطق اطراف آن
حرکت میکند .این میزان خنککنندگی بر مناطق اطراف با
افزایش اندازه ی پارک و درصد پوشش پارک با درختان تغییر
میکند ( .)21،69لذا انتخاب یک گونه مناسب برای
جنگلکاری نقش مهمی در برنامهریزی آینده مناطق شهری و
جنگلی دارد (.)4
درختان و گیاهان با ایجاد سایه و تبخیر و تعرق میتوانند
موجب کاهش دمای هوا شوند ( .)6،5،64پوششهای گیاهی
همچنین میتوانند تابشهای انتشاری و انعکاسی از آسمان و
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 -6دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،دانشکده منابع طبیعی
 -2استاد دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،دانشکده منابع طبیعی
 -9دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،دانشکده منابع طبیعی( ،نویسنده مسوول)gholamalijalali2007@gmail.com :
 -8استادیار دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،دانشکده منابع طبیعی
 -5استاد دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،دانشکده منابع طبیعی
تاریخ پذیرش6914/32/26 :
تاریخ دریافت6911/63/93 :
صفحه 84 :تا 51
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مواد و روشها
محدوده موردمطالعه جهت انتخاب گونه مناسب با هدف
تعدیل دما ،پارک جنگلی آبیدر است که با وسعت تقریبی
 6555هکتار که در جنوب غربی شهرستان سنندج بین
طولهای جغرافیایی ˝ 81˚،55´،28تا ˝ 81˚،51´،62طول
شرقی و ˝ 95˚،65´،52و ˝ 95˚،61´،28عرض شمالی
واقعشده است .متوسط ارتفاع از سطح دریا در پارک مورد
مطالعه حدود  6533متر ،کمترین ارتفاع از سطح دریا 6993
متر و بیشترین ارتفاع  6163متر از سطح دریا و دامنه تغییرات
ارتفاع از سطح دریا  943متر میباشد (شکل .)6

Downloaded from ifej.sanru.ac.ir at 14:23 +0430 on Monday April 19th 2021

سطوح مختلف مثل شیشه ،سیمان و بامها را دریافتکنند و
به این ترتیب باعث اصالح تبادالت حرارتی درون فضای
شهری شوند ( .)29میزان تشعشع خورشیدی که بهطور واقعی
توسط تاج یک پوشش گیاهی دریافت میشود به ویژگیهای
مرفولوژیکی نظیر میزان انبوهی یا پیوستگی درون تاج ،اندازه،
نوع و زاویه برگها و عمق یا تراکم الیههای تاج درخت
تعیین میشود.
بنابراین ،با تأثیرگذاری بر دمای هوا ،فضای سبز شهری
بهطور غیرمستقیم بر کیفیت هوا ،سالمتی انسان و میزان
استفاده از انرژی در ساختمانها مؤثر است ( .)69امروزه
تحقیقات بسیاری به اهمیت انواع پوششهای شهری ازجمله
درختان کنار خیابان ،باغهای شخصی و عمومی ،پارکها و
جنگل های شهری اشاره و از نتایج آن در طراحی و مدیریت
شهری استفاده نمودند (.)65
در سطح جهانی و داخلی تاکنون مطالعات شایان توجهی در
خصوص بررسی تأثیر فضای سبز بر دما صورت گرفته است.
در ادامه خالصهای از تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع
مدنظر آمده است؛ اما در این تحقیقات کمتر به بررسی تأثیر
گونههای گیاهی مختلف بر کاهش دما در تابستان و افزایش
دما در زمستان توجه شده است.
کوباشی و کاای ( ،)61باه بررسای اساتفادهی فضاایسابز
شهری جهت بهبود دمای محیط پیرامونی باا هادف سانجش
استفاده از هوای خنک و چگونگی بسط آن در محیط شاهری
پرداختند .نتایج نشان داد که در حدود  43تا  13متر فاصاله از
مرز محدوده فضایسبز مورد بررسی ،دما تا حادود  2/5درجاه
سانتیگراد کاهش مییابد.
گیو و همکاران ( ،)22به بررسی اثرات فضای سابز در یاک
منطقه نیمه گرمسیری در چین پرداختند .در ایان تحقیاق اثار
خنک سازی پوشش گیاهی در مناطق مختلاف شاهری ماورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که پوشش گیااهی دماای
هوا را نسبت به محیط اطراف تا  2درجه ساانتیگاراد کااهش
می دهد؛ که در مقایسه با سایر ساازه هاای شاهری ،آب هاای
شهری دمای هوا تا  3/1درجه سانتیگراد ،کاهش مییابد .این
نتایج نشان می دهد که افزایش و توسعه فضای سابز شاهری
میتواند راهی مفیاد بارای بهباود محایط حرارتای شاهری و
کاهش دما باشد.
خیانگ و همکاران ( ،)21به بررسی تأثیر ویژگیهای فضای
سبز شهری بر دما در پاارک صانعتی ساوژو در کشاور چاین
پرداختند .متوسط دما در  65توده فضای سبز باا ویژگایهاای
فضایی متفاوت در سطح پارک مورد اندازهگیری قارار گرفات.
در هر کدام از تودههای مورد بررسی ،نوع گونه ،شاخص سطح
برگ ،تراکم و حجم تاج پوشش ،تعداد درخات در هکتاار و ...
مااورد اناادازهگیااری قاارار گرفاات .نتااایج نشااان داد کااه اثاار
خنککنندگی فضای سبز از نظر دما نسبت به محایط اطاراف
بیشتر میباشد .همچنین مشاخص گردیاد کاه اثارات بیشاتر
خنککنندگی دمای هوا عمدتاً به وسایله ناوع گوناه گیااهی،
تعداد درختان در پارک و تراکم تاج پوشش تعیین میشود .لاذا

پیشنهاد گردید جهت توسعه فضای سابز شاهری گوناههاایی
کشت گردد که قابلیت خنککنندگی بیشتری داشته باشند.
هانگ و همکاران ( ،)65به بررسی نقش فضای سبز در
تعدیل دما در دو فصل تابستان و زمستان در شهر هاربین
پرداختند .رابطه بین فضای سبز شهری و اثر دما بهصورت
کمی با استفاده از دادههای حاصله از دما در محیط بدون
پوشش گیاهی و با پوشش گیاهی سنجیده شد .نتایج نشان داد
که در تابستان اثر خنککنندگی دما در فضای سبز شهری
بیشتر است .متوسط خنککنندگی دما به  6/15درجه
سانتیگراد و در فصل زمستان متوسط دما نسبت به محیط
اطراف  3/84درجه سانتیگراد افزایش یافت .اثر تعدیل دما
توسط فضای سبز را میتوان با تنظیم منطقه و تودههای
گیاهی مختلف موجود در فضای سبز بهبود داد .افزایش فضای
سبز شهری (در حدود  91هکتار) میتواند از لحاظ اقتصادی
اثربخشی خود را بهبود بخشد.
این پژوهش سعی دارد ،تأثیرات کیفی فضای سبز را
بهصورت کمی ارزیابی کند تا بتاوان باا اساتداللی کمی و
آماری ،بر اهمیت وجود فضای سبز در شهر تأکید بیشاتری
نماید .هدف از این مطالعه نیز بررسی میزان کاهش دما و
افزایش رطوبات نسابی بهعنوان دو کاارکرد مهام اکولوژیکی
فضای سبز است که امروزه بهدلیل تغییر اقلیم و گرماایش
جهاانی و همچناین مزیات اقتصاادی نشأت گرفته از این دو
کارکرد اکولوژیکی ،بسیار مور توجه قرار گرفتهاند .بنابراین در
ایان پاژوهش نقاش فضای سبز بر کاهش دما و افزایش
رطوبت نسبی محیط پیرامونی آن ماورد بررسای قارار گرفتاه
اسات .لذا اهداف تحقیق شامل موارد زیر میباشد:
 بررسی میزان تأثیرات فضاهای سبز بر دما و رطوبت نسبیمحیط پیرامونی
 شناسایی و مقایسه میزان تأثیرگذاری انواع مختلفگونههای گیاهی و تأثیر آن بر دمای محایط اطاراف.
(کاهش دما در تابستان و افزایش دما در زمستان) و انتخاب
مناسبترین گونه در منطقه مورد مطالعه
 بررسی رابطه معنیداری بین گونههای همیشهسبز وخزانکننده ازنظر پارامترهای دمایی و رطوبت نسبی
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شیوه نمونهبرداری

گونههای کاج تهران ،سرو نقرهای ،اقاقیا ،چنار و
زبانگنجشک که بهصورت غالب و مشترک در سطح پارک
جنگلی آبیدر وجود داشتند ،بهعنوان گونههای درختی جهت
مطالعه انتخاب شدند .جهت انتخاب این تودهها سعی گردید
که مناطقی با کمترین اختالف از نظر سطح توده ،تعداد در
هکتار درختان ،فاصله کاشت یکسان و شرایط فیزیوگرافیکی
مشابه انتخاب گردد .از نظر شرایط فیزیوگرافی ،تمامی
تودههای مورد مطالعه و منطقه شاهد (بدون پوشش گیاهی)
در طبقه ارتفاعی  6514-6584و در شیب  65تا  23درصد)
انتخاب شدند .سطح تودههای چنار  ،3/86زبانگنجشک 3/51
هکتار ،اقاقیا  3/84هکتار ،سرونقرهای  3/59هکتار و کاج
 3/53هکتار میباشد .گونههای مورد مطالعه با فاصله کاشت
 9×9متر در عرصه کشت شدهاند و تاریخ کاشت گونهها در
کل سطح پارک مورد مطالعه در سال  6915الی  6911بوده
است .کلیه اندازهگیریها در گرمترین و سردترین ماه سال
( ،)23،69در هر توده ( 8جهت اصلی و مرکز توده) انجام
گردید .بر اساس دادههای مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی
سنندج (بر اساس دوره آماری  )6915-15گرمترین ماه سال
مرداد ماه و سردترین ماه سال بهمن ماه در این شهر محسوب
میشود.
شرایط جوی در طی مدت اندازهگیری در فصل زمستان
به صورت برفی و سرد و در تابستان در روزهایی با شرایط
جوی منا سب ،آفتابی و بدون وزش باد انجام شد .زمان شروع
ثبت داده ها با توجه به آغاز تشدید گرما و تناسب با زمان
محلی عبور ماهوارهها در صبح تعیین شد ( .)28تمام تودههای
مورد مطالعه (با پوشش گیاهی) و منطقه بدون پوشش گیاهی
(شاهد) در طول روزهای  24تیر ماه الی  24مردادماه  6911و
 24دی ماه الی  24بهمنماه  6911و در ساعت  66صبح
توسط چندین اکیپ بهطور همزمان برداشت شد .علت انتخاب
این زمانها پوشش نسبتاً مناسب به گرمترین روزهای تابستان
و سردترین روزهای زمستان بود.
ابزار عمده مورد استفاده در اندازهگیری کمینه و بیشینه
دمای هوا در  28ساعت ،دماسنج جیوهای مدل بیشینه -کمینه
جهت اندازهگیری دمای لحظهای و رطوبت نسبی از دماسنج و
رطوبتسنج دیجیتال مدل  TES-1361Aاستفاده شد با توجه

به مطالعات مشابه انجامشده است ( .)28،1ارتفاع دماسنج در
حدود  6/93متر از سطح زمین نگهداشته شد جهت اندازهگیری
بیشینه و کمینه دمای هوا ،در چهار جهت اصلی و در تودههای
مورد نظر در پنج تکرار دماسنجها بهمدت یک ماه نصب گردید
بعد از هر  28ساعت یکبار قرائت صورت میگرفت و بعد از
صفر شدن دماسنج مجدداً روز بعد قرائت بعدی اندازهگیری
میگردید .همچنین جهت اندازهگیری دمای لحظهای و
رطوبت نسبی زمان توقف در هار نقطاه در حدود  9-5دقیقه
تا به تعادل رسیدن میزان دما و رطوبات نسابی باوده اسات
( .)28،1بهمنظور هماهنگ شدن ثبت دادههای تمامی
تودههای گیاهی ،تمام اندازهگیریها از نقطهی صفر جهت
شمال آغاز شد .جهت حرکت افراد ساعتگرد در نظر گرفته
شد .بدین ترتیب پاس از ثبت دادهها در جهت شمال ،دما و
رطوبت نسبی در سایر نقاط به سمت جهت شرقی اندازهگیری
شدند.
کلیه اندازهگیریها بهطور همزمان توسط شش اکیپ انجام
گردید .نصب دستگاهها در مناطق دارای پوشش گیاهی (سایه)
و مناطق بدون پوشش گیاهی (آفتاب) بهمنظور دریافت تفاوت
دمای مناطق دارای پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی و
مقایسه آن با دمای روزانه ایستگاه هواشناسی سنندج است
این دستگاهها در تاریخهای مذکور ،بهصورت ثابت ،نصب
شدند و اطالعات الزم را ثبت کردند.
برای مقایسه آمار برداشتشده با اقلیم شهری ،دادههای
آماری روزانه ایستگاه هواشناسی سنندج در روزهای برداشت از
سازمان هواشناسی تهیه گردید.
بررسی آمار روزانه استخراج شده از ایستگاه هواشناسی و
دادههای برداشتشده توسط دستگاههای نصب شده روی تنه
درختان در داخل تودههای گیاهی (اقلیم خرد) و در منطقه
بدون پوشش گیاهی (اقلیم محلی) ،وضعیت اقلیم شهری،
اقلیم محلی و اقلیم خرد را نسبت به یکدیگر نشان داد.
برای تعیین قطر و ارتفاع درختان و همچنین حجم و
مساحت تاج پوشش در هر کدام از تودههای مورد مطالعه9 ،
قطعهنمونه  63متر در  63متر مشخص کرده و سپس با
استفاده از شیبسنج سونتو ارتفاع کل (دید به بن و نوک
درخت) ،ارتفاع تنه (دید به بن و ارتفاعی که تاج شروع
میشود) و از تفاضل این دو مقدار ارتفاع تاج بهدست آمد.
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شکل  - 6موقعیت پارک جنگلی آبیدر

Figure 1. The geographical location of Abidar Forest Park
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نتایج و بحث
مقایسه میانگین پارامترهای دمایی در دو منطقه شاهد و
فضای سبز

شکل  - 2مقایسه میانگین دمای بیشینه در دو منطقه
Figure 2. Average maximum temperature

میانگین کمینه دما طی دوره آماربرداری نشان داد که
فضای سبز در فصل تابستان  5/13درجه سانتیگراد میزان

کمینه دما را کاهش و در فصل زمستان  2/83درجه
سانتیگراد کمینه دمای هوا را افزایش میدهد (شکل .)9

شکل  - 9مقایسه میانگین دمای کمینه در دو منطقه
Figure 3. Average maximum temperature

همچنین نتایج حاصل از میانگین دمای لحظهای نشان داد
که فضای سبز در فصل تابستان  8/11درجه سانتیگراد میزان

دمای لحظهای را کاهش و در فصل زمستان  8/11درجه
سانتیگراد دمای هوا را افزایش میدهد (شکل .)8
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بهعالوه توسط متر محیط درخت در ارتفاع برابرسینه ،دو قطر
عمود بر هم در تصویر تاج پوشش را گرفته و با استفاده از این
دادهها ،مساحت و حجم تاج پوشش محاسبه گردید.
کلیااه محاساابات آماااری در دو ناارمافاازار  SPSS 17و
 Microsoft Excel2331انجااااام شااااد .از آزمااااون
کولموگروف -اسمیرنف به منظور بررسی نرمال باودن داده هاا
استفاده شد.
با توجه به دخالت چناد عامال باهعناوان تیمارهاای ماورد
بررسی و احتمال وجود اثر متقابل در دما و رطوبت نسبی برای
تجزیاهوتحلیال آمااری آزماون GLM (General Linear
) Modelمورد استفاده قرار گرفات .بارای بررسای و مقایساه
تک تک تیمارها با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون توکی
استفاده شد.

نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین دمای
لحظهای ،دمای کمینه و دمای بیشینه در مناطق با پوشش
گیاهی و بدون پوششگیاهی نشانداد که تفاوت معنیداری
بین میانگین پارامترهای دمایی در این دو منطقه وجود دارد
(شکل  .)9نتایج نشانداد که بیشینه ،کمینه دما و نوسانات
دمایی در دو منطقه مورد بررسی در دو فصل تابستان و
زمستان تفاوت معنیدار در سطح آماری  ٪15باهم داشتهاند.
نتایج آنالیز آمار در فصل تابستان نشانداد که میانگین بیشینه
دما طی دوره آماربرداری در فضای سبز  91/26و در منطقه
شاهد  89/81درجه سانتیگراد بوده است که حاکی از پایینتر
بودن بیشینه دما در فضای سبز نسبت به منطقه شاهد در این
دوره آماری میباشد بهطوریکه فضای سبز توانسته 1/21
درجه سانتیگراد بیشینه دمای هوا را کاهش دهد .نتایج آمار
در فصل زمستان نشانداد که فضای سبز باعث افزایش 9/41
درجه سانتیگراد بیشینه دمای هوا نسبت به منطقه شاهد بوده
است (شکل .)2
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آمرسون و همکاران ( )2در مطالعاه خاود باه تأثیر پوشاش
گیاهی بر اقلیم شهری پرداختند و نتایج مطالعه آنان نشان داد
که پوشش گیاهی در شهر تواناایی کااهش دماا تاا  2درجاه
سانتیگراد بر محیط پیرامونی خود را دارد که با نتاایج حاصال
از این پژوهش مطابقت دارد.
بررسی و مقایسه اقلیم خرد (فضای سبز) با اقلیم
شهری و اقلیم محلی (منطقه شاهد):

این مقایسه نشان داد که اقلایم محلای (منطقاه شااهد) در
تابستان با متوسط دمای  91/46درجه ساانتیگاراد و رطوبات
 4/91درصد ،نسبت به اقلیم شاهری کوتااهمادت باا متوساط
دمای  99/62درجه سانتی گراد و همچنین اقلیم خرد (فضاای
سبز) با متوسط دما  93/92درجه سانتیگاراد ،دماای بااالتری

دارد .با مقایسه دادههای اقلیم محلی (منطقاه شااهد) و اقلایم
خرد (فضای سبز) میتوان دریافات کاه در تابساتان ،علیارغم
باالتر بودن دمای محلی در محوطه پاارک جنگلای ،باهدلیال
وجود پوشش گیاهی ،در طی روز دما  1/84درجه ساانتیگاراد
نسبت به اقلیم محلی و  9/11درجه نسبت باه اقلایم شاهری
کاهشیافته است .طبق آمار بدست آمده از سازمان هواشناسی
که اقلیم شهری در زمستان دارای متوساط دماای  64درجاه
سانتی گراد ،میباشد که در مقایسه با اقلیم محلی تاا حادودی
وضعیت گرمایی بهتری دارد لذا داده هاای اقلایم خارد (درون
فضای سبز) نیز نشان داد که پوشاش گیااهی و فضاای سابز
 9/68درجه سانتیگراد دمای هوا را نسابت باه اقلایم محلای
گرمتر میکند (شکل .)5

شکل  - 5مقایسه میانگین دما در سه اقلیم خرد ،محلی و شهری

Figure 5. Comparison of the mean temperature in three micro, local and urban climates

بررسی میانگین نوسانات دماایی در تاوده هاای ماورد
مطالعه

نتایج حاصل از آنالیز آماری نشاان داد کاه میاانگین مقادار
نوسانات دما در منطقه فضای سبز در فصل تابستان و زمستان
بهترتیب  66/91و  1/41درجه سانتی گراد و در منطقاه شااهد
در فصل تابستان و زمستان بهترتیاب  68/15و  63/96درجاه

سانتی گراد بود که نشان دهنده پایین تر باودن مقادار نوساانات
دما در فضای سبز شده نسبت به منطقاه شااهد اسات .نتاایج
آماری نشان داد که بین مقدار نوساانات دماایی در دو منطقاه
شاهد و فضای سابز در ساطح اطمیناان  15درصاد اخاتالف
معنیداری وجود دارد (شکل .)1

شکل  - 1بررسی میزان میانگین نوسانات دمایی در گونههای مختلف

Figure 6. The average temperature fluctuations in different species
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شکل  - 8مقایسه میانگین دمای لحظهای در دو منطقه

Figure 4. Average Instantaneous temperature

بومشناسی جنگلهای ایران سال هشتم /شماره  /61پاییز و زمستان 59 ...................................................................................................... 6911

بررسی و مقایسه میزان تغییرات دماایی در گوناههاای
مختلف

برای بررسی و مقایسه افزایش و کاهش دما در فصول
زمستان و تابستان در تیپهای مختلف از آزمون توکی استفاده
شد .نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین گونههای
مختلف از نظر کاهش دما در تابستان و افزایش دما در
زمستان وجود دارد .بهطوریکه میزان کاهش دمای لحظهای،
کمینه و بیشینه دما در فصل تابستان مربوط به گونه چنار به
جدول  - 6میزان کاهش دما در گونههای مختلف در فصل تابستان

نام گونه
شاهد
چنار
اقاقیا
زبانگنجشک
کاج
سرو نقرهای

دمای لحظهای
(درجه سانتیگراد)
کاهش دما
اندازهگیری
86/96
63/45
93/85
8/13
91/13
5/23
91/63
6/83
91/13
2/16
94/91

Table 1. Temperature reduction in different species in summer
دمای بیشینه
دمای کمینه
(درجه سانتیگراد)
(درجه سانتیگراد)
کاهش دما
اندازهگیری
کاهش دما
اندازهگیری
89/81
93/69
66/15
96/59
66/25
64/44
1/81
98/39
1/45
22/24
4/81
95/39
5/95
28/14
2/5
83/11
1/94
21/15
9/11
91/81
1/11
24/81

جدول  - 2میزان افزایش دما در گونههای مختلف در فصل زمستان
نام گونه
شاهد
چنار
اقاقیا
زبانگنجشک
کاج
سرو نقرهای

دمای لحظهای (درجه سانتیگراد)
افزایش دما
اندازهگیری
62/65
2/11
68/45
2/45
65/36
9/45
61/36
1/58
64/11
1/82
61/51

بررسی اثرات متقابل جهت ،زمان و گونه بر دما و
رطوبت نسبی

جهت مقایسه تأثیر سه فاکتور زمان ،جهت و نوع گونهها بر
تعدیل دما و رطوبت نسبی به بررسی مقایسات چندگانه بین
اثر جهتهای مختلف ،زمان و نوع گونهها بر دما و رطوبت
نسبی با استفاده از آزمون توکی پرداخته شد.
نتایج حاصله از تجزیه واریانس جدول  9و  8نشان داد که
برای پارامترهای دمای بیشینه ،دمای لحظهای ،دمای کمینه و
رطوبت نسبی اثرات اصلی گونه ،زمان ،جهت و اثر متقابل
زمان×جهت معنیدار هستند؛ چون مقدار سطح معنیداری از
 3/35کمتر شده است؛ بنابراین هر کدام از این تیمارها به
تنهایی روی پارامترهای اندازهگیری شده فوق مؤثر میباشند.
با توجه به اینکه اثر اصلی جهت معنیدار شده است بنابراین
به بررسی مقایسات چندگانه بین اثر جهتهای مختلف با
استفاده از آزمون توکی پرداختهشد .نتایج حاصل از مطالعه

Table 2. Temperature rise in different species in winter
دمای بیشینه (درجه سانتیگراد)
دمای کمینه (درجه سانتیگراد)
افزایش دما
اندازهگیری
افزایش دما
اندازهگیری
68/91
5/11
2/31
61/88
6/23
1/115
2/84
61/41
6/52
1/21
2/91
61/11
6/43
1/51
5/86
61/11
9/29
1/36
1/32
26/91
8/25
63/32

نشان داد که جهت شمالی در تمامی فضاهای سبز دارای
کمترین میزان دما و بیشترین میزان رطوبت نسبی بوده است
و جهت جنوبی بهطور محسوسی دمای بیشتر و رطوبت نسبی
کمتری نسبت به سایر جهات جغرافیایی داشته است .این
نتیجه ،با نتایج حاصل از بررسیهای انجامشده که به بررسی
تغییرات دما در چهار جهت اصلی پارک و در داخل و خارج از
محدوده ی آن در شهر تاما در ژاپن پرداخته بودند ،تطابق دارد
(.)1
همچنین با توجه به اینکه اثر متقابل زمان×گونه معنیدار
میباشد ،شکلهای  4 ،1و  1به بررسی مقایسه میانگین دمای
لحظهای ،کمینه و بیشینه در بین گونههای مورد مطالعه
پرداخت و نتایج نشان داد که مقادیر دما در گونه چنار نسبت
به سایر گونهها در فصل تابستان بهطور معنیداری بیشتر از
سایر گونهها میباشد .همچنین نتایج حاصله از مقایسه
میانگین رطوبت نسبی در بین گونههای مورد مطالعه نشان داد
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در کل نتایج نشانداد کمترین میزان نوسانات دمایی در
فصل زمستان مربوط به گونه سرو نقرهای به مقدار 1/91
درجه سانتیگراد و در فصل تابستان مربوط به گونه چنار
بهمیزان  4/11درجه سانتیگراد میباشد و بیشترین میزان
نوسانات دمایی بهترتیب مربوط به گونههای کاج تهران در
تابستان و زبانگنجشک و اقاقیا در زمستان میباشد.

ترتیب  66/155 ،63/455و  66/255درجه سانتیگراد میباشد
درحالیکه میزان افزایش دماهای مربوطه در فصل زمستان
مربوط به گونه سرو نقرهای بهترتیب با مقادیر  8/25 ،1/82و
 1/32سانتیگراد میباشد.
بهرانوند و همکاران ( ،)9به بررسی تأثیرات جنگلکاری
روی تغییرات دما در زاگرس میانی پرداختند .نتایج نشان داد
که تفاوت دما در دو منطقه بسیار چشمگیر و نزدیک به 9
درجه سانتیگراد میباشد .نوسانات دمایی نیز بهطرز
معنیداری در منطقه جنگلکاری شده کمتر از قسمت
جنگلکاری نشده بوده است که با مطالعه حاضر همخوانی
دارد.
جدول  6میزان کاهش دماا در فصال تابساتان و جادول 2
میزان افزایش دما در فصل زمستان در گوناههاای مختلاف را
نشان میدهد.
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که مقدار رطوبت نسبی گونه چنار (با توجه به شکل  )01در
فصل تابستان بهصورت معنیداری بیشتر از سایر گونهها
میباشد نتایج این پژوهش با مطالعه یوپتی و همکاران است
( )24در مقیاس منطقهای مطابقت دارد.
چنگائوو همکاران ( )7در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند
که گونه های گیاهی خاصی در مقایسه با دیگر گیاهان تعدیل
دمای بیشتری را نشان میدهد .بهطوریکه گونههای ققنوس و
جدول  -3تجزیه واریانس دادههای دما
منبع تغییرات
ثابت
جهت
زمان
گونه
زمان * جهت
گونه * زمان
گونه * جهت
خطا
کل

درجه
آزادی
0
3
0
4
3
4
04
012
251

Table 3. Results of the analysis of variance of temperature data

دمای لحظهای
میانگین مربعات
010342/9
032/91
73221/29
510/38
21/51
318/21
1/92
8/03

 Fآمارهی
**02549/74
**09/21
**8111/05
**91/31
3/90
**37/81
0/08

کمینه دما
 Fآمارهی
میانگین مربعات
** 5377/5
21211/22
** 44534
033/118
** 1879/2
0143/21
** 41549
015/01
** 1/90
55/33
** 54/92
201/95
0/41
9/15
01/99
5/907

بیشینه دما
 Fآمارهی
میانگین مربعات
**01172/00
017550/07
** 3002
030/402
**8253/2
9453/32
** 90254
402/87
** 3/085
33/19
** 07/23
083/88
1/4
4/33

(ضریب تعیین تعدیلشده = )1/179

جدول  -5تجزیه واریانس دادههای رطوبت نسبی
منبع تغییرات

درجه آزادی

ثابت
جهت
زمان
گونه
زمان * جهت
زمان * گونه
جهت * گونه
خطا
کل

0
3
0
4
3
4
04
012
251

شکل  - 7مقایسه میانگین دمای لحظهای در بین گونههای مورد مطالعه
Figure 7. Comparison of the average instantaneous
temperature among the studied species

Table 4. Relative humidity analysis of variance data
رطوبت نسبی
 Fآمارهی
میانگین مربعات
** 280/37
435949/89
** 25119/24
91/78
** 3/24
281810/12
** 03181/73
321/08
05/10
3/35
** 1/04
0/53
1/19
253/57
00/35
20/59

شکل  - 8مقایسه میانگین دمای کمینه در بین گونههای مورد مطالعه

Figure 8. Comparison of the minimum temperature of the
studied species
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آریزونا در جنوب ایاالتمتحده آمریکا توانسته به میزان5/5 °C
دمای هوا را کاهش دهند که با مطالعه حاضر همخوانی دارد.
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که اثر متقابل جهت×
گونه در هر پارامترهای دمای لحظهای ،دمای کمینه ،دمای
بیشینه و رطوبت نسب معنیدار نشده است؛ چون مقدار سطح
معنیداری بهترتیب برابر با  1/001 ،1/037و  1/283گزارش
شده و از  1/14بزرگتر میباشد؛ یعنی تأثیر گونه روی مقدار
اندازهگیری هر سه متغییر دما به جهت محیط بستگی ندارد.

بومشناسی جنگلهای ایران سال هشتم /شماره  /61پاییز و زمستان 55 ...................................................................................................... 6911

شکل  - 1مقایسه میانگین دمای بیشینه در بین گونههای مورد مطالعه

Figure 10. Comparison of relative humidity among studied
species

Figure 9. Comparison of the average temperature of the
studied species

بررسی و مقایسه تأثیر تودههای پهنبرگ و
سوزنیبرگ بر دما و رطوبت نسبی

جهت انجام مقایسه بین دو گروه سوزنیبرگ (همیشهسبز)
و پهنبرگ (خزانکننده) از آزمون تی دو نمونهای مستقل
استفاده شد .با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،5سطح
معنیداری مربوط به آمارهی  tبرای هر چهار متغیر (دمای
مینیم ،دمای بیشینه ،دمای لحظهای و رطوبت نسبی) از 1/5

کمتر شد که نشان داد که بین میانگین متغیرها در گروه
پهنبرگ با گروه سوزنیبرگ تفاوت معنیداری مشاهدهشده
است بهطوریکه میزان کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی در
پهنبرگان نسبت به سوزنیبرگ ان در فصل تابستان (برگدار)
بیشتر بوده است .لذا سعی گردد انتخاب گونههای درختی و
کاشت درختان باألخص سوزنیبرگان در مناطق شهری و
جنگلکاری شده با دقت بیشتری صورت گیرد (.)61

جدول  -5آزمون تی دونمونهای مستقل بین دو گروه سوزنی برگ و پهن برگ
آمارهی t
9/151911
9/111994
4/191116
4٫11619-

متغیر
کمینه
بیشینه
دمای لحظهای
رطوبت نسبی

درجه آزادی
611
611
611
611

تأثیر پوشش گیاهی بر دما

همانطور که جدول  1نشان میدهد همبستگی بین
متوسط دما و نوع پوشش گیاهی مثبت است ( )p>1/15و این

Table 5. Independent T-test
سطح معنیداری
1/111999
1/111114
1/115115
1/161155

امر نشاندهنده پایین بودن دمای هوا در تابستان و باال بودن
دمای هوا در زمستان در مناطقی است که دارای پوشش
گیاهی مناسبی میباشند.

جدول  -1تجزیه همبستگی کای مربع بین میانگین متوسط دما و وضعیت پوشش گیاهی
درجه آزادی
6

Table 6. Chi-square correlation analysis between average temperature and vegetation situation
ارزش تست (دوسویه)
1/114

در بیشتر تودههایی که پوشش گیاهی مناسبی دارند متوسط
دما در فصل تابستان کاهش و در فصل زمستان افزایش یافته
این امر بهخصوص در پارکها و مناطقی که پوشش
گیاهیشان از نوع درختان چنار بود مشاهده گردید
بررسی تأثیر فاکتورهای کمی درختی در تعدیل دما
(کاهش دما در تابستان و افزایش دما در زمستان)

با توجه به جدول  1و نتایج بدست آمده مشخص شد که
پهنبرگانی که دارای تاج بیشتری میباشند در فصل تابستان
به میزان بیشتری دمای لحظهای ،دمای بیشینه و کمینه را
کاهش داده است .بیشترین میزان کاهش دما در تابستان و
افزایش دما در زمستان زمانی است که درختان سبز و پوشیده
از برگ میباشند .نتایج نشان داد که گونه چنار نسبت به سایر
گونه ها در فصل سبز دارای حجم تاج پوشش بیشتری

بهمیزان  6111مترمکعب در هکتار میباشد؛ که بهمیزان
بیشتری نیز دما را کاهش داده است.
در بین تودههای جنگلکاری مورد نظر ،تعداد درخت در
هکتار برای توده زبانگنجشک بیشتر از سایر تودههای مورد
مطالعه و تعداد درخت در هکتار برای توده چنار کمتر از سایر
گونهها است .در مطالعهای توسط آمرسون و همکاران ( )4و
گوز و همکاران ( )61به بررسی انواع مختلف درختان با فاصله
کاشت یکسان و متوسط سن درختان یکسان پرداختند .نتایج
نشان داد در زیر درختانی که دارای تراکم شاخ و برگ ،درصد
تاج پوشش و حجم تاج پوشش باالیی هستند درجه حرارت
پایینتر و اثر خنککنندگی بیشتر است که با مطالعه حاضر
همخوانی دارد.
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شکل  -61مقایسه میانگین رطوبت نسبی در بین گونههای مورد مطالعه

بررسی تأثیر گونه های درختی فضای سبز شهری در تعدیل دما 65 .................................. ........................................................................................

در اغلب مطالعات به بررسی سیستماتیک و ویژگیهای
فیزیولوژیکی برگ انواع مختلف پوشش گیاهی شهری
پرداختند .نتایج نشان داد که تودههای مختلف درختی در
مناطق مختلف آبوهوایی بهعلت حجم و تراکم تاج پوشش،

ویژگیهای خاص گونه درختی و میزان سایه ایجادشده توسط
گونه اثر تعدیل دمای متفاوتی نسبت به سایر گونهها دارند
( .)12تراکم و حجم تاج پوشش درختان در فضای سبز
شهری ،تأثیر زیادی بر تعدیل دما دارد (.)2،،22،1

جدول  -8مشخصات عوامل کمّی درختان

نتایج کلی تحقیق نشاندهنده نقش تأثیرگذار پارکها و
فضاهای سبز در کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی هوای
محیط پیرامونی بودهاند که با مطالعه روی و همکاران () 13
همخوانی دارد.
پژوهشهای های مرتبط با گیاهان ،نشاندهندهی کارکرد و
خدمات بسیار گسترده ،قابلتوجه و در برخی موارد غیرقابل
جایگزین آنهاست ( .)3،،1،،21،17پژوهش حاضر ،سعی در
بررسی چندبعدی کارکرد فضاهای سبز بر کاهش دما و
افزایش رطوبت نسبی در فصل تابستان و بالعکس در فصل
زمستان بر محیط پیرامونی خود و در نهایت شناسایی
مناسبترین گونه جهت توسعه فضای سبز داشته است.
نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشانداد که مناطق دارای
پوشش درختی در مقایسه با مناطق بدون پوشش درختی در
شرایط مساوی هوا و شرایط فیزیوگرافیکی در تابستان
 5/1886درجه سانتیگراد خنکتر و در زمستان  3/212گرمتر
از محیط پیرامونی میباشند
با توجه به نتایج جداول آنالیز دما و نمودار نوسانات دمایی
دو منطقه دارای پوشش درختی و بدون پوشش درختی
میتوان دریافت که سطح نوسانات دمایی در منطقه شاهد
نسبت به منطقه دارای پوشش درختی باالتر است بهطوریکه
در فصل تابستان ،میانگین نوسانات دما در منطقه جنگلکاری
شده در فصل تابستان و زمستان بهترتیب  22/39و 7/89
درجه سانتیگراد و در منطقه بدون پوشش گیاهی (شاهد) در
فصل تابستان و زمستان بهترتیب  21/966و  2،/32درجه

سانتیگراد بود که نشاندهنده پایینتر بودن نوسانات دما در
منطقه جنگلکاری شده نسبت به منطقه بدون پوشش درختی
است .نوسانات کمتر دما در منطقه جنگلکاری شده میتواند
ناشی از رطوبت بیشتر خاک و هوا در اثر تعرق پوشش درختی
و جذب بارش (بارانربایی) باشد.
نتایج نشان داد که نوسانات دمایی گونه سرو در فصل
زمستان  5/37درجه سانتیگراد و گونه چنار در فصل تابستان
 8/998درجه سانتیگراد از سایر گونهها کمتر شده است .در
مطالعات زیادی به بررسی اثرات پوشش گیاهی بر تعدیل دما
در مقایسه با سایر نقاط پرداختند.
آزمون مقایسه میانگینها ،اختالف معنیداری را در بین
گونههای مختلف پهنبرگ و سوزنیبرگ در فصول مختلف
نشان داد .نتایج نشان داد که توانایی گونههای درختی در
کاهش دمای هوا و همچنین افزایش میزان رطوبت نسبی در
فصل تابستان و بالعکس متفاوت است .حجم تاج پوشش
درختان و میزان شاخ و برگ آنها ،در کاهش دمای هوا بسیار
تأثیرگذار است .نتایج نشان داد که گونه چنار دارای بیشترین
میزان توانایی در خنککنندگی هوا و گونه کاج دارای کمترین
میزان توانایی در خنککنندگی هوا در فصل تابستان بوده
است .همچنین گونه سرو نقرهای در فصل زمستان بیشترین
میزان توانایی در گرم کردن هوا و گونههای اقاقیا،
زبانگنجشک و چنار بهترتیب کمترین میزان توانایی در گرم
کردن هوا در زمستان را دارند.
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گونه
چنار
زبانگنجشک
اقاقیا
کاج تهران
سرو نقرهای

مساحت به هکتار
،/13
،/66
،/18
،/61
،/6،

متوسط تعداد درخت در هکتار
356
111
396
1،،
1،9

قطر برابرسینه
19/9
11/9
1،/21
29/5
25/1

Table 8. Specifications of tree factors
حجم تاج پوشش (/ ha)3m
ارتفاع
2598
8/23
2336
7/2
26،8
7/3
2113
9/31
2،39
5/،7
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Abstract
Increasing the temperature of the urban environment is one of the most important
environmental problems in cities. The purpose of this research is to evaluate the importance of
different tree types as a way to adjust temperature and then to propose cultivating temperature
modifications in urban conditions. To do this, firstly, in each of the desired tree species
(Sycamore, Siblings, Acacia, Sanguinea and Pine) and a flat-bed area with similar
physiographic conditions as the control area, measurements of temperature and humidity in the
four main directions and center of each brigade In two summer and winter seasons, digital
thermometer and rheumatoid arthritis was performed in 5 replications. Independent t-test results
for comparison of mean temperature parameters showed that there was a significant difference
between the mean temperature parameters in vegetation and control areas. Since the vegetation
areas are cooler in comparison with the control areas in the same conditions of the air and the
physiographic conditions are cooler 4885.6 °C in the summer and 14.3% warmer than the
perimeter environment in the winter. The results of Tukey's test showed that the most species of
the species studied in the summer season were 10.5, 11.6 and 12.25 degrees Celsius
respectively, and the maximum reduction in temperature (instantaneous temperature, minimum
and maximum temperature) The highest amount of temperature rise (temperature, minimum,
and maximum temperature) in winter is 7.24, 4.25 and 7.271 °C, respectively, relative to the
surrounding area. The total area of the studied masses was 28.8 hectares, which was 6.48 °C for
the summer, and the air temperature increased by 14.3 °C in winter. Therefore, with an increase
in each hectare of green space, the appropriate species are 2.61 °C in summer and 1.26 ° C in
winter. The results showed that the type of vegetation could have a significant impact on urban
climates.
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