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 چکیده
 يا هیحاشفضاهاي سبز شهري و باغات و مزارع همۀ اخیر بیش از دهۀ تهران در چند  شهر کالن ۀختیگس لجامرشد 

شهري  يها هیرمانند  نکهیاو فضاهاي سبز شهر عالوه بر  ها بوستاندر حالی است که  نیا تهران را تخریب کرد.

شهري  یآلودگد. ندار يانکار رقابلیغ، در تعدیل و کنترل دماي شهري و هیدرولوژي نقش ندنک یمتنفس شهر را کنترل 

در کاهش آلودگی نقش  توانست یم قطع طور به ،ستینتخریب فضاهاي سبز شهري زاییدة  کامالًاخیر اگرچه  يها سال

 يو فضاها ها بوستان تیبه نقش و اهم يشهرریزان و مدیران  برنامهدادن  و توجه بیترغ داشته باشد. يا کننده کنترل

 ییمایکروکلیم اثر لیتحل قیتحق هدف .دارد يمؤثرنقش  ،يشهر يدرولوژیو ه یآلودگ دما، کنترل در يسبز شهر

 تهران شهر بزرگ بوستان هفت منظور نیهم به .استبزرگ شهر تهران در فصل تابستان  يها بوستان يشهر

اطراف نشان  يها پهنهدرخت و  ریز یسطح ییدما لیاست تا اثر پوشش سبز را در تعد شده  انتخابنمونه  عنوان به

 کی يبرا تهران شهر بزرگ بوستان هفت یسطح يدما 8 لندست يها داده از استفاده با پژوهش نیا در داده شود.

 یبررس لخت يها عرصه و کمتر تراکم و یانبوه براساس بوستان درون ییدما راتییتغ و استخراج یتابستان گرم روز

 بوستان حاشیۀ مسکونی منطقۀ تا بوستان داخل پرپوشش بخش بین عرضی برش کی انتخاب با ادامه در. است شده

 سبز سطوح از تابش از حاصل دمایی تفاوت داد نشان تحقیق این نتیجۀ. است شده ارزیابی ایجادشده دمایی تغییرات

 ارتفاع به بسته آسفالت بدون و خاکی سطوح به نسبت شود می ایجاد درخت زیر در که اي سایه و درختان هاي برگ و

 در تفاوت این لویزان و حصار سرخه در بوستان مثال، براي  ؛کند می ایجاد گراد سانتی درجۀ 9 تا 01 بوستان بین

بیانگر آن  همچنین تحقیق این. است بوده گراد سانتی درجۀ 9 حدود بوستان والیت در و گراد سانتی درجۀ 01 محدودة

 در. دارند برگ سوزنی هاي گونه به نسبت سطحی دماي کاهش در باالتري بسیار نقش برگ پهن هاي گونه که است

 و دمایی تعدیل بیشترین حصار سرخه و لویزان يها بوستان ،اطراف محیط دماي تعدیل در نقش بوستان با ارتباط

 بین ایجادشده حرارتی شیو لحاظ از. است داشته اطراف مسکونی فضاهاي بر تعدیلی اثر کمترین چیتگر بوستان

 ،پدیده این. اند داشته را حرارتی شیو باالترین لویزان و کوهسار يها بوستان اطراف ،مسکونی منطقۀ تا پرتراکم منطقۀ

وجود  به ارتفاعی شیب یا ارتفاع عامل و مسکونی منطقه و پرتراکم منطقه بین درختی پوشش شدیدتر تغییرات دلیل به

 یبطئ و مالیم بسیار حاشیۀ مسکونی منطق تا پرتراکم ۀمنطق بین دمایی شیو ها بوستان سایر در برعکس. است آمده

 .است بوده
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 مقدمه

 یبانگر به دستصوتی  های یآلودگگرمایش شهری و  جوی، های یآلودگپدیدۀ امروزه با  شهرها کالنویژه  بهشهرها و 

امروزه شهرها بیش از همه با کاهش و  ،استشهرها  یختهگس لجامگسترش  یلدل بهاگرچه بخشی از این معضالت  هستند.

افزایش سطوح  هستند.رو  هروب بلندمرتبه یها ساختمانو  ها برجتقلیل فضاهای سبز شهری و برعکس افزایش نامتقارن 

گرمایی  ۀجزیرپدیدۀ شهرها با  ،است کرده و تغییر بیالن انرژی را در شهرها دچار دستخوش ینکهاعالوه بر سنگی و بتنی 

است. زیبایی شهری با از بین رفتن فضاهای سبز شهری و جایگزینی آن با سطوح نامتقارن سنگی و بتنی از بین کرده مواجه 

. رفع این معضل با گسترش فضاهای سبز و اند شدهشهری گریزان  های یطمحساکنان شهری از  یجهدرنت رفته است.

و  نواز چشمبرای ساکنان شهری فضاهای  ینکها. فضای سبز شهری عالوه بر است شدنی حل تا حدود زیادی  ها بوستان

با افزایش انعکاس و  و شود میگردش و گذران اوقات فراقت جذب شهرنشینان برای تفرج و سبب ند، ک یمایجاد  بخش لذت

جزیرۀ و  دهد میقرار  یرتأثشدت تحت  هانرژی شهری را بتراز  ،سایۀجذب تابش خورشیدی و افزایش تبخیر و تعرق و ایجاد 

مناطق نقش مهمی در تعدیل دمای وسعت و حجم پوشش گیاهی  یلدل بهبزرگ  یها بوستان .کند میگرمایی را تعدیل 

 کوچک سبز فضاهای اهمیت و نقش شهری، مناطق شدن متراکم به توجه با های محلی دارند. اقلیم همسکونی اطراف و خرد

 مناطق گستردۀ جایگزینی به تواند می شهرنشینی زیرا ؛است شده تر مهم بسیار داخلیویژه  به های محیط در وهوا آب در

. دهد قرار وهوایی آب شدید شرایط از بیشتر خطر معرض در را شهر مراکز و شودمنجر  نفوذ غیرقابل سطوح با طبیعی گیاهی

 داخل در انسان حرارتی آسایش بهبود و باال هوای دمای کاهش برایتابستان  گرم شرایط در ویژه به شهری های پارک

 ه سببب رواناب از زیادی مقدار شود می سبب نفوذناپذیر شهری مصالح از استفاده هستند. برخوردار ای ویژه اهمیت از شهرها

 :Oke, 1982: 1; Coutts et al., 2007شود ) منجر شهرها داخل در هوا دمای افزایش به و یابد کاهش تعرق و تبخیر کاهش

 انرژی شهری نفوذناپذیر سطوح و ها ساختمان است، پراکنده صورت به پوشش شهری های محیط در طورکلی به (.477

 خورشید ورودی انرژی غیرشهری، مناطق در. کنند می گسیل باالتری موج طول در را شده جذب انرژی و جذب را خورشیدی

 این عکس کامالً شهرها در .دهد نمی افزایش را غیرشهری مناطق دمای بنابراین ؛شود می گیاهان از آب تبخیر موجب

 یوهوا آب تغییر با همراه شهرنشینی، از ناشی ازحد بیش گرمای (.Xian and Crane, 2006: 147افتد ) می اتفاق موضوع

 گرمای افزایش موجب احتماالً ،(کند تشدید را گرمایی امواج زمان مدت و فرکانس شدت، تعداد، است ممکن که) جهانی

 و باقیمانده گیاهی پوشش از مناطقی گسترده، شهرنشینی وجود با .شدخواهد  سالمتی اثرات منفی بر درنتیجه و شهری

 در خنک یهای پناهگاه عمالً و شدن خنک سبب و شوند می پراکنده شهری منظر سراسر در اغلب شده ساخته های پارک

 .(Alexander and Arblaster, 2009: 417; Rogers et al., 2019: 441) ندآی یم شمار به شدید گرمای های دوره

 های پارک وجود که اند کرده تأیید سازی مدل و ازدور سنجش ای، مشاهده مطالعات جمله از مطالعات، از بسیاری

 اطراف مناطق نفع به که کند می ایجاد را کننده خنک اثر یک و کند می کمک هوا دمای کاهش به سبز فضای و گسترده

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

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

 تحقیق به توان می شدید گرمای کاهش بر ها پارک میکروکلیمای تأثیر زمینۀ در مطالعات ترین تازه .(638 :2018
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 مرکز در کوچک شهری بوستان یک میکروکلیمایی تعامل به محققان این. کرد اشاره (6767معتضدیان و همکاران )

 و تبخیر و درخت ۀسای داد نشان ها آن تحقیق نتایج و پرداختند گرما موج هنگام در آن اطراف شهری محیط با ملبورن

 که است ای پدیده شهری گرمایش جزیرۀ .دهد کاهش اطراف های خیابان در را گرما تنش سطح تواند می بوستان در تعرق

 بازتاب دلیلبه شرایط این .است صبح حرارت درجۀ از تر گرم شب در هوا دمای که دهد می رخ بزرگ شهرهای در معموالً

 (.Paramita and Wayan, 2019: 275) است ساختمانی مصالح وسیلۀ به گرما

 جزیرۀ آثار مطالعۀ به که( 9931) همکاران و آبادی سعادت رنجبر کار به توان می ایران در شده انجام مطالعات جمله از

 ورامین و مهرآباد های ایستگاه های داده مقایسۀ با تهران شهر کالن محلی اقلیم و هوا وضع بر شهرنشینی و حرارتی

 فوریه ماه در و حداکثر سپتامبر ماه در ورامین با تهران کمینۀ دماهای ۀسال 07 میانگین اختالف ،نتایجبراساس . پرداختند

 از استفاده با مشهد شهر حرارتی جزیرۀ بررسی به تحقیقی در (9919) همکاران و اشرف. است بوده مقدار حداقل دارای

 ۀده در طورکلی به مشهد سطح تابشی دمای بیانگر آن است که ها آن نتایج و پرداختند فرکتال نظریۀ و ای ماهواره تصاویر

 نشان اراضی کاربری های نقشه. است بوده چشمگیرتر مسکونی مناطق در افزایش این و است داشته افزایش 6776 تا 9116

 و رفته بین از گیاهی های پوشش از بسیاری و یافته  توسعه 9116 سال به نسبت 6776 سال در مسکونی مناطق دهند می

 علت به شرقی جنوب-غربی شمال نیمرخ همچنین. است شده تأیید نیز شده محاسبه فرکتالی بعد وسیلۀ به مطلب این

 در لشکری و کیخسروی. دارد بیشتری فرکتالی بعد ها نیمرخ سایر به نسبت سطوح، یکنواختی عدم و شهر بیشتر گسترش

 آلودگی عوامل بررسی به تهران شهر در هوا آلودگی شدت و وارونگی ارتفاع و ضخامت بین رابطۀ تحلیل عنوان با تحقیقی

 و آرام بادهای و هوا پایداری مانند اقلیمی عوامل ،جغرافیایی عوامل بر عالوه، ها آن کار نتایجطبق  پرداختند. تهران شهر

 ،است شده نزدیک زمین سطح به اینورژن ارتفاع که زمانی و است مؤثر تهران شهر هوای آلودگی تشدید در هوا وارونگی

 بررسی به ای مطالعه در (9910) همکاران و قدامی(. 699: 9919 ،لشکری و کیخسروی) افزایش یافته است هوا آلودگی

 همبستگی ۀمطالع .است بوده میدانی و آماری مطالعهاین  نوع .پرداختند تهران شهر وهوای آب در سبز فضای و ها پارک نقش

 وابسته زمانی مقیاس به چندان ها، خیابان در رطوبت و دما بین همبستگی داد نشان ها خیابان و ها پارک در رطوبت و دما بین

 رطوبت و دما بین همبستگی که درحالی د؛وش می مشاهده منفی نوع از همبستگی یک منتخب، های خیابان همۀ در و نیست

 همبستگی میزان بیشترین و صبح اوایل در همبستگی میزان کمترین که طوری به ؛است وابسته زمانی مقیاس به ها، پارک در

 روز روزبه تغییرپذیری بر آن اثر و حرارتی جزیرۀ پدیدۀ بررسی به( 9912) همکاران و یوسفی. شد مشاهده ظهر اواخر در

 مؤثر آن دمای روز روزبه تغییرپذیری در بابل حرارتی جزیرۀ که بیانگر آن است نتایج و پرداختند بابل شهر تابستان دمای

 مهمی نقش بابل دمای کاهش در سبز فضای .دید را رطوبت و دما بر حرارتی جزیرۀ اثر توان می متوسط شهرهای در. است

تحقیقی به ارزیابی روند تغییرات دما، الگوی جزیره حرارتی و پوشش گیاهی ایام  در (9912) همکاران و گرجی نجفیان. دارد

گرم سال،  یها ماهگرم شهر تهران پرداختند و نتایج کار ایشان نشان داد که کانون عمده جزایر حرارتی شهر تهران در 

مناطق غرب، جنوب غرب، مرکز و نیمه جنوبی است و از شمال به جنوب شهر تهران با کاهش کاربری فضاهای سبز 

از  متأثر، میزان گرما افزایش یافته و اقلیم شهری آن منطقه ونقل حملفرسوده و کارگاهی و  های یکاربرشهری و افزایش 

 در دمایی وارونگی الیه ضخامت همدیدی تحلیل به (9911) همکارانلشکری و . گیرد یمشهری قرار  های یکاربر
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 بندی پهنه نقشۀ تعیین و 9AQI شاخص براساس ها آالینده غلظت میزان بررسی به که اند پرداخته تهران شدید های آلودگی

 .شود مشخص AQI شاخص براساس تهران شهر آلودۀ مناطق شد موجب و انجامید خطرناک روزهای

کشور و حتی منطقه  یشهرها کالنالگویی برای سایر  بایست یمپایتخت یک کشور اسالمی  عنوان بهتهران  شهر کالن

شهر و چه به لحاظ آسایش اقلیمی، هوای پاک و سالم و  ینواز چشمبه لحاظ  آنچهباشد. در این میان آسایش ساکنین 

و نامتوازن که حاصل  یختهگس لجاماخیر با رشد  شهر تهران در چند دهه که یدرحال فضاهای گردشگری بسیار مهم است.

را از دست داده است.  یشهر برونفضاهای سبز درون و  یجتدر بهمدیران شهری بوده است،  ۀسوداگران های یزیر برنامه

سوداگرانه سبب شده است دمای شهری  های یساز بلندمرتبهو فضاهای سبز شهری به نفع  ها بوستاناضمحالل تدریجی 

از حالت جامد به مایع تغییر یافته و اثربخشی  ها بارشافزایش یافته و آسایش اقلیمی ساکنان کاهش یاید. نوع  یجتدر به

و آلودگی شهری ناشی از رود  میافزایش تبخیر و تعرق کاهش یابد. جریان هوا در درون شهر رو به کاستی  یلدل به ها بارش

تابش سطحی،  یلدل بهفضاهای سبز شهری عالوه بر تعدیل دمای شهری  که یدرحالیابد.  میجوی افزایش  های یداریپا

. هدف این شوند یمشهری، تولید اکسیژن و پاالیش هوای شهری  های یندهآالانعکاس، جذب تابش و تعریق، سبب جذب 

و همچنین  ها بوستان های یهحاشبزرگ شهر تهران برای مناطق درونی و  یها بوستان کنندگی یلتعدتحقیق بیان نقش 

توسعۀ ریزان شهری برای  برنامهتا مدیران و  استدر پایش دمای اطراف خود  ها بوستاندرختی  یها گونهنقش تفاوت 

 روز روزبهدر اقلیم شهری تهران ترغیب شوند. پایتختی که  مؤثرترسازگارتر و  یها گونهو همچنین انتخاب صحیح  ها بوستان

 .رود یمو آسایش اقلیمی آن رو به زوال  شود می تر تحمل یرقابلغن آن ابرای ساکن

 

 مبانی نظري

 :Thaiutsa et al., 2008) یشخص، مناطق جنگلی و درختان کنار خیابان یا در امالک ها پارکفضاهای سبز شهری مانند 

 درمجموعو  (Mortberg and Wallentinus, 2000: 215شهرها )از پوشش گیاهی و زیستی در  مانده یباقو مناطق  (219

است که  فضای سبز شهری، بخشی از فضای باز شهری .است ساخت انسانبخشی از کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی 

اهانی است که یر گیها و سا ها، چمن ها، گل ها، بوته ر پوشش درختان، درختچهیا اغلب مصنوعی آن، زیعی یهای طب عرصه

ستی یط زیهای مرتبط با آن، برای بهبود شرا ن و تخصصیگرفتن ضوابط، قوانت انسان، با در نظر یرینظارت و مد براساس

: 9916لطفی و همکاران، شوند ) ا احداث مییی، حفظ و نگهداری یرروستایتی غیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیز

ارتباط با طبیعت و فراهم کردن تسهیالت محیطی برای شهروندان  ها آنمنظر میزان دسترسی و جذابیت  از (.977

(Comber et al., 2008: 104 و )تردید یب حائز اهمیت بوده است. شهری محیطی یستزدر کاهش معضالت  ها آن یاثرگذار 

عوامل پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی امروز  ترین یاساسزمرۀ شهری را باید در  یها بوستانفضای سبز و 

مطلوبی خواهند داشت  یراتتأثجسم و روح انسان  یساز سالمشوند، در  یزیر برنامهصحیح  صورت بهشمار آورد که اگر  به

(Sarvar et al., 2011: 226.) 

 دچار ،یشهر رویه یب توسـعه یجهدرنت که شوند یم محسوب شهر در طبیعت بازماندگان ،یشهر باز و سبز یفضاها

                                                            
1. Air quality index 



 387   يشهر يفضاها یسطح يدما لیبزرگ بر تعد يها بوستان ییمایکروکلیاثر م لیتحلمشایخ و همکاران: 

بـه همراه داشته است  را یزیاد و اجتماعی یاقتصاد اکولوژیکی، اثرات تحوالت، ایـن و اند شده کیفی و کمی تغییرات

از دیدگاه نظریه اکولوژیکی، بشر جزئی از محیط یا اکوسیستم خود است. این اکوسیستم  (.09: 9933 ،)هاشمی و همکاران

 (.990: 9910 و همکاران، یاریط) استشامل اجزایی مانند پوشش گیاهی، انسان، خاک، محیط فیزیکی، انسان و جامعه 

. نمود یممهم را مطرح  مسئلهترکیبی از شهر و روستا بود که دو  درواقعشد  هاروارد آغازکه توسط مبنای جنبش باغ شهرها 

 منضم شده بود ها آنهمه چیز داشتند و مسائل اجتماعی به طریق موروثی به  در خودرفع احتیاجات مردم، که اول، از لحاظ 

تکیه بر روابط اجتماعی بیشتر،  یجا بهفامیلی در فضای سبز با این تفاوت که در آن  یها خانهو مبنای دوم این جنبش، ایده 

است که زندگی خانوادگی را تا  بر آن یسع در این جنبش، درواقعاستقالل در زندگی شخصی تکیه شده است.  یبر رو

و  پوراحمدسازد )شهرهای بزرگ جدا و زندگی شهری را تا حد باالیی با حاالت روستایی آمیخته  نظمی یبسرحد امکان از 

 (.9: 9911 کچوئی،

بودند، چارچوب نظری خود  گرایی یعتطبمکتب  گذاران یانبنرایت که  ریزان شهری از جمله کدس، لوییزمافورد و رنامهب

را  یفناوراستقرار در طبیعت مطرح کردند و حفظ طبیعت و استفاده از و  آزادی انسان و رهایی از محیط مصنوع یِبرپارا 

: 9910 ،و همکاران زیاریاست ) ناپذیر ییجداطبیعی  یطاز محآنان هر شهر رشد طبیعی دارد و عقیدۀ . به ساختندشعار خود 

93.) 

 

 طراحی اکولوژیک

اکولوژی، طراحی برای  براساس. هدف از طراحی استطبیعت  با یزآم مسالمتطراحی  درواقعطراحی اکولوژیک، 

بومی و  های یژگیوطراحی بر نحوۀ اساس این  و دشو یمتعریف  عتیطبرساندن به  آسیبمحیطی بدون  سازی یکپارچه

استینز از اولین کسانی است که تعریف روشنی در خصوص طراحی (. 0: 9911 پوراحمد و کچویی،دارد ) یدتأکمحیطی 

استفاده از دانش  یها روشاعتقاد استینز طراحی اکولوژیک شامل  به (.00: 9911 خدایی و دهنو،است )اکولوژیک ارائه کرده 

 ,Steiner) استدادن به اشیا و فضاها با مهارت و هنرمندی  فرمبرای  زیستمان یطمحمتقابل ما و  یراتتأثچگونگی  درمورد

 یرتأثخود  ۀنوب بهفرهنگ انسانی در ارتباط با حفظ منابع طبیعی، ارتقای طبیعی و نیز  یاندازها چشممناظر و  حفظ (.2002

 مثبتی بر کیفیت محیط زندگی خواهد داشت.

 

 طراحی بیوفیلیک

. تا حدی که بسیاری از اند شدهتبدیل به جزئی الینفک از طراحی شهری  محیطی یستز یها چالشامروزه، توجه به نیازها و 

 و همکاران،میرغالمی گرفتند )، مورد نقد قرار محیطی یستزبه مسائل  یتوجه بی ۀواسط بهطراحی شهری،  های یهنظر

جذابیت و احساس مثبتی است که مردم نسبت به  6فیلیاواژۀ به معنای زنده و  9بیوجزء بیوفیلیا از دو واژۀ  (.69: 9911

ویلسون بیوفیلیا  .(110: 9911 جاللیان و همکاران،دارند )و تمام چیزهایی که در طبیعت اطراف ماست  ها یتفعالو  ها عادت

                                                            
1. Bio 

2. Philia 
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 :Wilson, 1984; Bwatly, 2009) استرا وابستگی ذاتی و ژنتیکی انسان با جهان طبیعی و دیگر موجودات زنده معنی کرده 

با استفاده از عناصر  ،امروز است که در پی طراحی یشهرسازراحی بیوفیلیک یکی از رویکردهای جدید در معماری و ط (209

 Mollazadeh and) شود یم، بهبود عملکردهای ذهنی و جسمی سالمت یور بهرهافزایش موجب و  گیرد یمطبیعت صورت 

Zhu, 2021: 148; Hung and Chang, 2021: 1) برای پایداری  ییکنار راهکارهاشهر بیوفیلیک رویکردی مکمل در  درواقع

 ,.Tardast et al)است ریزان و طراحان شهری واقع شده  برنامه توجه مورداخیر  یها دههکه در  استشهرها  محیطی یستز

شهری مملو از عناصر طبیعی فراوان و در  و بینند یم. چنین شهری پر از فضای سبز است که شهروندان آن را (2020

از تولید انرژی تجدیدپذیر،  گذاری یهسرماشهرهای بیوفیلیک با رویکرد طبیعت،  انداز چشم .کنند یماحساس  دسترس

 یزیر برنامه .استایجاد پایداری شهری  درواقعسالمتی جسمی و روحی ساکنان و با انرژی کارآمد،  وساز ساخت های یستمس

 محیطی یستزو نگرش و دانش  شود یمشهروندان  محیطی یستزنگرش و دانش  شیافزا سبب یلیوفیب یو طراح

 شود یممنجر  زیست یطمح یداریپا یجهدرنتسبز شهروندان و  یو سبک زندگ محیطی یستزبه اصالح رفتار  یافته یشافزا

(Ziari et al., 2018). 

 

 موردمطالعهمحدودة 

متر در شمال  9077واقع شده است و ارتفاع آن از  یلومترمربعک 110بر بالغ  یتهران در مرکز استان تهران با مساحت شهر

شهربانو و  بی یبو  یر یها کوه. از سمت جنوب به رسد یم در جنوبمتر  9977متر در مرکز و باالخره  9677به 

 یادار ماتیتقس نظر از تهران، شهراست.  شدهکوهستان محصور  ۀواسط بهو از شمال  ینو ورام یارهموار شهر یها دشت

 استان آماری سالنامۀ تهران، ریزی برنامه و مدیریت سازمان) شود یم تقسیم محله 910و  یهناح 969و منطقه  66به 

بوده است.  یغن یرزمینیو ز یسطح یمنابع آب یشهر در گذشته دارا ینا ،یتوپوگراف یتتوجه به موقع با (.9910 تهران،

مراتع  حال یندرعانبوه و گسترده و  یسبز جنگل یو فضاها ها باغشهر با  ینا ،دور چندان نه یها گذشتهدر  یلدل ینبه هم

 هفت از .دهد یمبزرگ شهر تهران را نشان  یها بوستانپراکنش  9در درون و اطراف شهر مشهور بوده است. شکل  یغن

سبز  یو فضاها یجنگل یها بوستاناز  یماندهباق ۀنمون حصار سرخهو  یتگرچ یزان،بوستان، لو سهبوستان بزرگ شهر تهران 

و هجوم  یبدر گذر زمان دستخوش تخر یزن ها بوستان یناز وسعت ا چشمگیری. البته بخش دهستنگسترده شهر تهران 

و بزرگ  یعوس یها بوستانعموم  آنکه نخست شود یم یدهکه د طور همان .است شده مختلف ادوار در شهری ساکنان

حاصل  یو تابش جذب یانسان های یتفعالحاصل از  یدیتول یشگرما یشترینب که یدرحالآن استقرار دارند.  یشهر در حواش

که بتواند اثر  یسبز شهر یوسعت فضاها دوم اینکه. شود یم یدشهر تول یو جنوب یدر بخش مرکز شده ساختهاز سطوح 

بزرگ در  یها بوستانتمرکز  یشترینب ینکها دوم .استاندک  یاربس ،کند یجادا یشهر یبر فضا مؤثر یکروکلیماییم

و  یبخش غرب یجهدرنت. است یفصول سال غرب بیشترباد غالب شهر تهران در  که یدرحال ،استتهران  یبخش شرق

 که یدرصورتاز اطراف شهر را ندارند.  یانتقال یها گردوخاککاهش  یا ینیفرونش یبرا یسبز کاف یشهر فضا یجنوب

 یک یازمندن ،است یشرو به افزا یزآن ن یاز اطراف شهر به درون آن، که فراوان یانتقال یها گردوخاک یلکنترل و تقل

در  و مسکننفوس  یشهر تهران و سرشمار آماری سالنامۀاز  آمده دست به یآمارها براساس .استسبز  یوستهکمربند پ
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و  ها بوستانمترمربع به  107،171،009مقدار  ینکه از ا است یلومترمربعک 291از  بیش یوسعت یدارا 9913سال 

 (.9913 آماری، سالنامۀدارد )درون و برون شهر تهران اختصاص  یسبز عموم یفضاها

 

 
 تهران شهر يها بوستانو  موردمطالعهمنطقه  یت. موقع0 شکل

 نگارندگان: منبع

 روش پژوهش

 تأثیر دادن نشان برای. است تحلیلی -توصیفی ،انجام روش لحاظ از و کاربردی نوع از ،هدف نظر از حاضر مطالعۀ

 ییتهران شناسا بزرگ ها پارک تمام ابتدا اطراف مسکونی مناطق بر تابستان فصل در تهران بزرگ یها بوستان یماقل خرده

 یها بوستانانتخاب  در داشتند. ها بوستان یراز سا یشتریوسعت ب که انتخاب شدبوستان  هفت یتدرنها .(9شکل ) شد

بود که  یا گونه به یینها ینشگز بنابراین ؛مورد توجه بوده است یزن ها آن یبزرگ عالوه بر وسعت پراکنش مکان

 جنگلی بوستان پردیسان، بوستان) شامل ها پارک این .دهد پوشش هم را تهران استان مرکز و گانه0 جهات ،ها بوستان

 (والیت بوستان و آزادگان بوستان حصار، سرخه جنگلی بوستان لویزان، جنگلی بوستان چیتگر، جنگلی بوستان کوهسار،

 یشهر بروندرون و  یسبز عموم یو فضاها ها بوستانمساحت  9 جدول و انتخابی یها پارک موقعیت 9 شکل. هستند

 ییراتتغ یبررس یبرا .آمده است ها آن مساحت و انتخابی یها بوستان 6جدول در  .دهد یمنشان  9910در سال  تهران

 بوستان مرکز هدفمند، در صورت بهنقاط  ینا .شد انتخاب نقطه سه بوستان هر یبرا ها بوستانمختلف  یها بخش ییدما

 .شد انتخاب( مسکونی مناطق) بوستان از خارج و( متوسط پوشش با) بوستان حاشیۀ یا همیان ،(انبوه پوشش با)
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 (مترمربع)واحد  0397 سال در تهران يشهر بروندرون و  یسبز عموم يو فضاها ها بوستانمساحت . 0 جدول

 یعموم يها بوستان منطقه
 ،یلچک ،یوژرف ي،درختکارمعابر )
 داخل محدوده( ةشد يکار جنگل

کمربند  يکار جنگل
 سبز

 جمع کل

6 996109669 9999329209 096629967 9391979692 

0 9096919199 190039926 0099109709 1096979092 

1 997979263 199119039 0091139000 2797919939 

99 1719009 992109139 0193069799 1697019091 

91 199619920 090979993 190769112 9191939093 

91 990929169 990919000 9397219702 0091619009 

66 199199223 091109921 1391029113 2393169299 

 تهران يسبز شهردار يو فضا ها بوستان: سازمان منبع
 

 تهران شهردر سطح  یانتخاب يها بوستانو مساحت  موقعیت. 2 جدول

 (هکتارمساحت ) ناحیه منطقه پارک نام ردیف
 601،777 0 6 پردیسان 9
 907،777 1و  0 0 لویزان جنگلی 6
 277،777 9 1 کوهسار جنگلی 9
 6310 0 99 حصار سرخه جنگلی 0
 967،777 0 91 آزادگان 1
 077،777 9 91 والیت بوستان 2
 160،177 9 66 چیتگر جنگلی 0

 نگارندگان: منبع
 

 ماهوارۀ ETM سنجندۀ 6767 یجوال 9 ای ماهواره تصویر از(، 9LST) زمین سطح دمای محاسبۀ یبرا بعد مرحلۀ در

 9 جدولاست.  شده اخذ 6آمریکا ۀمتحد یاالتا شناسی ینسازمان زم یتاز سا یرتصاو یناست ا شده  استفاده 3 لندست

 دریافتی تصویر 6 شکلو  لندست ۀماهوار TIRS سنجندۀ یحرارت یباندها و OLI سنجندۀ طیفیچند یباندها مشخصات

 .دهد می نشان را شمسی 9911 تیرماه 97 مصادف با 6767 جوالی 9 تاریخ برای را ماهواره از
 

 3 لندست ةماهوار TIRS سنجندة یحرارت يو باندها OLI سنجندة یفیچندط يباندها خصوصیات. 3 جدول

 (کیلومتر) یربرداريتصو عرض پیکسل ابعاد (میکرومتر) موج طول طیفی باند سنجنده نام

OLI 

 Coastal/Aerosol 019/7- 099/7 97 931 .9باند 

 931 97 017/7 -191/7 یآب. 6باند 

 931 97 161/7 -277/7 سبز. 9باند 

 931 97 297/7 -237/7 قرمز. 0باند 

 931 97 301/7 -331/7 یکنزد قرمز مادون. 1باند 

 931 97 127/9 -227/9 کوتاه موج طول قرمز مادون .2باند 

 931 97 977/6 -977/6 کوتاه موج طول قرمز مادون. 0باند 

 931 91 177/7 -237/7 یکپانکرومات. 3 باند

 931 97 927/9 -917/9 یروسس. 1باند 

TIRS 
 931 977 97/97 -97/99 یحرارت قرمز مادون. 97 باند

 931 977 17/99 -17/96 یحرارت قرمز مادون. 99 باند

 (0390) و آرش یمیکر :منبع

                                                            
1. Land Surface Temperature 

2. http: //glovis.usgs.gov/ 
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 شمسی 0399 تیرماه 31 صادف بام 2121 يجوال 0 ،یقدر تحق کاررفته به 8لندست  ةماهوار تصویر. 2 شکل

 

 یقدر تحق شده استفاده یرتصو مشخصات. 0جدول 

 تصحیحات سطح مبنا گذر ردیف سنجنده ماهواره
 OLI 791 920 67677079 L1TP 3 لندست

 

 مختلف های الگوریتم طریق از Envi 9/1افزار  نرم کمک به ماهواره پایۀ یربه اهداف پژوهش تصو یابیدست منظور به

 یو دما یفیاست تابش ط یازن LSTاستخراج  ایه روش تمامی در. شد انجام اتمسفری و متریکی رادیو های پردازش

 حرارت خود از باشد مطلق صفر باالی اه آن دمای که اجسامی همۀمحاسبه شود.  یرتصاو یحرارت یباندها یدرخشندگ

 به زیر رابطۀبا استفاده از  توانند یبه سنجنده م یدهاساس، عالئم رس ین(. بر ا9910 حلیبان، و سلطانیان) کنند می گسیل

 (.09: 9911 همکاران، و هروی ابراهیمی) شوند تبدیل( یفیتابش ط یا) سنجنده سطح در تابش

 Lλ = ML×Qcal + AL      (9) رابطۀ

 ازیس یاسعامل مق AL ،9خاص باند ضربی ازیس یاسعامل مق MLاتمسفر،  یدر باال یفیتابش ط Lλدر آن  که

 یرمرجع تصاو یلدر فا ALو  ML یرمقاد طور ینهماست.  موردنظر باند( DN) یعدد رقوم Qcalو  ،6خاص باند افزایشی

و همکاران،  یپوردر سطح سنجنده است )عل یدرخشندگ یبه دما یفیتابش ط یلبعد تبد ۀوجود دارد. مرحل شده یافتدر

9931:) 

                (9) رابطۀ
  

  (
  
  
  )

 

 یها ثابت K2و  K1 ین،نپر یتملگار Ln یفی،تابش ط Lλ(، ینکلو ۀ)درج یدرخشندگ یدما Tsensorدر آن  که

                                                            
1. Band-specific multiplicative rescaling factor 

2. Band-specific additive rescaling factor 
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 1/7کمتر از  RMS یشد خطا یسع یرتصاو یهندس یحتصح در مرجع برداشت شدند. یلاند که از فا سنجنده یبراسیونکال

 یطدر مح یانتخاب یها بوستان یلفا شیب باشند. نداشته یابرناک یانتخاب یرشد تصاو یسع ینشود. همچن یکسلپ

ArcGis10.5 از  یخروج یرو تصاو یفراخوانEnvi در  موردنظرنقاط  یبرا واستخراج  نهایی نقشۀ صورت بهبخش  یندر ا

 .شد یدما بررس وضعیت بوستانهر 

 

 ها یافتهو  بحث

و  یداخل یکروکلیمایبزرگ شهر تهران بر م یها بوستان اثر مطالعۀ یقتحق ینهدف از ا ،شد بیان که طور همان

از پوشش  یبا تراکم متفاوت و عار یمناطق با پوشش درخت ینب ییدما ییراتاست. تغ اطراف بوستان مناطق طور ینهم

 این در منظور همین به. سازد یم یاننما یخوب بهساختمان و شهر را  یهوا یدما یلسبز را در تعد ینقش فضا یخوب به

 یها از بخش هریک برای 3 لندست ماهواره های داده از استفاده با( LST) زمین سطحی دمای های داده ابتدا بخش

 فضای و متوسط پوشش پارک، پوششنقطه از مناطق )پر سه یسطح یسپس دما .است شده  تحلیل انتخابی های پارک

 .شد خواهد تحلیل ها پارک از هریک برای اطراف( مسکونی

 

 چیتگر جنگلی بوستان

از جنوب به  یتگر،چ های یناست که از شمال به زم تهرانشهر  یجنگل های بوستاناز  یتگرچ یجنگل بوستان 9شکل 

بوستان  ین. اشود یمحدود م دره خرگوش ۀمنطقو از شرق به  شهر یکانپو  شهرک سروآزاداز غرب به  کرج-آزادراه تهران

درمجموع ن بوستا یپوشش درخت .است استان تهران یجنگل یها بوستان ینتر پردرخت از بزرگ ینهکتار زم 117با 

سرو ، یکاکاج الدارمانند  برگ یسوزن یها ها را گونه درصد از آن 19حدود  .گیرد یدربرمهکتار را  090حدود  یمساحت

نارون ، گنجشکزبان، یااقاقجمله  برگ )از پهن یدرخت ۀگون 1از درختان را  درصد 00و حدود  یا سرو خمرهو  یا نقره

 یغرب یها بخش شود، یم یدهطور که د همان .دهد یم یل( تشکیالناو  بلوط، پلت، ینتیز یافرا، داغداغان، ارغوان، یچتر

 ۀدرج 03 به تابستان فصل در سطحی دمای پیوستۀ سایۀ نبودپوشش و  بودنکتنکاج و  درختان غلبۀ دلیل بهآن 

برگ  پهن یها با گونه اصلی غلبۀتر و  انبوه بوستانکه نوع پوشش  آن یو شمال یدر بخش شرق ولی ،رسد یم گراد یسانت

مالحظه  ینبنابرا(؛ 9است )شکل  یافته  کاهش گراد یسانت ۀدرج 91 تا هوا دمای. است کرده ایجاد انبوه سایۀبوده و 

 یدما یسطح یقو تعر یدیجذب تابش خورش یلدلبهسبب شده است  برگ پهن درختان ویژه بهپوشش انبوه و  شود یم

 الیۀسطح و  ییدما عدیلشگرف پوشش سبز را در ت یرتأث پدیده ینا .کند تر خنک گرادسانتی درجۀ 99را حدود  یسطح

 .دهد یمجو نشان  زیرین

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DB%B2_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AE%D9%85%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7_(%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86


 393   يشهر يفضاها یسطح يدما لیبزرگ بر تعد يها بوستان ییمایکروکلیاثر م لیتحلمشایخ و همکاران: 

 
 0399 تیرماه 31 در 8 لندست خروجی چیتگر جنگلی بوستان ینسطح زم يدما .3شکل 

 نگارندگان :منبع

 

 ۀنقط  سه ینجاشد در ا یانطور که ب . هماندهد ینشان م جنگلی بوستانرا داخل و خارج از  انتخابی ۀنقط  سه 9شکل

 منطقۀ. در شد یمترس یزننقطه   سه ینا ینب ییدما یمرخن وانتخاب  مسکونی منطقۀبا پوشش متوسط و  پرپوشش

 درجۀ 0/06 به دما بوستان حاشیۀدر منطقه با پوشش متوسط و  گراد، یسانت درجۀ 93 تا 91حدود  یسطح یدما پرپوشش

  عبارت  است. به یافته یشافزا گراد یسانت درجۀ 6/09دما در همان زمان تا  ینا مسکونی منطقۀو در  یدهرس گراد یسانت

 درجۀ 1تا حدود  ییدما ییرات. تغندارند فاصله هم از متر 177 از بیش که مسکونی منطقۀپرپوشش تا  منطقۀ ینب ،یگرد

با  یهمجوار دلیلبه ،یاهیاز پوشش گ یوجود برخوردار با بوستان ای یهدر نوار حاش ینکهتوجه ا  . جالبرسد یم گراد یسانت

 منطقۀبا  یول ،گراد یسانت درجۀ 9به  نزدیک بوستانبخش داخل  ییاز آسفالت و بتن تفاوت دما یدهپوش یزیکیف یفضا

 .(9)شکل  دارد دمایی تفاوت گراد یسانت درجۀ 1/7حدود  مسکونی

 

 حصار سرخه جنگلی بوستان

تحت کنترل و حفاظت  یهناح ینآن تمام ا یجز بخش شمال شرق هکتار است که به 1923حدود  بوستان ینساحت ام

 در بوستان ینقرار دارد. ا یشهردار 0 ناحیۀو  99 منطقۀشرق تهران و در  الیه یدر منته .قرار دارد زیست یطسازمان مح

 یدهد 0طور که در شکل  دارد. همان یطول یدگیمتر کامالً کش 66/2199 یبیبه طول تقر یاسینی یدامتداد بزرگراه شه

 یدما ،اند کرده ایجاد بوستانمختلف  یها که درختان در بخش ای یهپوشش سا یها و انبوه از نوع گونه یتبه تبع ،شود یم

و  یکنواختی یلدلبه یاسینی یدشه بزرگراه حاشیۀ محدودۀ. در تمام است یرمتغ گراد یسانت درجۀ 00تا  96 ینب یسطح
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در  که یاست. درصورت یرمتغ گراد یسانت درجۀ 92تا  96 ینب یسطح یدما ،مناسب سایۀ ینو تأم یپوشش درخت یانبوه

طور  دما به انبوه سایۀ ینبه کاج و عدم تأم یدرخت یها گونه ییرپوشش و تغ شدن تنک دلیل به بوستانسمت جنوب 

 یبر دما یاهیاثر پوشش گ یابیارز یدر نوسان است. برا گراد یسانت درجۀ 00تا  00 ینو ب یافته  یشافزا چشمگیری

 نقطۀدر  یسطح ی. دماشد انتخاب بوستان حاشیۀ مسکونی منطقۀمتوسط و  پوشش،نقطه از بخش پر  سه یسطح

 بوستان ینا یانتخاب مسکونی نقطۀو در  1/93متوسط به  یاهیپوشش گ با نقطۀو در  گراد یسانت درجۀ 1/90 پرپوشش

 یستن گراد یسانت درجۀ 6از  یشب یو مسکون پرپوشش منطقۀ ینب ییتفاوت دما ،نیست زیاد چندان سکونتی تراکم چون

 ینب دما تهویۀو امکان  مسکونی منطقۀ حاشیۀو وجود بزرگراه در  ها سکونتگاه تراکمعدم  شود یم مالحظه(. 0)شکل 

 .یستن گراد یسانت ۀدرج دو از بیش سکونتگاهی منطقۀ تا بوستان پر پوشش منطقۀ
 

 
 0399 یرماهت 31در  8لندست  یخروج حصار سرخه جنگلی بوستان ینسطح زم يدما .0شکل 

 نگارندگان :منبع
 

 لویزان جنگلی بوستان

از جنوب به  ی،باقر شهیداز شرق به بزرگراه  یی،بابا شهیدهکتار از شمال به بزرگراه  9077به مساحت حدود بوستان  این

از  یمختلف یها قرار دارد. گونه تهران یشهردار 0 منطقۀ دربوستان  ینا .شود یم منتهی یزانآباد و از غرب به ده لو شمس

از بلوط، افرا، داغداران، گز،  ییها گونه است. یاالب آن سرو، چنار و اقاقغ گونۀ که دارد وجود بوستان این درو درختان  یاهانگ

بخش  ینتر . در خنکدهد یمنشان  را بوستان ینا ییدما ییراتتغ 1. شکل خورد یدر آن به چشم م یزو توت ن یا سرو نقره

را نشان  گراد یسانت درجۀ 97 یسطح یدما ،ارتش قرار دارد یامان اهلل یضف یدشه یکه شمال شرق و شمال مرکز آموزش آن

در  غربی قطعۀاست. برعکس در بخش اعظم  برخوردار یخوب یانبوه از بوستانبخش  یندر ا ،1شکل  براساس .دهد یم
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 شرقی قطعۀ یو بخش شمال یباکر یدبزرگراه شه به رو یعل یدس یابانخ یناز قطعه ب زیادیبخش  و علی سید یابانغرب خ

 بوستان یندر ا یسطح یدما شود یممالحظه  ینبنابرا ؛است یافته افزایش گراد یسانت درجۀ 01هنگام دما تا  یاباندر شرق خ

جذب و  یرتأثو  یپوشش درخت اندازی یهسادما در اثر  یا درجه 91 اختالف .است یرمتغ گراد یسانت درجۀ 01تا  97 بین

 دلیلبه بخشی بوستانتفاوت فاحش در دو بخش  ین. ادهد یمو پوشش برگ درختان را نشان  ینگیحاصل از سبز یانعکاس

 07 یباال یپراکنش با دما یشتریناست. ب یتراکم درخت دلیلبه بخشی و درختان اندازی یهو تفاوت در سا یاهینوع گونه گ

 زیادی سایۀدرخت با توجه به اندام خود  ینا و استکاج  غالب گونۀدارد که  قرار بوستاناز  ییها در بخش گراد یسانت درجۀ

باال در  یسطح یبا دما یها بخش حال ین. درعکند ینم یجادا ،گیرد یم یشتریارتفاع ب یدکه خورش یامیا در ویژه به

 ین. اشود یم یدهانبوه د پوشش بدون ها یلمس یا بوستانوسط  یخاک یها جاده در آن،شده که  ثبت بوستاناز  ییها قسمت

. به شود یم یدهد یخوب هنگام به بلوار شرق در شرقی قطعۀو  یباقر یدتا بزرگراه شه یعل یدس یابانخ بین قطعۀدر  یدهپد

 یهسبز حاش یفضا یکروکلیماییباال اثر م یجذب تابش یلدلبه یکبار یبا پهنا یآسفالته حت یا یخاک یها وجود جاده یعبارت

 ؛دهد ینشان م یزانبوستان لو انتخابی ۀنقط  سه در رادما  یافق ییراتو تغ ییدما یمرخن .است داده قرار یرتحت تأث یزرا ن

و در  درجه 1/92به  پوشش کمو  حاشیه منطقۀدر  یست،ن گراد یسانت ۀدرج 1/99از  یشب پرپوشش بخش در دما که یدرحال

است که  یا اندازهدما به  یلپوشش سبز بر کنترل و تعد اثر .رسد یم گراد یسانت درجۀ 91به  بوستان حاشیۀ مسکونی منطقۀ

 چشمگیریمقدار  کوتاه فاصلۀ یکمقدار در  یندارد. ا یشافزا گراد یسانت ۀدرج 1/0 بوستان حاشیۀتا  پرپوشش منطقۀدما از 

 (.1شکل ) دهد یم یشرا نما یرتأث ینا یخوب بهبوستان  رویدما  یاست. برش افق

 

 
 0399 تیرماه 31 در 8 لندست خروجی لویزان جنگلی بوستان ینسطح زم يدما .1شکل 

 نگارندگان :منبع



 0011 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ، ریزي شهري برنامه يفیااجغر يها هشپژو   393

 والیت بوستان

 قبل های بوستان برعکس بوستان این. دارد قرار تهران شهرداری 91 منطقۀ در هکتار 977 وسعت با بوستان این 2 شکل

 میکروکلیمایی شرایط تواند می درختکاری پروژۀ تکمیل صورت در که مفهوم این به. است ای دایره صورت به تقریباً

 رددا کشیده حالت کامالً لویزان و چیتگر حصار، سرخه بزرگ بوستان سه که درصورتی. کند ایجاد بوستان درون را متفاوتی

. کند می منتقل بوستان درون به را بیرون دمایی شرایط و بوستان داخل به سرعت به بوستان اطراف هوایی جریانات و

 پروژۀ عبارتی به. است برخوردار انبوه درختی پوشش از نسبی طور به بوستان این ۀحاشی شود می دیده که طور همان

 برخوردار خوب سترگی از درختان ینکها ضمن قبل بوستان 9 با قیاس در همه  این با. است شده  تکمیل آن درختکاری

 ارتفاع حال درعین و اطراف سکونتگاهی فضای و های بزرگراه با همجواری و درختکاری نوار بودنباریک دلیلبه. نیستند

 بین بوستان از بخش این سطحی دمای درنتیجه. دهد کاهش ها بوستان سایر مانند را محیط دمای است نتوانسته تر پست

 درجۀ 97 تا گاه پرپوشش بخش در دما قبل های بوستان در که درصورتی .است شده  ثبت گراد سانتی درجۀ 07 تا 92

 و آسفالت پوشش بعضاً و کامل گیاهی و درختی پوشش نبود دلیلبه بوستان این مرکزی بخش. رسید می نیز گراد سانتی

 .نیست تأثیر بی پرپوشش بخش سطحی دمای باالبردن در نیز پدیده این. رسد می نیز گراد سانتی درجۀ 19 تا دما ،سنگ

به هوا جریان سرعت درنتیجه .دارد قرار قبلی بوستان سه به نسبت تری پست منطقۀ در بوستان این که داشت توجه باید

 روی که طور همان .است تهران ای حاشیه و شمالی های بوستان از کمتر بوستان اطراف عوارض و سطحی اصطکاک دلیل

 .است شده احاطه انبوه ساختمانی های سازه با بوستان اطراف محیط تمام شود می دیده نیز عکس
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 در دما که درحالی دهد، می نشان اطراف مسکونی مناطق وی بر بوستان میکروکلیمایی تأثیر برای شده تهیه نیمرخ

 3/06 مسکونی ۀمنطق در و 06 به دما این حاشیه منطقۀ در رسد می گراد سانتی درجۀ 07 حدود به آن پرپوشش منطقۀ

 و حاشیه منطقۀ بین و 3/6 مسکونی مناطق با پرپوشش منطقۀ در سطحی دمای تفاوت یعنی ؛است گراد سانتی درجۀ

 هنوز که درختان بودن جوان و آن بودن تنک یا مرکزی بخش در درخت نبود .است گراد سانتی درجۀ 3/7 فقط مسکونی

 نظیر بوستان ۀحاشی و درون بوستان اثربخشی است شده سبب. دنکن ایجاد را انبوهی و پیوسته سایۀ اند نتوانسته

 بوستان حاشیۀ نوار عموماً که است تهران تأسیس تازه های بوستان از والیت بوستان. نباشد چشمگیر قبل های بوستان

. ندارند مناسبی اندازی سایه و زیاد عمر درختان یا است نشده  تکمیل هنوز آن مرکزی های بخش ولی ،است مشجر

 (.2 شکل) کند ایجاد خود ای حاشیه مناطق در را خود میکروکلیمایی نقش است نتوانسته هنوز بوستان این درنتیجه

 

 آزادگان بوستان

 کانال به شرق از افسریه، راه سه و بعثت اتوبان به شمال از قرارگرفته، تهران شرقی جنوب در که آزادگان بوستان

 و توسکا بوستان و آزادگان بزرگراه به غرب از و آباد دولت اتوبان به جنوب از ،(مشیریه) پامچال بوستان و حصار سرخه

 است؛ کرده احاطه تفریحی و جنگلی سبز، فضاهای را بوستان این اطراف. شود می محدود حمیدیه و سعیدیه شهرک

 996 با آزادگان بوستان. اند قرارگرفته آن اطراف در( بانوان) مادر بوستان و آبی بوستان توسکا، جنگلی ۀمحوط که طوری به

 گرد حالت هندسی لحاظ از والیت بوستان مانند نیز بوستان این. دارد قرار تهران شهرداری 91 ۀمنطق در وسعت هکتار

 .است شده  تشکیل خوب نسبتاً درختی پوشش دارای شرقی نیمۀ بوستان این در ولی ،دارد
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 غالب های گونه از که دارد ای بوته گونه 077 و برگ سوزنی و برگ پهن از اعم درختچه و درخت گونه 17 بوستان، این

 نخل، سیداالشجار، شمشاد، واگلیا، گردو، تبریزی، زیتون، بید، گنجشک، زبان صنوبر، توت، کاج، اکالیپتوس، به توان می آن

 ثبت را گراد سانتی درجۀ 99 تا 99 بین عددی سطحی دمای است شده سبب پوشش این .کرد اشاره کاتالپا و بلوط توسکا،

 متغیر گراد سانتی درجۀ 01 تا 09 بین دما است برخوردار کمتری انبوهی از درختی پوشش که غربی بخش در ولی. کند

 و بوستان پرپوشش و خنک هستۀ بین دمایی تغییرات بوستان حاشیۀ و درون انتخابی نقطه سه بین افقی نیمرخ. است بوده

 در سطحی یدما که درحالی. است حاکم والیت بوستان شبیه دمایی الگوی دهد می نشان را اطراف مسکونی منطقه

 یعنی ؛رسد می گراد سانتی درجۀ 06 به بوستان حاشیۀ در دما این است گراد سانتی درجۀ 3/93 حدود پرپوشش منطقۀ

 نیمرخ. است یافته  افزایش گراد سانتی درجۀ 1/06 به مسکونی بخش در دما این. یابد می افزایش گراد سانتی ۀدرج 6 حدود

 مالیمی و یکنواخت شیب با مسکونی بخش تا پرپوشش بخش از و ندارد اعوجاج ها پارک سایر برعکس بوستان این افقی

 بین درختی پوشش تراکم در شدید تغییرات و درختی های گونه در شدید تغییرات عدم دلیلبه این. است افزایش به رو

 (.0 شکل) است متوسط تراکم با بخش تا پرتراکم بخش

 

 کوهسار بوستان

فرحزاد  ۀرودخانکن، از شمال به ارتفاعات توچال و از شرق به  ۀرودخاناز جنوب به بلوار حصارک، از غرب به بوستان  این

 رسد یهکتار م 1077به حدود  یجنگلبوستان  ین. وسعت اگذرد یمبوستان  ینا یاناز م یزحصارک ن ۀرودخانو  رسد یم

بودن منطقه یکوهستانآن در ارتفاعات و  یریقرارگ یلدلبه ،بوستانبودن وسعت یادز و شده یهکتار آن درختکار 077که 

 بوستان ینا ،انتخابی نمونۀ یها پارک ینتهران قرار دارد. در ب یشهردار 1 منطقۀ محدودۀ در بوستان این. است

بودن و یکوهستان یلدلندارد و به ییتنوع باالبوستان  ینموجود در ا یاهیگ یها است. گونه جنگلی بوستان ینتر مرتفع

از جنوب  ییها جز بخش به شود یم یدهطور که د شده است همان  کاج و سرو استفاده یها درختبودن آن فقط از یجنگل

 یو شمال یغرب یها در بخش ی. از طرفیستچندان انبوه ن یها پوشش درخت بخش یرسا در ،بوستان ینشرق و شرق ا

 ،دارد قرار یکوه یارتفاعات پا در بوستان ینا ینکها وجود . باکنند ینم ایجاد انبوهی سایۀهنوز  و هستنددرختان جوان 

عصر در معرض  یا صبحگاهدر  یارو به آفتاب است  یرو به جنوب و به عبارت یا ها یبش ،آن یها بخش یشتردر ب یول

است.  یرمتغ گراد یسانت درجۀ 91تا  99 ۀدر محدود یو جنوب ی. دما در بخش شرقگیرد یقرار م یدخورش یدتابش شد

 یبتر و ش پوشش تنک یلدلبه یادوجود ارتفاع ز با رسد یم 02تا  09 محدودۀدما به  ،تر یشمال یها در بخش که یدرصورت

 یلدلبه ،شود یم یلتبد برگ یبرگ به سوزن که پوشش از پهن ییها بخش یزن ینجارو به آفتاب دما باالتر است. در ا یادز

اثر تراکم و  یخوب به نیز بوستان یندر ا انتخابی ۀنقط  سه ینب یعرض یمرخها است. ن بخش یردما باالتر از سا کمتر سایۀ

 99متراکم حدود  یاپرپوشش  ۀنقطدر  دما بوستان ین. در ادهد ینشان م یسطح ینوع گونه را در کاهش و کنترل دما

 گراد یسانت درجۀ 07کرده و به حدود  یط یشیروند افزا دما بوستان حاشیۀطرف  شده است. به  ثبت گراد یسانت درجۀ

 یفضا یرتأث یول ،ندارد زیادی تفاوت پرپوشش منطقۀ با بوستان حاشیۀتراکم پوشش در  ینکهاوجود  با است. یدهرس

داده  یشافزا گراد یسانت درجۀ 0دما را تا حدود  که یطور به ؛شود یممشاهده  یخوب به یهدما در حاش یدبر تشد گاهیسکونت

 .(3 شکلاست ) یافته یشافزا گراد یسانت ۀدرج 3/6فقط  گاهیسکونت ینقطه تا داخل فضا یناز ا ییدما تفاوت است.
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 پردیسان بوستان

تهران قرار دارد و تحت نظارت سازمان حفاظت  یشهردار 6 منطقۀهکتار در  610 تقریبی مساحت به بوستان این

طور که  است. همان یامربوط به درخت اقاق یپراکندگ یشترینب بوستان ینغالب ا یها . گونهشود یاداره م زیست یطمح

عموماً فاقد  یمرکز یها در قسمت یول است، پوشش انبوه تا نسبتاً انبوه بوده دارای بوستان ینا یحواش شود یم یدهد

 یرآن متغ یها قسمت ینب یزن یسطح یپوشش دما یناز هم یرویبرخوردار است. به پ یتر از پوشش تنک یا بودهدرخت 

آمده است.  یینپا یزن گراد یسانت درجۀ 99تا حدود  یسطح یدما ،غربی الیه یپرپوشش منته یها است. در بخش

حاصل از پوشش  ییتفاوت دما یاست. به عبارت یافته  یشافزا یزن گراد یسانت درجۀ 02دما تا  ،مرکزی بخش در که یدرحال

نقطه از   سه یبرا شده یهته یافق یمرخن .است داده کاهش را دما گراد یسانت درجۀ 99از  یشحاصل از آن ب اندازی یهو سا

 92حدود  یسطح یسبز دما فضایو بر  یدر بخش درون یسطح دمایآن است که  بیانگر آمده 1در شکل  که بوستان

 قرار بوستان حاشیۀدر  یول اول نقطۀ مانندپوشش  لحاظ از که بوستان حاشیۀدر  دما ینشده است. ا  ثبت گراد یسانت درجۀ

 درختی پوشش در دقتاست.  یافته  یشافزا گراد یسانت ۀدرج 3/92به داشته و  یشافزا گراد یسانت ۀدرج 3/7فقط  ،دارد

را با پوشش سبز نشان  ینقش پوشش درخت یخوب به ،ندارد آنچنانی تفاوت که بوستان حاشیۀکه در  دوم نقطۀاول با  ۀنقط

تا  گراد یسانت درجۀ 1/0حدود  یشافزا با ،است گرفته فاصله بوستانسبز  یاز فضا کامالًکه  مسکونی منطقۀ در .دهد یم

 یها بوستانبا  یسهدر مقا یپوشش درخت جای هب چمن رویدو نقطه  ینا انتخاب .است یافته  یشافزا گراد یسانت درجۀ 09

 یرتأث یشهر یدما یلدر کاهش و تعد ،زیبایی رغمیعل یجهت بود که نشان داده شود. چمن و پوشش علف یناز ا یقبل

 ها بوستانبا  یاسدر ق یاز پوشش چمن و پوشش علف حاصل یکروکلیمایو م ییدما یلتعد ،یگرد به عبارتندارد.  یچندان

 .(1 شکلاست )کمتر  یاربس یبا پوشش درخت
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 0399 یرماهت 31در  8لندست  یخروج پردیسان بوستان ینسطح زم يدما .9شکل 

 نگارندگان :منبع

 

 هفتدر  را بوستان حاشیۀ مسکونی منطقۀانبوه تا  یبا پوشش درخت یا نقطه ینب ییدما یمرخن 97شکل  و 1جدول 

پرپوشش  منطقۀها  پارک یاندر م یبخش پرتراکم انتخاب در شود، یم یدهطور که د همان. دهد ینشان م انتخابی بوستان

 گراد یسانت درجۀ 6/99 و 1/99 یدمابا  ترتیب به بوستاندو  یناند. ا دما را ثبت کرده ترین یینو سپس کوهسار پا یزانلو

 زاویۀ درختی، گونۀ نقش بوستانهر دو  در شده نشان داد انجام یدانیم یاند. بررس را ثبت کرده یسطح یدما ینتر خنک

 ینقش را در کاهش دما یشترینب انتخابی نقطۀپرتراکم اطراف  ۀپهن طور ینو هم یاتابش و ارتفاع از سطح در جهت

 یررا نسبت به سا یباالتر یدماها پرپوشش منطقۀ یتآزادگان و وال یتگرچ یها اند. برعکس در پارک داشته یسطح

هوا و پهنه کمتر سطح  یآرامش نسب تر، یینو آزادگان ارتفاع پا والیت بوستانباالتر در دو  یاند. دما ها داشته پارک

 یدرخت یها در گونه یکنواختیعدم  چیتگر بوستاندر  یول است، بوده باال دماهای ثبت اصلی عامل انتخابی نقطۀپرتراکم 

 بوده بوستان ینهوا در ا یدما بودنباال ی( عامل اصلبرگ یبرگ و سوزن از درختان پهن ی)تنوع انتخابی نقطۀاطراف 

و  یزانلو یها پارک ،شود یم یدهطور که د اطراف همان یطمح یدما یلتعد در بوستان. در ارتباط با نقش است

 . ازاست داشته اطراف مسکونی فضاهای رویرا  یلیاثر تعد ینکمتر چیتگر بوستانو  ییدما یلتعد یشترینحصار ب سرخه

 یوش ینباالتر یزانکوهسار و لو یاطراف پارها مسکونی منطقۀپرتراکم تا  منطقۀ ینب یجادشدها یحرارت یانلحاظ گراد

و عامل  مسکونی منطقۀو  پرتراکم منطقۀ ینب یپوشش درخت یدترشد ییراتتغ یلدلبه یدهپد یناند. ا را داشته یحرارت

 حاشیۀ یتا منطق مسکون پرتراکم منطقۀ ینب ییدما یوها ش پارک یربوده است. برعکس در سا یارتفاع یبش یاارتفاع 

 .است بوده بطئی و مالیم بسیار
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 منتخب در نقاطبزرگ تهران  يها بوستان ییدما یت. وضع1 جدول

 پارک یۀحاش یمسکون ۀمنطق هیحاش ای متوسط پوشش با بخش انبوه پوشش با بخش پارک نام

 09 3/92 1/91 سانیپرد بوستان

 9/06 9/07 6/99 کوهسار یجنگل بوستان

 3/06 06 3/91 تیوال بوستان

 91 3/92 1/99 زانیلو یجنگل بوستان

 1/91 1/93 1/90 حصار سرخه بوستان

 6/09 0/06 1/91 تگریچ یجنگل بوستان

 1/06 06 3/91 آزادگان بوستان

 نگارندگان: منبع

 

 
 منتخب يها بوستاندر  ییدما یتوضع .01شکل 

 نگارندگان: منبع

 گیري نتیجه

و  یشهر یراننظر مد از ،است یتفرج ساکنان شهر یبرا یمحل که ینعالوه بر ا یسبز شهر یها و فضاها پارک

 ودما  یشکنترل افزا یبرا یعامل ینشهرها و همچن یهوا یشو پاال یژناکس یدتول یبرا ای یدهعنوان پد به زیست یطمح

 یفضاها یجادبه ا یتوجه خاص یشهر یدر طراح یلدل ین. به همهستندآن  یفتضع یا گرمایی جزیرۀ پدیدۀ یریگ شکل

 یشهر های یطدر مح یبتن و سطوح سنگ آسفالت، نظیرکننده  سطوح جذب وقتی. شود یها معطوف م سبز و پارک

 یشافزا ای یندهطور فزا دما در طول روز به ،یو سنگ یسطوح بتن روی شده جذب یانرژ یادتجمع ز یلدلبه ،یابد یم یشافزا

 زیرین متری97 الیۀ محدودۀبعدازظهر دما در  یلو اوا ظهردر  خصوص هب سطوح این روی خورشید ید. تابش شدیابد یم

 ،دارند شهری باز فضاهای در تردد به مجبور که شهری ساکنان برای را شرایط یجه. درنتیابد یم یشافزا شدت هب

 یدخورش یتابش یانرژ از زیادی یرعالوه برجذب مقاد یسبز شهر یها و فضاها پارک .کند یم یزانگ رقت یا تحمل یرقابلغ

 وجود مؤثر است. با یشهر یدما یلدر تعد شدت هب سایه ایجاد با تعرق و تعریق خود، یها و اندام یبرگ سطوح یلۀوس به

ها و  پارک ،دهد قرار یراطراف خود را تحت تأث یکروکلیمایم تواند یدرخت م یک یسبز کوچک و حت یفضاها ینکها

 یطیشرا در .کنند یم یجاداطراف خود ا یمسکون یفضاها یرا برا یمؤثرتر یکروکلیمایقطع م طور بزرگ به یها بوستان

مورد  یو هواشناخت یمیعوامل اقل عموماًکه  اخیر دهۀدر چند  یختهگسترش نامتوازن و افسارگس یلدلبهکه شهر تهران 

 یها سالدر طول  یزسبز اندک شهر ن یشده است. فضا یلنامطبوع تبد وشهر آلوده، گرم  یک به غفلت قرار گرفته است،
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 یارنقش بس که اندازی یهسا یجهدرنتشده است.  یلتبد یعلف یها گونهبه چمن و  یدرخت یها گونه و یبتخر شدت هب یراخ

درخت در  یآب نیاز .است یافته کاهش شدت هب اطراف دارد، یطمح یتدرنهاو  یرسطحیز یهوا یدر کنترل دما یمهم

 ناساکن برای را هوا و کند می یوارد جو شهر یرطوبت کمتر یجهدرنت .استکمتر  یاربس یبا چمن و پوشش علف یاسق

از  و است یبا پوشش درخت اصلی غلبۀبزرگ شهر تهران که  یها بوستان یقتحق یندر ا یلدل ینهم به .کند ینمنامطبوع 

 یو شهر جنگلی بوستان هفتمنظور  ینبه همشده است.  انتخاب ،هستند یکروکلیماییم یرتأث یجادا یتلحاظ وسعت قابل

 و بوستاندرون  یسطح یبر دما یسبز و پوشش درخت یفضاها یناثرات ا و عنوان نمونه انتخاب بزرگ شهر تهران به

و  یدانیم صورت به یمرخن یرو مس ینقاط انتخاب یقتحق یندر ا ،شد یانکه ب طور همان .شد  یاطراف بررس یمناطق مسکون

 یهسا یجادو ا یتابش یدر جذب انرژ یدرخت یها گونه نقشنشان داد  یقتحق ینا نتایجقرار گرفت.  یدمورد بازد یمایشیپ

 طور ینو هم یشترب یسطوح جذب یجادا یلدلبهبرگ  پهن یها مهم است. گونه یارو سطح بس یطمح یدما یلتعد یبرا

 یسطوح جذب یلدلبه برگ یسوزن یها گونه که یدارند. درصورت یطمح یدما یلدر تعد یشتریب یارباالتر نقش بس یقتعر

برگ و  پهن یها پراکنش گونه یو کاهش دما دارند. بررس یلدر تعد تری یفکمتر نقش ضع یقو تعر یرکمتر و تبخ

 یقاتتحقمطالعه با  ینا نتایج .کرد ییدمسئله را تأ ینا یخوب باالتر به یو انطباق آن با دماها ها پارک درون برگ یسوزن

 .دارد همخوانی( 9910 و همکاران، یقدم ؛9916 و همکاران، یلطف ؛9931 یت،و هدا یلشکر ؛9912 همکاران، و مقیمی)

سطح  یو دما ینپوشش زم بین  یکنزدبا ارتباط  رابطه در( Bokaie et al., 2016) یکارهابا  ینهمچن تحقیق های یافته

 دارد. یهمخوان ینزم

دما  افزایش ،کرد یم یداپ ییرتغ برگ یسوزنبه  برگ پهن درختی پهنۀکه از  ییها مکان یمرخن یرمس در ،نتایج براساس

 ینگیسبزکاشت و سبز شده و  ینکهابا وجود  شود یم یهتوص یرانبه مد ینبنابرا ؛بوده است یرمحسوس و چشمگ کامالً

 ،یباییز یلدلبه ،یشهر درونمناطق  در ،است برگ پهن یها گونهاز  و بهتر تر آسان برگ یسوزن یها گونه یدائم

 ینبنابرا ؛شود یم صیهوت برگ پهن یها گونه کاشت ،یشترب یکروکلیماییم یرتأث و یتابش یانرژ یباال جذب ،اندازی یهسا

 در دارند. تهران یمیاقل یطبا شرا ییباال سازگاری که ،برگ پهندرختان  یزیولوژیکیف های یژگیو مطالعۀالزم است با 

 یبرا یخوب یاربس یکروکلیماییم یرتأث فقط نهاقدام  ینا استفاده شود. یستأسو تازه یفعل یها بوستانسبز  یگسترش فضا

 برگ یسوزن یها گونهبا  برگ پهن یها گونه یگزینیبا جا مدت یطوالن در خواهد داشت. ها بوستان حاشیۀ یمناطق مسکون

 شهر کل آلودگی تعدیل و گرمایی جزیرۀ یلدر تعد یخوب یاربس یکروکلیماییم یرتأث ها گونه ینا یباال یو توان جذب تابش

 یعلف یها گونهاز  یکمتر یاربس یآب یازاز ن ها گونه ینا ،با توجه به مشکالت آب شهر تهران ینکها ینع در .داشت خواهد

 دارند. یرهمانند چمن و غ
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 منابع

 یروش استخراج دما ینتر مناسب یین(. تع9911) یوا زاده، یتق و یدرضاحم یاری،بخت یاحیر ،کاظم ،زنرنگ ،بهروز ی،هرو یمیابراه

 .02-11 ،(9)3 ،یرانا GIS و ازدور سنجش .کرجشهر  در کالن 3لندست  ۀماهوار یربا استفاده از تصاو ینسطح زم

و  یا ماهواره یرشهر مشهد با استفاده از تصاو یحرارت یرۀجز ی(. بررس9919آمنه ) ،آبادی یانم و یرضاعل یدحسینی،فر ،بتول ،اشرف

 .03-91 ،(9)9 .یطیو مخاطرات مح یاجغراف. فرکتال یۀنظر

 یشهرها یو طراح یزیر برنامه یکردبر رو یشهر، مبتن یداریدر پا یعتطب یگاه(. جا9911) یکزادن یی،کچو و احمد پوراحمد،

 .93-9(، 9)2. سبز معماری تخصصی علمی فصلنامۀ. به شهر طرقبه یبا نگاه یوفیلیکب

 شهر کالن 97و  1: مناطق یمورد ۀ)مطالع یوفیلیکشهروند ب یالگو یین(. تب9911) یسیانو ،تردست واسحاق  یدس یان،جالل

 .9773-119 ،(9)16 ،یانسان یایجغراف یها پژوهشتهران(. 

 ۀمحل :یمورد ۀنمون) یعتشهر و طب یوندبر پ یدبا تأک یعموم یفضاها یکاکولوژ ی(. طراح9911) یبافر ،دهنو و زهرا ی،خدائ

 .32-09 ،(09)96 ،یشهر یریتمطالعات مدتهران(.  آباد یوسف

 ینیو شهرنش ییگرما یرۀجز(. آثار 9931. )یصادق یرضاعل یدس ،ینیحس و اکبری یعل یعباسعل ،یدختیب ،عباس ،یآباد سعادترنجبر 

 .23-11(، 91)96 ،شناسی یطمح .نتهرا شهر کالندر  یمحل یموضع هوا و اقل یرو

 .ناقوس :تهران. یا ماهواره یرتصاو پردازش و ENVI افزار نرم یکاربرد راهنمای (.9910) مجتبی ،یرنظرو پ آرش یمی،کر زند

 :تهران .(محور یعتطب شهر) یوفیلیکب یکردبا رو یشهر یزیر برنامه(. 9910) یرحسینام ،یخادم و مسلم ضرغام، ،اهلل کرامت زیاری،

 .آراد

 .تهران استان آماری سالنامۀ(. 9910) تهران ریزی برنامهو  یریتمد سازمان

 .تهران دانشگاه. تهران: زمین علوم در آن کاربرد و حرارتی ازدور سنجش (.9931کاظم ) سید پناه، علوی

 ۀدر محاسب یبازتابش و بازتابندگ یکسل،پ یراثر استفاده از مقاد ای یسهمقا ی(. بررس9911فاطمه ) ی،صدق و باقر یدس ی،فاطم

 .970-19 ،(9)3 ،یرانا GISو  ازدور سنجش ،LANDSAT 8 یا ماهواره یراز تصاو یاهیگ یها شاخص

 یوهواشناسآبشهر تهران.  یوهوا آبسبز در  یو فضا ها پارکنقش  ی(. بررس9910رضا ) ی،دهان و بهلول یجانی،عل ،ینفرد ی،قدم

 .92-9 ،(6)6 ،یکاربرد

 یۀنشرهوا در شهر تهران.  یو شدت آلودگ یضخامت و ارتفاع وارونگ ینب ۀرابط یل(. تحل9919حسن ) ی،لشکر و قاسم یخسروی،ک

 .610-699 ،(01)93 ،یزیر برنامهو  یاجغراف یعلم

وردسپهر  یۀالهوا، در  یدشد های یآلودگ یدیهمد یالگوها ی(. بررس9911ندا ) یمیان،کر و قاسم یخسروی،ک ،حسن ی،لشکر

 .67-9 ،(9)1 ،یطیو مخاطرات مح یاجغرافشهر تهران.  کالن یرینز

 (،9)93 .یاییجغراف یها پژوهش .شهر تهران یدشد یهاینورژنا ینوپتیکیس یالگو یل(. تحل9932) یساپر یت،هدا و حسن ی،لشکر

21-36. 

 ۀمنطق یا محله یها پارک ییفضا یعتوز یل(. تحل9916) یوانس یمی،عظ و یرشه ،عثمانپور ،یسیع ی،جوکارسرهنگ ،یقهصد ی،لطف

 .977-990(، 9)7 .یشهر یفضا ۀتوسعو  یاجغراف. تهران 9
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و پوشش  یحرارت یرۀجز یدما، الگو ییراتروند تغ یابی(. ارز9912) ینحس ،یمحمد و یمابراه ،یمیمق ،محمدرضا ،یگرج یاننجف

 .93-9 ،(93)97 ،یعیطب یایجغرافگرم شهر تهران.  یاما یاهیگ

 یکرددو رو براساس ی،شهر یها رودخانه یایاح(. 6792) پریسا ،یو قباد امیر ،منشیباشک لیال، ،یمدقالچ مرتضی، ،یرغالمیم

 .60-67 ،(92)3 ،منظر یعلم ۀمجلو حساس به آب.  یوفیلیکب یشهر یطراح

سبز  یفضا ییراتروند تغ تحلیل و یهتجز(. 9933) یمهد ،یدسفخان و محمود یدس ،یهاشم ،محسن ،یکاف ،یمابراه یدس ،یهاشم

 .32-09 ،(9)2 ،یطیعلوم مح ۀفصلنام. تهران 6 ۀمنطق یمورد ۀمطالع: یشهر

و اثر آن بر  یحرارت ۀیرجز ۀیدپد یبررس (.9912) مولود ی،خلعتبر یمحتسبو  الههمت ،رورده ،فاطمه ،کاردل ،یداهلل یوسفی،

 .179-019 (،9)01 ،یعیطب یایجغراف یها پژوهش. تابستان شهر بابل یدما روز روزبه ییرپذیریتغ
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