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1397سال هشتم/ شماره مسلسل بیست و نهم/ پاییز   
 

   :يمورد کاو. بررسی نقش فضاهاي سبز بر تعدیل گرماي شهر
  در شهر اصفهان يگل محمد بوستان

  

  تقی طاوسی
  استاد جغرافیاي دانشگاه سیستان و بلوچستان

 17/8/95 ؛  تاریخ پذیرش: 22/1/95تاریخ دریافت: 
   دهیچک

ش درجه یهوا، افزا يش دمایافزا .کنند يباز يبارزشهر نقش  ییگرما هریجزکاهش  يتوانند برایم يط شهریسبز در مح يفضاها
 يفضاهات یهستند که اهم یاز جمله مخاطرات آب و هوا يریپذرییتغ یو به طورکل ییگرما يها موجو شدت  یش فراوانی، افزایخشک
ن یدر ا. ابدییگسترش م زین یرامونیپ يبه فضاها يسبز شهر يفضاها تعدیل کنندهنقش سازند. چرا که یرا دو چندان م يشهرسبز 

 5464/7( یاهیو مساحت پوشش گهکتار)  2866/9( ابان رباط شهر اصفهان به مساحتیخ يبوستان گل محمد یینقش دماپژوهش 
ک یدر  )، سرعت بادینسب رطوبت(دما،  یهواشناس يپارامترها يریگ اندازه. شده است يواکاو یرامونیپ يآن بر فضا اثر وهکتار) 
 يداراکه  یرامونیپ يهاابانیخ آغاز و تا يگل محمد بوستاناز درون  مورد مطالعه محدودهاست. انجام شده  مشخص محدوده

تر از خنکه و چه در آفتاب، یچه در سا سبز يج نشان داد که فضاینتا شده است.ده یکش، ناهمسانند يریآفتابگو تفاوت م يها جهت
 سبز يفضا گسترهیان بخش ساین تفاوت میا ،در هر دو موردشتر است. یبتر گرم يدر روزهاها  تفاوتاندازه  است. یرامونیپ يهاابانیخ

ل یپتانس یبررس یوانگه رخ داده است. يگل محمد بوستان یشمالدر بخش  یشرق یغرب يراستاابان با یخک ی یو بخش آفتاب
 کنند.یان میرا ب ها تفاوتن یستند که اه ییفاکتورهااز  يو هندسه شهر يریز باد، آفتابگیژه سرعت ناچی، بویمحل يط وضع هوایشرا

  ش داد.یدارد، افزا یهر شهر بستگ ختیرکه به  يگرید يهاوهیتوان با شیرامون خود را میپ يش فضایسرمابر  سبز يفضاها نقش
  

  .، اصفهانبوستان یشیره سرمایجز، شهر ییره گرمای، جزسبز ي: فضايدیکل هاي واژه
  

  1مقدمه 
 تبــدیل دنیـا  ســطح در شهرنشـین  جمعیــت رشـد 
ــیاري ــتمیاکوساز  بس ــا س ــی يه ــهرا  طبیع ــاطق ب  من
 ,Ambuelاسـت (  داشـته  دنباله ب شهري و کشاورزي

 طـوري  به ،نبوده مستثنی روند این از نیز ایران .)1983
 اورزيـــ کش و یــصنعت توسعه و شهرنشینی رشد که

 رفـتن  دسـت  از و زیسـتگاهها  سریع به کاهش رــمنج
 تراکم افزایش با. است شده سطح کشور در زیستی تنوع

 نقـش  شهري سبز يفضاهاشهري،  مناطق در جمعیت
 يبـاز  در شـهر  زنـدگی  اسـتاندارد  تعیـین  در تريمهم

انه ــیگ موارد، شتریب در شهري يهاانـــبوست. کنند یم
 شهرنشینان آرامش امکان که روندیبه شمار م ییفضاها

                                                             
 t.tavousi@gep.usb.ac.irنویسنده مسئول: *

و  یکنند (همـام می فراهم شهر از شدن خارج را بدون
  ).55: 1390، یرانیام يزائر

و  یمحلـــ يآب و هـــوا يریرپـــذیی، تغییاز ســـو
گسـترش منـاطق   بـا   همـواره  یطیط محیشرا یآشفتگ

 ییگرمـا  هریـ جزموضوع . داشته است یوستگیپ يشهر
 یهـوا و آلـودگ   یآلـودگ ش سطح یو افزا )UHI( 2شهر
بزرگتر  يهستند که شهرها ییامدهایپاز  یبرخ یصوت

بـه   یففشار من که ییهایآشفتگ باشند.یروبرو مبا آن 
 Decker( آورندیوارد م شهر يداریو پا یت زندگیفیک

et al., 2000() ،Hough, 2004) ،(Patz et al., 2005(. 
 3یش جهـان یگرمـا  بسـتر در د توانیم يالت شهرشکم
)GW( هوا کـه   يدماش یافزا ،انین می. در ادشتر شویب

 )،IPCC, 2007( ردیـ گیسرچشـمه مـ   یعوامل جهاناز 
                                                             
2. Urban Heat Island 
3. Global Warming 
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 Hulme et( همساز شودشهر  ییتواند با نقش گرمایم

al., 2002() ،Wilby et al., 2006(  یش آلـودگ یو افـزا 
 یمی، (کر)Stone, 2005( دنبال آورده را ب ییایمیفتوش

) و UHI( یهمکنشــ ن یهمچنــ  .)1392، و همکــاران 
)GWییگرما يهاموج يرومندیبسامد و نش ی) که افزا 

 ,.Alcoforado et al( دارد یرا در پـ  يدر مناطق شهر

ست یط زیو مح یتندرست يبرا یمنف يامدهایپ، )2008
  به همراه دارد.

بوسـتان گـل محمـدي    در اینجا، نقش سرمایشـی  
ــه مســاحت (  ــاط شــهر اصــفهان ب ــان رب  2866/9خیاب

و تأثیر آن بر پارامترهـاي آب و هـوایی فضـاي    هکتار) 
پیرامونی با تأکید بر کاهش جزیره گرمایی شهر بررسی 
شده است، ایـن پـژوهش بـر روزهـاي گـرم و خشـک       
تابستان و درست هنگامی کـه کـاربري فضـاهاي سـبز     

  مرکز شده است.مت دارد،اهمیت بیشتري 
  اهداف پژوهش عبارتند از:

شناخت نقش سرمایشـی فضـاي سـبز شـهري بـر       -1
و پیامـد  اتمسفر پیرامونی در روزهاي گرم و خشک 

 آن بر روي پارامترهاي زیست اقلیمی؛
تحلیل پارامترهاي گرمایی منطقه پیرامـون فضـاي    -2

سبز با توجه به نزدیکـی بـه بوسـتان و در معـرض     
 آفتاب بودن؛

هـاي شـهر ماننـد وضـع هندسـی یـک       ویژگیتحلیل  - 3
  خیابان و راستاي آن بر کارکرد گرمایی فضاي سبز.  

  
  پیشینه

در نواحی شهري تغییرات سطوح بسیار شدید است. 
گیاهی با موزائیک، خاك و پوششسطح شهرها به جاي

آسفالت، سیمان، سنگ، آجر، شیشـه و... پوشـش داده   
هـا و سـایر   هـا، گـذرگاهها، پـل   شده اسـت. سـاختمان  

هاي گوناگون شهري، تغییرات فراوانی در افـزایش   سازه
نمایند و تغییـرات تـراز   ناهمواري سطح زمین ایجاد می

شـوند. از  تابشی در سطوح گوناگون زمین را موجب می
مقیاس کوچـک درون  این رو، اختالفات آب و هوایی در 

گذشـتن ازمرکـز   مثال هنگـام شهري بسیار بارز است. براي
ــهر  ــاي  ش ــک فض ــرف ی ــه ط ــبز،ب ــرایط   س ــر ش تغیی

(عشقی و  استبه سهولت قابل احساس مایی میکروکلی
  ).21:1382 قنبرزاده،

فضاي سبز شهري بخشی از سیماي شهر محسوب 
هـا،  هـا، بوتـه  شود که زیر پوشش درختان، درختچهمی
ها و گیاهانی است و بـراي بهبـود شـرایط    ها، چمنگل

شهروندان ایجاد شده است. زیستی، زیستگاهی و رفاهی 
، بخش جاندار ساخت کالبدي شـهر را تشـکیل   بوستان

دهـد و نـوعی ازسـطوح کـاربري زمـین شـهري بـا        می
بازدهی  داراي هاي گیاهی انسان ساخت است کهپوشش

بـازدهی   است. منظور از اکولوژیکی و بازدهی اجتماعی
هـاي شـهري، تغییـر تـراز     اکولوژیکی، زیباسازي بخش

دمـاي محـیط، تولیـد اکسـیژن،     ابشـی، کـاهش  تانرژي
افزایش نفوذپذیري خاك درمقابل انواع بارش و مواردي 
چون کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، بهبود 

 اسـت. فضـاي سـبز    درشـهر و...  شرایط بیوکلیماتیـک 

طور چشمگیري دماي هوا را کـاهش دهـد.    تواند به می
شهري  طبه عنوان بخش جاندار محی فضاي سبز شهري

جان شهر، یعنی ساختار کالبدي شـهر   مکمل بخش بی
است. فضاي سبز در شـهرها کارکردهـاي گونـاگونی از    

زیست محیطـی، شـرایط مناسـب     جمله بهبود وضعیت
  سازد.شهروندان و ... فراهم می گذران اوقات فراغت

 هاي مختلف دانش از جملـه آب و دانشمندان رشته
را بـر   يسبز شـهر  يهواشناسی مایلند که نقش فضاها

ضـمنی بـه   مفهوم فضا اشـارة  روي مردم بررسی کنند. 
سـنتی در  مفاهیم فیزیکی و فضایی دارد که به صورت 

). Graumann,2002رود (یمباحث جغرافیایی بکـار مـ  
و در  انسـان  هـاي واکـنش  ،سبز يهاالگو و کارکرد فضا

ثیر قرار را تحت تأ هابوستاناستفاده از  یچگونگنتیجه 
هـر  رو، سـاختارهاي کلیـدي سـازنده    نیـ د. از ادهـ می

فضـا)، کـارکردي و   ( بوستان، شامل سه جنبه فیزیکـی 
ان شـده  ی) بروانشناسی (انگیزه حضور مردم در بوستان

بوسـتان   يمایکروکلیم ).Eliasson et al., 2007است (
 يبر سـاختار فیزیکـی محـل تـأثیر گـذار اسـت. الگـو       

(فضا) بوستان با تأثیر بر باد، تابش، دمـا، یـک    یکیزیف
برنامـه  نمایـد.  میکروکلیماي ویژه در مکان ایجـاد مـی  

مثبت هوا و اقلـیم حـاکم    نقشتوانند ریزان شهري می
هـاي شـهري گسـترش دهنـد     محـیط را در  بوستانبر 



 63                                                                                 ...محمدي گل بوستان: کاوي مورد. شهر گرماي تعدیل بر سبز فضاهاي نقش بررسی

)Eliasson, 2000.( ن اسـت  یا يایها گوپژوهش یبرخ
هـا کـه   از فضاهاي شهري مانند بوسـتان  یکه در بخش

ره اسـت، آسـتانه تحمـل مـردم     یهاي طبیعی چ ویژگی
گـر محـیط فیزیکـی شـهر بـاالتر اسـت و       ینسبت به د

سبز، سرچشـمه احساسـات    يتوان گفت که فضاها یم
  ). Chiesura, 2004باشند (مثبت می
سـبز بـزرگ بـر     ير فضـاها ینقـش چشـمگ   امروزه
شـناخته   يدر مناطق شـهر  یمیست اقلیز يپارامترها

سـبز در   يفضـاها ). Oliveira et al., 2011( شده است
دن و فراهم نمـو  خود یشینقش سرما با يمناطق شهر

 دنرا کاهش ده ب زایآس يامدهایپتوانند یم تازه يهوا
)Yu and Hien, 2006) ،(Potchter et al., 2006( ،
)Zoulia et al., 2009،( )Georgi and Dimitriou, 

هواي فراز شهر از هواي مناطق پیرامـونی آنهـا    ).2010
هاي غیر عمدي گرمتر است. برآیند کلی جرح و تعدیل

ان سـازي، افـزایش گرمـاي محسـوس     ناشی از ساختم
تـرین گـواه   شهر، روشن گرماییها است. اثر جزیرهشهر

هـاي ناخواسـته آب و هـوایی    براي بیان جرح و تعـدیل 
فضاي سبز شهري با تغییر ). 235:1387است (کاویانی،

مـرزي و  زاویه تـابش، آلبـدو، گسـترش سـایه در الیـه     
میکروکلیمایی سطوح شـهري موجـب دگرگـونی تـراز     

گردد و بـا تبخیـر و   انرژي تابشی در سطوح شهري می
تعرق گیاهی و به کمک تبـدیل گرمـاي محسـوس بـه     

گرمایی شهر کمک گرماي نهان تبخیر به تعدیل جزیره
کند. چنان که دریـک روز آفتـابی تابسـتان    شایانی می

هزار لیتر آب  11زمین چمن حدود  چهار هزار متر مربع
میلیـون کـالري گرمـاي     2نمایـد و حـدود    تبخیر مـی 

کنـد و  محسوس را به گرماي نهان تبخیـر تبـدیل مـی   
هـزار   252تبخیر حاصل از یک درخـت راش بـیش از   

در  ها نقش مهمـی کالري است. پس توان گفت بوستان
کاهش دماي هواي شهر دارند. چنان که اختالف دماي 

 14تواند از حدود سطح چمن و آسفالت به سادگی می
تواند  وس فراتر رود. گرماي سطح زمین میدرجه سلسی

گرماي هوا در مقیاس میکروکلیمایی را تا ارتفاع باالتر از 
متر به صورت محسوسی تحت تأثیر قرار دهد. میزان یک

شود. درجه سلسیوس بیشتر می 5/5گاهی از این تأثیر 
شـهري کـه از   همجواري فضاهاي سبز با سـایر سـطوح  

پذیرد، تفاوت دمایی بـین  سطح آنها تبخیري انجام نمی
سطوح گوناگون را در جهت افقی در پی دارد. این پدیده 

شود که از سطوح خنـک تـر   به جریان هوایی منجر می
ها جریان پیـدا  انپوشیده شده از گیاه به سمت ساختم

کند و تهویه طبیعی را به عنوان یک شیوه طبیعـی  می
 سـازد. آورد و هوا را تازه مـی خنک سازي به ارمغان می

 نمـودن  لگامکاهش و  يبراتوانند یاهان مین گیهمچن
ک رخ یـ نـده نزد یکه در آ ییآب و هوا یمنف يامدهایپ

ــاز ــد يخواهــد داد، نقــش ب  )،Shimoda, 2003( کنن
)Solecki et al., 2005() ،Gill et al 2007.( کـه  چنان

در هـوا کـاهش    CO2گـاز   ،ند دم درختـان یفرآبخاطر 
ز یهوا ن يکاهش دما يبرا ينه سوخت انرژیهزو  افتهی

 ابـد ییکـاهش مـ   يشـهر  سـبز  يفضـاها  نقشبخاطر 
)McPherson and Simpson, 2003) ،(Wang, 2006.( 

گـر  یداز  یصـوت  یهـوا و آلـودگ   یکاهش سطح آلـودگ 
 يکه بـرا است  يشهرسبز  يسودمند فضاها يامدهایپ

 ,Nielsen and Hansen( الزم اسـت انسـان   یتندرست

2007(.  
و بوم  یاجتماع يها شرفتیپبخاطر ، ن گذشتهیاز ا
 ، بـه د فـراهم کننـد  نتوانیسبز م يکه فضاها یشناخت

ت یـ فینگهداشـت ک  يبرا ه بزرگیک سرماید یبه دآنها 
ــدگ ــا یزن ــهر يهادر درون فض ــ  يش ــاه م ــودینگ  ش

)Chiesura, 2004(.  
 شـناخته شـده   مثبـت  يامدهاین همه پیا وجودبا 
 یبررسد به یشاکاهش گرما،  يسبز برا يفضاها کاربرد

از گسـترش   يشـتر یب يبه سودهااز باشد تا ین يشتریب
کـه بـه    ییهـا یبررسـ  افـت. یدست  يسبز شهر يفضا

و  ییره گرمایاز جمله جز يهر منطقه شهر يهایژگیو
 Mirzaei and( دارد یبسـتگ آنها  یاهیپوشش گگونه 

Haghighat, 2010.(  
 يهـا یژگـ یوبـه   يط شهریدر محسبز  ينقش فضاها

انـدازه و سـاختار پوشـش    دارد.  یبسـتگ  يگریگوناگون د
در منظـر آسـمان    بیضـر ساعت روز،  فصل سال، ،یاهیگ

بـه   يهـا اندر بخش ساختمز یو ن مشخص سبز يهر فضا
ره وضع هوا کـه بسـتر   یط چیشرا در مجموعو هم فشرده 

 يآب و هـوا سبز متناسب با  يش فضایدایپ يبرا یمناسب
، )Sproken and Oke, 1998( سـازد یفـراهم مـ  را  نطقهم
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)Upmanis and Chen, 1999،( ــ یزم ــاز چن ــه س ن ین
که در شـهر   يسبز يفضاها روند.یشمار مبه  ییها یژگیو

 گونـاگون مـردم   يقشـرها  يبرا اندافتهیگسترش  اصفهان
ژه در یســبز بــو يفضــاها گونــه نیــا ار کــاربرد دارد.یبســ
 ,Kovats and Hajat( رنـد یب پذیار گـرم آسـ  یط بسیشرا

ــا بنــابر)، 2008 ــه یــنهفتــه ا يامــدهاین پیــین تعی ن گون
ط گـرم  یل آنها در کاهش شـرا یژه پتانسی، بوسبز يفضاها

 يفضـاها  یشـ ینقش سرما يامدهایاز پ یکی .ت داردیاهم
هـوا،   يژه دمـا یبـو  ياتمسفر يرفتار پارامترها ریی، تغسبز

اسـت کـه    ی، سرعت باد و نـم نسـب  یتابش يدما نیانگیم
را دگرگـون   بـدن انسـان   يتـراز انـرژ  ش یتواند کم و بیم

  ).Andrade and Vieira, 2007( سازد
  

   پژوهش روش
هـوا،   يدما يپارامترها سنجشه ین پژوهش برپایا

ن یانتخاب اانجام شده است.  ، سرعت بادینسب رطوبت
بـدن   يانـرژ  تـراز  ا در لگـام هل نقش آنیپارامترها به دل

 ن پارامترهـا یا ییمایکروکلیسنجش م .بوده است انسان

 1394و  1393 دو ســالدر  یروز تابســتان 6در طــول 
منطقه  يشهردار يوستان گل محمدو در ب يدیخورش

 انجام شـده اسـت  رامون آن یپ يها ابانیخو اصفهان  8
  .)1 شکل(

 زمسـتان بـا   خشـک  يآب و هوا در قلمرو اصفهان
است. بر گرم ار یتابستان بس يرد و دارایگیسرد قرار م

در دوره  ییآب و هــوا سـاله  30 يهــانرمـال داده ه یـ پا
ن یانگیـ بـا م  هیـ ژوئب یبه ترت)، 1985 - 2014( يآمار
 يبـا دمـا   ژوئـن و  3/28 يدما با آگوست، 1/30 يدما

سال هسـتند.   يماههان یوس گرمتریدرجه سلس 6/27
 3کمتـر از   ین مجمـوع بارنـدگ  یانگیمن سه ماه، یدر ا

ه یـ متـر در ثان  75/1ن سـرعت بـاد   یانگیـ و م متر یلیم
در شهر  یقطاع شرق يتابستان، بادهافصل در باشد.  یم
در  يگرد و غبـار  يهابا وجود کانونکه  شوندیره میچ

 شیافـزا بـه  توانند یمن رخداد یشرق اصفهان، ا منطقه
در هنگام بعد از ظهرهـا در شـهر    ياتمسفر گرد و غبار

  اصفهان منجر شود.

    

  
  شهر اصفهان يدر منطقه هشت شهردار يموقع بوستان گل محمد: 1 شکل

  

  مورد مطالعه  منطقه
اصفهان  يشهردار 8منطقه در  يوستان گل محمدب

 يجـا (ربـاط دوم)   ید رضـ یابان سیخ یه غربیدر حاش
در بخـش  همـوار  ک محله ین منطقه یا. )1 شکل( دارد
شهر اصفهان (در جنوب ملک شهر و شرق خانه  یشمال

بـوده و   یچنـد ضـلع   هندسـه بوسـتان   است.اصفهان) 
(رباط دوم)  ید رضیابان سیخ يآن در راستا یدگیکش

خت، یبا ر یمسکون يهاساختمان. است یجنوب - یشمال
انـد.  را در بر گرفته بوستان نیرنگ و مصالح گوناگون ا

ن امکـان را  یـ و درختـان ا  یحـ یل تفریوسا کجا شدنی
 حگاهیتفر کیبه صورت محله  د تا بوستانینمایفراهم م

مسـاحت  بوسـتان بـا    یاهیـ پوشش گنقش کند.  يفایا
 )57: 1390، یرانیام يو زائر یمتر مربع (همام 75464
ک ینزدن پوشش در تابستان یش فشرده است. ایکم و ب
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 یبـه خـوب  کـه  تاج درختان را یرسد، زیدرصد م 85به 
چتــر خــود را  بوســتان يبــر فضـا  انــدافتــهیگسـترش  

کـه   اسـت  ياگونهن درختان بیا یپراکندگ .ندیگشا یم
گرداگـرد  چمن  يهانیشده و زمن راه سنگفرش یچند

سـنگفرش شـده در    ياده روهـا یپ .اندگرفتهفرا  آنها را
نمـوده  بـه آن را آسـان    یامکان دسترسـ  درون بوستان

  .است
متفـاوت   یسن يهاهمورد استفاده گرو ن بوستانیا

ــ ــرار م ــگیق ــ. در ردی ــهی ــدگان  ،ک نمون اســتفاده کنن
 یسـن ن یانگیم يدارا ،يوستان گل محمدبرزگسال از ب

سـال سـن    65 يدرصد آنها باال 40سال بودند که  61
شـوند  یوارد م ن بوستانیکه به ا یشمار کسان داشتند.

و در رسـد  یخـود مـ   شـمار ن یبه باالتر بعد از ظهردر 
طول روز، سـاعات  ش یفصول بهار و تابستان بخاطر افزا

  .دینمایدا میش پیزاز افین استفاده از بوستان
  

   هاداده يجمع آور
و  1393 يهــادر ســال یدر شــش روز تابســتان 

 يهـا داده يریـ گبـه منظـور انـدازه    ییها گاهیپا، 1394
ــورد ن ــم ــا 8در از ی ــاوت يج ــان 3( متف در درون  مک

 و بوسـتان)  یرامـون یپ يهاابانیمکان در خ 5بوستان و 
 شـکل ( شدند انتخاب متر 1200به طول  ک راستایدر 

ن منظـور در  یبـد  يریـ گازهانـد  يهاگاهیپانش یگز .)2
سـبز   ينقش فضاشدند که  يزیبرنامه ر رون بوستانیب

ن ابان و اثر درختـا یخ يراستاک خود، یرامون نزدیبر پ
میــانگین  شــوند. شــناخته یهواشناســ يبـر پارامترهــا 

ارتفاع پایگاههاي سنجش داده در بوستان گل محمدي 
  متر از سطح دریا است. 1570حدود 

)، نـم  Taهـوا (  يدمـا  يگاه، پارامترهایجا 8در هر 
از  يمتـر  5/1 يدر بلنـد ) v) و سرعت باد (RH( ینسب

بـراي ارزیـابی تـابش     شـدند.  يریـ گن اندازهیسطح زم
مستقیم آفتـاب بـر شـرایط میکروکلیمـایی، دو دسـته      

شد، می ادداشتگیري در هر پایگاه (از الف تا م) یاندازه
به این صورت که برخی در زیر پرتو آفتاب و برخی دیگر 

). در فضاي درونی بوسـتان  2(شکل  بودنددر سایه کار 
در زیـر تـابش مسـتقیم     2و  1ي پایگـاه  ریـ گ اندازهنیز 

در زیر سایه چتر بزرگ هر درخت کار  3پایگاه آفتاب و 
بوسـتان گـل    یدر انـدرون  3و  2، 1. پایگاههـاي  بودند

ــف، س، ي، ك و م در  ــاي الــ محمــــدي و پایگاههــ
  ).2انتخاب شدند (شکل  هاي پیرامونی خیابان

  

  
  ي پیرامون آنها ابانیخي سنجش پارامترهاي وضع هوا در درون بوستان گل محمدي و ها گاهیپا: 2شکل 

  

هـا در همـه   که سنجش دادهپس از ایندر هر روز، 
شد و در پایگـاه (م)  می ادداشتپایگاهها پشت سرهم ی

هـا  رسید، اندازه گیري داده(آخرین پایگاه) به پایان می

بار شد، یعنی این می ادداشتدر راستاي وارونه دوباره ی
شد. در مجموع در ها از پایگاه (م) آغاز میسنجش داده

هـاي  بـار داده  12کار میدانی در هـر محـل،   شش روز 
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وضع هوا براي هـر یـک از پارامترهـاي مـورد مطالعـه      
به منظور کاهش اثر تغییر سـاعت روز   شدند. ادداشتی

مورد  12بر پارامترهاي وضع هواي محلی، میانگین این 
برگزیده شد. پارامترها  "پایه تحلیل"سنجش، به عنوان 

شد، چرا کـه در  نی میبادر نخستین ساعات عصر دیده
دهد. این هنگام بیشینه دماي روزانه در تابستان رخ می

به این خاطر در این پژوهش به این هنگامه روز توجـه  
شده که ساکنان محله در این سـاعات بیشـترین بهـره    

کنند و نیز زمـانی در روزهـاي   برداري را از بوستان می
ط ش محیتوانند از سرمایگرم تابستان است که مردم می

  ).1(جدول  شوندبهرمند 

 

  انتخابی در محل مورد مطالعه يها گاهیپاگیري شده در : پارامترهاي اندازه1جدول 
  VCO  Vavg  Vsd  Rh% Ta  تاریخ  روز
  8/29  25 6/1 3 2  15/4/1393  اول
  6/30  28  6/1  3  2  25/4/1393  دوم
  3/34  24  2/1  7/0  4/0  5/5/1393  سوم

  8/31  21  4/1  5/2  6/1  15/4/1394  چهارم
  6/32  19  2/1  8/0  5/0  25/4/1394  پنجم
  4/29  24  2  8/3  2/3  5/5/1394  ششم

VCO =  ؛هیدر ثانمیانه سرعت باد به متر        Vsd = انحراف معیار سرعت باد؛   Ta= دماي هوا به سلسیوس؛ 
Vavg = ثانیه؛به متر در  باد سرعت میانگین     Rh% = به درصد یرطوبت نسب.  

  

ي انتخاب شده، ها گاهیپاها در اضافه بر سنجش داده
شرایط وضع هواي روزانه از ایستگاه هواشناسی اصفهان 

متـر از سـطح    1550شد که بلندي آن نیز دریافت می
مطالعه) است. متر کمتر از بوستان مورد  20دریا (حدود 

هاي ایستگاه هواشناسی شرایط عمومی وضع هوا را داده

توانـد نسـبتاً   دهد که میتري نشان میدر منطقه وسیع
گویاي وضع هواي منطقـه مـورد مطالعـه نیـز باشـد و      
 چارچوبی براي ارزیابی پیامدهاي هندسه محلی شهر بر

  ).2(جدول  شرایط میکروکلیمایی فراهم نماید

  

  : پارامترهاي ثبت شده در ایستگاه هواشناسی اصفهان2جدول 
  Tmax  Tmin  Tavg  Rh% V L  D L  تاریخ  روز
 NE 5  5/11 29 23 35  15/4/1393  اول
 NE 5  5/13  29  22  36  25/4/1393  دوم
  NW  2  2/9  30  21  39  5/5/1393  سوم

  NW  4  5/9  5/29  22  37  15/4/1394  چهارم
  E  2  6/7  5/29  22  37  25/4/1394  پنجم
  NE  6  9/9  27  19  35  5/5/1394  ششم

Tmax =                بیشینه دماي روزانه هوا به سلسیوس؛ Tmin = سلسیوس؛ به روزانه هوا کمینه دماي  
Tavg = سلسیوس؛               به روزانه هوا دماي میانگین V L =  به متر در ثانیه؛ 15سرعت باد در ساعت  
D L =  ؛                                      15جهت باد در ساعتRh% = به درصد یرطوبت نسب  

    http://irimo.ir/far/wd/720.htmlمنبع:   
  

  ها تحلیل داده
 یانتخــاب يگاههــایشــده در پا يریــگ انــدازه يهــاداده

  :نددسه جنبه بررسی ش از يبوستان گل محمد
) در PCI( 1تغییر شدت جزیره سرمایشـی بوسـتان  

شــدند. گیــري مــیهــا انــدازهروزهــاي متفــاوتی کــه داده

                                                             
1. Park Cool Island 

هاي سـنجش شـده   ) مربوط به دادهPCIبیشترین تفاوت (
در درون بوسـتان و یـا در بیــرون آن بـود (صـرف نظــر از     

سـایه یـا آفتـاب باشـد). شـاخص      ها مربوط به که دادهاین
)PCI      بررسی بیشترین اثـر فضـاي سـبز بـر پارامترهـاي (

 سازد.گیري شده را فراهم میاندازه
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که به کمک بررسـی تفـاوتی کـه     نقش تابش آفتاب
گیري شده در آفتاب و سایه وجود هاي اندازهمیان داده

 شود.دارد، تحلیل می
هـاي شـهري   بررسی اثر فاصله تا بوستان و پدیده

که به ، هاي سنجش شده) بر دادهها ساختمان(مانند 
پارامترهاي وضـع هـوا در محـدوده     ياندازه گیرکمک 

شـدند. بـراي شـناخت نقـش     مورد مطالعه بررسی مـی 
فاکتورهاي گوناگون بدون توجـه بـه اثـر آفتـاب، ایـن      

از مـوارد سـنجش    کیهر ها براي بخش از تحلیل داده
  به صورت جداگانه انجام شدند.شده در آفتاب یا سایه 

دمـاي هـوا    ،فـوق  جنبـه براي هر یک از ایـن سـه   
)Ta ،() میانگین دماي تابشیTmrt  و شاخص گرمـاي (

فیزیولــوژیکی کــه بــه آن دمــاي معــادل فیزیولوژیــک 
)PET3(جـدول   گویند، بررسی و تحلیل شـدند ) می( .

) برپایه تراز انرژي بدن انسان بنـا شـده   PETشاخص (
وا، نمناکی هوا تابش امواج کوتاه و بلند، دماي هاست و 

عنوان پارامترهاي آب و هوایی در بـر   و سرعت باد را به
گیــرد، در صـورتی کــه پوشـاك و فعالیــت انســان   مـی 

آیند. در ایـن  متغیرهاي دماي فیزیولوژیکی بحساب می
) که بـا نـرم افـزار    PETپژوهش، براي تعیین شاخص (

)Rayman   ،ــت ــده اسـ ــت آمـ ــاي ) بدسـ از پارامترهـ
هاي سـنجش داده  یگاهپاهواشناسی یادداشت شده در 

و استانداردهاي مربـوط بـه پوشـاك و فعالیـت کمـک      
) و سـرعت  RHنـم نسـبی (  هاي گرفته شده است. داده

شـاخص   ) منظور شـدند. PET) نیز در محاسبه (vباد (
)Tmrtتواند به عنـوان ترکیبـی از همـه شـارهاي     ) می

براي بیان اثر ترکیبی  مقیاستابشی قلمداد شود و یک 
 Gill et al(دماهـاي سـطحی در یـک منطقـه باشـد      

) یــک فــاکتور مهــم Tmrt). بنــابراین شــاخص (2007
رود. کـاربرد  براي تعیین آسایش انسانی بـه شـمار مـی   

بـاد  این شاخص براي روزهاي گـرم بـا سـرعت نـاچیز     
  بهتر است.

) بسـتگی بسـیار   Tmrt، تغییر شاخص (هر حالبه 
ــی دارد   ــه فاکتورهــاي میکروکلیمــایی و محل ــاالیی ب ب
(مانند هندسه خیابان و نـوع مصـالحی کـه سـطوح را     

پوشانند). این فاکتورها جلـوي شناسـایی الگوهـاي    می
گیرنـد، در صـورتی کـه دمـاي هـوا رفتـار       کلی را مـی 

دهد. با توجه بـه شـرایط   میتري از خود نشان مشخص
ــاخص (   ــت اقلیمــی، ش ) بــراي شناســایی  PETزیس

  هاي ترکیبی متغیرهاي اتمسفري محاسبه شد. نقش
  

  )PET: شرایط دمایی و تنش گرمایی انسانی درمقادیر آستانه شاخص (3جدول 
 PET شرایط دمایی  تنش گرما

  23-29  کمی گرم  اندك
  29-35  گرم  متوسط
  35-41  داغ  شدید

  41>000  بسیار داغ  بسیار شدید
  

  یاصل بحث
: مطالعـه  مـورد  منطقه یعموم ياتمسفر طیشرا
داغ نسـبتاً  و  بـدون ابـر   یدانیکار مانجام  يروزها همه

بـاالتر  ز ینروزانه  ينه دمایکمو  نهیشیب .)1بود (جدول 
کـه در  ن یامشخص شد آنچه  .ماهانه بودند نیانگیم از

 انیــم ییدمــا يهــاتفــاوت، صــاف و آرام يوضـع هــوا 
ن یتـر در گـرم  .بـود  باالترن رامون آیپط یو مح بوستان

نه دمـا  یشـ ینـه و ب یکموم) روز س ،1393 مرداد 5روز (
ط بـاد  یشـرا  بـود. وس یدرجه سلس 39و  21ب یبه ترت

شـده در   يریگاندازهانه سرعت باد یر بود. میار متغیبس
ار یابان در منطقه مـورد مطالعـه همـواره بسـ    یسطح خ

ســتگاه یشــده در ا يریــگکمتــر از ســرعت انــدازه  
  .بود یهواشناس

ـ یره سرمایجز بـا اسـتفاده از   : )PCI( بوسـتان  یش
هاي جمع آوري شده در محدوده مـورد مطالعـه و   داده

ایستگاه هواشناسی اصفهان در روزهاي مورد نظر و بـه  
نخسـت میـانگین دمـاي     )Rayman(کمک نـرم افـزار   

ــادل  Tmrt( 1تابشـــی ــانگین دمـــاي معـ ) و نیـــز میـ
  ).5و  4) محاسبه شد (جدول PET( 2فیزیولوژیک

                                                             
1. The mean radiant temperature 
2. Physiologically Equivalent Temperature 
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  ) در بوستان گل محمديPET) و دماي معادل فیزیولوژیک (Tmrtمیانگین دماي تابشی (: 4جدول 

  
  

  ) در ایستگاه همدید اصفهانPET) و دماي معادل فیزیولوژیک (Tmrt: میانگین دماي تابشی (5جدول 

  
  
 2/34) به Taهوا ( يدما يبرا) PCI(اندازه نه یشیب

) Tmrt( یتابشـ  ين دمـا یانگیم يبرا ،وسیدرجه سلس
) بـه  PETشـاخص (  يوس و بـرا یدرجه سلس 2/62به 
اس ین مقیا .)4(جدول  رسدیموس یدرجه سلس 7/47

ط یسـبز بـر اتمسـفر محـ     يفضـا  یشـ یبه نقـش سرما 
شـاخص   )،Taهـوا (  يدمـا  خود اشـاره دارد.  یرامونیپ
)PET (ــو م ــایانگی ــدر جز) Tmrt( یتابشــ ين دم  رهی

 یعنـ ی( باالتر بود سومدر روز ) PCI( بوستان یشیسرما
ـ ا. مـورد مطالعـه)   روزن ین روز و کـم بـادتر  یترگرم ن ی

سـبز بـر    يفضاها ل کنندهیتعدنقش  یها به خوبافتهی
ش یرامـون خـود بـه نمـا    یدر پ را يشهر يره گرمایجز

از  سـبز مشـخص   يهر فضا) در PCI( مقدارگذارد. یم
تنـوع و   ،، وضـع هـوا  يمناطق شـهر  يهایژگیتفاوت و

) PCI( يمقدار باال .شودیم یناش یاهیتراکم پوشش گ
وان بـه  بتـ د یشـا را  يبوستان گل محمدده شده در ید

 هیط گسـترش سـا  یشرااز جمله ن فاکتور یچندب یترک
 ياریـ و آبکه به اتمسفر خشـک   ییر باالیتبخ ،درختان

سه یمقا نسبت داد. سرعت کم باداست و مربوط  یاپیپ
ر یـ کسـان در ز یط یبدسـت آمـده در شـرا    يهـا تفاوت

را ر و تعـرق  یـ نـد تبخ یفرآنقش آفتاب، امکان شناخت 
  سازد.یفراهم م

کـه   دهـد یمـ ن پژوهش نشـان  یا: نقش تابش آفتاب
گسـتر و هـم در   هیسـا  يهاهم در بخشبوستان  يدما

 ).6است (جـدول   تر خنک معرض آفتابدر  يهابخش
، یغربـ  يبـا راسـتا   یابـان یخ کیـ ) کـه در  الفگاه (یپا

ه و یط سـا ین شرایبتفاوت  نی، باالترداشت يجا یشرق
) =2/2PET) و 7/1Ta=) ،(2/1Tmrt=)( يرا براآفتاب 

 بــه پایگاههــاي انتخــابی درون ن تفــاوتیتــرکــم .دارد
 یبخـش میـان  کـه در   1گاه شـماره  یژه پایبه و بوستان

 )=2/0Ta=) ،(1/0Tmrtبه مقدار ( جاي داشتبوستان 
 که در شمال) م( پایگاه شود.مربوط می) =2/0PETو (
 يدارد و ساعات کمتـر  يجا بوستانرون از یدر ب یغرب

بـا داشـتن    باشـد یم آفتـاب مـ  یدر معرض تابش مستق
نسـبت   )=3/0PET) و 7/0Ta=) ،(4/0Tmrt=)( تفاوت

 .به پایگاههاي بیرونی از اختالف کمتري برخوردار بـود 
 گـرم  يدر روزهاسبز  يفضا یکلبطورن که یبه اضافه ا

 تـر  خنـک تواند یمآفتاب در معرض  يهامحلدر  یحت
  ).6(جدول  باشدخود  یرامونیاز مناطق پ
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هـا  ابـان یگر، درختان کاشته شـده در خ ید ياز سو
ابـان  ینقش دارنـد. خ  یط اندکیمح يز بر کاهش دماین

ــهیم ییدرخــت، نقــش دمــا يدارا ــا یدارد و ب ان شــتر ب
ه هســتند یکــه در پوشــش ســا يگــرید يهــا ابــانیخ

تر ش گرمیها کم و بابانیهمه خ، يهمسانند. به هر رو
ل یـ توانـد بـه دل  یط مـ ین شـرا یـ باشند. ایاز بوستان م

دهـد  یسبز باشـد کـه اجـازه مـ     يفضا ياریت آبیاهم
ار یگرم و خشک بسـ  ير و تعرق در روزهایسرعت تبخ

  ابد.یش یافزا
: بوسـتان) نقش جایگاه فضایی محل (نزدیکی به 

هم در شرایط آفتاب و هم در شرایط سـایه، فضـاي سـبز    
ي پیرامـونی در همـه متغیرهـا    ها ابانیخبوستان نسبت به 

ن دمـا نسـبتاً کـم بـود     یهـاي میـانگ  بود و تفاوت تر خنک
). در روز ســوم کــه گرمتــرین روز بــوده و هــوا 6(جــدول 

(کم باد) بود، نرخ افزایش دماي هوا بـه نسـبت دور    تر آرام
شدن از بوستان، بیشـتر از روز ششـم شـده کـه یـک روز      

ي بوده است. در روز سـوم، تفـاوت دمـا    تر يبادو  تر خنک
 2/6در آفتـاب بـه    هـا  ابانیخمیان بوستان گل محمدي و 

درجه سلسیوس رسید  5/5درجه سلسیوس و در سایه به 
در روزهـاي مـورد بررسـی بـود. ایـن      که باالترین تفـاوت  

درجه سلسـیوس در آفتـاب    2تفاوت در روز ششم تنها به 
درجه سلسیوس در سایه رسـید. ایـن بـدان معنـی      9/2و 

است که نقـش سرمایشـی بوسـتان بـراي دمـاي هـوا در       
  تر آشکارتر است.روزهاي گرم

  
  .گیري شده در آفتاب و در سایه هاي اندازه: تفاوت میان داده6جدول 

        Ta  Tmrt  PET  
        سایه  آفتاب  فاصله  پایگاه

1  0  2/30  30  2/0  1/0  2/0  
2  0  5/30  1/30  4/0  3/0  5/0  
3  0  9/30  6/30  3/0  2/0  4/0  

  2/2  2/1  7/1  5/31  2/33  250  الف
  2/1  7/0  9/0  4/31  3/32  35  س
  3/1  5/0  1  31  32  46  ي
  7/1  9/0  3/1  1/31  4/32  150  ك
  3/0  4/0  7/0  3/32  9/32  235  م

  
) Tmrt( یتابشـ  ين دمـا یانگیم ییفضا يهاتفاوت

بوسـتان گـل    یبطـورکل  هوا بـود.  يشتر از دمایار بیبس
تـر از  خنـک ه، یر آفتاب و هم در سـا یهم در ز يمحمد

 نیانگیـ م بـود.  رون بوسـتان یبسنجش داده  يهاگاهیپا
ک نشـانه  ی، یط آفتابی) در شراTmrtشده ( يریگاندازه

-ینشان م وستاندورتر از ب يها ابانیخ يرا برا یشیافزا
 را) Tmrt( ) تفـاوت 1998( 2ریمـا  و 1سیماتزاراک دهد.

 درجه 30 با برابر هیسا بدون و هیسا ریز يهامکان انیم
 کـه  کردنـد  يریـ گانـدازه  1996 تابستان در وسیسلس

 پـژوهش  نیـ ا در شـده  دهیسـنج  يهـا تفاوت با اریبس
- تفاوت به زین خیمون شهر در )1993( ریما. است همانند

 و هیسـا  يدارا يهـا  ابـان یخ در يهمانند) Tmrt( يها
  .ه استافتی دست هیسا بدون

                                                             
1. Matzarakis 
2. Mayer 

ز ی) نPETشاخص ()، Tmrt) و (Ta( ریمقادمانند ه
 .بود یرامونیپ يهاابانیختر از نییپا بوستانمعموالً در 

) يگـاه ( یو پا بوسـتان  ،آفتـاب م یتـابش مسـتق   ریزدر 
بـا دورتـر شـدن از     گـر بودنـد.  ید يها گاهیتر از پاخنک

 کرد.یدا میش پین تفاوت افزای، اشرق يبه سو بوستان
 يوسـتان گـل محمـد   ) در بPETشاخص ( ،هر حالبه 

بـه   )PETشاخص (ز یافت و خ .) بوديگاه (یباالتر از پا
کـه   یراتییدارد، تغ یبستگرات سرعت و جهت باد ییتغ

ـ ا .وابسته اسـت  يبه نوبه خود به هندسه شهر ن الگـو  ی
رسـد  یبه نظر مـ  ست.یه چندان روشن نیط سایدر شرا

ش سرعت یبا افزا ه و آفتابیان سایتفاوت م که کاهش
ونـد چنـدان   یپن یـ شود، اگرچـه ا یم یبانیپشت )vباد (

  ست.یروشن ن
ش یبه همـراه افـزا   )PCI( بوستان یشیره سرمایجز

و بـا  شـده  رومندتر ی) نPETو شاخص ( )Taهوا ( يدما
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ک یـ ج ینتـا  شـود. یتـر مـ  کم رنـگ ش سرعت باد یافزا
) بـا سـرعت بـاد    Ta) و (PCIان (یـ م یمنف یهمبستگ

ــان داد ــکل( نش ــتغ ).3 ش ــیی ــریرات رگرس ب یون (ض
بـا وجـود داشـتن     درصـد اسـت.   3/76ن) برابر بـا  ییتع

ســنجش داده در محــل،  يهــاگاهیپابــاد در  يهــاداده
 یسـتگاه هواشناسـ  یشـده بـاد در ا   ادداشـت ی يهاداده
 یسـتگاه هواشناسـ  یا يهـا داده که چرا ،ده شدندیبرگز

  شوند.یکوتاه مدت مو  یکمتر دچار نوسان محل
    

  
  ) و سرعت بادPCIان (یون میرگرس خط: 3 شکل 

  
  يریجه گینت

توانند نقش سرمایشی در منـاطق  فضاهاي سبز می
جزیــره سرمایشــی «شــهري بــازي کننــد، کــه بــه آن 

گفتـه شـده اسـت. چنـین نقـش سرمایشـی       » بوستان
) بویژه در هنگـام بـروز   UHIبیشتر در شهرهاي داراي (

شـاخص  مقایسه یابد. روزهاي گرم و خشک افزایش می
ــک (  ــادل فیزیولوژی ــاي مع ــل  PETدم ــتان گ ــین بوس ) ب

محمدي و ایستگاه هواشناسی اصفهان براي بیـان شـرایط   
) نشـان  3دمایی و مقدار تنش گرمایی بر مبنـاي جـدول (  

دهد که شرایط دمایی در ایستگاه همدید اصـفهان بـه   می

جز یک روز (ششم) که داغ بوده و تـنش گرمـایی شـدید    
سایر روزهـا (اول تـا پـنجم) شـرایط     حاکم بوده است، در 

بسیار داغ دماي هوا و تنش گرمـایی بسـیار شـدید چیـره     
گیري شـده در  هاي اندازهدر صورتی که دادهبوده است. 

فضاي سبز بوستان گل محمدي گویاي یک روز شرایط 
دمایی گرم با تنش متوسط گرما (روز ششم)، سـه روز  
شرایط دماي داغ هوا با تنش گرمایی شـدید (روز اول،  
دوم و چهارم) و دو روز شرایط دماي بسیار داغ هـوا بـا   
تنش گرمایی بسیار شدید (روزهاي سوم و پنجم) است 

  ).7(جدول 
  

  : مقایسه شرایط دمایی و تنش گرمایی انسانی بوستان گل محمدي با ایستگاه همدید اصهان7جدول 
 شرایط دمایی  تنش گرما  PET شرایط دمایی  تنش گرما  PET  تاریخ  روز
  بسیار داغ  بسیار شدید  1/41  داغ  شدید  4/36  15/4/1393  اول
  بسیار داغ  بسیار شدید  8/42  داغ  شدید  6/37  25/4/1393  دوم
  بسیار داغ  بسیار شدید  9/48  بسیار داغ  بسیار شدید  7/47  5/5/1393  سوم

  بسیار داغ  بسیار شدید  5/44  داغ  شدید  7/39  15/4/1394  چهارم
  بسیار داغ  بسیار شدید  46  بسیار داغ  بسیار شدید  1/45  25/4/1394  پنجم
  داغ  شدید  4/40  گرم  متوسط  5/34  5/5/1394  ششم

  
 يبوستان گل محمـد شده در  يریگاندازه يهاداده

گونـاگون،   يبا سمت و سـو  یرامونیابان پین خیو چند
ـ یو ب یدرونـ  يهـا ان محـل یـ م ییدما يهاتفاوت  یرون

 1گـاه  یان پایـ ن تفـاوت م یبزرگتر را نشان داد. بوستان
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)، (در الـف گـاه ( ی) و پابوستانه در درون ی(در محل سا
ـ  با جهت ابان بهارستانیخ  و در آفتـاب)  ی، شـرق یغرب
)7/1Ta=) ،(2/1Tmrt=) 2/2) وPET= (.ــا رخ داد ن یـ

 يفضـاها  ییل کننـده گرمـا  یتعدنقش ل یپتانس، جینتا
ز یــنو  )UHI( يدمــا کاهنــده کیــبــه عنــوان سـبز را  
بـر   یش جهـان یگرمـا  یشـ ینقـش افزا ل یپتانسکاهنده 
 يک فضـا یـ  یینقـش دمـا   يفایا کند.ید مییتأ شهرها

ن یبـه چنـد   یرامـون یپ طیمحاثر آن بر  یو چگونگ سبز
 یکه در چه محلـ نیخت هر شهر و ایاز جمله رفاکتور 

که منطقه مورد مطالعه را فرا  ییدارد و آب و هوا يجا
 يجـا  يجـا در  هیگسـترش سـا   .دارد یبسـتگ گرفتـه،  

و  وسـتان د درون بیشـد  ر و تعـرق یـ ، تبخسبز يفضاها
از  آنرامـون  یپ فشرده يهاساختمانده از یپوشمناطق 

ن یـ ا يدسـتاوردها  تواننـد یهستند که مـ  ییفاکتورها
ز بـه  یـ ز بـاد ن یسـرعت نـاچ   نـد. ین نماییرا تبپژوهش 

سـنجش شـده در    يهـا ان دادهیـ م يهاش تفاوتیافزا
 يهـا بـرا  ن، تفـاوت یهمچنـ  کنـد. یکمـک مـ   ها گاهیپا
)Tmrt) و (PETــود.ی) ب ــاتزاراکیس شــتر ب ــایر و 1م  2م
 و سـایه  زیر هايمکان میان را) Tmrt( ) تفاوت1998(

 تابسـتان  در سلسـیوس  درجـه  30 بـا  برابر سایه بدون
 هـاي تفـاوت  بـا  بسـیار  کـه  کردنـد  گیرياندازه 1996

 مــایر. اسـت  هماننـد  پــژوهش ایـن  در شـده  سـنجیده 
) Tmrt( هـاي تفـاوت  بـه  نیـز  مـونیخ  شهر در )1993(

 دست سایه بدون و سایه داراي يها ابانیخ همانندي در
ــت  ــه اس ــهاز  .یافت ــا جنب ــایآس ــ ییش دم ــاا ی  يگرم

ــوژیزیف ــ، اهم)Thermo physiological( یکیولـ ت یـ
و سـاکنان منـاطق    کـاربران  یآسودگ يبرا سبز يفضا

گرم  يها در روزهان تفاوتین است که ایدر ا یرامونیپ
 يهمـه فاکتورهـا  بهتـر   شناختبه منظور  شتر است.یب

 یرامـون یط پیمحـ  سبز بـر  ينقش فضاها که یگوناگون
 .از اسـت ین يشتریب يهاپژوهشن کنند به ییخود را تب

بهبـود   يدر راسـتا سـته  یبـازخور شا  کـه  ییهاپژوهش
 يرا بـرا  يسـبز در منـاطق شـهر    يفضاها يهایژگیو

هر شـهر  ژه یوخت یر تا آنها بتوانند فراهم سازدران یمد
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