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 كيدهچ
كـاهش دمـا و افـزايش رطوبـت     . ده استشتوجه  دمالوگيري از افزايش ج دليل بهشهري گياهي پوشش  بهبيش از پيش  ،هاي اخير در سال

دليل تغيير اقليم و گرمايش جهـاني و همچنـين مزيـت اقتصـادي      كه امروزه به هستندسبز  عنوان دو كاركرد مهم اكولوژيكي فضاي نسبي به
بر اقلـيم تابسـتاني نـواحي    شهري سبز  فضاي آثارسعي شده است تا  ،در اين پژوهش .اند نشات گرفته از اين دو، بسيار مورد توجه قرار گرفته

تغييرات دما و رطوبت نسبي در محيط انجام شد و  1390مرداد سال ماه در  مشاهدات ميداني. مورد بررسي قرار گيرد فضاهاي سبز پيراموني
هـاي ثبـت شـده در فواصـل و جهـات متفـاوت از        نتايج حاصل از داده .دشگيري و ثبت  هانداز سبز شهر گرگان محدوده فضاي 15پيراموني 

ميـزان   ،بر اين اساس. است دهبوب منتخي ها كاهش تدريجي دما و افزايش رطوبت نسبي با كاهش فاصله از محدوده گر بيان ،فضاهاي سبز
جهـت جغرافيـايي شـمالي داراي     ،همچنـين . )≥05/0p(دسـت آمـد    هدار ب متر معني 60تا فاصله فضاهاي سبز بر دما و رطوبت نسبي،  تاثير

ميـزان  . ه استكمترين ميزان دما و بيشترين رطوبت نسبي و جهت جغرافيايي جنوبي داراي بيشترين ميزان دما و كمترين رطوبت نسبي بود
R2 بـه نيـز  ) و فضاهاي سـبز  فاصله، جهت( متغير سهبا روابط متقابل بين و رطوبت نسبي دست آمده از مدل خطي بين دما ه تعديل يافته ب 
ـ توانند اثر قابل تـوجهي بـر دمـا و رطو    فضاهاي سبز مي كه ددندانشان دست آمده ه بنتايج  .استبوده  9274/0و  975/0برابر با ب تيتر ت ب

  جزيـره خنكـي  عنـوان   توان فضاهاي سبز را در محيط شـهري بـه   مي ،بنابراين. باشند شتهنسبي محيط پيراموني و همچنين اقليم شهري دا

تاكيـد  افزايش سطح پوشـش گيـاهي در محـيط شـهري خواهـد       بر، سبز به شكل كمي فضاي آثارعالوه بر بيان نتايج حاصل  .معرفي نمود
 .كنند مي
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 سرآغاز
كنـد،   تنها در اطراف محيط آن تغييـر مـي   دماي محيط شهري نه

هاي اراضـي متفـاوت    نيز با توجه به وجود كاربري آنبلكه داخل 
تواند اولين گام  شناخت اين تغييرات، مي. گيرد تحت تاثير قرار مي

 & Hart(باشـد   ي شـهري   ريزي و توسعه در جهت بهبود برنامه
Sailor, 2008(. هاي مـوثر جهـت كنتـرل دمـاي      يكي از روش

ايـن   .)Hwang, 2007(سبز است  فضاي آثار استفاده ازشهري، 
دليـل رشـد    ي فضاهاي سبز به رحمانه حذف بيست كه ا در حالي

اي همانند گرماي طاقت فرساي تابستان  شهرنشيني سريع، نتيجه
، بنـابراين . )Fujino et al., 1998(همـراه داشـته اسـت     را بـه 

زيسـتي   هاي معضالت محيط پيامدهاي توسعه شهري و پيچيدگي
ســبز و گســترش آن را بــراي هميشــه  هــا موجوديــت فضــاي آن

سـبز   مفهوم شهرها بـدون وجـود فضـاي   و  اند ناپذير كرده اجتناب
 ،مجنونيـان (موثر در اشكال گوناگون آن ديگر قابل تصور نيست 

1374(. 
شـوند، بلكـه    تنها سبب بهبود مناظر شهري مـي  نهفضاهاي سبز 

و نسـبي  توانند اقليم محـيط شـهري را بـا افـزايش رطوبـت       مي
از . )Ca et al., 1998(شهري، تنظيم كننـد  كاهش دماي هواي 

سـبز در شـهرها تعـديل     فضاي زيستي محيط آثار ترين مهمجمله 
. استتلطيف هوا و جذب گرد و غبار  ،يافزايش رطوبت نسب ،ادم

ولـي   ،سـبز در شـهرها نقـش نسـبي دارنـد      فضاي آثارساير البته 
ناپـذير   ها را در شهرها اجتنـاب  سبز حضور آن فضاي آثارمجموعه 

طوري كه بدون وجود آن ممكن نيست شـهرها پايـدار    به ؛كند مي
اي  اهميت اين موضوع بـه انـدازه  . )1374مجنونيان، ( باقي بمانند

ي اسـتفاده از گياهـان    اسان به مطالعهشن است كه تعدادي از اقليم
ي خـرد اقلـيم در محـيط     كننـده  عنوان يكي از عوامـل كنتـرل   به

گياهـان بـر    آثـار  .)Panagopoulos, 2008(اند  شهري پرداخته
سبز كوچك مقياس، همانند   اقليم شهرها، حتي در مورد فضاهاي

 & Heidt(ز اهميـت اسـت   يحـا نيز هاي واحد همسايگي  پارك
Neef, 2005(.  

هـا و   هاي گيـاهي در پـارك   وجود درختان و چمن و ساير پوشش
منـاطق شـهري   ساير  كاهش دما نسبت به فضاهاي سبز، موجب

اي جهت جلوگيري از  و اين عامل شناخته شده دشو مياطراف آن 
 & Kobayashi(اسـت  آن افزايش دماي هواي محيط اطـراف  

Kai, 2005( .دماي هـواي كمتـري    ،معمولها نيز به طور   پارك
ها  هواي سردتر اغلب از پارك. نسبت به مناطق اطراف خود دارند

كنندگي بـر   اين ميزان خنك. كند حركت ميآن به مناطق اطراف 
پارك و درصد پوشش پارك بـا   ي اندازهمناطق اطراف با افزايش 

 ،بنـابراين  .)Nowak & Heisler, 2010(كند  درختان تغيير مي
طور غيرمسـتقيم   سبز شهري به فضاي ،اتاثيرگذاري بر دماي هوبا 

ميـزان اسـتفاده از انـرژي در     ن وسـالمتي انسـا   ،ابر كيفيت هـو 
 .)Heisler et al., 2007( ها موثر است ساختمان

تاثير قابل توجـه   گر بيانسبز  شناخت و بررسي كاركردهاي فضاي
پيرامـوني در  سبي محـيط  ها بر كاهش دما و افزايش رطوبت ن آن

هاي  تحقيقات بسياري به اهميت انواع پوششامروزه . ستشهرها
هاي شخصي و عمـومي،   باغدرختان كنار خيابان،  شهري از جمله

طراحـي و  از نتـايج آن در  و اشـاره  هاي شهري  ها و جنگل پارك
نقـش   اي در مطالعه ،نمونه براي .استفاده نمودندمديريت شهري 

ــه   ــل ش ــاهي در داخ ــش گي ــه ،رپوش ــك  ب ــوان خن ــده و  عن كنن
 ه اسـت دشـ ثابـت  درجه حـرارت در اكوسيسـتم    ي دهنده كاهش

.(Ifatimehin, 2007) 
ــناخت   ــا ش ــه ب ــعه يافت ــت و و بررســي در كشــورهاي توس قابلي

اجتمـاعي و  اكولـوژيكي،  هـاي   سـبز در زمينـه   كاركردهاي فضاي
ده و شاقتصادي، اهميت وجود آن در محيط شهري بيش از پيش 

ريزي و مديريت شـهري قـرار    هاي مهم در برنامه اولويتاز جمله 
ريـزان شـهر    برنامـه  ،مثـال  براي. )Ryden, 2007( گرفته است

  بـا اسـتفاده از كاشـت درختـان و توسـعه     جنـوبي  گو در كـره  يتا
. انـد  دهشـ هاي شهري موفق به كنترل نمودن دما در شـهر   پارك

گو، يسـال در تـا   30 ي زماني بازه هاي دمايي در بين داده  مقايسه
در حالي ، داده استگراد را نشان  سانتيدرجه  2/1 كاهشي برابر با

ــا در ديگــر شــهرها  ــزايش داشــته اســت  1-2كــه دم درجــه اف
)Hwang, 2007( .  ،ــن ــر اي ــالوه ب ــهدر ع ــر مطالع ــا اي ديگ  ب

پارك بر اقليم تابستاني شهري و بر نواحي اطراف  آثارگيري  اندازه
 2كه دمـاي پـارك حـدود     داده شدنشان ) در جهات متفاوت(آن 

 .)Ca et al., 1998( درجه كمتر از نواحي اطراف آن بوده اسـت 
هـاي   كـه پـارك  پي برده شد نيز ديگري ي  در مطالعه انجام شده
رگـذار  در ونكـور و سـاكرامنتو اث  ي محـيط  شهري بر دماي هـوا 

نشـان  هاي جنگلي دو شـهر،   انجام شده در پاركمطالعه . هستند
درجه سـردتر و دمـا در    5دهد كه دماي پارك در شهر ونكور  مي

تـر از منـاطق اطـراف     درجه خنـك  5-7تواند  شهر ساكرامنتو مي
 پارك باشد، در صورتي كه پارك در بهتـرين شـرايط خـود باشـد    

(Spronken-Smith & Oak, 1998) .اي  در مطالعه ،همچنين
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اقليمـي آن مـورد    آثـار پوشش زمـين و   رابطه بين تغييرات ديگر
نشـان داد كـه تغييـرات    ايـن مطالعـه   نتـايج  . مطالعه قرار گرفت

طـور قابـل تـوجهي بـا كـاهش نسـبت       پوشش اراضي شهري به
 (Owen et پوشش گياهي و افزايش دماي سـطوح ارتبـاط دارد  

(al., 1998. 
هاي ثابت  در ايستگاهآوري شده دما  هاي جمع از داده ،در تحقيقي

ميـزان ارتبـاط    برآوردجهت  ،در سطح شهر پورتوريكو كو متحر
 ( ,.Murphy et al دشـ استفاده  پوشش گياهي و درجه حرارت

سـبز شـهري    ي فضـاي  به بررسي استفادهتحقيقي ديگر  .2005)
هـدف سـنجش اسـتفاده از     با پيراموني جهت بهبود دماي محيط

نتايج . پرداختهواي خنك و چگونگي بسط آن در محيط شهري 
محـدوده  متـر فاصـله از مـرز     90تـا   80حـدود   درنشان داد كه 

گـراد   درجـه سـانتي   5/2 حـدود  تـا دمـا  ، سبز مورد بررسي فضاي
با توجه  ،بنابراين .)Kobayashi & Kai, 2005( يابد كاهش مي

هـا را   تـوان پـارك   مـي در اين زمينـه،  به مطالعات صورت گرفته 
نيز معرفي نمود كه قادر بـه   )PCI()1(هاي خنكي  جزيرهعنوان  به

  .در فواصل متفاوت هستندتاثير بر محيط اطراف خود 
هـاي سـبز درون    وكاركرد اكولوژيكي پوشـش توجه به اهميت  با

سبز بر كاهش دما و افزايش  در اين پژوهش نقش فضاي، شهري
. محيط پيراموني آن مورد بررسي قرار گرفته اسـت  رطوبت نسبي

گيري ميداني سعي شده است تـا ميـزان تغييـرات دمـا و      با اندازه
رطوبت نسـبي در فواصـل و جهـات متفـاوت از فضـاهاي سـبز       

و  بررسي پژوهش،هدف از انجام اين . دشومحاسبه  ،انتخاب شده
اسـت، تـا بتـوان بـا      صورت كمـي  سبز به كيفي فضاي آثارتحليل 

سـبز در شـهر و    اهميت وجود فضـاي استداللي كمي و آماري، بر 
   .وندان تاكيد بيشتري نمودرميزان تاثير آن بر شهر و شه

 
 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 54ْ 10در موقعيت جغرافيايي َ ، مركز استان گلستان،شهر گرگان 

قـرار   عـرض شـمالي   36ْ 58تـا َ  36ْ 44طول شرقي و َ 54ْ 45تا َ
شهرستان گرگان از شمال به شهرستان آق قال، از غرب به  .دارد

شهرستان كردكوي، از شرق به علي آبـاد كتـول و از جنـوب بـه     
مسـاحت ايـن   . ارتفاعات شاهكوه و استان سمنان محـدود اسـت  

 160كيلومتر مربـع اسـت و در ارتفـاع     1316شهرستان در حدود 
آب و هواي آن معتدل و مرطوب و . داردمتري از سطح دريا قرار 

  .متر است ميلي 650ميزان بارندگي ساالنه به طور متوسط حدود 

متـري جلگـه و    100قسمت مياني شهرستان گرگان، بين ارتفاع 
ها و ارتفاعات متعددي تشكيل يافته و زمين ايـن   كوهستان از تپه

آورده وجـود   قسمت از آبرفت رودهـا، اراضـي حاصـلخيزي را بـه    
هاي البرز بـا شـيب    در دامنه شمالي رشته كوه ،شهر گرگان. است

استقرار يافتـه اسـت و دو رودخانـه در     )درصد 4در حدود (ماليم 
هـاي   رودخانـه (گذرنـد   جنوبي از ميـان شـهر مـي    -امتداد شمالي

بخش جنوبي شهر را . )چشمه در غرب شهر زيارت در شرق و تول
ـ  رشته كوه ه اسـت و در سـاير جهـات شـهر،     هاي البرز در برگرفت

ايـن شـهر   . اند هاي كشاورزي حاصلخيز قرار گرفته باغات و زمين
جغرافيايي خاص آن و وضعيت طبيعـي مناسـب     به علت موقعيت

به صورت يك مركز خدمات و مبادالت منطقـه در طـول تـاريخ    
 .)1389 ،ه و همكارانخلونر قره(شكل گرفته است 

بـودن شـرايط اقليمـي مناسـب جهـت      شهر گرگان با وجـود دارا  
كمتـر از   يسـبز  سبز شهري، داراي سرانه فضـاي  گسترش فضاي

سبز براي هر شهروند در شـهر   سرانه فضاي .ميانگين كشور است
براساس ست كه ا اين در حالي .مترمربع است 1/5گرگان برابر با 

هاي وزارت مسكن و شهرسازي، سرانه متعارف  مطالعات و بررسي
تـا   7ول فضاهاي سبز شهري در شهرهاي ايـران بـين   و قابل قب

مترمربع براي هر نفر است كه در مقايسه بـا شـاخص تعيـين     12
مترمربـع بـراي هـر     25تـا   20(سازمان ملل متحد  شده از سوي

سازمان و  )مترمربع  50  تا  30( زيست طسازمان حفاظت محي، )نفر
، رقـم كمتـري   )مترمربـع   50 تـا   25( سبز تهران ها و فضاي پارك
  .است

 

 پژوهشروش 
موقعيت فضاهاي سبز شهر  تفاده از بازديدهاي ميداني، نقشهبا اس

سـبز   هـا و فضـاي   گرگان و اطالعات كارشناسان سازمان پارك
اند، انتخاب  ها بوده ها و باغ مكان كه شامل پارك 15شهر گرگان، 

ها بر اساس مساحت، تنـوع سـاختاري و    انتخاب اين مكان. شدند
نشـان   ،)1(كه در شـكل  ها در سطح شهر بوده است  پراكنش آن
در  Cluster Analysisاز تـابع   ،عـالوه بـر ايـن   . انـد  داده شـده 

بندي فضاهاي سبز و انتخاب  نيز جهت گروه Statisticaافزار  نرم
مساحت فضاهاي سبز  .دشها استفاده  ها در بين گروه نهايي مكان

 .است هكتار بوده 4/15تا  25/0در محدوده انتخاب شده 
به . انجام شد ،1390ها در ماه مرداد سال  گيري ميداني داده اندازه

بررسي اثر گياهان بر دماي محيط مناطق شهري، در  طور معمول
  Ca(گيرد  روزهاي گرم تابستان و با حداقل پوشش ابر انجام مي
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 ت فضاهاي سبز مورد مطالعهموقعي): 1(شكل 

 
et al., 1998(. سـبز،   فضـاي  يكي از كاركردهاي دليل،همين  به

زمـين اسـت   سطح بر  اندازي كاهش دما در فصل تابستان با سايه
)Panagopoulos, 2008( .هاي مركـز تحقيقـات    بر اساس داده

 3/28هواشناسي كاربردي گرگان، ماه مرداد بـا ميـانگين دمـاي    
ماه ترين  گرم )1363-89بر اساس دوره آماري (گراد  درجه سانتي

با توجه به اين دوره آمـاري،  . دشو سال در اين شهر محسوب مي
كمترين  ،همچنين .درصد است 66ميانگين رطوبت در ماه مرداد 

 .متر مربوط به اين ماه است ميلي 4/20ميزان بارندگي با ميانگين 
روز از  5هاي مربوط به دما و رطوبت نسبي هوا در  آوري داده جمع

سبز  فضايمحدوده  15طور همزمان در  به و 1390ماه مرداد سال 
هـا در روزهـايي    ثبت داده. انجام شد نفر 15توسط  شده مشخص

زمـان  . با شرايط جوي مناسب، آفتابي و بدون وزش باد انجام شد
ها با توجه به آغاز تشديد گرما و تناسب بـا زمـان    شروع ثبت داده

 ,Uchida et al(د شـ هـا در صـبح تعيـين     محلي عبور مـاهواره 
تعيـين شـده در نقـاط     زمـان ذكر شده، با توجه به موارد . )2009

در نظر گرفته شده صبح  10:30انتخاب شده در هر مكان، ساعت َ
 .است

پس از انتخاب فضاهاي سبز مناسب، نقاطي در اطراف هر يك از 
بـدين  . گـذاري شـدند   ها در جهات و فواصل تعيين شده، نشانه آن

جهـت   4هـا، در   در هر يك از مكـان ترتيب دما و رطوبت نسبي 
فاصـله   4و در هر جهت در  )Ca et al., 1998( جغرافيايي ثبت

و  60، 30، )مـرز مكـان  ( 0اين فواصل شـامل  . ندگيري شد اندازه
 . متر بودند 90

گيـري دمـا و رطوبـت نسـبي از دماسـنج ديجيتـال        جهت انـدازه 
Hygro-Thermometer   بـا توجـه بـه مطالعــات    . دشـ اسـتفاده

 ;Ca et al., 1998;   Fujino et al., 1998(مشابه انجام شـده  
Uchida et al., 2009(،     متـر از   5/1ارتفاع دماسـنج در حـدود

 زمان توقـف در هـر نقطـه در حـدود     . سطح زمين نگه داشته شد
دقيقه تا به تعادل رسيدن ميزان دما و رطوبت نسـبي بـوده    5-3

به منظـور هماهنـگ    ،همچنين .)Uchida et al., 2009( است
هـا از   گيـري  هاي تمامي فضاهاي سبز، تمام اندازه شدن ثبت داده

گرد در  جهت حركت افراد ساعت وي صفر جهت شمال آغاز  نقطه
ها در جهت شـمال،   بدين ترتيب پس از ثبت داده. نظر گرفته شد

جنوب و  ،دما و رطوبت نسبي در ساير نقاط به سمت جهت شرق
 .گيري شدند اندازه سپس غرب

 ،گيـري ميـداني   هاي حاصـل از انـدازه   جهت تجزيه و تحليل داده
با سـه  و رطوبت نسبي دما بين  رگرسيون خطي چند متغيرهمدل 

متقابل بين  آثارو  تعيين شدهمتغير جهت، فاصله و فضاهاي سبز 
 . دشبررسي متغيرها 

رابطـه بـين   با اجراي مدل رگرسيون چند متغيـره،   ،عالوه بر اين
در  .دشمربوط به هر نقطه محاسبه هاي دما و رطوبت نسبي  داده

هاي تغييرات دمـايي و رطوبـت    آزمون توكي بين ميانگين ،نهايت
آزمون توكي، كه . سه متغير انجام شدهر يك از نسبي مربوط به 

را معرفـي  مقياسـي   شـود،  شـناخته مـي   HSD به به طور معمول
در آزمون . ها مقايسه مي شوند نموده كه در مقابل آن همه تفاوت

كليـه مراحـل    .اسـت % 95ميزان سطح اطمينان برابـر بـا    ،توكي
ــرم  ــتفاده از ن ــا اس ــاري ب ــاي  آم و  R2.14.1 ،Statisticaافزاره

SPSS16  شدانجام. 
 

 ها يافته
نتايج حاصـل از مـدل رگرسـيون خطـي چنـد متغيـره كـه بـين         

، در دشـ انجـام  هـاي دمـا    با تحليـل داده متغيرهاي مورد بررسي 
 ≥05/0pدر سطح  آثاردار بودن  معني. شده استاشاره  )1(جدول 

ـ ده بر اين اساس، نتايج نشان مي. در نظر گرفته شده استنيز  د ن
متغيرها و همچنين اثر متقابل جهت بـا  هر يك از كه اثر مستقل 

دار  وابسـته و يـا دمـا معنـي    فاصله و فضاهاي سبز بر روي متغير 
هر سه متغير مستقل وارد حاصل شده،  pبا توجه به ميزان . است

هر سه  ،بنابراين .دار هستند معني Fشده در مدل نيز داراي مقدار 
بينـي   متغير مستقل وارد شده در مدل از تـوان الزم بـراي پـيش   
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 R2چندگانـه و   R2ميزان  .تغييرات متغير وابسته برخوردار هستند
دست آمده از مدل خطي بين دما با روابط متقابـل   هتعديل يافته ب

  .هستند 975/0و  9908/0بين متغيرها به ترتيب برابر با 
هاي رطوبت نسبي  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ،همچنين

 R2چندگانـه و   R2ميـزان  . نشان داده شـده اسـت   )2(در جدول 

 9274/0و  9713/0ترتيـب برابـر بـا     دست آمده به هتعديل يافته ب
تـوان   گـر  بيـان هاي دمايي نقـاط،   هستند كه همانند بررسي داده

 .مدل در ارزيابي و برآورد تغييرات رطوبت نسبي با متغيرهاست

 

 هاي دما جدول تجزيه واريانس تحليل داده): 1(جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي رطوبت نسبي جدول تجزيه واريانس تحليل داده): 2(جدول 
P F متغيرها درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات 
 فاصله 3 086/435 078/31 856/38 000/0
 جهت 3 497/169 499/56 640/70 000/0
 فضاهاي سبز 14 719/408 240/136 338/170 000/0
 جهت×فاصله 9 544/123 013/3 767/3 000/0
 فضاهاي سبز×فاصله 39 057/47 207/1 509/1 066/0
 فضاهاي سبز×جهت 41 539/14 615/1 020/2 049/0

 خطا 71 787/56 8/0 
 كل 181 129/1255 

 

گونه كه بيان شد، در نقاط تعيين شده دما و رطوبت نسـبي   همان
سعي شد تا با برقراري  ،بنابراين. ندگيري شد طور همزمان اندازه به

متـاثر از  دمـا و رطوبـت نسـبي    رگرسيون، ميزان وابستگي بـين  
بر اساس نتايج حاصـل شـده از رگرسـيون،    . دشومطالعه  گياهان
 دست آمده بـه  هتعديل يافته ب R2 چندگانه و R2، ميزان Rميزان 

اسـت كـه نشـان از ميـزان      73/0و  735/0، 85/0ترتيب برابر با 
و تغييـرات ايـن دو    داردبين دما و رطوبت نسـبي   وابستگي قوي

تـوان بـه ازاي    مـي  ،عبـارت ديگـر   بـه  .عامل تابع يكديگر هستند
كاهش دما، ميزان افزايش رطوبت نسـبي را در نقـاط    ي محاسبه
ميـزان همبسـتگي بـين دمـا و      ،)2(شـكل   .برآورد كـرد متفاوت 

رگرسيوني محاسبه شده بـه  مدل . دهد رطوبت نسبي را نشان مي
 :است )1( رابطهصورت 

Y= 7209/163 - 2235/3 X )1(                                       
 

تغييرات دما و رطوبت نسبي در فواصل متفاوت از فضاهاي 
 سبز

هـاي تغييـرات دمـايي     نتايج حاصل از آزمون توكي بين ميانگين 
بـا  . خالصه شـده اسـت   ،)3(مربوط به فواصل مختلف در جدول 

رطوبت نسبي همچنين توجه به نتايج حاصل شده، ميانگين دما و 
در  .داري وجـود نـدارد   متر اختالف معني 90تا  60در فاصله بين 

متـر،   90تـا   60مقايسه بين ميـانگين تغييـرات در فاصـله بـين     
در تغييرات رطوبت  p≥49/0در تغييرات دما و  p≥21/0محاسبه 

بـه  . دار در اين فاصله است دهنده عدم اختالف معني نسبي، نشان
ميزان كاهش دما و افزايش رطوبت نسـبي در ايـن    ،عبارت ديگر

P F متغيرها درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات 
 فاصله 3 641/41 8804/13 5705/331 000/0
 جهت 3 441/34 4805/11 2421/274 000/0
 فضاهاي سبز 14 918/84 065/6 893/144 000/0

 جهت×فاصله 9 241/1 1379/0 2931/3 00209/0
 فضاهاي سبز×فاصله 39 131/2 0547/0 3055/1 16324/0
 فضاهاي سبز×جهت 41 854/64 5818/1 7855/37 000/0

 خطا 71 972/2 0419/0 
 كل 181 198/232 
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تـاثير    توان ميـزان فاصـله   محدوده چندان محسوس نيست و مي
گذار بر تغييرات دما و رطوبت نسبي از فضاهاي سبز را تا فاصـله  
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 رگرسيون خطي بين دما و رطوبت نسبي): 2(شكل 

 

دار تغييرات ميانگين دما  مقايسه اختالف معني ):3(جدول 
 و رطوبت نسبي در فواصل مورد بررسي

 )℃(دما  )درصد(رطوبت نسبي 
 فواصل 

 )متر(
اختالف 

 دار معني
p adj 

اختالف 
 دار معني

p adj 

 0000036/0  0056577/0 30-0 
 000/0  0000001/0 60-0 
 000/0  000/0 90-0 
 0007778/0  0167553/0 60-30 
 0000042/0  0000160/0 90-30 
- 4953107/0 - 2099041/0  90-60 

 

ي مورد بررسي، در شـكل   ي تغييرات دما در چهار فاصله محدوده
 ،شـود  گونـه كـه مشـاهده مـي     همـان . نشان داده شده اسـت  )3(

ميانگين تغييرات دمايي در فاصله صفر كه در واقع مرز فضـاهاي  
كمترين ميزان را شامل شـده اسـت و ميـزان     ،مورد بررسي است

تغييرات و ميانگين دما با افزايش فاصله از فضاهاي سبز افـزايش  
 90و  0طور كلي، ميزان اختالف دمـا بـين فاصـله     به. يافته است

سـت كـه   ا اين در حالي. گراد است درجه سانتي 36/2متر، برابر با 
درجـه   2متـر در حـدود    60تـا   0ميزان اختالف دما بين فاصـله  

 گـر  بيـان مقايسه بين دو ميزان اختالف دمـا   .باشد ميگراد  سانتي
در  ،در مجمـوع . متر است 90تا  60تفاوت دمايي كم بين فاصله 

متـر از   90تفاوت دمايي محاسبه شـده در فاصـله   پژوهش حاضر 
 گراد  درجه سانتي 26/2تا  48/0فضاهاي سبز شهر گرگان بين 

 .ثبت شده است
 

 
 نمودار پراكنش تغييرات دما در فواصل متفاوت): 3(شكل 

 

هاي فضاهاي  مرز محدوده ،دهد نشان مي )4(شكل  طور كه همان
سبز داراي بيشترين ميزان ميانگين رطوبـت نسـبي هسـتند و بـا     

. شـود  از رطوبت نسـبي هـوا كاسـته مـي    ها،  افزايش فاصله از آن
كلي طـور   متر، بـه  90ي  ميزان اختالف رطوبت نسبي در محدوده

 رطوبت نسـبي تفاوت ميزان . ده استشدرصد ثبت  52/5برابر با 
 .درصد بوده است 63/4متر برابر با  60تا  0بين فواصل 

 

 
 ار پراكنش تغييرات رطوبت نسبي نمود ):4(شكل 

 فواصل متفاوتدر 
 

تغييرات دما و رطوبـت نسـبي در چهـار جهـت اصـلي از      
 فضاهاي سبز

بـين  دمـا و رطوبـت نسـبي    آزمون توكي جهت مقايسه ميانگين 
شـد كـه ميـزان    انجام  R2.14.1ز با استفاده ا چهار جهت اصلي

 p adj، ميـزان  )4(در جـدول   .اسـت % 95سطح اطمينان برابر با 
 دار تغييرات ميانگين دما و  اختالف معني  دست آمده از مقايسه هب
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 جهات اصليدر دار تغييرات ميانگين دما و رطوبت نسبي  مقايسه اختالف معني ):4(جدول 
)درصد(رطوبت نسبي   )℃(دما  

 جهات جغرافيايي
دار اختالف معني  p adj دار اختالف معني  p adj 

 شرق -شمال 1058983/0 - 0530612/0 -
 0469666/0  0439860/0 جنوب -شرق 
 0447245/0 - 1380143/0 غرب -شرق 
 0000051/0  0000165/0 جنوب -شمال 
 0000026/0  0000809/0 غرب -شمال 
 غرب -جنوب 9321683/0 - 9993836/0 -

 

بـا  . دهـد  را نشـان مـي   Rافزار  رطوبت نسبي جهات اصلي در نرم
توجه به اين جدول، جهت شـمالي بـا جهـات جنـوبي و غربـي و      

دار و  همچنين جهت شرقي با جهت جنوبي، داراي اختالف معنـي 
 ،همچنـين . محسوسي در رابطه با ميزان دماي ثبت شده هسـتند 

ميزان رطوبت نسبي ثبت شده جهت شمالي با جهـات جنـوبي و   
هت جنوبي و غربـي اخـتالف   غربي و همچنين جهت شرقي با ج

 .دار دارند معني
در جهـات مـورد بررسـي، در    چگونگي پراكنش و تغييرات دمايي 

هاي آماري دمـا و   با تحليل داده. نشان داده شده است ،)5(شكل 
د كـه جهـت شـمالي    شـ رطوبت نسبي در جهات اصلي مشخص 

در  .سـت را دارا) دگـرا  درجه سـانتي  11/33(كمترين ميانگين دما 
به جهـت  ) گراد درجه سانتي 15/34(مقابل، بيشترين ميانگين دما 

 .جنوبي تعلق دارد

 
 در جهات اصلي دمانمودار پراكنش تغييرات ): 5(شكل 

محدوده تغييـرات رطوبـت نسـبي را در     ،)6(طور كه شكل  همان
بـه رابطـه معكـوس دمـا و      توجـه با  ،دهد مينشان جهات اصلي 

و  )درصـد  28/57(جهت شمالي بيشترين ميـانگين  رطوبت نسبي 

را  )درصـد  89/53(جهت جنوبي كمترين ميانگين رطوبت نسـبي  
 .داراست

 

 
 نمودار پراكنش تغييرات رطوبت نسبي ): 6(شكل 

 در جهات اصلي
 

 تغييرات دما و رطوبت نسبي فضاهاي سبز مورد مطالعه
تغييرات دما نيز بررسي   در فضاهاي سبز مورد مطالعه نيز محدوده

سـبز   ميزان تغيير دما در هر فضـاي  گر بياننيز  )7(شد كه شكل 
 . است

 نيز بـه دليـل برخـورداري از    10نمودار پراكنش مربوط به شماره 
كاري شده در داخل  فرش زياد نسبت به سطوح گياه سطوح سنگ

كنندگي گياهـان شـده اسـت و در     پارك سبب كاهش تاثير خنك
مقابل، عبور رودخانه در نزديكي پارك و همچنين وجـود اسـتخر   
بزرگ در داخل آن كه سبب كاهش دما در سـمت شـرقي پـارك    

در ايـن پـارك    ي راي تغييرات دمـايي وسـيع   ده است، محدودهش
 .است وجود آورده بهنسبت به ساير فضاهاي سبز مورد بررسي 
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ي تغييرات رطوبت نسـبي   ز داراي محدودههر يك از فضاهاي سب
نيز نشـان داده شـده   ) 8(هستند كه اين ميزان تغييرات در شكل 

نيز در مقايسـه بـا    10سبز شماره  محدوده فضاي ،همچنين. است
ساير فضاهاي سبز داراي تغييرات رطوبت نسبي بيشتري با ميزان 

 .درصد است 8/15
 

 
 در  نمودار پراكنش تغييرات دما): 7(شكل 

 فضاهاي سبز مورد مطالعه
 

 
نمودار پراكنش تغييرات رطوبت نسبي در ): 8(شكل 

 فضاهاي سبز مورد مطالعه
 

 گيري نتيجهو بحث 
ي كـاركرد و خـدمات    دهنده با گياهان، نشان هاي مرتبط پژوهش

بسيار گسترده، قابل توجه و در برخي موارد غير قابـل جـايگزين   
سعي در بررسـي چنـد بعـدي كـاركرد      ،پژوهش حاضر .ستها آن

فضاهاي سبز بر كاهش دما و افزايش رطوبـت نسـبي در فصـل    
دست آمـده   بهنتايج  .تابستان بر محيط پيراموني خود داشته است

ير فضاهاي سـبز در كـاهش   ها و سا نقش تاثيرگذار پارك گر بيان
 .اند بودهمحيط شهري  دما و افزايش رطوبت نسبي هواي

اجراي مدل رگرسـيون خطـي چنـد متغيـره بـين       نتايج حاصل از
دهنـده همبسـتگي بـاال و توافـق      نشـان  ،متغيرهاي مورد بررسي

سبز و توانايي مدل  مناسب مدل با تغييرات فاصله، جهت و فضاي
عبـارت    بـه . ستبا متغيرهاو رطوبت نسبي در برآورد تغييرات دما 

توانـد در   مـي  سبز فضايجهات در اطراف و تغيير در فاصله  ،ديگر
مقايسه  .ميزان اثرگذاري بر دما و رطوبت نسبي تغيير ايجاد نمايد

پس  كه اي انجام شده نتايج حاصل شده با نتايج مربوط به مطالعه
گيري ميداني، همبستگي بين پوشش گياهي بـا ميـانگين    از اندازه

 گـر  بيـان توانـد   محاسبه نمودنـد، مـي   94/0را در حدود  )R2(دما 
 ارتباط و نقش موثر گياهان در تعديل دماي محيط شـهري باشـد  

(Murphy et al., 2005). 
تـا   و افـزايش رطوبـت نسـبي    ميزان موثر كاهش دمـا  ،همچنين

ـ  ،در نتيجـه . دشمتر از فضاهاي سبز محاسبه  60فاصله   دليـل  هب
افزايش فاصـله از   باكاهش تدريجي دما و افزايش رطوبت نسبي 

معرفـي  عنـوان جزيـره خنكـي     ها را بـه  توان آن فضاهاي سبز مي
بـر   خواهد بودكه هواي خنك ناشي از اين جزيره قادر ، چرا نمود

 اي در مطالعه ن،عالوه بر اي .تعديل دماي پيراموني خود موثر باشد
ميزان  سبز بر دماي محيط پيراموني، در بررسي ميزان تاثير فضاي

متر تا فضاهاي سبز بـين   90تغييرات دما محاسبه شده در فاصله 
 & Kobayashi( گـراد بـوده اسـت    درجه سـانتي  88/3و  44/0

Kai, 2005( .تفـاوت   ،در پژوهش حاضـر ست كه ا اين در حالي
متـر از فضـاهاي سـبز شـهر      90دمايي محاسبه شده در فاصـله  

 .ثبـت شـده اسـت   گـراد   درجه سـانتي  26/2تا  48/0گرگان بين 
نيـز   انجـام شـده   هـاي  بررسـي نتايج مطالعه بـا نتـايج    ،نينهمچ

بـه بررسـي اقلـيم شـهري      ،اين مطالعـه در . مطابقت داشته است
نشان داد كه پوشش گيـاهي در شـهر   ه شده است و نتايج پرداخت

گراد بر محيط پيراموني خـود   درجه سانتي 2توانايي كاهش دما تا 
 .(Taha, 1997) را دارد

جهت شمالي در تمامي فضاهاي سبز داراي كمترين ميزان دما و 
طـور   بـه بيشترين ميزان رطوبت نسبي بوده است و جهت جنوبي 

نسبت بـه سـاير    بيشتر و رطوبت نسبي كمتريدماي  محسوسي
بـا نتـايج حاصـل از     ،يـن نتيجـه  ا. جهات جغرافيايي داشته اسـت 

به بررسي تغييرات دما در چهار جهـت   انجام شده كه هاي بررسي
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ي آن در شهر تامـا در   اصلي پارك و در داخل و خارج از محدوده
 ،همچنـين . )Ca et al., 1998( ژاپن پرداخته بودند، تطابق دارد

دهـد   بررسي بين تغييرات دما و تغييرات رطوبت نسبي نشان مـي 
دو ، تغييـرات ايـن   )735/0(محاسبه شده  R2كه بر اساس ميزان 

تـوان بـه ازاي    مـي  ،عبـارت ديگـر   به. عامل تابع يكديگر هستند
سـبي را در نقـاط   كاهش دما، ميزان افزايش رطوبت ن ي محاسبه
 .برآورد كردمتفاوت 

سـبز   فضـاي  آثارچند بعدي بررسي از حاصل نتايج  ،بر اين اساس
 توانـد در طراحـي،   مـي  بر دما و رطوبـت نسـبي محـيط شـهري    

بسـياري داشـته   اهميـت  ، كاربرد و شهري ريزي مديريت و برنامه
 .باشد

 و  اـبا افزايش روز افزون شهرنشيني و توسعه شهره ،بنابراين
عنـوان   بهسبز  فضايساير اشكال ها و  حضور پارك، صنعتي شدن
در محيط شـهري قـادر بـه ايفـاي نقـش مـوثر در       جزاير خنكي 

 .بودخواهد از افزايش جزيره حرارتي در شهرها  ناشي آثاركاهش 
بـا   در محـيط شـهري   جايگزين شدن پوشـش گيـاهي   ،بنابراين

تواند يكي از عوامل مهـم و   ساز، مي سطوح غير قابل نفوذ و دست
تاثيرگذار بر كاهش دماي محيط شهري و كاهش اثر منفي اقليم 

 كاركردهـاي مـورد بررسـي    ،عالوه بر اين .شهري بر انسان باشد
بدين ترتيب كه  ،ندشوهمراه نيز با كاركردهاي ديگري  توانند  مي

هـا و يـا    بـر سـاختمان   اندازي گياهان سايهكاهش دماي ناشي از 
هـاي   هزينـه تواند سبب كاهش مصرف و  مي سطوح آسفالت شده

سبب  نيزها  آنمزيت اقتصادي منتج شده از  ،بنابراين. دشو انرژي
افزايش اهميت و ارزش گسترش فضاهاي سبز در محيط شهري 

  .دشخواهد 
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