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چكیده

امروزه شهرهای جهان ،با طیف وسیعی از مخاطرات روبه رو هستند .شهرسازی و تغییرات اقلیمی در ارتباط تنگاتنگ باا هاه هساتند.
مفاهیه تابآوری و تابآوری اکولوژیک شهری برای تقلیل این تأثیرات منفی و سازگاری باا آنهاا ،در مهروماو هاای اخیار مرار
شدهاند .سازگاری با تغییرات اقلیمی بر کاهش آسیبپذیری به این تغییرات ،تمرکز دارد .از سوی دیگر زیرساختهاای سابز شاهری،
طبق تحقیقات انجا شده ،در تقلیل آثار تغییرات اقلیمی در شهرها مؤثر بوده و باعث ارتقاا تاابآوری اقلیمای مایشاوند .در مقابال
مخاطراتی مانند تغییرات اقلیمی ،از رویکرد تابآوری بهعنوان چارچوبی برای مداخله در زیرسااختهاای سابز شاهری و باالعکز از
زیرساختهای سبز شهری بهعنوان وسیلهای برای ارتقا تابآوری اقلیمی ،میتوان بهره جست .یکای از بیتاترین تاأثیرات تغییارات
اقلیمی را میتوان در شهرها و بهویژه در محلهها یافت .ارائة راهکارهایی در مقیاس محله ،بهمنظور مواجهه با تغییرات اقلیمای وجاود
دارد.
این تحقیق دارای سه پرسش اصلی است .1 :ارتباط بین زیرساختهای سبز شهری و مفهو تابآوری اکولوژیاک از ناوا اقلیمای در
شهرها چگونه است؟  .2چگونه میتوان از طریق زیرساختهای سابز یاک محلاه تاابآور باه تغییارات اقلیمای داشات؟ و  .3کادا
ویژگیهای زیرساختهای سبز (کمی-کیفی) میتوانند در رسیدن به سنجش کیفی تابآوری اقلیمی مؤثر باشند؟ و در نهایت الگاوی
مناسب مداخله در زیرساختهای سبز در مقیاس محله برای افزایش تابآوری اکولوژیک از نوا اقلیمی ،کادا اسات؟ بادین منظاور،
مرالعات کتابخانهای در حوزة کلمات کلیدی و بستر نظری موجود انجا شد و الگویی کمای-کیفای از رو ماورد کااوی و بازدیاد
میدانی به حیرة آزمایش گذاشته شد .با جمعآوری اطالعات پایه و تحلیل آنها با نر افزاری  GISو بررسای عکاز هاوایی منرقاة
یوسف آباد شهر تهران این الگو بر این منرقه منربق شد و ویژگیهاای ماؤثر زیرسااختهاای سابز در ارتقاا و سانجش تاابآوری
اکولوژیک شهری ،تعیین و تدقیق شدند.
کلیدواژه

تابآوری اکولوژیک شهری ،تغییرات اقلیمی ،زیرساختهای سبز شهری ،محلة یوسفآباد شهر تهران.
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منطقه ای که با فاجعه روبه رو میشوند ،آسری هرای جردی

حال توسعه هستند ،که نه تنها باعث مرگ ومیر افرراد ،درد و

وارد کرررد و باعررث خنثرری شرردن دسررتاوردهای توسررعه
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محله ای تابآور ،شهری ترابآور داشرت .از سروی دی رر

میشوند ).) Asian Development Bank, 2014
از ایرررو رو اندیشررراندان ،متخصصررران دانشرر اهی و

یک ری از ابعرراد مهررم و تأثیرگرررار بررر تررابآوری اقلیا ری،

برنامهریزان تالش میکنند تا با مبنا قررار دادن رویکردهرا و

زیرساخت های شهری ،به ویه زیرساخت های سبز هسرتند.

در

حال آنکه چ ونه میتروان بره روش یرا اصرول مداخلرهای

راستای کاهش خسارات بالیای طبیعی گام بردارند .یکی از

دست یافت ترا از طریرق زیرسراختهرای سربز در محلره،

ایو نوع رویکردها ،بررسی میزان تاب آوری در برابر بالیای

ترابآوری اقلیاری را تضرایو و ارتقرا داد ،از سرااتت و

طبیعی است .امروز برخی بالیای طبیعری در اثرر تغییررات

اهداف اصلی ایو تحقیق است .به طور کلری سرااتت ایرو

اقلیای رخ می دهند .تغییر اقلیم پدید ای جهانی و گسرترد

تحقیق در زیر آمد است.

ال وهای مختلف ،با تردویو برنامرهریرزیهرای مناسر

اسررررت کرررره در کرررررة زمرررریو در حررررال رخ دادن

 .1ارتباط بیو زیرسراخت هرای سربز شرهری و مفهروم

است( )Childers,2015و مشکالتی جردی بررای انسران و

تاب آوری اکولوژیک از نوع اقلیاری در شرهرها چیسرت و

محیط زیست به وجود آورد است .در ایو میان تابآوری،

چ ونه است؟  .2چ ونه می توان از طریق زیرسراخت هرای

مفهومی است که بیشتر در مواجهه برا ناشرناخته هرا و عردم
قطعیرررتهرررا ماننرررد تغییرررات اقلیارری بررره کرررار بررررد
می شود( .)Adhern,2011تاب آوری بدیو مفهوم اسرت کره
سیستم شهری قادر به ایسرتادگی در برابرر حروادش شردید
طبیعی ،بدون صدمه دیدن از تلفات مخرب و خسرارات یرا
از دست دادن قدرت تولید یا کیفیت زندگی باشد

IPCC,

).)2007تاب آوری در زمینه کاهش و سازگاری با تغییررات
اقلیای مورد تارکز ایو تحقیق است .شهرها باید بره طیرف
وسیعی از شوک ها و فشرارها ،از جالره تغییررات اقلیاری،
مقاوم باشند).(Leichenko,2011
از انواع تاب آوری ،آنچه مرد نظرر ایرو تحقیرق اسرت،
تاب آوری اقلیای 1است که از انواع تراب آوری اکولوژیرک
شهری بشراار مریرود( .)Carter,2010ترابآوری اقلیاری،
تابآوری شهرها به تغییرات اقلیاری را گوینرد(

Carter et

 .)al.,2015در ایو بیو با مرور مدارک و مستندات موجرود
به نظر میرسد ،به مفهوم تابآوری از نوع اقلیاری تراکنون
بسیار کم پرداخته شد  ،بیشتر مطالعرات در جهران و ایرران
مربوط به تابآوری شهری و ارزیابی آن در مقیاس شرهر و
منطقه است .مطالعاتی که به تاب آوری به تغییررات اقلیاری
در مقیاس های دی رر ،بره ویره در مقیراس محلره پرداختره
باشند ،بسیار محدود هستند .محله به عنروان واحرد سرازند
شهرها ،دارای اهایتری فرراوان اسرت ،مریتروان برا داشرتو

سبز یک محله تاب آور به تغییرات اقلیای داشت؟  .3کردام
ویهگی های زیرساخت های سبز (کای-کیفی ) می توانند در
رسیدن به سنجش کیفی تاب آوری اقلیای مراثر باشرند؟ .4
ال وی مناس

مداخله در زیرساختهرای سربز در مقیراس

محله برای افزایش تابآوری اکولوژیک از نوع اقلیاری ،در
یک محله کدام است؟
برای دستیابی به پاسخ سااتت ایو پرهوهش ،از طریرق
مطالعات کتابخانه ای ،موردکاوی ،بازدید میدانی و نرم افرزار
 GISبهمنظرور جار آوری اطالعرات مربروط بره و رعیت
پوششها و زیرساختهرای سربز و آنرالیز ایرو داد هرا برر
اساس ویهگیهای تابآوری زیرساختهای سبز ،سعی شد
ال ویی برای مداخله در کایت ،کیفیت و محر قرارگیرری
زیرساختهای سبز برای افزایش تابآوری اقلیای ،ارائره و
تبییو شود .هاچنیو نحو ترأثیر زیرسراخت هرای سربز برر
تابآوری اکولوژیک بررسی شوید.
.2چارچوب نظری
برای پاسخ ویی به سااتت ایرو پرهوهش بره ویره سراال
نخست ،برای اثبات نوع رابطره بریو زیرسراخت هرای سربز
شهری و تاب آوری اکولوژیک شهری به تغییررات اقلیاری،
به مرور بستر نظری و ارائه تعاریف کاربردی برای پیشربرد
تحقیق در بخش روش شناسی ،پرداختره شرد .در دنبالره ای
خالصهای از بستر نظری مورد نیاز ارائه شد است.

تبیین الگوی مداخله در زیرساختهای سبز شهری با هدف ایجاد ...
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از شوک و سازمان دهی مجدد برای جلوگیری از نابود شدن

 .1.2تابآوری اقلیمی در مقیاس محله
به ظرفیت یک واحد مستق یا یک جا یرا یرک سرازمان

سیستم را شام میشود که هاان شهر

برای پاسخ ویی به تغییرات اقلیای به صورت پویرا و مراثر

.)Brown,2012در اص ر تررابآوری شررهرها برره تغییرررات

تابآوری اقلیای گویند ،در حالیکره هاچنران در سرطحی

اقلیای را «تابآوری اقلیاری» گوینرد .در مترون گونراگون،

قاب قبول در حال ادامه دادن به فعالیت های روزمرر خرود

تاب آوری اقلیای را زیرمجاوعه ای از تراب آوری شرهری-

اسرت ) .) Foragaci and Timmenen, 2012ایرو قابلیرت،

اکولوژیرک دسرتهبنردی کررد انرد()Moxham et al.,2013

توانایی مقاومت در برابر تغییر و هاچنیو بهبود یافتو پر

(شک .)1

تابآوری بهمنظور کاهش
خطرات و سوانح شهری

استDayland & ( ،

تابآوری حکمروایی شهری
انواع تابآوری

تابآوری اکولوژیک شهری

تابآوری شهری-

منطقهای اقتصادی
تابآوری اقلیمی
شکل  .1رابطه تابآوری اقلیمی با انواع تابآوری)) IPCC,2007

زیرساختها

عوامل مؤثر
اکوسیستمها

بر تابآوری

مؤسسات

اقلیمی

تواناییهای سازمانها و مسئولین
شکل  .2عوامل مؤثر بر ایجاد تابآوری اقلیمی()Asian Development Bank,2014

از عوام ماثر بر ایجاد تاب آوری اقلیای زیرساخت ها،

ایجاد تاب آوری اقلیاری ،اشرار شرد اسرت .در ایرو بریو

ماسسررات ،اکوسیسررتمهررا و نحرروة عالکرررد سررازمانهررا و

اهایت زیرساخت های سبز شهری نیز مطرح میشود که در

مسئولیو است ( شک .)2

دنباله به آن بیشتر میپردازیم.

در مطالعات انجام شد توسط میلر و هاکاران) ،)2002

تاب آوری اقلیای در مقیاس محله ،شام توانایی محله،

به اهایت زیرساخت های شهری به عنوان فاکتوری ماثر برر

در نظررامهررای کالبرردی-زیرسرراختی و اجتارراعی ،سیاس ری،
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اقتصادی و مقاوم بودن و کارآمدی سکونت ا ها و بناهرا در

تابآور داشت .هاانطور که پیشتر ذکر شد ،از فاکتورهرای

تحار و ایسررتادگی در برابررر خطرررات ناشری از تغییررات

مررراثر برررر ترررابآوری اقلیار ری و ترررابآوری شرررهری،

اقلیای است تا در برابر ایو تنشهرا و فشرارها ،سرریعا بره

زیرساخت های سبز هستند .تا اینجرا برا اسرتناد برر ادبیرات

و عیت قب برگردد ،تهدیدات آتی را بپریرند و با آنها رو

موجررود ،اهایررت زیرسرراختهررای شررهری ،از جالرره

در رو شوند( .)Byrne et al.,2015یکی از بیشتریو تأثیرات

زیرساخت های سبز شرهری ،در ایجراد تراب آوری شرهری،

تغییرات اقلیای را میتوان در شهرها و بهویه در محلرههرا

مطرح و اثبرات شرد کره در دنبالره بیشرتر بره آن پرداختره

یافت ،محله ها بهعنروان یکری از اصرلیترریو محریط هرای

میشود.

شهری از ایو تأثیرات مخرب مستثنی نااند انرد .در نتیجره
رورت ارائره راهکارهرایی در مقیراس محلره ،بره منظرور

 .2.2زیرساختهای سبز شهری در محله

مواجهرره بررا تغییرررات اقلیارری وجررود دارد (ساسررانپور و

زیرساخت های سبز شهری خرود نروعی سیسرتم اجتاراعی

هاکاران .)1324،محله ای تابآور ،محلهایست کره توانرایی

اکولوژیک هستند،که نتیجه تعامالت عناصر مختلف بهویره

تحا شوک ها و ربه هرای وارد از یرک تغییرر را داشرته

انسان هستند .اجزای تشرکی دهنردة زیرسراختهرای سربز

باشد ،به گونه ای که آن خطرها تبدی به بحرران ن ردنرد و

شهری را میتوان ترکیبی از فضاهای باز و بسته و آمیرز ای

در حیو

از زیست ا طبیعی گیاهی در نظر گرفت ،که دارای اهایرت

از بحررران نهادینرره شررد باشررد و امکرران تغیی رر و

باتیی از نظر اکولوژیک-اجتااع-اقتصادی هستند .در نتیجه

از بحرران را ایجراد کنرد (.)Oliver, 2014

در ایرو فضراها مری توانرد باعرث ترأثیرات

هاچنیو در آن توانایی یا ظرفیت برگشت به عق
و پرر

سرازگاری پر

طراحی مناس

نهادینه کردن تاب آوری در محله در مرحله پیش از سانحه،

بسزایی در زندگی روزمر شود ،که طراحی تاب آور یکی از

به کاهش آسی پرریری مری انجامرد ،جلروگیری و کراهش

مناس تریو اصول و وابط برای طراحی ایو گونه فضراها

خسارات می شرود و بره ن هرداری شررایط ایردئال جامعره

به شاار می رود ( .)Oliver,2014از انرواع زیرسراخت هرای

محلی ،تا حد ماکرو ،در مرحلره برروز تغییررات شردید و

سبز می توان بره برام هرای سربز ،سرطوح سربز قابر نفروذ،

از تغییرات ،به بازتوانی آثار حاص از

های شرهری ،پرارک هرای

سپ

در مرحله پ

مسیرهای سبز و خیابان ها ،جن

تغییرات اقلیای میانجامد (.)Moxham et al., 2013در ک

عاومی ،باغ های هاسای ی و تاتب های شهری اشار کررد

میتوان گفت با تابآور کردن محلهها ،میتروان شرهرهایی

(.)Demuzere et al.,2014

شکل  .3زیرساختهای سبز شهری و تأثیر آنها در کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن (.)Demuzere et al., 2014

تبیین الگوی مداخله در زیرساختهای سبز شهری با هدف ایجاد ...
المیراشیرگیر و همکاران
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کنترل دما
نقش زیرساختهای سبز
شهری در افزایش تابآوری

حفاظت از خاک و
زمین

اقلیمی در مقیاس محله
کنترل خطر سیل

شکل  .4نقش زیرساختهای سبز شهری در افزایش تابآوری اقلیمی در مقیاس محله(.)Sheate et al.,2015

زیرساخت های سبز شرهری در سرازگاری برا تغییررات

 .)2014زیرساختهرای سربز شرهری از جالره مهرمترریو

اقلیاری ،یکری از مهرمتررریو اسررتراتهیهرای سررازگاری بررا

استراتهی های سازگاری برا تغییررات اقلیاری هسرتند و در

تغییرات اقلیای محسوب میشروند .زیرسراختهرای سربز

نتیجه در ارتقا تابآوری اقلیاری ماثرنرد،

( Pataki et al.,

مانند حائلی شهرها را در برگرفتهاند و قابلیت کراهش آثرار

 .)2011حال روریست قب از ورود به بخش متردولوژی

دارنرد (.)Foster et al., 2015

پهوهش حا رر ،نحرو دسرت یرافتو بره روش پرهوهش،

به طور قط  ،زیرساخت های سبز شهری آثار جزایر گرمرایی

تشریح گرردد .در نتیجره ابتردا بره بررسری اسرتراتهیهرای

در شهرها و سی را تقلی میدهند ). (Byrne et al., 2015

سازگاری با تغییرات اقلیای و ارتقا تابآوری به تغییررات

برررای ایجرراد تررابآوری اقلیارری در شررهرها و کرراهش

اقلیای با استفاد از زیرساخت های سربز شرهری ،پرداختره

آلودگی ها ،راهکارهای متعددی وجود دارنرد ،کره یکری از

شد.

آنهررا برنامررهریررزی و طراح ری فضرراهای سرربز اسررت .در

 .2.3استراتژی های سازگاری با تغیی رات اقلیم ی و

مطالعات مختلف اهایت زیرسراخت هرای سربز شرهری در

ارتقاء تاب آوری به تغییرات اقلیم ی ب ا اس تدادا از

ایجاد تعادل در جریان های آبری و ایجراد آسرایش گرمرایی

زیرساختهای سبز شهری

مطرح شد است .زیرساختهای سبز شهری بررای کراهش

در اینجرررا بررره اصرررول کلر ری و اسرررتراتهیک در زمینررره

تغییرات اقلیای ماثر شناخته شد اند .برای مثرال در کنتررل

زیرساخت های سبز شهری که تاب آوری اقلیای را تضرایو

جریان سی  ،با ایجاد سایه و تقلی گرمای هروا و غیرر  .در

می کنند ،اشار خواهد شد .زیرسراخت هرای سربز شرهری،

شک  3زیرساخت های سبز در تقلی و ایجاد سازگاری برا

هاان طور که قبال ذکر شد ،از استراتهی هرای سرازگاری برا

تغییررررات اقلیاررری برررهو ررروح نارررایش داد شرررد

تغییرات اقلیای به حسراب مری آینرد .ایرو اسرتراتهیهرای

اسررت( .)Demuzere et al., 2014زیرسرراختهررای سرربز

سهگانه که بیشتر با مناطقی با آبوهوای گرم و خشک قاب

شهری در مقیاس محله ،دارای چهار کارکرد مهم در رابطره

انطباق هستند ،در اینجا معرفی میگردند.

تغییرات اقلیای در آینرد را

 .1حفر و تقویرت پوشررش گیراهی موجررود :یکری از

با ایجاد و ارتقا تابآوری اقلیای در مقیاس محله هسرتند.

استراتهی های مهم جهت تقلی دما در فصرول گررم سرال،

(شک )4
با مرور بستر نظری موجود در زمینه تحقیق

شناسایی پوشش گیاهی موجود و حف و تقویت آن است،

پیش رو ،نقش زیرساخت هرای سربز در ارتقرا تراب آوری

چه در باغ های خصوصی ،چره بره صرورت فضراهای سربز

Demuzere et al.,

عاومی یا فضای سبز موجود در خیابان ها .با ایرو حرال در

به ایو ترتی

اقلیای ،بهصورت نظرری تثبیرت شرد( ،
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بسیاری از مناطق شهری ،زیرساخت های سرخت و سراخته

گوردون ( ،)1291زیرساخت های سبز را مری تروان بره سره

شد  ،از قب موجودند و تغییرر کراربری آنهرا و جرای زیو

دسته زیر تقسیم بندی کررد :لکره ،3داتن 4و مراتری  .7هرر

کردن آن ها با قطعات سبز بزرگ ،غیرماکو اسرت .در ایرو

کدام از ایو اشکال دارای فوایدی هستند برای مثال ،داتنها

شرایط پوشش سبز باید با خالقیت و استفاد از ترفنردهای

در ذخیر آب حاص از سی و کنترل جریان سی ماثرنرد،

خاص به محیط ا افه شوند .از جاله ایو روش ها اسرتفاد

لکه ها بیشتر در ذخیر آب باران ،در زمران طغیران رودهرا،

از بام هرای سربز ،نااهرای سبز،کاشرت درختران ردیفری در

ماثر هستند .خنک کردن فضا از طریق تبخیرر توسرط لکره

امتداد خیابانهرا و خطروط را آهرو ،تبردی خیابرانهرا بره

بیشتر انجام میشود ،تا ماتری ها و ایجاد میکرو اقلیمهرای

مسیرهای سبز است .اولویت باید به مناطقی داد شرود کره

مناس

نیز در لکهها انجام میشود ،مراتری هرا در تصرفیه

آسری پررریری مررردم در آنهرا در برابررر تغییررات اقلیاری،

آب باران ماثرتر از لکره هرا هسرتند .فضراهای سربز وقتری

باتست (.)Birkman,2010

مساحتی بیشتر از یک هکتار دارند ،میکرواقلیمها مناسبی را
اقلیارری:

ایجاد میکنند ( .)Gill et al.,2007سایهاندازی در لکههرا و

 .2اسررتفاد از گیاهرران مقرراوم برره تغییرررات

استراتهی دی ر ،استفاد از گیاهان مقاوم به شررایط اقلیاری

ماتری ها انجام می شود که به خنک شدن مناطق مسرکونی

است ،برای مثال مقاوم به خشکی و کم آبی .مسلاا یکری از

میانجامد (.)Forman, 1995برهطرور کلری فضرای سربز در

تأثیرات منفی تغییرات اقلیای ،ایجاد خشک سالی اسرت .در

کاهش سرعت و میزان رون آب های سطحی در خاکهرای

چنیو شررایطی اسرتفاد از گیاهرانی برا نیراز آبری کاترر و

شنی ماثرند.گاهی ایجاد مناطق حفاظرت شرد روی چنریو

حساسیت کاتر به شرایط اقلیای ماثر اسرت .برخری انرواع

خاکهایی میتواند استراتهی مناسبی برای مناطقی با چنریو

گیاهان ،به شرایط اقلیای خاص از جاله خشک سالی بسیار

نوع خاک باشد (.)Gill et al., 2007

مقرراومانررد .اسررتفاد از درخترران در چنریو شرررایطی بسریار

موارد بات هم برای مناطق و پروژ هرای جدیرد شرهری

است.ایو گیاهان در شرایط اقلیای سخت هاچنران

می توانند استفاد شوند و هم می توان از ایرو اصرول بررای

مناس

به سایه اندازی و تبخیر ادامه می دهند .بررای کاشرت چنریو

حف و تقویت پوشش گیاهی موجود در یک منطقره بهرر

درختانی در خیابان ها ،باید دقت شود که ریشه ایو درختان

گرفت .)Gill et al.,2007( ،از مجاوعه نکاتی که در ارتباط

و شرایط خوبی هستند و بایرد محریط

با علم اکولوژی سیاای سررزمیو آورد شرد ،در شرک ،7

Gill et

اصولی استراتهیک برای تحلی و عیت لکههرا ،داتنهرا و

دارای فضای مناس

قرارگیررری آنهررا برره درسررتی انتخرراب شرروند (

مراتری هرا در یرک شرهر تبیرریو شرد انرد ،کره در بخررش

.)al.,2007
 .3اسررتفاد از علررم «اکولرروژی س ریاای سرررزمیو» 2در

روششناسررری پرررهوهش ،بررررای مکرررانیرررابی صرررحیح

های جدید شرهری:

زیرساختهای سبز شرهری و تحلیر و رعیت ترابآوری

مکان یابی مناس

پوشش سبز در پروژ

برای مقابله با تغییرات اقلیاری ،محر و موقعیرت و نحرو

اقلیای محلة یوسفآباد تهران به بحرث و بررسری گررارد

قرارگیری پوشش سبز بسیار اهایت دارد .از نظر فرورمو و

شدند.

جدول  .1گونهشناسی زیرساختهای سبز شهری برای سازگاری با تغییرات اقلیم از نقطه نظر علم اکولوژی سرزمین ()Gill et al.,2007

داتن

ذخیر آب حاص از سی
خاصیت تصفیهکنندگی
خنککنندگی از طریق تعریق
سایهاندازی

لکه

ماتری

⋆
⋆⋆⋆

⋆⋆⋆
⋆

⋆⋆
⋆⋆

⋆

⋆⋆⋆

⋆⋆

⋆

⋆⋆
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تبیین الگوی مداخله در زیرساختهای سبز شهری با هدف ایجاد ...
المیراشیرگیر و همکاران

شبکه ماتریس منسجمتر

داالنهای سبز طبیعی و مصنوعی ممتد
و متصل
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لکههای وسیعتر و در اتصال قویتر با
یکدیگر

افزایش تابآوری اقلیمی

داالنهای متصل و بهبود یافتله از لالا
کیفیت و کمیت ساختارهای سبز

تبخیللر بیشللتر و تهویلله هللوای بهتللر در
شللهرهایی کلله بللا معلللل آلللود ی هللوا
روبهرو هستند.

شبکه ماتریس منسجمتر

افزایش تصفیه فاضالب و آب حاصلل ازباران
-سایهاندازی بیشتر وافزایش تعدیل دما

لکههای سبز با تعداد باال و وسیعتر

-افزایش ذخیره آب باران

شکل .5اصول استراتژیک تحلیل زیرساختهای سبز شهری با اصول اکولوژی سیمای سرزمین (لکه،داالن،ماتریس)
()Shirgir et al.,2019

 -1حفظ و تقویت پوشش یاهی موجود

استراتژیهای ساز اری
با تغییرات اقلیمی و
ارتقاء تابآوری با
استفاده از
زیرساختهای سبز
شهری

-2استفاده از یاهان مقاوم به تغییرات اقلیمی
-3استفاده از علم «اکولوژی سرزمین» در مکانیابی
مناسب پوشش سبز در پروژهها جدید شهری(لکه،داالن
 ،ماتریس)

شکل  .6چارچوب استراتژیهای سازگاری با تغییرات اقلیمی با استفاده از زیرساختهای سبز شهری ()Shirgir et al.,2019

آنچه تا به اینجا گفته شد و استراتهیهای سرازگاری برا

اقلیار ری و ارتقرررا ترررابآوری اقلیار ری برررا اسرررتفاد از

تغییرات اقلیای از طریق استفاد از ساختارهای سبز شهری

زیرساخت های سربز شرهری در مقیراس شرهر ،چرارچوبی

در شررک  1جار بنرردی شررد انررد .بررا مطرررح کررردن ایرو

مفهومی از ال وی مداخلره در زیرسراختهرای سربز بررای

اسررتراتهیهررای سررهگانرره ،چررارچوب ال رروی مداخلرره در

ارتقا تاب آوری اقلیای در مقیراس محلره ،اسرتخراج شرد

زیرسراختهرای سربز برررای ارتقرا ترابآوری اقلیاری در

(شک .)5

مقیاس محله ،قاب استخراج است ،ایو چارچوب در شرک
 5ارائه شد است.

ایو رویکردها ،را رسیدن پهوهش حا ر را به پاسخی
برای ساال اصلی خود تحت عنروان «تبیریو ال رویی بررای

هاررانگونرره کرره در شررک  1مشرراهد مرریشررود ،در

مداخله در زیرساختهرای سربز شرهری بررای دسرتیابی و

جا بندی مباحث مطرح شد در بخرش مبرانی نظرری ،در

ارتقا تابآوری اقلیای در مقیاس محله» ،هاوار ساختهاند.

از معرفی استراتهیهای سرازگاری برا تغییررات

در بخش روش پهوهش ،ایو رویکردهای با جزئیات بیشتر

نهایت پ
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مطرح شد و مطالعات پایه و تحلیلی روی ناونة موردی (

زیرساختها در مقیاس مورد نظر ،تبییو شد و بهایوترتیر

محله یوسفآباد تهران) ،با استفاد از ایو رویکردهرا انجرام

پاسخ به ساال سوم ایو پهوهش نیز مرتف شد.

گرفترره اسررت .در نهای رت ال ررویی برررای مداخلرره در ای رو
استراتژیهای سازگاری با تغییرات اقلیمی و ارتقاء

چارچوب الگوی مداخله در زیرساختهای سبز در مقیاس

تابآوری اقلیمی با استفاده از زیرساختهای سبز

محله برای ارتقاء تابآوری به تغییرات اقلیمی

شهری

(مقیاس :محله)

(مقیاس:شهر)
 .1حفظ و تقویت پوشش یاهی موجود؛
 .2استفاده از یاهان مقاوم به تغییرات اقلیمی؛
 .3استفاده از علم «اکولوژی سرزمین» در مکانیابی
مناسب پوشش سبز در پروژهها جدید شهری( ،لکه،
داالن ،ماتریس).

 .1شناسایی و تالیل زیرساختهای سبز موجود در ماله با
تأکید بر پتانسیلهای تابآوری اقلیمی در آنها؛
 .2اولویتبندی حوزه مداخله در زیرساختهای سبز موجود در
ماله و معرفی زیرساختهای سبز جدید با پتانسیلهای
ساز اری با شرایط اقلیمی و مناسب برای ماله مورد نظر؛
 .3مکانیابی صایح زیرساختهای سبز قابل تقویت و جدید با
استفاده که ،کریدور و ماتریس.

شکل  .7چارچوب مفهومی الگوی مداخله در زیرساختهای سبز برای ارتقاء تابآوری اقلیمی در مقیاس محله برگرفته از استراتژیهای
سازگاری با تغییرات اقلیمی در این زیرساختها در مقیاس شهر(.)Shirgir et al.,2019

با توجره بره شرک  ،5بره طرور خالصره دربرارة روش

روش و مراح چندگانه پیاد کردن آن ،به طور خالصه ،در

پهوهش در ایو تحقیق میتروان اظهرار کررد ،برا توجره بره

شک  ،9ارائه شد است .با تبییو ایو روش و تطبیق آن برا

ارائه شد در بخش مبانی نظری و بررسری اهایرت

شرایط اقلیای جدید در کالنشهرهایی مانند تهران ،میتوان

زیرساخت های سبز شهری در سازگاری با شرایط اقلیای و

روشی مناس

برای مداخله (مداخله از نوع حف  ،تقویرت

نقش آن ها در بهبود و افزایش تاب آوری اقلیای ،به ویه در

و مکانیابی صحیح) در زیرساختهای سبز برای رویارویی

مقیاس محلره ،چرارچوبی مفهرومی از مراحر مداخلره در

با معض افزایش دما در درجة نخسرت و سرپ

تغییررات

زیرساختهرای سربز بررای ارتقرای ترابآوری اقلیاری در

اقلیای از نوع خشکسالی و آلودگی هروا و کابرود آب در

مقیاس محله برگرفته از استراتهیهای سازگاری با تغییرات

درجات بعدی ،به دست آورد.

مطال

اقلیای در ایو زیرساخت ها در مقیاس شهر در بخش مبانی
نظری ،به دست آمد که ایو چارچوب مفهرومی بره روشری

 .3روششناسی پژوهش

چند مرحله ای منتهی شرد .ایرو روش را مریتروان برا نرام

رویکرررد ایررو پررهوهش ،کارری-کیفرری اسررت ،کرره در آن

 CRGIIM1معرفی کررد ( ،)Norton et al,2015ایرو روش

فاکتورهای مورد نظر از طریق راهبرد مورد کاوی سنجش و

مناطقی است که دارای خشکسالی ،افزایش دمرای

انداز گیری خواهند شد .در برخی از موارد داد هرای کاری

مناس

هوا و حتی آلودگی هوا ،هستند .که بهعنوان روشی مناسر

مورد نیاز بود که با بازدید میدانی و با اسرتفاد از تصراویر

برای پاسخ به پرسشهای اصلی و فرعی ایو پهوهش ،برای

هوایی و قابلیت های نرم افزار  ،GISجا آوری و بر اسراس

ارتقا تاب آوری اقلیای معرفی شرد .ایرو روش و مراحر

آنها نقشههای پایه تهیه شد انرد و سرپ

چندگانه آن ،با تکیه بر زیرساختهای سبز شهری بر محلره

چند مرحله مورد تحلی و آنالیز کای و کیفی قرارگرفتهاند.

یوسف آباد شهر تهران ،منطبق شرد .چرارچوب اصرلی ایرو

در نتیجه درک میتوان گفت ،تکنیکهای استفاد شرد در

ایرو داد هرا ،در
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ایو روش از نوع جا آوری اطالعات پایه و بازدید میدانی

قرارگیری فضرایی،کایت و کیفیرت پوشرش سربز و ارتقرا

هستند .ابزارهای مورد نیاز ،نقشههرای پایره (بردیهی اسرت

تاب آوری اقلیای در مقیاس محله و خیابان است .در روش

بخشی از ایرو اطالعرات پایره از طریرق بازدیرد میردانی و

«ایجاد تاب آوری اقلیاری از طریرق تقویرت و افرزایش بره

بخشی از طریق عک های هوایی جار آوری شرد انرد) و

زیرساخت های سربز شرهری» ،ارتبراط بریو هندسره شرهر،

تحلیلی هستند که با استفاد از نرمافزار  GISتهیه شد اند.

زیرساخت های سبز شهری و کاهش و تعدی دما و سرپ

تغییرات اقلیای در شهرها به افزایش دما ،کاهش براران،

کاهش آلودگی هوا و تأثیر تغییرات اقلیای بر خشرکسرالی

ایجاد خشک سالی و غیر منجر شد اند و بدون شرک ایرو

با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر انتخاب شد برهعنروان

تأثیرات در آیند افزایش خواهد یافت .استفاد اسرتراتهیک

ناونه موردی و اینکه ایو شرهر در اثرر تغییررات اقلیاری و

از زیرساخت های سبز در شهرها به شک درختران ردیفری

تأثیرات آن دارای معضالت عاد ای شام آلرودگی هروا و

در خیابانها ،پارک ها ،بامها و نااهای سبز و غیر میتوانند

آب ،افزایش دما و خشکسالی اسرت ،بررسری شرد .ابرزار

به کاهش دما و رویارویی با پدید خشک سالی در شرهرها،

قابرر اسررتفاد در مستندسررازی زیرسرراختهررای سرربز و

در درجة نخست و کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از بریو

خاکسررتری موجررود در محلرره برررای انتخرراب و ارتقررا

رفتو تنوع زیسرتی در شرهرها در درجره دوم منجرر شروند

زیرساختهرای سربز جدیرد و تقلیر ترأثیرات اقلیاری در

) .)Bartesaghi-Koc et al., 2019با وجود اینکره بیشرتریو

جدول  2آمد است .از تلفیق مراح  1گانره روش مررکور

کاربرد پوشش سبز در انواع مختلف ،بیشرتر در منراطقی برا

با شک  ،5برگرفته از مطالعات نظرری ،شرک  9اسرتخراج

Couts & Harris,

شد ،که بهطور کام نحو دسرتیابی بره ال روی مداخلره در

تابسرتانهرایی گررم و خشرک اسرت (

 ،)2012اما تا امروز اسرتراتهیهرای دقیقری بررای اسرتفاد

زیرسراختهرای سرربز در شرهرها برررای ارتقرا تررابآوری

صررحیح از پوشررش گیرراهی در ایررو منرراطق در دسررت

اقلیای را ناایش داد است ،برهایروترتیر

پاسرخ یکری از

برنامهریزان شهری و مدیران قرار ن رفته است .با توجه بره

پرسشهای مهم ایو پهوهش ،ارائه شد.

نتررایج حاصر از بخررش چررارچوب نظررری ،جدیردتریو و

با توجه به مروارد ذکرر شرد  ،مری تروان نتیجره گرفرت

مناس تریو روشی که محققان ترا بره امرروز بره آن دسرت

اطالعات پایه ای که تزم به جا آوری هستند شام  :عرض

یافته اند ،شام روشی اسرت بره نرام روش « »CRGIIMیرا

خیابانهای اصلی و فرعری در محلره مرورد نظرر بره مترر،

(روش ایجاد تابآوری اقلیای از طریق تقویرت و افرزایش

متوسط ارتفاع ساختاانها بر حس

زیرساختهای سبز شرهری) کره در ادامره بره آن پرداختره

ارتفاع ساختاانها در محله ،اطالعات حرارتی محلره مرورد

کشرور ،شرهر و

نظررر ،و ررعیت موجررود زیرسرراختهررای سرربز در محلرره،

برا

و عیت زیرسراخت هرای خاکسرتری در محلره ،و رعیت

شرایط آب و هوایی ،انرواع گونرههرای گیراهی و و رعیت

موجود پوشش سبز محله و هاچنیو و عیت فعلی لکههرا،

خاک آن منطقره ،در ایرو روش داد شرود .برا ایرو روش،

داتنها و ماتری های محله هستند .هاه ایو اطالعرات در

تالش برر دسرتیابی بره چرارچوبی بررای اولویرت بنردی و

قال

نقشههای تهیه شد در نرمافرزار  GISهسرتند ،کره در

انتخاب صحیح زیرساخت های سبز ماثر بر محرالت شرد

ادامه ناایش داد شد اند .نقشه تحلیلی مورد نیاز نیز شام ،

است .ایو نخستیو روشی است که در آن ،تارکز اصلی برر

نقشه اولویت بندی برای مداخلره در زیرسراخت هرای سربز

هندسه خیابان ،مکان قرارگیری زیرساخت های سبز و نروع

محله یوسف آباد بر حس

میزان تراب آوری اقلیاری اسرت

گونه های گیاهی انتخابی برای دستیابی به ارتباطی بیو نحو

(.)Norton et al, 2015

میشود ( .)Norton et al., 2015بر حس

موقعیت جغرافیایی ،رروری اسرت تغییراتری متناسر

773

متر ،نسبت عررض بره

 445

دورة 54



شمارة 3



پاییز 8331

جدول  .2ابزار قابل استفاده در مستندسازی زیرساختهای سبز موجود در محله برای انتخاب و ارتقاء زیرساختهای سبز جدید و تقلیل
تأثیرات اقلیمی)) Bartesaghi-Koc et al, 2019

زیرساختهای خاکستری شهری

زیرساختهای سبز شهری

جهت خیابانها

فلاهای سبز قابل آبیاری یا غیر قابل آبیاری
موقعیت درختان موجود در ماله

ارتفاع ساختمانها()H

نقشهبرداری از ونههای موجود درختی در ماله

عرض خیابان()W

نقشهبرداری از وضعیت سالمت درختان موجود در مال

نسبت ارتفاع به عرض خیابان()H:W

بامهای سبز(در صورت وجود)
دیوارهای سبز(در صورت وجود)

استراتژیهای سهگانه سازگاری با

چارچوب مداخله در زیرساختهای

تغییرات اقلیمی و ارتقاء تابآوری

سبز در مقیاس محله برای ارتقاء

اقلیمی با استفاده از زیرساختهای

تابآوری به تغییرات

سبز شهری
(مقیاس:شهر)
«استراتژیهای سهگانه
استخراج شده از بخش
مبانی نظری»

 -1حفظ و تقویت پوشش یاهی موجود،

اقلیمی(مقیاس:محله)

-2استفاده از یاهان مقاوم به تغییرات

-1شناسایی و تالیل زیرساختهای سبز موجود در ماله با
تأکید بر پتانسیلهای تابآوری اقلیمی در آنها( ،حفظ و

اقلیمی،

تقویت زیرساختهای سبز موجود).

-3استفاده از علم «اکولوژی سرزمین» در

-2اولویتبندی حوزه مداخله در زیرساختهای سبز موجود در

مکانیابی مناسب پوشش سبز در پروژهها

ماله و معرفی زیرساختهای سبز جدید با پتانسیلهای

-1اولویتبندی مالهها و انتخاب مالهای با اولویت بیشتر برای مداخله.
-2شناسایی و دستهبندی زیرساختهای سبز و خاکستری موجود در ماله.
-3استفاده و تقویت زیرساختهای سبز موجود برای ساز اری با تغییرات
اقلیمی و افزایش تابآوری اقلیمی.
 --4بندی و اولویتدهی خیابانهای اصلی و فرعی و زیرساختهای سبز
موجود در یک ماله بر اساس تقویت زیرساختهای سبز موجود و جدید.
-5انتخاب زیرساختهای سبز جدید و مناسب با توجه به وضع موجود ماله و
پتانسیلهای اقلیمی آنها.
-6مکانیابی صایح زیرساختهای سبز قابل تقویت و جدید با استفاده از
تئوریهای لکه ،کریدور و ماتریس. (Norton et al.,2015)،

ساز اری با شرایط اقلیمی و مناسب برای ماله مورد نظر.
-3مکانیابی صایح زیرساختهای سبز قابل تقویت و جدید

«چارچوب و الگوی مداخله در زیرساختهای سبز
و روش سهگانه پژوهش برای استفاده از
زیرساختهای سبز شهری بهمنظور ارتقاء
تابآوری اقلیمی »

«مراحل مداخله در زیرساختهای سبز شهری برای دستیابی به تابآوری
اقلیمی»
شکل  .8چارچوب و الگوی مداخله در زیرساختهای سبز در مقیاس محله برای ارتقاء تابآوری به تغییرات اقلیمی در مقیاس محله در
روش . (Shirgir et al, 2019), CRGIIM

 .4موردپژوهی

معضالت عارد ای اسرت .مطالر

با بررسیهای انجام شد بر شهر تهران ،به نظر میرسد ایو

تغییرات اقلیای و میزان آسی پریری شرهر تهرران بره ایرو

شهر برر اثرر تغییررات اقلیاری و پدیرد شهرنشرینی دارای

تغییرات ن ارش شد که از مهاتریو معضالت ناشی از ایو

بسریاری در ارتبراط برا
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تغییرات در تهران می توان بره پدیردة خشرکسرالی ،سری ،

یوسف آباد محدود میشود (شک  .)2خیابران هرای اصرلی

تغییر دما ،آلودگی آب ،آلودگی هوا و طوفان و گرد و غبرار

ایررو محلرره عبررارتانررد از خیابرران سررید جاررالالرردیو

اشار کرد .(Sheikhi et al, 2016)،ناونره مروردی انتخراب

اسدآبادی (خیابان یوسف آبراد) ،خیابران مسرتوفی ( خیابران

شد در اینجا ،محلره یوسرف آبراد تهرران اسرت .از دتیر

عبدالاجید اکبری)  ،خیابان شهید جهان آرا ،خیابران مهررام

انتخاب محله یوسف آباد بررای انجرام تحقیرق مرورد نظرر،

(مدبر) ،خیابان بیستون و خیابان چه ستون ،خیابران فتحری

داشتو ویهگیهای یک محله شهری بهطور کامر از لحرا

شقاقی،خیابان کاج شاالی و خیابان ابرو سرینا.خیابران سرید

جاعیت ،و عیت خیابان ها و خیابرانبنردی ،داشرتو انرواع

جاال الدیو اسدآبادی هستند با بررسیهای انجرام شرد در

پوششهای سبز و در ک زیرسراختهرای سربز شرهری از

ایو محلره ،خیابران هرای اصرلی اکثررا ،شراالی-جنروبی و

جاله پارک محله ،بوستان ،لچکیهای گونراگون در امترداد

خیابانهای فرعی شرقی-غربی مریباشرند کره ایرو امرر در

خیابان های اصلی و میدان ها و هاچنیو رشد خانه سرازی و

میزان دریافت نور و گرما در طول روز تأثیر بسزایی خواهد

بخش زیرادی

داشت .خیابان سید جاال الدیو اسدآبادی به عنوان مهمتریو

از پوشش سبز و کارآ اسرت(،میرزایری و هاکراران.)1323،

خیابران اصرلی شراالی –جنرروبی و خیابران فتحری شررقاقی

محلرره یوسررفآبرراد تهررران یک ری از محلررههررای قرردیای و

به عنوان مهم تریو خیابان فرعی شرقی -غربی در نظر گرفته

اسرت.

شد اند .ایو خیابان های اصلی و فرعی ،تقریبا بر هم عارود

هررماکنررون ای رو محلرره از غرررب برره بزرگرررا کردسررتان و

بود و ساختاری شبکه ای را تشکی داد اند .ذکر ایو نکتره

محلررره امیرآبررراد ،از شررررق بررره خیابررران ولرری عصرررر و

روری است که کلیه نقشره هرای تهیره شرد  ،در مقیراس

محلرره عبرراسآبرراد ،از شرراال برره بزرگرررا شررهید هاررت و

 1/2000میباشند .در دنباله چهارچوب چند مرحلهای ذکرر

محله ونک و از جنوب به خیابان دکترر فراطای و دوراهری

شد در بات ،برای محله یوسفآباد توصیف شد است.

خیابان کشی در مهروموم های اخیر و تخری

معروف تهران و در منطقره  1شرهرداری واقر شرد

شکل  .9عکس هوایی منطقه یوسفآباد در شهر تهران (کتاب اول)1392،

777
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.5یافتهها (انطباق روش پژوهش و تحلیل داداها در

بررسی و تحلی  ،شام موقعیرت درختران موجرود و نروع

محله یوسفآباد تهران)

گونههای درختی و سبز موجرود اسرت .و رعیت سرالمت

.1شناسایی و تحلیل زیرساخت های سبز موجود در محله

گونههای گیاهی موجود نیز در گام بعدی بررسی شدند.

یوسف آباد تهران با تأکید برر پتانسریل هرای تراب آوری

*استفاد از زیرساخت های سبز موجود در یوسف آبراد

اقلیمی در آن ها( ،حفظ و تقویت زیرسراختهرای سربز

برای سازگاری برا تغییررات اقلیاری و افرزایش تراب آوری

موجود)(بر اساس شکل .)8

اقلیای :در ایو مرحله برای دستیابی به روشی برای ارزیابی

*اولویت بندی محله ها و انتخاب محلره ای برا اولویرت

و تحلی و

فعلی و دستیابی به روشری بررای مداخلره و

بیشتر برای مداخله در زیرساخت های سبز :بره دلیر اینکره

تقویررت و رر موجررود زیرسرراختهررای سرربز در محلرره

مقیاس تعییو شد برای انجرام ایرو تحقیرق مقیراس محلره

یوسف آباد ،نقشهای تهیه شد ،که در آن عالو برر موقعیرت

است و با توجه به اینکه انجام ایو مرحله از روش مررکور،

قرارگیری گونره هرای گیراهی در محلره مررکور ،و رعیت

انجام مطالعه در مقیاس شهر را طل

میکند ،هاچنریو بره

سالمت آن ها نیز بررسی شد .و عیت سرالمت ،از عوامر

دلی کابودهرا و محردودیت هرای موجرود در تهیره نقشره

مهم در مستندسازی و عیت زیرساختهای سربز موجرود،

حرارتی شهر تهران ،ایو مرحله از تحقیق به انتخاب محلره

برای انتخاب گونه های گیاهی مناس

در بخشهای بعردی

یوسف آباد تهران به دتی ذکرر شرد در بخرشهرای قبر

و مداخله در و عیت فعلی آنها اسرت .در بخرش تحلیر

خالصه می شود .برای ایو مرحله از تحقیق ،نقشه حرارتری

گونههای گیاهی ناسالم ،حرف و گونههای گیراهی سرالم و

محله یوسفآباد برهمنظرور اولویرتبنردی محلره از لحرا

مناس

و رررعیت ترررابآوری اقلیاررری برررر اسررراس و رررعیت

شدند.

با شرایط اقلیای شهر تهران برای ایو محله پیشنهاد

زیرساختهای سبز شهری ،تهیه شد و ارائره مریشرود .در

 -نقشه موقعیت و و عیت سالمت گونرههرای گیراهی

ایو نقشه هاانطور که نارایش داد شرد اسرت ،و رعیت

تهیه شد کره نروع گونره هرای گیراهی موجرود بره هاررا

حرارتی محله یوسفآباد در  7طبقه اصلی از دمای حرداق

ویهگیهای خاص آنها از جالره نیراز آبری ،میرزان مقراوم

 32درجه سانتیگراد تا دمای تقریبی  41درجه سرانتیگرراد

بودن به شرایط اقلیای ،میزان سایه اندازی ،تعداد و غیر نیز

ارائه شد است .بدیهی است مناطقی با دمای باتتر ،مناطقی

در جدول  3آمد اند.

هستند که به دلی کابود یرا نبرود فضراهای سربز و جهرت

 .2اولویت بندی حوزه مداخله در زیرسراختهرای سربز

جغرافیایی و مصالح اسرتفاد شرد  ،نرور بیشرتری دریافرت

موجررود در محلرره یوسررفآبرراد تهررران و معرفرری

کرد و دمای بیشتری دارند.

زیرساختهای سبز جدید با پتانسیلهرای سرازااری برا

*شناسررایی و دسررتهبنرردی زیرسرراختهررای سرربز و

شرایط اقلیمی و مناسب برای محله مورد نظر.

خاکستری موجود در محله یوسف آبراد برا در نظرر گررفتو

*سلسررلهبنرردی و اولویررتدهرری خیابررانهررا در محلرره

پتانسرری هررای اقلیا ری :برررای انجررام ای رو مرحلرره از روش

یوسفآباد بر اساس تقویت زیرساختهای سربز موجرود و

پررهوهش ،نقشرره پایرره از و رر موجررود شررام نقشرره

جدید :در ایو مرحله ،جهت خیابان ها ،ارتفاع ساختاانهرا،

زیرساخت های خاکستری ( میدان ها ،خیابان هرای اصرلی و

عرض خیابانها و نسربت ارتفراع بره عررض انرداز گیرری

فرعی) و و عیت زیرساختهای سربز موجرود ( درختران،

شدند .هاانطور که در بخشهرای قبر ذکرر شرد ،نسربت

لکررههررای سرربز برراغی ،پررارکهررا و غی رر ) تهی ره شررد .از

ارتفاع به عرض خیابانها ،روش مناسبی برای تحلی میرزان

فاکتورهای مهم در ارتباط برا زیرسراختهرای سربز ،بررای

نور و انرژی حرارتی دریافتی خیابان ها است .ایرو نسربت،

تبیین الگوی مداخله در زیرساختهای سبز شهری با هدف ایجاد ...
المیراشیرگیر و همکاران

 445

بیانکنند میزان سایه اندازی ساختاان ها بر خیابان است .هر

ساعاتی محدود ایو نور را دریافت میکننرد .بررای بررسری

چه ایو نسبت کاتر باشد ،نشاندهندة آن است کره خیابران

ایو و عیت چند نقشه تهیه شد که شرام  :نقشره عررض

در طول روز دمای بیشتری دریافت میکند ،در حالیکه هرر

خیابان ها به متر ،نقشه متوسط ارتفراع سراختاان هرا ،نقشره

چه ایو نسبت بیشتر باشد نشان میدهد کره سرایه بیشرتری

تعداد طبقات ساختاانها و در نهایت نقشه محاسربه میرزان

توسط ساختاان ها بر خیابان میافتد .درعریوحرال اگرر ایرو

نسبت ارتفاع به عرض ساختاان هرا ) )H:Wاسرت .تارامی

نسبت پاییو باشد ،خیابان های شرقی-غربری ،در طرول روز

نقشه های مربوط به مراح ذکر شد تا بدیو جرا در شرک

تعرداد سراعات بیشررتری ،نرور مسررتقیم خورشرید دریافررت

 ،10ارائه شد اند.

می کنند ،در حالیکه خیابان هرای شراالی-جنروبی ،تنهرا در

یادداشتها
1. Ecosystem Services
2. Payment for Ecosystem Services
3. Willingness to Accept
4. independent and identical distributed
5. conditional logit

منابع
پرهیزکاری ،ا ،.مظفری،م.م ،.شوکت فردایی ،و م .محارودی ،ا . 1324 .ارزیرابی کرم آبیراری تروام برا کراهش آب در دسرترس
زاهکاری برای حفاظت مناب آب در دشت قزویو .نشریه حفاظت مناب آب و خاک.90-15 :)1(7 ،

شکل  .11نقشههای پایه
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با توجره

است .از ایو رو بررسری و رعیت زیرسراخت هرای سربز،

موجود محله یوسف آباد و پتانسی های اقلیای ایو

گونه های درختی و پوششی ،بوستان ها و پارک هرا و غیرر ،

از رویهم اندازی تیههای ذکر شرد در

در امتداد ایو خیابران و ارائره پیشرنهادهرا و اصرولی بررای

نرررمافررزار  ،Arc mapو انجررام امتیررازدهی ،خیابرران سررید

تقویت و حفر و بهبرود و رعیت ایرو عناصرر ،رروری

جاال الدیو اسردآبادی بره عنروان نخسرتیو حروز مداخلره

است .بررسی و عیت زیرساختهای سبز و تحلیر آنهرا

ناایش داد شد است(،شرک  ،11در ایرو نقشره اولویرت

قبال ذکر شد .در ایو مرحله ،تحلی و تفسیر کای و کیفری،

اصلی برای مداخله با شاار یک ناایش داد شد اسرت و

اطالعات جا آوری شد انجام شد.

به و

زیرساختها :پ

کاتریو میزان اولویت با شاار  2در بخش راهناای نقشره

*معرفی گونه های گیاهی پیشنهادی مقاوم بره تغییررات

ناایش داد شد است) .ایو خیابان دارای عررض براتتری

اقلیای و با پتانسی تاب آوری در برابر کم آبی ،آلودگی هروا

نسبت به خیابان های دی ر ایو محله اسرت و درعریو حرال

و دمای زیاد در محله یوسف آباد شهر تهران :پ

از بررسی

ارتفاع ساختاان ها تنها در بعضی نقاط در آن بلنرد اسرت و

و عیت پوشش گیاهی در محله یوسف آباد تهران جردولی

در بیشتر نقاط دارای ارتفاع متوسطی هسرتند ،در نتیجره برا

تهیه شد که در آن گونه های گیا مناسر

برا پتانسری هرای

بررسی نسبت ارتفاع به عرض ،ایو خیابان بیشرتریو میرزان

باتی تاب آوری به تغییرات اقلیای ،پیشرنهاد شرد (جردول

نور را در طول ساعات روز دریافت میکند ،که هارانطرور

.)4

که در نقشه حرارتی نیز مشاهد شد ،دارای حرارت براتیی

شکل  .11نقشه اولویتبندی حوزه مداخله در زیرساختهای سبز موجود در محله یوسفآباد تهران
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جدول  .3تحلیل وضعیت پوشش گیاهی موجود در محله یوسفآباد تهران بر اساس میزان تابآوری اقلیمی)* (.Shirgir et al.2019
محل قرارگیری در
میزان مقاومت به

میزان

محله

تعدادگونه

آلودگی

سایهاندازی

هوا(مقاوم/نامقاوم)

(کم/زیاد)

(در خیابانهای اصلی یا
فرعی/شمالی-جنوبی یا
شرقی-غربی)

(غالب یا در
تعداد مادود)

چنار

Platanus Spp.
(Platanus
)orientalis

ناسالم

زیاد

مقاوم

کم

اصلی/شمالی-جنوبی

غالب

توت سفید

Morus Spp.
)(Morus alba

سالم(نامناسب
برای پیاده راه)

زیاد

نامقاوم

زیاد

اصلی/شمالی-جنوبی

غالب

Ailantus
altissima
Cercis
siliquastrum
Robinia
pseudacacia
Ulmus
carpinifolia
Pinus eldarica
Cupressus
sempervirens

سالم

کم

مقاوم

کم

اصلی/شمالی-جنوبی

مادود

سالم

کم

مقاوم

کم

اصلی/شمالی-جنوبی

مادود

سالم

کم

مقاوم

زیاد

فرعی/شرقی-غربی

مادود

نامقاوم

زیاد

فرعی/شرقی-غربی

مادود

ناسالم

کم

مقاوم

زیاد

اصلی/شمالی-جنوبی

مادود

سالم

کم

مقاوم

کم

اصلی/شمالی-جنوبی

مادود

Fraxinus exelsior

سالم

کم

نامقاوم

زیاد

اصلی/شمالی-جنوبی

مادود

انجیر

Ficus carica

تبریزی

Poplus deltoides

سالم
سالم

زیاد
زیاد

نامقاوم
نامقاوم

کم
زیاد

اصلی/شمالی-جنوبی
اصلی/شمالی-جنوبی

مادود
بسیار مادود

وضعیت

نام گونه به

نام علمی

فارسی

(سالم/ناسالم)

عرعر
ارغوان
اقاقیا
نارون
کاج تهران
سرو درختی
زبان
گنجشگ

سالمتی

نیاز آبی
(کم/زیاد)

ناسالم

*اطالعات ارائه شده در ارتباط با ویژ ی های اکولوژیک یاهان مانند نیاز آبی ،میزان مقاومت به آلود ی هوا و غیره از کتاب جنگلها،درختان و درختچههای ایران نوشته
حبیباهلل ثابتی در سال  ،1331استخراج شده است.

جدول  .4گونههای گیاهی پیشنهادی برای محله یوسفآباد تهران با تکیه بر افزایش تابآوری اقلیمی)*(. Shirgir et al.2019

نام ونه به
فارسی
عرعر
ابریشم
داغداغان
اقاقیا
زبان
نجشک
برگ نو
زربین
کاج کاشفی
سنجد
لیلکی

نام علمی

مقاوم به
خشکسالی

Ailanthus
allissima
Albizzia julibrissin
Celis avstruliss
Robinia
pseudoacacia

مقاوم به
آلود ی هوا
⋆

شرقی-غربی(فرعی)

⋆

شرقی-غربی(فرعی)

⋆

شرقی-غربی(فرعی)

⋆

Fraxinus excelsior

⋆

Ligustrum vulgare
Cupressus
sempervirens
Pinus longifolia
Roxb
Eleagnus
angustifolia
Gleditsa
triacanthos

⋆

مقاوم به دمای باال
و سایهانداز

مناسب قرار یری در
شمالی-جنوبی یا شرقی-
غربی(اصلی-فرعی)

⋆

شمالی-جنوبی(اصلی)

⋆

شمالی-جنوبی(اصلی)
شمالی-جنوبی(اصلی)

⋆

⋆

شمالی-جنوبی(اصلی)

⋆

شمالی-جنوبی(اصلی)

⋆

شرقی-غربی(فرعی)
⋆

⋆

772

شمالی-جنوبی(اصلی)/شرقی-
غربی(فرعی)
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ادامة جدول  .4گونههای گیاهی پیشنهادی برای محله یوسفآباد تهران با تکیه بر افزایش تابآوری اقلیمی)*(. Shirgir et al.2019

نام ونه به
فارسی

نام علمی

مقاوم به
خشکسالی

بلوط

Quercus rubra

⋆

غان

Betula verrucosa

⋆

بید

Salix alba

⋆

زیتون تلخ

Melia azedarach

مقاوم به
آلود ی هوا

مقاوم به دمای باال
و سایهانداز
⋆

⋆

مناسب قرار یری در
شمالی-جنوبی یا شرقی-
غربی(اصلی-فرعی)
شمالی-جنوبی(اصلی)/شرقی-
غربی(فرعی)
شمالی-جنوبی(اصلی)/شرقی-
غربی(فرعی)
شمالی-جنوبی(اصلی)/شرقی-
غربی(فرعی)

⋆

شرقی-غربی(فرعی)

پیراکانتا

Pyracantha Sp.

⋆

⋆

شمالی-جنوبی(اصلی)/شرقی-
غربی(فرعی)

زالزالک
شن

Crataegus Sp.

⋆

⋆

شرقی-غربی(فرعی)

Lonicera Sp.
⋆
* اطالعات ارائه شده در ارتباط با ویژ یهای اکولوژیک یاهان مانند نیاز آبی ،میزان مقاومت به آلود ی هوا و غیره از کتاب
جنگلها،درختان و درختچههای ایران نوشته حبیباهلل ثابتی در سال  ،1331استخراج شده است.

شرقی-غربی(فرعی)

-3مکانیابی صحیح زیرساخت های سبز قابل تقویت
و جدید با استفاده از  -کریدور و ماتریس(.مکرانیرابی
صحیح زیرساخت های سبز پیشنهادی :در ایرو پرهوهش،
بر پایه اصول اکولوژی منظر ،میتوان و عیت کلی ماتری

تصاویر هوایی تحلی هایی انجام شرد کره در اینجرا ارائره
شد است .و عیت فعلی لکه ها ،داتن ها و ماتری
محله یوسف آباد شهر تهران در عک
آمد است .بر حس

سبز در

هوایی سرات چر

آنچه در بخش مبانی نظری ارائه شد،

و عیت انسرجام و یکپرارچ ی و

هرچه داتن ها پیوسته تر و در تعداد بیشتر باشرند ،هرر چره

پیوسته بودن لکه ها و داتن های سبز ،ترأثیر ایرو انسرجام و

لکههای وسی تر و در ارتبراط بیشرتر برا یکردی ر باشرند و

یکپارچ ی برر تراب آوری اقلیاری محلره ،مرورد تحلیر و

هرچه پیوست ی ماتری

در ایرو محلره بیشرتر باشرد ،ایرو

سنجش قرار داد و ال ویی برای بهبود و عیت ایو ماتری

محله تاب آوری اقلیای بیشتری خواهد داشت .بر پایه ایرو

سبز موجود را بر حس

در راستای ارتقا تابآوری اقلیای ،ارائه شد.
یکی از یافته های مهم ایو پهوهش ،دستیابی به الگویی
برای مکانیابی صحیح زیرساخت های سبز قابل تقویرت
و پیشنهادی با اسرتفاده از تئروریهرای علر اکولرو ی
سرزمین (لکه ،داالن ،ماتریس) است( ،کره ایرو دسرتاورد
حاص از مرحله ششم از مراحر  1گانره مطررح شرد در
شک  9است) .ایو نکتره ،روی محلره یوسرفآبراد تهرران
منطبررق شررد :در ارتبرراط بررا و ررعیت قرارگیرری ،لکررههررا،
داتنهای سبز و ماتری ها نیز در محله یوسرفآبراد ،روی

اصول ،در سات راست لکه ،داتن ها و ماتری

کلی بررای

محلرره یوسررفآبرراد پیشررنهاد شررد .از تلفیرق ایرو مرراتری
پیشنهادی با پیشنهاد گونه های گیاهی با پتانسی های اقلیای
مناس

برای یک محله ،میتوان موقعیت های جدیدی برای

و عیت زیرساخت های سبز شهری در یک محله به هاررا
گونررههررای تررابآور ،پیشررنهاد کرررد .ای رو روش هاچن ریو
میتواند برای موقعیتیابی لکه های سبز و گونه های گیاهی
در پروژ های جدید شرهری ،اسرتفاد شرود .برا توجره بره
یافته های بخش مبانی نظری و استراتهیهای سرازگاری برا
تغییرات اقلیای از طریق زیرساخت های سبز ارائه شرد در

تبیین الگوی مداخله در زیرساختهای سبز شهری با هدف ایجاد ...
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بخش پایانی ایو مبحث ،چارچوب ارائه شد برای مداخلره

کابود آب ،دست یافت .میتوان اظهار کررد کره برا داشرتو

در زیرساختهای سبز شهری ،کامال در انطباق و هااهن ی

محلهای تابآور به شرایط اقلیای ،داشتو شهری تابآوری

با ایو استراتهیهاست و از تلفیق ایو دسته از استراتهیهرا

به ایو شرایط نیز تضرایو مریشرود .در تصراویر هروایی و

در مقیاس شهر و چارچوب مداخله پیشرنهادی در مقیراس

تفسیر و عیت لکهها ،داتنها و ماتری های سربز موجرود

محله ،میتوان به اصولی برای ارتقا ترابآوری اقلیاری برا

و ال وی پیشنهادی برای موقعیتیابی گیاهان پیشنهادی برر

استفاد از زیرساخت هرای سربز شرهری در مقیراس محلره

اساس تئوریهای اکولوژی منظر ،در شک  12آمد است.

بهمنظور تقلی خشکسالی ،افزایش دمرا و آلرودگی هروا و

وضعیت فعلی لکهها ،داالنها و ماتریس سبز
در ماله یوسفآباد شهر تهران در عکس
هوایی سمت چپ آمده است .بر حسب آنچه
در بخش مبانی نظری ارائه شد ،هرچه
داالنها پیوستهتر و در تعداد بیشتر باشند ،
و هر چه لکههای وسیعتر و در ارتباط بیشتر
با یکد یر باشند و هرچه پیوستگی ماتریس
در این ماله بیشتر باشد ،این ماله
تابآوری اقلیمی بیشتری خواهد داشت.
براساس این اصول ذکر شده در سمت
راست لکه ،داالنها و ماتریس کلی برای
ماله یوسفآباد پیشنهاد شد.

وضع موجود

الگوی پیشنهادی

شکل  .12الگوی پیشنهادی(وضعیت لکهها،داالنها و ماتریس سبز فعلی و پیشنهادی) بر اساس علم اکولوژی منظر.

 .6بحث

سبز و نوع گونره هرای گیراهی انتخرابی بررای دسرتیابی بره

در بخش متدولوژی پهوهش ،تعریف و تبییو ال ویی بررای

ارتبرراطی ب ریو نحررو قرارگی رری فضررایی،کایت و کیفی رت

بررسی و عیت زیرساخت های سبز موجود در یرک محلره

پوشش سبز و ارتقا تاب آوری اقلیای در مقیراس محلره و

و اولویت بندی حوز های مختلف ایو محله بررای مداخلره

خیابان است .ایو روش در بخرش متردولوژی پرهوهش برا

در و عیت موجود ایو زیرساختها،در قال

روشی با نرام

جزئیات آورد شد.

 CRGIIMیا روش ایجاد تاب آوری اقلیای از طریق تقویت

با کاوش در ایو ال و پاسخی معتبر برای سرااتت ایرو

و افزایش زیرساخت هرای سربز شرهری ،برا هردف ارتقرا

پهوهش ارائه و آشکار شد فاکتورهاییکه بیشرتریو ترأثیر را

تابآوری اقلیای اسرت .در ایرو ال روی مفهرومی ،تارکرز

در افزایش تابآوری اقلیاری در محلرههرای تهرران دارنرد

اصلی بر هندسه خیابان ،مکان قرارگیرری زیرسراخت هرای

شام  « :نوع گونه هرای گیراهی و نحرو قرارگیرری آن هرا،
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مساحت تحت پوشش زیرساختهرای سربز ،دمرای سرطح

گونه ها ،و عیت سالمت گونه های گیراهی و مقایسره ایرو

زمیو در مناطق سربز و خاکسرتری ،خیابران هرای اصرلی و

فاکتورها در دو دور زمانی می توانرد روش مناسربی بررای

فرعی یک محله و جهت جغرافیایی آن هرا (اصرلی-فرعری

سنجیدن پتانسی تاب آوری اقلیای در زیرساخت های سربز

بودن و شاالی -جنوبی بودن در ارتباط با محله یوسفآبراد

یک محله باشد .در اص برای نخستیو بار در ایو پرهوهش

تهران ،بدیهی است ایرو ویهگریهرا در مرورد محلرهای یرا

روشی بهمنظور ارزیابی و عیت زیرساختهای سبز بر پایه

ناحیه ای دی ر قاب تغییرر هسرتند) ،و موقعیرت قرارگیرری

تررابآوری اقلیا ری و چ ررون ی دخ ر و تصرررف در ای رو

لکه ها و داتن هرای سربز در محلره مرورد نظرر نسربت بره

زیرساختها برای افزایش تابآوری اقلیای به دست آمرد

یکدی ر است .از آنجا که تاکنون در مطالعرات انجرام شرد

است .با دستیابی به ایو فاکتورهای مراثر ،پاسرخ وا رح و

هیچ اشار ای به روشی برای ارزیابی (کیفی یا کای) میرزان

روشنی به ایو ساال« :کدام ویهگی های زیرساخت های سبز

زیرساخت های سبز نشد است،

(کای یا کیفی) می توانند در رسیدن بره تراب آوری اقلیاری

ایو کایتها را مریتروان برهعنروان فاکتورهرای مرثرر در

ماثر باشند؟» ،ارائه مری شرود (نارودار .)2در ایرو نارودار،

ارزیابی میزان تاب آوری اقلیمی در محلره هرا معرفری و

فاکتورهایی کیفی ناایش داد شد اند کره بررای ارزیرابی و

اندازهایری کرد.

تحلی و عیت تاب آوری اقلیای در مقیاس محله برر پایره

تاب آوری اقلیای برحس

در ارتباط با زیرساختهای سربز برهطرور خراص نیرز،

زیرساخت های سبز ،خاکستری و و عیت لکه ها و داتن ها

میتوان گفت تحلی و عیت گونههای گیراهی موجرود در

و ماتری های سبز در ایو مقیاس اسرت .ایرو فاکتورهرای

نروع گونرههرای گیراهی ،موقعیرت

از بررسی و انداز گیرری ،مریتواننرد طبقرهبنردی

یک منطقره برر حسر

قرارگیری ،مساحت تحرت پوشرش و میرزان و تعرداد ایرو

مهم پ

شوند ،که ایو مبحث برای مطالعات آتی ،پیشنهاد میشود.

زیرساختهای سبز

زیرساختهای خاکستری

فاکتورها مؤثر در

-1تعداد-2 ،نوع گونه گیاهی

-1جهت خیابانهای اصلی و

سنجش و ارزیابی

-3موقعیت قرارگیری-4 ،

فرعی(،شمالی-جنوبی،شرقی

مساحت تحت پوشش-5 ،

–غربی) -2،مساحت تحت

میزان تابآوری

اقلیمی در مقیاس
محله بر حسب
زیرساختهای
سبز

وضعیت سالمت.
،
-1هر چه بیشتر تابآورتر-2هرچه
بیشتر تابآوری باالتر -3ونههای
مقاوم به شرایط آب و هوایی،
تابآوری باالتر-4بدون انقطاع،
تابآورتر-5هر چه بیشتر،تابآوری
باالتر.

پوشش،

-3نسبت

ساختمانها

به

ارتفاع

عرض

خیابانها.
-1جهت شمالی-جنوبی ،تابآوری
کمتر -2هر چه بیشتر ،تابآوری
کمتر -3هر چه بیشتر ،تابآوری
بیشتر.

وضعیت لکهها ،داالنها و
ماتریس
-1تعداد لکهها و داالنها-2 ،
اندازه لکهها و داالنها-3 ،
پیوستگی لکهها و داالنها-4 ،
پیوستگی و انسجام ماتریس.
-1تعداد بیشتر،تابآورتر-2،هر چه
بیشتر ،تابآورتر-3 ،هر چه بیشتر،
تابآورتر -4هر چه باالتر ،تابآوری
بیشتر.

نمودار .9فاکتورها مؤثر در سنجش و ارزیابی میزان تابآوری اقلیمی در مقیاس محله بر حسب زیرساختهای سبز
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دی ر یافته های ایو تحقیق به صرورت مروردی بره ایرو

 )al.,2015اما تاکنون اصول دقیقی برای استفاد صرحیح از

شرح هستند :تبییو روشی برای افزایش تراب آوری اقلیاری

ایو زیرساخت ها در شهرها ارائه نشد اسرت .در اینجرا برا

در مقیاس محله با استفاد گونه های گیاهی مقاوم به شرایط

انجام ایو تحقیق روی محلهای از شرهر تهرران ،چرارچوبی

اقلیای و تاب آوری ،معرفی گونه های گیاهی برای نخسرتیو

برای مستندسازی و بررسی کیفیت و کایت زیرساختهای

بار بر اساس میزان تاب آوری آن ها به تغییرات اقلیای ،ارائه

سبز شهری در راستای ارتقا کیفیت آنهرا و سرازگاری برا

روشی برای بررسی و عیت موجود زیرساختهای سربز و

تغییرررات اقلیارری برره دسررت آمررد .هاچنرریو ترراکنون

تحلی آنها براساس ویهگری ترابآوری اقلیاری در آنهرا،

اسررتراتهیهررای دقیقرری برررای اسررتفاد صررحیح از ایررو

ارائه ال ویی در راستای ارتقا تاب آوری اقلیای با مداخلره

زیرساختها در شهرها ارائه نشد اسرت .امیرد اسرت ایرو

در کایت و موقعیت قرارگیری زیرساخت های سبز شرهری

روش قابلیت تعایم به شهرها و محله های آن ها ،بر حسر

در مقیاس محله برای تقلی خشک سالی ،افزایش بری رویره

موقعیت جغرافیایی و تأثیر منفی تغییرر اقلریم خراص خرود

دما و آلودگی هوا و کابود آب در محله هرای شرهر تهرران،

آنها ،را داشته باشد .بدیهی اسرت بررای تعاریم دادن ایرو

تأکید بر اهایت مقیاس محله در ایو روش ،تطبیق اصول و

روش به شهرهای دی ر ،تحقیقات بیشتر مورد نیاز است.

گامهای کلی ایو روش با شرایط کشور ایران و سپ

شرهر

تهران به عنوان کالن شهری مهم در ایران ،مکران یرابی دقیرق

پینوشت

فضاهای سبز در یک محله برا اسرتفاد از تحلیر و رعیت

.1

فضای سبز موجود ،تحلی زیرساخت های سربز شرهری برا

 .2داتن:

دسته بندی آن ها به صورت لکره ،داتن و مراتری

و سرپ

لکهPatch:

 .3ماتری

Corridor
Matrix :

تصایم گیری و برنامه ریزی در تعییو موقعیرت تراب آور ترر

 .4علم اکولوژی

برای آنها در یک محله ،اثبات رابطه بریو زیرسراختهرای

 .7تابآوری اقلیای:

سبز شهری با تاب آوری اکولروژی شرهری از نروع اقلیاری

 .1روش :GRGIIM

به ایو ترتی

که با افزایش سطح و کایرت زیرسراخت هرای

سبز شهری مناسر

برا اقلریم یرک منطقره ،تراب آوری بره

تغییرات اقلیای بیشتر از نوع خشک سرالی و افرزایش دمرا،
افزایش مییابد.

Climate resilience
Climate Resilience through

Green Infrastructure Implementation Method

 .5در تو ریح پارامترهرای بررسری شرد در جرردول 3
می توان گفت-:از دتی اهایرت محر قرارگیرری گیاهران:
دسته بندی خیابان ها به خیابان های فرعری و اصرلی اهایرت
فراوانی دارد زیرا در ایو خیابان هرا میرزان دریافرت انررژی
خورشید و حرارت بسته به جهت جغرافیایی آنها متفراوت

 .7جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به بررسی های انجام شد در ایو تحقیرق ،بره نظرر
می رسد تا به امروز زیرسراخت هرای سربز شرهری و نقرش
آن ها در طراحی و برنامه ریزی شرهری بره درسرتی تردویو
نشد اند .درحالیکه ایو نکته اثبات شد است که استفاد از
زیرساخت های سبز شهری یکی از استراتهی هرای مهرم در
جهت تقلی و سازگاری با تأثیرات اقلیاری در منراطقی برا
آبوهوای مدیترانهای و گررم وخشرک اسرت(

منظرLandscape ecology :

Norton et

است .خیابان های شاالی-جنوبی اصلی ،در صورت نداشتو
پوشش سبز کافی و مناس  ،حرارت زیادی را در طول روز
دریافت میکنند.
میزان سایه اندازی :میزان سرایه ای کره درختران ایجرادمی کنند بست ی بره فررم تراج آن هرا و فشرردگی بافرت آن
دارد .(Pataki et al.2011).ایو گیاهران مریتواننرد در یرک
بازدید میدانی لیست بندی شوند).(Leuzinger et al., 2010
-نیاز آبی :گیاهانی که نیازمنرد آبیراری فرراوان هسرتند
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 که در ناایش میزان سایه اندازی گیاهان ماثر اسرت و،GIS

،ماکررو اسررت در شرررایط خشررکسررالی و حرررارت زیرراد

و ررعیت شرراخ و برررگ گیاهرران و میررزان سررایهانرردازی و

لرا برا،(Gill et al., 2006) برگهای خود را از دست بدهند

عالکرد تصفیه هوا و غیر در آن ها بسیار به میزان سرالمت

 می تروان،بررسی و عیت سالمت گیاهان موجود در منطقه

از لیسررت برررداری از

،نیسرتند

Norton et

 درنتیجرره پرر.آنهررا بسررت ی دارد

گیاهانی را لیست بندی کرد که برای منطقه مناس

( میتوان آنها را حررف کررد،گونههای ناسالم
.)al.2015

.(Coutts and Harris, 2013)
 ایرو و رعیت برا برداشرت:و عیت سالمت گیاهرانمیدانی قاب بررسی است و هاچنیو با استفاد از نقشه های
منابع
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