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مطالعۀ تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریزاقلیم و آسایش دمایی مشهد
زهرا کریمیان ،*1علی تهرانیفر ،2محمد بنایان اول ،3مجید عزیزی 4و فاطمه کاظمی
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 4 ،3 ،2 ،1و  .5دانشجوی سابق دکتری ،استاد ،دانشیار ،استاد و استادیار دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت - 1322/1/11 :تاریخ تصویب)1322/11/33 :

چکیده
ایجاد آسایش دمایی مطلوب در دورههای گرم سال با توجه به جمعیت باال و اقلیم گرم و خشک
بیشتر شهرهای ایران ضروری است .آزمایشی بهمنظور بررسی تأثیر درصد پوشش گیاهی و سطوح
سخت بر تغییرات دما ،رطوبت نسبی و آسایش دمایی شهروندان در سه سایت شهری و ایستگاه
هواشناسی مشهد انجام گرفت .دادههای اقلیمی دریافتی و ثبتشده از ایستگاه هواشناسی و سایتهای
چهارراه دانش ،تقاطع مقدم طبرسی و پارک ملت که از نظر درصد پوشش گیاهی و سطوح سخت
متفاوت بودند ،با یکدیگر مقایسه شدند .شاخصهای آسایش دمایی شهروندان و محدودۀ آنها نیز در
این سایتها در گرمترین دورۀ سال  1323به تفکیک ردههای سنی و جنسیتی مشخص شد .نتایج
آنالیزهای آماری و خروجی مدل ریمن نشان دادند دما و رطوبت نسبی چهارراه دانش و تقاطع مقدم
طبرسی نسبت به ایستگاه هواشناسی و بهویژه پارک ملت بهترتیب بهطور معناداری باالتر و پایینتر
بودند .شاخصهای آسایش دمایی گرمترین دورۀ سال نشان دادند که روزهای این دوره برای
شهروندان بهترتیب در محدودۀ تنش گرمایی اندک ،شدید و بسیار شدید قرار داشتند و بهترتیب پارک
ملت و ایستگاه هواشناسی نسبت به چهارراه دانش و تقاطع مقدم طبرسی از نظر ایجاد آسایش دمایی
برای مردم مناسبتر بودند.
واژههای کلیدی :جزایر گرمایی ،دما ،رطوبت ،شاخصهای آسایش دمایی ،فضای سبز.
مقدمه
یکی از مشکالت شهرهای مدرن و بزرگ دنیا در
3
دهههای اخیر ،وجود پدیدهای به نام جزایر گرمایی
است .جزایر گرمایی پس از پدیدة گرمایش جهانی که از
قرن نوزدهم به بعد آغاز شد ،مهمترین دلیل افزایش دما
در شهرهاست ( .)Karl et al., 1988وجود سطوح
دستساز و تیره (آسفالت ،سنگفرشها و غیره)،
جایگزینی سازههای شهری با درختان و پوششهای سبز
و بهطورکلی ،تغییر در کاربری زمین منجر به تغییر اقلیم
محلی ،بهویژه افزایش فزایندة دمای محیط شده است.
افزایش دما و ایجاد جزایر گرمایی در شهرها در نتیجۀ

* تلفن943-19994331 :

کاهش میزان تبخیر و تعرق از سطوح ،افزایش جذب
پرتوهای خورشیدی و افزایش مصرف سوختهای
فسیلی ناشی از مصارف خانگی و شهری است ( Cheng
.)& Byun, 2008; Bloomer et al., 2009
پژوهشهای مختلف ،اختالف دمایی 2ـ  34درجۀ
سانتیگراد را بین جزایر گرمایی موجود در مناطق
مسکونی و محیطهای پیرامون آن نشان میدهد
( .)Jahangiri, 1997اثرات منفی جزایر گرمایی منجر به
استرسهای حرارتی بهویژه در تابستانها و همچنین
افزایش غلظت آالیندههای محیطی میشود و به دنبال
آن تأثیرات بسیار نامطلوبی بر تأمین آسایش دمایی و
1. Urban Heat Islands
E-mail: zkarimianf@gmail.com
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سالمت شهروندان خواهد داشت (
 .)2009مرگومیر صدها نفر در اروپا در نتیجۀ موج
گرمایی سال  )Fischer et al., 2004( 2991و افزایش 6
برابری مراجعات اورژانس بهدلیل گرمازدگی در سالهای
اخیر در ایران ،از نمونههای بارز اثرات زیانبار افزایش دما
در شهرهاست.
وجود پوششهای گیاهی و فضای سبز بهویژه
درختان در نتیجۀ عمل تبخیر و تعرق و همچنین ایجاد
سایه و جلوگیری از انتشار پرتوهای خورشیدی ،سبب
تغییر در دما ،رطوبت و سرعت باد در محیط میشوند
( Sterling & Matzarakis, 2003; Yilmaz et al.,
 .) 2007; Fahmy et al., 2010پژوهشها نشان میدهد
استفاده از برخی گونههای درختی سبب جذب حدود
49درصد از تشعشع خورشیدی و کاهش میانگین دمای
تابشی و به دنبال آن بهبود آسایش دمایی افراد میشود
( .)Fahmy et al., 2010همچنین یک پارک میتواند
دمای هوای پیرامون خود را تا  2درجۀ سانتیگراد
کاهش دهد ( .)Ca et al., 1998مهمترین اثرات
گزارششدة فضای سبز مربوط به تأثیر آن بر کاهش دما
و افزایش رطوبت نسبی و درنهایت بهبود آسایش دمایی
است ( .)Nowak, 1995; Toy &Yilmaz, 2010بنابراین،
نقش مثبت فضای سبز در کاهش جزایر گرمایی و به
دنبال آن بهبود آسایش دمایی شهروندان در مطالعات
مختلف اثبات شده است .میزان تأثیر فضای سبز بر
کاهش جزایر گرمایی در شهرها به عوامل مختلفی
بستگی دارد .شهرهای مختلف دنیا با توجه به موقعیت
جغرافیایی ،توپوگرافی و اقلیم منطقه ،سطح و نوع
پوشش گیاهی غالب ،ساختار و سازههای شهری ،منطقۀ
شهری مطالعهشده و غیره از نظر میزان تأثیرگذاری در
این زمینه متفاوتاند.
برای بررسی آسایش دمایی میتوان از مدلهای
نرمافزاری مختلف مانند ریمن 3و انوایمت 2استفاده
کرد که توانایی محاسبه و پیشبینی مهمترین
شاخصهای آسایش دمایی نظیر شاخص دمای
فیزیولوژیک یا 1PETو شاخص متوسط نظرسنجی
Jacob & Winer,

1. RayMan
2. Envi-met
3. Physiological Equivalent Temperature

پیشبینیشده یا  5PMVرا دارند .این شاخصها مرتبط
با فیزیولوژی انسان هستند و از معادلۀ بیالن انرژی بدن
مشتق شدهاند و امروزه در مطالعات زیستاقلیم انسانی
جایگاه ویژهای دارند ( Bruse, 2007; Matzarakis,
 .)2001ماتزاراکیس (طراح مدل ریمن) در پژوهشهای
مختلف کاربرد مدل ریمن را در بررسی آسایش دمایی
انسان گزارش کرده است (.)Matzarakis et al., 2006
 )2010( Toy et al.نیز از مدل ریمن بهمنظور تعیین
آسایش دمایی در اماکن تفریحی شهر ارزوروم در ترکیه
استفاده کردند .همچنین این مدل در ایران توسط
 (2008) Zolfaghariدر تبریز و (2010) Esmaili et al.
بهمنظور مطالعات گردشگری در چند شهر ایران استفاده
شده است.
بهرغم گزارش مطالعات علمی فراوان مبنی بر تأثیر
پوششهای گیاهی در کاهش جزایر گرمایی در شهرها،
گزارش مکتوب و قابل استنادی در این زمینه در ایران
ارائه نشده است .در مورد اثر جزایر گرمایی بر نزوالت
جوی و بررسی محدودة مکانی آن ،مطالعاتی توسط
 (2010) Gazanfari et al.و همچنین & Ramezanifar
 (2010) Dokhtmohammadبهترتیب در شهرهای
مشهد و رشت صورت گرفته است .شهر مشهد به عنوان
دومین کالنشهر ایران با جمعیت ثابت  2/9میلیون نفر
و  35میلیون نفر زائر در سال و بهترتیب ثبت میانگین و
بیشترین دما  12و  51درجۀ سانتیگراد در گرمترین
دورة سال ( ;National weather service, 2013
 )Afsharkohan et al., 2011از نقطهنظر بررسی وضعیت
جزایر گرمایی و فضای سبز و نقش آن بر آسایش دمایی
شهروندان و مسافران در جایگاه حساسی قرار گرفته
است .همچنین این مسئله که بیشترین جمعیت زائران
بارگاه امام رضا(ع) در فصل تابستان به این شهر سفر
میکنند اهمیت این نوع مطالعات را در این شهر
دوچندان میکند.
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تأثیرات درصد
پوشش گیاهی و سطوح سخت و نفوذناپذیر گرمایی و
رطوبتی بر ریزاقلیم و همچنین تعیین وضعیت آسایش
دمایی شهر مشهد و سایتهای مطالعهشده در گرمترین
دورة سال است.
4. Predicted Mean Vote
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مواد و روشها
در این مطالعه دادهبرداری از سطح شهر مشهد ،طی
گرمترین دورة سال برابر با  34تیر الی  34مرداد ماه
(براساس دادههای بیستسالۀ ایستگاه هواشناسی مشهد)
در سال  3139انجام شد .فایل دادههای هواشناسی نیز
از ایستگاه هواشناسی مشهد دریافت شد .شهر مشهد با
وسعتی بالغ بر  299کیلومترمربع در  34دقیقه و 43
درجه تا  16دقیقه و  69درجۀ طول جغرافیایی و 51
دقیقه و  14درجه تا  9دقیقه و  17درجۀ عرض
جغرافیایی قرار گرفته است و حدود  379متر از سطح
دریا ارتفاع دارد ( .)Hoseini, 2009جمعیت مشهد
براساس آمار نفوس و مسکن سال  2/9 ،3139میلیون
نفر است .مطابق دادههای بهدستآمده از ایستگاه
هواشناسی مشهد ،میانگین و بیشترین دمای درازمدت
در فصل تابستان بهترتیب  12و  51درجۀ سانتیگراد
است .میانگین بارش ساالنۀ این شهر  253میلیمتر و
حداقل میزان بارندگی آن صفر میلیمتر (در اواسط تیر
تا اواسط مرداد) است .میانگین و حداقل رطوبت نسبی
این شهر نیز در فصل تابستان بهترتیب  16و  2درصد
بوده است (.)National weather service, 2013
در همین راستا سه سایت شهری شامل یک پارک،
یک چهارراه و یک تقاطع در محدودة شهر مشهد
انتخاب و دادهبرداری از آنها  3139انجام شد ،همچنین
از دادههای ایستگاه هواشناسی مشهد بهمنزلۀ سایت
شاهد برای مقایسه با سایتهای دیگر استفاده شد.
بررسی وضعیت دادههای دما و رطوبت نسبی در
سایتهای شهری و ایستگاه هواشناسی

یکی از این سایتهای انتخابشده به این منظور ،پارک
ملت مشهد بود که بزرگترین پارک و یکی از فضاهای
سبز شاخص موجود در این شهر با مساحت  72هکتار
است که با آنالیز عکسهای هوایی مشخص شد حدود
79درصد آن را پوشش گیاهی و کمتر از 39درصد آن را
سطوح سخت و غیرقابل نفوذ دمایی و رطوبتی تشکیل
میدهند .همچنین این پارک روزانه مورد بازدید و
استفادة جمعیت زیادی از شهروندان و مسافران قرار
میگیرد .سایت دیگر ،چهارراه دانش در مجاورت بارگاه
امام رضا(ع) است که در مقیاس مشابه با پارک ملت،
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کمتر از  39درصد آن را پوشش گیاهی و بیش از 79
درصد آن را سطوح سخت و نفوذناپذیر گرمایی و
رطوبتی در بر میگیرد .سایت تقاطع مقدم -طبرسی نیز
در مساحت مشابه با دو سایت دیگر کمتر از  39درصد
پوشش گیاهی و بیش از  69درصد سطوح سخت و
نفوذناپذیر دمایی و رطوبتی دارد .دو سایت اخیر با تراکم
جمعیتی باال ،ترافیک سنگین خودروها و ساختوساز
فشردة شهری مواجهاند و بهواسطۀ پوشش گیاهی اندک
و وجود درصد باالیی از سطوح سخت و نفوذناپذیر
گرمایی و رطوبتی و همچنین تردد سنگین وسایل نقلیه
در تعریف و مفهوم جزایر گرمایی شهری قرار میگیرند
(شکل.)3
در هر سه سایت بهطور همزمان در بازة زمانی 9
صبح الی  39بعدازظهر دستگاههای ثبتکنندة دما و
رطوبت 3در ارتفاع  3/4متری از سطح زمین نصب شدند.
ارتفاع  3/4متر ،بهمنزلۀ میانگین تقریبی ارتفاع
شهروندان است که در محدودة سایتها در شرایط
نشسته یا ایستاده قرار میگیرند و شرایط دمایی و رطوبتی
را بهخوبی حس میکنند .این دستگاهها ،دما و رطوبت
نسبی را در بازه زمانی ذکرشده بهصورت هر  4ثانیه یک بار
ثبت کردند و سپس با انتقال دادهها به کامپیوتر ،میانگین
روزانۀ دما و رطوبت نسبی منطبق با دادهبرداری استاندارد
در ایستگاههای هواشناسی محاسبه شد.
برای بررسی وضعیت دما و رطوبت نسبی
اندازهگیریشده در مقایسه با دادههای ایستگاه
هواشناسی ،فایل دما و رطوبت نسبی سال  3139از این
ایستگاه دریافت و با دادههای دما و رطوبت نسبی
ثبتشده در این سه سایت برای مقایسه آنالیز شدند.
تجزیۀ واریانس با استفاده از الگوریتم  GLMیا مدل
خطی عمومی در نرمافزارهای  SPSSو  Minitabانجام
شد و برای رسم نمودارها از نرمافزار اکسل استفاده شد.
تعیین وضعیت آسایش دمایی شهر مشهد و سایتهای
شهری مطالعهشده در گرمترین دورۀ سال

به این منظور دادههای دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد،
فشار بخار و میزان ابرناکی آسمان که در سال  3139در
ایستگاه هواشناسی مشهد و در سایتهای مطالعهشده
1. Data Logger-Standard ST-171
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ثبت و محاسبه شده بودند استفاده شدند .برای محاسبۀ
مقادیر شاخصهای آسایش دمایی  PETو  PMVاز مدل
نرمافزاری ریمن استفاده شد .این دو شاخص نوعی
تقسیمبندی احساس حرارتی هستند که دامنۀ آنها از

( -1/4سرد) تا ( +1/4گرم) در مورد  PMVو ( 5سرد) تا
( 53داغ) در مورد شاخص  PETمتغیر است .صفر در این
مقیاس بیانگر احساس حرارتی خنثی است (جدول)3
(.)Matzarakis et al., 1999

شکل  .3بهترتیب از سمت راست به چپ :تقاطع مقدم طبرسی ،چهارراه دانش و پارک ملت ()Google earth, 2012
جدول  .3مقادیر آستانۀ شاخصهای  PMVو  PETدر درجات مختلف حساسیت انسان
درجۀ تنش فیزیولوژیک

حساسیت حرارتی

PET

PMV

تنش سرمایی شدید

سرد

5

-1/4

تنش سرمایی متوسط

خنک

9

-2/4

تنش سرمایی اندک

کمی خنک

31

-3/4

بدون تنش سرما
تنش گرمایی اندک
تنش گرمایی متوسط

راحت
کمی گرم
گرم

39
21
23

-9/4
9/4
3/4

تنش گرمایی شدید

خیلی گرم

14

2/4

تنش گرمایی بسیار شدید

داغ

53

1/4

متغیرهای مورد نیاز در این مدل برای محاسبۀ  PETو
 PMVشامل .3 :متغیرهای موقعیتی (طول و عرض
جغرافیایی و ارتفاع شهر از سطح دریا) .2 ،متغیرهای
هواشناسی (دمای هوای خشک ،رطوبت نسبی ،سرعت باد،
فشار بخار هوا و میزان ابرناکی آسمان) .1 ،متغیرهای فردی

(جنس ،سن ،قد و وزن افراد) و در نهایت  .5متغیرهای
مربوط به پوشش و فعالیت افراد است .پوشش برحسب
واحد کلو و فعالیت برحسب وات مشخص میشود
(( )Matzarakis, 2007جدول.)2
برای تعیین وضعیت آسایش دمایی ،از میانگین روزانه
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پارامترهای هواشناسی ذکرشده در باال در ساعتهای 3ـ39
(بازة زمانی که شهروندان و مسافران بیشترین حضور را در
سطح شهر دارند) در این مدل استفاده شد .برای تعیین
مقادیر شاخصهای آسایش دمایی در سه سایت
مطالعهشده از مدل ریمن و بهمنظور مقایسۀ این شاخصها
در سایتهای مختلف ،الگوریتم  GLMیا مدل خطی
عمومی در نرمافزار  Minitabبه کار گرفته شد.
با در نظر گرفتن این مسئله که متغیرهای مربوط به
فیزیولوژی و فعالیت افراد میتوانند بسیار متنوع باشند لذا
براساس توصیۀ طراح این مدل میتوان از موارد میانگین یا
استاندارد در هر جامعه استفاده کرد .برای مثال معموالً قد
 3/74سانتیمتر ،وزن  74کیلوگرم ،سن  14سال و
جنسیت مرد در نظر گرفته میشود .اما در این پژوهش
بهمنظور مطالعۀ محدودة آسایش دمایی در گروههای سنی
غالب در دو جنس زن و مرد با مراجعه به کتاب آمارنامۀ
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شهر مشهد ( )3194مقادیر مربوط به هر گروه سنی و
جنسی مطابق جدول 1به مدل وارد شدند .از آنجایی که
بهجز ردة سنی کودکان ،سایر ردههای سنی مطالعهشده در
این مقاله به قد نهایی و ثابت خود رسیدهاند ،میانگین قدی
آنها براساس گزارش  (2008) Haghdoost et al.در ایران،
برای زنان و مردان بهترتیب  3/69و  3/75متر و متوسط
وزن آنها براساس پژوهشها  (2008) Hadaegh et al.در
ایران ،بهترتیب  69و  74کیلوگرم برای زنان و مردان در
نظر گرفته شد .میانگین قدی و وزنی کودکان نیز برای سن
 33سال که میانگین گروه سنی کودکان (4ـ  37سال) بود
براساس گزارشهای  (2007) Mohammad et al.بهترتیب
برای دختران و پسران 359 ،و  319سانتیمتر و 11
کیلوگرم در هر دو ردة جنسی لحاظ شد .با در نظر گرفتن
فصل تابستان در مورد پوشش از  9/3کلو (جدول )2و در
مورد میزان فعالیت از مقدار  99وات استفاده شد.

جدول  .2آمار جمعیت (سال  )3194و میانگین قد و وزن به تفکیک جنسیت و ردههای سنی در شهر مشهد
ردة سنی

جمعیت زن

جمعیت مرد

زن

566926

مرد

547937

زن

243939

مرد

266945

زن

39921

مرد

391996

( 14-39جوان)
( 44-16میانسال)
 46به باال (سالمند)

جمعیت کل

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

3/69

61

3/75

73

3/69

73

3/75

74

3/69

67

3/75

75

321321
424972
292623

جدول  .1ارزش نارسایی پوشاک مختلف مورد استفادة انسان
ردیف

ارزش نارسایی به کلو

مجموعۀ پوشاک

3

برهنه

2

شلوار کوتاه

9/3

1

لباس زیر نازک پنبهای و آستین کوتاه ،شلوار بلند و نازک ،جوراب پنبه ای

0/53

9

0/3

5

مانند باال+پیراهن آستین کوتاه و یقه باز

4

شلوار سبک ،جلیقه ،پیراهن آستین بلند ،کت

6

مانند باال -پالتو پنبهای

3/4

7

لباس مخصوص مناطق قطبی

1/4

نتایج و بحث
از آنالیز آماری دادههای بهدستآمده از سه سایت شهری
و همچنین فایل دادههای دریافتی از ایستگاه هواشناسی
مشهد نتایج زیر به دست آمد.

1

1

بررسی وضعیت دادههای دما و رطوبت نسبی در
سایتهای شهری و ایستگاه هواشناسی

نتایج آنالیز آماری دادههای دما و رطوبت نسبی ثبتشده در
سایتهای مطالعهشده و دریافتشده از ایستگاه هواشناسی
1. Clo
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مشهد در جدول 5ارائه شده است .آنالیزها نشان دادند بین
دما و رطوبت نسبی ثبتشده در پارک ملت ،چهارراه دانش
و تقاطع مقدم طبرسی و همچنین دادههای دما و رطوبت
نسبی بهدستآمده از ایستگاه هواشناسی اختالف معنادار
وجود دارد ( )P<9/94اما بین چهارراه دانش و تقاطع مقدم
طبرسی تفاوت معناداری مشاهده نشد .اختالف دمای
ثبتشده در چهارراه دانش ( 16/4درجۀ سانتیگراد) و
تقاطع مقدم طبرسی ( 16/5درجۀ سانتیگراد) بهترتیب
حدود  4/4و  5درجۀ سانتیگراد بیشتر از پارک ملت و
ایستگاه هواشناسی بود .همچنین دمای ثبتشده در پارک
ملت حدود  3/4درجۀ سانتیگراد خنکتر از ایستگاه
هواشناسی بود (شکل .)2رطوبت نسبی ثبتشده در پارک
ملت (19/21درصد) نسبت به ایستگاه هواشناسی
(23/19درصد) و چهارراه دانش (36/99درصد) و تقاطع
مقدم طبرسی (36/71درصد) بهترتیب  9/3و  31/4درصد
بیشتر بود (شکل .)1نتایج این بخش از پژوهش با مطالعات
 (2006) Santamourisو

Ramezanifar & Dokht

 (2010) mohammadدر مورد باالبودن دمای بعضی نقاط
شهر (با درصد پوشش گیاهی کمتر و سطوح سخت و
نفوذناپذیر دمایی و رطوبتی بیشتر) نسبت به محیطهای
پیرامون آن که مبین مفهوم جزایر گرمایی است مطابقت
داشت .نتایج این مطالعه نشان میدهد که چهارراه دانش
و تقاطع مقدم طبرسی واقع در بخشهای قدیمی شهر
مشهد از جزایر گرمایی این شهر محسوب میشوند.
هرچند مهمترین عامل اقلیمی در پدیدة جزایر گرمایی
افزایش دما نسبت به محیطهای پیرامونی خود است این

پدیده بر سایر عوامل اقلیمی نظیر رطوبت نسبی نیز
تأثیرگذار است .رطوبت نسبی هوا با دما رابطۀ عکس دارد
و عامل اصلی تغییر رطوبت نسبی روزانه ،تغییر دماست
( .)Alizadeh, 2000بنابراین ،با افزایش دما کاهش میزان
رطوبت نسبی را خواهیم داشت .نتایج مطالعات متعدد
نیز با این رابطه و همچنین با نتایج بهدستآمده در این
پژوهش که نشان میدهد میزان رطوبت نسبی جزایر
گرمایی چهارراه دانش و تقاطع مقدم طبرسی نسبت به
نواحی اطراف خود کمتر است همراستاست ( Chen et al.,
 .)2009; Esteban Cunsulo et al., 2009علت بررسی عامل
رطوبت نسبی در کنار دما در این مطالعه نقش بسیار مهم
آن در ارزیابی آسایش دمایی انسان است.
نتایج بهدستآمده در مورد تأثیر پوشش گیاهی بر
کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی محیط با نتایج
حاصل از مطالعات ،(2004) Shashua-Bar & Haffman
 (2007) Toy & Yilmazو (2010) Fahmy et al.
مطابقت داشت .کشت گیاهان بهمنزلۀ یکی از روشهای
مؤثر بهبود اقلیم در نظر گرفته میشود و در عمل ثابت
شده است که درخت محیط پیرامون خود را از طریق
کاهش سرعت باد ،جلوگیری از نور خورشید و سایهدهی
و تعدیل رطوبت هوا تحتتأثیر قرار میدهد
( .)Spangenberg et al., 2008در واقع درختان اجزای
بیولوژیکی هستند که با محیط پیرامون خود از طریق تبادل
گرما و بخار آب برهمکنش دارند ( .)Azad, 1993رطوبت
نسبی درون یک فضای سبز تا  33درصد بیش از محیط
خارج آن اندازهگیری شده است (.)Ali Toudert, 2003

جدول  .5آنالیز واریانس ( GLMمدل خطی عمومی) دادههای دما و رطوبت نسبی سایتهای چهارراه دانش،
تقاطع مقدمـ طبرسی ،پارک ملت و ایستگاه هواشناسی مشهد در گرمترین دورة سال 3139
دما

رطوبت نسبی

منابع

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

سایتهای شهری و ایستگاه هواشناسی

1

223/394

روز

23

9/919

خطا

97

3/996

کل

333

-

سایتهای شهری و ایستگاه هواشناسی

1

3331/31

روز

23

17/29

خطا

97

7/51

-

کل

333

-

-

F
*

323/36
*

5/69
-

*

369/69
*

4/93
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a
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40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

a

b
c

شکل  .2مقایسۀ دمای ثبتشده در سایتهای شهری و ایستگاه هواشناسی مشهد در گرمترین دورة سال 3139

a

35
32
29
26

b

c

c

23
20
17
14
11
8
5

شکل  .1مقایسۀ رطوبت نسبی ثبتشده در سایتهای شهری و ایستگاه هواشناسی مشهد در گرمترین دورة سال 3139

همچنین نتایج حاصل از این پژوهش در مورد تأثیر
جزایر گرمایی بر تغییرات دما و رطوبت نسبی با مطالعات
پژوهشگران متعددی در گذشته همراستاست ( Akbari et
;.al., 2001; Santamouris, 2006; Chen et al., 2009
 .)Ramezanifar & Dokht mohammad, 2010طی فصل
تابستان ،در کنار فرایند جذب پرتو فرابنفش و مادون قرمز،
در هر منطقه ،سقف ساختمانها ،خیابانها و سطوح
تیرهرنگ ،گرما را جذب کرده و با طول موج باال به هوا
گسیل میکنند .با توجه به اینکه تقریباً تمامی سقفها و
خیابانها در شهرهای بزرگ تیرهرنگ هستند و حدود نیمی
از مساحت شهر را در بر میگیرد ،این سطوح ،گرمای
گسیلشده از سوی خورشید را جذب میکنند و در خود
نگاه میدارند .این پدیده سبب افزایش دمای مناطق
مسکونی از  2تا  34درجۀ سانتیگراد میشود و این همان
پدیدة جزیرة گرمایی است ( )Ng, 2009که تا کنون بحث
شده است.

تعیین وضعیت آسایش دمایی شهر مشهد و سایتهای
شهری مطالعهشده در گرمترین دورۀ سال

نتایج حاصل از دادههای ورودی به مدل ریمن برای
محاسبۀ  PETو  PMVو همچنین تعیین محدودة
آسایش دمایی افراد با استفاده از دادههای ایستگاه
هواشناسی در شکلهای  5و  4مشاهده میشود .براساس
این شکلها و همچنین جدول ،3روز  22تیر در محدودة
تنش گرمایی اندک ،روزهای  23،21تا  27تیر 13 ،تیر
تا  5مرداد و  34مرداد در محدودة تنش گرمایی متوسط
و روزهای 39ـ 31مرداد در محدودة تنش گرمای بسیار
شدید قرار گرفتند.
مقایسۀ شاخصهای آسایش دمایی  PETو PMV
بین سایتهای مطالعهشده و ایستگاه هواشناسی براساس
تفکیک جنسیتی و ردة سنی در شکلهای  6و  7نشان
داده شده است.
این شکلها نشان میدهند که چهارراه دانش
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با  PMVو  PETبرابر با  2/3و  16در محدودة تنش
گرمایی شدید و پارک ملت بهمنزلۀ شاخص فضای سبز
مشهد بهترتیب با  PMVو PETبرابر با  2/5و  11/9در
محدودة تنش گرمایی متوسط قرار دارند (شکل.)9

بهترتیب با  PMVو  PETبرابر با  5/2و  52/5و تقاطع
مقدم طبرسی بهترتیب با  PMVو PETبرابر با  5/2و
 52/1بهمنزلۀ جزایر گرمایی در محدودة تنش گرمای
بسیار شدید ،محدودة ایستگاه هواشناسی مشهد بهترتیب

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
)PMV

0.5
0
-

-0.5
-1

شکل .5تغییرات مقادیر  PMVطی گرمترین دورة سال  3139در مشهد
50
40
30
20
10
-

)PET

0
-10

شکل .4تغییرات مقادیر  PETطی گرمترین دورة سال  3139در مشهد

طبرسی

4
3
2
1
0
زن

مرد

سالمند

زن

مرد

میانسال

زن

مرد

جوان

شکل .6مقایسۀ شاخص آسایش دمایی  PMVسایتهای شهری و ایستگاه هواشناسی
به تفکیک جنسیت و ردة سنی گرمترین دورة سال 3139

شاخص متوسط نظرسنجی پیشبینیشده )(PMV
PMV

مقدم -
مقدم-طبرسی
تقاطع تقاطع

دانش
چهارراه دانش
چهارراه

ایستگاه هواشناسی
ملتستگاه هواشناسی
پارک ای
پارک ملت

5
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تقاطع مقدم-طبرسی
تقاطع مقدم  -طبرسی

چهارراه دانش
چهارراه دانش

پارک ملت
پارک ملت

563

ایستگاه هواشناسی
ایستگاه هواشناسی

44

40
38
36
34
32

PET
شاخص دمای فیزیولوژیک )(PET

42

30

زن

مرد

مرد

سالمند

زن
میانسال

زن

مرد
جوان

شکل  .7مقایسۀ شاخص آسایش دمایی  PMVسایتهای شهری و ایستگاه هواشناسی
به تفکیک جنسیت و ردة سنی گرمترین دورة سال 3139

3.5

PMV

شاخص دمای فیزیولوژیک )(PMV

4

PET
PMV

40
35

2.5

25

2

20

1.5

15
10

1
پارک ملت

ایستگاه هواشناسی

تقاطع مقدم – طبرسی

PET

3

30

شاخص متوسط نظرسنجی پیشبینی شده )(PET

4.5

45

چهارراه دانش

شکل  .9مقایسۀ شاخص آسایش دمایی  PMVو  PETدر سایتهای شهری و ایستگاه هواشناسی گرمترین دورة سال 3139

سایت چهارراه دانش و تقاطع مقدم طبرسی در هر
چهار ردة سنی کودکان ،جوانان ،میانساالن و سالمندان و
در هر دو جنس زن و مرد در محدودة تنش گرمایی بسیار
شدید و محدودة ایستگاه هواشناسی مشهد نیز در هر سه
ردة سنی و در دو جنس از نظر محدودة آسایش دمایی در
محدودة تنش گرمایی شدید قرار داشتند .در سایت پارک
ملت نیز تقریباً هر سه ردة سنی و هر دو جنس در محدودة
تنش گرمایی متوسط بودند .نتایج این بخش از مطالعه
همچنین نشان داد که ردههای سنی مختلف تأثیری بر
تغییر محدودة آسایش دمایی ندارند (شکل.)3
از آنجایی که در بررسی و مقایسۀ شاخصهای
آسایش دمایی مقدار آنها نشاندهندة محدودة تنش
گرمایی است و معناداربودن یا نبودن آنها از نظر آماری
اهمیت ندارد بنابراین از گذاشتن عالمت بار یا حروف

اختصاری انگلیسی بر روی نمودارها خودداری شده است.
با بررسی شاخصهای  PET, PMVدرراستای تعیین
وضعیت آسایش دمایی به تفکیک جنسیت و صرفنظر از
مکان و ردة سنی ،مشخص شد که شاخص آسایش
دمایی  PMVدر زنان ( )1/7در مقایسه با مردان ()1/2
حدود  9/4درجه باالتر است که در شرایط مشابه
میتواند به تغییر سطح آسایش دمایی به سمت تنش
گرمایی بیشتر منجر شود و این به آن معناست که زنان
در مقایسه با مردان در شرایط مشابه ،گرما را بیشتر
احساس میکنند .هرچند  (2008) Zolfaghariدر بخشی
از گزارش پژوهش خود با مدل ریمن بیان میکند بین
دو جنس زن و مرد در کار با این مدل تفاوت بسیار
ناچیزی وجود دارد که بیشتر موارد این اختالف قابل
چشمپوشی است.
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2
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1
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1.5
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4
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شکل  .3مقایسۀ شاخص آسایش دمایی  PMVو  PETبه تفکیک ردة سنی در گرمترین دورة سال 3139

این بخش از نتایج که نشان میدهد مناطق دارای
فضای سبز در مقایسه با جزایر گرمایی در محدودة
آسایش دمایی مطلوبتری در دورههای گرم سال قرار
میگیرند با نتایج پژوهشهای Streiling & Matzarakis
) (2003و  (2007) Yilmaz et al.مطابقت دارد .آسایش
دمایی محیط بیرون تحتتأثیر عوامل مختلفی نظیر
ساختوسازهای شهری ،گرمای حاصل از فعالیتهای
انسانی ( ،)Ichinose et al., 1999پوششهای سطح
زمین ،تبخیر و تعرق گیاهان ( )Robitu et al., 2006و
سایۀ ایجادشده توسط درختان یا عناصر شهری است
( .)Lin et al., 2010در مناطق گرم ،پوششهای گیاهی
یکی از عناصر مهم شهری در تأثیرگذاری بر آسایش
دمایی انسان هستند ( )Marques & Peinado, 2009و
گیاهان با تعدیل دو عامل دما و باد در فضای سبز،
ریزاقلیمی به وجود میآورند که آسایش فیزیکی مناسبی
برای زیست انسان در پی دارد ( .)Ali Toudert, 2005از
طرف دیگر عواملی اقلیمی نظیر دما ،رطوبت نسبی ،فشار
بخار ،سرعت باد و سایهدهی که در محیط زیست توسط
پوشش گیاهی قابل تغییر است همان عواملی است که
در مدلهای مختلف ریمن و انوایمت برای محاسبۀ
شاخصهای آسایش دمایی و درنهایت تعیین محدودة
آسایش دمایی انسان مورد نیاز است ( ;Bruse, 2007
 .)Matzarakis, 2001جزایر گرمایی عمدتاً زمانی به
وجود میآیند که سطوح طبیعی و دارای پوشش گیاهی
با سطوح فاقد قابلیت انعکاس نور خورشید (آسفالت،
سنگفرشها و غیره) جایگزین میشوند (.)Taha, 1997

سطوح جایگزینشده از یک طرف نسبت به تبخیر
سطحی مقاوم است و یک الیۀ غیرقابل نفوذ به آب ایجاد
میکنند و از طرف دیگر بهدلیل رنگهای غالباً تیره و
عدم انعکاس نور خورشید منجر به گرمشدن محیط
میشوند و جزایر گرمایی را به وجود میآورند
( .)Grimmond & Oke, 1999یکی از تبعات جزایر
گرمایی تأثیر منفی آن بر سالمت شهروندان است .جزایر
گرمایی بهواسطۀ افزایش دمای محیط از یکسو سبب
ایجاد استرسهای حرارتی و بروز بیماریهای ناشی از
باالرفتن دما نظیر دهیدراسیون و گرمازدگی میشود و از
سوی دیگر بهدلیل افزایش غلظت آالیندههای محیطی
مانند اوزون ،مونو اکسیدکربن ،اکسیدهای ازت و
دیاکسید گوگود در شیوع بیماریهای ناشی از آلودگی
هوا نظیر مشکالت تنفسی ،قلبیـ عروقی و غیره ( Luber
 )& McGeehin, 2008; Jones et al., 1982نقش دارند.
بنابراین ،جلوگیری از آثار نامطلوب جزایر گرمایی و
همچنین تأمین آسایش دمایی شهروندان از ضرورتهای
شهرهای بزرگ و پرجمعیت نظیر مشهد است .هرچند
در بروز و ایجاد جزایر گرمایی در شهرها عوامل متعددی
چون پوشش گیاهی ،طراحی شهری ،وضعیت جغرافیایی
و توپوگرافی منطقه ،فعالیتهای انسانی و غیره نقش
دارد ( )Ichinose et al., 1999; Robitu et al., 2006اما
تأثیر پوشش گیاهی و فضای سبز بهدلیل اثرات
چندجانبۀ آن بر زندگی شهری و همچنین بهمنزلۀ بخش
طبیعی و همگن با محیط زیست از اهمیت دوچندانی
برخوردار است .از دیگر جنبههای مفید فضای سبز
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میتوان به احساس شادی و آرامش ناشی از زیبایی
منظر و فیتونسید تولیدی توسط درختان ،کاهش جرایم
اجتماعی ،تأثیر بر سالمتی جسمی و روانی افراد اشاره
کرد (.)Cao, 2007; Hall et al., 2008
از آنجایی که جزایر گرمایی چهارراه دانش و تقاطع
مقدم طبرسی در مجاورت و در مسیر تردد خودروها به
سمت بارگاه مطهر امام رضا(ع) قرار گرفتهاند و همچنین
بهدلیل وجود هتلها و اماکن پذیرایی فراوان در محدودة
این جزایر گرمایی ،این مناطق جمعیت ثابت و سیال
فراوانی را در طول سال بهویژه در دورههای گرم سال که
همزمان با ایام تعطیالت مدارس و سفرهای تابستانه
است در خود جای میدهند بنابراین ،وجود طرحها و
برنامههایی که بتواند در کاهش جزایر گرمایی و تأمین
آسایش دمایی افراد در این نواحی و همچنین دیگر
مناطق شهر مؤثر باشد بسیار حائز اهمیت به نظر
میرسد .همانطور که در شکل  3نشان داده شده است
محدودة جزایر گرمایی چهارراه دانش و تقاطع مقدم
طبرسی از نظر پوشش گیاهی ضعیف هستند و با توجه
به مستندات و گزارشهای ارائهشده در بخشهای
مختلف این پژوهش این مسئله دلیل کامالً آشکاری بر
بروز و ایجاد جزایر گرمایی در این مناطق است .هرچند
در حال حاضر بهدلیل کمبود زمین ،هندسۀ خیابانها،
بافت شهری و نوع ساختوسازهای فشرده ،جزایر
گرمایی چهارراه دانش و تقاطع مقدم طبرسی از نظر
استقرار و ارائۀ فضای سبز با محدویت مواجهاند اما وجود
فضاهای سبز و حضور پوششهای گیاهی مختلف
(درخت ،درختچه و علفی) با در نظر گرفتن این موانع
بهویژه همگام با برنامههای عمرانی در سالهای آتی
غیرقابل چشمپوشی است .با فرض عدم تغییر بافت و نوع
ساختوسازهای شهری در این مناطق در سالهای آینده
و با پذیرفتن این محدودیتها میتوان در جزایر گرمایی
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اینچنینی از وجود بامها و دیوارهای سبز و فضاهای سبز
عمودی که مشکل محدودیت فضا را تا حد بسیار زیادی
حل میکنند استفاده کرد ( ;Alexandri & Jones, 2006
.)Onishi et al., 2010
نتیجهگیری کلی

با توجه به یافتههای این مطالعه ،شهروندان و مسافران شهر
مشهد مستقل از جنسیت و سن آنها طی دورههای گرم
سال با تنش حرارتی قابل توجهی بهویژه در مناطق مرکزی
و شلوغ شهر مواجهاند .میزان این تنش در دو جنس زن و
مرد متفاوت است بهطوریکه زنان در مقایسه با مردان به
اصطالح عامیانه گرماییتر بودند .از طرف دیگر مدلها و
پژوهشهای اقلیمی سالهای اخیر نشان میدهد تغییرات
دمایی و رطوبتی در مشهد بهترتیب روند افزایشی و کاهشی
داشته است و در سالهای آینده نیز این روند ادامه خواهد
داشت ،همچنین میزان تبخیر و تعرق ساالنه در مشهد
تقریباً برابر و گاهی بیش از بارش ساالنۀ آن است
( National weather service, 2013; Davoodi et al.,
 )2009که خود نشاندهندة میزان خشکی و دمای باال در
فصل تابستان است که نیاز مبرم این شهر به وجود فضای
سبز مطلوب از منظر تغییر ریزاقلیم شهری در اماکن
مختلف را نشان میدهد.
بررسی وضعیت دیگر نقاط مهم شهر مشهد از نظر
درصد پوشش گیاهی و سطوح نفوذناپذیر دمایی و
رطوبتی بر تغییرات ریزاقلیمی ،تعیین محدودة آسایش
دمایی این مناطق در دورههای گرم و سرد سال و
همچنین استفاده از مدلهای شبیهسازی فضای سبز
برای براورد میزان تغییرات ریزاقلیمی و محدودة آسایش
دمایی افراد که قابلیت شبیهسازی پوشش گیاهی با
سطوح و تنوع مختلف را داشته باشد در حل این مشکل
میتواند راهگشا باشد.
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