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 چكیده

رو هستند. شهرسازی و تغییرات اقلیمی در ارتباط تنگاتنگ باا هاه هساتند.     امروزه شهرهای جهان، با طیف وسیعی از مخاطرات روبه
ی اخیار مرار    هاا  مهروماو  ، در هاا  آنمنفی و سازگاری باا   راتیتأثی اکولوژیک شهری برای تقلیل این آور تابی و آور تابمفاهیه 

ی سابز شاهری،   هاا  رساختیزی به این تغییرات، تمرکز دارد. از سوی دیگر ریپذ بیآس. سازگاری با تغییرات اقلیمی بر کاهش اند شده
شاوند. در مقابال    ی اقلیمای مای  آور تااب بوده و باعث ارتقاا    مؤثرطبق تحقیقات انجا  شده، در تقلیل آثار تغییرات اقلیمی در شهرها 

ی سابز شاهری و باالعکز از    هاا  رسااخت یزچارچوبی برای مداخله در  عنوان بهی آور تابی، از رویکرد مخاطراتی مانند تغییرات اقلیم
تغییارات   راتیتاأث بهره جست. یکای از بیتاترین    توان یمی اقلیمی، آور تابی برای ارتقا  ا لهیوس عنوان بهی سبز شهری ها رساختیز

مواجهه با تغییرات اقلیمای وجاود    منظور به. ارائة راهکارهایی در مقیاس محله، یافت ها محلهدر  ژهیو بهدر شهرها و  توان یماقلیمی را 
 دارد. 

ی اکولوژیاک از ناوا اقلیمای در    آور تابی سبز شهری و مفهو  ها رساختیزبین ارتباط . 1 این تحقیق دارای سه پرسش اصلی است:
کادا   . 3آور باه تغییارات اقلیمای داشات؟ و      ه تااب ی سابز یاک محلا   ها رساختیزاز طریق  توان یم. چگونه 2شهرها چگونه است؟ 

الگاوی  باشند؟ و در نهایت  مؤثری اقلیمی آور تابدر رسیدن به سنجش کیفی  توانند یمکیفی( -ی سبز )کمیها رساختیزی ها یژگیو
ی اکولوژیک از نوا اقلیمی، کادا  اسات؟ بادین منظاور،     آور تابی سبز در مقیاس محله برای افزایش ها رساختیزدر مناسب مداخله 

کیفای از رو  ماورد کااوی و بازدیاد     -ی در حوزة کلمات کلیدی و بستر نظری موجود انجا  شد و الگویی کمای ا کتابخانهمرالعات 
عکاز هاوایی منرقاة     و بررسای  GISافزاری  ها با نر  آوری اطالعات پایه و تحلیل آن میدانی به حیرة آزمایش گذاشته شد. با جمع

آوری  هاای سابز در ارتقاا  و سانجش تااب      هاای ماؤثر زیرسااخت    آباد شهر تهران این الگو بر این منرقه منربق شد و ویژگی یوسف
 اکولوژیک شهری، تعیین و تدقیق شدند.
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 (. (Asian Development Bank, 2014 شوند  می

و  یمتخصصررران دانشررر اه شررراندان،یاند از ایرررو رو

 و کردهرا یرو دادن قررار  مبنا با تا کنند میتالش  زانیر برنامه

 در مناسر   هرای  ریرزی  برنامره  ویتردو  با مختلف، یال وها

 از یکی. بردارند گام یعیطب یایبال خسارات کاهش یراستا

 یایبال برابر در آوری تاب زانیم یبررس کردها،یرو نوع ویا

 راتییر تغ اثرر  در یعر یطب یایبال یبرخ امروز . است یعیطب

 گسرترد   و یجهان ای پدید  میاقل رییتغ. دهند می رخ یایاقل

 دادن رخ حررررال در ویزمرررر ةکررررر در کرررره اسررررت

انسران و   یبررا  یجرد  یمشکالت و( Childers,2015)است

 ،آوری تاب انیم ویا در .استبه وجود آورد   ستیز طیمح

 عردم  و هرا  ناشرناخته  برا  مواجهه در شتریب کهاست  یمفهوم

 بررررد  کرررار بررره یاررریاقل راتییرررتغ ماننرررد هرررا قطعیرررت

مفهوم اسرت کره    ویبد آوری تاب(. Adhern,2011)شود می

 دیدر برابرر حروادش شرد    یسرتادگ یقادر به ا یشهر ستمیس

 ایر از تلفات مخرب و خسرارات   دنیبدون صدمه د ،یعیطب

 ,IPCC  باشد یزندگ تیفیک ای دیاز دست دادن قدرت تول

 راتییر تغ با یسازگار و کاهش نهیزم در آوری تاب(.(2007

 فیر ط بره  دیبا شهرها. است قیتحق ویا تارکز مورد یایاقل

 ،یار یاقل راتییر تغ جالره  از فشرارها،  و ها شوک از یعیوس

 .  (Leichenko,2011)باشند مقاوم

 اسرت،  قیر تحق ویر ا نظرر  مرد  آنچه ،آوری تاب انواع از

 کیر اکولوژ آوری تراب است که از انواع  1یایاقل آوری تاب

 ،یار یاقل آوری تراب (. Carter,2010)رود مری  بشراار  یشهر

 Carter et)نرد یگو را یار یاقل راتییتغ به شهرها آوری تاب

al.,2015 .)موجرود  مستندات و مدارک مرور با ویب ویا در 

تراکنون   یار یاز نوع اقل آوری تاببه مفهوم  ،رسد می نظر به

 رانیر مطالعرات در جهران و ا   شتریکم پرداخته شد ، ب اریبس

شرهر و   اسیآن در مق یابیو ارز یشهر آوری تابمربوط به 

 یار یاقل راتییر تغ به آوری تاب به که یمطالعاتمنطقه است. 

 پرداختره  محلره  اسیر مق در ویره   بره   رر، ید های مقیاس در

 سرازند   واحرد  عنروان  به محله. هستند محدود اریبس باشند،

 داشرتو  برا  تروان  مری  اسرت،  فرراوان  یتر یاها یدارا شهرها،

  رر ید ی. از سرو داشرت  آور تراب  یشهر آور، تاب ای محله

 ،یارریاقل آوری ترراببررر  تأثیرگررراراز ابعرراد مهررم و  یکرری

. هسرتند سبز  های زیرساخت ویه  به ،یشهر های زیرساخت

 ای مداخلره اصرول   ایر بره روش   تروان  میچ ونه  آنکهحال 

 ،سربز در محلره   هرای  زیرسراخت  قیر ترا از طر  افتیدست 

و  سرااتت از  ،و ارتقرا  داد  ویرا تضرا  یار یاقل آوری تراب 

 ویر ا سرااتت  یکلر  طور بهاست.  قیتحق ویا یاهداف اصل

 در زیر آمد  است. قیتحق

 مفهروم  و یشرهر  سربز  هرای  زیرسراخت  ویبارتباط . 1

 و سرت یچ شرهرها  در یار یاقل نوع از کیاکولوژ آوری تاب

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

کردام  . 3 داشت؟ یایاقل راتییتغ به آور تاب محله کی سبز

 در توانند می(  یفیک-ی)کا سبز های زیرساخت های ویهگی

. 4 باشرند؟  مراثر  یایاقل آوری تاب یفیک سنجش به دنیرس

 اسیر سربز در مق  هرای  زیرساخت درمناس  مداخله  یال و

در  ،یار یاز نوع اقل کیاکولوژ آوری تاب شیافزا برایمحله 

 محله کدام است؟   کی

 قیر از طر پرهوهش،  ویا سااتت پاسخ به یابیدست یبرا

 افرزار  نرمو  یدانیم دیبازد ،یموردکاو ،ای کتابخانهمطالعات 

GIS تیاطالعرات مربروط بره و رع     آوری جار   منظرور  به 

برر   هرا  داد  ویر ا زیسربز و آنرال   هرای  زیرساختو  ها پوشش

 شد یسعسبز،  های زیرساخت آوری تاب های ویهگیاساس 

 یریر و محر  قرارگ  تیفیک ت،یمداخله در کا برای ییال و

 و ارائره  ،یایاقل آوری تاب شیافزا برایسبز  های زیرساخت

 برر  سربز  هرای  زیرسراخت  ترأثیر  نحو  ویهاچن. شود وییتب

 شوید. یبررس کیاکولوژ آوری تاب

 

  ینظر چارچوب.2

 سراال  ویره   بره  پرهوهش  ویر ا سااتت به ییپاسخ و یبرا

 سربز  هرای  زیرسراخت  ویبر  رابطره  نوع اثبات یبرا ،نخست

 ،یار یاقل راتییر تغ به یشهر کیاکولوژ آوری تاب و یشهر

 شربرد یپ برای یکاربرد فیو ارائه تعار ینظر بستربه مرور 

 ای دنبالره . در شرد  پرداختره  ،شناسی روشدر بخش  قیتحق

 .است شد  ارائه ازیمورد ن یاز بستر نظر ای خالصه
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 محله اسیدر مق یمیاقل آوری تاب .2.1

 سرازمان  کیر  ایر  جا  کی ای مستق  واحد کی تیظرف به

مراثر   و ایر پو صورت به یایاقل راتییتغ به ییپاسخ و یبرا

 یسرطح  در هاچنران  کره  یحال در ،آوری اقلیای گویند تاب

 خرود  روزمرر   های فعالیت به دادن ادامه حال در قبول قاب 

 ،تیر قابل ویر ا(. (Foragaci and Timmenen, 2012  اسرت 

 پر   افتوی بهبود ویهاچن و رییتغ برابر در مقاومت ییتوانا

 شدن نابود از یریجلوگ برای مجدد دهی سازمان و شوک از

 & Dayland) است، شهر هاان کهشود  را شام  می ستمیس

Brown,2012.)راتییررتغ برره شررهرها آوری ترراب اصرر  در 

 گونراگون،  مترون  در .نرد یگو «یار یاقل آوری تاب» را یایاقل

-یشرهر  آوری تراب  از ای زیرمجاوعه را یایاقل آوری تاب

( Moxham et al.,2013)انرد  کررد   بنردی  دسرته  کیر اکولوژ

 (.1شک  )

 

 
 ((IPCC,2007 آوری تاباقلیمی با انواع  آوری تابرابطه  .1شکل 

 

 
 (Asian Development Bank,2014)اقلیمی آوری تاببر ایجاد  مؤثرعوامل . 2 شکل

 

، ها یرساختز یایاقل یآور تاب جادیعوام  ماثر بر ا از

هررا و  عالکرررد سررازمان ةو نحررو هررا یسررتمماسسررات، اکوس

 (.2) شک   است ویمسئول

 ،(2002 (هاکاران و لریممطالعات انجام شد  توسط  در

 برر ماثر  یفاکتورعنوان  به یشهر های یرساختز تیاها به

 ویبر  ویر ا در. اسرت  شرد   اشرار   ،یار یاقل یآور تاب جادیا

که در  شود می مطرح زین یشهر سبز های یرساختز تیاها

 پردازیم. می شتریدنباله به آن ب

 محله، ییمحله، شام  توانا اسیدر مق یایاقل آوری تاب

 ،یاسرریس ،یاجتارراع و یرسرراختیز-یکالبررد هررای نظررام در

 آوریتابنواع ا

 -شهری آوریتاب اکولوژیک شهری آوریتاب

 اقتصادی ایمنطقه

کاهش  منظوربه آوریتاب

 خطرات و سوانح شهری
 آوری حکمروایی شهریتاب

 اقلیمی آوریتاب

 

 

 هازیرساخت

هااکوسیستم

 ها و مسئولینهای سازمانتوانایی

مؤسسات
 مؤثرعوامل 

 آوریتاببر 

 اقلیمی
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و بناهرا در   ها سکونت ا  یو مقاوم بودن و کارآمد یاقتصاد

 راتییرراز تغ یدر برابررر خطرررات ناشرر یسررتادگیتحارر  و ا

بره   سرریعا  و فشرارها،   هرا  تنش ویاست تا در برابر ا یایاقل

رو  ها آنو با  رندیرا بپر یآت داتیقب  برگردد، تهد تیو ع

 راتیتأث ویشتریب از یکی(. Byrne et al.,2015در رو شوند)

هرا   محلره  در ه یو به و شهرها در توان یم را یایاقل راتییتغ

 یهرا  طیمحر  ویترر  یاز اصرل  یکر یعنروان   ها به محله افت،ی

 جره یدر نت انرد.  نااند  یمخرب مستثن راتیتأث ویاز ا یشهر

منظرور   محلره، بره   اسیر در مق یی رورت ارائره راهکارهرا  

 ووجررود دارد )ساسررانپور   یارریاقل راتییررمواجهرره بررا تغ

 ییتوانرا  کره  ستیا محله آور، تاب ای محله(. 1324هاکاران،

 داشرته  را رییر تغ کیر  از وارد  هرای   ربه و ها شوک تحا 

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

 ویح در عق  به برگشت تیظرف ای ییتوانا آن در ویهاچن

 و رییررتغ امکرران و باشررد شررد  نررهینهاد بحررران از پرر  و

 .(Oliver, 2014) کنرد  جراد یا را بحرران  از پر   یسرازگار 

 ،از سانحه شیدر مرحله پ محله در آوری تاب کردن نهینهاد

 کراهش  و یریجلروگ  ،انجامرد  پرریری مری   آسی  کاهش به

 جامعره  ایردئال  طیشررا  ین هردار  بره  و شرود  می خسارات

و  دیشرد  راتییر در مرحلره برروز تغ   ماکرو،  حد تا ،یمحل

حاص  از  آثار یبه بازتوان رات،ییسپ  در مرحله پ  از تغ

 ک  در(.Moxham et al., 2013)انجامد  می یایاقل راتییتغ

 ییشرهرها  تروان  می، ها محلهآور کردن  با تاب گفت توان می

 یاز فاکتورهرا  شد، ذکر شتریپکه  طور هاانآور داشت.  تاب

 ،یشرررهر آوری ترررابو  یاررریاقل آوری تررراببرررر  مررراثر

 اتیر ادب برر  اسرتناد  برا  نجرا یا تا. هستندسبز  های زیرساخت

 جالرره از ،یشررهر هررای زیرسرراخت تیرراها موجررود،

 ،یشرهر  آوری تراب  جراد یا در ،یشرهر  سبز های زیرساخت

 پرداختره  آن بره  شرتر یبکره در دنبالره    شرد مطرح و اثبرات  

 .شود می

 

 محله در یشهر سبز های زیرساخت .2.2

 یاجتاراع  سرتم یس ینروع  خرود  یشهر سبز های زیرساخت

 ویره   بهتعامالت عناصر مختلف  جهینت هستند،که کیاکولوژ

سربز   هرای  زیرسراخت  دهنردة  تشرکی   ی. اجزاهستندانسان 

 ای آمیرز  باز و بسته و  یاز فضاها یبیترک توان میرا  یشهر

 تیر اها یدر نظر گرفت، که دارا یاهیگ یعیطب ست ا یاز ز

 جهینت در. هستند یاقتصاد-اجتااع-کیاز نظر اکولوژ ییبات

 ترأثیرات  باعرث  توانرد  مری  فضراها  ویر ا در مناس  یطراح

 از یکی آور تاب یطراح که شود، روزمر  یزندگ در ییبسزا

 فضراها  گونه ایو یطراح یبرا  وابط و اصول تریو مناس 

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

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

 هرای  پرارک  ،یشرهر  های جن   ،ها خیابان و سبز یرهایمس

 کررد  اشار  یشهر های تاتب و ی یهاسا های باغ ،یعاوم

(Demuzere et al.,2014). 
 

 
 (.Demuzere et al., 2014) در کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن ها آن تأثیرسبز شهری و  های زیرساخت .3شکل 
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 (.Sheate et al.,2015)اقلیمی در مقیاس محله آوری تابسبز شهری در افزایش  های زیرساختنقش  .4شکل 

 

 راتییر برا تغ  یدر سرازگار  یسبز شرهر  های زیرساخت

بررا  یسررازگار هرای  اسررتراتهی تررریو مهرم از  یکرری ،یار یاقل

سربز   هرای  زیرسراخت . شروند  میمحسوب  یایاقل راتییتغ

 آثرار کراهش   تیو قابل اند برگرفتهشهرها را در  یحائلمانند 

 .(Foster et al., 2015) را دارنرد  نرد  یدر آ یایاقل راتییتغ

 ییگرمرا  ریجزا آثار یسبز شهر های زیرساخت قط ، طور به

 .(Byrne et al., 2015) دهند  می  یتقل را  یدر شهرها و س

در شررهرها و کرراهش   یارریاقل آوری ترراب جررادیا برررای

از  یکر یدارنرد، کره    وجود یمتعدد یراهکارها، ها آلودگی

 در. اسررتسرربز  یفضرراها یو طراحرر ریررزی برنامرره هررا آن

 در یشرهر  سربز  هرای  زیرسراخت  تیاها مختلف مطالعات

 ییگرمرا  شیآسرا  جراد یو ا یآبر  های جریان در تعادل جادیا

کراهش   بررای  یسبز شهر های زیرساخت .است شد  مطرح

 کنتررل مثرال در   برای. اند شد شناخته  ماثر یایاقل راتییتغ

 در. ر یر غ و هروا  یگرما  یتقل و هیسا جادیا با  ،یس انیجر

برا   یسازگار جادیو ا  یسبز در تقل های زیرساخت 3 شک 

 شرررد  داد  شینارررا و ررروح بررره یاررریاقل راتییرررتغ

 سرربز هررای زیرسرراخت(. Demuzere et al., 2014)اسررت

 رابطره  در مهم کارکرد چهار یدارا ،محله اسیمق در یشهر

. هسرتند  محله اسیمق در یایاقل آوری تاب ارتقا  و جادیا با

 (4)شک  

 قیتحق نهیزم در موجود ینظر بستر مرور با ترتی  ایو به

 آوری تراب  ارتقرا   در سربز  هرای  زیرساخت نقش رو، شیپ

 ,.Demuzere et al) ،شرد  تیر تثب ینظرر  صورت به ،یایاقل

 ترریو  مهرم از جالره   یسربز شرهر   هرای  زیرساخت(. 2014

هسرتند و در   یار یاقل راتییر برا تغ  یسازگار های استراتهی

 ,.Pataki et al، )ماثرنرد  یار یاقل آوری تابدر ارتقا   جهینت

 یقب  از ورود به بخش متردولوژ  ستی رور حال(. 2011

بره روش پرهوهش،    افتویر پهوهش حا رر، نحرو  دسرت    

 هرای  اسرتراتهی  یابتردا بره بررسر    جره یگرردد. در نت  حیتشر

 راتییر به تغ آوری تابو ارتقا   یایاقل راتییبا تغ یسازگار

 پرداختره  ،یسربز شرهر   های زیرساختبا استفاد  از  یایاقل

 .شد

و  یم  یاقل راتیی  با تغ یسازگار های . استراتژی3.2

ب ا اس تدادا از    یم  یاقل راتییبه تغ آوری بتاارتقاء 

  یسبز شهر های زیرساخت

 نرررهیزم در کیاسرررتراته و یکلررر اصرررول بررره نجرررایا در

 ویتضرا  را یایاقل آوری تاب که یشهر سبز های زیرساخت

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

برا   یسرازگار  هرای  استراتهیاز  ،شد ذکر قبال  که طور هاان

 هرای  اسرتراتهی  ویر . اآینرد  مری به حسراب   یایاقل راتییتغ

گرم و خشک قاب   وهوای آببا  یبا مناطق شتریکه ب گانه سه

 .گردند می یمعرف نجایانطباق هستند، در ا

 از یکرری :موجررود یاهیررگ پوشررش تیررتقو وحفرر  . 1

 سرال،  گررم  فصرول  در دما  یتقل جهت مهم های استراتهی

 ،است آن تیتقو و حف  و موجود یاهیگ پوشش ییشناسا

 سربز  یفضراها  صرورت  بره  چره  ،یخصوص های باغ در چه

 در حرال  ویر ا با. ها خیابان در موجود سبز یفضا ای یعاوم

سبز  هایزیرساختنقش 

 آوریتابشهری در افزایش 

 اقلیمی در مقیاس محله

 کنترل دما 

 کنترل خطر سیل

حفاظت از منابع 

 کیفیت آنآب و 

حفاظت از خاک و 

 زمین
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 سراخته  و سرخت  های زیرساخت ،یشهر مناطق از یاریبس

 وی زیجرا  و هرا  آن یکراربر  رییر تغ و موجودند قب  از شد ،

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

 یترفنردها  از استفاد  و تیخالق با دیبا سبز پوشش طیشرا

 اسرتفاد   ها روش ویا جاله از. شوند ا افه طیمح به خاص

 در یفر یرد درختران  سبز،کاشرت  ینااهرا  سربز،  هرای  بام از

 بره  هرا  خیابران   یتبرد  ،آهرو  را  خطروط  و هرا  خیابان امتداد

 کره  شرود  داد  یمناطق به دیبا تیاولو .است سبز یرهایمس

 ،یارریاقل راتییررتغ برابررر در هرا  آن در مررردم پررریری آسری  

 (.Birkman,2010) باتست

 :یارریاقل راتییررتغ برره مقرراوم اهررانیگ ازاسررتفاد  . 2

 یار یاقل طیشررا  به مقاوم اهانیگ از استفاد   ر،ید یاستراته

 از یکر ی مسلاا  .آبی کم و یخشک به مقاوم مثال برای است،

 در. اسرت  سالی خشک جادیا ،یایاقل راتییتغ یمنف تأثیرات

 و کاترر  یآبر  ازیر ن برا  یاهران یگ از اسرتفاد   یطیشررا  ویچن

 انرواع  یبرخر . اسرت  ماثر یایاقل طیشرا به کاتر تیحساس

 اریبس سالی خشک جاله از خاص یایاقل طیشرا به اهان،یگ

 اریبسرر یطیشرررا ویچنرر در درخترران از اسررتفاد . انررد مقرراوم

 هاچنران  سخت یایاقل طیشرا در اهانیگ وی.ااست مناس 

 ویچنر  کاشرت  یبررا . دهند می ادامه ریتبخ و اندازی سایه به

درختان  ویا شهیدقت شود که ر دیبا ،ها خیابان در یدرختان

 طیمحر  دیر هستند و با یخوب طیمناس  و شرا یفضا یدارا

 Gill et)انتخرراب شرروند  یبرره درسررت هررا آن قرارگیررری

al.,2007.) 

 در2 «ویسرررزم یاایسرر یاکولرروژ» علررم ازاسررتفاد  . 3

 :یشرهر  دیجد های پروژ  در سبز پوشش مناس  یابی مکان

و نحرو    موقعیرت و  محر   ،یار یاقل راتییتغ با مقابله برای

 و فرورمو  نظر ازدارد.  تیاها اریپوشش سبز بس یریقرارگ

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

 هرر . 7 یو مراتر  4داتن ،3لکره : کررد  بندی تقسیم ریز دسته

 ها داتن مثال، برای هستند یدیفوا یدارا اشکال ویا ازکدام 

 ،ماثرنرد   یس انیجر کنترل و  یس ازآب حاص   ر یدر ذخ

 رودهرا،  انیر طغ زمران  در باران، آب ر یذخ در شتریب ها لکه

توسرط لکره    ریر تبخ قیهستند. خنک کردن فضا از طر ماثر

 هرای  اقلیم میکرو جادیو ا ها ماتری تا  ،شود میانجام  شتریب

 هیتصرف  در هرا  مراتری  ، شود میانجام  ها لکهدر  زیمناس  ن

 یوقتر  سربز  یفضراها . هسرتند  هرا  لکره  از ماثرتر باران آب

 را یمناسب ها میکرواقلیم دارند، هکتار کی از شتریب یمساحت

 و هرا  لکه در اندازی سایه (.Gill et al.,2007) کنند می جادیا

 یمسرکون  مناطق شدن خنک به که شود می انجام ها ماتری 

سربز در   یفضرا  یکلر  طرور  بره .(Forman, 1995) انجامد می

 هرای  خاکدر  یسطح های آب رون زانیکاهش سرعت و م

 ویچنر  یرو شرد   حفاظرت مناطق  جادیا ی.گاهماثرند یشن

 ویبا چنر  یمناطق یبرا یمناسب یاستراته تواند می هایی خاک

 (.Gill et al., 2007) باشدنوع خاک 

 یشرهر  دیر جد هرای  پروژ  و مناطق یبرا هم بات موارد

 یبررا  اصرول  ویر ا از توان می هم و استفاد  شوند توانند می

 بهرر   منطقره  کی در موجود یاهیگ پوشش تیتقو و حف 

که در ارتباط  یمجاوعه نکات از. (Gill et al.,2007) ،گرفت

 ،7شرک    درآورد  شرد،   ویسررزم  یاایس یبا علم اکولوژ

 و هرا  داتن، هرا  لکه تیو ع  یتحل برای کیاستراته یاصول

کره در بخررش   ،انرد  شرد   ویرریتب شرهر  کیر  در هرا  مراتری  

 حیصرررح یرررابی مکررران بررررایپرررهوهش،  شناسررری روش

 آوری تراب  تیو رع   یر و تحل یسبز شرهر  های زیرساخت

 گررارد   یبحرث و بررسر   بهتهران  آباد یوسف ةمحل یایاقل

 .شدند

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

 ماتری  لکه داتن 
 ⋆ ⋆⋆ ⋆⋆⋆ ذخیر  آب حاص  از سی 

 ⋆⋆⋆ ⋆⋆ ⋆ کنندگی خاصیت تصفیه
 ⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆ تعریقکنندگی از طریق  خنک
 ⋆⋆⋆ ⋆⋆ ⋆ اندازی سایه
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 لکه،داالن،ماتریس() نیسرزم یمایس یاکولوژ اصولسبز شهری با  های زیرساخت تحلیلاصول استراتژیک .5 شکل

 (Shirgir et al.,2019) 

 

 

 (Shirgir et al.,2019) سبز شهری های زیرساختسازگاری با تغییرات اقلیمی با استفاده از  های استراتژیچارچوب . 6 شکل

 

برا   یسرازگار  های استراتهیگفته شد و  نجایتا به ا آنچه

 یسبز شهر یاستفاد  از ساختارها قیاز طر یایاقل راتییتغ

 ویرر. بررا مطرررح کررردن اانررد شررد  بنرردی جارر  1شررک  در 

مداخلرره در  یال ررو چررارچوب، گانرره سرره هررای اسررتراتهی

در  یارریاقل آوری تراب ارتقرا    برررایسربز   هرای  زیرسراخت 

 شرک   در چارچوب ویا است، استخراج قاب  ،محله اسیمق

 .  است شد  ارائه 5

، در شررود مرریمشرراهد   1 شررک کرره در  گونرره هارران

در  ،ینظرر  یمباحث مطرح شد  در بخرش مبران   بندی جا 

 راتییر برا تغ  یسرازگار  های استراتهی یپ  از معرف تینها

برررا اسرررتفاد  از  یاررریاقل آوری ترررابو ارتقرررا   یاررریاقل

 یشرهر، چرارچوب   اسیر در مق یسربز شرهر   های زیرساخت

 بررای سربز   هرای  زیرسراخت مداخلره در   یال و از یمفهوم

شرد   اسرتخراج  ،محلره  اسیر در مق یایاقل آوری تابارتقا  

 (.5شک  )

 یپهوهش حا ر را به پاسخ دنیرا  رس کردها،یرو ویا

 یبررا  ییال رو  ویری تب»خود تحت عنروان   یاصل ساال یبرا

و  یابیدسرت  بررای  یسربز شرهر   هرای  زیرساختمداخله در 

. اند ساخته، هاوار «محله اسیدر مق یایاقل آوری تابارتقا  

 شتریب اتئیبا جز یکردهایرو ویروش پهوهش، ا بخشدر 

و در اتصال قویتر با  تروسیع هایلکه

 یکدیگر 

سبز طبیعی و مصنوعی ممتد  هایداالن

 و متصل

 اقلیمی آوریتابفزایش ا

افزایش تصفیه فاضالب و آب حاصلل از  -

 باران

 بیشتر وافزایش  تعدیل دما اندازیسایه-

 

 تروسیعسبز با تعداد باال و  هایلکه

 افزایش ذخیره آب باران-

 

 
 

 ترمنسجمشبکه ماتریس 

 

متصل و بهبود یافتله از لالا     های داالن

 کیفیت و کمیت ساختارهای سبز

تبخیللر بیشللتر و تهویلله هللوای بهتللر در  

کلله بللا معلللل آلللود ی هللوا  شللهرهایی

 رو هستند.روبه

  ترمنسجمشبکه ماتریس 

ساز اری  هایاستراتژی

با تغییرات اقلیمی و 

با  آوریتابارتقاء 

استفاده از 

سبز  هایزیرساخت

 شهری

 حفظ و تقویت پوشش  یاهی موجود -1

 

 استفاده از  یاهان مقاوم به تغییرات اقلیمی-2

 یابی مکاندر « اکولوژی سرزمین»استفاده از علم -3

جدید شهری)لکه،داالن  هاپروژهمناسب پوشش سبز در 

 ماتریس( ،
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)  یمورد ةناون یرو یلیو تحل هیو مطالعات پا شد مطرح 

انجرام   کردهرا یرو ویتهران(، با استفاد  از ا آباد یوسفمحله 

 ویررمداخلرره در ا برررای ییال ررو تیرر. در نهااسررت گرفترره

 ترتیر   ایو به و شد وییمورد نظر، تب اسیدر مق ها زیرساخت

 .شدمرتف   زیپهوهش ن ویسوم ا ساالپاسخ به 

 
 

 
 های استراتژیاقلیمی در مقیاس محله برگرفته از  آوری تابارتقاء  برایسبز  های زیرساختچارچوب مفهومی الگوی مداخله در . 7 شکل

 .(Shirgir et al.,2019)در مقیاس شهر ها زیرساختسازگاری با تغییرات اقلیمی در این 
 

روش  برارة طرور خالصره در   ، بره 5 شرک   بره  توجره  با

 بره  توجره  برا  کررد،  اظهرار  تروان  یم قیتحق ویپهوهش در ا

 تیر اها یبررسر  و ینظر یمبان بخش در شد  ارائه مطال 

 و یایاقل طیشرا با یسازگار در یشهر سبز یها رساختیز

 در ه یو به ،یایاقل یآور تاب شیافزا و بهبود درها  آن نقش

مداخلره در   مراحر   از یمفهروم  یچرارچوب  محلره،  اسیمق

در  یار یاقل یآور تراب  یارتقرا  بررای سربز   یهرا  رساختیز

 راتییبا تغ یسازگار یها یمحله برگرفته از استراته اسیمق

 یشهر در بخش مبان اسیدر مق ها رساختیز ویدر ا یایاقل

 یبره روشر   یچارچوب مفهروم  ویبه دست آمد که ا ،ینظر

برا نرام    تروان  یرا مر  روش ویر . اشرد  یمنته یا چند مرحله
1

CRGIIM کررد   یمعرف(Norton et al,2015)، روش  ویر ا

 یدمرا  شیافزا ،یسال خشک یاست که دارا یمناس  مناطق

مناسر    یعنوان روش . که بههستندهوا،  یآلودگ یهوا و حت

 برایپهوهش،  ویا یو فرع یاصل یها پاسخ به پرسش برای

روش و مراحر    ویر . اشرد  یمعرف یایاقل یآور ارتقا  تاب

محلره   بر یسبز شهر یها رساختیبر ز هیتک با ،چندگانه آن

 ویر ا یاصرل  چرارچوب . شرد  منطبقشهر تهران،  آباد وسفی

طور خالصه، در  به آن، کردن اد یپ چندگانه مراح  و روش

آن برا   قیروش و تطب ویا وییتب بااست.  شد ، ارائه 9 شک 

 توان یم تهران، مانند ییشهرها کالن در دیجد یایاقل طیشرا

 تیر مداخله )مداخله از نوع حف ، تقو برایمناس   یروش

 ییارویرو برایسبز  یها رساختی( در زحیصح یابی و مکان

 راتییر و سرپ  تغ  نخسرت  ةدرج دردما  شیبا معض  افزا

 در آب کابرود  وهروا   یآلودگ و یسال از نوع خشک یایاقل

  .آورد دست به ،یبعد درجات

 

 پژوهش شناسی روش .3

اسررت، کرره در آن  یفرریک-یپررهوهش، کارر ویررا کررردیرو

سنجش و  یراهبرد مورد کاو قیمورد نظر از طر یفاکتورها

 یکار  یهرا  از موارد داد  یخواهند شد. در برخ یریگ انداز 

 ریو با اسرتفاد  از تصراو   یدانیم دیبود  که با بازد ازیمورد ن

 اسراس  بر و یآور جا  ،GISافزار  نرم یها تیو قابل ییهوا

 در ،هرا  داد  ویر ا سرپ   و انرد   شد هیته هیپا یها ها نقشه آن

 اند. قرارگرفته یفیک و یکا زیآنال و  یتحل مورد مرحله چند

استفاد  شرد  در   یها کیگفت، تکن توان یدرک  م جهینت در

سازگاری با تغییرات اقلیمی و ارتقاء  هایاستراتژی

سبز  هایزیرساختاقلیمی با استفاده از  آوریتاب

 شهری

 )مقیاس:شهر(

سبز در مقیاس  هایزیرساختچارچوب الگوی مداخله در 

 به تغییرات اقلیمی آوریتابارتقاء  برایمحله 

 محله(  )مقیاس:

 ؛حفظ و تقویت پوشش  یاهی موجود .1

 ؛استفاده از  یاهان مقاوم به تغییرات اقلیمی. 2

 یابیمکاندر « اکولوژی سرزمین»از علم استفاده . 3

 جدید شهری، )لکه، هاپروژهمناسب پوشش سبز در 

 داالن، ماتریس(.

 

سبز موجود در ماله با  هایزیرساختشناسایی و تالیل . 1

 ها؛آناقلیمی در  آوریتاب هایپتانسیلبر  تأکید

سبز موجود در  هایزیرساختحوزه مداخله در  بندی . اولویت2

 هایپتانسیلسبز جدید با  هایزیرساختماله و معرفی 

 ؛ساز اری با شرایط اقلیمی و  مناسب برای ماله مورد نظر

سبز قابل تقویت و جدید با  هایزیرساختصایح  یابی . مکان3

 استفاده که، کریدور و ماتریس.

 

استخراج شده از بخش مبانی  های استراتژی»

 «نظری
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 یدانیم دیو بازد هیاطالعات پا یآور روش از نوع جا  ویا

اسرت   یهی)برد  هیر پا یهرا  نقشه از،یمورد ن یهستند. ابزارها

و  یدانیر م دیر بازد قیر از طر هیر اطالعرات پا  ویر از ا یبخش

انرد( و   شرد   یآور جار   ییهوا یها عک  قیاز طر یبخش

 اند.  شد  هیته GISافزار  که با استفاد  از نرم هستند یلیتحل

 براران،  کاهش دما، شیافزا به شهرها در یایاقل راتییتغ

 ویر ا شرک  بدون واند  شد منجر  ر یغ و یسال خشک جادیا

 کیاسرتراته  استفاد . افتی خواهد شیافزا ند یآ در راتیتأث

 یفر یرد درختران  شک  به شهرها در سبز یها رساختیز از

 توانند یم ر یغ و سبز ینااها وها  بام ،ها پارک ها، ابانیخ در

 شرهرها،  در یسال خشک د یپد با ییارویرو و دما کاهش به

 ویبر از  یریجلوگ و هوا یآلودگ کاهش و نخست ةدرج در

منجرر شروند    دوم درجره  در شرهرها  در یسرت یز تنوع رفتو

Bartesaghi-Koc et al., 2019).) ویشرتر یب نکره یا وجود با 

 برا  یمنراطق  در شرتر یب مختلف، انواع در سبز پوشش کاربرد

 ,Couts & Harris) اسرت  خشرک  و گررم  ییهرا  تابسرتان 

اسرتفاد    یبررا  یقر یدق یهرا  یاما تا امروز اسرتراته  ،(2012

منرراطق در دسررت   ویرردر ا یاهیرراز پوشررش گ حیصررح

قرار ن رفته است. با توجه بره   رانیو مد یشهر زانیر برنامه

و  ویدتریررجد ،یحاصرر  از بخررش چررارچوب نظررر جینتررا

که محققان ترا بره امرروز بره آن دسرت       یروش ویتر مناس 

 ایر  «CRGIIM»اسرت بره نرام روش     یروششام   اند، افتهی

 شیافرزا و  تیر تقو قیاز طر یایاقل یآور تاب جادی)روش ا

کره در ادامره بره آن پرداختره      (یسبز شرهر  یها رساختیز

حس  کشرور، شرهر و    بر (.Norton et al., 2015) شود یم

متناسر  برا    یراتر ییتغ سرت ی ا ررور  ،ییایجغراف تیموقع

 تیو و رع  یاهیر گ یهرا  انرواع گونره   ،ییآب و هوا طیشرا

 ،روش ویر روش داد  شرود. برا ا   ویر خاک آن منطقره، در ا 

و  یبنرد  تیر اولو بررای  یبره چرارچوب   یابیدسرت  برر تالش 

 شرد  سبز ماثر بر محرالت   یها رساختیز حیانتخاب صح

 برر  یاصل تارکز آن، در که است یروش نخستیو ویا. است

 نروع  و سبز یها رساختیز یریقرارگ مکان ابان،یخ هندسه

 نحو  ویب یارتباط به یابیدست یبرا یانتخاب یاهیگ یها گونه

 ارتقرا   و سربز  پوشرش  تیر فیک و تی،کاییفضرا  یریقرارگ

 روش در. است ابانیخ و محله اسیمق در یایاقل یآور تاب

بره   شیافرزا و  تیر تقو قیر از طر یار یاقل یآور تاب جادیا»

هندسره شرهر،    ویبر  ارتبراط  ،«یسربز شرهر   یها رساختیز

دما و سرپ     یو کاهش و تعد یسبز شهر یها رساختیز

 یسرال  بر خشرک  یایاقل راتییتغ ریهوا و تأث یکاهش آلودگ

عنروان   شهر انتخاب شد  بره  ییایجغراف تیبا توجه به موقع

و  یار یاقل راتییر شرهر در اثرر تغ   ویا نکهیو ا یناونه مورد

 و هروا  یآلرودگ  شام  یا عاد  معضالت یآن دارا راتیتأث

 ابرزار . شرد  یاسرت، بررسر   یسال دما و خشک شیافزا آب،

سرربز و  یهررا رسرراختیز یقابرر  اسررتفاد  در مستندسرراز 

انتخرراب و ارتقررا    برررایموجررود در محلرره   یخاکسررتر

در  یار یاقل راتیترأث   یر و تقل دیر سربز جد  یهرا  رساختیز

گانره روش مررکور    1مراح   قیاست. از تلف آمد  2جدول 

اسرتخراج   9 شرک   ،ی، برگرفته از مطالعات نظرر 5 شک با 

مداخلره در   یبره ال رو   یابیم  نحو  دسرت طور کا که به ،شد

 یآور ارتقرا  ترراب  برررایسرربز در شرهرها   یهرا  رسراخت یز

از  یکر یپاسرخ    یر ترت ویر ا بره  است، داد  شیرا ناا یایاقل

 پهوهش، ارائه شد.  ویمهم ا یها پرسش

 گرفرت  جره ینت تروان  مری  شرد ،  ذکرر  مروارد  به توجه با

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

 در محلره مرورد نظرر بره مترر،      یو فرعر  یاصل های خیابان

 بره  عررض  نسبت متر، حس  بر ها ساختاان ارتفاع متوسط

محلره مرورد    یحرارت اطالعات محله، در ها ساختاان ارتفاع

سرربز در محلرره،  هررای زیرسرراختموجررود  تیو ررع نظررر،

 تیدر محلره، و رع   یخاکسرتر  هرای  زیرسراخت  تیو ع

، هرا  لکه یفعل تیو ع ویموجود پوشش سبز محله و هاچن

اطالعرات در   وی. هاه اهستندمحله  های ماتری و  ها داتن

 در کره  هسرتند،  GIS افرزار  نرمشد  در  هیته های نقشهقال  

 شام ، زین ازین مورد یلیتحل نقشه .اند شد  داد  شیناا ادامه

 سربز  هرای  زیرسراخت  در مداخلره  یبرا بندی اولویت نقشه

 اسرت  یار یاقل آوری تراب  زانیم حس  بر آباد یوسف محله

(Norton et al, 2015.) 
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سبز جدید و تقلیل  های زیرساختانتخاب و ارتقاء  برایسبز موجود در محله  های زیرساختابزار قابل استفاده در مستندسازی . 2جدول 

 ((Bartesaghi-Koc et al, 2019 اقلیمی تأثیرات

 خاکستری شهری های زیرساخت سبز شهری های زیرساخت
 ها خیابانجهت  فلاهای سبز قابل آبیاری یا غیر قابل آبیاری

 (H)ها ساختمانارتفاع  موجود در ماله درختانموقعیت 

 (W)عرض خیابان موجود درختی در ماله های  ونهاز  برداری نقشه

 (H:W)نسبت ارتفاع به عرض خیابان از وضعیت سالمت درختان موجود در مال برداری نقشه

  سبز)در صورت وجود( های بام

  دیوارهای سبز)در صورت وجود(

 

 
به تغییرات اقلیمی در مقیاس محله در  آوری تابارتقاء  برایسبز در مقیاس محله  های زیرساختمداخله در   چارچوب و الگوی. 8شکل 

 CRGIIM ,(Shirgir et al, 2019) . روش

 

  یموردپژوه .4

 ویا رسد میانجام شد  بر شهر تهران، به نظر  های بررسی با

 یدارا ینیشهرنشر  د یر و پد یار یاقل راتییر شهر برر اثرر تغ  

در ارتبراط برا    یاری. مطالر  بسر  اسرت  ای عارد  معضالت 

 ویر شرهر تهرران بره ا    پریری آسی  زانیو م یایاقل راتییتغ

 ویااز  یمعضالت ناش وین ارش شد  که از مهاتر راتییتغ

سازگاری با  گانهسه هاییاستراتژ

 آوریتابتغییرات اقلیمی و ارتقاء 

 هایزیرساختاقلیمی با استفاده از 

 سبز شهری

 ()مقیاس:شهر

 و تقویت پوشش  یاهی موجود،حفظ  -1

استفاده از  یاهان مقاوم به تغییرات -2

 اقلیمی،

در « اکولوژی سرزمین»استفاده از علم -3

 هاپروژهمناسب پوشش سبز در  یابیمکان

 هاییرساختزچارچوب مداخله در 

ارتقاء  برایسبز در مقیاس محله 

به تغییرات  یآورتاب

 )مقیاس:محله( اقلیمی

سبز موجود در ماله با  هایزیرساختو تالیل شناسایی -1

، )حفظ و هاآناقلیمی در  آوریتاب هایپتانسیلبر  تأکید

 سبز موجود(. هایزیرساختتقویت 

سبز موجود در  هایزیرساختحوزه مداخله در  بندیاولویت-2

 هایپتانسیلسبز جدید با  هایزیرساختماله و معرفی 

 ساز اری با شرایط اقلیمی و  مناسب برای ماله مورد نظر.

سبز قابل تقویت و جدید  هایزیرساختصایح  یابیمکان-3
 مداخله. برایبا اولویت بیشتر  ایمالهو انتخاب  هاماله بندیاولویت-1

 .سبز و خاکستری موجود در ماله هایزیرساخت بندی دستهشناسایی و -2

سبز موجود برای ساز اری با تغییرات  هایزیرساختاستفاده و تقویت -3

 .ی اقلیمیآورتاباقلیمی و افزایش 

سبز  هایزیرساختاصلی و فرعی و  هایخیابان دهیاولویتبندی و  --4

 سبز موجود و جدید. هایزیرساختموجود در یک ماله بر اساس تقویت 

سبز جدید و مناسب با توجه به وضع موجود ماله و  هایزیرساختانتخاب -5

 .هاآناقلیمی  هایپتانسیل

سبز قابل تقویت و جدید با استفاده از  هایزیرساختصایح  یابی مکان-6

 .(Norton et al.,2015) ،سیماتر و دوریکر لکه، هایتئوری

  گانهسه هایاستراتژی»

استخراج شده از بخش 

 «مبانی نظری

 سبز هایزیرساختمداخله در  و الگویچارچوب »

استفاده از  برایپژوهش  گانهسهروش  و 

ارتقاء  منظوربهسبز شهری  هایزیرساخت

 «اقلیمی  آوریتاب

 آوریتابدستیابی به  برایسبز شهری  هایزیرساختمراحل مداخله در »

 «اقلیمی
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  ،یسر  ،سرالی  خشرک  ةدیر بره پد  توان می تهران در راتییتغ

 غبرار  و گرد و طوفان و هوا یآلودگ آب، یآلودگ دما، رییتغ

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

  یر دت از .اسرت  تهرران  آبراد  وسرف ی محلره  نجا،یا در شد 

مرورد نظرر،    قیر انجرام تحق  یبررا  آباد وسفیانتخاب محله 

طور کامر  از لحرا     به یمحله شهر کی یها یهگیو داشتو

داشرتو انرواع    ،یبنرد  ابران یو خ ها ابانیخ تیو ع ت،یجاع

از  یسربز شرهر   یهرا  رسراخت یسبز و در ک  ز یها پوشش

 امترداد  در گونراگون  یها یلچک بوستان،جاله پارک محله، 

 و یسراز  خانه رشد ویهاچن و ها دانیم و یاصل یها ابانیخ

 یادیر ز بخش  یتخر و ریاخ یها مهروموم در یکش ابانیخ

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

 و یایقررد یهررا محلرره از یکرری تهررران آبرراد یوسررف محلرره

 .اسرت  واقر  شرد    یشرهردار  1منطقره   و در تهران معروف

و  بزرگرررا  کردسررتان برره غرررب از محلرره ویرراکنررون ا هررم

و  عصرررر یولررر ابرررانیخ ، از شررررق برررهرآبرررادیام محلررره

و  هاررت دیبزرگرررا  شرره شرراال برره، از آبرراد عبرراس محلرره

 یدوراهر  و یفراطا  دکترر  ابانیخ و از جنوب به ونک محله

 یاصرل  یهرا  ابران ی(. خ2شک  ) شود یمحدود م آباد وسفی

 ویالررد جاررال دیسرر ابررانیخ ازانررد  عبررارت محلرره ویررا

 ابران ی) خ یمسرتوف  ابران یخ (،آبراد  وسفی ابانی)خ یاسدآباد

 مهررام  نابرا ی، خآرا جهان دیشه ابانیخ ( ،یاکبر دیعبدالاج

 یفتحر  ابران یخ ،ستون چه  ابانیخ و ستونیب ابانیخ)مدبر(، 

 دیسر  ابران یخ.نایسر  ابرو  ابانیخ و شاالی کاج ،خیابانیشقاق

انجرام شرد  در    های بررسی با هستند یاسدآباد ویالد جاال

و  یجنروب -ی، شراال اکثررا   یاصرل  هرای  خیابران محلره،   ویا

امرر در   ویر کره ا  باشرند  مری  یغرب-یشرق یفرع های خیابان

خواهد  ییبسزا تأثیرنور و گرما در طول روز  افتیدر زانیم

 تریو مهم عنوان به اسدآبادی الدیو جاال دیس ابانیداشت. خ

 یشررقاق یفتحر  ابران یخ و یجنرروب– یشراال  یاصرل  ابران یخ

 گرفته نظر در یغرب -یشرق یفرع ابانیخ تریو مهم عنوان به

 عارود  هم بر تقریبا  ،یفرع و یاصل های خیابان ویا. اند شد 

نکتره   ویا ذکر. اند داد   یتشک را ای شبکه یساختار و بود 

 اسیر در مق ،شرد   هیر ته یهرا  نقشره  هیاست که کل ی رور

ذکرر   ای مرحله چندچهارچوب  دنباله در. باشند می 2000/1

 .است شد  فیتوص آباد یوسفمحله  یشد  در بات، برا

 

 
 (1392)کتاب اول، در شهر تهران آباد یوسفعکس هوایی منطقه . 9شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%B6_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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در  ها دادا لیو تحل پژوهش روش)انطباق  ها یافته.5

 تهران( آباد یوسفمحله 

 محله در موجود سبز یها رساختیز لیتحل و ییشناسا.1

 یآور تراب  یهرا  لیپتانسر  برر  دیتأک با تهران آباد وسفی

 سربز  یهرا  رسراخت یز تیتقو و)حفظ  ها، آن در یمیاقل

 (.8شکل  اساس()بر موجود

 تیر اولو برا  یا محلره  انتخاب و ها محله یبند تیاولو*

 نکره یا  یر دل بره : سبز یها رساختیز در مداخله یبرا شتریب

 محلره  اسیر مق قیر تحق ویر ا انجرام  یبرا شد  وییتع اسیمق

 مررکور،  روش از مرحله ویا انجام نکهیا به توجه با و است

بره   ویهاچنر  کند، یم طل  را شهر اسیمق در مطالعه انجام

نقشره   هیر موجرود در ته  یهرا  تیمحردود کابودهرا و    یدل

به انتخاب محلره   قیمرحله از تحق ویشهر تهران، ا یحرارت

هرای قبر     ذکرر شرد  در بخرش     یتهران به دت آباد وسفی

 ینقشه حرارتر  ق،یمرحله از تحق ویا یبرا شود. میخالصه 

محلره از لحرا     یبنرد  تیر اولو منظرور  بره  آباد وسفیمحله 

 تیبرررر اسررراس و رررع  یاررریاقل یآور تررراب تیو رررع

. در شرود  مری  ارائره شد  و  هیته ،یسبز شهر یها رساختیز

 تیداد  شرد  اسرت، و رع    شیکه نارا  طور هااننقشه  ویا

حرداق    یاز دما یطبقه اصل 7در  آباد وسفیمحله  یحرارت

 گرراد  یسرانت درجه  41 یبیتقر یتا دما گراد یسانتدرجه  32

 یمناطق باتتر، یدما با یمناطق است یهیبداست.  شد ارائه 

 جهرت  و سربز  یفضراها  نبرود  ایر  کابود  یدل به که هستند

 افرت یدر یشرتر ینرور ب  شرد ،  اسرتفاد   مصالحو  ییایجغراف

 دارند.  یشتریب یکرد  و دما

 و سرربز هررای زیرسرراخت بنرردی دسررتهو  یی*شناسررا

 گررفتو  نظرر  در برا  آبراد  یوسف محله در موجود یخاکستر

 روش از مرحلرره ویررا انجررام برررای: یارریاقل هررای پتانسرری 

 نقشرره شررام  موجررود و رر  از هیررپا نقشرره پررهوهش،

 و یاصرل  هرای  خیابان ،ها میدان)  یخاکستر های زیرساخت

 درختران، )  موجرود  سربز  های زیرساخت تیو ع و( یفرع

 از شررد. هیررته(  ر یررغ و هررا پررارک ،یبرراغ سرربز هررای لکرره

 بررای سربز،   هرای  زیرسراخت مهم در ارتباط برا   یفاکتورها

درختران موجرود و نروع     تیر شام  موقع  ،یو تحل یبررس

سرالمت   تی. و رع اسرت و سبز موجرود   یدرخت های گونه

 . شدند یبررس یبعد گامدر  زیموجود ن یاهیگ های گونه

 آبراد  یوسف در موجود سبز های زیرساخت از*استفاد  

 آوری تراب  شیافرزا  و یار یاقل راتییر تغ برا  یسازگار یبرا

 یابیارز برای یروش به یابیدست یبرا مرحله ویا در: یایاقل

 و مداخلره  بررای  یروشر  به یابیدست و یفعل و    یتحل و

 محلرره در سرربز هررای زیرسرراخت موجررود و رر  تیررتقو

 تیر که در آن عالو  برر موقع  ،شد هیته ای نقشه ،آباد یوسف

 تیدر محلره مررکور، و رع    یاهیر گ هرای  گونره  یریقرارگ

سرالمت، از عوامر     تیشد. و ع یبررس زین ها آنسالمت 

سربز موجرود،    های زیرساخت تیو ع یمهم در مستندساز

 یبعرد  های بخشمناس  در  یاهیگ های گونهانتخاب  برای

  یر . در بخرش تحل اسرت  ها آن یفعل تیو مداخله در و ع

سرالم و   یاهیر گ های گونهناسالم، حرف و  یاهیگ های گونه

 شنهادیمحله پ ویا یشهر تهران برا یایاقل طیمناس  با شرا

 .شدند

 یاهیر گ هرای  گونره سالمت  تیو و ع تینقشه موقع -

 هاررا   بره موجرود   یاهیر گ هرای  گونره شد  کره نروع    هیته

مقراوم   زانیر م ،یآبر  ازیر از جالره ن  ها آنخاص  های ویهگی

 زین ر یتعداد و غ ،اندازی سایه زانیم ،یایاقل طیبودن به شرا

 اند. آمد  3 جدولدر 

 سربز  هرای  زیرسراخت  در مداخله حوزه بندی اولویت. 2

 یمعرفرر و تهررران آبرراد یوسررف محلرره در موجررود

 برا  یسرازاار  هرای  پتانسیل با دیجد سبز های زیرساخت

 .نظر مورد محله یبرا مناسب و یمیاقل طیشرا

 محلرره در هررا خیابرران دهرری اولویررت و بنرردی سلسررله*

 و موجرود  سربز  های زیرساخت تیتقو اساس بر آباد یوسف

، هرا  ساختاانارتفاع  ،ها خیابانمرحله، جهت  وی: در ادیجد

 گیرری  انرداز  و نسربت ارتفراع بره عررض      ها خیابانعرض 

قبر  ذکرر شرد، نسربت      هرای  بخشکه در  طور هاانشدند. 

 زانیر م  یتحل برای یروش مناسب ،ها خیابانارتفاع به عرض 

نسربت،   ویر . ااست ها خیابان یافتیدر یحرارت ینور و انرژ
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. هر است ابانیبر خ ها ساختاان اندازی سایه زانیم کنند  بیان

 ابران یآن است کره خ  دهندة نشاننسبت کاتر باشد،  ویچه ا

هرر   کهی، در حالکند می افتیدر یشتریب یدر طول روز دما

 یشرتر یب هیکره سرا   دهد میباشد نشان  شترینسبت ب ویچه ا

 ویر ا اگرر  حرال  درعریو . افتدیم ابانیبر خ ها ساختاانتوسط 

 روز طرول  در ،یغربر -یشرق های خیابان باشد، وییپا نسبت

 افررتیدر دیخورشر  میمسررتق نرور  ،یشررتریب سراعات  تعرداد 

تنهرا در   ی،جنروب -یشراال  هرای  خیابان که یحال در ،کنند می

 یبررسر  یبررا . کننرد  می افتیدر را نور ویمحدود ا یساعات

عررض   نقشره : شرام   که شد  هیته نقشه چند تیو ع ویا

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

 زانیر نقشه محاسربه م  تیو در نها ها ساختاانتعداد طبقات 

 تارامی . اسرت ( (H:W هرا  ساختااننسبت ارتفاع به عرض 

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

 اند. شد  ارائه، 10

 

 

 

 

 

 

  

 

 ها یادداشت
1. Ecosystem Services 

2. Payment for Ecosystem Services 

3. Willingness to Accept 

4. independent and identical distributed 
5. conditional logit 

 

 منابع

. ارزیرابی کرم آبیراری تروام برا کراهش آب در دسرترس        1324پرهیزکاری، ا.، مظفری،م.م.، شوکت فردایی، و م. محارودی، ا.   

 .90-15(: 1)7زاهکاری برای حفاظت مناب  آب در دشت قزویو. نشریه حفاظت مناب  آب و خاک، 
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 8331پاییز     3شمارة     54دورة  

 

441

 توجره  با مناس  و دیجد سبز های زیرساخت*انتخاب 

 ویا یایاقل های پتانسی  و آباد یوسف محله موجود و   به

ذکر شرد  در   های تیه یانداز هم رویاز  پ  :ها زیرساخت

 دیسرر ابررانیخ ،امتیررازدهی انجررام و ،Arc map افررزار نرررم

 مداخلره  حروز   نخسرتیو  عنروان  بره  یاسردآباد  الدیو جاال

 تیر اولو نقشره  ویر ا در، 11شرک   )است، شد  داد  شیناا

 و اسرت  شد  داد  شیناا کی شاار  با مداخله یبرا یاصل

 نقشره  یراهناا بخش در 2 شاار  با تیاولو زانیم ویکاتر

 یبراتتر  عررض  یدارا ابانیخ ویا(. است شد  داد  شیناا

 حرال  درعریو  و اسرت  محله ویا  رید های خیابان به نسبت

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

 برا  جره ینت در ،هسرتند  یمتوسط ارتفاع یدارا نقاط شتریب در

 زانیر م ویشرتر یب ابانیخ ویا عرض، به ارتفاع نسبت یبررس

 طرور  کند، که هاران  می افتیدر روز ساعات طول در را نور

 براتیی حرارت  یمشاهد  شد، دارا زین یکه در نقشه حرارت

 سربز،  هرای  زیرسراخت  تیو رع  یبررسر  از ایو رو. است

 ر ،یر غ و هرا  پارک و ها بوستان ،یپوشش و یدرخت های گونه

 یبررا  یو اصرول  هرا  پیشرنهاد و ارائره   ابران یخ ویدر امتداد ا

 یعناصرر،  ررور   ویر ا تیو حفر  و بهبرود و رع    تیتقو

 هرا  آن  یر سبز و تحل های زیرساخت تیو ع یاست. بررس

 ،یفر یو ک یکا ریو تفس  یمرحله، تحل ویذکر شد. در ا قبال 

 .شدشد  انجام  آوری جا اطالعات 

 راتییر تغ بره  مقاوم یشنهادیپ یاهیگ های گونه ی*معرف

 هروا  یآلودگ ،آبی کم برابر در آوری تاب  یپتانس با و یایاقل

 یبررس از پ : تهران شهر آباد یوسف محله در ادیز یدما و

 یجردول  تهران آباد یوسف محله در یاهیگ پوشش تیو ع

 هرای  پتانسری   برا  مناسر   ا یگ های گونه آن در که شد هیته

)جردول  شرد   شرنهاد یپ ،یایاقل راتییتغ به آوری تاب یبات

4.) 

 

 
 

 آباد تهران های سبز موجود در محله یوسف بندی حوزه مداخله در زیرساخت .  نقشه اولویت11شکل 
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 ).(Shirgir et al.2019اقلیمی آوری تابتهران بر اساس میزان  آباد یوسفتحلیل وضعیت پوشش گیاهی موجود در محله  .3جدول 
7

* 

گونه به نام 

 فارسی
 نام علمی

وضعیت 

 سالمتی

 )سالم/ناسالم(

 نیاز آبی

 )کم/زیاد(

میزان مقاومت به 

آلودگی 

 )مقاوم/نامقاوم(هوا

میزان 

 اندازی سایه

 )کم/زیاد(

محل قرارگیری در 

 محله

های اصلی یا  )در خیابان

جنوبی یا -فرعی/شمالی

 غربی(-شرقی

 تعدادگونه

)غالب یا در 

 تعداد مادود(

 چنار
Platanus Spp. 

(Platanus 

orientalis) 

 غالب جنوبی-اصلی/شمالی کم مقاوم زیاد ناسالم

 .Morus Spp توت سفید

(Morus alba) 

سالم)نامناسب 

 برای پیاده راه(
 غالب جنوبی-اصلی/شمالی زیاد نامقاوم زیاد

 Ailantus عرعر

altissima 
 مادود جنوبی-اصلی/شمالی کم مقاوم کم سالم

 Cercis ارغوان

siliquastrum 
 مادود جنوبی-اصلی/شمالی کم مقاوم کم سالم

 Robinia اقاقیا
pseudacacia 

 مادود غربی-فرعی/شرقی زیاد مقاوم کم سالم

 Ulmus نارون

carpinifolia 
 مادود غربی-فرعی/شرقی زیاد نامقاوم  ناسالم

 مادود جنوبی-اصلی/شمالی زیاد مقاوم کم ناسالم Pinus eldarica کاج تهران

 Cupressus سرو درختی

sempervirens 
 مادود جنوبی-اصلی/شمالی کم مقاوم کم سالم

زبان 

 گنجشگ
Fraxinus exelsior مادود جنوبی-اصلی/شمالی زیاد نامقاوم کم سالم 

 مادود جنوبی-اصلی/شمالی کم نامقاوم زیاد سالم Ficus carica انجیر
 بسیار مادود جنوبی-اصلی/شمالی زیاد نامقاوم زیاد سالم Poplus deltoides تبریزی

های ایران نوشته  ها،درختان و درختچه های اکولوژیک  یاهان مانند نیاز آبی، میزان مقاومت به آلود ی هوا و غیره از کتاب جنگل در ارتباط با ویژ ی شدهاطالعات ارائه *

 است. شدهاستخراج  ،1331اهلل ثابتی در سال  حبیب

 

 *).(Shirgir et al.2019 اقلیمی آوری تابتهران با تکیه بر افزایش  آباد یوسفگیاهی پیشنهادی برای محله  های . گونه4جدول 

نام  ونه به 

 فارسی
 نام علمی

مقاوم به 

 سالی خشک

 

مقاوم به 

 آلود ی هوا

 

مقاوم به دمای باال 

 انداز و سایه

 

 مناسب قرار یری در

-یا شرقیجنوبی -شمالی

 فرعی(-غربی)اصلی

 Ailanthus عرعر

allissima 
 غربی)فرعی(-شرقی  ⋆ 

 غربی)فرعی(-شرقی  ⋆  Albizzia julibrissin ابریشم

 غربی)فرعی(-شرقی  ⋆  Celis avstruliss داغداغان

 Robinia اقاقیا

pseudoacacia 
 جنوبی)اصلی(-شمالی ⋆ ⋆ 

زبان 

  نجشک
Fraxinus excelsior ⋆  ⋆ جنوبی)اصلی(-شمالی 

 جنوبی)اصلی(-شمالی   ⋆ Ligustrum vulgare برگ نو

 Cupressus زربین

sempervirens 
 جنوبی)اصلی(-شمالی ⋆  ⋆

 Pinus longifolia کاج کاشفی

Roxb 
 جنوبی)اصلی(-شمالی ⋆  

 Eleagnus سنجد

angustifolia 
 غربی)فرعی(-شرقی   ⋆

 Gleditsa لیلکی

triacanthos 
⋆  ⋆ 

-جنوبی)اصلی(/شرقی-شمالی

 غربی)فرعی(
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 *).(Shirgir et al.2019 اقلیمی آوری تابتهران با تکیه بر افزایش  آباد یوسفگیاهی پیشنهادی برای محله  های . گونه4جدول ادامة 

نام  ونه به 

 فارسی
 نام علمی

مقاوم به 

 سالی خشک

 

مقاوم به 

 آلود ی هوا

 

مقاوم به دمای باال 

 انداز و سایه

 

 قرار یری درمناسب 

-جنوبی یا شرقی-شمالی

 فرعی(-غربی)اصلی

 ⋆  ⋆ Quercus rubra بلوط
-جنوبی)اصلی(/شرقی-شمالی

 غربی)فرعی(

   ⋆ Betula verrucosa غان
-جنوبی)اصلی(/شرقی-شمالی

 غربی)فرعی(

 ⋆  ⋆ Salix alba بید
-جنوبی)اصلی(/شرقی-شمالی

 غربی)فرعی(

 غربی)فرعی(-شرقی ⋆   Melia azedarach زیتون تلخ

  ⋆ ⋆ .Pyracantha Sp پیراکانتا
-جنوبی)اصلی(/شرقی-شمالی

 غربی)فرعی(

 غربی)فرعی(-شرقی  ⋆ ⋆ .Crataegus Sp زالزالک

 غربی)فرعی(-شرقی   ⋆ .Lonicera Sp شن

آلود ی هوا و غیره از کتاب های اکولوژیک  یاهان مانند نیاز آبی، میزان مقاومت به  اطالعات ارائه شده در ارتباط با ویژ ی *

 ، استخراج شده است.1331اهلل ثابتی در سال  های ایران نوشته حبیب ها،درختان و درختچه جنگل

 

 تیتقو قابل سبز یها رساختیز حیصح یابی مکان-3

 یابیر  مکران .)سیماتر و دوریکر - از استفاده با دیجد و

 پرهوهش،  ویر ا در :یشنهادیپ سبز یها رساختیز حیصح

  یماتر یکل تیو ع توان یم منظر، یاکولوژ اصول هیبر پا

و  یکپرارچ  یانسرجام و   تیسبز موجود را بر حس  و ع

 و انسرجام  ویر ا ریترأث سبز،  یها داتنو  ها لکهبودن  وستهیپ

و   یر تحل مرورد  محلره،  یار یاقل یآور تراب  برر  یکپارچ ی

  یماتر ویا تیبهبود و ع برای ییال و و دادسنجش قرار 

 شد.ارائه  ،یایاقل یآور تابارتقا   یراستادر 

 ییالگو به یابیدست ،پهوهش ویا مهم یها افتهی از یکی

 تیر تقو قابل سبز یها رساختیز حیصح یابی مکان برای

 یاکولرو   علر   یهرا  یتئرور  از اسرتفاده  با یشنهادیپ و

 دسرتاورد  ویر )کره ا  ،است( سیماتر داالن، )لکه، نیسرزم

گانره مطررح شرد  در     1حاص  از مرحله ششم از مراحر   

تهرران   آبراد  وسرف یمحلره   ینکتره، رو  وی(. ااست 9 شک 

، هررا لکرره ،یریررقرارگ تیارتبرراط بررا و ررع در شررد:منطبررق 

 ی، روآبراد  وسرف یدر محله  زین ها  یماترسبز و  یها داتن

ارائره   نجرا یانجام شرد  کره در ا   ییها  یتحل ییهوا ریتصاو

 در سبز  یماتر و ها داتن ها، لکه یفعل تیو ع. است  شد

 چر   سرات  ییهوا عک  در تهران شهر آباد وسفی محله

 شد، ارائه ینظر یمبان بخش در آنچه حس  بر. آمد  است

هرر چره    باشرند،  شتریب تعداد در و تر وستهیپ ها داتن هرچه

 و باشرند   ریکرد یبرا   شرتر یو در ارتبراط ب  تر  یوس یها لکه

 ویر ا باشرد،  شرتر یب محلره  ویر ا در  یماتر یوست یپ هرچه

 ویر ا هیپا بر. داشت خواهد یشتریب یایاقل یآور تاب محله

 یبررا  یکل  یماتر و ها داتن لکه، راست سات در اصول،

  یمرراتر ویررا قیررتلف از. شررد شررنهادیپ آبرراد وسررفی محلرره

 یایاقل یها  یپتانس با یاهیگ یها گونه شنهادیپ با یشنهادیپ

 یبرا یدیجد یها تیموقع توان یم محله، کی یبرا مناس 

 هاررا   به محله کی در یشهر سبز یها رساختیز تیو ع

 ویروش هاچنرر ویررکرررد. ا شررنهادیپ آور، ترراب یهررا گونرره

 یاهیگ یها گونهسبز و  یها لکه یابی تیموقع یبرا تواند یم

. برا توجره بره    اسرتفاد  شرود   ،یشرهر  دیجد یها پروژ در 

برا   یسرازگار  یها یاستراتهو  ینظر یبخش مبان یها افتهی

سبز ارائه شرد  در   یها رساختیز قیاز طر یایاقل راتییتغ
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مداخلره   برایمبحث، چارچوب ارائه شد   ویا یانیبخش پا

 یدر انطباق و هااهن  کامال  ،یسبز شهر یها رساختیزدر 

 هرا  یاستراتهدسته از  ویا قیو از تلف هاست یاستراته ویبا ا

 اسیر در مق یشرنهاد یشهر و چارچوب مداخله پ اسیدر مق

برا   یار یاقل یآور تراب ارتقا   برای یبه اصول توان یممحله، 

محلره   اسیر در مق یسربز شرهر   یهرا  رساختیزاستفاد  از 

هروا و   یدمرا و آلرودگ   شیافزا ،یسال خشک  یتقل منظور به

داشرتو   برا اظهار کررد کره    توان یم. افتیکابود آب، دست 

 یآور تاب یداشتو شهر ،یایاقل طیآور به شرا تاب یا محله

و  ییهروا  ریتصراو . در شرود  مری  ویتضرا  زین طیشرا ویبه ا

سربز موجرود    یها  یماترو  ها داتن، ها لکه تیو ع ریتفس

برر   یشنهادیپ اهانیگ یابی تیموقع یبرا یشنهادیپ یو ال و

 آمد  است. 12شک  منظر، در  یاکولوژ یها یتئوراساس 

 

 
 

 .و ماتریس سبز فعلی و پیشنهادی( بر اساس علم اکولوژی منظر ها داالن،ها لکهالگوی پیشنهادی)وضعیت . 12شکل 

 

 بحث .6

 بررای  ییال و وییو تب فیتعر پهوهش، یمتدولوژ بخش در

 محلره  کیر  در موجود سبز های زیرساخت تیو ع یبررس

 مداخلره  بررای  محله ویا مختلف های حوز  بندی اولویت و

با نرام   یروش قال  در،ها زیرساخت ویا موجود تیو ع در

CRGIIM تیتقو قیطر از یایاقل آوری تاب جادیا روش ای 

 ارتقرا   هردف  برا  ،یشرهر  سربز  هرای  زیرساخت شیافزا و

 تارکرز  ،یمفهروم  یال رو  ویر . در ااسرت  یایاقل آوری تاب

 هرای  زیرسراخت  یریر قرارگ مکان ابان،یخ هندسه بر یاصل

 بره  یابیدسرت  یبررا  یانتخراب  یاهیر گ هرای  گونره  نوع و سبز

 تیررفیک و تی،کاییفضررا یریررقرارگ نحررو  ویبرر یارتبرراط

 و محلره  اسیر مق در یایاقل آوری تاب ارتقا  و سبز پوشش

 برا  پرهوهش  یمتردولوژ  بخرش  در روش ویا .است ابانیخ

 .شد آورد  اتئیجز

 ویر ا سرااتت  یبرا معتبر یپاسخ ال و ویا در کاوش با

را  ترأثیر  ویشرتر یب که ییفاکتورها شد آشکار و ارائه پهوهش

تهرران دارنرد    هرای  محلره در  یار یاقل آوری تاب شیدر افزا

، هرا  آن یریر و نحرو  قرارگ  یاهیر گ هرای  گونهنوع » شام : 

 

 

 

و ماتریس سبز  هاداالن، هالکهضعیت فعلی و

شهر تهران در عکس  آبادیوسفدر ماله 

است. بر حسب آنچه  آمدههوایی سمت چپ 

، هرچه شددر بخش مبانی نظری ارائه 

و در تعداد بیشتر باشند ،  ترپیوسته هاداالن

در ارتباط بیشتر  و تروسیع هایلکهو هر چه 

با یکد یر باشند و هرچه پیوستگی ماتریس 

در این ماله بیشتر باشد، این ماله 

 .اقلیمی بیشتری خواهد داشت آوریتاب

براساس این اصول ذکر شده در سمت 

و ماتریس کلی برای  هاداالنراست لکه، 

 . شدپیشنهاد  آبادیوسفماله 

 

 

 وضع موجود الگوی پیشنهادی
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سرطح   یسربز، دمرا   هرای  زیرساختمساحت تحت پوشش 

و  یاصرل  هرای  خیابران  ،یدر مناطق سربز و خاکسرتر   ویزم

 یفرعر -ی)اصرل  هرا  آن ییایمحله و جهت جغراف کی یفرع

 آبراد  یوسفبودن در ارتباط با محله  یجنوب -یبودن و شاال

 ایر  ای محلره در مرورد   هرا  ویهگری  ویر است ا یهیتهران، بد

 یریر قرارگ موقعیرت (، و هسرتند  رییر قاب  تغ  رید ای ناحیه

سربز در محلره مرورد نظرر نسربت بره        هرای  داتنو  ها لکه

. از آنجا که تاکنون در مطالعرات انجرام شرد     است  ریکدی

 زانیر ( میکا ای یفی)ک یابیارز برای یبه روش ای اشار  چیه

سبز نشد  است،  های زیرساختبرحس   یایاقل آوری تاب

 در مرثرر  یفاکتورهرا  عنروان  بره  تروان  مری را  ها کایت ویا

 و یمعرفر  هرا  محلره  در یمیاقل آوری تاب زانیم یابیارز

 کرد. ایری اندازه

 ز،یر خراص ن  طرور  بره سربز   های زیرساختدر ارتباط با 

موجرود در   یاهیر گ های گونه تیو ع  یگفت تحل توان می

 تیر موقع ،یاهیر گ هرای  گونره منطقره برر حسر  نروع      کی

 ویر و تعرداد ا  زانیر مساحت تحرت پوشرش و م   ،یریقرارگ

 ویر ا سره یو مقا یاهیر گ های گونهسالمت  تی، و عها گونه

 بررای  یروش مناسرب  توانرد  می یفاکتورها در دو دور  زمان

سربز   های زیرساختدر  یایاقل آوری تاب  یپتانس دنیسنج

پرهوهش   ویبار در ا نخستیو یاص  برا درمحله باشد.  کی

 هیسبز بر پا های زیرساخت تیو ع یابیارز منظور به یروش

 ویرردخرر  و تصرررف در ا یو چ ررون  یارریاقل آوری ترراب

به دست آمرد    یایاقل آوری تاب شیافزا برای اه زیرساخت

، پاسرخ وا رح و   مراثر  یفاکتورها ویبه ا یابیاست. با دست

 سبز های زیرساخت های ویهگیکدام : »ساال ویبه ا یروشن

 یار یاقل آوری تراب  بره  دنیدر رس توانند می( یفیک ای یکا)

نارودار،   ویر ا در(. 2)نارودار شرود   مری  ارائه ،«باشند؟ ماثر

و  یابیر ارز اند کره بررای   ناایش داد  شد  یفیک ییفاکتورها

 هیر محله برر پا  اسیدر مق یایاقل آوری تاب تیو ع  یتحل

 ها داتنو  ها لکه تیو و ع یسبز، خاکستر های زیرساخت

 یفاکتورهرا  ویر ا اسرت.  اسیمق ویسبز در ا های ماتری و 

 بنردی  طبقره  تواننرد  مری  ،گیرری  انداز و  یمهم پ  از بررس

 شود. می شنهادیپ ،یآت مطالعات یبرا مبحث ویا که ،شوند 

 

 
 

 

در  مؤثرفاکتورها 

سنجش و ارزیابی 

 آوریتابمیزان 

اقلیمی در مقیاس 

محله بر حسب 

 هایزیرساخت

 سبز

 

و  هاداالن، هالکهوضعیت  خاکستری هایزیرساخت سبز هایزیرساخت

 ماتریس

 
نوع گونه گیاهی -2تعداد، -1

-4 ،موقعیت قرارگیری-3

-5 ،مساحت تحت پوشش

 .وضعیت سالمت

 

، 

هرچه  -2ترآورتابهر چه بیشتر -1

 های ونه-3باالتر آوریتاببیشتر 

مقاوم به شرایط آب و هوایی، 

بدون انقطاع، -4باالتر آوریتاب

 آوریتابهر چه بیشتر،-5ترآورتاب

 باالتر.

اصلی و  هایخیابانجهت -1

جنوبی،شرقی -فرعی،)شمالی

مساحت تحت  -2غربی(،–

نسبت ارتفاع -3پوشش، 

به عرض  هاساختمان

 ها.خیابان

-2، هاداالنو  هالکهتعداد -1

-3 ها،داالنو  هالکهاندازه 

-4 ها،داالنو  هالکهپیوستگی 

 .پیوستگی و انسجام ماتریس

 

 آوریتابجنوبی، -جهت شمالی-1

 آوریتابهر چه بیشتر، -2 کمتر

 آوریتابهر چه بیشتر، -3کمتر 

 بیشتر.

 

هر چه -2تر،آورتابتعداد بیشتر،-1

 هر چه بیشتر،-3 تر،آورتاب بیشتر،

 آوریتابهر چه باالتر، -4 ترآورتاب

 بیشتر.

 

 سبز هایزیرساختاقلیمی در مقیاس محله بر حسب  آوریتابدر سنجش و ارزیابی میزان  مؤثرورها فاکت. 9نمودار
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 ویر ا بره  یمرورد  صرورت  به قیتحق ویا های یافته دی ر

 اقلیاری  آوری تراب  افزایش برای روشی تبییو: هستند شرح

 شرایط به مقاوم گیاهی های گونه استفاد  با محله مقیاس در

نخسرتیو   برای گیاهی های گونه معرفی آوری، تاب و اقلیای

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

 و سربز  های زیرساخت موجود و عیت بررسی برای روشی

 هرا،  آن در اقلیاری  آوری تراب  ویهگری  براساس ها آن تحلی 

 مداخلره  با اقلیای آوری تاب ارتقا  راستای در ال ویی ارائه

 شرهری  سبز های زیرساخت قرارگیری موقعیت و کایت در

 رویره  بری  افزایش سالی، خشک تقلی  برای محله مقیاس در

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

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

 شرهر  سپ  و ایران کشور شرایط با روش ایو کلی های گام

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

 و رعیت  تحلیر   از اسرتفاد   برا  محله یک در سبز فضاهای

 برا  شرهری  سربز  های زیرساخت تحلی  موجود، سبز فضای

 سرپ   و مراتری   و داتن لکره،  صورت به ها آن بندی دسته

 ترر  آور تراب  موقعیرت  تعییو در ریزی برنامه و گیری تصایم

 هرای  زیرسراخت  بریو  رابطه اثبات محله، یک در ها آن برای

 اقلیاری  نروع  از شرهری  اکولروژی  آوری تاب با شهری سبز

 هرای  زیرسراخت  کایرت  و سطح افزایش با که ترتی  ایو به

 بره  آوری تراب  منطقره،  یرک  اقلریم  برا  مناسر   شهری سبز

 دمرا،  افرزایش  و سرالی  خشک نوع از بیشتر اقلیای تغییرات

 .یابد می افزایش

 

 یریگ جهینت و یبند جمع .7

 نظرر  بره  ق،یر تحق ویا در شد  انجام های بررسی به توجه با

 نقرش  و یشرهر  سربز  هرای  زیرسراخت  امروز به تا رسد می

 ویتردو  یدرسرت  بره  یشرهر  ریزی برنامه و یطراح در ها آن

 از استفاد  که است شد  اثبات نکته ویا که یدرحال. اند نشد 

 در مهرم  هرای  استراتهی از یکی یشهر سبز های زیرساخت

برا   یمنراطق  در یار یاقل تأثیرات با یسازگار و  یتقل جهت

 Norton et)اسرت و گررم وخشرک    ای مدیترانه وهوای آب

al.,2015  )از حیصرح  استفاد  یبرا یقیدق اصول تاکنون اما 

برا   نجرا یا در. اسرت  نشد  ارائه شهرها در ها زیرساخت ویا

 یتهرران، چرارچوب   شرهر از  ای محله یرو قیتحق ویانجام ا

 های زیرساخت تیو کا تیفیک یو بررس مستندسازی برای

برا   یو سرازگار  هرا  آن تیفیارتقا  ک یدر راستا یسبز شهر

 ترراکنون ویهاچنرربرره دسررت آمررد.    یارریاقل راتییررتغ

 ویرراز ا حیاسررتفاد  صررح  یبرررا یقرریدق هررای اسررتراتهی

 ویر ا اسرت  دیر اماسرت.   نشد در شهرها ارائه  ها زیرساخت

بر حسر    ،ها آن های محله و شهرها به میتعا تیقابل روش

خراص خرود    میاقلر  تغییرر  یمنف تأثیرو  ییایجغراف تیموقع

 ویر دادن ا میتعار  یاسرت بررا   یهی، را داشته باشد. بدها آن

 است. ازیمورد ن شتریب قاتیتحق  ر،ید یروش به شهرها

 

 نوشت پی

 Patch:لکه. 1

 Corridor: داتن .2

 Matrix: ماتری  .3

 Landscape ecology : منظر اکولوژی علم .4

 Climate resilience : اقلیای آوری تاب .7

 GRGIIM :Climate Resilience through روش .1

Green Infrastructure Implementation Method 
 3 جرردول در شرد   بررسری  پارامترهرای  تو ریح  در. 5

: گیاهران  قرارگیرری  محر   اهایرت  دتی  از-:گفت توان می

 اهایرت  اصرلی  و فرعری  های خیابان به ها خیابان بندی دسته

 انررژی  دریافرت  میرزان  هرا  خیابان ایو در زیرا دارد فراوانی

 متفراوت  ها آن جغرافیایی جهت به بسته حرارت و خورشید

 نداشتو صورت در اصلی، جنوبی-شاالی های خیابان. است

 روز طول در را زیادی حرارت مناس ، و کافی سبز پوشش

 .کنند می دریافت

 ایجراد  درختران  کره  ای سرایه  میزان: اندازی سایه میزان-

 آن بافرت  فشرردگی  و هرا  آن تراج  فررم  بره  بست ی کنند می

 یرک  در تواننرد  مری  گیاهران  ایو. .(Pataki et al.2011)دارد

 .(Leuzinger et al., 2010)شوند بندی لیست میدانی بازدید

 هسرتند  فرراوان  آبیراری  نیازمنرد  که گیاهانی: آبی نیاز-
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 زیرراد، حرررارت و  سررالی خشررک شرررایط در اسررت ماکررو

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

 تروان  می منطقه، در موجود گیاهان سالمت و عیت بررسی

 نیسرتند،  مناس  منطقه برای که کرد بندی لیست را گیاهانی

(Coutts and Harris, 2013). 

 برداشرت  برا  و رعیت  ایرو : گیاهران  سالمت و عیت-

 های نقشه از استفاد  با هاچنیو و است بررسی قاب  میدانی

GIS، و اسرت  ماثر گیاهان اندازی سایه میزان ناایش در که 

 و انرردازی سررایه میررزان و گیاهرران برررگ و شرراخ و ررعیت

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

 از برررداری لیسررت از پرر  درنتیجرره. دارد بسررت ی هررا آن

 Norton et)کررد  حررف  را ها آن توان می ناسالم، های گونه

al.2015). 
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