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 چکیده 

 و ریزی برنامه در مهم های ارکان از یكی عنوان به سبز فضای. است هوا آلودگی مشكل ایران در محيطی زیست مسائل مهمترین از یكی

 ایتنه در و رطوبت افزایش و دما کاهش با سبز فضای لذا. می باشد دارا شهرها هوای بهبود و کنترل در توجهی قابل اثرات شهری، مدیریت

 موثر شهری محيط پایداری نهایت در و شهروندان آسایش سطح ارتقاء در رواناب، کاهش همچنين و حرارتی ی جزیره ی پدیده کاهش

  نامطلوب اثرات بردن بين از و هوا آلودگی کاهش آن امتيازات از یكی و است اجتماعی های زیرساخت زمره در شهری سبز فضای بود. خواهد

 ودگیآل کاهش در آنها محيطی زیست کارکردهای شهرها، در سبز فضای کاردکردهای ارزشترین با از یكی کلی طور به. باشدمی ها آلودگی

  ميتاه و نقش تحقيق این از بنابراین هدف .آیند شمار به شهرها تنفس هایریه سبز فضاهای شده باعث حقيقت در که است، شهری هوای

 گرفت انجام ایکتابخانه مطالعات ابتدا که باشدمی مروری نوع از مطالعه این .باشدمی شهری هوای آلودگی کاهش و کنترل در  سبز فضای

 مورد هوا آلودگی از پيشگيری هایراه و ثبت شهری هوای آلودگی کاهش و کنترل در سبز فضای اهميت مورد در شده انجام هایبررسی و

 و گرفته قرار بررسی مورد شهرها هوای آلودگی درکنترل سبز فضای اهميت و نقش است، شده سعی پژوهش این در لذا .قرارگرفت بررسی

 شارکتم افزایش برای پيشنهاداتی  و راهكارها نهایت در و شود پرداخته شهری هوای آلودگی کنترل در سبز فضای اثرات ترینمهم بررسی به

 .گرددمی اتخاذ  هوا آلودگی کاهش و کنترل جهت شهری سبز فضای مدیریت در مردمی

 

 

 واژه های کلیدی
 مردمی  مشارکت سبز، فضای مدیریت شهری، هوای آلودگی سبز، فضای
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 مقدمه. 1
ا غلظت سرب ب در جهت کاهش ذرات معلق هوا پوشيده نيست. طبق تحقيقات انجام شده همبستگی معنی داری بين سبز فضاینقش 

وجه کنند. باتپوشش گياهی در نواحی شهری وجود دارد که بيانگر این مطلب است که گياهان سرب را از هوا جدا کرده و در خاک تثبيت می

نظرداشتن جميع شرایط در گسترش  های گياهی خاص و با درهای مناسب با گونههای هوا باید طرحبه اهميت پوشش گياهی در رفع آالینده

 .]1[دفضای سبز هر منطقه مورد توجه قرار گير

، متشكل و مرکب از اشياء متحد ها در اوقات فراغت استمحيطی که ما را در بر گرفته و مورد استفاده برای کار، زندگی شخصی و سرگرمی

وحدت و اتفاق کامل با ابداعات و ترکيبات بسيار بوده و در  های طبيعی، برجستگی، صخره، حوزه فضائی، اقليم، آب ها و ...و متصل و پدیده

نماید. عملكردهای ماده و انرژی که به وسيله آن جامعه، طبيعت را مطيع ساخته و فنی، که توسط جامعه بشری صورت گرفته، عمل می

ی و ل فضوالت صنعتی، خانگگرداند، از قبيتحت سلطه خود درآورده و صورتی از مواد و انرژی کامال تغيير شكل یافته را به طبيعت یاز می

های طبيعی متوازن و ها در طی قرون و اعصار متمادی، بهره مندی از سيكلنآهایی که خصيصه سایر مواد به گسسستن توازن پدیده

ا ر های احتمالی در تعادل قوای خودهماهنگ بود، منجر شد. با این وجود در پی تحول طوالنی، طبيعت استعداد و قابليت مرمت گسستگی

عات ها و ضاییعنی تا زمانی معين و حد و آستانه مشخص، طبيعت مقدار زیادی از استعداد و قدرت مقاومت خود در برابر خرابكاری باز یافت،

 وها و اعمال انسانی بر نيرو و توان احيا ناشی از اعمال انسان در طول تاریخ ، حفظ نمود. اما پس از انقالب صنعتی، اهميت و آثار دخالت

ها و نواحی عالم فزونی گرفت و تغييرات غير قابل بازگشت و حتمی الوقوع در مقياسی وسيع ، که مرمت محيط طبيعی، در بسياری از بخش

ه های غير قابل مهار و ترميم که بای پيدا کرد، متجلی و آشكارگردید. ضایعات مسلم و خرابیبلكه بعدی ناحيه ،دیگر جنبه محلی نداشت

شود، نيروی زیاد و بعدی جهانی یافته و به صورت تغييراتی سریع و خطرناک و مخرب برای شرایط زندگی انسان وارد می محيط طبيعی

 پدیدار گردیده است. 

بنابراین محيط زیست در خطر واقعی از دست دادن تواضع طبيعی مواد و انرژی و خراب شدن شرایط زندگی اکولوژیكی قرار گرفته و این 

شود. توسعه شدید شهرسازی و مهاجرت جمعيت های آینده جامعه بشری تلقی میبه عنوان خطری عظيم برای حيات نسلمساله خود 

های روستایی به سوی شهرها، به موازات توسعه راحتی و راحت طلبی در شهرها، نتایج نامساعدی بر روی شرایط محل سكونت و مجتمع

های کوچک و ....( را صدا، تغيير منفی و نامساعد اقليم و آبی و دریایی شهر، ایجاد سر )مسموم شدن حوضه های هوایی، زیستی انسانی

 .]2[دارد

ها، توزیع و سازمان عقالئی مناطق طبيعی مستعد برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح و ایجاد کمربند سبز در ترین وظائف شهرداریاز مهم

باشد. در برابر چنين وضعيتی، اضطراب عقاید و افكار جهانی دائما افزایش پيدا ای ملی میهاطراف شهرها و آمایش مناظر طبيعی و پارک

یابد. یم             شود و نخستين اقدامات برای دفاع از طبيعت، سازمانکند. جنبش و تحرک برای حفظ محيط زیست و طبيعت بيشتر میمی

کند، تراکم دائمی و بيشتر جمعيت در شهرها، موجب آلودگی ر جهان ادامه پيدا میبا توجه به اینكه صنعتی شدن، با آهنگی رو به رشد د

 آب و هوا می گردد.

 

 مفهوم آلودگی. 2
اق ای است که اتفهای کم و بيش گستردهآیند، مبين پدیدهواژه آلودگی نظير تمام اصطالحاتی که به طور ناگهانی به صورت روز در می

آید که در یک محيط خارجی بيشتر از حد طبيعی و یا گذشته خود، وجود داشته باشد و یا این تغييرات وجود میافتند. زمانی آلودگی به می

ی ای به دنبال داشته باشد. زمانمهمی در عناصر تشكيل دهنده آن محيط به وقوع بپيوندد و این تغييرات اثرات زیان بخش و ناراحت کننده

 شود که از آستانه تحمل تجاوز نماید. میکه کنش به عنوان آلوده کننده تلقی 

تعيين آستانه تحمل خود امری مشكل است زیرا بسته به این که آستانه تحمل در مورد گياهان، جانوران و یا انسان در نظر گرفته شده 

ر حسب سن یا ترکيب ها حتی در مورد یک فرد معين بباشد. آستانه تحمل آلودگیباشد، شدت کنش و مدت زمان آن بسيار متفاوت می

کند و از طرف دیگر این امكان وجود دارد که سایر شرایط محيطی در تعيين آستانه ژنتيكی فرد و نيز بر حسب شرایط زندگی قبلی تغيير می

سيم ون آستانه تقتوان به دو گروه اصلی آستانه دار و بدها را از نظر نحوه تاثير میتحمل آلودگی ما دخالت نمایند. بنابراین انواع آلودگی

 . دنمو



 

 

شود، مثل ها حتی به مقدار اندک در هر محيط باعث ضرر و زیان میهای بدون آستانه آنهایی هستند که به هر صورت وجود آنآالینده

ده برای موجود زنهای آستانه دار آن دسته از عواملی هستند که در مقادیر کم تاثير مضر چندانی وجود مواد رادیو اکتيو در هر مكان، آالینده

 کند و مضر خواهد بود.ولی به تدریج و با افزایش مقدار آنها، تاثير سوء ناشی از آنها افزایش پيدا می دندارن

 

 منبع اصلی آلودگی را نیز می توان به طور کلی به دو بخش مجزا تقسیم نمود: 

 .هایی که منشاء طبيعی دارنداول: آلودگی

 آیند.های انسان به وجود میکه مستقيما در اثر دخالتهای غير طبيعی دوم: آلودگی

ها و یا متصاعد شدن متان و گازهای گوگردی از های آتشفشانتوان به خارج شدن ترکيبات گوگردی از دهانهدر حالت اول: برای مثال می

  .وندشه تدریج رقيق شده و بی ضرر میشوند و بهای طبيعی در یک نقطه متمرکز نمیبرخی مناطق باتالقی اشاره نمود. اغلب آلودگی

های فسيلی( اغلب به صورت ترکيبات شيميایی هستند که از این های غير طبيعی که منشاء انسانی دارند ) مثل مصرف سوختولی آلودگی

ژی های موثر بر اکولواع آلودگیها از ميان برود. ادامه به بررسی انوشوند و مدت زمان بيشتری الزم است تا اثر زیان بار آنطریق تجزیه نمی

 شود.شهری و زندگی در شهرها پرداخته می

 

 های شهری. مورفولوژی آلودگی3
شهرنشينان بيش از روستائيان در معرض انواع بيشتری از مواد شيميائی  در شهر همه چيز از جمله آلودگی به صورت متمرکز وجود دارد.

بيشتر است. زندگی در این گونه  های صنایع در شهرهاصدا ذرات معلق ناشی از فعاليت و سرهمچنين  سمی با تراکم بيشتری قرار دارد.

 های العالج در شهرهاست. به صورتی که باالترین ميزان مرگ و مير )سرطان ها( بيماری ،ها مخاطره انگيز استمحيط

 

 هستند:های زیر به طور کلی اکثر شهرها از دیدگاه زیست محیطی دارای آلودگی

 های فسيلی به صورت ترافيک وسائل نقليه موتوری، منابع گرمایشی، افزایش فزاینده آلودگی هوا منتج شده از مصرف سوخت

 .های دیگر واحدهای توليدی و صنعتی داخل یا خارج از کشورانواع سوخت

 اند.مسكونی شهری واقع گردیدههای صنعتی و های سطحی که مستقيما تحت تاثير مصارف و کاربریآلودگی منابه آب 

 های عدم حاصلخيزی، ها به صورتباشد. خاک در اثر آلودگیآلودگی خاک که خود متاثر از آلودگی آب و هوا و دفع زائدات می

اش موجب ب زیرزمينی و فعل و انفعاالت موجودات زندهآهای شور شدن، ذخيره و عبور دادن مواد آلوده کننده از خود به سفره

 گردد.ه دادن مواد مضر و آلوده کننده به غذای مورد مصرف انسان و حيوان میرا

 باشد.آلودگی صوتی که اثراتش بر اعصاب و روان شهروندان کامال مشهود می 

 آوری و دفع هریک از مسائل مهم های شهری، مسكونی و صنعتی که کنترل، جمعها و فاضالبتوليد فزاینده مواد زائد و زباله

 باشد.محيطی شهرها میزیست 

نماید. عالوه بر آن اثرات روحی تراکم جمعيت که همانند ضریبی بر شدت کنش متقابل بين جامعه شهری و محيط طبيعی عمل می

گردد. این نوع مسائل بيشتر پنهانی و روانی ازدیاد جمعيت و کمبود فضاهای متناسب باعث تكوین مسائل اجتماعی پيچيده ای می

کنند ممكن است به صورت مسخ شده و به دور از اصل خودنمایان گردند. کمبود فضای زمانی که شروع به خودنمائی می بوده و حتی

 باز و آزاد زایيده بسياری از مسائل روانی و اجتماعی است. 

شوند. شاید دیده میاثرات آن در کليه طبقات و واحدهای کوچک و بزرگ شهری از داخل واحد خانواده تا فضاهای عمومی به وضوح 

های اجتماعی در سطح شهر نيز بوده اش دارای جنبهسازی محيطیبه راحتی بتوان گفت که اثرات تراکم جمعيت جدا از کميت آلوده

 شهری خواهد بود. که شایسته پرداختن و در اولویت قرار دادن آن در مورد طرح های توسعه

 

 . اثرات جانبی آلودگی هوا4



 

 

ی که در خصوص تاثير آلودگی هوا در جوامع شهری برای انسان گفته شد. آلودگی هوا به طور غير مستقيم نيز دارای عالوه بر موارد

ک از ی توان گرم شدن تدریجی اقليم جهانی و یا تخریب الیه ازون را بيان نمود که در زیر مختصرا به هرتاثيراتی است که از جمله می

 شود.های مذکور اشاراتی میپدیده

 

 . گرمایش جهانی اقلیم1.4

های هوا که هرکدام از نظر دما، فشار و مقدار رطوبت اتمسفر یا سيستم پویا و مرتبا دست خوش تغيير است. حرکات فيزیكی توده

يروی نای است که های شيميایی گستردهآورند. اتمسفر یک سيستم عظيم با واکنشمتفاوت هستند، آب و هوا و اقليم را به وجود می

             های صنعتی و کشاورزی انسان فراهمهای آن را خورشيد، انرژی منعكس شده از جانب موجودات زنده و فعاليتمحرکه واکنش

 ورد.آمی 

گيرد و چگونگی آن از شب به روز و همچنين بر اساس مهيا بودن عناصر های شيميائی پيچيده بسياری در اتمسفر صورت میواکنش

در هر قسمت متغيير است. اما اصوال شهرها از مناطق همجوار خود گرمتر هستند. از طرف دیگرمعموال در شهرها باد کمتر شيميایی 

ها در مقابل جریان هوا مانع ایجاد نواحی مجاور است، زیرا ساختمان  وزد. حرکت هوا در شهر آهسته تر ازاز مناطق غير شهری می

رات معلق در اتمسفر روی شهرها حداقل بار بيشتر از مناطق مجاور آن است.گرچه وجود ذرات معلق کنند و به همين دليل ميزان ذمی

فرآیندهایی  با کند، اما تاثيرات ذرات معلق در مقایسهدهد و در نتيجه شهر راخنک میدرصد کاهش می 39ورود انرژی خورشيد را تا 

 ، اندک است.دکننکه در شهر حرارت توليد می

گرمایش جهانی افزایش طبيعی یا انسان انگيخته متوسط دمای اتمسفر در نزدیكی سطح زمين است. دمای سطح یا نزدیک منظور از 

د، کنتوان به مقدار آفتابی که زمين دریافت و مقداری که زمين منعكس میاز جمله می ،به زمين تحت تاثير عوامل متعددی است

 اشاره نمود.
 

 . تخریب الیه ازن2.4

گيرند. که در نواحی گرمسيری که در یک وحدت ناپایدار قرار می ،اتم اکسيژن تشكيل شده است 3گازی است که هر مولكول آن از ازن 

 های شيميایی حاصل از تابش نور خورشيد، ذخيره الیه ازن تجدید و سپس در اثر جاری شدن هوای اطراف کرد. اتمسفر در اثر واکنش

های مناسب دیگر به سرعت در صنایع پایداری، غير قابل اشتعال بودن، سمی نبودن و برخی ویژگی مواد مخرب الیه ازن به علت

ربنها، مهمترین این ترکيبات کلروفلوروک مختلف گسترش یافتند و به تدریج موجبات تاثير نامطلوب را بر روی این الیه فراهم نمودند.

 ها، حالل، ميتل.هالون
 

 . آلودگی اقلیم3.4

ت از حرک های بلندها و سازهکند. وجود ساختمانگذارند همراه با تغييرات شهر آب و هوای آن نيز تغيير میر اقليم خود اثر میشهرها ب

فتاب آکند. وزش باد در شهرها کمتر از مناطق غير شهری است. شهر ممكن است کمتر از نواحی روستائی هوای شهر جلوگيری می

معلق هوای شهر به رغم کاهش آفتابگرم تر از نواحی مجاور است)جزایر حرارتی(. این وضع هم به علت  دریافت کند، زیرا مقدار ذرات

ل های پوشيده از آسفالت و امثاهای فراوان و زمينهای صنعتی است و هم به دليل اینكه ساختمانو سایر فعاليت توليد بيشتر حرارت

 کنند.آن  به عنوان جمع کن حرارت خورشيد عمل می

 
 : آلودگی اقليم )نمایش پروفایل جزایر حرارتی بر فراز شهرها بر حسب مناطق مختلف شهری(1شكل 



 

 

 

 . آلودگی خاک4.4
 از این پس خاک شود.تاثيرات شهرهای جدید بر خاک بسيار سنگين است. قسمت عمده خاک با بتون، آسفالت و سنگ پوشيده می

یابد. چنين خاکی مواد آلی خود را از يعی گاز بين خاک و هوا نيز به شدت کاهش میپوشش طبيعی گياهی خود را ندارد و تبادل طب

تجزیه از طریق پوشش گياهی را ندارند. موجودات زنده خاک بر اثر نبود اکسيژن و غذا می ميرند.   دهد. زیرا این مواد امكاندست می

آب را در آن محدود می سازد. به احتمال بسيار خاک فشرده فرآیند ساخت و ساز و وزن  ساختمان ها خاک را می فشرد و جریان 

 شده و نسبت به آب باران غير قابل نفوذ، فاقد مواد آلی باشد.

 

 . آلودگی آب4.4
گذارد. این آثار نيز خاک و در نتيجه گياهان و جانوران شهری را تحت تاثير ساخت شهرهای جدید بر چرخه آب به شدت تاثير می

 و در نتيجه قسمت عمده آب مستقيما به سيل های فرش شده خيابان و ساختمان مانع نفوذ آب به زمين می شودمتدهد. قسقرار می

های آب            کنند. یكی از منابع عمدهگردد. سطوح سخت شهر از تبخير آب خاک به هوا سپهر جلوگيری میگيرهای شهری روان می

های زیر زمينی کم عمق های شنی و بر روی آببخصوص در مواردی که دفن زباله در زمينهای شهری است. زیرزمينی دفن زباله

 صورت گرفته باشد، آلودگی سریع تر است.

 

 . آلودگی صوتی4.4
یكی دیگر از عواملی که در حال حاضر کيفيت زیست بشری را دچار مخاطره نموده است، آلودگی صوتی می باشد. منظور از صوت در 

اقع صدا های ناخواسته ای است که از حد طاقت انسان خارج است. علت شنيده شدن صدا آن است که گوش ما از طریق اینجا در و

ارتعاشات سمپاتيک پرده گوش که در اثر تراکم و ترقيق پی در پی مولكولهای هوای نزدیک گوش تحریک شده، واکنش نشان ميدهد. 

ل شده با امواج صوتی است که بر حسب واحد دسی بل اندازه گيری می شود. تاثير احساس بلندی و کوتاهی صدا مربوط به انرژی حم

 زیست محيطی صدا عالوه بر کل انرژی صوت به ارتفاع صوت، بسامد، الگوی ز مانی و مدت تماس با آن بستگی دارد.

 

 . آلودگی ناشی از مواد رادیو اکتیو4.4

را رادیو اکتيویته و موادی که دارای این ویژگی هستند، مواد رادیو اکتيو می گویند.  تبدیل جرم ساده ای به جرم دیگر همراه با واپاشی

اولين چيزی که در مورد پرتوها باید دانست این است که پرتو افشانی فرآیندی طبيعی است که از آغاز پيدایش جهان تاکنون ادامه 

های غذایی شوند. انسان ممكن است به طور ذب شده و وارد زنجيرهتوانند توسط گياهان جمواد رادیواکتيو در طبيعت می داشته است.

 .]2[مستقيم در اثر حوادث ناگهانی و یا انجام کارهای تحقيقاتی در معرض خطر تابش تشعشعات رادیو اکتيو قرار گيرد

 

 

 

 

 

 . الگوهای فضای سبز شهری4

باشد که در زیر به تقسيم بندی برخی از این الگوها پرداخته میدر حقيقت الگوهای فضای سبز شهری مبتنی بر کاربرد هندسی از آنها 

 شده است:

 

 . کمربند سبز1.4



 

 

ای است. کمربند سبز بيشتر برای شود و دارای کارکرد چند جانبهها است که به دور شهرها کشيده مینوار سبزی از درختان و درخچه

غبار، تعددی حدود شهر، گسترش بيرونی آن و جدا کردن بخش درونی  حفاظت شهرها در برابر آلودگی، تلطيف هوا، غربال گردد و

 .ی پيرامونی به کار می رودضشهر از ارا

 

 . کمربندهای فضای سبز محاط کننده2.4

-یم         رویه و بهم خوردن تناسب ساخت مورفولوژی شهر به کاربرای تجدید حدود شهر، کنترل گسترش شهر، جلوگيری از رشد بی

ن کمربندها در روند پویش شهر، نقش اوليه خود را ممكن است از دست بدهند ولی نقش بالقوه آنها به عنوان فضای سبز تعادل رود. ای

 ماند.بخشنده تفرجگاه درون شهری و نقش فرعی آنها به عنوان شاخص زنده جهت تشخيص روند شهر، پابر جا باقی می

 

 . کمان های سبز3.4

باشند که برای مهار رشد بی رویه شهرها و هدایت آنها در جهت دلخواه، برقراری پيوند ميان هسته اصلی کمربندهای سبز عریضی می

 رود.های اقماری از یک سو و جدا کردن فضای اصلی شهر از فضای حومه به کار میشهر و شهرک

 

 . محورهای سبز4.4

 .]3[یابنداین محورها مشتمل بر محورهای سبز درون شهر و برون شهر راه می

 

 . ضرورت فضای سبز4
مهمترین اثرات فضای سبز در شهر ها، کارکردهای زیست محيطی آنها است که ایجاد تعادل بخشی در متابوليسم شهر از یک سو و 

نيک اشوند. با توجه به اینكه گسترش از یک سو ارتباط ارگباال بردن سطح زیبایی از سوی دیگر، سبب افزایش کيفيت زیستی شهرها می

ر های اثرات گسترش دبا تكنولوژی و از سوی دیگر با آلودگی دارد. برای تداوم آن باید کليه عوامل الزم به کار گرفته شوند. مولفه

 توانند مختل کنند.شهرها، به طور گوناگونی نظام زیستی شهرها را می

به ویژه در رابطه با گردو غبار، آلودگی شيميایی، هوا، فضای سبز مناسب در شهرها یكی از عوامل موثر در کاهش این اثرات بوده و 

اثرات فضای سبز در شهرها تعدیل دما، افزایش رطوبت  روند. مهمترینهای تنفس شهرها به شمار میفضای سبز شبه جنگلی ریه

مجموعه اثرات فضای سبز سایر اثرات فضای سبز در شهرها نقش نسبی دارند ولی  .]4[و جذب گردو غبار است انسبی، تلطيف هو

 کند، به طوریكه بدون وجود آن ممكن نيست شهر ها پایدار باقی بمانند.حضور آنها را در شهرها اجتناب ناپذیر می

 

 . تاثیرات کمربند سبز4

 :توان به طور خالصه به قرار زیر مجموعه بندی کردمجموعه اثرات فضای سبز را می

 

 محیطی. کاهش آلودگی های 1.4
های محيطی کمربندهای سبز به عنوان یک توده گياهی از درختان بسيار مقاوم برای کاهش آلودگی هوا با فهوم کاهش آلودگیدر م

و به خوبی ثابت شده که  .]5[شودفيلتر کردن و جلوگيری و جذب آلوده کننده هوا به عنوان یک روش بسيار مناسب محسوب می

فلزات  ای ازهای فتوشيميایی و مجموعهد گوگرد و بعضی از ترکيبات واکنشيگياهان آلودگی هوایی مانند فلورید هيدروژن، دی اکس

 .]6[بردسنگين مثل جيوه و سرب را در هوا از بين می

ت شود، که عبارت از نسبت سرعکاهش تعریف می کارایی احتمال یک کمربند سبز در کم کردن سطوح آلودگی به وسيله یک ضریب

 .]9[ توده ذرات در یک فاصله مشخص در نبود کمربند سبز به سرعت حرکت توده ذرات در همان فاصله در صورت وجود کمربند سبز

بت يزان رطوهای مختلف آلودگی، ميزان اسيد اسكروبيک، مپارامترهای استفاده شده در تعریف حساسيت پایداری گياهان در غلظت

های تحمل آلودگی که شامل ميزان اسيد اسكروبيک، ميزان رطوبت نسبی شاخص. ]8[شيره برگ هستند  phنسبی ميزان کروفيل، 

 کند.باشد را تشریح میشيره برگ می  phو ميزان کروفيل، 



 

 

 

 .کاهش میزان سرب2.4
نقش موثری دارند. مقایسه تطبيقی درختان با سایر اشكال گياهی ها ها و شاهراهدرختان در کاهش ميزان سرب به ویژه در حاشيه جاده

برابر گياهان زراعی  در جذب ميزان سرب هوا از  2برابر گياهان علفی و  29تا  19دهد که درختان علفی و گياهی زراعی نشان می

 شود، بسيار دارای اهميت است.ها پراکنده میاگزوز ماشين

 

 . تغییر میکرو کلیما3.4
رین نقش فضای سبز و درختان باال بردن سطح آسایش شهروندان از راه تغيير در ميكرو کليما است. فضای سبز جنگلی از این مهمت

ا تر است. کاهش دمنظر دارای ثمربخشی بيشتری است حدکثر، حداقل دما در داخل توده جنگلی نسبت به فضای باز مجاز و متعادل

 برد.سایش مردم را باال میو خنک شدن شهرها به خودی خود سطح آ

 

 . آلودگی هوا4.4
ری از وهای شيميایی هوا بسيار موثر باشند. برای بهرهتواند در کاهش آلودگیفضای سبز عالوه بر زیبایی آفرینی در فضای شهری می

ها هميشه مدنظر ياء آنهای غير حساس و مقاوم، در صورت صدمه دیدن ترميم و احاین کارکرد درختان باید ضمن استفاده از گونه

 است.

 

 . تولید اکسیژن و دی اکسید کربن4.4

کند. اگرچه در مقياس کالن از نظر ایجاد توازن درختان با دو کارکرد خود نقش موثری در بهبود شرایط زیست محيطی ایفا می

 ل چشم پوشی نيست. تواند قابل مالحظه باشد ولی در مقياس خرد شهری قاباکسيژنی نقش درختان و فضای شبز نمی

 

 . کنترل باد4.4
های مورد نظر و تغيير جهت آن در توانند در هدایت باد در بخشفضای سبز ویژه درختان، در صورت کاشت مناسب و هدفمند می

 سمت دلخواه موثر باشند.

 

 . ذخیره انرژی7.4
ای داشته باشد. عالوه بر این، اثر تعدیلی درختان و ها تاثير قابل مالحظهتواند بر روی مصرف در ساختمانکاشت صحيح درختان می

 هایهای متصاعد شده از واحدشود که مصرف انرژی الزم برای تبرید و انتشار گازهای گلخانهفضای سبز روی دمای شهر ها سبب می

بلكه سبب صرفه جویی در مصرف مواد انرژی کاهش یابد. کاهش دما در شهرها در اثر تعریق و سایه نه تنها سبب صرفه جویی از انرژی 

 شود.آب نيز  می

 

 . پوشش گیاهی مناسب برای ایجاد کمربند سبز4..1
نوع پوشش گياهی یا نوع برگ درختان در جذب مونواکسيد کربن بسيار موثر است. در گياهان مكانيسم جذب اکسيدهای گوگرد 

گردند. گياهان ها و گياهان نيز از اتمسفر حذف میبزینهتوسط برگ با ورود به روزنه است و همچنين از طریق رطوبت سطحی س

ه ک های شهری را کاهش دهدتواند برخی از آلودگیکنند. درخت و بوته میهای متفاوتی تامين مینيازهای مناطق مختلف را به شيوه

 تر از بقيه هستند.های درختان در شهر مفيدتر و موفقبرخی از گونه

های درختان های شهری مقاوم باشد. در اکثر شهرها فقط معدودی از گونهاست که نسبت به همه تنشدرخت مطلوب شهری درختی 

گيرند. با این حال بهتر است که همه نوع درخت در سطح شهر کاشت شود. معموال ها مورد استفاده قرار میبرای درخت کاری خيابان

 .]7[هستند که ویژه محيط های آشفته هستند کنند، آنهاییگياهان وحشی که در شهرها به خوبی عمل می

 



 

 

 . نتیجه گیری7
ها بنا به موقعيت جغرافيایی و فيزیكی شهر باشد. این آلودگیهای زیست میامروزه زندگی در شهرهای بزرگ همراه با مجاورت آلودگی

کنار آلودگی هوا و از بين بردن اثرات از شدت و ضعف برخوردارند، اما چيزی که بيش از همه اهميت دارد، تداوم زندگی انسان در 

باشد. امروزه گسترش شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ در جهان سوم، موجب تشدید عوارض منفی توسعه ها مینامطلوب آلودگی

ه اشيرود. توسعه بی رویه و ناپایدار شهری، باعث افزایش حها به شمار میهای محيط از مهمترین آنشهری است که تشدید آلودگی

گردد، که خود زمينه ساز از بين رفتن فضاهای سبز درون نشينی، تخریب نواحی سبز شهری و باال رفتن تقاضا برای زمين شهری می

سعه های توشاخص شهری و تغيير کاربری این گونه اراضی است. اهميت فضای سبز در محيط شهری تا آنجاست که به عنوان یكی از

توان در موارد زیر خالصه کرد: جذب است. مهم ترین کارکردهای فضای سبز درون و برون شهرها را مییافتگی جوامع مطرح شده 

کاهش آلودگی صدا، بهبود روحيه  بهبود شرایط آب و هوایی شهرها،دی اکسيد کربن و سایر گازهای سمی و توليد اکسيژن، تعدیل و 

 ب، و..... .افراد، جلوگيری از فرسایش آبی و بادی خاک، تصفيه فاضال

بی های مدیریتی مناسبرنامه مروزه با آگاهی بيشتر از اهميت کارکردهای مثبت فضای سبز و اثرات توسعه ناهمگون و بی رویه شهرها،ا

در این پژوهش ابتدا ضمن ارائه توضيحات مختصر در  گردد.در بسياری از کشورها به منظور مقابله با این تهدید، طراحی و اجرا می

طبيعی در بوم و محيط در دراز مدت بر  گان تعادلبرهم زننده ها عنوانها و تبيين نقش و اثر این آلودگیانواع این آلودگیخصوص 

سپس اکولوژی شهری به  ای وسيع تر مورد بررسی قرار گيرد.دامنه آالینده در های شهری و انسانی، نقش هرکدام از عواملمحيط

پذیرد، تحت بررسی و جزئيات ها و هم از مضرات ناشی از اجتماعات شهری متراکم اثر میاز آالینده ای باالدست که همعنوان مرحله

 فضای کمربند ،رسيم کهبا توجه به تحقيقات صورت گرفته در این زمينه به این نتيجه می تاثير و تاثر مورد کاوش قرارگرفته است. این

تواند توجهات را به نواحی حاشيه باشد. به عبارتی میمیهای هوای شهری آلودگیهای ویژه در جهت کنترل سبز یكی از راه حل

ای مناسب را در این مناطق حاشيه ایجاد نماید و بنابراین این قابليت مناطق شهری یا روستایی جلب نماید و سپس یک توسعه منطقه

 اعی اقتصادی جوامع محلی را ایجاد نماید. که فرصت را برای توسعه اجتم ،که منبع جدیدی از درآمد باشد ،را دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 منابع. 9

های اصلی هوا، اولين ها و گياهان برای رفع آالیندهکاربرد سبزینه، 1379حسينی شاد، سيد مصطفی، صيادی، محمد حسين، ]1[
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Abstract 

 

One of the most important environmental issues in Iran is the air pollution problem . As one of the most important 

green space in urban planning and management, significant effects on controlling and improving urban air 

contains . Increases with decreasing temperature and humidity of the green space in order to reduce the heat island 

phenomenon , and to reduce runoff , improve the welfare of citizens in urban environment will affect the stability 

. Social infrastructure among urban green space and one of the advantages of reduced air pollution and eliminate 

the adverse effects of pollution are. In general , one of the most valuable green space in cities Kardkrdhay function 

reduce environmental pollution in urban green spaces in the lungs caused by breathing towns are considered. 

Thus, the aim of this research is the importance of controlling and reducing air pollution in urban green space 

.urban green will be taken to control and reduce pollution. 
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