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  چكيده

سالمت جسمي  بهمنفي بر تغييرات دمايي از طريق استفاده روزافزون از انرژي  هايريثأگسترش شهرها، ت جمعيت وش يافزا
ثير منفي أحدودي ت كه تاثر، حفظ و گسترش جنگلهاي شهريست ؤهاي محل كي از راهي. نان وارد كرده استيو رواني شهرنش

اقتصادي  هايبررسي اثر منظور بهدر مطالعه حاضر، . كند افزايش دماي شهرها را جبران مي هاي انرژي وهزينهفزايش ناشي از ا
نشان  SPSSآماري افزار نرمپرسشنامه توزيع شد و نتايج حاصل از اين تحقيق با استفاده از  384، )فضاي سبز( داري شهري جنگل

محاسبه ) R2(براساس ضريب تعيين  ؛مفيدي را در هزينه انرژي به دنبال دارد هاير، اث)فضاي سبز(داري شهري  داد كه جنگل
توسط سه متغير ساعات ) داري شهري و به عبارتي تراكم فضاي سبز وجود جنگل(درصد از تغييرات متغير وابسته  56شده، 

، رابطه رياضي نهايت در ؛شود بيني مي روشن كردن كولر، بيشترين انرژي مصرف شده و هزينه انرژي در فصل گرما تبيين و پيش
ها در داري شهري، هزينه با افزايش جنگل داري شهري و فاكتورهاي اقتصادي بدست آمد كه اين رابطه نشان داد بين جنگل

  .يابد هاي مختلف كاهش مي بخش
  

   .داري شهري، دما، انرژي، همدان، اقتصاد جنگل: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
هاي هاي مهم و اساسي محيط لفهؤمي از آسايش محيط

زيرا براي سكونت و . شود ساخت محسوب مي انسان
گونه كه خانه بايد  ايست بزرگ و همان شهر خانه زندگي،

سكونت و زندگي  از صفات و مزايايي برخوردار باشد تا
شهر نيز بايد داراي  ،بخش سازدرا مطلوب و آسايش
سايش، راحتي و مين آأبراي ت مناسب كيفيات و ويژگيهاي

همچنين شهر بايد محيطي گرم و صميمي و . امنيت باشد
دلپذير باشد تا امكان زندگي مطلوب را فراهم سازد 

)Ranjbar Saadatabadi, 2005(.  

هاي تنفسي  عنوان ريه فضاي سبز در شهرها به
آيد و به همين دليل فقدان آن به  شمار مي هشهرنشينان ب

رستي در شهرها محسوب معني عدم وجود سالمت و تند
كاهش آلودگيهاي  برايتوسعه فضاي سبز شهري . شود مي

ايجاد منابع  مانندشيميايي هواي شهرها در كنار عواملي 
 هايجمله ضرورت گذران اوقات فراغت براي شهروندان از

در شهرها گذران اوقات . باشد زندگي شهرنشيني مي
 ،اجبفراغت براي كسب تعادل روحي نه تنها امريست و

بلكه فقدان آن نيز حتي بر روي تواناييهاي كاري افراد نيز 
  .)Rohani, 1984(تأثيرگذار است 
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ساخت هستند  هاي انسانسازگان شهرها بارزترين بوم
، نيازمند جريان دائمي ماده )سيستم( سامانهكه همانند هر 
هاي طبيعي،  شهرها در مقايسه با سيستم. باشند و انرژي مي

در راستاي حفظ و  زيرا ،آيند حساب مي بهسيستمي باز 
يكپارچگي آنها بايد حجم قابل توجهي از مواد و منابع 

صورت  يندي كوتاه بهاانرژي وارد آن شده و پس از فر
انسان . مواد زائد و يا آلودگي هوا  به محيط پس داده شود

راي سكونت در شهر از خود نشان امروزي تمايل زيادي ب
- بيني ستا در اواخر قرن گذشته پيشرادهد و در همين  مي

شهر بيش از چهار  66، 21شده بود كه در ابتداي قرن 
شهر از اين  50د داشت كه نميليون نفر جمعيت خواه
همچنين . حال توسعه قرار دارد مجموعه در كشورهاي در

طور  ها نشانگر آن است كه انسان قرن حاضر روزانه بهداده
نسان دوره كشاورزي و شش متوسط بيش از شصت برابر ا

نمايد كه رقمي  ، انرژي مصرف مي1950برابر مصرف سال 
هر فرد در هر روز  يازا كيلوكالري به 300000فراتر از 

سو  بديهي است كه گسترش و توسعه شهرها از يك. است
واسطه راهيابي مظاهر  و افزايش مصرف سرانه انرژي به

گردد كه  مختلف زندگي مادي از سوي ديگر، باعث مي
شهرهاي امروزي بدون استفاده گسترده از منابع انرژي و 

هاي فسيلي قادر به ادامه حيات و پويايي  ويژه سوخت به
ويژه  مصرف روزافزون انرژي در شهرها و به. خود نباشند

خود اختصاص  تمانها، كه سهم قابل توجهي را بهساخ
ع دهد، از اين جنبه قابل ارزيابي است كه اين مناب مي

باارزش غيرقابل تجديد هستند و پاياني براي آنها متصور 
نگراني انسان در پايان يافتن اين منابع و پژوهش در . است

بر روي منابع  زمينه جايگزيني ساير منابع انرژي كه عمدتاً
دليل است كه هرگاه منابع  بدان اغلبپاك مبتني است 
هاي فسيلي پايان يابد و منبع ديگري  جهاني سوخت

ظرفيت جهاني نسبت به جمعيت  ،جايگزين آن نگردد
  ).Miller, 1988(يابد كاهش مي شدت هبانساني 

Arnold (1980)  دريافت كه فضاي سبز درختي با

 شكلهايتوجه به وسعت سطح برگي خود نسبت به ساير 
تواند از طريق تعرق سبب افزايش رطوبت  گياهي مي

ختان دما را در. گردد نسبي، كاهش دما و تلطيف هوا 
دارند و از  كاهش داده، هوا را به حركت و جريان وامي

عمل تعرق همراه با جذب . كنند خشكي هوا جلوگيري مي
سبب كاهش دماي اطراف  منظوركالري است و به همين 

اقليم عناصر شهري بيشتر  بررسيهايامروزه . شود هم مي
بر روي آن دسته از عناصر شهر متمركز و تثبيت شده كه 

همچنين . كنندي بازي مينقش مهمي در تغيير عناصر اقليم
شناختي مناطق سبز شهري براي همگان  امروزه نقش بوم

در نتيجه درختان با تعريق و تعرق خود . روشن است
نقش حساسي در كاهش دماي ريزاقليم و افزايش رطوبت 

پايداري و توسعه شهرها و نيز . كنند نسبي هوا ايفا مي
بر اجزاي ساخته شده محيط  زسازي اساساًراهبردهاي با

  ).Heisker et al., 1995(شهري معطوف گرديده است 
داري شهري در تعديل  اهميت جنگلدر خصوص 

ترين اثر ان اين نكته را يادآور شد كه مهمتو دماي هوا مي
داري شهري در شهرها، كاركردهاي  فضاي سبز و جنگل

وان محيط زيست عن محيطي آنهاست كه شهرها را به زيست
دار كرده است و با آثار سوء گسترش  جامعه انساني معني

صنعت و كاربرد نادرست تكنولوژي مقابله نموده و سبب 
فضاي سبز مناسب . شوند افزايش كيفيت زيستي شهرها مي

ثر در كاهش اين اثرها هستند ؤدر شهرها يكي از عوامل م
ي هوا، فضاي ويژه در ارتباط با گردوغبار و آلودگيها و به

. روند شمار مي هاي تنفس شهرها به سبز شبه جنگلي، ريه
. فضاي سبز در شهرها نقش نسبي دارند هايثيرأديگر ت

در شهرها  هاثير آنأور كلي وجود فضاي سبز و تط به
كه بدون آن ممكن نيست  طوريناپذير است، به اجتناب

عنوان  هبنابراين، اگر فضاي سبز ب. شهرها پايدار باقي بمانند
ي از بافت شهرها و نيز بخشي از خدمات شهري ئجز

تواند جدا از نيازهاي جامعه  ضرورت يافته باشد، نمي
از اين رو فضاي سبز بايد از نظر كمي و . شهري باشد
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ها  ساختمانها، خيابان(كيفي متناسب با حجم فيزيكي شهر 
از لحاظ رواني، گذران اوقات (ها، نيازهاي جامعه  و جاده

و با توجه به شرايط ) اغت و نيازهاي بهداشتيفر
عنوان فضاي سبز  اكولوژيكي شهر ساخته شود تا بتواند به

كاشت . محيطي مستمري داشته باشد فعال، بازدهي زيست
تواند بر روي مصرف انرژي در  صحيح درختان مي

هزينه گرم . اي داشته باشد ها تأثير قابل مالحظه ساخنمان
ها در صورت كاربرد  اختمانكردن يا خنك كردن س

درصد  9درختان باعث جذب . يابدرختان كاهش ميد
و گرماي داخلي  انرژي خورشيدي در تابستان شده

 ,.McPherson et al( دنتوانند كاهش دهها را مي ساختمان

اين اثر تعديلي درختان و فضاي سبز  عالوه بر. )1998
زم د كه مصرف انرژي الشو مي موجبروي دماي شهرها 

اي متصاعد شده از واحدهاي  گازهاي گلخانه براي تبريد
كاهش دما در شهرها در اثر . مولد انرژي كاهش يابد

جويي در انرژي بلكه  موجب صرفهتنها  تعريق و سايه نه
يكي از  .شودجويي در مصرف آب نيز ميموجب صرفه

تواند در ارزشگذاري اقتصادي مورد درختان كه مي هاياثر
رار گيرد، كاهش استفاده از انرژي براي محاسبه ق

تان بر ميكروكليماي ثير درخأسازي محيط در نتيجه ت خنك
ارزش مادي انرژي ذخيره شده براساس  ،منطقه است

تواند  ات ساعت ميوهزينه توليد الكتريسيته بر حسب كيلو
با افزايش قيمت . مبناي اين ارزيابي و محاسبه قرار گيرد

ن در مصرف بهينه و افزايش كارآيي آن، ثير آأانرژي و نيز ت
ثير درختان در أپژوهشگران به فكر تحقيق در مورد ت

درختان و ساير . اندهش انرژي مصرفي ساختمانها افتادهكا
توانند در ميزان مصرف انرژي و در نتيجه در رستنيها مي

. كيفيت هوا و ميزان كربن اتمسفر نقش داشته باشند
ثري از نقش تعديل ؤبه طور م هاي شهري همواره محيط

شوند و فضاهاي  مند مي رايط اتمسفري درختان بهرهش
ديده عنوان يكي از مهمترين عوامل در تعديل پ سبز به

  .ندشوجزيره گرمايي شهري محسوب مي

تواند از طريق  عنوان بادشكن مي كشت درختان به
عنوان مثال با كاهش انتقال هوا  ي، بهيكاهش تبادالت هوا

داخل يا خارج خانه، باعث كاهش مصرف انرژي به 
بنابراين كاشت درختان براي كنترل باد . شودي يگرما
اطق با زمستانهاي سرد تواند در مناطق بادخيز و نيز من مي
هاي مدل. ثر باشدؤم ي كامالًيرژي گرماي انيجوصرفه در

كامپيوتري نشانگر آن است كه در مقايسه با سايه درختان 
ر و ر درختان در كاهش سرعت باد، پديده تبخيثيأو نيز ت
سازي  جويي انرژي خنكثير زيادي را در صرفهأتعرق ت

ثير سايه درختان بر ميزان انرژي مصرفي در أت. محيط دارد
حدي وابسته به ميزان نفوذ نور از تاج  ساختمانها تا

 90توانند تا  درختان متعدد مي. ستا درختان به ساختمانها
آن را در  درصد 60رشيد را در تابستان و درصد نور خو

در ارتباط با انرژي  هر حال  به. زمستان بلوكه كنند
اغلب خورشيدي و تابشهاي آن توجه به تاج درختان كه 

باشند اهميت زيادي پيدا هاي مختلف، متفاوت ميدر گونه
هميت است كه در مناطق اين نكته نيز حائز ا. كند مي

استفاده بهينه از نور خورشيد در  برايتوان سردسيري مي
كننده  اي به كاشت درختان خزان سرد، توجه ويژه فصل
كاهش سرعت باد و در نتيجه كاهش ميزان تعويض . نمود

ويژه در  ثير مهمي در خنك نمودن محيط بهأو جريان هوا ت
  ).McPherson et al., 1998(مناطق گرمسير دارد 

اين است كه فرض بر  ،با توجه به موارد ذكر شده
ويژه  به ،صاد انرژيداري شهري با تعديل دما بر اقت جنگل

 . ثير داردأهاي انرژي تدر كاهش هزينه
  

  مواد و روشها
شهر . مورد مطالعه شامل شهر همدان استمنطقه 

متري از  1820رتفاع كيلومتر مربع و ا 45همدان با وسعت 
شرقي س رشته كوه الوند تا مرزهاي أالر خط سطح دريا، از

اين شهر داراي آب و هوايي . استان كشيده شده است
دقيقه تا  59درجه و  33خشك است و بين مدارهاي  نيمه
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 37درجه و  47دقيقه عرض شمالي و  48درجه و  35
دقيقه طول شرقي قرار گرفته  36درجه و  49دقيقه تا 

همچنين فضاي سبز فعلي شهر همدان حدود . است
هكتار و سرانه  68/459ل مترمربع يا معاد 4596800

 مترمربع است 84/8فضاي سبز شهر همدان، 
)Anonymous, 2006.(  

تحقيق، مهمترين بخش اجراي اين قسمت از 
هاي خام از جامعه آماري مورد بررسي آوري داده جمع
. از طريق پرسشنامه بوده است هاآوري داده جمع. است
را  رسشنامه اين امكانآوري اطالعات از طريق پجمع

با مردم برقرار  آورد تا بتوان ارتباط نزديكي را بوجود مي
هايي از جامعه نوان نمونهع هاي آنها كه به نمود و از ديدگاه

- د آگاه شد تا در نتيجه در برنامهباشن آماري مورد نظر مي
-س برنامهأداري شهري در ر سعه جنگلريزيهاي آينده، تو

ستفاده از پرسشنامه همچنين با ا ،هاي شهرداري قرار بگيرد
صورت واقعي  هاي بسيار ارزشمندي را بهتوان داده مي

گيري بدست آوردن مونههدف اصلي از ن. بدست آورد
  .ايست كه معرف و نماينده مناسبي براي جامعه باشدنمونه

اي در اقتصادي، پرسشنامه هاير بررسي اثربه منظو
الها و وئارزيابي كيفيت س برايو  شدبخش اقتصادي تهيه 

ها در دو نوبت ز نحوه پاسخگويي افراد، پرسشنامهني
در . صورت آزمايشي و مرحله اصلي پژوهش توزيع شد به

پرسشنامه انتخاب شد و بين  30بخش آزمايشي، تعداد 
از فرمول كوكران، و سپس با استفاده  ؛مردم توزيع شد
جامعه . شدشد تعيين  يع مياي كه بايد توزتعداد پرسشنامه

ري اين تحقيق، كليه مردم شهر همدان با جمعيت آما
صورت  پرسشنامه كه به 384تعداد  .نفر است 500000

هاي  تصادفي در بين نسبتي از شهروندان همداني در فاصله
 SPSSافزار  بود تكميل و با نرم شدهزماني مشخص توزيع 

روش رگرسيون خطي و رگرسيون تشخيصي مورد و 
  .گرفت آناليز قرار

 8/63درصد زن و  2/36شوندگان شامل  مصاحبه
سال در  15كه گروه سني باالتر از درصد مرد بودند 

 15-30هاي سني شامل گروه كهمصاحبه دخالت داده شد 
 46-60، )درصد 4/34(  31-45، )درصد 3/32(سال 

  .بود) درصد 2/11(سال به باال  60و ) درصد 1/22(
ط به اقتصادي مربو هايوالئدر اين پرسشنامه س

 :داري شهري پرسيده شد كه شامل جنگل
داري  وضعيت محله سكونت از نظر تراكم جنگل -1

  )فضاي سبز(شهري 
بيشترين هزينه انرژي در فصل گرما، صرف چه  -2

  شود مواردي مي
هاي مربوط به  دستگاه(ساعات روشن كردن كولر  -3

  در فصل گرما) خنك كردن
  ل گرماهزينه ماهيانه انرژي در فص -4
  

  نتايج
وجود درخت و (داري شهري  وضعيت جنگل

  شوندگان سكونت مصاحبه محل) درختچه
اي درصد در محله 1/15شود كه استنباط مي 1از شكل

تراكم پايين، اي با درصد در محله 6/33اقد فضاي سبز، ف
درصد  0/12تراكم متوسط و اي با درصد در محله 3/39

 . كنندزندگي مي ا تراكم باالي فضاي سبزاي بدر محله
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  شوندگان سكونت مصاحبه محل) وجود درخت و درختچه(داري شهري  وضعيت جنگل -1شكل
  

داري  ثير جنگلأشوندگان در مورد ت نظرات مصاحبه
  در افزايش خريد خانه) پارك جنگلي(شهري 
درصد از  3/2 شود كهاستنباط مي 2از شكلگونه  همان
ثيري در أت يد از پارك اصالًشوندگان معتقدند، بازدمصاحبه

ثير كم، أدرصد معتقد به ت 9/4افزايش خريد خانه نداشته، 
درصد معتقد به  5/43ثير زياد و أدرصد معتقد به ت 2/49
  .خيلي زياد بودندثير أت

  

  
  

  در افزايش خريد خانه) پارك جنگلي(داري شهري  ثير جنگلأشوندگان در مورد ت نظرات مصاحبه -2شكل
  

  وشن كردن كولر در فصل گرمازمان ر
گان شوند درصد مصاحبه 8/18بررسيها نشان داد كه 

 2/17كنند، كولر خود را روشن مي 10ا قبل از ت 8ساعات 
بين  درصد در 31، 12تا قبل از  10درصد در بين ساعات 

 14درصد در بين ساعات  4/23، 14تا قبل از  12ساعات 
به بعد و همچنين  و 16درصد از ساعت  1، 16تا قبل از 

روز كولر خود را  شبانه درصد در هيچ ساعاتي از 6/8
و نتايج حاصل نشان داد كه  ) 3شكل(كنند روشن نمي
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وضعيت محله سكونت ضريب همبستگي دو متغير 
مصاحبه شوندگان و ساعات روشن كردن كولر در فصول 

است واحتمال معني دار بودن آن در  649/0برابر با  گرما

ا بين است كه تفاوت معناداري ر 000/0رصد، د 5سطح 
  .اين دو متغير نشان مي دهد

  

  
  

  )1387سال ( زمان روشن كردن كولر در فصل گرما -3شكل
 

 بيشترين هزينه انرژي صرف شده در فصل گرما
درصد از  4/65، شودمي ديده 4 شكلگونه كه در  همان
 درصد روشن 7/17گان روشن كردن كولر، شوند مصاحبه

از وسايل برقي و غيره  درصد استفاده 9/16كردن خانه و 
مصرف شده در تابستان اعالم  را بيشترين هزينه انرژي

وضعيت محله و ضريب همبستگي دو متغير  .اندكرده
سكونت مصاحبه شوندگان و بيشترين انرژي مصرف شده 

است واحتمال معني دار 513/0برابر با  در فصول گرما
است كه تفاوت  000/0درصد،  5بودن آن در سطح 

  .معناداري را بين اين دو متغير نشان مي دهد
  

  
  

  )1387( بيشترين انرژي مصرف شده در فصل گرما -4شكل
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 ل گرماهزينه انرژي ماهيانه در فص
گان، شوند درصد از مصاحبه 5/11 كه بررسيها نشان داد

 3بيشترين هزينه انرژي صرف شده در تابستان را، كمتر از 
هزار تومان،  5هزار تا كمتر از  3درصد،  4/34هزار تومان، 

 8/1هزار تومان و  10هزار تا كمتر از  5درصد،  10/31
هزار و  20درصد، هزينه انرژي مصرف شده در تابستان را 

و  ضريب ) 5شكل(اند هزار تومان اعالم كرده 20شتر از بي
وضعيت محله سكونت مصاحبه  همبستگي دو متغير

است كه احتمال  - 530/0برابر با  ان و هزينه انرژيشوندگ
است كه  000/0درصد،  5معني دار بودن آن در سطح 

  .تفاوت معناداري را بين اين دو متغير نشان مي دهد

  

  
  

  هزينه انرژي ماهيانه در فصل گرما -5شكل
  

  داري شهري و وضعيت اقتصادي رابطه جنگل
داري شهري  رابطه محل سكونت از نظر تراكم جنگل

، بيشترين )X1(ترتيب با ساعات روشن كردن كولر  به
 فصلو هزينه انرژي ماهيانه در ) X2(انرژي مصرف شده 

-شانكه ن دار است درصد معني 5در سطح ، )X3(گرما 
داري شهري با  دار بودن وضعيت جنگل دهنده معني

  .متغيرهاي اقتصادي است
  .ست آمده استدآماري ب تحليلبا استفاده از زير اعداد 

    3 X   295/0 - 2 X  349/0  +1 X  800/0  +113/2  -  =Y             Y = a +   
عدد ثابت: a = 113/2- ,  = 349/0 ,  = - 295/0 , = 948/0 , = 608/0- , = 565/0 , 

= 564/0  

  
  بحث

گان شوندنت مصاحبهسكو بررسي رابطه وضعيت محل
 دهدگرما نشان مي فصلكردن كولر در  و ساعات روشن

داري بين اين دو متغير وجود دارد و با معني رابطهكه 

با افزايش تراكم فضاي ) 649/0(توجه به مقدار همبستگي 
 .شودات روشن كردن كولر ديرتر آغاز ميسبز، ساع

شوندگان و  سكونت مصاحبه بررسي رابطه وضعيت محل
 دهدگرما نشان مي فصلي مصرف شده در بيشترين انرژ
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داري بين اين دو متغير وجود دارد و با معني رابطهكه 
اي با افزايش تراكم فض) 513/0(توجه به مقدار همبستگي 

بررسي رابطه وضعيت  .شودسبز، استفاده از كولر كمتر مي
شوندگان و مبلغ هزينه انرژي كونت مصاحبهس محل

- معني رابطهكه دهد گرما نشان مي فصلمصرف شده در 
داري بين اين دو متغير وجود دارد و با توجه به مقدار 

با افزايش تراكم فضاي سبز، مبلغ ) -530/0(همبستگي 
 .شود گرما كمتر مي فصلهزينه انرژي مصرف شده در 

Miller (1998)  خود نشان داد كه انرژي الزم در مطالعات
هايي كه در اطراف آن درخت  براي خنك كردن خانه

. يابددرصد كاهش مي 60تا  50ارد حدود وجود د
 هايكند كه درختان اثربيان مي Wolf (1998) همچنين

فرش  جزاير گرمايي حاصل از ساختمانها و مصالح سنگ
 دهند و باعث كممركر شهرها را هر ساله كاهش مي در

مسكوني به سازي مناطق هاي مربوط به خنكشدن هزينه
اين نتايج با نتايج بدست . دشوندرصد مي 12تا  8ميزان 

در اين بررسي مشخص . آمده از اين تحقيق، مطابقت دارد
بين دو متغير ساعات روشن كردن كولر و مبلغ شد كه 

داري  معني رابطهگرما،  فصلهزينه انرژي مصرف شده در 
با ) -593/0(د و با توجه به مقدار همبستگي وجود دار

كردن كولر، مبلغ هزينه انرژي شروع زودتر ساعات روشن
رابطه بيشترين بررسي همچنين . گرما بيشتر است فصلدر 

ي مصرف شده انرژي مصرف شده و مبلغ هزينه براي انرژ
داري بين اين معني رابطهكه  دهدگرما نشان مي فصلدر 

رد و با توجه به مقدار همبستگي دو متغير وجود دا
با مصرف بيشتر انرژي توسط روشن كردن ) -453/0(

  .شودكولر، مبلغ هزينه انرژي بيشتر مي
رابطه وضعيت تراكم جنگلداري شهري در كل، 

اقتصادي شامل ساعات روشن  هايبا اثر) فضاي سبز(
سازي، بيشترين انرژي مصرف شده  خنك برايكردن كولر 

 دار معني درصد 5در سطح گرما  فصلدر  زينه انرژيو ه
وضعيت جنگلداري رابطه بودن  داراست كه بيانگر معني

ساس ضريب تعيين برا. هري با متغيرهاي اقتصادي استش
)R2 ( ،درصد از تغييرات متغير وابسته  56محاسبه شده
) وجود جنگلداري شهري و به عبارتي تراكم فضاي سبز(

ردن كولر، بيشترين توسط سه متغير ساعات روشن ك
گرما تبيين و  فصلر انرژي مصرف شده و هزينه انرژي د

اين متغيرهاي مستقل قادر به  يعني. شود بيني مي پيش
مقادير . مي باشند) مالك(گويي تغييرات متغير وابسته پيش
β انحراف  در تغيير ازاي يك واحد دهد كه به نشان مي

بيشترين انرژي معيار متغيرهاي ساعات روشن كردن كولر، 
گرما، انحراف معيار  فصلمصرف شده و هزينه انرژي در 

سكونت از نظر تراكم فضاي  وضعيت محل(سته متغير واب
تغيير  565/0و  -608/0، 948/0ترتيب به ميزان  به) سبز
با استفاده از تصاوير  Rosenzweig et al. (2006) .دكن مي

اليفرنيا در داري شهري شهر ك ثير جنگلأاي به ت ماهواره
كاهش دما در تابستان پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه 

يجاد جزاير علت ا دماي روزانه در داخل شهر به حداقل
گراد گرمتر از نواحي اطراف شهر درجه سانتي 4گرمايي، 

اي شهر را تعديل توان دم است كه با ايجاد فضاي سبز، مي
به كاهش اين مسئله منجر  .تر كردعبارتي خنك و به
  .شود سازي ميخنك برايهاي انرژي  ينههز
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Abstract 
Population Increase and cities expansion caused increase in energy consumption and negative effects on 
climate temperature changes and on physical and mental health of cities residents as well. One of the 
effective solutions is preservation and development of urban forestry (green space) which can retrieve 
partly, these negative effects. In order to investigate the urban forestry economy effects (green space), 
384 questionnaires were distributed among people and the data were analyzed, using SPSS software. The 
results indicate that urban forestry has useful effects on energy consumption. Based on calculated 
coefficient of determination (R2), 56% of variation of depended variable (Urban forestry or green space) 
can be predicted and determined by tree variables (turn on air conditioner time, maximum of energy 
consumption and energy cost in hot season). Finally, a mathematical correlation between urban forestry 
and economical factors was developed. The correlation showed that development of urban forestry (green 
space) decreased the various costs. 
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