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 چکیده

کسر کوچکي از  کل جو زمين است، با اين حال فرآيندهايي که در مقياس کوچک در آن  -اليه مرزي-گرچه اليه هواي مجاور سطح زمين 
بر  انکارناپذيري تأثيراتو علي الخصوص درختان  گياهان موجودات زنده، . در بينروي مي دهد براي حيات و فعاليت انسان بسيار با اهميت است

لندست اي مي باشند. اين تحقيق با استفاده ازتصوير ماهواره متعادل کنندة متعددي اثرات داراي شهريهاي محيط در به ويژه و داشته دماي سطحي
ارک چيتگر( و درختان پهن اس جهت مقايسه دماي سطحي زمين در دو منطقه با پوشش گياهي درختان سوزني برگ )پاي و با نرم افزار آرک جي 8

برگ)پارک شهيد چمران( انجام پذيرفت. مقادير تابندگي، بازتابندگي، دماي روشنايي، شاخص نرمال پوشش گياهي، نسبت سبزينه، گسيلمندي و 
در نرم افزار  نقطه از پارک چمران برداشت شد. 800نقطه از پارک چيتگر و  1700سپس دماي سطح زمين محاسبه و توليد گرديد. در مجموع 

SPSS (از آماره آزمون لونFجهت اثبات همگني وريانس ) پارامتـريکهاي نمونه ها و از آزمـونهاي (T )جهت اثبات وجود  با دو نمونه مستقل
ني و ( شد،که مؤيد همگP_value) Sig 0.409=تفاوت معنادار بين دماي سطحي زمين درمناطق مذکور استفاده شد. طبق آزمون لـون مقدار 

کمتر مي باشد، اين يعني تفاوت معنادار  0.05شد که از   Sig 0.000=مقدار   Tهاي مورد مطالعه است. همچنين در آزمون برابري واريانس نمونه
يافتيم در دو گروه در LSTمقادير هاي هاي دماي سطحي دو پارک اثبات گرديد. همچنين با مقايسه نموداراست. بدين سبب وجود تفاوت بين داده

هاي پارک چيتگر نسبت به پارک چمران داراي ميزان دماي سطحي بيشتري است. در معضل فعلي قرن يعني گرمايش جهاني، اطالع از اين واقعيت
در مجموع مي تواند در مقياس جهاني، به حل اي و منطقهاي ناحيههاي منطقي براي کاهش دماي سطحي در مقياسهاي محلي و ارائه راه حل

 ئله گرمايش جهاني کمک مؤثري نمايد.مس
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س يندهايي که در مقياسر کوچکي از  کل جو زمين است، با اين حال فرآک -يه مرزيال-گرچه اليه هواي مجاور سطح زمين 
 (.  1:1383کوچک در آن روي مي دهد براي حيات و فعاليت انسان بسيار با اهميت است)کاوياني،

 شهريهاي محيط در به ويژه و داشته بر دماي سطحي انکارناپذيري و علي الخصوص درختان تأثيرات گياهان موجودات زنده، بين در

کاهش دماي سطحي)خنک  از عبارتند شهري سبز فضاي يا گياهان جمله کارکردهاي باشند. از مي متعادل کنندة متعددي اثرات داراي
 خاک، فرسايش از جلوگيري سطحي، مخرب جريانات آبي کاهش فرابنفش، امواج جذب انرژي، مصرف بازده افزايش تصفية هوا، سازي(،

 (. 1393گي و همکاران، شيميايي)رجب بيهاي آلودگي نيز و غبار و گرد ميزان سرعت باد، کاهش

است. دهپرداخته ش ترين مطالعات ناسا به نقش درختان در خنک نگه داشتن شهرهابراساس گزارش ساينس الرت، در يکي از جديد
متر ها کسازي و توسعه شهراي که شايد در مهندسي شهرها نيز اثرگذارند، نکتهها و گياهان عالوه بر ايجاد سايه بر دماي کلي شهردرخت

بخار آب را  عرق بدن انسان،تدرختان در فرايندي مشابه . شودعرق ايجاد ميت-ثير به واسطه فرايندي به نام تبخيرأاين ت .به آن توجه شود
تواند مصرف کنند. با درنظر گرفتن اينکه افزايش يک درجه دماي هوا ميهايشان در هوا آزاد ميها و ساقههاي درون برگاز ميان حفره

نرژي در شهرها کار ادرصد افزايش دهد، درک تاثير قابل توجه بافت گياهي در مصرف  20هاي تهويه هوا را تا ژي توسط سيستمانر
 .چندان دشواري نيست

رم صدها ليتر روزهاي گ تان دردرختکاري آسانترين، ارزان ترين، پاک ترين و زيباترين راه حل براي ايجاد يک شهر خنک است. درخ
 ردد. درجهگرختان مي دخود پمپاژ مي کنند. تبخير اين آب ها موجب خنک شدن محيط اطراف هاي ريش ها به سمت برگآب را از 

ر است. فاوت بيشتشد اين تبدون درخت است. هر چه درخت بزرگتر باهاي حرارت هوا در مجاورت درختان به مراتب خنک تر از عرصه
تان درجه توده درخ وند. اگراحتي ساکنان، چه در بيرون و چه در درون خانه ها مي شموجب راي درختان شهري به طور قابل مالحظه

ات خورشيد ترل تشعشعبا کن حرارت هواي محل را کاهش مي دهد، يک درخت تنها در اولويت اول نه با کنترل درجه حرارت هوا، بلکه
  .(1392مي شود)کريمي، موجب راحتي و سالمت انسان 

در روز  ير درختانا در زي)امواج بلند( توسط درختان تفاوت درجه حرارت روز و شب را کاهش مي دهد. هوجذب تشعشعات خورشيد
هاي رما هزينهقابل گمخنک تر و در شب گرم تر است. در فصل تابستان درختان با سد کردن تشعشعات خورشيدي و مايل شدن در 

به طور . ه استل پر هزينن منازه گرماي خورشيدي نياز است، زيرا گرم کردخنک کردن داخل منازل را کاهش مي دهند. اما در زمستان ب
. هميشه از بين اشته باشدواني دخکلي فنولوژي درختان از نظر ظهور و خزان برگ ها بايد با نيازهاي خنک کردن و گرم کردن منازل هم 

 مخواني فنولوژي نيزهز بهترين ااد که يي را در اولويت قرار دمناسب ترين گونه ها از نظر تامين اين نيازها، در گزينش بايد آن گونه ها
 .(1389تيموري، برخوردار باشند)

ر دطحي زمين ساهش دماي درختان)سوزني و پهن برگ( در افزايش يا کهاي ي اشکال مختلف برگمنظور از اين تحقيق، مقايسه 
و سوزني  ن پهن برگدرختا مقايسه تأثيرات هر يک از دو گونه نواحي با پوشش گياهي است. اين تحقيق از آن جهت که به بررسي و

ردازد، حائز فاوت مي پوشش متپبرگ در تعديل آب و هواي مناطق مورد مطالعه و تشکيل خرده اقليم متفاوت با مناطقي فاقد پوشش يا 
ه نوع اهد کرد کمک خوکتي و ... اهميت است. زيرا به شهرداري ها، متوليان فضاي سبز شهري، سازمان ها و تشکيالت محيط زيس

اسند و در د، را بشنحي دارپوشش گياهي غالب درختان را که بيشترين اثر بر تعديل آب و هوا و به عبارت دقيق تر کاهش دماي سط
ليم، ايجاد قاتعديل  دماي سطحي زمين و اهشکترين راهکار ترين و اقتصاديسادهتوليد، کاشت و گسترش اين نوع درختان اقدام نمايند. 

  باشد.ميشهري پوشش گياهي و توسعه فضاي سبز 

تحقيق تنوع در روابط آب  جهان در اين خصوص صورت گرفته که از آن جمله مي توان به کشورهاي اکثر در گسترده اي مطالعات
تعيين رابطه بين عوامل آن، هدف (، نام برد که 2004وهمکاران،  چونجيانگ ليومخروطي و پهن برگ در اوراسيا)هاي وهوايي بين جنگل

مخروطي و پهن هاي مخروطي و پهن برگ در اوراسيا و کشف تفاوت محل اختالف بين جنگلهاي در جنگل باران آب و هوايي و ريزش

 

https://www.researchgate.net/profile/Chunjiang_Liu2
https://www.researchgate.net/profile/Chunjiang_Liu2


  97 ....نيسطح زم يدما راتييبرگ و پهن برگ در تغ يدرختان سوزن ريتاث يسهيمقا

 

و  آبگرفتگيروابط بين  نمودند واز داده هايي از سراسر اوراسيا استفاده ر اين تحقيق د .بوداي برگ در رابطه با آب و هوا در مقياس قاره
مخروطي و پهن هاي منتشر شده از جنگلهاي از دادهاي عوامل آب و هوايي با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون خطي از مجموعه

نسبت  مخروطيهاي جنگل تغيير واحد نسبي در ، مشخص گرديد،بارش دما و اتتغييربا بررسي  ت.برگ در اوراسيا مورد بررسي قرار گرف
کنترل آب و هوا بر روي بسترهاي  که در مقياس قاره،داد نتايج نشان همچنين  .است بيشتر پهن برگهاي ميزان کل بستر جنگل به

که تغيير واحد نسبي دما)ميانگين  اوراسيا، گزارش شده استهاي در جنگل .مخروطي و پهن برگ متفاوت استهاي مختلف بين جنگل
 .گراد( نسبت به بارش در اثر بارندگي تأثير بيشتري داشته است درجه سانتي 30تا  8تغيير دما ساالنه از 

قش نآب و هوا  گرم شدنر داروپا  تحت مديريت و حفاظت شده درهاي جنگلاز ديگر تحقيقات خارجي مرتبط مي توان به مقاله:  
هاي مربوط به ادهد، با استفاده از محققان آزمايشگاه علوم اقليمي و محيط زيست در فرانسه(، اشاره کرد. 2016کاران، دارد)نادتس و هم

هاي مختلف شد، مثل پراکندگي گونهها شامل موارد گوناگوني ميسال گذشته، مدلي را طراحي کردند. اين داده 260هاي اروپا در جنگل
هزار کيلومتر مربع افزايش  200ي هاي اروپا به اندازهمساحت جنگل، 2010تا  1750قطع آنها از سال  هاي مردم برايدرختان و روش

عوامل گرم  نياز مهمتر يکيکربن  يزادسازد که آآنها پي بردن .ي سانتيگراد باال رفته استدرجه ./12يافته و به دنبال آن دماي هوا 
اي هجنگل ليبدتافتند که آنها همچنين دري .استشده  تيريمدهاي ن خاک در جنگل، چوب مرده و کربحوزه بسترآب و هوا در  شدن

نتيجه ود. ش ين آن مه گرم شدمنجر ب در نهايتو تعرق آن جنگل ها شده و  ريو تبخ دويدر آلب رييباعث تغ يمخروطهاي پهن به جنگل
م صورت الز يتجديد نظرها مکان ها، گريا در اروپا و دآب و هو راتييکاهش تغهاي استيس نهايي اين تحقيق اين بود که بايد در

زان تابش در واقع مي ا با تغيير جنگلم» گويد:اصلي اين مطالعه مي نويسنده .تغييراتي داده شود جنگل ها تيريدر مدپذيرفته و 
 «. دهيمها را هم تغيير ميالکترومغناطيسي، آب و انرژي آزاد شده از اين جنگل

ها در گسترش جنگل که دادنشان  (،1992)گوردون، تأثير پوشش گياهي جنگل شمالي بر آب و هواي جهاني: پژوهشي با عنوان
سه با درختان تيره، نور و حرارت بسياري بيشتري را چرا که برف در مقاي شود.موجب افزايش دماي مناطق برفي مي ،مناطق سردسير

 .کندبازتاب مي

ديد ناسا است. در مطالعه جترين مطالعات ناسا به نقش درختان در خنک نگه داشتن شهرها پرداخته شدهدر يکي از جديدهمچنين 
هاي فاده از دادهمحققان ناسا با است .استادهها در مقايسه با محيط اطراف آن را مورد بررسي قرار دتاثير اين فرايند بر دماي شهر

 پوشش درصد 65 زا کمتر که مناطقي به درصدي درختان نسبت 65سنجش دما دريافتند مناطق شهري با پوشش  اي و تجهيزاتماهواره
در  .کندمي پيدا يشافزا لسيوسس درجه 1.6 شهر دماي ميانگين درصدي 35 پوشش با مناطقي در و داشته تريپايين دماي دارند درختي

توان در ها را مير دماي شهردهاي کل اياالت آمريکا استفاده شد و محققان دريافتند بيشترين تفاوت تاثير گياهان اين مطالعه از داده
زرگ به شهرهاي بنسبت  طول روز و زماني که شدت تابش خورشيد بيشتر است درک کرد و در عين حال تفاوت دما در شهرهاي کوچک

 )ناسا(.متر قابل توجه استک

شهري)رجب هاي محيط در يتغييرات اقليم با سازگاري و اثرات تعديل در گياهان کارايي بر در ايران مي توان به پژوهش مروري
 در هانگيا ارآمديپي بردند، ک (، که به بررسي نقش و کارايي گياهان در تعديل دماي سطحي و ... پرداختند و1393بيگي و همکاران، 

 همچنين عنوان داشتندکه صفات مي باشد. آنها آنها و فيزيولوژيک ريختي عملکردي صفات از تابعي کارکردها اين از هرکدام با ارتباط

 نيز و گياه شاخه بندي و شتاجپو شکل گياهان، الگوي پراکنشي و تراکم گياه، ارتفاع و اندازه برگ، سطح مورفولوژي عملکردي نظير

 اقليمي تغييرات کاهش يا گيتعديل کنند با در رابطه گياهان موفقيت در بااليي اهميت از گياه فيزيولوژيک و شيروي شکلهاي ويژگي

 وجايگزيني اقليمي غييراتت ساية در شهريهاي محيط دورنماي مي باشند. مهم ترين نتيجه تحقيق اين گروه، درنظرگرفتن برخوردار

 مي باشد. تهران رابرشه جمله از شهري مناطق مديريتهاي از اولويت يکي عنوانبه  عملکردي صفات پاية بر شهريهاي گونه

http://www.nature.com/nature/journal/v359/n6397/abs/359716a0.html
http://www.nature.com/nature/journal/v359/n6397/abs/359716a0.html
http://www.nature.com/nature/journal/v359/n6397/abs/359716a0.html
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تاثير تعديل کنندگي فضاي سبز،  ( نيز براي اثبات1381تحت عنوان تاثير گياهان بر دماي محيط اطراف)حجازي و همکاران، اي مقاله
ري دما در حاشيه و عمق پارک در ايستگاه مختلف اندازه گي 30پارک طالقاني را به عنوان يک پارک وسيع در داخل شهر انتخاب نمود و 

د تا با انجام مطالعات کتابخانه در اين تحقيق سعي ش .نفر صورت گرفت 2نوبت توسط  6نظر گرفت. اندازه گيري دما از ايستگاه ها در 
ت آمده مشخص ايج به دسبق نتار گيرد. طاي و عمليات ميداني، تاثير تعديل کنندگي فضاي سبز)از لحاظ کيفي و کمي( مورد کنکاش قر

مي رسد. همچنين  يستگاه درجه سانتي گراد در خنک ترين ا  07/3شد که تاثير تعديل کنندگي و کاهش دما در عمق فضاي سبز تا 
ه با دماي گانگين ايسترت ميانتايج نشان مي دهد که با دور شدن از حاشيه پارک و نزديک شدن به عمق فضاي سبز، اختالف درجه حرا

 ميانگين سطح شهر قابل توجه تر مي باشد.

اي هه به ويژگيبا توج، ي معتدلدرختي بر سايبان تاج در مزارع جنگلهاي اثرات گونهدر تحقيقي با عنوان  2019وطني و همکاران، 
يرکاني ههاي نگل( در جسرو و توسکا درختي)افرا ، صنوبر ، بلوط بلوط شاه بلوط ،هاي انواع گونهزمين و  سطح، به ويژه نوع پوشش زمين

روي  رآلبدومتري که د دستگاهسط توو  جمع آوري شد ابستان و زمستانتميداني در طي هاي داده مورد بررسي قرار داده شد. شمال ايران
 اريداوت معني تف ،مختلف رختيدهاي تجزيه و تحليل واريانس نشان داد که بين گونه. شد اندازه گيري ،نصب شده بود متحرکاي پايه

ه رتيب گلدره، صنوبر، بلوط شاگونه ها به ت نشان داد که درخت ترجيحي TOPSIS نتايج رتبه بندي. همچنين وجود دارددر ميزان آلبدو 
بدليل  رگب ختان پهندر (،هتانانه و زمسبا توجه به ترکيب اين عوامل)آلبيدو تابستآنها نشان داد که هاي افتهد. يبلوط، افرا و سرو هستن

 .تيران اسامعتدل  مناطقبهترين انتخاب براي احياي جنگل ها در آلبيدوي باال در هر دو فصل تابستان و زمستان 

 تصاوير از استفاده خالص با و شار تابش تابش موازنه سطحي، دماي سطحي، آلبيدوي مقادير مقايسه با اقليم ميکرو گيري مقاله شکل

بال و طبق الگوريتم س 5لندست ي ا( که با استفاده از تصوير ماهواره1397حومه)رفيقي و همکار،  و هشهرب شهر در 5 لندستاي ماهواره
سه آنها طبق ابش و مقايتهاي هانجام پذيرفته است، نيز از جمله کارهاي مرتبط در اين خصوص هست. نويسندگان با محاسبه دقيق مؤلف

عنادار وجود دارد؛ ملف، تفاوت مختاي همولفه ها در دو حوزه درون شهري و حومه، در پديده آزمون آنوا توانستند اثبات کنند که ميان اين
 لذا نتيجه گرفتند که ميکرواقليم در محدوده مورد تحقيق شکل گرفته است.

ت. ثانيًا خمين، پردازسطحي  اين پژوهش اوالً به بررسي تأثيرات و نقش درختان سوزني برگ و پهن برگ در کاهش يا افزايش دماي
و  مورد مطالعه را احصاءهاي م مکانپارک، گونه همساز با اقلي 2هاي دماي سطحي دو گونههاي با اثبات وجود تفاوت معنادار ميان داده

مايد و دماي نشهري کمک  هاييمبه متوليان محيط زيست و شهري توصيه به کاشت آن ها نمايد تا در نهايت به تعديل هر چه بيشتر اقل
 ي را در حد سازگاري نگه دارد. سطح

 مبانی نظری

شامل ميانگين دماي پيکسلي است که پوشش دهنده بخشي از سطح زمين است و بر اساس اي در تصاوير ماهواره 1دماي سطح زمين
دماي  شود.بر حسب کلوين محاسبه مي  دماي سطح زمين ( در باند حرارتي محاسبه مي شود. عموما2انرژي رسيده به سنجنده)راديانس

عبارت است از دماي ثبت شده توسط سنجنده که با دماي سطح زمين متفاوت است. دماي ثبت شده توسط سنجنده حاوي  3درخشندگي
)قابليت 4گسيلمندي بر اساس واحد کلوين محاسبه مي شود. دماي درخشندگي اطالعات دمايي سطح زمين، اتمسفر و خود سنجنده است.

يک پديده. يا به عبارت ديگر به عنوان توان يک جسم در تابش امواج حرارتي را نشان مي دهد. هرچقدر  عيتوان تشعش انتشار( يعني

                                                      

1 Land Surface Temperature 

2 Radiance 

3 Brightness Temperature 

4 Emissivity 
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است. هرچه  1تا  0توان تشعشعي يک پديده باال باشد ميزان انتشار امواج حرارتي آن نيز بيشتر است. دامنه مقادير اين پارامتر همواره بين 
برخوردار است. بعد از  گسيلمندي آب از باالترين ،سطح زمينهاي يلمندي باالتر است. در ميان پديدهمقدار گس ،نزديکتر باشد 1به مقدار 

اديانس عبارت است از ميزان انرژي رسيده به سطح زمين از جهات مفهوم ر بعدي قرار مي گيرند.هاي آن پوشش گياهي و خاک در رتبه
اتمسفري است. واحد هاي مستقيم خورشيدي و تابشهاي ناشي از تابش عموماً گوناگون در واحد مترمربع. تابش رسيده به سطح زمين

  (.1398)احراري، اندازه گيري ايراديانس وات بر متر مربع است
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 LST( فلوچارت روش برآورد 1شکل )

 

 

 

 

 

 ها  روشداده ها و 

 منطقه مورد مطالعه

وشش يل وجود پرک به دلشهيد چمران کرج است. علت انتخاب اين دو پاهاي چيتگر تهران و منطقه مورد مطالعه شامل بوستان
 اشد. بران، مي سوزني برگ در پارک چيتگر  و پهن برگ در بوستان شهيد چمهاي گياهي مدنظر اين تحقيق، يعني: گونه

 تهران پارک جنگلی چیتگر

شهرک  از غرب به کرج-آزادراه تهران هاي چيتگر، از جنوب بهاست که از شمال به زمين تهران شهر هاي جنگليپارک از اين بوستان
هاي ترين بوستانهکتار زمين پردرخت از بزرگ 950شود. اين پارک با محدود مي درهخرگوش و از شرق به منطقه شهرپيکان و سروآزاد
 . پوشش گياهي غالب اين پارک درختان سوزني برگ کاج مي باشد.است استان تهران جنگلي

 شهید چمران کرجپارک 

ر کرج ه از اواسط بلوار سرسبز ورودي اصلي شهک استترين پارک شهر کرج هکتار، بزرگ 40پارک چمران کرج با مساحتي در حدود 
ب اين پارک درختان پهن پوشش گياهي غال .گيردو ورودي جاده چالوس را دربر مي هاي کالککه به همان نام است، آغاز شده و تا تپه

 برگ مثل درخت ميخک مي باشد.

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DB%B2_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DB%B2_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ( موقعیت پارک شهید چمران کرج3( موقعیت پارک چیتگر تهران                             شکل)2شکل)    

 

 

 

 

 

 

 رجکبینگ از پارک شهید چمران ای (تصویر ماهواره5ز پارک چیتگر            شکل)بینگ اای (تصویر ماهواره4شکل)              

 

 تحقیقهای داده

 با شمـــاره شنــاســـايي اختصـاري: 8لنـدســت اي داده مـــورد استـــفاده در ايــن تحقيــــق، تصــوير مـــاهــواره

8(LC08_L1TP_165035_20190706) LANDSAT از سايت  2019جوالي  6خ است که در تاريUSGS .اخذ گرديده است 

 و TMز باند حرارتي پردازنده اتر باريک 8فيلترهاي طيفي دو باند حرارتي لندست  است. 11و  10 حرارتي باند 2داراي  8لندست   
ETM بهتري از دماي سطح رک د 8در نتيجه سنسورهاي حرارتي لندست  ،تواند اطالعات سطح زمين را بهتر دريافت کنداست که مي

 .(1398 خوان،)ازمين ارائه مي دهند و در مطالعات پژوهشي يک مرجع مناسب براي اندازه گيري دماي سطح زمين هستند

رد و هوابهاي يگر سنجندهدو هوايي اندازه گيري نمي شود. به عبارت اي ماهوارههاي دماي سطح زمين بصورت مستقيم در داده
آن محاسبه  ماي سطح زمين متناظرمنتشر شده را دارند که با استفاده از محاسبات فيزيکي، د انرژي حرارتي زانفضابرد، قابليت ثبت مي

موج بين  لبا در طولارتي زمين غاثبت شده در باند حرارتي زمين است. تابش حرهاي حرارتي و انرژيهاي مرجع تابش در واقع .مي گردد
ميکرومتر است.  10صوصا محدوده خميکرومتر،  14تا  8حال بيشترين تابش حرارتي زمين در بازه ميکرومتر رخ مي دهد. با اين  20تا  3

زمين  ت و هم چنين دماي سطححرارتي بيشتري اسهاي ميکرومتر نزديک تر باشد، حاوي انرژي 10بنابراين هر باندي که به طول موج 
  (.1398)احراري، قيق تر استمحاسبه شده از آن نيز در مقايسه با ساير باندهاي حرارتي د
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 روش تحقیق

 شهيد چمران کرج و چيتگر تهرانهاي توليد تصاوير مؤلفه ها براي پارک

در محيط نرم افزار  Raster Calculatorبکارگيري دستور با و  8لندست اي وارهــوير ماهــدماي سطح زمين با استفاده از تص تصوير
ArcMap  1فراز جو هاي مرتبط و مؤثر در محاسبه دماي سطح زمين يعني تابندگيشاخصليد گرديد. ابتدا توبه صورت مرحله به مرحله ،
( ، محاسبه و قابليت انتشار، ضريب گسيلمندي)4، نسبت سبزينه3، دماي روشنايي، شاخص تفاوت پوشش گياهي نرمال شده2بازتابندگي

 زير محاسبه و توليد گرديد.اضي ريهاي تصاوير آنها توليد و سپس دماي سطح زمين، طبق فرمول

 ل: تولید تصویر رادیانس طیفی فراز جومرحله او

باندهاي شماره  DN5 لذا بايد مقادير درجات خاکستريشود. بايد تصوير به راديانس تبديل ي ابتدا براي به دست آوردن دماي روشناي
که الحاقيه تصوير لندست مي باشد )جداول   MTLيل و با کمک فا به صورت جداگانه 8ماهواره لندست   TIRS سنجنده 11و  10
   شود.به راديانس باالي اتمسفر تبديل (، 3و2و1

 TOA (Lλ) = ML * Qcal + AL                       ( محاسبه راديانس فراز جو                                                 1فرمول)                         

Lλ =  (Watts/( m2 * srad * μm)) راديانس فراز جو بر حسب      

ML= 10باند  _راديانس چند بانده  

 8لندست  10( مقادیر رادیانس چند بانده باند 1جدول)

 
 

AL= 10باند _راديانس باند افزايشي   

 8لندست  10( مقادیر رادیانس باند افزایشی باند 2جدول)

  
 

 
Qcal = (DN)   ندارد کاليبره شده مقادير کمي پيکسل استا 

  
 
 
 

 

                                                      

1 Top Of Atmosphere  Spectral Radiance      

2 Reflectance 

3 Normalized Difference Vegetation Index 

4 Proportion Of Vegetation  

5 Digital Number 
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 ( تصویر رادیانس فراز جو از پارک چیتگر7( تصویر رادیانس فراز جو از پارک چمران                  شکل)6شکل)

 دوم: تولید تصویر دمای روشنایی فراز جومرحله 

 ايي ياـح شده را به دماي روشنــصحير، اين دو باند تــفـبه راديانس باالي اتمس 11و  10باندهاي  DN اديرــپس از تبديل مق

Brightness Temperature   کرديمتبديل. 

BT = (K2 / (ln (K1 / L) + 1)) − 273.15                                                    ( محاسبه دماي روشنايي2فرمول) 

BT=  دماي روشنايي فراز جو (°C) 

Lλ = (Watts/( m2 * srad * μm)) انس فراز جو بر حسب  رادي    

BT = (1321.0789 / Ln ((774.8853 / “%TOA%”) + 1)) – 273.15 

K1 = K1 Constant Band (No.)  ,  K2 = K2 Constant Band (No.) 

 8لندست  10باند   K1, K2 Constant( مقادیر 3جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تصویر دمای درخشندگی از پارک چیتگر9)( تصویر دمای درخشندگی از پارک چمران               شکل8شکل)

 سوم: تولید تصویر شاخص پوشش گیاهیمرحله 

 ( توليد گرديد.3تصوير شاخص پوشش گياهي با استفاده از فرمول)

NDVI = (Band 5 – Band 4) / (Band 5 + Band 4)                   (محاسبه شاخص پوشش گياهي          3فرمول )                 
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 ( تصویر شاخص پوشش گیاهی از چیتگر11( تصویر شاخص پوشش گیاهی از پارک چمران                 شکل)10شکل)

 

 چهارم: تولید تصویر نسبت سبزینهمرحله 

 د.تصوير نسبت سبزينه با استفاده از شاخص پوشش گياهي نرمال توليد گردي

PV= ( NDVI - NDVImin / NDVImax- NDVImin )2       

 PV = Square((“NDVI” – 0.216901) / (0.632267 – 0.216901))                          ( محاسبه نسبت سبزينه          4فرمول)

 

 

  

 

 

 

 ( تصویر نسبت سبزینه از پارک چیتگر13( تصویر نسبت سبزینه از پارک چمران                     شکل)12شکل)

 پنجم: تولید تصویر گسیلمندیمرحله 

 ( توليد گرديد.5تصوير ضريب گسيلمندي با استفاده از فرمول)

ε = 0.004 * PV + 0.986                                                                              ( محاسبه ضريب گسيلمندي5فرمول) 

        

 

 

 

 

 از پارک چیتگر ( تصویر گسیلمندی15از پارک چمران                        شکل) ( تصویر گسیلمندی14شکل)  
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 ششم: تولید تصویر دمای سطح زمین مرحله

 وليد گرديد.( ت6تصوير دماي سطح زمين با استفاده از فرمول)

LST = (BT / (1 + (0.00115 * BT / 1.4388) * Ln(ε)))                                (محاسبه دماي سطح 6فرمول )مينز  

 

 

 

 

 

 ( تصویر دمای سطح زمین از پارک چیتگر17از پارک چمران            شکل ) ( تصویر دمای سطح زمین16شکل )

 :1بینگی ابهره گیری از تصویر ماهواره

متر مي باشد، انتخاب پديده ها در اين تصاوير کاري دشوار مي باشد.  30در حدود  8بدليل اينکه قدرت تفکيک مکاني تصاوير لندست 
برداشت  19بينگ منطقه مورد مطالعه را با سطح بزرگنمايي اي تصوير ماهواره 2لذا براي رفع اين مشکل، توسط نرم افزار ساس پلنت

سانتيمتر هست، دقيق تر و  50انتخاب نقاط نمونه)موقعيت درختان( بر روي تصويري که از نظر قدرت تفکيک مکاني در حدود  نموده، تا
 ساده تر شود.

 

 

 

 

 

 

 ( تصویرنقاط برداشتی از درختان پهن برگ پارک چیتگر19( تصویرنقاط برداشتی از درختان پهن برگ پارک چمران   شکل)18شکل)

 

 

 

 

 

                                                      

1 Bing Satelitte 

2 Sas Planet 
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 ( نقشه ارتفاعی از پارک شهید چمران کرج21( نقشه ارتفاعی از پارک از پارک چیتگر                   شکل)20شکل)

 برداشت نقاط:    

( 4بق جدول)باال برداشت و ط هريک از پديده ها)سوزني برگ و پهن برگ( بر روي تصاوير با وضوح ArcGISدر نرم افزار           
 ، تعداد نقاط بسيار زياد باشد تا نتايج نيز بهتر و دقيق تر باشد. کد گذاري گرديد. سعي شد

 

 

 ( تخصیص کد معرف برای هر یک از پدیده ها4جدول)

 

 

 

 

 تعیین مقادیر تصاویر

تصوير دماي سطحي، استخراج و به جدول  2مقادير عددي ArcGIS، در نرم افزار 1با استفاده از ابزار استخراج مقادير در نقاط
که در واقع حاصل استخراج داده از تصاوير دماي سطحي زمين  txt.توصيفي نقاط برداشتي اضافه شد. در نتيجه فايلي با فرمت  اطالعات

 مي باشد، به دست آمد. 

 ورود و پردازش اطالعات در نرم افزار اکسل

 .تنظيم شد . در نرم افزار اکسل، فراخواني وtxt((، با فرمت 5اس)جدول)اي جدول استخراج شده از جي

 2و  1های دمای سطحی زمین با کد معرفهای ( نمونه داده5جدول)

 دماي سطحي زمين

 2کد  1کد  

34.80893326 40.73164368 

34.08084106 40.71889496 

34.08084106 40.68962097 

34.08084106 40.68962097 

34.08084106 40.68962097 

                                                      

1 Extract By Values To Point 

2 Values 

 کد نام پديده تعداد نقاط

 1 درختان پهن برگ پارک شهيد چمران 808

 2 درختان سوزني برگ پارک چيتگر 1775
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33.02114105 40.68962097 

33.02114105 40.68962097 

33.47989655 40.5212059 

34.80893326 39.94314957 

35.19776916 39.94314957 

34.08084106 40.60975266 

34.08084106 39.94314957 

33.02114105 39.94314957 

33.47989655 40.57178879 

 بحث و بررسی 

 (LSTمقایسه دمای سطحی پدیده ها )

رگ بيده از درختان سوزني درجه سانتي گراد متعلق به پارک چيتگر که پوش 42/44( بيشترين ميزان دماي سطحي با  6ل)طبق جدو
 گ مشاهده شده است. نيز طبقدرجه سانتي گراد با درختان پهن بر 09/28هست، مي باشد و کمترين آن در پارک شهيد چمران کرج با  

اد و کمترين دماي پارک درجه سانتي گر 51/36درجه سانتي گراد و بيشترين آن  09/28ن( کمترين دماي پارک چمرا8( و)7جداول)
چيتگر با ميانگين دماي  ( پارک22درجه سانتي گراد مي باشد. مطابق شکل) 42/44درجه سانتي گراد و بيشترين آن  74/34چيتگر 

رم تر مي باشد. در گدرجه سانتي گراد،  39/31 درجه سانتي گراد از پارک شهيد چمران با ميانگين دماي سطحي 92/38سطحي 
رف دماي ار آبي معو نمود ( نمودار قرمز رنگ، دماي سطحي زمين در پارک چيتگر را با گونه سوزني برگ)کاج( نمايش داده23شکل)

است. دامنه  باالتر گررک چيتاي در پاسطحي پارک شهيد چمران کرج با گونه پهن برگ مي باشد. واضح است که دما بطور قابل لماحظه
د که دقيقا در مي باش 74/34-42/44انتي گراد و در پارک چيتگر بين سدرجه  09/28 - 51/36نوسان دمايي در پارک شهيد چمران بين 

، يد. علت اين امرين مي نماتي تبينمودار مشخص مي باشد. قرار گرفتن نمودار قرمز رنگ باالتر از نمودار آبي رنگ اين امر را به درس
دي بيشتر تابش ورو وکمتر  تراکم کمتر درختان در پارک چيتگر و همچنين نوع گونه درختي غالب)سوزني شکل( به سبب سايه اندازي

 مي باشد.

 2و  1های ( کمترین و بیشترین دمای سطحی زمین بین شناسه6جدول)

 

 

 

 

 

 

 Min , Maxدماي سطحي زمين دو پارک 

 تعداد
 2583 مقدار

Missing 0 

 28.0945663452 درجه حرارت کمترين

 44.4293861389 بيشترين درجه حرارت

 دماي سطحي زمين پارک چيتگر

 تعداد
 1775 مقدار

Missing 0 

 34.74988 کمترين درجه حرارت
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      ( کمترین و بیشترین دمای سطحی زمین شناسه  یک             7جدول)        

 ( کمترین و بیشترین دمای سطحی زمین شناسه  دو8جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( هر یک از پدیده ها          LST( مقایسه میانگین دمای سطحی )22شکل)

 ( مقایسه دمای سطحی هر یک از پدیده ها23شکل)

   

 بررسی چولگی و کشیدگی و فراوانی داده ها:    

-در اين مرحله به بررسي نرمال بودن يا نبودن داده ها پرداخته شد تا نوع آزمون آماري)پارامتريک يا ناپارامتريک( مشخص شود. داده

گرديد. در مرحله نخست به بررسي چولگي وکشيدگي داده ها  SPSSي وارد نرم افزار آمارهاي ها و آزمونهاي مدون، جهت اخذ تحليل
 2بوده و چون در بازه) 0.950و  -0.611( بيانگر اين بود که ضرايب چولگي و کشيدگي به ترتيب 9پرداخته شد. خروجي آزمون در جدول)

 ( قرار دارند، پس نرمالند.-2و

 2و  1های با کد معرف  LSTهای ( نمونه داده9جدول)                                                                                             

 
                     ( نمودار چولگی و کشیدگی داده ها                                                         24شکل)                    

 بودن داده هاتست نرمال 

 44.4293861389 بيشترين درجه حرارت

 دماي سطحي زمين پارک شهيد چمران

 تعداد
 808 مقدار

Missing 0 

 28.0945663452 کمترين درجه حرارت

 36.51586 بيشترين درجه حرارت

 دماي سطحي

N 
Valid 2583 

Missing 0 

 611.- چولگي

Std. Error of Skewness .048 

 950.- کشيدگي

Std. Error of Kurtosis .096 

 

 

د(
را

ی گ
انت

)س
ت 

رار
 ح

جه
در
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داده ها  2اسميرنوف-و کلموگروف 1( در هر دو آزمون من ويتني11( و)10مطابق خروجي ها نمايش داده شده در جداول)
بسيار زياد هاي کمتر مي باشد، لذا داده ها نرمال نيستند. علت اين امر وجود نمونه 0.05بودند که چون از مقدار  Sig 0.000=داراي

پارامتريک استفاده نمود. همچنين به هاي د، که به توصيه دانشمندان علم آمار مي شود در اين گونه موارد از آزموننمونه( مي باش 2583)
با دو نمونه مستقل( جهت اثبات تفاوت معنادار بين دماي  Tپارامتريک)هاي دليل اينکه ضرايب چولـگي و کشيدگي نرمال بودند از آزمون

   سوزني برگ و پهن برگ استفاده شد. سطحي زمين درمناطقي با درختان

 اسمیرنوف -( آزمون کلموگروف11دول )ج                                                       ویتنی       -( آزمون من10جدول)        

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 نه مستقل:با دو نمو Tآزمون 

از اين آزمون که يک آزمون پارامتريک است جهت اثبات وجود تفاوت معنادار بين دماي سطحي زمين در مناطقي با درختان سوزني   
با دو نمونه مستقل جهت  Tنمونه و از آزمون هاي ( جهت اثبات همگني وريانسF)3برگ و پهن برگ استفاده شد. از آماره آزمون لون

( ديده مي شود، 12دو جامعه آماري استفاده گرديد، که نتايج زير را در پي داشت. همانطور که در جدول)هاي انگينبررسي همگني مي
بيشتر شده است يعني وريانس جامعه ها همگن و برابرند، همچنين در  0.05مي باشد از  P_valueکه همان مقدار   Sig 0.409 =مقدار

کمتر مي باشد که يعني تفاوت معنادار است به دين سبب وجود تفاوت  0.05که از   Sig 0.000 =( مقدار 13در جدول) Tخروجي آزمون 
 دماي سطحي دو پارک شهيد چمران و چيتگر اثبات مي گردد.هاي بين داده

 (آزمون لون12جدول)

 F sig 

LSTدماي سطحي 
Equal variances assumed .683 .409 

Equal variances not assumed * * 

 T( آزمون 13دول)ج

                                                      

1 Mann-Whitney 

2 Colmogorov-Smirnov 

3 Leven 

 

 براي همگني ميانگين ها Tآزمون 

t df 
Sig 

(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

 فراواني

 N کد 

 LST)دماي سطحي(   

1 808 

2 1775 

 2583 مجموع

 LST آمارهاي آزمون

Most Extreme Differences 

Absolute .985 

Positive .000 

Negative -.985 

 Z 23.211 رنوفاسمي -کلموگروف 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: Code 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks کد 

LST دماي
 سطحي

1 808 404.97 327212.00 

2 1775 1695.79 3010024.00 

   2583 مجموع

 آماره هاي آزمون

 LSTدماي سطحي 

Mann-Whitney U 376.000 

Wilcoxon W 327212.000 

Z -40.784 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
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 با دو نمونه مستقل T( آزمون 14جدول)

 آمارهاي گروهي

 Mean Std. Deviation Std. Error Mean تعداد نقاط کد 

LST 
1 808 31.394244137376 1.580282823648306 .055594155734920 

2 1775 39.151448392196016 1.586757533997972 .037662694746994 

 

 نتیجه گیری

کم کمتر ه علت ترااين ب بر اساس تمامي يافته ها پارک چيتگر نسبت به پارک چمران داراي ميزان دماي سطحي بيشتري است که
پهن ي هاه گونهنسبت ب ري راسوزني برگ که فضاي کمتهاي درختان و همچنين نوع گونه درختي غالب)سوزني شکل( مي باشد. گونه

هاي دن برگه هم نرسيبه علت ببرگ اشغال کرده و سايه اندازي کمتري دارند. همچنين امکان برخورد انرژي خورشيد با سطح زمين را 
مساز با ههاي اشد. گونهه مي بدرختان مجاور هم، بيشتر فراهم مي سازند و اين عامل مهم باال رفتن دماي سطحي در پارک مورد اشار

يدگي به هم رس ه اندازي وسوزني برگ، سايهاي پهن برگ مي باشند زيرا نسبت به گونههاي آب و هواي مناطق مورد مطالعه گونه
د. در قت مي باشاين حقي بيشتري داشته و در نهايت تعديل هواي بيشتري را موجب مي شوند. تفاوت دماي دو پارک مؤيدهاي برگ

 ي سطحي درکاهش دما منطقي برايهاي محلي و ارائه راه حلهاي مايش جهاني، اطالع از اين واقعيتمعضل فعلي قرن يعني گر
اس يد. بر اسمک مؤثري نمادر مجموع مي تواند در مقياس جهاني، به حل مسئله گرمايش جهاني کاي و منطقهاي ناحيههاي مقياس

ها و سطوح بتني ها، ساختمانسطوح جاذب انرژي خورشيدي از قبيل جاده مناطق شهري به دليل داشتننتايج اين پژوهش و از آنجا که 
 باشد. تواند بر کاهش دماي آنها تاثيري غيرقابل انکار داشتههاي پردرخت در چنين شهرهايي ميشوند که خيابانبه جزايري داغ تبديل مي

نظر  ه تنها ازنه مناسب نحسوب مي گردد. انتخاب گوفضاي سبز مهاي طرحهاي لذا انتخاب صحيح گونه ها از اساسي ترين قسمت
مربوط به تهيه ي هاهزينه ونه درموفقيت استقرار فضاي سبز حائز اهميت است، بلکه از نظر اقتصادي نيز مي توان با انتخاب بهترين گ

بهتر درختان  ليل تأثيردا به لذ نهال، عمليات کاشت، آبياري صرفه جويي و بهترين گونه مؤثر در کاهش دماي سطحي را انتخاب نمود؛
د نظر تجدييرد. قرار بگ کرج و علي الخصوص تهرانهاي پهن برگ در کاهش دماي سطحي، کاشت اين درختان در دستور کار شهرداري

ثر سايه ه حداکبدستيابي  ا براي، نحوه مناسب هرس آنه(از لحاظ انطباق و سازگاري با شرايط زيست محيطي شهر)در انتخاب نوع درختان
اي پيشنهادي مي راه حل ه ز ديگردهي، استفاده هرچه بيشتر از پهن برگان به جاي سوزني برگان و استفاده از پشت بام هاي سبز نيز ا

 .باشد

LST 

Equal variances 
assumed 

-115.343 2581 .000 -7.7572 .06725 -7.8890 -7.6253 

Equal variances 
not assumed 

-115.520 1567.528 .000 -7.7572 .06715 -7.8889 -7.6254 
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   منابع

 ( .تأثير1396آزموده مريم؛ حيدري شاهين .) و علومشهري،  گرمايي هجزير اثر و خرداقليم ها دماي برکاهش شهري سبز ديوارهاي 
  .  599- 606  (:5)19زيست،  محيط تکنولوژي

 .جنگل :موردي مطالعه(خاک  مسلح سازي در شده جنگلکاري پهن برگ و سوزني برگهاي گونه ريشه تاثير بررسي»اسماعيلي مرضيه 

 نگل دانشکدهج اقتصاد و جنگلداري جنگل، گروه مهندسي رشته در ارشد کارشناسي پايان نامه« )نوشهر خيرود، پژوهشي و آموزشي

 1394طبيعي دانشگاه تهران،  منابع و کشاورزي طبيعي پرديس منابع

 ( .1395جمشيدنيا زهرا؛ ابراري واجاري کامبيز؛ سهرابي اکبر؛ ويس کرمي غالم حسن .)برگ و هاي سوزنيکاري گونهتأثير جنگل
-365(: 3)30، خاک وزارت جهاد کشاورزيهاي هشي پژوفصلنامه علم ،لرستان-کاري ريملههاي خاک جنگلبرگ بر برخي ويژگيپهن
357. 

 ( نشريه علوم و تکنولوژيِ محيط يط اطراف )مطالعه موردي پارک طالقاني(. تاثير گياهان بر دماي مح1381. )آبادي پريسا ؛حجازي رخشاد
 .62-45(: 1)12زيست، 

 ( .تبيين1386خسروي محمود؛ قبادي اسداهلل .) فصلنامه دوکرج(،  موردي مونهشهر )ن حرارتي جزيره تعديل در سبز بام سامانه جايگاه 

  . 67 - 78(:  4)2 شهري، شناسي بومهاي پژوهش

 تغييرات با سازگاري و اثرات تعديل در گياهان کارايي بر (. مروري1393ي الهام؛ عرفانيان سليم رامين؛ جعفري سيد محمد. )رجب بيگ 

 .13-24(: 4)12، فصل نامه علوم محيطيگياهان،  عملکردي صفات بر تأکيد شهري باهاي محيط در اقليمي

 ( .ت1393روشني احمد؛ قائمي هوشنگ؛ حجازي زاده زهرا .)جغرافيا ودت تابش خالص در گستره ايران، مکاني درازم -غييرات زماني 
 .55-72 (:9)3مخاطرات محيطي، 

 خشک،  منطقه يک در بزس فضاي توسعه طريق از خاک و اقليم بهبود سنجي (. امکان1392کوچکسرايي. ) صالحي آزاده؛ مسعود طبري
   31-41(:  1)12زيست،  محيط تکنولوژي و علوم

 شهر خرداقليمي بندي (. پهنه1392ي؛ اسالميان سيد سعيد؛ شفيعيون الهام؛ عليخاصي علي؛ غفاري ششجواني عباس. )قيصري مهد 

 .21-31(: 2)1سطح، جغرافيا و مخاطرات محيطي،  پوشش نوع اساس بر اصفهان

 ( .1388عليجاني، بهلول و کاوياني، محمد رضا .).انتشارات سمت. مباني آب و هواشناسي 

 هن برگ بر برخي از خصوصيات سوزني برگ و پهاي (. اثر جنگلکاري با گونه1390معصومه؛ پيله ور بابک؛ متين فر حميد. ) متين کيا
(: 2)2، ي ايرانطبيعاي هفصلنامه علمي پژوهشي اکو سيستمشيميايي و فيزيکي خاک)مطالعه موردي: پارک جنگلي شهرستان دورود( 

97-89. 

 کاري دست کاشت سوزني (. بررسي تنوع زيستي گياهي در جنگل1386کبرزاده محمد؛ جعفري بهنوش. )محمد نژاد کياسري شيرزاد؛ ا
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