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چکیده
فضای سبز شهری بهویژه درختان منافع بیشماری داشته و میتوانند کیفیت محیط زیست و سالمتی بشر را در مکانهای شهری بهبود
بخشند .این منفعتها شامل بهبود کیفیت آب و هوا ،حفاظت از انرژی ساختمانها ،کاهش دمای هوا ،تابش اشعه ماورای بنفش و دیگر
منفعتهای زیست محیطی و اجتماعی میباشد .هدف این مقاله بررسی میزان تولید اکسیژن در مکان شهری است .منطقه مورد مطالعه
بوستان شهری هاشمی واقع در منطقه یک شهر قم با مساحت  7هکتار میباشد که بهمنظور محاسبه میزان اکسیژن تولید شده ساالنه،
قطر درختان آن اندازه گیری شد .براساس محاسبات انجام شده میزان اکسیژن تولید شده توسط درختان این پارک7/44کیلوگرم در روز
میباشد که این میزان اکسیژن برای تامین نیاز روزانه  9انسان بزرگسال کافی میباشد .نتایج این تحقیق بیانگر نیاز به افزایش غرس
درختان برای تامین اکسیژن در فضاهای سبز شهری است که در کاهش تغییرات آب وهوایی محلی شهر و خنک شدن منطقه نیز مؤثر
میباشد.

کلمات کلیدي :پارک هاشمی ،اکسیژن ،فضای سبز شهری ،قم.
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The investigation of oxygen production in urban parks
(Case Study: Hashemi Park in Qom City)
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Abstract
Urban green area, particularly trees, provides numerous benefits that can improve environmental
quality and human health in and around urban areas. These benefits include improvements in air and
water quality, building energy conservation, cooler air temperatures, reductions in ultraviolet
radiation, and many other environmental and social benefits. The purpose of this article is to
investigate oxygen production in urban area. The study area is Hashemi Park which is located in
district number 1 of Qom city with 7-hectare area. The diameters of trees were measured to estimate
oxygen production of the trees in the urban park. Oxygen productions of trees were estimated 7.44
kilogram per day which provides the necessary oxygen for 9 Adult persons. The result of this research
revealed that it is necessary to plant more trees in urban green area. Also, planting trees tends to
reduce change of climate inurban area and cooling of this region.
Key words: Hashemi Park, Oxygen, Urban green area, Qom.
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مقدمه
گیاهان و بهویژه درختان از عناصر اصلی و مهم تشكکیل دهنكده

بخش زیر سطح زمین و براساس مطالعات  Cairnsو همکكاران

شهرها محسوب شده و امروزه دیگرتردیدی نیست که درختكان

در سال  1990ضریب0/23در نظكر گرفتكه شكده و وزن زیسكت

وفضای سبز نقش مهمی در بهبود شرایط زیستی و ارتقاء جنبكه

توده روی زمین به زیست توده کل تبكدیل شكد ( )5و براسكاس

های کمی وکیفی زندگی شهرنشیان ایفا میکنند و روزبهروز نیز

جنس و گونه ،وزن تر به وزن خشک تبدیل شد که این ضكریب

برتأکید و اهمیت این مباحث ،افزوده میشكود( .)1فضكای سكبز

به طور متوسط برای مخروطیان  0/44و برای پهن برگان 0/53

شهری به ویژه درختان منافع بیشماری را فراهم می سكازندکه

در نظر گرفته شد ( .)6وزن خشک گیاهی بكا ضكرب نمكودن در

میتوانند کیفیت محیط زیست و سالمتی بشر را در مکانهكای

ضریب  0/5به مجموع کربن ذخیره شده تبدیل شده است .رشد

شهری بهبود ببخشند .این منفعتها شامل بهبود کیفیكت آب و

متوسط قطر در سال های بعد با توجه به نوع کكاربری و کكالس

هوا ،حفاظت از انرژی ،کاهش دمای هوا  ،تكابش اشكعه مكاورای

قطری تعیین شده و به قطر موجود اضافه شده است کكه بكرای

بنفش و دیگر منفعتهای زیست محیطی و اجتماعی می باشكد.

مکانهای شهری متوسط رشد قطر  0/64سكانتیمتكر در سكال

تعیین مقدار تولید اکسیژن و ترسیب کربن در فضاهای شكهری

بككرآورد شككده اسككت( .)3بككرای رشككد ارتفككاعی نی كز از فرمككول

به سبب آلودگی های موجود در این مکانها از ارزش بسكیاری

 Flemingکه در سال  1944ارایه شده است استفاده شكد(.)7

برخككوردار اسككت .در ای كن زمینككه تحقیقككات گسككتردهای انجككام

همچنین نرخ رشد با وضعیت تاج پوشش درختان تطبیكق داده

پذیرفته شده است Nowak .و همکاران در سال 2007تولیكد

شده است .فاکتور تطبیق دهنده رشد با درصد مرگ تاج پوشش

اکسیژن از طریق درختان در  13شهر را با نمونه بكرداری انجكام

متناسب میباشد و این بدان معناست کكه هكر كه مكرگ تكاج

دادند ( .)2تولید اکسیژن به وسیله درختكان بكر اسكاس مقكدار

پوشش بیشتر باشد سرعت رشد کمتر خواهكد بكود لكذا فكر

اکسیژن تولید شده در طكی فتوسكنتز منهكای مقكدار اکسكیژن

شده که مرگ تاج پوشش کمتر از  25درصد تكاثیر نكا یزی در

مصرف شده در طی فرآیند تنفس گیكاهی مكورد محاسكبه قكرار

نرخ رشد قطری دارد و برای وضعیت تاج پوشش خوب تا عكالی

گرفت .اگر دی اکسید کربن جذب شده در طی فرآیند فتوسنتز

(کمتر از  25درصد مرگ و میر) ضریب تنظیم کننده نیاز نمكی

از دی اکسید کربن آزاد شكده بكیشتكر باشكد درخكت کكربن را

باشد .برای وضعیت ضعیف( 23تا  50درصد مرگ تاج پوشكش)

ذخیره مینماید(ترسیب کربن) .همچنین درختی که رشكد مكی

نرخ رشد از طریق ضرب نمودن در ضریب  0/73محاسكبه مكی-

نماید نیز تجمع کكربن در طكول سكال را دارد .مقكدار اکسكیژن

شود .در وضعیت بحرانی درختان ( 51تا  75درصد مكرگ تكاج

تولید شده از ترسیب کربن براساس وزن اتمی برآورد شده است

پوشش) ضریب  0/42استفاده میشود و برای درختان در حكال

(.)2

مرگ ( 73تا  99درصد مرگ و میر تاج پوشش) ضریب  0/15و

اکسیژن خالص آزاد شده (کیلكوگرم در سكال) کكربن ترسكیب

برای درختان مرده ضریب صكفر در نظكر گرفتكه مكیشكود (.)2

شده خالص (کیلوگرم بر سال) 62/12

مرگ درخت منجر به آزاد سازی کربن ذخیره شده میشود .به-

در تحقیقات دیگری که Nowakانجام داده اسكت ابتكدا مقكدار

منظور برآورد مقدار خالص ترسیب ،کربن انتشار یافته منكتج از

خالص اکسیژن تولید شده بهوسكیله یكک درخكت مسكتقیما بكا

تجزیه بعد از مرگ درخت مورد توجه قرار گرفت و پتانسیل آزاد

مقدار ترسیب کربن از طریق درخكت مكرتبط شكده اسكت .وزن

سازی کربن بر اساس وضعیتهای درختان و مرگ آنهكا مكورد

زیست توده درخت بر اساس قطر و ارتفاع درخت محاسبه شده

محاسبه قرار گرفته است ( .)7برآورد کربن انتشار یافته منتج از

است (4و .)6سپس بر اساس نسبت بخش باالی سطح زمین بكه
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تجزیه نیز بر اساس احتمال مرگ در سال بعد نیز محاسبه شده

اکسیژن تولید شده بر اسكاس تحقیقكات  Nowakو همکكاران

است (.)4

(جدول )2مورد محاسبه قرار گرفت.

از آن جاییکه تولید اکسیژن یکی از منفعتهای مهكم درختكان

یافتهها

در مکانهای شهری است در این مقالكه بررسكی میكزان تولیكد

قطر درختان موجود و مقدار اکسیژن تولیكد شكده در پكارک در

اکسیژن در مکان شهری و در پكارک شكهری بوسكتان هاشكمی

جدول  6آورده شكده اسكت .متوسكط سكاالنه مصكرف اکسكیژن

واقع در منطقه یک شهر قم مورد بررسی قرار گرفته است.

توسط انسان بزرگسال  0/44کیلوگرم در روز میباشكد ( )10و

مواد و روشها

بر اساس محاسبات انجام شده میزان اکسیژن تولید شده توسط

بوستان هاشمی واقع در منطقه یک شهرداری شهر قم در عر

مجموع درختان این پارک 2715/3کیلوگرم در سكال و معكادل

جغرافیایی 64درجه  69دقیقه و  10.42ثانیكه شكمالی و طكول

با  7/44کیلوگرم در روز می باشد که این میزان اکسكیژن بكرای

جغرافیایی  50درجه و  55دقیقه  9.42ثانیه شرقی واقع است.

تامین نیاز روزانه  9انسان کافی میباشد .این موضكوع بیكانگكر

این بوستان در سال  1645با مساحت  7هکتار احداث شده که

اهمیت درختان در تامین اکسیژن در فضاهای سبز شهری است.

درختان موجود در آن در جدول  1آورده شده است.

بحث و نتیجهگیري
درختان شهری بر اقلیم محلی ،رخه کربن ،مصكرف انكرژی و
تغییر اقلیم تاثیر می گذارد ( .)11افكزایش جمعیكت سكاکن در
شهرها که معضالتی همچون آلكودگی هكوای ناشكی از وسكایل
نقلیه و....را به همراه دارد ،بیانگر نیاز به فضكای سكبز کكافی در
مناطق شهری است کكه بكر سكالمتی روحكی و جسكمی مكردم
تاثیرگذار خواهد بود .یکی ازاثرات مهم پوشش گیاهی هم كون
درختان تولیداکسیژن و جذب دیاکسیدکربن میباشد کكه در
تصككفیه هككوای فضككای شككهری بسككیار حككایز اهمیككت اسككت .در

شکل  -5موقعیت بوستان هاشمی

سككال2000در امریکككا حككدود 170میلیككون دالرصككرف مبككارزه

روش بررسی

باآلودگی هوا شده است که رقمی معادل  2درصد تولید ناخالص

بر اساس نتایج تحقیقات Nowakو همکاران که در سال 2003

ملی امریکادراین سال بوده است( .)9پژوهشها نشكان داده کكه

در  Minneapolis, Minnesotaانجام شده اسكت مشكخص

درسال 1991درمحدوده شیکاگو درختان 1/6تكن مونكو اکسكید

شد درختان هر سال مقدار کربن اتمسكفر را از طریكق ترسكیب

کربن 4 ،تن دی اکسید کكربن 4/3،تكن دی اکسكید نیتكروژن و

کربن در بافتهای رشد یافته کاهش میدهند .لذا مقدار کربنی

 11/9تن  o3از اتمسفر جذب مكی کننكد ( .)1تحقیقكات انجكام

که ساالنه ترسیب می شود با سالمت درختكان و افكزایش قطكر

شده در نیویورک ،نیوجرسی نیز موید آن است کكه هكر ایکكر از

آنان افكزایش مكی یابكد (جكدول .)2در ایكن تحقیكق بكهمنظكور

تاج پوشش درختان قادر است اکسیژن مورد نیاز هشكت نفكر را

محاسبه میزان اکسیژن تولید شده ساالنه درختان ،قطر درختان

در سال تامین نماید( .)2لذا در این تحقیق نیز میكزان اکسكیژن

اندازه گیری شد و با توجه به این که انواع درختان مورد مطالعه

تولید شده توسط درختان در یک بوستان شهری مورد محاسبه

در این منطقه تا حدی با درختان منطقه مطالعكه شكده توسكط

قرار گرفت تا اهمیت درختان در فضای سكبز شكهری مشكخص

 Nowakو همکاران تشابه داشت لكذا در ایكن تحقیكق ،مقكدار

شود .نتایج این تحقیق نشان میدهد کكه میكزان اکسكیژنی کكه
تنها توسط درختان بوستان هاشمی تولید میشود قادر خواهكد
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بود نیاز اکسیژن روزانه  9نفر را تامین نماید .مساحت این پارک

یابد تا تصفیه هوای فضاهای شهری بهبود یابد را که درختكان

هفت هکتار میباشد که تعداد  36درخت در این پكارک کاشكت

وفضای سبزشهری میتواند در تصكفیه هكوا و تولیكد اکسكیژن و

شده است و این بدان معناست کكه در هكر  1111متكر مربكع از

کاهش تغییرات آب وهوایی محلی شهر و خنكک شكدن منطقكه

فضای پارک ،یک درخت کاشت شده است که بسیار کكم مكی-

مؤثر باشند.

باشد .لذا بایستی غرس درختان در فضاهای سبز شهری افزایش
جدول-5درختان موجود در پارک هاشمی
اسامی علمی

نام فارسی

تعداد

Fraxinus excelsior

زبان گنجشک(ون)

3

Eucalyptus

اوکالیپتوس

10

Olea europaea

زیتون مثمر

4

Pinus eldarica

کاج تهران

10

Pinus mugo

کاج مشهد

7

Acacia

آکاسیا

6

Melia azedarach

زیتون تلخ

6

Nerium oleander

خرزهره

4

Callistemon citrinus

شیشه شور

6

Cupressus Lawasonia

الفسون

4

Cercis siliquastrum

ارغوان

6

White mulberry

توت سفید

3

جدول -2مقدار اکسیژن تولید شده بر اساس قطر درختان()2
قطر درختان(اینچ)

کالس

متوسط اکسیژن تولید شده
(کیلوگرم در سال)

6-1

1

2/9

3-6

2

7/5

9-3

6

14/5

12-9

4

22/3

15-12

5

29/3

14-15

3

63/3

21-14

7

45/3

24-21

4

49/17

27-24

9

67/96

60-27

10

91/1

بیشتر از 60

11

110/6
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 مقدار اکسیژن تولید شده ساالنه توسط درختان در پارک هاشمی-9جدول
تعداد درختان کالس کل اکسیژن تولید شده
)(کیلوگرم در سال
276/3

7

3

293

5

10

101/5

6

7

911

10

10

644/19

4

7

109/4

3

6

223

4

10

453

7

10
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