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چکیده
هم گام با توسعه شهر قزوین و به تبع آن افزایش روزافزون خودروها در سطح شهر نیاز به پارکینگ بهویژه در مناطق متراکم
شــهر بیش از گذشته احساس میشــود .پارکینگ طبقاتی خیابان بوعلی قزوین نیز در همین راســتا و در جهت بهره برداری
اقتصادی از زمین و پاســخ به کمبود فضای پارکینگ در یکی از متراکمترین مناطق شهری احداث شده است .در این پژوهش
ســعی بر تخمین میزان آالیندههای ناشی از ســوخت خودروها در محیط این پارکینگ و تعیین میزان کاهش آنها توسط دیوار
ســبز بوده است .روش به کار گرفته شده بر پایه ترکیبی از روشهای کتابخانهای و روشهای آمار و مدل سازی عددی است.
نتایج نشان میدهد که هر  1m2دیوار سبز موجود بر جدارههای باز پارکینگ به میزان  757/7 µgاز مجموع آالیندهها در هر
ثانیه و به میزان  %26/1از کل آالیندههای موجود میکاهد.
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همان گونه که اطالعات آماری نشــان میدهنــد ،حمل و نقل یکی
از مهمترین عواملی اســت کــه بر کیفیت هوا و تغییــرات اقلیمی در
سرتاســر جهان تأثیر میگذارد .حمل و نقل جادهای از طریق انتشــار
اکســیدهای نیتروژن ،مونوکسید کربن ،سرب ،دودهها و سایر ترکیبات
آلی سبک ،یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر کیفیت هوا به شمار میرود.
آالیندههای ناشی از مراکز صنعتی بیشــتر در الیههای باالی اتمسفر
یافت میشــوند ،در حالی که آالیندههای ناشی از سوخت خودروها در
الیههایی نزدیک به ســطح زمین تجمع میکنند .به همین دلیل تأثیر
مستقیمی بر سالمت انسان خواهند داشت (.)Baltrenas et al., 1998
زندگی مدرن و به تبع آن افزایش روز افزون استفاده از خودروها سبب
ظهور و پیدایش مکانهای جدید شهر ی نظیر پارکینگها شده است.
این نیاز امروزه با در نظر گرفتن پارکینگ در ســطح زیرین ساختمانها
و هم چنین با احداث پارکینگهای عمومی در مناطق متراکم شــهری
به صورت زیر زمینی و طبقاتی پاســخ داده شده است .شهر قزوین نیز
هم گام با ســایر شهرهای در حال توســعه کشور با کمبود فضای الزم
جهت پارک خودروها به ویژه در مناطق متراکم شــهری روبرو اســت.
جهت پاسخگویی به این مشکل مطابق با برنامهریزیهای انجام گرفته
و با توجه به مســئله کمبود زمین در این مناطق ،پارکینگهای طبقاتی
به عنوان گزینه مناسب در نظر گرفته شده است .با توجه به این مطلب
که پارکینگهای طبقاتی جهت اقتصادی کردن بهره برداری از زمین و
هم چنین پاسخ به احتیاجات امروز زندگی شهری احداث میشوند ،ولی
وجود تعداد زیاد خودرو در یک محیط نسبتا بسته که خود در یک منطقه
پرازدحام و متراکم شــهری قرار گرفته ،سبب بروز و تشدید آلودگی هوا
در محیط این پارکینگها از طریق انتشــار گازهای آالینده ناشــی از
سوخت خودرها میشود.
پارکینگ خیابان بوعلی قزوین عالوه بر مواد ذکر شده در باال ،به دلیل
قرار گرفتن در مجاورت خیابان بوعلی قزوین که تنها مســیر منتهی به
رمــپ ورود و خروج این پارکینگ بوده و از پرترافیکترین خیابانهای
مرکزی شــهر به شمار میرود ،ســبب ماندگاری بیشتر افراد در فضای
آلوده پارکینگ در زمانهای پر ازدحام اســت .از مطالعات انجام شــده
در مقیاس جهانی در رابطــه با آلودگی پارکینگها و راهکارهای مقابله
بــا آن میتوان به مقاله دکتر مالکوم فوکس )2006( 1اشــاره نمود که
در آن علــل آلودگــی در پارکینگهای طبقاتی را درســه عامل تهویه
نامناســب ،عدم مدیریــت صحیح ورود و خــروج و ضعف مدیریت در
مواقعی که ترافیک شدید است ،میداند .بالترناس و همکاران)2004( 2
که تحقیقات گســتردهای را در رابطه با تأثیر پارکینگهای عمومی بر
محیط اطراف در نواحی پر ازدحام شــهر لندن به انجام رســاندهاند ،به

این نتیجه دســت یافتند که غلظت آالیندههایی نظیر مونوکسید کربن
و اکســیدهای نیتروژن در خیابانهایی کــه در مجاورت پارکینگهای
عمومی قرار دارند 1/2برابر بیشــتر از ســایر مناطق پر ترافیک شهری
است،که این میزان با تعداد و نوع وسایل نقلیه ارتباط مستقیم دارد.
در پژوهشی دیگر بارات )1985( 3با در نظر گرفتن نقاط مختلف پارکینگ
به عنوان متغیر جهت تعیین میزان آالیندهها ،بر این عقیده است که غلظت
آالیندهها در پارکینگهای طبقاتی و در مناطقی که به صورت بسته طراحی
شدهاند در مواقع پر ترافیک به بیش از  4 500 ppmمیرسد که بسیار بیش
از استانداردهای تعیین شــده جهت این محیطها میباشد و مشکالت
تنفسی بســیاری را جهت کارکنان و استفاده کنندگان از فضا به وجود
میآورد .نکته حائز اهمیت در رابطه با آلودگی هوا که ناشــی از سوخت
خودروها میباشد ،این است که این آالیندهها عالوه بر تخریب مصالح
به کار رفته در ساختمانها ،از مهمترین علل شیوع بیماریهای تنفسی
و مرگهای ناگهانی به شــمار مــیرود ( .)De Kok et al.,2006در این
رابطه میتوان به پژوهشی که دپارتمان سالمت بریتانیا ( )1999انجام
داده اشاره کرد که در آن عنوان شده است که هر mgm-3 10از ذرات
آالینده باعــث افزایش  %0/75میزان مرگ و میــر ناگهانی در رابطه
با عوارض آلودگی هوا میگــردد ( .)Beckett et al., 2000عالوه بر این
ذرات ریز ( )›2/5 µmو بســیار ریز ( )›1 µmکه به طور مستقیم وارد
جریان خون افراد میشوند ،عموما دارای منابع انسانی هستند که طبق
بررســیهای انجام گرفته سوخت خودروها بیشترین سهم را در تولید و
پراکنده کردن آنها دارند (.)Powe& Willis, 2004
بــا توجه به این مهم قرارگیری در محیطهای بســته و آلوده به ذرات
آالینــده میکرومتری نظیر آنچه که در پارکینگ طبقاتی خیابان بوعلی
قزوین مشــاهده میشود ،ســبب نفوذ این ذرات به ریه و جریان خون
افــرادی که در این محیــط کار میکنند و یا از آن اســتفاده میکنند
میشــود که عواقب جبران ناپذیری را به لحاظ ســامت جســمی و
روحی در پی خواهد داشــت .این پژوهــش در صدد یافتن راه کاری نو
جهت کاهش آلودگی هوا ناشی از انتشار آالینده های خروجی از موتور
خودروها در محیط پارکینگهای طبقاتی میباشــد و آن بهره گیری از
سیستمهای ســبز عمودی بر جدارههای این نوع پارکینگها میباشد.
سیستمهای سبز عمودی و یا دیوارهای سبز در دهه اخیر به عنوان یک
پاسخ معمارانه در برابر معضالت شهری از قبیل آلودگی جوی ،نامطلوب
بودن ســیمای جدارههای شــهری و افزایش پدیده جزایر گرمایی در
آنها به شــمار میرود .امروزه پوشــش گیاهی به عنوان مصالحی نو در
دسترس طراحان شهری و معماران قرار گرفته تا با استفاده از آن جهت
پوســته ساختمانها و جدارههای شهری و ایجاد خرد اقلیمهایی در این
نواحی ،عالوه بر کمک به ارتقاء سیما و منظر شهری ،بتوانند مشکالت

تخمین میزان کاهش آالیندههای محیطی در پارکینگ طبقاتی بوعلی قزوین با...

زیســت محیطی را نیز در محیطهای شــهری به نحو مطلوبی کاهش
دهند .گیاهان در فرایند فتوســنتز از انرژی خورشیدی جهت تبدیل دی
اکســید کربن به اکسیژن استفاده میکنند .به عالوه برگ گیاهان غبار
و ذرات ریــز آالینده موجود در هوا را جمــع میکند ،رطوبت را در هوا
پخــش میکند و به ارتقاء کیفی هوای محیــط کمک میکند (قالتی و
همکاران .)1389 ،مطالعات نشــان میدهند که در صورت اجرای صحیح
و بهرهگیری مناســب از گیاهان در فضاهای بســته و نیمه باز میتوان
تا  40%از انتشــار  NOو  60%از انتشار  PMجلوگیری نمود (Pugh
.)et al., 2014

به طور کلی دیوارهای ســبز به دو گروه تقســیم میشوند)1 .نمای
ســبز )2 ،دیواهای زنده .بــا توجه به این مهم که هــر گروه دارای
چندین زیر مجموعه میباشــد ،لذا با توجه به رویکرد این مقاله صرفا
به بررسی مختصر نماهای ســبز و گونه ای از آنکه مطابق با اهداف
این پژوهش و نیازهای اقلیمی و کالبدی پروژه توسط نگارنده طراحی
شده است ،پرداخته میشود.
نمای سبز (سیستم داربستهای مدوالر)

در این سیســتم از گیاهان باالروند به همراه یک سیســتم داربست
مــدوالر جهت فراهــم آوردن تکیــه گاه و مســیری جهت حرکت
این گیاهان اســتفاده میشــود .جهت اســتفاده از این سیســتم در
ســاختمانهایی با طبقات متعدد نظیر آنچه که در این پژوهش است،
گیاه در یک بســتر خاکی کاشته میشود .ســپس این محیط کشت
را که با اســتفاده از ســازه حمایت کنندهای که به نمای ســاختمان
متصل میشود ،در قسمتهای مورد نیاز از جدارههای ساختمان قرار
میدهند (شــکل  .)1پس از گذشت بازه زمانی بین  3تا  6ماه (بسته
به شــرایط محیطی و نوع گیاه) ،نمای مورد نظر پوشــیده از پوشش
گیاهی میشــود .ذکر این نکته ضروری است که نمای طراحی شده
در ایــن پژوهش به عنوان یک نمای ســاختمانی زنده در نظر گرفته
میشــود ،لذا نیاز به مراقبت و نگهــداری از آن حداقل به مدت یک
سال از ملزومات این طرح میباشد.
دیوار سبزی که جهت این پژوهش در نظر گرفته شده است شامل یک
سیستم آبیاری هوشــمند میباشد که عالوه بر تغذیه گیاهان از طریق
آبیاری قطرهای ،با بازگشت آب مصرف شده توسط لولههای زهکش به
سیستم آبیاری سبب صرفه جویی در مصرف آب نیز میشود (شکل .)2
به عالوه طراحی ســازه این سیستم بهگونه ای صورت گرفته است که
در صورت نیاز میتوان هر مدول را به سادگی تعویض و یا تعمیر نمود.
اندازه هر مدول ،مصالح به کار رفته و ســازه در نظر گرفته شده همگی
با توجه به نیازهای پروژه تعیین شده است.
منطقه مورد مطالعه
ی عالی معماری و شهرسازی ،مجموعه شهری قزوین
باتصویب شورا 
به عنوان ششمین مجموعه شهری بزرگ پس از مجموعههای تهران،
تبریز ،اصفهان ،مشهد و شــیراز میباشد .این مجموعه جمعیتی حدود
 750-800هزار نفر را در خودجای داده و و سعت آن  1423 km2است
(طرح مجموعه شــهری قزوین .)1392 ،قزوین به دلیل قرارگرفتن در گلوگاه
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دیوارهای سبز
سیســتم دیوارهای سبز را میتوان به عنوان یک راهکار معمارانه در
جهت بهرهگیری موثر از قابلیت گیاهان در فضاهای شــهری در نظر
گرفت .ف ّناوری دیوارهای سبز به لحاظ زیست محیطی ،صرفه جویی
در مصرف انــرژی ،اقتصاد ،مباحث اجتماعی ،روان شناســی ،کاهش
انتشــار گازهای گلخانه ای ،پیــش گیری از ایجــاد جزایر گرمایی،
بهبــود کیفیت هــوا و آب ،فراهم نمودن زیســتگاه برخی موجودات،
ایجاد فرصتهای شــغلی و جنبههای زیبایی شناسانه و هنری دارای
کاربردهای وســیع و مزایای قابل توجهی هستند (قیابکلو .)1392 ،ایجاد

انواع دیوارهای سبز
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فریر اســمیت و همکاران ( )2005دریافتند که شدت رسوب آالیندهها بر
گونههای مختلف درخت با توجه به اندازه آنها متفاوت اســت ،به گونهای
که این میزان جهت آالیندههای بســیار ریز بــا اندازههای ( )›2/5 µmو
( )›1 µmبســیار باال است .این نتایج بیانگر این نکته است گیاهان در
پاکســازی ذراتی که بیشــترین پراکندگی را دارند بسیار موثر هستند.
پوق و همکاران ( )2014در پژوهشها خود به این نکته دســت یافتند
در مناطقی که ســرعت باد کم است و ساختمانهای اطراف به صورت
متراکم با عمق و ارتفاع زیاد در حاشــیه خیابان قرار گرفته اند کاهش
آالیندههای محیطی از طریق رسوب آنان بر گیاهان به طرز چشمگیری
افزایــش مییابد .بــا توجه به تحقیقات و بررســیهای انجام گرفته و
هم چنین موقعیت مکانــی پارکینگ خیابان بوعلی قزوین که در یکی
از پرازدحام ترین مناطق شــهری قزوین قرار گرفته اســت ،دیوار سبز
را میتوان گزینهای مناســب جهت بهبود کیفیــت هوا در محیط این
پارکینگ دانســت .این مقاله بر آن اســت تا بــا طراحی نوع خاصی از
سیســتمهای ســبز عمودی مطابق بــا نیازهای پروژه و اقلیم شــهر
قزوین ،نقش دیوارهای ســبز را در کاهش آلودگــی هوا در پارکینگ
طبقاتی خیابان بو علی قزوین با اســتفاده از روش شبیه سازی آماری و
مدل ســازی عددی جهت آالیندههایی چون منوکسید کربن ،سرب و
دودههای موجود در محیط مشخص کند.
5

ســطوح سبز بر جدارههای شهری میتواند در تهویه مناسب و بهبود
کیفیت هوا در محیط شهری مؤثر باشد.
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شکل .1اجزای مختلف نمای سبز (سیستم داربستهای مدوالر).
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شکل  .2سیستم آبیاری

تخمین میزان کاهش آالیندههای محیطی در پارکینگ طبقاتی بوعلی قزوین با...

شکل .3محل قرارگیری پارکینگ طبقاتی بوعلی ()Source: Google Earth, , Mars 2, 2015
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شکل .4طراحی بسته و متراکم در جدارههای پارکینگ

هویت شهر

ارتباطی اســتانهای شمالی و غربی کشــور ،نزدیکی آن به پایتخت،
دارا بودن چندین شــهر صنعتی و نیز برخورداری از چندین دانشــگاه
از موقعیت خوبــی برخوردار بوده و بمانند شــهرهای کرج و تهران از
شــهرهای مهاجر پذیر است .این مطالعه بر روی یکی از پارکینگهای
طبقاتی منطقه یک شهر قزوین انجام گرفته است ،که به لحاظ موقعیت
مکانی در ضلع شــمالی خیابان بوعلی ســینای قزویــن و در محدوده
چهارراه فردوســی و چهارراه خیام قرارگفته اســت .در همجواری آن
میتــوان بانکها ،مجتمعهای اداری و تجاری و مناطق مســکونی را
مشاهده نمود( .شکل )3
خیابان بوعلی در مرکزیت شــهرقرارگرفته که به لحاظ تراکم جمعیتی
و ترافیکــی در زمره پرازدحام ترین مناطق شــهری جای دارد .احداث

پارکینگ طبقاتی در این خیابان به منظور کاهش مشکالت شهروندان
و هم چنین رفع کمبود فضا جهت پارک ماشین در نظر گرفته شده است.
پارکینگ مذکور شامل یک مجتمع تجاری  5طبقه و  7طبقه پارکینگ
در سطوح فوقانی است .این پارکینگ با زیر بنای  3892مترمربع در هر
طبقه گنجایش  1000خودرو را دارد.با توجه به قرارگرفتن پارکینگ در
یکی از متراکمترین مناطق شهری ،وجود ساختمانهای به هم فشرده
در اطــراف آن و نیز نبود فضای ســبز کافی ،امــکان تهویه و کاهش
آالیندههای موجود در محیط به صورت طبیعی بســیار محدود اســت
که با در نظر گرفتن طراحی بســته پارکینگ این موضوع محدودتر نیز
میشــود( .شــکل .)4با در نظر گرفتن سیستمهای سبز عمودی جهت
جدارههای اطراف این پارکینگ سعی در کاهش آالیندههای تولید شده
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توسط خودروها طی فرایند جذب و رسوب آالیندهها بر سطح برگهای
گیاهان شــده است .عالوه بر این دیوار ســبز با فیلتر کردن آالیندهها
سبب جلوگیری از گسترش آن به فضای بیرون میشود.
مواد و روشها
روش مطالعــه بر پایه ترکیبی از روش کتابخانهای و روشهای آمار و
مدلســازی عددی اســت .به این ترتیب که در درجه اول و با توجه به
عدم دسترســی به امکانات کافی نظیر لولههای مکنده وآانالیزفررهای
الکتروشــیمیایی بــه جهت اندازهگیــری غلظت آالیندهها در ســطح
پژوهشهای دانشــجویی ،با شبیهســازی شــرایط محیطی و کالبدی
پارکینگ طبقاتی بوعلی قزوین با یکی از پارکینگهای طبقاتی شــهر
بیرمنگام در کشــور انگلستان ،سعی در تعیین میزان آالیندهها درمحیط
این پارکینگ طبقاتی شده است .بنابراین با بهرهگیری از یافتههای یک
پژوهش علمی که توســط بارات ( )1985در دانشــگاه آستن بیرمنگام
در رابطــه با میزان آالیندههای موجود در پارکینگهای طبقاتی انجام
گرفته است و با توجه به مشابهتهای محیطی و کالبدی آن با دادهها و
شرایط محیطی و جغرافیایی سایت مورد نظر ،میزان آالیندههای موجود
در هوای پارکینگ تعیین شــده اند .ســپس با استفاده از مدل «مقاوت
برگ بزرگ »6میزان جذب این آالیندهها توســط دیوار ســبز محاسبه
شده است.
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شبیه سازی پارکینگ طبقاتی
پارکینگ طبقاتی که جهت شــبیه ســازی در این پژوهش از آن بهره
گرفته شده است ،یک پارکینگ  7طبقه میباشد که در طبقات همکف
تــا دوم آن واحدهای تجاری قرارگرفته اند .ورودی و خروجی ســواره
آن در یــک تراز ارتفاعی قرارگرفته اند .خیابان مجاور پارکینگ یکی از
متراکمترین خیابانهای شــهر بیرمنگام به شمار میرود که در منطقه
مرکزی شــهر قرار گرفته است .طراحی بســته پارکینگ و قرارگیری
آن در یک بافت متراکم و پرازدحام ســبب تولید آالیندههای ناشــی از
ســوخت خودروها به میزان بیش از حد مجاز گشــته است .در پژوهش
بارات ( )1985به جهت اندازهگیری غلظت آالیندهها در محیط پارکینگ
از آنالیزرهای الکتروشــیمیایی بهره گرفته شــده است .به این صورت
که هوای نمونهگیری شــده از محیــط پارکینگ در زمانهای معین به
درون لولههای  pvcتوســط پمپهای الکترونیکی دمیده میشــوند و
توسط تجزیه و تحلیل غیرپراکنده مادون قرمز غلظت آالینده منوکسید
کربن درواحــد ppmبه نمایش در خواهد آمد .میزان ســرب نیز که
بــا قرارگرفتن فیلتر غشــایی آلی در محل جمع آوری شــده به روش
طیف سنجی جذب اتمی مشخص میشــود .به عالوه جهت سنجش

غلظت دودههای موجود درمحیط پارکینگ  ،از روش و مدل محاسباتی
" 7 "smoke shadeبهره گرفته شده است.
محاسبه میزان کاهش آالیندهها توسط دیوار سبز
دراین پژوهش از مدل «مقاومت برگ بزرگ» اســتفاده شده تا میزان
رســوب خشک آالیندههای هوا بر سطح برگهای گیاهان اندازهگیری
شــود .ساختار این مدل و نحوه اعمال متغیرها در زیر توضیح داده شده
است .پاکســازی ذرات آالینده موجود در هوا در یک مکان مشخص و
در زمان مشخص از طریق زیر به دست میآید (:)Nowak et al., 1998
رابطه .1میزان پاکسازی آالیندههای هوا در یک مکان و زمان مشخص

Q = F. L. T

در اینجــا  Qمیزان پاک ســازی یک آالینده خــاص در هوا در یک
مکان و زمان مشخص است( F ، (grبرابر میزان رسوب آالینده است
( L ،( gm-2s-1ســطح کلی فضای سبز ( )m2و  Tدوره زمانی است
( ).Sجهت تعیین میزان رسوب آالیندهها ( )pollutantfluxدر این
رابطه میتوان از رابطه زیر استفاده کرد: )Ibid( .
رابطه .2میزان رسوب آالیندهها بر سطح برگ

F=Vd .C. 10 -8

در اینجا  Vdبرابر شدت رسوب خشک آالیندهها بر حسب ()cms -1
میباشد و  Cغلظت آالینده مورد نظر در محیط بر حسب )µ -3) gm

میباشــد .فرآیند رسوب خشک را میتوان از طریق رابطه زیر به دست
( )Baldocchi et al., 1987آورد.
رابطه  .3شدت رسوب خشک آالیندهها

Vd= 1/Ra+Rb+R c

در این رابطه  Raبرابر مقاومت آئرودینامیک برگ  Rb ،3برابر مقاومت
الیههای برگ 4و  R cمقاوت سطح پرز دار برگ 5میباشد.
یافتهها
نتایج بهدســت آمده در رابطه با غلظــت آالیندهها در درون پارکینگ
طبقاتی که با اســتفاده از آنالیزرهای الکتروشــیمیایی و فیلترهای آلی
جهت آالیندههایی چون منوکســید کربن ،ســرب و دودههای خروجی
ناشــی از سوخت خودروها با اســتفاده از مدل مشابهی که در پژوهش
بارات ( )1985انجام گرفته در جدول شماره  1و  2آورده شده است.
در یک نــگاه کلی با توجه بــه این مطلب که غلظــت آالیندهها در
شــرایط مختلف زمانــی و آب و هوایی به طور مــداوم در حال تغییر
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جدول .1میانگین غلظت منوکســید کربن در طول ساعات کاری طی دو
ماه نوامبر و دسامبر)Source: Barat, 1985( .
زمان

غلظت آالینده ppm

کمترین

بیشترین

09:00-10:00

10

100

11:00-10:00

100

340

12:00-11:00

220

340

13:00-12:00

300

450

14:00-13:00

270

450

15:00-14:00

200

450

16:00-15:00

200

430

17:00-16:00

300

450

18:00-17:00

500

باال تر از 500

19:00-18:00

500

باال تر از 500

جدول  . 2میزان سرب و مجموع دودههای خروجی از خودروها به روش
( )smoke shade.Source: Barat, 1985
آالینده

غلظت

8

μgm

-3

دوده

2172

سرب
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اســت ،غلظتهای اندازه گیری شــده که در جدولهای  1و  2نشان
داده شــده اند ،میانگین مقدار آالیندهها در دو ماه نوامبر و دســامبر که
تالطمهای جوی اغلب سبب کاهش آالیندهها و گاه ست وارونگی هوا
میشوند ،میباشــد .این اندازهگیریها در هر هفته دو بار انجام گرفته
است و با توجه به محدودیت دستگاههای اندازهگیری و مکان قرارگیری
آنها مقادیر بهدســت آمده تنها یک سوم میزان آالیندههای موجود در
پارکینگ را شامل میشود (.)Barat, 1985
نکته قابل توجه در رابطه با غلظت آالینده منوکســید کربن این است که
مقدار آن از ســاعت  10صبح به بعد در حاشــیه رمپها و مکانهایی که
نمون هگیریها در آن انجام گرفته شده بود ،هرگز به زیر  200 ppmنرسیده
است و در ساعاتی که به ساعات اوج ترافیک نزدیک میشود میزان آن به
بیش از  500 ppmمیرسد که بسیار بیش از مقادیر مجاز  OEL 9میباشد
که در آن سطح مجاز آالیندهها در عرشه پارکینگ 50 ppmقید شده و این
مقدار را در روزهای شــلوغ و پرترافیک تا مرز  100 ppmمناسب میداند.

مواد سمی منتشر شده ناشی از سوخت خودروها نه تنها سبب آلودگی محیط
پارکینگ میشوند ،بلکه محیط بزرگتری را که در مجاورت آن قرار دارند
نیز آلوده میکنند (.)Baltrenas et al., 1998
در این پژوهش ســعی در بهرهگیری از سیســتمهای سبز عمودی و
خواص آن در جهت کاهش آالیندههای تولید شــده ناشــی از سوخت
خودروها میباشد .با در نظرگرفتن شــرایط گوناگون و همچنین اقلیم
شــهر قزوین ،گیاهی که جهت دیوار سبز در نظرگرفته شده است ،گیاه
عشقه 10میباشــد .الزم به ذکر است گیاهان دیگری نظیر موچسب،11
کلماتیس 12و پیچ امین الدوله 13هم از گزینههای قابل اســتفاده در این
سیستم میباشند ،ولی در این مقاله گیاه عشقه با توجه به پژوهشهای
گوناگون ،وجود نمونههای موفق پرورش این گیاه در سطح شهر و هم
چنین مقاومت باالی آن به عنوان گزینه ای مناسب در نظرگرفته شده
است .این گیاه به صورت گســترده بر روی سطوح گسترش مییابد و
به همین جهت و با توجه به نقش زیســت محافظتی آن مناسبترین و
اقتصادیترین گزینه به جهت اهداف در نظر گرفته شده برای این پژوهش
میباشد .به عالوه این گیاه به میزان  8برابر سوزنی برگان توانایی تولید
اکسیژن را داراست و با تحمل تغییرات گسترده دمایی ()-18° C-40° C
توانایی رشــد و ماندگاری در شرایط مختلف اقیمی را دارد (میرزایی و بابالو،
 .)1387اســترنبرگ و همکاران )2010( 14در پژوهشهای خود در رابطه با
گیاه عشــقه و تأثیر آن بر آلودگیهای جوی به این نتیجه دست یافتند
که گیاه عشــقه به عنوان یک فیلتر جهت رسوب آالیندهها خصوصا در
نواحی پرترافیک شــهری عمل میکند و این ویژگی در رابطه با ذرات
آالینده ( )›2/5 µmو( )›1 µmبســیار مؤثرتر اتفاق میافتد .با در نظر
گرفتن طراحی پارکینگ محدوده ای را که میتوان جهت اجرای دیوار
سبز با توجه به امکان حرکت هوا بین داخل و خارج محیط پارکینگ در
نظر گرفت ،مساحتی بالغ بر  2616متر مربع میباشد( .شکل)4
الزم به ذکر اســت که امکان اجرا و پیاده ســازی دیوار سبز بر کلیه
ســطوح پارکینگ طبقاتی خیابان بوعلی قزوین مقدور میباشــد ،ولی
در اینجــا به لحــاظ در نظرگرفتن نقش فعال دیــوار زنده در کاهش
آالیندههای موجود در هوا و امکان افزایش جذب آالیندهها و هم چنین
تولید اکســیژن ،صرفا جدارههایی که به صورت باز طراحی شده اند در
محاسبات در نظر گرفته شدهاند .جهت دستیابی به شدت رسوب در گیاه
عشــقه از پژوهشی که توسط جوشی )2014( 15انجام گرفته و در مجله
زیست شناسی نظری کشور آمریکا به چاپ رسیده ،استفاده شده است .با
توجه به پژوهش فوق میزان  Vdدر رابطه فرآیند رسوب خشک جهت
گیاه عشــقه را میتــوان  1.53mms -1در نظر گرفت .این میزان با
در نظر گرفتن مقاوتهای ســطحی و الیــه ای برگهای این گیاه به
دســت آمده .با توجه به مطالب فوق نتایج مربوط به محاسبات کاهش
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جدول  . 3میزان کاهش آالیندهها توســط سیستم سبز عمودی عمودی
بر جدارههای پارکینگدر مدت زمان  10ساعت.
آالینده

ساعت

میزان کاهش ()gr

دوده

10

313

10

12.3

16

10

71036.1

مجموع آالیندهها

10

71361.08

سرب
منوکسید کربن
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آالیندههــا در جدول  3آمده اســت .این محاســبات یک بار جهت هر
آالینده و بار دیگر با توجه به مجموع آالیندهها در محیط انجام شــده
است.
با توجه به جدول باال ،مشــاهده میشود که دیوار سبز به عنوان یک
راهکار معمارانه ســهم قابل توجهی در جذب گازهای آالینده به نسبت
انتشــار آنها دارد .البته باید توجه داشت که میزان جذب و میزان انتشار
آالینــده رابطه مســتقیمی با یکدیگر دارند که در اینجا بهدلیل ســهم
باالی انتشــار منوکسید کربن میزان رسوب خشک آن نیز به مراتب از
دیگر گازهای آالینده بیشــتر است .الزم به ذکر است که به دلیل نبود
امکانات جهت اندازه گیری ســایر آالیندههــا در محیط پارکینگ نظیر
اکســیدهای نیتروژن ،دیاکســیدکربن و همچنین ذرات معلق در این
پژوهش به ناچار به مقادیر ارائه شــده در مقاله بارات و همکاران استناد
شده است .میزان کاهش ذرات آالینده توسط گیاهان در این جدول به
دلیل خاصیت پایداری آالیندهها در جو حتی پس از توقف انتشــار آنها
در طول یک دوره  10ســاعته (ساعات کاری اصلی) مورد بررسی قرار
گرفته اســت .به عالوه میزان غلظت آالینده منوکسیدکربن توجه به
میانگین غلظت آن در  10ساعت در نظر گرفته شده است.
بحث
قوانینی که در زمینه ســاخت و بهرهبــرداری از پارکینگهای طبقاتی
وجود دارند بیشتر معطوف به استانداردهای سازهای و حفظ آنها در مقابل
خطرات ناشی از آتشسوزی میباشد و توجهی به مسائل مرتبط با آلودگی
هوا ندارد .با این حال بهخوبی مشــهود است که گیاهان به خصوص در
مناطق متراکم و آلوده شــهری با جذب کربن و سایر گازهای آالینده و
کم کردن فشــار گرمای ایجاد شده توســط خودروها نقش بسیارمؤثری
برکاهش آالیندههای شــهری و تعدیل دمــا و در بیان کلیتر بر بهبود
کیفیت هوا و سالمت مردم شهر دارند (.)Nowak et al., 1998
با این حال توجه به ســهم و نقش گیاهان بر کاهش ذرات آالینده در

محیطهای شــهری بهعنوان یک امکان بهنسبت جدید و نوظهور هم
در عرصه اجرایی و هم در عرصه مطالعاتی بهشــمار میرود .با توجه به
دادههای به دســت آمده و با محاسبات انجام گرفته این مطلب آشکار
میشود که با بهکارگیری هر  1 m2دیوار سبز بر جدارههای پارکینگ
خیابــان بوعلی قزوین به میــزان  757.7 µgاز مجموع آالیندهها در
هر ثانیه کاسته میشود و از خســارتهای ناشی از انتشار آالیندههای
خروجــی از خودروها به میزان قابل توجهی کاســت .به بیان دیگر اگر
غلظت آالینده منوکسید کربن را در ساعت شلوغی به میزان 500ppm
در نظر گرفتهشــود دیوار ســبز موجود در جدارههای پارکینگ با توجه
به محاســبات انجام گرفته به میزان  22/6%از میزان آن میکاهد که
ایــن مقدار در کل آالیندهها با توجه به غلبه منوکســیدکربن و در نظر
داشــتن ارتفاع مؤثر به میزان  26/1%میباشــد .الزم به ذکر است که
در این پژوهش تمامی جدارهها جهت بهکارگیری دیوار ســبز استفاده
نشدهاســت و فقط جدارههایی که در شکل 3نشان داده شدهاند جهت
این منظور اســتفاده شدهاســت .با در نظر گرفتن این مطلب میتوان
با افزایش ســطوح جهت دیوار ســبز و طراحی بهمراتب بازتر پارکینگ
شــاهد افزایش رسوب آالیندهها و بهبود هر چه بیشتر کیفیت هوا بود.
نتایــج این پژوهش میتواند به منظــور تخمین این مطلب که افزایش
سیستمهای سبز عمودی به عنوان یک راهکار معماری در محیطهای
متراکم شهری خصوصا در محیطهای بسته و آلوده نظیر پارکینگهای
طبقاتی چه اثراتی را بر کیفیت هوا خواهدداشــت ،مورد اســتفاده قرار
گیرد .ذکر این نکته نیز ضروی است که دیوارهای سبز عالوه بر کاهش
ذرات آالینده ســبب افزایش زیبایی بصری در ســیما و منظر شهری،
کاهــش دما ،صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین تنوع زیســتی
میشــود .اکبری و همکاران ( )2001طی محاســباتی که در رابطه با
کاهش دما در طول روز انجام داده ،نشــان داده اســت که کاهش دما
توسط گیاهان سبب کاهش نیاز به تهویه هوا و هم چنین کاهش انتشار
اکســیدهای نیتروژن در هوا میشود .وی در پژوهشهای خود به این
نکته دست یافت که بهرهگیری از پوشش گیاهی بهعنوان یک مصالح
نوین در مجاورت ســاختمانها سبب میشــود تا دمای محیط آن تا C
 3°کاهش یابد .عالوه بر این بسیاری از گازهای گلخانهای بهویژه co2
طی فرایند جذب کربن توسط برگهای گیاهان جذب و یا بر سطح آنها
رسوب میکنند ،که این امرکمک بســیاری به جلوگیری از گرم شدن
زمین و اثرات مخرب این گازها بر الیه ازن میشــود (McPherson et
.)al,. 1998

توکلی و ماجدی ( )1388نیز در پژوهش خود به این نکته دست یافتند
که فضاهای سبز شــهری میتواند عملکردهای اجتماعی و غیر مادی
بســیاری داشته و نیازهای روانشناسانه شــهروندان را به نحو مطلوبی

تخمین میزان کاهش آالیندههای محیطی در پارکینگ طبقاتی بوعلی قزوین با...

برآورده کند .آنان با اشاره به تأثیر عوامل مختلف محیطی بر رفتار فرد،
ارتقاء کیفی محیط شــهری با بهرهگیری از رابطه انســان و طبیعت را
گام مؤثری در جهت تأمین نیازهای حسی و کالبدی افراد در فضاهای
شهری میدانند .با توجه به این مهم میتوان از دیوارهای سبز بهعنوان
راهکاری جهت بهبود رابطه انسان و طبیعت در فضاهای متراکم شهری
نیز بهره برد .در ادامه ذکر این نکته ضروری است که اگرچه فضای سبز
شهری و همچنین درختانی که در حاشیه خیابانها شهری قرارگرفتهاند
توانایی جذب و پاکســازی آالیندههــای موجود در هوا را دارند ،اما این
پاکسازی فقط در ســطوح پایینی اتفاق میافتد و در سطوح باالتر که
مــکان اصلی تجمع ریزگردها و آالیندههــای میکرومتری و نفوذ آنها
به داخل ســاختمانها میباشــد تأثیری ندارد .لذا راهکار ارائه شده در
این پژوهــش که مبتنی بر بهره گیری از نوع خاصی از سیســتمهای
ســبز عمودی میباشد ،عالوه بر اجرای آســان و صرفه اقتصادی باال،
میتواند نقش مؤثری در کاهش میزان آالیندهها در ســطوح باالتر که
مکان اصلی نفوذ آالینده به ساختمانها و محل زندگی افراد است ،ایفا
کند .بنابراین لزوم توجه بیشتر به سیســتمهای سبز عمودی بهعنوان
راهکاری جهت پاکســازی و بهبود کیفیت هوا در محیطهای شهری
بیش از بیش آشکار میشود (.)Currie& Bass, 2008

1. Dr Malcolm Fox
2. Baltrenas et al.
3. Barat
4. parts per million.
5. Freer-smith et al.
6. Big-leaf resistance model.

 .7روش “ ”smoke shadeیک روش اســتاندارد اســت که در ان با به کار
گیری از فیلترهای کاغذی در محیط و میزان تیرگی نقطههای ایجاد شــده بر
آن ،غلظت دودههای موجود را تعیین میکنند.
 .8غلظتهای ارائه شده میانگین غلظت 10ساعته ( )17:00-09:00آالیندهها
در محیط اســت.زمان  10ساعته مطابق با اســتاندار  TWASبرابر یک روز
کاری در نظر گرفته شــده اســت .البته این میزان با توجه به وضعیت رفت و
آمد ماشینها در ساعات اوج استفاده از پارکینگ در ایران منطبق گشته است.
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نتیجه گیری
در دهه اخیر غلظت آالیندهها در بســیاری از شهرهای در حال توسعه
کشور نظیر قزوین بهدلیل افزایش میزان انتشار گازهای آالینده توسط
خودروها ،به بیش از حد استاندارد بهداشت عمومی رسیده است ،که این
مسئله منجر به افزایش مرگ و میر ناگهانی و عوارض ناشی از آلودگی
هوا در این شــهرها گشــته اســت .امروزه بهدلیل ارزش افزوده باالی
زمین و گســترش آپارتماننشینی هر روز کاهش میزان فضای سبز در
محیطهای شــهری ،بهویژه در مناطق پرتراکم آن مشاهده میشود .با
توجه به نقــش مؤثر گیاهان در کاهش آالیندههای شــهری و عطف
به این موضوع که فضاهای ســبز شــهری و درختان موجود در حاشیه
خیابانها و پارکها توانایی جذب آالیندهها را صرفا در ســطوح پایینی
و نزدیک به ســطح زمیــن دارند ،لذا امکان ایجاد پوشــش گیاهی در
ســطوح باالتر نظیر طرحی که در ایــن پژوهش جهت پروژه پارکینگ
طبقاتــی خیابان بوعلی قزوین در نظر گرفته شــد ،میتواند با توجه به
رشــد عمودی شــهرها ،نقش بســیار مؤثری را در کاهش ریزگردها و
آالیندههای میکرومتری که حداکثر غلظت را در ترازهای باالتر از سطح
زمین و در مجاورت بازشــوهای ساختمانی دارند ،ایفا کند .در این میان
بهرهگیری از آنچه کــه در این پژوهش به عنوان یک راه کار معمارانه
و در قالب نوع خاصی از دیوارهای ســبز مطرح گشت ،عالوه بر آنکه از

جهات بسیاری مقرون به صرفه میباشد ،میتواند بهعنوان مصالحی نو
در عرصه معماری از نفوذ آالیندهها به فضای زیســتی افراد جلوگیری
نموده و همچنین منافع بســیاری به جهت زیســتمحیطی و زیبایی
بصری بر جدارههای شــهری فراهم آورد .بنابراین نیاز به راهکارهای
خالقانه و کاربردی نظیر آنچه در این مقاله با عنوان سیســتمهای سبز
عمودی مورد بررســی قرار گرفت ،در فضاهای مختلف شهری بهویژه
در فضاهای بســته با کاربریهای خاص ،نظیر پارکینگهای طبقاتی
که در این پژوهش به آن پرداختهشــد ،بسیار جدیتر رخ مینمایاند تا
عالوه بر ارتقاء کیفی وضعیت جوی در شهرهای در حال توسعه کشور،
بتوان از آن در جهت بهبود سیمای بصری جدارههای شهری و افزایش
ارزش ســاختمانهای شهری بهره برد .عالوه بر آن نتایج این پژوهش
که نشــان دهنده کاهش  26/1%آالیندههــا با به کارگیری نقش فعال
دیوار سبز تنها بر یک سوم جدارههای پارکینگ بوعلی قزوین میباشد،
بیانگر نقش مهم این راهکار در کاهش یکی از جدی ترین آسیبهای
امروز کشــور ما ،یعنی آلودگی هوا میباشــد .در این میان و با توجه به
نتایج این پژوهش بهرهگیری از گیاهان و نقش زیست-محافظتی آنان
که در قالب دیوارهای ســبز به عنوان مصالحی نوین در اختیار معماران
و طراحان شــهری قرار گرفته اســت ،میتواند بهعنــوان یک راه کار
مناسب در راستای کاهش معضالت زیستمحیطی و بصری که امروزه
بهطور فزایندهای در شــهرهای در حال توسعه و کالنشهرهای کشور
مشــاهده میگردد ،در نظر گرفته شود .امید است با انجام پژوهشهای
گســتردهتری در این زمینــه گامهای مهمی در جهــت بهبود کیفیت
زیستی کشور برداشته شود.

9. Occupational Exposure Limits (OELs).
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11. Creeper plant
12. Clematis patents
13. Loniceracaprifolium
14. Sternberg et al.
15. Joshi

. در نظر گرفته شده است400 ppm  مقدار منوکسید کربن.16
m
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Estimate the Mitigation of Environmental Pollutant in
Bualistreet’s Multi-story Car Park of Qazvin by Green Walls
Amir Hossein Janzadeh*, M.A., Faculty of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International
University (IKIU), Iran

In recent decade, due the increase of cars emissions as well as Low per capita of green space, Pollutant
concentrations has reached above the Public health standards in many developing cities of Iran. This problem led
to an increase in sudden mortality rate in these urban areas. This situation in spaces with special functions such
as multistory-car-parks is much more important. The expansion of Qazvin has led to an increase in the need for
the parking facilities in dense urban areas. This problem has been solved by building underground and multi-story
parking in these areas. Buali Street’s multi-story car parks are intended for economic exploitation in terms of land as
well as meeting the need of parking space shortage for cars in one of the densest urban areas. Emissions caused
by more than a thousand cars in the parking lot due to excessive condensation on parking site, increased the level
of pollutants at this location. This problem needs to provide a way for reducing the level of pollutant and pollution.
Nowadays vegetation is used as materials for building skin to mitigate the environmental problems. The green
wall technology has wide application and significant benefits in term of Environments, saving energy, economy,
psychology, reduced greenhouse gas emissions, prevention of heating islands, improve air quality, employment
opportunities and aesthetic aspects. Given the role of plants in reducing urban pollutant and taking into account
that urban green spaces and the trees on the edge of streets and parks can absorb pollutants only at low levels,
so the possibility to create Vegetation at higher levels due to vertical growth of cities, can be an effective step
in reducing the micron pollutants that has maximum concentration at the Levels above the ground and adjacent
building openings. The system considered in this study is a special kind of green wall that includes climbing plants
with a modular scaffold system that are used to provide support and direction for move the plants. To use this
system in a building with multiple floors, such as those comes in this study we face, the plant that planted in a
soil bed (medium), fixed to the part of the facades is required by using the support structure. After a few months
(depending on the environmental conditions), the facade is covered with vegetation.
This study intends to estimate the amount of contaminants arising from the cars’ emission in Bualistreet’s parking
and determine the level of mitigation of pollution by green wall. The present study was based on a combination of
library-based as well as statistical and numerical methods which are used to determine the concentration of carbon
monoxide, lead and smokes in parking areas and to calculate the mitigation of these pollutants by big-leaf model.
The result indicated that 1m2 of green wall on the Buali’s multi-story car park’s walls can reduced the emissions of
pollutants in the 757.7μg per second. In other word these walls mitigated the air pollution in parking area as 26.1%
and prevent them from being damaged.
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