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 یزیر برنامه فرآیندابزارها در  نیتر از مهم یکی، یطیمح ستیز دارییپا یابیارز
امری  ها زییر و برنامه ها یگذار استیاست که توجه به آن در س داریتوسعه پا
 یلیتحل -یفیو روش آن توص یاز نوع کاربرد قیتحق نیاست. ا ریناپذ اجتناب

 شهر کالن یطیمح ستیز یداریپا یها شاخص یبایارز، قی. هدف تحقباشد یم
 یاست. برا یصنعت یها ندهیهوا و آال یآلودگ یها بر شاخص دیاهواز با تأک

 یده وزن AHPیها در چارچوب مدل وزن شاخص، به هدف مذکور یابیدست
استفاده شده ، GISافزار  از نرم، ها داده ییفضا -یمکان لیتحل یو برا دندیگرد

با ، یشهر یطیمح ستیز یداریپا یابیارز یبرا قیتحق نیا یها است. شاخص
 های . یافتهدیگرد یبررس یصنعت یها ندهیهوا و آال یبر دو شاخص آلودگ دیتأک

در شرایط ، هوا یبر اساس شاخص آلودگ، بیانگر آن است که شهر اهواز، قتحقی
، 326/0اثر  بیبا ضر کیکه منطقه  طوری به، دارد  ناپایداری قرار یطیمح ستیز

 یآلودگ زانیم نیتر کم یدارا، 033/0با وزن ، و منطقه دو یارزش وزن نیباالتر
گرد و غبار هم  یها شاخص طوفان ریز نیمناطق است. همچن رینسبت به سا

حاصل از  یابی. ارزدهد یقرار م ریتحت تأث، را، اهواز، مناطق شهر یصورت کل به
 یآلودگ زانیم نیباالتر یشهر که منطقه هشت دهد ینشان م زین یصنعت یآلودگ

 زانیم نیتر کم، 024/0اثر  بیبا ضر کیدارد و منطقه ، را، 331/0اثر  بیرا با ضر
 دارد. یمناطق شهر نیرا در ب یصنعت یآلودگ

 کليدي هايواژه
 یصنعت یها ندهیآال، هوا یآلودگ، یطیمح ستیز یداریپا، داریتوسعه پا

Evaluation of environmental sustainability is inevitable 

because this is one of the most important tools in the 

planning process due to sustainable development policy 

making and planning. This research has a descriptive-

analytical and applied method. The aim of study is to 

assess the environmental sustainability indicators in Ahvaz 

Metropolis with emphasis on air pollution and industrial 

pollutions. To achieve the purpose, we have used the 

indices of AHP for scoring. To analyze spatial data, GIS 

software is used. To evaluate urban environmental 

sustainability, we have also emphasized on two indicators 

of air pollution and industrial pollutions. The findings of 

the research indicate that the city of Ahwaz has instable 

environmental conditions based on air pollution. One 

region with effect coefficient 0.326 has the highest weight 

and the second region with the weight 0.033 has the lowest 

rates of infection among other regions. The dust storms 

also affect the areas of the city of Ahwaz. Evaluation of 

industrial pollution also shows that eight regions of the city 

have the highest infection rate effect 0.331 and district one 

with effect coefficient of 0.024 has the lowest level of 

industrial pollution in the urban areas. 
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 ،هاي صنعتی با تأکيد بر آلودگی هوا و آالینده یطيمح ستیز يداریپا يها شاخص یابیارز

اهواز  شهر کالن: يمطالعه مورد
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 Abstract چکيده



.. یطیمح ستیز یداریپا یها شاخص یابیارزسعیدی و همکاران: *               14

مقدمه
واسطه شرایط به شهر سیستمی است در نهایت پیچیدگی که 

 ارتباطات و فرآیندها شکل، محیطی، اقتصادی، اجتماعی
 عنوان بهشهرنشینی هم  .(Fargkou, 2009:26است) یافته

باعث دگرگونی در روابط متقابل ، انقالب در فرهنگ انساندومین 
 یبردار بهره، نینشبا افزایش جمعیت شهر، ها با یکدیگر شده انسان

. در چند دهه گذشته رشد شتابان گردد یاز محیط تشدید م
شهری  یها رساختیز، صنعتی یها تیشهرنشینی و گسترش فعال

را افزایش داده است و شهرها  یطیمح ستیرا کاهش و ضایعات ز
 در ژهیو  به ناگوار یها در معرض بحران یا ندهیفزا طور به
 د.در حال توسعه هستن شورهایک

نزول ، فقدان خدمات شهری، ستیز  طیتخریب مح، فقر 
جمله  از، فقدان دسترسی به زمین و سرپناه مناسب، زیربناهای موجود

(. 48: 1389و مویدفر )سرایی مربوط به این موضوع هستند یها بحران
 یها نهیدر زم یا سابقه یدر حال حاضر انسان با چالش ب

 نیدر مورد ا یا گسترده مواجه شده است. توافق یطیمح ستیز
که  وجود دارد یطیمح ستینظران ز صاحب نیموضوع ب

 یها تیفعال یسطوح کنون تواند ینم گرید نیکره زم ستمیاکوس
 گریبه رشد آن را تحمل کند و د و روند رو یو مصرف یاقتصاد

 برابر دو عتیفشارها و بار وارده بر طب رایز، ستین یداریقادر به پا
در کل (. 2: 1386، پور و ساسان ریاده دلز نیشده است)حس

پیش روی شهر قرن بیست و یکم را  یطیمح ستیز یها چالش
 ترسیم کرد: گونه نیا توان یم

سمی معلق در هوا به  یبروز آلودگی هوا و توزیع گازها -
 ؛فسیلی یها سبب استفاده از سوخت

مختلف شده  یها یماریآلودگی هوا و صدا باعث افزایش ب -
 ؛مش بشر را در شهر به مخاطره افکنده استو آرا
زیرزمینی و سطحی توسط انواع  یها آلودگی آب-

 ؛ینیرزمیز یها شهری و تخلیه سفره آب یها فاضالب
 ,Huangانسانی) یها آشفتگی سیمای شهرها بر اثر دخالت-

1998: 483 .) 
اهواز هم به دنبال تمرکز فزاینده  شهر کالن، راستا نیدر ا

ای را  العاده رشد فوق، الیت و فشارهای ناشی از آنجمعیت و فع
اطراف  زیست  محیطتجربه کرده است که با خسارات فراوانی به 

همراه بوده است. شهر اهواز به دلیل وجود منابع غنی نفت و ، آن
، صنایع بزرگ فلزی و غیرفلزی، پتروشیمی صنایعگاز و نیز 

و مرطوب در اکثر سلولزی و برق و نیز شرایط آب و هوایی گرم 
فصول سال دارای آلودگی هوا است. باال بودن میزان مصرف 
سوخت فسیلی در بخش صنایع و خودروها و نیز منابع متفرقه نظیر 

در غرب  خشکهای   با بیابان یجوار گرد و غبار فصلی ناشی از هم
استفاده از سموم مختلف کشاورزی در سطح ، و سوزاندن مزارع
الب خانگی و صنعتی زیاد در بسیاری از مواقع وسیع و تولید فاض

برند.  را تا حد خطرناك باال می یطیمح ستیهای ز  آالینده زانیم
این  زیست  محیط یریپذ بیاین وضعیت سبب شکنندگی و آس

شهر  زیست  محیطآلودگی در  سبشهر شده است. وضعیت نامنا
و شرایط گذارد  شهر تأثیر منفی می یطیمح ستیاهواز بر پایداری ز

  محیطدهد)سازمان حفاظت  زیست انسان در شهر را تنزل می
 (.1387، خوزستان زیست
ها در  شاخص نیتر از مهم یصنعت یها ندهیهوا و آال آلودگی 
 نیتوجه به ا نیبنابرا. هستند یطیمح ستیز یداریپا یابیارز

 یبه شهر یابی کالن و دست یها یزیر جهت برنامه، ها شاخص
 یابیشناخت و ارز نیهمچن رسد یبه نظر م یضرور یامر، داریپا
 شهر کالن یداریاپاو ن یداریها و عوامل مؤثر بر پا شاخص نیا

 یالگوها تیریو مد یداریمناسب پا یاهواز و ارائه الگوها
را روشن  قیتحق نیو ضرورت ا تیاهم، یطیمح ستیز یداریناپا
ارزیابی عوامل  ،شناسانه      . این پژوهش با رویکردی آسیبسازد یم

 یبر آلودگ دیدر این شهر با تأک یطیمح ستیبسترساز ناپایداری ز
را به چالش کشانده است.  یشهر عیصنا یها تیفعال یدگهوا و آلو

پایداری  یها هدف کلی از تدوین این پژوهش ارزیابی شاخص
حاضر به  قیتحق تیدر شهر اهواز است. در نها یطیمح ستیز

 یبرا نهیبه یها سؤال است که شاخص نیبه ا ییدنبال پاسخگو
 ها شاخص نیکدامند و ا یشهر یطیمح ستیز یداریسنجش ناپا

 در شهر اهواز اثر گذارند؟ یصنعت یهوا و آلودگ یچگونه بر آلودگ

 ینظر یمبان

در تمدن صنعت زده و آثار آن  قیتفکر عم جهینت یکیاکولوژ تمدن
و  یصنعت برای تمدن فرا یظرف و محمل شهر بوماست و 

مفهوم پایداری (. Mostafavi, 2010: 6باشد) یم یکیاکولوژ
در یک اصل اکولوژیک دارد. بر اساس این اصل، اگر در  شهیر هم

 یبردار بهره، زیست  محیطاندازه توان طبیعی تولید   هر محیطی به
پایدار  طور بهانجام شود، اصل سرمایه منابع اکولوژیک  یور یا بهره
اندازه آن توان  بهها از محیط  و استفاده انسان ماند یباقی م

تولیدی، همیشه پایدار است. بنابراین، میزان استفاده انسان در آن 
محیط است،  یها تیها و ظرف معین، که درخور توان زیست  محیط

اندازه تمام تولید است، بازده حداکثر و یا بیشینه   به این خاطر که به
.(42: 1378مخدوم، را نیز دارد)

1. Ecocity 
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 یشهر بوم ستیز یداریناپا
موجودی زنده از  عنوان بهوارگی( از شهر  ماارگانیک )اند قیاس
 که در آن باشد یممعمول در حوزه مطالعات شهری  یها استعاره

و  ها دهیزنده )پد یها یک ارگانیسم از سلول عنوان بهشهر همواره 
عناصر( تشکیل شده است و در نهایت به یک کل منسجم 

از مفاهیم  یریگ هرهژیک شکل داده است. بر این اساس باکولو
 دور یها بیولوژیک مورد استفاده در علوم زیستی از گذشته

موجوداتی زنده(  عنوان بهعوامل پیوندی انسان و شهر ) عنوان به
جنگل،  -نظریاتی چون شهر یریگ اند. شکل محسوب شده

 یفضاهااز  ییها لیداروینیسم شهری، متابولیسم شهری و تمث
ارتباطی  یها شهر، شبکه تنفسی یها شش عنوان بهسبز شهری 

قلب انسان و  عنوان بهمرکز شهر ها،  رگیها و مو رگ عنوان به
و نظام ارگانیک شهری تأکید بودن، پویایی   همگی بر زنده رهیغ

 (.White, 2003: 50)دارند

 شهرها یداریشناسانه و پا بوم نگرش

سانه اگر بتوان شرایط زیر را برقرار کرد شنا دیدگاه نگرش بوم از
 میسر خواهد بود: یشهر داریدستیابى به توسعه پا

محیطی منفی الگوهای  به حداقل رساندن پیامدهای زیست -الف
 تولید، توزیع و مصرف شهری برای ساکنان و منطقه آن.

از نرخ  تر  کماز منابع )ماده و انرژى( ، یور نرخ بهره -ب
 اء آن باشد.و احی دیبازتول
ها توسط  از قدرت جذب آن تر  کمها،  ینرخ انتشار آلودگ -ج 

 (.9: 1379 ،ی( باشد)صرافزیست  محیططبیعت )
رشد  ۀجینت توان یرا م 1970 ۀدر ده یداریمفهوم پا شیدایپ

و  زیست  محیط ینسبت به مسائل جهان یا تازه یو آگاه یمنطق
که  یدانشمنداندر واقع  (.8: 1387بحرینی، توسعه دانست)
 شان یهدف اصل، کنند یشهرها را مطالعه م ختهیاکولوژی به هم ر

 درون شهر است.با  عتیطب قیحل برای تلف  راه نیبهتر افتنی
(Erlhoff and Marshall, 2008: 262). 

 یشهر زیست  محیط یداریپا

است. تعادل  «ثبات تعادل در طول زمان» یبه معن اساسا یداریپا
بر هم زننده  یروهایحاصل شود که تمام ن تواند یم یتتنها در صور

 کردن آن بپردازند. یمخالف بر خنث یروهاین ایتعادل حذف شوند، 
طور  نگرانه است. همان کل افتیبه ره ازین، یداریدر پا بر این عالوه
. از دینما یتوجه م زیبه کل ن دهد یقرار م توجهرا مورد  اتیکه جزئ
ها توسط هر  منابع و ثروت ینگهدار»ت بر دالل یداریپا گریطرف د
(. 417: 1388، ییدارد )موال «یهر سطح از توسعه انسان اینسل 

 یها نامه نییبا مقررات و آ یسادگ  که مردم به ستین یامر یداریپا

ها در  توسط مشارکت انجمن ستیبا یم جهیآن موافقت کنند، در نت
حقوق که از  یتساو  به یمنابع به همراه نگاهکارامد  تیریمد کی
 (. Munier, 2005:5)ردیاست، انجام گ یداریسطوح پا یها هیپا

شهری هم فضای پیرامون ساکنین شهرهاست  ستیز  طیمح
شهری از  زیست  محیطکه در آن حیات و زندگی جریان دارد. 

محیط طبیعی  .1سه بخش عمده شکل گرفته است و شامل: 
محیط اجتماعی و  .2، (رهیشهر )فضاهای سبز باغات و غ

 محیط مصنوع شهر. .3 ،اقتصادی شهر
مجموع سه محیط فوق را در ارتباط  توان ینگر، م دیدگاه کل از

نام ه محیط اکولوژیک شهری نامید که از آن بگر، یکدیمتقابل با 
که برای اولین بار  یداری. واژة پاشود یشهری نیز یاد م بوم ستیز
لند در  عه پایدار توسط برانترسمی در قالب الگوواره توس طور به

مشترك ما مطرح شد به اداره و  ندهیدر گزارش آ 1891سال 
از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروی  اصحیح و کار یبردار بهره

مصرف مطلوب، که با  یبه الگو یابی انسانی برای دست
امکانات فنی و ساختار و تشکیالت مناسب برای رفع  یریگکار به

 ریپذ امکانبخش،  تیمستمر و رضا طور بهوز و آینده نیاز نسل امر
  (.75: 1374)بحرینی، اشاره داردشود،  یم

پایدار، شهری است که از  کیراستا یک شهر اکولوژ نیدر ا
کرده و  یبردار منابع طبیعی منطقه خود به حد مطلوب بهره

اتفاق   خودکفا باشد و به ساکنین خود معنا بخشد و اکثر قریب به
ین این شهر، از سکونت در این فضا احساس رضایت داشته ساکن

. ردیگ یبر مپایدار گسترة مفهومی وسیعی را درباشند. واژة شهر 
در هفت بعد مورد بررسی قرار توان  میشهر پایدار را  یادهایبن

اند از: اقتصاد شهری، جامعه شهری پایدار، سرپناه  داد که عبارت
، یدار، دسترسی شهری پایدارشهری پا بوم ستیشهری پایدار، ز

 .شهری پایدار یساالر مردمو  رزندگی شهری پایدا
 ستیز  طیحفاظت مح، یطیمح ستیپایداری ز نهایت منظور از در

و نه  باشد یبرای بقای تمامی اجتماعات در نظامی عادالنه م
محیطی برای  یها تیهداشت وضع موجود، در مزنگ

 عنوان به، یطیمح ستیایداری زاقلیتی از جهانیان. پ یها ییجو لذت
سازمان ملل  اساسبر این  .شود یتوسعه پایدار شناخته م یربنایز

توجه به  یزیر اصل در برنامه نیتر مهمکه  اعالم کرده است
مناطق، باید  بوم ستی. برای پایداری زباشد یشرایط مکانی برنامه م

انرژی، ، زمین توجه وافر داشت. چرا که در تأمین آب یها یبرکار به
سوانح  غذا و فضای سبز نقش کلیدی دارد. از طرفی توجه به خطرات

در  ... و  یسوز آتشسالی،  جمله خطر سیل، زلزله، خشک از عیطبی
در نتیجه . دارد یتوجه  نقش قابل بوم ستیبه پایداری ز یده شکل

از قبیل  یطیمح ستیز یها یامروزه در شهرها وجود آلودگ
لودگی صوتی، آلودگی بصری، تخریب منابع هوا، آ و  آلودگی آب



.. یطیمح ستیز یداریپا یها شاخص یابیارزسعیدی و همکاران: *               16

 یطیمح ستیز دارینامطلوب آن نمودی از ناپای یبردار و بهره
 . (3-6: 1391، چشمه )محمدی دهباشد یم

منابع  ای ها هیاست که سرما نیشهری، هدف ا طیمح دارییدر پا
 کی نیزم. ثابت بماند حداقل ایحفظ شده و  یا گونهبه آن شهر 
موضوع  کی عنوان بهکه در مباحث اقتصادی است  یعیمنبع طب

در واقع نقطه شروع  نیمهم وارد شده است، مطالعه اقتصاد زم
 (.65: 1385ی، میسوری و ابراه)باشد یاقتصاد منابع م العهمط

به دو بخش اصلى  توان یدر کل مسئله پایدارى شهرها را م
درونى و بیرونى تقسیم کرد که در هر مورد نظریات  ىپایدار

 شده است.  ختلفى مطرحم

 بیرونى شهرها پایدارى

یک سیستم زنده  عنوان بهها  بیرونى شهرها، به ارتباط آن پایدارى
و پویا با بستر طبیعى خود و شبکه شهرها و روستاهاى منطقه 

ارتباط شهر با  نهیزم اطراف و سایر مناطق جهان اشاره دارد. در
عنى متابولیسم شهرى و به دو الگوواره مهم، ی توان یبستر خود م

( اشاره کرد. در مدل متابولیسم یشناخت ردپاى اکولوژیک )بوم
، ارائه 1997در سال  از آن توسط ویلیام ریس یا شهرى که نمونه

یک سیستم اقتصادى در نظر گرفته  عنوان بهشده است، شهر 
از مواد و انرژى از طبیعت  هیسو کیکه جریانى خطى و  شود یم

به الت، . در این حشود یو از طرف دیگر خارج م وارد شهر شده
فرض هم که سیستم شهر پایدار باشد، در واقع این پایدارى 
محدود به مکان شهر بوده و از طریق ایجاد ناپایدارى درازمدت در 

گسترده محیط خارج به دست آمده است. به عبارت  یها عرصه
است که  یرت شهر پایدار، پایدارى عرصه گسترده ازین شیدیگر پ

آن است. بر این اساس پایدارى  یاتپشتیبان، ح یها جایگاه نظام
مراتب فضایى از سطح  شهرى، در پیوندى تنگاتنگ با سلسله

: 1387جعفری، ) ردیگ یو محلى قرار م یا جهانى تا سطوح منطقه
در مدل گسترده متابولیسم شهرى، که توسط  چنین هم(. 50
یک سیستم در نظر  عنوان بهشهر ارائه شده،  ورتى و نیومن کن

بیولوژیک )طبیعى(  یها گرفته شده که طرز کار آن شبیه نظام
ها ورودى منابع با خروجى آن و زیست پذیرى  که در آن باشد یم

 .باشد یآن در تعادل م

 درونى شهرها پایدارى

یندها و مفاهیم پایدارى در ادرونى، مربوط به کیفیت فر پایدارى
انسانى موجود در شهر  یها ستمیرسیو شامل زدرون شهر بوده 

تا  شود یباعث مها،  ستمیرسی. پیچیدگى و تنوع این زباشد یم

2.William Rees

3. Kenworthy and Newman

در این زمینه ارائه شود. از طرفى به  یتر تر و متنوع نظرات بیش
 ها ستمیرسیبودن این ز ینیب شیپ قابل ریو غ ها تیعلت عدم قطع

ت انسان بر عهده و با توجه به این که نقش اصلى را در این حال
مدت، مقطعى و وابسته به  ها نیز به سناریوهاى کوتاه حل دارد، راه

، مفهوم پایدارى 1998. راجرز در سال شوند یمکان محدود م
که شهر باید بتواند  کند یبیان م صورت  نیه ادرونى شهر را ب

اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، سیاسى، فیزیکى و محیط  اهداف
از نظر او  .(52: 1387جعفری، د را تأمین کند)زیستى ساکنان خو

 عبارتند از:چنین شهرى  یها یژگیو
 ؛دسترسى یکسان به خدمات اساسى براى همه شهروندان -
 ؛زیبایى شهر از نظر هنر و معمارى -
 ؛انسانى یها تیخالقیت در فعال -
 ؛کارایى استفاده از منابع طبیعى و حداقل اثرات اکولوژیکى -
 ؛اکم و یکپارچگىتنوع، تر -
 .تحرك و پویایى -

 هاشهر کالنی طیمح ستیو معضالت ز مشكالت

خساراتی هستند  :گفت توان یم یطیمح ستیز یها انیتعریف ز در
که بر اشخاص یا اشیاء از طریق محیط زیستی وارد شود، که در آن 

منبع خسارت است، نه  ستیز  طیجا، مح . در اینکنند یزندگی م
خی دیگر بر این باورند که این خسارات، ناشی از . بردهید انیز

است که در کاهش عناصر  راتیآلودگی است و مرتبط با همه خسا
  (.44: 1390، زادهو اکبر یادهم) طبیعی )آب، هوا، صدا( دخیل است

بار در  نینخست، یطیمح ستیاز معضالت ز یناش ینگران
لیوت، )ابروز کرد 1970و  1960 یها گسترده در دهه یاسیمق

اندازه به  گاهچیشهری ه زیست  محیطمسائل  تاهمی ّّّّّّ(. 32: 1384
 نیتر مهم عنوان بهامروز نمایان نبوده است. چون امروزه شهرها 

تکنولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  یها تالش ددستاور
 (.131: 1388، رییو پورخ ییخدا)شوند یانسان محسوب م

نشان می دهد. ، آثار شهرها بر هوا را1جدول
آثار شهرها بر هوا: شناخت و اقدام .1 جدول

زمان اقدام  بر هوا شهرهاآثار  زمان شناسایی

نسبی، معلق  جزایر حرارتی شهری 1970دهه  لیاوا

1950دهه نسبی از   شهرهاکیفیت هوای  از عهد عتیق

1970 لیاوا  اسیدی شدن مناطق 1950دهه 

در حد پیشنهاد  گازهای ا گلخانه اثر 1896، 1960

مونترال امضاء پروتکل  تخریب الیه ازن 1974

32: 1376ی، نیبحرمأخذ: 



 17 1396بهار و تابستان  ،15پیاپی ، 1شماره م، هشتسال شهری، شناسیهای بومپژوهشی پژوهش -و فصلنامه علمی د

که در  یطیمح ستیمعضالت ز نیدر ادامه به دو نمونه از ا
 .شود یشهرها نقش دارند اشاره م یداریناپا

 هوا آلودگی

برای انسان یا محیط او  تواند یدر هوا که م یا وجود هر ماده به
ممکن ها،  ندهیآال نی. اشود یاشد، آلودگی هوا اطالق مب مضر

است طبیعی و یا ساخته دست بشر باشند و ممکن است به 
اشکال مختلف ذرات جامد یا قطرات مایع یا گاز باشند که بالغ بر 

همواره در شرایط بحرانی  هوا. آلودگی باشند یآالینده م 180
 -اجتماعی عاونتم)ها شده است انسان ریوم خود، منجر به مرگ

آن جمله در یک  از (.3: 1388ز، یتبر داری شهرشهر یفرهنگ

 در ، 1952تجربه تلخ، طی یک هفته آلودگی هوا در دسامبر 

تر آنان  نفر جان خود را از دست دادند که بیش 4700 لندن شهر
 قلب و ریه و افراد مسن بودند. یها یماریمبتالیان به ب

 :دیآ یدید مهوا به دو صورت پ آلودگی
طبیعی  یها ندهیآلودگی طبیعی هوا که حاصل ورود آال .الف 

 ؛است رهیچون گرد و غبار آتشفشان، گرده گیاهان و غ
 .انسانی یها تیآلودگی هوا در نتیجه فعال .ب
   :ه کننده هوا به سه گروه اصلی تقسیم شودمنابع آلود 
  ید؛صنایع و واحدهای تول .2 سکونت و مناطق مسکونی؛  .1
 و وسایل نقلیه موتوری. کییمنابع تراف .3
مناطق مسکونی علت عمده آلودگی هوا، مصرف  در

باید توجه  یاست. ول رهیفسیلی )نظیر نفت، گاز( و غ یها سوخت
ها، ناشی شهر کالندرصد کل آلودگی هوای  60نمود که بیش از 

باال در اثر عدم  یها ی. آلودگباشد یاز وسایل نقلیه موتوری م
تناسب میزان تراکم واحدهای صنعتی و میزان فضای سبز الزم 

پیدا کرده و به  یا میدان عمل گسترده توانند یدر هر شهر م
 شهرنشینان صدمات جسمی و روحی غیرقابل جبرانی وارد کنند

 هوا، خسارات یآلودگ یاقتصاد یدر بررس (.17: 1382)امامی، 
 قاتیتحق نهیهز زین و یریجلوگ یها نهیهز هوا، یاز آلودگ یناش
 .ردیگقرار  مورد توجه دیبا، یعلم

 یصنعت یها ندهیآال

 مهاجرت و وجودت، یجمع شیافزا لیبه دل یصنعت یشهرها
 لیتبد ریناپذ جبران یها یگ آلود جادیا یها به مراکز اصل کارخانه

  (.Benton and Short, 2008: 249)ندا هشد
به  یرشد اقتصاد یندفرآکه اغلب کشورها در  نیبا توجه به ا
در  عیصنا یو تمرکز اصل کنند یشدن حرکت م یسمت صنعت

 لیبه دل یشهر یهوا در نواح یآلودگ جهیدر نت باشد، می شهرها
و  ییروستا یاز نواحتر بیش مراتببه  ها یآلودگ منشاءتنو ع در 

و  عیوس اسیشدن در مق یصنعت فرآینداست.  یصنعت ریغ

 تر بیش و مصرف تر بیش یها رخانهبه احداث کا تیجمع شیافزا
 ها یتر، استفاده از انواع کاربر متراکم کیتراف، یلیفس یها سوخت

مجموع به  در و یکننده در مناطق شهر  خنک یها و دستگاه
 نیا یرهاسازمضر در جو منجر شده است.  یانواع گازها جادیا

 شیباعث افزا یصنعت یمضر در فراز شهرها  ندهیگازها و مواد آال
  نهیآلود شده است. مطالعات انجام شده در زم پر دود و مه یروزها

 شیافزا یاصل لیاز دال یکی راهوا  یآلودگ، یمسر یها یماریب
 یاز آن معرف یناش ریوم و مرگ یعروق یو قلب یتنفس یها یماریب
 (.112: 1388)نصرالهی و غفاری، کند یم

و صنعتی  تولیدی یکه واحدها یطیمح ستیبا تمام مسائل ز 
در نزدیکی ع، یایجاد نمایند، واضح است که هرگاه، صنا توانند یم

هوا استقرار یافته باشند مانند مناطق  لودگیمناطق حساس به آ
مسکونی، کشاورزی، مراکز آموزشی و پرورشی، مشکالت 

. زیرا در این شود یم دوبرابرها  ناشی از فعالیت آن یطیمح ستیز
آلودگی هوا  ریمستقیم تحت تأث طور بهحالت انسان و محیط او 

 وتولیدی  یواحدها شود ی. بدین سبب کوشش مرندیگ یقرار م
موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند تا حد  توانند یصنعتی که م

به دور از مناطق حساس نسبت به آلودگی هوا  یا امکان در نقطه
 (.11: 1390)بخشی، استقرار داده شوند

منبع اصلی آلودگی هوا، است که در اثر  آلودگی ناشی از صنایع
 یها روگاهینع، شود. در میان صنای مصنوعی ایجاد می یها تیفعال

سازی،  سازی، کاغذ های تولید مواد شیمیایی، سیمان حرارتی، کارخانه
 یریگکار بهنساجی و غیره منابع اصلی آلودگی هوا هستند. 

ابع کمک مناسب کنترل آلودگی در کاهش آلودگی من یها روش
 (.47: 1391زاده،  )تقیخواهد کرد

قيتحق  روش
 یکاربرد تیماه یو دارا یلیتحل -یفیپژوهش حاضر، از نوع توص

با  یطیمح ستیز، یداریپا یابیارز، پژوهش نی. هدف اباشد یم 
اهواز  شهر کالندر  یصنعت یها ندهیهوا و آال یبر آلودگ دیتأک

است.  ایکتابخانه -یاطالعات پیمایش آوریجمع وهیاست. ش
از ، ها و استفاده از آمارنامه یا تابخانهکه ضمن مطالعات ک یطور به

 استفاده شده است. ، زینظرات کارشناسان ن
شناسایی و  یو پارامترهای مربوطه برا ارهایمع یده وزن جهت

 یداریپا یابارزی پیرامون در هاانتخاب اثرگذارترین شاخص
(، در دو مرحله، AHP) یسله مراتباز طریق مدل سل، یطیمح ستیز

 اتیاستفاده شده است، در مرحله اول، با )نظرخواهی از دانش و تجرب
مجرب( و در مرحله دوم،  دیساتو ا یشهر زیست  محیطکارشناسان 

راستا، از  نی( استفاده شده است. در اExport Choiceافزار ) از نرم
 نسبت به هم هااریکارشناسان خواسته شد که با مقایسه زوجی مع

   (.2ها را مشخص کنند) جدول  نمره دهی کنند و اهمیت آن
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 AHP ی مدلتوسط کارشناسان بر ا ارهایمقایسه زوجی مع. 2 جدول

 نمره برتری شرح

 1 یکسان .باشند داشته یكسانی عنصر، اهمیت دو

 3 متوسط .باشد داشته متوسطی دیگر، برتری عنصر به نسبت عنصر یک

 5 زیاد باشد. داشته زیادی دیگر، برتری عنصر به نسبت عنصر یک

 7 زیاد بسیار .باشد داشته زیادی بسیار دیگر، برتری عنصر به نسبت عنصر یک

 9 زیاد العاده فوق .دارد زیادی العاده فوق دیگر، برتری عنصر به نسبت عنصر یک

 8، 6، 4، 2 بینابین ها قضاوت در بینابین موارددو 

 2: 1390، یفیو شر یمؤمنمأخذ:  

 محدوده مورد مطالعه

اهواز، مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان است. جمعیت  شهر
 نفر ذکر شده 1.112.000، 1390این شهر در سرشماری سال

د جمعیت و تمرکز رش .(5: 1390اهواز،  شهر کالن آمارنامه)است
وابسته به شرکت نفت و فوالد در طول  تر بیشصنایع سنگین 

 یطیمح ستیگذشته ساختار جمعیتی، اقتصادی و البته ز قرن مین
را تغییر داده است تا جایی که امروزه گهگاه از این  شهر کالناین 
 .برند یشهر دنیا نام م نیتر آلوده عنوان بهشهر 

 یطیمح ستیاثربخش در ساختار ز یها مؤلفه نیتر مهم
 ند از:عبارت ازاهو شهر کالن

 ؛رشد شتابان جمعیتی .1
 ؛اقلیم گرم و مرطوب .2
 ؛تمرکز صنایع سنگین و آالینده .3
 ؛نامناسب تأسیسات آالینده یابی مکان .4
 .گرد و غبار یها و طوفان زگردهایر .5

 (AHP)پی اچ. مدل ای.
 نیاز پرکاربردتر یکی یسلسله مراتب یریگ میصمت روش

 یها نهی. دامنه تنوع زمباشد یم ارهیچند مع یریگ میابزارهای تصم
گسترده  اریتاکنون بس یسلسله مراتب لیتحل فرآینداستفاده از 

ساعتی تحت  لهیبه وس 1980بوده است. این روش در سال 
س تعیین (، ابداع شد. اساAHPعنوان فرآیند سلسله مراتبی )

معیارها تشکیل  ییدوبه وزن، در این روش را با مقایسه دو
در یک  ارهای. در روش مقایسه زوجی اهمیت نسبی معدهد یم

 (.6: 1386پور،  یقدس)شود یم یمبخش تقس 9مقایسه پیوسته به 
برای  ریپذ این تکنیک بر اساس یک تابع خطی و جمع

. الزمه داشتن ردیگ یساختارسلسله مراتبی مورد استفاده قرار م
چنین ساختاری این است که ارجحیات )وزن نهایی( ممکن از 

ها  یک سطح موجود بستگی به عناصر سطوح نداشته و از آن
کالسیک مورد  AHPاین صورت کاربرد  غیرمستقل باشد. در 

  (.316: 1388)اصغرپور، شک واقع خواهد شد
 ریزاز مراحل  تر بیش AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

 :شود یم لیتشک

 ؛مراتب ایجاد درخت سلسله  .1
؛مقایسه دوتایی  .2
 .ها قضاوت سازگاری بررسی و ها تعیین امتیاز نهایی گزینه  .3

یاول: ساختن درخت سلسله مراتب ۀمرحل

 یریگ میتجزیه نمودن مسئله تصم AHPمرحله در روش  اولین

باال، مراتب، سطح   . در ایجاد یک سلسلهباشد یمراتب م  به سلسله
مراتب از کلی به   هدف نهایی یک تصمیم گیر است. سپس سلسله

. این دیآ یکه به سطحی از صفات برسد، پایین م تا این تر یجزئ
 نیتر نییپا یریگ میتصم یها نهیسطحی است که در مقابل آن گز

. هر سطح باید به سطح باالتر شوند یمراتب ارزیابی م  سطح سلسله
 .شوند یارائه م GISدر یک پایگاه داده  ها نهیقبلی متصل شود و گز

تخصیص داده شده و  ها نهیهر الیه شامل مقادیر صفاتی که به گز
( صفاتهر گزینه )مثال پلیگون( مرتبط با عناصر سطح باالیی )یعنی 

متصل  GIS یها را به روش AHP. مفهوم صفت، روش باشد یم
ساختار  جا نیدر ا (.16: 1385، و غفاری گیالنده زگاریره)پنماید می

 کیبه تفک یصنعت یهوا و آلودگ یآلودگ یها سلسله مراتبی شاخص
(.1گانه شهر اهواز نشان داده شده است)شکل  در مناطق هشت



 19 1396بهار و تابستان  ،15پیاپی ، 1شماره م، هشتسال شهری، شناسیهای بومپژوهشی پژوهش -دو فصلنامه علمی         

ساختار سلسله مراتبی شاخ  ها

آلودگی صنعتیآلودگی هوا

منط ه هشتمنط ه هفتمنط ه ششمنط ه پن منط ه  هارمنط ه سهمنط ه دومنط ه یک

وازگانه اه در مناطق هشت یصنعت یهوا و آلودگ یآلودگ یها ساختار سلسله مراتبی شاخص .1شكل 

 یدوم: م ایسه دوتای مرحله

مراتب، عناصر سطوح مختلف به   از تجزیه مسئله به سلسله بعد
و سپس بر اساس میزان  شوند یصورت دوتایی باهم مقایسه م

. این مرحله در ردیگ یصورت م یگذار ارجحیت دو معیار، ارزش
 :ردیگ یگام انجام م سه

 مراتب هیه ماتریس مقایسه در هر سلسلهت  .1
تشکیل و  7×7این مرحله جهت انجام مقایسه، ماتریس  در

سپس با تخصیص مقادیر جدول غربال ساعتی، معیارهای مختلف 
. در این مرحله با استفاده از روش شوند یدوتایی باهم مقایسه م

 اهمیت ماتریس، ضرایب هایتقریبی میانگین هندسی ردیف
معیار به جمع  هر هندسی میانگین تقسیم با است برابر که معیارها
  (.22: 1384)زبردست و محمدی، دیآ می دست به هامیانگین
یک از معیارها، ضریب  از تعیین ضریب اهمیت هر پس

هر  ارجحیت مرحله این در. شودمی مشخص هااهمیت گزینه
 ساعتی کمی مقیاس بر مبنای معیارها به نسبت هاگزینه از یک
 .گیردمی قرار قضاوت مورد
 ها تیاز نهایی گزینهتعیین ام .2
 نیاین قسمت با تلفیق و ترکیب امتیاز معیارها و همچن در
زوجی حاصل شدند، امتیاز  یا سهیمقا یها سیکه از ماتر ها نهیگز

. برای این منظور از اصل ترکیب دیآ ینهایی هر گزینه به دست م
مراتب ساعتی که منجر به بردار اولویت با در نظر گرفتن   سلسله

استفاده شود،  یمراتبی م سلهسل سطوح تمامی در هااوتهمه قض
  (.18: 1380، )زبردست، (1)فرمول شود می

1.
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 = امتیاز نهایی )اولویت( گزینه که در آن:
 Wk،ضریب اهمیت معیار :  K ،Wi زیرمعیارها : ضریب اهمیت
I ،Gij گزینه : امتیازJ  در ارتباط با زیر معیارI 

 هازگاری قضاوتبررسی سا .3
این قسمت از تحقیق برای تعیین درجه دقت و صحت  در
که بر مبنای  شود ی(، استفاده مI.Iدهی، از شاخص ناسازگاری، ) وزن

چه شاخص  . چنانگردد یرویکرد بردار ویژه تئوری گراف محاسبه م
این  دهی صحیح بوده، در غیر تر از آن باشد وزن یا کم 1/0معادل 

بایستی تغییر یابند و معیارها، سبی داده شده به دهی ن صورت وزن
  (.68-80: 1386، پور یدهی باید مجددا انجام شود)قدس وزن

 ناسازگاری ها، نرخبرای بررسی ناسازگاری در قضاوت ساعتی

(I.R را )ناسازگاری شاخص تقسیم از که بردمی کار به (I.I به )

 .شود( حاصل میR.Iشاخص تصادفی بودن )
 ج

       (شاخص ناسازگاری) . 2

( از ی )به جااین روش مدل سلسله مراتبی   در
 شود:به شرح زیر استفاده می

3  .

 آلودگی هوا آلودگی صنعتی   

ها ساختار سلسله مراتبی شاخ 

 8منط ه  7منط ه  6منط ه  5منط ه  4منط ه  3منط ه  2منط ه  1منط ه 
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AW  برداری است که از ضرب ماتریس مقایسه زوجی =
 آید.به دست می Wi( در بردارA)ماتریس معیارها 
Wi  ،(.19: 1380= وزن معیارها)زبردست 
از انسجام  نانیاطم یبرا سیماتر ینرخ ناسازگار نجایا در

را  1/0عدد ، یمحاسبه شد. ساعت، یزوج اسیا در مقهقضاوت
و معتقد است چنان چه  دینما یقبول ارائه م حد قابل عنوان به
ها  بهتر است در قضاوت ،باشد 1/0تراز  بیش یناسازگار زانیم
 یزوج سهیمقا یرپژوهش درجه سازگا نیگردد. در ا نظر دیجدت
وجود  یا قابل مالحظه یقبول است و ناسازگار  قابل ارهایمع

 ندارد.

ها  داده یبند و دسته یده فرآیند وزن حی: تشرسومۀ مرحل

 (ارهایوزن مع ۀ)محاسب

و پارامترهای مربوط، از  ارهایمع یجهت وزن ده قیتحق نیا در
استفاده از دانش،  یعنی، در دو مرحله، AHP یمدل سلسله مراتب

مجرب و در مرحله دوم  دیکارشناسان و اسات اتیو تجرب اتینظر
(، استفاده شده است. پس از Expert Choiceافزار ) آن، از نرم

 ریو ز ارهایو مشخص کردن مع یتبساخت درخت سلسله مرا
و ارزش  تیبا توجه به اهمارها، یاز مع کی به هرحال ارها، یمع
، یزوج ساتیو با توجه به جدول مقا ارهایمع ریها نسبت به سا آن
. شود یداده م نیعدد مشخص و مع کی، 9 یال 1اعداد  نیاز ب

معادل عدد  یابیمورد ارز ارهاییمع تیاهم بیاگر مجموع ضر
 است. هااریمع تیبودن اهم ینشان دهنده نسب نیاباشد،  کی

 ها افتهی
 هوا یآلودگ اریمع یابیرزا

و  یبا بافت شهر یصنعت یها و کارگاه نیسنگ عیصنا تداخل
تداخل ع، یوزش باد در استقرار صنا یعدم توجه به جهات اصل

)منطقه کارون و  یبا بافت مسکون یصنعت یها تیفعال یبرخ
 یها حاصله از چاه یسوزاندن گازها زیاهواز( و ن یمنطقه صنعت
است که  یملشهر از جمله عوا یو شرق یشمال یها نفت جبهه

هوا در  یاند. آلودگ هوا در شهر اهواز شده یموجب بروز آلودگ
 :است یشهر اهواز، از دو منظر قابل بررس کالن

 (ی)عامل خارج یعیهوا با منشاء طب یآلودگ -

هوا در محدوده مورد مطالعه را  یآلودگ جادیا یعیطب منشاء
غرب و  یاز وزش بادها یگرد و غبار ناش یها طوفان توان یم

وار از جهم یها کل استان یبر رو یا فرامنطقه ریجنوب با تأث
 یها آن و طوفان رمجموعهیز یجمله استان خوزستان و شهرها

شهر  یدر شمال غرب ینش یها از تپه یناش یا منطقه ریشن با تأث

 هوا با منشاء یودگآل راتیتأث یاهواز را ذکر کرد. به منظور بررس
که روزانه گرد و غبار را  یمتعدد کینوپتیس یها ستگاهیا، یعیطب

 دهند ینشان م جینتا  واند  قرار گرفته یابیمورد ارز ،کنند یثبت م
 یساالنه روزها یگرد و غبار برخوردارند. بررس یتری روزها بیش

 یکه در طول دوره آمار دهد یهمراه با گرد و غبار نشان م
 ترین و روز، بیش 1035( با 1387) 2008 ( سال2009-1996)

 یغبار و گرد یاتعداد روزه یتر روز کم 125با  1998سال 
شهر اهواز به علت  ستگاهیمنتخب مثل ا یها ستگاهیا برخوردارند.

 یبا نواح یپست جلگه خوزستان و همجوار یاستقرار در نواح
گرد  یها موج حداقل و حداکثر دوره تداوم یبررس از تعداد یمرز

 یها که حداقل دوره تداوم مربوط به موج دهد ینشان م یو غبار
گرد و  یها که اکثر موج باشد یم روزه کیگرد و غبار با تداوم 

 اند.  قرار گرفته فیرد نیمورد مطالعه در ا یغبار

 (ی)عامل داخل یبا منشاء انسان هوا یآلودگ -

ر مرکز شهر اهواز که از هوا د یاست که آلودگ نیاز ا یحاک مطالعات
در طول سال  و مشهود است تر برخوردار است، بیش ییباال کیتراف

 یدهایکربن و اکس دیگوگرد، مونوکس دیاکس یمقدار ذرات معلق، د
شهر  یهوا یآلودگ همچنین ازت، باالتر از حد استاندارد بوده است.

و  یریقرارگ زیو ن یمناطق صنعت یپراکندگ لیاز قب یاهواز به عوامل
 زیمنطقه، ن یاصل یسبز در جهت خالف بادها یتوسعه فضاها
مؤثر بر  یعوامل داخل نیتر مهم حال  نبا ای. است شدهنسبت داده 

 نیسنگ عیفرسوده و صنا یشهر اهواز، وجود خودروها یهوا یآلودگ
 یآلودگ عطرح جام نی. بر اساس آخرباشد یمستقر در اطراف شهر م

شهر،  نیمستقر در ا عیبه صنا ها ید آلودگدرص 64شهر اهواز،  یهوا
که از  به منابع متفرقه اختصاص دارد یدرصد به خودروها و مابق 33
 عیهوا را دارند. صنا یترین سهم آلودگ بیش ینفت عیصناع، یصنا انیم
 زیسولفور و ن یحاو یاز گازها یمیعظ ریسوزاندن مقاد لیبه دل ینفت
کربن، دیمونوکس ندهینتشار آالآتش، ا یها زائد در گودال عاتیام

 یها در فضا و انتشار آن یطیمح ستیز یها ندهیترین سهم آال بیش
ترین بار  بیش یاطراف شهر اهواز را بر عهده دارند. در رتبه بعد

  .است  ندهیاز آال یناش یآلودگ
یطور بهمتفاوت است،  یدر نقاط مختلف شهر اهواز عوامل آلودگ

خودروها هستند، اما  یعامل آلودگ نیتر که در مرکز شهر مهم 
تری دارند.  بیش ریتأث ینفت عیصنا ژهیبه و عیدر اطراف شهر صنا

که حاصل  ستیز  طیمح لیتحل یکینقشه گراف نیهمچن
شهر اهواز  ستیز  طیو مح یعیطب طیمجموعه مطالعات مح

به  جهشهر اهواز با تو دهنده آن است که کالن  است، نشان
و جهت باد غالب، به شدت در معرض  یریقرارگ تیموقع
 یها ابانیاز ب یغبار ناش گرد و اناتیهوا و جر یها یآلودگ

 (.2 شکلاست) هیهمسا یکشورها
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 گرد و غبار و طوفان شن یها طوفان یرگذاریحوزه تأث :2شكل

 1389اداره کل راه و شهرسازی خوزستان،  :أخذم             

 در معابر شهر اهواز هینقل لیاز تردد وسا یناش یتراکم آلودگ زانیم. 3شكل

 1389اداره کل راه و شهرسازی خوزستان،  :مأخذ            

        دو فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهاي بومشناسیشهري، سال هشتم، شماره 1، پیاپی 15، بهار و تابستان 1396 23 



22            1396 بهار و تابستان ،15پیاپی ، 1شماره م، هشتسال شهری، شناسیهای بومپژوهشی پژوهش -دو فصلنامه علمی                             

 ، پراکنششود می، مالحظه 3شکلکه در  طور  همان
 4000با تردد ) یباال که مربوط به محورها یبا آلودگ یها محدوده

و  کیدر مناطق  تر بیشدر روز هستند،  هینقل لهی( وس6000تا 
کارون قرار گرفته است.  یجبهه شرق که در شوند یم دهیهفت د

اهواز و  یبخش مرکز در زیمتوسط ن یبا آلودگ یپراکنش محورها
با  یدر هر دو جبهه رود کارون قابل مشاهده است و در محورها

است. یدر حد معمول هینقل لیکم، تردد وسا یآلودگ

بندی معیار آلودگی هوابه رت .3جدول 

گانه اهواز در مناطق هشت 

آلودگی هوا معیار
مناطق شهری

رتبه وزن

منط ه یک 1 326/0

منط ه هفت 2 239/0

منط ه  هار 3 171/0

منط ه هشت 4 095/0

منط ه شش 5 064/0

منط ه سه 6 037/0

منط ه پن  7 034/0

منط ه دو 8 033/0

محیطی با تکیه بر معیار آلودگی  تحلیل پایداری زیست و  تجزیه
کننده هوا یعنی  هواز، با توجه به عوامل آلودههوا در شهر ا

های گرد و غبار، صنایع و تردد وسایل نقلیه که باعث آلودگی  طوفان
طور که  شود مورد ارزیابی قرار گرفته است. همان هوا در این شهر می

نشان داده شده است. منطقه یک با ضریب  3 شکلو  3در جدول 
جمعیت، ترافیک  به دلیل تراکم، باالترین ارزش وزنی را 326/0اثر 

سوخت، در سطح  رویه بی مصرف و نقل شهری و  زیاد وسایل حمل
به را آلودگی هوا نهایت گانه شهری را دارد که در مناطق هشت

تر وسایل  دارد. از سوی دیگر منطقه دو، به علت تردد کم همراه
یر ترین میزان آلودگی نسبت به سا ، دارای کم033/0نقلیه، با وزن 

مناطق است. همچنین ارزیابی صورت گرفته از زیر شاخص 
کلی شهر اهواز را تحت تأثیر  طور بههای گرد و غبار هم که  طوفان
بیانگر این امر است که این شهر به دلیل مجاورت با  ،دهد قرار می
جوار، روزهای غبارآلود قابل توجه  های بزرگ کشورهای هم بیابان

دهد که میانگین  شناسی کشور نشان میاست. آمارهای سازمان هوا
 طور بهسال گذشته در شهر اهواز،  50روزهای غبارآلود در طی 

 روز در طول سال بوده است. 68میانگین 

میزان گرد و غبار و تعداد روزهای توأم با گرد و غبار در .4جدول 

1380-1388 ،در شهر اهواز 

سال
روزهای توأم با 

گرد و غبار

غبار  د وگر غلظت میزان

مترمكعب( بر )میكروگرم

138047200

1381551000

13821083000

1383646000

1384528000

1385507000

1386758000

1387808500

13887310000

 1388سازمان هواشناسی خوزستان، مأخذ:  

ز دارای گرد و غبار بوده ، تعداد روزهایی که شهر اهوا4جدول 
های اخیر میزان  در طول سال طوری بهدهد،  است را نشان می

توان  بدین ترتیب میار بیش از حد استاندارد بوده است. گرد و غب
های اخیر را  بدتر شدن سال به سال شرایط آب و هوایی در سال

گیری کرد. مطابق آمار ارائه شده اداره هواشناسی استان  نتیجه
اهواز نسبت به حد نرمال  شهر کالنتان میزان بارندگی در خوزس

.(1)نمودار درصد کاهش یافته است 40در سه سال اخیر در حدود 

1388تا  1380غلظت گرد و غبار در شهر اهواز از سال  .1نمودار 
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گانه شهر اهواز نقشه توزیع مکانی آلودگی هوا در مناطق هشت. 4شكل

 یصنعت یگآلود اریمع یابیارز

تولیدی و صنعتی  یکه واحدها یطیمح ستیتمام مسائل ز با
واحدها، در  نیایجاد نمایند، واضح است که هرگاه ا توانند یم

مانند  ،باشند افتهی نزدیکی مناطق حساس به آلودگی هوا استقرار
مناطق مسکونی، کشاورزی، مراکز آموزشی و پرورشی، مشکالت 

. زیرا در این شود یم دوبرابرها  نناشی از فعالیت آ یطیمح ستیز
مستقیم تحت تأثیر آلودگی هوا  طور بهحالت انسان و محیط او 

تولیدی و  یواحدها شود ی. بدین سبب کوشش مرندیگ یقرار م
موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند تا حد  توانند یصنعتی که م

 به دور از مناطق حساس نسبت به آلودگی هوا یا امکان در نقطه
شوند. آلودگی ناشی از صنایع منبع اصلی آلودگی  دهاستقرار دا

شود. در میان  مصنوعی ایجاد می یها تیاست که در اثر فعال
های تولید مواد شیمیایی،  حرارتی، کارخانه یها روگاهیصنایع، ن
سازی، کاغذسازی، نساجی و غیره منابع اصلی آلودگی هوا  سیمان
 هستند. 

از مصرف  یناش یها ندهیموتوری و آال هینقل لیعالوه بر وسا
در شهر اهواز  یتجاری و خانگدی، یتول عیسوخت، وجود صنا
واحد،  34 ییمثل مواد غذا یعیکه صنا یطور بهقابل توجه است 

و محصوالت  کیالست عیواحد، صنا 12و پوشاك  ینساج عیصنا
 معدنی عیواحد، صنا 5چوب و کاغذ  عیواحد، صنا 25 ییایمیش

ساخت  عیواحد، صنا 49فلزی  عیواحد، صنا 33 یرفلزیغ
 یها در شهر و در کنار محله گرید عیواحد و صنا 34 آالت نیماش

 و معادن استان عی)اداره کل صنا توجه است قابل یمسکون

 .(1389، خوزستان

شهری در ایجاد جزایر حرارتی  یصنعت یها یکاربر تأثیر

 اهواز شهر کالن

شهرهای بزرگ  ژهیوبه شهرها  امهبرن یو ب ختهیگس لجام رشد
 کشور، که ناشی از رشد طبیعی جمعیت شهری، افزایش

به دنبال خود افزایش  باشد یم رهیروستایی و غ یها مهاجرت
را در  ها یو افزایش روزافزون انواع آلودگ ستیز  طیتخریب مح

و  ها رخانهداشته است. در این میان مراکز اصلی شهرها، کا یپ
اند. در طی فصل  به یک جزیره حرارتی تبدیل شدهمراکز صنعتی 

تابستان، در کنار فرآیند جذب پرتو فرابنفش و انعکاس اشعه 
و سطوح  ها ابانیها، خ مادون قرمز، در هر منطقه، سقف ساختمان

. با کنند یگرما را جذب نموده و آن را در هوا منتشر مرنگ،  رهیت
نعتی بزرگ در شهر ص یها اغلب مجتمع محدوده که نیتوجه به ا

 رنگ  رهیاهواز به خاطر خارج نمودن گازها و ذرات آالینده ت
از سوی  شده  لیگرمای گسرنگ،   رهیهستند، این سطوح ت

. این پدیده باعث دارند یخورشید را جذب کرده و در خود نگاه م
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 2/12افزایش دمای بعضی از مناطق شهری اهواز به میزان 
دمای متوسط سطح شهر شده که این نسبت به  گراد یدرجه سانت
. شوند یحرارتی به نام جزیره حرارتی شناخته م یها محدوده

تنها باعث افزایش مصرف انرژی برای  ها نه گرمای این محدوده
در  ژهیوبه ها و افزایش سرانه بار مالی  خنک کردن ساختمان

در هوا از  ودگیبلکه باعث ایجاد آلشود،  یگرم سال م یها ماه
 بار انیکربن، ازن و افزایش ترکیبات ز دیتولید گاز مونوکس جمله

در سطح زمین  رسان بیآس یها ندهیکربنی، گوگردی و دیگر آال
 .شود یم

 

 شهری اهواز یها یمیانگین دمای کاربر .5 جدول

 دما میانگین نوع کاربری

 3/33 سبز فضای و کشاورزی

 4/36 مسكونی

 8/38 مرتع

 5/27 آب

 2/40 یربا های ینزم

 2/36 آیش کشاورزی

 2/43 صنعتی

 1/41 معابر یها شبكه

 1390، معروف نژادمأخذ:                                   
 

 دهد یدر شهر اهواز، نشان م عینقشه صنا یپراکندگ یبررس
کننده در غرب و جنوب غرب   آلوده عیکه قسمت اعظم صنا

در شرق و  عیصنا گرید و بخش مطالعه قرار دارند محدوده مورد
شهر  عی(. صنا5شکل)باشند یشهر اهواز مستقر م یجنوب شرق
را در  یترسهم باال یآن نسبت به منابع شهر هیاهواز و حاش

 عیصنا یآلودگ زانیراستا، م نیهوا دارند، در ا یها ندهیانتشار آال
و  دهیمحاسبه گرد یمختلف صنعت یها گروه حسببر

قرار  یمورد بررس یفیو ک ینظر کم منابع از نیا یها یآلودگ
حاصله، در  جیشده و نتا  محاسبات انجام اند. با توجه به گرفته

 ندهیاز آال یناش یبار آلودگ نیتر شیب ،یصنعت یها گروه انیم
(SO2متعلق به صنا )مصرف  جهی( در نتنیرام روگاهیبرق )ن عی

سوخت  نیا ینیگزیزمان جا  در مدت نیسنگ یلیفس یها سوخت
 ندهیدرصد کل آال 54به  کیاست که نزد یعیا سوخت گاز طبب
(SO2انتشار ) را پوشش  یصنعت یها تیفعال جهیدر نت افتهی
سوزاندن  لیبه دل ،ینفت یواحدها یدر مرتبه بعد . دهد یم

زائد  ینفت عاتیما زیسولفور و ن یحاو یاز گازها یمیعظ ریمقاد
( قرار SO2شار )درصد سهم انت 40آتش با حدود  یها گودال در

 جهی( در نتSO2) ندهیمجموع سهم انتشار آال در اند. گرفته
 لدرصد ک 63/92 ینفت یو واحدها نیرام روگاهین یها تیفعال
(SO2انتشار ) باشد یم یصنعت یها تیفعال جهینت در افتهی.   

 نیبرق رام روگاهیمتعلق به ن زی( نNO2سهم انتشار ) نیتر شیب
مالحظه   قابل زانیبه م یعیوخت گاز طباستفاده از س لیبه دل

 یها تی( فعالNO2درصد کل انتشار ) 89به  کیکه نزد باشد یم
 ها دروکربنیانتشار ه درصد نیتر شی. بدهد یرا پوشش م یصنعت

)کارخانجات  یرفلزیغ یکان عیصنا یدیتول یها تیمتعلق به فعال
 ارانتش دروکربنیه ندهیدرصد کل آال 4/71( با حدود یآجرساز

، CO ندهیآال در خصوص انتشار تیفعال جهیدر نتافته، ی
سوزاندن  جهیدر نت ینفت یسهم متعلق به واحدها نیتر شیب

درصد  98از  شیاست که ب ینفت عاتیگاز و ما یمیعظ ریمقاد
 . رندیگ یرا در بر م عیصنا COسهم انتشار 

سهم متعلق به  نیتر شیب زیدر خصوص انتشار ذرات غبار ن
درصد کل انتشارات ذرات  63/54 با حدود یرفلزیغ یانک عیصنا
 یها یدر مجموع، بررسو  باشد یم یصنعت یها تیاز فعال یناش
که  دهد ینشان م افتهی انتشار یها ندهیکل آال یبند و جمع یینها
و  یطیمح ستیز یها ندهیآال جادیسهم ا نیتر شیب ینفت عیصنا

 82دارند که حدود اطراف را به عهده  یها در فضا انتشار آن
 )اداره کلرندیگ یبر م محاسبه شده را در یها ندهیدرصد کل آال

که مناطق  گردد یم مالحظه (.1389، راه و شهرسازی خوزستان
شهر اهواز از جمله منطقه کارون، صنایع فوالد   صنعتی عمده

دارای باالترین ، یساز کارخانجات لوله  خوزستان و محدوده
 .باشند یم یودگمیانگین دمائی و آل
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 یصنعت یها و واحدها پراکنش کارگاه نقشه. 5شكل 

 در موجود عمده صنایع توزیع نقشه انطباق ازچنین  هم

 بر مناطق این تر بیش که شد مشخص مطالعه محدوده مورد

 خود هستند، که منطبق باال خیلی و باال آلودگی و دمای با ناحیه

 اطراف مناطق دما و آلودگی بر افزایش یعصنا این تأثیر مؤید

 کاربری صنایع شهری پراکندگی تنوع به توجه با باشد. یم خود

از  یک هر میزان آلودگی تعیین به ، نسبتشهر اهواز سطح در
اساس  این بر و شد اقدام نیز اهواز شهر گانه هشت مناطق

ن شد  واقع دلیل هشت شهری، به منطقه گردید که مشخص

خوزستان، شرکت  یساز لولهخوزستان،  فوالد عظیم اتکارخانج
نفت، باالترین  ملی شرکت یساز لولهو  خوزستان بالك کربن

 سطحی دمای و باالترین (331/0میزان آلودگی را با ضریب اثر )

مناطق یک با  وگراد را دارد  درجه سانتی (2/43میزان ) به را
( و منطقه 033/0)(، منطقه دو با ضریب اثر 024/0) ضریب اثر

تری  که دارای فضای سبز بیش (048/0)پنج با ضریب اثر 
ترین آلودگی صنعتی را  تر و کم یینپاهستند، میانگین دمایی 

 (.6شکل و 3، نمودار 6دارند )جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اهواز گانه هشتآلودگی صنعتی در مناطق  میزان. 3نمودار 

 معیار آلودگی صنعتی در یبندبه رت. 6جدول 

 اهواز گانه هشتمناطق 
 معیار آلودگی صنعتی

 مناطق شهری
 رتبه وزن

 منط ه هشت 1 331/0

 منط ه هفت 2 231/0

 منط ه شش 3 157/0

 منط ه  هار 4 106/0

 منط ه سه 5 071/0

 منط ه پن  6 048/0

 منط ه دو 7 033/0
 منط ه یک 8 024/0

 



 ... یطیمح ستیز یداریپا یها شاخص یابیارزسعیدی و همکاران: *                                             26

 

 يريگ جهينتو  بحث
ایران نیازمند آمایش سرزمین و تنظیم  در یطیمح ستیز پایداری

جمعیت است. آمایش سرزمین برای تعیین پراکنش جغرافیایی بهینه 
بر اساس توان اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی و نیاز  ها تیفعال

در  یطیمح  ستیز یها یداری. بسیاری از ناپاباشد یجامعه ضروری م
فرسایش ، یشهر ستیز  طیمح یها یشهرها شامل انواع آلودگ

شیرین،  یها کاهش منابع آب، ییزا ابانیها، ب خاك، تخریب جنگل
ناشی از نابسامانی در استفاده از توان  رهیها و غ شور شدن خاك

اقتصادی، اجتماعی، استفاده ، یسرزمین است و عدم توان اکولوژیک
و  ائلاز مس ارییبهینه از منابع را کاهش خواهد داد. امروزه بس

موضوع  کی عنوان بهفقط ، یطیمح  ستینگناهای زمشکالت ت
در  یطیمح  ستیبلکه هر مشکل زرود،  یبه شمار نم یمل ایو  یمحل

برای کل  یکشور مشکل کیکوچک در داخل  اسیهر اندازه و مق
متعددی در  یها اساس، تاکنون روش نی. بر ادیآ یحساب م به نیزم

مناطق شهری  پایداری سبهو محا یطیمح  ستیارزیابی اثرات ز
کار ه یا در موضوعات خاص ب یبعد کیابداع شده است که اغلب 

 یطیمح  ستیز یداریپا یها شاخص نیب  نیشده است. در ا  گرفته
 ستیز  طیابزاری برای ارزیابی اثرات اکولوژیکی و توان مح عنوان به

 ییگرا روشن سازد که مصرف تواند یشهری روش است که م
به ناپایداری و ناتوانی اکولوژیکی روزافزون  فزاینده، شهرها را رو

کشور، در دو دهه  یهاشهر کالناز  یکی. شهر اهواز دهد یسوق م
داشته  ادییز یکیزیرشد فشمار،  یب یریواسطه مهاجرپذبه  ریاخ

 ییایجغراف تیو موقع تیرشد ناموزون و تراکم جمع نیاست و ا
ه است. در شد هرش نیدر ا یطیمح  ستیز یها خاص، باعث چالش

  ستیز یداریپا یها شاخص یابیراستا، در جهت تحلیل و ارز نیا
در  یصنعت یهوا و آلودگ یبر آلودگ دیدر شهر اهواز با تأک یطیمح

 چنین   همشهر اهواز، پس از بررسی مبانی نظری و ادبیات تحقیق و 
مطالعات پیمایشی و اسنادی و سنجش نظرات کارشناسان در سطح 

شاخص در سطح مناطق  نیا تیدر نهاطالعه، ممحدوده مورد 
 یها ی که شاخصیجا . از آندیگرد یگانه شهر اهواز بررس هشت
گانه به لحاظ  در سطح مناطق هشت یصنعت یهوا و آلودگ یآلودگ

 سهم هر نییبه تع یابی وزنی، دارای درجات اهمیت متفاوتی در دست
از تند، هسشهر اهواز  یطیمح  ستیز یداریاز مناطق در ناپا کی

(، استفاده یمراتب  معیاره )تحلیل سلسله چند یریگ میروش تصم
ها را بر اساس میزان اهمیت،  شاخص ریگردید تا بتوان هر یک از ز

تحلیل  یدرستبه تأثیر و نقشی که در ناپایداری مناطق شهر دارند، 
حاصل از تحقیق بیانگر آن است که  یها افتهیکرد. در بررسی کلی، 

هوا و  یآلودگ یعنی یمورد بررس یارهایبر اساس مع ،زشهر اهوا
 .ناپایداری قرار دارد یطیمح  ستیدر شرایط ز، یصنعت یآلودگ
ارزش  نیباالتر کیمنطقه ، هوا یآلودگ یابیکه در ارز یطور به

 رینسبت به سا یآلودگ زانیم نیتر کم یو منطقه دو، دارا یوزن
 یها طوفان یعنی هوا یشاخص آلودگ ریز نیمناطق است. همچن

قرار  ریمناطق شهر اهواز را تحت تأث یصورت کلبه گرد و غبار هم 
که  دهد ینشان م زین یصنعت یحاصل از آلودگ یابی. ارزدهد یم

و دمای سطحی را دارد  یآلودگ زانیم نیباالتر یمنطقه هشت شهر
مناطق  نیرا در ب یصنعت یآلودگ زانیم نیتر ، کمکیو منطقه 

  دارد. یشهر
جامع و  یبه نگرش ازین یطیمح  ستیدر ابعاد ز یداریپادر این زمینه، 

 دگاهیبا د دیاهواز با شهر کالن یداریکه پا یطور به .کالن دارد
 طور به یو فرامل یمل، یلجانبه در تمام سطوح مح  نگر و همه کل
 نهیبه یشود. بر این اساس با شناخت راهبردها یریگیزمان پ هم

این شهر،  یداریدر فرآیند توسعه فضایی و حفظ پا یریگکار بهبرای 
، یطیمح  ستیز یها شاخص دارییاثرات توسعه شهری بر ناپا

شهر  هیرو یاز گسترش ب یناش یطیمح  ستیز یها یشناخت آلودگ
به  توان یم یشهر یطیمح  ستیو مطالعات ز ها رحو اجرای ط

 .کرددر شهر اهواز اقدام  یطیمح  ستیز داریپا تیریمد
 

 منابع

 یاستان خوزستان، معاونت معمار یراه و شهرسازکل اداره  .1
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