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Abstract 
 

Background and Aim: Rising temperatures in cities are one of the effects of direct human intervention. 

The thermal island of the city is due to the characteristics of urban planning, air pollution, human heat, and the 

existence of impermeable surfaces in the city. In the meantime, recognizing the effects of heat islands on the 

psyche of people is very important. The purpose of this study is to study and identify the heat islands of 

Ahvaz according to the pattern of air pollution.  

Methods: This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical methodology 

based on spatial studies approach and analysis of satellite images. To identify and analyze the heat islands of 

Ahvaz, satellite images were used during 5 periods from 2001 to 2017 and processed using software (ENVI). 

Also, data related to the air pollution index (AQI) in the city of Ahvaz was used in a period of 7 years from 

2010 to 2017. In order to identify the areas with the most pollution, the network analysis process (Network 

Analyst) has been used in the ArcGIS environment.  

Findings and Conclusion:The results of this study show that southwest of Ahvaz due to the multiplicity 

of polluting centers such as oil and gas refining centers and industrial towns, the pollution center of this city is 

considered. The results of the questionnaire analysis also show that the Heat tolerance threshold in the city of 

Ahvaz in the first place reduces the increase in stress and daily pressure in people and then reduces happiness 

and freedom and reduces the feeling of life satisfaction will follow. 
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 چکیده

افزایش درجه حرارت شهرها نسبت به اطراف، یکی از اثراتی است که به دخالت مستقیم انسان ها مرتبط  زمینه و هدف:

ویژگی های شهرسازی، آلودگی هوا، گرمای انسانی، وجود سطوح نفوذناپذیر در سطح جزیره حرارتی شهر ناشی از  است.

در این میان شناخت تأثیرات جزایر گرمایی بر روح و روان افراد اهمیت فراوان  شهر، خواص حرارتی مواد شهری می باشد

 شهروندان یروان شیساآ زانیر مشهر اهواز ب ییگرما ریجزا ریتاث دارد. هدف مورد مطالعه این پژوهش بررسی و شناخت

 است. 

رویکرد مطالعات شناسی توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش این پژوهش روش بررسی:

 5در طول  رای شناخت و واکاوی جزایر گرمایی شهر اهواز از تصاویر ماهواره ایبو تحلیل تصاویر ماهواره ای است.  -مکانی

استفاده شده است. برای تحلیل اثرات جزایر گرمایی  پردازشجهت  (ENVI)افزار نرم و 1333تا  1331های سالدوره در 

 استفاده گردید. SPSSهای مربوط پرسشنامه و تحلیل در محیط نرم افزار بر آسایش روانی از داده

واز به علت تعدد قرارگیری مراکز آلوده جنوب غربی شهر اهدهد که نتایج این پژوهش نشان می یافته ها و نتیجه گیری:

در بین مناطق  آید.کننده همچون مراکزی پاالیش نفت و گاز و شهرک های صنعتی مرکز آلودگی این شهر بحساب می

نظر میزان آلودگی قرار دارند که این مناطق با درصد باالی  در بدترین وضعیت از 3 و 2،1اهواز به ترتیب مناطق  شهر

گانه وضعیتی بحرانی دارند. نتایج تحلیل پرسشنامه نشان  3بر مراکزی هستند که از نظر شاخص های  جمعیت، منطبق

شود و پس از آن  یاسترس و فشار روزمره در افراد مافزایش  باعث ابتدا دهد که آستانه تحمل گرمای هوا در شهر اهوازمی

 رد.به دنبال دا را در افراد یاز زندگ تیرضا احساس و یشاد کاهش
 

 

 .GISاهواز، شهر ، آسایش روانی، آستانه تحملجزیره گرمایی،  کلید واژه ها:
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 مسألهمقدمه و بیان 
اساسی تبدیل شده است. این افزایش دما در هسته  مسألهدر عصر حاضر افزایش دمای کالنشهرها به یک   

رشد لجام گسیخته و بی برنامه شهرها به  مرکزی شهرها به دلیل تغییر تعادل گرمایی در فضای اطراف شهرها می باشد.

ویژه شهرهای بزرگ کشور،که ناشی از رشد طبیعی جمعیت شهری،افزایش مهاجرت روستایی و غیره می باشد به دنبال 

خود افزایش تخریب محیط زیست و افزایش روزافزون انواع آلودگی ها را در پی داشته است. در این میان مرکز اصلی 

مراکز صنعتی به یک جزیره حرارتی تبدیل شده اند. با توجه به اینکه محدوده اغلب مجتمع های  و شهرها،کارخانه ها

صنعتی بزرگ کشور در شهر اهواز، به خاطر خارج نمودن گازها و ذرات آالینده تیره رنگ هستند، این سطوح تیره 

ین پدیده باعث افزایش دمای بعضی از دارند.ا رنگ،گرمای گسیل شده از سوی خورشید را جذب کرده و در خود نگه می

درجه سانتیگراد نسبت به دمای متوسط سطح شهر شده که این محدوده حرارتی به نام  2/12مناطق شهری اهواز به میزان 

جزیره حرارتی شناخته می شود.گرمای این محدوده ها نه تنها باعث افزایش مصرف انرژی برای خنک کردن ساختمان ها و 

شود،بلکه باعث ایجاد آلودگی هوا از جمله تولید مونواکسید کربن،ازن  مالی به ویژه در ماه های گرم سال می افزایش سرانه

(. 21: 1331)سعیدی، و افزایش ترکیبات زیان بار کربنی،گوگردی و دیگر آالینده های آسیب رسان در سطح زمین می شود

ی صنعتی باعث افزایش روزهای پردود و مه آلود شده است. رها سازی این گازها و مواد آالینده مضر بر فراز شهرها

مطالعات انجام شده در زمینه بیماری های مسری، آلودگی هوا را یکی از دالیل اصلی افزایش بیماری های تنفسی و قلبی 

 (.112: 1333عروقی و مرگ و میر ناشی از آن معرفی می کند) نصرالهی و غفاری، 

)نظیر نفت و گاز (و غیره است. ولی باید   یآلودگی هوا، مصرف سوخت های فسیلدر مناطق مسکونی علت عمده 

درصد کل آلودگی هوای کالنشهرها، ناشی از وسایل نقلیه موتوری می باشد. آلودگی باال در اثر  11توجه نمود که بیش از 

د میدان عمل گسترده ای پیدا عدم تناسب میزان تراکم واحد های صنعتی و میزان فضای سبز الزم در هر شهر می توان

 (.11: 1332کرده و به شهرنشینان صدمات جسمی و روحی غیر قابل جبرانی وارد کند )امامی، 

 30که صنایعی مثل مواد غذایی وجود صنایع تولیدی و تجاری، خانکی در شهر اهواز قابل توجه است. به طوری

واحد،  5واحد، صنایع چوب و کاغذ  25حصوالت شیمیایی واحد، صنایع الستیک و م12واحد، صنایع نساجی و پوشاک 

واحد و صنایع دیگر در شهر و در  30واحد، صنایع ساخت ماشین آالت  03واحد، صنایع فلزی  33معدنی غیرفلزی عصنای

 (. 1333)اداره کل صنایع و معادن استان خوزستان،  کنار محله های مسکونی قابل توجه است

یکپارچه از تعامل اجزاء آن، از جمله خاک کره، هوا کره، آب کره، و زیست کره، در  مین به عنوان یک سیستمز

 :Amorim,2017نظر گرفته شده است. با این حال، رشد سریع شهرنشینی، که در سراسر جهان در حال رخ دادن است )

ورند که این عوامل ممکن است با ( عوامل استرس زای انسانی بی سابقه ای را به ارمغان آورده است که برخی بر این32

پاکسازی زمین برای ( Dorigon,2019: 188. )عملکرد و ساختار سیستم زمین و یا بخشی از آن را دچار تغییر کند

ساختن شهرها و جاده ها، و تقاضا برای کاالها و منابع، توسط ساکنان شهری، از گذشته تا به امروز، دلیل عمده اکثر 

که موجب کاهش مقدار رسوب کربن جهانی شده است.  استین، از جمله جنگل زدایی پوشش زم تغییرات کاربری

(Ackermann,1998: 32). 

مواد سطحی جدید با . تغییرات سطوح زمین و اتمسفر عمیقاً با ساخت و ساز و عملکرد شهرها مرتبط هستند

طح، مبادالت انرژی و آب و جریان هوا را ساختمان ها، جاده ها، و زیرساخت های دیگر، همراه با تغییرات مورفولوژی س

تغییر می دهد. این تغییرات با انتشار انسانی مستقیم گرما، دی اکسید کربن و آالینده ها ترکیب شده و منجر به یک اقلیم 

 .(Gomes et al,2017: 83) شود.شهری متمایز می
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ای که به موجب آن مناطق پدیدهاست  یکی از شناخته شده ترین اثرات توسعه شهر، جزیره حرارتی شهری

سطوح غیر قابل نفوذ در مناطق شهری  کنندشهری درجه حرارت باالتری نسبت به مناطق روستایی اطراف آن تجربه می

 .(Akbari et al, 2001:32) معموالً بازتاب کمی دارند.

اطراف باشد؛ به عبارت  تر از محیطجزیره حرارتی شهر به منطقه ای اطالق می گردد که دمای آن ناحیه بیش

-دیگر دمای هوا در سطح شهر از دمای هوای محیط پیرامون شهر که از دمای یکنواخت و همگنی برخوردار می باشد، بیش

از این رو به این جزیره گرمایی قابل تفکیک و تمیز از محیط پیرامون شهر، جزیره  (Cardoso,2017: 34) تر است.

 .(Chen et al: 2011شود.)می قالحرارتی شهر اط

انسان همواره به دنبال استفاده و بهره گیری از طبیعت جهت رفاه حال خود بوده است اما اغلب این استفاده ها 

 .(Foissard et al. 2019: 4)موجب تخریب محیط طبیعی اطراف وی شده است. 

در  .اقلیم شهر شده استوسازهای غیراصولی، منجر به ایجاد تغییراتی در  رشد و توسعه شهرنشینی و ساخت

های انسان بر  زیست و جلوگیری از آثار مخرب فعالیت های اخیر شاهد افزایش نگرانی جهانی در رابطه با حفظ محیط دهه

تنها آرامش و امنیت  محیطی، نه که خطر پیامد مشکالت زیست طوری (. به2: 1331عجاییی و همکاران، ) روی آن هستیم

ی به هم خوردن تعادل  ، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید قرار داده است. بنابراین فاجعهزندگی انسان را برهم زده

محیطی، یکی از مسائل مهم و دغدغه هایست که مشکل تنها یک کشور و یا یک قلمرو خاص نیست)فرهادی و  زیست

، میزان 1اساس گزارش سازمان جهانی ای که بر گونه (، بلکه تبدیل به یک معضل جهانی شده است. به11: 1333همکاران،

که  طوری ومیرها است به ترین عامل آن آلودگی هواست بیش از سایر مرگ محیطی که مهم ومیر ناشی از عوامل زیست مرگ

  (.Euronews, 2018) اند داده میلیون نفر در جهان براثر آلودگی هوا جان خود را ازدست 1بیش از  2113در سال 

های صنعتی و نیز افزایش رشد جمعیت و شهرنشینی و نیاز به  یک امروزی با توسعه فعالیتدر جامعه تکنولوژ

توسعه که از  خصوص در کشورهای درحال ها شده به تر از منابع محدود طبیعی، باعث افزایش آلودگیبهره داری بیش

توان گفت  ها که می یکی از این آالینده فناوری باالیی جهت کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای آالینده برخوردار نیستند.

گازهای  .(Doyle & Hawkins, 2008: 189است.) 2ای باشد نقش آالیندگی گازهای گلخانه ها می ترین آن مهم

باشند که در حقیقت  می و اوزون 1، مونواکسید5اکسید نیتروژن ، دی0، متان3اکسید کربن ای که شامل بخارآب، دی گلخانه

 :Foissard,2015اکسید کربن ترکیبات ازت، برای بقای حیات اهمیت فراوانی دارد) انتشارهای طبیعی، مانند دیتر بیش

است که بر  های انسانی اما فعالیت ،گیرد ها قرار می گذرد در زمره آلودگی ها از حد مجاز می که غلظت آن ( و تنها هنگامی89

دارند و یکی   وهوای کره زمین ای در تغییرات آب این گازها تأثیرات بالقوه چنین هم سطح بسیاری از این گازها افزوده است

 .(fong et al, 2008: 2507) هستند 21زیست جهان در قرن  های محیط ترین چالش از بزرگ

 افزایش درجه حرارت شهرها نسبت به اطراف، یکی از اثراتی است که به دخالت مستقیم انسان ها مرتبط است.

(Dubreuil et al, 2018)  گرمایش ساختمان ها، آلودگی هوا و استفاده از مصالح نامناسب در کف سازی خیابان ها و

کوچه ها مانند آسفالت خیابان ها به واسطه رنگ تیره در جذب انرژی از عوامل تأثیرگذار بر پدیده جزایر حرارتی شهری به 

سازی، آلودگی هوا، گرمای انسانی، وجود سطوح نفوذناپذیر در حساب می آید. جزیره حرارتی شهر ناشی از ویژگی های شهر

آثار مزبور حاصل دخالت و تعارض انسان  (Fernández,2009: 154 .)سطح شهر، خواص حرارتی مواد شهری می باشد

                                                           
1
- WHO 

2
- Greenhouse Gases 

3
- Co2 

4
- CH4 

5
- No2 

6
- Co 
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نظام ای در در عملکرد سیستم طبیعی است. غالباً دستکاری و تغییر در چرخه طبیعی آب و انرژی باعث پیامدهای پیچیده

از سطح زمین  (10: 1333)رشیدی، . حذف و دفع پوشش گیاهیداردمتفاوتی را به دنبال  یامدهایسیستم طبیعی شده و پ

این رو در تراز انرژی و جرم آن تغییراتی به وجود  به هر دلیل که انجام گیرد، باعث تغییر خصوصیات سطح آن شده و از

 .(Ferreira,2014: 109) .می آورد

شواهد و یافته های آماری، اقلیم کره زمین به ویژه در مناطق شهری رو به تغییر می رود. این تغییرات بر اساس 

تر ویژگی های محیط زندگی انسان اثر دارد موجب ایجاد و تشدید پدیده جزیره گرمایی شهر می شود. شدت که در بیش

زیست، کیفیت زندگی و نیازهای روحی و جسمانی گرمای حادث شده ناشی از جزایر حرارتی در شهر نه تنها بر محیط 

شهروندان اثرگذار است، بلکه بر میزان مصرف انرژی جهت سرمایش، انتشار آالینده ها و گازهای گلخانه ای اثرات منفی 

  .(Gazi,2018:99) ای می گذاردهظقابل مالح
ه و ارتباط انسان با محیط های امروزه تحوالت شهرنشینی منجر به عقب نشینی طبیعت از عرصه های شهری شد

طبیعی و طبیعی نما کاهش یافته است. فرایند دیگری نیز به جریان افتاده است، تحوالت زیست محیطی که در محیط 

های شهری رخ داده است هرچند به بهانه های انسان محوری صورت گرفته است اما از دیدگاه پزشکی و روان شناختی و 

ز قرار گرفته اند. به طوری که امروزه ریشه بسیاری از بیماری ها از قبیل: سکته های قلبی و غیره در مسیری انسان ستی

سرطان ها را فشارهای زندگی روزمره در شهرها می دانند. در شهرهای بزرگ، آلودگی های بصری یا آلودگی های سیمای 

 (. 33: 1311د می کند)تبرکی،ترین عوامل استرس زا، سالمت شهروندان را تهدیمحیط بعنوان یکی از مهم

شهرنشینان، منجر به کاهش ارتباط و تعامل « بی تفاوتی مدنی»افزایش شتاب زندگی مدرن شهری و فرهنگ 

-اجتماعی شهروندان با یکدیگر و غفلت از اهمیت فضای عمومی بسترساز برای این تعامل های اجتماعی شده است. بطوری

 وجود ندارد شهرها ارتباط مستقیم با محیط طبیعی یا بسیار ناچیز است یا اینکه اصالًکه امروزه در شهرها بویژه در مادر 

(Norberg, 1980: 166) این نظر که فضاهای شهری بر رفتار شهروندان تأثیر می گذارند و می توانند برای تنظیم .

گونه از طریق برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز شهری و ترکیب این رفتار بکار برده شوند، امری پذیرفتنی است و اصوالً

توان شرایطی را فراهم اجتماعی افراد جامعه می -طرح ها با انواع نظام های ساماندهی شهری، کنترل و ارتقاء اخالقی

 :Choay,1995)ساخت که تماس افراد با طبیعت قادر به جبران هویت های آسیب دیده و رشد موزون شخصیت باشد 

تا حدی است که امروزه توجه به فضاهای شهری و اعمال سیاست هایی که مردم شهرها را از  مسأله. اهمیت این (255

ترین وظایف نهادهای س و ناامیدی برهانند و باعث ارتباط با فضاهای شهری و محیط گردد، از مهمأمشکالتی مانند ی

 .(Wright, 2000: 34) شهری محسوب می شود

شهر نو ظهور ناشی از نظام چند نقشی و چند کارکردی حاصل از استخراج نفت و دیگر واز به عنوان کالناه

کیلومتر  311ی خدماتی  کیلومتر مربع، در محدوده 22111وسعت محدوده قانونی شهری ه که محدوه ای با تصنایع وابس

باشند پس از کشف نفت جهش  ی شهرداری می طقهکیلومتر مربع  شهر دارای هفت من 335مربع و در محدوده استحفاظی 

های جدید، تغییرات شدید در  ی جهانی کرد و به تبع ایجاد نیازها و فعالیت ی توسعه اقتصادی آن را به یکباره وارد منظومه

در ترین پیامدهای آن مبحث پراکنده روی شهری و به تبع آن تغییر نوع استفاده از کاربری  زمین رخ داد که از مهم

و به مرور با افزایش جمعیت و به دلیل عدم توزیع متناسب آن در ارتباط  (3: 1332)ناصر،کاربری اراضی شهری بوده است

ی کالبدی، به پیدایش محالت  با توسعه و رشد کالبدی، به صورت پراکنده و گسسته شکل گرفت و عدم انسجام در توسعه

سبز ریزی های شهری و نبود برنامهتوجهی در تثبیت کاربری بی  میده است.ریزی نشده و سیمای افسرده محالت انجا برنامه

تر از میانگین واقعی در بعضی از نقاط موجب شد که فشار گرمایی حاصل در ماهایی همچون فروردین و آبان چیزی بیش

اکنون وضعیت مناسبی همرویه و بدون نظام مشخص که شهر اهواز در نتیجه گسترش بیشهر احساس شود. با توجه به این
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 یروان شیساآ زانیشهر اهواز بر م ییگرما ریجزا ریتاث یلزوم بررس  مسألهندارد همین  آلودگی هوا و جزایر جرارتیاز نظر 

 کرده است. شهروندان

 

 پژوهش های فرضیه 
نورد لوله،  به نظر می رسد جنوب غربی و شرقی شهر اهواز به دلیل قرارگیری شهرک های صنعتی،شرکت کربن، -

 لوله سازی و مراکز پاالیش نفت در وضعیت ناسالم و آلوده ای قرار دارد.

 به نظر می رسد شاخص آلودگی هوا و جزایر حرارتی تاثیر مستقیمی بر عدم آسایش روانی شهروندان اهوازی دارد. -

ل و بروز عصبانیت و استرس در به نظر می رسد تعامل با محیط های آلوده و حرارتی باعث پایین آمدن آستانه تحم -

 افراد می شود.

 به نظر می رسد مؤلفه های روانشناختی فضای سبز و محیط پاک در شهر اولویت مهمی در توسعه پایدار دارند. -

 

  اهداف پژوهش
 هدف اصلی

  است. شهروندان یروان شیساآ زانیشهر اهواز بر م ییگرما ریجزا ریتاث هدف مورد مطالعه این پژوهش بررسی و شناخت

 اهداف فرعی

 شناخت و بررسی مناطق ناسالم و آلوده شهر اهواز . -

 بررسی وضعیت اثرات جزایر گرمایی بر آسایش روانی استرس، فشار روحی و کیفیت زندگی افراد. -

 شناخت تاثیرات روحی و روانی فضاهای سبز شهری بر انسان های شهرنشین. -

 

 مبانی نظری پژوهش
 تحمل( )ظرفیت قابل1ظرفیت برد

ای  عنوان شیوه های ارزیابی سرزمین، به برآورد ظرفیت برد، در طول حدود سه دهه گذشته، همراه با سایر روش

مؤثر جهت سنجش مقادیر استفاده از سرزمین، موردتوجه جامعه علمی و مدیران اجرایی بوده است. این مفهوم که مبنا و 

ریزی  برنامه در یژهو باشد، به زیست می های معرف کیفیت محیط ول تغییرات در شاخصقب اصلی آن، شناخت حدود قابل یهپا

ی ظرفیت برد، رفته برای برآورد کمّ کار یافته است. تعدد فنون به یا کاربرد گسترده یای، توریسم و پارک دار شهری، منطقه

اجرایی  ینظران در انتقاد به اثربخش که صاحبنبود یک تعریف فراگیر برای این مفهوم و ماهیت متغیر آن از دالیلی است 

نظر مابین  اند. بر این اساس شناخت علمی و کاربردی این مفهوم و ایجاد اتفاق ریزی توسعه مطرح کرده آن در برنامه

 روش است.  جمله الزامات کاربرد این های توسعه از و مدیران اجرایی برنامه گیرندگان یمارزیابان، تصم

 دو وجه مشترک دارند: اول، مؤلفه بیوفیزیکی که با حمل تعاریف زیادی دارد اما همه این تعاریفمفهوم ظرفیت ت

برداری یا  های مبتنی بر منبع مرتبط است و بر سطوح آستانه یا مدارا و بردباری تأکید دارد که پس از بهره یکپارچگی جنبه

تجربه تفریحی  حمیل کند. دوم، مؤلفه رفتاری که کیفیتتر ممکن است فشارهایی را بر اکوسیستم طبیعی تاستفاده بیش

                                                           
1
- Carrying Capacity 
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وجود ندارد )طبیبیان و  شمول یا فرایند سیستماتیک استاندارد برای ارزیابی آن دهد. اما هنوز هیچ تعریف جهان را نشان می

 .(20: 1333همکاران، 

 

 اکولوژیکی() شناختی نظریه نوسازی بوم

دار بدهد. بدون اینکه پایگاه اکولوژیکی  تواند به ساکنین یک زندگی معنی میشهر اکولوژیکی، شهر است پایدار که 

گیرد  در شهر اکولوژیک کل کارکرد شهری در فواصل سازگار و بهینه پیاده قرار می. که بر روی آن اتکا دارد تخریب کند

در گروه کوچکی از کشورهای  میالدی 1331این نظریه در اوایل دهۀ  .گردد بنابراین وسایل نقلیه موتوری محدود می

از آلمان،  1یافته است. دانشمندان علوم اجتماعی هم چون مارتین ژانیک ویژه آلمان، هلند و انگلستان توسعه اروپای غربی، به

 اند.  توجهی در تدوین این نظریه داشته از بریتانیا، سهم قابل 3از هلند و جوزف مورفی 2آرتور پی جی. مول

محیطی است.  های زیست وتحلیل چگونگی مقابلۀ جوامع صنعتی با بحران شناختی، تجزیه بوم هدف نظریۀ نوسازی

محیطی )موجود و  محیطی، بر تعدیالت زیست شده در راستای نظریۀ سنتی نوسازی زیست هدف کلی مطالعات انجام

های سیاسی برای حفاظت از  فتمانچنین گ اجتماعی و هم -های نهادی های اجتماعی، طرح شده( در اثر فعالیت ریزی برنامه

 پایگاه معیشتی جوامع متمرکز است. 

نهادی نیز تأکید  –های اجتماعی تنها بر نوسازی اقتصادی بلکه بر دگرگونی شناختی نه نوسازی بوم هبنابراین نظری

محیطی  زیست کنند که مشکالت یک فرایند تحول اجتماعی است. محققان استدالل می دارد. در این نظریه، شهرنشینی

تواند چنین  تر میحال، نوسازی، بیش ممکن است از مراحل پایین توسعه تا مراحل میانی توسعه افزایش یابند. بااین

زیست سوق پیدا  سوی تحقق بخشیدن به اهمیت پایداری محیط مثال؛ جوامعی که به عنوان مشکالتی را به حداقل برساند. به

های تکنولوژی، تراکم  محیطی ناشی از رشد اقتصادی، در اثر نوآوری ثرات مخرب زیستکنند، به دنبال از بین بردن ا می

 (.13: 1335)علی بخشی،  شهری و تغییر جهت به سمت صنایع مبتنی بر دانش و خدمات هستند

 

 تأثیر جزایر گرمایی انسان

هوائی که امروزه در شهرهای پرجمعیت و صنعتی تنفس می شود قابل مقایسه با هوای خارج نیست. پژوهش ها  

نقاط پر جمعیت و متراکم فضاهائی که  نشان داده است که مرگ ناشی از برونشیت مزمن وسرطان ریه و سل در شهرها و

در اثر مسمویت هوای تنفسی از سموم آزاد شده در هوا  هوای آلودگی ها ممکن است یا در اثر ویروس و باکتری بوده و یا

 باشد. این سموم به طور کلی عبارتند از

 ( دی اکسید سولفورso2 این گاز احتراق تمام مواد فسیلی گوگرد دار تولید و منجر به نارسائی های مجاری:)

 تنفس، حمله های آسمیک و... می گردد.

 (اکسید کربنcoاین گاز از سوخت های ن :) اقص در مجاورت مقدار کم اکسیژن یا هوا پدید می آید. گاز اکسید

 چنین را روی برخی از آنزیم های بیولوژیک تاثیر می گذارد.کربن روی هموگلبین و میوگلوبین عضالت و هم

 ( اکسید ازت: منواکسیدNO(و دی اکسید )NO2در آلودگی هوا ت )ثیر زیادی دارند. اثر سمی دی اکسید ازت أ

خارش چشم ها می باشد، این گاز در تخریب  تر از اکسیدکربن است و یکی از عوارض این ترکیبات، سوزش وبیشخیلی 

 الیه ازن که به عنوان سپر دفاعی کره زمین است، نقش به سزایی دارد.

                                                           
1
- Martine Jcanik 

2
- Arthur P. J. Mole 

3
-Jozef Morfi 
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 .هیدروکربورهای هیدروکربورهای نسبتاً سبک و  هیدروکربورها: دو نوع هیدروکربور سبب آلودگی هوا می گردد

بنزوپیرون اثر سرطان زایی دارد. هیدروکربورهای سبک معموالً از موتور  0و  3سنگین. هیدروکربورهای سنگین مخصوصاً 

ماشین های بنزینی و هیدروکربورهای سنگین از موتور ماشین های گازوئیلی دفع می گردد که مخصوصاً خطرناک می 

 باشد.

 آلودگی های مهم وخطرناک به شمار می آیند و مستقیماً به وسیله هوای تنفسی  ذرات معلق در هوا: این ذرات از

 وارد ریه ها شده، با ترکیب شیمیائی و نوع فیزیکی آن ناراحتی ها و امراض مختلفی بوجود می آورند.

وزها در مقابل بی انسان از نظر فیزیولوژیک همواره نیاز به تنفس و تجدید هوای پاک و تمیز دارد. انسان می تواند ر   

غذائی و بی آبی مقاومت کند، ولی تحمل و مقاومت او در  مقابل فقدان هوا بیش از دو یا سه دقیقه نیست. به وجود آوردن 

هوائی پاک برای شهرها فقط با ایجاد فضای سبز مقدور است؛ زیرا گیاهان؛ درختان و بطور کلی فضای سبز شهری در این 

 .(Dixon, 2012: 4)سی را بر عهده دارند سالم سازی نقش مهم و اسا

 

 کاربرد فضای سبز در کاهش آلودگی هوای شهر

 بررسی آلودگی هوا را بایستی با شناسائی منابع آلوده کننده آغاز نمود.آلودگی هوا ناشی از: 

 الف(ترافیک وسائط نقلیه موتوری 

 ب(انواع منابع سوختی 

 ج(واحد های تولیدی وکارخانجات

های ناشی از آمد و شد اتومبیل ها در نتیجه تراکم بیش از حد و همچنین نقص فنی اکثر خودروهاست. آلودگی 

با در نظر گرفتن این نکته که هر خودرو در ایران می تواند بدون رعایت هیچ ضابطه ای، تقریباً بدون محدودیت زمانی)عمر 

ترین منبع آلوده رافیک وسائط نقلیه موتوری را به عنوان مهممفید(، به آمد و شد ادامه دهد، جای تعجب نخواهد بود اگر ت

کننده هوا ذکر نماییم. سوخت موادی چون نفت و گازوئیل، نه تنها هوای تنفسی را به گازهای سمی می آالید، بلکه موجب 

با استفاده از افزایش دود و اشاعه بوی زننده در هوا می گردد. واحدهای صنعتی و واحدهای تولیدی نیز به سهم خود 

سوخت های سنگین در آلوده سازی هوای شهرهای بزرگ نقشی اساسی دارند. در این ارتباط، نحوه استقرار و مکان یابی 

 .(01؛1332صنایع نیز نقش بسیار موثری ایفا می نمایند که متاسفانه هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارند.)ناصر؛ 

ست که به شکلی موثر آلودگی های محیط زیست، اعم از آلودگی های گازی، ایجاد فضای سبز یکی از راه هایی ا

ذره ای، صوتی، تشعشعی، بوهای نامطبوع و دیگر آالینده موجود در هوا و آب و خاک را کنترل کرده، محیط سالم تری 

پاالیش گرد و  برای انسان فراهم می کند. در حقیقت فضای سبز و به خصوص درختان در بهبود آب و هوای یک شهر و

های مرکزی که دارای فضای سبز کمتری می باشند نقش مهمی دارند. درختان موجود در فضاهای در بخش غبار، مخصوصاً

سبز شهر، در کاهش میزان سرب، نقش موثری دارند؛ بطوریکه در خیابان های درختکاری شده تراکم ذرات گرد و غبار 

 .(Bermatzty,1996;24) گیری شده استکرنل در لیتر اندازه11111-12111و در خیابان های عاری از درخت  3111

برگ های فراوانی که در تاج درختان و درختچه ها وجود دارد، بهترین محل برای رسوب غبار هواست. وسیله اصلی 

اشکال  درختچه ها جهت شانه زدن و غبارگیری هوا، برگ های درخت است. مقایسه تطبیقی درختان با سایر درختان و

برابر گیاهان زراعی  2برابر گیاهان علفی و 21تا  11گیاهی، نظیر گیاهان علفی وگیاهان زراعی، نشان می دهد که درختان 

توان سرب گیری دارند؛ بنابراین نقش شکل برگ و در نهایت فرم تاج درخت، شانه و حتی تنه درختان، در غبارگیری هوا و 

 (.51:1311)مجنونیان،  ز ماشین ها پرترافیک، اهمیت بسیاری داردجذب میزان سرب هوای ناشی از اگزو
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درصد از  23آزمایش های انجام گرفته نشان می دهند که وجود فضای سبز، در مساحتی برابر یک مایل مربع، 

و غبار تراکم دوده هوا را می کاهد. در بررسی های انجام گرفته در یک منطقه عاری از درخت در فضای شهری، میزان گرد 

میلی گرم در متر مربع در روز )متوسط سالیانه( و در حومه شهر بدلیل وجود فضای سبز مقدار گرد و غبار کمتر از  351

میلی متر بوده است. در مناطقی که فاقد پوشش گیاهی هستند و سطح خاک پوشیده از انواع ساختمان هاست، بخش  111

ید و به طرق مختلف موجبات گرمای محیط را فراهم می آورد )سعیدنیا، وسیعی از انرژی تابشی خورشید انغکاس می یا

31:1330). 

 باشدگرایش به فضاهای سبز همیشه راهی برای فرار از زندگی ماشینی و دلیل مهم بازدید از پارکها می

(Gobster,2001:102). 

فضای سبز شهری نقش مهمی در کمک به فرار از زندگی  "را مدنظر قرار داده که  مسألههمیشه این  1بیشاپ 

روزمره، ساختمان ها و خیابان های شلوغ بازی کرده و میکند و افراد به دنبال مکانی هستند که آرامش را در آن جستجو 

شماری همچون تمایل به احساس فرار از زندگی در شهر همیشه دارای فواید بی  Bishop,2001:p) 113).می کنند

 .( (Rossman & Ulehla,1977 : 41-65 زندگی در طبیعت را به همراه داشته است

 

 پیشینه پژوهش
برای بررسی جزیره حرارتی در شرق چین از داده های دمای سطح بین سال های ( 1331)وانگ و همکاران 

افزایش در داده های دمای  درجه سانتی گراد23/1 استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که به طور متوسط 1350-1333

 سطح در سی سال اخیر وجود داشته است. 

گرمایی  تعرق و حرارت ناشی از فعالیت های انسانی در تشکیل جزیره -به بررسی اثر آلبیدو، تبخیر( 1331) طاها

زمین و سطح پوشش گیاهی می  در چند شهر ایاالت متحده پرداخت و به این نتیجه رسید که تغییر در آلبیدوی سطح

 .ثر باشدؤتواند در تعدیل آب و هوای سطح نزدیک زمین م

هزار 11ندازه تاثیر جزیره گرمایی شهر را در چهار شهر کوچک با جمعیت کم تر از ا( 2111توروک و همکاران ) 

دادند. نتایج پژوهش نشان می  میلیون نفر در جنوب شرق استرالیا مورد بررسی قرار 12/3نفر، و یک شهر بزرگ با جمعیت 

 .دهند که تاثیرات زیاد جزیره گرمایی شهر می تواند در مرکز شهر بزرگ ملبورن اندازه گیری شود

به بررسی ارتباط بین کاربری اراضی/پوشش زمین و پدیده جزیره گرمایی شهر در ( 2113) لو و قوتوچی 

درصدی  113شد  پرداخته اند. در این سی سال کاربری مسکونی1331تا  1313متروپلیتن آتالنتای ایالت جورجیا از سال 

 .داشته است

به بررسی جزیره گرمایی در شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک پرداخته اند که در  ( 2111)بالزسکی و همکاران

ربع و کیلومتر م 130میلیون نفر، بیدگوزس با مساحت  2/1کیلومتر مربع و جمعیت  151آن شهرهای ورشو با مساحت 

هزار نفر به ترتیب به عنوان شهرهایی با  15کیلومتر مربع و جمعیت  1هزار نفر، و گلوچوالزی با مساحت  211جمعیت 

اندازه های بزرگ، متوسط و کوچک در نظر گرفته شده اند. آنان دریافتند که جزیره گرمایی به اندازه شهر بستگی داشته و 

  می تواند تابعی از جمعیت شهر باشد.

به بررسی ارتباط بین جزیره گرمایی و کاربری شهری بر پایه تصاویر ماهوارهای در ( 2111)چن و همکاران  

از سال  ETM+ و TM دلتای رودخانه پیرل در جنوب چین پرداخته اند. در پژوهش مذکور با استفاده از تصاویر لندست

                                                           
1

- Bishop 
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است. نتایج نشان می  دادهزمین مورد بررسی قرار ارتباط بین جزیره گرمایی شهری و تغییرات پوشش  2111تا  1331

 .دهند که تاثیر جزیره گرمایی شهری در مناطق با گسترش سریع شهرنشینی مشهود است

به ارزیابی شدت جزیره گرمایی در شهر دهلی پرداخته و دریافتند که تاثیرات جزیره  (2113)موهان و همکاران 

گرمایی شهر در مناطق با تراکم ساختمانی و فعالیت های شدید انسانی غلبه دارد. همچنین بیش ترین اندازه جزیره 

 گرمایی شهر در طول ساعات روز در فصل تابستان مشاهده گردید. 

 .العه جزیره گرمایی در شهر کراکو هلند و ارتباط آن با کاربری اراضی پرداخته است( به مط2115بوکوآ )

( شدت جزیره گرمایی را در آمستردام هلند بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که اثر 2113کومن و همکاران )

تان با حداکثر دمای روزانه درجه سانتی گراد در روزهای گرم تابس 3جزیره گرمایی شهری حداکثر تفاوت دمایی بیش از 

، ( 1311جهانبخش اصل )های داخلی میتوان به . در بین پژوهشدرجه سانتی گراد را با حومه شهر ایجاد می کند 21

اشاره ( 1333صادقی نیا و همکاران )و   (1331شمسی پور و همکاران )، ( 1331معروف نژاد )، ( 1330رنجبر و همکاران )

 کرد.

 

  د مطالعهمعرفی محدوه مور
هکتار  21251,13شهر اهواز مرکز شهرستان اهواز و بزرگترین شهر استان خوزستان است. این شهر با مساحت 

نفر جمعیت است که البته شهرداری اهواز مساحت شهر را با احتساب مناطق حاشیه  1,110,111دارای  1331در سال 

 222(. وسعت شهر در محدوده قانونی شهری 11: 1331اهواز،هکتار اعالم نموده است )شهرداری  22115,13نشین 

 3کیلومتر مربع می باشد. این شهر دارای  335کیلومتر مربع و محدوده استحفاظی  311کیلومتر مربع و محدوده خدماتی 

( 1(. جدول )5: 1333)سازمان مسکن و شهرسازی،  ناحیه می باشد 0یا  3منطقه شهرداری است که هر یک دارای 

 نشان می دهد.  1335معیت هر یک از مناطق هشت گانه شهر اهواز را در سال ج

 

1375:جمعیت هر یک از مناطق هشت گانه شهر اهواز در سال  1جدول   

 مساحت منطقه )مترمربع( جمعیت )نفر( منطقه

1 110331 22101111 

2 10212 31111111 

3 101013 30311111 

1 110530 33231111 

5 53011 32131111 

7 112321 21531111 

7 103201 15131111 

7 113325 21311111 

 

 ترین رقم جمعیت مربوط به منطقه شش شهرداری اهواز می باشد. برمی آید بیش 1همان گونه که از جدول 
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 نقشه محدوده مورد مطالعه .1شکل 

 

         روش شناسی پژوهش

شناسی توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات کاربردی و از لحاظ روشای ـ ر به لحاظ هدف توسعهضپژوهش حا

ها، ابتدا بامطالعه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، اصول و  وتحلیل داده جهت تجزیههای میدانی است. ای و بررسیکتابخانه

 5در طول  تصاویر ماهواره رای شناخت و واکاوی جزایر گرمایی شهر اهواز با استفاده ازمعیارهای مدنظر طراحی گردید، ب

ماهواره لندست  . سنجنده هایپردازش شدند (ENVI)افزار و با استفاده از نرماستفاده  1333تا  1331های دوره در سال

ها از سه باند مرئی )آبی، سبز و قرمز( و یک باند مادون قرمز نزدیک و دو باند مادون قرمز میانی و یک آوری دادهبرای جمع

شود. الزم به ذکر است که تعداد باندها و قدرت باند می 1کند که مجموع آنها های حرارتی استفاده میبخشباند در 

و سنجنده استر که در  TIRSتفکیک ماهواره های سنجش از دور با هم متفاوت است. در جدول زیر مشخصات سنجنده 

 این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است آورده شده است. 

 
 Landsat-5در  TIRS.باندهای سنجنده 2جدول   

 محدوده طیفی طیف نوری قدرت تفکیک باند

 052/1 – 513/1 آبی 31 1باند 

 523/1 -113/1 سبز 31 2باند 

 121/1 – 133/1 قرمز 31 3باند 

 111/1 – 310/1 مادون قرمز 31 1باند 

 511/1 – 130/1 مادون قرمز میانی 31 5باند 

 131/2 – 303/2 مادون قرمز میانی 31 7باند 

 05/11 – 02/12 گرمایی 121 7باند 
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نامه و با شهای مربوط به شاخص آستانه تحمل در برابر جزایر گرمایی شهر اهواز از طریق پرسهمچنین از داده

برای کشف دسته   1ی در هایشاخصدر این بین جزیه و تحلیل شدند. ت SPSSنفر از طریق نرم افزار   331توزیع در بین 

ل، و قای، تی مستبندی شاخص های موثر و تاثیر پذیر از جزایر گرمایی از آزمون های تی تک نمونهجهت طبقه روند الگو

 است. هآزمون فریدمن استفاده گردید
 

 هاتحلیل یافته
  ENVIگام اول تحلیل و پایش تصاویر ماهواره ای شهر اهواز با استفاده از نرم افزار

و  (1333و  1335، 1331، 1331، 1331ساله ) 15ای در بازه زمانی تصویر ماهواره 5در این بخش با استفاده از 

وضعیت بعد فرکتال و جزایر  برای شهر اهواز استخراج شد و با مقایسه تصاویر طبقه بندی شده مورد نظر یطبقات پوشش

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گرمایی شهر اهواز
 

 های مورداستفاده به همراه وضعیت پردازش :  مشخصات داده3لوجد

 شمسی  تصویربرداری تاریخ سنجنده ماهواره

 TIRS 1331 7 لندست

 TIRS 1331 1 لندست

 TIRS 1331 7 لندست

 TIRS 1335 7 لندست

 TIRS 1333 1 لندست

 

 :  آمار استخراج شده از تصویر لندست در شهر اهواز1جدول 

 انحراف معیار میانگین باالترین پایین ترین آماره

Band 1 11 151 30,2053 1,0115 

Band 2 21 13 03,0315 1,2215 

Band 3 21 111 51,2510 3,1133 

Band 4 11 111 51,2153 11,3112 

Band 5 1 251 31,3350 20,5021 

Band 6 1 255 10,0515 13,1335 
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 .1397تا  1370دوره  ماهواره ایتحلیل و پایش تصاویر . 2شکل

 

 گام دوم طبقه بندی تصاویر ماهواره ای 

یک رابطه پیدا شود و سپس به جزایر گرمایی در اینجا هدف آن است که بین درجه روشنایی تصویر ماهواره ای و 

  enviدر نرم افزار  I  فاکتور از استفاده با ابتدا تصاویر بندی طبقه جهتای که به گونه  هر پیکسل یک برچسب داده شود.

 تمایز بیشترین با را تصویر در موجود عوارض که هایی باند بهینه، باندی ترکیب تعیین با شد. انتخاب بهینه باندی ترکیب

درنهایت بعد از تعریف نواحی تعلیمی برای طبقه بندی و انتخاب باندهای بهینه،  شود. می شناسایی دهند، می نشان طیفی

 ای استفاده شده است.   بندی تصاویر ماهواره از روش حداکثر احتمال برای طبقه
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 بر مبانی میزان آلودگیای طبقه بندی تصویر ماهواره .3ل شک

 

 : نتایج دقت و صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای5جدول 

 متوسط دما بعد فرکتال نیمرخ سال

 33/33 01/1 جنوب غرب شمال شرق 1370

 جنوب غرب مرکز

 شمال

 13/33 32/1 جنوب غرب شمال شرق 1377

 جنوب غرب مرکز

 شمال

 55/01 11/1 جنوب غرب شمال شرق 1391

 جنوب غرب مرکز

 شمال

 11/01 11/1 جنوب غرب شمال شرق 1395

 جنوب غرب مرکز

 شمال

 33/01 13/1 جنوب غرب شمال شرق 1397

   جنوب غرب مرکز 

 شمال
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کنیم طیف طبقه بندی برای جزایر گرمایی سنجیده شده در شهر مشاهده می 5و جدول  2طور که از شکل همان

اهواز به علت تعدد قرارگیری مراکز آلوده دهد که در جنوب غربی شهر کالس طبقه بندی شد. نتایج نشان می 1 اهواز در

کننده همچون مراکزی پاالیش نفت و گاز و شهرک های صنعتی و همچنین قرار گیری وضعیت باد مرکز آلودگی این شهر 

وزد. این آید که باد از سمت عربستان میها بر اثر وزش باد درشهر اهواز زمانی به وجود مینامطلوبترین موقعیت قرار دارد.

-فارس رطوبت زیادی درخود ذخیره میباد که به نام سموم مشهور است با خاک و شن همراه است و هنگام عبور از خلیج

گذارد. نقش باد به خصوص باد غالب در شهر اهواز از اهمیت باالیی برخوردار کند و از هرجهت اثرات نامطلوبی برشهر می

صنایع در شهر بخصوص صنایع آلودگی زا در خالف جهت بادهای غالب از است؛ زیرا به دلیل صنعتی بودن شهر، مکانیابی 

نشان می دهد که در مرکز شهر اهواز نیز به علت حرکت خودرو و  2نتایج تحلیل مکانی شکل اهمیت باالیی برخوردار است.

 تراکم جمعیت برای جابه جایی وضعیت قرار گیری بسیار ناسالمی قرار دارد.

 

 بندی شدهنتایج تصاویر طبقه: سنجش صحت سومگام 

شود ضریب کاپا یکی از پارامترهای دقت است که بندی از ضریب کاپا استفاده میبرای بررسی صحت نتایج طبقه

شود و دقت طبقه بندی را نسبت به یک طبقه بندی کامال تصادفی محاسبه می کند )فاطمی  از ماتریس خطا استخراج می

 (. این ضریب با استفاده از معادله زیر بدست می آید.Richard, 1995 به نقل از 201، 1333و باقری، 

 

                                        (1)شماره فرمول
       

           
          

          
         

 

 

تعداد ردیف های جدول  rتعداد کل پیکسل های واقعیت زمینی)پیکسل های نمونه تعلیمی(،  Nدر این معادله 

کل  x+iو  iمشاهدات در ردیف  +xi)در روی قطر بزرگ(،  iو ستون  iتعداد مشاهدات مربوط به ردیف  xiiخطا، 

یر قطری نیز برای محاسبه دقت ضریب کاپا عالوه بر عناصر قطری ماتریس خطا از عناصر غ می باشد. iمشاهدات در ستون 

 استفاده می کند. مقادیر این ضریب بین صفر تا یک قرار می گیرد. 

 

 : نتایج دقت و صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای7جدول 

 ضریب کاپا صحت کلی تصویر طبقه بندی شده

1331 33,2230 1,3052 

1331 33,3130 1,3131 

1331 33,3321 1,3523 

1335 33,0112 1,3111 

1333 33,3323 1,3311 

 

 سنجش وضعیت جزایر گرمایی بر اساس میزان انتشار دی اکسید کربن: چهارمگام 

در شهر اهواز وضعیت شاخص های  سنجش وضعیت جزایر گرمایی بر اساس میزان انتشار دی اکسید کربنبرای 

متخب مورد مطالعه بر حسب کیلوگرم و با توجه به مصرف و تبدیل انرژیی توسط جمعیت روند این تحوالت به صورت 

 ارائه شده است. 1جدول 

 



 
 
 

 ....بررسی تأثیر جزایر گرمایی بر کالنشهر اهواز بر 
15 

 

 (1391-1397اکسید کربن شهر اهواز برحسب کیلوگرم ) . میزان تولید دی7جدول

 1397 1397 1397 1395 1391 شاخص
 031231051 011315511 001055112 011152205 331333333 انرژی

 03013115 33131131 31020351 30110135 20232025 تولیدات صنایع

 215313201 251355310 221132211 113111130 113511133 ونقل حمل

 25230211 23500211 33101311 35052112 31502311 پایانه

 12131131 3332121 3331113 3133311 5133501 بیمارستان و مراکز درمانی پسماند

 1151111 5351111 5520311 5101511 0521321 مسکونی

 

مشاهده می کنید شاخص انرژی در طی یه دوره پنج ساله روند افزایشی را داشته و از  1طور که در جدول همان 

ونقل و  یافته و تولیدات صنایع، حمل افزایش 1333در سال  03123105به   1330کیلو گرم در سال  011333333

پسماند بیمارستانی و  نیز مسکونی روند افزایش داشته است. در این بخش با رقومی سازی آمار و اطالعات موجود در 

بندی از طریق محیط تحلیل شبکه وضعیت شبکه  و ARC GISهای متخب در محیط نرم افزار وضعیت شاخص 1جدول 

 گردد.های آن ارائه میمیزان تولید و انتشار دی اکسید کربن در سطح شهر اهواز بررسی و تحلیل و نقشه

 

 
 وضعیت انتشار دی اکسید کربن در شهر اهواز بر اساس شاخص های مورد مطالعه. 1شکل   
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را به عنوان محیط زیست ترین اثر فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست محیطی آن می باشد که شهرها مهم

جامعه انسانی معنادار کرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی مقابله نموده، سبب افزایش 

کیفیت زیستی شهرها می شود. مؤلفه های آثار توسعه شهری می توانند نظام زیستی شهرها را به شیوه های گوناگون 

ر شهرها یکی از عوامل مؤثر در کاهش این اثرها هستند و بویژه در ارتباط با گرد و غبار و مختل کنند. فضای سبز مناسب د

ترین تأثیر فضای سبز در شهرها آلودگی های هوا، فضاهای سبز شبه جنگلی، ریه های تنفس شهرها به شمار می روند. مهم

 تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گردو غبار است.

 

 پنجم: شناسایی وضعیت جزایر گرمایی شهر اهواز گام

برای بررسی وشناخت جزایر گرمایی شهر اهواز پس از بررسی های انجام گرفته در مورد میزان انتشار آلودگی و 

بخش وضعیت هر شاخص از نظر میزان انتشار بررسی گردید در ادامه نیز با توجه به یافته های  3تولید دی اکسید کربن در 

گانه مرحله قبل و با توجه به اینکه وضعیت تحلیل تصاویر ماهواره چه چیزی را نشان  3پژوهش با تجمیع نقشه های این 

 گردد.دهد، وضعیت جزایر گرمایی حاصل از آلودگی در شهر اهواز ارائه میمی

 

 
 وضعیت جزیره گرمایی شهر اهواز. 5شکل 



 
 
 

 ....بررسی تأثیر جزایر گرمایی بر کالنشهر اهواز بر 
17 

 

 های جزیره گرمایی شهر اهواز. وضعیت پهنه7جدول

 درصد پهنه مساحت پهنه بندی میزان آلودگیطبقه

 13/23 3331301 پاک

 23 3533110 سالم

 35/1 2211113 ناسالم

 22/13 0312251 بسیار ناسالم

 13/21 1115111 خطرناک

 1 1 بسیار خطرناک

 

 تحلیل وضعیت اثرات جزایر گرمایی بر آسایش شهروندان :گام ششم

شود نتایج نشان از آزمون تی تک نمونه ای استفاده می شهروندان شیبر آسا ییگرما ریاثرات جزا تیوضعجهت بررسی    

دهد. بر اساس نتایج جدول فوق؛ از  گانه مربوط به آسایش در برابر جزایر گرمایی را نشان می 3میانگین شاخص های داد 

ترین مقدار میانگین را در بین شاخص های یاد ترین مقدار میانگین و شاخص استرس گرمایی بیشبیش  ها  بین شاخص

 شده دارا بوده است. 

 

 شهروندان شیبر آسا ییگرما ریاثرات جزا تیوضع یبررس .9جدول 

میانگین  انحراف معیار میانگین فراوانی نام متغیر

 فرضی

 3 13/1 01/3 331 اسایش روانی 

 3 33/1 03/3 331 استرس

 3 11/1 33/3 331 فشار روحی

 3 11/1 15/2 331 عصبانیت 

 3 12/1 31/3 331 تامین روحی

 3 13/1 15/3 331 کیفیت زندگی

   

دهد که میانگین نظرات پاسخگویان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون پارامتریک تی تک نمونه ای نشان می

باشد. که این عدد می (Mean=25/3به ترتیب ) شهروندانروانی  شیبر آسا ییگرما ریاثرات جزا تیوضعدر ارتباط با میزان 

باشد. از طرفی دیگر، با مد نظر گرفتن یک طرفه بودن آزمون و مثبت بودن تر میاست، بزرگ 3از مقدار میانگین فرضی که 

شده که ( برآورد Sigچنین با توجه به معناداری )تر است. همحد باال و پایین، مقدار میانگین از مقدار مورد آزمون بیش

 شیبر آسا ییگرما ریاثرات جزاتوان ادعا نمود که درصد اطمینان می 35(؛ در سطح P<0/05باشد )می 15/1کمتر از 

باشد. الزم به ذکر است در شاخص عصبانیت عدد میانگین از  در سطح شهر اهواز از اثرات باالیی برخوردار میشهروندان 

اصلی ترین عوامل ایجاد جامعه سالم و پویا و سرزنده است که در باالبردن  سالمت روانی یکی از کمتر بود. 3عدد فرضی 

تر باشد به همان میزان کیفیت زندگی کیفیت زندگی تاثیرگذار است. بنابراین هر چه میزان افراد افسرده و مضطرب بیش

 کاهش می یابد.
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  شهروندان شیبر آسا ییگرما ریاثرات جزا های مورد نظر از نظررتبه بندی گروه

است که برای مقایسه چند گروه کاربرد دارد و از نظر میانگین ناپارامتری های آماری  یکی از آزمونفریدمن 

بندی در این پژوهش جهت رتبه. توانند از یک جامعه باشند یا نه ها میکند که آیا این گروه ها را معلوم می های گروه رتبه

 پاسخگویان از این آزمون بهره گرفته شده است.های مورد مطالعه از نظر شاخص

 

 مورد مطالعه از دیدگاه پاسخگویان های  .  رتبه بندی شاخص10جدول 

 معناداری  درجه آزادی کای دو میانگین رتبه تعداد متغیرها
 000/1 1 13/113 11/11 331 اسایش روانی 

 21/13 331 استرس

 3/12 331 فشار روحی

 11/3 331 عصبانیت 

 2/10 331 تامین روحی

کیفیت 

 زندگی

331 3/11 

  

باشد، می 15/1دهد که سطح معناداری به دست آمده از آزمون فریدمن کمتر از نتایج آزمون فریدمن نشان می

اثرات درصد اطمینان تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر  35در سطح شهروندان  شیبر آسا ییگرما ریاثرات جزادر نتیجه 

از اولویت یکسانی برخوردار نبوده اند. بر این اساس تامین روحی  از دیدگاه پاسخگویان، شهروندان شیبر آسا ییگرما ریجزا

 باشد. باالترین امتیاز و را دارا می 2/10و   3/13ای و استرس با میانگین رتبه

 

 و پیشنهادها نتیجه گیری 
پوشش زمین، از جمله جنگل زدایی می باشد که موجب  از گذشته تا به امروز، دلیل عمده اکثر تغییرات کاربری 

کاهش مقدار رسوب کربن جهانی شده است. تغییرات سطوح زمین و اتمسفر عمیقاً با ساخت و ساز و عملکرد شهرها 

تمان ها، جاده ها، و زیرساخت های دیگر، همراه با تغییرات مورفولوژی سطح، مواد سطحی جدید با ساخ. مرتبط هستند

مبادالت انرژی و آب و جریان هوا را تغییر می دهد. این تغییرات با انتشار انسانی مستقیم گرما، دی اکسید کربن و آالینده 

  شود.ها ترکیب شده و منجر به یک اقلیم شهری متمایز می

است پدیدهای که به موجب آن مناطق  رین اثرات توسعه شهر، جزیره حرارتی شهرییکی از شناخته شده ت

سطوح غیر قابل نفوذ در مناطق شهری  کنندشهری درجه حرارت باالتری نسبت به مناطق روستایی اطراف آن تجربه می

 شهروندان یروان شیاسا زانیشهر اهواز بر م ییگرما ریجزا ریتاث یبررساین پژوهش با هدف  معموالً بازتاب کمی دارند.

ای که ابتدا تا تحلیل تصاویر ماهواره ای وضعیت دمایی موثر و نیز وضعیت انتشار آلودگی از طریق انجام گرفته است به گونه

وضعیت    ARC GISسنجنده های ماهواره ای بررسی گردید در ادامه نیز با استفاده از تحلیل شبکه در محیط نرم افزار

بررسی و تحلیل گردید نتایج این پژوهش در سه  شهروندان یروان شیاسا زانیشهر اهواز بر م ییگرما ریجزا ریتاث یبررس

 سطح قابل بررسی و تشریح است: 
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 سطح اول 

طیف طبقه بندی برای آلودگی سنجیده شده در شهر اهواز در نتایج تحلیل مطالعات تصاویر ماهواره ای نشان داد 

دهد که در جنوب غربی شهر اهواز به علت تعدد با توجه به فرضیه پژوهش، نتایج نشان میکالس طبقه بندی شد  1

چنین قرار گیری وضعیت باد قرارگیری مراکز آلوده کننده همچون مراکزی پاالیش نفت و گاز و شهرک های صنعتی و هم

در مرکز شهر اهواز نیز به علت  دهد کهنشان می 2شود. نتایج تحلیل مکانی شکل مرکز آلودگی این شهر محسوب می

حرکت خودرو و تراکم جمعیت برای جابه جایی وضعیت قرار گیری بسیار ناسالمی قرار دارد. دراین بین بعد فرکتال بدست 

 باشد. می 33/01و میزان میانگین دمایی بدست آمد نیز عدد  13/1عدد  و  1333آمده برای سال پایه 

 

 سطح دوم

در شهر اهواز وضعیت شاخص های  آلودگی هوا بر اساس میزان انتشار دی اکسید کربنسنجش وضعیت برای 

منتخب مورد مطالعه بر حسب کیلوگرم  و با توجه به مصرف و تبدیل انرژیی توسط جمعیت روند این تحوالت به صورت 

 011333333را داشته و از  ارائه شد که نتایج نشان داد شاخص انرژی در طی یه دوره پنج ساله روند افزایشی 1جدول 

ونقل و پسماند بیمارستانی و  یافته و تولیدات صنایع، حمل افزایش 1333در سال  03123105به  1330کیلوگرم در سال 

  نیز مسکونی روند افزایش داشته است.

 

 سطح سوم

پس از بررسی های برای بررسی وشناخت جزایر گرمایی شهر اهواز متکی بر تغییر و تحوالت آلودگی در این شهر 

بخش وضعیت هر شاخص از نظر میزان انتشار  3انجام گرفته در مورد میزان انتشار آلودگی و تولید دی اکسید کربن در 

در وضعیت پاک قرارد دارد همچنین  13/23متر مربع از مساحت با درصد  3331301بررسی گردید. نتایج نشان داد که 

متر  0312251درصد در وضعیت ناسالم،  35/1مترمربع با  2211113درصد دروضعیت سالم،  23متر مربع با  3533110

در وضعیت خطرناک قرار دارند. الزم به ذکر  13/21با درصد  1115111درصد در وضعیت بسیار ناسالم و  22/13مربع با 

 است در پهنه بسیار خطرناک هیچ درصد و مساحتی دیده نشد. 

دهد که در بین مناطق شهراهواز به ترتیب مناطق ج تحلیل مکانی یافته های حاصل از این همچنین نشان مینتای

در بدترین وضعیت ازنظر میزان آلودگی قرار دارند که این مناطق مناطق با درصد باالی جمعیت و نیز منطبق بر  3و  1 -2

 دارند. گانه وضعیت بحرانی  3مراکزی هستند که از نظر شاخص های 

که سطح معناداری به دست آمده از آزمون دهد نتایج بعد آسایش حاصل از اثرات جزایر گرمایی نشان می

درصد اطمینان، تفاوت  35در سطح شهروندان  شیبر آسا ییگرما ریاثرات جزاباشد، در نتیجه می 15/1فریدمن، کمتر از 

از اولویت یکسانی برخوردار  از دیدگاه پاسخگویان، شهروندان شیبر آسا ییگرما ریاثرات جزاوجود دارد. به عبارت دیگر 

باشد.  نتایج باالترین امتیاز و را دارا می 2/10و   3/13ای نبوده اند. بر این اساس تامین روحی و استرس با میانگین رتبه

دهد که میانگین نظرات پاسخگویان در ارتباط با حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون پارامتریک تی تک نمونه ای نشان می

باشد. که این عدد از مقدار می (Mean=25/3به ترتیب ) شهروندانروانی  شیبر آسا ییگرما ریاثرات جزا تیوضعمیزان 

 باشد. از طرفی دیگر، با مد نظر گرفتن یک طرفه بودن آزمون و مثبت بودن حد باالاست، بزرگ تر می 3میانگین فرضی که 

( برآورد شده که کمتر از Sigو پایین، مقدار میانگین از مقدار مورد آزمون بیشتر است. همچنین با توجه به معناداری )

 شهروندان  شیبر آسا ییگرما ریاثرات جزاتوان ادعا نمود که درصد اطمینان می 35(؛ در سطح P<0/05باشد )می 15/1

 3باشد. الزم به ذکر است در شاخص عصبانیت عدد میانگین از عدد فرضی  ر میدر سطح شهر اهواز از اثرات باالیی برخوردا
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کمتر بود. بنابر آنچه از نتایج پژوهش به دست آمد، پیشنهاد می شود موارد ذیل جهت بهبود وضعیت موجود و توسعه 

 :پایدار شهر مدنظر قرار گیرد

 سبز در شهر. تغییر اساسی در نگرش های سنتی نسبت به اهمیت و جایگاه فضای 

  متناسب بودن کمی و کیفی ساخت فضاهای سبز با حجم فیزیکی شهر و نیازهای جامعه با توجه به شرایط

 (.10: 1331اکولوژیکی و روند گسترش آتی شهر) صالحی فرد، 

  شد، ایجاد کمربند سبز و به کارگیری باکه ایجاد و توسعه فضای سبز و مشجر که دارای ارزش اکولوژیک

 .تواند به جلوگیری از آلودگی هوا کمک کند کنترل ماسه می های روش

 های سبز شهری است که با رهاسازی رطوبت در جو و افزایش آب  یکی از راهکارهای مقابله با جزیره گرمایی، بام

 به ٪31 و درختان سایه اثر در ٪01شوند کاشت علمی درختان مناسب، تا  هوا بطورغیرمستقیم باعث خنکی شهر می در

 .ل دارددنبا به را گرمایی جزیره اثر کاهش رطوبت، افزایش دلیل

  است. با اتخاذ تدابیر و ترفندهای مهندسی موثر خودرو بدنه های تیره در  های روشن به جای رنگ از رنگاستفاده

ه جزیره در ساخت خودرو باید رهاسازی گرمایی آن را به کمترین حالت ممکن رسانید تا بتوان کاهش زیادی در پدید

 د.ه باشترین راه کاهش این پدید تواند مهم می ترابری عمومی شبکه گرمایی داشت. در خصوص خودروها ساخت و گسترش

  عبارتند از به کار بردن مصالح و ساخت سطوحی بر روی زمین  که در شهراستفاده از سطوح سرد در کف ها

ها باید از مصالح با دو ویژگی خاص استفاده نمود؛ مصالح نفوذپذیر و  برای داشتن سطوح سرد در کف ی.طبیع

 .باال سپیداییِ دارای

   گرمای خورشید را به جای آن که به داخل ساختمان انتقال دهد، آن را به فضا بازتاب  ،بام سرد پشتاستفاده از

 .دارد نماید و دمای داخل را ثابت نگه می می

 

 منابع و مأخذ

سبز، مجموعه مقاالت سمینار فضای سبز، سازمان پارک ها و (. مبانی طراحی در فضای 1311تبرکی،احمد )

 فضای سبز شهر تهران، جلد اول.

 .نشریه محیط زیست طبیعی .های مقاوم به آلودگی هوا در فضای سبز شهری (. گونه1333فرحناز. ) ،رشیدی

ها و ان شهرداریها، جلد نهم : فضاهای سبز شهری، سازم( کتاب سبز راهنمای شهرداری1333سعیدنیا، احمد )

 های کشور. ها و دهیاریهای کشور، نسخه الکترونیکی منتشره در کتابخانه دیجیتالی شهرداریدهیاری

مطالعه ) (،بررسی و تحلیل چالش ها و تنگناهای مدیریت فضای سبز در کالنشهرها1331صالحی فرد،محمد)

 ،تهران.10و  13موردی: کالنشهر مشهد( ماهنامه پیام سبز،سال دوم،شماره 

 یبرآورد کمّ یو روش ها میبر مفاه ی(. جستار1333رضا، ) انلو،یکامران؛ چلب سته،یمنوچهر؛ احد، شا ان،یبیطب

 .23، شماره 23، دوره 11برد، مقاله تیظرف

 بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتشار گاز دی، (1331) ناصری، محمدرضا، رسولی، نادیاعجایبی، محمدباقر، امین

ریزی و مدیریت  المللی برنامه چهارمین کنفرانس بین ،اکسیدکربن در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه 

 .زیست محیط

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 هیناح کیاکولوژ یبر ارزش ها هی)پارک ها(، با تکیسبز شهر ی(، ارتقاء منظر فضاها1335فاطمه) ،یبخش یعل

 یگروه معمار ،یشهرسازارشد رشته  یکارشناس نامه انیشهر تهران. پا 1سبز، منطقه  1 هی: ناحیسبز محدوده مطالعه مورد

 هنر. انشگاهد ،یبیحبمحسن استاد راهنما:  ،یو شهرساز

پیش بینی غلظت (، 1333) فرهادی, راضیه, هادوی فر, مجتبی, معین الدینی, مظاهر, امین طوسی, محمود

ای هواشناسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در فصول آالینده های هوای تهران بر اساس متغیره

 .نشریه محیط زیست طبیعی .گرم و سرد

 (، درختان و محیط زیست، انتشارات دفتر آموزش محیطی.1311مجنونیان، هنریک )

 :ینمونه مورد) نیشهرنش تیجمع یروان طیبر مح یسبز شهر یفضا تیاهم یبررس(. 1332ناصر، مریم )

(، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین. دانشگاه شهید چمران هوازاشهر النک

 اهواز، استاد راهنما مسعود صفایی پور.
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