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چكيده
زمينه و هدف :امروزه شهرها ،از مشکالت و آسیبهای جدی در زمینههای مختلف بهخصوص چالشهای زیستمحیطی رنج میبرند.
تمركز جمعیت در شهرها و عدم تناسب بین رشد خدمات و زیرساختهای شهری بهویژه در كشورهای در حال توسعه ،مناطق شهری را از
نظر معیارهای پایداری زیستمحیطی و كیفیت زندگی با انواع آسیبهای زیستمحیطی مانند آالیندههای هوا ،آالیندههای شنیداری و
دیداری ،مشکالت دفع فاضالب و زباله ،تأمین آب بهداشتی و غیره روبهرو ساخته است .تداوم اینگونه آسیبها ،بهویژه با شکل و كاركردی
كه در كشورهای در حال توسعه ازجمله ایران دارد ،بحرانآفرین و هشداری بر ناپایداری زیستمحیطی در شهرها است.
روش بررسی :در این راستا ،تحقیق حاضر ،از نوع كاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی میباشد .هدف اصلی تحقیق ،تحلیل و
آسیبشناسی پایداری زیستمحیطی در شهر اهواز است .برای دستیابی به هدف مذكور ،پس از استخراج یافتهها از مطالعه سوابق و تجارب
مطالعات داخلی ،شاخصهایی از جمله آالیندههای هوا ،آب و پسماندهای شهری بهعنوان آسیبهای زیستمحیطی انتخاب گردید.
یافتهها :یافته های تحقیق بیانگر این است كه با وجود سهم هر یک از آسیبهای زیستمحیطی در تحلیل معیارهای پایداری و كیفیت
محیطزیست شهری ،میتوان گفت آالیندههای هوا مهمترین نقش را در ناپایداری زیستمحیطی شهر اهواز دارند.
واژههای کليدی :آسیبشناسی ،محیطزیست شهری ،پایداری زیستمحیطی ،كالنشهر اهواز.
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Abstract
Background and Objective: Nowadays, cities, of the problems and serious injuries in various fields,
especially environmental challenges are suffering. Concentration of population in cities and the
disproportion between growth of services and urban infrastructure, particularly in developing
countries, Urban areas in terms criterias of environmental sustainability and quality of life with all
kinds of environmental damage such as air pollutants, pollutants audio-visual, disposal problems of
sewage and garbage disposal problems, health water providing etc confronted. Continuation of such
injuries, especially with form and function in developing countries, including Iran, the crisis is
creating and alerts based the environmental instability in cities.
Methods: In this context, the present study is an applied research and descriptive-analytical method.
The main purpose of research, analysis and pathology environmental sustainability in Ahvaz city. To
achieve the desired aim, by extracting findings from the study experiences internal studies, indicators
such as air contaminants, water and urban wastes was selected as environmental damage.
Results: The findings indicate that despite the contribution of environmental damage in the analysis
of sustainability Indicators and the quality of the urban environment, Can be said that the most
important air pollutants are role in environmental instability in Ahvaz city.
Keywords: Pathology, Urban environment, Environmental sustainability, Ahvaz Metropolis.
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زمينه و هدف
چالش زیستمحیطی كنونی یکی از پیچیددهترین چالشهدایی

هدف اصلی تحقیق حاضدر تحلیدل پایدداری زیسدتمحیطی بدا

است كه انسدانها تداكنون بدا آن مواجده شددهاند( .)1در قدرن

نگرشی آسیبشناسانه در كالنشهر اهواز است.

بیستم با گسترش زندگی در نواحی شهری و توسدعه شدهرها و

بيان مسأله

رشد آنها در كشورهای در حال توسعه ،چالشهای بزرگدی در

از مسائل روز جهان مسدأله حفد محیطزیسدت اسدت .فاجعده

حوزههای زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی بده وجدود آمدد.

زیسددتمحیطی نددهتنها آرامددش و امنیددت را از زندددگی انسددان

تمامی شدهرها بدهویژه كالنشدهرها در ایدن كشدورها ،ازلحدا

میرباید بلکه موجودیت بشر را تهدید میكند ،به همدین دلیدل

بهداشت محیط و كیفیت زندگی ،در شرایط نابسدامانی بده سدر

در محافددل علمددی و سیاسددی بح د زیسددتمحیطی پددر سددر و

میبرند ،چرا كه مراكز شهرنشدینی از تدراكم و حضدور متمركدز

صداترین و جدیترین بح روز اسدت (6و .)7كالنشدهر اهدواز

مردم ،ساختمانها و فعالیتها به وجود میآیند و توسعه آنهدا

هم به دنبال تمركز فزاینده جمعیت و فعالیت و فشارهای ناشی

در فضایی محدود صورت میگیرد و نیز رشد اقتصاد جهانی بده

از آن ،رشد فوقالعادهای را تجربه كرده اسدت كده بدا خسدارات

همراه پیشرفت تکنولوژیهای جدید ،توسعه چشدمگیر جهدانی

فراوانی به محیطزیست اطراف آن همراه بوده است .بهطوری كه

در شهرسددازی ،متعاقبداً تغییراتددی بددر شددرایط زندددگی مددردم و

این شهر ،به دلیل وجود منابع غندی نفدت و گداز و نیدز صدنایع

محیطزیست آنها به وجود آورده است( .)2منداطق شدهری در

پتروشیمی ،صنایع بزرگ فلزی و غیرفلزی ،سلولزی و برق و نیز

جهان ،كانون تأثیرات زیستمحیطی هستند .منابع بهطور مداوم

شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب در اكثر فصدول سدال دارای

از سرتاسر جهان برداشت شده و برای رفع نیازهای جمعیت رو

آلودگی هوا است .باال بودن میزان مصدرف سدوخت فسدیلی در

به رشد شهری به شدهرها فرسدتاده میشدوند .شهرنشدینان در

بخش صنایع و خودروها و نیز منابع متفرقه نظیدر گدرد و غبدار

كانون برخی از مهمترین مسایل زیستمحیطی هستند .امدروزه

فصلی ناشی از همجواری با بیابانهای خشک ،همچنین استقرار

توجه بده محیطزیسدت شدهری و توسدعه بومشدناختی شدهری

واحدهای صنعتی آلودهساز ،وضعیت ترافیکی خاص و موقعیدت

تولدی دوباره یافته است .شهرنشینی سریع زندگی پایدار جهان

جغرافیایی(طبیعی ،انسانی) و وجود صنایع بزرگ و كوچک كده

را با تأثیرات منفی اش بر پارامترهای محیطی مانندد هدوا ،آب و

فقدط بددا تأكیدد بددر افدزایش تولیددد و بددون توجدده بده مسددایل

خاک تهدید مینماید .تخریب آب ،خاک ،جنگل ،آلودگی هوا و

زیستمحیطی كدار میكنندد ،وجدود كاربریهدا و فعالیتهدای

انتشار گازهای گلخانهای اصلیترین هزیندههای زیسدتمحیطی

ناسازگار و مزاحم در سطح شهر ،توسدعهی بیشازحدد صدنایع،

فعالیت اقتصادی شهروندان است( .)3بروز بحرانهدای محیطدی

ضعف سیستم دفع فاضدالب شدهری ،ایدن شدهر را در معدر

در شهرها و مسایل و آسدیبهایی همچدون آلدودگی هدوا ،آب،

بحران و آسیب قرار داده است .آالینددههای خداک نیدز شدامل

خاک و كمبود منابع آب و مصرف زمینهای كشاورزی تجدیدد

رسوبات سرب هوا در خداک و تدأثیر آالینددههای فاضدالب بدر

ناپذیر ،گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمی و غیره ،مسائلیاند كه

شرایط زیست فضای سبز درون شهر و نیز كشتزارهای حاشدیه

امروزه نهتنها برای دانشمندان مسایل اساسی به شمار میروندد،

شهر كه بخشی از مواد غذایی شهروندان را تأمین میكنندد و از

بلکه شهروندان و آحداد جامعده نیدز روزانده بدا آن مواجهاندد و

آب رود كارون یا آبهای زیرزمینی آلوده در اطراف شهر اهدواز

محدودیتهای محیطی را بدهطور مسدتقیم درک میكنندد(.)4

استفاده میكنند ،اثرات منفی بر سالمت شدهروندان میگدذارد.

این آسیبها هر روز بیشتر از پیش آشکار شده و ایدن موضدوع

این وضعیت سبب شکنندگی و آسیبپذیری محیطزیست ایدن

ناشددی از تركیددب عددواملی چددون رشددد اقتصددادی ،جمعیددت و

شهر شده است .وضعیت نامناسب آلودگی در محیطزیست شهر

فعالیتهای صنعتی جوامع انسانی است ( .)5در همدین راسدتا،
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اهواز بر پایداری زیستمحیطی شدهر تدأثیر منفدی میگدذارد و

سجادیان وهمكار
شكل  -1روش انجام تحقيق
Figure 1- Research method

شرایط زیست انسان در شهر را تنزل میدهد.
در این راستا ،این پژوهش با رویکردی آسیبشناسدانه ،1اثدرات

روش انجام تحقیق:
توصیفی -تحلیلی

آسیبهای زیستمحیطی را بر زیستبوم شهری اهواز ارزیابی و
عوامل بسترساز ناپایداری زیستمحیطی در این شهر با تأكید بر

و زبالههای شهری و آلودگیهای صدنایع شدهری را بده چدالش
كشانده است.
روش بررسی

مرا ل و روش انجام تحقيق

آلودگیهای محور كارون ،آلودگیهای هوا ،آلودگیهای پسماند

مطالعات اسنادی و كتابخانهای:
سوابق ،گزارشها و مطالعات قبلی
استخراج یافتهها از مطالعات و گزارشها

تحلیل یافتهها

در هر تحقیق و پژوهشی روش تحقیق به كدار گرفتده شدده بدا
توجه به نحوه نگرش محقق به موضوع ،چارچوب و اصدولی كده

بح و نتیجهگیری

آن را تعقیب میكند؛ متفاوت است .آنچه در تعیین ندوع روش
تحقیق مهم میباشدد ،موضدوع تحقیدق و اهدداف آن میباشدد.
پژوهش حاضر به لحدا هددف ،كداربردی اسدت كده در زمدره

قلمرو جغرافيایی تحقيق

مطالعات تحلیلی قرار میگیرد و برای انجام آن از روش توصیفی

كالنشهر اهواز مركز استان خوزسدتان در موقعیدت جغرافیدایی

– تحلیلددی اسددتفاده گردیددده اسددت .مبنددای روش گددردآوری

 31درجه و  13دقیقه تا  31درجه و  23دقیقه عر

شدمالی و

اطالعددات و دادههددا ،روش اسددنادی و كتابخانددهای اسددت كدده

 44درجه و  32دقیقه تا  44درجده و  47دقیقده طدول شدرقی

اطالعات مورد نیاز از دادهها ،گزارشها و مطالعات قبلی در ایدن

واقع شده اسدت( .)4جمعیدت ایدن شدهر در سرشدماری سدال

زمینه جمعآوری گردید :بنابراین با استفاده از مطالعات اسنادی

 111121111 ،1331نفر ذكر شده است( .)3رشدد جمعیدت و

و الگوهای نظری مفاهیم اصلی و متغیرهای تحقیدق شناسدایی

تمركز صنایع سنگین عمدتاً وابسته به شركت نفدت و فدوالد در

شد كه در ابتدا سعی گردید .پس از استخراج یافتهها از مطالعه

طددول نیمقددرن گذشددته سدداختار جمعیتددی ،اقتصددادی و البتدده

سوابق و تجارب مطالعات داخلی و خدارجی ،شداخصهایی كده

زیستمحیطی این كالنشهر را تغییر داده اسدت تدا جدایی كده

بهعنوان آسیبهای زیسدتمحیطی اولویتبنددی گردیدندد كده

امروزه گهگاه از این شدهر بدهعنوان آلدودهترین شدهر دنیدا ندام

عبارتاند از :آلودگی هوا ،آلودگی صنعتی ،آلودگی آب و آلودگی

میبرندددد( .)11مهمتدددرین مؤلفدددههای اثدددربخش در سددداختار

پسماندهای شهری ،نتایج برگرفته از تحلیل ارایه گردید .شدکل

زیستمحیطی كالنشهر اهواز عبارتاند از:

( ،)1شیوه انجام تحقیق را نشان میدهد.

 -1رشد شتابان جمعیتی
 -2اقلیم گرم و مرطوب
 -3تمركز صنایع سنگین و آالینده
 -4فرم و گستردگی فیزیکی – كالبدی
 -5خأل مدیریت كارآمد زیستمحیطی رودخانه كارون
 -6مکانیابی نامناسب تأسیسات آالینده
 -7ریزگردها و طوفانهای گرد و غبار
1-Pathologic

 -4چالشهای مدیریت آبهای سطحی(.)11
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اهميت و ضرورت تحقيق

را در چرخه محیطزیسدت كالنشدهر اهدواز ،كداهش داد .لدذا

برای پرداختن به آسدیبهای محیطزیسدت شدهری بهصدورت

بررسی و آسیبشناسی در راستای همزیسدتی بدا محیطزیسدت

عقالنی ،دانستن اهمیت انواع مختلف تخریب و تأثیر آنهدا بدر

شهری و توسعه پایدار شهری در این شهر دارای اهمیت فراوان

سالمت انسان ،اقتصاد و اكوسیستم ضروری است .توسعه سریع

است و میتواند به ارزیابی سیاستها ،رتبهبندی مکانها ،تدوین

كالبدی ،جمعیتی ،صنعتی و تغییر الگوهدای مصدرف باعد بده

استراتژیهای مدیریت و برنامهریزی شهری كمک كرده و درک

وجود آمدن انواع آلودگیهای زیستمحیطی در شهر اهواز شده

و اولویتبندی مسائل اجتمداعی بدرای برنامدهریزان و مددیران

اسدت كده محیطزیسدت ،بهداشدت و سدالمتی انسدانها و

شهری بهمنظور ارتقای كیفیت زنددگی شدهروندان را تسدهیل

خطرات گوناگون قرار داده است .این

سددازد .ایددن موضددوع ،بیشازپ دیش بددر لددزوم پددرداختن بدده

موضوع بهویژه در كالنشدهر اهدواز بده دالیدل عمددهای نظیدر

آسیبشناسی زیستمحیطی را برای شهر اهواز مطرح میكند.

موقعیت جغرافیایی ،تراكم جمعیت و وجود صنایع مختلف ابعاد

پيشينه تحقيق

پیچیده و گستردهای پیدا كرده است .مسدلله مدذكور ندهتنها

سابقه توجه به موضوع توسعه پایدار و مباحد زیسدتمحیطی

چالشی جدی پیش روی مدیریت شهری قرار مدیدهدد ،بلکده

عمدتاً به سالهای پس از جنگ جهانی دوم و بهخصوص دهده

روند توسعه پایدار شهری را نیز به خطر انداخته است .بدر ایدن

 1361میالدی مربوط میشود؛ یعنی زمانی كه راشل كارسون با

اساس ،تمركز عملکردی همسو با فرآیند شتابان شدهرگرایی در

انتشار كتاب »بهار خاموش« به خسارات ناشی از مواد شیمیایی

وسیعی را بدر زیسدتبوم ایدن شدهر بدر

در كشاورزی اشاره كرده و توجه دوستداران محیطزیست را به

جایی گذاشته تدا جدایی كده ناپایدداری زیسدتمحیطی امدروزه

این موضوع جلب میكند .پس از او كتاب «كوچک زیبا اسدت»

بدهعنوان تهدیددی جددی بدرای حیدات شدهر اهدواز محسدوب

تألیف شوماخر و نیز كتاب «تراژدی مشدتركات» اثدر هداردین

مدیشدود( .)12در ایدن راسدتا ،مددیریت اصدولی و بهداشدتی

است كه به استفاده بیش از حد از منابع طبیعی این كره خاكی

محیطزیست شهری و كنترل انواع آالیندهها ،به دالیل فدراوان

اشاره دارند (13و .)14در واقع اشاره آنها به این موضوع است

زیسدتمحیطی ،اجتمداعی ،اقتصدادی ،برنامدههای توسدعهای و

كه انسانها با مصرف سرمایههای طبیعدی خدود بده فروپاشدی

بهداشت محیطی از اهمیت ویدژهای برخدوردار اسدت .بدهعبارت

سیستمهای طبیعی و در نهایت نابودی خویش كمک میكنند.

دیگر ،این موضوع از این زاویه اهمیدت مییابدد كده بتدوان بدا

در دهه  ،1361با بروز توجه تدریجی به مسایل زیسدتمحیطی

اعمال مدیریت صحیح و اصولی زیستمحیطی و تعادل بخشدی

افزایش آگاهیهای عمومی و مدلهای توسعه و مصدرف مندابع

به رابطه انسان و محیطزیست شهری و با شدناخت علدل اندواع

طبیعدددی در برخدددی از كشدددورها ،اسدددتانداردها و مقدددررات

آلودگیها در این محدوده ،برنامهریزیهای الزم را جهت تعدیل

زیستمحیطی توسعه یافت .این دوره به دوره استراتژی تصدفیه

و كاهش آلودگیهای زیستمحیطی شهری ،انجام داد ،بهطوری

آالیندهها شهرت پیدا كرد( 15و  .)16در جددول( ،)1برخدی از

كه زیانهای ناشی از انواع آلدودگیهدای زیسدتمحیطی مانندد

اجالسهای بینالمللی درباره محیطزیست آورده شده است.

شهرنشینان را در معر

كالنشهر اهواز عوار

آلودگی هوا ،آلودگی خاک ،آلودگی پسماند ،آلودگی آب و غیره
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جدول  -1اجالسها و بيانيههای بينالمللی درباره محيطزیست
Table 1- Conferences and statements of International About environmental

اجالسها و بيانيهها

سال

« 1372گزارش مرزهای برای رشد »
 1372كنفرانس استکهلم درباره محیطزیست بشری (سازمان ملل)
 1373كنوانسیون برن درباره حمایت از زیستگاه (شورای اروپا)
 1373كنوانسیون ژنو درباره آلودگی هوا (سازمان ملل)
 1341سیاست حفاظت جهانی (اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت )IUCN
 1341پروتکل گزارش جهانی سال ( 2111ایاالتمتحده)
 1343پروتکل هلسینکی درباره كیفیت هوا (سازمان ملل)
 1343كمیسیون جهانی درباره توسعه و محیطزیست (سازمان ملل)
 1347پروتکل مونترال درباره مواد كاهنده الیه اوزن (سازمان ملل)
 1347آینده مشترک ما «كمیسیون برانتلند» برای سازمان ملل
 1331بیانیه سفید درباره محیطزیست شهری (اتحادیه اروپا)
 1332میراث مشترک ما (انگلستان)
 2112زمین (آفریقای جنوبی)
منبع17( :و)16

در ایران نیز همچون سایر كشورهای جهان ،به توسعهی پایددار

و غیدددره دارای كددداربرد اسدددت( .)13پددداتولوژی بددده معندددی

و عرصههای با تأكید بر حف محیطزیست توجه شده است و

آسیبشناسی ،بیماری شناسی و تشخیص علل آسیبهای وارده

بهتددریج در عرصدهی سیاسدتگذاری ،برنامدهریزی و اجدرای

بر سیستمی مشخص(مورد مطالعه) است .این علدم كده بدهطور

فعالیتهای مختلف و سایر مؤلفههای توسعهی پایدار بدهعنوان

گسترده در علوم زیستی كاربرد دارد در علوم انسانی نیدز دارای

مفهومی فراگیر و چند بعدی مورد عنایت بوده است .عالوه بدر

مقام است .البته تمام مطالعاتی كه برای آشکارسدازی عیدوب و

تأكیدهایی كه در تهیهی طرحهای جدامع شدهری بده رعایدت

عوامل آسیبزای سیستم خاصی قدم برمیدارند ،در حیطه علم

اصول توسدعهی پایددار(در بعدد زیسدتمحیطی و اكولدوژیکی)

آسیبشناسی قرار دارندد .آسیبشناسدی بدا مشداهده عدوار

مدیشدود ،طرحهدای شدهر سدالم ،شدهرهای سدبز ،تهیدهی

آسیب آغاز میشود(21و .)21آسیبشناسی شداخهای از داندش

شاخصهای شهری منطبق بر نظر دبیرخانه اسکان بشر و نیدز

است كه هدف آن شناخت بیماریهای روانی – تنی و اجتماعی

فعالیتهایی كه پیش از این در خصوص توسعهی پایدار شهری

و نحوه تکوین ،رشد و دگرگونی آن است( .)22در واقع هدف از

مطابق معاهدات و مصوبههای كنفرانس ریو انجام مدیشدود ،از

مطالعات آسیب شناسانه در حوزههای علوم مختلف :تکمیل و یا

اقدامات قابلذكر در ادبیات تحقیق هستند(.)14

تأمین فرآیندهای سهگانه شناسایی ،تشخیص ،پیشدگیری و یدا

مبانی نظری

درمان میباشد كده برآیندد ایدن فرآیندد پیشدنهاد راهحلهدای

 -مفهوم آسيبشناسی

مناسب برای دفع یا رفع آفات و آسیبها است(.)13

اصطالح آسیبشناسی معادل واژه التین  pathologyمیباشد

 -آسيبشناسی شهری

كه در رشتههای مختلف علوم طبیعی ،علوم انسانی و علوم پایده

آسیبشناسی پایداری زیستمحیطی درکالنشهر...
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آسیبشناسی شهری علمی است كه به مطالعه كژ كاركردهدای

توسط مشاركت انجمنها در یدک مددیریت كارآمدد مندابع بده

اجتماعی شهر ،بینظمیهای شهری ،بیماریها و مسایل شهری

همراه نگاهی بهتساوی حقوق كه از پایدههای سدطوح پایدداری

میپردازد .بهعبارت دیگر ،مفهوم آسیبشناسی شهری بدا تمدام

است ،انجام گیرد (.)24

كژ كاركردهای اجتماعی و آسیبشناسی با مسایل سدالمتی در

محیطزیست شهری هم فضای پیرامون ساكنین شهرهاست كه

محیط شهری از لحا آلدودگی صدوتی و فشدار رواندی ارتبداط

در آن حیات و زندگی جریان دارد .محیطزیست شهری از سه

دارد( 23و  .)24آسیبشناسددی شددهری 1از پیدددایش ،كیفیددت

بخش عمده شکل گرفته است و شامل -1:محیط طبیعی شهر

و ناآرامیهای شدهری بحد و گفتگدو

(فضاهای سبز)  -2محیط اجتماعی و اقتصادی شهر  -3محیط

پراكندگی جرایم ،امرا

دارد .عنوان آسیبشناسی شدهری هندوز ناشدناخته اسدت و در

مصنوع شهر.

گذشته كمتر به آن پرداخته شده است .تنها در سالهای اخیدر

از دیدگاه كلنگر ،میتوان مجموع سه محیط فوق را در ارتباط

است كه عنوان پاتولوژی شهری بهسرعت مدورد توجده جامعده

متقابل با یکدیگر ،محیط اكولوژیک شهری نامید كه از آن بنام

شهری دنیا قرار گرفته است .در این بخش از مطالعات شدهری،

زیستبوم شهری نیز یاد میشود .واژه پایداری كه برای اولدین

شهری ،انواع آلودگیهدا در رابطده بدا

بار بهطور رسمی در قالب الگو واره توسعه پایدار توسط برانت

امرا  ،رابطۀ فقدر شدهری بدا میدزان مرگومیدر ،بزهکاریهدا،

لند در سال  1431در گزارش آینده مشترک ما مطرح شد بده

از اضافه جمعیت ،امرا

امرا

روانی و ناآرامیهای شهری سخن به میان میآید(.)25

اداره و بهرهبرداری صحیح و كارآ از منابع پایه ،طبیعی ،مالی و

 -پایداری محيطزیست شهری

نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب كه بدا

پایداری ،مفهومی پویا است و اساساً به معنی «ثبدات تعدادل در

بهكارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیالت مناسب برای رفع

طول زمان» است.تعادل تنها در صورتی میتواند حاصل شود كه

نیداز نسدل امدروز و آیندده بدهطور مسدتمر و رضدایتبخش،

تمام نیروهای بر هم زنندده تعدادل حدذف شدوند ،یدا نیروهدای

امکانپذیر میشود ،اشاره دارد( .)23در نهایت منظور از پایداری

مخالف بر خنثی كردن آن بپردازند.بهعالوه در پایداری ،نیاز بده

زیسدتمحیطی ،حفاظدت محیطزیسدت بدرای بقدای تمدامی

رهیافت كلنگرانه است .همانطور كه جزئیدات را مدورد توجده

اجتماعات در نظامی عادالنه میباشدد و نده نگاهداشدت وضدع

قرار میدهد به كل نیز توجه مینماید .از طرف دیگدر پایدداری

موجود در مزیتهای محیطی برای لدذتجوییهای اقلیتدی از

داللت بر «نگهداری منابع و ثروتها توسط هر نسل یا هر سطح

جهانیان .پایداری زیستمحیطی ،بهعنوان زیربنای توسعه پایدار

از توسعه انسانی» دارد( .)26مفهوم پایداری ریشه در یک اصل

شناخته میشود(.)31

اكولوژیک دارد .بر اساس این اصل ،اگر در هر محیطی بهاندازه

آسيبها و عوامل ناپایداری زیستمحيطی شهری

توان طبیعی تولید محیطزیست ،بهرهبرداری یا بهرهوری انجام

مشکالت زیستمحیطی ،در ناپایداری زیستبوم شهری یکی از

شود ،اصل سرمایه منابع اكولوژیک بهطور پایدار باقی میماند و

اساسیترین مسائل شهر امروزی و حاصل تعار

و تقابل آنها

استفاده انسانها از محیط بهاندازه آن تدوان تولیددی ،همیشده

با محیط طبیعی است؛ چرا كه توسعهی شهری ناگزیر با تسلط

پایدار است .بنابراین ،میزان استفاده انسان در آن محیطزیست

ساختمانها ،صنایع و حملونقدل و فعالیتهدای اقتصدادی بدر

معین كه در خور توانها و ظرفیتهای محیط اسدت ،بده ایدن

فضاهای طبیعی همراه است و این تسلط بهمرور زمان به شکل

خاطر كه بهاندازه تمام تولید است ،بازده حداكثر و یا بیشینه را

چیرگدی شدهر بدر طبیعدت تغییدر یافتده اسدت و زمینهسداز

نیز دارد ( .)27پایداری امدری نیسدت كده مدردم بهسدادگی بدا

آلودگیهای گسترده شدهری میشدود( .)31در جددول ( )2بده

مقررات و آییننامههای آن موافقت كنند ،در نتیجده میبایسدت

معضالت زیستمحیطی كه در ناپایدداری شدهرها نقدش دارندد
اشاره میشود.

1- Urban pathology

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،بهار 96

35

سجادیان وهمكار

جدول  -2عوامل ناپایداری زیستمحيطی شهری
Table 2- Instability factors of Urban environmental

ویژگیها

عوامل ناپایداری

به وجود هر مادهای در هوا كه میتواند برای انسان یا محیط او مضر باشد ،آلودگی هوا اطالق میشود .آلودگی هوا
به دو صورت پدید میآید :الف) آلودگی طبیعی هدوا كده حاصدل ورود آالینددههای طبیعدی چدون گدرد و غبدار
آلودگی هوا

آتشفشان ،گرده گیاهان و غیره است .ب) آلودگی هوا در نتیجه فعالیتهای انسانی؛ منابع آلود ه كننده هوا به سه
گروه اصلی تقسیم شود  -1سکونت و مناطق مسکونی؛  -2صنایع و واحدهای تولید؛  -3منابع ترافیکی و وسدایل
نقلیه موتوری.
آلودگی ناشی از صنایع منبع اصلی آلودگی هوا ،است كه در اثدر فعالیتهدای مصدنوعی ایجداد میشدود .در میدان

آلودگی صنعتی

صنایع ،نیروگاههای حرارتی ،كارخانههای تولید مواد شیمیایی ،سیمانسازی ،كاغذسازی ،نسداجی و غیدره ،مندابع
اصلی آلودگی هوا هستند.

آلودگی پسماند
(زبالههای شهری)

به مواد جامد ،مایع و گاز(غیر از فاضالب) ،پسماند گفته میشود كه بهطور مسدتقیم و یدا غیرمسدتقیم حاصدل از
فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدكننده زائدد تلقدی میشدود كده شدامل اندواع ذیدل اسدت :پسدماندهای عدادی،
پسماندهای پزشکی و بیمارستانی ،پسماندهای ویژه ،پسماندهای كشاورزی ،پسماندهای صنعتی.
بهطور كلی آلودگی آب ،عبارت است :از افزایش مقدار هر معرف اعم از شیمیایی ،فیزیکی یا بیولوژیکی كه موجب

آلودگی آب

تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژهاش شود .محل تجمع فاضالبهای ،كانیهای موجود در معدادن
سطحی ،ضایعات رادیواكتیویته ،فاضالبهای خانگی ،سموم دفع آفات نبداتی و كودهدای شدیمیایی ،آالینددههای
صنعتی.
منبع)11( :

یافته ها
بررسی روند تكامل و ساختار زیستمحيطی و متابوليک

گلخانهای ،ترافیک شهری و تراكم زمین ،آلودگی هوای شهری،

کالنشهر اهواز

افزایش جمعیت شهری و غیره ،اثرات ناخوشایندی را بر كیفیت

تحلیل متابولیک از شهرها بر نیازهای ارگانیسمی شهر جهت بقا

زندگی انسان در شهرها ایجاد كردهاند كه شهر اهواز هم از ایدن

تأكید دارد ( )32و بدهعنوان شاخصدی بدرای ارزیدابی پایدداری

قاعده مستثنی نیست .بهطوری كه بدر اسداس تحلیدل مؤسسده

شهری محسوب میشود چرا كه در معنای كلی و عام ،پایدداری

كوارتز از دادههای سازمان بهداشدت جهدانی ،آلدودهترین شدهر

را میتوان استفاده از مواد و انرژی با توجه بده ظرفیدت تحمدل

جهان در حال حاضر ،شهر اهواز است .در این راستا ،در بررسی

زیسددتبوم دانسددت( .)33محیطزیسددت شهری و كیفیت زندگی

و تحلیل متابولیکی از شهر اهواز ،بدر روی سده موضدوعِ تأثیرات

انسان از مهمتدددددرین موضوعاتی هستند كه در قرن  21مطرح

رشد جمعیت ،گسترش كالبدی و عملکردهدای شدهری تأكیدد

شددددددددهاند .در سطح محلی و جهانی موضوعات افزایش اثرات

میگردد(شکل .)2
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شكل  -2ساختار زیستمحيطی و متابوليک کالنشهر

اهواز ،بیانگر رشد شتابزده جمعیت شهری و گسترش فیزیکی

اهواز

بیرویه این شهر است .بهطوری كه مهاجرت بسدیار زیداد ،ایدن

Figure 2- Environmental structure and
metabolic of Ahvaz metropolis

شهر را به یک منطقه شهری پرازدحام با محیطی آلوده تبددیل
كرده است و پدیده حاشیهنشینی و آلونکنشینی در ایدن شدهر
در بدترین شدکل خدود ،چهدره مینمایدد .از طرفی مهاجرت از
مهمترین عوامل شدکلدهنده به الگوی توسعۀ فیزیکی ناموزون،
ناامنی ،ازدحام تراكم و مسائل زیسددددددتمحیطی در این شهر
گشته است( .)11بهطوری كه شهرنشینی مهارنشده امروزه یکی
از مهمتددرین عوامددل تشدددیدكنندۀ مخدداطرات و تهدیدددهای
زیستمحیطی در كالنشهر اهدواز میباشدد و رشدد جمعیدت و

منبع( :نگارندگان)

 تأﺛيرات رشد جمعيت و اﺛرررات زیسررتمحيطی آن درشهر اهواز
بررسی و مطالعه پدیدده شهرنشدینی ،زمدانی بده اعتبدار نهدایی
میرسد كه كیفیت محیط زندگی شهرنشینان مطرح باشد ()34
و رابطه متقابل زیسدتمحیطی و جمعیدت مدورد ارزیدابی قدرار
بگیددرد .در بین عوامل انسانی ،جمعیت مهمتددرین عامل آالینده
محسوب میشددود .قبد دل از اسد دتقرار جمعید دت هد دیﭻ ند دوع
آلدودگی در محیط وجود ندارد.
در ایدن راسددتا ،تولید انرژی زیاد از فعالیتهدای صددنعتی ،سبب
تشدید جزیدره حرارتی شهر اهواز میشود .زبالههای تولیدشده
توسط جمعیت شهر ،یکی از بزرگترین منابع آالینده این شدهر
میباشد .جمعآوری زبالده از واحدد مسکونی در مقیداس وسدیع
در سطح شهر و یا تخمیر آنهدددا ،مشکالت عدیددددهای را ایجاد
میكنددد .جمعیت فزاینده در شددهر اهددواز و فعالیددت صددنایع و
آلودگی هوا ،در واقع عوامل اصلی آلودگی این شهر میباشند .از
طدرف دیگددر نرخ افزایش جمعیت با رشد فضای سبز هماهنگ
نیست و سرانه فضای سبز ساكنان اهددددواز بسیار كددددمتددددر از
اسدتاندارد موجود است كه خود عامل ایجادكننده آلودگی هدوا
اسدت .رشد جمعیت و رشد سریع فعالیت اقتصادی سبب فشدار
زیستمحیطی بر تمام نظامهای اقتصادی -اجتماعی و همچنین
باع

شده كه این شهر از توسدعه پایددار فاصدله بگیدرد .ارقدام

مربوط به جمعیت شهری ،در سرشماری های گذشدته در شدهر

بهتبع آن تمركز ،ترافیک ،رشد كالبدی و دستاندازی شدهر بدر
اراضی پیرامونی خود بستر تحریک و تشدید مخاطرات محیطی
چون شکلگیری جزایر گرمایی ،گازهدای گلخاندهای و غیدره را
فددراهم آورده اسددت .ش دهر اهددواز بدده دلیددل مركزیددت اسددتان
خوزستان ،تمركز باالی جمعیدت ،دسترسدی مناسدب بده سدایر
مراكز جمعیتی در منطقده جلگدهای و كوهسدتانی خوزسدتان و
تمركز سفرههای نفت در محدوده این شهر دارای اهمیت زیادی
از لحا فعالیتهای اقتصادی اسدت.كه ایدن اهمیدت ،بهنوبدهی
خود ،زمینهساز چالشهای گوناگون زیستمحیطی در این شهر
شده است.
 تأﺛير گسترش کالبدی و اﺛررات زیسرتمحيطی آن درشهر اهواز
شهر اهواز ،بهعنوان یکی از كالنشهرهای كشور در سالهای
اخیر ،براثر روند سریع گسترش كالبدی و توسعه صنایع و
افزایش جمعیت شاهد رشد فزایندهای بوده است كه این نوع
رشد و توسعه نتوانسته است با شاخصهای زیستمحیطی و
پایداری شهری هماهنگ باشد؛ بهطوری كه در سالهای اخیر
ناپایداریها و آلودگیهای زیستمحیطی این شهر چند برابر
شده است ،همچنین شهر اهواز بهعنوان یکی از بزرگترین
شهرهای صنعتی كشور ،به دلیل استقرار صنایع كوچک و
بزرگی كه فقط با تأكید بر افزایش تولید و بدون به كار گرفتن
تجهیزات كنترلكننده آالیندههای فعال ،عمل میكنند و
وضعیت ترافیکی خاص ،در معر

آلودگی هوا و جزایر حرارتی
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كه بر فراز شهر فعال میشوند ،قرار گرفته است( .)11این شهر

ناشی از همجواری با بیابانهای خشک در غرب این منطقه و

به دلیل وجود منابع غنی نفت و گاز و نیز صنایع پتروشیمی،

تولید فاضالب خانگی و صنعتی زیاد در بسیاری از مواقع میزان

صنایع بزرگ فلزی و غیرفلزی ،برق و نیز شرایط آب و هوایی

آالیندههای زیستمحیطی را تا حد خطرناک باال میبرند؛ كه

گرم و مرطوب در اكثر فصول سال دارای آلودگی هوا است؛ به

این وضعیت زیستمحیطی ،سبب شکنندگی و آسیبپذیری به

عبارت دیگر ،باال بودن میزان مصرف سوخت فسیلی در بخش

محیطزیست شهر اهواز ،شده است( .شکل ،)3به وضعیت عوامل

صنایع و خودروها و نیز منابع متفرقه نظیر گرد و غبار فصلی

زیستمحیطی در شهر اهواز اشاره دارد.

شكل -5شماتيک وضعيت عوامل محيطی در شهر اهواز منبع)12( :
)Figure 3- schematic of environmental factors status in Ahvaz city (12

همچنددین نظام كنونی ایددن شهر ،بافت مركزی شددهر را تحد دت

زیستمحیطی را به شدهر تحمیدل كندد .بدهطور كلی سه عامل

فشدددار شددددید قدددرار داده و تمركز ،تدددراكم و آلودگیهددای

رودخانددهی كارون ،اكتشاف نفت و سددرمایهگذاریهای ناشی از

زیستمحیطی را در ایدن محدوده تشدید مینماید؛ كده به علت

آن و انتخاب شهر بدهعنوان مركددز سیاسی در روند مهاجرت و

عدم شکلگیری مراكددز ثانویده شددهری و خدمات ناحیدهای و

توسعهی فیزیکدی شدهر نقددش بده سدزایی داشته است و بدده

محلی ،حركات وقتگیر رفتوآمد روزاندده بدده مركز شهر ،ختم

دلیدل توسعهی سدریع فیزیکددی و جمعیتدی ،هویددت فضاهای

میشددود( .)11بددهاین ترتیددب ،عدددم برنامددهریزی در توسددعهی

كالبدی و انسجام بافت شهر تضعیف شده است .هدمچندین به

هماهنددددگ فیزیکی و اجتماعی و توزیع متعادل جمعیددددت و

علت عدم امکدددددان توسددددعهی موازی ساختارهای زیربنایی با

امکاندات محیطی طدی چندد دههی قبل ،بیتدوجهی در تثبیت

افزایش جمعیت و توسعهی فیزیکی در كلیده زمیندهها ،بدهویژه

كاربریها ،عدم اجددرای طرحهدای شهری در سدالهای قبل از

نیازمنددددیهای فضایی ،تنگناهددددا و كمبودها و فشدددار بدددر

انقدالب و حددوث عدواملی چدون جنددگ تحمیلی كه تحوالت

محیطزیست شهری گسترش یافت .در (جددول  ،)3بده اثدرات

جمعیتی را بهطور جدی تحت تدأثیدر قددرار داد ،موجب شد كه

زیستمحیطی كه گسترش كالبدی در شهر اهدواز دارد ،اشداره

این فشدارهای جمعیتدی ،رشددد ندداموزن شددهری را در همده

شده است.

محددددددودهی توسدددددعهی شهری ایجاد كنند و زیانهدددددای
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جدول  -5بررسی تأﺛير گسترش کالبدی و اﺛرات زیستمحيطی آن در شهر اهواز
Table3- Study the effect of physical expansion and its environmental effects in Ahvaz city

تأﺛير گسترش کالبدی و اﺛرات زیستمحيطی آن در شهر اهواز

این رودخانه به دلیل انباشت و ریختن زباله و فاضالبهای صنعتی و مسدکونی حاصدل از ساختوسدازهای
رودخانه كارون

حاشیهای آن از لحا سیمای بصری دارای ضعف جدی است .ایجاد شبکههای ارتبداطی در دو سدوی ایدن
رودخانه و گذراندن ترافیک عبوری از این نواحی از دیگر از دیگر چالشهای جدی گسترش كالبددی شدهر
است.

حوزه نفتخیز

جبهه شمالی شهر اهواز بر روی میدانها و حوزه وسیع نفتخیز قرارگرفته است ،از طرفدی عمدده آلدودگی

شمال اهواز

نفتی و گازی كه در اطراف شهر هستند از دیگر چالشهای زیستمحیطی هستند.

جهت وزش

بادهای غالب و اصلی اهواز در جبهه غربی شهر در فصول گرم توأم با گرد و غبار و طوفان خاک و شن بوده

بادهای غالب

و از اینرو از عوامل محدودكننده توسعه در جبهههای غربی به شمار آمده است.
در شهر اهواز به علت تداخل صنایع سنگین و كارگاههای صنعتی بدا بافدت شدهری ،خصوصداً عددم رعایدت

آلودگی هوا

جهات اصلی وزش باد در استقرار برخی فعالیتها در جبهه غربی شهر ،تداخل برخی از فعالیتها صنعتی با
بافت مسکونی ،همچنین سوزاندن گازهای حاصله از چاههای نفت در جبهههای شمالی و شرقی شهر ،عالوه
بر تأثیر در افزایش حرارت محیط در فصول گرم ،مسائلی از نظر آلودگی هوا ایجاد نموده است.

سایر عوامل

سایر عوامل طبیعی مؤثر بر كالبد شهر عبارتاند از :باال بودن نسدبی سدطح آبهدای زیرزمیندی ،ارتفاعدات
كارون ،شیب كم اراضی شهری ،كیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک و شرایط جوی و آب و هوایی.

 -تأﺛير عملكردهای شهری و اﺛرات زیستمحيطی آن در

كارون در تأمین آب آشامیدنی ،با این حال رودخانده كدارون بدا

شهر اهواز

عبور از مركز شهر اهواز در امتداد شمال شدرقی ،جندوب غربدی

با توجه به بحرانها و چالشهای زیستمحیطی كده روزبدهروز

بهعنوان یکی از مهمتدرین عناصدر طبیعدی مسدلط بدر سدیمای

شهرها را تهدید میكند؛ مانند آلودگیهای صوتی ،آلودگی هوا،

عمومی شهر تلقی شده و از نظر بصری ،روانی و محیطزیست از

آلودگیهای ناشی از صنایع و تکنولوژی و فشارهای روانی كه در

عوامل تعیینكننده و باارزش در شکلیابی و طراحی شهری بده

نتیجدده زندددگی در میددان ازدحددام سدداختمانهای سددنگی و

شمار رفته است(.)11

ترافیکهای شدید و تردد انواع وسایل حملونقل ،لزوم توجه به

عالوه بدر ایدن ،شدهر اهدواز ،از لحدا عملکدردی ،بدا مجموعده

نیازهددای ایددن جمعیددت عظددیم شددهری احسدداس میگددردد .در

آلودگیهای دیگری مانند آلودگی خاک ،پسماند ،صددا و غیدره

راستای عملکرد و نقش شهری ،بعد از جنگ تحمیلی ،به دلیدل

نیز روبرو است كه چهدرهای ندامطلوب از فضدای شدهری را بده

رشد سریع جمعیت ،فشارهای جمعیتدی و بازگشت آوارگان بده

نمایش گذاشته است ،بهطوری كه میتوان منشدأ آلدودگی ایدن

شهر اهواز ،باع شد كه این كالنشهر با مجموعهای از تحوالت

منطقه را در دو مقیاس كالن(سطح پیرامون و بیروندی شدهر) و

متابولیکی و چالشهای زیستمحیطی روبرو شدود كده تدا بده

مقیاس خردتر در سطح شدهر در نظدر گرفدت ،بدهعنوان مثدال

امروز ادامه دارد ،ازجمله ،رشد روزافزون فعالیتهای صنعتی كه

انتقال آلودگیها از محیط بیرونی (پیرامون شهر) از طریق وزش

از دو جهت سبب آلودگی هوا در شهر اهدواز شددده اسدت ،اول،

باد منجر به آلودگی هوا و از طریدق آبهدای جداری (رودخانده

محددل اسددتقرار ندامطلوب صدنایع و عدددم رعایددت اصددول

كددارون) منجددر بدده آلددودگی آبهددا در ایددن محدددوده میشددود.

بهداشتی-زیستمحیطی و دوم ،آلودگیهای ناشی از رودخانده

همچنین از منابع عمده آلودگیها در شدهر اهدواز میتدوان بده

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،بهار 96
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پراكنش كاربریهای ناسازگار در شدهر و آلودگیهدای ناشدی از

صنعتی و خانگی و انباشت زباله در لبههای رودخانه ،از مسائلی

كمبود خدمات و نارساییهای مدیریت شهری و فقدان مشاركت

است كه در رابطه با منابع آب شهر وجود دارد.

در پاالیش محیطزیست اشاره كرد.

 -بررسی آلودگی آب رودخانه کارون

آسيبهای پایداری زیستمحيطی کالنشهر اهواز

شهر اهواز دارای شبکه جمدعآوری و دفدن زبالده میباشدد امدا

 -منابع آالینده آب رودخانه کارون

تمامی محدودههای فعلی این شهر تحدت پوشدش شدبکه قدرار

عمدهترین منابع آالینده آب در حوضه آبریز رودخانهی كدارون،

ندارد و در بخشهایی از شهر كه فاقد شبکه توزیع آب میباشد

عبددارت از انددواع فاضددالبها( شددهری ،صددنعتی و كشدداورزی)

به علت باال بودن سطح آب زیرزمینی ،استفاده از چاههای كاذب

میباشند .آلدودگی آب و خداک در بخدشهدای مختلدف شدهر،

نیددز امکانپددذیر نیسددت و دفددع فاضددالب در ایددن قسددمتها بددا

خصوصاً در ندواحی سداحلی كدارون تحدت تدأثیر فاضدالبهای

مشکالت زیاد و آلودگی محیطزیست و تخلیه فاضالبهای خام

صنعتی و خانگی به رود كارون و نیز انباشدت زبالده در لبدههای

و تصفیه نشده به رودخانه كارون همراه میباشد .بررسی نتدایج

رود و نیز بسدیاری از قسدمتهای شدهر قابدل مشداهده اسدت.

آلودگی فاضالبهای شدهری ورودی بده رودخانده از طریدق دو

نارسایی در دفع آبهای سطحی و سیستم فاضالب شدهری بده

كانال در شهر اهواز بدا توجده بده حجدم پسداب شدهری نشدان

دلیل نبود الگوی شهری و شیب بسیار كم اراضدی شدهری نیدز

میدهددد كدده سددالیانه( 45164تددن 75241( ،)BOD5 ،تددن

مسائلی را در رابطه با آب و خاک شهر ایجاد كرده اسدت (.)12

 361344( ،) CODتن  2111( ،)TDSتن سولفات)1412( ،

نبود آب سالم و باكیفیدت مطلدوب بدرای آشدامیدن ،شدوری و

تن كلرور) 1/33( ،تن نیترات) و ( 2111تدن سدختی كدل) بده

قلیایی بدودن مندابع آب زیرزمیندی ،حجدم بداالی آلدودگی رود

رودخانددده كدددارون تخلیددده میشود(.شدددکل  ،)4محدددل ورود

كارون بهعنوان یکی از ساختارهای طبیعی تأثیرگذار بر شدهر و

فاضددالبهای مهددم بدده رودخاندده كددارون را نشددان میدهددد.

كیفیت محیطزیست شهری ناشی از ورود فاضالب و پسابهای

شكل -5محل ورود فاضالبهای مهم به رودخانه کارون منبع)12( :
)Figure 4- Place of the main Wastewaters entering to river Karun (12
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پسماندهای شهری
توسعه سریع جمعیتی -كالبدی شهرها ،رشد صنایع و تغییر

شهر اهواز 64 ،درصد آلودگیها به صنایع مستقر در این

به وجود آمدن مقادیر زیادی زباله

شهر 33،درصد به خودروها و مابقی به منابع متفرقه اختصاص

گردیده است كه محیطزیست ،بهداشت و سالمتی انسانها

دارد؛ كه از میان صنایع ،صنایع نفتی بیشترین سهم آلودگی هوا

خطرات گوناگون قرار داده

را دارند .صنایع نفتی به دلیل سوزاندن مقادیر عظیمی از

الگوهای مصرف ،باع

بهویژه شهرنشینان را در معر

است .این موضوع بهویژه در شهرهای جنوبی كشور ازجمله

گازهای حاوی سولفور و نیز مایعات زائد در گودالهای آتش،

كالنشهر اهواز ،به دالیل عمدهای نظیر باال بودن سطح آبهای

انتشار آالینده مونوكسید كربن ،بیشترین سهم آالیندههای

زیرزمینی و تراكم جمعیت و وجود صنایع مختلف ،ابعاد پیچیده

زیستمحیطی و انتشار آنها در فضای اطراف شهر اهواز را بر

و گستردهای پیدا كرده است ( .)35مشکل مذكور نهتنها

عهده دارند .در رتبه بعدی بیشترین بار آلودگی ناشی از

چالشی جدی پیش روی مدیریت و اقتصاد شهری قرار میدهد،

آالیندهی دیاكسید كربن ،به صنایع برق ،بهویژه نیروگاه رامین

بلکه روند توسعه پایدار شهری را نیز به خطر انداخته است.در

اختصاص مییابد .در مورد انتشار آالینده ذرات معلق ،بیشترین

این راستا ،با توجه به رشد جمعیت شهر اهواز و تولید پسماند

سهم انتشار ذرات معلق به كارخانجات فوالد و بیشترین درصد

كه بهتناسب این افزایش جمعیت انجام میشود ،نیاز به یک

انتشار هیدروكربنها نیز متعلق به فعالیتهای تولیدی صنایع

مدیریت صحیح و اصولی برای پسماند و مواد زائد جامد شهر

كانی غیر فلزی است .همچنین الزم به ذكر است در نقاط

اهواز وجود دارد .در این راستا ،با توجه به فواید بسیار زیاد

مختلف شهر اهواز عوامل آلودگی متفاوت است ،بهطوری كه در

بازیافت از طریق كاهش مقدار زباله دفن شده ،كاهش هزینه

مركز شهر مهمترین عامل آلودگی خودروها هستند ،اما در

دفع زباله و ذخیره انرژى و منابع طبیعى و اطالعات اولیه مردم

اطراف شهر صنایع بهویژه صنایع نفتی تأثیر بیشتری دارند.

از بازیافت مواد زائد جامد ،اولین قدم ،بهرهوری صحیح از منابع

 -گرد و غبار

است كه این نظر منجر به همکارى مردم شده و اولین قدم در

وقوع ریزگردها و طوفانهای گرد و غبار از مهمترین چالشهای

جهت پیشرفت برنامههای بازیافت میباشد .لذا با بررسى نظرات

زیستمحیطی شهر اهواز است؛ تا جایی كه امروزه گهگاه از این

عموم به نحو بهتری میتوان در جهت آموزش آنها و پیشرفت

شهر بهعنوان آلدودهترین شدهر دنیدا ندام میبرندد( .)36تحلیدل

برنامه بازیافت مواد زائد تصمیمگیری كرد.

صورت گرفته از طوفانهای گرد و غبار كه بهطور كلدی شدهر را

آلودگی هوا

تحت تدأثیر قدرار میدهدد نشدان میدهدد كده تعدداد روزهدای

آلودگی هوای شهر اهواز به عواملی از قبیل پراكندگی مناطق

غبارآلود در این شهر قابل توجه است كه به دلیدل مجداورت بدا

صنعتی و نیز قرارگیری و توسعه فضاهای سبز در جهت خالف

بیابانهای بدزرگ كشدورهای همجدوارو عوامدل داخلدی اسدت.

بادهای اصلی منطقه ،نیز نسبت داده شده است .با این حال

همچنددین ایددن پدیددده در سددالهای اخیددر افددزایش یافتدده

مهمترین عوامل داخلی مؤثر بر آلودگی هوای شهر اهواز ،وجود

است.آمارهای سدازمان هواشناسدی كشدور نشدان میدهدد كده

خودروهای فرسوده و صنایع سنگین مستقر در اطراف شهر

میانگین روزهای غبدارآلود در طدی  51سداله گذشدته در شدهر

میباشد .براساس اطالعات آخرین طرح جامع آلودگی هوای

اهواز ،بهطور میانگین  64روز در طول سال بوده است.

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،بهار 96

55

سجادیان وهمكار

جدول  -5ميزان گرد و غبار و تعداد روزهای توأم با گرد و غبار در شهر اهواز
Table 4- The amount and number of days along with dust in Ahvaz city

سال

روزهای توأم با گرد و غبار

ميزان غلظت گرد و غبار
(ميكروگرم بر متر مكعب)

1341

47

211

1341

55

1111

1342

114

3111

1343

64

6111

1344

52

4111

1345

51

7111

1346

75

4111

1347

41

4511

1344

73

11111
منبع)37( :

(جدول  ،)4تعداد روزهایی كه شهر اهواز دارای گرد و غبار بوده

نزدیکی مناطق حساس به آلودگی هدوا اسدتقرار یافتده باشدند

است را نشان میدهد ،بدهطوری كده در طدول سدالهای اخیدر

مانند مناطق مسکونی ،كشاورزی ،مراكز آموزشدی و پرورشدی،

میزان گرد و غبار بیش از حد استاندارد بوده است .بدین ترتیب

مشدکالت زیسدتمحیطی ناشدی از فعالیدت آنهدا دوچنددان

میتوان بدتر شدن سالبهسال شرایط آب و هوایی در سدالهای

میشود .زیرا در این حالت انسان و محدیط او بدهطور مسدتقیم

اخیر را نتیجدهگیری كدرد .سدازمان بهداشدت جهدانی در سدال

تحت تأثیر آلودگی هوا قدرار میگیرندد .بددین سدبب كوشدش

 ،2111گزارشی را مبتنی بر دادههدای اعدالم شدده كشدورها در

میشود واحدهای تولیدی و صدنعتی كده میتوانندد موجبدات

چند سال اخیدر در رابطده بدا ذرات كوچدکتر از  11میکرومتدر

آلودگی هوا را فراهم آورند تا حد امکان در نقطدهای بده دور از

منتشر كرده است .این گزارش بر كاهش آلدودگی هدوا بدهعنوان

مناطق حسداس نسدبت بده آلدودگی هدوا اسدتقرار داده شدوند.

عاملی كه سبب مرگ زودرس  1/34میلیدون نفدر در هدر سدال

آلودگی ناشی از صنایع منبع اصدلی آلدودگی اسدت كده در اثدر

میشود ،تأكید داشته و حد نهایی آنها 21 ،میکروگدرم در هدر

فعالیتهددای مصددنوعی ایجدداد میشددود .در میددان صددنایع،

مترمکعب در سال اعدالم شدده اسدت .بدراسداس گدزارش ایدن

نیروگاههددای حرارتددی ،كارخانددههای تولیددد مددواد شددیمیایی،

سازمان ،میزان ساالنه این آلودگی در شهر اهواز  372میکروگرم

سیمانسازی ،كاغذسازی ،نساجی و غیره منابع اصدلی آلدودگی

در هر مترمکعب گزارش شده است؛ بنابراین ،شهر اهواز بهعنوان

هوا هستند .عالوه بر وسایل نقلیه موتوری و آالیندههای ناشی از

آلودهترین شهر دنیا مقام اول را بین  1111شدهر كسدب كدرده

مصرف سوخت ،وجود صنایع تولیدی ،تجاری و خانگی در شدهر

است(.)34

اهواز قابل توجه است ( .)33با توجه به اینكه محددوده اغلدب

آلودگی صنعتی

مجتمعهای صنعتی بزرگ در شهر اهواز به خاطر خارج نمدودن

با تمام مسایل زیستمحیطی كه واحدهای تولیددی و صدنعتی

گازها و ذرات آالینده تیرهرنگ هستند ،ایدن سدطوح تیرهرندگ،

میتوانند ایجاد نمایند ،واضح است كه هرگاه ایدن واحددها ،در

گرمای گسیلشده از سوی خورشید را جذب كدرده و در خدود

آسیبشناسی پایداری زیستمحیطی درکالنشهر...
نگاه میدارند .این پدیده باع

افزایش دمای بعضدی از منداطق

شهری اهواز به میزان  12/2درجه سانتیگراد نسبت به دمدای
متوسط سطح شهر شده كه این محدودههای حرارتدی بده ندام
جزیره حرارتی شناخته میشوند (.)41
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زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،فصلنامه ساخت
شهر ،شماره  ،24صص .77-44
3- Todaro, S.2006. Economic
Development1 Prentice Hall: Ninth
Edition.
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