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 .1دکتری توریسم ،دانشگاه کازان ،روسیه
 .2دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان
 .3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه اصفهان
(تاریخ دریافت 1394/12/9 :تاریخ تصویب)1395/11/29 :

چکیده
پایداری زیستمحیطی جزو چهار محور اصلی توسعۀ پایدار است و یکی از فاکتورهای اصلی پایداری زیستمحیطی ،شاخص آلودگی هوا است .شهر
اهواز هشتمین کالنشهر بزرگ ایران است که مسئلۀ ریزگردها و تمرکز صنایع نفتی ،این شهر را مستعد ناپایداری زیستمحیطی (آلودگی هوا) کرده
است .ارزیابیهای زیستمحیطی دقیق و مناسب میتواند ما را در رسیدن به توسعۀ پایدار زیستمحیطی کمک کند ،لذا توجه به آن در سیاستگذاریها
و برنامهریزیها برای دستیابی به یک برنامهریزی مناسب ،همگام با متغیرهای محیط طبیعی امری اجتناب ناپذیر است .با استناد به نوع دادههای
تحقیق ،این تحقیق کاربردی بوده و دادهها به صورت اسنادی و کتابخانهای گردآوری شدهاند .در این تحقیق  5آالیندۀ شاخص اصلی آلودگی هوا که
عبارتند از :میانگین غلطت گازهای مونوکسید کربن ( ،)COدیاکسید گوگرد ( ،)SO2دیاکسید نیتروژن ( ،)NO2ازون ( )O3و میانگین غلظت ذرات
معلق زیر  10میکرون ( )PM10طی سالهای  1388الی  1391مورد بررسی قرار گرفت .جهت ارزیابی میزان پایداری مدل چند ضلعی جایگشت
کامل شاخصهای مصنوعی ( )FPPSIبه کار گرفته شد .این مدل که مدلی جدید در ارزیابی توسعۀ پایدار است ،تا کنون در ایران مورد استفاده قرار
نگرفته است .نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که شرایط زیستمحیطی شهر اهواز در سالهای  1388تا  1391از نظر شاخص آلودگی به
ویژه غلظت ذرات معلق زیر  10میکرون به سمت ناپایداری سوق پیدا کرده است .به عبارت دیگر ذرات معلق زیر  10میکرون و گاز ازون بیش از سایر
آالیندهها در ناپایداری زیست محیطی شهر اهواز تأثیر داشته است و گاز مونوکسید کربن کمترین نقش را در آالیندگی هوای شهر اهواز داشته است.

کلید واژگان:

پایداری زیستمحیطی ،آلودگی هوا ،روش  ،FPPSIشهر اهواز

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس+989138711684 :
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 .1مقدمه
از آنجا که هرگونه فعالیتی برای ارتقای کیفیت زندگی
و توسععععۀ انسعععانی در محیطزیسعععت و منابع آن از نظر
پایداری و یا ناپایداری بر فرآیند توسععععه تاثیرگذار خواهد
بود ،بر این اسععاس هر بح ی دربارۀ توسعععه بدون توجه به
مفهوم پا یداری زیسعععتمحیطی ،نات مام تلقی میشعععود
( .)Barimani, 2010توافق گسععتردهای در خصععوا این
مو ضوع بین صاحب نظران زی ستمحیطی وجود دارد که
اکوسعععیسعععت کرۀ زمین دیگر نمیتواند سعععطون کنونی
فعالیتهای اقتصععادی و مصععرفی و روند رو به رشععد آن را
تحمل کند و دیگر قادر به پایداری نیسععت ،زیرا فشععارها و
بععار وارده بر ط ب یعععت دو چنععدان شععععده اسععععت
( .)Hosseinzadeh daleer et al., 2008در پععایععداری
زی ستمحیطی تحول و تطوری مورد نظر ا ست که ثبات و
پا یداری جام عه را بره نز ند ،بل که به رشعععد و اعتالی
پایداری آن کمک کند ( .)Matouf, 2000تحقق ارزیابی
پایداری بهویژه ارزیابی زیستمحیطی بهوسیلۀ مجموعهای
از معیارها و شععاخصها میسععر خواهد بود .براین اسععاس
شععاخصهای زیسععت محیطی بهعنوان عناصععر عملیاتی و
نمایندۀ پدیده های سعععازمانی جهت ارزیابی و سعععنجش
پا یداری اسععععت ( .)Henri et al., 2008بدون شععععک
ف عال یت های بشعععر در طی د هه های گذشععع ته اثرات
محیطزی ستی منفی فراوانی بهدنبال دا شته ا ست و کمبود
اطال عات و آ گاهی جام عه از ف عال یت های پیرامون خود،
سعععبععب تشععععدیععد این اثرات منفی شععععده اسععععت
( .)Salehi et al., 2011آلودگی هوای شهرها بهویژه کالن
شععهرهای کشععورهای در حال توسعععه بهعنوان مه ترین
نگرانیهای زیسععتمحیطی جهان شععناخته شععده اسععت
) .(Fallahaty et al., 2014شعععهر ها به خاطر تراک
جمعیت ،فشععردگی فعالیتهای اقتصععادی و اجتماعی،
مه ترین مراکز م صرف منابع و تولید کنندۀ مواد زائد و
آلودگی به شمار میروند ( )Xing et al., 2009به عبارت
دیگر گسعععترش شعععهرها ،توسععععه ،مهاجرت ،گسعععترش
نامنا سب صنایع و بی توجهی به مکان گزینی منا سب آن

از عوا مل مه افزایش آلودگی های محیطی محسعععوب
می شعععود ( (Fallahaty et al., 2014که باعث روند عدم
تعادل و ناسازگاری میان انسان و طبیعت و به ه خوردن
روابط اکو سی ست خواهد بود ( .)Zebardas, 2004آلودگی
هوا بعه عنوان یعک پیعامعد خعارجی یعک پیعامعد منفی،
هزینه هایی را بر اقتصعععاد تحمیل میکند که در نهایت
می تواند حرکت در مسععیر توسعععه را دچار اختالل نماید
( .)Damankeshedeh et al., 2012با تو جه با این که
آلودگی هوا یکی از ابعاد آلودگی های زیسعععتمحیطی را
تشعععکیل میدهد که با عث افزایش بیماری های قلبی و
تنفسعی ،کاهش میزان دید ،سعوزش چشع و خسعارت به
گیاهان ،حیوانات و اشعععیا ،در سعععطی جهانی به گرمایش
جهانی ،افت اوزن اسعععترانوسعععفری ،باران اسعععیدی وغیره
منجرشعدهاسعت ( .(Fallahaty et al., 2014در سعالهای
اخیر آلودگی هوا در اهواز به حدی بوده که این شعهر جز
آلودهترین شهرهای جهان مح سوب می شود .این و ضعیت
سععبب شععکنندگی و آسععیب پذیری محیطزیسععت اهواز
گردیده و در پایداری زیسعععتمحیطی شعععهر تأثیر منفی
میگذارد و شرایط زیست انسان در شهر را تنزل میدهد.
با این اوصاف اگر توسعۀ پایدار هدف نهایی ما به شمار رود
و پایداری زیسععتمحیطی شععرال الزم برای تحقق توسعععۀ
پایدار باشععد ،در این صععورت ما نیازمند ابزار و روش هایی
هسععتی تا به کمک آنها بتوانی حرکت به سععوی پایداری
زیسعععععتمعععحعععیعععطعععی را انعععدازه بعععگعععیعععریععع
( .)Barimani, 2010در واقع ارزیابی پایداری ابزاری اسععت
که تصععمی گیران و سععیاسععتگذاران را قادر میسععازد تا
اقدامات منا سب برای پایدار سازی هر چه بی شتر محا سبه
را انجام دهند .هدف از ارزیابی پایداری آن اسعععت که از
سععه بهینه طرن و فعالیتها در توسعععۀ پایدار اطمینان
حاصل شود (.)Pope Anna dale, 2004
مدل چند ضلعی جایگشت کامل شاخصهای مصنوعی
( )FPPSIاولین بار توسعععط  Fengو همکاران در دانشعععگاه
مرکز تحقیقات علوم سععازگار با محیطزیسععت آکادمی علوم
چین ،جهت ارزیابی تو سعۀ پایدار مورد ا ستفاده قرار گرفت.
آنها با اسععتفاده از این مدل ،با مقایسععۀ فاصععلۀ دادههای
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واقعی با میزان اسععتاندارد ،به برآورد میزان عقب ماندگی یا
مطلوبیت تو سعۀ شهرها با میزان مورد انتظار تو سعۀ پایدار
پرداختند .از آنجا که این مدل به سنجش و مقای سۀ فا صله
با حد استاندارد میپردازد ،در هر زمینهای که نیاز به چنین
مقایسععهای وجود داشععته باشععد و حد اسععتاندارد دادهها در
دسععترس باشععد ،قابلیت اسععتفاده دارد .در این مقاله از این
مدل در ارزیابی پایداری زی ستمحیطی شهر اهواز ا ستفاده
شعععده و از داده های آالیندۀ هوا و مقایسعععۀ آن ها با حد
استاندارد بهره برده شدهاست.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
قدمت شععهر اهواز به پیش از حیات سععاسععانیان و در
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دورۀ پادشعععاهی عیالمیان باز میگردد .شعععهر اهواز مرکز
ا ستان خوز ستان ا ست و از نظر جغرافیایی در  21درجه و
 20دقیقه عرض شعععمالی و  48درجه و  40دقیقه طول
شرقی قرار گرفته ا ست و طبق سر شماری سال 1392
دارای 1395184نفر جمعیععت اسععععت .این شعععهر در
بخش جلگهای با ارتفاع  18متر از سععطی دریا واقع اسععت.
م ساحت شهر اهواز  20477هکتار ا ست که  6923هکتار
آن را بافت شععهری تشععکیل میدهد .شععهر اهواز به دلیل
موقع یت جغراف یایی خاا خود که در مرکز ه ندسعععی
خوز ستان قرار دارد و سهولت د ستر سی به مراکز فعالیت
کشععاورزی و صععنعتی منطقه و نیز دسععترسععی به رودخانۀ
کارون برای حملونقل آبی ،جزو کانون های مه جذب و
تمرکز جمع یت در منط قۀ جنوب غرب کشعععور اسعععت
( .)Ahvaz Strategic Development Plan; 2012

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

محیط زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،2تابستان 1396

312

با توجه به دادههای تحقیق ،نوع تحقیق کاربردی بوده
و دادهها به صععورت کتابخانهای جمعآوری شععده اسععت.

آلودگی هوا که عبارتند از :میانگین گاز مونوکسعععید کربن
( ،)COمیانگین گاز دی اکسعععید گوگرد ( ،)SO2میانگین
گاز ازت ( ،)NO2میانگین گاز ازون ( )O3و میانگین ذرات
معلق زیر  10میکرون طی سعععال های  1388الی 1391

مورد ا ستفاده قرار گرفت .در این تحقیق  5شاخص ا صلی

مورد بررسی قرار گرفت.

 .2.2روش تحقیق

ج هت ن مایش داده ها ،نرم افزار های  Excelو MATLAB

جدول  .1شاخص های آلودگی مورد بررسی سالهای 1391-1388
شاخص

واحد

استاندارد

1388

1389

1390

1391

میانگین گاز مونوکسید کربن ()CO

PPM

9

5/97

1/68

0/82

3/11

میانگین گاز دی اکسید گوگرد ()SO2

PPM

0/03

0

0/01

0/28

0/019

میانگین گاز ازت ()NO2

PPM

0/053

0/01

0/03

0

0/015

میانگین گاز ازون ()O3

PPM

0/08

0/03

0/05

0/07

0/017

میانگین ذرات معلق زیر  10میکرون

PPM

260

310

295

310

366

Statistical Yearbook of Khuzestan province, 2012 -2013

 .3.2شرح مدل استفاده شده در تحقیق
ج هت ارز یابی میزان پا یداری مدل  FPPSIبه کار
گرف ته شععععد .مدل  FPPSIمخفف Full Permutation
 Polygon Synthetic Indicatorبه مع نای چ ندضعععلعی
جایگشععت کامل شععاخصهای مصععنوعی اسععت .این مدل،
مدلی جدید در ارزیابی توسععععۀ پایدار اسعععت .این مدل با
تو جه به در نظر گرفتن م قادیر حد باال ،حد پایین و
ا ستاندارد دادهها ،از توان ب سیار باالیی در ارزیابی و تحلیل
وضعععع موجود توسععععۀ پایدار برخوردار اسعععت .در روش
 ،FPPSIیک چند ضععلعی  nطرفه به نمایندگی از حداک ر
ارزش نظری هر یک از شععاخصهای  nبا شعععاعی در هر
رأس (یعنی فاصله از مرکز چند ضلعی) ایجاد میشود که
تو سط محدودۀ فوقانی مقدار ا ستاندارد برای هر شاخص
تعریف میشععود .بنابراین ،یک  nضععلعی  (n−1)!/2طرفه
وجود دارد.
شاخص مصنوعی از طریق میانگین نسبت مساحت هر
چند ضلعی  nطرفه به م ساحت چند ضلعی تعریف شده با
اسععتفاده از مقدار اسععتاندارد  1برای هر شععاخص ،تعریف

شده است.
روند استانداردسازی میتواند به شرن زیر توضیی داده
شود:
X≥0

a ≠ 0,

𝑏 𝑋 +
,
𝑐 𝑋 +

𝑎 = )𝑋( 𝐹

که در آن ) f (xبا شرایط زیر روبهرو میشود:
𝑓 (𝑥)| 𝑥=𝐿 = −1
𝑓 (𝑥)| 𝑥=𝑇 = 0
𝑓 (𝑥)| 𝑥=𝑈 = 1

که در آن  l ،Uو  Tبه ترتیب باالترین حد و پایینترین
حد و آستانه را برای پارامتر  ،Xنمایش میدهند .بنابراین:
)𝑇 – 𝑈()𝐿 (𝑈 −
𝑈𝐿(𝑈 + 𝐿 − 2𝑇)𝑋 + 𝑈𝑇 + 𝐿𝑇 − 2

= )𝑥(𝑓

سپس معادله از طریق رابطۀ زیر استاندارد میشود:
)(Ui − Li)(Xi − Ti
𝑖𝐿𝑖𝑈(𝑈𝑖 + 𝐿𝑖 − 2𝑇𝑖)𝑋𝑖 + 𝑈𝑖𝑇𝑖 + 𝐿𝑖𝑇𝑖 − 2

= 𝑖𝑆

چند ضلعی  nطرفه منظ بیرونی میتواند با  nشاخص
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تشعععک یل شعععود بهطوری که  nرأس  sn=1را ن مایش

چندضعععلعی قرار میگیرد ،نشعععاندهندۀ مقدار آسعععتانۀ

می دهند .نقاال مرکزی  si=-1و شعاع از هر رأس به نقطۀ
مرکزی نشععان دهندۀ ارزش شععاخص اسععتاندارد مربوطه
است.
چندضععلعی درونی که بین چندضععلعی بیرونی و مرکز

شاخصها ا ست ،جایی که  si=0ا ست .داخل چند ضلعی
درونی مقادیر شاخصهای ا ستاندارد کمتر از آ ستانۀ خود
و منفی ه ستند؛ خارج از چند ضلعی درونی مقادیر بزرگتر
از ارزش آستانه و م بت هستند (شکل.)2

شاخص 1
1
0.5
شاخص 6

0

شاخص 2

-0.5

حد باال

-1

حد پایین
استاندارد
شاخص 3

شاخص 5

شاخص 4
شکل  .2چندضلعی جایگشت کامل شاخصهای مصنوعی

تعداد م لث تشععکیل شععده توسععط خطوال بین نقطۀ
مرکزی و شععاخصهای ( nرئوس) از طریق زیر محاسععبه
میشود:
)𝑛(𝑛 − 1
2

م ساحت چند ضلعی را میتوان به صورت زیر محا سبه
کرد:
𝜋
)0.5 sin ( ) ∑(𝑆𝑖 + 1)(𝑆𝑗 + 1
𝑛
𝑗≠𝑖

که در آن  Siنشعععان ده ندۀ شعععاخص  iو Si + 1

نشعععان دهندۀ فاصعععله از نقطۀ پایانی شعععاخص  iبه نقطۀ
مرکزی است .فاصلۀ استاندارد [ ]-1,+1باشد.
ت عداد  n×(n−1)!/2 = n! /2م لث وجود دارد که از
تعداد شاخصهای  (n−1)! /2ت شکیل شده ا ست .مجموع

مساحت آنها عبارت است از:
𝜋
!𝑛
2
∗ ∗ ))(0.5 sin ( ) ∑(𝑆𝑖 + 1)(𝑆𝑗 + 1
𝑛
)2 𝑛(𝑛 − 1
𝑗≠𝑖

کل م ساحت چند ضلعی منظ بیرونی (با طول ضلع
برابر با دو واحد) از طریق زیر محاسبه میشود:
!)(n − 1
2

× 0.5 × 4 × n

نهایتاً مقدار  FPPSIاز طریق محاسعععبۀ نسعععبت ذیل
بهدست میآید:
𝑗∑𝑖,
(
()
)
𝑖≠𝑗 𝑆𝑖 + 1 𝑆𝑗 + 1
)2𝑛 (𝑛 − 1

=𝑆

که در آن  sارزش شعععاخص مصعععنوعی اسعععت که
ن شان دهندۀ مجموع مقادیر همه شاخصها در یک سطی
پایینتر در سل سله مراتب ا ست و میتواند برای محا سبۀ
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سعطی باالتر بالفصعل در سعلسعله مراتب اسعتاندارد شعود
(.)Feng et al., 2009

 .3نتایج
در این تحقیق از باالترین و پایینترین حد و همچنین
ا ستاندارد شاخصهای آلودگی هوا ا ستفاده شد ،در روش
 FPPSIمیزان باالتر از حد ا ستاندارد ن شاندهندۀ آلودگی
پایینتر و میزان پایینتر از حد اسعععتاندارد نشعععاندهندۀ
آلودگی بیشتر است .به عبارت دیگر میزان آلودگی هر چه
به سمت منفی یک با شد ،ن شانۀ آلودگی بی شتر و هر چه
به سمت م بت یک باشد نشادهندۀ آلودگی کمتر است.
نتایج سال  1388گویای این مطلب ا ست که میانگین
ذرات معلق زیر  10میکرون از میزان اسعععتاندارد پایینتر
ا ست و ن سبت به سایر شاخصهای آلودگی هوا در سال
 1388با مقدار  -0/1296بیشعععترین تأثیر را در ناپایداری
زیسعععتمحیطی شعععهر اهواز داشعععته اسعععت و گازهای
دی اکسععید گوگرد وگاز ازون با مقدار  ، +1ازت ،0/7125
مونواکسععید کربن ،0/ 2808باالتر از سععطی اسععتاندار قرار
دارند و به ترتیب کمترین تأثیر را در آلودگی هوای شعععهر
اهواز داشته است.
در سععععال  1389گاز ازون و ذرات معلق زیر 10
میکرون به ترت یب با م قادیر  -1و  ،-0.0921کمتر از
سطی استاندارد قرار گرفته و بیشترین تأثیر را در آلودگی
هوای شهر اهواز در سال  1389داشتهاند و گازهای ازت با
مقدار  ،0/3564دیاکسعععید گوگرد با میانگین ،0/5095
مونواکسععع ید کربن با م قدار  0/7314کمترین تأثیر را
درآلودگی هوای شهر اهواز داشتهاند.
در سال 1390اک ر شاخصهای آلودگی هوا پایینتر از
سطی استاندار قرار دارند .در این سال دی اکسیدگوگرد با
مقدار  -0.8650بیشععترین تأثیر را در آلودگی هوای شععهر
اهواز داشععع ته اسعععت و پس از آن ذرات معلق با م قدار
 ،-0/1296و گاز ازون با م قدار ، -0/09090پایینتر از
سطی استاندار قرار دارند .این درحالی است که گاز ازت با
مقدار  1و مونوکسععیدکربن با مقدار  ،0/8617شععاخص به

ترتیب کمترین تأثیر را در آلودگی هوای اهواز داشتهاند.
در سععال ،1391هر چند هوای شععهر اهواز نسععبت به
سال 1390از نظر بعضی از شاخصها (میانگین گاز ،SO2
میانگین گاز ازون  )O3در حالت پایدارتری قرار دارد اما
باز ه شعععاخص های میانگین گاز  ،COمیانگین گاز ازت
 NO2به ویژه ذرات معلق نسبت به سال قبل دارای شرایط
ناپایدارتری ا ست و از نظر شاخص ذرات معلق با میانگین
 ،-0/2594ناپایدارترین سععال محسععوب میشععود و از این
جهت تأثیر زیادی را در آلودگی شهر اهواز داشته است.
با اسععتناد به شععکل شععمارۀ ( )3و جدول شععمارۀ ()2
میععانگین گععاز مونوکسعععیععدکربن در بین سععععالهععای
 1388-1390هیچ وقت کمتر از میزان اسعععتاندار نبود و
همیشععه باالتر از حد اسععتاندارد قرار داشععته اسععت و در
آلودگی هوای شععهر اهواز تأثیری نداشععته اسععت ،شععاخص
دوم یعنی گاز دی اکسعععیدگوگرد در سعععال های ،1388
 1391 ،1389باالتر از سطی استاندارد بود و فقظ در سال
 1390کمتر از میزان اسععتاندارد بوده اسععت .گاز ازت در
سعععال های های  1390 ، ،1388و  1391با م قدار های
 0/715و 0/3564و  0/5935و  +1بععاالتر از سعععطی
ا ستاندارد بوده و حتی در سال  1390با مقدار  1بهترین
وضعیت و در میان شاخصها کمترین تأثیر را در آلودگی
شهر اهواز دا شته ا ست .گاز ازون تقریباً در سال  1388با
میانگین  +1در باالترین سطی ا ستاندارد قرار دا شت؛ ولی
در سععال  1389به  -1در کمترین سععطی اسععتاندارد قرار
گرفته اسععت ،در سععالهای  1390ه گاز ازون در شععهر
اهواز در سطی پایینتر از سطی استاندارد قرار گرفته است،
در سعععال  1390گاز ازون برخالف دو سعععال قبل باالتر از
سععطی اسععتاندارد قرار گرفته و از میزان آالیندگی آن در
محیطزیسععت اهواز ک شععده اسععت ،بهطور کلی گاز ازون
روندی نزولی را از سطی استاندارد در آالیندگی هوای شهر
اهواز پیموده و نقش بهسععزایی را در ناپایداری هوای شععهر
اهواز داشته است.
پنجمین شععععاخص یعنی ذرات زیر  10میکرون در
هوای شهر اهواز را میتوان مه ترین و ا صلیترین فاکتور
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ناپایداری هوای شهر اهواز دان ست که در چند سال اخیر

مقدارهای  -0/2594،-0/1296 ،-0/9210،-0/1296از

جز م ضالت زی ستمحیطی نه تنها این شهر بلکه ک شور
بوده ا ست ،ذرات معلق در همۀ سالهای  1388-1391با

سطی استاندارد پایینتر بوده است.

شکل  .3وضعیت شاخصهای آلودگی شهر اهواز طی سالهای 1388-1390

جدول  .2میزان  FPPSIشاخصهای آلودگی شهر اهواز در سالهای 1388-1391
شهراهواز

1388

1389

1390

1391

میانگین گاز CO

0/240820219

0/731414868

0/86177834

0/542057795

میانگین گاز SO2

1

0/50955414

-0/865051903

0/231213873

میانگین گاز ازت NO2

0/712510356

0/306462358

1

0/593518157

میانگین گاز ازون O3

1

-1

-0/090909091

0/617647059

میانگین ذرات معلق زیر  10میکرون

-0/129610428

-0/092181503

-0/129610428

-0/259491369

در ن ها یت با اسعععت فاده از م یانگین م قدار FPPSI

آالینده ها در هر سععال ،مقدار  FPPSIکل بهدسععت آمد .با
توجه به شکل شمارۀ ( )4که نمودار  FPPSIا ست و در
آن شععاخصهای مؤثر در پایداری هوا را باتوجه به سععطی
استان نشان داده است .شکل شمارۀ ( )4نشان میدهد که
مؤثرترین شاخص در ناپایداری هوای اهواز ذرات معلق زیر

 10میکرون که در طول سالهای  1388-1391همی شه
پایینتر از سطی ا ستاندارد قرار دا شته ا ست ،گاز ازون نیز
برا ساس این نمودار و آمارها کمتر از سطی ا ستاندارد قرار
دارد و سه مهمی را در ناپایداری هوای شهر اهواز داشته
اسععت .ولی گاز مونوکسععیدکربن و گاز ازت نیز با توجه به
نمودار باالتر از سععطی اسععتاندارد واقع شععده اسععت .گاز
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دیاکسید گوگرد نیز تقریباً در سطی استاندارد واقع شده
است.
مقادیر  FPPSIآالینده های هوا
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3

میانگین گاز CO

میانگین گاز SO2

میانگین گاز ازت میانگین گاز ازون  O3میانگین ذرات معلق
NO2
زیر  10میکرون

شکل  .4میزان  FPPSIآلودگی شهر اهواز در سالهای 1391-1388

 .4بحث و نتیجهگیری
آلودگی هوا پدیدهای اسععت که بعد از انقالب صعععنتی
که صنایع و شهرنشینی با شتاب در حال رشد و گسترش
بود ،بروز کرده است .رشد سریع و بدون برنامۀ شهرنشینی
که لزوم گ سترش صنایع و امکانات و خدمات به جمعیت
در حال افزایش را طلب میکرد ،این گسعععترش خدمات و
فعالیتها باعث بروز آلودگی در سععطی وسععیعی از شععهرها
شععد که همۀ ابعاد آلودگی را تحت تأثیر قرار داد .شععدت
آلودگی در شهرها بهحدی ر سیده ا ست که همۀ نهادها و
سازمانهای ملی و محلی و دولتها برای از بین بردن و یا
کاهش آن در پی برنامهریزی ه ستند .شهر اهواز نیز یکی
از شهرهای بزرگ ایران درگیر با آلودگی هوا است .آلودگی
در شهر اهواز ناشی از مصرف انرژیهای سوختی و صنایع
نفتی و پتروشیمی است .با توجه به نتایج بهدست آمده از
میانگین مقادیر  FPPSIآالیندهها در طی سالهای 1388
تا  1391و ( شکل شماره  7و جدول شماره )2م شاهده
میکنی گازهای مونوکسعععیدکربن  COو گاز ازت NO2
همی شه درطی سالهای  1391-1388در سطی باالیی از

ا ستاندارد قرار دا شته ا ست و در واقع تأثیر ناچیزی را در
آلودگی هوای شععهر اهواز داشععته اسععت .گاز دی اکسععید
کربن  SO2نزدیک به میانگین بوده و حتی در سال 1390
با مقدار  -0/8650پایینتر از سطی ا ستاندارد بوده ا ست،
اما مه ترین فاکتورهای آلودگی هوای شعععهر اهواز ذرات
معلق زیر  10میکرون و گاز ازون  O3اسعععت .طیق آ مار
جدول ( )2گاز ازون در سال  1388در بهترین حالت خود
با مقدار  +1قرار داشععت ولی در سععالهای  1389و1390
در سطی پایینی از سطی ا ستاندارد قرار دا شت .در واقع
این گاز روند افزایش در هوا را داشته است .ذرات معلق در
هوا مه ترین و مؤثرین عامل در آلودگی هوای شععهر اهواز
اسعععت .این ذرات در طی سعععال های  1388تا  1391در
سطی پایینی از سطی استاندارد قرار داشته است .گاز ازون
و مخصععوصععاً ذرات معلق زیر 10میکرون از عوامل اصععلی
ناپداری هوای شعععهر اهواز بوده اسعععت .طبق آمار جدول
شععمارۀ ( )2پایدارترین سععال در هوای شععهر اهواز سععال
 1388ا ست .در این سال گازهای ازون و دیک سیدکربن
در بهترین مقدار خود یعنی +1بودهاند و ناپایدارترین سال
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.در پایینتر از سطی استاندارد قرار داشتهاند

 است که گازهای دیاکسیدگوگرد و ازت و گاز ازون1390
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