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شار کمتر  :چکیده شهرها انت صلی  سئله ا ست. گازهای گلخانهامروزه م صوص کربن و نیتروژن ا هدف این ایی، بخ

صیفی شاخص -پژوهش کاربردی با ماهیتی تو شی، بدنبال ارزیابی  شهر تحلیلی از نوع پیمای ستیابی به   ایدارپهای د
های شهرسازی نوین و معماری بومی و قدیمی شهر دزفول به متدهای بدیع و تلفیق تکنیک طراحی هدفمنددزفول با 

ست. روش مطالعه تحقیق تجربی و روش جمع آوری من شهر ا سطح  شار گازهای گلخانه ایی در  ظور کنترول میزان انت
ها کتابخانه ایی و میدانی است. جامعه آماری، کلیه شهروندان دزفول و روش نمونه گیری احتمالی تصادفی ساده داده

به   Super Decisionsافزارنرم  در AHPل مدل گرفت. با تحلیصتتور  استتت. تعیین حجن نمونه با فرمول کوکران 

پرداختین که در نتیجه درختکاری باالترین درصتتد و پا از آن کشتتاورزی  تعیین مهمترین شتتاخص پایداری دزفول
 نامه برای یکی از سواال  تحقیق، پرسشباشند. ها میزیرزمینی و ایجاد فضاهای زیرزمینی شهری مهمترین شاخص

 %56 شتتد. باالیصتتور  کمی تحلیل  به SPSS های آماری در نرم افزاربا استتتفاده از روشنتایج  توزیع شتتد وایی 
 یفضتتا جادیو ا نیرزمیز وستتایل نقلیه، میادین میوه و تره بار و پاستتاژها در گذرگاهیشتتهروندان با احداش شتتبکه 

س سترده، آبنما، م سوار ریسبزگ سطح زم یرو ادهیو پ یدوچرخه  ارتقا کت ها و تبدیل آن به اقامتگاه و  نیدر تراز 

عالوه برآن به پیشنهاداتی از جمله،کار کردن در شیفت شب، استفاده از کشاورزی  .موافق بودند برای جذب گردشگر
ها و تشکیل باران اسیدی های متروکه به منظور جلوگیری از انتشار نیتروژن در آبراههها و قمشزیرزمینی در شوادان

صو  شاورزیافزایش مح سازی کربن با ، وال  ک شک به ابرها در روزهای غبارآلود یا کن باران، متعادل  تزریق یخ خ
 .های آب زیرزمینی پرداخته شدکاری و حبا کربن در سفرهباالبردن سرانه فضای سبز و جنگل

 ، دزفولمنابع تجدید پذیر ،گلخانه اییشهر پایدار، گاز واژگان کلیدی:

 
* Fereshteh.abdolabbas@gmail.com

 مقدمه -1

صوتی، آب و های آلودگیه با راتوسعه شهری همو

، بهداشت و ازدحام و تخریبات زیست محیطی هوا

که آثار نامطلوب بر سالمت  رو به روست ترافیکی

و شهر را غیر قابل  موجودات زنده و اکوسیستم دارد

 اشهره ،هابرای فایق آمدن به این چالش .کندزیست می

 پایدار شهری توسعه .کنندمسیر پایداری را دنبال  باید

 محیطی زیست مختلف اجتماعی، ابعاد بین توازن به

 ,Arab Ameri) دارد اشاره آنها همزمان توسعه و شهر

Arghan & Kamyabi: 2020,4 ). سه چهارم  ،شهرها

ای و دو سوم مصرف انرژی جهان انتشار گازهای گلخانه
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رد پای شهر بر تولید گازهای گلخانه  دهند.را تشکیل می

 ایی چون کربن و نیتروژن غیر قابل چشم پوشی است.

معماری و شهرسازی ایرانی، شهره عالم در گذشته 

بادگیرهای یزد، شوادانهای دزفول و سایر شهرها  بود.

معرف بومی سازی هر شهر متناسب با اقلیم آن منطقه 

متاسفانه این موضوع با گذر از جامعه سنتی به  است.

این  مدرن بر پایه تقلید، جایگاه خود را از دست داد.

مسئله عالوه بر مباحث اکولوژیکی و گرمایش زمین، به 

ها و کشف نشدن استفاده زیادتر از انرژی، افزاش هزینه

مسئولیت جدید همه ما  منجر میشود. سازیهنر شهر

ندگی، برنامه ریزی برای احیای در قبال این عقب ما

نوین شهرسازی ها و برپایی امپراتوری دوباره این ارزش

 و معرفی آن به تمام دنیا است. یایرانپایدار 

خوزستان عالوه بر آب و هوای گرم و پدیده  استان 

شرجی در تابستان، در چند سال اخیر با بحران های 

ای هزیست محیطی همچون ریزگردها، غلظت آالینده

های باران بارش بیش از حد مجاز، ناسالم بودن آب و

های اسیدی روبه رو شده که سبب ایجاد انواع بیماری

  است. بودهتنفسی و مسمومیت 

دزفول سابقه دیرینه در سازگاری با محیط دارد و 

 هایبا بهره مندی از استعداد ذاتی در بکارگیری انرژی

یک بودن به پایدار به واسطه شرایط اکولوژی، نزد

رودخانه دز، جریان آب سرد رودخانه، ارتفاع شهر و 

همچنین موقعیت حاصلخیزی خاک، کشاورزی پر 

وسعت، دارا بودن سد برق آبی دز و کرخه، صنعتی 

ل هایی برای تعادنبودن و توانایی فراهم کردن استراتژی

ایی همچون دی اکسید کربن در تولید گازهای گلخانه

سید نیتروژن در بخش کشاورزی در بخش شهری و اک

 است.

به وجود آمدن  اهمیتی به این موضوع، باعثبی 

الگوهای غیرطبیعی هوا، افزایش شدت بالیای طبیعی، 

گرد و خاک و باران اسیدی، تخلیه ذخایر منابع طبیعی 

 شود.ها میو آسیب رساندن به حیوانات و اکوسیستم

علت پرداختن این موضوع در شهر دزفول وجود 

 رساند.پارامترهایی است که ما را به پایداری شهری می

توان یک شهر پایدار در با اندک زیرساخت و تأمل، می

خوزستانی که به دلیل شرایط فرسایشی آب و هوایی، 

توسعه شهری چشم گیری نداشته و بیشترین آمار 

ن در ای. است، بنا نهادمهاجر فرستی را اختصاص داشته 

کنیم و چشم انداز ما به پایدار شدن دزفول تمرکز می

-به محدود کردن دو گاز اصلی کربن و نیتروژن می

وان ت. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا میپردازیم

های دستیابی به پایداری را در شهر دزفول، شاخص

 پیاده کرد؟

تعیین هدف اصلی ما اهداف پژوهش: -1-1

ها برای دستیابی به شهر پایدار در مهمترین شاخص

تعیین میزان دستیابی به و اهداف فرعی در قالب  دزفول

انتشار کمتر گاز گلخانه ایی دزفول با رعایت الگوهای 

معماری سنتی و تعیین میزان کارایی فضاهای 

زیرزمینی در راستای دستیابی به پایداری شهری دزفول 

 است.

  :سواال  تحقیق-1-2

  مهم ترین شاخص برای دستیابی به شهر

 ؟چیستپایدار دزفول 

  رعایت الگوهای معماری سنتی دزفول چه

اثری بر میزان انتشار گاز گلخانه ایی دزفول 

 دارد؟

  آیا جایگزینی فضاهای زیرزمینی در دزفول

تاثیری در راستای پایداری شهر دزفول 

 دارد؟

  های تحقیق:فرضیه-1-3

 منابع طبیعی و مورفولوژی رسد به نظر می

دزفول مهمترین شاخص برای دستیابی به 

 شهر پایدار دزفول است.

 رسد الگوهای معماری سنتی به نظر می

دزفول اثر زیادی بر انتشار گاز گلخانه ایی 

 دارد. 

 رسد جایگزینی فضاهای زیرزمینی به نظر می



 

 اییهگازهای گلخان به شهر پایدار دزفول با تاکید بر های دستیابیتحلیل شاخص .فرشته عبدالعباس 

تاثیر خیلی زیادی در راستای دستیابی به 

 .ول داردپایداری شهری دزف

 پژوهشپیشینه  -2

مطالعات و پژوهشهای انجام شده توسط محققان 

 باشد:های پایدار به شرح زیر میدر ارتباط با شهر

 مطالعا  خارجی:-2-1

 (Mohareb, Heller & Guthrie, 2018 ) در

نقش شهرها در کاهش میزان انتشار "مقاله ایی با عنوان 

ک یبه "ایاالت متحدهگازهای گلخانه ای سیستم غذایی 

سری اقدامات شهری برای کاهش انتشار کربن موجود 

در سیستم غذایی امریکا پرداختند. اقداماتی نظیر اصالح 

و بهبود کشاورزی شهری و مجهز کردن فروشگاه های 

که هر مواد غذایی به تحویل در درب منزل پرداختند 

درصد از کل میزان  1و  4.0کدام به ترتیب به میزان 

همچنین  .دادندمیهش گازهای گلخانه ای را کا انتشار

تغییر در شیوه های مدیریت پسماند و کاهش با  %5 به

غذایی پس از مواد  کاهش با کم شدن زباله های 11%

های غذایی کاهش بخش، انتشار در درب خانه ها توزیع

 .یافت

 (Martin, Evans & Karvonen, 2018)  در

هوشمند و پایدار؟ پنج تنش در چشم مقاله ایی با عنوان 

اندازها و عملکردهای شهر پایدار هوشمند در اروپا و 

 پنج تنش بین شهر هوشمندیافتند که  آمریکای شمالی

و اهداف توسعه پایدار شهری وجود دارد که عبارتند از: 

تقویت رشد اقتصادی نئولیبرال، تمرکز بر جمعیت 

ه راندن ثروتمندتر، بی قدرت کردن و به حاشی

شکست در شهروندان، غفلت از حفاظت محیط زیست و 

 ت.اس غالب انهکشیدن فرهنگهای مصرف گرای به چالش

Goodall (2020 ) آنچه "در کتابی با عنوان

 ،"ای با کربن صفراکنون باید انجام دهیم: برای آینده

طیف وسیعی از اقدامات فوری که بریتانیا باید برای 

. او کنداتخاذ کند را بیان میکاهش انتشار کربن 

طرحی برای افزایش بیست برابر پیشنهاداتی شامل 

 روژن،اضافی به هیدبرق  تولید برق تجدید پذیر و تبدیل

استفاده از هیدروژن برای سوخت رسانی به قطارها، 

عایق  های بخار و صنایع سنگین،حمل و نقل، دیگ

بندی تمام خانه ها با صفحه خورشیدی در پشت بام ها، 

 ها، کشاورزیها و اتومبیلها، کامیونبرقی کردن اتوبوس

های گیاهی گزینه یعنی ای دیگر،و خوردن به گونه

پرداختن او همچنین کند. بجای گوشت را تشویق می

مبالغ یا پاداش به کشاورزان برای کاشت و نگهداری از 

 کند.گلی را پیشنهاد میاراضی جن

 (Frantzeskaki, McPhearson & 

Kabisch, 2021 ) علم پایداری "در مقاله ایی با عنوان

شهری: چشم اندازهای نوآوری از طریق رویکردهای 

سه مسیر نوآوری  "منظر، رابطه ای و تحوالت سیستم

مفهومی را برای ردیابی پیشرفت علم پایداری شهری 

 هایاول یکپارچگی بین سیستمدهند. پیشنهاد می

فناوری، دوم اقدامات هماهنگ را -اکولوژیکی-اجتماعی

و سوم ها )مردم و مکان( برای پل زدن افراد ، مکان

ها و ها، روابط، سیاستتحوالت عمیقی در سیستم

 دانند.رویکردهای حاکمیتی را الزم می

 مطالعا  داخلی:-2-2

 (Sayad, Gholipour & Feyzi, 2017 ) در

تحلیل عوامل موثر بر پایداری شهری )مطالعه  مقاله

دسته بندی عوامل موثر بر  به (موردی: شهر اردبیل

و به این نتیجه . پرداختپایداری شهری در شهر اردبیل 

عد ب ،عامل اول )طراحی محیطی( بیشترین نقش رسید

-عامل مدیریتی، عامل اقتصادی ،از آن عامل اجتماعی

زیربنایی و سرانجام عامل زیست محیطی عوامل موثر بر 

 .پایداری شهری قرار دارند

Rahmani et al. (2020 )ایی با عنوان در مقاله

مروری بر میزان مصرف انرژی خانگی و انتشار دی "

، در دانشگاه کردستان اربیل، به "اکسید کربن در ایران

های استفاده شده در مصرف از روشتری درک عمیق

( در CO2انرژی خانگی و انتشار دی اکسید کربن )

پردازد. نتیجه گرفت در ایران، منابع انرژی ایران می

( و برق است که برای LPGبیشتر شامل گاز مایع )
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های مختلف مانند حمل و نقل، صنعت و مسکن بخش

د به توانهای این مطالعه میشود. یافتهاستفاده می

منظور کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای 

CO2های ، به تولیدکنندگان کمک هزینه در پروژه

 انرژی تجدیدپذیر تمرکز کند.

Soltaninia, Eskandaripour, Shirvani 

Jouzdaani, Eslamian  (2019) ایی با در مقاله

های کم کربن در بررسی اصفهان در میان شهر"عنوان 

ن داد که این شهر از نظر اکولوژیکی در ، نشا"جهان

مقایسه با شهرهای بزرگ صنعتی جهان از وضعیت 

اکولوژیکی خوبی برخوردار نیست. اگرچه برخی از 

های رضایت بخش است، اما تالش LCCشاخص های 

تواند اصفهان را به یکی از شهرهای مدیریت انرژی می

رژی نکم کربن جهان تبدیل کند. نتیجه گرفت مدیریت ا

های فسیلی ارزان در کشورهایی مانند ایران که سوخت

قیمت و مقرون به صرفه در دسترس هستند باید مبتنی 

 . های تجدیدپذیر باشدبر توسعه انرژی

 مبانی نظری -3

ر دشهر اولین سکونتگاه بشری است. شهر: -3-1

جمعیت،  تراکمبر مواردی نظیر  بیشترتعریف شهر 

و  و سیاسی ، حوزه اداریکشاورزیغیر فعالیت های 

و در هر منطقه تعریفی  موارد دیگری اشاره شده است

شهر در ایران جاییست که دارای  متفاوت دارد.

شهرداری است و همین مالک تفکیک شهر از 

 روستاست.

 هر ساکنان گذشته درشهر پایدار: -3-2

 همان اقلیم با متناسب بناهایی ساخت در سعی منطقه

 مثل طبیعی منابع و انرژیها از بهینه استفاده و منطقه

 & Azad Armakiداشتند ) باد و خورشید

Esfandiari, 2020: 2). شهر یک تنها پایدار شهر 

 ساکنینش برای همچنین بایستی آن .نیست تمیز

 سوخت به دسترسی مناسب، پناهگاه مشخص، درآمد

                                                           
1 Carbon neutrality 
2 carbon offset 

 شهروندان تمامی و فراهم مساوی رأی حق و راحت

 و معنی زندگی به و کند حفاظت زمانها تمامی رادر

 .(Sajadinia, 2020: 8)ببخشد  مفهوم

 گازهای گلخانه ای ایی:گازهای گلخانه-3-3

های آب و الیه ،گازهایی اتمسفری اند که سطح زمین

 .اشندبعلت اصلی تغییر اقلیم می و  کنندهوا را گرم می

ایش افز مهمترین آنها دی اکسید کربن و نیتروژن است.

فعالیتهای انسانی و توسعه شهرنشینی سبب افزایش 

مقادیر آنها در جو و در نتیجه گرم شدن بیش از حد 

 شود.زمین می

 5/1دی اکسید کربن  دی اکسید کربن:-3-4

برابر سنگین تر از هواست و در صورت انتشار در سطح 

برای خاموش  آن مایع شکلشود. پایین متمرکز می

شود. در استفاده می سرماساز بعنوانیا آتش  کردن

یخ خشک دوبرابر یخ  .استیخ خشک  آنحالت جامد 

 رطوبتبدون  ،معمولی ظرفیت خنک کنندگی دارد

از منابع  ،شودمیشود بلکه تصعید ذوب نمی است و

بازیافتی است و به همین دلیل هیچ سهمی در گرم 

. از کاربردهای یخ خشک بارور شدن کره زمین ندارد

روسیه از روش بارور کردن ابرها برای  سازی ابرهاست.

از اطراف  رادیو اکتیوایجاد باران برای دور کردن ذرات 

کاهش مقدار دی . (Wikipedia)کندمسکو استفاده می

به  1مانند متعادل سازی کربن هاییبا روشاکسید کربن 

معنای یکسان سازی ورودی و خروجی کربن در یک 

به معنای اینکه اگر در  2منطقه است، جبران کربن

توان جلوی انتشار کربن را گرفت پس منطقه ایی نمی

در منطقه ی دیگر انتشار کربن را کاهش دهیم، حبس 

ه معنای قرار دادن کربن برای همیشه در که ب 3کربن

که در واقع همان  0جایی که نشر نکند، و چاه کربن

 .گیردانجام می، است حبس کربن به صورت طبیعی

انتشار نیتروژن مانند آمونیاک و  نیتروژن:-3-6

ود، که شاکسیدهای نیتروژن باعث آلودگی نیتروژنی می

3 captureCarbon  
0 Carbon sink 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88


 

 اییهگازهای گلخان به شهر پایدار دزفول با تاکید بر های دستیابیتحلیل شاخص .فرشته عبدالعباس 

 وکند میبه ایجاد ذرات معلق و باران اسیدی کمک 

ه ب همچنیند شوباعث مشکالت تنفسی و سرطان می

این آلودگی  رساند.ها آسیب میها و ساختمانجنگل

اکثر اوقات نتیجه استفاده از کودهای مصنوعی و دامی 

های تولید برق در زمستان، از نیروگاههمچنین است. 

. با کاهش اثر کنندسوخت فسیلی مازوت استفاده می

، رد پای کربن را نیز کاهش خواهیم داد. نیتروژن

ای هآلودگی نیترات به عنوان یکی از شایع ترین آلودگی

 کندآب زیرزمینی در ایران سالمت مردم را تهدید می

(Khodaei & et al: 2012,1.)  
با کاهش  ایی:شهر پایدار و گاز گلخانه -3-5

ر ه  توان به پایداری شهری رسید.ایی میگازهای گلخانه

خواری روی آوریم و پرورش های گیاهچقدر که به رژیم

از جمله گاو را کمتر کنیم، مقدار انتشار  نشخوارکنندگان

دفع ضایعات دامی ناشی از یابد. زیرا نیتروژن کاهش می

آنان وارد خاک و سفره های زیرزمین  شده و یا با 

شوند و اکوسیستم را به ها وارد آب رودخانه میرواناب

 اندازد.طر میخ

کشاورزی در زیر زمین در کاهش اثر  -3-7

هر بار که یک قطعه زمین مسکونی یا تجاری : نیتروژن

 شود، به قیمت تبدیل زمینجدید در شهر ایجاد می

که  میشودکشاورزی موجود، به کاربری های شهری 

گردند. با عملیات تولید غذا بر نمیچرخه هرگز به 

توان هر دو هدف را زمین میکشاورزی در زیرزمین، 

فضای کمتری در سطح زمین اشغال شود.  دنبال کنیم و

هایی مانند بیابان، کشاورزی را در محیط ،این روش

کند و تندرا و حتی مناطق کوهستانی امکان پذیر می

از جمله . میدهدظرفیت کشاورزی شهری را افزایش 

 ،یسم پاش نیاز ازبی، بودن فواید آن میتوان از بی آفت

ن، بودیخبندان و موج گرما  بدون، نبودننگران آب و هوا 

 ورواناب شیمیایی  فصلی نبودن و تداوم در تمام سال،

ب تقریباً بدون زباله، مصرف آ نداشتن،آلودگی نیتروژنی 

های هرز وجود ندارد. با فروش به خریداران کمتر و علف

محلی، نیازی به طی مسافت زیادی نیست، کاهش 

ه ها کاستها و در نهایت از انتشارکربن اتومبیلاصلهف

شود. سبزیجات ریشه دار مانند هویج، چغندر، تربچه می

 کنند. و سیب زمینی )غده ها( در زیر زمین رشد می

کاهش مصرف  زیرزمینی شهری:فضای-3-8

های فسیلی با استفاده از فضاهای زیرزمینی سوخت

عاد اجتماعی و زیست تأثیر قابل توجهی در اقتصاد، اب

 توسعه(. Ghaedi,2021,1محیطی توسعه پایداردارد )

فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به منزله ابزاری 

کاهش زمان سفرها،  ،آلودگی هوا پایین آوردن در جهت

های درون شهری، امکان بهبود مسافت جابه جایی

وضعیت هوای موجود و در نتیجه کاهش 

اکسیدهای ازت، هیدروکربن های منواکسیدکربن، 

نسوخته و ذرات معلق در هوا و تغییر نوع مصرف سوخت 

با هدف تأثیر مثبت بر کاهش آلودگی هوای شهر تهران، 

ازجمله محاسن توسعه فضاهای حمل و نقل زیرزمینی 

 ,Shadmanlahiji) شونددر این شهر شمرده می

Shadmanlahiji, Kameli:2019, 4 .)  

دسته بندی اهداف و   لی طرح:اهداف ک-3-9

زیرشاخص ها برای پایداری شهری در جدول زیر آورده 

  .(1شده است)جدول

 .شاخص های پژوهش1جدول 

 زیرشاخص شاخص

ها، ایجادشغل،افزایش سالمت کاهش هزینه اجتماعی

شهروندان، ایجاد چشم انداز شهری، هوشمند 

 اتالف صفر ها، سبک زندگیسازی شهر

سالمت کره زمین، امضای توافق نامه پاریس،  سیاسی

 استفاده از انرژی هسته ایی در جهت صحیح

زیست 

 محیطی

هوایی، حذف وطبیعی آبحذف الگوهای غیر

حفظ -های بصری و صوتیآلودگی

 جذب،متعادلسازی-اکوسیستم، ذخیره انرژی

 جبران کربن و

  

 روش تحقیق -4       

از نظر هدف، پژوهش حاضر نوع تحقیق: -4-1
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وع تحلیلی از ن -ماهیت تحقیق توصیفیاست و  کاربردی

 پیمایشی است. 

روش مطالعه  روش تحقیق آماری:-4-2

 ،تحقیق تجربی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ایی

این  است. جامعه آماری و منابع اینترنتی میدانی

کلیه ساکنین شهر دزفول و نمونه آماری با  پژوهش

  تعیین شد.نفر  383استفاده از فرمول کوکران 

روش  افزار نویسی:روش تحقیق نرم-4-3

 تحلیل   تجزیه و  همچنین  نقشه ها  ترسیم  و  تهیه

های از نرم افزارها و طراحی نهایی نهایی یافته
PHOTOSHOP, EXCEL, AUTOCAD, GIS, 

SPSS   وWORD استفاده شده است. 

محدوده   روش تحقیق مطالعه موردی:-4-4

-مورد مطالعه شهر دزفول واقع در استان خوزستان می

هایی برای دستیابی به شهر باشد که به بررسی شاخص

شود. با آنالیز وضع موجود به ارائه پایدار پرداخته می

طراح و پیشنهاداتی برای الگوی زندگی سالمتر برای 

آیندگان و کمتر شدن انتشار گازهای گلخانه ایی حال و 

 شود.پرداخته می

ای برروش تحقیق تحلیلی یا مدلسازی: -4-6

از روش فرمول کوکران  تهیه حجم نمونه در این تحقیق

استفاده شده است همچنین برای آنالیز و تجزیه تحلیل 

 در نرم افزار  AHPاز روش تحلیل سلسله مراتبی 

Super Decisionsدر نظر گرفتن نرخ ناسازگاری  با

استفاده شده است و برای طرح های  4.48کمتر از 

تحقیق  استفاده شد. AUTOCADنهایی از نرم افزار 

 روش تجزیهباشد و حاضر از نظر روش آنالیز آمیخته می

 و تحلیل داده ها بصورت استنباطی بکار برده شده است.

در تحقیق میدانی  روش تحقیق میدانی:-4-5

از روش طراحی پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و برداشت 

 میدانی از محدوده استفاده شده است.

: جامعه آماری و روش نمونه گیری-4-7

 200442) جامعه آماری کلیه شهروندان دزفول

انتخاب اعضا نمونه احتمالی  تصادفی  ساده  و ( =Nنفر

از فرمول  برای محاسبه و تحلیل حجم نمونهاست. 

درصد  25درصد و سطح اطمینان  5کوکران با خطای 

 استفاده شده است. 

𝑛 =

(0.5)(0.5)(1.96) 
(0.5)2

2 

1 +
1

264709
(

(0.5)(0.5)(1.96)2

(0.05)2 − 1)

= 383.60329417779013 

 

 𝑛 ≅ 384 

 

نفر است که به تعداد  380حجم نمونه برابر با 

پرسشنامه جهت بدست آوردن اطالعات از افراد  380

 تدوین، توزیع و تکمیل شده است.ساکن در دزفول 

 دالیل انتخاب نمونه موردی تحقیق: -4-8

ترین میزان پتانسیل گرمایش جهانی براساس بیش

های دیسنت در های مشاهداتی براساس دادهداده

تن معادل دی اکسید کربن(  110/58ایستگاه دزفول )

 ,Moradimajd, Fallahghalhari) تعیین شد

Chatrenour: 2021,1). دلیل انتخاب این نمونه

ارتفاع  از جمله در شهر دزفولهایی موردی وجود فرصت

زیاد سطح شهر از آب رودخانه و وجود زمینهای 

هایی چون ریزگردها زیاد و تهدید کشاورزیحاصلخیز و

که با اندک زیرساخت  و هوای گرم و کویری استو آب

 انغربی ایرجنوب یک شهر پایدار در به  دتوانو تأمل، می

و همین مسئله  بسیار ضعیف استتوسعه شهری که 

شهروندان به مناطق خنک با هوای  تمهاجر موجب

شود، تبدیل شود. با تبدیل دزفول به شهر می سالمتر

بالخره ما هم در جهان ادعایی بر مبنای اهمیت  پایدار،

دادن به موضوعات روز دنیا، همچون مقابله با گرمایش 

ای تجدیدناپذیر و نجات سیاره زمین با هزمین، انرژی

تحوالت شهرسازی داشته باشیم و در راستای ایرانی آباد 

 .و پیشرفته قدم بگذاریم

 یافته های پژوهش -6

معرفی اجمالی محدوده مورد نظر:  -6-1

ترین شهرهای استان خوزستان دزفول یکی از قدیمی



 

 اییهگازهای گلخان به شهر پایدار دزفول با تاکید بر های دستیابیتحلیل شاخص .فرشته عبدالعباس 

 2متری و ارتفاع از رودخانه دز  103در ارتفاع  کهاست 

با  است وکیلومتر  0402متر، با مساحت  34تا 

های روستایی دارای گستردگی برابر برشمردن بخش

شهرستان دزفول  .(1)تصویرکیلومتر مربع است 4800

 803،241 با جمعیت 1325سال  بر اساس سرشماری

ین نفر، سی مین شهرستان پرجمعیت کشور و دوم

وجود دو  باشد.شهرستان پرجمعیت خوزستان می

زمین های حاصلخیز خوبی  سببرودخانه دز و کرخه 

 باشدو دارای دو سد دز و کرخه می شده است

(Dezful Municipality Website .) 

 

 شهرستان دزفول )منبع نگارنده(.موقعیت جغرافیایی 1 ریتصو

 

اراضی  .دروشغل اصلی اهالی بشمار می کشاورزی

هکتار  8544 ست ودرصد زمین ها  05حاصلخیز حدود 

 بخش توپوگرافی و دارای سهجنگل وجود دارد

های ویژگی .دباشای میای، جلگهکوهستانی، کوهپایه

در بافت های گرمسیر و کویری بوممعماری زیست

گرد و غبار در پدیده  د.شومی مشاهده  تاریخی آن 

آلودگی  وشودمیدزفول که منجر به کاهش دید افقی 

. متوسط تا شدید نسبت به حد استاندارد استآن 

ردیابی و محاسبه مسیر برگشت آن نشان داد رسوبات 

 استآبرفتی دجله و فرات در عراق کانون اصلی آن 

(Salahi, Behrouzi:2020,1.)  دزفول دارای آب و

های بسیار گرم و هوای نیمه خشک گرم با تابستان

 های معتدل است.زمستان

یکی از :درختکاری و فضای سبز -6-2

اقدامات متعادلسازی کربن، بهره گیری از  فضای سبز و 

 2.5درختکاری در دزفول است. هر هکتار فضای سبز، 

 ,Mohammadiکند )کربن دریافت میتن دی اکسی 

Ghaedi, Peyvand: 2020,19 .) سرانه فضای سبز

متر بیشتر از سرانه استاندارد فضای دزفول حدود پنج

متر  15 در کشور، سرانه استاندارد .سبز کشور است

 12در حالی که سرانه فضای سبز دزفول بیش از  است،

شهر را های زراعی حاشیه متر است و اگر باغ و زمین

متر  25نیز به این میزان اضافه کنیم سرانه دزفول به 

 .(Dezful Municipality Website)رسدهم می
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مساحت جنگل ها، مراتع و بیشه زارهای دزفول بیش از 

بنابراین با (. Irna Website) هزار هکتار است 305

مدیریت فضای سبز و حمایت جنگلداری، درصد 

با فضای سبز و درختان در بسیاری از متعادل سازی را 

قسمت کوهپایه ایی دزفول که پتانسیل بیشتری دارند 

 توان تامین کرد. می

تغییر کاربری فضاهای زیرزمینی -6-3

در دزفول فضاهای زیرزمینی متروکه بسیاری متروکه: 

 "هاقمش". تغییر کاربری دادتوان وجود دارد که می

که بودند متر  24رسانی به عمق بیش از های آبکانال

در گذشته برای استفاده از آب رودخانه حفاری شده اند. 

از  بعد که نیز مجرایی به شکل سرداب بود "سربطاق"

کشی، کارایی اولیه خود را به وجود آمدن سیستم لوله

از این  با اندک زیرساخت میتوان .انداز دست داده

کشاورزی زیرزمینی  بمنظورپناهگاه های متروکه 

با کشاورزی زیرزمینی به حفظ خاک و  ده کرد.استفا

ند های طبیعی هستجنگل ها که بزرگترین کربن سینک

توان یک برنامه ریزی این قضیه را می  کنیم.کمک می

استراتژیک نیز در نظر گرفت که در مواقع جنگ یا هر 

های کشاورزی گونه رخداد در سطح زمین، این زمین

ارستان تبدیل شوند. زیرزمینی، به پناهگاه یا بیم

ر که از دیگ هاوادانها و شهمچنین با تغییر کاربری کت

ها، پاساژها و اقامتگاه فضاهای زیرزمینی دزفول اند،

های تحقیقاتی آزمایشگاه و هایی زیرزمینیکتابخانه

ساخت که از لحاظ روانی به سکوت و فضایی ایزوله برای 

دست یافت که قطعا جاذب  نیازدارندتفکر و تنهایی 

-توریست خواهد بود و هزینه ساخت آن هم بسیار پایین

 تر برآورد خواهد شد.

خالی  شیرین پر کردن سفره های آب-6-4

ن به عنوا ندتوانسفره های آب زیرزمینی میبا کربن: 

ایران تجربه تزریق و  شوندمخازن ذخیره کربن استفاده 

سفره های آب شور را ذخیره کربن در چاه نفت و گاز و 

در سالهای اخیر استفاده بسیاری از آب چاه و سفره  دارد.

 های دزفول به ویالباغتبدیل باغهای زیرزمینی به علت 

حدود باعث شده سفره های زیر زمینی کمتر شوند. 

که برای پر کردن  ویالی دزفول استخر دارندباغ 044

فره های س با پر کردنشود. آن از آب چاه استفاده می

 زحاصل از مرکزیرزمینی خالی شده با دی اکسید کربن 

شهر از خطر فرونشست زمین نیز جلوگیری به عمل 

  آید.می

شیفت شب بخشی اساسی  شیفت شب:-6-6

در جوامع هوشمند است. پزشکان، افسران پلیس، 

 چون ییها سازمان وکارگران، نگهبانان، رانندگان 

ها، آتش نشان و اورژانس، میادین تره فرودگاه و ترمینال

ب شبار و کارخانه جات و غیره شیفت شب دارند. شیفت 

تواند بسته به شرایط صبح است ولی می 0شب تا  11از 

در طول روز اجبارا افراد بسیاری با اتومبیل تغییر کند. 

شخصی خود برای شغل و کار در سطح شهر رفت و آمد 

تر و مصرف وسایل کنند که موجب ترافیک بیشمی

هوای گرم دزفول  گردد.بیشتر می و انرژی سرمایشی

بطور میانگین از آپریل شروع شده و تا اواخر سپتامبر 

ادامه دارد. این گرما در ماه ژوئن تا سپتامبر همراه با 

رسد که از درجه سانتیگراد می 54شرجی و داغی باالی 

و  قطعی مکرر برق و موجب محدوده آسایش بدور است

ر . دمیشودهای برق فشار قوی حریق ترانسو گاهی  آب

حال حاضر تغییر ساعات اداری در تابستان راه گشای 

تواند کمک این مشکل است، اما شیفت شب می

 موثرتری به صرفه جویی در برق نیز داشته باشد. 

ل و هدف برای سوا :AHPتحلیل روش -6-5

 ترین شاخص دستیابی بهاصلی تحقیق که تعیین مهم

 به ترسیم نمودار AHPروش  بهشهر پایدار دزفول است 

معیارها و گزینه ها برای تعیین درختی 

 .(1پرداختیم)نمودار



 

 اییهگازهای گلخان به شهر پایدار دزفول با تاکید بر های دستیابیتحلیل شاخص .فرشته عبدالعباس 

 
 AHP.درخت تصمین مدل 1نمودار 

 

 Super Decisionsبرای این مدل از نرم افزار 

استفاده کردیم و هدف، معیار و شاخص را در نرم افزار 

ها را مرتبط کردیم و  Connectionsوارد کردیم و 

سپس به وارد کردن مقادیر کیفی پرداختیم. در مرحله 

 محاسبهها و نرخ ناسازگاری را افزار وزنبعد نرم

 . (2کرد)تصویر

 
 Super Decisionsدر نرم افزار  AHP .محاسبا  مدل2 ریتصو

 

 یا کاشت دهد جنگل کارینتایج نهایی نشان می

در شهر دزفول بهترین گزینه برای رسیدن به  درخت

. بعد از آن کشاورزی زیرزمینی (3)تصویرپایداری است

 .آیندمیو در نهایت ایجاد فضاهای زیرزمینی شهری 

 
 Super Decisionsدر نرم افزار AHP.نتیجه3 ریتصو

 . 



 
 0411 زمستانو  پاییز،  7، شمارۀ  4شهرسازی ایران، دورۀ 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -5

-نامه نشان مینتایج پرسش نتیجه گیری: -5-1

به شهروندان با تبدیل خیابانهای سطحی  %80 دهد

فضای سبز وسیع به همراه دوچرخه سواری و پیاده روی 

آنها با زیرزمینی کردن بازار تره بار با  %08موافق اند، 

خنک کننده طبیعی ) انشعاب آب رودخانه در جهت باد 

با ارتقا کت ها و تبدیل آن به  %00 غالب( موافق بودند.

با احداث  %58اقامتگاه برای جذب گردشگر موافقند، 

 یخیابان های اصلی برا ریدر ز ادهیزیرزمینی عابر پگذر 

د موافق بودن عبور کودکان مدرسه رو و کهنساالن تیامن

به کشاورزی زیرزمینی در فضای زیرزمینی خود  51%

استفاده از پژوهش های  .(0عالقه مند بودند )تصویر

شامل استفاده از اتوبوس هیدروژنی، تراموا و دیگران 

ریع برقی یا با باتری و هدایت سیستم حمل و نقل س

(  برای حمل و نقل عمومی در بخش PRTخودکار )

های سطحی و رایگان کردن یا بهای ناچیز آنها خیابان

به منظور افزایش اشتیاق مردم و ممنوعیت ورود 

خودروهای گاز سوز و بنزین سوز به این منطقه است. 

های بازیافت پالستیک در بازارها تعبیه شود. سطل

های امکان پیاده روی، کرایه دوچرخه و گاری در قسمت

های سطحی، ممنوعه تعبیه شود.  جهت گیری خیابان

 تحت تأثیر جریان باد غالب در منطقه باشد. 

 
 )منبع نگارنده(AutoCADتهیه شده با نرم افزار  طرح شماتیک شهر دزفول-4 ریتصو

 

  پیشنهادا :-5-2

هدایت آب سرد رودخانه به صورت جوی و -1

های اصلی و درختکاری های امن در طول خیابانکانال

ها به ساخت شرایط ایده آل کمک وسیع در اطراف جوی

 کند.می

ات عسا باتابستان، شیفت شب  گرم در سه ماه-2

صبح در نظر گرفته تا   8شب تا  14کاری از ساعت 

هم بتوانند در ساعات مناسب مراجعه کنند. ین مراجع

برای تشویق کارکنان به کار کردن در شیفت شب 

گیریم و امکان استراحت و خواب مزایای مالی در نظر می

کنیم. شرایط کوتاه برای آنان در طول شب فراهم می

طلبد. ط کاری خاص تر را میآب و هوایی خاص، شرای

چه بسا افرادی که مشکالت شب بیداری دارند این 

 .کنندموقعیت را مفید دانسته و به خوزستان مهاجرت 

استفاده از نیروی برق تولیدی از سد دز و -3

تواند سوخت وسایل صفحات خورشیدی در طول روز می

 حمل و نقل عمومی، روشنایی تونل ها و تهویه آنها را بر

 عهده بگیرد.

های ها و سر بطاقدر بخش کشاورزی در قمش-0

متروکه و سایر فضاهای زیرزمینی، کشاورزی زیر زمینی 

 .انجام دهیم
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