
 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 31/60/3160تاریخ دریافت:

 96/60/3160تاریخ پذیرش: 
 

 ی شرجی در شهرهای ساحلی تغییرات آب و هوایی و پدیده

 ی موردی: استان هرمزگان()مطالعه

 

 1سهراب قائدی

  چکیده
ی تغییرات آب و هوایی بر زندگی ساکنان هر بخش از با توجه به شرایط محیطی، پیامدها و دامنه

رجی ی شتغییرات آب و هوایی بر پدیده تأثیری زمین متفاوت است. در این پژوهش به بررسی کره

منظور رو از شاخص شدت شرجی بههرمزگان پرداخته شد. از اینشهرهای ساحلی منتخب استان 

بندی ماهانه شرجی استان و نمودار ماهانه میانگین رخداد های پهنهشناسایی این پدیده استفاده شد. نقشه

شود و ای از استان شرجی دیده نمیهای آذر تا بهمن در هیچ منطقهدهند که در ماهشرجی نشان می

های تیر و مرداد است. با استفاده از نمودار رگرسیون تعداد روزهای شرجی مربوط به ماهبیشترین میزان 

های مورد مطالعه بررسی شد. شیب رخداد شرجی در هر سال، تغییرات سالانه این پدیده در ایستگاه

ین رهای مورد مطالعه است، که بیشتها بیانگر افزایش رخداد شرجی در طی سالمثبت در تمام ایستگاه

متی ی شرجی بر سلاشیب خط مربوط به جاسک و کمترین مقدار آن مربوط به بندرعباس است. پدیده

منفی دارد و با افزایش رخداد آن در شرایط تغییرات آب  تأثیر غیره انسان، مصرف انرژی، آلودگی هوا و

 های جغرافیاییضو هوایی بر آثار نامطلوب و حتی غیرقابل تحمل آن در شهرهای ساحلی بویژه در عر

های مناسب برای کاهش رخداد و یا مقابله با پیامدهای شود؛ بنابراین لازم است تا برنامهپایین، افزوده می

 آن انجام گیرد.

 تغییر آب و هوا، شرجی، شاخص شدت شرجی، استان هرمزگان. کلید واژه:

  

                                                           
 Email:s.ghaedi@scu.ac.ir استادیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  .3 
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 مقدمه 

شهری انجام گرفته های دور مطالعات مربوط به میکروکلیمای هرچند از گذشته

ی گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی موجب های اخیر پدیدهاست، لیکن در سال

 یها شده است. بسیاری از تحقیقاتی که در زمینهتوجه بیشتر به این گونه پژوهش

سازی تغییرات آب و هوایی در جهان صورت گرفته است، حاکی از آن است آشکار

با تغییرپذیری شدید بارش و رطوبت هوای بیشتر خواهد بود تر، که جهان آینده، گرم

یجاد های سیاسی ای پاریس که الزامو در صورت پایبند نبودن کشورها به توافق نامه

گین میانکه نموده است، تغییرات دمایی در جهان بسیار شدیدتر خواهد بود؛ بطوری

ی نامه از سوی همهدر صورت پایبند نبودن به تعهدات این توافق ایراندمای 

تا  درجه سلسیوس 1/3 ،آنبودن به  و درصورت پایبند 9/5حدود کشورهای جهان 

دفتر مرجع ملی ) یابدافزایش می 3600-9665نسبت به دوره  ی جاریپایان سده

(. بنابراین شهرها در معرض پیامدهای گازهای 3160م، الدولی تغییر اقلیهیات بین

گیرند شهرنشینی از جمله جزیره گرمایی قرار می ات محلیتأثیرای و گلخانه

(McCarthy, et al, 2010 )هریش پایدار توسعه برای جدی تهدیدی اقلیمی و تغییرات 

شهرهای  (.Wamsler, 2013) دهدمی قرار خطر معرض در را شهرها از بسیاری و است

 یرخداد پدیدههای آبی بزرگ، در معرض ساحلی به دلیل قرار گرفتن در کنار پهنه

د چن باشند. هرشرجی که نتیجه همزمان برهمکنش افزایش دما و رطوبت است، می

ی شرجی، بویژه در مناطق گرم جنوبی ایران بسیار رایج است، اما افزایش شدت پدیده

ی ابعاد زندگی مردم در این و مدت زمان این پدیده پیامدهای بسیار نامطلوبی بر همه

( از نخستین پژوهشگرانی 3106رسد که کاویانی )به نظر میمناطق خواهد داشت. 

های جنوبی کشور محاسبه و شدت آن را در این است که شرجی ماهانه را در کرانه

هایی نیز که پس از آن انجام گرفته، بیشتر در مناطق با یکدیگر مقایسه کرد. پژوهش

شرجی بر دمای آسایش و گردشگری، تغییرات زمانی و مکانی و شرایط  تأثیری زمینه

( با در نظر گرفتن 3166نژاد )آب و هوایی رخداد آن بوده است. بریمانی و اسمعیل
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شاخص شرجی برای تعیین فصل گردشگری در سواحل جنوبی ایران بیان نمودند که 

عه، بدون شرجی و یا ملایم های مورد مطالفصل زمستان و ماه آذر در بیشتر ایستگاه

ی قشم پرداختند ( به بررسی آماری شرجی در جزیره3166است. سالاری و باعقیده )

( 3169هاست. باعقیده و همکاران )و دریافتند که تیرماه شدت شرجی بیش از سایر ماه

ی شرجی در سواحل شمالی ایران پرداختند و به بررسی آماری و همدید پدیده

یزان شرجی در سواحل غربی دریای خزر بیش از مناطق شرقی آن است دریافتند که م

و در الگوهای تراز سطحی استقرار کم فشار پاکستان در نیمه جنوبی کشور و نفوذ 

ی پرفشاری از دریای سیاه، و در تراز میانی حاکمیت پرفشار جنب حاره سبب زبانه 

( به تحلیل 3161ان )رخداد شرجی در این مناطق گردیده است. خسروی و همکار

 رمی گدورهدر های شرجی در استان خوزستان پرداختند و دریافتند که همدید سامانه

یت گسترش و تقو و جنب حاره پویشیکامل پرفشار  لایاستی میانی تراز در سال

 و رخداد شرجی نهاری آن موجب تقویت و تداوم پایداری بر فراز جو منطقهالنصف

بی غر ای بر جنوبحارهجنب  زیاد فشار مرکز تسلط نیز سرد یدورهدر و  شده است

های ایران و استقرار محور پرفشار منطبق بر آن، مهمترین عامل در هدایت جریان

ه ب خوزستانالنهاری مثبت و انتقال رطوبت از دریاهای گرم جنوب به سمت نصف

 تغییر اقلیم بر پدیده تأثیری ( با مطالعه3161مولایی پارده و سلحشور ) .درومی شمار

 رجیش با شدت کم یروند تغییرات تعداد روزهاشرجی ایستگاه آبادان دریافتند که 

ه نبودمعنادار  لیو معنادار و تعداد روزهای با شدت زیاد افزایشی بوده و یافزایش

ی شرجی در مکانی پدیده - ( با تحلیل زمانی3165) است. برنا و شاعری کریمی

ریافتند که روند رخداد شرجی در نیمه جنوبی استان افزایشی است. استان خوزستان د

ارزیابی روند تغییرات فراوانی روزهای شرجی در ( به 3160محمودی و همکاران )

پرداختند و دریافتند که در مقیاس فصلی تنها در ایستگاه دزفول و  نیمه جنوبی ایران
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( تغییرات 9636) 3و گونگ در فصل تابستان روند شرجی افزایشی بوده است. وانگ

( 3616-9666ساله ) 06ی شرجی و امواج گرمایی شهر پکن را در یک دوره پدیده

ی گرمایش جهانی، همزمان با پدیده 3606بررسی کردند و مشاهده نمودند که از سال 

 9ی شرجی در این منطقه افزایش یافته است. سوگاتعداد روزهای همراه با پدیده

ات شهرنشینی بر اقلیم محلی شهر کانتو ژاپن در مرداد تأثیری تحلیل ( با مطالعه9633)

ماه به این نتیجه رسیده است که به دلیل کاهش سرعت باد در شهرها و افزایش دما، 

( با مطالعه روند 9633و همکاران ) 1ی شرجی در شب افزایش یافته است. شیپدیده

د روزهای ها تعدایافتند که بجز تبت در سایر ایستگاهدما، رطوبت و شرجی در چین در

 دهد.هوای شرجی روند مثبت نشان می

-زمانی پدیده ی شرجی در ایستگاه -هدف از این پژوهش تعیین تغییرات مکانی  

ی شرجی هپدید تأثیرهای منتخب استان هرمزگان با توجه به رخداد تغییرات اقلیمی و 

 ی پیشنهادهایی برای کاهش این اثرات است.ارائهو افزایش آن بر شهروندان و 

 

 مبانی نظری تحقیق 

ی شرجی و هوایی بر پدیدهوتغییرات آب تأثیرچارچوب مفهومی ( 3)شکل 

هوایی و ودهد. رابطه ی تغییرات آبپیامدهای آن را در شهرهای ساحلی نشان می

رخداد تغییرات آب و  معنا که بای دوسویه است؛ بدینی شرجی یک رابطهپدیده

ی شرجی شدیدتر و با شدیدتر شدن شرجی به دلیل باندهای جذبی زیاد هوایی پدیده

شود و به عنوان یک پسخوراند مثبت رطوبت هوا، تغییرات آب و هوایی شدیدتر می

شود که کند. با افزایش میزان شرجی بر مصرف انرژی در شهرها افزوده میعمل می

 ای دوسویه دارد و از سوی دیگرز با تغییرات آب و هوایی رابطهاین افزایش مصرف نی

ز هوایی نیوی آلودگی هوا و تغییرات آبشود. رابطهمنجر به افزایش آلودگی هوا می

                                                           
1 . Wang & Gong 
2 . Suga 
3 . Shi 
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-ول آبی این عوامیابد. همهدوطرفه است و با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش می

د. گردنه تغییر آب و هوای شهر میدهند که منجر بقرار می تأثیرهوای شهر را تحت 

ا کنند و یهوای شهر، شهروندان یا با شرایط جدید سازگاری پیدا میوبا تغییر آب

 شود.شوند که در هر صورت بازخورد آن متوجه شهر میمجبور به مهاجرت می

 

 
ی شرجی و چاچوب مفهومی اثر تغییرات آب و هوایی بر رخداد پدیده (:1)شکل 

 آن در شهرهای ساحلیپیامدهای 

 منبع: نگارنده

 

 هامواد و روش

هایی از سوی محققان پیشنهاد و بکار ها و روشبرای محاسبه شرجی شاخص

 30دانند که فشار بخار آب بیش از گرفته شده است. برخی شرجی را در شرایطی می

های پرکاربرد برای محاسبه یکی از شاخص(. Dieterichs, 1975) هکتوپاسکال باشد
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شرجی، شاخص لانکستر است، که علاوه بر تعیین وجود شرجی، شدت آن را نیز 

 تعیین می کند:
 

D =
Rh

21.55
−  

100

T
+ 1.3                                                    (          3)رابطه 

 

-میانگین دما )سانتی Tرطوبت نسبی)درصد( و  Rhشدت شرجی،  Dکه در اینجا 

گراد است. درجه سانتی 0/30ی رخداد شرجی دمای گراد( است. بر این اساس آستانه

 دهد.های شدت شرجی را نشان میبندی شاخصطبقه (3)جدول 

 

 بندی شاخص شدت شرجیطبقه (:1)جدول 

 طبقه بندی شاخص های شدت شرجی مقادیر

 شرجی ضعیف 6 -/. 16

 متوسطشرجی  5/6 – 66/6

 شرجی شدید 3 - 16/3

 شرجی بسیار شدید 5/3بیش از 

 

ی دما و رطوبت های روزانهی شرجی در استان هرمزگان از دادهبرای مطالعه پدیده

ی که دارای کمینه  9631تا  3600های ی سالایستگاه ساحلی، در فاصله 5نسبی 

اطق ها تلاش گردید تا از منایستگاهسال بودند، استفاده شد. از نظر پراکنش  16ی داده

های مورد مطالعه و ایستگاه (9)شرقی تا غربی استان و جزایر را دربرگیرد. جدول 

دهد. سپس با استفاده از شاخص لانکستر، شدت شرجی مشخصات آنها را نشان می

 گاههایشده در ایستها محاسبه گردید. با استفاده از شاخص تعییندر هریک از ایستگاه

های سال در سطح های مجاور، شدت شرجی در هر یک از ماهمورد مطالعه و ایستگاه

تفاده ی اقلیدسی و پیوند وارد اسها از فاصلهبندی گردید. برای میانیابی دادهاستان پهنه

های مورد مطالعه ترسیم گردید و گردید. نمودار میانگین رخداد شرجی برای ایستگاه
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-مطالعه یی شرجی در طی دورهی رگرسیون، تغییرات پدیدهطهسپس با استفاده از راب

 ها محاسبه شد.ی برای هر یک از ایستگاه

 

 های مورد مطالعهمشخصات ایستگاه (:2)جدول 

 ارتفاع )متر( طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ایستگاه

 336 '3    55⁰ '59    95⁰ ابوموسی

 36 '31    50⁰ '33    91⁰ بندرعباس

 31 '51    51⁰ '11   90⁰ بندرلنگه

 0 '10    51⁰ '10    95⁰ جاسک

 19 '63    51⁰ '11    90⁰ کیش

 

 محدوده معرفی 

ترین شهرستان آن استان هرمزگان در جنوب کشور قرار گرفته است که شرقی

ترین شهرستان آن )پارسیان( در شمال خلیج )جاسک( در شمال دریای عمان و غربی

ند. ای هرمز تا خلیج فارس پراکنده شدهاند. جزایر این استان از تنگهشده فارس واقع

 دهد.ی استان هرمزگان را نشان میمحدوده( 9)شکل 
 

 
 ی استان هرمزگانمحدوده (:2)شکل 
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 ی رخداد شرجی استان هرمزگانبندی ماهانهپهنه

های اهو ایستگهای مورد مطالعه با استفاده از مقادیر شاخص شدت شرجی ایستگاه

ای هی استان، نقشهی پهنه)داخل و خارج استان( برای میانیابی شاخص در همه مجاور

(. با توجه به 9تخراج گردید )شکل ی شاخص شدت شرجی اسبندی ماهانهپهنه

بندی شدت شرجی، مقادیر کمتر از صفر به معنای نبود شرجی است. جدول طبقه

ود. شی شرجی دیده نمیای از استان پدیدههیچ منطقهبنابراین در ژانویه و فوریه در 

ی جنوبی از بخش شرقی استان، شرجی ضعیف رخ داده در ماه مارس تنها در نیمه

ند. کشرجی ضعیف تا متوسط را تجربه می است. در ماه آوریل تمام نیمه جنوبی استان

ود ولی شن دیده میتر استاهای می تا سپتامبر به تدریج شرجی در مناطق شمالیدر ماه

آباد است، در هیچ ماهی ی شهرستان حاجیترین قسمت استان که محدودهدر شمالی

ند، کشود. از اکتبر به تدریج شرجی به سمت جنوب پسروی میشرجی دیده نمی

اه شود و در مکه در نوامبر تنها در نیمه جنوبی مناطق شرقی شرجی دیده میبطوری

دهد، نیز نشان می 1شرجی وجود ندارد. همانگونه که شکل ای دسامبر در هیچ منطقه

 نبهمن( در استان صفر است و بیشتری)آذر تا  های دسامبر تا فوریهمیزان شرجی در ماه

 های ژولای و آگوست )تیر و مرداد( است.میزان شرجی مربوط به ماه
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 شاخص شدت شرجی در استان هرمزگانبندی ماهانه پهنه (:9)شکل 

 

 
 های مورد مطالعهی رخداد شرجی در ایستگاهمیانگین ماهانه (:4)شکل 

 

 تغییرات زمانی شرجی 

های مورد مطالعه تغییرات زمانی و شیب خط رخداد شرجی را در ایستگاه 5شکل 

به  دهد. در این مقادیر عدد نخست مربوط به شیب خط و عدد دوم مربوطنشان می

خط  باشد. بیشترین شیبها مثبت میعرض از مبدا است. شیب خط در تمام ایستگاه

مربوط به ایستگاه جاسک در سواحل دریای عمان است که بطور متوسط در هر سال، 

ی روز بر تعداد روزهای شرجی ایستگاه افزوده شده است و پس از آن جزیره 30/3

شیب نیز مربوط به ایستگاه بندرعباس با  است. کمترین مقدار 61/6ابوموسی با شیب 
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توان گفت، هرچند افت و خیزهای زیادی در تعداد است. بطور کلی می 630/6مقدار 

ها وجود دارد، ی ایستگاههای مورد مطالعه در همهروزهای رخداد شرجی در سال

 ت. سها افزایش داشته اها شیب خط مثبت و میزان شرجی ایستگاهولی در همه ایستگاه
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 های مورد مطالعهتغییرات سالانه و شیب رخداد شرجی در ایستگاه (:5)شکل 

 

 پیامدهای شرجی و روند افزایشی آن 

، گذار استتأثیری ابعاد زندگی ساکنان مناطق ساحلی ی شرجی بر همهپدیده

که از سلامتی ساکنان تا تمام مسائل اجتماعی و اقتصادی این مناطق را تحت بطوری

 ود. شات پرداخته میتأثیردهد. در ادامه به تشریح برخی از این خود قرار می تأثیر

ای هتراکم جمعیت در مناطق شهری موجب استفاده بیشتر از سوخت آلودگی هوا:

اف شهرها و استفاده زیاد از وسایل فسیلی در مصارف خانگی، تراکم صنایع در اطر

گردد؛ که این عوامل موجب آلودگی بیش از حد شهرها شده است. حمل و نقل می

های هوا شامل ترکیبات گوگردی، منوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن مهمترین آلاینده

(. در این میان ترکیبات 3163باشد )طولابی و همکاران، و ذرات معلق )هواویزها( می

y = 1.1833x + 152.15
R² = 0.3336
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ات ها در ترکیب با آب موجب تشکیل ترکیبدار بیش از سایر آلایندهگوگردی و نیتروژن

های اسیدی تنها بصورت باران و یا برف بارش (.Manahan, 2005گردند )اسیدی می

ها با بخار آب موجود در محیط سبب تشکیل باران نیست، بلکه با ترکیب آلاینده

و ذرات معلق اسیدی است )عباسی و  گردند که بصورت گازهااسیدی خشک می

های اسیدی (. با افزایش میزان شرجی هوا بر میزان تشکیل باران3161همکاران، 

های شهری موجب تیرگی، بر ساختمان تأثیرشود که می تواند با خشک افزوده می

منفی  رتأثیها گشته و بر نمای شهر های ساختمانی و سازهپوسیدگی و خوردگی سنگ

باران اسیدی بر انسان یا بصورت غیرمستقیم است که در اینصورت با  تأثیرگذارد. 

ند، اآلودگی قرار گرفته تأثیری انسان از مواد غذایی و منابع آب که تحت استفاده

؛ و یا بصورت ( Singh and Agrawal, 2008گردد )موجب پیامدهای منفی بر انسان می

بر کاهش  رتأثیگذارد. باران اسیدی با می تأثیرمستقیم بر پوست و مجاری تنفسی 

ها، افزایش حساسیت گیاهان به خشکی و فتوسنتز با کاهش محتوای کلروفیل برگ

( موجب آسیب رسیدن به 3161های گیاهی و کاهش رشد )عزتی و ربانی، بیماری

 شود.گیاهان و در نتیجه فضای سبز شهری می

گراد، انسان احساس درجه سانتی 95تا  96در دمای محیطی بین  سلامت شهروندان:

کند و بدن انسان قادر به حفظ تراز متعادل با کمترین بازتاب برای تنظیم راحتی می

حرارتی است. با فراتر رفتن دمای محیط از دمای راحتی، بدن انسان با هرز گرمای 

ز (. هرگاه دمای محیط بیش ا3106کند )کاویانی، اضافی برای تعادل دوباره تلاش می

گراد شود، بدن با سرمایش تبخیری ناشی از تعرق، دمای داخلی ی سانتیدرجه 15

دهد که رطوبت محیط کم باشد. در دهد. تبخیر در شرایطی رخ میبدن را کاهش می

شرایط شرجی به دلیل رطوبت بسیار زیاد محیط، امکان تبخیر و در نتیجه سرمایش 

-بدن آب بیشتری را به سطح پوست مییابد. در این شرایط تبخیری بدن کاهش می

ی این شرایط منجر به کاهش بسیار زیاد فرستد تا امکان تبخیر را افزایش دهد. ادامه
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شود. از سوی دیگر هرچند رطوبت موجود در هوا آب بدن و در نتیجه گرمازدگی می

یکی افت توان فیز با معمولاًبرای تنفس انسان ضروری است، ولی در شرایط شرجی 

ثیر نامطلوب آن درافرادی که دارای نارسائی گردش او تباشد همراه میتنفسی انسان و 

 (.3106)سالاری،  استدیگران  بیش از، باشندعوارض گوناگون قلبی می خون و یا

 و گاهی مشکل کارهای سخت بدنی بخارآب انجام هوای گرم و در حد اشباع از در

 ابو اعص دستگاه گوارش کار ختلال دریافته و ا کاهش اشتها و نیز است غیرممکن

یافته و زمینه  حشرات شدت ها وها، تخم انگلرشد و نمو میکروب ،شودمی ایجاد

 .)3103شود )هوشور، عفونی و انگلی مهیا می هایرشد و گسترش بیماری برای

از آنجا که افزایش شرجی به معنای افزایش دما و رطوبت هوا بصورت  مصرف انرژی:

کاهش  ها واست، در نتیجه استفاده از منابع انرژی برای تهویه مطبوع ساختمانهمزمان 

 یابد. بیشترین وسایل سرمایشی که در مناطق گرمها در صنایع افزایش میدمای سیستم

گیرند، مصرف بسیار بالای انرژی دارند که بطور مداوم و مرطوب مورد استفاده قرار می

شوند. بدیهی است که با افزایش شرجی ستفاده میی گرم و مرطوب ادر تمام دوره

یابد و با توجه به این که در شهرهای ساحلی مسزان مصرف انرژی نیز افزایش می

 های فسیلی است، بنابراین بر میزانبیشترین منبع انرژی جهان در حال حاضر سوخت

 شود. آلودگی هوا افزوده می

کدام از عوامل بیان شده، سایر عوامل توان گفت که با تغییر در هر بطور کلی می

تواند رد که میگیای بهم پیوسته از شرایط نامناسب شکل میکنند و زنجیرهنیز تغییر می

شرایط زیستی منطقه را غیرقابل تحمل نماید و سازگاری با شرایط جدید تا حدی 

 جز ایی تحمل ساکنان، چارهپذیر است و با گذشتن این شرایط از آستانهامکان

 تر، نیست. مهاجرت و پناه بردن به مناطقی با شرایط مناسب
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 نتیجه گیری

ج ای رایی شرجی نتیجه بر همکنش عناصر دما و رطوبت است که پدیدهپدیده

های جنوبی است. با رخداد گرمایش جهانی و در شهرهای ساحلی بویژه در عرض

دما و رطوبت جو در بسیاری ی گذشته، در نتیجه تغییرات آب و هوایی در چند دهه

زمین  یاز مناطق جهان فزونی یافته که در شهرهای ساحلی که بیشترین ساکنان کره

ز تر است. یکی المسدر آن ساکن هستند، پیامدهای این تغییرات بیشتر و قابل

ی های گوناگون زندگپیامدهای این تغییرات، افزایش رخداد شرجی است که بر جنبه

گذار تأثیرسلامتی و بهداشت، اقتصاد، مسائل اجتماعی و آلودگی هوا  انسان از جمله

ایستگاه استان  5است. در این پژوهش تغییرات زمانی و مکانی پدیده شرجی در 

 دهد که دربندی شدت شرجی استان نشان میهرمزگان بررسی گردید. نتایج پهنه

های شود و در طول ماهنمیهای آذر تا بهمن در مناطق استان این پدیده مشاهده ماه

مام در ت رسد و تقریباًهای تیر و مرداد، این پدیده به اوج میگرم سال و بویژه در ماه

گردد. نمودار رگرسیون شدت شرجی سالانه ی شمالی( مشاهده می)بجز نیمه استان

 یستگاههاست که بیشینه آن مربوط به اها بیانگر شیب مثبت در تمام ایستگاهایستگاه

جاسک و کمینه آن مربوط به ایستگاه بندرعباس است. با توجه به آنکه تغییرات آب 

سد، رو هوایی و در نتیجه افزایش شرجی در شهرهای ساحلی گریزناپذیر به نظر می

مایند، نبایستی به راهکارهایی روی آورد که علاوه برآنکه این تغییرات را کندتر می

رسد شهرها را نیز کاهش دهند. به نظر می میزان مصرف انرژی و آلودگی هوای

لی ی در مناطق ساحهای فسیلی که این منابع انرژهای پاک با سوختجایگزینی انرژی

د، بقیه باش تواند انرژی خورشیدی، جزر و مدی و امواج مناسب تر ازجنوبی ایران می

گسترش فضای سبز شهری متناسب با شرایط  (.Reiche, 2010)مهمترین راهکار باشد 

آب و هوایی که توانایی جذب مقادیر زیادی از مواد آلاینده را در محیط دارند، علاوه 

بر کاهش گازهای گلخانه ای، مقادیر زیادی از مواد آلاینده در محیط را نیز جذب می 
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ای و ازهای گلخانهبا توجه با آنکه مقادیر زیادی از گ (.Fantozzi, et al, 2015کنند )

ریزی برای ی حمل و نقل شهری است، برنامهآلودگی هوای شهری مربوط به سامانه

حمل و نقل شهری در کاهش تغییرات آب و هوایی و کاهش آلودگی هوای شهرها 

ی شرجی تنها آثار رسد که پدیدههرچند به نظر می (.Dulal, 2011بسیار مفید است )

توان با جذب رطوبت هوا، منابع آب جدیدی برای ساکنان می منفی به همراه دارد، ولی

)محمودی و  فراهم نمود تا به مصرف آشامیدن، کشاورزی و صنایع منطقه برسد

تواند از بروز پیامدهای ریزی می(. روشن است که مدیریت و برنامه3165همکاران، 

 حتی به فرصت ناگوار در منطقه جلوگیری کند و تهدیدهای محیطی را کاهش داده و

 تبدیل نماید.
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