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مقدمه:
فضاي سبز شهري نوعي از سطوح كاربري زمين شهري با پوشش گياهي انسان ساخت است
كه هم داراي بازدهي اجتماعي و هم دربردارنده بازدهي اكولوژيكي باشد.
فضاي سبز ،در عمده نظريههاي جديد شهرسازي كه هدف نهايي آنها مديريت پايدار شهر
است جايگاه ويژه و ساختاري دارد .خدمات قابل تصور از اين گونه عرصهها متنوع و در عين
حال بسيار پيچيده است .ايجاد حريم فيزيكي و جداكننده ،بسترسازي براي حفاظت از تنوع
زيستي شهري ،تلطيف هوا ،سايه اندازي و كاهش فرسايش آبي و خاكي ،تشويق مردم به تفرج
و پيادهروي ،توسعه گردشگري ،كاهش خالء ارتباطي شهروندان با محيطهاي طبيعي و هم
چنين ايجاد منظرهاي زيباي شهري از جمله اين خدمات است.
به عبارت ديگر افزايش شتاب زندگي مدرن شهري ،منجر به كاهش ارتباط و تعامل اجتماعي
شهروندان با يكديگر و غفلت از اهميت فضاهاي عمومي بسترساز براي اين تعاملهاي
اجتماعي شده است .از اين رو فضاهاي سبز عمومي هم از ديدگاه تأمين نيازهاي زيست
محيطي شهرنشينان و هم از نظر تامين فضاي فراغتي و بستر ارتباط و تعامل اجتماعي آنان
جايگاهي درخور اهميت دارند .در شهرهاي بزرگ از جمله كالنشهر اهواز ،زندگي ماشيني و
افزایش جمعيت ،موجب افزایش انواع آلودگی های زیست محیطی شده است .در این بین
فضاي سبز شهرها تا حدودي به حل مشكالت حاصل از اين پديده ها در جهت سالمتي
شهروندان وبه زيباسازي محيط كمك ميكند.
كشور ايران به دليل موقعيت جغرافيايي در يكي از مناطق خشك جهان واقع شده است و
نوسانات بارندگي
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هدف و ضرورت:
اهميت فضاي سبز شهري و تاثيرات مختلف طبيعي ،زیست محیطی و اجتماعي آن بر حيات
شهر و پايداري آن سبب شده است كاربري فضاي سبز و سرانه آن به يكي از مباحث اساسي
فضاهای شهری تبدیل شود .از موارد ديگري كه بر اهميت كاربري فضاي سبز در شهرها
ميافزايد ،موضوع چندكاركردي (طبيعي ،زيباشناختي ،اجتماعي و  )...بودن آن است كه
پرداختن به اين مساله را در حوزه شهري تبديل به موضوعي مهم و استراتژیک نموده است.
تفكر نظاممندي كه امروزه در مفهوم توسعه پايدار به ويژه در عرصه كالنشهرها به وجود
آمده است ،نقش و كاركرد فضاي سبز و كيفيت آنها را بدون هرگونه مبالغه در يك مجموعه
اكولوژيك ارزيابي ميكند .مفهوم توسعه پايدار امروزه ،خصوص ًا در كالنشهرهامورد توجه ویژه
سیاست گذاران شهری قرار گرفته است.
اصطالح توسعه پايدار در اوايل سالهاي  1970میالدی درباره محيط و توسعه به كار رفت و
به معني توسعهاي است كه نيازهاي فعلي شهر را بدون خدشهدار كردن به توانايي نسل آينده
برآورده کند .در اين تعريف حق هر نسل در برخورداري از همان مقدار سرمايه طبيعي كه در
اختيار ديگر نسلها قرار داشته به رسميت شناخته شده و استفاده از سرمايه طبيعي در حد نیاز
به آن مجاز شمرده شده است .يكي از نيازهاي اساسي كه توسعه پايدار به آن پاسخ ميدهد
حفظ يگانگي اكولوژيكي است و توسعه پايدار در حقيقت ايجاد تعادلي ميان توسعه و محيط
زيست است و ميتوان گفت توسعه پايدار محل تالقي جامعه ،اقتصاد و محيط زيست ميباشد.
بنابراين نقش فضاي سبز و توسعه آن در رسيدن به توسعهاي پايدار بيش از پيش نمود پيدا
ميكند.
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ويژگيهاي جغرافيايي شهر اهواز:

از آنجا كه كاربري فضاي سبز شهري و كميت و كيفيت آن ارتباط تنگاتنگي با شرايط طبيعي و
انساني شهر مورد مطالعه دارد و از اين لحاظ كاربري فضاي سبز شهري در مكانهاي مختلف
وضعيت متفاوتي دارد ،در اينجا جهت بررسي و تحليل صحيح به برخي از ويژگيهاي طبيعي و
انساني شهر اهواز اشاره ميگردد.
شهر اهواز در جنوب غربي كشور قرار دارد .از نظر رژيم بارندگي ميانگين حداكثر ميزان بارندگي
14/5ميلي متر ميباشد .ميانگين حداكثر درجه حرارت در ايستگاه هواشناسي اهواز برابر با 34/3
درجه سانتيگراد و حداقل آن  19/9است و ميانگين حداكثر رطوبت نسبي  63درصد و ميانگين
حداقل آن  23درصد ميباشد.
در زمينه ويژگيهاي انساني و مسائل جمعيتي و رشد فيزيكي شهر اهواز ميتوان گفت كه
كالنشهر اهواز ،از جمله شهرهايي بوده است كه رشد فزاينده و سريع جمعيتي را تجربه كرده
است .در سرشماري سال  ،1390جمعيت شهر اهواز تقريب ًا به  1.112.021نفر رسيده است (آمار
نامه كالنشهر اهواز).
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بررسي وضعيت موجود:
كالنشهر اهواز يكي از كالنشهرهاي بزرگ كشور ميباشد كه با توجه به جايگاه اجتماعي،
اقتصادي ،صنعتي و همچنين شرايط اكولوژيكي و توانايي در جذب توريست و موقعيتهاي
گردشگري نيازمند مديريت و برنامهريزي دقيق در حوزه فضاي سبز ميباشد.
جدول  : 1جمعيت کل مساحت مناطق ،سرانه موجود فضاي سبز و فضاي سبز مورد نياز به تفكيك
مناطق هشتگانه در شهر اهواز
عنوان
مساحت فضاي سبز
منطقه به مترمربع

منطقه 1
715.742

منطقه 2

منطقه 3

4,358,193 3.531.880

منطقه 4

منطقه 5

منطقه 6

957,162

1,043,233

651.137

منطقه 7

منطقه 8

1,024,908 1,286,978

جمع کل
13.569.233

116,303

82,289

163,519

182,509

171,526

214,538

164,375

120,781

1,215,840

6.15

42.9

26.6

5.2

6.08

3.03

7.8

8.4

11.16

سرانه استاندارد

25

25

25

25

25

25

25

25

25

فاصله تا استاندارد

18.85

- 17.9

- 1.6

20.2

18.92

22.03

17.2

16.6

13.84

جمعیتمنطقه
سرانه موجود فضای
سبز

جدول شماره ( )1جمعيت ،وسعت مناطق ،فضاي سبز موجود مناطق و سرانه فضاي سبز را
به تفكيك در مناطق هشتگانه اهواز نشان ميدهد .همانطور كه در جدول مشخص می شود،
عالوه بر اينكه سرانه فضاي سبز كل شهر اهواز با استانداردهاي ذكر شده فاصله دارد (بجز
منطقه  ،)2سرانه فضاي سبز مناطق با ميزان جمعيت و نیز وسعت مناطق تناسب ندارد .در
حالي كه براساس استاندارد جهانی ميزان سرانه فضاي سبز ،حدود  25-20متر مربع تعيين شده
است (سعيدنيا  )1379همچنين علت باالبودن سرانه فضاي سبز در منطقه  ،3قرار گرفتن پارك
شهروند ميباشدکه یکی از بزرگترین پارک های شهری به شمار می رود( .نمودار .)1
سرانه فضاي سبز شهر اهواز با توجه به جمعيت يك ميليون و صد و دوازده هزار و بیست
و یک نفري شهر و ميزان مساحتي كه كاربري فضاي سبز اشغال كرده است (معادل 11متر)
در مقايسه با استانداردهاي جهاني ذكر شده ،كمبود قابل توجه ای را نشان ميدهد .اين مساله
زماني حادتر ميشود كه بدانيم شهر اهواز به عنوان يك كالنشهر بزرگ و صنعتي داراي جايگاه
ويژهاي در سطح ملي ميباشد .الزم به ذكر است سرانه فضاي سبز شهر اهواز به علت مسائل
عنوان شده اعم از آلودگيهاي مختلف با توجه به حداكثر استاندارد می بایست حداقل به 25
متر برسد.
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جمعيت كالنشهر اهواز طي دو دهه اخير رشد فزايندهاي داشته است .كمبود سرانه فضاي سبز
شهراهواز با در نظر گرفتن شرايط و تغییرات آب و هوايي استان ،از جمله پدیده ریزگردها و
مجاورت با برخی صنایع در درون و بیرون شهر ،مشكالت زيست محيطي فراواني براي ساكنان
به وجود آورده است.
شايان ذكر است در سالهاي گذشته با وارد شدن گونه گياهي «كونوكارپوس» به شهر اهواز،
شاهد كاشت بيرويه اين گونه گياهي در سراسر مناطق اهواز هستيم .اين مسئله با توجه به
كاهش تنوع گونهاي و استفاده از يك گونه خاص گياهي تبديل به يك معضل خواهد شد و اين
معضل زماني حاد ميشود كه تراكم شديد كونوكارپوس خطر احتمالی شيوع آفات و سرایت
آن به تمام گياهان شهر شود.
جداي از سرانه فضاي سبز كل شهر اهواز ،پراكندگي فضاي سبز و ميزان سرانه آن در مناطق
هشتگانه شهر وضعيت مطلوبي را با توجه به شرايط خاص اقليمي اهواز نشان نميدهد(نمودار
 .)1سرانه فضاي سبز در بين مناطق اهواز از  31/98متر در منطقه دو تا  3/16متر در منطقه شش
متغير ميباشد .اگرچه منطقه شش بيشترين جمعيت را در خود جاي داده است ،اما از نظر رتبه
مساحت فضاي سبز در رتبه هشتم قرار دارد(نمودار  .)2فضاي سبز در منطقه  2كه از جمعيت
كمي برخوردار است ،سرانه باالیی را به خود اختصاص داده است و علت آن وجود فضاي
مناسب (نزديكي به رودخانه كارون) جهت ايجاد فضاي سبز شهري ميباشد(نمودار .)2
نمودار  : 1مساحت فضاي سبز مناطق هشتگانه اهواز (متر مربع)
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نمودار  : 2جمعيت شهر اهواز به تفكيك مناطق هشتگانه
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نمودار  : 3مقايسه سرانه موجود فضاي سبز مناطق هشتگانه اهواز
با سرانه كشوري فضاي سبز
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نمودارهای  1و  ،3نشان دهنده پراكندگي نامناسب فضاي سبز در بين مناطق هشتگانه اهواز
ميباشد كه با توجه به اهميت فضاي سبز و تاثيرات مختلف اجتماعي و اكولوژيكي آن  ،این
مشکل ميتواند اثرات سوئي به دنبال داشته باشد .بنابراين ميتوان گفت كه در الگوي توزيع
مكاني فضاي سبز رابطه منطقي وجود ندارد.
البته بايد توجه داشت كه سرانه فضاي سبز ،می بایست براي هر شهري به صورت جداگانه
و براساس ويژگيهاي طبيعي ،اكولوژيكي ،اجتماعي ،فرهنگي و صنعتي آن تعيين شود .سرانه
فضاي سبز شهر اهواز  11متر مربع می باشد که از ميزان سرانه استاندارد فضایر سبز در
شهرهاي ايران كه بين 20الی  25مترمربع ميباشد بسیار پايينتر است(نمودار .)3
از دیگر سو ،سرانه فضاي سبز شهر اهواز در طي زمان رشد قابل توجه ای یافته است.به عنوان
مثال ،سرانه فضاي سبز در سال  ،1384به ازاي هر نفر  8متر مربع و در سال  1385به 9/86
مترمربع رسیده است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه سطح خدمات در شهر اهواز در زمينه
كاربردي و سرانه فضاي سبز همزمان و متناسب با افزايش جمعيت شهر روند رو به رشد پيدا
كرده است.
الزم به ذكر است كه در برنامه  5ساله اول توسعه و عمران شهر اهواز به افزايش فضاي سبز
توجه شایانی شده است .از استراتژيهاي وظيفهاي ميتوان به توسعه طرحهاي تحقيقاتي
جهت افزايش تنوع گونههاي گياهي با شرايط اقليمي استان ،توسعه فضاي سبز شهري و
احداث كمربند سبز ،ايجاد مكانيزمي جهت جلوگيري از تغيير كاربريهاي فضاي سبز اشاره
كرد.
سازمان پاركها و فضاي سبز در دو سال اخير هدف خود را بر روي كاشت گياهان گلدار
همانند شاهپسند ،ختمي چيني ،خرزهره ،گل كاغذي و  ...متمركز كرده است .اين سازمان در
سال  1390طرحي را با عنوان «اهواز شهر گل» به مناطق هشتگانه ابالغ كرده است كه هدف
آن كاشت درختچههاي گلدار در فضاي سبز موجود و گسترش فضاي سبز ميباشد .همچنين
طرح «هزارخانه» جهت افزايش سرانه فضاي سبز و ايجاد فضاي سبز در درب منازل توسط
سازمان پاركها و فضاي سبز مصوب شده است .در این طرح ،در هر منطقه و در هر ماه یکهزار
اصله نهال كاشته ميشود .اين طرح از ارديبهشت سال  90شروع و تاكنون ادامه دارد.
همچنين در سال  91سازمان پاركها و فضای سبز شهر اهواز جهت اصالح فضاي سبز موجود
و افزايش تنوع گونههاي گياهي با تكيه بر كاشت گياهان گلدار برنامهريزيهاي متعددي داشته
كه شعار آن نگهداري اصولي و تغذيه فضاي سبز ميباشد.
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همچنین سازمان پاركها و فضاي سبز از سال  1388اقدام به آداپتاسيون تعدادي گونههاي
گياهي سازگار با شرایط اقلیمی گرم و خشک نموده است .طول مدت آداپتاسيون دو الی سه
سال ميباشد .البته اين زمان بستگي به نوع گونه ،سرعت رشد و ميزان مقاومت گياه دارد.
گياهان وارد شده شامل پلومريا ،برهان گلي ،فلوس دريايي،كاميس پاريس سرطاليي ،كاميس
ليمويي ،پونه ابلق رونده ،فستوكاي آبي ،شمشاد ابلق (طاليي) ،شمشاد پرتقالي ،شمشاد توپي
و گونهاي مرجان ميباشند.
در ميان اين گياهان ،آداپتاسيون گياهان برهان گلي و فلوس دريايي نتيجه داده است و سازمان
اقدام به خريد عمده و همچنين توليد آنها نموده است .فستوكاي آبي – شمشاد پرتقالي و
شمشاد توپي هم دوره آداپتاسيون را طي كرده و در حال بررسي جهت كاشت در شهر اهواز
ميباشند.
همچنين سازمان پاركها و فضاي سبز ،حدود  12گونه انواع پالم و درختچههاي گرمسيري
كشورهاي مالزي و تايلند را به شهر اهواز وارد كرده است که حدود  8گونه گیاهی از آنها
روییده و مراحل نگهداري را براي رشد طي ميكنند.
البته با تمام موارد عنوان شده هنوز شاهد كاشت گونه های گیاهی متنوع در حجم وسیع در
سيماي كلي شهر اهواز نيستيم و هنوز مشكل تك گونهاي در شهر اهواز نمود دارد.
با توجه به مطالب عنوان شده بدون شك مقوله فضاي سبز نيازمند تبيين نظام برنامهريزي و
مديريت دقيق و علمي فضاي سبز شهري ميباشد.
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سرانه فضاي سبز:
سرانه فضاي سبز شهري در شرايط مختلف آب و هوايي متفاوت ميباشد .واضح است براي
تمامي شهرهاي كشورمان نميتوان يك معيار خاص و واحد ايجاد كرد چرا كه شرايط طبيعي
(توپوگرافي ،وضعيت اقليمي و  )...و ويژگيهاي انساني (تراكم جمعيت ،فرهنگ) در شهرهاي
مختلف متفاوت است .لذا شهرها را بايد براساس ويژگيهاي محيط طبيعي و ساختار اجتماعي-
اقتصادي مخصوص به خودشان طبقه بندي نموده و سرانه فضاي سبز را پيشنهاد داد.
به منظور محاسبه سرانه فضاي سبز ميتوان عوامل متعددي را مورد توجه قرار داد .هر چه بر
تعداد پارامترهاي دخيل در محاسبه افزوده شود به همان نسبت سرانه به دست آمده دقيقتر
خواهد بود و به نيازهاي اجتماعي جامعه شهري پاسخ بهتري داده خواهد شد .استفاده از
پارامتري همچون پارک ها مستلزم آن است كه در مورد هر يك اطالعات كافي وجود داشته
باشد.
پاركهاي موجود در سطح شهر اهواز:
جدول شماره ( )2نشان دهنده آمار پاركهاي موجود در سطح شهر اهواز ميباشد.
جدول  : 2تعداد پارک های موجود در شهر اهواز به تفكيك مناطق
عنوان
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پارك ناحيه اي

1
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پارك منطقه اي

3
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1

1

0

1
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در مقوله فضاي سبز ،عبارت پارک به معني فضاي سبز طراحي شدهاي است كه در مالكيت
عموم قرار دارد و جزئي از فضاهاي شهري محسوب ميشود.
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تعريف عملياتي متغيرها:
 -1پارك همسايگي :وسعتي كمتر از  5000متر مربع دارد .از آن جايي كه اكثر استفادهكنندگان
آن اغلب كودكان و نوجوانان هستند گاهي پارك كودك ناميده ميشود .دسترسي به اين پارك
بايد با پاي پياده امكان پذير باشد.
 -2پارك محلهاي :مساحت اين پارك از  5000تا  50000مترمربع متغير است .دسترسي به
اين پارك بايد با پاي پياده امكان پذير باشد.
 -3پارك ناحيهاي :مساحت آن  2تا  4برابر پارك محله اي ميباشد.
 -4پارك منطقهاي :مساحت آن  100000تا  200000مترمربع يعني دو برابر مساحت پارك
ناحيهاي است .دسترسي به این پارك ها با وسايل نقليه امكان پذير است.
با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره ( )2مشخص ميشود كه تعداد پاركها با
توجه به مساحت مناطق هشتگانه در اهواز از پراكندگي مناسبي برخوردار نيستند .براي مثال
تراكم جمعيت در منطقه  6در رتبه اول قرار دارد در حالي كه شاهد كمبود پارك منطقهاي و
ناحيهاي در این منطقه ميباشيم و با توجه به اينكه اين منطقه جزء مناطق حاشيهاي و محروم
اهواز ميباشد اتخاذ تصميمي جهت ايجاد پارك در راستاي رفع نيازهاي اجتماعي ضروري
ميباشد .شايان ذكر است چنين معضلي در منطقه  5اهواز هم مشاهده ميشود(نمودار .)4
نمودار  : 4تعداد پارك هاي موجود در شهر اهواز به تفكيك مناطق هشتگانه
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نتيجه گيري:
از زمانی که موضوع فضای سبز به عنوان بخشی از استراتژی توسعه شهری موفق مطرح شد،
لزوم برنامهریزی ،طراحی و مدیریت چنین محیطی در کالبد شهر ضرورت یافته است .فضای
سبز شهری همواره به عنوان عنصری برای نظم بخشی و هماهنگ نمودن کاربریهای گوناگون
در کالبد شهر و عاملی در زیبایی محیط و دلپذیرتر شدن فضای زندگی مطرح بوده است.
در رابطه با موضوع توسعه و ساماندهی فضای سبز شهری میبایست هماهنگی بین مناظر و
محیط زیست طبیعی و همچنین هماهنگی پدیدههای طبیعی و غیرطبیعی را در نظر گرفت.
برای رسیدن به چنین سطحی از هماهنگی درک واقعی و درست از موقعیتهای مکانی و
اقلیمی و داشتن اطالعات کافی و دقیق از تغییرات آب و هوایی و ارتباطات زیست محیطی و
بوم شناختی ضروری است.
آمار فضاي سبز موجود در كالنشهر اهواز ،نشان می دهد كه شهر اهواز نياز به تخصيص بودجه
ویژه جهت افزايش فضاي سبز دارد.
از طرفي با توجه به شرایط آب و هوایی گرم و خشک اهواز ،انتخاب درست و دقیق گیاهان
ضروری میباشد .هر گیاه دارای میدان اکولوژیکی خاصی است که در آن شرایط زندگی
میکند .بنابراين براي انتخاب گياه بايد دقيق ًا عوامل اصلي اكولوژيكي و فاكتورهايي نظير نور،
حرارت ،رطوبت نسبي ،شدت
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راهكارها و پيشنهادات:
 -1پیگیری ویژه و فعال جهت اجرایی نمودن قوانین حقوقی در خصوص مجازات قطع
کنندگان و متصرفین فضاهای سبز توسط افراد و موسسات حقیقی و حقوقی.
 -2استفاده از مشاركت مردمي و كاشت گونه های متنوع گياهي در نقاط مختلف شهر.
 -3شناسايي و كاشت گونههاي جدید درختي و درختچهاي گلدار و پهن برگ و گونه های
گرمسیری جهت توسعه فضاي سبز پايدار و ایجاد تنوع گیاهی.
 -4ايجاد تنوع در فرم های فضاي سبز شهري و توجه به انواع آن از قبيل فضاي سبز عمودي و باغ
های سقفی (.)Roof Gardens
 -5انجام مطالعات وبررسی وضع موجود فضاهاي سبز شهري بصورت طبقهبندي شده و
كاربرد نرمافزارهاي مربوطه نظير  GISجهت شناسنامهدار نمودن فضاي سبز موجود.
 -6شناسايي مكانهاي مناسب جهت احداث پارك هاي همسايگي ،محلهاي ،ناحيهاي ،منطقهاي
و فرامنطقهاي با توجه به سلسله مراتب شهري (مساحت و حوزه نفوذ) و اقدام جهت مطالعات،
طراحي و اجرا.
 -7برگزاري دورههاي آموزش شهروندي در زمينه معرفی و توسعه گونه های مختلف گیاهی.
 -8احداث پارك هاي جنگلي در سطوح وسيع در ورودي های شهر در جهت كاهش مسافرتهاي
بين شهري و فراهم کردن فضایی مناسب برای گذران اوقات فراغت شهروندان.
 -9بهسازي پارك ها و فضاي سبز موجود به منظور تامين امكانات رفاهي و بهداشتي پاركها
با توجه به شرايط محيط و منظر موجود.
 -10تامين امنيت پاركها به منظور افزايش بهرهوري.
 -11بررسی و شناخت فضاي سبز موجود و انجام مطالعات الزم و نيز بررسی و شناخت
مكانهاي مناسب جهت توسعه فضاي سبز در سطح مناطق هشتگانه و درنهايت تهيه طرح
جامع فضاي سبز شهري اهواز.
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مقدمه
منابع آبهای سطحی یکی از سرمایههای قابل تجدید کشور است که می بایست از آن حداکثر
استفاده را به عمل آورد.
جمعآوري و خروج آبهاي سطحي و فاضالبهاي شهري از محيط شهري در جوامع انساني
سابقهاي ديرينه دارد ،بطوري كه به تازگي  20متر از كانال دفع آبهاي سطحي دوره هخامنشي
در ضلع جنوبي تخت جمشيد كشف شده است.
سابقه این سیستم در هندوستان به  7000سال ،در بابل و نينوا حدود  3000سال و در يونان
و روم باستان به  4000سال قبل ميرسد .همچنین در سال  1789براي اولين بار سيستم
جمعآوري آبهاي سطحي و فاضالبهاي شهري در پاريس به طول  16كيلومتر در زير زمين
احداث گرديد.
در ايران از گذشته تا به امروز دفع آبهاي سطحي و فاضالبهاي شهري با توجه به وضعيت
آبهاي زيرزميني به سه صورت انجام ميگردد:
 -1استفاده از چاههاي جذبي :امروزه اين شيوه هنوز در اكثر شهرهاي بزرگ و كوچك مثل
تهران رواج دارد.
 -2فاضالبهاي كوتاه و سطحي بدون تصفيه :مانند فاضالبهاي قديمي اهواز و بوشهر
 -3چاههاي كم عمق در منازل :مانند اصفهان
موضوع پر چالش آبهای سطحی که از زمان بارندگي آذرماه سال  1376در شهر اهواز مورد
توجه جدي مسئولين كشوري و شهرداري اهواز قرار گرفت ،نیازمند اختصاص منابع مالی
مناسب است ،گر چه جهت حل معضل آب گرفتگي منازل مسكوني و معابر كوشش و تالش
فراوانی از طرف همه مسئولين مربوطه به عمل آمده است و حاصل آن تهيه و اجراي طرح
ضربتي اصالح مساحتي در حدود  4000هزار هكتار از سطح شهر اهواز در مناطق از غرب و
شرق كه در هنگام بارندگي مشكل حادتري داشتند بود كه با هزينهاي بالغ بر چهل ميليارد ريال
اصالحات ضروري در شبكه موجود انجام پذيرفت.
در مناطق مسكوني شرق و غرب اهواز كه مساحتي بالغ بر  22000هكتار ميباشند جمعآوري
آب باران و فاضالب بطور مشترك توسط شبكه موجود و جويها ،انجام ميگردد .اين شبكه
توسط شهرداري و خودياري اهالي و شركت آب و فاضالب ساخته شده است.
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با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط مشاور معاونت فني و عمراني شهرداري اهواز در
قالب طرح جامع شبكه جمعآوري و دفع آبهاي سطحي شهر اهواز  ،شهر به 17منطقه تقسیم
شده و احداث  17كانال طراحي شده است كه از آن میان  10مسير در ناحيه شرق كارون و
 7مسير نيز در مناطق غرب كارون قرار دارد .همچنين ساخت و تجهيز  124واحد ايستگاه
پمپاژ و احداث  120كيلومتر كانال و  1700کیلومتر کانال آدم رو و  63500متر لوله گذاري
با لولههايي به قطر  500تا  2200ميلي متر حجم رواناب لحظهاي ،پیش بینی شده است که
حداكثر معادل  27مترمكعب در ثانيه را از هر سمت رودخانه به آن وارد خواهد نمود.
هزينه اجراي عمليات احداث كانال و لوله گذاري و آدمروها و ايستگاههاي پمپاژ و تاسيسات
مربوطه و همچنين خدمات مهندسي به قيمت روز بالغ بر ( 3/500/000/000/000سه هزار و
پانصد ميليارد) ريال برآورد ميگردد .شايان ذكر است اين طرح تاكنون انجام نشده است.
هدف از اين پژوهش ،نشان دادن چالش هاي موجود آبهاي سطحي و اجراي طرحهايي
درخصوص دفع اين آب ها در كالنشهر اهواز ميباشد .در پايان پيشنهاداتي در اين خصوص
ارائه شده است.
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هدف و ضرورت :
با در نظر گرفتن نوع بارشها در كالنشهر اهواز كه در اكثر روزهاي فصل بارندگي ،به صورت
رگبارهاي ناگهاني و شديد ميباشد ،اهميت دفع سريع آب هاي سطحي بيشتر مشخص
ميشود .بروز آبگرفتگي در بسياري از معابر و منازل در اين مواقع بحراني و از طرفي شيب
نداشتن زمين به سمت رودخانه و قرارگرفتن بخشهايي از شهر در نقاط كم شيب ،برلزوم
احداث شبكه جمعآوري و دفع آبهاي سطحي كالنشهر اهواز تاکید می کند.
از آنجا كه كالنشهر اهواز در ناحيهاي گرم و نيمه خشك واقع شده است ،صرفهجويي در
مصرف آب امري مهم است .استفاده بهينه از آب هاي سطحي يكي از راهكارهاي صرفهجويي
ميباشد .همچنین ذخيره آب هاي سطحي و استفاده از آنها در آبياري فضاي سبز و مصارف
مشابه ميتواند كمك شاياني به حل مسئله كمبود آب كند.
بنابراین براي حل مشكل كم آبي ،ميبايست از هر قطره آبي كه به محدوده شهر وارد ميشود
به بهترين شكل استفاده كرد.
در این راستا می توان دو هدف کلی را مورد توجه قرار داد:
 -1استفاده درست و بهينه از نزوالت آسماني
 -2ارائه مدلهاي مناسب جهت جمعآوري آب هاي سطحي و هدايت مناسب اين آب ها.
که امیدواریم با اقدامات کارشناسی شده معاونت محترم خدمات شهری این اهداف حاصل
گردد.
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بررسی وضعيت موجود
جدول  :1تعداد و محل نصب پمپ های دفع آبهای سطحی در سطح مناطق هشتگانه شهرداری اهواز
رديف نام منطقه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

محل و آدرس نصب

نوع و تعداد

حجم پمپ (اینچ)

یک

-

-

دو

سپتیک خیابان پهلوان

گازوئیلی – یک دستگاه

-

 18اینچ

سه

سپتیک میدان دانیال

گازوئیلی – یک دستگاه

 16اینچ

چهار

سپتیک میدان کارگر

گازوئیلی – یک دستگاه

 16اینچ

پنج

-

-

-

شش

سپتیک ولیعصر

گازوئیلی – یک دستگاه

 22اینچ

شش

سپتیک الهادی

گازوئیلی – یک دستگاه

 22اینچ

هفت

سپتیک خیابان شهید طاهری

گازوئیلی – یک دستگاه

 22اینچ

هفت

سپتیک پیچ میدان

گازوئیلی – یک دستگاه

 22اینچ

هشت

سپتیک انتهای خیابان امام

گازوئیلی – دو دستگاه

 22اینچ

هشت

سپتیک پیچ وار

گازوئیلی – یک دستگاه

 20اینچ

جدول شماره ( )1تعداد و محل نصب پمپهاي دفع آبهاي سطحي و حجم پمپها در
سطح مناطق هشتگانه را نشان ميدهد .در كل مناطق كالنشهر اهواز 10 ،دستگاه پمپ ديزلي
كه با سوخت گازوئيل كار ميكنند مستقر ميباشند .نقش پمپهاي ديزلي كمك به پمپهاي
فاضالب جهت مكش آبهاي سطحي در زمان بارندگهت مكش این آبها ميباشند .که در
طرحهاي مطالعاتي احداث ايستگاه پمپاژ در این مناطق در نظر گرفته شده است.
شايان ذكر است بسته به شدت بارش و زمان آن ،ساالنه به نقاط بحراني مناطق اضافه ميشود
كه شهرداري اهواز با شناسايي آن محلها اقدام به لوله گذاري جهت دفع آبهاي سطحي نقاط
آبگير ميكند .اكثر اين نقاط در چالهها ايجاد ميشود كه با عمل تسطيح سازي و لوله گذاري،
اين نقاط آبگير حذف ميشوند.
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با اين وجود ،معضل دفع روانابها و آبگرفتگي معابر در روزهاي پرباران برطرف نخواهد شد و
شهرداري اهواز ،مجبور به استفاده از تانكرهاي مكنده و پمپهاي سيار گازوئيلي در سطح شهر و
نقاط بحراني آبگير ميشود كه اين روش مشكالت عديدهاي همچون نبود نيروي انساني كافي ،زمان
طوالني ،سد معبر و تصادفات ناشي از وجود تانكرهاي مكنده را به همراه دارد.
جدول  :2آمار لوله گذاري جهت دفع آبهاي سطحي (متر)(پايان سال )90
ماههاي
سال

جدول شماره ( )2آمار لولهگذاري جهت دفع آب هاي سطحي در ماه هاي مختلف سال 90
در مناطق هشتگانه را نشان ميدهد .در روش لولهگذاري از لولههاي  100و  150و  250و
 300اينچي استفاده ميشود ،که البته اكثر لولههاي استفاده شده  150اينچي ميباشند .درچنین
مواقعی شهرداري اهواز ،با شناسايي نقاط بحراني مناطق هشتگانه اقدام به كار گذاشتن لولههاي
دفع آب هاي سطحي در زير آسفالت نموده و انتهاي لوله به نزديكترين منهول ارتباط مييابد.
با توجه به اطالعات جدول فوق منطقه سه باالترين متراژ لوله گذاري را تا انتهاي سال 90
داشته است و بعد از آن منطقه پنج و منطقه یک در رتبه دوم و سوم قرار ميگيرند.
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مدل هاي طراحي بهينه هدايت آبهاي سطحي درون شهري
به منظور هدايت آبهاي سطحي با هدف بهبود تردد عابرين پياده ،وسايل نقليه و استفاده بهينه
از نزوالت آسماني مدلهاي مختلفي وجود دارد ،از جمله اين مدلها ميتوان به مدلهاي زير
اشاره كرد:
 -1جمع آوري و دفع آبهاي سطحي از طريق شبكه لوله :در اين روش به علت استفاده بهينه
از پيادهرو ،آبهاي سطحي از طريق شبكه لوله جمع آوري ميگردد .در اين روش آبهاي
سطحي سواره رو و پياده رو از طريق كانيو به دريچههاي ورود آب باران هدايت و سپس به
شبكه لوله -كه در زير سطح خيابان تعبيه شده است -وارد ميگردد.
 -2مدلهاي مختلف برنامهريزي پويا ( :)DPاكثر تالشها در زمينه طراحي بهينه شبكههاي
جمعآوري آبهاي سطحي از اين طريق صورت گرفته است.
 -3تركيب الگوريتم برنامهريزي خطي و روش كنكاشي به همراه خطي سازي قطعهاي توابع
غيرخطي
 -4مدل هاي شبيه سازي سيالب :مدلهاي مربوط به شبيه سازي منطقه شهري در سه زمينه
عمده تهيه شدهاند .يك دسته مربوط به مدل هاي شبيه سازي هيدرولوژيكي سيالب در
منطقه شهري ميباشند كه براساس آن حجم و هيدروگراف سيالب استخراج ميگردد .دسته
دوم مدلها در زمينه شبيه سازي هيدروليكي سيالب و طراحي شبكه ميباشند و قابليت حل
معادالت جريان در مسير مربوطه را دارند .دسته سوم مدلهايي هستند كه قابليت شبيه سازي
كيفي جريان و مدل كردن آلودگي در داخل شبكه را دارند .در اين نوع مدلها عمدت ًا شكل
شبكه جهت طراحي از قبل مشخص ميباشد و شبيه سازي هيدرولوژيكي و هيدروليكي و
كيفي بر اين اساس انجام ميگيرد.
 -5مدل  :MIKE SWMMاين برنامه يك بسته نرمافزاري جهت شبيه سازي و آناليز
شبكههاي جمعآوري آبهاي سطحي و فاضالب در محيط شهري ميباشد.
اين مدل توسط موسسه ( Danish Hydraulic Institute (DHIبه عنوان يك پردازنده
اطالعات جهت برنامه  EPA SWMMتهيه ش��ده اس��ت .اين برنامه هر سه بلوك رواناب
( )RUNOFFانتقال كيفي ( )TRANS PORTو انتقال بسط داده شده ( )EXTRANرا
شامل ميگردد.
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روش هاي جمع آوري آب هاي سطحي و فاضالب هاي شهري

روش جمع آوري به  2صورت انجام مي پذيرد:

 -1ايجاد دو سيستم جداگانه و يا كانالهاي جدا از هم
در اين روش يكي از كانالها به دفع آبهاي سطحي ناشي از بارندگي و سيالب و يا
آبهايي كه به مصارف نظافت خيابانها ميرسد و يا مازاد آب آبياري درختان معابر و آبياري
فضاي سبز ميپردازد و كانال ديگر به فاضالبهاي خانگي اختصاص دارد .اين روش هزينه
زيادي را در بر ميگيرد اما اثرات سوء زيست محيطي كمتري دارد.
 -2روش درهم يا مختلط
در اين حالت ،يك كانال واحد براي كليه آبهاي سطحي و فاضالبهاي شهري احداث
ميشود ،گرچه اين روش نیازمند هزينه كمتري براي ايجاد شبكه فاضالب است ولي هزينه ساخت
تصفيه خانه بيشتر از روش اول خواهد بود و اثرات زيست محيطي بيشتري را به دنبال دارد.
شناخت علم هیدرولوژی و ارتباط آن با آب های سطحی:
چرخه هیدرولوژی يا چرخه آب در طبیعت پدیدهای مستمر و فراگیر است که مطالعه آن،
موضوع علوم وسیع هیدرولوژی است .هیدرولوژی علمی است به بررسی آب های موجود
در کره زمین از نظر موجودیت ،جریان ،توزیع زمانی و مکانی ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
و رابطه واکنش محیطی آن در وضعیتی که محیط در برگیرنده موجودات زنده نیز هست می
پردازد .آب در طبیعت به صورتهای مختلف وجود دارد که به طور کلی میتوان آن را به دو
دسته تقسیم کرد :آب های سطحی و آب های زیرزمینی.
آب های سطحی:
آب های سطحی از آن مقدار آب باران تشکیل میشود که خاک قادر به جذب آنها نیست و
یا پس از نفوذ در زمین به صورت چشمهسارها و امثال آن ،از زمین خارج میشود و جویبارها
و رودها و غیره را ایجاد میکند و یا دریاچهها و دریاها را تشكيل میدهد یا آنها را تکمیل
میکنند .بنابراین آب های سطحی را به نوبه خود میتوان به دو دسته تقسیم کرد :آب های
جاری و آب های راکد.
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 -1آب های سطحی جاری
آب های جاری آب هایی هستند که ابتدا و انتهای آنها قابل رویت بوده ،حرکت مولکولهای
آب به طور منظم در یک جهت است به طوری که هیچ گاه به نقطه مبدأ برنگردد مانند :جویها،
نهرها ،رودها و شطها.
 -2آب های سطحی راکد
آب های سطحی راکد آب هایی هستند که مولکول های آب ،زمانی کمابیش طوالنی در
منطقهای ساکن میشوند ولی بر اثر تغییرات درجه حرارت و جریان هایی که از این تغییرات
حرارتی تولید میشود و یا بر اثر باد و گاهی هم به علل دیگر تغییر مکان میدهد .این آب ها بر
حسب مقدار و نیز به ویژه برحسب عمق شان اسامی مختلف دارد مانند دریا ،دریاچه ،استخر،
لش آب ،برکه و ...
طرح جامع مديريت آب هاي سطحي در اهواز و مقايسه آن با برخي كالنشهرها
طرح جامع مدیریت آب های سطحی کالنشهر اهواز در معاونت فنی عمرانی در حال بررسی
است و با پیشرفت مناسبی همراه بوده است.
در كالنشهر شيراز پروژه دفع آب هاي سطحي با موفقيت در حال انجام است .همچنين در
كالنشهر تبريز پروژه دفع آبهاي سطحي با هدف جمعآوري و تعيين كليه آبهاي سطحي
محدوده شهر و هدايت مناسب سيالبهاي ورودي به شهر از مسيلها به خارج از محدوده
شهري در سال  1380به وسعت  16000هكتار آغاز به كار نمود .همچنین معاونت فنی و
ی سطحی با رویکرد مدیریت
عمرانی شهرداری تهران نيز طرحجامع جدید مدیریت آب ها 
ی سطحی را تدوين نموده است که در سال جاری بـهاجـرا در خواهد آمد.
پایدار آب ها 
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نتیجه گیری
متاسفانه روش لوله گذاري و استقرار پمپهاي ديزلي و همچنين استفاده از نيروي انساني و
تانكرهاي مكنده جهت جمعآوري آبهاي سطحي كالنشهر اهواز در روزهاي پرباران چندان
موثر نميباشد.
ريزش باران هاي سيل آسا در برخي از روزهاي سال و نبود امكانات الزم و كافي جهت
جمعآوري و انتقال آب به مكانهاي ذخيره آب مشكلي است كه شهرداري اهواز سال هاست
كه با آن دست و پنجه نرم ميكند و اين معضل بدون وجود طرح جامع مديريت آب هاي
سطحي و تخصيص اعتبارکافی قابل حل نخواهد بود.
شايان ذكر است با توجه به مساحت كالنشهر اهواز و نبود شيب ونیز ريزش بارانهاي شديد،
هدایت و دفع آب هاي سطحي به شکل استاندارد الزامي ميباشد و به علت اينكه اين پروژه،
حركتي بسيارپر هزینه و عظيم ميباشد ،شهرداري اهواز به تنهايي قادر به تخصيص و تامين
بودجه آن نميباشد ،زيرا معضل دفع آبهاي سطحي ،مشكلي مشترك بين ارگانها و سازمان
های مختلف است .لذا اجراي چنين طرحي همكاري همه جانبه تمامي ارگانها به خصوص
سازمان آب و فاضالب و سازمان آب و برق را ميطلبد .با توجه به اینکه كالنشهر اهواز كه
يكي از مهمترين قطبهاي صنعتي كشور ميباشد ،مواجه بودن آن با معضل گرفتگي معابر در
روزهاي بارندگي مشکلی اساسی است.
از طرفي جمعآوري نزوالت آسماني و ذخيره آن ،ميتواند در فعاليتهاي مختلف مانند
كشاورزي و آبياري فضاي سبز مفید باشد.
راهکارها و پیشنهادات
 -1تخصيص بودجه جهت اجراي پروژه دفع آب هاي سطحي در نقاط بحراني مشخص شده
در سطح شهر (اجراي مطالعات انجام شده).
 -2تخصيص اعتبار جهت اليروبي شبكه آب و فاضالب شهري جهت مصارف دفع آب هاي
سطحي.
 -3توسعه و تجهيز سپتيكها و ايستگاه هاي پمپاژ با تجهيزات برقي و گازوئيلي.
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مقدمه
ابعاد گسترده اهميت پوشش گياهي در بهبود كيفي شرايط محيط زيست بر هيچ كس پوشيده
نيست .گسترش شهرنشيني در کشور و از جمله در كالنشهر اهواز منجر به افزايش آلودگيهاي
زيستمحيطي و افزايش آثار زیانبار ناشي از آلودگي محيط زيست در سالمتي افراد جامعه
شده است.
یکی از معضالت اساسی شهر اهواز آلودگی هوا و محیط زیست میباشد .گسترش تاسيسات
صنعتي نفت و گاز و كارخانجات متعدد علت اصلي آلودگي هميشگي اهواز بوده است،
همچنين در چند سال اخير پديده گرد و غبار به دليل نابود كردن پوشش گياهي در غرب و
جنوب غربي كشور و جنوب عراق ،به افزايش اين مسئله دامن زده است .برای مبارزه با این
معضل دو راه حل اساسی وجود دارد :نخست کاهش آلودگی تأسیسات صنعتی به وسیله
تصفیه نمودن گازها و بخارات سمی ناشی از آنها .دوم گسترش فضای سبز به عنوان عامل
افزاینده اکسیژن هوا ،کاهنده گازهای سمی ،متعادل کننده درجه حرارت شهر ،پاکسازی هوا و
در نهایت جلوگیری از هجوم طوفانهای گرد و غبار به شهر.
شهر اهوازعلی رغم دارا بودن مواهب طبيعي فراوان فاقد شرايط زيستي مطلوب و مناسب
ميباشد .به همين علت باید با انتخاب گياهان سازگار با شرايط شوري آب و خاک و گرماي
شديد اهواز در اكثر ماههاي سال ،براي بهبود پوشش گياهي منطقه اقدام كرد .مهمترين اثرات
فضاي سبز شهرها تعديل دما خصوص ًا در ماههاي گرم سال ،افزايش رطوبت نسبي و جذب
گرد و غبار ميباشد .با توجه به قرار گرفتن ايران بر روي كمربند خشك دنيا و نيز وجود
آلودگي هوا در اكثر نقاط شهري پرجمعيت كشور خصوص ًا شهر اهواز ،ايجاد كمربند سبز در

41

چالش های مدیریت شهری اهواز
هدف و ضرورت
امروزه نقش و ضرورت وجود پوشش گياهي كافي در جلوگيري از عوارض حاصل از
پيشرفت تكنولوژي و صنعت همانند آلودگيهاي صوتي حاصل از تردد در شهرهاي بزرگ،
آلودگيهاي ناشي از صنايع و تغييرات اقليمي ،بخش غير قابل اجتناب در روند مديريت
زيستي و توسعه شهري محسوب ميشود.
مهمترين اهداف طرح كمربند سبز در شهر اهواز ،كاهش گرد و غبار و جلوگيري از توسعه
بي رويه و غيرمجاز شهر اهواز است .از طرفي يكي از معضالت جوامع صنعتي كه زندگي
انسان و بقاي محيط زيست را تهديد ميكند ،آلودگي هوا و محيط زيست ميباشد .هوای
مركز شهرهای بزرگ مانند كالنشهر اهواز معموال به دليل تمركز صنايع ،تراكم تردد وسايل
نقليه ،استفاده زياد از انرژی و  ...همواره چند درجه از حومهی شهر گرمتر است كه اين
حالت به اثر جزيرهای حرارت شهری معروف میباشد .در اين نقاط معموالً هوا پايدارتر
است؛ يعنی آلودگی هوا در محل باقی میماند و ممكن است منجر به ايجاد وارونگی دمايی
خصوص ًا در فصلهای پاييز و زمستان شود كه پديدهای بسيار مضر است .وارونگي هوا
زماني رخ ميدهد كه هواي گرم بر روي هواي سرد قرار ميگيرد و مانع جابجايي عمودي
هوا ميشود .گازهاي آالينده ناشي از فعال
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اهداف اين طرح شامل موارد ذيل ميباشد:
 -1مقابله با آلودگي هاي زيست محيطي و ريزگردها و ايجاد شرايط زيست محيطي
معتدل و توسعه پايدار
 -2جلوگیری از توسعه افقی و بی رویه شهر
 -3تعیین محدوده شهر و جلوگیری از تصرف زمین و ساخت و سازهای غیر مجاز
 -4توسعه فضای سبز حاشیه ای و جبران کمبود سرانه فضای سبز شهری
 -5اشتغال زایی
 -6ایجاد مناظر و جلوه گاه های زیبا در حاشیه شهر
 -7ایجاد پارکهای جنگلی و توسعه مراکز تفریحی
 -8ایجاد اکوسیستم مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی
 -9جلوگیری از فرسایش و شستشوی خاک و ...
-10ایجاد بادشکن ،صوت گیر و فیلتر فضای سبز
بنابراين ساماندهي و برنامهريزي در جهت ايجاد ،حفظ و توسعه فضاي سبز شهري يكي
از ضرورتهاي حتمي برنامهريزي كالنشهرها به حساب ميآيد و تدوين ،بروزرساني
و تسهیل دسترسي به اطالعات و جمعبندي نتايج حاصل از آن ميتواند گام بلندي در
توسعه كالبدي شهر به حساب آيد .هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي پيشرفت طرح
كمربند سبز شهر اهواز ميباشد كه با توجه به آن بتوان چالشها و مزاياي طرح مذكور
را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد .در پایان راهکارهایی در خصوص رفع بخشی از این
مشکالت در کالنشهر اهواز ارائه می شود.
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تاريخچه طراحي و اجراي كمربند سبز اهواز
پروژه كمربند سبز در سال 1373تحت عنوان «كمك به احداث كمربند سبز در  7مركز استان
كشور شامل اراك ،اصفهان  ،اهواز ،تبريز ،شيراز ،مشهد و يزد» آغاز شد.
اين پروژه به منظور كاهش اثرات آلودگيهاي زيست محيطي طراحي شده و هدف آن
افزايش تحمل محيط زيست شهري در مقابله با آالينده هاي جوي در كليه شهرهاي فوق
الذكر ميباشد.
در همان سال مقرر گرديد اعتبارات مطالعه و اجراي كمربندسبز  50درصد از اعتبارات ملي
و50درصد از در آمدهاي عمومي شهرداريها تامين شود و كارفرماي آن به طور مشترك
سازمان محيط زيست وشهرداري باشد.
در سال  1373محدوده طرح منطبق با طرح جامع شهري و مساحت آن 3600هکتار(1500هكتار
در غرب و2100هكتار در شرق)تعیین شد و در سال  87طرح مورد بازبینی قرار گرفت که
برای محدوده جدید شهر اهواز به مساحت  7000هکتار تصویب شد.
روند مطالعات و امور اجرائي كمربند سبز اهواز
 سال  :73مطالعه تامين آب وآبياري كمربندسبزغرب توسط شركت سازآب پردازان -2سال :75مطالعات بررسي پوشش گياهي توسط مشاورين پارس ويستا
 -3سال  :76مطالعات تامين آب وآبياري كمربندسبزشرق توسط شركت سازآب اهواز
 -4سال  :80مطالعات طرح جامع آب خام فضاي سبز وكمربند سبز توسط مشاورين ري
آب
 -5سال :85مطالعات مرحله دوم طرح جامع آب خام فضاي سبز وكمربندسبز توسط
شركت آب كرخه
-6سال :87مطالعه و بازنگري طرح كمربندسبز و افزایش آن از مساحت 3600هكتار به
مساحت 7000هكتار بر اساس جادههاي كمربندي جديد اهواز توسط اساتيد دانشگاه
 -7سال :88مطالعات آبياري و گياهي جهت 6500هكتار توسط مشاورين شارآب
اقدامات اجرائي صورت گرفته در سالهاي گذشته:

 -1احداث پارك جنگلي شهروند به مساحت حدود150هكتار.
 -2احداث ايستگاه پمپاژ دغاغله و ايثار كه تاكنون تكميل و فعال نشدهاند.

44

بخش سوم -کمربند سبز
نواحي تحت پوشش کمربند سبز اهواز
 -1قسمت غرب (شمال و غرب اهواز) درمجموع به طول 30کیلومتر :جمعا  3000هکتار
 -1-1از رودخانه کارون شمال روستای دغاغله (جاده روستایی جسانیه) تا تقاطع جاده اهواز-
اندیمشک حدود 5كيلومتر به مساحت حدود 500هکتار
 -2-1ده کیلومتر اول از تقاطع جاده اندیمشک تا کانال سلمان فارسی پشت موسسه راهگشا استان
بطول حدود10کیلومتر و عرض 1000متر در مجموع 1000هکتار
-3-1ده کیلومتر از کانال سلمان فارسی تا تقاطع جاده حمیدیه و تا غرب روستای مالشیه و شمال
نهالستان علوی اداره منابع طبیعی (بعد از جاده پادگان شهید حبیب الهی) دب حردان به مساحت
1000هکتار
 - 4-1از تقاطع ریل راه آهن( جاده اهواز-خرمشهر) تا رودخانه کارون به طول  5کیلومتر و به
مساحت حدود  500هکتار.
 -2قسمت شرقی بطول  40کیلومتر جمعأ  4150هکتار
 -1-2از رودخانه کارون پشت کوت امیر تا تقاطع با جاده آبادان  7/7کیلومتر حدود770هکتار
 -2-2از جاده آبادان از روستایی دامغه بزرگ تا تقاطع جاده ماهشهر  18/3كيلومترحدود 1830هکتار
 -3-2از جاده ماهشهرتا تقاطع جاده اهواز مالثانی12کیلومتر حدود  1200هکتار
 -4-2از جاده مالثانی تا رودخانه کارون 3/5کیلومتر حدود 350هکتار
جدول  : 1مشخصات عمليات و هزينه هاي اجرايي طرح كمربند سبز اهواز (سال )1387
رديف

شرح عمليات

1

هزينه اجراي رگالژ ،خاكبرداري

2

هزينه اجراي تهيه و حمل خاك

3

هزينه تهيه ،حمل و كاشت نهال

4

هزينه اجراي تامين ،انتقال و توزيع

5

هزينه تملك اراضي

6

جمع كل

و خاكريزي

شبكه آبياري و زهكشي

مساحت

قيمت واحد

برآورد (ريال)

7000

15/000/000

105/000/000/000

7000

28/000/000

196/000/000/000

7000

57/000/000

399/000/000/000

7000

100/000/000

700/000/000/000

7000

200/000/000

1/400/000/000/000

7000

400/000/000

2/800/000/000/000
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بررسي وضعيت موجود
اقدامات صورت گرفته از تاریخ شروع به کار پروژه در اسفندماه  1390تاکنون:
 .1تسطیح ،فاروبندی ،چاله کنی و کاشت قطعه A1به مساحت 100هکتار در اسفند و
فروردین1390
 .2آماده سازی اراضی حد فاصل نمایشگاه تا جاده کمربندی و فاروبندی قطعه A2به مساحت
 100هکتار
 .3تسطیح ،فارو بندی ،چاله کنی و کاشت قطعه B2جنب کارگاه اداره راه به مساحت 35هکتار
 .4تسطیح ،فاروبندی ،چاله کنی و کاشت حدود 25هکتار از قطعه65هکتاری B1و آماده سازی
40هکتار مابقی زمین قطعه مذکور
 .5شروع عملیات تسطیح اراضی 100هکتاری (قطعه A0غرب) اراضی حدفاصل ورودی
پادگان جدیداالحداث تا قطعه جنوبی موسوم به A1
 .6برنامهریزی جهت تهیه و تدارکات امکانات مورد نیاز به منظور شروع عملیات آمادهسازی
قطعه  200هکتاری شرق جاده کمربندی.
 .7تسطیح ،آماده سازی ،فاروبندی قطعه  100(Cهکتار) واقع در دو طرف جاده ورودی پادگان
سپاه پاسداران که قسمت جنوبی آن به تپه های اهلل اکبر ختم می شود.
در بخشي از اين طرح بناست  500هكتار از اراضي غرب بعد از پليسراه اهواز انديمشك در
 3فاز نهال كاري شود .فاز اول  100هكتار از اراضي را تحت پوشش قرار ميدهد كه مراحل
تسطيح ،پاكسازي اراضي ،نهركشي ،چالهكني و كاشت نهالهاي آن از جمله اوكاليپتوس،
برهان ،كهور ،آگاسيا ،چنال ،بابل و خرزهره در سال گذشته انجام شده است.
فاز دوم پروژه شامل  200هكتار كه مراحل آمادهسازي خاك و کاشته آن در فصل جاری انجام
شده و در حال نگهداری می باشد .فاز سوم پروژه شامل  200هکتار است که مراحل آماده
سازی و چاله کنی آن انجام شده و تا پایان سال  91مراحل کاشت آن به پایان خواهد رسید.
.
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روش ها و نحوه تامین آب آبیاری مورد نیاز کمربند سبز اهواز
جهت آبياري نهالها در طرح از آب خام رودخانه كارون از طريق پمپاژ دغاغله و ايستگاه ثانويه
تقويتي پارك ايثار ،كانال سلمان و آبهاي زيرزميني (حفر چاه كم عمق و نيمه عمق) استفاده
ميشود .همچنين بررسي و تحقيق استفاده از سيستم تصفيه زهكشي نيشكر واحد دهخدا در
حال انجام است.
در حال حاضر به دلیل استفاده از گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی ومیزان کم حجم آب مورد
نیاز تا راه اندازی و بهره برداری از روشهای فوق الذکر آبیاری بوسیله تانکر صورت می گیرد.
گونه هاي گياهي قابل كاشت در كمربند سبز اهواز
آب و هوا شامل مجموعه عوامل فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي است كه اقليم محل را
مشخص ميكند .با توجه به قرار گرفتن شهر اهواز در جنوب غربي كشور ،رژيم بارش منطقه
مديترانهاي بوده و فصل بارش منطبق با ماههاي سرد سال ميباشد .به عبارت ديگر رژيم فصلي
بارش منطقه ابتدا زمستانه و سپس پاييزه و بهاره ميباشد .باد غالب در منطقه غرب ميباشد كه
بيشترين درصد وزش باد را داراست .همچنين سرعت و جهت آن بسيار حائز اهميت ميباشد.
شايان ذكر است به منظور اثربخشي طرح ،جهت كاشت گياهان به موازات وزش باد بايستي
مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به موارد فوق بايد گفت كه انتخاب نوع پوشش گياهي بستگي به آب و هوا و اقليم
منطقه دارد .در اين ميان گياهان بومي استفاده شده در طرح ،نقش بسيار مهمي در پايداري
و موفقيت طرح مورد نظر دارند ،چرا كه گياهان بومي با شرايط آن منطقه از جمله بارندگي،
رطوبت ،دما و نوع خاك و  ...سازگار مي باشند .گياهان بومي مقاوم به خشكي بوده و نياز به
حاصلخيزي و غني كردن خاك و استفاده از سموم جهت از بين بردن آفات و يا آب فراوان
ندارند .الزم به ذكر است كه فضاي سبز به شكل درختي در كاهش آلودگيهاي هوا بسيار
موثر ميباشد و اين امر خصوص ًا در شهر اهواز به علت پديده گرد و غبار از اهميت ويژهاي
برخوردار است .از طرفي استفاده از گياهان بومي و كاشت آنها سبب افزايش تنوع زيستي
ميشود و ميراث طبيعي مربوط به آن منطقه را حفظ ميكند.
گونههاي قابل كاشت جهت طرح كمربند فضاي سبز شامل درختان كهور ،بابل ،آگاسيا ،كنار،
نخل زينتي ،اكاليپتوس ،خرزهره و  ...ميباشند.

47

چالش های مدیریت شهری اهواز

مزاياي احداث كمربند سبز
يكي از بارزترين مزاياي احداث كمربند سبز ،افزايش سرانه فضاي سبز شهري ميباشد .با
توجه به واقع شدن شهر اهواز در منطقه بياباني و نيمه بياباني و كمبود سرانه فضاي سبز شهري
اجراي اين طرح ضروري است.
يكی از بهترين راه های دفع آلودگی هوا از سطح شهر توليد باد است و بهترين راه برای توليد
باد ،بوجود آوردن كمربند سبز در مسير گلباد غالب شهر (مسيری كه باد اغلب اوقات در آن
جريان دارد) ميباشد .اين باد به اين صورت بوجود ميآيد :دما در مناطقی كه دارای درخت
و پوشش گياهی هستند خنكتر است و همانطور كه گفته شد شهرها گرمتر هستند .در اثر
جابجايی هوای سرد و گرم بادی حاصل میشود كه مي تواند بار آلودگی سطح شهرها را كاهش
دهد .عرض استاندارد كمربندهای سبز  500متر است اما برحسب صالحديد طراح محيط در
مورد كاهش يا افزايش ميزان باد ،اين عدد میتواند كمتر يا بيشتر نيز گردد .كمربندهای سبز
عالوه بر كاهش بار آلودگی شهرها ،نقش مهمی در محدود كردن رشد افقی شهر و همچنين
ايجاد تفرجگاه دارند.
شرايط خاص اكولوژيكي حاکم در شهر اهواز خصوص ًا ظهور پديده گرد و غبار احداث
كمربند سبز را تبديل به يكي از ملزومات زيست محيطي نموده است .يكي از مهمترين مزاياي
اجراي اين طرح كاهش و جذب گرد و غبار و همچنين كاهش شدت وزش باد ميباشد.
وجود درختان سبز بلند سبب توليد اكسيژن ميشود و در سالمت ،لطافت ،پاكي هوا و همچنين
تعديل درجه حرارت اثري مثبت دارد .از طرفي با توجه به روند رو به رشد جمعيت شهري
اهواز و آپارتماننشيني ،نياز جامعه خصوص ًا كودكان به مراكز تفريحي و پارك هاي جنگلي
افزايش یافته است .از اين رو احداث كمربند سبز ميتواند به عنوان يك فضاي تفريحي بسيار
وسيع ايفاي نقش نمايد.
از ديگر مزاياي اين طرح م
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مشكالت احداث كمربند سبز
 -1مشکالت ملکی وحقوقی تملک اراضی واقع در محدوده طرح:
الف  -عدم مطالعه ،نقشه برداری و شناسائی مالکین و متصرفین
ب -عدم تخصیص و تامین اعتبارات جهت تملک اراضی
ج -وجود معارضین حقیقی وحقوقی
د -عدم وجود اراضی منابع ملی و دولتی به میزان پیش بینی شده در محدوده طرح
 -2مشکالت مربوط به اعتبارات:
الف  -عدم تخصیص و تامین اعتبارات مورد نیاز و مصوب
ب  -عدم استقبال و مشارکت بخش خصوصی در طرح در سالهای گذشته
ج  -عدم مشارکت ارگانهای دولتی در اجرای طرح
مقايسه وضعيت كمربند سبز در اهواز و ساير كالنشهرها
با توجه به قرار گرفتن ايران در منطقهاي خشك ،احداث كمربند سبز در اكثر شهرها ضروري
به نظر ميرسد .اجرای طرح کمربند سبز از سال  1390آغاز شده است و تاکنون با همکاری
چندین ارگان دولتی از جمله اداره راه و شهرسازی ،شرکت توزیع برق منطقه ای ،شرکت
مناطق نفتخیز جنوب ،اداره کل منابع طبیعی استان ،سازمان جهاد کشاورزی و فرمانداری استان
پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است.
كالنشهر تهران در سال  1368طرح كمربند سبز پيرامون شهر تهران را در دستور كار شهرداري
قرار داد .فاز نخست اين طرح با مساحت  20/000هكتار در سال  83به اتمام رسيد و فاز دوم
در سال  84با مساحتي بالغ بر  50/000هكتار آغاز شد .طرح كمربند تهران برنامهاي ده ساله
است و تاكنون  14/000هكتار از فاز دوم طرح كمربند سبز اجرايي شده و مساحت فضاي
سبز برونشهري و جنگلكاريها به  34/000هكتار رسیده است .همچنين در كالنشهرهاي
اصفهان و تبريز اين طرح به طور موفقيت آميز اجرا شده است .اما در شهر يزد به علت عدم
تخصيص اعتبارات اجراي طرح مسكوت مانده است .همچنین در كالنشهر مشهد به علت
موانعي همچون تملك اراضي ،عدم تخصيص اعتبارات و نبود آب كافي پيشرفت چنداني
نداشته است.
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نتيجه گيري
با توجه به وضعيت خاص اقليمي و آب و هوايي كالنشهر اهواز و ظهور پديده گرد و غبار
در چند سال اخير و شيوع بيماريهاي مختلف ،تخصيص اعتبار جهت تسريع در پيشرفت
اجراي طرح كمربند سبز الزم و ضروري است .از طرفي لزوم وجود فضايي مناسب در
جهت تفريحات سالم و ورزش همگاني كه جوابگوي جمعيت كالنشهر اهواز باشد بر كسي
پوشيده نيست .بنابراين ايجاد كمربند سبز عالوه بر رفع بسياري از مشكالت ،منجر به ايجاد
فضايي دلنشين ،خانوادگي و سبب افزايش سرانه فضاي سبز كل هم خواهد شد.
راهكارها و پيشنهادات
 -1تغيير سيستم آبياري به روش قطرهاي و تامين اعتبار جهت آن.
 -2تصويب طرح پيشنهادي كمربندسبز توسط كميسيون ماده  5سازمان اداره راه و شهرسازي.
 -3تملك اراضي واقع در محدوده طرح كمربند سبز.
 -4عدم تغيير كاربري اراضي واقع در محدوده طرح به كاربريهاي ديگر.
 -5حل مشكل مالكيتي و حقوقي اراضي با ارگان هاي دولتي از قبيل ارتش ،منابع طبيعي،
راه و شهرسازي و ثبت اسناد و امالك و صدور سند به نام شهرداري.
 -6تامين اعتبارات ملي و استاني ساليانه مورد نياز براي احداث ،نگهداری و توسعه كمربند سبز.
 -7مشاركت كليه ارگان ها و سازمان هاي دولتي در اجراي طرح.
 -8اجراي طرحهاي بزرگ تفرجگاهي در اراضي پروژه كمربند سبز با مشاركت بخش
خصوصي.
 -9کاشت درختان مثمر در طرح کمربند سبز
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مقدمه:
در زندگی شهری امروز هر انساني در طي روز با استرسهاي مختلفي همچون استرسهاي
كاري ،خانوادگي ،تحصيلي و  ...دست و پنجه نرم ميكند ،كه اثرات شديدي بر روح ،روان و
ارتباطات اجتماعي با ديگران دارد .لذا نياز فرد به قرار گرفتن در فضايي آرام و دلنشين ضروري
به نظر ميرسد .در این بین فضاي سبز شهری و پاركها ميتوانند در ایجاد اين موقعيت نقش
به سزایی را ایفا کنند.
اثرات توسعه و گسترش فضاي سبز شهري همچون كاهش آلودگي هوا ،تعديل درجه حرارت
(دماي يك هكتار فضاي سبز در مرداد ماه تا  5درجه كمتر از فضاي خالي از درخت است) ،افزايش
رطوبت نسبي (تا حدود  11درصد) ،افزايش نفوذپذيري خاك و تاثير مثبت بر چرخه آب در محيط
زيست شهري و افزايش كيفيت آبهاي زيرزميني و دهها اثر ديگر بر كسي پوشيده نيست.
در اين ميان ،توسعه فضاي سبز و نگهداري از آن ،شرط تداوم و پايداري محيط زيست
ميباشد .همچنین حفظ محيط زيست و فضاي سبز شهري بستگي به رعايت فاكتورهاي
مختلفي همچون خاك مناسب ،نور ،آب و  ...دارد.
مهمترين فاكتور جهت حفظ سالمت و شادابي فضاي سبز ،تامين آب كافي در طول دوره رشد
گياه ميباشد.
از طرفي شهر اهواز با دارا بودن گرماي شديد و طاقت فرسا در تابستان ،نياز به برنامه خاصي
(زمان آبياري-مقدار آبياري) جهت آبياري درختان و درختچهها با توجه به نوع آنها دارد.
هدف از اين گزارش ،بررسي وضعيت انتقال آب خام جهت آبياري فضاي سبز كل شهر
اهواز ميباشد .در پايان پيشنهاداتی درخصوص ارتقاء و بهبود سيستم انتقال آبياري فضای سبز
کالنشهر اهواز ارائه خواهد شد.
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هدف و ضرورت:
شناخت پتانسيل موجود در برنامهريزي فضاي سبز ،چگونگی آبیاری ،حفظ و نگهداري
موجوديت فضاي سبز و توسعه آن نیاز به مطالعات کافی دارد  .لذا لزوم تدوين طرح جامع
فضاي سبز كالنشهر اهواز بيش از پيش نمود پيدا ميكند .در این بین آبياري فضاي سبز و
روش انجام آن در تداوم ،پايداري و توسعه آن نقش اول را ايفا ميكند.
از طرفي آبياري هزينه گزافي از بودجه فضاي سبز را به خود اختصاص ميدهد .با توجه
به قرار گرفتن شهر اهواز در ناحيهاي خشك و كم آب ،در نظر گرفتن نوع گياهان و روش
آبياري مختص هر گياه امري بسيار حساس ميباشد ،چرا كه آبياري بيش از حد و يا كمتر،
آسيب جدي و جبران ناپذير به گياه وارد می کند.
همچنین دانستن آمار دقيق و جامع نوع درختان ،ما را به سمت انتخاب بهترين روش آبياري
هدايت ميكند .از اين رو ضرورت انتقال آب به فضای سبز طبق زمانبندي خاص مشخص
ميشود.
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بررسي وضعيت موجود:
اولين مطالعات طرح تامين آب خام فضاي سبز اهواز توسط شركت مشاورین ري آب در
سال 1383آغازشد .در اين مطالعات ،تعداد ايستگاههاي پمپاژ برداشت آب از رودخانه كارون
در شرق و غرب اهواز به همراه تقسيمات زونهاي فشاري به تصويب كميته فني استانداري
رسيد و در نهایت کمیته مطالعات و پژوهش پژوهشکده مطالعات سازمان شهرداری ایجاد شد.
دومين مطالعات ،توسط شركت مهندسين مشاور آب كرخه در سال  1385درخصوص طراحي
ايستگاههاي پمپاژ و شبكه آبرساني انجام شد و در سال  1388به تصويب دفتر فني استانداري
رسيد.
براساس اين مطالعات شرق اهواز به شش منطقه فشاري و چهار ايستگاه و غرب اهواز به ده
منطقه فشاري و سه ايستگاه تقسيمشد.
نوع آب جهت آبياري فضاي سبز به صورت آب خام و آب شرب ميباشد .در حال حاضر انتقال
آب خام ،به روش تانكر و لوله گذاري به فضاي سبز صورت ميگيرد .جنس لوله هاي استفاده شده
پلي اتيلن و سايز لولههاي استفاده شده از  32تا  250ميلي متر متغير ميباشد.
با توجه به جدول  ،1در منطقه شش و هشت انتقال آب خام به علت دور بودن از رودخانه
انجام نميشود .بيشترين انتقال آب خام با تانكر به منطقه چهار و كمترين به منطقه پنج ،بيشترين
انتقال آب شرب جهت آبياري به منطقه هفت و كمترين به منطقه پنج ميباشد.
از دیگرسو ،درصد استفاده از آب شرب براي آبياري در مناطق هشتگانه اهواز بسيار زیاد
است ،خصوص ًا در مناطق شش ،هفت و هشت كه ميزان آن به  62درصد می رسد .با توجه به
دستورالعمل وزارت كشور ميبايست طي پنج سال شبكه آب خام از آب شرب جدا گردد ،اما
تاكنون در دو سال اخير فقط در حدود دو درصد پيشرفت داشته است .در سال  90پروژههاي
تكميل ايستگاه پمپاژ  3شرق (جنب پل پنجم) ،اجراي فاز اول شبكه آبرساني به منطقه هشت،
اجراي خط انتقال آب از ايستگاه دغاغله به پاركهاي ساحلي  42هكتاري و آبرساني به
فضاهاي سبز محدوده كيانپارس و كيانآباد و خريد قسمتي از لولههاي  GRPخط انتقال از
ايستگاه پمپاژ پارك الله به سه راه تپه اجرا شده و آماده بهرهبرداري ميباشند.
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جدول  : 1سيستم آبياري مناطق هشتگانه شهرداري اهواز
منطقه

متراژ آبياري( متر مربع)
آب خام

1
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درصد تحت پوشش فضاي سبز
آب شرب

تانكر

لولهگذاري

133/581

499/439

82/826

2

188/329

1/884/183

301/869

3

290/995

3/405/250

635/904

4

401/098

177/938

429/186

5

37/895

484/765

103/064

آب شرب

آب خام
تانكر

لولهگذاري

18.67

69.80

11.58

7.82

78.24

12.53

6.68

78.13

41.90

18.59

6

254/638

0

395/99 8

7

305/410

316/912

648/305

38.00

0

5.74

14.59

44.84

73.42

60.86

8

439/193

0

585/715

23.73

24.62

57.15

42.85

0/06

26.39

مجموع

2/051/139

6/769/087

3/182/768

17/01

56/12

26/39

50.37
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طريقه محاسبه ميزان آب مورد نياز گياهان :
آب مورد نياز گياهان جهت آبياري ،عبارت است از نياز آبي گياهان و الگوي كشت در آن
دوره با در نظر گرفتن كليه تلفات سيستم .از اين رو فاكتورهاي مختلف در برآورد آب مورد
نياز شامل:
 -1محاسبه تبخير و تعرق
 -2تعيين الگوي كشت و ضرايب گياهي
 -3تعيين نياز آبشويي
 -4تعيين راندمان آبياري
محاسبه ميزان تبخير و تعرق هر گياه بسته به شرايط زندگي گياه و فصل مورد نظر از اهميت
خاصي برخوردار است .معموال در فصول خرداد و تير شاهد باالترين ميزان تبخير و تعرق
هستیم .يكي ديگر از پارامترهاي مهم در محاسبات نياز آبي ضريب رشد گياهي است كه
تغييرات آن بستگي به نوع گياه ،ميزان رشد و فصل رويش دارد.
با در نظر گرفتن ميزان بارندگي ماهانه در ماههاي مختلف سال ،ميتوان ميزان باران مؤثر را كه
متغير ميباشد برآورد كرد .نياز خالص آبياري از تفاضل بين تبخير و تعرق گياه و باران موثر
به دست ميآيد.
با توجه به آمار ارائه شده از سازمان پاركها و فضاي سبز(جدول  ،)1منطقه یک با داشتن چهار
پمپ دارای بيشترين درصد پوشش فضاي سبز از طريق آب خام و منطقه شش با داشتن یک
پمپ كمترين درصد را داراست.
الزم به ذكر است آبياري با تانكر ،عالوه بر هدر رفتن آب سبب هدر رفتن بودجه نیز خواهد
شد .لذا بايد از روش های جايگزين از جمله آبياري قطرهاي استفاده كرد.
از آنجا كه شرايط اقليمي در تابستان اهواز با اكثر شهرهاي ديگر تفاوت خاصي دارد ،زمان
آبياري گیاهان نیز با ديگر شهرها متفاوت ميباشد و ميبايست آبياري در زمان غروب خورشيد
كه شدت نور بسيار كم شده است انجام شود.
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زمانبندی آبیاری فضای سبز اهواز
جدول  : 2زمانبندي و تعداد دفعات عمليات آبياري فضاي سبز در ماههاي مختلف سال
نوع گياه
درخت و
درختچه
چمن

فروردين ارديبهشت خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند مجموع

8

10

10

16

16

16

10

8

6

4

6

8

118

15

16

15

20

20

20

15

15

10

6

6

10

168

جدول شماره ( )2زمانبندي و تعداد دفعات عمليات آبياري فضاي سبز در ماههاي مختلف سال
را نشان میدهد .با توجه به آمار ارائه شده ،ميزان آبياري در فصول گرم سال نسبت به فصول
ديگر بيشتر ميباشد ،كه علت آن افزايش ميزان تبخير و تعرق گياه و افزايش شدت گرما و عدم
بارندگي است.
عالوه بر نوع گياه و تعداد دفعات آبياري ،زمان آبياري خصوص ًا در شهرهاي گرم مانند اهواز
از اهميت خاصي برخوردار است .زمان آبياري بسته به فصل و تابش نور خورشيد متفاوت
ميباشد.
جدول  : 3ميزان آب مورد نياز در هر آبياري
رديف

نوع گونه

واحد

مقدار آب موردنياز در هر سري آبياري به ليتر (به طور متوسط)

1

درخت

اصله

2

درختچه

اصله

3

چمن

مترمربع

60
30
50

جدول ( )4ميزان آبياري گياه بر اساس نوع آن را بیان مینماید که اين ميزان بسته به بارندگي
و شدت گرما ميتواند تغيير كند .واضح است در چند ماه از سال كه بارندگي قابل توجه است
ميزان آبياري بسيار كاهش مييابد.
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تعداد و نوع گونه های گیاهی استفاده شده در اهواز

آمار و اطالعات موجود در جدول ( )5تعداد و نوع گونههاي كاشته شده در مناطق هشتگانه
كالنشهر اهواز را نشان ميدهد .با مشاهده جدول ،مشخص ميشود تنوع درختان كاشته شده
با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي خاص كالنشهر اهواز مناسب بوده ولي توازن و تعادلي
در تعداد گياهان كاشته شده در سطح مناطق وجود ندارد .براي مثال درخت كاج و نخل پالما
به ترتيب به تعداد  202اصله و  292اصله فقط در منطقه دو كاشته شده است ،همچنين درخت
پاجوش نخل به تعداد  151اصله فقط در منطقه پنج و پيچ آستريا به تعداد  200اصله فقط در
منطقه سه كاشته شده است ،كه اين امر نشان دهنده عدم توزيع مناسب درختان در سطح شهر
ميباشد.
با توجه به لزوم وجود فضاي سبز متنوع شامل درختان ،درختچهها و گلها و  ...در سطح
كالنشهر اهواز رعايت تنوع گونهاي در جهت حفظ گياهان در مقابله با هجوم آفات گياهي و
تاثير وسيع در ايجاد فضايي زيبا و دلنشين ،حائز اهميت ميباشد.
با توجه به آمار سازمان فضاي سبز ،بيشترين تعداد درختان به ترتيب شامل :كهور (65093
اصله) ،برهان (510920اصله ) ،اكاليپتوس ( 30507اصله ) ،نخل خرما ( 17290اصله ) می
باشد .در مورد درختچهها ،كنوكارپوس ( 246071اصله) ،خرزهره ( 30593اصله) ،ختمي چيني
( 12296اصله) و شيشه شور ( 11391اصله) است .شايان ذكر است بيشترين تعداد گياه كاشته
شده در سطح مناطق هشتگانه اهواز ،درختچه كنوكارپوس ميباشد.
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اولويت بندي طرح غرب اهواز:

 -1ايستگاه پمپاژ يك غرب(دغاغله)
مسير خط انتقال اين ايستگاه تا سه راه خرمشهر به طول  11591متر ميباشد .نحوه آبرساني
به فضاي سبز غرب اهواز در وضعيت موجود بوسيله تانكر و شبكه توزيع آب شرب شهري
است .با توجه به طراحي ايستگاه پمپاژ يك غرب در طرح جامع آب خام جهت مناطق فشاري
 2 ،1و  3غرب و قسمتي از كمربند فضاي سبز و امتداد خط انتقال تا سه راه خرمشهر ،ميتوان
مناطق فشاري چهار و پنج غرب را متناسب با فضاي سبز موجود فع ً
ال جایگزین مناطق فشاری
 2و  3غرب و كمربند سبز نمود و شبكههاي توزيع آب مناطق زير را احداث نمود(جدول .)2
الف -منطقه فشاري يك غرب
ب -منطقه فشاري چهار غرب
ج -منطقه فشاري پنج غرب
الزم به ذکر است این ایستگاه در حال حاضر به علت اشکال در خطوط انتقال غیر فعال می باشد.
 -2ايستگاه پمپاژ دو غرب
محدودههاي تحت پوشش اين ايستگاه در طرح جامع شبكههاي توزيع آب خام مناطق فشاري
 6 ،4 ،5و  7ميباشند كه محدودههاي  4و  5را ميتوان فع ً
ال از ايستگاه يك غرب و محدودههاي
شش و هفت را نيز فع ً
ال از ايستگاه سه غرب آبرساني نمود .ليكن در صورت نياز ميتوان از
ايستگاه پمپاژ آب خام شهرداري منطقه چهار در مجاورت سيلو جهت آبرساني به فضاي سبز
موجود منطقه فشاري شش غرب بهرهبرداري نمود .اين ايستگاه در اولويت نميباشد(جدول .)2
-3ايستگاه پمپاژ سه غرب
محدودههاي تحت پوشش اين ايستگاه در طرح جامع شبكههاي توزيع آب خام مناطق فشاري
 8،9و  10ميباشد .چنانچه عمليات اجرايي ايستگاه پمپاژ سه غرب به انجام برسد گام بلندي
جهت توسعه شبكههاي توزيع آب خام و فضاي سبز مناطق شهرداري چهار و شش كه به لحاظ
سرانه فضاي سبز و آبرساني بوسيله تانكر و شبكه توزيع آب شرب در وضعيت نامطلوبي قرار
دارند ،برداشته خواهد شد .اين ايستگاه در اولويت است(جدول .)2
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اولويت بندي طرح شرق اهواز:
الف -ايستگاه پمپاژ چهار شرق (مجاور پل ششم)
دومين اولويت ،ايستگاه پمپاژ چهار شرق مناسبترين گزينه احداث جهت توسعه شبكههاي
توزيع آب خام در شرق اهواز ميباشد .چرا كه اين ايستگاه ميتواند بخشهاي قابل توجهي
شامل مناطق فشاري  5و  6شرق را تحت پوشش قرار دهد.
با توجه به آمارهاي ارائه شده ،مناطق یک ،پنج و هشت به لحاظ نحوه آبرساني به فضاي سبز
در حال حاضر در وضعيت نامطلوبي ميباشند(جدول .)2
ب -تجهيز و تقويت ايستگاه پمپاژ سه شرق (جنب پل پنجم)
اگرچه ايستگاه پمپاژ احداث شده در موقعيت ايستگاه سه شرق مطابق با طرح جامع نميباشد،
ليكن با تمهيداتي كه مشاور در نظر گرفته است ،اين ايستگاه ميتواند منطقه فشاري چهار شرق
را سيراب نمايد(جدول .)2
ج -ايستگاه پمپاژ دو شرق (پارك الله)
اجراي ايستگاه پمپاژ پارك الله و خط انتقال آن تا سه راه صنايع فوالد و با توجه به مسير خط
انتقال مذكور ميتواند موجبات احداث شبكههاي توزيع مناطق فشاري  2و  3شرق و بالطبع
توسعه فضاي سبز مناطق مذكور را در پي داشته باشد(جدول .)2
د -ايستگاه پمپاژ يك شرق (زرگان)
با توجه به اينكه اين ايستگاه جهت تامين آب منطقه فشاري يك شرق و قسمتي از كمربند
شرق طراحي گرديده است ،اين ايستگاه در اولويت نميباشد(جدول .)2
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جدول  : 5ايستگاههاي پمپاژ هفتگانه طرح و مناطق فشاري تحت پوشش هر ايستگاه
مساحت
(هكتار)

دبي ()L/S

منطقه فشاري يك غرب

132

185

منطقه فشاري دو غرب

140

196

3

منطقه فشاري سه غرب

181

253

4

منطقه فشاري چهار غرب

59

82

منطقه فشاري پنج غرب

51

71

منطقه فشاري شش غرب

54

75

7

منطقه فشاري هفت غرب

74

104

8

منطقه فشاري هشت غرب

324

454

9

ايستگاه پمپاژ سه غرب (انتهاي لحاف بتني) منطقه فشاري نه غرب

168

235

10

منطقه فشاري ده غرب

224

314

منطقه فشاري يك شرق

309

432

منطقه فشاري دو شرق

59

83

منطقه فشاري سه شرق

343

480

منطقه فشاري چهار شرق

162

227

منطقه فشاري پنج شرق

286

400

منطقه فشاري شش شرق

558

781

3/123

4/372

شرح

رديف
1
2

5
6

11
12
13
14
15
16

ايستگاه پمپاژ يك غرب (دغاغله)

ايستگاه پمپاژ دو غرب (جنبه سيلو)

ايستگاه پمپاژ يك شرق (زرگان)
ايستگاه پمپاژ دو شرق (پارك الله)
ايستگاه پمپاژ سه شرق (جنب پل پنجم)
ايستگاه پمپاژ چهار شرق (جنب پل ششم)
جمع كل
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نتيجه گيري:
با توجه به آمار و جداول ،باید گفت كه با در نظر گرفتن جمعيت شهر اهواز ميزان استفاده از
آب شرب شهري جهت آبياري بسيار باال است.
اما به راستی با وجود وضعيت نابسامان آب شرب و عدم تصفيه كامل آن براي استفاده
خانوارهاي كالنشهر اهواز ،چرا از اين آب براي آبياري فضاي سبز استفاده مي شود؟ با توجه
به قطع مداوم آب در بعضي نقاط شهر و كم فشار بودن آن در تمام نقاط ،بايد تمهيداتي در
جهت استفاده بهينه از آب شرب انديشيده شود و آبياري فضاي سبز فقط با آب خام اجرا شود.

راهكارها و پيشنهادات:
 -1تخصيص بودجه جهت تكميل ايستگاه ها و پمپاژهاي انتقال آب خام و توسعه شبكه آب
خام و همچنين كاهش استفاده از آب شرب شهري جهت نگهداري فضاي سبز با توجه به
اعتبارات ملي و استاني.
 -2كاشت گونههاي متنوع و سازگار با شرايط آب و هوايي و اقليمي شهر اهواز در جهت
كاهش مصرف آب.
 -3استفاده از آبهاي سطحي و زيرسطحي جهت آبياري فضاي سبز.
 -4استفاده از شبكههاي آبياري ساير دستگاه هاي اجرايي در سطح شهر اهواز مانند شركت
نفت ،حفاري و ....
 -5اجراي طرح جامع آب خام فضاي سبز شهر اهواز براساس طرح جامع فضاي سبز.
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مقدمه
از گذشتههاي دور تاكنون همواره سکونتگاه های انسانی در نزديكي منابع آبي شكل گرفته
است و به همين دليل تمدنهاي بزرگ در كنار رودخانهها به وجود آمده اند .در واقع وجود
منابع آبي به صورت رودخانهها خصوص ًا به علت دارا بودن آب شيرين در توسعه شهرهاي
پرجمعيت مانند اهواز ،اصفهان و ...نقشي مهم داشته اند .رودخانهها از ديرباز يكي از منابع
تأمين كننده احتياجات بشر از جمله تامين آب شرب ،كشاورزي و مصالح ساختماني بودهاند
و همواره در حاشيه رودخانهها مناطق مسكوني ،كشاورزي و صنعتي بصورت خطي و موازي
گسترش يافتهاند و عليرغم ايجاد گاه به گاه خسارتهاي ناشي از وقوع سيالب و طغيانهاي
رودخانهها اين حسن همجواري كماكان باقيست.
منابع آبهاي سطحي خوزستان شامل پنج رودخانه اصلي :كارون ،كرخه ،دز ،جراحي و
هنديجان ميباشد كه از ي مناسب مهار گردد و همچنين از آلودگيهاي زيستمحيطي مصون
بماند ،نه تنها خواهد توانست اقتصاد و فرهنگ مردم منطقه را بهبود عمده ای ببخشد ،بلكه تاثير
شگرفي در اقتصاد فرامنطقهاي و ملي كشور بر جاي خواهد گذاشت.
با توجه به گستردگي حوضه آبريز رودخانههاي خوزستان و شرايط کنونی مناسب بهرهبرداري
از رودخانهها و سواحل آنها و همچنين افزايش روز افزون جمعيت ،فرصت بسیار مناسبی برای
ايجاد مراكز تفرجي و تفريحي در سواحل كارون وجود دارد .همچنين عبور كارون از مركز
كالنشهر اهواز ،به عنوان يكي از مهمترين عناصر طبيعي عالوه بر ايجاد فضايي مفرح ،نشاط بخش
و محيطي مطلوب از نظر زيست محيطي اثري مثبت بر روح و روان شهروندان ميگذارد .هدف
از اين پژوهش ،ارائه اطالعاتي درخصوص اجراي پروژههاي زيباسازي سواحل كارون و وضعيت
رودخانه است .در پايان پيشنهاداتي در جهت رفع معضالت كنوني ارائه شده است.
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هدف و ضرورت
با توجه به عبور بزرگترين و طوالنيترين رودخانه داخلي ايران از كالنشهر اهواز ،مديريت
يكپارچه آن امري اساسي و مهم است ،چراکه این رودخانه يكي از مهمترين سرمايههاي ملي
نه تنها در كالنشهر اهواز بلكه استان خوزستان و كشور ايران است .از اين رو تصويب و اجراي
طرحهاي ساماندهي نوار ساحلي با هدف ايجاد فضاي سبز گردشگري ،تفريحي و بهسازي
محيط از ضروريات می باشد.
خوشبختانه در سالهاي اخير شاهد انجام پروژههايي متعدد در راستاي افزايش پاركهاي
ساحلي در سواحل كارون بوده ايم كه سبب افزايش سرانه فضاي سبز شده است .با اجراي
هر چه سريعتر پروژههاي ساماندهي سواحل رودخانه كارون ميتوان به فضاي شهري كيفيتي
درخور توجه بخشيد تا نازيباييها موجود در فضاي شهري از بین برود .همچنين سيماي
محيط چهرهاي جديد به خود خواهد گرفت و هويتي ويژه براي شهر اهواز ايجاد خواهد كرد.
از مزاياي ديگر ساماندهی رودخانه کارون ميتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 -1حفظ و توسعه چشم اندازهاي طبيعي محدوده كارون
 -2استفاده از توانهاي محيطي كارون در زيباسازي كريدور مركزي شهر اهواز
 -3ايجاد تناسب ميان توسعه عمودي و افقي بدنه ها
 -4تقويت جاذبه هاي طبيعي ،اجتماعي و تفريحي نوار ساحلي و ايجاد تنوع براي گروه هاي
مختلف سني
 -5تالش در جهت استفاده حداكثر از پتانسيلهاي اقتصادي محدوده كارون
 -6حفاظت ،بازسازي و ارتقاء كيفيت زيستي محدوده كارون
 -7انديشيدن تمهيدات الزم در مقابل سيل و باال آمدن آب رودخانه
 -8كاهش آلودگيهاي زيست محيطي
هدف اين گزارش ،بررسي وضعيت كنوني رودخانه كارون و سواحل آن و همچنين بررسی
نقش رودخانه كارون در بهبود وضعيت فضاي سبز و نشان دادن اهميت رودخانه كارون در
جهت رشد اقتصادي اهواز و جذب سرمايهگذار و گردشگر ميباشد .در پايان راهكارهايي
جهت بهبود وضعيت رودخانه كارون ارائه ميشود.
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بررسی وضعیت موجود
موقعیت جغرافیایی رودخانه کارون
رودخانه کارون پرآبترین و بزرگترین رودخانه ایران با طول  ۹۵۰کیلومتر طوالنیترین
رودیست که در داخل ایران قرار دارد .سرچشمه شاخههای اصلی کارون ،زردکوه بختیاری
در استان چهارمحال و بختیاری است ولی شاخههای فرعی آن از کوههای مختلف سرچشمه
میگیرند .این رود ،پس از عبور از مناطق کوهستانی و پر پیچ و خم ،در منطقهای به نام گتوند
وارد دشت خوزستان میشود .همچنين در شمال شوشتر به دو شاخه تقسیم میشود که در
جنوب شوشتر به یکدیگر متصل میشوند .مهمترین شاخهی فرعی کارون ،رود دز است که
در شمال اهواز به کارون ملحق میشود .پیچ و خمهای موجود در سر راه این رود ،خوزستان
را به جلگهای بینظیر تبدیل نمودهاست .كشاورزي در استان خوزستان به دليل برخورداری
از منابع غنی آب و خاك و شرایط اقلیمی خاص كه امكان كشت را در  2تا  3نوبت در طول
سال مهیا نموده از دیرباز مورد توجه بوده است.
قابليت هاي منحصر بفرد رودخانه کارون
رودخانه کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است و در عین حال تنها رودخانه
ایران است که با آبهای بینالمللی و اقیانوسهای جهان ارتباط دارد ،یعنی از یک طرف در
خرمشهر از طریق مصب خود به اروندرود که رودخانههای دجله و فرات از کشور عراق نیز
به آن میریزند وصل میشود و از طرف دیگر خود یعنی رودخانه بهمنشیر به خلیج فارس و
از آن طریق به اقیانوس هند مرتبط میشود .به این ترتیب ایران میتواند از طریق اروندرود و
کارون کاالهای تجاری را از طریق ارون بزرگ خوانده میشود و کشتیرانی فقط تقریب ًا در همین
محدوده از کارون امکانپذیر است .طول این مسیر حدود  190کیلومتر است.
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بررسي وضعيت معضالت كنوني رودخانه كارون

ريزش انواع فاضالبها به رودخانه:
ريزش پسابهای مختلف شامل :صنعتی ،شهری و کشاورزی به رودخانه کارون موجب
آلودگی بیش از حد این رودخانه و مرگ تدریجی اکوسیستم آن شده است .بیش از  40درصد
فاضالب شهری اهواز و فاضالبهای صنعتی و کشاورزی در باالدست رودخانه به صورت
مستقیم به آن وارد میشود .همچنین به دلیل کاهش دبی رودخانه و بازگشت آب از سوی دریا،
شوری آب کارون افزایش یافته و معضل آلودگی آب رودخانه را تشدید کرده است .پسماندهای
کشاورزی مهمترین منبع آلودگی رودخانه کارون است که  48درصد پسماندهای ورودی به
کارون را تشکیل می دهد .پس از پسماندهای کشاورزی ،فاضالب شهری با  26درصد در رتبه
دوم آالیندگان رودخانه کارون قرار دارد .سهم آلودگی ناشی از فاضالبهای کشاورزی 48
درصد ،فاضالب شهری  26درصد و فاضالب صنعتی  23درصد است .آالیندهترین منابع از
نقطه نظر میزان تخلیه پساب به داخل رودخانه كارون به ترتیب :صنایع سلولزی ،كارخانههای
پتروشیمی و شیمیایی ،صنایع غذایی و صنایع فوالد عنوان شده است .همچنین پنج شهر صنعتی
خوزستان شامل :آبادان ،دزفول ،مسجدسلیمان ،خرمشهر و شوشتر به ترتیب بیشترین و کمترین
شهر صنعتی تولیدکننده آلودگی در استان خوزستان می باشند.
جدول  : 1فاضالب ورودی به رودخانه کارون
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کل فاضالب
(لیتر درثانیه)

فاضالب ورودی
به رودخانه کارون
(لیتر درثانیه)

فاضالب جلوگیری
شده از ورود به
رودخانه کارون
(لیتر درثانیه)

درصد فاضالب جلوگیری شده
نسبت به مقداری که قبال وارد
میگردید

شرق اهواز

3950

1855

760

درصد 40/97

غرب اهواز

2360

1493

983

درصد 65/84

جمع

6310

3348

1743

درصد 52/06
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جدول شماره ( )1ميزان فاضالب ورودي به رودخانه كارون را نشان مي دهد .با توجه به
تمهيدات اخير سازمان آب و فاضالب اهواز درخصوص جلوگیری از ريزش فاضالب به
كارون ،ميزان پساب هاي ورودي به نسبت سال هاي قبل كاهش چشمگيري داشته است .بدين
صورت که در شرق و غرب اهواز به ترتيب  40/97 ،درصد و  65/84درصد به نسبت گذشته
از ريزش فاضالب به كارون ممانعت به عمل آمده است.
جدول  : 2پیشرفت فیزیکی طرح فاضالب اهواز از ابتدا تاکنون
ردیف

مشخصات فنی

حجم کل پروژه ها

حجم کار شده

پیشرفت فیزیکی

1

طول شبکه های فرعی

 1434کیلومتر

 543کیلومتر

 37.9درصد

2

طول خطوط  500تا  1000م م

 80کیلومتر

 69کیلومتر

86.2درصد

3

طول کلکتورهای  1000م م به باال

 87کیلومتر

 48،2کیلومتر

55.0درصد

4

ایستگاههای اصلی

 19واحد

 7واحد

37.0درصد

5

ایستگاههای فرعی

 40واحد

 15واحد

38.0درصد

6

تصفیه خانه فاضالب شرق

 1واحد

 1واحد

59.01درصد

7

ادامه توسعه و بازسازی تصفیه خانه غرب ابالغ قرارداد  ،مذاکره با بانک عامل

10.0درصد

جمع کل پیشرفت فیزیکی طرح فاضالب

44.6درصد

اعتبار مورد نیاز

 611.6میلیارد تومان

جدول شماره ( )2نشان دهنده پيشرفت فيزيكي طرح فاضالب كالنشهر اهواز تا سال 1390
مي باشد .با توجه به تامين اعتبار مبلغ مورد نياز جهت اجراي كامل طرح در سازمان آب و
فاضالب اهواز  ،تاكنون  44درصد از طرح پيشرفت داشته است.
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جدول  :3برآورد ریالی هزینه های خطوط انتقال ،شبکه و انشعابات خانگی فاضالب شهر اهواز ،منطقه
کوت عبدا ...و کوی مهدیس

با توجه به وضعيت كنوني رودخانه كارون و ريزش انواع پسابها به آن ،انشعاب خطوط
جهت جلوگيري از ورود فاضالب به كارون بسيار مهم است .سازمان آب و فاضالب
كالنشهر اهواز در این زمینه اقداماتی را انجام داده است .هزينه اجراي انتقال خطوط در
جدول شماره ( )3مشخص شده است.
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جدول  :4پروژه هاي انتقال فاضالب و محل تامين اعتبار
ردیف

عنوان پروژه

محل تامین اعتبار

1

خط انتقال فاضالب بلوار پاسداران

عمرانی

2

خط انتقال فاضالب شرق اهواز-محدوده کوروش و زیتون کارمندی

عمرانی

3

تکمیل خط انتقال فاضالب شرق اهواز -محدوده پل چهارم و معلق

تسهیالت فاینانس

4

تکمیل خط انتقال فاضالب بلوار جمهوری اسالمی -مسیر پل پنجم

تسهیالت فاینانس

5

خط انتقال فاضالب بلوار آیت ا ...بهبهانی

تسهیالت فاینانس

6

خط انتقال فاضالب بلوار ساحلی غرب اهواز

تسهیالت فاینانس

7

خط انتقال فاضالب بلوار شهید هاشمی نژاد

تسهیالت فاینانس

8

تکمیل خط انتقال فاضالب بلوار شهید هاشمی نژاد -محدوده گلستان

تسهیالت فاینانس
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آلودگيهاي زيست محيطي كارون
با توجه به ريزش انواع پسابها به رودخانه كارون و با در نظر گرفتن تامين آب شرب شهر
از اين رودخانه ،بروز مشكالت زيست محيطي اجتناب ناپذير است .اكوسيستم گياهي و
جانوري رودخانه كارون به علت آلودگي وسيع در حال نابودي است و برخي گونههاي آبزي
بومي مانند گربه ماهي ،شيربط و  ...در حال انقراض هستند .در گذشته در حاشيه رودخانه
تنوع گياهي فراواني وجود داشت ،اما به علت آلودگي رودخانه اكثر اين گياهان از بين رفتهاند.
همچنين آلودگي كارون ،اثر سوئي بر مهاجرت پرندگان مهاجر داشته است .فاضالبهاي
موجود در كارون ،سبب ورود انواع ميكروبهاي بيماريزا و عناصر سمي به رودخانه ميشوند
و از آنجاكه رودخانه كارون تامين كننده اصلي آب شرب استان است باعث ايجاد مشكالت
عديده خصوص ًا برای شهروندان ميشوند .در بخش كشاورزي ،مازاد آب مصرف شده براي
كشاورزي (زه آب) به رودخانه تخليه ميشود .زه آب شوري بااليي داشته و حاوي باقيمانده
كود و سموم مصرفي اراضي كشاورزي است .تخليه زهآبهاي كشاورزي بخصوص در پايين
دست رودخانه كارون در اهواز ،رودخانه كارون را با بحران جدي مواجه كرده است.
همچنين ورود انواع فاضالبها و عدم مديريت رودخانه ،سبب رشد بيرويه گياهان آبزي
مضر شده است كه روند نابودي رودخانه را تسریع می بخشد.
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وضعيت موجود زيباسازي سواحل كارون و نقش آن در افزايش سرانه فضاي سبز

یکی از اصلیترین و مهمترین فضاهای تفریحی کالنشهر اهواز ،سواحل کارون هستند ،که عالوه بر
ایفای نقش کلیدی در زیباسازی شهر ،در پر كردن اوقات فراغت شهروندان و جذب گردشگر نيز
بسیار موثر میباشند .وجود نوار ساحلی در جوار رودخانه کارون و پارکهای ساحلی ،اثر خاصی
بر سیمای شهر اهواز میگذارد.
گذر کارون از مرکز کالنشهر اهواز نه تنها سبب ارتقاء سیمای شهری میشود بلکه نقش موثری
در کاهش ترافیک گذرگاههای ما ايجاد فضايي دلنشين و همچنين افزايش سرانه فضاي سبز،
كوتاه شدن مسير جادهاي و ساماندهي وضعيت رودخانه ميباشد .جدولهاي شماره ( )5و (،)6
پروژههاي احداث جاده ساحلي در شرق و غرب كالنشهر اهواز را نشان ميدهد .گرچه احداث
این پروژه ها روند مناسبی دارد اما در شرق اهواز ،پروژههاي زيباسازي سواحل كارون در محدوده
زرگان تا شير پاستوريزه ،شير پاستوريزه تا فاز  3كوي ملت ،بلوار فاز  3تا فاز  4كوي ملت و از
پل پنجم تا بيمارستان سينا انجام نشده است .همچنين در غرب اهواز ،پروژه پل سوم تا پل دغاغله
اجرا نشده است.
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جدول () 7نشان دهنده محدوده های طرح ساماندهی سواحل رودخانه کارون در سواحل شرقی
و غربی به همراه طول محل می باشد .اکثر موارد ذکر شده در پایان سال  90به اتمام رسیده اند.
محدوده های ساحل غربی حدفاصل سردخانه تا پل ششم و حد فاصل پل سوم تا سید خلف در
سال های آتی به اتمام خواهد رسید.
سازمان آب و برق استان خوزستان نیز ،در راستاي حفاظت از رودخانه كارون اقدام به اجراي
پروژه اليروبي رودخانه كارون نموده است .در حال حاضر اليروبي محدوده بين پل پنجم و پل
ششم آغاز شده است .همچنين برطرفسازي جزاير محدوده پل هفتم و بعد از پل هشتم در حال
اجرا ميباشد.
شايان ذكر است در ضمن اجراي پروژههاي زيباسازي سواحل رودخانه كارون ،توجه به حفظ و
نگهداشت بستر طبيعي كارون از اهميت بااليي برخوردار است و عدم توجه به سالمت رودخانه
و تخريب بستر طبيعي آن به تدريج نابودي و زوال رودخانه ی زيبا و منحصر به فرد كارون را در
پي خواهد داشت.
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جدول  : 5احداث جاده ساحلي شرق كارون حدفاصل ورودي آبادان تا زرگان
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جدول  : 6احداث جاده ساحلي غرب كارون
جدول  : 6احداث جاده ساحلي غرب کارون

رديف

محل پروژه

طول
مسير
(متر)

تملک)

1

پل ششم تا پارك
شقايق

2,500

90

35

35

300,000

12,000,000,000

20,250,000,000

در حال
اجرا

2

پارک شقایق تا پل
پنجم

2,500

53

35

35

600,000

10,000,000,000

48,500,000,000

تکمیل

3

پارک شقایق تا پل
پنجم (باند کندرو)

2,500

0

9

9

600,000

_

13,500,000,000

درحال
اجرا

4

پل پنجم تا پل هشتم

700

53

_

34

5,600,000,000 1,000,000

23,800,000,000

تكميل
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بخش پنجم -سواحل کارون

جدول  :7محدوده های اجرا شده طرح ساماندهی رودخانه کارون تا سال 1391
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چالش های مدیریت شهری اهواز
نتيجه گيري
در سالهاي اخير اجراي پروژههاي متعدد ساحلسازي و زيباسازي سواحل رودخانه كارون
پيشرفت چشمگيري داشته است كه نشان از توجه شهرداري كالنشهر اهواز به نقش رودخانه
در توسعه و آباداني شهر دارد.
در ميان اجراي پروژهها و طرحهاي ساماندهي سواحل كارون ،عالوه بر زيباسازي سواحل،
توجه به حفظ بستر طبيعي رودخانه و عدم تخريب آن ،بررسي مداوم درصد آلودگي رودخانه
و تامین شرایط برای زندگی پرندگان مهاجر و حفظ گونههاي بومي جانوري و گياهي از
اهميت خاصي برخوردار است.
شايان ذكر است اجراي طرحهاي مختلف ساحلسازي كارون و حفظ سالمت سواحل آن
بدون توجه به خطراتي مانند ريزش پسابها ،تراكم گياهان آبزي مضر و ...كه رودخانه را
تهديد ميكند امكان پذير نخواهد بود.
البته با اقدامات وسيع و همكاري همه جانبه سازمان آب و فاضالب ،سازمان آب و برق و
شهرداري اهواز در جهت اليروبي رودخانه كارون و جلوگيري از ورود درصدي از فاضالبها
به رودخانه زيباي كارون از نابودي آن در آينده جلوگيري به عمل خواهد آمد.
شايان ذكر است ،بدون مديريت يكپارچه و عدم وجود متولي مشخص ،رودخانه كارون به
تدريج رو به نابودي خواهد رفت ،همچنان كه اكنون شاهد مرگ تدريجي آن هستيم .در واقع
بدون مشاركت ارگانهاي مختلف سازمان آب و فاضالب ،سازمان آب و برق و شهرداري
كالنشهر اهواز احياي مجدد كارون امكان پذير نميباشد.
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بخش پنجم -سواحل کارون

راهكارها و پيشنهادات

 -1تفكيك و شناسايي وظايف سازمانهاي متولي و مسئول رودخانه كارون در راستاي تحقق
يكپارچهسازي مديريت واحد شهري.
 -2تامين اعتبار و منابع مالی الزم در جهت اجراي سريعتر طرحهاي جداسازي فاضالبهاي
بيمارستاني ،صنعتي و خانگي و جلوگيري از ريزش پسابها به كارون.
 -3جذب سرمايهگذار درخصوص ايجاد پروژههاي عمراني براي ايجاد مجتمعهاي تفريحي
و ورزشي.
 -4بازنگري در قانون احياء مالكيت رودخانه.
 -5ايجاد كميته تخصصي از دستگاه هاي متولي درخصوص بررسي وضعيت كارون و بستر آن.
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این مجموعه حاصل تالش کارشناسان شهرداری اهواز در مدیریت مطالعات و پژوهش
معاونت برنامه ریزی و توسعه می باشد .بی تردید آگاهی از نظرات و انتقادات سازنده
شما ما را در ادامه این تالش یاری خواهد کرد .منتظر پیشنهادات ارزشمند شما هستیم.
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