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As a result of the recent floods in the country which broke out in spring, 2019, 
affecting many cities of the country, not only many lives and properties were lost 
and huge numbers of citizens were displaced, but also serious problems were cre-
ated. One of these problems was the disorder incurred damaging the views of the 
cities, villages and natural environment. In this regard, the intensity and volume 
of such disorder in Khuzestan province was much greater compared with other 
parts of the country. It was because in Khuzestan very extensive areas were seri-
ously inflicted by the floods for much longer time. Accordingly, large numbers of 
levees and floodgates were built in various urban and rural spots of the province to 
mitigate the impact of flood havoc. As a consequence of these proceedings, many 
urban beautification practices previously done, including built urban furniture, 
particularly those built alongside the rivers, were totally damaged. The visual 
quality of urban and rural views in the province, though, was not that satisfactory 
even before breaking out of the floods. As such, the main problem the present 
study aimed to address was describing the challenges related with views of urban 
and rural spots in the province in general and to propose preventive approaches 
and regulations to lessen the destructive impacts of unexpected crises like floods 
and the likes in particular. The extent to which the urban view of Khuzestan prov-
ince has been affected by the floods under discussion is the question the present 
study aimed to answer. The final aim of the study is to direct the attention of urban 
and rural authorities as well as those involved in natural resources towards the 
potentially dangerous problems existent in their districts particularly in the case of 
unexpected floods. As far as the issue of the impact of the floods on the urban and 
rural views as well as on natural resources is concerned, the author did not find 
any study done before. Most studies carried out so far have dealt with resistance 
of the cities during a flood. 

Methodology
In terms of its objective, this research is a fundamental one. The approach 

adopted is qualitative and the methodology is descriptive-analytic. The data 
were collected based on field studies, personal observation, library sources and 
certain databases.  
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Findings
The most noticeable impact of the floods on urban and rural views included 

levees and floodgates (picture 1), channels (picture 2), urgent excavation from 
the natural environment and leaving the exploited location behind, after the 
abatement of the flood, without being restored (picture 3 & 4) and using plastic 
materials and damaging the urban furniture as well as the view of the riverbanks 
(picture 5 & 6). Now that floods can be controlled in certain parts of Khuzestan 
thanks to upper land dams, it is imperative to set certain regulations to provide 
more protection in this regard. 

Picture 1
An image of a levee alongside the river
Source: (Irna Press)

Picture 3
Excavation from natural environment (Location: A 
connecting road, Ahvaz)
Source: (Author) 

Picture 5
Levees made of plastic materials and clay
Source: (Unknown)  

Picture 2
An image of one of the old channels in the suburb 
of Ahvaz
Source: (Author)

Picture 4
 A levee left behind in the natural environment after 
the abatement of the flood
Source: (Asr-e-Iran Daily)

Picture 6
Damaging the riverbanks as a result of building levees
Source: (Rahyab Press)      
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Khuzestan province and its center, Ahvaz, are presently facing with major 
and urgent problems, in addition to those problems caused by recent floods, 
like disposal of wastewater and urban runoff as well as environmental pollu-
tion. Any of these problems has got embroiled authorities as well as people. 
For example, during the last few years, due to the first rain in fall along with 
cumulative environmental pollution, many people in Ahvaz have been hos-
pitalized.  Also, the issue of suspended dust articles has created tremendous 
change for this province. Given the urgent problems and challenges men-
tioned, it seems that addressing the issue of urban and rural views as well as 
natural resources in Khuzestan among such problems is a luxurious fantasy. 
Although Khuzestan was already in a problematic situation in terms of urban 
and rural views even before the floods. The fact, however, is that ignoring 
the problematic situation of urban and rural views and of natural resources in 
Khuzestan can not only compound the problems during a crisis like an unex-
pected flood but also nullify the positive practices previously done. It is, thus, 
imperative that during a crisis, the items previously built can be kept. This 
issue is especially important because the natural resources of Khuzestan has 
been exploited unreasonably. Excavation drillings, oil pipes stretching across 
the city and the imposed eight-year war, all have imposed huge pressure on 
this province. Therefore, given the special place of Khuzestan (for its tourism 
attractions and historically ancient background) it is vitally important to pay 
special attention to Khuzestan province in terms of urban and rural views as 
well as to its natural resources. The importance of this issue doubles when 
we remember that the first impression of every location plays a major role in 
creating a mentality of that location, whether positive or negative, just like the 
mechanism which is used to promote the products. If development of tourism 
is intended in this province, creating a positive mentality of the whole prov-
ince is fundamentally important. At the same time, it should not be forgotten 
that Khuzestan province is one of the major spots of the country in which 
natural disasters often occur. Therefore, utmost endeavor must be made in 
order to minimize the impacts of such crises. It seems that through adopting 
long term approaches and setting standards and regulations, the mentioned 
problems can be minimized. In this respect, paying attention to visual quality 
of the surrounding environment plays a key role in enhancing the place of 
Khuzestan as one of the major origins of human civilization. 

Suggestions
It is suggested that the crisis staff of the province, as the key executive 

agent and authority, adopt regulations to conserve the visual image of cities, 
villages and natural environment of the province and inform the local munici-
palities. Also, another approach is encouraging people to act spontaneously to 
keep the visual image of their surrounding clean.    
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  چکیده
کــرد، جــدای از خســارات مالــی، جانــی و آواره  کــه چنــد اســتان را درگیــر خــود  کشــور  ســیالب های بهــار ســال 1398 در 
کــرد. یکــی از ایــن مشــکالت بــه هــم ریختگــی  شــدن شــهروندان، مشــکالت و نابســامانی های  متعــدد دیگــری را نیــز ایجــاد 
گســتردگی  بصــری فضــای شــهری روســتایی یــا محیــط طبیعــی مناطــق درگیــر بــوده اســت. در  اســتان خوزســتان، بــه علــت 
و وســعت مناطــق درگیــر و نیــز طوالنــی بــودن زمــان ســیالب، شــدت و حجــم ایــن نابســامانی ها و به هم ریختگی هــای 
کشــور بــوده و بخــش وســیعی از مناطــق شــهری، روســتایی و محیــط طبیعــی اســتان،  گیرتــر از دیگــر نقــاط  بصــری فرا
بــرای مقابلــه بــا ســیل تبدیــل بــه انــواع ســیل بنــد و ماننــد آن شــد. از ره گــذر ایــن بحــران بســیاری از اقدامــات زبياســازی و 
مبلمــان شــهری، انجــام شــده در ســیمای شــهرها، خصوصــًا در حاشــیه رودخانه هــای درون شــهری و روســتایی آســیب 
کیفیــت بصــری ســیمای شــهری وروســتایی اســتان، پيــش از ســیالب هــم شــرایط مطلوبــی  کــه  دیــد. ایــن در حالــی اســت 
ــکالت  ــان مش ــور، بي ــئله مح ــی مس ــوان پژوهش ــه عن ــر، ب ــش حاض ــئله پژوه ــد، مس ــه ش گفت ــه  ــه آنچ ــه ب ــا توج ــت. ب نداش
تصویــر و ســیمای شــهری روســتایی و محیــط طبیعــی اســتان خوزســتان، خصوصــًا در هنــگام بحران هایــی، چــون ســیل و 
کــردن اثــرات نامطلــوب آن بــر تصویــر  شــهرها، روســتاها و محیــط طبیعــی  کــم  ماننــد آن، بــا هــدف تدویــن ضوابطــی بــرای 
کــه در ایــن تحقیــق بــه  اســت. اینکــه تأثیــر ســیالب بــر تصویــر و ســیمای شــهری اســتان اســتان چــه بــوده ســؤالی اســت 
آن پاســخ داده می شــود. هــدف نهایــی ایـــن پژوهــش  توجـــه مسئـــوالن شــهری، روستایـــی و محیــط طبیعــی خوزســتان 
بــه مشــکالت حــوزه مربــوط بــه خــود در مواقــع بحرانــی خصوصــًا مواجهــه بــا  پدیــده ســیالب در هنــگام وقــوع آن اســت.  
کیفــی و روش ارائــه آن، توصیفــی و تحلیلــی اســت. منابــع  ایــن  ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف بنیــادی اســت، رویکــرد آن 
ــه ای و پایگاه هــای اطالعاتــی اســت همچنیــن  کتابخان ــع  پژوهــش برآمــده از بررســی های میدانــی، شــواهد بصــری، مناب
برخــی از توصیف هــا وتحلیل هــای ایــن پژوهــش برآمــده از شــواهد بصــری اســت. یافته هــای مقالــه نشــان می دهــد 
ــا و  کانال ه ــا،  ــیل بنده ــداث س ــتان، اح ــی اس ــط طبیع ــتایی و محی ــهری، روس ــر ش ــر تصوی ــیالب ب ــر س ــن تأثی ــه مهم تری ک
برداشــت های اضطــراری از محیــط طبیعــی، اســتفاده از مــواد پالســتیکی در ایــن راســتا ونیــز آســیب بــه مبلمــان شــهری 
ــه واســطه وجــود ســدهای باالدســت، اغلــب قابــل  کــه ســیالب ب کنــون  و جداره هــا، ســیما و تصویــر رودخانه هاســت و  ا

کنتــرل اســت، وجــود ضوابطــی بــرای حفاظــت بيشــتر در ایــن خصــوص ضــروری اســت.
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  مقدمه
کشــور  بــه جــز خســارات جانــی و مالــی و دیگــر مســائل مرتبــط،  موجــب بــه  ســیالب بهــار 1398 در 
کشــور شــد. ایــن بحــران در خوزســتان هــم   هــم ریختگــی  بصــری شــهرها، روســتا و محیــط طبیعــی 
موجــب مشــکالت بصــری فراوانــی  در ســیمای شــهری، روســتایی و محیــط طبیعــی اســتان شــد و در 
کــه دریکــی از پایگاهــای خبــری اســتانی،   همــان زمــان ایــن موضــوع موجــب دغدغــه ی نگارنــده شــد؛ 

ایــن دغدغــه بــه مضمــون زیــر انتشــار یافــت:
 ســیالب عظیــم، بهــار 1398 خوزســتان جــدا از آواره گــی و از دســت رفتــن خانــه و زندگــی هم وطنــان 
کــرده  کشــاورزی، صنعــت، خدمــات و مشــاغل اســتان وارد  عزیزمــان، خســارت های شــدیدی بــه بخــش، 
یــا آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. ضــرورت دفــاع از جــان و مــال شــهروندان  در شــرایط بحــران موجــب 
گونــی،   کانال هــا بــا ترکیبــی از مــواد مختلــف، از جملــه،  کریزهــا و  کــه حجــم عظیمــی از ســیل بندها، خا شــده  
پالســتیک، بتــن و ماننــد آن  در حاشــیه و متــن شــهرها  روســتا و نیــز محیــط طبیعــی بيابان هــا یــا در حاشــیه 
غ از  ابعــاد مختلــف، بهداشــتی،  امنیتــی، زیســت  کــردن ســیالب، فــار جاده هــا احــداث شــود.  پــس از فروکــش 
ــت کاری های  ــا، دس کانال ه ــا،   ــیل بنده ــذف س ــا ح ــداوم و ی ــرای  ت ــه  ب ک ــت  ــن اس ــاله  ای ــی و....  مس محیط
محیــط طبیعــی، و دیگــر اســتحکامات ایجــاد  شــده در مقابــل ســیالب در مناطــق  اشــاره شــده  اســتان چــه 
کــه از مناطــق مختلــف شــهری و روســتایی اســتان برداشــته شــده  ک برداری هــای  وســیعی  کــرد؟ خا بایــد 
اســت، چــه خواهــد شــد؟ آیــا خســارات ایــن ســیل بــر پيکــره نــه چنــدان  مطلــوب ســیما و منظــر شــهری 
کــه  کســانی  خوزســتان بــرآورد خواهــد شــد؟ ایــن ســواالت و مجموعــه ســواالتی دیگــر از ایــن دســت بــرای 
کــه دســتگاهای  دغدغــه  خوزســتان عزیــز را دارنــد مهــم و حیاتــی اســت. برایــن اســاس پيشــنهاد مــی شــود  
کرده و با همکاری متخصصان  کالن اســتان  این مشــکالت را  نیز تعیين خســارت  مســئول از جمله مدیریت 
گفتــه شــده  جهــت ارائــه بــه  وصاحــب نظــران دانشــگاهی، ضوابطــی را بــرای  اصــالح و بازســازی محیط هــای 
شــهرداری و دهیاری هــا و مســئوالن منابــع طبیعــی اســتان، بــرای اجــرا ابــالغ نماینــد. ایــن مهــم از آن رو حائــز 
ــی،  ــای طوالن گرم ــا،  ــده ریزگرده ــت پدی ــه عل ــتان، ب ــتایی خوزس ــهری  و روس ــیمای ش ــه، س ک ــت  اهمیــت اس
صدمــات ناشــی از جنــگ و عــدم وجــود ضوابــط  اجرایــی متناســب بــا اقلیــم و...  آشــفته، مخــدوش وغیــر قابل 
کــه نگذاریــم وضــع ســیما ومنظــر شــهری  روســتایی  تحمــل بــوده و حداقــل تــالش در ایــن خصــوص آن اســت 

و محیــط طبیعــی خوزســتان، از آنچــه بــود، بدتــر شــود.
گفتــه شــد، دغدغــه پژوهــش حاضــر؛ بــه عنــوان پژوهشــی مســئله محــور؛  بــا توجــه بــه آنچــه 
بيــان مشــکالت تصویــر و ســیمای شــهری روســتایی و محیــط طبیعــی اســتان، خصوصــًا در هنــگام 
بحران هــای چــون ســیالب، بــا هــدف تدویــن ضوابطــی بــرای ایجــاد تأسیســات مقابلــه بــا آن و 
نیــز برداشــت آن تأسیســات پــس از فــرو نشســت ســیالب اســت. اینکــه تأثیــر ســیالب بــر تصویــر و 
ــه آن پاســخ داده می شــود. الزم  ــه در این جــا ب ک ــوده، ســؤالی اســت  ســیمای شــهری اســتان چــه ب
کــه پرداختــن بــه موضوعاتــی چــون حفــظ تصویــر و ســیمای شــهری آن هــم در  گفتــن اســت  بــه 
هنــگام بــروز بحرانــی چــون ســیالب عظیــم بهــار 98 بــا توجــه بــه حجــم مشــکالت دیگــر، در نــگاه  اول، 
ــر حفــظ  ــز ب ــه طــور عمــده متمرک ــا ایــن تحقیــق ب ــد، ام ــه نظــر آی شــاید لوکــس، فانتــزی و غیرضــرور ب
کیفــی ســیمای شــهری و روســتایی اســتان از جملــه مبلمــان شــهری و ماننــد آن بــدون  داشــته های 
انجــام هزینه هــای جدیــد بــا پيش بينی هــای الزم بــا توجــه بــه ســیالب خیز بــودن منطقــه در آینــده 
کیفیــت  کلــی ســیالب بــر  اســت. نوشــتار حاضــر بــه عنــوان تحقیقــی بنیــادی بــا بررســی میدانــی، تأثیــر 
بصــری شــهری، روســتایی و محیــط طبیعــی خوزســتان بــا تمرکــز بــر شــهر اهــواز در زمانــی  محــدود، 
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ــر تأثیــر ایــن ســیالب،  کــه بيــان جزئیــات بيشــتر و دقیق ت موضــوع را پی گرفتــه اســت. بدیهــی اســت 
کیفیــت بصــری شــهری، روســتایی و محیــط طبیعــی خوزســتان، بــه دلیــل  اینکــه فرصــت و زمــان  بــر 

ــه نبــوده اســت. بيشــتری می طلبــد، از اهــداف ایــن مقال

روش تحقیق 
کیفــی و روش ارائــه آن، توصیفــی و تحلیلــی  ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف بنیــادی، رویکــرد آن 
اســت. منابــع ایــن پژوهــش برآمــده از بررســی های میدانــی، شــواهد بصــری از جملــه عکــس فیلــم  و 

کتابخانــه ای و پایگاه هــای اطالعاتــی اســت. تــا حــدودی منابــع 

پیشینه پژوهش 
بــه وقــوع  اراده انســانی متعــددی  از  ج  کشــورهای مختلــف بحران هــای خــار همــه ســاله  در 
می شــود.  شــهروندان  زندگــی  معمــول  و  طبیعــی  نظــم  ریختــن  هــم  بــه  باعــث  کــه  می پيونــدد 
بررســی های نگارنــده نشــان می دهــد، عمــده پژوهش هــای انجــام شــده در ایــن خصــوص متمرکــز 
کیفــی  کاســتن آالم اولیــه  انســانی اســت و مســائلی چــون توجــه بــه زیبایــی و یــا دیگــر مؤلفه هــای  بــر 
کیفیــت تصویــر یــا ســیمای شــهری، در درجــه دوم اهمیــت اســت.  پژوهــش  زندگــی انســانی چــون 
ــا عنــوان ایــن   ــده  در رابطــه ب ــد. براســاس جســتجوهای نگارن گونه ان هــای داخلــی هــم اغلــب ایــن 
ح پيــش رو  تحقیــق، پژوهشــی انجــام نگرفتــه، امــا برخــی از پژوهش هــای محــدود، مرتبــط بــه شــر
هســتند.»رزاقی« و دیگــران)1396 ( در مقالــه ای بــه نــام »نــا هماهنگــی بصــری در ســیمای شــهری 
اهــواز« ضمــن برشــمردن عواملــی چــون؛ نمادهــا و تجهیــزات شــهری نامناســب و فرســوده، ســاخت و 
ســازهای غیــر اصولــی، عــدم ســاماندهی فعالیت هــای اجتماعــی، آلودگــی هــوا، وجــود عناصــر ناقــض 
ــه عنــوان عناصــر ناهماهنــگ  ــی و ســلیقه ای، ب زیبایــی و خوانایــی محیــط و رنگ آمیــزی غیــر اصول
شــهر اهــواز ؛ بــه تأثیــر ایــن عوامــل بــر رفتــار اجتماعــی شــهروندان پرداختــه اســت. »فیضــی« ودیگــران 
)1393( در مقالــه ای بــه نــام »تاثیــر موانــع طبیعــی  بــر شــکل شــهرها  و  مشــکالت امــروز آن هــا«، بــه 
کیــد بــر زلزلــه پرداختــه واتخــاذ راهبردهــا و تدابيــر الزم  موضــوع تاثیــر بالیــای طبیعــی بــر شــهرها بــا تا
کاهــش بالیــای طبیعــی ضــروری دانســته اســت. »آذرنیــوش« و دیگــران )1393( در مقالــه ای  را بــرای 
بــه نام »آلودگــی بصــری شهرســتان شوشــتر« بــه نامالیمــات بصــری ایــن شــهر قدیمــی خوزســتان بــر 

کــرده اســت. اســاس مســتندات تصویــری اشــاره 

اهمیت و ضرورت این پژوهش
خوزســتان عــالوه بــر جایــگاه اقتصــادی، سیاســی، امنیتــی و اســتراتژیک، حــال حاضــر خــود، 
کهن تریــن تمدن هــای بشــری، یعنــی عیالمــی نیــز هســت. تصاویــر ســفال های بــه  خاســتگاه یکــی از 
دســت آمــده از  »شــوش«، جــام »ارجــان«، نقــوش و جواهــرات »رامهرمــز«، و مهرهای به دســت آمده  
از »هفت تپــه« نشــان گر  جریــان پویــای زندگــی از هــزاره چهــارم پيــش از میــالد، در  ایــن محــدوده 
کــه شــواهد آن در شوشــتر   کنتــرل و تقســیم  آب  اســت. معبــد جهانــی چغازنبیــل،  تفکــر  پيشــرفته 
گفتــه برخــی از باستان شناســان هنــوز رازهــای ســر  ــه  ــه ب ک و دزفــول اســت و نیــز تپه هــای باســتانی 
کــرد، بخشــی از ارزش هــای بی بدیــل  بــه مهــر زیــادی دارنــد و بــه یقیــن آینــدگان را غافل گیــر خواهنــد 
ایــن اســتان را بــر مــا نمایــان می کنــد. امــا علی رغــم وجــود مواهــب طبیعــی و مصنوعــات بشــری و نیــز  
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گفتــه شــده بســتر الزم و زمینــه مســاعد بــرای شناســایی و بهره گیــری از ایــن ارزش هــا  ارزش هــای 
کیفیــت  کافــی و فاقــد  صــورت نگرفتــه و زیرســاخت های توســعه ای بهره بــرداری از ایــن مواهــب نا
کیفیــت  کیفیــت شــهرها خصوصــًا  کیفــی بهره گیــری از ایــن مواهــب،  اســت. یکــی از مؤلفه هــای 
کمتــر پرداختــه شــده  کــه در خوزســتان اساســًا بــه ایــن مهــم  تصویــر شــهر یــا روســتا و ماننــد آن اســت 
کیفــی موجــود هــم بــا توجــه بــه شــرایط  و بــا توجــه بــه بحران خیــز بــودن ایــن اســتان، حداقــل عناصــر  
گرمــا، بحرا ن هــای زیســت محیطی چــون ریزگردهــا حــوادث طبیعــی چــون ســیالب  اقلیمــی چــون 
کــه بســیاری  ــود  و ماننــد آن در مخاطــره هســتند. ســیالب عظیــم  ســال 98 یکــی  از بحران هایــی ب
ــرار داد.   ــر ق ــا محیطــی اســتان را تحــت تأثی ــر و ســیمای شــهری و روســتایی ی کیفــی تصوی از عناصــر 
بــا توجــه بــه همیــن مســئله، حفــظ وضــع موجــود ســیمای شــهری، روســتایی  و محیــط طبیعــی 
گردشــگری و  کیفــی آن بــرای اهــداف  کــه اغلــب دشــت اســت، ضــرروی اســت و  توســعه  خوزســتان 

کیفیــت زندگــی، پــر اهمیــت اســت.  نیــز ارتقــاء مؤلفه هــای 

کلی سیمای شهری روستایی و محیط طبیعی خوزستان  در یکصد سال اخیر وضعیت 
 در یکصــد ســاله اخیــر تصویــر شــهری، روســتایی  و محیــط طبیعــی خوزســتان ماننــد هــر جــای 
ــوده  ــی را شــاهد ب ــح غیــر بومــی تغیيــرات فراوان ــه دالیــل مختلــف از جملــه اســتفاده از مصال دیگــر ب
گمــان  کــرده باشــد. بــه  گذشــته خــود را حفــظ  کــه شــکل  کمتــر جایــی در ایــن اســتان وجــود دارد  و 
نگارنــده، در حــال حاضــر اســتان خوزســتان بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه و خاصــش چــون ســابقه 
مدنیــت و شهرنشــینی و ظهــور مدرنیســم تحت تاثیــر پيدایــش نفــت،  بــه لحــاظ تصویــر  و ســیمای 
کشــور، وضــع نامطلوبــی دارد. ایــن اوضــاع در شــهر  شــهری، نســبت بــه ســایر اســتان ها و شــهرهای 
اهــواز خصوصــًا ورودی هــای آن ناخوش تــر و بغرنج تــر اســت. بــه نظــر می رســد در ایــن شــهر ضوابــط 
ــرل  کنت ــا  ــرا ی ــی اج ــه خوب ــا ب ــد ی کارآم ــف، نا ــم ضعی ــا اقلی ــق ب ــازی، مطاب ــهری و شهرس ــررات ش و مق
نمی شــوند. مشــکل دیگــر ســیمای شــهری خوزســتان، مشــکالت اقلیمــی و ســرزمینی و عمده تریــن 
آن پدیــده چنــد ســال اخیــر، یعنــی ریزگردهاســت. از ســوی دیگــر بــه علــت دشــت بــودن محیــط 
گیاهــی در برخــی از مناطــق آن نابســامانی های  بصــری  کــم بــودن پوشــش  طبیعــی خوزســتان  و 

محیطــی ایــن اســتان  بيشــتر نمایــان اســت.
 در یکصــد ســال اخیــر نیــز، تصویــر و ســیمای طبیعــی خوزســتان نیــز، تغیيــرات بســیاری را شــاهد 
کــه  ایــن  بــوده اســت. مته هــای حفــاری و راه هــای دسترســی بــه چاهــای نفــت، لوله هــای نفتــی 
کشــور  روانــه می کننــد از بزرگتریــن دســت کاری محیــط طبیعــی  مــاده حیاتــی را بــه اقصــی نقــاط 
ــراق  ــاله ع ــت س ــگ هش ــر جن ــای اخی ــی دهه ه ــر آن در ط ــالوه ب ــت. ع ــر اس ــرن حاض ــتان در ق خوزس
کــه بــر پهنــه ای وســیع  از محیــط طبیعــی نواحــی غربــی اســتان،  بــا ایــران مهم تریــن رویــدادی بــود 

ــان داشــت.  جری
  تصویــر و ســیمای شــهری، روســتایی و محیــط طبیعــی خوزســتان بــه واســطه رودخانه هــا 
نهرهــا دریاهــا   و روان آب هــای ورودی بــه ایــن جلگــه، همــواره مأنــوس بــا آب وآبادانــی بــوده اســت. 
در جــای، جــای ایــن ســرزمین از جملــه اغلــب شــهرها آب بــا زندگــی مــردم ایــن اســتان پيونــد خــورده 
کنــاری یــا درونــی هــر شــهر  را  رودخانــه تشــکیل می دهــد. بــا توجــه بــه  و بخــش وســیعی از بســتر 
کــه شایســته اســت  گمــان آن گونــه  نقــش آب و نیــز رودخانــه در  تصویــر شــهری خوزســتان، بــه 
گرفتــه نشــده اســت. در میــان ســه  کنــون از ایــن مزیــت بــرای زیبایــی شــهرهای آن، چنــدان بهــره  تا
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گانــه ســیمای شــهری، روســتایی و  محیــط طبیعــی اســتان، ســیمای روســتاهای اســتان نیــز  وضــع 
مطلوبــی نــدارد و مــردم بومــی بــه شــیوه  و ســیلقه خــود و اغلــب بــدون برنامــه ای منســجم،  فضاهــای 

ــه هویــت خاصــی نمی شــود. ــرون داد بصــری آن منجــر ب کــه ب مســکونی خــود را می ســازند 
ــرا  ــا اج ــط ی ــدم ضواب ــت ع ــه عل ــتان ب ــهرهای خوزس ــب ش ــهری اغل ــیمای ش ــر و س ــز تصوی ــه ج  ب
همــه  نیازهــای  براســاس  اقلیــم  بــا  مناســب  شهرســازی  و  شــهری  دســتورالعمل های  نکــردن 
گروه هــای شــهروندی،  شــهروند مــدار نیســتند.  در اغلــب  محــالت  شــهرهای اســتان، مســیر پيــاد ه 
رو جلــو منــازل بــه دلخــواه ســازنده اجــرا می شــود. در برخــی معابــر اصلــی شــهری واحدهــای تجــاری 
بــرای  پایيــن می برنــد و شــهروندان  یــا  بــاال  را  بــه دلخــواه خــود ســطح خیابان هــا  و فروشــگاهی 
تســهیل رفــت وآمــده پيــاده ناچــار بــه اســتفاده از حاشــیه ماشــین روها هســتند. حاشــیه های جــاده 
بــه میــزان وســیعی در تصــرف ســازندگان واحدهــای مســکونی اســت. در واقــع در نقــاط مختلــف شــهر 
کــه بخواهنــد مســیر عبــور را تصــرف می کننــد. از طرفــی  ســازندگان اغلــب بــدون هیــچ مانعــی تــا آنجــا 
کــه موجــب  به هــم ریختگــی تصویــر و ســیمای  کســانی  در فضــای شــهری خیابان هــای اصلــی  عمــده 
ــرق تلفــن و ماننــد آن هســتند. ایــن  شــهری  می شــوند ، ســازمان های خدمات رســان چــون آب و ب
مشــکل در اغلــب شــهرها  و روســتاهای اســتان وجــود دارد.  ســایر مشــکالت تصویــری در ســیمای 
کولرهــا  شــهری و روســتایی خوزســتان تابلوهــای شــهری و تأسیســات ســاختمان ها و آپارتمــان چــون 

پنجــره ای یــا دوتیکــه و ماننــد آن اســت. 

بحث و تحلیل
کــه در بخــش   بــا توجــه بــا بافــت شــهری روســتایی و محیــط طبیعــی و نامالیمــات اشــاره شــده 
گفتــه شــد، ســیالب  فروردیــن 98 خوزســتان بــر چنیــن بســتری بــه وقــوع پيوســته اســت. ایــن   قبــل 
ســیالب یکــی از طوالنی تریــن ســیالب ها بــه لحــاظ طــول دوره و وســیع ترین بــه لحــاظ مناطــق درگیــر 
بــود. )تصویــر1(. در هنــگام وقــوع ایــن بحــران در اســتان، تدابيــر مختلفــی بــرای حفاظــت از جــان و 
گرفتــه شــد و بــرای مقابلــه بــا آن، امکانــات و تجهیــزات  فراوانــی از سراســر  کار  مــال و زندگــی مــردم بــه 
گونــی و پالســتیک،  کــی بــا ترکیبــی از  کشــور، راهــی اســتان خوزســتان شــد. ایجــاد ســیل بندهای خا
بخشــی از تدابيــر  ویــژه دســتگاه هــای اجرایــی بــرای حفاظــت از جــان و مــال مــردم بــود.  از ســوی 
ــا ورود آب  ــرای مقابلــه ب ــرای حفاظــت از امــوال و دارایی هــای خــود اقداماتــی را  ب دیگــر مــردم نیــز ب
کــه در چنیــن مواقعــی  بــه منازلشــان بــه انجــام رســاندند. همــه ایــن مــوارد در حالــی انجــام می شــد، 
کمتــر  می تــوان بــه تاثیــرات ناخوشــایند بصــری پــس از ســیالب، فکــر می کــرد. قابــل درک اســت 
ــهر  ــیمای ش ــر و س ــات تصوی ــه  مالحظ ــه ب ــا توج ــه ب ــا برنام ــدام ب ــک اق ــار ی ــرایط، انتظ ــن ش ــه در ای ک
دشــوار اســت. امــا یــک نکتــه در ایــن میــان اهمیــت ویــژه داشــت. بــا توجــه  بــه اینکــه منشــأ  برخــی از 
ســیالب ها خصوصــًا ســیالب های اخیــر خوزســتان بــرون اســتانی اســت و بــا وجــود ســدها  و تنظیــم 
ــه اغلــب  مناطــق دشــت اســتان در حــال حاضــر قابــل پيش بينــی و  خروجــی آن هــا  ورود ســیالب  ب

مدیریــت اســت، ایــن مســأله لــزوم  وجــود تدابيــر خردمندانــه را در آینــده بيشــتر می کنــد.
 بــا توجــه بــه وضعیــت ســیالبی و آب گیــر بودن برخی از مناطق شــهری و روســتایی اســتان، وجود 
کــه در مواقــع اضطــراری بتوانــد عوامــل اجرایــی و   دســتورالعمل ها، روش هــا، شــیوه ها و تدابيــری 
کنــد ضــروری اســت.  کیفیــت تصویــر  یــا ســیمای شــهر بــه درســتی هدایــت  شــهروندان را  در حفــظ 
از ایــن رو ایــن ســیالب زمینــه ای شــد تــا شــهرداری ها یــا دهیارهــای اســتان در مواقــع اضطــراری 

تصویر  1
موقعیت رودخانه های بر پهنه استان خوزستان
از باال دست تا پایين دست
منبع: ایسنا



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره هشتم شماره پانزدهم - بهار ۹۸
86

تصویر و سيمای شهری، روستایی و محيط طبيعي خوزستان و تأثير سيالب بهار ٩٨  برآن، با تأكيد بر شهراهواز

ــرای حفاظــت ســیمای شــهری  براســاس ضوابــط  کم تریــن هزینــه ب ــا  بتواننــد برنامه هــای خــود را ب
گذشــت، خالصــه برخــی از مشــکالت بــه وجــود آمــده ناشــی از  بــه انجــام برســانند. بــا توجــه بــا آنچــه 

ح پيــش روســت: ســیالب در ســیمای شــهری، روســتایی و محیــط طبیعــی خوزســتان بــه شــر

کی ک ریز و سیل بندهای خا  1.  خا
ــده می شــود، نقــاط بســیاری از محــدوده شــهرها و  ــر )تصویــر 2و3(  دی کــه در تصوی ــه  همان گون
کــی و تلفیقــی از آن هــا احاطــه شــده اســت.   کیلومترهــا بــا ســیل بنــد خا روســتاهای اســتان  بــه طــول 
کریــز  چنان کــه پــس از فرونشســت ســیالب بــرای مانــدن یــا مدیریــت آن چــاره جویــی  ایــن حجــم از خا
کریزهــا  نشــود، مشــکالت بصــری  و محیطــی  در محیــط طبیعــی و شــهری ایجــاد می کنــد،  ایــن خا
ــهرها  و  ــراف ش ــهر و اط ــدوده ش ــید و در دو مح ــر می رس کیلومت ــد ده  ــه چن ــا ب ــول آن ه ــی ط گاه ــه   ک
کــه   بــرای محدودهایــی چــون ســاحل رودخانه هــا  روســتاها احــداث شــدند.  ایــن در حالــی اســت 
کــه  شایســته اســت  کارون هزینه هــای زیــادی  بــرای مبلمــان و فضاســازی شــهری شــده  و از جملــه 
ــدگار و ســازگار  ــح مان ــا مصال ــی ب ــا مطالعــه بيشــتر و پيش بينــی ســیالب های آت ــا ایــن محدوده هــا  ب ت
ایــن  گردشــگری در  و  تفریحــی  تأسیســات  و  آینــده  ساحل ســازی شــود  بــا شــرایط ســیالب های 
محدوده هــا نیــز بــا همیــن رویکــرد انتخــاب شــوند. همچنیــن  در   مکانــی چــون پــارک جزیــره ای در 
کــه  برخــی از اقدامــات قبلــی در ایــن منطقــه  ک تجمیــع شــده  ســیالب اخیــر، حجــم عظیمــی از  خــا
کــرده اســت. در شــهری چــون »حمیدیــه« نیــز ایــن مشــکالت در ســیما و منظــر  را تــا حــدودی بــی اثــر 

شــهری بــه شــکل دیگــری دیــده  شــده اســت.

گونی ک و  2. سیل بندهای تلفیقی با خا
گونــی یــا پالســتیک های  گفتــه شــد، تلفیقــی از  کــه در بــاال   بخــش دیگــری از ســیل بندهایی 
نایلونــی یکپارچــه بــرای پيش گیــری از نفــوذ آب هســتند . ایــن ســیل بندهــا بــر تصویــر جدارهــای 
کــه پــس از از نشســت ســیالب   گذاشــتند  رودخانه هــای شــهری در اســتان تأثیــر نامطلوبــی بــه جــای 
کســازی نشــده اند. در چنیــن  کارون پا بــا ظرافــت و حوصلــه در برخــی مکان هــا از جملــه حاشــیه 
گونی هــا  و پالســتیک ها از فضــای شــهری و  ســیل بندهایی نیــز جمــع آوری مــواد  اضافــه چــون 
گروه هــای مردمــی  کمــک  طبیعــی ضــروری  اســت و ایــن مشــکل بــا هدایت گــری ویــژه می توانــد بــه 

صــورت پذیرد)تصویــر4(. 

ک برداری از فضاهای شهری و محیط طبیعی  3.  خا
ــرداری از مکان هــای  ک ب ــرای ســیما ومنظــر شــهری خــا  بخــش دیگــری از مشــکالت ســیالب ب
مختلــف بــرای  مقابلــه بــا آن  از محیط هــای  طبیعــی اســت. در این گونــه مــوارد  معمــواًل  پــس از 
ج از شــهرها بــه حــال خــود رهــا می شــوند. شــاید شــرایط  بحــران  ایــن محدوده هــا خصوصــًا در  خــار
و نیــز تفکــر الزم بــرای اصــالح محیــط طبیعــی وجــود نداشــته یــا در اولویــت نباشــد  بــا توجــه بــه اینکــه 
ــت  ــت، الزم اس ج اس ــار ــی خ ــای محل ــوان نیروی ه ــواردی از ت ــن م ــردن  چنی ک ــامان  ــه  س ــالح و ب اص

درایــن خصــوص نیــز چــاره اندیشــی شــود)تصویر5  و6 (.
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تصویری  از یک سیل بند
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تصویر  4
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تصویر  3
به هم ریختن جداره رودخانه ها
 با احداث سیل بندها، منبع: رهیاب

تصویر  5
کمربندی  ک بردازی از محیط طبیعی  جاده  خا
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تصویر 6
تصویر بازمانده از سیل بند احداث شده در محیط 
طبیعی رهایی ان در محیط، پس از فرونشست 
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کاری طبیعت  کشی ودست  کانال   .4
کشــیده شــده  نیــز  کــه در محــدوده پيرامونــی شــهرها و روســتاها   کشــی  در محیــط طبیعــی  کانــال 
کــه  در برخــی از مــوارد موجــب برهــم  گونــه ای دیگــر  از تأسیســات ایجــاد شــده در برابــر ســیالب بــود 

کیفیــت محیــط طبیعــی مناطــق درگیــر شــد.)تصویر 7(. خوردگــی نظــم بصــری و 

گیری بحث پیش از نتیجه 
گفتــه شــده، مهم تریــن عوامــل  ناشــی از ســیالب  فروردیــن 98   ــه   در مجمــوع عوامــل چهارگان
کیفیــت بصــری ســیمای شــهری و روســتایی و محیــط طبیعــی  در پهنــه خوزســتان بوده انــد،  بــر 
کــه پرداختــن  بــه آن زمــان  بدیهــی اســت مشــکالت متعــددی دیگــری هــم در ایــن خصــوص بــوده 
کــه در مقدمــه  ــه  ــه همان گون کار ایــن مقال ــه از حــوزه   ک و نیــز مطالعــه و وقــت بيشــتری را می طلبــد 
ــا توجــه بــه مشــکالت قبلــی ســیما ومنظــر شــهری خوزســتان در پيــش  ج اســت.  ب گفتــه شــده خــار
کیفیــت  از ســیالب و اولویت هــای ضــروری دیگــر چــون ریزگردهــا و ماننــد آن، ضــرورت حفاظــت از  
بصــری، شــهری، روســتایی و محیــط طبیعــی آن در حــوادث قابــل پيش بينــی، بيشــتر مشــخص 

می شــود.

نتیجه 
کانال هــا  مهم تریــن تأثیــر ســیالب بــر تصویــر شــهری و روســتایی اســتان، احــداث ســیل بندهــا، 
ایــن راســتا ونیــز  از مــواد پالســتیکی در  از محیــط طبیعــی، اســتفاده  و برداشــت های اضطــراری 
کــه ســیالب بــه  کنــون  آســیب بــه مبلمــان شــهری، جداره هــا  و ســیما و تصویــر رودخانه هاســت و  ا
کنتــرل اســت، وجــود ضوابطــی بــرای حفاظــت بيشــتر  واســطه وجــود ســدها تاحــدود زیــادی قابــل 
در ایــن خصــوص ضــروری اســت. اســتان خوزســتان و خصوصــًا مرکــز آن شــهر اهــواز در حــال حاضــر 
درگیــر مشــکالت مهــم  و ضــروری دیگــری چــون  دفــع فاضــالب، آب هــای ســطحی شــهری و آلودگــی 
گونــه ای مــردم  ومســئولین ایــن اســتان را درگیــر  کــدام از ایــن مشــکالت بــه  محیطــی اســت. هــر 
کــرده اســت. بــرای مثــال، طــی چنــد ســال اخیــر آلودگــی محیطــی باعــث شــده  بــا بــارش نخســتین 
باران هــا در پایيــز، شــماری از شــهروندان اهــوازی راهــی بيمارســتان شــوند. همچنیــن ایــن اســتان 
ح آن بــی نیــاز از توصیــف اســت. بــا توجــه بــه  کــه شــر درگیــر مشــکالتی بزرگــی چــون ریزگردهــا اســت 
ــه ســیمای شــهری و روســتایی و محیــط  طبیعــی  ــه نظــر می رســد، پرداختــن ب گفتــه شــد،  ب آنچــه 
ــرایطی  ــن در ش ــد. ای ــر آی ــه نظ ــس ب ــا لوک ــزی ی ــی فانت ــران، موضوع ــرایط بح ــم در ش ــتان آن ه خوزس
کــه ســیمای شــهری و روســتایی خوزســتان در شــرایط عــادی هــم نامطلــوب و مشــکل دار  اســت 
کــه  بی توجهــی بــه مســائل ســیمای  گفتــه شــده،  از آنجــا  اســت. بــا در نظرگیــری جمیــع شــرایط 

تصویر  7
کانال های تصویری از یکی از 
قدیمی اطراف اهواز، منبع: نگارنده
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شــهری و روســتایی و محیــط طبیعــی خوزســتان در هنــگام بحــران می توانــد مشــکالت را از آنچــه 
کنــد، از ایــن رو ضــرورت دارد  کــرده و نیــز هزینه هــای قبلــی انجــام شــده را بــی اثــر  کــه هســت بيشــتر 
در هنــگام بحــران بــه حفــظ داشــته ها  اهتمــام شــود. ایــن موضــوع از آن جهــت واجــد اهمیــت 
گذشــته محیــط طبیعــی خوزســتان، غالــب دســت اندازی های  کــه ظــرف چنــد دهــه  بيشــتر اســت 
رگ هــای  چــون  کــه  نفتــی  لوله هــای  حفــاری،  مته هــای  اســت.  کــرده  تجربــه  را  غیرطبیعــی 
ــی آن در  ــگاه  اصل ــه  میدان ک ــاله  ــت س ــگ هش ــد، جن ــان دارن ــتان جری ــن اس ــه ای ــر پهن ــان ب خون رس
کــه بــر پيکــر محیــط طبیعــی ایــن اســتان تجربــه شــده اند.   پهنــه ایــن اســتان بــوده از وقایعــی اســت 
گردشــگری آن و بــا توجــه  گی هــای  از ایــن رو بــه واســطه اهمیــت تمدنــی منطقــه خوزســتان و ویژ
بــه  ثبــت چندیــن اثــر بيــن المللــی و ملــی، در اســتان توجــه ویــژه بــه ســیمای شــهری و روســتایی و 
کــه تصویــر ذهنــی یــک چیــز از  محیــط طبیعــی ضــروری اســت. ایــن موضــوع از آن جهــت مهــم اســت 
مشــاهده اولیــن بــار آن شــکل می گیــرد و تصویــر اول، ذهنیــت را می ســازد، بنابرایــن ذهنیــت مثبــت 
ــر  ــاد تصوی ــود وایج ــناخت خ ــرای ش ــا ب ــه برنده ک کاری  ــت،  ــر اس ــکان پذی ــه ام ــت اولی ــر مثب ــا تصوی ب
گردشــگری خوزســتان در نظــر  گرپــای توســعه و رونــق  مثبــت در ذهــن مخاطــب می کننــد. از ایــن رو ا
کــه  باشــد ایــن تصویــر مثبــت مهــم اســت. توجــه بــه دغدغه هــای  حاضــر  زمانــی مهم تــر می شــود 
کنیــم، اســتان خوزســتان یکــی ازکانون هــای مهــم بحران هــای طبیعــی اســت. بنابرایــن بــه  مــرور 
ــا  گمــان می شــود، ب حداقــل رســیدن مشــکالت ناشــی از ایــن بحران هــا، موضوعــی ضــروری اســت. 
ــط و شــیوه نامه های اجرایــی محکــم  ــا طراحــی ضواب ــا ثبــات، ب برنامه ریــزی شایســته در شــرایطی ب
کــه بــا مجموعــه تدابيــر، از جملــه  می تــوان مشــکالت در ایــن خصــوص را بــه حداقــل رســاند. باشــد؛ 
توجــه به کیفیــت بصــری و محیطــی، بتــوان خوزســتان را بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن خاســتگاهای، 

ــگاه شایســته اش ارتقــاء داد. ــه جای تمــدن بشــری، ب

پیشنهاد
گیرنده  شایســته اســت، ســتاد بحــران اســتان  بــه عنــوان عامــل اجرایــی اصلی و ســازمان تصمیــم 
باالدســتی  ضوابطــی را بدیــن منظــور تدویــن نمــوده وبــه شــهرداری ها دهیاری هــا و ماننــد آن بــرای 
حفاظــت از تصویــر و ســیما و منظــر شــهری، روســتایی و محیــط طبیعــی، ابــالغ نمایــد و همچنیــن از 

کســازی  بــا  ایجــاد مشــوق هایی اســتفاده نمایــد. ظرفیــت  مــردم نیــز بــرای پا

پی نوشت 
  http://shooshan.ir/fa/news/96442 .1  
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