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چکیده:
امروزه بر اثر جهانی شدن اقتصاد و سیالیت سرمایهها ،رقابتپذیر نمودن کالنشههرها از جمههه مه تهری
راهبردهای حیاتی محسوب میگردد .در ای چارچوب ،برندآفرینی مبتنی بر قابهیتهای محیطی ،از جمههه
بهره گیری بهینه از بنیاد جغرافیایی رودهای شهری ،برای مثال شهرهای لندن و پاریس ،از جمهه راهکارهای
بنیادی در جهت دستیابی به ای مه مطرح میباشد .اما مسئهه ای پژوهش آن است کهه کالنشههر اههواز
نتوانسته است از رود کارون به مثابۀ برندی موثر در راستای جذب مشتریان ،گردشگران ،سهرمایه گهذاران،
شرکتهای جهانی و برای به دست آوردن بازارهای هدف -با توجه به قابهیتهای آن -استفادۀ بهینه نماید؛
که منطقاً جهت واکاوی موضوع میباید به ریشهها توجه نمود .لذا پژوهش حاضر ،در راستای دسهتیابی بهه
ای هدف با پیروی از رویکردی اکتشافی و با بهرهگیری از روشی توصیفی -تحهیههی مبتنهی بهر مطال ها
کتابخانه ای و اسنادی به تحقیق پرداخت؛ که در انجام آن از روش کیفی نظریۀ داده بنیاد (گراندد تئوری) و
تحهیل محتوا بهره گرفته شده است .ابزار انجام پژوهش ،نرمافزار  MAXQDAمیباشد .بر مبنای یافتههای
تحقیق که در تهفیق با ارائۀ پیشنهاداتی به صورتی توام انجام یافت ،شرایط زمینهای و مداخههگر از شهرایط
مناسبی برخوردار نبوده و لذا در جهت دستیابی ب ه رود کارون به مثابۀ برند موثر کالنشهر اههواز و مزایهای
مترتب بر آن ،نیاز به راهبردهای چهارگانه ای شامل اقداما الزم و فوری ،اقداما شهرسهازی و م مهاری،
اقداما اجتماعی و فرهنگی و اقداما مختص آبراه کارون میباشد.
واژگان کهیدی :برند شهری ،رود کارون ،نظریۀ داده بنیاد ،اهواز
* mahyarsajadian@yahoo.com

 .1دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ ادبیاا و لواو
انسانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ ادبیا و لوو انسانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .3استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه

امروزه جهان به بازاری بزرگ تبدیل شده است .پیشرفت سریع جهانی شدن بدین معنا اسات کاه هار
کشوری ،هر شهر و هر منطقهای باید برای گرفتن سهم خود از مشتریان ،گردشگران ،سارمایهگاااران،
شرکتهای جهانی و برای به دسات آوردن بازارهاای هادا باا دیگاران باه رپابات ب(اردازد انها ات،
 .)1931351بنابراین ،بهترین روش برای موفقیت رپابتی در بازار جهانی به وسیوۀ برنامهریزی ،بهباود و
ارتقای تواناییهای رپابتی بهدست میآید امان(ور و همکاران.)66 31355 ،
از ساااوی دیگااار ،جهاااانی شااادن در شاااهرها باااه خ اااوق در شاااهرهای بااازرگ ات اااا
میافتد)(Vela,2013:469؛ اا ،یکی از راه های جاب مناابع بیشاتر اسات اده از ابزارهاا و روشهاای
نوین بازاریابی شهری است که برند شهری به لنوان اصوی ترین و مهمترین ابزار در ایان فرآیناد اسات
زگی و پدیر صیامی .)19231356 ،در این راستا ،در چارچوب برنامهریزی مبتنی بر برند ،هار شاهری
دارای پابویتهایی است که از طریق شناسایی ،برنامهریزی و بازنمایی آن می تواند به متماایز سااختن
خود از دیگران پرداخته و از این راه به پیروزی بر رپبایش امیدوار باشد ).(Hospers,2003:144
یکی از لناصری که شهرهای مختوف از آن طریق باه خواق برناد مباادر مای ورزناد ،نمادهاای
شهری است که در نحوۀ شکل دهی تجارب س ر و درک لمیقتر و در کل ،در ت ویرسازی -مثبات یاا
من ی -از شهر تأثیر فراوانی دارند) .(Poria et al,2001در چنین فرآیندی ،هر نماادی کاه باهلنوان
مظهر و هویت شهری تبدیل شود ،دارای خ وصیت رپابتپایری است و بر میزان جااب گردشاگران،
شهر مهماننوازی میزبان ،جاب سرمایهگااران خارجی و ایجاد رفاه برای شاهروندان محوای جامعاۀ
میزبان ،تاثیرگاار میباشد و بالث مزیت رپابتی شهر پورزرنادی و همکااران ،)116 31359 ،ا بتاه در
صور برنامهریزی درست و ارائۀ ت ویری مطووب از نماد میگردد؛ چرا که در صور لد برنامهریازی
درست و ارائۀ ت ویری نامطووب از آن ،این نماد به یک ضد ارزش محساوب شاده؛ و در نهایات بالاث
ایجاد شهر و ت ویری نامطووب از شهر خواهد شد.
در این راستا ،یکی از لناصر نمادآفرین ،رودخانههای شهری مایباشاند؛ کاه تجربیاا شاهرهایی
چون ندن ،پاریس و غیره -که از این مزیت برخوردارند -نشاندهندۀ آن است که این شهرها با فاراهم
آوردن ابعاد بستر آفرین در چارچوب یک برنامهریازی برنادآفرین مارثر توانساتهاند کاه از ایان بنیااد
جغرافیایی خود بهلنوان مزیت در جاب مشتریان ،گردشگران ،سرمایهگااران ،شارکتهاای جهاانی و
برای به دست آوردن بازارهای هدا با دیگران است ادۀ بهینه نمایند.
اا در چنین فضایی است که شهرها در حال توجه مجدد به رودخانههای خود هساتند .طای سای
سال گاشته شهرهای کوچک و بزرگ زیادی به سوی رودخانههای خاود برگشاتند ،صانایع را جابجاا
کرده و اراضی متروکه را به پارک و فضاهای مسکونی و تجاری بدل نمودند .در واپاع ،پاس از اسات ادۀ
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نامناسب از رودخانه و نادیده انگاشتن آنها طی سالهای متمادی ،بشر به این فهم نایال گردیاده کاه
رودخانه دارای ارزش اپت ادی بوده و دارایی جامعاه باه حسااب میآیاد .در حاا ی کاه ایان جنابش
رنسانسی به شد مثبت بوده اما خود رودخانه مدنظر پرار نمیگرفت،این امر اشتباهی سهوی بوده که
توانایی را برای بهبود ارزشهای اکو وژیک رودخانه نادیده میگرفت .اماا هرگااه؛ همزماان کاه شاهرها
رودخانههای خود را اصالح میکردناد فرصاتی ناادر بارای مرمات آسایبهای گاشاته ،پیشاگیری از
آسیبهای جدید و ایجاد جوامع پایدارتر به وجود آماده اسات .تقریباا در تماامی ماوارد ایان شاهرها،
فرصت بزرگی را برای تالشهای مستقیم در جهت باز زنده سازی رود داشتهاند؛ تالشهایی که کماک
می کردند رودخانهها و جوامع با حاظ این مسا ه که سالمت هر کدا بر دیگاری اثرگااار اسات ،کناار
هم پرار گیرند اتو و همکاران .)1331359،اا اکنون شهرهایی که از مزیت داشاتن رودخاناه برخاوردار
هستند به ویژه شهرها در کشورهای پیشرفته) ،به این نتیجه رسیدهاند که رود شاان باا قوه میتواناد
بهلنوان نمادی برندآفرین مطرح شود .اما همچنین با توجه به تجربیا گاشته از ناکاامی هاای شاان
به این جمع بندی رهنمون گشتهاند که داشتن یک برنامه راهبردی مناسب در راستای دساتیابی باه
یک رود با ویژگیهای مثبت که برای شهرهایشان یک ت ویر مثبت و شهرتی مثبت را به ارمغان آورد؛
از ضروریا است؛ و اا ،در او ین مراحل ،نسبت به بازشناسی ابعاد بسترآفرین رود جاری در شهرشاان
و نیز شناسایی نقاط پو و ضعف؛ و فرصت و تهدیداتی محوریت رودخانه باه لناوان نمااد برنادآفرین
شهر ،اپدا نمودهاند.
در کشور ایران نیز،اگرچه در زمرۀ کشورهای خشک جهان محسوب میشود و در کمربناد بیاباانی
زمین پرار گرفته است ،و ی به د یل وجود کوهستان های ا بارز و زاگار

و ارت الاا فاال مرکازی

ایران ،از شبکۀ گستردهای از رودخانههای بزرگ و کوچک برخوردار است هر چند به لوت کمی باارش
جریان دائمی آبدهی پایه آنها کم است .در میان رودخاناههاای ایاران کاه غا باا از ارت الاا ا بارز و
زاگر

سرچشمه گ ته و به دریای خزر یا خویج فار

منتهای مایشاوند 5 ،رودخاناه بایش از 311

کیوومتر طول دارند و از شهرهای بسیاری میگارند .اما همچنان نقش آفرینی این منابع خادادادی در
جاب گردشگران بینا مووی و پاسخگویی به نیازهای داخوی گردشگران بسیار کمرنگ و نااچیز اسات.
جز کرانه شهری رودخانه زاینده رود که برای ت رجهای شهری بهسازی شده اسات و ا بتاه اکناون باه
لوت لد مدیریت صحیح آب با چا شهای اساسی مواجه شده است) ،سایر رودخانههاای ایاران فاپاد
ساختار برنامه منساجم از نظار کا بادی و محتاوایی در حاوزه گردشاگری هساتند .لاد سااماندهی
فعا یتهای گردشگری و بارگزاری بیش از حد در کرانه رودخانهها ،بهره بارداری بای رویاه و مادیریت
ناکارآمد بهره برداری از منابع آب و لد کنترل آالینده های منطقه و تخریب چشامانادازهای طبیعای
کرانههای رودخانههای ایران سبب شده که زو ایجاد ساختاری مناسب برای فعا یتهاای گردشاگری
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نه نتها از منظر ایجاد منافع در صنعت گردشگری بوکه از جهت ح ظ منابع آبای منطقاهای و کشاوری
اهمیتی دو چندان یابد شجالی و همکاران.)13563
در ایاان میااان ،رود کااارون ،بااه لنااوان یکاای از مهمتاارین رودخانااههااای کشااور ساایف و
نجمی ،)21131352،پرآب ترین و طویل ترین رودخانۀ ایران به شمار مای آیاد جع اری)37231366،
که بدون شک نقش لظیمی در شکل گیری تمدن و تاسیساا آبای کریمیاان )6931356،و در کال
آنچه که از آن تعبیر به تمدن هیدرو یک میگردد ،داشته است .ایان رود کاه از سرچشامه ساارهای
دامنۀ کوه های ونگ و زرد کوه واپع در دهستان شوراب در  51کیواومتری بااختری شاما ی شاهرکرد
سرچشمه میگیرد ،دارای حوضهای است که بخش های وسیعی از استانهای چهارمحاال و بختیااری،
خوزستان ،یاسوج ،کهکیوویه و بویر احمد ،اص هان ،رستان و همدان را پوشش میدهد خدابخش نژاد
و همکاران .)1331357،رود کارون لالوه بر تامین آب آشامیدنی و کشاورزی شهررهای در مسیر خاود،
با توجه به سدهای کارون  ،1کارون  ،3کارون  ،7مسجد سویمان در پائین دست و سدهای گتوند لویاا
و سدتنظیمی گتوند که هر یاک ساه تاای اول) باین  1111تاا  2111مگااوا ساالت بار تو یاد
میکنند ،نقش بسیار موثری در تامین بر کشور دارد .همچنین رود کارون ،با جاذبههای متعدد خاود
و سبقۀ تاریخی خود بهلنوان  116امین میراث طبیعی ایران توسط ساازمان میاراث فرهنگای در 21
بهمن  1385در فهرست میراث طبیعی ایران پرار گرفته است .در ارتباط با کالنشهر اهواز نیز ،لالوه بر
اینکه هستۀ او یۀ شهر اهواز در کنار رودخانه کارون شکل گرفته؛ بوکه این شهر و شهرنشینان آن نیاز
در طول تاریخ از جنبههای مختوف مورد تأثیر بوده و اهمیت آن به لینه مشاهده می گردد .اکنون نیاز
این رود منبع اصوی تأمین آب شرب ،کشاورزی و صنایع این شهر بوده و همچناین باا داشاتن جاذباه
دیداری طبیعی و لوارض انسان ساخت مبتنی بر آن چون پلها در توسعۀ شهر اهمیت فراوان دارد.
اا با توجه به موارد برشمرده شده ،رود کارون از اهمیت بسیار زیاادی ناه تنهاا در منطقاه ماورد
مطا عۀ این پژوهش برخوردار بوده ،بوکه اهمیت آن در کل کشور ،واپعیتی است که پابل چشام پوشای
نبوده؛ و بنابراین پرداختن به آن از جنبههای مختوف ضرور دارد.
اما مسأ ه این پژوهش که فرآیند تحقیق حول آن انسجا یافته است ،آن مای باشاد کاه کالنشاهر
اهواز مرکز استان خوزستان نتوانسته از بنیاد جغرافیایی خود یعنی رود کارون ،کاه از میاناۀ کالنشاهر
اهواز لبور می نماید ،در راستای ایجاد یک برند -ا بته باه صاور ماوثر و مثبات – باه هادا جااب
مشتریان ،گردشگران ،سرمایهگااران ،شرکتهای جهانی و برای به دست آوردن بازارهاای هادا – باا
توجه به پابویتهای آن -است ادۀ بهینه نماید؛ که منطقا جهت واکاوی موضوع می بایاد باه ریشاه هاا
توجه نمود .اا در این راستا ،به سبب اهمیت موضوع ،پژوهش حاضار باا تبعیات از نگااهی اکتشاافی،
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لوی و سیستمی به هدا واکاوی ابعاد بسترآفرین طرح رود کارون به مثابۀ برند ماوثر کالنشاهر اهاواز،
به گونه ای که بالث خوق ت ویر و شهر مثبت برای این کالنشهر گردد ،به تحقیق پرداخات .ااا باا
چنین مسئوهای و هدفی ،سوالهای زیر طراحی گردید ،تاا در نهایات باا پیاروی از تحقیاق اکتشاافی،
تحقیق حاضر انسجا یابد3
 شرایط زمینهای و شرایط مداخوه گر؛ که پادر به تبیین شرایط موجود بوده؛ و اا میباید در
برنامهریزی رود کارون به مثابۀ برند موثر کالنشهر اهواز مورد نظر پرار گیرند ،چه مواردی میباشند؟
 چه شرایط لوی ،طرح رود کارون به مثابۀ برند کالنشهر اهواز را توجیه مینماید؟
 چه پیامدهایی در اثر طرح رود کارون به مثابۀ برند کالنشهر اهواز مترتب است؟
 چه راهبردها و راهکارهایی به هدا طرح رود کارون به مثابۀ برند ماوثر کالنشاهر اهاواز ،باه
گونهای که بالث ت ویرسازی و شهر مثبت این کالنشهر گردد ،الز میباشد؟
مبانی نظری
بر طبق تعریف «انجمن بازاریابی آمریکا» ،برند یک نا تجاری ،یاک ناا  ،اصاطالح ،لالمات ،نشاان یاا
طرح یا ترکیبی از اینها مای باشاد کاه بارای شناساایی کاالهاا یاا خادما فروشانده یاا گروهای از
فروشندگان و متمایز کردن این کاالها یا خدما رپبا به کار می رود رشیدی و رحمانی.)6831352 ،
«بیکر» ،برند مکان را مجمولهای از افکار ،احساسا و انتظااراتی کاه مارد در ماورد یاک محال
مت ور هستند ،تعریاف مایکناد ) .(Baker,2007برندساازی مکاان ،ایاده یاافتن یاا خواق ماواردی
منح رب رد است که به واسطۀ آن یک مکان از مکان های دیگر مت ااو مای شاود و از ایان رهگاار
امکان رپابت با سایر مکانها را پیدا میکند ) .(Ashworth,2009:2برندسازی مکان ،پ اد گساترش
شهر خوب ،برای یک مکان در خارج از آن و افزایش د بساتگی باه مکاان در میاان سااکنان را دارد
).(Kavaratzis,2004
م هو برند شهری نیز ترکیبی از نمادها و ارزش هاای محوای ،هویات تااریخی ،فرهناگ شاهری،
ویژگیهای اجتمالی و پومی ،آثار و بناهای تاریخی ،مناسبا موی و بینا مووی ،جاابیت هاا و امکاناا
منطقهای و حتی اشخاق برجستۀ آن شهر است که به شهر در زمینۀ مشخص ،شخ یت ویژهای مای
بخشد پرچکانی .)7231359،برندسازی شهری تالش برای طراحای ،شاکل دهای و یاا تغییار ت ااویر
ذهنی مخاطبان است که با تمرکز بر جاابیتها و پتانسیل های منح رب رد یاک شاهر ،امکاان ارزش
آفرینی برای دارایی های مشهود و نامشهود شهرها را فراهم می سازد روستا و همکاران.)7131359،
سه م هو اصوی در رابطه با برند؛ از جمواه برناد شاهری ،هویات ،ت اویر و ارتبااط هساتند .ایان
ویژگیها ،همان هایی هستند که برند شهر هنگا پرسیده شدن «چه چیزی به ذهان شاما مای رساد
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هنگامی که به این شهر فکر می کنید؟» باید در ذهن پاسخ دهندگان تدالی نماید .فرآیند تشاخیص و
موافقت بر سر مجموله ای مارتبط از ویژگیهاای برناد شاهری نیازمناد حضاور هماه جانباه دسات
اندرکاران است ،نه این که از باال به آنها تحمیل گردد دینی.)97-9931351،
هویت یک برند از سوی خود فرستنده تعریف می شود .هویت برند بدین معناست که صاحب برناد
میخواهد آن برند چگونه تجربه شود؛ ت ویر برند به اینکه در واپعیت این برند چگونه تجرباه میشاود،
مربوط است .همچنین ارتباط ،پیا به وسیوۀ مو ههای منتخبی از هویت به لنوان ویژگیهاای جااب
کننده که باید به شنوندگان مورد نظر انتقال یابد ،گسترش یافته است سجادیان.)1711 ،

شکل -1سه م هو اساسی در ارتباط با برند شهری استخراج و تدوین 3نگارندگان)

با چنین چشم اندازی ،در حقیقت برندآفرینی شهری ،راهباردی بارای افازودن مزیات رپاابتی باه
وسیوۀ فراهم نمودن ت ویری مثبت ،ارزش باالی اپت ادی ،اهمیت فرهنگی و التبار و پدر سیاسی و
توسعۀ اپت ادی و اجتمالی و ن وذ شهرها است سجادیان)231711،؛ اا ،برند شهر بهصور روزافزونای
به مثابۀ ابزاری راهبردی برای ایجاد مزیات رپاابتی شاهرها و دارایای مهام باه هادا توساعۀ شاهر و
همچنین ابزاری اثربخش به منظور بازشناسی تمایز) و بهبود جایگاه شاهر درآماده اسات؛ و مادیریت
شهری در بسیاری از کالنشهرها ،ساعی در برنادآفرینی شاهری باا تأکیاد بار شناساایی و شناسااندن
ویژگیها و بنیادهای جغرافیایی متمایز خود بهلنوان مزیتهای نسبی در پا ب طرحای راهباردی و در
چهارچوب آن ،بهرهگیری بهینۀ سه گانۀ هویت ،ت ویر و ارتباط دارند.
به لبار دیگر ،شهرهایی که از بنیادهای خاق جغرافیایی برخوردار هستند ،سعی بر آن دارناد ،از
این بنیادهای خاق جغرافیایی  -که بهلنوان مزیات نسابی مطارح مای باشاند -در چاارچوب طارح
راهبردی برندآفرینی شهری به گونه ای است اده نمایند ،که با در نظر گرفتن سیاست هاای خااق ،باه
لنوان مزیتی رپابتی و ابزاری برنده در دستان مدیریت شهری باشاند .ا بتاۀ الزماۀ دساتیابی باه ایان
هدا ،در ابتدا ،بازشناسی ابعاد بسترآفرین این مزیت نسبی بنیااد خااق جغرافیاایی) در چهاارچوب
شرایط زمینهای ،شرایط مداخوهگر ،شرایط لوی ،پیامدها و در تهایت ارائۀ راهبردها و راهکارها میباشاد
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11

شکل شمارۀ.)2

شکل -2مدل م هومی تحقیق با تأکید و تمرکز بر بازشناسی ابعاد بسترآفرین مزیت نسبی رود کارون

در این میان ،به التقاد سازمان جهانی گردشگری ،رودخانهها مکانهاای جااابی هساتند کاه هام
جاابیت طبیعای را باه نماایش مایگاارناد و هام بارای گساتره ای از فعا یتهاای انساانی از جمواه
گردشگری سودمند هستند .آنها زیبایی ،آرامش و ماجراجویی را درخود دارند ،توجاه بازدیدکننادگان
را جوب میکنند و لن ر فضایی اصوی چشم انداز کشورها هستند .به د یل زیبایی طبیعیشاان و ارائاه
فرصت هایی برای ماهیگیری ،پایق سواری و دیگر اشکال ت ریحا و سرگرمی در شاهرها اغواب ماورد
توجه اند).(World Tourism Organization,2016
در سایۀ چنین نگرشی ،گردشگری رودخاناه ،ترکیبای از فعا یاتهااای گردشااگری در رودخاناه
است .گردشگری در پیرامون رودخانه موضولاتی چون اماکن اپاامتی و پاایرایی ،فضااهای ت ریحای و
سرگرمی را  3پیرامون و بر روی شامل میگردد و گردشگری روی رودخاناه ماواردی همچاون کاروز،
پایق رانی و حمل و نقل آبی بهلنوان فعا یت های اصوی شااناخته ماای شاوند .بناابراین ،گردشاگری
رودخانه به کویه فعا یت های انسانی گ ته می شود که با محوریت رودخانه در محایط هاای شاهری و
طبیعی به بازدیدکنندگان لرضه می گردد شجالی و همکاران.)1356 3
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پیشینۀ پژوهش

به طور کوی ،رودخانههای شهری همواره پدیدهای جااب برای محققین بوده؛ و ااا در ایان چاارچوب
می توان به مقا ه های هادیان و همکاران  )2121با لنوان « توساعۀ رودخاناه باهلنوان یاک توساعۀ
پایدار ژئوتوریسم با رویکرد ذین عان مشارکتی» ،تران و نگوین  )2121با لنوان « نیاز به سااخت یاک
سیستم اطاللا گردشگری رودخانه برای دانشجویان شهر هوشی مین» ،فو گادو -فرناندز و همکااران
 )2115با لنوان « گردشگری آبی 3یک راهبرد نوین برای مدیریت پایدار اکوسیستم هاای مبتنای بار
آب و منااا ر در اکسااترمادورا اساا(انیا)» ،نواریااا و آتیکااا  )2118بااا لنااوان « راهباارد شااکل گیااری
برندسازی شهر بنجارمین به لنوان شهر رودخانه ای تمیاز و راحات باراسایح وان نیاماان)» ،شاتاوی
 )2116با لنوان « رودخانه نیل 3گردشگری رودخانه ،توسعۀ سااحوی و اکوسیساتم هاای فرهنگای»،
فاچرودین و وبایس  )2116با لنوان «برنامهریزی برای ناحیۀ کناار رود باهلنوان مق اد گردشاگری
آبی به هدا بهبود کی یت زندگی ساکنان محوای مطا عاۀ ماوردی 3رود سایکامبینگ -بااتون مادان
اندونزی)» ،نیگینترا و سوسوندا  )2113با لنوان «توسعۀ گردشاگری رودخاناهای در بااالی مکوناگ؛
چا ش ها و فرصت ها ،ن اارودین و بهاار  )2113باا لناوان «گردشاگری رودخاناه 3یاک پابویات در
رودخانه پرگائو،جوی کالنتان» ،فانک  )2111با لنوان « ماروری بار گردشاگری رودخاناه» ،پرایادو و
کوپر  )2115با لنوان «گردشگری رودخانه» و رایس و اوربن  )2116باا لناوان « شاهر رودخاناهای،
آمریکا کجاست؟ اندازهگیری د بستگی جامعه به رودخانههای می سی سی پی و میسوری در خاارج از
کشور اشاره نمود .در ایران نیز با چنین رویکردی که اغوب بر طراحی و سااماندهی حاشایۀ رودخاناهها
تمرکز یافته است میتوان به تحقیقاتی که در جدول زیر آمده است ،اشاره نمود3
جدول -1پژوهشهای داخل کشور که در ارتباط با گردشگری رودخانههای شهری انجا یافته است
به غیر از منطقۀ مورد مطا عه)
ردیف

نام نویسندگان

1

رنجبر

سال
انتشار
1389

1

مو وی و طباطبائی ماسو ه
مثنوی و همکاران
کشورپرست و پارسایی

1353
1357
1357

شری ی

1359

2
3

7

نام پژوهش
ماادیریت مواریااث طبیعاای و مخاااطرا محیطاای حوضااه هااای
رودخانه ای به منظور تقویت پتانسیل توریستی و اکوتوریستی
مطا عه موردی 3رودخانه لبا آباد همدان)
نقش پارکهای خطی رودکناری شهری در توسعه گردشگری
ارزیابی ب ری منظر رود دره پشال به منظور توسعۀ گردشگری
ساماندهی رودخانههای شهری با رویکرد توساعه پایادار محیطای
مطا عۀ موردی 3شهر محمودآباد)
راهنمای طراحی شهری رودکنارها باا تاکیاد بار ا گاوی فراغتای
است اده کنندگان نمونه موردی 3رودکنار زایناده رود حاد فاصال
پل جوئی و سی و سه پل)
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9

زندیه و همکاران

1356

6

شکور و همکاران

1356

6

کر زاده و همکاران

1356

6

شجالی و همکاران
مطهریان و گورخ

1356
1356

5

جباری و لبد ی

1358

11

پربانپور و همکاران

1358

8

13

ساماندهی منظر رودخانه با رویکرد گردشگری پایدار
نمونه موردی 3رودخانه بابورود)
تاثیر منظر رودکنارهای شهری در توسعۀ پایدار
نمونه موردی 3رودخانه سوطان آباد شیراز)
فضاهای ت ریحی در راستای جاب توریست و گردشگر
نمونه موردی 3ساحل رودخانه شوشتر)
تبیین چارچوب م هومی فعا یت گردشگری در حاشیۀ رودخانهها
اصول طراحی پهنههای رودکناری با رویکارد گردشاگری خاال ؛
نمونه موردی رودخانه بشار در یاسوج
بهااره باارداری اپت ااادی و گردشااگری از رودخانااههای اسااتان
کرمانشاه و تاثیر آن در ویژگیهای زیبایی شناختی
ارزیابی ابعاد زیست محیطی موثر بر تحقق گردشگری پایدار
مطا عۀ موردی 3رودخانه زرچوب شهر رشت)

منبع 3استخراج و تدوین 3نگارندگان)

در منطقۀ مورد مطا عۀ این تحقیاق نیاز از جمواه پژوهشهاای گردشاگری پیراماون رود کاارون
میتوان به تحقیق سا می و همکاران  )1356با لنوان «ارزیابی تاوان اکو اوژیکی رودخاناه کاارون در
محدودۀ شهر اهواز به منظور تعیین کاربری گردشگری به روش  »AHPاشاره نمود کاه باا ترکیبای از
پرسشنامه و نیز هم(وشانی الیههای ارت اع ،شیب ،جهت ،بافت خاک ،تاراکم پوشاش گیااهی و زماین
شناسی نسبت به پهنه بندی حاشیه رود کارون با توجاه باه تناساب باا گردشاگری اپادا نمودناد .از
تحقیقا دیگر میتوان به مقا ۀ لطار روشن  )1353با لنوان «پتانسیل های موثر اکو اوژی رودخاناه
کارون در توسعۀ گردشاگری پایادار شاهر اهاواز» ،محماد ناژاد و مواک حساینی  )1355باا لناوان
«امکانسنجی توانمندی های رودخانه کارون در ایجاد و گسترش مکانهاای گااران اوپاا فراغات و
ورزش های آبی در شهر اهواز» ،مکوندحسینی و صنالی  )1356باا لناوان «ایجااد پویاایی در منظار
رودکنار توسط پل های پیاده روی رودخانه ای موردشناسی 3رودخاناه کاارون در شاهر اهاواز) اشااره
نمود.
اما در ارتباط با برند شهری و رودخانههای شهری جدا از پژوهش کریمای و زینال همادانی باا لناوان
«برندسازی منظر پایدار شهری؛ مطا عه موردی 3محور زاینده رود شهر اص هان»؛ به ویژه در ارتبااط باا
منطقۀ مورد مطا عۀ این پژوهش خاال پابال توجاه ای در تحقیقاا انجاا یافتاه در کشاور مشااهده
میگردد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع مطا عا کی ی؛ و باه حااظ هادا از ناوع کااربردی و از نظار روش توصای ی-
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تحویوی و از نظر جمع آوری دادهها مبتنای بار دادههاای حاصال از مطا عاا کتابخاناهای و اسانادی
میباشد که به حاظ نوع روش تحقیق ،اکتشافی است؛ کاه در چاارچوب پاارادایم هرمنیوتیاک انجاا
یافته است.
جامعۀ آماری پژوهش ،اسناد رسمی در ارتباط با رود کارون در محدودۀ مکانی کالنشهر اهواز است
که یا به صور مستقیم به این رود اخت اق یافته و یا پسمتی از آن به این بنیاد جغرافیایی پرداختاه
است .نمونه های انتخاب شده شاامل 3طارح آماایش سارزمین  ،)1391آیاین ناماه تشاکیل شاورای
ح ا ت کی ی رودخانه کارون  -م وب  ،1381/17/16م وبۀ مهمترین اپداما او ویت دار و محارک
توسعۀ استان خوزستان هیا وزیران م وبۀ شامارۀ 288 /67116ه .ماورخ  ،)1382/12/18طارح
آمایش سرزمین  ،)1383سند موی استان خوزساتان  ،)1387طارح کا بادی منطقاۀ جناوب غارب
طرح م وب کا بدی خوزستان) ،طرح ناحیۀ اهواز ،طرح جامع گردشاگری اساتان خوزساتان ،طارح
توسعه آبراه کارون ،طرح تثبیت حریم رودخانۀ کارون ،طرح راهبردی توساعه و لماران جاامع) شاهر
اهواز  )1388 -1351و برنامه پنج سا ۀ دو توسعه و لمران شهر اهواز  )1356می باشد که باا روش
نمونه گیری در دستر و هدفمند انتخاب گردیده اند؛ ضمن این که از رسا ههای دکتری ،پایاان ناماه
های کارشناسی ارشد و نیز مقا ه هایی که در زمینۀ محوری پژوهش انجا یافته است ،به هدا تدپیق
مدل است اده گردید.
رویکرد انجا پژوهش ،رویکردی کی ی مبتنی بر تحویل محتوا با است اده از روش گرانادد تئاوری1
نظریۀ داده بنیاد) انتخاب نمود؛ که در انجا آن از نر افزار  MAXQDAیاری گرفت.
همانگونه که در ف ل روش شناسی توضیح داده شد ،نظریۀ داده بنیاد گرانادد تئاوری) ،یکای از
راهبردهای پژوهش محسوب می شود که از طریق آن نظریه بر مبنای م اهیم اصوی حاصال از دادههاا
شکل میگیرد .یعنی روند شکل گیری نظریه در این راهبرد حرکت از جزء به کل است .نتایجی کاه از
روش نظریۀ داده بنیاد تو ید می شوند ،دارای ویژگیهایی به شرح زیر هستند3
 پژوهشگر را پادر به توضیح و تشریح موضوع مورد مطا عاه میساازد و امکاان پیشاگویی در
مورد رخدادهای ممکن در زمینۀ پژوهش را فراهم می آورد.
 در پیشرفت مبانی نظری موضوع مورد مطا عه مرثر است و در آن مشارکت می کند.
 لالوه بر مبانی نظری در زمینههای لموی موضوع مورد مطا عه نیز کاربرد دارد.
 رویکرد تازهای برای نگرش به موضوع مورد مطا عه فراهم آورده و پژوهشگر را باه مرحواهای
از شناخت نسبت به داده میرساند.
 پژوهشهای آتی در زمینۀ مورد نظر را تسهیل مینماید.
1. Grounded Theory

بازشناسی ابعاد بسترآفرین طرح ...

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره چهارم ،زمستان ( ،0011پیاپی /)7

19

مراحل انجا روش نظریه زمینه ای گراندد تئوری) شامل مراحل زیر است3
کدگذاری آزاد ( باز) :کدگااری ،روند تجزیه و تحویل دادههاست .کدگااری بااز بخشای از فرایناد
تحویل دادههاست که به خردکردن ،مقایسهسازی ،ناا گاااری ،م هاو پاردازی و مقو اهبنادی دادههاا
میپردازد .طی کدگااری باز ،دادهها به بخشهای مجزا خرد شده و برای بهدست آوردن مشاابهتهاا و
ت او هایشان مورد بررسی پرار میگیرند .کدگااری باز دربرگیرنده رویههای زیر است.
کدگذاری محوری :کدگااری محوری مرحوه دو تجزیه و تحویال در نظریاهپاردازی زمیناهبنیاان
است .هدا این مرحوه برپراری رابطه بین مقو ههای تو ید شده در مرحواه کدگاااری بااز اسات .ایان
کدگااری ،به این د یل محوری نامیده شده که کدگااری حول محور یک مقو ه تحقق مییابد .در ایان
مرحوه پژوهشگر یکی از مقوال را بهلنوان مقو ه محوری انتخااب کارده ،آن را تحات لناوان پدیاده
محوری در مرکز فرآیند ،مورد کاوش پرار داده و ارتباط سایر مقوال را با آن مشخص می کند.
کدگذاری انتخابی :پدیده مورد نظر ،ایده و فکر محوری ،حادثه ،ات ا یا واپعهای است کاه جریاان
کنشها و واکنشها به سوی آن رهنمون میشوند تا آن را اداره ،کنترل و یا به آن پاسخ دهناد .پدیاده
محوری با این سرال اصوی همراه است که دادهها به چه چیزی دال ت میکنند؟ مقو اه محاوری ایاده
انگاره ،ت ور) یا پدیدهای است که اسا و محاور فراگارد اسات .ایان مقو اه هماان لناوانی ناا یاا
برچسب م هومی) است که برای چارچوب یا طرح به وجود آمده در نظر گرفته میشود .مقو اهای کاه
به لنوان مقو ه محوری انتخاب می شود باید به پدر کافی انتزالی بوده و بتوان سایر مقاوال اصاوی را
به آن ربط داد.

شکل  -3روش تئوری زمینه ای استخراج و تدوین از م اهیم بنیادی گراندد تئوری 3نگارندگان)
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ارتباط سایر طبقهها با طبقه محوری در پنج لنوان میتواند تحقق داشته باشد کاه لبارتناد از شارایط
لوی ،مقو ه محوری ،راهبردها و اپداما  ،شرایط زمینهای و پیامدها.
 شرایط لوی
 شرایط زمینهای
 شرایط مداخوهگر
 استراتژیها
 پیامدها
پس از انتخاب مقو ه محوری ،دادهها بهطور انتخاابی کدگاااری میشاوند .باه شاکوی کاه مقو اه
محوری ،کدگااری را هدایت کند و دیگر نگران م اهیمی که اهمیت کمی نسبت باه متغیار مرکازی و
زیرمجمولههای آن دارند ،نخواهد بود .به بیانی دیگر ،با چنین لموی ،گستره پژوهش تا ساطح یکای از
چندین فرایند یا شرایط اجتمالی اصوی که در دادهها وجود دارناد ،فشاردهتار میشاود .هاور متغیار
محوری در مطا عه ،به لنوان راهنمایی برای گاردآوری و تحویال دادههاای بیشاتر بعادی نیاز ،لمال
میکند ،یعنی مقو ه محوری سبب جهتدهی به نمونه برداری نظری میشود .مقو هها لبارتنداز3
مقولههای شرایط زمینهای
شرایط زمینهای ،شرایطی است که راهبردها و اپداما تحت آن ،به اداره پدیده میپردازند.
مقولههای شرایط عهی

شرایط لوی مقو ههایی مرباوط باه شارایطی کاه بار مقو اه محاوری تاأثیر میگاارناد .شارایط لوای
رویدادهایی است که موپعیتها ،مباحث و مسائل مرتبط با پدیده را خوق و تا حدودی تشریح میکنند
که چرا و چگونه افراد و گروهها به ایان پدیاده مباادر میورزناد .در واپاع ،منظاور از شارایط لوای،
رویدادها و ات اپاتی است که بر این پدیده تأثیر گااشته و منجر به بروز آن میشوند.
مقولههای پدیده محوری

مقو همحوری یک صور ذهنی از پدیدهای که اسا
که اسا فرآیند پژوهش است.

فرآیند است .یک صور ذهنی از پدیدهای است

مقولههای راهبردها و اقداما

کنشها یا برهمکنشهای خاصی که از پدیده محوری منتنج میشود .راهبردهاا و اپاداما  ،طرحهاا و
کنشهاییاند که به طراحی مدل کمک مینمایند.

بازشناسی ابعاد بسترآفرین طرح ...
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مقولههای شرایط مداخههگر

شرایط مداخوهگر ،شرایط وسیع و لامی همچون فرهنگ ،فضا و غیره است که به لنوان تساهیلگر یاا
محدودکننده راهبردها لمل میکند .این شرایط ،اجرای راهبردها را تسهیل و تسریع کرده و به لناوان
یک مانع ،دچار تاخیر مینمایند.
مقولههای پیامدها

پیامدها شامل خروجیهای تاثیرگاار مشهود و نامشهودی است که در اثار طراحای مادل برناد مکاان
مبتنی بر حس تعوق به برند در جامعاهایجاد میگاردد و خروجیهاای حاصال از اساتخدا راهبردهاا
هستند.
محدودۀ مورد مطال ه

شهر اهواز بهلنوان چهاارمین شاهر وسایع کشاور ،بعاد از شاهرهای تهاران ،مشاهد و تبریاز باو تن
کالنشهرها ،معاونت برنامهریزی شهرداری اهواز ،)1356،با مساحت محادودۀ پاانونی  157/7هکتاار باا
احتساب رودخانه کارون ،در محدودۀ خادماتی  311هکتاار و در محادودۀ اساتح ا ی  859کیواومتر
مربع می باشد آمارناماه شاهر اهاواز.)1231359 ،در شاکل  ،2ت اویر مااهواره ای از کالنشاهر اهاواز
مشاهده می گردد .شهر اهواز بر اسا آخرین مساتندا و آخارین منطقهبنادی شاهرداری ،دارای 8
منطقۀ شهری 37 ،ناحیه و  127محوه می باشد معاونت برنامهریزی شهرداری اهواز.)631356،
شهر اهواز به لنوان یکی از کالن شهرهای کشور دارای پابویت های لمده ای در حوزۀ گردشاگری
شهری است .پابویتهای مختوف جغرافیایی ،فرهنگی ،طبیعی و جاذبههای تاریخی -مااهبی و غیاره و
همچنین آثار ارزشمند معنوی به جای مانده از هشت سال دفاع مقد چهرۀ خاصای باه گردشاگری
شهری این شهر داده است موکی و همکاران)183-18731355،؛ و می تواند در سطح منطقه ای ،موای
و بین ا مووی پایرای گردشگران ایرانی و خارجی باشد بافقی زاده و همکاران.)3531359،
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شکل  -7ت ویر ماهواره ای از کالنشهر اهواز تهیه کننده 3نگارندگان)

رود کارون با لبور از میان شهر ،آن را به دو بخاش تقسایم میکناد .از منظار آب هاای ساطحی،
رودخانۀ کارون که در شهر اهواز در حال جریان است ،و جاذبه بسیار زیبایی را بارای ایان شاهر خواق
کرده است؛ بر اسا منیع سال  1353کریمی پرآب ترین و بزرگترین رودخاناۀ ایاران باه طاول 591
کیوومتر محسوب می شود کریمی .)11131353،مسااحت حوضاۀ رود کاارون بار اساا منباع ساال
 1356حاادود  66296کیوااومتر مربااع اساات کااه مساااحت  686/96هکتااار ایاان رود در شااهر اهااواز
است مدانوو جویباری .)11131356،این رودخانه از ارت الا زاگر سرچشمه گرفته و در مسیر خاود
پس از دریافت جریانا پر آب فرلی در مخزن سد شهید لباس(ور ذخیره و تنظیم مای گاردد .سا(س
وارد شهرستان شوشتر شده و پس از گاشتن از این شهر در ناحیۀ شمال شهرستان اهواز در محوی باه
نا «بند پیر» وارد این شهرستان می شود و پس از مشروب نمودن اراضی شمال به سوی اهواز جریان
می یابد و از سمت جنوب شهر به سمت خرمشهر جاری می گردد کریمی.)11131353،
جدول -2مشخ ا حوضۀ آبریز رودخانه کارون در شهر اهواز در سال آبی 1359
جمع جریان
ساالنه )(m.cm

حداکثر دبی حظه
ای مترمکعب در ثانیه)

سطح حوضه
آبریز)(Km

نا رودخانه

حوضه آبریز فرلی

12729

1369

61636

کارون-ایستگاه
اهواز

کارون بزرگ

ماخا 3شرکت آب و فاضالب اهواز)1356،

 6گونۀ پرندۀ آبزی 13 ،گونۀ پرندۀ کنار آبزی و  73گونۀ پرندۀ خشکی زی در درون و حاشیۀ رودخانۀ
کارون در محدودۀ شهر اهواز زندگی می کنند که در مجموع  63گونه را شاامل مای شاود جهانبخش
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گنجه و همکاران.)2331351،
جدول  -3معیارهای ارزیابی جایگاه ح ا تی رودخانه کارون
معیار
پرندگان

معیار
ماهیان

پارامترهای
مورد
سنجش

گونههای
در خطر
تهدید

گونههای
در خطر
تهدید
جهانی

جمعیت
کل

 1درصد
جمعیت
نسل آور
پرندگان

تنوع
پرندگان

امتیاز
کل

امتیاز

1

1

1

1

1

9

پارامترهای
مورد
سنجش

محل تخم
ریزی
ماهیان

تنوع ماهی

پرورشگاه

گونه
اندمیک

در خطر
تهدید

امتیاز
کل

امتیاز

1

2

1

1

8

9

ماخا 3مرکز مطا عا و تحقیقا شهرسازی و معماری ایران)16731351،

این رودخانه شهر اهواز را به دو پسمت شرپی و غربی تقسیم می کند و به شاکل یاک باه بارای
شهر لمل مینماید .در چند سال اخیر به د یل شرایط خاق در اساتان ،میازان آب رودخاناه کااهش
یافته که این مسأ ه بالث بروز ناهنجاری در کی یت آب و کاهش دبای رودخاناه شاده اسات .در ساال
های کم آب که آبدهی رودخانه لمدتا تحت تاثیر جریانا زیرزمینای و زه آب هاای ناشای از آبیااری
اراضی کشاورزی بوده ،میزان امالح محوول در آب افزایش یافته و لویرغم کااهش ماواد معواق ،پاائین
آمدن کی یت آب رودخانه را در پی داشته است .لالوه بر کاهش میزان آب که بالث شارایط ناامطووب
شیمیایی و کی یت آب شده است ،در حال حاضر یکی از مشکال مهم شهر اهواز نامطووبی ،بادطعمی
و باادبویی آب رودخانااه اساات کااه در طاارح آبرسااانی شااهر اهااواز مشااکالتی ایجاااد کاارده
است کریمی.)111-11131353،
توضیح آن که ،م ارا حوضۀ کارون -دز سهم بزرگی از م ارا استان را در بر می گیرد .م ارا
این حوضه نزدیک به  6برابر حوضه کرخه و حدود  9برابر حوضۀ جراحی -زهره است .به لبار دیگر،
م ارا حوضۀ کارون -دز بیش از  61درصد کل م ارا استان است و این نشان می دهاد کاه حجام
جمعیت و فعا یت های کشاورزی و صنعتی اصوی استان در همین حوضاه تمرکاز یافتاه اسات .ساهم
نیازهای زیست محیطی این حوضه نیز بسیار باالست و به بایش از  9میویاارد متار مکعاب مایرساد
مرکز مطا عا و تحقیقا شهرسازی و معماری ایران.)393931353 ،
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جدول - 7م ارا آبی حوضۀ رود کارون
منابع م را
زیر حوضه

کل منابع آب
با احتمال 81
درصد

م ارا فعوی
آب در استان

مازاد یا کمبود
آب در شرایط
فعوی

م ارا و نیازهای
آتی آب در استان
در 1711

مازاد یا کمبود
آب برای شرایط
آتی

کارون بزرگ

17879

18616

-3662

23391

-8916

ماخا 3مرکز مطا عا و تحقیقا شهرسازی و معماری ایران.)363931353 ،

شکل  - 9نقشه موپعیت شهر اهواز نسبت به رودخانههای استان خوزستان تهیه کننده 3نگارندگان)

سرمنشاء شکلگیری شهر اهواز از محوی در کنار رود کارون بوده اسات .هساتۀ او یاۀ شاهر در کناار
رودخانه شکل گرفته و به تدریج نیز در شر و غرب رودخانه گسترده شده است .بادین ترتیاب اهاواز
شهری وابسته به رودخانه و در دورههای سیل خیزی نیزنقش آفرین بوده است .شکل )9
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شکل  -6طرحی از مناطق مهم اطراا رودکارون در کالنشهر اهواز شرکت مهندسین مشاور لرصه)69313513

بنابراین ،نه تنها کارون در شکلگیری شهر و سازمان فضایی آن که در گار زمان با بهوجود آمادن
و ترکیب لناصر جدید سازمان فضایی توسعه یافته و چهره ای مت او به خاود  ،تااثیر بسایار داشاته،
بوکه لوامل مختوف از جموه ساختار شبکه بندی شهر ،نظا فعا یت ها و ...را نیاز تحات ا شاعاع خاود
پرار داده است .اگر چه رودخانهی کارون در  21بهمن سال  1385توساط ساازمان میاراث فرهنگای،
صنایع دستی و گردشگری به لنوان صد و ه دهمین اثر در میراث طبیعی ایران ثبت گردید اماا تنهاا
نقش گردشگری یکی از نقشهای این رودخانه طی گار تاریخی آن است .رودخانه کارون طای گاشات
پرون نقشهای گوناگونی را بعنوان کریدوری اثر گاار برای شهر داشته است.به این جهات در طرحهاای
مختوف به رودخانه کارون اغوب در سطح نوشتاروغا با محدود و ناپص دراجارا باه ایان کریادور توجاه
شده است.
نمونه این طرح ها طرح آمایش سرزمین  ، )1391م وبۀ مهمترین اپداما او ویت دار و محارک
توسعۀ استان خوزستان هیا وزیران م وبۀ شمارۀ 288 /67116ه .ماورخ  ، )1382/12/18طارح
آمایش سرزمین  ،)1383طرح ناحیۀ اهواز ،طرح جامع گردشگری استان خوزستان و  ......میباشد.
شاهد لد موفقیت اغوب طرح های نیم پرن اخیردر این مورد  ،وضعیت موجود کارون است .بعاد
از گاشت حدود نیم پرن از طرح های سااماندهی بهداشاتی ورود فاضاالب و پسااب هاای صانعتی و
بیمارستانی به داخل رودخانه که در دهه  91ارایه گردید ،هم اکنون این رود با حجم بسیار شادیدتری
از فاضالب ورودی رو در رو بوده؛ و همچناان ایان معضال ،بایش از پایش اداماه دارد .از جمواه ساایر
معضال این رود ،لموکردهای ناسازگار در کنار رودخانه ،آش تگی ناوار سااحوی ،آ اودگی شادید آب،
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نقص الیروبی؛ و  ....است؛ که همگی حکایت از لد موفقیت طارح هاای مربوطاه دارناد .همچناین در
سالهای اخیر با المال کالن طرح های سدسازی و طرح های انتقال آب ،رودخانه کارون با کاهش آب
و شد یافتن معضالتی که نا برده شد بیشتر از پیش مواجه گشته است.
یافتههای پژوهش و بحث
همان گونه که در بخش روش پژوهش لنوان شد 3تحقیق از راهبرد پژوهشی نظریۀ داده بنیاد اسات اده
نموده است .اا در این راستا ،باا بهرهگیاری از نار افازار  MAXQDAدادههاای پاژوهش کدگاااری
گردید ،که در ابتدا 271 ،م هو از اسناد مورد مطا عه در چارچوب کدگااری باز اساتخراج گردیاد کاه
در  19مقو ه انسجا یافت.
الز به توضیح است که کدبندی باز در  2مرحوۀ کدبندی او یه و کدبندی ثانویه صور می گیارد.
کدبندی او یه می تواند با کدگااری سطر به سطر ،لبار به لبار یا پااراگراا باه پااراگراا دادههاا
انجا شود .به هر کدا از آنها یک م هو یا کد ا ا می شود .در کدگااری ثانویه با مقایسۀ م ااهیم،
موارد مشابه و مشترک در پا ب مقو ه ای واحد پرار می گیرند؛ بنابراین ،انبوه دادهها کادها -م ااهیم)
به تعداد مشخ ی و محدودی از مقو ههای لمده کاهش می یابد .س(س این مقو ه ها در کنار یکادیگر
پرار گرفته و به هم ارتباط می یابند.
جدول -9کدگااری باز دادههای پژوهش
شناسه
R1
R1
R3
R7
R8
R9
R10
R11
R12

شناسه
R18

برندآفرینی رود کارون
م اهیم
شناسه
م اهیم
R4
کشش بازدید از کارون
هویت منح رب رد و بیادماندنی رودخانه
کارون
R5
بهره گیری بهینه از شبکههای اجتمالی
ت ویر رودخانه کارون
R6
کارون به منز ۀ سمبل شهر
شهر رودخانه کارون
اهمیت رود کارون
R13
رپابت با راههای ارتباطی
شکلگیری شهر
R14
فرصت استراتژیک
سازمان فضایی
R
15
پتانسیل طبیعی کارون در سطح موی
تأکید بیشتر بر رودخانه
R16
ارتباط بسیار تنگاتنگ و مستقیم بین توسعه
مسائل اساسی استان
کارون و توسعه شهر
R17
ستون فقرا شهر
اهمیت تاریخی رود کارون
رپابت با راه آهن
برندآفرینی شهری
م اهیم
شناسه
م اهیم
R21
کشش بازدید از کالنشهر اهواز نسبت به
هویت منح رب رد و بیادماندنی کالنشهر

بازشناسی ابعاد بسترآفرین طرح ...

R19
R20

شناسه
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30

شناسه
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49

شناسه
R62
R63
R64
R65
R66
R67
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اهواز نسبت به سایر کالنشهرهای رودکناری
ت ویر کالنشهر اهواز نسبت به سایر
کالنشهرهای رودکناری
R23
نماد آفرینی شهری
شهر کالنشهر اهواز نسبت به سایر
کالنشهرهای رودکناری
آ ودگی آالیندههای) رود کارون
م اهیم
شناسه
م اهیم
R31
لوامل طبیعی آ ودگی
صنعتی شدن
R32
لوامل انسانی آ ودگی
صنایع بزرگ مقیا ن تی
R33
فاضالب بیمارستانی
فاضالب شهری
R34
پساب صنعتی
آ ودگی آب کارون
R35
آ ودگی خانگی
فاضالب انسانی
R
36
آ ودگی رودخانه کارون
فاضالب صنعتی
پساب کشاورزی
رفیت نهادی
م اهیم
شناسه
م اهیم
R50
تشکیال آبراه کارون
هیا وزیران
R51
منابع التباری طرح
وزار نیرو
R52
منبع مداو هزینه
مدیریت خردمندانۀ سرزمین
R53
سیاست گااری
بینش توسعۀ پایدار
R54
خدما شهری
تداخل لموکردها
R55
جمع آوری و دفع آب های سطحی
شهرداری
R56
مدیریت یک(ارچه رودخانه و حریم
است ادۀ کارآمد از رود کارون در لین
حا ت
R57
دانشگاه شهید چمران اهواز
سازمان بنادر و کشتیرانی
R58
بهره برداری اصو ی از آب کارون
نگاه راهبردی
R59
مهندسی رودخانه
تامین بودجه
R
60
تعارض توسعه شهر اهواز همراه با ح ا ت
ذین عان و بهره برداران
رودخانه کارون
R61
طرح راهبردی توسعه آبراه کارون
مشارکت
نظا مدیریت آبراه کارون
آبراه کارون
م اهیم
شناسه
م اهیم
R69
میزان دبی در ف ول مختوف سال
آبراه
R
70
نظا ترابری رودخانه کارون
تردد در کارون
R71
انواع بهرهبرداری
لمق کارون
R72
بندر چند منظوره کو لبداهلل
احیاء ترابری در کارون
 R73نقش پایری و تعیین لموکرد جدید بندری و
حمل و نقل بار در کارون
ارتباطی در مقیا کالن
R74
ارتقاء جایگاه شهر در سطح منطقه ،موی و
حمل و نقل مسافر در کارون
R22

سایر کالنشهرهای رودکناری
بهرهگیری بهینه از شبکههای اجتمالی

23
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R68

شناسه
R76
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86

شناسه
R98
R99
R100
R101

شناسه
R105
R106
R107
R108

شناسه
R113
R114

شناسه
R116
R117
R118
R119
R120
R121
R122

ارتباط سبز برون کشوری
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R75

گردشگری
شناسه

حتی بینا مووی
ارتباط با آبهای آزاد

م اهیم
کشتیهای کوچک مسافری
سواحل با منا ر زیبا و بدیع
گردشگری شهری
پارک ساحوی
مجتمعهای ت ریحی کنار ساحل
پایق سواری ت ریحی
ورزش های آبی
پایقرانی
ورزش کایک
ماهیگیری
تورهای گردشگری آبی
زیرساخت شهری
م اهیم
شناسه
م اهیم
R102
امکانا س ر هوایی
طوالنیترین جاده و پارک ساحوی خوزستان
R103
زیرساخت شهری
مرکزیت شهر اهواز در خوزستان
R104
تجهیز سواحل کارون
امکانا س ر جاده ای
امکانا س ر ریوی
لوامل طبیعی و محیط زیست کارون
م اهیم
شناسه
م اهیم
R109
کم آبی
زیستگاه حیا وحش
R110
خشک شدن رودخانه
پرندگان مهاجر
R
111
ته نشین شدن رسوبا در رودخانه
پستانداران
R112
تنوع زیستی
خشکسا ی
سیل خیری کارون
م اهیم
شناسه
م اهیم
R
115
خطر سیل خیزی
تغییرا ف وی آب رودخانه
تجاوز به حریم رودخانه
کی یت محیط شهری
م اهیم
شناسه
م اهیم
R
127
مشکال فرهنگی و پومی
اپویم
R128
کثی ی شهر
جرائم شهری
R129
خونگرمی
امنیت ذهنی
R
130
موسیقی جنوبی
امنیت لینی
R131
فضاهای سبز شهری
حرار شدید
R132
فضاهای باز لمومی شهر
ریزگرد
R133
بهبود کی یت محیط
محرومیت شهری
R87
R88
R89
R90
R91
R92
R93
R94
R95
R96
R97

م اهیم
اتوبو آبی
مراکز اپامتی و ت ریحی
جاابیت محیطی
محور طبیعی و جاذب
اسکوههای ت ریحی
لن ر جاب کنندۀ گردشگر
شهر ت ریحا
شهر شب
محور گردشگری
باغ موزه دفاع مقد
تعریف اصول است ادۀ ت ریحی -گردشگری
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R123
R124
R125
R126

بوی بد شهر
آش تگی شهری
ترافیک
لد زیرساخت مناسب شهری

شناسه

م اهیم
جنگ
جنگ و خرابی

شناسه

م اهیم
الیروبی رودخانه
تثبیت سواحل رودخانه
آمایش سرزمین
ارتقاء شاخص زیست محیطی رودخانه
پایش دائمی از رودخانه
ح ا ت خاکهای حاصوخیز
ح ا ت بستر رودخانه
ح ا ت حریم رودخانه
است اده بهینه از آب رودخانه
توجه به رفیت اکو وژیک رودخانه
ح ظ تنوع حیا
تقویت پوشش گیاهی اطراا رودخانه
احداث ت یه خانه
فاضالب کشی

R137
R138

R140
R141
R142
R143
R144
R145
R146
R147
R148
R149
R150
R151
R152
R153
R154
R155
R156
R157
R158
R159

شناسه
R179
R180
R181
R182

R134
R135
R136

جنگ تحمیوی
شناسه
R139

اپداما فوری و الز
شناسه
R160
R161
R162
R163
R164
R165
R166
R167
R168
R169
R170
R171
R172
R173
R174

29

سرزندگی در فضای شهری
کی یت به جداره) شهر
غااهای جنوبی

م اهیم
راهیان نور

م اهیم
تثبیت دیواره
تثبیت حریم رودخانه
پاکسازی رودخانه
ایمن سازی بستر و حریم
پایداری تامین آب رودخانه
حساسیت به دبی رودخانه
تثبیت دبی رودخانه
برپراری تعادل فضایی
کاهش محرومیت جوامع محوی
پایداری محیط طبیعی رودخانه
تعیین نقش رودخانه
تقویت نقش رودخانه
ارتباط منطقه ای
تثبیت جایگاه کارون به لنوان یک اندا
طبیعی
بررسی به حاظ فنی و اپت ادی حول رود
کارون
پیمت گااری زیست محیطی
تعریف اهمیت شبکۀ آبی شهر
زرالت فراگیر و بالف ل
تاثیرپایری از سازمان و نظم فضایی منطقه

پاکسازی لموکردهای ناسازگار از کنار
رودخانه
R175
طرح ساماندهی نوار ساحوی
R176
ساماندهی رودخانه
R177
ارتقاء اراضی پیرامون
R178
برنامه های آمایش سرزمین
تثبیت بستر رودخانه
اپداما شهرسازی و معماری
م اهیم
شناسه
م اهیم
R207
مقیا انسانی
کاربری های انت الی و جاذب
R208
ایجاد محرک های توسعه در نقاط کویدی
پیوند لرصه های لمومی شهر به یکدیگر و
نوار ساحوی
با رود کارون
R209
مجهز کردن ساحل
او ویت با لابر پیاده
صرا زمان بیشتر لابرین پیاده در کنارۀ رود R210
جها توسعه شهری
کارون
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R183
R184
R185
R186
R187

بازار و کنارۀ رود کارون
نظم ب ری
محورهای ارتباطی
زمین های بایر
ارت اع رودخانه نسبت به محیط پیرامونی

R211
R212
R213
R214
R215

R188
R189
R190

امان دید رودخانه به شهر
است ادۀ بهینه از فضاهای رها شده
تقویت محورهای دارای دید متوا ی به
موازا رودخانه
توسعۀ یک(ارچه مناطق ساحوی کارون

R216
R217
R218

بازارچه سنتی
پیوند نظا حمل و نقل شهر با رودخانه
ارتباط سبز درون شهری
پسکرانه رود کارون
ایجاد کویتی کا بدی و کارکردی در پیوند با
رودخانه
خوانایی
هویت بخشی
پیوند دهی و انسجا بخشی

R219

R192
R193
R194
R195
R196

یک(ارچه سازی کی یت های ب ری
مبومان شهری
هنرهای همگانی
نورپردازی
محوطه آرایی نر

R220
R221
R222
R223
R224

R197
R198
R199
R200
R201
R202

کف سازی خاق مسیر ساحوی
مسیر دوچرخه
مسیر پیاده محور
پل لابر پیاده
بدنه سازی و به شهری
پیوستگی

R225
R226
R227
R228
R229
R230

R203
R204
R205
R206

توا ی فضاهای باز
کاربری های متنوع
دیدروها و کریدورها
دسترسی مناسب

R231
R232

پیوند بین لناصر و محورهای لموکرد و
فعا یت های پیرامون رودخانه کارون
اصالح ساختار بافت پیرامونی
پیوند شبکههای سبز شهری با رودخانه
پارک خطی
پیوند حوزههای فعا یت شهر با اندا رودخانه
ساختاردهی به نظم ساختمانی و ارت الی
پیرامون رودخانه
نماسازی ساختمان های رو به رودخانه
جابجایی لموکردهای آالینده از کنار رودخانه
ایجاد آسایش اپویمی
است اده از اراضی
پل
پیوند مابین حوزۀ غربی و شرپی دو سوی
رودخانه
کانال کشی
ح ا ت از نقش تاریخی رودخانه

R191

شناسه
R233
R234
R235

R236
R206

اپداما فرهنگی و اجتمالی
م اهیم
شناسه
م اهیم
R
237
افزایش نظار اجتمالی
تشخص بخشی به رودخانه کارون
R238
پو لرب
کنارۀ کارون به لنوان به ای ارزشمند
 R239تغییر نگرش نسبت به رودخانه از مانع توسعۀ
کارون به لنوان جزء اصوی نظا لرصۀ
شهری به فرصت زیست محیطی ،طبیعی و
لمومی نزد شهروندان
ت ریحی شهری
R240
ایجاد تعوق خاطر
تبویغا
خدما فرهنگی در کناره کارون

س(س در کدگااری محوری ،محقق ،یک مقو ۀ کدگاااری بااز را انتخااب کارده و آن را در مرکاز
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فرآیندی که در حال بررسی آن است پرار می دهد و بعد ،دیگر مقو ه ها را به آن رباط مایدهاد .ایان
مقو ههای دیگر لبارتند از3
 )1شرایط لوی 3مقو ههایی که مربوط به شرایط ایجاد مقو ه محوری میشوند.
 )2شرایط زمینهای 3شرایط خاصی که بر راهبردها و راهکارها اثر میگاارند.
 )3شرایط مداخوهگر 3شرایط زمینه ای لمومی که بر راهبردها تاثیر میگاارند.
حال در پاسخ به سرالهایی که پژوهش در حول پاسخ به آنها انسجا یافته است ،پرداخته میشود3
 شرایط زمینهای و شرایط مداخوه گر؛ که پادر به تبیین شرایط موجود بوده؛ و ااا مای بایاد
در برنامهریزی رود کارون به مثابۀ برند مرثر کالنشهر اهواز مورد نظر پرار گیرناد ،چاه ماواردی مای
باشند؟
در پاسخ به این سوال باید گ ت 3هماان گوناه کاه لناوان شاد ،در روش گرانادد تئاوری ،شارایط
مداخوه گر ،شرایط زمینه ای لمومی هستند که بر راهبردها و راهکارها تااثیر مای گاارناد .بار مبناای
یافته های تحقیق شکل شاماره ،)6کی یات محایط شاهری ،گردشاگری شاهری و جناگ تحمیوای؛
متغیرهای لمومی هستند ،که از جموه بر رود کارون به مثابۀ برند کالنشاهر اهاواز و ارائاۀ راهبردهاا و
راهکارهای آن موثر می باشند .در این راستا ،از سوی دیگار ،کی یات محایط شاهری کالنشاهر اهاواز
مناسب نمی باشد و همچنین ت او معنی داری مابین مناطق وجود دارد؛ که ایان موضاوع از نظرگااه
های مختوف و در پژوهش های مت او از جموه تحقیقاا پوراحماد و همکااران  ،)1359فیاروزی و
همکاران  ،)1711سجادیان  ،)1711سجادیان و سعیدی  ،)1355شانبه پاور و همکااران ،)1358
امان(ور و داری پور  ،)1356فیروزی و همکااران  ،)1356حساینی و همکااران  ،)1356ساجادیان و
همکاااران  ،)1359ساسااان پااور و همکاااران  ،)1356محماادی ده چشاامه و همکاااران ،)1356
کنااارکوهی و صااابری  ،)1356ماجاادی و ط اای  ،)1386موحااد و تقاای زاده  ،)1388محماادی ده
چشاامه و همکاااران  ،)1356رهنمااا و همکاااران  ،)1358آرویاان و همکاااران  )1356و پوراحمااد و
همکاران  )1355مورد واکاوی و تاکید پرار گرفته است.
متغیر مداخوه گر دیگر ،لامل گردشگری شهری و به ویژه امکانا گردشگری است .این لامال نیاز
بنا به دادههای پژوهش مطووب ارزیابی نگردید .اا این متغیر مداخوه گر نیز از دیدگاه پژوهش ،منطقاا
در راستای تبدیل رود کارون به مثابۀ برند کالنشهر اهواز مطووب ارزیابی نمی گردد .موضاولی کاه در
تحقیقا محمدی ده چشمه و همکاران  )1356و محمدنژاد و موک حساینی  )1355و پرویزیاان و
احمدی  )1358مورد تاکید پرار گرفته است.
جنگ تحمیوی نیز به لنوان متغیر مداخوه گر دیگر ،محساوب مای گاردد .از دیادگاه ایان رساا ه،
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لامل جنگ تحمیوی متغیری دو وجهی محسوب می گردد .از یاک ساو ،جناگ ،ماهیتاا من ای توقای
میشود؛ و از سوی دیگر ،در این چهارچوب ،گردشگری جنگ توسعه یافته اسات؛ کاه موجاب جااب
گردشگر و سرمایهگااری و دیده شدن بیشتر رود کارون می گردد .ا بتاه باا توجاه باه نتاایج تحقیاق
فیروزی و گودرزی  ،)1359مشکالتی همچون  3تعدد مراکزت میم گیری ،ضعف امکاناا زیربناایی و
خدما گردشگری ،ضعف بازاریابی و ضعف فرهنگ پایرش گردشاگر در اساتان خوزساتان و توساعه
نیافتگی صنعت گردشگری جنگ در این استان بالث شده است کاه ایان ناوع گردشاگری باا ماوانعی
جدی مواجه باشد .همچنین رجبی و پازر و  ،)1353مانع اصوی این نوع از گردشگری را فقدان آگاهی
مرد و فقدان برنامهریزی معرفی نموده اند .نداشتن موزه جامع و کامال جناگ ،نداشاتن یادمانهاای
مناسب ،لاد ت ویرسازی مناسب و منطقی از گ تهها و خاطرههای رزمندگان دفاع مقد  ،توجه باه
مسائل اهری در الزا کاروانهای راهیاان ناور ،دسات نایاافتنی کااردن رزمناادگان باا تعبیاارهای
ناادرست ،لاد معرفی اهداا و آرماانهای شهادا و رزمنادگان ،رهاکردن منااطق و اساتانهایی کاه
درگیر جناگ بودند فقط به خاطار ح ظ اهری مناطق جنگی و دو تای کاردن الزا هاا باه منااطق
لمویاتی جنوب کشور  ،از جموه مشکال دیگری است که پژوهشگران نامبرده معرفی نمودهاند.
در این راستا ،پژوهش ،در چهارچوب یافتههای خود ،از منظر برندآفرینی رود کارون ،پیشانهادهای
زیر را در ارتباط با متغیرهای مداخوه گر ارائه می دهد3
 )1ارتقاء کی یت زندگی در کالنشهر اهواز و کاهش فاصوه مابین مناطق این کالنشهر
 )2افزایش امکانا گردشگری کالنشهر اهواز
 )3بازآفرینی چهرۀ کالنشهر اهواز از شهری جنگ زده به شهری سامان یافته
 )7تبیین نسبت گردشگری جنگ و رود کارون
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شکل -6شرایط مداخوه گر و زمینهای مرثر یر شرایط موجود گردشگری اهواز با محوریت رود کارون منبع3
نگارندکان)

شرایط زمینهای نیز  ،شرایط خاصی است که بر راهبردها و راهکارها اثر می گاارند؛ که بار اساا
یافته های تحقیق ،این شرایط وضعیت مر ه های برناد در مقیاا کالنشاهر اهاواز ،رفیات نهاادی
کالنشهر اهواز ،زیرساخت شهری در کالنشهر اهواز ،آ ودگی رودخاناه کاارون ،سایل خیازی رودخاناه
کارون و لوامل طبیعی و محیط زیست کارون تشخیص داده شد شکل شماره.)6
بر مبنای یافته های تحقیق ،از جموه مهمترین شرایط زمینه ای ،لوامل طبیعای و محایط زیسات
کارون و آ ودگی های این رودخانه می باشد .بر مبنای یافته هاای تحقیاق نیاز ،مشاخص گردیاد کاه
وضعیت زیست محیطی این رودخانه نامطووب بوده؛ و اا لوامل طبیعی و محایط زیسات آن نیاز ،باا
توجه به پائین آمدن توان پایرش آ ودگی به سبب آ ودگی بیش از پیش و پاائین آمادن دبای ورودی
آن ،در مرز بحران است؛ این در حا ی است که این رودخانۀ کم آب کناونی در ف اول گار ساال باه
یکباره در مقاطعی موجب سیل گسترده می شاود .ایان شارایط در پاژوهش هاای مرکاز مطا عاا و
تحقیقا شهرسازی و معماری ایران  ،)1351لباسی  ،)1711کرمانی و همکاران  ،)1353ان اری و
همکاران  ،)1389کاله کج و همکاران  ،)1356صا حی و همکااران  ،)1357ماددی نیاا و همکااران
 ،)1353تیشه زن و گالبی  ،)1357ما کی و همکااران  ،)1359مقیمای ناژاد و همکااران ،)1356
کریمی جشنی و ساالری درگی  ،)1353راسات مانش و همکااران  ،)1357بااروتکوب و جع ارزاده
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حقیقاای  ،)1386لباادا وهی و باااجالن  ،)1359کیااانی هرچگااانی و همکاااران  ،)1359جدیاادیان و
همکاران  ،)1352بابام رد و همکااران  ،)1352شاکوهی فار و ایازد پنااه  ،)1352رجبای فرجااد و
شایگان  ،)1358امیری نژاد و همکاران  )1352نیز مورد واکاوی و تاکیاد پارار گرفتاه اسات؛ ااا ،از
دیدگاه پژوهش حاضر ،آ ودگی ،سیل خیازی و لوامال طبیعای و محایط زیسات کاارون ،در شارایط
کنونی ،لاموی مثبت در فرآیند تبدیل رود کارون به مثابۀ برند کالنشهر اهواز محسوب نمیگردد.
زیرساخت های شهری نیز در کالنشهر اهواز ،متغیر زمیناه ای دیگاری اسات کاه بار راهبردهاا و
راهکارها اثرگاار هستند .در این زمینه نیز ،بر مبنای یافته هاای تحقیاق ،زیرسااختهاای شاهری در
کالنشهر اهواز نامطووب ارزیابی گردید .موضولی که در پژوهش های محمادی ده چشامه و همکااران
 )1358و ص ایی پور و همکاران  ،)1356سجادیان  )1359مورد واکاوی و تاکید پرار گرفتاه اسات.
اا از دیدگاه پژوهش ،زیرساخت شهری به لنوان شرایط زمینه ای ،لاموی مطواوب در راساتای طارح
رود کارون به مثابۀ برند کالنشهر اهواز محساوب نمای گاردد .بناابراین ،پیشانهاد مایگاردد ،کی یات
زیرساخت های کالنشهر اهواز ارتقاء یابد.
رفیت نهادی ،دیگر لامل زمینه ای است که مورد توجه طرح ها تااکنون باوده اسات .از دیادگاه
طرح ها ،این لامل نیز ،لاموی مطووب در راساتای تبادیل رود کاارون باه مثاباۀ برناد کالنشاهر اهاواز
محسوب می گردد؛ هر چند که نیاز است که پژوهشی به طور ویژه به این مسئوه ب(ردازد.
آخرین لاموی که بر مبنای یافته های تحقیق باه لناوان شارایط زمیناه ای ماوثر بار راهبردهاا و
راهکارها به هدا ارائۀ رود کارون به مثابۀ برند کالنشهر اهواز مورد نظر بوده است ،وضعیت مو ه های
برند در مقیا کالنشهر اهواز است .در این زمینه نیز ،با توجه به تاریخچه شهر اهاواز؛ و نتاایج رساا ۀ
دکتری سجادیان  ،)1711مو ۀ هویت منح رب رد و بیادماندنی را نمی توان نامطووب ارزیاابی نماود.
اما ت ویر کالنشهر اهواز مطووب ارزیابی نمیگردد و کشش احساسی س ر به این کالنشاهر در مقایساه
با شهر آن نامطووب ارزیابی گردید؛ مشخص شد که کالنشهر اهواز نتوانساته اسات از تواناایی هاای
شبکه های اجتمالی ا کترونیکی به صور بهینه است اده نماید ،اا پژوهش التقاد دارد که ایان لامال
نیز ،با توجه به شرایط کنونی کالنشهر اهواز ،لاموی مثبت در طرح رود کارون به مثابۀ برناد کالنشاهر
اهواز محسوب نمیگردد.
 چه شرایط لوی ،طرح رود کارون به مثابۀ برند کالنشهر اهواز را توجیه مینماید؟
در روش گراندد تئوری ،شرایط لوی ،مقو ههایی را کاه مرباوط باه شارایط ایجااد مقو اۀ محاوری
میشوند ،مشخص مینماید .همچنین مالحظه میگردد ،که بر مبنای یافته های تحقیق ،شارایط لوای
و به لبارتی ،لواموی که می توانند موجب گردند که رود کارون به مثاباۀ برناد کالنشاهر اهاواز مطارح
گردند ،لبارتنداز 3ارائه و تقویت هویتی منح رب رد و جاذب برای رودخانۀ کارون؛ ارائۀ ت ویری مثبات
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از رودخانۀ کارون؛ مدیریت شهر رودخانۀ کارون شهر مثبت)؛ افزایش کشش احساسای بازدیاد از
رودخانۀ کارون؛ بهره گیری بهینه از پابویتهای شبکههای اجتمالی؛ نمادآفرینی از رود کارون؛ ارتقااء
اهمیت کارون .به لبار دیگر ،راهبردها و راهکارها باید به گونه ای طراحی ،انجا و انساجا یاباد ،کاه
در نهایت در کالنشهر اهواز این شرایط حاکم گردد.

شکل -8شرایط لوی و نسبت آن با راهبردها و راهکارها ،شرایط زمینه ای و شرایط مداخوه گر منبع3
نگارندگان)

 چه پیامدهایی در اثر طرح رود کارون به مثابۀ برند کالنشهر اهواز مترتب است؟
بر مبنای یافتههای تحقیق ،رود کارون به طور باا قوه مای تواناد باه لناوان برناد کالنشاهر اهاواز
محسوب گردد؛ که از نظرگاه طرح های انجا یافته ،پیامد این موضوع برای کالنشاهر اهاواز مایتواناد
شامل 3تبدیل شدن این کالنشهر به یک مق د با قوه ،دستیابی به درآمدهای پایدار ،کمک باه افازایش
رپابت با سایر کالنشهرهای رودکناری و در نهایات کماک باه دساتیابی باه توساعۀ پایادار بارای ایان
کالنشهر باشد.
 چه راهبردها و راهکارهایی به هدا طرح رود کارون به مثابۀ برند مارثر کالنشاهر اهاواز ،باه
گونه ای که بالث ت ویرسازی و شهر مثبت این کالنشهر گردد ،الز می باشد؟
در این راستا ،بر مبنای یافته های تحقیق ،مبتنی بر ح ول شرایط لوی؛ و متاثر از شارایط زمیناه
ای و مداخوه گر مطروحه ،بر  7دسته از راهبردها و راهکارها در طرح های انجا یافته در ارتباط باا رود
کارون تاکید شده است3
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 )1اپداما الز و فوری 3توجه به سه لامل آ ودگی رودخانه کارون ،سیل خیازی ایان رودخاناه و
لوامل طبیعی و محیط زیست آن در او ویت اپداما الز فوری پرار گرفته اند .پژوهش ،ضامن تائیاد
این موارد ،پیشنهادهای زیر را طرح مینماید3
 تنظیم پایدار دبی آب رود کارون ،به صورتی که بتوان در چهارچوب آن برناماهریازی پایادار
نمود؛ از دیدگاه تحقیق حاضر ،مهمترین و ضروری ترین لامل در شرایط کنونی است .این اثر در ایان
زمینه نیز معتقد است که سه گانۀ حکمروایی شهری ،نهاد دو ات و نهادهاای ن تای بسایار تاثیرگااار
هستند.
 الیروبی رودخانۀ کارون
 بهره گیری از دو گانۀ تنبیه و تشویق صنایع آالیندۀ رود کارون
 همۀ صنایعی که فاضالب آنها به رود کاارون سارازیر مای گاردد باه دساتگاه هاای ت ا یۀ
فاضالب تجهیز گردد.
 )2دستۀ دو را میتوان در دستۀ اپداما شهرسازی و معماری جای داد؛ که به تبعیت از ماهیات
رشتۀ شهرسازی و معماری ،شامل جداره ها و سواحل این رود و فضاهای در ارتباط بوده است .در ایان
راستا ،پژوهش متاثر از نظریۀ زمینه گرایی ،نظریۀ معیارهای شهر با کی یت کوین ینچ ،نظریۀ شاهر باا
کی یت بنتوی و نظریۀ شبکهای از معانی نمادین ،نظریۀ کوین ینچ در ارتباط با شهر د (ساند و مارد
پسند ،پیشنهادا زیر را در این زمینه ارائه میدهد.
 پژوهش ،متاثر از نظریۀ زمینه گرایی بر این التقاد است که طراحی و برناماهریازی ساواحل
رود کارون و جدارۀ آن می باید با توجه به بعد زمان و زمینۀ کالنشاهر اهاواز و در پیوساتگی باا شاهر
انجا پایرد .در این ارتباط پیشنهاد می گردد که با ح ظ پیوستگی فرهنگای ،اجتماالی و کا بادی باا
کالنشهر اهواز ،به صورتی متناسب با آن ،سواحل رود کارون و جداره هایش به جووه گری از تکنوشهر
هوشمند اهواز تبدیل گردد ،به لبار دیگر ،کناره ها و جداره این رود نقطاۀ گاره گااهی از تکنوشاهر
هوشمند با رود کارون تبدیل خواهد گردید و نمادآفرینی در این چهارچوب انجا خواهد پایرفت.
 پژوهش ،متأثر از نظریاۀ شاهر باا کی یات کاوین یانچ و نظریاۀ شاهر باا کی یات بنتوای،
شاخصهایی شامل زندگی ،معنا ،تناسب ،دسترسی ،نظار و اختیار ،لادا ت ،کاارآیی ،تناوع ،انعطااا
پایری ،تناسبا ب ری ،غنای احساسی و رنگ تعوق را به لنوان شاخص طراحی و سانجش کی یات
طراحی جداره و سواحل رود کارون پیشنهاد مینماید.
 بر مبنای نظریۀ کوین ینچ ،شهر د (سند و مرد پسند ،شهری است کاه باه ذهان سا(رده
شود و سبب شادی خاطر شود .از این دیدگاه ،لاموی در ت سایر آن ،شاهر د (ساند را شاهری دانساته
است که با خواستنیها و دوست داشتنیهای یک جامعه مرتبط است و شهر مرد پسند ،شهری است

بازشناسی ابعاد بسترآفرین طرح ...

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره چهارم ،زمستان ( ،0011پیاپی /)7

33

با رفیت جهانی که ضن برخورداری از هویت غا ب و برجسته باه ناا یاک «شاهر مت ااو باا هماۀ
شهرهای جهان» میباشد .پژوهش پیشنهاد می نماید که طراحی جادارههاا و ساواحل رودخاناههاای
کارون باترکیبی خالپانه از شهر د (سند و مرد پسند انجا پایرد.
 )3اپداما اجتمالی و فرهنگی 3از آن جموه و از مهمترین این اپاداما  ،ارتقااء جایگااه و اهمیات
رود کارون در نزد شهروندان در سطح کالن شهر اهواز و در ساطح موای اسات .در ایان راساتا ،مقا اه،
پیشنهادهای زیر را که ریشهای و بوند مد محسوب میگردند ،را ارائه میدهد3
 تنظیم روابط انسان ،محیط ،تکنو وژی و مدیریت و دستیابی به هماهنگی شهر و فناوری کاه
در سااایۀ نهادینااه نمااودن ت کاار در چهااارچوب نظریااۀ دازایاان و دوری از نظریااۀ دوگانااه انگاااری از
ریشهایترین پیشنهادهای پژوهش است.
 پژوهش ترکیبی از کارآفرینی سبز و کارآفرینی اجتماالی و در ایان چهاارچوب بساط بهاره
گیری از تکنو وژی های سبز و تکنو وژی های فرهنگی و خال را پیشنهاد میدهد .بادیهی اسات کاه
پیروی از این ترکیب ،ضایعا و فاضالب وارد شده به رود کارون نسبت به اسات اده از تکنو اوژیهاای
آالیندۀ کنونی کمتر میگردد.
 در ارتباط با صنایع آالیندۀ کنونی رود کارون ،پژوهش بر پیروی از نظریۀ نئواکو وژیک تاکید
دارد.
اپداما مربوط به رود کارون ،از جموه اپداما دیگری که در طرح هاا بار آن تاکیاد شاده اسات،
تبدیل کارون به آبراه می باشد .فوس ۀ این راهبرد از آن جا زایش یافته است ،که با پیدایش راه آهن و
راه های شوسه ،از اهمیت رود کارون کاسته شاده اسات .در ایان فرآیناد ،آرا آرا از کارکردهاای آن
کاسته شده؛ و با کاهش کارکرد ،حساسیت به وضعیت آن کاهش یافته است .اا در بعضی از طرح هاا،
با تبدیل این رودخانه به آبراهه ای که با آبهای آزاد در ارتباط است باه هادا اضاافه نماودن کاارکرد
حمل و نقل به آن تاکید نموده اند و در این زمیناه ،پیشانهاد احاداث بنادرگاهی در رود کاارون ارائاه
گردیده است.
اما از دیدگاه این پژوهش ،با توجه به ورودی اندک و به ویاژه ناپایادار آب باه ایان رور کاه در اثار
خشکسا ی ،افزایش جمعیت حوضۀ رود و نیز سیاستگااری های آشوبناک شامل انتقال آب ،سدساازی
های گسترده و لد تبعیت فعا یت های انسانی در چهارچوب طرح های آمایش سرزمین و به تباع آن
لد تعادل فضایی کشور و غیره ،ات ا افتاده است ،آبراهه شدن رود کارون با یک لالمت سرال بازرگ
مواجه است .بهویژه آن که رابطۀ دو ت ،نهادهای ن تی و حکمروایی شهری در کالنشاهر اهاواز در یاک
موازنۀ مثبت به سمت کالنشهر اهواز نبوده و نیست .اا در نهایت ،پاژوهش در تکمیال پیشانهادهایی
پیشین ،پیشنهادهای زیر را نیز ارائه میدهد3
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 )1تنظیم پایدار دبی ورودی به رود کارون؛ به گونه ای که بتوان مبتنی بر آن برناماهریازی پایادار
نمود.
 )2با توجه به وضعیت کنونی ،رسا ه مناسب ترین کارکرد این رودخانه را گردشگری پیشنهاد مای
نماید .در این راستا ،میتوان در سراسر سال ،متناسب با سطح آب ،با خالپیت از آن است ادۀ بهیناه باا
کمترین اثرا زیست محیطی نمود.
در این راستا ،نتایج حاصل از کدبندی محوری در شکل شماره  5ارائه شده است3

شکل  -5نتایج حاصل از انجا نظریۀ زمینه ای

نتیجهگیری
بر مبنای نتایج تحقیق ،در چارچوب یک نگرش سیستمی ،شرایط زمینهای و شرایط مداخواه گار؛ کاه
پادر به تبیین شرایط موجود بوده؛ و اا می باید در برنامهریزی رود کارون به مثابۀ برند کالنشهر اهاواز
مورد نظر پرار گیرد ،شامل وضعیت مو ه های برند در مقیا کالنشهر اهواز ،رفیت نهادی کالنشاهر
اهواز،زیرساخت های شهری در کالنشهر اهواز ،آ ودگی رودخانۀ کارون ،سیل خیزی رودخاناۀ کاارون و
لوامل طبیعی و محیط زیست رود کارون بهلنوان شرایط زمینهای؛ و کی یت محیط شاهری کالنشاهر
اهواز ،گردشگری شهری و جنگ تحمیوی به لنوان شرایط مداخوهگر میباشد؛ که بر مبنای یافتههاای
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تحقیق که با پیروی از روش کی ی تحویل محتوا انجا یافت ،در مجموع از شارایط مناسابی برخاوردار
نیستند.
همچنین بر مبنای دیگر نتایج تحقیق ،دستیابی به هویت منح ارب رد و جااذب رودخاناه کاارون،
ت ویر مثبت از رودخانه کارون ،شهر مثبت رودخانه کارون ،کشش احساسی بازدید از رودخانه ،بهره
گیری بهینه از پابویت های شبکه های اجتمالی ،نماادآفرینی از کاارون و ارتقااء اهمیات رود کاارون؛
شرایط لوی برای طرح رود کارون به مثابۀ برند موثر کالنشهر اهواز می باشد ،کاه جهات دساتیابی باه
این شرایط لوی و در نهایت دستیابی به هدا نهایی پژوهش ،راهبردهاا و راهکارهاایی  7گاناه شاامل
اپداما الز و فوری ،اپداما شهرسازی و معماری ،اپداما اجتمالی و فرهنگای و اپاداما مخاتص
آبراه کارون که در واپع در راستای حل شرایط نامناسب مو ه های زمینه ای و مداخوه گر می باشاند،
الز می باشد.
بر مبنای نتایج دیگر تحقیق ،طرح رود کارون به مثابۀ برند کالنشهر اهواز -ا بته با رلایات شاروط
برشمرده -پیامدهای تبدیل کالنشهر اهواز به یک مق د با قوه ،دستیابی باه درآماد پایادار ،کماک باه
افزایش رپابت پایری با سایر کالنشهرهای رودکناری و در مجماوع ،در راساتای دساتیابی باه توساعه
پایدار برای این کالنشهر پابل ت ور میباشد.
منابع
اتو ،بتسی؛ کورمیک ،کاتوین مک؛ کیس ،مایکل  .)1359طراحی اکو وژیاک رودکنارهاا؛ احیاای رودخاناههاا،
مرتبط کردن جوامع با هم ،ترجمۀ امین سارنگ ،بهنا اندیک و مجتبی اردستانی ،تهران 3انتشارا خانیران.
امان(ور ،سعید و داریپور ،نادیا  .)1356تحویوی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهاواز،
ف ونامه مطا عا لوو محیط زیست 3)2 7 ،ق .926-958
امان(ور ،سعید؛ دامن باغ ،ص یه و لویزاده ،هادی  .)1355تحویل لوامل موثر در شاکل گیاری ت اویر شاهر در
راستای برندسازی موثر شهری مطا عه موردی 3کالنشهر اهواز) ،مجوه آمایش جغرافیایی فضا 3)11 39 ،ق
.66-86
امیری نژاد ،حسین و غزالوی ،لوی  .)1351بررسی میزان احسا امنیت اجتماالی و لوامال ماوثر بار آن در
شهر اهواز ،ف ونامه دانش انتظامی خوزستان 3)1 2 ،ق .66-51
ان اری ،مرجان ،چر  ،م ط ی؛ ش الی بجستان ،محمود و محمودی کردستانی ،سها ا ادین  .)1389بررسای
وضعیت آ ودگی رسوبا رودخانه کارون بزرگ با لناصر سنگین آالینده ،حد فاصل بند پیر تا جنوب اهاواز
ا ا طیر) ،ه تمین سمینار بین ا مووی مهندسی رودخانه.
انها ت ،سایمون  .)1351هویت رپابتی مدیریت نوین برند برای مول ،شهرها و مناطق ،ترجمه م اط ی اکباری
مطوق شاکری روش و محمد صا ح شری ی ،تهران 3انتشارا طحان /هوه.
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آروین ،محمود؛ فرهاادی خاواه ،حساین؛ پوراحماد ،احماد و منیاری ،ا یاا  .)1356ارزیاابی شااخصهاای
زیستپایری شهری بر اسا ادراک ساکنان نمونه موردی 3شهر اهواز) ،ف ونامه دانش شهرساازی3)2 2 ،
ق .1-16
باباپورم رد ،احمد؛ رستمی ،صغری؛ الالنژاد ،محمد؛ فروزان ر ،مریم؛ خاکساار ،ا هاا و رمضاانی ،زهارا .)1352
تعیین مقدار برخای از فوازا سانگین در آب رودخاناههاای کاارون و دز ،دو ماهناماه لومای -پژوهشای
جنتاشاپیر ،ویژه نامه سال  ،1352ق .86-111
باروتکوب ،لوی و جع رزاده حقیقی ،نعمت ا ه  .)1386بررسی منابع آالینده و پهنه بندی کی یت آب رودخاناه
کارون ،دومین کن رانس موی سد و نیروگاه برپابی.
بافقی زاده ،محمد؛ سویمانی مقد  ،پرویز و طاهریفر ،راضایه  .)1359ساطح بنادی لوامال ماوثر بار توساعۀ
گردشگری شهر اهواز ،ف ونامه جغرافیایی فضای گردشگری 3)9 21 ،ق .36-98
بهمنی ،سجاد و موت ت ،حسین  ،)1355اهواز؛ روایت پیدایش حاشیه ها بر پیکر یاک کالنشاهر ،یاک مطا عاۀ
داده بنیاد ،ف ونامه لومی -جامعه شناسی فرهنگ و هنر 3)2 3 ،ق .86-119
پرچکانی ،پروانه  .)1359تاثیر مو ههای فرهنگی در معماری برند شهرها با رویکرد گردشگری مطا عه موردی3
یون فرانسه ،ف ونامه هنر و تمدن شر  3)7 12 ،ق .71-91
پرویزیان ،لویرضا و احمدی ،هاجر  .)1358سنجش کارآیی و رتبه بندی مناطق اهواز در بخش زیرساختهاای
گردشگری با است اده از مدل ارزیابی چندمعیاری و کوککرجیناگ ،او این هماایش کنگاره موای پاژوهش،
کارآفرینی و توسعه موی با رویکرد حمایت از تو ید موی.
پوراحمد ،احمد؛ حبیبیان ،بهار و احمدنیا ،محمدرضا  .)1359تحویوی بر فضای کا بدی شهر اهواز ،ف ونامه باغ
نظر 3)13 35 ،ق .29-38
پوراحمد ،احمد؛ زیاری ،کرامتا ه؛ زنگنه شهرکی ،سعید و آروین ،محمود  .)1355شناسایی لوامل و ماوثر بار
پراکنده رویی شهری مطا عه موردی 3شهر اهواز) 3)18 61 ،ق .95-51
تیشهزن ،پروانه و گالبی ،منا  .)1357داده کاوی رودخانه کارون جهت بررسی تغییرا دبی و شوری آب اهواز،
کنگره موی آبیاری و زهکشی ایران.
جباری ،ایرج و لبد ی ،شکوفه  .)1358بهرهبرداری اپت ادی و گردشگری از رودخانههاای اساتان کرمانشااه و
تاثیر آن در ویژگیهای زیباییشناختی ،مجوۀ آمایش جغرافیایی فضا 3)5 32 ،ق .61-88
جدیدیان ،رضا؛ حق طوب ،سارا و اسمالیوی ،نرگس  .)1352بررسی اثر پدیاده زیرگارد بار خاواق فیزیکای و
شیمیایی آب رودخانه کارون و آب خنک کن نیروگاه رامین ،بیست و هشتمین کن رانس بین ا مووی بر .
جع ری ،لبا  .)1366گیتاشناسی ایران جود دو  3رودهاا و رودناماۀ ایاران) ،تهاران 3ساازمان جغرافیاایی و
کارتوگرافی گیتاشناسی.
جهانبخش گنجه ،مهدی؛ بهروزیراد ،بهروز ،پنبری ،یال و خیرا هی ،خجسته  .)1351پایش پرندگان رودخاناه
کارون در محدودۀ شهر اهواز آذر  1388غایت خرداد  ،)1385ف ونامه دانش زیستی ایاران 3)6 11 ،بهاار
 ،1351ق .21-31
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حسینی ،سیده سمیه؛ نادرخانی ،ز یخا و یزدان بخش ،بنتا هدی  .)1356ارزیابی پایداری زیست محیطی شهر
اهواز با تاکید بر آ ودگی هوا بااسات اده از روش  ،)FPPSIف اونامه محایط زیسات طبیعای 3)61 2 ،ق
.315-316
خدابخشنژاد ،آذر؛ پورکرمانی ،محسن؛ آرین ،مهران؛ متکان ،لوی اکبر و چرچی ،لبا  .)1357زمین سااخت
فعال حوضۀ رودخانه کارون بزرگ ،ف ونامه لوو زمین 3)27 59 ،ق .13-28
دینی ،کیت  .)1351برندسازی شهری ،تهران 3انتشارا مرکز مطا عا و برنامهریزی شهر تهران.
راستمنش ،فاطمه؛ زراسوندی ،لویرضا و مسوم ،فاطمه  .)1357ارزیاابی آ اودگی فوازا سانگین در رساوبا
سطحی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز ،مجوه زمین شناسی کاربردی پیشرفته ،شاماره 316ق -22
.11
رجبی ،آزیتا و پازر و ،محبوبه  .)1353بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائۀ استراتژی برای توساعه
آن ،ف ونامه جغرافیایی فضای گردشگری 3)3 11 ،ق .16-78
رشیدی ،حسن و رحماانی ،زیان ا عابادین  .)1352برناد و تااثیر آن بار وفااداری مشاتری ،مجواه اپت اادی،
شمارههای  5و  311ق .69-81
روستا ،احمد؛ پره چه ،منیژه؛ حمیدیزاده ،محمدرضا و محمدی فار ،یوساف  .)1359ماد ی بارای برندساازی
شهری ایران بر اسا نظریه داده بنیاد ،ف ونامه مدیریت برند 3)3 9 ،ق .71-68
رهنما ،محمد رحیم؛ پنبری ،محمد؛ محمدی پمیادی ،سامیه و حساینی ،ساید م اط ی  .)1358ارزیاابی و
سنجش زیستپایری شهری در کالن شهر اهواز ،ف ونامه شهر پایدار 3)2 2 ،ق .1-16
رنجبر ،محسن  .)1389مدیریت مواریث طبیعی و مخاطرا محیطی حوضه های رودخانه ای به منظور تقویت
پتانسیل توریستی و اکوتوریساتی آن مطا عاه ماوردی 3حوضاه رودخاناه لباا آبااد همادان) ،ف اونامه
جغرافیایی سرزمین 3)3 11 ،ق .65-51
زندیه ،مهدی؛ حیدرنتاج ،وحید و نبی بخش ،نیوشا  .)1356ساماندهی منظر رودخاناه باا رویکارد گردشاگری
پایدار نمونه موردی 3رودخانه بابورود) ،او ین همایش بین ا مووی گردشگری ،جغرافیا و محیط زیست پاک.
ساسانپور ،فرزانه؛ موحد ،لوی و طی ی ،امید  .)1356تحویل پابویت زیست پایری در مناطق کالن شهر اهواز،
ف ونامه جغرافیای اجتمالی شهری 3)7 11 ،ق .23-77
سا می ،مهدی؛ دشتی ،سو ماز و سیاحی ،زهرا  .)1356ارزیابی توان اکو اوژیکی رودخاناه کاارون در محادوده
شهر اهواز به منظور تعیین کاربری گردشگری به روش  ،AHPف ونامه لومی -پژوهشی اکوبیو وژی تاالب-
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 3)5 33 ،ق .113-111
سجادیان ،مهیار  .)1711تبیین ا گویی برندآفرین از تکنوشهر هوشامند رودکنااری در راساتای انساان گرایای
شهری نمونه موردی 3کالنشهر اهواز) ،رسا ه دکتری ،به راهنمایی دکتر محمد لوی فیروزی ،دانشگاه شهید
چمران اهواز.
سجادیان ،ناهید و سعیدی ،جع ر  .)1355آسیب شناسی پایداری زیست محیطی با تاکید بر کالن شهر اهاواز،
ف ونامه پایداری ،توسعه و محیط زیست 3)1 1 ،ق .93-66
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سجادیان ،ناهید؛ نعمتی ،مرتضی؛ دامن باغ ،ص یه و شجالیان ،لوی  .)1359تحویوی بر رشد سریع شهرنشاینی
و کی یت زندگی در کالنشهر اهواز ،ف ونامه جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای 3)6 18 ،ق .186-217
سیف ،لبداهلل و نجمی ،نجمه  .)1352بارزسازی تغییرا پیچان رودهای کارون با است اده از ت اویر چند زمانه
IRSو  ،Landsatف ونامه تحقیقا جغرافیایی 3)28 3 ،ق .211-226
شجالی ،مسوم؛ بیتا هپور ،ایمان؛ تراب احمدی ،مژگاان و طا اب بیادختی ،مجیاد  .)1356تبیاین چاارچوب
م هومی فعا یتهای گردشگری در حاشیه رودخانهها ،یازدهمین سمینار بینا مووی مهندسای رودخاناههاا،
دانشگاه شهید چمران اهواز 5 ،ا ی  11بهمن .1356
شرکت مهندسین مشاور لرصه  .)1351طرح جامع کالنشهر اهواز.
شری ی ،حسین  .)1359راهنمای طراحی شهری رودکنارها با تاکید بر ا گوی فراغتی است اده کنندگان؛ نموناه
مورردی 3رودکنار زایندهرود حد فاصل گل جوئی و سی و سه پل ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،به راهنماایی
بهادر زمانی ،دانشگاه هنر اص هان.
شکور ،لوی؛ لبداهللزاده فرد ،لویرضا و محمدی ،زهرا  .)1356تاثیر منظر رودکنارهای شهری در توسعه پایادار
نمونه موردی 3رودخانه سوطان آباد شیراز) ،ف ونامه پژوهش و برنامهریزی شهری 3)8 31 ،ق .321-335
شنبهپور ،فرشته؛ موکی ،سعید و فیروزی ،محمد لوی  .)1358سنجش احسا امنیت در بافت محال شاهری
با است اده از مدل گوپرا مطا عه موردی 3شهر اهواز) ،ف ونامه لومی مطا عا امنیت اجتمالی3)11 95 ،
ق .113-131
صا حی ،رضا؛ رزار و احمدی ،محسن  .)1357بررسی توان خود پاالیی رودخانه کاارون مطا عاه ماوردی 3باازه
اهواز تا آبادان) ،ف ونامه لومی -تخ ی مهندسی آب 3)3 2 ،ق .55-111
ص ایی پور ،مسعود؛ موکی ،سعید؛ حاتمینژاد ،حسین و مدانوو جویبااری ،مساعود  .)1356ارزیاابی و سانجش
مو ههای شکوفایی شهری در کالن شهر اهواز ،ف ونامه جغرافیا و پایداری محیط 3)6 22 ،ق .39-76
لباسی ،فرید  .)1711بحران ریزگردها و تاثیرا آن بار امنیات منااطق مطا عاه ماوردی 3شهرساتان اهاواز)،
ف ونامه جغرافیا و روابط انسانی 3)3 7 ،ق .196-167
لبدا وهی ،محمد و باجالن ،یال  .)1359تحویل حقوپی مواد پانونی آ اودگی آب باا مطا عاه ماوردی رودخاناه
کارون و مسئو یت موی و بینا مووی ایران در پبال آن ،ف ونامه مطا عا حقو انرژی ،شماره  37ق -319
.322
لطار روشن ،سارا  .)1353بررسی پتانسیلهای موثر اکو وژی رودخانه کارون در توسعه گردشگری پایدار شاهر
اهواز ،او ین کن رانس موی جغرافیا ،گردشگری ،منابع طبیعی و توسعه پایدار.
فیروزی ،محمدلوی؛ پوراحمد ،احمد و سجادیان ،مهیار  .)1711رتبهبندی و مقایسه نسبی مناطق کاالن شاهر
اهواز از منظر شااخصهاای در دساتر رشاد هوشامند شاهری ،ف اونامه لومای -پژوهشای تحقیقاا
جغرافیایی ،جود  ،36شماره.383-351 37
فیروزی ،محمدلوی و گودرزی ،مجید  .)1359تبیین مواناع توساعه گردشاگری جناگ در اساتان خوزساتان،
ف ونامه گردشگری و توسعه 3)9 1 ،ق .1-29
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فیروزی ،محمدلوی؛ محمدی ده چشمه ،م ط ی و ساعیدی ،جع ار  .)1356ارزیاابی شااخصهاای پایاداری
زیست محیطی با تاکید بر آ ودگی هوا و آالیندههای صنعتی ،مطا عه موردی 3کاالن شاهر اهاواز ،ف اونامه
لومی -پژوهشی پژوهشهای بو شناسی شهری 3)8 19 ،ق .13-28
پربان پور ،مریم؛ مو وی ،مهرناز و زا ی ،نادر  .)1358ارزیابی ابعاد زیست محیطی ماوثر بار تحقاق گردشاگری
پایدار مطا عه موردی 3رودخانه زرچوب شهر رشت) ،ف ونامه لومی مطا عا مدیریت گردشگری3)17 76 ،
ق .285-323
کرمانی ،مجید؛ بهرامی اصل ،فرشاد؛ آپایی ،مینا؛ ارفعینیا ،حسین؛ کریمزاده ،سیما و شاهسونی ،لبا .)1353
بررسی مقایسهای شاخص کی یت هوای ) (AQIشش شهر صنعتی در ایران ،مجوه مطا عا لوو پزشکی،
 3)29 5ق .811-815
کر زاده ،شیدا؛ ضرغامی ،اسمالیل و م باح ،فرشید  .)1356فضاهای ت ریحای در راساتای جااب توریسات و
گردشگر نمونه موردی 3ساحل رودخانه شوشتر) ،او ین همایش موی خانه ایرانی.
کریمی بشنی ،ایوب و سااالری درگای ،مرجاان  .)1353طبقاهبنادی کی ای آب رودخاناه مطا عاه ماوردی3
رودخانههای کارون ،دز و کرخه) ،ف ونامه محیط زیست و توسعه 3)9 11 ،ق .25-38
کریمی ،بهرا  .)1353سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کی یت زندگی شهری مطا عه موردی 3مناطق
 2و  6شهر اهواز) ،پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریازی شاهری ،باه راهنماایی ساعید موکای،
دانشکده لوو زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
کریمی ،لاط ه و زینل همدانی ،امین  .)1356برندسازی منظر پایدار شهری مطا عه موردی 3محاور زاینادهرود
شهر اص هان ،سومین کن رانس بینا مووی لمران ،معماری و طراحی شهری.
کریمیان سردشتی ،نادر  .)1356نقشه تاریخی رود کارون و اراضی و نواحی خوزستان ،ف اونامه لومای فنای و
هنری اثر ،شماره 366ق .65-83
کشورپرست ،سامان؛ پارسایی ،جابر  .)1357ساماندهی رودخانههای شهری با رویکرد توساعه پایادار محیطای
مطا عه موردی 3شهر محمود آباد) ،کن رانس بین ا مووی پژوهشهای ناوین در لواو کشااورزی و محایط
زیست ،کواال الم(ور -ما زی ،آذرماه .1357
کاله کج ،لوی لسکر؛ پناه(ور ،ابراهیم و غالمی ،لوی  .)1356ارزیابی تغییار کی یات برخای از پارامترهاای آب
رودخانه کارون در یک بازه زمانی چهارسا ه ،ف ونامه تخ ی لوو و مهندسی آب -دانشگاه آزاد اساالمی
واحد اهواز 3)6 16 ،ق .55-117
کنارکوهی ،ا هه و صابری ،حمید  .)1356تعیین سطح توسعه در مناطق شهری اهواز با اسات اده از مادل هاای
تاپسیس و  ،ANPف ونامه مطا عا مدیریت شهری 3)5 25 ،ق .1-16
کیانی هرچگانی ،محبوبه؛ کیانی هرچگانی ،سجاد و صادپی ،سید حمیدرضا  .)1359تحویال تغییارا زماانی و
مکانی کی یت آب در حوزۀ آبخیز کارون با اسات اده از روشهاای آمااری چناد متغیاره ،ف اونامه لومای-
پژوهشی مهندسی آبیاری و آب 3)6 23 ،ق .37-78
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زگی ،انسیه و صیامی ،پدیر  .)1356تبیین مو ههای برندینگ شهری با تاکید بار ابعااد اپت اادی آن نموناه
موردی 3کالنشهر مشهد) ،ف ونامه تحقیقا جغرافیایی 3)32 3 ،ق .192-162
ماجدی ،حمید و ط ی ،کوروش  .)1386سکونتگاههای غیر رسمی شهری در کالن شهر اهواز ،نشاریه هویات
شهر 3)1 8 ،ق .35 -91
ما کی ،جویل؛ لبدا وهی ،محمد و باجالن ،یال  .)1359تحویال حقاوپی ماواد پاانونی آ اودگی آب باا مطا عاه
موردی رودخانه کارون و مسئو یت موی و بین ا مووی ایران در پبال آن ،ف اونامه مطا عاا حقاو انارژی،
 3)2 2ق .319-322
مثنوی ،محمدرضا؛ تاسا ،حمید؛ کافی ،محسن و دینارونادی ،مرتضای  .)1352ارزیاابی ب اری منظار رود دره
پشال به منظور توسعۀ گردشگری ،ف ونامه محیط شناسی 3)35 1 ،ق .133-177
محمدپور زرندی ،حسین؛ حسنی ،لعوی و امینیان ،ناصر  .)1359لوامل موثر بر برند شاهری و او ویات بنادی
آنها از دیدگاه گردشگران بین ا مووی مطا عه موردی 3برج میالد تهران) ،ف ونامه اپت اد و مدیریت شهری،
شماره 317ق .116-138
محمدنژاد ،محمد و موک حسینی ،لبا  .)1355امکان سنجی توانمنادی هاای رودخاناه کاارون در ایجااد و
گسترش مکان های اوپا فراغت و ورزشهای آبی در شهر اهواز ،ف ونامه آمایش محایط ،شاماره  375ق
.181-212
محمدی ده چشمه ،م ط ی؛ پرویزیان ،لویرضا و لویزاده ،مهدی  .)1356اساتخراج و سانجش شااخصهاای
شهر سا م در مناطق هشت گانه شهر اهواز ،نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری 3)8 25 ،ق .161-168
محمدی ده چشمه ،م ط ی؛ حیدرینیا ،سعید و شجالیان ،لوی  .)1356سنجش ا گوی استقرار کاربریهاای
حیاتی از منظر پدافند غیر لامل در کالن شهر اهواز ،ف ونامه پژوهش های جغرافیاای انساانی 3)75 7 ،ق
.633-693
محمدی ده چشمه ،م ط ی؛ سجادیان ،ناهید؛ شجالیان ،لوای و پی اری ،نارگس  .)1356بررسای تطبیقای
جغرافیای فراغت در کالن شهر اهواز ،نشریه تحقیقا کاربردی لوو جغرافیایی 3)18 78 ،ق .216-235
محمدی ده چشمه ،م ط ی؛ لویزاده ،هادی و لباسی گوجاانی ،داوود  .)1358تحویال فضاایی شااخصهاای
تبیین کننده تاب آوری در زیرساخت شریانی حمل و نقل مطا عه ماوردی 3کاالن شاهر اهاواز) ،ف اونامه
پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری 3)6 2 ،ق .369-351
مدانوو جویباری ،مسعود  .)1356تبیین و ارزیابی مو ههای شکوفایی شهری در کاالن شاهر ایرانای -اساالمی
اهواز ،رسا ه دوره دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،به راهنمایی مسعود ص ایی پور ،دانشکده ادبیاا و
لوو انسانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
مددی نیا ،مژده؛ منوری ،سید مسعود؛ کرباسی ،لبدا رضا؛ نبوی ،سید محمد باپر و رجبزاده ،اباراهیم .)1353
بررسی کی ی آب رودخانه کارون در بازۀ اهواز با است اده از شاخص کی ی آب ،ف اونامه لواو و تکنو اوژی
محیط زیست 3)16 1 ،ق .75-61
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مرکز مطا عا و تحقیقا شهرسازی و معماری ایران  .)1351مطا عا آمایش استان خوزستان 3گزارش منابع
طبیعی؛ بررسیهای زیست محیطی استان گزارش پشتیبان -جود نهم) ،انتشارا سازمان برنامه و بودجاه
استان خوزستان.
مرکز مطا عا و تحقیقا شهرسازی و معماری ایران  .)1351مطا عا آماایش اساتان خوزساتان؛ مناابع آب
استان خوزستان گزارش پشتیبان -جود ه تم) ،انتشارا سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان.
مرکز مطا عا و تحقیقا شهرسازی و معماری ایران  .)1353مطا عا آمایش استان خوزستان؛ ف ال پانجم3
جمع بندی و نتیجهگیری از مطا عا وضع موجود گزارش اصوی -جود سو ) ،انتشاارا ساازمان برناماه و
بودجه استان خوزستان.
مطهریان ،محسن؛ گورخ ،شمین  .)1356اصول طراحی پهنه های رودکنااری باا رویکارد گردشاگری خاال ؛
نمونه موردی رودخانه بشار در یاسوج ،کن رانس موی تحقیقا بنیادین در لمران ،معماری و شهرسازی.
معاونت برنامهریزی شهرداری اهواز  .)1359آمارنامه شهر اهواز ،انتشارا شهرداری اهواز.
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مکوند حسینی ،سمیه و صنالی ،امیر  .)1356ایجاد پویاایی در منظار رودکناار توساط پال هاای پیااده روی
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انتشارا مرکز مطا عا و برنامهریزی شهر تهران.
موحد ،لوی و تقیزاده ،ایوب  .)1388بررسی جهت های توسعه مناطق حاشیه نشین شهر اهواز باا اسات اده از
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یزدان پناه شاه آبادی ،محمدرضا؛ سجادزاده ،حسن و رفیعیان ،مجتبی  .)1358تبیین مدل م هومی برندسازی
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