نوار سبزي از درختان و درختچه هاست كه به دور شهرها
كشيده مي شود و داراي كاركرد چندجانبه است:
 -1بيشتر براي حفاظت شهرها در برابر آلودگي
 -2تلطيف هوا و كنترل گردوغبار
 -3تحديد حدود شهر
 -4گسترش حاشيه سبز بيروني شهر و جدا كردن بخش
دروني شهر از اراضي پيراموني بكار مي رود.

-1تعيين محدوده شهر و جلو گيري از تصرف زمين و ساخت وسازهاي غير مجاز
-2جلو گيري از توسعه افقي و بي رويه شهر
-3توسعه فضاي سبز حاشيه اي و جبران كمبود سرانه فضاي سبز شهري
-4ايجاد بادشكن  ،صوت گير وفيلتر فضاي سبز
-5ايجاد منظرگاه و جلوه هاي زيباي حاشيه شهر
-6ايجاد پاركهاي جنگلي و توسعه مراكز تفريحي
-7ايجاد اكوسيستم مناسب وسازگار با شرايط اقليمي
 -8مقابله با آلودگي هاي زيست محيطي وريز گردها وايجاد شرايط زيست محيطي
معتدل(ميكروكليما) و توسعه پايدار

باند درختکاری با عرض 20متر باعث کاهش صدا به میزان 4دسی بل،باعرض
100متر10تا 20دسی بل و باا عارض 500متار تاا وادود50-40دسای بال
آلودگی صوتی را کاهش میدهد.

مساوت 40-30مترمربع فضای سبز می تواند اکسیژن مورد نیاز روزاناه یا
انسان را تامین نماید.

درختان با جذب  %9انرژی خورشیدی باعث کاهش گرمای داخلی سااختمان
میشوند.

درختان سرعت سیالب ها را 3برابر کاهش می دهند و از هزینه های ساخت
سیستم های کنترل وهدایت جریان های سیالبی می کاهند.

کاشت درختان بصورت بادشکن  ،هزینه گار کاردن سااختمان را  4تاا 22
درصد کاهش می دهند.

 طبق نظر كارشناسان سازمان خواروبار جهاني فائو چنانچه سطحجنگل در هر كشور از 25درصد سطح خاک آن كمتر باشد آن كشور
از نظر محيط زيست انساني وضعيت بحراني در آن كشور حاكم است
 مساحت جنگل در خوزستان نسبت به كل اراضي استان حدود15/9درصد است.

 معدل فراواني وسرعت بادهاي غالب 4/6متر در ثانيه در تيرماهاست .
بيشترين ميزان آلودگي از بهمن تا تير ماه و كمترين ميزانآلودگي در مرداد ماه تا دي ماه است.
سرعت باد در بهمن ماه تا تير ماه بين 3تا4/5متر در ثانيه استو بقيه ماههاي سال كه آلودگي كمتر است سرعت باد كمتر از 3
متر در ثانيه است.
 بيشترين ميزان آلودگي در سرعت هاي باد بيش از 3متر درثانيه اتفاق مي افتد.
بادهاي غالب استان شمالغربي،غرب و جنوب غربي است(270درجه).

مساحت كل كمربند سبز  7000 :هكتار
مساحت كاشته شده و اكنون در حال نگهداري است  700 :هكتار
مساحت آماده و پيش بيني شده جهت كاشت در سال جاري  :حدود  500هكتار

پروژه كمربند سبز اهواز در سال 1373تحت عنوان«كمك بهاحداث كمر بند سبز در  7مركز استان كشور»اراک ،اصفهان
،اهواز،تبريز،شيراز،مشهد و يزد به اجرا درآمد.
 اين پروژه به منظور كاهش اثرات آلودگيهاي زيست محيطيطراحي شده و هدف آن عبارت بود از افزايش قابليت تحمل
محيط زيست شهري در مقابله با آالينده هاي جوي در كليه
شهرهاي فوق الذكر ميباشد.
 در همان سال مقرر گرديد اعتبارات مطالعه و اجرايكمربندسبز  %50از اعتبارات ملي و %50از در آمدهاي عمومي
شهرداريها تامين شود و كافرماي آن مشتركا سازمان محيط
زيست وشهرداري ميباشد.
 درسال 1373محدوده طرح منطبق با طرح جامع شهري وبهو2100هكتار
درغرب
3600هكتار(1500هكتار
مساحت
درشرق)بود.

-1درسال 73مطالعه تامين آب
وآبياري كمربندسبزغرب توسط
سازآب پردازان
-2در سال75مطالعات بررسي
پوشش گياهي توسط مشاورين
پارس ويستا

-3درسال 76مطالعات تامين آب
وآبياري كمربندسبزشرق توسط
سازآب اهواز
-4درسال 80مطالعات طرح جامع
آب خام فضاي سبز وكمربند سبز
توسط مشاورين ري آب

مرحله
-5درسال85مطالعات
دوم طرح جامع آب خام فضاي
سبز وكمربندسبز توسط آب
كرخه

-6درسال87مطالعه بازنگري
طرح كمربندسبز ازمساحت
3600هكتاربه مساحت
7000هكتار بر اساس جاده هاي
كمربندي جديداهوازتوسط
اساتيددانشگاه
 -7در سال88مطالعات آبياري و
گياهي جهت 6500هكتار توسط
مشاورين شارآب

-1ماده 172بند «د»قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری
اسالمی ایران 1394-1390
بند«د»طراوی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز
جمعیتی از طریق منابع دولتی و توسط شهرداریها
-2ماده  131قانون برنامه پنجم توسعه نحوه مقابله با
آلودگی ناشی از شرکت های دولتی موضوع ماده( )5قانون
مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و
تخریب محیط زیست به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت
وگاز مکلفند عالوه بر پرداخت عوارض آالیندگی به
شهرداریها ودهیاریها،اعتبارات الز برای جلوگیری و جبران
آلودگی های زیست محیطی را از محل منابع خود و با
هماهنگی سازمان وفاظت محیط زیست و معاونت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه نمایند.

-3طبق بند(ج)ماده 147قانون برنامه پنجم توسعه
اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،وزارت
جهاد کشاورزی موظف شده است ظرف مدت ی سال
بدون رعایت تشریفات مناقصه،
مدیریت،اوداث،نگهداری،توسعه وبهره برداری از پارکهای
جنگلی،نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربریهای
سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و وریم شهرها با
وفظ مالکیت دولت و کاربری بدون دریافت وقوق مالکانه
به شهرداری های مربوطه،به منظور توسعه فضای سبز و
استفاده بهینه واگذار نماید
-4تصویبنامه هیئت وزیران شماره
ت/ه46320مورخ90/12/16بند13بمنظور توسعه فضای
سبز جنگلی در وریم شهرها ادارات کل منابع طبیعی وراه
وشهرسازی مکلفند نسبت به کاشت گونه های گیاهی
مناسب اقدا نمایند

آیین نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد وغبار(ریزگردها)
در کشور شماره 0419ه/93106/ت مصوب هیئت وزیران در جلسه
مورخ 1388/4/21به استناد اصل 138قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران

تبصره ماده 12آئین نامه فوق الذکر
استانداران موظفند پروژه های استانی موضوع این ماده را به عنوان
پروژه های اولویت دار در کمیته برنامه ریزی استان جهت تصمیم
گیری برای تامین اعتبار از محل اعتبارات طروهای استانی مطرح
نمایند تامین اعتبار برای پروژه های ملی با رعایت قوانین مربوط و به
ترتیب مقرر در ماده( )17این آئین نامه در لوایح بودجه ساالنه برای
سیر مراول تصویب منظور خواهد شد.

-1صورتجلسه شماره /140/4789مورخه 1388/5/18
استانداری خوزستان در خصوص عبور جاده کمربندی از اراضی
فولی آباد و تعیین محدوده کمربند سبز شمال غرب
اهواز(بند3و)6وشروع کاشت درخت وجنگل کاری در
سال 1388توسط شهرداری ومنابع طبیعی با ومایت مالی
دولت.
-2صورتجلسه شماره  4427/1/12/12026مورخه 1390/9/20
فرمانداری شهرستان اهواز بندهای  5،6،7در خصوص اجرائی
نمودن پروژه کمر بند سبز و طرح آب خا کمربند سبز اهواز
-3برنامه های استان خوزستان درخصوص مقابله باپدیده
گردوغبار وتصویب28میلیاردتومان جهت کمربندسبز درسال
1388

مشخصات کمربند سبز شهر اهواز
قسمت غرب
شمال و غرب اهواز درمجموع بطول 30کیلومتر
الف -از رودخانه کارون شمال روستایی دغاغله (جاده روستایی جسانیه) تا تقاطع جاده اهواز-
اندیمشک حدود 5کیلومتر به مساحت حدود500هکتار
ب  -ده کیلومتراول از تقاطع جاده اندیمشک تاکانال سلمان فارسی پشت موسسه راهگشا
استان بطول حدود10کیلومتروعرض 1000متر در مجموع 1000هکتار کننده رسیده است.
ج10 -کیلو متر از کانال سلمان فارسی تا تقاطع جاده حمیدیه وتا غرب روستایی مالشیه وشمال
نهالستان علوی اداره منابع طبیعی (بعد از جاده پادگان شهید حبیب الهی) دب حردان به مساحت
1000هکتار
د-از رودخانه کارون(پل نهم شیبان) تا تقاطع جاده اهواز-اندیمشک بطول5کیلومتر حدود
500هکتار

جمعأ  3000هکتار

مشخصات کمربند سبز شهر اهواز
قسمت شرقی
بطول  40کیلومتر
الف -ازرودخانه کارون پشت کوت امیر تا تقاطع با جاده آبادان  7/7کیلو متر حدود770هکتار
ب -از جاده آبادان از روستایی دامغه بزرگ تا تقاطع جاده ماهشهر 18/3کیلومترحدود
1830هکتار
ج-از جاده ماهشهرتا تقاطع جاده اهواز مالثانی12کیلومتر حدود  1200هکتار
د-از جاده مالثانی تا رودخانه کارون 3/5کیلومتر حدود

350هکتار

جمعأ 4150هکتار
جمع کل مساحت اراضی مصوب کمربند سبز اهواز

حدود 7000هکتار

