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بازنگری راهبردی حوزه خدمات شهری مدیریت محلی ایران با تاکید بر پسماند شهری؛
 کالنشهر مشهد:مطالعه موردی
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Assessment of Types of Residential High Rise Buildings
through their Impacts on Urban Image and Escape

T

oday, the growth of high rise buildings in most of metropolitans is visible and also has left many impacts. The vast impacts of these buildings on the town’s physic and space have
been criticized by many scholars and specialists. Herewith, impacts on the town’s physic and space is one of the main ones
left, as their construction may lead to the rise or plunge of the
quality of the town. In this regard, attention to the location,
planning and design base on the rules and principles, coordination with neighboring and their fabric, creation of urban space
in neighboring via combination of identity and active environment, and providing desirable image and escape, are among the
remarkable issues in high rise buildings from the perspective
of the quality of urban image and escape. This article, despite
identifying different aspects of impacts of residential high rise
buildings on urban image and escape, and introduction of criteria and sub criteria, studies the types of residential high rise
buildings in the new fabric of City of Mashhad (using analysis
method of AHP). The results of the study are clarifying the different impacts of samples of residential high rise buildings on
urban escape and image of Mashhad and negligence of different dimensions of urban image and escape in location finding,
planning, construction and maintenance of them. Although it is
determined that type of partial and diversified high rise buildings (Half High Rise) in comparison to the coherent and intense
high rise buildings (Half High Rise) are of better contexts to
leave positive impacts on urban image and escape. At the end,
and according to the findings of the study, holistic principles
and rules of programming, planning and construction of high
rise buildings so as to the uplift of urban escape and image are
proposed.
Key words: Types of High Rise Buildings, Urban Escape and
Image, Assessment, AHP Method

چکید ه
.نگاه راهبرد ی د ر مد یریت یک انتخاب نیست که یک ضرورت است
 واقع، همه جانبه نگری، ژرف اند یشی، د اشتن د انش،الزمه این نگاه
 مد یریت پروسه ای است که پروژه هایی.بینی و بلوغ مد یریتی است
 د ر.  واقع گرا و همه جانبه نگر مق ّوم آن هستند،مختصات علمی
با
ّ
 اد اره مطلوب. نگاه سیستمی اصلی اجتناب ناپذیر است،مد یریت شهری
شهرها و مخصوص ًا کالن شهرها بد ون مد یریت یکپارچه شهری امکان
پذیر نمی باشد و مد یریت یکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است
 نگاه سیستمی و مد یریت یکپارچه. که مولود نگاه استراتژیک می باشد
شهری تکلیفی است که واقعیت موجود کالن شهری مثل مشهد د ر
ابعاد گوناگون برگرد ن متولیان امور و مشخص ًا مد یریت محلی مشهد
می گذارد یکی از مسائل اساسی د ر حوزۀ مد یریت شهری مشهد ؛
حوزه خد مات شهری و محیط زیست شهری با گسترد گی محد ود ه
 برای استفاد ه بهینه از منابع محد ود موجود.کالنشهری مشهد است
 این مد یریت محلی طبیعت ًا باید،و د ستیابی به اهد اف مد یریت شهری
 استراتژیهایی که از. بتواند استراتژیهای خاص خود را انتخاب نماید
یک سو د ر راستای چشم اند از مد یریت محلی مشهد بود ه و از سوی
 اين پژوهش. د یگر منبعث از ماموریتهای مد یریت محلی خواهد بود
-از حيث نظری و روششناسی بر ساختارگرايي و تحليل تاريخی
تکوينی د ر سطح کالن و راهبرد ی استوار است که به روش مطالعات
کتابخانهای و تحليل کيفی د ر چند محور و با هد ف د ستيابی-اسناد ی
به متد ولوژی برنامه ریزی راهبرد ی د ر مد یریت پسماند شهری مشهد
 بر اساس یافته های این پژوهش شناخت نیازها و.انجام شد ه است
اولویتهای شهروند ان مشهد ی (شهروند مد اری) و ایجاد محیط زیست
سالم و پاید ار می بایست مبنا و مالک تصمیم سازیها و تصمیم گیریها
گذاری و برنامه ریزی برای کالن شهر مشهد باشد که-د ر سیاست
. بد ون نگاه راهبرد ی و استراتژیک ممکن نمی باشد
، مد یریت پسماند شهری، برنامه ریزی راهبرد ی:واژگان كليد ي
. روش شناسی راهبرد ی، مد یریت محلی،رویکرد راهبرد ی
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ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ  6ﺩﺳﺘﺔ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻦﺩﻱ ﻧﻤﻮﺩ :
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ﺍﻟﻒ :ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﻱ؛

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91
No.30 Automn & Winter

308

مد یریت پسماند از یک سو و کمبود منابع آموزشی  -گرفته که؛ آیا برنامه ریزی استراتژیک را می توان به
ﺏ :ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻱ ؛
کاربرد ی د ر این زمینه از سوی د یگر ،تد وین مطالب عنوان راهبرد ی نوین د ر جهت فعالیت های هرچه
پ :ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﺮﻱ ؛
و گزارش های علمی فراوانی د ر این زمینه را می بهتر خد مات شهری د ر کالنشهرها معرفی نمود ؟
ﺕ :ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﻱ ؛
طلبد ( برنامه ریزی استراتژیک شورای اسالمی شهر بررسیهای اوليه نشان مید هد که د اليل مختلفی،
ﺝ :ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ؛ ﻭ
از جمله ساختار مد يريت بخشی و تفرق عملکرد ی،
تهران.)1385 ،
ﺩ :ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑ.
کالن شهر مشهد نیز از مشکالت و مسایل عد ید ۀ بی تفرق سیاسی ،فقد ان مطالعات الزم ،اهد اف کوتاهمد ت
ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ؛ ﺁﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭ
ﻓﻌﺎﻟﻲﺕهای و تجريد ی و نبود خواست و اراد ه فراگير موجب عد م
ﺟﻬﺖحوزه
مشکالت د ر
ﻫﺎﻱ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﺩ ؟ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
شماری رنج می برد که این ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ
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نتیجه مد
عملی و د
ﺗﻔﺮﻕاقد ام
ريزی،
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ﺳﺎﺧﺘﺎﺭتحقق
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ﺑﺨﺸﻲ ﻭ
فرهنگی ،ﺟﻤﻠﻪ
اجتماعی ،ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ،ﺍﺯ
گوناگونی اعم از اقتصاد ی ،ﺩﻻﻳﻞ
است.
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اساسی د ر حوزۀ مد یریت شهریﺷﺪﻩمشهد
زیستی سالم برای اد ارۀ شهری با گسترد گی مشهد  -2روش پژوهش
بسیاری-ازﺭﻭﺵ
2
ﭘﮋﻭﻫﺶشهر اين پژوهش از حيث نظری و روششناسی بر
مسائل د یگر
است .واقعیت اینست که
است .ﺍﺳﺖ  .ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﻣ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ-
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻭ
ﮔﺮﺍﻳﻲ

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺑﺮ
ﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺭﻭﺵ
ﻭ
ﻧﻈﺮﻱ
ﺣﻴﺚ
ﺍﺯ
ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺍﻳﻦ
مشهد نیز به صورت مستقیم با این بُعد مرتبط می ساختارگرايي و تحليل تاريخی -تکوينی استوار
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻭ ﺭ
ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،هايﺳﺎﺧﺖ
که ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ
نمودﻣﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭتشکيل ميگرد د .
ﻋﻠﻮﻡ مجموع
ﻏﺎﻟﺒﺎًمرتبط
عناصر
ساخت از
توجه
ﻋﻨﺎﺻﺮنیز
باشند  .البته باید به این واقعیت ویژه
.
ﻫﺎﺳﺖ

ﭘﺪﻳﺪﻩ
امروزه بحث پسماند بسیار گسترد ه شد ه و از زوایای د ر علوم اجتماعی ،ساخت غالب ًا ترکيب و سازوکارهاي
ﺗﺼﻮﻳﺮ  .1-2ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ385 ،
مختلفی از قبیل مسائل بهد اشتی و زیست محیطی،
اقتصاد ی ،فنی و مهند سی ،تجاری و بازاریابی ،ایمنی
و حفاظت و غیره مورد توجه قرار گرفته است که علت
آن افزایش کمی تولید پسماند و محد ود یت د فع از
یک طرف و تنوع پسماند ها از طرف د یگر می باشد
(مراد ي مسيحي.)1381 ،
تصویر  .1-2روش شناسی پژوهش؛ ماخذ :نگارند ه ترسیم بر
اساس گزارش برنامه ریزی راهبرد ی.5831 ،
د ر نهایت باید به این نکته اشاره نمود که مد یریت

پايد ار موجود د ر وراي ظواهر پد يد ههاست.
تحليل ساختاری به بررسی و تبيين ترکيب و روابط
اجزاء يک نظا م و قانونمند یهای حاکم بر آنها
میپرد ازد  .تحليل تاريخی -تکوينی به شناخت
عمومی و يا کشف روابط علّی و تبيين زمانی و
مکانی سير (مراحل) تحوالت ساختاری و عملکرد ی
ابعاد سياسی ،اجتماعی ،اقتصاد ی ،طبيعی و فضايي
پد يد هها منتهی میگرد د .
د ر تحقیق حاضر ،چه د ر عنوان و چه د ر فرآیند انجام
طرح ،بر استراتژیک بود ن آن تاکید شد ه است .رویکرد
استراتژیک د ر برنامه ریزی ،تفاوت های عمد ه ای با
رویکرد جامع سنتی د ارد كه تاكيد بر شناسايي و
تحليل مسايل اصلي و مقوله اجرا از آن جمله اند .
 -3ابعاد خد مات شهری کالنشهر مشهد
 -1-3وضعیت زباله شهری
یکی از مسائل مهم د ر زند گی شهری ،د فع مطلوب
زباله های تولید شد ه است .یکی از راهکارهای
ابد اعی برای این امر؛ رقیق و پراکند ه کرد ن زباله
ها بود ه است .اما با افزایش حجم تولید ی زباله
های شهری ،وجود و ایجاد مقرهای د فع ضایعات،
ضروری گرد ید ه است .امروزه مسائل ناشی از جمع
آوری ،حمل و نقل و د فع بهد اشتی زباله د یگر مشکل
یک شهر و یا یک کشور نیست ،زیرا ایجاد آلود گی
د ر خاک ،هوا و آب می تواند به صورت یک معضل
برون مرزی جلوه و عمل کند  .برابر اطالعات آماری
سازمان بهد اشت جهانی ،پیش بینی می شود تا سال
 2025میزان تولید زباله د ر جهان 4 ،تا  5برابر میزان
کنونی افزایش یابد  .همچنین بیش از د و میلیارد نفر
از مرد م جهان ،د سترسی به تسهیالت اولیۀ بهد اشتی
نخواهند د اشت و نیمی از جمعیت شهرهای رو به
توسعه ،فاقد خد مات جمع آوری و د فع مطلوب مواد
زاید خواهند بود  .د ر این سالها حد ود  5/2میلیون نفر
که شامل چهار میلیون کود ک زیر پنج سال اند  ،از
بیماریهای ناشی از د فع ناد رست زباله جان خود را از

د ست خواهند د اد .
روند افزایش جمعیت ،زائرین حرم مطهر امام رضا
(ع) ،توسعة بی رویة شهر ،فزونی فعالیتهای تجاری و
تمرکز واحد های صنعتی و اد اری د ر شهر مشهد سبب
افزایش تولید زباله گرد ید ه که این نیز تأثیرات مخربی
بر کیفیت محیط زیست د ر مشهد برجای گذاشته
است .آمارها نشان می د هند سرانه تولید زباله د ر
مشهد تا حد ی کمتر از سرانه ملی ( 626گرم د ر برابر
 700گرم سطح ملی) اما حد ود 2برابر سرانه جهانی
( 300تا  400گرم) است .د فع ناد رست زباله ،محیط
زند گی ،خاک ،آب و هوا را د ر معرض آلود گی شد ید
قرار می د هد و باعث جلب و تکثیر حشرات و جانوران
موزی و انتشار انواع میکروب ها ،قارچ ها ،ویروسها و
انگلها می گرد د ( .شهرد اری مشهد )1389 ،
نتایج آنالیز فیزیکی زبالة شهر مشهد د ر خالل سالهای
 1370-72نشان می د هد که بیش از  70د رصد از
مواد متشکلة زباله ،مواد آلی قابل تبد یل به کمپوست
می باشد  .پس از آن کاغذ ،مقوا ،پالستیک ،شیشه،
منسوجات ،فلزات ،استخوان ،نخاله های ساختمانی،
چوب و الستیک عمد ه مواد ی می باشند که د ر زباله
های خانگی شهر مشهد موجود ند ( .شهرد اری مشهد ،
)1389
 -1-1-3انهد ام زباله
د ر زمینة جمع آوری و انهد ام زباله ها ،مد یریت محلی
باید یک کار کارشناسی بسیار د قیق و وسیعی انجام
د هد تا این مسئله را نه تنها از وضعیت بسیار غیر
بهد اشتی جمع و سوزاند ن و یا د فن سنتی که نیازمند
صرف هزینة سرسام آوری است ،خارج گرد اند  ،بلکه
آن را از طریق بازیافت و نیز تبد یل به کود شیمیایی،
به یک منبع د رآمد قابل توجه تبد یل نماید  .د ر این
خصوص نیاز شد ید به هماهنگی سازمان محیط
زیست به منظور ساماند هی سیستم جمع آوری زباله
های خانگی ،بیمارستانی و صنعتی شهر تهران با سایر
ارگانهای ذی ربط وجود د ارد (مهد يزاد ه.)1382 ،
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 -2-3فاضالب شهری
د ر زمینة سیستم فاضالب شهری ،شهر مشهد
نیازمند تصمیم گیری جد ی برای حل مشکل فقد ان
سیستم تصفیة فاضالب شهری و تخلیة فاضالب د ر
چاههای جاذب ،آبهای سطحی و یا هد ایت به اراضی
کشاورزی جنوب شهر که اینها همه مخاطرات جد ی
زیست محیطی د ارند  ،می باشیم (شهرد اری مشهد ،
.)1389
فاضالب شهری یکی از  10مشکل عمد ۀ شهروند ان
مشهد ی است و بسیاری از شهروند ان د ر مناطق
جنوب مشهد بخصوص د ر مناطق  8 ،7 ،6از آلود گی
فاضالب شهری رنج می برند  .مد یر عامل شرکت آب
و فاضالب شهر مشهد معتقد است که شبکۀ قد یمی
آب مشهد را با اعتبارات موجود نمی توان مقاوم
سازی کرد و  70د رصد آب مصرفی مشهد روزانه به
فاضالب تبد یل می گرد د .
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 -3 -3بهد اشت شهری
یکی از اصلی ترین مسائلی که مسئولین د ر حوزۀ
خد مات شهری با آن مواجهند  ،تأمین بهد اشت شهر
می_ باشد  .د اشتن کوچه ها ،خیابانها و شهری زیبا،
تمیز و پاکیزه حق مسلم همۀ شهروند ان است .وجود
عوامل بیماری زا یکی از موانع تحقق چنین هد فی
است که بهد اشت و سالمت شهر را تهد ید می کند .
حیوانات موذی از جمله عوامل مهم تهد ید کنند ۀ
سالمت و پاکیزگی شهر به حساب می آیند  .طبیعی
است که تحقق اهد اف کالن د ر مد یریت شهری
د ر گرو تأمین سالمتی شهروند ان و شهر می باشد
(برنامه ریزی استراتژیک شورای اسالمی شهر تهران،
.)1385
بهد اشت شهری جنبه های مختلف و وسیعی را د ر
بر می گیرد  .هوای پاک ،آب سالم ،غذای سالم ،د فع
صحیح زباله ،زهکشی آبهای سطحی ،د فع فاضالب
و مبارزه با حیوانات موذی از جملۀ مسائل مربوط به
بهد اشت شهری می باشند  .ایجاد اختالل د ر هر کد ام
از این موارد می تواند سبب تهد ید شد ن بهد اشت

شهر و د ر نتیجه سالمت شهروند ان گرد د .
یکی د یگر از عناصر تهد ید کنند ۀ بهد اشت شهر و
محیط؛ فعالیتهای صنعتی است .حرکت شهر مشهد
د ر مسیر صنعتی شد ن ،سبب تولید زباله ها و آالیند ه
های صنعتی گرد ید ه ،امری که می تواند بهد اشت
محیط و شهر را با مخاطرۀ جد ی روبرو سازد  .همچنین
ریختن پسآب حاصل از فعالیتهای صنعتی به د رون
منابع آبی ،سبب آلود ه سازی آبها و نیز طبیعت بیرون
و د رون شهر می شود و ضربات جبران ناپذیری را به
بهد اشت شهر و شهروند ان وارد می آورد  .اینها همه
مؤکد این واقعیت تلخ است که شهر مشهد د ر معرض
آسیبهای جد ی شهری قرار د ارد و باالخص د ر زمینۀ
خد مات شهری توجه علمی و بهد اشتی متولیان امر را
طلب می کند (شهرد اری مشهد .)1389 ،
برای تأمین سالمت شهر و رساند ن بهد اشت شهر
به سطح مطلوب الزم است د ر گام نخست مبارزه
ای علمی و پیگیر بر ضد حیوانات موذی آغاز کرد
و به انجام رساند  .حشرات از جمله مگس و پشه
از جمله عامل انتقال انواع متعد د ی از بیماریها می
باشند  .سوسک حمام نیز می تواند بیماریهای مهلکی
همچون اسهال خونی ،مسمومیت_ های شد ید و
حتی وبا و فلج اطفال را ایجاد نماید  .موریانه ،موش،
گربه و سگهای ولگرد همه و همه می توانند آسیبهای
شد ید و جد ی به بهد اشت شهر و سالمت شهروند ان
وارد آورند  .مقابله با این حیوانات موذی نیازمند برنامه
ریزی علمی و مد یریت رسمی است که الزم است
مد یریت محلی د ر این خصوص توجه کافی و الزم را
مبذول نماید (سعيد نيا ،1382 ،ص 12ـ.)10
 -4 -3فضای سبز
رشد سریع و بی رویۀ شهر مشهد و گسترش
تکنولوژی و مشاغل د ر شهر ،موجب تبد یل باغات
و فضای سبز اطراف مشهد به کاربریهای اقتصاد ی
و مسکونی گرد ید ه و مشهد را به یکی از آلود ه ترین
شهرهای ایران و خاورمیانه تبد یل کرد ه است.
استاند ارد های سرانة فضای سبز با توجه به شرایط

اقلیمی ،بافت شهری و سیاستگذاری های شهری
و منطقه ای متفاوت می باشد  .اگرچه سرانة فضای
سبز مشهد د ر سالهای گذشته بسیار کم و بحران زا
بود ه است ،اما د ر چند سالة اخیر تالش قابل توجهی
برای افزایش فضای سبز د ر این شهر انجام گرد ید ه
است .تعیین استاند ارد ی قابل تعمیم به همۀ مناطق
د ر زمینۀ میزان فضای سبز وجود ند ارد  .با این همه
استاند ارد بین المللی سرانۀ فضای سبز شهری  15تا
 50متر مربع است ،د ر حالیکه سرانۀ متعارف فضای
سبز شهری د ر شهرهای ایران ،بین  7تا  12متر مربع
می باشد (شهرد اری مشهد .)1389 ،
امروزه د ر برنامۀ توسعۀ شهری ،تعبیۀ فضاهای سبز و
احد اث پارک از مسائل مهم به شمار می رود  .فضای
سبز محد ود ه ای است که سطح و فضای غالب آن را
پوشش گیاهی د ر برگرفته است.
به طور کلی عملکرد فضای سبز را د ر چهار حوزه
بررسی می نمایند :
 -1فضاهای سبز عمومی :شامل فضاهای سبز
شهری و پارکها که عملکرد اجتماعی د ارند و از آنها
برای اوقات فراغت ،تفریح ،بازی کود کان و فعالیتهای
فرهنگی -اجتماعی استفاد ه می کنند (سعيد نيا،
 ،1382ص 10ـ.)8
 -2فضاهای سبز نیمه عمومی :فضاهای سبزی
که نسبت به فضاهای سبز عمومی ،محد ود ترند ؛
شامل محوطه های باز بیمارستانها ،اد ارات د ولتی
(برنامه ریزی استراتژیک شورای اسالمی شهر تهران،
.)1385
 -3فضاهای سبز معابر و خیابانها :که د ر
حاشیۀ باریکی از حد فاصل مسیرهای پیاد ه رو و
سواره رو وجود د ارند و یا د ر وسط بلوارهای شهری و
یا د ر فضاهای نسبت ًا کوچک مید انها و یا د ر زمینهای
پیرامون بزرگراهها و خیابانها (سعيد نيا ،1382 ،ص
10ـ.)8
 -4فضاهای سبز خصوصی :شامل باغها و باغچه
های موجود د ر شهر که صاحب و مالک خصوصی
د ارند (برنامه ریزی استراتژیک شورای اسالمی شهر

تهران.)1385 ،
البته ناگفته پید است که مراد از فضای سبز ،همان
فضاهای سبز عمومی می باشد که کارکرد اجتماعی
د ارند و د ر سرانه و استاند ارد فضای سبز محاسبه می
گرد ند (سعيد نيا.)1382 ،
از سویی د یگر؛ گسترش جغرافیایی شهرها که ناشی
از افزایش جمعیت است ،همچنین نوع زند گی امروزی
که توأم با هیجان و تنش است ،نیاز شهروند ان را
برای گذران اوقات فراغت افزایش د اد ه و این امر
تقاضا برای گسترش فضای سبز و ایجاد پارک ها و
بوستانها را به د نبال د اشته است .فضای سبز آثار مثبت
د یگری نیز د ارند که از این جمله اند  :تولید اکسیژن،
خاصیت نابود کنند گی موجود ات مضر ،جذب انواع
ذرات معلق و مواد آلود ه کنند ۀ هوا ،خاصیت کاهش
آلود گی صوتی ،برقراری توازن اکولوژیکی د ر محیط،
خاصیت تعد یل کنند گی شرایط محیطی ،ایجاد
محیطی امن ،برقرار کنند ۀ آسایش و تفریح و تفرج
[و تقویت ارتباطات اجتماعی و انسانی] (برنامه ریزی
استراتژیک شورای اسالمی شهر تهران .)1385 ،توجه
مد یریت محلی به این امر مهم می تواند د ر سالم
سازی شهر نقشی اساسی د اشته باشد  ،باالخص اینکه
قانون ،قطع بی رویۀ د رختان را تقبیح نمود ه است
(برایسون ،جان ،ام.)1369 ،
 -5-3ساماند هی فرهنگ مصرف
نوع و میزان مصرف از کاالهای خانگی تأثیر قابل
توجهی د ر تخریب یا حفظ سالمت محیط زیست
د ارد  .ساماند هی مصرف شهروند ان د ر این حوزه به
همراه مصرف منابع عمومی از مسائل مهم مد یریت
شهر می باشد که الزم است متولیان امر به آن توجه
نمایند  .بزرگترین مشکالت زیست محیطی به طور
مستقیم به تولید و مصرف انرژی مربوط می شود
مانند هوای آلود ه به د ود شهرها ،باران اسید ی ،گرم
شد ن کرۀ زمین و هزاران مشکل د یگر .د ی اکسید
کربن فقط یکی از گازهایی است که برای محیط
زیست ضرر د ارد  .گازهای د یگری نیز که از مصرف
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انرژی به وجود می آیند مانند د ی اکسید گوگرد ،
اکسید نیتروژن ،منواکسید کربن و ازن اثر مستقیم
بیشتری د ارند  .این اثر د ر هوای شهرهای بزرگ
د ید ه و تنفس می شوند  .یخچال های جد ید ساالنه
از ورود بیش از  8کیلوگرم د ی اسید گوگرد به محیط
زیست ،که عامل اصلی باران اسید ی است ،جلوگیری
می کند .
وسایلی که د ر مصرف انرژی صرفه جویی می کنند ،
از آلود گی محیط زیست نیز کمابیش جلوگیری می
کنند  .د ر سرتاسر جهان بشر ساالنه  20میلیون تن
گاز د ی اکسید کربن را وارد جو می کند ( 4تن به ازاء
هر نفر) .ایاالت متحد ه مسئول  %25کل این آلود گی
( 5میلیون تن د ر سال) است (برنامه ریزی استراتژیک
شورای اسالمی شهر تهران.)1385 ،
هنگامی که د ر مورد صرفه جویی انرژی د ر خانه
ها می اند یشیم ،عموم ًا به مصارف آشکار آن توجه
می کنیم ،مانند  :گرمایش ،سرمایش ،گرم کرد ن آب،
یخچال و غیره .د ر اغلب خانه ها مصارف متفرقۀ
انرژی ناد ید ه گرفته می شوند  ،موارد ی مانند  :تشک
برقی ،پمپ چاه آب ،سیستم تصفیۀ استخر ،گرمکن
موتور و حتی آکواریوم ماهیان مناطق گرمسیری .اگر
مصرف این لوازم را مجموع ًا د ر سطح کشور حساب
کنیم ،بسیار قابل مالحظه است ،یعنی د ر حد ود 14

د رصد کل انرژی مصرفی خانه ها.
د ر بهینه سازی مصرف انرژی خانگی ،استفاد ۀ متعاد ل
از این وسایل نقش مهمی د ارد  .تلویزیونهای قد یمی
انرژی بیشتری استفاد ه می کنند  .تشکهای برقی
مصرف انرژی را افزایش می د هند  .پمپهای چاه،
پتو برقی ،موتور برق ،موتور جوش از جمله وسایل
پرمصرف انرژی می باشند  .یخچالهای قد یمی گاه تا
چند برابر یخچالهای مد ل جد ید انرژی مصرف می
کنند و مواد آالیند ه تولید می نمایند  .توجه به همین
نکات و آموزش شهروند ان د ر رابطه با مصرف باالی
انرژی توسط این وسایل می تواند توجه همگان را
نسبت به میزان استفاد ه از آنها معطوف نماید و باعث
تجد ید نظر د ر مبانی مصرف از این وسایل گرد د .1
 -4تحليل يافتهها و الزامات برنامه ریزی
استراتژیک خد مات شهری
 -1-4حوزه استراتژیک و کالن استراتژی ها
با توجه به گزارشات ارائه شد ه ،چالش های پیش روی
مد یریت محلی مشهد د ر حوزه خد مات شهری مورد
بررسی قرار گرفت .تقسیم بند ی های حوزه مذکور
د ر نتیجه تحلیل ابعاد مختلف ساختاری و عملکرد ی
شهرد اری مشهد به د ست آمد و د ر نتیجه همین
تقسیم بند ی ،اساس تهیه و تد وین کالن استراتژی

جد ول  .1-4استراتژی های خد مات شهری مد یریت محلی؛ ماخذ :یافته های پژوهش.

حوزه

حوزه
خدماتشهری

کالن استراتژی ها

استراتژی ها

الف -توجه به پاکیزگی ،سرسبزی و
زیباییفضایشهر

-1برنامه ریزی جهت توسعه فضای سبز و تقویت ریه های
تنفسی شهر مشهد
-2بکارگیری روش های مطلوب و کارآمد برای پاکسازی معابر

ب -ساماند هی به وضعیت د فع
زباله و سیستم فاضالب شهری

 -3د فع مطلوب زباله ها و فراهم نمود ن امکان هر چه بیشتر
بازیافت زباله
-4تسریع ساماند هی سیستم فاضالب شهری.

-5برنامه ریزی د ر جهت بهبود فرهنگ مصرف گروههای
پ -ساماند هی مصرف شهروند ان
شهری خاصه جوانان ،د ر رابطه با منابع شهری.
 .1ویلسون ،الکس و موریل ،جان ( )1380راهنمای صرفه جویی د ر مصرف انرژی خانگی .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران .ترجمۀ پریسا کاوه ،ص
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های حوزه خد مات شهری شهرد اری مشهد را بنا  -2-4شرح استراتژی های برگزید ه بر
نهاد و ما را بر آن د اشت تا کالن استراتژی ها را اساس حوزه های تحلیلی
د رقالب خد مات شهری و با تاکید بر پسماند شهری د ر این قسمت استراتژی های برگزید ه د ر مباحث
ارائه نماییم.
خد مات شهری د ر قالب جد ولی ارائه شد ه است.
د ر این قسمت کالن استراتژی ها و استراتژی ها د ر د ر این جد ول اهد اف مرتبط با هر استراتژی یعنی
گرد د .
٤ق٣ٙارائه
جد ول
کلیٞط و د ر
یک شمای
اؾشطاسػ ٢تا
والٖکامل یا
استراتژی ٚبطور
حسٚز ٢آن
وبُٔ ٤ببا سباجرای
افی که
ٔحمك ٔ ٣قٛز
اػطا ٢آٖ اؾشطاسػ٢اهدثظٚض
میو ٝثب
اٞساف٣
اؾشطاسػ٢
ٔطسجظ ثب
ٔطسجظ اؾشطاسػٞ ٢ب ٢ثطٌع٤سٕٞ ٜطا ٜثب قٕبضٞ ٜب زض ضز٤ف ا َٚسب ؾ ْٛػس َٚلطاض زاضز.
ٔطسجظ ثب ٞط اؾشطاسػ٤ ٢ق ٣ٙاٞساف ٣و ٝثب اػطا ٢آٖ اؾشطاسػ ٢ثظٚض وبُٔ ٤ب سب حسٚزٔ ٢حمك ٔ ٣قٛز  ٚوالٖ اؾشطاسػ٢
پژوهش.زاضز.
ٞب٢لطاض
ػسَٚ
ؾْٛ
ماخذ:سب
اَٚ
قٕبضٞ .ٜب زض
ول ثب
ٕٞطاٜ
های
یافته
اول؛
استراتژی
ٔطسجظ اؾشطاسػٞ ٢ب ٢ثطٌع٤س ٜجد
دػٞٚف.
٤بفشٝ
ٔبذص:
ضز٤فاَٚ؛
اؾشطاسػ٢
2-.2-4
ػس4 َٚ

کالى استزاتضی (الف)
استزاتضی 1

کالى استزاتضی (الف)
هذف
استزاتضی 1
هذف
ضزح استزاتضی

ضزح استزاتضی

تزناهه های عولیاتی

تزناهه های عولیاتی

توجه ته پاکیشگی ،سزسثشی و سیثایی فضای ضهز

دػٞٚف.
سٙفؿٞ٣ب٢
ٞب٤ ٢بفشٝ
اَٚ؛ضٔٝ٤بذص:
سٛؾق.2-4ٝ
ػسَٚ
قٟط ٔكٟس
اؾشطاسػ٢سم٤ٛز
فضب ٢ؾجع ٚ
ثط٘بٔ ٝض٤ع ٢ػٟز

٤ه ػبٔق ٝاؾالٔ.٣
آضٔبٟ٘ب٢
سزسثشی ٚوؾبِٓ ثط
قٟط أٗ ،آثبز
ٞب ٢سحمك
 فطا ٓٞؾبظ ٢قطا٤ظ ،ثؿشطٞب  ٚظٔٝٙ٥ضهز
سیثاییدبٝ٤فضای
پاکیشگی،
توجه ته
ٔكٟسقٟط٥ٔ ٢بٖ  ٕٝٞقٟط٘ٚساٖ
أىب٘بر
ٚ
ٞب
فطنز
فبزال٘ٝ
ٚسٛظ٤ـ
قٟط٘ٚساٖ
ػٟز٘٥بظٞب٢
فٕ٥ك اظ
ؾجع  ٚسم٤ٛز ضٞ ٝ٤ب ٢سٙفؿ ٣قٟط
سٛؾق ٝفضب٢
زضنض٤ع٢
ثط٘بٔٝ.
زاض٘س
قٟط٢
ظ٤ؿز
ٔح٥ظ
ؾبظ٢
ؾبِٓ
زض
اؾبؾ٣
٘مك٣
ؾجع
فضب٢
ٚ
زضذشبٖ
 فطا ٓٞؾبظ ٢قطا٤ظ ،ثؿشطٞب  ٚظٔٞ ٝٙ٥ب ٢سحمك قٟط أٗ ،آثبز  ٚؾبِٓ ثط دب ٝ٤آضٔبٟ٘ب٤ ٢ه ػبٔق ٝاؾالٔ.٣قٟط٘ٚساٖچٙس ثطاثط ؽطف٥ز
سطزز ذٛزض ٚسب
أىب٘برضقس
اوؿ٥ػٖٚضا زاض٘س.
س٥ِٛسوٙٙسٜ
سٙفؿ ٣قٟط
٘٥بظٞبٞ٢ب٢
فٕ٥ك اظحىٓ ضٝ٤
ٞب ٢ؾجع
ػٕق٥زٕٝٞ ،
قٟط٥ٔ ٢بٖ
فطنز ٞب
ٚسٛظ٤ـ ٚفبزال٘ٝ
قٟط٘ٚساٖ
فضبزضنآالٙ٤سٔ ٜح٣ط ظ٤ؿز ؾجت آِٛز ٜؾبظٛٞ ٢ا٢
نٙب٤ـ
فقبِ٥ز
ٚ
غ٥طاؾشب٘ساضز
دطٔهطف
ذٛزضٞٚب٢
ٚػٛز
،
ٔكٟس
ٞب٢
ػبزٜ
زضذشبٖ  ٚفضب ٢ؾجع ٘مك ٣اؾبؾ ٣زض ؾبِٓ ؾبظٔ ٢ح٥ظ ظ٤ؿز قٟط ٢زاض٘س.
٘مف ٔ٣ٕٟ
ؾجع ٚ
سٛػ ٝث ٝف
ثٕ٥بضٞ ٚ٢ب٢
ثطٚظ ا٘ٛاؿ
اوؿ٥ػٖ
ٔكٟس ٚ
ؽطف٥ز
آٖ ثطاثط
سٛؾقٝچٙس
ذٛزض ٚسب
ضب٢سطزز
ػٕق٥ز،
قٛز ضقس
ذ ٣٘ٛضأ٣زاض٘س.
سٙفؽ ٚاوؿ٥ػٖ
س٥ِٛسوٙٙسٜ
سٙفؿ ٣قٟط
ضٞٚ ٝ٤ب٢
وٕجٛزحىٓ
ٞب ٢ؾجع
فضب
.
زاضز
ٞب
ثٕ٥بض٢
ٚ
ٔقضالر
اٗ٤
ػبز ٜفـ
زض ض
ٞبٔ ٢كٟسٚ ،ػٛز ذٛزضٞٚب ٢دطٔهطف غ٥طاؾشب٘ساضز  ٚفقبِ٥ز نٙب٤ـ آالٙ٤سٔ ٜح٣ط ظ٤ؿز ؾجت آِٛز ٜؾبظٛٞ ٢ا٢

ٔ٣ٕٟ
ٞب ٢آٖ
ٚظـ ٚثبزسٛؾقٝ
ضب ٢ؾجع
ثسُِ٥ث ٝف
قٟطسٛػٝ
غطث٣قٛز
ذ٣ٔ ٣٘ٛ
ثٕ٥بضٞ٢ب ٞب٢
ضاؾشب٢ثطٚظ
اوؿ٥ػٖ ٚ
ثط٘بٔٝوٕجٛز
ٔكٟس ٚ
٘مفقطل٣
غطث-٣
ػٟز
سٙفؽزض ٙٔٚبعك
ثبالذم
ا٘ٛاؿػٍُٙ
سٛؾقٝ
ض٤ع ٢زض
-1
.
زاضز
ٞب
ثٕ٥بض٢
ٚ
ٔقضالر
اٗ٤
فـ
ض
2زض -الساْ زض ضاؾشب ٢سٛؾق ٝفضبٞ ٢ب ٢ؾجع زض ٖٚقٟط ،اظػّٕ ٝزض ٖٚثّٛاض ٞب ٔ٥ساٖ ٞب  ٚوٙبض ػبزٞ ٜب  ٚثرهٛل
ٞب ٢ذٛز
ثبالذمزضزضذب٘ٝ
زضذشىبض٢
سٛؾق ٝؾجع ٚ
ضاؾشب ٢فضب٢
قٟط٘ٚساٖزضث ٝا٤ؼبز
سك٤ٛك
غطث .٣قٟط ثسِ ُ٥ػٟز ٚظـ ثبز ٞب ٢غطث -٣قطل٣
ٔٙبعك
ػٞ ٍُٙب
ثط٘بٔ ٝض٤ع٢
-1
ثرهٛلقٟط
ثبغبرٚزض حبقٝ٥
سٛؾقٝ
ثطا٢
٤ٚػٜ
سؿ٥ٟالر
ٌصاقشٗ
اذش٥بض
زض
ضاؾشب٢
زض
ٞب
ثب٘ه
ثب
ٕٞب٣ٍٙٞ
ٚ
ض٤ع٢
ثط٘بٔٝ
 --32الساْ زض ضاؾشب ٢سٛؾق ٝفضبٞ ٢ب ٢ؾجع زض ٖٚقٟط ،اظػّٕ ٝزض ٖٚثّٛاض ٞب ٔ٥ساٖ ٞب  ٚوٙبض ػبزٞ ٜب
فضبٞب ٢ؾجع ٘ ٚبثٛز ٢ػٞ ٍُٙب  ٚزضذشبٖ
ػّ٥ٌٛط ٢اظ
قٟط ٚ٢ثطا٢
ؾبظ ٞب٢
ؾبذز
٘ؾبضر ثط
-4
سرط٤ت ذٛز.
ذب٘ٞ ٝب٢
زضذشىبض ٢زض
فضب ٢ؾجع
ثٚ ٝا٤ؼبز
قٟط٘ٚساٖ
سك٤ٛك

 -3ثط٘بٔ ٝض٤عٕٞ ٚ ٢ب ٣ٍٙٞثب ثب٘ه ٞب زض ضاؾشب ٢زض اذش٥بض ٌصاقشٗ سؿ٥ٟالر ٤ٚػ ٜثطا ٢سٛؾق ٝثبغبر زض حبق ٝ٥قٟط
٘ -4ؾبضر ثط ؾبذز  ٚؾبظ ٞب ٢قٟط ٢ثطا ٢ػّ٥ٌٛط ٢اظ سرط٤ت فضبٞب ٢ؾجع ٘ ٚبثٛز ٢ػٞ ٍُٙب  ٚزضذشبٖ

ػس .3-4 َٚاؾشطاسػ ٢زْٚ؛ ٔبذص٤ :بفشٞ ٝب ٢دػٞٚف.
کالى استزاتضی (الف)
استزاتضی 2
کالى استزاتضی (الف)
هذف
استزاتضی 2

هذف
ضزح استزاتضی
ضزح استزاتضی

تزناهه های عولیاتی

تزناهه های عولیاتی

توجه ته پاکیشگی ،سزسثشی و سیثایی فضای ضهز

پژوهش.
ماخذ:
استراتژی د
جد ول
دػٞٚف.
هایٞب٢
یافته٤بفشٝ
ٔبذص:
اؾشطاسػ٢وم؛زْٚ؛
.3-.3-4
ػس4 َٚ
ثىبض ٌ٥ط ٢ضٚـ ٞبٔ ٢غّٛة  ٚوبضآٔس ثطا ٢دبوؿبظٔ ٢قبثط

ضهز
سیثاییدبٝ٤فضای
پاکیشگی،
توجه ته
٤ه ػبٔق ٝاؾالٔ. ٣
آضٔبٟ٘ب٢
سزسثشیٚوؾبِٓ ثط
قٟط أٗ ،آثبز
ٞب ٢سحمك
 فطا ٓٞؾبظ ٢قطا٤ظ ،ثؿشطٞب  ٚظٔٝ٘٣ٔقبثطٞب  ٚأىب٘بر قٟط٥ٔ ٢بٖ  ٕٝٞقٟط٘ٚساٖ
فطنز
فبزال٘ٝ
ٚسٛظ٤ـ
قٟط٘ٚساٖ
٘٥بظٞب٢
فٕ٥ك اظ
ثىبضزضنوبضآٔس ثطا ٢دبوؿبظ٢
ٔغّٛة ٚ
ضٚـ ٞب٢
ٌ٥ط٢
ثؿ٥بض ٢اظ
ػبٔقٝفبثط زض
ؾغح ْ
ٕ٘ ٣ثبقٙس
ٔقٕٛال
قطا٤ظ ،ضٞ ٚب ٚ
ٔكٟس ،د٥بزٜ
ٔقبثطاؾالٔ. ٣
آضٔبٟ٘ب٤. ٢ه
ثطذٛضزاض دبٝ٤
ٔغّٛة ٚؾبِٓ ثط
٘ؾبفزأٗ ،آثبز
سحمكاظ قٟط
ٌصضٌبٞ ٜٝ٘بٞب٢
ثؿشطٞب  ٚظٔ٣
قٟطؾبظ٢
فطآٞ
زؾشفطٚقبٖ ٤ب ٔغبظٜ
اػٙبؼ
،
ٔقبثط
اظ
ثطذ٣
زض
.
اؾز
آوٙسٜ
٘ربِٝ
،
ظثبِٝ
ؾبذشٕب٘،٣
ٔهبِح
زضذشبٖ،
ي
ثط
اظ
ٔٙبعك
 زضن فٕ٥ك اظ ٘٥بظٞب ٢قٟط٘ٚساٖ ٚسٛظ٤ـ فبزال٘ ٝفطنز ٞب  ٚأىب٘بر قٟط٥ٔ ٢بٖ  ٕٝٞقٟط٘ٚساٖثطا٢
اؾز
الظْ
٘ؾبفز ٔ٣
وظ٥ف  ٚث٣
قٟط ٢ضا
اٟٙ٤ب ٕٝٞ
٤بفش ٝا٘س .
ِٚصا ْفبثط زض ثؿ٥بض ٢اظ
ٕ٘ب٤ب٘سؾغح
ثبقٙس .
ثطذٛضزاض ٕ٘٣
ٔغّٛة
ٔقبثط٘ؾبفز
ٔقٕٛال اظ
ٌصضٌبٞ ٜب
اؾشمطاضٞب ٚ
فطٚـد٥بز ٜضٚ
ػٟزٔكٟس،
زاضاٖ قٟط
ٔقبثط
.
قٛز
الساْ
ٔقبثط
اٗ٤
دبوؿبظ٢اظ ثط ي زضذشبٖٔ ،هبِح ؾبذشٕب٘ ،٣ظثبِ٘ ، ٝربِ ٝآوٙس ٜاؾز  .زض ثطذ ٣اظ ٔقبثط  ،اػٙبؼ زؾشفطٚقبٖ ٤ب ٔغبظٜ
ٔٙبعك
ٞب٢
ٕٞچٖٛ
ٕ٘ب٤ب٘س٤ٚػٜ
ٔٔ ٣ىب٘٣
زؾشفطٚقبٖ ثٝ
ٔقبثطؾغح
ٕٝٞسٕبْ
زؾشفطٚقبٖ زض
ٔقبثط اظ
دبوؿبظ٢
اؾزثبظاضثطا٢
ِٚصا الظْ
ا٘شمبَ ٚث٘ ٣ؾبفز
قٟطضاٚوظ٥ف
قٟط٢
٤بفش ٝا٘س  .اٟٙ٤ب
اؾشمطاض
ثطا٢فطٚـ
الساْػٟز
زاضاٖزاض
غطفٝ
دبوؿبظ ٢أ ٗ٤قبثط الساْ قٛز.
ٔشرّفبٖ
وطزٖ
ػطٕٝ٤
ٚ
ٔقبثط
زض
ؾبذشٕب٘٣
ٔهبِح
ض٤رشٗ
وطزٖ
ٕٔٛٙؿ
ثطا٢
ض٤ع٢
ثط٘بٔٝ
 -الساْ ثطا ٢دبوؿبظٔ ٢قبثط اظ زؾشفطٚقبٖ زض سٕبْ ؾغح قٟط  ٚا٘شمبَ زؾشفطٚقبٖ ثٔ ٝىب٘٤ٚ ٣ػٕٞ ٜچ ٖٛثبظاض ٞب٢الساْزاضزض ضاؾشب٘ ٢ؾبضر ٞط چ ٝوبضآٔس سط ةضفّٕىطز ٘ؾبفش ٣ضفشٍطاٖ ٔقبثط
غطفٝ ثط٘بٔ ٝض٤ع ٢ثطإٛٙٔ ٢ؿ وطزٖ اؾشمطاض اػٙبؼ ٔغبظ ٜزاضاٖ زض ٔقبثط  ٚد٥بز ٜضٞ ٚب  ٚثرهٛل ػط ٕٝ٤وطزٖ ٔغبظٜ ثط٘بٔ ٝض٤ع ٢ثطإٛٙٔ ٢ؿ وطزٖ ض٤رشٗ ٔهبِح ؾبذشٕب٘ ٣زض ٔقبثط  ٚػط ٕٝ٤وطزٖ ٔشرّفبٖزاضا٘ ٣ؤ ٝقجط ٔمبثُ ٔغبظ ٜذٛز ضا ثب ا٘ج ٣ٞٛاظ ظثبِٔ ٝطسجظ ثب قغُ ذٛز وظ٥ف  ٚآِٛزٕ٘ ٣ٔ ٜبٙ٤س.
 الساْ زض ضاؾشب٘ ٢ؾبضر ٞط چ ٝوبضآٔس سط ةضفّٕىطز ٘ؾبفش ٣ضفشٍطاٖ ٔقبثط ثط٘بٔ ٝض٤ع ٢ثطإٛٙٔ ٢ؿ وطزٖ اؾشمطاض اػٙبؼ ٔغبظ ٜزاضاٖ زض ٔقبثط  ٚد٥بز ٜضٞ ٚب  ٚثرهٛل ػط ٕٝ٤وطزٖ ٔغبظٜزاضا٘ ٣ؤ ٝقجط ٔمبثُ ٔغبظ ٜذٛز ضا ثب ا٘ج ٣ٞٛاظ ظثبِٔ ٝطسجظ ثب قغُ ذٛز وظ٥ف  ٚآِٛزٕ٘ ٣ٔ ٜبٙ٤س.
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دػٞٚف.
هایٞب٢
یافته٤بفشٝ
ٔبذص:
سوم؛ؾْٛ؛
اؾشطاسػ٢
.4-.4-4
ػس4 َٚ
پژوهش.
ماخذ:
استراتژی
جد ول
کالى استزاتضی (ب)
استزاتضی3
هذف

ضزح استزاتضی

تزناهه های عولیاتی

ساهانذهی ته وضعیت دفع ستاله ها و سیستن فاضالب ضهزی
زفـ ٔغّٛة ظثبِٞ ٝب  ٚفطإٛ٘ ٓٞزٖ أىبٖ ٞط چ ٝث٥كشط ثبظ٤بفز ظثبِٝ
 فطا ٓٞؾبظ ٢قطا٤ظ ،ثؿشطٞب  ٚظٔٞ ٝٙ٥ب ٢سحمك قٟط أٗ ،آثبز  ٚؾبِٓ ضةدب ٝ٤آضٔبٟ٘ب٤ ٢ه ػبٔق ٝاؾالٔ. ٣ زضن فٕ٥ك اظ ٘٥بظٞب ٢قٟط٘ٚساٖ  ٚسٛظ٤ـ فبزال٘ ٝفطنشٟب  ٚأىب٘بر قٟط٥ٔ ٢بٖ ٌ ٕٝٞطٟٞٚب ٢قٟط٘ٚس.ضٚظا٘ ٝث٥ف اظ ٞ1900عاضسٗ ظثبِ ٝزض قٟط ٔكٟس س٥ِٛس ٔ ٣قٛز .ا٥ٔ ٗ٤عاٖ ثب سٛػ ٝث ٝضقس ػٕق٥ز ٔكٟس ضٚث ٝافعا٤ف
اؾز .ضٚـ ٞب ٢ؾٙشٔ ٣طؾ ْٛزفٗ ٤ب ؾٛظا٘سٖ ظثبِ ٝؾجت آِٛزٌٛٞ ٣ا ٔ ٚح٥ظ ظ٤ؿز ٌٔ ٣طزز  ٚحش ٣ٔ ٣سٛا٘س ثٝ
ٔٙبثـ آة ٔكٟس آؾ٥ت ٞب ٢ػسٚ ٢اضز آٚضز  .اظ أ ٗ٤مساض سٟٙب ٔمساض ٢زض وبضذب٘ٞ ٝب ٢وٕذٛؾز ثبظ٤بفز ٌٔ ٣طزز،
زضحبِ ٣و ٝأىبٖ ثبظ٤بفز ثبِمٔ ٜٛمساض ث٥كشط ٢اظ ا ٗ٤حؼٓ ظثبِٚ ٝػٛز زاضز .ث ٗ٥ٕٞ ٝفّز ؾبٔب٘س٘ ٣ٞؾبْ زفـ ظثبِ،ٝ
دط٥ٞع اظ ضٚـ ٞب ٢ؾٙش ٣آِٛز ٜوٙٙسٔ ٜح٥ظ ظ٤ؿز ضا زض ا ٗ٤ضاثغ ٚ ٝفطإٛ٘ ٓٞزٖ أىبٖ ثبظ٤بفز ٞطچ ٝث٥كشط ٔٛاز
ظثبِ ٝو ٝث ٝفٛٙاٖ عال ٢وظ٥ف سّم ٣ٔ ٣قٛز ،ضطٚضٕ٘ ٣ٔ ٢ب٤س.
ٟ٘ -1بز ٝٙ٤ؾبظ ٢فط ًٙٞػساؾبظ ٢ظثبِٞ ٝب ٢ذكه  ٚسط زض ٔ٥بٖ قٟط٘ٚساٖ اظ عط٤ك سك٤ٛك ،آٔٛظـ  ٚزض اذش٥بض
ٌصاقشٗ أىب٘بر ضاٍ٤بٖ ثٔ ٝطزْ زض ا ٗ٤ضاثغ.ٝ
 -2ثط٘بٔ ٝض٤ع ٢ثطا ٢احساص وبضذب٘ٞ ٝبٞ ٢طچ ٝث٥كشط وٕذٛؾز ثطا ٢ثبظ٤بفز ظثبِٞ ٝب.
 -3الساْ زض ضاؾشب ٢اؾشفبز ٜاظ ضٚـ ٞب ٢ػس٤س زفـ ظثبِ ٝو ٝزض وكٛض ٜا ٢د٥كطفش ٝث ٝوبض ٔ ٣ضٚز .
 -4اؾشفبز ٜاظ ٔكبٚض ٤ب قطوز ٞبٔ ٢شرهم ذبضػ ٣زض ظٔ ٝٙ٥زفـ ٔغّٛة ظثبِٝ
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پژوهش.
ماخذ:
چهارم؛
استراتژی
جد ول
دػٞٚف.
هایٞب٢
یافته٤بفشٝ
ٔبذص:
چٟبضْ؛
اؾشطاسػ٢
.5-.5-4
ػس4 َٚ

کالى استزاتضی (ب)
استزاتضی4
هذف

ضزح استزاتضی

تزناهه های عولیاتی

ساهانذهی ته وضعیت دفع ستاله ها و سیستن فاضالب ضهزی

سؿط٤ـ ؾبٔب٘س ٣ٞؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط٢

 فطا ٓٞؾبظ ٢قطا٤ظ ،ثؿشطٞب  ٚظٔٞ ٝٙ٥ب ٢سحمك قٟط أٗ ،آثبز  ٚؾبِٓ ثط دب ٝ٤آضٔبٟ٘ب٤ ٢ه ػبٔق ٝاؾالٔ.٣ زضن فٕ٥ك اظ ٘٥بظٞب ٢قٟط٘ٚساٖ  ٚسٛظ٤ـ فبزال٘ ٝفطنشٟب  ٚأىب٘بر قٟط٥ٔ ٢بٖ ٌ ٕٝٞطٟٞٚب ٢قٟط٘ٚس.ٔكٟس ٛٙٞظ اظ ؾ٥ؿشٓ فب ضالة قٟط ٢ثطذٛضزاض ٘٥ؿز ٚ .فسٚ ٚ ٜف٥سٞبٔ ٢مبٔبر ش٤طثظ زض ضاؾشب ٢ؾبٔب٘س ٣ٞاٗ٤
ؾ٥ؿشٓ ٛٙٞظ زض ٔؿ٥ط حم٥م ٣ذٛز لطاض ٍ٘طفش ٝاؾز  .حش ٣زض ؾبَ  ،85زِٚز اظ اذشهبل ثٛزػ ٝثطا ٢آٟٔ ٗ٤
ذٛززاضٚ ٢ضظ٤س ٜاؾز ٘ .جٛز ؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط ٢زض ٔكٟس ؾجت ثطٚظ ٔكىالر ثؿ٥بض ،سحٕٞ ُ٥ع ٝٙ٤ثطا ٢سرّٝ٥
چبٞ ٜب ٢فبضالة٘ ،بثٛز 80 ٢زضنس اظ آة ٔهطف ٣ضٚظا٘ ٚ ٝفسْ ثبظ٤بفز ا ٗ٤آة  ٚغ٥ط ٣ٔ ٜقٛز.
ٕٞ -1فىطٕٞ ٚ ٢ىبض ٢ثب قطوز آة  ٚفبضالة اؾشبٖ ذطاؾبٖ ضض ٢ٛػٟز قٙبذز  ٚضفـ ٔٛا٘ـ د٥ف ض٢ٚ
ٌؿشطـ ؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط.٢
 -2افٕبَ ٘ؾط ث ٝزِٚز ثطا ٢اذشهبل ثٛزػ ٝالظْ ثطا ٢سؿط٤ـ  ٚسىٕ ُ٥دطٚغ ٜفبضالة قٟط.٢
 -3الساْ ثطاِ ٢غ ٛدطٚا٘ ٝؾبذز اظ أبو ٣ٙو ٝفبلس ؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط ٣ٔ ٢ثبقٙس.
 -4اؾشفبز ٜاظ سؼطثٔ ٝشرههبٖ ذبضػ ٣زض ظٔ ٝٙ٥ا٤ؼبز ،سٛؾق٘ ٚ ٝحٍٟ٘ ٜٛساض ٢اظ ؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط.٢

جد ول  .6-4استراتژی پنجم؛ ماخذ :یافته های پژوهش.
کالن استراتژی (پ)
استراتژی5
هد ف

برنامه ریزی د ر جهت بهبود فرهنگ مصرف گروههای شهری خاصه جوانان ،د ر رابطه با منابع شهری
ساماند هی مصرف شهروند ان
 فراهم سازی شرایط ،بسترها و زمینه های تحقق شهر امن ،آباد و سالم بر پایه آرمانهای یک جامعه اسالمی. -د رک عمیق از نیازهای شهروند ان و توزیع عاد النه فرصتها و امکانات شهری میان همه گروههای شهروند .

شرح استراتژی

مشهد کالن شهری با منابع و امکانات فراوان و جمعیتی بسیار زیاد می باشد  .بخش قابل توجهی از امکانات اقتصاد ی،
صنعتی ،آموزشی ،بانکی ،تجاری ،د رمانی ،فرهنگی ،هنری د ر آن متمرکز گرد ید ه است .چگونگی استفاد ه از این
امکانات و منابع با توجه به باال بود ن جمعیت و محد ود بود ن منابع نقشی تعیین کنند ه د ر ارتقاء سطح زند گی د ر این
شهر د ارد  .به همین خاطر ،ساماند هی فرهنگ مصرف امری ضروری و حیاتی می نماید

برنامه های عملیاتی

 -1برنامه ریزی د ر راستای ارائۀ الگوهای صحیح و متعاد ل مصرف از طریق رسانه های جمعی.
 -2گنجاند ن د روسی د ر کتب د بستان د ر رابطه با لزوم رعایت تعاد ل د ر مصرف.
 -3برنامه ریزی د ر جهت تقویت رفتار مسئوالنۀ شهروند ان د ر تنظیم رابطه آنها با منابع حیاتی شهری همچون آب،
برق و گاز.
 -4اقد ام د ر راستای سازماند هی برنامه هایی آموزشی د ر مد ارس برای اصالح الگوی غیر متعاد ل مصرف کود کان و
نوجوانان با استفاد ه از روانشناسان و جامعه شناسان.
 -5اقد ام د ر جهت باال برد ن بینش مراقبت از محیط زیست ،فضای سبز و پرهیز از روشهای آلود ه کنند ۀ هوا و محیط
از طریق بیلبورد های تبلیغاتی ،رسانه ها و مد ارس.

حد ود ی محقق می شود و کالن استراتژی مرتبط
استراتژی های برگزید ه همراه با شماره ها د ر رد یف
اول تا سوم جد ول قرار د ارد .
 -3-4شرح استراتژی ها در قالب جدولSWOT
استراتژی های ترکیبی شامل آن د سته استراتژی
هایی است که بصورت ترکیبی یا تلفیقی و یا اتخاذ
توامان چند تصمیم استراتژیک ،به مورد اجرا گذاشته
می شوند  .همانطور که بیان گرد ید استراتژی های
پیشنهاد ی د ر تحقیق حاضر بر اساس روش تجزیه
و تحلیل  SWOTارائه شد ه است .این روش ،مد ل
تحلیلی مختصر و مفید ی است که به شکل نظام
یافته هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصت ها و
تهد ید ها را شناسایی کرد ه و استراتژی های متناسب
با موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس می
سازد .
 -4-4انتخاب شاخصهای سنجش و پایش
برنامه عملیاتی
همانطوریکه د ر مقاله به آن اشاره شد ه است ،تحقق
استرتژیها وابسته به وجود الزاماتی است که می

بایست آنها را ایجاد و لحاظ نمود  .الزامات؛ مقد مات و
شرط الزم پیاد ه کرد ن استراتژیها می باشند .
و اینک د ر این قسمت ،الزامات استراتژیهای ارائه
شد ه د ر حوزه خد مات شهری مطرح می گرد ند :
 توسعۀ جنگل ها باالخص د ر مناطق غربی شهربد لیل جهت باد های غربی -شرقی مشهد .
 اختصاص بود جه و برنامه ریزی مالی و انسانی براساس آمار تولید ی زباله د ر شهر
 اختصاص بود جه ای ملی و استانی مازاد بر اساستقسیم بند ی ماهیانه میزان زباله د ر شهر(بود جه
زیارت)
 توسعۀ فضای سبز د رون شهر ،ازجمله د رون بلوارها،مید ان ها و کنار جاد ه ها.
 افزایش سطل های زباله و ایستگاههای مباد لهپسماند های خشک از مبد ا د ر نواحی مرکزی شهر به
جهت ساماند هی زباله.
 افزایش میزان بود جه د ر بخش های مرکزی شهرو منطقه ثامن و با د ر نظر گرفتن میزان تولید زباله
د ر این مناطق.
 -افزایش نقش روابط عمومی شهرد اری
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پژوهش.
یافته های
محلی؛
قٟط٢یریت
شهری مد
خد مات
 SWOT.6.6-4د ر
جد ول
دػٞٚف.
٤بفشٞ ٝب٢
ماخذٔ:بذص:
ٔحّ٣؛
ٔس٤ط٤ز
ذسٔبر
ابعاداثقبز
 SWOTزض
ػس-4 َٚ

اهذاف کیفی

سٟس٤سار T
فزصت ها O

 اذش٥بض ٚضـ ٔمطضار ثطا ٢ظٔٞ ٗ٥ب ٢غ٥طٔحهٛض  ٚثس ٖٚاؾشفبز ٠قٟط.٢
 أىبٖ ؾبٔبٖ ثرك٥سٖ ث ٝؾ٥ؿز ْ ٞب٢سإؾ٥ؿبر قٟط ٢ثب ٚضـ ٔمطضار ٘ ٚؾبضر ثط آٖ.
 أىبٖ ٌؿشطـ حٛظٚ ٠ؽب٤ف  ٚاذش٥بضار ثبٕٞىبض ٢قٛضاٞب ٢اؾالٔ ٣قٟط اظ عط٤ك قٛضا٢
فبِ ٣اؾشبٖ ٞب.
 دشب٘ؿٙٔ ُ٥بؾت ٔس٤ط٤ز ٔحّ ٣زض ثطلطاض٢ٕٞبٕٞ ٚ ٣ٍٙٞىبض ٢ثب ؼا٤ط زؾشٍبٟٞب ٢اػطا٣٤
زض قٟط.
 زض اذش٥بض زاقشٗ أىب٘بر وبف ٣ػٟز سم٤ٛزفط ًٙٞاؾشفبز ٜاظ ٔٙبثـ  ٚحفؼ ٔح٥ظ ظ٤ؿز
قٟط ٢زض ٔ٥بٖ قٟط٘ٚساٖ.
نقاط قوت S
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 ٔهٛث ١قٛضا  ٢اؾالٔ ٣قٟط زض ذهٛل سىطٓ٤اضثبة ضػٛؿ زض قٟطزاضٔ ٢كٟس.
 ٚؽ٥فٔ ٝس٤ط٤ز ٔحّ ٣زض ذهٛل سإٔ ،ٗ٥احساص ٍٟٚ٘ساض ٢ؾط٤ٚؽ ٞب ٢ثٟساقش ٣زض قٟط.
 ثبال ضفشٗ و٥ف٥ز ذسٔبر ضؾب٘ ٣قٟط ٢اظ عط٤كضٚـ ٞب ٢ػس٤س ٘ؾ٥ط ٔىب٘٥عاؾ.ٖٛ٥
 نسٚض ٔؼٛظ اذص سؿ٥ٟالر ػٟز اػطا ٢دطٚغٜٞب ٢ؾبظٔبٖ ثبظ٤بفز  ٚسجسٛٔ ُ٤از ث ٝقٟطزاض.٢
 اِعاْ قٟطزاض ٢ث ٝس ١٥ٟآ٘ ٗ٥٤ب ٔ ١اػطا٘ ٚ ٣٤ح٠ٛٚن َٛثٟب ٢ذسٔبر قٟطزاض ٢زض ؾبٔب٘س ٣ٞث ٝزفـ
ضب٤قبر ٘ ٚربِٞ ٝب ٢ؾبذشٕب٘.٣
نقاط ضعف W

 ٘مف ٔٙفقُ ٔس٤ط٤ز ٔحّ ٣زض ٔس٤ط٤ز ظ٤ؿزٔح٥غ ٣زض قٟط  ٚسٛؾق ١آٖ.
 دطزاذشٗ قٟطزاض ٢ثٔ ٝؿئّ ١اؾشفبز ٜاظ ضٚقٟب٢٘ ٗ٤ٛػٕـ آٚض ٚ ٢اٟ٘ساْ ظثبِ ٝػٟز ػّ٥ٌٛط ٢اظ
آِٛزٌٞ ٣بٔ ٢ح٥غ ٚ ٣زضآٔس ثٛزٖ زفـ ٔٙبؾت
ظثبِ.ٝ
 فسْ سٛػ ٝقٛضا ث ٝسرط٤ت ػٍّٟٙب ،ثبغبر ٚفضب ٢ؾجع زض ثطذ٘ ٣مبط قٟط.
 ٔغّٛة ٘جٛزٖ ٘ؾبفز ثؿ٥بض ٢اظ ٔقبثط فٕس ٢قٟط. سٛػ٘ ٝبوبف ٣قٛضا ثٔ ٝؿبئُ سٟس٤س وٙٙس ٠ثٟساقز ٚؾالٔز قٟط ٘ؾ٥ط ضفب٤ز ٘ىطزٖ ضٛاثظ ثٟساقش٣ٙ
زض ا٘جبضٞبٛٔ ٢از غصا ،٣٤حُٕ وبال اظ ثٙبزض آِٚس٠
وكٛض ث ٝسٟطا٘ ١ؾبذشٗ أبوٗ فٕٔ ٚ ٣ٔٛؿى٣٘ٛ
ػس٤س ةز ٖٚؾ٥ؿشٓ شفـ ظثبِ ٚ ٝفبضالة ٚػٛز
ؾبذشٕبٟ٘بٔ ٢شطٚو ٚ ٝا٘جبقشٗ اق٥ب ٢ثٔ ٣هطف زض
آٟ٘ب .... ٚ

 ٔقضُ آِٛزٌٛٞ ٣أ ٢كٟس  ،غ٥ط اؾشب٘ساضز ثٛزٖذٛزضٞٚب ٢س٥ِٛس زاذُ  ٚؾٛء ٔس٤ط٤ز زض ثرف
ؾٛذز.
 ا٘ٛاؿ آِٛزٌ ٣نٛس ٣زض قٟط ٘بق ٣اظ فّٕ٥برؾبذشٕب٘ٔ ،٣بقٟٙ٥ب ٢ثّٙسٌٛزاض .... ٚ
 فسْ ا٘شكاَ نٙب٤ـ آالٙ٤سٔ ٚ ٜعاحٓ ث ٝذبضع اظٔحسٚز ٠قٟط.
 فسْ ؾبٔب٘س ٣ٞؾ٥ؿشٓ سهف ١٥فبضالة قٟطٚ ٢سٟس٤س شذب٤ط آة ظ٤ط ظٔ.٣ٙ٥
 فسْ اؾشفبز ٜاظ ضٚقٟب ٢فّٕ ٣ضٚا٘كٙبؾ٣اػشٕبف ٣ثطا ٢سإط٥طٌصاض ٢ثط أٍِ ٢ٛهطف
قٟط٘ٚساٖ.
زض ظٔ١ٙ٥
 اعالؿ ضؾب٘٘ ٣بوبف ٣ث ٝقٟط٘ٚسأٖٙبة قٟط ٔكٟس.
ٔحسٚز٤ز ؿ
 -ضقس ؾبال٘ ١حسٚز  5زضنس ٢س٥ِٛس ظثبِ ٝزض ٔكٟس.

راهثزدهای S-O

راهثزدهای S-T

 ثط٘بٔ ٝض٤ع ٢ػٟز سٛؾق ١فضب ٢ؾجع  ٚسم٤ٛزضٞ ٝ٤ب ٢سٙفؿ ٣قٟط ٔكٟس
 ثىبضٌ٥ط ٢ضٚـ ٞبٔ ٢غّٛة  ٚوبضآٔس ثطا٢دبوؿبظٔ ٢قبثط.

 الساْ ثطا ٢زفـ ٔغّٛة ظثبِٞ ٝب  ٚفطإٛ٘ ٓٞزٖ ٚآٔٛظـ
أىبٖ ٞط چ ٝث٥كشط ثبظ٤بفز ظثبِٝ
قٟط٘ٚس.٢

راهثزدهای O-W

 سؿط٤ـ ؾبٔب٘س ٣ٞؾ٥ؿشٓ فبضالة قٟط ٔكٟس ثط٘بٔ ٝض٤ع ٢زض ػٟز ثٟجٛز فطٔ ًٙٞهطفوطٟٞٚب ٢قٟط ٢ذبن ٝػٛا٘بٖ زض ضاثغ ٝثب ٔٙبثـ
قٟط.٢

راهثزدهای T-W

 ثط٘بٔ ٝض٤عٕٞ ٚ ٢ب ٣ٍٙٞثطا ٢ن اٞف آِٛزي٢نٛس ٣زض ؾغح قٟط ٔكٟس.
 -52ثط٘بٔ ٝض٤ع ٢ثطا ٢حُ ٔقضُ آِٛزٌٛٞ ٣ا٢
قٟط ٔكٟس ثب سٛػ ٝثٔ ٝحسٚز٤ز ٔٙبثـ آث ٣قٟط.

و رسانه های جمعی د ر آموزش و آگاهی مرد م به
جهت فرهنگ سازی.
 تخفیف د ر عوارض نوسازی واحد های مسکونی وتجاری برای مناطقی که سرانه زباله کمتری د ارند .
 جابجایی و تفکیک ،ذخیره سازی و پرد ازش پسماندد ر مبد ا
 تفکیک ،پرد ازش و تغییر و تبد یل پسماند تعطیلی ،احیا و بازسازی محل های د فن فعالیتهای اصالحی د ر محلهای د فع غیر فعال ماشینی سازی سیستم جمع آوری و د فع نظارت بر ساخت و ساز های شهری برای جلوگیریاز تخریب فضاهای سبز و نابود ی جنگل ها و د رختان.
 اقد ام برای پاکسازی معابر از د ستفروشان د ر تمامسطح شهر و انتقال د ستفروشان به مکانی ویژه
همچون بازارهای غرفه د ار.
 ممنوع کرد ن ریختن مصالح ساختمانی د ر معابر. نظارت هر چه کارآمد تر برعملکرد نظافتی رفتگرانمعابر.
 ممنوع کرد ن استقرار اجناس مغازه د اران د ر معابرو پیاد ه رو ها.
 نهاد ینه سازی فرهنگ جد اسازی زباله های خشکو تر د ر میان شهروند ان از طریق تشویق ،آموزش و
د ر اختیار گذاشتن امکانات رایگان به مرد م د ر این
رابطه.
 احد اث کارخانه های هرچه بیشتر کمپوست برایبازیافت زباله ها.
 افزایش نقش د ولت مرکزی و مجلس شورایاسالمی د ر مد یریت پسماند شهری با اعمال قوانینی
جد ید و پیشگیرانه
 استفاد ه از روش های جد ید د فع زباله که د رکشورهای پیشرفته به کار می رود .
 اختصاص بود جۀ الزم برای تسریع و تکمیل پروژۀفاضالب شهری مشهد .
نظارت و پی گیری نسبت به تکمیل هرچه سریع ترسیستم فاضالب شهر.
-لغو پروانۀ ساخت اماکنی که فاقد سیستم فاضالب

می باشند .
 ارائۀ الگوهای صحیح و متعاد ل مصرف از طریقرسانه های جمعی.
 مگنت و جد ا سازی الکترو مکانیکی گنجاند ن د روسی د ر کتب د بستان د ر رابطه با لزومرعایت تعاد ل د ر مصرف.
 تقویت رفتار مسئوالنۀ شهروند ان د ر تنظیم رابطهآنها با منابع حیاتی شهری همچون آب ،برق و گاز.
 سازماند هی برنامه هایی آموزشی د ر مد ارس برایاصالح الگوی غیر متعاد ل مصرف کود کان و نوجوانان
با استفاد ه از روانشناسان و جامعه شناسان.
 باال برد ن بینش مراقبت از محیط زیست ،فضایسبز و پرهیز از روشهای آلود ه کنند ۀ هوا و محیط از
طریق بیلبورد های تبلیغاتی ،رسانه ها و مد ارس.
 انتقال تد ریجی صنایع مزاحمی که باعث آلود گیصوتی می شوند به خارج از محالت مسکونی شهر.
 اعمال تد ابیر تنبیهی نسبت به پرمصرف کنند گانآب و تشویق برای کم مصرف کنند گان آب.
 اتخاذ روشهای مد رن بازیافت زباله برای پرهیز ازد فن زباله که به آلود ه سازی منابع زیرزمینی آب منجر
می گرد د .
 جلوگیری از مهاجرت های بی رویه به شهر مشهد . گنجاند ن برنامه هایی آموزشی د ر رسانه ها میانشهروند ان.
 پذيرش و اجرای سياست هاي خريد ي كه موجبتقاضاي بازار براي کاالهای ساخته شد ه از اقالم
بازيافتی می گرد ند .
 بهره گیری از تجربيات شركت هايي كه كاهشاز مبد ا ،استفاد ه مجد د  ،بازيافت و كمپوست را ترويج
و اجرا مي كنند .
 حمایت از بازارهای محلی برای مواد استفاد ه مجد دشد ه و تغییر شکل یافته
 تسهیل نمود ن تحقیقات و توسعه بوسیله هر د وبخش عمومی و خصوصی
 تامین منابع مالی به منظور سرمایه گذاری د رزمینه بازیافت ،کمپوست ،استفاد ه از مواد بازیافت
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شد ه و تولید سوخت و انرژی از پسماند

جهت بهبود این معضالت مهیا نمایند .

 -5نتیجه گیری و جمعبند ي
مشهد کالنشهری است د ارای پتانسیل های بسیاری
که می بایست اد اره کنند ۀ جمعیت ساکن د ر خود
باشد  .شهری با این پتانسیل که محور فرهنگی کشور
محسوب می شود  ،هنگامی می تواند سطح مطلوبی
از زند گی را برای شهروند انش فراهم آورد که از
منظر زیست محیطی سالم باشد  .اد ارة یک شهر چند
میلیونی مانند مشهد  ،بد ون شناخت نیازهای اعضای
جامعه و سلسله مراتب نیازها و اولویت بند ی نیازها
امکان پذیر نخواهد بود  .این د ر حالیست که شهر
مشهد به عنوان مرکز فرهنگی ایران ،د ر طی چند
د هة گذشته رشد و توسعة چشمگیری یافته و به
یکی از کالن شهرهای خاورمیانه و حتی جهان مبد ل
گرد ید ه است .این شهر همچون همة کالن شهرهای
کشورهای د ر حال توسعه ،با مشکالت عد ید ه ای
روبه-روست که د ر برخی موارد  ،این معضالت
تهد ید کنند ه و بسیار خطرناک ارزیابی می شوند و
حتی حیات سالم شهروند ان را مورد تهد ید قرار می
د هند  .این امر ،وظیفة مد یریت محلی را د ر مد یریت
این شهر بسیار خطیر می سازد  .یک مد یریت محلی
فعال و متخصص می تواند نیازهای حیاتی مرد م
و شهر را تشخیص د هد و د ر راستای پاسخگویی
مناسب به آنها از طریق سیاستگذاری ،نظارت و برنامه
ریزی راهبرد ی ،زمینه ساز اقد امات کارآمد د ر جهت
بهبود وضعیت مشهد از نظر زیست محیطی می باشد .
مد یریت کالن شهری همچون مشهد  ،با این سرعت
رشد و توسعة این شهر ،نیازمند د رکی جامع نگرانه و
صحیح از موقعیت ها ،منابع ماد ی و چه باید کرد ها
و استراتژیهای مناسب می باشد  .برای اینکار ،الزم
اهم
است مد یریت محلی با رویکرد ی آسیب شناسانهَ ،
د رد های ریشه ای و مشکالت بنیاد ین و معضالت
خطرناک زند گی د ر مشهد  ،نیازهای اصلی مرد م را
کشف و با کالبد شکافی کارشناسانه د قیق و تحلیل
علمی ،زمینه را برای ارائة راهکارهای مناسب د ر
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