
 

١ 
 

  

 Hosei npo ur ٢٠٢٠@Gmail.co m  
  
  
  
  

 
الزمه این نگاه، داشتن دانش، ژرف اندیشی، همه . نگاه راهبردی در مدیریت یک انتخاب نیست که یک ضرورت است

ات علمی، واقع گرا و همه با مختص ییها است که پروژه یمدیریت پروسه ا .واقع بینی و بلوغ مدیریتی است جانبه نگری،

اداره مطلوب شهرها و مخصوصاً . مدیریت شهری، نگاه سیستمی اصلی اجتناب ناپذیر است در. مقوم آن هستند جانبه نگر

و مدیریت یکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است که  باشد ینمکالن شهرها بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر 

ه واقعیت موجود کالن شهری نگاه سیستمی و مدیریت یکپارچه شهری تکلیفی است ک. باشد یممولود نگاه استراتژیک 

در  ل اساسیئیکی از مسا گذارد یممثل مشهد در ابعاد گوناگون بر گردن متولیان امور و مشخصاً مدیریت محلی مشهد 

. است مشهد یشهر کالنمحدوده  با گستردگیو محیط زیست شهری  حوزه خدمات شهری مدیریت شهری مشهد؛ ةحوز

موجود و دستیابی به اهداف مدیریت شهری، این مدیریت محلی طبیعتاً باید بتواند  برای استفاده بهینه از منابع محدود

که از یک سو در راستای چشم انداز مدیریت محلی مشهد بوده و  هایی استراتژی. خاص خود را انتخاب نماید های استراتژی

  .مدیریت محلی خواهد بود های مأموریتاز سوی دیگر منبعث از 

تکوینی در سطح کالن و راهبردی استوار  -گرایی و تحلیل تاریخی شناسی بر ساختار نظری و روش این پژوهش از حیث 

ای و تحلیل کیفی در چند محور و با هدف دستیابی به متدولوژی برنامه ریزی  کتابخانه-است که به روش مطالعات اسنادی

  .راهبردی در مدیریت پسماند شهری مشهد انجام شده است

و ایجاد محیط زیست ) شهروندمداری(شهروندان مشهدی  های اولویتنیازها و  شناخته های این پژوهش بر اساس یافت 

و برنامه ریزی برای کالن شهر  گذاری سیاستدر  ها یریگو تصمیم  ها یساز مبنا و مالك تصمیم ستیبا یمپایدار و سالم 

  .باشد ینمبدون نگاه راهبردی و استراتژیک ممکن ه مشهد باشد ک

  

راهبردی:  ردی، مدیریت محلی، روش شناسی  هب را رد  رویک د شهری،  پسمان مدیریت  ردی،  ی راهب ریز مه    برنا

                                                                            
، ایرا. ١ مشهد ه فردوسی  گا نش ری، دا ی شه امه ریز ی دکتری، برن نشجو  )شهرداری مشهد(ن دا
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ود        ه ـخ دیریت محلـی را ـب با گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت، یکی از موضوعات مهمی که بخش اعظـم فعالیـت ـم

ـریع شهرنشـینی، افـزایش سـطح      . باشد یمماندهای تولیدی اختصاص داده است موضوع مدیریت بهینه پس ـد س امروزه با رش

ـوی        ـزان پسـماند، تغییـر الگ ت و می صادی و اجتماعی در کشورها عالوه بر افـزایش کمـی درآمد و رفاه جامعه و رشد سریع اقت

ـه اقشـار     حاصل از ادامه این و یها ینگران. مصرف منجر به افزایش کیفیت پسماند تولید شده گردیده است ـعیت بایـد هم ض

ـا ایـن مخاطـات     ژهیبه و ل       . واداردمدیریت محلی را به تفکر به منظور مقابله ب ضـرورت آگـاهی رسـانی در ارتبـاط بـا مراـح

ود منـابع آموزشـی            ک سـو و کمـب ـدیریت پسـماند از ـی ـوان متولیـان م ـه عن  –مختلف این موضوع و توجه مدیریت محلی ب
ب و کاربردی در این زمینه از سوی دیگر د  یمـ علمی فراوانی در این زمینـه را   یها گزارش، تدوین مطال ـزی   ب( .طلـب ـه ری رنام

)1385استراتژیک شورای اسالمی شهر تهران، 

ی   بی ةاز مشکالت و مسایل عدیدمشهد نیز شهر  ج ـم ـه ایـن مشـکالت در حـوزه     شـماری رـن ـرد ک ای گونـاگونی اعـم از    ب ـه

ـره قابـل طـرح مـی    اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و غ ا   .دنباشـ ی ی ئیکـی از مـس ـوز  ل اساـس دیریت   ةدر ح ـم

ا گسـتردگی     ةبرای ادار محیط زیستی سالم نیتأم شهری مشهد؛ یاری از   اینسـت  واقعیـت   .اسـت  مشـهد شـهری ـب ـه بـس ک

  . دباشنبا این بعد مرتبط می نیز به صورت مستقیم مشهدل دیگر شهر ئمسا

ل          وجه نمود کـه  البته باید به این واقعیت ویژه نیز ت ای مختلفـی از قبـی ترده شـده و از رواـی ـماند بسـیار گـس امـروزه بحـث پس

ـاری و بازاریـابی، ایمنـی و حفاظـت و غیـره مـورد توجـه         صادی، فنی و مهندسی، تج مسائل بهداشتی و زیست محیطی، اقت

ت آن افزایش کمی تولید پسماند و محدودیت دفع از یک طـرف و تنـوع پ   ـماندها از طـرف دیگـر    قرار گرفته است که عل س

  )1381: مرادی مسیحی( .باشد یم

ا برنامـه   به این نکته اشاره نمود که مدیریت محلید در نهایت بای اد     پتانسیل قانونی آن را دارد که ـب ه ابـع ـدون ـب امع و م ای ـج

  .را برطرف سازد مشهدل شهر ئپرداخته و مسا مشهددر شهر  خدمات رسانی

ایف و اختیـارات      مسایل و مباحـث گونـاگونی را مـی   ، خدمات رسانی در شهردر خصوص  ـر وـظ ـه نظ دیریت  تـوان از نقط ـم

  :بندی نمودتقسیم زیر ةدست 6توان در این مباحث را می ةمورد توجه قرار دارد که عمد محلی
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ه؛  سؤالاین پژوهش در پاسخ به این  اساسی شکل گرفته ـک

ل     هـای اولیـه نشـان مـی     بررسـی  ـه دالـی ـد ک ده

ی مختلفی، از جمله ساختار مدیری و  کوتـاه مـدت  اهـداف  ، فقـدان مطالعـات الزم  ، ت بخشی و تفرق عملکردی، تفرق سیاـس

ریزی، اقدام عملـی و در نتیجـه مـدیریت یکپارچـه شـهری       تجریدی و نبود خواست و اراده فراگیر موجب عدم تحقق برنامه

  .شده است

از حیث نظری و روش ر  این پژوهش  اسی ب ر است شن ای  ساخت از مجموعه. استوا

ساخت غالباً ترکیب و سازوکارهای پایدار موجود در ورای ظواهر در علوم اجتماعی، . گردد عناصر مرتبط تشکیل می

  . هاست پدیده
  )1385نگارنده، ترسیم بر اساس گزارش برنامه ریزی راهبردی، : مأخذ( ؛ روش شناسی پژوهش1-2تصویر 

  
زد می ها آنهای حاکم بر  و قانونمندی  یل ساختاری به بررسی و تبیین ترکیب و روابط اجزاء یک نظامتحل تحلیل . پردا

لّی و تبیین زمانی و مکانی سیر  -تاریخی تحوالت ساختاری و ) مراحل(تکوینی به شناخت عمومی و یا کشف روابط ع

جتماعی، اقتصادی، طبیعی و فضای   ).همان(گردد  ها منتهی می ی پدیدهعملکردی ابعاد سیاسی، ا

ر استراتژیک بودن آن تاکید شده است انجام طرح، ب استراتژیک  .در تحقیق حاضر، چه در عنوان و چه در فرآیند  رویکرد 

امه ریزی،  رد که تاکید بر شناسایی و تحلیل مسایل اصلی و مقوله  یها تفاوتدر برن عمده ای با رویکرد جامع سنتی دا

  .اند جملهاجرا از آن 

  

  

له ز مسائل مهم در زندگی شهری، دفع مطلوب زبا امر. های تولید شده استیکی ا  ؛یکی از راهکارهای ابداعی برای این 

له »رقیق و پراکنده کردن« جود و ایجاد مقرهای دفع های شهری، واما با افزایش حجم تولیدی زباله. ها بوده استزبا

اشی از جمع. ضایعات، ضروری گردیده است له دیگر مشکل یک امروزه مسائل ن آوری، حمل و نقل و دفع بهداشتی زبا

تواند به صورت یک معضل برون مرزی جلوه و شهر و یا یک کشور نیست، زیرا ایجاد آلودگی در خاک، هوا و آب می

ر اطالعات آماری سازم. عمل کند  4میزان تولید زباله در جهان،  2025شود تا سال بینی میان بهداشت جهانی، پیشبراب

رد نفر از مردم جهان. کنونی افزایش یابد میزان برابر 5تا   ةاولیدسترسی به تسهیالت  ،همچنین بیش از دو میلیا
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، فاقد خدمات جمع آوری و  ز جمعیت شهرهای رو به توسعه دفع مطلوب مواد زاید بهداشتی نخواهند داشت و نیمی ا

ود ر میلیون کودک زیر پنج  2/5ها حدود  در این سال .خواهند ب ز شنا یها یماریب، از سال اندمیلیون نفر که شامل چها ی ا

ادرست زباله   .جان خود را از دست خواهند داد دفع ن

ت، تجاری و تمرکز  یها تیفعالشهر، فزونی  هیرو یب توسعه ،)ع(زائرین حرم مطهر امام رضا  روند افزایش جمعی

افزایش تولید زباله گردیده که این نیز تأثیرات مخربی بر کیفیت محیط  مشهد سببواحدهای صنعتی و اداری در شهر 

انه ملی د ندهآمارها نشان می. برجای گذاشته است مشهد زیست در ز سر ا حدی کمتر ا  626(سرانه تولید زباله در مشهد ت

ر 2اما حدود ) ملیگرم سطح  700گرم در برابر   دفع نادرست زباله، محیط .است) گرم 400تا  300(سرانه جهانی  براب

ودگی شدید قرار می ا در معرض آل دهد و باعث جلب و تکثیر حشرات و جانوران موزی و انتشار زندگی، خاک، آب و هوا ر

  )1389: شهرداری مشهد. (گرددها می و انگل ها روسیها، وها، قارچانواع میکروب

ز فیزیکی  ز نشان می 1370-72 یها سالدر خالل  مشهدشهر  زبالهنتایج آنالی ز مواد  70دهد که بیش ا  متشکلهدرصد ا

پس از آن کاغذ، مقوا، پالستیک، شیشه، منسوجات، فلزات، استخوان، . باشدپوست میمزباله، مواد آلی قابل تبدیل به ک

شهرداری (. موجودند مشهدهای خانگی شهر باشند که در زبالهی میهای ساختمانی، چوب و الستیک عمده موادنخاله

  )1389: مشهد

  

عی انجام دهد تا این سیباید یک کار کارشناسی بسیار دقیق و و مدیریت محلی، 

له را نه تنها از وضعیت بسیار غیر بهداشتی جمع و سوزاندن آوری سرسام نهیهزکه نیازمند صرف  و یا دفن سنتی مسئ

، بلکه آن را از طریق بازیافت و نیز تبدیل به  ، به یک منبع درآمد قابل توجه تبدیل ییایمیکود شاست، خارج گرداند

های آوری زبالهدر این خصوص نیاز شدید به هماهنگی سازمان محیط زیست به منظور ساماندهی سیستم جمع. نماید

ر خان ا سای تهران ب انی و صنعتی شهر  ردذی یها ارگانگی، بیمارست   )1382: مهدیزاده( .ربط وجود دا

  

م مشهدشهر   صفگیری جدی برای حل مشکل فقدان سیستم نیازمند تصمی فاضالب  هیت

ا  یها آبجاذب،  یها چاهفاضالب در  هیتخلشهری و  همه  ها نیهدایت به اراضی کشاورزی جنوب شهر که اسطحی و ی

  )1389: شهرداری مشهد( .باشیممخاطرات جدی زیست محیطی دارند، می

به شهروندان مشهدی است و بسیاری از شهروندان در مناطق جنوب مشهد  ةمشکل عمد 10فاضالب شهری یکی از 

رند یماز آلودگی فاضالب شهری رنج  8، 7، 6در مناطق  خصوص   . ب
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 توان ینمقدیمی آب مشهد را با اعتبارات موجود  ةمدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهر مشهد معتقد است که شبک

انه به فاضالب تبدیل  70؛ و مقاوم سازی کرد   .گردد یمدرصد آب مصرفی مشهد روز

  

داشتن . باشد یمهند، تأمین بهداشت شهر خدمات شهری با آن مواج ةمسائلی که مسئولین در حوز نیتر یاصلیکی از 

وجود عوامل بیماری زا یکی از موانع . شهروندان است ةو شهری زیبا، تمیز و پاکیزه حق مسلم هم ها ابانیخ، ها کوچه

ا تهدید  است که بهداشت و سالمت شهر ر ز جمله عوامل مهم تهدید کنند. کند یمتحقق چنین هدفی   ةحیوانات موذی ا

طبیعی است که تحقق اهداف کالن در مدیریت شهری در گرو تأمین . ندیآ یمزگی شهر به حساب سالمت و پاکی

تهران، ب( .باشد یمسالمتی شهروندان و شهر    )1385رنامه ریزی استراتژیک شورای اسالمی شهر 

ر  ا در ب ، هوای پاک، آب سالم، غذای سالم، دفع صحی. ردیگ یمبهداشت شهری جنبه های مختلف و وسیعی ر ح زباله

اشند یممسائل مربوط به بهداشت شهری  ةسطحی، دفع فاضالب و مبارزه با حیوانات موذی از جمل یها آبزهکشی  . ب

رد  ین موا   .سبب تهدید شدن بهداشت شهر و در نتیجه سالمت شهروندان گردد تواند یمایجاد اختالل در هر کدام از ا

تهدید کنند ر صنعتی . صنعتی است یها تیفعالحیط؛ بهداشت شهر و م ةیکی دیگر از عناصر  حرکت شهر مشهد در مسی

آالینده های صنعتی گردیده، امری که  ها زبالهشدن، سبب تولید  جدی  ةبهداشت محیط و شهر را با مخاطر تواند یمو 

ز  و ها آبصنعتی به درون منابع آبی، سبب آلوده سازی  یها تیفعالحاصل از  آب پسهمچنین ریختن . روبرو سازد نی

ا به بهداشت شهر و شهروندان وارد  شود یمطبیعت بیرون و درون شهر  همه  ها نیا. آورد یمو ضربات جبران ناپذیری ر

خدمات  ةجدی شهری قرار دارد و باالخص در زمین یها بیآسمؤکد این واقعیت تلخ است که شهر مشهد در معرض 

  )1389: شهرداری مشهد( .کند یمشهری توجه علمی و بهداشتی متولیان امر را طلب 

ر  برای تأمین سالمت شهر و رساندن بهداشت شهر به سطح مطلوب الزم است در گام نخست مبارزه ای علمی و پیگی

انات موذی آغاز کرد و به انجام رساند انتقال انواع متعددی از . بر ضد حیو حشرات از جمله مگس و پشه از جمله عامل 

اشند یم ها یماریب های شدید و  _مهلکی همچون اسهال خونی، مسمومیت یها یماریب تواند یمنیز  سوسک حمام. ب

ا ایجاد نماید اطفال ر انه، موش، گربه و . حتی وبا و فلج  همه  یها سگموری نند یمولگرد همه و  شدید و  یها بیآس توا

له با این حیوانات موذی نیازمند. جدی به بهداشت شهر و سالمت شهروندان وارد آورند برنامه ریزی علمی و  مقاب

: 1382سعیدنیا، ( .مدیریت رسمی است که الزم است مدیریت محلی در این خصوص توجه کافی و الزم را مبذول نماید

  )10ـ12
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دیل باغات و فضای سبز اطراف بو گسترش تکنولوژی و مشاغل در شهر، موجب ت مشهدشهر  ةرویبیو رشد سریع 

انهترین شهرهای را به یکی از آلوده مشهدو  هدیاقتصادی و مسکونی گرد یاه یکاربربه  مشهد تبدیل  ایران و خاورمی

  .کرده است

یط اقلیمی، بافت شهری و  سرانهاستانداردهای  ا توجه به شرا ای متفاوت شهری و منطقه یها یگذار استیسفضای سبز ب

انهاگرچه . باشدمی اخیر تالش  سالهزا بوده است، اما در چند سیار کم و بحرانگذشته ب یها سالدر  مشهدفضای سبز  سر

انجام گردیده است مناطق در  ةتعیین استانداردی قابل تعمیم به هم .قابل توجهی برای افزایش فضای سبز در این شهر 

ز وجود ندارد ةزمین استاندارد . میزان فضای سب ا این همه  لملل نیبب ا  15فضای سبز شهری  ةسران یا ر مربع مت 50ت

شهرداری (. باشد یممتر مربع  12تا  7متعارف فضای سبز شهری در شهرهای ایران، بین  ةسران که یحالاست، در 

  )1389: مشهد

ام حداث پارک از مسائل مهم به شمار  ةشهری، تعبی ةتوسع ةامروزه در برن فضای سبز محدوده . رود یمفضاهای سبز و ا

  .شش گیاهی در برگرفته استای است که سطح و فضای غالب آن را پو

  : ندینما یمبه طور کلی عملکرد فضای سبز را در چهار حوزه بررسی 

ضاهای سبز عمومی -1 جتماعی دارند و از  ها پارکشامل فضاهای سبز شهری و : ف برای اوقات  ها آنکه عملکرد ا

استفاده  _فرهنگی  یها تیفعالفراغت، تفریح، بازی کودکان و    )8ـ10: 1382سعیدنیا، ( .کنند یماجتماعی 

ضاهای سبز نیمه عمومی -2 ضاهای سبزی که نسبت به فضاهای سبز عمومی، محدودترند؛ شامل محوطه های باز : ف ف

امه ریزی استراتژیک شورای اسالمی شهر تهران( ...و ، ادارات دولتی ها مارستانیب   )1385: برن

ضاهای سبز معابر و  -3 انیخف ا در باریک ةکه در حاشی: ها اب رند و ی اره رو وجود دا ز حد فاصل مسیرهای پیاده رو و سو ی ا

اً کوچک  انیخو  ها بزرگراهپیرامون  یها نیزمو یا در  ها دانیموسط بلوارهای شهری و یا در فضاهای نسبت ، ( .ها اب سعیدنیا

  )8ـ10: 1382
ضاهای سبز خصوصی -4 رنامه ریزی ( .ک خصوصی دارندو باغچه های موجود در شهر که صاحب و مال ها باغشامل : ف ب

تهران   )1385: استراتژیک شورای اسالمی شهر 

ضای سبز، همان فضاهای سبز عمومی  از ف اشد یمالبته ناگفته پیداست که مراد  که کارکرد اجتماعی دارند و در سرانه و  ب

رد فضای سبز محاسبه  اس. (گردند یماستاندا  )1382: عیدنی
ا از سویی دیگر؛ گسترش جغرافیای امروزی که توأم ب اشی از افزایش جمعیت است، همچنین نوع زندگی  ی شهرها که ن

امر تقاضا برای گسترش فضای  اوقات فراغت افزایش داده و این  تنش است، نیاز شهروندان را برای گذران  هیجان و 

ا به دنبال داشته است ها بوستانو  ها پارکسبز و ایجاد    . ر
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ت نابود کنندگی موجودات مضر، جذب : اند جملهز دارند که از این فضای سبز آثار مثبت دیگری نی تولید اکسیژن، خاصی

هوا، خاصیت کاهش آلودگی صوتی، برقراری توازن اکولوژیکی در محیط، خاصیت  ةکنند آلوده موادانواع ذرات معلق و 

امن، برقرار کنند و تقویت ارتباطات اجتماعی و [ج آسایش و تفریح و تفر ةتعدیل کنندگی شرایط محیطی، ایجاد محیطی 

  )1385: برنامه ریزی استراتژیک شورای اسالمی شهر تهران( ].انسانی

ین امر مهم  ون، قطع  تواند یمتوجه مدیریت محلی به ا در سالم سازی شهر نقشی اساسی داشته باشد، باالخص اینکه قان

ا تقبیح نموده است ةبی روی   )1369: رایسون، جان، امب(. درختان ر

  

رد ساماندهی . نوع و میزان مصرف از کاالهای خانگی تأثیر قابل توجهی در تخریب یا حفظ سالمت محیط زیست دا

از مسائل مهم مدیریت شهر  که الزم است  باشد یممصرف شهروندان در این حوزه به همراه مصرف منابع عمومی 

  .متولیان امر به آن توجه نمایند

مانند هوای آلوده به دود  شود یممشکالت زیست محیطی به طور مستقیم به تولید و مصرف انرژی مربوط  نیتر بزرگ

  .زمین و هزاران مشکل دیگر ةشهرها، باران اسیدی، گرم شدن کر

ز گازهایی است که برای محیط زیست ضرر دارد ز مصرف انرژی . دی اکسید کربن فقط یکی ا گازهای دیگری نیز که ا

روژن، منواکسید کربن و ازن اثر مستقیم بیشتری دارند ندیآ یموجود به  این اثر در . مانند دی اکسید گوگرد، اکسید نیت

از  یها خچالی. شوند یمهوای شهرهای بزرگ دیده و تنفس  کیلوگرم دی اسید گوگرد به  8جدید ساالنه از ورود بیش 

  . کند یم محیط زیست، که عامل اصلی باران اسیدی است، جلوگیری

ودگی محیط زیست نیز کمابیش جلوگیری کنند یموسایلی که در مصرف انرژی صرفه جویی  از آل در سرتاسر . کنند یم، 

رد جو  20جهان بشر ساالنه  اال). هر نفر ازاتن به  4( کند یممیلیون تن گاز دی اکسید کربن را وا متحده مسئول ت ای

ون تن در سال 5(کل این آلودگی % 25 امه ریزی استراتژیک شورای اسالمی شهر تهران(. است) میلی   )1385: برن

انرژی در  : ، مانندمیکن یم، عموماً به مصارف آشکار آن توجه میشیاند یم ها خانههنگامی که در مورد صرفه جویی 

ب . گرمایش، سرمایش، گرم کردن آب، یخچال و غیره اغل ، وندش یمانرژی نادیده گرفته  ةمصارف متفرق ها خانهدر 

انند م تصفی: مواردی م پمپ چاه آب، سیست استخر، گرمکن موتور و حتی آکواریوم ماهیان مناطق  ةتشک برقی، 

 14اگر مصرف این لوازم را مجموعاً در سطح کشور حساب کنیم، بسیار قابل مالحظه است، یعنی در حدود . گرمسیری

انرژی مصرفی    )1382: عیدنیاس. (ها خانهدرصد کل 

رد ةازی مصرف انرژی خانگی، استفاددر بهینه س قدیمی انرژی  یها ونیزیتلو. متعادل از این وسایل نقش مهمی دا

چاه، پتو برقی، موتور برق، موتور  یها پمپ. دهند یمبرقی مصرف انرژی را افزایش  یها تشک. کنند یمبیشتری استفاده 
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اشند یمجوش از جمله وسایل پرمصرف انرژی  ر قدیمی گا یها خچالی. ب انرژی  یها خچالیه تا چند براب مدل جدید 

آالینده تولید  کنند یممصرف  ا مصرف باالی . ندینما یمو مواد  توجه به همین نکات و آموزش شهروندان در رابطه ب

این وسایل  ز  تواند یمانرژی توسط  استفاده ا معطوف نماید و باعث تجدید نظر در  ها آنتوجه همگان را نسبت به میزان 

  2.مصرف از این وسایل گرددمبانی 

  

ـورد بررسـی قـرار        یها چالشبا توجه به گزارشات ارائه شده،  وزه خـدمات شـهری م پیش روی مدیریت محلی مشهد در ـح

ـهد در نتیجه تحلیل ابعاد مختلف ساختاری و عملکردی شهرداری  حوزه مذکور یها یبندتقسیم . گرفت ـه دسـت آمـد     مش ب

رار گرفـت     یها چالشو در قسمت قبل نیز  ی ـق ورد بررـس در نتیجـه  . پیش روی مدیریت محلی در حوزه خدمات شهری ـم

ـا ن   یها یاستراتژهمین تقسیم بندی اساس تهیه و تدوین کالن  ا را بـر    حوزه خدمات شهری شهرداری مشـهد را بن هـاد و ـم

برا  ها یاستراتژآن داشت تا کالن    .ارائه نماییم یپسماند شهرخدمات شهری و با تاکید بر  در قال

  .گردد یمدر یک شمای کلی و در جدول ارائه  ها یاستراتژو  ها یاستراتژدر این قسمت کالن 

  

  )شیافته های پژوه: مأخذ(ی خدمات شهری مدیریت محلی ها یاستراتژ - 1-4جدول 
ه ستراتژکالن   حوز   ها یاستراتژ  ها یا

  

  

ت شهری ه خدما   حوز

گی، سرسبزی و  - الف پاکیز به  توجه 

ر شه ی  فضا یی    زیبا

 برنامه ریزی جهت توسعه فضای سبز و تقویت ریه های تنفسی شهر مشهد -1

ش یریکارگ به -2   معابر یساز پاکی مطلوب و کارآمد برای ها رو

ه  - ب ال ه وضعیت دفع زب دهی ب سامان

یو سی ب شهر فاضال   ستم 

 و فراهم نمودن امکان هر چه بیشتر بازیافت زباله  ها زبالهدفع مطلوب  -3
  .تسریع ساماندهی سیستم فاضالب شهری -4

ندان - پ رف شهرو دهی مص ـرف     -5  سامان ـهری خاصـه جوانـان،     یهـا  گـروه برنامه ریزی در جهت بهبـود فرهنـگ مص ش

  .در رابطه با منابع شهری

ائه شده است یها یاستراتژدر این قسمت   در این جدول . برگزیده شورا در مباحث خدمات شهری در قالب جدولی ار

و کالن  شود یماهداف مرتبط با هر استراتژی یعنی اهدافی که با اجرای آن استراتژی بطور کامل یا تا حدودی محقق 

ردیف اول تا سوم جدول قرار دارد ها شمارهبرگزیده همراه با  یها یژاستراتاستراتژی مرتبط    .در 

                                                                            

ریو -  لکس و مو . 1380(ل، جان یلسون، ا ژ ییصرفه جو يراهنما) انر مصرف  ن. یخانگ يدر  ن: تهرا ف تشارات  کت ان پر. رانیا یشر ۀ  سا یترجم

وه    227.2 – 236و  1 - 11ص . کا
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  )یافته های پژوهش: مأخذ(استراتژی اول  - 2-4جدول 

تژی  استرا ن  ف(کال هر  )ال یی فضای ش ، سرسبزی و زیبا اکیزگی   توجه به پ

د  1استراتژی  سی شهر مشه ی تنف ه ها قویت ری ای سبز و ت هت توسعه فض  برنامه ریزی ج

ر پایه  -  هدف لم ب ا و س ، آباد  من هر ا تحقق ش ای  و زمینه ه زی شرایط، بسترها  هم سا مانفرا ا آر   .یک جامعه اسالمی یه

دان  - رک عمیق از نیازهای شهرون ادالنه  عیتوز ود ن ها فرصتع هروندا ان همه ش مکانات شهری می   و ا

  

تژی استرا   شرح 

 

 .شهری دارنددرختان و فضای سبز نقشی اساسی در سالم سازی محیط زیست 

ـت جـاده هـای           . تنفسی شهر و تولیدکننده اکسیژن را دارنـد  های ی سبز حکم ریها هافض ـر ظرفی ـد براب ، مشـهد رشـد جمعیـت، تـردد خـودرو تـا چن

ـوای              ـوده سـازی ه بب آل ـیط زیسـت ـس ـده مح هد وجود خودروهـای پرمصـرف غیراسـتاندارد و فعالیـت صـنایع آالین و کمبـود اکسـیژن و بـروز     مـش

  .دارد ها یماریاین معضالت و ب رفع توجه به فضای سبز و توسعه آن نقش مهمی در شود یتنفس و خونی م یها یرمایانواع ب

  

تی ی عملیا   برنامه ها

  شرقی  -جهت وزش باد های غربی لیدل بهباالخص در مناطق غربی شهر  ها جنگلبرنامه ریزی در راستای توسعه  -1

ـ م بلوارهـا زجمله درون ا ،اقدام در راستای توسعه فضای های سبز درون شهر -2 ه و  هـا  جـاده و کنـار   هـا  دانی ص  ـب ه     خصـو تشـویق شـهروندان ـب

 .در خانه های خود یکار درختایجاد فضای سبز و 

 در حاشیه شهر  در راستای در اختیار گذاشتن تسهیالت ویژه برای توسعه باغات ها بانکبرنامه ریزی و هماهنگی با  -3

 و درختان   ها جنگلنظارت بر ساخت و ساز های شهری برای جلوگیری از تخریب فضاهای سبز و نابودی  -4

  )یافته های پژوهش: مأخذ(استراتژی دوم  - 3-4جدول 

تژی  استرا ف(کالن  هر  )ال یی فضای ش ، سرسبزی و زیبا اکیزگی   توجه به پ

راتژی  وشبکار گیری   2است ا ر لوب وه اککارآمد برای  ی مط ز پ ر یسا  معاب

ر پایه  -  هدف الم ب و س ، آباد  هر امن تحقق ش و زمینه های  ، بسترها  زی شرایط هم سا مانفرا ا آر می یه   .یک جامعه اسال

دان  - ز نیازهای شهرون ادالنه  عیتوز ودرک عمیق ا ن ها فرصتع هروندا ان همه ش هری می مکانات ش   و ا

  

تژی استرا   شرح 

 

ذرگاه یاپ ،شهر مشهدمعابر  ـ     معمـوالً هـا   ده روها و ـگ وردار نم ـوب برـخ ـت مطل ان،       . باشـند  یاز نظاف سـطح معـابر در بسـیاری از منـاطق از بـرگ درخـت

ـت در برخـی از معـابر، اجنـاس    . آکنده اسـت ...مصالح ساختمانی، زباله، نخاله و  تقرار       فروشـان  دس ـروش اـس د  افتـه ییـا مغـازه داران جهـت ف ـن ـ ا. ا  هـا  نی

  .این معابر اقدام شود یساز پاکالزم است برای  و لذا اندینما یثیف و بی نظافت مهمه معابر شهری را ک

  

تی لیا   برنامه های عم

برای  - اکاقدام  ر از  یساز پ نتقال  فروشان دستمعاب ح شهر و ا ن دستدر تمام سط وشا ای غرفه دار فر ه همچون بازار ه نی ویژ   به مکا

ح  - ال ی ممنوع کردن ریختن مص را ر برنامه ریزی ب نی در معاب ن متخلفانساختما ه کرد   و جریم

تر  - هر چه کارآمد  لکرداقدام در راستای نظارت  ر عم رفتگران معابر  ب تی    نظاف

ا  - یاده روه و پ ن در معابر  را ه دا س مغاز ا ر اجن استقرا منوع کردن  ی م ه ریزی برا صو برنام بر مقابل  به خصو ه مع رانی ک جریمه کردن مغازه دا

ب ا با ان وده مغازه خود ر آل ف و  د کثی خو غل  تبط با ش ه مر هی از زبال  . ندینما یمو



 

١٠ 
 

  )یافته های پژوهش: مأخذ(استراتژی سوم  - 4-4جدول 

تژی  استرا دفع   )ب(کالن  وضعیت  هی به  ا زبالهساماند الب شهری ه اض   و سیستم ف

راتژ ست الهدفع مطلوب   3 یا اله ها زب افت زب بیشتر بازی هر چه  ان  مک دن ا هم نمو  و فرا

  .یک جامعه اسالمی یها آرمانفراهم سازی شرایط، بسترها و زمینه های تحقق شهر امن، آباد و سالم بر پایه  -  هدف

ادالنه  - ع ع ای شهروندان و توزی ز نیازه رک عمیق ا ه  ها فرصتد ان هم هری می ا گروهو امکانات ش   .شهروند یه

  

تژی استرا   شرح 

 

ـه بـه رشـد جمعیـت       . شود یتولید م مشهدزباله در شهر  هزار تن 1900روزانه بیش از  ـا توج زان ب نتی   یهـا  روش. روبـه افـزایش اسـت    مشـهد این مـی ـس

ـ    ـردد  یمرسوم دفن یا سوزاندن زباله سبب آلودگی هوا و محـیط زیسـت م ـ   گ ـد  یو حتـی م ن ابع آب    توا ـهد بـه مـن از ایـن  . جـدی وارد آورد  یهـا  بیآسـ  مش

ـود دارد          کـه  یدرحـال ، گردد یدر کارخانه های کمپوست بازیافت م مقداریمقدار تنها  ه وج م زباـل ن حـج ـت بـالقوه مقـدار بیشـتری از اـی بـه  . امکـان بازیاف

ـز از روش      ـع زبالـه، پرهی ام دف ـت    سـنتی آلـوده   یهـا  همین علت سـاماندهی نـظ ـان بازیافـت        کننـده محـیط زیس را در ایـن رابطـه و فـراهم نمـودن امک

  .دینما ی، ضروری مشود یهرچه بیشتر مواد زباله که به عنوان طالی کثیف تلقی م

  

لیاتی   برنامه های عم

یگان  - 1 زش و در اختیار گذاشتن امکانات را آمو شویق،  هروندان از طریق ت میان ش و تر در  شک  ی زباله های خ نهادینه سازی فرهنگ جداساز

ر این رابطه   .به مردم د

یافت زب - 2 رای باز یشتر کمپوست ب هرچه ب ث کارخانه های  ی احدا را   .ها الهبرنامه ریزی ب

اده از روش - 3 استف راستای  م در  م یها اقدا ر  ه به کا یشرفت ای پ ه که در کشوره   .رود یجدید دفع زبال

ا  - 4 شاور ی لوب زباله ها شرکتاستفاده از م جی در زمینه دفع مط ص خار  ی متخص

  )یافته های پژوهش: مأخذ(استراتژی چهارم  - 5-4جدول 

تژی  ن استرا د  )ب(کال وضعیت  هی به  ع ساماند ا زبالهف الب شهری ه اض   و سیستم ف

ژ رات الب شهری  4 یاست اض یع ساماندهی سیستم ف   تسر

ر پایه  -  هدف لم ب ا من، آباد و س تحقق شهر ا و زمینه های  ، بسترها  زی شرایط هم سا مانفرا ا آر می یه   .یک جامعه اسال

ادالنه  - ع ع توزی دان و  ز نیازهای شهرون رک عمیق ا ان ها فرصتد هری می مکانات ش ه  و ا ا گروههم   .شهروند یه

  

استراتژی   شرح 

 

ست مشهد ی دار ن اضالب شهری برخور مات . هنوز از سیستم ف ز  ربط یذوعده و وعیدهای مقا ین سیستم هنو هی ا استای ساماند ردر ر  د

گرفته است ر ن د قرا قی خو ل . مسیر حقی ر سا ری ورزیده است85حتی د ین مهم خوددا برای ا دجه  ص بو ز اختصا ولت ا ود . ، د سیستم نب

الب شهری در  اض ودی  مشهدف الب، ناب اض ه های ف هزینه برای تخلیه چا میل  الت بسیار، تح مشک ب مصرفی  80سبب بروز  آ درصد از 

و  آب  ین  افت ا   .شود یم... روزانه و عدم بازی

  

تی لیا ی عم   برنامه ها

ع - 1 موان هت شناخت و رفع  رضوی ج ان خراسان  اضالب است و ف آب  ی با شرکت  مکار سترش سیستم  همفکری و ه پیش روی گ

الب شهری اض   .ف

هری - 2 اضالب ش ه ف ع و تکمیل پروژ سری ی ت را ختصاص بودجه الزم ب رای ا ولت ب   .اعمال نظر به د

د سیستم فاضالب - 3 خت از اماکنی که فاق و پروانه سا اشند یم شهری اقدام برای لغ   .ب

ن - 4 ه و نحوه  توسع مینه ایجاد،  جی در ز ن خار صصا متخ تجربه  هریاستفاده از  اضالب ش ز سیستم ف ری ا  .گهدا



 

١١ 
 

  )یافته های پژوهش: مأخذ(استراتژی پنجم  - 6-4جدول 

تژی  ن استرا د فرهنگ مصرف   )پ(کال ر جهت بهبو زی د رابطه با منابع شهری یها گروهبرنامه ری ، در  جوانان خاصه    شهری 

ژ رات مصرف شهروندان  4 یاست   ساماندهی 

  .یک جامعه اسالمی یها آرماننه های تحقق شهر امن، آباد و سالم بر پایه فراهم سازی شرایط، بسترها و زمی -  هدف

ادالنه  - ع ع توزی دان و  ز نیازهای شهرون رک عمیق ا ه  ها فرصتد ان هم هری می مکانات ش ا گروهو ا   .شهروند یه

  

استراتژی   شرح 

 

د  ر زیا تی بسیا وان و جمعی را ات ف امکان و  ا منابع  اشد یممشهد کالن شهری ب خش قا. ب ، ب ، صنعتی قتصادی ات ا امکان هی از  بل توج

، هنری  هنگی نی، فر ، درما تجاری کی،  ، بان دیده است... وآموزشی متمرکز گر آن  ه . در  توجه ب ع با  و مناب ین امکانات  ه از ا استفاد گی  چگون

هر دارد ین ش ر ا ح زندگی د ه در ارتقاء سط یین کنند شی تع ع نق ودن مناب ود ب و محد مین خ. باال بودن جمعیت  گ به ه اماندهی فرهن اطر، س

تی    .دینما یممصرف امری ضروری و حیا

  

تی لیا ی عم   برنامه ها

 . الگوهای صحیح و متعادل مصرف از طریق رسانه های جمعی ۀبرنامه ریزی در راستای ارائ -1

 .گنجاندن دروسی در کتب دبستان در رابطه با لزوم رعایت تعادل در مصرف -2

 .با منابع حیاتی شهری همچون آب، برق و گاز ها آنشهروندان در تنظیم رابطه  ۀفتار مسئوالنبرنامه ریزی در جهت تقویت ر -3

ـان بـا اسـتفاده             ها برنامهاقدام در راستای سازماندهی  -4 ی در مـدارس بـرای اصـالح الگـوی غیـر متعـادل مصـرف کودکـان و نوجوان یی آموزـش

 .شناسان جامعهاز روانشناسان و 

ز اقدام در جهت باال ب - 5 پرهیز ا ز و  ضای سب ، ف ست ط زی محی مراقبت از  وشردن بینش  لوده کنند یها ر ق  ۀآ ز طری ط ا محی هوا و 

 ، تی تبلیغا ای  ا رسانهبیلبورده  .و مدارس ه

آن دسته  یها یاستراتژ چند  توأمانتلفیقی و یا اتخاذ ترکیبی یا  به صورتاست که  ییها یاستراتژترکیبی شامل 

پیشنهادی در تحقیق حاضر  یها یاستراتژکه بیان گردید  طور همان .شوند یمتصمیم استراتژیک، به مورد اجرا گذاشته 

این روش، مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل . ارائه شده است SWOTروش تجزیه و تحلیل س بر اسا

ز عوامل قو اسایی کرده و  ها فرصتت و ضعف و نظام یافته هر یک ا تهدیدها را شن ا موقعیت  یها یاستراتژو  متناسب ب

فه مورد بررسی را منعکس    .سازد یمکنونی حر
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swot 
 O T 

ای شهر مشهد - اشتن شور ر  ۀوظیف بر عهده د نظارت ب

شت حوز و ۀامور بهدا ر در قان ند  – 71 ۀماد(ن شه   )18ب

ای  - مقررات بر ا نیزماختیار وضع  و ه حصور  ی غیر م

ون استفاد ری ۀبد   .شه

ان بخشیدن به  - ات ها ستمیسامکان سام یس ی تأس

نظارت بر آن ات و  مقرر ری با وضع    .شه

اری  ۀامکان گسترش حوز - ات با همک ار یف و اختی وظا

ا ای عالی شور ور از طریق ش اسالمی شهر  انهای  ا است   .ه

ی  - نگ اری هماه رقر سب مدیریت محلی در ب پتانسیل منا

ا سایر  اهو همکاری ب ا دستگ ر یه   .اجرایی در شه

نگ  - یت فره افی جهت تقو ات ک ار داشتن امکان در اختی

ان  در می ری  شه یست  ط ز و حفظ محی ز منابع  ده ا استفا

 .شهروندان

ای  - ی هو ل آلودگ ل معض ید داخ ای تول دن خودروه اندارد بو مشهد، غیر است

ت در بخش سوخ مدیریت    .و سوء 

انی،  - ات ساختم صوتی در شهر ناشی از عملی لودگی   های ماشینانواع آ

و ر بلندگ .و دا ..  

از محدود - رج  به خا آالینده و مزاحم  ال صنایع  انتق ر ۀعدم    .شه

یستم تصفی - دهی س د ذخ ۀعدم سامان هدی ری و ت ضالب شه ر فا ایر آب زی

  .زمینی

از  - تفاده  وشعدم اس ای ر اری  ه گذ اعی برای تأثیر نشناسی اجتم علمی روا

ان رف شهروند وی مص لگ   .بر ا

ین - ان در زم شهروند ی به  ی ناکاف ع رسان ر  ۀاطال ت منابع شه محدودی

  .مشهد

االن - مشهد 5حدود  ۀرشد س زباله در  د   .درصدی تولی

S S-O S-T 

شورای اسالمی شهر در خصوص تکریم ارباب  ۀمصوب -

ری مشهد   .رجوع در شهردا

وظیفه مدیریت محلی در خصوص تأمین، احداث و نگهداری  -

هداشتی در شهرها سیسرو   .ی ب

ز طریق  - ت خدمات رسانی شهری ا ی ها روشباال رفتن کیفی

ون   .جدید نظیر مکانیزاسی

ازمان صدور مجوز اخذ تسهیالت جهت اجرای  - پروژه های س

اری   .بازیافت و تبدیل مواد به شهرد

اری به تهی - وصول  ۀاجرایی و نحو مهنا آیین ۀالزام شهرد

ه  ه دفع ضایعات و نخال ری در ساماندهی ب شهردا بهای خدمات 

ی   .های ساختمان

وسع - جهت ت زی  رنامه ری ه  ۀب ی تقویت ر سبز و  ای  فض

ی شهر مشهد   های تنفس

ری به - وش کارگی ای ی مها ر وب و کارآمد بر طل

  .معابر سازی پاک

وب  - مطل دام برای دفع  لهاق ر  ها زبا یشت اهم نمودن امکان هر چه ب و فر

ل دیآ. هبازیافت زبا شهرون وزش    .م

W O-W   T-W 

ی  - یست محیط یت ز مدیریت محلی در مدیر نفعل  نقش م

  .آن ۀو توسعر در شه

به - داری  ده از  ۀمسئل پرداختن شهر تفا وشاس ای ر ن  ه ی نو

ت جلوگیری از  نهدام زباله جه ی ها یآلودگجمع آوری و ا

له بودن دفع مناسب زبا مد    .محیطی و درآ

ورا به تخریب  - ز ها جنگلعدم توجه ش ای سب ات و فض اغ ، ب

شهر خی نقاط    .در بر

ر - ر عمدی شه معاب افت بسیاری از  دن نظ   .مطلوب نبو

مس - ه  افی شورا ب کنندتوجه ناک د  هدی ل ت و  ۀائ بهداشت 

بط  ا تیسالمت شهر نظیر رعایت نکردن ضو در  بهداش

بنادر  ز  اال ا ل ک حم ای مواد غذایی،  اره ه  ۀآلودانب ب ور  کش

ون  ید بد کن عمومی و مسکونی جد تهران ساختن اما

تم  ضالب وجود  دفعسیس له و فا تمانزبا ای ساخ و  ه تروکه  م

در  تن اشیای بی مصرف  .و ها آنانباش . .

ر مشهدتس - دهی سیستم فاضالب شه   ریع سامان

مصرف  - نگ  ره د ف ت بهبو جه در  زی  رنامه ری ای گروهب  ه

ری شه طه با منابع  اب ان در ر ان صه جو ری خا   .شه

ر  - در سطح شه گی صوتی  اهش آلود ای ک ر گی ب اهن مه ریزی و هم برنا

  .مشهد

ه  -52 ب شهر مشهد با توجه  ای  گی هو معضل آلود ای حل  زی بر ه ری برنام

رمحدودیت  شه آبی  .منابع 

رک يراهبردها  SWOT یبیت

مدار از طر - شهروند  ق یتحقق شهر 

، اشاعۀ آموزش یمدن هاي تشکلت یتقو

د ن م يشهرو ش ز گستر ه هایو  مشارکت  ين

ندان   .شهرو

 یرونیو ب یدرون یاسیاصالح تعامالت س -

  یت محلیریمد

ع مال - ، ث یتوسعۀ مناب پاسالم بت و  ر یا دا

مشهد از طر يبرا ش سهم یق افزایشهر 
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 ها استراتژياشاره شده است، تحقق  بدانراهبردي شوراي اسالمی شهر نیز  بازنگريدر گزارش  که طوري همان 

ا. را ایجاد و لحاظ نمود ها آن ستیبا یموابسته به وجود الزاماتی است که  ده کردن الزامات؛ مقدمات و شرط الزم پی

اشند یم ها ياستراتژ   . ب

  :گردند یح مارائه شده در حوزه خدمات شهري مطر هاي استراتژيو اینک در این قسمت، الزامات 
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ین پتانسیل  .جمعیت ساکن در خود باشد ةکننداداره بایستبسیاري که می هاياست داراي پتانسیل يشهر کالن مشهد شهري با ا

ی فرهنگیکه محور  منظر که از  سطح مطلوبی از زندگی را براي شهروندانش فراهم آورد تواند یمهنگامی شود، کشور محسوب م

  .زیست محیطی سالم باشد

نند  شهریک  اداره میلیونی ما نیازها  بندي ، بدون شناخت نیازهاي اعضاي جامعه و سلسله مراتب نیازها و اولویتمشهدچند 

 توسعهایران، در طی چند دهۀ گذشته رشد و  فرهنگیاین در حالیست که شهر تهران به عنوان مرکز ... پذیر نخواهد بود امکان

و به یکی از کالن شهرهاي خاورمیانه    .حتی جهان مبدل گردیده است وچشمگیري یافته 

رهاي در حال توسعه، با مشکالت  همهاین شهر همچون  روست که در برخی موارد، این روبه يا یدهعدکالن شهرهاي کشو

ی شوند و حتی حیات سالم شهروندان رامعضالت تهدیدکننده و بسیار خطرناک ارزیابی می این امر، . دهندمورد تهدید قرار م

تواند نیازهاي حیاتی متخصص می و فعالمدیریت محلی  یک. سازد یمیر خط بسیار شهر این مدیریت در رامدیریت محلی  یفهوظ

، راهبرديریزي ، نظارت و برنامهگذاري یاستسها از طریق  مردم و شهر را تشخیص دهد و در راستاي پاسخگویی مناسب به آن

، با این مشهدمدیریت کالن شهري همچون . از وضعیت بحرانی باشد مشهدساز اقدامات کارآمد در جهت بیرون آوردن مینهز
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 هاي ياستراتژها، منابع مادي و چه باید کردها و نگرانه و صحیح از موقعیتاین شهر، نیازمند درکی جامع توسعهسرعت رشد و 

اي و مشکالت بنیادین و دردهاي ریشه با رویکردي آسیب شناسانه، اهم مدیریت محلیت ، الزم اسکار ینابراي . باشدمناسب می

دقیق و تحلیل علمی، زمینه را  م را کشف و با کالبد شکافیدکارشناسی، نیازهاي اصلی مر مشهدمعضالت خطرناک زندگی در 

  . راهکارهاي مناسب در جهت این معضالت مهیا نمایند ارائهبراي 
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  .1384طیبی و دیگران، برنامه ریزي استراتژیک، تهران، انتشارات ترمه، چاپ اول  الدین جمال -

اجتماعی گسترش فضاي سبز شهر مشهد و تأثیر آن بر ) 1386(جهاد دانشگاهی و شهرداري مشهد  - بررسی آثار اقتصادي، 

  مدیریت شهري

جلد . عباس منوریان: مترجم. غیرانتفاعیدولتی و  هاي سازماناتژیک براي ریزي استر فرآیند برنامه). 1369(ام . برایسون، جان -

  .مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران. 10

دفتر مطالعات : تهران. منصور شریفی کلویی: مترجم. ریزي استراتژیک راهنماي اجرایی برنامه). 1376. (بیلو پاتریک و همکاران - 

  .سفر به شهرهاي پاریس و آمستردام گزارش). 1371. (ریزي شهر تهران و برنامه

تجربی، ترجمه سید محمود نجاتی حسینی،  هاي چالشمسایل نظري و : ریزي و مدیریت شهريبرنامه) 1381(پارس، کریس؛   - 

 .هاي کشورانتشارات سازمان شهرداري: تهران

ر،  -   ر فرآیند توسعه شهريبررسی روند کاهش فضاهاي باز شهري د) 1389(سید علی، شمشیر بند، مصطفی، حسین پو

 .5شماره  شهر آرمانفصلنامه  )کالن شهر تهران: مطالعه موردي (

پایان نامه کارشناسی ارشد، تحلیل موانع ایجاد مدیریت یکپارچه شهري با تاکید بر نقش ) 1390(، حسین پور، سید علی - 

 .، تربیت مدرس تهران)کالن شهر تهران: مطالعه موردي (نهادهاي حکومتی 

، »خوب شهري از منظر نظریات شهرسازي حکمروایی«ب کتا تألیف) 1390(، سید علی، رفیعیان، مجتبی، پور حسین - 

 .هله -طهانتخصصی شهرسازي و معماري ت انتشارا

تخصصی شهرسازي و ت ، انتشارا»نظریه، شهر، فضا، مدیریت شهري«) 1390(، سید علی، رفیعیان، مجتبی، پور حسین - 

 .هله -طهانمعماري 

ف، رفیعیان، مجتبی، پور حسین -  هاي مدیریت شهري در کشورهاي مختلف سیاست«) 1390(، سید علی، هاشمی، سید منا

 .هله -طهان، انتشارات »)شهري یکپارچگی تحلیلی فرا –رویکرد راهبردي (

ي ها ياریدهو  ها يشهردارانتشارات سازمان مدیریت شهري، – ها يشهردارتاب سبز راهنماي ک) 1382(د حم، اسعید نیا - 

 .کشور، تهران

  .39ش . سال سیزدهم. آبادي. راهبردي/ هاي ساختاري ، مفاهیم و محتواي طرح)1382(سعیدنیا، احمد،  - 

انتشارات مرکز مطالعات و : تهران. طرح برنامه ریزي استراتژیک: مستندات کتاب برنامه). 1374. (شهرداري تهران - 

 ریزي  برنامه

تعیین . گزارش نهایی. 1374-1380 يشهردارریزي استراتژیک  برنامه). 1382. (مدرضاو ملکی، مح الدین جمالطبیبی،  - 

ف و   .کیفی کالن هاي سیاستاهدا

ریزي شهري، چاپ شرکت پردازش و برنامه: ریزي استراتژیک در کالن شهرها، تهران، برنامه)1381(مرادي مسیحی، واراز  - 

  .اول



 

١٧ 
 

، )تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران(ریزي راهبردي توسعه شهري ، برنامه)1382(و همکاران،  جوادمهدیزاده،  - 

رت مسکن : تهران  .، چاپ اولشهرسازي وشوراي انتشارات حوزه معاونت شهرسازي و معماري وزا

برنامه ریزي استراتژیک شوراي اسالمی شهر تهران، شوراي اسالمی شهر ) 1385(موسسه فرهنگی پژوهشی کاوش نو  - 

 .تهران

ف، ه -   تحلیلی فرامناطق روستایی در رویکرد  گردشگري، بازبینی و بررسی اثرات )1389(سید علی حسین پور، اشمی، سید منا

  .26فصلنامه مدیریت شهري شماره ، با تاکید بر زمینه گسترش صنعت گردشگري

انتشارات ، ترجمه کتاب پیشگیري از جرم از طریق طراح)1390(سید علی حسین پور، هاشمی، سید مناف،  -   طهانی مسکن، 

   .هله
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