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 چکیده 
مذهبی و باستانی از جمله آرامگاه خواجه  بناهایبا توجه به موقعیت منطقه سه شهرداری مشهد به لحاظ وجود 

ا نسبت به دیگر ربیع و آرامگاه نادر شاه افشار و ... جزء مناطق گردشگری به شمار رفته و بر همین اساس آن ر

ضای سبز شهری در این منطقه یکی از اولویت های کند. به همین لحاظ افزایش و توسعه فمناطق متمایز می 

لحاظ در این تحقیق به همین  ،دیریت مناسب و دانش محور می باشداصلی بشمار رفته که الزمه این امر م

ر اساس ساختارهای گسترش فضای سبز بکمک به های مدیریتی پیشنهادی در جهت سعی گردیده است مدل 

مدل پیشنهادی کارکرد های منفصل  -1که مدلهای پیشنهادی دد،مطرح گر های موجوداداری و چارچوب 

 مطرح و نقاط ضعف ومدل پیشنهادی با کارکرد اشتراکی بین بخشها  -3مدل پیشنهادی مدیر محور -2بخشها 

با توجه به مزیتهای و معایب مدل ها مدل با کارکرد اشتراکی بین بخشی  قوت هر مدل مورد بررسی قرارگیرد.

از جمله مزیت های این مدل این است که تمامی بخش ها را به چالش مناسب تر و کاراتر خواهد بود.  از همه

می کشاند و با توجه به همپوشانی که بین بخش های مختلف تاثیر گذار در فرآیند توسعه فضای سبز وجود 

 ه های بهتر خواهد شد.دارد عاملی جهت خود کنترلی بین بخشی و عالوه بر آن ایجاد انگیزه و ارائه اید

 

 منطقه سه شهرداری مشهد ، مدل مدیریتی ، فضای سبز های کلیدی:واژه

 

 ( شهرداری منطقه سه  کارشناسی ارشد کشاورزی )کارشناس فضای سبز-1

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی)استاد دانشگاه آزاد اسالمی(-2

 رئیس اداره فضای سبز  شهرداری منطقه سه -3

 

 



 

 

  مقدمه-1

منطقه تقسیم می شود. در این میان منطقه سه شهرداری با  13شهر مشهد از نظر تقسیمات شهرداری به 

توجه به موقعیت و وجود عناصر و فضاهای مهم خدماتی، یکی از مناطق با اهمیت شهر مشهد به شمار می 

به دلیل دارا بودن فضاهایی مهمی که دارای عملکرد شهری، منطقه ای و فرا منطقه آید. این منطقه از سویی 

ای و از سوی دیگر به دلیل افزایش جمعیت و وجود اراضی بایر و خالی قابل توجه که در بافت شهری آن 

ن وجود دارد، از جنبه های گوناگون حائز اهمیت است. همچنین اراضی واقع در شمال این منطقه به عنوا

تمامی این موارد  (1)شکل شماره یکی از محدوده های مهم حاشیه نشین در شهر مشهد به شمار می آیند.

همگی مبین اهمیت و جایگاه ویژه این منطقه در مقایسه با سایر مناطق شهری مشهد می باشد براساس آمار 

د از جمعیت شهر مشهد درص 11.41نفر است که  311313بالغ بر  1331موجود جمعیت این منطقه در سال 

نفر در  121.1متر مربع است که تراکم جمعیت آن برابر  21321424را شامل می شود وسعت این منطقه 

هکتار می باشد از نظر جمعیت و تراکم آن منطقه سه شهرداری مشهد به ترتیب در رده دوم و چهارم مناطق 

 )سایت منطقه سه (.قرار دارد مشهد گانه  سیزده

 
عکس هوایی محدوده منطقه سه: 1شکل  

 
 

که تقویت و توجه به زیر ساخت ها و خدمات است که آشنا هستند اکثر مدیران شهرها با این اصل    

توسعه فضای سبز خدمات شهری از جمله  شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف حیات آنها را تضمین می کند لذا 

رای رسیدن به این هدف برای نظام مدیریت شهری مهمترین راه ب .هری یک واقعیت اجتناب ناپذیر استش



 

ها در تصمیم گیری و دستیابی به جریان دانش و اطالعات بهتر در جهت اخذ سیستم مناسب و کاهش خطا

  .اجرا می باشد

و کاالهای تولیدی در مرکز فعالیتهای شرکتها و نهاد های قرار داشته است  در گذشته خدمات در حاشیه

 (1113، ولی امروزه این خدمات هستند که در مرکز و تولید در حاشیه فعالیتها قرار گرفته است . )گومسون، 

 دکارکر اقتصادی خود فرم،–شهر در بستر زمان به عنوان یک فضا تلقی شده که بوسیله روابط اجتماعی 

و حیات آن بر مبنای هدف و فرآیند هایی تامین می شود که مبتنی بر نظام مدیریت و  .و اعتبار می یابد

نظم و الگوی آن بر پایه و قواعد و اصولی  ،به همین دلیل شکل گیری عناصر .ستبرنامه ریزی حاکم بر آن ا

. لذا از زمان تشکیل ن می باشدریزااستوار است که منبعث بر اندیشه و تفکرات جمعی مجریان و برنامه 

رآیند تحول تکامل رشد اولین شهر ها تاکنون نظام اداری شهرها ) مدیریت ( به عنوان یک عامل مهم در ف

  یافته است.

قالب گروه در آن افراد در ومدیریت از لحاظ تئوری فرآیند طراحی و نگهداری محیطی تلقی شده    

دانش حول پنج ار آمد به اهداف تعیین شده دست یابند و عموما این . تا بصورت کهایی باهم کار می کنند

)برک پور و اسدی،  .هدف مندی سازمان می یابد ،نیروی انسانی، کنترل ،ساماندهی ،کارکرد برنامه ریزی

1333 :83-81) 

یکپارچه کردن اقدامات دولتی و خصوصی  ودر قالب دیگر مدیریت شهری تالش برای هماهنگ کردن 

، و تند و در بیان دیگر فرآیند ایجاد، اجرابرای چیره شدن بر مسائلی که ساکنان شهر ها با آن مواجه هس

ی های یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش ژهماهنگی و ارزیابی استرات

ب  سیاست که در سطح باالتر حکومت برای تحقق پتانسیل خصوصی و منافع شهروندان در چار چو

(. از این رو مدیریت شهر برنامه ریزی انجام 31-33: 2441)وان دیجک،  .پایدار تدوین می شوداقتصادی 

. پس مدیریت شهری تنها . و بر این فعالیت ها نظارت داردان می دهدمی دهد و فعالیت های شهری را سازم

راهنمایی و مشارکت هر چه بیشتر ارکان آن  ، بلکه هدایت وان در این محدوده نیستکنترل دیگراحیاء یا 

 است تا اهداف تحقق یابد.

مدیریت شهری در واقع ساماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیاز های ساکنان شهر می      

های شهر، ارائه خدمات ،  ( این ساماندهی در قالب مدیریت زمین233-238: 1331باشد )عنایتی وفرهمند، 

اجتماعی و فرهنگی و برنامه بهبود فعالیتهای اقتصادی و مناسب توسعه زیرساختها، حفظ محیط زیست، 

 .اجرایی مدیریت شهری بشمار می روداز بارزترین بخش های ریزی 



 

 

تعدد پاسخگویی در مدر مدیریت شهری منابع در اختیار از بارزترین ویژگی ها است که روشهای 

موفقیت، آگاهی از خواسته های  ،ر قرارداد.که این دگرگونی شفافیتخدمات رسانی شهر ها را تحت تاثی

 .محیط مشارکتی از ملزومات می باشد ،شهروندان

گر گذار جهان از توضیع جمعیت روستایی به شهری است  الگوی توسعه شهری در سطح جهان بیان   

توافق و پیمان شهروندان برای تامین خدمات است که افراد نمی ، فه تکوین شهرداریهاسبرخی معتقدند فل.

. بنابرین خدماتی که شهرداری به عنوان خدمات شهری می نامد و ارائه می انند به تنهایی آن را تامین کنندتو

دهد از آستانه حساسیت پذیری باالیی بر خوردار است زیرا که در صورت قصور ، صدمات و خسارات 

 (83: 1381ندگی مردم وارد می سازد .)ایمانی و جاجرمی، زیادی را بر ز

، طریق گفتمان میان ارزشهای مشترک خاصه شهروندان از ،برت دنهارت معتقد است منفعت عامهرا   

، اخذ مشروعیت وعی که در چنین نگرشی اهمیت داردایده ها و آرای عمومی جانشین می شود. موض

حاکمان از شهروندان است که برخی معتقد اند چنین مشروعیتی تنها از طریق مدیریت دقیق و کامل و بهره 

ینگ ک. از این رو عده ای به دنبال دانش علمی برای ارائه امور هستند .)متخصصین امکان پذیر استگیری از 

 ( 33: 1113و استیورز، 

و سطح انتظارات شهروندان از خدمات شهری بیشتر  ن تنوع آبا گسترش تحوالت جهانی و به تبع     

، لذا نظارت و انتقاد عمومی قرار گرفتهشده و رفتار و عملکرد نظام اجرایی مدیریت شهری نیز بیشتر مورد  

 .(11-13 :1332نامه ریزان مراقب عملکرد خود باشند )الوانی، بایستی همواره مدیران و بر

فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار شهر و فصل مشترک دهنده سازه ها و ساخت های     

از بخشهای خدمات شهری بشمار می رود که با بازده های  یشهر با طبیعت و محیط زیست آن یک مصنوع

سبز داخل  هایو فضا. وجود پارکها ن زندگی در شهر را کیفیت می بخشداکولوژیکی و اجتماعی خود جریا

، نواحی و محالت شهر و یا جنگل های سبز پیرامون شهر در طول شبانه روز محل استراحت و مناطق

ها بخش عمده ای از نیاز ات فراغت بسیاری از شهروندان است. که آنها با حضور در این فضاگذران اوق

پارکها که جز خدمات  می کنند و با توجه به نوع کارکرد ء، روانی و جسمانی خود را ارضاهای روحی

(اهمیت توسعه و گسترش فضاهای سبز 123-121: 1333فرهنگی دسته بندی می شود )برک پور و اسدی ، 

عالوه بر این فضا های سبز یکی از  .پر رنگ تر است با توجه به بافت فرهنگی در منطقه حاشیه ای 

ژی و بیولوژیکی خود هوای شهر را مهمترین عناصر فضای شهری بشمار می روند که در سایه عمل فیزیولو

می سازند. از این رو امروزه مدیریت نوین فضای سبز شهری یکی از عملکرد ها تنظیف و عاری از آلودگی 

بخش خدمات شهری به شمار می آید و مراکز خدمات رسانی سعی دارند ضمن حفاظت  یی مهم و اساس



 

دید سبز نمایند تا سرانه  فضای سبز را افزایش مکان های ج ایه های سبز شهری اقدام به احداثاز سرم

 دهند . 

در هر صورت بهره گیری از الگو ها و طرح های فضای سبز شهری و اتخاذ یک سیستم مدیریتی 

مناسب و پیشرفته در حفظ و گسترش فضاهای سبز )پارکها ،باغ بام ها، دیوار سبز ( از مهمترین استراتژی 

  (23-28: 1333ه شمار می رود که بدان اتکا می کنند )توکلی مهر، های امروز شهرداری های کشور ب

عالوه بر آن برخی اقدامات مهمی که در افزایش کیفیت خدمات از جمله افزایش و توسعه فضای سبز  

ل های شفاف، شهری موثر است را می توان در موارد ذیل خالصه کرد :آگاهی از نیاز شهروندان ، دستورالعم

، تفاده از بازخورد  فرآیند )مقیمیعملکرد تضمینی و اس ،به موقع، ارائه خدمات پشتیبانیخدمات رسانی 

1331 :81) 

شاید اولین حلقه فرایند خدمات رسانی در شهرها فضا و زمینی است که به امورخدماتی اختصاص دارد 

، تامین این فضاها و توسعه امکانات زیر ساختی مستقر در آنها برای ارائه خدمات شهری نقش اصلی را در 

ع و تفضیلی دیده می شوند خدمات رسانی ایفا می کند. این فضا ها معمو ال در طرح های جامفرآیند پویایی 

( مشکلی که در توسعه و گسترش فضای سبز وجود دارد این است که عملکرد 12-11: 1332.) فالح پسند، 

ی خدمات و فضا های شهری بدان  گونه که در پیش بینی طرح های متعارف است دارای ارزش قطعی و ها 

و از طرفی مشکل دیگر در مناطق حاشیه شهر ها  .با تغییر عملکردها جابجا می شود دائمی نبوده و فضا ها

از جمله شهرداری منطقه سه این است که بدلیل ساخت و سازها ی قدیمی و بدون ضابطه و عدم تطابق 

، ایجاد و توسعه فضای سبز با مشکالت موجود و تغییر کاربری های موجود طرح های تفصیلی با وضعیت

شر درآمدی و فرهنگی منطقه ایجاد و توسعه فضاهای سبز شهری فراوانی بر خوردار است که با توجه به ق

    مناطق از اهمیت باالتری بر خوردار است .در این منطقه نسبت به دیگر 

می باشد که به شرح ذیل  یالزمه کیفیت سنجی خدمات شهری ازجمله فضای سبز مبنی بر الزامات

 عبارتند از :

  (وجود عناصر عینی )تجهیزات، پرسنل و...-

 اعتبار ها : توانایی انجام خدمات و اطمینان از آن  -

 پاسخگویی : ارائه خدمات در حداقل زمان ممکن-

امروزه با بهره گیری از تسهیالت مخابراتی و امکانات ارتباطی وضعیت ایده آلی را در مسیر جلب 

دریافت خدمات کاهش یافته شهروندان پدید آورد که در نهایت هزینه و وقت صرف شده  شهروندان در امر 

، وب راین استفاده از تجارت الکترونیک. بنابرسانی نیز بسیار سریعتر شده است و یا جریان خدمات خدمات



 

 

. )ویلکینسون ، و ابهام شهروندان شده استدر گمی سایتها ) اینترنت ( سبب اطمینان و جلوگیری از هر سر 

2442 :11)  

 داشتن صالحیت الزم در انجام کاراطمینان : مورد تائید بودن و  -

 احساس یگانگی و همدلی: بر قراری ارتباط مناسب و صحیح جهت نیازهای شهروندان  -

روندان آگاهی و پاسخگویی صریح و منطقی به انتظارات و خواسته های شه: از نیاز شهروندانآگاهی  -

هی خدمات و شناسایی شهروندان می . الزمه این امر برنامه ریزی و ساماندیکی از مهمترین عوامل است

  باشد . 

 دستوالعمل های شفاف  -

 خدمات رسانی به موقع-

با رفع فوری مشکالت  شهری و پاسخگویی به معضالت بصورت  شبانه روزی در جذابیت خدمات 

  رسانی و توجه بیشتر شهروندان به آن افزوده می شود. 

 ارائه خدمات پشتیبانی -

 عملکرد تضمینی -

 استفاده از بازخورد-

از دیدگاه جانیس پرسمان مهمترین موانع در افزایش کیفیت خدمات شهری)از جمله توسعه و  

 نگهداری فضای سبز(عبارتند از : 

انگیزه های فاقد دگرگونی، حس یاس و نومیدی پایدار ، دیدگاههای مبتنی بر فرضیات قدیمی، کهنه و 

 (  14-31: 1333و داوطلبان)برک پور و اسدی ،  جدا افتادگی بخش دولتی از بخش خصوصی

در واقع تبیین سیستم های ارتباطی شهروندان آئینه ای را فراهم می کند تا مدیران خدمات رسان تصویر 

. و وجوهی را پدیدار می کنند خدماتی خود را در آن مشاهده کنندروشنی از نحوه کم و کیف فعالیت های 

نفی فعالیت ها و برنامه ها و دیدگاههای شهروندان در آن مشخص باشد و که در آن جنبه های مثبت و م

، شناسایی موانع و مشکالت امور و تحلیل و پردازش این توقعات، نظام تصمیم گیریسپس با تجزیه 

 ، کاهش هزینه ها و پیامدهای آن  بخش از این مزیت ها ست . دمات رسانی، رفع نگرانی شهروندانخ

 دهی فضایست زیرا گرایشات شهروندان در شکلبرنامه بیان کننده منفعل نبودن آنهاوند گرا بودن رشه

گذاری بر  . شهروندان حقیقت اجتماعی خودشان را در فرآیند امور با اثرخدمات رسانی بسیار موثر می باشد

رجامعه دهند و سپس انتظارات ذهنی و درونی خود را درباره چگونگی رفتار درفتار ها و نظرات بروز می 

 (11-14: 1338شهری به گونه های مختلف نشان می دهند )امام قلی زاده ،



 

. عالوه بر استو مستمر با شهروندان تعیین کننده اثر بخشی و کارایی مجموعه مدیریت  ارتباط پایدار

 آشکار می شود. ودر این ارتباط است کهنبه های مثبت و منفی خدمات رسانی آن رابطه پایدار و مداوم ج

اعتماد شهروندان به مدیران و اطمینان خاطر از خدمت رسانی بصورت تعهد عاطفی تبلور می یابد ودر بلند 

، فرهنگ جامعه تغییرات الزم ار و نگرش های شهروندان و مدیرانمدت به دلیل تاثیرات روان شناختی بر رفت

 (341: 2443پذیرد)دوکب و مت فورالن ، را می

ل مدیریت در توسعه و گسترش و نگهداری فضای سبز از اهمیت باالیی یکی از مواردی که در تحو

 : چوب تئوریک برای اصالحات می باشدبرخوردار است ایجاد یک مدل و چار 

ین به این . معتقدوندان در فرآیند حکمرانی می باشد، رویکرد مشارکت نهادی شهراز مدل ها یکی

، عامه مردم در می یابند چگونه زندگی هروندان در حکمرانیشدن مستقیم ش با در گیررویکرد بر این باورند 

آنها با زندگی سایر افراد جامعه قرین است. لذا قادرخواهند بود که منفعت کل جامعه را بر نفع خویش 

و مدیران نقش میانجی را دارند و بعضا حافظ منافع شهروندانند ( 33: 1113ترجیح دهند )کینگ و استیورز، 

یدگاه نقش شهروندان بیشتر شده و در فرآیند تولید وتخصیص خدمات شهری ایفای نقش می لیکن در این د

فای نقش خدمات رسانی کنند و مطابق این رویکرد منفعت عامه  از طریق گفتمان چند وجهی تحقق و به ای

 . منجر می شود

 

 روش تحقیق -2

شش بخش عمده می تواند و نگهداری فضای سبز منطقه سه شهرداری مشهد  در توسعه و گسترش

که براساس آن مدل  داشته باشدکمیت فضای سبز شهری در این منطقه  ورا بر افزایش کیفیت  ربیشترین تاثی

 ورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.های پیشنهادی و نقاط ضعف و مزیتهای آنها م

 

 ( منطقهمدیر منطقه )شهردار-1

 شهرداری منطقه سه را بعهده دارد. راهبری و  شهردار مشهد می باشد که هدایتفردی منتخب 

 

 بخش اجرایی منطقه -2

را در بر می گیرد که اداره فضای سبز منطقه بعنوان اداره تخصصی در منطقه سه  که معاونت اجرایی

 .ای سبز بسیار تاثیز گذار می باشدراهبری و کنترل و نظارت  فض

 

 بخش برنامه ریزی -3



 

 

و ایجاد تعامل بین  را در بر دارد که این بخش می تواند با کنترل پروژه  سه  منطقهکه معاونت برنامه ریزی 

 .ضای سبز نقش زیادی را ایفا نمایددر توسعه و گسترش و نگهداری فبخشی 

 

 بخش  مالی و اعتبارات-1

با توجه به نوع وظیفه در تخصیص  وکه معاونت اداری و مالی منطقه سه  عهده دار این مسئولیت می باشد 

شد. زیرا با ته بااعتبارات و مسائل مالی پروژه ها می تواند نقش ارزنده ای در رسیدن به اهداف سازمان داش

فضای سبز  ه هایژروتخصیص مناسب و به موقع و عدالت محور می تواند در فراهم آوردن  نیازهای مالی پ

 .نقش داشته باشد

 

 بخش خصوصی -3

های اجرایی منطقه بازو( را در بر دارد که قیقی و حقوقی )شرکتهای پیمانکاریرحقیقت افراد حکه د

قانون اساسی  11. و با توجه به اصل ارتباط استخدامی با منطقه ندارد محسوب می شوند و بخشی هستند که

برد دو  -ر بردشعاو بهره وری بیشتر در فرآیندهای اجرایی بسیار مورد توجه می باشند و نقطه عطفی در 

، یعنی در صورت یک مدیریت جامع باالدستی و مدیرت مطلوب بخش خصوصی طفه محسوب می شوند

عث آنها خواهد شد. ودر مجموع باهر دو طرف کارفرما )شهرداری منطقه ( و پیمانکار سود الزم عاید 

 . وسعه  و گسترش فضای سبز خواهد شدسرعت بخشیدن در ت

 

 بخش نظارت عمومی -1

می توانند نقش ارزنده ای در اجرا ی فعالیت که در واقع شهروندان می باشند که با دخالت مناسب و بجا 

. در حقیقت شهروندان یار اول شهرداری در فرآیند خارج  سازمان ی توسعه ای فضای سبز داشته باشندها

، هداری، کاهش هزینه هااجرا، نگ محسوب می گردد که می تواند با داشتن حساسیت  مناسب می تواند در

، یک منطقه ودر کل یک هد شد تا زمانی که افراد یک محلهنقش عمده را ایفا نماید و این امر حاصل نخوا

 شهر یک تعهد عاطفی و ملیتی نسبت به شهر خود داشته باشند. 

اساس یی بر د مدل هادر ارائه خدمات از جمله توسعه و نگهداری فضای سبز بر اساس تئوری های موجو

 گیرد:می تحلیل و بررسی قرار و بهترین مدل مدیریتی مورد شده است. شش بخش عمده تاثیر گذار  پیشنهاد

 

 

 :بخشها منفصلکارکرد های  مدل پیشنهادی -1



 

در این مدل که بخشهای تاثیر گذار در فرآیند توسعه و گسترش فضای سبز بصورت مجزا کارهای مورد 

کاری باال دان ین مدل باید هر بخش از وجادر  .مجزا انجام میدهند وظایف خود را بصورت انتظار و

 توسعه و گسترش فضای سبز برخوردار باشند و کامال به کارهای خود اشراف داشته باشند تا در فرایند

عیب این روش این است که هر بخش بر اساس کار محول شده کار خود را انجام  .پیشرفت الزم فراهم آید

را بعهده مدیر هدایت  درون بخشی و  .و پیشنهادهای سازنده  خبری نیست ابتکار و نوآوری  می دهند و از

 (2)شکلدارد . 

 
 نمای شماتیک از مدل کارکرد های منفصل بین بخشی-2شکل

 

مدل پیشنهادی مدیر محور -2  

تجزیه و تحلیل داده های  باهر بخش های در این مدل مدیر منطقه پس از دریافت نقطه نظرات و پیشنهاد

و بصورت مدیر محور طرح ها هدایت و  اقدام می کند ینهایدریافتی از آنها نسبت به تصمیم گیری 

. با توجه به این که هر فرد حتی مدیر ارشد هم ممکن است نکات ضعفی در تصمیم گیری یبانی می شودتپش

در برخی موارد و عدم راندمان مناسب در کار م گیری مطلوب یکاهش تصم، که این امر باعث داشته باشد ها

 (3)شکل  خواهد شد .

بخش نظارت 
عمومی 

(شهروندان)

بخش برنامه 
معاونت ) ریزی 

برنامه ریزی 
منطقه 

بخش 
معاونت )اجرایی

(اجرایی

اداره فضای 
هسبز منطق

مدیر منطقه 
(شهردار)

بخش خصوصی 
پیمانکاران ) 

(فضای سبز 

بخش تامین 
)  اعتبارات

معاونت اداری 
(منطقه( و مالی



 

 

 
 نمای شماتیک از مدل کارکرد های منفصل بین بخشی-3شکل

 

 

 

: بین بخشها مدل پیشنهادی با کارکرد اشتراکی -3  

و گسترش فضای سبز در منطقه تاثیر گذار هستند و در این مدل تمام بخش ها تاثیر گذار در فرآیند توسعه 

این خرد جمعی ممکن است  .که در رسیدن به اهداف کمک می کنددر حقیقت یک خرد جمعی وجود دارد 

، حل کردن مشکالت ونابسامانی های احتمالی و تصمیم گیری های مناسبخود را در پیشنهادهای مطلوب، 

کاستی ها را تبادل اطالعات کرده و نقاط ضعف وتمام بخش ها با همدیگر . در این مدل کند آشکار...

پوشش می دهند و باعث سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه ای فضای سبز خواهند شد در این روش مدیر 

منطقه با به چالش کشیدن افراد بخشهای مختلف و کمک گرفتن از ایده ها و پیشنهادهای آنها می تواند نقش 

 (1)شکل.د اهداف درون سازمانی داشته باشددر پیشبر ارزنده ای

 

 

بخش نظارت 
عمومی 

(شهروندان)

بخش برنامه 
) ریزی 

معاونت برنامه 

ریزی منطقه

بخش 

معاونت )جراییا

(اجرایی

اداره فضای سبز 
همنطق

مدیر منطقه 
(شهردار) بخش خصوصی 

پیمانکاران ) 
(فضای سبز 

بخش تامین 
معاونت ) اعتبارات

(  اداری و مالی

منطقه( منطقه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با کارکرد اشتراکی بین بخشهانمای شماتیک از مدل -3شکل

 

منطقه ،  در سطح اخیربراساس تجزیه و تحلیل داده ها از جمله میزان افزایش پارکهای ایجاد شده در سالهای 

بین بخشی ، خواهد  و افزایش کیفیت نگهداری فضای سبزدلیلی بر تائید کارایی اسقرار مدل کارکرد اشتراکی

 بود که در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است :

 (12-31بررسی توسعه پارکهای سطح منطقه از سال  -الف

 1312-1331داث شده در محدوده زمانی در این تجزیه تحلیل با مقایسه تعداد و مساحت پارکهای اح

( هم از لحاظ 1312-1314گردید میزان افزایش و توسعه پارکها در سه سال انتهایی)مشخص  درسطح منطقه

و مشخص گردید با توجه به نوع  از رشد بسیار خوبی برخوردار استتعداد و هم از لحاظ مساحت 

خشها می توان در توسعه و گسترش فضای سبز نقش مدیریت و اجراء مدل مدیریتی کارکرد اشتراکی بین ب

همچنین با توجه به ارزیابی های اعالمی توسط .(1و شکل شماره 1ارزنده ای را ایفا کرد .)جدول شماره 

معاونت خدمات و محیط زیست شهری دربخش فعالیتهای احداث و توسعه فضای سبز منطقه سه براساس 

 منطقه برتر در سه سال اخیر قرارگرفته است .(جز 2شاخص های ارزشیابی )جدول شماره 

مدیرمنطقه

نظارتبخش 
عمومی

هبرنامبخش 

ریزی 

بخش 
اجرایی

بخش تامین 
اعتبارات

بخش 
خصوصی 



 

 

 
  1332-1331:تعداد و مساحت پارکهای احداث شده در منطقه سه شهرداری در بازه زمانی سالهای 1جدول شماره 

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1384 1381 1380 1379 1378 1373 1372 1357 1356 سال احداث

تعداد 

پارکهااحداث 

 شده

1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 4 3 5 

تعداد پارکها 

بصورت 

 تجمعی 

1 2 4 6 9 11 12 13 14 17 18 19 20 24 27 32 

مساحت کل 

پارکهای 

احداث شده 

 در هر سال

4542 2632 17476 24805 6087 16165 8253 6147 6863 40701 3580 3810 15000 38646 17888 30549 

مساحت 

 تجمعی 
4542 7174 24650 49455 55542 71707 79960 86107 92970 133671 137251 141061 156061 194707 212595 243144 

 

 

 

 
 

 1332-1331نمودار مساحت تجمعی پارکهای سطح منطقه از سال-4شکل

 

 

 

 

 

1356, 4542
1357, 7174

1372, 24650

1373, 
49455

1378, 55542

1379, 71707

1380, 79960

1381, 86107

1384, 92970

1386, 133671

1387, 137251

1388, 141061
1389, 156061

1390, 
194707

1391, 
212595

1392, 
243144

مساحت تجمعی  1356

1357

1372

1373

1378

1379

1380

1381

1384

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392



 

 
 پارمترهای ارزشیابی پروژه های عمرانی فضای سبز:2جدول شماره 

ژه
رو

ع پ
و 

شر
در 

ر 
خی

تا
 

ث 
دا

اح

(
14

44
4

)
 

* تاخیر در برگزاری مناقصه و عقد قرارداد* تاخیر در تجهیز کارگاه* عدم رعایت برنامه در شروع پروژهتاخیر 

 زمانبندی در اجرای پروژه

ی 
رای

 پی
باز (

14
44

4
)

 

* تاخیر در برگزاری مناقصه و عقد قرارداد* تاخیر در تجهیز کارگاه* عدم رعایت برنامه تاخیر در شروع پروژه

 پروژه زمانبندی در اجرای

سبز
ی 

ضا
ف

 

ث )
دا

اح
14

44
4

)
 

* پخش و تسطیح خاک زراعی و رعایت سطح خاک از لبه جداول* غنی سازی تهیه و تخلیه خاک زراعی مناسب

گونه های گیاهی )  -خاک ) کود پوسیده دامی(* کیفیت مناسب و طبق دفترچه پیمان* کاشت صحیح چمن 

موقع* جمع آوری و پاکسازی نخاله هااز سطح فضای سبز*  تراکم بوته و عمق بته( و به -رعایت فواصل کاشت 

میزان تطابق اجرای پروژه ها با پالنها و دیتایل تهیه شده* تذکر و اخطار بموقع به پیمانکار* نحوه اجرای پروژه 

 ها از لحاظ تطابق با برنامه زمان بندی*

ی )
رای

 پی
باز

14
44

4
)

 

ای گیاهی موجود* حمل نخاله ها و بقایای گیاهی حاصل * نحوه نگهداری گونه هخاکبرداری سطح پروژه 

عملیات بازپیرایی* تهیه و تخلیه خاک زراعی مناسب* پخش و تسطیح خاک زراعی* غنی سازی خاک )کود 

گونه های گیاهی)رعایت  -پوسیده دامی(* کیفیت مناسب و  طبق دفترچه پیمان* کاشت صحیح  و به موقع چمن

 کر و اخطار به موقع به پیمانکارتذعمق کاشت(* میزان تطابق اجرا پروژه با پالن* تراکم بوته و -فواصل کاشت

ب
ت آ

سا
سی

تا
 

ث )
دا

اح
14

44
4

)
 

عدم رعایت ضوابط و دیتایل های اجرایی مطابق نقشه، دفترچه طرح و نظر دستگاه نظارت و استفاده از لوازم و 

عدم حضور مستمر کارشناس ناظر مرتبط در * عدم رعایت برنامه زمانبدی اجرای پروژه* تجهیزات مرغوب

کارگاه* عدم ابالغ به موقع دستور کارها و صورتمجلس ها توسط ناظر از جمله تنظیم صورتجلسه تحویل 

 موقت*

ی 
رای

 پی
باز (

34
44

)
 

عدم رعایت ضوابط و دیتایل های اجرایی مطابق نقشه، دفترچه طرح و نظر دستگاه نظارت و استفاده از لوازم و 

* عدم رعایت برنامه زمانبدی اجرای پروژه* عدم حضور مستمر کارشناس ناظر مرتبط در یزات مرغوبتجه

 کارگاه* عدم ابالغ به موقع دستور کارها و صورتمجلس ها توسط ناظر از جمله تنظیم صورتجلسه تحویل موقت
رق

ت ب
سا

سی
تا

 

ث 
دا

اح

(
14

44
4

)
 

فنداسیون* تراز بودن فنداسیون از سطح خاک* * کیفیت صحیح بودن عملیات غالف گذاری و کابل کشی

استاندارد بودن چراغ ها* شاقول بودن چراغ ها* نصب فیوز در پایه چراغ* کیفیت سکوی تابلو* نصب حفاظت 

 جان و اجرای سیستم ارت

ی 
رای

 پی
باز (

34
44

)
 

سطح خاک* * کیفیت فنداسیون* تراز بودن فنداسیون از صحیح بودن عملیات غالف گذاری و کابل کشی

استاندارد بودن چراغ ها* شاقول بودن چراغ ها* نصب فیوز در پایه چراغ* کیفیت سکوی تابلو* نصب حفاظت 

 جان و اجرای سیستم ارت

نیه
اب

 

یی
یرا

ازپ
و ب

ث 
دا

اح
 

* تطابق اجرا با نقشه ها و مقادیر پیمان* عملیات زیر سازی* بتن ریزی و  بتن مگر* رواداری مجازآیین نامه ها

ای صحیح کف فرش* اجرای صحیح جداکننده ها* کیفیت مصالح مصرفی بر اساس تنوع مصالح مصرفی* اجر

نحوه اجرای پروژه ها از لحاظ تطابق با برنامه زمان بندی* تذکر واخطار به موقع به پیمانکاران* رواداری 

ل مخزن* کیفیت مصالح مجازآیین نامه ها* عملیات زیر سازی* قالب بندی* آرماتور بندی* بتن ریزی* تکمی

 مصرفی بر اساس تنوع مصالح مصرفی* نحوه اجرای پروژه ها از لحاظ تطابق با برنامه زمان بندی* تذکر واخطار 

 



 

 

با استقرار این نوع مدل مدیریتی در سطح منطقه باعث بررسی وضعیت کیفیت نگهداری فضای سبز:  -ب

موفقیت هایی حاصل نگهداری فضای سبز  بخشفضای سبز در بخش توسعه عالوه بر رشد در گردیده 

گردد که گواه این را می توان در ارزشیابی ماهیانه و ساالنه معاونت خدمات و محیط زیست شهری جستجو 

منطقه شهرداری منطقه سه بعنوان  13کرد به گونه ای که در ارزشیابی سه ماهه در سه سال اخیر دربین 

ین عامل یکی از شاخص های نشان دهنده برتری این مدل نسبت فضای سبز برتر مطرح بوده است که هم

 به مدل های دیگر می باشد .
 

 نتیجه گیری-3

عه و بر اساس مدل ها مطرح شده بهترین و مناسب ترین مدل جهت رسیدن به اهداف سازمان در بخش توس

اشد که با توجه می بشرایط موجود منطقه سه مدل کارکرد اشترکی بین بخشها نگهداری فضای سبز براساس 

ان ( به همپوشانی تمام بخش ها )بخش های اجرایی، نظارت عمومی،مالی و اداری ،برنامه ریزی ، پیمانکار

 در ارائه راهکارها و رهبری مدیر منطقه می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
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