مدرييت مطالعات و ژپوهش

معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :شناسايي و طبقه بندي حشرات ،آفات بيماريها و علفهاي هرز شايع در فضاي سبز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :جهاد دانشگاهي استان خوزستان
كارفرما :شهرداري اهواز – معاونت برنامه ريزي و توسعه
نظارت :مديريت مطالعات و پژوهش
بخش بهره بردار :سازمان پاركها و فضاي سبز
تاريخ انجام88/8/41 :
تاريخ خاتمه :
وضعيت :خاتمه يافته

خالصه طرح:
انواع (فون) آفات مهم فعال روی گیاهان مختلف فضای سبز مناطق مختلف اهواز از قبیل درختان ،درختچه ها ،گلها و چمن کاریها در
طول سالهای  8811تا  8831مورد ارزیابی قرار گرفت .کمپلکسی از آفات مختلف روی قسمتهای مختلف گیاهان مورد نظر فعالیت
داشتند .آفات برگ و گل شامل شتهها ( Myzus persicae ،A. nerri ،Aphis gossypiiو  ،) A. fabaسپردار خرزهره ،شپشک
شفاف خرما ،پروانه برگ خوار کونوکارپوس ،کنه تارتن برهان ،کنه تارتن خرما ،مگس سفید کنار و مینوزکنار بود .در طی بررسی دشمنان
طبیعی شتهها ک ه مهمترین آفات فعال در برگ و گلها بودند4 ،گونه زنبور پارازیتویید ،سه گونه کفشدوزک و 4گونه از سنهای
 Anthocoridaeمشاهده ش د .آفات فعال در چوب تنه و ساقه شامل موریانه جنس  ،Microcerotermes sp.سوسک چوبخوار برهان
 Chrysobothris affinisو سوسک شاخدار خرما بود .در میان این آفات مهمترین آفت چوب خوار و به طور یقین خطرناکترین آفت
فضای سبز اهواز سوسک چوبخوار برهان بود که برای اولین بار روی درخت برهان در دنیا مشاهده گردید .از جمله آفات مهم ریشه و
چمن آبدزک ،کرم سفید ریشه و شپشک چمن بود .تصاویر و روش های مدیریت آفات مذکور در این تحقیق شرح داده شده است.
در بین آفات مختلف فوقالذکر ،شته  ، A. gossypiiسوسک چوبخوار برهان و کنه تارتن برهان با توجه به شدت خسارت آفات کلیدی
بودند .بیواکولوژی (شامل تغییرات فصلی جمعیت و برخی روشهای نمونهبرداری) و روش مبارزه با این آفات کلیدی در طول دوران
تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .دوره فعالیت شته  A. gossypiiاز اوایل زمستان تا اواخر اردیبهشتماه مشاهده گردید .اوج تراکم این
شته در اواخر اسفند ماه بود.
نتایج این تحقیق نشان داد که تله زرد چسبنده توانست حتی جمعیتهای پایین این آفت را ردیابی نماید .نتایج آزمایشات سموم نشان
داد که بهترین حشره کش ها از نظر اثرات دراز مدت روی جمعیت شته به ترتیب پری میکارب ،کلرپیریفوس و صابون حشرهکش و از نظر
حداقل بودن اثرات روی زنبوران پارازیتویید به ترتیب پریمیکارب ،صابون حشرهکش و کلرپیریفوس بودند .همچنین نتایج بررسی دوساله
تغییرات فصلی جمعیت سوسک چوبخوار  C. affinisنشان داد که این آفت دارای تقریباً یک نسل در سال میباشد .اوج جمعیت تخم،
الرو ،شفیره و بالغین این آفت به ترتیب مرداد تا آبان ،مهر تا آبان ،فروردین تا اردیبهشت و تیر و مرداد مشاهده شد .دوره ظهور حشرات
بالغ و تخمریزی این آفت بسیار طوالنی بوده و تا  6ماه ممکن است به طول بکشد .با توجه به ویژگیهای زیستی مشاهده شده به مبارزه
شیمیایی با این آفت بی اثر بوده و ممکن نیست .با توجه به واکنش دفاعی رزینوز در درختان برهان بهترین روش مبارزه با این آفت تقویت
بنیه گیاه با بهبود شرایط زراعی میباشد .در بین تلههای مختلف تنها تلههای میلهای قرمز توانستند بالغین این آفت را به دام بیاندازند.
نتایج بررسی تغییرات فصلی کنه تارتن برهان  E. orientalisنشان داد که این کنه دارای دو نسل روی درختان برهان در اهواز

می باشند .نسل اول در ماه های فروردین تا خرداد فعال بوده و دارای تراکم نسبتاً پایینی است .نسل دوم در از اواخر شهریور تا اوایل
زمستان فعالیت نموده و دارای تراکم نسبتاً باالتری است .اوج تراکم این کنه در اواسط آبان مشاهده شد .با توجه به نسبت باالی تخمها در
اوایل دوره فعالیت این آفت میبایست کنهکشی که دارای خاصیت تخمکشی نیز میباشد برای کنترل این آفت استفاده گردد .نتایج
آزمایشات سمشناسی نشان داد که تترادیفون دارای بیشترین و طوالنی ترین اثر روی این آفت میباشد.
با ارزیابی بیماریهای شایع در فضای سبز اهواز طی سالهای  8811تا  8831نتایج به دست آمده ،مرگ ناترک ناشی از Fusarium
 ،oxysporumسوختگی انتهایی ناشی از  ،F. oxysporumسوختگی انتهایی برگ ناشی از سرمازدگی ،لکه برگی ناشی از
 Alternaria sp.در شیشه شور ،لکه برگی فیزیولوژیکی شمشاد اهوازی ،انواع شانکر ها ،تومور روی اوکالیپتوس و گالهای روی کنار
موارد مختلفی بودند که در طول این مطالعه در نقاط مختلف اهواز مشاهده شد.
فلور علفهای هرز مناطق مختلف فضای سبز اهواز به خصوص چمنکاریها در طول این مطالعه بررسی شد 18 .گونه علف هرز باریک و
پهن برگ شناسایی شد که برخی در نیمه اول و برخی در نیمه دوم سال فعالیت داشتند .نتایج بررسی تیمارهای پیش از کاشت نشان داد
که واپام ،ترفالن و آفتاب دهی همگی میتوانند در کنترل علفهای هرز موثر باشند ولی با توجه به هزینهها و مشکالت عملی موجود برای
کنترل بهترین تیمار استفاده از ترفالن میباشد .برای مبارزه بعد از کاشت علفهای هرز باریکبرگ بهترین راهکار عملیات زراعی و
پیشگیری میباشد .برای مبارزه با پهن برگها میتوان از  51درصد دز مزرعه ای مخلوط  2-4-Dو گرانستار استفاده نمود
این تحقیق در زمره تحقیقات بسیار مهم در زمینه شناسایی و طبقه بندی حشرات ،آفات بیماریها و علفهای هرز شایع در فضای سبز به
شمار میرود .تمام شهرهای با ویژگی اقلیمی و جغرافیایی مشابه کالنشهر اهواز میتوانند از نتایج آن بهرهبرداری نمایند که در آینده
نزدیک ،مطالعات جدید و جامعتری در مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری اهواز و همکاری مراکز علمی و پژوهشی صورت میگیرد.
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معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :انجام خدمات مشاوره و مطالعه و تعيين و اولويت بندي نيازهاي شهروندان اهواز براي تهيه و تدوين برنامه پنج ساله
توسعه و عمران شهر اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه شهيد چمران اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز – معاونت برنامه ريزي و توسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت برنامه ريزي وتوسعه
تاريخ انجام:
تاريخ خاتمه :
وضعيت :خاتمه يافته

خالصه طرح:
حوزه فعالیت و پوشش خدمات شهرداری به شهروندان روزبروز گسترش می یابد .شهرداری در گذر زمان هر یک از مناطق شهرداری،
متناسب با شرایط جغرافیایی و اجتماعی خود به چند ناحیه و هر ناحیه به چند محله تقسیم شده است .با گذر زمان رفته رفته شهروندان
ساکن در هر ناحیه و محله از ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و طبقه اقتصادی نسبتاً مشابهی برخوردار شدهاند .در واقع این خصوصیات
مشترک ،نیازها و انتظارات خاص محلهای و ناحیهای را پدید آورده که الزم است از سوی مدیریت شهری به ویژه شهرداری مورد توجه قرار
گیرد .اگر اقدامات عمرانی ،اجتماعی ،رفاهی و خدمات شهری متناسب با نیازهای خاص محله نباشد .این اقدامات هرچند ممکن است با
صرف هزینه های سنگین به ثمر رسیده باشد .اما نمی تواند رضایت مردم را برانگیزد ..زیرا آنان احساس میکنند اولویتها و ضرورتهای
موردنظرشان مورد توجه مدیران شهری قرار نگرفته و نادیده انگاشته شده است.
مسلللماً امکللان تللدوین برناملله پللنج سللاله نحللوه عملکللرد شللهرداری اهللواز بللدون بررسللی نیازهللا و شللناخت اولویللت هللای شللهروندان
منطقی و منصلفانه وجلود نلدارد .بنلابراین بله منظلور تلدوین اصلولی ایلن برنامله ،طلرح مطالعلاتی ملذکور بلا هلدف مطالعله و تعیلین
اولویت بندی نیازهای شهروندان اهوازی در مدت سه ماه به انجام رسید.
اهداف اين طرح :نیازسلنجی بله ملا کملک ملی کنلد تلا بتلوانیم انلواع انتظلارات و نیازهلای اقشلار مختللف شلهروندان را بله تفکیلک
محالت تشخیص داده آنها را به صلور مختللف طبقله بنلدی نملاییم .ایلن روش علملی سلنجش بله شلهرداری منطقله کملک ملی کنلد
تا برنامه ریزی ها و اقدامات خلود را بله خواسلت ملردم نزدیلک کنلد .ملوارد زیلر از جملله یافتله هلای حاصلل از نیازسلنجی اسلت کله
از طریق آنها میتوان به خواسته های اقشار مختلف مردم پی برد:
-8مهمترین خدمات مورد نیاز کودکان به تفکیک نواحی

 -2مهمترین خدمات مورد نیاز بانوان به تفکیک نواحی

 -8مهمتللرین خللدمات مللورد نیللاز سللالمندان بلله تفکیللک نللواحی  -4مهمتللرین اولویتهللای خللدمات رسللانی اجتمللاعی و ورزشللی از
نظر شهروندان به تفکیک نواحی

 -1مهمترین اولویتهای خدمات رسانی امور شهری از نظر شهروندان و ...
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معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :اثرات اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها بر بودجه شهرداري اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :مديريت مطالعات و پژوهش
كارفرما :شهرداري اهواز – معاونت برنامه ريزي و توسعه
نظارت :مديريت مطالعات و پژوهش
بخش بهره بردار :معاونت برنامه ريزي وتوسعه
تاريخ انجام:
تاريخ خاتمه :
وضعيت :خاتمه يافته

خالصه طرح:
یارانههای انرژی سهم باالیی از کل یارانههای کشور را به خود اختصاص میدهند و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای بر عملکرد و
روند اقتصادی کشور دارند .اغلب مطالعات انجام شده نیز این بخش را طرح هدفمند کردن یارانهها به دست آورده اند .بر این اساس ،اثرات
طرح هدفمند کردن یارانهها در قالب اثرات حذف یارانههای انرژی بررسی می شود .حذف سایر انواع یارانهها می توانند تاثیرات مشابه اما با
مقیاس کمتر را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
صرفنظر از تبعات قانون هدفمند کردن یارانه ها در سطح ملی ،اجرای آن تبعات مختلفی را بر ارائه خدمات و انجام وظایف شهرداریها
خواهد داشت .در رویکرد فعلی این قانون ،انتقال یارانه ها از صورت غیرمستقیم به حالت مستقیم صورت میپذیرد و بر مبنای ماده 1آن،
خانوارها به عنوان واحدهای دریافت کننده کمک مستقیم نقدی ،غیرنقدی و حتی سهام در نظر گرفته شدهاند .در مقابل ،در مورد
دستگاهای عمومی همچون شهرداریها که از منابع دولتی بهرهمند نیستند اما از مصرفکنندگان عمده یارانهها به ویژه یارانه حاملهای
انرژی محسوب میشوند و کمیت و کیفیت ارائه خدمات آنها با حذف یارانه ها متحول خواهد شد ،.بحثی به میان نیامده است .بنابراین ،این
قانون بر میزان درآمد و هزینه شهرداری ها تاثیرات بسزایی خواهد داشت .شناخت این تاثیرات برای شناسایی و رفع معضالت اجرای طرح
برای شهرداریها ضروری به نظر میرسد .این ضرورت با علم به این نکته که سطح رفاه عمومی شهروندان تحت تاثیر عملکرد شهرداریها
قرار میگیرد بیش از پیش احساس میشود.
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تبعات قانونی هدفمندکردن یارانهها در سطح شهرداری اهواز است .برای دستیابی به این هدف ،باید
برآوردی از میزان تغییر در هزینهها و درآمدهای شهرداری اهواز پس از اجرای قانون نسبت به مقادیر پیش بینی شده در غیاب این قانون
برای سال  8813صورت پذیرد.
انجام یک ارزیابی دقیق ،نیازمند برآورد صحیح از میزان هزینه ها و درآمدهاست .انجام این برآوردها اولین گام برای انجام برنامهریزی
صحیحتر و واقع گرایانه تر است .در این تحقیق با هدف انجام یک ارزیابی صحیح از هزینه ها و درآمدهای شهرداری اهواز پس از اجرای
قانون هدفمندسازی یارانهها ،برای انتخاب روش مناسب انجام برآورد کوشش میشود.

مدرييت مطالعات و ژپوهش

معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :بررسي و ساماندهي وضعيت مبلمان شهري محدوده كيانپارس كالنشهر اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه آزاد اسالمي اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز – معاونت برنامه ريزي و توسعه
نظارت :مديريت مطالعات و پژوهش
بخش بهره بردار :سازمان زيباسازي
تاريخ انجام88/41/72 :
تاريخ خاتمه :
وضعيت :خاتمه يافته

خالصه طرح:
با یک بررسی اجمالی در تاریخ برنامهریزی شهری می توان دریافت که بسیاری از مبلمان به کار رفته در محیطهای شهری ،سابقهای به
قدمت تمدن بشری دارند ،ولی توجه به انواع مبلمان به سبک امروزی نسبت به سایر مسایل شهری در دنیا مقولهای جدید محسوب
میشود .این پدیده نه تنها بر سیمای ظاهری شهرها اثر گذاشته بلکه تا اعماق جزییترین مسایل مبلمان آن نیز ریشه دواند .با این وجود،
تا مدتها در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه ،به عنوان موضوعی غیر ضروری مورد بی توجهی قرار میگرفت .در حال
حاضر عدم برنامهریزی یا برنامهریزی ناقص و غیراستاندارد در این زمینه ،به هرج و مرج بصری و عدم کارایی این عناصر در محیطهای
شهری دامن میزنند .شهر اهواز به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور از این مقوله مستثنی نیست .محدوده مورد مطالعه (خیابانهای
شهید چمران و بلوار ساحلی کیانپارس به لحاظ نوع خدماترسانی پذیرای تعداد زیاد شهروند است ولی متاسفانه مبلمان شهری این
بخش نه تنها از نظر کمی کافی نیست بلکه دچار مشکالتی نظیر :پراکندگی نامناسب ،مکانیابی نادرست ،عدم هماهنگی محیطی ،عدم
مطابقت با فرهنگ عمومی ،طراحی نامناسب ،استفاده از مصالح نامرغوب ،عدم رعایت استانداردهای الزم و ...در بسیاری از موارد دچار
ضعف و کاستی است .از آنجا که هیچ محیط انسان ساختی بدون در نظر گرفتن خصوصیات محیطی– فرهنگی و تمهیدات مورد نظر
کاربران خود پایدار نخواهد بود ،تحقیق و پژوهش در زمینهی مبلمان شهری در محدوده مورد مطالعه در شهر اهواز یکی از کالنشهرهای
ایران ،امری ضروری و حیاتی به نظر میرسد.
اهداف اصلی هر برنامهریزی شهری ،سالمت ،آسایش و زیبایی میباشد و مقوله مبلمان شهری به ویژه اگر منطبق بر شرایط زیست بوم
انسانی در یک شهر باشد ،تالشی است در جهت دستیابی به اهداف برنامهریزی شهری.
لذا مهمترین اهداف غالب در این طرح پژوهشی عبارتند از:
-8بررسی شرایط موجود مبلمان شهری در محدوده کیان پارس و ارایه نقاط قوت و ضعف آن
- 2بازشناسی کمی و کیفی تجهیزات شهری با محوریت شناخت نارساییها و کاستیهای موجود در محدوده کیان پارس
-8مقایسه وضعیت موجود محدوده کیان پارس با استانداردهای رایج و مقایسه میزان تفاوت آنها
-4ارتقا کیفیت فضاهای شهری در محدودهی کیان پارس با توجه به شرایط زیست بوم انسانی آن.
-1کمک به حفظ رفاه و آسایش شهروندان اهوازی
-6دستیابی به شرایط بهینه در محدوده کیانپارس با ارایه راهکارهای مناسب در امر زیباسازی مبلمان شهری
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مشخصات طرح
عنوان :امكانسنجي توليد كمپوست از پسماندهاي فضاي سبز و باغباني شهر اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات و پژوهش
بخش بهره بردار :سازمان مديريت پسماند
تاريخ انجام88/3/71 :
تاريخ خاتمه 81/44/71 :
وضعيت :خاتمه يافته

خالصه طرح:
امروزه یکی از عوامل آلودگی محیط زیست دفع نادرست انواع مواد زائد میباشد؛ یکی از روشهای بسیار موثر در مدیریت و خنثی کردن
آثار نامطلوب پسماندها ،استفاده از روش های مختلف کودسازی و تبدیل آنها به کود آلی و بهره گیری آنها در کشاورزی است .استفاده از
فرآیند کمپوست پسماندهای آلی با استفاده از کودهای حیوانی و همچنین بکارگیری کرمهای زباله خوار ایزنیافوئتیدا Eisenia foetida
از جمله روشهای کمپوست کردن پسماندهای آلی می باشند .هدف این مطالعه ،بررسی امکان تولید کود آلی از پسماندهای باغبانی به
روش کمپوست همراه و ورمی کمپوست ،می باشد .بدین منظور سه نوع تیمار با سه نوع نسبت ترکیب پسماندهای باغبانی و کود حیوانی،
در سه تکرار جهت بررسی فرآیند کمپوست همراه و ورمی کمپ وست و یک تیمار جهت فرآیند کمپوست همراه بصورت ویندرو آماده و به
تیمارهای ورمی کمپوست ،کرمهای ایزنیافوئتیدا اضافه گردید سپس تیمارها به مدت  821روز تحت بررسی قرار گرفتند .پارامترهای دما،
درصد رطوبت و  pHبصورت روزانه و نسبت کربن به ازت بصورت دو بار در هفته ،بترتیب با استفاده از دماسنج ،خشک کردن در دمای
 811درجه سانتیگراد pH ،متر ،و استفاده از روش کجلدال و سوزاندن خشک در هر تیمار اندازهگیری گردید .نتایج نشان داد که دما در
تمامی تیمارها در ابتدا با شروع تجزیه مواد آلی افزایش و بتدریج و با اتمام مواد قابل تجزیه کاهش یافته است (متوسط دمای اولیه پشتهها
 83-48درجه سانتیگراد؛ با پیشرفت فرآیندهای کودسازی دما در پشته کمپوست تا  11درجه سانتیگراد و در پشتههای ورمی کمپوست تا
 44-42/1درجه سانتیگراد افزایش ،و با اتمام مواد قابل تجزیه در تمام پشتهها تا  48-41درجه سانتیگراد کاهش یافت)؛  pHدر تمامی
تیمارها ابتدا کاهش ،سپس افزایش یافته و در محدوده  1-5/1ثابت شد(از  pHاولیه  ، 5/12-5/86با پیشرفت فرآیندهای کودسازی به
 1/61-1/88رسید و با پایان یافتن فرآیند تجزیه  ،pHبه 1/24-5/38رسید) .نسبت کربن به ازت در تمامی تیمارها در حین فرآیندهای
کودسازی کاهش یافت که نشان دهنده معدنی شدن مواد آلی قابل تجزیه و ثبات بیشتر در محصول تولید شده می باشد (از نسبت کربن
به ازت  88/15اولیه پشتهها به 22/8در محصوالت کاهش یافت) .درصد رطوبت در تمامی تیمارها در طول فرآیند کودسازی روند کاهشی
داشت (از رطوبت اولیه ( 56/83%متوسط پشته ها)به  66/2%در محصوالت کاهش یافت) .نتایج نشان داد که پسماندهای باغبانی به همراه
کودهای حیوانی توانایی تبدیل شدن به کود آلی ورمی کمپوست و کمپوست را دارا بوده و کودهای مذکور در مقایسه با کودهای شیمیایی
بسیار مغذی و کم خطر میباشند .استفاده از روش کمپوست همراه و کمپوست کرمی ،روشی مناسب جهت دفع پسماندهای آلی
میباشند.
مهمترین اهداف طرح -8 :بررسی میزان تغییر نسبت کربن به ازت در کمپوست تولیدی  -2مقایسه کیفیت محصول ورمی کمپوست و
 -8استفاده جهت احداث سایت تولید کمپوست و ورمی
کمپوست همزمان از نظر پارامترهای دما ،رطوبت ،نسبت کربن به ازت و pH
کمپوست شهر اهواز و ارائه راهکارهای اصولی جهت دفع بهداشتی پسماندهای حاصل از فعالیتهای باغبانی و فضای سبز شهر اهواز
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مشخصات طرح
عنوان :شناسايي و تعيين حدود محالت شهري اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه پيام نور
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت برنامه ريزي وتوسعه
تاريخ انجام84/2/4 :
تاريخ خاتمه :
وضعيت :در حال انجام

خالصه طرح:
محله شهری به عنوان هسته بنیادی شهر در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا میکند ،به گونهای که شکلگیری هویت محلهای ،اقتصاد
محلهای ،ایمنی ،توسعه فضایی و کالبدی و تحکیم روابط اجتماعی ،با پایداری محلههای شهری ارتباط مییابد .مامفورد ,)8314(،محله را
بعنوان راهکاری برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تلقی میکرد ،وی بر این عقیده است که پرداختن به محله ،تنها راهکار عملی در
حل مشکالت کالنشهرهاست .در این بین کالنشهر اهواز؛ در دهههای اخیر ،با ورود مهاجرین روستایی ،شهرستانی و استانی ،با تغییرات
شگرفی در ساختار فضایی محلههای شهری مواجه گردید ،که از نقش سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی آنها کاسته شده و نارساییهایی چون
آلودگی زیست محیطی ،فقر نسبی  ،حاشیه نشینی ،بدمسکنی ،آسیب های اجتماعی -روانی و فرهنگی ،عدم مشارکت شهروندان در مسائل
شهری ،به ویژه اتالف سرمایههای مادی و معنوی ،به همراه داشته است.
تشخیص و تحدید حد و مرز فضایی محالت به عنوان اولین مرحله و شناخت اولیهی ،که در متن آن به الگوهای مختلف توسعه پایدار
شهری رسیده میشود ،از اهمیت واالیی برخوردار است ،که در این تحقیق ،به عنوان هدف اصلی در سطح کالنشهر اهواز ،بدان پرداخته
می شود .بدین منظور در این تحقیق به روش پیمایشی و با تاکید بر نقطه نظرات مسئولین و معتمدین هر ناحیه ،تعداد و مرز محالت
تشخیص و شناسایی میگردد.
مهمترین هدف طرح تعیین و ترسیم دقیق محدوده محالت شهر اهواز در نقشه های  GISمیباشد.
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مشخصات طرح
عنوان :شناسايي و طبقهبندي گونههاي جديد نيمه گرمسيري اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :جهاد دانشگاهي واحد استان خوزستان
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي و توسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :سازمان پاركها و فضاي سبز
تاريخ انجام:
تاريخ خاتمه :
وضعيت :در حال بررسي

خالصه طرح:
شرایط سخت محیطی حاکم بر مناطق خشک و بیابانی از جمله بخش اعظم نواحی جنوب ایران به ویژه خوزستان از قبیل
گرمای طاقت فرسا ،کم بود آب و خشکی شدید و گاهی رطوبتهای فراوان (شرجی) ،طوفانهای شن ،گرد و غبار و غیره جز با
سالح پوشش گیاهی کافی و مناسب قابل تعدیل نیست .از این رو فعالیتهای بهینه انسانی در گرو تعدیل شرایط زیست
محیطی و ایجاد محیط قابل تحمل برای این گونه فعالیتهاست .ایجاد فضای سبز با گونههای زیبای بومی یکی از ابزار و
شاخصهای توسعه پایدار در هر منطقه محسوب میگردد .بی شک با وارد کردن گونه های بومی به فضای سبز شهری و ارزان نمودن
قیمت تمام شده تولید نهال ،تکثیر بذر و سایر مواد و تولید انبوه این گیاهان براساس تقاضای ،اوالً تنوع در فضای سبز افزایش مییابد.
ثانیاً این تنوع دستمایه طراحان فصلی سبز شهری جهت ایجاد مناظر و چشم اندازهای بیشتر میگردد و ثالثاً حفظ و نگهداری چنین
فضاهایی غالباً هزینه کمتر و میزان آب کمتری را نسبت به فضاهای سبز موجود در بر خواهد داشت.
بررسیهای انجام شده درخصوص علت ورود کم گونه های بومی به فضای سبز شهری عمدتاً به عدم شناخت کافی از سرشت گونههای
بومی از جهت تولید ،حفظ و نگهداری آنها به عنوان گونههای فضای سبز برمیگردد .در این راستا و به منظور بررسی سازگاری و امکان
کشت گونه های گیاهی در فضای سبز شهری ،این طرح از سال  8811و حداقل به مدت  4سال در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
اهواز اجرا می گردد .در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات منابع اکولوژیکی گونه های بومی و با شناخت نیازهای بوم شناسی گونههاف
فهرست گیاهان مناسب فضای سبز شهری انتخاب می گردد .در مرحله بعدی ژرم پالسم زنده گیاهان انتخابی با استفاده از منابع داخلی و
محلی جمع آوری و در محل کلکسیون زنده سازمان پارکها و فضای سبز ،کشت و مراحل فنولوژی و رشد گونهها مورد ارزیابی قرار
میگیرد .ضمن بررسی وضعیت کمی و کیفی گونه ها ،مشکالت موجود در طراحی فضای سبز شهری مورد بررسی قرار گرفته ،گونههای
مناسب و سازگار با وضعیت اقلیمی شهری و براساس مکانهای مورد استفاده در مناطق مختلف شهری معرفی میگردد.
اهداف طرح:
 -8انتخاب گیاهان سازگار و مقاوم به تغییرات محیطی  -2انتخاب گیاهان با طرح های رویش مناسب از نظر سالم سازی محیط و
 -8انتخاب گیاهان مناسب در برابر محدودیت های فیزیکی و وضعیت
ترسیب عناصر و ترکیبات سنگین وکاهش آلودگی های صوتی.
معماری منطقه.

 -4کاهش هزینه های تهیه و نگهداری فضای سبز شهری

معرفی گیاهان پخش کننده اسانس مناسب در هوا.

 -1عدم انتخاب گیاهان آلرژی زا یا سمی و
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مشخصات طرح
عنوان :اندازهگيري زيانهاي اجتماعي ناشي از صنايع نفتي در محدوده شهر اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه شهيد چمران اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت برنامه ريزي وتوسعه
تاريخ انجام81/47/8 :
وضعيت :در حال بررسي

خالصه طرح:
حضور صنایع در حریم کالنشهر اهواز موجب واردشدن زیانهای جدی به محیط زیست و سالمت کارکنان و نیز مشکالت عدیده برای
نهادهای اجرایی در خدمت رسانی بهتر به مردم شده است .از نقطه نظر زیست محیطی و با توجه به جمعیت باالی کالنشهر اهواز،
وضعیت کنونی آلودگی هوای ناشی از صنایع نفتی و آثار آن بر سالمت ساکنان و جانداران به یک چالش جدی بدل شده و لزوم کاهش
این اثرات را بیش از پیش حائز اهمیت نموده است .آلودگی های آب نیز از سویی دیگر منجر به یک وضعیت بیهوازی در منابع آبهای
سطحی شده که تهدیدی جدی برای بقاء حیات آبزیان است .همچنین پسابهای صنعتی برای کشت و کار کشاورزان خطری جدی است
که می تواند به کاهش تولید و سطح زیر کشت و در نهایت کاهش درآمد و بیکاری منجر شود.
سابقه تاریخی آلودگی هوا در ایران به سال  8811برمیگرد د که در آن سال اولین سمپوزیوم آلودگی هوا توسط شرکت ملی نفت ایران
برگزار شد .اکنون نیز با وجود گذشت ده سال از تنظیم طرح جامع کاهش آثار زیست محیطی کالنشهر اهواز ،ساکنان و نهادهای مسئول
شهر همچنان با مشکالت عدیدهای روبرو هستند .از آن سال تاکنون نه تنها مشکل آلودگی این شهر حل نشده بلکه هر ساله به میزان آن
افزوده شده است .این مشکالت به رغم اقدامات موثری است که طی ده سال گذشته صورت گرفته ،اقداماتی همچون حذف سرب از بنزین
مصرفی خودروها ،استقرار و ارتقای استانداردهای زیست محیطی خودروهای تولید داخل کشور ،شروع به گازسوز کردن اتوبوسهای درون
شهری و توجه به سیستم حمل و نقل عمومی خصوصاً مترو .بنابراین به نظر می رسد که انتقال صنایع از درون محدوده شهری و جبران
آثار اقتصادی – اجتماعی و سالمت آن توسط وزارت نفت بیش از پیش ضروری باشد .برای کمک به برنامهریزی درست در این زمینه،
تحقیق حاضر میکوشد تا آثار حضور این صنایع را شناسایی و هزینههای ناشی از آن را محاسبه نماید .بدیهی است که هرگونه
سیاستگذاری درست ،در قدم اول نیازمند اطالعات موثق از وضعیت موجود میباشد.
در این راستا نتایج این تحقیق میتوانند در جهت سیاستگذاریهای زیست محیطی گوناگونی استفاده شوند که به برخی از آنها در زیر
اشاره میشود:
 کاهش آلودگی صنایع نفتی اعم از آلودگی هوا و آب درصورت امکان جابجایی بخشی از صنایع نفتی از محدوده کالنشهر اهواز با پرداخت هزینههای جبرانی باقی ماندن آنها در حریم شهر. کاهش بیماریهای ریوی ،قلبی و پوستی ساکنان شهر و بهبود زیستگاههای جانوران. افزایش درآمدهای نهادهای اجرایی شهر برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان. افزایش سرمایه گذاری در شهر. ارتقاء سطح کیفی منابع آب و بهبود زندگی آبزیان. کاهش زیانهای وارده به بخش کشاورزی. -افزایش جذب توریست و درآمدهای حاصل از آن.
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مشخصات طرح
عنوان  :بررسي و تحليل الگوي توزيع فضاي سبز (پاركها ،بوستانها) در شهر اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه شهيد چمران اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :سازمان پاركها و فضاي سبز
تاريخ انجام:
وضعيت :در حال بررسي

خالصه طرح:
شاید مهمترین بحرانی که در آغاز قرن بیستم گریبان گیر شهرها شده گسستگی تدریجی پیوند انسان و طبیعت است ،به گونه ای که در
شهرها ،به ویژه مادر شهرها ارتباط مستقیم با محیط طبیعی یا بسیار ناچیز است با این که اصالً وجود ندارد و این مسئله چهره شهرها را
زشت و نابسامان و شهروندان را انسانهایی بیروح و آزرده خاطر ساخته است.
فضای سبز شهری ،عبارتست از تمام عرصههای طبیعی یا مصنوعی پوشیده از گیاهان ،که بهرهوری از موهبتهای طبیعی آنها مورد توجه
و مدنظر است.
فضای سبز شهری بخشی از فضای باز شهری است که عرصههای طبیعی یا اغلب مصنوعی آن زیر پوشش درختان ،درختچهها ،بوتهها،
گلها ،چمن ها و سایر گیاهان است که براساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط ،قوانین و تخصصهای مرتبط با آن حفظ
و نگهداری یا احداث میشوند .مهم ترین اثرات فضای سبز و بوستانها در شهرها ،کارکردهای زیست محیطی و اجتماعی آنهاست که شهرها
را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده ،مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی از یک سو و
باالبردن سطح زیبایی از سوی دیگر ،سبب افزایش کیفیت زیست محیطی شهرها میشود.
مهمترین ویژگیهای اقلیمی شهر اهواز که به عنوان کالنشهر منطقهای دارای جمعیتی بیش از یک میلیون نفر میباشد ،به شرح ذیل
است:
الف) بارندگی کم ب) تبخیر زیاد ج) مدت طوالنی گرما ( 5ماه سال) گرمای شدید در تابستان ه) هوای مالیم و معتدل در زمستان
با توجه به نقش فضای سبز و اهمیت آن در کالبد و عملکرد مجتمع های زیستی ،شناخت نحوه پراکندگی و الگوی توزیع فضای سبز و
بوستانها در شهر اهواز که به عنوان یکی از آلودهترین و متراکم ترین سکونتگاههای ایران از نظر زیست محیطی و جمعیتی محسوب
میشود بسیار حائز اهمیت میباشد.
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معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :نقش دادههاي ماهواره اي و عكسهاي هوايي در بهينه سازي مديريت شهري
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت شهرسازي و معماري
تاريخ انجام:
تاريخ خاتمه :
وضعيت :در حال بررسي

خالصه طرح:
توسعه فیزیکی شهرها و تغییرات آنها ناشی از عوامل مختلفی از جمله تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فیزیکی میباشد .این عوامل
مختلف سبب شکل گیری الگوی خاصی از نظر فرم و پراکندگی در فضا میشوند .شهر اهواز با قدمت تاریخی در دورههای مختلف زمانی
تغییرات و تحوالت زیادی را در شکل و محتوا شاهد بوده است که فضای فیزیکی کنونی معلول آن میباشد .در این میان مساله مهم این
است که چه عواملی بیشترین نقش را در تغییرات کالبدی فضایی (فیزیکی) شهر اهواز داشته و اساساً نقش مدیریت شهری در این
تغییرات به چه میزان بوده است و آیا توسعه فیزیکی شهر اهواز متناسب با طرحهای باالدستی بوده و یا اینکه متناسب با ساختارهای
اقتصادی و اجتماعی منطقه تحت شرایط خاص زمانی و مکانی بوده است و نهایت در چه دوره های زمانی سیر تغییرات کالبدی فضایی
شهر نسبت به طرحهای جامع و تفصیلی دچار انحراف شده است و چشم انداز آن به چه سمت و سویی هدایت میشود و یا قابل هدایت
می باشد .محدوده بررسی این پژوهش کالنشهر اهواز و دوره بررسی آن از سال  8311تا  2181میالدی میباشد .این پژوهش روند تغییرات
توسعه کالبدی شهر اهواز را در دورههایی که تصاویر ماهوارهای و عکسهای هوایی آن در دسترس میباشد مورد ارزیابی قرار میدهد.
نتیجه این تحقیق به بررسی توسعه کالبدی فیزیکی کالنشهر اهواز در دوره مورد مطالعه پرداخته و آن را با نقشه های طرحهای فضایی
مختلف که در دوران مدیریت شهرداران این کالنشهر اجرا شده است مقایسه میکند و علل تغییرات ناموزون شهری جهت مدیریت بهینه
آینده شهر اهواز را با توجه به علل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و مدیریتی تجزیه و تحلیل مینماید.
اهداف تحقیق:
 -8بررسی تغییرات فیزیکی شهر اهواز در دوره مورد مطالعه
 -2تهیه نقشههای موضوعی مختلف از تغییرات شهری با استفاده از داده های ماهوارهای در دوره های مختلف
-8
-4
-1
-6

مقایسه تغییرات کالبدی شهری اهواز
تغیین جهت های توسعه در دوره های مختلف و تحلیل آنها با مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
بررسی نقش رودخانه اهواز در تغییرات فیزیکی شهر اهواز
بررسی نقش تحوالت اجتماعی ،مهاجرت ،شرایط اقلیمی و جنگ در تغییرات کالبدی شهری

 -5بررسی پراکنش جمعیتی شهر اهواز در محوز زمانی  -مکانی
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معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان  :بررسي راهكارهاي توانمندسازي محالت شهر با رويكرد بر ساماندهي و بهسازي سكونتگاههاي غيررسمي
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه شهيد چمران اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت شهرسازي و معماري
تاريخ انجام:
وضعيت :در حال بررسي

خالصه طرح:
طی دهه های اخیر به تدریج محالت دچار ناپایداری و نابسامانی شده اند و در بعضی از نقاط شهری منجر به شکل گیری سکونتگاههای
غیررسمی ،به طور عمده در حاشیهی شهرهای بزرگ کشور ،خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شده اند .کارکرد
اصلی این محالت خودرو یا حاشیهنشین ،به بیان صحیح تر ،اسکان غیررسمی ،تامین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروههای
کم درآمد اغلب مهاجر است .این گونه سکونتگاهها ،سیمای نازیبا ،خدمات ناکافی و ساکنان کم توان و مشاغلی نامطمئن دارند .محیطی
آماده برای پذیرش نابهنجاری های اجتماعی و بازتولید فقر فراهم می سازند و خطرپذیری باالیی سوانح طبیعی و انسانی دارند .شهر اهواز،
طبق سرشماری  8811شمسی ،جمعیتی بالغ بر  351هزار نفر دارد و در نظام شهری ،دومین شهر بزرگ از لحاظ وسعت و پنجمین شهر
بزرگ کشور از نظر جمعیتی و دارای تنوع قومی و فرهنگی ،نژادی و ...است این عامل منجر به شکل گیری محلههای فقیرنشین و
جدایی گزینی در ساختار شهری آن گردیده است .به عبارتی دیگر ،مهاجرت از مکانهای جغرافیایی (شهر و روستا) به این شهر منجر به
شکلگیری سکو نتگاههای غیررسمی هم در داخل کالبد شهر و هم در حاشیه جغرافیایی شهر شده است و نقش مدیریت شهری را در
بسترسازی محیطی امن برای ارائه خدمات (اجتماعی ،فرهنگی ،تاسیسات و تجهیزات و  )...با مشکالت عدیده ای روبرو ساخته است بدین
منظور یکی از راهکارهای موردنظر ،مشارکت مردم و ارتقاء توانایی آنان در رسیدن به محیط سرزنده و پویااز طریق ایجاد اجتماعات محلی
و مدیریت محلی از نهاد درونی مردم میباشد و این مهم در این راستا ،مستلزم شناخت نیازها و مسائل آنها میباشد.
هدف اصلی این طرح عبارت است از مطالعه زیرساختها و وضعیت محیط زی ست به منظور کاهش گسست کالبدی از پیکرهی اصلی شهر
و ارائه راهکارهای رفع تبعیض و خدمات رسانی فراگیر به ویژه برای گروههای کم درآمد آسیب پذیر میباشد.
برخی از اهداف این طرح عبارتند از:
 ایجاد پایگاه اطالعات رایانهای به منظور شناخت و تحلیل ابعاد کمی و کیفی محالت و به طور اخص سکونتگاههای غیررسمی. تدارک سیاستگذاری کاهش فقر شهری و رفع محرومیت در برخورداری از خدمات و زیرساخت های پایه. نهادسازی :یاری رسانی به سازماندهی و بسیج مالی و انسانی موجود و ایجاد تشکل های اجتماعات محلی بنا هدف جلب مشارکتاجتماعی به منظور شناخت نیازها ،اولویتها و همچنین نظارت بر اقدامات اجرایی.
 ظرفیت سازی :در سطح مدیریت شهری و ناآشنایی مقامات مسئول توسعه شهری و به ویژه شهرداری با تجربه های حاصل از مداخله وبهسازی کالبدی ،تامین خدمات و توانمندسازی اجتماعی جهانی و انطباق با شرایط بومی و محلی.
 -ارائه برنامه عملیاتی -اجرایی ساماندهی و بهسازی کالبدی و توانمندسازی اجتماعی.
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شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان نشاط در شهر اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه شهيد چمران اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت فرهنگي و اجتماعي
تاريخ انجام:
تاريخ خاتمه :
وضعيت :در حال بررسي

خالصه طرح:
هدف از انجام پژوهش حاضر سنجش عوامل اجتماعی موثر بر میزان نشاط در بین شهروندان اهوازی است .برای این منظور باید یک
مقیاس برای سنجش میزان نشاط به کار گرفت که در پژوهش حاضر از مقیاس جامع اکسفورد استفاده میشود .همچنین مقیاسهای
مربوط به هر یک ازمتغیر های مستقل تحقیق نیز پس از آزمون روایی و پایایی به اجرا در میآید .پس از گردآوری دادهها با استفاده از
پرسشنامه ،ابتدا به صورت کلی بیان میگردد که میانگین نشاط در جامعه مورد بررسی چگونه است (باال ،متوسط یا پایین) .و سپس میزان
نشاط را برحسب متغیرهای مستقل تحقیق(سن ،جنس ،تحصیالت ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی) بررسی
می کنیم .تا نشان دهیم که آیا بین این متغیرها و میزان نشاط رابطه وجود دارد؟ سپس تعداد 811مصاحبه با سوالت باز انجام میگردد تا
نظرات و دیدگاه های خود مردم در مورد اینکه شهرداری چگونه می تواند در افزایش سطح نشاط شهروندان کار موثر باشد ،ثبت گردد .در
پایان نیز به ارائه راهکارهایی برای تقویت میزان نشاط اجتماعی پرداخته می شود.
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معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :بررسي عوامل موثر بر ميزان اعتماد و مشاركت شهروندان اهواز :ارائه راهكارهاي مناسب
نوع طرح پژوهشي :كاربردي  توسعه اي  بنيادي
مجري :دانشگاه شهيد چمران اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت فرهنگي و اجتماعي
تاريخ انجام:
تاريخ خاتمه :
وضعيت :در حال بررسي

خالصه طرح:
اغلب مدیران شهرداریها یکی از مهم ترین مسائل و مشکالت ادارة شهرها را پائین بودن اعتماد و مشارکت شهروندان در ادارة امور شهرها
میدانند .از اینرو همواره مدیران و برنامهریزان شهری سعی کردهاند تا با جلب اعتماد و مشارکتهای مردمی در زمین ه اجرای طرحها و
برنامهها به اهداف خود به بهترین نحو ممکن نائل آیند .اما از سوی دیگر ،بسیاری از شهروندان شهرداری را مسئول بسیاری از کاستیهای
موجود در شهر میدانند .این امر منجر به کاهش احساس اطمینان مردم به عملکرد و اعتبار این سازمان و در نتیجه کاهش اعتماد مردم
به شهرداری میگردد .و از آنجا که اعتماد ،سنگ بنای هر نوع رابطه و همکاری است و بدون اعتماد تعارضات متعددی در رابطه میان
شهرداری و شهروندان وجود خواهد داشت .در واقع چرخه باطلی در جریان است .عملکرد نامناسب شهرداری در اداره امور شهر منجر به
کاهش اعتماد مردم به شهرداری و فعالیتهای آن میگردد ،در حالیکه از سوی دیگر شهرداری برای بهبود عملکرد خود در اداره امور شهر
نیازمند جلب اعتماد مردم و همکاری و مشارکت آنان دارد .اما با وجود آنکه در دیگر کالنشهرها چون تهران و مشهد ،جهت شناخت میزان
و موانع اعتماد و مشارکت شهروندان با شهرداری در اداره امور شهر پژوهشهایی انجام شده است ،تاکنون پژوهشی در این زمینه در
کالنشهر اهواز با توجه به ویژگیهای خاص این منطقه مانند تنوع قومی و  ...انجام نشده است .بنابراین پژوهش حاضر تالشی است در
جهت شناخت میزان اعتماد مردم شهر اهواز به شهرداری و میزان مشارکت آنان در اداره امور شهر ،مطالعه زمینهها و عوامل موثر بر آن و
ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش اعتماد و مشارکت شهروندان شهر اهواز با شهرداری میباشد.

مدرييت مطالعات و ژپوهش

معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :طرح جامع شناسايي آسيب هاي اجتماعي شهر اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :جهاد دانشگاهي استان خوزستان
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات و پژوهش
بخش بهره بردار :معاونت فرهنگي و اجتماعي
تاريخ انجام88/5/6 :
تاريخ خاتمه :
وضعيت :خاتمه يافته

خالصه طرح:
آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق می شود که خارج از چارچوب اصول اخالقی و قواعد عملی رسمی یا غیررسمی
جامعه محل فعالیت کنشگران باشد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی رو به رو می گردد .آسیبهای اجتماعی ،با وجود
برخورداری از تنوع و نسبیت ،پدیده هایی واقعی و قانونمند هستند .جهل نسبت به آنها نافی آنها نیست .قانونمند بودن آسیبها کنترل
پذیری آنها را ممکن می سازد .بنابراین آسیبهای اجتماعی قابل درمان و پیشگیری اند .پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در هر جامعهای
منوط به شناخت علمی ویژگیها و قانونمندیهای حاکم بر تحول آسیب ها در آن جامعه و به کارگیری یافتههای علمی در فرایند برنامه
ریزی اجتماعی است.
اهداف و مزایای این طرح عبارتند از.8 :گونه شناسی و توصیف مسائل و آسیبهای اجتماعی در اهواز به تفکیک نواحی .2 ،گونه شناسی و
توصیف مسائل و آسیبهای اجتماعی در اهواز به تفکیک جرائم و غیر جرائم . 8،تعیین اولویت بندی آسیبها و مسائل اجتماعی اهواز با توجه
به آمار و اطالعات اخذ شده از مقامات قضایی و انتظامی شهر . 4،تعیین و اولویت بندی آسیبها و مسائل اجتماعی اهواز از نگاه مردم عادی
و اصحاب تخصص . 1 ،ارائه راه حلهای مناسب برای اصالح ،رفع و پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در اهواز

مدرييت مطالعات و ژپوهش

معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :اهواز در هشت سال دفاع مقدس همراه با سرگذشت هاي تاريخي و اجتماعي
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :حميد طرفي
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت فرهنگي و اجتماعي
تاريخ انجام84/44/75 :
تاريخ خاتمه :
وضعيت :در حال انجام

خالصه طرح:
نقش آفرینی اهواز در دوران انقالب اسالمی و برانداختن نظام نامشروع شاهنشاهی و فرو ریختن قلعه استبداد ،با مقاومت مردم اهواز به
ویژه اعتصاب نفت ،به این شهر نام آوران پرآوازه خالقیت و ابهتی درخور بخشیده است .با آغاز جنگ تحمیلی و جانبازیهای مردم شهر،
اهواز بعنوان هسته مرکزی و فرماندهی درآمده و تصمیمگیریهای پدافندی و آفندی در آن اتخاذ میشده است .از این رو نگارش و رویدادها
به نحوی که شایسته مردم غیور و جسور این شهر باشد ضروری به نظر میرسد.
اهداف طرح -8 :ثبت و حفظ دستاوردهای دفاعی ملت ایران به ویژه مردم شهر اهواز در یک دوره بحرانی از تاریخ انقالب و نظام مقدس
اسالمی

 -2تبیین ویژگی های دفاع مردم شهر و حمله ناجوانمردانه دشمن در حالی که ارتش ایران از هم پاشیده بود.

 -8تبیین چگونگی اعمال مدیریت روحانیت در پایداری و ایستادگی و سازماندهی مردم -4 .نقش مسجد و محراب و فرزندان جوان و
نوجوانان شهر و زنان در دفاع از شهر و نیروهای بسیج مردمی.
مزایای طرح برای شهر اهواز :شناسایی و آگاهی دقیق نسل های جدید اهواز از آنچه بر نیاکان خویش گذشته باعث تقویت روح همبستگی،
ملی ،حفظ دستاوردهای انقالبی -اجتماعی و حفظ تمامیت ارضی این شهر ،استان و کشور میگردد و روند خنثی کردن دسایس دشمنان
را بیش از پیش فراهم نموده و باعث دلبستگی به آبادانی و عمران و توسعه ژرف بنیانه اقتصادی میگردد و مردم و علیالخصوص نیروهای
جوان برای سازندگی آمادهتر میسازد.

مدرييت مطالعات و ژپوهش

معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان:

بررسي پديده ونداليسم در شهر اهواز

نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه شهيد چمران اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي و توسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت فرهنگي و اجتماعي
تاريخ انجام84/1/75 :
تاريخ خاتمه :
وضعيت :درحال انجام

خالصه طرح:
انسانها در پهنه زنلدگی و در طلول تلاریخ ملدام از بالیلا و آسلیبهلای اجتملاعی بسلیاری رنلج ملیبلرده انلد و هملواره در پلی یلافتن
علل و انگیزههای آن هلا بلوده انلد تلا شلاید بتواننلد راهکارهلایی را بلرای پیشلگیری و درملان آنهلا پیلدا کننلد .یکلی از ایلن آسلیبهلا
تخریلب امللوال عملومی آن هللم بله صللورت تعملدی ،ارادی ،آگاهانلله توسلط نوجوانللان و جوانلان اسللت کله یللک پدیلده حللاد و جهللانی
است که ملدیری ت شلهری اهلواز نیلز از ایلن پدیلده ضلررهای فراوانلی را متحملل شلده اسلت .در همله جواملع انسلانی واژه وندالیسلت
در ملورد افلرادی بله کلار ملیرود کله بصلورت ملداوم و مکلرر بله تخریلب املوال عملومی ملیپردازنلد .بنلابراین پلژوهش و مطالعلله در
زمینه وندالیسم و عوامل موثر بلر آن ،ملیتوانلد از گسلترش آن جللوگیری کنلد .همچنلین ملیتلوان بلا برنامله ریلزی آگاهانله از وقلوع
آن الاقللل در برخللی مللوارد تللا حللد ممکللن پیشللگیری کللرد .بنللابراین ضللرورت انجللام ایللن تحقیللق خصوص لاً بللرای شللهرداری اهللواز،
مجامع علمی ،مسئوالن جامعه و برنامهریزان کامالً آشکار است.
اهداف طرح -4 :بررسی میزا ن تاثیر پایگاه اجتماعی ،اقتصادی در بروز رفتارهای وندالیستی افراد -2،بررسی میزان تاثیر اعتماد اجتماعی
بر بروز رفتارهای وندالیستی افراد -8،بررسی میزان تاثیر تبعیضات در جامعه بر بروز رفتارهای وندالیستی افراد -4،بررسی میزان تاثیر
جنسیت بر بروز رفتارهای وندالیستی افراد -1،بررسی میزان تاثیر سن بر بروز رفتارهای وندالیستی افراد.

مدرييت مطالعات و ژپوهش

معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :بررسي ميزان رضايت شهروندان از شهرداري اهواز
كاربردي

نوع طرح پژوهشي:

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :جهاد دانشگاهي استان خوزستان
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :روابط عمومي و امور بين الملل
تاريخ انجام:
تاريخ خاتمه :
وضعيت :در حال انجام

خالصه طرح:
شهرداریها از جمله دستگاههایی هستند که به دلیل برخورد مستقیم و روزمرهای که با شهروندان دارند ،به منظور برنامهریزی برای بهبود
اداره شهر و خدماترسانی مناسب تر به شهروندان نیازمند تحقیقات گسترده برای شناخت زوایای گوناگون مسائل شهری میباشند.
اهداف طرح -8 :میزان مراجعه شهروندان به شهرداری مناطق شان و میزان رضایت مراجعین از عملکرد و رفتار کارکنان شهرداری اهواز
در مناطق هشتگانه

 -2ارزیابی عملکرد شهرداری درخصوص خدمات ارائه شده به شهروندان نظیر :پاکیزگی کوچه و خیابان ،جمع آوری

مکانیزه زبالهها و  -8 ...اولویت های کاری (مسائل پیش رو) شهردار اهواز از نظر شهروندان مانند :حل مسائل ترافیکی ،گسترش مراکز
تفریحی و فرهنگی ،تدوین الگوی شهرسازی صحیح و ...

مدرييت مطالعات و ژپوهش

معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :همكاري هاي علمي ،پژوهشي و آموزشي بين دانشگاه شهيد چمران اهواز و شهرداري اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :دانشگاه شهيد چمران اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت برنامه ريزي و توسعه
تاريخ انجام84/5/7 :
تاريخ خاتمه :
وضعيت :در حال انجام

خالصه طرح:
برای گسترش مرزهای دانش ،تعالی و توسعه همه جانبه کشور و پاسخگویی به مهمترین ضرورتهای جامعه اسالمی انقالبی ،میطلبد تا
همواره بین دانشگاه و سازمانها به عنوان کانون کسب خودکفایی و مبداء تحوالت ،ارتباطی بس نزدیک و متقابل وجود داشته باشد تا از این
طریق بتوان با استفاده از مشارکت شهروندان ،محققان دانشگاهی و مراکز علمی و صنعتی ،موجبات ارتقای توان علمی و تحقیقاتی در
حوزه مدیریت شهری را فراهم آورد.
مهمترین اهداف این طرح شامل:
 -8ارزیابی و بررسی طرحهای پژوهشی مورد نیاز شهرداری از طریق دانشگاه
 -2برگزاری همایشهای علمی تحقیقاتی
 -8انجام مشاوره یا اعمال نظارت عالیه بر طرحهای در دست اقدام شهرداری در حوزههای مرتبط
 -4انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نیاز شهرداری
 -1انجام طرح های پژوهشی کوتاه مدت براساس نیازهای شهرداری
 -6برگزاری دوره های مختلف آموزشی به درخواست شهرداری طبق ضوابط مربوطه در زمینههای مورد نیاز شهرداری
 -5برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینههای مورد نیاز شهرداری
 -1استفاده متقابل از آزمایشگاههای آموزشی در زمینههای مورد نیاز شهرداری
 -3برگزاری سمینارهای آموزشی در زمینههای مورد نیاز شهرداری
 -81انجام کارآموزی دانشجویان در شهرداری طی هماهنگی الزم با معاونت برنامهریزی و توسعه با استفاده از ظرفیتهای علمی و
تخصصی
 -88بکارگیری اساتید و دانشجو (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) به صورت ساعتی جهت آموزش ،مطالعات و پژوهش،
مشاوره کارهای علمی و حضور در کارگروهها و کمیتههای تخصصی بنا به درخواست معاونت برنامهریزی و توسعه شهرداری
اهواز با توجه به نیاز کلیه حوزههای مختلف شهرداری اهواز

مدرييت مطالعات و ژپوهش

معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :بررسي گزينه هاي خواهرخواندگي شهر اهواز
نوع طرح پژوهشي:

كاربردي

 توسعه اي

 بنيادي

مجري :جهاد دانشگاهي اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري اهواز
تاريخ انجام:
تاريخ خاتمه :
وضعيت :در حال اجرا

خالصه طرح:
امروزه دیپلماسی شهری که یکی از شاخه های دیپلماسی غیردولتی و عمومی محسوب میشود از عرصههای مهم و کلیدی تبادل جوامع
است که در پی ایجاد و توسعهی همکاریها و روابط فرهنگی و اقتصادی بین شهرهاست و از این طریق ،همه شهروندان از اثرات آن منتفع
میشوند .دیپلماسی شهری در برخی از موقعیت ها ،مکمل دیپلماسی دولتی و سیاسی است که چارچوب خاصی را در روابط بین المللی
ایجاد میکند .مهم ترین و شناخته ترین شکل همکاری در دیپلماسی شهری ،فعالیتی با عنوان "خواهر خواندگی" است  .گاه چنین
پیمانهایی حتی در مقایسه با پیمانهای رسمی دولت ها نیز زمینه بهتری برای همکاری در مقایس زندگی شهری فراهم میکند .زیرا
خواهرخواندگی بدون توجه به قراردادهای رسمی بین دولت ها به وسیله شهرداران و مدیران محلی که ارتباط نزدیکی را با شهروندان دارند،
انجام میشوند .پیمان خواهرخواندگی باعث رشد در توسعه پایدار شه رها ،کاهش مشکالت جوانان ،تعامالت فرهنگی و تالش برای ارسال
کمکهای بشردوستانه در زمان بحران میشود .امروزه تفاهم های خواهرخواندگی فراتر از یک قرارداد تشریفاتی نقش مهمی در توسعه و
رونق مناسبات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...میان شهرها بازی میکند .از آنجا که چنین قراردادهایی قارغ از دست و پاگیریهای
مرسوم تفاهم نامه های سیاسی ،میان مدیران اجرایی شهرها منعقد می گردد ضمانت اجرای آن باالتر و دستاوردهای آن در زندگی محلی
محسوستر است .امروزه منفعت های حاصل از چنین پیمان هایی باعث گرایش روزافزون به این پیوندها گردیده است به گونه ای که
اتحادیه اروپا تنها درسال  2118میالدی بودجه ای معادل  82میلیون یورو به  8811پروژه بین شهرهای دوقلوی اروپایی اختصاص داد.
مزایای طرح برای شهر اهواز:
 -8اهداف توسعهای :این دسته اهداف عمدتاً براساس ظرفیتهای پیمانهای خواهرخواندگی در جذب سرمایه ها و توسعه فعالیتهای
تجاری و اقتصادی میان شهرها مبتنی است.
 -2اهداف فرهنگی -اجتماعی :این دسته از اهداف عمدتاً بر استفاده از ظرفیتهای پیمان های خواهر خواندگی در توسعه تبادالت
فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی مشترک (جشنها ،رویدادهای ورزشی و  ) ...میان چنین شهرهایی مبتنی است.
 -8اهداف علمی -هنری :این دسته از اهداف عمدتاً بر استفاده از ظرفیتهای پیمان های خواهرخواندگی در توسعه مناسبات علمی و
دانشگاهی و مبادالت سطح باالی هنری (نظر انتقال موقت آثار هنری ،برگزاری نمایشگاههای هنری و  )...مبتنی است.
 -4تنظیم مفاد مناسب جه ت عقد تفاهم خواهرخواندگی میان اهواز و شهرهای مشابه.

مدرييت مطالعات و ژپوهش

معاونت ربانهم رزيی و توسعه

شهرداری اهواز

خالهص طرحاهی ژپوهشي

مشخصات طرح
عنوان :شناسايي عوامل و محورهاي مهم نظرات و خواستته هتاي كاركنتان شتهرداري اهتواز و بررستي روابتط ايتن عوامتل
با خشنودي شغلي و فرسودگي شغلي
كاربردي  توسعه اي
نوع طرح پژوهشي:

 بنيادي

مجري :دانشگاه شهيد چمران اهواز
كارفرما :شهرداري اهواز  -معاونت برنامه ريزي وتوسعه
نظارت :مديريت مطالعات وپژوهش
بخش بهره بردار :معاونت مالي و اداري
تاريخ انجام:
تاريخ خاتمه :
وضعيت :در حال بررسي

خالصه طرح:
شهرداری از جمله سازمانهایی است که ویژگی های منحصر به فردی را داراست  .چنین ویژگیهایی حوزههای مختلفی را نظیر تعدد
سازمانهای همکار و تعداد ارائه خدمات ،دامنه گسترده و فراوان ارباب رجوع ،بروکراسی ساختار یافته ،شرح وظایف گسترده و همچنین
تنوع قومی قبیلهای متنوع در اهواز میباشد .این قبیل امور میتواند نقش بسزایی در فعالیت های کارکنان درپی داشته باشد که عدم توجه
به چنین عواملی و ابعاد روانشناختی و سالمت شغلی کارکنان ،میتواند زمینه ساز فرسود گی و بالطبع آن نارضایتی شغلی را ایجاد کند.
این نارضایتی خود عاملی در جهت ناخشنود ی شهروندان و سازمانهای همکار می باشد .لذا بررسی عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی و
سعی در جهت کاهش این قبیل عوامل می تواند سازمان شهرداری اهواز را در جهت خشنودی شغلی کارکنان خویش سوق داده و در
نهایت رضایت شهروندان و سازمانهای همکار را از عملکرد این سازمان افزایش دهد .لذا موارد ذیل را برای شهرداری لحاظ میکند.
 -8شناسایی عوامل فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری و ارائه راهکارهای کاهش فرسودگی شغلی
 -2شناسایی عوامل رضایت شغلی و ارائه راهکارهای افزایش آن در میان کارکنان شهرداری اهواز
 -8بهبود عملکرد و بهره وری کارکنان با کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایتمندی شغلی
 -4کاهش نارضایتی ارباب رجوع و شهروندان به طور مستقیم بدلیل شناسایی عوامل فرسودگی و نارضایتی شغلی
 -1افزایش تعهد سازمانی با توجه به افزایش رضایت شغلی
 -6ترویج و القای احساس مهم بودن و مشارکت بین کارکنان با انجام نظرسنجیهای هدفمند

