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 چکیده:
یافتگی زندگی شهری دارد.  مدیریت شهری در شهرهای امروزی نقشی اساسی در پایداری و توسعه

ن توان داشتترین آنها را میگذاری مثبت مدیریت شهری مستلزم فراهم کردن شرایطی است که مهماثر

پایدار،وجود قوانین و مقررات شهری و مشارکت عمومی اختیار و مسئولیت، توانایی تأمین منابع مالی 

دانست. از جمله ضروری ترین و مهمترین ابزارهای مدیریت شهری، قوانین و مقررات شهری است. دراین 

میان محیط زیست شهری مناسب از جمله فاکتورهای تاثیرگذار در زندگی جمعی انسان است که به 

در حال حاضر یکی از  شدن آن بیشترین نقش راخواهد داشت. کارگیری ابزارهای حقوقی در مناسب تر

چالش های ما در سطح شهرها،از سه جنبه حقوقی،بستر سازی و اجرایی است . از این رو در این پژوهش 

حوزه  محیط زیست وخدمات شهری  01قوانین و وظایف شهرداری ها در ایران و سایر کشور ها در 

 ،آلودگی خاک ن ها ،باغات و فضای سبز،آب و فاضالب ، پسماند،بوستا قانون اساسی،01اصل شامل،

  گیرد.می حمل و نقل مورد مقایسه و تطبیق قرار آلودگی صدا، مدیریت شهری، مشاغل آالینده، آلودگی هوا،
 

 شهرداری ها –وظایف ومقررات _زیست و خدمات شهری  محیط - مدیریت شهری : کلیدی یهاواژه

  

                                                           

 مشاور جوان سازمان پارکها و فضای سبز شهردرای مشهد  -پزشکی  کارشناس گیاه -0 

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد  –دکتری آبیاری و زهکشی  -2 

 دانشجوی کارشناس ارشد محیط زیست -3 

 دانشجوی کارشناسی محیط زیست -4 

کارشناس محیط زیست -0 

mailto:B_hamed70@yahoo.com


 

 مقدمه: -1

 7/3میالدی به جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد حدود  0991نخست دهه در نیمه 

برابر افزایش سالیانه جمعیت شهری کشورهای  7میلیون نفر اضافه شده است که این تعداد  07درصد، ساالنه 

شهر  01تا  7 در اواخر این دهه کشورها،. میلیون نفر بوده است 8درصد و افزایش  9/1توسعه یافته با نرخ 

 10میالدی،  2120عالوه بر این براساس پیش بینی صورت گرفته تا سال . گرفتندمی بزرگ جهان را در بر

 ;Human Development Report). درصد از جمعیت جهان در حال توسعه، شهرنشین خواهند بود

2000,UNDP) 

بیشتر به فضای سبز شهری، ایجاد افزایش جمعیت شهرهای در کشورهای جهان سوم و به تبع آن نیاز 

کمبودفضای سبز  کارخانجات و وجود ساخت و ساز بی رویه، این شهرها را با معضالت عدیده از جمله

برای بهبود این وضعیت و ایجاد محیط زیست مطلوب . گی هوا و آب و خاک رو به رو ساختآلودشهری، 

ستقیم به مدیریت محیط زیست در مناطق شهری به طوری که انسان شهرنشین را به کمال برساند، توجه م

در این رابطه به منظور ایجاد تغییرات )به نفع محیط زیست( و تحقق مدیریت زیست . امری حتمی است

 .سازد، الزم استمی محیطی کارآمد در مناطق شهری، شناخت ابزارهایی که راه رسیدن به این اهداف را میسر

زارها این اب. دنباشمی د نقش مهمی ایفا نماید، قوانین و مقررات زیست محیطیتوانمی از جمله این ابزارها که

 .(0381) صالحی، باشند که الزمه ی مدیریت مطلوب زیست محیطی استمی به قدری دارای اهمیت

مسلم است که الزمه مدیریت کارآمد زیست محیطی، وجود قوانین و مقررات است که اوالً بتواند با 

اقتصادی، اجتماعی جامعه منطبق شود و بتواند در جامعه به کار گرفته شود، یعنی به منظور تحقق سیستم 

(. 0390)گلزاری و همکاران،  بخشی به برنامه محیط زیست سالم و پایدار، ابزار حقوقی الزم را فراهم نماید

و کیفیت محیط زیست در این ی عمومی به منظور ارتقاء شرایط هادر واقع هر گونه مداخله هدفمند در عرصه

نیازمند شناخت و درک از مجموعه ابزارهای موجود و در دسترس، برای دخالت و تحقق تغییرات  هاعرصه

 (71، ص 0380)کاظمیان: . مورد نظر است

( با بررسی جایگاه محیط زیست  در قوانین برنامه ای پس از انقالب در ایران نشان 0381دبیری و همکاران )

ایگاه محیط زیستت در قوانین و برنامه ها و ستیاستت های کالن با سیر صعودی و روند فزاینده ای دادند،ج

همراه بوده استتتت .ولی در یتل تحلیل آینده نگر و با توجه نگرانیهاهی که در اجرای برنامه های همه جانبه 

ت دار و نفوذ مالحظانمی توان مالک تحقق توسعه پای توسعه ای و تاثیرات آن بر محیط زیست وجود دارد،

 و معیارهای زیست محیطی در تمتم برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تلقی نمود.

در پژوهشتی مشتابه با ارزیابی محیط زیست شهری در قالب قوانین و ضوابط با تاکید بر آلودگی هوا،فنی و 

نگری به قوانین و مقررات در  ( یکی از علت های وجود آلودگی در ستطح شتهررا سطحی0388همکاران )



 

سه جنبه حقوقی،بستر سازی و اجرایی است به طوری که از جنبه حقوقی جامعیت و شفافیت الزم در تدوین 

قوانین و مقررات لحاظ نشده است و بیان نمودند از آنجا که شهرداری یکی از مهمترین نهاد های مربوط به 

هری ارتباط تنگاتنگ دارد.بایستی نقش شهرداری  در بهبود امور شتهری در ایران است ،و با محیط زیست ش

 محیط زیست شهری با ایجاد ابزارهای قانونی برجسته نمود.

( با بررستی تطبیقی قوانین شتهرداری ها  در ایران و انگلستتتان نشان دادند،تفر  0390بنگدار و همکاران ) 

جرایی در حوزه اختیارات و تصتتمیم گیری ،نبود عملکردی در نهاد های قانون گذار،تهیه کننده و نهاد های ا

هماهنگی و همکاری بین بخشتتی در دستتتگاههای ذیربط ،فقدان ستتیاستتتهای مشتتخه در برنامه توستتعه 

ای،ضتتتعف در نهاد های مطالعاتی و تحقیقی به عنوان استتتاستتتی ترین تفاوت در نظام برنامه ریزی ایران و 

 باشد.می انگلستان

( به سفارش ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران  0389همکاران ) در تحقیقی مشابه کاظمی و

 به جمع آوری و طبقه بندی مجموعه قوانین محیط زیست شهری پرداختند.

 باشد:می حاضر به دنبال تحقق اهداف زیرمقاله 

 آشنایی با قوانین و مقررات محیط زیست شهری 

 ی متعاقب آنهاقدامات موجود در متن قانون و آیین نامهی الزم و الزامات و اهاتبیین بستر سازی- 

 ریشه یابی نقاط ضعف و قوت قوانین

 اراهه قوانین کارآمد زیست محیطی مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته 

 مرور منابع ) ادبیات تحقیق(: -2

. در طوالنی نیستتوجه به محیط زیست و تاریخچه شکل گیری قوانین و مقررات مربوط به آن چندان 

واقع پس از آن که دانشمندان زنگ خطر را برای محیط زیست و زمین به صدا درآوردند، جامعه بین الملل در 

این ارتباط عکس العمل نشان داد. این واکنش در اواسط قرن بیستم صورت گرفت و پیش از آن هیچ اقدام 

ی که در زمینه محیط زیست در سطح بین المللی و ها و معاهداتجدی صورت نگرفته بود، از اولین کنوانسیون

 توان به موارد زیر اشاره کرد:منطقه ای مطرح شد می

(، 0918(، تصویب متون کلی زیست محیطی )0921معاهده جلوگیری از آلودگی دریاها و آبهای ساحلی)»

(، کنفرانس سازمان 0918می 1( و منشور اروپایی آب )0918های مربوط به کنترل آلودگی هوا )مارس اطالعیه

( ،تصویب منشور جهانی جمعیت از سوی 0972ملل متحد در خصوص محیط زیست انسانی، استکهلم )

 («.0992(، کنفراس ریو )0982مجمع عمومی ملل متحد )

و سکونتگاه  20توان به برنامه محلی های جهانی در ارتباط با محیط زیست شهری میاز مهمترین برنامه

سر فصل و صدها توصیه  41های اجرایی است که با در بر گرفتن شاره کرد. این برنامه از جمله برنامهانسانی ا



 

فراهم شده است. با توجه به اهمیت این برنامه،  20نامه به منظور حرکت کشورها رو به توسعه پایدار در قرن 

ور خالصه در زیر به آن اشاره های دیگری در سطح بین الملل در حمایت از آن تصویب شد که به طبرنامه

 شده است:

(، برنامه محیط زیست شهری مادر شهری، برنامه 0918برنامه شهرهای سالم، سازمان بهداشت جهانی )

 های انسانی(، برنامه شهرهای پایدار، مرکز بین المللی سکونت گاه0981توسعه سازمان ملل متحد/بانل جهانی)

(، طرح 0991برنامه مدیریت شهری ) UNCHS/ بانل جهانی/UNDP(، عناصر سازنده محیط زیست، 0991)

(، برنامه مطالب 0990، مجمع بین المللی برای طرح پیشنهادی محیط زیست محلی )20پیشنهادی برنامه محلی 

(، تسهیالت پیشنهادی محلی برای 0990)همکاری تکنیکی آسمان( ) GIZآموزشی محیط زیست شهری، 

(، ظرفیت سازی محیط 0993(، پروژه شهرهای پایدار، اتحادیه اروپا )0992) UNDPمحیط زیست شهری، 

(، طرح پیشنهادی شهرهای پایدار، آژانس 0994زیست شهری، موسسه مطالعات مسکن و توسعه شهری )

(، برنامه مشارکت عمومی و خصوصی برای محیط زیست شهری، 0994توسعه بین المللی ایاالت متحده )

UNDP (0994 )(42-43  :1999 ،Lsitman.) 

به مقتضیات زمان و مکان از آغاز تاریخ زندگی انسان نوعی دلبستگی به محیط زیست و حفاظت از آن 

وجود داشته است و با بلوغ فکری انسان نیز این تمایل بیشتر شده است تا جایی که در جوامع مختلف با 

ر حیاتش و همچنین چگونگی برخورد با مکاتبات فکری متفاوت همیشه به منظور راهنمایی انسان در مسی

هایی وجود داشته است. از این نظر علمای مسلمان نیز با توجه به مبانی نظری محیط زیست اطرافش توصیه

اسالم چگونگی برخورد با این مسئله را روشن نموده اند و نحوه فراهم کردن محیط زیست سالم را برای 

 (0388همکاران، فنی زهره و انسان متصور ساخته اند.)

های اساسی در بنای شهر پرداخته است. وی برای ابن ربیع از نخستین دانشمندان اسالمی که به نظریه

 اصل را اعالم نموده است:  1انتخاب موقعیت بنای یل شهر 

نزدیکی به  -4برخورداری از هوای مناسب،  -3امکان آذوقه رسانی به شهر،  -2وفور آب شیرین،  -0»

بنای  -1ها برای رویایی با دشمن، محکم کردن و سنگربندی خانه -0جنگل برای تهیه سوخت،  چراگاه و

 «.دیوار در پیرامون شهر تا ساکنان درون را در دفع دشمن یاری رساند

ها و یا گوید انتخاب مناطقی به آب و هوا و مجاور آبهای راکد و فاسد و یا در کنار چاهابن ارز  می

 کند، مطلوب نمی باشد.لوب که ناگزیر حیوانات پیرامون خود را بیمار میهای نامطچراگاه

 هاسنت رسول خدا نیز در این بوده است که همه مردم باید در نظافت شهر به خصوص معابر و کوچه

 های مسیر عبور، برای زیبا سازی آن تالش کنند.کوشا بوده و عالوه بر رفع ناهمواری



 

به این نکته اشاره دارند که اگر موقعیت شهر در معرض جریان هوا باشد و  ابن خلدون و ابن ارز  نیز

 باید.باد از شمال به جنوب بوزد، عفونت هوا و بیماری و حیوانات کاهش می

های خویش قرار ها را سر لوحه اهداف و برنامهدر عصر حاضر نیز جامعه ای که حیات طیبه انسان

حیطی را نادیده بگیرد. توجه به اصل توسعه پایدار و جلوگیری از دهد، نمی تواند مالحظات زیست ممی

های اصلی جوامع رشد یافته، هدف وار و قانون مند است. به همین پیامدهای نامطلوب آن امروزه از ویژگی

منظور قوانین و مقررات خاصی در همه کشورها به منظور حفظ و ایجاد ارتباط سالم بین انسان و محیط زست 

ده است.سازمان حفاظت محیط زیست نیز در ایران برای تحقق چنین اهدافی، اصل پنجاهم قانون تهیه ش

اساسی را مد نظر قرار داده تا به امر حفاظت از محیط زیست و استفاده درست از منابع طبیعی کشور بپردازد 

ون زیست شهری به قانو بر لزوم تحقق توسعه پایدار تأکید نماید .تاریخچه قانون گذاری در زمینه محیط 

بود.  آب آلودگی رابطه با در محیطی زیست قانون نخستین نیز ایران گردد. دربر می 0334شهرداری در سال 

 در. رسید تصویب به شهرداری قانون  00/4/0344در. است شده توجه نیز زباله از ناشی آلودگی به آن در البته

 .است نموده آن اجرای بر ناظر را شهرداری و شده توجه شهری محیطی زیست مساهل به آن 00 ماده

 قطع از جلوگیری و سبز فضای گسترش و حفظ قانون 00/0/0302در شهرها در سبز فضای با رابطه در

رسد. در می وزیران هیأت تصویب به آن اجراهی نامه آهین بعد ماه چند و رسدمی تصویب به درخت رویهبی

 مجلس تصویب به شهرها در سبز فضای گسترش و حفظ قانونی الیحه 3/3/0309 در خصوص همین

 شهری عمران و نوسازی باشد. قانونمی شهرداری عهده بر قانون این اجرای بر نظارت وظیفه. رسدمی

 .شودمی قاهل شهرداریها برای را مشابه وظیفه ای نیز 7/9/0347مصوب

 حقوقی مقررات متعدد قوانین در و گرفته قرار ایران قانونگذاران توجه مورد نیز هوا آلودگی مسئله

 آلودگی گونه هر ایجاد هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 27 ماده طبق بر و است گردیده مربوطه تدوین

 .میگیرد قرار تعقیب مورد مرتکب و بوده ممنوع مجاز حد از صوتی بیش

 محیط مزاحم و کننده آلوده صنایع انتقال به راجع وزیران هیأت 0319 نامه تصویب از باید همچنین

 میباشد. تهران شهر آلودگی کاهش جهت در مصوبات مهمترین جمله از که برد نام زیست تهران

 :هامواد و روش -3

ی باشد. بنابراین با استفاده از مطالعات اسنادی الگوهامی تحلیلی -روش این تحقیق به صورت توصیفی

شناسایی شده و از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق، گزاره  نظری، مفاهیم اصلی و متغییرهای

ها و قضایای کلی مسئله مورد نظر شکافته شد و استنباط های دریافتی مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج برگرفته 

 خدماتحوزه محیط زیست و دهقوانین و وظایف شهرداری ها در ایران و سایر کشور ها در  از تحلیل اراهه شد.



 

آب و فاضالب ، پسماند،آلودگی خاک  بوستان ها ،باغات و فضای سبز، قانون اساسی،01اصل شهری شامل،

 . گرفتآلودگی هوا،آلودگی صدا، مدیریت شهری، مشاغل آالینده ،حمل و نقل مورد مقایسه و تطبیق قرار 

 چار چوب تحلیل: -4

که ناگزیر به پذیرش آن در ی اخیر پرتو حاکمیت یکپارچه چنان عرصه عمومی را برگرفته هادر سال

این نگرش جدید با تأکید بر یکپارچگی و هماهنگی نظام برنامه ریزی و نظام . حیطه امور شهری نیز هستیم

ء و ارتقادر واقع اگر هدف بهبود . عرصه عمومی است ی مطرح در بهبود کیفیتهامدیریت یکی از گزینه

 کیفیت محیط شهری باشد، هماهنگی دو نظام برنامه ریزی و مدیریت امری حتمی و اجتناب ناپذیر است.

که  هانیازمند پشتوانه ای است تا بتواند برنامه هانظام برنامه ریزی به منظور تحقق بخشی و اجرای برنامه

 یوقت هاانه درآورده به عبارت دیگر برنامهدر قالب ایده و اندیشه مطرح هستند به صورت اقدام و عمل آگاه

 ی اجرایی درآیند که از پشتوانه قانونی و رسمی برخوردار باشند.هاتوانند به برنامهمی

وانین ق. شودمی در اینجاست که جایگاه قانون به منظور ارتباط نظام برنامه ریزی و نظام مدیریت روشن

م و بهبود عرصه عمومی باید بتواند در سه محور زیر ایفای نقش به منظور ارتباط سالم و بهینه این دو نظا

 نماید:

 قوانین به عنوان بستر ساز اقدامات مداخله گرانه -0

 قوانین به عنوان تسهیل گر در اختیار مراجع مدیریتی -2

 قوانین به عنوان حمایت کننده سه عنصر تصمیم ساز، تصمیم گر و مخاطب در امر برنامه ریزی -3

ی هاقوانین از جمله قوانین زیست محیطی شهری اوالً بایستی بسترهای الزم به منظور مداخلهبنابراین 

 در این صورت است که قوانین زیست محیطی. فضایی را فراهم نمایند -ی مکانیهاآگاهانه و بهبود عرصه

 و مشکالت حاکم بر هاتوانند بسترهای الزم را در عرصه تصمیم گیری هموار نمایند و تمام گسستگیمی

ختیار در فرآیند اجرا در اهمچنین قوانین باید تسهیل گری . عرصه برنامه ریزی شهری را روشن و تبیین کنند

 مسئولین امر باشند.

در میان مباحث توسعه ایی، ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری جزء موضوعاتی است که از پیچیدگی 

اکنون قوانین ویژه ای در رابطه با آن مطرح گردیده است، ولی قانونی و حقوقی برخوردار است و اگرچه ت

هنوز این قوانین نقش موثر خود را با توجه به شرایط اسفباری که در حال حاضر بر مناطق شهری ما حاکم 

 است در جلوگیری از تخریب محیط زیست شهری ایفا ننموده است.

 

 

 



 

 جهان کشورهای سایر با ایران در شهری خدمات حوزه در شهرداری وظایف تطبیقی بررسی

 شهرداری عهده بر 0334 شهرداری قانون طبق که وظایفی اکثر که شودمی دیده مذکور موارد به توجه با

 با تطبیقی بررسی در. است شده واگذار دولتی سازمانهای سایر به و شده خارج آن قدرت از امروزه است بوده

 اند بوده دولتی سازمانهای سابقاً  شهرداریها که شودمی دیده توسعه حال در و یافته توسعه از اعم کشورها سایر

 به که شهرداری ما کشور در متأسفانه اما. اند درآمده مستقل تقریباً  سازمانهایی صورت به زمان گذشت با و

 شودمی محسوب دولتی غیر عمومی نهاد یل و است عمومی جزء مؤسسات اداری حقو  بندی طبقه لحاظ

 محلی مقامات و سازمانها همچنین و کشور وزارت مرکزی حکومت سیطره و نظارت و کنترل تحت شدت به

 کشورها سایر در شهرداری وظایف بررسی در. باشدمی بخشداران و فرمانداران استانداران، یعنی آن تابعه

 که شودمی دیده استرالیا و انگلستان اسپانیا، سئول، یونان، سوهد، ژاپن، یش،ترا فرانسه، آلمان، امریکا، همچون

 وجود نیز کشورها این شهرداریهای وظایف زمره در ایران شهرداری قانون 00 ماده در مندرج وظایف کلیه

 آتش و حریق اطفاء ،هاخیابان سنگفرش ،هاخیابان نظافت فاضالب، آوری جمع زباله، دفع جمله از دارد

 محیط حفظ شهری، ریزی برنامه گورستان، ،هابزرگراه سبز، فضای گوشت، و نان برای نرخ تعیین نشانی،

 ارزا  تأمین ساختمان، پروانه صدور کانال، و خیابان،پل ساخت پارکینگ، ایجاد هوا، آلودگی کنترل زیست،

 شهرداری قانون در شهری خدمات حوزه در وظایف برخی وجود برغم شد گفته که همانطور اما. نمود اشاره

 محول وزاتخانه و دولتی سازمانهای به وظایف این ایران در اما دارد، وجود نیز کشورها سایر در که 0344

 جمله از آلمان همچون کشوری در گاز حتی و بر  و آب تأمین ژاپن فرانسه، آلمان، امریکا، در .است شده

 شده محول ایران گاز ملی شرکت و نیرو وزارت به وظیفه این ایران در حالیکه در. باشدمی شهرداریها وظایف

 افزوده شهرداری وظایف به توسعه حال در کشورهای در بیشتری موارد فو  در مذکور موارد بر عالوه. است

 امنیت و نظم تأمین جنوبی کره و ژاپن ریش،تا فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا، در مثال عنوان به. است شده

 رده در باشدمی رده 4 دارای که محلی حکومت امریکا در حتی و باشدمی شهرداری نظر زیر پلیس توسط

 پرداخت و درسها شرح تدوین وظیفه جمله از مدارس اداره مسئولیت که دارد را ثانویه واحدهای خود چهارم

 عوارض، گرفتن و مالیات وضع حق ولیکن دارد برعهده را مدارس بودن باز ایام تعیین حتی و معلمان حقو 

 (.12: 0382کاظمیان، ندارند) را اجاره و شهریه

 در انگلستان در موجود وضعیت با حدی تا توانمی را شهرداریها خصوص در ایران در موجود وضعیت

 نظام یهارده از یکی که بزرگ لندن شورای. نمود مقایسه0981 مارس 30 در بزرگ لندن شورای انحالل زمان

 شهری کالن غیر کانتی شورای 39 و شهری کالن شورای کانتی شش شامل بود انگلستان در محلی حکومت

 جمله از شد، تقسیم موجود سازمانهای و التأسیس جدید نهادهای میان انحالل از بعد آن وظایف و بود

 نشانی آتش خدمات واگذاری مناطق، یهاشهرداری به وپارکها مسکن زمینه در خدمات واگذاری از توانمی



 

 مناطق، شهرداریهای و ترابری و راه وزارت به هابزرگراه لندن،واگذاری شخصی دفاع و نشانی آتش سازمان به

 در. نمود اشاره لندن ریزی برنامه ای مشاوره کمیته و زیست محیط وزارت به هازباله آوری جمع واگذاری

 را شهری مدیریت زمینه در پیشرفت موجب تنها نه لندن شهرداری وظایف تقلیل که رسدمی نظر به واقع

 نمود، تسهیل را عمومی خدمات اراهه مشکل توان نمی و گردید محسوب پسرفت نوعی به بلکه نکرد، فراهم

 انتقال زیرا نماید،می فعالتر و تر پرقدرت روز به روز را شهرداریها که است معمول روند برخالف این زیرا

 نارضایتی دچار را مردم حکومتی، نهادهای و هاوزارتخانه به شهرها کالن شورای از اختیارات و وظایف

 نیز پاسخگویی و محلی مسئولیت مکانیزمهای در و یافته تنزل خدمات کیفیت که معتقدند آنها حتی و نموده

 استرالیا در واقع در ،شودمی دیده دراسترالیا نیز وضعیتی چنین. (10: 0382کاظمیان، )است آمده بوجود ضعف

 شده گرفته نظر در محلی دولت برای کمتری وظایف و دارد مرکزی دولت به زیادی وابستگی محلی حکومت

 و است ایالتی سازمانهای عهده بر فاضالب و گاز بر ، آب، زمینه در خدمات اراهه مانندایران نیز استرالیا. است

 مشارکت امر محلی دولتهای با مرتبط وظایف بودن اندک نتیجتاً . دارند فعالیت حوزه این کمتردر شهرداریها

 در تراژدی ترین اصلی وظایف دامنه محدودیت. سازدمی مشکل را محلی دولت گیریهای درتصمیم مردم

 وظایف واگذاری قصد ایالتی دولت یا فدرال دولت اینکه بر دال ای نشانه هیچگونه و استرالیاست تاریخ

 بودن ساخت تل داشتن برغم فرانسه در که شودمی دیده. ندارد وجود باشد داشته را شهرداریها به جدید

 نماینده عنوان به پاریس شهردار واقع در و است برخوردار اداری نظام در واالیی پایگاه از حکومت،شهرداری

 آن است توجه جالب آنچه. است گسترده وظایف و فراوان قدرت دارای و دارد نیز را فرماندار حکم دولت

 برغم لندن شهرداری که چرا. ندارد اداری تمرکز میزان با مستقیمی ارتباط شهرداریها وظایف گستره که است

 آب گاز، و بر  همچون بنایی زیر تأسیسات و بهداشتی خدمات اراهه از فراوان اختیارات و استقالل

 متمرکز نظام با پاریس شهرداری حالیکه در است مرکزی دولت وظایف جزء کار این و است معاف وفاضالب

 ای گسترده وظایف دارای کشورها سایر همچون شهرداری هم ریشتا در البته. است بیشتری وظایف دارای

 در واقع در و کندمی تغییر شهرداری شرایط با متناسب و است انعطاف دارای شهرداری وظایف ولیکن است

 طور به را فعالیتها برخی انجام از معافیت درخواست مرکزی دولت از شهرداری است ممکن ویژه موقعیتهای

 . نماید موقتی

 آتش ادارات محیطی چنین در و مردم تا بودند دولت خدمت در بیشتر شهرداریها این از پیش ایران در

 شد، تأسیس بیمه صنعت توسط نشانی آتش واحدهای اولین پیشرفته کشورهای در. کردندمی فعالیت نشانی

 تکمیل و توسعه صدد در مختلف راههای از بیمه صنعت نیز شهرداری به واحد این تحویل از بعد حتی

 هرگونه از نشانی، آتش مکرر درخواستهای وجود با بیمه صنعت ما کشور در اما. بودند نشانی آتش ادارات

 بیمه خود کاذب تبلیغات با مواردی در حتی. نمود خودداری امدادی سازمان این تکمیل و توسعه به کمل



 

 دعوت حریق بروز از پیشگیری مورد در خیالی بی و مسامحه به سوزی آتش بیمه خرید صرف به را گزاران

 در که مردم عامه و نهادها و شهرداریها سازمانها، ،هاوزارتخانه بر عالوه صنعتی پیشرفتة کشورهای در. کردمی

 غیردولتی و دولتی از اعم حریق از حفاظت مجامع و انجمنها ،هااتحادیه دارند، فعالیت حریق از حفاظت زمینه

 بخشی یا تمامی که موظفند شهرداریها حریق اطفاء سازمان قانون 9 ماده طبق ژاپن در. است شده تأسیس نیز

 :سازند مستقر را زیر نشانی آتش ارگانهای دسته سه از

 نشانی آتش مرکزی اداره.0

 نشانی آتش دستگاههای.2

 داوطلب نشانی آتش گروههای. 3

 مرکزی اداره بر عالوه باید اند شده معین دولت دستور به که شهرداریهایی قانون، همین 01 ماده طبق و

 وفرانسه سوهد بلژیل، آلمان، کشورهای همچون ایران در. باشند داشته نشانی آتش ایستگاههای نشانی، آتش

 مقام ترین عالی یونان و سوهد چون درکشورهایی که چند هر .هستند نشانی آتش خدمات مسئول شهرداریها

 به دراسپانیا حتی و باشندمی دادگستری وزارت و دفاع وزارت ترتیب به نشانی آتش خدمات مسئول

. دهند وکنسرسیوم اتحادیه تشکیل خود فعالیت قلمرو ایمنی تأمین برای که است شده داده اجازه شهرداری

 از عبارتست نشانی آتش به نگرش نحوه نظر از کشورها سایر با ایران وضعیت میان تفاوت ترین مهم حال

 بایستمی آنکه حال است خدماتی امری عنوان به کشورها سایر برخالف ایران در نشانی آتش موضوع اینکه

 و توان به توجه با شهرداری اکنون که چرا شود، سراسری و ملی نشانی آتش تشکیالت و بگیرد دفاعی جنبه

 صورت به هانشانی آتش سبب همین به و نمایدمی نشانی آتش تشکیالت ایجاد به اقدام خود امکانات

 دفع خصوص در. (01: 0382رود )قاسملو، نمی فراتر اداره حد از و باشندمی ناهمگون و پراکنده واحدهای

 و باشندمی آن مدیریت متولیان شهرداریها کشورها کلیه در که گفت باید نیز هازباله و شهری زاید مواد

 با ای مقوله زاید مواد بهداشتی دفن که چرا . دارند مبذول را الزم دقت آن بهداشتی دفن به نسبت بایستمی

 مطالعات انجام به کدام نیاز هر که محل، از برداری بهره و آن سازی آماده و مکان انتخاب از اعم دقیق) مراحل

 .باشندمی دارند( صحیح مدیریت اعمال و

تأمین  باشندها میشهرداری عهده بر و است اهمیت مورد دنیا کشورهای تمامی در که دیگری مبحث

باید  بیشتر موفقیت کسب برای شهری مدیریت که چرا .است کودکان تفریح و بازی جهت مناسب فضای

 یهاریزی برنامه در شهروندان تمامی دیگر عبارت به دهد، قرار توجه مورد را جنسی و سنی گروههای تمامی

 حق بازی را 0989 کودک مصوب حقو  عهدنامه یل بند 30 ماده طبق عالوه به .باشندمی توجه مورد شهری

. نمود رافراهم آنان تفریحی فعالیتهای برای الزم امکانات است ضروری پس (0371است)یونیسف، کودک

 (0)جدول شماره



 

 

 (هازیست شهرداری محیط از حفاظت )وظایف-1جدول شماره

 راه حل نقاط ضعف پیشنهادات

 هوا آلودگی کنترل -

 صوتی آلودگی کنترل -

 آب آلودگی کنترل -

 خاک آلودگی کنترل -

متخلفان  با برخورد در شهرداری اقتدار عدم -

 محیطی زیست

 محیط زیست حفاظت سازمان وظایف تداخل -

 شهرداری و

این  با برخورد در شهرداری تخصصی ضعف -

 مقوله

ارگان  عنوان به زیست محیط سازمان -

 نماید. سیاستگذارعمل

تمام  در مرتبط واحدهای تأسیس لزوم -

 شهرداریها

سازمانهای  از بایستمی نیاز مورد مالی منابع -

 .شود منتقل شهرداری به قبلی

 

 ی قانونی:هاارزیابی و تحلیل داده-5

 نمود:توان استنتاج می ی موجود در این زمینه موارد زیر راهاباتوجه به قوانین و آیین نامه

 الف(زمینه سازی حقوقی و قانون گذاری

ی مختلف: با توجه به این که تقسیم هاو سازمان هاتوزیع بیش از حد وظایف در بین وزارتخانه  -1

شود که تمام این موسسات در امر حفاظت محیط زیست شهری می ی مختلف باعثهاوظایف بین سازمان

گرفته شدن سهم یل سازمان خاص، سختی در ایجاد ارتباط  اما سبب مشکالتی از جمله نادیده، سهیم باشند

 گردد.می و گاهی مسکوت ماندن قانون هاو هماهنگی بین سازمان

ی مختلف: بعضی مواقع یل قانون سبب نقض قانون دیگر هاو وزارتخانه هاوظایف سازمان تداخل -2

حقو  دانان بر این عقیده اند که بند  شود؛ برای مثال عده ای ازمی شده و عمالً سبب نسخ شدن قانون موجود

 00ماده  21در حال حاضر به دلیل تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نسبت به بند  00ماده  21

، جایگاهی برای انجمن شهر و شهرداری برای برخورد با شماغل مزاحم 0340مصوب  هاقانون شهرداری

-20، ص 02: سال اول، شماره هاجود ندارد ) مجله شهرداریساکنان شهر و مشاغل مغایر با اصول بهداشت و

21.) 

فقدان رویکرد نظارت همه جانبه سازمان حفاظت محیط زیست بر مساهل زیست محیطی: نقش   -3

ی شهری به عنوان محرک اصلی در حفاظت از هانظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در نظارت بر فعالیت

 محیط زیست کم رنگ شده است.

 :اجهت تسهیل فرآیند اجرزامات و اقدامات درب( ال

 های مذکور بر عهده وزارت خانههاعدم پشتیبانی الزم در بستر سازی برای اجرای قانون: مسئولیت. 0

 متناسب با توان اجرایی نبوده و عمالً کارایی الزم را ندارد.



 

 فقدان رویکرد حمایتی جامع. 2

 هانامهفقدان نظارتی در تهیه و تدوین آیین . 3

 (کیفری حقوق طریق از زیست محیط حقوقی حمایت شیوههای) ج( نحوه و ضمانت اجرا

 قوانین نظام نخست. دارد وجود کیفری قوانین در اصلی وهیش سه زیست محیط از حمایت خصوص در

 .هوا آلودگی از جلوگیری نامه آهین مانند کیفری مجازاتهای شامل خاص

 قانون مانند پردازد می کیفری مقررات بازیست  محیط از حمایت به مقررات از برخی آن در که عام قانون دوم

 .مراتع و جنگلها

 .اسالمی مجازات قانون مانند کیفری قانون در زیست محیط علیه بر تخلفات از قلمست مفهوم از استفاده سوم،

 تخلفات زمینه در فرانسه گذاری قانون گرایش. باشد شیوه بهترین اخیر شیوه این که رسدمی نظر به چنین

 در غالب نظر .شودمی آورده کیفری قانون در شکل بدین قواعد و بوده جهت این در زیست محیط آلودگیهای

 هرمان آقای نظر به .است شده ابراز تردیدهایی شیوه این قابلیت خصوص در البته .باشدمی چنین نیز آلمان

 کارایی توانند نمی کیفری حقو  موجود قواعد لذا و باشدمی زیست محیط قانونی آلودگی مسئله، ماهیت

 بحثهایی نتایج به بستگی زیست محیط از حمایت جدید نظام. دهند انجام آمده که آنچه از مستقالً بیشتری

. آید وجود به تواندمی یا است جریان در اداری سازمان و بزرگ صنایع ویژه به صنایع صاحبان میان که دارد

 ضمانت شدید کیفری مجازاتهای وسیله به که دارند یکارای زمانی صنایع به شده اعمال شدید محدودیتهای

 تدابیر حداقل اجرای عدم برای شده وضع جریمه که دهندمی ترجیح بزرگ ی شرکتها مواردی در البته. گردند

 و مجازات تشدید حالت این در. دهند ادامه خود فعالیت به همچنان و بپردازند را زیست محیط حمایت

 نظر در حلی راه درکانادا منظور این برای. شود وضعیت تغییر باعث حدودی تا بتواند شاید جریمه افزایش

 روز هر برای که دالرمیباشد هزار صد زیست محیط تخریب برای جریمه حداکثر که مشکل بدین شده هتگرف

 ادامه دیگر مضر فعالیت حل راه این اعمال با. میشود منظور مستقل مجر بعنوان و محاسبه مضر فعالیت از

 بپردازد مدنی قانون برمبنای نیز وارده خسارت جبران به باید مجرمانه عمل عامل آن بر عالوه. یافت نخواهد

 آلودگی اثبات مشکل به که میشود مربوط مواردی در مسئله .آوردمی وجود به را سنگینی مالی هزینه خود که

 مبتنی مسئولیت یا مطلق مسئولیت شیوه از مسئله این حل برای. خاصی منبع یا و کارخانه جانب از خسارت و

 .شود می استفاده خطر بر

 نوع از یا باید تخلف این که رسیممی نتیجه این به زیست محیط آلودگی تخلف اصلی عناصر بررسی با

 .سنتی مادی نوع از یا و باشد دادن قرار خطر درمعرض

 تخریب تجویز به منجر عمل در اینکه تا گردد تعریف مناسب بصورت که دارد این به نیاز تخلف اول نوع

 مسئله و کندمی مطرح علیت رابطه بیان با رابطه در را مساهلی مادی، تخلف دوم، نوع. نگردد زیست محیط



 

 بسیار است بهترین شیوه کدام که سؤال بدین پاسخ. نمایدمی پیچیده نباشد فردی آثار دارای اگر را زمان مرور

 .گرفت نظر در باید را دو هر که میرسد نظر به. است دشوار

 به همچنین باید آن کنار در. گرددمی تأمین کیفری مجازاتهای بوسیله مورد هر در اداری مقررات رعایت

 بعدی چند حل راه دیگر، عبارت به. پردازدمی میانه مساهل تنظیم به که نمود اشاره مدنی حقو  مقررات

 محیط از حمایت مورد در حل راه مناسبترین نظر به. باشدمی مدنی و کیفری اداری، یهاشیوه از کهتلفیقی

 .است زیست

 
 حوزه محیط زیست شهری 11بررسی تعداد قوانین شهرداری مشهد از سوی شورای شهر در  -1شکل

 

آلودگی هوا باید در اولویت قرار  آلودگی خاک، اراهه قوانین در سه حوزه آلودگی صدا، 0شکل با توجه به 

 حوزه باغات و فضای سبز نیز باالترین میزان مصوبات را به خود اختصاص داده است. گیرد،
 

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات:  -6

 این شهرها، زیست محیط ازمدیریت دخیل نهادهای سایر وظایف با تقابل در هاشهرداری نقش و جایگاه    

 در شهری مدیریت وظایف از دیگر برخی همانند شهری زیست محیط حفظ وظیفه سازد،می مشخه را نکته

 نحوه از جدای که رسد نظرمی به چنین. است شده متعددی یهاناهنجاری و هاناهماهنگی ایران،دستخوش

 گونه به گاه موجود قوانین تحول سیر غیردولتی، و دولتی نهادهای کلیه در وظایف انجام ارزیابی و عملکرد

 واحد مدیریت اهداف همچنین و شان اساسی وظایف از نهادها این خروج سمت به بیشتر که است بوده ای

 با موجود وضع اصالح و ساماندهی درخصوص گیری تصمیم رو این از .است شده گیری جهت شهری

 و شهری مدیریت در هاشهرداری واقعی جایگاه تقویت در باید که است جدیدترموضوعی قوانین از استمداد

 نهادهای ،هاشهرداری شوراها، از اعم شهری زیست محیط حفظ در دخیل عناصر از یل هر وظایف تبیین
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با توجه به مقایسه قوانین کشورهای توسعه . گیرد قرار توجه مورد بیشترهااین جزء و خصوصی بخش دولتی،

ستر در سه جنبه حقوقی، ب هاسطحی نگری به این ابزار. نتیجه گرفتتوان می ی انجام شدههایافته و بررسی

 سازی و اجرایی است و اصلی ترین نقایصی که در متن قوانین وجود دارد، نبود ضمانت اجرایی آنهاست.

ه طور کلی: بتوان نتیجه گرفت می با توجه به مقایسه قوانین کشورهای توسعه یافته و بررسی های انجام شده

توان در می ه و نقاط ساختاری شهرداری های ایران در مقایسه با مبانی نظری و تجارب جهانی رانقای» 

 موارد زیر اراهه کرد: 

با تلقی مدیریت شهری به عنوان یل سیستم جامع  :عدم رعایت برخورداری از هیات رهیسه قدرتمند -0

مرکزی این سیستم، مشکل عدم  فضایی و عملکردی ناظر بر تمام حیات شهر و شهرداری به عنوان هسته

شود. می برخورداری از نهاد نظارت کنندۀ همه جانبه و قدرتمند در اداره امور شهرهای ایران ملموس تر

چرا که نه شورای شهر و نه شهرداری ها ایران به لحاظ قانونی و اجرایی، امکان نظارت و احاطه بر کل 

 امور شهر را ندارند. 

شهرداری را در الیه های سیاستگذاری ، تصمیم : دخالت رسمی و قانونمندعدم امکان مشارکت و  - -2

ریزی به صورت رسمی و قانون باقی نگذاشته و شهرداری عمدتاً به عنوان نهادی صرفاً  گیری و برنامه

اجرایی در زمینه های عمرانی و خدماتی تلقی شده است و نه نهادی مدنی موثر و مسئول در توسعه 

 تی تلقی شده است و نه نهادی مدنی موثر و مسئول در توسعه پایدار شهری . عمرانی و خدما

تفکیل به صورت  نجود ایو :م تفکیل امور مدیریت شهری از امور سیاسی کشوریددر هم آمیختگی و ع -3

نظوری و علمی در جوامع غربی و عدم آن در ایران یکی دیگر از تفاوت های مدیریت شهری در این جوامع 

است. به همین دلیل است که مقامات و مسئوالن شهری و کشوری در ایران چندان قابل تفکیل نبوده و هنوز 

مکمل و همکار حکومت مرکزی در ایران  هم نیستند که علت این امر را باید در نبود حکومت های محلی

 جستجو نمود. 

در ایران هیچگاه : به عنوان یل محدودۀ نظام مدیریتی وفضایی مستقل« شهر » عدم پذیرش و رسمیت  -4

شهرها به عنوان واحدهای فضایی جداگانه و مستقل مطرح نبوده اند، بلکه همانند کلیه اجزاء سرزمین به 

انقیاد حکومت مرکزی قرار داشته اند. لذا نیازی به سیستم مدیریت جداگانه  صورت یکپارچه تحت تسلط و

 هب –از جمله شهرداری  –نیز نداشته اند. در حالی که به ویژه در تجارت جوامع غربی تسلط دولت محلی 

 تهفپذیر و رایج امری ویژه فضایی محدوده یل در اداری مرجع باالترین و جامع اختیارات با سازمانی عنوان

 یعنی محلی سازمان تنها با(  دولتی های سازمان و ایران در هم هنوز که است روند همین تداوم در. است شده

 شود.می حل و فصل بخشی های سازمان نفع به معموالً شهرداری



 

مجموعة خصلت های اجتماعی ، سیاسی و : .فقدان کامل و نسبی ضعف نهادهای منتخب شهروندان -0

اقتصادی حاکم بر شهرهای ایران سبب شده است تا امکان و فرصت چندانی برای شکل گیری و نضج نهادهای 

منتخب شهروندان و شکل گیری از پایین به باالی قدرت فراهم نشود. دخالت و اعمال نظر دولت مرکزی از 

 ی از جمله ابزارهای تضعیف نهادهای منتخب بوده است. طریق مکانیزم های سیاسی، تشکیالت و مال

شهرداری ها در : نقه و تل بعدی بودن سیستم مدیریت شهری در ایران به لحاظ وظایف و عملکردها -1

ایران اکثراً به عنوان نهاد مسئول خدمات شهری و حداکثر جنبه های کالبدی عمران شهری به نظر مردم بوده 

 «تمام ابعاد خدمات شهری و شهروندان و هستند و نهاد مسئول

توان یم با توجه به مقایسه قوانین و وظایف شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته و بررسی های انجام شده

 پیشنهادات زیر را ارهه نمود:

 اراهه قوانین کارآمد ،به روز ،هماهنگ با فرهنگ اسالمی در شهر مشهد -0

افزایش قوانین و مصوبات  محیط زیستی در شورای شهر به عنوان ،مرجع قانون گذار در مدیریت شهری  -2

 شهر مشهد 

 قرار دادن جریمه های مالی  برای جرایم محیط زیستی در شهر ،مطابق با کشور های توسعه یافته-3

 توجه به قوانین از سه جنبه قانونی ،بستر سازی،اجرایی-4

بررسی قوانین شهری درمشهد در حوزه محیط زیست ، اراهه قوانین در سه حوزه آلودگی  با توجه به -0

 صدا،آلودگی خاک ،آلودگی هوا باید در اولویت قرار گیرد
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