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 چکیده

مسئله  مصنوع شده است. محیط و طبیعی محیط ناپایداري سبب امروز، شهري جوامع هايویژگی
شناسـایی مسـائل شـهرها و    ارد، د شـهري قـرار   و مـدیران  ریـزان روي برنامـه که امروزه در پیش مهمی

هاي ایـن پایـداري   هاي پایدار شهري و ترسیم جلوهو برنامه هاچگونگی اعمال سیاستبندي و اولویت
 يشـهرها  در کالن يشهر تیریمد ياهداف راهبرد جمله از يشهر زیست طیدر شهرهاست. بهبود مح

همچـون بهبـود    يمـوارد ي، و عمران شهر يقانون نوساز 15 ةاستناد ماد به هاياست. شهرداريکشور 
در ي داخـل شـهر   یسطح هايدفع آب تیو هدا يشهر التیتسهو  سـاتیتأس ساخت ،يشهر طیمح

ـ مصوب وزارت کشور گنجانده شده است. ا هايشهردار ۀج سالۀپنسرفصل برنام در ابتـدا بـه   مقالـه   نی
محیطی شهر شـیراز پرداختـه و سـپس بـا اسـتفاده از      بندي مسائل پراهمیت زیست شناسایی و اولویت

محـیط زیسـت   به بررسی محتوایی و اسنادي مرتبط با میزان تخصیص بودجـه بـه بخـش     روش قیاسی
نتایج بررسی تطبیقی و تحلیـل محتـوایی نشـان     پردازد.میهاي پیشین شهرداري شیراز برنامه شهري در

 ازحفاظـت   هـاي  به برنامـه  بودجه صیتخصي، شهرزیست محیطی مشکالت  شیافزا برخالف دهدمی
هـاي ایـن   یافتـه مواجه بـوده اسـت.    یکاهشروند موارد با  بیشتربا نوسانات متعدد و در  زیست طیمح

 یطیمح ستیزمشکالت  تیاسـتوجه به حس بااعتبارات  صیتخص يِربازنگحاکی از ضرورت  پژوهش
 شهري است.

 ها، شیراز.شهرداريبودجه،  صیتخص ،يشهر ستیز طیمحمدیریت شهري، گان کلیدي: واژ
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 مقدمه
تـرین  یکـی از اساسـی   هـاي شـهري  محـیط  زیسـت محیطـی   مسـائل و مشـکالت  

است؛ چرا کـه   ها با محیط طبیعیشهر امروزي و حاصل تعارض و تقابل آن موضوعات
هاي طبیعـی همـراه اسـت و    محیطبر  هاي انسانیفعالیتیر با تسلّط زشهري ناگ ۀتوسع
سـاز  زمان به شکل چیرگی شهر بر طبیعت تغییر یافته اسـت و زمینـه   تسلط به مروراین 

عـدم تعـادل و ناسـازگاري     فزآینـده،  این روند ۀشود. نتیجشهري می وسیع هايآلودگی
، و رشد افزایشی جمعیـت  شهرها کالبدي  با گسترش. خواهد بود ،میان انسان و طبیعت

و مسـائل متعـدد   اسـت   گرفتـه  بیشتر قـرار  هاي محیط طبیعی در معرض نابوديارزش
 اجتماعی، اقتصادي را براي جوامع به دنبال دارد.

در پی بروز و شدت مسائل و مشکالت زیست محیطی شهرها، موضـوع پایـداري،   
رونـد افزایشـی    ESDریزي شهري بر مینـاي  و برنامه 1(ESD)توسعه پایدار بوشناختی 

، به خود اختصـاص داده اسـت.   2000اوایل دهۀ  قابل توجهی در مطالعات را به ویژه از
یـابی بـه توسـعه پایـدار زیسـت محیطـی در       هـاي پیرامـون شکسـت در دسـت    نگرانی

هـا مـوارد هماننـد: کمبـود آب شـرب،      کشورهاي مختلف فراگیر شده و  این شکسـت 
اي، آلـودگی هـوا و   خانـه افزایش دماي زمین، سطح غیرقابل قبولی از انتشار گازهاي گل

درصـد   50هاي فسیلی (مصرف بـیش از  افزایش پسماندها، اوج استفاده از سوختآب، 
هاي آلـوده مـؤثر بـر رنجیـره     هاي واگیر و خاكها و ویروسمنابع نفتی جهان)، بیماري

 هـاي منفـی ناشـی از   هـا و بازتـاب  گیرد. بـا توجـه بـه ایـن نقصـان     غذایی، را در بر می
انـد  پایـداري زیسـت محیطـی تمرکـز نمـوده      ها بر جوامع، محققان بسیاري بـر روي آن

(Rauscher & Momtaz, 2014). 
و  هـا  یـزي ر در برنامـه  نهادهـاي دولتـی  نقش بر اساسِ اصولِ توسعۀپایدار شهري، 

در  (Atkinson, et al., 2011)اهمیـت بسـزایی دارد    يشهر  یستز یطمححفاظت از 
دار بخشـی از امـور   ور عهـده میان نهادهاي دولتی و غیردولتی که در زمان حاضر در کش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Ecologically Sustainable Development (ESD) 
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کـه   -هـا توان به سادگی از نقش شهرداري اند، نمیمربوط به حفظ محیط زیست شهري
در واقع بنا به نظر بسیاري از کارشناسان کانون اصـلی مـدیریت واحـد شـهري قلمـداد      

ها تاکنون در حیطۀ محیط زیست شـهري،  گذشت. لیکن به راستی شهرداري -گردند می
اند؛ و به لحاظ قانونی تا چه حد مداخله در مسائل مـدیریت  گاهی داشتهچه نقش و جای

تـر شـدن مسـئله حفـظ     ها وجود دارد؟ با جديحفظ محیط زیست شهري در شهرداري
محیط زیست در جهان امروز و لزوم توجه بیشتر به ابعاد این مسئله از دیدگاه مـدیریت  

ادهـاي اساسـی تأثیرگـذار در محقـق     ها به عنوان نهرسد که شهرداريشهري، به نظر می
دار خواهند بـود  اي را عهدهساختن اهداف حفاظت از محیط زیست شهري، نقش عمده

 ).1387(حیدرزاده و همکاران، 
 7/9/1347مصـوب   يو عمـران شـهر   يقانون نوساز 2 ةهاي مشمول مادشهرداري

اصالحات شـهر را  عملیات نوسازي و عمران و  ۀمکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنام
 ،جامع باشند ۀکه فاقد نقش جامع شهر و در صورتی ۀسال بر اساس نقش براي مدت پنج

ها در حدود منابع مـالی مقـرر    بر اساس احتیاجات ضروري شهر و با رعایت اولویت آن
در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداري تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شـهر  

 هاي مربوط را بر اساس آن اجرا کنند. شور طرحیید وزارت کأو ت
 –فضاهاي سبز ( از سه بخش عمده شامل: محیط طبیعی شهر يمحیط زیست شهر

 سـه  ایـن . شـود مـی  تشـکیل  شـهر  مصنوع محیط و اقتصادي -اجتماعی محیط ،)باغات
 .گیرنـد را در بـر مـی   يبوده و محیط زیسـت شـهر   گریکدی با ارتباط و تعامل در بخش
در شـهرهاي   ینیي شهرنشـ  عمـده  هـاي امروزه یکـی از چـالش   یطیمح ستیز یآلودگ

 . گستردگی و تنوع مسائل زیست محیطـی شـهري و  باشدمی رازیبزرگ از جمله شهر ش
ها بر هم، ضرورت ساماندهی و توجه بـه محـیط زیسـت    متقابل آن راتیوابستگی و تأث

مسـائل و امـور زیسـت    شهري را دو چندان کرده است. بر این اساس بررسی و ارزیابی 
هاي محـیط زیسـت شـهري از اهمیـت قابـل      محیطی شهر و تخصیص بودجه به برنامه

. باشـد مطرح مـی  حاضر پژوهشاصلی  باشد که به عنوان هدفمی اي برخوردارمالحظه
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 از: عبارتند این پژوهش ژهیو اهداف
هـایی  ارزیابی مسائل زیست محیطی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسـان سـازمان   

اجرایی مرتبط با محیط زیست شهري و تعیین مسائل با اهمیت باال به منظـور لحـاظ در   
 هاي اصلی در جهت بهبود محیط زیست شهري؛اولویت

 ها؛ وور تدوین برنامه و تعریف پروژهبندي مسائل و مشکالت به منظاولویت 

بندي هاي مرتبط با محیط زیست شهري در بودجهي برنامه بررسی روند بودجه 
 ي شهرداري شیراز. ساالنه

 
 مبانی نظري پژوهش

و از  یعی است،عملکرد منابع طب یزانمعطوف به م سو، یکاز  یستز یطمح ي واژه
 یزنـدگ  یفیـت کدر  یکه عامل مهمـ بستگی دارد  یطیمحزیست  یفیتبه ک یگر،د سویی

هاي شهري به واسطه مسـئولیت و ضـمانت زیسـت    است؛ چرا که حفظ و بهبود محیط
 .(Hemphill & Strong, 2006)محیطی منجر به بهبود کیفیـت زنـدگی خواهـد شـد     

استراتوسفر (جـو بـاال)    ی،و معدن يمنابع انرژ یات،شکال حاَ یشامل تمام یستز یطمح
 ، (هـوا  اتمسـفر  يهـا  متشـکل از نظـام   یسـت ز شود. محـیط  ی) میینو تروپوسفر (جو پا

 یروسـفر ) و هیطـی مح یست(قشر ز یوسفر)، بینذرات آب و ذرات معلق)، پدوسفر (زم
-). محیط زیست به تمامی محیطی اطالق مـی 1382فرد، قی و فراهانیداست (صا(آب) 

هـاي او  مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است و زندگی فعالیتشود که انسان به طور 
از  يا مجموعـه و ست از فضا ا عبارت یط زیستمحدر واقع،  .در ارتباط با آن قرار دارد

 ).  1353میان انسان و محیط (هاشمی،  روابط

صـرف   يِمـدار  گوناگون وجود دارد که از انسان یدعقا یطی،مح یستز یریتمد در
حد از  یي ب طرفدار استفاده ي،مدار انسان ی. حد افراطشود یتام را شامل م يِمحور تا بوم

و در حـد   یـت، حما یسـت ز یطمحوران بـه شـدت از محـ    که بوم یمنابع است؛ در حال
-اول را در اصـطالح، فـن   گروه .کنند یسفارش م اآن، حداقل استفاده از منابع ر یافراط
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 یـف دو ط يمحور، خـود دارا  فن یدگاه. داند یدهنام 3و گروه دوم را اقتصاد محور 2محور
بـازار آزاد بـدون    ي فلسـفه  انطرفـدار ( حد وفور نعمت يمحورفن یدگاهد: الف) است

 انطرفـدار یر (پذ انعطاف يفن محور یدگاهدسبز)؛ و ب) اقتصاد ضد یت یا نظام محدود
. دیـدگاه  )1382فـرد ( یا نظام اقتصاد سبز) (صادقی و فراهـانی  منابع یریتحفاظت و مد

هاي اخیر در بیشـتر   هاي رایج در مدیریت شهري است که در سال اخیر، از جمله دیدگاه
را در » شـهر سـالم  «اصطالح  لئونارد دهلکه  کشورها مورد توجه بوده است و پس از آن

تـرین چـالش مـدیریت     . مطرح کرد، حفظ محیط زیسـت شـهري بـه اصـلی    1984سال 
 ).1387همکاران، شهري تبدیل شد (حیدرزاده و 

دیگـر عناصـر   و  یسـتی ز ین، آب، هـوا، تنـوع  زم همچون هایی یتتوجه به محدود
 یـداري در جهت تحقق پا شهري یزر است که برنامه یاقدام ترین یاساسزیست محیطی، 

 يرا بـرا  یمناسـب   هـاي  ینهزم يا و منطقه يشهر ۀتوسع ها باید توجه کند. الگوهاي به آن
 هـاي  یـت امکانـات و موقع خـود،  شـهرها  سازند؛ زیـرا،   یفراهم م یداريبه پا یابی دست
 یسـت ز يهـا  بـودن بحـران   يجـد دارنـد.   یطـی مح یستحل مسائل ز  يرا برا یفراوان
ي  معاصـر توسـعه   ياز الگوهـا  یناشـ  يکه تا حدود یو محل یجهان  در سطوح یطیمح
اسـاس  بـر  را  يا و منطقـه  يشـهر  یریتمد یدگاه جدیدضرورت اعمال د است، يشهر

). شـهر، نهـادي پیچیـده و    1376کرده است (بحرینـی،   یرناپذ اجتناب یکیاهداف اکولوژ
ــده، و اکوسیســتمی مشــتمل بــر ســاختارها، منــابع و شــرایط الزم بــراي زنــدگی و   زن

اي  هاي شهروندان مسـئله  فعالیت شهروندان است. مسائل زیست شهري ناشی از فعالیت
یط زیسـت هماننـد تخریـب منـابع طبیعـی      جدي است و پیامدهاي شهرنشینی بـر محـ  

اي و تولیـد مـواد پسـماند و     تجدیدناپذیر، تغییرات آب و هوایی، انتشار گازهاي گلخانه
هاي جهانی را در مورد این مسائل بیشتر کرده است  هاي مختلف محیطی نگرانی آلودگی

)OECD, 2008(ها توجه به سـه موضـوع، ضـروري اسـت     . براي مقابله با این چالش 
)King, 2007( : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
2- Technocentrism 
3- Ecocentrism 
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 هاي طبیعی، فیزیکی، اجتماعی، انسانی و مالی)،  محیط زیست (شامل سرمایه 

 گذاري؛ و  گیري و سیاست پیامدهاي تصمیم 

 ها. ها و برنامه تقویت مشارکت شهروندان براي اجراي طرح 
هاي زیست محیطی در شهر، با تأثیرپذیري از رشد و گسترش فیزیکی  تمامی مؤلفه

. افـزایش سـریع   (Farid, et al., 2012)پیوندنـد   ناپـذیر مـی   ینـدي برگشـت  آن، به فرآ
 رویـه از منـابع زیسـت محیطـی، بـه دو ویژگـی مشـترك        برداري بـی  شهرنشینی و بهره

 و دو عامـل رشــد اقتصــادي در بسـیاري از کشــورهاي در حــال توسـعه تبــدیل شــده     
ــرار    اســت. کــالن ــد صــنعتی شــدن ق ــان طــی فرآین ــن کشــورها، همچن  شــهرها در ای

ــینی آن  ــوي شهرنش ــا، الگ ــد؛ ام ــراوان و متضــادي اســت   دارن ــرات ف ــار تغیی ــا، دچ  ه
(Rauscher and Momtaz, 2014)کـه ابعـاد و پیامـدهاي ایـن مشـکالت در       . با این

. (Farid, et al., 2012)تر است  تر و عمیق کشورهاي در حال توسعه به مراتب گسترده
هـاي الزم و   اما، مدیریت شهري در این کشورها، از توانایی الزم براي تأمین زیرسـاخت 

جلوگیري از تخریب محـیط زیسـت شـهري برخـوردار نیسـت و مشـکالت ناشـی از        
ــده  ــترش فزاین ــی     گس ــت محیط ــائل زیس ــافی از مس ــاهی ک ــود آگ ــهرها و کمب  ي ش

ن را در معــرض تهدیــد قــرار داده اســت شــهري، ســالمت بخــش زیــادي از شــهروندا
(Lawanson, 2005). 

یکی از وظایف مدیریت شهري در رابطه با مسائل زیست محیطی شهر، نظارت بـر  
 هاسـت. بـراي   هـا و مـدیریت مناسـب آن    کیفیت محیطی  از طریـق تـأمین زیرسـاخت   

ع هاي سطحی، دفـع فاضـالب، تـأمین آب آشـامیدنی، دفـ      توان به هدایت آب مثال، می 
زبالــه، تــأمین انــرژي و رســیدگی و تــأمین کیفیــت فضــاي ســبز، و غیــره اشــاره کــرد 

(Majumder, et al., 2007)    هـاي مناسـب    . کیفیت فضـاي سـبز، منـابع آب و محـیط
گـویی بـه نیازهـاي     شهري، از دیگر خدمات و تسهیالت محیطـی و در راسـتاي پاسـخ   

وند. ماهیت ارزش و منافع ش هاي شهري محسوب می شهروندان و افزایش کیفیت محیط
ی ایـن منـابع شـده اسـت و کیفیـت         ناملموس این منابع، موجب دشواري ارزیـابی کمـ
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هاي توسعۀ شهري مـورد توجـه     ها و سیاست  چنان که شایسته است در برنامه محیطی آن
 گیرد. قرار نمی

 
 مدیریت شهري و مدیریت محیط زیست

نـه تنهـا     باشـد کـه   ياقتصـاد  ي یـه آن چنـان پا  ياست که دارا يشهر یدار،پا شهرِ
آن  یفیـت ي ک و ارتقا  یابلکه در اح نداشته باشد، یط زیستمح ررا ب یاثر نامطلوب نیتر کم
 هـاي مؤلفه دخالت بدون شهري ریزي برنامه صورتی ). در1387(بحرینی،  مؤثر باشد یزن

 واهنـد شـد.  تـري مواجـه خ   هـاي جـدي  شهرها با چـالش  گیرد؛ صورت زیست محیطی
 شـود.  مـی  کیفیت محـیط زیسـت   نزول زیست، موجب محیط ریزي برنامه توجهی به کم

و مـدیریت   ریـزي برنامه شهر، استقرار از پس حتی است که دائمی فرآیندي ریزيبرنامه
و  ریـزي برنامـه  ایـن  کنند. کمک می زیست شهري کیفیت محیط بهبود زیست به محیط

 زیسـت بـر   محـیط  اثرات و فیزیولوژیکی خاك، اقلیمی، مدیریت، از طریق پایش عوامل
 توان بـه مـدل   براي مثال، می(شود می هاي کیفیت مقایسهشاخص با و گیرياندازه انسان
رد  به چون زیست ریزي محیط برنامه بنابراین،). اشاره کرد اکولوژیکی پاي جا ظرفیت بـ 

 از انحرافـی  که مقطعی هر در شهرهاست و زیست در محیط سالمتی ضامن دارد، توجه
 چـارچوب  ایـن  در آن را زیسـت شـهري   مدیریت محیط آید، ریزي به وجودبرنامه این
 ).1382داد (حیدرزاده،  خواهد قرار

رونـد رو بـه    ،یافتـه در چنـد دهـه اخیـر    ها در کشورهاي توسعهوظایف شهرداري
تري را بـر  نهادهاي مدنی، عمومی و محلی وظـایف بیشـ   ها به عنوانرشدي داشته و آن

مـدیریت ترافیـک، انجـام     ریزي شـهري، در فرانسه برنامه ،اند؛ به عنوان مثالعهده گرفته
خـدمات   نیي امور عمرانـی شـهر، ایجـاد مـدارس، حفاظـت محـیط زیسـت، تـأم         همه

هاسـت. در کشـورهاي اسـکاندیناوي    اقتصـادي بـر عهـده شـهرداري     اجتماعی و امـور 
ي خـدمات   محلـی، ارائـه   هـاي وضـع مالیـات  گیري در خصوص مسائل شهرها، تصمیم

مین آب، بـرق و گـاز،   أي آب و فاضالب، ت سیس واحدهاي تصفیهأدرمانی و پزشکی، ت
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ها است. همچنین در بسیاري از امور دیگر از جمله وظایف شهرداري آموزش بیکاران و
ـ برنامه ي اقتصادي، ریزي توسعهانگلستان نیز برنامه سـازي  هریزي استراتژیک شهري، خان

ي وظـایف   عمومی، ایجاد اشتغال، کنترل آلودگی هوا و حفاظت آثار تـاریخی در حیطـه  
 ).1382(حیدرزاده،  شهرداري است
ـ ریزي شده است. از اي امور کشور بر اساس مدیریت بخشی پایه اداره ،در ایران   نی

ـ   مختلف در امر توسعه و خدمات هايخانههاي وزارترو شاخه ه رسـانی و رسـیدگی ب
براي یـک سـازمان    .کنند یي خاص خود عمل م ي شهري و ملی در حوزه مسایل عمده

محلی نظیر شهرداري، عبور از مرزهاي بین این نهادهاي مختلف دولتـی بسـیار دشـوار    
مسایل و منافع بین نهادهاي دولتی در هر محـل و شـهرداري آن محـل،     پوشیاست. هم

-تضعیف نقش شهرداري منجـر مـی  ، و به ویژهها غالباً به سردرگمی و تداخل مسئولیت

 منـد و متناسـب بـا   شود. هم اکنون مدیریت شهري در ایران از حداقل ساختارهاي نظـام 
هاي جدیـد در  نیازهاي امروزي شهرها برخوردار است که با توجه به شرایط و ضرورت

 ي ملـی و لـزوم تحـول در سـاختار نظـام      توسـعه  ي شهري و بـه تبـع آن   فرایند توسعه
و بـر   ها از دولت بزرگ به دولـت حـداقل  ها و سیاستمدیریت کشور، چرخش دیدگاه

ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور و  هاي سوم و چهارم توسعهاساس اهداف برنامه
ي  برنامـه  137و  136افزایش نقش و مشارکت مردم، مـواد   لزوم ایجاد مدیریت مبتنی بر

ها شهري به شهرداري ي واگذاري وظایف مدیریت اجازهسوم و چهارم توسعه به دولت 
 ).1382(حیدرزاده،  و نهادهاي محلی را داده است

 
 شناسی تحقیقروش

تحلیلـی بـوده و مفـاهیم اصـلی و     -روش انجام این تحقیق بـه صـورت توصـیفی   
متغیرهاي تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و اسناديِ الگوهاي نظري شناسایی شـده  

هـا و قضـایاي کلـی و تحلیـل     در نهایت، نتایج به دست آمده، بـا بررسـی گـزاره    است.
 هاي دریافتی ارائه شده است.استنباط
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تـرین و اغلـب پرکـاربردترین    ، یکی از سـاده (SAW) 4دارمدل مجموع ساده وزن
-باشد که امتیازها به طور مستقیم توسط تصمیمگیري چندشاخصه میهاي تصمیمروش

سـازي اسـت. بـه ایـن     شود و نیز به سـادگی قابـل اجـرا و پیـاده    تخمین زده میگیرنده 
براي استفاده از ایـن روش مراحـل زیـر     سهایشان براساصورت که به معیارها و گزینه

 ضرورت دارد.
 گیري؛سازي ماتریس تصمیمکمی -1

 گیري؛سازي خطی مقادیر ماتریس تصمیممقیاسبی -2

 هاهاي شاخصمقیاس شده در وزنضرب ماتریس بی -3

 با استفاده از رابطۀ زیر: (*A)انتخاب بهترین گزینه  -4

 
مقیاس شدة وزنـی آن  اي انتخاب که حاصل جمع مقادیر بیگزینه SAWدر روش 
 ها بیشتر باشد.از بقیۀ گزینه

بـه منظـور تعیـین وزن هـر یـک از       (AHP)از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
-، مسائل مورد تصـمیم AHPها در بهبود شرایط زیست محیطی به کار گرفته شد. گزینه

کنـد. بـراي   گیري آسان تبدیل مـی گیري پیچیده را به مسائل ساده قابل تجزیه و تصمیم
هـا  شود. مقایسۀ زوجی براي تعیین وزنتعیین وزن معیارها از مقایسه زوجی استفاده می

، بـه دلیـل اینکـه در مقایسـه زوجـی      (SAW)سـت  هـا ا تر از تعیین مسـتقیم آن مناسب
(AHP)      وزن طبقات هر معیار براساس ترجیح یک طبقـه نسـبت بـه تمـام طبقـات آن ،

پـردازد (جعفـري و   این فرآیند نمی (SAW)ها آید، اما در تعیین وزنمعیار به دست می
 ).  1391همکاران، 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
4- Simple Additive Weighting 
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 محیط زیست شهري شهر شیراز
شهرهاي کشور است که با مساحتی حدود از کالن شیراز مرکز استان فارس و یکی

نفـر جمعیـت    1460665منطقه شهرداري تشکیل شده اسـت و بـا    10هکتار از  17889
باشد (مرکز آمـار ایـران،   نفر در هکتار می 82ساکن با تراکم متوسط جمعیتی نسبتاً پایین 

هـاي  محـیط هاي زیست محیطی مسائل و مشکالت متعددي را براي آلودگیکه )، 1392
. به علت واقع شدن شهر بین دو رشته کوه انتهـاي جنـوبی   شهري به وجود آورده است

زاگرس و رشد به نسبت باالي جمعیت و همچنین تعـداد و گونـاگونی رو بـه افـزایش     
 قابـل  کمتـر  و صعودي روند زمان طول در آلودگی مشکل که رسدمی نظر به ها،آالینده

طرفی، خطوط ارتبـاطی نـو شـهري ماننـد ترامـوا، قطـار        پیشگیري را به خود بگیرد. از
 را مـردم  ذهـاب  و ایـاب  ي روش عمـده  و شودزیرزمینی و ... در این شهر مشاهده نمی

هـاي  ). بـر اسـاس بررسـی   1387دهند (زیبایی و واثقـی،  می تشکیل نقلیۀ دودزا وسایل
رهاي درصد شـهروندان بـا خودروهـاي شخصـی یـا مسـافرب       50صورت گرفته بیش از 

شوند که همین موضوع منشأ اصلی آلودگی هـوا در شـهر شـیراز    جا میغیرتاکسی جابه
 . (Soltani and Esmaeili Ivaki, 2011)شود تلقی می

 
ـ اولوو   یطیمح ستیمسائل و مشکالت ز یابیارز ي هـا  برنامـه ي اقـدامات  بنـد  تی

 رازیشهر شزیست محیطی 
هـاي بـر اسـاس    نامـه شـیراز پرسـش  به منظور بررسی امور زیست محیطـی شـهر   

هاي مختلف مرتبط بـا محـیط   معیارهاي مختلف تدوین شد و به طور متوازن در سازمان
هـا و فضـاي سـبز شـهرداري     زیست (سازمان محیط زیست استان فارس، سازمان پارك

شیراز، سازمان بازیافت و مـدیریت پسـماند شـهرداري شـیراز، سـتاد آبـادگري باغـات        
ي شـهرداري شـیراز،   و خـدمات شـهر   یـی ي معاونت اجرا حوزهراز، قصردشت شهر شی
نامـه در اختیـار   پرسـش  50بنـدي گردیـد و تعـداد    ) تقسیمرازیش یدانشگاه علوم پزشک

هـا وارد نـرم افـزار    نامههاي حاصل از پرسشها قرار گرفت. دادهمتخصصان این سازمان
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SPSS ها به شـرح زیـر توصـیف    نامهگردید و نتایج حاصل از تحلیل و بررسی پرسش
 گردیده است.

هـا امـور زیسـت محیطـی     درجۀ اهمیت هر یک از گزینـه  AHPبا استفاده از مدل 
گیري از نظرات افراد خبره در این زمینـه، مطالعـه و   شهر شیراز نسبت به یکدیگر با بهره

-ز نـرم مقایسه کارهاي مشابه قبلی و در نظر گرفتن شرایط نمونه مطالعاتی و با استفاده ا

ضریب اهمیت هـر یـک    AHP.  براساس مدل 5صورت گرفت Expert Choiceافزار 
 سـت یامـور ز  يهـا نهیگز يبندتیاولوباشد. همچنین، می 1به صورت شکل  هااز گزینه

ـ بـه صـورت اولو   یدهـ بـا وزن  ،از دیـدگاه کارشناسـان   رازیشهر ش یطیمح ، 4اول= تی
ـ انجام شـده اسـت. اولو   1چهارم= تیو اولو 2سوم= تی، اولو3دوم= تیاولو  يبنـد تی
 لیـ تکم يهـا نامـه در پرسش نهیهر گز ازاتیجمع امت ةشدلیتعد نیانگیم قیاز طر یینها

 دست آمد.ه ب 1شده به صورت جدول 

 
 AHPهاي زیست محیطی با استفاده از : وزن اولویت1شکل 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 05/0 ضریب سازگاري = -5
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 بندي امور زیست محیطی شهر شیراز: اولویت1جدول 

 زیست محیطی شهر هاياولویت
امتیاز مستخرج از 
 نظرسنجی کارشناسان

وزن بر اساس 
AHP 

امتیاز 
 نهایی

ي فاضالب شهري و  تکمیل شبکه
 رواناب سطحی

958/2 513/0 517/1 

 75/0 278/0 7/2 هاآوري پسماندها و بازیافت آنجمع

 39/0 132/0 956/2 کاهش آلودگی هوا

ها و فضاي سبز درون ي پارك توسعه
 (مدیریت فضاي سبز شهري) شهري

3/2 076/0 17/0 

 
و  SAWهـاي  دهـد، پـس از بکـارگیري روش   نشـان مـی   1که جـدول   طور همان

AHP سطحی در اولویـت اول امـور محیطـی     روانابشهري و  فاضالب، تکمیل شبکۀ
هاي توسعۀ شهري شهر شیراز بایـد  شهر شیراز قرار دارد که این موضوع در برنامۀ طرح

 در جایگاه اول قرار گیرد. 
مسـائل در   يبنـد بـا دسـته   رازیشهر شـ  یطیمح ستیمسائل و مشکالت ز یابیارز

 -4 ، وافـت یپسـماند و باز  -3سـبز،   يفضـا  -2 ،یصـوت  يهـا یآلـودگ -1 :چهار گروه
ي  ئلهمسـ «به صـورت   تیفاضالب و رواناب صورت گرفته است. هر مسئله از نظر اهم

ي  مسـئله « ،»سـت یي حسـاس ن  مسـئله «، »ي قابل توجه است مسئله«، »است يجد اریبس
قرار گرفتـه   یابیتوسط کارشناسان مورد ارز ،»ي وجود نداردا مسئله« ،»ستیتوجه ن لقاب

ي قابـل توجـه    ، مسـئله 4اسـت=  يجد اریي بس (مسئله یوزن ده قیاست. سپس از طر
وجـود   اي ، مسـئله 1=سـت یي قابـل توجـه ن   مسئله، 2=ستیي حساس ن ، مسئله3است=
به صـورت جـدول    جیتاداده شده به هر مسئله، ن ازاتیو جمع امت نهی) به هر گز0ندارد=

 حاصل شده است. 2
ـ یبه شمار مـ  يشهر ستیز طیمح هايندهیآال نتریاز مهم یکی یصوت یآلودگ  دآی

ـ خـود از آزار و اذ  یکـار و محـل زنـدگ    طیکـه شـهروندان در محـ    از آن در  یناشـ  تی



 .. . تخصیص بودجههاي زیست محیطی و روند تحلیل تطبیقی چالش

 

13 

 یطـ یمح سـت یاز معضالت ز یکی یصوت یگفت که آلودگ توانیم نبنابرای. اندمخاطره
 باشد.یم رازیشهر ش

 تیـ فیشهر بوده و از عوامل موثر در بهبـود ک  جدانشدنیاز اجزاء  یکیسبز  يفضا
ـ سـبز بـه عنـوان     فضاي و هااساس وجود پارك نیاست و بر ا يشهر یزندگ  ازیـ ن کی

ـ لحـاظ ا  نیاست. بد افتهیانسان تبلور  یسطح زندگ یفیارتقاء ک يجوامع برا یستیز  نی
به منظور  ستیبایشهر نبوده، بلکه مي  پهنه شیو آرا آراییصحنه يفضاها، تنها برا لیقب
) شـهر  یمیاقل ستی(ز کیماتیوکلیب طیشرا فیو تلط یو بهداشت یاجتماع يازهاین نیتأم

 ینـوع  يسـبز شــهر   ياز لحـاظ عملکـرد، فضـا   شوند.  یم تیو حما تیریاحداث، مد
کـه هـم واجـد     باشـد یانسان ساخت مـ  یاهیبا پوشش گ يشهر نیزم يسطوح کاربـر

 هستند. کیاکولوژ یو هم واجد بازده یاجتماع یبازده
ریزي براي آن امري اجتنـاب  براي ساماندهی پسماندهاي شهري، مدیریت و برنامه

هـاي بهینـه بـراي اصـالح امـور و      حـل به دنبال یـافتن راه ناپذیر است و مدیران شهرها 
هـاي  اند. موفقیت برنامـه مشکالت مدیریت شهري از جمله مدیریت پسماندهاي شهري

ي عوامل دخیل قرار داشته و در سطح کـالن  مدیریت پسماند در ارتباط تنگاتنگ با همه
 ).1390زاده و همکاران، ساز توسعۀ پایدار است (عابدینزمینه

دارد کـه از جملـه فرهنـگ و     یبسـتگ  یبه عوامل مختلف يشهر يپسماندها تیکم
 نام برد. توان یو... را م تیسال، تراکم جمع يها فصل ،ياقتصاد تیآداب و رسوم، وضع

ـ از د تیـ مسائل پراهم ـ کارشناسـان در ا  دگاهی بخـش عبارتنـد از: کمبـود فرهنـگ و      نی
 تمیز نبـودن دیوارهـا  موضوع دیگر )، 78=ازیآموزش تفکیک زباله در بین شهروندان (امت

 و روهـا تمیـز نبـودن پیـاده    بیبه ترت تر تی) و ... و دو مسئله کم اهم70=ازینماها (امت و
) 65=ازامتیـ ( موقع به بارگیري عدم و خانگی هاي) و پخش زباله67=ازامتی( باز فضاهاي

 .رندیگ یقرار م ياز موارد فوق  در سطوح بعد یبا اختالف کم
فعالیـت   حـوزه هاي مختلف در یک اجتمـاع، آبـادي و   ایعات زایدي که به شکلم

). انجمـن شهرسـازان آمریکـا،    1388شود (بهزادفـر،  نامیده می فاضالبشوند، تولید می
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هاي مختلـف در یـک اجتمـاع یـا آبـادي      داند که به شکلي آبی می فاضالب را بازمانده
 .(APA, 2006)اند استفاده شده

فاضالب در کشور به عمدتاً به دو روش دفـع روبـاز و چـاه جـاذب صـورت       دفع
گیرد. چنانچه شرایط زمین براي جذب فاضالب مناسب باشد دفع فاضالب در زمین  می

نسـبتاً خـوب و در مـواردي کـامالً      ییامکان پذیر است و سیستم چاه جذبی داراي کارا
گوي مشکل فاضالب شـهرها  وابها ج باشد. روش استفاده از چاه اگرچه سال خوب می

بودن سطح آب  ییني حجم کم فاضالب و پا و روستاهاي کشور بوده است و به واسطه
خانگی هم از نظر بهداشـتی   يها زیرزمینی در بسیاري از نقاط کشور براي دفع فاضالب

 ،لـیکن  ؛رفتـه اسـت   ي مجدد آب یک روش مورد قبول به شمار می و هم از نظر استفاده
ي نسـبتاً سـریع    دفع با توجه به افـزایش روزافـزون جمعیـت و توسـعه     وعین نامروزه ا

هاي موجود در فاضـالب موجـب   مناطق مسکونی و افزایش مصرف آب و نوع آلودگی
شده اسـت کـه روز بـه روز در حـال تزایـد اسـت و در        هایی ییبروز اشکاالت و نارسا

اشـکاالت ایـن    زنمایـد. ا  جلـوه مـی  ابتداي  نتیجه روش سنتی به عنوان روش منسوخ و
باشـد. بـه طـور     روش، آلودگی منابع آب زیرزمینی و باال آمدن سطح آب زیرزمینی مـی 

. بنابراین افـزایش  کند لیتر فاضالب تولید می 130الی  110متوسط هر نفر در روز حدود 
-را دو چندان می فاضالبجمعیت شهر نشین، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع 

 ).  1388ر، کند (بهزادف
ي فاضالب در چند سال گذشته، اقداماتی انجام  در شهر شیراز از نظر دفع و تصفیه

 گردد:هاي زیر دفع میشده است. در حال حاضر فاضالب شهر شیراز به روش
هاي جذبی و انتقـال آن بـه طریـق بهداشـتی و نـامطلوب (بـا       الف) استفاده از چاه

صـورت خـام و تصـفیه     نامه بـه ینیاستفاده از آ هاي حمل فاضالب واستفاده از کامیون
 ي خشک) نشده جهت آبیاري مزارع و کشتزارها و یا انتقال به رودخانه

ي خشک، کـه از   هاي متعدد در داخل شهر، از جمله رودخانهب) استفاده از مسیل
 سمت غرب به شرق کشیده شده است.
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 شیراز.آوري فاضالب در بعضی نقاط ج) استفاده از سیستم جمع
یژه جنـوب و جنـوب شـرقی آن)    به وهایی از مناطق شیراز (در حال حاضر بخش

گیرد. ایـن  هاي جذبی صورت میي فاضالب بوده و دفع فاضالب توسط چاه فاقد شبکه
هاي هاي زیرزمینی، استفاده از آببودن سطح آب روش سنتی دفع فاضالب به دلیل باال

وباز در مناطق جنـوبی شـهر و حواشـی جهـت     هاي رآلوده و فاضالب جاري در شبکه
هاي کشاورزي حاوي مقادیر باالي مواد شـیمیایی  ي، جاري شدن پسابکشاورزآبیاري 

فاضـالب   شـدن  يجـار آبـاد،  ي خشک و سـلطان  و سموم دفع آفات در مسیل رودخانه
ي  بعضی واحدهاي تعمیرگاهی و آبکاري موجود در سطح شهر و اطـراف، در رودخانـه  

ي خشـک و   هـاي رودخانـه  ي تمامی فاضالب از طریق مسیل نهایت تخلیه خشک و در
ي فلـزات   هاي میکروبـی و مشـاهده  ي مهارلو مسبب ایجاد آلودگی آباد به دریاچهسلطان

 سنگین آهن، ارسنیک، جیوه و سرب و... در آب دریاچه گردیده است: 
موجـود در  تـرین منبـع آلـودگی    ي خشک بـه عنـوان اصـلی    در این میان رودخانه

اسـت. میـزان   ر ي شهر شیراز به دلیل پذیرش آلودگی آب شیراز مورد توجه قرا محدوده
میلیون متر مکعـب اسـت کـه از     53ي شهر شیراز بالغ بر  حجم فاضالب تولیدي ساالنه

هـاي مراکـز مجـاور    میلیـون متـر مکعـب آن از طریـق فاضـالب      20این میزان حـدود  
گـردد کـه در نهایـت    بـه رودخانـه تخلیـه مـی     ي خشک و خارج از محـدوده  رودخانه
-تصـفیه  1ي  ی آن در محـل ایسـتگاه شـماره   ده آبگردد که ي مهارلو تخلیه می دریاچه

رود، هاي میـان هاي شهركلیتر بر ثانیه بوده است. همچنین، فاضالب 400ي حدود  خانه
ک ي خشـ  هـاي موجـود در محـور جنـوبی رودخانـه     ي شـهرك  زندان و بقیه عادل آباد
-ي مهارلو می گردد که آن هم در نهایت به دریاچهآباد یا چنار راهدار) تخلیه می(سلطان

ریزد. با توجه به آلودگی شدید پساب حاصل از فرآیندهاي صنایع موجود در شهر نظیر 
هاي پیش تصـفیه حتـی   صنایع الکترونیک پشم شیشه، روغن نباتی و... استفاده از روش

 آوري فاضالب شهر ضروري است.ها به سیستم جمعبقبل از ورود این فاضال
ها و تأسیسـات شـهري و   هاي زیرزمینی، خسارت به ساختماننفوذ آلودگی در آب
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-شود. اگر چه حجـم فاضـالب جمـع    کشی میضرورت تأمین هزینه براي تأسیسات زه

ي شهر شیراز نیز در حال افزایش است. اما تا رسیدن بـه وضـع مطلـوب بـه      آوري شده
 یژه براي واحدهاي مسکونی، فاصله وجود دارد.و

 
 رازیشهر ش یطیمح ستیمسائل و مشکالت ز یابیارز: 2جدول 

وع
وض

م
 

میزان  امتیاز مسئله
 اهمیت

گی
لود
آ

و ...
ی 
صوت

وا، 
ي ه

ها
 

اهمیت  97 آلودگی ناشی از ازدحام ترافیکی
 وجود صنایع و کارخانجات آالینده زیاد

 ي سیمان، پشم شیشه و ...) (روغن نباتی، الستیک دنا، کارخانه 

96 

 dust( 95(آلودگی ذرات گرد و غبار 

 93 آلودگی هوا

اهمیت  85 آلودگی ناشی از تردد خودروهاي فرسوده
 84 آلودگی بصري و اغتشاش در سیماي شهر متوسط

 76 سازهاي ساختمانی و ساخت و  آلودگی ناشی از فعالیت

 76 آلودگی صوتی و شنیداري

اهمیت  67 تشکیل جزایر گرمایی
 63 آلودگی ناشی از تردد عابران پیاده کم

 59 آلودگی نوري

سبز
ي 
ضا
ف

 

اهمیت  97 هاتخریب باغات قدیمی و ساخت و ساز بجاي آن
 84 ها و فضاهاي سبز عمومیکمبود فرهنگ صحیح استفاده از پارك زیاد

اهمیت  80 ها و فضاهاي سبزناامنی در پارك
 79 مشکالت مربوط به توسعه و  نگهداري فضاي سبز متوسط

اهمیت  73 پاشی درختان و فضاي سبزکمبود آبیاري و سم
 68 هاکمبود امکانات تفریحی ورزشی خوراکی در پارك کم
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اند
سم

پ
 و 

ت
زیاف

با
 

اهمیت  85 شهروندان کمبود فرهنگ و آموزش تفکیک زباله در بین
 زیاد

اهمیت  75 هاي خانگی و عدم بارگیري به موقعپخش زباله
 74 تمیز نبودن دیوارها، نماها و ... متوسط

 73 روها و فضاهاي بازتمیز نبودن پیاده

الب
اض
ف

 و 
اب

روان
 

اهمیت  89 هاي خانگی در جنوب شهرعدم ساماندهی فاضالب
 88 هاي شهري از طریق کانیووهادفع فاضالب و پساب زیاد

اهمیت  80 هانشدن جويالیروبی
 77 هاي زیرزمینیکشی و باال بودن سطح آب فقدان زه متوسط

 76 هاي جذبی براي فاضالبچاه

ایر
س

 

اهمیت  102 آبادي سلطان ي خشک شیراز و رودخانه ي فاضالب به رودخانه تخلیه
 92 هاي شهريتغییر کاربري زیاد

 90 هاي بهداشتی عمومیکمبود سرویس

 88 هاي آالیندهمشاغل و کارگاه

اهمیت  86 ي کازرون و ...) هاي آلوده (دروازهوجود بازارچه
 85 سد معبر در سطح محله یا معابر متوسط

 83 وجود حیوانات موذي (سگ، موش، گربه، سوسک و ...)

 81 پیاله و ...) هاي غیرمجاز بازیافت (دهکارگاه

 81 تردد اتباع بیگانه

 81 خر گرد و کهنهفروشندگان دوره

اهمیت  80 تردد متکدیان و افراد داراي بیماري مسري
 79 رانی درون شهري هاي اتوبوسپایانه کم

 77 بنکداران (خیابان تیموري و ...)

 75 هاي مسافري برون شهريپایانه

 74 باربريهاي ترمینال

 72 ها و معابرآسفالت نبودن برخی کوچه
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 ي مرتبط با محیط زیستها مااقدبندي : اولویت3جدول 
 اولویت امتیاز موضوع

 دانید؟می اولویت در را گزینه کدام ها،آرامستان با رابطه در
اقدامات 
با اولویت 

 باال

 1 7/1 هاي جدیداحداث آرامستان

 2 3/1 هاي موجودآرامستانساماندهی و بازسازي 

 دانید؟می اولویت در را زیر موارد از یک کدام پسماند ي مدیریت زمینه در

اقدامات با 
 اولویت باال

 1 4/8 سازيآموزش و فرهنگ

گسترش و تکمیل طرح تفکیک از مبـدأ پسـماندهاي خشـک قابـل     
 بازیافت

5/7 2 

 3 5/6 نظافت شهري (معابر، دیوارها، نماها و ...)

ي شیرابه در محـل   آوري و تصفیهبسترسازي و اجراي سیستم جمع
 دفن

1/6 4 

 5 7/5 ونقل پسماندهاآوري و حملنوسازي و مکانیزاسیون ناوگان جمع

 6 6/5 هاي انتقال بهداشتی پسماندهااحداث ایستگاه

 7 5/5 احداث خط تفکیک صنعتی پسماندها در مقصد

تولید کود کمپوست و سایر صـنایع تبـدیل و   احداث واحد صنعتی 
 بازیافت

5 8 

 9 7/3 آوري گاز در محل دفني جمع ي شبکه توسعه

 دانید؟می اولویت در را زیر موارد از یک کدام سبز ي فضاي ي توسعه زمینه در

اقدامات با 
 اولویت باال

 1 1/6 کاري پیرامون شهر اجراي کمربند سبز و درخت

 2 4/5 هاي درون شهريي پارك توسعه

 3 2/5 ي طرح و اجراي ساماندهی آب باغات قصردشت تهیه

 4 8/4 ي فضاي سبز خصوصی تشویق شهروندان به مشارکت و توسعه

 5 2/4 هاي تاریخیي باغ بهسازي و توسعه

 6 1/4 اجراي سیاست بام سبز

 7 9/3 ساخت سد تنگ سرخ
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 اولویت امتیاز موضوع

 دانید؟می اولویت در را زیر هايطرح از یک کدام شیراز تفریحی و سبز ي فضاهاي ي توسعه زمینه در

اقدامات 
با اولویت 

 باال

 1 1/4 هاي شهريي پارك توسعه

 2 8/3 هاي محلی و همسایگیي پارك توسعه

 3 7/3 ايهاي منطقهي پارك توسعه

 4 2/3 ها و کودکانهاي مخصوص خانوادهي پارك توسعه

 5 2/2 مخصوص بانوانهاي ي پارك توسعه

 دانید؟می چه در را ترافیک و خودروها حضور از ناشی آلودگی ي کاهش زمینه در اقدامات اولویت

اقدامات 
با اولویت 

 باال

 1 6/10 اندازي قطار شهريراه

 BRT 6/9 2رانی، خط ویژه و  ي خطوط اتوبوس توسعه

 3 4/8 آوري و جایگزینی خودروهاي فرسودهجمع

 4 3/8 ارتقاي کیفیت خودروها و قطعات، ارتقاي کیفیت سوخت

 5 9/7 هاي غیر همسطحساخت تقاطع

 6 8/7 ها راه  سواري و پیادهي دوچرخه ي شبکه توسعه

 7 7 مدیریت تقاضاي سفر

 8 6/6 روهاها و نوسازي پیاده راه  ي پیاده توسعه

 9 4/6 ي ترافیکی ي ممنوعه اجراي طرح محدوده

 10 1/6 ي فنی ي مراکز معاینه افزایش و توسعه

 11 5/5 همکاري و تعامل بیشتر شهرداري با پلیس راهور

 
 ي فصل محیط زیست شهرداري شیراز بررسی بودجه
رشـد   1388تـا سـال    1386هاي مرتبط با محـیط زیسـت از سـال    ي بخش بودجه

تومان رسیده، ایـن مقـدار در سـال     638،424،355به  170،350،000سریعی داشته و از 
تومان کاهش یافتـه اسـت؛ ایـن کـاهش بودجـه در سـال        488،975،000به مبلغ  1389
ي  ش بودجـه شـود. بـا وجـود افـزای     ي عمران شهري نیز دیده می ، در جمع وظیفه1389
، 1388هـاي   هاي مرتبط با محیط زیست در سال ي بخش ي عمران شهري، بودجه وظیفه
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تومـان   658،500،000بـه   1391تغییر چندانی نداشته اسـت و  در سـال    1391و  1390
 رسیده است.

ي عمران شهري به این بخش، طـی   ي وظیفه ي اختصاص یافته از کل بودجه بودجه
درصد بوده است و رونـد   8و  19، 16، 16، 13، 19ه ترتیب، ب 1391تا  1386هاي  سال

اتفـاق افتـاده کـه بیـانگر کـم       1391ترین درصـد در سـال    کند. کم خاصی را دنبال نمی
ي  باشد. بـه دلیـل افـزایش بودجـه     توجهی به محیط زیست و مسائل آن در این سال می

 11ه ولی درصد آن ي محیط زیست در ظاهر کاهش نیافت ي عمران شهري، بودجه وظیفه
درصـد   19ها بیشتر از  درصد کم شده که عدد کمی نیست؛ با توجه به اینکه در این سال

درصد بودجه بـراي   8ي عمران شهري به بخش محیط زیست داده نشده است و  وظیفه
هاي محیط زیست شهر شیراز، با توجه به لزوم رسیدگی به مسائل این بخـش   کل برنامه

شویم که در  ، درصد بسیار کمی است. با یک محاسبه ساده، متوجه میها و افزایش هزینه
ي اختصـاص یافتـه بـه ایـن بخـش از کـل        ، میـزان بودجـه  1391به  1390گذر از سال 

 درصد کاهش یافته است. 60ي موجود براي عمران شهري حدود  بودجه
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مرتبط با محیط زیست هاي ي شهرداري شیراز در برنامه : روند تخصص بودجه4جدول
 1386-91سال 

1391سال 1390سال 1389سال 1388سال 1387سال 1386سال  عنوان طرح

ي کل  جمع وظیفه
 عمران شهري

88
9,0

39
,00

0 

2,3
93

,61
3,0

00
 

4,0
33

,51
0,9

42
 

31
39

,65
0,0

00
 

3,5
26

,27
3,0

00
 

8,0
40

,00
0,0

00
 

ي ها بخشبودجۀ 
مرتبط با محیط 

17 زیست
0,3

50
,00

0 

31
5,9

69
,00

0 

63
8,4

24
,35

5 

48
8,9

75
,00

0 

66
3,1

38
,00

0 

65
8,5

00
,00

0 

درصد  بودجۀ 
ي مرتبط با ها بخش

 محیط زیست

19 13 16 16 19 8 

برنامۀ هدایت و دفع 
ي سطحی  ها آب

25 داخل شهري
،00

0،0
00

 

44
،01

9،0
00

 10
2،1

66
،35

5

82
،52

5،0
00

 

96
،29

0،0
00

 

65
،00

0،0
00

 

برنامۀ ایجاد 
 ات حفاظتیسیتاس

20
،00

0،0
00

 

24
،00

0،0
00

 

25
،50

0،0
00

 

18
،95

0،0
00

 

36
،50

0،0
00

 

77
،00

0،0
00

 

برنامۀ بهبود محیط 
 شهري

94
،95

0،0
00

 19
7،3

00
،00

0

39
4،5

58
،00

0

29
4،2

00
،00

0

35
9،9

48
،00

0

33
7،5

00
،00

0

ي ایجاد سایر  برنامه
تاسیسات و تسهیالت 

(به جزء طرح  شهري
احداث و تکمیل 

ترمینال هاي 
 مسافربري)

30
،40

0،0
00

 

50
،65

0،0
00

 11
6،2

00
،00

0
 

93
،30

0،0
00

 17
0،4

00
،00

0
 

17
9،0

00
،00

0
 

 1386-91ي شهرداري شیراز سال  ي سالیانهها آمار نامهمأخذ: 
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احتمـاالً بـه افـت در جمـع      1389در سـال   ستیز طیمح ۀ، افت بودج3در شکل 

از  گـر ید يهـا  ي بخـش  سال بودجه نی. در اگردد یبر م يعمران شهري  فهیي وظ بودجه
ي  دچار افت شـده اسـت و بودجـه    زین يجمله بخش حمل و نقل و عبور و مرور شهر

رونـد   گـر ید يهـا  صرف شـده اسـت. در سـال    يشهر ساخت و سازهاي  يبرا يکمتر
ي  بودجه یي بررس و در دو سال آخر دوره میکن یرا مشاهده م یکنواختی باًیتقر يعودص

 در آمده است. یمحور افق يمواز و نمودار به شکل خط راست رییبدون تغ
 

 
هاي مرتبط با محیط زیست از ي شهرداري شیراز در برنامه : روند تخصص بودجه3شکل 

 1391تا  1386سال 
 

، 1390و  1386 يهـا  در سـال  سـت یز طیي محـ  ، درصد بودجه4با توجه به شکل 
نمـودار بودجـه (شـکل     يصعود ریبا وجود س نی. بنابرادهد یرا نشان م درصد 19عدد 

 نکـه یاز ا ریـ . به غنداشته استبودجه  تیدر وضع یچندان رییها تغسال نی)، در طول ا3
نکردن نسبت به سال قبـل بـه    رییغبودجه با وجود ت نی، ا1391سال  یعنیدر سال آخر، 

مشـخص اسـت، در    2طور که در شـکل   و همان افتهیدرصد بودجه کل کاهش  10 ریز
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درصد هسـتند، قـرار    20و  10دهنده شیاول و دوم که نما یخطوط افق نیها ب تمام سال
درصـد کـل بودجـه سـقوط کـرده       8خط اول و به عدد  ریدر سال آخر به ز یداشته ول

 است.
ي اصلی  سال، در چهار برنامه 6ي مرتبط با محیط زیست در این ها بخشي  بودجه

ي سطحی ها آبي هدایت و دفع  هبرنام-1توزیع شده است. این چهار برنامه عبارتند از: 
 -4ي بهبود محیط شـهري و   برنامه-3حفاظتی  ساتیتأسي ایجاد  برنامه-2داخل شهري 

و تسـهیالت شـهري (بـه جـز طـرح احـداث و تکمیـل         ساتیتأسي ایجاد سایر  برنامه
. شـوند  یمـ ي مسافربري). هر کدام از این چهار برنامه، از چند طـرح تشـکیل   ها نالیترم

ي سـطحی داخـل شـهري) شـامل طـرح احـداث       هـا  آبي یک (هدایت و دفـع   برنامه
ي داخل شهري، طـرح مرمـت و   ها لیمسي سطحی، طرح بهسازي ها آبي دفع ها کانال

. برنامۀ دوم از طرح احداث و تجهیز مراکز آتش نشانی، طرح سیل باشد یمپوشش انهار 
نشـانی  ن آالت و تجهیـزات آتـش  بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی، طرح خرید ماشـی 

سوزي و یک بخش دو بخش به حفاظت در برابر آتش  تشکیل شده است. در این برنامه
. برنامۀ سوم شامل سه طرح احداث پارك، ایجاد فضاي پردازد یمبه مقابله در برابر سیل 

کـاري در معـابر، طـرح احـداث مراکـز       ها و درخت ي خیابان سبز و کمربند سبز حاشیه
اشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی و طرح بهبود محـیط  انب

. برنامۀ چهارم کـه آخـرین برنامـه نیـز هسـت، از طـرح       باشد یمي قدیمی شهر ها بافت
ي اداري، طرح احداث و تکمیل گورسـتان،  ها ساختمانخرید، احداث، تکمیل و توسعۀ 

ح شهر و طرح احـداث و تکمیـل بازارهـاي    ي بهداشتی در سطها سیسروطرح احداث 
کـه   پردازد یمهایی که گفته شد، برنامۀ چهارم به طرح طور همانروز تشکیل شده است. 

ي هـا  نـال یترمو تسهیالت شهري (به جز احداث و تکمیـل   ساتیتأسبه نحوي با ایجاد 
 مسافربري) مرتبط هستند.
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ي تخصیص  مرتبط با محیط زیست در برنامههاي ي برنامه : روند تغییر سهم بودجه4شکل 

 (درصد) 1386-91ي شهرداري شیراز سال  بودجه
 

 يهـا و دفـع آب  تیي هـدا  شده، برنامه یبررس يهاسال یط ،5با توجه به جدول 
 سـات یسأت جـاد یا ۀدرصـد، برنامـ   15به صـورت متوسـط حـدود     يداخل شهر یسطح
درصـد   55حـدود   ،يشهر طیود محبهب ۀدرصد، برنام 8به طور متوسط حدود  ،یحفاظت
را بـه خـود    ددرصـ  20حـدود   ،يشـهر  التیو تسـه  سـات یسأت ریسـا  جـاد یا ۀو برنام

کـه بـه    ياها، بودجـه اختصاص داده شده به برنامه يهابودجه نیاختصاص داده است. ب
اسـت و در   شتریب هینسبت به بق يادیداده شده با اختالف ز يشهر طیي بهبود مح برنامه
ـ ا رد؛یـ گیمورد استفاده قرار مـ  ،دهندیم لیبرنامه را تشک نیکه ا ییهاطرح هـا  طـرح  نی

 اند.یمیقد يهابافت طیو بهبود مح يشهر يهازباله سبز، يمرتبط با فضا
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هاي مرتبط به محیط زیست و درصد سهم از کل ي هر یک از بخش : میزان بودجه5جدول 
 1386-91هاي ي بخش مرتبط با محیط زیست طی سال بودجه

1391سال  1390سال 1389سال  1388سال 1387سال  1386سال  عنوان طرح

ي ها بخشي  بودجه
مرتبط با محیط زیست

17
0,3

50
,00

0 

31
5,9

69
,00

0 

63
8,4

24
,35

5 

48
8,9

75
,00

0 

66
3,1

38
,00

0 

65
8,5

00
,00

0 

ي هدایت و دفع  برنامه
ي سطحی  ها آب

25 داخل شهري
،00

0،0
00

 

44
،01

9،0
00

 

10
2،1

66
،35

5 

82
،52

5،0
00

 

96
،29

0،0
00

 

65
،00

0،0
00

 

 10 15 17 16 14 15 درصد

ي ایجاد  برنامه
 حفاظتی ساتیتأس

20
،00

0،0
00

 

24
،00

0،0
00

 

25
،50

0،0
00

 

18
،95

0،0
00

 

36
،50

0،0
00

 

77
،00

0،0
00

 

 12 6 4 4 8 12 درصد

ي بهبود محیط  برنامه
 شهري

94
،95

0،0
00

 19
7،3

00
،00

0
 

39
4،5

58
،00

0
 

29
4،2

00
،00

0
 

35
9،9

48
،00

0
 

33
7،5

00
،00

0
 

 51 54 60 62 62 56 درصد

 ریساي ایجاد  برنامه
تأسیسات و تسهیالت 

(به جزء طرح  شهري
احداث و تکمیل 

هاي ترمینال
 مسافربري)

30
،40

0،0
00

 

50
،65

0،0
00

 11
6،2

00
،00

0
 

93
،30

0،0
00

 17
0،4

00
،00

0
 

17
9،0

00
،00

0
 

 27 26 19 18 16 18 درصد
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 طیي بهبـود محـ   به برنامـه  افتهیي اختصاص  گفته شد، بودجه تر شیطور که پ همان
هاي مرتبط با محیط زیست ي دیگر برنامه از سهم بودجه شتریب يادیبا اختالف ز يشهر

ي  برنامـه  یکـه منحنـ   شـود  یمـ  دهید 4موضوع به وضوح در شکل  نیاست و ا شهري،
ـ     هیباالتر از بق يادیز ۀبا فاصل يشهر طیبهبود مح  یمنحنـ  3 نیقـرار گرفتـه اسـت. از ب

و  سـات یسأت ریسـا  جـاد یا ۀمربـوط بـه برنامـ    یند، منحنـ اکیبه هم نزد باًیکه تقر يبعد
ـ  يصـعود  يرونـد  يشهر زاتیتجه  یاسـت. منحنـ   شیگرفتـه و در حـال افـزا    شیرا پ

هم گروه خـود   گرید یمنحن 3تر از نییي پا نقطه 5در  یحفاظت ساتیسأت جادیي ا برنامه
 یبه بعد از حالـت خطـ   1389از سال  یکرده ول یرا ط کنواختی باًیتقر ياست و روند
-و دفـع آب  تیهـدا  ۀبرنام یبه خود گرفته است. منحن یمیمال يصعود ریدرآمده و س

 نییباالدست و پا یبا دو منحن یي شروع، تفاوت کم در نقطه يداخل شهر یسطح يها
ـ   گاهیدست خود دارد و همواره جا خـود، البتـه    ینییبـاال و پـا   یدو منحنـ  نیخـود را ب

) حفـظ کـرده   يشـهر  زاتیو تجه ساتیسأت ریسا جادی(ا خود ییبه نمودار باال کترینزد
ـ  گـاه یجا نیترنییحالت خارج شده و پا نیدر سال آخر از ا یول -هـم گـروه   نیرا در ب

 دهد. یبه خود اختصاص م شیها
 
 



 .. . تخصیص بودجههاي زیست محیطی و روند تحلیل تطبیقی چالش

 

27 

 

 
هاي مرتبط با محیط زیست شهرداري ي بخش : روند تخصیص میزان بودجه5شکل 

 1386-91هاي شیراز در طی سال
 

ـ درصـد ا ي  سـه یاست که در مقا نیي قابل توجه ا ، نکته6در شکل   3طـرح،   4 نی
ي خـود دارنـد و    بودجـه  یبـه منحنـ   هیشـب  يدرصد يهایتر، منحننییطرح با درصد پا

درصد که مربـوط   نیشتریب یمنحن یاند ولخودشان را همچنان حفظ کرده یي قبل رابطه
پـر   نسـبتاً  يصـعود  ریو سـ  است افتهی رییتغ است، کامالً يشهر طیي بهبود مح به برنامه
دهد که هـر  یموضوع نشان م نیدهد. ایم میمال ینزول ریس کیخود را به  يجا ،نوسان

اتفـاق افتـاده بازتـاب     سـت یز طیبـه بخـش محـ    افتـه یاختصاص  جۀکه در بودي رییتغ
خود را ادامه  یشگیروند هم گرید يها بخش به خصوص دارد و بخش نیدر ا یواضح
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ـ و اولو تیاست که اهم نینشانگر ا نیاتفاق همچن نیدهند. ایم  گـر ید يهـا بخـش  تی
ـ  کرده فظخود را ح یبوده و تنها درصد حداقل زیبخش ناچ نینسبت به ا ـ ا یانـد؛ ول  نی

ـ    سـت یز طیمحـ  ۀبودجـ  راتییـ بخش همگام بـا تغ  و  رفتـه یپذ ریثأدر هـر سـال از آن ت
ـ )، ا4 کرده (شکل دایکاهش پ ستیز طیمح هطور که درصد بودج همان هـم   یمنحنـ  نی

از آن  شتریب يشهر طیي بهبود مح درصد برنامه یکرده است. شکل منحن دایپ ینزول ریس
مـرتبط بـا    يهـا بخـش  ۀدرصد بودجـ  یباشد، به منحن ودشي خ بودجه یحنمن هیکه شب
 ) شباهت دارد.6 (شکل ستیز طیمح

 

 
هاي مرتبط با محیط زیست ي هر یک از بخش : روند تخصیص سهم بودجه6شکل 

 1386-91هاي شهرداري شیراز در طی سال
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 گیري   نتیجه
هـاي  هـا و برنامـه  در طرح ي پایدار بر اهمیت محیط زیست با ظهور الگوي توسعه

ریـزان  ها را مد نظر برنامـه ي شهري افزوده شد و تأکید بر محیط زیست در برنامه توسعه
 و طراحان شهري قرار داده است. 

ترین نهاد مـدیریت شـهري ایـران نقـش بسـزایی را در      ها به عنوان اصلیشهرداري
هـاي  ا و تخصـیص بودجـه  هـ تواند ایفا کند و لذا تـدوین برنامـه  حفظ محیط زیست می

 ها به منظور صیانت از محیط زیست یک امر ضروري و مهم است.متناسب با آن
ترین مسائل محیط زیست در شهر شـیراز، مربـوط بـه    ها نشان داد که اصلیبررسی

هاي سطحی شهر است؛ بنابراین، پرداختن به ایـن موضـوع،    ي فاضالب و رواناب شبکه
هـا و تخصـیص   هـا و پـروژه  این رابطه، تعیین تعریـف طـرح  انجام مطالعات میدانی در 

هاي اجرایی مرتبط بـا محـیط   ي الزم در این راستا، باید در اولویت اصلی سازمان بودجه
 زیست قرار گیرد.
هاي کشور به عنوان نهاد اصلی مدیریت شهري در شهرها و بانی اجرایی شهرداري

هاي مـرتبط بـا توسـعۀ پایـدار زیسـت      هاي توسعۀ شهري، به منظور اجراي برنامهطرح
ها مرتبط با این موضوع هستند. لزوماً هر پروژه ها و پروژهمحیطی، نیازمند تعریف طرح

هـاي  از جمله نتایج بارز در بررسـی شدن است. نیازمند بودجه کافی در راستاي عملیاتی
کـل  هاي مرتبط بـا محـیط زیسـت از    بندي، کاهش سهم بخشصورت گرفته در بودجه

-اساس روند سیر نظریات حـاکم بـر برنامـه   ر بودجۀ تعیین شده براي یک سال است. ب

-ی به توسعۀ پایدار از چشـم ابی دستکه گفته شد امروزه  طور همانریزي شهرهاي دنیا، 

ریزان شهري است و کاهش سهم بودجـۀ  اندازها و اهداف کالن مد نظر مدیران و برنامه
 رسد.میبخش محیط زیست منطقی به نظر ن
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