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مقدمه
تعاليم حيات بخش اسالم در امر محيط زيست و چگونگى تعامل و سازگارى انسان با آن 
تاكيد فراوان دارد.  قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران نيز حفاظت محيط زيست را وظيفه 
عمومى تلقى نموده و رشد و تعالى نسل امروز و نسل هاى بعدى را منوط به حفاظت از منابع 
حياتى مى داند. «در جمهورى اسالمى، حفظ محيط زيست كه نسل امروز ونسل هاى بعد 
بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى گردد. از اين 
رو فعاليت هاى اقتصادى وغير آن كه با الگوى محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن 
مالزمه پيدا كند، ممنوع است» (اصل پنجاهم قانون اساسى). رهبر انقالب نيز بارها در موارد 
متعدد، محيط زيست، انفال، منابع طبيعى وجنگل ها وبويژه برخوردارى از محيط زيست سالم 

را مورد تاكيد قرار داده اند.

با توجه به مشكالت روز افزون ناشى از دخالت انسان در محيط زيست موجود از يك 
سو و وجود برخى محدوديت ها و تنگناهاى  طبيعى موجود در عرصه سرزمينى ايران از 
سوى ديگر، هرگونه برنامه ريزى و سياست گزارى توسعه با رويكرد آمايش سرزمين نيازمند 
منشاء  با  محيطى  زيست  مشكالت  بندى  اولويت  و  گذارى  ارزش  بندى،  رده  و  شناسايى 

طبيعى، مصنو عى، ملى، فراملى، داخلى و يا وارداتى است.

با اين وصف، اجزاى زيست محيطى زنده و غير زنده مشتمل بر چهار زير محيط«محيط 
فيزيكى- شيميايى، محيط بوم شناختى– زيست شناختى، محيط اقتصادى– اجتماعى و محيط 

فرهنگى- تاريخى– روانى» خواهد بود.
زير محيط هاى موجود هم بر عناصر اصلى محيط زيست(آب، خاك، هوا و تنوع زيستى) 
و  فرهنگى  اقتصادى،  اجتماعى،  بيولوژيكى،  فيزيكى،  شرايط  مجموعه  هم  و  است  اثرگذار 

سياسى، موجودات، روابط و محيط زندگى آنها را مى سازند.

با اين وصف، محيط زيست و مديريت محيط زيست در كشور ما با چالش هاى بسيارى 
مواجه است. متاثر از  زير محيط هاى محيط زيست چالش هاى محيط زيست در كشور در 

پنج دسته قابل دسته بندى است:
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برنامه ريزان در داخل كشور است.  توان  از كنترل و  برخى چالش ها طبيعى و خارج   -١
مانند تغيير اقليم و خشك سالى هاى پى در پى. تغييرات اقليم و گرم شدن كره زمين و 
كشور  شدن  واقع  لحاظ  به  آبى  منابع  محدوديت  جهانى،  زيستى  محيط  تهديدات  ديگر 
در منطقه  خشك و نيمه خشك و افت كمى و كيفى منابع مذكور افزون بر دوره اقليمى                      
١٠ يا ٣٠ ساله خشك سالى در ايران، حساسيت و شكنندگى محيط طبيعى كشور به لحاظ 
ويژگى هاى اكولوژيكى آن و بروز بحران ها و بالياى طبيعى، بخش قابل توجهى  از مسائل 

زيست محيطى بخصوص مرتبط با آب را به كشور تحميل مى كند.
٢-چالش هاى مديريتى: فقدان الگوى كارآمد اسالمى در تعامل انسان با محيط زيست (منشور 
اخالقى محيط زيست) و عدم وجود شاخص هاى بومى زيست محيطى  در كنار آن، فقدان 
مطالعات جامع محيط زيستى، نبود سيستم هاى آمارى و اطالعاتى روزآمد و جامع محيط 
افزايش  با  تناسب سيستم هاى خدمات عمومى  عدم  و  نامتعادل جمعيت  توزيع  زيستى، 
جمعيت و نيز وجود فقر و عدم توزيع عادالنه ثروت ناشى از فقدان زمينه ها و بستر هاى 
الزم، ناكارآمدى برخى قوانين و مقررات موجود، عدم اجراى كامل قوانين و همچنين تعارض 
بين برخى قوانين داخلى با يكديگر و نيز با معاهدات بين المللى، فقدان مديريت يكپارچه بر 

عرصه هاى طبيعى كشور از جمله چالش هاى مديريتى محيط زيست قلمداد مى شود.
٣- با توجه به در حال توسعه و رشد بودن كشور، بايد با ظرافت خاصى به محيط زيست 
پرداخت به گونه اى كه هم پيشرفت كشور ميسر شود وهم محيط زيست تخريب نگردد. 
به  دادن  اولويت  زيست،  محيط  با  ناسازگار  و مصرف  توليد  الگوى  وجود  حال،  اين  با 
منافع اقتصادى كوتاه مدت در فرآيند تصميم گيرى توسعه در مقايسه با منافع پايدار، نبود 
زيرساخت هاى الزم براى بازيافت و عدم انگيزه بخش خصوصى (صنعت، كشاورزى و 
...) به استفاده از فناورى هاى سبز، ضعف سيستم هاى پايش، نظارت، كنترل و ارزيابى 
مستمر بر كليه فعاليت هاى صنعتى، زيربنايى خدماتى و ...، بهره بردارى از محيط زيست و 
منابع طبيعى از جمله چالش هاى محيط زيست و يا تعارض پيشرفت با محيط زيست در 

سرزمين ايران قلمداد مى گردد.

٤- پايين بودن سطح فرهنگ عمومى و فقدان آگاهى هاى مؤثر اقشار مختلف از اهميت و 
كاركردهاى محيط زيست و خطرات ناشى از آلودگى، تغيير سبك زندگى، مصرف زدگى 
و اسراف و بى توجهى به عدالت اجتماعى از جمله چالش هاى فرهنگى محيط زيست 
قلمداد مى شود. براى نمونه: با وجود اين كه به لحاظ سرانه آب در دنيا رتبه يكصد و 
دوازدهم را داريم اما در مصرف رتبه پنجم را به خود اختصاص داده ايم. در بحث خاك، 
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رسوب گذارى به لحاظ فرسايش بسيار باالى خاك افزايش يافته است. افزايش بى رويه 
مصرف كود و سم(٩٨ درصد توليدات كشاورزى به كود وسم متكى است) در مورد هوا، 
ميزان سوخت، استاندارد سوخت، پديده گرد و غبارناشى از ازبين رفتن تاالب ها چه در 
داخل وچه در خارج ازجمله چالش هاى فورى در حوزه آب وخاك و هوا است كه آگاهى 

و آموزش مردم مى تواند تا حد زيادى اين چالش ها را كاهش دهد.

٥- چالش هاى وارداتى: در كنار عدم وجود فناورى مناسب و كمبود نيروهاى متخصص و 
توزيع نامناسب آن جهت پيشگيرى و محافظت از محيط زيست و نهايتًا، عدم همكارى 
مانند  محيطى  زيست  معضالت  فراروى  اثرات  كاهش  جهت  منطقه  كشورهاى  برخى 
مديريت هماهنگ  به  و رسيدن  ريزگردها  و  زمين  كره  گرم شدن  ازن،  اليه  آسيب ديدن 

زيست منطقه اى از جمله چالش هاى وارداتى قابل دسته بندى است.
بنابراين،  سياست هاى كلى محيط زيست مى بايست  ضمن پاسخ گويى در برابر چالش هاى 
برشمرده شده، در برگيرنده ويژگى ها ومولفه هاى  تامين كننده سالمت محيط زيست باشد؛  
به گونه اى كه  در بعد ايجابى ارتقاى برخوردارى از يك محيط زيست سالم و در بعد سلبى  
ساز و كار گسترده و پويا براى  مواجهه با تخريب و الودگى(پخش يا آميختن آالينده محيط 
زيست  به آب، خاك، هوا و زمين  به ميزانى كه كيفيت فيزيكى و شيميايى يا زيستى آن را 
تغيير ندهد و به انسان، آثار و ابنيه و ساير موجودات زيان نمى رساند) را كنترل و محدود 
نمايد. فرايند تعيين ارزش اقتصادى محيط زيست در محاسبات ملى لحاظ گردد و مديريت 
جامع منابع حياتى و تامين عدالت زيست محيطى مستقر شود. ضمناً محيط زيست انسانى و 
كنترل انواع آلودگى هاى تهديد كننده آن طراحى و ساخته شود و با رويكرد توسعه پايدار، 
پيشگيرى از تخريب محيط زيست و حفاظت از منابع زيستى و پايش مستمر آن، گسترش 
اقتصاد سبز با استفاده از ظرفيت ها و توانمندى ها افزايش يابد. همچنين لزوم تدوين منشور 
اخالقى زيست محيطى مبتنى بر ارزش هاى اسالمى و تقويت و گسترش مشاركت فعاالنه 
فعال و هدفمند در همكاريهاى زيست محيطى  امر محيط زيست و مشاركت   عمومى در 

منطقه اى و جهان فراهم گردد.

على احمدى 
مدير مسئول
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ابالغ سياست هاى كلى محيط زيست

قانون  بند يك اصل ١١٠  در اجراى  انقالب اسالمى  معظم  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر 
اساسى، در نامه اى به رؤساى قوا، سياست هاى كلى محيط زيست را ابالغ كردند. «ايجاد نظام 
يكپارچه ى ملى محيط زيست»، «مديريت هماهنگ و نظام مند منابع حياتى»، «جرم انگارى 
محيط  ديپلماسى  «تقويت  كشور»،  زيست بوم  اطلس  «تهيه ى  زيست»،  محيط  تخريب 
از  زيست محيطى»،  اخالق  و  فرهنگ  «نهادينه سازى  و  سبز»  اقتصاد  «گسترش  زيست»، 

جمله محورهاى ابالغيه ى رهبر معظم انقالب اسالمى است.
بسم اهللا الّرحمن الّرحيم

   سياست هاى كلى محيط زيست
١. مديريت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حياتى (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع 

زيستى) مبتنى بر توان و پايدارى زيست بوم به ويژه با افزايش ظرفيت ها و توانمندى هاى 
حقوقى و ساختارى مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمى.

٢. ايجاد نظام يكپارچه ى ملى محيط زيست.
٣. اصالح شرايط زيستى به  منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت 

عدالت و حقوق بين نسلى.
انتشار انواع آلودگى هاى غيرمجاز و جرم انگارى تخريب محيط  پيشگيرى و ممانعت از   .٤
زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده ى آلوده كنندگان و تخريب كنندگان محيط زيست و الزام 

آنان به جبران خسارت.
٥. پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آالينده ى هوا، آب، خاك، آلودگى هاى صوتى، امواج 
و اشعه هاى مخرب و تغييرات نامساعد اقليم، و الزام به رعايت استانداردها و شاخص هاى 

زيست محيطى در قوانين و مقررات، برنامه هاى توسعه و آمايش سرزمين.
٦. تهيه ى اطلس زيست بوم كشور و حفاظت، احياء، بهسازى و توسعه ى منابع طبيعى تجديدپذير 
(مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان زيرزمينى، جنگل، خاك، مرتع و 
تنوع زيستى به ويژه حيات وحش) و اعمال محدوديت قانونمند در بهره بردارى از اين منابع 
متناسب با توان اكولوژيك (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازى) آنها بر اساس معيارها و 
شاخص هاى پايدارى، مديريت اكوسيستم هاى حساس و ارزشمند (از قبيل پارك هاى ملى و 

آثار طبيعى ملى) و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهاى بين المللى.
٧. مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست محيطى نظير بيابان زايى، گرد و غبار 
توسعه ى  و  راديواكتيو  و  ميكروبى  سرايت دهنده ى  عوامل  و  خشكسالى  ريزگردها،  به ويژه 
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آينده نگرى و شناخت پديده هاى نوظهور زيست محيطى و مديريت آن.
٨. گسترش اقتصاد سبز با تأكيد بر:

١ـ٨. صنعِت كم كربن، استفاده از انرژى هاى پاك، محصوالت كشاورزى سالم و ارگانيك و 
مديريت پسماندها و پساب ها با بهره گيرى از ظرفيت ها و توانمندى هاى اقتصادى، اجتماعى، 

طبيعى و زيست محيطى.
٢ـ٨. اصالح الگوى توليد در بخش هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و بهينه سازى الگوى 
مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژى به ويژه ترويج مواد سوختى سازگار با محيط زيست.

٣ـ٨. توسعه ى حمل و نقل عمومى سبز و غيرفسيلى از جمله برقى و افزايش حمل و نقل 
همگانى به ويژه در كالن شهر ها.

آبخيزدارى،  عمليات  اجراى  طريق  از  زيرزمينى  آب هاى  كيفى  حفاظت  و  تعادل بخشى   .٩
آبخوان دارى، مديريت عوامل كاهش بهره بردارى از آب هاى زيرزمينى و تبخير و كنترل ورود 

آالينده ها.
هزينه هاى  و  ارزش ها  لحاظ  با  كشور  در  زيست محيطى  حسابرسى  نظام  استقرار   .١٠

زيست محيطى (تخريب، آلودگى و احياء) در حساب هاى ملى.
١١. حمايت و تشويق سرمايه گذارى ها و فناورى هاى سازگار با محيط زيست با استفاده از 

ابزارهاى مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز.
اخالق  و  فرهنگ  نهادينه سازى  و  ترويج  و  زيست  محيط  اخالق  منشور  تدوين   .١٢

زيست محيطى مبتنى بر ارزش ها و الگوهاى سازنده ى ايرانى ـ اسالمى.
١٣. ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمى و بهره مندى از فناورى هاى نوآورانه ى زيست محيطى و 
تجارب سازنده ى بومى در زمينه ى حفظ تعادل زيست بوم ها و پيشگيرى از آلودگى و تخريب 

محيط زيست.
١٤. گسترش سطح آگاهى، دانش و بينش زيست محيطى جامعه و تقويت فرهنگ و معارف 
دينِى مشاركت و مسئوليت پذيرى اجتماعى به ويژه امر به معروف و نهى از منكر براى حفظ 

محيط زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه.
١٥. تقويت ديپلماسى محيط زيست با:

١ـ١٥. تالش براى ايجاد و تقويت نهادهاى منطقه اى براى مقابله با گرد و غبار و آلودگى هاى آبى.
تأثيرگذار دوجانبه،  و  مناسبات و جلب مشاركت و همكارى هاى هدفمند  ٢ـ١٥. توسعه ى 

چندجانبه، منطقه اى و بين المللى در زمينه ى محيط زيست.
٣ـ١٥. بهره گيرى مؤثر از فرصت ها و مشوق هاى بين المللى در حركت به سوى اقتصاد كم كربن 

و تسهيل انتقال و توسعه ى فناورى ها و نوآورى هاى مرتبط.



         بخش اول: ضرورت سياست گذارى و مطالبات مقام معظم رهبرى

مقاالت:

      - مطالبات و بيانات مقام معظم رهبرى در رابطه با محيط زيست





مطالبات و بيانات مقام معظم رهبري در رابطه با محيط زيست

  
كميسيون مشترك

 چكيده

 اهميت،  ضرورت، ابعاد و چگونگي تحقق سياست هاي كلي و به ويژه سياست هاي 
كلى محيط زيست همواره يكي از محورهاي مهم در تدوين و ارزيابي سياست ها در اين 
زمينه بوده است. بيانات و مطالبات مقام معظم رهبري از ضابطه ها و شاخص هاي اصلي 
بيانات و مطالبات معظم له  در تشخيص و تعيين اين مقوالت است. اين مقاله گردآوري 
در خصوص محيط زيست است. مطالب مطروحه ذيل با دو عنوان: «بيانات و توصيه هاى 
مقام معظم رهبرى در جهت حفظ محيط زيست» و «ساير مطالبات در چارچوب سياست 

و تدابير» تدوين شده است.

 واژگان كليدي
سياست گذاري، انضباط سياستي، اجراي سياست ها، نظارت، محيط زيست
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 الف: بيانات و توصيه هاى مقام معظم رهبرى در جهت حفظ محيط زيست

نگرش زيبايى شناختى و اخالقى اسالم به طبيعت و محيط زيست
*در اسالم، جامع ترين ديدگاه و صحيح ترين شيوه تعامل با طبيعت و محيط زيست بيان 
گرديده است. خداوند، جهان هستى و همه پديده ها را زيبا، متقن و موزون آفريده و ما بايد 
رابطه ى خود را با آنها تصحيح كنيم و با تصرفات نادرست خود آن را ويران و آلوده و جامعه 

را با بال و مصيبت مواجه نسازيم.
و  معنوى  اخالقى،  عاطفى،  بيجان-  و  جاندار  از  اعم  محيط-  و  طبيعت  به  اسالم  نگاه   *
هدايت گرانه است و برخوردارى از مواهب طبيعى نيز بر پايه اصولى متين، عادالنه، حكميانه، 
متوازن و سازنده استوار گرديده است. هدف متعالى اسالم برخوردار ساختن همه نسل ها از 
نعمت هاى الهى و ايجاد جامعه اى سالم و به دور از فاصله ى طبقاتى و مستعد براى رشد 
و شكوفايى است و الزامات شرعى براى حفظ تعادل و توازن در استفاده از مواهب طبيعى با 

پرهيز از زياده روى و مقيد به عدم اضرار به غير فراهم آورده است. (٨٢/٠٣/٢٠)

اولويت محيط زيست در توسعه كشور

* در تالش ما براى توسعه ى كشور، اولويت و تكيه هم بايد روى اين بخش باشد. حتى 
به صنعت بايد با توجه به اين بخش باشد تا كشور استفاده كند؛ تا ما كه كشورى  گرايش 
هستيم به طور طبيعى از طبيعت خود و مناسب برخوردار- به هرحال امكانات اقليمى هست 
و آنچه تخريب شده، به دست بشر تخريب شده است- بتوانيم از اين امكانات استفاده كرده 

و آنها را زياد كنيم و نگذاريم آن منابع از بين برود. (٧٧/١٢/١٤)

مسأله كوير زدايى

جدى  هاى  برنامه  در  و  باشد  اساسى  كارهاى  جزو  بايد  زدايى  بيابان  و  كويرزدايى  مسئله 
قرار گيرد. كارى كه گفتند؛ آبخوان دارى، نام خوبى است، كار خوبى هم هست؛ استفاده از 
سيالب ها به نحو صحيح و درست، با شكل هاى صحيح. بايد اين طرح ها و امثال اين طرح ها 
انجام شود. طرح هاى متعددى از اين قبيل را مى شود پيش بينى كرد كه به سرمايه گذارى هاى 
كالن هم نيازى ندارد و فقط با ابتكار، دنبال گيرى، دلسوزى و هماهنگى بخش هاى مختلف 

با يكديگر تحقق پيدا مى كند. (٧٧/١٢/١٤)

اولويت حفظ منابع طبيعى، گياه، درخت

اميدواريم كه همه- هم دولت، هم آحاد ملت و هم مسئوالن بخش هاى مختلف- به مسأله ى 
مهم حفظ منابع طبيعى، گياه، درخت، كشاورزى، استفاده بهينه از آب، خاك و امكانات گوناگون 
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ديگر، به طور جدى بپردازند و ما در برنامه سوم مشاهده كنيم كه اولويت با اين كارهاست. 
اين كارها قاعده اش در كشور خود ماست. امكانش، ذوقش، هوشش، توانايى هايش دراينجا 
بحمداهللا هست. در واقع احياى آن چيزى است كه وجود دارد؛ وام گرفتن و دريوزگى در آن 
نيست و جوشيدن امكانات درونى كشور و ملت است. ان شاءاهللا جهت گيرى اين باشد كه 
بتوانيم براى آينده اين بخش، اميدهاى بيشترى را در دل هاى خودمان زنده كنيم.(٧٧/١٢/١٤)

عوامل تعامل ناصحيح با طبيعت

١- فقدان آگاهى هاى زيست محيطى
٢- ضعف ساز و كارهاى قانون در صيانت از محيط زيست

تعامل با طبيعت و آلوده ساختن محيط زيست در  * شيوه هاى ناصحيح و غيرعادالنه در 
قانونى  كارهاى  و  ساز  محيطى و ضعف  زيست  آگاهى هاى  فقدان  دهنده  نشان  كشورمان 

درصيانت از محيط زيست و جلوگيرى از آلوده ساختن آن است.

* براى از بين بردن اين نقيصه بزرگ و اساسى بايد آگاهى افراد نسبت به مسائل زيست 
محيطى افزايش يابد و مديريت هاى كالن در ايجاد ساختار مناسب همراه با الزامات قانونى 
براى رعايت حقوق عمومى تالش كنند و انگيزه ها و حساسيت ها را براى مقابله با آالينده ها 

باال ببرند. (٨٢/٠٣/٢٠)

تخريب محيط زيست نتيجه طغيان و خودبينى

* اگر اين خودبينى در مقابل انسان هاى ديگر باشد، نتيجه اش مى شود ناديده گرفتن حقوق 
ديگران؛ تجاوز و دست درازى به حقوق اين و آن. اگر اين خودبينى در مقابل طبيعت واقع 
امروز به حق درباره مسئله  نتيجه اش مى شود تضييع محيط طبيعى؛ يعنى آنچه كه  بشود؛ 
نتيجه  هم،  انسان  زيست  طبيعى  محيط  گرفتن  ناديده  اهتمام هست.  دنيا  در  زيست  محيط 

طغيان، خودبينى و خودخواهى در مقابل طبيعت است. (٨٥/٧/٢١)

تخريب محيط زيست بدست اقليت ثروتمند

* حقوق محيط زيست با مشاركت قواى سه گانه پاسخى مثبت به يكى از نيازهاى امروز 
جامعه براى صيانت بيشتر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومى است.

از طبيعت و يكى  استفاده غلط  و  نابرابرى هاى اجتماعى  معلول  * تخريب محيط زيست 
از عوامل تضييع حقوق انسان ها است. متأسفانه در جهان امروز اقليتى مرفه و ثروتمند از 
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همه امكانات و مواهب طبيعى و سالم بهره بردارى مى كنند ولى اكثريت ملت ها محكوم به 
زندگى در شرايط محيطى آلوده و غيربهداشتى و تن دادن به عوارض سوء و انواع بيمارى ها 

و پذيرفتن بال و مصيبت و مرگ و ميراند.
* كشورهاى صنعتى بيشترين آسيب را به طبيعت و محيط زيست وارد ساخته و به حقوق 
ساير كشورها تجاوز نموده اند و در اثر سياست هاى خود، بيمارى و فقر و ويرانى را بر 

بسيارى از انسان ها تحميل كرده اند. (٨٢/٠٣/٢٠)

حفظ محيط زيست غايت پيشرفت

* خوشبختانه احساس مى شود كه در كشور ميل به سمت اهتمام به مسئله گل و گياه و وضعيت 
بوستان ها و استفاده از اين جهت در سالم سازى محيط زيست، تقويت مى شود. (٨٩/١٢/١٧)
* مسئله گياه و بوستان و درخت و اين چيزها جزو مسائل اصلى است؛ اينها را جزو مسائل 
فرعى نبايد به حساب آورد. درست است كه در شمارش مسائل اساسى كشور، چشم ها و 
نگاه ها به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولى، به سمت مسائل سياسى 
كشانده مى شود- معموالً اينجور است- ليكن اگر با دقت نگاه كنيم، مسائلى كه مربوط به 
زيست انسانى است، بيشتر از آنها اهميت دارد. سياست براى چيست؟ اقتصاد براى چيست؟ 
چيست؟  براى  كشور  پيشرفت  اصًال  چيست؟  براى  كشورى  و  شهرى  گوناگون  خدمات 
پيشرفت براى اين است كه انسان ها زندگى سالم و مطلوبى داشته باشند. اگر محيط زيست 

تخريب شد، همه ى اينها باطل خواهد شد. اهميت محيط زيست اينجاست. (٨٩/١٢/١٧)
* اگر ما به مسئله آب، خاك، هوا و آن چيزهايى كه منتهى مى شود به اين چيزها- مثل مراتع، 
مثل منابع طبيعى، مثل جنگل ها، مثل وضع شهرسازى- نپردازيم، زندگى مردم شيرين نخواهد 
شد. صنعت و پيشرفت صنعتى و درآمدهاى فزاينده ى كشور و افتخارات گوناگون علمى، 
متن زندگى و واقعيت زندگى را شيرين نمى كند؛ همه اينها بايد مقدمه باشد براى اينكه مردم 
از جمله چيزهايى كه {حساسيت} مستقيم  زندگى سالم و شيرين و مطلوب داشته باشند. 
دارد، مسئله محيط زيست است، محيط زندگى انسان هاست، مسئله آب و هواست. آن وقت 
ريشه ها و بنيان هاى آن، كه خاك و جنگل و درخت است و بقيه چيزها، اهميت درجه يك 

پيدا  مى كند. (٨٩/١٢/١٧)
* مسئولينى كه در بخش هاى مختلف هستند، توجه كنند كه نگاه به مسئله غبار و دود، نگاه به 
مسئله آب و هوا و نگاه به مسئله هواى سالم و آب سالم، نگاه به محيط زيست سالم، نگاه به 
مسئله جنگل ها، نگاه هاى اصلى است؛ اينها را در متن برنامه ها، در مجارى همه برنامه هاى 

زندگى بگنجانند.
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بعضى از اين گزارش هايى كه داده شد، گزارش هايى است كه بايد در بين مسئولين داده شود، 
در دولت و در مجلس بايد مطرح شود، در محاسبات بيايد. (٨٩/١٢/١٧)

محيط زيست ثروت و ميراث ملى است

از كارى است كه  * من بر روى مسئله محيط زيست- كه حاال مسئله بوستان، يك نمونه 
مربوط به محيط زيست است- تكيه مى كنم. مسئله محيط زيست و منابع طبيعى بسيار مهم 
است. منابع طبيعى ثروت هاى ملى اند؛ مال اين دولت و آن دولت و اين وزير و آن وزير كه 
نيستند؛ اينها مال ملت هاست، آن هم نه ملت ها دريك نسل؛ ثروتى است متعلق به ملت ها 
در طول تاريخ شان، از اينها بايد استفاده كنند. روى مسئله تخريب جنگل ها حساس باشيد. 
فشار به جنگل ها زياد است، جنگل ها و مراتع و منابع طبيعى را بايد حفظ كرد. (٨٩/١٢/١٧)

دست اندازى به محيط زيست ممنوع گردد
* هرجا كه براى كار عام المنفعه اى در نظر گرفته مى شود؛ من مى دانم و مطمئنم كه يك 
عده اى نشسته اند و كمين گرفته اند ببينند چطور مى توانند اين طعمه را بربايند. جنگل هاى 
اطراف شهر هست، زمين هاى جنگلى و مناطق جنگلى هست كه اينها با زحمت زياد در طول 

ساليان زياد به وجود آمده؛ نگاهشان به اينهاست. (٨٩/١٢/١٧) 
* من جداً از اين طرح باغ شهرها نگرانم؛ به آقاى رئيس جمهور هم گفتم. من نمى دانم چه 
پيش مى آيد، سوءاستفاده چى ها چه كار خواهند كرد. با اين ديد نگاه كنيد كه راه را باز نكنيد. 

يك عده اى سوء استفاده چى اند.
* بارها هم به شهردارى هاى مختلف اين مطلب را گفتم. البته فقط كار شهردارى نيست؛ 
مجموعه هاى مرتبط با شهرسازى، مجموعه هاى مرتبط با مراتع، همه بايد همكارى كنند. 
اينقدر تعرض  البرز  به زمين هاى جنوب  از اين بزرگ شود، نگذاريد  نگذاريد تهران بيش 
شود؛ جلوى اينها را بگيريد. يك عده اى هستند كه فقط دنبال پولند، مسئله شان مسئله پول 
است؛ ديگر نگاه نمى كنند كه حاال اين جايى كه آنها دارند براى پول تخريب مى كنند، تصرف 
مى كنند، به چه قيمتى براى كشور، براى مردم براى شهر تهران تمام خواهد شد؛ هيچ برايشان 
اهميت ندارد. آن كسى كه ديدبان و پاسبان و پاسدار اين منافع ملى است، شماها هستيد، نبايد 

بگذاريد. (٨٩/١٢/١٧)
* آقاى شهردار محترم گفتند طرح هاى فضاى سبز اينجا نزديك سيصد هكتار زمين است؛ 
ايشان مى گويند مى خواهيم ٢٢٠ هكتارش را فضاى سبز درست كنيم. شما بايد مواظب آن 
بقيه باشيد. هشتاد هكتار زمين وسط شهر، چيز كمى نيست. اينجا زمين هايى است كه متر 
مترش محاسبه دارد. شما اينجا هشتاد هكتار زمين داريد؛ مراقب باشيد كه چه اتفاقى بناست 
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براى اين زمين ها بيفتد. شماها بحمداهللا خودتان پاكيد، اهل هيچگونه استفاده سوء نيستيد؛ اما 
اينجور نيست كه تمام محيط زندگى، خالى از آدم هاى سوءاستفاده جو باشد. مراقب باشيد 
طرح هايى كه مى خواهيد اينجا اجرا كنيد، از بيرون محيط شماها برايش طراحى نشده باشد؛ 
با توجيه هاى گوناگون، توجيه هاى اقتصادى، تأسيس مراكز تجارى. همين طور بقيه جاها. 
حاال اينجا بزرگترين و مهمترين است، اما تهران باز هم مراكز ديگر دارد؛ مراكزى كه مى توان 

در آنها فضاى سبز درست كرد. (٨٩/١٢/١٧)

محيط زيست ضابطه فن آورى مطلوب
* يكى از شاخص هاى اساسى اى كه در ساخت موتورها و همه ى دستگاه ها صنعتى بايد 
مورد توجه باشد، مسئله محيط زيست است. تخريب محيط زيست، از آن چيزهايى است كه 
ضربه اش را يك ملت، يك منطقه جغرافيايى، گاهى همه دنيا در وقتى احساس مى كنند كه 
ديگر قابل جبران نيست. مسئله محيط زيست، بسيار مسئله مهمى است. حفظ محيط زيست، 
رعايت محيط زيست، اين چيزى كه امروز دنيا به آن دست يافته، اسالم هم برروى محيط 

زيست خيلى تكيه كرده و از چيزهايى است كه جزو تعاليم اسالم است. (٨٩/١/٩)
* اين گياهى كه متأسفانه در البه الى چرخ و پر صنعت- به خصوص در كشورهايى كه تازه 
با صنعت آشنا مى شوند- چنين مورد تحقير قرار مى گيرد، مايه حقيقى وجود انسان است. 
يعنى منبع بى پايان مواد حياتى و غذايى درون خاك، تبديل به گياه مى شود و از گياه به انسان 
تبديل مى گردد؛ حال يا به واسطه حيوان، يا بدون واسطه آن. اين است كه «واهللا خلقكم من 
تراب» من و شما منتسب به نطفه اى هستيم كه توليد شده از مواد گياهى و حيوانى است 
كه اينها فرآورده خاكند. پس با يك واسطه يا دو واسطه، همه آحاد بشر و همه آحاد حيوان، 
متولد خاكند؛ «منها خلقناكم» و واسطه هم گياه است. اگر گياه نباشد، انسان و حيوان نيست. 
با توجه به چرخه پيچيده طبيعت و تأثير متقابل آب و هوا و خاك و درخت بر روى يكديگر، 

اگر گياه نباشد هوا هم نيست. (٧٧/١٢/١٤)

استفاده بهينه ازمنابع آب موجود در كشور

* همانگونه كه مى دانيد آب در كشور ما به قدر زمين نيست. معروف است كه ايران كشور 
كم آبى است؛ اما اگر با عقل و تدبير و روحيه ى خستگى ناپذير پيش برويم، مى شود از 

همين آب موجود استفاده كرد. آب ها را درست مصرف كنيم.
١- با كار علمى و مدبرانه،

٢- با مديريت درست،
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٣- با استفاده از روش هاى علمى در مصرف آب،
٤- آب ها را كه هرز مى رود، مها كنيم،

٥- در مصرف آب اسراف نكنيم (٨٢/١٠/١٤).

* ما كشورى داريم كه از لحاظ وسعت خاك، يكى از كشورهاى غنى است. گفته مى شود 
آب كم داريم و البته درست است؛ اما به تجربه دانسته شده است كه با آب كم هم- همراه 
با صرفه جويى و روش هاى علمى- مى شود زمين را آباد كرد. ما اگر تالش كنيم؛ اگر از 
روش هاى علمى استفاده كنيم و مديريت درست را به كار ببريم، با همين ميزان موجودى 
آبى كه در ايران داريم، مى توانيم اين سرزمين وسيع را يكپارچه پوشش گياهى دهيم. براى 
ما مايه ى شرمندگى است كه با وجود اين كشور غنى، محصوالت گياهى و حتى مواد غذايى 
الزم را ديگران بگيريم. درست مثل كشورى كه زمين و امكانات و اين تاريخ عظيم كشاورزى 
را ندارد. اين وضعيت را بايد شما آقايان- شما مسئوالن و وزراى ذى ربط- به يك وضعيت 

درست تبديل كنيد. (٧٧/١٢/١٤)

وظيفه شوراها در جهت سالم سازى محيط زندگى شهر و روستا

* در فهرست خدماتى كه شوراها به آن مى پردازند بايد:
١- توسعه فضاى سبز و اهتمام به سالمت محيط زيست،

٢- حفظ هويت و اصالت شهرها و روستاها،
٣- پايبندى به معمارى اسالمى و ايرانى،

٤- رعايت زيبايى و استحكام بناها،
٥- ترويج فرهنگ نظم و قانون،

٦- گسترش نمادهاى دين و اخالق،
٧- آسان سازى خدمت رسانى،

٨- عدالت و فراگيرى در خدمات شهرى،
٩- توجه به نيازهاى جانبازان و مصدومان جسمى،

١٠- نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم،

١١-توجه ويژه به بانوان و نيز به جوانان، برجسته و همواره در مدنظر قرار گيرد. (٨٦/٢/٩)
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احترام به گياه و تجليل از نگهبانى منابع طبيعى

* درخت، مظهر حيات در طبيعتى است كه ما آن را با نگاه عاميانه، بى جان مى پنداريم. درخت 
و گياه، در استفاده از منابع غيرقابل دسترسى در اعماق زمين و در ميان ذرات خاك و تبديل آنها 

به يك موجود مجسم زيباى بالنده رشد يابنده زنده، نمايشگر يك معجزه عظيم الهى اند.

* درخت و گياه، تنها راهروهايى هستند كه انسان از طريق آنها توانسته به منابع عظيم و متنوع 
غذايى خاك دسترسى پيدا كند؛ آن منابع را استحصال نمايد و عالم وجود و زندگى بشر را از 

آن بهره مند سازد. (٧٧/١٢/١٤)
امسال  مخصوص  كار  اين  و  كارم  مى  درخت  شخصاً  روزهايى  چنين  در  سال  هر  *بنده 
نيست. ولى امسال، تعمداً انتخاب كردم كه اين درختكارى و احترام به گياه و تجليل از منطق 
نگهبانانى از منابع طبيعى و فضاى سبز، در مالء عام انجام گيرد؛ چون احساس مى كنم حقيقتًا 

كشور به اين قضيه جدى نيازمند است.
* سنت درخت كارى، خيلى سنت خوبى است. كار ما كه درخت مى كاريم، يك كار نمادين 
است. ما يك درخت مى كاريم، معنايش اين است كه جوان ها كه چندين برابر نيروى يك 
آدم پا به سن گذاشته اى مثل ما در آنها وجود دارد و نشاط بيشترى دارند، تعداد بيشترى 
درخت بكارند و مردم عزيز كشورمان عادت كنند به سنت ايجاد اين وسيله حيات. درخت 
و گياه، مظهر حيات و زندگى است؛ خودش هم زنده و زندگى بخش است و فضا را براى 
انسان و حيوان، فضاى قابل زيستى مى كند. توجه به گياه، فقط مسئله تأمين خوراك نيست؛ 

بلكه فضاى حياتى براى انسان است. بنابراين گياه خيلى مهم است. (٨٨/١٢/١٨)
* فرض بفرمائيد كه از اين طرف ما يك درخت بكاريم، هزاران درخت هم مردم بكارند، 
اين كار بسيار خوبى است، اما در مقابل اگر موجودى گياه و درخت كشور- كه يك ثروت 
عظيم باستانى است- مورد تطاول قرار بگيرد، اين خسارت است. مراتع ما، جنگل هاى ما، 
ذخائر عظيم حياتى ما هستند. از جنگل بايد كشور براى همه چيزش بهره ببرد. جنگل واقعًا 
يك منبع حياتى بزرگ و تجديد پذير است. اگر چنانچه عاقالنه و درست از مرتع و جنگل 
استفاده بشود، هيچ وقت تمام نمى شود. اين مثل نفت نيست كه يك روز هست، يك روز 
تمام مى شود؛ مثل معدن طال نيست كه يك روز هست، يك روز هم تمام مى شود؛ اين 
هميشه هست. اگر ما با منابع گياهى كشور- يعنى همين جنگل هايمان، همين مراتعمان- و به 
تبع آن، بوستان هاى شهرى و اينها كه در درجه دوم اهميت است، درست و عاقالنه برخورد 

كنيم، اينها هميشه باقى مى ماند. (٨٨/١٢/١٨)
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اين چشم نگاه  با  را  گياه و درخت  ما  متأسفانه  اساسى وجود است؛ ولى  پايه  * گياه يك 
نمى كنيم. از اين روست كه مراتع و جنگل ها تخريب مى شوند و درخت ها و باغ ها در 

محيط هاى شهرى و غير شهرى احياناً به توهم منافع موهوم از بين مى روند.
* من امروز از بعضى از آقايان در نمايشگاه گل و گياه راجع به اهميت صنوبر، موادى كه از 
صنوبر مى تواند براى ما به وجود بياورند و كارهاى تحقيقاتى كه روى صنوبر انجام گرفته، 

مطالبى شنيدم.
* گزارشى به دستم رسيد از فردى كه شكايت كرده بود كه در يك مجموعه عظيم نه چندان 
دور از تهران، چندين هزار درخت صنوبر را، چند نفر سرمايه خواه- نبايد گفت سرمايه دار 
يا سرمايه گذار؛ سرمايه خواه- قطع كرده اند براى اينكه در آن مكان يك مجموعه ساختمانى 
بسازند و فالن قيمت بفروشند! اين گونه بى اعتنايى ها به گياه، به درخت، به باغ و به عوامل 

طبيعى حيات و وجود، براى كشور ضايعه آفرين است. (٧٧/١٢/١٤) 

جلوگيرى از تضييع منابع حياتى و طبيعى 
* ما بايد بتوانيم با برنامه ريزى هاى دقيق، با مديريت قوى و با اصرار و جديت در كار، خودمان 
را از تضييع خسارت بار منابع حياتى و طبيعى- مانند درخت و آب و خاك- نجات دهيم. البته 
كارهاى بسيار خوبى شده است اما اين كارها را بايد به طور جدى دنبال كنيم. بايد در مراحل 
عملى، با اصرار به دنبال تحقق اهداف سازنده باشيم. براى ما مسأله محيط زيست يا حفظ منابع 

طبيعى، مسأله اى تجمالتى و درجه دو نيست؛ يك مسأله حياتى است. (٧٧/١٢/١٤)

ضرورت قطع يد از متصرفين جنگل ها و مراتع
*متأسفانه سال هاست افرادى كه اهل سوء استفاده اند، از جنگل ها و مراتع ما سوءاستفاده 
كردند و تصرف و تعرض كردند، غصب كردند. من مى خواهم به وزرات كشاورزى و منابع 
طبيعى و محيط زيست و همه كسانى كه دست اندركار هستند، تأكيد كنم، كه مراقبت كنيد از 
دايره غصب و تصرف نانجا و غلط توسعه پيدا نكند و جلويش گرفته شود. متصرفين را قطع يد 
كنيد. هم خبرهاى زيادى مى رسد، هم انسان خودش مشاهده مى كند- تا آنجايى كه حاال انسان 
در رفت و آمدها، در سفرها فرصت پيدا مى كند از نزديك ببيند؛ يا كسانى كه از نزديك ديدند 
و مورد وثوقند، مى آيند اطالع مى دهند- متأسفانه با تعرض به جنگل ها و تعرض به مراتع، 
به كشور و به مردم كشور ظلم شده است. زمين هاى مراتع را در جاهاى مختلف، بخصوص 
در نزديكى شهرهاى بزرگ، مورد تعرض قراردادند و ضايع كردند؛ جلوى اين را بايد بگيريد؛ 
و اال ما اينجا يك دانه درخت بكاريم، دو تا درخت بكاريم، يا مثًال هزاران درخت در سطح 
كشور كاشته بشود، اما معادل آن، درخت هايى كه عمرهاى طوالنى دارند و مى توانند بمانند 
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و مى توانند منشأ استفاده قرار بگيرند- و از جنگل چقدر استفاده هاى چوبى مى شود، كشور 
در حال كه جنگل هم مطلقاً  تكان نخورد و مورد نقص قرار نگيرد- از بين بروند؛ اين كار به 
نتيجه نمى رسد. اين كار خيلى سودآورى نيست كه انسان از اين طرف درست كند، از آن طرف 
چيزهاى اصلى را از دست بدهد؛ اين را خيلى بايد مراقبت كنيد. درخت كارى درسى است 
براى ما، كه درخت موجود را قدر بدانيم. اين درخت،  يك درخت كم عمر كوچكى است چيز 
كم اهميتى است، تأثيرى هم ندارد؛ امروز هست، ممكن است فردا نباشد؛ اما آن درختى كه صد 
سال، دويست سال عمر دارد، و اين درخت هاى مجموعه عظيم جنگل ها با ارزشند، اينها را 

بايستى ما نگه داريم و نگذاريم به اينها تعرض بشود. (٨٨/١٢/١٨)

حفاظت از محيط زيست در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران

در قانون اساسى جمهورى اسالمى، حفاظت از محيط زيست براى همه نسل ها وظيفه اى 
عمومى تلقى گرديده و هرگونه تخريب آن در فعاليت هاى اقتصادى ممنوع اعالم شده است؛ 
و هماهنگى قوا كه حاكى از عزم ملى بر تأمين محيط زيست سالم و جلوگيرى از تخريب 

منابع طبيعى است از اهميت ويژه برخوردار است. (٨٢/٠٣/٢٠)

ارتقاء آگاهى عمومى در رابطه با محيط زيست

* شايسته است مسئوالن محترم براى ارتقاء سطح آگاهى و حساسيت عمومى در رابطه با 
محيط زيست تالش و خالءهاى قانونى را پر كنند و دستگاه هاى مسئول با دقت نسبت به 
اجراى قوانين مراقبت نمايند و با متخلفان بطور قاطع برخورد كنند و قوه قضاييه با سازوكار 
اهداف  پيشبرد  در  اين همايش  اميدوارم  كند.  محيطى رسيدگى  تخلفات زيست  به  مناسب 
انسانى خود موفق شود و زمينه برخوردارى عامه مردم از مواهب طبيعى و محيط زيست سالم 

را فراهم سازد. (٨٢/٠٣/٢٠)

ضرورت تقويت ريه هاى تهران

* بوستان ها ريه هاى تنفسى شهرند. اين كار، بسيار كار خوبى است. من هرسال يك دو سه 
تا درخت مى كاشتم، ليكن در مراسم اينجورى شركت نمى كردم؛ اما امسال چون كار بزرگى 
است كه دارد انجام مى گيرد، بخصوص همان طورى كه گفتم، در جنوب شهر تهران است، 
تراكم  زياد است-  تراكم خيلى  اينجا  است،  فراوان  نياز  اينجا  اين مراسم شركت كردم.  در 
اين  براى  كار، بخصوص  اين  بنابراين  امكانات هم كم است.  تراكم ساختمان-  و  جمعيت 

بخش تهران يك چيز الزمى بود.
*مى توان فضاى تنفسى براى تهران درست كرد، مى توان ريه هاى تهران را تقويت كرد. 
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حقيقتاً ريه هاى تهران ضعيف است. تهران شهر بزرگى است و جمعيت زيادى دارد. با همه 
زحمت هايى كه شما كشيديد، فضاى سبز در اين شهر، خيلى كمتر از آن مقدارى است كه 
بايد باشد. البته امروز با دوره پيش از انقالب طرف نسبت نيست. امروز تهران، تهران ديگرى 
است؛ ليكن در عين حال هنوز فضاى سبز تهران كم است. تهران يك شهر متراكمى است. 

بيش از اينها بايستى اين شهر فضاى تنفسى پيدا كند. (٨٩/١٢/١٧) 
*آقاى شهردار گفتند ما تا خرداد سال آينده شصت هكتار اين را تحويل مى دهيم. انشاء اهللا 

همه تان منتظر باشيد، سوم خرداد بياييد اينجا شصت هكتار تحويل بگيريد! (٨٩/١٢/١٧)

ضرورت نظارت حفاظتى و قضايى
اينها در خدمت  * مراقب باشيد جاهايى كه در مناطق گوناگون شهر در اختيارتان هست، 
و  حفاظتى  هاى  نظارت  چه  است؛  الزم  خيلى  قوى  هاى  نظارت  بگيرد.  قرار  سبز  فضاى 
حراستى، چه نظارت هاى قضايى؛ آقايان مسئول مسائل شهرى در دولت و شهردارى – با 
دستگاه قضايى وارد بشويد، مطالبه كنيد همكارى كنيد؛ اين چيزها را دنبال كنند. (٨٩/١٢/١٧)
* يك عددى را ذكر كردند كه اين مقدار هكتار به بيت المال برگشته. من به ذهنم آمد كه 
خب اين مقدار از چه مقدار است. نسبت مهم است. اينجاها رقم مطلق اهميتى ندارد. بايد 
ديد نسبت اين مقدارى كه برگشته، از آن مقدارى كه برنگشته، چيست؛ اين است كه به ما 

خواهد فهماند كه ما پيشرفت كرديم يا نه. بايد جورى باشد كه پيشرفت كنيم. (٨٩/١٢/١٧)

دريا و جنگل منابع عظيم با بركت استان مازندران
استان مازندران، منابعى دارد كه كمتر استانى در اين كشور، اين منابع را با هم دارد.

١- يك منبع عظيم اين استان، همين درياى با بركت است. اين دريا يك منبع عظيم ثروت 
و نعمت پروردگار است. اين در اختيار شماست،

٢- يك منبع ديگر، زمين هاى عظيم كشاورزى است- اين مراتع، اين جنگل، اين زمين 
هاى كشاورزى و اين هواى مناسب- در بسيارى جاهاى اين استان، در سالى دوبار مى 

شود كشت كرد،
٣- بعضى از محصوالت اين كشور، بيشترينش در اين استان به بركت اين هوا، به بركت 

اين آب، اين امكانات و اين زمين حاصل خيز توليد مى شود،
٤- عالوه براين ها معادن طبيعى؛ يعنى زمينه هاى صنعتى شدن هم در اين استان هست،

٥- زمينه هاى مربوط به دريا هم باب واسعى است كه يكى از آنها صيادى است و همه اش 
اين نيست. چنين بخشى از اين كشور، با همه ارزش هاى طبيعى و نعمت هاى خداداده، 

در دستان شماست.
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*در اين استان، نبايد كسى بى كار باشد، بايد ذخاير عظيم ملى به وسيله اين استان، سرشار 
شود. نبايد گره كور وجود داشته باشد. نبايد در هيچ بخشى از آن، فقر وجود داشته باشد. 

اينها تالش الزم دارد. (٧٤/٧/٢٢)
* در مورد مازندران دو ثروت عظيم و دو فرصت بزرگ براى اين استان عبارت است از دريا 
و جنگل؛ دو تا منبع ثروت عظيم، هم براى مردم اين استان و هم براى كل كشور. از اين دو 
ثروت عظيم، از اين دو فرصت بزرگ بايد هم به درستى حفاظت بشود. هم به درستى بهره 
بردارى بشود. اين سفارش من به مسئوالن كشور است، اين جنگل متعلق به ملت است، اين 
دريا متعلق به ملت است و مسئوالن دولتى متوليان ساماندهى كار ملت و كار كشورند؛ مراقب 
باشند. بهره بردارى بهينه و اقتصادى و صحيح و جلوگيرى از سوء استفاده هاى گوناگون از 
جنگل يا به شكلى از دريا- كه بيشتر از جنگل سوءاستفاده مى شود- وظيفه مسئوالن كشور 
است. اينى كه دست هاى طمع كار و طالبان منافع شخصى به عناوين گوناگون اين ثروت 

ملى را به سمت جيب هاى خودشان بكشند، قابل قبول نيست. (٨٨/٧/١٥)
* اين منطقه عموماً و اين شهر كه در كنار جاده چالوس و تهران قرار گرفته است، و اين 
مناطق زيبا و خوش آب و هوا در اطراف اين منطقه، اينها همه نعمت هاى خدايى اند، از اين 
نعمت ها بايد استفاده كرد، ولى درست؛ بايد استفاده كرد، ولى با رعايت حريم هاى الهى؛ 
بايد استفاده كرد، ولى با احترام به ارزش ها و دين و اخالق اين مردم؛ ارزش هاى كه آنها را 

در طول ساليان دراز در ميدان هاى سخت نگه داشته. (٨٨/٧/١٥)
*مراقب باشند استفاده از جنگل، استفاده از دريا، استفاده از اين مناظر زيبا، دين و اخالق مردم 
را خدشه دار نكند و نيز به نحوى از آنها بهره بردارى بشود كه در اين استان فقير ديگر معنا 
نداشته باشد. اين جزو وظايف است. البته همكارى شما را مى خواهد. مردم بايد اين فرهنگ 
بخواهند؛  جنگل،  و  ساحل  به  نزديك  به شدت  مناطق  اين  در  بخصوص  مازندران،  در  را 
بخواهند كه دستگاه هاى دولتى كه براى آنها و به نفع آنها كار مى كنند،  بتوانند حافظ دينشان 
و اخالقشان و نيز حافظ منافعشان باشند. يك همكارى مستحكم و پيوند عميقى بين دولت 

و مردم دراين مسائل الزم است. (٨٨/٧/١٥)
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ب: ساير مطالبات در چارچوب سياست هاى كلى و تدابير
سياست هاى كلى نظام در برنامه دوم(٧٢/٠٨/١٨)

* اهتمام الزم به بخش هاى اجتماعى و توسعه ى سهم آن در برنامه از قبيل: امنيت عمومى و 
قضايى، فرهنگ، آموزش همگانى، بهداشت و درمان، آموزش عالى و تحقيقات، حفظ محيط 

زيست و تربيت بدنى.

 سياست هاى كلى انرژى

الف- سياست هاى كلى نفت و گاز
بهينه سازى مصرف و كاهش شدت انرژى. ١

ب- سياست هاى كلى ساير منابع انرژى
 ايجاد تنوع در منابع انرژى كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطى و . ١

تالش براى افزايش سهم انرژى هاى تجديد پذير با اولويت انرژى هاى آبى.
 تالش براى كسب فن آورى و دانش فنى انرژى هاى نو و ايجاد نيروگاه ها از قبيل بادى . ٢

و خورشيدى و پيل هاى سوختى و زمين گرمايى در كشور

 سياست هاى كلى منابع آب
آمايش . ١ و  پايدار  اصول توسعه  براساس  در كل چرخه آب  مديريت  نظام جامع  ايجاد 

سرزمين در حوضه هاى آبريز كشور،
ارتقاء بهره ورى و توجه به ارزش هاى اقتصادى و امنيتى و سياسى آب در استحصال . ٢

و عرضه و نگهدارى و مصرف آن،
افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعى و غير طبيعى آب در . ٣

كشور از هر طريق ممكن،
تدوين برنامه جامع به منظور رعايت تناسب در اجراى طرح هاى سد و آبخيزدارى و . ٤

آبخوان دارى و شبكه هاى آبيارى و تجهيز و تسطيح اراضى و حفظ كيفيت آب و مقابله 
با خشك سالى و پيشگيرى از سيالب و بازچرخانى و استفاده از آب هاى غيرمتعارف 

و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره بردارى،
مهار آب هايى كه از كشور خارج مى شود و اولويت استفاده از منابع آب هاى مشترك.. ٥
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سياست هاى كلى منابع طبيعى
ايجاد عزم ملى بر احياى منابع طبيعى تجديد شونده و توسعه ى پوشش گياهى براى . ١

حفاظت و افزايش بهره ورى مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء 
بخشيدن به فرهنگ عمومى و جلب مشاركت مردم در اين زمينه،

شناسايى و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكى گياهى- جانورى و باال بردن . ٢
از  منابع و حمايت مؤثر  استعداد  براساس  بهينه  ها و بهره بردارى  غناى حياتى خاك 

سرمايه گذارى در آن،
اصالح نظام بهره بردارى از منابع طبيعى و مهار عوامل ناپايدارى اين منابع و تالش براى . ٣

حفظ و توسعه آن،
اصالح . ٤ و  ژنتيكى  و  محيطى  زيست  هاى  آورى  فن  و  كاربردى  تحقيقات  گسترش 

گونه هاى گياهى و حيوانى متناسب با شرايط محيطى ايران و ايجاد پايگاه هاى اطالعاتى 
و تقويت آموزش و نظام   اطالع رسانى.

سياست هاى كلى بخش حمل و نقل
ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هريك از بخش هاى آن با اولويت دادن به . ١

حمل و نقل ريلى و با توجه به جهات زير:
١-١- مالحظات اقتصادى و دفاعى و امنيتى- كاهش شدت مصرف انرژى،

١-٢- كاهش آلودگى زيست محيطى.

سياست هاى كلى برنامه پنجم( ٨٧/١٠/٢١)
٢٦- توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطى آب با تسريع در استحصال، 
عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آب هايى كه از كشور خارج مى شود با اولويت 

استفاده از منابع آب هاى مشترك.

سند چشم انداز(٨٢/٠٨/١٢)
برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايى، تأمين اجتماعى، فرصت هاى برابر، توزيع مناسب 
درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره مندى از محيط زيست مطلوب.
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ايده اوليه سياست هاى كلى محيط زيست 
با توجه به تعاليم حيات بخش اسالم در امر محيط زيست و چگونگى تعامل و سازگارى 
انسان با آن و با عنايت به اصل پنجاهم قانون اساسى كه حفاظت محيط زيست را وظيف 
عمومى تلقى نموده و رشد و تعالى نسل امروز و نسل هاى بعدى را منوط به حفاظت از 
منابع حياتى مى داند،  سياست هاى كلى محيط زيست در جمهورى اسالمى ايران به گونه اى 

تنظيم شود كه تامين كننده امور زير گردد:
١- مديريت جامع منابع حياتى و تامين عدالت زيست محيطى،

٢- طراحى و ساخت محيط زيست انسانى و كنترل انواع آلودگى هاى تهديد كننده آن، 
با رويكرد توسعه پايدار،

٣- پيشگيرى از تخريب محيط زيست و حفاظت از منابع زيستى و پايش مستمر آن،
٤- گسترش اقتصاد سبز با استفاده از ظرفيت ها و توانمندى ها،

٥- لزوم تدوين منشور اخالقى زيست محيطى مبتنى بر ارزش هاى اسالمى و تقويت و 
گسترش مشاركت فعاالنه عمومى در امر محيط زيست،

٦- مشاركت  فعال و هدفمند در همكارى هاى زيست محيطى منطقه اى و جهانى.
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فهرست منابع
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٧٨/٠٢/٣٠ - پيام در خصوص سياست هاى كلى برنامه پنج ساله سوم  
٧٩/١٢/٢٠ - نامه به سران قواى سه گانه و ابالغ سياست هاى كلى نظام  
٨٢/٠٨/١٢ - سند چشم انداز جمهورى اسالمى ايران در افق ١٤٠٤             
٨٧/١٠/٢١ - ابالغ سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه    
٧٧/١٢/١٤ - بيانات در ديدار مسئوالن جهاد سازندگى؛ هفته منابع طبيعى  
٧٩/١٢/٢٤ - بيانات در سالروز عيد سعيد غدير خم                          
- پيام شوراهاى اسالمى شهر و روستا                                            ٨٢/٠٢/٠٥

- پيام به همايش حقوق محيط زيست ايران                                   ٨٢/٠٣/٢٠ 
٨٥/٠٧/٢١ - خطبه هاى نماز جمعه      
٨٦/٠٢/٠٩ - پيام آغاز سومين دوره شوراهاى شهر و روستا                
٨٢/١٠/١٤ - بيانات در ديدار جهادگران و كشاورزان    
٧٤/٠٧/٢٢ - بيانات در سارى       

- بيانات در ديدار عمومى مردم چالوس و نوشهر                            ٨٨/٠٧/١٥ 
- بيانات در مراسم كاشت نهال در هفته منابع طبيعى          ٨٨/١٢/١٨ 

٨٩/٠١/٠٩ - بيانات در بازديد از توانمندى هاى صنعت خودروسازى            
٨٩/١٢/١٧ - بيانات در بوستان واليت به مناسبت روز درختكارى   
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 وضعيت  موجود محيط زيست ايران، جهان و منطقه

 اقتصاد سبز و اركان آن

 چالش هاى فراروى محيط زيست ايران

اكوسيستم محيطى وخشك سالى؛ بررسى موردى اثرات خشك سالى هاى اخير          
بركويرنمك بجستان

- سير تحول بررسى قانونى و سياست هاى محيط زيست



ارزيابى وضعيت ريزگردها

مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام

چكيده

وجود ريزگردها از مهمترين معضالت زيست محيطى شايع در دهه اخير است كه   
بحران هاى  عديده اى را براى بسيارى از مناطق كشور به وجود آورده است. طوفان هايى 
كيلومتر طى  هزاران  خود  اوليه  كانون  از  كه  عالى  مواد  و  رس  غبار،  ريز  جامد  ذرات  از 
مسير نموده و آلودگى هاى فرامنطقه اى بسيار گسترده اى را به وجود آورده اند. اين پديده 
هنگام بروز، بسيارى از استان هاى كشور از جنوب تا شمال و شرق را فراگرفته ودر مواقع 
مختلف وضعيت هاى بحرانى ايجاد مى كند. كانون هاى ريزگرد، علل وقوع، روند گسترش، 
خسارات ناشى، آثار و پيامدها و راهكارها و هزينه هاى اجراى طرح ها، از اهم موضوعاتى 

است كه دراين مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.

واژگان كليدى
ريزگرد، بحران زيست محيطى، كانون ريزگرد، علل وقوع



ارزيابى وضعيت ريزگردها٣٢

  بيان مسئله 
امنيت ملى داراى وجوه متنوعى است كه يكى از آنها موضوع محيط زيست مى باشد. 
و  اقتصادى  نظامى،  ابعاد  همچون  امنيت  وجوه  ساير  به  توجه  موازات  به  سياسى  نخبگان 
فرهنگى، بايد به بعد زيست محيطى نيز توجه و حساسيت داشته باشند. امنيت محيط زيست، 
به عنوان عنصر اساسى در امنيت انسانى محسوب مى شود و تخريب طبيعت چالش واقعى 
محيطى  زيست  امنيت  از  برخوردارى  بدون  پايدار  توسعه  است.  آينده  در دهه هاى  انسان 

پايدار، ميسر و مقدر نخواهد بود . 
امنيت زيست محيطى در منطقه خاورميانه داراى ابعاد مختلفى است كه يكى از آنها، 
وقوع طوفان هاى ريزگرد مى باشد. طوفان هاى ريزگرد(dust storm) عموماً مشتمل بر ذرات 
جامد ريز غبار، رس و مواد عالى با ابعادى برابر با ٢ تا ١٠ ميكرون (برابر ٠/٠٠٢ تا ٠١/٠١ 
ميلى متر) و يا حتى كوچكتر بوده و به دليل وزن كم، با بادهاى نه چندان شديد نيز به حركت 
درآمده و مى توانند هزاران كيلومتر از كانون اوليه خود دور شده و آلودگى هاى فرامنطقه اى 
بسيار گسترده اى را به وجود آورند. اين پديده امروزه به طور گسترده اى كشورهاى ايران، 

عراق، سوريه، كويت و قطر را از آثار زيان بار خود متأثر كرده است. 
متأسفانه در دهه اخير، طوفان هاى ريزگرد سبب بروز مشكالت اجتماعى، اقتصادى 
از  بسيارى  كه  طورى  به  است.  گرديده  تأثير  تحت  مناطق  در  فراوانى  محيطى  زيست  و 
استان هاى كشور از جمله خوزستان، بوشهر، لرستان، كردستان، ايالم، كهگيلويه و بويراحمد، 
فارس، كرمانشاه، تهران، آذربايجان شرقى و ... تحت تأثير گرد و غبار قرار داشته و اين مسئله، 

ابعادى كامًال ملى به خود گرفته است.

علل وقوع
پديده ريزگرد معلول عوامل متعددى است از جمله : 

٢- فقدان مديريت جامع اصولى و علمى منابع طبيعى و زيستى منطقه،
٣- از بين رفتن پوشش گياهى منطقه،

٤- وقوع دوره هاى خشك سالى طوالنى مدت در منطقه.
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كانون هاى توليد ريزگرد و وسعت آنها

قرار  تأثير  تحت  را  ايران  كشور  كه  ريزگردى  طوفان هاى  توليد  اصلى  كانون هاى   
مى دهد، مكان هاى مختلفى از كشورهاى عراق و سوريه مى باشد، كه موارد زير از  اهم آنان 

مى باشند:
١- مناطق مستقر در شمال شهر اربيل تا شمال غرب شهر موصل در شمال عراق 

٢- مناطق محصور در مرز بين كشورهاى عراق و سوريه در غرب استان هاى نينوا و االنبار 
٣- منطقه جنوب شرقى عراق و تاالب هاى بزرگ خشك شده آن(هورالهويزه، هور مركزى و 

هورالحمر) 

كانون سوم، عامل اصلى در وخامت وضعيت در استان هاى خوزستان، بوشهر و ايالم مى باشد. 
با توجه به روند پر سرعت خشك شدن پهنه هاى تاالبى و بافت خاص خاك در اين مناطق، 
پيش بينى مى شود كه در آينده اى نزديك، توليد ريزگرد در منطقه افزايش يابد و ابعاد بحران 

زيست محيطى كشور وسيع تر گردد كه متضمن خسارات جبران ناپذير خواهد بود. 

روند گسترش 
پديده طوفان ريزگرد در سال ١٣٨٠، تنها سه استان خوزستان، ايالم و بوشهر را تحت تأثير 
قرار داده بود. در سال ١٣٨٥، استان هاى كردستان، كرمانشاه و لرستان نيز درگير مى گردند و 

در سال ١٣٩٠، تعداد استان هاى درگير به ١٤ استان افزايش مى يابد. 
هم اكنون حدود ٣٣ درصد مساحت ايران و ٥٢ درصد جمعيت كشور با پديده ريزگردها 
مواجهه مستقيم و غير مستقيم دارند. پيش بينى هاى علمى نشان مى دهند كه با تداوم رشد 
توليد ريزگرد در منطقه، تا سال ١٤٠٠ خورشيدى تعداد استان هاى درگير با پديده ريزگرد 
به ٢٢ استان كشور تسرى پيدا خواهد كرد كه شامل ٥٢ درصد مساحت ايران و ٧٧ درصد 

جمعيت مى گردد. 

خسارت ناشى از ريزگردها 
خسارت ناشى از ريزگردها بسيار متنوع و گسترده مى باشد كه در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود: 

١. كاهش ميزان توليد محصوالت زراعى و دامى،
٢. كاهش تدريجى عمكرد مراتع(منجر به كاهش عملكرد زنبوردارى و عمليات گرده افشانى مى شود)،

٣. مرگ تدريجى جنگل هاى زاگرس، 
٤. آسيب ديدگى شديد سالمت آحاد جامعه،



ارزيابى وضعيت ريزگردها٣٤

همچنين ريزگردها داراى خسارات كالن اقتصادى ديگرى هستند كه عبارتند از:
گرفته  صورت  مطالعات  درگير(طبق  هاى  استان  در  صنعتى  و  توليدى  مراكز  تعطيلى   (١
خسارات روزانه ناشى از تعطيلى در استان هاى درگير بالغ بر ٣٢٠ ميليارد تومان مى باشد.)،
٢) كاهش ساعات كار كارخانجات، نهادهاى دولتى و غير دولتى كه موجب كاهش بهره ورى 
در مراكز مربوطه مى شود(خسارات ناشى از اين وضعيت در دوره چهارساله ١٣٨٥ لغايت 

١٣٨٩ تا ٢٥ هزار ميليارد تومان برآورد شده است.)،
٣- كاهش درآمدهاى گردشگرى در استان هاى درگير.

 پيشنهادها
تاكنون راهكارهاى مختلفى توسط پژوهشگران و نهادهاى علمى و اجرايى كشور به 
منظور مهار كانون هاى بحرانى توليد ريزگرد در كشورهاى عراق و سوريه پيشنهاد شده است. 

عمده اين راهكارها را مى توان در سه روش زير خالصه كرد:
١. استفاده از انواع مالچ ها (شامل مالچ نفتى، پليمرى، نانو و سنگريزه اى)،

از سدهاى  تأمين حقابه  كننده ريزگرد(ازطريق  توليد  مناطق  افزايش رطوبت سطحى در   .٢
احداث شده در تركيه و سوريه)

٣.استفاده از روش هاى بيولوژيكى احياء اراضى و كشت گونه گياهى سازگار با هر منطقه.

در بين راهكارهاى ارائه شده، راهكار اول به دليل هزينه هاى بسيار باال و آثار سوء 
زيست محيطى، قابل قبول نمى باشد، راه حل دوم نيز فاقد چشم انداز روشن و نتيجه بخش 
نبود  محدودتر،  و  كمتر  اجرايى  هاى  هزينه  پذيرى،  امكان  دليل  به  سوم  راهكار  اما  است، 
مخاطرات زيست محيطى اجتماعى و سرعت اجراء، بر دو روش ديگر مزيت و برترى دارد. 
در اين روش، كانون هاى مولد ريزگرد در منطقه با نهال كارى و استقرار پوشش گياهى بيابانى 
مهار گرديده و در نتيجه سرعت باد در سطح مجاور خاك كاهش يافته و افزايش چسبندگى 
ذرات خاك نيز مانع از برداشت ذرات سبك سطحى توسط باد در كانون هاى منشاء مى گردد. 
با توجه به وضعيت خاص امنيتى حاكم بر كشور سوريه و برخى استان هاى نا امن 
عراق، عمليات مهار كانون هاى بحرانى را مى توان از ديگر مناطق مولد همچون اربيل و 

منطقه بزرگ تاالبى هورالعظيم در جنوب عراق مد نظر قرار داد. 



٣٥ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

هزينه هاى اجراى طرح 
هزينه اجراى طرح را مى توان از دو طريق زير تأمين نمود. 

١) نظر به اينكه طوفان هاى ريزگرد، رخدادى منطقه اى مى باشد و كشورهاى ايران، كويت، 
عراق و قطر را همزمان با هم درگير نموده است، هر يك از اين كشورها در مهار كانون هاى 
بحرانى توليد ريزگردى در منطقه مشاركت خواهند داشت. اين امر تأمين هزينه هاى اجرايى 
پروژه را بهينه تر و مناسب تر خواهد نمود. در سال هاى گذشته نيز مذاكرات و توافق هايى در 
سطح منطقه صورت گرفته است كه متأسفانه پيگيرى جدى نشده است. از اين رو ضرورت 
دارد تا هر چه سريعتر اين امر به صورت جدى مد نظر قرار گيرد. در اين رابطه مى توان با 
تشكيل نهاد منطقه اى كنترل ريزگردها عالوه بر مشاركت كشورهاى منطقه، از كمك هاى 

فنى و مالى نهادهاى بين المللى نيز بهره گيرى نمود. 
و  باشد  ويژه  اولويت  در  دولت  از سوى  نياز  مورد  منابع  تأمين  بايد  نيز  ملى  ٢) در سطح 
از محل بودجه  توانند  بنياد مستضعفان و ستاد اجرايى، مى  ساير نهادهاى عمومى همچون 

محروميت زدائى، در اين امر حياتى و راهبردى مشاركت نمايند. 

كالم آخر
با توجه به اينكه تداوم چالش زيست محيطى توليد ريزگردها، بحران هاى گسترده انسانى، 
اقتصادى و اجتماعى را در بر خواهد داشت، بايد هر چه سريعتر نسبت به اين مهم اتخاذ 
تدبير كرد كه آن را مى توان يكى از شاخص هاى كارآمدى حكومت هاى دينى و شيعى در 

ايران و عراق تلقى نمود.  
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 كميسيون امور زيربنايى و توليدى

چكيده
شناخت  است.  سياست گذارى  اولويت هاى  مهمترين  از  محيطى  زيست  امنيت   
اهم  از  حوزه  اين  فرصت ها  و  تهديدات  بررسى  و  كشور  زيست  محيط  موجود  وضعيت 
موضوعاتى است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد. براى رسيدن به يك سياست مطلوب در 
اين زمينه، مطالعه و بررسى سياست ها و اقدامات ديگر كشورها نيز راه گشا است. وضعيت 
محيط زيست و محيط انسان ساخت ايران و مقايسه تطبيقي روندها و شاخص هاي محيط 
زيستى ايران و كشورهاي منتخب جهان در زمينه هاى مصرف انرژى، انتشار گازهاى آالينده، 
منابع و مصارف آب و جاى پاى بوم شناختى از شاخص هاى نوين بررسى وضعيت محيط 

زيستى است كه مورد توجه قرار گرفته است.

واژگان كليدى

محيط زيست، امنيت زيست محيطى، جاى پاى بوم شناختى، سياست گذارى محيط 
زيستى، محيط انسان ساخت 
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الف-وضعيت محيط زيست ايران

آب  
متوسط بارندگي ساالنه در ايران حدود٢٥١ ميلي متر مي باشد كه اين ميزان حدود يك 
سوم متوسط جهاني و نصف بارندگي آسيا است. به اين ترتيب ويژگي هاي توپوگرافي، تنوع 
اوضاع اقليمي، نظام توزيع بارش، ساختار فيزيوگرافيك، جهت شيب زمين و باالخره موقعيت 
بندي  طبقه  خشك  نيمه  و  خشك  كشورهاي  زمره  در  ايران  كه  شده اند  باعث  جغرافيايي 
گردد. به دليل شرايط كوهستاني حاكم بر كشور،  پراكنش نزوالت جوي در ايران نيز به مانند 
جهان بسيار ناهمگن است و توزيع آن به گونه اي است كه ايران را در رديف كشورهاي با 

محدوديت شديد آب قرار داده است.
بر اساس ويژگي هاي كوهستاني و جهت شيب رشته كوه هاي كشور، وزارت نيرو كشور 
را به شش حوزه آبريز اصلي شامل حوزه درياي خزر، خليج فارس، درياي عمان، درياچه 
اروميه، حوزه فالت مركزي، حوزه مرزي شرق و سرخس(قره قوم) طبقه بندي مي كند كه 
حوزه فالت مركزي با مساحت ٨٢٣ هزار كيلومتر مربع و ٥٠/٦ درصد بيشترين وسعت و 
حوزه سرخس با ٤٤ هزار كيلومتر مربع و ٢/٦ درصد مساحت، كمترين سهم مساحت كشور 

را شامل مي شود.
ميزان نزوالت جوي در ايران بر اساس ميانگين بلند مدت حدود ٤١١ الي ٤١٥ ميليارد 
متر مكعب است كه از اين مقدار حدود ٧٠ درصد آن در نتيجه تبخير تعرق از دسترس خارج 
شده و عمال قابل استفاده نبوده و حدود ٣٠ درصد كه معادل ١٣٠ ميليارد متر مكعب است، 
در واقع پتانسيل آبي كشور را تشكيل داده و كليه برنامه ريزي ها بر اساس اين مقدار از آب 

مي بايست صورت گيرد.
بررسى هاى مركز آمار ايران در سال ١٣٨٦ نشان مى دهد كه توزيع مكاني آب در ايران 
به دليل شرايط طبيعي، بسيار ناهمگن مي باشد. حوزه آبريز خزر با ١٠/٧ درصد مساحت 
كشور از١٧/٧٦ درصد نزوالت جوي برخوردار بوده و حوزه آبريز مركزي با ٥٠/٦ درصد 
مساحت، تنها ٣٣/٤٤ درصد حجم بارش را به خود اختصاص داده است. با توجه به مساحت 
بارندگي در سطح  ميانگين  احتساب  و  مربع  كيلومتر  يعني ١٦٢٣  كل خشكي هاي كشور، 
كشور حجم كل آب دريافتي بر اساس ميانگين ٣٨ ساله ٤١١/٧٣٩ ميليارد متر مكعب است. 
اين ميزان آب هر چند كه از نظر كمي قابل توجه است، ليكن به دليل شرايط آب و هوايي 
خشك حاكم بر بخش وسيعي از كشور، مقدار زيادي از آن، يعني ٦٠ درصد از طريق تبخير  
مستقيم از دسترس خارج مي شود. ١١ درصد  نيز از طريق جنگل ها، مراتع و نواحي كشت 
ديم تبخير و تعرق مي شود. بدين ترتيب در مجموع بيش از ٧٠ درصد از آب هاي دريافتي 



٣٩ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

قبل از وارد شدن در چرخه مصرف از طريق تبخير و تعرق سريعاً از دسترس خارج مي شود. 
به اين ترتيب حجم آب باقيمانده براي كشور حدود ١٣٠ ميليارد مترمكعب بوده و در حقيقت 
پتانسيل آبي كشور را تشكيل مي دهد. بنابراين كليه برنامه ريزي ها مي بايست بر اساس اين 

حجم آب صورت گيرد. 
حدود  متوسط  طور  به  كشور  آبي  پتانسيل  مترمكعب  ميليارد   ١٣٠ حدود  مجموع  از 
٩٣/١ ميليارد متر مكعب آب ساالنه استحصال مي شود كه از اين مقدار بخش كشاورزي با 
استحصال ٨٦ ميليارد مكعب و با سهم بيش از ٩٢ درصد بيشترين مصرف را بخود اختصاص 
داده است، بخش هاي شرب و صنعتي نيز به ترتيب با مصرف ٦ و ١/١ ميليارد متر مكعب و 

سهم ٦/٤ درصد و ١/٢ درصد نيز در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
توزيع زماني نزوالت جوي در كشور نيز به مانند توزيع مكاني روند مشابهي را نشان 
اين مسئله  ميزان آن در سال هاي مختلف و حتي فصول مختلف متغير بوده و  و  مي دهد 
مشكالت گوناگوني را  در چند سال اخير براي بخش هاي مختلف، خصوصاً بخش كشاورزي 
و بعضاً تامين آب شرب شهرها به  همراه داشته و  زيان هاي زيادي را متحمل اين بخش 

نموده است. 
جدي  تنگناهاي  از  نيز  نرمال  هاي  سال  طي  بارش ها  زماني  نامناسب  توزيع  حتي 
محدوديت منابع آب ايران است و اين معضل در سال هاي خشك تشديد مي شود. به عنوان 
نمونه، در مناطقي كه از نظر بارش نزوالت جوي در زمره مناطق پر باران طبقه بندي مي شوند، 
آبي كامًال مشهود است (استان هاي ساحلي شمال كشور).  ماه هاي سال كم  در بعضي از 
تحليل زماني نزوالت جوي بيان كننده دامنه تغييرات زياد آن از سالي به سال ديگر است. اين 
امر بويژه در نواحي مركزي كشور كه مراكز بزرگ اقتصادي نظير استان هاي تهران، مركزي، 
اصفهان و بخشي از استان هاي فارس، كرمان، خراسان و تعداد ديگري از استان هاي كشور 

را در بر مي گيرد، بسيار مشهود است.  
 با توجه به روند رشد جمعيت كشور و تشديد نياز بخش هاي مختلف، افزايش مصرف 
توسعه  فرايند  در  آب  بود.  خواهد  ناپذير  اجتناب  صنعتي  و  روستايي  شهري،  بخش  آب 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نقش عمده و كليدي دارد. افزايش توليدات كشاورزي و 
امنيت غذايي، توسعه مراكز جمعيت شهري و روستايي، بهبود و ارتقاء كيفيت زندگي در گرو 
انجام سرمايه گذاري هاي الزم و هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهره برداري از منابع 
آب مي باشد. (سند توسعه بخشي آب برنامه چهارم، سازمان مديريت و برنامه ريزي ١٣٨٤)
در حالي كه متوسط حجم كل آب ساالنه كشور رقم ثابتي است تقاضا براي آب به علت 
رشد نسبتاً باالي جمعيت، توسعه كشاورزي، شهرنشيني و صنعت در خالل سال هاي اخير، 
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متوسط سرانه آب قابل تجديد كشور را تقليل داده است، بطوريكه  اين رقم كه در سال ١٣٤٠ 
حدود ٥٥٠٠ مترمكعب بود در سال ١٣٥٧ به حدود ٣٤٠٠ در سال ١٣٦٧ به حدود ٢٥٠٠ و در 
سال ١٣٧٦ به حدود ٢١٠٠ مترمكعب كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به روند افزايش 
جمعيت كشور با نرخ فعلي رشد در سال ١٣٨٥ به حدود ١٧٥٠ و در افق سال ١٤٠٠ به حدود 
١٣٠٠ مترمكعب تنزل خواهد يافت(نمودار ١). صرف نظر از تفاوت هاي آشكار منطقه اي در 
كشور و طيف گسترده مناطق خشك نظير سواحل خليج فارس و درياي عمان، نيمه شرقي 
كشور از خراسان تا سيستان و بلوچستان و نيز حوضه هاي مركزي كه ميزان سرانه آب قابل 
تجديد در آنها از ميزان متوسط كشور به مراتب پايين تر است، ارقام متوسط سرانه آب كشور 
در سال هاي آينده به مفهوم ورود ايران به مرحله تنش آبي در سال ١٣٨٥ و ورود به حد كم 
آبي(مواجه با كمبود جدي آب) در سال ١٤١٥ شمسي خواهد بود (پوراصغر سنگاچين، ١٣٨٠). 

نمودار روند تغييرات سرانه آب تجديد پذير كشور طي دوره ١٣٤٠ الي ١٣٨٥ و پيش بيني سال ١٤٠٠  

برداشت بي رويه آب از آب هاي زير زميني يكي ديگر از چالش هاي اساسي كشور 
در بخش آب مي باشد كه در حال حاضر مشكالت جدي را در كشور پديد آورده است. به 
همين دليل نيز در بسياري از  نواحي كشور سطح سفره هاي آب زير زميني افت نموده است 
از آب هاي زير زميني تشديد  برداري  و با توجه به خشك سالي هاي اخير، افزايش بهره 
شده و خسارات غير قابل جبراني را بر منابع آبي زيرزميني كشور وارد آورده است. جدول 
زير وضعيت بهره برداري از آب هاي زير زميني كشور را در حوزه هاي اصلي كشور نشان 
مي دهد(برنامه اقدام ملي براي مقابله با بيابان زايي و تعديل آثار خشك سالي در جمهوري 

اسالمي ايران، ١٣٨١).
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وضعيت بهره برداري از آب هاي زير زميني در حوزه هاي آبريز اصلي كشور(واحد : ميليارد متر مكعب) 

كسري مخزن ميزان تغذيه ميزان تخليه نام حوزه

-٠/١٥٤ ٧/٢١٧ ٧/٣٧١ درياي خزر 

-٠/٢٣٨ ١٢/١٥٢ ١٢/٣٩ خليج فارس و درياي عمان 

-٣/٠٤١ ٢/٤١٧ ٥/٤٥٨ درياچه اروميه 

-٢/٩٩٥ ٢٥/٨٨٥ ٢٨/٨٨ مركزي 

-٠/١٠٩ ١/٠٦ ١/١٦٩ هامون 

-٠/٤٤٥ ٢/٠٠٢ ٢/٤٤٧ سرخس 

-٦/٩٨٢ ٥٠/٧٣٣ ٥٧/٧١٥ جمع كل 
ماخذ : وزارت جهاد كشاورزي - سازمان جنگلها و مراتع كشور ١٣٨١

 به اين ترتيب مشاهده مي شود كه در مقابل ٥٧/٧ ميليارد متر تخليه آب هاي زيرزميني 
حدود ٥٠/٧ ميليارد مترمكعب تغذيه صورت گرفته است. به عبارت ديگر حدود ٧ ميليارد متر 
مكعب بيش از ميزان تغذيه از آب هاي زيرزميني بهره برداري شده و تراز آن منفي مي باشد. 
بيشترين ميزان برداشت در حوزه آبريز درياچه اروميه با بيش از ٣ ميليارد متر مكعب و كمترين 

ميزان برداشت نيز مربوط به حوزه آبريز هامون با ٠/١٠٩ ميليارد متر مكعب است(همان).
در خالل سال هاي گذشته به دليل پايين بودن قيمت حامل هاي انرژي پمپاژ آب از 
براي توسعه فعاليت هاي كشاورزي  به عنوان ساده ترين روش  سفره هاي آب زير زميني 
مطرح بوده است، اما به دليل روش هاي نادرست و غيرعلمي و صرفاً آبياري سنتي، گذشته 
از اتالف آب محدود موجود در اين مناطق در بسياري از موارد اراضي كشاورزي تبديل به 
بيابان و كوير شده اند. توسعه كشاورزي از طريق گسترش سطح كشت آبي به جاي افزايش 
توليد در واحد سطح يكي از معضالت كشاورزي ايران بشمار مي رود اين در حالي است كه 
راندمان پايين آبياري در بخش كشاورزي به دليل مشكالت ساختاري از جمله كوچك بودن 
بهره برداري، سطح پايين آگاهي كشاورزان، ضعف دانش فني مناسب، شيوه هاي  واحدهاي 
از  آب  مصرف  مديريت  فقدان  و  مناسب  آبرساني  شبكه هاي  فقدان  زرع،  و  كشت  سنتي 
عمده ترين عوامل افت كمي و اتالف منابع آب كشور محسوب مي شوند؛ بطوريكه ميزان 
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كارآيي مصرف آب در بخش كشاورزي به  طور متوسط حدود ٣٠ درصد محاسبه مي شود. 
اين نكته را بايد متذكر شد كه در بسياري از مناطق ايران  متعاقب افت سطح آب، مشكالتي 
همچون خشك شدن چاه هاي آب، كاهش دبي رودخانه ها، تنزل كيفيت آب،  نشست زمين 
و تداخل سفره هاي آب شور و شيرين بوجود آمده است كه اين عاليم به تنهايي يا با هم 
بطور واضح و روشن بروز پديده بيابان زايي را در بسياري از مناطق به همراه داشته است. از 
نمونه هاي بارز آن مي توان به بخش هايي از استان كرمان اشاره كرد. بطور مثال در دشت 
رفسنجان كه در اوايل انقالب پمپاژ چاه ها در عمق ٥٠  تا ٨٠ متري از سطح زمين قرار داشت 
اكنون به ٣٠٠ متر و بيشتر افزايش يافته و كيفيت آن نيز در بسياري از مناطق در نتيجه نفوذ 
آب هاي شور مورد تهديد جدي قرار گرفته و از بد به بدتر تبديل شده است( شركت مديريت 

منابع آب ، ١٣٨٨، وزارت نيرو ).
  برداشت بي رويه از آب هاي زير زميني به همراه خشك سالي هاي اخير در چند سال 
گذشته در اين مناطق نشست شديد سطح خاك و آسيب هاي جدي بر بخش كشاورزي وارد 
شده است و همزمان با اين بهره برداري ها سفره هاي آب زيرزميني در بسياري از مناطق در 
نتيجه نفوذ آب هاي شور مورد تهديد قرار گرفته و از حيز انتفاع خارج شده اند. بر اساس 
آخرين گزارش سازمان منابع آب كشور تعداد چاه هاي عميق و نيمه عميق كشور از حدود 
٤٧١٢٧ چاه در سال آبي ٥٢-٥١ با نرخ رشد ساالنه ١٥/٤ درصد به حدود ٤٦٨٠٦٩ چاه در 
سال آبي ٨٢-٨١ افزايش يافته است. طي اين دوره نيز مقدار تخليه از آب هاي زير زميني 
نيز از حدود ٩/١٥ ميليارد متر مكعب در سال آبي ٥٢-٥١ با نرخ رشد ساالنه ١٠/٤ درصد به 

٤٤/٩ ميليارد متر مكعب در سال آبي ٨٢-٨١ بالغ شده است.

جدول منابع آب تجديد پذير ايران با توجه به مطالعات اخير وزارت نيرو

مقدار آب تجديدپذير         طول دوره آماري

٤٥١٣٠ ساله دوره ١٣٣٤-١٣٧٨

٤٥١٢٢/٥ ساله دوره ١٣٤٨- ١٣٩٢

١٥١١٥ ساله دوره ١٣٧٨-١٣٩٢

٥١٠٤ ساله دوره ١٣٨٨- ١٣٩٢
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ب- جنگل ها و مراتع
 پوشش گياهي ايران به دليل شرايط خشك حاكم بركشور محدود بوده و به لحاظ تراكم 
جنگل هاي  مساحت  نمي شود.  محسوب  غني  كشور  جنگل   پوشش  بويژه  گياهي،  پوشش 
كشور طبق آخرين آمار و اطالعات موجود ١٤ ميليون هكتار است كه حدود  ٨/٥ درصد 
مساحت كشور را تشكيل مي دهد. براساس تقسيم بندي هاي اقليمي و مطالعه جامعه گياهي 
نيز پنج منطقه رويشي هيركاني، جنگل هاي نيمه مرطوب ارسباران، جنگل هاي منطقه رويشي 
ايران ـ توراني، جنگل هاي منطقه رويشي نيمه گرمسيري خليج فارس - عماني و جنگل هاي 

نيمه خشك زاگرس در كشور شناسايي شده اند. 
بررسى هاى آمارى نشانگر آن است كه از مجموع ١٤/٣ ميليون هكتار جنگل هاي كشور، 
١/٧٨ ميليون هكتار آن را جنگل هاي انبوه تشكيل مي دهند، كه اين سطح حدود ١/٢ درصد 
مساحت جنگل هاي كشور را شامل مي شود. ساير جنگل هاي كشور را نيز جنگل هاي نيمه 

انبوه، تنك، جنگل هاي دست كاشت و جنگل هاي ماندابي تشكيل مي دهند. 
به اين ترتيب مالحظه مي شود از مجموع جنگل هاي كشور فقط بخش كمي از آن را 
جنگل هاي انبوه تشكيل داده و قابليت بهره برداري دارند كه اين جنگل ها به صورت نوار 
باريكي در استان هاي شمالي كشور قرار دارند. ساير جنگل هاي كشور هر چند از نظر تجاري 
و توليد چوب فاقد ارزش هستند، اما از نظر حفاظت منابع آب و خاك كشور و همچنين 

تامين علوفه جوامع روستايي و عشاير كوچ نشين بسيار حائز اهميت هستند. 
الزم به توضيح است، خشكي حاكم بر كشور و قرار گرفتن كشور در كمربند خشك كره 
زمين باعث شده است تا شرايط تكوين و استقرار جنگل ها در كشور به مانند ساير كشورهاي 
عرض هاي باال، ميسر نشده و به همين دليل نيز سرانه مساحت جنگل هاي ايران در مقايسه 
با متوسط جهاني (سرانه جنگل در ايران ٠/٢ هكتار و متوسط جهاني سرانه جنگل ٠/٨ هكتار 
است) در سطح پاييني قرار دارد. به همين دليل نيز امكان بهره برداري تجاري از جنگل هاي 
كشور به استثناي جنگل هاي شمال كشور، امكان پذير نمي باشد. ليكن اين جنگل ها به لحاظ 
حفاظت از منابع آب و خاك، اهميت اكولوژيكي و تنوع زيستي و همچنين تامين معيشت 

بخش گسترده اي از جوامع روستايي از اهميت حياتي در كشور برخوردار است. 
افزايش جمعيت و اتكاء بيش از حد جوامع روستايي به منابع طبيعي باعث شده است تا 
تخريب منابع طبيعي بويژه بهره بردارى بي رويه از جنگل ها و مراتع به عنوان يكي از مهمترين 
معضالت زيست محيطي در كشور مطرح گردد. عليرغم اينكه در ايران نقش جنگل ها و مراتع 
در حيات مادي و معنوي و حفظ تعادل  هاي بوم شناختي بسيار حائز اهميت است، اما بايد 
اذعان نمود كه تخريب منابع طبيعي در ايران به داليل مختلف به مانند بسياري از كشورهاي 
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در حال توسعه به ابعاد نگران كننده اي رسيده است كه بخشي از آن معلول مسائل و مشكالت 
اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جوامع روستايي است و بخشي از آن نيز از نارسايي سياست ها 

و برنامه هاي توسعه ناشي مي شود. 
 براساس آخرين گزارش هاي موجود، در خالل سال هاي چند دهه اخير سطح جنگل هاي 
كشور از حدود ١٨ ميليون هكتار به ١٤/٢  ميليون هكتار تنزل يافته است و سطح جنگل هاي 
شمال كشور نيز از حدود ٣/٤ ميليون هكتار به ١/٨٤ ميليون هكتار كاهش يافته است. البته 
به موازات كاهش كمي سطح جنگل هاي كشور، كيفيت اين جنگل ها نيز نقصان يافته و در 
بسياري از اين جنگل ها، گونه هاي نامرغوب جايگزين گونه هاي مرغوب شده اند. الزم به 
توضيح است، پاره اي از منابع سطح جنگل هاي كشور را ١١ ميليون هكتار برآورد مي نمايند 
كه اين تفاوت ها تا حدودي معلول اختالف امكانات و شيوه هاي برآوردها از يكسو و تفاوت 

ناهمساني از تعريف جنگل از سوي ديگر مي باشد(سازمان خواروبار كشاورزي ، ٢٠٠٥).
در خالل ساليان اخير و همزمان با افزايش جمعيت كشور بهره برداري هاي غيرمجاز 
بهره  اين  از  يافته است، كه بخشي  افزايشي  قابل تحمل جنگل ها روند  از ظرفيت  و بيش 
برداري ها به دليل فقر حاكم بر جوامع روستايي و وابستگي شديد اين جوامع به فرآورده هاي 
جنگلي بويژه چوب سوخت و تامين علوفه است. پراكندگي روستاهاي كشور، صعب العبور 
بودن بسياري از راه هاي روستايي و سرماي شديد در بخش هاي كوهستاني باعث شده اند 
تا جوامع روستايي به شدت به جنگل ها وابسته شده و بهره برداري از آنها را بدون توجه 
به ظرفيت بازتوليد آنها ادامه دهند. از سوي ديگر ضعف سازوكار ارزيابي و نظارت كارآمد 
نيز باعث شده است تا بهره برداري هاي مجاز در قالب طرح هاي جنگل داري نيز روندهاي 
تخريبي را در جنگل هاي كشور بويژه جنگل هاي شمال كشور باعث گردند كه اين موضوع 

دليل بروز تنش هايي در سطح دستگاه هاي اجرايي گرديده است. 
خوشبختانه طي سال هاي اخير به موازات افزايش پوشش هاي حفاظتي جنگل ها و 
افزايش سوخت رساني به مناطق روستايي، ميزان بهره برداري هاي غير مجاز كاهش قابل 
مالحظه اي يافته است، بطوريكه ميزان آنها از حدود ٥/٢ ميليون مترمكعب در سال ١٣٧٧ به 

١/٢ ميليون مترمكعب در سال ١٣٨٥ تنزل يافته  است. 
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نمودار روند تغييرات سهم جنگلها به مساحت كشور طى دوره ١٣٤٢ الى ١٣٨٧

در مورد وسعت مراتع كشور اعداد و ارقام مختلفي ارائه مي شود. سطح مراتع كشور در 
سال ١٣٤٦ برابر ١٠٦ ميليون هكتار و در سال هاي ١٣٥١ و ١٣٥٤ به ترتيب برابر ١٢٦ ميليون 

هكتار و ١٠٠ ميليون هكتار از سوي مراجع مختلف اعالم شده بود.
بر اساس آخرين گزارش سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيز داري كشور، سطح مراتع 
كشور حدود ٨٤/٧  ميليون هكتار برآورد شده است كه مراتع متراكم با مساحت ٧/١ ميليون 
هكتار و سهم ٨/٤ درصد كمترين سهم را به خود اختصاص داده و مراتع كم تراكم نيز با 
مساحت ٥٦/١  ميليون هكتار و سهم ٦٦/٢ درصد بيشترين مساحت مراتع كشور را شامل 
مي شود. مراتع نيمه متراكم نيز با مساحت ٢١/٤ ميليون هكتار و سهم ٢٥/٢ درصد از مساحت 
مراتع كشور را در برمي گيرد. به اين ترتيب مشاهده مي شود كه بيش از ٥٢ درصد از سطح 
كشور را مراتع تشكيل مي دهند. مراتع در حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش، تنظيم گردش 
آب در طبيعت، تأمين علوفه مورد نياز دام، توليد محصوالت دارويي و صنعتي، حفظ ذخاير 

ژنتيك گياهي و جانوري نقش اساسي دارند. 
 در حال حاضر سرانه مرتع در كشور ١/٣ هكتار و سرانه جهاني آن ٠/٨٢هكتار است. 
بر اساس مطالعات ٢٥ درصد ارزش هر هكتار مرتع مربوط به توليد علوفه و ٧٥ درصد آن 
بنابراين  منابع آب و خاك است.  از  از جمله حفاظت  به ارزش هاي زيست محيطي  مربوط 
حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري از مراتع بيش از آنكه از ديدگاه تعليف دام داراي اهميت 

باشد از نظر زيست محيطي ارزشمند است. 
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در حال حاضر حدود ١٥٠ ميليون واحد دامى از مراتع تغذيه مى كنند در حاليكه ظرفيت 
دارد.  توانايى  دامى  ميليون واحد  براى ٤٠  (caring capacity) مراتع كشور حداكثر  برد 
پيامدهاى اين پديده فرسايش شديد خاك در كشور است. بر اساس برآورد ها فرسايش خاك 
در كشور در سال ١٣٥٠ حدود ١ ميليارد تن، در سال ١٣٦٠ حدود ٥/١ ميليارد تن و در سال 
١٣٨٥ حدود ٥ ميليارد تن برآورد شده است. اين در حالى است كه در كل دنيا ميزان فرسايش 

ناشى از فعاليت هاى انسانى حدود ٧٥ ميليارد تن برآورد مى شود.

ج- تنوع زيستي
شكل گيري چشم اندازهاي متفاوت در ايران زاييده شرايط متعددي بوده است كه بر روند 
تكامل حيات و عوامل زيستي مؤثر بوده است. تضاد شديد بين عوامل اقليمي، توپوگرافي 
همراه با تغييرات بارندگي، دما و شرايط خاك شناسي متفاوت در حيات گياهي و به تبع آن 
و تنوع زيستي شگرف آن را رقم زده است. تعداد گونه هاي  حيات جانوري تأثير گذاشته 
گياهي ايران حدود ٨٠٠٠ گونه برآورد مي شود كه از ميان آنها حدود ١٧٠٠ گونه و ٢٠ جنس 

انحصاري بوده و در محدوده جغرافيايي ايران زيست مي نمايند. 
به همين دليل جمهوري اسالمي ايران به عنوان يكي از كشورهاي غني جهان به لحاظ 
تنوع زيستي گياهي به شمار مي رود و همچنين از مناطق حائز اهميت اشتقاق گونه ها به شمار 
مي رود. ذخائر ژنتيكي گياهي در ايران بسيار متنوع است. بويژه غرب كشور به عنوان يكي 
از مراكز ژنتيكي در دنيا معرفي شده است. تعداد زيادي از گونه هاي زراعي مانند گندم، جو، 
جودوسر، چاودار، باقال، ماش و ساير گونه هاي با ارزش، بومي اين سرزمين يا نواحي مجاور 
تنوع گياهي،  تناسب غناي  به  يافته است.  نقاط جهان راه  به ساير  اين منطقه  از  بوده و  آن 
تنوع زيستي جانوري نيز در اين عرصه چشمگير است. تعداد گونه هاي پستاندار وحشي در 
ايران حدود ١٩٠ گونه برآورد شده است كه تقريباً برابر تعداد كل گونه هاي پستاندار قاره 
به مجموعه اي از حيات وحش مناطق  اروپا است و از نظر تنوع جانوري ايران را مي توان 
اروپايي (نظير گونه هاِي مرال و شوكا)، آفريقايي (نظير خفاش ميوه خوار) آسيايي (خرس 
سياه آسيايي) و گونه هاي نظير گوزن زرد ايراني، گورخر ايراني از گونه هاي منحصر به فرد 

ايران، مشاهده نمود. 
در خصوص برخي از رده هاي جانوري از قبيل خزندگان تعداد گونه هاي موجود در 
ايران بسيار فراتر از گونه هاي قاره اروپاست، بطوريكه در ايران تاكنون بيش از ٢٠٠ گونه 
سرزمين  اين  انحصاري  و  بومي  آن  گونه   ٢٦ تعداد  كه  شده  شناسايي  دوزيست  و  خزنده 
مورد ساير  قرار دارند. در  انقراض  ميان ٦ گونه در سطح جهان در معرض  اين  از  و  بوده 
رده هاي جانوري، پرندگان با ٥٢١ گونه، ماهيان آب هاي شيرين داخلي با ١٧٤گونه و باالخره 
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داده   تشخيص  ما  كشور  اندميك(انحصاري)  آنها  از  نيمي  تقريباً  كه  گونه   ٢٠ با  دوزيستان 
شده اند، غناي تنوع جانوري كشور را تشكيل مي دهند. 

د- زيست بوم هاي دريايي
محيط زيست دريايي ايران شامل درياي خزر در شمال و خليج فارس و درياي عمان 
در جنوب به دليل قرار گرفتن در عرض هاي جغرافيايي متفاوت از اكوسيستم هاي منحصر 
بفردي برخوردار مي باشند. وجود سواحل حدود ٢٠٠٠ كيلومتر مرز دريايى با آب هاى آزاد 
جهان و همچنين تعدد همسايگان محصور در خشكى از منظر نقش تسهيل كننده و تنظيم 

كننده روابط تجارى موقعيت ممتازى را به ايران بخشيده است. 
درياي خزر يك زيست بوم دريايي بسته است كه تنها از طريق رودخانه ولگا با درياهاي 
آزاد مرتبط است. وسعت اين درياچه ٣٨٠ هزار كيلومتر مربع و حجم آب آن ٧٧ هزار كيلومتر 
مكعب بوده و بزرگترين درياچه جهان محسوب مي شود. سطح آب اين درياچه مرتباً در حال 
نوسان بوده و در مقايسه با آب اقيانوس ها شوري آن به مراتب كمتر است. در اين درياچه 
شامل  آنها  ارزش ترين  با  كه  است  شده  شناسايي  ماهيان  از  گونه  زير  و  گونه   ١٠٠ حدود 
انواع ماهيان استروژن (ماهيان خاوياري) ماهي آزاد، سفيد و ... است كه از لحاظ اقتصادي 
و ارزش هاي ژنتيكي از اهميت بسيار زيادي در سطح ملي و بين المللي برخوردار مي باشند. 

كه  مربع  كيلومتر  هزار   ٢٣٩ مساحت حدود  با  است  نيمه بسته اي  درياي  فارس  خليج 
داراي ٨٦٣٠ كيلومتر مكعب حجم آب آن مي باشد. غناي تنوع زيستي آبزيان در اين دريا 
باعث شده است تا اين منطقه از سوي يونسكو به عنوان يكي از ٥ منطقه مخصوص دريايي 
شناسايي شود. وجود ذخاير ماهيان تجاري، آب سنگ هاي مرجاني، جنگل هاي حرا و تنوع 
آبزيان باعث شده است تا اين دريا به لحاظ ارزش هاي اكولوژيكي در سطح بين المللي بسيار 
مورد توجه باشد. از سوي ديگر، به دليل وجود منابع عمده انرژي هاي فسيلي در اين حوزه، 
خليج فارس يكي از پرتردد ترين آبراهه  نفتكش ها و يكي از مناطق استراتژيك جهان قلمداد 
شود و همواره در معرض مناقشات بين المللي و در معرض انواع تهديدهاي ناشي از آلودگي 
اقيانوس هند است كه متوسط عمق آن ٣٠٠٠ متر  قرار مى گيرد. درياي عمان شاخه اي از 
است. عميق ترين ناحيه آن در نزديكي سواحل مسقط در عمان با ٣٦٩٤ متر است. با توجه به 
اينكه اين دريا شاخه اي از اقيانوس هند است، به همين دليل معضالت زيست محيطي در اين 
دريا كمتر از خليج فارس است. وجود گونه هاي متعدد ماهيان تجاري و همچنين زيستگاه 
پاره اي از گونه هاي در معرض خطر در سواحل اين دريا، باعث شده است تا از جنبه ملي و 

بين المللي از اهميت به سزايي برخوردار باشد. 
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همچنين به دليل وجود زيست گاه هاي متعدد تاالبي در حاشيه عرصه هاي آبي شمال 
و جنوب كشور كه مأمن طيف گسترده اي از گونه هاي مهاجر پرندگان را تشكيل مي دهند، 
به عنوان كانون توجه دو كنوانسيون مهم جهاني يعني كنوانسيون رامسر و كنوانسيون تنوع 

زيستي قرار دارند.
الگوى سكونت و فعاليت ها در نواحى ساحلى كشور به مانند الگوى سكونت كشور 
بسيار ناموزون مى باشد. متاسفانه به داليل مختلف از جمله سياست هاى استعمارى مانع از 
آن شده است تا سواحل كشور بويژه سواحل جنوب كشور از جمعيت و توسعه قابل قبولى 
برخوردار باشند. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، در سال ١٣٨٥ تعداد ٨٠ شهر با جمعيت 
بيش از ١٠٠هزار نفر در كشور وجود داشته است كه در ميان آنها به سختى ١٠شهر بندرى يا 
نزديك بندر يافت مى شود، به همين دليل تراكم نسبى جمعيت در استان هاى ساحلى كشور 
بويژه استان هاى واقع در سواحل درياى عمان از نسبى پايينى برخوردار بوده و شاخص هاى 
توسعه در اين مناطق عليرغم قابليت هاى بالقوه در مقايسه با ساير مناطق كشور در سطح 
نازلى قرار دارد. اين در حالى است كه برخى از شهرهاى ساحلى ايران مانند چابهار عليرغم 
قابليت هاى مشابه با برخى از شهرهاى ياد شده مانند بندر بمبئى از  تراكم نسبى جمعيت و 
شاخص هاى توسعه پايين ترى برخوردار است. گزارش مركز آمار ايران در سال ١٣٨٥ تراكم 
نسبى اين شهرستان حدود  ٩ نفر در كيلومتر مربع بوده است. در مجموع حدود ٤٠ درصد 
از مرزهاى كشور را مرزهاى آبى تشكيل مى دهند كه اين پديده موقعيت ممتازى به ايران در 

قاره آسيا بخشيده است.

 ذ- آب هاي داخلي (رودخانه ها و تاالب ها)
رودخانه هاي ايران به مانند شريان هاي حياتي جلگه ها و اراضي پايين دست از مهمترين 
فعاليت ها و  تكوين و توزيع  اكوسيستم ها محسوب شده و عامل اصلي  عوامل شكل گيري 
مراكز جمعيتي قلمداد مي شوند. در ايران حدود ٣٤٥٠ رودخانه فصلي و دايمي جريان دارد 
كه از اين تعداد ٣٧ رودخانه عمده كشور در ٦ حوزه اصلي كشور جريان دارند. از مهمترين 
رودخانه هاي كشور مي توان به رود كارون با حجم آب حدود ٢٤ ميليارد متر مكعب، رود 
ارس با ٥/٧ ميليارد متر مكعب، رودخانه دز با حجم آب  ٢/٧ ميليارد متر مكعب اشاره نمود. 
آبزي  كنار  و  آبزي  گونه هاي  انواع  براي  را  متعّددي  طبيعي  اين رودخانه ها زيست گاه هاي 

گياهي و جانوري به وجود آورده است. 
در مجموع  مي شوند.  ايران محسوب  بفرد  منحصر  بوم هاي  زيست  ديگر  از  تاالب ها 
در كشور حدود ١٠٠٠ تاالب كوچك و بزرگ وجود دارد كه ٢٣٦ تاالب آن مورد بررسي 
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از مجموع  با اهميت شناخته شده اند.  به عنوان تاالب هاي  تاالب  قرار گرفته و حدود ٨١ 
تاالب هاي كشور، ٢٢ تاالب جزء  تاالب هاي بين المللي محسوب شده و در زمره تاالب هاي 
كسب  را  مزبور  كنوانسيون  در  احراز عضويت  شرايط  و  بوده  رامسر  كنوانسيون  بين المللي 
نموده اند. اين تاالب ها زيستگاه انواع آبزيان، دوزيستان، پرندگان، پستانداران و گياهان آبزي 
مي باشند. به اين ترتيب اين تاالب ها نه تنها از جنبه اكولوژيك و حفظ تعادل هاي زيست 
محيطي در كشور نقش اساسي دارند، بلكه از نظر تأمين معيشت جوامع روستايي نقش كليدي 

ايفاء مي نمايند و حيات اين جوامع به استمرار حيات اين تاالب ها وابسته مي باشند.

ر- زيست بوم هاي بياباني
واژه بيابان همواره ترسيم كننده زيست بوم هايي با شرايط ويژه است و عواملي چون 
معيارهاي اقليمي، زمين شناسي، ژئومرفولوژي، خاك، پوشش گياهي و ... در تكوين و شكل 
گيري بيابان ها نقش اصلي را ايفاء  مي نمايند. تنوع شرايط اقليمي و توپوگرافيك حاكم بر 

كشور باعث شكل گيري گستره وسيعي از اراضي بياباني و كويري در كشور شده است. 
بيابان١ به مناطق داراي اقاليم فراخشك و خشك كه ميزان متوسط بارندگي ساليانه آن 
اطالق  درصد باشد  ده  از  كمتر  آن  گياهي چندساله  پوشش  درصد  و  ميليمتر  از ١٠٠  كمتر 
مى گردد. ويژگي هاي بيابان عبارتند از: الف- بارش كم، دامنه نوسان دماى شديد، دماى باال 
و تبخير زياد. تبخير تقريباً بيش از دو برابر بارش است و باد عامل اصلى تخريب و فرسايش 
محسوب مى شود. ب- پوشش گياهى بسيار فقير و پراكنده. بيابان ها اغلب بين ١٥ تا ٣٠ درجه 
شمالى و جنوبى قرار گرفته اند و به دليل نزول جريان هاى هواى خشك از باالى تروپوسفر 
به پايين، بخار آب در اين مناطق كم شده و هوا بيش از حد خشك مى گردد. ج- خاك هاى 

اين مناطق داراى مواد آلى كم و اغلب جوان و كم تحول يافته هستند.
بيابان زايي٢ عبارت است از ويرانى زمين در مناطق خشك، نيمه خشك تا نيمه مرطوب 
بر اثر عوامل گوناگون شامل تغييرات آب و هوايى و فعاليت هاى انسان(مصوبه گردهمايى 
محيط و توسعه سازمان ملل متحد در ژوئن ١٩٩٢ در ريودوژانيرو- برزيل). به عبارت ديگر 
توليد  توان  كاهش  يا  طبيعي  بوم هاي  زيست  زوال  سرزمين،  تخريب  فرايند  به  زايي  بيابان 
زيستي اراضي در مناطق خشك، نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب ناشي از عوامل انساني و 
محيطي اطالق مي گردد. مقابله با بيابان زايي به مجموعه فعاليت هايى كه سبب توقف يا كاهش 

روند بيابان زايى شده و يا در جهت احياء اراضى بيابانى باشد اطالق مي گردد. 
شرايط خشك حاكم بر جغرافياي ايران باعث شده كه بيش از ٢٠ درصد مساحت كشور 
١- Desert 
٢- Desertification
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را بيابان ها تشكيل دهند. در حال حاضر سرانه بيابان در كشور ٠/٥ هكتار است، در حاليكه 
سرانه جهاني آن ٠/٢٢ هكتار مي باشد. بيابان هاي ايران در ١٧ استان و ٩٧ شهرستان گسترده 

شده و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور را احاطه كرده است. 
از ٣٢/٥ ميليون هكتار اراضي بياباني كشور، ١٩/٥ ميليون هكتار تحت فرسايش بادي و 
حدود ٦ ميليون هكتار را كانون هاي بحراني فرسايش بادي و اراضي تحت تأثير از آن تشكيل 
اقليمي و همچنين عوامل  به شرايط  با توجه  ايران  فراخشك  مناطق خشك و  مي دهند. در 
انساني بيابان زايي از قبيل افزايش جمعيت، چراي مفرط، برداشت بي رويه از سفره هاي آب 

زيرزميني، توسعه صنعتي و تغيير كاربري اراضي، پديده بيابان زايي رشد فزاينده اي دارد.

ميليون  با سطحي معادل ٣٤  بياباني و كويري كشور  اراضي  براساس آمارهاي موجود 
هكتار حدود ٢٠/٧ درصد از مساحت كشور را تشكيل مي دهند. هر چند با تعريفي كه از 
بيابان زايي وجود دارد، سطوح وسيعي از مراتع و جنگل هاي كشور نيز در خطر تبديل شدن 
به اراضي بياباني است. طبق برآوردهاي انجام شده ساالنه حدود يك درصد از اراضي كشور 
به سمت بياباني شدن پيش مي روند. از كل اراضي بياباني و كويري كشور، حدود ١٢ ميليون 
هكتار را شن زارها تشكيل مي دهند كه ٥ ميليون هكتار آن شن زارهاي رون فعال بوده و براي 
كاهش خسارات و زيان ها نياز به كنترل و تثبيت دارند. وجود گونه هاي نادري نظير آهو، 
جبير، گورخر و طيف گسترده اي از گونه هاي گياهي باعث شده است تا اين عرصه همواره 

مورد توجه خاص باشد. 

محيط انسان ساخت (جمعيت و فعاليت ها)
جمعيت و شهرنشيني

  براساس اطالعات موجود جمعيت كشور از ٣٣٧٠٨ هزار نفر در سال ١٣٥٥ بانرخ رشد 
٣/٩ درصد به ٤٩٤٤٥ هزار نفر در سال ١٣٦٥ افزايش يافته است. براساس طرح آمارگيري 
جاري جمعيت در سال ١٣٧٠، جمعيت كشور در سال مزبور ٥٥٨٣٧ هزار نفر اعالم گرديد كه 
در قياس با جمعيت سال ١٣٦٥ به معناي پيدايش آهنگ رشد ساالنه اي معادل ٢/٤٦ درصد بوده 
است كه به تدريج شواهدي از تقليل آهنگ نرخ رشد در ايران هويدا گرديد. روند كاهش نرخ 
رشد جمعيت در دوره ٧٥ـ١٣٧٠ و همزمان با سياست هاي دولت مبني بر كنترل رشد جمعيت 
براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ١٣٧٥، شدت بيشتري يافت و به ١/٤٧ درصد 
تقليل يافت و جمعيت به ٦٠٠٥٥ هزار نفر رسيد. براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس 
مسكن در سال ١٣٨٥جمعيت كشور در سال مزبور، حدود ٧٠٤٩٥/٧ هزار نفر اعالم شده است 

كه به معناي آهنگ رشد ساالنه اي معادل١/٦ درصد طي دوره ٨٥-١٣٧٥ است.
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به تبعيت از سياست هاى توسعه صنعتي، رشد   به موازات افزايش جمعيت كشور و 
شهرنشيني در كشور نيز روند افزايشي يافته است. براساس اطالعات موجود تعداد شهرهاي 
كشور از ٣٧٣ شهر در سال ١٣٥٥ به ٤٩٦ شهر در سال ١٣٦٥ و ٥١٤ شهر در سال ١٣٧٥ 
رسيد. براساس آخرين اطالعات موجود تعداد شهرهاي كشور در سال ١٣٨٥، ١٠١٤ شهر 
اعالم شده است، به اين ترتيب در خالل سال هاي گذشته به طور متوسط ساالنه ٢١ شهر بر 

شهرهاي كشور افزوده شده است. 
يافته  گيري  افزايش چشم  در كشور  شده، ضريب شهرنشيني  ياد  با تحوالت  همزمان 
است. جمعيت شهري ايران از ١٥٨٥٥ هزار نفر در سال ١٣٥٥ با نرخ رشد ساالنه ٣/١٨ درصد 
به حدود ٤٨٢٥٩/٩ هزار نفر در سال ١٣٨٥ افزايش يافته و ضريب شهرنشيني نيز از حدود 
٤٧ درصد در سال ١٣٥٥ به حدود ٦٨/٤ درصد در سال ١٣٨٥ افزايش يافته است. برعكس 
جمعيت روستايي از آهنگ رشد كندتري برخوردار بوده و از ١٧٨٥٤ هزار نفر در سال ١٣٥٥ با 
نرخ رشد ساالنه ٠/٧١ درصد به ٢٢١٣١ هزار نفر در سال ١٣٨٥ افزايش يافته و جمعيت ساكن 
در نقاط روستايي نيز از ٥٣ درصد به ٣١/٤ درصد در خالل سال هاي مزبور تقليل يافته است. 

جدول تعداد شهرها و تحول جمعيت شهري و روستايي كشور در خالل سالهاي ١٣٥٥ الي ١٣٩٠

سال
تعداد 
شهرها

ضريب شهرنشينىجمعيت(هزار نفر)
(درصد)   

نرخ رشدجمعنرخ رشدروستايىنرخ رشدشهرى

٣٢٣٧٠-١٧٨٥٤-١٣٥٥٣٧٣١٥٨٥٥  -٤٧,٠
١٣٦٥٤٩٦٢٦٨٤٥٥,٤٢٢٦٠٠٢,٣٤٩٤٥٤٣,٩٥٤,٢
١٣٧٠٥١٤٣١٨٣٧٣,٥٢٤٠٠٠١,٢٥٥٨٣٧٢,٤٦٥٧,٠
٠,٦٤٦٠٠٥٤١,٤٧٦١,٣-١٣٧٥٦١٥٣٦٨١٨٢,٩٢٣٢٣٨
٠,٢٦٤٥٢٨١,٤٤٦٥,٠-١٣٨٠٨٩٩٤٢٠٠٠٢,٦٢٣٠٠٠
١٧٠٤٩٥١,٣٦٨,٥-١٣٨٥١٠١٩٤٨٢٦٠١,٦٢٢١٣١
٠,٦٣٧٥١٤٩١,٢٩٧١,٣-١٣٩٠١١٣٩٥٣٦٤٦٢,٧٤٢١٤٤٦

همانگونه كه مشاهده مي شود، جمهوري اسالمي ايران در خالل سال هاي گذشته به مانند، 
اكثر كشورهاي در حال توسعه از رشد جمعيت نسبتاً بااليي برخوردار بوده است كه متاسفانه با 

برنامه ريزهايي كه صورت گرفته، از رشد جمعيت به ميزان قابل مالحظه اي كاسته شده است. 
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با اين حال بايد متذكر شد كه وضعيت كنونى جمعيت كشور وتحوالت ساختار سني 
و جوان بودن جمعيت، مي تواند به عنوان يك دريچه فرصت و هم يك تهديد باشد، زيرا 
سهم جمعيت در سن كار(١٥ تا ٦٥ سال)، نسبت به سهم كودكان (زير ١٥ سال) و كهنساالن 
(باالي ٦٥ سال) افزايش مي يابد، كه اين امر اين فرصت را براي جامعه  به وجود مي آورد كه 
براي ساختن مدرسه يا مخارج پزشكي افراد پير، كمتر هزينه كرده و پس اندازها را براي ايجاد 
رشد اقتصادي، سرمايه گذاري كند. اما چنين منافعي صرفًا زماني ايجاد مي شوند كه افراد سن 
كار به صورت مفيد به كار گرفته شوند و فرصت افزايش دارايي هاي خود را داشته باشند. 
وقتي كه سن اين كارگران باال برود و دريچه فرصت آنان شروع به بسته شدن كند، نسبت هاي 
وابستگي كشور  دوباره افزايش خواهد يافت،  وضعيتي كه در آسياي شرقي و اروپاي شرقي 

شروع شده است.
از سوي ديگر چنانچه نتوان از اين سرمايه انساني بالقوه در جهت انباشت سرمايه بهره 
برداري كرد، در ميان مدت و بلند مدت مي تواند تبعات اجتماعي و اقتصادي زيادي را بر 
پيكره كشور وارد نمايد، زيرا همگام با  افزايش جمعيت، نياز به منابع طبيعي و زيست محيطي 
افزايش يافته و به تبع آن ميزان انتشار ضايعات و پسماندها نيز افزايش مي يابد كه در نهايت 
محيط زيست است كه براي تامين نيازها به دليل عدم وجود سرمايه گذاري هاي الزم تحت 
فشار قرار خواهد گرفت، مگر اينكه الگوهاي توليد و مصرف منطبق با ظرفيت هاي تحمل 

محيط زيست و توان توليد كشور گردد.
  افزون بر اين رشد بي رويه شهرها، اراضي مرغوب كشاورزي را بلعيده و آنها را در زير 
پيكره خود مدفون مي  نمايد و به مرور زمان و به موازات گسترش شهرها فعاليت هاي زراعي 

به سمت اراضي نامرغوب عقب نشيني مي نمايند. 
    الزم به توضيح است هر چند تحوالت شهرنشيني كشور به عنوان يكي از شاخص هاي 
توسعه محسوب مي شود و اساساً جريان حركت تكاملي فرهنگ و تمدن، انسان را به سوي 
شهرنشيني سوق مي دهد، اما شواهد موجود از تحوالت شهرنشيني در كشور حاكي از آن است 
كه حداقل بخشي از اين تحوالت به موازات تكوين و تكامل نظام توليد و همچنين بهبود 
كاركردهاي شهرها نبوده بلكه معلول تشديد شكاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي، 
تفاوت ها در امكانات و بهره مندي از امكانات، ضعف نظام توليد در جوامع روستايي و ... 
مي باشد، كه اين موضوع مشكالتى را از نظر مسائل اجتماعي و خصوصاً  زيست محيطي 
در كشور پديد آورده است. كه از نمونه هاي آنها مي توان به تشديد آلودگي هاي آب و هوا 
كشاورزي  اراضي مرغوب  از  بسيار  بلعيده شدن  نشيني،  در كالن شهرها، حاشيه  خصوصاً 
جوامع  در  اجتماعي  هاي  ناهنجاري  تشديد  صنعتي،  هاي  فعاليت  و  مسكن  بخش  توسط 
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حاشيه نشين اشاره كرد كه اين پديده ها مي توانند باعث بروز ناپايداري هاي اجتماعي و 
زيست محيطي در كشور گردند. 

مجموعه عوامل فوق باعث شده است تا نظام سكونت گاهي كشور از ساختاري ناموزون 
در كشور برخوردار شود، به طوري كه اين فرايند باعث تمركز جمعيت در بخش ها و مناطق 
خاصي شده است كه اين مسئله مسائل و مشكالت گوناگوني را در كشور پديد آورده است. 
در فرايند تحوالت و شتاب شهر نشيني كشور، سهم استان تهران بطور عام و سهم كالن شهر 
تهران بطور اخص به عنوان مركز سياسي كشور بيش از مناطق ديگر بوده است، به طوري 
كه در سطح ملي حدود ١٦/٧ درصد جمعيت كشور در استان تهران و ١١/٧ درصد جمعيت 
كشور در شهرستان تهران ساكن بوده اند(مركز امار ايران، ١٣٨٩) چنين عدم تعادل هايي در 
مورد ساير كالن شهرهاي كشور نيز صادق است، به طوري كه قريب به ٤٠ درصد جمعيت 
درصد   ٢٠ و  متوسط  هاي  در شهر  درصد   ٤٠ بزرگ، حدود  ٩ شهر  در  نيز  شهري كشور 
جمعيت نيز در شهرهاي كوچك كمتر از ٥٠ هزار تن سكونت دارند. در كالن تر نيز عدم 
تعادل هاي شديدي بين نيمه شرقي، جنوبي با نيمه غربي و شمالي كشور مشاهده مي شود 
به نحوي كه حدود ٩٠ درصد جمعيت كشور و سكونت گاه هاي انساني در دامنه هاي دو 
سلسله جبال البرز و زاگرس در منطقه اي حدود ٤٥ درصد سرزمين ساكن هستند و ١٠ درصد 
بقيه در ٥٥ درصد از نواحي خشك مركزي، جنوبي و شرقي سكونت دارند(مركز آمار ايران 
١٣٨٩). يكي از شاخص هاي مهم براي نشان دادن توزيع ناموزون جمعيت و سكونت گاه ها 
در هر  اين شاخص نشان مي دهد  است.  نسبي جمعيت  تراكم  پهنه سرزمين، شاخص  در 
كيلومتر از مساحت كشور چند نفر زندگي مي كنند. بر اساس آخرين آمار و اطالعات موجود، 
استان هاي سيستان و بلوچستان، يزد و سمنان با تراكم نسبي كمتر از ١٠ نفر در كيلومتر مربع 
كمترين تراكم را در بين استان هاي كشور دارند. بر عكس مناطق غربي و شمالي كشور از 

باالترين تراكم نسبي برخوردارند.
هر چند پايين بودن تراكم نسبي در نيمه جنوبي و شرقي كشور به دليل شرايط خشك 
حاكم بر آنها تا حدودي قابل توجيه است، اما تمركز شديد جمعيت و باال بودن تراكم نسبي 
جمعيت در برخي از مناطق و كالن شهرهاي كشور ناشي از اتخاذ سياست ها و برنامه هاي 
دولت ها در سنوات گذشته بوده است كه بخش زيادي از جمعيت سرگردان و مهاجر را 
به خود جذب كرده است، بدون اينكه بسترها و زير ساخت هاي الزم براي سكونت اين 
مهاجران فراهم باشد. از مهمترين پيامدهاي سوء اين عدم تعادل تشديد مصرف برخي از منابع 
مانند آب و انرژي، حاشيه نشيني، بروز ناهنجاري هاي اجتماعي و...است كه در حال حاضر 

از مهمترين چالش هاي كالن شهرهاي كشور است.
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فعاليت هاي صنعتي
توزيع فعاليت هاي صنعتي در پهنه كشور به دليل سياست هاي اتخاذ شده در گذشته به 
مانند توزيع مراكز جمعيتي عدم تعادل هاي زيادي را نمايان مي سازد. اتخاذ سياست هاي ايجاد 
قطب هاي صنعتي در برنامه هاي گذشته موجب قطبي شدن فضاي كشور و تمركز صنايع در 
بخش هاي خاصي از كشور شده است. اين گروه از فعاليت ها از ديد سازمان فضايي به دو 
گروه طبقه بندي مي شوند. گروه اول فعاليت هايي هستند كه بسته به ماهيت و خصوصيات 
وابستگي مكاني خاص داشته و بر اساس ويژگي هاي طبيعي سرزمين شكل مي گيرند. اين 
گروه عمدتًا شامل فعاليت هاي معدني و برخي از صنايع وابسته به معادن، صنايع مرتبط با 

دريا نظير كشتي سازي و... مي باشند. 
گروه دوم؛ فعاليت هاي صنعتي گرچه جهت استقرار شرايط محيطي خاصي را طلب مي 
نمايند، ليكن مي توان نقاط متفاوتي را در سرزمين جهت استقرار آنها مكان يابي نمود. اين 
گروه از صنايع بيشتر تحت تاثير سياست هاي خاص دولت در گذشته، نزديكي به بازارهاي 
مراكز  نزديكي  در  آماده  زيربناهاي  از  استفاده  و  محلي  گذاران  سياست  حمايت  مصرف، 
جمعيتي و مناطق توسعه يافته تر استقرار يافته و موجب تشديد جذب جمعيت و فعاليت هاي 
صنعتي به اين مناطق شده است.  مناطق شهرى تهران به عنوان قطب فعاليت هاى اقتصادى 
و به ويژه صنعتى كشور، شمار زيادى ازكارگاه هاى صنعتى كشور را در خود جاى داده است. 
تعداد زيادى ازواحدهاى بزرگ صنعتى كشور به ويژه صنايع توليد خودرو و قطعات آن در 
اين منطقه شهرى استقرار يافته اند. مناطق و استان هاى همجوار كالن شهر تهران به ويژه 
محور تهران- كرج- قزوين نيز شامل طيف گسترده اى از صنايع بزرگ كشور در زمينه صنايع 

نساجى مى باشند.
واحدهاى  از  زيادى  تعداد  با  را  تبريز  شهر  كالن  توان  مى  كشور  مناطق  ديگر  در 
ماشين سازى، صنايع فلزى و پتروشيمى و همچنين شهرستان اراك را به عنوان قطب هاى اين 
صنايع در كشور، خراسان رضوى و به ويژه شهر مشهد را على رغم تعداد نسبتاً كم واحدهاى 
صنعتى به عنوان قطب صنايع غذايى، مناطق كاشان، اصفهان، قائم شهر و رشت را به عنوان 
مراكز عمده صنايع نساجى كشور، اهواز و اصفهان به عنوان قطب هاى صنايع فلزات اساسى 
وپتروشيميايى  شيميايى  مراكزاصلى صنايع  عنوان  به  را  شيراز  و  آبادان  و  ماهشهر  منطقه  و 
قلمداد كرد. همچنين مناطق انزلى و مناطق شرقى استان مازندران نيز به عنوان مراكز محدود 

صنايع چوب و كاغذ قابل ذكر هستند. 
در مجموع مى توان چنين نتيجه گيرى كرد كه تمركز اصلى صنايع بزرگ كشور عالوه 
بر تهران در محور تهران- قزوين- زنجان ، حاشيه درياى مازندران، اصفهان، اراك، تبريز، 
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مشهد، اهواز و يزد قابل مشاهده هستند. شهر هاى كرمانشاه ، همدان و خرم آباد و برخى 
ديگر ازشهرهاى بزرگ نيز از تعداد محدودى از واحدهاى بزرگ صنعتى برخوردارند.

به تبعيت از اين ساختار فضايى صنايع در پهنه كشور، سهم اشتغال صنعتى ازمجموع 
كل صنايع استان هاى كشور تفاوت هاى زيادى را نشان مى دهد. به طورى كه اين سهم در 
برخى از استان هاى كشور مانند خراسان جنوبى و سيستان و بلوچستان در سطح پايينى قرار 
داشته و بر عكس اين سهم در استان هاى اصفهان و مركز سهم زيادى از اشتغال صنعتى ازكل 
اشتغال را به خود اختصاص داده اند كه عمدتًا استان هايى كه در مناطق مركزى كشور قرار 

دارند از مركزيت بيشترى در زمينه اشتغال برخوردارند. 
اين استان ها شامل استان هاى تهران، قزوين، مركزى، سمنان، اصفهان، يزد، گيالن و 
آذربايجان شرقى مى باشند. استان هاى خراسان رضوى، مازندران، اردبيل، زنجان، همدان، 
لرستان، چهار محال و بختيارى، خوزستان، فارس، بوشهر و كرمان در رتبه هاى بعدى از 
غربى،  آذربايجان  گلستان،  مانند  هايى  استان  در  دارند.  قرار  صنعتى  اشتغال  تمركز  لحاظ 
و  و سيستان  هرمزگان  بويرآحمد،  و  كهكيلويه  ايالم،  كرمانشاه،  و شمالى،  جنوبى  خراسان 
از  اى  توزيع مجموعه  مجموع  در  دارد.  قرار  رده سوم  در  بلوچستان تمركزاشتغال صنعتى 
شرايط عوامل غيرارادى و همچنين عوامل ارادى ناشى از اتخاذ سياست هاى ايجاد قطب ها 
و محورهاى توسعه صنعتى در سال هاى گذشته كه توسط دولتمردان اتخاذ شده است، باعث 
شده است تا شاخص تمركزصنعت در كشور از ساختارى نامتعادل برخوردار شود، به طورى 
كه با حركت از مركز كشور به سوى مرزهاى كشور از تمركز صنعتى در آنها كاشته شده و در 

حقيقت مى توان توسعه نيافتگى را در اين مناطق به مفهوم واقعى آن مشاهده كرد.
قسمت اعظم صنايع كشور در نزديكي بازار مصرف شكل  گرفته ا ند و به عبارت ديگر در 
فرايند توسعه صنعتي كشور عوامل اقتصادي نقش تعيين كننده داشته و مالحظات زيست محيطي 
و قابليت هاي سرزمين در اين روند نقش چندانى ايفاء ننموده اند. چنين تمركزي باعث بروز 
طيف گسترده اي از  معضالت زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي صنعتي شده است كه آثار 
و پيامدهاي سوء آنها را بصورت انواع آلودگي هاي خاك، آب و هوا در مراكز صنعتي كشور 
مي توان مشاهده نمود كه در حال حاضر اين معضالت  به عنوان يكي از چالش هاي اساسي 
در مراكز صنعتى  مطرح است. بايد خاطر نشان كرد كه در حال حاضر كشور در مرحله اي با 
مسئله آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي صنعتي مواجه است كه جامعه صنعتي 
به معني متعارف آن محسوب نشده و رشد پاره اي از بخش هاي صنعتي صرفاً  به بهاي تخريب 

محيط زيست ميسر شده است. 
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به اين ترتيب، انتشار حجم قابل مالحظه اي از آالينده هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي، 
فشار قابل توجهي را بر محيط زيست، به ويژه مناطق شهري وارد ساخته و اثرات سويي را 
بر شهروندان، حيوانات، گياهان و ابنيه بر جاي مي گذارد. به ويژه در شهرهايي نظير تهران 
به دليل شرايط توپوگرافيك كه از ظرفيت خودپااليي محدودي برخوردار مي باشد، آثار آن 
بيشتر مشهود مي باشد. ساير شهرهاي كشور از جمله اصفهان، اراك، تبريز، مشهد، اهواز و يزد 
نيز به داليل ياد شده از معضالت آلودگي هوا رنج مي برند و غلظت تعدادي از پارامترهاي 
آلودگي هوا در اين شهر بيش از استاندارد سازمان بهداشت جهاني است. قطعاً استمرار اين 
روند و افزايش تمركز فعاليت هاي صنعتي مي تواند باعث ناپايداري محيطي در كشور شود 

و چشم انداز توسعه كشور را با چالش هاي اساسي مواجه نمايد.
توزيع  منظر  از  را  كشور  فضايي  سازمان  تواند  مي  كه  هايي  شاخص  از  ديگر  يكي 
اساس  بر  است.  كشور  صنعتي  هاي  شهرك  بندي  سطح  نمايد،  تبيين  صنعتي  فعاليت هاي 
جمله  از  كشور  پرتراكم  مناطق  در  كشور  صنعتي  هاي  شهرك  بيشترين  موجود  اطالعات 

استان هاي تهران، اصفهان، مركزي، آذربايجان غربي مستقر مي باشند.

فعاليت هاي كشاورزي
به دو گروه فعاليت  نيز مي توان از ديدگاه سازمان فضايي  فعاليت هاي كشاورزي را 
هاي گسترده و متمركز طبقه بندي نمود. در گروه اول كه بخش عمده اي از فعاليت هاي 
زراعي(آبي، ديم و باغداري) و دامداري هاي گسترده و سنتي را شامل مي شود، تا حدي 
زيادي متاثر از عوامل غير ارادي و به تبعيت از قابليت هاي طبيعي و ويژگي هاي خاك، اقليم 

در پهنه سرزمين شكل گرفته است. 
گروه دوم اين فعاليت ها كه شامل واحدهاي متمركز پرورش دام و طيور و كشت هاي 
نوين(گلخانه اي) است، عمدتًا در حاشيه مراكز عمده مصرف و به تبعيت از سياست هاي 

دولت و ويژگي هاي بازارها شكل گرفته است. 
اصلي ترين تمركز ها در اراضي و محدوده هاي كشت آبي در شمال كشور و در حاشيه 
جنوبي درياي خزر مشاهده مي شوند. در حقيقت بخش هاي وسيعي از اراضي استان هاي 
گيالن، مازندران و گلستان به اين نوع كاربري كشاورزي اختصاص دارد. بقيه اراضي كشاورزي  
آبي كشور در جلگه هاي استان خوزستان تا كرانه هاي خليج فارس، دامنه هاي شرقي زاگرس 
يعني بخش هاي شمالي استان فارس، بخش هايي از استان كهكيلويه و بويراحمد و چهارمحال 
و بختياري و بخش هايي از استان اصفهان خصوصاً دشت اصفهان را شامل مي شود. همچنين 
بخش هايي از نواحي شمالي و مياني استان خراسان، اطراف زابل در سيستان، جيرفت و بم در 
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استان كرمان و اراضي واقع در جنوب و غرب منطقه شهري تهران تا دشت قزوين و اراضي 
دشت مغان از ديگر مناطق متمركز آبي كشاورزي قلمداد مي شوند. 

ساير اراضي آبي كشور به صورت لكه ها و دشت هاي كوچكتر و حواشي آبراهه ها 
در سطح سرزمين پراكنده مي باشند كه در اين ميان مي توان به استان هاي همدان، مركزي، 

كرمانشاه، لرستان، آذربايجان شرقي و غربي، قم و سمنان اشاره نمود. 
عمده ترين اراضي كشت ديم كه بصورت نسبتًا يكپارچه در سطح سرزمين قابل مشاهده 
تا  آن  امتداد  و  اردبيل  و  آذربايجان شرقي، غربي  از  به بخش هاي وسيعي  توان  است، مي 
مناطق شمالي همدان و سنندج اشاره نمود. ضمناً در بخش هاي مياني استان خراسان(خراسان 
رضوي)  اين اراضي قابل مشاهده هستند. از سوي ديگر به تبعيت از سياست هاي دولت (به 
عنوان نمونه خريد تضميني گندم از كشاورزان) و همچنين با توجه به شرايط اقليمي كشور 
و تغييرات بارندگِي در سال هاِي مختلف سطح زير كشت محصوالت كشاورزي نوسانات 
زيادي را نمايان مي سازد. به اين ترتيب كمبود آب به همراه ساير عوامل جانبي ديگر در 
از اين رو بخش  نوسانات سطح  زير كشت محصوالت زراعي در ايران دخيل مي باشند. 
قابل توجهي از زمين هاي زراعي به آيش گذاشته مي شود. براساس آخرين برآوردها اراضي 
داراي قابليت مناسب براي كشت در ايران حدود ٣٧ ميليون هكتار مي باشد كه  از اين سطح 
حدود ١٨/٥ ميليون هكتار در فرايند توليد مورد استفاده قرار مي گيرند. در خالل سال هاي 
١٣٧٥ الي ١٣٨٧ به طور متوسط از اين سطح حدود ٥/٧٦ ميليون هكتار سطح زير كشت 
محصوالت ساالنه آبي، ١/٨٩ ميليون هكتار بصورت باغات مثمر و حدود ٥/٦٥ ميليون هكتار 
نيز زيركشت محصوالت ساالنه ديم قرار گرفته اند. حدود ٥/٢ ميليون هكتار نيز بصورت آيش 

آبي و ديم مورد استفاده قرار مي گيرند. 
در ميان استان هاي كشور، استان خراسان (رضوي، شمالي و جنوبي) بيشترين سطح زير 
كشت را به خود اختصاص داده اند، اما به دليل وسعت زياد از نظر تراكم كشت در رده هاي 
بلوچستان  و  سيستان  و  هرمزگان  كرمان،  يزد،  قم،  سمنان،  هاي  استان  دارند.  قرار  متوسط 
كمترين تراكم را از نظر سطح زير كشت دارا هستند. بيشترين اراضي زير كشت اين استان ها 
به صورت زراعت آبي يا باغ است. استان هاي گلستان، اردبيل، همدان و لرستان از تراكم 
سطح زير كشت بيشتري برخوردار هستند اما اراضي ديم اين استان ها به دليل شرايط اقليمي 

بهتر سهم بااليي دارد.
نهاده هاي  كننده آب و همچنين مصرف  به عنوان مهمترين مصرف  بخش كشاورزي 
بخش  هستند.  كشور  حياتي  منابع  كنند  مصرف  هاي  بخش  مهمترين  زمره  در  كشاورزي 
خود  به  را  آب  مصرف  سهم  بيشترين  آب  منابع  درصد   ٩٠ از  بيش  مصرف  با  كشاورزي 
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اختصاص مي دهد. اما به دليل استفاده غير بهينه از منابع آب در هنگام انتقال و مصرف بخش 
زيادي از آن به صورت پساب ها و تبخير از دسترس خارج مي شود. به همين دليل راندمان 
الگوهاي  آبياري در كشور در مقايسه با ساير كشورها در سطح پاييني قرار دارد. لذا تغيير 
الگوهاي كشت،  تغيير  آبياري قطره اي،  استفاده از فناوري هاي نوين، نظير  با  مصرف آب 
كشت گياهان با نياز هاي آبي كم و... در اين بخش از اهميت اساسي برخوردار است. در كنار 
اتالف بى رويه منابع آب در بخش كشاورزي، كيفيت بسياري از منابع آبي كشور در نتيجه 

استفاده بي رويه از نهاده هاي كشاورزي، در حال تنزل است.
كاربرد بي رويه نهاده هاي كشاورزي به ويژه كود و سموم شيميايي در چند سال اخير 
روند آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني  تشديد شده است. به عنوان نمونه در بخش هايي 
در  نيترات  غلظت  تا  است  شده  باعث  ازته  كودهاي  از  بي رويه  استفاده  مازندران  استان  از 
به  مواد  اين  ورود  ديگر  سوي  از  باشد.  مجاز  حد  از  بيش  استان  اين  زيرزميني  آب هاي 
رودخانه ها، تاالب ها و آب هاي ساحلي باعث اختالل در چرخه هاي حياتي اين زيست بوم ها 
شده و حيات آبزيان را كه جوامع روستايي به شدت به آنها وابسته هستند را در معرض تهديد 
قرار مي دهند. الزم به توضيح است از مقدار مصرف دقيق كود و سم در ايران اطالع دقيقي 
در دسترس نبوده و اطالعات ارائه شده در اين خصوص به صورت ميزان توزيع ساالنه اين 

مواد ارائه مي شود. 
در محيط  را  مخربي  پيامدهاي  و  آثار  تواند  مي  نيز  كشاورزي  بي رويه سموم  مصرف 
مورد  در  ويژه  به  موضوع  اين  باشد.  داشته  همراه  به  شهروندان  سالمت  هچنين  و  زيست 
سموم بادوام نظير سموم كلره بيشتر مصداق دارد، زيرا استفاده بي رويه اين مواد در كشاورزي 
بافت هاي جانداران  در  آنها  تجمع  و  غذايي  زنجيره هاي  در  را  اختالالت جدي  مي تواند 
خصوصاً انسان  به وجود آورند. براساس آخرين  اطالعات موجود، در سال ١٣٧٥ حدود 
١٥٨٢٣ تن سم در بين استان هاي كشور توزيع شده است كه ميزان آنها در سال ١٣٨٦ معادل 

١٤٣٥٤ تن از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعالم شده است. 
خوشبختانه، طي سال هاي گذشته اقدامات قابل قبولي براي تغيير الگوهاي مصرف منابع 
در بخش كشاورزي صورت گرفته است، اما با توجه به روند فزاينده جمعيت و تشديد نيازها 
در اين خصوص، سياست ها و برنامه بايد از سرعت بيشتري برخوردار شوند. به عنوان مثال،  
به دليل سياست گذاري هاي دولت براي استفاده بهينه از سموم كشاورزي توزيع اين نهاده 
مهم كشاورزي روند كاهشي داشته است، ليكن همچنان موضوع استفاده بي رويه از اين مواد 
خصوصا مصرف آنها در مناطق خاصي از كشور، همچنان به عنوان يك چالش اساسي مطرح 
بوده و در زمره يكي از مهمترين عوامل ناپايداري محيطي كشور قلمداد مي شود. بررسي ها 
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نشان مي دهد كه مصرف بي رويه سم ديازنيون در شاليزارهاي استان هاي شمالي باعث شده 
است تا اكثر رودخانه هاي منتهي به درياي خزر حاوي مقادير بسيار بااليي از اين سم باشند.

ب -مقايسه تطبيقي روندها و شاخص هاي محيط زيست ايران و كشورهاي منتخب جهان 
  در خالل دو سده گذشته خصوصاً نيم قرن اخير، فعاليت هاي انسان در كره زمين از 
چنان ابعادي برخوردار شده است كه آثار و پيامدهاي فعاليت هاي انسان بيش از پيش بقاي او 
و ساير زيستمندان را در معرض انواع تهديدها قرارداده و بسياري از نظام هاي طبيعي را كه 
حاصل ميليون ها سال تكامل مي باشند را در معرض انواع مخاطرات قرار داده است. فرو افت 
ذخاير آبزيان، نابودي جنگل ها، فرسايش شديد خاك، تخريب جنگل ها و مراتع، گسترش 
بيابان ها، افزايش ميزان گاز كربنيك جو و افزايش درجه حرارت زمين، افت سفره هاي آب زير 
زميني، آلودگي شديد هوا و آب هاي سطحي و زيرزميني و غيره بحران هايي هستند كه با ابعاد 
مختلف در سطوح محلي، منطقه اي و بين المللي با شدت و ضعف هايي تمامي جوامع اهم از 
توسعه يافته و در حال توسعه را تحت تأثير قرارداده و به عنوان مهمترين مسائل و معضالت 
در آستانه هزاره سوم بروز نموده اند. محيط زيست يك ميراث جهاني بوده و تابع هيچ مرز 
مشخصي نيست، ماهيت مسائل زيست محيطي به گونه اي است كه مرزبندي هاي قراردادهاي 
سياسي و قراردادي به هيچ عنوان در مورد آنها صادق نمي باشد، زيرا اجزاء متشكله محيط 
زيست از چنان پيوستگي، پويايي و تحركي برخودار مي باشند، كه امكان كشيدن مرزهايي براي 
آنها هرگز ميسر و حد و مرزي براي آنها متصور نيست. اين پويايي و درهم تنيدگي عناصر 
محيط زيست با يكديگر باعث شده است تا هر گونه اختالل در هريك از اجزاي محيط زيست 
در يك محدوده جغرافيايي، ساير اجزا و مناطق جغرافيايي را در اقصي نقاط جهان نيز تحت 
تاثير قرار دهد. به همين دليل بسياري از مسائل و مشكالت زيست محيطي كه جامعه جهاني 
در حال حاضر با آنها دست به گريبان است، ماهيت فراملي داشته و فائق شدن بر اين معضالت 

در گرو همكاري و تشريك مساعي كليه كشورهاي جهان است. 
براي اينكه بتوان ابعاد فعاليت ها و اثرات آنها بر محيط زيست را ارزيابي كرد، شناخت 
روندهاي محيط زيست و مقايسه تطبيقي روندها مي تواند تصوير واقع بينانه تري از كشورها 
ارائه دهد. به همين دليل در اين قسمت به صورت خالصه مهمترين روندها و شاخص هاي 

محيط زيست ايران و چند كشور منتخب جهان مقايسه مي شود.

مصرف انرژي و انتشار گازهاي آالينده هوا
 كشور ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه و برخوردار از منابع طبيعي فراوان يكي 
از مصاديق الگوي رشد با فشار بر منابع طبيعي است، كه در آن نفت و گاز نقش محوري 
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دارند. باوجود اينكه در خالل سه دهه گذشته به ويژه در برنامه هاي توسعه مباحث دامنه داري 
در خصوص عدم اتكاء به درآمدهاي نفتي مورد تاكيد قرار گرفت و قوانين و مقرراتي نيز 
براي كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي به تصويب رسيد، با اين وجود بخش انرژي و نفت 
تا امروز ستون فقرات اقتصاد كشور را تشكيل داده و نقش مسلط را در مخارج دولت ايفاء 
نموده است. نقش و جايگاه بخش انرژي در اقتصاد كشور در فرايند توسعه از دو جنبه توليد 
و مصرف قابل بررسي است. انرژي در ايران سه كاركرد عمده دارد، از يك سو به عنوان 
يك كاالي مصرفي مستقيماً به مصرف مي رسد (توسط خانوارها)، از سوي ديگر به عنوان 
يك نهاده توليدي در فرايند توليد بكار مي رود (صنايع، تجارت و حمل و نقل) و باالخره 

بزرگترين منبع درآمد ارزي كشور(از طريق صادرات نفت خام) تشكيل مي دهد. 
 وفور منابع سوخت هاي فسيلي و ارزان بودن اين ماده در ايران باعث شده است تا 
مصرف اين ماده ارزشمند در كشور، همواره از رشد زيادي برخوردار باشد و به همين دليل 
نيز بهينه سازي مصرف و تغيير الگوهاي مصرف در ايران در كانون توجه دولت قرار گرفته 
باعث ضررهاي اقتصادي جبران  نه تنها  است. مصرف بي رويه منابع سوخت هاي فسيلي 
ناپذيري بر پيكره اقتصادي دولت مي زند، بلكه انتشار حجم عظيمي از آالينده هاي ناشي از 
مصرف سوخت هاي فسيلي در محيط زيست، آثار زيست محيطي شديدي را بر شهروندان 
و ساير زيسمندان تحميل مي كند. نگاهي به روندهاي مصرف انرژي در كشور بخوبي اين 

مسئله را نمايان مي سازد. 
بر اساس اطالعات موجود، مصرف نهايي انرژي در كشور در سال ١٣٧٠ برابر ٤٤٥/٨  
ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است كه با نرخ رشد ساليانه ٥/٤ درصد به ١١٦٦ ميليون 
بشكه معادل نفت در سال ١٣٨٨ افزايش يافت كه حدود ٢/٦ برابر رشد را نشان مي دهد. 
افزايش جمعيت و توسعه فعاليت هاي اقتصادي به همراه افزايش گازرساني به مناطق مختلف 
كشور و توسعه ناوگان حمل و نقل در خالل سال هاي گذشته از داليل اصلي افزايش مصرف 
انرژي طي اين دوره بوده است. به موازات افزايش كل مصرف نهايي انرژي سرانه مصرف 
انرژي نيز افزايش قابل مالحظه اي يافته و با شتاب بيشتري از رشد جمعيت ادامه يافت، به 
طوري كه سرانه كل مصرف نهايي نيز از ٦/٣ بشكه معادل نفت خام با نرخ رشد  ساالنه٥/٢ 
درصد به ١٥/٨ بشكه معادل نفت خام افزايش يافته كه بيش از دو برابر رشد نشان مي دهد.

هر چند افزايش جمعيت و توسعه فعاليت هاي گوناگون از جمله توسعه نيروگاه ها، 
صنايع انرژي بر، توسعه قابل توجه بخش حمل و نقل و ... تا حدودي اين افزايش مصرف 
نامناسب  بهينه و  استفاده غير  به دليل  اين افزايش مصرف  از  را توجيه مي كند، اما بخشي 
از  است. يكي  ارزشمند در كشور شده  اين كاالي  بي رويه  باعث رشد  است كه  انرژي  از 
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شاخص هاي مهمي كه مي تواند تا حدودي  استفاده بهينه از انرژي را تبيين نمايد، شاخص 
شدت انرژياست. اين شاخص از تقسيم مصرف نهايي انرژي بر توليد ناخالص داخلي محاسبه 
مي گردد و نشان مي دهد كه براي توليد مقدار معيني از كاالها و خدمات، اقتصاد كشور چقدر 
انرژي مصرف كرده است. با مقايسه اين شاخص بين كشورهاي مختلف جهان مي توان روند 
استفاده از انرژي در كشورهاي مختلف را مورد ارزيابي قرار داد. البته ميزان اين شاخص، به 
عواملي از جمله شرايط آب و هوايي، جغرافيايي و ساختار اقتصادي كه ارتباطي با مصرف 
بهينه انرژي ندارد، نيز بستگي دارد. با اين حال يكي از شاخص هاي مهم تبيين استفاده بهينه 

از انرژي در يك كشور قلمداد مي شود. 
مقايسه شدت انرژي در ايران و چند كشور منتخب جهان در سال ٢٠٠٩

كشور يا گروه كشورها
شدت مصرف انرژى(تن معادل نفت خام/ميليون دالر)شدت عرضه انرژى اوليه(تن معادل نفت خام/ميليون دالر)

برابرى قدرت خريدنرخ ارزبرابرى قدرت خريدنرخ ارز

OECD١٧٦,٧٥١٦٣,١٠١٠٩,٠٩١٠٠,٦٦

٢٠٠,٤٧١٩١,٩٦١٢٤,٤٣١١٩,١٥آمريكاى شمالى

٩٦,٨٧١٣٩,١١٥٦,١٥٨٠,٦٣ژاپن

٣٠٤,٤٢٢٠٠,٨٦١٤٧,١٩٩٧,١٢كره

٢٧٣,٥٩١٢٣,٧٦١٨٥,٧٦٨٤,٠٣تركيه

١٤٤,١١١٤٩,٤٨٩٠,٢٢٩٣,٥٨نروژ

٥٨٦,٨٧١٦٠,٤٦٣٧٢,١٤١٠١,٧٥آسيا(بدون چين)

٧٥١,٧١٢٦٢,٥٥٥٣٦,٩٨١٨٧,٥٥افريقا

٦٤٦,٢٨٣٧٥,٣٤٣٣٥,٧٩١٩٥,٠٢خاور ميانه

٧١٦,٩٨١٨٢,٧٣٤١٨,٣٤١٠٦,٦٢چين و هنگ كنگ

٧٧٢,٤٣١٤٧,٩٨٤٦٩,٠٦٨٩,٨٦هند

٧٦٧,١٥٢١٦,٥٧٥٩٣,٧٧١٦٧,٦٢پاكستان

٦٣٢,٥٨٤٢٤,٤٥٢٦٧,٠٠١٧٩,١٥عربستان سعودى

٤١٨,٠٦٣٤٩,٨٣٢٧٦,٤٨٢٣١,٣٥ونزوئال

١٣٦٧,٥٧٣٧٤,٧٢٨٩٤,٦٢٢٤٥,١٣ايران

٣٠٦,٢٥١٨٩,١٢١٩١,٧٢١١٨,٤٠جهان
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همانگونه كه مالحظه مي شود، باال بودن اين شاخص، حاكي از مصرف بيشتر انرژي به 
ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي است. به عبارت ديگر مبين استفاده نامطلوب تر از انرژي 
است. در سال ياد شده بهترين عملكرد را در اين زمينه كشور ژاپن داشته است كه ميزان آن 
به ترتيب ٦٢ تن معادل نفت خام براي توليد يك ميليون دالر كاال و خدمات (بر اساس نرخ 
ارز) و ٨٩/١ تن معادل معادل نفت خام (بر اساس برابري قدرت خريد) بوده است. در حالي 
كه در ايران براي توليد يك ميليون دالر كاال و خدمات بر اساس نرخ ارز ، ٩٠٠ تن  معادل 
نفت خام(١٤/٥ برابر) و بر حسب برابري قدرت خريد بر حسب دالر ٢٤٦/٧ تن معادل نفت 

خام (٢/٧) انرژي مصرف شده است. 
آالينده و  انتشار گازهاي  ميزان  انرژي طي سال هاي اخير،  افزايش مصرف  به موازات 
گلخانه اي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي افزايش چشم گيري يافته است. بر اساس 
آخرين اطالعات ترازنامه انرژي كشور در سال ١٣٨٨، ميزان كل انتشار گازهاي آالينده و گاز 
دي اكسيد كربن ناشي از مصرف انرژي در كشور از حدود ١٦/٦ ميليون تن در سال ١٣٤٦ 
با نرخ رشد ساالنه ٨/٧ درصد به حدود ٥٥١/١ ميليون تن در سال ١٣٨٨ رسيده است. طي 
اين مدت ميزان انتشار دي اكسيد كربن ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي نيز از حدود ١٦ 
ميليون تن در سال ١٣٤٦ با نرخ رشد ساالنه حدود ٨/٧  درصد به حدود ٥٣٨/٥ ميليون تن 
در سال ١٣٨٨ افزايش يافته است. ميزان انتشار اكسيدهاي نيتروژن(NOx)، اكسيدهاي گوگرد 
(Sox)، منواكسيد كربن و ذرات جامد معلق نيز از روند هاي مشابهي طي اين مدت تبعيت 
كرده و افزايش قابل مالحظه اي يافته است. بخش حمل و نقل به عنوان مهمترين بخش مصرف 
كننده انرژي بيشترين سهم را در انتشار انواع آالينده ها و گازهاي گلخانه اي دارا مي باشد. 
انتشار حدود ٦٣/٤ درصد  با  نقل  و  بر اساس اطالعات موجود در سال ١٣٨٨ بخش حمل 
 ،(SO2) گوگرد  اكسيد  دي  انتشار  صد  در   ٤١/٩  ،(NOx)نيتروژن اكسيدهاي  انتشار  كل  از 
٢٦/٥ درصد دي اكسيد كربن(CO2)، ٣٧/١ درصد تري اكسيد گوگرد(SO3)، ٩٨/٩ درصد 
منواكسيد كربن(CO)، ٩٦/٧ درصد هيدروكربورهاي كربن(CH) و ٧٧/٩ درصد ذرات جامد 
معلق(SPM)، داراي بيشترين سهم را در انتشار انواع گازهاي آالينده و گلخانه اي دارا مي باشد. 
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جدول ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي بخش انرژي كشور در سال ١٣٨٩ ( تن )

NoxSo2So3CoSPMCo2CH4N2oعنوان

خانگى، تجارى 
١١٩٧٢٤٩٥٤٤٢١٢٠٠٧٦٤٣٥١٢٠٠٠١٣٣٣٥٧٥٩٧٣٨٢٧٥٠٧و عمومى

١٦٨٢١٢٣٠٠٣٩٧٤٤٦٧٣٢٢٩٥١٨١٤٣٨٨٥٥٤٢٧٢٢١٣٥٣١٦صنعت

١٦٨٢١٢٣٨٩٣٥٨٤٢٤٨٧٩٣٧٤٧٨٥٦٨٨٣٤١٢٤٦٨١٤٨٩٤١٦٥٦٥٧٣٦حمل و نقل

٨٧١٩٧٢٧٣١٠٥٤٤٤١٧١٥٨٣١٠٩٥١٣٧١٨٠٦٣٧٤١٤٨٣٤كشاورزى

٧١١٧٤١٣٧٨٥٧١٧٥٣٦٠٣٦٣٥٥٤٣پااليشگاه

٥٧٤٧٤١٤٩٧٣٥٤٣٥٣٨٣٥٥٢٨١٥٤٧٧٧٣٨٦٣٥٢٢٥٣١نيروگاها

١٨٠٥٨٢٣١٣٥٥٦٥٦١٣٨٩٧٨٢٠١٢٢٣٦٥٥٦٠٠٥٣٢٣٤٨٤٣٥٢٢٣٦١١٩٦٧جمع

باعث  منابع،  اتالف  بر  انرژي، عالوه  منابع  رويه  بي  افزايش مصرف  مالحظه مي شود 
انتشار مقادير زيادي از آالينده ها بر محيط زيست مي شود، آثار و پيامدهاي زيست محيطي 
و بهداشتي سويي را بر شهروندان تحميل مي نمايد. به همين دليل بازنگري و تغيير الگوهاي 
مصرف در كشور خصوصا بخش انرژي بسيار حائز اهميت بوده و ضروري است تا اقدامات 

در اين زمينه از شتاب مضاعفي برخوردار گردد.
گاز  انتشار  كل   ،٢٠٠٨ سال  در  جهاني  بانك   ١(WDI)جهان توسعه  گزارش  اساس  بر 
دي اكسيدكربن در سال ٢٠٠٤ در جهان حدود ٢٨/٩ ميليارد متريك تن بوده است كه اياالت 
ژاپن  و  با ١٣٤١  هند  با ١٥٢٣،  روسيه  فدراسيون   ، با ٥٠٠٥  انتشار ٦٠٤٤، چين  با  متحده 
انتشار و  ميزان  لحاظ  به  پنجم  تا  اول  در رتبه هاي  ترتيب  به  ميليون متريك تن   با ١٢٥٦ 
كشورهاي چاد، بروندي، گامبيا، گينه بيسائو و كامبوج نيز به ترتيب با انتشار با ٠/١ ، ٠/٢، 
٠/٣، ٠/٣  و ٠/٥ ميليون متريك تن با كمترين ميزان انتشار در رتبه هاي آخر قرار داشته اند. در 
سال مزبور جهموري اسالمي ايران نيز با انتشار ٤٣٣,٣ ميليون متريك تن با سهم ١/٥ درصد 
در رتبه سيزدهم در بين ١٥٢ كشور جهان پس از مكزيك و آفريقاي جنوب قرار داشته است.
بر اساس همين گزارش، در سال ٢٠٠٤ سرانه انتشار كشورهاي كويت، امارات متحده 
عربي، اياالت متحده امريكا، كانادا و نروژ به ترتيب با ٤٠/٤، ٣٧/٨، ٢٠/٦، ٢٠ و ١٩/١ متريك 
تن در رتبه هاي اول تا پنجم و سرانه انتشار كشور نپال و ٩ كشور افريقايي شامل بوركينافاسو، 

1- orld Development Indicators
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جمهوري افريقاي مركزي، اتيوپي، ليبريا، ماالوي، مالي، موزامبيك، نپال، نيجر، روآندا، تانزانيا 
و اوگداندا ٠/١ متريك تن بوده است. در سال ياد سرانه ميزان انتشار ايران معادل ٦/٤ متريك 
تن بوده است كه اين ميزان حدود ٤٢ درصد باالتر از سرانه جهان(٤/٥ متريك تن) بوده است. 
يكي از شاخص هاي مهم براي ارزيابي وضعيت انتشار آالينده ها و گازهاي گلخانه اي 
در كشورهاي مختلف، شاخص شدت كربن١ است. اين شاخص نشان مي دهد كه اقتصاد 
در جو  اكسيد كربن  ميزان دي  ناخالص داخلي) چه  ثروت(توليد  ازاي هر واحد  به  كشور 
زمين منتشر مي كند. شدت كربن بسته به ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و نوع فناوري هاي 
مورد استفاده، الگوهاي توليد و مصرف انرژي تفاوت هاي بسيار زيادي را در بين كشورهاي 
مختلف جهان نشان مي دهد. اصوالً كشورهايي كه داراي فناوري هاي باالتري باشند، شدت 
كربن در آنها كمتر است. به همين دليل به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي(GDP) دي 
اكسيد كربن كمتري را در محيط زيست منتشر مي كنند. بر اساس گزارش سازمان اطالعات 
تركمنستان  و  قزاقستان  ازبكستان،  كشورهاي  سال ٢٠٠٨،  در  امريكا،  متحده  اياالت  انرژي 
داراي بيشترين شدت انرژي بوده اند به طوريكه به ازاي هر ١٠٠٠ دالر توليد ناخالص داخلي 
بيش از ٢/٥ متريك تن دي اكسيد كربن منتشر مي كرده اند. بر اساس اين اطالعات، ايران در 
رتبه چهارم پس از كشور تركمنستان قرار گرفت، به طوري كه به ازاي هر ١٠٠٠ دالر توليد 

ناخالص داخلي، حدود ٢/٥ تن دي اكسيد كربن در جو زمين منتشر مي كرده است. 
به جو زمين،  اكسيد كربن  آالينده و گاز گلخانه اي دي  از گازهاي  اين حجم  انتشار 
هزينه هاي گزافي را بر كشور تحميل مي كند. هزينه هايي كه به علت اثرات مستقيم(مانند 
انسان  تاسيسات  به ساختمان ها و  بوم ها،  آسيب  نظير تخريب زيست  آالينده ها)  انتشار 
ساخت(نظير ساختمان ها)، اثرات بهداشتي كه در افراد ايجاد مي گردد به هزينه هاي اجتماعي 
تخريب محيط زيست موسوم هستند كه بايد محاسبه و در سياست گذاري ها مورد توجه 
نتيجه  بر محيط زيست در  اندازه گيري و سنجش خسارات وارده  قرار گيرند. روش هاي 
انتشار آالينده هاي هوا طيف گسترده اي از روش ها را شامل مي شود كه هر كشور به فراخور 

اطالعات و توان كارشناسي و منابع مالي مي تواند از اين روش ها استفاده نمايد. 
روش هايي  كه عمدتاً در كشورهاي در حال توسعه مورد استفاده قرار مي گيرد، استفاده 
از نتايج مطالعات و مدل هاي ساير كشورهاي توسعه يافته است، هر چند اين روش ساده تر 
مي باشد، اما مستلزم مطالعات اقتصادي است تا بواسطه آنها بتوان ضرايب مناسب را براي 
استفاده از مدل هاي ساير كشورها اعمال نمود. يك تخمين ساده با استفاده از مدل هاي ساير 
كشورها، استفاده ار ميزان خسارات آالينده هاي هوا و در نظر گرفتن درآمد سرانه به دالر بر 

 1-Corbon Intensity 
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اساس برابري قدرت خريد بر حسب دالر(P1PP) است كه در نهايت با اعمال ضرايب الزم 
براي برآورد خسارات در ايران محاسبه مي شود. 

منابع و مصارف آب 
توزيع مكاني آب در جهان بسيار ناهمگن است و آب به صورت غير متعادل در جهان 
توزيع شده است. به عنوان مثال، رودخانه هاي مناطق شمالي امريكاي شمالي و منطقة اروپايي 
روسيه ساالنه حدود ١٨٠٠ كيلومتر مكعب آب را به مناطقي وارد مي كنند كه جمعيت اندكي 
در آن زندگي مي كنند. آب هاي روان پايدار كه مقدار آن حدود ٢١٠٠ كيلومتر مكعب در سال 
است به سادگي در دسترس بشر قرار ندارد.  يازده هزار كيلومتر مكعب جريان پايدار، به عالوة 
حدود ٣٥٠٠ كيلومتر مكعب كه سدها آن را كنترل و ذخيره سازي مي كنند، منهاي حدود ٢١٠٠ 
كيلومترمكعب منابع آب غيرقابل دسترس، در مجموع موجب مي شود كه ١٢٤٠٠ كيلومترمكعب 
جريان آب پايدار قابل دسترس  باشد. اين حجم آب باالترين حد عرضة آب شيرين در دسترس 
براي استفاده بشر است. ميزان آب مصرفي انساني(آبي كه برداشت مي شود اما به رودخانه ها 
يا آب هاي زيرزميني باز نمي گردد، زيرا تبخير شده يا در گياهان و فرآورده هاي كشاورزي 
ذخيره مي شود) حدود ٢٢٩٠ كيلومتر مكعب در سال است. حدود ٤٤٩٠ كيلومتر مكعب نيز 
به جهت رقيق كردن و كاهش آلودگي ها مورد استفاده قرار مي گيرد. حاصل جمع اين دو عدد 
٦٧٨٠ كيلومتر مكعب در سال است كه دقيقاً نيمي از مجموع آب هاي روان پايدار آب شيرين 

كره زمين را تشكيل مي دهد(ميدوس و همكاران  ١٣٨٨).
چنانچه ميانگين تقاضاي سرانة آب به هيچ عنوان تغيير نكند و جمعيت جهان براساس 
پيش بيني هاي سازمان ملل به نه ميليارد نفر در سال ٢٠٥٠ برسد آبي كه بشر استحصال مي كند 
حدود ١٠٢٠٠ كيلومتر مكعب، يعني حدود ٨٢ درصد آب هاي روان شيرين پايدار كره زمين 
خواهد بود. حتي اگر عالوه بر جمعيت، تقاضاي سرانه نيز افزايش يابد محدوديت شديد آب 
در سطح جهان قبل از سال ٢١٠٠ نمايان خواهد شد. در سراسر قرن بيستم افزايش استحصال 
آب تقريباً دو برابر رشد جمعيت بود. اما با كميابي بيشتر اين ماده حياتي، احتمال دارد كه 

مصرف سرانة ثابت بماند يا حتي كاهش يابد. 
پس از دو برابر شدن استحصال آب در هر بيست سال در سراسر قرن بيستم، استحصال 
آب در برخي از كشورها نظير اياالت متحده به بيشترين مقدار خود در سال ١٩٨٠ رسيده و 
پس از آن ساالنه حدود ده درصد كاهش يافته است. داليل اين كاهش بسيار است كه همة 
آنها با اين پرسش مرتبط است كه هنگامي كه اقتصادها شروع به مقابله با محدوديت هاي آب 
مي كنند چه اتفاقي رخ مي دهد؟ مصرف آب صنعتي حدود چهل درصد كاهش يافته است، 
كه بخشي از اين كاهش ناشي از انتقال صنايع سنگين و آب بر به ساير مناطق جهان و بخشي 
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نيز به دليل اعمال قوانين و مقررات حفاظت از كيفيت منابع آب است، كه به افزايش كارايي 
از نظر اقتصادي جذاب يا از نظر  مصرف، بازيافت، و حل مشكل مي انجامد، قبل از اينكه 

قانوني اجباري شود. 
  برداشت بي رويه از منابع آب و از دست رفتن منابع آبياري به معناي پايان كشاورزي 
است. پديده اي كه در حال حاضر در بسياري از كشورهاي پرجمعيت جهان از جمله ايران با 
آن مواجه است. اين كسري آب تا حد زيادي نامرئي بوده و از منظر تاريخي پديده اي جديد 
است و به سرعت نيز در حال گسترش است. از آن جايى كه اين برداشت بي رويه در اثر 
پمپاژ منابع آبي خصوصاً منابع آب زير زميني تامين مي شود، غالباً پيامدهاي سوء آنها به مانند 
آتش سوزي و پاك تراشي جنگل ها در كوتاه مدت مشهود نيست و معموالً زماني آشكار 

مي شود كه چاه خشك شده و اراضي زراعي از حيز انتفاع خارج شوند. 
به اين ترتيب با افزايش جمعيت جوامع انساني محدوديت منابع آب تعداد بيشتري از 
دانشگاه جان  ارتباطات  مركز  برآوردهاي  اساس  بر  داد.  قرار خواهد  تاثير  تحت  را  كشورها 
هاپكينز اياالت متحده در سال(٢٠٠٧)، در سال ١٩٩٥ حدود ٣١ كشور با جمعيتي معادل ٤٦٠ 
تعداد  بر اساس پيش بيني ها تا سال ٢٠٢٥  بوده اند.  با كميابي و تنش آبي مواجه  نفر  ميليون 
كشورها به ٤٨ كشور با جمعيتي معادل ٢/٨ ميليارد نفر خواهد رسيد. اين روند تا سال ٢٠٥٠ نيز 
همچنان افزايش يافته و تعداد كشورها به ٥٤ كشور با جمعيتي معادل ٤ ميليارد نفر خواهد رسيد.
افزايش جمعيت و به دنبال آن افزايش مصرف آب در خالل سال هاي اخير باعث شده 
است كه سرانه آب تجديد پذير كشور به شدت كاهش پيدا كند. در حالي كه متوسط حجم 
كل آب ساالنه كشور رقم ثابتي است، تقاضا براي آب به علت رشد نسبتًا باالي جمعيت، 
توسعه كشاورزي، شهر نشيني و صنعت در خالل سال هاي اخير، متوسط سرانه آب قابل 
تجديد كشور را تقليل داده است، به طوري كه  اين رقم در سال ١٣٤٠ حدود ٥٥٠٠ مترمكعب 
بود در سال ١٣٥٧ به حدود ٣٤٠٠ در سال ١٣٦٧ به حدود ٢٥٠٠ و در سال ١٣٧٦ به حدود 
٢١٠٠ مترمكعب كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به روند افزايش جمعيت كشور با نرخ 
فعلي رشد در سال ١٣٨٥ به حدود ١٧٥٠ و در افق سال ١٤٠٠ به حدود ١٣٠٠ مترمكعب تنزل 
خواهد يافت. صرف نظر از تفاوت هاي آشكار منطقه اي در كشور و طيف گسترده مناطق 
خشك نظير سواحل خليج فارس و درياي عمان، نيمه شرقي كشور از خراسان تا سيستان و 
بلوچستان و نيز حوضه هاي مركزي كه ميزان سرانه آب قابل تجديد در آنها از ميزان متوسط 
كشور به مراتب پايين تر است، ارقام متوسط سرانه آب كشور در سال هاي آينده به مفهوم 
ورود ايران به مرحله تنش آبي در سال ١٣٨٥ و ورود به حد كم آبي(مواجه با كمبود جدي 

آب) در سال ١٤١٥ شمسي خواهد بود.
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يكي از شاخص هاي مهم كه وضعيت آب را در مقايسه با ساير كشورها نشان مي دهد، 
ميزان سرانه آب تجديد پذير است. اين شاخص نشان مي دهد سهم هر فرد از منابع آب 
در سال ٢٠٠٨، سرانه آب  بانك جهاني  گزارش  بر اساس  است.  مقدار  تجديد شونده چه 
تجديد شونده كشور در سال ٢٠٠٥ حدود ١٨٦٠ مترمكعب در سال است كه اين ميزان حدود 
يك چهارم متوسط جهاني است. با توجه به رشد جمعيت در خالل سال هاي آينده، پيش 
بيني مي شود كه رقم مزبور به حدود ٨١٦ متر مكعب در سال ٢٠٢٥ تنزل كند(شاخص هاي 

توسعه جهان ، ٢٠٠٨، بانك جهاني). 
ايران حدود  در  آب  ميانگين مصرف  سال ١٣٨٦،  در  موجود  هاي  گزارش  اساس  بر 
٩٤ ميليارد مترمكعب بوده است كه از اين ميزان حدود ٨٦,١  ميليارد مترمكعب در بخش 
را شامل  رقم  حدود ٩١/١ درصد كل مصرف  اين  كه  است  به مصرف رسيده  كشاورزي 
مي شده است.  ميزان مصرف آب شرب و صنعتي نيز به ترتيب ٦,٢ ميليارد مترمكعب ١,٧ 
ميليارد مترمكعب در سال بوده است كه ارقام فوق به ترتيب ٦/٦ و ١/٨ درصد از كل مصرف 
آب كشور را به خود اختصاص مي دهند. ميزان مصرف آب در بخش هاي مختلف را طي 

مقاطع ١٣٧٥، ١٣٨٠ و ١٣٨٦ و پيش بيني سال ١٤٠٠ را نشان مي دهد. 
كتنده آب  هاي مختلف مصرف  بخش  براي  تامين آب  آينده كشور،  مهمترين چالش 
است. بر اساس پيش بيني ميزان مصرف آب در سال ١٤٠٠ از حدود ٩٤ ميليارد متر معكب 
به حدود ١١٣/٢ ميليارد مترمكعب در سال ١٤٠٠ خواهد رسيد كه در اين  در سال ١٣٨٦ 
مقطع بخش كشاورزي همچنان با مصرف ١٠٣ ميليارد مترمكعب و سهم ٩١ درصد بيشترين 
مصرف را خواهد داشت. مصرف آب شرب و آب بخش صنعت و معدن نيز به ترتيب به 
رقم ٦/٩ و ٢/١ ميليارد متر مكعب در سال ١٤٠٠ خواهد رسيد، اما سهم آنها در كل مصرف 

تغيير محسوسي نخواهد كرد. 
به تبعيت از افزايش مصارف آب طي دهه هاي گذشته، مقدار كل  مصارف آب به پتانسيل 
آبي كشور (شاخص تنش آبي) نيز افزايش خواهد يافت. اين شاخص از تقسيم آب مصرف 
شده به آب قابل دسترس(پتانسيل آبي) هر كشور بدست مي آيد. هر چقدر مقدار اين شاخص 
بزرگتر باشد، ميزان فشار بر منابع آبي كشور بيشتر بوده و مبين تنش آبي در آن كشور است. 
بر اساس اين معيار در صورتي كه مقدار اين شاخص در دامنه ٥-١ باشد كشور مورد نظر 
هيچگونه تنش آبي ندارد، در صورتيكه شاخص مزبور بين ٢٠-٥ باشد كشور داراي تنش آبي 
كم، در صورتيكه اين رقم بين ٤٠-٢٠ باشد داراي تنش آبي متوسط و بيش از ٤٠ نيز داراي 

تنش آبي شديد خواهد بود. 
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به اين ترتيب، با فرض ١٣٠ ميليارد مترمكعب پتانسيل آبي كشور، مقدار اين شاخص از 
٦٦/٨ درصد در سال ١٣٧٥ به ٧١/٦ درصد در سال ١٣٨٠ و ٧٢/٣ درصد در سال ١٣٨٦ رسيده 

است. پيش بيني مي شود كه در سال ١٤٠٠ اين شاخص به رقم ٨٧/١ درصد در كشور برسد.
مقايسه تطبيقي مصارف آب در بين كشورهاي مختلف جهان نيز تفاوت هاي زيادي را در 
بين آنها نشان مي دهد. مقدار مصرف سرانه بسته به شرايط اقتصادي، اجتماعي و دسترسي به 
منابع آب بسيار متفاوت است. بر اساس اطالعات موجود، سرانه مصرف ايران حدود ١٥٠ ليتر 
در روز بوده است و در بين ٢٠ كشور جهان در رتبه ششم قرار گرفته است. در بين كشورهاي 
مزبور باالترين سرانه مصرف آب  شرب مربوط به كشورهاي كانادا، امريكا و كويت بوده و 

كشورهاي الجزاير، اندونزي و مالزي از كمترين مصرف سرانه در روز برخوردار بوده اند.

عالوه بر تنزل كميت آب قابل دسترس در خالل سال هاي گذشته، كيفيت منابع آبي 
كشور نيز طي سال هاي گذشته به علت تخليه انواع پساب هاي شهري، صنعتي و كشاورزي 
نيز تنزل كرد و به همين دليل نيز غلظت برخي از آالينده ها مانند فلزات سنگين، نيترات، 
سموم كشاورزي و...در آبهاي زير زميني در كالن شهر تهران افزايش قابل مالحظه اي يافته 
است. الگوهاي مصرف نادرست، اتالف اين ماده حياتي و افزايش حجم انواع فاضالب ها را 
در بردارد كه خود سببب ازدياد آلودگي هاي محيطي و منابع آب مي شود. اين امر همچنين 
توسعه تأسيسات آب رساني را ايجاب مي كند و چنانچه آب تصفيه شده جواب گوي نيازها 
نباشد، كيفيت آب در شبكه تنزل مي يابد و به تبع آن سالمت شهروندان و بهداشت جامعه 
مورد تهديد قرار مي گيرد. يكي ديگر از شاخص هاي مصرف منابع آب شاخص بهره وري 
آب است، كه نشان مي دهد كه به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي چه مقدار آب مصرف 
شده است. براي محاسبه اين شاخص توليد ناخالص هر بخش بر مقدار آب مصرف شده در 
بخش مزبور تقسيم شده و عدد حاصل به عنوان شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد. مقدار 
اين شاخص به تبعيت از شرايط و ساختار اقتصادي كشورها متفاوت مي باشد. بررسي اين 
شاخص در بين كشورهاي مختلف جهان تفاوت هاي آشكاري را در بين كشورهاي توسعه 
بين ٢٨/٢ در  به طوري كه مقدار كل اين شاخص   يافته و در حال توسعه نشان مي دهد 
كشورهاي با درآمد باال تا ٠/٨ در كشورهاي با درآمد پايين در نوسان بوده است. بر اساس 
دوره  طي  اين شاخص  متوسط   ،٢٠٠٦ سال  در  جهاني  بانك  توسط  شده  منتشر  اطالعات 
٢٠٠٤-١٩٨٧ در ايران براي بخش هاي كشاورزي، صنعت و شاخص كل به ترتيب معادل 
ارقام  به كشورهاي توسعه يافته و متوسط جهاني  ، ٢٦,٢ و ١,٦ بوده است كه نسبت   ٠,٢
پايينتري را نمايان مي سازد(به استثناي بخش صنعت). بررسي هاي انجام شده نشانگر آن 
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است كه مقدار اين شاخص در كشور هاي توسعه يافته به دليل فناوري هاي باالتر از كارآيي 
و بهره وري بيشترى برخوردار بوده و به همين دليل نيز به ازاي هر واحد مصرف آب، ارزش 
است  حالي  در  اين  مي كنند.  توليد  يافته  توسعه  كمتر  كشورهاي  به  نسبت  بيشتري  افزوده 
كه اكثر كشورهاي توسعه يافته به دليل قرار گرفتن در عرض هاي باالتر كره زمين كمتر با 
محدوديت آبي دست به گريبان بوده و با مشكالت كمتري در اين زمينه مواجه هستند، با 
اين حال تالش مي كنند تا به صورت بهينه از منابع آبي خود استفاده نمايند. بر عكس در 
كشورهاي در حال توسعه و فقير، به دليل فقدان زيرساخت هاي مناسب و ضعف فناوري، 
به  يافته است.  پايين تر از كشورهاي توسعه  اين شاخص در سطح مطلوبي قرار نداشته و 
همين دليل ارتقاي بهره وري آب در كشورهاي كمتر توسعه يافته و كم آبي نظير جمهوري 
اسالمي ايران بسيار حائز اهميت بوده و ضروري است تا سياست و اقدامات مقتضي در اين 

زمينه صورت گيرد(پوراصغر سنگاچين، ١٣٨٧).

شاخص جاي پاي بوم شناختي
با افزايش نگراني ها در زمينه فرايندهاي تخريبي محيط زيست در خالل چند دهه اخير، 
موضوع ارزيابي روندهاي محيط زيستي و نحوه بهره برداري از منابع طبيعي و زيست محيطي 
با استفاده از شاخص هاي كمي و مشخص در كانون توجه بسياري از دانشمندان علوم محيط 

زيست قرار گرفته است. 
داشتن اطالعات كافي از وضعيت منابع و مصارف جهان و بررسي روندهاي آنها با استفاده 
از مجموعه اي از شاخص ها براي سياست گذاري به منظور كاهش مصرف منابع و انتشار 
ضايعات از مهمترين موضوعاتي است كه در چند سال اخير در كانون توجه صاحب نظران از 
سراسر جهان قرار گرفته و چند سالي است كه بر اساس اين شاخص ها كشورها را از منظر 
مصرف منابع و انتشار ضايعات مورد ارزيابي قرار مي دهند. يكي از شاخص هايي كه در چند 
سال اخير براي تبيين وضعيت كشور ها از منظر مصرف منابع و انتشار ضايعات و پسماندها مطرح 
 ١(EF)شده و به صورت گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد؛ شاخص جاي پاي بوم شناختي
و شاخص ظرفيت توليد طبيعي(BC)٢ است. اين شاخص ها از بعد مصرف منابع و ظرفيت 

زيست بوم هاي هر كشور محيط زيست را مورد ارزيابي قرار مي دهند.
 ماتيس واكرناگل و ويليام ريس(١٩٩٦) براي نخستين بار معيار جاي پاي بوشناختي 
را مطرح نمودند. جاي پاي بوم شناختي يك ابزار حسابداري است كه به منظور برآورد و 
اندازه گيري مصرف منابع و جذب آالينده ها براي يك جمعيت يا اقتصاد است كه بر اساس 

1-Ecological Footprint
2-Biocapacity
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تبديل آنها به اراضي بارور، محاسبه مي شود. اين مفهوم كه به موضوع مقايسه پايداري در بين 
كشورها تبديل شده است، اثرات و پيامدهاي جوامع، مناطق مختلف، كشورها و افراد را بر 
محيط زيست با تبديل آنها به اراضي مورد نياز براي توليد نيازهاي اساسي و جذب آالينده ها، 
مقايسه مي كند. به عبارت ديگر جاي پاي بوم شناختي شيوه زندگي انسانها را با پيامدهاي 
محيط زيست مرتبط مي سازد . البته اين محاسبات ميزان اطالعات و دقت آنها، فاكتور تبديل، 
مساحت اراضي كشاورزي، سطح اراضي جنگلي و ساير منابع طبيعي بستگي دارد. جاي پاي 

.( ٢٠٠٤ ،Haris )بوم شناختي هم به ميزان مصرف و هم به توليد ضايعات بستگي دارد
     جاي پاي بوم شناختي معياري است جهت سنجش و اندازه گيري بهره وري و 
بهره برداري انسان از طبيعت است. جاي پاي بوم شناختي يك شهر، ميزان اراضي مورد نياز 
بيولوژيكي بارور است كه بتواند غذا، انرژي و مواد اوليه را تامين كرده و همزمان بتواند ميزان 
پسماندها و ضايعات را در يك سال جذب نمايد. از آن جائي كه، انسان ها از منابع مختلف 
استفاده مي كنند، لذا جاي پاي بوم شناختي مي بايست بر اراضي كشاورزي، جنگل و ساير 
منابع افزوده شود. اين شاخص را مي توان جهت ارزيابي اثرات و پيامدهاي يك شهر يا كل 
جمعيت جهان بر اساس پايداري بوم شناختي مورد استفاده قرار داد. در حقيقت اين شاخص 
آشكار مي كند كه بيشترين پتانسيل جهت نيل به پايداري كدام است. ما انسان ها داراي جاي 
پاي بوم شناختي منحصر به فردي هستيم(به عبارت ديگر هر فرد اثراتي را بر كره زمين وارد 
مي نمايد كه بازخوردهاي آن را بطرق مختلف مي توان سنجيد)، ليكن اندازه و گستره آن 
متفاوت است. در مقياس جهاني، جاي پاي بوم شناختي مي تواند كل سرمايه ها و خدمات 
طبيعي موجود را مورد مقايسه قرار دهد. زماني كه جاي پاي اكولوژيكي ساالنه بشر متناسب 
اما  بود.  اكولوژيكي پايدار خواهد  پاي  باشد، جاي  قابليت هاي طبيعت و محيط زيست  با 
چنانچه متناسب با قابليت هاي طبيعت نباشد، جاي پاي بوم شناختي به سوي ناپايداري سوق 

پيدا مي كند.
همانطور كه عنوان شد، برآورد جاي پاي بوم شناختي مستلزم تبديل فاكتورهاي متعدد به 
معادل اراضي اكولوژيكي بارور١ است. به عنوان مثال، براي توليد ١٠٠ پوند حبوبات به حدود 
١/٢ ايكر اراضي كشاورزي نياز است. براي توليد اين محصول انرژي، حمل و نقل، بسته بندي، 
محل نگهداري و غيره نياز است كه بر اساس اين عوامل و ميزان مصرف منابع و با تبديل آنها 

.(٢٠٠٤ ،Haris)به اراضي اكولوژيكي بارور، جاي پاي بوم شناختي برآورد مي شود
يكي از مهمترين مولفه ها براي محاسبه جاي پاي بوم شناختي، مصرف انرژي است. دي 
اكسيد كربني كه در نتيجه مصرف انرژي در اتمسفر تخليه مي شود، مهمترين عامل برآورد 

١- Ecologically Productive land Area Equivalents 



٧١ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

جاي پاي بوم شناختي است. به عنوان مثال، براي جذب يك متريك تن دي اكسيد كربن 
متصاعد شده، حدود ٢/٥ ايكر اراضي جنگلي مورد نياز است، بنابراين ميزان تناژ توليد شده 
حاصل از مصرف سوخت فسيلي مي بايست به اندازه ٢/٥ ايكر به جاي پاي بوم شناختي 
اضافه شود. البته ميزان فاكتورهاي انتشار و همچنين اراضي مورد نياز براي جذب دي اكسيد 
كربن بسته به نوع سوخت مصرفي و شرايط جغرافيايي و منطقه اي متفاوت است. از ساير 
فاكتورها براي محاسبه جاي پاي بوم شناختي مي توان به فضاهاي انسان ساخت، مسكن، 
توليد آبزيان، غذا، محصوالت، خدمات، پسماندها، ميزان بازيافت اشاره كرد كه به روش هايي 
اين مولفه ها به اراضي اكولوژيكي بارور تبديل شده و بر اساس آنها جاي پاي بوم شناختي 

.(٢٠٠٤ ،Haris)محاسبه مي شود
به عبارت ديگر هر واحد انساني (اعم از فرد، شهر و يا كشور) تأثيري بر زمين مي گذارد، 
زيرا توليدات و خدمات طبيعت را مورد استفاده قرار داده و ضايعاتي را در محيط زيست 

تخليه مي كند كه اين ضايعات بايد توسط محيط زيست جذب و پااليش شود. 
به اين ترتيب جاي پاي بوم شناختي يك كشور از طريق محاسبه كليه اراضي كشاورزي، 
اراضي مرتعي، جنگل ها و درياها و اراضي پرورش آبزيان كه براي توليد غذا، الياف و چوب 
و جذب آالينده هاي ناشي از مصرف انرژي و زمين مورد نياز براي تامين زير ساخت ها 
مورد نياز است، برآورد مي شود كه آن را به هكتار محاسبه مي كنند. جاي پاي بوم شناختي 
يك كشور به ميزان جمعيت، ميزان مصرف جمعيت، شدت استفاده از منابع براي تامين كاالها 

و خدمات بستگي دارد.
ظرفيت توليد طبيعي سرزمين(BC) يا ميزان اراضي بارور، كل اراضي يا منابعي است كه 
مي تواند نيازهاي يك فرد، شهر، كشور يا كل جهان را تامين كند كه اين شاخص را نيز به 
هكتار محاسبه مي كنند. مقدار اين شاخص تابعي از وسعت و نوع اراضي بارور يك كشور، 
ميانگين توليد محصوالت كشاورزي، جنگل ها، منابع آبي، تعداد جمعيت بوده و مي تواند 
بر اساس اين عوامل نوساناتي را در سال هاي مختلف داشته باشد. به طور خالصه مفهوم 

جاي پاي بوم شناختي بر فرض هاي زير بنا نهاده شده است:
  توسط خدمات  و  مصرفي  كاالهاي  زيرساخت،  نقل،  و  حمل  مسكن،  غذا،  مصرف 

جمعيت قابل سنجش است.
  مقدار مصرف جمعيت قابل تبديل به زمين هم ارز مورد نياز(مثل مقدار زمين كشاورزي

وسيلة  به  شده  اشغال  زمين  مقدار  و  شده  بريده  جنگلي  زمين  مقدار  شده،  تصرف 
ساختمان سازي) براي توليد، رشد، صنعت، حمل و نقل و دفع زباله، حمل و نقل، 

زيرساخت، كاالهاي مصرفي و خدمات مصرفي مي باشد.
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  مقدار زمين مورد استفاده براي توليد منابعي كه توسط جمعيت مصرف مي شود و دفع
زباله هايي كه توليد مي گردد برابر است با ردپاي اكولوژيكي آن جمعيت. 

قرائن و شواهد متعدد حاكي از اين است كه اقتصاد جهاني در حال پيشي گرفتن از 
ظرفيت هاي كره زمين براي پشتيباني از آن است كه پيامد آن بهره برداري سريع تر از توان 
بازتوليد منابع تجديد ناپذير١ است. به همين دليل جنگل ها تحليل مي روند، مراتع تخريب 
مي شوند، سفره هاي آب زير زميني فرو مي نشينند، صنايع شيالت با محدوديت صيد مواجه 
مي شوند و خاك هاي حاصل خيز به سرعت فرسايش پيدا مي كنند، به طوري كه مجالي براي 
بازتوليد پيدا نمي كنند تا بتوانند از جمعيت رو به تزايد به ويژه در جوامع در حال توسعه در 

بلندمدت حمايت كنند. 

لذا دليل ارائه تصويري گويا از اين تحوالت با استفاده از شاخص هاي قابل درك براي 
سياست گذاران و برنامه ريزان و همچنين عامه مردم بسيار حائز اهميت است كه شاخص هاي 
ظرفيت توليد طبيعي(BC) و جاي پاي بوم شناختي(EF) مي توانند تا حدودي اين روند ها را 
تبيين نمايند. بر اساس گزارش شبكه جهاني جاي پاي بوم شناختي(EFN٢) كه توسط مجموعه 
اي صاحب نظران از سراسر جهان تهيه مي شود، برآورد كرده است كه جامعه جهاني از حدود 
اواخر سال هاي ١٩٧٠ از ظرفيت توليد طبيعي زمين(BC) فراتر رفته است به طوري كه تا سال 
٢٠٠٧ حدود ٤٠ درصد فراتر از اين ظرفيت قرار گرفته است كه اين روند از فشار مضاعف 
بر منابع كره زمين حكايت دارد كه آثار آنها را مي توان به صورت انواع كميابي منابع مانند 
كمبود آب، كمبود مواد اوليه و انواع معضالت زيست محيطي مانند آلودگي هاي شديد آب و 
خاك، بيابان زايي، تغييرات اقليمي گسترده، تخريب جنگل ها و مراتع و... در جهان مشاهده 
كرد. بر اين اساس دو سناريو براي جامعه جهاني از سال ٢٠٠٧ الي ٢٠٥٠ مطرح كرده اند. 
بر اساس سناريو استمرار روند فعلي٣ در صورتي كه روند مصرف منابع و انتشار ضايعات به 
صورت فعلي افزايش يابد جامعه جهاني به بيش از دو زمين براي ادامه حيات خود نياز دارد 
كه قطعا تامين نياز جمعيت آدمي با توجه به محدوديت هاي موجود ممكن نخواهد و قطعًا 

جامعه جهاني با چالش مواجه خواهد شد. 
بر اساس سناريوي كاهش جاي پاي بوم شناختي، جامعه جهاني با استفاده بهينه از منابع 
موجود و توسعه فناوري تالش خواهد كرد تا به صورت كارآمدتري از منابع كره زمين استفاده 

كند تا قادر باشد جاي پاي بوم شناختي را متناسب با ظرفيت توليد طبيعي جهان نمايد. 
١- Renewable resource
٢- Ecological Footprint Network
٣-Business as usual
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البته بايد متذكر شد، جاي پاي بوم شناختي در بين كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند و 
كشورهاي در حال توسعه و فقير تفاوت هاي فاحشي را نشان مي دهد. با توجه به تفاوت 
فاحش مصرف منابع و انتشار آالينده ها بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و فقير، 
تفاوت قابل مالحظه نيز در شاخص جاي پاي بوم شناختي بين اين دو گروه از كشورها مشاهده 
مي شود. اين موضوع به خوبي اثرات جوامع توسعه يافته بر محيط زيست را در مقايسه با 
كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه را نشان مي دهد. به عبارت ديگر، تعداد نسبتاً 
كمي از انسان ها در جوامع توسعه يافته از منابع بيشتري استفاده كرده و آلودگي هاي بسيار 
زيادتري را نسبت به كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي كنند. به همين دليل نيز اين كشورها 
از جاي پاي بوم شناختي بسيار بزرگتري نسبت به كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه 
يافته برخوردارند. بنابراين بر اساس معيار جاي پاي بوم شناختي مشخص مي شود كه تعداد 
جمعيت، در جاي پاي بوم شناختي عامل اصلي نيست، بلكه ميزان ثروت و تكنولوژي مورد 
استفاده نقش تعيين كننده تري را در اين خصوص ايفا مي كنند. به عنوان نمونه مي توان جاي 
پاي اكولوژيكي اياالت متحده و بنگالدش را مقايسه نمود كه رقم محاسبه شده سرانه براي 
اياالت متحده معادل ٨ هكتار به ازاي هر نفر است در حاليكه رقم مزبور براي كشوري مانند 
بنگالدش حدود ٠/٦ هكتار به ازاي هر نفر است(EFN، ٢٠١٠). بنابراين مسئوليت بهره برداري 
بي رويه از منابع كره زمين و تخريب فزاينده محيط زيست در وهله اول متوجه كشورهاي 
توسعه يافته است و به همين دليل نيز اين كشور ها بايد مسئوليت بيشتري را در قبال كاهش 
فرايندهاي تخريب محيط زيست متقبل شوند. البته اين موضوع در اجالس جهاني ريودوژانيرو 
در سال ١٩٩٢ مورد توجه قرار گرفته و به همين دليل در اصل هفتم بيانيه عنوان شده است 
كه كشورها بايد به تناسب سهم شان در تخريب محيط زيست، مسئوليت هاي مشترك اما 
متفاوتي را بپذيرند. به همين دليل كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند نسبت به مشكالت جهاني 
تهديدكننده محيط زيست جهان با توجه به فناوري ها و دانش فني، در قبال تخريب محيط 
زيست و توسعه پايدار مسئوليت بيشتري را بايد عهده دار شوند، لذا اين راهبرد بايد در كانون 

توجه سياست مداران و برنامه ريزان كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. 
بر اساس برآوردهاي شبكه جهاني جاي پاي بوم شناختي(EFN) كه روندهاي تحوالت 
آنها براي تمامي كشورها بازسازي مي شود، شاخص جاي پاي بوم شناختي(EF) و شاخص 
ظرفيت توليد طبيعي(BC) در خالل فراز و فرود هايي را به تبعيت از نوع الگوهاي توليد و 

مصرف نشان مي دهد. 
همانگونه كه در نمودار ذيل نشان داده شده است، در سال ١٩٦٠ شاخص ظرفيت توليد 
طبيعي(BC) باالتر از شاخص جاي پاي بوم شناختي قرار داشت كه مبين وضعيت پايدار كشور 
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بوده است، اما به تدريج و همزمان با تغيير الگوهاي توليد و مصرف منابع در كشور و به دنبال 
آن افزايش انتشارضايعات اين روند از اواسط دهه ١٩٧٠ معكوس شده و به تدريج شكاف 
الگوهاي توليد و مصرف و  بين اين دو شاخص افزايش يافته است كه مبين عدم پايداري 

همچنين عدم مصرف بهينه منابع و انتشار ضايعات در كشور است. 
نمودار روند تغييرات جاى پاى اكولوزيكى و ظرفيت زيستى ايران طى دوره ١٩٦١ الى ٢٠١٠

تصويري  تواند  مي  جهان  مختلف  كشورهاي  بين  تطبيقي  مقايسه  اينكه  به  توجه  با 
شفاف تري از تفاوت بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از منظر پايداري ارايه كند، 
به همين دليل اطالعات سرانه جاي پاي بوم شناختي١٥٠ كشور جهان از جمله ايران از پايگاه 

اطالعاتي شبكه جهاني جاي پاي بوم شناختي(EFN)  استخراج شد. 
جدول جاى پاى بوم شناختى ايران و كشورهاى منتخب جهان در سال ٢٠١٠

نام كشور EF BC Ecological(Deficit) or Reserve

هند ٠,٩ ٠,٥ (٠,٤)
اندونزى ١,٢ ١,٤ ٠,١

ايران ٢,٧ ٠,٨ (١,٩)
عراق ١,٣ ٠,٣ (١,٠)
اردن ٤,٨ ٠,٣ (٤,٥)
ژاپن ٤,٧ ٠,٦ (٤,١)
اردن ٢,١ ٠,٢ (١,٨)

قزاقستان ٤,٥ ٤,٠ (٠,٥)
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       همانگونه كه مالحظه مي شود، جاي پاي بوم شناختي در بين كشورهاي مختلف جهان 
بسته به شرايط اقتصادي و اجتماعي، تعداد جمعيت، ميزان توسعه يافتگي و الگوهاي توليد 
و مصرف تفاوت هاي بسيار زيادي را در بين كشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد، به 
طوري كه همبستگي مثبتي بين سطح درآمد و جاي پاي بوم شناختي وجود دارد. به عبارت 
ديگر اين شاخص نشان مي دهد كه كشورهاي توسعه يافته از جاي پاي بوم شناختي باالتر 
در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه برخوردارند. زيرا كشورهاى توسعه يافته در مقايسه با 
كشورهاى در حال توسعه منابع بيشترى را مصرف كرده و آالينده ها و پسماندهاى بيشترى 

را در محيط زيست تخليه مى كنند. 
مبين   (BC)از توان توليد طبيعى (EF)از سوى ديگر فراتر رفتن جاى پاى بوم شناختى
بهره بردارى بيشتر از منابع و فراتر رفتن از ظرفيت برد كره زمين است كه پيامد آن به صورت 
انواع معضالت زيست محيطى خود را نمايان مى سازد كه از نمونه هاى بارز آن در ايران 
مى توان به خشك شدن درياچه اروميه و بروز پديده بيابان زايى و انتشار ريزگردها در اثر 
كوچكترين جريان هاى هوايى و آلودگى شديد هوا در بسيارى از كالن شهرهاى كشور است.



اقتصاد سبز و اركان آن 

                       كميسيون امور زيربنايى و توليدى(كميته محيط زيست)

چكيده

 براى دستيابى به توسعه پايدار سه مفهوم «اقتصاد سبز، رشد سبز و توسعه كم كربن» در 
سال هاى اخير مورد توجه ويژه اى قرار گرفته است. رشد سبز به توسعه و پيشرفت اقتصادي 
اجتماعي  توسعه  و  كربن  كمتر  انتشار  بر  مبتني  اقتصادي  توليد  و  زيست  محيط  با  سازگار 
فراگير اطالق مي شود و درواقع اين رشد سبز است كه پيش  شرط ساختن اقتصاد سبز مى شود 
و مشخصه اقتصاد سبز افزايش سرمايه گذاري ها در فعاليت هاي اقتصادي است، كه موجب 
ارتقاي سرمايه هاي طبيعي زمين شده و سبب افزايش منابع بوم شناختي و كاهش خطرات 
محيط زيستي مي شود. همچنين در اقتصاد سبز ريشه كني فقر به عنوان يكي از ابزارهاي مهم 
در اختيار، جهت دستيابي به توسعه پايدار و تامين گزينه هايي براي سياست گذاران، تاكيد 

شده است. 
مشاغل سبز، سبز سازى اقتصاد، ماليات سبز و حسابدارى سبز، ماليات هاى سبز در ايران، 
حسابدارى محيط زيست يا حسابدارى سبز و استانداردسازى شاخص هاى محيط زيست از 

اهم موضوعاتى است كه در اين مقاله مورد بررسى قرار مى گيرد.

واژگان كليدى
اقتصاد سبز، رشد سبز، توسعه كم كربن، توسعه پايدار، ماليات سبز 
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مقدمه
جوامع  اصلى  اهداف   از  يكي  به  پايدار،  توسعه  سال١٩٩٢؛  در  ريو  كنفرانس  از  بعد 
وجود  با  شد.  ترسيم   ٢١ كار  دستور  و  ريو  بيانيه  در  آن  كلى  خطوط  و  تبديل  بين المللى 
انجام  و   آن  راهبردهاي  اجراى  براى  از سوي دولت هاى سراسر جهان  بسيار  تالش هاى 
مشاركت هاي جوامع بين المللى براى حمايت از دولت هاى ملى؛  هنوز نگرانى هاى بسيارى 
اين  از كشورها وجود دارد.  تعداد زيادي  اقتصادى در  از تحوالت جهانى محيط زيستى و 
نگرانى ها اخيراً با بحران هاى مالى، غذايى و انرژى تشديد شده است و دانشمندان مكرراً 
براى در خطر بودن جامعه به خاطر محدوديت هاى زيست بومى هشدارداده اند. به همين 
جهت امروزه دولت ها به دنبال راه هاى موثرترى براى هدايت كشورشان به خروج از اين 
بحران ها با احتساب محدوديت هاى اكولوژيكى هستند و اقتصاد سبز(در شكل هاى متنوع 
آن) به عنوان ابزارى براى سرعت بخشيدن به شكل گيرى سياست ملى جايگزين و پشتيبانى 
در چند سال گذشته توجه  مفهوم  اين  پيشنهاد شده است.  پايدار،  براى توسعه  المللى  بين 
بسياري را در بخش بين المللى به عنوان ابزار حل و فصل بحران مالى ٢٠٠٨ و همچنين يكى 
از دو موضوع اصلى كنفرانس توسعه پايدار ملل متحد در سال ٢٠١٢ (ريو+٢٠)، بدست آورده 
است. على رغم تمايل روبه رشد بين المللى نسبت به اقتصاد سبز، مذاكرات ميان كشورهاى 

عضو پيرامون مفهوم اقتصاد سبز پيش از  ريو+٢٠ به داليل زير چالش برانگيز  بوده است:
- نبود يك تعريف پذيرفته شده بين المللى يا اصول جهانى فراگير براى اقتصاد سبز

- شكل گيرى  مفاهيم و اصطالحات مرتبط به هم ولى متفاوت در سال هاى اخير(مانند رشد 
سبز، توسعه كم كربن، اقتصاد پايدار، اقتصاد حالت پايا و نظائر آن) 

-عدم شفافيت پيرامون اين كه برنامه هاى سياست اقتصاد سبز چه مسائلى را در بر مى گيرد 
وچطور با اولويت ها و اهداف ملى مرتبط با رشد اقتصادى و ريشه كنى فقر تلفيق مى شود 

-نبود تجربه در طراحى و اجرا و بازبينى هزينه ها و فوايد سياست هاى اقتصاد سبز 
به منظور شفاف سازى مفهوم اقتصاد سبز سازمان هاى بين المللى ذينفع اقدام به نشر كتب 
و مقاالتى از ابعاد مختلف در اين حوزه نمودند تا اين خال دانشى را پر نمايند. حداقل  هشت 
تعريف مجزا در انتشارات اخير  به ثبت رسيده است. براى مثال يونپ اقتصاد سبز را چنين 
تعريف مى نمايد: «اقتصادى كه منتج به بهبود رفاه بشرى و تساوى حقوق اجتماعى گردد، 
در حالى كه به طور عمده ريسك هاى محيط زيستى و كاستى هاى اكولوژيكى را كاهش 
 UNEP,)«مي دهد. اين اقتصاد مشتمل بر فراگيرى اجتماعى، كارايى منابع و كربن كمتر مى باشد
هاى  گروه  و  ها   NGO از  گروهى  شامل  سبز(كه  اقتصاد  ائتالف  ديگرى  درتعريف   ،(2011

اتحاديه كارگرى و ديگر افرادى كه  كار مردمى در حوزه اقتصاد سبز انجام مى دهند) اقتصاد 
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سبز  را به اختصار «اقتصادى انعطاف پذير معرفى مى نمايد كه براى همه، كيفيت بهتر زندگى 
را در شرايط محدوديت هاى اكولوژيكى سياره فراهم مى نمايد».

همچنين به منظور ملموس سازى اقتصاد سبز در برنامه هاى ملى كشور ها، سازمان هاى 
بين المللى اقدام به طراحى و اجراى راهبردهاى اقتصاد سبز ملى در كشورهاى توسعه يافته، 
در حال توسعه و در ميان اكثر مناطق جهان از جمله آفريقا، آمريكاى التين، آسيا و اقيانوسيه 
و اروپا نمودند و به ارائه برخى ديدگاه هاى مهم و شفاف و تدوين خط مشى اقتصاد سبز و 
ريسك ها و هزينه هاى اجرا و مزاياى اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى پرداختند. اين 
تجربه بين المللى مى تواند در كاهش نگرانى ها در مورد يكپارچه سازى سياست هاى اقتصاد 
سبز با اولويت هاى اقتصادى - اجتماعى ملى و اهداف( از جمله دستيابى به اهداف توسعه 

مورد توافق بين المللى ) موثر باشد.

تاريخچه 
واژه اقتصاد سبز در سال ١٩٨٩ براى اولين بار توسط گروهى از اقتصاد دانان محيط زيستى 
در گزارشى تحت عنوان «طرح اقتصاد سبز» براى  ارائه  به دولت انگلستان ابداع شد. گزارش 
مذكور بدين منظور تهيه شد كه اگر تعريف توافق شده اى از واژه «توسعه پايدار» و مفاهيم 
آن براى سنجش رشد اقتصادى و ارزيابى سياست ها و پروژه ها وجود داشت، توصيه هايى 
در اين خصوص به دولت انگلستان ارائه نمايد. در سال هاى ١٩٩١و ١٩٩٤ به دنبال گزارش 
اول، گزارش هايى تحت عنوان طرح ٢ «سبزسازى اقتصاد جهان» وطرح ٣ «سنجش توسعه 
پايدار» ارائه شد. در سال ٢٠٠٨ اصطالح اقتصاد سبز در جريان مناظرات براى يافتن سياستى 

پاسخگو به بحران هاى گوناگون جهانى دوباره احياء گرديد.

سه مفهوم به هم مرتبط «اقتصاد سبز ، رشد سبز و توسعه كم كربن»
است،  نموده  جلب  را  المللى  بين  جوامع  توجه  اخيراً  سبز  اقتصاد  مفهوم  كه  حالى  در 
سياست هاى اقتصاد سبز چندين دهه توسط اقتصاددانان و دانشگاهيان بخصوص در زمينه 
اقتصاد محيط زيست و اقتصاد بوم شناختى، مورد بررسى و تحليل قرار گرفته است. ابزارهاى 
سياستى اقتصاد سبز در طول مذاكرات بين المللى از جمله كميسيون توسعه پايدار سازمان 
ملل نيز مورد بحث و بررسى قرار گرفت. براى نمونه بيانيه ريو مشتمل بر اصول به كارگيري 
ابزارهاى اقتصادى و ترويج داخلى سازى هزينه هاى محيط زيستى(اصل ١٦) و محدود سازى 
توليد و مصرف  ناپايدار (اصل ٨) است. ده سال بعد همچنين برنامه عمل ژوهانسبورگ لزوم 
تغيير شيوه توليد و مصرف جوامع را شناسايى و  چارچوب برنامه هاى توسعه ١٠ ساله براى 

توليد و مصرف پايدار را مطرح نمود.
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اولين نشست تخصصى بين المللى در ژانويه ٢٠٠٣ (مراكش) و دومين نشست در سپتامبر 
٢٠٠٥(سن خوزه) بر نياز به بهبود توسعه اجتماعى و اقتصادى با ظرفيت برد محيط زيستى، 
و  ورى  بهره  و  كارايى  ارتقا  طريق  از  زيست  محيط  تخريب  و  اقتصادى  رشد  جداسازى 
از منابع و فرايندهاى توليد و كاهش تخريب منابع، آلودگى و پسماند  پايدارى در استفاده 
تاكيد كردند. سال ١٩٩٢ در كنفرانس ريو چارچوب كنوانسيون تغييرات آب و هوا تهيه شد 
كه شامل مباحث طوالنى در خصوص شيوه هاى بازار محور و تنظيم كننده اقتصادى بالقوه 
با توجه به تغيير آب و هوا از طريق توسعه كم كربن بود. در مذاكرات اخير تحت كنوانسيون 
مذكور نسبت به اين مسئله توافق شده است كه اتخاذ اقدامات سياستى مناسب براى توسعه 
كم كربن براى حصول به توسعه پايدار ضرورى است. در سال ٢٠٠٥، شعار تغيير رويكرد از 
«ابتدا رشد، سپس پااليش محيط زيست به رويكرد رشد سبز١»، پيام كليدي ششمين اجالس 
وزيران در مورد محيط زيست و توسعه (MECD) بود. رشد سبز به توسعه و پيشرفت اقتصادي 
اجتماعي  توسعه  و  كربن  كمتر  انتشار  بر  مبتني  اقتصادي  توليد  و  زيست  محيط  با  سازگار 
فراگير اطالق مي شود. الزمه رشد سبز تدوين نقشه راه براي دستيابي به رشد اقتصادي و رفاه 
به همراه با مصرف كمتر منابع و پسماند براي توليد غذا و توسعه حمل و نقل، ساختمان و 
مسكن و انرژي است. رشد سبز پيش  شرط ساختن اقتصاد سبز است. مشخصه اقتصاد سبز 
افزايش سرمايه گذاري ها در فعاليت هاي اقتصادي است كه موجب ارتقاي سرمايه هاي طبيعي 
از  مي شود.  محيط زيستي  كاهش خطرات  و  شناختي  بوم  منابع  افزايش  و سبب  شده  زمين 
مهمترين فعاليت هاي اقتصادي در اين زمينه مي توان به توسعه انرژي هاي تجديد پذير، حمل و 
نقل پاك، ايجاد سكونت گاه هاي صرفه جو در مصرف آب و انرژي، كشاورزي، جنگل داري 

و شيالت پايدار اشاره كرد. 
سه مفهوم «اقتصاد سبز، رشد سبز و توسعه كم كربن» در سال هاى اخير توجه ويژه اى 
آورده است.  به دست  پايدار  به توسعه  براى دستيابى  يافته  بطن تالش هاى سازمان  در  را 
يكى از محورهاى اصلى كنفرانس ريو +٢٠ در سال ٢٠١٢ به اقتصاد سبز اختصاص داده شد 
و فصل سوم سند تصويب شده اين كنفرانس موسوم به «آينده اى كه مى خواهيم» درمورد 
«اقتصاد سبز در زمينه توسعه پايدار و ريشه كني فقر» است. در اين فصل (ماده ٥٦-٧٤) بر 
ابزارهاي مهم در  اقتصاد سبز در زمينه توسعه پايدار و ريشه كني فقر را به عنوان يكي از 
اختيار، جهت دستيابي به توسعه پايدار و تامين گزينه هايي براي سياست گذاران، تاكيد شده 
است. همچنين اقتصاد سبز بايستي با حفظ سالمت عملكرد اكوسيستم هاي زمين، به ريشه 
كني فقر و همچنين رشد پايدار اقتصادي، ارتقاي شمول اجتماعي، بهبود رفاه بشري و ايجاد 

 ١- grow first, clean up later 
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فرصت هاي اشتغال و كار مناسب براي همگان، كمك نمايد. حركت به سوي اقتصاد سبز 
و پايدار نيازمند تغيير ساختار توليد،  توزيع، مصرف و يافتن جايگزين هاى ابتكاري توسعه 
است. در اين تحول مهم همكارى و مشاركت تمام گروه ها و نهادهاى اجتماعى الزامى است.

اصول اقتصاد سبز 
 ،اقتصاد سبز ابزارى براى دستيابى به توسعه پايدار است
 ،اقتصاد سبز بايد كار شايسته و مشاغل سبز را  ايجاد نمايد
 ،اقتصاد سبز مشتمل بر كارايى منابع و انرژى است
 ،اقتصاد سبز به مرزهاى سياره اى و محدوديت هاى زيست محيطى احترام مى گذارد
 ،اقتصاد سبز از تصميم گيرى يكپارچه استفاده مى نمايد
 ،با استفاده از شاخص ها و معيارهاى مناسب است GDP فرايند سنجش اقتصاد سبز فراتر از
 ،اقتصاد سبز  در بين كشورها و درون آنها و در بين نسل ها عادالنه و منصفانه است
 ،اقتصاد سبز  از تنوع زيستى و اكوسيستم ها محافظت مى كند
  اقتصادسبز منجر به كاهش فقر، رفاه، معيشت، حمايت اجتماعى و دسترسى به خدمات

ضرورى مى گردد،
  ،اقتصاد سبز حكمرانى و حاكميت قانون را بهبود مى بخشد. همچنين اقتصاد سبز فراگير

دموكراتيك، مشاركتى، پاسخگو، شفاف و با ثبات است،
 .اقتصاد سبز  جنبه هاى خارجى(از جمله هزينه هاى محيط زيستى و ...) را داخلى مى سازد 

مشاغل سبز، مشاغل شايسته هستند
 وضعيت فعلى جهان مبين اين مطلب است كه مدل توسعه موجود نه تنها موجب ناپايدارى 
محيط زيستى شده است بلكه در ابعاد اقتصادى، اجتماعى و اشتغال نيز نا كارامد و ناپايدار 
است. بر اساس پيشبينى سازمان جهانى كار در صورتى كه تغييرى در مدل توسعه فعلى ايجاد 
نشود، سطح بهره ورى در سال ٢٠٥٠، ٧/٢ درصد كمتر از شرايط موجود خواهد شد كه اين 
به مثابه تخريب بيشتر محيط زيست و از دست رفتن كاركرد اصلى اكوسيستم است. مدل 
توسعه موجود همچنين در مورد اشتغال نيز كارآمد نبوده است و نتوانسته است فرصت هاى 
كافى براى مشاغل شايسته ايجاد نمايد و هزينه اجتماعى گزافى را با تخريب محيط زيست و 
از بين رفتن درآمد و مشاغل ناشى از استفاده بيش از حد از منابع طبيعى به دنبال داشته است 
به غير از مسائل زيست محيطي، بحران هاي مالي اخير كه گريبان گير بسياري از كشورهاي 
دنيا شده است، تمركز بر استفاده هرچه بيشتر از منابع زميني و سوخت هاي فسيلي را 
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يك نظام اقتصادي ناكارآمد معرفي نموده و به دنبال يافتن يك جايگزين مناسب براي آن 
مي باشد. در همين راستا است كه از سوي مجامع بين الملي از جمله برنامه محيط زيست 
توسعه پايدار ملل متحد(يونپ)، حركت به سمت توسعه پايدار و تغيير به سمت اقتصاد 
سبز به عنوان يك تفكر جديد كه همزمان هر دو هدف رشد اقتصادي و حفاظت محيط 

زيست را دنبال مي نمايد، مطرح گرديده است.
با اين حال گذار به اقتصاد سبز ممكن نيست مگر آنكه ساز و كارهاي آن اتخاذ گردد. 
طرح مشاغل سبز با ابتكار سازمان جهاني كار و يونپ، كانون اين انتقال مي باشد. مشاغل 
سبز مشاغل شايسته اي هستند كه اثرات مخرب زيست محيطي را كاهش مي دهند و از 
حقوق و مزاياي كافي، تامين اجتماعي، بهداشت و ايمني برخوردارند. اين مشاغل با كاهش 
مصرف انرژي و موادخام، محدود كردن توليد گازهاي گلخانه اي، به حداقل رساندن پسماند 
و آلودگي و حفاظت و احيا اكوسيستم، اثرات زيست محيطي را كاهش مي دهند. اين مشاغل 
در نهايت توسعه اقتصادى را از لحاظ محيط زيستي، اجتماعي و سياسى،  پايدار خواهند كرد.

اقدامات ويژه براي سرعت بخشيدن به تحوالت اشتغال سبز 
اقدامات ويژه اي در بخش هاي مختلف جامعه براي سرعت بخشيدن به تحوالت اشتغال 

سبز وجود دارند كه عبارتند از:
ظرفيت سازي جهت توسعه سرمايه گذارى ها و  شركت هاي كوچك مقياس و ايجاد و - 

تقويت  بازارهاي سبز،
بازيافت، -  صنعت  جمله  از  سبز  كارهاي  و  كسب  در  جوانان  براي  كارآفريني  آموزش 

انرژى هاى نو، كشاورزى ارگانيك  و...،
و -  رسمي  موسسات  مديران  و  گيرندگان  تصميم  بين  در  محيطي  زيست  آگاهي  ايجاد 

غيررسمي با تاكيد بر بخش هاى اقتصادى،
تقويت مكانيزم هاي گفتمان سازي اجتماعي در ارتباط با آموزش مشاغل سبز و بازده - 

اقتصادى آنها،
افزايش ظرفيت آموزش و پرورش رسمي و موسسات و سازمان فني و حرفه اي به منظور - 

باال بردن مهارت هاي پايه نيروي كار(به طور مثال استراليا با قرار دادن برنامه آموزشي 
در سيستم فني و حرفه اي و دانشكده ها توانسته است در سال ٢٠٠٩  ، ٥٠/٠٠٠ شغل 

سبز براي جوانان و بيكاران ايجاد كند).
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تغيير در مهارت هاي نيروي كار در جهت سبز سازي اقتصاد 
تغيير فعاليت ها در اقتصاد، اين سطح از انتقال در سطح صنعت رخ مي دهد در جهت - 

استفاده كاراتر از انرژي و كاهش الودگي  كه آن را بازسازي سبز مي نامند،
تغييرات ساختاري كه قوانين جديد و تكنولوژي هاي جديدي را معرفي مي كند و منجر - 

به ايجاد مشاغل كامًال جديد مي شود(مانند تكنسين انرژي خورشيدي)،
سبز سازي مشاغل موجود.- 

از كشورهاي  بيشتر  مراتب  به  توسعه  در كشورهاي در حال  اين مشاغل  ايجاد  ظرفيت 
انساني  نيروي  فراوان  دليل وجود ظرفيت هاي  به  اين كشورها  زيرا  باشد  يافته مي  توسعه 
جوان و ساختارهاي اقتصادي و صنعتي جوان در كشورهايشان باسرعت بيشتري مي توانند 
به  كشورهايشان  اقتصادى  و  اجتماعى  ساختارهاى  در  را  پايداري  و  عميق  هاي  سازگاري 

وجود بياورند.
در حال حاضر ده ها ميليون شغل سبز ايجاد شده است به طور مثال در برزيل ٢/٩ ميليون 
شغل سبز (٦/٦ درصد از اشتغال رسمى) در سال ٢٠١٠ ثبت شده است. در ارتباط با زمينه 
ها و بخش هاى مستعد ايجاد مشاغل سبز  مى توان به ٨ بخش كليدى اشاره كرد: كشاورزى، 

جنگل، شيالت، انرژى، توليد، بازيافت، ساختمان و حمل و نقل.
كليدى بخش ساخت و ساز  ازبخش هاى  يكى  اثرات محيط زيستى  به منظور كاهش   
مى باشد كه تالش براى كارايى انرژى در اين حوزه يكى از منابع مهم ايجاد شغل محسوب 
مى شود. بررسى چشم انداز رشد مشاغل سبز در بخش هاى مختلف انرژى هاى تجديد پذير 
مى تواند بيش از ١٢٥هزار و ٢٦٥ شغل تا سال ٢٠٢٠ ايجاد كند چرا كه امروز ٢٠ درصد از 

توليد انرژى اوليه از منابع تجديد پذير است.
همچنين در سال ٢٠٢٠، تعداد شغل ها در فعاليت هاى خدماتى، فعاليت هاى صنعتى و 
ساخت و ساز و زيرساخت هاى مربوط به حمل و نقل پايدار مى تواند تا ٤٠ درصد افزايش 

يافته و به ٧٧٠ هزار شغل افزايش يابد.
در بخش ساخت و ساز نيز مى توان با بازسازى ٢٥ ميليون واحد مسكونى براى عايق كارى 
بهتر و بهبود استفاده از انرژى تا ١ ميليون و ٣٧٠ هزار شغل ايجاد كرد. مديريت زباله هم 
اكنون در اشتغال ١١٠ هزار كارگر نقش دارد و مطالعات نشان مى دهد كه اين ميزان مى تواند 

تا سال ٢٠١٦ به ميزان ٢٧ هزار و ٨٥٠ شغل ديگر نيز بالغ شود.
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ماليات سبز و حسابداري سبز
استفاده از ابزارهاي اقتصادي جهت اصالح رفتار مصرف كنندگان و توليد كنندگان به منظور 
حفظ محيط زيست كشور بسيار قابل تعمق و مطالعه است. عدم وجود ابزارهاي اقتصادي 
مناسب در حفظ محيط زيست مي تواند باعث تشديد و بروز آلودگي هاي گسترده تر گردد. 
بنابراين به نظر مي رسد استفاده از ابزارهاي اقتصادي مي تواند باعث تنظيم الگوي توليد و 
مصرف گردد و با موج فزاينده تخريب و آلودگي محيط زيست مقابله نمايد. از سوي ديگر 
بايد توجه داشت كه اگر در به كارگيري ابزارهاي اقتصادي دقيق نباشيم در استفاده از آن ها 
با محدوديت هاي جدي روبرو مي شويم. استفاده از ابزارهاي اقتصادي بستگي به بسياري از 
مالحظات عملي دارد، نه فقط كارآيي اقتصادي كه غالبأ از سوي تحليل گران سياسي ناديده 
گرفته مي شوند. اصل مهم آن است كه اين ابزارها عالوه بر كارآمد بودن در جهت بهبود و 
توسعه پايدار باشند. گذشته از اين دولت بايد گامي جدي در راه پيشبرد روش هاي اقتصادي 
داشتن سياست هاي روشن و مدون در خصوص  بردارد.  بر حفاظت محيط زيست  مبتني 
مسائل محيط زيست به منظور تغيير و اصالح رفتار مصرف بي رويه منابع طبيعي مي تواند 

تهديدى جدي براي محيط زيست كشور تلقي شود. 

ابزارهاى اقتصادي در جهت حفاظت از محيط زيست 
مجموعه اي از انگيزه هاي اقتصادي مختلف شامل جريمه بر آلودگي، يارانه ها،  سيستم هاي 
مجوزهاي  سوبسيد) و سيستم  و  ماليات  از  مركب  اصل سيستمي  بازپرداخت(در   - سپرده 
آلودگي قابل تجارت هستند. از اين ابزارها براي كنترل آلودگي و حفظ كيفيت محيط زيست 

استفاده مى كنيم.
مطابق با تجربيات بين المللى، يكى از ابزارهاى اقتصادى شناخته شده و كارآمد در حفظ 
ابعاد تخريب و كيفيت محيط  براى كنترل و كاهش  مالياتى  نظام  از  استفاده  محيط زيست، 
نيازهاى  گير  چشم  گسترش  به  توجه  با  امكانى  چنين  ضرورت  و  اهميت  است.  زيست 
بستر  عنوان  به  زيست  محيط  كيفيت  حفظ  براى  تالش  و ضرورت  سو  يك  از  توسعه اى 
اصلى و زيربناى فعاليت هاى توسعه اى از سوى ديگر، در مجامع علمى و كارشناسى مورد 
تأكيد بوده است به گونه اى كه بسيارى از كشورها و به ويژه كشورهاى توسعه يافته با كمك 
ابزارهاى مالياتى، دستاوردهاى قابل قبولى را در زمينة مهار ابعاد تخريب و آلودگى هاى محيط 
اجتماعى،  اقتصادى،  بسترهاى  تناسب شرائط و  به  اند. گفتنى است كه  نموده  ارائه  زيستى 
سياسى و فرهنگى در كشورهاى مختلف، چنين ابزارهائى نيز با تنوع و دگرگونى هاى زيادى 

مواجه شده اند. 
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ماليات سبز
به  براى رسيدن  اختيار دولت  ابزارهاى اقتصادى در  از  ماليات هاى محيط زيستي يكى 
تخصيص بهينه منابع است و مي تواند به عنوان ابزاري براي رسيدن به توسعه پايدار به شمار 
رود. شكلى از ماليات كه مى تواند اثر مستقيم و محسوس ترى بر سالمت و ارتقاء كيفيت 
محيط زيست داشته باشد و منجر به جبران تخريب و يا كاهش آلودگى هاى محيط زيستي 
انواع  زيستي و اجتماعى  بر اساس هزينه هاى محيط  ناميده مى شود و  ماليات سبز  گردد، 
فعاليت هاى اقتصادى و مالى محاسبه مى گردد. اين ماليات برابر  با هرينه خسارت ايجاد 
شده ناشى از آلودگى وضع مى گردد و در جهت جبران خسارت يا بهبود وضعيت محيط 
بر خالف  زيستي  محيط  سازي  بر سالم  عالوه  سبز  هاي  ماليات  مى شود.  مصرف  زيست 
ساير ماليات ها سبب تقويت كارايي اقتصادي نيز مي شوند. ماليات هاي محيط زيستي يكي 
از  استفاده  با  است،  كشورها  مالياتي  نظام  در  شده  مطرح  هاي  ماليات  انواع  جديدترين  از 
ماليات هاي سبز مي توان كارخانه هايي كه به دليل فرسودگي دستگاه هاي توليدي آلودگي 
بسياري ايجاد مي كنند را ترغيب به استفاده از تكنولوژي جديد به منظور كاهش آلودگي هاي 
محيط زيستي كرد. با استفاده از ماليات هاي سبز مي توان مصرف كاالهاي بي كيفيت و آالينده 
را كاهش داد. توليد برخي كاالها تنها از جنبه درآمدزايي حائز اهميت بوده و استفاده از اين 
كاالها اثرات زيان بار بسياري بر محيط زيست و مصرف كنندگان دارد، كه با وضع ماليات و 
افزايش قيمت اين كاالها مي توان انتظار كاهش تقاضاي اين محصوالت در بازار و درنتيجه 

تشويق توليدكنندگان به افزايش كيفيت توليدات خود كرد.

اهداف ماليات سبز 
ايجاد انگيزه براى توليدكنندگان آلودگى تا با صرف هزينه هاى مقطعى مرتبط با كاهش 
مدت،  دركوتاه  و  باالتر)  تكنولوژى  با  هاى  دستگاه  توليد(خريد  فرآيند  در  آلودگى  ميزان 

هزينه هاى اجتماعى ناشى از ايجاد آلودگى در محيط را تقليل دهند.
  تغيير نگرش و رفتار افراد جامعه در راستاى به كارگيرى تكنولوژى هاى دوستدار محيط

زيست، ترويج الگوى مصرف صحيح، پرهيز از مصرف كاالهاى آالينده محيط زيست و 
عمليات توليدى پاك،

 ،حفظ و ارتقاء كيفيت محيط زيست
 ،كنترل ورود و انتشار آالينده ها در محيط زيست و كاهش تبعات آتى آن
  توليد درآمد و منبعى جهت جبران خسارت وارده بر محيط زيست و يا كنترل آنها( درآمد

مالياتى  مى بايست صرف امور مربوطه به حفظ و ارتقاء كيفيت محيط زيست و جبران 
آلودگى هاى ايجاد گرديده درگذشته، شود).
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انواع ماليات هاي محيط زيستي
 به طور كلي، ماليات هاي محيط زيستي وضع شده در سراسر دنيا به سه گروه زير تقسيم 

بندي مي شوند:
گروه اول؛ ماليات مستقيم بر واحد انتشار آالينده ها يا ماليات پيگو،

آنها  از  استفاده  توليدي و يا كاالهاي مصرفي كه  نهاده هاي  بر  ماليات  گروه دوم؛ 
به محيط زيست آسيب مي رساند كه اصطالحاً به اين گونه ماليات ها، ماليات هاي 

غيرمستقيم محيط زيستي گويند،
گروه سوم؛ قوانين و مقررات مالي محيط زيستي.

وضعيت «ماليات هاى سبز» در ايران
در ايران سيستم جريمه وجود دارد كه با ماليات بسيار متفاوت است، اما مى توان با فراهم 
كردن بستر حقوقى و انجام تحقيقات علمِى اقتصادى به  شكلى علمى مقدار ماليات هاى سبز 
را تعيين كرد. در استفاده از هر ابزار اقتصادى در كشور بايد به مالحظات اجتماعى نيز توجه 
كرد و ظرافت هاى خاص آن را در نظر گرفت. لذا در تصميم گيرى هاى جديد در خصوص 
هزينه هاى  براساس  بايد  فعاليت ها  زيست،  محيط  اقتصاد  ديدگاه  از  اقتصادى  فعاليت هاى 
اجتماعى و منافع اجتماعى سنجيده شوند و اثرات خارجى فعاليت ها در نظر گرفته شود و 
آلوده كننده ملزم به رفع آن شود. در ذيل به بعضي از روش هاي ماليات بندي كه قابليت كنترل 

تغييرات اقليمي را در سطح  جهان دارند اشاره مي شود: 
 ،ماليات هاي پيگويي
 ،ماليات هاي انتشار كربن
 ،ماليات مصرف انژي
  ،ماليات محيط زيست
 ،ماليات بر آلودگى صنايع
 ،سرمايه گذاري هاي سبز
 .كمك هاي مالي به محيط زيست

حسابدارى محيط زيست يا حسابداري سبز 
همگام با رشد اقتصادى فشار بر سيستم هاى طبيعى و منابع كره زمين شدت گرفته است.  
مديران واحدهاي تجارى تحت فشار هستند تا نه تنها هزينه هاى عملياتى را كاهش دهند 
بياورند. سيستم  پايين  را  عملياتى  فعاليت هاى  از  زيستي حاصل  محيط  تاثيرات  بايد  بلكه 
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حسابدارى سنتى اطالعات مناسب را در ارتباط با هزينه هاى محيط زيست در اختيار مديران 
قرار نمى دهد. دو مقوله توسعه پايدار و حفاظت و بهسازى محيط زيست موضوعاتى هستند 

كه در سراسر جهان بر چگونگى رشد اقتصادى و رفاه اجتماعى تاثير مى گذارند.  
 حسابدارى محيط زيستي شاخه اي از حسابداري است و شامل مجموعه فعاليت هايى 
است كه موجب افزايش توان سيستم هاى حسابدارى در جهت شناسايى، ثبت و گزارشگرى 
آثار ناشى از تخريب و آلودگى محيط زيستي مى شود. حسابدارى محيط زيستي مبتنى بر 
تلفيق محيط زيست به عنوان يك منبع سرمايه و لحاظ كردن هزينه هاى محيط زيستي به عنوان 
يكى از هزينه هاى قابل قبول در فرآيندهاى اقتصادى و محاسباتى است. هدف حسابدارى 
محيط زيستي فراهم آوردن اطالعاتى است كه براى ارزيابى عملكرد، تصميم گيرى، كنترل 
و گزارشگرى به مديران يارى رساند. حسابدارى محيط زيستي بر مفاهيم اقتصادى و محيط 
زيستي بنا شده و به دليل عدم استفاده از ارزش هاى مبتنى بر بازار كاربرد آن مستلزم ايجاد 
تغيير در فرهنگ است. حسابدارى محيط زيستي بخشى از اين تغييرات را در سازمان و وسيع 
تر از آن در جامعه ارائه مى كند و با ارائه شناخت اساسى بيشتر و مشاركت در فعاليت هاى 

كارى روزانه به تعيين هدف توسعه مستمر به عنوان رويكردى خاص كمك مى كند.  

تاريخچه حسابدارى محيط زيست
 از اواسط دهه ٧٠ ميالدى شركت هاى صنعتى با مفهوم گزارشگرى بدهى هاى محيط 
زيستي روبه رو شدند. شركت هاى ياد شده نخست تمايلى به افشاى زيان هاى وارد به محيط 
زيست در صورت هاى مالى خود نداشتند اما بر اثر مرور زمان و افزايش ميزان خسارت ها 
استانداردهاى  اين مسائل شدند. در سال ١٩٧٥ هيئت تدوين  به رعايت  ناگزير  شركت ها 
حسابدارى نشريه شماره ٥ را تحت عنوان حسابدارى رويدادهاى احتمالى جهت كمك به 
شناسايى اين وضيت منتشر كرد كه مى بايست خسارت هاى احتمالى به محيط زيست (در 
صورت محتمل بودن وقوع و قابل برآورد بودن مبلغ زيان) در صورت هاى مالى گزارش شود. 
بدهى هاى جبران خسارت هاى وارد به محيط زيست به عنوان زيان احتمالى شناخته مى شد 
اما به دليل مشكالت آينده كه در برآورد ميزان اين زيان ها وجود داشت؛ شركت ها و صنايع 
مختلف رويه هاى متفاوتى را جهت برآورد اين زيان ها به كار مى برند به طورى كه هيچ 
شركتى به درستى از رهنمود مزبور پيروى نمى كرد. بنابراين نياز به اصالح و تدوين رهنمود 
جديد احساس مى شد. در سال ١٩٧٦ تفسير شماره ١٤ توسط هيئت تدوين استانداردهاى 
حسابدارى تحت عنوان برآورد مبلغ يك زيان منتشر شد ولى هيچ گونه اظهار نظرى در مورد 
به تاخير انداختن ثبت هزينه هاى محيط زيستي نكرد و خسارت هاى ضايعات به منابع منجر 
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به افزايش تقاضاى جامعه جهت برقرارى قانون در اين مورد شد. كنگره آمريكا در پاسخ به 
اين موضوع قانون حفاظت و بازيافت منابع محيط زيست را در سال ١٩٧٦ ميالدى به تصويب 
رساند اما اين قانون نيز نتوانست كارى از پيش ببرد. بنابراين دومين قانون فدرال تحت عنوان 
قانون جامع مسئوليت غرامت و بدهى محيط زيست در سال ١٩٨٠ ميالدى تصويب شد و 
هايى  مكان  پاك سازى  هزينه هاى  براى  سپرده  وجوه  دالر  ميليارد   ١/٦ قانون  اين  براساس 
كه به محيط زيست خسارت وارد مى كنند اختصاص داده شد. مكان هاى ايجاد خسارت 
توسط سازمان حفاظت محيط زيست اياالت متحد تجزيه و تحليل و بررسى مى شدند. در 
سال ١٩٩٠ ميالدى هيئت تدوين استانداردهاى حسابدارى نشريه شماره ٨-٩٠ تحت عنوان 
سرمايه اى كردن هزينه هاى آلودگى محيط زيست را منتشر كرد. هيئت به اين نتيجه رسيد 
كه مخارج بدهى هاى محيط زيست بايد بر اساس طرحى مشخص جهت كاهش آلودگى 

تعيين شود.

 اهداف حسابدارى محيط زيست
تعيين فرصت هاى محيطى و محدودكردن هزينه هاى اضافى كه فاقد ارزش افزوده هستند،) ١
برآورد ومحاسبه هزينه هاى محيط زيستى شركت ها وگنجاندن آن عموما در سربار كارخانه،) ٢
مشخص كردن فرصت هاى محيط زيستى براى ايجاد سود خالص،) ٣
ايجاد و نگهدارى يك سيستم اطالعاتى محيطى براى ارتقا مديريت عملياتى،) ٤
تعيين هزينه ها وبازده آتى ناشى از پياده سازى سيستم اطالعاتى مديريت محيط زيست،) ٥
كمك به طراحى يك فرايند توليدى كاالها و خدمات سازگار با محيط زيست(عبداله ) ٦

سلمآبادى  و محمدعلى رنجكشيده).

كاربرانموضوع مورد توجهانواع حسابدارى محيط زيست

برون سازمانىيك ملت يا يك قومحسابدارى درآمدملى(اقتصادكالن)

برون سازمانىشركتحسابدارى مالى(اقتصاد خرد)

شركت، بخش، محصول، خط حسابدارى مديريت(اقتصاد خرد)
توليد، سيستم توليدى

درون سازمانى
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حسابدارى درآمد ملى
در سطح اقتصاد كالن از حسابدارى محيط زيست به منظور انجام محاسبات مربوط به 

هزينه هاى منابع زيرزمينى و جريان هاى حاصل از اين منابع استفاده مى شود.

حسابدارى مالى

در سطح اقتصاد خرد يا واحد تجارى، حسابدارى محيط زيست مى تواند در حسابدارى 
مالى مورد استفاده قرار گيرد و الزاماتى را جهت افشاى بدهى ها و هزينه هاى محيط زيستي 

مقرر كرده است.

حسابدارى مديريت

بر  اين است كه واحد تجارى  كاربرد حسابدارى محيط زيست در حسابدارى مديريت 
اساس قواعد حاكم برآن مى توانند بهاى مواد و هزينه هاى محيط زيستي استفاده شده براى 

انجام عمليات خود را اندازه گيرى كنند.

استانداردسازي شاخص هاي محيط زيست
استانداردهاى زيست محيطى، معيارهاى كمكى براى حفاظت محيط زيست از آلودگى و 
تخريب به شمار مى رود. اينگونه استانداردها براى تشخيص آلودگى نيز مورد استفاده قرار 
مى گيرد. از آن جايى كه ميزان آالينده ها از منابع مختلف هيچ وقت صفر نمى باشد، لذا 
تعيين اينكه مقدار خروجى باعث آلودگى محيط زيست مى شود يا نه، نياز به تعيين استاندارد 
دارد. استانداردها بسيار متنوع و پويا هستند. تنوع استانداردها به دليل تنوع منابع آالينده است. 
منابع مختلف آالينده هوا، آب، خاك و صدا نياز به استانداردهاى مختص به خود دارند. مثال 
در قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا استاندارد خروجى از اگزوز وسايل نقليه موتورى با 
استاندارد خروجى از دودكش كارخانجات به كلى متفاوت است و حتى در بين وسايل نقليه 
موتورى نيز بر حسب نوع و اينكه آيا در اختيار استفاده كننده است يا فقط از خط توليد خارج 

مى شود تفاوت دارد.
ضوابط و استانداردها بايد پويا باشند زيرا با گذشت زمان دو اتفاق به وقوع مى پيوندد يكى 
اينكه نتايج تحقيقات و پژوهش هاى علمى داخل و خارج كشور، استانداردهاى جديدى را 
تعريف مى كنند كه شامل حدود جديد يا مواد جديد مى باشند و دوم اينكه انجام پايش هاى 
زيست محيطى، نتايج حاصل از اجراى ضوابط و استانداردهاى مورد عمل را در مكان مورد 
نظر ارزيابى نموده و بازخور آن ممكن است تغيير آنها را الزامى نمايد. بنابراين دو خاصيت 
متداول در خصوص ضوابط و استانداردها، يعنى تنوع و پويايى، باعث مى شود كه مجموعه 
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مورد عمل، هر چند وقت يك بار مورد تجديد نظر قرار گيرد و بدين لحاظ مجموعه ضوابط 
و استانداردهاى زيست محيطى موقعى معتبر است كه به روز باشد. با توجه به مراتب فوق، 
تدوين ضوابط و استانداردها كارى دشوار بوده و نيازمند توجه به وضعيت اقتصادى، امكان 

دسترسى به فن آورى و در اختيار داشتن تجهيزات اندازه گيرى آالينده ها و نظاير آن دارد.
Allocative Ef-)دو معيارى كه از انگيزش اقتصادى برخوردارند شامل كارآيى تخصيصى
ficiency)  و اثر بخشى هزينه (Cost Efficiency) مى باشند. كارآيى تخصيص نشان دهنده آن 

است كه منابع به گونه اى تخصيص يابند كه فايده هاى اضافى كه به جامعه تخصيص مى يابند 
با هزينه هاى اضافى وارد شده برابر باشند. اثر بخشى هزينه نشان دهنده آن است كه براى 

دستيابى به هدف از كمترين مقدار منابع استفاده شود.
ولي  باشد،  مي  آشكار  و  صريح  كافي  اندازه  به  استانداردها  از  استفاده  اينكه  وجود  با 
بايد دو پيامد اقتصادي مهم را در اين رابطه در نظر گرفت. نخستين پيامد به سطحي اشاره 
دارد كه استانداردها در آن تعيين مي شوند. اين موضوع از اهميت زيادي برخوردار است 
مثال،  به عنوان  تعيين مي كنند.  استانداردها اهداف كيفي زيست محيطي را تعريف و  زيرا 
استانداردي كه انتشار مونواكسيد كربن را محدود مي كند سطح آالينده را در جامعه تعيين 
مي كند. بايد ديد سطح مذكور از ديدگاه اقتصادي به كارايي تخصيص دست مي يابد يا خير. 
پيامد  دومين  وارد مي شود.  زيان  رفاه جامعه  به  كه  معناست  اين  به  باشد  منفي  پاسخ  اگر 
دارد.  اشاره  كننده  آلوده  منابع  بين  در  آنها  اجراي  نحوه  به  استانداردها  از  استفاده  اقتصادي 
اجراي سياست ها به گزينش ابزارهاي كنترل آلودگي مانند حدود آلودگي و ماليات مربوط مي 
شود. اين تصميم نه تها به تعيين اين نكته مي پردازد كه اين اهداف برآورد شده اند يا خير، 
بلكه عالوه بر آن، به اين موضوع نيز مي پردازند كه اين كار داراي اثربخشي هزينه است يا 
خير. در صورتي كه اين كار مقرون به صرفه نباشد منابع هدر مي روند كه اين امر هزينه هايي 
را به جامعه تحميل مي كند. استانداردهاي زيست محيطي در صورتي داراي كارايي تخصصي 
هستند كه اين استانداردها به گونه اي وضع شوند كه هزينه نهايي اجتماعي كاهش آلودگي با 
منافع نهايي اجتماعي كاهش آلودگي برابر باشد. هزينه نهايي اجتماعي كاهش آلودگي عبارت 
است از مجموع هزينه هاي نهايي كاهش آلودگي تمامي آلوده كنندگان  به عالوه هزينه نهايي 
دولت كه براي نظارت و اجراي اين فعاليت ها متحمل مي شود. منافع نهايي اجتماعي كاهش 
آلودگي، تمام منافع و فوايدي است كه در اثر كاهش آلودگي ها به جامعه مي رسد. اين منافع 
مي تواند شامل بهبود بهداشت و سالمت، حفظ اكوسيستم ها، زيبايي شناختي و ... باشد. 
به عبارت ديگر منافع نهايي اجتماعي مجموع تمامي كاهش هاي نهايي هزينه هاي خارجي 

زيست محيطي در تمامي بازارهايي كه آلودگي در آنها كاهش يافته است، مي باشد.
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تعيين  ثمربخش  و  كارا  بطور  متعددى  عوامل  دليل  به  آلودگى  كاهش  استانداردهاى 
نمى شوند. مهم ترين اين عوامل عبارتند از:

وجود محدوديت هاى قانونى،- 
كمبود اطالعات و وجود اطالعات ناقص،- 
تفاوت هاى منطقه اى،- 
همسان نبودن آلوده كننده ها- 

در بيشتر كاربردهاى واقعى استانداردهاى كاهش آلودگى حداقل يكى از اين عوامل وجود 
نخواهد داشت. بنابراين احتمال تعيين استانداردهاى كاهش آلودگى در سطحى برخوردار از 
كارايى تخصصى بسيار پايين است. دو گروه عمده از ابزارهاى كنترل آلودگى دولتى وجود 

دارد. ابزارهاى مبتنى بر بازار و ابزارهاى نظارت و كنترل.
 ابزارهاى مبتنى بر بازار كه عبارتند از: جريمه ها، يارانه ها، مجوزهاى قابل داد و ستد و 
طرح هاى سپرده بازپرداخت. رويكرد نظارت و كنترل كه به عنوان استانداردها يا مقررات 
مرسوم است شامل استانداردهاى محدود، استانداردهاى اجرايى و استانداردهاى مبتنى بر فن 

آورى است.

رويكردهاى نظارت و كنترل
اين رويكرد شامل نوعى نظارت است كه بر مبناى آن آلوده گران نبايد از يك حد مشخص 
كيفيت زيست محيطى تجاوز كنند، يعنى كنترلى كه استاندارد را پايش و تحميل مى كند. به 
اين نوع مقررات، استاندارد يا تنظيم نيز گفته مى شود. دو نوع استاندارد وجود دارد : استاندارد 

محدود و استاندارد انتشار. 

استاندارد محدود حداقل سطح مطلوب كيفيت هوا و آب(يا حداكثر سطح آلودگى) را كه 
بايد حفظ شود قيد مى كند. استانداردهاى انتشار نيز ممكن است به دو نوع تقسيم شوند: 
استانداردهاى اجرايى و استانداردهاى مبتنى بر  فن آورى. استاندارد اجرايى سطحى از انتشار 
را مشخص مى كند كه هر بنگاهى ملزم به رعايت آن است. نهايتاً استاندارد مبتنى بر فن آورى 
نه تنها سطحى از انتشار كه هر بنگاه ملزم به دست يابى به آن است را مشخص مى كند بلكه 

بنگاه ها ملزم به استفاده از بهترين فن آورى نيز هستند.
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نارسايى هاى استانداردها
تحت شرايط استاندارد يا مقررات، بنگاه ها هيچ انگيزه اقتصادى براى كاهش آلودگى فراتر - 

از حد استاندارد نخواهند داشت،
براى تنظيم استاندارد و جريمه بهينه، دولت بايد از منحنى هاى تقاضا (منفعت اجتماعى - 

كه  زمانى  تا  البته  باشد.  مطلع  آلودگى  كاهش  نهايى)  اجتماعى  (هزينه  و عرضه  نهايى) 
كيفيت هوا يا آب يك كاالى غير بازارى است، منحنى تقاضا به طور مستقيم قابل مشاهده 
هزينه  منحنى  دقيق  گر، شناخت  آلوده  زيادى  تعداد  نيست. همچنين در صورت وجود 

نهايى (يا خارجى) كاهش آلودگى صنعت، براى دولت دشوار است،
در عمل، جريمه تخلف از استانداردها كم در نظر گرفته مى شود و اعمال جريمه نيز اغلب - 

با سخت گيرى همراه نيست،
قانون گزاران -  در عمل  اما  اصالح شوند.  استانداردها  بايد  بيرونى  به شرايط  واكنش  در 

همگام با تغيير پيش نمى روند،
ماهيت يكنواخت استانداردها باعت كاهش تاثير و اثر بخشى هزينه آنها نسبت به ابزارهاى - 

بر بازار مى شود، زيرا يك بنگاه حتى هنگامى كه هزينه هاى كاهش آلودگى آن  مبتنى 
بسيار باالتر از ديگر بنگاه ها  باشد نيز بايد از استاندارد تبعيت كند،

استانداردها به روز نيست و كارايى تخصيص و  اثربخشى هزينه در استانداردها وجود ندارد.- 

جنبه هاى مثبت استانداردها در مقايسه با ابزارهاى مبتنى بر بازار اين است كه استانداردها 
عملى تر و شايد از نظر اجتماعى پذيرفته ترند. به ويژه هنگامى كه امكان تاثير گذارى يك 

آلوده گر بر سالمت انسان وجود داشته باشد.
و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما: آنانكه هنگام انفاق نه اسراف 
مي كنند و نه تنگ مي گيرند، بلكه بين اين دو راه اعتدال را انتخاب مي كنند(سوره فرقان آيه ٦٧).
خداوند بر طبيعت و خلقت خود ناموس و قانوني دارد كه بر طبق آن همه اين نعمت ها از 

تقدير و اندازه و ظرفيتي برخوردارند:
انا كل شيء خلقه بقدر(ماييم كه هر چيزي را به اندازه آفريده ايم).

قد جعل اهللا لكل شي ء قدرا (به راستي خدا براي هر چيزي اندازه اي مقرر كرده است).

امروزه بر همگان ثابت شده است كه منابع زيست محيطي و مواهب الهي موجود در زمين 
محدود است كه استفاده بيش از حد برخي موجب محروميت ديگران مي شود. نكته ديگر 
اينكه انسان در خصوص چگونگي بهره مندي از نعمت ها مسئول است: ثم لتسئلن يومئذ 
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عن النعيم( سپس در چنين روزي درباره نعمت هاي پروردگار از شما بازپرسي خواهد شد). 
الهي  قوانين  از طبيعت و  بهره مندي خود  انسان ها در  است  بايسته  اين كه  حاصل سخن 
حاكم بر آن انديشه كنند و رفتارها و عملكردهاي خود را به گونه اي تنظيم كنند كه در عين 
بهره مندي از آن، هيچ گونه آسيبي به نظام طبيعت وارد نسازند. بهترين راهكار آن است كه از 
خود صاحب نعمت، روش ها و راهبردهاي مصرف را به دست آوريم. شايد بتوان راهبردهاي 

بهينه سازي و اخالق مصرف را از ديدگاه اسالم در محورهاي چهارگانه زير خالصه نمود:
اعتدال و ميانه روي در مصرف،- 
اسراف و مصاديق آن،- 
شكر عملي نعمت ها،- 
كفران نعمت.- 

اصالح الگوى مصرف به معناى بهبود استفاده از منابع جهت بدست آوردن خروجى هاى 
مورد انتظار مى باشد. اين مهم بى ترديد سبب ارتقاى شاخص  هاى زندگى فردى و اجتماعى 

و زمينه اى  براى گسترش عدالت است.
الگوي مصرف عبارت است از رفتار افراد، خانوارها يا كل جامعه در انتخاب، خريد و 
مصرف كاالها وخدمات. عوامل متعددي بر الگوي مصرفي افراد و خانوارها دخيل هستند كه 

آنها را مي توان از دو بعد مورد بررسي قرار داد:
الف- از بعد تقاضا (فردي و جمعي)،

ب – از بعد عرضه،

اصالح الگوي مصرف در حوزه فرهنگ عمومي و جامعه از طريق:
- فراهم كردن زيرساخت هاي مناسب در زمينه حمل و نقل عمومي، 
- اتخاذ سياست هاي مالي صحيح در جهت تشويق فرهنگ پس انداز،

- استفاده از رسانه ملي براي اصالح فرهنگ مصرف،
- پيش بيني دروس و برنامه هاي آموزشي در زمينه بهره وري مصرف و... در آموزش و پرورش

-پيش بيني و اصالح درسي در زمينه بهره وري در رشته هاي دانشگاهي

ظرفيت هاي زيست فناوري براي بهينه سازي الگوي مصرف، مصرف گرايي و هدرروي منابع در ايران
اگر چه در نگاه اول رابطه بين زيست فناوري و رعايت الگوي مصرف دور از ذهن به نظر 
مي رسد، ولي با نگاهي موشكافانه مي توان ارتباط مستقيم كاربردهاي اين فناوري را درك 
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كرد. دوران امروز به تعبيري، دوران تاخت و تاز صنايع نوين و محصوالت و خدمات داراي 
كيفيت بيشتر است. امروزه ثروتمندترين كشورها را مي توان تنها در ميان پيشرفته ترين آنها 
از لحاظ صنعت و فناوري جستجو نمود. حجم بازار محصوالت حاصل از فناوري هاي نوين 
بسيار باالست؛ اين گونه محصوالت نه تنها ارزش زيادي دارند كه ميزان تقاضا براي آن ها 
نيز بسيار زياد بوده و روز به روز نيز بيشتر مي شود. جمهوري اسالمي ايران، امروز بيشتر 
از آن كه در توليدات جهاني نقش داشته باشد؛ به يك مصرف كننده تبديل شده است كه 
شايد بتوان دليل آن را عمدتاً در عقب ماندگي صنعتي دانست. به عبارت ديگر، صنعت امروز 
كشور، جواب گوي بسياري از نيازهاي جديد داخلي و خارجي نيست. تبديل شدن جامعه 
ايراني به جامعه اي كه نقش مصرف كنندگي آن بيشتر از نقش توليد كنندگي آن است؛ نه تنها 
باعث خروج بيش از حد ارز مي شود، بلكه پيامدهاي ناگوار ديگري مانند كاهش روز افزون 
منابع داخلي كه سرمايه ملي به شمار مي روند را نيز در پي خواهد داشت. سرانه مصرف 
داخلي انرژي، منابع طبيعي تجديد ناپذير و كاالهاي مصرفي در ايران بسيار باالست. مقايسه 
آمار مربوط به توليد و مصرف در داخل و خارج از كشور، نشان دهنده عدم هماهنگي روند 
مصرف با ميزان توليد داخلي، نسبت به ساير كشورهاست. به عبارت ديگر، بازده توليد در 
ايران؛ به دليل عدم مديريت درست نظام مصرف بسيار پايين است. شايد بتوان گفت، منابع 
طبيعي موجود در كشور، بيشتر از آنكه به مصرف درست برسند و منجر به توليد محصوالت، 
رشد و توسعه صنعت و به دنبال آن ارزآوري شوند، بدون اينكه نتيجه مثبت و اثر گذار مورد 

انتظار از آن ها حاصل شود، به هدر مي روند.
 به منظور افزايش آگاهى هاى عمومى بهره برداران و تغيير فرهنگ بهره بردارى از منابع 

مى توان اقدامات زير را اجرا نمود:
اجراى طرح هاى نمونه در مناطق مختلف به منظور آشنايى بهره برداران با روش هاى - 

صحيح حفظ، احياء و بهره بردارى از منابع و نشان دادن فوايد ناشى از چنين عمليات هايى،
به -  انتقال اطالعات مربوط  برداران و رهبران محلى براى  ارتباط مداوم مروجين با بهره 

نوآورى هاى علمى و فنى و تجربيات موفق،
اجراى برنامه هاى مناسب در صدا و سيما و نشر مطالب مورد نياز در زمينه استفاده بهينه - 

از منابع و لزوم حفظ و احياء آنها در كتب و نشريات مختلف،
ارتقاء آگاهي هاي محيط زيستي و اصالح نگرش و شيوه زندگي جامعه برمبناي اصول - 

توسعه پايدار با تأكيد بر گروه هاي اثرگذار و اولويت دار اصالح الگوهاي توليد و مصرف 
بر مبناي اصول توسعه پايدار.
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چالش هاي موجود در بخش توليدكنندگان
ناآگاهي يا كم توجهي بخش هاي توليدي به فرآيند توليد پايدار،- 
توليدي -  فرآيندهاي  طريق  از  كه  كاالهايي  محيطي  زيست  سوء  اثرات  از  مردم  ناآگاهي 

ناپايدار توليد مي شوند،
عدم توجه به فرآيندهاي توليد پايدار در سيستم خريد كاالهاي دولتي،- 
توليدكاالهاي غيرمنطبق با استانداردهاي زيست محيطي به دليل وجود فرهنگ مصرف گرايي،- 
ضعف آگاهي رساني به توليدكنندگان در زمينه الگوهاي توليد پايدار.- 

آموزش غيررسمي بخش مصرف كنندگان
با توجه به تأثيرات ناشي از فرهنگ مصرف بر محيط زيست كه در صورت وجود روند 
بر  را  فزايندهاي  فشار  پسماندها،  و  ها  آلودگي  افزايش  ضمن  نامعقول  و  رويه  بي  مصرف 
محيط زيست تحميل خواهد نمود، سياست تغيير دادن الگوي مصرف از طريق انجام آموزش 
هاي الزم، اطالع رساني و ترويج الگوهاي مصرف معقول بخش مهمي از آموزش غيررسمي 
جامعه را به خود اختصاص مي دهد. بر اين اساس از سال ١٣٦٨ در كشور ما“ شوراي عالي 
بررسي و تعيين الگوي مصرف ”تشكيل شده و اين شورا داراي كميته هاي كاري در زمينه 
مصرف آب، انرژي، حمل و نقل، ارتباطات، دارو، خوراك، پوشاك و مسكن است. در حال 
حاضر توصيه هاي مصوب و اجرا شده اين شورا نتايج نسبتاً خوبي در بر داشته اما هنوز الگوي 
مصرف معقول به عنوان يك نگرش عمومي در جامعه جا نيفتاده است. اهم اقدامات انجام 

شده در سطح ملي(ستادي و استاني) به شرح زير مي باشد.

 در زمينه آب اقدامات مناسبي از سوي وزارت جهادكشاورزي براي جلوگيري از اتالف - 
آب در شبكه هاي آبياري زمين هاي كشاورزي صورت پذيرفته است،

در بخش صنعت اقداماتي براي بازيافت آب از طريق تصفيه صورت پذيرفته است،- 
در زمينه مصرف انرژي اقدامات آموزشي و تبليغي مناسب و مفيدي از سوي وزارت نيرو و - 

وزارت نفت (سازمان بهينه سازي مصرف سوخت) هم به صورت عمومي و هم تخصصي 
صورت پذيرفته كه در صورت استمرار نتايج آن اميدواركننده است،

در جهت -  در زمينه حمل ونقل پيام هاي آموزشي متعددي از سوي دستگاه هاي متولي   
فرهنگ سازي استفاده از حمل و نقل عمومي به جامعه منتقل شده ولي به دليل ناكافي بودن 

توان ناوگان حمل و نقل عمومي پيام هاي آموزشي مورد نظر چندان ثمربخش نيست،
 در بحث كشاورزي و غذا آموزش هاي داده شده براي كاهش مصرف سموم و كودهاي - 
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شيميايي ناكافي و كم تأثير بوده و تبليغات انجام شده براي مصرف معقول مواد غذايي به 
ويژه نان در جامعه از تأثير مطلوب برخوردار نبوده است.

چالش هاي موجود در بخش مصرف كنندگان
گسترش فرهنگ مصرف در مناطق شهري و روستايي،- 
طريق -  از  معقول  مصرف  زمينه  در  فرهنگي  هاي  آموزش  ارائه  براي  ناكافي  ظرفيت 

رسانه هاي جمعي،
عدم تعامل و انسجام بين بخش هاي توليدي به منظور استفاده صحيح از مواد،- 
عدم آشنايي به روش هاي تبليغاتي و ترويجي در زمينه نهادينه كردن فرهنگ صحيح مصرف،- 
عدم ضوابط و مقررات الزم در زمينه ترويج فرهنگ مصرف گرايي،- 
بي توجهي مصرف كنندگان منابع و كاالها به استفاده صحيح و به اندازه از منابع و مواد،- 
ترويج و ارائه الگوهاي نادرست مصرف توسط رسانه هاي جمعي فراگير و تأثيرگذار،- 

عالوه بر اقدامات ذكر شده و چالش هاي موجود در بخش مصرف كنندگان به زمينه هاي 
مثبت ذيل نيز اشاره مي شود:

تأسيس شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف،- 
وجود آموزه هاي ديني و اعتقادي و سوابق تاريخي و فرهنگي در زمينه پرهيز از اسراف - 

و قناعت در مصرف،
توجه برخي از سازمان ها به تهيه مواد آموزشي در زمينه الگوي صحيح مصرف،- 
انجام برنامه هاي آموزش و آماده سازي اجتماعي توسط واحدهاي دولتي و غيردولتي و - 

رسانه هاي جمعي.

اصالح الگوى مصرف كه به معنى نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، 
سبب ارتقاى شاخص هاى زندگى و كاهش هزينه  ها شده و زمينه اى براى گسترش عدالت 
است. از طرفى الزام مصرف بهينه باعث مى شود تا عالوه بر پيشرفت علمى ناشى از ارتقاى 
جهانى،  استانداردهاى  با  مطابق  بهينه  تجهيزات  و  وسايل  ساخت  و  طراحى  در  آورى  فن 
فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش هايى كه كمتر مورد توجه 
بوده است نيز فراهم گردد. اصالح الگوى مصرف نيازمند فرهنگ  سازى پايدار است و اين 
خود نيازمند راهكارهايى است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاى اصالح مصرف را احساس 
كنند و به تدريج اين اصالح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ در 

تمامى عرصه هاى مصرف تبديل شود.
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مصرف كاال قابل بررسى است. در  توليد كاال و  اصالح الگوى مصرف در دو سطح 
انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل  سطح توليد كاال كه از مرحله تبديل مواد خام تا 
مى شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتى و خصوصى عالوه بر 
رعايت ضوابط زيست محيطى، فن آورى توليد كاالهاى خود را با استانداردهاى جهانى و 

حتى االمكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.
هم اكنون هدرروى در حوزه انرژى كشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگى و مشاغل 
لوله هاى آب،  برق،  انتقال  ها، خطوط  نيروگاه  ها،  پااليشگاه  بلكه در  تجارتى،  و  خدماتى 
واحدهاى توليدى و خودروها نيز در مقايسه با استانداردهاى جهانى قابل قبول نيست. در 
كشور ما حدود يك پنجم برق توليدى به مصرف روشنايى مى رسد كه ٦٩ درصد آن در 
خانه ها است لذا با استفاده از المپ هاى كم مصرف مى توان تا حدود زيادى در اين زمينه 
صرفه جويى كرد. توليد انرژى و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و 

زباله ها در مناطقى كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 
مصرف كاال بايد براى فرهنگ سازى نحوه مصرف بهينه خصوصاً آب، برق  در سطح 
مدارس،  از طريق  آموزش  است  تر  الوصول  كننده سهل  براى مصرف  آنها  تهيه  كه  گاز  و 
رسانه ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران 
به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس دينى به خوبى سنت هاى نهادينه شده را مى پذيرند و 
بدان آن ارج مى نهند. لذا مى توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه هاى دينى كه بر صرفه 

جويى تاكيد دارند نيز بيشتر بهره برد.
از آن جا كه جهت تغيير الگوى مصرف، شناخت عميق نيازهاى هردو بخش مردمى و 
دولتى ضرورى است، بايد مصرف سرانه دهك ها با سطح دستمزدها و استانداردهاى مصرف 
جهانى دقيقاً مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه الزم براى هريك از كاالها مشخص 
شده و قيمت يارانه اى و غيريارانه اى آن تعيين گردد. بنابراين مى توان دريافت كه اصالح 
الگوى مصرف هم نياز (و حتى پيش نياز) هدفمندسازى يارانه هاست. تمامى اين موارد جز 
با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراى آن ميسر نيست و از اين روست كه نقش و تاثير 

مجلس در اصالح الگوى مصرف نمايان تر مى شود.
تاكيد  بسيار  جامعه  در  نياز  حد  در  مصرف  لزوم  بر  اسالم  مبين  دين  و  اعتقادي  مباني 
نموده و به استفاده از نعمات الهي بدون اسراف و تبذير سفارش نموده است (كلوا واشربوا 
و ال تسرفوا). محاسبات اقتصادي نيز حجم باالي زيان هاي اقتصادي وارده به كشور در اثر 
استفاده هاي غير منطقي از كاالها و خدمات در بخش هاي مختلف را نشان داده و توجه به 
موارد فوق، ضرورت استفاده بهينه و اصالح الگوي مصرف در كشور ضرورتي انكار ناپذير 
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است. اصالح الگوي مصرف از سوي مصرف كنندگان - به عنوان آخرين حلقه زنجيره توليد 
و مصرف- كه بخش وسيعي از اقشار جامعه را شامل مي شوند نزديك ترين و سهل ترين راه 

كاري است كه جهت دستيابي به هدف فوق به ذهن متبادر مي شود.
بدون شك رعايت الگوي بهينه مصرف از سوي مصرف كنندگان جامعه مي تواند نقش 
بسيار مهم و غيرقابل انكاري در دستيابي به اهداف تعيين شده در اين زمينه داشته باشد. صد 
البته دستيابي به اين هدف مستلزم فرهنگ سازي، ارائه روش هاي درست و بهينه مصرف، 
استفاده از سيستم هاي تشويقي و حمايتي، در اختيار نهادن ابزارهاي مناسب اين كار از طريق 
مجاري ذيربط و . . . است كه در صورت برنامه ريزي و اجراي مناسب توسط دست اندركاران 

مي تواند در دراز مدت بسيار موثر باشد. 



چالش هاى فراروى محيط زيست ايران 

 كميسيون امور زيربنايى و توليدى (كميته محيط زيست)

چكيده 
اقتصادى،  بخش هاى  ساير  با  آن  واكنش هاى  و  كنش  واسطة  به  كه  محيط زيست 
اجتماعى و فرهنگى، حوزه اى بسيار فراگير محسوب مى شود، از نظر اقتصادى، تأمين كنندة 
نهاده هاى توليد و عامل اثرگذار بر رشد اقتصادى است؛ از نظر اجتماعى، مكان زيست سالم، 
و  اقليمى  است و آداب  الزمه ى جامعه اي سالم است كه دربرگيرندة ويژگى هاى طبيعى و 
سنن ملى و هويت ميهنى و تاريخى هر كشور در انطباق با آن تكوين و تكامل مي يابد. توسعه 
و استمرار رشد اقتصادى با هزينة تخريب طبيعت در درازمدت پايدار نمى ماند، از اين رو 
توجه به مالحظات محيط زيستى، شناخت چالش هاى موجود و پيش روى كشور در روند 
سياست گذارى هاى پيشرفت ملى، به عنوان مهترين اولويت در تصميم گيرى هاى اقتصادى، 

اجتماعى و سياسى الزم است. 
چالش هايى از جمله نظام هاى سياست گذارى، حفاظت و احياى زيست بوم ها، 
حفاظت  كشور،  دار  اولويت  هاى  فناورى  و  نوآورى  المللى،  بين  هاى  همكارى  و  روابط 
و  ها  آلودگى  انواع  از  پيشگيرى  انرژى،  مصرف  و  توليد  ورى  بهره  آب،  منابع  توسعه  و 
چالش هاى استراتژيك محيط زيست ايران از جمله مواردى است كه براى اين مهم در اين 

مقاله مورد بحث قرار گرفته است. 

واژگان كليدى

چالش ها، محيط زيست، زيست بوم، سياست گذارى، استراتژيك، رشد اقتصادى



چالش هاى فراروى محيط زيست ايران١٠٠

 الف -نظام سياست گذارى، حكمرانى، تنظيم گرى و مديريت محيط زيست

عدم تكميل فرآيند تعيين ارزش اقتصادى زيست بوم ها و منابع زيستى
از  يكى  عنوان  به  آن  كاركردهاى  با  وابسته  هاى  تحليل  و  اقتصادى  ابزارهاى  امروزه 
مهمترين فاكتورهاى تصميم گيرى در سازمان ها و نهادها محسوب مى شود، در نگاه ديگر 
تقويم ارزش كاركردهاى يك عامل به پول يا ساير فاكتورهاى متريك اقتصادى قدرت تحليل 
و درك جامعه و تصميم گيران را از اهميت موضوع بيشتر نموده و حساسيت ها را نسبت 
اقتصادى  گذارى  ارزش  وضعيت  بررسى  اساس  اين  بر  بخشد،  مى  فزونى  موضوع  آن  به 
منابع محيط زيستى در كشور مويد آن است كه عليرغم گذشت نزديك به يك دهه از آغاز 
فعاليت هاى اين سازمان در زمينه تعيين ارزش اقتصادى و هزينه هاى تخريب متاسفانه هنوز 
اين فرآيند تكميل نشده، منابع اعتبارى بابت انجام پروژه ها و فعاليت هاى طرح تخصيص 

نيافته است و ارزش اقتصادى اين منابع در حساب هاى ملى درج نشده و عمًال فرآيندهاى 
مرتبط با اقتصاد زيست محيطى و لحاظ كردن هزينه هاى تخريب محيط زيست در اقتصاد 
كشور كامًال حذف گرديده است. از سوى ديگر جرائم و خسارات بابت ضرر و زيان به محيط 
زيست به دليل حضور ضعيف نمايندگان سازمان در مراحل تدوين و تصويب برنامه پنجم 
توسعه وفق ماده ١٢٣ اين قانون به شهردارى ها و دهيارى ها اختصاص يافته و عليرغم درج 
ماده ماليات سبز در اصالحيه قانون مالياتى كشور متاسفانه به دليل عدم وجود رايزنى هاى 
كارآمد در مجلس شوراى اسالمى اين ماده از قانون مذكور حذف گرديده است و در كالم 
با  متناسب  موجود  وضع  در  زيستى  محيط  اقتصادى  ابزارهاى  داشت  اذعان  توان  مى  آخر 

نيازهاى زيست محيطى كشور نمى باشد.

ضعف ارزيابى و كنترل آثار زيست محيطى در طرح جامع آمايش سرزمين، طرح هاى توسعه اى و توليدى كشور
آمايش سرزمين فرآيندى است كه در آن سرزمين ارزيابى مى شود تا پايه و اساسى براى 
تصميم گيرى هاى مرتبط با چيدمان و كاربرى اراضى فراهم كند. دولت ها از آمايش سرزمين 
براى مديريت توسعه اراضى در حوزه مديريت شان استفاده مى كنند. بدين منظور سازمان 
هاى دولتى مى توانند با توجه به حفظ منابع طبيعى براى رفع نيازهاى جامعه برنامه ريزى 
براى  هايى  كه جايگزين  زمين است  پتانسيل آب و  از  ارزيابى سيستماتيك  اين يك  كنند. 
گزينه  بهترين  اتخاذ  و  انتخاب  منظور  به  اقتصادى،  و  اجتماعى  شرايط  و  اراضى  كاربرى 
براى شناخت  به دانشجويان  اين دوره كمك  پيشنهاد مى دهد. هدف  اراضى  كاربرى  هاى 
و  اهداف  سرزمين،  آمايش  براى  مفهومى  چهارچوب  آمايش سرزمين،  تئورى  و  تاريخچه  
طراحى كاربرى اراضى، آناليز مطلوبيت اراضى، طبقه بندى اراضى، استفاده از GIS  و سيستم 
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پشتيبان تصميم گيرى DSS  مى باشد. آمايش سرزمين اصوالٌ يك «سياست»، در راه «توسعه» 
در كشورى با «حكومت متمركز»، با مناطق از نظر توسعه و ترقى و عقب ماندگى متفاوت از 
يكديگر و داراى شكاف هاى توسعه اى قابل توجه(مثل تهران و اصفهان و مشهد در مقابل 
تعادل منطقه  اين شكاف ها در راه ايجاد  بلوچستان و كردستان)، به منظور كاهش  ايالم و 
اى و نهايتاً استقرار هرچه بيشتر عدالت اجتماعى بين مناطق است، تا سبب طغيان برخى از 
مردمان برخى از مناطق عقب مانده تر كشور در حق خواهى و عدالت طلبى و چه بسا سبب 
تجزيه طلبى و امثال آن نشود. چنين سياستى از ديدگاه صرفًا سياسى - اجتماعى فرهنگى 
خود در حكومت هائى فدرال چون اياالت متحد - انگلستان - آلمان - روسيه - چين - و... 
كاربرد ندارد. اٌما از جنبه ى به خصوص اقتصادى خود كه به برنامه ريزى هائى بيشتر عمرانى 
(زيربناسازى) و رشد اقتصادى ختم مى شود، مشابهت هايى با سياست هاى ساير كشورهاى 
پيشرفته علمى چون «اقتصاد فضائى» در اياالت متحد، و «برنامه ريزى منطقه اى و شهرى» 
در پادشاهى متحده انگلستان دارد؛ به ويژه كه از نظر علوم و فنون برنامه ريزى اصوالً از اين 
نظر نمى تواند با آنان چندان تفاوتى داشته باشد و شايد اصوالً اين علوم و فنون برنامه ريزى 

براى آمايش (و نه خود «سياست» آمايش) يكى باشند.
بر اين اساس توقف روند اجراى مطالعات آمايش سرزمين و ارزيابى توان اكولوژيك 
برنامه ريزى فضايى و  در سنوات اخير نه تنها موجب بروز مسائل و مشكالت عديده در 
بردارى خارج  بهره  و  اكولوژيك  توان  ارزيابى  عدم  به علت  بلكه  گرديده  سرزمينى كشور 
از توان سرزمين موجب بروز خسارات جبران ناپذيرى به محيط زيست و عرصه هاى آن 

گرديده است.

ضعف ساختار حكمرانى محيط زيست كشور و ناهماهنگي بخشي و فرابخشي
دولت،  ساختار  تعريف  در  شده  تعيين  هاي  مسووليت  و  وظايف  بندي  تقسيم  مطابق 
محيط زيست عمومي با ماهيت غير انتفاعي مي باشد كه مطابق تقسيم بندى حوزه هاى سه 
گانه وظايف دولت (سياست گذارى و هدايت عمومى جامعه، وظايف انحصارى و وظايف 
مشاركتى)، سازمان حفاظت محيط زيست نهادى است حاكميتى كه بر حوزه سياست گذارى 
و هدايت عمومى جامعه و تمام امورى كه براى تداوم زندگى اجتماعى الزم است و به دليل 
نظارت  غيرانتفاعى بودن نمى تواند توسط انگيزه خصوصى به نحو متناسبى به انجام رسد 
دارد،  بر اين اساس بررسى وضعيت ساختار و ظرفيت هاى سازمان در حوزه هاى بخشى و 
فرابخشى مويد آن است كه بخش قابل توجهى از پست هاى عملياتى و كارشناسى به دليل 
ميانگين سرانه حفاظتى در  اين درحالى است كه  بالتصدى بوده و  عدم اخذ مجوز جذب 
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كشور حدود ٣ برابر حد استاندارد جهانى بوده و بخش اعظم كاركنان خبره ستادى و استانى 
اند و كاركنان موجود  يافته  انتقال  به سازمان هاى ديگر  يا  از خدمت دولت خارج شده و 
فاقد انگيزه و توان علمى الزم براى انجام امور به ويژه در حوزه هاى تخصصى مى باشند و 
در كالم آخر سازمان در حوزه بخشى داراى ركود و پيرى ساختارى مى باشد و در حوزه 
فرابخشى عدم ايجاد و يا تعطيلى واحدهاى محيط زيست در دستگاه هاى تاثير گذار، عدم 
الزام دستگاه هاي اجرايي به رعايت ضوابط  راه اندازى صندوق ملى محيط زيست و عدم 
و استانداردهاي محيط زيستي و ناهماهنگي بخشي و فرابخشي مرتبط با فرآيندهاي اجرايي 

داخل و خارج سازمان موجب ايجاد سازمانى ناكارآمد گرديده است. 
  الزام دستگاه هاي اجرايي به رعايت ضوابط و استانداردهاي محيط زيستي و عدم 

ناهماهنگي بخشي و فرابخشي مرتبط با فرآيندهاي اجرايي داخل و خارج سازمان،
  عدم وجود نظام جامع و يكپارچه برنامه ريزي جهت اجراي وظايف سازمان در اسناد

باالدستي، استفاده مطلوب از منابع و حفظ محيط زيست،
  پايين بودن انگيزه در بين كاركنان براي انجام وظايف و ماموريت هاي سازماني ناشي

از عدم وجود ثبات و خود محوري در سيستم مديريتي صف و ستاد،
  ،به روز نبودن دانش و مهارت كاركنان صف و ستاد در خصوص مسائل روز محيط زيست
  متوقف شدن كامل اجراي برنامه هاي تحول اداري و ضعيف بودن ارتباطات عمودي

و افقي سازماني،
  تكميل عدم  و  پروژه  مديريت  اساس  بر  سازمان  هاي  طرح  اجراي  شدن  متوقف 

از آغاز  پروژه هاي مختلف محيط زيستي در سطح كشور با عمر بيش از يك دهه 
فعاليت آنها و تخريب تدريجي عناصر ايجاد شده به دليل بي توجهي به وضعيت پروژه،

  به بخش برنامه واگذاري وظايف تصدي گري و خدمات سازمان  نامناسب  اجراي 
مناطق تحت مديريت  از وظايف اصلي- حاكميتي و  خصوصي و واگذاري بخشي 

سازمان به بخش خصوصي با عدم رعايت قوانين موضوعه.

ناكافي بودن  قوانين، آيين نامه، ضوابط و دستورالعمل اختصاصي در خصوص حفاظت از محيط زيست
بخش  از  شده  تشكيل  زيست  محيط  مقررات  و  قوانين  حوزه  در  موجود  ساختار 
هاي بسيار محدود با قوانين و مقرراتي كه عمدتاً جنبه حقوقي داشته و ساالنه پرونده هاي 
متعددي در زمينه حفاظت از محيط زيست كشور و عرصه هاي آن مشتمل بر شكار و صيد، 
زيستگاه ها و امورمناطق و... مي باشد كه اين مهم در عرصه هاي حقيقي و حقوقي داراي رشد 
روز افزون و مضاعفي به دليل افزايش تقاضا بهره برداري از منابع محيط زيست و محدوديت 

منابع زيستي مي باشد.
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بانان  محيط  از  تعدادى  كه  است  آن  مويد  موجود  وضعيت  بررسى  اساس  اين  بر 
سازمان به جرم قتل عمد نفس در زندان ها به سر مى برند و در سنوات گذشته هيچ قانون 
جديدى براى محيط زيست تصويب نگرديده، ضمن آنكه قانون  هاى كارآمد در حفاظت از 
منابع زيستى نظير ماده ١٠٤ و ١٣٤ قانون برنامه چهارم توسعه حذف گرديده كه اين معضالت 
در كنار چالش هاى هميشگى قوانين محيط زيست نظير دارا نبودن ضمانت اجرايي قوانين 
به  به دليل ماهيت حقوقي جرم زيست محيطي در كشور، عدم توجه  محيط زيست كشور 
نيازهاي  پايه اي در اجراي قوانين محيط زيست نظير وجود دادگاه هاي ويژه و تخصصي 
و قضات مطلع در زمينه محيط زيست سبب بروز مشكالت عديده، پرونده هاى مفتوح در 

محاكم قضايى و... گرديده است. 

كم توجهي به جايگاه نهادهاي مدني وسازمان هاي غيردولتي درتصميم گيري ها وفعاليت هاي اجرايي
حكمرانى مطلوب محيط زيست در سطح جامعه و ارتقاء جايگاه آن مستلزم كسب 
سرمايه هاى اجتماعى نظير باور، اعتماد و مشاركت افراد در تصميم گيرى و اجراى برنامه هاى 
محيط زيست كشور مى باشد، كه نمونه آن را مى توان در كشور ژاپن كه بهترين كشور آسيا 
در رتبه بندى كشورهاى جهان بر اساس شاخص هاى جهانى EPI است مشاهده نمود. بر اين 
اساس بررسى وضعيت سمن ها در كشور ايران مويد ايجاد يك روند ركود و توقف نسبى از 
آغاز سال ١٣٨٥ تاكنون است كه به دليل ورود مسائل سياسى و امنيتى به ساختار فعاليت هاى 
اجتماعى و عدم توجه به سمن ها در سياست گذارى و برنامه ريزى محيط زيست كشور 
ناشى از عدم باور مديران ارشد و تصميم گيران ارشد كشور مى باشد و اين موضوع سبب 
كاهش چشم گير ساالنه سمن هاى فعال در سطح كشور گرديده است؛ به نحوى كه در سال 
١٣٩٠ حدود ٤٠ سمن در سراسر كشور منحل گرديده و امروز نسبت تعداد سمن هاى  فعال 

به سمن هاى ثبت شده در سراسر كشور بسيار اندك مى باشد. 
لذا براى ايجاد مجدد اين باور و اعتماد سازى عمومى الزم است نسبت به ايجاد 
بسترهاى الزم براى احياء و بازيابى توان اين عنصر موثر اجتماعى در حفظ و بهره بردارى 
خردمندانه از محيط زيست كشور اقدام و برنامه توانمندسازى اين سمن ها در سطح كشور 

اجرا گردد. 

ناكافي بودن منابع آمار و اطالعات  مورد نياز مرتبط با  محيط زيست كشور
امروزه با پيشرفت علوم و فناورى هاى آمارى و اطالعاتى، سازمان ها و نهادها به 
ادوارى  گزارش هاى  تهيه  مدت،  بلند  و  مدت  ميان  مدت،  كوتاه  ريزى هاى  برنامه  منظور 

عملكرد و تدوين شاخص ها داراى نظام مشخص آمارى و اطالعاتى مى باشند. 
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بر اين اساس عليرغم تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه مبنى بر الزام ايجاد نظام هاى 
آمارى و اطالعاتى تا سال دوم برنامه و اختصاص رديف اعتبارى در قانون بودجه سنواتى 
كشور متاسفانه به دليل عدم تمايل به شفاف سازى در ابعاد آمارى ناشى از ارائه عملكرد، 
ايجاد گزارشات بر مبناى داده ها و ستانده هاى غير واقعى، ضعف تخصصى ناشى از عدم 
وجود نيروى متخصص آمارى و كارآمد طراح و مديريت نظام اطالعاتى و ضعف شديد مركز 
آمار ايران به عنوان دستگاه هماهنگ كننده اصلى و مفقود شدن اسناد و مدارك ناشى از نظام 
آمار و اطالعات طراحى شده در سال ١٣٨٣ امروزه سازمان فاقد يك نظام به روز و كارآمد 
آمارى در برنامه ريزى و ارائه عملكرد و كشور فاقد نظام آمار و اطالعات زيست محيطى 

جامع و يكپارچه در سطوح ملى و استانى مى باشد.

ناهماهنگى بخشى و فرابخشى دراجراي برنامه آموزش همگاني محيط زيست
آموزش محيط زيست به عنوان يكى از اركان حفاظت از منابع حياتى و تنوع زيستى 
داراى اهميت ويژه مى باشد. بر اين اساس در هر سال برنامه آموزشى زيست محيطى تقريبًا 
اجرا  و  ريزى  برنامه  غيردولتى   و  عمومى  دولتى،  هاى  ارگان  نهادها،  توسط  اي  گسترده 
شود  مى  اجرا  زيادى  هاى  هزينه  با صرف  منسجم  غير  و  پراكنده  به صورت  كه  مى شود، 
و در جهت اهداف بخشى اين نهادها و ارگان ها قراردارد و فاقد ماهيت فرابخشى است. 
اين وضعيت منجر شده است كه برنامه هاى تكرارى و خارج از اهداف برنامه هاى توسعه 
كشور صورت گيرد كه مى توان با ايجاد نظام كارآمد آموزش و اطالع رساني محيط زيستي، 
برنامه هاى آموزش همگانى محيط زيست تمام فعاليت ارگان ها و نهادهاى مربوط را در اين 
راستا يكپارچه نمود. مهمترين كمبودى كه از فعاليت هاى گسسته موجود حاصل شده است، 
نبودن اطالعات دقيق و كامل است كه منجر به عدم آگاهى از وضعيت آموزش هاى زيست 
اين گسستگى عدم فعاليت مداوم كارگروه اجرايى  محيطى در كشور است. مهمترين دليل 
برنامه هاى آموزش همگانى محيط زيست است كه به دليل نبود نظام اجراي برنامه آموزش 

همگاني محيط زيست ايجاد شده است.

ب-حفاظت از منابع و تنوع زيستى و احياء و حفاظت اكوسيستم ها و زيست بوم هاى حساس و تخريب شده

ضعف در پايش و نظارت دقيق بر توليد و انتشار آالينده هاي منابع زيستي
بررسي وضعيت موجود منابع زيستي كشور(آب و خاك) مويد آن است كه وضعيت 
اين منابع با گسترش روز افزون آالينده هاي محيط زيستي و عدم استقرار نظام هاي كارآمد 
پايش، حفاظت، احياء به دليل مديريت ناكارآمد برنامه ها و منابع اعتبارى مرتبط و ارزيابى 
در  توسعه  از طرح هاى  بسيارى  زيست محيطى  ارزيابى  يا عدم  زيست محيطى تشريفاتى 
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مراحل قبل، حين و بعد از اجرا و عدم اجراى برنامه هاى نظارتى فرابخشى، در مرز خطر و 
بحران مي باشد. بطور مثال براساس مطالعات اوليه انجام شده در طرح تهيه اطلس آالينده هاى 
خاك در ٨ استان كشور در حدود ٢٠٠٠٠ نقطه آلوده در خاك هاى كشور وجود داشته باشد 
كه به آالينده هاى مختلف از جمله فلزات سنگين، آالينده هاى نفتى، سموم و ... آلوده بوده 
و محيط زيست و سالمت مردم را به شدت تهديد مى كند و از ديگر سوي بسياري از انواع 
نيز  مقدار وسيعي  به  كه  داشته  ها وجود  كارخانه  توليدات  و  در محصوالت  مواد شيميايي 
مورد مصرف مردم قرار گرفته و بسيار خطرناك مي باشند. متاسفانه عليرغم  توليد، واردات 
و مصرف مواد شيميائي خطرناك، بررسي هاي زيست محيطي و بهداشتي كافى در خصوص 
از ٤٥٠٠٠ تن پسماند  آنها صورت نمي گيرد و همچنين در حال حاضر روزانه بيش  اكثر 
شهري در كشور توليد مي شود، ساالنه مقدار قابل توجهي از مواد قابل بازيافت مانند كاغذ، 
پالستيك در دل خاك مدفون مي شوند، پسماندهاي بيمارستاني هم كه حاوي ميكروب هاي 
فراوان و خطرناكي مي باشند نيز همراه با پسماندهاي شهري دفن غير اصولي مي شوند. در 
حوزه آب حجم پساب بخش هاي اصلي در سال ١٤٠٠ برابر با ٤٠ ميليارد متر مكعب خواهد 
بود كه نسبت به ٢٩ ميليارد متر مكعب سال ١٣٨٠ حدود ٣٨ درصد رشد خواهد داشت. در 
واقع ميزان پساب ها در سال ١٤٠٠ به حدود يك سوم حجم منابع آب تجديدپذير كشور 
مي رسد كه با توجه به آلودگي آنها يكي از چالش هاي مهم مديريت كيفي منابع آب مي باشد.

ضعف در نظام و اعمال فرآيندهاي حفاظت، ارزيابى، پايش، احياء و نظارت بر بهره برداري اجزاى تنوع زيستى
اگرچه در خالل چند دهه گذشته پيوند متقابل حفاظت از تنوع زيستي و توسعه اقتصادي 
بيش از پيش شناخته شد. اما بررسى روند عملكردى سازمان در حفاظت از تنوع زيستى در 
دهه گذشته مويد آن است كه اين موضوع چندان مورد توجه سياست گذاران و برنامه ريزان 
در حوزه گونه هاى جانورى حيات  مثال  به طور  نحوى كه  به  نبوده  محيط زيست كشور 
گونه   ١١٣١ حدود  زيست  محيط  كارشناسان  گزارشات  و  بررسي  آخرين  براساس  وحش 
جانوري اعم از پستاندار، پرنده، خزنده و دوزيستان در اكوسيستم هاي خشكي و آب هاي 
داخلي ايران زيست مي كنند. رده پستانداران با ١٩٤ گونه، ٥٢١ گونه پرنده، ماهيان آب هاي 
داخلي ايران شامل ١٨٠ گونه، ٢٠٤ گونه خزندگان و ٢٠ گونه دوزيستان  است  كه بر طبق 
آخرين وضعيت حفاظتي گونه هاي مختلف مهره داران در ايران را در سال ٢٠٠٩  حدود 
٨٠ گونه از تمامي رده هاي جانوري، يعني نزديك به هفت درصد از كل گونه هاي جانوري 
ايران را در فهرست منتشر شده سرخ قرار دارد كه علل اين موضوع را مى توان در ناتوانى 
آن  دانستن  تنوع زيستى كشور و غير ضرورى  از  مدل حفاظت  ارائه و اجراى  در  سازمان 
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دانست به نحوى كه منابع اعتبارى مربوط به اين حوزه در طى دهه گذشته صرف اجراى 
مصوبات غيرمرتبط سفرهاى استانى هيات وزيران گرديده و طرح هايى نظير ايجاد موزه ملى، 
تاريخ طبيعى و ذخائر ژنتيكى  مادر در تهران به دليل سياست گذارى غلط و توزيع اعتبار آن 
در استان ها عليرغم اتمام طرح پايان نيافته و بسيارى از فازهاى اصلى آن ناتمام مانده است.

اجرا نشدن برنامه هاى احياء و حفاظت اكوسيستم ها و زيست بوم هاى حساس و تخريب يافته
زيست بوم ها و اكوسيستم ها بستر حيات گونه هاى گياهى و جانورى محسوب مى شوند 
كه چهار مرحله حفاظت، احياء، پايش و بهره بردارى خردمندانه از آن جزء محورهاى اصلى 
اجراى مديريت بر آنها محسوب مى شود. هرچند امروز بعد از گذشت سه سال از پايان برنامه 
چهارم توسعه وسعت مناطق تحت مديريت به سطح ١٠درصد مساحت كشور رسيده است 
اما آنچه بررسى هاى كنونى در بيان غنا و اهميت حفاظت از اين مناطق اعالم مى دارند مويد 
آن است كه هيچ برنامه احياء زيست بوم خسارت ديده در زيست بوم آبى، خشكى و دريايى 
اعمال نگرديده است. سيستم حفاظتى مناطق تحت مديريت كماكان سنتى بوده و جمعيت 
اعالم شده گونه هاى جانورى و گياهى غير واقعى بوده است. مناطق غير قانونى واگذار شده 
و تاالب ها و درياچه هاى كشور نيز به دليل عدم مديريت صحيح و مالحظات سياسى از يك 

سو و تامين نشدن حقابه ها در حال خشك شدن مى باشد.

ج -روابط و همكارى هاى بين المللى زيست محيطى
انزوا در ديپلماسى زيست محيطى  بين المللى و منطقه اى و ضعف در همكاري هاي بين المللي محيط زيست در 

سطوح مختلف از مذاكرات تا انجام تعهدات و مديريت اجراي طرح ها و پروژه هاي بين المللي
محيط زيست به عنوان يكى از ابزارهاى مهم در ديپلماسى جهانى داراى اهميت ويژه اى 
مى باشد. مسائلى نظير آب، كيفيت هوا، گونه هاى گياهى و جانورى در معرض خطر، ذخائر 
ژنتيكى و... هريك مى توانند ابزار تسلط نسبى و حتى كامل كشورى را بر ساير كشورها فراهم 
آورند؛ بديهى است در اين ميان با توجه به موقعيت و نقش استراتژيك كشور عزيزمان ايران، 
استفاده موثر از اين ابزار عالوه بر ارتقاء جايگاه كشور در معادالت بين المللى موجب تحقق 
اهداف و ماموريت هاى محيط زيست كشور و حل مشكالتى نظير آب هاى مرزى، تامين حق 
آبه درياچه ها و تاالب هاى نظير هامون، حفاظت مطلوب محيط زيستى از آب هاى سرزمينى 
و حل مشكل گردوغبار گردد. در اين راستا بررسى عملكرد پروتكل ها و توافق نامه هاى 
بين المللى نشانگر آن است كه محيط زيست كشور در برخى از كنوانسيون ها و پروتكل ها 
به دليل اجرايى نشدن تعهدات سهم ايران، عدم اجراى صحيح پروژه هاى بين المللى و عدم 
دستيابى به اهداف پيش بينى شده، حضور ضعيف و بدون برنامه در مجامع (از مرحله مذاكره 
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تا امضاء و اجرا) و عدم حضور گروه كارشناسى در جلسات تخصصى بين المللى و اصرار بر 
حضور مديران ارشد سازمان در همه جلسات سبب ضعف در ديپلماسى بين المللى محيط 

زيست گرديده است.  

د-تحقيقات، نوآورى و فناورى هاى اولويت دار كشور

نامتناسب بودن پژوهش ها و تحقيقات انجام شده با نيازهاي اجرايي و اجتماعي  محيط زيست كشور و عدم 
حمايت از تحقيقات، شركت هاي دانش بنيان، اختراعات و فناوري هاي محيط زيست

پژوهش و تحقيق به عنوان دو ركن اصلى براى ارتباط با محيط هاى علمى و استفاده از 
توان بالقوه و بالفعل دانشگاه ها و فضاهاى علمى براى طرح موانع و مشكالت سازمان ها و 
اخذ راهبردها و راهكارهاى اجرايى مفيد و به روز مبتنى بر قابليت هاى علمى مى باشد بر اين 
اساس بررسى روند پژوهش و تحقيقات انجام شده در سازمان مويد آن است كه اكثر اسناد 
مطالعات كاربردى  انجام شده شامل طرح هاى جامع،  و مدارك پايه و كاربردى تحقيقات 
و... مفقود گرديده و اكثر قريب به اتفاق موارد هزينه شده در حوزه پژوهش فاقد اولويت يا 
فاقد قابليت اجرايى بوده و كپى سازى و يا ترجمه صرف از ساير منابع علمى و دانشگاهى 
مى باشند و موافقت اصولى پژوهشكده محيط زيست كه در سال ١٣٨٢ اخذ گرديده به دليل 
بى توجهى و كج سليقگى مديران ارشد وقت به فراموشى سپرده شده است كه ضرورى است 

نسبت به رفع آن اقدام عاجل به عمل آيد.   

 هـ -حفاظت و توسعه منابع آب كشور
بحرانى بودن شرايط منابع آب كشور

رتبه ايران در مديريت منابع آبي از بين ١٣٣ كشور ١٣٢ است. در واقع اين آمار بيان 
كننده شرايط بحران آب در كشورمان است. با آن كه ايران در منطقه نيمه خشك و خشك 
واقع شده است اما درسال هاي اخير تغييرات آب و هوا و اقليم، ميزان بارندگي را كاهش داده 
است به طوري كه كارشناسان آب اين كاهش را در اين سال ها بين ٢٠ تا ٢٥ درصد تخمين 
زده اند و ميزان بارش هاي كشور را كمتر از ٢٥٠ ميلي متر برآورد مي كنند. به گفته پروفسور 
كردواني استاد برجسته كويرشناسي(ايسنا): عمر منابع آبي ايران تا ٦٠ سال آينده است و از 
طرفي در پي اين كاهش منابع آبي ساالنه ١٠ دشت آبي كشور از ٦٠٠ دشت موجود دچار 
بحران مي شوند كه اين مسئله بر وضعيت روستاهاي كشور تأثيرگذار است. بررسي ها نشان 
مي دهد كه بارندگي در كشور پراكنش خيلي گسترده اي دارد به همين دليل اين بارندگي ها 
خيلي موثر نيست. ٩٠ درصد بارندگي ها در فصل هاي سرد سال، ٥٢ درصد از بارندگي ها در 
٢٥ درصد از مناطق كشور و ٧٠ درصد هم در فصل هاي غيرمصرف اتفاق مي افتد. منابع آب 
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تجديد شونده كشور از ١٣٠ ميليارد مترمكعب به ١٠٠ ميليارد مترمكعب كاهش يافته و آمار 
رسمي اين ميزان را ١٢٠ ميليارد مترمكعب اعالم كرده اند. همچنين در سال ها و دهه هاي 
گذشته ميزان بارندگي ها بسيار كم شده به حدي كه ميزان روان آب هاي كشور به كمتر از ٥٤ 
درصد رسيده است. بر اساس استانداردهاي جهاني هر كشوري كه بيش از ٤٠درصد منابع آب 
تجديد شونده را استفاده كند، وارد بحران آب مي شود، در حالي كه در ايران حدود ٧٢ درصد 
منابع آب  استفاده قرار مي گيرد. استفاده بيش از اندازه از  از منابع آب تجديدشونده مورد 
تجديد شونده طبيعتاً باعث مي شود كه بسياري از اكوسيستم(زيست بوم) هاي كشور لطمه 
بخورد و همچنين سبب مي شود كه اكثر تاالب هاي كشور خشك شوند يا به سمت خشك 
از ذخائر تجديدپذير ديربازده  به نمك زار پيش روند. ضمناٌ برداشت  شدن و تبديل شدن 
آبخوان ها شدت يافته است وكسري حجم ساليانه مخازن بلند مدت كشورعلى رغم الزام به 
كاهش تدريجى آن درقانون برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه، از ١/٥ميليارد متر مكعب 
در دهه ى هفتاد به بيش از ٩ ميليارد متر مكعب در سال ١٣٨٩ رسيده است. اين امر موجب 
گرديده است تا از مجموع٦٠٩ محدوده مطالعاتي كشور ٤٩٩ محدوده مطالعاتي با افت شديد 
و نگران كننده سطح آب زيرزميني مواجه گردند به نحوي كه در حال حاضر ٢٩١ محدوده 
(دشت) ازنظر برداشت آب ممنوعه و بحراني اعالم شده وميزان افت ساليانه سطح سفره آب 
زيرزمينى در اغلب دشت هاى كشور بين ١تا ٣ متر در سال رسيده كه متاسفانه پيامدهاي 

مخرب بسيارى را به همراه داشته است.
زايي و خشك شدن -  بيابان  ها، گسترش  زيرزمينى درآب خوان  رفتن سطح آب  پائين 

مزارع و باغات.
كاهش آبدهى قنوات و چشمه سارها، خشك شدن رودخانه ها، درياچه ها و تاالب ها.- 
افت كيفيت منابع آب زير زمينى و افزايش شورى خاك وتخريب محيط زيست وخشك - 

شدن دشت ها و تشديد فرسايش اراضى و گسترش زمينه هاى توليد ريزگردها.
فرونشست اراضى و از بين رفتن ظرفيت مخازن ذخيره و پااليش طبيعى آب و خسارت - 

ديدن زمين هاي كشاورزي، تأسيسات زير بنائى، راه ها و...
بروز -  فقروبيكارى،  گسترش  منجربه  كه  كشاورزى  توليدات  وكاهش  ها  هزينه  افزايش 

مشكالت و بحران هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى و همچنين مهاجرت كشاورزان به 
شهرها مى گردد.

از بين رفتن فرصت هاى كمى و كيفى تامين آب براى مصارف شرب و صنعت مورد نياز- 
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و-بهره ور كردن توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژى
عدم بهره ورى توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژى

در طول سه دهه ي اخير، خطرات و آسيب هاي محيط زيست بيشتر نمايان شده است. 
اين آسيب ها، ناشى از تركيب عواملى همچون رشد جمعيت، رشد اقتصادي، مصرف انرژي و 
فعاليت هاي صنعتى است. از سوي ديگر، ارتباط بين توسعه ي اقتصادي و محيط زيست، از 
مسائل مهم و پيچيده است. چنانچه در بستر توسعه ي پايدار، فعاليت هاي اقتصادي و محيط 
زيست به صورت توأم لحاظ شود، محيط زيست و توسعه ي اقتصادي دو عامل مكمل يكديگرند 
كه موجب تعادل و توازن اكولوژيكى مى شوند و فعاليت هاي اقتصادي عامل برهم زننده ي اين 
تعادل و توازن نخواهد بود(عمادزاده و ديگران، 1386). از آنجا كه انجام هر فعاليت اقتصادي 
مستلزم مصرف انرژي است، لذا از يك طرف انرژي به منزله ي عامل محرك توسعه ي اقتصادي، 
اجتماعى و بهبود كيفيت زندگى انسانى تلقى مى شود و از سوي ديگر، موجب توليد آالينده 
هاي زيست محيطى مى گردد، به ويژه اگر مصرف انرژي با ناكارآمدي نيز مقارن باشد فرآيند 
توليد آالينده ها تشديد مى شود. با توجه به اين كه ايران كشوري رو به رشد و برخوردار از منابع 
غنى وگسترده ي انرژي بوده و يكى از مصاديق الگوي رشد با فشار بر منابع زيستى  محسوب 
مى شود، لذا بررسى اثرات زيست محيطى مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران با توجه به 
اتخاذ رويكرد رشد اقتصادي باال با حفظ محيط زيست، مهم است. ادبيات اقتصادي حاكى از 
وجود ارتباط قوي بين سطح فعاليت هاي اقتصادي (رشد اقتصادي) و مصرف انرژي است، زيرا 
انرژي به عنوان نيرو محركه ي اكثر فعاليت هاي توليدي و خدماتى بوده و جايگاه خاصى در 
رشد و توسعه ي اقتصادي دارد. اقتصاددانان اكولوژيك همانند ناير و آيرس بيان مى كنند كه در 
مدل بيوفيزيكى رشد، انرژي تنها و مهمترين عامل رشد است. به طوري كه از نظر آنها نيروي كار 
و سرمايه عوامل واسطه اي هستند كه براي استفاده به انرژي نياز دارند. ديدگاه اغلب اقتصاددانان 
نئوكالسيك مانند برندت و دنيسون، مخالف اقتصاددانان اكولوژيك مى باشد. آنها معتقدند كه 
انرژي از طريق تأثيري كه بر نيروي كار و سرمايه مى گذارد، به طور غيرمستقيم بر رشد اقتصادي 
مؤثر است و مستقيماً اثري بر رشد اقتصادي ندارد. اغلب اقتصاددانان نئوكالسيك بر يك اصل 
معتقدند و آن اين است كه انرژي نقش كوچكى در توليد اقتصادي داشته و يك نهاده واسطه اي 
است و عوامل اساسى توليد تنها نيروي كار، سرمايه و زمين هستند اما مصرف بيرويه ي انرژي، 
به ويژه سوخت هاي فسيلى براي تحقق اهداف رشد اقتصادي و عالوه بر آن و ضعف كارآيى 
در مصرف آن باعث افزايش آلودگى محيط زيست مى شود؛ به طوري كه از عوامل مهم آلودگى 
هوا، انتشار گاز دي اكسيدكربن كه يكى از مهمترين انواع گازهاي گلخانه است، نتيجه مصرف 

سوخت هاي فسيلى در بخش هاي توليدي، تجاري، خدماتى و خانگى مى باشد.



چالش هاى فراروى محيط زيست ايران١١٠

ن -پيشگيري از انواع آلودگي ها و كنترل و كاهش عوامل آالينده و تهديد كننده هوا  
معضل  گرد و غبار و گسترش آلودگي هواى كالن شهرها و شهرهاي بزرگ

توفان هاى گرد و غبار همواره مناطق مختلفى از كره زمين از جمله آفريقا، غرب آسيا، 
چين، استراليا، و ... را تحت تاثير قرار داده و  مى دهند. دست كم از ٤ دهه پيش تا حاال، توفان 
هاى متعددى در طول هر سال در ايران و ساير كشورهاى منطقه گزارش شده است كه موجب 
بروز گرد و غبار و حتى جابجايى ماسه هاى مناطق مستعد شده است. با مراجعه به آمارها و 
سوابق، در كشور ايران گرد و غبار به عنوان يكى ازانواع پديده هاى جوى همواره مطرح بوده 
است. البته منشاء اصلى گرد و غبار در جنوب شرق ايران كه با شدت بيشتر در استان سيستان 
و بلوچستان بوده و دامنه هاى آن تا استان هاى خراسان جنوبى، خراسان رضوى، كرمان و 
يزد نيز گسترش مى يابد، پديده بادهاى محلى فصلى ١٢٠ روزه مى باشد كه از روى اقيانوس 
هند آغاز و پس از عبور از پاكستان و افغانستان در منطقه جنوب شرق ايران به علت خشكى 
هوا و كمبود رطوبت در خاك همراه با گرد و خاك بسيار شديد ظاهر مى گردد. ولى نكته 
بسيار مهم اين است كه توفان هاى گرد و غبار رخ داده در ٧ سال اخير در اين منطقه از نظر 
ويژگى هاى زير از موارد مشابه قبلى متمايز مى باشد: غلظت، اندازه ذرات معلق در توفان، 
تداوم دوره زمانى، تعداد دفعات وقوع، وسعت و منطقه تحت تاثير، زمان تحت تاثير توفان  
البته فقط كشور و مردم جمهورى اسالمى ايران تحت تاثير اين شرايط نامطلوب نبوده و ساير 
كشورهاى منطقه به خصوص سوريه و عراق هم در شرايط سخت ترى متاثر از اين توفان ها 
توفان گرد و غبار با تداوم چندين هفته اى و غلظت  باشند. در ٧ سال گذشته، وقوع  مى 
بسيار باال كه مناطق وسيعى را پوشش مى دهد موجب مختل شدن جدى زندگى مردم شده 
و نه تنها عرصه را براى هر گونه فعاليت مفيد مردم تنگ كرده است، بلكه به خاطر ريز بودن 
سايز ذرات معلق در توفان امكان بروز بيمارى هاى متعدد تنفسى، ريوى، چشمى و پوستى 
را افزايش داده است. براساس مطالعات اوليه منشاء عمده اين توفان ها در بخش هايى از 
عراق، سوريه و عربستان قرار دارد. شايد ازجمله علل بروز اين پديده را مسائلى مثل تغييرات 
اراضى و  اقليمى، كاهش بارش و بروز خشك سالى هاى متوالى و طوالنى، تغيير كاربرى 

كاهش قابل توجهى از پوشش گياهى در منطقه ذكر كرد.

چالش هاى استراتژيك  محيط زيست ايران 
اقتصادى،  بخش هاى  ساير  با  آن  واكنش هاى  و  كنش  واسطة  به  كه  محيط زيست 
اجتماعى و فرهنگى، حوزه اى بسيار فراگير محسوب مى شود، از نظر اقتصادى، تأمين كنندة 
نهاده هاى توليد و عامل اثرگذار بر رشد اقتصادى است؛ از نظر اجتماعى، محل زيست سالم، 
بستري شاداب و جامعه اي سالم را مهيا مي كند؛ و از نظر فرهنگى، دربرگيرندة ويژگى هاى 



١١١ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

طبيعى و اقليمى  است كه آداب و سنن ملى و هويت ميهنى و تاريخى هر كشور در انطباق با 
آن تكوين و تكامل مي يابد. ارتباطات افقى و عمودى بين زيست  بوم هاى همجوار از مقياس 
خرد تا مقياس كالن زيست كره، فارغ از هرگونه مرزبندى حقوقى و سياسى، محيط زيست 
با ظهور  و اخيراً  است  تبديل كرده  بين المللى و منطقه اى  تقابالت  يا  تعامالت  به حوزة  را 
بحران هايى چون گرمايش جهانى و تغيير اقليم، دامنة اثرگذارى آن حتى از مرزهاى فيزيكى 
جو كرة زمين نيز فراتر رفته است. در اين راستا، نظر به اينكه هدف فعاليت هاى بشر، دستيابى 
به سعادت و كمال، آسايش و آرامش، ارتقاء كيفيت زندگى و بهبود رفاه اقتصادى و اجتماعى 
بود،  نخواهد  پايدار  در درازمدت  تخريب طبيعت  هزينة  با  اقتصادى  استمرار رشد  است و 
به مالحظات محيط زيستى در روند سياست گذارى هاى پيشرفت ملى بايد به عنوان  توجه 

مهترين الويت در تصميم گيرى هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى قرار گيرد. 
تحليل وضعيت محيط زيست در ابتداى دولت يازدهم مويد اين نكته مهم است كه 
در تمامى ابعاد حفاظت، پايش، احياء و نظارت بر بهره بردارى سازمان دچار ركود اساسى 
گرديده و فاقد جايگاه در سيستم برنامه ريزى، سياست گذارى و نظارت عالى كشور مى باشد 
كه انحالل شوراى عالى محيط زيست، افت چشمگير رتبه ايران بر پايه شاخص هاى جهانى 
محيط زيست و بروز مشكالت نوين نظير خشك شدن تاالب ها، ايجاد پديده گرد و غبار 
كه علل ريشه اى آن را در داخل كشور مى توان به احداث سد بدون انجام مطالعات و اخذ 

مجوز هاى ارزيابى محيط زيست جستجو كرد. 
ضمن آنكه عدم انجام طرح آمايش سرزمين در سطوح ملى، استانى و منطقه اى و 
به تبع آن عدم انجام مطالعات ارزيابى توان اكولوژيك در سطوح مختلف كشورى موجب 
تعريف كاربرى هاى مختلف و نامتناسب نظير احداث پااليشگاه و پتروشيمى در مازتدران، 
واگذارى بستر رودخانه به مدت ٩٩ سال جهت بهره بردارى و... گرديده كه در حال حاضر 
تمام توان مجموعه در جهت لغو مجوزهاى صادره قبلى در اين خصوص معطوف مى باشد. 
در اجراى وظايف و نظام برنامه ميزان تحقق اهداف برنامه  چهارم در حوزه محيط 
زيست به كمتر از ١٠ درصد بالغ  مى گردد و در تدوين برنامه پنجم سياست و استراتژى 
خاص مد نظر نبوده كه اين موضوع به همراه تدوين ضعيف متن و نداشتن اسناد پيوست 
برنامه موجب تصويب برنامه ناكارآمد، فاقد وجاهت و توان اجرايى الزم گرديده كه به عنوان 
مثال مى توان به حذف بدون جايگزين ماده ١٠٤ و ١٣٤ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان 
مهمترين ابزار بازدارنده و كنترل كننده آالينده ها در برنامه پنجم توسعه اشاره كرد كه اين 
برنامه عليرغم تمام كاستى ها طبق گزارش اقتصادى سال ١٣٩١ داراى پيشرفت كمتر از ٢ 

درصد در سال اول اجراى برنامه مى باشد. 



چالش هاى فراروى محيط زيست ايران١١٢

بر اين اساس عالوه بر موارد فوق كه داللت بر مسائل بخشى محيط زيست كشور دارند 
مهمترين مسائل موضوعى كشور در فرابخش محيط زيست در آغاز فعاليت دولت يازدهم  را 

مى توان در موارد ذيل جستجو كرد.  
   ،گسترش پديده خشك سالي، بيابان زايي و فرسايش بى روية خاك
 ،بروز پديدة گرد و غبار در بسياري از استان هاي كشور
 ،تخريب چشم گير جنگل ها و مراتع
 ،گسترش تنش آبي در نقاط مختلف كشور
 ،كاهش تنوع زيستي و انقراض گونه هاى بومى گياهى و جانورى
  خشك شدن درياچه ها و تاالب هاي بين المللي و تخريب زيست بوم هاي حساس نظير

درياچة اروميه،
  انتشار نظر   از  دنيا  اول  كشور  ده  فهرست  در  ايران  قرارگرفتن  و  هوا  و  آب  تغيير 

گلخانه اى، گاز هاى 
 ،آلودگي هواى كالن شهرها و گسترش آن به شهرهاى بزرگ
 .گسترش آلودگي هاي آب و خاك، سواحل و دريا

نتايج  باال اضافه كرد، اما  به چالش هاى موضوعى  نيز  را  هرچند مى توان موارد ديگرى 
آن است كه چالش هاى موضوعى محيط زيست عمدتاً در  از  بررسى هاى كارشناسى حاكى 
به روابط درونى و  ناكافى  يا توجه  چالش هاى كالن ترى ريشه دارند كه حاصل بي توجهي 

متقابل بين ابعاد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و محيط زيستى توسعه است. 



اكوسيستم محيطى و خشك سالى ؛بررسى موردى اثرات خشك سالى هاى اخير بركويرنمك بجستان

                                                                                                                                                     يداله قيصرى١ 

چكيده

 در اين مقاله طى يك مطالعه پژوهشى و ميدانى تاثير خشكساليهاى اخير از سال ٣٨٣١ تا 
٣٩٣١ بر روى اجزاى اكوسيستم كوير نمك(بجستان) و ميزان تاثير پذيرى اجزاى اكوسيستم 
كوير از خشكسالى شامل پوشش گياهى، خاك، منابع آب هاى سطحى و زيرزمينى، بارندگى 
و دما بررسى شده است. نتايج پژوهش مشخص گرديد كه فعاليت هاى بدون برنامه ريزى 
صحيح مانند بستن مسير كال شور و نيز كاهش بارندگى ها، باعث تخريب پوشش گياهى و 
خاك گرديده و منطقه را مستعد فرسايش بادى و هجوم ريزگردها و افت شديد سفره هاى 

آب زيرزمينى نموده است.

واژگان كليدى

                  اكوسيستم، كوير نمك بجستان، خشك سالى،پوشش گياهى، منابع آب

١- كارشناس ارشد وپژوهشگر مرتعدارى.رئيس ايستگاه تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى  وزارت جهاد كشاورزى شهرستان گناباد



بررسى موردى اثرات خشك سالى هاى اخير بركوير نمك بجستان١١٤

مقدمه

كويرها و رودخانه هاى شور پديده هايى خدادادى و از روى حكمت الهى هستند. مادامى 
كه ما آنها را بشناسيم و با آن به درستى برخورد كنيم، براى ما منبع خير و بركت خواهند 
متوجه  آن  يقينًا عواقب  دهيم  آن نشان  در مقابل  نادرست  و  اگر رفتارى خصمانه  بود ولى 
گرديده  معرفى  مربوطه  منابع  و  كتب  در  متعددى  كويرهاى  ايران  در  بود.  خواهد  خودمان 
با  مقاله سعى شده است  .در اين  باشد  اين كويرها مى  از  اند كه كوير نمك بجستان يكى 
تأثيرات اقليمى خشك سالى هاى متمادى كه از سال  بررسى اكوسيستم كويرنمك بجستان، 
١٣٧٨ شروع گرديده و هنوز ادامه دارد، از نظر گسترش بيابانزايى، افزايش فرسايش بادى و 
ساير شاخصه هاى  مربوطه به  طور اجمالى بررسى شود. طبق اعالم آقاى عليرضا رشيديان، 
استاندار خراسان رضوى، بحران آب در شرايط فعلى به يك مصيبت عمومى تبديل شده است 
و متاسفانه در استان با كسرى يك ميليارد و دويست ميليون متر مكعب آب زير سطحى مواجه 

هستيم(روزنامه خراسان، ٤٩/٧/٢٢).

نظر به اهميت زياد مراتع كشور و نقش مثبت آن تمركز عمده قسمتى از مطالعات مابر 
محسوسى  نتايج  گياهى  پوشش  كاهش  منظر  از  و  بوده  بجستان  كوير  گياهى  پوشش  روى 
بدست آمده است. خسرو شاهى و قوامى(١٣٧٧) معتقدند، مراتع ايران جزء مهمترين و با 
ارزشترين منابع ملي كشور محسوب مي شوند و اين منابع به منظور حفظ آب و خاك و 
تامين نيازهاي كشور در زمينه فرآورده هاي پروتئيني نقش اساسي داشته است و داراى جايگاه 
خاصى در زمينه تامين علوفه مورد نياز حيات وحش و دام مزرعه مى باشد. توليد علوفه در 
اين اراضى متكى به گياهان مرتعى است كه براساس ويژگى هاى رويشگاهى نظير شرايط 
اقليمى اعم از دما، بارندگى، خاك و غيره در مناطق مختلف كشور مستقر شده، تركيب گياهى 

خاصى را بوجود آورده اند(ارزانى و همكاران،١٣٨٥).
امكان جلوگيرى از وقوع خشك سالى در هيچ منطقه و شرايطى وجود ندارد ولى براى 
مقابله و كاهش اثرهاى آن مى توان اقداماتى را انجام داد (كردوانى،١٣٨٠). اگر ما در مناطق 
شور و كويرى و بيابانى مشكالت اراضى و مديريت منابع آب را به نحوى بهينه مديريت كنيم، 
از محل توليد دانش بنيان و اقتصادى همين مراتع مى توانيم چرخه هاى اقتصادى اين مناطق 
را فعال نگه داريم. با توجه به هزينه هاي پايين توليد علوفه از طريق به كارگيري اراضي آيش 
و ديمزارهاي كم بازده،  با اصالح و احياء مراتع كويرى مي توان هزينه هاي توليد علوفه را 
به ميزان قابل توجهي كاهش داد. بهره برداري از گياهان هالوفيت(شورپسند) در خاك هاي 



شور به عنوان علوفه دام و توليدات غذايي يكي از راه حل هاي اقتصادي قابل دسترس در 
شرايط فعلي مي باشد(يو و فالورز، ١٩٨٦). پوشش گياهى مناطق بيابانى و كويرى ايران در 
زمره كم شناخته ترين رويشگاه هاى كشور محسوب مى شود. اين منابع گياهى با ارزش مى 
توانند اطالعات پايه اى سودمندى را براى اهداف مختلف از جمله مديريت مناطق بيابانى و 

كويرى تخريب يافته كشور ارائه نمايند(عصرى،١٣٨٢). 

اهداف پژوهش

بررسى تاثير خشك سالى هاى اخير( از سال ١٣٧٨ تا حال حاضر) بر روى اجزاى اكوسيستم 
كوير نمك بجستان و مطالعه ميزان تاثير پذيرى اجزاى اكوسيستم كوير از خشك سالى شامل 
پوشش گياهى، خاك، منابع آب هاى سطحى و زيرزمينى، بارندگى، دما و نقش اين اجزا در 

فرسايش بادى و هجوم ريزگردها.

سابقه پژوهش

چشم انداز مناطق كويرى درجهان

در حدود ٩٠٠ ميليون هكتار زمين در جهان تحت تاثير امالح مى باشد و بيشترين اراضى در 
مناطق خشك و نيمه خشك جهان است. از سوى ديگر اين اراضى داراى مساحت هاى چشمگيرى 
هستند و داراى پتانسيل هاى توليدى بالقوه نيز مى باشند. بنابراين با رعايت كليه اصول حفاظت از 
آب و خاك مى توان از توان بالقوه آنها در جهت توليد علوفه دام استفاده كرد. ٢٠ تا ٣٠درصد فلور 
جهان را گياهان هالوفيت برآورد كرده اند كه حدود ٥٠٠٠-٦٠٠٠ مى باشد(لى، ١٩٩٢). در حال 
حاضر افزايش جمعيت دام و نياز روزافزون به محصوالت دامى و فرآورده هاى پروتئينى از يك سو 
و وضعيت تخريب مراتع كه قسمت اعظم علوفه اين تعداد دام را تامين مى نمايد از سويى ديگر، 
موجب گرديده كه مسائل اصالح، احيا و افزايش ظرفيت مراتع روزبه روز اهميت بيشترى پيدا كند 
(قادرى وانگاه و همكاران، ١٣٨٧).با توجه به محدوديت سطح زير كشت و عدم افزايش اراضى 
مرغوب وقابل بهره بردارى بر اثر پديده هايى همچون شورى، باتالقى شدن، فرسايش بادى و آبى، 
كويرى و بيابانى شدن و با توجه به اينكه همه ساله سطح وسيعى از اراضى كشاورزى و مرتعى در 
معرض انهدام و ويرانى قرار گرفته و از حيز انتفاع خارج مى شوند، انتخاب گونه هاى گياهى مقاوم 
و سازگار با شرايط بيابانى در راستاى اهداف احياء و ايجاد پوشش گياهى امرى ضرورى است و 
موفقيت در امر احياء منوط به شناسايى نيازهاى بوم شناختى اين گياهان است. ازسوى ديگر همين 
گونه ها با ويژگى هاى خاص خود داراى اثرات ويژه اى بر محيط رشد خود هستند و با مطالعه 

ارتباطات بين خاك وگياه مى توان به اين اثرات پى برد(جعفرى، ١٣٧٣)
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چشم انداز مناطق كويرى ايران

طبق بررسى هاى به عمل آمده خاك هاى شور و سديمى موجود در عرصه هاى خشك و نيمه 
خشك ايران مساحتى حدود ٢٠٤٨٠٠ كيلومتر مربع يعنى معادل ٢١/٥ درصد از سطح كل كشور 
را تشكيل مى دهند(جعفرى، ١٣٧٣). حدود ٢١ ميليون هكتار از نواحى مركزى، شرقى و جنوبى 
ايران را بيابان هاى شنى مى پوشاند كه نيمى از اين اراضى به صورت تپه هاى شنى فعال بوده كه 
ساالنه خسارات ناشى از هجوم شن هاى روان به اراضى مزروعى و تاسيسات مجاور به ويژه در 
استان هاى خراسان، سيستان و بلوچستان ابعاد قابل توجهى دارد.به علت گسترش زياد اين نوع 
خاك ها در ايران بايستى به انتخاب و استقرار گونه هاى شوردوست و خشكى پسند در اين مناطق 
اقدام نمود(جوانشير، ١٣٧٧). ).مطالعات نشان مى دهد كه مجموعاً ٥٦١ گونه شورروى و مقاوم به 
شورى با ٣٧ جنس و ٦٢ خانواده از گياهان گلدار در ايران وجود دارد كه ٣٥ درصد اين گونه ها به 
خانواده اسفناجيان تعلق دارد(صفرنژاد و كاشكى، ١٣٨٣جعفرى، ١٣٧٣). سيصدهزار كيلومترمربع 
مساحت استان خراسان قديم كه تقريباً يك پنجم خاك كشور را شامل مى شود بيش از يك سوم 
آن كوير و بيابان است. بنابراين با توجه به مساحت قابل مالحظه فوق ايستگاه هاى گياهان هالوفيت 

ازجايگاه مهمى برخوردار است (رستم پور،٧٨٣١).

ضرورت تحقيق در مورد تاثير خشك سالى بر اجزاى اكوسيستم كوير

عالوه بر خشك بودن شرايط آب و هوايى در قسمت اعظم كشور، خشك سالى نيز زياد 
مثال خشك سالى سال هاى  براى  بارش، سبب كمبود آب مى شود.  افتد و كمبود  اتفاق مى 
١٣٤١ تا ١٣٤٦را مى توان نام برد كه مقدار بارش جوى به كمتر از نصف ميانگين ساالنه كشور 
رسيد(كردوانى، ١٣٨٠). در حدود ٩٠٠ ميليون هكتار زمين در جهان تحت تاثير امالح مى باشد 
و بيشترين اراضى در مناطق خشك و نيمه خشك جهان است. از سوى ديگر اين اراضى داراى 
مساحت هاى چشمگيرى هستند و داراى پتانسيل هاى توليدى بالقوه نيز مى باشند. بنابراين با 
رعايت كليه اصول حفاظت از آب و خاك مى توان از توان بالقوه آنها در جهت توليد علوفه دام 
استفاده كرد. ٠٢ تا ٠٣ درصد فلور جهان را گياهان هالوفيت برآورد كرده اند كه حدود ٥٠٠٠-
٦٠٠٠ مى باشد(لى، ١٩٩٢). در حال حاضر افزايش جمعيت دام و نياز روزافزون به محصوالت 
دامى و فرآورده هاى پروتئينى از يك سو و وضعيت تخريب مراتع كه قسمت اعظم علوفه اين 
تعداد دام را تامين مى نمايد از سويى ديگر، موجب گرديده كه مسائل اصالح، احيا و افزايش 
ظرفيت مراتع روزبه روز اهميت بيشترى پيدا كند(قادرى وانگاه و همكاران، ١٣٨٧). با توجه به 
محدوديت سطح زير كشت و عدم افزايش اراضى مرغوب وقابل بهره بردارى بر اثر پديده هايى 
همچون شورى، باتالقى شدن، فرسايش بادى و آبى، كويرى و بيابانى شدن و با توجه به اينكه 
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همه ساله سطح وسيعى از اراضى كشاورزى و مرتعى در معرض انهدام و ويرانى قرار گرفته و 
از حيز انتفاع خارج مى شوند، انتخاب گونه هاى گياهى مقاوم و سازگار با شرايط بيابانى در 
راستاى اهداف احياء و ايجاد پوشش گياهى امرى ضرورى است و موفقيت در امر احياء منوط 
به شناسايى نيازهاى بوم شناختى اين گياهان است. ازسوى ديگر همين گونه ها با ويژگى هاى 
خاص خود داراى اثرات ويژه اى بر محيط رشد خود هستند و با مطالعه ارتباطات بين خاك وگياه 
مى توان به اين اثرات پى برد(جعفرى، ١٣٧٣). تنها راه چاره اى كه در اين رابطه منطقى به نظر 
مى رسد، حفاظت و بهره بردارى بهينه از منابع و اراضى با كاربرى صحيح آنها مى باشد. روند رو 
به گسترش اراضى بيابانى در اقصى نقاط جهان وتامين علوفه چرايى دام هايى چون شتر و بز و 
گوسفند از جمله مشكالتى است كه كنترل مديريت دام و مرتع را مى طلبد(هدايتى زاده، ١٣٨٦). 
طبق بررسى هاى به عمل آمده خاك هاى شور و سديمى موجود در عرصه هاى خشك و نيمه 
خشك ايران مساحتى حدود ٢٠٤٨٠٠ كيلومتر مربع يعنى معادل ٢١/٥ درصد از سطح كل كشور 
را تشكيل مى دهند(جعفرى، ١٣٧٣). حدود ٢١ ميليون هكتار از نواحى مركزى، شرقى و جنوبى 
ايران را بيابان هاى شنى مى پوشاند كه نيمى از اين اراضى به صورت تپه هاى شنى فعال بوده كه 
ساالنه خسارات ناشى از هجوم شن هاى روان به اراضى مزروعى و تاسيسات مجاور به ويژه در 
استان هاى خراسان، سيستان و بلوچستان ابعاد قابل توجهى دارد. به علت گسترش زياد اين نوع 
خاك ها در ايران بايستى به انتخاب و استقرار گونه هاى شوردوست و خشكى پسند در اين مناطق 
اقدام نمود(جوانشير، ١٣٧٧). مطالعات نشان مى دهد كه مجموعاً ٥٦١ گونه شورروى و مقاوم به 
شورى با ٣٧ جنس و ٦٢ خانواده از گياهان گلدار در ايران وجود دارد كه ٣٥ درصد اين گونه ها 
به خانواده اسفناجيان تعلق دارد(صفرنژاد و كاشكى، ١٣٨٣جعفرى، ١٣٧٣). ٣٠٠٠٠٠ كيلومتر مربع 
مساحت استان خراسان قديم كه تقريباً يك پنجم خاك كشور را شامل مى شود، بيش از يك سوم 
آن كوير و بيابان است .(رستم پور،١٣٨٧). يكى از اطالعات مهم مورد نياز جهت مديريت صحيح و 
اصولى مراتع، آگاهى از كيفيت و ارزش غذايى گونه هاى موجود در مرتع است(ورمقانى، ١٣٨٦). 
ارزانى(١٣٨٨) كيفيت علوفه را بيانگر ارزش رجحانى و مقدار انرژى مى داند كه در دسترس دام 
قرار مى گيرد و به عبارت ديگر مقدار ماده اى كه حيوان در كوتاه ترين مدت ممكن مى تواند از 
علوفه بدست آورد. اين محققين بازده توليدات دامى را به مقدار زياد وابسته به كيفيت علوفه در 
دسترس آن مى دانند. مقدم(١٣٧٧) مفهوم كيفيت علوفه را در مورد گياهان مرتعى متفاوت از مفهوم 
آن در مورد گياهان علوفه اى مى داند و توجه به خوش خوراكى را در مرتع اولين شرط مطالعه 
كيفيت گياهان مرتعى مى داند. با شناخت و آگاهى از كيفيت علوفه و تغييرات آن در شرايط مختلف 
خاك و اقليم و مراحل مختلف فنولوژيكى، مى توان ميزان علوفه مورد نياز دام را تعيين كرد و بر 
اساس آن ظرفيت چرايى مراتع را به دست آورد(تركان، ١٣٧٨). كيفيت علوفه و ارزش غذايى آن از 
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مهمترين عواملى است كه بر خوش خوراكى علوفه تاثير مستقيم مى گذارد. از حاصلضرب ضريب 
خوش خوراكى يا ارزش رجحانى (هركدام كه عدد كمترى باشد) در توليد مرتع مقدار علوفه در 
دسترس دام به دست مى آيد و از تقسيم نمودن علوفه در دسترس كل مرتع به تعداد روزهاى فصل 
چرايى، ظرفيت مرتع به دست مى آيد(مقدم، ١٣٧٧). لين و مارتين(١٩٩٩) عقيده دارند كه كيفيت 
علوفه به ارزش خوراك دام اشاره مى كند و اطالعات در مورد كيفيت علوفه مى تواند در برقرارى 
تعادل بين نيازهاى حيوان و جيره، اصالح نژاد گياهى، قيمت گذارى علوفه و ارزيابى مديريت 
در بخش هاى روش بهره بردارى و انباردارى مورد استفاده قرار گيرد. كيفيت علوفه از گياهى به 
گياه ديگر و از منطقه اى به منطقه ديگر و نيز در دوره هاى رويشى مختلف متغير است(ارزانى و 
همكاران، ١٣٨٤). ريبورن(١٩٩٧) در مطالعه اى با عنوان رابطه كيفيت و محتواى الياف علوفه اى 
بيان مى دارد كه داشتن اطالعاتى از محتويات الياف علوفه اى بهترين راه براى ارزيابى برآورد مقدار 

علوفه مصرفى توسط دام و ميزان انرژى حاصل از علوفه است.

مواد و روش ها

مشخصات جغرافيايى منطقه مورد مطالعه
اين منطقه در محدوده عرض جغرافيايى٤٣ درجه و ٦٠ دقيقه شمالى و طول جغرافيايى ٨٥ 
درجه و ٥٨ دقيقه شرقى از شرق كال شور تا عرض جغرافيايى ٥٣ درجه و ٤٣ دقيقه شمالى و 
طول جغرافيايى ٨٥ درجه و ٦٢ دقيقه شرقى درغرب كوير نمك(كوير بجستان) درمحدوده مابين 
شهرستان هاى گناباد، بجستان، كاشمر و بردسكن مى باشد كه مسيرهاى منتهى به روستاهاى 
روشناوند، نوده پشنگ، ميان دهى، شهريونسى، مارنديز، سردق، فخرآباد، منصورى و قاسم آباد 
به وسعت حدود ٥٢٠٠٠ هكتار را شامل مى شود. اين تحقيق با استفاده از مطالعات و مشاهدات 
ميدانى و اندازه گيرى هاى علمى و تجربى از سال ١٣٨٣ تا سال ١٣٩٣ به مدت ١٠ سال انجام 
گرديده است. حداكثر ارتفاع منطقه ١٢٠٠ متر و حداقل آن ٨٠٠ متر و شيب غالب منطقه٢ مى باشد.

هوا و اقليم شناسى
جهت برآوردهاى آمارى از اطالعات هواشناسى ايستگاه هاى كاشمر، گناباد، بجستان، فيض 
آباد و ساير ايستگاه هاى كليماتولوژى منطقه استفاده شده و قسمتى از آمار نيز با مشاهدات ميدانى 

و بازديدهاى مكرر اصالح گرديده است.
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طبقه بندى اقليمى

از نظر طبقه بندى اقليمى طبق اقليم نماى دومارتن، اين منطقه با استفاده از آمار هواشناسى 
ايستگاه هاى كاشمر، بجستان و گناباد در اقليم خشك قرار مي گيرد. با توجه به اقليم نماي آمبرژه 

اقليم منطقه از نوع“خشك سرد“ تعيين مى شود.

دما

بيشترين دما در دوره آماري مربوط به ماه هاي تير با ميانگين ٧٢/٥٧ درجه و مرداد با ميانگين 
٦٢/٨ درجه، كمترين دما با ميانگين ٢/٦ درجه در دي و بهمن ماه با ميانگين ٣/٦ درجه است.

بارش

دوره زمستانپاييزتابستانبهارفصل بارش ميانگين 
٩٠-١٣٧٠

ميانگين بارش به 
ميليمتر

٢١/٣٠/٧١٨/١٨٣/٢١٢٣/٣

مراحل اجراى پژوهش

جمع آورى نمونه ها

در اوايل فروردين ماه ١٣٩٣ مشاهدات و برداشت هاى ميدانى صورت پذيرفت. در مطالعه پوشش 
گياهى به روش ترانسكت بردارى و مشاهده و برداشت آمار و اطالعات خاك شناسى منطقه با پروفيل 
بردارى تا عمق يك متر و نيز جهت حركت تپه هاى ماسه اى منطقه با توجه به مطالعات ميدانى (تعيين نوع 
تپه ها و تعيين جهت شيب تند و ماليم تپه) در مناطق ريگ عمرانى، ريگ يونسى، اطراف مارنديز، تاكزارهاى 
منطقه سردق و فخرآباد تا محدوده چاه هاى شوكت فدايى در مرز شهرستان بشرويه بازديد صحرايى و 
يادداشت بردارى هاى الزم از نظر وضعيت و گرايش مرتع و حساسيت به فرسايش بادى و آبى و فعاليت 
هاى انجام شده آبخيزدارى در حوزه هاى مشرف بركوير بجستان مانند حوزه نوبهار، محدوده روستاهاى 
مطرآباد و صلح آباد، سه فرسخ و آب باريك، كالته گوك و خارتودان، كمر زيارت، روستاهاى شمس آباد، 
فتح آباد، گنده بر،عارف آباد، شهرستان بردسكن، سعددين و جعفرآباد، تگ مار، منصورى و فخرآباد و ابراهيم 
آباد  كه همگى نقطه تمركز هيدرولوژيك آنها به سمت كوير بجستان است، مطالعه گرديد. به طور ساالنه 
و در هرسال نيز پايش پوشش گياهى وخاك منطقه صورت گرفت. در بهار سال ١٣٩٣ تمامى مشاهدات 

تكرار گرديد و اطالعات سال ١٣٩٣ و نيز سال هاى قبل بروز رسانى شد.
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مدل آمارى و آناليز داده ها

) تقسيم بندى گرديده و محدوده هر كدام مشخص گرديد.  ابتدا كل منطقه به هفت قسمت (
كليه اطالعات برداشت شده در ٣٠ نمونه از پوشش گياهى هر منطقه(١٠ ترانسكت)،١٠پروفيل خاك و ١٠ 
نمونه آب از چاه هاى هر زون، در ١٠ تكرار(هرسال) انجام گرديد و با نرم افزار ssps تحليل آمارى گرديد.

نتايج و بحث

خشك سالى:

از ديدگاه هواشناسى، كمتر باريدن از ميانگين بارش ساالنه منطقه را خشك سالى گويند. بسته به نوع 
طبقه بندى شامل خشك سالى اكولوژيك، كشاورزى، معمولى، كشنده و هيدرولوژيك مى تواند باشد 
كه در زبان انگليسى به آنDthguor  مى گويند (كردوانى،١٣٨٢). منظور از خشك سالى در اين مقاله، 

خشك سالى هواشناسى مى باشد.

خشكى:

خشكى(آب و هوا) به شرايطى گفته مى شود كه ميانگين بارش ساالنه و آب قابل دسترس به طور دائم 
در منطقه اى كم باشد و مقدار بارندگى آن مناطق كمتر از ميزان تبخير و تعرق ساالنه باشد. در انگليسى به آن 

گفته مى شود(كردوانى، ١٣٨٢). ytidir

بيابان:

سرزمينى كه مقدار تبخير و تعرق مطلق ساليانه خيلى زياد(حدود ١٠٠برابر بارش) و متوسط بارش 
ساليانه آن كمتر از ٥٠ ميليمتر باشد را بيابان گويند. از ويژگى هاى مهم مناطق بيابانى بارندگى هاى با شدت 
باال و در عرض چند ساعت است كه منجر به سيالب مى شود. اين مناطق از نظر پوشش گياهى فقير مى 

باشند. در زبان انگليسى به آن Dtrese مى گويند(كردوانى،١٣٨٠).

كوير:

 كوير به زمين هايى گفته مى شود كه به علت متمركز شدن نمك هاى زياد در سطح آن قابل رويش 
براى گياهان زراعى نيستند ولى ممكن است گياهان زراعى و مرتعى مقاوم به شورى و قليايى در بعضى نقاط 

مى گويند(كردوانى،١٣٨٠). tresed ytlaآن برويد. در زبان انگليسى به آن
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نقش كوير و كال هاى شور در حوزه آبخيز

در حوزه آبخيز زمانى كه از ارتفاعات باال به سمت پايين دست حركت مى كنيم ميزان آب اضافى حوزه 
به نقاط پست و كم ارتفاع هدايت مى گردد كه در اصطالح ژئومرفولوژى به آن پاليا ودر اصطالح عمومى 
كوير مى گويند(احمدى،١٣٧٥). آخرين شبكه رودخانه اى كه آب اضافى حوزه را به سمت كوير هدايت 
مى كند به آن كال شور مى گويند. در واقع كويرها وكال هاى شور زهكش طبيعى حوزه هستند و امالح و 

نمك هاى اضافى را به همراه آب اضافى از باالدست به پايين دست هدايت مى كنند.

نقش كوير در زندگى ساكنان منطقه حاشيه كوير

در آخرين نقطه دشت سر كه وارد تيپ ژئومرفولوژيك كوير مى شويم شيب زمين ناگهان با افت زيادى 
مواجه مى شود. اين محل بهترين مكان براى ايجاد مظهر قنواتى است كه از ارتفاعات باالدست آب شيرين 
و يا كمى لب شور را به سطح آورده و در گذشته باعث ايجاد شهرها و روستاهاى بزرگى در حاشيه كويرها 
گرديده است. شهرهايى مانند كرمان، يزد، اردكان، ابركوه، سمنان، سبزوار، گناباد، بيرجند و...حيات خود را 
مرهون بودن در حاشيه مناطق بيابانى و كويرى هستند. درواقع اكوسيستم كوير خدمات بزرگى به جامعه 
بشرى ارائه نموده است مثال كويرها مصرف نمك خوراكى و صنعتى بشر را درحال حاضر و گذشته تامين 
مى كرده اند. در حاشيه كوير بجستان روستاهايى با جمعيت باال به نام هاى قاسم آباد، ابوالخازن، منصورى، 
فخرآباد، سردق، مارنديز، يونسى، فتح آباد، شمس آباد، گندهبر، سعددين، جعفرآباد و در ارتفاعات باالتر 
شهرستان هاى بزرگى مثل بجستان، فيض آباد، كاشمر، خليل آباد، بردسكن و... وجود دارند كه همگى در اثر 

همجوارى با  اكوسيستم كويرنمك بوجود آمده اند.

پوشش گياهى كوير بجستان

 ،(XiramaT)مى باشند. انواع گزCaecaidoponehcپوشش گياهى منطقه مورد مطالعه بيشترازخانواده
شور(Aloslas)، تاك(NolyxolaH) به صورت دست كاشت وساير گياهان شورپسند وجود دارند. نتايج 

بررسى هاى پوشش گياهى بعد از يك دوره ١٠ساله به شرح ذيل مى باشد.
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مطالعات پوشش گياهى در سال ١٣٨٣:

رديف

منطقه  نام 
مورد مطالعه

ل  سا
زه  ندا ا
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قطع و ٥٩ترانسكت ١٦٣٨٣٨٨٣٦,٨٢٣,٧٦٢,٥٥روشناوند١
توزين 

ر فقير چها
فاكتوري

ي منفي  و ز ا تر
گرايش

قطع و ٨١ترانسكت١٦٧,٨٨٣٥١٦١,٨٥٧١٠٦سنگ آتش٢
توزين

ر فقير چها
فاكتوري

ي مثبت  و ز ا تر
گرايش

قطع و ١١٠ترانسكت١٦٣٨٣٧٦٤٥٣٦,٨٥١١يونسى ٣
توزين

شش (متوسط)
فاكتوري

ي مثبت و ز ا تر
گرايش

شش (متوسط)-٨٥ترانسكت١٦٣٨٣٦٥٠٠٣١,٥٢,٨١٠سردق٤
فاكتوري

ي مثبت و ز ا تر
گرايش

قطع و ٦٥ترانسكت١٥٥,١٨٣٢٠٠٠٣٠١٠٥بردسكن ٥
توزين

شش (متوسط)
فاكتوري

ي مثبت و ز ا تر
گرايش

بر ٦ گنده 
كاشمر 

قطع و ٧٣ترانسكت١٥١٨٣٥٠٠٠٣٣,٣٣١٠
توزين

ر (متوسط) چها
فاكتوري

ي مثبت و ز ا تر
گرايش

و ٧ فخرآباد 
منصورى 

قطع و ٩٥ترانسكت١٦٣,١٨٣١٢٩٩٣,٥٣٥٩١٠
توزين

ر (متوسط) چها
فاكتوري

ي مثبت و ز ا تر
گرايش
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        پايش مجدد در سال ١٣٩٣

رديف

منطقه  نام 
مورد مطالعه

ل  سا
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فاكتورهاي ارزيابي و اندازه گيري 

گرايش وضعيت توليد درصد پوشش 
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و ٣٠ترانسكت ٩٥٩٣٨٨٣٦,٨١٨,١٥٣روشناوند١ قطع 
توزين 

ي منفي چهار فاكتوريفقير و ز ا تر
گرايش

و ٦٦ترانسكت٦٨٩٣٥١٦١,٨٢٢١٥٢سنگ آتش٢ قطع 
توزين

ي منفي چهار فاكتوريفقير و ز ا تر
گرايش

و ٢٩ترانسكت٧٠٩٣٧٦٤٥١٥٧٢يونسى ٣ قطع 
توزين

ي منفي شش فاكتوريفقير و ز ا تر
گرايش

ي منفي شش فاكتوريفقير-٥٢ترانسكت٧٠٩٣٦٥٠٠١٢,٦٧٥,١سردق٤ و ز ا تر
گرايش

و ٣٩ترانسكت٨٢٩٣٢٠٠٠٥,٨١٢٣,٦بردسكن ٥ قطع 
توزين

ي منفي شش فاكتوريفقير و ز ا تر
گرايش

بر ٦ گنده 
كاشمر 

و ٤٣ترانسكت٨٨٩٣٥٠٠٠١١٨٦,٥ قطع 
توزين

ي منفي چهار فاكتوريفقير و ز ا تر
گرايش

و ٧ فخرآباد 
منصورى 

و ٤٤ترانسكت٨١٩٣١٢٩٩٣,٥٢٥١٦٧ قطع 
توزين

ي منفي چهار فاكتوريفقير و ز ا تر
گرايش
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همانطور كه آمار طبق جدول شماره(١) نشان مى دهد تمامى فاكتورهاى مربوط به پوشش روند بدتر 
شدن مرتع و پوشش گياهى را نشان مى دهد كه  ناشى از اثر شديد خشك سالى مى باشد.

وضعيت آب هاى زيرزمينى

در حاشيه كوير در يك مرز خطى با مجاور آن سطحى وجود دارد كه مرز تعادل آب شور و شيرين مى 
باشد آب شور به سبب چگالى بيشتر در ارتفاع پايين تر از آب شيرين است(ميگل وجيمز، ١٣٧٩). هرچه از 
پاليا فاصله بگيريم ارتفاع آب شور از سطح زمين بيشتر مى شود. سيالب هاى مخرب بايد قبل از شور شدن 
و در باالدست مهار و به داخل خاك نفوذ داده شوند تا به تقويت سفره آب شيرين منجر شود. ميزان آب شور 
وارد شده به كوير اگر افزايش يابد باعث پيشرفت كوير و نفوذ آب شور به سمت سفره هاى زيرزمينى اطراف 
و در واقع كويرزايى مى گردد(كردوانى،١٣٨٢). اگر بهره بردارى از آب شيرين توسط چاه هاى كشاورزى 
افزايش يابد باعث باال آمدن آب شور و نفوذ آب شور به سمت اراضى مجاور و پيشرفت كوير مى گردد. 
ميزان آب شور ورودى به كوير اگر از ميزان ثابت و دائمى آن كمتر باشد، منجر به افت آب شيرين و خشك 
شدن قنوات حاشيه كوير مى شود. عالوه بر آن با افت آب سطح كوير، رطوبت خاك سطحى كاهش يافته و 
به دليل شورى باالى خاك و عدم امكان استقرار پوشش گياهى مناسب به مرور منطقه مستعد فرسايش بادى 
گرديده و به عنوان منشاء برداشت و محل افزايش سرعت باد براى حمله مخرب باد به اطراف خواهد بود.

منابع تغذيه آبى كوير بجستان

١- رودخانه هاى فصلى از حوزه هاى بردسكن ، بجستان، گناباد، فيض آباد و كاشمر

٢- رود دايمى كال شور از حوزه هاى بزرگ شرق و شمال شرق كشور

در اين مطالعه با استفاده از آمار و اطالعات چاه هاى پيزومتريك منطقه، چاه هاى كشاورزى و مشاهدات 
و سنجش هاى ميدانى سطح ايستابى هر قسمت(زون) به طور ميانگين تعيين گرديد و در پايش مجدد نيز به 

همان روش اندازگيرى گرديد.
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اندازه گيرى اوليه در سال ١٣٨٣:

سطح ايستابى از سطح زمين(متر)سال مطالعهنام منطقه مورد مطالعه

٨٣٨٧روشناوند

٨٣١١٠سنگ آتش

٨٣٢٥يونسى 

٨٣٢٥سردق

٨٣٥٦بردسكن 

٨٣٤٨گنده بر كاشمر 

٨٣٩٢فخرآباد و منصورى 

پايش مجدد در سال ١٣٩٣:

سطح ايستابى از سطح زمين(متر)سال مطالعهنام منطقه مورد مطالعه

٨٣١١١روشناوند

٨٣١٥٦سنگ آتش

٨٣٧٢يونسى 

٨٣٧٧سردق

٨٣٩٠بردسكن 

٨٣٨١گنده بر كاشمر 

٨٣١٠٨فخرآباد و منصورى 
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نتايج:

١- در اثر خشك سالى هاى اخير تغذيه كويربجستان با بارندگى هاى ناچيز منطقه امكان پذير نيست 
و منبع اصلى تغذيه آن مواقع سيالبى رود كال شور مى باشد. اين منبع بسيار مهم درحدود چهل كيلومترى 
ورودى كال شور به كوير جهت طرح پرورش آرتميا كامال بسته شده است و اثرات زيانبارى در جهت 
شروع فرسايش بادى و شور شدن منابع آبى و نيز اقتصاد مردم منطقه به جاى گذاشته است. اضافه مى نمايد 

طرح پرورش آرتميا نيز بال تكليف و رها شده بوده و فقط مسير آب را مسدود نموده است.

٢- به نظر مى رسد نقطه تعادل آب شور و شيرين به هم خورده است و اين عدم تعادل باعث شور 
شدن منابع آب شيرين منطقه شده است. طبق آمار و اطالعات چاه هاى كشاورزى،  (شورى) تمام چاه 

هاى كشاورزى منطقه نسبت به سال  ابتداى پايش افزايش داشته است.

٣-به علت كاهش بارندگى، خشكسالى و دخالت هاى انسانى اكوسيستم كوير بجستان در حال نابودى 
است و تعادل نقطه بيابان و كوير در حال از بين رفتن است و اگر اقدام مناسبى صورت نپذيرد، جبران 

خسارات وارده چه بسا در آينده امكان پذير نباشد.

٤- تمامى منابع آبى كشاورزى منطقه در حال افت شديد و در مرحله بحران قرار دارد. در حواشى كال 
شور افت آبى به مراتب شديد تر است و به حدود ٢٠ متر در سه سال آخر پايش مى رسد. به علت افت 
سطح آب منطقه احتمال نشست زمين و از بين رفتن خلل و فرج خاك و در نتيجه ايجاد شكاف در زمين و 

از بين رفتن كاسه آبده(آكيفر) در چند سال آتى به طور قطعى  وجود دارد.

٥- به علت كاهش رطوبت كويرقسمت وسيعى از تاكزارهاى منطقه خشك گرديده است و كانون هاى 
فرسايش بادى در اطراف ريگ يونسى، كمر زيارت و اطراف كوير پارك عمرانى فعال گرديده است و تعداد 
روزهاى داراى توفان گرد و غبار و ريزگردها نسبت به دوره شروع پايش حدود ٢٠درصد افزايش داشته 
است. در صورت ادامه اين وضع در سال هاى آتى، تمامى منطقه در معرض فرسايش بادى و اثرات منفى و 
زيانبار هجوم شنزارهاى گذشته(قبل از سال ١٣٦٠) قرار خواهد گرفت. عالوه بر اين اراضى  كشاورزى نيز 

در اثر فرسايش بادى توسط نمك و خاك شور پوشانده شده و از حيز انتفاع ساقط خواهد گرديد.
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پيشنهادات:

١-  پس از بررسى هاى كارشناسى بهتر است مسير كال شور دوباره باز گشايى و حتى المقدور سيالب 
هاى بهاره به سمت كوير هدايت شود.

٢- در صورتى كه روند خشكى و خشك سالى ادامه پيدا نمايد، بهتر است كاشت گونه هاى مقاوم به 
خشكى مثل انواع تاك، آتريپلكس و اشنان، به سمت كوير ادامه پيدا نموده و جبران خشك شدن كوير توسط 

پوشش گياهى انجام پذيرد.

٣- ترويج فرهنگ صرفه جويى و نصب سيستم هاى آبيارى تحت فشار و نيز كنتورهاى حجمى در كل 
چاه هاى كشاورزى منطقه در اسرع وقت بايد انجام گيرد تا از بهره بردارى بى رويه منابع آب جلوگيرى شود.

٤- درصورت امكان، موضوع جهت بررسى از طريق سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزى در دستور 

كار قرار گيرد تا بررسى هاى دقيق تر به صورت طرح تحقيقاتى انجام پذيرد.

منابع:

ـ ابرسجى، ق. ع. (١٣٧٥)، "تعيين برخى از تركيبات شيميايى Suporole A در مراتع شور و قليايى 
استان گلستان". مجموعه مقاالت سومين همايش ملى مرتع و مرتعدارى در ايران. جلد١. صفحات ٤٨٢-
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- احمدى، ح. (١٣٨٧)، ژئومرفولوژى كاربردى، بيابان و فرسايش بادى، چاپ اول. انتشارات دانشگاه 
تهران صفحات ٥٠-١١٠.
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سير تحول بررسى قانونى و سياست هاى محيط زيست

عبدالعلى كريمى

چكيده

با بروز بحران هاي زيست محيطي و آگاهي انسان به برخي عوامل مادي و ظاهري آن، جوامع پيشرفته 
سعي در جستجوي راه هايي براي حفظ وضع موجود نمودند كه در جهت دستيابي به هدف حفاظت از 
محيط زيست مي بايست بستري مورد استناد و استفاده قرار مي گرفت كه قابليت اجرا در جوامع را داشته 
و از ارزش و اعتبار برخوردار باشد. چنين بود كه به مرور زمان قوانين زيست محيطي با هدف حفاظت از 
محيط زيست و بهره برداري پايدار نسل هاي حاضر و بعد توسعه يافت. مروري اجمالي بر سير تصويب و 
تحوالت قوانين مرتبط با محيط زيست نشان مي دهد كه از سال ٧٠٣١ كه اولين مواد قانوني مربوط به شكار 
در قانون مدني ايران گنجانيده شد تا سال٠٥٣١ كه سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت 
محيط زيست تغيير يافت و پيش گيري و ممانعت از اعمالي كه به آلودگي يا تخريب محيط زيست منجر مى 
شود به اين سازمان واگذار شد، جملگي قوانين مصوب به نحوي با شكار و صيد و ماهيگيري مرتبط بوده 
است. به عبارت ديگر تا سال ٠٥٣١ تنها در مورد حيوانات شكاري كشور قانون وضع شده است .در سال 
٣٥٣١ سازمان محيط زيست پس از تصويب قانون ١٢ ماده اي حفاظت و بهسازي محيط زيست اختيارات 
و صالحيت هاي قانوني نسبتاً وسيعي به دست آورد و قوانين محيط زيست وارد بستر جديدي خارج از 
محيط طبيعي گرديد و جهت گيري قوانين به سوي محيط زيست انساني نيز سوق پيدا كرد. در اين مقاله 

سعي گرديده است به بررسي اين قوانين پرداخته شود.

 واژگان كليدى 

        استراتژى، سياست هاى كالن، قوانين، محيط زيست
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الف: قوانين و سياستهاى زيست محيطى

در اين قسمت قوانين و سياست هاى زيستمحيطى به ترتيب تاريخ تصويب آورده 
شده است.

قانون شكار و صيد(تصويب: ١٣٤٦/٠٣/٠١)

و  قابل شكار و صيد سازمان شكارباني  تكثير حيوانات  براي حفظ و حمايت و  ماده ١ - 
نظر  زير  و  بوده  داراي شخصيت حقوقي  مزبور  سازمان  تشكيل مي شود.  بر صيد  نظارت 

شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد است.

ماده ٢ - رييس شوراي عالي به فرمان همايوني منصوب مي شود و اعضاي آن عبارتند از وزير 
كشاورزي ، وزير كشور، وزير دارايي ، وزير جنگ و شش نفر ديگر از اشخاص ذيصالحيت 
به پيشنهاد رياست شورا با فرمان همايوني براي مدت چهار سال منصوب مي شوند. عضويت 

شورا افتخاري است. 

ماده ٣ - شوراي عالي داراي وظايف و اختيارات زير است : 

الف - تصويب بودجه و مقررات استخدامي سازمان . 

پاركهاي  و حدود  مكاني شكار و صيد  تعيين محدوديتها و ممنوعيت هاي زماني و  ب - 
وحش و مناطق حفاظت شده و قرقهاي اختصاصي . 

پ - تعيين انواع اسلحه و وسائل ممنوع شكار و صيد. 

ت - تعيين انواع حيوانات قابل شكار و صيد و حيوانات حمايت شده و جانوران زيان كار. 

ث - تعيين انواع پروانه ها و مدت اعتبار هر يك . 

ج - تعيين بهاي پروانه هاي شكار و صيد كه بر حسب نوع و منطقه از سيصد ريال كمتر و 
از سي هزار ريال بيشتر نخواهد بود بر حسب نوع و منطقه شكار و صيد. 

چ - تعيين بهاي حيوانات قابل شكار و صيد از لحاظ مطالبه ضرر و زيان .
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ماده ٤ - مصوبات شوراي عالي در حدود وظائف و اختيارات مذكور در اين ماده بيست 
روز پس از درج در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار مركز و روزنامه رسمي كشور الزم 

االجراست . سازمان موظف است بالفاصله مصوبات شوراي عالي را به وسيله راديو و 
آگهي و ساير وسايل به اطالع اهالي برساند. 

ماده ٥ - رييس سازمان با تصويب شوراي عالي و به موجب حكم رياست شورا انتخاب و 
منصوب ميشود. 

ماده ٦ - وظايف سازمان به قرار زير است :

الف - اجراي مصوبات شوراي عالي در حدود مقررات ماده ٣ اين قانون . 
ب - تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد بر اساس هدف هاي مندرج در اين قانون . 

پ - حفظ و نگهداري شكارگاه ها و فضاي حياتي حيوانات قابل شكار و حمايت آنها در 
برابر گرسنگي و تشنگي و صيد و شكار بي رويه و عوامل و حوادث نامساعد جوي و  طبيعي 
مانند حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رودخانه ها و بيماري هاي واگير و مسموميت 

نباتي و امثال آن . 
ت - فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت تكثير و پرورش حيوانات قابل شكار و 

صيد. 
ث - كوشش در اصالح نژاد حيوانات قابل شكار. 

ج - بررسي و تحقيقات علمي درباره حيوانات قابل شكار. 
چ - ايجاد پارك هاي وحش و مناطق حفاظت شده و موزه هاي حيوان شناسي . 

ح - تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي به تاسيس باغات وحش و آبگيرها و حوضچه ها 
جهت پرورش ماهي و پرندگان شكاري از طريق راهنمايي هاي فني .

خ - تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور برانگيختن حس حيوان دوستي و حفاظت 
منابع طبيعي در كشور و تجهيز و تنوير افكار عمومي در اين زمينه . 

د - همكاري با سازمان هاي مربوط به جنگل و مرتع و خاك و آب به منظور حفظ منابع 
طبيعي كشور. 

ذ - همكاري با سازمان هاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ و حمايت 
حيوانات قابل شكار و مهاجر در حدود تعهدات متقابل . 
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ماده ٧ - مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و خريد و 
فروش و صادرات حيوانات قابل شكار و صيد و اجزاي آن در تمام كشور مستلزم تحصيل 

پروانه از سازمان شكارباني و نظارت بر صيد است . 
ماده ٨ - در موارد ذيل پروانه رايگان صادر مي گردد: 

١ - براي پرورش و تكثير حيوانات قابل شكار و صيد و نگاهداري آنها. 
٢ - به كشاورزان و دامداران و پرورش دهندگان طيور و ماهي براي دفع جانوران زيانكار.

براي مصرف شخصي  بنادر و جزاير و سواحل خليج فارس و بحر عمان كه  ٣ - ساكنان 
مبادرت به صيد ماهي مي نمايند از داشتن پروانه صيد معاف بوده و يا به آنها پروانه رايگان 
داده مي شود و نيز سازمان مي تواند صيد ماهي را در مناطق ديگر يا براي انواع مخصوص 

ماهي معاف از تحصيل پروانه يا مستلزم تحصيل پروانه رايگان اعالم نمايد. 

عنوان  به  آن  كمبود  و  سازمان  اختصاصي  درآمد  محل  از  سازمان  بودجه   -  ٩ ماده 
بهاي  از  عبارت  كه  سازمان  اختصاصي  درآمد  شود.  مي  تامين  دولت  طرف  از  كمك 
از  كه  مخصوصي  حساب  در  است  اتفاقي  درآمدهاي  و  صيد  و  شكار  هاي  پروانه 
شود،  مي  افتتاح  مركزي  بانك  در  شكارباني  سازمان  نام  به  كل  داري  خزانه  طرف 

منظور و به مصرف هزينه هاي بودجه مصوب سازمان خواهد رسيد. 

ماده ١٠ - كساني كه مرتكب اعمال زير شوند به حبس تاديبي از يازده روز تا يك ماه و يا 
جزاي نقدي از يك هزار تا پنج هزار ريال محكوم مي شوند: 

الف - شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوعه . 
ب - شكار و صيد با وسائل و از طرق ممنوعه . 

پ - ازبين بردن رستنيها در مناطق حفاظت شده . 
ت - شكار و صيد بدون پروانه كليه حيوانات زنده قابل شكار و يا حمل و يا عرضه و يا 

فروش آن . 

ث - حمل يا عرضه يا فروش و صدور حيوانات كشته قابل شكار و اجزاي حيوانات مزبور 
و همچنين نگهداري آنها در اماكن عمومي به استثناي آنچه از طرف شوراي عالي شكارباني 

و نظارت بر صيد مجاز اعالم شده باشد. 

ماده ١١ - كساني كه بدون پروانه مرتكب شكار يا صيد گردند به حبس تاديبي از ١١ روز 
تا دو ماه و يا ازاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم مي شوند. 



١٣٧ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

ماده ١٢ - كساني كه مرتكب اعمال زير گردند به حبس تاديبي از يك ماه تا سه ماه و يا به 
جزاي نقدي از پنج هزار ريال تابه بيست هزار ريال محكوم مي شوند: 

الف - شكار و صيد در قرقهاي سلطنتي . 
ب - شكار و صيد حيوانات حمايت شده بدون پروانه . 

پ - شكار و صيد بدون پروانه در مناطق حفاظت شده و قرقهاي اختصاصي . 
ت - تعليف و تخريب و ازبين بردن رستنيها در پاركهاي وحش . 

ث - بستن سد و كلهام «شيل « در مسير رودخانه ها به منظور صيد غير مجاز. 
ج - آلوده نمودن آب رودخانه ها و درياچه ها و قنوات و بركه ها و مردابها به موادي كه 

موجبات از بين بردن آبزيان را فراهم نمايد. 

ماده ١٣ - كساني كه مرتكب اعمال زير گردند به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال و يا 
به جزاي نقدي از بيست هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي شوند: 

الف - شكار و صيد يا از بين بردن حيوانات قابلشكار با استفاده از سموم يا موادمنفجره 
مانند ديناميت و غيره. 

ب - شكار بدون پروانه آهو و جيبير و گورخر و گوزن زرد. 
پ - شكار و صيد پروانه پستانداران و آبزيان قابل شكار و صيد كه از خارج به كشور وارد 

و حمايت شده اعالم گرديده باشد. 
ت - شكار و صيد بدون پروانه در پارك هاي وحش . 

ماده ١٤ - وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قالب ماهيگيري 
و امثال آن كه مرتكبين اعمال مذكور در مواد ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣ همراه دارند ضبط و فورا 
با گزارش امر تحويل مقامات صالحه مي شود اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم 
اموال  به  نظر سازمان نگهداري خواهد شد و دادگاه ضمن صدور حكم نسبت  قطعي زير 

مزبور تعيين تكليف مي كند. 

قانون قابل  اين  به شكار حيوانات قابل شكار و صيد بر خالف مقررات  ماده ١٥ - شروع 
تعقيب و مجازات مي باشد و مرتكب به حداقل مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده ١٦ - در صورت تكرار جرائم پيش بيني شده در مواد ١٢ و ١٣ اين قانون مرتكب به  
اشد مجازات محكوم خواهد شد. 

ماده ١٧ - وجوه حاصله از جرائم مذكور در اين قانون جز درآمد دولت محسوب و به خزانه 
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داري كل پرداخت مي شود. حيواناتي كه بر خالف مقررات اين قانون شكار يا صيد شده 
باشند متعلق به سازمان شكارباني خواهند بود. 

ماده ١٨ - در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از 
جرم بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي شود. 

ماده ١٩ - مامورين شكارباني كه از طرف سازمان شكارباني مامور كشف و تعقيب جرائم 
مخصوص  در كالس  را  دادگستري  وظائف ضابطين  كه  در صورتي  شوند  مي  الذكر  فوق 
زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون در رديف ضابطين 

دادگستري محسوب مي شوند. 

ماده ٢٠ - در صورتي كه گزارش مامور سازمان بر خالف واقع باشد مامور مزبور به دو برابر 
كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهدشد. در مواردي كه مامور شكارباني با 
بر  ندهد  به مقام مسئول گزارش  امر  از جريان  قانون  اين  از وقوع جرائم مذكور در  اطالع 

حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. 

ماده ٢١ - هرگاه مامورين سازمان خود مرتكب جرائم مندرج در اين قانون شوند و يا در 
ارتكاب جرم مشاركت يا معاونت داشته باشند بر حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در 

اين قانون محكوم خواهند شد. 

ماده ٢٢ - در مورد جرائم مذكور در اين قانون هرگاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم 
مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد. 

امراض  از سرايت  پيشگيري  و  علمي  هاي  بررسي  و  نسل  براي حفظ  سازمان   -  ٢٣ ماده 
عمومي و نظاير آن در موارد اقتضا اقدام الزم به عمل خواهد آورد. 

ماده ٢٤ - در مواردي كه بنا بر مقتضيات حفظ نسل و حمايت حيوانات قابل شكار و صيد 
قطع اشجار و رستني ها ضرورت داشته باشد سازمان شكارباني با موافقت سازمان جنگلباني 

اقدام خواهد نمود. 

ماده ٢٥ – جنگل هايي را كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهره برداري از آنها وسيله سازمان 
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جنگلباني به عمل مي آيد و يا با انعقاد قراردادهاي الزم و طبق طرح هاي جنگل داري 
بهره برداري از آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شده است تا انقضا مدت اجراي 

طرح نمي توان به مناطق حفاظت شده يا پارك وحش اختصاص داد.

بهره برداري   هاي  طرح  واگذاري  از  قبل  است  موظف  ايران  جنگلباني  سازمان   -  ٢٦ ماده 
شده  حفاظت  منطقه  تعيين  لحاظ  از  مزبور  هاي  طرح  اجراي  مورد  در  را  سازمان  نظر 
كه  جنگلي  محدوده  در  توان  نمي  نظر  اعالم  از  پس  ولي  شود  خواستار  وحش  پارك  يا 
كرد.  اعالم  وحش  پارك  يا  شده  حفاظت  مناطق  گرفته  قرار  توافق  مورد  آن  طرح 

ماده ٢٧ - در مواردي كه سازمان شكارباني بخواهد جنگل هاي قابل بهره برداري را به عنوان 
مناطق حفاظت شده و يا پارك وحش اعالم كند بايد قبال موافقت سازمان جنگلباني را جلب 

نمايد. 

ماده ٢٨ - آيين نامه هاي اجراي اين قانون توسط شوراي عالي تهيه شده و به پيشنهاد وزارت 
كشاورزي پس از تصويب هيات وزيران قابل اجراست . آيين نامه هاي مزبور از جمله شامل 

موضوعات زير خواهد بود: 

الف - تعاريف شكار و صيد حيوانات حمايت شده و جانوران زيانكار و پارك وحش و 
منطقه حفاظت شده و قرق سلطنتي و قرق اختصاصي . 

ب - تعيين مقررات مربوط به پارك وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي .

پ - تعيين مقررات منع يا محدوديت خريد و فروش و عرضه و نگاهداري حيوانات قابل 
شكار و صيد و همچنين تكثير و پرورش و واردات و صادرات آنها با همكاري سازمان هاي 

مربوط در حدود قوانين كشور. 

ت - تعيين نحوه همكاري وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي وابسته به دولت با سازمان . 
ث - تعيين انواع پروانه هاي مذكور در ماده ٧ اين قانون و شرايط صدور آن .

ماده ٢٩ - امور مربوط به صيد در آب هاي درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان از  
شمول مقررات اين قانون مستثني است . شركت هاي شيالت شمال و جنوب انجام وظائف 

مربوط را بر طبق قوانين و مقررات خود عهده دار خواهند بود. 

ماده ٣٠ - قانون صيد و شكار مصوب اسفند ١٣٣٥ ملغي است.
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ماده ٣١ - وزارتخانه هاي كشاورزي كشور و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند. 
قانون باال مشتمل بر سي ويك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه هشتم 
خرداد ماه ١٣٤٦ در جلسه سه شنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش 

شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

قانون تجديد تشكيالت و تعيين وظايف سازمان هاى وزارت كشاورزى و منابع طبيعى  (١٣٥٠/١١/١٢)

  و كاركنان  كليه  و  منحل  طبيعى  منابع  وزارت  قانون  اين  تصويب  تاريخ  از   -١ ماده 
و  ها  شركت  و  وزارت  آن  دارايى  و  اعتبارات  و  اختيارات  و  وظايف  و  تشكيالت 
موسسات و واحدهاى وابسته به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت كشاورزى كه 
از اين به بعد وزارت كشاورزى و منابع طبيعى ناميده مى شود منتقل و يا وابسته مى 
گردد و كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت منابع طبيعى ناشى از قوانين و مقررات 
مربوط به منابع طبيعى يا ساير قوانين به وزير و وزارت كشاورزى و منابع طبيعى واگذار 

مى شود.

  ماده ٢-به منظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ وحمايت و احيا و توسعه
اراضى  و  طبيعى  بيشه هاى  و  اراضى جنگلى  و  ومراتع  ها  از جنگل  بردارى  بهره  و 
مستحدثه ساحلى و حفاظت آبخيزها سازمانى به نام سازمان جنگل ها و مراتع كشور 

تشكيل مى شود.

  ماده ٣-وزارت كشاورزى و منابع طبيعى مكلف است در زمينه حفظ منابع طبيعى و
جلوگيرى از انهدام آنها و بهبود محيط زيست گياهان و جانداران و پيشگيرى و ممانعت 
از هر اقدامى كه زيان بخش و موجب برهم خوردن تناسب و تعادل محيط زيست بشود 

طبق آيين نامه هاى الزم اقدام و برحسن اجراى مقررات مربوط نظارت نمايد.

  ماده ٤-از تاريخ تصويب اين قانون نام سازمان شكاربانى و نظارت بر صيد به سازمان
عالى  شوراى  مزبوربه  سازمان  عالى  شوراى  نام  همچنين  و  زيست  محيط  حفاظت 
حفاظت محيط زيست تبديل مى شود كليه امور مربوط به حيوانات وحشى و آبزيان 
رودخانه ها و آب هاى داخلى و حفظ محيط زيست به سازمان حفاظت محيط زيست 

محول مى شود.
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 .رييس اين سازمان سمت معاونت وزارت كشاورزى و منابع طبيعى را خواهد داشت

  مقررات و  قوانين  رعايت  با  و  خود  مقررات  اساس  بر  كماكان  امور شيالت  تبصره) 
مربوط به حفاظت محيط زيست اداره خواهد شد.

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوبه ٢٨/ ٣ / ١٣٥٣ و اصالحيه ٢٤/ ٨ / ١٣٧١)

ماده١ حفاظت  و بهبود و بهسازي  محيط  زيست  و پيشگيري  و ممانعت  از هر نوع آلودگي  
و هر اقدام  مخربي  كه  موجب  برهم  خوردن  تعادل  و تناسب  محيط  زيست  مي شود، همچنين  
كليه  امور مربوط  به  جانوران  وحشي  و آبزيان  آب هاي  داخلي  از وظائف  سازمان  حفاظت  
محيط زيست  است. سازمان  حفاظت  محيط  زيست  كه در اين  قانون  سازمان  ناميده  مي شود 
نظر  زير  است  و  مالي   استقالل   و  داراي  شخصيت  حقوقي   رياست  جمهوري  و  به   وابسته  

شورايعالي  حفاظت  محيط زيست  انجام  وظيفه  مي كند. 

تبصره ـ شركت  سهامي  شيالت  ايران  و شركت  سهامي  شيالت  جنوب  به  موجب  قوانين  و 
مقررات  مربوط  به  خود عمل  خواهند كرد. 

ماده  ٢ـ رياست  شورايعالي  حفاظت  محيط  زيست  با رئيس  جمهور است  و اعضاي  آن  عبارتند از: 
كشاورزي ، كشور، صنايع ، مسكن  و شهرسازي ، جهادسازندگي ، بهداشت ، درمان  و  وزراي  
حفاظت  محيط  زيست  و  ورئيس  سازمان   بودجه   برنامه  و  سازمان   رئيس   پزشكي ،  آموزش  
محيط  حفاظت   سازمان   رئيس   پيشنهاد  به   بنا  كه   ذيصالح   مقامات   يا  اشخاص   از  چهارنفر 

 زيست  و تصويب  رئيس جمهور براي  مدت  سه  سال  منصوب  مي شوند.

و  محيط زيست   حفاظت   سازمان   رئيس   پيشنهاد  به   مورد  بر حسب   لزوم   موارد  در  تبصره : 
تصويب  رئيس  جمهور از ساير وزرا براي  حضور در جلسات  شورايعالي  دعوت  بعمل  مي آيد. 

وزرائي  كه  بدين  نحو به  جلسات  دعوت  مي شوند در تصميم گيري  شورا حق  رأي  دارند.

 ماده٣ـ شورايعالي  حفاظت  محيط زيست  عالوه  بر وظائف  و اختياراتي  كه  در قانون  شكار و صيد 
براي  شورايعالي  شكارباني  و نظارت  بر صيد مقرر بوده  داراي  وظائف  و اختيارات  زير است : 
الف ـ تعيين  مناطقي  تحت  عنوان  پارك  ملي ـ آثار طبيعي  ملي ـ پناهگاه  حيات  وحش ـ منطقه  

حفاظت  شده  و تصويب  حدود دقيق اين  مناطق  با رعايت  نكات  زير:
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همچنين  قوانين  و مقررات   قانون  شكار و صيد مصوب  خرداد ماه ١٣٤٦  مفاد ماده  ٢٧   -١

مربوط  به  سازمان  جنگلها و مراتع

  
٢- كسب  موافقت  وزير جهاد كشاورزي و منابع طبيعيدر مورد مناطقي  كه  با اجازه  يا توسط  
سازمان  جنگل ها و مراتع  كشور در آنها طرح  جنگلداري  يا مرتع داري  به  موقع  عمل  گذارده  

شده  يا مي شود.

 
٣- كسب  موافقت  وزير معادن  و فلزات در مورد مناطقي  كه  طرحهاي  اكتشاف  وبهره برداري  
از مواد معدني  طبق  قانون  مربوط  اجرا مي گردد.صدور هر گونه  پروانه  اكتشاف  و بهره برداري  
از مواد معدني  براي  مناطقي  كه  تحت  عنوان  پارك  ملي ـ آثارطبيعي ملي ـ پناهگاه  حيات وحش  
و منطقه  حفاظت  شده تعيين گرديده اند، موكول  به  موافقت  شورايعالي  حفاظت  محيط زيست  

مي باشد. 
تبصره ـ تعريف  مناطق  و تعيين  ضوابط  و مقررات  مربوط  به  مناطق  مذكور در اين  بند به  

موجب  آيين نامه  اجرائي  اين  قانون  خواهد بود. 
ب ـ تعيين  انواع  و مدت  اعتبار و بهاي  پروانه هاي  موضوع  ماده  ٨ اين  قانون  

ج ـ موافقت  با اعطاء جايزه  به  اشخاص  طبق  آيين نامه  اجرائي  اين  قانون .

ماده ٤- هر نوع  ممنوعيت  و محدوديت  و مقرراتي  كه  براي  مناطق  مذكور (در بندالف ) ماده  
٣ اين  قانون  برقرار مي گردد نبايد با حق  مالكيت  يا حق  انتفاع  اشخاصي  كه  در داخل  اين  

مناطق  قانوناً دارا هستند، مغاير باشد.

ماده  ٥ـ رئيس  سازمان  حفاظت  محيط زيست  توسط  رئيس  جمهور انتخاب  و سمت  دبير 
شورايعالي  حفاظت  محيط زيست  را نيزبر عهده  دارد.

ماده  ٦ـ سازمان  عالوه  بر وظائف  و اختياراتي  كه  در قانون  شكار و صيد براي  سازمان  
شكارباني  و نظارت  بر صيد مقرر بوده  داراي  وظائف  و اختيارات  زير است :

الف ـ انجام  دادن  تحقيقات  و بررسي هاي  علمي  و اقتصادي  در زمينه  حفاظت  و بهبود و 
بهسازي  محيط زيست  و جلوگيري  از آلودگي  و برهم  خوردن  تعادل  محيط زيست  از جمله  

موارد ذيل :
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١- طرق  حفظ  تعادل  اكولوژيك  طبيعت  (حفظ  مناسبات  محيط زيست)
٢- تغييراتي  كه  تأسيسات  و مستحدثات  مختلف  در وضع  فيزيكي  و شيميايي  و بيولوژيك  

خاك ، آب  و هوا ايجاد مي نمايند و اين  تغييرات  سبب  دگرگوني  وضع  طبيعي  مي گردند. 
مانند تغيير و تخريب  مسير رودخانه ها ، تخريب  جنگلها و مراتع  دگرگوني  اكولوژي  درياها، 

بهم  خوردن  زهكشي  طبيعي  آبها و دگرگوني  و انهدام  تاالبها. 
٣- استفاده  از سموم  كشاورزي  يا مواد مصرفي  زيان  آور به  محيط زيست . 

٤- طرز جلوگيري  از پخش  و ايجاد صداهاي  زيان  آور به  محيط زيست .
٥- حفظ  محيط زيست  از نظر ظواهر طبيعت  و طرق  زيباسازي  آن . 

ب ـ پيشنهاد ضوابط  به  منظور مراقبت  و جلوگيري  از آلودگي  آب  و هوا، خاك  و پخش  
فضوالت  اعم  از زباله ها و مواد زائد كارخانجات  و بطور كلي  عواملي  كه  موثر بر روي  

محيط  مي باشند.
ج ـ هر گونه  اقدام  مقتضي  به  منظور بهبود و بهسازي  محيط زيست  در حدود قوانين  مملكتي  

با حفظ  حقوق  اشخاص 
دـ تنظيم  و اجراي  برنامه هاي  آموزشي  به  منظور تنوير و هدايت  افكار عمومي  در زمينه  

حفظ  و بهسازي  محيط زيست .
ه- ايجاد باغ هاي  وحش  و موزه  تاريخ  طبيعي. 

وـ برقراري هرگونه  محدوديت  و ممنوعيت  موقتي  زماني ـ مكاني ـ نوعي  ـ طريقي  و كمي  
شكار و صيد و اعالم  آن  طبق  مقررات  ماده  ٤ قانون  شكار و صيد.

زـ همكاري  با سازمان هاي  مشابه  خارجي  و بين المللي  به  منظور حفظ  محيط زيست  در 
حدود تعهدات  متقابل . 

به  تشخيص   آنها  از  بهره برداري   يا  از طرح هاي  عمراني  و  ماده  ٧ـ هر گاه  اجراي  هر يك  
سازمان  با قانون  و مقررات  مربوط  به  حفاظت  محيط زيست  مغايرت  داشته  باشد سازمان ، مورد 
را به  وزارتخانه  يا مؤسسه  مربوط  اعالم  خواهد نمود تا با همكاري  سازمان هاي  ذيربط  به  

منظور رفع  مشكل  در طرح  مزبور تجديد نظر بعمل  آيد.

شد. خواهد  عمل   جمهور  رئيس   تصميم   طبق   نظر  اختالف   وجود  صورت   در 
ماده  ٨ـ مبادرت  به  هر گونه  شكار و صيد و پرورش  و تكثير و نگهداري  و خريد و فروش  جانوران  
وحشي  و اجزاء آن  و استفاده  و سياحت  از مناطق  مذكور در بند (الف ) ماده  ٣ اين  قانون  مستلزم  
تحصيل  پروانه  يا اجازه  از سازمان  مي باشد و در هر يك  از موارد فوق  كه  ضرورت  ايجاب  نمايد 
سازمان  مي تواند با تصويب  شورايعالي  حفاظت  محيط زيست  اجازه  يا پروانه  رايگان  صادر نمايد. 
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تبصره ـ در مواردي  كه  صدور پروانه هاي  موضوع  اين  ماده  همچنين  صدور پروانه  صادرات  و 
واردات  جانوران  وحشي  و اجزاء آنها به  موجب  قوانين  مربوط  به  وزارتخانه ها يا سازمان هاي  
ديگري  محول  گرديده ، مرجع  صادركننده  پروانه  با جلب  موافقت  سازمان  اقدام  خواهد كرد.
ماده  ٩ـ اقدام  به  هر عملي  كه  موجبات  آلودگي  محيط زيست  را فراهم  نمايد ممنوع  است . 
منظور از آلوده  ساختن  محيط زيست  عبارتست  از پخش  يا آميختن  مواد خارجي  به  آب  يا 
هوا يا خاك يا زمين  به  ميزاني  كه  كيفيت  فيزيكي  يا شيميايي  يا بيولوژيك  آن  را به  طوريكه  
زيان  آور به  حال  انسان  يا ساير موجودات  زنده  و يا گياهان  و يا آثار و ابنيه  باشد تغيير دهد.
تبصره ـ استعمال  سموم  به  منظور مبارزه  با آفات  نباتي  و جانوران  و حشرات  موذي  با رعايت  
قوانين  و مقررات  وزارت  كشاورزي  و منابع طبيعي مشمول  اين  ماده  نخواهد بود ولي  در صورتيكه  
استفاده  از سموم  براي  مقاصد باال مغاير با بهسازي  محيط زيست  باشد سازمان  ضرورت  تجديد 
نظر در مقررات  مربوط  و جايگزيني  مواد و طرق  ديگري  را براي  دفع  آفات  توصيه  خواهد نمود. 
و  پخش   از  جلوگيري   و  محيط زيست   تخريب   يا  آلودگي   از  جلوگيري   مقررات   ١٠ـ  ماده  
آلودگي   ميزان   معيار و  تعيين   به  محيط زيست  و همچنين  ضوابط   آور  ايجاد صداهاي  زيان  
و  بهبود  و  حفظ   به   مربوط   ممنوعيت هاي   و  محدوديت   و  قانون   اين    ٩ ماده   موضوع  
هاي   كميسيون  تصويب   به   كه   بود  خواهد  آيين نامه هائي   موجب   به   محيط زيست   بهسازي  
برسد. مجلسين   دادگستري   و  بهداري   و  روستائي   عمران   و  طبيعي  ومنابع  كشاورزي  
ماده ١١- سازمان  با توجه  به  مقررات  و ضوابط  مندرج  در آيين نامه هاي  مذكور در ماده  ١٠ 
كارخانجات  و كارگاههائي  كه  موجبات  آلودگي  محيط  زيست  را فراهم  مي نمايند مشخص  و 
مراتب  را كتباً با ذكر داليل  بر حسب  مورد به  صاحبان  يا مسئوالن  آنها اخطار مي نمايد كه  ظرف  
مدت  معيني  نسبت  به  رفع  موجبات  آلودگي  مبادرت  يا از كار و فعاليت  خوداري  كنند. در صورتي 
كه  در مهلت  مقرر اقدام  ننمايد به  دستور سازمان  از كار و فعاليت آنها ممانعت  به  عمل  خواهد آمد. 
در صورتي كه  اشخاص  ذينفع  نسبت  به  اخطار يا دستور سازمان  معترض  باشند مي توانند به  
دادگاه  عمومي   محل  شكايت نمايند دادگاه  فوراً و خارج  از نوبت  به  موضوع  رسيدگي  مي كند 
و در صورتيكه  اعتراض  را وارد تشخيص  دهد رأي  به  ابطال  اخطار يا رفع  ممانعت  خواهد 

داد. رأي  دادگاه  قطعي  است .

در  فوري   خطرات   كه   عواملي   و  منابع   مورد  در  مي تواند  سازمان   رئيس   تبصره ـ 
بدهد.  را  آنها  فعاليت   و  كار  ادامه   از  ممانعت   دستور  قبلي   اخطار  بدون   بانشد  برداشته  
به   مكلفند   ١١ ماده   موضوع   هاي   كارگاه  و  كارخانجات   مسئوالن   يا  صاحبان   ماده ١٢- 
نمايند.  تعطيل   و  متوقف   را  شده   ممنوع   فعاليت   يا  كار  سازمان ،  دستور  ابالغ   محض  
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خواهد  صالحيت دار  دادگاه   رأي   يا  سازمان   اجازه   به   منوط   مزبور  فعاليت   يا  كار  ادامه  
جزاي   پرداخت   يا  و  يك  سال   تا  روز  يك   و  از شصت   حبس   به   تخلف   در صورت   بود. 
شد. خواهند  محكوم   مجازات   دو  هر  به   يا  ريال   پنجاه هزار  تا  ريال   هزارويك  نقدي ازپنج  

ماده ١٣-كسانيكه ازمقررات وضوابط مذكوردرآيين نامه هاي موضوع ماده١٠تخلف نمايندبرحسب 
موردكه درآيين نامه هاي مزبورتعيين خواهدشدبه  جزاي  نقدي  از پانصدريال  تا پنجاه هزار ريال  

محكوم  خواهند شد.

مدعي   يا  و  شاكي   مورد  حسب   سازمان   قانون   اين   در  مذكور  جرائم   مورد  در  ١٤ـ  ماده    
خصوصي  شناخته  مي شود.

جرائم فوق الذكر  تعقيب   و  كشف   مأمور  سازمان   طرف   از  كه   سازمان   مأمورين   ماده ١٥-   
مي شوند در صورتي كه  وظايف  ضابطين  دادگستري  را در كالس  مخصوص  زيرنظر دادستان  
عمومي  تعليم  گرفته  باشند از لحاظ  اجراي  اين  قانون  و قانون  شكار و صيد در رديف  ضابطين  

دادگستري  محسوب  مي شوند.

جرائم   تعقيب   مأمور  مربوط     قوانين   به موجب   در مواردي  كه  سازمان هاي  ديگر  تبصره ـ 
كرد. خواهد  اعالم   ها  سازمان  آن   به   را  خود  نظر  سازمان   باشند  قانون   اين   در  مذكور 
در  مذكور  مناطق   محدوده   در  واقع   دولت   به   متعلق   امالك   اعيان   و  عرصه   كليه   ١٦ـ  ماده  
بند (الف ) ماده  ٣ همچنين  كليه  تاالب هاي  متعلق  به  دولت  در اختيار سازمان  قرار خواهد 
از تاالب ها(باستثناي  مرداب  انزلي ) و امالك  مذكور قائم   بهره برداري   داشت  و سازمان  در 
مقام  قانوني  مؤسسات  يا سازمان هاي  مربوط  مي باشد ولي  حق  واگذاري  عين  آنها را ندارد.
تبصره١- در صورتي كه  استفاده  از منابع  مذكور مستلزم  قطع  درخت  باشد سازمان  جنگل ها 

و مراتع  كشور طبق  طرح  سازمان  رأسا عمل  خواهد نمود.

تبصره ٢- نحوه  واگذاري  منافع  امالك  مذكور در اين  ماده  در آيين نامه  اجرائي  اين  قانون  
تعيين  خواهد شد. 

ماده ١٧- در صورتي كه  عرصه  و اعيان  امالك  واقع  در محدوده  مناطق  مذكور در بند (الف ) 
ماده  ٣ اين  قانون  مورد نياز باشد سازمان  مي تواند طبق  مقررات  قانون  خريد اراضي  و ابنيه  
و تأسيسات  براي  حفظ  آثار تاريخي  و باستاني  مصوب  آذرماه  ١٣٤٧ خريداري  و تصرف  

نمايد.
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ماده  ١٨ـ سازمان  داراي  گارد خواهد بود با لباس  متحدالشكل  و تجهيزات  الزم . 
ماده ١٩- مناطقي  از كشور كه  مقررات  مواد ١١،١٢،١٣ اين  قانون  در آنها اجراء خواهد 

شد از طرف  سازمان  با رعايت  شرايط  و ضوابطي  كه  در آيين نامه  اجرائي  اين  قانون  مقرر 
مي گردد تعيين  و پس  از تصويب  شورايعالي  اعالم  مي شود. 

ماده  ٢٠ـ سازمان  مي تواند با تصويب  شورايعالي  حفاظت  محيط زيست  قسمتي  از وظايف  و 
اختيارات  خود را نسبت  به  اجراي  مواد ١١،١٢،١٣ اين  قانون  در محدوده  شهرها و هر يك  
از مناطق  كشور ضمن  تعيين  حدود بر حسب  مورد به  شهرداري هاي  مربوط  يا هر سازمان  

دولتي  ذيربط  محول  نمايد، در اين  صورت  شهرداري ها و سازمان هاي  مذكور مسوول  
اجراي  آن  خواهند بود. 

ماده ٢١- آيين نامه  اجرائي  اين  قانون  باستثناي  آيين نامه هاي  مذكور در ماده  ١٠ پس  از تأييد 
شورايعالي  حفاظت  محيط زيست  به  تصويب  هيئت  وزيران  مي رسد.

قانون حفاظت دريا و رودخانه هاى مرزى از آلودگى با مواد نفتى ( مصوب ١٣٥٤/١١/١٤)

ماده ٢-آلوده كردن رودخانه هاى مرزى و آبهاى داخلى و درياى سرزمينى ايران به نفت يا 
هرنوع مخلوط نفتى خواه توسط كشتى ها و خواه توسط سكوهاى حفارى يا جزاير مصنوعى 
(اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله ها و تاسيسات و مخازن نفتى واقع در خشكى 
يا دريا ممنوع است و مرتكب به حبس جنحه اى از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاى 
نقدى از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم مى گردد. در صورتى كه 
آلودگى به واسطه بى مباالتى يا بى احتياطى واقع شود، مجازات مرتكب حداقل جزاي نقدى 
مذكوراست. نيروى دريايى يا ژاندارمرى كشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگيرى 
آلوده كننده  ميزان آلودگى در صورتى كه وسيله  مرتكب و تنظيم صورت مجلس تشخيص 
نفتكش باشد، آن را متوقف و در مورد ساير منابع آلوده كننده از ادامه عمليات آنها جلوگيرى 

به عمل خواهد آورد.

تبصره: تا هنگامى كه نحوه جلوگيرى از آلودگى خليج فارس و بحر عمان از طريق معاهدات 
چند جانبه بين المللى يا توافق هاى دو جانبه بين دولت ايران و ساير دول ساحلى مناطق 
مذكور فوق تعيين نشده باشد، مقررات اين قانون درخليج فارس تا حد نهايى آب هاى روى 
االجرا  دريايى سرزمينى الزم  مبدا  از خط  ميل  پنجاه  فاصله  تا  بحر عمان  و در  قاره  فالت 

خواهد بود.
در مناطقى كه فالت قاره ايران در خليج فارس به موجب موافقت نامه هايى با دول ديگر تعيين 
به ترتيب ديگر بين طرفين توافق نشده باشد، اجراى  و تحديد نگرديده است تا زمانى كه 
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مقررات اين قانون محدود به خط منصفى است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط 
مبدا درياى سرزمينى ايران است و كشور مقابل آن به يك فاصله باشد.

 ماده ٦- مجازات هاى مقرر در ماده ٢ در موارد زير اعمال نخواهد شد:

ه-٥-در مورد تخليه آب توازن از مخزن نفتكش در صورتى كه پس ازحمل آخرين محموله 
به طورى پاك شده باشدكه مواد تخليه شده از آن به فرض متوقف بودن نفتكش در آب تميز 
و آرام در روزى كه هوا صاف باشد اثر مشهودى از نفت و فضوالت آن به سطح يا زير آب 

يا سواحل مجاور باقى نگذارد.

در صورتى كه كشتى مجهز به دستگاه وارسى باشد يا آب توازن در بندر تخليه شود بايد قبال 
با اندازه گيرى يا آزمايش آب توازن معلوم شود كه نسبت نفت موجود در آن از ١٥ قسمت 

در ميليون تجاوز نكند.

ماده ١١-مقام صالحيت دار اجراى اين قانون از طرف وزارت راه وترابرى، سازمان بنادر و 
كشتيرانى مى باشد.

نيروهاى دريايى و هوايى و اداره كل هواپيمايى كشورى ايران و شركت ملى نفت ايران و 
سازمان حفاظت محيط زيست و ژاندارمرى كشور مكلفند همكارى الزم را باسازمان بنادر و 

كشتيرانى بنمايند.

ماده ١٢-مامورين سازمان بنادر و كشتيرانى كه از طرف سازمان مزبور مأموركشف و تعقيب 
دركالس  را  دادگسترى  ضابطين  وظايف  كه  صورتى  در  شوند  مى  قانون  اين  در  جرايم 
مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته و موفق به دريافت گواهى الزم از دادستان 
ضابطين  رديف  در  خود  قانونى  وظايف  حدود  در  قانون  اين  اجراى  لحاظ  از  باشند  شده 

دادگسترى محسوب مى شوند.

قانون تازمانى كه دادگاه هاى اختصاصى مقرر در قانون  رسيدگى به جرايم مندرج در اين 
دريايى ايران تشكيل نگرديده درصالحيت دادگاه جنايى خواهد بود.

ماده ١٣-در صورتى كه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه هرگونه خسارتى به بندرها 
و دريابارها (پالژها) يا ساير تاسيسات ساحلى ايران بشود و يا خسارتى به آبزيان و منابع 

طبيعى وارد آورد دادگاه مسؤلين را به پرداخت خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
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ماده ١٥-سازمان بنادر و كشتيرانى مى توانددر صورت لزوم تامين خواسته را معادل خسارت 
وارده از مراجع قضايى صالحه طبق مقررات آيين دادرسى كيفرى درخواست نمايد.

ماده ١٦-دولت مكلف است كه به منظور حفاظت آب هاى موضوع اين قانون از آلودگى 
نسبت به همكارى وتشريك مساعى با دولت هاى ذينفع اقدام وموافقت نامه هايى را كه در 

اين خصوص الزم مى داند تنظيم و اجرا نمايد.

ماده ١٨-هرگونه بررسى شرايط اقليمى و بومى ( اكولوژيك) دريايى و همچنين جلوگيرى از 
آلودگى آب هاى موضوع ماده ٢ بغير از موارد مذكور در اين قانون كماكان به عهده سازمان 

حفاظت محيط زيست مى باشد.

قانون اساسى(١٣٥٨/٠٩/٢٨)

اصل ٥٠ قانون اساسي

آن   در  بايد  بعد  نسل هاى   و  امروز  نسل   كه   زيست   محيط  حفاظت   اسالمى،  «در جمهورى  
حيات  اجتماعى  رو به  رشدى  داشته  باشند، وظيفه  عمومى  تلقى  مى شود. از اين  رو فعاليت هاى  
اقتصادى  و غير آن  كه  با آلودگى  محيط زيست  يا تخريب  غير قابل  جبران  آن  مالزمه  پيدا كند، 

ممنوع  است»

برنامه اول توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى(١٣٦٨/١١/١١)

عليرغم تخريب بخش وسيعى از مناطق طبيعى جنوب و غرب كشور و هم چنين بهره 
بردارى از منابع طبيعى، به جهت جنگ تحميلى و نياز مبرم در آن برهه از زمان، متاًسفانه، 
در برنامه اول توسعه(پس از جنگ به تصويب رسيد) محيط زيست به جايگاه و اهميتى كه 
بايستى در برنامه هاى توسعه برخوردار باشد، دست نيافت، به نحوى كه حتى در هدف ها و 
سياست هاى كلى برنامه اول به مقوله محيط زيست و منابع طبيعى توجه نشد و تنها در خط 
مشى هاى برنامه آن هم به جهت نيل به ديگر اهداف تا حدودى و به صورت كلى حفاظت 
محيط زيست مورد توجه قرار گرفت. قانون برنامه اول مشتمل بريك ماده واحده و پنجاه و 
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دو تبصره قانونى مى باشد، كه در اين ميان، تنها تبصره ١٣ به صورت مستقيم به امر حفاظت 
از محيط زيست مى پردازد.

تبصره سيزده قانون برنامه اول توسعه

به منظور فراهم نمودن امكانات وتجهيزات الزم جهت پيشگيرى و جلوگيرى از آلودگى 
ناشى از منابع آلوده كننده، كارخانه ها و كارگاه ها موظفند يك در هزار از فروش توليدات 
خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگى ها و 
جبران زيان ناشى از آلودگى ها و ايجاد فضاى سبز نمايند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء 
هزينه هاى قابل قبول موسسه مربوطه محاسبه خواهد شد. آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط 
سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب 

هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعى و ذخاير جنگلى كشور(مصوب ١٣٧١/٧/٥ مجلس شوراى اسالمى)

  ماده ١ - از تاريخ تصويب اين قانون گونه هاى درختانى از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، 
سروخمره اى، سفيدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعى، بنه ( پسته وحشى)، گون، 
ششم، گردو ( جنگلى) و بادام وحشى (  بادامك) در سراسر كشور جزء ذخائر جنگلى محسوب 

و قطع آنها ممنوع مى باشد.

 تبصره ١ - وزارت جهاد سازندگى موظف است مناطق استقرار گونه هاى ياد شده را مشخص 
و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايى معرفى كند.

 تبصره ٢ - در مواردى كه قطع اين گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل 
فنى و توسعه گونه هاى ديگر الزم باشد با تأييد وزارت جهاد سازندگى مجاز خواهد بود.

 تبصره ٣ - متخلفين از اين قانون براى بار اول عالوه بر پرداخت خسارتى كه حسب مورد 
توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگى ارزيابى خواهد گرديد به حبس از يك ماه 
تا شش ماه و پرداخت جزاى نقدى براى هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز 

آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم مى شوند.
 تبصره ٤ - اجازه داده مى شود كه هرساله معادل ٣٠ درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم 
و فروش مواد بازداشتى ناشى از اجراى اين قانون كه از متخلفين مربوطه اخذ و به حسابى كه 
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توسط خزانه به همين منظور افتتاح مى گردد واريز و جهت پرداخت حق الكشف به مأمورين 
كاشف سازمان جنگل ها و مراتع كشور و مخبرين و مأمورين انتظامى در اختيار سازمان مزبور 

قرار داده مى شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد. 

 سازمان برنامه و بودجه مكلف است هرساله ضمن اليحه بودجه اعتبار مربوط به ٣٠ درصد 
درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد.

 تبصره ٥ - در صورت همكارى كارگزاران و مأمورين سازمان جنگل ها و مراتع با متخلفين 
به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محكوم مى شوند.

 ماده ٢ - تشخيص منابع ملى و مستثنيات ماده ٢ قانون ملى شدن جنگل ها و مراتع با رعايت 
تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگى 
به وسيله روزنامه هاى كثيراالنتشار مركز و  يا آگهى  است كه شش ماه پس از اخطار كتبى 
يكى از روزنامه هاى محلى و ساير وسايل معمول و مناسب محلى، ادارات ثبت موظفندپس از 
انقضاى مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعالم وزارت جهاد سازندگى نسبت به 

صدور سند مالكيت به نام دولت جمهورى اسالمى ايران اقدام نمايند.

 تبصره ١ - معترضين مى توانند پس از اخطار يا آگهى وزارت جهاد سازندگى اعتراضات خود 
را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگى به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضى اختالفى 
موضوع اجراى ماده ٥٦ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ١٣٦٧/٠٦/٢٢ مجلس شوراى اسالمى 
تسليم نمايند. صدور سند مالكيت به نام دولت جمهورى اسالمى ايران مانع مراجعه معترض 

به هيأت مذكور نخواهد بود.

 تبصره ٢ - عبارت وزارت كشاورزى در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضى اختالفى 
موضوع اجراى ماده ٥٦ قانون جنگل ها و مراتع مصوب١٣٦٧/٠٦/٢٢ و تبصره ٦ ذيل آن به 
به اعتراضات  تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان  وزارت جهاد سازندگى 

رسيده به اجراى ماده ٥٦ قانون جنگل ها و مراتع رسيدگى مى نمايد. 

 ماده ٣ - آيين نامه هاى اجرايى اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگى 
تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه پنجم مهر ماه يك هزار 
و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ ١٣٧١/٠٧/١٢ به تأييد 
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شوراى نگهبان رسيده است.

سياست هاي كلي برنامه دوم توسعه(٧٢/٠٨/١٨)

 اهتمام الزم به بخش هاي اجتماعي و توسعه ي سهم آن در برنامه از قبيل: امنيت عمومي 
و قضايي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات، حفظ 

محيطزيست و تربيت بدني.

برنامه دوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى(١٣٧٣/٠٩/٢٠)

قانون برنامه دوم مشتمل بر يك ماده واحده و صد و يك تبصره مى باشد، كه در اين 
ميان سه تبصره به صورت مستقيم بر حفاظت محيط زيست و منابع طبيعى تاكيد مى نمايد، 
ضمناً به منظور حمايت واحياى منابع طبيعى و جلوگيرى از تعدى و ممانعت از معامالت 
اراضى منابع طبيعى، قانون گذار در چند تبصره دولت را مكلف به اجراى اقدامات مناسب 
در پرتو ديگر فعاليت ها از قبيل، لوايح بودجه ساالنه، فعاليت هاى اقتصادى، كشاورزى و 

صنعتى مى نمايد.

تبصره هشتادو يك 

 به منظور حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري اصولي از منابع  طبيعى دولت موظف است   به:

الف)  تامين سوخت مورد نياز عشاير در شعاع ٥ كيلومترى با قيمت هاى رسمى كشور.

ب)  الزام بهره بردارى از منابع ملى نسبت به بازسازى آن.

ج ) ساماندهى خروج دام از جنگل ها و تجميع جنگل نشينان.

د) گماردن بخشى از نيروى انتظامى به منظور حفاظت از جنگل ها و مراتع كشور و 
آموزش و تجهيز آنها را به عمل آورد.

تبصره هشتاد و دو مقرر مى دارد

رعايت  با  بايستى  اجتماعى  و  اقتصادى  هاى  فعاليت  كليه  دوم  برنامه  طول  در  الف) 
مالحظات زيست محيطى صورت گرفته و به اين منظور اجراى موارد زير الزامى است:
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انجام  مرحله  در  و  اجرا  از  قبل  بايد  خدماتى  و  توليدى  بزرگ  هاى  پروژه  و  ها  طرح   -١
مطالعات امكان سنجى و مكان يابى بر اساس الگوى مصوب شوراى عالى حفاظت محيط 

زيست مورد ارزيابى زيست محيطى قرار گيرد.

 ٢- انجام هر گونه فعاليت صنعتى و معدنى بايد با در نظر گرفتن اهداف توسعه پايدار در 
چار چوب ضوابط و استاندارد هاى زيست محيطى باشد.

٣- بهره بردارى از منابع طبيعى كشور بايد بر اساس توان بالقوه منابع محيط زيست و ظرفيت 
طبيعى  منابع  از  صحيح  مندى  بهره  ضمن  كه  نحوى  به  گيرد،  صورت  محيط  تحمل  قابل 

موجبات حفظ تعادل و تناسب محيط زيست فراهم شود.

در  كاهش  و  الگوى مصرف  در  نظر  تجديد  طريق  بايداز  در كشور  انرژى  از  استفاده   -٤  
آلودگى سوختها صورت گيرد.

ب)  دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگى هواى تهران، 
مشهد ، تبريز ، اهواز، اراك ، شيراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانى اقدام 

نمايد.

تبصره ٨٢ برنامه دوم توسعه را، مى توان يكى از پيشرفته ترين قوانين برنامه اى كشور، 
در راستاى اصل پنجاهم قانون اساسى، با در نظر گرفتن اصل توسعه پايدار و حفاظت اصولى 

از محيط زيست در مقابل فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى دانست.

تبصره هشتاد و سه

و  صنايع  صنعتى،  توسط فاضالب هاى  منابع آب  آلودگى  رفع  و  جلوگيرى  منظور  به 
كارخانجات واقع در شهرها و شهرك هاى صنعتى موظفند، نسبت به ايجاد بهره بردارى شبكه 
هاى جمع آورى و انتقال و تاسيسات تصفيه فاضالب صنعتى براساس استانداردهاى سازمان 
حفاظت محيط زيست و با مشاركت و يا نظارت شركت هاى آب و فاضالب استانها اقدام 

نمايند.

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب (١٣٧٤/٢/٣)

 فصل اول – كليات 
 ماده ١- جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور پاكسازي 
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حقيقي و حقوقي  آلودگي ها كليه دستگاه ها و مؤسسات و كليه اشخاص  از  و حفاظت هوا 
موظفند مقررات و سياست هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.

فراهم نمايد ممنوع است. منظور  موجبات آلودگي هوا را  به هر عملي كه  اقدام   ماده ٢ - 
از آلودگي هوا عبارتست از وجود و پخش يك يا چند آلوده كننده اعم از جامد، مايع، گاز، 
تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه 

زيان آور براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.

زير  دسته  سه  به  دارند  قرار  قانون  اين  مقررات  تحت  كه  هوا  آلوده كننده  منابع   -  ٣  ماده 
طبقه بندي مي شوند.

 الف - وسائل نقليه موتوري
ب - كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها

ج - منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه
 فصل دوم - وسائل نقليه موتوري

 ماده ٤- استفاده از وسايل نقليه موتوري كه بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده هاي 
توسط  موتوري  نقليه  مجاز خروجي وسايل  است حد  ممنوع  نمايند  آزاد  هواي  وارد  ديگر 
سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت صنايع تعيين و به تصويب شوراي عالي 

حفاظت محيط زيست مي رسد.

 ماده ٥ - هر وسيله نقليه موتوري كه به كار گرفته مي شود بايد داراي گواهينامه مخصوصي 
مبني بر رعايت حد مجاز خروجي آلوده كننده هاي هوا باشد. دارندگان وسايل نقليه موتوري 
مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست كه 
توسط شهرداريها ايجاد مي گردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بر رعايت 
حد مجاز آلودگي را دريافت نمايند. در غير اين صورت از تردد وسايل نقليه فاقد گواهينامه 

مذكور به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود جلوگيري خواهد شد.

 تبصره١- هزينه انجام آزمايش و معاينه وسايل نقليه موتوري از دارندگان وسايل نقليه مذكور 
به تصويب  طبق تعرفه اي كه توسط وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و 

هيأت وزيران مي رسد اخذ خواهد شد.
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 تبصره ٢ - تاريخ شروع اجراي اين ماده و تبصره هاي آن حداكثر يك سال پس از تصويب اين 
قانون تعيين مي شود و سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري و ساير دستگاه هاي ذيربط 

موظفند ظرف مدت مذكور امكانات الزم جهت اجراي اين ماده را فراهم كنند.

انتظامي جمهوري اسالمي ايران، وزارتخانه ها و سازمان هاي  شهرداري ها، نيروي   ماده ٦ - 
ذيربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم حمل و نقل شهري را به صورتي 
طراحي و سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.
محدوده مجاز تردد شهري،  برگيرنده ساعات و  ماده كه در  اين   تبصره - آيين نامه اجرائي 
پيش بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي و امثال آن مي باشد توسط وزارت 
و سازمان حفاظت محيط  ايران  اسالمي  جمهوري  انتظامي  نيروي  و  ها)  ( شهرداري  كشور 
به تصويب هيأت وزيران  با همكاري سازمان هاي ذيربط تهيه و  زيست و در صورت لزوم 

خواهد رسيد.

به  شهرها  هواي  آلودگي  كيفيت خاص جوي،  علت  به  كه  اضطراري  مواقع  در   -  ٧  ماده 
و  انسان  سالمت  آموزش پزشكي  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تشخيص  به  كه  برسد  حدي 
همكاري  با  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  بياندازد،  مخاطره  به  شديداً  را  زيست  محيط 
ممنوعيت ها  ايران)  اسالمي  جمهوري  نيروي انتظامي  و  ها  (شهرداري  كشور  وزارت 
نموده  برقرار  آلوده كننده  منابع  براي  را  نوعي  و  مكاني  زماني،  موقت  محدوديت هاي  يا 
رسانيد. خواهد  عموم  اطالع  به  همگاني  رسانه هاي  طريق  از  مراتب را  بالفاصله  و 
 با برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و 

محدوديت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع عموم خواهد رسانيد.

نقليه موتوري و همچنين موتور و ساير قطعات   ماده ٨ - ساخت و توليد و ورود وسايل 
مرتبط با احتراق وسايل نقليه از قبيل كاربراتور و فيلتر مستلزم رعايت استانداردهاي حفاظت 

محيط زيست مي باشد.

 ماده ٩ - وزارت صنايع موظف است سياست ها و برنامه هاي توليدي واحدها و شركت هاي 
تابعه توليد وسايل نقليه موتوري خود را به نحوي تنظيم نمايد كه اوال» توليد وسايل نقليه با 
موتورها و قطعات غير استاندارد صورت نپذيرد ثانياً در برنامه ريزي ساخت خودرو برنامه 
ساخت  و  طراحي  ثالثًا  دهد  قرار  اولويت  در  را  عمومي  نقل  و حمل و  نقليه  وسايل  توليد 
اتومبيل ها به نحوي صورت گيرد كه حتي المقدور امكان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد.
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 ماده ١٠ - شماره گذاري هر نوع وسيله نقليه موتوري مستلزم رعايت استانداردهاي موضوع 
ماده ٨ اين قانون مي باشد.

 ماده١١- استانداردهاي موضوع مواد ٨ و ٩ اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست 
با همكاري وزارت صنايع، وزارت نفت و مؤسسات تحقيقاتي ذيصالح تهيه و به تصويب 

هيأت وزيران خواهد رسيد.

 فصل سوم - كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها

 ماده ١٢- احداث كارخانجات و كارگاه هاي جديد و توسعه و تغيير محل و يا خط توليد 
كارخانجات و كارگاه هاي موجود مستلزم رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط 

زيست مي باشد.

 ماده ١٣ - وزارتخانه هاي صنايع، معادن و فلزات، كشاورزي و جهاد سازندگي هنگام صدور جواز 
تأسيس رونوشتي از جواز تأسيس مربوط را به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال خواهند نمود.

يا  و  صنعتي  واحدهاي  استقرار  محل  مكلفند  مذكور  تأسيس  جواز   دارندگان 
نمايند. تعيين  قانون  اين   ١٢ ماده  موضوع  استقرار  ضوابط  طبق  را  خود  توليدي 

 صدور پروانه بهره برداري موكول به تأييد محل استقرار با رعايت ضوابط موضوع ماده ١٢ 
فوق بر اساس اعالم سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.

 تبصره ١- احداث نيروگاه ها، پااليشگاه ها، كارخانجات پتروشيمي، كارخانجات صنايع نظامي، 
حفاظت  سازمان  معيارهاي  و  رعايت ضوابط  به  موكول  بارگيري  ترمينال هاي  و  فرودگاه ها 

محيط زيست از لحاظ محل استقرار مي باشد.

 تبصره ٢ - ضوابط و معيارهاي موضوع مواد ١٢ و ١٣ توسط سازمان با مشاركت وزارتخانه هاي 
مذكور در اين ماده تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 تبصره ٣- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط و معيارهاي زيست محيطي 
الزم را از طريق وزارتخانه هاي ذيربط به دارندگان جواز  تأسيس اعالن نمايد.

 ماده ١٤ - فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي جديدي كه ضوابط و معيارهاي موضوع ماده ١٢ 
را رعايت ننمايند و همچنين فعاليت و بهره برداري از كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هائي 

كه بيش از حد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند، ممنوع است.
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 ماده ١٥- سازمان حفاظت محيط زيست كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هائي كه آلودگي 
آنها بيش از حد مجاز استانداردهاي محيط زيست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعيين 
ابالغ  نيروگاه ها  و  كارگاه ها  كارخانجات و  مسئوالن  يا  و  به صاحبان  آلودگي  ميزان  نوع و 
خواهد كرد تا در مهلت معيني كه توسط سازمان با همكاري و مشاركت دستگاه هاي ذيربط 
تعيين مي شود نسبت به رفع آلودگي يا تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگي اقدام نمايند.

 تبصره ١- در صورتي كه صاحب يا مسئول كارخانه و كارگاهي كه موجبات آلودگي هوا 
را فراهم مي نمايد با داليل قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه  ظرف مهلت تعيين شده رفع 
آلودگي عملي نمي باشد سازمان مي تواند براي يكبار مهلت اضافي مناسب و در مورد اين 

گونه كارخانجات و كارگاه ها قائل شود.

و  پاك  هواي  استانداردهاي  است  موظف  زيست  محيط  حفاظت  سازمان   -  ٢  تبصره 
استانداردهاي آلوده كننده هاي حاصل از كارخانجات و كارگاه ها  كه به هر طريق وارد هواي 
آن  مناسبات زيست محيطي  به كيفيت هوا و  با توجه  و  منطقه  براي هر  را  مي گردند  آزاد 
دهد. قرار  كارگاه ها  و  كارخانجات  صاحبان  متقاضيان و  اختيار  در  و  نموده  تهيه  مناطق 
 حد مجاز ( استانداردهاي محيط زيست) اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه 

و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 ماده ١٦ - در صورتي كه صاحبان و مسئوالن كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده 
و  كارخانه  فعاليت  و  كار  از  ممانعت  يا   آلودگي  رفع  به  مبادرت  شده  تعيين  مهلت  ظرف 
كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و 
دستور مرجع قضائي ذيربط محل كه بالفاصله توسط مأمورين انتظامي به مورد اجرا گذاشته 
مي شود از كار و فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده جلوگيري به عمل خواهد آمد.
اجازه  صدور  به  منوط  مزبور  نيروگاه هاي  و  كارگاه ها  و  كارخانجات  فعاليت  يا  كار   ادامه 

سازمان حفاظت محيط زيست و يا رأي دادگاه صالحيتدار خواهد بود.

 تبصره - در صورتي كه صاحبان و مسئوالن كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده 
پس از ابالغ سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت و ادامه كار كارخانجات و كارگاه هاي 
مربوط ممانعت به عمل نياورده و يا پس از تعطيل كارخانجات و كارگاه هاي مذكور رأساً و 
بدون كسب اجازه از سازمان يا بدون صدور رأي دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشائي و ادامه 
فعاليت آن ها بنمايند بر حسب مورد به مجازات هاي مقرر در اين قانون و ساير مقررات مربوط 
به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضائي محكوم خواهند شد و چنانچه مديران و 
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مسئوالن مذكور اداره و تصدي كارخانجات و كارگاه هاي دولتي يا وابسته به دولت را برعهده 
متبوع  داشته باشند موضوع در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه 

مدير يا  مسئوالن نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.

 ماده ١٧ - در مواقع اضطراري و يا شرايط جوي نامناسب، رئيس سازمان حفاظت محيط 
زيست مي تواند كارخانجات و كارگاه هائي را كه فعاليت آن ها خطرات فوري در برداشته باشد 
با اخطار سريع خواستار توقف فعاليت آن ها گردد و در صورت استنكاف به حكم رئيس 

دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطيل نمايد.

 ماده ١٨ - در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و يا 
كارگاه ها از طريق ديگر بجز انتقال يك يا برخي از آن ها به نقاط مناسب امكان پذير نبوده و يا 
فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي مذكور در مناطق مسكوني سالمت ساكنان آن مناطق را به 
خطر بياندازد سازمان حفظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه ها و ديگر دستگاه هاي دولتي 
ذيربط طرح انتقال كارخانجات و كارگاه هاي مذكور را به نقاط مناسب( ترجيحاً شهرك ها و 

قطب هاي صنعتي) تهيه و به هيأت وزيران ارائه مي نمايد.

دولت در صورت صالحديد و موافقت حسب مورد اقدام خواهد نمود.

 ماده ١٩- قطب ها و شهرك ها و مجتمع هاي صنعتي و نيروگاه ها و واحدهاي توليدي مكلفند حداقل 
١٠ درصد از فضاي شهرك ها و يا مجموعه  فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحدهاي 
توليدي و خدماتي را به ايجاد فضاي سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.
 بهره برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي مذكور منوط به رعايت اين ماده و ايجاد فضاي سبز 
مناسب مي باشد. وزارتخانه هاي صنعتي موظف به نظارت بر حسن اجراي اين ماده مي باشند.

 ماده ٢٠ - كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها و كوره هاي آجرپزي و آهك پزي موظف به 
استفاده از سوخت و سيستم هاي احتراقي مناسب قابل دسترسي به نحوي كه موجبات كاهش 

آلودگي هوا را فراهم نمايد، هستند.

 تبصره - وزارت نفت موظف است در برنامه ريزي گازرساني و سوخت رساني خود تأمين 
سوخت مناطق صنعتي و مراكز استقرار كارخانجات و كارگاه ها و كوره هاي آجرپزي مجاور 

شهرهاي بزرگ را در اولويت قرار دهد.

 ماده ٢١- آيين نامه اجرائي اين فصل و همچنين ضوابط مربوط به محدوديت استقرار صنايع 
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در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محيط زيست با مشاركت وزارتخانه هاي ذيربط 
تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 فصل چهارم - منابع تجاري، خانگي و منابع متفرقه

تجاري،  منابع  از  از حد مجاز  بيش  آلوده كننده هوا  نوع مواد  انتشار هر   ماده ٢٢- پخش و 
خانگي و متفرقه در هواي آزاد ممنوع است.

 منابع تجاري، خانگي و متفرقه از جهت نوع و ميزان آلودگي توسط سازمان حفاظت محيط 
زيست مشخص و طبقه بندي شده و حد مجاز موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط 

زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 ماده ٢٣ - كليه منابع آلوده كننده از قبيل حمام ها، نانوائي ها، هتل ها، و رستوران ها و غيركلفند ضمن 
اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از انتشار دود و دوده و ساير موارد آلوده كننده در هواي آزاد، 
از سوخت مناسب ترجيحاً گاز شهري كه موجب كاهش آلودگي هوا مي شود استفاده نمايند.
 وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رساني شهرهاي بزرگ، تأمين سوخت مناسب و 

گازرساني منابع تجاري و واحدهاي خدمات عمومي را در اولويت قرار دهد.

 ماده ٢٤ - سوزاندن و انباشتن زباله هاي شهري و خانگي و هر گونه نخاله در معابر عمومي 
و فضاي باز ممنوع مي باشد.

 ماده ٢٥- وزارت هاى مسكن و شهرسازي و كشور موظفند هنگام تهيه طرح هاي هادي و 
جامع و بهسازي شهرها به نحوي برنامه ريزي نمايند كه فصل جداگانه اي از مطالعات طرح را 
به بررسي مسائل زيست محيطي اختصاص دهند به گونه اي كه طراحي شهرها و شهرك ها و 
مجتمع هاي مسكوني از نظر فضاي سبز و باز، همجواري كاربري ها، شبكه معابر و حمل و نقل، 
ضوابط تراكم ساختماني و غيره با معيارهاي زيست محيطي مورد تأييد سازمان متناسب باشد.
 تبصره - نقشه هاي شهرها، شهرك هاي مسكوني، قطب ها و شهرك ها و مجتمع هاي صنعتي،  
اداري، كشاورزي و غيره موكول به رعايت ضوابط و مقررات حفاظت محيط زيست مي باشد.

و  مسكن  وزارت  توسط  مشتركاً  قانون  اين   ٢٥ ماده  موضوع  اجرائي  آيين نامه   -  ٢٦  ماده 
شهرسازى، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران 

خواهد رسيد.

 ماده ٢٧ - ايجاد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع مي باشد. آيين نامه جلوگيري 
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وزيران  هيأت  تصويب  به  و  زيست تهيه  محيط  حفاظت  سازمان  توسط  صوتي  آلودگي  از 
خواهد رسيد.

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران(١٣٧٤/٠٦/١٤)

ماده ١- منابع آبزي آب هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران ثروت ملي 
كشور بوده، حفظ وحراست آن از وظايف دولت جمهوري اسالمي ايران مي باشد. مديريت 
قانون و  اين  براساس  ملي كشور  منافع  تامين  منابع در جهت  اين  برداري  بهره  و  حفاظت 

مقررات اجرايي آن اعمال مي گردد.

 ماده ٢- قلمرو اجرايي اين قانون و مقررات اجرايي آن، بجز مواردي كه دراين قانون تصريح 
شده است، كليه آبهاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران اعم از آب هاي 

داخلي، مرزي و دريايي مي باشد.

 ماده ٣- شركت سهامي شيالت ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصوالت آبزي، 
حمايت از اشخاص حقيقي وحقوقي فعال دربخش شيالت و آبزيان و مديريت ، توسعه و 

بهره برداري منابع موجود اقدامات زير را انجام مي دهد:

: حيات،  قبيل  از  با آبزيان  پيرامون موضوعات مرتبط   ١-انجام تحقيقات علمي وكاربردي 
گونه هاي قابل بهره برداري، محيط زيست، ميزان منابع، حفاظت و مديريت ذخاير موجود در 

آبهاي موضوع ماده (٢) اين قانون.

 ٢- انجام تحقيقات واقدامات الزم پيرامون صيد ونحوه بهره برداري، تكثير و پرورش آبزيان 
وعمل آوري محصوالت آبزي.

به آن، حفاظت منابع،  ٣- انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط 
آبهاي  اقتصادي  كردن  دار  آبزي  و  آبزيان  زيست  محيط  بهسازي  موجود  ذخاير  بازسازي 

موضوع ماده ٢ اين قانون.

 ٤- تاسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگان ها.

 ٥- هدايت و نظارت بر كليه فعاليتهاي صيادي، تكثير و پرورش آبزيان، عمل آوري، صادرات 
و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي وحقوقي.

 ٦-  تشويق وحمايت فعاليت هاي صيد وصيادي، توليد وپرورش آبزيان و صنايع تبديلي 
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آبزيان از طريق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترويج و خدمات فني و مشاوره اي .

و  نافي وظايف  قانون  اين  در  ايران  اختيارات شركت سهامي شيالت  تبصره: وظايف و    
اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود.

 ماده ٤-  صيد و فرآورده هاي عمل آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آب هاي تحت 
حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران در حكم توليدات داخلي محسوب مي گردد 

و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات كشور مي باشد.

كتبي  موافقت  به  منوط  كشتيراني  و  بنادر  سازمان  توسط  ماهيگيري  شناور  ثبت   -٥ ماده   
شركت سهامي شيالت ايران مي باشد.

 ماده ٦- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره 
برداري آبزيان در آبهاي موضوع ماده (٢) اين قانون نمايد. شرايط صدور، تعليق، ابطال، مدت 
نامه  انتقال كلي يا جزئي و ميزان تعرفه پروانه صيد براساس آئين  اعتبار و نحوه تمديد و 

اجرايي اين قانون تعيين مي گردد.

 ماده ٧- ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر دراين قانون اقدام 
به فعاليت هاي صيادي در آب هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران مي 

نمايند به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.

 ماده ٨- تعاوني ها، اتحاديه ها و شركت هاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت 
قوانين و مقررات وزارت تعاون وبا موافقت و نظارت شيالت تاسيس مي شود.

  ماده ٩- بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيالت اداره خواهد شد.

 تبصره ١- ارائه خدمات واداره تاسيسات بندري حسب مورد مي تواند به شركتهاي تعاوني 
يا خصوصي واگذار شود.

 تبصره ٢- شيالت مجاز است بابت حق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر صيادي 
مبالغي را براساس تعرفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت دارد.
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 ماده ١٠- به منظور حمايت از صيادان ساحلي، فعاليت شناورهاي صيد صنعتي در داخل آب 
هاي ساحلي جمهوري اسالمي ايران ممنوع مي باشد.

 ماده ١١- به منظور حمايت از فعاليت هاي صيد و صيادي:

  الف) شيالت مي تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايراني وخارجي را ملزم به بيمه نمودن 
شناورهاي خود نزد بيمه گران ايراني يا داراي نمايندگي در ايران براي جبران خسارت هاي 
وارده از جانب اين شناورها در محدوده آب هاي ساحلي به شناورهاي صيد ساحلي بنمايد.

 ب) صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مكلف است نسبت به بيمه نمودن محصوالت صيد 
شده و ساير شركت هاي بيمه نسبت به بيمه نمودن ابزار و آالت صيد اقدام نمايد.

كليه شناورها  براي  و صيادي  پروانه صيد  ايران هنگام صدور   ج) شركت سهامي شيالت 
موظف است قبًال بيمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دريافت نمايد.

    ماده ١٢- حمل و استفاده از ابزار و ادوات صيادي غير مجاز و همچنين موادي از قبيل 
مواد منفجره، سمي و يا برقي كه باعث ضعف، بيماري و يا مرگ آبزيان شوند ممنوع مي باشد.

  ماده ١٣- شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آب هاي موضوع ماده (٢) اين قانون 
نمي باشند مگر براساس شرايط مندرج در موافقت نامه هاي منعقده مابين دولت جمهوري 
اسالمي ايران و دولت صاحب پرچم. صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركتهاي ايراني 
موضوعه  قوانين  ساير  و  قانون  اين  در  مندرج  مقررات  براساس  و  شيالت  موافقت  با  كه 
جمهوري اسالمي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام 

نموده اند، مجاز مي باشد.

 ماده ١٤- طرح مديريت ذخاير آب هاي مندرج در ماده (٢) اين قانون با هدف شناسايي و 
معرفي ذخاير قابل بهره برداري براساس مطالعات و تحقيقات علمي شيالت تهيه مي گردد. 
اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه اي و ابزاري صيد 

آبزيان باشد به نحوي كه بهره برداري پايدار از منابع آبزي را تضمين نمايد.

 تبصره- شيالت مكلف است پروانه صيد را براساس طرح فوق صادر نمايد.

 ماده ١٥- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب هاي موضوع ماده (٢) اين قانون مكلفند 
عاليم، اسامي، حروف و شماره هايي كه طبق ضوابط مندرج ر مقررات اجرايي اين قانون 
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شناسايي و تعيين هويت آنها را ممكن مي سازد به طور دايم در معرض ديد قرار دهند.
قانون و  اين  به فعاليت در آب هاي موضوع ماده (٢)   ماده ١٦- شناورهاي صيادي مجاز 
همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج از آب هاي موضوع ماده (٢) اين قانون 
مكلفند داده هاي آمار و اطالعات مربوط به صيد انجام شده را در اوراق چاپي و در مدت 
زمان معيني كه در مقررات اجرايي تعيين مي شود به شركت سهامي شيالت ايران انتقال دهند.
 ماده ١٧- انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي 
و  قانون  اين  در  مندرج  شرايط  داراي  كه  حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  توسط  ايران  شيالت 

مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي باشد.

 ماده ١٨- چنانچه ايجاد مزارع و تاسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع 
آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتي كه تاسيسات تكثير 
و پرورش در معرض آلودگي يا بيماريهاي مسري باشند، شيالت موظف است دستور اتخاذ 

تدابير حفاظتي الزم را صادر نمايد.

 ماده ١٩- اقدامات موضوع ماده (٣) شركت سهامي شيالت ايران در آب هاي داخلي(پشت 
سدها يا رودخانه ها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق با برنامه هاي    استفاده 
از آب صورت گيرد. آبزي دار كردن آب هاي مورد استفاده براي شرب يا آب هايي كه 
براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه تامين آب در زمان معين رهاشده و به مصرف 

برسد صرفا پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي باشد.

 ماده ٢٠- ضوابط مربوط به ساخت تاسيسات عمل آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل آوري 
و كنترل و نظارت بر فعاليت هاي اين موسسات توسط شركت شيالت تعيين مي گردد.

 ماده ٢١- بازرسي وكشف جرايم در اجراي اين قانون و آئين نامه اجرايي آن از طريق انتظامي 
به عنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي شود. 

تبصره- حدود اختيارات و شرح وظايف مامورين نيروي انتظامي در اجراي اين قانون با توجه 
به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد.

 ماده ٢٢-

قانون  بيني شده در اين  الف) هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه الزم پيش 
به پرداخت  بنمايد،  قانون  اين  فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده (٢)  انجام  به  اقدام 
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جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و مصادره محصوالت صيادي محكوم 
مي گردد.

عالوه بر مجازات فوق الذكر دادگاه مي تواند شناور صيادي، آالت و ادوات صيد وساير ابزار 
موجود در شناور را نيز مصادره نمايد.

ب) مرتكبين جرايم ذيل:

١-  انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه الزم پيش بيني شده در اين قانون.

٢- انتقال غير مجاز محصوالت صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز.

٣- عرضه وانتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آنها بدون داشتن گواهي بهداشتي

٤- فروش آالت وادوات صيادي غير مجاز.

٥- تغيير مسير ، ايجاد موانع فيزيكي واحداث هرگونه تاسيسات غيرمجاز در رودخانه هايي 
كه به عنوان مسيرمهاجرت ياتكثير طبيعي آبزيان تعيين شده اند.

٦- ايجاد هرگونه آلودگي يا انتشار بيماري هاي مسري و تخليه فاضالب هاي صنعتي و 
هرگونه مواد آالينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود.

با حكم محاكم قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب 
با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان ونوع صيد) براي موارد ١، ٢، ٣ ويا يك تا پنج ميليون 
ريال براي ساير موارد مي شود. بعالوه دادگاه مي تواند محصوالت صيادي و پرورشي و يا 
حاصل فروش آنها و آالت وادوات صيد وساير ابزار و مواد به كار رفته در ارتكاب جرايم را 

مصادره نمايد و واحد آالينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد.
در صورت تكرار جرايم مقرر دراين بند، دادگاه عالوه بر مجازات مقرر، آالت وادوات صيد 

و ساير ابزار و ادوات به كاررفته در ارتكاب جرايم مذكور را مصادره مي نمايد.

ج) شركت سهامي شيالت ايران مي تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرايم زير شده 
باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتكبين را به پرداخت 
مصادره  و  ريال   (١٠٠٠٠٠٠٠) ميليون  ده  تا  ريال   (١٠٠٠٠٠٠) ميليون  يك  از  نقدي  جزاي 

محصوالت صيادي و ابزار و آالت صيد محكوم مي نمايد:
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١- صيد در مناطق ممنوعه

٢- صيد گونه هايي كه صيد آنها ممنوع شده است.

٣-  صيد گونه هايي كه براي آنها اجازه الزم دريافت نشده است.

٤- فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.

٥- صيد با آالت و ادوات و مواد غيرمجاز ويا نگاهداري اينگونه آالت و ادوات و مواد در 
شناور بدون كسب مجوز از شيالت.

٦- حمل ونگهداري محصوالت صيد شده غير مجاز در شناور.

٧- عدم ارسال اطالعات مربوط به ماده ١٦ اين قانون و يا ارائه اطالعات غير واقعي مربوط به 
صيد و فعاليتهاي تكثير و پرورش انجام شده وبه ترتيب مقرر در اين قانون ومقررات اجرايي 

آن.

٨- عدم رعايت مقررات مربوط به درمعرض ديد قرار دادن عاليم، اسامي، حروف وشماره 
هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن مي سازد.

انواع  صادرات  و  واردات  نگهداري   ، ونقل  حمل   ، فروش  عرضه،  آوري،  عمل  صيد،  د) 
ماهيهاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيالت ممنوع است و مرتكب و مرتكبين به جزاي 
نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم 

مي شوند.

در صورت تكرار جرايم مقرر در اين بند، دادگاه مرتكب يا مرتكبين راعالوه بر جزاي نقدي 
مقرر به نودويك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد.

سياست هاي كلي برنامه سوم توسعه(١٣٧٨/٠٢/٣٠)

 آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ريزي ها مبتني بر اصول ذيل:

مالحظات امنيتي و دفاعي.  

كارآيي و بازدهي اقتصادي.
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وحدت و يكپارچگي سرزمين.

گسترش عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطقه اي.

حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي.

حفظ هويت اسالمي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.

تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.

 توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محروميت خصوصاً در مناطق روستايي كشور.

برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى(١٣٧٩/٠١/١٧)

برنامه هاي گذشته محيط زيست  برنامه سوم توسعه در حالي آغاز شد كه تجارب خوبي از 
حاصل شده بود و به همين دليل اين برنامه از جامعيت بيشتري برخوردار بود. اين برنامه در 
فرآيند تحوالت زيست محيطي كشور از نقاط عطف محسوب مي شود به طوري كه از ابتداي 
برنامه ياد شده يكي از كميته هاي فرابخشي با عنوان كميته سياست هاي زيست محيطي، عهده دار 
تدوين سياست ها و راهبردهاي محيط زيست شد كه در نهايت راهبردها و سياست هاي برنامه 

سوم را در قالب مواد قانوني (مواد ١٠٤ و ١٠٥) و راهكارهاي اجرايي ارايه كرد.

البته رعايت مالحظات زيست محيطي در برنامه سوم توسعه محدود به مواد قانوني ياد شده 
به  مربوط  تصميم گيري هاي  نيز   ١٧٣ و   ١٣٤  ،١٢٢  ،٨٥  ،٦١  ،١٧ قانوني  مواد  در  و  نبود 
فعاليت هاي توسعه اي به طور تلويحي موكول به رعايت مالحظات زيست محيطي شد. به اين 
ترتيب جايگاه محيط زيست در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه هاي گذشته از وزن بيشتري 
برخوردار شد و بر ادغام و مالحظات زيست محيطي در فرآيندهاي برنامه ريزي بيش از پيش 

تأكيد شد.

منابع طبيعي كشور،  بهره گيري پايدار از  از محيط زيست و   ماده ١٠٤- به منظور حفاظت 
اجراي موارد زير الزامي است:

الف - بهره برداري ازمنابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين 
منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره برداري پايدار از منابع، با 
اجراي طرح هائي ازقبيل  تعادل دام و مرتع، خروج دام ازجنگل و تامين علوفه دام وسوخت 
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جنگل نشينان، عشاير و روستاييان، حفظ وحراست از منابع پايه و ذخايرژنتيكي، هماهنگي 
درمديريت يكپارچه منابع پايه و نهادينه كردن مشاركت مردم دربرنامه ريزي، تصميم گيري 
بند  نامه اجرائي اين  تعادل محيط زيست نيزحفظ شود. آئين  واجرا ترتيبي اتخاذ نمايد كه 
مشتمل برضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست 

و وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

ب - به منظور تقويت و پشتيباني ازسازمان هاي غيردولتي حامي محيط زيست ومنابع طبيعي، 
كمك هاي مالي اشخاص حقيقي وحقوقي به اين سازمان ها به عنوان هزينه قابل قبول تلقي 
براساس  و  دريافت  واريزمي گردد،  به حساب خاصي درخزانه  اين كمك ها كه  مي شود. 
آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه وسازمان حفاظت محيط زيست و وزارت 
كمك  حداكثرميزان  بر  مشتمل  رسدو  مي  وزيران  هيات  تصويب  به  و  تهيه  جهادسازندگي 

هاونحوه اعطاي آنهاست، دراختياراين سازمان ها قرارخواهدگرفت.

ج - به منظوركاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست، باالخص درمورد منابع طبيعي ومنابع 
محيط  ضوابط  با  خود  فني  تطبيق مشخصات  براي  موظفند  توليدي  واحدهاي  كشور،  آب 
زيست وكاهش آلودگي ها اقدام كنند. هزينه هاي انجام شده دراين مورد به عنوان هزينه هاي 
قابل قبول واحدها منظورمي گردد. ازواحدهائي كه از انجام اين امرخودداري نمايند و فعاليت 
هاي آنها باعث آلودگي وتخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب باخسارت وارده اخذ 
و به درآمد عمومي واريزمي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرح هاي 
سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آئين نامه اين بندمشتمل برمبلغ وچگونگي اخذجرايم 
و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي رسد.

د ـ دولت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي 
اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت  تبريز،  تهران، مشهد، 
قانون   (٨٢) تبصره  اجرائي  نامه  آئين  همان  بند  اين  اجرائي  نامه  آئين  نمايد.  اقدام  جهاني 
برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

١٣٧٣/٩/٢٠ مي باشد.

از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است  به منظور جلوگيري  هـ ـ 
نسبت به آزاد سازي حريم دريا اقدام نمايد.

وـ براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي كشور 
تمهيدات زير اتخاذ مي گردد: 
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مالكين  با توافق  اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهرداري ها و  ١ ـ تغيير كاربرد عرصه و 
حقيقي و حقوقي امكان پذير خواهد بود. 

٢ ـ وزارت هاي نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق االمتياز و 
حق االشتراك و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن يادشده به متقاضياني 

كه صاحب امتياز معرفي مي نمايد در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد. 

برنامه سوم  ز ـ به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول 
انجام مي گيرد:

١ ـ كليه وزارتخانه ها، مؤسسات شركت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرائي كه به نحوي 
آلودگي  توليد  به  منجر  عيوب  رفع  به  نسبت  موظفند  كنند  مي  استفاده  عمومي  بودجه  از 

خودروهاي خود( از هر نوعي كه باشند) اقدام نمايند. 

٢ ـ شهرداري هاي تهران موظف است خودروها و اتوبوس هاي دچار نقص فني منجر به 
سوخت بد خود را تعمير و اصالح نمايد.

٣ ـ تمديد جواز كار تاكسي ها و ميني بوس هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني 
منجر به ايجاد آلودگي است.

٤ـ  ساليانه مبلغ بيست ميليارد(٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست 
قرار مي گيرد تا منحصرا مصروف كمك به بخشي از هزينه موتور سيكلت ها و سواري هاي 

شخصي داراي نقص فني شود كه آلودگي ايجاد مي كنند و متقاضي كمك هستند.

٥ ـ از سال دوم برنامه سوم آلوده سازي هوا توسط موتور سيكلت ها و خودروها (از هر نوع 
كه باشند) جرم محسوب مي شود و متخلف (راننده) به جزاي نقدي پانصدهزار (٥٠٠٠٠٠) 
ريال در هر نوبت تخلف محكوم مي شود نوبت بعدي احتساب تخلف حداقل گذشت يك 

هفته ا زتخلف قبلي و ارتكاب جرم مي باشد.

ماده ١٠٥ـ  كليه طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله 
انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي ، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت 
محيط زيست و مصوب هيات وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج 
ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين 

ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي باشد. 
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تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرائي پروژه هاي 
عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت 

مسائل ريست محيطي طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد. 

بند الف ماده ١٧

واجاره  مديريت  واگذاري   ، فروش سهام  قراردادهاي  تنظيم  نحوه  دستورالعمل   -  ١٧ ماده 
در  بايد  مزبور  رسد.هيات  مي  واگذارى  عالي  هيات  تصويب  قراردادهابه  فسخ  چگونگي 

دستورالعمل مذكورنكات زير را موردتوجه قراردهد: 

الف - تعيين ميزان تعهدات خريداردرمورداشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه گذاري جديد، 
اقدامات خاص به منظورحفظ محيط زيست، اجتناب ازبرخي اقدامات محدودكننده تجاري 

ونظايرآن. 

مورد شماره ١ بند ب ماده ٦١ 

ب-مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفا پس از طي مراحل 
زيرمجاز خواهدبود: 

١-  انجام مطالعات مبني بروجودتوجيه فني ، اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محيطي.

مورد شماره ١ بند ج ماده ٨٥ 

 ج - در موردطرح هاي دولتي كه ازتسهيالت مالي خارجي استفاده مي كنند، دستگاه هاي 
اجرائي موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:

١-تمامي طرح ها با مسووليت وزير و يا باالترين مقام اجرائي دستگاه ذيربط وتاييدشوراي 
آنها  باشند و مجموع هزينه هاي اجراي كامل  مالي  و  اقتصادي  داراي توجيه فني،  اقتصاد، 
تسهيالت  بازپرداخت  و  دريافت  بندي  زمان  تعيين  نكند.  تجاوز  شده  تعيين  هاي  ازسقف 
هرطرح و ميزان استفاده آن ازساخت داخل باتوجه به ظرفيت ها، امكانات و توانايي هاي 
داخلي و بارعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي 
كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب ١٣٧٥/١٢/١٢و 
نيز رعايت شرايط زيست محيطي دراجراي هريك از طرح ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد 

برسد.
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بند الف و ب ماده ١٢٢
الف ـ وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعادلي راسا يا با مشاركت 
خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست 
محيطي باشد مجوز احداث پااليشگاه و واحدهاي توليد ساير محصوالت وابسته به صنايع 
نفت را صادر كند. وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك 
نياز) و همچنين مجوز  المللي (درصورت  بين  قيمتهاي  به  آنها  فرآورده هاي  و خريد  آنها 

صادرات محصوالت مازاد بر مصرف اقدام كند. 

ب ـ وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني راسا يا با مشاركت 
خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني اقتصادي و زيست 
محيطي باشد مجوز الزم براي احداث نيروگاه و توليد برق فني اقتصادي و زيست محيطي 
باشد مجوز الزم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيالت 
را  واحدها  اين گونه  برق  ارز و تضمين خريد  به  مزبور  درآمد شركتهاي  تبديل  به  مربوط 

مشخص و اعالم كند. 

ماده ١٣٤ 

 صدور هر گونه مجوز بهره برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري 
براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي صنعتي دامداري خدماتي و ساير مصارفي كه توليد 
به  در گذشته منوط  استمرار مجوزهاي صادره  كنند و همچنين  با حجم زياد مي  فاضالب 
اجراي تاسيسات جمع آوري فاضالب تصفيه و دفع بهداشتي پساب است . تا زمان اجراي 
تاسيسات مناسب ا ز واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي جرايمي بر 
مبناي آئين نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي گردد كه پس از واريز به خزانه معادل وجوه 
واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد 
در اختيار سازمان رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار 
سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرح هاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه 
و دفع بهداشتي فاضالب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط 
زيست كشور و دستگاه اجرائي ذيربط نسبت به تهيه آئين نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن 

براي تصويب در هيات وزيران اقدام خواهد كرد. 
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ماده ١٧٣

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح 
نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با انداره و 
نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي ، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات 
حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانها و مراكز نظامي و كارخانجات 
بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم 

كل قوا برساند . 

قوانين مديريت پسماند(١٣٨٣/٠٢/٢٠) 

ماده ١- جهت تحقق اصل پنجاهم (٥٠) قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران و به منظور 
حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آن ها، كليه وزارتخانه و 
سازمان ها و موسسات و نهادهاى دولتى و نهادهاى عمومى غيردولتى كه شمول قانون برآن 
باشد و كليه شركت ها و موسسات و اشخاص حقيقى و حقوقى،  نام مى  ها مستلزم ذكر 

موظفند مقررات و سياست هاى مقرر در اين قانون را رعايت نمايند. 

ماده ٢- عبارات و اصطالحاتى كه در اين قانون به كار رفته است، داراى معانى زير مى باشد:  

الف- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست 

ب - پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضالب) گفته مى شود كه به طور مستقيم يا 
غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده ،  زايد تلقى مى شود. پسماندها 

به پنج گروه تقسيم مى شوند: 

١- پسماندهاى عادى: به كليه پسماندهايى گفته مى شود كه به صورت معمول از فعاليت 
هاى روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها توليد مى شود، از قبيل زباله هاى 

خانگى و نخاله هاى ساختمانى.
از  ناشى  آور  زيان  و  عفونى  پيشماندهاى  كليه  به  (بيمارستانى):  پزشكى  پسماندهاى   -٢
بهداشتى، درمانى، آزمايشگاه هاى تشخيص طبى و ساير مراكز مشابه  بيمارستان ها، مراكز 

گفته مى شود. ساير پسماندهاى خطرناك بيمارستانى از شمول اين تعريف خارج است.

٣- پسماندهاى ويژه:  به كليه پسماندهايى گفته مى شود كه به دليل باال بودن حداقل، يكى 
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از خواص خطرناك،  از قبيل سميت، بيمارى زايى، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگى و 
مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاى پزشكى و نيز بخشى از 
پسماندهاى عادى، صنعتى، كشاورزى كه نياز به مديريت خاص دارند،  جز پسماندهاى ويژه 

محسوب مى شوند. 
٤- پسماندهاى كشاورزى:  به پسماندهاى ناشى از فعاليت هاى توليدى در بخش كشاورزى 
گفته مى شود از قبيل فضوالت،  الشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصوالت كشاورزى 

فاسد يا غيرقابل مصرف. 

و  معدنى  و  صنعتى  هاى  فعاليت  از  ناشى  پسماندهاى  كليه  به  صنعتى:   پسماندهاى   -٥
پسماندهاى پااليشگاهى صنايع گاز،  نفت و پتروشيمى و نيروگاهى و امثال آن گفته مى شود 

از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاى صنعتى. 

برنامه ريزى،  يا حقوقى است كه مسئول  اجرايى پسماند:  شخصيت حقيقى  مديريت   - ج 
ساماندهى، مراقبت و عمليات اجرايى مربوط به توليد، جمع آورى، ذخيره سازى، جداسازى ، 
حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطالع رسانى در اين 

زمينه مى باشد. 

١- دفع: كليه روشهاى از بين بردن يا كاهش خطرات ناشى از پسماندها، از قبيل بازيافت، 
دفن بهداشتى، زباله سوزى 

٢- پردازش:  كليه فراينده هاى مكانيكى، شيميايى، بيولوژيكى كه منجر به تسهيل در عمليات 
دفع گردد.

د- منظور از آلودگى، همان تعريف مقرر در ماده (٩) قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست 
- مصوب ١٣٥٣/٣/٢٨- است.

تبصره ١- پسماندهاى پزشكى و نيز بخشى از پسماندهاى عادى، صنعتى و كشاورزى كه نياز 
به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاى ويژه محسوب مى شوند. 

تبصره ٢- فهرست پسماندهاى ويژه از طرف سازمان، با همكارى دستگاه هاى ذيربط تعيين 
و به تصويب شوراى عالى حفاظت محيط زيست، خواهد رسيد. 

تبصره ٣- پسماندهاى ويژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مى باشند.
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تبصره ٤- لجن هاى حاصل از تصفيه فاضالب هاى شهرى و تخليه چاه هاى جذبى فاضالب 
خانگى در صورتى كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاى عادى قرار خواهند 

گرفت. 

ماده ٣- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران موظف است با همكارى وزارت بهداشت، 
بهداشت  و  كيفيت  استاندارد  مورد،  حسب  ها  دستگاه  ساير  و  پزشكى  آموزش  و  درمان 

محصوالت و مواد بازيافتى و استفاده هاى مجاز آن ها را تهيه نمايد. 

ماده ٤- دستگاه هاى اجرايى  ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها، تدابير الزم را 
به ترتيبى كه در آيين نامه هاى اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمايند. آيين نامه 

اجرايى مذكور مى بايستى در برگيرنده موارد زير نيز باشد: 

١-مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمترى ايجاد نمايد. 

٢-تسهيالت الزم براى توليد و مصرف كاالهايى كه بازيافت آن ها سهل تر است،  فراهم شود 
و توليد و واردات محصوالتى كه دفع يا بازيافت پسماند آن ها مشكل تر است، محدود شود. 

٣-تدابيرى اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتى  در توليد گسترش يابد. 

٤-مسئوليت تامين و پرداخت بخشى از هزينه هاى بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصوالت 
قرار گيرد. 

ماده ٥- مديريت هاى اجرايى پسماندها، موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، 
تحت  اجرايى  عوامل  ايمنى  و  بهداشت  سالمت،  تا  نمايند  اتخاذ  ترتيبى  آموزش  و  درمان 

نظارت آن ها تامين و تضمين شود. 

ماده ٦- سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران و ساير رسانه هايى كه نقش اطالع 
و  فرهنگى، موظفند جهت اطالع رسانى  آموزشى و  رسانى دارند و همچنين دستگاه هاى 
آموزش، جداسازى صحيح، جمع آورى و بازيافت پسماندها،  اقدام و با سازمان ها و مسئولين 

مربوط همكارى نمايند.

تبصره ) وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، كشور و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى به منظور كاهش پسماندهاى كشاورزى، موظفند نسبت به اطالع رسانى و آموزش 

روستاييان و توليد كنندگان، اقدام الزم را به عمل آورند. 
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ماده ٧- مديريت اجرايى كليه پسماندها غير از صنعتى و ويژه در شهرها و روستاها و حريم 
آن ها به عهده شهردارى و دهيارى ها و در خارج از حوزه و وظايف شهردارى ها و دهيارى 
ها به عهده بخشدارى ها مى باشد. مديريت اجرايى پسماندهاى صنعتى ويژه به عهده توليد 
كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادى  به عهده شهردارى ها، دهيارى ها 

و بخشدارى ها خواهد بود.

تبصره ) مديريت هاى اجرايى مى توانند تمام يا بخشى از عمليات مربوط به جمع آورى، 
جداسازى و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقى و حقوقى واگذار نمايند. 

ماده ٨- مديريت اجرايى مى تواند هزينه هاى مديريت پسماندها را از توليد كننده  پسماند با 
تعرفه اى كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاى اسالمى بر حسب نوع پسماند 

تعيين مى شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاى مديريت پسماند نمايد. 

براى  ماده ٩- وزارت كشور با هماهنگى سازمان، موظف است برنامه ريزى و تدابير الزم 
نمايد.  تدوين  را  آن  بندى  زمان  برنامه  و  آورده  عمل  به  را  عادى  پسماندهاى  جداسازى 
مديريت هاى اجرايى مندرج در ماده (٧) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در 
مهلتى كه در آيين نامه اجرايى اين قانون، پيش بينى مى شود، كليه پسماندهاى عادى را به 

صورت تفكيك شده جمع آورى، بازيافت يا دفن نمايند. 

ماده ١٠- وزارت كشور موظف است در اجراى وظايف مندرج در اين قانون، ظرف مدت 
ساماندهى  و  تشكيالت  دستورالعمل  تهيه  به  نسبت  قانون،  اين  تصويب  از  پس  ماه  شش 

مديريت اجرايى پسماندها در شهردارى ها، دهيارى ها و بخشدارى ها اقدام نمايد. 

ماده ١١- سازمان موظف است با همكارى وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
(در مورد پسماندهاى پزشكى)، صنايع و معادن، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاى صنعتى و 
معدنى) ، جهاد كشاورزى (در مورد پسماندهاى كشاورزى)  ضوابط و روش هاى مربوط به 
مديريت اجرايى پسماندها را تدوين و در شوراى عالى حفاظت محيط زيست  به تصويب 
برساند، وزارتخانه هاى مذكور مسئول نظارت بر اجراى ضوابط و روش هاى مصوب هستند. 

ماده ١٢- محل هاى دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطى توسط وزارت كشور با 
هماهنگى سازمان و وزارت جهاد كشاورزى تعيين خواهد شد. 

تبصره ١- شوراى عالى شهرسازى و معمارى موظف است در طرح هاى ناحيه اى جامع،  
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مناطق مناسبى را براى دفع پسماندها در نظر بگيرد.
تبصره ٢- وزارت كشور موظف است اعتبارات،  تسهيالت و امكانات الزم را جهت  ايجاد و 

بهره بردارى از محل هاى دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصى فراهم نمايد. 

ماده ١٣- مخلوط كردن پسماندهاى پزشكى با ساير پسماندها و تخليه و پخش آن ها در 
محيط و يا فروش،  استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است. 

ماده ١٤- نقل و انتقال برون مرزى  پسماندهاى ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت 
مرجع ملى كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزى پسماندهاى ويژه تابع آيين نامه 

اجرايى مصوب هيات وزيران خواهد بود. 

ماده ١٥- توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايى كه داراى يكى از ويژگى هاى پسماندهاى 
ويژه نيز مى باشند، موظفند با بهينه سازى فرآيند و بازيابى، پسماندهاى خود را به حداقل 
برسانند و در مواردى كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايى اين قانون پيش بينى شده است، 

در حد مجاز، نگهدارند. 

ماده ١٦- نگهدارى، مخلوط كردن، جمع آورى، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور 
بود.  اجرايى آن خواهد  نامه  آيين  و  قانون  اين  مقررات  بر طبق  در محيط  تخليه پسماندها 
نقدى در بار اول  به جزاى  در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع  قضايى 
پسماندهاى عادى از پانصد هزار (٥٠٠٠٠٠) ريال تا يكصد ميليون (١٠٠٠٠٠٠٠٠) ريال و 
براى ساير پسماندها از دو ميليون (٢٠٠٠٠٠٠) ريال تا يكصد ميليون (١٠٠٠٠٠٠٠٠) ريال و 

در صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلى در اين ماه محكوم مى شوند. 

متخلفين از حكم ماده (١٣)  به جزاى نقدى از دو ميليون (٢٠٠٠٠٠٠)  ريال تا يكصد ميليون 
(١٠٠٠٠٠٠٠٠)  ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار 

مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مى شوند.

ماده ١٧- مخالفين از حكم ماده (١٤)  اين قانون موظفند پسماندهاى مشمول كنوانسيون بازل 
را به كشور مبدا اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر 
سازمان (مرجع ملى كنوانسيون مذكور در ايران)  با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. در 

غير اين صورت به مجازات هاى مقرر در ماده (١٦)  محكوم خواهند شد. 

ماده ١٨- در شرايطى كه آلودگى،  خطر فورى براى محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و 
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وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكى، متخلفين و عاملين آلودگى موظفند فورا اقداماتى 
بالفاصله  و  نموده  متوقف  مى شود  زيست  محيط  تخريب  و  آلودگى  بروز  به  منجر  كه  را 
مبادرت به رفع آلودگى  و پاكسازى محيط نمايند. در صورت استنكاف، مرجع قضايى خارج 
از نوبت به موضوع رسيدگى و متخلفين و عاملين را عالوه بر پرداخت جريمه  تعيين شده، 

ملزم به رفع آلودگى و پاكسازى خواهد نمود.

ماده ١٩- در تمام جرايم ارتكابى مذكور، مرجع قضايى مرتكبين را عالوه بر پرداخت جريمه 
به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده، بنا به 

درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود. 

ماده ٢٠- خودروهاى تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، عالوه بر مجازات هاى مذكور، 
به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد. 

تبصره ) در صورتى كه محل تخليه، معابرعمومى، شهرى و بين شهرى باشد، به حداكثر ميزان 
توقيف محكوم مى شوند. 

ماده ٢١- درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه دارى كل كشور واريز و همه 
ساله  معادل وجوه واريزى از محل  اعتبارات رديف خاصى كه در قوانين بودجه سنواتى  پيش 
بينى مى شود،  در اختيار دستگاه هايى كه در آيين نامه اجرايى اين قانون تعيين خواهند شد، 
قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازى، اطالع رسانى و رفع آلودگى ناشى از 
پسماندها، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات الزم در جهت اجراى اين قانون گردد. 

ماده ٢٢- آيين نامه اجرايى اين قانون توسط سازمان با همكارى وزارت كشور و ساير دستگاه 
هاى اجرايى ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مى رسد. 

مده ٢٣- نظارت و مسيوليت حسن اجراى اين قانون بر عهده سازمان مى باشد. قانون فوق 
مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره  در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ بيستم  ارديبهشت 
ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراى اسالمى  تصويب و در تاريخ  ١٣٨٣/٣/٩  

به تاييد شوراى نگهبان رسيده است.
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سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه(١٣٨٢/٩/١١)

در  افزايش سهم كشور  در جهت  هاي كشور  ظرفيت  و  امكانات  بسيج  و  سازماندهي   -٩
بويژه  فناوري،  افزاري و ترويج پژوهش، كسب  نرم  تقويت نهضت  توليدات علمي جهان، 
زيست  ارتباطات،  و  اطالعات  زيستي،  هاي  فناوري  و  فناوري  ريز  شامل  نو  هاي  فناوري 

محيطي، هوافضا و هسته اي 

١٩- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:

مالحظات امنيتي و دفاعي 

كارايي و بازدهي اقتصادي

وحدت و يكپارچگي سرزمين

گسترش عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطقه اي 

حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي 

حفظ هويت اسالمي- ايراني و حراست از ميراث فرهنگي 

تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور 

رفع محروميت ها، خصوصاً در مناطق روستايي كشور 

٤٠- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، 
نگهداري و مصرف آن، مهار آب هايي كه از كشور خارج مي شود و اولويت استفاده از منابع 

آب هاي مشترك.  

برنامه چهارم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى(١٣٨٢/٠٧/١٦)

قانون برنامه چهارم، داراى ٦ بخش عمده است كه بيانگر محورهاى اصلى برنامه هستند و 
حفظ محيط زيست،  ١٥ فصل ذيل آنها است. بخش يا محور دوم قانون برنامه، تحت عنوان 
آمايش سرزمين و توازن منطقه اى نشانگر اهميت محيط زيست و آمايش سرزمين در برنامه 
چهارم است، كه در اين بخش، فصل پنجم به حفظ محيط زيست اختصاص يافته است. فصل 
محيط زيست در برگيرنده ١٤ ماده و يك تبصره(از ماده ٥٨ لغايت ٧١) است و از آنجايى 
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كه، ماده ٧١ صرفاً تنفيذ دو ماده از قانون برنامه سوم (ماده ١٠٥ و بند ج ماده ١٠٤) است، 
لذا، تعداد موارد اصلى قانون برنامه چهارم در زمينه حفظ محيط زيست به ١٥ ماده مى رسد، 
ضمن آنكه مواد ديگر نيز در همين قانون به محيط زيست ارتباط پيدا مى كند، كه در برخى 
موارد اهميت آن ها، كمتر از مواد فصل پنجم نمى باشد. تعداد مواد مرتبط نيز بالغ بر ١٤ ماده 

است (٣٦، ٣٤،٣٢، ٣١، ٢٢، ٢٠، ١٧، ١٤، ٣). ١٣٥،١٤٠ ، ١١٧ ٧٢ ،٤٣ )

ماده ٥٦

تنوع  از  بهره برداري  و  حفاظت  عمل  برنامه  اجراي  در  تسريع  براي  است،  موظف  دولت   
زيستي كشور, هماهنگي الزم را بين دستگاه هاي ذي ربط ايجاد نمايد. شاخصه اي تنوع زيستي 
كشور مي بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شود و وضعيت 

مناسب يابند.

ماده ٥٩

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست 
و ساير دستگاه هاي مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي 
در  آن  محاسبه  و  توسعه  فرايند  در  زيست  محيط  تخريب  و  آلودگي  ناشي از  هزينه هاي  و 
ارزشها و هزينه هاي موارد داراي  تنظيم دستورالعمل هاي محاسبه  به  حسابهاي ملّي, نسبت 
اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاك، انرژي, تنوع زيستي و آلودگي هاي زيست  محيطي در نقاط 
حساس اقدام، و در مراجع ذي ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه هايي كه دستورالعمل 
آنها به تصويب رسيده، در امكان سنجي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در نظر گرفته 

خواهد شد.

ماده ٦٠

با محيط زيست  تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط  منظور  به  دولت موظف است، 
تخصصي  و  عمومي  آموزش هاي  گسترش  جهت  را  الزم  كارهاي  و  ساز  طبيعي،  منابع  و 
محيط زيست، در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه گذاري 
در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليت هاي 

زيست محيطي، در دستگاه هاي اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.
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ماده ٦١

دولت مكلف است، كه در طول برنامه چهارم اقدام  هاي ذيل را به عمل آورد:

الف: طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده كننده را آغاز نمايد. كليه واحدهاي توليدي، 
به  نسبت  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  دستورالعمل  اساس  بر  بايد  زيربنايي  و  خدماتي 
نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي ها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور 
ارائه دهند. واحدهايي كه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده(٣٠) “قانون نحوه 

جلوگيري از آلودگي هوا مصوب١٣٧٤/٢/٣خواهند بود.

ب: به منظور جلوگيري از افزايش بي رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، 
اتخاذ روشي نمايد كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج 
فراهم شود. ضوابط ورود, ساخت, فرموالسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات 
نباتي از جهت تأثيرات زيست  محيطي را توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

صنعتي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

شهرداري ها,  همكاري  با  كه  روشي  اتخاذ  و  كشور  پسماندهاي  مديريت  برنامه  ج:ارائه 
بخشداري ها، دهياري ها در وهله اول در سه استان مازندران, گيالن و گلستان اجرا شود، به 
طوري كه در پايان برنامه چهارم جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع كليه پسماندها با 
روش هاي فني زيست محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات الزم، 
كليه شبكه ها و تأسيسات جمع آوري و تصفيه فاضالب در دست اجراي استان هاي خوزستان، 
گيالن، مازندران، گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استان ها را تكميل و به مرحله بهره برداري 

رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

ماده ٦٢

دولت مكلف است:

الف: در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، 
شيراز، كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش 

دهد. 
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آيين نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه ريزي 
و  راه  پزشكي،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  معادن،  و  صنايع  نفت،  وزارتخانه هاي  و  كشور 

ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.

ب:در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده 
كشور از رده خارج شوند.

ماده ٦٣

دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري 
كه  سواحل  ساماندهي  جامع  طرح  خزر،  درياي  اولويت  با  سواحل،  تخريب  و  آلودگي  از 
مديريت يكپارچه  استقرار  تعيين و آزادسازي حريم،  اقدام هاي ضروري همچون:  متضمن 
سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري، بازبيني 
و اصالح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه هاي ذي ربط در زمينه 

سياست گذاري، اجرا و نظارت، تدوين نمايد.

به شكلي ساماندهي  را  تبصره- دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي 
نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (٦٠) متر حريم دريا صددرصد (١٠٠) 

انجام پذيرد.

آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط 
زيست، وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، نيرو و 

عندالزوم ساير دستگاه هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ٦٤

سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است:
الف: در راستاي ارتقاي آگاهي هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط 
زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت دار از ابتداي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،آيين نامه اجرايي مربوط را با پيشنهاد شوراي 
ذي ربط,  دستگاه هاي  كليه  برساند.  وزيران  هيئت  تصويب  به  زيست  محيط  حفاظت  عالي 
رسانه هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ملزم به اجراي برنامه هاي آموزشي 

بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي باشند.
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ب:نظام اطالعات زيست  محيطي كشور را در سطوح منطقه اي، ملّي و استاني تا پايان سال اول 
برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطالع رساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد. 

دستگاه هاي ذي ربط مكلف اند، در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند.

ماده ٦٥

دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم شناختي، به ويژه در الگوهاي 
توليد و مصرف و دستورالعمل هاي بهينه سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاه هاي مرتبط موظف 

به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه هاي اجرايي خود مي باشند.

ماده ٦٦

كليه دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظف اند، جهت كاهش 
اعتبارات هزينه اي دولت، اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست، براي 
اجراي برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل 
كاغذ), كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه)، طبق آيين نامه اي 
كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري 

دستگاه هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.

ماده ٦٧

الف: برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم هاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه 
و به مرحله اجرا در مي آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين نامه اجرايي اين ماده را تهيه 

و به تصويب هيئت وزيران مي رسانند.

ب:به منظور جلوگيري از شكار بي رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است با همكاري 
مراجع ذي ربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدود 
تعداد  مذكور،  پروانه هاي  بازنگري در ضوابط صدور  و  اسلحه شكاري  پروانه حمل  كردن 
سالح هاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان 
پايان برنامه  حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آوري سالح هاي غيرمجاز تا 

چهارم اقدام نمايد.
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ماده ٦٨

الف: دولت موظف است طرح حفاظت، احياء، بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه هاي 
بهره برداري پايدار از محيط هاي دريايي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد.

ب:به دولت اجازه داده مي شود، با رعايت اصول (٧٢) و (٨٥) قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران براي تقليل آالينده هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، صندوق ملّي محيط زيست 
وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي 
انجام فعاليتهاي مذكور از طريق كمكهاي بخش غير دولتي داخلي و خارجي تأمين مي گردد. 
اساسنامه صندوق ملّي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت 
هيئت  به تصويب  و  تهيه  برنامه ريزي كشور  و  مديريت  دارايي و سازمان  و  اقتصادي  امور 

وزيران خواهد رسيد.

ج:وزارت جهاد كشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت 
پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميزي و  بر عرصه هاي منابع ملّي و دولتي, تا 
تفكيك منابع مّلي و دولتي از مستثنائات و اشخاص اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و امالك 
اسناد رسمي  به عنوان  را  منابع مّلي و دولتي  اراضي  نقشه هاي  اسناد،  بايد تا صدور  كشور 

پذيرفته و آنها را مالك عمل قرار دهد.

ماده ٦٩
دولت مكلف است، برنامه حفظ، احيا، اصالح، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي تجديد 

شونده را باتوجه به اولويت هاي زير تنظيم و به مورد اجرا بگذارد:

الف: خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان 
هفتاد درصد

 (٧٠درصد) باقيمانده دام و جنگل نشينان در پايان سال ١٣٨٣.

ب:كاهش پنجاه درصد دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصالح 
پروانه چراهاي مربوطه.

ج:اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد سطح حوزه هاي سدهاي در دست اجرا، تمام 
شده و ده درصد حوزه هاي ساير مناطق.
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د:توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و 
تشديد مبارزه با قاچاق چوب.

هـ:توسعه فضاي سبز و جنگل هاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار، همچنين 
اجراي عمليات كنترل كانون هاي بحراني بيابان زا به ميزان حداقل يك و نيم ميليون هكتار.

و:اجراي عمليات پخش سيالب در حوزه هاي شهري، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و 
نيم ميليون هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر، تبديل اراضي  منابع طبيعي به ميزان يك و 

بياباني به زراعي و تعذيه آبخوان ها.

و  عمان  خليج  ارسباران،  زاگرس،  (شمال،  كشور  هاي  جنگل  در  حفاظتي  كامل  ز:پوشش 
ايراني- توراني)

ح:پوشش كامل سوخت رساني به عشاير، جنگل نشينان و روستاييان.

ط:گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگل ها و مراتع به 
ميزان پانزده درصد از سطح عملياتي.

ي:بهره برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت 
مي گيرد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت 

محيط زيست تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

ماده ٧٠

دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت 
چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دام ها (دام عشاير)، ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرح 
راستا  همين  در  و  گيرد  انجام  ذي حق  عشاير  طريق  از  مراتع  مديريت  و  مرتع داري  هاي 
واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي 

اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.

آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران 

خواهد رسيد.
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ماده ٧١

و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  سوم  برنامه  “قانون   (١٠٤) ماده  «ج»  بند  و   (١٠٥) ماده 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب ١٣٧٩/١/١٧و اصالحيه هاي آن” براي دوره برنامه 

چهارم(١٣٨٨-١٣٨٤) تنفيذ مي گردد.

سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق ١٤٠٤(١٣٨٢/٠٨/١٢)

بند چهارم سند چشم انداز  

ااين بند به برخورداري آحاد مختلف جامعه از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، 
از  بهره مند  و  فساد  فقر،  از  دور  به  خانواده  نهاد  درآمد،  مناسب  توزيع  برابر،  فرصت هاي 

محيط زيست مطلوب   تأكيد دارد. 

سياست هاي كلي برنامه پنجم  توسعه(٨٧/١٠/٢١)

١٩- تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه به:

منابع  نظارت و تخصيص  ارزشيابى،  برنامه ريزى،  ١-١٩- يكپارچگى در سياست گذارى، 
عمومى.

٢-١٩- ارتقاء شاخص هاى سالمت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و روحى.

٣-١٩- كاهش مخاطرات و آلودگى هاى تهديد كننده سالمت.

٤-١٩- اصالح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سالمت مواد غذايى.

٥-١٩-توسعه كمى و كيفى بيمه هاى سالمت و كاهش سهم مردم از هزينه هاى سالمت به ٣٠ 
درصد تا پايان برنامه پنجم.

٢٦- توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطى آب با تسريع در استحصال، 
عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آب هايى كه از كشور خارج مى شود با اولويت استفاده 

از منابع آب هاى مشترك.
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برنامه پنجم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى(١٣٨٩/١٠/٥)

در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهورى اسالمى ايران مواد ١٨٧ الى ١٩٣ به محيط 
زيست اختصاص يافته است .

 ماده١٨٧ 

الف ـ به دولت اجازه داده مى شود به منظور حفاظت، احياء و بهره بردارى پايدار از محيط 
زيست، منابع طبيعى و تنوع زيستى حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام 

قانونى انجام دهد:

و  حفاظت  عملياتى  برنامه  و  بومى  زيست  يكپارچه  مديريت  برنامه  اجراى  و  تدوين  ١ـ 
بهره بردارى پايدار از تنوع زيستى زيست بوم هاى حساس و شكننده كشور.

٢ـ اصالح اساسنامه « صندوق ملى محيط زيست»

تبصره١ـ قوه قضائيه، نهادهاى نظامى و انتظامى و شهردارى ها همكارى كامل با دولت براى 
تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت.

تبصره٢ـ سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلى و دريايى با حساسيت باالى زيست 
محيطى را شناسايى و اعالم نمايد.

همكارى  با  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  توسط  ماده  اين  اجرائى  آئين نامه  تبصره٣ـ 
به تصويب  تهيه و  معاونت  نيرو، مسكن و شهرسازى و جهاد كشاورزى و  وزارتخانه هاى 

هيأت وزيران مى رسد.

ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت 
اصلى  متولى  عنوان  به  كشور  وزارت  نظر  زير  شنا  و  بهسازى  هاى  اجراى طرح  و  مطالعه 
ساماندهى سواحل و طرح هاى شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذكور 

به تصويب هيأت وزيران مى رسد. 



١٨٥ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

ماده١٨٨

به منظور تسهيل امر سرمايه گذارى، سازمان حفاظت محيط زيست با همكارى وزارتخانه هاى 
صنايع و معادن و جهاد كشاورزى و با هماهنگى معاونت، ضوابط و استانداردهاى زيست محيطى 
مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براى يك دوره زمانى پنجساله تدوين و 
اجراى  قانون   (٧) ماده   (٣) تبصره  موضوع  سرمايه گذارى  راهنماى  كتاب  در  درج  جهت 
سياست هاى كلى اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسى ظرف شش ماه اول برنامه ارائه 
نمايد. كليه واحدهاى توليدى، صنعتى، عمرانى، خدماتى و زيربنايى موظف به رعايت ضوابط 

و استانداردهاى فوق مى باشند.

از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردى از دستگاه هاى متولى به جز صنايع 
بزرگ موضوع ماده (١٠٥) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياست هاى مزبور از طريق 

كنترل اعمال ضوابط انجام مى شود.

ماده١٨٩

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است:

حفظ  به منظور  پايدار  توسعه  به  دستيابى  و  عمومى  آگاهى هاى  ارتقاى  راستاى  در  ـ  الف 
توسعه  پنجم  برنامه  ابتداى  از  اولويت دار  و  اثرگذار  گروههاى  بر  تأكيد  با  و  محيط زيست 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران، آئين نامه اجرائى مربوط را با پيشنهاد 
شوراى عالى حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاه هاى ذى ربط، 
رسانه هاى دولتى و صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران ملزم به اجراى برنامه هاى آموزشى 

بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانونى مى باشند.

ب ـ نظام اطالعات زيست محيطى كشور را در سطوح منطقه اى، ملى و استانى تا پايان سال 
فراهم  ارزيابى زيست محيطى  و  تا زمينه پايش، اطالع رسانى  نمايد  ايجاد  پنجم  برنامه  اول 

گردد. دستگاه هاى ذى ربط مكلفند در تدوين و اجرائى نمودن اين نظام همكارى نمايند.

ماده١٩٠

 كليه دستگاه هاى اجرائى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى موظفند جهت كاهش 
اعتـبارات هزينه اى دولت، اعمال سياست هاى مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براى 
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اجراى برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژى، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل 
كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آئين نامه اى 
كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكارى دستگاه هاى ذى ربط تهيه و 

به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.

ماده١٩١

اروميه  درياچه  ويژه  به  حساس،  بوم هاى  زيست  در  بومى  زيست  مديريت  برنامه  ـ  الف 
و  معاونت  همكارى  با  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  درمى آيد.  اجراء  مرحله  به  و  تهيه 
وزارتخانه هاى نيرو و جهاد كشاورزى، آئين نامه اجرائى اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت 

وزيران مى رسانند.

با  است  مكلف  دولت  زيستى،  تنوع  نابودى  و  بى رويه  از شكار  منظور جلوگيرى  به  ـ  ب 
تا  نمايد  اتخاذ  ترتيبى  ايران  مسلح جمهورى اسالمى  نيروهاى  در  ذى ربط  مراجع  همكارى 
پروانه هاى  ضوابط صدور  در  بازنگرى  و  شكارى  اسلحه  حمل  پروانه  محدودكردن  ضمن 
به  حيات وحش  از  قابل برداشت  جمعيت  با  متناسب  را  هاى شكارى  سالح  تعداد  مذكور، 
 تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آورى سالح هاى غيرمجاز 

تا پايان برنامة اقدام نمايد.

ماده١٩٢
توليدى،   به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاى بزرگ 

صنعتى، عمرانى، خدماتى و زيربنايى موظفند:
الفـ طرح ها و پروژه هاى بزرگ توليدى، خدماتى و عمرانى خود را پيش از اجرا و در مرحله 
انجام مطالعات امكان سنجى و مكان يابى براساس ضوابط مصوب شوراى عالى حفاظت محيط 
زيست مورد ارزيابى اثرات زيست محيطى قراردهند. رعايت نتيجة ارزيابى ها توسط مجريان 

طرح ها و پروژه ها الزامى است.
ب ـ نسبت به نمونه بردارى و اندازه گيرى آلودگى و تخريب زيست محيطى خود اقدام و 
نتيجه را در چهارچوب خود اظهارى به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايى 
كه قابليت و ضرورت نصب و راه اندازى سامانه (سيستم) پايش لحظه اى و مداوم را دارند 
بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه اندازى سامانه (سيستم)هاى مذكور اقدام 
نمايند. متخلفين مشمول ماده (٣٠) قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا مصوب ١٣٧٤/٢/٣ 

مى شوند.
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ج ـ مشخصات فنى خود را به نحوى ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاى محيط زيست 
و كاهش آلودگى و تخريب منابع پايه باالخص منابع طبيعى و آب تطبيق يابد.

تبصره١ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادى منابع زيست محيطى و جداول و حساب هاى 
مربوطه را در حساب هاى ملى محاسبه و ملحوظ نمايد.

تبصره٢ـ معاونت مكلف است با همكارى سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاى 
مرتبط به منظور برآورد ارزش هاى اقتصادى منابع طبيعى و زيست محيطى و هزينه هاى ناشى 
از آلودگى و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حساب هاى ملى، نسبت 
به تنظيم دستورالعمل هاى محاسبه ارزش ها و هزينه هاى موارد داراى اولويت از قبيل: جنگل، 
آب، خاك، انرژى، تنوع زيستى و آلودگى هاى زيست محيطى در نقاط حساس اقدام و در 
مراجع ذى ربط به تصويب برساند. ارزش ها و هزينه هايى كه دستورالعمل آنها به تصويب 

رسيده، در امكان  سنجى طرح هاى تملك دارائى هاى سرمايه اى درنظرگرفته خواهدشد.

ماده١٩٣

 الف ـ شهردارى شهرهاى باالى دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاى ساحلى و شهرهاى 
حاشيه تاالب هاى داخلى در راستاى مديريت پسماند شهرى موظفند تا پايان سال چهارم 
برنامه، پسماندهاى خود را با روش هاى نوين و فناوريهاى جديد با اولويت روش هاى آلى 
(ارگانيك) از قبيل كرم پوسال (ورمى كمپوست) بازيافت نمايند. از سال پايانى برنامه، هرگونه 

دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقًا ممنوع است.

ب ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات الزم را براى كاهش آلودگى هوا 
تا حد استانداردهاى جهانى با اولويت شناسايى كانونهاى انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل 

و كاهش ميزان انتشار گازهاى گلخانه اى را فراهم آورد.

ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره بردارى صنعتى و معدنى جديد از تاالب هاى داخلى 
مطلقاً ممنوع است.

د  ـ با توجه به شرايط ويژه تاالب هاى كشور از منظر اقتصادى، كشاورزى، زيست بومى، 
تنوع زيستى و گردشگرى و وجود مراتع و اراضى زراعى مطلوب در اطراف آنها و وجود 
چالش هاى جدى در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به طور كلى، پيچيدگى و شكنندگى 
با ساماندهى مجدد  اول برنامه،  زيست بوم طبيعى اين مناطق، دولت مكلف است در سال 
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سازمان هاى موجود در بخش هاى آب، كشاورزى، منابع طبيعى، محيط زيست و گردشگرى، 
نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره برداران در دشت هاى اطراف اين تاالب 

ها اقدام نمايد.

تبصرهـ  آئين نامه اجرائى اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست 
هيأت  تصويب  به  معادن  و  و صنايع  نيرو  نفت،  كشاورزى، كشور،  وزارتخانه هاى جهاد  و 

وزيران مى رسد.

ب: بررسي و تحليل

تاريخچه سازمان حفاظت محيط زيست بر مي گردد به كانون شكارباني و نظارت بر صيد. 
لذا با يك بررسي كلي مشخص مي گردد كه قوانين قديمي بخش محيط زيست، جهت گيري 
خاصي به سوي محيط زيست طبيعي داشته است اين روند پس از تغيير و تحوالتي كه در 
محيط  حفاظت  سازمان  به  بر صيد  نظارت  و  شكارباني  سازمان  و  آمد  بوجود  سال ١٣٥٠ 
زيست تغيير يافت، منجر گرديد كه قوانين ديگري نيز پيرامون محيط زيست انساني نيز به 

تصويب برسد.

ازميان قوانين قديمي، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، مصوب ١٣٥٣/٠٢/٢٨ قانون 
نسبتاً خوبي به نظر مي رسد و به سازمان حفاظت محيط زيست در جهت جلوگيري از فعاليت 
و تعطيل نمودن واحدهاي آلوده كننده محيط زيست، اختيارات وسيع و گسترده اي را اعطا 
كرده است. بر اساس ماده ١١ اين قانون سازمان حفاظت محيط زيست خود راساً اختيار دارد 
به واحدهاي آلوده كننده محيط اخطار نموده و يا از فعاليت آنها تا رفع آلودگي جلوگيري و 
ممانعت به عمل آورد. ليكن عوامل و اهرم هاي فشار گوناگون موجب شده اند كه سازمان 
به نحو شايسته اي در جهت حمايت از محيط زيست  نتواند از اين اختيار و حق خويش 
استفاده كند. چرا كه عوامل مختلفي كه دخيل بر اين امر مي باشند مانند مشكالت سياسي و 
اقتصادي و بحران هاي اجتماعي دست به دست هم داده و واكنش هاي تندتري را بر عليه 
سياست هاي زيست محيطي بوجود مي آورد. البته به نظر مي رسد هرچند بين سياست هاي 
زيست محيطي و منافع سياسي و اقتصادي ممكن است تعارضاتي وجود داشته باشد، ليكن 
بخش عمده اي از اين تعارضات، ريشه و بنيان اصيل و مستقل ندارد. به اين معني كه بروز 
اين است كه  به علت  بلكه  باشد  نمي  واقعي  تعارض  النفسه  تعارضات في  اين  از  بسياري 
از ابتداي تاسيس و آغاز بكار كارخانجات و صنايع آلوده كننده، اصول و ضوابط مربوط به 

سياستهاي زيست محيطي رعايت نگرديده است و گرنه چنين مشكالتي بوجود نمي آيد.
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با يك نگاه اجمالي به قوانين و مقررات ايران به نظر مي رسد مهمترين اشكالي كه در اين ميان 
وجود دارد قديمي بودن اين قوانين مي باشد چرا كه جهان امروزي با سرعت سرسام آوري 
به سوي تغيير و تحول و صنعتي شدن پيش ميرود و در اين ميان تحوالت بسيار عظيمي در 
بخش صعت و تكنولوژي اتفاق افتاده است كه نيازمند روش ها و شيوه هاي نويني جهت 
كاهش اثرات سوء آنها بر محيط زيست مي باشد از طرفي ديگر افزايش روز به روز جمعيت 
باعث گرديده تا زمين قدرت خوپااليي خود را در برابر آلودگي ها وارده از دست دهد در 
نتيجه نيازمند وضع قوانيني جديدتر متناسب با نوآوري و تحوالت ايجاد شده مي باشد، در 
اين ميان نياز به قوانين جديد زيست محيطي در بخش هاي مربوط به آلودگي هاي اشعه، 

راديو اكتيو، بو و... بيش از بيش احساس مي گردد.
قديمي مي  اند  نظر گرفته شده  در  از مجازات هايي كه در قوانين  بسياري  از سويي ديگر 
باشند كه با توجه به شرايط زمان وضع قانون، مناسب بوده است وليكن با توجه به رشد تورم 
و شرايط اقتصادي حاضر بسياركم و ناچيز مي باشد و از جنبه تاديبي كافي براي مجرمين 
نادر  باالخص صاحبان واحدهاي توليدي آالينده و يا افرادي كه جهت تجارت گونه هاي 
مبادرت به شكار مي كنند با توجه به منفعت و سود حاصله از اين كار قابل توجه نمي باشد، 
مانند مجازات نقدي كه در قانون شكار و صيد در مواد  ١١، ١٢ و١٣  در نظر گرفته شده 
است و يا مجازاتي كه در ماده ٢٩ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا براي كارخانجات و 

يا كارگاه هاي متخلف در نظر گرفته شده است.
با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در قوانين زيست محيطي ايران نتيجه حاصل گرديده 
طبيعي(بخش شكار و صيد) وجود  در بخش محيط زيست  كه جهت گيري خاصي  است 
داشته است، در حالي كه امروزه معضالت و مسائل محيط زيست در ديگر حوزه هاي آن 
بسيار حاد تر و اساسي تر به نظر مي رسد. امروزه آلودگي هوا، آب و آلودگي هاي هسته اي 
و شيميايي به صورت جدي محيط زيست را به خطر انداخته است. براي اين گرايش خاص 
و جهت گيري زيست محيطي يك بعدي حداقل دو توجيه و علت را مي توان ذكر نمود . 
اول اينكه نخستين سازماني كه در كشور ما به عنوان متولي امر محيط زيست بوده و فعاليت 
مي كرد، كانون شكار و صيد بود در اين صورت طبيعي است كه جهت گيري هاي زيست 
محيطي نيز در اين راستا باشد . دوم اينكه مسائل و معضالت نوين مربوط به محيط زيست و 
چاره جويي در اين زمينه در كشورما با تاخير زياد مطرح و شروع شده است. به مضاف اينكه 
وظايف و حوزه قلمرو و دامنه موضوعات مربوط به محيط زيست به تدريج گسترش يافته 
است و حتي هنوز نيز در زمينه هايي از قبيل انهدام جنگل ها و مراتع، آلودگي ها هسته اي و 

راديواكتيو و ... سازمان حفاظت محيط زيست، نقش محوري و اساسي ندارد.
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و  كارخانجات  يعني  حقوقي  اشخاص  از سوي  زيست  محيط  مهم  هاي  آلودگي  از  برخي 
كارگاه ها صورت مي پذيرد .نظري بر قوانين كيفري زيست محيطي نشان مي دهد در اين 
و  تكنولوژي  و  روزافزون صنعت  رشد   . است  نگرفته  صورت  كافي  انديشي  چاره  زمينه، 
گسترش انواع آلودگي هاي زيست محيطي از سوي واحدهاي صنعتي و تجاري، ايجاب مي 
نمايد كه در اين زمينه برنامه ريزي و سياست مناسبي اتخاذ گردد . در مورد مجازات حبس 
اوالً  نباشد . چرا كه  مناسبي  يا مسئول يك واحد آلوده كننده، شايد مجازات موثر و  مدير 
هدف اينگونه واحدها كسب درآمد و سود بيشتر مي باشد و با حبس نمودن مدير يا مسئول 
آن، واحد مربوطه از هدف خود دور نمي افتند و ثانياً با ادامه كار واحد آلوده كننده، همچنان 
آلودگي محيط زيست ادامه يافته و ما را به مقصود خويش نمي رساند. لذا به نظر مي رسد 
در مورد اشخاص حقوقي آلوده كننده محيط زيست، حتي المقدور بايد از مجازاهاي نقدي 
و تعطيلي موقت و يا دائم واحد آلوده كننده، استفاده كرد و اين در صورتي موثر خواهد بود 
كه ميزان جزاي نقدي زياد باشد و يا مدت تعطيلي واحد، خسارت مالي زيادي به آن وارد 
نمايد . در غير اينصورت واحد آلوده كننده ممكن است پرداخت جزاي نقدي را ترجيح داده 

و همچان آلوده سازي محيط زيست ادامه دهد.

از ديگر قوانين مرتبط با محيط زيست، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 
در  ايجاد حريق  يابيم كه  در مي  قانون  اين  ماده ٤٥  در  ميباشد.   ( كشور(١٣٤٦/٠٥/٣٠)٤٦ 
جنگل منوط به روشن كردن آتش در مزرعه و باغات اطراف جنگل نيست، بلكه اگر كسي 
به هر دليلي بر اثر بي مباالتي جنگل را دچار حريق سازد، مجرم بوده و مجازات خواهد شد. 
ايرادي كه در اينجا مشاهده مي شود اين است كه قانون گذار براي روشن كردن در مزرعه و 
باغ هاي اطراف جنگل، ضمانت اجرايي معين نكرده و فقط آن را در صورتي قابل مجازات 
مي داند كه منجر به آتش گرفتن جنگل شود، در حالي كه بايد صرف آتش روشن كردن در 
اماكن، بدون نظارت و اجازه اداره جنگل ها و مراتع جرم تلقي شود، زيرا هدف از وضع 

مجازات، جلوگيري از وقوع جرم است و نبايد آن را به پس از وقوع جرم محول كرد. 

خوشبختانه با نگاهي اجمالي بر وضعيت قوانين زيست محيط در ايران از ابتدا تا كنون گوياي 
بيشتري  مردم توجه  اين مسئله است كه هم مسئولين و مراجع تصميم گير مملكتي و هم 
نسبت به اين امر نشان داده به طوري كه قوانين مربوط به محيط زيست از چند تبصره در قانون 
برنامه توسعه به چند ماده قانوني در برنامه سوم و نهايتاً به يك فصل در برنامه چهارم توسعه 
يافته است و اميد است كه اين وضعيت همچنان روند رو به رشدي را در پيش داشته باشد.
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جمع بندى

پيامدهاي تخريب فزاينده محيط زيست باعث شده است تا توجه جامعه جهاني بيش از پيش 
به اين موضوع معطوف شود و به همين دليل نيز طي سال هاي گذشته به ويژه در دهه ٩٠ 
ميالدي پيمان نامه هاي منطقه اي و بين المللي متعددي در خصوص حفاظت از محيط زيست 
بين كشورها منعقد شده است. در سطح ملي نيز بسياري از كشورها سياست ها و برنامه هاي 
متعددي را براي رويارويي با معضالت زيست محيطي در دستور كار خود قرار داده و اقدام هاي 
گستردهاي را براي كاهش فرآيندهاي تخريب محيط زيست انجام داده اند و روندهاي موجود 

نيز از تشديد اين اقدام ها در آينده حكايت دارد.

آنچه مسلم است برنامه ها و سياست هاي حفاظت از محيط زيست زماني مي توانند به نحوي 
ريشه اي بر مشكالت زيست محيطي فايق شوند و از بروز معضالت و مخاطرات زيست محيطي 
تمام  در  باشند كه  مطلوبي داشته  كاركرد  به عنوان بستر توسعه  و  كنند  پيشگيري  آينده  در 
سطوح برنامه ريزي و از بدو شروع آن فعاالنه در فرآيند برنامه ريزي هاي توسعه قرار گيرند و 

در تعامل تنگاتنگ با ساير بخش ها تصويب و اجرا شوند.

اين موضوع در جمهوري اسالمي ايران نيز مورد توجه قرار گرفته و به همين دليل نيز در 
خالل سال هاي گذشته وزن و اثرگذاري محيط زيست در برنامه هاي توسعه افزايش يافته و به 
تدريج دامنه آن به بخش هاي مختلف اثرگذار بر محيط زيست گسترش يافته است به نحوي 
برنامه  به ويژه  توسعه  برنامه هاي  در  افزايش احكام  به صورت   مي توان  آنها را  بازتاب  كه 

چهارم توسعه مشاهده كرد. 

افزايش احكام مرتبط با حفاظت از محيط زيست و تأكيد و تسري آنها به بخش هاي مختلف 
در خالل برنامه هاي گذشته از تغيير نگرش ها در اين خصوص حكايت دارد به نحوي كه 
رويكردهاي حفاظت از محيط زيست از رويكرد هاي واكنشي و انفعالي به سوي رويكردهاي 
پيشگيرانه و فعال معطوف شده و هر برنامه نسبت به برنامه گذشته روند تكاملي را تجربه 

كرده است.
گذشته  برنامه هاي  مقررات  و  قوانين  در  مندرج  احكام  از  برخي  مختلف  داليل  به  گرچه 
نتوانستند به اجرا درآيند اما برآيند اقدام ها با توجه به ابعاد معضالت زيست محيطي در كشور و 
همچنين محدوديت منابع مالي و نيروي انساني، مثبت ارزيابي مي شود. تجهيز و توانمندسازي 
كميت  افزايش  محيط زيست)،  محيط زيست (سازمان حفاظت  بخش  هماهنگ كننده  دستگاه 
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براي  مردمي  مشاركت هاي  ارتقاي  و  محيط زيست  شدن  نهادينه  انساني،  نيروي  كيفيت  و 
مختلف جامعه، حساس  اقشار  زيست محيطي  آگاهي هاي  ارتقاي  محيط زيست،  از  حفاظت 
شدن مسؤوالن و سياست گذاران به اهميت محيط زيست، رعايت مالحظات زيست محيطي در 
بسياري از دستگاه هاي اجرايي به ويژه در وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي، نفت، صنايع 
و معادن و...، تأكيد بر دروني كردن هزينه هاي تخريب و آلودگي محيط زيست و ادغام آنها 
در حساب هاي ملي، شناخت نسبي از وضعيت محيط زيست و زيست بوم هاي كشور، تعامل 
براي حل مسايل و مشكالت زيست كشور، اجراي تعداد بسيار  بيشتر دستگاه هاي اجرايي 
زيادي از طرح هاي بهسازي محيط زيست، تدوين دستورالعمل ها و استانداردهاي متعدد در 
زمينه حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي و زيست محيطي كشور و... از جمله دستاوردهاي 

برنامه هاي گذشته به ويژه برنامه سوم و چهارم توسعه هستند.
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- گزارش عملكرد ٨ ساله سازمان حفاظت محيط زيست (١٣٨٤-١٣٧٦)، انتشارات سازمان 
حفاظت محيط زيست.

سازمان  توسعه،  دوم  برنامه  در  محيط زيست  عملكرد  گزارش   ،(١٣٧٩) فرزانه  مثقالي،   -
مديريت و برنامه ريزي كشور (سابق)، معاونت  امور توليدي، دفتر امور صنايع و معادن.

- گزارش اقتصادي بخش محيط زيست ١٣٨٤ و ١٣٨٥، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي 
برنامه و بودجه، مركز ملي آمايش.



                                                                                                            
بخش سوم: سياست هاى پيشنهادى، ارزيابى و نقد

مقاالت:

- جداول مقايسه اى رويكردهاى جديد ايران و جهان به محيط زيست

- اصول حاكم بر سياست هاى كلى محيط زيست

- شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تاكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور

- ارزيابى شاخص هاى اهداف زيست محيطى سند چشم انداز

- سير بررسى ايده اوليه و سياست هاى كلى پيشنهادى محيط زيست



جداول مقايسه اى رويكردهاى جديد به مسائل محيط زيست در جهان و ايران
كميسيون امور زيربنايى و توليدى (كميته محيط زيست)

چكيده

و شعاع  وپيامدها  آثار  كه  است  مسائلى  محدود  از جمله  محيطى  زيست  مسائل           

تاثيرگذارى آن به فراتر از مرزهاى ملى سرايت و گسترش مى يابد. از اين رو شاخص هاى 

تخريب وحفاظت زيست محيطى از جمله ضابطه هاى توسعه پايدار و همچنين تهديداتى 

است كه در اين مقوله حيات نوع انسان را تهديد مى كند.در اين مقاله ارائه اطالعات سازمان 

يافته در مورد وضعيت برنامه ها و اولويت كشورهاى مختلف و چالش هاى مرتبط با آن در 

حوزه محيط زيست است.

واژگان كليدى

          محيط زيست،اولويت ها، چالش هاى زيست محيطى     



جداول مقايسه اى رويكردهاى جديد به مسائل محيط زيست در جهان و ايران١٩٨

نام 
كشور

ساختار 
محيط زيست

چالش هااولويت ها

يل
رز

ب

M
M

A
ت 

يس
 ز

ط
حي

ت م
ار

وز

•قوانين و معاهدات قوي بين المللى در زمينه محيطزيست 
و پايداري

•مسئووليت پذيرى و تعداد باال تشكل ها مردمى 
•پيشبرد اصول و راهبردها براي حفاظت و نگهداري و بهره 

برداري پايدار از منابع طبيعى
•نانوتكنولوژي

•صنعت بازيافت پيشرفته
•ارزشگذاري خدمات زيست محيطى و اخذماليات از نابود 

كنندگان محيط زيست جهت جلوگيري از قطع و نابودي 
درختان آمازون

•تنوع زيستى باال و داراي بهترين برنامه عمل توسعه 
پايداردر خط مشى عمومى

-تغييرات شديد جوي و عدم بارش 
بارانهاي موسمى

-جنگل زدايى
-از بين رفتن مراتع

-ازدياد جمعيت
-ساخت بزرگراه ها

-صيد بى رويه آبزيان
-فرسايش خاك

-آلودگى هوا
-گونه هاي زيستى در معرض تهديد

ك
زي

مك

د 
دي

 ج
ك

زي
مك

ت 
يس

 ز
ط

حي
ن م

ما
رت

دپا
ى

يع
طب

ع 
ناب

و م
ت 

يس
 ز

ط
حي

و م
تيت

نس
اكوسيستم ها،منابع ا •ارتقا و پيشبرد امر حفاظت و نگهداري 

طبيعى ،كاال و خدمات اكوسيستمى
•بهره برداري پايدار،توسعه پايدار

•پيشبرد مديريت محيط زيست با همكاري دولت فدرال
پروژه هاي  محيطى در  اثرات زيست  تعيين  و  •ارزشگذاري 

توسعه اي
•مشاركت با بخش خصوصى و شهرداري ها

•توسعه و اجراي سياست ملى براي منابع طبيعى
•مطالعه روي بحرانهاي زيست محيطى
•مشاركت در كنوانسيونهاي بين المللى

•تنظيم قوانين و پايش و حفاظت از جريانات 

- جنگل زدايى
- آلودگى آب

-نشت نفت در خليج مكزيك
- تهديد زيستگاه هاي آبزيان

ين
انت

رژ
آ

و 
ى 

وم
عم

ت 
اش

هد
ت ب

زار
و

ت
يس

 ز
ط

حي
م

مكانهاي  و  نواحى حفاظت شده  و داراي  باال  •تنوع زيستى 
ثبت شده در يونسكو

•عرضه آب هاي تجديد پذير
•سازمان هاي زيست محيطى فعال غير دولتى

-آلودگى هوا
- ازدست دادن زمين هاي كشاورزي 

و فرسايش خاك و نمك زايى
- جنگل زدايى

هاي  كش  آفت  از  استفاده   -
غيركنترل شده حاوي فلزات سنگين 

و هيدرو كربن ها



١٩٩ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

نام 
كشور

ساختار 
محيط زيست

چالش هااولويت ها

كا
ري

آم

ط 
حي

ت م
اظ

حف
س 

ژان
آ

E
PA

ده 
تح

ت م
اال

 اي
ت

يس
در ز دولت  رسمى  هاي  سياست  و  قوانين  توسعه  و  •كنترل 

حفاظت از محيط زيست
•ترويج راهكارهاي حفظ محيط زيست و مقابله با چالشهاي 

گرمايش جهانى
•اعمال قوانين و محدوديت هاي جديد براي كاهش آلودگى 

هوا ناشى از دودكشهاي عظيم صنعتى

و  اي  گلخانه  گازهاي  -توليد 
بزرگترين آلوده كننده محيط زيست

- وقوع تندبادها،افزايش آتش سوزي 
هاي طبيعى و افزايش سيالبها

هاي  زمين  زارشدن  شوره   -
برداشت  كاهش  و  كشاورزي 

محصوالت
- كمبود آب در برخى نواحى ايالتى

وپا
ار

يه 
اد

تح
ا

 E
E

A
پا 

رو
ن ا

يو
يس

كم
ت 

يس
 ز

ط
حي

س م
ژان

آ
 -

E
E

C
ت 

يس
طز

حي
ى م

راي
اج

  -

•استقرار يا ايجادشبكه پايش محيط زيست اروپا
•تامين منابع مالى جهت سازوكار نظارت بر محيط زيست و 

امنيت اروپا
لرزه-آتش  سيالبها-زمين  وقوع  زمان  در  بحران  •مديريت 

سوزي جنگلها و....
سرزمين-تنوع  آمايش  هوا-  آلودگى  هاي  زمينه  در  •فعاليت 
زيستى- تغييرات آب و هوايى-آب- انرژي هاي تجديد پذير 

•پوشش شبكه اي اروپا-غرب آسيا و روسيه
،كشاورزي،ماهيگيري- •اقتصادسبز-انرژي-شيالت-آب 
وضع  و  نقل  و  حمل  و  مصرف–توريسم  و  توليد  الگوي 

استانداردهاي مربوطه

بخش  در  كه  يارانه  تخصيص   -
سياست مشترك موجب توليد بيش 
از نياز و تقاضا (CAP) كشاورزي  
 CAP و ترغيب به زراعت گسترده
بوده  مخرب محيط زيست  كه  شده 

است
- سياست هاي اقتصادي كشورهاي 

عضو بحران هاي اقتصادي

يه
رك

ت

ت
يس

 ز
ط

حي
ت م

زار
و

گسترش  در  پايدار  توسعه  ضرورت  و  گردشگري  •توسعه 
توريسم

•ايجاد استراتژي كامال جداگانه به تناسب شرايط اقليمى در 
بانك  كمك  به  الزم  تسهيالت  تامين  و  توريستى  شهرهاي 

جهانى
•ايجاد طرحهاي پژوهشى در زمينه ارزيابى توسعه و تاثير آن 

بر محيط زيست نواحى مديترانه
•ايجاد مراكز نوري جهت تشخيص تغييرات آب و هوايى و 

ااجراي برنامه هاي حفاظت از اليه ازون
•حفاظت از جنگل ها و جلوگيري از فرسايش خاك و مقابله 

با گسترش بيابان
•همكاري در كنترل پديده گرد و غبار و ريزگردها

بروز  و  توريسم  انفجاري  -رشد 
به  محيطى  زيست  هاي  خسارت 

دولت

پديده  وقوع  و  خاك  فرسايش   -
گرد و غبار بعنوان بزرگترين مشكل 

زيست محيطى منطقه

- آلودگى هوا



جداول مقايسه اى رويكردهاى جديد به مسائل محيط زيست در جهان و ايران٢٠٠

نام 
كشور

ساختار 
محيط زيست

چالش هااولويت ها

ين
چ

ط 
حي

ز م
ت ا

اظ
حف

ت 
ار

وز
ت

يس
ز

و  اقتصاد  ساله   ٥ برنامه  دهمين  در  گذاري  •افزايش سرمايه 
جامعه چين

محيط  حفاظت  خصوص  در  قوانين  تكميل  و  •تجديد 
زيست قانون مهار آلودگى هوا،آب،حفاظت از محيط زيست 

دريايى،مهار آلودگى صدا
•اتخاذ سياست هاي سيستم مديريت حفاظت ازمحيط زيست

•ارتقاء آگاهى مردم در زمينه حفاظت از محيط زيست
•ارتقاء كيفيت محيط زيست روستايى و شهري

- ازدياد جمعيت 
- بعد از كشور آمريكا بزرگترين آلوده 

كننده گازهاي گلخانه اي
جامد  هاي  زباله  توليد  افزايش   -

صنعتى

ان
ست

دو
هن

ها
ل 

نگ
 ج

 و
ت

يس
 ز

ط
حي

ت م
ار

•برترين كشور جهان در سال ٢٠١١ جهت حفاظت از محيط وز
زيست

•پذيرش فرآيند انتقال به سوي اقتصاد سبز
•تالش هاي فراوان در جهت حفظ حيوانات،جنگلها،مراتع و 

ساير منابع طبيعى كشور
•توجه مردم به محيط زيست و شيوه هاي محافظت از آن

كمربندهاي  و  ها  بادشكن  درختكاري  هاي  سيستم  ايجاد   •
با  مقابله  و  كشاورزي  هاي  زمين  از  حفاظت  پناهگاهيبراي 

تخريب زمين
•بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي

ازدياد جمعيت و فقر شديد كه فشار 
مناطق جنگلى بويژه  بر  را  فزاينده اي 

در نواحى پرجمعيت وارد مى كند.
اجتماعى   - اقتصادي  -فشارهاي 
خصوصاً ير روي نواحى جنگلى كشور 

زياد است.
هاي  قوميت  و  ها  فرهنگ  تعدد   -

محتلف

پن
ژا

ت
يس

 ز
ط

حي
ت م

زار
و

•كاهش رشد جمعيت
•گرمايش جهانى

•مديريت مواد زايد و پسماند الكترونيك
•شيالت و آبزيان

•برنامه ريزي شهري
از  پيشگيري  جهت  قانونگذاري  هاي  سيستم  و  •قوانين 

آلودگى،حفاظت و حمايت از زيستگاه هاي طبيعى
•انرژي هسته اي و ارتقا و دخيره انرژي

 (IMO) استقبال از قوانين حفاظت از محيط زيست دريايى•
و دريانوردي

- وقوع بالياي طبيعى زلزله –سونامى 
گياهى- زيست  محيط  بر  آن  تاثير  و 

جانوري
- ريزش بارانهاي اسيدي

-وجود نيروگاه هاي هسته اي و خطر 
وقوع  اثر  در  راديواكتيو  مواد  نشت 

سونامى و زلزله هاي مكرر

ين
حر

ب

ت 
يس

 ز
ط

حي
ت م

اظ
حف

ن 
زما

سا
ش

وح
ت 

حيا
و 

ن 
زيا

آب

•كنترل كيفى و پايش آالينده ها در منطقه دريايى راپمى
•حفاظت و مديريت پايدار منابع آبزي و شيالتى

•طرح سامانه سنجش از دور توسط تصاوير ماهواره اي جهت 
پايش و رديابى تمامى لكه هاي نفتى و جلبكى سبز-قرمز

•عضويت در مركز همكاريهاي متقابل فوريتهاي

-وقوع پديده شكوفايى مضر جلبكى/
پالنكتونى

خشكسالى،   شن،  هاي  توفان  -وقوع 
كمبود  منابع آب

از  ناشى  -كمبودمنابع آب شيرين 
و  رودخانه ها  روي  بر  سد  ساخت 

تغييرات آب و هوا



٢٠١ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

نام 
كشور

ساختار 
محيط زيست

چالش هااولويت ها

ى
نوب

 ج
ره

ك

ت
يس

 ز
ط

حي
ت م

زار
و

ابتكار رشد سبز در  •رشد سبز-اقتصاد سبزبرنامه 
جهت حمايت از اقتصاد سبز

•سرمايه گذاري بر روي انرژي هاي تجديد پذير
•ظرفيت سازي و آگاهى هاي زيست محيطى

•ارزيابى و پايش زيست محيطى
زيست  صندوق  به  مربوط  پروژه هاي  •انجام 

محيطى
•همكاري هاي منطقه اي و زير منطقه اي

و  تنوع زيستى  منابع طبيعى،  •مديريت 
امنيت  يست محيطى

•ايجاد شهر دوستدار محيط زيست

در  خصوصا  هوا  و  آب  شديد  -تغييرات 
شهرهاي بزرگ

-ريزش بارانهاي اسيدي
-آلودگى هوا 

آمريكايى  نظاميان  دريايى  پايگاه  -استقرار 
محيط  شدن  آلوده  از  مردم  شديد  نگرانى  و 

٢٠١٢(COP١٨)زيست كره

ان
ست

اك
پ

ال
در

ت ف
ول

 د
ت

يس
 ز

ط
حي

ت م
زار

•ارتقاء توسعه پايدارو
•بهره برداري پايدار و مديريت منابع طبيعى

•تبادل كارشناس
انرژي،مديريت  حفظ  زمينه  در  اطالعات  •تبادل 

مواد شيميايى،پسماندها
•كنترل و پايش آلودگى دريايى و مناطق ساحلى

•ايمنى زيستى
•آلودگى آب و خاك و حفاظت از تنوع زيستى و 

اكوسيستمى و ذخاير ژنتيك
•حفاظت از زيست بوم هاي بكر وتاالبها

•تشكيل مراكز آموزشى و تربيتى
•برگزاري سمينارهاي زيست محيطى

- ازدياد جمعيت
- فقر

- جنگل زدايى
- رشد امراض گوناگون

- آلودگى تاسيسات عمده آبرسانى
- كمبود آب

- بروز گرد و غبار
- توليد زباله هاي معدنى

- صخره هاي زباله
و  رو  آبهاي  آلودگى  و  اسيدي  فرسايش   -

زيرزمينى 
صر

م

ت
يس

 ز
ط

حي
ت م

زار
و

•اكوتوريسم
•فناوري نانو

•تغييرات آب و هوا
•تنوع زيستى

- جنگ و نزاع داخلى
- سد سازي بر روي رودخانه نيل و خطرات 

زيست
-محيطى

- افزايش زمينهاي شور
- آلودگى نفتى

- از بين رفتن صخره هاي مرجانى
و  كشاورزي  سموم  از  ناشى  آب  آلودگى   -

مواد
- جامد فاضالبها

- رشد سريع جمعيت
- ريزش بارانهاي اسيدي و تهديد منابع آب 

شيرين
- آلودگى هوا



جداول مقايسه اى رويكردهاى جديد به مسائل محيط زيست در جهان و ايران٢٠٢

نام 
كشور

ساختار 
محيط زيست

چالش هااولويت ها

ش
اك

مر

ت
يس

 ز
ط

حي
ت م

زار
•آموزش زيست محيطىو

•Think Tank  ايجاد اتاق فكر
•حركت به سمت برنامه توسعه پايدار

•خصوصى سازي
•توريسم

صنايع  بخش  روي  بر  گذاري  سرمايه  هاي  فرصت  •ايجاد 
انرژي هاي تجديد پذير

- بيابانزايى
- تخريب جنگل ها

ى
ليب

ت
يس

 ز
ط

حي
ت م

زار
و

•نفت و گاز
آبهاي  براي عرضه  زمينى  لوله گذاري زير  •بزرگترين شبكه 

زير زمينى در جهان
•توسعه گونه هاي هالوفيل صحرايى

- جنگ و تخريب شديد محيط زيست
- سوزاندن چاه هاي نفتى

زير  آبهاي  شدن  تهى  و  بيابانزايى   -
زمينى

- منابع طبيعى محدود
- منابع محدود آب شيرين

جانوري  نادر  و  گياهى  هاي  گونه   -
درمعرض خطر

- استفاده از سوخت فسيلى

طر
ق

ت
يس

 ز
ط

حي
ت م

زار
و

•جلوگيري از قاچاق پرندگان و حمايت از حيوانات وحشى 
و جلوگيري از فعاليت هاي غير رسمى كه به محيط زيست 

آسيب مى رساند
•همكاريهاي منطقه اي

•احداث بزرگترين ذخيرگاه طبيعت و بانك ژن در جهان
حال  در  گياهى-جانوري  زيستى  هاي  گونه  از  •حمايت 

انقراض
پروژه  اندازي  راه  و  شيالت  توسعه  و  آبزي  ذخاير  •تقويت 

هاي شيالتى
در  عربى  ريزگردهاي  مهار  و  كنترل  با  رابطه  در  •همكاري 

منطقه
فوريتهاي  متقابل  همكاريهاي  مركز  در  •عضويت 

(MEMAC) دريايى

و  گاز  منابع  از  ناشى  دريا  -آلودگى 
نفت

- باران هاي موسمى
- بيابانزايى

- وقوع پديده شكوفايى مضر جلبكى/
پالنكتونى

- وقوع توفان هاي شن، خشكسالى، 
كمبود منابع آب

ناشى  شيرين  آب   منابع  -كمبود 
و  رودخانه  روي  بر  سد  ساخت  از 

تغييرات آب و هوا

ى
رب
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حد

 مت
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اما
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ت 
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 ز
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ار
•كنترل كيفى و پايش آالينده ها در منطقه دريايى راپمىوز

•حفاظت و مديريت پايدار منابع آبزي و شيالتى
و  پايش  جهت  اي  ماهواره  تصاوير  توسط  دور  از  •سنجش 

رديابى تمامى لكه هاي نفتى و جلبكى سبز-قرمز
•آگاهى و اطالع رسانى زيست محيطى و ترغيب به مشاركت 

در فعاليتها و برنامه هاي حمايتى
•طرح جامع زيست محيطى منطقه اي

فوريتهاي  متقابل  همكاريهاي  مركز  در  •عضويت 
(MEMAC) دريا

- وقوع پديده شكوفايى مضر جلبكى 
/پالنكتونى

شن،  هاي  توفان  -وقوع 
خشكسالى،كمبود منابع آب

از  ناشى  شيرين  آب   منابع  كمبود   -
و  ها  رودخانه  روي  بر  سد  ساخت 

تغييرات آب و هوا
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نام 
كشور

ساختار 
محيط زيست

چالش هااولويت ها

ان
ير

ى ا
الم

اس
ي 

ور
مه

ج

ت
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ط
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ت م

اظ
حف

ن 
زما

سا

•تحقق و اجراي اصل پنجاهم قانون اساسى
پديده  مهار  و  وكنترل  هوا  آلودگى  با  •مقابله 

ريزگردهاي عربى
تنوع  نابودي  و  ها  جنگل  نابودي  با  •مقابله 

زيستى در كشور
•افزايش تعداد و سطح مناطق حفاظت شده در 

كشور
•ارزشگذاري اقتصادي محيط زيست 

•تقويت نقش زنان و تشكل ها در توسعه محيط 
زيست كشور 

براي  مناسب  سازي  بستر  و  سازي  •ظرفيت 
يكپارچه  مديريت  طرح  پذيرش  سطح  ارتقاء 

توسط مديران
فرهنگ  ارتقاء  جهت  مناسب  بستر  •ايجاد 
زيست محيطى با تكيه بر قابليت هاي آموزشى 

و پژوهشى
•تاسيس صندوق ملى محيط زيست

جرايم  به  رسيدگى  براي  دادگاهى  •تشكيل 
زيست محيطى كشور و عوامل آلوده كننده

•اجراي استانداردهاي جهانى در زمينه بهداشت 
فناوريهاي  از  واستفاده  غيره  و  خاك  آب،هوا 
نانو تكنولوژي در زمينه   ، نوين بيو تكنولوژي 

محيط زيست 

كالن  در  فرسا  طاقت  ترافيك  و  هوا  آلودگى   -
شهرها

و  خاك  و-فرسايش  اسيدي  بارانهاي  ريزش   -
بيابانزايى

- بهره برداري ناپايدار از منابع طبيعى و پايه
انبوه  توليد  و  شهري  هاي  زباله  نامناسب  دفن   -
زباله و پسماندهاي كشاورزي،صنعتى و بيمارستانى
- تخريب اكوسيستم هاي خشكى و آبى تاالب ها

- آلودگى آب و كمبود آب شيرين در برخى نواحى 
كشور و از بين رفتن آبخوانها و فرو نشست دشتها
در  انسجام  عدم  و  بخشى  ميان  هماهنگى  -عدم 
و  گيرى  تصميم  نهادهاي  در  يكپارچه  مديريت 

اعمال برخى مديريت هاي موازي
- فقدان يك بانك اطالعات جامع در زمينه محيط 

زيست 
- عدم توجه كافى به سازمانهاي مردم نهاد جهت 

تحقق اهداف مديريتى
سيستم  رسانى  روز  به  و  مستمر  پايش  عدم   -

مديريت زيست محيطى
-  فقدان الگوي بومى مديريت يكپ ارچه و پايدار 

كشور در بخش محيط زيست
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كميسيون امور زيربنايى و توليدى  

چكيده
سياست گذارى زيست محيطى را بايد يكى از حوزه هاى مهم و تأثيرگذار در حوزه ى 
سياست هاى عمومى دانست. در اين راستا بايد اصولى را كه بر اين سياست ها استوار است 
تبيين و تدوين نمود و براى دستيابى به اين امر نياز به بررسى سياست هاى موجود در ساير 
كشورها مى باشيم. به عنوان نمونه توسعه ى پايدار براى اياالت متحده آمريكا تا جايى اهميت 
دارد كه توسعه ى اقتصادى اين كنشگر را با چالش مواجه نسازد، در حالى كه اتحاديه ى اروپا 
همواره به دنبال ارتقاى فناورى هاى سبز، انرژى پاك، صادرات سبز و در مجموع هميشه به 
دنبال پيشبرد توسعه ى پايدار در آن سوى آتالنتيك بوده است. در سياست هاى زيست محيطى 
- كشاورزى نيز بين دو سوى آتالنتيك تفاوت هايى به چشم مى خورد؛ به طورى كه در 
اتحاديه ى اروپا، جنبه هاى مثبت اينگونه سياست ها(از قبيل ايجاد چشم اندازهاى طبيعى و 
مناظر زيبا و جذاب) پيگيرى و دنبال مى شود، حال آنكه در اياالت متحده آمريكا بر كاهش 
عوارض منفى كشاورزى از قبيل فرسايش خاك تأكيد مى شود. در اين مطالعه، سعى شده 
است تا با تمركز بر جنبه هاى اشتراك و افتراق اين حوزه از سياست گذارى در دو سوى 
آتالنتيك رويكردهاى مثبت و منفى هر دو كنشگر مهم دو سوى آبهاى اقيانوس اطلس، يعنى 

اتحاديه اروپا و اياالت متحدهي آمريكا نسبت به اين حوزه تبيين گردد.

واژه هاى كليدى
سياست گذارى، اياالت متحده آمريكا، آتالنتيك، اتحاديه اروپا، توسعه ى پايدار
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الف - اهداف زيست محيطي نظام جمهوري اسالمي ايران
 انساني(انسان ساخت) در مقابل عوامل و حوادث از محيط زيست طبيعي و  حفاظت 

طبيعي و بهره برداري هاي انساني،
 و فرهنگي  ميراث  و  محيط زيست  جبران  غيرقابل  تخريب هاي  از  قاطع  ممانعت 

كشور، طبيعي 
،پيشگيري از ايجاد آلودگي هاي بيش از پيش محيط زيست توسط انسان
،بهره برداري بهينه و زيست محيطي از منابع براي تضمين پايداري توسعه
.احياي محيط زيست براي افزايش ظرفيت ها

ب - دستاوردهاي جهاني توسعه پايدار
 «پيشبرد تحكيم اركان به هم وابسته توسعه پايدار يعني توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و 
حفاظت از محيط زيست در سطوح مختلف محلي، منطقه اي، بين المللي و سطوح جهاني» 

از آخرين دستاوردهاي اجالس ٢٠٠٢ ژوهانسبورگ است كه اركان زير را در بر مي گيرد:
،فقرزدايي و توسعه اجتماعي و انساني
،دسترسي به آب و بهداشت سالم و مناسب
،تشويق و حمايت از توليد و مصرف پايدار
،بهبود دسترسي به انرژي و افزايش سهم منابع انرژي هاي تجديد پذير
،اعمال مديريت مواد شيميايي و ضايعات خطرناك در تمام چرخه عمر آنها
،مديريت منابع طبيعي پايه اعم از آب، هوا، تنوع گونه هاي زيستي و جنگل ها
 افزايش مسئوليت پذيري شركت ها در رابطه با توسعه پايدار با بهره گيري از مشاركت

بخش خصوصي و عمومي،
،ارتقاي آموزش هاي بهداشتي
،توسعه پايدار جزاير
،توسعه پايدار كشاورزي و تامين امنيت غذايي 
،ايجاد برابري شانس ها بين دختران و پسران براي دسترسي به آموزش 
.ايجاد ساختارهاي سازماني الزم براي توسعه پايدار

ج-مطالعه تطبيقى- بررسى تطبيقى سياست گذارى زيست محيطى در دو سوى آتالنتيك
به طور كلى، سياست گذارى زيست محيطى را بايد يكى از حوزه هاى مهم و تأثيرگذار در 
حوزه سياست هاى عمومى دانست. در اين مطالعه، سعى شده است تا با تمركز بر جنبه هاى 
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اشتراك و افتراق اين حوزه از سياست گذارى در دو سوى آتالنتيك رويكردهاى مثبت و 
منفى هر دو كنشگر مهم دو سوى آبهاى اقيانوس اطلس، يعنى اتحاديه اروپا و اياالت متحده 
آمريكا نسبت به اين حوزه تبيين گردد. با توجه به سطح نسبتاً يكسانى از توسعه يافتگى در 
اين دو كنشگر، پرسش اصلى كه مى توان آن را در اينجا مطرح نمود اين است كه آيا هر دو 
كنشگر درك و تلقى يكسانى از مفهوم «توسعه پايدار» دارند؟ به موازات اين پرسش، پرسش 
هاى ديگرى نيز به ذهن خطور مى كند. براى مثال اينكه: «چرا دو سوى آتالنتيك در برخى 
از سياست هاى زيست محيطى با يكديگر اختالف نظرهاى جدى دارند؟» و «اساسًا علت 
رفتارهاى متفاوت هر دو كنشگر را در اين راستا چگونه مى توان تبيين نمود؟»با توجه به 
اهميت مسايل زيست محيطى در سطح بين المللى، مقايسه دو الگوى متفاوت اتحاديه اروپا 
تواند راهكار مناسبى را براى حل بسيارى از مسائل فعلى در  و اياالت متحده آمريكا، مى 
زمينه محيط زيست در سطح جهانى ارائه نمايد و افزون بر اين چشم اندازى را براى حل 
مشكالتى كه در آينده در زمره مسايل بين المللى در زمينه محيط زيست قرار خواهد گرفت 
پژوهش  اين  يافته هاى جنبى  نمايد. همچنين  ترسيم   ... و  آبى  منابع  بر سر  قبيل جنگ  از 
تا  دهد  قرار  كشورمان  محيطى  زيست  گذاران  سياست  اختيار  در  را  راهكارهايى  مى تواند 
مسايل و مشكالت مربوط به اين حوزه حساس و تأثيرگذار در سياست گذارى عمومى را با 
دقت بيشترى مدنظر قرار بدهند. اميد آن است كه مقايسه حاضر بتواند زمينه و بستر مناسبى 
از مشكالت كنونى كشورمان را در زمينه مسايل  اين راستا فراهم آورد و گوشه اى  را در 

زيست محيطى حل و فصل نمايد. 

نگاهى اجمالى به مسايل حياتى و كليدى در سياست گذارى زيست محيطى اياالت متحده آمريكا
به طور كلى، فرآيند سياست گذارى در اياالت متحده آمريكا همچون هر نظام دموكراتيك 
ديگرى به شدت تابعى از نقش افكار عمومى١ در راستاى اقدام عمومى و تمايل جامعه جهت 
اقدام است(١١-١٠ :٢٠٠٢ ,Dunlap). در واقع، بدون كسب حمايت عمومى مبنى بر تصميم گيرى 
و تصميم سازى در مورد مسأله سياستى خاص، تمايل سياسى چندان قابل توجهى مبنى بر 
تدوين و صورتبندى سياست هاى مختلف و متنوع و به تبع آن اجراى چنين سياست هايى 
صورت نمى پذيرد. اين مسأله هم بر نهادهاى قانون گذارى و قوه مقننه در اياالت متحده - از 
قبيل كنگره، مجلس سنا و مجلس نمايندگان - تجلى مى يابد و هم در قوه مجريه (دولت٢) 
و نهادهاى اجرايى(كابينه) عينيت مى يابد. قدرت افكار عمومى در سياست گذارى به حدى 
راه هاى  و  ها  شيوه  راستاى  در  و جستجو  كنكاش  به  را  پژوهشگران  از  بسيارى  كه  است 
١. Public Opinion 
٢. Administration 
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ثمربخش در جهت جلب افكار عمومى و ايجاد حمايت عمومى مبنى بر شكل گيرى مسأله 
سياستى ويژه و به تبع آن سياست گذارى در اين راستا سوق داده است؛ به طوريكه براى 
نمونه، برخى از پژوهشگران به دو شيوه اصلى "ساماندهى و تدوين مسايل سياسى" در اين 

زمينه اشاره نموده اند كه عبارتند از:
 از طريق گروه هاى ذينفوذ و ذينفع١ كه به طور منظم و منسجم سازماندهى شده اند و

قادرند سايرين را نسبت به مسأله اى خاص و ويژه آگاه نمايند و در اين خصوص به آنها 
آموزش هاى الزم و اطالعات مورد نياز را ارايه نمايند.

 و افكار عمومى  بين  ارتباطى  مثابه يك پل  به  از طريق رسانه هاى جمعى كه در واقع 
سياستمداران به ايفاى نقش تعيين كننده و تأثيرگذار خود در تدوين دستور كار سياستى 

(Watt, 2010 & Dunlop, 2002: 10-11) .مى پردازند

با توجه به آنچه كه اشاره شد، مى توان اينگونه نتيجه گيرى نمود كه اجراى سياست هاى 
زيست محيطى و به دنبال آن تدوين و صورت بندى سياست گذارى زيست محيطى در اياالت 
متحده نيز از اين قاعده مستثنى نيست. به بيان ديگر آنكه، اگر يك سياست زيست محيطى 
بخواهد با موفقيت روبرو شود، اوالً همگروه هاى ذى نفوذ بايد به اطالعات الزم دسترسى 
پيدا كنند تا بتوانند آنها را  در اختيار افكار عمومى قرار دهند و ثانيًا رسانه هاى جمعى نيز 
بايد با كسب آگاهى در زمينه درك مشكل و مسأله سياستى، مشخص سازند كه چه اقدامات 
سياستى به طور مؤثر و مفيد به رفع مشكل خواهد پرداخت و در نهايت گزارش پايانى اين 
بررسى بايد در اختيار افكار عمومى قرار گيرد تا در اين زمينه حمايت از اقدام عمومى صورت 
.(Vig & Kraft, 2006: 25-26).پذيرد و سياست گذارى زيست محيطى به منصه ظهور بنشيند

نكته ديگرى كه در بحث سياست گذارى زيست محيطى در اياالت متحده از سوى برخى 
از متخصصين اين حوزه مورد توجه و مداقه قرار گرفته است اين است كه به رغم اين واقعيت 
كه استقالل نسبى هر ايالت در حوزه تصميمگيرى و تصميم سازى در مسايل كمتر حساس 
سياسى٢ (و حتى سياستى) امرى مسلم و بديهى تلقى مى شود و از اين رو، مى توان مفروض 
داشت كه سياست هاى زيست محيطى و اجراى اينگونه سياست ها تابعى از شرايط خاص 
هر ايالت، نيازهاى ويژه آن و مسايل و مشكالت مرتبط در درون آن ايالت است. واقعيت امر 
آن است كه اين مسأله در مورد سياست هاى زيست محيطى قدرى پيچيده تر است. خالى 
از لطف نيست، اگر در اينجا به اين نكته كليدى و محورى در حوزه سياست و حكومت در 

١. Interested groups 
٢. Low Politics 
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اياالت متحده آمريكا اشاره نماييم كه ايالت هاى مختلف در آمريكا و به تبع آن فرمانداران١ 
تمامى ايالت ها فقط در سه حوزه مهم و به لحاظ سياسى حساس٢ مسائل مرتبط با سياست 
امور مرتبط به جنگ و دفاع و مسائل نظامى و سياست هاى كالن  امنيت ملى و  خارجى، 
اقتصادى بايد تابع دستورات كاخ سفيد و دولت مستقر در واشنگتن باشند، اما در ساير مسايل 
فرماندار در هر ايالت به مثابه باالترين مقام اجرايى در آن منطقه و ناحيه از قدرت كامل و 

اختيار تام در راستاى اجراى سياست ها برخوردار است.
با اين حال، به باور برخى از پژوهشگران، سياست هاى زيست محيطى در يك ايالت و 
اجراى چنين سياست هايى بر تدوين، صورت بندى و اجراى سياست هاى زيست محيطى 
و تصميم گيرى و تصميم سازى سياست گذارى زيست محيطى در ايالت(هاى) ديگر بدون 
تأثير نخواهد بود. برخى از ايالت ها در آمريكا تحت تأثير سياست هاى ايالت هاى مجاور 
بين  هماهنگى  و  تلفيق  از  استفاده  با  و  اين طريق  از  بتوانند  تا  دارند  قرار  همسايه خود  و 
سياست هاى مختلف از هزينه هاى اجراى سياست هاى زيست محيطى بكاهند و با وضع 
قوانين و مقررات مشترك به پيشرفت هايى دست يابند تا با رفع قوانين دست و پا گير و 
پيچيده، بتوانند اجراى سياست هاى زيست محيطى را از سطح منطقه اى به سطح ملى ارتقا 
بخشند. اگرچه، از نظر برخى از صاحب نظران، چنين فرآيندى، يك فرآيند پيچيده محسوب 
مى گردد كه دستكم در طى يك بازه زمانى ٥ ساله مى تواند تأثيرگذارى خود را نشان دهد. 

.(Fredrikson & Milliment, 2002: 121-122)
از اين رو، جاى هيچگونه شگفتى نيست كه هنگامى كه مسايل زيست محيطى در اواخر 
دهه ١٩٦٠ و اوايل دهه ١٩٧٠ در دستور كار مسايل بين المللى قرار گرفت، اياالت متحده 
المللى در  بين  توافقنامه هاى  پشتيبانان معاهدات و  قويترين حاميان و مصممترين  از  يكى 
حوزه مسايل و مشكالت مرتبط با محيط زيست به شمار مى رفت. شايد در آن دوران به 
سختى مى شد كشورى را يافت كه مصممتر از اياالت متحده به مثابه يك حامى اصلى در اين 
راستا ايفاى نقش نمايد. (Sands, 1994: 42) در واقع، در خالل همين دوران بود كه جنبش 
هاى زيست محيطى عمدتاً شكل گرفتند و به دنبال آن قوانين متعددى در مورد نظارت بر 
آلودگى هوا و آلودگى آب به تصويب رسيد كه در نهايت به شكل گيرى سازمان حفاظت 
از محيط زيست٣ در اوايل دهه ١٩٧٠ منجر شد و مشاركت گسترده مردم (حدود ٢٠ ميليون 
.(Dunlap, 2002: 10-11)نفر) را در افتتاح و گشايش روز زمين٤ در سال ١٩٧٠ به همراه داشت

١. Governor
٢. High Politics 
٣. Environmental Protection Agency (EPA)
٤ The Earth Day
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سازمان حفاظت از محيط زيست در اياالت متحده را بايد يكى از قدرتمندترين نهادهاى 
واقع  در  كه  دانست  زمينه سياست هاى زيست محيطى  در  و تصميم سازى  تصميم گيرى 
تنظيم كننده قوانين و مقررات در مورد سالمت و ايمنى محيط زيست است و از آغاز به كار 
اين سازمان در دهه ١٩٧٠، مهمترين مسووليت آن موضوع كنترل آلودگى بوده است. اما با 
اين حال، همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد، ساير نهادهاى تصميم گيرى از قبيل كنگره نيز 
از قدرت نسبتاً بااليى در اين زمينه برخوردار هستند؛ به طورى كه كنگره مى تواند قوانين را 
تصويب نمايد و به كنترل غيررسمى بر روى چگونگى اجراى قوانين بپردازد؛ چراكه در واقع 
مسووليت رسمى اجراى قوانين در اياالت متحده بر عهده قوه مجريه است و سياست هاى 
زيست محيطى نيز از اين قاعده مستثنى نيستند. اگرچه سازمان حفاظت از محيط زيست به 
طورى خاص و به شكلى ويژه مسووليت اساسى براى اجراى اكثر سياست هاى زيست محيطى 
را به عهده دارد، اما با اين حال برخى از وزارتخانه هاى مهم و كليدى در اياالت متحده آمريكا 
همچون وزارت كشور و وزارت كشاورزى نيز نقش مهمى را در حوزه هاى مختلف سياستى 
به طور اعم و در حوزه هاى مختلف سياست هاى زيست محيطى به طور اخص ايفا نموده اند 
و به رغم تالش هاى اعمال شده از سوى سازمان حفاظت از محيط زيست، دفتر اجرايى 
رئيس جمهور١ در اياالت متحده به همراه برخى از سازمان ها و وزارتخانه هاى ديگر تأثير 

.(Hann, 1994: 308-310)قابل انكارى بر سياست گذارى زيست محيطى دارند
و  محيطى  زيست  گذارى  سياست  فرآيندهاى  بررسى  و  سياستى  فرآيند  درك  در 
سياست هاى زيست محيطى، نقش نيروهاى تأثيرگذار بايد مورد بررسى، مطالعه دقيق و مداقه 
قرار گيرد. به باور برخى از پژوهشگران و صاحبنظران در بررسى نيروهاى سياستى تأثيرگذار در 
سياست گذارى زيست محيطى در اياالت متحده به چهار نيرو يا جريان اصلى كه در شكل دادن 
به تحول در سياست هاى زيست محيطى در آمريكا مؤثر بوده اند مى توان اشاره نمود كه اين 

چهار جريان عبارتند از: 
 ،گسترش و توسعه جنبش هاى زيست محيطى
 ،تحول در صنعت و تكامل سياست هاى صنعتى
  ،تحول در سازمان حفاظت از محيط زيست و تكامل اين سازمان
  تقاضاى روزافزون از سوى افكار عمومى و رأى دهندگان به منظور پيشبرد و

.(Hann, 1994: 324) پيشرفت كيفيت سياست هاى زيست محيطى

١. Executive Office of the President 
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بدون شك بايد اذعان داشت كه به دنبال تأسيس و ايجاد سازمان حفاظت از محيط زيست 
در اياالت متحده، مجموعه نسبتاً قابل توجهى از قوانين زيست محيطى تدوين گرديد كه از 
سوى اين سازمان به اجرا در مى آمد. سازمان حفاظت از محيط زيست در آمريكا با تنظيم و 
تدوين معيارها و استانداردهاى زيست محيطى و همچنين با تجويز شيوه هايى در جمعيت، 
اجراى سياست هاى  منظور  به  را  مناسبى  و  بستر الزم  استانداردها،  اين  به  دسترسى جامعه 
زيست محيطى و در مجموع براى فرآيند سياست گذارى زيست محيطى فراهم آورد. اين سازمان 
با نظارت و كنترل بر فعاليت هاى زيست محيطى، فضاى كلى حاكم بر اينگونه اقدامات را به 
اطالع رسانه هاى جمعى مى رساند و از اين رهگذر براى قانون گذاران اين امكان را فراهم 
مى آورد تا فعاليت هاى سازمان هاى مختلف را در زمينه مسايل زيست محيطى مورد كنترل 
و نظارت و ارزيابى قرار دهند و هرگونه تخطى را در مورد انتشار مواد آالينده يا كابردهاى 
نتيجه، جاى  غيرقانونى آالينده ها، گزارش دهند. (Darnall & Pavlichev, 2005: 18) در 
هيچگونه شگفتى ندارد كه اياالت متحده در سال ١٩٩٣، مبلغى نزديك به ١٤٠ ميليارد دالر 
يعنى چيزى در حدود ٢/٤ درصد توليد ناخالص ملى خود را به محيط زيست و مسايل مرتبط 

.(Hann, 1994, 305)با آن اختصاص بدهد
به رغم اقتدار نهادينه شده سازمان حفاظت از محيط زيست در اياالت متحده به همراه 
برخى از كنشگران فعال و مهم در اين زمينه همچون وزارتخانه هاى كشور و كشاورزى در 
دستگاه اجرايى آمريكا و نيز نقش تأثيرگذار قوه مقننه - به ويژه كنگره - بايد به آن سوى 
سكه نيز نظرى داشته باشيم و نگاهى - هرچند كوتاه و اجمالى - بياندازيم و بررسى هايى 

گذرا و مختصر داشته باشيم.
رويكرد اياالت متحده آمريكا به مسايل زيست محيطى همواره بر پيوستارى منطبق بوده 
نيز  «نفرت»  آن  به محيط زيست و در سوى ديگر  اين طيف «عشق»  است كه در يك سر 
به چشم مى خورد. شايد بتوان يكى از مصاديق اين به اصطالح نفرت را نسبت به مسايل 
زيست محيطى در ميزان مصرف زغال سنگ در اياالت متحده رديابى نمود. بدون شك منابع 
زغال سنگ و اين سوخت فسيلى را بايد يكى از محرك هاى توسعه صنعتى دانست كه به 
همراه توسعه منابع و ميادين نفتى، زمينه هاى گسترش صنايع خودروسازى را فراهم نمود 
و منجر به افزايش ميزان آلودگى هوا در شهرهاى صنعتى اياالت متحده آمريكا گرديد. اما با 
اين حال و به رغم اينگونه تهديدات و مخاطرات براى محيط زيست، اخيراً كنگره سعى كرده 
است كه بودجه فعاليت هاى زيست محيطى را كاهش دهد. استدالل كنگره در انجام اين اقدام، 
اين بوده است كه توجه بيش از حد و تمركز بر مسايل زيست محيطى مى تواند در دراز مدت 

.(Hoium, 2013: 1-2)به اقتصاد اياالت متحده آسيب وارد سازد
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از اين رو، اياالت متحده درصدد كاهش محدوديت هاى زيست محيطى بر مصرف زغال 
سنگ برآمده است. اساساً، يكى از بحث برانگيزترين مسايل و مناقشه آميزترين موضوعات 
در سياست گذارى زيست محيطى در اياالت متحده ربط و نسبت توسعه اقتصادى - صنعتى 
و حفاظت از محيط زيست بوده است. براى مثال، پيدايش منابع گازى در اياالت متحده، نه 
تنها بر حوزه اقتصادى و چشم انداز امنيت انرژى و اقتصاد انرژى تأثيرگذار بوده است، بلكه 
بر سياست هاى زيست محيطى و اقليمى نيز تأثيرات فراوانى برجاى گذاشته است؛ به طورى 
كه در جريان و روند شكوفايى صنعت گاز در اياالت متحده، به موازات طرح پرسش هايى 
سياست هاى  درباره  نيز  موضوعاتى  و  مسايل  صنعت،  اين  اقتصادى  هاى  جنبه  مورد  در 
گرديد.  مطرح  نيز  گازى  از ذخاير  و حفاظت  نگهداشت  بر چگونگى  مبنى  زيست محيطى 

.(Jacoby et al, 2012: 37)
متحده  اياالت  در  مواردى  در  اينكه  رغم  به  كه  است  واقعيت  اين  از  حاكى  امر  اين 
سياست هاى زيست محيطى به هزينه دسترسى به سود بيشتر در زمينه هاى اقتصادى- تجارى 
به حاشيه رانده شده اند و مورد توجه چندانى واقع نشده اند، اما با وجود اين امر، كوشش هايى 
نيز در راستاى توجه همزمان، همسان و يكسان به موضوعات اقتصادى و مسايل زيست محيطى 
در دستور كار سياست گذاران آمريكايى قرار گرفته است. براى نمونه، يكى از اينگونه تالش 
ها را بايد در راستاى كشف منابع جديد گازى و توجه همزمان به كنترل و كاهش گازهاى 
نسل  از  بهينه  استفاده  نيز  و   (CH

4
) متان  گاز  و   (Co

2
) كربن  دياكسيد  قبيل  از  اى١  گلخانه 

جديدى از منابع انرژى تجديدپذير به جاى استفاده از سوخت هاى فسيلى و كاهش ميزان 
گازهاى گلخانه اى تا چيزى درحدود پنجاه درصد و در مجموع كنترل و كاهش آالينده هاى 
زيست محيطى و انتشار آنها و در عين حال توجه به جنبه هاى اقتصادى - مالى و فنى اين تحول 

.(Jacoby etal, 2012: 49-50)دانست
با اين حال، اين اميد و انتظار در آينده مى رود كه جنبه هاى فنى استفاده از منابع گازى 
جديد٢، تكميل گردد تا هم جنبه هاى اقتصادى و مقرون به صرفه بودن اين منابع در دستور 
كار قرار گيرد و هم اين منابع جديد از اين قابليت، توانايى و پتانسيل برخوردار شوند تا به 
مثابه يك پل ارتباطى با ميزان توليد گاز دى اكسيد كربن كمتر در آينده، زمينه هاى الزم براى 
ايجاد توسعه پايدار٣ را فراهم آورند. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه كاهش قيمت 
منابع جديد گاز در سطح ملى، افزايش تقاضا را به همراه خواهد داشت و در صورتى كه 
اين افزايش تقاضا به دنبال خود، افزايش عرضه را نيز در پى داشته باشد، بدون شك تأثيرات 
١. Green house Gases 
٢. Shale Gas
٣. Sustainable Development 
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جانبى اين فرآيند بر محيط زيست اجتناب ناپذير خواهد بود؛ چراكه از اين طريق زمينه براى 
افزايش آالينده هاى زيست محيطى و انتشار آنها در جو فراهم خواهد شد.

به مسايل  مربوط  با شدت گرفتن بحث هاى  ميالدى،  اوايل دهه ١٩٧٠  از  به طور كلى، 
زيست محيطى، به تدريج مسايل مربوط به تحليل هزينه فايده١ سياست هاى زيست محيطى 
نيز مورد توجه نهادهاى قانون گذارى در اياالت متحده قرار گرفت. مسأله اصلى كه ذهن 
بسيارى از سهام داران شركت هاى تجارى را در داخل اياالت متحده به خود جلب نمود اين 
مسأله بود كه اگر وضع قوانين جديد و مقررات نوين در حوزه سياست هاى زيست محيطى 
بخواهد الگوى تجارى متكى بر حمايت از مصرف بيشتر، انباشت سرمايه و توسعه صنعتى را 
دستخوش تغيير و تحول بنيادين نمايد، در چنين حالتى موضوع رشد اقتصادى كه محورى ترين 
مؤلفه نظام سرمايه دارى است، چه فرجام و سرانجامى خواهد داشت؟ به بيان ديگر، اجراى 
سياست هاى زيست محيطى تا چه اندازه مى تواند به مثابه يك عامل بازدارنده و يك مانع 

جدى در راستاى توسعه اقتصادى - صنعتى تلقى شود؟ 
برخى از پژوهشگران در پاسخ به اين پرسش ها و پرسش هايى از اين دست، بر اين 
باورند كه اجراى سياست هاى زيست محيطى تا جايى بايد به پيش برود كه چالشى براى 
رقابت هاى اقتصادى اياالت متحده پديد نياورد؛ چراكه به زعم اين گروه از پژوهشگران با 
اين  اقتصادى  آمريكا در اقتصاد جهانى و رقابت  متحده  اياالت  اقتصاد  به نقش مؤثر  توجه 
كنشگر در مسايل تجارى در عرصه بين المللى، كاهش قدرت اقتصادى در داخل - به ويژه 
در حوزه توليد - تأثيرات منفى خود را صرفًا در كاهش توليد ناخالص داخلى٢ نشان نمى دهد، 
اين قدرت  بر  افزون  نيز خواهد داشت و  بر روى اقتصاد جهانى  انكارناپذيرى  بلكه اثرات 
چانه زنى٣ ايالت متحده آمريكا را در عرصه روابط اقتصادى و مناسبات تجارى كاهش خواهد 
ارزيابى و  داد. از اين رو، بايد محدوده و گستره اجراى سياست هاى زيست محيطى مورد 
بازنگرى مجدد قرار گيرد. (Kalt, 2008: 38) در واقع، شايد به نوعى بتوان اين ديدگاه را به 

مثابهى رقيبى براى پارادايم و الگوى توسعه پايدار تلقى نمود. 

اتحاديه اروپا و سياست گذارى زيست محيطى
به باور برخى از تحليلگران، اتحاديه اروپا در مقايسه با ساير سازمان ها، نهادها و كنشگران 
زيست محيطى  مسايل  حوزه  در  قوانين  از  عظيمى  حجم  و  گسترده  ميزان  از  المللى  بين 
قويترين  مثابه  به  كنشگر  اين  امروزه،  كه  طورى  به  (Jordan, 1999: 70)؛  است.  برخوردار 

١. Cost-Benefit Analysis: C.B.A
٢. GDP: Gross Domestic Production 
٣. Bargaining Power
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زيست  محيط  زمينه  در  المللى  بين  قوانين  گسترش  و  بسط  حامى  و  مدافع  و  پشتيبان 
اروپا، در زمره مشاركت  تلقى مى گردد(Sbragia & Damro 1999: 59). رهبران سياسى 
نشست  توسعه١،  و  زيست  محيط  مورد  در  متحد  ملل  سازمان  كنفرانس  در  فعال  كنندگان 
سران زمين٢، هم در ريودوژينروى٣ برزيل در سال ١٩٩٢ و هم در نشست ژوهانسبورگ٤ 
در سال ٢٠٠٢ بودند و اين در حالى بود كه سياست مداران اياالت متحده در هر دوى اين 
آشكار  مخالفت  و  پرداختند  ها  كنفرانس  اين  از  انتقاد  به  به شدت  بين المللى  نشست هاى 
خويش را از ابتكارات سياسى محيط زيستى جهانى نوين در هر دو كنفرانس بين المللى اظهار 

.(Kelemen & Vogel, 2007: 2)داشتند
اهميت مسايل زيست محيطى در اتحاديه اروپا از قبيل باران هاى اسيدى، نازك شدن اليه 
ازن، كيفيت هوا و آب، آلودگى صوتى، آلودگى آب، فاضالب و ... و نيز اجراى سياست هاى 
زيست محيطى و سياست گذارى در اين راستا، به حدى است كه قدرت رقابت اقتصادى اين 

كنشگر تحت تأثير قوانين و مقررات و نوآورى هاى زيست محيطى قرار گرفته است.
هاى  سياست  اجراى  كه  است  كلى  باور  اين  اروپا  اتحاديه  در  فراگير  و  حاكم  ايده 
تا از اين رهگذر و با  زيست محيطى اين فرصت را در اختيار اين كنشگر قرار خواهد داد 
ترغيب نوآورى هاى تكنولوژيكى، بتواند به تقويت رقابت هاى بين المللى خود بپردازد. از 
اين رو، جاى هيچگونه شگفتى و تعجب نخواهد بود وقتى كه درمى يابيم نهاد سياست هاى 
زيست محيطى در اروپا برآورد نموده است كه بدنه قانون گذارى در اتحاديه اروپا در مورد 
مسايل زيست محيطى بيش از ٥٠٠ تصميم، قانون، دستورالعمل و مقررات را تصويب نموده 

.(Knill & liefferink, 2012: 23)است
براى قدرت  تأثير فراگير سياست هاى زيست محيطى را  اتحاديه اروپا  رهبران سياسى 
امر،  اين  توليد مضر تلقى نمى كنند؛ اما با وجود  اقتصادى اين كنشگر خصوصًا در بخش 
در عين حال، سياست هاى اعمال ماليات خاص و ويژه را بر بخش انرژى و كوشش هاى 
پويايى  قلمداد مى نمايند كه  فعاليتى  مثابه  به  زمينه  اين  در  نوين را  نوآورانه و تالش هاى 
جريان صادرات را تحت تأثير قرار مى دهد و سبب كاهش ميزان صادرات مى گردد. حال 
آنكه، از سويى ديگر، سياست گذارى زيست محيطى و اجراى سياست هاى زيست محيطى 
 Costantini)را به شيوه اى بارز در راستاى تقويت، پيشبرد و بهبود صادرات سبز٥ بر مى شمرند

.(and Mazzanti, 2012: 152-153

١. United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)
٢. The Earth Summit 
٣. Rio de Janeiro
٤. Johannesburg
٥. Green Exports 
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با درنظر گرفتن چنين ديدگاهى بر مبناى بخش توليد، در زمانى كه اتحاديه اروپا صرفاً 
از ١٥ عضو برخوردار بود (يعنى در طى دهه ١٩٩٦ تا ٢٠٠٧)، اجراى سياست هاى زيست 
محيطى و حتى سياست گذارى زيست محيطى در بخش انرژى كه به نهادينه شدن بحث 
«انرژى پاك١» منجر گرديد، نه تنها روند صادرات اتحاديه اروپا را تضعيف نكرد، بلكه برعكس 
 Costantini)سبب شكوفايى اقتصادى و رشد اقتصادى اين كنشگر در زمينه صادرات كاال گرديد

.(and Mazzanti, 2012: 133

با اين حال، يكى از موضوعاتى كه همواره در اتحاديه اروپا مورد مناقشه و بحث برانگيز بوده 
است ايجاد توازن و تعادل بين سه حوزه مختلف سياست هاى زيست محيطى، سياست هاى 
انرژى و سياست هاى كشاورزى بوده است و در اين راستا ابزار تحليل هزينه فايده نيز بايد 
مدنظر قرار گيرد. موضوع طراحى مجدد استانداردهاى پايدارى براى محيط زيست بر اساس 
معيارهاى سازمان تجارت جهانى٢ بايد در دستور كار سياست گذاران اتحاديه اروپا قرار گيرد. 
افزون بر اين، مسأله اعطاى يارانه هاى كشاورزى مخصوصاً در زمينه ارايه يارانه در جهت 
استفاده از مواد شيميايى كه خطرات كمترى را براى محيط زيست به وجود مى آورد، از سوى 

.(Gorter & Just, 2010: 31)همتايان آمريكايى اتحاديه اروپا مورد انتقاد واقع شده است
با اين حال، رهبران سياسى اتحاديه اروپا نيز نسبت به اين موضوع سكوت ننموده اند 
به مسايل  پيمان هاى زيست محيطى و عدم توجه كافى  به نقض  را در مواردى  و آمريكا 

زيست محيطى متهم نموده اند كه در ادامه بدان ها اشاره خواهيم نمود.
به طور كلى، نبايد از نظر دور داشت كه اجراى سياست هاى زيست محيطى در اتحاديه 
اروپا، فرآيندى كامًال پيچيده است؛ چراكه اساساً مقوله تصميم گيرى و تصميم سازى از سطح 
يافته است. به رغم اعمال بسيارى  انتقال  ملى به سطح فراملى و بين حكومتى(بين دولتى) 
از ابتكارات نهادى، اجراى ضعيف سياست ها در اتحاديه اروپا در برخى از موارد واقعيتى 
انكارناپذير است. اساساً موفقيت سياست هاى اتحاديه اروپا را در نهايت بايد از طريق تأثيراتى 
كه در جامعه برجاى مى گذارند مورد قضاوت قرار داد و اين تأثيرات بايد از نگاه افكار عمومى 
در زمره تأثيرات ملموس قلمداد شود. از اين رو، با توجه به اين نكته، برخى از پژوهشگران 
بر اين باورند كه در دو دهه اول نهادينه شدن اتحاديه اروپا (يعنى دهه ١٩٥٠ و ١٩٦٠ ميالدى)، 
از آنجا كه اجراى سياست هاى زيست محيطى چندان با قوت و قدرت صورت نگرفت، در 
نتيجه اينگونه سياست ها غيرقابل پيشبينى، ناپايدار و در دوره اى حتى بى نظم و آشوب زده 
بوده اند و از سوى افكار عمومى مورد توجه چندان زيادى واقع نشد(Jordan, 1999: 70). اما 
 ١. Clean Energy 
٢. World Trade Organization (W.T.O)
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با اين حال، به موازات افزايش روند همگرايى منطقه اى در اتحاديه اروپا، اجراى سياست هاى 
زيست محيطى و سياست گذارى در اين زمينه نيز با پيشرفت هايى همراه گرديده است. در 
اين ارتباط، نقش كميسيون اروپا را به مثابه يك كنشگر كليدى در فرآيند سياست گذارى در 
اتحاديه اروپا نبايد ناديده انگاشت؛ چراكه كميسيون به عنوان بازوى اجرايى در اتحاديه اروپا 
تحت فشار قرار دارد تا رويه ها و شيوه هاى اجراى استاندارد سياست هاى اروپايى را در 

.(Mazey and Richardson, 1992: 110)راستاى فرآيند سياست گذارى توسعه بخشد
نكته ديگر آن كه در سال هاى اخير تمركز سياست هاى زيست محيطى در اتحاديه اروپا 
بيشتر متكى بر حفظ سياست هاى موجود در زمينه محيط زيست و به روز نمودن اينگونه 
سياست ها بوده است و از اين رو، اتحاديه اروپا كمتر به دنبال سياست گذارى هاى نوين 

.(Princen, 2012: 84)زيست محيطى بوده است
افزون بر اين، اتحاديه اروپا در راستاى نيل به همگرايى در زمينه مسايل زيست محيطى 
بايد توجه ويژه اى به بخش هاى قدرتمند اقتصادى از قبيل كشاورزى، انرژى و حمل و نقل 
داشته باشد. در واقع، اجراى سياست هاى زيست محيطى در اتحاديه اروپا تابعى از ميزان 
توجه اين بخش هاى قدرتمند اقتصادى به مسايل زيست محيطى در توسعه طرح ها و سياست 
هايشان است(Lenschow, 2002: 22). در همين راستا، مى توان اذعان داشت كه مفهوم «توسعه 
پايدار» اهميت مى يابد. به رغم اينكه در آغاز بحث همگرايى در اروپا (يعنى در زمان تأسيس 
جامعه اقتصادى اروپا)١ مفهوم توسعه پايدار، اهميت امروزين خود را نداشت، اما در اواخر 
دهه ١٩٦٠ و اوايل دهه ١٩٧٠ سياست هاى اتحاديه اروپا در زمينه توسعهى پايدار در نتيجه 
تعامل بين انگيزه هاى سياسى داخلى و نيز واكنش اتحاديه اروپا به برخى از كنفرانس هاى 
مهم و كليدى سازمان ملل متحد تكامل يافت كه از آن جمله مى توان به كنفرانس سازمان 
ملل در مورد محيط زيست انسان اشاره نمود كه در سال ١٩٧٢ در شهر استكهلم٢ برگزار شد. 
با اين حال، مفهوم توسعه پايدار براى اولين بار در سال ١٩٨٨ در توافقنامه ها و قراردادهاى 
شوراى اروپايى ذكر گرديد و در سال ١٩٩٧ سرانجام در معاهده آمستردام٣ مورد پذيرش نهايى 
قرار گرفت. در نهايت، تعهد اتحاديه اروپا به توسعه پايدار به مثابه يكى از اهداف بنيادين اين 

(Pallemaerts and Azmanova, 2006 & Pallemaerts, 2012)كنشگر به رسميت شناخته شد
پديدار  اروپا  اتحاديه  اقتصادى  دنبال مفهوم توسعه پايدار، مدل هاى نوينى در نظام  به 
اين مدل ها،  از  داد. يكى  مدنظر قرار مى  مقوله محيط زيست را مورد اهميت و  شدند كه 

١. European Economic Community (EEC)
٢. Stockholm 
٣. Treaty of Amsterdam 
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مدل اقتصاد زيستى١ بود كه در سيستم هاى كشاورزى در اتحاديه اروپا مورد استفاده قرار 
مى گرفت. برخى از پژوهشگران علت استفاده مجدد از اين مدل نوين اقتصادى در سيستم هاى 
كشاورزى اتحاديه اروپا را نارسايى ها، كاستى ها و نواقص بيشتر مدل هاى كشاورزى موجود 
كشاورزى  هاى  سيستم  در  مطالعات  بيشتر  خاص  گيرى  جهت  را  ديگر  دليل  و  دانستند 
 Louhichi etal, 2010:)مى دانستند كه استفاده از چنين مدل هايى را اجتناب ناپذير مى نمود

.(585-586

از اين رو، اين پژوهشگران بر اين باورند كه با ارائه و با استفاده از يك مدل كشاورزى 
اقتصاد زيستى كه هم جنبه كلى و عمومى داشته باشد و هم در بسيارى از شرايط و موقعيت هاى 
بيوفيزيكى و اجتماعى - اقتصادى قابل بهره بردارى و به كارگيرى و استفاده مجدد باشد، 
مى توان پيوندى بين تحليل هاى كالن و تحليل هاى خرد به وجود آورد و ارتباط بين اين دو 
سطح تحليل را تسهيل بخشيد تا بتوان تحليل و تبيينى مبسوط تر و مفصل تر كه از جزئيات 
بيشترى نيز برخوردار باشد براى بررسى سيستم هاى كشاورزى در منطقه خاص و ويژه اى 

.(Louhichi etal, 2010: 585)همچون اتحاديه اروپا فراهم آورد
پيشتر به اين نكته اشاره گرديد كه اجراى سياست هاى عمومى  در اتحاديه اروپا به طور 
اعم و اجراى سياست هاى زيست محيطى به طور اخص، از پيچيدگى هاى خاصى برخوردار 
است. وجود كنشگران مؤثر و بانفوذ مختلف و متعدد به همراه انتقال سطح تصميم گيرى و 
تصميم سازى از سطوح ملى به سطح فراملى و بين حكومتى (بين دولتى) و نيز شكاف بين 
اهداف سياستى و نتايج سياستى، اينگونه پيچيدگى ها و رفع نواقص، نارسايى ها، معايب و 
كاستى هاى اجرا را كامًال دشوار ساخته است؛ چراكه اساسًا ايجاد تعامل و توازن بين عناصر 
دولتى و حكومتى در سطح ملى و همتاهاى چنين عناصرى در سطح فراملى و بين دولتى (بين 

.(Jordan, 1999: 85)حكومتى) دشوار است
افزون بر اين، مشكل سياست گذارى زيست محيطى در اتحاديه اروپا هنگامى خود را 
بيشتر نشان مى دهد كه اجراى يك سياست مشترك در دو منطقه متفاوت (منطقه در مفهوم 
يك واحد فروملى) دو نتيجه كامًال متفاوت را درپى خواهد داشت. تحليل تأثيرات اصالحات 
سياست كشاورزى مشترك٢ در سال ٢٠٠٣ براى مزارع كشاورزى و قابل كشت در كشورهاى 

هلند و فرانسه نمونه بارزى از اين ادعاست.
اصالح سياست هاى كشاورزى مشترك در سال ٢٠٠٣ تحت آزادسازى بازار منجر شد 
دانه هاى روغنى به طور دايم و پايدار  كه سبزيجات (صيفى جات) و غالت برخوردار از 

١. Bio-economic Model 
٢. Common Agricultural Policy (CAP)
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جايگزين گياهان ريشه اى١ و نوعى خاص از گندم٢ گردند. اما با اين حال، به كارگيرى اين 
.(Louhichi, 2010: 594-595)شيوه منجر به افزايش توليدات كشاورزى شد

حال پرسش اصلى كه در اينجا مطرح مى گردد اين است كه سياست هاى كشاورزى 
مشترك چگونه مى تواند زمينه ساز و بسترساز موقعيتى باشد كه از طريق آن بتوان به نوعى 

همگرايى در زمينه مسايل و مشكالت زيست محيطى دست يافت؟
به نظر مى رسد كه اتحاديه اروپا در جهت نيل به يك سياست گذارى زيست محيطى 
مشترك هنوز راهى بسيار دراز و طوالنى را در پيش روى خود دارد؛ اما با اين حال، اين به 
اين كنشگر در راستاى  ناديده گرفتن كوشش ها و تالش هايى كه تاكنون از سوى  معناى 
اجراى سياست هاى زيست محيطى صورت پذيرفته است و به منصه ظهور نشسته است، نمى 
باشد، بلكه بدين معناست كه در راستاى نيل به يك سياست گذارى مشترك زيست محيطى 
قطعاً عوامل، مؤلفه ها و فاكتورهايى وجود دارد كه بايد با دقت بيشترى از سوى اين كنشگر 

مدنظر قرار گيرد. 

همگرايى و واگرايى دو سوى آتالنتيك در مسايل زيست محيطى

خوددارى اياالت متحده آمريكا از امضاى پيمان زيست محيطى كيوتو٣ اختالفات دو سوى 
آتالنتيك را در مورد مسايل زيست محيطى تشديد نمود و از آن زمان تاكنون، سياست هاى 
مرتبط با تغييرات اقليمى را مى توان به مثابه نمونه بارزى در گسترش اختالفات دو سوى 
اقيانوس اطلس تلقى نمود. با اين حال، به باور برخى از پژوهشگران اينگونه اختالفات مبنى بر 
مسايل زيست محيطى مسأله اى جديد و موضوعى نوين محسوب مى گردند. اين پژوهشگران 
علت اين مسأله را در اين مى دانند كه بسيارى از اين اختالفات به اين جهت از ديد افكار 
عمومى مخفى مانده اند كه غالبًا با جنبه هاى فنى و تكنيكى قوانين و مقررات زيست محيطى 
سر و كار داشته اند و اغلب در سطح كارشناسان اين مسايل مورد بحث و بررسى قرار گرفته 

.(Ochs and Schaper, 2005: 1)اند
و  استانداردها  تعيين  اقليمى،  تغييرات  سه حوزه  پژوهشگران،  از  برخى  نگاه  از  اگرچه 
معيارها براى سازمانه اى معتبر صادراتى٤ و قوانين و مقرراتى در مورد ارگانيسم هاى ژنتيكى 
آتالنتيك در زمينه مسايل و  اصالح شده٥ از جمله مهمترين حوزه هاى اختالف دو سوى 

١. Root Crops 
٢. Durum Wheat 
٣. Kyoto Protocol 
٤. Export Credit Agencies (ECAs)
٥. Genetically Modified Organisms (GMOs)
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مشكالت زيست محيطى محسوب مى گردند(Ochs and Schaper, 2005: 1) اما با اين حال، 
جنبه هاى اختالفات و واگرايى دو سوى آتالنتيك صرفاً به اين موارد محدود نمى شود. با 
اين حال، در ادامه به تبيين اين سه موضوع اساسى در حوزه مناسبات و روابط فراآتالنتيكى 
مى پردازيم. اما در اينجا برخى از مثالها، موارد و مسايل ديگرى نيز به چشم مى خورند كه 

اشاره اى - هرچند گذرا - به آنها خالى از لطف نيست.
يكى ديگر از نمونه هاى اختالف و تفاوت هاى دو سوى آتالنتيك در زمينه مسايل زيست 
محيطى موضوع سياست هاى كشاورزى - زيست محيطى١ است. در اين راستا، مسأله مهم 
اين است كه به رغم ريشه هاى مشابه سياست هاى زيست محيطى - كشاورزى در دو سوى 
براى  كه  ويژه اى  و  اهداف خاص  در خصوص  هم  زمينه  اين  در  طرف  دو  هر  آتالنتيك، 
اينگونه سياست ها تعقيب مى نمايند و هم در زمينه اجراى سياست هايى از اين دست با 
يكديگر اختالفاتى دارند. براى نمونه، هنگامى كه اتحاديه اروپا داراى ١٥ عضو بود (يعنى 
دهه ١٩٩٦ تا سال ٢٠٠٧)، در بيشتر دولت هاى عضو اتحاديه اروپا، اهدافى فراسوى صرف 
دنبال  راستاى توسعه روستايى  در  انگيزه ها و مشوق هايى  مثابه  به  هدف هاى كشاورزى 
اروپايى تا  مى گرديد. يكى از اين اهداف اين بود كه بايد با پرداخت مبالغى به كشاورزان 
نمود. منطق  از عدم برداشت محصوالت كشاورزى را جبران  حدودى خسارت هاى ناشى 
پشت اينگونه پرداخت ها اين ادعا بود كه دولت هاى عضو اتحاديه اروپا بر اين باور بودند 
كه كشاورزان عالوه بر توليدات كشاورزى، برخى از كاالهاى عمومى را نيز به جامعه عرضه 
مى دارند كه از آن جمله مى توان به ايجاد چشم اندازهاى طبيعى و مناظر زيبا و جذاب اشاره 
نمود كه با رونق كشاورزى به وجود مى آيد و در مجموع به كل اقتصاد منطقه يورو٢ يارى 
مناظر زيبا  و  اندازهاى طبيعى جذاب  مى رساند؛ چراكه وجود چنين مناظر ديدنى و چشم 
به گردشگرى كمك مى كند و خدمات گردشگرى را نيز تقويت مى نمايد كه در مجموع 
منجر به شكوفايى اقتصاد كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مى گردد. اين در حالى است كه چنين 
ديدگاه قابل مقايسه اى در سياست گذارى زيست محيطى در اياالت متحده آمريكا وجود ندارد. 
در واقع، در اتحاديه اروپا سياست هاى كشاورزى - زيست محيطى به دنبال تقويت جنبه هاى 
مثبت سياست گذارى است، حال آنكه در آن سوى آب هاى اقيانوس اطلس، سياست گذاران 
عرصه مسايل زيست محيطى تقريباً به طور كامل به كاهش عوارض منفى كشاورزى تمركز 

مى كنند كه از آن جمله مى توان به مسأله مهم فرسايش خاك٣ اشاره نمود.
افزون بر اين، در برنامه هاى سياستى اياالت متحده آمريكا، همواره موضوع هزينه فرصت 
١. Agri - Environmental Policies (AEPs)
٢. The Euro Zone
٣. Soil Erosion 
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از دست رفته مدنظر قرار ميگيرد و اينگونه برنامهها همواره در آمريكا از هدفمندى بيشترى 
در مقايسه با اهداف سياستى اتحاديه اروپا برخوردار است و در واقع داراى تمركز بيشترى 
است. در حالى كه برنامه هاى اتحاديه اروپا گستره وسيعترى از جنبه ها و عوارض سياستى 
را در بر مى گيرد و بيشتر بر پرداختن پاداش به كشاورزان براى تسريع فرآيندهاى كشاورزى 
خاص متمركز است تا بر كاهش جنبه ها و عوارض منفى. از اين رو اتحاديه اروپا در مقايسه 
- زيست محيطى  از سياست هاى كشاورزى  وسيعترى  از ديدگاه  آمريكا  متحده  اياالت  با 
برخوردار است و از اين رو، اين كنشگر از اين توانايى، قابليت و پتانسيل برخوردار است كه 
بتواند به مثابه مبنايى در راستاى مقايسه و انتخاب گزينه هاى سياستى در فرآيند سياستى يا 

.(Baylis etal, 2008: 573, 758-760)مذاكرهاى مورد استفاده قرار گيرد
در سال هاى اخير، كمتر موضوع و مسأله اى را مى توان يافت كه به اندازه مناقشه بر سر 
سياست هاى زيست محيطى منجر به مناقشات اساسى در روابط و مناسبات فرا آتالنتيكى شده 
باشد و روابط دو سوى اقيانوس اطلس را با چالش مواجه ساخته باشد. حتى پيش از آن كه 
دولت بوش از امضاى پروتكل زيست محيطى كيوتو سرباز زند، اختالفات دو سوى آتالنتيك 
بر سر اقدامات اساسى و ديدگاه هاى كليدى در مورد برخى از توافقنامه ها از قبيل تجارت 
مواد شيميايى آالينده و درخواست اعتبار براى كاهش ميزان دى اكسيد كربن(براى مثال از 
طريق گسترش جنگل ها و تقويت مزارع كشاورزى و مراتع و ...)، حتى در كنفرانس هايى 
كه پس از پيمان كيوتو برگزار گرديد، مسير پيشرفت در روابط و مناسبات فراآتالنتيكى را 
در اين راستا با چالش مواجه نمود. البته در اين زمينه، مخالفت شديد مجلس سناى اياالت 
متحده آمريكا را نيز نبايد ناديده انگاشت؛ چراكه اينگونه مخالفت ها و ممانعت هايى از اين 
دست - حتى در بهترين شرايطى كه پيش روى تصويب معاهدات زيست محيطى قرار داشت 

- تصويب چنين پيمان هايى را بسيار غير محتمل مى ساخت.
از اين رو، مناقشه دو سوى اقيانوس اطلس بر سر پيمان زيست محيطى كيوتو صرفاً يكى 
از مناقشات فراآتالنتيكى در زمينه محيط زيست است كه گستره اينگونه مناقشات از اختالف 
دو سوى آتالنتيك بر سر تنوع زيستى١ تا پيامدهاى ارگانيسم هاى ژنتيكى اصالح شده در 

.(Steinberg, 2003: 134)محيط زيست را دربر مى گيرد
حتى اختالفات بين اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا در مورد نقش اصلى پيش گيرانه٢ 
به سازمان حفاظت از محيط زيست به جنبه هاى تكميلى آن و نقش سازمان تجارت جهانى 

.(Steinberg, 2003: 134-135)نيز در اين راستا تسرى پيدا نمود

١. Bio-diversity 
٢. Precautionary 
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به باور برخى از پژوهشگران، اياالت متحده آمريكا به لحاظ تاريخى، نقشى برجسته تر و 
مهمترى را در راستاى روابط فرا آتالنتيكى به طور اعم و در خصوص مسايل زيست محيطى 
به طور اخص ايفا نموده است؛ چراكه اساساً اين كنشگر از اين قابليت، توانايى و پتانسيل 
برخوردار بوده است تا بتواند منافع حياتى و اساسى خويش را به طرزى شفاف ارائه و بيان 
نمايد، حال آنكه اروپائيان موقعيت و جايگاه خود را در واكنش به اظهارنظرها و پيشنهادهاى 
.(Ochs & Schaper, 2005: 4)برادر بزرگتر» خود يعنى اياالت متحده آمريكا تعريف نموده اند»
برخى از انديشمندان و متخصصين حوزه مسائل، روابط و مناسبات فراآتالنتيكى همچون 
يك  در  بايد  را  آتالنتيك  دو سوى  اختالفات  ريشه  كه  معتقدند  كگان٢  رابرت  و  ايكنبرى١ 
گرايى٤  چندجانبه  و  سو  يك  از  آمريكا  متحده  اياالت  رشد  روبه  و  فزاينده  گرايى٣  جانبه 
كنشگر آن سوى آب هاى اقيانوس اطلس، يعنى اتحاديه اروپا، از سوى ديگر جستجو نمود. به 
باور اين پژوهشگران، جهتگيرى هاى مختلف و متفاوت دو سوى آتالنتيك نسبت به مسائل 
و موضوعات زيست محيطى در عرصه روابط و مناسبات بين الملل، بيشتر از نگاه كلى اين 
دو كنشگر و تفاوت ديدگاه هايشان در اين راستا نشأت مى گيرد و ربط و نسبت چندانى با 
Kagan 2004: 58, Iken-)دغدغه هاى آنان در مورد مسائل و مشكالت زيست محيطى ندارد

.(berrg, 2003: 543
از  تابعى  محيطى  زيست  هاى  سياست  به  نسبت  آتالنتيك  سوى  دو  ديدگاه  واقع،  در 
ديدگاه هاى سياستى متفاوت آنان در داخل است. به بيان ديگر بسط سياست هاى داخلى و 
زيست محيطى است كه به حوزه هاى بين المللى تسرى پيدا مى كند. اساسًا، همانطورى كه 
تعهدات يك دولت نسبت به سياست هاى زيست محيطى در داخل به موازات قدرت نيروها 
و گروه هاى طرفدار محيط زيست آنها در نوسان است، به همان ميزان و به همان شكل، اراده 
و خواست يك دولت نيز براى حمايت از قواعد، قوانين و مقررات در زمينه مسايل زيست 
محيطى و سياست هاى زيست محيطى در عرصه بين المللى نيز تغيير خواهد نمود. براساس 
اين ديدگاه، اشتياق روزافزون اتحاديهى اروپا به حمايت از موافقتنامه هاى بين المللى در زمينه 
محيط زيست به نوعى انعكاس دهنده و نشانگر افزايش تأثير و قدرت سياسى هواداران محيط 
زيست و احزاب سبز در اتحاديه اروپاست. همچنين از سويى ديگر، عدم تمايل و بى ميلى 
فزاينده اياالت متحده آمريكا نسبت به برخى از توافقنامه ها، معاهدات و پيمان هاى بين المللى 
در مورد مسايل زيست محيطى بيانگر افول تأثير سياسى هواداران، حاميان و طرفداران محيط 
١. Ikenberry 
٢. Robert Kegan 
٣. Unilateralism 
٤. Multilateralism 
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زيست در آن سوى آب هاى اقيانوس اطلس است. در واقع احزاب سبز آنقدر كه در اتحاديه 
اروپا نهادينه شده اند و از قدرت برخوردار هستند در اياالت متحده آمريكا نهادينه نشده اند 

.(Kelemen & Vogel, 2007: 7-8)و قدرتمند نيستند
از اين رو، بر اساس باورهاى عمومى بنيادين در ديدگاه هاى دو سوى آتالنتيك در مورد 
مسائل زيست حيطى، ساز و كارهاى مؤثرترى در راستاى هماهنگى رهيافت هاى سياستى 
ايجاد  براى  آغازين  هاى  تالش   ،٢٠٠٠ سال  در  مثال  براى  است.  نياز  مورد  راستا  اين  در 
يك گفتگوى زيست محيطى در مورد مسايل فراآتالنتيكى به خاطر عدم حمايت سياسى با 
شكست مواجه گرديد. اولين گام در راستاى دستيابى به اجماع بيشتر در مورد مسائل بنيادين 
نمونه،  عنوان  به  باشد.  ها  سياست  هماهنگى  جهت  در  قدرتمندى  ابزار  مثابه  به  مى تواند 
جامعه بين المللى به اين سمت و سو سوق داده شد تا بتواند اقدامات چشم گيرى در مورد 
كاهش استفاده از كلرو فلروكربن ها١ در پروتكل مونترال٢ كانادا انجام دهد؛ چراكه اين مواد 
به وضوح به مثابه منبعى اصلى محسوب مى گردند كه در نازك شدن اليه ازن نقش مهمى را 
ايفا مى نمايند. افزون بر اين، تالش هايى كه در دو نشست (ميزگرد) بين دولتى در راستاى 
تغييرات اقليمى٣ در اتحاديه اروپا انجام پذيرفت - دست كم تا آنجا كه مربوط به اظهار نظرات 
و سياست هاى اعالمى است - بر سياست هاى زيست محيطى در اياالت متحده آمريكا نيز 
تأثيرگذار است به طورى كه حتى در آن زمان دولت جورج بوش٤ مجبور گرديد تا نقش فعاليت 

هاى انسانى را در گرم شدن كره زمين بپذيرد.
به هر حال، اختالفات دو سوى آتالنتيك در زمينه مسايل و موضوعات زيست محيطى 
را نبايد مقوله اى سطحى و كم اهميت تلقى نمود، بلكه به باور برخى از پژوهشگران، اساسًا 
دو سوى آتالنتيك را تا زمانى مى توان به مثابه كنشگران سياسى تلقى نمود كه از ظرفيت 
.(Vig and Faure, 2004: 22)اعمال رهبرى در حوزه مسايل زيست محيطى برخوردار باشند

اقيانوس اطلس  در واقع تغيير در سياست هاى زيست محيطى در دو سوى آب هاى 
مسايل  طرفداران  و  حاميان  هواداران،  نسبى  سياسى  قدرت  در  كاركردى  تغييرات  نشانگر 
محيط زيستى در هر دو كنشگر دو سوى آتالنتيك است؛ به طورى كه اين تغييرات مرتبط 
با منافع اقتصادى توليدكنندگان داخلى آنان است و از اين رو اتحاديه اروپا بر سياست هاى 
داخلى متمركز مى شود. حال آنكه اياالت متحده بر رقابت قاعده مند و نظام مند در عرصه 

.(Kelemen and Vogel, 2007: 3)نظام بين الملل متمركز مى گردد
١. CFCs
٢. Montreal 
٣. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
٤. George Bush
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يكى از حوزه هاى مرتبط با مسائل و مشكالت زيست محيطى كه دو سوى آتالنتيك 
نسبت به آن همواره اختالف داشته اند، بحث بر سر «ارگانيسم هاى ژنتيكى اصالح شده» 
است. اختالف دو سوي آتالنتيك بر سر آن دسته از محصوالت و فرآورده هاي غذايي كه 
در نتيجه فرآيند مهندسي ژنتيكي به بازار عرضه مي شدند، يكي ديگر از موارد مناقشه آميز 

تجاري – بازرگاني و اقتصادي را بين دو بازيگر ايجاد نموده است.
كشاورزان آمريكايي از اينگونه فرآورده ها و محصوالتي كه به طور ژنتيكي توليد و به 
بازار عرضه مي شوند، استقبال قابل توجه نمودند و بر اين باورند كه اين كار بهره وري در 
توانسته  نوين  اين فن آوري  اين كشاورزان،  اعتقاد  به  است.  داده  افزايش  را  امر كشاورزي 
است هزينه هاي اوليه را تا حد قابل توجهي كاهش دهد و به حاصل خيزي و بهره برداري 
بيشتر از زمين هاي كشاورزي كمك زيادي نموده است. عالوه بر كشاورزان و توليدكنندگان 
محصوالت ژنتيكي، مصرف كنندگان اين قبيل از محصوالت در آمريكا نيز عمدتًا سالمتي و 
ايمن بودن و بهداشتي بودن اين گونه فرآورده هاي غذايي را تأييد نموده اند. اين درحالي 
است كه مصرف كنندگان در اتحاديه اروپا به همراه توليد كنندگان مواد غذايي و محصوالت 
كشاورزي، طرفداران و پيروان محيط زيست١، دانشمندان علوم غذايي و رهبران و طرفداران 
احزاب سبز اظهار مي دارند كه تأثيرات اينگونه فرآورده ها در بلند مدت بر روي سالمتي 
انسان و بهداشت و محيط زيست نامشخص است و اگرچه ممكن است در كوتاه مدت منجر 
به افزايش توليد محصوالت كشاورزي گردد، اما در بلند مدت بهره وري زمين هاي كشاورزي 
 Hanrahan, 2007:)را پايين خواهد آورد و مسأله فرسايش خاك را در پي خواهد داشت

.(18-19
در طي دهه ١٩٩٠، اتحاديه اروپا واردات غالت و سوياي صادراتي را از سوي اياالت 
در  را  امر  اين  علت  اتحاديه  نمود.  ممنوع  بودند  توليد شده  ژنتيكي،  به صورت  كه  متحده 
ناسالم بودن اين مواد مي دانست و بر اين باور بود كه اين مواد طوري تهيه شده اند تا در 
برابر حشرات و بيماري مقاوم گردند و درنتيجه ديرتر فاسد گردند و اين مسأله باعث شده 
است كه از ارزش غذايي اين مواد كاسته گردد. برآورد هزينه توليد اين محصوالت از سوي 
 Ahearn,)به ٣٠٠ ميليون دالر برآورد شد در مورد غله چيزي نزديك  اياالت متحده صرفاً 

.(2007: 19

به رغم فشار سازمان هاي غير دولتي و برخي از مصرف كنندگان، اتحاديه اروپا حاضر نشد 
مقدار زيادي از اين محصوالت را بپذيرد. با اين حال، محصوالتي كه به طور ژنتيكي توليد مي 
شوند، اساساً محور اصلي مزيت نسبي اياالت متحده آمريكا را تشكيل مي دهند. كشاورزان 
 ١. Environmentalists 
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اياالت متحده تا سال هاي آغازين قرن بيست و يكم، چيزي حدود٢/٣ محصوالت ژنتيكي 
اصالح شده را توليد مي نمودند و ساالنه درحدود ٢٠ درصد افزايش در اين محصوالت در 
آمريكا مشاهده مي شد. از اين رو، هرگونه تالشي در راستاي تنظيم، كنترل و محدود نمودن 
اياالت متحده  فروش اينگونه فرآورده ها، تهديدات قابل توجهي را متوجه منافع اقتصادي 
ميان نقش اتحاديه اروپا در محدود سازي، اجرا و كپي برداري از اين  مي نمود كه در اين 
محصول در بازارهاي تجاري و اعمال محدوديت واردات اين گونه فرآورده ها، بسيار مهم و 

.(Baldwin, 2003: 42)برجسته بود
اما در فاصله سال هاي ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٦، اياالت متحده به همراه برخي از كشورها همچون 
كانادا و ژاپن بر آن شد تا اين گونه اقدامات اتحاديه اروپا را به چالش بكشاند و از نقش 
سازمان تجارت جهاني نيز در اين راستا غافل نگرديد؛ به طوري كه براي مثال اتحاديه اروپا 
در ماه مي سال ٢٠٠٤، ممنوعيت واردات غالتي كه به طور ژنتيكي اصالح و مهندسي شده 
به  بودند را كنار نهاد(Ahearn, 2007: 19-20). به هر حال، اين اقدام اياالت متحده منجر 
اين مسأله گرديد كه مخالفت ها با فرآورده ها و محصوالت ژنتيكي تعديل گردد. در نتيجه، 
آمريكا توانست با توجه به كمبود مواد غذايي و قحطي در آفريقا، دولت زامبيا را تحريك 
نمايد تا به عنوان كمك هاي اضطراري غذايي، اينگونه محصوالت و فرآورده هاي غذايي را 
بپذيرد. در واقع، دولت بوش بر اين باور بود كه اشتباه محض است كه آن دسته از كشورهاي 
منطقه آفريقا كه در معرض خطر قحطي قرار دارند، صرفاً به خاطر اينكه از تيرگي روابط خود 
با اتحاديه اروپا در هراسند، از پذيرش كمك هاي غذايي اصالح شده از سوي اياالت متحده 
اينگونه  كه  باور بودند  اين  بر  نيز  اروپائيان  از  اين حال، برخي  با  آمريكا خودداري ورزند. 
شيوه هاي اتخاذ شده از سوي اياالت متحده را در واقع بايد راهي براي صادر نمودن مازاد 

.(Baldwin, 2003: 42-43)توليدات داخلي دانست
افزون بر اين، براساس برخي از نظرسنجي هاي صورت گرفته در نيمه اول دهه آغازين 

قرن بيست و يكم، هم اكثريت شهروندان اروپايي با فرآورده ها و محصوالتي كه از طريق 
اصالحات ژنتيكي به وجود آمده بودند، مخالفت ورزيدند و هم افكار عمومي در اياالت 
متحده نيز مخالفت خود را به اين امر نشان دادند. خصوصاً در اتحاديه اروپا، رهبران و 

سياست گذاران مسائل كشاورزي به اين نتيجه رسيده بودند كه پس از بيماري و بحران 
جنون گاوي و مسأله آلودگي ها و بيماري هاي خوني دام ها و طيور، بايد اعتماد بيشتري به 
نظرات دانشمندان نشان دهند. براي مثال در نظرسنجي از ١٦ هزار شهروند اتحاديه اروپا كه 

در اواخر سال ٢٠٠١ انجام گرفت، نزديك به ٥٦/٥ درصد از مردم ادعاهايي مبني بر سالم 
بودن غذاهاي اصالح شده ژنتيكي و عدم آسيب رساني اينگونه مواد غذايي و فرآورده ها به 
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بهداشت، سالمت محيط زيست و انسان را نپذيرفتند. از اين رو، به نظر مي رسد كه مصرف 
كنندگان اروپايي در پي آن باشند كه كنترل سياسي شان را بر تصميمات اتخاذ شده از سوي 

رهبران، سردمداران و سياست گذاران خود اعمال و حتي در برخي از موارد آن را حفظ، 
.(/http://europe.eu.int)تثبيت و گسترش دهند

در مجموع و به طور خالصه مي توان اينگونه اذعان نمود كه مسأله مهندسي ژنتيكي مواد 
غذايي و محصوالت و فرآورده هاي كشاورزي يكي از مسايل مناقشه برانگيز بين دو سوي 
آتالنتيك را تشكيل مي دهد. در واقع، به موازات اختالفات تجاري سنتي در زمينه برخي از 
مسائل كشاورزي همچون واردات موز از آمريكا و نيز بحث گوشت هاي هورموني، بحث 
ارگانيسم هايي كه به صورت ژنتيكي اصالح شدند نيز در فهرست موارد اختالفي بين اتحاديه 
اروپا و اياالت متحده آمريكا قرار گرفت. اين مسأله به تدريج در رديف چالش هايي قرار 
گرفت كه نگاه متفاوت و طرز تلقي مختلف هر دو طرف را در مورد قدرت ريسك پذيري 
و اعتماد مردم، افكار عمومي و شهروندان نسبت به سياست گذاران اروپايي و دانشمندان به 
طرزي آشكار نشان داد و در واقع ريشه اين اختالف نظر را بايد در اولويت بخشي به مسائل 
اروپا و  نگاه  از  اقتصادي  به صرف سود  نسبت  انسان  بهداشتي، زيست محيطي و سالمتي 
اولويت بهره برداري حداكثري و بهره وري اقتصادي نسبت به مسائل زيست محيطي از نگاه 

اياالت متحده آمريكا دانست.
يكى ديگر از موارد اختالف دو سوى آتالنتيك، سياست هاى متفاوت دو طرف نسبت 
به تغييرات اقليمى است. به رغم اينكه هم اتحاديه اروپا و هم اياالت متحده آمريكا اعضاى 
چارچوب توافقات سازمان ملل متحد در مورد تغييرات اقليمى١ هستند؛ اما با اين حال، اياالت 
متحده به علت تأخير در پذيرش مذاكرات مربوط به تغييرات اقليمى به عنوان بزرگترين توليد 
 Baumer and Pershing,)انتقاد شديد واقع شد كننده گازهاى گلخانه اى در جهان، مورد 
32 :2004). نكته مهم در مورد تغييرات اقليمى در روابط و مناسبات فراآتالنتيكى اين است 
كه برخالف اروپا، در اياالت متحده آمريكا هيچگونه اجماع داخلى براى حفاظت و حمايت 
بيشتر از اقليم وجود ندارد. يكى از داليل پيدايش اين امر، مقاومت كنگره آمريكا در اين زمينه 
بود. در دهه اول قرن بيستم اينگونه تخمين زده مى شد كه نظام اقتصادى در اياالت متحده 
نمى تواند به آن ميزانى كه در پروتكل زيست محيطى قيد شده است، مواد آالينده را وارد جو 
سازد، به طورى كه تا سال ٢٠١٢، برآورد مى شد اياالت متحده بيش از ٣٠ درصد آنچه كه در 
اين پيمان به تصويب رسيده بود را وارد جو مى نمايد. در مجموع، پانزده سال سياست در 
زمينه تغييرات اقليمى از سوى آمريكا صرفًا به چند برنامه پژوهشى و فناورى منجر گرديد 

١. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
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و اين درحالى است كه اتحاديه اروپا با تجميع و همگرا نمودن منافع دولت هاى عضوش 
توانست گام مهمى را در راستاى سياست گذارى يكسان و مشترك در زمينه مسائل مهم 
زيست محيطى به طور عام و مسأله تغييرات اقليمى به طور خاص بردارد؛ اگرچه برخى از 
پژوهشگران هنوز بر اين باورند كه پيمان زيست محيطى كيوتو صرفاً به مثابه گام نخست 
خود  روى  پيش  در  را  خم  و  پيچ  پر  بس  راهى  اروپا  اتحاديه  هنوز  و  راستاست  اين  در 

.(Ochs and Schaper, 2005: 15-16)دارد
صادراتى  معتبر  هاى  سازمان  به  مربوط  بحث  محيطى  زيست  مناقشات  از  ديگر  مورد 
به عمل مى آورند كه خطر  بازارهايى حمايت  است. اين سازمان ها از صدور صادرات به 
سرمايه گذارى در آنها باالست. از اين رو، اين سازمان ها تالش مى كنند از طريق تعامالت 
تجارى، سرمايه گذارى را در اينگونه بازارها امكانپذير نمايند. در سال ١٩٩٥، استانداردهاى 
محيط زيستى براى بانك صادرات - واردات آمريكا به اجرا گذاشته شد و اين پس از زمانى بود 
كه كنگره اياالت متحده توسعه چنين سياست هايى را در قانون گذارى مجدد در مورد صادرات 

و واردات در سال ١٩٩٢ خواستار شده بود.
صادر كنندگان اياالت متحده در مقايسه با همتايان اروپايى خود با ضررهاى رقابتى مواجه 
گرديدند؛ چراكه پروژه ها و طرح هايى كه آمريكاييان به دنبال حمايت از آنها بودند؛ اينك 
اياالت متحده  و  قرار مى گرفت  ارزيابى  مورد  آنها  تأثيرات زيست محيطى  نظر  از  بايستى 
مجبور بود كه اين مالحظات را بپذيرد. در نتيجه، اين امر، اياالت متحده را بر آن داشت تا از 
اواسط دهه ١٩٩٠، به دنبال آن باشد تا استانداردهاى زيست محيطى را در سطح بين المللى 
براى تمامى سازمان هاى معتبر صادراتى وضع نمايد كه از اين طريق ساير دولت ها را ملزم 
نمايد تا سياست هاى زيست محيطى مشابهى را همچون الزامات و تعهداتى كه اياالت متحده 
آمريكا مجبور به رعايت آنها بود، به اجرا درآورند(Ochs and Schaper, 2005: 6-7). نتيجه 
اين اقدام، آن بود كه اياالت متحده آمريكا مجبور گرديد تا مذاكراتى را در چارچوب سازمان 
همكارى و توسعه اقتصادى١ به انجام رساند. در ارزيابى نتايج اين مذاكرات مى توان اذعان 
داشت كه در طى بخش اول اين مذاكرات، كشور آلمان به اين موفقيت دست يافت كه ائتالف 
هايى را عليه پيشنهادهاى ارائه شده از سوى اياالت متحده آمريكا انجام دهد و از اين طريق، 
آلمان موفق گرديد تا در سال ٢٠٠١ بيانيه اى در زمينه رهيافت هاى مشترك صادر نمايد. 
موقعيت  فرانسه  و  انگلستان  كشورهاى  حمايت  با  متحده  اياالت  نمايندگان  هيأت  سپس، 

مقتدرترى در گروه هاى صادراتى معتبر به دست آوردند.

١. Organization of Economic and Cooperation Development (OECD)
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پذيرش  به  و  داد  پاسخ  كن»  حكومت  و  بيانداز  «تفرقه  راهبرد   ،٢٠٠٣ سال  پاييز  در 
اصلى  اهداف  كه  گرديد  منجر  بود،  گرفته  قرار  تجديدنظر  مورد  كه  عمومى  رهيافت هاى 
اياالت متحده در زمينه مذاكرات را منعكس مى نمود كه اين اهداف عبارت بودند از وضع 
استانداردهاى محيط زيستى و اعمال شفافيت در زمينه اين استانداردها و معيارها. از اين رو، 
دولت هايى كه با ابتكارات اياالت متحده مخالف بودند، درصدد برآمدند تا براى انعطافپذيرى 
در مورد اينگونه اقدامات به چانه زنى بپردازند و بتوانند از اين طريق به روزنه هاى اميدى 
دست يابند، اما در مجموع، توافق ها در مورد پيشنهادهاى اياالت متحده انجام گرديد. اين 
نتايج در بردارنده پذيرش معنادارى نسبت به قوانين سازمان هاى صادراتى معتبر از سوى 
دولت هاى اروپايى با توجه به استانداردها و شفافيت مى گرديد، در حاليكه اياالت متحده 
آمريكا مجبور بود تا اصالحات و تغييرات بسيار اندكى را در اين راستا انجام دهد. اياالت 
متحده آمريكا به رغم اين توزيع نامتعادل و نامتوازن از منافع و هزينه ها، درصدد برآمد تا 
ابتكارات خود را صرفاً با تغييرات بسيار جزيى و اندك از طريق مذاكرات به پيش ببرد. علت 
موفقيت آمريكا در اين زمينه يكى راهبرد مذاكرات شفافى بود كه اين كنشگر اتخاذ نموده 
بود و عامل ديگر نبود وحدت در بين دولت هاى اروپايى بود. دولت هاى اروپايى در پى 
اين دولت ها در  اگرچه  يابند؛  ائتالفى دست  به  اياالت متحده،  ابتكارات  تا عليه  نبودند  آن 
مجموع از چنين راهبردى بهره برده بودند. شكست اين مذاكرات تغييرى در وضعيت موجود 
پديد نياورد، بدين معنى كه نبود مزيت هاى رقابتى مستمر براى شركت هاى اياالت متحده و 
 Ochs)خوددارى حاصله از هزينه هاى تعديل و تطابق براى دولت هاى اروپايى تداوم يافت

(& Schaper, 2005: 8-9

 جمع بندى و نتيجه گيرى
در مجموع، مى توان اينگونه اظهار داشت در دو سوى آتالنتيك افكار عمومى نقش تعيين 
كننده اى در راستاى سياست گذارى زيست محيطى ايفا مى نمايند؛ با اين تفاوت كه در اياالت 
متحده آمريكا، سياست گذاران اين حوزه از سياست هاى عمومى تمايل چندان زيادى ندارد 
كه رأى دهندگان و افراد حوزه انتخابيه خود را در زمينه آلودگى مقصر تلقى نمايند و آنان 
را مورد سرزنش قرار دهند و يا حتى اينكه از آنان بخواهند كه به طور مستقيم مسووليت 
اتحاديه  رهبران  كه  اين درحالى است  و  بگيرند  بر عهده  را  از محيط زيست خود  مراقبت 
اروپايى همواره بر نقش فعال افكار عمومى و مسووليت پذيرى آنان در اجراى سياست هاى 

زيست محيطى تأكيد مى نمايند.
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نكته ديگر آن كه اياالت متحده تا جايى مسائل زيست محيطى را در دستور كار خود قرار 
مى دهد كه به توسعه اقتصادى لطمه اى وارد نسازد، حال آنكه اتحاديه اروپا مقوله توسعه 
براى كنشگر آن سوى آب هاى  پايدار را در دستور كار خود قرار داده است و اين مقوله 
اقيانوس اطلس از اولويت برخوردار است. به بيان ديگر آنكه در واقع، توسعه پايدار براى 
اياالت متحده تا جايى اهميت دارد كه توسعه اقتصادى اين كنشگر را با چالش مواجه نسازد، 
در حالى كه اتحاديه اروپا همواره به دنبال ارتقاى فناورى هاى سبز، انرژى پاك، صادرات سبز 
و در مجموع هميشه به دنبال پيشبرد توسعه پايدار در آن سوى آتالنتيك بوده است. براى 
مثال، اختالف دو سوى آتالنتيك در زمينه اعمال محدوديت بر مصرف زغال سنگ به عنوان 
يكى از آالينده ترين ماده هاى صنعتى از جانب اتحاديه اروپا و نيز كاهش محدوديت هاى 
زيست محيطى بر ميزان مصرف اين ماده از سوى اياالت متحده آمريكا را مى توان در اين 

راستا تبيين نمود.
با اين حال و از سوى ديگر، اتحاديه اروپا همواره درصدد بوده است تا بين سه حوزه 
مختلف سياست هاى زيست محيطى، سياست هاى انرژى و سياست هاى كشاورزى توازن 
اروپا، فرآيندى بسيار  نمايد؛ چراكه اساسًا فرآيند تصميم گيرى در اتحاديه  تعادل برقرار  و 
پيچيده است و از اين رو، اجراى سياست هاى زيست محيطى در اتحاديه اروپا در مقايسه 
با اياالت متحده آمريكا از پيچيدگى بيشترى برخوردار است؛ زيرا تصميمگيرى در اتحاديه 
اروپا از سطح ملى به سطوح فراملى و بين حكومتى (بين دولتى) انتقال يافته است. افزون 
بر اين اتحاديه اروپا همواره به دنبال حفظ سياست هاى موجود در زمينه مسائل و مشكالت 
زيست محيطى و همچنين به روز نمودن اينگونه سياست ها بوده است و در نتيجه كمتر به 
دنبال تدوين سياست گذارى هاى نوين زيست محيطى بوده است و از اين رو استفاده اين 
كنشگر از مدل اقتصاد زيستى را مى توان در اين راستا تبيين نمود. نكته ديگر اينكه به خاطر 
وجود تنوع اقليمى در اروپا، اجراى يك سياست زيست محيطى مشابه در دو منطقه مختلف 

مى تواند به نتايج متفاوتى منجر گردد و پيامدهاى غيرهمسويى را دربر داشته باشد.
خوددارى اياالت متحده آمريكا از امضاى پيمان زيست محيطى كيوتو را بايد سرآغاز 
پيدايش اختالفات دو سوى آتالنتيك در مورد مسائل و سياست هاى زيست محيطى دانست 
كه به برخى از حوزه هاى ديگر همچون تغييرات اقليمى و بحث بر سر ارگانيسم هاى ژنتيكى 
اصالح شده نيز تسرى يافت؛ به طورى كه به عنوان مثال، در اياالت متحده به خاطر مقاومت 
كنگره - برخالف اروپا - هيچگونه اجماع داخلى براى حفاظت و حمايت بيشتر از اقليم و 
كشاورزى   - محيطى  زيست  هاى  سياست  در  ندارد.  وجود  اقليمى  تغييرات  از  جلوگيرى 
نيز بين دو سوى آتالنتيك تفاوت هايى به چشم مى خورد؛ به طورى كه در اتحاديه اروپا، 
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و  زيبا  مناظر  و  طبيعى  اندازهاى  چشم  ايجاد  قبيل  ها(از  سياست  اينگونه  مثبت  جنبه هاى 
عوارض  بر كاهش  آمريكا  متحده  اياالت  در  آنكه  دنبال مى شود، حال  و  پيگيرى  جذاب) 
منفى كشاورزى از قبيل فرسايش خاك تأكيد مى شود. در واقع، اتحاديه اروپا در مقايسه با 
اياالت متحده آمريكا از ديدگاه وسيعترى نسبت به سياست هاى كشاورزى - زيست محيطى 
برخوردار است؛ هرچند اياالت متحده به طرزى شفافتر و با صراحت بيشترى به بيان منافع 

حياتى و اساسى خويش پرداخته است.
در نهايت بايد به اين نكته نيز اشاره نمود كه تغيير در سياست هاى زيست محيطى در 
دو سوى آتالنتيك بيانگر تغييرات كاربردى و كاركردى در قدرت سياسى طرفداران مسائل 
زيست محيطى در هر دو كنشگر دو سوى آتالنتيك است؛ به طورى كه اين تغييرات مرتبط 
با منافع اقتصادى توليد كنندگان داخلى آنان است و از اينرو، اتحاديه اروپا بر سياست هاى 
داخلى متمركز مى شود، حال آنكه اياالت متحده آمريكا بر رقابت قاعده مند و نظام مند در 
عرصه نظام بين الملل تأكيد مى ورزد و شايد اساساً بايد ريشه اختالفات دو سوى آتالنتيك 
در زمينه سياست هاى زيست محيطى را در يك جانبه گرايى فزآينده و روبه رشد اياالت 

متحده آمريكا و چند جانبه گرايى نهادينه اتحاديه اروپا جستجو نمود. 

د-رويكردهاي كلي فرابخشي در سياست گذارى زيست محيطي

 الف – بهره برداري از منابع
و  حقوقي  خصوصي، حقيقي،  عمومي،  دولتي،  از  اعم  جامعه  اركان  كليه  پايدار:  توسعه 
الزامات توسعه پايدار نظام و سرزمين و  امنيتي ملزم به رعايت  مشاركتي و نيز نظامي و 
آشتي توسعه و پايداري توسعه هستند. سياست گذاري در رابطه با توسعه پايدار در كليه 
بخش ها و نيز ايجاد هماهنگي و هم افزايي  بين سياست هاي بخشي در رابطه با توسعه 

پايدار الزامي است.
  مبارزه با فقر، تغيير الگوي توليد و مصرف و مديريت بهينه منابع طبيعي از الزامات تحقق

توسعه پايدار است،
  و اجتماعي  توسعه  اقتصادي،  توسعه  يعني  پايدار  توسعه  وابسته  هم  به  اركان  تحكيم 

حفاظت از محيط زيست، از الزامات تحقق توسعه پايدار است،

  در عصر جهاني شدن هماهنگي، همكاري و هم افزايي در سطوح ملي و فراملي، منطقه اي
و جهاني از الزامات تحقق توسعه پايدار است.
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حقيقي،  دولتي، عمومي، خصوصي،   از  اعم  اركان جامعه  كليه  جبران:  قابل  غير  تخريب 
حقوقي و مشاركتي ملزم به جلوگيري از آغاز هرگونه فعاليت اقتصادي، عمراني، خدماتي، 
رفاهي،  تفريحي، فرهنگي، ورزشي، توريستي و غيره كه منجر به تخريب غير قابل جبران 

محيط زيست شود هستند.
 هر به  رسيدگي  و  آغاز  از  ايجاد ساز و كارهاي الزم جهت جلوگيري  يا  و  تقويت   

گونه فعاليتي كه منجر به تخريب هاي غير قابل جبران زيست محيطي گردد و ديگر 
تخلفات  ويژه  دادگاه  ايجاد  است(مانند  امر  اين  الزامات  از  محيطي  زيست  تخلفات 

زيست محيطي) .
پيشگيرى: كليه اركان جامعه اعم از دولتي، عمومي، خصوصي،  حقيقي، حقوقي و مشاركتي 

ملزم به كاستن از ايجاد آلودگي ها و تخريب هاي قابل جبران زيست محيطي هستند. 
 كاهش توليد ضايعات و زباله بايستي در دستور كار كليه سازمان ها و نهادهاي عمومي

و خصوصي قرار گيرد،
،تخريب هاي قابل جبران بايستي به سمت حداقل هاي ممكن سوق پيدا كند
 استفاده از ضايعات توليد و بازيافت زباله ها بايستي در دستوركار كليه سازمان ها و

نهادهاي عمومي و خصوصي قرار گير،
 .اعمال مديريت مواد شيميايي و ضايعات خطرناك در تمام چرخه عمر آنها ضروري است

احياى ظرفيت ها: احياي ظرفيت ها و منابع تنوع زيستي كشور و بهره برداري بهينه از آنها 
اعم از منابع گياهي ( جنگل ها، مراتع، گياهان نادر و دارويي و ... ) جانوري ( حيات وحش 
و آبزيان و...)، معدني، طبيعي ( آب،  هوا، باد وخورشيد)، انساني و بهينه سازي الگوي توليد 
و مصرف بايستي با توجه به ضرورت توسعه پايدار در دستور كار مستمر كليه اقدامات و 
فعاليت هاي اركان نظام اعم از دولتي،  عمومي، خصوصي،  حقيقي، حقوقي و مشاركتي و 

نيز نظامي و امنيتي قرار گيرد.
 احياي ظرفيت ها و تنوع منابع گياهي در گرو ساماندهي و بهينه سازي فعاليت هاي

سنتي آسيب رسان به محيط زيست ( دامداري سنتي و ... )  و بهره برداري هاي معقول 
و مقبول از منابع مختلف زيست محيطي كشور است،

،ورود تكنولوژي هاي منسوخ و عقب مانده زيست محيطي به كشور ممنوع خواهد بود
 هاي فاضالب  و  ها  زباله  زائد،  مواد  بازيافت،  و  تصفيه  پردازش،  واحدهاي  احداث 

خانگي،  صنعتي، بهداشتي و بيمارستاني و كشاورزي از الزامات توسعه پايدار و بهره 
برداري بهينه است، 
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 الزامات زيست به  با توجه  برداري صنايع  بهره  استقرار و نحوه  اصالح مستمر محل 
محيطي بايستي در دستور كار دولت قرار گيرد،

 بايستي بيوتكنولوژي ها  به كارگيري  استفاده و  به تشويق و حمايت مادي و معنوي 
توجه ويژه شود،

 ايجاد و افزايش پوشش گياهي كشور جهت حفظ منابع آب و خاك از الزامات احياي
ظرفيت هاي زيست محيطي كشور است. باالخص در رابطه با جنگل ها از طرفي و 

بيابان زايي از طرف ديگر، 
 مديريت بهينه آب و اصالح و بهبود روش هاي ذخيره سازي، بهره برداري تصفيه و

بازيافت آب از الزامات است،
 .بهره برداري فزاينده از انرژي هاي پاك از اهميت و اولويت ويژه برخوردار است

از  اعم  بحران حوزه هاي بحراني زيست محيطي كشور  مديريت بحران: مديريت جامع 
حوزه هاي بحراني ناشي از حوادث غير مترقبه و طبيعي(سيل، خشكسالي و ... ) و يا بهره 
برداري هاي غير اصولي انساني اعم از توليد ضايعات و زباله هاي بيش از اندازه و غير 
از  ميل  گردد.  الزامات كشور محسوب مي  از  و غيره  نامناسب  يابي هاي  مكان  متعارف، 
مديريت بحران به سمت مديريت پيشگيري و آمادگي توصيه مي گردد و نيز توجه ويژه به 
مديريت بحران هاي فرا ملي تاثيرگذار برمنابع كشور( عمدتًا درخليج فارس، درياي خزر و 

هامون و ...) ضروري است.
،متوليان مديريت بحران هاي فوق بايستي تعريف، تجهيز و توانمند گردند
 ، در رابطه با مديريت بحران توجه ويژه به حفظ، احياء و بهره برداري بهينه از جنگل ها

چراگاه ها ، منابع گوناگون آب و زمين هاي مرغوب كشاورزي و بيابان زايي در اولويت 
قرار دارد( مديريت بحران جنگل ها، مراتع، آب ، شن هاي روان، زمين هاي مرغوب 

كشاورزي و باغات كشور)،
 توجه ويژه به حفاظت از مناطق ساحلي و جزاير و تنوع زيستي دريايي و نيز حفاظت

الزامي  بحراني  پديداري شرايط  از  ) قبل   ... و  البرز، زاگرس   ) مناطق كوهستاني   از 
است. (مديريت بحران سواحل خزر و سواحل درياي عمان و خليج فارس و هامون و 

مديريت بحران البرز،  زاگرس)،
 شناسايي حفظ و مديريت بحران جمعيت و زيست گاه هاي گونه هاي نادر و در معرض

انقراض كشور بايستي مورد توجه ويژه قرار گيرد،



اصول حاكم بر سياست هاى كلى محيط زيست٢٣٢

 جايگزيني استفاده از سموم دفع آفات و كودهاي شيميايي توسط شيوه هاي بيولوژيك
و اصالح نباتات بايستي در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي و مراكز تحقيقاتي و 

آموزشي كشور قبل از بحران زايي گردد.

رويكردهاى ابزارى
پايش مستمر : پايش مستمر ظرفيت ها و منابع زيست محيطي اعم از طبيعي و انساني، منابع 
موقع  به  اقدام  و  شناسايي مستمر  منظور  به  آنها  پراكنش  و  محيط زيست  آالينده  گوناگون 
در جهت مهار و رفع بحران ها. بهينه سازي  بهره برداري ها و پيشگيري از آلودگي ها و 
و نهادها  بايستي توسط كليه سازمان ها  الزاماتي است كه  از  فرسايش هاي زيست محيطي 
و اركان عمومي و خصوصي زير نظر سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يكي از ابزار 

بازبيني پايداري توسعه مورد توجه ويژه قرار گيرد.
 تغيير الگوهاي مصرف در جهت منافع زيست محيطي و جايگزين توليدات و انرژي هاي

آالينده با  انرژي هاي غير آالينده و تجديد پذير از الزامات توسعه پايدار خواهد بود،
.حفظ اكوسيستم هاي ويژه كشور از اهميت خاصي برخوردار است

ايجاد، حفظ،  به  ملزم  دولتي و خصوصي كشور  نهادهاي  و  ها  كليه سازمان   : ساختارها 
اصالح و تكميل مستمر و ادواري ساختارهاي مورد نياز براي حفظ، احياي محيط زيست، 
جلوگيري و كاستن از ايجاد آلودگي ها، پايش، آموزش و پژوهش در عرصه هاي زيست 

محيطي در جهت تحقق پايداري توسعه هستند،
 ارائه گزارش عملكردهاي به  دولتي و خصوصي موظف  نهادهاي  و  كليه سازمان ها 

از  كاستن  و  جلوگيري  احياء،  الذكر(حفظ،  فوق  حوزه  پنج  در  خود  محيطي  زيست 
آلودگي، پايش و آموزش)  به سازمان محيط زيست كشور، خواهند بود.

قوانين و استانداردها:  كليه سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي و تعاوني و نيز نظامي 
به رعايت و اعمال استانداردها و قوانين و مقررات زيست محيطي  و امنيتي كشور ملزم 
كشور كه حسب مورد، با توجه به شرايط زماني و مكاني توسعه و تحت نظارت سازمان 

محيط زيست پيوسته اصالح، تكميل و به روز خواهند شد،  هستند. 
 تدوين، تكميل، اصالح و به روزسازي مستمر استانداردها،  قوانين و مقررات زيست

محيطي كشور به عهده سازمان محيط زيست با همكاري موسسه استاندارد و كليه اركان 
و سازمان هاي ذي نفع جامعه خواهند بود،
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 كارهاي و  ساز  از  استفاده  با  محيطي  مقررات زيست  و  استانداردها،  قوانين  به  التزام 
و  تشويقي  كارهاي  و  ساز  و  قابل جبران  غير  هاي  تخريب  براي  اجباري  و  تمكيني 
انگيزش هاي مادي( اقتصادي) و معنوي براي آلودگي ها و تخريب هاي قابل جبران 

صورت خواهد گرفت،
 تدوين، تكميل، اصالح و به روز رساني مستمر استانداردهاي زيست محيطي با توجه به

ظرفيت هاي تحمل پذيري زيست بوم هاي كشور در هر زمان صورت خواهد گرفت. 

مشاركت هاى مردمى: جلب مستمر مشاركت هاي مردمي در امر حفاظت از محيط زيست، 
جلوگيري قاطع از تخريب هاي غير قابل جبران زيست محيطي و مهار تخريب هاي قابل 
جبران، كاهش توليد ضايعات و زباله هاي گوناگون همراه با تشويق و به كار گيري مستمر 
كليه  كار  دستور  در  پيوسته  بايستي  امر  اين  دولتي،  غير  هاي  وسازمان  نهادهاي شورايي 
توانمند سازي نهادهاي مشاركتي و  نهادهاي دولتي و عمومي قرار گيرد و  سازمان ها و 

سازمان هاي غير دولتي در بدو تاسيس براي پا گرفتن آنها ضروري است.

آموزش و پژوهش: فراهم كردن شرايط ارتقاء  مستمر آگاهي ها و دانش هاي زيست محيطي 
جامعه و نيز پژوهش در جهت دستيابي به تكنولوژي هاي سبز و جلوگيري از واردات و 
گسترش تكنولوژي هاي آالينده و فرساينده محيط زيست از وظايف كليه اركان جامعه اعم 

از دولتي، عمومي،  خصوصي و غيره و در جهت پديدآوردن سازمان هاي هوشمند است.
 الزامي و تامين و تخصيص منابع مالي مورد نياز براي تجهيز و آموزش منابع انساني 

بايستي جزئي از هزينه هاي سازمان ها و نهادها براي تضمين پايداري توسعه تلقي گردد،
 وزارت آموزش و پرورش و دستگاه هاي اطالع رساني مطبوعات، راديو و تلويزيون

وظيفه خطير خود را در رابطه با ارتقاء مستمرآگاهي ها و دانش هاي زيست محيطي 
بايستي اعمال نمايند.

اقتصاد زيست محيطى: اعمال اقتصاد زيست محيطي كه در بلند مدت به افزايش بهره وري 
و كاهش  هزينه ها مي انجامد و نيز لحاظ داشتن هزينه هاي زيست محيطي در كليه پروژها 
و طرح ها به عنوان ضامن پايداري توسعه از وظايف كليه اركان دولتي، عمومي، خصوصي 

و غيره مي باشد.
 هزينه هاي حاصل از اعمال استانداردها،  قوانين و مقررات زيست محيطي بايستي در 

برآورد هزينه كليه پروژه ها، طرح ها و فعاليت ها لحاظ شود تا پايداري توسعه در 
اجراي آنها تضمين گردد، هزينه هاي حاصل از تغيير تكنولوژي در جهت تكنولوژي هاي 



زيست محيطي و فعاليت هاي مربوط به تغيير كيفي عملكردها،  هزينه هاي تحقيقاتي و 
آموزشي زيست محيطي بايستي مورد حمايت هاي ويژه قرار گيرد. 



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور

كميسيون چشم انداز  

چكيده                  

سند چشم انداز بيست ساله به عنوان يكى از اسناد باالدستى در تنظيم وتدوين برنامه هاى 
اعم از برنامه هاى توسعه وسياست هاى كلى نظام به عنوان نقشه راه وهادى داراى  كالن 
نقشى اساسى است.الزمه تدوين سياست هاى كلى محيط زيست به عنوان يكى از حوزه هاى 
الزامات اين سند در اين حوزه  اثر گذار در رشد وتوسعه وپيشرفت پايدار كشورابتناى  بر 
است. در اين مقاله كه حاصل  تالش كارشناسان مربوط به حوزه محيط زيست و سازمان ها و 
وزارتخانه ها ى مرتبط در اين حوزه است، شاخص هاى كمى و كيفى سنجش عناصر زيست 

محيطى مبتنى وملهم از سند چشم انداز بيست ساله را بدست مى دهد. 

واژگان كليدى

محيط زيست ، سند چشم انداز ، شاخص كمى وكيفى ،منابع زيست محيطى
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شاخص هاى سنجش عناصر زيست محيطى و پايدار سازى محيط زيست براى ايران

مجموعه شاخص هاى ارائه شده در اين نوشتار حاصل جلسات كارشناسى متخصصان  و 
كارشناسان سازمان ها مرتبط با موضوع محيط زيست است كه در يك مجموعه ٢٦ شاخصى 
به تصويب كميته توسعه پايدار سازمان حفاظت از محيط زيست كشور رسيده است.آگاهى 
از اين شاخص ها مى تواند براى سياستگذارى در موضوعات زيست محيطى و ساير فعاليت 

هاى مرتبط مفيد باشد.

شاخصزيرموضوعموضوع

آب و هوا

دگرگونى آب 
و هوا

ميزان انتشار دى اكسيد كربن به ازاى هر نفر  

ميزان انتشار دى اكسيد كربن به ازاى توليد برق

شدت انتشار دى اكسيد كربن صنعت

كيفيت هوا

غلظت ذرات آالينده هوا (PM١٠) گرداگرد مناطق شهرى

ميزان انتشار دى اكسيد گوگرد

ميزان انتشار اكسيدهاى نيتروژن

ميزان انتشار تركيبات آلى فرار (غيرمتان)

آب
كميت آب

دسترسى به آب سالم 

دسترسى به تسهيالت فاضالب

شدت مصرف آب در كشاورزى

تنش آبى

شاخص كيفيت منابع آبكيفيت آب

زمين

زمين هاى تحت تاثير از بيابانزائى بيابانزايى

جنگل ها
درصد مساحت جنگلها به مساحت كل كشور 

نرخ رشد ذخيره درختان

كشاورزى
بهره ورى استفاده از كود (آلى و شيميايى)

استفاده از آفت كشهاى كشاورزى
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تنوع 
زيستى

درصد مساحت مناطق خاكى حفاظت شده اكوسيستم

سواحل و 
درياها

درصد مساحت مناطق دريايى حفاظت شده 

درصد بهره بردارى پايدار از ذخاير آبزيان

درصدى از گونه ها كه در معرض انقراض قرار دارندگونه ها

الگوى 

توليد و 
مصرف

مصرف مواد 
شدت مصرف مواد اوليه در اقتصاداوليه

شدت مصرف انرژىمصرف انرژى

توليد و مديريت 
پسماند

سرانه توليد پسماند روزانه 

درصد بازيافت پسماند (نرخ بازيافت)

جدول  مجموعه شاخص هاى پايدارى محيط زيست

منبع جهانىمنبع داخلىواحد شاخصماده قانونىمنبع شاخصشاخصزيرموضوعموضوع
EPICSDMDG

ب و هوا
آ

دگرگونى

آب و هوا

ميزان انتشار دى اكسيد 
كربن به ازاى هر نفر

 ١٣٩،  ١٩٣
ب

Mt/Capita
دفتر تغييرات 

آب و هوا
 WRI-CAIT,

WDI-WB

ميزان انتشار دى اكسيد 
كربن به ازاى توليد برق

١٣٣، ١٣٩g CO2/kWh
دفتر تغييرات 

آب و هوا
IEA

شدت انتشار دى اكسيد 
كربن صنعت

١٣٨، ١٣٩Mt/$mill
دفتر تغييرات 

آب و هوا
 WRI-CAIT,

WDI-WB

غلظت ذرات آالينده هوا كيفيت هوا
PM) گرداگرد مناطق 

10
)

شهرى
١٩٣ ب

سازمان 
محيط زيست 

(دفتر هوا)
WDI-WB

ميزان انتشار دى اكسيد 
گوگرد

١٩٣ ب Gg/1000
km2

سازمان 
محيط زيست 

(دفتر هوا)

EDGAR

WHO

ميزان انتشار اكسيدهاى 
نيتروژن

١٩٣ ب Gg/1000
km2

سازمان 
محيط زيست 

(دفتر هوا)

EDGAR

WHO

ميزان انتشار تركيبات آلى 
فرار (غير متان)

١٩٣ ب Gg/1000
km2

سازمان 
محيط زيست 

(دفتر هوا)

EDGAR

WHO
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ب

آ

كميت آب

وزارت نيرودرصدــــــــدسترسى به آب سالم
UNICEF

WHO

دسترسى به تسهيالت 
فاضالب

وزارت نيرودرصدــــــــ
UNICEF

WHO

شدت مصرف آب در 
كشاورزى

 ،١٤١، ١٤٣
١٤٦

$ m3/ US وزارت جهاد
كشاورزى

UNSD

WSAGوزارت نيرودرصد١٤٠تنش آبى

درصد١٩٢شاخص كيفيت منابع آبكيفيت آب

سازمان 
محيط زيست 
(دفتر آب و 

خاك)

UNEP/GEMS

EEA

ك)
ن (خا

زمي

زمين هاى تحت تاثير از بيابانزايى
بيابانزائى

درصد١٤٨ ز
سازمان 
جنگلها، 

مراتع
LADA-FAO

جنگل ها

درصد مساحت جنگلها به 
مساحت كل كشور

درصد١٤٨
سازمان 
جنگلها، 

مراتع
FAO

١٤٨m3/hectareنرخ موجودى سرپا

سازمان 
جنگلها، 

مراتع
FAO

شاخص پيشنهادى نرخ ترسيب كربن
١٤٨Mt/hectareسازمان

سازمان 
جنگلها، 

مراتع
FAO

بهره ورى استفاده از كود كشاورزى
(آلى و شيميايى)

 ،١٤٣ د
١٤٣ ز

kg/kg
وزارت جهاد 

كشاورزى
FAO

استفاده از آفت كشهاى 
كشاورزى

١٤٣ دkg/hectare
وزارت جهاد 

كشاورزى
FAO

ستى
تنوع زي

درصد مساحت مناطق اكوسيستم
خشكى حفاظت شده

 ،١٨٧ الف
سازمان درصد١٩٠، ١٩١

محيط زيست
UNEP-
WCMC

سواحل و 
درياها

درصد مساحت مناطق 
دريايى حفاظت شده

 ،١٨٧ ب
سازمان درصد١٩١

محيط زيست
UNEP-
WCMC

درصد بهره برداري پايدار 
از ذخاير آبزيان

وزارت جهاد درصدــــــــ
كشاورزى

FAO

درصد گونه هاى در گونه ها
معرض انقراض

 ،١٨٧ الف
سازمان درصد١٠٤، ١٩١

محيط زيست
Zero Extinc-

tion
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صر
ى توليد و م

الگو

شدت مصرف مواد اوليه مواد اوليه
در اقتصاد

١٩٠ Kg/
$1,000GDPوزارت صنايعEurostat

مصرف 
Tones of oil/ ١٣٤، ١٩٠شدت مصرف انرژىانرژى

GDPوزارت نيروIEA

مديريت 
پسماند

١٩٠، ١٩٣ سرانه توليد پسماند روزانه
الف

kg/capitaوزارت كشورUNSD

درصد بازيافت پسماند 
(نرخ بازيافت)

 ١٩٠، ١٩٣
UNSDوزارت كشوردرصدالف

PM) گرداگرد مناطق شهرى
10

غلظت ذرات آالينده هوا (

PM موجود در مناطق شهرى، با جمعيت بيش از ١٠٠,٠٠٠ نفر   مى باشد.تعريف شاخص
10

اين شاخص بيانگر ميزان 

معيار انتخاب
اين شاخص، اندازه گيرى وضعيت محيط زيست را از نظر كيفيت هوا و همچنين اندازه گيرى غير 
مستقيم جمعيتى را كه در معرض آلودگى هوا در مناطق شهرى قرار دارند، امكان پذير    مى سازد. 

ذرات معلق هوا، منجر به عفونت هاى حاد تنفسى و ساير بيمارى ها مانند سرطان  مى شوند.

روش محاسبه

PM از مدل سازى داده ها به دست مى آيد. اين مدل، بر اساس اندازه گيرى عوامل 
10

اطالعات 
مختلف از قبيل مصرف انرژى، عوامل جوى و جغرافيايى، تراكم جمعيت ملى و شهرى و ...     مى 
PM در هر يك از شهرها با توجه به جمعيت شهرى (شهرهاى با بيش از 

10
ميزان غلظت  باشد. 

١٠٠,٠٠٠ نفر) وزن دهى مى شوند و مقدار كل اين شاخص محاسبه مى گردد. اين مقدار بيانگر 
ميانگين انتشار ساالنه ذرات آالينده هوا با توجه به ميانگين شهرى، مى باشد.

واحد اندازه 
ميكروگرم به مترمكعبگيرى

توضيحات

امروزه، درصد فزاينده اى از جمعيت جهان در مناطق شهرى زندگى مى كنند. آلودگى هواى ناشى 
از خانوار، صنعت و حمل و نقل (خودرو)، اغلب از مشكالت عمده اين مناطق مى باشد. در نتيجه، 
بيشترين پتانسيل براى قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا و مشكالت سالمتى كه پس از آن رخ مى 

دهد، در مناطق شهرى است. بهبود كيفيت هوا از مهمترين ابعاد توسعه پايدار انسانى است.

١٩٣ بماده قانونى

منبع جهانى
- WHO guidelines

- World Development Indicators, World Bank

-(United Nations Environment Program (UNEP

سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر هوا)منبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٤٠

(SO
2
ميزان انتشار دى اكسيد گوگرد (

تعريف 
شاخص

با  پيامدهاى زيست محيطى آن در مناطق  ميزان توليد گاز دى اكسيد گوگرد و  آنجا كه بيشترين  از 
حداقل تراكم جمعيتى متوسط به وقوع مى پيوندد، اين شاخص عبارتست از ميزان انتشار دى اكسيد 

گوگرد به مساحت مناطق مسكونى.

معيار 
انتخاب

اين شاخص، اندازه گيرى وضعيت محيط زيست را از نظر كيفيت هوا و همچنين اندازه گيرى غير 
مستقيم جمعيتى را كه در معرض آلودگى هوا در مناطق شهرى قرار دارند، امكان پذير    مى سازد. دى 
اكسيد گوگرد از عوامل اصلى رسوب اسيد، يا باران اسيدى است كه مخل سالمت اكوسيستم مى باشد. 
غلظت باالى دى اكسيد گوگرد نيز بر تنفس تاثير مى گذارد و ممكن است موجب تشديد بيماريهاى 

تنفسى و قلبى، عروقى گردد. 

روش 
محاسبه

براى محاسبه اين شاخص، ميزان انتشار دى اكسيد گوگرد بر مساحت مناطق با جمعيت بيش از پنج 
نفر در هر كيلومتر مربع تقسيم مى گردد. مساحت كل، به علت جهتگيرى شاخص به نفع كشورهاى با 

مساحت بسيار زياد، كاربرد نداشته است.

واحد اندازه 
گيگاگرم به ١٠٠٠ كيلومترمربع (Gg/1000km2)گيرى

توضيحات

امروزه، درصد فزاينده اى از جمعيت جهان در مناطق شهرى زندگى مى كنند. آلودگى هواى ناشى 
از خانوار، صنعت و حمل و نقل (خودرو)، اغلب از مشكالت عمده اين مناطق مى باشد. در نتيجه، 
بيشترين پتانسيل براى قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا و مشكالت سالمتى كه پس از آن رخ مى 

دهد، در مناطق شهرى است. بهبود كيفيت هوا از مهمترين ابعاد توسعه پايدار انسانى است.

١٩٣ بماده قانونى

منبع جهانى

- WHO guidelines

-World Development Indicators, World Bank

-Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)

 -United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFC)

منبع داخلى
سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر هوا)

وزارت نيرو (معاونت امور برق و انرژى)

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار 
شاخص

٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



٢٤١ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

(NOx) ميزان انتشار اكسيدهاى نيتروژن

تعريف 
شاخص

از آنجا كه بيشترين ميزان توليد اكسيدهاى نيتروژن و پيامدهاى زيست محيطى آن در مناطق با حداقل 
تراكم جمعيتى متوسط به وقوع مى پيوندد، اين شاخص عبارتست از ميزان انتشار اكسيدهاى نيتروژن 

به مساحت مناطق مسكونى.

معيار 
انتخاب

اين شاخص، اندازه گيرى وضعيت محيط زيست را از نظر كيفيت هوا و همچنين اندازه گيرى غير 
مى سازد.  پذير  امكان  دارند،  قرار  مناطق شهرى  در  هوا  آلودگى  معرض  در  كه  را  جمعيتى  مستقيم 

اكسيدهاى نيتروژن پيشرو توليد ازن مى باشند و كمك به باران اسيدى مى كنند.

روش 
محاسبه

براى محاسبه اين شاخص، ميزان انتشار اكسيدهاى نيتروژن بر مساحت مناطق با جمعيت بيش از پنج 
نفر در هر كيلومتر مربع تقسيم مى گردد. مساحت كل، به علت جهتگيرى شاخص به نفع كشورهاى با 

مساحت بسيار زياد، كاربرد نداشته است.

واحد اندازه 
گيگاگرم به ١٠٠٠ كيلومترمربع (Gg/1000km2)گيرى

توضيحات

امروزه، درصد فزاينده اى از جمعيت جهان در مناطق شهرى زندگى مى كنند. آلودگى هواى ناشى 
از خانوار، صنعت و حمل و نقل (خودرو)، اغلب از مشكالت عمده اين مناطق مى باشد. در نتيجه، 
بيشترين پتانسيل براى قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا و مشكالت سالمتى كه پس از آن رخ مى 

دهد، در مناطق شهرى است. بهبود كيفيت هوا از مهمترين ابعاد توسعه پايدار انسانى است.

١٩٣ بماده قانونى

منبع جهانى

- WHO guidelines

-World Development Indicators, World Bank   

-Emissions Database for Global Atmospheric Research(EDGAR)

 -United Nations Framework Convention on Climate Change (UNCCC)

منبع داخلى
-سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر هوا)

-وزارت نيرو (معاونت امور برق و انرژى)

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار 
شاخص

٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٤٢

ميزان انتشار تركيبات آلى فرار (غير متان)

تعريف شاخص
از آنجا كه بيشترين ميزان توليد تركيبات آلى فرار (غير متان) و پيامدهاى زيست محيطى آن در 
مناطق با حداقل تراكم جمعيتى متوسط به وقوع مى پيوندد، اين شاخص عبارتست از ميزان تركيبات 

آلى فرار (غير متان) به مساحت مناطق مسكونى.

معيار انتخاب
اين شاخص، اندازه گيرى وضعيت محيط زيست را از نظر كيفيت هوا و همچنين اندازه گيرى غير 
مستقيم جمعيتى را كه در معرض آلودگى هوا در مناطق شهرى قرار دارند، امكان پذير مى سازد. 

تركيبات آلى فرار (غير متان) پيشرو توليد ازن مى باشند.

روش محاسبه
براى محاسبه اين شاخص، ميزان انتشار تركيبات آلى فرار (غير متان) بر مساحت مناطق با جمعيت 
بيش از پنج نفر در هر كيلومتر مربع تقسيم مى گردد. مساحت كل، به علت جهتگيرى شاخص به 

نفع كشورهاى با مساحت بسيار زياد، كاربرد نداشته است.

واحد اندازه 
گيگاگرم به ١٠٠٠ كيلومترمربع (Gg/1000km2)گيرى

توضيحات

امروزه، درصد فزاينده اى از جمعيت جهان در مناطق شهرى زندگى مى كنند. آلودگى هواى ناشى 
از خانوار، صنعت و حمل و نقل (خودرو)، اغلب از مشكالت عمده اين مناطق مى باشد. در نتيجه، 
بيشترين پتانسيل براى قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا و مشكالت سالمتى كه پس از آن رخ مى 

دهد، در مناطق شهرى است. بهبود كيفيت هوا از مهمترين ابعاد توسعه پايدار انسانى است.

١٩٣ بماده قانونى

منبع جهانى

 -WHO guidelines

-World Development Indicators, World Bank

-Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)

 -United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

منبع داخلى
-سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر هوا)

-وزارت نيرو (معاونت امور برق و انرژى)

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



٢٤٣ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

درصد بازيافت پسماند

اين شاخص عبارت است از درصدى از زباله كه ١) بازيافت؛ ٢) كمپوست و ٣) سوزانده مى شود.تعريف شاخص

معيار انتخاب
هدف از اين شاخص، اندازه گيرى ميزان سهم پسماندهاى تصفيه شده (بازيافت، كمپوست، ...) 

از كل پسماندهاى توليد شده است.

روش محاسبه
منابع اصلى داده ها در بازيافت مواد زائد، مراكز تصفيه و دفع پسماند مانند كارخانجات بازيافت، 
كارخانجات كمپوست و محلهاى سوزاندن زباله مى باشند. جهت محاسبه شاخص، ميزان پسماند 

تصفيه شده بر كل پسماند توليد شده، تقسيم مى گردد.

درصدواحد اندازه گيرى

توضيحات

در حال  باشد.  اثرات زيست محيطى مديريت پسماند در كشور مى  دهنده  اين شاخص، نشان 
 “3R” حاضر تمركز جهانى به ويژه در كشورهاى پيشرفته در راستاى مديريت پسماند، بر روى

است. بدين دليل “دفع پسماند” از تعريف شاخص حذف شده است.

(Reduce, Reuse and Recycle) 

١٩٠، ١٩٣ الفماده قانونى

منبع جهانى

-United Nations Statistics Division (UNSD)

-World Health Organization (WHO)

 -Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

وزارت كشورمنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٤٤

سرانه توليد پسماند روزانه

تعريف شاخص

اين شاخص، مقدار پسماند خطرناك و غيرخطرناك توليد شده توسط گروههاى اصلى صنايع و 
يا بخشهاى مختلف اقتصادى را به ازاى هر نفر بيان مى كند. اين گروهها با توجه به طبقه بندى 

استاندارد بين المللى فعاليت هاى صنعتى (ISIC) عبارتند از:
 توليد؛
 معادن؛
 ساخت و ساز؛
 منابع تامين برق ، گاز ، بخار و هواى مطبوع؛
 كشاورزى و جنگلدارى؛
 ساير فعاليت هاى اقتصادى و
 خانوار

معيار انتخاب
انسانى مى  فعاليت هاى مختلف  زباله توسط  توليد  تغييرات در  نشان دادن روند  هدف اصلى 
باشد. سرانه توليد پسماند روزانه مقايسه ميان كشورهاى با اقتصاد مشابه را امكان پذير مى كند. 

روش محاسبه

قرار گيرد:  استفاده  تواند مورد  ، چهار روش مختلف مى  زباله  اندازه گيرى ميزان توليد  براى 
مطالعات آمارى، داده هاى دولتى، روشهاى پيش بينى آمارى و يا تركيبى از روش هاى باال كه 
بهترين وضعيت داده ها را خواهد داشت. براى محاسبه مقدار شاخص، مقدار پسماند توليد شده 

بر جمعيت تقسيم خواهد شد.

كيلوگرم به ازاى هر نفر (در روز)واحد اندازه گيرى

توضيحات

توليد پسماند ارتباط نزديكى با سطح فعاليتهاى اقتصادى در كشور دارد و نشان دهنده الگوى 
توليد و مصرف جامعه است و كشورهاى با اقتصاد توانمند تمايل به توليد زباله بيشتر دارند. 
در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته، كاهش در حجم ضايعات توليد شده نشان از جهتگيرى 
توسعه به سمت الگوى توليد و مصرف كمتر مواد است. از سوى ديگر اين شاخص ارتباط بسيار 
نزديكى با ساير شاخص هاى اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى به ويژه آنهايى كه در رابطه 

با سطح درآمد و رشد اقتصادى دارد. 

١٩٠، ١٩٣ الفماده قانونى

منبع جهانى

-United Nations Statistics Division (UNSD)
-World Health Organization (WHO)
 -Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

-وزارت كشورمنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



٢٤٥ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

شدت مصرف انرژى

تعريف شاخص
شدت مصرف انرژى از تقسيم مصرف نهايى انرژى بر توليد ناخالص داخلى محاسبه مى 
گردد و نشان مى دهد كه اقتصاد يك كشور براى توليد مقدار معينى از كاالها و خدمات 

چه مقدار انرژى مصرف كرده است. 

معيار انتخاب
بخش انرژي مهمترين ركن توسعه اقتصادي و اجتماعي هر جامعه محسوب شده و استفاده بهينه 
از اين منابع به عنوان مهمترين پيش شرط هاى دستيابى به توسعه پايدار و تضمين پايدارى محيط 

زيست قلمداد مى شود. 

روش محاسبه

مصرف انرژي به ازاي يك دالر توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت خريد، انرژي مورد 
استفاده اي است كه بر حسب واحد تن معادل نفت خام به ازاي يك دالر توليد ناخالص داخلي 
و از تبديل ارز ملي با استفاده از فاكتورهاي تبديل برابري قدرت خريد بر حسب دالر محاسبه   

مي شود.

واحد اندازه 
گيرى

تن معادل نفت به توليد ناخالص ملى (ميليون دالر برابرى قدرت خريد)

توضيحات

آلودگى هوا و تغييرات اقليمى  انرژى به خصوص سوخت هاى فسيلى مهمترين عامل  مصرف 
در جهان است. به همين دليل استفاده بهينه از انرژى در فرايند توسعه اقتصادى همواره به عنوان 
يكى از مهمترين اهداف توسعه پايدار در كانون توجه بوده است. يكى از مهمترين اين شاخص 
ها كه بهينه بودن استفاده از انرژى را نشان مى دهد، شاخص شدت مصرف انرژى است. معموال 
براى مقايسه بين المللى اين شاخص از نرخ برابرى قدرت خريد بر حسب دالر استفاده مى شود.

١٣٤، ١٩٠ماده قانونى

منبع جهانى

-International Energy Agency (IEA)

-World Development Indicators, World Bank

-United Nations Statistics Division

-وزارت نيرومنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٤٦

شدت مصرف مواد اوليه در اقتصاد

اين شاخص عبارت است از نسبت مصرف مواد اوليه داخلى به توليد ناخالص داخلى.تعريف شاخص

معيار انتخاب
اين شاخص، پايه اى براى سياست هاى ارتقا بهره ورى استفاده از مواد خام به منظور حفظ منابع 
طبيعى و كاهش تخريب محيط زيست ناشى از استخراج اوليه، پردازش مواد، توليد و دفع زباله 

فراهم مى كند.

روش محاسبه
آيد. مى  دست  به  داخلى  ناخالص  توليد  بر  داخلى  اوليه  مواد  حجم  تقسيم  از  شاخص،  اين 

و  اروپا  اتحاديه  توسط  و  است،  جهان  سراسر  در  استاندارد  مرجع  روش   EuroStat راهنماى 
كشورهاى OECD و گروه لندن (سازمان ملل) استفاده مى شود. 

واحد اندازه 
گيرى

كيلوگرم به ١٠٠٠ دالر توليد ناخالص ملى (برابرى قدرت خريد)

توضيحات
استخراج مواد خام اوليه، پردازش مواد به محصوالت نهايى و دفع مواد زائد اثرات عمده زيست 
دنبال دارد. كاهش شدت مصرف مواد از توليد و مصرف كاالها و خدمات جهت  محيطى را به 

حفاظت از محيط زيست و منابع امرى ضرورى است.

١٩٠ماده قانونى
EuroStat (OECD)-منبع جهانى

-وزارت صنايعمنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



٢٤٧ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

ميزان انتشار دى اكسيد كربن به ازاى هر نفر

تعريف شاخص
اين شاخص، حاصل تقسيم كل مقدار دى اكسيد كربن منتشر شده توسط فعاليت انسان (توليد و 

مصرف) در كشور، بر جمعيت كل كشور است. 

معيار انتخاب

اين شاخص، نشان دهنده تعهد به كاهش انتشار گاز دى اكسيد كربن مى باشد. گاز دى اكسيد 
كربن عمده محصول جانبى مصرف و توليد انرژى مى باشد. همچنين اين گاز بيشترين سهم 
از گازهاى گلخانه اى مرتبط با گرم شدن كره زمين را تشكيل مى دهد. اين شاخص با بسيارى 
از شاخص هاى اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى، از جمله نرخ رشد توليد ناخالص ملى، 

مصرف انرژى، هزينه حفاظت از محيط زيست و هزينه كاهش آلودگى هوا، ارتباط دارد. 

(GHG: CO
2
, CH

4
, N

2
O, PFCs, HFCs, SF

6
)

روش محاسبه

مقدار اين شاخص از تقسيم مقدار دى اكسيد كربن منتشر شده در كشور، بر جمعيت كل كشور 
به دست مى آيد. ميزان انتشار گاز دى اكسيد كربن از داده هاى منابع انتشار آالينده ها، كه اغلب 
از تاسيسات احتراق سوخت جهت توليد انرژى به دست مى آيند، تخمين زده مى شود. اطالعات 
مربوط به مقدار سوخت استفاده شده و فاكتور انتشار هر يك از منابع در برآورد نهايى اعمال 

مى شود.

تن به ازاى هر نفر (در سال)واحد اندازه گيرى

توضيحات
عالوه بر ميزان كل انتشار، انتشار دى اكسيد كربن بخشهاى مختلف را نيز مى توان در نظر گرفت. 

بخشهاى متداول عبارتند از انرژى، صنعت، كشاورزى، استفاده از زمين و جنگلدارى.

١٣٩، ١٩٣ بماده قانونى

منبع جهانى

(United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

-International Energy Agency (IEA)

-World Resources Institute (WRI)

-Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

منبع داخلى
-وزارت نيرو (معاونت امور برق و انرژى)،

-سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر تغييرات آب و هوا)

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٤٨

ميزان انتشار دى اكسيد كربن به ازاى توليد برق

تعريف شاخص

انتشار گاز دى اكسيد كربن حاصل از توليد برق و گرما عمومى، شامل مجموع انتشار ناشى 
از احتراق انواع سوخت هاى فسيلى مورد استفاده براى توليد برق عمومى، توليد تركيب 

حرارت و قدرت و توليد حرارت مى باشد. خدمات عمومى به اقداماتى گفته مى شود كه 
فعاليت اصلى آنها تامين نيازهاى عمومى جامعه باشد

معيار انتخاب
اين شاخص، نشان دهنده تعهد به كاهش انتشار گاز دى اكسيد كربن مى باشد. گاز دى 

اكسيد كربن عمده محصول جانبى مصرف و توليد انرژى مى باشد. همچنين اين گاز 
بيشترين سهم از گازهاى گلخانه اى مرتبط با گرم شدن كره زمين را تشكيل مى دهد. 

روش محاسبه
مقدار اين شاخص از تقسيم مقدار دى اكسيد كربن منتشر شده، بر كيلو وات ساعت برق 

توليد شده به دست مى آيد. داده ها شامل انتشار گاز دى اكسيد كربن از توليد برق و گرماى 
عمومى مى باشد. 

CO به ازاى كيلو وات ساعتواحد اندازه گيرى
2
گرم 

توضيحات
گازهاى منتشره از توليد برق و گرما براى استفاده توسط توليد كننده، در اين متغير قرار      
نمى گيرد، به عنوان مثال مى توان به انتشارات مرتبط با صنعت، حمل و نقل و ساير بخشها 

اشاره كرد. اين شاخص با IPCC در ارتباط مى باشد.

١٣٣، ١٣٩ماده قانونى

منبع جهانى
-International Energy Agency (IEA)

-Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

منبع داخلى
-وزارت نيرو (معاونت امور برق و انرژى)،

-سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر تغييرات آب و هوا)

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



٢٤٩ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

شدت انتشار دى اكسيد كربن صنعت

تعريف شاخص
بخش  توسط  شده  منتشر  كربن  اكسيد  دى  مقدار  كل  تقسيم  حاصل  شاخص،  اين 

صنعت، بر توليد ناخالص ملى صنعتى است. 

معيار انتخاب
اين شاخص، نشان دهنده تعهد به كاهش انتشار گاز دى اكسيد كربن مى باشد. گاز دى اكسيد 
كربن عمده محصول جانبى مصرف و توليد انرژى مى باشد. همچنين اين گاز بيشترين سهم 

از گازهاى گلخانه اى مرتبط با گرم شدن كره زمين را تشكيل مى دهد. 

روش محاسبه
توليد ناخالص ملى بخش صنعت بر اساس درصدى از كل توليد ناخالص ملى محاسبه مى 
شود. حاصل تقسيم انتشار دى اكسيد كربن صنعتى بر توليد ناخالص ملى صنعت اين شاخص 

را تشكيل مى دهد.

تن به توليد ناخالص ملى (ميليون دالر برابرى قدرت خريد ٢٠٠٥)واحد اندازه گيرى

توضيحات
بر اساس برابرى  مقدار توليد ناخالص ملى به علت مقايسه مقدار شاخص با ساير كشورها 

قدرت خريد محاسبه مى گردد.

١٣٨، ١٣٩ماده قانونى

منبع جهانى

-United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

-International Energy Agency (IEA)

-World Resources Institute (WRI)

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

منبع داخلى
-وزارت نيرو (معاونت امور برق و انرژى)،

-سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر تغييرات آب و هوا)

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٥٠

شدت مصرف آب در كشاورزى

تعريف شاخص
اين شاخص عبارت است از مترمكعب آبى كه به ازاى افزايش يك واحد توليد ناخالص ملى در بخش كشاورزى، مصرف 

مى شود.

معيار انتخاب

با توسعه پايدار دارد.  ارتباط نزديكى  را نشان مى دهد و  اين شاخص فشار وارده از بخش كشاورزى بر منابع آب كشور 
همچنين اين شاخص اهميت بسيار زيادى در سياستگذارى اختصاص منابع آب به بخشهاى مختلف دارد. بخش كشاورزى 
بيش از ٩٠ درصد منابع آب كشور را به خود اختصاص داده و استفاده بهينه از اين منابع آب الزمه دست يافتن به توسعه 

پايدار مى باشد.

روش محاسبه
مقدار اين شاخص از تقسيم حجم آب مصرفى بر ميزان ارزش افزوده توسط بخش كشاورزى به دست  مى آيد.  ميزان ارزش 
افزوده به طور كلى از حساب هاى استاندارد ملى به دست مى آيد. آب اختصاص يافته به بخش كشاورزى نيز از اطالعات 

وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزى در دسترس مى باشد.

واحد اندازه 
گيرى

($ m٣/US) (برابرى قدرت خريد) مترمكعب آب مصرفى به ازاى توليد ناخالص داخلى

توضيحات

بررسى اين شاخص در سرى زمانى، بهره ورى مصرف آب در بخش كشاورزى را به عنوان بزرگترين مصرف كننده آب 
كشور، نشان مى دهد. همچنين فشار زيست محيطى كشاورزى بر منابع آب قابل ارزيابى خواهد بود. اين شاخص، جايگزين 
 EPI ميزان منابع آب مصرفى مى باشد و مديريت مصرف آب در بزرگترين بخش مصرف كننده را نشان مى دهد. (شاخص

و MDG ميزان منابع آب اختصاص يافته به بخش كشاورزى را محاسبه مى كنند)

شاخص ديگر مرتبط، “ضريب تبديل آب به محصوالت كشاورزى” است كه كيلوگرم محصول توليدى را به ازاى مترمكعب 
آب مصرفى محاسبه مى كند. اين شاخص تنها به حجم محصول توجه كرده و ارزش محصول توليدى را مدنظر قرار نمى 

دهد..

١٤١، ١٤٣، ١٤٦ماده قانونى

منبع جهانى
-United Nations Statistics Division (UNSD)

-United Nations (FAO )

-وزارت جهاد كشاورزىمنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨

References:
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٢٥١ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

دسترسى به آب سالم

تعريف شاخص

شاخص دسترسى به آب سالم و بهداشتى، درصد جمعيت با دسترسى به هر يك از انواع منابع تامين آب زير مى 
باشد: آب لوله كشى، شير آب عمومى، چاه عميق و يا پمپ، چاه حافظت شده، آب باران و چشمه حافظت شده. 
منابع آب سالم شامل موارد زير نمى شود: آب ارائه شده توسط فروشنده،         آب بطرى، كاميون تانكر و چاه ها 

و چشمه هاى حافظت نشده.

معيار انتخاب

در حال حاضر تامين آب سالم و بهداشتي به عنوان مهمترين نياز انساني و يكي از مهمترين دغدغه هاي جامعه 
جهاني در هزاره سوم مطرح  شده است. تامين آب آشاميدنى سالم نقش اساسي در كاهش ابتالء به انواع بيماري 
هاي خطرناك نظير اسهال، وبا، حصبه و ساير امراض عفوني ناشي از مصرف آب غيربهداشتي دارد. به همين دليل 
نسبت جمعيت داراي دسترسي به آب سالم و بهداشتي از منابع مطمئن (آب لوله كشي، آب شهري، چاههاي حفاظت 

شده) به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي پايدارى محيط زيست، مد نظر قرار گرفته است.

روش محاسبه

شاخص دسترسى به آب سالم، اشاره به درصدى از جمعيت با دسترسى مناسب به منابع تامين آب سالم در خانه 
 The Global) ”خود و يا در فاصله مناسب از خانه هايشان دارد. “گزارش ارزيابى تامين آب و فاضالب ٢٠٠٠
Water Supply and Sanita) تعريف دسترسى مناسب را به  on Assessment 2000 Report
صورت “دسترسى سرانه به ٢٠ ليتر در هر روز در فاصله كمتر از ١،٠٠٠ متر” بيان كرده است. براى محاسبه شاخص، 

مقدار جمعيت با دسترسى به آب سالم را بر كل جمعيت تقسيم مى كنيم.

درصدواحد اندازه گيرى

توضيحات

اين شاخص مى بايست به طور جداگانه براى مناطق شهرى و روستايى محاسبه شود. در حالى كه دسترسى به آب 
سالم معقول ترين شاخص جهت ارزيابى تامين آب مى باشد، اين شاخص با مشكالتى روبرو است. از جمله اين 

مشكالت عبارتند از:
 .كيفيت آب در اين شاخص مورد توجه قرار نمى گيرد
 .زمان جمع آورى و تجزيه و تحليل داده هاى آمارى نامنظم و با فواصل طوالنى مى باشد

ـــــــــــــماده قانونى

منبع جهانى
 -World Health Organization (WHO)

 -United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)

منبع داخلى
-وزارت نيرو (بخش آب و آبفا)

-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨

References:

- United Nations Development Group, “Indicators for Monitoring the Millennium Develop-
ment Goals”, 2003.

- United Nations Commission on Sustainable Development (UNCSD), “Indicators of sustain-
able development: Guidelines and Methodologies”; Third Edition, New York, 2007.



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٥٢

دسترسى به تسهيالت فاضالب

تعريف شاخص

شاخص دسترسى به تسهيالت فاضالب، درصدى از جمعيت كشور را در نظر مى گيرد كه به منابع و امكانات 
پيشرفته فاضالب دسترسى دارند. اين تسهيالت عبارتند از: اتصال به سيستم فاضالب عمومى، اتصال به سيستم 

فاضالب سپتيك، انواع ساده و پيشرفته سرويس بهداشتى. جمعيت كل كشور يا ممكن است شامل تمامى ساكنان 
معمول كشور يا همه افراد موجود در كشور در زمان سرشمارى باشد.

معيار انتخاب
تسهيالت فاضالب مناسب براى جمعيت شهرى و روستايى بسيار مهم مى باشد، اما خطرات در مناطق شهرى به 

علت دشوارى در جلوگيرى از تماس با فاضالب، بسيار بيشتر است. تامين تسهيالت فاضالب نقش اساسي در كاهش 
ابتالء به انواع بيماري هاي خطرناك نظير اسهال، وبا، حصبه و ساير امراض عفوني دارد.

روش محاسبه

اين شاخص، به نسبت تعدادى از مردم در مناطق شهرى و روستايى با دسترسى به تسهيالت فاضالب (دفع 
فضوالت) به كل جمعيت شهرى و روستايى، محاسبه مى شود و به درصد بيان مى گردد.

تسهيالت فاضالب: واحدى است براى دفع فضوالت انسانى كه مدفوع را از تماس با مردم، حيوانات، محصوالت 
كشاورزى و منابع آب جدا مى سازد. اين تسهيالت جهت موثر بودن مى بايست خصوصى باشند، به درستى ساخته 

شده باشند و به درستى نگهدارى شوند.

درصدواحد اندازه گيرى

توضيحات

اين شاخص مى بايست به طور جداگانه براى مناطق شهرى و روستايى محاسبه شود. در حالى كه شاخص دسترسى 
معقول ترين شاخص جهت ارزيابى تسهيالت فاضالب مى باشد، اين شاخص با مشكالتى روبرو است. از جمله اين 

مشكالت عبارتند از:
 .كيفيت تسهيالت فاضالب در اين شاخص مورد توجه قرار نمى گيرد
 .زمان جمع آورى و تجزيه و تحليل داده هاى آمارى نامنظم و با فواصل طوالنى مى باشد

تعريف مفهوم دسترسى به تسهيالت و امكانات فاضالب و روشهاى ارزيابى آن نسبت به مفاهيم مرتبط با آب به 
علت اختالفات درتعاريف مورد قبول كشورها، بسيار بحث برانگيز مى باشد.

ـــــــــــــماده قانونى

منبع جهانى
-World Health Organization (WHO)

-United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)

منبع داخلى
-وزارت نيرو (بخش آب و آبفا)

-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



٢٥٣ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

درصد مساحت جنگلها به مساحت كل كشور

تعريف شاخص

درصد مساحت تحت پوشش جنگل، نسبت مساحت مناطق جنگلى به مساحت خشكى كشور است، 
كه در آن سطح خشكى كشور، مساحت كل كشور منهاى مناطق تحت پوشش آب هاى داخلى، مانند 

رودخانه ها و درياچه هاى بزرگ، مى باشد. همانطور كه سازمان FAO در گزارش “ارزيابى جهانى منابع 
جنگلى ٢٠٠٠” تعريف كرده است، جنگل شامل “جنگل طبيعى” و “جنگل دست كاشت” مى باشد. اين 
تعريف اشاره دارد به زمينهاى با پوشش تاج درختى بيش از ١٠ درصد و مساحت بيش از ٠,٥ هكتار كه 
در آن درختان بايد قادر باشند كه به ارتفاع حداقل پنج متر برسند. همچنين، زمينى كه جنگل آن از بين 
رفته است ولى دوباره در حال احيا جنگل مى باشد، در اين تعريف قرار مى گيرد. درختانى كه براى توليد 

محصوالت كشاورزى مورد استفاده قرار مى گيرند، در اين تعريف به حساب نمى آيند.

معيار انتخاب

جنگل ها به عنوان يكى از مهمترين منابع تجديد شونده، نقش بسيار مهمى در ايجاد بستر هاى مناسب 
براى توسعه فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى بشر ايفاء مى كنند. كاركردهاى مختلف جنگل ها براى 

حفاظت از منابع آب و خاك، توليد اكسيژن، تعديل آب و هوا، حفاظت از اراضى پايين دست در برابر 
بالياى طبيعى نظير سيل و رانش زمين و در نهايت استفاده هاى مستقيم از جنگلها نظير تامين چوب و 

ساير فرآورده هاى جانبى، اهميت اين منابع طبيعى تجديد شونده را نشان مى دهد. اين كاركردها، خصوصا 
در كشورهاى كم آبى مانند ايران بيشتر حائز اهميت است. 

روش محاسبه
درصد مساحت جنگلها به مساحت كل كشور، از اطالعات ارائه شده توسط كشورها و يا از تصاوير  ماهواره 

اى و يا از ديگر ابزار سنجش، محاسبه مى شود. همچنين، تغييرات در اين نسبت جهت تعيين جهتگيرى 
اين شاخص، مى بايست محاسبه شود.

درصدواحد اندازه گيرى

توضيحات

آمارگيرى از منابع جنگل ملى، در بسيارى از كشورها به صورت نامنظم صورت مى گيرد و بسيارى از 
اطالعات موجود، به روز نمى باشند. همچنين، اگر چه تعريف FAO واضح بوده و در سطح جهانى مورد 

استفاده قرار گرفته است، كشورها از تعاريف گذشته خود براى ارزيابى منابع جنگلى، استفاده مى كنند. 

اين شاخص به تنهايى هيچ نشانه اى از كيفيت جنگل ها، اكوسيستم آنها و همچنين ارزش جنگل، ارائه 
نمى دهد. عالوه بر اين، سطح جنگل در يك كشور ممكن است بدون تغيير باقى بماند، درحاليكه تغييرات 

درونى مانند جنگل زدايى در يك منطقه با شروع كاشت جنگل در منطقه ديگر، پنهان شود.

١٤٨ماده قانونى

منبع جهانى
-Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

-United Nations Environment Program (UNEP)

-سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور (شورايعالى سازمان)منبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٥٤

نرخ ترسيب كربن

به فرآيند خارج كردن كربن از جو و ترسيب آن در خاك و گياه اطالق ميشود.تعريف شاخص

معيار انتخاب
ترسيب كربن به كاهش ميزان گرم شدن كره زمين وكاهش تجمع جوى و دريائى از گازهاى گلخانه اى منتهى 

ميشود.

روش محاسبه

بر مبناء بيوماس كل گياهان جنگلى، بيابانى و مرتعى برآورد مى شود متوسط ذخيره كربن در بيومهاى مختلف 
بر مبناء جدول زير قابل برآورد مى باشد.

جدول: ذخيره كربن براى بيومهاى متفاوت (تن در هكتار)

جمعخاكگياهبيوم

٦١/٧٢١٠٦/١٧١٦٧/٨٩جنگل معتدله

٧/٤٢٥٩/٢٢٦٦/٦مرتع

٢/٤٧٤٦/٩١٤٩/٣٨بيابان و نيمه بيابان
Source: Adapted from intergovernmental panel  on climate change CRS 
Report code: RL31432

نرخ رشد بر مبنا تغييرات جنگل و مرتع به نيمه بيابانى و بيابانى نسبت به سال مبداء (معموًال ٥ سال قبل) بيان 
مى گردد.

تن به ازاى هر هكتارواحد اندازه گيرى

توضيحات
اين شاخص توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور پيشنهاد شده است و در مجموعه شاخصهاى ملى 

پايدارى زيست محيطى قرار گرفته است.

١٤٨ماده قانونى

United Nations (FAO )-منبع جهانى

-سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور (شورايعالى سازمان)منبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG

مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



٢٥٥ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

بهره ورى استفاده از كود (آلى و شيميايى)

تعريف شاخص
اين شاخص عبارت است از ميزان استفاده از كود در كشاورزى به ازاى واحد محصول توليدى. هدف از اين شاخص، 

اندازه گيرى ميزان بازيابى مواد غذايى گياه از كاربرد كود كشاورزى براى ارتقا بهره ورى از منابع، مى باشد.

معيار انتخاب

افزايش توليد در سه دهه آينده به هيچ عنوان كوچكتر از سه دهه گذشته نخواهد بود، هر چند نرخ رشد به ميزان 
از  با توجه به منابع صورت خواهد گرفت كه امروز بسيار بيشتر  اين افزايش،  پايين تر خواهد آمد.  قابل توجهى 
اثرات مخرب آن بسيار دشوارتر از  با كاهش  به اين افزايش توليد همزمان  گذشته در فشار مى باشند. دستيابى 
گذشته است. همچنين، در كشورهاى در حال توسعه، اهداف متعارف از توسعه كشاورزى (امنيت غذايى ، اشتغال 
، درآمد صادرات) معموال بر پايدارى و حفاظت از محيط زيست مقدم مى باشد. در نتيجه، حفظ پتانسيل توليدى 
كشاورزى كشور، نسبت به كشورهاى صنعتى كه در آنها كشاورزى بخش كوچكى از اقتصاد را تشكيل مى دهد، 
بسيار حساس تر مى باشد. با توجه به كمبود زمين هاى مناسب كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه، ضرورت 
افزايش توليد محصوالت كشاورزى در هر هكتار وجود دارد. اين شاخص نشان دهنده فشارهاى زيست محيطى 

بالقوه از كاربرد نامناسب كود مى باشد. 

روش محاسبه

جهت محاسبه اين شاخص، مقادير كودهاى كشاورزى استفاده شده بر ميزان محصول برداشت شده و همچنين 
محصوالت جانبى (By-Products) تقسيم مى شود. اطالعات مربوط به مقادير كود استفاده شده به يكى از 
سه مولفه اساسى مواد مغذى تبديل مى شود. اين سه مولفه عبارتند از: نيتروژن (N)، فسفر (P2O5) و پتاسيم 

K). اطالعات مربوط به كود و بازده آن توسط فائو جمع آورى مى شود. 
2
O)

كيلوگرم كود مصرفى به كيلوگرم محصول توليدى (kg/kg)واحد اندازه گيرى

توضيحات
اثرات زيست محيطى ناشى از شسته شدن و تبخير كود تنها در كميت به كار برده شده خالصه       نمى شود بلكه 

به شرايط اكوسيستم كشت، الگوهاى برداشت محصول و شيوه هاى مديريت مزرعه بستگى دارد

١٤٣ د، ١٤٣ زماده قانونى

United Nations (FAO )-منبع جهانى

-وزارت جهاد كشاورزىمنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨

References:

- United Nations Commission on Sustainable Development (UNCSD), “Indicators of sustain-
able development: Guidelines and Methodologies”; Third Edition, New York, 2007.



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٥٦

استفاده از آفت كشهاى كشاورزى

اين شاخص عبارت است از ميزان استفاده از آفت كشها به ازاى هر واحد از زمينهاى كشاورزى. تعريف شاخص

معيار انتخاب

مهمترين چالش كشاورزى، افزايش توليد محصول در راه سازگار با محيط زيست مى باشد. يكى از ابعاد مهم اين 
چالش استفاده از سموم كشاورزى است كه موجب اضافه شدن مواد شيميايى آلى ماندگار به اكوسيستم مى شود. 
آفت كش ها ماندگار، قابل جابجايى و سمى در خاك، آب و هوا مى باشند و مى توانند بر انسان ها و حيات وحش 
از طريق زنجيره غذايى، تاثير داشته باشند. انسان از طريق مواد غذايى در معرض آفت كش ها قرار مى گيرد.

روش محاسبه
مورد  به زمينهاى كشاورزى  مصرف شده در بخش كشاورزى  آفت كش  مقدار  اين شاخص،  جهت محاسبه 

استفاده تقسيم مى شود.

آفت كش مصرفى (كيلوگرم) به زمينهاى كشاورزى (هكتار) (kg/hectare)واحد اندازه گيرى

توضيحات

اين شاخص شامل تجمع آفت كشها مى باشد كه سميت، جا به جايى، و ميزان ماندگارى آنها را در نظر نمى 
گيرد. حذفيات داده ها و خطاها اغلب در طى انتقال اطالعات اوليه به مقامات آمارى رخ مى دهد. جهت رفع 
اين محدوديت مى توان شاخص پيشرفته ترى را تدوين كرد به طورى كه آفت كشها را در گروههاى مختلف 

از كم ضرر تا بسيار سمى دسته بندى كند.

١٤٣ دماده قانونى

منبع جهانى
-Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

-Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

-وزارت جهاد كشاورزىمنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨

References:

- United Nations Commission on Sustainable Development (UNCSD), “Indicators of sustain-
able development: Guidelines and Methodologies”; Third Edition, New York, ٢٠٠٧.



٢٥٧ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

تنش آبى

تعريف شاخص
شاخص تنش آبى، درصدى از مناطق كشور مى باشند كه استفاده منابع آبى در آنجا بيش از حد صورت گرفته است. 
كشورها تا حدى مى توانند با اين مشكل از طريق انتقال آب مقابله كنند كه خود باعث بوجود آمدن اثرات زيست 

محيطى مهمى خواهد شد.

معيار انتخاب
هدف نهايى براى هر كشور اين است كه هيچ عرصه اى از خاك خود، تحت تاثير تنش آبى و مصرف بيش از حد 

قرار نگيرد.

روش محاسبه
جهت محاسبه شاخص، ميزان آب مصرفى (آب سطحى و زيرزمينى) بعالوه آب نمكزدايى شده و آب فاضالب تصفيه 

شده به عنوان درصدى از منابع آب (كل منابع تجديد پذير) در نظر گرفته مى شود. 

درصدواحد اندازه گيرى

توضيحات
 (oversubscription) جهت ارزيابى تنش آبى مى بايست مقدار مرزى مشخص نمود تا استفاده بيش از حد
قابل محاسبه گردد. سازمان ملل، استفاده بيش از ٤٠ درصد منابع آب را به عنوان اين مقدار مرزى تعيين كرده است.

١٤٠ماده قانونى

University of New Hampshire, Water Systems Analysis Group (WSAG)-منبع جهانى

-وزارت نيرو (بخش آب و آبفا)منبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨

References:

- Daniel C.Esty, Tanja Srebotnjak, “٢٠١٠ Environmental Performance Index: Metadata”, Yale 
Center for Environmental Law & Policy, Yale University, ٢٠١٠.



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٥٨

زمين هاى تحت تاثير از بيابانزائى 
اين شاخص عبارت است از اندازه گيرى ميزان زمينى كه تحت تاثير بيابانزايى قرار گرفته است.تعريف شاخص

معيار انتخاب

اين شاخص شدت و ميزان بيابانزايى را در سطح ملى بيان مى كند. اين شاخص مى بايست:

١- اندازه گيرى وضعيت مساله در هر زمان باشد،

٢- بيانگر جهتگيرى شدت مساله در طول زمان و موفقيت راهكارهاى اجرايى باشد و

٣- وسيله اى براى مقايسه مشكل بيابانزايى ميان كشورهاى مختلف جهان باشد.

روش محاسبه

بيابانزايى، به صورت تنزل و فرسايش خاك در مناطق خشك، نيمه خشك و خشك كم رطوبت تعريف شده است كه ناشى از فاكتورهاى 
مختلفى از جمله تغييرات آب و هوايى و فعاليتهاى انسانى مى باشد. فرسايش خاك، به معنى كاهش و يا از بين رفتن حاصلخيزى 
زمينهاى كاشت ديم، كاشت آبى، مرتع و جنگل در مناطق خشك، نيمه خشك و خشك كم رطوبت است كه نتيجه استفاده از زمين و 

فعاليتهاى انسانى مى باشد؛ از جمله:
١- فرسايش خاك توسط باد و يا آب

٢- تخريب خواص فيزيكى، شيميايى و بيولوژيكى يا اقتصادى خاك

٣- فقدان دراز مدت پوشش طبيعى گياهى

محاسبه اين شاخص در ابتدا نيازمند ارزيابى شدت فرسايش خاك در مناطق خشك، نيمه خشك و خشك كم رطوبت، كشور مى باشد. 
محاسبه شاخص، كه درجات شدت فرسايش در آن تركيب مى شوند، نيازمند مقادير زير مى باشد:

(xKm2) ١- مناطق در معرض فرسايش شديد خاك

(yKm2) ٢- مناطق در معرض فرسايش آرام خاك

(zKm2) ٣- مناطق در معرض فرسايش كم خاك

٤- مساحت كشور (nKm2) (منهاى مساحت آبهاى سطحى)

محاسبه شاخص:

    الف) مساحت زمينهاى تحت تاثير بيابانزايى         

     ب) درصد زمينهاى تحت تاثير بيابانزايى          

درصد زمينهاى تحت تاثير واحد اندازه گيرى

توضيحات
در مناطق خشك، بيابانزايى مهمترين چالش توسعه پايدار مى باشد و مقابله با پديده بيابانزايى، اولين گام در دستيابى به توسعه پايدار 

مى باشد. ايران هم در گروه كشورهاى خشك قرار دارد.

١٤٨ زماده قانونى

منبع جهانى
-Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

-United Nations Environment Program (UNEP)

-وزارت جهاد كشاورزى (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور)منبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨مقدار شاخص



٢٥٩ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

مساحت مناطق خشكى حفاظت شده
اين شاخص به صورت درصد مناطق حافظت شده از مساحت مناطق خشكى كشور بيان مى شود. تعريف شاخص

معيار انتخاب

اين شاخص نشان دهنده اهميت مناطق خشكى در حفاظت از تنوع زيستى، ميراث فرهنگى، تحقيقات علمى، 
تفريح  ، نگهدارى منابع طبيعى، و ارزش هاى ديگر مى باشد. توسعه پايدار بستگى به محيط زيست هماهنگ دارد 
كه به نوبه خود به تنوع اكوسيستم بستگى دارد. مناطق حفاظت شده در كنار مديريت تاثيرات انسان بر محيط 

زيست، براى حفظ تنوع اكوسيستم ضرورى مى باشد.

روش محاسبه

مناطق خشكى حفاظت شده عبارت است از: هر منطقه خشكى كه به جهت حفظ تنوع زيستى و منابع طبيعى و 
فرهنگى مرتبط، مورد حفاظت قرار گرفته است (IUCN). اين شاخص به عنوان درصد مساحت مناطق خشكى 
حفاظت شده، كه توسط كشور گزارش مى شود، بيان مى گردد. تجزيه و تحليل از طريق استفاده از نرم افزار 
GIS براى مناطقى كه در آن داده ها وجود دارند، انجام مى شود. براى محاسبه شاخص مساحت مناطق حفاظت 

شده را بر كل مساحت مناطق خشكى كشور تقسيم خواهيم كرد.

درصد كل مناطق خشكىواحد اندازه گيرى

توضيحات
شاخص مناطق خشكى حفاظت شده ممكن است مطلوب باشد در دسته هاى مختلف حفاظتى IUCN تفكيك 

گردد.  از سوى ديگر، اين شاخص، كيفيت مديريت را نشان نمى دهد.
١٨٧ الف، ١٩٠، ١٩١ماده قانونى

منبع جهانى

-UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)

-IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA)

-سازمان حفاظت محيط زيستمنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG


مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨

اين شاخص به صورت درصد مناطق حافظت شده از مساحت آبهاى ملى بيان مى شود. تعريف شاخص

معيار انتخاب

 ، تفريح   ميراث فرهنگى، تحقيقات علمى،  زيستى،  تنوع  از  حفاظت  دريايى در  اهميت مناطق  اين شاخص نشان دهنده 
نگهدارى منابع طبيعى، و ارزش هاى ديگر مى باشد. توسعه پايدار بستگى به محيط زيست هماهنگ دارد كه به نوبه خود 
به تنوع اكوسيستم بستگى دارد. مناطق حفاظت شده در كنار مديريت تاثيرات انسان بر محيط زيست، براى حفظ تنوع 

اكوسيستم ضرورى مى باشد.

روش محاسبه

مناطق دريايى حفاظت شده عبارت است از: هر منطقه اى همراه با آب، گياهـان، جانوران، ويژگيهاى تاريخـى و فرهنگى 
اين شاخص به عنوان درصد   .(IUCN) كه تمام يا بخشى از محيط آن توسط قانون مورد حفــاظت قرار گرفته است
مساحت مناطق دريايى حفاظت شده، كه توسط كشور گزارش مى شود، بيان مى گردد. تجزيه و تحليل از طريق استفاده از 
نرم افزار GIS براى مناطقى كه در آن داده ها وجود دارند، انجام مى شود. براى محاسبه شاخص مساحت مناطق حفاظت 

شده را بر كل مساحت مناطق دريايى كشور تقسيم خواهيم كرد. 



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٦٠

درصد كل مناطق دريايىواحد اندازه گيرى

توضيحات

شاخص مناطق دريايى حفاظت شده را مى توان در مناطق مختلف در قلمرو ملى (به عنوان مثال آبهاى درون خشكى، 
 IUCN مناطق اقتصادى و غيره) بيان كرد. همچنين ممكن است مطلوب باشد شاخص در    دسته هاى مختلف حفاظتى

تفكيك گردد.  از سوى ديگر، اين شاخص، كيفيت مديريت را نشان نمى دهد. 
١٨٧ ب، ١٩١ماده قانونى

منبع جهانى

-UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)

-IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA)

-سازمان حفاظت محيط زيستمنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨مقدار شاخص

درصد بهره بردارى پايدار از ذخاير آبزيان
درصدى از ذخاير آبزيان كه از حداكثر ظرفيت توليد بيولوژيكى آنها بهره بردارى مى شود.تعريف شاخص

معيار انتخاب
هدف اين شاخص ارائه اطالعات مرتبط با بهره بردارى از منابع آبزيان در سطح ملى مى باشد. اين شاخص، يك 
مرجع مهم براى سياست گذارى هاى مربوط به مديريت پايدار ذخاير ماهى در سطح ملى و منطقه اى فراهم مى كند.

روش محاسبه

اين شاخص بر اساس ارزيابى رسمى ذخاير آبزيان، جهت بررسى ميزان بهره بردارى از منابع مى باشد. ميزان بهره 
پيشنهادى FAO طبقه بندى مى گردد: عدم بهره بردارى، بهره بردارى متوسط، بهره  بردارى طبق دسته بندى 
بردارى كامل، بهره بردارى بيش از حد، تحليل رفته و در حال بازيابى. اين طبقه بندى امكان محاسبه ذخاير آبزيان 

با بهره بردارى پايدار را فراهم مى كند.
درصدواحد اندازه گيرى

توضيحات

در حاليكه فعاليت ماهيگيرى بزرگترين عامل اصلى تاثير گذار بر فراوانى جمعيت مى باشد، عوامل موثر ديگرى مانند 
نوسانات زيست محيطى، تغييرات آب و هوايى و تغييرات زيستگاه نيز ممكن است نقش مهمى بر تغييرات جمعيت 

آبزيان داشته باشند كه به طور گسترده اى به رسميت شناخته شده اند.
ـــــــــــــماده قانونى
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)-منبع جهانى

-وزارت جهاد كشاورزى (سازمان شيالت)منبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨
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درصد گونه هاى در معرض انقراض

اين شاخص عبارت است از درصدى از گونه هاى موجود در كشور كه در معرض انقراض قرار گرفته اند.  ( بر اساس تعريف شاخص
(( IUCN ) ليست اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت

معيار انتخاب

حفظ تنوع ژنتيكى گياهى و جانورى هم به منزله تضمين سرمايه گذارى براى آيندگان (به منظور پايدارى توليدات 
كشاورزى، جنگلدارى و صيد آبزيان ، رهانيدن بشر از تكيه بر تعداد معدودى از جانوران، توليد گونه هاى پرمحصول ، 
ايجاد گونه هاى گونه هاى مقاوم به آفات و نهايتا حفظ نظام هاى زيستى و...) هم يك وظيفه اخالقى است. به همين 
دليل حفظ و حراست از اين ميراث ارزشمند همواره به عنوان يكي از مهمترين اهداف و سياست هاي كشور بوده است. 

روش محاسبه
جهت محاسبه اين شاخص تعداد گونه هاى موجود كشور در نمايه ليست قرمز اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت 

(IUCN-RLI)، بر كل تعداد گونه هاى موجود در كشور تقسيم مى شود.

درصدواحد اندازه گيرى

توضيحات

ايران، به دليل شرايط اقليمى، پستى و بلندى ( توپوگرافى) و بوم شناختى و همچنين گستره جغرافيايي، از 
تنوع گياهى قابل مالحظه اي در مقايسه با ساير مناطق جهان برخوردار بوده و از لحاظ ذخاير ژنتيكى در 
زمره مناطق بسيار حائز اهميت در جهان محسوب مى شود.  به تبعيت از غناي تنوع زيستي گياهي، ايران 
از تنوع زيستي جانوري بااليي برخوردار است، بطوريكه انواع گوناگوني از پرندگان ، پستانداران، خزندگان، 
دوزيستان و ماهيان در زيست بومهاي خشكي و آبي ايران زندگي مي كنند. با اين وجود بسيارى از گونه 
هاى خاص گياهى و جانورى در كشور يا منقرض گشته اند و يا در معرض انقراض قرار دارند كه اين امر، 

توجه فزاينده اى را مى طلبد.
١٨٧ الف، ١٠٤، ١٩١ماده قانونى
International Union for Conservation of Nature (IUCN)-منبع جهانى

-سازمان حفاظت محيط زيستمنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨
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شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٦٢

٢- مجموعه شاخص هاى زيست محيطى سند چشم انداز 
در راستاى تدوين شاخص هاى پايدارى محيط زيست، مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نيز شاخص هاى زيست محيطى سند چشم انداز جمهورى اسالمى ايران را تدوين مى كند. 
اين مجمع شاخص هاى پيشنهادى خود را جهت اصالح به سازمان حفاظت محيط زيست 
ارائه كرد. مجموعه اصالحى شاخص ها، شامل ١٦ شاخص بود كه در جدول ٤-٢٨ آمده 
جلسات  در  و  رسيد  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  رياست  تاييد  به  مجموعه  اين  است. 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شد. از اين ميان ١١ شاخص مورد تاييد مجمع تشخيص 

مصلحت نظام قرار گرفت كه عبارتند از:
 شاخص سرانه انتشار دى اكسيد كربن
 غلظت ذرات آالينده هواى شهرهاى بزرگ
 ميزان انتشار دى اكسيد گوگرد
 درصد مساحت جنگل ها به مساحت كل كشور
 زمين هاى تحت تاثير از بيابانزائى
 درصد پوشش جمعيت با دسترسى به تسهيالت فاضالب
 درصد پوشش جمعيت با دسترسى به آب بهداشتى سالم
 درصد مصرف آب در كشاورزى
 ضريب تبديل آب در كشاورزى
 شاخص كيفيت آب
 شدت مصرف انرژى

پس از تاييد اين ١١ شاخص، متودولوژى تدوين اين شاخص ها به همراه مقادير هدف هر 
شاخص براى سال هدف سند چشم انداز به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شد. اين 
مقادير در جداول ٤-٢٩ تا ٤-٣٩ آورده شده است. تدوين نهايى اين مجموعه شاخص به 

عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام مى باشد.
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درصد پوشش جمعيت با دسترسى به آب بهداشتى سالم

تعريف شاخص

شاخص دسترسى به آب سالم و بهداشتى، درصد جمعيت با دسترسى به هر يك از انواع منابع تامين آب زير مى 
باشد: آب لوله كشى، شير آب عمومى، چاه عميق و يا پمپ، چاه حافظت شده، آب باران و چشمه حافظت شده. 
منابع آب سالم شامل موارد زير نمى شود: آب ارائه شده توسط فروشنده، آب بطرى، كاميون تانكر و چاه ها و چشمه 

هاى حافظت نشده.

معيار انتخاب

در حال حاضر تامين آب سالم و بهداشتي به عنوان مهمترين نياز انساني و يكي از مهمترين دغدغه هاي جامعه 
جهاني در هزاره سوم مطرح  شده است. تامين آب آشاميدنى سالم نقش اساسي در كاهش ابتالء به انواع بيماري 
هاي خطرناك نظير اسهال، وبا، حصبه و ساير امراض عفوني ناشي از مصرف آب غيربهداشتي دارد. به همين دليل 
نسبت جمعيت داراي دسترسي به آب سالم و بهداشتي از منابع مطمئن (آب لوله كشي، آب شهري، چاههاي حفاظت 

شده) به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي پايدارى محيط زيست، مد نظر قرار گرفته است.

روش محاسبه

شاخص دسترسى به آب سالم، اشاره به درصدى از جمعيت با دسترسى مناسب به منابع تامين آب سالم در خانه 
 The Global) ”خود و يا در فاصله مناسب از خانه هايشان دارد. “گزارش ارزيابى تامين آب و فاضالب ٢٠٠٠
را به  Water Supply and Sanita) تعريف دسترسى مناسب  on Assessment 2000 Report
صورت “دسترسى سرانه به ٢٠ ليتر در هر روز در فاصله كمتر از ١،٠٠٠ متر” بيان كرده است. براى محاسبه شاخص، 

مقدار جمعيت با دسترسى به آب سالم را بر كل جمعيت تقسيم مى كنيم.

درصدواحد شاخص

توضيحات

اين شاخص مى بايست به طور جداگانه براى مناطق شهرى و روستايى محاسبه شود. در حاليكه دسترسى به آب 
سالم معقول ترين شاخص جهت ارزيابى تامين آب مى باشد، اين شاخص با مشكالتى روبرو است. از جمله اين 

مشكالت عبارتند از:

 .كيفيت آب در اين شاخص مورد توجه قرار نمى گيرد

 .زمان جمع آورى و تجزيه و تحليل داده هاى آمارى نامنظم و با فواصل طوالنى       مى باشد

منبع جهانى
-World Health Organization (WHO) 

-United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) 

منبع داخلى
وزارت نيرو (بخش آب و آبفا)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

)وضعيت مطلوب دسترس تمام جمعيت كشور به آب بهداشتى سالم (١٠٠ 

وضعيت موجود
٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨
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درصد پوشش جمعيت با دسترسى به تسهيالت فاضالب

تعريف شاخص

شاخص دسترسى به تسهيالت فاضالب، درصدى از جمعيت كشور را در نظر مى گيرد كه به منابع و امكانات پيشرفته 
فاضالب دسترسى دارند. اين تسهيالت عبارتند از: اتصال به سيستم فاضالب عمومى، اتصال به سيستم فاضالب 
سپتيك، انواع ساده و پيشرفته سرويس بهداشتى. جمعيت كل كشور يا ممكن است شامل تمامى ساكنان معمول 

كشور يا همه افراد موجود در كشور در زمان سرشمارى باشد.

معيار انتخاب
تسهيالت فاضالب مناسب براى جمعيت شهرى و روستايى بسيار مهم مى باشد، اما خطرات در مناطق شهرى به 
علت دشوارى در جلوگيرى از تماس با فاضالب، بسيار بيشتر است. تامين تسهيالت فاضالب نقش اساسي در كاهش 

ابتالء به انواع بيماري هاي خطرناك نظير اسهال، وبا، حصبه و ساير امراض عفوني دارد.

روش محاسبه

(دفع  فاضالب  تسهيالت  به  دسترسى  با  روستايى  و  شهرى  مناطق  در  مردم  از  تعدادى  نسبت  به  شاخص،  اين 
فضوالت) به كل جمعيت شهرى و روستايى، محاسبه مى شود و به درصد بيان  مى گردد.

تسهيالت فاضالب: واحدى است براى دفع فضوالت انسانى كه مدفوع را از تماس با مردم، حيوانات، محصوالت 
كشاورزى و منابع آب جدا مى سازد.اين تسهيالت جهت موثر بودن        مى بايست خصوصى باشند، ، به درستى 

ساخته شده باشند و به درستى نگهدارى شوند.

درصدواحد شاخص

توضيحات

اين شاخص مى بايست به طور جداگانه براى مناطق شهرى و روستايى محاسبه شود. در حاليكه شاخص دسترسى 
معقول ترين شاخص جهت ارزيابى تسهيالت فاضالب مى باشد، اين شاخص با مشكالتى روبرو است. از جمله اين 

مشكالت عبارتند از:

 .كيفيت تسهيالت فاضالب در اين شاخص مورد توجه قرار نمى گيرد

 .زمان جمع آورى و تجزيه و تحليل داده هاى آمارى نامنظم و با فواصل طوالنى مى باشد

تعريف مفهوم دسترسى به تسهيالت و امكانات فاضالب و روشهاى ارزيابى آن نسبت به مفاهيم مرتبط با آب به 
علت اختالفات درتعاريف مورد قبول كشورها، بسيار بحث برانگيز مى باشد.

منبع جهانى
-World Health Organization (WHO) 

-United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) 

منبع داخلى
-وزارت نيرو (بخش آب و آبفا)

-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

دسترس تمام جمعيت كشور به تسهيالت فاضالب (١٠٠ درصد)وضعيت مطلوب

وضعيت موجود
٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨
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درصد مساحت جنگلها به مساحت كل كشور

تعريف شاخص

درصد مساحت تحت پوشش جنگل، نسبت مساحت مناطق جنگلى به مساحت خشكى كشور است، كه در آن سطح 
خشكى كشور، مساحت كل كشور منهاى مناطق تحت پوشش آب هاى داخلى، مانند رودخانه ها و درياچه هاى 
بزرگ، مى باشد. همانطور كه سازمان FAO در گزارش “ارزيابى جهانى منابع جنگلى ٢٠٠٠” تعريف كرده است، 
جنگل شامل “جنگل طبيعى” و “جنگل دست كاشت” مى باشد. اين تعريف اشاره دارد به زمينهاى با پوشش تاج 
درختى بيش از ١٠ درصد و مساحت بيش از ٠,٥ هكتار كه در آن درختان بايد قادر باشند كه به ارتفاع حداقل پنج 
متر برسند. همچنين، زمينى كه جنگل آن از بين رفته است ولى دوباره در حال احيا جنگل مى باشد، در اين تعريف 
قرار مى گيرد. درختانى كه براى توليد محصوالت كشاورزى مورد استفاده قرار مى گيرند، در اين تعريف به حساب 

نمى آيند.

معيار انتخاب

جنگل ها به عنوان يكى از مهمترين منابع تجديد شونده، نقش بسيار مهمى در ايجاد بسترهاى مناسب براى توسعه 
فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى بشر ايفاء مى كنند. كاركردهاى مختلف جنگل ها براى حفاظت از منابع آب و 
خاك، توليد اكسيژن، تعديل آب و هوا، حفاظت از اراضى پايين دست در برابر بالياى طبيعى نظير سيل و رانش زمين 
و در نهايت استفاده هاى مستقيم از جنگلها نظير تامين چوب و ساير فرآورده هاى جانبى، اهميت اين منابع طبيعى 
تجديد شونده را نشان مى دهد. اين كاركردها، خصوصا در كشورهاى كم آبى مانند ايران كه داراى پوشش جنگلى 

اندكى در مقايسه با متوسط جهان دارد، بيشتر حائز اهميت است. 

روش محاسبه
درصد مساحت جنگلها به مساحت كل كشور، از اطالعات ارائه شده توسط كشورها و يا از تصاوير  ماهواره اى و يا 
از ديگر ابزار سنجش، محاسبه مى شود. همچنين، تغييرات در اين نسبت جهت تعيين جهتگيرى اين شاخص، مى 

بايست محاسبه شود.

درصدواحد شاخص

توضيحات

آمارگيرى از منابع جنگل ملى، در بسيارى از كشورها به صورت نامنظم صورت مى گيرد و بسيارى از اطالعات 
موجود، به روز نمى باشند. همچنين، اگر چه تعريف FAO واضح بوده و در سطح جهانى مورد استفاده قرار گرفته 
است، كشورها از تعاريف گذشته خود براى ارزيابى منابع جنگلى، استفاده مى كنند. اين شاخص به تنهايى هيچ نشانه 
اى از كيفيت جنگل ها، اكوسيستم آنها و همچنين ارزش جنگل، ارائه نمى دهد. عالوه بر اين، سطح جنگل در يك 
كشور ممكن است بدون تغيير باقى بماند، درحاليكه تغييرات درونى مانند جنگل زدايى در يك منطقه با شروع كاشت 

جنگل در منطقه ديگر، پنهان شود.

منبع جهانى
-Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

-United Nations Environment Program (UNEP)

وزارت جهاد كشاورزى (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور)منبع داخلى

سطح پوشش جنگلى در سال ٤٢ (١١ درصد)وضعيت مطلوب

وضعيت موجود
٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٦٦

شاخص كيفيت منابع آب

تعريف شاخص
شاخص كيفيت آب، يك شاخص تركيبى نزديكى-به-هدف (proximity-to-target)    مى باشد كه از داده 
هاى اوليه براى ٥ پارامتر – اكسيژن محلول (DO)، رسانايى الكتريكى (EC)، خاصيت قليايى (pH)، فسفر كلى 

(P)، نيتروژن كلى (N) – در مرحله ارزيابى كيفيت آب به دست مى آيد.

معيار انتخاب

شاخص كيفيت منابع آب، يك شاخص ضرورى براى اندازه گيرى سالمت اكوسيستم مى باشد. پارامترهاى كيفيت 
آب كه در محاسبات اين شاخص مورد استفاده قرار مى گيرند، به دو دليل انتخاب شده اند. اوال، اينها شاخصهاى 
مناسبى براى موضوعات خاص مربوط به مسائل جهانى از قبيل آلودگى مواد غذايى، اسيدزايى و نمكزايى مى باشند. 
ثانيا، اين پارامترها به علت موجود بودن در گزارشهاى مختلف، انتخاب شدند؛ بدين معنى كه ما بيشترين داده را براى 

اين پارامترها در مقايسه با ساير پارامترهاى مرتبط داريم. 

روش محاسبه

شاخص كيفيت آب (WQI) يك شاخص تركيبى نزديكى-به-هدف مى باشد كه بدين صورت محاسبه مى گردد. 
داده هاى اوليه براى ٥ پارامتر ذكر شده جمع آورى مى شوند. اين داده ها در ٩٥ درصد كل نيتروژن، كل فسفر، 
شوند  مى  متعادل  محلول،  اكسيژن  پايين  درصد   ٥ و  قليايى  خاصيت  پايين  و  باال  درصد   ٢,٥ الكتريكى،  رسانايى 
اهداف معين شده توسط  از  استفاده  با  نزديكى-به-هدف  مقادير  Winsorization). سپس  از روش  استفاده  (با 
UNEP/GEMS محاسبه مى شوند به طورى كه ١٠٠ مرتبط به برآورده شدن هدف و مقادير بين ٠ تا ١٠٠ نشان 

دهنده ازدياد فاصله از هدف مى باشند. مقادير هدف عبارتند از:

 DO: 6 mg/L (>20C), 9.5 mg/L (<20C)

 pH6.5-9.0 :

 EC500 : μS/cm 

 P0.05 : mg/L

 N1 : mg/L

ميانگين مقادير نزديكى-به-هدفواحد شاخص

توضيحات
در حال حاضر مقدار شاخص كيفيت آب در كشور محاسبه نمى گردد. بدين علت، روش محاسبه و  اندازه گيرى اين 

شاخص مى بايست در كشور، تدوين گردد.

منبع جهانى
-United Nations Environment Program GEMS/Water Program 

-European Environment Agency (EEA)

منبع داخلى
-سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر آب و خاك)

-وزارت نيرو (بخش آب و آبفا)

دستيابى به مقادير هدف معين شده (١٠٠)وضعيت مطلوب

وضعيت موجود
٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨
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زمين هاى تحت تاثير از بيابان زائى 

اين شاخص عبارت است از اندازه گيرى ميزان زمينى كه تحت تاثير كويرزايى قرار گرفته است.تعريف شاخص

معيار انتخاب

اين شاخص شدت و ميزان كويرزايى را در سطح ملى بيان مى كند. اين شاخص مى بايست:

- اندازه گيرى وضعيت مساله در هر زمان باشد،

- بيانگر جهتگيرى شدت مساله در طول زمان و موفقيت راهكارهاى اجرايى باشد و

- وسيله اى براى مقايسه مشكل كويرزايى ميان كشورهاى مختلف جهان باشد.

روش محاسبه

كويرزايى، به صورت تنزل و فرسايش زمين در مناطق خشك، نيمه خشك و خشك كم رطوبت تعريف شده است كه ناشى از 
فاكتورهاى مختلفى از جمله تغييرات آب و هوايى و فعاليتهاى انسانى مى باشد. فرسايش زمين، به معنى كاهش و يا از بين رفتن 
حاصلخيزى زمينهاى كاشت ديم، كاشت آبى، مرتع و جنگل در مناطق خشك، نيمه خشك و خشك كم رطوبت است كه نتيجه 

استفاده از زمين و فعاليتهاى انسانى مى باشد؛ از جمله:

- فرسايش خاك توسط باد و يا آب

- تخريب خواص فيزيكى، شيميايى و بيولوژيكى يا اقتصادى خاك

- فقدان دراز مدت پوشش طبيعى گياهى

محاسبه اين شاخص در ابتدا نيازمند ارزيابى شدت فرسايش زمين در مناطق خشك، نيمه خشك و خشك كم رطوبت، كشور مى 
باشد. محاسبه شاخص، كه درجات شدت فرسايش در آن تركيب مى شوند، نيازمند مقادير زير مى باشد:

(xKm2) مناطق در معرض فرسايش شديد زمين -

(yKm2) مناطق در معرض فرسايش آرام زمين -

(zKm2) مناطق در معرض فرسايش كم زمين -

- مساحت كشور (nKm2) (منهاى مساحت آبهاى سطحى)

محاسبه شاخص:

    الف) مساحت زمينهاى تحت تاثير بيابانزايى         

     ب) درصد زمينهاى تحت تاثير بيابانزايى          

درصد زمينهاى تحت تاثير واحد شاخص

توضيحات
اين شاخص مى بايست ابزارى جهت تعيين اهميت اين موضوع در سطح ملى باشد. در مناطق خشك، بيابانزايى مهمترين چالش 
توسعه پايدار مى باشد. مقابله با پديده بيابانزايى، اولين گام در دستيابى به توسعه پايدار مى باشد. ايران هم در گروه كشورهاى 

خشك قرار دارد و در حدود ١٠٠ ميليون هكتار از اراضى آن در معرض پديده بيابانزايى قرار دارند.

منبع جهانى
-Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

-United Nations Environment Program (UNEP)

-وزارت جهاد كشاورزى (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور)منبع داخلى

٥٠ درصد كاهش وضعيت موجودوضعيت مطلوب

وضعيت موجود
٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٦٨

(PM
10

غلظت ذرات آالينده هواى شهرهاى بزرگ (

PM موجود در مناطق شهرى، با جمعيت بيش از ١٠٠,٠٠٠ نفر  مى باشد.تعريف شاخص
10

اين شاخص بيانگر ميزان 

معيار انتخاب
اندازه گيرى غير مستقيم  را از نظر كيفيت هوا و همچنين  اندازه گيرى وضعيت محيط زيست  اين شاخص، 
جمعيتى را كه در معرض آلودگى هوا در مناطق شهرى قرار دارند، امكان پذير    مى سازد. ذرات معلق هوا، 

منجر به عفونت هاى حاد تنفسى و ساير بيمارى ها مانند سرطان مى شوند.

روش محاسبه

PM از مدل سازى داده ها به دست مى آيد. اين مدل، بر اساس اندازه گيرى عوامل مختلف از 
10

اطالعات 
قبيل مصرف انرژى، عوامل جوى و جغرافيايى، تراكم جمعيت ملى و شهرى و ...     مى باشد. ميزان غلظت 
PM در هر يك از شهرها با توجه به جمعيت شهرى (شهرهاى با بيش از ١٠٠,٠٠٠ نفر) وزن دهى مى شوند 

10

و مقدار كل اين شاخص محاسبه مى گردد. اين مقدار بيانگر ميانگين انتشار ساالنه ذرات آالينده هوا با توجه 
به ميانگين شهرى، مى باشد.

ميكروگرم به مترمكعب واحد شاخص

توضيحات

امروزه، درصد فزاينده اى از جمعيت جهان در مناطق شهرى زندگى مى كند. آلودگى هواى ناشى از خانوار، 
صنعت و حمل و نقل (خودرو)، اغلب از مشكالت عمده اين مناطق مى باشد. در نتيجه، بيشترين پتانسيل براى 
قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا و مشكالت سالمتى كه پس از آن رخ مى دهد، در مناطق شهرى است. 

بهبود كيفيت هوا از مهمترين ابعاد توسعه پايدار انسانى است.

منبع جهانى

-WHO guidelines 

-World Development Indicators, World Bank 

-United Nations Environment Program (UNEP)

-سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر هوا)منبع داخلى

٢٠ ميكروگرم به مترمكعبوضعيت مطلوب

وضعيت موجود
٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨
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(SO
2
ميزان انتشار دى اكسيد گوگرد (

تعريف شاخص
از آنجا كه بيشترين ميزان توليد گاز دى اكسيد گوگرد و پيامدهاى زيست محيطى آن در مناطق با حداقل تراكم 
جمعيتى متوسط به وقوع مى پيوندد، اين شاخص عبارتست از ميزان انتشار دى اكسيد گوگرد به مساحت مناطق 

مسكونى.

معيار انتخاب

اين شاخص، اندازه گيرى وضعيت محيط زيست را از نظر كيفيت هوا و همچنين اندازه گيرى غير مستقيم جمعيتى 
را كه در معرض آلودگى هوا در مناطق شهرى قرار دارند، امكان پذير    مى سازد. دى اكسيد گوگرد از عوامل اصلى 
رسوب اسيد، يا باران اسيدى است كه مخل سالمت اكوسيستم مى باشد. غلظت باالى دى اكسيد گوگرد نيز بر تنفس 

تاثير مى گذارد و ممكن است موجب تشديد بيماريهاى تنفسى و قلبى، عروقى گردد. 

روش محاسبه
از پنج نفر در هر  انتشار دى اكسيد گوگرد بر مساحت مناطق با جمعيت بيش  براى محاسبه اين شاخص، ميزان 
كيلومتر مربع تقسيم مى گردد. مساحت كل، به علت جهتگيرى شاخص به نفع كشورهاى با مساحت بسيار زياد، 

كاربرد نداشته است.

گيگاگرم به ١٠٠٠ كيلومترمربع (Gg/1000km2)واحد شاخص

توضيحات

امروزه، درصد فزاينده اى از جمعيت جهان در مناطق شهرى زندگى مى كند. آلودگى هواى ناشى از خانوار، صنعت 
و حمل و نقل (خودرو)، اغلب از مشكالت عمده اين مناطق مى باشد. در نتيجه، بيشترين پتانسيل براى قرار گرفتن 
در معرض آلودگى هوا و مشكالت سالمتى كه پس از آن رخ مى دهد، در مناطق شهرى است. بهبود كيفيت هوا از 

مهمترين ابعاد توسعه پايدار انسانى است.

منبع جهانى

-WHO guidelines 
-World Development Indicators, World Bank
-Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)
-UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

منبع داخلى
-سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر هوا)

-وزارت نيرو (معاونت امور برق و انرژى)

٠/٠١ گيگاگرم به ١٠٠٠ كيلومترمربع (Gg/1000km2)وضعيت مطلوب

وضعيت موجود
٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٧٠

شدت مصرف انرژى

تعريف شاخص
شدت مصرف انرژى از تقسيم مصرف نهايى انرژى بر توليد ناخالص داخلى محاسبه مى گردد و نشان مى دهد كه 

اقتصاد يك كشور براى توليد مقدار معينى از كاالها و خدمات چه مقدار انرژى مصرف كرده است. 

معيار انتخاب
بخش انرژي مهمترين ركن توسعه اقتصادي و اجتماعي هر جامعه محسوب شده و استفاده بهينه از اين منابع به 

عنوان مهمترين پيش شرط هاى دستيابى به توسعه پايدار و تضمين پايدارى محيط زيست قلمداد مى شود. 

روش محاسبه
مصرف انرژي به ازاي يك دالر توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت خريد، انرژي مورد  استفاده اي است كه 
بر حسب واحد تن معادل نفت خام به ازاي يك دالر توليد ناخالص داخلي و از تبديل ارز ملي با استفاده از فاكتورهاي 

تبديل برابري قدرت خريد بر حسب دالر محاسبه   مي شود.

تن معادل نفت به توليد ناخالص ملى (ميليون دالر برابرى قدرت خريد)واحد شاخص

توضيحات

مصرف انرژى به خصوص سوخت هاى فسيلى مهمترين عامل آلودگى هوا و تغييرات اقليمى در جهان است. به همين 
دليل استفاده بهينه از انرژى در فرايند توسعه اقتصادى همواره به عنوان يكى از مهمترين اهداف توسعه پايدار در 
كانون توجه بوده است. يكى از مهمترين اين شاخص ها كه بهينه بودن استفاده از انرژى را نشان مى دهد، شاخص 
شدت مصرف انرژى است. معموال براى مقايسه بين المللى اين شاخص از نرخ برابرى قدرت خريد بر حسب دالر 

استفاده مى شود.

منبع جهانى
-International Energy Agency (IEA)
-World Development Indicators, World Bank
-United Nations Statistics Division

-وزارت نيرومنبع داخلى

١٥٠ تن به ميليون دالروضعيت مطلوب

وضعيت موجود
٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨
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سرانه انتشار دى اكسيد كربن 

تعريف شاخص
اين شاخص، حاصل تقسيم كل مقدار دى اكسيد كربن منتشر شده توسط فعاليت انسان (توليد و مصرف) در كشور، 

بر جمعيت كل كشور است. 

معيار انتخاب

اين شاخص، نشان دهنده تعهد به كاهش انتشار گاز دى اكسيد كربن مى باشد. گاز دى اكسيد كربن عمده محصول 
جانبى مصرف و توليد انرژى مى باشد. همچنين اين گاز بيشترين سهم از گازهاى گلخانه اى مرتبط با گرم شدن 
كره زمين را تشكيل مى دهد. اين شاخص با بسيارى از شاخص هاى اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى، از جمله 
نرخ رشد توليد ناخالص ملى، مصرف انرژى، هزينه حفاظت از محيط زيست و هزينه كاهش آلودگى هوا، ارتباط دارد. 

(GHG: CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs, SF6)

روش محاسبه

مقدار اين شاخص از تقسيم مقدار دى اكسيد كربن منتشر شده در كشور، بر جمعيت كل كشور به دست مى آيد. 
ميزان انتشار گاز دى اكسيد كربن از داده هاى منابع انتشار آالينده ها، كه اغلب از تاسيسات احتراق سوخت جهت 
توليد انرژى به دست مى آيند، تخمين زده مى شود. اطالعات مربوط به مقدار سوخت استفاده شده و فاكتور انتشار 

هر يك از منابع در برآورد نهايى اعمال مى شود.

تن به ازاى هر نفر (در سال)واحد شاخص

توضيحات
نظر گرفت. بخشهاى  توان در  را نيز مى  انتشار، انتشار دى اكسيد كربن بخشهاى مختلف  عالوه بر ميزان كل 

متداول عبارتند از انرژى، صنعت، كشاورزى، استفاده از زمين و جنگلدارى.

منبع جهانى

-UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

-International Energy Agency (IEA)

-World Resources Institute (WRI)

-Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

منبع داخلى
-وزارت نيرو (معاونت امور برق و انرژى)،

-سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر تغييرات آب و هوا)

٣٠ درصد كاهش نسبت به وضع موجود (٥ تن)وضعيت مطلوب

وضعيت موجود
٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٧٢

ضريب تبديل آب در كشاورزى

تعريف شاخص
اين شاخص عبارت است از مترمكعب آبى كه به ازاى افزايش يك واحد توليد ناخالص ملى در بخش كشاورزى، 

مصرف مى شود.

معيار انتخاب

اين شاخص فشار وارده از بخش كشاورزى بر منابع آب كشور را نشان مى دهد و ارتباط نزديكى با توسعه پايدار 
دارد. همچنين اين شاخص اهميت بسيار زيادى در سياستگذارى اختصاص منابع آب به بخشهاى مختلف دارد. 
بخش كشاورزى بيش از ٩٠ درصد منابع آب كشور را به خود اختصاص داده و استفاده بهينه از اين منابع آب، الزمه 

دست يافتن به توسعه پايدار مى باشد.

روش محاسبه
مقدار اين شاخص از تقسيم حجم آب مصرفى بر ميزان ارزش افزوده توسط بخش كشاورزى به دست مى آيد.  
به بخش  يافته  اختصاص  آب  آيد.  مى  به دست  استاندارد ملى  از حساب هاى  كلى  به طور  افزوده  ارزش  ميزان 

كشاورزى نيز از اطالعات وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزى در دسترس مى باشد.

مترمكعب آب مصرفى به ازاى توليد ناخالص داخلى (برابرى قدرت خريد) (US/m٣ $)واحد شاخص

توضيحات

بزرگترين مصرف  عنوان  به  را  در بخش كشاورزى  آب  بهره ورى مصرف  زمانى،  در سرى  اين شاخص  بررسى 
كننده آب كشور، نشان مى دهد. همچنين فشار زيست محيطى كشاورزى بر منابع آب قابل ارزيابى خواهد بود. 
اين شاخص، جايگزين ميزان منابع آب مصرفى مى باشد و مديريت مصرف آب در بزرگترين بخش مصرف كننده 

را نشان مى دهد. 

شاخص ديگر مرتب، محاسبه كيلوگرم محصول توليدى به ازاى مترمكعب آب مصرفى مى باشد كه اين شاخص 
تنها به حجم محصول توجه كرده و ارزش محصول توليدى را مدنظر قرار      نمى دهد.

منبع جهانى
-United Nations Statistics Division (UNSD)

-Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

-وزارت جهاد كشاورزىمنبع داخلى

٢٠ درصد بهبود نسبت به وضع موجود وضعيت مطلوب

وضعيت موجود
٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨
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اين شاخص به صورت درصد مناطق حافظت شده از مساحت آبهاى ملى بيان مى شود. تعريف شاخص

معيار انتخاب

اين شاخص نشان دهنده اهميت مناطق دريايى در حفاظت از تنوع زيستى، ميراث فرهنگى، تحقيقات علمى، تفريح  ، 
نگهدارى منابع طبيعى، و ارزش هاى ديگر مى باشد. توسعه پايدار بستگى به محيط زيست هماهنگ دارد كه به نوبه 
خود به تنوع اكوسيستم بستگى دارد. مناطق حفاظت شده در كنار مديريت تاثيرات انسان بر محيط زيست، براى حفظ 

تنوع اكوسيستم ضرورى مى باشد.

روش محاسبه

از: هر منطقه اى همراه با آب، گياهـان، جانوران، ويژگيهاى تاريخـى و  است  مناطق دريايى حفاظت شده عبارت 
تمام يا بخشى از محيط آن توسط قانون مورد حفــاظت قرار گرفته است (IUCN). اين شاخص به  فرهنگى كه 
عنوان درصد مساحت مناطق دريايى حفاظت شده، كه توسط كشور گزارش مى شود، بيان مى گردد. تجزيه و تحليل 
از طريق استفاده از نرم افزار GIS براى مناطقى كه در آن داده ها وجود دارند، انجام مى شود. براى محاسبه شاخص 

مساحت مناطق حفاظت شده را بر كل مساحت مناطق دريايى كشور تقسيم خواهيم كرد. 

واحد اندازه 
گيرى

درصد كل مناطق دريايى

توضيحات
شاخص مناطق دريايى حفاظت شده را مى توان در مناطق مختلف در قلمرو ملى (به عنوان مثال آبهاى درون خشكى، 
مناطق اقتصادى و غيره) بيان كرد. همچنين ممكن است مطلوب باشد شاخص در    دسته هاى مختلف حفاظتى 

IUCN تفكيك گردد.  از سوى ديگر، اين شاخص، كيفيت مديريت را نشان نمى دهد. 

١٨٧ ب، ١٩١ماده قانونى

منبع جهانى
-UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)

-IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA)

-سازمان حفاظت محيط زيستمنبع داخلى

منبع شاخص
EPICSDMDG



مقدار شاخص
٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨

References:

- United Nations Development Group, “Indicators for Monitoring the Millennium Develop-
ment Goals”, ٢٠٠٣.

- United Nations Commission on Sustainable Development (UNCSD), “Indicators of sustain-
able development: Guidelines and Methodologies”; Third Edition, New York, ٢٠٠٧.

- Daniel C.Esty, Tanja Srebotnjak, “٢٠١٠ Environmental Performance Index: Metadata”, Yale 
Center for Environmental Law & Policy, Yale University, ٢٠١٠.
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سخن آخر  
متن حاضر به مثابه يك آينه، وضعيت موجود، فرصت ها و تهديدها و نقاط ضعف 
و قوت  محيط زيست كشور را تصوير نموده است وبه دنبال تقويت فرصت ها با استفاده 
براي تامين محيطي سالم براي زندگي نسل  از امكانات موجود در كشور و رفع تهديدات 
كنوني و تضمين استمرار شرايط زيستي مساعد براي فرزندان آتي ميهن اسالمي مي باشد. 
امروزه در پيوند بين ابعاد زيست محيطي و اقتصادي و اجتماعي توسعه و لزوم يكپارچگي 
و هماهنگي بين اين ابعاد هيچ شك و ترديدي وجود ندارد و همان طور كه عطش توسعه 
بيشتر  اقتصادي در بسياري از كشور هاي جهان به بهره كشي نا معقوالنه و استثمار منابع 
طبيعي در طول زمان انجاميده، تداوم روند تخريب محيط زيست،  واكنش طبيعت را در قالب 
تهديد زندگي، محدوديت و توقف توسعه و بحران هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 
پي خواهد داشت. به همين داليل است كه بحران هاي زيست محيطي در قرن ٢١ عليرغم 
پيشرفت هاي شگفت انگيز دانش در عرصه فناوري، به چالش اساسي كشور ها تبديل شده و 
همه اين پيشرفت ها در مقابل قهر طبيعت عاجز مانده است. در كشور ما نيز هرچند به دليل  
برخورداري از آموزه ها، اعتقادات و باورهاي عميق ارزشي و بينشي براي احترام به طبيعت و 
رعايت حقوق محيط زيست، توجه به اصول و الزامات زيست محيطي در فرايند توسعه وجود 
داشته است؛ اما به نظر مي رسد اين ركن مهم با ساير ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، 
به قدر كافي، از يكپارچگي و هماهنگي الزم برخوردار نبوده است. به جرات مي توان اظهار 
داشت كه تمركز فعاليت هاي زيست محيطي در بخش هاي مختلف  و به صورت پراكنده 
و فقدان نگرش فرابخشي به اين موضوع مهم در بسياري موارد منجر به اقدامات سليقه اي 
و با نگرش بخشي بوده كه در نهايت از هم افزايي الزم براي مهار معضالت زيست محيطي 
برخوردار نبوده است. تهيه سند ملي محيط زيست پاسخي است به اين نياز مبرم و اجراي آن 
به مثابه يك منشور همگرا، ضمن يكپارچه نمودن سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست 
محيطي، بخش اجرايي كشور را به سوي اقدامات پايدار در عرصه توسعه، تجهيز مي نمايد. 
اقداماتي كه عالوه بر شتاب بخشيدن به فرآيند توسعه با نگرش اقتصاد پايدار، استمرار بهره 
برداري منطقي و معقوالنه از منابع طبيعي و زيست محيطي كشور را به عنوان نهاده هاي پايه 
و اساسي توليد تضمين مي نمايد. اين همان نگرشي است كه هم توسعه و هم حفظ محيط 
زيست را با هم و در كنار هم مي خواهد و رويكردي است كه نياز اقتصادي، اجتماعي كشور 
را با تكيه بر توان طبيعي سرزمين و احترام به ظرفيت ها و آستانه هاي تحمل، خود احيايي و 



شاخص هاى كمى و كيفى عناصر محيط زيست با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله كشور٢٧٦

خود پااليي آن برآورده مي نمايد. بديهي است كه در شرايط موجود، كشور از يك سو نيازمند 
توسعه و پيشرفت و از سوي ديگر عليرغم برخورداري از اندوخته هاي سرشار طبيعي از 
جمله جنگل ها، مراتع، معادن، نفت، گاز و... با محدوديت هاي طبيعي فراوان ازجمله كم آبي، 
خشك سالي، شكنندگي زيست بوم ها و... نيز مواجه است. بنابراين براي اطمينان از برنامه 
ريزي و سياست گذاري كار آمد و تبديل اين اندوخته هاي طبيعي خدادادى به منابع قابل 
استفاده در توسعه، نيازمند چارچوبي هستيم كه با رعايت الزامات مندرج در آن بتوان استمرار، 
پايندگي و دوام توسعه و پيشرفت را بيمه نمود. سند ملي محيط زيست به تعبير ديگر چنين 
چارچوبي را براي بهره وري صحيح از منابع زيست محيطي در فرآيند توسعه و پيشرفت 
كشور فراهم مي نمايد و اجراي آن به مشاركت، عزم و اراده همه دستگاه هاي دولتي و غير 
دولتي و همدلي و حمايت همه اقشار و گروه هاي اجتماعي نياز دارد. رفتار تك تك افراد 
جامعه در كليه سطوح تصميم سازي و تصميم گيري از زندگي شخصي تا عظيم ترين طرح 
و  پروژه هاي توسعه در صورتي كه با در نظر گرفتن اصول زيست محيطي مندرج در اين 
سند باشد، گام عظيمي در حصول به اهداف سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در همه 
بخش هاي كشور خواهد بود. فراتر آنكه هرچند كه اين سند فرابخشي به تبعيت از محتوا و 
هدف اوليه آن، سند ملي محيط زيست نام گرفته است، اما با نگرشي كه امروزه در بسياري 
از كشورهاي صاحب تجربه به عنوان رشد پايدار مطرح است و بر اساس آن لحاظ  ارزش 
ها و هزينه هاي زيست محيطي در محاسبات اقتصادي كشور ها را پيش شرط تداوم پايداري 
توسعه مي داند، اجراي مفاد آن نه تنها به تحقق محيط زيست مطلوب مي انجامد بلكه از تاثير 
گذاري بسزايي در دستيابي به اهداف اقتصادي چشم انداز و نائل شدن به قدرت اقتصادي 

برتر در منطقه برخوردار خواهد بود. 
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(در محور زيرساختى و زيست محيطى)

كميسيون مشترك

چكيده 

 تحقق اهداف سند چشم انداز از جمله ضرورت هايى است كه در هر گونه برنامه 
ريزى كالن ويا خرد بايد مورد توجه قرار گيرد. الزمه اين مهم ارزيابى وضعيت كنونى كشور 
در شاخص هاى مربوط به حوزه محيط زيست درتدوين بهينه  سياست هاى كالن اين حوزه 
است.  از اين رو معرفى و مقايسه شاخص هاى مختلف كشورهاى منطقه و ارزيابى جايگاه 
فعلى و آينده ايران، مى تواند راهنمايى براى نيل به اهداف اين سند باشد. . در اين گزارش 
ابتدا وضعيت ايران با بعضى از كشورهاى جهان و منطقه مورد مقايسه قرارمى گيردو عملكرد 
برنامه چهارم توسعه از نظر بعضى از شاخص هاى منتخب مورد ارزيابى قرار مى گيرد. در 
اين راستا وضعيت موجود با اهداف برنامه چهارم و اهداف سند چشم انداز مورد مقايسه 
قرار گرفته و ميزان انحراف از اهداف مشخص گرديده است. نتايج نشان مى دهد كه در پايان 
چشم انداز ١٤٠٤، بدون ايجاد تحول و اصالح ساختار بخش هاى مختلف،اكتساب جايگاه 
اول منطقه از منظر شاخص هاى زيست محيطى به خود اختصاص دهددشوار خواهد بود. 
ادامه روند گذشته، در افق هاى ميان مدت و بلند مدت جامعه ايران را با چالش ها، آسيب ها 

و عدم توازن هاى سخت و شكننده اى رو به رو خواهد ساخت.

واژگان كليدى

سند چشم انداز ، شاخص هاى زيست محيطى ، سياستگذارى كالن ، محيط زيست
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مقدمه 
كنفرانس ها  كنون  تا  است.  ملي  و  جهاني  مسائل  مهم ترين  از  محيطى  مسائل  زيست 
و  معاهدات  به  كشورها  و  شده  برگزار  خصوص  اين  در  مهمي   بين المللي  نشست هاي  و 
متعهد  جهاني  محيط زيست  وضعيت  وخامت  از  پيشگيرى  براي  متعددي  كنوانسيون هاي 
از  تغييرات محيط زيستى  و بررسي روند  ارزيابى و سنجش وضعيت محيط زيست  شده اند. 
موضوعات مورد توجه كشورها و مجامع جهاني به ويژه در سال هاى اخير بوده است. اين 
موضوع در شناخت و درك صحيح از وضعيت موجود براي تعيين تغييرات الزم در نحوه 
ايفا مي  كند، نظام جمهورى اسالمى  برنامه هاي مديريتي نقش بسيار مهمي   مديريت و ارائه 
ايران عالوه بر حمايت از برنامه هاى جهانى در حفاظت از محيط زيست در برنامه هاى كالن 
توسعه و از جمله در سند چشم انداز كشور، تعهداتى را در اين مقوله تعريف كرده است. 
گزارش حاضر ارزيابى مقوله اقدامات صورت گرفته در راستاى دست يابى به اهداف اين سند 

بر مبناى شاخص هاى ذيل است:
 سرانه انتشار دي اكسيد كربن
 غلظت ذرات آالينده هواي شهر هاي بزرگ 
 ميزان انتشار دي اكسيد گوگرد 
 درصد مساحت جنگل ها به مساحت كل كشور 
 درصد پوشش جمعيت با دسترسي به آب آشاميدني سالم 
 ضريب تبديل آب در كشاورزي 
 شاخص شدت مصرف انرژى

الف) بررسى وضعيت و موقعيت ايران در سطح دنيا و منطقه

 (ESI) ١- شاخص پايدارى محيط زيست
وضعيت ايران در بين كشورهاى جهان از لحاظ شاخص پايداري محيط زيست(ISE) در 
جدول ١ بيان شده است. شاخص پايدارى محيط زيست (ISE) توانايى كشورها براى حفاظت 
از محيط زيست را مي  سنجد. اين كار با تلفيق ٦٧ مجموعه داده كه نشان دهنده توان در منابع 
طبيعى، سطح كنونى و گذشته آلودگى، تالش هاى مديريت محيط زيست و ظرفيت هاى جامعه 

براى بهبود عملكرد محيط زيستى هستند كه در قالب ١٢ شاخص انجام مى گيرد.
در بين كشورهاى جهان پنج كشور فنالند، نروژ، اروگوئه، سوئد و ايسلند كه باالترين 
نمره را دارند توان هاى طبيعى خوب و تراكم جمعيت پايينى دارند و با كاميابى، چالش هاى 
توسعه را مديريت كرده اند. كشورهاى كره شمالى، عراق، تايوان، تركمنستان و ازبكستان نيز 
اين كشورها با مشكالت گوناگونى كه  پايين ترين امتياز را در بين كشورهاى جهان دارند. 
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بر  مديريت خوبى  انسانى دارند، مواجه هستند و همچنين  منشاء طبيعى و همچنين منشاء 
انتخاب سياست ها نداشته اند. ايران در بين ٢١ كشور منطقه نيز جايگاه مناسبي نداشته و در 
رتبه ١٤ قرار گرفته است. جدول (١) رتبه و امتياز كشور را در بين كشور  هاي دنيا در سال 

٢٠٠٥ نشان مي  دهد.

جدول(١): شاخص پايدارى محيط زيستى ايران و كشورهاي منتخب منطقه در سال ٢٠٠٥

رتبه در بين ١٤٦ كشور جهانرتبه در بين كشورهاى منطقهامتياز از ١٠٠كشور

٥٣,٥١٤٢ارمنستان

٥١,٥٢٥٦گرجستان

٤٨,٦٣٧٨قزاقستان

٤٨,٤٤٨٠قرقيزستان

٤٧,٩٥٨٣عمان

٤٧,٨٦٨٤اردن

٤٦,٦٧٩١تركيه

٤٥,٤٨٩٩آذربايجان

٤٤,٦٩١١٠امارات

٤٤,٠١٠١١٥مصر

٤٣,٨١١١١٧سوريه

٤٠,٥١٢١٢٩لبنان

٣٩,٩١٣١٣١پاكستان

٣٩,٨١٤١٣٢ايران

٣٨,٦١٥١٣٤تاجيكستان

٣٧,٨١٦١٣٦عربستان

٣٧,٣١٧١٣٧يمن

٣٦,٦١٨١٣٨كويت

٣٤,٤١٩١٤٢ازبكستان

٣٣,٦٢٠١٤٣عراق

٣٣,١٢١١٤٤تركمنستان
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در سال ٢٠٠٢ در ميان ١٤٢ كشور جهان ايران با كسب امتياز ٤٤/٥، رتبه ١٠٤ را به خود 
اختصاص داده بود و در سال ٢٠٠٥ ، جمهوري اسال مي  ايران در ميان ١٤٦ كشور كه اطال عات 

آنها موجود بود، امتياز ٣٩/٨ و رتبه ١٣٢ را كسب كرد. 

٢-شاخص  سرانه انتشار دي اكسيد كربن
جدول شماره ٢ منتشر شده از سوى آژانس بين المللى انرژى نشان مى دهد كه از سال 
١٩٩٠ تا ٢٠٠٧ ايران يكى از كشورهايى است كه بيشترين ميزان افزايش توليد دى اكسيد كربن 
را داشته است. سرانه توليد دى اكسيد كربن در سال ٢٠٠٧ حدود ٩/٨ تن بوده و باعث شده 
كه ايران در بين ٢١٠ كشور جهان رتبه ٣٥ را به خود اختصاص مى دهد كه مايه نگرانى است.

جدول(٢): انتشار سرانه دى اكسيد كربن در بين كشورهاى منطقه و بعضى از كشورهاى ديگر

رتبه در ٢٠٠٧ سرانه دى اكسيد كربن(تن)كشور
(در بين ٢١٠ كشور)

١٩٩٠٢٠٠٧

٢٥,٢٥٥,٤١قطر

٢٩,٤٣١,١٣امارت متحده عربى

١٩٣٠,٢٤كويت

٢۴٫١٢٩٫۶٥بحرين

١٣٫٢١۶٫٣١٤عربستان سعودى

۵٫۶١٣٫٧١٩عمان

۶٫٢١٢٫١٢٥چين

٩٫۵١١٫٧٢٦روسيه

۵٫۶١٠٫۵٢٩ژاپن

٩٫۴٩٫٨٣٥ايران

٤,٠۶٫٨٦٣الجزاير

٣٫١۴٫١٩٤تركيه

٢٫٩٣٫۴١٠٣عراق

٢٫٩٣٫۴١٠٥سوريه

٣٫١٣٫٢١٠٦لبنان

١٫۶٢٫۴١١٦تونس

١٫٣٢٫٣١١٧مصر

٠٫٩١٫۵١٣٥مراكش
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٠٫٨١٫۴١٤٥هند

٠٫٨١٫٠١٥٣يمن

٠٫۶٠٫٩١٥٥پاكستان

٠٫٢٠,٠٢١٠افغانستان

٣-مساحت جنگل ها به مساحت كل كشور
 در سال ١٣١٨ حدود ١٨ ميليون هكتار جنگل و در سال ١٣٤٢ حدود ٨ ميليون هكتار 
جنگل در ايران وجود  داشته است. همچنين ايران، داراى ٩٠ ميليون هكتار  مرتع بوده است 
كه ٧٠ ميليون رأس احشام در آن چرا ميكرده اند. بر اساس آمار وزارت جهاد كشاورزى در 
سال ١٣٧٩ سطح جنگل هاى ايران حدود ١٢,٤ ميليون هكتار معادل ٧,٤ درصد سطح كل 
كشور بوده. در سال ١٣٨٤ سطح كل جنگل هاى ايران ١٤/٢ ميليون هكتار بوده است. كه با 
توجه به آمار سال ١٣٤٣ تنها در طى  ٣٦ سال تقريبًا يك سوم جنگل هاى كشور، از بين رفته 
است و چناچه روند تخريب جنگل هاى كشور با همين سرعت ادامه يابد مى توان حدس زد 

كه ٣٠ الى ٤٠ سال آينده ما جنگل هاى كنونى را نيز از دست مى دهيم.
طبق آمار هايى كه سازمان فائو در سال ٢٠٠١ منتشر نموده است عدد «سطح جنگل 
نسبت به كل كشور» در قاره آسيابه طور ميانگين ١٩ درصد مى باشد كه نشان مى دهد كه ما 
در گذشته دور در حد ميانگين اين قاره بوديم ولى امروزه فقط صاحب يك سوم آن هستيم. 
با توجه به آمار هاى سال ٢٠٠١ و جمعيت حدود ٦٠ ميليون نفرى ايران سرانه جنگل در 
ايران براى هر نفر ٠,٢ هكتار بوده است و ميانگين جهانى اين مقدار حدود ٠,٦ هكتار مى 
باشد. به طور ميانگين  عدد «سطح جنگل نسبت به كل كشور» در دنيا ٣٠ درصد است كه با 
مقايسه با كشورمان، درصد مساحت ما يك چهارم ميانگين جهانى است كه جاى تامل دارد.

٤-شاخص شدت مصرف انر   ژي
يكى از شاخص هاى معتبر براى ارزيابى روند مصرف انرژى در كشورها، شدت مصرف 
انرژى است. شدت انرژى از تقسيم مصرف نهايى انرژى بر توليد ناخالص داخلى محاسبه 
مى شود و نشان مى دهد كه براى توليد مقدار معينى از كاالها و خدمات، چه مقدار انرژى 
به كار رفته است. با مقايسه اين شاخص در سال هاى مختلف مى توان روند استفاده از منابع 
انرژى در فرايند توليد ملى كشورها را ارزيابى كرد. با توجه به آمار موجود شدت مصرف 
انرژي در ايران دو برابر متوسط جهاني است و چنانچه اين روند ادامه يابد تا سال ١٤٠٤ به 
يك كشور واردكننده منابع انرژي تبديل خواهيم شد. ميزان اين شاخص سال ١٣٨٨، برابر 
٢٤٨,٦  تن به ميليون دالر  بوده است و نرخ مطلوب براى اين شاخص در افق ايران   ١٤٠٤،  
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١٥٠ تن به ميليون دالر است. لذا ميزان فاصله بين وضعيت موجود و نرخ مطلوب براي ايران 
١٤٠٤، ٩٨,٦  تن به ميليون دالر است كه وضعيت نگران كننده اى را نشان مى دهد. 

مصرفى  انرژى  درصد   ٩٨ كه  است  حالى  در  ايران  در  انرژى  مصرف  باالى  شدت 
انرژى هاى  و  مى شود  حاصل  طبيعى  گاز  و  نفت  تجديدناپذير  سوخت هاى  از  كشورمان 
تقريبا  انرژى خورشيدى  و  بادى  انرژى  انرژى هسته اى، سوخت سبز،  تجديدپذير همچون 
سهمى از سبد انرژى كشورمان ندارند. در جهان به طور متوسط ٢٥درصد انرژى مصرفى از 
انرژى هاى تجديدپذير(يعنى انرژى هايى به غيراز نفت و گاز و زغال سنگ) حاصل مى شود. 
از اين جنبه، آينده ايران نسبت به دنيا، نامطلوب تر است، چرا كه ذخاير نفت و گازطبيعى، 

تمام شدنى هستند و نه هميشگى.

ب) بررسى شاخص ها در انطباق با اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز
پس از تعيين شاخص هاى ارزيابى تحقق سند چشم انداز در حوزه زيست محيطى، 
نياز است كه نرخ هاى مطلوب و يا اهداف هر يك از شاخص ها متناسب با هدف چشم انداز 
جمهورى اسالمى يعنى «محيط زيست مطلوب» مورد بررسى قرار گيرد. لذا در اين قسمت 
از  آنها  انحراف  ميزان  و  شده  بيان  اقتصادى  لحاظ شاخص هاى  از  ايران  موجود  وضعيت 

اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ٢٠ ساله بيان شده است.

جدول(٣): مقايسه وضعيت موجود با اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز

واحد سنجششاخص هاي موجود
وضعيت 
موجود

(١٣٨٨)

سند چشم اندازبرنامه چهارم

هدف برنامه 
چهارم

فاصله وضعيت 
فاصله وضعيت نرخ مطلوبموجود از هدف

موجود از مطلوب

ميزان انتشار دي 
اكسيد گوگرد

گيگا گرم به ١٠٠٠ 
٠,٩٩٠,٠٣٠,٩٦٠,٠١٠٩٨كيلومتر مربع

مساحت جنگلها به 
مساحت كل كشور

٦,٨٧٠,٢درصد
١١  (سطح 

پوشش جنگلي 
در سال ١٣٤٢)

٤,٢

پوشش جمعيت 
با دسترسي به آب 

آشاميدني سالم
٩٤٩٩٥١٠٠٦درصد

سرانه انتشار دي 
اكسيد كربن

٣,٥٣,٥--٧تن
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غلظت آالينده هواي 
شهر هاي بزرگ

٢٠٣٠,٦ --٣٥٠,٦

ضريب تبديل آب در 
كشاورزي

كيلوگرم در متر 
٢٠,٩٢--١,٠٨مكعب آب

١٥٠٩٨,٦--٢٤٨,٦تن به ميليون دالرشدت مصرف انر   ژي

١-شاخص سرانه انتشار دي اكسيد كربن

ميزان  اين شاخص از   ٦,٢  تن در سال ١٣٨٤ به ٧ تن در سال ١٣٨٨ رسيده است. با 
توجه به هدف گذارى ٣,٥ تن  براى اين شاخص در افق چشم انداز ميزان شكاف وضعيت 
موجود و وضعيت مطلوب در افق چشم انداز حدود ٣,٥- تن است. متاسفانه منحنى افزايش 
دى اكسيد كربن در ايران به شدت صعودى است. جدول منتشر شده از سوى آژانس بين المللى 
انرژى نشان مى دهد كه از سال ١٩٩٠ تا ٢٠٠٧ ايران يكى از كشورهايى است كه بيشترين 
ميزان افزايش توليد دى اكسيد كربن را داشته است. در كل وضعيت اين شاخص طى سنوات 

گذشته روند نگران كننده اي داشته است.

٢-شاخص انتشار دي اكسيد گوگرد 

ميزان  اين شاخص در سال ١٣٨٨ به ٠,٩٩ گيگا گرم به ١٠٠٠ كيلومتر مربع است . با 
توجه به هدف گذارى٠,٠٣گيگا گرم به هزار كيلومتر مربع  در سال ١٣٨٨ و عملكرد ٠,٩٩ 
گيگا گرم به هزار كيلومتر مربع در سال ١٣٨٨، شكاف بين وضعيت موجود و برنامه توسعه 
چهارم ٠,٩٦- است.  هدف مورد نظر براي اين شاخص در افق چشم انداز ٠,٠١ گيگا گرم 
به ١٠٠٠ كيلومتر مربع در نظر گرفته شده است. لذا ميزان شكاف وضعيت موجود و وضعيت 
كل  در  است.  مربع  كيلومتر  به ١٠٠٠  گرم  گيگا  انداز حدود ٠,٠٩٨  افق چشم  در  مطلوب 

وضعيت اين شاخص هم طى سنوات گذشته روند نگران كننده اي داشته است.
٣-شاخص غلظت ذرات آالينده هواي شهر هاي بزرگ 

ميزان شاخص غلظت ذرات آالينده هواي شهر هاي بزرگ در ايران ٥٠,٦ است.  نرخ 
نرخ  و  بين وضعيت موجود  است. شكاف    ٢٠ افق ١٤٠٤،  در  اين شاخص  براى  مطلوب  
مطلوب براي ايران ١٤٠٤ ، ٣٠ است. انتشار گاز دى اكسيدكربن در سراسر جهان از ١٩٩٠ تا 
٢٠٠٧ از ٢١ به ٢٩ ميليارد تن افزايش پيدا كرد و چين مسئوليت حدود نيمى از اين افزايش 
را بر عهده دارد. ايران، پنجمين كشور آالينده در حال توسعه اى است كه دنيا را آلوده مى كند.
ميزان آاليندهَ بنَزن در هواي پايتخت حداقل بيش از ١٠ برابر استانداردهاي جهاني است. 
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آالينده بنزن از جمله آالينده هاي خطرناكي است كه اثر سرطان زايي آن به اثبات رسيده است 
به شكلي كه EPA ـ آژانس محيط زيست امريكا ـ اين آالينده را در گروه A  مواد سرطان زا 
طبقه بندي كرده و آژانس بين المللي تحقيقات سرطان(IARC)  نيز اين آالينده را به عنوان ماده 

سرطان زا براي انسان معرفي كرده است.

٤-شاخص درصد مساحت جنگل ها به مساحت كل كشور

ميزان شاخص درصد مساحت جنگل ها به مساحت كل كشور در سال  ١٣٨٨،  ٦,٨   
پوشش  معادل سطح  يعنى  درصد  اين شاخص١١  براى  ايران   ١٤٠٤  مطلوب  نرخ  است. 
جنگلى سال ١٣٤٢ كشورمان است. شكاف موجود بين وضعيت موجود و نرخ مطلوب براي 
ايران ١٤٠٤ ، ٤,٢ است. براساس برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود مساحت قبلى جنگل 
ها در كشور احياء شود. هدف پيش بيني شده در سال هاي ١٣٨٤  لغايت ١٣٨٧براي اين 
شاخص، به ترتيب ٨٥، ٩٤، ١٠١ و ١٠٨ هزار هكتار بوده است كه در سال هاي مذكور به 
ترتيب ٤٩,٦، ٥٣,٥، ٤٦,٧ و ٣٦,٦ هزار هكتار معادل ٥٨، ٥٧، ٤٦ و ٤٣ درصد برنامه محقق 
شده است. به نحوي كه اين عملكرد حتي نسبت به سقف عملكرد پايه(سال ١٣٨٣ با ٦٧,٢ 
هزار هكتار عملكرد) نيز به ترتيب ٢٦,٢،٢٠,٤، ٣٠,٥ و ٤٩ درصد كاهش يافته است. به طور 
كلي طى سال هاي ١٣٨٤ لغايت ١٣٨٧ فقط ٤٨ درصد محقق شده است و ٥٢ درصد از برنامه 

عقب هستيم. 

٥-شاخص ضريب تبديل آب در كشاورزي

اين ضريب نشان مى دهد كه با مصرف يك مترمكعب آب چند كيلوگرم محصول به 
دست مى آيد. روند شاخص ضريب تبديل آب در كشاورزي كه يكى از مهم ترين شاخص 
هاى سنجش ضريب توسعه يافتگى كشاورزى كشور است، صعودي و رو به رشد بوده است. 
به طورى كه با توجه به آمارموجود ميزان اين شاخص در سال ١٣٨٤، ٠,٩ كيلوگرم به ازاي 
متر مكعب آب مصرفي بوده است و در سال ١٣٨٨ به ١,٠٨ كيلوگرم به ازاي متر مكعب آب 
مصرفي رسيده است. نرخ مطلوب براى اين شاخص در افق  ايران ١٤٠٤،  ٢ كيلوگرم به ازاي 
هرمتر مكعب آب مصرفي است. لذا ميزان پيشرفت آن در سال ١٣٨٨ نسبت به چشم انداز 
ايران  ١٤٠٤ حدود ٥٤ درصد است. شكاف موجود بين وضعيت موجود و نرخ مطلوب براي 

ايران ١٤٠٤ ،٠,٩٢ كيلوگرم به ازاي هرمتر مكعب آب مصرفي است.

٦-شاخص شدت مصرف انر   ژي

روند شاخص شدت مصرف انرژى كه يكى از مهم ترين شاخص هاى سنجش ضريب 
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توسعه يافتگى انرژى مصرفى در كشور است، رو به رشد نبوده است. به طورى كه با توجه 
به آمار موجود شدت مصرف انرژي در ايران را دو برابر متوسط جهاني است و چنانچه اين 
روند ادامه يابد، تا سال ١٤٠٤ به يك كشور واردكننده منابع انرژي تبديل خواهيم شد. ميزان 
براى اين  نرخ مطلوب  اين شاخص سال ١٣٨٨، ٢٤٨,٦  تن به ميليون دالر  بوده است و 
شاخص در افق  ايران  ١٤٠٤،  ١٥٠ تن به ميليون دالر است. لذا ميزان فاصله بين وضعيت 
موجود و نرخ مطلوب براي ايران ١٤٠٤ ،٩٨,٦  تن به ميليون دالر است كه وضعيت نگران 

كننده اى را نشان مى دهد.

خالصه و نتيجه گيرى
در سند چشم انداز بيست ساله جمهورى اسالمى ايران كه جهت نمايان ساختن مسير 
توسعه و سازندگى تدوين شده است، در افق ١٤٠٤ ايران كشورى توسعه يافته با جايگاه اول 
اقتصادى، علمى و فن آورى در سطح منطقه با هويت اسالمى و انقالبى الهام بخش در جهان 
به اين  الملل توصيف كرده است. با توجه  اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين 
موضوع، معرفى و مقايسه شاخص هاى مختلف كشورهاى منطقه و ارزيابى جايگاه فعلى و 
آينده ايران، مى تواند راهگشاى سياست گذارى هاى آتى براى نيل به اهداف سند باشد. اين 
نوشتار در همين راستا تدوين شد. در اين گزارش ابتدا وضعيت ايران با بعضى از كشورهاى 
جهان و منطقه مورد مقايسه قرار گرفت. در پايان عملكرد برنامه چهارم توسعه از نظر بعضى 
از شاخص هاى منتخب مورد ارزيابى قرار گرفت. در اين راستا وضعيت موجود با اهداف 
برنامه چهارم و اهداف سند چشم انداز مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انحراف از اهداف 
پايان چشم انداز  در  كه  دهد  مى  نشان  تحقيق  اين  نتايج  گرديد.  حالت مشخص  هردو  در 
١٤٠٤، بدون ايجاد تحول و اصالح ساختارها در بخش هاى مختلف، ايران نه تنها نمى تواند 
جايگاه اول را در منطقه از منظر شاخص هاى زيست محيطى به خود اختصاص دهد بلكه 
جايگاه فعلى خود را نيز از دست خواهد داد. ادامه روند گذشته، در افق هاى ميان مدت و 
بلند مدت جامعه ايران را با چالش ها، آسيب ها و عدم توازن هاى سخت و شكننده اى رو 
به رو خواهد ساخت. با اين حال تجربه ساير كشورهايى كه در اين راه قدم برداشته اند، نشان 
مى دهد كه نيل به اهداف مطرح شده در اين چشم انداز در پرتو تدبير، تالش و انسجام ملى 

قابل حصول است.

پيشنهادات
تجربه ساير كشور ها نشان مى دهد كه نيل به اهداف مطرح شده در سند چشم انداز 
در پرتو تدبير، تالش و انسجام ملى قابل حصول است. طبعًا، اتخاذ راهبردهاى مشخص و 
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سياست هاى كليدى متناظر با آن، شرط رسيدن به اين اهداف خواهد بود. در اين راستا توجه 
به اصول و راهبردهاى ذيل مى تواند تا حدود زيادى زمينه بهبود شاخص هاى زيست محيطى 

در كشورمان را فراهم آورد. 
 .پايدار سازى محيط زيست در برنامه هاى توسعه و پيشرفت كشور در حال و آينده
 .از نيروگاه هاي حرارتي كاهش انتشار
  جنگل كاري، احياي جنگل، خروج دام از جنگل و استفاده از سوخت هاي فسيلي به

جاي چوب در مناطق جنگلي.
  فرهنگ سازى در جهت تقويت جنگل و گل و گياه و اجراى آرمان هر ايرانى ساليانه 

دو نهال.

  دفن بهداشتي زباله در مديريت پسماند و دفن ضايعات جامد و بازيابي متان از محل
بخش ضايعات.

  اصالح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و
قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل گرايي و مصرف كاالي خارجي با استفاده از 

ظرفيت هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه ها به ويژه رسانه ملي.
 .آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب
  مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصوالت

و    مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل گرايي.
 .استفاده از تكنولوژى هاى نوين آبيارى در كشاورزى
  استاندارد سازى سوخت وساختار موتورهاى احتراق درون سوز بر مبناى شاخص هاى

زيست محيطى.
  افزايش اقتدار اجرايى در سازمان حفاظت از محيط زيست و ايجاد ضمانت اجرايى

و حاكميت قوانين و مقررات.                                                                                                     
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                                                                                       نوراله قيصرى١ 

چكيده 

تدوين سياست هاى كلى نظام در مجمع تشخيص مصلحت فرآيندى چند مرحله اى از 
ابالغ عنوان تا سياست ها را شامل مى شود.تنظيم اوليه وپيشنهادى ايده ، بندهاى سياستى ، 
و نظر مشورتى از جمله اقداماتى است كه در اين فرايند توسط دبيرخانه مجمع و كميسيون 
هاى مربوطه وشوراى مجمع صورت مى گيرد. در اين نوشتار مراحل و فرايندهاى مختلف 
تدوين سياست هاى كلى محيط زيست از مرحله عنوان تا اعالم نظر مشورتى مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مورد بررسى قرار گرفته است.در تهيه پيش نويس سياست ها كميسيون امور 

زيربنايى و توليدى و كميسيون مشترك دبيرخانه نقش اصلى داشته اند.

واژگان كليدى

محيط زيست، ايده اوليه ، بندهاى سياستى ، نظر مشورتى ، سياست كلى 

١.عضو هيات علمى دانشگاه تهران و جانشين كميسيون مشترك   
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الف:مقدمه

تا نهايى شدن متن نظر مشورتى  از آغاز ابالغ عنوان  سياست هاى كلى محيط زيست 
ها  سياست  نهايى  متن  ابالغ  از  قبل  مرحله  واقع  در  يعنى  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
مراحلى مختلفى را در دبيرخانه مجمع وكميسيون هاى تخصصى ومرتبط آن گذرانده است. 
در اين نوشته سير بررسى و نهايى سازى متن سياست هاى پيشنهاى مورد بررسى قرار گرفته 
منظور  به  سياستى   مضامين  و  محورها  استخراج  ها  تدوين سياست  در  اول  .مرحله  است 
تدوين ايده اوليه سياست ها است . در مرحله دوم ايده اوليه سياست ها و چالش هاى موجود 
در اين عرصه تدوين مى گردد و پس از بررسى و نهايى شدن متن،ايده نهايى ابالغ وفرآيند 
تدوين بندهاى سياستى پيشنهادى آغاز مى شود . سير بررسى به شرحى است مالحظه مى 

شود:  

ب: محورهاى بررسى ايده اوليه سياست هاى كلى محيط زيست

نكات كليدى ومباحثى كه مبناى كلى سياست ها و ايده آن در مقوله و موضوع محيط 
زيست قرارگرفته در ٩ محور و توسط كميسيون زيربنايى و توليدى دبيرخانه به شرح ذيل 

تنظيم شده است؛
١- آمايش سرزمين و مديريت بهينه سرزمين و منابع زيستى مبتنى بر توان اكولوژيكى .

٢- بهينه سازى الگوى مصرف و توليد در مديريت بهرهبردارى اصولى و پايدار از منابع 
پايه.

٣- كنترل منابع آالينده و كاهش آلودگى ها، تامين سالمت و عدالت زيست محيطى.
٤- گسترش علوم ، فناورى، تحقيقات و مطالعات محيط زيستى.

٥- حفاظت، احياء و توسعه محيط زيست و تنوع زيستى در كشور .
٦- فرهنگ سازى و گسترش مشاركت عمومى و نهادسازى براى حفظ محيط زيست  با 

تكيه بر آموزه هاى دينى .
٧- استانداردسازى شاخص هاى زيست محيطى و پايش مستمر آنها .

٨- هزينه هاى زيست محيطى و ارزش منابع زيستى در حساب هاى ملى .
تاثيرگذارى  و سطح  مناسب  جايگاه  حقوقى،  نظام  و  روابط   ، ساختار  سازماندهى   -٩

كشور در حفظ محيط زيست و تحوالت آينده در سطوح منطقه اى و جهانى .
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ج : ايده اوليه سياست هاى كلى محيط زيست و چالش هاى آن ارائه شده توسط كميسيون زيربنايى وتوليدى 

پس از تنظيم محورها، ايده اوليه سياست هاى كلى محيط زيست و چالش مرتبط با 
اين حوزه توسط كميسيون زيربنايى و توليدى تهيه و ارائه شده است. ايده و چالش ها 

مربوطه به شرح ذيل است:

ايده :

تعاليم  بر اساس  الگوهاى بومى و فرهنگ سازى  از  استفاده  «حفاظت محيط زيست با 
الگوى  سازگارسازى  به  اهتمام  حداكثر  و  اجتماعى  عدالت   ، همگانى  مشاركت  اسالمى، 

پيشرفت با محيط زيست مى باشد كه سياست هاى كلى آن با مالحظات زير تهيه شود :

١- رويكرد جامع و هماهنگ در سياست گذارى قوانين و اجراء در طراحى و ساخت 
محيط زيست انسانى .

٢- حفاظت از منابع زيستى و پيشگيرى از تخريب محيط زيست و پايش و مقابله با انواع 
آلودگى هاى تهديد كننده آن .

٣- مشاركت فعال و هدفمند در همكارى هاى زيست محيطى جهانى به ويژه منطقه اى.»

      چالش ها:

«١- چالش مديريتى كه شامل ضعف در قانون، سياست و اجرا مى باشد و اينكه در اين 
حوزه عزم ملى و بازدارندگى جدى وجود ندارد.

٢- چالش تعارض و ناسازگارى پيشرفت با محيط زيست و اينكه با توجه به در حال رشد 
بودن كشور ما، بايد با ظرافت خاصى به مسئله محيط زيست پرداخت تا حركت پيشرفت 

كشور كند نگردد..

٣- چالش ضعف در فرهنگ عمومى كه شامل سبك زندگى ( چه در بحث اسراف و چه 
عدم عدالت اجتماعى كه اعم از عدالت زيست محيطى است) مى شود، ما را به سمت تخريب 

محيط زيست سوق مى دهد.

٤- بخشى از چالش ها در محيط زيست، وارداتى است .(مانند آسيب ديدن اليه ازن، گرم 
شدن كره زمين، ريزگردها و ....)»
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د:ايده پيشنهادى محيط زيست  تهيه شده توسط كميسيون مشترك

ايده   ، مرتبط  ونهادهاى  ها  سازمان  وديدگاههاى  نظرات  بررسى   و  اخذ  از  پس 
پيشنهادى در سه محور به شرح ذيل ارائه شده است: 

در  هماهنگ  و  جامع  رويكرد  با  زيست  محيط  از  حفاظت  در  ملى  عزم  ايجاد   -١»
سياستگذارى ها، قوانين و اجراء در طراحى و ساخت محيط زيست انسانى.

٢- حفاظت از منابع زيستى و پيشگيرى از تخريب محيط زيست و پايش و مقابله با انواع 
آلودگى هاى تهديد كننده آن.

٣- تغييرات اساسى در سبك زندگى به ويژه در شيوه ى توليد، توزيع و مصرف انرژى 
و آب.»

       ه: ايده ابالغى سياست هاى كلى محيط زيست

 ايده ابالغى بيانگر جهت گيرى كالن نسبت به موضوع است و نقشه راه تهيه و تدوين 
بندهاى سياستى وبه مثابه يكى از اسناد نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى اين حوزه 
به  بندهاى سياستى محيط زيست  به تدوين  تلقى شود.شرح دستورالعمل مربوط  تواند  مى 

شرح ذيل است:
اوليه سياست هاى كلى محيط  ايده   ، نظام  تعيين سياست هاى كلى  « در اجراى فرآيند 
زيست به شرح ذيل ايفاد مى گردد. شايسته است پيشنويس سياست هاى كلى مربوط  جهت 

بررسى در كميسيون دائمى مشترك ارئه گردد.

با توجه به تعاليم حيات بخش اسالم در امر محيط زيست و چگونگى تعامل و سازگارى 
انسان با آن و با عنايت به اصل پنجاهم قانون اساسى كه حفاظت محيط زيست را وظيفه 
عمومى تلقى نموده و رشد و تعالى نسل امروز و نسل هاى بعدى را منوط به حفاظت از منابع 
حياتى مى داند،  سياست هاى كلى محيط زيست در جمهورى اسالمى ايران به گونه اى تنظيم 

شود كه تامين كننده امور زير گردد:

١- مديريت جامع منابع حياتى و تامين عدالت زيست محيطى

٢- طراحى و ساخت محيط زيست انسانى و كنترل انواع آلودگى هاى تهديد كننده آن، با 
رويكرد توسعه پايدار.
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٣- پيشگيرى از تخريب محيط زيست و حفاظت از منابع زيستى و پايش مستمر آن.

٤- گسترش اقتصاد سبز با استفاده از ظرفيت ها و توانمندى ها.

و  تقويت  و  اسالمى  ارزش هاى  بر  مبتنى  محيطى  زيست  اخالقى  منشور  تدوين  لزوم   -٥
گسترش مشاركت فعاالنه عمومى در امر محيط زيست .

٦- مشاركت  فعال و هدفمند در همكارى هاى زيست محيطى منطقه اى و جهانى»

       و: .سياست هاى پيشنهادى كميسيون زيربنايى

در مرحله پس از ابالغ ابتدا كميسيون زيربنايى بر اساس محورها و مضامين ايده ابالغى 
موارد ذيل رابه عنوان بندهاى پيشنهادى سياستهاى محيط زيست تهيه وارئه كرده است: 

١- آمايش و مديريت سرزمين مبتنى بر توان زيست بوم از طريق :

- تدوين و ارتقاء شاخص هاى زيست محيطى و معيارهاى حفظ و بهره بردارى پايدار از 
منابع زيستى حياتى كشور مانند آب، هوا، خاك، جنگل، مرتع و تنوع زيستى.

- كنترل و ساماندهى كاربرى هاى ناسازگار با محيط زيست و فعاليت هاى خارج از ظرفيت 
و توان زيست بوم .

- ارزيابى محيط زيستى سياست ها، برنامه ها و طرح هاى توسعه .

- نظارت و پايش مستمر منابع زيستى و نحوه بهره بردارى از آنها.

- مديريت راهبردى محيط زيست در سطوح ملى، منطقه اى و محلى .

٢- تامين عدالت زيست محيطى و استفاده پايدار از منابع زيستى با تاكيد بر الگوهاى 
مناسب توليد و مصرف از طريق :

- تجديدنظر و اصالح الگوهاى توليد و مصرف مواد و منابع به ويژه آب، خاك و انرژى در كشور .

- بهينه سازى و مديريت مصرف منابع به ويژه مصرف انرژى و همچنين افزايش سهم انرژى 
هاى پاك و تجديدپذير در سبد انرژى كشور.
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- برنامه ريزى،  كنترل كيفيت و نظارت بر تخليه و بازچرخانى  و بهره بردارى از پساب هاى 
شهرى، صنعتى و كشاورزى.

- بكارگيرى دانش روز و بومى و فناورى هاى پاك در حوزه مديريت منابع زيستى پايه و 
انرژى.

- برخورد عادالنه آحاد مردم اعم از نسل هاى حاظر و آينده از محيط زيست سالم، امن و 
متعادل .

از آلودگى و كنترل منابع آالينده و تامين سالمت محيط زيست و ايمنى  ٣- پيشگيرى 
زيستى از طريق :

شيميايى،  آالينده هاى  از  اعم  زيست  محيط  آالينده  منابع  پايش  و  پيشگيرى  نظام  ايجاد   -
بيولوژيكى، فيزيكى و پرتوزا.

- تدوين و اجراى برنامه جامع كاهش آلودگى هوا در كشور به ويژه در شهرهاى بزرگ.

- تدوين و اجراى برنامه جامع كاهش آلودگى هاى صوتى، نورى و بصرى.

- تدوين و اجراى برنامه جلوگيرى از ورود آالينده ها به ويژه پساب هاى صنعتى، شهرى، 
روستايى و كشاورزى به منابع آب و خاك كشور.

- تدوين و اجراى نظام مديريت توليد، بازيافت و دفع پسماندها در كشور .

- ارزيابى و نظارت بر استفاده از فناورى هاى زيستى در توليد محصوالت و جلوگيرى از 
توليد و عرضه محصوالت ناسالم .

- برنامه ريزى و كنترل انتشار گازهاى گلخانه اى و مواد مخرب اليه اوزن.

- مهار كانون هاى داخلى ريزگردها و همكارى منطقه اى با كشورهاى منشاء ، جهت مديريت 
كانون هاى توليد گردوغبار.

٤- حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعى و تنوع زيستى و جلوگيرى از تخريب محيط 
زيست از طريق :
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- حفاظت از كوه ها، درياها، درياچه ها، سواحل، رودخانه ها، تاالب ها و حريم آنها.

- تامين حقابه و احياء درياچه ها و تاالب هاى در معرض خطر.

- جلوگيرى از افت كيفيت منابع آب و بيالن منفى آب هاى زيرزمينى .

- حفاظت كامل از جنگل هاى طبيعى كشور و كاهش تدريجى بهره بردارى از جنگل هاى 
شمال.

- بهره بردارى پايدار از جنگل ها و مراتع كشور بر اساس اصل توليد مستمر و توان زيست بوم.

- جلوگيرى از هر گونه تغيير كاربرى در عرصه هاى جنگلى و فضاى سبز كشور .

- شناسايى و احياء زيستگاه هاى طبيعى در حال تخريب و حفاظت از گونه هاى جانورى و 
گياهى در معرض انقراض.

زيستى  تنوع  از  حفاظت  و  سرزمينى  هاى  آب  و  سواحل  زيست  محيط  جامع  مديريت   -
ساحلى و دريايى.

- مديريت و حفاظت از خاك و جلوگيرى از تخريب و فرسايش آن .

- پيشگيرى و مهار پديده هاى بيابانزايى و مديريت خشك سالى در كشور و مقابله با بالياى 
طبيعى.

- ارزيابى و پايش مداوم اثرات پديده تغيير اقليم و تمهيدات الزم به منظور پيشگيرى و كاهش 
پيامدهاى آن .

٥-  نهادينه سازى فرهنگ و اخالق محيط زيستى و افزايش آگاهى هاى عمومى و جلب 
مشاركت مردم براى حفظ و حمايت از محيط زيست از طريق :

- تقويت و توسعه فرهنگ و اخالق و محيط زيستى با بهره گيرى از آموزه هاى دينى.

- ايجاد زمينه دسترسى همگانى به اطالعات دقيق و صحيح محيط زيست كشور.

- افزايش آگاهى هاى زيست محيطى و ترويج فرهنگ محيط زيست با تاكيد بر حمايت هاى 
ويژه دولت و رسانه هاى عمومى.
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- حمايت از سازمان هاى مردم نهاد فعال و مروجين در حوزه محيط زيست .

- توانمندسازى شوراها، نهادها و مقامات محلى براى مشاركت در تصميم گيرى هاى زيست 
محيطى .

٦- ارتقاء سطح دانش و آموزش محيط زيست و گسترش تحقيقات و فناورى هاى نوين 
از طريق :

- گسترش فرآيند پژوهش محورى در امور سياست گذارى، برنامه ريزى و مديريت محيط 
زيست.

- حمايت از فعاليت ها و تحقيقات كاربردى دانشگاه ها و ساير مراكز علمى و پژوهشى و 
دانش بومى در زمينه حفاظت محيط زيست .

- برنامه ريزى، تقويت و توسعه آموزش هاى عمومى و تخصصى محيط زيست در سطوح 
محتلف.

- ايجاد نظام جامع آمارى و اطالعات علمى و فناورى روزآمد در حوزه محيط زيست .

- حمايت فناورى هاى نوين سازگار با محيط زيست از جمله در زمينه كاهش آلودگى ها.

٧- استقرار نظام اقتصاد محيط زيست در كشور از طريق :

- ارزش گذارى اقتصادى زيست بوم ها و منابع پايه و برآورد هزينه هاى تخريب و آلودگى 
محيط زيست ناشى از طرح هاى توسعه و لحاظ آن در حساب هاى ملى.

- حمايت از سرمايه گذارى ها و مشاغل سازگار با محيط زيست و طراحى و اجراى ابزارهاى 
حمايتى و تشويقى به منظور تحقق اهداف توسعه پايدار.

- بكارگيرى ابزارهاى اقتصادى در كنترل آالينده ها و بهبود شاخص هاى محيط زيست .

محيط زيست  به  رسيدن  براى  و ساختارى  ظرفيت هاى حقوقى  قابليت ها و  ارتقاء   -٨
مطلوب از طريق 

- فراهم نمودن قابليت ها و ظرفيت هاى حقوقى و ساختارى الزم در قوانين و برنامه هاى توسعه .



٢٩٥ فصلنامه سياست كالن، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

      ز:سياست هاى پيشنهادى متناظر با ايده ابالغى 

     پس از بررسى تطبيقى بندهاى سياستى پيشنهادى و  محور هاى ايده ابالغى نهايتا  
براى هر يك از محورهاى مندرج در ايده اوليه ابالغى بند سياستى متناظر و متناسب  به 

شرح موارد ذيل براى طى مراحل بعدى در كميسون مشترك تهيه شده است:

محور اول: مديريت جامع  منابع حياتى و تامين عدالت زيست محيطى

١- آمايش سرزمين مبتنى بر توان زيست بوم و مديريت  منابع حياتى ( از قبيل هوا و آب و 
خاك و تنوع زيستى) و مديريت انرژى ( با اولويت انرژى هاى پاك و تجديدپذير)

٢- ايجاد نظام جامع مديريت محيط زيست  كشور در سطوح ملى، منطقه اى و شهرى.

٣- تامين عدالت زيست محيطى براى برخوردارى عادالنه آحاد مردم از محيط زيست سالم، 
متعادل و امن با حفظ حقوق نسل هاى آينده .

پايش  و  زيستى  منابع  از  محيط زيست و حفاظت  تخريب  از  پيشگيرى  دوم:  محور 
مستمر آن 

٤- حفاظت، احياء، بهسازى، توسعه و بهره بردارى پايدار و منطقى از منابع طبيعى تجديدپذير 
اكوسيستم هاى  مرتع، حيات وحش) و مديريت  تاالب، جنگل،  مانند درياچه، رودخانه،   )
سطح  تا  آنها  ارتقاء  و  ملى)  طبيعى  آثار  و  ملى  هاى  پارك  قبيل  از   ) ارزشمند  و  حساس 

استاندادهاى بين المللى.

٥- تقويت نظام پيشگيرى و ممانعت از تخريب محيط زيست و كنترل و پايش مستمر عوامل 
تهديد منابع زيستى.

٦- مقابله با عوامل تهديد زيستى و پديده هاى نوظهور نظير تغييرات اقليم، گرد و غبار و 
خشك سالى.

محور سوم : طراحى و ساخت محيط زيست انسانى و كنترل انواع آلودگى هاى تهديد 
كننده با رويكرد توسعه پايدار.

و  خردمندانه  توسعه  اصول  برپايه  توسعه كشور  برنامه  و جهتگيرى  فعاليتها  ساماندهى   -٧
پايدار مبتنى بر رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى و حفاظت محيط زيست و ارتقاء شاخصه اى 
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زيست محيطى به منظور بهبود شرايط زيستى آحاد جامعه.
٨- پيشگيرى از انواع آلودگيها و كنترل منابع و پايش عوامل آالينده و تهديد كننده هوا، آب و 
خاك و تغييرات اقليم و تقويت نظام مديريت پسماندها از طريق طراحى و استقرار مديريت 

محيط زيست انسان ساخت.

٩- تامين و تضمين سالمت محيط زيست انسانى از جمله محيط زيست شهرى و روستايى با توجه 
به اصول و معيارهاى جهانى مانند اصل هاى احتياطى، پيشگيرى و جبران خسارت و پرداخت توسط 

آلوده كننده.
محور چهارم : گسترش اقتصاد سبز با استفاده از ظرفيت ها و توانمندى ها

با  زيست  محيط  با  سازگارى  و  همسويى  پايه  بر  سبز  اقتصاد  نظام  توسعه  و  استقرار   -١٠
بهره گيرى از ظرفيت ها و توانمندى هاى اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى كشور.

١١- تجديدنظر در الگوى توليد و مصرف منابع، مواد و انرژى در كشور و مديريت بهينه 
منابع زيستى در جهت گسترش اقتصاد سبز و در تعامل با اقتصاد مقاومتى به ويژه در بخش 

تقويت كننده ابعاد زيست محيطى.

و  طبيعى  منابع  خاك،  هوا،  آب،  قبيل  از   ) زيستى  منابع  اقتصادى  گذارى  ارزش   -١٢
زيست بوم ها) و برآورد هزينه هاى آلودگى و تخريب محيط زيست و لحاظ كردن ارزش ها 

و هزينه هاى مذكور در حساب هاى ملى و استقرار نظام حسابرسى زيست محيطى.

١٣- حمايت از سرمايه گذارى سازگار با محيط زيست و طراحى و اجراى ابزارهاى تشويقى 
و حمايتى اقتصاد محيط زيست ازجمله عوارض و ماليات سبز.

و  اسالمى  ارزش هاى  بر  مبتنى  محيطى  اخالقى زيست  منشور  تدوين  لزوم   : پنجم  محور 
تقويت و گسترش مشاركت فعاالنه عمومى در امر محيط زيست

١٤- ترويج و نهادينه سازى فرهنگ و اخالق زيست محيطى مبتنى بر ارزش ها و الگوهاى 
ايرانى اسالمى و تدوين منشور اخالق محيط زيست.

١٥- ارتقاء سطح آگاهى، دانش و بينش زيست محيطى و گسترش آن در تمام سطوح و جامعه .
تعميق سرمايه  به منظور  مدنى و سازمان هاى مردم نهاد  نهادهاى  تقويت  و  ١٦- گسترش 
بهبود  براى  توانمندى هاى جامعه  و  ها  ارتقاء ظرفيت  و  زمينه محيط زيست  در  اجتماعى 

شرايط محيط زيست .
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       ح : نظر مشورتى مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست هاى كلى محيط زيست

   اعالم نظر مشورتى مجمع تشخيص مصلحت نظام  مرحله پايانى تدوين سياست هاى 

كلى محيط زيست درشوراى مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيون هاى و كارگزارى 

هاى آن است.نظر مشورتى مجمع در ١٦ بند به شرح موارد ذيل اعالم گرديده است:

١- مديريت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حياتى (از قبيل هوا، آب، خاك، و تنوع زيستى) 
مبتنى بر توان و پايدارى زيست بوم به ويژه با افزايش ظرفيت ها و توانمندى هاى حقوقى و 

ساختارى مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمى.

٢- ايجاد نظام ملى، هماهنگ و يكپارچه مديريت محيط زيست ازجمله با تقويت شورايعالى 
حفاظت محيط زيست.

٣- اصالح شرايط زيستى به منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت 
عدالت و حقوق بين نسلى.

٤- پيشگيرى و ممانعت از انتشار انواع آلودگى هاى غيرمجاز وجرم انگارى تخريب غيرقابل 
محيط  تخريب كنندگان  و  آلوده كنندگان  بازدارنده  و  مؤثر  مجازات  و  محيط زيست  جبران 

زيست و الزام آنان به جبران خسارت.

٥- پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آالينده هوا، آب، خاك، آلودگى هاى صوتى، امواج 
و اشعه هاى مخرب و تغييرات نامساعد اقليم و الزام به رعايت استانداردها و شاخص هاى 
توسعه  سرزمين جهت  آمايش  و  توسعه  برنامه هاى  مقررات،  و  قوانين  در  محيطى  زيست 

پايدار.

طبيعى  منابع  توسعه  و  بهسازى  احياء،  حفاظت،  و  كشور  زيست بوم  اطلس  تهيه   -٦
جنگل،  زيرزمينى،  آبخوان  تاالب،  سدها،  مخزن  رودخانه،  درياچه،  دريا،  تجديدپذير(مانند 
خاك، مرتع و تنوع زيستى به ويژه حيات وحش) و اعمال محدوديت قانونمند در بهره بردارى 
از اين منابع متناسب با توان اكولوژيك ( ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازى) آنها براساس 
قبيل  (از  ارزشمند  و  حساس  اكوسيستم هاى  مديريت  پايدارى،  شاخص هاى  و  معيارها 

پارك هاى ملى و آثار طبيعى ملى) و حفاظت از منابع ژنتيكى نظير گياهى و جانورى.

و  گرد  بيابانزايى،  نظير  محيطى،  زيست  تهديدات  با  مقابله  و  اقليم  تغييرات  مديريت   -٧
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غبار به ويژه ريزگردها، خشك سالى و عوامل سرايت دهنده ميكروبى و راديواكتيو و توسعه 
آينده نگرى و شناخت پديده هاى نوظهور زيست محيطى و مديريت آن.

٨- گسترش اقتصاد سبز با تاكيد بر :

١-٨- صنعت كم كربن، استفاده از انرژى هاى پاك، محصوالت كشاورزى سالم و اورگانيك و 
مديريت پسماندها و پساب ها با بهره گيرى از ظرفيت ها و توانمندى هاى اقتصادى، اجتماعى، 

طبيعى و زيست محيطى.

٢-٨- اصالح الگوى توليد در بخش هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و بهينه سازى الگوى 
مصرف آب، منابع، مواد، انرژى و غذا در كشور.

٣-٨- توسعه حمل و نقل عمومى سبز و غيرفسيلى از جمله برقى و افزايش حمل و نقل 
همگانى به ويژه در كالن شهرها.

٤-٨- الزام دستگاه هاى ذيربط به استفاده از مواد سوختى سازگار با محيط زيست.

از طريق اجراى عمليات آبخيزدارى،  تعادل بخشى و حفاظت كيفى آب هاى زيرزمينى   -٩
آبخواندارى، مديريت عوامل كاهش تبخير و بهره بردارى از آب هاى زيرزمينى و كنترل ورود 

آالينده ها.

١٠- استقرار نظام حسابرسى زيست محيطى در كشور با لحاظ كردن ارزش ها و هزينه هاى 
زيست محيطى ( تخريب، آلودگى و احياء) در حساب هاى ملى.

١١- حمايت و تشويق سرمايه گذارى ها و فناورى هاى سازگار با محيط زيست با استفاده از 
ابزارهاى مناسب از جمله بهره گيرى از مشوق هاى الزم.

١٢- تدوين منشور اخالق محيط زيست و ترويج و نهادينه سازى فرهنگ و اخالق زيست 
محيطى مبتنى بر ارزش ها و الگوهاى سازنده ايرانى - اسالمى و جهانى.

١٣- ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمى و بهره مندى از فناورى هاى نوآورانه زيست محيطى 
داخلى و خارجى و تجارب سازنده عمومى در زمينه حفظ تعادل زيست بوم ها و پيشگيرى 

از آلودگى و تخريب محيط زيست .

١٤- گسترش سطح آگاهى، دانش، بينش و حقوق زيست محيطى جامعه و تقويت فرهنگ 
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و معارف دينى، مشاركت و مسؤليت پذيرى اجتماعى به ويژه امر به معروف و نهى از منكر 
براى حفظ محيط زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه .

١٥- افزايش نقش مسؤالنه و قانونمند سازمان هاى مردم نهاد براى بهبود شرايط محيط زيست.

١٦- تقويت ديپلماسى محيط زيستى با :

از جمله  براى حفظ محيط زيست  نهادهاى منطقه اى  تقويت  ايجاد و  براى  ١-١٦- تالش 
مقابله با گرد و غبار و آلودگى هاى آبى .

٢-١٦- توسعه مناسبات، جلب مشاركت و همكارى هاى هدفمند و تاثيرگذار دوجانبه، چند 
جانبه، منطقه اى و بين المللى در زمينه محيط زيست.

٣-١٦- استفاده فعال از فرصت ها و مشوق هاى بين المللى در حركت بسوى اقتصاد كم كربن 
و تسهيل انتقال و توسعه فناورى ها و نوآورى هاى مرتبط .



بخش چهارم: گزارش و نقد كتاب

گزارشات:

- آب، زيربناى مهم توسعه پايدار

- واژه نامه سياست هاى كلى نظام در حوزه محيط زيست





آب، زيربناى مهم توسعه پايدار

كميته خاص محيط زيست

مقدمه

آب مايه حيات و عامل اصلى حفظ طبيعت و نياز اوليه كليه بخش هاى توسعه كشور 
پذير ايران ١٣٠ ميليارد مترمكعب در سال بوده كه  منابع تجديد  بلند مدت  ميانگين  است. 
به علت تغيير اقليم و همچنين الگوى نامناسب مصرف آب امروزه حدود ٢٥ درصد كاهش 
داشته است. در برآوردهاى جديد بر اساس ميانگين سال هاى اخير حجم منابع آب تجديد 
پذير در كشور ايران به حدود ١٠٠ ميليارد متر مكعب در سال كاهش يافته است. اين در حالى 

است كه مصارف آب در ايران حداقل ٨٥ ميليارد مترمكعب است.

شاخص كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد، مصرف كمتر از ٢٠ درصد از منابع آب 
تجديدپذير را پايدار مى داند. (باقى ماندن ٨٠ درصد براى طبيعت و ريسك هاى احتمالى 
نظير دوره هاى خشك سالى) و مصرف بين ٢٠ تا ٤٠ درصد منابع آب تجديد پذير را خطر 
پذير و مصرف بيش از اين مقدار را بحران ناميده، اين در حالى است كه در حال حاضر بيش 
از ٨٥ درصد از آب هاى تجديدپذير در كشور ايران استفاده مى شود كه نشان دهنده ريسك 

بسيار زياد براى سرزمين ايران است.

ريشه هاى بحران آب
سياست كنونى كشور توسعه كشاورزى آبى جهت پاسخگويى به نياز روزافزون كشور به 
مواد غذايى و همچنين اشتغال زايى جهت نيروى كار جوان است. نتيجه نهايى اين سياست 
بخش  در  عظيم  گذارى هاى  سرمايه  به  نياز  آشكار شده  كمابيش  آن  اثرات  نيز  امروزه  كه 
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تهديد  و  ناپايدار  كشاورزى  ايجاد  باعث  نهايت  در  كه  است  و شبكه  سد  هاى  زيرساخت 
محيط زيست كشور مى شود. بحران هاى كنونى كشور در مناطق شرق اصفهان و حوضه 
آبريز درياچه اروميه نتيجه سياست گذارى ناپايدار در راستاى توسعه كمى بخش كشاورزى 

و عدم توجه به سياست گذارى پايدار در بخش منابع آب است.

طبق آمار ايران در بين ١٨٠ كشور دنيا از لحاظ برخوردارى از منابع آب در رتبه ٥٠ قرار 
گرفته است. ايران در بين اين كشورها از لحاظ سرانه منابع آب در جايگاه ١١٢ جهان قرار 
دارد. سرانه منابع آب در ايران ١٧٠٤ مترمكعب است. سرانه منابع آب در جهان و كشورهاى 

پردرآمد دنيا به ترتيب ٣,٦ و ٦,٦٥ برابر ايران است.
عمده مصرف آب ايران در بخش كشاورزى است كه بيش از ٩٢ درصد مصرف آب كشور 
را به خود اختصاص داده است. به ازاى هر مترمكعب آب در كشور ٠,٩ كيلوگرم محصول 
كشاورزى توليد مى شود، اما در جهان به ازاى هر مترمكعب آب ٢ تا ٢,٥ كيلوگرم محصول 
توليد مى شود. در حال حاضر ٤٠ درصد از مواد غذايى مورد نياز كشور از خارج وارد مى 
شود و اگر بخواهيم سند چشم انداز محقق شود و كشور در زمينه توليدات گياهى به خود 

كفايى برسد ساالنه نياز به ٢٥٠ ميليارد مترمكعب آب است.

چالش هاى كمى
١- افزايش عمق آب هاى زير زمينى و استفاده از منابع آب سطحى و چشمه ها در باالدست 
رودخانه ها باعث شده است كه آورد ساالنه رودخانه ها در كشور ايران حدود ٤٠ درصد 

نسبت به آورد بلند مدت كاهش يابد.
٢- مصارف آب هاى شهرى نيز نشان مى دهد تامين آنها به تدريج از فواصل دورتر و همراه 
با پمپاژهاى بيشتر صورت مى گيرد كه انرژى مصرفى را بيشتر نموده و هزينه بخش آب را 

افزايش مى دهد.

طبق برآوردهاى انجام شده نياز آبى كشور در سال ٠٠٤١ با فرض جمعيت ٥٩ ميليون نفر 
برابر ٣١١ ميليارد مترمكعب خواهد بود كه در عمل چنين آبى در كشور جهت تامين نيازها 

وجود ندارد.

چالش هاى كيفى
روند كاهش كيفيت منابع آبى در كشور ايران حتى از روند كاهش كميت منابع آبى آن نيز 
فزون تر بوده است. در حال حاضر امالح محلول در آب در بخش وسيعى از شرق، جنوب 
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شرق و شمال شرق كشور بيش از ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ ميلى گرم در ليتر است كه به عنوان آب لب 
شور طبقه بندى مى شود و به دليل برداشت ناپايدار از منابع آب زيرزمينى و يورش آب شور 
به سمت آبخوان هاى كشور به دليل فشار منفى ايجاد شده در اثر برداشت ناپايدار از آبخوان 

ها، كيفيت منابع آب زير زمينى در كشور به شدت در حال افت است.

آلودگى منابع آب هاى طبيعى از طريق دفع پساب هاى بدون تصفيه باعث كاهش كيفيت 
منابع شده و در برخى مكان ها على رغم وجود منابع آب كافى، به دليل كيفيت پايين آب، 

از آن در بخش شرب و صنعت و حتى در مواردى در بخش كشاورزى نمى توان بهره برد.

راهكارها
سياست كنونى در بخش كشاورزى توسعه كشت آبى است. نتيجه اين سياست گذارى 
ايجاد اشتغال ناپايدار در كشور و استفاده از منابع مالى حاصل از فروش منابع فسيلى جهت 
تامين اعتبار پروژه هاى عظيم سدسازى مى باشد. توليد محصوالت كشاورزى با آب يارانه 
اى و صادرات محصوالت پرآب و كم ارزش لطمه به منابع آب كشور است. از نظر ارزش 
افزوده توليد شده به ازاى مصرف هر واحد آب كشاورزى در ايران حدود ٠,٥ دالر به ازاى 

هر مترمكعب توليد مى نمايد در حالى كه در صنعت اين رقم حدود ٢٦ دالر است.
نگرش به منابع آب و نقش آن در حفظ طبيعت  براى توسعه پايدار ايران تغيير كليدى 
ايران، سهم جدى در خلق ارزش افزوده در اقتصاد كشور، كاهش توقع از بخش كشاورزى در 
ايفاى نقش اقتصادى و ايجاد مشاغل با مصارف آب كمتر و ارزش بيشتر (توريسم، خدمات 

و صنعت) بايد مورد توجه جدى قرار گيرد.
جهت گيرى كالن در بخش كشاورزى با توجه به شرايط وخيم منابع آب سطحى و زير 
زمينى بايد تغيير يافته و به سمت كشت محصوالت كم آب و پر ارزش نظير زعفران، پسته و 
كيوى متمايل شود و در سطحى باالتر بايد بحث خود كفايى در تامين نيازهاى غذايى از داخل 
كشور به بحث خودكفايى در تامين نيازهاى غذايى از طريق صادرات محصوالت كشاورزى با 

ارزش افزوده باال و واردات محصوالت غذايى با نياز آبى باال و قيمت كم تغيير كند.
به عنوان راهكارى ديگر استفاده مجدد از پساب هاى تصفيه شده و استفاده محدود از آب 
شيرين كن ها بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين ميان استفاده از پساب تصفيه شده عالوه بر 
بهبود كيفيت منابع آب كشور مى تواند به عنوان منبعى قابل اطمينان و پايدار در تامين نيازهاى 

آب كشور مطرح باشد.
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واژه نامه سياست هاى كلى حوزه محيط زيست

براى  ساخت  انسان  و  طبيعى  منابع  تخصيص  فرايند  از  عبارت  منابع حياتى:  مديريت جامع      
استفاده از محيط زيست و به منظور برآورده شدن نيازهاى اساسى انسان بر اساس شرايط 

پايدارى(كتاب حقوق و مديريت محيط زيست دكتر ناصر محرم نژاد).

     ايجاد نظام هماهنگ و يكپارچه مديريت محيط زيست: مجموعه اى از مديريت فعاليت هاى مختلفى 
شامل برنامه ريزى، حفاظت از منابع محيط زيست، پايش و ارزيابى وضعيت محيط زيست، 

قانون گذارى مى باشد(كتاب حقوق و مديريت محيط زيست دكتر ناصر محرم نژاد).

فاكتورهاى شيميايى،  با  كه  باشد  مى  انسان  از سالمت     محيط زيست سالم: شامل جنبه هايى 
فيزيكى، بيولوژيكى، اجتماعى و روانى تعيين شده و كنترل و پيشگيرى اين عوامل در محيط 
www.agins.)زيست به گونه اى است كه بر سالمت نسل حاضر و آينده تأثيرگذار ميباشد

.(com

     حقوق بين نسلى: هر نسل بايد منابع آب و خاك را خالص و بدون آلودگى، همانند زمانى 
كه اين منابع بر روى زمين بوده اند حفظ كرده و براى نسل بعد باقى گذارد(يونسكو، پرمن، 

١٣٨٢: ص ١٠٨).

     آلودگى محيط زيست: عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجى به آب، هوا، خاك به 
ميزانى كه كيفيت فيزيكى، شيميايى يا بيولوژيكى آن را بطوريكه زيان آور به حال انسان يا 
ساير موجودات زنده و گياهان، آثار و ابنيه باشد، تغيير دهد(ماده ٩ قانون حفاظت و بهسازى 

محيط زيست).

محيط  كيفيت  يا  محيطى  زيست  هاى  سرمايه  بازگشت  بدون  كاهش  محيط زيست:      تخريب 
محيط  آمار  نامه  ترميم(واژه  و  پاكسازى  تا  است  پيشگيرانه  اقدام  نيازمند  بيشتر  كه  زيست 

زيست١٣٨٤- انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست).

آب،  زيست(هوا،  محيط  بررسى  و  مكرر  يا  مداوم  شده  استاندارد  گيرى  اندازه  پايش:        
محيط  آمار  نامه  رود(واژه  مى  كار  به  خطر  اعالم  و  كنترل  براى  اغلب  كه  زمين،خاك) 

زيست١٣٨٤- انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست).
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    آمايش سرزمين: فرايند تهيه طرح كاربرى زمين شامل گزارش مسائل كاربرى زمين، اهداف و 
مقاصد و خالصه اى از جمع آورى و تجزيه و تحليل داده ها همراه با نقشه طبقه بندى زمين 
و گزارشى كه توسعه مناسب و مقتضى در نواحى مهم به لحاظ زيست محيطى را توصيف و 

مشخص كرده باشد(شناخت محيط زيست ١٣٨٨- دكتر وهاب زاده).

      آالينده محيط زيست: مواد و حرارت موجود در محيط غيرزنده(هوا، آب، زمين) كه ماهيت، محل 
يا كيفيت آنها آثار نامطلوب محيط زيستى ايجاد مى كند(واژه نامه آمار محيط زيست١٣٨٤- 

انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست).

      توان اكولوژيكى: سنجش موجودى و توان نهفته سرزمين با مالك ها و معيارهاى مشخص از 
پيش طرح ريزى شده مى باشد و به عنوان پايه و اساس آمايش سرزمين يا طرح ريزى محيط 
زيست كشور براى دستيابى به توسعه پايدار محسوب مى شود(مقاله علمى و پژوهشى توان 

اكولوژيكى – پژوهشهاى جغرافياى انسانى شماره ٧٧).

     منابع طبيعى تجديدپذير: آن دسته از منابع طبيعى كه موجودى آنها پس از استخراخ در اثر 
رشد يا بازپرسازى مى تواند به ميزان اوليه برگردد. منابع تجديدپذير مشروط به آن دسته از 
منابع طبيعى اطالق مى گردد كه استخراج آنها نهايتاً به ميزانى مى رسد كه بيش از آن، توليد 
سازمان حفاظت  انتشارات  زيست١٣٨٤-  محيط  آمار  نامه  گردد(واژه  غيرممكن  آنها  مجدد 

محيط زيست).

    تغيير اقليم: نوسانات درازمدت نزوالت آسمانى، دما، باد و ساير ويژگى هاى آب و هوايى 
زمين را معموالً با لفظ دگرگونى يا تغيير اقليم نشان مى دهند(دايره المعارف علوم و مهندسى 

محيط زيست ١٣٨٢- انتشارات فرزانه).

     گرد و غبار: به ذرات جامد بسيار كوچك و سبك با قطر كمتر از ٥ ميكرون اطالق مى شود 
كه اثر فرسايش بادى و بيابان زدايى توسط باد تا مسافت بسيار طوالنى جابجا شده و انتقال 

.(www.doe.ir)مى يابد

      گرد و غبار : ذرات جامد ريز با قطر زير ٧٥ميكرومتر كه بر اساس وزن طى زمان ته نشين 
مى شوند( سازمان بين المللى استاندارد ايزو ٤٢٩٥)

    گرد و غبار : ذرات جامد، كوچك . آالينده هوا كه توسط نيروهاى طبيعى مانند با، طوفان 
جابجا شده و منشاء آنها فرآيندهاى انسان ساخت، خشك سالى، فرسايش و آتشفشان بوده 
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مى  نشين  ته  گرانش  تاثير  تحت  آرامى  به  و  دارند  ميكرومتر   ١٠٠ تا   ١ بين  قطر  داراى  و 
(١٩٩٠-IUPC)شوند

كاهش   با  همراه  اجتماعى  عدالت  و  رفاه  به  دستيابى  نتيجه  از  است  عبارت   : اقتصاد سبز      
چشمگير تهديدات محيط زيستى و اكولوژيكى يا به عبارت ساده تر رشد اقتصادى برابر با 
كربن كمتر، مصرف منابع با بهره ورى باال و شمول اجتماعى در راستاى محيط زيست(سند 

ريو بعالوه ٢٠ سازمان ملل ٢٠١٢)

مى  توليد  را  اى  گلخانه  گازهاى  كمترين  كه  مى شود  گفته  اقتصادى  به   :      اقتصاد كم كربن 
مصرف  اثر  بر  كه  است  كربن  اكسيد  دى  گاز  اى،  گلخانه  گازهاى  مهمترين  از  يكى  كند. 
سوخت هاى فسيلى در سطح زمين منتشر مى شود. اقتصاد كم كربن، عالوه بر اين كه يكى 
از راه هاى مقابله با تغييرات آب و هوايى در سطح جهان مى باشد، با توجه با اتمام منابع 
تجديد ناپذير در كشورهاى نفتى، مى تواند جايگزين مناسبى براى اين منابع در اين كشورها 

(eco24news.com). باشد

     حسابرسى زيست محيطى : روش اندازه گيرى هزينه هاى مربوط به (تنزل و افت) محيط زيست 
كه ناشى از فعاليت هاى  اقتصادى خانگى و صنعتى است. حسابرسى محيط زيست بستگى 
به اقدامات پيشگيرانه، ترميمى،  جايگزينى يا بازدارنده انتخاب شده دارد .(واژه نامه آمار محيط 

زيست ١٣٨٤- انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست )

بالفعل سرمايه هاى طبيعى  بالقوه يا  به تخريب      هزينه هاى محيط زيست : هزينه هاى وابسته 
انتشارات  كه ناشى از فعاليت هاى اقتصادى مى باشد.(واژه نامه آمار محيط زيست ١٣٨٤- 

سازمان حفاظت محيط زيست)

انتشار  واحد  هر  به  كه  است  معين  نرخ  با  مالياتى   : انتشار آالينده ها)  بر  ( ماليات       ماليات سبز 
آالينده ها و يا تخريب زيست محيطى تعلق مى گيرد. (واژه نامه آمار محيط زيست ١٣٨٤- 

انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست )

       اخالق محيط زيست : قواعد اخالقى حاكم بر نگرش انسان نسبت به محيط زيست و قوانين 
اجرايى مربوط به نگهدارى و مراقبت از محيط زيست. (واژه نامه آمار محيط زيست ١٣٨٤- 

انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست )
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       اخالق محيط زيست : مكتبى در فلسفه راجع به ارزش هاى اخالقى محيط زيست، از جمله و به 
خصوص حق اشياء و سيستم هاى غيرانسانى در محيط(شناخت محيط زيست ١٣٨٨- دكتر 

وهاب زاده).

      مسئوليت اجتماعى : تمام گروه هاى گوناگون در جامعه بايد در حفاظت از اكوسيستمى كه 
و محيط  كنند(انرژى، جامعه  ايفا  و سهمى  آيند  به شمار مى  آن  از  خودشان الجرم جرئى 

زيست ١٣٨٤- ديويد اليوت - انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست).

موسسات  و  نهادها  عنوان  به  دولتى  غير  هاى  :سازمان  زيستى  نهاد محيط  مردم  سازمان هاى        
كارآمد و مكمل بخش دولتى در تحقق اهداف توسعه پايدار است كه ويژگى هايى نظير عدم 
وابستگى به ساختار ديوان ساالرانه و منابع دولتى (غير دولتى بودن)، داوطلبانه بودن و غير 

انتفايى بودن آنها را از سازمان هاى دولتى متمايز مى كند( مقيمى ، محمد - ١٣٨٣).

الزم  مهارت هاى  كسب  و  مناسب  بسترى  ايجاد  از  است  عبارت   :      ديپلماسى محيط زيست 
براى شركت در مذاكرات جهانى محيط زيستى، توسعه پايدار و زمينه هاى مرتبط از طريق 
جهت  بين الدولى  موافقتنامه هاى  تبادل  و  قطعنامه ها،  كنوانسيون ها  بين المللى،  معاهدات 
و  ديپلماسى  علمى  جهانى(مقاله  و  منطقه اى  مقياس  در  مطلوب  زيست  محيط  به  دستيابى 

محيط زيست - مرداد ١٣٩٣)
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