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بهمن ماه 1399



مســأله محیــط زیســت ، مســأله ایــن دولــت و آن دولــت نیســت؛ مســأله طوالنــی مــدت اســت؛ همــه بایــد 
کننــد. دســت در دســت هــم بدهنــد و ایــن مشــکل را حــل 

ــی و  ــدف اساس ــن آن ه ــد؛ ای کنن ــظ  ــت را حف ــان و طبیع ــان انس ــادل می ــته اند تع ــی خواس ــان اله ــام و ادی اس
اصلــی اســت. عــدم حفــظ ایــن تعــادل ناشــی از عواملــی اســت کــه عمــده اش خودخواهی هــای انســان اســت؛ 

کلفتــی بعضــی از مــا انسان هاســت.« گــردن  قــدرت طلبــی اســت؛ قلــدری و 

کــه در زمیــن وجــود دارد، بــرای  ًعا ..<1، همــه ی آنچــه  م�ی َ ر�ضِ �ج
م ما �ضِی ال�أَ

ُ
ك

َ
�قَ ل

َ
ل  طبــق آیــه ی شــریفه ی >... �ضَ

شــما انســان ها آفریــده شــده اســت. البتــه مــراد از انســان ها، انســان های یــک نســل یــا مجموعــه ی خاّصــی از 
کــه امانتدارنــد و در ملکّیــت ایــن  انســان ها نیســتند؛ بلکــه همــه ی انســان ها در همــه ی نســل ها بایــد بداننــد 
کــه متعلــق بــه همــه ی نســل های بشــری اســت - چــون هــزاران ســال دیگــر، بشــر در  موهبــت و عطّیــه ی الهــی 

کــرد- ســهیمند. 2  کــی زندگــی خواهــد  کــره ی خا ایــن 

1. سوره مبارکه البقرة آیه ۲۹ ).. همه آنچه را )از نعمتها( در زمین وجود دارد، برای شما آفرید..(
2. بیانات معظم له در جمع فعاالن محیط زیست 17 / 12 /1397



در راستـــای نظــارت بــر حســـــــن اجـــرای سیاســت های کلی
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بسمه تعالی

کامــل تریــن سفارشــات بــرای حفاظــت از محیــط زیســت اســت .  دیــن مبیــن اســام دارای 
کــه ضامــن بقــا و تــداوم حیــات عالــم هســتی و  کریــم بــه بســیاری از اصــول و قوانینــی  در قــرآن 
کــرات اشــاره شــده اســت همچنیــن نبــی مکــرم اســام و  کمــال اســت، بــه  حرکــت آن بــه ســوی 
امامــان معصــوم نیــز بــه ایــن مهــم در اخبــار و احادیــث بــه انحــاء مختلــف پرداختــه انــد ،  امــام 
جعفــر صــادق علیــه الســام در ایــن خصــوص چنیــن مــی فرماینــد :» زندگــی بــدون داشــتن ســه چیــز  
کــه داشــتن ایــن ســه  گــوارا و زمیــن حاصلخیــز  گــوارا نیســت: هــوای تمیــز، آب فــراوان و  بــر انســان 

کنان ســیاره زمیــن وابســته اســت«. کامــا بــه عملکــرد ســا امــر حیاتــی در زندگــی 

در اصل هــای  45، 48 و 50  قانــون اساســی بــه اهمیــت محیــط زیســت پرداختــه و پــس از آن 
در ســند چشــم انــداز افــق 1404 ، بــه عبــارت » بهره منــدی از محیــط زیســت مطلــوب« بــرای 
کیــد شــده اســت، محیــط زیســت کشــور بــه دلیــل شــرایط اکولوژیکــی و اقلیمی  جامعــه ایرانــی تا
کمربنــد خشــک و مشــکات فرهنگــی و عــدم اجــرای قانــون ، دچــار تخریــب  گرفتــن در  و قــرار 
کلــی  و  آلودگــی اســت ، تــا جائیکــه  رهبــر معظــم انقــاب یکــی از مهمتریــن سیاســت هــای 
ــد.  ــاغ فرمودن ــت« اب ــط زیس ــی محی کل ــت های  ــد بــا عنــوان » سیاس ــال 1394 در 15 بن را در س
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گشــای برنامــه  ــگاه یــک ســند حکومتــی پشــتیبان و راه  کلــی محیــط زیســت در جای کنــون سیاســت هــای  ا
ــا  کشــور ب کان  کمــا هــای یکپارچــه ملــی محیــط زیســت اســت. علیرغــم وجــود قوانیــن و مقــررات باالدســتی 
بحران هــای محیــط زیســتی متعــددی مواجــه اســت. لــذا در آســتانه برنامــه هفتــم توســعه ضــرورت دارد وزن و 

گــذاری محیــط زیســت در برنامــه هــای مصــوب افزایــش یابــد . اثــر 

»کمیتــه محیــط زیســت کمیســیون زیربنایــی و تولیــدی دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام« تــاش 
ــرای آن  ــر اج ــازکاوی و ب ــوزه را ب ــن ح ــت های ای ــور سیاس کش ــی  ــت محیط ــوالت زیس ــد تح ــن رص ــا ضم دارد ت
کنــون نیــز   ــود و ا کــرده ب ــه  گــزارش را در ســال 1396 تهیــه و ارائ کمیتــه پیــش از ایــن ، اولیــن  کند؛ایــن  نظــارت 
کتــاب در برنامــه توســعه هفتــم  گــزارش را  تهیــه و  ارائــه نمــوده اســت؛ امیــد اســت بــا بهــره منــدی از ایــن  دومیــن 

گیــرد. کشــور صــورت  نــگاه مطلــوب تــری بــه محیــط زیســت 

محسن رضایی

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام
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بسمه تعالی

کــه حــق و وظیفــه بهره بــرداری پایــدار آن بــه انســان بــه عنــوان  محیــط زیســت ودیعــه الهــی اســت 
گــذار شــده اســت.اصل مترقــی پنجاهــم قانــون اساســی منبعــث از ایــن نــگاه  خلیفــه اهلل وا
توحیــدی دقیــق و  منطبــق بــا منطــق پایــداری در نظــام مقدس جمهوری اســامی اســت.و اباغ 
کلــی محیــط زیســت در میانــه همــه فشــارهای اقتصــادی ناشــی از تحریم هــای  سیاســت های 
ظالمانــه علیــه ملــت ایــران نشــان از درایــت و آینــده نگــری رهبــر معظــم انقــاب حضــرت آیــت 
اهلل خامنــه ای مدظلــه العالــی  در ترســیم خــط مشــی کان کشــور و گــواه عــزم جــدی نظــام در احترام به 
محیــط زیســت فراتــر از ایــن دولــت و آن دولــت و بــا افــق فراهــم ســاختن محیــط زیســت مطلــوب 

بــرای آحــاد مــردم اســت.

کلــی محیــط زیســت حســب امــر معظــم لــه بــر  وظیفــه نظــارت بــر اجرایــی شــدن سیاســت های 
عهــده مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گذاشــته شــده اســت و در همیــن راســتا درپنجمیــن 
گــزارش دوم ارزیابــی وضعیــت کشــور در شــاخص های مصــوب منتشــر  ســال ابــاغ سیاســت ها 
کــه می توانــد  یابــی سیاســتی مرحلــه مهمــی در چرخــه سیاســت گذاری اســت  می گــردد. ارز
کمــک نمایــد.  انحــراف معیارهــا از اهــداف را بــه موقــع مشــخص ســاخته و بــه اصــاح روندهــا 
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یــم و هفتمیــن  گام دوم انقــاب و پانزدهمیــن ســال ســند چشــم انــداز قراردار کــه در آغــاز  اینــک 
گــزارش ســنگ محــک مناســبی اســت بــرای  کشــوردر دســت تدویــن اســت؛ ایــن  برنامــه توســعه 
کشــور و می توانــد دعوتــی  یابــی میــزان پایــداری برنامه هــای سیاســی،اقتصادی و اجتماعــی  ارز
باشــد بــه توجــه بیــش از پیــش مــردم و مســولین بــه اهمیــت محیــط زیســت بــه عنــوان موضوعــی 

ــاهلل کشور.ان ش کلیــه سیاســت گذاری ها،برنامه ریزی و اقدامــات  فرابخشــی در 

سید مصطفی میر سلیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
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بسمه تعالی

کــرده و دیگــر نمــی تــوان بــا الگوهــا و  در هــزاره ســوم، محیــط زیســت مفهــوم دیگــری پیــدا 
کــرد. محیــط زیســت، امــروز در برگیرنــده ی تمــام مســایلی اســت  مدل هــای قدیمــی آن را تبییــن 
گوییــم  کــه در صنعــت، فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت مطــرح اســت. در ایــن صــورت وقتــی مــی 
محیــط زیســت، مثــل گذشــته مختــص آلودگی هــا یــا حیــات وحــش نیســت، بلکــه شــامل تمام 
جلــوه هــا و جنبــه هایــی اســت کــه بــه نوعــی زندگــی ما انســان هــا را تحت الشــعاع قرار مــی دهد. 
کشــورهای توســعه یافتــه برنامه ریــزی محیــط  کــه در بســیاری از  ایــن رونــد تــا آن حــد پیــش رفتــه 
کشــور مــا ایــران نیــز از ایــن مســئله  کشــور مطــرح مــی شــود.  زیســت در چارچــوب برنامه ریــزی هــر 

مســتثنی نیســت .

بعــد از پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی بــا توجــه بــه آموزه هــای اســام و قــرآن ، محیــط 
کیــد گردید،با  زیســت  مــورد توجــه قــرار گرفــت و قانــون اساســی و ســند چشــم انــداز 1404 بــه آن  تأ
یــادی دیــده  عنایــت  بــه مشــکات منطقــه ای- جغرافیایــی و فرهنگــی بــا نقطــه آرمانــی فاصلــه ز
کــه بــه  مــی شــد؛ لــذا در آبــان ســال 1394 رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا نــگاه دقیــق و ویــژه ای 

کلــی محیــط زیســت را ابــاغ فرمودنــد.  ایــن موضــوع داشــتند سیاســت های 
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کمیتــه محیــط زیســت دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز  در راســتای اهــداف 
ــردی  ــی راهب یاب ــزارش ارز گ ــن  ــار اولی ــه انتش ــدام ب ــال 1396 اق ــت ها، در س ــن سیاس ــه  ای گان   15
گرفتــن 26 شــاخص عملکــردی نمــود .در  کلــی بــا در نظــر  نظــارت بــر اجــرای سیاســت های 
یابــی راهبــردی در راســتای نظــارت بــر حســن  گــزارش ارز کمیتــه دومیــن  حــال حاضــر نیــز  ایــن 
ابتــدای برنامــه هفتــم  کــه امیــد اســت بتوانــد در  ارائــه نمــوده اســت  اجــرای سیاســت ها را 

کشــور باشــد . توسعه،راه گشــایی برحــل برخــی از مشــکات محیــط زیســت 

محمد سعیدی کیا

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه

 مجمع تشخیص مصلحت نظام
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یــه منابــع طبیعــی، آلودگــی آب هــای ســطحی و زیــر زمینــی، آلودگــی هــوای شــهرها، جنــگل زدایــی،  مصــرف بی رو
ک، رهاســازی پســماندها، تغییــرات اقلیمــی و پدیده هــای نوظهور از جمله مســائل  کاهــش تنــوع زیســتی، فرســایش خــا
کــه جوامــع انســانی را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد. جمهــوری اســامی ایــران نیــز از ایــن تحــوالت  تی هســتند  و مشــکا

گســترده ای مواجــه شــده اســت.  مســتثنی نبــوده و بــا معضــات محیــط زیســتی 

یســت را مطــرح نموده ولی این موضوع از  بــا آنکــه اصــل پنجاهــم قانون اساســی با جدیت موضوع حفاظت از محیط ز
گام دوم انقالب، برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط  کشــور به شــمار نرفته اســت. باتوجه به بیانیه  اولویت های 
کشــور می باشــد، الزم اســت از هیــچ تاشــی در ایــن عرصــه فروگــذاری نشــود.  کــه امانــت نســل های آینــده  یســت  ز

کــه در ایــن نوشــتار بــه  کلــی محیــط زیســت اقداماتــی در ایــن خصــوص صــورت پذیرفــت  پــس از ابــاغ سیاســت های 
تحلیــل آن پرداختــه شــده اســت. الزم بــه توضیــح اســت کــه 26 شــاخص در پنــج حــوزه: هــوا و تغییر اقلیــم، آب، زمین، 
تنوع زیســتی، الگــوی تولیــد و مصــرف در دبیرخانــه مجمــع به تصویب رســیده اســت که پس از اخذ گزارش دســتگاه ها 
ــه می شــود. ــد در ســایر مــوارد نیــز تحلیــل مختصــری ارائ کــه دارای عملکــرد بوده ان ــر برخــی از شــاخص ها  ــزون ب کــه اف

هوا و تغییر اقلیم

      تغییر اقلیم

کربن به  کربن به ازای هر نفر، میزان انتشــار دی اکســید  در حوزه تغییر اقلیم چهار شــاخص: میزان انتشــار دی اکســید 
ازای تولید برق، شدت انتشار دی اکسید کربن صنعت و شدت مصرف انرژی در دبیرخانه مجمع به تصویب رسید.
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ــه حــدود 16/8 بشــکه  ــرژی در ایــران از 7/3 بشــکه معــادل نفــت خــام در ســال 1370 ب       ســرانه مصــرف نهایــی ان
گاز طبیعــی در ایــران  گــزارش بانــک جهانــی مصــرف  معــادل نفــت خــام در ســال 1390 افزایــش یافتــه اســت. بــر اســاس 
ــه  ــد منجــر ب کشــور هنــد اســت و پیــش بینــی می شــود ادامــه ایــن رون ــر  کشــور چیــن و ســه براب تقریبــا معــادل مصــرف 

واردات انــرژی در آینــده نزدیــک می شــود.

      میــزان انتشــار دی اکســید کربــن در ایــران در ســال 2018 حــدود 720 میلیــون تــن اعــام شــده کــه ایــن مقــدار حــدود %2 
گازهــای گلخانــه ای در  کننــده  از کل انتشــار جهــان را شــامل می شــود. در ایــن ســال ایــران در بیــن 20 کشــور اول منتشــر 

رتبــه هفتــم پــس از کشــورهای ژاپــن و آلمــان قــرار گرفته اســت.

گلخانــه ای حــدود 1619 میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص  گاز  کــره جنوبــی بــا انتشــار 659 میلیــون تــن   در ســال 2014، 
داخلــی داشــته در حالی کــه ایــران بــا انتشــار 720 میلیــون تــن گازهــای گلخانه ای تنهــا 454 میلیــارد دالر تولید ناخالص 

کــره جنوبــی( داشــته اســت.  داخلــی )28% تولیــد ناخالــص داخلــی 

      هوا

در حــوزه هــوا چهــار شــاخص: غلظــت ذرات آالینــده هــوا )PM10( در مناطــق شــهری ، میــزان انتشــار دی اکســید گوگــرد، 
غلظــت انتشــار اکســیدهای نیتــروژن و غلظــت ترکیبــات آلــی فــرار )بنــزن و ...( در دبیرخانــه مجمــع به تصویب رســید. 
در ســال های اخیر، تمامی شــاخص های آالیندگی ارائه شــده روند نزولی داشــته و شــاخص ذرات عاوه بر اثرات مهم 
ناشــی از بهبــود کیفیــت ســوخت، از کاهــش نســبی طوفان هــای گــرد و غبــار و افزایــش بارندگــی نیز تاثیر پذیرفته اســت. 

کان شــهر آلــوده )از منظــر آلودگــی هــوا( در ســال 2016 بــر اســاس شــاخص  در ســطح بین المللــی تهــران، در میــان 21 
آالیندگــی PM10 ، در مقــام 12 جــای دارد. در ســال های اخیــر بــا تغییــر و اعمــال اســتاندارهای کیفیــت ســوخت و خــودرو 
کان شــهرها بــه نحــو ملموســی بهبــود یافتــه اســت. همچنیــن تصویــب قانــون جامــع  کیفیــت هــوا در  شــاخص های 

کیفیــت هــوا داشــته باشــد. ک، می توانــد تاثیــر بســزایی در  ارتقــاء  هــوای پــا

آب
میانگیــن نــزوالت جــوی در ایــران ســاالنه 251 میلی متــر می باشــد. متوســط بارندگــی در قــاره آســیا 600 میلی متــر و 
کشــور، ایــن میــزان بــه  جهــان 800 میلی متــر اســت. در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی و خشک ســالی در 

ــد. ــر در روز می باش ــان 150 لیترنف ــران 250 و در جه ــرف آب در ای ــرانه مص ــت. س ــیده اس ــر رس ــدود 200 میلی مت ح

میانگیــن پتانســیل آبــی کشــور بــرای دوره 5 ســاله 1388 تــا 1392 حــدود 104 میلیــارد مترمکعب بــوده که بیانگر کاهش 
کــه حــدود 11  کشــور اســت. در ســند برنامــه ششــم ایــن رقــم 88 میلیــارد مترمکعــب اعــام شــده  قابل توجــه منابــع آبــی 

میلیــارد مترمکعــب آن حــق محیط زیســت اســت. 

ایــران 1% از جمعیــت جهــان را در خــود جــای داده اســت، امــا تنهــا 0/3% از منابــع آب تجدیــد پذیــر را در اختیــار دارد. 
کــم آبــی )مواجهــه بــا  کــه  در ســال 1415 ایــران بــه حــد  از ســال 1385 ایــران وارد تنــش آبــی شــده و پیش بینــی می شــود 
گذشــته چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق افزایــش چشــمگیری داشــته  کمبــود جــدی آب( خواهــد رســید.در چنــد دهــه 
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ــی  ــاورزی در ط کش ــتایی و  ــهری، روس ــاب های ش ــتند.حجم پس ــاز هس ــا غیرمج ــن چاه ه ــدود 45% از ای ــه ح ک ــت  اس
دو دهــه از ســال 1380 تــا ســال 1400، بــا 38 % رشــد از رقمــی معــادل 29 میلیــارد مترمکعــب بــه حــدود 40 میلیــارد 

مترمکعــب خواهــد رســید. 

کشــور ایــران در زمینــه آب  گــزارش ســال 2020 شــاخص های عملکــرد محیــط زیســتی )EPI( در حــوزه آب،  بــر اســاس 
آشــامیدنی و فاضــاب بهداشــتی بــا امتیــاز 53/6 % دارای رتبــه 70 در جهــان و 10 در منطقــه خاورمیانــه بــزرگ بــوده و در 
زمینــه تصفیــه فاضــاب نیــز بــا امتیــاز 3/6 % دارای رتبــه  85 در جهــان و 15 در منطقــه اســت کــه در این زمینه عملکرد 

مناســبی نداشــته است.

در حــوزه آب، پنــج شــاخص: دسترســی بــه آب ســالم، دسترســی بــه تســهیات فاضــاب، تنــش آبــی، شــدت مصــرف 
آب در کشــاورزی و کیفیــت منابــع آب در دبیرخانــه مجمــع بــه تصویــب رســید.

گذشــته رونــد میــزان دسترســی بــه آب آشــامیدنی ســالم رو بــه بهبــود بــوده و  بــا توجــه بــه آمــار موجــود، طــی چنــد ســال 
تســهیات فاضاب بهداشــتی با کندی پیش رفته اســت.  درصورتی که در بخش روســتایی بهبود کمتری داشــته ایم. 

میــزان تنــش آبــی در یــک دهــه گذشــته رو بــه افزایــش بــوده ولــی در ســال های اخیــر تغییــری نکــرده اســت. ثابــت مانــدن 
ایــن عــدد عــاوه بــر احتمــال بکارگیــری مدیریــت بهتــر آب در کشــور، ممکــن اســت ناشــی از عــدم ارائــه اطاعــات دقیق 

در ایــن زمینــه باشــد. در هــر صــورت در ایــن شــاخص در کشــور وضعیــت بحرانــی حکمفرمــا اســت.

بــا توجــه بــه شــرایط کشــور نیــاز اســت تــا میــزان تنــش آبــی کاهش جدی یابــد. در مورد شــدت مصــرف آب در کشــاورزی 
و کیفیــت منابــع آب نیــز بــا توجــه بــه عدم دسترســی بــه اطاعات، تعیین وضعیت تغییرات میســر نیســت. 

خاک و پسماند

ک       خا

کــود  کربــن، بهــره وری اســتفاده از  ک چهــار شــاخص: زمین هــای تحــت تاثیــر از بیابان زائــی، نــرخ ترســیب  در حــوزه خــا
کشــاورزی در دبیرخانــه مجمــع بــه تصویــب رســید. و اســتفاده از آفت کش هــای 

ک و 76  ایــران دارای وســعتی حــدود 165 میلیــون هکتــار اســت. ازایــن مســاحت حــدود 89 میلیــون هکتــار فاقــد خــا
کــه  ک در ایــران 700 تــا 1000 ســال زمــان نیــاز اســت  ک اســت. بــرای تشــکیل هــر ســانتی متر خــا میلیــون هکتــار دارای خــا
کمربنــد خشــک و نیمــه  کــه از نظــر اقلیمــی بــر روی  کشــوری اســت  دو برابــر میانگیــن جهانــی اســت. همچنیــن ایــران 
ک بــه  خشــک جهــان  قــرار گرفتــه و  بیــش از ۸۸% مســاحت کشــور در معــرض پدیــده  بیابــان زایــی قــرار دارد. حفــظ خــا

دلیــل امنیــت غذایــی، ذخیــره بــزرگ ژنتیکــی و ارائــه خدمــات اکوسیســتمی اهمیــت دارد.

کــه تقریبــا 3 برابــر میانگیــن جهانــی  ک بــه طــور متوســط، ســاالنه حــدود 16/4 تــن در هکتــار اســت  میــزان فرســایش خــا
کــه هزینــه  ک در ایــران از 56 تــا 112 میلیــارد دالر بــرآورد شــده  اســت. بنابــر گزارشــی، هزینه هــای اقتصــادی فرســایش خــا
ک با ســرعت بســیار کمــی رو به  بســیار باالیــی اســت. بــر اســاس آمــار و گزارش هــا وضعیــت ایــران در حــوزه فرســایش خــا
یــادی دارد.همچنیــن هــر ســاله صدهــا هــزار متــر مربــع از زمین های  بهبــود اســت ولــی همچنــان بــا آمــار جهانــی فاصلــه ز
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کشــور توســط آلودگــی حاصــل از پســماند و پســاب بــه زمین هــای مــرده تبدیــل می شــوند. 

کــه ایــن  کــرد  کشــور وارد  ک در ســال 2004 خســارتی حــدود 8 میلیــارد دالر بــه  گــزارش بانــک جهانــی، آلودگــی خــا طبــق 
ک در اراضی کشــاورزی به دلیــل عدم مصرف  رقــم طــی 6 ســال بــه حــدود 10 میلیــارد دالر رســیده اســت. همچنیــن خــا
کــود و ســم، آبیــاری بــا فاضــاب خــام، آلــوده شــده اســت و منجــر بــه انباشــت انــواع آالینده هــا در مــواد غذایــی  بهینــه 
می شــود. بــا آن کــه مصــرف کودهــای شــیمیایی در ایــران از آمــار جهانــی کمتــر اســت، امــا بــه دلیــل بدمصرفــی منجــر بــه 
ک هــای کشــاورزی می شــود.الزم بــه توضیــح اســت بــه لحــاظ عــدم دســتیابی بــه آمــار  بهــره وری پاییــن و آلوده شــدن خا

مربوطــه، ایــن شــاخص غیرقابــل اندازه گیــری بــرآورد می شــود.

بر اســاس گزارش ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور در ســال 1398، میزان متوســط ســاالنه رسوب برابر 6 تن 
در هکتــار اســت. میــزان رســوب حوزه هــای آبخیــز ســدهای موجــود و در حال احــداث معــادل 236 میلیون مترمکعب 
ــود. ــتفاده می ش ــل اس ــب غیرقاب ــون مترمکع ــره 50 میلی ــا ذخی ــد ب ــاالنه 5 س ــر س ــده و به عبارت دیگ ــرآورد ش ــال ب در س

      پسماند

در حوزه پسماند دو شاخص: سرانه تولید پسماند و درصد بازیافت در دبیرخانه مجمع به تصویب رسید.

کیلوگرم در روز به ازای هر نفر اســت. با آنکه ســرانه تولید پســماند در  ســرانه تولید پســماند شــهری 0/8 و روســتایی 0/5 
کثــر کشــورهای منطقــه کمتــر اســت، امــا از لحــاظ مدیریت پســماند در وضعیــت نامطلوبی قــرار دارد. ایــران نســبت بــه ا

کــه از میانگیــن جهانــی و خاورمیانــه بیشــتر  در ایــران 70 % از پســماند تولیــدی را پســماندهای آلــی تشــکیل می دهــد 
کمپوســت را دارد. امــا در ایــران 72 % از پســماند تولیــدی بــدون پــردازش  اســت و قابلیــت تبدیــل بــه انــرژی )بیــوگاز( و 
کشــاورزی تولیــد  تلنبــار و دفــن غیربهداشــتی می شــود. همچنیــن ســاالنه در ایــران حــدود 170 میلیــون تــن پســماند 
یــاد آن جهــت تبدیــل بــه مــواد بــاارزش، درصــد باالیــی از آن بــدون هیــچ پردازشــی،  کــه باتوجــه بــه پتانســیل ز می شــود 
ــه پســماندهای الکترونیکــی توجــه نشــده اســت)مدال های المپیــک ژاپــن از  کشــور ب ــا ســوزانده می شــود.در  دفــن و ی

بازیافــت پســماند الکترونیکــی می باشــد(.

کل محیــط  کارشناســان ادارات  کشــور 776  بیمارســتان توســط  در حــوزه مدیریــت پســماند بیمارســتانی، در ســطح 
ــی خطرســاز 666  ــج اعــام شــده دســتگاه های ب ــه نتای ــا توجــه ب ــه ب ک گرفتــه اســت  ــرار  ــی ق زیســت مــورد پایــش نظارت

بیمارســتان، دارای عملکــرد مناســب و 110 بیمارســتان دارای عملکــرد نامناســبی هســتند.

ــود  ــماند بهب ــع آوری پس ــتم جم ــیون سیس ــوزه مکانیزاس ــا در ح ــماند تنه ــت پس ــا 1398 مدیری ــال های 1396 ت ــی س ط
گــزارش عملکــرد محیط زیســتی  یــادی دارد. باتوجــه بــه آخریــن  کــه بــا آمــار جهانــی همچنــان فاصلــه ی ز یافتــه اســت 
ــرار  کشــور( جهــان ق کــه در رتبــه 97 )از 180  ــه نحــوی  ــدارد ب کشــور وضعیــت مناســبی در مدیریــت پســماند ن  ،)EPI(

کرده اســت. کســب  ــری در ایــن حــوزه  ــه امتیــاز پایین ت کشــورهای خاورمیان ــه  گرفتــه اســت و نیــز نســبت ب



21

ی
رد

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

هبــــ
ش  را

زار
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

گــ

تنوع زیستی
کشــور دارای بیشــترین غنــای تنــوع  در ســیزدهمین نشســت جهانــی تنــوع زیســتی )2016(، ایــران بــه عنــوان یکــی از 20 
ــه  ــد. ســاختار زمیــن شناســی، تنــوع اقلیمــی و شــرایط توپوگرافــی خــاص و ... علــل ب گردی زیســتی در جهــان معرفــی 
گیــری زیســت بوم هــای متعــددی  کــه ســبب شــکل  کشــور بــه شــمار مــی رود  وجــود آمــدن ایــن غنــای تنــوع زیســتی در 

شــده اســت؛ در زیــر بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود:

زیست بوم های تاالبی

ــاالب  ــوع ت ــک ن ــز ی ــه ج ــردد، ب ــیم می گ ــوع تقس ــه 42 ن ــی ب ــای تاالب ــت بوم ه ــر زیس ــیون رامس کنوانس ــف  ــاس تعری ــر اس  ب
تونــدرا، بقیــه تیپ هــای آن در ایــران یافــت می شــود.

کشور  وسعت جنگل ها و مراتع 

کــه ایــن ســطح حــدود 8/8 % از  کشــور در حــدود 14/3 میلیــون هکتــار بــرآورد شــده اســت  وســعت جنگل هــای 
ــار  ــا وســعت 84/8 میلیــون هکت ــع ب ــی(. همچنیــن مرات ــر از میانگیــن جهان کشــور را شــامل می شــود )کمت مســاحت 

ــت: ــر اس ــب زی ــه ترتی ــور ب کش ــع  ــم مرات ک ــعت ترا ــد و وس ــت. درص ــانده اس ــور را پوش کش ــطح  ــدود 52% از س ح

      8% متراکم با وسعت 7/2 میلیون هکتار                                  26% نیمه متراکم با وسعت 21/4 میلیون هکتار

      66% کم تراکم با وسعت 56/2 میلیون هکتار 

بیابان های ایران 

بیابان هــای ایــران در میانــه نــوار بیابانــی جهــان قــرار دارنــد، بــا وســعت حــدود 32/5 میلیــون هکتــار، 20% از مســاحت 
کویــر لــوت بــه عنــوان یکــی از  گنــدم بریــان در  گرفتــه اســت. بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده، منطقــه  کشــور را در بــر 
کشــور 0/5  قطب هــای حرارتــی زمیــن )گــرم تریــن نقــاط زمیــن( شــناخته شــده اســت. در حــال حاضــر ســرانه بیابــان در 

کــه ســرانه جهانــی آن 0/22 هکتــار اســت. هکتــار اســت در حالــی 

گیاهی ایران گونه های 

گونــه از آن هــا اندمیــک )بومــی( هســتند )تنهــا  کــه 2200  گونــه اســت  گیاهــی ایــران،در حــدود 8000  گونه هــای   تعــداد 
متعلــق بــه ایــران(. 

گونه های جانوری ایران 

کنــون از شــاخه مهــره داران، حــدود  گونه هــای جانــوری در ایــران، از تنــوع بســیار باالیــی برخــوردار اســت. به طوری کــه تا
کــه از اهمیــت بســزایی برخوردارنــد، بیــش  گان نیــز  گونــه شناســایی شــده اســت. در خصــوص شــاخه بــی مهــره   2300
یــای  یــای خــزر و خلیــج فــارس و در از 20000 گونــه شناســایی شــده اســت.تعداد گونــه هــای ماهیــان، ســواحل جنوبــی در
گونــه صیــد هــدف و  کشــور دیــده می شــود از ایــن تعــداد 100  گونــه در صیــد  کــه 202  گونــه اســت ،  عمــان بیــش از 940 
مابقــی صیــد ضمنــی محســوب می شــود. 42 گونــه بیــش از ظرفیــت صیــد شــده و در معــرض خطــر انقــراض )خاویــاری  
گونــه نزدیــک بــه صیــد بیــش از ظرفیــت هســتند  گونــه در حــال صیــد بیــش از ظرفیــت ، 109  ، حلــوای ســفید و ...( 32 
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گونــه صیــد پایــدار تلقــی مــی شــود .در حــوزه تنوع زیســتی 6 شــاخِص درصــد مســاحت مناطــق خشــکی حفاظــت  و 19 
شــده، درصــد مســاحت مناطــق دریایــی حفاظت شــده، درصــد بهره بــرداری پایــدار از ذخایــر آبزیــان، درصــد گونه هــای 
در معــرض خطــر انقــراض، درصــد مســاحت جنگل هــا و نــرخ موجــودی ســرپا بــه تصویــب دبیرخانــه مجمــع رســید.
ــر 11/5 % اســت ) مقــدار  کشــور براب کل  ــه مســاحت  ــت ب ــه تحــت مدیری شــاخص درصــد مســاحت مناطــق چهارگان

مطلــوب جهــان جهانــی  17 %(

شــاخص درصــد مســاحت مناطــق دریایــی حفاظــت شــده بــه مناطق ســاحلی- دریایی  بر اســاس آخریــن آمار مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیســت، 1/4% از کل مناطق ســاحلی- دریایی کشــور اســت.

شاخص درصد گونه های در معرض خطر انقراض گونه های گیاهی 20% و جانوری بیش از 25% است.

شــاخص نرخ موجودی ســرپا جنگل ها  به تفکیک نرخ موجودی ســرپا جنگل های  زاگرس و خارج از شــمال 15 ســیلو 

در هکتار و نرخ موجودی سرپا جنگل های شمال 240 سیلو در هکتار است. این اعداد نسبت به سه سال گذشته در 
جنگل های زاگرس و خارج شمال 3 سیلو در هکتار و در جنگل های شمال 60 سیلو در هکتار کاهش پیدا کرده است.

آموزش و مشارکت مردمی
در بندهای ۱۲ و ۱۴ سیاست های اباغی، به آموزش محیط زیست و ضرورت تقویت و ارتقاء آن پرداخته شده است.

آموزش رسمی:

یکــی از مهم تریــن اقدامــات »تهیــه برنامــه درســی محیــط زیســت« بــرای ســطوح و مقاطــع مختلــف تحصیلــی اســت.در 
کتــاب درســی »انســان و محیــط زیســت« بــه دلیــل اهمیــت موضــوع در »پایــه یازدهــم« قــرار داده شــد.  دوره ی متوســطه 
از ســال تحصیلــی 1396 درس شــناخت محیــط زیســت بــه عنــوان دو واحــد درســی اختیــاری تدریــس می شــود. طــی 
کشــور فــارغ  التحصیــل شــده اند. از مهم تریــن  دهــه اخیــر تعــداد 11842 نفــر در رشــته های مختلــف محیــط زیســت در 
مشــکات ایــن حــوزه می تــوان بــه آمــار بــاالی بیــکاری و عــدم نیــاز بــازار کار بــه فــارغ  التحصیــان ایــن رشــته اشــاره کــرد.

آموزش غیر رسمی:

 از اقدامــات مهــم در ایــن حــوزه کــه توســط نهادهــای مردمــی و غیــر دولتــی انجــام شــده اســت مــی تــوان بــه »پویــش نــه به 
پالســتیک«، دهکــده طبیعــت بوســتان ملــی باراجیــن قزویــن )محــل نگهــداری حیــات وحــش آســیب دیــده(، برگــزاری 
کنگره هــای ملــی و بیــن المللــی تخصصــی در رابطــه بــا دیــن ، فرهنــگ و آموزش هــای محیــط زیســتی، تولیــد و چــاپ 
کشــاورزی  کتابچه هــای آموزشــی خصوصــا در زمینــه مصــرف انــرژی، انجــام اقدامــات مناســبی از ســوی بهــره بــرداران 

کشــاورزی اشــاره نمــود. بــرای جلوگیــری از اتــاف آب در شــبکه های آبیــاری زمین هــای 

آموزش مکتوب و دیجیتالی: 

ــد و  ــوده ان ــت ب ــط زیس ــتون محی ــا س ــه ی ــا( دارای صفح ــوب )روزنامه ه ــانه های مکت ــر رس کث ــته ا گذش ــال  ــج س ــی پن ط
نیــز خبرگزاری هــا، ســایت ها و رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی فضــای مجــازی نقــش موثــری در مطالبــات محیــط 

زیســت داشــته انــد.
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آموزش همگانی: 

صــدا و ســیما پــس از ابــاغ سیاســت ها، رونــد ایجــاد فرهنــگ محیــط زیســتی را از طریــق رســانه ملــی بــه میــزان قابــل 
توجهــی افزایــش داد. ســه محــور موضوعــی: طبیعــت، حیــات وحــش و مخاطــرات محیــط زیســتی در برنامه هــای 
گــزارش صــدا و ســیما در ســال ۱۳۹9 بــه میــزان 2652 ســاعت  کــه بــر اســاس  گرفتــه اســت بــه طــوری  ایــن رســانه قــرار 
برنامــه محیــط زیســتی پخــش شــده اســت. بیشــترین میــزان متعلــق بــه شــبکه فرهنــگ، مســتند و در میــان اســتان ها 

آذربایجــان شــرقی بــوده اســت.

بند 14 سیاست ها به گسترش امر به معروف و نهی از منکر درخصوص محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه 
اشــاره دارد. به منظور هم افزایی توان و ظرفیت اعضای شــوراهای امر به معروف و نهی از منکر دســتگاههای مختلف 
گردید .  ، تفاهم نامه ای میان ســازمان حفاظت محیط زیســت  و ســتاد امر به معروف و نهی از منکر در 5 ماده منعقد 

اقتصاد محیط زیست.
ــم.  گروه هــا نیــاز داری ــه اطاعــات ســایر زیــر  کــه در محاســبه آن ب ــای اکولوژیــک شــاخصی ترکیبــی اســت  شــاخص رد پ
واحداندازه گیری این شاخص مقدار هکتار جهانی است که برای مازاد تولید نسبت به پتانسیل زمین استفاده می شود. 

علی رغــم اهمیــت آشــکار منابــع محیــط زیســت در وضعیــت موجــود، عــدم ارزشــیابی و محاســبه ارزش منابــع 
کــه مــی بایســت بــه آن توجــه ویــژه معطــوف شــود.  محیــط زیســت در حســاب های ملــی کشــور از جملــه مــواردی اســت 
ــز  ــور و نی کش ــی  ــابهای مل ــت در حس ــط زیس ــع محی ــودن ارزش مناب ــاظ نم ــبه و لح ــامل محاس ــود ش ــای موج راهکاره
حمایــت از اقتصــاد ســبز بــا تصویــب الیحــه  مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت. شــاخص رد پــای اکولوژیــک می توانــد در 

اجــرای مطلــوب راهکار هــای موجــود مفیــد باشــد.

گنجاندن فصل مالیات ســبز در الیحه اصاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در راســتای اجرایی شــدن سیاســت های 
کلــی محیــط زیســت بویــژه مــاده هشــتم آن سیاســت از اقدامــات مهــم ایــن حــوزه بــود. همچنیــن در دی مــاه 1399 در 
کمیســیون تلفیــق، اختصــاص یافتــن 35% عــوارض آالیندگــی وصــول شــده از محــل 1 % از قیمــت فــروش تبصــره )1( 

مــاده )38( قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در مجلــس بــه تصویــب رســید.

در راهکارهــای مالــی پیــش بینــی شــده در نظــر اســت افزایــش هزینه هــای ایجــاد آلودگــی از طریــق داخلــی شــدن هزینــه 
آلودگــی در فعالیت هــا، تاثیــر قابــل توجهــی  بــرای اصــاح نگــرش بــه نفــع حفاظــت از محیــط زیســت باشــد. ایــن قانــون 

از ابتــدای ســال 1400 اجرایــی می شــود.

هزینه هــا و زیان هــای ناشــی از تخریــب و آلودگــی محیــط زیســت و اثــر آن در اقتصــاد ملــی قابــل احصــاء و مشــخص 
کــه در ایــن خصــوص دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط از قبیــل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ســازمان  نیســت، 

کامــل عمــل نکــرده انــد. کنــون بــه وظایــف قانونــی خــود بطــور  برنامــه و بودجــه، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تا
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ارتباطات و تعامالت منطقه ای و بین المللی :
در راســتای بنــد پانزدهــم سیاســت های اباغــی در حــوزه بین الملــل، علــی رغــم تاش هــای بــه عمــل آمــده بــه دالئــل 
کرســی خــود را در برخــی از مجامــع مهــم  متعــدد از جملــه تحریــم ناعادالنــه ، حــق عضویت هــا پرداخــت نشــده و ایــران 
تــی بــا  کشــورها ، تعاما جهانــی از دســت داده اســت. البتــه بــا ایجــاد ارتبــاط بــا برخــی از ســازمان های بیــن المللــی و 

گــزارش اصلــی بــه آن پرداختــه می شــود.  کــه در  گرفتــه اســت  آنــان صــورت 

وضع و اجرای قوانین
کلــی محیــط زیســت بخصــوص  بندهــای 1،3،5 سیاســت های اباغــی در حــوزه   در راســتای اجــرای سیاســت های 

گرفتــه اســت: گــذاری، اقدامــات ذیــل صــورت  قانــون 
      قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب 95/12/14

      قانون هوای پاک مصوب 96/4/25
      قانون حفاظت،  احیا و مدیریت تاالب های کشور مصوب 96/2/30  
      قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور مصوب 96/10/24

      قانون حفاظت از خاک مصوب 98/3/4
      قانون حمایت قضایی و بیمه ای ازماموران یگان حفاظت محیط زیست  و جنگل بانان

      قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- 1399

جایگاه ایران در رتبه بندی بین المللی
کــه از رده 83 در بیــن  جایــگاه بیــن المللــی ایــران ازنظــر شــاخص محیط زیســتی) EPI ( در رده بنــدی کشــورها ) هرچنــد 
187 کشــور جهان در ســال 2018، به رده 67 در بین 180 کشــور جهان در ســال 2020رســیده اســت( اما چندان مطلوب 
کــرده امــا در شــاخص های تنــوع زیســتی و  کــه رتبــه ایــران، در چنــد شــاخص ســقوط  نیســت. الزم بــه توضیــح اســت 
کشــور تغییــری نیافتــه اســت. ــع آب وضعیــت  گونه هــا و مناب زیســتگاه، مناطــق حفاظــت شــده دریایــی، حفاظــت 

کســب  ــا  گــزارش، ایــران ب کشــور تهیــه شــد. در ایــن  ــرای 162  ــدار )SDGs( ب گــزارش اهــداف توســعه پای در ســال 2019 
ــال  ــاز آن از 65/5 در س ــه امتی ــه طوری ک ــت، ب ــده اس ــوردار ش ــری برخ ــرد بهت ــه 58 از عملک ــب رتب کس ــاز 70/5 و  امتی
2018 بــه 70/5 در ســال 2019 افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن رتبــه ایــران طــی ســال یــاد شــده حــدود 24 پلــه بهتــر شــده 
کــه بیان گــر   کشــور در ســال 2019 رســیده اســت  کشــور در ســال 2018  بــه رتبــه 58 در بیــن 162  و از رتبــه 82 در بیــن 156 

عملکــرد بهتــر ایــران در ســال های یــاد شــده اســت.

گــزارش حاضــر براســاس همــکاری وزارت هــا، ســازمان هاو نهادهــای  کــه  در پایــان ذکــر ایــن نکتــه را ضــروری می دانــم 
مختلــف تهیــه شــده  بــا تــالش اندیشــمندان  و متخصصــان دســتگاه های مربوطــه  و دانشــگاه ها مــورد بازیابــی قــرار گرفتــه 

اســت؛ بدینوســیله مراتــب ســپاس خــود را از ایــن عزیــزان اعــالم مــی دارم .

سیدمحمد مجابی
 رییس کمیته محیط زیست
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ــرداری هــر چــه بیشــتر از  ــر ســوخت های فســیلی و بهره ب ــر رشــد اقتصــادی مبتنــی ب کیــد ب اقتصــاد جهانــی بــه دلیــل تا
کــره زمیــن اســت. ادامــه ایــن رونــد می توانــد محدودیت هــا  منابــع محیطــی در حــال فراتــر رفتــن از ظرفیت هــای تحمــل 
کــره زمیــن1  و انســان ها  و موانــع اساســی را فــراروی توســعه جوامــع بگــذارد  و پایــداری و ثبــات نظام هــای حیات بخــش 

و ســایر جانــداران را در معــرض انــواع تهدیدهــا قــرار دهــد. 

 مســائلی نظیــر تغییــرات اقلیمــی، مصــرف بی رویــه منابــع طبیعــی، آلودگــی آب هــای ســطحی و زیــر زمینــی، آلودگــی 
تی هســتند  ک و غیــره از جملــه مســائل و مشــکا کاهــش تنــوع زیســتی، فرســایش خــا هــوای شــهرها، جنــگل زدایــی، 
گذشــته برگــزاری نشســت ها و  کــه جوامــع انســانی را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد. بــه همیــن علــت در خــال ســال های 
ــرار  کار جامعــه جهانــی ق ــا فرایندهــای تخریــب محیــط زیســت در دســتور  ــرای رویارویــی ب کنفرانس هــای متعــددی ب
کنوانســیون بیــن المللــی و منطقــه ای در زمینــه حفاظــت از محیــط زیســت، برگــزاری  گرفــت. امضــای بیــش از 500 
اجــاس ریودوژانیــرو در ســال 1992، ژوهانســبورگ در ســال 2002 و ســرانجام کنفرانــس ریــو+20 در ســال 2012 و اهــداف 
توســعه پایــدار در ســال 2015 و تصویــب ده هــا ســند بیــن المللــی و منطقــه ای بــرای رویارویــی بــا چالش هــای محیــط 

گســترده جامعــه جهانــی در خصــوص تخریــب محیــط زیســت در جهــان اســت. زیســتی بیانگــر نگرانی هــای 

گذشــته بــه ماننــد بســیاری از  جمهــوری اســامی ایــران نیــز از ایــن تحــوالت مســتثنی نبــوده و در طــول ســال های 
گونــی از جملــه تغییــر و دگرگونــی در الگوهــای تولیــد و مصــرف، توســعه شــهر  کشــورهای در حــال توســعه، بــه دالیــل گونا

گســترده ای مواجــه شــده اســت. نشــینی، صنعــت و غیــره بــا معضــات محیــط زیســتی 

بررسی و تحلیل اسناد فرادست مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی 
کلیــه مضامیــن  از آنجایی کــه در نظــام جمهــوری اســامی ایــران از قــرآن و منابــع فقهــی در حکمرانــی اســتفاده می شــود 
ــه عنــوان مهم تریــن نظــام  ــون اساســی ب ــع مــورد اســتناد اســت. اصــل پنجاهــم قان حفــظ محیــط زیســت در ایــن مناب
کــرده اســت. مهم تریــن اســناد فرادســت  قانــون گــذاری کشــور در زمینــه محیــط زیســت اصــول و توســعه پایــدار را مطــرح 

کشــور عبارتنــد از ؛ محیــط زیســت 

1. life support systems
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1- اصل 50 قانون اساسی )1358(

کــه نســل امــروز و نســل های  بــر اســاس اصــل پنجاهــم قانــون اساســی ، در جمهــوری اســامی حفاظــت محیــط زیســت 
بعــد بایــد در آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند، وظیفــه عمومــی تلقــی می گــردد. از ایــن رو فعالیت های 

اقتصــادی و غیــر آن کــه بــا آلودگــی محیــط زیســت یــا تخریــب غیــر قابــل جبــران آن مازمــه پیــدا کنــد، ممنــوع اســت.

2- اصل 45 قانون اساسی )1358(

انفــال و ثروت هــای عمومــی از قبیــل زمین هــای مــوات یــا رهــا شــده، معــادن، دریاهــا، دریاچه هــا، رودخانه هــا و ســایر 
ــدون  ــت، ارث ب ــم نیس ــه حری ک ــی  ــی، مراتع ــه های طبیع ــا، بیش ــا، نیزاره ــا ، جنگل ه ــا، دره ه کوه ه ــی،  ــای عموم آب ه
کــه از غاصبیــن مســترد می شــود در اختیــار حکومــت اســامی اســت  وارث، و امــوال مجهول المالــک و امــوال عمومــی 
تــا بــر طبــق مصالــح عامــه نســبت بــه آن هــا عمــل نمایــد. تفصیــل و ترتیــب اســتفاده از هــر یــک را قانــون معیــن می کنــد.

3- اصل 48 قانون اساسی )1358(

یــع فعالیت هــا ی اقتصــادی  در بهــر ه بــردار ی از منابــع طبیعــی و اســتفاد ه از درآمدهــا ی ملــی در ســطح اســتان ها و توز
کــه  هــر منطقــه بــه فراخــور نیازهــا و  کار نباشــد، بــه  طــور ی  کشــور، بایــد تبعیــض در  میــان اســتان ها و مناطــق مختلــف 

اســتعداد رشــد خود، ســرمایه و امکانات الزم در دســترس داشــته باشــد.

4- سند چشم انداز 

در ســند چشــم انــداز جمهــوری اســامی ایــران در افــق 1404 هجــری شمســی ، اهمیــت محیــط زیســت در قالــب 
عبــارت » بهره منــدی از محیــط زیســت مطلــوب« بــرای جامعــه ایرانــی درج شــده اســت. بــا توجــه بــه اهــداف دیگــر ســند 
ماننــد توســعه اقتصــادی، ارتقــاء فرهنــگ و اخــاق و..... می تــوان رویکــرد ایجــاد تناســب، میــان نهادهــای اجتماعــی، 

کــرد. اقتصــادی و تعــادل بــوم شــناختی را از ایــن چشــم انداز اســتنتاج 

کلی محیط زیست  ابالغی مقام معظم رهبری ) 1394 ( 5.سیاست های 

ــرای تحقــق آرمان هــا  کان نظــام ب گیری هــا و راهبردهــای  کــه مجموعــه ای هماهنــگ از جهــت  کلــی  سیاســت های 
و اهــداف قانــون اساســی در دوره زمانــی مشــخص به شــمار می رونــد، از مهم تریــن اســناد فرادســت محســوب شــده و 
سیاســت های الــزام آور بــرای کلیــه ارکان نظــام هســتند و ناظــر بــر همــه قوانیــن از جملــه برنامه هــای توســعه و بودجه های 

ســالیانه بــوده و بایــد قابلیــت نظــارت داشــته و حتــی االمــکان شــاخص پذیــر باشــند. 

سیاست کلی محیط زیست در سال 1394 در 15 بند ابالغ شد که به شرح زیر است: 

1- مدیریــت جامــع، هماهنــگ و نظام منــد منابــع حیاتــی )از قبیــل هــوا، آب، خــاك و تنــوع زیســتی( مبتنــی بــر تــوان و پایــداری 
زیســت بوم به ویــژه بــا افزایــش ظرفیت هــا و توانمندی هــای حقوقــی و ســاختاری مناســب همــراه بــا رویکــرد مشــارکت مردمــی.

ی محیط زیست. 
ّ
۲- ایجاد نظام یکپارچه مل

۳- اصاح شــرایط زیســتی به منظور برخوردار ســاختن جامعه از محیط زیســت ســالم و رعایت عدالت و حقوق بین نســلی.

ــر و  ــازات مؤث ــت و مج ــب محیط زیس ــگاری تخری ــاز و جرم ان ــای غیرمج ــواع آلودگی ه ــار ان ــت از انتش ــگیری و ممانع ۴- پیش
ــارت. ــران خس ــه جب ــان ب ــزام آن ــت و ال ــدگان محیط زیس ــدگان و تخریب کنن ــده آلوده کنن بازدارن
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ـ پایــش مســتمر و کنتــرل منابــع و عوامــل آالینــده هــوا، آب، خــاك، آلودگی هــای صوتی، امواج و اشــعه های مخــرب و تغییرات  ۵
نامســاعد اقلیــم و الــزام بــه رعایــت اســتانداردها و شــاخص های زیســت محیطی در قوانیــن و مقــررات، برنامه هــای توســعه و 

آمایش ســرزمین.

6- تهیــه اطلــس زیســت بوم کشــور و حفاظــت، احیــاء، بهســازی و توســعه منابــع طبیعــی تجدیــد پذیــر )ماننــد دریــا، دریاچــه، 
رودخانــه، مخــزن ســدها، تــاالب، آبخــوان زیرزمینــی، جنــگل، خــاك، مرتــع و تنــوع زیســتی به ویــژه حیات وحــش( و اعمــال 
محدودیــت قانونمنــد در بهره بــرداری از ایــن منابــع متناســب بــا تــوان اکولوژیــك )ظرفیــت قابل تحمــل و تــوان بازســازی( آن هــا 
ــی و آثــار 

ّ
بــر اســاس معیارهــا و شــاخص های پایــداری، مدیریــت اکوسیســتم های حســاس و ارزشــمند )از قبیــل پارك هــای مل

ــی( و حفاظــت از منابــع ژنتیــك و ارتقــاء آن هــا تــا ســطح اســتانداردهای بین المللــی.
ّ
طبیعــی مل

۷- مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گردوغبار به ویژه ریزگردها، خشک سالی و 
عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده نگری و شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن.

کید بر: ۸ ـ گسترش اقتصاد سبز با تأ

     صنعــِت کم کربــن، اســتفاده از انرژی هــای پــاك، محصــوالت کشــاورزی ســالم و ارگانیــك و مدیریــت پســماندها و 
پســاب ها بــا بهره گیــری از ظرفیت هــا و توانمندی هــای اقتصــادی، اجتماعــی، طبیعــی و زیســت محیطی.

     اصــاح الگــوی تولیــد در بخش هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعی و بهینه ســازی الگوی مصــرف آب، منابع، 
غــذا، مــواد و انــرژی به ویــژه ترویــج مــواد ســوختی ســازگار با محیط زیســت.

     توسعه حمل ونقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل ونقل همگانی به ویژه در کان شهرها.
۹- تعادل بخشــی و حفاظت کیفی آب های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان داری، مدیریت عوامل 

کاهــش بهره بــرداری از آب هــای زیرزمینی و تبخیر و کنتــرل ورود آالینده ها.

۱0- اســتقرار نظــام حسابرســی زیســت محیطی در کشــور بــا لحــاظ ارزش هــا و هزینه هــای زیســت محیطی )تخریــب، آلودگــی و 
ــی.

ّ
احیــاء( در حســاب های مل

۱۱- حمایــت و تشــویق ســرمایه گذاری ها و فناوری هــای ســازگار بــا محیط زیســت بــا اســتفاده از ابزارهــای مناســب از جملــه 
عــوارض و مالیــات ســبز.

12- تدویــن منشــور اخــاق محیط زیســت و ترویــج و نهادینه ســازی فرهنــگ و اخــاق زیســت محیطی مبتنــی بــر ارزش هــا و 
الگوهــای ســازنده ایرانــی ـ اســامی.

۱۳- ارتقــاء مطالعــات و تحقیقــات علمــی و بهره منــدی از فناوری هــای نوآورانــه زیســت محیطی و تجــارب ســازنده بومــی در 
زمینــه حفــظ تعــادل زیســت بوم ها و پیشــگیری از آلودگــی و تخریــب محیط زیســت.

گاهــی، دانــش و بینــش زیســت محیطی جامعــه و تقویــت فرهنــگ و معــارف دینــِی مشــارکت و  گســترش ســطح آ  -۱۴
مســؤولیت پذیــری اجتماعــی به ویــژه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــرای حفــظ محیط زیســت در تمام ســطوح و اقشــار جامعه.

ـ تقویت دیپلماسی محیط زیست با:  ۱۵

        تاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای برای مقابله با گردوغبار و آلودگی های آبی.
        توســعه مناســبات و جلــب مشــارکت و همکاری هــای هدفمنــد و تأثیرگــذار دوجانبــه، چندجانبــه، 

منطقــه ای و بین المللــی در زمینــه محیط زیســت.
        بهره گیــری مؤثــر از فرصت هــا و مشــوق های بین المللــی در حرکــت بــه ســوی اقتصاد کم کربن و تســهیل 

انتقــال و توســعه فناوری هــا و نوآوری های مرتبط.
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اسناد بین المللی
یــخ  کنوانســیون ها را بــه ترتیــب تار جــدول )1(  اســناد بیــن المللــی مرتبــط بــا محیــط زیســت و منابــع طبیعــی در قالــب 
که توســط جمهوری اســامی ایران طی ســال های گذشــته به امضاء رســیده اســت را نمایان می ســازد. تصویب آن ها 

جدول )1( عناوین و سال عضویت کنوانسیون ها و پروتكل های بین المللی 
)مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی در ایران(2 

تاریخ تصویب 
عضویت ایران

نام پیمان بین المللی ف
دی

ر تاریخ تصویب 
عضویت ایران

نام پیمان بین المللی ف
دی

ر

1375
كنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید 

و دیگر مواد 22 1352
 – طبیعی  منابع  و  طبیعت  از  حفاظت  المللی  بین  اتحادیه 

)IUCN( اتحادیه جهانی حفاظت 1

1376
المللی آمادگی ، مقابله و همكاری در برابر  كنوانسیون بین 

آلودگی نفتی  23 1352
قانون كنوانسیون مربوط به تاالب های بین المللی و تاالب های 

زیستگاه پرندگان آبزی ) كنوانسیون رامسر ( 2

1376
كنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در 

صورت بروز سوانح نفتی  24 1353
قانون الحاق ایران به كنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و 

طبیعی جهان 3

1352
بروز  در صورت  آزاد  دریاهای  در  مداخله  به  مربوط  پروتكل 

آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت  25 1354
قانون الحاق ایران به كنوانسیون تاسیس سازمان حفظ نباتات 

مدیترانه ای و اروپایی 4

1364
پروتكل  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  قانون 
المللی  بین  تاالب های مهم  به  اصالحی كنوانسیون مربوط 

بویژه تاالب های زیستگاه پرندگان آبزی )كنوانسیون رامسر(
26 1355

بین  كنوانسیون های  مقررات  و  قواعد  تصویب  اجازه  قانون 
المللی دریایی  5

1355
قانون الحاق ایران به كنوانسیون تجارت بین المللی گونه های 

حیوانات و گیاهان وحشی در معرض نابودی  6

1367
قانون اصالح ماده 11 كنوانسیون تجارت بین المللی گونه های 
دولت  توسط  نابودی  معرض  در  وحشی  گیاهان  و  جانوران 

جمهوری اسالمی ایران
27

1358
  كنوانسیون منطقه ای كویت برای همكاری درباره حمایت و 
توسعه محیط زیست دریائی  و  نواحی ساحلی در برابر آلودگی  7

1372
تاالب های  كنوانسیون  و 7  مواد 6  پذیرش اصالحیه  قانون 
مهم بین المللی و تاالب های زیستگاه پرندگان آبزی )رامسر( 

مصوب 1352
28 1360

پروتكل همكاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از 
نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری  8

1376
قانون موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد كنوانسیون سازمان ملل 
متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب 19 آذر 1361 هجری 
شمسی برابر با 10 دسامبر 1982 میالدی راجع به حفظ و 

مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوكاشانه ای
29

1362
قانون ادامه عضویت ایران در برنامه محیط زیست سازمان 

)UNDP( ملل متحد 9

1372
پروتكل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اكتشاف و استخراج 

از فالت قاره  10

1380
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتكل 1978 
مربوط به كنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی 

از كشتی ها 1973 )مارپل 78/1973(
30 1371

پروتكل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع 
آلودگی مستقر در خشكی  11

1380
پروتكل كنترل انتقاالت برون مرزی مواد زائد خطرناك و دیگر 

ضایعات در دریا  12
1382 پروتكل ایمنی زیستی ) پروتكل كارتاهنا ( 31

1382
 كنوانسیون منطقه ای زیست محیطی دریای خزر 

) كنوانسیون تهران ( 32 1368 كنوانسیون وین برای حفاظت از الیه ازن  13
1368 پروتكل مونترآل در مورد مواد كاهنده الیه ازن  14

1382
به كنوانسیون   اسالمی ایران   جمهوری   دولت   الحاق    قانون  
قبلی  برای  برخی  مواد  آئین  اعالم  رضایت   روتردام  در مورد 

شیمیائی  و سموم  دفع آفات  خطرناك  در تجارت  بین المللی
33 1375

كپنهاك  و  لندن  اجالس های  اصالحیه های  تصویب  قانون 
راجع به پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده الیه ازن  15

1371
كنوانسیون بازل در باره انتقاالت برون مرزی مواد زاید زیان 

بخش و دفع آن ها 16

1383
در  كشاورزی  جهاد  وزارت  تعیین  درخصوص  تصویب نامه 
مسائل دامی و گیاهی و سازمان حفاظت محیط زیست در 

مسائل انسانی به عنوان مرجع ملی كنوانسیون روتردام
34

1375
كنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا ) 

تغییرات اقلیمی ( 17

1384
كنوانسیون  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  قانون 

استكهلم در خصوص آالینده های آلی پایدار 35
1384 پروتكل كیوتو در مورد كنوانسیون تغییرات اقلیمی  18

1375 كنوانسیون تنوع زیستی  19

1394 كنوانسیون میناماتا در مورد جیوه 36 1382 پروتكل ایمنی زیستی 20

1395
توافقنامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی )به علت ایرادات 

شورای نگهبان در حال بررسی است( 37 1375
كنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی دركشورهایی 

كه بطور جدی با خشكسالی و یا بیابان زایی مواجه اند. 21

1.بســته بــه ماهیــت هــر یــك از كنوانســیون ها و پروتكل هــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ، وزارت جهــاد كشــاورزی و ســازمان بنــادر و 
ــی ) National focal point  ( شــناخته می شــوند. ــوان مرجــع مل ــه عن ــون ب ــر اســاس قان كشــتی رانی ب
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اهمیت شاخص های ارزیابی پایداری
کاربــردی بــرای بیــان پایــداری و وضعیــت موجــود محیط زیســت هســتند. ایــن شــاخص ها و  شــاخص ها ابــزاری 
ــل از  ــد و قب ــخص نماین ــداف را مش ــوی اه ــرفت به س ــزان پیش ــد می ــاده می توانن ــان س ــه بی ــه آن، ب ــته ب ــای وابس گره نما
ــوند: ــامل می ش ــر  را ش ــات زی ــاخص ها اطاع ــن ش ــاس ای ــن اس ــر ای ــد. ب ــه نماین ــدارهای الزم را ارائ ــت هش ــروز شکس ب

          ارزیابی شرایط محیطی و حساسیت ها                                ارزیابی وضعیت و شرایط در ارتباط با اهداف

          پیش بینی شرایط و روند آینده

عملکــرد  شــاخص های  و   )SDGs( پایــدار  توســعه  اهــداف  شــاخص های  تلفیــق  از  رونــد  ایــن  در  اســاس  برایــن 
محیط زیســتی )EPI( اســتفاده شــده و تــاش بــر آن بــوده اســت کــه ایــن تلفیــق متناســب بــا نیــاز کشــور و حفــظ ماهیت 
گیــرد؛ بــرای اطمینــان از اســتفاده از مناســب ترین شــاخص ها، معیارهــای انتخــاب  هــر یــک از شــاخص ها انجــام 

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــاخص ها ب ش

کلی در ارتباط باشــد.           ارتباط: شــاخص به وضوح موضوعات محیط زیســتی را ارزیابی نماید و با سیاســت های 

          جهت گیری عملکرد: شاخص، شرایط محدود و دستاوردهای معینی را ارزیابی نماید.

یابــی در طــول زمــان را دارد  کــه توانایــی ارز           شــفافیت: شــاخص، اندازه گیــری اصولــی و واضحــی را تامیــن می کنــد 
و باتوجــه بــه منابــع داده هــا و روش هــای اندازه گیــری شــفاف اســت.

کیفیتــی پایــه ای را دارا باشــند و  کــه شــرایط            کیفیــت داده هــا: داده هــا مــورد اســتفاده توســط شــاخص می بایســت 
ارائه دهنــده بهتریــن مقادیــر موجــود باشــند.

برایــن اســاس شــاخص های محیط زیســت در ایــران در پنــج حــوزه هــوا و تغییــر اقلیــم، آب، زمیــن، تنوع زیســتی، الگوی 
تولیــد و مصــرف تدویــن و به تصویب رســید )جــدول 2(.
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جدول )2( شاخص های محیط زیستی ایران
)تصویب شده در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام(

وع
وض

زیرم
شاخصموضوع

منبع شاخص

نی
نو

 قا
ده

ما

ص
اخ

 ش
حد

وا
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ع د
منب

نی
ها

ع ج
منب

EP
I

CS
D

M
DG

هوا
 و 

ب
آ

هوا
 و 

ب
ی آ

گون
گر

میزان انتشار دی اكسید كربن به د
ازای هر نفر

üüü139،  193 بMt/Capitaهوا
WRI-CAIT, 
WDI-WB

میزان انتشار دی اكسید كربن به 
ازای تولید برق

ü139 ،133g CO2/kWhهواIEA

هواüü139 ،138Mt/$millشدت انتشار دی اكسید كربن صنعت
WRI-CAIT, 
WDI-WB

هوا
ت 

یفی
ک

 )PM10( غلظت ذرات آالینده هوا
گرداگرد مناطق شهری

üü193 بμg/m3

WDI-WBهوا

هوا193Gg/1000 km2 بüüمیزان انتشار دی اكسید گوگرد

EDGAR   
WHO 193Gg/1000 km2 بüüمیزان انتشار اكسیدهای نیتروژن

هوا

هوا193Gg/1000 km2 بüüمیزان انتشار تركیبات آلی فرار 

ب
بآ
ت آ

می
ک

نیرودرصدــــــــüüüدسترسی به آب سالم
UNICEF  
WHO

نیرودرصدــــــــüüüدسترسی به تسهیالت فاضالب

UNSDکشاورزی$ üü146 ،143 ،141m3/ USشدت مصرف آب در كشاورزی

WSAGنیرودرصدü140تنش آبی

آب و خاکدرصدüü192شاخص كیفیت منابع آبکیفیت آب
UNEP/
GEMS
EEA

ک(
خا

ن )
زمی

LADA-FAOجنگل هادرصد148 زüزمین های تحت تاثیر از  بیابان زاییبیابان زایی

ها
گل 

جن

درصد مساحت جنگل ها به مساحت 
كل كشور

üüü148جنگل هادرصد

FAO جنگل هاü148m3/hectareنرخ موجودی سرپا

شاخص پیشنهادی نرخ ترسیب كربن
جنگل ها148Mt/hectareسازمان

ی
رز

شاو
بهره وری استفاده از كود )آلی و ک

شیمیایی(
ü143 د، 143 زkg/kgکشاورزی

FAO

کشاورزی143kg/hectare دüüاستفاده از آفت كش های كشاورزی

ادامه جدول 2 در صفحه بعد 
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زار
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گــ

ادامه ی جدول )2( شاخص های محیط زیستی ایران
) تصویب شده در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام(

وع
وض

زیرم
شاخصموضوع

منبع شاخص

نی
نو

 قا
ده

ما

ص
اخ

 ش
حد

وا

لی
اخ

ع د
منب

نی
ها

ع ج
منب

EP
I
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D

M
DG

تی
س

 زی
وع

تن

درصد مساحت مناطق خشكی اکوسیستم
حفاظت شده

üüü ،187 الف
درصد190، 191

محیط 
زیست

UNEP-
WCMC

سواحل و دریاها

درصد مساحت مناطق دریایی 
حفاظت شده

üüü191 ،درصد187 ب
محیط 
زیست

UNEP-
WCMC

درصد بهره برداری پایدار               
از ذخایر آبزیان

üüüدرصدــــــــ

زی
اور

كش

FAO

درصد گونه هایگونه ها
در معرض انقراض

üü ،187 الف
درصد104، 191

محیط 
زیست

zero 
Extinction

ف
صر

و م
د 

ولی
ی  ت

گو
ال

شدت مصرف مواد اولیه                مواد اولیه
در اقتصاد

ü190 /Kg
1,000GDP$صنایعEurostat

ü190 ،134 /Tones of oilشدت مصرف انرژیمصرف انرژی
GDPنیروIEA

مدیریت پسماند
UNSDكشور190kg/capita، 193 الفüسرانه تولید پسماند روزانه

درصد بازیافت پسماند                  
)نرخ بازیافت(

üكشوردرصد190، 193 الفUNSD
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تعریف شاخص های محیط زیستی  ایران و روش های اندازه گیری آن ها
گــروه هــوا و تغییــر اقلیــم، آب، زمیــن، تنوع زیســتی و الگــوی  در جــدول )3 تــا 28( شــاخص های تصویب شــده در پنــج 

تولیــد و مصــرف تعریــف  و روش هــای اندازه گیــری هــر شــاخص توضیــح داده شده اســت.

           حوزه هوا و تغییر اقلیم

ف
دی

 جدول )3(  شاخص میزان انتشار دی اکسید گوگرد )SO2(ر

از آنجا كه بیشترین میزان تولید گاز دی اكسید گوگرد و پیامدهای زیست محیطی آن در مناطق با حداقل تراكم جمعیتی تعریف شــاخص1
متوسط به وقوع می پیوندد، این شاخص عبارت است از میزان انتشار دی اكسید گوگرد به مساحت مناطق مسكونی.

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص، اندازه گیری وضعیت محیط زیست را از نظر كیفیت هوا و همچنین اندازه گیری غیر مستقیم جمعیتی 
را كه در معرض آلودگی هوا در مناطق شهری قرار دارند، امكان پذیر  می سازد. دی اكسید گوگرد از عوامل اصلی 
رسوب اسید، یا باران اسیدی است كه مخل سالمت اكوسیستم می باشد. غلظت باالی دی اكسید گوگرد نیز بر 

تنفس تاثیر می گذارد و ممكن است موجب تشدید بیماری های تنفسی و قلبی، عروقی گردد.

روش 3
محاســـبه

برای محاسبه این شاخص، میزان انتشار دی اكسید گوگرد بر مساحت مناطق با جمعیت بیش از پنج نفر در هر كیلومتر مربع 
تقسیم می گردد. مساحت كل، به علت جهت گیری شاخص به نفع كشورهای با مساحت بسیار زیاد، كاربرد نداشته است.

گیگاگرم به 1000 كیلومترمربع  )Gg /1000km2(واحد اندازه گیری4

توضیـــحات5

امروزه، درصد فزاینده ای از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می كنند. آلودگی هوای ناشی از خانوار، صنعت 
و حمل و نقل )خودرو(، اغلب از مشكالت عمده این مناطق است. در نتیجه، بیشترین پتانسیل برای قرار گرفتن در 
معرض آلودگی هوا و مشكالت سالمتی كه پس از آن رخ می دهد، در مناطق شهری است. بهبود كیفیت هوا از 

مهم ترین ابعاد توسعه پایدار انسانی است.

6
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نبـ
جــهانیم

     WHO guidelines                     World Development Indicators, World Bank
     Emissions Database for Global Atmospheric Research )EDGAR(
     United Nations Framework Convention on Climate Change )UNFCCC(

    سازمان حفاظت محیط زیست )دفتر هوا(                    وزارت نیرو )معاونت امور برق و انرژی(داخــلی7

ف
دی

جدول )4( غلظت ذرات آالینده هوا )PM10( گرداگرد مناطق شهریر

این شاخص بیانگر میزان PM10 موجود در مناطق شهری، با جمعیت بیش از 100.000 نفر می باشد.تعریف شــاخص1

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص، اندازه گیری وضعیت محیط زیست را از نظر كیفیت هوا و همچنین اندازه گیری غیر مستقیم جمعیتی را 
كه در معرض آلودگی هوا در مناطق شهری قرار دارند، امكان پذیر می سازد. ذرات معلق هوا، منجر به عفونت های 

حاد تنفسی و سایر بیماری ها مانند سرطان  می شوند.

روش 3
محاســـبه

اطالعات PM10 از مدل سازی داده ها به دست می آید. این مدل، بر اساس اندازه گیری عوامل مختلف از قبیل 
مصرف انرژی، عوامل جوی و جغرافیایی، تراكم جمعیت ملی و شهری و ...   می باشد. میزان غلظت PM10 در هر یك 
از شهرها با توجه به جمعیت شهری )شهرهای با بیش از 100.000 نفر( وزن دهی می شوند و مقدار كل این شاخص 
محاسبه می گردد. این مقدار بیانگر میانگین انتشار ساالنه ذرات آالینده هوا با توجه به میانگین شهری، می باشد.

میكروگرم به مترمكعب )μg /m3(واحد اندازه گیری4

توضیـــحات5

امروزه، درصد فزاینده ای از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می كنند. آلودگی هوای ناشی از خانوار، صنعت 
و حمل و نقل )خودرو(، اغلب از مشكالت عمده این مناطق می باشد. در نتیجه، بیشترین پتانسیل برای قرار گرفتن 
در معرض آلودگی هوا و مشكالت سالمتی كه پس از آن رخ می دهد، در مناطق شهری است. بهبود كیفیت هوا از 

مهم ترین ابعاد توسعه پایدار انسانی است.
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نبـ
 WHO guidelines                World Development Indicators. World Bank     جــهانیم

     United Nations Environment Program )UNEP(
    سازمان حفاظت محیط زیست )دفتر هوا(داخــلی7
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)NOx( میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن )جدول )5

از آنجا كه بیشترین میزان تولید اكسیدهای نیتروژن و پیامدهای زیست محیطی آن در مناطق با حداقل تراكم جمعیتی تعریف شــاخص1
متوسط به وقوع می پیوندد، این شاخص عبارتست از میزان انتشار اكسیدهای نیتروژن به مساحت مناطق مسكونی.

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص، اندازه گیری وضعیت محیط زیست را از نظر كیفیت هوا و همچنین اندازه گیری غیر مستقیم جمعیتی را 
كه در معرض آلودگی هوا در مناطق شهری قرار دارند، امكان پذیر  می سازد. اكسیدهای نیتروژن پیشرو تولید ازن 

می باشند و كمك به باران اسیدی می كنند.

روش 3
محاســـبه

برای محاسبه این شاخص، میزان انتشار اكسیدهای نیتروژن بر مساحت مناطق با جمعیت بیش از پنج نفر در هر 
كیلومتر مربع تقسیم می گردد. مساحت كل، به علت جهتگیری شاخص به نفع كشورهای با مساحت بسیار زیاد، 

كاربرد نداشته است.

گیگاگرم به 1000 كیلومترمربع -  )Gg /1000km2(واحد اندازه گیری4

توضیـــحات5

امروزه، درصد فزاینده ای از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می كنند. آلودگی هوای ناشی از خانوار، صنعت 
و حمل و نقل )خودرو(، اغلب از مشكالت عمده این مناطق می باشد. در نتیجه، بیشترین پتانسیل برای قرار گرفتن 
در معرض آلودگی هوا و مشكالت سالمتی كه پس از آن رخ می دهد، در مناطق شهری است. بهبود كیفیت هوا از 

مهمترین ابعاد توسعه پایدار انسانی است.
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     WHO guidelines 
     World Development Indicators, World Bank
     Emissions Database for Global Atmospheric Research )EDGAR(
     United Nations Framework Convention on Climate Change )UNFCCC( 

    سازمان حفاظت محیط زیست )دفتر هوا(                   وزارت نیرو )معاونت امور برق و انرژی(داخــلی7
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جدول )6( میزان انتشار ترکیبات آلی فرار )غیر متان(

از آنجا كه بیشترین میزان تولید تركیبات آلی فرار )غیر متان( و پیامدهای زیست محیطی آن در مناطق با حداقل تراكم جمعیتی تعریف شــاخص1
متوسط به وقوع می پیوندد، این شاخص عبارتست از میزان تركیبات آلی فرار )غیر متان( به مساحت مناطق مسكونی.

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص، اندازه گیری وضعیت محیط زیست را از نظر كیفیت هوا و همچنین اندازه گیری غیر مستقیم جمعیتی 
را كه در معرض آلودگی هوا در مناطق شهری قرار دارند، امكان پذیر می سازد. تركیبات آلی فرار )غیر متان( پیشرو 

تولید ازن می باشند.

روش 3
محاســـبه

برای محاسبه این شاخص، میزان انتشار تركیبات آلی فرار )غیر متان( بر مساحت مناطق با جمعیت بیش از پنج نفر 
در هر كیلومتر مربع تقسیم می گردد. مساحت كل، به علت جهتگیری شاخص به نفع كشورهای با مساحت بسیار 

زیاد، كاربرد نداشته است.

گیگاگرم به 1000 كیلومترمربع -  )Gg /1000km2(واحد اندازه گیری4

توضیـــحات5

امروزه، درصد فزاینده ای از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می كنند. آلودگی هوای ناشی از خانوار، صنعت 
و حمل و نقل )خودرو(، اغلب از مشكالت عمده این مناطق می باشد. در نتیجه، بیشترین پتانسیل برای قرار گرفتن 
در معرض آلودگی هوا و مشكالت سالمتی كه پس از آن رخ می دهد، در مناطق شهری است. بهبود كیفیت هوا 

از مهمترین ابعاد توسعه پایدار انسانی است.
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     Emissions Database for Global Atmospheric Research )EDGAR(
     United Nations Framework Convention on Climate Change )UNFCCC( 

    سازمان حفاظت محیط زیست )دفتر هوا(                                وزارت نیرو )معاونت امور برق و انرژی(داخــلی7
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جدول )7(  میزان انتشار دی اکسید کربن به ازای هر نفرر

این شاخص، حاصل تقسیم كل مقدار CO2 منتشر شده توسط فعالیت انسان )تولید و مصرف( در كشور، بر جمعیت تعریف شــاخص1
كل كشور است. 

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص، نشان دهنده تعهد به كاهش انتشار گاز دی اكسید كربن است. گاز دی اكسید كربن عمده محصول 
جانبی مصرف و تولید انرژی است. همچنین این گاز بیشترین سهم از گازهای گلخانه ای مرتبط با گرم شدن كره 
زمین را تشكیل می دهد. این شاخص با بسیاری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، از جمله نرخ 
رشد تولید ناخالص ملی، مصرف انرژی، هزینه حفاظت از محیط زیست و هزینه كاهش آلودگی هوا، ارتباط دارد.    

)N2O, PFCs, HFCs, SF6 ,GHG:, CH4(

روش 3
محاســـبه

مقدار این شاخص از تقسیم مقدار دی اكسید كربن منتشر شده در كشور، بر جمعیت كل كشور به دست می آید. 
میزان انتشار گاز دی اكسید كربن از داده های منابع انتشار آالینده ها، كه اغلب از تاسیسات احتراق سوخت جهت 
تولید انرژی به دست می آیند، تخمین زده می شود. اطالعات مربوط به مقدار سوخت استفاده شده و فاكتور انتشار 

هر یك از منابع در برآورد نهایی اعمال می شود.

تن به ازای هر نفر )در سال(واحد اندازه گیری4

عالوه بر میزان كل انتشار، انتشار دی اكسید كربن بخش های مختلف را نیز می توان در نظر گرفت. بخش های توضیـــحات5
متداول عبارتند از انرژی، صنعت، كشاورزی، استفاده از زمین و جنگل داری.

6

ـع
ــ

نبـ
جــهانیم

    United Nations Framework Convention on Climate Change )UNFCCC(        
    International Energy Agency )IEA(
    World Resources Institute )WRI(
    Intergovernmental Panel on Climate Change )IPCC(

    وزارت نیــرو )معاونــت امــور بــرق و انــرژی(     ســازمان حفاظــت محیط زیســت )دفتر تغییــرات آب و هوا(داخــلی7

ف
دی

جدول )8(  میزان انتشار دی اکسید کربن به ازای تولید برقر

تعریف شــاخص1
انتشار گاز دی اكسید كربن حاصل از تولید برق و گرمای عمومی، مجموع انتشار ناشی از احتراق انواع سوخت های 
فسیلی مورد استفاده برای تولید برق عمومی، تولید تركیب حرارت و قدرت و تولید حرارت است. خدمات عمومی به 

اقداماتی گفته می شود كه فعالیت اصلی آن ها تامین نیازهای عمومی جامعه باشد.

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص، نشان دهنده تعهد به كاهش انتشار گاز دی اكسید كربن است. گاز دی اكسید كربن عمده محصول 
جانبی مصرف و تولید انرژی می باشد. همچنین این گاز بیشترین سهم از گازهای گلخانه ای مرتبط با گرم شدن 

كره زمین را تشكیل می دهد. 

روش 3
محاســـبه

مقدار این شاخص از تقسیم مقدار دی اكسید كربن منتشر شده، بر كیلو وات ساعت برق تولید شده به دست می 
آید. داده ها شامل انتشار گاز دی اكسید كربن از تولید برق و گرمای عمومی است. 

گرم CO2 به ازای كیلو وات ساعتواحد اندازه گیری4

توضیـــحات5
گازهای منتشره از تولید برق و گرما برای استفاده توسط تولید كننده، در این متغیر قرار نمی گیرد، به عنوان مثال می 
توان به انتشارات مرتبط با صنعت، حمل و نقل و سایر بخش ها اشاره كرد. این شاخص با IPCC در ارتباط است.

6
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    وزارت نیرو )معاونت امور برق و انرژی(،      سازمان حفاظت محیط زیست )دفتر تغییرات آب و هوا(داخــلی7
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جدول )9( شدت انتشار دی اکسید کربن صنعتر

این شاخص، حاصل تقسیم كل مقدار دی اكسید كربن منتشر شده توسط بخش صنعت، بر تولید ناخالص ملی تعریف شــاخص1
صنعتی است. 

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص، نشان دهنده تعهد به كاهش انتشار گاز دی اكسید كربن است. گاز دی اكسید كربن عمده محصول 
جانبی مصرف و تولید انرژی است. همچنین این گاز بیشترین سهم از گازهای گلخانه ای مرتبط با گرم شدن كره 

زمین را تشكیل می دهد. 

روش 3
محاســـبه

تولید ناخالص ملی بخش صنعت بر اساس درصدی از كل تولید ناخالص ملی محاسبه می شود. حاصل تقسیم انتشار 
دی اكسید كربن صنعتی بر تولید ناخالص ملی صنعت این شاخص را تشكیل می دهد.

تن به تولید ناخالص ملی )میلیون دالر برابری قدرت خرید 2005(واحد اندازه گیری4

مقدار تولید ناخالص ملی به علت مقایسه مقدار شاخص با سایر كشورها بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه می گردد.توضیـــحات5

6
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نبـ
جــهانیم

    United Nations Framework Convention on Climate Change )UNFCCC(
    International Energy Agency )IEA(             World Resources Institute )WRI(
    Intergovernmental Panel on Climate Change )IPCC(

     وزارت نیرو )معاونت امور برق و انرژی(     سازمان حفاظت محیط زیست )دفتر تغییرات آب و هوا(داخــلی7

           حوزه آب

ف
دی

جدول )10( شدت مصرف آب در کشاورزیر

این شاخص عبارت است از مترمكعب آبی كه به ازای افزایش یك واحد تولید ناخالص ملی در بخش كشاورزی، تعریف شــاخص1
مصرف می شود.

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص فشار وارده از بخش كشاورزی بر منابع آب كشور را نشان می دهد و ارتباط نزدیكی با توسعه پایدار دارد. 
همچنین این شاخص اهمیت بسیار زیادی در سیاستگذاری اختصاص منابع آب به بخش های مختلف دارد. بخش 
كشاورزی بیش از 90 درصد منابع آب كشور را به خود اختصاص داده و استفاده بهینه از این منابع آب، الزمه دست 

یافتن به توسعه پایدار است.

روش 3
محاســـبه

مقدار این شاخص از تقسیم حجم آب مصرفی بر میزان ارزش افزوده توسط بخش كشاورزی به دست  می آید.  
میزان ارزش افزوده به طور كلی از حساب های استاندارد ملی به دست می آید. آب اختصاص یافته به بخش 

كشاورزی نیز از اطالعات وزارت نیرو و وزارت جهاد كشاورزی در دسترس است.

مترمكعب آب مصرفی به ازای تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید( واحد اندازه گیری4
)m3/US $ (

توضیـــحات5

بررسی این شاخص در سری زمانی، بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی را به عنوان بزرگترین 
مصرف کننده آب کشور، نشان می دهد. همچنین فشار زیست محیطی کشاورزی بر منابع آب قابل 
ارزیابی خواهد بود. این شاخص، جایگزین میزان منابع آب مصرفی است و مدیریت مصرف آب در 
بزرگترین بخش مصرف کننده را نشان می دهد. )شاخص EPI و MDG میزان منابع آب اختصاص 

یافته به بخش کشاورزی را محاسبه می کنند(
شاخص دیگر مرتبط، ”ضریب تبدیل آب به محصوالت کشاورزی“ است که کیلوگرم محصول تولیدی را 
به ازای مترمکعب آب مصرفی محاسبه می کند. این شاخص تنها به حجم محصول توجه کرده و ارزش 

محصول تولیدی را مدنظر قرار نمی دهد..
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   Food and Agriculture Organization of the United Nations )FAO(

    وزارت جهاد کشاورزیداخــلی7
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جدول )11(  دسترسی به آب سالمر

تعریف1
 شــاخص

شاخص دسترسی به آب سالم و بهداشتی، درصد جمعیت با دسترسی به هر یك از انواع منابع تامین آب زیر است:
    چاه حفاظت شده    چاه عمیق و یا پمپ    شیر آب عمومی    آب لوله كشی

    چشمه حفاظت شده.    آب باران

    آب كامیون و تانكر    آب بطری     منابع آب سالم شامل موارد زیر نمی شود:

    آب ارائه شده توسط فروشنده    آب چاه ها و چشمه های حفاظت نشده.

معیـار2
 انتـــخاب

در حال حاضر تامین آب سالم و بهداشتی به عنوان مهم ترین نیاز انسانی و یكی از مهم ترین دغدغه های جامعه 
جهانی در هزاره سوم مطرح  شده است. تامین آب آشامیدنی سالم نقش اساسی در كاهش ابتالء به انواع بیماری های 
خطرناك نظیر اسهال، وبا، حصبه و سایر امراض عفونی ناشی از مصرف آب غیربهداشتی دارد. به همین دلیل نسبت 
جمعیت دارای دسترسی به آب سالم و بهداشتی از منابع مطمئن )آب لوله كشی، آب شهری، چاه های حفاظت شده( 

به عنوان یكی از مهم ترین شاخص های پایداری محیط زیست، مد نظر قرار گرفته است.

روش 3
محاســـبه

شاخص دسترسی به آب سالم، اشاره به درصدی از جمعیت با دسترسی مناسب به منابع تامین آب سالم 
در خانه خود و یا در فاصله مناسب از خانه هایشان دارد. ”گزارش ارزیابی تامین آب و فاضالب 2000“ 
 )Report  2000  The Global Water Supply and Sanitation Assessment(
تعریف دسترسی مناسب را به صورت ”دسترسی سرانه به 20 لیتر در هر روز در فاصله كمتر از 1،000 متر“ 
بیان كرده است. برای محاسبه شاخص، مقدار جمعیت با دسترسی به آب سالم بر كل جمعیت تقسیم شود.

درصدواحد اندازه گیری4

توضیـــحات5
این شاخص می بایست به طور جداگانه برای مناطق شهری و روستایی محاسبه شود. در حالی كه دسترسی به آب سالم 
معقول ترین شاخص جهت ارزیابی تامین آب است، این شاخص با مشكالتی از جمله “ كیفیت آب در این شاخص مورد 
توجه قرار نمی گیرد” و “ زمان جمع  آوری و تجزیه و تحلیل داده های آماری نامنظم و با فواصل طوالنی است “  روبرو است. 
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جدول )12( دسترسی به تسهیالت فاضالبر

تعریف شــاخص1

شاخص دسترسی به تسهیالت فاضالب، درصدی از جمعیت كشور را در نظر می گیرد كه به منابع و امكانات 
پیشرفته فاضالب دسترسی دارند. این تسهیالت عبارتند از: اتصال به سیستم فاضالب عمومی، اتصال به سیستم 
فاضالب سپتیك، انواع ساده و پیشرفته سرویس بهداشتی. جمعیت كل كشور یا ممكن است شامل تمامی ساكنان 

معمول كشور یا همه افراد موجود در كشور در زمان سرشماری باشد.

معیـار2
 انتـــخاب

تسهیالت فاضالب مناسب برای جمعیت شهری و روستایی بسیار مهم است، اما خطرات در مناطق شهری به علت 
دشواری در جلوگیری از تماس با فاضالب، بسیار بیشتر است. تامین تسهیالت فاضالب نقش اساسی در كاهش 

ابتالء به انواع بیماری های خطرناك نظیر اسهال، وبا، حصبه و سایر امراض عفونی دارد.

روش 3
محاســـبه

این شاخص، به نسبت تعدادی از مردم در مناطق شهری و روستایی با دسترسی به تسهیالت فاضالب )دفع فضوالت( 
به كل جمعیت شهری و روستایی، محاسبه می شود و به درصد بیان می گردد.تسهیالت فاضالب: واحدی است برای 
دفع فضوالت انسانی كه مدفوع را از تماس با مردم، حیوانات، محصوالت كشاورزی و منابع آب جدا می سازد. این 
تسهیالت جهت موثر بودن می بایست خصوصی باشند، به درستی ساخته شده باشند و به درستی نگهداری شوند.

درصدواحد اندازه گیری4

توضیـــحات5

این شاخص می بایست به طور جداگانه برای مناطق شهری و روستایی محاسبه شود. در حالی كه شاخص دسترسی معقول 
ترین شاخص جهت ارزیابی تسهیالت فاضالب می باشد، این شاخص با مشكالتی روبرو است. از جمله این مشكالت 
عبارتند از:       كیفیت تسهیالت فاضالب در این شاخص مورد توجه قرار نمی گیرد.      زمان جمع  آوری و تجزیه و تحلیل 
داده های آماری نامنظم و با فواصل طوالنی است. تعریف مفهوم دسترسی به تسهیالت و امكانات فاضالب و روش های 
ارزیابی آن نسبت به مفاهیم مرتبط با آب به علت اختالفات درتعاریف مورد قبول كشورها، بسیار بحث برانگیز است.
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)World Health Organization )WHO   جــهانیم

   United Nations International Children’s Emergency Fund )UNICEF(

    وزارت نیرو )بخش آب و آبفا(                   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیداخــلی7

ف
دی

جدول )13( تنش آبیر

تعریف شــاخص1
شاخص تنش آبی، درصدی از مناطق كشور می باشند كه استفاده منابع آبی در آنجا بیش از حد صورت گرفته است. 
كشورها تا حدی می توانند با این مشكل از طریق انتقال آب مقابله كنند كه خود باعث بوجود آمدن اثرات زیست 

محیطی مهمی خواهد شد.

معیـار2
هدف نهایی برای هر كشور این است كه هیچ عرصه ای از خاك خود، تحت تاثیر تنش آبی و مصرف بیش از حد قرار نگیرد. انتـــخاب

روش 3
محاســـبه

جهت محاسبه شاخص، میزان آب مصرفی )آب سطحی و زیرزمینی( بعالوه آب نمكزدایی شده و آب فاضالب 
تصفیه شده به عنوان درصدی از منابع آب )كل منابع تجدید پذیر( در نظر گرفته می شود. 

درصدواحد اندازه گیری4

جهت ارزیابی تنش آبی می بایست مقدار مرزی مشخص نمود تا استفاده بیش از حد )oversubscription( توضیـــحات5
قابل محاسبه گردد. سازمان ملل، استفاده بیش از 40 درصد منابع آب را به عنوان این مقدار مرزی تعیین كرده است.
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جدول )14(  شاخص کیفیت منابع آبر

تعریف شــاخص1
شاخص كیفیت آب، یك شاخص تركیبی نزدیكی-به-هدف )proximity-to-target( می باشد. داده های 
 ،)P( فسفر كلی ،)pH( خاصیت قلیایی ،)EC( رسانایی الكتریكی ،)DO( اولیه برای 5 پارامتر – اكسیژن محلول

نیتروژن كلی )N(—در مرحله ارزیابی كیفیت آب به دست می آید.

معیـار2
 انتـــخاب

شاخص كیفیت منابع آب، یك شاخص ضروری برای اندازه گیری سالمت اكوسیستم می باشد. پارامترهای كیفیت 
آب كه در محاسبات این شاخص مورد استفاده قرار می گیرند، به دو دلیل انتخاب شده اند. اوال، اینها شاخص های 
مناسبی برای موضوعات خاص مربوط به مسائل جهانی از قبیل آلودگی مواد غذایی، اسیدزایی و نمكزایی می باشند. 
ثانیا، این پارامترها به علت موجود بودن در گزارش های مختلف، انتخاب شدند؛ بدین معنی كه ما بیشترین داده را 

برای این پارامترها در مقایسه با سایر پارامترهای مرتبط داریم. 

روش 3
محاســـبه

شاخص كیفیت آب )WQI( یك شاخص تركیبی نزدیكی-به-هدف می باشد كه بدین صورت محاسبه می گردد. 
داده های اولیه برای 5 پارامتر ذكر شده جمع  آوری می شوند. این داده ها در 95 درصد كل نیتروژن، كل فسفر، رسانایی 
الكتریكی، 2/5 % باال و پایین خاصیت قلیایی و 5 درصد پایین اكسیژن محلول، متعادل می شوند )با استفاده از روش 
 UNEP/GEMS سپس مقادیر نزدیكی- به - هدف با استفاده از اهداف معین شده توسط .)Winsorization

محاسبه می شوند به طوری كه 100 مرتبط به برآورده شدن هدف و مقادیر بین 0 تا 100 نشان دهنده
)DO: 6 mg/L )>20C(, 9.5 mg/L )<20C    ازدیاد فاصله از هدف می باشند. مقادیر هدف عبارتند از:

     N: 1 mg/L     P: 0.05 mg/L    EC: 500 μS/cm    pH: 9.0-6.5

میانگین مقادیر نزدیكی-به-هدفواحد اندازه گیری4

جهت مقایسه این شاخص میان كشورهای مختلف، می بایست از مقادیر شاخص در ضرایب تراكم جمعیت هر توضیـــحات5
كشور كه توسط EPI ارائه شده است، استفاده نمود.
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جدول )15( درصد مساحت جنگل ها به مساحت کل کشورر

تعریف 1
شــاخص

درصد مساحت تحت پوشش جنگل، نسبت مساحت مناطق جنگلی به مساحت خشكی كشور است، كه در آن 
سطح خشكی كشور، مساحت كل كشور منهای مناطق تحت پوشش آب های داخلی، مانند رودخانه ها و دریاچه های 
بزرگ، می باشد. همانطور كه سازمان FAO در گزارش ”ارزیابی جهانی منابع جنگلی 2000“ تعریف كرده است، 
جنگل شامل ”جنگل طبیعی“ و ”جنگل دست كاشت“ می باشد. این تعریف اشاره دارد به زمین های با پوشش تاج 
درختی بیش از 10 % و مساحت بیش از 0/5هكتار كه در آن درختان باید قادر باشند كه به ارتفاع حداقل پنج متر 
برسند. همچنین، زمینی كه جنگل آن از بین رفته ولی دوباره در حال احیا جنگل است، در این تعریف قرار می 
گیرد. درختانی كه برای تولید محصوالت كشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند، در این تعریف به حساب نمی آیند.

معیـار2
 انتـــخاب

جنگل ها به عنوان یكی از مهم ترین منابع تجدید شونده، نقش بسیار مهمی در ایجاد بستر های مناسب برای توسعه 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بشر ایفاء می كنند. كاركردهای مختلف جنگل ها برای حفاظت از منابع آب و خاك، 
تولید اكسیژن، تعدیل آب و هوا، حفاظت از اراضی پایین دست در برابر بالیای طبیعی نظیر سیل و رانش زمین و 
در نهایت استفاده های مستقیم از جنگل ها نظیر تامین چوب و سایر فرآورده های جانبی، اهمیت این منابع طبیعی 
تجدید شونده را نشان می دهد. این كاركردها، خصوصا در كشورهای كم آبی مانند ایران بیشتر حائز اهمیت است. 

روش 3
محاســـبه

درصد مساحت جنگل ها به مساحت كل كشور، از اطالعات ارائه شده توسط كشورها و یا از تصاویر  ماهواره ای و 
یا از دیگر ابزار سنجش، محاسبه می شود. همچنین، تغییرات در این نسبت جهت تعیین جهت گیری این شاخص، 

می بایست محاسبه شود.

درصدواحد اندازه گیری4

توضیـــحات5

آمارگیری از منابع جنگل ملی، در بسیاری از كشورها به صورت نامنظم صورت می گیرد و بسیاری از اطالعات 
موجود، به روز نمی باشند. همچنین، اگر چه تعریف FAO واضح بوده و در سطح جهانی مورد استفاده قرار گرفته 
است، كشورها از تعاریف گذشته خود برای ارزیابی منابع جنگلی، استفاده می كنند. این شاخص به تنهایی هیچ نشانه 
ای از كیفیت جنگل ها، اكوسیستم آن ها و همچنین ارزش جنگل، ارائه نمی دهد. عالوه بر این، سطح جنگل در 
یك كشور ممكن است بدون تغییر باقی بماند، درحالی كه تغییرات درونی مانند جنگل زدایی در یك منطقه با شروع 

كاشت جنگل در منطقه دیگر، پنهان شود.
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جدول )16( نرخ ترسیب کربنر

به فرآیند خارج كردن كربن از جو و ترسیب آن در خاك و گیاه اطالق می شود.تعریف شــاخص1

معیـار2
ترسیب كربن به كاهش میزان گرم شدن كره زمین وكاهش تجمع جوی و دریائی از گازهای گلخانه ای منتهی می شود. انتـــخاب

روش 3
محاســـبه

بر مبنای بیوماس كل گیاهان جنگلی، بیابانی و مرتعی برآورد می شود متوسط ذخیره كربن در بیومهای مختلف بر 
مبنای جدول زیر قابل برآورد می باشد.

جدول: ذخیره كربن برای بیوم های متفاوت )تن در هكتار(
7/4259/2266/6مرتعجمعخاكگیاهبیوم

2/4746/9149/38بیابان و نیمه بیابان61/72106/17167/89جنگل معتدله

    Source: Adapted from intergovernmental panel  on climate change CRS Report code: 
RL31432
نرخ رشد بر مبنا تغییرات جنگل و مرتع به نیمه بیابانی و بیابانی نسبت به سال مبداء )معمواًل 5 سال قبل( بیان می گردد.

تن به ازای هر هکتارواحد اندازه گیری4

این شاخص توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور پیشنهاد شده است و در مجموعه شاخص های ملی توضیـــحات5
پایداری زیست محیطی قرار گرفته است.
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جدول )17(  نرخ موجودی سرپار

نرخ موجودی سرپا، مقداری حجمی است كه مترمكعب چوب را در تمام درختان با قطر X سانتیمتر در ارتفاع میانه تعریف شــاخص1
درخت، اندازه گیری می كند.

معیـار2
 انتـــخاب

نرخ موجودی سرپا ، به عنوان حجم چوبی منابع جنگلی تعریف می شود. افزایش این شاخص، كیفیت باالتر جنگل و 
 Biomass كاهش این شاخص، تنزل وضعیت جنگل را نشان می دهد. رشد مثبت موجودی سرپا، مفهوم افزایش

و بهبود شرایط جنگل است.

روش 3
محاســـبه

این شاخص شامل حجم چوب از ارتفاع ساقه از سطح زمین یا سطح كنده تا قطر Y سانتیمتر و همچنین شامل 
شاخه های با حداقل قطر W سانتیمتر است. كشورها سه آستانه Y ،X و W و قسمت هایی از درختان را كه در 
این اندازه گیری محسوب نمی شوند را مشخص می كنند. كشورها همچنین می بایست مشخص كنند كه مقادیر 
ارائه شده از سطح زمین و یا سطح كنده می باشند. این شاخص شامل درختانی كه بر اثر طوفان از جای كنده شده 
)FAO( باشند نیز می شود. برای محاسبه شاخص ابتدا موجودی سرپا بر اساس مقادیر تعیین شده محاسبه می گردد
X= 12/5 cm . Y=12/5 cm . W=5 cm

سپس مقدار به دست آمده بر مساحت زمین های تحت پوشش جنگل تقسیم می شود. رشد این شاخص نشان دهنده 
مدیریت موثر و مفید جنگل می باشد. نرخ رشد بر مبنای تغییرات موجودی سرپا به سال مبدا )معمواًل 5 سال قبل( یا 

به عبارت دیگر نسبت موجودی سر پا حال حاضر به موجودی سرپا 5 سال قبل جنگل بیان می گردد.

متر مكعب به ازای هر هكتار )cubic meters/hectare(واحد اندازه گیری4

توضیـــحات5

این شاخص در حقیقت مكمل شاخص مساحت زمین های تحت پوشش جنگل است و منابع جنگلی را در واحد حجم بیان 
می كند. این شاخص كیفیت جنگل را ارزیابی می كند و تفاوت میان جنگل های طبیعی و دست كاشت را مشخص می 
سازد. مقادیر این شاخص در سال های 1990، 2000 و 2005 توسط سازمان خواروبار و كشاورزی سازمان ملل )فائو( 
ارائه شده است. آنچه مسلم است حجم درخت به عنوان شاخص مطلق در ارتباط با سالمتی جنگل محسوب نمی شود. 
تنوع و پراكنش گونه های درختی، كالسه های سنی، ترسیب كربن و ... به عنوان شاخص های تكمیلی مطرح هستند.
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جدول )18( بهره وری استفاده از کود )آلی و شیمیایی(ر

این شاخص عبارت است از میزان استفاده از كود در كشاورزی به ازای واحد محصول تولیدی. هدف از این شاخص، تعریف شاخص1
اندازه گیری میزان بازیابی مواد غذایی گیاه از كاربرد كود كشاورزی برای ارتقا بهره وری از منابع، می باشد.

معیار انتخاب2

افزایش تولید در سه دهه آینده به هیچ عنوان كوچكتر از سه دهه گذشته نخواهد بود، هر چند نرخ رشد به میزان 
قابل توجهی پایین تر خواهد آمد. این افزایش، با توجه به منابع صورت خواهد گرفت كه امروز بسیار بیشتر از گذشته 
در فشار می باشند. دستیابی به این افزایش تولید همزمان با كاهش اثرات مخرب آن بسیار دشوارتر از گذشته است. 
همچنین، در كشورهای در حال توسعه، اهداف متعارف از توسعه كشاورزی )امنیت غذایی، اشتغال، درآمد صادرات( 
معموال بر پایداری و حفاظت از محیط زیست مقدم می باشد. در نتیجه، حفظ پتانسیل تولیدی كشاورزی كشور، 
نسبت به كشورهای صنعتی كه در آن ها كشاورزی بخش كوچكی از اقتصاد را تشكیل می دهد، بسیار حساس تر 
افزایش تولید  با توجه به كمبود زمین های مناسب كشاورزی در كشورهای در حال توسعه، ضرورت  می باشد. 
محصوالت كشاورزی در هر هكتار وجود دارد. این شاخص نشان دهنده فشارهای زیست محیطی بالقوه از كاربرد 

نامناسب كود می باشد.

روش محاسبه3

جهت محاسبه این شاخص، مقادیر كودهای كشاورزی استفاده شده بر میزان محصول برداشت شده و همچنین 
محصوالت جانبی )By-Products( تقسیم می شود. اطالعات مربوط به مقادیر كود استفاده شده به یكی از سه 
 .)K2O( و پتاسیم )P2O5( فسفر ،)N( مولفه اساسی مواد مغذی تبدیل می شود. این سه مولفه عبارتند از: نیتروژن

اطالعات مربوط به كود و بازده آن توسط فائو جمع  آوری می شود.

كیلوگرم كود مصرفی به كیلوگرم محصول تولیدی )kg/kg(واحد اندازه گیری4

اثرات زیست محیطی ناشی از شسته شدن و تبخیر كود تنها در كمیت به كار برده شده خالصه نمی شود بلكه به توضیحات5
شرایط اكوسیستم كشت، الگوهای برداشت محصول و شیوه های مدیریت مزرعه بستگی دارد.
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جدول )19( استفاده از آفت کش های کشاورزیر

ایــن شــاخص عبــارت اســت از میــزان اســتفاده از آفت كش هــا بــه ازای هــر واحــد از زمین هــای كشــاورزی. تعریف شاخص1

معیار انتخاب2

مهم ترین چالش كشاورزی، افزایش تولید محصول در راه سازگار با محیط زیست می باشد. یكی از ابعاد مهم این 
چالش استفاده از سموم كشاورزی است كه موجب اضافه شدن مواد شیمیایی آلی ماندگار به اكوسیستم می شود. 
آفت كش ها ماندگار، قابل جابجایی و سمی در خاك، آب و هوا می باشند و می توانند بر انسان ها و حیات وحش از 

طریق زنجیره غذایی، تاثیر داشته باشند. انسان از طریق مواد غذایی در معرض آفت كش ها قرار می گیرد.

جهت محاسبه این شاخص، مقدار آفت كش مصرف شده در بخش كشاورزی به زمین های كشاورزی مورد روش محاسبه3
استفاده تقسیم می شود.

آفت كش مصرفی )كیلوگرم( به زمین های كشاورزی )هكتار( )kg/hectare(واحد اندازه گیری4

توضیحات5

این شاخص شامل تجمع آفت كش ها می باشد كه سمیت، جا به جایی، و میزان ماندگاری آن ها را در نظر نمی گیرد. 
حذفیات داده ها و خطاها اغلب در طی انتقال اطالعات اولیه به مقامات آماری رخ می دهد. جهت رفع این محدودیت 
می توان شاخص پیشرفته تری را تدوین كرد به طوری كه آفت كش ها را در گروه های مختلف از كم ضرر تا بسیار 

سمی دسته بندی كند.
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جدول )20(  زمین های تحت تاثیر از  بیابان زاییر

این شاخص عبارت است از میزان استفاده از آفت كش ها به ازای هر واحد از زمین های كشاورزی. تعریف شــاخص1

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص شدت و میزان بیابان زایی را در سطح ملی بیان می كند. این شاخص می بایست:     اندازه گیری وضعیت 
مساله در هر زمان باشد.       بیانگر جهت گیری شدت مساله در طول زمان و موفقیت راهكارهای اجرایی باشد.

    وسیله ای برای مقایسه مشكل بیابان زایی میان كشورهای مختلف جهان باشد.
بیابان زایی، به صورت تنزل و فرسایش خاك در مناطق خشك، نیمه خشك و خشك كم رطوبت تعریف شده است 
كه ناشی از فاكتورهای مختلفی از جمله تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسانی می باشد. فرسایش خاك، به 
معنی كاهش و یا از بین رفتن حاصلخیزی زمین های كاشت دیم، كاشت آبی، مرتع و جنگل در مناطق خشك، نیمه 

خشك و خشك كم رطوبت است كه نتیجه استفاده از زمین و فعالیت های انسانی می باشد؛ از جمله:
    فرسایش خاك توسط باد و یا آب            تخریب خواص فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی یا اقتصادی خاك

    فقدان دراز مدت پوشش طبیعی گیاهی

روش 3
محاســـبه

محاسبه این شاخص در ابتدا نیازمند ارزیابی شدت فرسایش خاك در مناطق خشك، نیمه خشك و خشك كم رطوبت، 
كشور می باشد. محاسبه شاخص، كه درجات شدت فرسایش در آن تركیب می شوند، نیازمند مقادیر زیر می باشد:

)xKm2( مناطق در معرض فرسایش شدید خاك    )yKm2( مناطق در معرض فرسایش آرام خاك    
)zKm2( مناطق در معرض فرسایش كم خاك    )منهای مساحت آب های سطحی( )nKm2( مساحت كشور    

محاسبه شاخص:
   x+y+z(. km2(   مساحت زمین های تحت تاثیر بیابان زایی    
100.{n/(x+y+z)}     درصد زمین های تحت تاثیر بیابان زایی    

درصد زمین های تحت تاثیر واحد اندازه گیری4

در مناطق خشك، بیابان زایی مهم ترین چالش توسعه پایدار می باشد و مقابله با پدیده بیابان زایی، اولین گام در توضیـــحات5
دستیابی به توسعه پایدار می باشد. ایران نیز در گروه كشورهای خشك قرار دارد.
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           حوزه تنوع زیستی
ف

دی
جدول )21(  درصد مساحت مناطق خشكی حفاظت شدهر

این شاخص به صورت درصد مناطق حفاظت شده از مساحت مناطق خشكی كشور بیان می شود. تعریف شــاخص1

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص نشان دهنده اهمیت مناطق خشكی در حفاظت از تنوع زیستی، میراث فرهنگی، تحقیقات علمی، تفریح  ، 
نگهداری منابع طبیعی، و ارزش های دیگر می باشد. توسعه پایدار بستگی به محیط زیست هماهنگ دارد كه به نوبه 
خود به تنوع اكوسیستم بستگی دارد. مناطق حفاظت شده در كنار مدیریت تاثیرات انسان بر محیط زیست، برای 

حفظ تنوع اكوسیستم ضروری می باشد.

روش 3
محاســـبه

مناطق خشكی حفاظت شده عبارت است از: هر منطقه خشكی كه به جهت حفظ تنوع زیستی و منابع طبیعی و 
فرهنگی مرتبط، مورد حفاظت قرار گرفته است )IUCN(. این شاخص به عنوان درصد مساحت مناطق خشكی 
 GIS حفاظت شده، كه توسط كشور گزارش می شود، بیان می گردد. تجزیه و تحلیل از طریق استفاده از نرم افزار
برای مناطقی كه در آن داده ها وجود دارند، انجام می شود. برای محاسبه شاخص مساحت مناطق حفاظت شده را بر 

كل مساحت مناطق خشكی كشور تقسیم خواهیم كرد.

درصد كل مناطق خشكیواحد اندازه گیری4

شاخص مناطق خشكی حفاظت شده ممكن است مطلوب باشد در دسته های مختلف حفاظتی IUCN تفكیك توضیـــحات5
گردد.  از سوی دیگر، این شاخص، كیفیت مدیریت را نشان نمی دهد.
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جدول )22(  درصد مساحت مناطق دریایی حفاظت شدهر

این شاخص به صورت درصد مناطق حفاظت شده از مساحت آب های ملی بیان می شود. تعریف شــاخص1

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص نشان دهنده اهمیت مناطق دریایی در حفاظت از تنوع زیستی، میراث فرهنگی، تحقیقات علمی، تفریح  ، 
نگهداری منابع طبیعی، و ارزش های دیگر می باشد. توسعه پایدار بستگی به محیط زیست هماهنگ دارد كه به نوبه 
خود به تنوع اكوسیستم بستگی دارد. مناطق حفاظت شده در كنار مدیریت تاثیرات انسان بر محیط زیست، برای 

حفظ تنوع اكوسیستم ضروری می باشد.

روش 3
محاســـبه

مناطق دریایی حفاظت شده عبارت است از: هر منطقه ای همراه با آب، گیاهـان، جانوران، ویژگیهای تاریخـی و 
فرهنگی كه تمام یا بخشی از محیط آن توسط قانون مورد حفــاظت قرار گرفته است )IUCN(. این شاخص به 
عنوان درصد مساحت مناطق دریایی حفاظت شده، كه توسط كشور گزارش می شود، بیان می گردد. تجزیه و تحلیل 
از طریق استفاده از نرم افزار GIS برای مناطقی كه در آن داده ها وجود دارند، انجام می شود. برای محاسبه شاخص 

مساحت مناطق حفاظت شده را بر كل مساحت مناطق دریایی كشور تقسیم خواهیم كرد. 

درصد كل مناطق دریاییواحد اندازه گیری4

توضیـــحات5
شاخص مناطق دریایی حفاظت شده را می توان در مناطق مختلف در قلمرو ملی )به عنوان مثال آب های درون 
خشكی، مناطق اقتصادی و غیره( بیان كرد. همچنین ممكن است مطلوب باشد شاخص در دسته های مختلف 

حفاظتی IUCN تفكیك گردد.  از سوی دیگر، این شاخص، كیفیت مدیریت را نشان نمی دهد. 
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ف
دی

جدول )23( درصد بهره برداری پایدار از ذخایر آبزیانر

درصدی از ذخایر آبزیان كه از حداكثر ظرفیت تولید بیولوژیكی آن ها بهره برداری می شود.تعریف شــاخص1

معیـار2
 انتـــخاب

هدف این شاخص ارائه اطالعات مرتبط با بهره برداری از منابع آبزیان در سطح ملی می باشد. این شاخص، یك 
مرجع مهم برای سیاست گذاری های مربوط به مدیریت پایدار ذخایر ماهی در سطح ملی و منطقه ای فراهم می كند.

روش 3
محاســـبه

منابع می باشد. میزان  از  بهره برداری  بررسی میزان  آبزیان، جهت  ارزیابی رسمی ذخایر  اساس  بر  این شاخص 
متوسط،  بهره برداری  بهره برداری،  عدم  می گردد:  طبقه بندی   FAO پیشنهادی  بندی  دسته  بهره برداری طبق 
بهره برداری كامل، بهره برداری بیش از حد، تحلیل رفته و در حال بازیابی. این طبقه بندی امكان محاسبه ذخایر 

آبزیان با بهره برداری پایدار را فراهم می كند.

درصدواحد اندازه گیری4

توضیـــحات5
در حالی كه فعالیت ماهی گیری بزرگترین عامل اصلی تاثیر گذار بر فراوانی جمعیت می باشد، عوامل موثر دیگری 
مانند نوسانات زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی و تغییرات زیستگاه نیز ممكن است نقش مهمی بر تغییرات 

جمعیت آبزیان داشته باشند كه به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده اند.
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جدول )24( درصد گونه های در معرض انقراضر

این شاخص عبارت است از درصدی از گونه های موجود در كشور كه در معرض انقراض قرار گرفته اند  ) بر اساس تعریف شــاخص1
.) IUCN : لیست اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت

معیـار2
 انتـــخاب

حفظ تنوع ژنتیكی گیاهی و جانوری هم به منزله تضمین سرمایه گذاری برای آیندگان )به منظور پایداری تولیدات 
كشاورزی، جنگل داری و صید آبزیان، رهانیدن بشر از تكیه بر تعداد معدودی از جانوران، تولید گونه های پرمحصول 
، ایجاد گونه های گونه های مقاوم به آفات و نهایتا حفظ نظام های زیستی و...( و هم یك وظیفه اخالقی است. به 
همین دلیل حفظ و حراست از این میراث ارزشمند همواره یكی از مهم ترین اهداف و سیاست های كشور بوده است. 

روش 3
محاســـبه

جهت محاسبه این شاخص تعداد گونه های موجود كشور در نمایه لیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت 
)IUCN-RLI(، بر كل تعداد گونه های موجود در كشور تقسیم می شود.

درصدواحد اندازه گیری4

توضیـــحات5

ایران، به دلیل شرایط اقلیمی، پستی و بلندی ) توپوگرافی( و بوم شناختی و همچنین گستره جغرافیایی، از تنوع 
گیاهی قابل مالحظه ای در مقایسه با سایر مناطق جهان برخوردار بوده و از لحاظ ذخایر ژنتیكی در زمره مناطق 
بسیار حائز اهمیت در جهان محسوب می شود.  به تبعیت از غنای تنوع زیستی گیاهی، ایران از تنوع زیستی جانوری 
باالیی برخوردار است، به طوری كه انواع گوناگونی از پرندگان ، پستانداران، خزندگان، دوزیستان و ماهیان در زیست 
بوم های خشكی و آبی ایران زندگی می كنند. با این وجود بسیاری از گونه های خاص گیاهی و جانوری در كشور یا 

منقرض گشته اند و یا در معرض انقراض قرار دارند كه این امر، توجه فزاینده ای را می طلبد.
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           حوزه اصالح و الگوی مصرف

ف
دی

جدول )25( درصد بازیافت پسماندر

معیـار2
 انتـــخاب

هدف از این شاخص، اندازه گیری میزان سهم پسماندهای تصفیه شده )بازیافت، كمپوست، ...( از كل پسماندهای 
تولید شده است.

روش 3
محاســـبه

منابع اصلی داده ها در بازیافت مواد زائد، مراكز تصفیه و دفع پسماند مانند كارخانجات بازیافت، كارخانجات كمپوست 
و محل های سوزاندن زباله می باشند. جهت محاسبه شاخص، میزان پسماند تصفیه شده بر كل پسماند تولید شده، 

تقسیم می گردد.

درصدواحد اندازه گیری4

توضیـــحات5
این شاخص، نشان دهنده اثرات زیست محیطی مدیریت پسماند در کشور می باشد. در حال حاضر تمرکز 
جهانی به ویژه در کشورهای پیشرفته در راستای مدیریت پسماند، بر روی “3R” است. بدین دلیل 

)Reduce, Reuse and Recycle( .دفع پسماند“ از تعریف شاخص حذف شده است”
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جدول )26( سرانه تولید پسماند روزانهر

تعریف1
 شــاخص

این شاخص، مقدار پسماند خطرناك و غیرخطرناك تولید شده توسط گروه های اصلی صنایع و یا بخش های 
مختلف اقتصادی را به ازای هر نفر بیان می كند. این گروه ها با توجه به طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های 

صنعتی )ISIC( عبارتند از:        تولید         معادن         ساخت و ســــــــــاز          خانوار
ع       کشاورزی و جنگل داری      سایر فعالیت های اقتصادی    منابع تامین برق،گاز، بخار و هوای مطبو

معیـار2
 انتـــخاب

هدف اصلی نشان دادن روند تغییرات در تولید زباله توسط فعالیت های مختلف انسانی می باشد. سرانه تولید پسماند 
روزانه مقایسه میان كشورهای با اقتصاد مشابه را امكان پذیر می كند. 

روش 3
محاســـبه

برای اندازه گیری میزان تولید زباله ، چهار روش مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد: مطالعات آماری، داده های 
دولتی، روش های پیش بینی آماری و یا تركیبی از روش های باال كه بهترین وضعیت داده ها را خواهد داشت. برای 

محاسبه مقدار شاخص، مقدار پسماند تولید شده بر جمعیت تقسیم خواهد شد.

كیلوگرم به ازای هر نفر )در روز(واحد اندازه گیری4

توضیـــحات5

تولید پسماند ارتباط نزدیكی با سطح فعالیت های اقتصادی در كشور دارد و نشان دهنده الگوی تولید و مصرف جامعه 
است و كشورهای با اقتصاد توانمند تمایل به تولید زباله بیشتر دارند. در بسیاری از كشورهای توسعه یافته، كاهش 
در حجم ضایعات تولید شده نشان از جهت گیری توسعه به سمت الگوی تولید و مصرف كمتر مواد است. از سوی 
دیگر این شاخص ارتباط بسیار نزدیكی با سایر شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به ویژه آن هایی 

كه در رابطه با سطح درآمد و رشد اقتصادی دارد. 
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ف
دی

جدول )27( شدت مصرف انرژیر

شدت مصرف انرژی از تقسیم مصرف نهایی انرژی بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می گردد و نشان می دهد كه تعریف شــاخص1
اقتصاد یك كشور برای تولید مقدار معینی از كاالها و خدمات چه مقدار انرژی مصرف كرده است.

معیـار2
 انتـــخاب

بخش انرژی مهم ترین ركن توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه محسوب شده و استفاده بهینه از این منابع به 
عنوان مهم ترین پیش شرط های دستیابی به توسعه پایدار و تضمین پایداری محیط زیست قلمداد می شود. 

روش 3
محاســـبه

مصرف انرژی به ازای یك دالر تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید، انرژی مورد استفاده ای است كه 
بر حسب واحد تن معادل نفت خام به ازای یك دالر تولید ناخالص داخلی و از تبدیل ارز ملی با استفاده از فاكتورهای 

تبدیل برابری قدرت خرید بر حسب دالر محاسبه  می شود.
تن معادل نفت به تولید ناخالص ملی )میلیون دالر برابری قدرت خرید(واحد اندازه گیری4

توضیـــحات5

تولید پسماند ارتباط نزدیكی با سطح فعالیت های اقتصادی در كشور دارد و نشان دهنده الگوی تولید و مصرف جامعه 
است و كشورهای با اقتصاد توانمند تمایل به تولید زباله بیشتر دارند. در بسیاری از كشورهای توسعه یافته، كاهش در 
حجم ضایعات تولید شده نشان از جهت گیری توسعه به سمت الگوی تولید و مصرف كمتر مواد است. از سوی دیگر 
این شاخص ارتباط بسیار نزدیكی با سایر شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به ویژه آن هایی كه در 

رابطه با سطح درآمد و رشد اقتصادی دارد. 

6
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International Energy Agency )IEA(        World Development Indicators, World Bank    جــهانیم

    United Nations Statistics Division

    وزارت نیروداخــلی7
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جدول )28( شدت مصرف مواد اولیه در اقتصادر

تعریف 1
این شاخص عبارت است از نسبت مصرف مواد اولیه داخلی به تولید ناخالص داخلی.شــاخص

معیـار2
 انتـــخاب

این شاخص، پایه ای برای سیاست های ارتقا بهره وری استفاده از مواد خام به منظور حفظ منابع طبیعی و كاهش 
تخریب محیط زیست ناشی از استخراج اولیه، پردازش مواد، تولید و دفع زباله فراهم می كند.

روش 3
محاســـبه

 EuroStat این شاخص، از تقسیم حجم مواد اولیه داخلی بر تولید ناخالص داخلی به دست می آید. راهنمای
روش مرجع استاندارد در سراسر جهان است، و توسط اتحادیه اروپا و كشورهای OECD و گروه لندن )سازمان 

ملل( استفاده می شود. 

واحد 4
كیلوگرم به 1000 دالر تولید ناخالص ملی )برابری قدرت خرید(اندازه گیری

توضیـحات5
استخراج مواد خام اولیه، پردازش مواد به محصوالت نهایی و دفع مواد زائد اثرات عمده زیست محیطی را به دنبال 
دارد. كاهش شدت مصرف مواد از تولید و مصرف كاالها و خدمات جهت حفاظت از محیط زیست و منابع امری 

ضروری است.
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د

    وزارت صنایع

کشــورهای منتخــب  بررســی تطبیقــی شــاخص های محیــط زیســت و توســعه پایــدار ایــران و 
ــان جه

)SDGs( 1.شاخص های اهداف توسعه پایدار

ــدار در ســال 2016  گــزارش اهــداف توســعه پای ــدار )SDGs( در ســال 2015، اولیــن  پــس از تصویــب اهــداف توســعه پای
توســط شــبکه راهکارهــای توســعه پایــدار تهیــه و در اولیــن گــزارش عملکــرد اهــداف توســعه پایــدار 149 کشــور ارائــه شــد.

کشــور امتیــازی در چارچــوب یــک شــاخص  ــرای هــر  ــا اســتفاده از تحلیل هــای چنــد متغیــره، شــاخص ها تهیــه و ب ب
ترکیبــی محاســبه می شــود. مقــدار ایــن شــاخص نیــز بیــن صفــر تــا 100 در نوســان می باشــد و هــر چقــدر مقــدار شــاخص 
کشــور یــاد شــده از عملکــرد بهتــری در زمینــه پیشــبرد اهــداف توســعه پایــدار برخــوردار  بــه عــدد 100 نزدیــک تــر باشــد، 
اســت. بــر اســاس اطاعــات ارائــه شــده در ایــن گــزارش، در ســال 2016، جمهــوری اســامی ایــران با کســب امتیــاز58/5 
کشــور های ســوئد،  گرفــت. در ســال یــاد شــده  گــو قــرار  کشــورهای چیــن، جامائیــکا ، ترینیــداد و توبا در رتبــه 79 پــس از 
کشــورهای چــاد، نیجــر،  کســب بیــش از  80 امتیــاز در رتبه هــای اول تــا پنجــم و  دانمــارک، نــروژ، فنانــد و ســوئیس بــا 

گرفتــه انــد. کمتــر از 32 در رتبه هــای آخــر قــرار  کنگــو، لیبریــا و جمهــوری افریقــای مرکــزی بــا امتیــاز  جمهــوری 

کســب  گــزارش، ایــران بــا  کشــور تهیــه شــد. بــر اســاس ایــن  در ســال 2017 شــاخص اهــداف توســعه پایــدار بــرای 157 
گویــان و بحریــن  کشــورهای بولیــوی،  گرفــت.  کامبــوج قــرار  کشــورهای لبنــان، مصــر،  امتیــاز 64/7 در رتبــه 89 پــس از 
کشــورهای ســوئد، فنانــد، دانمــارک، نــروژ و  گرفتــه بودنــد. همچنیــن در ســال یــاد شــده  نیــز در رتبه هــای بعــدی قــرار 
کشــورهای ماداگاســکار، لیبریــا،  کســب امتیــاز بیــش از 80 بــه ترتیــب در رتبه هــای اول تــا پنجــم و  جمهــوری چــک بــا 

گرفتنــد.  کمتــر از 44 بــه ترتیــب در رتبه هــای آخــر قــرار  کنگــو و چــاد بــا امتیــاز  جمهــوری 

کســب امتیــاز  کــه در ایــن ســال جمهــوری اســامی ایــران بــا  کشــور تهیــه شــد  در ســال 2018 ایــن شــاخص بــرای 156 
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کشــورهای ســوئد ، دانمــارک، فنانــد، آلمــان و فرانســه بــا امتیــاز بیــش از  گرفــت. در ایــن ســال  65/5 در رتبــه 82 قــرار 
کنگــو، یمــن و  کشــورهای جمهــوری آفریقــای مرکــزی، چــاد، جمهــوری دمکراتیــک  80 در رتبه هــای اول تــا پنجــم و 

گرفتنــد.  کمتــر از 50 بــه ترتیــب در رتبه هــای آخــر قــرار  افغانســتان بــا امتیــاز 

ــا امتیــاز 66/5، 66، 65/9 و 65/9 در  ــه ترتیــب ب کشــورهای تونــس، ترکیــه، بحریــن و جامائیــکا ب ــاد شــده  در ســال ی
رتبه هــای باالتــر از ایــران و کشــورهای بوتــان، مکزیــک و فیلیپیــن نیــز به ترتیــب بــا امتیــاز 65/4، 65/2 و 65 در رتبه های 

گرفتــه انــد. بعــدی پــس از ایــران قــرار 

گــزارش جمهــوری اســامی ایــران  کشــور تهیــه شــد. در ایــن  گــزارش اهــداف توســعه پایــدار بــرای 162  در ســال 2019 نیــز 
کســب رتبــه 58 از عملکــرد بهتــری برخــوردار شــده اســت، بــه طوری کــه امتیــاز آن از 65.5 در  کســب امتیــاز 70/5 و  بــا 

کــه حــدود 7.6 %  افزایــش داشــته اســت. ســال 2018 بــه 70.5 در ســال 2019 افزایــش یافتــه اســت 

 همچنیــن رتبــه جمهــوری اســامی ایــران نیــز طــی ســال یــاد شــده حــدود 24 پلــه بهتــر شــده و از رتبــه 82 در بیــن 156 
کــه بیان گــر  عملکــرد بهتــر جمهــوری  کشــور در ســال 2019 رســیده اســت  کشــور در ســال 2018  بــه رتبــه 58 در بیــن 162 
کشــورهای دانمــارک، ســوئد،  گــزارش ســال 2019،  اســامی ایــران در ســال های یــاد شــده اســت. همچنیــن بــر اســاس 
کشــورهای جمهــوری افریقــای مرکــزی،  فنانــد، فرانســه و اتریــش بــا امتیــاز بیــش از 80 در رتبه هــای اول تــا پنجــم و 
چاد، جمهــوری دمکراتیــک کنگــو و ماداگاســکار بــا کســب امتیــاز کمتــر از 48 در رتبه هــای آخــر قــرار گرفتــه و از بدتریــن 
عملکــرد در ایــن رتبــه بنــدی برخــوردار بــوده انــد. شــکل های )1( و )2(  بــه ترتیــب امتیــاز و رتبــه جمهــوری اســامی ایــران 

را طــی دوره 2019-2016 نشــان می دهــد. 

شكل )1( روند تحوالت امتیاز شاخص اهداف توسعه پایدار ایران طی دوره 2016-2019
(SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT    2019 & 2018)
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شكل )2( روند تغییرات رتبه شاخص اهداف توسعه پایدار ایران طی دوره 2016-2019
(SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT    2019 & 2018)

البتــه بایــد یــاد آور شــد در مقایســه رتبــه و امتیــاز شــاخص های توســعه پایــدار طــی دوره 2019-2016 بایــد برخــی از 
گیــرد. زیــرا طــی چهــار ســال  گرفــت و بــه همیــن دلیــل ایــن مقایســه ها بایــد بــا احتیــاط صــورت  ماحظــات را در نظــر 
ــداد  ــی و تع ــا روش شناس ــرده اســت و ثانی ک ــر  ــدی تغیی ــه بن ــن رتب ــده در ای کنن ــرکت  ــورهای ش کش ــداد  ــته اوال تع گذش
کشــورهای دارای مناطــق ســاحلی و  کشــورهای مختلــف ) بــرای مثــال  شــاخص های مــورد اســتفاده و ویژگی هــای 
کــه  کــرده  کشــورها تغییراتــی  ــرای ارزیابــی شــاخص های توســعه پایــدار  کشــورهای محصــور در خشــکی ( ب دریایــی و 
کــه طــی  ــا تجربیاتــی  ــا ایــن وجــود ب کــرده اســت. ب امــکان مقایســه ایــن شــاخص ها را در ســال های مختلــف مشــکل 
یابــی بهتــر شــاخص ها  ســال های یــاد شــده بدســت آمــده اســت، روندهــا بــه ســوی نوعــی همگرایــی بــرای تبییــن و ارز
کشــورها و تعامــل بیشــتر بــا نهادهــای مرتبــط بــا  گرایــش دارد، لــذا مشــارکت در ایــن فراینــد از ســوی  در ســال های آینــده 
ســازمان ملــل می توانــد در انعــکاس واقــع بینانه تــر شــاخص ها و همچنیــن ارتقــای جایــگاه کشــورها از جملــه جمهــوری 

اســامی ایــران نقــش موثــری داشــته باشــد.

گــذاران خارجــی و همچنیــن اعطــای وام هــا از ســوی  گیــری بســیاری ســرمایه  در آینــده جذابیــت و همچنیــن تصمیــم 
نهادهــای بیــن المللــی ماننــد صنــدوق بیــن المللــی پــول یــا بانــک جهانــی و بانــک اســامی به این شــاخص ها از ســوی 

کشــورها موکــول خواهــد شــد. 

در جدول )29( نیز امتیاز و رتبه کشورهای شرکت کننده در این رتبه بندی را در سال 2019 نشان می دهد. 
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جدول )29( رتبه و امتیاز اهداف توسعه پایدار ایران و کشورهای جهان در سال 2019
(SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT   2018 and 2019)

امتیازنام کشوررتبهامتیازنام کشوررتبهامتیازنام کشوررتبه

70/9فدراسیون روسیه76/155مالت85/228دانمارک1

70/8کوبا75/956لهستان85/029سوئد2

70/6برزیل75/857ایتالیا82/830فنالند3

70/5ایران75/658شیلی81/531فرانسه4

70/5آذربایجان75/159لیتوانی81/132اتریش5

70/3آلبانی75/060کاستاریکا81/133آلمان6

70/1قبرس74/861لوکزامبورگ80/734جمهوری چک7

70/1فیجی74/562ایاالت متحده امریکا80/735نروژ8

70/0تونس74/563بلغارستان80/436هلند9

69/8دومینیکن74/464مولداوی80/237استونی10

69/7امارات متحده عربی73/965استرالیا79/538نیوزلند11

69/6سنگاپور73/266چین79/439اسلونی12

69/6کلمبیا73/067تایلند79/440بریتانیا13

69/6مالزی72/868اوکراین79/241ایسلند14

69/4بوسنی هرزگوین72/769رومانی78/942ژاپن15

69/4مقدونیه شمالی72/670اروگوئه78/943بلژیک16

69/2تاجیکستان72/571صربستان78/844سوئیس17

69/1مراکش72/472آرژانتین78/345کره جنوبی18

68/9گرجستان72/373اکوادور78/246ایرلند19

68/8جامائیکا72/174مالدیو77/947کانادا20

68/8ارمنستان71/675قرقیزستان77/848اسپانیا21

68/7بحرین71/576رژیم اشغالگر قدس77/849کرواسی22

68/7قزاقستان71/477یونان77/450بالروس23

68/5مکزیک71/278پرو77/151لتونی24

68/5ترکیه71/179ازبکستان76/952مجارستان25

68/4بولیوی71/180الجزایر76/453پرتغال26

68/1اردن71/181ویتنام76/254جمهوری اسلواکی27
ادامه جدول در صفحه بعد 
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ادامه جدول )29( رتبه و امتیاز اهداف توسعه پایدار ایران و کشورهای جهان در سال 2019
(SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT   2018 and 2019)

امتیازنام کشوررتبهامتیازنام کشوررتبهامتیازنام کشوررتبه

53/0موزامبیک62/5136بلیز67/9109نیکاراگوآ82

53/0کومور62/2137میانمار67/9110عمان83

52/8گینه62/0138جمهوری الئوس67/6111بوتان84

52/6زامبیا61/8139کامبوج67/6112ترینیداد توباگو85

52/6اوگاندا61/5140افریقای جنوبی67/5113پاراگوئه86

52/4بورکینافاسو61/4141گویان67/3114مونته نگرو87

51/7پادشاهی اسواتینی61/1142هند67/0115سورینام88

51/6گینه نو پاپوآ60/9143بنگالدش66/7116السالوادور89

51/6توگو60/8144عراق66/3117پاناما90

51/5بروندی59/9145وانوتوآ66/3118قطر91

51/4ماالوی59/9146نامیبیا66/2119مصر92

51/4سودان59/8147بوتسوانا65/8120سری النکا93

51/4جیبوتی59/7148زیمباوه65/7121لبنان94

51/3آنگوال59/6149گوآتماال65/5122سائوتومه و پرنسیپ95

50/9لستو58/1150سوریه65/1123جمهوری کبو ورد 96

50/9بنین57/3151سنگال64/9124فیلیپین97

50/2مالی57/0152کنیا64/8125عربستان سعودی98

49/6افغانستان56/0153روآندا64/8126گابن99

49/4نیجر56/0154کامرون64/7127مغولستان100

49/2سیرالئون55/8155تانزانیا64/3128ترکمنستان101

48/4هائیتی55/7156ساحل عاج64/2129اندونزی102

48/2لیبریا55/6157پاکستان63/9130نپال103

46/7ماداگاسکار55/0158گامبیا63/8131غنا104

46/4نیجریه54/2159جمهوری کنگو63/6132موریس105

44/9جمهوری دموکراتیک کنگو53/7160یمن63/5133کویت106

42/8چاد53/3161موریتانی63/4134هندوراس107

39/1جمهوری افریقای مرکزی53/2162اتیوپی63/1135ونزوئال108
    ادامه ی جدوِل صفحه قبل
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)EPI( 2.شاخص عملکرد محیط زیست

کیــد داشــته و عملکــرد سیاســت ها  شــاخص عملکــرد محیط زیســت )EPI(3  بــر ابعــاد پایــداری محیط زیســت تأ
مدیریــت  و  محیط زیســت  از  حفاظــت  و  محیط زیســتی  معضــات  کاهــش  زمینــه  در  را  کشــورها  برنامه هــای  و 
یابــی قــرار می دهــد.  ایــن شــاخص از ســال 2006 توســط دانشــگاه ییــل و مجمــع  منابع طبیعــی مــورد ســنجش و ارز
کشــورها در خصــوص  عملکــرد  جهانــی اقتصــاد منتشــر می شــود. بــرای ســاختن ایــن شــاخص، ابتــدا عملکــرد 
سیاســت ها و برنامه هــای کشــورها در زمینــه کاهــش معضــات محیط زیســتی و حفاظت از محیط زیســت و مدیریت 
ــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل خوشــه ای  کارشناســی مشــخص شــده و ب منابع طبیعــی از مراجــع معتبــر و برآوردهــای 
کــدام از شــاخص های فرعــی بــرآورد می شــوند و در نهایــت بــا اســتفاده از  دســته بندی می شــوند و ارزش نهایــی هــر 
کشــورهای مختلــف جهــان  ــرای  تکنیــك تحلیــل چنــد متغیــره، شــاخص ترکیبــی عملکــرد محیط زیســت )EPI( ب
تهیــه می شــود. مقــدار ایــن شــاخص بیــن صفــر تــا 100 در نوســان بــوده و هــر چــه کشــوری ارقــام باالتــری از ایــن شــاخص را 
به دســت آورد دارای بهتریــن عملکــرد محیط زیســتی و هــر چــه رقــم یــاد شــده کمتــر باشــد، بیان گــر  عملکــرد نامطلوب تر 
گــزارش شــاخص پایــداری محیــط زیســت هــر دو ســال یک بــار منتشــر می شــود. در زمینــه محیط زیســت اســت. 

بررســی رونــد تحــوالت شــاخص عملکــرد محیــط زیســت )EPI( در ایــران طــی ســال های 2018- 2006 فــراز و فرودهــای 
کســب امتیــاز 70 در رتبــه 53  در  گزارش هــای منتشــر شــده در ســال 2006 ، ایــران،  یــادی را نشــان می دهــد. بــر اســاس  ز
گرفــت. در ســال های بعــد رونــد صعــودی داشــته اســت و در ســال 2012 بــه رتبــه 114 در بیــن 132  کشــور قــرار  بیــن 133 
کســب امتیــاز 48  رتبــه 67 در  گرفــت. پــس از ســال مزبــور امتیــاز و رتبــه ایــران بهتــر شــد و در ســال 2020 بــا  کشــور قــرار 

گرفــت )شــکل 3(. کشــور قــرار  بیــن 180 

شكل )3( شاخص عملكرد محیط زیست   )EPI( در ایران طی دوره 2006-2020
(Environmental Performance Index, 2020)

3.  Environmetal Performance Index
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جدول )30( رتبه و امتیاز شاخص عملكرد محیط زیست )EPI( ایران 
و کشورهای منتخب در سال 2020

امتیازنام کشوررتبهامتیازنام کشوررتبهامتیازنام کشوررتبه

26/4گینه48/2175جامائیکا82/566دانمارک1

25/8ساحل عاج48176ایران82/367لوکزامبورگ2

25/7سیرالئون47/9177مالزی81/568سوئیس3

25/5افغانستان47/5178ترینیداد و توباگو81/369بریتانیا4

25/1میانمار47/3179پاناما8070فرانسه 5

22/6لیبریا46/7185تونس48/471کوبا64

46/5آذربایجان48/472سنت وینسنت و گرنادین64
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یــع بــارش، ســاختار فیزیوگرافیــك و جهــت شــیب زمیــن و باالخــره  شــرایط توپوگرافــی، تنــوع شــرایط اقلیمــی، نظــام توز
موقعیــت جغرافیایــی و قــرار گرفتــن کشــور در کمربنــد خشــک کــره زمیــن باعــث شــده  اســت تا ایــران در زمره کشــورهای 

گــردد.  خشــك و نیمه خشــک طبقه بنــدی 

میانگیــن نــزوالت جــوی ســاالنه در ایــران در مقایســه بــا متوســط بارندگــی قــاره آســیا )600 میلی متــر( و جهــان )800 
کمتــر و حــدود 250 میلی متــر اســت. ایــن میــزان حــدود یک ســوم متوســط جهانــی و نصــف بارندگــی قــاره  میلی متــر( 
کاهــش یافتــه و بــه  آســیا اســت. البتــه در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی و خشک ســالی ایــن میــزان نیــز 

ــر رســیده اســت. حــدود 200 میلی مت

طبــق آمــار موجــود میانگیــن بلندمــدت نــزوالت جوی در ایــران طی دوره آبــی 93-1347 حــدود 400 میلیارد مترمکعب 
ــر و تعــرق از دســترس خــارج می شــود.  ــزوالت جــوی )بیــش از 70%( در نتیجــه تبخی ــن ن ــادی از ای ی ــا بخــش ز ــوده ام ب
کــه ایــن میــزان در حقیقــت  ــوده اســت  کشــور حــدود 130 میلیــارد مترمکعــب ب ــرای  ــده ب بنابرایــن حجــم آب باقیمان
کــه همــواره در منابــع  کــه رقــم 130 میلیــارد مترمکعــب  کشــور را تشــکیل می دهــد. البتــه بایــد یــاد آور شــد  پتانســیل آبــی 
کشــور را نشــان می دهــد. بــر  مختلــف بــه عنــوان پتانســیل آبــی ذکــر می شــود، متوســط حجــم بلندمــدت پتانســیل آبــی 
کاهــش  کشــور  اســاس مطالعــات اخیــر بــه دلیــل خشک ســالی ها و تغییــرات اقلیمــی چنــد ســال اخیــر ،پتانســیل آبــی 
محسوســی یافتــه اســت. به طوری کــه ایــن مقــدار از 130 میلیــارد مترمکعــب طــی دوره 1334 الــی 1378 )میانگیــن 45 
کاهــش یافتــه اســت. رقــم  ســاله( بــه حــدود 122/5 میلیــارد مترمکعــب طــی دوره 1392- 1348 )میانگیــن 45 ســاله( 
کاهــش نشــان داده و رقــم 115 میلیــارد مترمکعــب  مزبــور بــرای میانگیــن 15 ســاله )دوره 1378 الــی 1392( نیــز بــاز هــم 
کشــور بــرای  کاهــش نشــان داده و میانگیــن پتانســیل آبــی  را نشــان می دهــد. ایــن مقــدار طــی ســال های اخیــر بــاز هــم 
کاهــش قابل توجــه منابــع  کــه بیان گــر   دوره 5 ســاله 1388 الــی 1392 حــدود 104 میلیــارد مترمکعــب را نشــان می دهــد 
کــه بیان گــر   کشــور اســت. البتــه در ســند برنامــه ششــم توســعه ایــن رقــم 88 میلیــارد مترمکعــب اعــام شــده اســت  آبــی 

کشــور اســت )شــکل 1(. کاهــش 32 درصــدی مجمــوع آب تجدیدشــونده 
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شكل )1( نمودار کاهش حجم آب تجدید پذیر کشور در مقاطع زمانی مختلف
)وزارت نیرو، 1393، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1394

 سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 1395-99(

یــع مکانــی آب در ایــران بــه دلیــل شــرایط طبیعــی بســیار ناهمگــن می باشــد. بــه طــور کلــی شــش حــوزه آبریــز در کشــور  توز
یــای عمــان، دریاچــه ارومیــه، فــات مرکــزی،  یــای مازنــدران )خــزر(، خلیــج فــارس و در کــه عبارتنــد از: در وجــود دارد 
مــرزی شــرق و قره قــوم. شــکل )2(، حوزه هــای شــش گانه آبریــز در کشــور را بــه تفکیــک نشــان داده اســت. در ایــن میــان، 
کشــور، 18/6% نــزوالت جــوی را در ســال دریافــت می کنــد و حــوزه آبریــز فــات  حوضــه آبریــز خــزر بــا 10/8% مســاحت 

مرکــزی بــا 50/7% /مســاحت، تنهــا 33/6% حجــم بــارش را بــه خــود اختصــاص می دهــد.

حوزه آبریز دریاچه ارومیهحوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمانحوزه آبریز دریای مازندران )خزر(

حوزه آبریز قره قومحوزه آبریز مرزی شرقحوزه آبریز فالت مرکزی

شكل )2( حوزه های آبریز ایـــــــــران
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یــع جمعیــت تناســب  یــع جریان هــای آبــی در ســطح جهــان نیــز نامتعــادل اســت و بــا توز کــه توز  البتــه بایــد یــاد آور شــد 
نــدارد. بــرای مثــال درحالی کــه ایــران 1% از جمعیــت جهــان را در خــود جــای داده اســت، امــا تنهــا 0/3% از منابــع آب 

تجدیــد پذیــر را در اختیــار دارد.

ــاران  ــر ب ــزوالت جــوی در زمــره مناطــق پ ــارش ن کــه از نظــر ب ــروز  تغییــرات آب و هوایــی، حتــی در مناطقــی  ــه علــت ب ب
طبقه بنــدی می شــوند، در بعضــی از ماه  هــای ســال کــم آبــی کامــًا مشــهود اســت )اســتان های ســاحلی شــمال کشــور(. 
گاهــًا اتفاقــات مثبتــی نیــز بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی ایجــاد می گــردد. بــرای  بــر عکــس ایــن موضــوع نیــز وجــود دارد و 
مثــال دریاچــه جــوان شــهداد کــه بــه دریاچــه کلــوت نیــز مشــهور اســت در نزدیکــی منطقــه شــهداد در اســتان کرمــان قــرار 
کلوت هــای دشــت لــوت متولــد  دارد و یکــی از جوان تریــن دریاچه هــای طبیعــی ایــران اســت. ایــن دریاچــه در میــان 
کــه از ارتفاعــات اســتان خراســان جنوبــی سرچشــمه  شــده  اســت. ایــن دریاچــه طبیعــی در اثــر طغیــان رودخانــه شــور، 
کمــی  کرمــان  کرمــان رخ داد، ایجــاد شــد. عمــر دریاچــه جــوان  کــه در بهــار ســال ۱۳۹۸ در اســتان  می گیــرد، و ســیابی 
کلوت هــای  گرم تریــن نقطــه زمیــن و در مجــاورت  بیــش از ۱ ســال اســت. ایــن دریاچــه بــه عنــوان پدیــده ای طبیعــی در 
کویــری ایجــاد شــده  اســت. گســتردگی و پهنــای دریاچــه بــه طرز شــگفت آوری بســیار زیاد اســت و یکــی از دریاچه های 
آب شــور ایــران محســوب می گــردد. پهنــای ایــن دریاچــه 60 هکتــار و عمــق آن 5 تــا 6 متــر اســت و ایــن پهنــا بــه  قــدری 
کــه  کلوت هایــی  کــرد. تلفیــق بیابــان بــا  کیلومتــر بــود، مســدود  کــه ۴0  کــه مســیر جــاده ای شــهداد بــه نهبنــدان را  اســت 
کــرده اســت. پیدایــش ایــن دریاچــه یــک اکوسیســتم جدیــد در  ســر از آب بیــرون آورده انــد، منظــره ای شــگفت آور ایجــاد 

کــرد. کویــر ایجــاد خواهــد  ایــن قســمت از 

گســترده مناطــق خشــك نظیــر ســواحل خلیج فــارس و  کشــور و طیــف  صرف نظــر از تفاوت هــای آشــکار منطقــه ای در 
کــه میــزان ســرانه آب  کشــور از خراســان تــا سیســتان و بلوچســتان و نیــز حوزه هــای مرکــزی  یــای عمــان، نیمــه شــرقی  در
کشــور در ســال های  کشــور بــه مراتــب پایین تــر اســت، ارقــام متوســط ســرانه آب  تجدیــد پذیــر در آن هــا از میــزان متوســط 
کمبــود جــدی آب(  کــم آبــی )مواجــه بــا  آینــده بــه مفهــوم ورود ایــران بــه مرحلــه تنــش آبــی از ســال 1385 و ورود بــه حــد 

در ســال 1415 شمســی خواهــد بــود.

یــه از منابــع آب هــای زیرزمینــی یکــی از دالیــل بــروز کمیابــی روز افــزون آب در ایــران اســت. بایــد  بهره برداری هــای بی رو
ــرای دســتیابی و اســتفاده بهینــه از منابــع آب، باعــث  کنان فــات ایــران ب گذشــته های دور تــاش ســا ــاد آور شــد از  ی
ــم  ــا بره ــج ب ی ــا به تدر ــد؛ ام ــه ش ــن منطق ــاورزی در ای کش ــعه  ــرای توس ــات ب ــد قن ــگفت انگیزی مانن ــای ش ــق روش ه خل
کارآیــی خــود را در مقابــل روش هــای نویــن از دســت داد و  خــوردن حکمرانــی آب، ایــن سیســتم های آبیــاری اهمیــت و 
گرفتــه بــود، بــا تغییــر حکمرانــی آب برهــم  کــه طــی هــزاران ســال بیــن منابــع و مصــارف آب در ایــن منطقــه شــکل  توازنــی 
گذشــته از یک ســو و  ــه فناوری هــای جدیــد پمپــاژ آب در خــال دهه هــای  ــا پیشــرفت فنــاوری و دسترســی ب خــورد. ب
برهــم زدن نــوع حکمرانــی منابــع آب در کشــور از ســوی دیگــر باعــث شــده اســت تــا منابع آب زیرزمینی کشــور به شــدت 
مــورد بهره بــرداری قــرار گیرنــد. دسترســی بــه منابــع آب نامحــدود بــا اســتفاده از تجهیزات و ماشــین آالت قــوی پمپاژ آب 
کــه حــدود  در چنــد دهــه گذشــته باعــث افزایــش قابــل توجــه شــمار چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق کشــور شــده اســت 

45 درصــد از ایــن چاه هــا غیرمجــاز هســتند.
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فرایندهــای بهره بــرداری بی رویــه از آب هــای زیرزمینــی کســری آب گســترده ای را در کشــور رقــم زده اســت. در مــواردی از 
جملــه تصویــب طــرح قانونــی مجلــس درخصــوص تعییــن تکلیــف چاه هــای فاقــد پروانــه بهره بــرداری در ســال 1389، 
عمــا ایــن فرآیندهــا وجهــه قانونــی نیــز یافتــه اســت. برداشــت های بی رویــه از آب هــای زیر زمینــی کشــور طــی چنــد دهــه 
گذشــته باعــث بحرانــی شــدن بســیاری از دشــت های کشــور شــده و شــرایط نامطلوبــی را در ایــن مناطــق بــه وجــود آورده 
کوتــاه مــدت می توانــد بــه صــورت فرونشســت زمیــن و اثــرات بلندمــدت آن هــا نیــز بــه صــورت  کــه اثــرات آن هــا در  اســت 
کانون هــای  گســترده از ایــن نواحــی بــه ســایر مناطــق و  تعارضــات و منازعــات اجتماعــی و همچنیــن مهاجرت هــای 
گونی از منظر تأمین آب مواجه هستند، پدیدار شود.  زیستی و کان شهرهای کشور که در حال حاضر با مشکات گونا

عاوه بر کاهش فزاینده کمیت منابع آب و تبعات ناشی از آن، انتشار پساب های صنعتی ، کشاورزی و شهری نیز از 
دیگــر عوامــل تهدیدکننــده منابــع محدود آب کشــور محســوب می شــوند. بر اســاس گــزارش مرکــز پژوهش های مجلس، 
کشــاورزی در طــی دو دهــه از ســال 1380 تــا ســال 1400، بــا 38 درصــد رشــد از  حجــم پســاب های شــهری، روســتایی و 
رقمــی معــادل 29 میلیــارد مترمکعــب بــه حــدود 40 میلیــارد مترمکعــب خواهــد رســید. در ایــن میــان بخــش کشــاورزی 
حــدود 80 درصــد ســهم را بــه خــود اختصــاص داده و پســاب های شــهری و صنعتــی نیــز بــه ترتیــب در رتبه هــای بعــدی 
کیفیت منابع آب به ویژه در سال های  کاهش  گرفت )شکل 3( اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از  قرار خواهند 
گــردد.  آینــده بســیار حیاتــی اســت و بایــد تمهیــدات الزم بــرای ایــن منظــور به ویــژه در بخــش صنعــت  شــهری اتخــاذ 

شكل )3( مقدار تولید پساب های کشاورزی، صنعت و شرب در سال 1380 و پیش بینی سال 1400
 )مدیریت منابع آب و توسعه پایدار ،1384(

 تحوالت جهانی شاخص های آب

کمــی قابــل  کیفــی بــوده و از بیــان شــاخص های  پیــش از ســال 2000، رویکــرد جهانــی بــه حــوزه آب بیشــتر بــه صــورت 
اندازه گیــری خــودداری شــده اســت. از نخســتین توجــه جهانــی بــه مقولــه آب در اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر در 
ــه  ــوان ب ــرای مثــال مــی ت ــه ایــن موضــوع توجــه شــده اســت. ب ــز ب ــا ســال 2000، در چندیــن جــای دیگــر نی ســال 1948 ت
نشســت های اســتکهلم در ســال 1972 و ریودوژانیــرو در ســال 1992 اشــاره نمــود. امــا تمامــی ایــن مــوارد دارای رویکــرد 

کیفــی بــوده اســت.
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پــس از تصویــب  اهــداف توســعه هــزاره )MDG(، در ســال 2000، در هــدف 7، یعنــی ”تضمیــن پایــداری محیــط 
زیســت“، بــه مقولــه آب توجــه شــده اســت.

در حــوزه آب در ســال 2006 چهــار شــاخص )در EPI( وجــود داشــت کــه عبارتنــد از: دسترســی بــه آب آشــامیدنی ســالم، 
دسترســی بــه سیســتم فاضــاب مناســب، میــزان بــار نیتــروژن و میــزان مصــرف آب. امــا ایــن شــاخص ها در ســال 2008 
گرفتــه اســت، ســایر شــاخص های  کنــون مــورد توجــه قــرار  کــه همــواره تــا  بــا تغییــر روبــرو شــد و بــه جــز دو شــاخص اول 
ایجــاد شــده چنــدان ادامــه دار نبــوده و در یــک برهــه زمانــی، مطــرح و ســپس از دایــره توجــه خــارج شــده اســت. در میــان 
کشــاورزی،  کمبــود آبــی، شــدت مصــرف آب  شــاخص های موقــت اشــاره شــده، شــاخص هایی ماننــد، تنــش آبــی، 
کــه ادامــه دار بــوده بحــث  کیفیــت آب و غیــره وجــود دارد. یکــی دیگــر از شــاخص های بیــان شــده بــرای حــوزه آب 

کنــون همــواره مــورد توجــه قــرار دارد.  کــه پــس از طــرح در ســال 2014، تــا  تصفیــه فاضــاب اســت 

مفاهیمــی ماننــد بهــره وری در مصــرف آب، مدیریــت یکپارچــه منابــع آب )IWRM(، اکوسیســتم های مرتبــط بــا آب، 
همــکاری بین المللــی و مشــارکت جوامــع محلــی در هــدف 6 اهــداف توســعه پایــدار در ســال 2015 بیــان شــده اســت. 
نکتــه قابــل توجــه کــه در ایــن اهــداف جدیــد بحــث کمبــود آب کــه پیش تــر در ســال های ابتدایــی شــاخص عملکــردی 
ــده  گردی ــود، مجــددا در ادبیــات بیــن الملــل ایــن حــوزه مطــرح  محیط زیســتی )EPI( مطــرح و ســپس حــذف شــده ب

اســت. 

)EPI( گزارش سال 2020 شاخص عملکرد محیط زیستی وضعیت ایران بر اساس 

کشــور ایــران در زمینــه آب  گــزارش ســال 2020 شــاخص های عملکــرد محیــط زیســتی )EPI( در حــوزه آب،  بــر اســاس 
آشــامیدنی و فاضــاب بهداشــتی بــا امتیــاز 53/6 از 100 دارای رتبــه 70 در دنیــا و 10 در منطقــه خاورمیانــه بــزرگ بــوده 
کــه در ایــن زمینــه  و در زمینــه تصفیــه فاضــاب نیــز بــا امتیــاز 3/6 از 100 دارای رتبــه 85 جهانــی و 15 در منطقــه اســت 

عملکــرد مناســبی نداشــته اســت.

سیاست های کالن ابالغی مرتبط با حوزه آب

کان نظــام بــرای تحقــق آرمان هــا و  گیری هــا و راهبردهــای  کلــی مجموعــه ای هماهنــگ از جهــت  سیاســت های 
اهداف قانون اساســی در دوره زمانی مشــخص هســتند، از مهم ترین اســناد فرادســت محســوب شــده و سیاســت های 
کلیــه ارکان نظــام محســوب مــی شــوند و ناظــر بــر همــه قوانیــن از جملــه برنامه هــای توســعه و بودجه هــای  الــزام آور بــرای 
ســالیانه بــوده و بایــد قابلیــت نظــارت  داشــته و حتــی االمــکان شــاخص پذیــر باشــند. ایــن سیاســت ها بــرای حوزه هــای 
کلــی اباغــی مقــام رهبــری، 9  مختلــف از ســوی مقــام رهبــری ابــاغ می شــود. در حــوزه آب از مجمــوع سیاســت های 
مــورد بــا بخــش آب در ارتبــاط هســتند کــه در ادامــه عناویــن و ســال ابــاغ هــر کــدام بــه همــراه نحــوه ارتبــاط آن در جــدول 

)1( بیــان شــده اســت.                  
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جدول )1( سیاست های کلی نظام مرتبط با بخش آب

ف
دی

موارد مرتبط مهمسال ابالغعنوان سیاستر

 منابــــــع  1
1378/5/9آب

   ایجاد نظام جامع مدیریت در كل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوزه های 
آبریز كشور.

   ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و 
نگهداری و مصرف آن.

   افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در كشور از هر 
طریق ممكن.

   تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد و آبخیزداری و آبخوان داری و 
شبكه های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و 

تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری.
   مهار آب هایی كه از كشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترك.

   شناسایی و حفاظت منابع آب1379/11/3 منابع  طبیعی2

اصـــــــالح 3
1389/4/14الگوی مصرف 

   ارتقاء بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها بویژه بخش 
کشاورزی در چارچوب سیاست های زیر:

  طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و به هنگام سازی آن.
  اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.

  تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط الزم برای كاهش ضایعات آب، پایش كیفیت منابع آب و جلوگیری 
از آلودگی آب ها.

  اصالح الگوی كشت و اعمال شیوه های آبیاری كارآمدتر، ایجاد سامانه های بهینه تأمین و توزیع آب 
شرب و بهینه سازی.

  تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.
  برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.

  تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره های 
زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشكسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.

1389/11/29 شهرسازی4
   مکانیابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با 
رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع  آب و امكان استفاده از زیرساخت ها و شبكه شهری.

آمایش 5
   رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین با تكیه بر منابع آب.1390/9/21ســـــــــرزمین

   ارتقاء بهره وری از آب در تولید محصوالت كشاورزی.1391/9/29 کشاورزی6

   بهره مندی عادالنه آحاد مردم از آب پاك.1393/1/18سالمـــت7

   ظرفیت زیستی با تأكید بر تأمین آب.1393/2/30جمعیــت8

محیط 9
1394/8/26زیســــــــــت

   مدیریت منابع حیاتی از قبیل آب مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم
   اصالح شرایط زیستی به منظور رعایت عدالت و حقوق بین نسلی

   پایش مستمر و كنترل منابع و عوامل آالینده آب
   توسعه آینده نگری و شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیرّیت آن

   بهینه سازی الگوی مصرف آب
   تعادل بخشی و حفاظت كیفی آب های زیرزمینی
   استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در كشور
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شاخص های مصوب مجمع در ارزیابی محیط زیست - بخش آب
همانطور که در فصل اول اشاره شد، 5 شاخص برای بخش آب به صورت مصوب در مجمع قرار دارد که عبارتند از:

       تنش آبی    دسترسی به تسهیات فاضاب       دسترسی به آب سالم

کیفیت منابع آب       شدت مصرف آب در کشاورزی        

دســتگاه های ذی ربــط بــرای احصــاء اطاعــات مربــوط بــه شــاخص های موجــود در بخــش آب نیــز در جــدول )2( 
ــت. ــده اس ــان داده ش نش

جدول )2( دستگاه های ذی ربط برای احصاء اطالعات مربوط به شاخص های موجود در بخش آب

دستگاه ذی ربطشاخصزیر موضوعموضوع

ب
آ

ب
ت آ

می
ک

شركت مهندسی آب و فاضالب كشوردسترسی به آب سالم

شركت مهندسی آب و فاضالب كشوردسترسی به تسهیالت فاضالب

شدت مصرف آب در كشاورزی
وزارت جهاد كشاورزی

شركت مدیریت منابع آب ایران

شركت مدیریت منابع آب ایرانتنش آبی

ب
ت آ

یفی
ک

شاخص كیفیت منابع آب

دفتر آب و خاك سازمان محیط زیست

شركت مدیریت منابع آب ایران

وزارت بهداشت

در ادامه به وضعیت هر یک از شاخص ها بر اساس آمار و اطاعات موجود پرداخته می شود.
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وضعیت آب بر پایه شاخص های مصوب
گــزارش  ــه شــاخص های مصــوب مجمــع در حــوزه آب در ادامــه  ــه نامه هــای زیــر، اعــداد مربــوط ب ــر اســاس اســتناد ب ب

بیــان شــده اســت.

       نامه شماره 97/31775/210 مورخ 97/7/1 وزارت نیرو - آمار سال 1396

       نامه شماره 98/50255/700 مورخ 98/12/11 وزارت نیرو

       نامه شماره 99/600/13542 مورخ 99/7/20 شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور - آمار 1398

       نامه شماره 99/194/13376 مورخ 99/8/11 شرکت مدیریت منابع آب ایران

کشــاورزی« و »کیفیــت منابــع آب« علی رغــم مکاتبــات انجــام شــده  در مــورد دو شــاخص »شــدت مصــرف آب در 
اطاعاتــی بدســت نیامــده اســت.

1- شاخص دسترسی به آب سالم

در حــال حاضــر تامیــن آب ســالم و بهداشــتی بــه عنــوان مهم تریــن نیــاز انســانی و یکــی از مهم تریــن نگرانی هــای جامعــه 
جهانی در هزاره ســوم مطرح  شــده اســت. به همین دلیل نســبت جمعیت دارای دسترســی به آب ســالم و بهداشــتی 
کشــی، آب شــهری، چاه هــای حفاظــت شــده( بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن شــاخص های  از منابــع مطمئــن )آب لولــه 

پایــداری محیــط زیســت، مــد نظــر قــرار گرفته اســت.

شــاخص دسترســی بــه آب ســالم و بهداشــتی، درصــد جمعیــت بــا دسترســی بــه هــر یــک از انــواع منابــع تامیــن آب زیــر 
اســت: آب لولــه کشــی، شــیر آب عمومــی، چــاه عمیــق و یــا پمــپ، چــاه حفاظــت شــده، آب بــاران و چشــمه حفاظــت 
شــده )منابــع آب ســالم شــامل مــوارد زیــر نمی شــود: آب ارائــه شــده توســط فروشــنده، آب بطــری، کامیــون تانکــر و چاه ها 
و چشــمه های حفاظــت نشــده(. شــاخص دسترســی بــه آب ســالم، اشــاره بــه درصــدی از جمعیــت بــا دسترســی 
مناســب بــه منابــع تامیــن آب ســالم در خانــه خــود و یــا در فاصلــه مناســب از خانه هایشــان دارد. ایــن شــاخص مــی 
گانــه بــرای مناطــق شــهری و روســتایی محاســبه شــود. شــکل )4( و )5( بــه ترتیــب میــزان دسترســی  بایســت بــه طــور جدا

گذشــته را نشــان می دهــد. کشــور  در یــک دهــه  بــه آب آشــامیدنی ســالم در نقــاط شــهری و روســتایی 
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شكل)4( میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم در نقاط شهری کشور در طی یک دهه گذشته
به استناد نامه  شماره: 97/31755/210 تاریخ : 97/7/01 وزارت نیرو )آمار تا سال 1396( 

 نامه شماره: 98/50225/700 تاریخ : 98/12/11 وزارت نیرو 

شكل)5( میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم در روستاهای کشور در طی یک دهه گذشته
به استناد نامه  شماره: 97/31755/210 تاریخ : 97/7/01 وزارت نیرو )آمار تا سال 1396( 

نامه شماره: 98/50225/700 تاریخ : 98/12/11 وزارت نیرو 

کاهــش در  بررســی رونــد شــاخص فــوق در ســه ســال منتهــی بــه ســال 1398، مویــد افزایــش انــدک در نقــاط شــهری و 
نقــاط روســتایی اســت. البتــه در مــورد نقــاط شــهری، شــاخص در حــد معیارهــای جهانــی می باشــد. آمــار مربــوط بــه 
کاهــش آن را یافــت. روســتایی نیــز نیازمنــد نــگاه دقیق تــر و اطمینــان از اطاعــات بدســت آمــده اســت تــا بتــوان علــل 
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2- شاخص دسترسی به تسهیالت فاضالب

تســهیات فاضــاب مناســب بــرای جمعیــت شــهری و روســتایی بســیار مهــم اســت، اما خطــرات در مناطق شــهری به 
علــت دشــواری در جلوگیــری از تمــاس بــا فاضــاب، بســیار بیشــتر اســت. تامیــن تســهیات فاضاب نقش اساســی در 

کاهــش ابتــاء بــه انــواع بیماری هــای خطرنــاك نظیــر اســهال، وبا، حصبــه و ســایر امراض عفونــی دارد. 

 شــاخص دسترســی بــه تســهیات فاضــاب، درصــدی از جمعیــت کشــور را در نظــر مــی گیــرد کــه بــه منابــع و امکانات 
پیشــرفته فاضــاب دسترســی دارنــد. ایــن تســهیات عبارتنــد از: اتصــال بــه سیســتم فاضــاب عمومــی، اتصــال بــه 
سیســتم فاضــاب ســپتیک، انــواع ســاده و پیشــرفته ســرویس بهداشــتی. جمعیــت کل کشــور یــا ممکــن اســت شــامل 
کشــور در زمــان سرشــماری باشــد. ایــن شــاخص، بــه نســبت  کشــور یــا همــه افــراد موجــود در  کنان معمــول  تمامــی ســا
تعــدادی از مــردم در مناطــق شــهری و روســتایی بــا دسترســی بــه تســهیات فاضــاب )دفــع فضوالت( بــه کل جمعیت 

شــهری و روســتایی، محاســبه می شــود و بــه درصــد بیــان می گــردد.

شکل )6( میزان دسترسی به تسهیات فاضاب در نقاط شهری کشور را در طی یک دهه گذشته نشان می دهد.

شكل)6( میزان دسترسی به تسهیالت فاضالب در نقاط شهری کشور در طی یک دهه گذشته
به استناد نامه  شماره: 97/31755/210 تاریخ : 97/7/01 وزارت نیرو )آمار تا سال 1396( / نامه شماره: 98/50225/700 

تاریخ : 98/12/11 وزارت نیرو نامه شماره: 99/600/13542 تاریخ : 99/7/20 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور )آمار تا سال 1398(

بررســی رونــد شــاخص فــوق در ســه ســال منتهــی بــه ســال 1398، مویــد افزایــش انــدک در نقــاط شــهری اســت کــه علــت 
آن نیــز افتتــاح و بهره بــرداری از 47 تصفیه خانــه فاضــاب در طــی ایــن ســه ســال می باشــد. علی رغــم رشــد ایجــاد شــده 
در ایــن شــاخص در نقــاط شــهری، امــا میــزان آن در حــد معیارهــای جهانــی نیســت. آمــار مربــوط بــه روســتایی نیــز بــه 

طــور مشــخص ذکــر نشــده اســت.
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3- شاخص تنش آبی

 )oversubscription( ــا اســتفاده بیــش از حــد یابــی تنــش آبــی مــی بایســت مقــدار مــرزی مشــخص نمــود ت جهــت ارز
کــرده  گــردد. ســازمان ملــل، اســتفاده بیــش از 40 درصــد منابــع آب را بــه عنــوان ایــن مقــدار مــرزی تعییــن  قابــل محاســبه 
کــه اســتفاده منابــع آبــی در آنجــا بیــش  کشــور هســتند  اســت. اعــداد ارائــه شــده در ایــن شــاخص، درصــدی از مناطــق 
ک خــود،  کــه هیــچ عرصــه ای از خــا کشــور ایــن اســت  گرفتــه اســت. هــدف نهایــی بــرای هــر  از حــد 40 درصــد صــورت 
تحــت تاثیــر تنــش آبــی و مصــرف بیــش از حــد قرار نگیرد. جهت محاســبه شــاخص، میــزان آب مصرفی )آب ســطحی 
و زیرزمینــی( بعــاوه آب نمکزدایــی شــده و فاضــاب تصفیــه شــده بــه عنــوان درصــدی از منابــع آب )کل منابــع تجدید 

گرفتــه می شــود.  پذیــر( در نظــر 

مطابــق شــکل )7(، میــزان تنــش آبــی در یــک دهــه گذشــته رو بــه افزایــش بــوده   ولــی در ســال های اخیــر تغییــری نکــرده 
اســت. ثابــت مانــدن ایــن عــدد عــاوه بــر احتمــال بکارگیــری مدیریــت بهتــر آب در کشــور، ممکــن اســت ناشــی از عــدم 
ارائــه اطاعــات دقیــق در ایــن زمینــه باشــد. موضوعــی کــه در ایــن شــاخص بســیار چالــش برانگیز اســت. در هــر صورت 

بــا توجــه بــه ارقــام منتشــر شــده، در ایــن شــاخص در کشــور وضعیــت بحرانــی حکمفرمــا اســت.

شكل)7( میزان تنش آبی کشور در طی یک دهه گذشته
به استناد نامه  شماره: 97/31755/210 تاریخ : 97/7/01 وزارت نیرو )آمار تا سال 1396( 

 نامه شماره: 98/50225/700 تاریخ : 98/12/11 وزارت نیرو 
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کشاورزی 4-شاخص میزان مصرف آب در بخش 

کشــاورزی  علی رغــم مکاتبــات انجــام شــده اطاعاتــی بدســت نیامــده  در مــورد شــاخص شــدت مصــرف آب در 
کشــاورزی اعــداد را ارائــه نمــود. بــر  اســت. البتــه بــر اســاس اطاعــات موجــود، می تــوان در مــورد میــزان مصــرف آب در 

ــه تفکیــک ســال و منبــع در جــدول )3( آمــده اســت. کشــاورزی ب ایــن اســاس میــزان مصــرف آب بخــش 

جدول )3( احجام آب مصرفی بخش کشاورزی )میلیارد متر مكعب(1

سال 1396سال 1397سال 1398

از تاسیسات تامین آب 
)آب سطحی( 

از تاسیسات تامین آب آب های زیزمینی
)آب سطحی( 

از تاسیسات تامین آب آب های زیرزمینی
)آب سطحی( 

آب های زیزمینی

24/63236/36114/23636/36119/65536/361

ــر اســاس اطاعــات بدســت آمــده میــزان مصــرف مطابــق شــکل )8( در ســه ســال اخیــر تغییــر یافتــه اســت. میــزان  ب
کاهــش یافتــه اســت امــا در ســال 98 مجــددا بــا رونــد صعــودی مواجــه شــده  مصــرف در ســال 97 نســبت بــه ســال 96 

اســت.

شكل )8( میزان مصرف آب در بخش کشاورزی کشور طی سه سال گذشته

کیفیت منابع آب 5- شاخص 

در مورد شاخص کیفیت منابع آب علی رغم مکاتبات انجام شده اطاعاتی بدست نیامده است. 

خ 1399/8/11 شرکت مدیریت منابع آب ایران.  1. به استناد نامه13376 / 194/ 99 مور
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جمع بندی آمار و اطالعات شاخص های بخش آب
در جدول )4( جمع بندی شاخص های مرتبط در حوزه آب در سال 1398 آورده شده است.

جدول )4( اطالعات مربوط به شاخص های موجود در بخش آب در سال 1398

مقدارشاخصزیر موضوعموضوع

آب
کمیت آب

درصد دسترسی به آب سالم
99/82شهری

75/02روستایی

درصد دسترسی به تسهیالت فاضالب
52/4شهری

-روستایی

-شدت مصرف آب در كشاورزی

89/3درصد تنش آبی

-شاخص كیفیت منابع آبکیفیت آب
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چالش های موجود در ارزیابی بخش آب
بــر اســاس دســتاوردهای موجــود، مهم تریــن چالش هــای کان و مرتبــط بــا شــاخص بــرای تمامــی شــاخص های بخــش 

آب در ادامــه در جــدول )5(آورده شــده اســت:

ی 
ها

ص 
اخ

ش
ود

وج
جدول )5( مهم ترین چالش های کالن و مرتبط با شاخص های ارزیابی بخش آبم

مهم ترین چالش ها

لم
سا

ب 
ه آ

ی ب
رس
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د

   عدم ارائه اطالعات درست و كافی از دسترسی به آب سالم روستایی: هر چند اعدادی در این بخش ارائه شده است اما با توجه به ماهیت 
اعداد، دقت كافی در ارائه آن مشهود نیست و الزم است به این موضوع توجه بیشتری گردد.

   عدم توجه به مقوله توزیع عادالنه:از آنجایی كه ممكن است در بخش هایی از كشور میزان دسترسی فاصله معناداری با اعداد اعالم شده 
داشته باشد، بهتر است با ناحیه بندی كشور از نظر دسترسی به آب سالم، اعداد قابل ارزیابی تری ارائه شود.

   كیفیت آب شرب تحویلی )خصوصا روستایی(:یكی از نكات مهم عالوه بر میزان دسترسی، كیفیت آب تحویلی است.
برای  قیمت  این  آب(:  منابع جدید   / آب  نشت   / آب  رفت  / هدر  نامناسب  بهره وری  علت  )به  منطقه  هر  در  تمام شده  قیمت     

تصمیم گیری های كالن اهمیت شایانی دارد.
   تراكم جمعیت در منطقه جغرافیایی: باید میزان تراكم و مصرف تعیین گردد تا مشخص شود آیا تناسبی در این زمینه وجود دارد یا خیر.

   تناقض: متاسفانه آمارهای اشاره شده در این بخش دارای تناقض های مختلفی است كه باید رفع گردد.
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   میزان تصفیه فاضالب )اولیه-ثانویه-پیشرفته(: با توجه به گذر از مرحله ابتدایی تصفیه فاضالب در كشور و نبود مواردی مانند دفع در فضای باز، الزم د
است بحث های دقیق تری از میزان تصفیه در هر منطقه از كشور مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به درنظرگیری پساب تصفیه شده به عنوان منبع جدید آب، این موضوع 

اهمیت ویژه ای دارد.
   ناحیه بندی كشور از نظر دسترسی: الزم است برای رسیدن به اعداد قابل ارزیابی تر، این مقوله صورت گیرد.

   تصفیه فاضالب روستایی: با توجه به عدم وجود اطالعات الزم در این بخش و لزوم یافتن میزان آن برای انجام برنامه ریزی آتی كشور، باید مورد توجه قرار گیرد.
   میزان فعال بودن شبكه های فاضالب اجرا شده: در برخی موارد اجرای شبكه فاضالب به دلیل عدم اتصال شبكه در نقاط مختلف، چندان تصویر دقیقی 

از دسترسی به تسهیالت فاضالب را ارائه نمی كند و الزم است این موضوع بررسی گردد.
   میزان تصفیه فاضالب صنعتی: با توجه به این كه عمدتا پساب صنعتی نیز در كشور پس از تصفیه اولیه در محل، از طریق شبكه به تصفیه خانه شهری متصل 

می گردد، آگاهی از این میزان برای برنامه ریزی های آتی مورد نظر است.
بی

ش آ
تن

   كل منابع تجدیدپذیر كشور: همواره میزان دقیق منابع موجود مورد اختالف بوده و نسبت زیرزمینی و سطحی نیز به طور دقیق مشخص نمی باشد. جهت 
برنامه ریزی برای ناحیه بندی كشور از منظر تنش آبی و برنامه ریزی برای كاهش آن در كشور، بایستی در سطح كالن این عدد مشخص گردد.

   معیار تنش آبی: با توجه به تغییر تعریف معیار تنش آبی، باید تعریف دقیق آن مشخص گردد.
   سهم بخش های مختلف از منابع تجدیدپذیر )شهری-كشاورزی-صنعتی-محیط زیست(: باید سهم هر بخش به طور دقیق مشخص گردد و به 

صورت كالن مورد توافق دستگاه های ذیربط قرار گیرد تا برنامه ریزی های آن ها بر اساس اعداد واحد و مشخصی باشد.
   سهم منابع جدید آب: دو بخش فاضالب تصفیه شده و آب نمك زدایی شده به عنوان منابع جدید باید مورد توجه قرار گرفته و سهم هر یك در نواحی مختلف 

مشخص گردد.
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   لزوم تعریف مشخص از نحوه محاسبه برای این شاخص: با توجه به تعریف مصوب مجمع و اختالف آن با تعریف های دیگر بین المللی، باید تعریف 
دقیق و نحوه محاسبه این شاخص بازبینی گردد.

   جایگزینی بحث “بهره وری آب كشاورزی” به جای شدت مصرف آب: با توجه به اهمیت بحث بهره وری، توجه به آن می تواند تصویر بهتری در 
تصمیم گیری های كالن ارائه نماید.
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   نامشخص بودن پارامترها: پارامترهای تعیین كننده این بخش چندان روشن نبوده و دلیل عدم ارائه آمار در این بخش نیز تا حد زیادی به این موضوع وابسته م

است. از طرفی نیاز به اضافه شدن پارامتر جدید در این بخش نیز مشهود است.
   وزن پارامترها برای رسیدن به یك عدد در این بخش: برای رسیدن به یك عدد واحد، باید وزن پارامترهای كیفی مورد لحاظ نیز تعیین گردد.

   مبهم بودن متولی احصاء: متاسفانه به دلیل ابهامات موجود در كلیت این شاخص، متولی احصاء داده برای آن نیز چندان مشخص نیست.
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شاخص های مستقل پیشنهادی برای حوزه آب
گام دوم انقاب اســامی و پیش روی بودن برنامه هفتم توســعه، پیشــنهاد می گردد به شــاخص های  با توجه به شــروع 

دیگــری نیــز در حــوزه آب توجــه گردد. برخی از این پیشــنهادات در جدول )6( آمده اســت:

جدول )6( برخی شاخص های مستقل پیشنهادی برای حوزه آب

متولیشاخص پیشنهادی

درصد مناطق تحت کشت آبیاری
 در نقاط دارای تنش آبی

   وزارت جهاد كشاورزی

   شركت مدیریت منابع آب ایران

بهره وری آب صنعت
   وزارت صنعت، معدن و تجارت

   سازمان بهره وری كشور

   سازمان پدافند غیرعامل كشورپایداری تاسیسات آب و فاضالب از منظر پدافند غیرعامل

آب در برنامه ششم توسعه
کشــور را تحــت  کــه توســعه و آینــده  کلیــدی  در برنامــه  توســعه ششــم بــه موضــوع آب بــه عنــوان یــك موضــوع خــاص و 
تأثیــر قــرار می دهــد، پرداخته شــده اســت و در بنــد »الــف« مــاده )2( قانــون برنامــه ششــم توســعه نیــز درج شــده اســت. 
در ایــن بخــش عملکــرد برنامه  هــای مذکــور در ســال دوم برنامــه ششــم توســعه )ســال 1397( ارائــه می گــردد. در ســال 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه انجــام مطالعــات فنــی و  کشــور انجــام شــده اســت  1397 اقدامــات مؤثــری در بخــش آب 
کان  حقوقــی حقابه هــا، به روزرســانی اهــداف برنامــه تفصیلــی بخــش آب در برنامــه ششــم توســعه، بررســی ســاختار 
کارگروه هــای  کارآمــد آب و اســتقرار مدیریــت بهم پیوســته منابــع آب، تشــکیل  کشــور بــا رویکــرد حکمرانــی  بخــش آب 
کارون بــزرگ ذیــل شــورای عالــی آب، برگــزاری  کیفــی رودخانــه  کمــی و  احیــای رودخانــه زاینــده رود و ســاماندهی 
کارگــروه ملــی  کمیتــه تخصصــی ذیــل  کارگروه هــای اســتانی و  کم آبــی و  کارگــروه ملــی ســازگاری بــا  مســتمر جلســات 
در راســتای تصویــب برنامه هــای عملیاتــی در جهــت تطبیــق بــا شــرایط اقلیمــی کشــور، افتتــاح 6 ســد بــا حجــم مخــزن 
537 میلیــون مترمکعــب و نیــز آبگیــری از 5 ســد بــا حجــم مخــزن 324 میلیــون مترمکعــب در ســال، احــداث 60944 
هکتــار شــبکه آبیــاری و زهکشــی، تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی بــه میــزان 601 میلیــون مترمکعــب از طریــق پــر 
و مســلوب المنفعه نمــودن چاه هــای غیرمجــاز و جلوگیــری از اضافــه برداشــت چاه هــای غیرمجــاز، تجهیــز 6343 
کنتــور اندازه گیــری، بهره بــرداری از 10 طــرح تأسیســات نمک زدایــی بــا ظرفیــت 16/17 میلیــون مترمکعــب در  چــاه بــه 
ســال، بهره بــرداری از 7  تصفیه خانــه فاضــاب بــا ظرفیــت 187060 مترمکعــب در شــبانه روز، بهره بــرداری از یــک واحــد 

تصفیه خانــه آب بــه ظرفیــت 12960 مترمکعــب در شــبانه روز و بســیاری مــوارد دیگــر اشــاره نمــود.
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الزم بــه ذکــر اســت، عملکــرد مهم تریــن مــواد قانونــی مطــرح شــده در برنامــه ششــم توســعه و قانــون احــکام دائمــی 
گــزارش  کشــور در ارتبــاط بــا بخــش آب بــر اســاس اطاعــات اعــام شــده از طــرف وزارت نیــرو، در  برنامه هــای توســعه 

عملکــرد برنامــه ششــم توســعه بــه چــاپ رســیده اســت2.

ارزیابی نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه ششم توسعه3

1- تحلیل و بیان نقاط قوت و دالیل موفقیت
       پیگیری دریافت اعتبارات مورد نیاز

       استفاده از پتانسیل بخش خصوصی برای تسریع در اجرای طرح ها

       تاش حداکثری برای تحقق اهداف

       وجــود توانمندی هــای علمــی و فنــی بــرای ایجــاد زیرســاخت های الزم و نیــز تعمیر و نگهداری از تأسیســات و همچنین 
تدوین استانداردهای الزم

       وجود منابع انسانی متخصص در زمینه های آب

       وجود امکانات طبیعی و فنی الزم برای استفاده از آب های نامتعارف بخصوص منابع آب شور دریاها

       وجــود اســناد باالدســتی در مدیریــت آب کشــور از جملــه: راهبردهــای بلندمــدت توســعه منابــع آب کشــور، ســند 
چشــم انداز بخــش و ... و توجــه بــه تدویــن و یــا اصــاح قوانیــن و مقــررات

       انجام مطالعات طرح جامع آب کشور با رویکرد مدیریت بهم پیوسته منابع آب

       وجود بخش خصوصی توانمند برای سرمایه گذاری، طراحی، اجرای پروژه ها و بهره برداری از آن ها

       وجود ســاختار سیاســت گذاری، نظارت و اجرایی در ســه بخش ســتادی، شــرکت های مادر تخصصی و شــرکت های 
استانی

       امکان ارائه طرح های مناسب برای اصاح فرآیندهای مدیریت تولید، انتقال و توزیع آب

       تقویت رویکرد مدیریتی به مقوله آب بجای رویکرد صرفًا سازه ای بخصوص در مدیران ارشد بخش

       ظرفیت های نهادی و توان بخش آب در تدوین و ارائه انواع برنامه ها

       زیرساخت ها و تأسیسات گسترده موجود

2- تحلیل و بیان نقاط ضعف و دالیل عدم موفقیت
       عدم همکاری سایر دستگاه های اجرایی

       مسائل اقتصادی بخش آب عاوه بر مسائل مالی

       بروز تغییر اقلیم و خشکسالی که در کشور منجر به کاهش بارش ها و افزایش دما شده است

2.سازمان برنامه و بودجه، 1398.
3.گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1398، سازمان برنامه و بودجه.
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       مشکات مربوط به کمبود منابع مالی

       عدم تأمین اعتبارات برای نصب کنتورهای هوشمند حجمی در راستای کنترل برداشت آب از منابع آب زیرزمینی

       ناچیــز بــودن تعرفــه آب و درنتیجــه عــدم ســودآوری ســدها و ســایر تأسیســات آبــی و درنتیجــه انباشــت زیــان شــرکت ها و 
بدهــی آن هــا به پیمانــکاران و مشــاوران

       بروز تعارضات بر سر استفاده بیشتر از منابع آب محدود

       گســترش شهرنشــینی و افزایش جمعیت شــهری و نیز توســعه شــهرها و صنایع بدون توجه به مباحث آمایش ســرزمین

       نبود جذابیت اقتصادی برای استفاده از مکانیزم خصوصی سازی و در نتیجه طوالنی شدن  طرح ها

       عدم هماهنگی منابع مالی در مقایسه با حجم برنامه های بخش آب

       عدم وجود الگوی کشــت کشــاورزی متناســب با اقلیم های مختلف و پتانســیل منابع آب حوزه های  آبریز )علی رغم 
کیــد شــورای عالــی آب و تعییــن و ابــاغ آب قابــل برنامه ریــزی زیرزمینــی در هــر  کیــدات قانونــی مکــرر در ایــن زمینــه و نیــز تأ تأ

یــک از محدوده هــای مطالعاتی کشــور(

       تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و مشکات اجتماعی ناشی از آن

       عدم وجود جرائم بازدارنده برای مصرف کنندگان غیرمجاز و بیش از مجاز منابع آب

       عدم رعایت الگوی مصرف آب و باال بودن سرانه مصرف

       فرهنــگ غلــط مصــرف آب در روســتاها و کمبــود منابــع آب جهــت اســتفاده دام و طیــور، فضــای ســبز و اســتفاده از آب 
شــرب جهــت ایــن امــور

       کاهــش ظرفیــت منابــع آب و مشــکات جایگزیــن نمــودن منابــع بــرای تأمیــن آب شــرب بخصــوص بــه دلیــل وابســتگی 
تأمیــن آب شــرب بــه منابــع آب زیرزمینی

       بــروز خشکســالی شــدید در ســال آبــی 97-96 و نیــاز فــوری بــه منابــع مالــی جهــت اجــرای پروژه هــای اضطــراری 
بخصــوص در مــورد تأمیــن آب شــرب

       افزایش هزینه های تصفیه شیمیایی آب )مانند سامانه های حذف شوری و فلزات سنگین(

       عــدم تعییــن قیمــت اقتصــادی آب کشــاورزی بــه عنــوان یــک عامــل کاهنــده مصــرف و در نتیجه عدم توجه کشــاورزان 
بــه میــزان آب مصرفی

       عدم الزام دستگاه های مصرف کننده  آب در جهت کاهش مصارف در سطح منابع آب قابل برنامه ریزی

       افت کیفیت منابع آب و گسترش روند آلودگی منابع آب بخصوص در اثر فعالیت های کشاورزی و ورود زهاب های 
حاوی باقیمانده کودهای شیمیایی و سموم

       عدم تخصیص اعتبارات الزم برای تحویل حجمی آب در بخش آب سطحی و زیرزمینی
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جمع بندی و ارزیابی بخش آب 
گذشــته رونــد میــزان دسترســی بــه آب آشــامیدنی ســالم و تســهیات  بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام موجــود ، طــی چنــد ســال 
کــه در بخــش  کشــور، همــواره رو بــه بهبــود بــوده اســت. امــا ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت  فاضــاب بهداشــتی در 
کمتــری داشــته اســت. در مــورد تنــش  روســتایی بایــد توجــه بیشــتری وجــود داشــته باشــد زیــرا آمــار ایــن بخــش بهبــود 
آبــی نیــز متاســفانه، رونــد کشــور هرچنــد رو بــه بهبــود نبــوده اســت امــا تغییــری نیــز نداشــته اســت و ثابــت مانــده اســت در 
گذشــته رو  کاهــش یابــد. میــزان تنــش آبــی در یــک دهــه  کشــور نیــاز اســت تــا ایــن میــزان  کــه بــا توجــه بــه شــرایط  حالــی 
بــه افزایــش بــوده  ولــی در ســال های اخیــر تغییــری نکــرده اســت. ثابــت مانــدن ایــن عــدد عــاوه بــر احتمــال بکارگیــری 
کــه در  مدیریــت بهتــر آب در کشــور، ممکــن اســت ناشــی از عــدم ارائــه اطاعــات دقیــق در ایــن زمینــه باشــد. موضوعــی 
کشــور  ایــن شــاخص بســیار چالــش برانگیــز اســت. در هــر صــورت بــا توجــه بــه ارقــام منتشــر شــده، در ایــن شــاخص در 
کیفیــت منابــع آب نیــز بــا توجــه بــه  کشــاورزی و  وضعیــت بحرانــی حکمفرمــا اســت )در مــورد شــدت مصــرف آب در 

عــدم دسترســی بــه اطاعــات مناســب، تعییــن وضعیــت تغییــرات میســر نیســت(.

پیشنهادها برای رفع مشکالت بخش آب
       عــدم تحمیــل طرح هــای جدیــد بــا بهــره وری پاییــن در بودجــه ســنواتی و پیگیــری و اولویت بنــدی طرح هــای موجــود در 

پیوســت بودجــه بــرای تأمین و تخصیص اعتبــارات

       تنوع بخشی منابع مالی و استفاده از راهکارهای مختلف جذب سرمایه گذاری برای اجرای طرح های آبی

ــه اعتبــارات بخــش روســتایی در جهــت ارتقــای شــاخص های توســعه ای ایــن مناطــق و افزایــش ســهم  ــژه ب        توجــه وی
اعتبــارات توســعه روســتایی از کل اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای

       تأمیــن منابــع مالــی ویــژه بــرای حفاظــت و صیانــت از منابــع آب زیرزمینــی و اجــرای کامــل طــرح احیاء و تعادل-بخشــی 
منابع آب زیرزمینی

       تدویــن الگــوی کشــت مناســب توســط وزارت جهــاد کشــاورزی بــا همــکاری وزارت نیــرو متناســب بــا اقلیــم مناطــق بــه 
عنــوان یــک امــر مهــم در زمینــه بهینه ســازی مصــرف آب

       فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ صحیح مدیریت مصرف آب از طرق مختلف

       تشــکیل ســاختار پلیــس آب و تدویــن جرائــم بازدارنــده بــرای مصرف کننــدگان غیرمجــاز و بیــش از مجــاز و نیــز 
آبــی منابــع  آلوده کننــدگان 

       تصویــب و تخصیــص اعتبــارات متناســب بــا حجــم عملیــات برنامه هــای بخــش آب و توجــه ویــژه بــه تأمیــن اعتبارات 
ایــن بخــش بــا توجــه بــه خــاص و راهبــردی بــودن موضــوع آب در برنامه ششــم توســعه

       تسهیل استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح های آب

       امکان تغییر اهداف ساالنه متناسب با شرایط اقتصادی

       پرهیز از بخشی نگری و نیز نگرش منطقه ای به منابع آب و توسعه آن
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تغییر اقلیم

گلخانه ای گازهای  وضعیت موجود انتشار 

انتشــار گازهــای گلخانــه ای ارتباطــی تنگاتنــگ بــا اقدامــات بخــش انــرژی )احتراقــی، مدیریــت و تولید انــرژی( و برخی 
کشــاورزی و مدیریــت پســماند در مناطــق مختلــف دنیــا دارد. از ایــن رو، مدیریــت انــرژی مهم تریــن و  از اقدامــات 
ــر آن  ــه اث ک ــت  ــی اس ــی و متقابل ــات جبران ــی از اقدام ــش مهم ــل بخ ــه وص ــور و حلق ــش رو، مح ــه پی گزین ــازنده ترین  س
کاهــش آلودگــی هــوا، ذخیــره انــرژی و کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــه عنــوان اقدامــی مســئوالنه در ســطح ملــی و 
گازهــای گلخانــه ای در کشــور و تناســب آن در ســطح  بین المللــی اســت. در ادامــه بــه شــرح اجمالــی وضعیــت انتشــار 

بین المللــی پرداختــه شــده اســت.

یــع تــا مصــرف نهایــی، آثــار و پیامدهــای محیــط زیســتی متعــددی بــه  بخــش انــرژی از مرحلــه اکتشــاف، فــرآوری، توز
همــراه دارد و بــه طــرق مختلــف ســامت انســان و بســیاری از زیســت  بوم هــای حیاتــی را در معــرض انــواع تهدید هــای 
کشــور در ســال 1370 معــادل 370  ــرژی 1در  کل مصــرف نهایــی ان جــدی قــرار می دهــد. براســاس اطاعــات موجــود، 
کــه بــه معــادل 1195.5 میلیــون بشــکه نفــت خــام در ســال 1396 افزایــش یافتــه اســت.  میلیــون بشــکه نفــت خــام بــوده 
طــی ایــن دوره ســرانه مصــرف نهایــی انــرژی نیــز از 7.3 بشــکه معــادل نفــت خــام بــه حــدود 16.8 بشــکه معــادل نفــت 

خــام افزایــش یافتــه اســت )جــدول 1(.

1  -  انــرژی نهایــی عبــارت اســت از هــر نــوع انــرژی )اعــم از اولیــه و ثانویــه( کــه پــس از کســر تلفــات توزیــع و مقادیــر ذخیره شــده، برای خرید در دســترس مصرف 
کــه در دســترس خانــوار قــرار می گیــرد. انــرژی نهایــی در نقطــه مصــرف بــه انــرژی  کننــده قــرار می گیــرد، ماننــد بنزیــن موجــود در جایگاه هــای فــروش یــا برقــی 

مفید تبدیل می شود. 
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جدول )1( کل مصرف نهایی انرژی و سرانه مصرف نهایی در سال های 1370 تـــــــا  1395 
)ترازنامه انرژی 1396 وزارت نیرو(
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8/2 833/8 6/8 12/9 1384 - 370/0 - 7/3 1370
8/8 907/4 8/7 14/0 1385 10/8 409/8 8/3 7/9 1371
7/1 971/9 7/8 15/1 1386 8/6 444/8 7/6 8/5 1372
1/5 986/0 1/0 15/3 1387 7/3 477/4 3/6 8/8 1373
4/7 1032/6 3/3 15/8 1388 2/4 488/9 2/0 9/0 1374
0/1 1034/0 -3/2 15/3 1389 6/2 519/3 7/3 9/6 1375
2/0 1054/4 3/6 15/8 1390 5/0 545/2 3/1 9/9 1376
0/5 1059/8 -1/9 15/5 1391 0/5 548/2 1/0 10/0 1377
4/5 1107/3 2/6 16/0 1392 5/5 578/1 0/3 10/1 1378
2/5 1134/6 2/8 16/4 1393 6/2 613/9 4/5 10/5 1379
-1/2 1120/8 -1/4 16/2 1394 2/8 631/3 -1/3 10/4 1380
5/8 1185/4 4/7 16/9 1395 7/6 679/1 4/7 10/9 1381
0/8 1195/4 -0/7 16/8 1396 5/7 717/7 4/1 11/3 1382

7/4 770/6 6/8 12/1 1383

یکــی از مهم تریــن دالیــل کاهــش نــرخ رشــد کل مصــرف نهایــی انــرژی در ایــران، رونــد رو بــه افزایــش مصــرف گاز طبیعی 
گازرســانی بــه بخش هــای مختلــف از  گاز در ایــران و سیاســت های دولــت بــرای توســعه  کشــور اســت. وفــور ذخایــر  در 
کشــور بــه میــزان قابــل  جملــه مصــارف خانگــی در ســال های اخیــر ســبب شــده تــا مصــرف ایــن ســوخت فســیلی در 
گــزارش بانــک جهانــی مصــرف گاز طبیعــی در ایــران از 92.5 میلیــون تــن معــادل نفــت  توجهــی افزایــش یابــد. بــر اســاس 
کــه ایــن  خــام در ســال 2005 بــا نــرخ رشــد ســاالنه 6.4 % بــه 172.1 میلیــون تــن معــادل نفــت خــام در ســال 2015 رســیده 
کشــور هنــد و 68 درصــد  کشــور چیــن )177.6 میلیــون تــن معــادل نفــت خــام(، ســه برابــر  رقــم تقریبــا معــادل مصــرف 

کل مصــرف جهــان اســت ) جــدول 2(. کشــور ژاپــن و حــدود 5 % از  بیــش از 



79

ی
رد

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

هبــــ
ش  را

زار
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

گــ

 جدول )2( مصرف گاز طبیعی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره 2005-2015
(World Bank, 2017( )واحد: حسب میلیون تن معادل نفت خام(

جهــــانژاپنهندچینایرانسال

200592/543/432/170/72504/5

2006100/853/433/575/42579/4

200711366/736/381/22679/8

2008119/975/737/484/42753/7

2009128/483/345/678/72680/2

2010137/6100/155/385/12886/7

2011146123/455/7952929/3

2012145/5135/851/8105/23005/8

2013146/6154/745/3105/23062/5

2014162169/645/6106/23081/5

2015172/1177/645/5102/13135/2

 GOSAT از طرفــی، بررســی تصاویــر ماهــواره
یــع فضایــی میــزان  کــی از ایــن اســت کــه توز حا
اســتان های  در  کربــن  اکســید  دی  انتشــار 
کشــور وضعیــت متفاوتــی نســبت بــه یکدیگــر 
ماننــد  صنعتــی  اســتان های  و  داشــته 
از  مناطقــی  همچنیــن  و  خوزســتان  تهــران، 
آذربایجــان  و  اصفهــان  فــارس،  اســتان های 
گلخانــه ای  گاز  شــرقی در صــدر انتشــار ایــن 

حاصــل از ســوخت فســیلی جــای دارنــد.

شكل )1( نقشه انتشار گاز دی اکسید کربن
 حاصل از سوخت های فسیلی در استان های کشور

)GOSAT داده های ماهواره(
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شاخص های مصوب مجمع در ارزیابی انتشار گازهای گلخانه ای
گلخانه ای  گازهای  در جدول )3(، ســه شــاخص  مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به منظور بررســی انتشــار 
و شــدت مصرف انرژی ارائه شــده اســت. این ســه شــاخص متمرکز بر انتشــار کل گاز دی اکســید کربن بصورت سرانه، 
منتشــره احتراقــی در تولیــد انــرژی و شــدت انتشــار فرآینــدی و احتراقــی در بخش صنعت اســت. الزم به توضیح اســت 
کــه شــاخص ســوم، معــرف نســبت انتشــار احتراقــی و غیــر احتراقــی )فرآینــدی( بــا اســتفاده از مصــرف ســاالنه ســوخت 
کــه شــاخص های فــوق بــا توجــه بــه انتشــار  در بخــش صنعــت بــه ارزش افــزوده بخــش صنعــت اســت. انتظــار مــی رود 
عمومــی منابــع اطاعاتــی ملــی در ایــن زمینــه )ترازنامــه انــرژی و هیدروکربوری( در مقیاس ســاالنه قابل محاســبه باشــد.

جدول )3( شاخص های مصوب در ارزیابی انتشار گازهای گلخـــــانه ای
واحد شاخص ردیف

تن بر نفر کربن به ازای هر نفر کسید  میزان انتشار دی ا 1
کیلووات ساعت گرم بر  کربن به ازای تولید برق کسید  میزان انتشار دی ا 2

تن بر میلیون دالر کربن صنعت کسید  شدت انتشار دی ا 3

تن معادل نفت به تولید ناخالص ملی 
)میلیون دالر برابری قدرت خرید(

شدت مصرف انرژی 4

ســوخت های  مصــرف  افزایــش  مــوازات  بــه  ایــران  در  گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  مقــدار  گذشــته،  ســال های  در 
کشــورهای در حــال توســعه، افزایــش قابــل ماحظــه ای را تجربــه نمــوده اســت. بــر اســاس آخریــن  فســیلی ماننــد بیشــتر 
کشــور از مقــدار 47/9 میلیــون  کربــن از تولیــد و مصــرف انــرژی در  گزارش هــای موجــود، مقــدار انتشــار تنهــا دی اکســید 
تــن در ســال 1355 بــا نــرخ رشــد ســاالنه 6.5 درصــد بــه حــدود 598.6 میلیــون تــن در ســال 1395  نــرخ رشــدی در حــدود 

ــر، نشــان می دهــد )شــکل 2(.2  12 براب

 شكل )2( روند انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور طی سال  های 1388-96
) ترازنامه انرژی 1396 وزارت نیرو(

کربن حاصل از مصرف انرژی است و در آن انتشار فرآیندی، مدفن های  کسید  2  . الزم به توضیح میزان انتشار ارائه شده صرفا، انتشار دی ا
ع  زباله ها، انتشار ناشی از تخریب جنگل ها و ... منظور نشده است. بر اساس گزارش های غیر رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، مجمو

کربن با احتساب مکان های دفن زباله ها، تخریب جنگل ها و سایر منابع انتشار حدود 800 میلیون تن در سال است. کسید  انتشار دی ا
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عملکرد در برنامه ششم توسعه در خصوص گازهای گلخانه ای و تغییر اقلیم
گازهــای  کاهــش انتشــار  یابــی فرابخشــی توفیقــات احــکام برنامــه ششــم توســعه، در ســال 1397 میــزان  گــزارش ارز در 
گــزارش عملکــرد برنامــه ششــم توســعه، عملکــرد  گلخانــه ای معــادل 41.6 میلیــون تــن پیش بینــی شــده اســت. طبــق 
گلخانــه ای طــی ســال های 1395 الــی 1397 ارائــه شــده اســت. در ســال 1397، بــه دلیــل  گازهــای  کاهــش انتشــار 
ضعــف و فرســودگی زیرســاخت ها و تشــدید اثــر تحریم هــا، صرفــا 41.3 % از اهــداف برنامــه محقــق شــده اســت .3 
یابــی و کاهــش اثــرات ســوء تغییــر اقلیــم نیز در ســال  همچنیــن ایجــاد سیســتم مدیریــت جامــع و یکپارچــه بــه منظــور ارز
ــی از  ــن بخش ــکاری بی ــکل گیری هم ــدم ش ــب و ع ــی مناس ــاخت قانون ــر س ــت.نبود زی ــده اس ــق ش 1397، 53 % محق
دالیــل عــدم تحقــق مــوارد مــورد انتظــار اســت. ایــن عامــل )فقــدان هــم راســتایی بیــن دســتگاه ها( اثــر قابــل ماحظــه ای 

در عــدم دسترســی بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده دارد. )ســازمان برنامــه و بودجــه، 1398(.

گلخانه ای در شاخص های بین المللی گازهای  عملکرد ایران در حوزه انتشار 

ــرژی، از عوامــل اصلــی  کننــده ان ــرژی در بخش هــای مختلــف مصــرف  چگونگــی تولیــد و اســتفاده از حامل هــای ان
اختــال در محیــط زیســت اســت. ایــن اختــال مهم تریــن دلیــل غیــر طبیعــی تغییــر اقلیــم قلمــداد می شــود. بــه همیــن 
دلیــل بررســی و شناســایی میــزان انتشــار گازهــای گلخانه ای ناشــی از مصــرف حامل های مختلف انرژی و شناســایی 
تحــوالت و روندهــای تغییــرات آن هــا در دوره هــای زمانــی مختلــف بــرای برنامه ریــزی و سیاســت گذاری کاهــش انتشــار 

ایــن آالینده هــا بســیار حائــز اهمیــت اســت.

گذشــته تفاوت هــای  کشــورهای منتخــب جهــان در خــال چنــد دهــه  بررســی تحــوالت مصــرف انــرژی در ایــران و 
گــزارش بانــک جهانــی در ســال 2017، ســرانه مصــرف انــرژی در ایــران از حــدود  یــادی را آشــکار می ســازد. بــر اســاس  ز
کیلوگــرم )معــادل نفــت خــام( در ســال 2014  کیلوگــرم )معــادل نفــت خــام( در ســال 1971 بــه حــدود 3060   566.9
کشــورها نیــز طــی  کــه رقــم رشــد آن بیــش از متوســط جهانــی )0.6 درصــد در ســال( اســت. ســرانه مصــرف ســایر  رســیده 
ــه ترتیــب از  کــره جنوبــی ب کشــور چیــن و  ــه نحوی کــه ایــن رقــم در  ــد افزایشــی داشــته ب کشــورها رون ایــن دوره در بیشــتر 
کیلوگــرم )معــادل نفــت خــام( در ســال  کیلوگــرم )معــادل نفــت خــام( در ســال 1971 بــه 2237 و 5289  464.9 و 516.1 
کاهشــی بــوده و ســرانه مصــرف  کشــور فرانســه ایــن رونــد  کشــورها از جملــه  2014 رســیده اســت. بــر عکــس در برخــی از 
کیلوگــرم )معــادل نفــت خــام( در ســال 2014 رســیده  کاهشــی 0.21- در ســال بــه 3659  از 3847 در ســال 1990 بــا نــرخ 

کشــورهای مشــابه اســت )شــکل 3(. اســت. ایــن شــاخص بیان گــر  اســتفاده بهتــر از انــرژی در فرانســه و ســایر 

بررســی تطبیقــی میــزان کل و ســرانه انتشــار دی اکســید کربن نیــز تفــاوت معنــی داری را در بیــن کشــورهای جهــان نشــان 
می دهــد. ایــن مســئله بــه جمعیــت، الگوهــای تولیــد و مصــرف منابــع انــرژی، وضعیــت اکولوژیکــی، ســاختار و 

زیرســاخت های فنــاوری، درآمــد ســرانه، ویژگی هــای اقتصــادی و ... بســتگی دارد.

گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، جلد اول، فرابخشی، 1397  .3
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 شكل )3(  روند تغییرات سرانه مصرف انرژی در ایران و کشورهای منتخب جهان- طی دوره 2014-1990 
) world bank.2017( - 2014 طی دوره 1990 الی

گلخانــه ای، جمعیــت و تولیــد  گازهــای  کشــور اول جهــان از نظــر انتشــار  کل 20  در جــدول )4( مقــدار ســرانه و انتشــار 
ناخالــص داخلــی ارائــه داده شــده اســت. بــر ایــن اســاس در ســال 2018 کشــور چیــن بــا انتشــار 10.6 میلیــارد تــن گازهای 
گلخانــه ای در رتبــه اول قــرار داشــت. کشــورهای ایــاالت متحــده امریــکا بــا انتشــار 5.4، هنــد 2.65، روســیه بــا 1.7 و ژاپن 
ــد. در ســال  کل انتشــار در رتبه هــای بعــدی جــای دارن ــه ترتیــب ســهم 16، 6، 5 و 4 درصــد از  ــن و ب ــارد ت ــا 1.16 میلی ب
کل انتشــار جهــان را  کــه ایــن مقــدار حــدود 2 درصــد از  2018 میــزان انتشــار ایــران حــدود 720 میلیــون تــن اعــام شــده 
شــامل می شــود. در ایــن ســال کشــور ایــران در بیــن 20 کشــور اول منتشــر کننــده گازهــای گلخانــه ای در رتبــه هفتــم پــس 

گرفتــه اســت.  کشــورهای ژاپــن و آلمــان قــرار  از 

گلخانــه ای نیــز طــی دوره 1990 تــا 2014  گازهــای  بــه تبعیــت از الگــوی مصــرف انــرژی در ایــران و جهــان، ســرانه انتشــار 
گلخانــه ای ایــران، عربســتان ســعودی،  گازهــای  کــه در شــکل )4( به صــورت مقایســه ای انتشــار  دارای تغییراتــی اســت 
کــه هــر یــک از جهتــی )اقتصــادی، جمعیتــی و ...( دارای مشــابهت بــا  کــره جنوبــی، ایتالیــا، فرانســه و انگلیــس  ترکیــه، 

ایــران اســت، ارائــه شــده اســت.

 شكل )4( روند تغییرات انتشار گازهای گلخانه ای )معادل دی اکسید کربن( در ایران و برخی از کشورها 
ژانس بین المللی انرژی 2015( )آمار آ
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مقایســه میــزان انتشــار ایــران و میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران بــا کشــورهای منتخــب مــورد اشــاره نیــز نــکات قابــل 
تاملــی را بیــان می کنــد. بــه عنــوان مثــال در حالی که کشــور کره جنوبی با انتشــار 659 میلیون تــن گاز گلخانه ای حدود 
گلخانــه ای تنهــا  گازهــای  کشــور ایــران بــا انتشــار 720 میلیــون تــن  1619 میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص داخلــی داشــته، 
454 میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص داخلــی )28 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی کــره جنوبی( داشــته اســت )جــدول 4(.

جدول )4( مقایسه تطبیقی میزان انتشار، جمعیت و تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منتخب جهان
(World Bank ,2018 ) /2014 در سال 

تولید ناخالص داخلی
)میلیون دالر- بر اساس دالر امریكا(

جمعیت
) میلیون نفر (

سرانه انتشار
) تن در سال (

کل انتشار
) میلیون تن در سال(

نام کشور

ـه
بــــ

رت

13،608،152 1،427،64 7/95 10/060 چین 1

20،544،343 327،09 16/14 5/400 ایاالت متحده 2

1،657،555 145،73 12/14 1/710 روسیه 3

2،718،732 1،352،64 1/94 2/650 هند 4

4،971،323 127،20 9/42 1/160 ژاپن 5

3،947،620 83،12 9/15 759 آلمان 6

1،713،342 37،07 16/08 568 کانادا 7

2،855،297 67،14 5/59 379 بریتانیا 8

1،619،424 51،17 13/59 659 کره جنوبی 9

454،013 81،80 8/87 720 ایران 10

786،522 33،70 18/63 621 عربستان 11

2،083،864 60،62 6/1 338 ایتالیا 12

368،289 57،79 8/31 468 افریقای جنوبی 13

1،220،699 126،19 3/79 477 مکزیک 14

1،433،904 24،89 16/77 420 استرالیا 15

104،273 267،67 2/09 615 اندونزی 16

1،868،626 209،46 2/37 457 برزیل 17

2،777،535 64،99 5 338 فرانسه 18

1،419،042 46،69 5/4 268 اسپانیا 19

130،832 44،24 4/47 225 اوکراین 20
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البته باید توجه کرد که کشورهایی مانند کره جنوبی یا فرانسه در زمینه تولید انرژی های هسته ای و نوین، سرمایه گذاری  
کانــی انجــام داده انــد. در حــال حاضــر ســهم مهمــی از تولیــد انرژی در کشــور فرانســه از انرژی هســته ای تامین می شــود، 
لــذا میــزان کمتــر انتشــار دی اکســید کربن ایــن دســت از کشــورها در عیــن بــاال بــودن تولیــد ناخالــص داخلــی تــا حــدودی 
کشــورهای یــاد شــده بــه معنــای مشــکات  قابــل توجیــه اســت، بــا ایــن وجــود، بخــش مهمــی از تفــاوت میــان ایــران و 
ســاختاری، پاییــن بــودن ســطح فنــاوری، بهــره وری پاییــن، عــدم رعایــت الگــوی مصرف بهینه و غیره در کشــور اســت.

یکــی دیگــر از شــاخص های مهــم تبییــن اتــاف انــرژی و انتشــار بیشــتر کربــن بــه ازای هــر واحــد تولیــد ناخالــص داخلی، 
کشــور بــه ازای هــر واحــد تولیــد ناخالــص  کــه اقتصــاد  کربــن  اســت. ایــن شــاخص نشــان می دهــد  شــاخص شــدت 
کــه در شــکل )5( نشــان داده شــده، طــی دوره 2000 تــا  کربــن منتشــر می کنــد. همان گونــه  داخلــی چــه میــزان دی اکســید 
یــادی را طــی نمــوده، بــه طوری کــه  کربــن ناشــی از ســوخت فــراز و نشــیب های ز 2014 شــدت انتشــار تولیــد دی اکســید 
میــزان آن از 1.11 بــه 1.2 کیلوگــرم دی اکســید کربــن بــه ازای هــر واحــد تولیــد ناخالــص داخلــی به قیمت ثابت ســال 2010 
کمتریــن درآمــد بــه ازای انتشــار  کشــورهای مقایســه شــده،  رســیده اســت. بــر ایــن اســاس، ایــران، هنــد و چیــن در میــان 
ــاوری  ــی و فن ــه فن ــطح و پای ــه در س ــل ماحظ ــاوت قاب ــرف تف ــاخص مع ــن ش ــی ای ــته اند. بررس ــیدکربن را داش دی اکس

کشــورهای مــورد بررســی اســت.

شكل )5( روند تغییرات شدت انتشار دی اکسید کربن ناشی از سوخت بر دالر تولید ناخالص داخلی 
طی دوره 2000 تا 2014

ابالغ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مقابله با پدیده تغییر اقلیم 
باتوجــه بــه اهمیــت و حساســیت ویــژه پدیــده تغییــر اقلیــم و افزایــش فراوانــی و شــدت وقــوع انــواع مخاطــرات اقلیمــی 
کشــاورزی  کشــاورزی(، وزیر جهاد  )بویژه رشــد فزاینده خســارت ســرمازدگی و یخبندان طی پنج ســال اخیر در بخش 
در دی مــاه 1399 اصــول و مبانــی کاهــش خســارت زایی مخاطــرات ســرمازدگی، یخ زدگــی و بــرف در بخــش کشــاورزی 
را بــرای اجــرا و اعــام گــزارش عملکــرد ماهانــه بــه دفتــر مدیریــت بحــران و کاهــش مخاطــرات بخــش کشــاورزی بــه شــرح 

کــرد: زیــر ابــاغ 
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ــا         پایــش به هنــگام تغییــرات دمایــی و اعــام هشــدار به موقــع بــه کلیــه ذینفعــان و جامعــه هــدف بخــش کشــاورزی )ب
هماهنگــی ادارات کل هواشناســی اســتان(

       بررسی، شناسایی و اولویت بخشی به اجرای به موقع اقدامات پیشگیرانه در مناطق آسیب پذیر و پرخطر

       بررسی، شناسایی، معرفی و حمایت از ترویج و بکارگیری ارقام و پایه های مقاوم به سرما

       بررسی، معرفی و حمایت از ترویج الگوی مناسب تغذیه محصوالت زراعی و باغی

       بررسی، معرفی و حمایت از توسعه فناوری های نوین جهت تعدیل دمای باغات

       تهیــه، ابــاغ، حمایــت و نظــارت بــر اجــرای دســتورالعمل های تخصصــی الزم جهــت مکان یابــی احــداث، کاشــت، 
داشــت و برداشــت محصــوالت کشــاورزی

کشــاورزی در معــرض مخاطــرات         اولویت بخشــی بــه حمایــت از ایجــاد و توســعه صنایــع تبدیلــی محصــوالت 
ســرمازدگی و یخ زدگــی

       بیمــه محصــوالت، نهــال، درخــت و ســازه های گلخانــه ای و ... در مقابــل مخاطــرات ســرما، یخ زدگــی، طوفــان و بــرف

       ارتقا دانایی و توانایی جامعه هدف بخش کشاورزی در مدیریت ریسک و بحران سرمازدگی

چالش های موجود در عملکرد سازمان ها
کان ســخت افــزاری  گلخانــه ای مهم تریــن چالش هــای موجــود در دو بخــش  گازهــای  کاهــش انتشــار  در زمینــه 
)زیرســاخت، تجهیــزات، نوســازی و تامیــن مالــی( و نرم افــزاری )عــزم دســتگاهی، برنامه ریــزی و هدف گــذاری صحیح 

یابــی مــداوم انتشــار در مقیــاس ملــی و دســتگاهی(، شــامل مــوارد زیــر اســت: کاهــش انتشــار و ارز در 

گلخانه ای گازهای  کاهش انتشار       فقدان نگرش و اعتقاد عمیق به لزوم 
گازهــای  کاهــش انتشــار         باتوجــه بــه این کــه ایــران دارای ســومین منبــع انــرژی هیدروکربــوری اســت، لــذا اقدامــات 
گلخانــه ای )کــه در بخــش احتراقــی آن عمدتــا می توانــد بــا کاهــش مصرف انرژی توام شــود(، کمتر مورد توجه بوده اســت.

     عدم توسعه و نوسازی زیرساخت ها
       فناوری هــای مرتبــط موجــود و مــورد اســتفاده در کشــور، نوســازی و بهســازی نشــده و تشــدید تحریم هــا، وقفــه جــدی و 

فراگیــری در برنامه هــای توســعه و تجهیــز زیرســاخت موجــود ایجــاد نمــوده اســت.

)MRV( گلخانه ای گازهای       نبود سیستم ملی محاسبه موجودی و ارزیابی انتشار 

       وجــود سیســتم MRV بــه مثابــه نشــانگر الگــو و رونــد انتشــار گازهــای گلخانــه در مقیــاس ملــی و دســتگاهی )صنعــت، محــدوده 
کــه بیشــترین و کمتریــن میــزان انتشــار )و رونــد( را تعییــن می نمایــد. نبــود چنیــن ســامانه حســابداری، عمــا تــوان  و بخــش( اســت 

برنامه ریــزی منســجم و معطــوف بــه هــدف را مختــل نمــوده اســت.

     کمبود قوانین و بستر مناسب حقوقی

       در نهایت نبود بستر قانونی )الزام آور و تشویقی( مناسب و فراگیر به منظور ایجاد جذابیت در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
در بخــش دولتــی، عمومــی و خصوصــی و همچنیــن نبــود تجربــه مکفی در برنامه ریزی توســعه کم کربن )متناســب با کاهش انتشــار 

گازهای گلخانه ای( آخرین و مهم ترین موانع بخشــی و بین بخشــی در مســیر کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای اســت.
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پیشنهاد شاخص های جدید

یابــی  گلخانــه ای در مجموعــه و طیفــی وســیع تر از شــاخص های موجــود، قابــل ارز گازهــای  بــا توجــه بــه این کــه انتشــار 
اســت؛ محاســبه انتشــار گاز متــان از صنایــع نفــت و گاز بــه منظــور تکمیــل شــاخص ها پیشــنهاد می شــود. گاز متــان بــا 
شــاخص اثربخشــی گلخانــه ای در حــدود 23 برابــر دی اکســید کربــن بخصــوص در ســبد صنایــع ایــران نقــش مهمــی را 

کشــور ایفــا می نمایــد. گاز  در میــزان انتشــار 

جمع بندی 

کاهــش مصــرف انــرژی و بالطبــع  ایــران بــا توجــه بــه الگــوی صنایــع و مصــرف انــرژی دارای، پتانســیل قابــل توجهــی در 
گــزارش بانــک جهانــی، کشــورهایی  کــه بــر اســاس  کاهــش انتشــار گاز گلخانــه ای اســت. ایــن ظرفیــت بــه حــدی اســت 
گاز، نــو و تجدیدپذیــر(  هماننــد ایــران و روســیه بهــره وری در مصــرف انــرژی منبــع جدیــدی از انــرژی را )غیــر از نفــت و 
کشــور قــرار می دهــد. نکتــه  مهــم در نحــوه اعمــال قانــون و ســاماندهی ارتباطــات بیــن بخشــی  در اختیــار برنامه ریــزان 
اســت. بــر اســاس مطالعــات موجــود، تنهــا 4% از میــزان کل انتشــار گازهــای گلخانه ای کشــور، با تغییر الگــوی نیروگاهی 
کل  ــه 15 درصــد از میــزان  ــر اســاس تحقیقــات موجــود، نزدیــک ب ــل تأمیــن اســت. همچنیــن ب و ارتقــاء ســیکل آن قاب
گام مهمــی از منظــر ارتقــاء تــاب آوری  کــه در نهایــت  کاهــش بــوده  انتشــار بــا تعریــف اقدامــات ســودآور اقتصــادی قابــل 

کشــور اســت. محیــط زیســت، مصــرف انــرژی و ... 

جمع بندی شاخص های مصوب مجمع

در جدول )5( جمع بندی شاخص های مصوب در حوزه تغییر اقلیم در سال 1396 آورده شده است.

جدول )5( مقادیر شاخص های ارزیابی محیط زیست مجمع در بخش تغییر اقلیم
سال 1396 واحد شاخص  شاخص ردیف

7/38 تن بر نفر کربن به ازاء هرنفر کسید  میزان انتشار دی ا 1
641/24 کیلووات ساعت گرم بر  کربن به ازاء تولید برق کسید  میزان انتشار دی ا 2

6946/19 تن بر هزار میلیارد ریال کربن صنعت کسید  شدت انتشار دی ا 3
------ تن معادل نفت به تولید ناخالص ملی 

)میلیون دالر برابری قدرت خرید(
شدت مصرف انرژی 4

آالینده هوا

بــر اســاس تعریــف، آالینــده هــوا بخشــی از مــواد و ذرات )بــا ریشــه طبیعــی و انســان ســاخت( موجــود در ترکیــب 
گیــاه( مضــر اســت. بــر ایــن اســاس طیفــی  کــه نســبت موجــود آن بــرای ســامتی موجــودات )انســان، حیــوان و  هواســت 
از آالینده هایــی همچــون CO، NOx، SOx، VOCs و ذرات معلــق )PM10 ،PM2.5 و ...( قابــل شناســایی اســت. در 
ــرات فرآیندهــای احتراقــی، حمــل و نقــل،  بحــث آالینده هــای انســان ســاخت، عمــده ریشــه تولیــد ایــن آالینده هــا اث
ــه  کــه همگــی از مصادیــق توســعه صنعتــی و انســان ســاخت اســت. در ادامــه ب ــوده  ــع ب کارخانه هــا و صنای دودکــش 

ــود. ــه می ش ــور پرداخت کش ــوا در  ــی ه کان آلودگ ــت  ــی وضعی بررس
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 انتشار آالینده هوا

کــه بخــش قابــل توجهــی از انــواع آن ریشــه احتراقــی دارد، در شــرایط حاضــر یکــی از مهم تریــن معضــات  آلودگــی هــوا 
کنــار افزایــش  محیــط زیســت شــهری و مدیریــت شــهر های بــزرگ دنیــا و ایــران محســوب می شــود. ایــن مســئله در 
یابــی مدیریــت محیــط زیســت شــهری لحــاظ  حساســیت عمومــی و مطالبــات مــردم بــه عنــوان شــاخصی در ارز
کــه عــاوه بــر آالینده هــای منتــج از فرآینــد احتــراق و یــا ســوخت، نوعــی از آالیندگــی،  می شــود. البتــه الزم بــه ذکــر اســت 
گــرد و غبــار،  گــون از جملــه ذرات معلــق  گونا کــه دارای منشــاء  ذرات معلــق نــام دارد )مســتقل از ســنتز شــیمیایی آن 
گوگــرد ناشــی از احتــراق ســوخت، ذرات فرسایشــی ناشــی از تــردد وســایل نقلیــه و ... در آن جــای داشــته( و  ذرات 
کان شــهرهای ایــران قلمــداد می شــود. در حــال حاضــر، ۹  امــروزه مهم تریــن معضــل در طبقــه آالینده هــای هــوای 
ــیدگوگرد )SO 2(، ذرات  ــیدنیتروژن  )NO 2(، دی اکس ــیدکربن )CO(، دی اکس ــارت از منواکس ــوا عب ــی ه ــده اصل آالین
کمتــر از ۱0 میکــرون)PM 10(، ســرب، بنــزن و  کمتــر از ۲/۵ میکــرون( )PM 2/5(، ذرات معلــق بــا قطــر  معلــق بــا قطــر 
بنزوآلفاپایــرن هســتند. چهــار آالینــده منوکســید کربــن، اکســیدهای نیتــروژن، اکســیدهای گوگــرد و ترکیبات آلی فــرار از 
گازی  ک تــر از چهــار آالینــده  گازی بــوده امــا آالینــده ذرات معلــق از نــوع آالینده هــای جامــد و خطرنا نــوع آالینده هــای 

ــر ســامت انســان می گــذارد.  کــه اثــرات جبــران ناپذیــری ب اســت 

گرچــه از نظــر میــزان تولیــد، تولیــد آالینــده ذرات معلــق کمتــر )در تهران و اغلب کان شــهرهای ایران( از ســایر آالینده ها 
اســت ولــی اثــرات مخــرب آن بــر روی محیــط زیســت و ســامتی انســان بیشــتر بــوده و بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد. 
همچنیــن در میــان منابــع آالینــده گازی در کان شــهرهای ایــران منوکســید کربــن و اکســیدهای نیتــروژن ســهم باالتری 
کــه عامــل ایــن دو آالینــده بصــورت عمــده منابــع متحــرک  نســبت بــه ســایر مــوارد از منظــر مقــدار و حجــم منتشــره دارنــد 

اســت. در میــان منابــع ثابــت نیــز مقادیــر SOX و ذرات از بقیــه مقــدار بیشــتری را به خــود اختصــاص می دهنــد .4

کــه متناســب بــا آن ســطح اثرگــذاری و تهدیــد آالینده هــای موجــود در  کیفیــت هــوا )AQI(، معیــاری اســت  شــاخص 
هــوا بــر محیــط زیســت انســانی ســنجیده می شــود. بــا اســتفاده از ایــن معیــار اســتاندارد شــده آژانــس حفاظــت محیــط 
کاس هــای مختلــف آالیندگــی هــوا در ســال های 1397 الــی 1399 )ابتــدای آذرمــاه(  زیســت آمریــکا )EPA(، درصــد 
ک، ســالم، ناســالم  کاس هــا بــه ترتیــب بیان گــر  شــرایط پــا کانشــهرها در جــدول )6( ارائــه شــده اســت. ایــن  بــرای 
ک اســت.  کــم ســال، ســالمندان و بیمــاران ریــوی(، ناســالم، بســیار ناســالم و خطرنــا گروه هــای حســاس )افــراد  بــرای 
همچنیــن، متذکــر می شــودکه ایــن اطاعــات بــر اســاس میــزان آالینــده ثبــت شــده در 365 روز ســال )مگــر ســال 1399( 

محاســبه شــده اســت.

گزارش مدیریتی تهیه فهرست انتشار آالینده های هوا  کامران، و همکاران )1399(»تلفیق و  4. منبع: اصفهانیان، وحید، ماهوتچی سعید، 
کنسرسیوم پژوهشی دانشگاه های برتر،  کالن شهرها«،  کاهش آلودگی هوا در  شامل منابع انسان ساز و تدوین و ارزیابی سناریوهای اصلی 

سازمان حفاظت محیط زیست
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جدول )6( نسبت کالس های مختلف آلودگی هوا در کالن شهرها در سال های 1397 الی 1399 )ابتدای آذرماه(
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ســـــــال شهر ســـــــال شهر

- 1 - 13 135 93 1397

ریز
ـــــــ

تبـ - - - 31 201 14 1397

ان
ــــر

هــــ
ت

- - - - 90 156 1398 - - 1 38 182 25 1398

- - - 6 135 105 1399 - - 2 54 175 15 1399

- - 1 8 194 15 1397

رج
ـــــــ

کـ - - 1 20 191 32 1397
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- - - 4 176 53 1398 - 2 2 44 172 18 1398

- - 3 25 81 28 1399 - - 4 54 182 2 1399

2 1 46 129 55 6 1397

واز
ـــــــ

اهـ - - 2 73 146 25 1397
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ـــــــ
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م

1 1 11 75 151 4 1398 - - 2 44 183 17 1398

- 1 36 87 119 3 1399 - - - 38 190 18 1399

- 1 - 47 140 27 1397

ک
ارا

- 4 6 41 151 7 1397

راز
ــــی

شـ

- 2 3 23 207 11 1398 - - 1 44 143 58 1398

- - - 21 188 37 1399 - - 2 28 201 15 1399

غبــار  و  گــرد  طوفان هــای  دلیــل  بــه  کرمانشــاه  و  قــم  اهــواز،  شــهرهای  در  هــوا  کیفیــت  الگــوی  فــوق،  جــدول  در   
و  آن  خــاص  طبیعــی  عــوارض  دلیــل  بــه  نیــز  اصفهــان  شــهر  همچنیــن  اســت.  متفــاوت  شــهرها،  کان  ســایر  بــا 
کان شــهرها دارای تفــاوت اســت.  بــا ســایر  بــزرگ در روزهــای بســیار ناســالم  همچنیــن تمرکــز برخــی از صنایــع 

شــهر تهــران، بــا توجــه بــه شــبکه گســترده و ثبــت اطاعــات طوالنی مــدت آلودگی هــوا در آن به عنوان یکــی از کامل ترین 
ــه تصویــری بهتــر از نحــوه تغییــرات و الگــوی بلنــد  ــه منظــور ارائ کشــور مــورد توجــه اســت. ب نمونه هــای تحقیقاتــی در 
ــال  ــوق از س ــبت های ف ــدت نس ــد م ــات بلن ــدول )7(اطاع ــوا، در ج ــی ه ــف آلودگ ــای مختل کاس ه ــبت  ــدت نس م
ک و  کاهــش درصــد روزهــای پــا 1384 الــی 1398 ارائــه شــده اســت5 . در میــان ســال های مــورد اشــاره در ایــن جــدول، 
ک در بــازه زمانــی ســال های 1389 الــی 1392 کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا  ســالم و افزایــش روزهــای ناســالم و بعضــا خطرنــا

کشــور( دارد، قابــل توجــه اســت. کیفیــت ســوخت مصرفــی در تهــران )و ســایر نقــاط 

کیفیت هوای تهران کنترل  5. منبع: شرکت 
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جدول )7(  نسبت کالس های مختلف آلودگی هوا در کالن شهر تهـــــــــــــــــران
ک    

ــــا
رنــ

خط

م    
سال

رنا
سیا

ب

م    
ــال

ســــ
نا

 
م   

ــال
ســــ

نا
س 

سا
ی ح

ها
وه 

 گر
ای

 بر
 

م    
ــال

ســــ

ک   
ــــا

پــ

ک    
ــــا

رنــ
خط

م    
سال

رنا
سیا

ب

م    
ــال

ســــ
نا

 
م   

ــال
ســــ

نا
س 

سا
ی ح

ها
وه 

 گر
ای

 بر
 

م    
ــال

ســــ

ک   
ــــا

پــ

ســـــــال ســـــــال

0 0 12 148 202 3 1392 0 0 3 83 243 36 1384

0 0 4 112 233 16 1393 0 0 0 72 245 48 1385
0 1 5 105 233 21 1394 0 0 0 7 277 81 1386

0 0 9 80 260 16 1395 1 1 2 59 292 13 1387

0 0 8 100 243 14 1396 1 1 4 36 291 32 1388

0 0 0 59 278 28 1397 0 1 24 77 249 4 1389

0 0 5 81 250 29 1398 0 3 7 208 139 8 1390

0 1 12 134 215 3 1391

)منواکســیدکربن،  کاســیک  آالینــده  عامــل   6 هــوا،  کیفیــت  الگــوی  ســنجش  و  یابــی  ارز در  معمــول  بصــورت 
کــه بــه  کمتــر از ۱0 و ۲/۵ میکــرون( مــد نظــر بــوده  دی اکســیدگوگرد، دی اکســیدنیتروژن، ازن، ذرات معلــق بــا قطــر 
گیــر، بررســی کیفیــت هــوا بــا اســتفاده از شــاخص آالینده هــای  دالیــل زیرســاخت های فنــی و نواقصــی در اطاعــات فرا
گوگــرد، منواکســیدکربن و ذرات معلــق بیشــتر مــورد توجــه قــرار دارد. ضمــن این کــه در  دی اکســیدنیتروژن، دی اکســید 

ــا منبــع داخلــی توجــه شــده اســت.  ــه شــاخص هایی ب ــه وجــود اطاعــات ملــی، بیشــتر ب ــا توجــه ب ایــن بخــش ب

گوگــرد، بصــورت عمــده دارای منبــع احتراقــی و ســوخت بــوده و میــزان  دو آالینــده دی اکســید نیتــروژن و دی اکســید 
انتشــار آن در بخــش تولیــد و مصــرف انــرژی کشــور دارای اهمیــت اســت. اکســیدهای نیتــروژن در دمای بــاالی احتراق 
گازهــا صنایــع تولیــد  کــه عوامــل تولیــد ایــن  ناشــی از مــواد ســوختی از ترکیــب نیتــروژن هــوا بــا اکســیژن تولیــد می شــود 
ــتاندارد  ــت. اس ــع اس ــوخت در صنای ــراق س ــی و احت ــای حرارت ــی، نیروگاه ه ــراق داخل ــای احت ــک، موتوره ــید نیتری اس
کشــور، طــی  کانشــهر  کــه بــر اســاس اطاعــات موجــود از هشــت  ســالیانه مصــوب ایــن آالینــده ppm 0/021 اســت 
کانشــهر تهــران و همچنیــن  ســال های 1386 تــا 1398 بیشــترین مقــدار ایــن آالینــده در ســال های 1388-1386 در 
کــه در کان شــهر تهــران، ارزیابــی  در ســال 1386 در کانشــهر اصفهــان اســت. البتــه اشــاره بــه ایــن نکتــه الزامــی اســت 
ک )بــه عنــوان  ذرات معلــق زیــر 2.5 میکــرون از ســال 1389 آغــاز شــده اســت. لــذا بخشــی از افــت درصــد روزهــای پــا
نمونــه( در تهــران از اعــداد 48 و 81 در ســال های 1385 و 1386 بــه 4 و 8 درصــد از روزهــای ســال در ســال های 1389 

یابــی و ســنجش اســت.  و 1390 ناشــی از تغییــر در تعــداد و نــوع آالینده هــای مــورد ارز
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غیـــ
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ـــــــ

صـــــ
3ف

گوگرد و نیتروژن( در بخش تولید و مصرف  در شکل )6(، الگوی تغییرات این دو عامل مهم آلودگی هوا )اکسیدهای 
انــرژی از ســال 1388 الــی 1396 ارائــه شــده اســت . بــا توجــه بــه برنامــه  و تعهــد وزارت نفــت در بهبــود کیفیــت گازوییــل 
گاز در بخش  گوگرد در ســوخت های ســنگین( ارائه شــده در جایگاه های فروش و لزوم تهیه ســوخت  )کاســتن درصد 
نیروگاهــی، رونــد تغییــرات اکســید گوگــرد از ســال 1392 تــا 1396 )انتهــای دوره آمــاری( کاهشــی اســت. بــر این اســاس، 
کــه بصــورت عمــده ناشــی از ســطح عملکــرد فرآیندهــای احتراقــی در کشــور اســت، تغییــر  میــزان اکســیدهای نیتــروژن 
کنتــرل اســت. کاتالیســت قابــل  کــه تنهــا بــا اصــاح فرآیندهــا، بهبــود احتــراق، اســتفاده از فیلترهــا و  چندانــی نداشــته 

شكل) 6 ( روند تغییرات گازهای اکسیدهای نیتروژن و گوگرد )تن( از تولید و مصرف انرژی کشور 
)طی سال های 96-1388 - منبع: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، 1396(

بــا توجــه بــه اثــرات تغییــر اقلیــم و رونــد رو بــه تزایــد خشکســالی ها در ســطح کشــور، منطقــه، سال هاســت کــه طوفان های 
گــرد و  ــاد ذرات  کــه در مناطــق داخلــی و شــهرهای مرکــزی ایــران نیــز دلیــل ازدی ــه تنهــا در مناطــق مــرزی  گــرد و غبــار ن
غبــار معلــق )در دو کاس ذرات معلــق بــا قطــر کمتــر از ۲/۵ میکــرون )PM2.5(، ذرات معلــق بــا قطــر کمتــر از ۱0 میکــرون 
گــرد  کرمانشــاه دلیــل عمــده  )PM10(( شــده اند. گرچــه در مناطــق مــرزی )بخصــوص شــهرهای غربــی( همچــون اهــواز و 
و غبــار را می تــوان در خشکســالی و رهاشــدگی مراتــع و مناطــق کشــاورزی در عــراق و توســعه بیابــان و شــن های روان در 
مناطــق مرکــزی و نجــد عربســتان دانســت، امــا دالیلــی کــم و بیــش مشــابه، سرنوشــت مناطــق فعــال داخلــی را بــه عنــوان 

گــرد و غبــار رقــم زده اســت. مناطــق مســتعد تولیــد 

گوگــرد و حتــی منوکســید  بــه رغــم تصــور رایــج و اولویت دهــی ذهنــی بــه آالینده هایــی همچــون اکســیدهای نیتــروژن، 
کشــور زمینــه جــدی اعــام ناســالم بــودن شــرایط  کان شــهرهای  گــرد و غبــار در بســیاری از مناطــق و  کربــن، ذرات 
جــوی اســت. بــه عنــوان مثــال در شــهری هماننــد تهــران، وضعیــت اثرگــذاری ذرات معلــق PM 2/5 و PM 10 در شــرایط 
نامطلوبــی هــوا بــه نحــوی اســت کــه اغلــب روزهــای آلــوده ســال 1396 بــه علــت افزایش غلظــت ایــن دو آالینــده )به ویژه 
گــرد و  PM 2/5( بــوده اســت. همچنیــن در شــهر اهــواز، شــاخص آالیندگــی PM 10 )بــه دلیــل در معــرض طوفان هــای 

کامــل هماننــد شــادگان، بامــدژ و هورالعظیــم( و CO )بــه  غبــار بــا منشــاء فرامــرزی و یــا تاالب هــای در شــرف خشــکی 
گاز( باالتریــن غلظــت آالیندگــی را در ســال 1396 داشــته اســت. در ســایر  دلیــل شــمعک های )فلــر( صنایــع نفــت و 
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کــم و بیــش الگویــی مشــابه برقــرار اســت. همچنیــن بــر اســاس مطالعــات موجــود از منابــع متحــرک و  کانشــهرها نیــز 
کاهــش غلظــت PM 2/5 در اثــر حــذف موتورســیکلت ها و اتوبوس هــای  ســهم بندی آن هــا در شــهر تهــران، بیشــترین 
کتــور اثرگــذار )بــه ویــژه در نواحــی مرکــزی شــهر( اتفــاق  کاهــش غلظــت ایــن فا شــرکت واحــد بــه ترتیــب بــا 30 و 20 % در 
کــه در تهــران بــا کاســتن PM 2/5 بــه تــراز شــهرهای لنــدن و  خواهــد افتــاد. در خصــوص اثــر ذرات معلــق بایــد اشــاره نمــود 
نیویــورک )20 و 15 میکروگــرم بــر مترمکعــب( می تــوان انتظــار داشــت کــه از مــرگ و میــر زودرس 1300 و 2000 نفــر جلوگیــری 
کــه ایــن خــود گویــای ســطح اثرگــذاری ذرات معلــق در ســامتی افــراد اســت. همچنیــن بــا کاهــش 15، 20  خواهــد شــد، 
کــه بــه  و 25 میکروگــرم در میانگیــن ســاالنه )رســیدن بــه وضعیــت مکزیــک، لنــدن و نیویــورک( می تــوان انتظــار داشــت 
ترتیــب مقادیــر 700، 1200 و 1700 میلیــون دالر از هزینه هــای ســامت در شــهر تهــران کاســت. کــه بــه تقریــب ایــن الگــو در 

کانشــهرها )در فقــدان تحلیــل و اطاعــات( قابــل تســری اســت. ســایر 

شاخص های مصوب مجمع در ارزیابی انتشار آالینده های هوا
گوگــرد، اکســید نیتــروژن و ترکیبــات  در جــدول )8(، شــاخص های مصــوب آالینــده هــوا )غلظــت ذرات، دی اکســید 
که به صورت میانگینی از کان شــهرهای کشــور اســت، ارائه شــده اســت. با توجه به اطاعات در دســترس  آلی فرار(، 
و مــورد تاییــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، الگــوی تغییــرات ســه شــاخص غلظــت ذرات )PM 10(، دی اکســید 
گوگرد و اکســید نیتروژن در محیط کان شــهرهای تهران، کرج، اصفهان، شــیراز، تبریز، مشــهد، اهواز و اراک در شــکل 
)7( ارائــه شــده اســت. در جــدول )8( جمع بنــدی شــاخص های مرتبــط در حــوزه هــوا در ســال 1398 آورده شده اســت.

جدول )8( مقادیر شاخص های ارزیابی محیط زیست مجمع در بخش هوا

1398 1397 1396 واحد شاخص ردیف

31/6 31/2 65/0 اولتراگرم بر مترمكعب غلظت ذرات آالینده هوا )PM 10( گرداگرد مناطق شهری 1
0/011 0/010 0/008 ppm میزان انتشار دی اكسید گوگرد 2
0/011 0/011 0/013 ppm غلظت انتشار اكسیدهای نیتروژن 3

- - - ppm غلظت تركیبات آلی فرار )بنزن( 4
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شكل )7(  الگوی تغییرات شاخص های غلظت ذرات )PM10(، دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن 
) در کالن شهرها ، در هفت سال منتهی به سال 1398(

بــر اســاس شــکل )7(، تمامــی شــاخص های آالیندگــی ارائــه شــده رونــد نزولــی داشــته و بــه نوعــی معــرف اثــر بخشــی 
اقدامــات صــورت پذیرفتــه در ســال های گذشــته در زمینــه ارتقــاء کیفیــت هــوا در محیط کان شــهرهای کشــور اســت. 
البتــه شــاخص ذرات عــاوه بــر اثــرات مهــم ناشــی از بهبــود کیفیــت ســوخت، از کاهــش نســبی طوفان هــای گــرد و غبــار 
نیــز تاثیــر پذیرفتــه اســت. ایــن اثــر بخشــی در بهبــود شــاخص کیفیــت هــوا در ســال های آخــر را نیــز می تــوان در شــاخص 

کربــن نیــز شناســایی نمــود )شــکل 8(.  ذرات PM 2/5 و منوکســید 

شكل )8( الگوی تغییرات شاخص های غلظت ذرات )PM 2/5 (و منوکسید کربن 
)در کالن شهرها ، در هفت سال منتهی به سال 1398(
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عملکرد در برنامه ششم توسعه در خصوص آالینده های هوا
کل  یــع ســوخت بنزیــن یــورو 4 در  کیفیــت بنزیــن و نفــت گاز از نیمــه دوم ســال 1392 و توز بــا توجــه بــه اهمیــت فــراوان 
تــی از ســال 1396 )در برخــی از  کانشــهرها و محورهــای مواصا گوگــرد PPM 50 در  ــا میــزان  کشــور و نفــت گاز یــورو 4 ب
پایش هــا تــا PPM 250 ( طبعــا اثــر قابــل ماحظــه ای در کیفیــت هــوا بــه جــا گذاشــته اســت. در ادامــه اهم اقدامــات قانونی 

کیفیــت هــوا ارائــه شــده اســت.6 صــورت پذیرفتــه و یــا در حــال برنامه ریــزی در خصــوص ارتقــاء 

        ارتقاء استاندارد خودروهای تولیدی به یورو 4 از سال 1393 

        ممنوعیت تولید موتورسیکلت های کاربراتوری از سال 1396 و استاندارد اجباری یورو 4 از 98

        توسعه مراکز معاینه فنی خودروها و نظارت از طریق سیمفا )سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران(

        جلوگیــری از مصــرف ســوخت نفــت کــوره در صنایــع و نیروگاه هــا مگــر در شــرایط اضطــرار و کمبــود گاز صرفــا در خــارج از 
کان شــهرهای آلــوده در مواقــع وارونگی هوا 

        ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی پایــش صنایــع و واحدهــای آالینــده طــی ســال های اخیــر از طریــق تامین تجهیــزات، آموزش 
و افزایــش نظــارت بر عملکرد آزمایشــگاه های معتمد

        آغاز اجرای طرح کهاب در جایگاه های بنزین

        توسعه مراکز بازرسی و آزمایشگاه های آزمون آالیندگی خودرو و موتورسیکلت از سال 98 از 3 واحد به 7 واحد

        الزام به انجام معاینه فنی موتورخانه ها و سامانه های احتراقی از ابتدای سال 99

یابــی فرابخشــی توفیقــات احــکام برنامــه ششــم توســعه، در ســال 1397 تدویــن و اجــرا ی برنامــه جامــع  گــزارش ارز در 
گــرد و غبــار، ایجــاد سیســتم پایــش برخــط  کاهــش آلودگــی هــوا، صــدا و امــواج، تدویــن و اجــرای برنامــه جامــع مقابلــه بــا 

آب و هــوا در ســال 1397 بــه ترتیــب موفــق بــه تحقــق 48.28، 60 و 65 % از برنامــه مــد نظــر شــده اســت. 

اثــر قابــل  بیــن دســتگاه ها  نبــود زیــر ســاخت همــکاری  گلخانــه  ای،  گازهــای  متاســفانه همچــون بخــش انتشــار 
بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده، داشــته اســت. ماحظــه ای در عــدم دسترســی 

6. سازمان برنامه و بودجه، 1398 .
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عملکرد ایران در حوزه انتشار آالینده های هوا در شاخص های بین المللی
ــر اســاس  کان شــهرهای آلــوده جهــان )از منظــر آلودگــی هــوا( جــای دارد. ب در ســطح بین المللــی نیــز تهــران در میــان 
کــه 21 شــهر آلــوده دنیــا را در ســال 2016 بــر اســاس شــاخص آالیندگــی PM 10 ارائــه نمــوده، تهــران در مقــام 12  شــکل )9( 

جــای دارد. بررســی ها از مــرگ و میــر 4000 نفــر در ســال ناشــی از آلودگــی هــوا در تهــران خبــر می دهنــد.

شكل )9( 21 کالن شهر آلوده دنیا از منظر PM10 و موقعیت تهران و همچنین شاخص استاندارد WHO در سال 2016
(World Bank 2019)

کشــورهای امــارات عربــی متحــده، چیــن، ایــران، عــراق، اردن،   در شــکل )10(، شــاخص ذرات معلــق PM 2/5 در 
گــرد  ــه نوعــی معــرف میــزان اثرگــذاری ذرات  کویــت، عمــان و عربســتان ســعودی آورده شــده اســت. ایــن شــاخص ب
کشــورهای منطقــه غــرب آســیا ســال 2015، ســالی پــر آســیب تر رقــم زده  کــه تقریبــا بــرای تمــام  و غبــار در مناطــق اســت 
شــده اســت. در میــان کشــورهای مــورد بررســی در ایــن شــکل، عربســتان ســعودی دارای رونــد مثبــت و مشــهودی اســت 
کنتــرل و  کشــورها دارای رونــدی مثبــت امــا غیــر ملمــوس بــوده و در ایــران بــا اقدامــات  کــه ســایر  و ایــن در حالــی اســت 

کســب شــده اســت.  گــرد و غبــار در میــان مــدت نتایــج مطلوبــی  تثبیــت مناطــق مولــد 

شكل )10( روند تغییرات شاخص در معرض بودن ذرات PM2.5   طی سال های 2010-17
)منبع: شاخص های توسعه، بانک جهانی، 2019(
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چالش های موجود در عملکرد سازمان ها
کنار برنامه ها و اقدامات تجهیز زیرســاخت، توســعه  آلودگی هوا، موضوعی چند عامله اســت و اقدامات مدیریتی در 
کنــار یکدیگــر لحــاظ شــوند. متاســفانه در خصــوص آلودگــی هــوا، اقدامــات  ــد در  و تکمیــل فناوری هــای موجــود بای
کیفیــت  ناهماهنــگ نتیجــه ای جــز شکســت برنامــه اقــدام جمعــی و بیــن بخشــی نــدارد. بــا توجــه بــه اهمیــت نــوع و 
ــوان چالش هــای موجــود را در تامیــن  کن در میــزان ذرات، می ت ــاوگان و همچنیــن اهمیــت منابــع ســا ــوع ن ســوخت، ن
ســوخت بــا کیفیــت بــاال، تجهیــز نــاوگان داخلــی به فیلترهــای مبدل کاتالیســتی )بخصوص ناوگان ســنگین(، توســعه 
گازســوز و همچنیــن توســعه و تشــویق بــه تولیــد تجهیــزات راهبــردی در  و تجهیــز نــاوگان عمومــی بــه موتورهــای برقــی و 
ایــن زمینــه همچــون کاتالیســت ها در کشــور از جملــه اقداماتــی اســت کــه چالشــی از جنــس هماهنگــی و بســتر ســازی 
کــه  را بــرای دســتگاه های ذی ربــط عمومــی و دولتــی رقــم زده اســت. بخــش خصوصــی نیــز بــا دریافــت فنــاوری جدیــد 
منجــر بــه کاهــش هزینه هــای بهره بــرداری )جــاری( اعــم از هزینه هــای تامیــن ســوخت و انــرژی، تگهــداری، تعمیــرات و 
افزایــش طــول عمــر اقتصــادی می شــود، بهره منــد شــده و بــا اتــکا بــه حمایــت مالــی دولــت از محــل درآمدهــای یــاد شــده 
کوتاه تــری خواهــد داشــت.علی رغم مــوارد فــوق،  کــه بابــت خریــد فناوری هــای جدیــد نمــوده ، دوره بازگشــت  هزینــه ای 
ک  کاالهــای محیــط زیســتی ماننــد هــوای پــا کــه پروژه هــای محیــط زیســتی بــه دلیــل در بــر داشــتن  بایــد توجــه داشــت 
کــه کاالیــی بــا درجــه عمومیــت بــاال، رقابــت ناپذیــر و عــدم پذیرش شــرایط و مکانیســم بازار هســتند، قابــل ارزش گذاری 
بــه صــورت تمــام و کمــال نبــوده و قانــون عرضــه و تفاضــا بــرای ایــن کاالهــا و خدمــات هماننــد کاالهــا و خدمــات عادی 
)ســرمایه ای و مصرفــی( عمــل نکــرده و بــا شکســت مواجــه می شــود. لــذا ســرمایه گذاری جهــت حفاظــت و صیانــت از 
ایــن نــوع کاالهــا بــه دلیــل ارزش ذاتــی آن هــا، با هیچ شــاخص اقتصــادی و مالی قابل ســنجش و ارزیابی دقیق نیســت.
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پیشنهاد شاخص های جدید
کنــون، اســتفاده از شــاخص های ذرات PM2.5 و همچنیــن  بــه نظــر می رســد کــه عــاوه بــر شــاخص های مــورد اســتفاده تا
کان شــهرها( را داشــته و ظرفیــت اندازه گیــری  ــه مجموعــه شــاخص ها )بخصــوص در  ــه شــدن ب CO قابلیــت اضاف
محیطــی در ایــن خصــوص فراهــم اســت. ایــن دو شــاخص بخصــوص بــه عنــوان آلودگــی ذرات و موثــر در ســامت و 
یابــی الگــوی کان کیفیــت هوا نقش اساســی ایفا می کند. همچنیــن آلودگــی گازی متاثــر از فرآیندهــای احتراقــی در ارز

جمع بندی
در ســال های اخیر با تغییر و اعمال اســتاندارهای کیفیت ســوخت و خودرو شــاخص های کیفیت هوا در کان شــهرها 
ک« را می توان گام بلندی در ایجــاد و ارائه  بــه نحــو ملموســی بهبــود یافته اســت. همچنین تصویب »قانــون جامع هوای پــا
مسیری هدفمند و هماهنگ در ارتقاء کیفیت هوا دانست. باید به این نکته توجه کرد، که اعمال مدیریت هماهنگ، 
تشــویق و توســیع مســیر و عرصــه توســعه فنــاوری اســتفاده از ابزارهــای مالــی و اقتصــادی جنبه هــای مختلــف یــک برنامــه 
ک و نظــارت دســتگاه ها بــر چگونگــی  کــه بــا مفــاد اجرایــی قانــون هــوای پــا کیفیــت هواســت و امیــد مــی رود  موفــق ارتقــاء 
انجــام تکالیــف و وظایــف قانونــی افــق پیــش رو نویــد بخــش شــرایط به مراتب مطلوب تــر در خصوص کیفیت هوا باشــد.
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خاک
ک بــه دلیــل نقــش روزافــزون در مســائل توســعه جهانــی نظیــر امنیــت غذایــی و ارائــه خدمات اکوسیســتمی اهمیت  خــا
کننــده مــواد غذایــی اســت، خاصیــت تصفیــه کنندگــی نیــز دارد و بــه عنــوان یکــی  ک عــاوه بــر این کــه تأمیــن  دارد. خــا
ک در اثــر خــواص فیزیکــی، شــیمیایی و زیســتی  از پاالینده هــای مهــم طبیعــت محســوب می شــود. ایــن خاصیــت خــا

آن حاصــل می گــردد.

کــره،  ک بــرای حیــات در زیســت  بــا توجــه بــه وجــود چرخــه مــواد بیــن اکوسیســتم های موجــود در طبیعــت و بســتر خــا
گــذارد . پایــش و برنامــه ریــزی بــرای  ــر مــی  ــر دیگــر موجــودات زنــده اث هرگونــه آلودگــی در ایــن محیــط بــه طــور مســتمر ب
ک و جلوگیری  ک بــر اســاس آن، الزمــه بقــای نســل بشــر اســت. یکــی از دالیــل مهــم اهمیت توجــه به خــا حفاظــت از خــا
از آلودگــی و از بیــن رفتــن آن، زمــان طوالنــی الزم جهــت تجدیــد منابــع آن اســت، بــه بیــان دیگــر، بــرای تشــکیل یــک 

ک 700 تــا 1000 ســال زمــان الزم اســت. ســانتی متــر خــا

ک کشــور ایــران دارای وســعتی حــدود 165 میلیــون هکتــار اســت. ازایــن مســاحت، حــدود 89  میلیــون هکتــار فاقــد خــا

ک  خــا دارای  هکتــار  میلیــون  و 76   
از  هکتــار  میلیــون  کــه 57/5  اســت 
کشــاورزی  چرخــه  از  خــارج  ک  خــا
میلیــون هکتــار  تنهــا 18/5  و  اســت 
ــوده و از 8 میلیــون  در چرخــه کشــت ب
هکتــار اراضــی آبــی، فقــط 1/2 میلیون 
هکتــار بــه کاس I  بــدون محدودیــت 
تخصیص یافته و 6/8 میلیون هکتار 
عمــق،  شــوری،  محدودیــت  دارای 
.  )1 )شــکل  اســت   .... و  شكل )1( وضعیت خاک از نظر تولید و محدودیتســنگریزه 

)دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 
)1398
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فرسایش خاک
ک در ایـران دردسـترس نیسـت و بیـن اندازه گیری هـا و تخمین هـای  اطاعـات دقیـق و درسـت از میـزان فرسـایش خـا
مختلـف بـر اسـاس مدل هـای متفـاوت، اختـاف زیادی مشـاهده می شـود. امـا نقطۀ اشـتراک تمامی آن ها میـزان زیاد 
ک کشـور در سـال 1355 معادل یک میلیارد تن برآورد شـده که ده سـال ک در کشـور اسـت. فرسـایش خا فرسـایش خا

بعـد بـه 1/5 میلیـارد تـن و در سـال 1375 بـه 
2/5 میلیارد تن افزایش یافته اسـت. بر اسـاس 
آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  آمـار 
ک  کشـور در سـال 1396، میـزان فرسـایش خـا
حوزه هـای  از  هکتـار  میلیـون   125 سـطح  در 
کشـور بـه طـور متوسـط، سـاالنه حـدود  آبخیـز 
برابـر  تقریبـا 3  کـه  تـن در هکتـار اسـت   16/4
میانگیـن فرسـایش جهانـی اسـت. حوزه هـای 
کـه دارای شـیب  کوهسـتانی  واقـع در مناطـق 
شـدت  از  اسـت،  تـری  فـراوان  بـاران  و  یـاد  ز
)شـکل  هسـتند  برخـوردار  بیشـتری  فرسـایش 
و  غربـی  مناطـق  در  به ویـژه  موضـوع  ایـن   .)2
جنوبـی  دامنه هـای  و  گـرس  زا جبـال  سلسـله 

البـرز بیشـتر مشـهود اسـت.

شـمالی  نواحـی  در  آبـی  فرسـایش  همچنیـن 
اراضـی  از  رویـه  بـی  بهره بـرداری  به دلیـل 
بـاال  بسـیار  جنگلـی  و  مرتعـی  کشـاورزی، 
اسـت. میـزان متوسـط فرسـایش بـادی نیـز در 
ایران در حدود 20 تن در هکتار در سـال اسـت 
که نواحی تحت تاثیر فرسـایش بادی در شـکل 

شده اسـت. داده  نشـان   )3(

مســائل  ریــزان،  برنامــه  بــرای  کــه  آنجایــی  از 
اقتصــادی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، 
گزارشــی هزینه هــای اقتصــادی فرســایش  بنابــر 
ک در ایــران از 56 تــا 112 میلیــارد دالر بــرآورد  خــا

شــده اســت1.

شكل )2( نقشه شدت فرسایش آبی در استان ها
)سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1398(

شكل )3( نواحی تحت تاثیر فرسایش بادی در ایران

کشــور بــا اســتفاده از مــدل Rulse، مجلــه پژوهشــی  ک  کریــم زاده، احمــد رضــا؛ علیــزاده، میثــم)1397(. بــاورد مکانــی فرســایش خــا 1. محمــدی ، شــاهین ؛ 
ــماره 2.  ــوهیدرولوژی ، دوره 5 ، ش الکس
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گــزارش ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در ســال 1398، میــزان متوســط ســاالنه رســوب برابــر 6  بــر اســاس 
کــه بــا اندازه گیــری ایســتگاه های هیدرومتــری تعــدادی از ســدهای  تــن در هکتــار اســت.میزان رســوب گذاری در کشــور 

بــزرگ و مهــم انجــام شــده اســت،

ســدهای  آبخیــز  حوزه هــای  رســوب  میــزان 
موجــود و در حــال احــداث را معــادل 236 
نمــوده  بــرآورد  میلیــون مترمکعــب در ســال 
ذخیــره  بــا  ســد   5 ســاالنه  به عبارت دیگــر  و 
اســتفاده  غیرقابــل  مترمکعــب  میلیــون   50
 ۲۹ حــدود  حاضــر  حــال  می شــود.2در 
ــر  ــورتحت تاثی کش ــی  ــار از اراض ــون  هکت میلی
کــه از ایــن ســطح  فرســایش بــادی قــرار دارد 
ــع زیســتی  ــه مناب ــار ب حــدود ۱۴ میلیــون هکت
کــه تحــت  و اقتصــادی خســارت وارد نمــوده 
کانون هــای بحرانــی فرســایش بــادی  عنــوان 
نقشــه   )4( شــکل  در  می شــوند.   شــناخته 
کشــور  در  بحرانــی  کانون هــای  پراکندگــی 

داده شده اســت.  نشــان  
شكل )4( نقشه کانون های بحرانی فرسایش بادی کل کشور 

)سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1397(

آلودگی خاک
بــه دلیــل تولیــد بیش ازحــد زبالــه، جمــع آوری غلــط و بازیافــت ناقــص زباله هــای خانگــی، صنعتــی،  کشــور  در 
بیمارســتانی، پســاب های صنعتــی، فاضــاب شــهری و نخاله هــای ســاختمانی و انباشــت زبالــه در حاشــیه شــهرها با 

ــه رو اســت. ک روب آلودگــی شــدید خــا

 اراضــی کشــاورزی از طریــق عــدم مصــرت بهینــه کــود و ســم، آبیــاری بــا فاضــاب خــام، آلــوده شــده و منجر به انباشــت 
انــواع آالینده هــا در مــواد غذایــی می شــود.هزینه رفــع آلودگــی هــر متــر مکعــب خــاك بــه روش هــای مختلــف، بیــن 50 تــا 
کشــاورزی  کاربــری  گذشــته اســت. بــرای  ک، اعــاده بــه وضعیــت  5000 دالر بــرآورد شــده اســت. هــدف از بازســازی خــا
ــا  ــا روش شکســتن )ب ک ب ــر مکعــب خــا ــه ازاء هــر مت کســازی از 3 دالر ب ــه پا ــواد غذایــی ســالم،  هزین ک و تولیــد م خــا
کارایــی بــاال( خواهــد بــود. رفــع  ک بــا روش لندفارمینــگ )بــا  کارایــی پاییــن( تــا 39000 دالر بــه ازاء هــر متــر مکعــب خــا

آلودگــی خــاك فرآینــدی بســیار درازمــدت اســت.

 ایــن زمــان طوالنــی و عــدم اســتفاده از فوایــد اقتصــادی خــاك در ایــن دوره می توانــد بــه عنــوان هزینــه مربوطــه در نظــر 
گرفتــه و بــه آن اضافــه شــود. 

2. آمار نامه کشاورزی )1396( ، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی.
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کشــور در نزدیکــی شــهرها واقــع شــده اند، زمین هــای مذکــور ارزش اقتصــادی  کــه بیشــتر مناطــق صنعتــی  از آنجــا 
و  پســماند  از  حاصــل  آلودگــی  توســط  کشــور  زمین هــای  از  مربــع  متــر  هــزار  صدهــا  ســاله  هــر  امــا  دارنــد  یــادی  ز
کارایــی قبلــی خــود را بــه دســت نخواهنــد آورد. کــه دیگــر هیچــگاه  پســاب بــه زمین هــای مــرده تبدیــل می شــوند 

 طبــق گــزارش بانــک جهانــی، آلودگــی منابع در ســال 2004 خســارتی حدود 8 میلیــارد دالر به کشــور وارد کرد که این رقم 
در ســال 2009 بــه حــدود 10 میلیــارد دالر رســید. بحــران جهانــی زمیــن، حاصــل بحــران منطقــه ای تمــام کشورهاســت. از 

ایــن رو نگرانــی جهانــی در مدیریــت صحیــح منابــع، بــرون رفــت کــره زمیــن از بحــران را به همراه خواهد داشــت.

کشاورزی با فاضالب خام  ک های  ک توسط آبیاری خا 1- آلودگی خا

ک در اراضــی کشــاورزی از طریــق عدم  خــا
بــا  کــود و ســم و  آبیــاری  مصــرف بهینــه 
کــه منجــر بــه  فاضــاب خــام، آلــوده شــده 
ــواع آالینده هــا در مــواد غذایــی  انباشــت ان
ــا مصــرف آن  می شــود و ســامت جامعــه ب
ــن  ــق آخری ــردد. مطاب ــه می گ ــر مواج ــا خط ب
داده های وزارت جهاد کشــاورزی در ســال 
1396جمــع ســطوح اراضــی آبیــاری شــده 
بــا فاضــاب خــام، 3874/1 هکتار اســت 
و جمــع ســطوح اراضــی آبیــاری شــده بــا 
فاضــاب مخلــوط بــا آب ، 42322/73 

هکتــار اســت. 

میزان اســتفاده از فاضاب خام در اراضی 
کشــاورزی در ســال های 1395-1397 در 
شــکل )5( و بــه تفکیــک محصــوالت در 

ــت. ــکل )6( آورده شده اس ش

شكل )5( هكتار زمین های آبیاری شده با فاضالب خام
)در سال های 1397-1395( 

شكل )6( میزان درصد آبیاری محصوالت زراعی و سبزی و صیفی 
)با فاضالب خام و یا مخلوط فاضالب و آب(
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ک 2- سوانح نفتی جاده ای  منجر به آلودگی خا

کــی از آمــار  کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ها و ادارات اســتانی وزارت نفــت حا گزارشــات اخــذ شــده از ادارات 
بــاالی ســوانح نفتــی در کشــور اســت بــه طــوری کــه طــی ســال های 90 الــی 98 تعداد حــوادث جــاده ای منجر بــه آلودگی 
ک در کل کشــور 424 حادثه اســت، که بیشــترین آن در ســال 98 با 74 حادثه جاده ای بوده، همچنین  نفتی منابع خا
حوادث 3 ســال اخیر، 33% کل حوادث این 9 ســال را شــامل می شــود )شــکل 7(. طی ســال های 90 الی 98 به ترتیب 
استان های کردستان، لرستان، کرمانشاه،آذربایجان غربی، خراسان جنوبی و اصفهان دارای بیشترین حادثه بوده اند .

شكل )7( تعداد حوادث سوانح جاده ای نفتی در سال های مختلف

کشاورزی: ک های  3- استفاده از سموم پرخطر در خا

آخریــن  آفت کش هــا،  خصــوص  در 
در  کــش  آفــت  انــواع  مصــرف  وضعیــت 
کشــور قریــب بــه 22237073 کیلوگــرم /لیتر 
ــتفاده  ــد اس ــک درص ــه تفکی ــه ب ک ــد  می باش
ازانواع ســموم ، در ســال 1397 )در شــکل 8(

نشــان داده شــده اســت.

شكل )8( درصد استفاده از انواع سموم در ایران
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4- آالینده های ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی

کــه 118794910 مترمکعــب  کشــور فعــال می باشــند  مطابــق داده هــای مرکــز آمــار ایــران، 31309 واحــد صنعتــی در 
فاضــاب و 9396530 مترمکعــب پســماند مایــع و13905962 تــن پســماند جامــد تولیــد می کنــد. در همیــن حــال 559 
کــه بایســتی  کشــور در حــال فعالیــت می باشــند  معــدن بــدون تصفیــه فاضــاب و 3489 معــدن دارای ســد باطلــه در 

فاضــاب آن هــا رفــع، بازســازی و اعــاده بــه وضعیــت ســابق شــود.

قوانین و اسناد باال دستی در حوزه خاک

ک قانون حفاظت از خا

ک هــای آلــوده،  ک، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مکلــف بــه پایــش خا مطابــق مــواد 11 و 15 قانــون حفاظــت از خــا
ک اســت.  ک، اشــخاص آلــوده کننــده، اعــام وقــوع وضعیــت اضطــراری واحــد آالینــده خــا شناســایی مــواد آالینــده خــا

دیگــر وظایــف ایــن ســازمان عبارتنــد از:

     تعیین استانداردهای کیفیت خاک و راهنمای آن

     راهنمای تعیین حداکثر بار مجاز آلودگی منابع آالینده قابل تخلیه به منابع خاک،

    تدوین شاخص های کمی و کیفی منابع خاک و نحوه ارزیابی خطر وضعیت زیست  محیطی و کیفیت منابع خاک،

`    دســتورالعمل بــرآورد هزینه هــای ناشــی از آلودگــی منابــع خــاک و راه انــدازی ســایت مربــوط به آن) که کمک شــایانی به   
تحقــق قانــون مذکــور بــا اولویــت پیشــگیری و ســپس احیــاء و پاکســازی و بــرآورد خســارت مــی نمایــد.(

اسناد باال دستی   

کلــی محیــط زیســت اباغــی مقــام رهبــری در بندهــای 1، 5 و 6 ایــن سیاســت از طریــق  تحقــق اهــداف سیاســت های 
کشــور امکان پذیــر اســت . کســازی آلودگــی خاك هــای  کاهــش، احیــا و پا کنتــرل،  برنامــه پایــش، پیشــگیری، 

شاخص های مصوب مجمع در حوزه خاک و کشاورزی
ک و کشــاورزی به صورت مصــوب در دبیرخانه  همانطــور کــه در فصــل اول اشــاره شــد، چهــار شــاخص بــرای بخــش خا

گزارش دســتگاه ها آورده شده اســت. مجمع تصویب شــده اســت. در جدول )2(  شــاخص ها براســاس 
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 جدول )2( شاخص های مصوب مجمع در حوزه خاک و کشاورزی
دستگاه ذی ربط شـــــــــاخص موضـــــــوع

ف
دی

ر

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور زمین های تحت تاثیر از  بیابان زایی
خاک 1

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور نرخ ترسیب كربن

وزرات جهاد كشاورزی بهره وری استفاده از كود

کشاورزی وزارت جهاد كشاورزی2
استفاده از آفت كش های كشاورزی

سازمان حفظ نباتات

در ادامه به وضعیت هر یک از شاخص ها بر اساس آمار و اطاعات موجود پرداخته می شود.

ــر، اعــداد  ــه نامه هــای زی ــر اســاس اســتناد ب ــاخص های مصوب:ب ــه ش ــر پای ــاورزی ب ک و کش ــا وضعیــت بخــش خ
ــت. ــده اس ــان ش ــزارش بی گ ــه  ــاورزی در ادام کش ک و  ــا ــوزه خ ــع در ح ــوب مجم ــاخص های مص ــه ش ــوط ب مرب

       نامه شماره 99/25/11999 مورخ 99/05/1 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور – آمار تا سال 1398

       نامه شماره 7823/730 مورخ 99/04/14 سازمان حفظ نباتات – آمار 1398

       نامه شماره 99/300/11994 مورخ 99/04/16 سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر خاک- آمار 1398

1- زمین های در معرض  بیابان زایی

گرفتــه و  بیــش از %۸۸  کمربنــد خشــک و نیمــه خشــک جهــان  قــرار  کــه از نظــر اقلیمــی بــر روی  کشــوری اســت  ایــران 
ــر اســاس مطالعــات انجــام شــده ۳۲ میلیــون هکتــار از  ــرار دارد . ب ــان زایــی ق ــده  بیاب کشــور در معــرض پدی مســاحت 

کشــورجزء مناطــق بیابانــی محســوب می شــود. اراضــی 

کربن 2- نرخ ترسیب 

پــا ایــن عــدد بیــن 50 تــا 120 تــن  کــه در ارو گــزارش شده اســت  کربــن در ایــران در حــدود 60 تــن در هــر هکتــار  نــرخ ترســیب 
پــا قــرار دارد. در هــر هکتــار اســت می تــوان گفــت ایــران در حداقلــی میانگیــن ارو

کود 3- بهره وری استفاده از 

در مورد شاخص بهره وری استفاده از کود، علی رغم مکاتبات انجام شده اطاعاتی بدست نیامده است.

کشاورزی 4-استفاده از آفت کش های 

کشــاورزی بــه میــزان دو و نیــم  گــزارش ســازمان حفــظ نباتــات در ســال 1396، میــزان اســتفاده از آفت کش هــای  طبــق 
کــه ایــن آمــار بــرای  کیلوگــرم مــاده موثــره ســم در هکتــار بــرآورد شده اســت. درصورتــی  کیلوگــرم ســم فرمولــه، حــدود 0/9 
کــه در شــکل )9(  ــار مشخص شــده همان طــور  ــرم در هکت کیلوگ  0/42 ،FAO ــی گزارش هــای ســازمان جهان ــران در  ای

ــر اســت. ــه پایین ت نشــان داده شده اســت، میــزان مصــرف آفت کش هــا در ایــران از آمــار جهانــی و خاورمیان

کــم در برخــی از مــوارد منجــر بــه  بــا توجــه بــه مصــرف نادرســت و عــدم آمــوزش صحیــح بهــره بــرداران کشــاورزی ایــن میــزان 
آلودگــی خــاک و محصــوالت کشــاورزی شــده اســت. 
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شكل )9( مقایسه میزان مصرف آفت کش ها در ایران ، خاورمیانه و جهان

جدول )3( وضعیت شاخص های مصوب مجمع در حوزه خاک
مقدار واحد شـــــــــاخص موضـــــــوع

ف
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88 درصد زمین های تحت تاثیر از  بیابان زایی
خاک 1

60 تن در هكتار نرخ ترسیب كربن

عدم احصاء از سوی دستگاه متولی 
)وزارت جهاد كشاورزی( كیلوگرم بر كیلوگرم بهره وری استفاده از كود

کشاورزی 2
)FAO 0/42)طبق آمار جهانی

كیلوگرم در هكتار استفاده از آفت كش های كشاورزی
0/9 )سازمان حفظ نباتات(

خاک در برنامه ششم توسعه

کانون های بحرانی فرسایش بادی 1- تثبیت شن های روان و مهار 

کانون هــای بحرانــی فرســایش بــادی در ســال 97 در ســطح 92/1 هــزار هکتــار  عملیــات تثبیــت شــن های روان و مهــار 

انجــام شــده اســت و در مقایســه بــا ســال 
کاهــش  96 )118/5هــزار هکتــار( %22/3 
داشــته اســت. الزم بــه توضیــح اســت در 
برنامــه ششــم توســعه مقــرر شــده اســت؛ 
در ســال 97، عملیــات تثبیــت شــن های 
زمین هــای  از  هکتــار  هــزار   185 در  روان 
ــه  ک ــرد  گی ــورت  ــادی ص ــایش ب ــت فرس تح
گرفتــه  درنظــر  هــدف  از   %49/78 تنهــا 

شكل )10( وسعت زمین های تحت تاثیر تثبیت شن های روانشــده، تحقــق یافتــه اســت. )شــکل 10(
 در برنامه ششم توسعه در سال های 95 تا 97 )سازمان برنامه و بودجه، 1398(
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کود شیمیایی 2-مدیریت و بهینه سازی مصرف 

ــوص  ــعه در خص ــم توس ــه شش ــون برنام ــاده ) 31 ( قان ــد )ت( م ــرای بن ــرای اج ــاورزی ب کش ــاد  ــزارش وزارت جه گ ــر  بناب
کــود آلــی  کودهــای شــیمیایی و اســتفاده بیشــتر از  فراهــم نمــودن امکانــات مصــرف بهینــه ســموم، دفــع آفــات نباتــی و 
کود و ســم در ســال 97  )کمپوســت( و مبارزه زیســتی و تدوین ضوابط ورود، ســاخت و ترکیب ســاخت )فرموالســیون( 
اقداماتــی در راســتای مبــارزه بیولوژیــك و غیرشــیمیایی بــا آفــات گیاهــی، کاهــش مصرف ســموم در مزارع کشــور، ارتقاء 
گرفتــه اســت ؛  یافتــن ســطح علمــی و دانــش فنــی مولدیــن محصــوالت کشــاورزی و جلــب مشــارکت آنــان و ... انجــام 
ولــی آمــار و مشــخصات دقیقــی در ایــن مــورد وجــود نــدارد. همچنیــن بــرآورد کودهــای مــورد نیاز خاك های کشــور توســط 
مؤسســه تحقیقــات خــاك و آب کشــور تعییــن و توســط معاونــت امــور زراعــت وزارت متبــوع بــه اســتان های کشــور ابــاغ 

گیــرد3. کــه نتایــج آن در ســال بعــد بایــد مــورد بررســی قــرار  شــده اســت 

 در برنامــه ششــم توســعه مقــرر شــده اســت 
کودهــای شــیمیایی در ســال  کــه مصــرف 
زمیــن  هکتــار  هــزار   2100 میــزان  بــه   97
کــه تنهــا %62/25  کاهــش یابــد  کشــاورزی 
 1307/2( گرفته شــده  درنظــر  هــدف  از 
هزارهکتار( تحقق یافته است )شکل 11(.

شكل )11( میزان کاهش استفاده از کود در زمین های کشاورزی 
در برنامه ششم توسعه در سال های 95 تا 97 )سازمان برنامه و بودجه، 1398(

کشاورزی ک های   3- اصالح و بهبود خا

در خصوص جزء ) 2( بند )ب( ماده ) 32 ( قانون برنامه ششم توسعه، موضوع اصاح و بهبود خاك کشاورزی و افزایش 
کشاورزی حفاظتی )بی خاك ورزی(  کربن )ماده آلی( خاك به میزان ساالنه پانصد هزار هکتار، در سال 97 عملیات 
کاهش داشته  که در مقایسه با میزان سال 96 ) 185 هزار هکتار( %18/9  در سطح 150 هزار هکتار انجام شده است 
کــه مهم تریــن آن  اســت. همچنیــن اقداماتــی در ایــن خصــوص توســط معاونــت آب و خــاك وزارت متبــوع انجــام یافتــه 
عملیات احداث بیش از 20 هزار زهکشی زیرزمینی در کنار سایر عملیات آب و خاك در سال های 96 و97 بوده است4.

کشــور توســط دفتــر آب و  کســازی آلودگــی خاك هــای  کاهــش، احیــا و پا کنتــرل،  4- برنامــه پایــش پیشــگیری، 
ک ســازمان محیط زیســت خــا

گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1397 ، سازمان برنامه و بودجه )1398(  .3
گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1397 ، سازمان برنامه و بودجه )1398(  .4
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       ایجاد و راهبری سامانه جامع شناسایی و پایش آلودگی خاك کشور

       تهیه و به روز رسانی اطلس استانی آالینده های خاک کشور )در سطح چند استان اقدام شده است(

       تهیه و تدوین طرح بازسازی خاک در برخی از مناطق آلوده انسانزاد و حوادث طبیعی غیر مترقبه

       اجرای طرح بازسازی خاک در تعداد محدودی از مناطق آلوده ناشی از حوادث طبیعی غیر مترقبه

ــاء و  ــت زیســت محیطــی خــاک جهــت پیشــگیری، کنتــرل، احی ــط و خــط مشــی های مدیری ــه تدویــن ضواب        آغــاز ب
پاکســازی خاک هــای آلــوده

       نمونه برداری و آنالیز از 9850 نمونه خاک برای کل کشور

ک شاخص های مستقل پیشنهادی برای حوزه خا
       میزان فرسایش آبی و بادی خاک )تن در هکتار در سال(

       میزان رسوب گذاری )تن در هکتار در سال(

       مدیریت نیتروژن پایدار در خاک کشاورزی )کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سال(

جمع بندی
ک بســیار به کنــدی صــورت  باتوجــه بــه شــرایط اقلیمــی ایــران )خشــک و نیمــه خشــک(، تولیــد هــر ســانتی متر خــا
ک در ایــران ســاالنه حــدود  یــاد اســت به طوری کــه، فرســایش خــا کشــور ز ک در  می گیــرد. از طرفــی، میــزان فرســایش خــا
16/4تــن در هکتــار و 3 برابــر میانگیــن جهانــی اســت. بــا توجــه بــه پتانســیل ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ک  ــوان فرســایش خــا ــا بیابان زایــی(، می ت کشــور )3 میلیــون هکتــار فعالیــت آبخیــزداری و 1 میلیــون هکتــار مقابلــه ب
ــرای اجــرای عملیــات آبخیــزداری و  کافــی را ب کاهــش داد. الزم اســت اعتبــارات  را ســاالنه در حــدود 1 تــن در هکتــار 

ــه ســازمان جنگل هــا تخصیــص داد. ــا بیابان زایــی ب ــه ب مقابل
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پسمــــــــــــــــــاند
یکــی از پیامدهــای تحــوالت جامعــه جهانــی در یــك ســده اخیــر توســعه شــهر نشــینی و تمرکز بیش از پیــش اجتماعات 
بشــری در مناطــق شــهری اســت. توســعه شــهر نشــینی، مصــرف منابــع طبیعــی و بــه تبــع آن دور ریــز و تولیــد ضایعــات را 
بــه همــراه خواهــد داشــت کــه در حــال حاضــر رهایــی از ایــن ضایعــات به  یکــی از چالش های عمده کشــورهای توســعه 
یافتــه و در حــال توســعه تبدیــل شــده اســت. بــه همیــن دلیــل امــروزه جمــع  آوری و دفــع اصولــی پســماندها بــه عنــوان 
یکــی از مهم تریــن مســائل و مشــکات فــراروی برنامــه ریــزان شــهری مطــرح شــده، بــه دنبــال آن روش هــای متعــددی نیــز 
بــرای مدیریــت ضایعــات و پســماندهای شــهری توســعه پیــدا کــرده اســت. امــروزه موضــوع مدیریــت پســماند بــه عنــوان 
یکــی از اولویت هــای شــهرها و روســتاهای کشــور مطــرح اســت و مدیریــت بهینــه آن هــا نقــش مهمــی در ارتقــاء کیفیــت 
محیــط زیســت شــهرها و روســتاهای کشــور داشــته و در صــورت عــدم اجــرای روش هــای دفــع مناســب می تواند موجب 
بــروز عــوارض جبــران ناپذیــر شــود. علی رغــم آن کــه در مرحلــه اول هــرم مدیریــت پســماند، بحــث کاهــش تولیــد پســماند 
قــرار دارد، امــا بــا مدیریــت پســماند صحیــح می تــوان تولید پســماند بــاال را تهدیدی جدی برای محیط زیســت ندانســته 
ــا آن کــه آمریــکا یکــی از بزرگتریــن تولیدکننده هــای  کــرد.  به طــور مثــال، ب ــه عنــوان فرصــت اســتفاده  ــد ب و از ایــن تهدی
پســماند در جهــان اســت، بــا مدیریــت صحیــح پســماند میــزان تلنبــار و رهاســازی پســماند و دفــن غیربهداشــتی در 

ایــن کشــور را بــه صفــر رســانده اســت.

تولید پسماند در ایران و جهان
کشــور ایــران  گــزارش ســازمان محیط زیســت در ســال 1398، ســرانه تولیــد پســماند شــهری و روســتایی در  طبــق 
کــه بــه طــور میانگیــن ســرانه تولیــد پســماند در ایــران در ســال  به ترتیــب 0/8 و 0/5 کیلوگــرم در روز بــه ازای هــر نفــر اســت 
گــزارش شده اســت )شــکل 12(. ایــران در خاورمیانــه  2018 توســط بانــک جهانــی، 0/65 کیلوگــرم در روز بــه ازای هــر نفــر 
کثــر کشــورهای منطقــه و حتــی  در جهــت تولیــد پســماند در رتبــه پایینــی قــرار دارد و تولیــد پســماند در ایــران نســبت بــه ا
کمتــر اســت؛ امــا بــه علــت عــدم  گــرم در روز بــه ازای هــر نفــر(  میانگیــن ســرانه تولیــد پســماند در خاورمیانــه )0/81 

کــرده اســت. کســب  مدیریــت صحیــح ، ایــران رتبــه نامناســبی در جهــان از لحــاظ مدیریــت پســماند 
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 شكل )12( مقایسه سرانه تولید پسماند در ایران و کشورهای خاورمیانه
) وزارت اطالعات کشور، 1399؛ بانک جهانی، 2018(

کــه هرســاله، حــدود 21 میلیــون تــن پســماند عــادی، 170 میلیــون  جدیدتریــن آمارهــای موجــود در کشــور نشــان می دهــد 
تــن پســماند کشــاورزی، 32 میلیــون تــن پســماند صنعتــی، 8 میلیــون تــن پســماند صنعتــی ویــژه و قریــب بــه 150 هــزار 
ــی تولیــد می شــود )شــکل 13(. گرچــه بخشــی از پســماندهای صنعتــی توســط واحدهــای بازیافتــی  ــن پســماند عفون ت
تحــت فرآینــد و اســتفاده مجــدد قــرار می گیــرد، امــا عمــده اشــکات موجــود در ایــن بخش همان مدیریت محیط زیســتی 
ک این پســماندها که  قابل قبــول در اکثــر واحدهــای صنعتــی اســت. از ســوی دیگــر مایعــات، ســموم و شــیرابه های خطرنــا
ک کشــور  ک شــیمیایی و بیولوژیــک اســت، زیان هــا و خســارات قابل توجهــی را بــر منابع آب  وخا حــاوی انــواع مــواد خطرنــا
کــه یــک مــورد مشــخص از آن، ورود روزانــه حــدود 1500 مترمکعــب شــیرابه، بــا نــرِخ آلودگــی بســیار بــاال بــه  وارد می نمایــد 
کــه حــدود 80 تــا 110 هکتــار از مســاحت اراضــی مرغــوب حاشــیه ی شــهرها را بــه زمین هــای  زمین هــای کشــاورزی اســت 
آلــوده شــده بــه پســماند تبدیــل می کنــد. همچنیــن در کشــور بــه پســماندهای الکترونیــک توجــه نشــده اســت ، در صورتی 
کــه بازیابــی آن هــا عــاوه بر مزیت های زیســت محیطی ، مزیت هایی نظیر ســود دهــی اقتصادی ،بازیابی فلزات باارزشــی 
نظیــر طــا و نقــره  را بــه همــراه خواهــد داشــت ) مدال هــای المپیک ژاپن از بازیافت پســماندهای الکترونیکی می  باشــد.(

شكل )13( سرانه تولید انواع پسماند در ایران 
)سازمان حفاظت محیط زیست، 1399، بانک جهانی، 2018( 
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ترکیب پسماند تولیدی:
یــادی را نشــان می دهــد و رابطــه  کشــورهای مختلــف جهــان تفاوت هــای ز کیفیــت و ترکیــب پســماندها نیــز در 
گزارش هــای موجــود  کشــورهای مختلــف وجــود دارد. بــر اســاس  تنگاتنگــی بیــن میــزان درآمــد و ترکیــب زباله هــا نیــز در 
کشــورهای بــا درآمــد پاییــن و متوســط در حــدود  در حالی کــه میانگیــن زباله هــای آلــی در پســماندهای خانگــی در 
کشــورهای بــا درآمــد بــاال حــدود 32 درصــد اســت . در ایــران در حــدود 70% از  53-56 درصــد اســت، ایــن نســبت در 
کشــورهای خاورمیانــه بیشــتر اســت.  کــه از میانگیــن جهانــی و  پســماند تولیــدی را پســماندهای آلــی تشــکیل می دهــد 
همچنیــن میــزان کاغــذ و پاســتیک موجــود در پســماندهای کشــورهای بــا درآمــد بــاال بیــش از پســماندهای کشــورهای 
بــا درآمــد پاییــن و متوســط اســت کــه ایــن پدیــده باعث می شــود تا پســماندهای کشــورهای بادرآمــد باالتــر ارزش حرارتی 
ــرژی از پســماند را در  کــه ایــن تفــاوت اســتحصال ان کشــورهای بادرآمــد پاییــن داشــته باشــند  ــا  بیشــتری در مقایســه ب
کمتــر توســعه یافتــه بایــد بــه  کشــورهای  کشــورهای بادرآمــد باالتــر توجیــه پذیــر تــر می کنــد. در انتخــاب نــوع فنــاوری در 

کــرد. ایــن تفاوت هــا توجــه 

گیــری در  هــر چنــد مطالعــات جامــع و فرا
مــورد ترکیــب  زباله هــای ایــران انجام نشــده 
کــه  اســت، امــا بررســی ها نشــان می دهــد 
در حــدود 70 درصــد از زباله هــای شــهری 
کشــور را زباله هــای آلــی تشــکیل مــی دهنــد 

)شــکل 14(.
کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا ســایر کشــورها 
و  کاغــذ  میــزان  می باشــد.  یــاد  ز بســیار 
ــایر  ــا س ــه ب ــز در مقایس ــتیک نی ــوا و پاس مق
کــه ایــن موضــوع  کمتــر اســت  کشــورها نیــز 
ــا ســایر  ــر ارزش حرارتــی زباله هــای ایــران ب ب
گــذارد. بــه همیــن دلیــل  کشــورها تاثیــر مــی 
گزینه هــای  در انتخــاب نــوع فناوری هــا و 
دفــع و بازیافــت پســماندهای شــهری بایــد 

ــرد. ک ــه  ــا توج ــن تفاوت ه ــه ای ب

%2 شیشه %3 فلزات %72 مواد آلی

%9 سایر %8 پالستیک %6 کاغذ و مقوا

شكل )14( ترکیب پسماندهای شهری ایران در سال 1396
) سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، 1396(
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 تلنبار و رهاسازی پسماند و دفن غیربهداشتی:

کــه از محدودیــت منابــع مالــی شــدیدی برخــوردار هســتند و  کمتــر توســعه یافتــه  کشــورهای در حــال توســعه و  در 
محدودیــت زمیــن ندارنــد و از ضوابــط و اســتانداردهای محیــط زیســتی ضعیفــی برخــوردار هســتند، پــردازش و دفــع 
پســماند بیشــتر بــه صــورت دفــن غیربهداشــتی و رهــا ســازی انجــام می شــود. در ایــن روش، پســماند در مکانــی تخلیــه، 
ــوده  ــه نشــر مــواد آل کــه منجــر ب ــه صــورت غیراصولــی و غیربهداشــتی دفــن می گــردد  رهــا و تلنبــار و در بعضــی مواقــع ب
ــردازش  ــب در پ ــدازد. روش غال ــر می ان ــه خط ــان را ب ــامتی انس ــود و س ــت می ش ــه محیط زیس ــه ای ب گلخان ــای  گازه و 
پســماند تولیدی در منطقه خاورمیانه و کشــور روســیه، تلنبار و رهاســازی پســماند و دفن غیربهداشــتی اســت )شــکل 
ــی در  ــی، اراض ــناختی و اقلیم ــوم ش ــی و ب ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــرایط اقتص ــه ش ــته ب ــف بس ــورهای مختل کش  .)15
دســترس، نــوع فناوری هــا، الزامــات و ضوابــط محیــط زیســتی و غیــره روش هــای متعــددی را بــرای دفــع پســماندهای 
کشــورها ، مدیریــت پســماندها بیــش از پیــش بــه ســوی بازیافــت و  کنننــد. اصــوال بــا پیشــرفت  شــهری انتخــاب مــی 
گزینه هــای مختلــف دفــع پســماندها در  گرایــش پیــدا می کنــد. در شــکل )16( روش هــا و  یابــی انــرژی از پســماندها  باز

کشــورهای منتخــب جهــان ارائــه شــده اســت. ایــران و 

کشــورهایی نظیــر ژاپــن و  کمبــود اراضــی مناســب بــرای دفــع و قابلیــت بــاالی اقتصــادی و فناورانــه  بــه عنــوان مثــال، 
دانمــارک باعــث شــده اســت تــا بیــش 50 درصــد پســماندهای جامــد خــود را بــه شــیوه زبالــه ســوزی معــدوم ســازند. در 
کمتــر توســعه یافتــه بیشــتر بــه صــورت دفــع و رهــا ســازی انجــام  کشــورهای در حــال توســعه و  حالیکــه ایــن شــیوه در 
می شــود. بایــد یــادآوری کــرد کــه شناســایی کمیــت و کیفیت پســماند بــرای برنامه ریــزی مدیریت ضایعــات از اهمیت 
یــادی بــر خــوردار اســت. اصــواًل عــدم شــناخت کافــی در ایــن مورد، بســیاری از طرح هــا و پروژه هــا )کارخانه های  بســیار ز
ــد.  ــه راه متوقــف می نمای ــا مشــکل مواجــه می کنــد و بعضــًا آن هــا را در میان کمپوســت، زباله ســوز( را در مرحلــه اجــرا ب

شكل )15( روش های غالب پردازش پسماند در جهان5 

کمپوســت ناشــی از  شــاید شکســت بعضــی از طرح هــای مدیریــت ضایعــات از جملــه احــداث واحدهــای بــزرگ 
کیفیــت زباله هــای شــهری بســته بــه شــرایط کشــور باشــد. کمیــت و  کافــی از ویژگی هــای ضایعــات در  عــدم شــناخت 

5. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management 

to 2050. The World Bank.
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کشــورهای مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت اســت، بــه همیــن   اقتصــادی و اجتماعــی، اقلیمــی، منابــع انــرژی و غیــره در 
کــرد. دلیــل در برنامه ریــزی و سیاســت گذاری بــرای مدیریــت پســماندهای جامــد بایــد بــه ایــن عوامــل توجــه 

میــزان تلنبــار و دفــن غیربهداشــتی پســماند در خاورمیانــه 52/7% اســت کــه از میانگیــن جهانــی )33%( باالتــر اســت. 
کثــر کشــورهای اروپایــی، کانــادا،  کثــر کشــورهای توســعه یافته ماننــد آمریــکا، ا میــزان رهاســازی و دفــن غیربهداشــتی در ا
کره جنوبــی و ژاپــن نزدیــک بــه صفــر اعــام شــده اســت. در حالی کــه در کشــورهای بــا درآمــد پاییــن و متوســط ایــن روش 
کیلوگــرم در  درصــد باالیــی را به خــود اختصــاص داده اســت. به طــور مثــال، ســرانه تولیــد پســماند در ترکیــه روزانــه 1/11 
ــران                            ــار می کننــد. در ای ــن و تلنب ــورت غیربهداشــتی دف ــه ص ــرم در روز از آن را ب کیلوگ ــه 0/48  ک ــت  ــرد اس ــه ازای ف روز ب

یــادی دارد. 72 % از پســماند تولیــدی تلنبــار و دفــن غیربهداشــتی می شــود )جــدول 5( و از آمــار جهانــی فاصلــه ز

شكل )16( مقایسه روش های به کاررفته در ایران،کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان6

جدول )5( مقایسه روش های به کاررفته در پردازش پسماند تولیدی بین ایران و کشورهای خاورمیانه
کمپوست بازیافت خاکچال کنترل شده

 و غیر کنترل شده
درصد تلنبار 

و دفن غیربهداشتی
نام کشور

ف
دی

ر

12 5 10 72 ایران 1

- - - 100 عمان 2

- - - 100 عراق 3

- - - 100 کویت 4

- 7 48 45 اردن 5

9 20 9 62 امارات متحده عربی 6

15 8 48 29 لبنان 7

- 8 92 - بحرین 8

- 15 85 - عربستان 9

1 - 54 44 ترکیه 10

6. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management 

to 2050. The World Bank.
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مدیریت پسماند پزشکی: 
کــز، بی خطــر ســازی شــده و ســپس بــه شــهرداری ها تحویــل داده  پســماندهای عفونــی بیمارســتانها در داخــل همــان مرا
کثــر شــهرداری ها معتقــد بــه بی خطرســازی این پســماندها نیســتند و عــوارض مربوطه  می شــود )الزم بــه توضیــح اســت ا
را دریافــت مــی دارنــد(. ســایر پســماندها شــامل پســماندهای شــیمیایی و دارویــی تحــت نظــارت ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت و از طریــق ســامانه جامــع مدیریــت پســماندهای کشــور بــه واحدهای امحــاء کننده مجاز تحویــل داده 
کل در  کــز بهداشــتی و درمانــی در برخــی اســتان ها تحــت نظــارت ادارات  می شــود. پســماند های پزشــکی ســایر مرا

ســایت های بــی خطــر ســازی مرکــزی مدیریــت می شــوند.

در ســال 1398 بــا عنایــت بــه اطاعــات واصلــه از ادارات کل محیط زیســت اســتان ها در راســتای پایش دســتگاه های 
کــه  گویــای ایــن امــر اســت  کــز درمانــی و فرمهــای تکمیلــی  بــی خطرســاز )غیرفعــال ســاز میکروبــی( بیمارســتان ها ، مرا
ــند،77/42 % )775  ــاری می باش ــود اظه ــرح خ ــمول ط ــه مش ک ــتی  ــی و بهداش ــز درمان ــتان، مرک ــدود 1001 بیمارس از ح
ــد  ــه طــور متوســط  17/18 % )172 بیمارســتان( فاق ــد و ب بیمارســتان( پایــش در قالــب طــرح خــود اظهــاری داشــته ان
پایــش خــود اظهــاری اســت. حــدود 5/4 درصــد )54 بیمارســتان( نیــز پســماند عفونــی خــود را جهــت بــی خطــر ســازی 

گــذار نمــوده انــد. بــه بیمارســتان های دیگــر و یــا مرکــز امحــاء بخــش خصوصــی وا

گرفتــه  ــرار  ــی ق کل محیــط زیســت مــورد پایــش نظارت کارشناســان ادارات  کشــور 776  بیمارســتان توســط   در ســطح 
کــه بــا توجــه بــه نتایــج اعــام شــده دســتگاه های بــی خطرســاز  666 بیمارســتان، دارای عملکــرد مناســب و 110  اســت 

بیمارســتان دارای عملکــرد نــا مناســبی اســت.

شاخص های مصوب مجمع در حوزه پسماند

کــه در  کــه در فصــل اول اشــاره شــد، 2 شــاخص بــرای بخــش پســماند بــه صــورت مصــوب در مجمــع قــرار دارد  همانطــور 
جــدول )6( بــه همــراه دســتگاه های ذی ربــط بــرای احصــاء اطاعــات آورده شده اســت.

جدول )6( شاخص های مصوب مجمع در حوزه خاک و کشاورزی
دستگاه ذی ربط شـــــــــاخص موضـــــــوع

ف
دی

ر

سازمان حفاظت محیطزیست
سرانه تولید پسماند

پسماند 1
وزارت كشور

سازمان حفاظت محیط زیست
بازیافت

وزارت كشور

در ادامه به وضعیت هر یک از شاخص ها بر اساس آمار و اطاعات موجود پرداخته می شود.
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وضعیت پسماند بر پایه شاخص های مصوب
گــزارش بیــان  بــا اســتناد بــه نامه هــای زیــر، اعــداد مربــوط بــه شــاخص های مصــوب مجمــع در حــوزه پســماند در ادامــه 

شــده اســت.

        نامه شماره   1504-9952 مورخ 99/05/05 وزرات کشور  - آمار تا سال 1398

        نامه شماره    99/300/11994 مورخ 99/04/16 سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر پسماند - آمار 1398

1- شاخص سرانه تولید پسماند

باتوجــه بــه اطاعــات بدســت آمــده ســرانه تولیــد پســماند شــهری و روســتایی در ســال 1398 بــه ترتیــب برابــر 806 و 500 
کرده اســت                    ــا در ایــران و جهــان ایــن مقــدار در ســال 1399 تغییــر  کرون ــه بحــث اپیدمــی  کــه باتوجــه ب ــوده  گــرم در روز ب

)در حــال بــرآورد توســط ســازمان حفاظــت محیط زیســت(.

2- شاخص بازیافت

در تعریــف ایــن شــاخص، بازیافــت شــامل کمپوســت، تولیــد انــرژی و بازیافــت اســت کــه باتوجه به ایــن تعریف درصد 
بازیافــت در ایــران در ســال 1398، 30% بوده اســت )جــدول 7(

جدول )7( جمع بندی اطالعات شاخص های حوزه پسماند
مقدار واحد شـــــــــاخص موضـــــــوع

ف
دی

ر

806 گرم در روز به ازای هر نفر سرانه تولید پسماند شهری

پسماند 1500 گرم در روز به ازای هر نفر سرانه تولید پسماند روستایی

30 درصد بازیافت

مدیریت پسماند عادی در برنامه ششم توسعه 
بــه مفــاد ســند تفصیلــی برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی  بــا عنایــت 
ــرژی، دفــن پســماندها،  ــر بازیافــت مــواد و ان ــا مدیریــت پســماندهای عــادی مشــتمل ب ایــران، شــاخص های مرتبــط ب
مکانیزاســیون جمــع  آوری پســماندها و تفکیــك از مبــداء اســت. جــدول )8( عملکــرد شــاخص های یــاد شــده مرتبــط 
کــه نشــان می دهــد تنهــا در  ــد  ــه مــی نمای ــا 1398 را ارائ کشــور طــی ســال های 1396 ت ــا شــرح وظایــف قانونــی وزارت  ب
حــوزه مکانیزاســیون سیســتم جمــع آوری پســماند، بهبــودی صــورت گرفته اســت کــه با آمــار جهانی همچنــان فاصله ی 

یــادی دارد.  ز
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جدول )8(  عملكرد شاخص های مدیریت پسماند عادی در برنامه ششم توسعه

ف
دی

ر

واحد متعارفعنوان شاخص
سال

139613971398

8 /740 /0/60كیلوگرم به ازای هر نفر در روزسرانه تولید پسماند1
252730درصدبازیافت مواد و انرژی2
51213درصددفن پسماند3
334345درصدمکانیزاسیون جمع  آوری پسماند4
799درصدتفکیک از مبدا5

شاخص های مستقل پیشنهادی برای حوزه پسماند
کشــاورزی، پزشــکی، ویژه و الکترونیکی تولیدی، بایســتی شــاخص ســرانه  باتوجه به اهمیت پســماندهای صنعتی، 

تولیــدی پســماند در هــر یــک از ایــن تقســیم بندی ها تعریــف و بررســی شــود.

مهم ترین چالش های مدیریت پسماند
        عدم اصاح الگوی مصرف و کاهش تولید پسماند و اجرای صحیح تفکیك پسماند از مبداء

        نامناسب بودن سیستم جمع  آوری و انتقال پسماند در کشور

ک         نامناسب بودن اجرای قوانین مدیریت پسماند و حفاظت از خا

        توجه ناکافی جهت حمایت های قانونی و تخصیص اعتبارات مکفی دولتی در اجرای پروژه های مدیریت پسماند 

        عدم تدوین برنامه و یا کم توجهی به اجرایی شدن برنامه جامع مدیریت پسماند توسط شهرداری ها 

        عــدم وجــود بــازار مناســب و هدایــت شــده پســماندهای بازیافتــی و خریــد تضمینــی ایــن محصوالت مانند کمپوســت 
)یکــی از دالئــل آن می توانــد عــدم تفکیــک از مبدا پســماندها باشــد(

        عدم اجرای ضوابط مدیریت پسماندهای کشاورزی )خصوصا پسماند دارویی و هورمونی(

        کم اثر بودن آموزش روســتائیان در امر مدیریت پســماندهای کشــاورزی )ســموم ســنواتی و محصوالت باغی و زراعی( 
و ســوزاندن پســماندهای کشــاورزی در فضای باز

        عدم استفاده از آمار و اطاعات کمی وکیفی تولید و مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی 

        عدم بها دادن به نیروی متخصص برای مدیریت پسماند در شهرداری ها و دهیاری ها

        مشکات محیط زیستی مراکز امحای پسماندها و کم توجهی به تخصیص زمین برای پسماندهای ویژه

        عدم تفکیک اصولی و مدیریت پسماندهای پزشکی در اغلب مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی

جمع بندی
کشــور وضعیــت مناســبی در مدیریــت پســماند نــدارد   ،)EPI( گــزارش عملکــرد محیط زیســتی باتوجــه بــه آخریــن 
کشــورهای خاورمیانــه امتیــاز پایین تــری  گرفتــه اســت و نســبت بــه  کشــور( جهــان قــرار  به نحوی کــه در رتبــه 97 )از 180 

ــت. کرده اس ــب  کس ــوزه  ــن ح در ای
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کنوانســیون تنــوع زیســتی ، » تنــوع زیســتی بــه معنــای قابلیــت تمایــز بیــن موجــودات زنــده از هــر منبــع  بــر اســاس مــاده 2 
ــزی ، همچنیــن  شــامل ترکیبــات اکولوژیکــی  کــه شــامل اکوسیســتم های زمینــی، دریایــی و دیگــر اکوسیســتم های آب
گونه هــا  گونه هــا، بیــن  کــه بخشــی از اکوسیســتم ها را تشــکیل می دهنــد، می باشــد. ایــن مفهــوم شــامل تنــوع در درون 
کنتــرل تغییــرات آب و هــوا، تأمیــن و تصفیــه آب  و تنــوع اکوسیســتم ها اســت.« تولیــد اکســیژن و ایجــاد هــوای ســالم، 
ک ، تأمیــن غــذا و دارو ، تأمیــن انــرژی ، منافــع اقتصــادی مانند طبیعــت گردی،   ســالم و کنتــرل ســیاب، حفاظــت خــا

خدمــات اکوسیســتمی و حفــظ بســتر و زیرســاخت حیــات،  جلوه هایــی از اهمیــت تنــوع زیســتی اســت.

  در ســال 1992 در اجــاس زمیــن در ریودوژانیــرو، رهبــران جهــان در خصــوص یــک اســتراتژی جامــع بــرای توســعه پایــدار 
بــه توافــق رســیدند. یکــی از  پیمان هــای کلیــدی کــه در ایــن روز منعقــد گردید،کنوانســیون یــا معاهــده تنوع زیســتی بود. 
کــه توســط اکثریــت قریــب بــه اتفــاق دولت هــای جهــان )196کشــور( پذیرفتــه شــده اســت، ســه هــدف  ایــن معاهــده 

اصلــی را دنبــال می کنــد: 

       حفاظت از تنوع  زیستی  

       استفاده پایدار از اجزای آن 

       تسهیم  عادالنه و منصفانه منافع حاصل از استفاده از ذخایر ژنتیکی 

ــخ  ی ــون الحــاق مــورخ 1375/3/6 مجلــس شــورای اســامی در تار ــر اســاس قان ــز ب ــران نی کشــور جمهــوری اســامی ای
کارتاهنا  گویا و  کنوانسیون دارای دو پروتکل نا کنوانسیون تنوع زیستی پیوست. این  1996/8/6 میادی به اعضای 
)ایمنی زیســتی( اســت که با مصوبه مجلس شــورای اســامی در ســال 1382 ایران به پروتکل کارتاهنا  پیوســته اســت.

کانکــون مکزیــک، ایــران بــه  کنوانســیون تنــوع زیســتی در ســال 2016 در  در ســیزدهمین نشســت اعضــای متعهــد 
عنــوان یکــی از 20 کشــور دارای بیشــترین غنــای تنــوع زیســتی در جهــان )کشــورهای مــگا دایــورس( معرفــی گردیــد. 



تی
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صـــــ
5ف

زیست بوم هـــای ایـــــــران
ایران دارای 10 اقلیم زیســتی ، اقیانوســی معتدله، اقیانوســی باران فصلی مدیترانه ای، اقیانوســی خشــک مدیترانه ای، 
اقیانوســی بیابانــی مدیترانــه ای، قــاره ای بــاران فصلــی مدیترانــه ای، قــاره ای خشــک مدیترانــه ای، قــاره ای بارانــی 

مدیترانــه ای، خشــک حــاره ای، بیابانــی حــاره ای و فــوق بیابانــی حــاره ای  است)شــکل 1(.

پیشــینه و ســاختار زمیــن شناســی 
ویــژه  موقعیــت  منحصربه فــرد، 
تنــوع  کشــور،  زیســتی  جغرافیایــی 
توپوگرافــی  شــرایط  و  اقلیمــی 
خــاص علــل بــه وجــود آمــدن ایــن 
کشــور  در  زیســتی  تنــوع  غنــای 
گیــری  شــکل  ســبب  کــه  اســت، 
ــع  ــدد و بالطب ــای متع ــت بوم ه زیس
گیاهــی  گونه هــای  کنــش  پرا آن 
ذیــل  در  اســت.  شــده  جانــوری  و 
هــر  اجمالــی  و  مختصــر  بصــورت 
ایــران  بوم هــای  زیســت  از  کــدام 

اســت:  شــده  داده  شــرح 

شكل )1( اقلیم زیستی ایران
 بر اساس سیستم تقسیم بندی جهانی اقلیم های زیستی

1- زیست بوم های آبی)دریایی، تاالبی و رودخانه ای( 

یــای خــزر در شــمال کشــور بــا وســعت 380 هــزار کیلومتــر مربــع بزرگ ترین دریاچه جهان اســت. عمق ایــن دریاچه در  در
اطراف ســواحل ایران به 1000 متر می رســد )عمیق ترین نقطه(. طول خط ســاحلی ایران در ســواحل شــمال بالغ بر 846 
کیلومتر است. از مهم ترین شاخصه های زیستی دریاچه خزر، وجود 98 گونه ماهی در آن است که از این بین، 5 گونه 
ماهیــان خاویــاری آن شــهرت جهانــی دارنــد. در حــدود 90% ذخایــر ماهیــان خاویــاری جهــان در ایــن دریاچــه قــرار دارد. 

کارائیــب و هودســن بــه عنــوان  کیلومتــر مربــع پــس از خلیــج  کشــور بــا وســعت 239 هــزار  خلیــج فــارس در جنــوب 
ســومین خلیــج بــزرگ دنیــا شــناخته می شــود. خلیــج فــارس از طــرف UNESCO به عنــوان یکــی از 5 منطقه مخصوص 

دریایــی معرفــی شــده اســت. متوســط عمــق آب 35 متــر و بیشــترین عمــق آن حــدود 100 متــر در تنگــه هرمــز اســت.

 آبســنگ های مرجانی )بعد از جنگل های اســتوایی به عنوان دومین اکوسیســتم ارزشــمند جهان شــناخته می شــوند( 
کــه شــاخه ای از  یــای عمــان نیــز  گونــه مرجــان از زیســتگاه های مهــم و ویــژه خلیــج فــارس محســوب می شــوند. در بــا 50 
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کــه دارای ویژگی هــای متفاوتــی از خلیــج  کشــور اســت،  اقیانــوس هنــد می باشــد دیگــر زیســت بــوم دریایــی در جنــوب 
فــارس اســت. طــول خــط ســاحلی ایــران در ســواحل جنــوب بــا احتســاب جزایــر 4664 کیلومتــر بــرآورد می شــود. 

2- زیست بوم های تاالبی و رودخانه ای

زیســت بوم هــای تاالبــی پهنه هــای آبــی بســیار ارزشــمندی را شــامل می شــوند و بــر اســاس تعریــف و طبقه بنــدی 
کنوانســیون حفاظــت از تاالب هــا )کنوانســیون رامســر( بــه 42 نــوع تــاالب تقســیم می گــردد کــه بــه جــز یــک نــوع تــاالب توندرا، 
کشــور، تعــداد 36 تــاالب در قالــب 25 عنــوان   بقیــه تیپ هــای آن در ایــران یافــت می شــود. از تاالب هــای موجــود در 
کشــور وجــود دارد، ایــن  ــاالب در  در رامســر ســایت )تاالب هــای بیــن المللــی( ثبــت شــده اســت. در مجمــوع  ۱۴۳ ت
کــه صخره هــای مرجانــی و  ۱۴۳ تــاالب ســه میلیــون هکتــار وســعت دارنــد و در مصوبــه اخیــر دولــت قــرار شــده اســت 
پهنه هــای گلــی نیــز  تحــت عنــوان حفاظــت از تاالب هــا ثبــت شــوند. از میــان ایــن ۱۴۳ تــاالب ۲۵ مجموعــه تاالبــی در 

کنوانســیون رامســر ثبــت شــده اند و 1/4 میلیــون هکتــار وســعت دارنــد.

3- زیست بوم های جنگلی 

گفتــه می شــود  طبــق جدیدتریــن تعریــف ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد  )فائــو( جنــگل  بــه بخشــی از زمیــن 
ــه وجــود  ــوران آن، اشــتراک زیســتی ب گیاهــان و جان گیاهــان علفــی پوشــیده شــده و بیــن  کــه از درخــت و درختچــه و 
آمــده اســت. کمتریــن مســاحت جنــگل را 0/5 هکتــار )5000 متــر مربــع( در نظــر می گیرنــد و تــاج درختــان آن نبایــد کمتــر 
کمتــر از  کــه تــاج درختــان می پوشــاند یعنــی »تــاْج پوشــش« آن هــا  گــر مجمــوع مســاحتی  از 10%ســطح آن را بپوشــاند. ا
کــه ناشــی از قــرار داشــتِن اغلــب  10%باشــد بــه آن »بیشــه« گفتــه می شــود. بــا ایــن حــال در ایــران بــه دلیــل کمبــود جنــگل 
کشــور در نواحــی خشــک و نیمه خشــک اســت، ایــن مقــدار را 5 درصــد در نظــر می گیرنــد تــا مناطــق بیشــتری  مناطــق 
تحــت عنــوان جنــگل محفاظــت شــود. بــه دلیــل ایــن تفــاوت در تعریــف، مســاحت جنگل هــای ایــران از 11/1 میلیــون 

هکتــار )بــر مبنــای 10 %( تــا 14/3 میلیــون هکتــار )بــر مبنــای 5 %( ذکــر می گــردد.

کشــور شــامل جنگل هــای هیرکانــی  گرفتــن مبنــای تــاج پوشــش جنگلــِی پنــج درصــد، جنگل هــای   بــا در نظــر 
کــه جــز میــراث طبیعــی جهــان قــرار دارد( بــا وســعت حــدود 2 میلیــون  )فســیل های زنــده بــا قدمــت 40 میلیــون ســال 
هکتــار(،  میلیــون   5/5 )حــدود  گــرس  زا جنگل هــای  هکتــار(،   173000 )حــدود  ارســباران  جنگل هــای  هکتــار، 
ــی )حــدود 2 میلیــون هکتــار( و  ــی )حــدود 4/6 میلیــون هکتــار(، جنگل هــای خلیــج عمان ــران- توران جنگل هــای ای

مانگــرو )حــدود 21000 هکتــار( می شــود.   جنگل هــای 

4- زیست بوم های مرتعی )علفزار( 

کشــور را پوشــانده اســت )بخــش تحقیقــات مرتــع  کــه حــدود 52% از ســطح  ــا وســعت 84/8 میلیــون هکتــار  مراتــع ب
کــم  گســترده تریــن عرصــه زیســتگاهی محســوب می شــوند. درصــد ترا کشــور(،  مؤسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع 

کشــور بــه ترتیــب درجــه اهمیــت عبارتنــد از :                        8% متراکــم بــا وســعت 7.2 میلیــون هکتــار مراتــع 

       26% نیمه متراکم با وسعت 21.4 میلیون هکتار                       66% کم تراکم با وسعت 56.2 میلیون هکتار
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کشــور حــدود 124 میلیــون واحــد  کشــاورزی، جمعیــت دامــی  بــر اســاس آخریــن آمــار معاونــت امــور دام وزارت جهــاد 
کــه ایــن مراتــع  کــه حــدود 83 میلیــون واحــد دامــی آن وابســته بــه مراتــع کشــور اســت. ایــن در حالــی اســت  دامــی اســت 
تنهــا می تواننــد خــوراک حــدود 37 میلیــون واحــد دامــی را در مــدت 7 مــاه یــا 24/6میلیــون واحــد دامــی را در مــدت 
یکســال تامیــن نماینــد، درحالی کــه در حــال حاضــر حــدود 2/2 برابــر بیــش از ظرفیــت مجــاز از مراتــع کشــور بهره بــرداری 

کشــور 1.32 هکتــار و ســرانه جهانــی آن 0.82 هکتــار اســت.  می شــود. در حــال حاضــر ســرانه مرتــع در 

کوهستانی  5- زیست بوم های 

گونه هــای  کننــده آب و هــوای جهــان و مخــازن ژنتیکــی  کوه هــا سرچشــمه اصلــی منابــع آب شــیرین جهــان، تنظیــم 
کــوه  کوهزایــی آلــپ- هیمالیــا(، رشــته  کمربنــد  کــوه البــرز )بخشــی از  گیاهــی و جانــوری محســوب می شــوند. رشــته 
کــه حــدود 52% از ســطح  کشــور را تشــکیل مــی دهنــد  کوهســتانی  کوه هــای مرکــزی و شــرق، چهــار منطقــه  گــرس،  زا

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.  

6- زیست بوم های بیابانی

بیابان هــای ایــران کــه در میانــه نــوار بیابانــی جهان)صحــرای بــزرگ آفریقــا تــا صحــرای گبــی( قــرار دارد، با وســعت حدود 
کویــر لــوت بیابان هــای بــزرگ ایــران  کویــر و  گرفتــه اســت. دشــت  کشــور را در بــر  32.5 میلیــون هکتــار، 20% ســطح 
ــر  ــه ثبــت رســیده اســت. ب ــی در فهرســت میــراث طبیعــی جهــان ب ــوت هماننــد جنگل هــای هیرکان ــر ل کوی هســتند. 
کویــر لــوت بــه عنــوان یکــی از قطب هــای حرارتــی زمیــن )گــرم  گنــدم بریــان در  اســاس مطالعــات انجــام شــده، منطقــه 
تریــن نقــاط زمیــن( شــناخته شــده اســت. در حــال حاضــر ســرانه بیابــان در کشــور 0.5 هکتــار اســت در حالــی کــه ســرانه 

جهانــی آن 0.22 هکتــار اســت.

گونه های گیاهی و جانوری ایران
ــران در  گیاهــی ای گونه هــای  ــوری متنوعــی اســت. تعــداد  گیاهــی و جان گونه هــای  کشــور، زیســتگاه  زیســت بوم هــای 
حــدود 8000 گونــه اســت کــه 2200 گونــه از آن هــا اندمیــک )بومــی( کشــور هســتند یعنــی تنهــا متعلــق بــه ایــران اســت و در 

جــای دیگــری در جهــان یافــت نمی شــود. 

کنــون از  گونه هــای جانــوری ایــران نیــز ماننــد گونه هــای گیاهــی آن، از تنــوع بســیار باالیــی برخــوردار اســت. به طوری کــه تا
شــاخه مهــره داران، حــدود 2300 گونــه )200 گونــه پســتاندار، 557 گونــه پرنــده، 267 گونــه خزنــده، 23 گونــه دوزیســت و 
که از اهمیت بســزایی برخوردارند، بیش  گونه ماهی( شناســایی شــده اســت. در خصوص شــاخه بی مهره گان   1255
از 20000 گونــه شناســایی شــده اســت، کــه البتــه تعــداد گونه هــا در ایــن شــاخه بیشــتر از این مقــدار تخمین زده می شــود. 
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اطلس های چاپ شده ی حوزه تنوع زیستی ایران

گزارش هــای مربــوط بــه یــک یــا چنــد  اطلس هــا مجموعه هایــی مــدون و مجلــد از نقشــه ها، نمودارهــا، تصویرهــا و 
موضــوع هســتند کــه بــا نظمــی ویــژه و دقیق تریــن روش هــا تهیــه می شــوند. اطلس هــا به خوبــی می تواننــد جایگزیــن ده ها 
گــزارش فنــی شــوند و رئــوس برنامه هــا و تصمیم گیری هــا را روشــن تر از هــر واســطه اطاعاتــی  کتــاب و هــزاران بــرگ  جلــد 
کتــب مرجــع متعــددی در حــوزه تنــوع زیســتی ایــران بــه چــاپ رســیده اســت،  کنــون اطلس هــا و  کنند.تا دیگــری بیــان 

کــه در جــدول )1( بــه اهــم آن هــا اشــاره شــده اســت. 

کلــی محیــط                                                                                               کــه چــاپ اطلس هــای ردیــف 15 لغایــت 20، پــس از تصویــب سیاســت های  الزم بــه توضیــح اســت 
گرفتــه اســت.  زیســت در ســال 1394 و  در راســتای تحقــق بنــد )6( ایــن سیاســت ها صــورت 

جدول )1( فهرست برخی از اطلس ها و کتاب های مرجع منتشر شده در حوزه تنوع زیستی ایران

ف
دی

ر

ناشرمولف/مترجمعنوان اطلس/کتاب

پ
 چا

ال
س

1
فلور ایران

به سرپرستی احمد قهرمان
  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

از سال 1357 جلد 28 در سال 1395

سهیال پورحیدر غفاربی،اطلس گیاه شناسی2
13  مرتضی دشت سیروس حسن نژاد

95

  موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانعلی اصغر درویش صفتاطلس مناطق حفاظت شده ایران3
13  سازمان حفاظت محیط زیست

85

13  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح-اطلس جنگل های ایران4
90

13  فرهنگ معاصرولی اهلل مظفریاندرختان و درختچه های ایران5
83

اسكار لنز و فریتس شواین گروبراطلس چوب های شمال ایران6
13  دانشگاه تهران ترجمه داوود پارسا پژوه

90

7
اطلس آناتومی برگ گیاهان ایران :

13  نوربخشفاطمه زرین كمرگیاهان بومی ایران
98

8
اطلس آفات و بیماری های درختان سوزنی 

13  علم كشاورزی ایرانساسان صادقی خامنه ای تبریزیبرگ و پهن برگ جنگلی و شهری
94

9
گیتا شناسی ایران جلد اول

13  موسسه جغرافیایی و كارتوگرافی گیتاشناسیعباس جعفریکوه ها و کوه نامه ایران
64

10
گیتا شناسی ایران جلد دوم

13  موسسه جغرافیایی و كارتوگرافی گیتا شناسیعباس جعفریرودها و رود نامه ایران
66

13  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحبهروز بهروزی رادتاالب های ایران11
87

12
اطلس ماهیان خلیج فارس

 و دریای عمان
هدایت اسدی

13  سازمان تحقیقات و آموزش شیالت ایرانرضا دهقانی پشترودی
75
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چا

یا.آ.بیرشتین و همكاراناطلس بی مهرگان دریای خزر13
ترجمه لودمیال دلیناد و فضه نظری

  موسسه تحقیقات شیالت ایران
13

79

همایون صحافی، بهنام دقوقیاطلس نرم تنان خلیج فارس14
حسین رامشی

  موسسه تحقیقات شیالت ایران

13
79

سیامك یوسفی سیاهكل رودی،اطلس دوزیستان ایران15
 هانیه سعیدی و مریم السادات بهفر

  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز)خوارزمی(
13  سازمان حفاظت محیط زیست

95

امید مظفری، كامران كمالیاطلس خزندگان ایران16
هادی فهیمی

  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز)خوارزمی(
13  سازمان حفاظت محیط زیست

95

اطلس پرندگان ایران17
محمد كابلی، منصور علی آبادیان،

 محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی،
 سید بابك موسوی، كیس روزالر، 

بهرام حسن زاده كیابی

  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز)خوارزمی(
  سازمان حفاظت محیط زیست

13
95

محمود كرمی، كاوه فیض اللهی اطلس پستانداران ایران18
و طاهر قدیریان

  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز)خوارزمی(
13  سازمان حفاظت محیط زیست

95

اطلس بوم سازگان های دریایی19
 خلیج فارس و دریای عمان

رضا ندرلو، عدنان شهدادی
 و همكاران

  معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط 
13زیست

99

یزدان كیوانی، منوچهر نصری، اطلس ماهیان آب های داخلی ایران20
كیوان عباسی و اصغر عبدلی

  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز)خوارزمی(
13  سازمان حفاظت محیط زیست

95

نادری جلودار و اصغر عبدلیاطلس ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر21
  موسسه تحقیقات شیالت ایران

13
83

22
اطلس پروانه های ایران

وازریك نظری)روزپرک ها(
  انتشارات دایره سبز

   موزه ملی تاریخ طبیعی ایران
13  سازمان حفاظت محیط زیست

82

23
اطلس حیات وحش )مهره داران(

استان بوشهر
اصغر عبدلی، 

بهرام كیابی و همكاران

  انتشارات معارف
  پژوهشكده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی 

13  اداره كل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
88

24
اطلس پراکنش پرندگان 

و پستانداران استان خوزستان
محمد باقر نبوی، 

بهروز بهروزی راد و امین پاداش
  اداره كل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

13
89

اطلس گونه های شاخص گیاهی25
و جانوری استان سیستان و بلوچستان

غالمرضا نوری، 
علیرضا شهریاری و همكاران

  اداره كل حفاظت محیط زیست استان سیستان و 
13بلوچستان

89
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چالش های تنوع زیستی کشور 
یــادی، تنــوع زیســتی را تهدیــد  ایــران از غنــای تنــوع زیســتی بســیار باالیــی برخــوردار اســت، امــا چالش هــای اساســی ز

کــه اهــم آن هــا عبارتنــد از: می نمایــد و باعــث نابــودی و زوال آن می شــود 

           تصرف و بهره برداری ناپایدار از منابع زیستی           تخریب و جزیره ای شدن )تکه تکه شدگی( زیستگاه ها

           ورود انواع آلودگی ها به اکوسیستم های آبی و خشکی           عدم رعایت حقآبه تاالب ها و رودخانه ها

           ورود غیراصولی و مهار نشده گونه های غیربومی 
) ایجاد آفت ها( به کشور

           شکار و صید غیرقانونی و وجود ساح های غیرمجاز

           تجارت غیرقانونی گونه ها به صورت زنده و یا اعضای آن ها

           کمبود آمار و اطاعات در زمینه تنوع زیستی            عدم مدیریت یکپارچه تنوع زیستی

           تغییرات اقلیمی و خشکسالی های متوالی

قوانین و سیاست های کلی محیط زیست در حوزه تنوع زیستی  
ــه مســائل محیــط زیســت توجــه شــده اســت، همچنیــن  در ســند چشــم  ــون اساســی ب در اصل هــای 45، 48 و 50 قان
انــداز جمهــوری اســامی ایــران در افــق 1404 هجــری شمســی ، اهمیــت محیــط زیســت در قالــب عبــارت » بهره منــدی 
کلــی محیــط زیســت در جایــگاه  از محیــط زیســت مطلــوب« بــرای جامعــه ایرانــی بیــان شــده اســت. سیاســت های 
یــک ســند باالدســتی، بــه عنــوان چتــر، پشــتیبان و راهبــردی بــرای برنامه هــا، طرح هــا و اقدامــات حفاظــت از محیــط 
کاهــش چالش هــای محیــط زیســتی می گــردد. سیاســت های مذکــور  کــه منجــر بــه رفــع و یــا  زیســت محســوب می شــود 
ــرار داده اســت. از تاثیــر آشــکار سیاســت ها  در بندهــای )1(، )6( ،)13(، )14( و )15( حــوزه تنــوع زیســتی را مــد نظــر ق
در بخــش تنــوع زیســتی، مــی تــوان بــه زمینــه ســاز و تســهیل گر بــودن آن در تصویــب قوانیــن حفاظــت، احیــا و مدیریــت 

کشــور در ســال 1396 اشــاره نمــود.  کشــور  و حفاظــت و بهره بــرداری از منابــع ژنتیکــی  تاالب هــای 

شاخص های مصوب مجمع در ارزیابی محیط زیست، تنوع زیستی
کلــی محیــط زیســت در حــوزه تنــوع زیســتی، 6 شــاخص در دبیرخانــه  یابــی تحقــق سیاســت های  در راســتای ارز
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مصــوب گردیــد )جــدول 2(. وضعیــت تنوع زیســتی کشــور بر اســاس شــاخص های 

کــه از دســتگاه های اجرایــی اخــذ شــده اســت، در ادامــه آورده شده اســت.  مصــوب دبیرخانــه مجمــع، 
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جدول )2( وضعیت تنوع زیستی کشور بر اساس شاخص های مصوب دبیرخانه مجمع در سال 1398
دستگاه ذی ربط شـــــــــاخص زیر

موضوع
موضوع

ف
دی

ر

% 11/5 درصد مساحت مناطق چهارگانه تحت مدیریت به كل كشور اکوسیستم

تی
س

 زی
وع

تن

1

% 1/4 درصد مساحت مناطق دریایی حفاظت شده به مناطق ساحلی –  دریایی
سـواحل
عدم احصاء و دریـاها

از سوی دستگاه متولی)شیالت( درصد بهره برداری پایدار از ذخایر آبزیان

% 20 درصد گونه های گیاهی در معرض انقراض
گونـه ها

بیش از 25 % درصد گونه های جانوری در معرض انقراض

% 8/8 درصد مساحت جنگل ها به مساحت كل كشور

جنگل ها

ک(
خا

ن )
زمی 2

15 سیلو در هكتار نرخ موجودی سرپا جنگل )زاگرس و خارج از شمال(

240 سیلو1 در هكتار نرخ موجودی سرپا جنگل )جنگل های شمال(

کشور   کل  1- شاخص درصد مساحت مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت شده به 

کشــور  بــر اســاس آخریــن آمــار  کل  شــاخص درصــد مســاحت مناطــق چهارگانــه تحــت مدیریــت حفاظــت شــده بــه 
مناطق چهارگانه تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیســت، 11.5% از کل کشــور )309 منطقه( اســت؛ و شــامل

           184 منطقه حفاظت شده        53  پناهگاه حیات وحش         40  اثر طبیعی ملی           32پارک ملی

کنوانســیون تنــوع زیســتی 17 % اســت. البتــه در اینجــا فقــط   می باشــد. مقــدار اســتاندارد جهانــی تعییــن شــده توســط 
کیفــی مناطــق جــای تامــل بســیار وجــود دارد. کمــی مناطــق چهارگانــه مطــرح شــده اســت، در مــورد بحــث  موضــوع 

2- شاخص درصد مساحت مناطق دریایی حفاظت شده 

شــاخص درصــد مســاحت مناطــق دریایــی حفاظــت شــده بــه مناطــق ســاحلی- دریایــی  بــر اســاس آخریــن آمــار 
کشــور  کل مناطــق ســاحلی- دریایــی  مناطــق چهارگانــه تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 1.4% از 

کنوانســیون تنــوع زیســتی 5% اســت.  ــی تعییــن شــده توســط  )در 55 منطقــه(  می باشــد. مقــدار اســتاندارد جهان

3-  شاخص درصد بهره برداری پایدار از ذخایر آبزیان

کــه در بحــث آبزیــان و بهره برداری از اکوسیســتم های طبیعــی پیگیــری می شود اطــاع بخــش اجــرا  عمــده اهدافــی 
گونــه  کثــر محصــول قابــل برداشــــت یــــا   )MSY)maximum sustainable yield  بــرای هــر  از محاســــبه و تخمیــــن حدا
اســت. درصــد بهره بــرداری پایــدار از ذخایــر آبزیــان در ایــران از ســوی دســتگاه های متولــی رســمًا اعــام نشــده اســت.

گونه های در معرض خطر انقراض 4- شاخص درصد 

ــران  ــواده در ای گیاهــی از ۱۲00 جنــس و ۱6۷ خان ــه  گون کنــون 8000  ــا  ــع ت ــا تاییــد موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مرات ب
کشــورمان  کــه انحصــاری و مختــص  گیاهــی منحصــر بفــرد  گونــه  کــه از ایــن تعــداد آمــار ۱۷۲۷  شناســایی شــده اســت  

1 . سیلو )Silve(  واحد قراردادی حجم برای جداول حجم یک عامله یا تاریف است و مقدار آن 89 % متر مکعب است.
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گونه هــای درختــی و درختچــه ای  کــه بیــش از 70% ایــن  اســت در معــرض خطــر و نابــودی قــرار دارد. الزم بــه ذکــر اســت 
کشــور قــرار دارد. گاههــای جنگلــی تحــت حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و ابخیــزداری  در قالــب ذخیــره 

گیاهــی و جانــوری بــه ترتیــب شــامل %20  گونه هــای  گونه هــای در معــرض خطــر انقــراض  بــه تفکیــک  شــاخص درصــد 
گونه هــای گیاهــی در معــرض خطــر انقــراض و بیــش از 25% گونه هــای جانــوری در معــرض خطــر انقــراض اســت. حــدود 
 IUCN کشــورمان، در فهرســت ســرخ اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از محیــط زیســت گونــه از رده هــای جانــوری   ۷۴

گذشــته منقــرض شــده اند . کمتــر از یــک قــرن  قــراردارد وگونه هایــی همچــون شــیر ایرانــی و ببــر مازنــدران در 

کشور کل  5- شاخص درصد مساحت جنگل ها به مساحت 

مســاحت پوشــش جنگلــی کشــور در حــال حاضــر حــدود 14.3 میلیــون هکتــار اعــام شــده اســت که این ســطح حدود 
8.8 % از مســاحت کشــور را شــامل می شــود . البتــه بایــد خاطــر نشــان کــرد بــر اســاس بــرآورد ســازمان خواروبار کشــاورزی 
)FAO( و همچنیــن تعریــف آن از جنــگل ،2 مســاحت جنگل هــای ایــران 11/75 میلیــون هکتــار اعــام شــده اســت که 

در ایــن صــورت درصــد ســطح جنــگل نســبت بــه مســاحت کل کشــور بــه  6.8 % تنــزل خواهــد کرد. 

گــزارش ســال 2019 دربــاره وضعیــت آینــده جنگل هــا در منطقــه  کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( در  ســازمان خواربــار و 
آســیا و اقیانوســیه، بــا اشــاره بــه کاهــش مــداوم تنــوع زیســتی و تــاب آوری جنگل هــای طبیعــی در ایــن منطقــه، خواســتار 
کــه بــرای  کشــورهای عضــو بــرای جلوگیــری از ادامــه ایــن رونــد شــد. یکــی از شــاخص هایی  اقدامــات جــدی از ســوی 
مقایســه وضعیــت جنگل هــا در بیــن کشــورهای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، شــاخص ســرانه جنــگل اســت. 
کشــورها  یــادی را در بیــن  مقــدار ایــن شــاخص بســته بــه شــمار جمعیــت و ویژگی هــای اقلیمــی تفاوت هــای بســیار ز
نشــان می دهــد. بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی، ســرانه جنــگل در ایــران در ســال 2012 معــادل 0.147 هکتار )متوســط 

کشــور جهــان در رتبــه 42 قــرار داشــته اســت. کــه در بیــن 164  ســرانه جهانــی معــادل 0.547 هکتــار(  بــوده اســت 

6- شاخص نرخ موجودی سرپا جنگل ها

گــرس و خــارج از شــمال( و نــرخ  شــاخص نــرخ موجــودی ســرپا جنگل هــا  بــه تفکیــک نــرخ موجــودی ســرپا جنگل هــا ) زا
موجــودی ســرپا جنگل هــا )جنگل هــای شــمال( بــه ترتیــب 15 و 240 ســیلو در هکتــار می باشــد. بــا مقایســه ایــن اعــداد 
گــرس و خــارج شــمال  نســبت بــه ســه ســال گذشــته، مشــاهده شــد کــه نــرخ موجــودی ســرپا جنگل هــا در جنگل هــای زا

کــرده اســت.  3 ســیلو در هکتــار و در جنگل هــای شــمال 60 ســیلو در هکتــار تقلیــل پیــدا 

کمــی بخــش منابــع طبیعــی در برنامــه ششــم توســعه در جــدول )3( و شــکل های )2  گــزارش عملکــرد برخــی اهــداف 
و 3 و 4( آمــده اســت3. صیــد در آب هــای جنــوب دارای بیشــترین درصــد تحقــق اســت و از میــزان 577/800 تــن 
کاری و احیــا  گرفتــه اســت. شــاخص های جنــگل  تعییــن شــده ی هــدف ســال 97، 130/200 تــن بیشــتر صیــد انجــام 
کمتریــن درصــد تحقــق )14 و 16( درصــد اســت.  جنگل هــا و حدنــگاری )کاداســتر( منابــع طبیعــی بــه ترتیــب دارای 

کــه مســاحت آن 0.5 هکتــار بــا  گفتــه می شــود  کــرده اســت:جنگل بــه اراضــی  کشــاورزی تعریــف زیــر را از جنــگل ارائــه  2. ســازمان خــوار و بــار 
کــه بتواننــد بــه ایــن آســتانه در محــل رویــش برســند.  درختانــی بلندتــر از 5 متــر و تــاج پوشــش بیــش از 10 % یــا درختانــی 

گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1397 ، سازمان برنامه و بودجه )1398(  .3
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کاداســتر منابــع طبیعــی اســت. کافــی بــودن منابــع اعتبــاری از عوامــل میانگیــن رشــد دوره ی منفــی شــاخص تهیــه  نا

 

جدول )3 ( عملكرد شاخص های تنوع زیستی در برنامه ششم توسعه

ف
دی

ر

واحد عنوان هدف کمی
اندازه گیری

عملكرد / سال

139513961397

61221/7هزار هكتارجنگل کاری و احیاء جنگل ها1

حفاظت از جنگل های کشور 2
425253درصد)با تأكید بر جنگل های هیركانی و زاگرس(

8/4326/6754/019هزار هكتارحدنگاری )کاداستر( منابع طبیعی3

0/83/43/2هزارهكتارتوسعه زراعت چوب4

411532857هزار هكتاراجرای عملیات آبخیزداری5

احیاء رویــش گاه های مــرتعی 6
65201232هزار هكتارو توسعه گیاهان دارویی

آبزی پروری7
459/521477.217516/692تن)با تأكید بر پرورش ماهی در قفس در آب های آزاد(

آبزی پروری 8
353351310میلیون قطعه رهاسازی بچه ماهی و میگو جهت بازسازی ذخایر

600/164691/176688/000تنصید و صیادی - صید در آب های جنوب9

33/39733/64537/000تنصید و صیادی - صید در آب های شمال10

شكل )2(  عملكرد شاخص های تنوع زیستی 
در برنامه ششم توسعه
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شكل )4(  عملكرد شاخص های تنوع زیستی 
در برنامه ششم توسعه

شكل )3(  عملكرد شاخص های تنوع زیستی
 در برنامه ششم توسعه

سایر شاخص های بین المللی در حوزه تنوع زیستی
کــه شــاخص های فــوق بــر اســاس منابــع بیــن المللــی و داخلــی ســال های گذشــته تعییــن شــده  الزم بــه توضیــح اســت 
اســت؛ و در حــال حاضــر بــا توجــه بــه بــروز شــدن منابــع، شــاخص ها نیــز مــورد بازنگــری قــرار دارنــد. به طوری کــه در 
بازنگــری شــاخص ها، 13 شــاخص محــور تنــوع زیســتی ارزیابــی عملکــرد محیط زیســت در ســال EPI2020( 2020( و 8 
شــاخص از ســایر شــاخص های بیــن المللــی در حــوزه تنــوع زیســتی مــورد مطالعــه اســت.  ســایر شــاخص های جهانــی 

کــه می توانــد در آینــده بررســی و مصــوب شــود بدیــن شــرح اســت: 

       نسبت ذخایر ماهی در سطوح پایدار بیولوژیک 

       جنگل ها به عنوان بخشی از کل مناطق سرزمینی 

       نســبت مناطق مهم برای تنوع زیســتی مناطق خشــکی و آب شــیرین که در مناطق حفاظت شــده قرار دارند بر اســاس 
نوع اکوسیستم
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       پیشرفت در جهت مدیریت پایدار جنگل ها

       نسبت زمین های تخریب شده به کل زمین

       پوشش مناطق مهم تنوع زیستی کوهستانی به عنوان مناطق حفاظت شده

       پوشش سبز کوهستان 

       نسبت حیات وحش تجاری که به طور غیرقانونی شکار شده یا قاچاق می شود

کــه شــاخص عملکــرد محیــط زیســت ) Environmental Performance Index - EPI( بــر دو هــدف اصلــی از  از آنجــا 
کاهــش فشــارهای زیســت  محیطــی بــر ســامت انســان  و ارتقــای وضعیــت زیســت  بوم هــا و مدیریــت صحیــح  جملــه 
کیــد دارد، ارزیابــی وضعیــت محیــط زیســت ایــران و ســایر کشــورها و رده بنــدی جهانــی بر اســاس این  منابــع طبیعــی تأ

گیــرد.  شــاخص بیــن المللــی صــورت مــی 

کــه بــا همــکاری مرکــز قوانیــن و سیاســت های زیســت محیطــی دانشــگاه یــل  گــزارش دو ســاالنه  هــدف از انتشــار ایــن 
کلمبیــا و توســط مجمــع جهانــی اقتصــاد تهیــه می شــود،  و مرکــز بیــن المللــی شــبکه اطاعــات علــوم زمیــن دانشــگاه 
بــه ویــژه  گــذاران عرصه هــای مختلــف  بــه سیاســت  کشــورها و جهــان  کــردن وضعیــت محیــط زیســت  گوشــزد 
گــزارش EPI شــاخص های عملکــرد محیــط زیســت در  عرصه هــای توســعه ای اســت.در جــدول )4( جدیــد تریــن 
حــوزه تنــوع زیســتی مشــاهده می شــود. جایــگاه بیــن المللــی ایــران ازنظــر شــاخص محیــط زیســتی) EPI ( در رده بنــدی 
کشــور جهــان در ســال 2018 ، بــه رده 67 در  کــه از رده 80  در بیــن 180   کشــورها چنــدان مطلــوب نیســت. هرچنــد 
کشــورهای جهــان قرارگرفتــه و چــه در چنــد  کشــور جهــان در ســال 2020 رســیده اســت و تقریبــًا در رده میانــی  بیــن 180 
کــرده اســت امــا در شــاخص های تنــوع زیســتی و زیســتگاه، مناطــق حفاظــت شــده دریایــی،  شــاخص رشــد یــا ســقوط 

کشــور تغییــری نیافتــه اســت. گونه هــا و شــاخص مناطــق حــاره ای وضعیــت  حفاظــت 
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جدول )4( محور، مولفه ها و شاخص های عملكردمحیط زیست در حوزه تنوع زیستی
 از دیدگاه EPI در سال 2020

وضعیت نسبت به 
سال 2018

تغییرات 
ده ساله

2020 2018 شاخص عملكرد   

ف
دی

ر

رتبه امتیاز رتبه امتیاز

9/1 67 48 80 58/16 میانگین تمامی شاخص ها 1

10/9 74 47/8 119 74/59 توان زیستی اکوسیستم 2

- 137 38/4 134 51/89 تنوع زیستی و زیستگاه ها 3

- 88 1/2 72 81/95 مناطق حفاظت شده دریایی 4

- 141 35/2 140 36/91 )جهانی(
محفاظت از زیست بوم

5

- 136 40/9 137 41/05 )ملی( 6

2/7 156 8/5 155 12/15 شاخص نمایندگی مناطق حفاظت شده 7

-2/6 21 95/8 24 95/76 شاخص زیستگاه گونه ها 8

- 114 62/2 131 45/59 شاخص حفاظت از گونه ها 9

- 0/1 50 62/8 - - شاخص زیستگاه تنوع زیستی 10

- 16/2 18 88/8 - - خدمات اکوسیستم  11

17/9 14 93/2 5 91/8 از دست دادن پوشش جنگلی)درختی( 12

- 14/4 100 52/1 - - از دست دادن علفزارها 13

-14/1 98 45/4 - - از دست دادن تاالب ها 14

2/9 59 13/8 111 45/73 شیالت 15

5/4 53 10/3 39 77/63 وضعیت صید 16

- 35 20/8 128 13/82 شاخص مناطق حاره ای 17

- 3/2 27 9/6 - - صید ترال 18
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راهکارهای پیشنهادی  
           تقویــت و توســعه ظرفیت هــای مدیریتــی، ســاختاری و فنــی و اجرایــی شــدن قوانیــن مربوطــه بــرای حفاظــت از 
تنــوع زیســتی کشــور بــا اســتفاده از فنآوری هــا و ســازکارهای مــدرن و روزآمــد از جملــه سیســتم های هوشــمند حفاظــت 

و مراقبــت از منابــع زیســتی و برخــورد قاطــع و قانونــی بــا متخلفــان.

کیــد بــر حقــوق عرفــی آنــان در  ــا تأ            ارتقــای مشــارکت های مردمــی بــرای حفاظــت از تنــوع زیســتی و منابــع پایــه ب
عرصه هــای طبیعــی.

           پایش و رصد برای نظارت و حفاظت دایمی .

گیــر بــرای تولیــد رفتــار و فرهنــگ بوم دوســتی             بســیج امکانــات تبلیغــی و فرهنگــی بــا برنامــه ســازی های جامــع و فرا
کشــور. و قبح آســیب به تنوع زیســتی 

           ایجــاد ســازوکار مناســب بــرای ارتقــاء همــکاری و هــم افزایــی بیــن نهاد هــا و دســتگاه های اجرایــی ذیربــط از جمله 
کشــور و ممانعــت  مراجــع قضائــی بــه منظــور جلوگیــری از تخریــب و نابــودی تنــوع زیســتی و اکوسیســتم های ارزشــمند 
از جنــگل خــواری، کــوه خــواری، زمیــن خــواری و امثــال آن بــرای بهــره منــدی نســل حاضــر و نســل های آینــده از مواهــب 

کشــور. طبیعی 

           اتخــاذ سیاســت های راهبــردی و عملیاتــی بــرای صیانــت از تنــوع زیســتی کشــور با توجه بــه محورهای اقتصادی، 
اکولوژیکی، فرهنگی و امنیتی.
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تعریف آموزش محیط زیست
 اصطــاح آمــوزش محیــط زیســت از دو قســمت آمــوزش و محیــط زیســت تشــکیل شــده اســت . آمــوزش عبــارت اســت 
کــه آن را نگهــداری و  ــه طــوری  گاهــی و عاقــه در مــورد محیــط زیســت ب از ایجــاد بینــش مطلــوب، ارزش، مهــارت، آ
بــه منظــور ادامــه حیــات انســان موجــود در حــال حاضــر و آینــده توســعه داد. محیــط زیســت عبــارت اســت از تمامــی 
گــذارد . شــرایط و تأثیــرات مربــوط ممکــن اســت  کــه بــر روی حیــات و توســعه موجــودات زنــده اثــر مــی  شــرایط و عواملــی 

بیوتیــک و غیــر بیوتیــک؛ یعنــی حیاتــی و غیــر حیاتــی باشــد. 1

کنــون تعاریــف متعــددی از آمــوزش محیــط زیســت ارائــه شــده اســت امــا اولیــن تعریــف بــه ســال ۱۹6۹ برمی گــردد:   تا
آمــوزش محیــط زیســت، بــه دنبــال تربیــت شــهروندی اســت کــه از محیــط بیوفیزیکی و مســائل مربــوط به آن مطلــع بوده 

کــردن بــرای اجــرای راه حل هاســت. 2 کار  کــرده و مشــتاق  کمــک  و می توانــد بــه حــل آن هــا 

بر طبق تعریف کمیســیون آموزش یونســکو، آموزش محیط زیســت فرایند شــناخت ارزش ها و روشــن ســاختن مفاهیم 
ــراف   ــک اط ــگ و بیوفیزی ــر، فرهن ــی بش ــط درون ــی از رواب ــرای درک و قدردان ــرش الزم ب ــارت و نگ ــه مه ــرای این ک ــت ب اس
ــد.  3 ــث می کن ــز بح ــت نی ــط زیس ــت محی کیفی ــری و  گی ــم  ــورد تصمی ــت در م ــط زیس ــوزش محی ــود. آم ــل ش او حاص

گیــران قــادر می شــوند. از طریــق  کــه در آن فرا کلــی آمــوزش محیــط زیســت یــک فراینــد سیســتماتیک اســت  بــه طــور 
ــه  ــا ب کننــد. همچنیــن آن هــا تشــویق می شــوند ت ــه مســتقیم و فراینــد ارتباطــات، مســائل محیــط زیســتی را نقــد  تجرب
فعالیت هــای عملــی بــه ســود محیــط زیســت ملحــق شــوند. در چنیــن سیســتمی حداقــل ســه برونــداد انتظــار مــی رود: 
گیــران بایــد رابطــه خودشــان را بــا زنجیره هــای مرتبــط دیگــر نظام طبیعــت و فرایندهــای اجتماعــی - اکولوژیکی درک  فرا
گیــران بایــد قــادر شــوند تــا  گیــران بایــد بتواننــد شــرایط را مطابــق بــا چارچوب هــای ذهنــی خــود تفســیر کننــد. فرا کنند.فرا
گیــران را بــه ســوی تغییــر  گرفتــه می شــود بایســتی فرا کــه یــاد  کننــد. آنچــه  کــرده و زوایــای پنهــان را آشــکار  شــرایط را نقــد 

کاربردهای آموزش محیط زیست. 1.شبیری، سید محمد؛  عبداللهی، سهراب؛ )1388(؛ نظریه ها و 
2.لواسانی، محمد رضا؛ )1372(؛ بررسی ضرورت های آموزش های محیط زیست.

3.گزارش یونسکو؛ )1388(.
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کنــش و تغییــر عملــی منجــر شــود.آموزش محیــط زیســتی، تدبیــری اســت  ســوق دهــد. دانــش محیــط زیســتی بایــد بــه 
کیــد دارد.4 کــه بــر بســط دانــش علمــی و راه حل هــای مدیریتــی و فنــی بــرای مشــکات محیــط زیســتی تا

 مؤلفه ها و اصول آموزش محیط زیست
آموزش محیط زیست بنا به تعاریف معتبر شامل این اصول می باشد :

گاهی و حساسیت نسبت به محیط زیست و چالش های آن        آ

       دانش و درک نسبت به محیط زیست و چالش های آن

       نگرانی برای محیط زیست و انگیزه برای بهبود و یا حفظ کیفیت آن

       مهارت هایی برای شناسایی و حل چالش های محیط زیست

       مشارکت در فعالیت های منجر به حل وفصل چالش های محیط زیست

گاه به محیط زیست و مشکات مرتبط با آن و دارای انگیزه برای یافتن راه حل.        پرورش شهروندانی آ

 خصیصه های اصلی آموزش محیط زیست :
1. در آموزش محیط زیست، فراگیر نقش فعالی در یادگیری دارد.

2. در آموزش محیط زیست، فراگیر به توانایی تحلیل پیرامون خود دست یافته و ذهن فعالی برای حل مسائل خواهد داشت. 

3. در آموزش محیط زیســت، نگرش سیســتمی کل گرایانه حاکم بوده و در بررســی مســائل به ابعاد اقتصادی و  اجتماعی 
نیــز توجه می شــود.

4. آموزش محیط زیست در بررسی و ارائه راه حل های مسائل به ویژگی های همان منطقه توجه می کند.

اصول الزم به منظور اجرای آموزش های صحیح محیط زیست5  
1. القای فرهنگی در آموزش مسائل و همگانی بودن محیط زیست

2. فراگیر بودن آموزش مسائل محیط زیستی به سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان 

3. هماهنگی مردم با آموزش های محیط زیستی 

4. آموزش محیط زیست بر مبنای آموزش های اخاقی

5. همکاری مردم در آموزش مسائل محیط زیستی

6.  آموزش مسائل محیط زیست مبتنی بر آموزش پایه 

7. انعکاس مسائل محیط زیستی و تحت تأثیر قرار دادن مردم توسط وسائل ارتباط جمعی

8. نقش دولت در برجسته نمودن اهمیت آموزش محیط زیست

4- kopnina, J.(2011). Transformative Environmental Education, Stepping outside the curriculum Box . Canadian journal of  

Environmental Edu.157-149:(1)14.

5- Cloug, M .(2011)» International» Environmental education: Wisconsin . D47-7,43.
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اهداف آموزش محیط زیست
مهم ترین اهداف آموزش محیط زیست بنابه منابع معتبر عبارتند از :

گاه و حساس می شوند. گـــــــــاهی:  افراد و گروه های اجتماعی در مورد محیط زیست و مشکات مربوط به آن آ ۱- آ

ــا ارزش هــای اجتماعــی و انگیزشــی، نســبت بــه مشــارکت در حفــظ و بهبــود  ــرش: افــراد و گروه هــای اجتماعــی  ب ۲- نگـــــ
محیــط زیســت عاقــه منــد می شــوند . 

3- دانـــــــش: افراد و گروه های اجتماعی به  درک و دانش موردنیاز دست می یابند . 

۴- مهــــــــارت: افراد و گروه های اجتماعی مهارت های الزم برای شناســایی و حل مســائل محیط زیســتی را به دســت آورند .

۵- مشارکت: افراد و گروه های اجتماعی مسئولیت و ضرورت توجه به محیط زیست را توسعه می دهند . 

سیر تحول آموزش محیط زیست در جهان 
ریشــه های آمــوزش محیــط زیســت  بــه مطالعــه طبیعــت،  آمــوزش حفاظتــی و آمــوزش در محیــط طبیعــی برمی گشــت، 
امــا  مســیری متفــاوت از آن پیــدا کــرد . بــه طوری کــه اولیــن بــار آمــوزش محیــط زیســت در ســال 1948 بــا هــدف حفاظت 
گردیــد بــه  گرفــت و ایــن موضــوع هــر ســاله و در همایش هــای مهــم محیــط زیســت جهــان تکمیــل و بــه روز  شــکل 

گیــرد .  طوری کــه امــروزه آمــوزش محیــط زیســت تمامــی ابعــاد توســعه پایــدار را در  بــر مــی 

کشورهای مختلف جهان آموزش محیط زیست در 

گرفــت. در اســترالیا  از ســال ۱۹6۵ آمــوزش محیــط زیســت در بریتانیــا و از ســال ۱۹۷۵ در اســترالیا موردتوجــه قــرار 
کــرد6.   در چیــن، موسســه های آمــوزش محیــط زیســت از  کار  انجمــن آمــوزش محیــط زیســت از ســال ۱۹۸0 آغــاز بــه 

ــد . ســال ۱۹۷0 فعالیــت خــود را آغــاز نمودن

 در روســیه تمامــی مؤسســات آمــوزش عالــی در زمینــه توســعه آمــوزش محیــط زیســتی فعال انــد. در ایــن مؤسســات 
ــه می شــود. از ســال ۱۹۹۳ آمــوزش محیــط زیســت در  ــا محیــط زیســت در ســطوح مختلــف ارائ ــواع دروس مرتبــط ب ان
گنجانــده شــد. در اســپانیا نیــز آمــوزش محیــط زیســت در بخــش دانشــگاهی در  کتاب هــای درســی آفریقــای جنوبــی 
طــی دو دهــه گذشــته افزایــش یافتــه اســت. ایــن افزایــش شــامل ارائــه واحدهایــی در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرا و 
نیــز برگــزاری ســمینار و همایــش اســت در ایــاالت متحــده آمریــکا آمــوزش محیــط زیســت از نخســتین روزهــای جنبــش 
گنجانــدن آمــوزش  کانــادا دســت انــدرکاران مســائل آموزشــی بــر  مطالعــه طبیعــت در دهــه 1980 آغــاز شــده اســت.  در 

کیــد فزاینــده ای می کننــد . محیــط زیســت در حیطــه آمــوزش عمومــی تأ

6- Tulba , M .(2011)." Environment Development In Transition to the 2020 " the future of values , Edited by M.R (AS).
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سیر تحول آموزش محیط زیست در ایران

یــادی  ــاز بــرای حفــظ محیــط زیســت اهمیــت ز کــه ایــران از دیرب کشــور ایــران مشــخص می شــود  ــر تاریــخ  ــا مــروری ب ب
کتــاب مقــدس ایرانیــان  ک در  کــی آب و خــا قائــل بــوده اســت. نگهــداری و ســامت درختــان و عــدم آزار حیوانــات و پا
کیــد شــده اســت. بــا ورود اســام بــه ایــران ایــن رویکــرد تقویــت شــده و بــا جنبــه اعتقــادی و عرفانــی  کــرات تا باســتان بــه 
بیشــتر مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت و وجــود احادیــث و محکمــات و قواعــد دینــی از جملــه« قاعــده الضــرر و الضــرار« 
کتــاب  ــزرگان دیــن اســام و  کام ب ــه ســزایی دارد طبیعــت و پاســداری از مواهــب آن در  در ایــن خصــوص اهمیــت ب

آســمانی قــرآن بــه فراوانــی دیــده می شــود .7 

بر اساس منابع و مستندات تاریخی موثق، تعیین و نام گذاری اولین منطقه حفاظت شده جهان به ایرانیان می رسد 
و این افتخاری است که ۲۵00 سال قدمت دارد. شاید بتوان اولین جرقه های توجه به حفاظت محیط زیست در کتب 
که ترجمه » معالم القربه فی األمور الحسبه « از محمد بن احمد قریشی یافت. ایران قدیم را در کتاب آیین شهرداری 

کشــور   بــا توجــه بــه حفاظــت محیــط زیســت ، مســئله تخریــب محیــط زیســت و بهره بــرداری بیــش از حــد از منابــع در 
مــا نیــز هماننــد بســیاری از کشــورهای جهــان در طــی قــرن گذشــته چشــمگیر بــوده اســت. تســریع در ایــن رونــد در ســال 
۱۳۳۵ منجــر بــه تشــکیل دســتگاهی مســتقل بــه نــام کانــون شــکار ایــران با هدف حفظ نســل شــکار و نظارت بــر اجرای 
ــر  ــون شــکار و صیــد، ســازمان شــکاربانی و نظــارت ب ــه آن شــد. در ســال ۱۳۴6 در پــی تصویــب قان ــوط ب مقــررات مرب
کانــون فــوق شــد. در ســال ۱۳۵0 نــام ســازمان شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد بــه » ســازمان حفاظــت  صیــد جایگزیــن 
محیــط زیســت« و نــام شــورای عالــی شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد بــه »شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت« تبدیل 
یــان بــار بــرای تعــادل متناســب محیــط زیســت نیــز بــه  شــد و امــور محیــط زیســتی از جملــه پیشــگیری از اقدام هــای ز
کنفرانــس جهانــی محیــط زیســت در اســتکهلم و بــا  اختیــارات قبلــی آن افــزوده شــد. در ســال ۱۳۵۳ پــس از برپایــی 
تصویــب قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت در ۲۱ مــاده، ایــن ســازمان از اختیــارات قانونــی تــازه ای برخــوردار 

شــد )پورتــال ســازمان حفاظــت محیــط زیســت(.

 در ایران از تاسیس اولین رشته ای که به معنای خاص به، آموزش محیط زیست در مقاطع دانشگاهی به عنوان رشته 
کشاورزی دانشگاه تهران  گذرد. انستیتو تحقیقات جنگل دانشکده  ای مستقل بپردازد، زمانی حدود پنج دهه، می 
که در پی طرح آموزش FAO در سال ۱۳۴۲ ایجاد گردید نیز جزء اولین مراکزی بود که آموزش عالی محیط زیست در آن 
کرج وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۵۱  آغاز شد. تأسیس آموزشکده حفاظت محیط زیست 
گام های اولیه در زمینه آموزش عالی محیط زیست است.  کاردان محیط زیست از دیگر  جهت تربیت محیط بان و 

مهم تریــن تحــول در زمینــه تقویــت مقــررات و اقدامــات محیــط زیســتی پــس از انقــاب اســامی، تصویــب اصــل 
کــه بــه امــر حفاظــت محیــط زیســت و ضــرورت و اعتبــار اجــرای  پنجاهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــود 
ــق ایــن اصــل، حفاظــت از محیــط زیســت وظیفــه ای  کیــد شــده اســت. مطاب ــه محیــط زیســت تأ ــوط ب مقــررات مرب

ــه فعالیــت مخــرب آن ممنــوع اســت . همگانــی اســت و هرگون

در قانون برنامه چهارم توسعه آموزش محیط زیست به متن قانون آورده شد. 

7 - فهیمی، عزیزاله ؛عرب زاده، علی ؛ )1391(؛ مبانی فقهی حقوق محیط زیست، پژوهشنامه حقوق اسالمی ، دوره 13 ، شماره 25 .
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بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در برنامه های پنج ساله توسعه :

۱- آموزش محیط زیست در برنامه اول توسعه )۱۳۶۸-۱۳۷۲(:

کــه عبــارت از فراهــم ســاختن  کیفــی مطــرح شــد  در برنامــه اول توســعه، بخــش محیــط زیســت در قالــب اهــداف 
ــط  ــه محی ــر ب ــران ناپذی ــیب های جب ــدن آس ــری از وارد آم ــان و جلوگی ــی انس ــت زندگ کیفی ــای  ــود و اعت ــات بهب موجب
کــه متناســب بــا اصــل پنجاهــم قانــون  زیســت و ترمیــم اثــرات منفــی گذشــته در محیــط زیســت بــوده اســت، بــه طــوری 
اساســی، برنامه هــا و طرح هــای اقتصــادی و فرهنگــی بــا هدف هــا و اســتراتژی ها و سیاســت های حفاظــت از محیــط 

گردنــد.  زیســت همســو و هماهنــگ 

۲- آموزش محیط زیست در برنامه دوم توسعه)۱۳۷۳-۱۳۷۷(: 

قانــون برنامــه دوم توســعه، مشــتمل بــر 1 مــاده واحــده و 101 تبصــره ، ســه تبصــره آن بطــور مســتقیم بــر حفاظــت محیــط 
کیــد مــی نمایــد . ضمنــًا بــه منظــور حمایــت و احیــای منابــع طبیعــی و جلوگیــری از تعــدی  زیســت و منابــع طبیعــی تا
گــذار در چنــد تبصــره، دولــت را مکلــف بــه اجــرای اقدامــات  و ممانعــت از معامــات اراضــی منابــع طبیعــی، قانــون 

کشــاورزی و صنعتــی مینمایــد . مناســب از قبیــل، لوایــح بودجــه ســاالنه ، فعالیت هــای اقتصــادی، 

بــه طــور کلــی درایــن برنامــه بــا ســه تبصــره فــوق، حفــظ جنگل هــا و ممانعــت از آلودگــی آب و هــوا مــورد توجــه قــرار گرفــت 
کیــد بــر جنگل هــا و تضمیــن بهره بــرداری پایــدار از منابــع و  ــا تأ و بــه صــورت ســه تبصــره حفاظــت از منابــع طبیعــی ب

پیشــگیری از آلودگــی هــوا و آب آورده شــد.

۳- آموزش محیط زیست در برنامه سوم توسعه )۱۳۷۹-۱۳۸۳(: 

در برنامــه ســوم بــرای نخســتین بــار محیــط زیســت بــه عنــوان یــک فصــل مجــزا )فصــل دوازدهــم( تحــت عنــوان 
ــوده و در واقــع ایــن  سیاســت های محیــط زیســتی مطــرح شــد، برنامــه ســوم توســعه از جامعیــت بیشــتری برخــوردار ب
کشــور، از نقــاط عطــف محســوب می شــود. بــه ایــن ترتیــب جایــگاه محیــط  برنامــه در فرآینــد تحــوالت محیــط زیســتی 
زیســت در برنامــه ســوم توســعه نســبت بــه برنامه هــای گذشــته از وزن بیشــتری برخــوردار و بــر ادغــام و ماحظات محیط 
کیــد شــده و بــرای تحقــق هــدف کلــی فــوق، اهــداف زیــر در بخــش  زیســتی در فرآیندهــای برنامــه ریــزی بیــش از پیــش تا

آمــوزش محیــط زیســت بــه شــرح ذیــل پیــش بینــی و تعییــن شــده اســت : 

       نهادینه کردن مشارکت های مردمی در اقدامات حفاظت از محیط زیست، 

       حمایت از تشکل های غیردولتی 8 

8. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۷۹
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۴- آموزش محیط زیست در برنامه چهارم توسعه )۱۳۸۴-۱۳۸۹( :

قانون برنامه چهارم توسعه با رویکردی جامع تر به محیط زیست تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.

         بــرآورد ارزش هــای اقتصــادی منابــع طبیعــی و محیــط زیســتی و هزینه هــای ناشــی از آلودگــی و تخریــب محیط زیســت در فرایند 
توســعه و محاســبه آن در حســاب های ملی 

   عنوان حفظ محیط زیســت، آمایش ســرزمین و توازن منطقه ای در یک فصل مجزا تحت عنوان حفظ محیط زیســت 
کید نموده اســت . قــرار گرفــت کــه مــواد 60، 6۴ و 6۹ ایــن قانــون بــه آموزش محیط زیســت تأ

کلــی فــوق، اهــداف مشــروحه زیــر در بخــش آمــوزش محیــط زیســت بــه شــرح ذیــل پیــش بینــی و   بــرای تحقــق هــدف 
تعییــن شــد:

گســترش آموزش های          مــــــــاده ۶۰: تقویت و توانمندســازی ســاختارهای مرتبط با محیط زیســت و منابع طبیعی، 
گــذاری  کــز آمــوزش عالــی، حمایــت از ســرمایه  کلیــه واحدهــای آموزشــی و مرا عمومــی و تخصصــی محیــط زیســت در 

در بخــش محیــط زیســت و منابــع طبیعــی؛

گاهیهــای عمومــی در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت، و بنــد          مــــــــاده ۶۴: بنــد )الــف( ایــن مــاده بــر ارتقــاء آ
کیــد شــده اســت؛  )ب( آن تدویــن نظــام اطاعــات محیــط زیســتی کشــور از ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تأ

گســترش مشــارکت شــوراهای روســتایی و بســیج محلــی بــرای حفاظــت از          مــــــــاده ۶۹: دربنــد )ط( ایــن مــاده بــه 
کیــد شــده اســت؛ جنگل هــا ومراتــع تأ

        مــــــــاده ۱۵۵ : ایجــاد کمیتــه تخصصــی محیــط زیســت و منابــع طبیعــی در قالــب پنــج راهبــرد کان منجربــه  تهیــه 
ســند فرابخــش محیــط زیســت شــد .

یکی از این پنج کارگروه  به اشاعه فرهنگ و اخالق محیط زیست یپرداخته که اهم آن عبارت است از :  

۱ - ۴ کارگروه اشاعه فرهنگ و اخاق محیط زیستی

گاهی هــای محیــط زیســتی و اصــاح نگــرش و شــیوه زندگــی جامعــه بــر مبنــای اصــول توســعه        ارتقــاء آ
پایــدار بــا تاکیــد برگروه هــای اثرگــذار و اولویــت دار؛

      افزایش مشارکت مردمی، جامعه مدنی و مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی؛9  

5- آموزش محیط زیست در برنامه پنجم توسعه )۱۳۹۰-۱۳۹۴( :

آموزش محیط زیست دربندهای )الف( و )ب( ماده ۱۸۹ به شرح ذیل پیش بینی و تعیین شد:

گاهی هــای عمومــی و دســتیابی بــه توســعه پایــدار بــه منظــور حفــظ محیط           بنــد الــف مــاده ۱۸۹ : در راســتای ارتقــاء آ
کیــد بــر گروه هــای اثرگــذار و اولویــت دار از ابتــدای برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  زیســت و بــا تا
جمهــوری اســامی ایــران، آئیــن نامــه اجرائــی مربــوط را بــا پیشــنهاد شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت بــه تصویــب 

9-سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۴ 
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کلیــه دســتگاههای ذی ربــط، رســانه های دولتــی و صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران  هیئــت وزیــران برســاند. 
ملــزم بــه اجــرای برنامه هــای آموزشــی بــدون دریافــت وجــه، موضــوع ایــن مــاده قانونــی می باشــد؛ 

کشــور را در ســطوح منطقــه ای، ملــی و اســتانی تــا پایــان ســال           بنــد ب مــاده ۱۸۹: نظــام اطاعــات محیــط زیســتی 
اول برنامــه پنجــم ایجــاد نمایــد تــا زمینــه پایــش، اطــاع رســانی و ارزیابی محیط زیســتی فراهــم گردد. دســتگاههای ذی 

ربــط مکلــف انــد در تدویــن و اجرائــی نمــودن ایــن نظــام همــکاری نماینــد .10

آیین نامه اجرایی این بند در اردیبهشت ۱۳۹۱ تدوین و به کلیه دستگاههای اجرایی اباغ گردید.

در اسفند ماه ۱۳۹۲ تفاهم نامه ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش وپرورش منعقد گردید و منشور 
مدارس جم )مدارس جامع محیط زیستی( تهیه گردید.. آرمان مدارس جامع محیط زیستی، پرورش نوجوانانی است 
که به عنوان یک انسان یا جانداری خردمند، چه  گاه باشند، و هم بدانند،  که هم از حقوق محیط زیستی خویش آ

بایدها و نبایدهایی در برابر زیست بوم و حفظ موهبت های طبیعی اش برعهده دارند . 11

6- آموزش محیط زیست در برنامه ششم توسعه )۱۳۹۴-۱۳۹۸(:

گرفتــه نشــده اســت  بــه امــور محیــط زیســت  در برنامــه ششــم بنــد مخصوصــی بــرای آمــوزش محیــط زیســت در نظــر 
ــوق  ــوارد ف ــی م ــا در تمام ــده ام ــت آورده نش ــط زیس ــوزش محی ــوان آم ــح عن ــور صری ــه ط ــه ب ــت ،گرچ ــده اس ــه ش پرداخت

ــت. ــی اس ــخص و بدیه ــت مش ــط زیس ــوزش محی ــش آم ــت و نق اهمی

سیاست های کلی محیط زیست
در میــان مــواد پانزده گانــه ایــن سیاســت ها مــوارد مشــخصی بــه حــوزه آمــوزش و فرهنــگ  پرداختــه شــده اســت: بندهــای 
کشــور و ضــرورت  ۱۲ و ۱۴ در ارتبــاط بــا آمــوزش محیــط زیســت و نشــان دهنده اهمیــت آمــوزش محیــط زیســت در 

تقویــت و ارتقــاء آن می باشــند.

 مـــــــاده12: تدویــن منشــور اخــاق محیــط زیســت و ترویــج و نهادینــه ســازی فرهنــگ و اخــاق محیط زیســتی مبتنی بر 
ارزشــها و الگوهای ســازنده ایرانی-اسامی.

گاهی، دانش و بینش محیط زیســتی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینی، مشــارکت  گســترش ســطح آ  ماده 14. 
و مســئولیت پذیــری اجتماعــی بــه ویــژه امربــه معــروف و نهــی از منکــر بــرای حفــظ محیــط زیســت در تمــام ســطوح و 

اقشــار جامعــه .

10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۰ 
11- منشور جم، ۱۳۹۴
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آموزش همگانی محیط زیست در ایران
آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه چهارم:

کار می رود:  مــــــاده ۱: در این آیین نامه عبارات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به 

 الف - آموزش رســمی محیط زیســتی : تلفیق هدفمند و نظام مند موضوعات محیط زیســتی در دروس مقاطع و پایه های 
کــه آموزه هــای دانش آمــوزان و  ــه نحــوی  ــی ب مختلــف آمــوزش تحصیلــی و همچنیــن در رشــته های مختلــف آمــوزش عال

دانشــجویان در بــروز رفتــار و تصمیــم گیــری ســازگار بــا محیــط زیســت مؤثــر واقــع شــوند. 

ب- آمــوزش غیــر رســمی محیــط زیســتی : آمــوزش مســتقیم و غیرمســتقیم گروه هــای مختلــف اجتماعــی در خــارج از نظــام 
آمــوزش رســمی )کارمنــدان، کارگــران، مدیــران دولتــی، غیردولتــی و نظایــر آن هــا( بــه نحــوی کــه بــا گذشــت زمان رویکــرد رفتار 

و تصمیــم گیــری آن هــا بــا حفاظــت از محیــط زیســت ســازگاری بیشــتری یابــد. .

در ایـن خصـوص سـازمان حفاظـت محیط زیسـت مکلف اسـت بـا همکاری مرکز آمـار ایران اثربخشـی فعالیت های 
گروه هـای  آمـوزش رسـمی و غیررسـمی محیـط زیسـتی را در خصـوص میـزان تغییـر رویکـرد و رفتـار محیـط زیسـتی 

کنـون داده ای در ایـن خصـوص منتشـر نشـده اسـت ( مخاطـب بررسـی و سـنجش نمایـد. )تـا 

آموزش همگانی محیط زیست به دلیل تنوع موضوعات، تنوع مخاطبان و تنوع شیوه های آموزشی، از پیچیدگی های 
فـراوان برخـوردار اسـت. در برنامـه جامـع آمـوزش همگانـی کشـور نظـر بـه گسـتردگی روش هـای آموزش و تنـوع مخاطبان 

آموزش همگانی محیط زیسـت در جدول )1( طبقه بندی شـده اسـت:

جدول )1( تنوع گروه های مخاطب در حوزه آموزش محیط زیست.
مخــــــــــــــــــــــــاطبین عنـــــوان

ف
دی

ر

               آمادگی                نهضت سواد آموزی               مدارس
آموزش رسمی 1

               فنی و حرفه ای               آموزش عالی

               مدیران و سیاستگذاران                مصرف كنندگان
آموزش غیر رسمی 2

               تولیدكنندگان )صنعت ، كشاورزی و خدمات(

آموزش ضمنی               دیداری                نوشتاری               شنیداری 3

اهــم اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه آمــوزش و مشــارکت مردمــی طــی دوره زمانــی ســال های 
1396-1398

1( اهم عملکرد در حوزه توسعه سواد محیط زیستی) آموزش رسمی(

کان آمــوزش توســعه ســواد محیــط زیســتی بــا هــدف »افزایــش ضریــب نفــوذ موضوعــات محیط زیســتی در برنامه هــای 
کشــور« بــا اولویــت در وزارت خانه هــای آمــوزش و پــرورش، علــوم، تحقیقــات و فنــآوری، فرهنــگ و ارشــاد اســامی و   d

ســایر ســازمان های آموزشــی بــا رویکــرد تهیــه برنامه هــای آموزشــی در زمینــه محیــط زیســت دنبــال می شــود.
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از مهم تریــن اقدامــات و وظایــف اصلــی ایــن حــوزه »تهیــه برنامــه درســی ملــی محیــط زیســت« بــا رویکــرد تلفیــق 
کشــور بــرای تمامــی ســطوح و مقاطــع مختلــف تحصیلــی  مســایل محیــط زیســتی و توســعه در نظــام آمــوزش رســمی 
کارودانــش و ...(بــا همــکاری وزارت آمــوزش و پــرورش  )پیــش دبســتانی، ابتدایــی، متوســطه نظــری، فنــی و حرفــه ای، 

ــر اســت : ــه شــرح زی ــرورش ب ــا وزارت آمــوزش و پ می باشــد. اقدامــات بنیادیــن در تعامــل ب

       تهیــه برنامــه آموزشــی در زمینــه محیــط زیســت بــا همــکار ی و هماهنگــی وزارت خانه هــا، و نهادهــای آموزشــی دولتــی و 
غیردولتــی؛ 

       تشکیل هسته های مشورتی با دانشگاهها، مراکز علمی و انجمن ها ؛

       انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری فــی مابیــن وزارت آمــوزش و پــرورش ، نهضــت ســواد آمــوزی و ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت؛ 

       برنامه ریزی و اقدام  در خصوص تهیه و تولید منابع آموزشی )نوشتاری ، شنیداری و دیداری( 

       چاپ و انتشار کتاب هایی با در نظر گرفتن نیاز محیط زیستی منطقه ای و محلی در سطح نوسوادان و کم سوادان ؛

       تهیه»برنامه درسی ملی محیط زیست«با رویکرد مسائل محیط زیستی و توسعه در نظام آموزش رسمی ؛

کتاب انسان و محیط زیست برای دوره متوسطه دوم  2( تهیه 

گســترش ســواد  در حــوزه آمــوزش محیــط زیســت و 
کیــد  تأ و  اولویــت  بــا  زیســتی  محیــط  اخــاق  و 
مدیــران  پیگیری هــای  بــا  نوجوانــان  و  کــودکان  بــر 
و  ابتدایــی  درســی  تألیــف  دفتــر  کارشناســان  و 
کتــاب درســی  متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش، 
دروس  ســایر  بیــن  از  زیســت«  محیــط  و  »انســان 
ــه دلیــل اهمیــت موضــوع  پیشــنهادی انتخــاب و ب
در »پایــه یازدهــم« قــرار داده شــد و در جلســه شــورای 

عالــی آمــوزش و پــرورش بــه تصویــب رســید.

عناویــن  بــا  فصــل   7 بــر  مشــتمل  کتــاب  ایــن   
امنیــت  و  ک  خــا آب،  هوایــی،  و  آب  )تغییــرات 
غذایی،انــرژی و ســوخت، تنــوع زیســتی، مدیریــت 
پســماند و طبیعــت گردی( اســت که پــس از تدوین 
و چاپ، تدریس آن از ســال تحصیلی 97 - 1396 

کشــور آغــاز شــد.  بــه صــورت رســمی در سراســر 
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در همیــن راســتا ســایت اینترنتــی ensanzist.ir و ســامانه آمــوزش مجــازی )وبینار(بــرای هــم اندیشــی و آمــوزش رؤســای 
کتــاب درســی انســان و محیــط زیســت   ــرای پشــتیبانی  اســتانی ســرگروه های محیــط زیســت  و دبیرخانــه ســازمانی ب
ایجــاد شــده و نیــز تولیــد فیلم هــای آموزشــی بــرای هریــک از فصــول کتــاب، تدویــن محتوای آموزشــی مجــازی و برگزاری 

کتــاب درســی مذکــور در حــال انجــام اســت . جشــنواره دانــش آمــوزی بــا محوریــت 

3( درس اختیاری عمومی شناخت محیط زیست در دانشگاه ها 

بــر اســاس بخشــنامه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، بــه تمامی موسســات آموزش عالی اجازه داده شــد که از ســال 
ــه عنــوان یکــی از دروس اولویــت دار پیشــنهادی دســتگاه های  تحصیلــی 1396 درس شــناخت محیــط زیســت را ب

کننــد. اجرایــی بــا 2 واحــد درســی اختیــاری تدریــس 

4( آموزش عالی محیط زیست 

گــروه اصلــی تحصیلــی بیــش از چهــار ونیــم میلیــون نفــر دانشــجو   کــه در ســال 1398 در ۸  کــی از آن اســت  بررســی  ها حا
درکشــور در حــال تحصیل انــد کــه از ایــن تعــداد از میــان دانشــجویان جــذب شــده محیط زیســت کشــور 14444 نفــر بوده 

اســت. در ســال های اخیــر علــوم محیط زیســت در43 رشــته، چهــار مقطــع تحصیلــی ارائــه می شــود. 

از نظــر جــذب دانشــجویان محیــط زیســت در میــان زیــر نظام  هــای آموزشــی، بیشــترین تعــداد جــذب یعنــی 8997 نفــر 
معــادل 62% ، متعلــق بــه دانشــگاه آزاد اســامی بــوده اســت. رتبــه بعــدی متعلــق بــه دانشــگاه پیــام  نــور بــا 3578 نفــر  و   
25% اســت و ســایر زیر نظام  ها با جذب 1869 دانشــجو معادل  13%  در رتبه ســوم قرار دارند. از نظر توزیع دانشــجویان 
در مقاطــع مختلــف تحصیلــی حــدود  53/6%  در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی،  33%  در مقطــع کارشناســی ارشــد 
کاردانــی و  و 13/4 % نیــز در مقطــع دکتــرا جــذب شــده اند. مقایســه ایــن ارقــام بــا آمــار مشــابه در ســال  1395 ) %73/6 
کــه  گیــر ســهم دانشــجویان دکتــرا اســت  کــی از رشــد چشــم  کارشناســی ارشــد و 4/3 % دکتــری ( حا کارشناســی ، %23 
کلیــه امکانــات مــورد نیــاز را می طلبــد. بررســی وضعیــت دانــش آموختــگان در رشــته  های مختلــف  بــه تبــع آن رشــد 
کــه در طــی دهــه اخیــر تعــداد  11842  نفــر از رشــته های مختلــف محیــط زیســت در  محیــط زیســت نیــز نشــان می دهــد 
کشــور فــارغ  التحصیــل شــده اند. از جملــه مهم تریــن آســیب  های شناســایی شــده در ایــن زمینــه می تــوان بــه آمــار بــاالی 

کار بــا تعــداد و دانــش فــارغ  التحصیــان ایــن رشــته نــام بــرد . بیــکاری و عــدم تطابــق  نیــاز بــازار 
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آمــوزش همگانــی محیــط زیســت،جلب مشــارکت های مردمــی                        اهــم عملکــرد در حوزه هــای 
ــمی(: ــر رس ــوزش غی ــی )آم ــئولیت اجتماع و مس

1- برنامه بی زباله

2- برنامه نه به پالستیک.

کــه عمــده منشــاء آن توســعه صنایــع  ســاالنه حــدودًا بیــش از یــک صــد میلیــون تــن پاســتیک در دنیــا تولیــد می شــود 
گرایــی متــداول در جامعــه اســت.در ســال 1397 بــا راه  پتروشــیمی، نفــت و ....همچنیــن پیــروی از الگوهــای مصــرف 
انــداری کمپین هــای »نــه بــه پالســتیک« و بــا شــعار از خودمــان شــروع کنیــم، بــه فرهنــگ ســازی، ترویــج پرداختــه  شــد . 

3- دهکده طبیعت بوستان ملی باراجین قزوین : 

ــر  ــی و آموزشــی اســت، از جملــه نهادهــای عمومــی غی دهکــده طبیعــت بوســتان ملــی باراجیــن جایگاهــی تحقیقات
کــه مــردم را بــا طبیعــت و حیوانــات آشــتی داده اســت. ایــن مرکــز بــزرگ بــا  دولتــی شــهرداری قزویــن بــه حســاب مــی آیــد 
عرصــه طبیعــی 1200 هکتــار بــه منظــور همــکاری در امــور جلوگیــری از انقــراض حیــات وحــش، تیمار حیوانات وحشــی 
ــه ســمت فرهنــگ  ــا طبیعــت، پنجــره ای ب آســیب دیــده) در درمانــگاه تخصصــی ( ، نمایــش ارتبــاط واقعــی انســان ب
گشــوده اســت. شــهرداری و شــورای شــهر قزویــن ، اســتانداری بــه همــراه ســازمان های  ســازی و آمــوزش همگانــی 
کنــار تاش هــای بــی شــائبه  آقــای                                              ملــی چــون ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
کــه ایــن مرکــز نــه تنهــا در ســطح ملــی بلکــه در ســطح بیــن المللــی نیــز بســیار  گردیــده اســت  نادر رضــا نــوری موجــب 

گیــرد . ازاهــداف ایــن مرکــز مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود: مــورد توجــه قــرار 

      شناسایی ریشه حیواناتی که در 1400 سال قبل در ایران اهلی شده اند ) مانند : اسب ، گوزن و ... ( 

      آشنایی کودکان و نوجوانان با طبیعت و زبان طبیعت 

      ساخت و بهره برداری از اولین بیمارستان تخصصی حیات وحش

      تکثیر حیوانات در حال انقراض چون پلنگ در اسارت و رها سازی در طبیعت 

کــم شــود جوندگانــی چــون ســنجاب ، ... بــه درخت هــای  کــه اگــر از تعــداد آن هــا        حفــظ و حراســت از پرنــدگان شــکاری 
ــرای جنگل هــا حفــظ  گراز هــا ب ــه ور میشــوند  و چرخه هــای مشــابه حیــات مثــل حفــظ  ــرز و قزویــن حمل ــردو الب گ ــادام و  ب

گــراز و ...  پلنگ هــا بــرای کنتــرل نســل 

      مرکزی آموزشی برای دانشمندان و اساتید جوان 

کنگره هــای ملــی و بیــن المللــی تخصصــی در رابطــه با دین ، فرهنگ و آموزش های محیط زیســتی 4- برگــزاری 

5- تصویب طرح مدیران ســبز اندیش در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، تولید و چاپ بولتن های آموزشــی 

6- انجــام اقدامــات آموزشــی و تبلیغــی مناســب و مفیــد در زمینــه مصــرف انــرژی، بــه صــورت عمومــی و 
تخصصــی از ســوی وزارت نیــرو و وزارت نفــت )ســازمان بهینــه ســازی مصــرف ســوخت(
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کشــاورزی بــرای جلوگیــری از اتــالف آب در شــبکه های  7-انجــام اقدامــات مناســبی از ســوی وزارت جهــاد 
کشــاورزی و در بخــش صنعــت نیــز اقداماتــی بــرای بازیافــت آب از طریــق تصفیــه صــورت  آبیــاری زمین هــای 

پذیرفتــه اســت.

اهم اقدامات انجام شده در بخش آموزش ضمنی) دیداری، شنیداری و نوشتاری(:

      ساخت برنامه های تلویزیونی مستند برای آشنایی با معضات و خطرات محیط زیستی

      ساخت موسیقی و ترانه با مضامین محیط زیستی ویژه کودکان 

      همکاری و تعامل نزدیک با شبکه آموزش و شورای سیاستگزاری سامت سازمان صداوسیما 

      تکثیر و توزیع تولیدات هنری دیداری محیط زیستی 

      اجرای جشنواره ملی و منطقه ای فیلم، عکس، نقاشی، کاریکاتور و ... 

سازمان های مردم نهاد )سمن ها( :
بــر اســاس مصوبــه ســازمان ملــل متحــد هــر ســه نفــری کــه برای پیگیــری هدف مشــترکی در کنار هــم قرار می گیرنــد . یک 
ســازمان مردم نهاد ) ســمن: NGO ( محســوب می شــوند . ویژگی های ســازمان های مردم نهاد شــامل موارد زیر اســت :

      تمایل به استقال      غیر انتفاعی بودن      غیر دولتی بودن

      غیر سیاسی بودن      داوطلبانه بودن

سازمان های مردم نهاد محیط زیستی جهت تحقق اهداف خود اقدامات زیر را انجام می دهند که اهم آن شامل :

      اطاع رسانی و اگاه سازی درباره مسائل و موضوعات محیط زیستی محلی و منطقه ای ؛

      اشاعه شیوه های پایدار در تولید و مصرف ؛

      بسیج نهادینه کردن و سازمان دهی مشارکت های مردمی ؛ 

      گسترش نظارت عمومی بر پروژه ها و مسائل ؛

      ایجاد و گسترش ، تقویت هماهنگی بین بخش های دولتی و مردمی ذیربط با مسائل محیط زیستی ؛

      ارتقای سطح دانش اعضاء در زمینه محیط زیست ؛

      انتشار نشریه، جزوه، فیلم، محتوای  الکترونیکی  آموزشی و خبری؛

      انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرایی در زمینه حفاظت محیط زیست ؛

کننــده غیــر  گاه  کــه ســازمان های مــردم نهــاد محیــط زیســت نقــش ترویجــی و آ مــروری بــر ایــن اهــداف نشــان می دهــد 
کــه ســازمان های  غیردولتــی  بــه فرهنــگ ســازی مــی پردازنــد )جــدول 2(. رســمی داشــته و از ایــن طریــق اســت 
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جدول )2( آمار سازمان های مردم نهاد محیط زیستی.

1399 1398 1397 1396 سال

در حال استعالم استانی حدود 970 945 904 تعداد تشكل ها

تشکل های محیط زیستی دارای مجوز از وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها و همچنین تشکل هایی که فرآیند 
ثبت در سامانه وزارت کشور وادارات تابعه در سراسر کشور را طی نموده ودارای کد رهگیری هستند را شامل می شود. 

آمار سازمان های مردم نهاد به تفکیک استان : 

کــه بیشــتر  کــه در زیــر آمــده اســت نشــان می دهــد  عملکــرد اســتان ها در ایجــاد ســازمان های مــردم نهــاد همانطــور 
اســتان ها طــی ســال های 96 تــا 98 تعــداد تشــکل های بیشــتری را بــه مجموعــه ســازمان های مــردم نهــاد محیــط 
زیســتی خــود اضافــه نمــوده انــد و ایــن خــود نمونــه ای از افزایــش مشــارکت مردمــی در حــوزه محیــط زیســت و حفاظــت 

ــردد . ــداد می گ ــی قلم ــع طبیع ــی از مناب عموم

طــی بررســی های بــه عمــل آمــده و آمــار ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ســال 1396 اســتان های  تهــران ، هرمــزگان 
و بوشــهر بــه ترتیــب بــا تعــداد 86، 65 و 59 دارای بیشــترین ســازمان مــردم نهــاد فعــال در حــوزه محیــط زیســت بــوده انــد. 
در ســال 1397 نیــز اســتان تهــران بــا تعــداد 86 و اســتان مازنــدران بــا تعــداد 74 و همچنیــن اســتان خوزســتان بــا شــمار 
کــه طــی ســال 98  تعــداد ســازمان های مــردم نهــاد  ــد ایــن در حالــی اســت  ــوده ان 68 ســمن دارای بیشــترین تعــداد ب
گذاشــته و تهــران بــا 83 ســمن و خوزســتان و مازنــدران بــا 52 ســازمان مــردم نهــاد،  کاهــش  ویــژه محیــط زیســت روبــه 
بیشــترین تعــداد را داشــته انــد. البتــه ایــن آمــار در خصــوص ســازمان های رســمی فعــال و ثبــت شــده می باشــد لیکــن 
بــا توجــه بــه پهنــاور بــودن ســرزمین ایــران و تنــوع بــاالی زیســتی و مشــکات عدیــده محیــط زیســت در کشــور هنــوز  ورود 

ایــن تعــداد ســمن بــه فعالیت هــای محیــط زیســتی ناچیــز می باشــد .

 نقش صدا و سیما در آموزش محیط زیست و مشارکت مردمی :

ــی بدیلــی در جلــب توجــه افــکار  ــه عنــوان مهم تریــن رکــن ارتقــای دانــش محیــط زیســتی جامعــه، نقــش ب رســانه ها ب
عمومــی و ایجــاد فرهنــگ محیــط زیســتی جامعــه دارنــد. رســانه های مکتــوب ، رســانه های شــنیداری ، رســانه های 
دیــداری و رســانه های دیجیتالــی، هرکــدام باتوجــه بــه ویژگی هــا و ظرفیت هــای خــود، تاثیرگســترده و بســزایی در 
گرفتــن از ظرفیــت نهفتــه در رســانه ها بویــژه رســانه های سراســری ماننــد رادیــو و  کمــک  گســترش یــک فرهنــگ دارنــد. 
تلوزیــون  بــرای ایجــاد فرهنــگ دوســتی بــا محیــط زیســت اثــر گــذار باشــد. نگــرش و تأثیرپذیــری مــردم از رســانه ها، بــر نوع 
گاهــی بخشــی بــه  رفتــار آن هــا بــا محیــط زیســت تأثیــر میگــذارد. در ارتبــاط بــا مســئله موضوعــات محیــط زیســتی  و آ

افــکار عمومــی و انتشــار اخبــار واقعــی و صادقانــه، نقــش رســانه ها بســیار مهــم و حیاتــی اســت. 12

کلــی محیــط زیســت در آبــان مــاه 1394 رونــد  صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران نیــز پــس از ابــاغ سیاســت های 
ایجــاد فرهنــگ محیــط زیســتی را از طریــق رســانه تــا میــزان قابــل توجهــی افزایــش داده اســت .

12. عبــدی، زینــب؛ )1393(؛ نقــش و كاركــرد رســانه های جمعــی در طــرح مســائل زیســت محیطــی، فصلنامــه علمــی پژوهشــی اجتماعــی ، 
ســال 14 ، شــماره 55.
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ســه محــور موضوعــی طبیعــت، حیــات وحــش و مخاطــرات زیســت محیطــی بــا هــدف صیانــت و حفاظــت از محیــط 
زیســت و در پــی آن پیشــگیری و مقابلــه بــا تخریــب زیســت بــوم در برنامه هــای رســانه ملــی مدنظــر بــوده اســت .

 مهم ترین رویکردهای برنامه سازی در این موضوع عبارتند از :
      ارتقاء و ترویج فرهنگ حفاظت و حراست از محیط زیست، طبیعت و حیات وحش؛

      تبیین و معرفی شیوه های صحیح بهره برداری از منابع طبیعی؛
      آموزش حفظ سامت و امنیت در مواجهه با مخاطرات زیستی و بحران های طبیعی؛

      معرفی و تبیین حقوق محیط زیست و توسعه ضرورت رعایت و ترویج آن؛ 

در زیر، بخشی از برنامه ها و فعالیت های رسانه ملی  در قالب عملکرد حوزه های برنامه ساز سازمان ،عملکرد

شــبکه های رادیویی سراســری ،عملکرد شــبکه های 
تلویزیونی سراســری ، عملکرد شــبکه های تلویزیونی 

اســتانی ، عملکــرد بخش هــای خبری آمده اســت :

عملکرد حوزه های برنامه ساز سازمان
براساس اطاعات گردآوری شده، عملکرد حوزه های 
برنامه سـاز ســــــــــــازمان بـا موضــــــوع »حفاظـت، احیا و 
بهره بـرداری پایـدار از محیـط زیسـت«در سـال ۱۳۹9 
کـه بـه تفکیـک در  بـه میـزان 2652:44سـاعت بـوده 

جـدول3 و نمـودار شمـــاره ۱ آمـده اسـت. 
z

% 33 تلویزیون
استانی 

% 1  خبر
رادیویی

% 35 تلویزیون
سراسری 

% 22  رادیو
سراسری

% 9  خبر
تلویزیونی

نمودار )1( عملكرد حوزه های برنامه ساز

جدول )3( میزان کارکرد حوزه های برنامه ساز سازمان

ف
دی

مدت شبكهنوع پخشر
)دقیقه: ساعت (

بیشترین پرداخت به موضوع

شبكه سراسری1
 شبكه فرهنگ577:18رادیویی

 شبكه مستند934:19تلویزیونی

 آذربایجان شرقی888:25تلویزیونیشبكه استانی2

بخش های خبری3
جمع كل25:11رادیویی

227:312652:44تلویزیونی
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عملکرد شبکه های رادیویی سراسری
شــبکه های رادیویــی سراســری 577:18 ســاعت 
کــه »شــبکه فرهنــگ« بــا  کــرده انــد  برنامــه پخــش 
107:09 ســاعت، بیشــترین میــزان پخــش را داشــته 
ایــن  برنامه هــای  برخــی  نــام  و  عملکــرد  اســت. 
آمــده   4 شــماره  جــدول  و  نمــودار2  در  شــبکه ها 

اســت.

% 11 سالمت % 1 قرآن

% 11 جوان % 8 نمایش % 4 معارف

% 18 ایران % 8 ورزش % 5 صبا

% 19 فرهنک % 9 گفت و گو % 6 اقتصاد

شكل )2( عملكرد شبكه های رادیویی

جدول )4( میزان پخش و نام برخی برنامه های شبكه های رادیویی سراسری

نمونه برنامه ت
مد

ت (
اع

 س
ه :

یق
دق

( 

مــــرکـــــــز ف
دی

ر

نمونه برنامه ت
مد

ت (
اع

 س
ه :

یق
دق

( 

مــــرکـــــــز ف
دی

ر

روزنه
زمین سیصد و شصت درجه 59:26 گفـت و گو 7 سیاره آبی 

فرش بنفش 105:24 ایـران 1

روز از نو
مدیریت نوین ۳۱:۰۹ اقتــصاد 8 جوان ایرانی سالم

كاوشگر 71:03 جـوان 2

مهربان باشیم
رو به راه 9:43 معــارف 9 هفت كوچه

گلخانه 107:09 فـرهنگ 3

صبح زیبا
به شرط زندگی 44:50 نمــایش 10 بوستان قرآن 

یك آیه یك قصه 0:49 قــرآن 4

صبح صبا
رادیو صفا 30:21 صبــا 11 آبشار

عصرانه 47:29 ورزش 5

577:18 جمـــــــع کل پشت پلك صبح
افق روشن 69:55 سـالمت 6
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سراســری تلویزیونــی  شــبکه های  عملکــرد 

ــاعت  ــری 934:19 س ــی سراس ــبکه های تلویزیون ش
کــه »شــبکه ی مســتند« بــا  کــرده انــد  برنامــه پخــش 
247:06ســاعت، بیشــترین میــزان پخــش را داشــته 
ایــن  برنامه هــای  برخــی  نــام  و  عملکــرد  اســت. 
شبکه ها در نمودار3 و جدول شماره 5 آمده است.

% 9.1 دو % 7/4 سه % 1.4 قرآن

% 9.7 چهار % 8.1 یک % 1.4 نمایش

% 11.9 کودک % 8.7 پنج % 3.3 سالمت

% 26.4 مستند % 9 آموزش % 3.6 امید

 شكل )3( عملكرد شبكه های تلویزیونی سراسری

جدول شماره )5( میزان پخش و نام برخی برنامه های شبكه های تلویزیونی سراسری 

نمونه برنامه مدت
مــــرکـــــــز )دقیقه : ساعت ( ف

دی
ر

نمونه برنامه مدت
مــــرکـــــــز )دقیقه : ساعت ( ف

دی
ر

گودزیال پادشاه هیوالها
آب های جهنمی 12:23 نمایش 10 نگهبانان طبیعت

مرز پر گهر 75:39 یک 1

مثبت سالمت 
محیط زیست برای همه 21:40 سالمت 11 بچه محل 

زنده باد زندگی 85:14 دو 2

پول كثیف 
كربال  3:34 افق 12 سیاره ما 

نمادهای حیات وحش 60:08 سه 3

پاشو پاشو كوچولو
خدا چه آفریده  111:02 کودک 13 چرخ 

چهار سوی علم 90:45 4 چهار

اقلیم
فرار از اردو 24:42 امید 14 چشم اندازهای نامشكوف 

یه روز تازه 81:20 پنج 5

كوه گشت
ساختن یك طوفان برف برگ 5:05 ورزش 15 پیگیری

9:53 تیتر امشب خبر 6

خندوانه
هزارداستان 4:38 نسیم 16 نشانه ها

خوشبخت 11:43 قرآن 7

ترانه باران
طبیعت و  ورزش 2:50 شما  17 اعجاز خلیج فارس

84:02  مستند هفت آموزش 8

تحریریه اقتصاد 
ثروت سفید 2:34 ایران کاال 18 حیات خانه ما

راز بقاء 247:06 مستند 9

934:19 جمـــــــع کل
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عملکرد شبکه های تلویزیونی استانی
کــه »شــبکه تلویزیونــی مرکــز آذربایجــان  کــرده انــد  شــبکه های تلویزیونــی اســتانی 888:25 ســاعت برنامــه پخــش 
شــرقی« بــا 52:45 ســاعت، بیشــترین میــزان پخــش را داشــته اســت. اطاعــات و نــام برخــی برنامه هــای ســیمای ایــن 

ــت. ــده اس ــماره 4 آم ــودار ش ــماره 6  و نم ــدول ش ــبکه ها در ج ش

جدول )6 ( میزان پخش و نام برخی برنامه های شبكه های تلویزیونی استانی

نمونه برنامه ت
مد

ت (
اع

 س
ه :

یق
دق

( 

مــــرکـــــــز ف
دی

ر

نمونه برنامه ت
مد

ت (
اع

 س
ه :

یق
دق

( 

مــــرکـــــــز ف
دی

ر

كوله پشتی
بازتاب 25:52 فارس 18 بچه های اروند

شبهای اروند 24:46 آبادان 1

رنگ زندگی
بوی عیدی 14:25 قزوین 19 آیدین پاشا

به دنبال داروی سبز 52:45 آذربایجان شرقی 2

شهر من
مدادرنگی 49:29 قم 20 سحر یز خیر

اولدوز 24:20 آذربایجان غربی 3

چوارباخ
روژمان 20:31 کردستان 21 تزهگون

یاز نغمه سی 29:18 اردبیل 4

به تماشای بهار
صبح بخیر كرمان 21:30 کرمان 22 بهار فیروزه ای

اصفهان امروز 10:10 اصفهان 5

مزرعه شادی
كامبادن 14:32 کرمانشاه 23 ماه نشین

یه صبح دیگه 21:01 البرز 6

شویل  دنا
صبح دنا 35:52 کهگیلویه و بویر احمد 24 گل هیرو

افق روشن 10:53 ایالم 7

شب های جزیره
قیس آب 18:13 کیش 25 بچه های آفتاب

شونشینی 27:22 بوشهر 8

صبح عالی
او شرشر 23:43 گلستان 26 آرنگ بهار

بر بلندای بام ایران 23:58 چهارمحال و بختیاری 9

لوجنك
بنفشه گول 35:37 گیالن 27 صبحانه

شب های زعفرانی 32:54 خراسان جنوبی 10

خونه امید
سرزمین بلوط ها 19:57 لرستان 28 شب شرقی

صبح خراسانی 30:33 خراسان رضوی 11

بهشت پنهان
در جستجوی پلنگ ایرانی 25:47 مازندران 29 صبح تازه

كوهستان 36:45 خراسان شمالی 12

آب و خاك
گلدونه ها 19:58 مرکزی 30 پرپروك

گردشگری قشم 17:20 خلیج فارس 13

شه و باش
كازیوه 20:07 مهاباد 31 سفره بهاری زمین

كارون شریان تمدن 29:08 خوزستان 14

ایوان بهار
بچه ها بیاین تماشا 49:41 همدان 32 اتل متل

بایرام گئجه لر 31:08 زنجان 15

زندگی سالم
كویر سبز 24:18 یزد 33 قاصدك

یه صبح تازه 42:21 سمنان 16

888:25 جمـــــــع کل شب های پرستاره
دردونه ها 24:11 سیستان و بلوچستان 17
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آبادان24:46:00

آذربایجان شرقی52:45:00

آذربایجان غربی24:20:00

اردبیل29:18:00

اصفهان10:10

البرز21:01

ایالم10:53

بوشهر27:22:00

چهارمحال و بختیاری23:58

خراسان جنوبی32:54:00

خراسان رضوی30:33:00

خراسان شمالی36:45:00

خلیج فارس17:20

خوزستان29:08:00

زنجان31:08:00

سمنان42:21:00

سیستان و بلوچستان24:11:00

فارس25:52:00

قزوین14:25

قم49:29:00

کردستان20:31

کرمان21:30

کرمانشاه14:32

کهگیلویه و بویر احمد35:52:00

کیش18:13

گلستان23:43

گیالن35:37:00

لرستان19:57

مازندران25:47:00

مرکزی19:58

مهاباد20:07

همدان49:41:00

یزد24:18:00

60:00:0048:00:0036:00:0024:00:0012:00:000:00:00

شكل )4 ( عملكرد شبكه های تلویزیونی استانی
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عملکرد بخش های خبری
در مجمــوع 252:42 ســاعت خبــر از شــبکه های 
رادیویــی و تلویزیونــی سراســری واســتانی پخــش 
شــده اســت. اطاعــات، اخبــار پخــش شــده در 

جــدول )7( و شــکل )5( آمــده اســت. 

% 10  رادیوی
ــری سراســـــــ % 17 تلوزیون

سراســــــــــری  % 73 تلوزیون
استـــــــــــــانی 

شكل )5( عملكرد بخش های خبری

جدول )7( میزان اخبار پخش شده از شبكه های رادیویی و تلویزیونی سراسری و استانی

ت
مد

ت (
اع

 س
ه :

یق
دق

( 

شبـــــكه نوع پخش ف
دی

ر

ت
مد

ت (
اع

 س
ه :

یق
دق

( 

شبـــــكه نوع پخش ف
دی

ر

184:28 تلویـزیونی
اسـتانی 2

43:03 تلــویزیونی
ســراسری 1

25:11 رادیــویی

252:42 جمـــــــع کل

ــط  ــت از محی ــگ حفاظ ــاد فرهن ــر در ایج ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــی و امرب ــای دین ــش آموزه ه نق
ــت : زیس

اهمیــت محیــط زیســت از منظــر دیــن اســام و همچنیــن آموزه هــا و فرامیــن اســامی در رابطــه بــا حفــظ محیــط زیســت 
کــه پیش تــر بیــان شــد  بســیار بــا ارزش و موثــر در تغییــر نگــرش مــردم در حفاظــت از محیــط زیســت می باشــد همانطــور 
یــده اســت »تقویــت فرهنــگ  کیــد ورز کلــی محیــط زیســت اباغــی صریحــًا بــه ایــن موضــوع تا بنــد  14 سیاســت های 
و معــارف دینــی مشــارکت و مســئولیت پذیــری اجتماعــی بــه ویــژه امربــه معــروف و نهــی از منکــر بــرای حفــظ محیــط 

زیســت در تمــام ســطوح و اقشــار جامعــه« .

کــه ریشــه  ــه اهمیــت موضــوع در ایجــاد فرهنــگ  حفــظ و حراســت از طریــق آموزه هــای دینــی  ــا توجــه ب متولیــان امــر ب
عمیقــی در تربیــت و فرهنــگ ایرانیــان مســلمان  دارد الزم اســت نظــر بــه فریضــه امربــه معــروف و نهــی از منکــر بــر ایــن 
ــش و  ــه نق ــا ب ــه آب، باره کلم ــرار  ــار تک ــن 63 ب ــم ضم کری ــرآن  ــه در ق ک ــس  ــن ب ــند ، همی ــته باش ــژه داش ــه وی ــل توج اص
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کهــف  اهمیــت آب هــا اشــاره شــده اســت. در آیــات شــریفه ســوره های اعــراف آیــه ۵0، ابراهیــم آیــه ۱6، واقعــه آیــه 6۸، 
آیــه ۲۹و محمــد آیــه ۱۵، خداونــد از آب گــوارا بــه عنــوان یکــی از نعمت هایــی کــه بهشــتیان از آن بهــره بــرده و دوزخیــان از 
آن محــروم هســتند یــاد می کنــد.در آیــه ۱۷ ســوره رعــد، از آب بــه عنــوان یــک نعمــت باقــی و پایــدار بــر روی زمیــن نــام بــرد.

 ایــن موضــوع امــروزه توســط متخصصیــن علــم هیدرولــوژی بــه اثبــات رســیده اســت. آلودگــی هــوا و دود یکــی از 
کلمــه زمیــن 444 بــار در آیــات  ویژگی هــای جهنــم در قــرآن اســت، در ســایه ای از دود زندگــی می کننــد )آیــه43 واقعــه(. 
ک و زمیــن از دیــدگاه اســام را می تــوان در آیه شــریفه 79 ســوره »مومنون«  قــرآن کریــم بیــان شــده اســت و اوج اهمیــت خــا
ک پدیــد آورد و همچنیــن در آیــه شــریفه 61 ســوره مبارکه  مشــاهده کــرد کــه مــی فرمایــد: اوســت خدایــی کــه شــما را از خــا

کــرد و شــما را بــر آبــادی زمیــن برگماشــت.  »هــود« آمــده اســت:خدای یگانــه شــما را از زمیــن ایجــاد 

کــه  گیــری می شــود  لــذا از ایــن آیــات مــی تــوان بــه مســئولیت و نقــش انســان در آبادانــی و حفــظ زمیــن پــی بــرد. نتیجــه 
ک( و همچنین بهداشــت  دین اســام به طبیعت و محیط زیســت در تمام محورهای آن از قبیل آب، هوا، زمین )خا
کشــورهای  کــه  کاهــش معضــات جــدی محیــط زیســتی در دنیــای امــروز  جامعــه توجــه خاصــی دارد. در جهــت 
گرفــت. کمــک  کشــور اســامی ایــران را نیــز در برگرفتــه اســت مــی تــوان از آموزه هــای دینــی، بیشــتر  مســلمان از جملــه 

اقدامات حوزه های علمیه ، مراکز دینی و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
          تبییــن و بررســی اهمیــت محیــط زیســت از منظــر اســام بــا برگــزاری نشســت های تخصصــی بیــن متخصصیــن علــوم 

دینــی و محیــط زیســت ؛

           اهتمــام بــه بیــان عمیــق آموزه هــای دینــی در مــورد مســائل زیســت محیطــی توســط مراکــز علمــی، رســانه های عمومــی و 
ســازمان های مســوول بــه مــردم ؛

          تاش در ایجاد و ترویج فرهنگ اسامی احترام و حفاظت محیط زیست به عنوان پشتوانه اجرای قوانین زیست محیطی ؛

          تاش در گسترش فرهنگ صرفه جویی به عنوان راهکار کلیدی در حفاظت از عناصر محیط زیست و منابع طبیعی؛

          برنامه ریزی جهت پیشگیری از تخریب جنگل ها و افزایش درخت کاری به عنوان محوری تاثیر گذار در محیط زیست ؛ 

          ترویج و گسترش مسوؤلیت پذیری در قبال نعمت ها و منابع خدادادی در جوامع مسلمان؛

کننــده باشــد  کمــک  ــد در خصــوص فرهنــگ محیــط زیســت  کــه می توان یکــی از مضامیــن اصلــی اســامی 
مســئله امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت:  در 13 مهــر ســال 1395 در راســتای اصــل پنجاهــم قانــون اساســی 
کــه بــه  کلــی اباغــی در حــوزه محیــط زیســت بویــژه بنــد 14 سیاســت های مذکــور  و هماهنــگ بــا سیاســت های 
گســترش امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در تمــام ســطوح و اقشــار جامعــه اشــاره دارد و مبنــی بــر احیــای فریضــه 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر. بــه منظــور هــم افزایــی تــوان و ظرفیــت اعضــای شــوراهای امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر دســتگاههای مختلــف ، تفاهــم نامــه ای میــان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  وســتاد امــر بــه معــروف 

گردیــد .  و نهــی از منکــر در 5 مــاده منعقــد 
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کارشناســی و تخصصــی طرفیــن بــا اســتفاده  موضــوع همــکاری بهره گیــری از تــوان و ظرفیت هــای علمــی، اجرایــی و 
از ظرفیت هــای قانونــی و اســناد باالدســتی قانــون اساســی قانــون حمایــت از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر و 
کــردن فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در دســتگاه های اجرایــی  سیاســت های کلــی اباغــی در راســتای نهادینــه 

و آحــــــــاد جامعــه بــرای حفاظــت از محیــط زیســت می باشــد .

اهم اقدامات دولت 
طــی ســال های گذشــته بویــژه در دو ســال اخیــر بــرای جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت اقداماتــی انجام شــده اســت 

کــرد : کــه از مهم تریــن آن هــا مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

          تدوین برنامه اقدام ملی برای مقابله با ریز گردها

          حفاظت و احیاء زیست بوم های ارزشمند با مشارکت جوامع محلی به ویژه ایجاد قرق های اختصاصی 

          اقدام در جهت رفع تصرف اراضی ملی واقع در مناطق تحت مدیریت با استفاده از گزارشات مردمی

) SDGs(   اتخاذ تدابیر و سازوکارهای الزم و تقسیم کار برای تحقق اهداف توسعه پایدار          

          تدوین دستورالعمل سند اقتصاد کم کربن با مشارکت دست اندرکاران

          راه اندازی سیستم یکپارچه معاینه فنی با مشارکت مردم 

          توانمندسازی برای استقرار سیستم خود اظهاری در پایش آالینده ها

          حمایــت، توانمندســازی و ارتقــای مشــارکت تشــکل های حامــی محیــط زیســت بــرای آمــوزش گروه هــای مخاطــب 
مختلــف به صــورت شــبکه های ملــی، اســتانی و منطقــه ای 

          آموزش و ترویج محیط زیســت در ســطوح مختلف کشــور از جمله معلمان آموزش و پرورش و دانش آموزان و افزایش 
توجه در کتب به مباحث محیط زیســت 

          ارتقاء جایگاه سطح  آموزشی محیط بانان کشور 

          اجرای نظام مدیریت سبز در موسسات و دستگاه های دولتی و ارائه کارنامه محیط زیستی به آنان 

          راه اندازی صندوق ملی محیط زیست)برای حمایت از صنایع سبزو...( .

شاخص های پیشنهادی در حوزه آموزش و مشارکت مردمی در محیط زیست :
ــط  ــواد محی ــگ و س ــاد فرهن ــوزش و ایج ــوص آم ــت  در خص ــط زیس ــی محی کل ــت های  ــد 12 و 14 سیاس ــه دو بن ــر ب نظ
گرفتــه در خصــوص ایــن  یابــی فعالیت هــای صــورت  کیــد ایشــان بــه ایــن مهــم جهــت ارز زیســتی در جامعــه و تا

کــه در  قالــب جــدول ذیــل آمــده اســت : یابــی راهبــردی پیشــنهاد می گــردد  سیاســت ها شــاخص های ارز
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نرخ آموزش محیط زیست در مهدهای كودك و دوره پیش دبستانیآمادگی )پیش دبستانی(
)4تا 6 سال ( » شیوه ها وروش های یادگیری و تعداد ساعت آموزش«

مدارس

نرخ آموزش  محیط زیست دبستان ) 7 تا13 سال( » واحد ساعت – درس«

نرخ آموزش محیط زیست متوسطه اول )13-16 سال ( » ساعت- درس«

نرخ آموزش محیط زیست متوسطه دوم )16-18 سال ( » ساعت- درس«

آموزش عالی

نرخ آموزش محیط زیست در رشته های غیر مرتبطنرخ آموزش محیط زیست در رشته های مرتبط 

مقدار منابع علمی محیط زیستی منتشره در نظام آموزش عالی 

برونداد نظام آموزش و پژوهش در مقاطع تحصیالت دانشگاهی در حیطه محیط زیست 

نرخ ساعت- درس در خصوص حفاظت از محیط زیست نهضت سواد آموزی

فنی و حرفه ای
نرخ ساعت – درس  در خصوص ایمنی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی 

)با توجه به رشته كاری(

می
رس

یر 
ش غ

وز
آم

مدیران و سیاستگذاران

تعداد گردهمایی ها  محیط زیستینرخ كارگاه های آموزشی در حیطه محیط زیست

كالسهای درس با موضوع حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

نرخ آموزشهای آنالین و آفالین محیط زیستی

تعداد كتاب ، نشریه و... با موضوع محیط زیست و حفظ منابع طبیعی

تولیدکنندگان
 )صنعت کشاورزی و خدمات(

نرخ كارگاه های آموزشی در حیطه محیط زیست

كالسهای درس با موضوع حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد گردهمایی ها  محیط زیستینرخ آموزشهای آنالین و آفالین محیط زیستی

تعداد كتاب ، نشریه و... با موضوع محیط زیست و حفظ منابع طبیعی

تعداد انجمن ها، سمن ها و اتحادیه های حامی محیط زیست 

مصرف کنندگان

نرخ كارگاه های آموزشی در حیطه محیط زیستتعداد گردهمایی ها  محیط زیستی

كالسهای درس با موضوع حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

نرخ آموزشهای آنالین و آفالین محیط زیستی

تعداد كتاب ، نشریه و... با موضوع محیط زیست و حفظ منابع طبیعی

تعداد انجمن ها، سمن ها و اتحادیه های حامی محیط زیست 

نی
ضم

ش 
وز

آم

رسانه های مكتوب ) نشریات و روزنامه ها،  بولتن ها ، كتب و ...( نشریات و سایتهای اینترنتی نوشتاری

رادیو و رسانه های شنیداری آنالینشنیداری

دیداری
تبلیغات شهریتلوزیون

رسانه های مجازی  و شبكه های اجتماعی 
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شاخص رد پای اکولوژیک
کـه دسـتیابی بـه توسـعه  پایـدار، مسـتلزم  گونـه ای  کلیـدی در پایـداری حیـات انسـان دارنـد؛ بـه  اکوسیسـتم ها نقشـی 
کاالها  و خدمات اکوسیستم ها از قبیل  حفظ و حراست از ذخایر اکوسیستمی است. برخی خصوصیات مرتبط با 
عمومـی بـودن و فقـدان مالکیـت خصوصی،  انتقال هزینه های ناشـی از مصرف و تولید ناپایدار بنگاه های اقتصادی 
گـذاری  کـه در تولیـد و مصـرف آن هـا نقشـی نداشـته انـد ؛ بـازار را در ارتبـاط بـا قیمـت  کننـدگان  بـر افـرادی  و مصـرف 
قسـمت عمـده ای از کاالهـا و خدمـات محیـط زیسـتی بـا شکسـت روبـرو مـی سـازد زیـرا در ایـن مـوارد بـازار  نمی توانـد 
قیمـت آن هـا را بـه درسـتی تعییـن نمایـد. در ایـن راسـتا ارزش گـذاری اقتصـادی محیـط زیسـتی اهمیـت مـی یابـد.

کاال هـا و خدمـات محیـط زیسـت  و نیـز خسـارات وارد بـر آن هـا از طریـق  در ارزش گـذاری اقتصـادی، ارزش پولـی 
روش هـای مختلـف بـه صـورت کمـی بـرآورد می شـود تـا بتـوان آن هـا را در طرح های توسـعه ای لحاظ نمـود ) اگرچه این 
شـیوه تنهـا می توانـد ارزش بعضـی از کارکردهـای محیـط زیسـت را ارائـه دهـد(. از سـوی دیگـر تغییـرات شـدید اقلیمی 
و خسـارات ناشـی از آن بـر منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت و هـم چنیـن افزایش فزاینده شـکاف نیاز هـای  آحاد جامعه 
بـه مسـکن ، انـرژی ؛ آب ؛ غـذا و سـایر زیـر سـاخت های اقتصـادی نسـبت بـه ظرفیـت زیسـتی مـورد نیـاز هـر یـک از این 

مـوارد، لـزوم ارزش گـذاری اقتصـادی منابـع محیـط زیسـت و بـرآورد خسـارات بـر آن هـا را دو چنـدان نمـوده اسـت. 

بـر اسـاس ارزش گـذاری اقتصـادی مـی تـوان میزان خسـارات بر منابع محیط زیسـت را بـرآورد  نمود و ابزار های مناسـب 
کرد. جهت کاهش خسـارات را مشـخص 

یـادی از جملـه شـناخت و فهـم ذخیـره و  کاالهـا و خدمـات اکوسیسـتم ها بـه دالیـل ز بـه عبـارت دیگـر ارزش گـذاری 
دارائـی منابـع محیـط زیسـتی ؛ ارائـه مسـایل مرتبط این منابع به تصمیم گیرنـدگان و برنامه ریزان ، فراهـم آوردن ارتباط 
میـان سیاسـت های اقتصـادی و سیاسـت های محیـط زیسـتی ، سـنجش نقـش و اهمیـت منابـع محیـط زیسـتی در 
رفـاه و توسـعه پایـدار ، تعدیـل و اصـاح محاسـبات ملـی )ماننـد تولید ناخالص ملـی ( و جلوگیری از تخریـب و بهره بر 
داری بـی رویـه منابـع طبیعـی حائـز اهمیـت می باشـد. بـر ایـن اسـاس امـروزه نیـاز بـه شـناخت و وارد نمـودن ارزش های 
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بـه تصمیـم  گذاری هـا ، پروژه هـای عمرانـی و صنعتـی و خـط مشـی های مرتبـط  منابـع محیـط زیسـتی در سـرمایه 
گیری هـای اقتصـادی کامـا محسـوس  اسـت . ارزش گـذاری اقتصـادی نیازمند  دانش اقتصاد محیط زیسـت و نیز در 
کردن چالش های احتمالی آن ها  گرفتن قوانین پشتیبان مرتبط و اجرای مناسب این قوانین و باز بینی و برطرف  نظر 

در برهه هـای زمانـی مختلـف می باشـد.

در اباغ سیاسـت های کلی محیط زیسـت به ارزش گذاری اقتصادی منابع ، کاال ها و خدمات محیط زیسـت توجه 
جـدی شـده اسـت. گسـترش اقتصـاد سـبز ، اصـاح الگـوی تولیـد در بخش هـای مختلـف اقتصـادی  و بهینـه سـازی 
الگوی مصرف ، اسـتقرار نظام حسابرسـی  زیسـت محیطی در کشـور با لحاظ ارزش ها و هزینه های زیسـت محیطی 
در حسـاب های ملـی ، حمایـت و تشـویق سـرمایه گذاری ها و فناوری هـای سـازگار بـا محیـط زیسـت و نهادینه سـازی 

فرهنـگ و اخـاق  محیـط زیسـتی از جملـه این محور ها می باشـند.

کمیتـه جهـت دسـتیابی بـه شـاخص عملکـرد در برنامـه ششـم شـاخص  هـای جهانـی  گـروه اقتصـاد محیـط زیسـت 
از قبیـل شـاخص های رد پـای اکولوژیـک و ظرفیـت زیسـتی ، شـاخص های تولیـد ملـی سـبز ، شـاخص های رفـاه 
اقتصـادی ، شـاخص های رشـد سـبز ، شـاخص های توسـعه انسـانی ، شـاخص های فقـر ؛ شـاخص های نابرابـری در 
گـذاری اکوسیسـتم ها، شـاخص های ادراک و عملکـرد ،  آمـد ، شـاخص های اقتصـاد سـبز ، شـاخص های ارزش 
شـاخص های سـند ملـی محیـط زیسـت جمهـوری اسـامی را از جنبه هـای مختلـف مـورد بررسـی قـرار داد .  سـپس با 
توجـه بـه امکانـات موجـود شـاخص های رد پـای اکولوژی را پیشـنهاد کرد که در جلسـه دفاع شـاخص اقتصاد محیط 

گرفـت . زیسـت مـورد قبـول متخصصـان ذیربـط قـرار 

یــک تقاضــای بشــر از طبیعــت را اندازه گیــری می کنــد. ایــن شــاخص مقــداری از  در واقــع شــاخص ردپــای اکولوژ
کــه اقتصــاد و مــردم را دریــک برهــه زمانــی مــورد حمایــت قــرار می دهــد . رد پــای اکولوژیکــی بــه مثابــه  طبیعــت اســت 
ــات  ــداری خدم ــان از پای ــرای اطمین ــاز ب ــورد نی ــر م ــد پذی ــع تجدی ــای مناب ــه و تقاض ــری عرض ــرای اندازه گی ــاخصی ب ش
کار بــرده می شــود .معیــار انتخــاب ایــن شــاخص مشــخص بــودن ، قابلیــت اندازه گیــری ؛ امــکان دسترســی  انســانی بــه 

ــا جنبه هــای مختلــف اقتصــاد محیــط زیســت اســت. و بــه هنــگام ســازی آن و مرتبــط بــودن آن ب

گروه هــا نیــاز اســت.  کــه در محاســبه آن بــه اطاعــات ســایر زیــر   شــاخص رد پــای اکولوژیــک شــاخصی ترکیبــی اســت 
کــه بــرای مــازاد تولیــد نســبت بــه پتانســیل زمیــن اســتفاده  واحداندازه گیــری ایــن شــاخص مقــدار هکتــار جهانــی اســت 
می شــود. علی رغــم اهمیــت آشــکار منابــع محیــط زیســت ، در وضعیــت موجــود عــدم ارزش گــذاری و محاســبه ارزش 
کــه مــی بایســت بــه آن توجــه ویــژه معطــوف  منابــع محیــط زیســت در حســاب های ملــی کشــور از جملــه مــواردی اســت 
شــود. راهکارهــای موجــود شــامل محاســبه و لحــاظ نمــودن ارزش منابــع محیط زیســت در حســابهای ملی کشــور و نیز 
حمایــت از اقتصــاد ســبز بــا تصویــب الیحــه  مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت. شــاخص رد پــای اکولوژیــک می توانــد در 

اجــرای مطلــوب راهکار هــای موجــود مفیــد باشــد.
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اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده
کلــی محیــط زیســت، اســتفاده از ابزارهــای نویــن  یکــی از دســتاوردهای بــه روز و هدفمنــد پــس از ابــاغ سیاســت های 
اقتصــادی- راهکارهــای اقتصــاد محیــط زیســت- در تقویــت اقدامــات پیشــگیرانه، جلوگیــری کننــده و التیــام بخــش 

در حــوزه حفاظــت از محیــط زیســت اســت. 

گنجاندن فصل مالیات ســبز در الیحه اصاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در راســتای اجرایی شــدن سیاســت های 
کلــی محیــط زیســت بویــژه ماده هشــتم آن سیاســت از اقدامات مهم این حــوزه بود. 

ایــن فصــل از الیحــه بــا هــدف اصــاح رفتــار و بینــش محیط زیســتی در جامعــه بــا در نظــر گرفتــن ارزش هــای اقتصــادی 
کلــی محیــط زیســت مــی پــردازد. در راهکارهــای مالــی پیــش بینــی شــده در  عناصــر محیــط زیســت بــه تقویــت اصــول 
نظــر اســت افزایــش هزینه هــای ایجــاد آلودگــی از طریــق داخلــی شــدن هزینــه آلودگــی در فعالیت هــا، تاثیــر قابــل توجهــی  

بــرای اصــاح نگــرش بــه نفــع حفاظــت از محیــط زیســت باشــد.

ایــن الیحــه در ســال 1396 بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم شــد. مجلــس شــورای اســامی در ســال 1398 بــا کلیات 
آن موافقــت نمــود و در آذر 1399 نظــرات شــورای نگهبــان اعــام گردیــد. نماینــدگان مجلــس ایــن الیحــه را با نظر شــورای 

نگهبــان اصــاح کردنــد و مقــرر اســت ایــن قانــون از ابتــدای ســال 1400 اجرایی شــود.

استقرار حسابرسی محیط زیستی
کــه  حسابرســی محیط زیســتی ابــزاری مدیریتــی متشــکل از یــک ارزیابــی هدفــدار،دوره ای، مســتند و نظامنــد اســت 
نشــان می دهــد چگونــه دســتگاههای اجرایــی درگیــر بــا مســائل محیط زیســتی عمــل نموده انــد. بــا ابــاغ سیاســت های 
کشــور، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت،  کلــی محیــط زیســت، اجــرای بنــد دهــم آن بــه عهــده دیــوان محاســبات 

گرفــت. وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ، ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار 

گزارشــات  »تهیــه  و  براســاس دو شــاخص«نهادینه ســازی حسابرســی محیط زیســتی«  کشــور  دیــوان محاســبات 
اســت.  داده  انجــام  را  گــذاری الزم  هــدف  حسابرســی محیط زیســتی«، 

گزارش عملکرد اجرای بخشی از بند دهم طی سال های 1397 و 1398 در جدول )1( آورده شده است.  

جدول )1( ارائه عملكرد شاخص های استقرار محیط زیستی در سال های 1397 و 1398
درصد تحقق )نسبت به هدفگذاری صورت گرفته( عنوان شاخص

ف
دی

ر

سال 1398 سال 1397

62 75 نهادینه سازی حسابرسی زیست محیطی 1

74 74 تهیه و تدوین گزارشات حسابرسی زیست محیطی 2
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بــا مجموعــه- نهادینــه ســازی حسابرســی محیط زیســتی  اســتقرار حسابرســی محیط زیســتی شــامل دو شــاخص 
ای از هفــده شــاخص فرعــی )تهیــه و تدویــن و بومی ســازی رهنمــود حسابرســی محیط زیســتی، تهیــه و تدویــن 
دســتورالعمل های حسابرســی محیط زیســتی ، ارتقــاء منابــع تئــوری و پژوهشــی حسابرســی محیط زیســتی، برگــزاری 
کارگاه هــای آموزشــی، تقویــت رویکــرد پیشــگیرانه، تقویــت رویکــرد اصاحــی، آســیب شناســی عملکــرد  دوره هــا و 
محیط زیســتی دســتگاه های اجرایــی، تعامــل و تبــادل دســتاوردها و تجربیــات بــا ســایر موسســات عالــی حسابرســی 
گزارشــات حسابرســی محیــط زیســتی مجموعــه ای از ســه شــاخص فرعــی )انجــام  و ...( و شــاخص تهیــه و تدویــن 
گیــر »ملــی« و انجــام  گزارش هــای حسابرســی فرا گزارش هــای حسابرســی خــاص زیســت محیطــی »موضوعــی«، انجــام 

کشــورها( اســت. ــا ســایر  حسابرســی زیســت محیطــی مشــترک ب

دالیل عمده عدم تحقق شاخص ها
       عــدم ارتقــاء منابــع تئوریــک و پژوهش هــای مرتبــط بــا حسابرســی محیط زیســتی در ســال های مــورد بررســی اســت کــه در 
ایــن رابطــه دیــوان محاســبات کشــور بــه منظــور ارتقاء پژوهش هــا اقدام به فراخــوان برای تولید مقــاالت ترویجی و پژوهشــی در 

حــوزه حسابرســی محیط زیســتی نمــوده کــه بــه نظــر می رســد نتایــج را در ســال آتی بهبود خواهد بخشــید.

        عــدم برگــزاری کامــل کارگاه هــای آموزشــی حسابرســی محیط زیســتی به علــت اقدامــات پیشــگیرانه از ابتــای احتمالــی 
بــه ویــروس کرونــا در کارگاه های آموزشــی 

        تعداد محدود تولید مقاالت حسابرسی محیط زیستی بین المللی

کــه عامــل اصلــی آن محدودیت هــای          عــدم تعامــل و تبــادل دســتاورد بــا موسســات عالــی حسابرســی ســایر کشــورها 
بودجــه ای بــوده اســت.

        عــدم تحقــق تقویــت رویکــرد پیشــگیرانه و اصاحــی به طــور کامــل؛ در ایــن خصــوص توســط دیــوان محاســبات مقــرر 
گردیــد حسابرســان سراســر کشــور در تهیــه و تدویــن گزارشــات آتــی خــود بــه ایــن موضــوع توجــه بیشــتری نماینــد. 

نحوه حسابرسی محیط زیستی
حسابرسی های محیط زیستی دیوان محاسبات کشور به سه روش: مالی، رعایت و عملکرد است.

     بــه علــت فقــدان اســتانداردهای مــدون حســابداری محیط زیســتی و در نتیجــه عــدم اســتقرار حســابداری 
کشــور، حسابرســی های مالــی دیــوان محاســبات بــه اعتبــارات پیــش بینــی شــده در برنامه هــا و  محیط زیســتی در 
طرح هــای محیط زیســتی و درآمدهــای ذیربــط محــدود اســت. لــذا در حــال حاضــر »حسابرســی مالــی محیط زیســتی« 
کامــل انجــام نمی شــود از ایــن رو الزم اســت وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، اســتانداردهای حســابداری  بــه طــور 
محیط زیســتی را تدوین ، به نحوی که حســابداری محیط زیســتی را وارد چرخه حســابداری دولتی نموده و ســازمان ها 
گردنــد.  بــه ثبــت رویدادهــای مالــی محیط زیســتی در صورت هــای مالــی  و  دســتگاه های دولتــی مربــوط، ملــزم 

     بــه رغــم پیــش بینــی در قوانیــن، ارزش هــای اقتصــادی منابــع طبیعــی و محیط زیســتی و هزینه هــای ناشــی از 
کنــون محاســبه و لحــاظ  آلودگــی و تخریــب محیــط زیســت در فرآینــد توســعه و انعــکاس آن در حســاب های ملــی تا
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نگردیــده اســت. بنابرایــن هزینه هــا و زیان هــای ناشــی از تخریــب محیــط زیســت و اثــر آن در اقتصــاد ملــی قابــل احصاء 
و مشــخص نیســت، کــه در ایــن خصــوص دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط از قبیــل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
کنــون بــه وظایــف قانونــی خود به طور کامل عمــل نکرده اند. ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تا

اهم اقدامات دیوان محاسبات کشور در اجرای شاخص های محیط زیست
      تهیه گزارش حسابرسی محیط زیستی مقابله با پدیده گرد و غبار و ارائه آن به مجلس و دولت

      مکاتبه با سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه در خصوص ایرادات فنی و حقوقی دستورالعمل 
ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی

ــاد  ــد انعق ــش و رص ــوص پای ــی درخص ــتگاههای اجرای ــه دس ــاک، از کلی ــوای پ ــون ه ــاده )17( قان ــف م ــری تکلی       پیگی
قراردادهــای معاینــه فنــی ســاالنه ســامانه موتورخانــه و ســامانه های احتراقــی 

      تهیه گزارش فراگیر ملی و خاص حسابرســی محیط زیســتی در موضوعات و مســائل مختلف محیط زیســتی و ارســال 
آن به کمیســیون های تخصصی مجلس 

      درخواســت از ســازمان برنامــه و بودجــه جهــت تنظیــم و تصویــب کلیــه دســتورالعمل های تبصــره )1( مــاده )192( قانــون 
برنامــه پنجــم درخصــوص ارزش گــذاری منابــع محیط زیســتی و عملیاتــی نمــودن آن. 

      مکاتبــه بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص ابهامــات ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی طــرح انتقــال آب 
دریــای خــزر بــه فــات مرکــزی ایــران- ســمنان .

      تهیــه گــزارش آسیب شناســی از مخــازن نگهــداری گونه هــای نــادر و منحصــر بفــرد در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
و درخواســت اصــاح آن هــا از ســازمان یــاد شــده.

      تهیــه گــزارش ارزیابــی اثــرات محیط زیســتی و توجیــه فنــی، طرح هــای تملــک دارائــی  ســرمایه ای و ارائــه بــه ســازمان برنامــه 
و بودجــه و پیگیــری جهــت اصاح.

      تهیه گزارش مرتبط با قاچاق خاک بر اساس درخواست کمیسیون اصل 90 مجلس 

      مکاتبــه بــا معــاون اول رئیــس جمهــور در خصــوص عــدم انجــام تکلیف دولت در خصــوص ارزش گذاری منابع طبیعی 
و محیط زیستی

      مکاتبــه بــا رئیــس جمهــور در خصــوص چگونگــی رفــع اختــاف بیــن دســتگاه های اجرایــی در خصوص جرایــم در حوزه 
محیــط زیســت بــدون توجــه بــه فقــدان صاحیــت ذاتی قــوه مجریه در رســیدگی به دعــاوی کیفــری و مالی.

      شناســایی بیش از صد آســیب محیط زیســتی از عملکرد دســتگاههای اجرایی در سراســر کشــور و انعکاس آن به ذی 
نفعان.

      تقویت گروه های حسابرسی محیط زیستی در دیوان محاسبات استان های کشور.

      برگزاری 16 دوره آموزشی حسابرسی محیط زیستی در سراسر کشور .
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      انتشــار مجلــه تحلیلــی حسابرســی محیط زیســتی و کتــاب حسابرســی موافقتنامه هــای محیط زیســتی چنــد جانبــه و 
چاپ دوم و ســوم کتاب حسابرســی محیط زیســتی جهت توانمندســازی حسابرســان دیوان محاســبات و کمک به ارتقاء 

دانــش ایــن نــوع حسابرســی در کشــور .

      تهیه دو عنوان مقاله و چاپ آن در نشریات بین المللی و ارائه در نشست اکوسای 2018 

      ترجمه چهار رهنمود از رهنمودهای تهیه شده توسط اینتوسای در خصوص حسابرسی محیط زیستی

گــزارش خــاص حسابرســی محیط زیســتی در اســتان های  گــزارش فراگیــر ملــی و 31  ــرای تهیــه دو فقــره        برنامــه ریــزی ب
سراســر کشــور در ســال آتــی.
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تصویب قوانین مربوطه در مجلس شورای اسالمی
در راســتای اجــرای سیاســت های کلــی محیــط زیســت بخصــوص  بندهــای 1،3،5 سیاســت های فــوق الذکــر در حوزه  

قانــون گــذاری اقدامــات ذیــل به عمــل آمــده اســت:

1- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب 95/12/14
ــه عناویــن محیــط  ــده  در بخــش 9 آن ب گردی ــی 1400 مصــوب  کــه جهــت اجــرا از ســال 1396 ال ــون برنامــه ای  ایــن قان

ــور (   ــون مذک ــع طبیعــی پرداختــه اســت. ) مــاده 38  قان زیســت و مناب

یابــی اثــرات زیســت محیطــی، مدیریــت پســماند، تهیــه نقشــه کاداســتر کشــور، بیابــان زدایــی،  در ایــن مــاده بــه مــوارد ارز
احیــا تاالب هــای کشــور ، احیــای رویش گاه هــا، تهیــه و تدویــن برنامــه عمــل مناطــق چهارگانــه تحــت مدیریت ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت، بهره برداری هــای ازجنگل هــای شــمال پرداختــه شــده اســت. ایــن مــوارد منــدرج در قانــون 

کلــی محیــط زیســت اســت.  برنامــه ششــم در راســتای اجــرای سیاســت های 

2-  قانون هوای پاک مصوب 96/4/25
ــت  ــازمان حفاظ ک،  س ــا ــوای پ ــون ه ــق قان ــت.  طب ــره اس ــه تبص ــی و ن ــاده و س ــار م ــی و چه ــر س ــتمل ب ــون مش ــن قان ای
ک، وظایــف متعــددی را بــر عهــده دارد از جملــه موظــف  محیــط زیســت عــاوه بــر نظــارت بــر اجــرای قانــون هــوای پــا
کــه حــدود مجــاز انتشــار آالینده هــای تعریف شــده موضــوع ایــن قانــون  اســت از ادامــه تولیــد و ورود وســایل نقلیــه ای 
ــز  ک ــهرها و مرا کان ش ــوا در  ــی ه ــت آلودگ ــن عل ــت مهم تری ــح اس ــه توضی ــد. الزم ب کن ــری  ــد، جلوگی ــت نمی کنن را رعای
ــش  ــا افزای ــا ب ــی دم ــده وارونگ ــت پدی ــه عل ــرما ب ــل س ــذا در فص ــت، ل ــرون اس ــر از 2/5 میک کمت ــق  ــتان ها ذرات معل اس
کــه می دانیــم یکــی از اهــداف مجازات هــا جلوگیــری از وقــوع جــرم  غلظــت آالینده هــا نیــز روبــرو هســتیم. همانطــور 
کیفــری محیــط زیســت، جلوگیــری از  کرده انــد، هــدف اصلــی حقــوق  کــه بعضــی از حقوقدانــان اشــاره  اســت و آن گونــه 
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کــه بــا مجرمــان  وقــوع جــرم اســت؛ زیــرا دســتیابی بــه ایــن هــدف در حــوزه محیــط زیســت در مقایســه بــا دیگــر حوزه هــا، 
کار دارنــد، بیشــتر مقــدور اســت.  عــادی ســر و 

که بعد از گذشــت 22 ســال از زمان تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به تصویب رســید،  ک،  قانون هوای پا
بــا توّجــه بــه ناچیــز شــدن جزاهــای نقــدی منــدرج در آن، ایــن مجازات هــا را افزایــش داد. البتــه افزایــش مجازات هــای 
ک نســبت بــه قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا منحصــر بــه افزایش جزای نقدی نیســت،  منــدرج در قانــون هــوای پــا
کــه در عمــل موجــب تشــدید مجازات هــا و در نتیجــه  ک پیش بینــی شــده  اند  بلکــه عوامــل ذیــل نیــز در قانــون هــوای پــا

بهبــود ویژگــی پیشــگیرانه آن ها می شــوند.

مجازات عدم انجام معاینه وسایل نقلّیه

ک، جریمــه رانندگــی بــا وســایل نقلّیــه فاقــد گواهــی آالیندگــی هــوا نخســت، به  طبــق تبصــره یــک مــاده 6 قانــون هــوای پــا
فــات رانندگی« مصّوب 1389 محاســبه 

ّ
ازای »هــر روز تــرّدد بــدون گواهــی مذکــور« بــا توجــه ، » بــه قانــون رســیدگی به تخل

ــف در آلودگــی 
ّ
ــف و عوامــل دیگــر همچــون میــزان تأثیــر تخل

ّ
می شــود. طبــق مــاده 21 قانــون اخیــر، بــر حســب نــوع تخل

یــال تعییــن شــده اســت. یــال تــا یــک میلیــون ر محیــط زیســت، جریمــه وســایل نقلّیــه از ســی هــزار ر

کــه در مهلــت تعیین شــده نســبت بــه رفــع آالیندگــی یــا تعطیلــی فّعالّیــت  مجــازات واحدهــای آالینــده ای 
ــد ــدام نکنن اق

ک، واحدهای فوق مشمول سه نوع مجازات هستند: طبق ماده 12 قانون هوای پا

کــه بــرای رفــع آالیندگــی یــا تعطیلــی فّعالّیــت آن هــا تعییــن شــده اســت؛       جریمــه ایجــاد و انتشــار آلودگــی در طــول مّدتــی 

      جلوگیــری از ادامــه فّعالّیــت، جبــران خســارت های وارده و جــزای نقــدی معــادل ســه تــا پنــج برابــر خســارت های وارده 
کــه در مهلــت مقــّرر نســبت بــه رفــع آالیندگــی یــا تعطیلــی فّعالّیــت اقــدام نکنــد؛  بــه محیــط زیســت بــرای واحــد آالینــده ای 

      جــزای نقــدی معــادل ســه تــا پنــج برابــر خســارت های وارده بــه محیــط زیســت برای مالکان یا مدیــران واحد آالینــده ای که 
پس از تعطیلی، رأســًا و بدون کســب اجازه ســازمان مبادرت به بازگشــایی آن واحد کنند.

مجازات واحدهای آالینده مستنکف از طرح انتقال

کاهــش یــا رفــع آلودگــی آن هــا فقــط از طریــق انتقــال بــه  کــه  ک واحدهــای صنعتــی آالینــده  ای را  مــاده 14 قانــون هــوای پــا
کــرده  اســت. الزم بــه توضیــح اســت قانــون نحــوه جلوگیــری از  محل هــای مناســب امکان پذیــر اســت موّظــف بــه انتقــال 
ف واحدهای آالینده از طرح انتقال در نظر نگرفته بود، در حالی که قانون 

ّ
آلودگی هوا هیچ ضمانت اجرایی را برای تخل

ک »جــزای نقــدی معــادل ســه درصــد درآمــد ســاالنه ناخالــص همــان واحــد« را بــرای آن هــا در نظر گرفته اســت. هــوای پــا

مجازات آزمایشگاه های معتمد متخّلف

گــزارش خــاف واقــع ارائــه دهنــد »بــه جــزای  کــه  ک، آزمایشــگاه های معتمــدی  طبــق تبصــره 2 مــاده 16 قانــون هــوای پــا
نقــدی درجــه شــش موضــوع مــاده 19 قانــون مجــازات اســامی محکــوم و در صــورت تکــرار، تعلیــق یــا لغــو امتیــاز 
می شــوند«.  الزم بــه توضیــح اســت ایــن موضــوع در قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا مــورد اشــاره قــرار نگرفتــه بــود.
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مجازات عدم رفع آلودگی هوا توّسط واحدهای غیرصنعتی

ــف را بــه شــیوه ای شــّفاف تر مشــمول مجــازات دانســته و مجازاتــی شــدیدتر را بــرای آن 
ّ
ک ایــن تخل قانــون هــوای پــا

کــز اداری،  ک، »مالــکان، مســئوالن یــا رؤســای مرا کــرده اســت. طبــق تبصــره یــک مــاده 17 قانــون هــوای پــا پیش بینــی 
کــه پــس از  کننــد در صورتــی  کــه موجبــات آلودگــی هــوا را فراهــم  بهداشــتی، درمانــی، خدماتــی، عمومــی و تجــاری 
کتبــی توّســط ســازمان، اقدامــی بــرای رفــع آلودگــی در مهلــت مقــّرر انجــام ندهنــد، بــه جــزای نقــدی  یــک مرتبــه تذّکــر 
یــال[ حســب مــورد، محکــوم می شــوند  درجــه هشــت موضــوع مــاده 19 قانــون مجــازات اســامی ]یعنــی تــا ده میلیــون ر
کثــر جــزای نقــدی مذکــور، بــا درخواســت ســازمان و حکــم مرجــع قضایــی صالــح بــه  و در صــورت تکــرار، عــاوه بــر حدا
ــا دو ســال محکــوم می شــوند«. همچنیــن، طبــق تبصــره 2 ایــن مــاده، »منابــع آالینــده  تعطیلــی موّقــت از شــش مــاه ت

ــًا مشــمول جــزای نقــدی ]فــوق[ می شــوند«. ــاالی پانصــد هــزار نفــر جمعّیــت، صرف کان شــهرهای ب خانگــی در 

مجازات انباشتن و سوزاندن پسماندها

ک ، انباشــتن پســماند )زبالــه( در معابــر عمومــی و فضــای بــاز و ســوزاندن آن را ممنــوع و بــرای آن  مــاده 20 قانــون هــوای پــا
ــف فــوق »پــس از هــر بــار اخطار 

ّ
مجــازات تعییــن کرده اســت. طبــق قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا، مجــازات تخل

یــال  یــال و در صــورت تکــرار از ســیصد هــزار ر یــال تــا پانصــد هــزار ر و پایــان مهلــت مقــّرر«، »جــزای نقــدی از یکصــد هــزار ر
ــف را افزایــش و آن را مشــمول »جــزای نقــدی درجــه 

ّ
ک مجــازات ایــن تخل یــال« بــود. اّمــا قانــون هــوای پــا تــا دو میلیــون ر

ــا  ــال ت ی ــرار داده اســت، یعنــی از بیســت میلیــون ر ــون مجــازات اســامی« مصــّوب 1392 ق شــش موضــوع مــاده 19 قان
یــال. هشــتاد میلیــون ر

مجازات آلودگی صوتی

کــرده ا ســت.. قانــون هــوای  ــرای آن مجــازات تعییــن  ک، ایجــاد آلودگــی صوتــی را ممنــوع و ب مــاده 29 قانــون هــوای پــا
ک ایجــاد آلودگــی صوتــی توّســط منابــع ثابــت را مشــمول جــزای نقــدی درجــه هفــت مــاده 19 قانــون مجــازات اســامی  پــا
یــال. همچنیــن، بــرای ایجــاد آلودگــی صوتــی توّســط  یــال تــا بیســت میلیــون ر کــرده اســت، یعنــی از ده میلیــون ر  1392
یــال و در صــورت تکــرار بیــش از دو  یــال، بــرای بــار دّوم، دو میلیــون ر وســایل نقلّیــه موتــوری، بــرای بــار اّول، یــک میلیــون ر

کــرده اســت. یــال تعییــن  بــار، ســه میلیــون ر

مجازات انتشار پرتوها و امواج

ــده( را ممنــوع  ــدود تعیین ش ــارج از ح یــان آور )خ ک، انتشــار بعضــی امــواج یــا پرتوهــای ز مــواد ۱ و 30 قانــون هــوای پــا
ــواج  ــار ام ــده انتش ــدود تعیین ش ــه ح ک ــی  ــی و حقوق ــخاص حقیق ک، »اش ــا ــوای پ ــون ه ــاده 30 قان ــق م ــت. طب کرده اس
و پرتوهــای موضــوع ایــن مــاده را رعایــت نکننــد، بــرای اّولیــن بــار بــه جــزای نقــدی درجــه پنــج موضــوع مــاده 19 قانــون 
یــال[ محکــوم و در صــورت تکــرار عــاوه  یــال تــا یکصــد و هشــتاد میلیــون ر مجــازات اســامی ]یعنــی از هشــتاد میلیــون ر

کثــر جــزای نقــدی، بــه ضبــط امــوال و تجهیــزات مرتبــط نیــز محکــوم می شــوند«.  بــر حدا
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مجازات عدم همکاری با بازرسان سازمان حفاظت محیط زیست

کــه از انجــام بازرســی مأمــوران ســازمان بــرای نمونه بــرداری و تعییــن  ک مقــّرر می کنــد: »کســانی  مــاده 16 قانــون هــوای پــا
کننــد و یــا اســناد و مــدارک و اّطاعــات مــورد نیــاز  کــز صنعتــی )...( ممانعــت  میــزان آلودگــی ناشــی از فعالیــت مرا
ســازمان را در اختیــار ایشــان نگذارنــد و یــا اســناد و مــدارک و اّطاعــات خــاف واقــع ارائــه نماینــد، بــه حداقــل جــزای 
نقــدی درجــه هفــت و در صــورت تکــرار بــه حداقــل جــزای نقــدی درجــه چهــار موضــوع مــاده 19 قانــون مجازات اســامی 

محکــوم می شــوند«. 

یــال اســت، تردیــدی  بــا توّجــه بــه این کــه حداقــل جــزای نقــدی درجــه هفــت قانــون مجــازات اســامی 1392 ده میلیــون ر
یــال( نســبت بــه  ک )ده میلیــون ر ــف فوق الذکــر بــرای اّولیــن بــار، در قانــون هــوای پــا

ّ
کــه مجــازات ارتــکاب تخل نیســت 

ک  ــف، قانــون هــوای پــا
ّ
یــال( شــدیدتر اســت. در صــورت تکــرار تخل قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا )پانصــد هــزار ر

کــه یکصــد و هشــتاد  فقــط مجــازات نقــدی را بــه حداقــل جــزای نقــدی درجــه چهــار قانــون مجــازات اســامی 1392 
یــال اســت افزایــش داده اســت، بــا وجــود ایــن، بــا توّجــه بــه این کــه اصــواًل اثــر پیشــگیرانه مجازات حبس بیشــتر  میلیــون ر
ک در عمــل موجــب کاهش مجــازات نقض تعّهــد همکاری  از جــزای نقــدی اســت، شــاید بتــوان گفــت قانــون هــوای پــا

بــا بازرســان ســازمان شــده اســت.

گرفتــه ولــی از مجــازات حبــس اســتفاده  ک جــرم انــگاری صــورت  در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت در قانــون هــوای پــا
کــه ایــن قانــون  گفــت  کــه بــا سیاســت های مــدرن همخوانــی بیشــتری دارد. به طــور کل میتــوان  نگردیــده اســت، 

دارای متولیــان اجرایــی زیــادی اســت. ) در حــدود 20 متولــی(

الزامات قانون هوای پاک برای اثرگذاری بلندمدت

نوسازی وسایل نقلّیه موتوری

ک ضوابط ذیل را جهت نوسازی وسایل نقلّیه موتوری در بخش خصوصی و عمومی پیش بینی کرده است: قانون هوای پا

جایگزینی خودروهای فرسوده

ک، مقــّرر می کنــد: »تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مالــک وســایل نقلّیــه موتــوری اعــم از  مــاده 8 قانــون هــوای پــا
ف انــد وســایل نقلّیــه خــود را پــس از رســیدن بــه ســّن فرســودگی از 

ّ
ســبک، نیمه ســنگین، ســنگین، موتورســیکلت مکل

کننــد«. رده خــارج 

ک، ضمــن الــزام تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه از رده خــارج کــردن وســایل نقلّیــه موتوری  مــاده 8 قانــون هــوای پــا
کــرده اســت: فرسوده شــان، راهکارهــای دائمــی زیــر را بــرای اجــرای ایــن تعّهــد پیش بینــی 

       لزوم بیمه کردن وسایل نقلّیه موتوری در زمینه تعّهد به از رده خارج کردن در زمان فرسودگی؛

       اعطــای تســهیات دولتــی »از محــّل صرفه جویــی حاصــل از بهبــود و مدیرّیــت ســوخت ناشــی از اجــرای ایــن قانــون« 
جهــت جایگزینــی خودروهــای فرســوده بخــش حمــل و نقــل عمومــی؛ 
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       اعطــای تســهیات دولتــی »بــا کارمــزد چهــار درصــد بــا بازپرداخت ده ســاله« در قانون »بودجه ســاالنه« جهت جایگزینی 
ســایر خودروها و موتورســیکلت های فرسوده.

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری

کرده اسـت »با همکاری وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت  کشـور را موّظف  ک، وزارت  ماده 9 قانون هوای پا
و امور اقتصادی و دارایی، زمینه نوسـازی ناوگان حمل و نقل عمومی شـهری با اولوّیت شـهرهای باالی دویسـت هزار 
نفـر جمعّیـت را ظـرف مـّدت پنـج سـال فراهـم کند«. این مـاده دو راهکار را برای اجرای این تعّهد در نظر گرفته اسـت: 

       اعطــای تســهیات »از محــّل منابــع درآمــدی مــاده 6 ایــن قانــون از طریــق کمــک باعــوض، یارانــه، تســهیات یــا صفــر 
نمــودن ســود بازرگانــی واردات خودروهــای برقــی - بنزینــی )هیبریــدی( و خودروهــای الکتریکــی«؛

      معافّیــت »خودروهــای برقــی - بنزینــی )...( و خودروهــای الکتریکــی تولیــد داخــل از پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده«.

نمونه برداری و پایش آالیندگی توّسط واحدهای صنعتی

ــزام در ســه  کــرده اســت. ایــن ال ــرداری و پایــش آالیندگــی  ــه نمونه ب ک واحدهــای صنعتــی را موّظــف ب ــون هــوای پــا قان
ســطح پیش بینــی شــده اســت:

ف انــد نســبت بــه نمونه بــرداری و 
ّ
      طبــق تبصــره 4 مــاده 11، تمــام واحدهــای صنعتــی »حســب تشــخیص ســازمان، مکل

اندازه گیــری آلودگــی هــوا، در فاصلــه زمانــی ممکــن و در چهارچــوب خوداظهــاری در پایــش اقــدام کننــد«.

       طبــق تبصــره یــک مــاده 16، »تمامــی مراکــز و واحدهــای متوّســط پنجــاه نفــر بــه بــاال موضــوع ایــن قانــون بــرای انجــام امــور 
ــف بــه ایجــاد واحــد ســامت، بهداشــت و 

ّ
مربــوط بــه نمونه بــرداری، اندازه گیــری، پایــش و کنتــرل مســتمر آلودگــی هــوا مکل

محیــط زیســت )HSE( و بــه کارگیــری متخّصــص محیــط زیســت می باشــند«.

       طبــق تبصــره 3 مــاده 11، واحدهــای صنعتــی بــزرگ و متوّســط »کــه برحســب قوانیــن و مقــّررات، مشــمول ارزیابــی 
زیســت محیطی می باشــند موّظــف بــه نصــب و راه انــدازی ســامانه های پایش برخط لحظــه ای )آنایــن( و ارســال اّطاعات 

روزآمــد بــه مرکــز پایــش ســازمان می باشــند«.

ک تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پا

کــرده اســت »نســبت بــه توســعه، تولیــد و عرضــه انرژی هــای   ــف 
ّ
ک، وزارت نیــرو را مکل مــاده 19 قانــون هــوای پــا
ک بهینــه )...( اقــدام نمایــد«. تجدیدپذیــر و پــا

افزایش فضای سبز شهرها

کثــر تــا ده ســال پــس از ابــاغ ایــن قانــون، شــهرداری های شــهرهای بــاالی پنجــاه  ک، »حدا طبــق مــاده 22 قانــون هــوای پــا
هــزار نفــر جمعّیــت موّظف انــد بــا همــکاری وزارت نیــرو و ادارات منابــع طبیعــی شهرســتان، ســرانه فضــای ســبز خــود را 

حداقــل بــه پانــزده متــر مرّبع برســانند«. 
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گرد و غبار مقابله با پدیده 

ک ، مــوادی  را بــه ایــن موضــوع اختصــاص  گــرد و غبــار در ســال های اخیــر، قانــون هــوای پــا بــا توّجــه بــه افزایــش معضــل 
گــرد و غبــار  داده اســت. الزم بــه توضیــح اســت  هیئــت وزیــران بــا تصویــب آیین نامــه اجرایــی آمادگــی مقابلــه بــا پدیــده 
گــرد و غبــار، برنامه هایــی را بــرای شناســایی منشــأهای داخلــی  در ســال 1395، ضمــن تأســیس ســتاد مقابلــه بــا پدیــده 
کــرد. اّمــا شــّدت  گــرد و غبــار و اقدام هــای کوتاه مــّدت و بلندمــّدت بــرای رفــع ایــن معضــل پیش بینــی  و خارجــی ایجــاد 

ک، 5 مــاده را در زمینه هــای ذیــل بــه آن اختصــاص دهــد: گــرد و غبــار ســبب شــد قانــون هــوای پــا معضــل 

همکاری های بین المللی

گــرد و غبــار  ک، بــر لــزوم همکاری هــای منطقــه ای و بین المللــی جهــت جلوگیــری از ایجــاد         مــاده 23 قانــون هــوای پــا

کــرده اســت.  کیــد  و نیــز کاهــش خســارت های ناشــی از آن تأ

بیابان زدایی

کــرده اســت عــاوه بــر اجــرای طرح هــای بیابان زادیــی  ک، وزارت جهــاد کشــاورزی را موّظــف       مــاده 24 قانــون هــوای پــا

مقــّرر در قوانیــن، جهــت مهــار کانون هــای مســتعد بیابان زایــی و تولیــد گــرد و غبــار داخلــی )رأســًا یــا بــا همــکاری بخــش 
ــا  گــرد و غبــار را ب ــا پدیــده  ــی و ســازمان های بین المللــی( اقدامــات مقابلــه ب

ّ
خصوصــی و دســتگاه های اجرایــی محل

ــف شــده اســت 
ّ
کنــد. دولــت نیــز مکل اولوّیــت عملّیــات بیابان زدایــی، ســاالنه حداقــل در ســیصد هــزار هکتــار اجــراء 

کنــد. مقّرراتــی مشــابه بــا مــوارد فــوق در مــواد 4، 5 و 12 آیین نامــه  اعتبــارات الزم را هــر ســاله در قانــون بودجــه پیش بینــی 
گــرد و غبــار پیش بینـــی شــده  اند. اجرایــی آمادگــی مقابلــه بــا پدیــده 

تأمین آب برای زیست بوم ها

کــرده اســت بــا همــکاری وزارت نیــرو، نیــاز  ــف 
ّ
ک، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت را مکل مــاده 25 قانــون هــوای پــا

کنــد و همچنیــن وزارت نیــرو  آبــی محیــط زیســتی رودخانه هــا، تاالب هــا، خورهــا، دریاچه هــا و زیســت بوم ها را تعییــن 
کــرده اســت حّقابــه مــوارد فــوق را تخصیــص دهــد. ــف 

ّ
را مکل

شبکه هشدار طوفان

ــف کــرده اســت بــا همــکاری ســازمان حفاظت محیط زیســت 
ّ
ک، ســازمان هواشناســی را مکل مــاده 26 قانــون هــوای پــا

کنــد. مــاده 2  گــرد و غبــار را تکمیــل  گاهــی رخدادهــای طوفــان و  ــی هشــدار و پیش آ
ّ
کثــر طــی دو ســال، شــبکه مل حدا

گــرد و غبــار نیــز ســازمان های حفاظــت محیــط زیســت و هواشناســی را  ــا پدیــده  آیین نامــه اجرایــی آمادگــی مقابلــه ب
کیفّیــت هــوا را تهّیــه و بــرای تصویــب  کنتــرل  گاهــی و  کــرده اســت ظــرف شــش مــاه، طــرح ســامانه های پیش آ ــف 

ّ
مکل

کننــد. گــرد و غبــار ارائــه  بــه ســتاد مقابلــه بــا پدیــده 

کمربند سبز شهرها ایجاد حریم سبز بزرگراه ها و 

کــرده اســت  کشــور را موّظــف  کشــاورزی، راه و شهرســازی و  ک، وزارت خانه هــای جهــاد  مــاده 27 قانــون هــوای پــا
)از محــّل اعتبــارات منــدرج در بودجــه ســاالنه( بــا همــکاری شــهرداری ها و دهیاری هــا )از محــّل منابــع مالــی در 
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اختیارشــان( حریــم ســبز بزرگراه هــا و کمربنــد ســبز شــهرها و روســتاهای تحــت تأثیــر گــرد و غبــار را بــا روش آبیــاری مــدرن 
کننــد.  ــا اولوّیــت اســتفاده از پســاب های شــهری و روســتایی طــی پنــج ســال ایجــاد  و ب

کنــد. تبصــره  کــرده اســت آب الزم را بــرای مــوارد فــوق تأمیــن  ــف 
ّ
همچنیــن، تبصــره یــک ایــن مــاده وزارت نیــرو را مکل

کــرده اســت حداقــل بیســت درصــد از  ــف 
ّ
کشــور )ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــا( را مکل 2 ایــن مــاده نیــز وزارت 

منابــع در اختیــار خــود را بــه تکلیــف فــوق اختصــاص دهــد. 

اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست

ک و قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا ، اختیاراتــی را بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای  قانــون هــوای پــا
ــزار اجــرای ایــن  کــه اب ک ایــن اســت  ــا ــون هــوای پ ــد، یکــی از نوآوری هــای قان ــا عامــان آالیندگــی هــوا داده ان برخــورد ب
کــرده اســت »بــه عنــوان ضابــط  ــف 

ّ
کــرده و بــه موجــب مــاده 31 »یــگان حفاظــت ســازمان« را مکل صاحّیــت را تعییــن 

دادگســتری، در مــوارد وقــوع جرایــم مشــهود مذکــور در ایــن قانــون، رأســًا یــا در صــورت اعــام ســازمان یــا بــا اّطــاع از وقــوع 
ــا نظــر دادســتان شهرســتان ذی ربــط، اقــدام الزم را در چارچــوب قوانیــن و  ــون، ب جرایــم غیرمشــهود منــدرج در ایــن قان
مقــّررات بــا واحدهــای آلوده کننــده یــا اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی مربــوط بــه عمــل آورنــد«. الزم بــه ذکــر اســت طبــق 
ک، چنانچــه کارکنان ســازمان دوره آموزش ضابط دادگســتری را زیر نظر دادســتان  تبصــره یــک مــاده 32 قانــون هــوای پــا

کننــد، ضابــط دادگســتری محســوب می شــوند. طــی 

پیش بینی مراجع قضایی تخّصصی در زمینه آلودگی هوا

فــات و جرایــم 
ّ
کــه مــاده 32 آن مقــّرر می کنــد: »بــرای رســیدگی بــه تخل ک ایــن اســت  یکــی از ابتکارهــای قانــون هــوای پــا

موضــوع ایــن قانــون، بــه تشــخیص رئیــس قــّوه قضائّیــه شــعبه ای تخّصصــی در هــر حــوزه قضایــی اختصــاص می یابــد«. 

کنون در عمل شعبی با این عنوان در مجامع قضایی به اجرای این ماده تخصیص داده نشده است . تا

ک در زمینــه رســیدگی قضایــی بــه پرونده هــای مربــوط بــه موضــوع  همچنیــن، یکــی از نقــاط قــّوت قانــون هــوای پــا
کــه تبصــره 2 مــاده 32 ایــن قانــون وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان را در دعــاوی حقوقــی  ایــن قانــون ایــن اســت 

کــرده اســت. کیفــری از پرداخــت هزینــه دادرســی معــاف  و 

کــه می توانســت یکــی از موانــع طــرح شــکایت توّســط نهادهــای فوق الذکــر باشــد   از ایــن رو، پرداخــت هزینــه دادرســی 
رفــع شــده اســت.اجرای ایــن قانــون به لحــاظ داشــتن آییــن نامه هــای متعــدد، بــا کنــدی مواجــه شــده اســت کــه در حال 
ک ،  تبصــره 3 مــاده 3 ، مــاده 7 ، تبصــره 3 مــاده 29 ، آییــن نامــه  حاضــر آییــن نامــه  هــای اجرایــی مــواد  2 قانــون هــوای پــا

اجرایــی مــاده 8، مــاده 17،  توســط هیئــت وزیــران ابــاغ گردیــده اســت. 
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3-  قانون حفاظت،  احیا و مدیریت تاالب های کشور مصوب 96/2/30 :
کلــی محیــط زیســت نیــاز بــه  حفاظــت، احیــا و مدیریــت منابــع آبــی  بــر اســاس بندهــای 1،3،4،5 سیاســت های 
احســاس گردیــد کــه منجــر بــه تدویــن و تصویــب قانــون فــوق الذکــر شــد.در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت و ســوم قانــون 
کــه در جلســه  کشــور«  اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه پیوســت »قانــون حفاظــت، احیــاء و مدیریــت تاالب هــای 
علنــی روز دوشــنبه مــورخ چهــارم اردیبهشــت مــاه یکهــزار و ســیصد و نــود و شــش مجلــس شــورای اســامی تصویــب و 
در تاریــخ ۱۳/۲/۱۳۹6 بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســیده اســت، قانــون فــوق مشــتمل بــر پنــج مــاده و ســه تبصره اســت.

اقدامات در راستای اجرایی شدن قانون

کشور  سومین نشست ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های 

در تاریخ 23 تیر ماه 1399 با حضور معاون اول  رئیس جمهور و اعضاء ستاد تشکیل  گردید.  رئوس مصوبات به شرح 
ذیل می باشد:

    مصوبات مربوط به طرح جامع 5 ساله )1399 تا 1403( احیاء مجموعه تاالب های میانکاله و خلیج گرگان

     مصوبات مربوط به طرح جامع 7 ساله )1399 تا  1405( احیاء تاالب انزلی

کارگروهــی بــا مســئولیت ســازمان برنامــه و بودجــه و عضویــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، وزارت جهــاد       
کشــاورزی و وزارت کشــور تشــکیل میگــردد تــا در مــدت حداکثــر یک ســال سیاســت ها، برنامه هــا و ضوابــط الزم بــرای نحــوه 
کــود کمپوســت در کشــور را تنظیــم و بــه ســتاد ملــی هماهنگــی و مدیریــت تاالب هــای کشــور ارائــه نماینــد. تولیــد و توزیــع 

     وزارت نیــرو مکلــف شــد بــرای برطــرف نمــودن مشــکات قانونــی، حقوقــی و اجتماعــی پیــش آمــده ناشــی از عدم انطباق 
حــد بســتر تعییــن شــده بــرای برخــی تاالب هــای کشــور به ویــژه میانکالــه و خلیــج گــرگان و تــاالب انزلــی، بــا مــرز معرفــی شــده 
به کنوانســیون رامســر،  با همکاری ســازمان حفاظت محیط زیســت راهکار مناســب رفع مشــکل را در جلســه بعدی ســتاد 

ملــی هماهنگــی و مدیریــت تاالب های کشــور ارائــه نماید.

گــزارش عملکــرد  ــر اجــرای ایــن مصوبــات بــوده و مکلــف اســت       ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مســئول نظــارت ب
ــد. ــه نمای ــه ســتاد ملــی هماهنگــی و مدیریــت تاالب هــای کشــور ارائ دســتگاه ها را ســاالنه ب

آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تاالب ها مصوب 97/11/27 :

گام مهــم  کنــد  کشــور را احیــا  افــزون بــر قانــون فــوق در برنامــه ششــم توســعه، دولــت مکلــف شــده ۲0 درصــد تاالب هــای 
کــه در ســه ســال اخیــر برداشــته شــده، تصویــب آیین نامــه ایــن قانــون در دولــت اســت. دیگــری 

هیــأت وزیــران در جلســه 17/ 11/ 1397 بــه پیشــنهاد ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت و بــه اســتناد تبصــره مــاده )1( 
کشــور - مصــوب 1396- آییــن نامــه جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی  ــون حفاظــت، احیــا و مدیریــت تاالب هــای  قان

کــرد. کــه مشــتمل بــر 6 مــاده اســت را تصویــب  غیرقابــل جبــران تاالب هــا را 

     مــاده 4 دارای اصاحیــه می باشــد کــه متــن آن بدیــن شــرح اســت:   )اصاحــی 1398/01/28(- وزارت نیــرو بــه منظــور تأمیــن 
نیاز آبی محیط زیســتی تاالب ها که توســط ســازمان اعام می شــود، میزان ســهم تاالب از ظرفیت آبی حوزه  آبریز را با کمیت و 
کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس از تأمین آب شرب تخصیص 
ــا همــکاری دســتگاه های ذی ربــط و نظــارت ســازمان تأمیــن می شــود.  ) واژه ســتاد بــه ســازمان تغییــر یافــت(. می دهــد کــه ب
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4- قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور مصوب 96/10/24
 قانــون فــوق مشــتمل بــر نــه مــاده و هفــت تبصــره در جلســه علنــی روز یکشــنبه مــورخ بیســت و چهــارم دی مــاه یکهــزار 
یــخ 97/6/24 از ســوی مجمــع تشــخیص  و ســیصد و نــود و شــش مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد و در تار

مصلحــت نظــام بــا تأییــد تبصــره یــک مــاده پنــج،  موافــق بــا مصلحــت نظــام تشــخیص داده شــد.

این قانون در راسـتای اجرای بندهای1،  3،  7،  12و 13 سیاسـت های کلی محیط زیسـت تدوین و به تصویب 
مجلس شـورای اسـالمی رسیده است.

*در ماده 8 این قانون رفتارهای مجرمانه احصا و میزان مجازات اعمال مجرمانه شفاف سازی شده است.

ادامــه حیــات بشــر بــدون ذخایــر ژنتیکــی ممکــن نیســت. وجــود تغییــرات محیــط زیســتی ماننــد خشــک شــدن 
دریاهــا، کــم آب شــدن رودخانه هــا و از دســت رفتــن پوشــش گیاهــی، منجــر بــه از دســت رفتــن ذخایرژنتیکــی می شــود؛                         

آینــده ایرانیــان بــه حفــظ منابــع ژنتیکــی وابســته اســت.

گونــی از قبیــل اصــاح ارقــام بــذر، بیوتکنولــوژی کشــاورزی، اصــاح نــژاد دام ، طیــور   ذخایــر ژنتیکــی بــرای مصــارف گونا
گســترده ای را  کاربــرد دارد، مــوارد بهره بــرداری از منابــع ژنتیکــی طیــف  ، میکروارگانیــزم و حفاظــت از محیــط زیســت 
کــه  کشــور  گیــرد،  از جملــه توانمنــدی اســتفاده ژنتیکــی و ایجــاد ارقــام و نمونه هــای ســازگار بــا شــرایط جدیــد  دربــر مــی 
بــه آن اصطاحــا »تکنولــوژی اصــاح بــه نــژادی« گفتــه می شــود کــه البتــه ایــن شــیوه جــزو تکنیک هــای رایــج و ســنتی به 
کنــون در هــر دو زمینــه  گفــت مــا هــم ا نــژادی اســت؛ »بیوتکنولــوژی« فنــاوری بهره بــرداری از منابــع ژنتیــک اســت و بایــد 

یــم. کارهــای جــدی و اساســی دار بــه نــژادی و بیوتکنولــوژی نیــاز بــه انجــام 

تــی چــون خشکســالی،  تغییــرات آب و هوایــی و  بــاال رفتــن دمــا از روش های به نژادی می توان اســتفاده  در حــل معضا
کــرد.  در گذشــته پوشــش گیاهــی هورهــای جنــوب غربــی کشــور مملــو از آب و نــی بــود امــا امــروز بــا خشــک شــدن آن هــا،  
گــرد و غبــار را  کوچکتریــن بادهایــی بلنــد می شــود و پدیــده  منبــع آتــش ســوزی بوجــود مــی آیــد و یــا  رســوبات آن هــا بــا 
کــم آبــی رشــد و بــا  شــرائط  کــه بتوانــد بــا شــرائط  کــه مــا بایــد آنجــا گیاهانــی را داشــته باشــیم  ایجــاد می کنــد. نتیجــه ایــن 
جدیــد ســازگار باشــد و ایــن امــر بــا بهره بــرداری از منابــع ژنتیکــی میســر اســت؛ بــه عبــارت دیگــر منابــع ژنتیکــی فقــط 
کلیــد حــل محیــط زیســت نیــز هســت؛ مــا بایــد بــرای بقــای  کشــاورزی مــا نیســت بلکــه  کلیــد حــل مشــکات بخــش 
کشــورمان  محیــط زیســت خــود، حفــظ تنــوع زیســتی را جــدی بگیریــم. بــه عبارتــی، امــروز حفــظ محیط هــای طبیعــی 

کشــاورزی اولویــت دارد. بــر تولیــد محصــوالت 

5-  قانون حفاظت از خاک مصوب98/3/4 
ــر بیســت و شــش مــاده و چهــارده تبصــره در جلســه علنــی روز شــنبه مــورخ چهــارم خردادمــاه  ــون فــوق مشــتمل ب قان
یکهــزار و ســیصد و نــود و هشــت مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد و در تاریــخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ بــه تأییــد شــورای 

نگهبــان رســید.

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــاورزی و س کش ــاد  ــط وزات جه ــن آن توس ــه تدوی ک ــت  ــه اس ــن نام ــک آیی ــون دارای ی ــن قان ای
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ک اقــدام  زیســت  صــورت پذیرفتــه امــا  هنــوز بــه تصویــب هیئــت وزیــران نرســیده اســت. ابــاغ قانــون حفاظــت از خــا
گــذاری  در  کــه پــس از حــدود ۱۲ ســال انجــام شــده اســت و ابــاغ ایــن قانــون می توانــد موجــب اثــر  بی ســابقه ای اســت 
کلــی  کــه دقیقــا در راســتای اجــرای بندهــای 1،  4، 5و 7 سیاســت های  زمینــه حفاظــت از ایــن مــاده ارزشــمند شــود 

محیــط زیســت اباغــی مقــام معظــم رهبــری اســت.

ک و نیــز  گرفتــه اســت، بحــث تهیــه نقشــه های خــا کیــد قــرار  ک مــورد تا کــه در قانــون حفاظــت از خــا از جملــه مباحثــی 
گیــرد.  ک اراضــی کشــاورزی دائمــًا تحــت پایــش قــرار  کــه خــا پایــش اراضــی اســت، بدیــن معنــا 

کــه در مــاده ۲۱ قانــون حفاظــت  ک، یکــی از مــواردی  کیــد بــر ضــرورت جلوگیــری از خــروج غیرقانونــی خــا      بــا تا
کشــور اســت. در ایــن قانــون  ک از  گرفتــه اســت ممنوعیــت خــروج خــا کیــد قــرار  ک بــه صراحــت مــورد تا از خــا

ک هــای معدنــی بــا مجــوز وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بامانــع اســت. کــه خــروج خا تصریــح شــده 

ک بــرای محیط زیســت داشــته این اســت کــه جرایم       یکــی دیگــر از مــواردی مثبتــی کــه قانــون حفاظــت از خــا
کــردن مشــکل  ک بــه صنــدوق ملــی محیــط زیســت وارد می شــود تــا صــرف برطــرف  مربــوط بــه تخلفــات خــا
کشــور واریــز می شــد  در آن زمینــه شــود، پیــش از ایــن جرایــم محیــط زیســت بــه صنــدوق شــهرداری و وزارت 
کــه نوعــا بــه مصــارف دیگــری به جــز حــل مشــکل محیــط زیســت مــی رســید، امــا بــا توجــه بــه ایــن قانــون جرایــم 
ک بــه صنــدوق ملــی محیــط زیســت واریــز می شــود تــا صــرف برطــرف شــدن  محیــط زیســتی در خصــوص خــا

مشــکات محیط زیســتی شــود.  

ک های آلوده است. ک، شناسایی خا      مهم ترین فرصت موجود در قانون حفاظت از خا

ک هــای آلــوده،  کــه مطابــق آن، بایــد شناســایی خا ک ایــن اســت  مهــم تریــن فرصــت موجــود در قانــون حفاظــت از خــا
گیــرد و  ک، اشــخاص آلوده کننــده و اعــام وقــوع وضعیــت اضطــراری صــورت  واحدهــای آالینــده،  مــواد آالینــده خــا
ک، شناســایی شــده با برخورد مناســب  ک از طریــق نظــارت بــر منابــع آالینــده خا ســپس مدیریــت زیســت محیطــی خــا
کارشناســی، فنــی، حقوقــی و قضایــی بــا آلــوده کننــدگان انجــام می شــود کــه ایــن مهــم نیــاز بــه ســنجش ســاالنه و برنامــه 

ک دارد. کاهــش منابــع آالینــده از طریــق مدیریــت محیــط زیســتی خــا

ک هــای آلــوده،  ک، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مکلــف بــه پایــش خا مطابــق مــواد 11 و 15 قانــون حفاظــت از خــا
ک اســت. ک، اشــخاص آلــوده کننــده، اعــام وقــوع وضعیــت اضطــراری واحــد آالینــده خــا شناســایی مــواد آالینــده خــا

6-  قانــون حمایــت قضایــی و بیمــه ای ازمامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت  و جنگل بانان 
1399 مصوب 

قانــون فــوق مشــتمل بــر چهــار مــاده و ســه تبصــره در جلســه علنــی روز سه شــنبه مــورخ بیســت و ســوم اردیبهشــت ماه 
یکهــزار و ســیصد و نــود و نــه مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد و در تاریــخ ۱۳۹۹/۳/۷ بــه تأییــد شــورای نگهبــان 

رسید.

کشــور در برابــر آســیب های ناشــی از تعارضــات احتمالــی و  نظــر بــه ضــرورت حمایــت از محیــط بانــان و جنــگل بانــان 
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کــه در راســتای انجــام وظیفــه  یــان مالــی  همچنیــن لــزوم جبــران خســارات مالــی در قبــال صدمــات جانــی و ضــرر و ز
متحمــل می شــوند، ایــن قانــون بــه تصویــب رســید.

کار هســتند، از  تــا نیمــه اول ســال 1399، ســه هــزار و ۵00 محیط بــان در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مشــغول بــه 
کنــون بالــغ بــر ۱۴۱ تــن درحیــن انجــام وظیفــه  بــه انحــاء مختلــف جــان خــود را از دســت  زمــان تشــکیل ایــن ســازمان تا
داده انــد. کــه ایــن آمــار، قابــل مقایســه بــا شــهدای دیگــر نهادهــای اداری نیســت. همچنیــن ۲۷۳ محیــط بــان بــه علــت 

اصابــت تیــرو .. جانبــاز شــده اند. 

     طبــق تبصــره 2 مــاده 1 قانــون صــدر االشــاره، دادســراها و دادگاه هــا موظفنــد پرونده هــای موضــوع ایــن مــاده را 
کننــد.  خــارج از نوبــت رســیدگی 

ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــی ی ــوه خدمت ــی نح ــتورالعمل اجرای ــذار دس ــف قانون گ ــاس تکلی ــت براس ــح اس ــه توضی الزم ب
ــاغ شــد.  زیســت در ســال 1394 توســط ریاســت  ســتادکل نیروهــای مســلح اب

7-  قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست:
در اجــرای اصــل 123 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران  در جلســه 99/6/19 قانــون فهرســت قوانیــن و احــکام 
یــخ  منســوخ در حــوزه محیــط زیســت مشــتمل بــر 119 عنــوان قانــون در مجلــس شــورای اســامی مصــوب و در تار

ــید . ــان رس ــورای نگهب ــد ش ــه تایی 99/7/9 ب

ایــن فهرســت بیشــتر در زمینــه نســخ  قوانیــن بودجــه ای و برنامــه ای می باشــد کــه ایــن دســته از قوانیــن، دوره ای و موقت 
کنــون  مغایرتــی در قوانیــن موجــود و قوانیــن منســوخ  گردیــده انــد.  پــس از بررســی های بــه عمــل آمــده تــا  بــوده و ملغــی 
در حــوزه محیــط زیســت یافــت نگردیــده اســت و نســخ مــوارد اعامــی لطمــه ای بــه قوانیــن موجــود وارد ننمــوده اســت. 

8-قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- 1399
کــه در ابتــدا بــرای اجــرای در طــول مــدت 5 ســال بــه تصویــب رســیده بــود، مجــددًا  بــه صــورت الیحــه بــه  ایــن قانــون 
گردیــد  و در ســال 1400  ــه عنــوان قانــون دائمــی در مجلــس  مصــوب  ــا اصاحاتــی در ســال 1399 ب ــم و ب مجلــس تقدی
اجرایــی می شــود. در حــوزه محیــط زیســت تبصــره 1 مــاده 38 ایــن قانــون نحــوه دریافــت مالیــات را بیــان نمــوده اســت. 

که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت       تبصره1- واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست 
نمــی نماینــد، طبــق تشــخیص و اعــام ســازمان حفاظــت محیــط زیســت) تــا پانزدهــم اســفند مــاه هــر ســال بــرای اجــراء 
در ســال بعــد(، همچنیــن پاالیشــگاههای نفــت و واحدهــای پتروشــیمی، عــاوه بــر مالیــات و عــوارض متعلــق موضــوع 
ایــن قانــون، مشــمول پرداخــت یــک درصــد)1%( از قیمــت فــروش بــه عنــوان عــوارض آالیندگــی می باشــند. واحدهایــی 
کــه در طــی ســال نســبت بــه رفــع آالیندگــی اقــدام نماینــد، بــا درخواســت واحــد مزبــور و تأییــد ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت از فهرســت واحدهای آالینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شــده از اول دوره مالیاتی بعد از 
یــخ اعــام توســط ســازمان مزبــور بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور، مشــمول پرداخــت عــوارض آالیندگی نخواهد شــد. تار
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ــه فهرســت واحدهــای  ــه تشــخیص و اعــام ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب ــا ب ــه در طــی ســال بن ک واحدهایــی 
یــخ اعــام توســط ســازمان حفاظــت محیــط  گردنــد، از اول دوره مالیاتــی بعــد از تار آالینــده محیــط زیســت اضافــه 
زیســت مشــمول پرداخــت عــوارض آالیندگــی خواهنــد بود.عــوارض موضــوع ایــن تبصــره در داخــل حریــم شــهرها 
ــوع  ــوه موض ــز وج ــاب تمرک ــه حس ــهرها ب ــم ش ــارج از حری ــدی و در خ ــد تولی ــتقرار واح ــل اس ــهرداری مح ــاب ش ــه حس ب

گــردد. یــع  تبصره)2(مــاده)39( واریــز می شــود، تــا بیــن دهیاری هــای همــان شهرســتان توز

طرح ها و لوایح محیط زیستی: 

کشور:  طرح حفاظت و مدیریت رودخانه های 

گردیــده اســت. در راســتای تدویــن قانونــی منســجم در جهــت حفــظ و  ایــن طــرح در تاریــخ 98/10/29 اعــام وصــول 
مدیریــت رودخانه هــای کشــور طــرح فــوق تدویــن شــده اســت. ایــن طــرح شــامل 9 مــاده می باشــد. در مــواد 5 ، 6 و 7  بــه 
نقــش پررنــگ ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ازقبیــل  اخــذ  نظــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در جهــت صدور 
پروانــه تکثیــر و پــرورش آبزیــان و  تخصیــص حقابه هــای محیــط زیســت و همچنیــن الــزام بــه رعایــت ضوابــط زیســت 

محیطــی در  برداشــت شــن و ماســه پرداختــه شــده اســت.  

طرح حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹  اعالم وصولی در مورخ 99/4/18: 

گرفــت. طبــق ایــن بنــد - ســی و پنج درصــد )%۳۵(    ایــن طــرح مــورد اعتــراض ســازمان حفاظــت محیــط زیســت قــرار 
ــات  ــون مالی ــاده )۳۸( قان ــره )۱( م ــروش تبص ــت ف ــد )۱%( از قیم ــل یک درص ــده از مح ــی وصول ش ــوارض آالیندگ از ع
ــا پــس از  ــد ت ــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت )صنــدوق ملــی محیط زیســت( اختصــاص می یاب ــزوده ب ــر ارزش اف ب
کشــور براســاس مــاده )۵( اساســنامه صنــدوق مذکــور، صــرف اعطــای  مبادلــه موافقتنامــه بــا ســازمان برنامــه و بودجــه 
کاهــش آلودگی هــای محیــط زیســتی و جلوگیــری از تخریــب محیط زیســت شــود.در صــورت  تســهیات مالــی بــرای 
تصویــب، مالیــات بــه شــهرداری ها تعلــق خواهــد گرفــت. در ایــن صــورت، ممکــن اســت صــرف امــور جــاری شــده و اثر 

بهبــودی بــر وضعیــت محیــط زیســت نداشــته باشــد. 

کشور در مجلس اعالم وصولی )99/8/18(: طرح اصالح موادی از قانون معادن 

 در مـاده ۷ طـرح- مـاده )۲0( قانـون بـه شـرح زیـر اصـاح می شـود:  عبـارت »مهلـت ۳ ماهـه« جایگزین عبـارت »مهلتی 
مناسـب« می شـود. بعـد از عبـارت » فاقـد صاحیـت شـناخته « عبـارت  »شـده و خلـع یـد«  اضافه می شـود. 

تبصــره - بهــره بردارانــی کــه بــه دلیــل ســوء مدیریت موجــب ایجاد اختال در محیط زیســت، امنیت، اقتصــاد، قاچاق 
مــواد معدنــی در شهرســتان و اســتان دارای معــدن شــوند و یــا بــا اســتفاده غیــر اصولــی و بــدون طــرح مهندســی معــدن، 
ــا در جبــران خســارت های  ــی را رعایــت نکنــد و ی ــا طــرح مهندســی معدن کننــد و ی ــی  ــه اســتخراج مــواد معدن اقــدام ب
کننــد و یــا از پرداخــت بدهی هــای خــود بــه دولــت  وارده بــه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت و مــردم شهرســتان تعلــل 
و تعهــدات اجتماعــی ناشــی از ایــن قانــون ســرپیچی نماینــد بــا تصویــب شــورای معــادن اســتان و تاییــد شــورای عالــی 
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معــادن خلــع یــد می شــوند. بهــره بــرداران خارجــی معــادن بایــد در مدیریــت معــادن مــورد بهره بــرداری از مدیــران داخلــی 
کارشناســان خارجــی فنــی متناســب بــا معــدن مــورد بهره بــرداری مــورد تاییــد وزارت صنعــت معــدن و  ذیصــاح و 

کننــد در غیــر این صــورت بــه شــرح ایــن تبصــره خلــع یــد می شــوند. تجــارت اســتفاده 

طرح ممنوعیت حیوان آزاری:  

گردیــد. ایــن طــرح شــامل 8 مــاده اســت  یــخ 98/6/11 در مجلــس شــورای اســامی اعــام وصــول  ایــن طــرح در تار
کــه حیــوان آزاری را بــه هــر وســیله یــا انگیــزه ممنــوع اعــام نمــوده و مصادیــق حیــوان آزاری را نیــز توضیــح داده اســت. 
کــه تدویــن آن از اواخــر ســال ۹۴ آغــاز شــد ابتــدا در قالــب الیحــه از ســوی ســازمان  پیش نویــس قانــون منــع حیــوان آزاری 
ــه مجلــس شــورای  کــه تعلــل دولــت در ارســال آن ب ــه هیئــت دولــت راه یافــت. الیحــه ای  حفاظــت محیــط زیســت ب
ــا پیگیری هــای فراکســیون محیــط زیســت مجلــس، در قالــب  گذشــته ب اســامی ســبب شــد ایــن پیش نویــس ســال 

طــرح بــه مجلــس ارائــه شــود. 

کــه شــهریور ســال 1398در مجلــس شــورای اســامی اعــام وصــول شــد تــا بــه امــروز در  الزم بــه توضیــح اســت ایــن طــرح 
کمیســیون حقوقــی مجلــس معطــل مانده اســت.

کــه موجــب  ــه افزایــش اســت  ــوران رو ب ــر دلخــراش از آزار جان ــوارد انتشــار فیلم هــا و تصاوی ــه م ک ــی اســت  ایــن در حال
ــان  ــتگیری عام ــه دس ــا ب ــیاری از آن ه ــه بس ک ــواردی  ــت. م ــده اس گردی ــی  ــان عموم ــدن اذه ــه دار ش ــویش و جریح تش
حیــوان آزاری منجــر شــده امــا بــه دلیــل عــدم جرم انــگاری در حــوزه حیــوان آزاری، مجــازات عامــان حیــوان آزار، بــه هیــچ 
وجــه بازدارنــده نبــوده اســت.به عــاوه، افزایــش مــوارد انتشــار تصاویــر حیــوان آزاری عــاوه بــر این کــه رفتــاری غیرانســانی 

ــر جامعــه به جــا می گــذارد. ــار بعضــًا جبران ناپذیــری ب ــا ترویــج خشــونت، آث را بــه تصویــر می کشــد ب

ــز  کــردن، ســوزاندن و حلق آوی کــردن خــرس، ســوزاندن پلنــگ، تزریــق اســید، مثلــه  گوش هــای االغ، زجرکــش  ــدن  بری
کــردن گربه هــا و ســگ ها و حتــی تجــاوز جنســی بــه آنــان مــواردی اســت که متأســفانه تــا کنون عامــان آن ها بــه مجازاتی 
کــه ایــن تعلــل در تصویــب قانــون بــا ضمانــت اجرایــی قــوی  باعــث افزایــش مــوارد آزار و  متناســب بــا جــرم نرســیده اند، 

گردیــده اســت. کشــتار بعضــًا همــراه بــا شــکنجه وحــوش در طبیعــت و به خصــوص روســتاها 

بنظر می رسد با تصویب این قانون، شاهد کاهش موارد حیوان آزاری در کشور خواهیم بود .

الیحــه میــزان و نحــوه جریمــه نقــدی دارنــدگان وســائل نقلیــه و واحدهــای مشــمول متمــرد موضــوع تبصــره 1 
کــه در ســال1397 بــه تصویــب هیــات وزیــران رســید: ک  مــاده 3 قانــون هــوای پــا

ایــن الیحــه بــه پیشــنهاد مشــترک ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و نیــروی انتظامــی بــوده و در جلســه 97/3/23 
گردیــده اســت.  موضــوع  یــخ  99/5/1 توســط مجلــس شــورای اســامی اعــام وصــول  هیــات وزیــران مصــوب  و در تار
تبصــره 1 مــاده )3( قانــون هــوای پــاك مصــوب 1396»میــزان و نحــوه جریمــه نقــدی و توقــف واحدهــای مشــمول متمــرد 
کــه وارد محــدوده  از الزامــات اعامــی از ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و دارنــدگان وســایل نقلیــه موتــوری 
ممنوعــه می شــوند« اســت. الیحــه فــوق درصــدد اجــرای حکــم مقــرر در تبصــره فــوق اســت. ایــن الیحــه در قالــب 5 مــاده 

جهــت طــی تشــریفات قانونــی تقدیــم مجلــس شــورای اســامی شــده اســت.  
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     ماده )1( الیحه درباره تکلیف شهرداری ها به پایش الکترونیکی محدوده طرح های ترافیکی است. 
     ماده )2( درباره تکلیف نیروی انتظامی به اجرای قانون و جریمه متخلفان است. 

     ماده )3( الیحه درباره وضع مجازات برای رانندگان متخلف است. 
     ماده )4 (درباره تکلیف سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شناسایی واحدهای آلوده کننده 

     ماده )5 (نیز درباره رسیدگی به جرائم فوق در دادگاه کیفری است.

حوزه محیط زیست بین الملل 

پروتکل های بین المللی  و منطقه ای محیط زیستی 

1-الیحــه پروتــکل حفاظــت از تنــوع زیســتی الحاقــی بــه کنوانســیون چارچــوب حفاظــت از محیــط زیســت دریــای 
خزر تاریخ اعالم وصول 98/2/24: این الیحه به پیشــنهاد ســازمان حفاظت محیط زیســت در جلســه 97/12/5 
هیــات وزیــران بــه تصویــب رســید. ایــن پروتــکل شــامل  30 مــاده اســت کــه جهت حفاظت، احیــا و بهبود تنوع زیســتی 

یــای خــزر  تدویــن گردیده اســت. در

کنوانســیون چهارچــوب حفاظــت از  2-الیحــه پروتــکل ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی فرامــرزی الحاقــی بــه 
محیــط زیســت دریایــی دریــای خــزر1399: ایــن الیحــه بــه پیشــنهاد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  در جلســه 
مــورخ 98/11/13 بــه تصویــب هیــات وزیــران رســید و در تاریــخ 99/5/19 درمجلــس شــورای اســامی اعــام وصــول 
یــای خــزر در جهــت مشــارکت عمومــی و اطــاع رســانی در  گردیــد. ایــن پروتــکل بــا مشــارکت دولت هــای ســاحلی در

گردیــد.   مســائل محیــط زیســتی  و اجــرای اصــل توســعه پایــدار  بــا 23 مــاده تقدیــم مجلــس 

مهم ترین اقدامات قوه قضاییه
در راســتای اجــرای سیاســت های کلــی محیــط زیســت به خصــوص بندهــای 1، 2، 3، 4و 5 سیاســت های مذکــور 

قــوه قضاییــه احــکام قضایــی موثــری را صــادر نمــوده اســتکه مهم تریــن آن عبارتنــد از: 

به خصــوص حیــوان  و  زدایــی  زمیــن خــواری، جنــگل  کــوه خــواری،  بــا   زمینه هــای مقابلــه  احــکام صــادره در        
ــع طبیعــی اســت. ــد بنــام مناب ــدور ســند جدی ــه دماونــد و ص ــی قل ــند وقف ــال س ــوص ابط ــن آن در خص کــه مهم تری آزاری 

کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا                            بازگشــت 1351 قطعــه فســیل های 7 تــا 12 میلیــون ســاله مراغــه پــس از 38 ســال از 
)دانشــگاه کالیفرنیــا- مــوزه لــس آنجلــس(، کــه ایــن فســیل ها جــز آثــار ملــی طبیعــی ایــران می باشــند . شــایان ذکــر اســت ایــن 
دعــوای بیــن المللــی ایــران )مطروحــه در دادگاه الهــه( قبــل از  اجــرای حکم قضایی با حســن نیت آمریکا نســبت بــه پرداخت 

کلیــه هزینه هــای بســته بنــدی و ارســال کــه هزینــه گزافــی را بــرای کشــور ایــران بــه همــراه داشــت، خاتمــه یافــت. 

      صــدور احــکام  در راســتای جلوگیــری از اجــرای طرح هــا و پروژه هــای بــدون ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی در ســطح 
کشور 

      صدور احکام سنگین در مقابله با شکارچیان و مخربین محیط زیست طبیعی 

     صدور احکام مناسب در خصوص مقابله با منابع آالینده ازجمله صنایع و ...
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کلــی محیــط زیســت بــر تعامــالت منطقــه ای و بیــن المللــی تاکیــد  در مــاده 15 سیاســت های 
ــت. ــده اس ش

منظــور از دیپلماســی محیــط زیســت، اســتفاده از ابزارهــای دیپلماتیــک بــرای حــل و فصــل چالش هــای زیســت 
محیطــی اســت وضعیــت بهره منــدی از ایــن ابــزار بــا شــاخص هــای زیــر عملیاتــی می شــود : 

    تعــداد توافقــات و معاهــدات دو یــا چنــد جانبــه زیســت محیطــی در حوزه هــای مختلــف از جملــه آب ، هــوا 
ک ، تنــوع زیســتی و آلودگی هــا. ، خــا

ــای  ــدات و موافقت نامه ه ــی در معاه ــازمان های دولت ــتگاه ها و س ــال دس ــت فع ــارکت و عضوی ــزان مش     می
بیــن المللــی زیســت محیطــی.

   تعــداد طرح هــا ، برنامه هــا و پروژه هــای زیســت محیطــی مــورد حمایــت مالــی ســازمان های بیــن المللــی از 
قبیــل تســهیات جهانــی محیــط زیســت ) اجــرا شــده یــا در حــال اجــرا در ایــران ، بــه ویــژه بــا رویکــرد اقتصــاد کــم 

کربــن و نــوآوری هــای زیســت محیطــی(.

     میزان حق عضویت ساالنه در مجامع و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با محیط زیست.

برای ایجاد ارتباطات و تعامالت منطقه ای و بین المللی توجه به نکات زیر از اهمیت باالیی برخوردار است:

1- ارتباط با سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی

2- نظارت بر اجرای کنوانسیون ها و پروتکل های محیط زیستی مورد تعهدات

3- ارتقای همکاری های دوجانبه و چندجانبه 

4- پروژه های بین المللی از مرحله مذاکره تا تصویب و تأمین منابع و ساز و کارهای مالی

5- تسهیل حضور نمایندگان کشور در نشست های داخلی بین المللی و منطقه ای  
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6- تأمین و پرداخت حق عضویت کنوانســیون ها، پروتکل ها و ســازمان های بین المللی )مدت مدیدی اســت پرداخت 
نشده است(

اقدامات انجام شده:
              تصویــب الیحــه الحــاق بــه موافقت نامــه اقلیمــی پاریــس در مجلــس )باتوجــه بــه ایــرادات شــورای نگهبــان بــه نتیجــه 

نرســیده و در حــال بررســی اســت(

ــه                علی رغــم ماحظــات سیاســی و اقتصــادی برخــی کشــورها از جملــه آمریــکا، جمهــوری اســامی ایــران موفــق ب
تصویــب چندیــن قطعنامــه پیرامــون مقابلــه بــا گردو غبار شــد که نتیجه آن تشــکیل ائتاف بیــن المللی برای مقابلــه با این 

پدیــده گردیــد. 

              انتخــاب ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان مرجــع صاحیــت دار ملــی صنــدوق ســبز اقلیمــی بــه منظــور 
اخــذ بودجــه از GCF  بمنظــور اجــرای پــروژه هــای کاهــش گازهــای گلخانــه ای

              پیوستن جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون میناماتا درخصوص جیوه

کرســی های بیــن المللــی در جــدول )2( ارائــه و در جــدول )3(  کســب  ســایر اقدامــات قابــل ارائــه در جــدول )1( و  
قطعنامه هــای مصــوب در مجامــع  بیــن المللــی درجــدول 3  آورده شــده اســت.

ف
دی

جدول )1(  سایر اقدامات صورت گرفته ر
عنــــــــــــــــــــــــــــــوان

   استفاده از سیاست های شهری با بهره گیری از تجربیات برنامه اسكان بشر ملل متحد 1

   بهره گیری از حمایت های ژاپن و برنامه عمران ملل متحد در احیای دریاچه ارومیه2

   تهیه گزارش داوطلبانه توسعه پایدار جهت ارائه به سازمان ملل متحد 3

   همكاری با اتحادیه بین المللی اقیانوس هند در حوزه حفاظت از محیط زیست دریایی  4

   مشـاركت بـا سـازمان برنامـه و بودجـه در افتتـاح مركـز اطالعـات بالیای آسـیا و اقیانوسـیه ذیل كمیسـیون اقتصـادی اجتماعی 5
آسـیا و اقیانوسـیه )APDIM-UNESCAP( و آغـاز همـكاری هـا درخصـوص گـرد و غبـار بـا این مركز

   پیشـنهاد و تصویـب قطعنامه هـای محیـط زیسـت بـه منظـور مقابله با گرد و غبـار در مجمع عمومی سـازمان ملـل متحد، مجمع 6
محیط زیسـت ملل متحد، كمیسـیون اقتصـادی اجتماعی سـازمان ملل و ...
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ف
دی

جدول )2( کسب کرسی های بین المللیر
تاریــــــــــخعنــــــــــــــــــــــــــــــوان

1 UNEA3-2018 به مدت یكسال   انتخاب ایران به عنوان نایب رئیس سومین مجمع محیط زیست ملل متحد

ــد 2 ــای متعاه ــس اعض ــن كنفران ــت و چهارمی ــس بیس ــب رئی ــوان نائ ــه عن ــران ب ــت ای    عضوی
ــم  ــرات اقلی ــیون تغیی 2018 به مدت دو سال كنوانس

ــت 3 ــط زیس ــی محی ــداز جهان ــم ان ــمین چش ــی شش ــری ارزیاب ــه راهب ــران در كمیت ــت ای    عضوی
GEO6-

2019 به مدت دو سال

ــه 4 ــتیك ها- برنام ــی و میكروپالس ــای دریای ــژه زباله ه ــی وی ــاوران علم ــه مش ــت در كمیت    عضوی
محیــط زیســت ملــل متحــد 

2019 ادامه دارد

2019 ادامه دارد   عضویت در كارگروه مدیریت پایدار نیتروژن برنامه محیط زیست ملل متحد 5

2019   عضویت در كارگروه ارزیابی اثربخشی كنوانسیون میناماتا6

2019   عضویت در كارگروه تخصصی الحاقیه های كنوانسیون بازل7

8GEO6-2014 به مدت 4 سال   عضویت ایران در كمیته تهیه چشم انداز جهانی محیط زیست

   عضویت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی در شورای تسهیالت جهانی محیط 9
)GEF( زیست

2019 ادامه دارد

10)GEF( 2020 ادامه دارد   عضویت در كارگروه تهیه استراتژی مشاركت بخش خصوصی

ف
دی

جدول )3( قطعنامه های پیشنهادی ایران  و مصوب در مجامع  بین المللیر
مالحظاتعنــــــــــــــــــــــــــــــوانتاریخ صدور

نوامبر 12017
)آبان96(

A/RES/72/225 تصویب قطعنامه   
)مقابله با گرد و غبار( 

ــازمان  ــی س ــع عموم ــن مجم ــاد و دومی هفت
)UNGA-72(ــد ــل متح مل

مارس 22019
)اسفند98(

   راه حل های نوآورانه برای تنوع زیستی و فرسایش خاك 
UNEP/EA.4/Res.10 تغییرات اقلیم 

چهارمیــن مجمــع محیــط زیســت ملــل 
)UNEA-4(متحــد

همکاری های دوجانبه و چندجانبه:
1- پیگیری موضوع آلودگی رودخانه ارس ناشی از معادن مس و مولیبدن ارمنستان

2- پیگیری موضوعات مرتبط با دیوار مرزی و پروژه گاپ- ترکیه

3- موضوع احیای تاالب هورالعظیم در مرز با عراق

4- پیگیری مباحث مربوط به احیای تاالب هامون و حقابه های محیط زیستی با افغانستان

در ادامــه برخــی از تفاهــم نامه هــای امضــا شــده در جــدول )4( و اجــاس بیــن الملــی برگــزار شــده توســط ایــران در جدول 
کــره تــا تصویــب و در جــدول )7(  )5( آورده شــده اســت. همچنیــن در جــدول )6( پروژه هــای بیــن المللــی از مرحلــه مذا

کنوانســیون، پروتــکل و توافــق نامه هــای محیــط زیســتی ذکر شــده اســت.
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جدول )4( امضا و تبادل تفاهم نامه ها و برنامه های اجرایی همكاری های زیست محیطیر
محور اصلی برنامه همكاریعنــــــــــــــــــــــــــــــوان

1

استمرار اجرای تفاهم نامه همكاری های محیط زیستی باكشورهای
عمان، ژاپن، عراق، بلژیك، روسیه، تركیه ، فنالند ،كویت، 

ارمنستان، چین، ایتالیا ، فرانسه، اتحادیه اروپا، اتریش، رومانی، كره 
جنوبی )مجمع جهانی شهر اسالمی(

   بازیافت پسماندهای الكترونیكی، شهری و صنعتی
   مدیریت آلودگی آب، خاك و هوا

    آموزش كارشناسان و محیط بانان و همچنین ظرفیت سازی و 
ارتقای دانش كارشناسی و عمومی

    مدیریت حفاظت و نگه داری از پارك های ملی
    مدیریت حفاظت از اكوسیستم های خشكی و آبی

2
بـا  زیسـتی  محیـط  همكاریهـای  نامـه  تفاهـم  اجرایـی  برنامـه 

ژاپـن و  تركیـه  جنوبـی،  كـره     اجرای زمان بندی شده بندهای تفاهم نامه هاكشـورهای 

   تبادل تفاهم نامه با دبیرخانه كنوانسیونتوافقنامه ادامه فعالیت مركز منطقه ای بازل و استكهلم در ایران3

4
   همكاری در راستای برنامه های كاهش انتشارتفاهم نامه همكاری زیست محیطی با اتحادیه اروپا

   بهره مندی از بسته پنجاه میلیون یورویی كمك های پسابرجام  
اتحادیه اروپا )در حوزه آب، محیط زیست و تغییر اقلیم(

5
ــای  ــازی برنامه ه ــت س ــان در ظرفی ــت آلم ــای دول همكاری ه

ــم ــر اقلی ــژه تغیی ــه وی ــط زیســتی ب محی
   تخصیص اعتبار یك و نیم میلیون یورو برای ظرفیت سازی 

اقدامات اقلیمی 

6
تفاهــم نامــه تاســیس مركــز بــزرگ پــرورش و تكثیــر هوبــره در 

ســیرجان
    تبادل تفاهم نامه میان ایران و قطر 

    دریافت تجهیزات مرتبط با مركز پرورش

جدول )5( برگزاری اجالس  بین المللی در ایران

ف
دی

ر

تاریخ عناوین

اردیبهشت 1396 دومین اجالس بین المللی دین، فرهنگ و محیط زیست 1

تیرماه 1396 كنفرانس بین المللی مقابله با پدیده گرد و غبار 2

اسفند ماه 1397 كنفرانس بین المللی جیوه 3

آذرماه97 ــار در حاشــیه دومیــن نشســت شــورای حــكام مركــز آســیا و  ــا گــرد و غب ــه ب نشســت مقابل
ــا ــت اطالعــات بالی ــرای مدیری اقیانوســیه ب

4
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جدول )6( پروژه های بین المللی از مرحله مذاکره تا تصویب و تأمین منابع و ساز و کارهای مالی

ف
دی

ر

عنوان
پروژه های بین المللی

معاونت 
مربوطه

میزانپایانشروع
 پیشرفت

مبلغبا همكاری 

ژاپن100 درصد13931398طبیعی و دریاییفاز دوم احیای تاالب انزلی1
 )جایكا(

2
 میلیون دالر

3ژاپن100 درصدادامه دارد1396دریاییاحیای دریاچه ارومیه فاز 4، 5 و 26
 میلیون دالر

3
طرح جامع مدیریت و حفاظت 

از محیط زیست در مناطق ساحلی جنوبی ایران
 )مطالعه موردی : استان هرمزگان( 

در حال تا پایان 13962020دریایی
پیشرفت

ژاپن 
)جایكا(

2
میلیون دالر

استقرار كارشناس مقیم جایكا 4
در امور محیط زیست

به پایان 13961398طبیعی
--ژاپنرسید

همچنان در 1396طبیعیپروژه پارك ملی قمیشلو5
2 میلیون دالرآلمان--حال مذاكره

تهیه پنج یادداشت مفهومی پروژه در زمینه های 6
هوا، پسماند و مدیریت سواحل پسماند دریایی

در مرحله ادامه دارد98انسانی
بررسی

اتحادیه 
4میلیون یورواروپا

جدول )7( کنوانسیون ها/پروتكل/ توافق نامه های محیط زیستی

ف
دی

ر

مالحظات عنوان تاریخ تصویب

کنوانسیون جیوه )میناماتا(  پذیرش 

در اداره کل توافق های بین المللی ریاست جمهوری و تصویب در مجلس شورای اسالمی کنوانسیون میناماتا 1394/5/18 1

کنوانسیون لندن  سند الحاقی به 

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید
پروتكل پیشگیری از آلودگی های ناشی از 

تخلیه پسماند و سایر مواد
مهر 1394 2

در مرحله تصویب هیات محترم وزیران

 و مجلس شورای اسالمی
پروتكل حفاظت از تنوع زیستی دریای 

خزر الحاقی به کنوانسیون تهران
در مرحله تصویب 3

کنوانسیون تهران سند الحاقی به 

 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید
پروتكل حفاظت از دریای خزر در برابر 

آلودگی های ناشی از منابع و فعالیت های 
مستقر در خشكی )مسكو(

94/6/15 4

تصویب هیات محترم وزیران و مجلس شورای اسالمی

 - در مرحله بررسی در شورای نگهبان
توافقنامه پاریس در خصوص تغییرات 

آب و هوا
1395/8/23 5
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چالش ها:
              عدم تعیین تکلیف الحاق جمهوری اسامی ایران به توافقنامه اقلیمی پاریس

              تعطیلی کمیته ملی توسعه پایدار و متعاقب آن خروج ایران از بسیاری از مباحث بین المللی تحت مذاکره  

              لغو اکثریت ماموریت های خارج از کشور کارشناسان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست 

              دیپلماســی نــاکارا و اتخــاذ موضــع ناهماهنــگ در مواجــه بــا مســائل مرتبــط بــا رودخانه هــای مــرزی در شــرق و غــرب 
کشور 

              عدم شفافیت همکاری برخی کشورها به دلیل نگرانی اعمال تحریم های آمریکایی 

1 )NDC( عدم ارائه برنامه مشارکت ملی جمهوری اسامی ایران ذیل کنوانسیون تغییرات اقلیمی              

پیشنهاد:
- بــدون تردیــد تبعــات منفــی نپیوســتن بــه توافقــات بیــن المللــی، بیــش از پیوســتن بــه آن خواهــد بــود. بنابرایــن ایجــاد 
ارتبــاط الزم میــان بخش هــای مختلــف دولــت بعنــوان ذینفعــان برنامه هــای توســعه ای بــا محیــط زیســت و همچنیــن 

گفتمــان امــری الزم بــه شــمار مــی رود. ارتبــاط بــا دانشــگاهیان، موافقــان و مخالفــان طرح هــای بیــن المللــی و ایجــاد 

1. National  Drug Code (NDC)
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محیط زیست در برنامه ششم توسعه 
محیط زیست کشور در آغاز برنامه ششم توسعه به علت تداوم خشک سالی های دوره ای و نیز تغییر اقلیم و بروز انواع 
معضـات محیـط زیسـتی داخلـی و فرامـرزی ماننـد گردوغبـار و همچنین انباشـته شـدن مشـکات زیسـت محیطی 
گذشـته بـا شـرایط پیچیـده ای مواجـه بـود. بـا ایـن وجـود و علی رغـم مشـکات فـراروی برنامـه ششـم،  طـی چنـد دهـه 
کاهـش فرایندهـای تخریبـی محیط زیسـت در سـطح ملـی و بین المللـی  کنتـرل و  تاش هایـی از سـوی دولـت بـرای 
)از جملـه ایجـاد پنجمیـن مرکـز منطقـه ای توسـعه مدیریـت بایای طبیعی آسـیا و اقیانوسـیه در ایران موسـوم به اپدیم، 

کـرد.  APDIM(  اشـاره 

کاهــش فرایندهــای تخریــب محیــط زیســت در چارچــوب برنامــه ششــم  اهــم اقدامــات بــرای 
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــعه ب توس

ک  کیفیــت منابــع خــا ک و راهنماهــای مبتنــی بــر اســتانداردهای  کیفیــت خــا     تدویــن، تصویــب و ابــاغ اســتاندارد 
ک؛ تدویــن  ــار مجــاز آلودگــی منابــع آالینــده قابــل تخلیــه بــه منابــع خــا کثــر ب و راهنماهــای آن، راهنمــای تعییــن حدا
ک،  کیفیــت منابــع خــا ک و نحــوه ارزیابــی خطــر وضعیــت زیســت محیطی و  کیفــی منابــع خــا کمــی و  شــاخص های 

ک. دســتورالعمل بــرآورد هزینه هــای ناشــی از آلودگــی منابــع خــا

     تدوین و تصویب دستور کارهای هیات نظارت بر برخی از سموم کشاورزی. 

ک و تدویــن آیین نامــه اجرایــی تخلیــه فاضــاب خــام       تهیــه پیش نویــس دســتورالعمل های بــرآورد جرایــم آلودگــی خــا
و مــواد آالینــده اعــم از مایــع و جامــد بــه خــاك.

ک و تدویــن دســتورالعمل رفــع       ارائــه ضوابــط بــرای تخلیــه فاضــاب و مــواد آالینــده بــرای جلوگیــری از آلودگــی خــا
ک هــای آلــوده. کنتــرل و احیــاء خا ک جهــت پیشــگیری،  آلودگــی خــا
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     تدوین و نهایی نمودن ضوابط »رعایت جنبه های زیست محیطی در بسته بندی، توزیع و مصرف محصوالت معدنی 
)گــچ و ســیمان(« بــا دریافــت نقطــه نظــرات ســایر دســتگاه ها و ارســال بــه شــورای عالــی محیط زیســت جهــت تصویــب.

ک کشور با کاربری کشاورزی، صنعتی، شهری  ک و تهیه نقشه های پتانسیل آلودگی خا     شناسایی منابع آالینده خا
ک های کشــاورزی بر اســاس آن(. ک و تهیه آمارهــای خا )همــراه بــا تدویــن دســتورالعمل طبقه بنــدی منابــع آالینــده خــا

    نظــارت بــر تدویــن، بازنگــری و اجــرای طــرح جامــع مدیریــت پســماند اســتان های کشــور، بــر اســاس بنــد »ث« قانــون 
برنامــه ششــم و نحــوه اجــرای مــاده 16 قانــون مدیریــت پســماند در خصــوص اعمــال جرائــم محیــط زیســتی.

    مشــارکت در تدویــن اطلــس ملــی اســتحصال انــرژی از زائــدات جامــد در ســازمان انرژی هــای تجدیــد پذیــر و 
بهــره وری انــرژی بــرق )ســاتبا(.

    مدل ســازی دامنــه پراکنــش جغرافیایــی جنگل هــای مانگــرو در ایــران و تهیــه برنامــه فضایــی- زمانــی ذخیــره ســازی 
و ترســیب کربــن در ســرزمین جنگلــی هیرکانی.

    اجرای برنامه مدیریت زیست بومی در اکوسیستم های حساس با اولویت پارک های ملی.

کارگروه فرا قوه ای زمین خواری در وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری اجرای مصوبات آن.     تشکیل 

    طراحــی و ایجــاد ســامانه و بانک هــای اطاعاتــی نظیــر تصرفــات و واگذاری هــای غیرقانونــی مناطــق تحت مدیریت 
ســازمان  تاالب هــای کشــور

     محرومین و متخلفین شکار و صید      سامانه جامع شکار و صید

      جاذبه های گردشگری مناطق تحت مدیریت

    تهیه و تدوین اطلس به روز رسانی شده مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

    پایــش، ارزیابــی، تدویــن و اجــرای برنامه هــای مقابلــه بــا مخاطــرات و بحران هــای محیط هــای طبیعــی مناطــق از 
جملــه: 

      بیماری های حیات وحش      خشکسالی     مدیریت اطفاء حریق

      چــرای بی رویــه و کشــاورزی غیراصولــی در مناطــق )به عنــوان یکــی از مهم تریــن عوامــل تهدیــد تنــوع زیســتی( 

      و. .     طغیان آفت ها     گردوغبار

    تدقیــق و بازنگــری مــرز مناطــق چهارگانــه، همــکاری و هماهنگی جهت معرفــی و ثبت مناطق جدید، ذخیره گاهی 
و میراث جهانی و تهیه مســتندات الزم جهت ارائه به شــورای عالی محیط زیســت کشــور.

    تصویب محدوده 5 قرق اختصاصی در استان های کرمان، یزد و سمنان در شورای عالی محیط زیست کشور

     تدویــن و انتشــار بیــش از 9 ضابطــه و برنامــه عملیاتــی در حــوزه محیط زیســت دریایــی شــامل اســتانداردهای 
یایــی کیفیــت آب هــای محیطــی خــزر، بــرآورد خســارات نفتــی، پایــش ملــی محیط زیســت در
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    پهنه بنــدی فضایــی ســواحل مکــران و شناســایی 16 منطقــه مســتعد حفاظــت و معرفــی جزیــره دارا به عنــوان پــارک 
یــا ملــی در

ــی  کم ــی و  کیف ــای  ــت پارامتره ــی وضعی ــی و ارزیاب ــع آب ــن مناب ــوه تأمی ــر نح ــارت ب ــم و نظ ــاالب هورالعظی ــی ت     بررس
پیشــرفت برنامه هــای احیــاء و حفاظــت آن

    اولویت به اجرای برنامه های محیط زیستی ستاد احیای دریاچه ارومیه 

    تعیین حد بستر و حریم تاالب های کشور )بر اساس آئین نامه تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی(

    اصاح مدیریت و حکمرانی آب کشور و ضرورت تخصیص و تأمین حقابه تاالب ها از محل صرفه جویی آب کشاورزی 
بــه خصــوص در خوزســتان بــرای احیــای تاالب هــای آن اســتان، ازجملــه تاالب هــای هورالعظیــم و نیــز دریاچــه ارومیــه 

     اجرای برنامه مدیریت زیست بومی تاالب ها و رودخانه های در معرض خطر شامل: 

     تدوین و اجرای برنامه های مدیریت زیست بومی در سطح ملی و منطقه ای

     پیگیری تخصیص حقابه تاالب ها، تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب ها

     تهیه نقشه های زون بندی و تعیین پهنه های با حساسیت زیاد

     اســتقرار مدیریــت یکپارچــه و مشــارکتی در ســطوح محلــی، اســتانی، حــوزه آبریــز و ملــی مبتنــی بــر رویکــرد مدیریــت 
گاهــی مــردم و تصمیــم گیــران از ارزش تــاالب. زیســت بومــی و مطالعاتــی، ارتقــاء اطاعــات و آ

    تضمین آب کافی و سالم برای پایداری، حفاظت و بهره برداری پایدار از تاالب ها

    تعیین و اباغ حقابه محیط زیستی مورد نیاز 17 دریاچه و تاالب کشور به وزارت نیرو

    اجــرای برنامــه ســاالنه سرشــماری پرنــدگان و اندازه گیــری رونــد تغییــرات بلندمــدت جمعیــت و پراکنــش پرنــدگان 
آبــزی زمســتان گذران اســتان های شــمالی

کشــور و برنامه ریــزی و مطالعــه اولیــه جهــت  گونه هــای جانــوری در معــرض تهدیــد      تهیــه و اجــرای برنامــه حفاظــت 
گونه هــای جانــوری و به کارگیــری فناوری هــای نویــن. اصــاح روش هــای حفاظــت و پایــش 

    نظارت بر اجرای برنامه خروج دام از زیستگاه های اصلی یوزپلنگ آسیایی.

    ممنوعیــت تولیــد ســاح های شــکاری از طریــق وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و اقــدام جهــت ارتقــاء 
کشــور از طریــق شــورای عالــی محیط زیســت. ســطح عرصه هــای حفاظتــی 

کشــور در 5 رده )به همراه نســخه الکترونیک(-      تهیه، چاپ اطلس های تخصصی تنوع زیســتی شــامل مهره داران 
مناطق تحت مدیریت ســازمان )بازنگری شــده(.

     انعقــاد بیمــه حفاظــت از گونه هــای جانــوری در معــرض تهدیــد یوزپلنــگ آســیایی و پلنــگ، بیمــه تکمیلــی محیــط 
بانــان زیســتگاه های یوزپلنــگ )بالــغ بــر 500 نفــر شــامل محیــط بانــان و خانــواده ایشــان(، بیمــه جبــران خســارت وارده 

وحــوش بــه دام اهلــی.
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    ارائــه فهرســت نهائــی و بــروز شــده رده هــای مختلــف مهــره داران کشــور و تهیــه لیســت گونه هــای در معــرض تهدیــد و 
خطــر انقــراض فهرســت ســرخ IUCN 2017 و سرشــماری منســجم گونه هــای شــاخص حیات وحــش کشــور.

    بررسی تأثیرات تغییرات اقلیم بر زیستگاه های آبسنگ های مرجانی خلیج فارس و دریای عمان 

    تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از پستانداران دریایی و سند راهبردی امداد و نجات حیات وحش

    انتخاب جمهوری اسامی ایران به نایب رئیسی سومین مجمع UNEP در نایروبی

.UNDP تدوین طرح پایلوت سازگاری با تغییر اقلیم در حوزه آبخیز بختگان و مهارلو با همکاری    

گســترش همکاری هــای بین المللــی و منطقــه ای بــرای حفاظــت از تاالب هــای داخلــی، بیــن مــرزی و تاالب هــای      
بــا حوزه هــای آبریــز رودخانه هــای مشــترک و تهیــه برنامــه پایــش رودخانــه ارس

    توســعه سیســتم های نویــن، جهــت پایــش و اســتفاده از فناوری هــای جدیــد پایــش برخــط بــا همــکاری وزارت 
کل خوزســتان( محیط زیســت ژاپن)شــامل خریــد و تأمیــن زیرســاخت ها در اداره 

    برگزاری نشست اتحادیه اروپا در خصوص اقتصاد چرخشی بر پایه بازیافت 

کــردن مفــاد اســناد  گــروه 77+ چیــن در حاشــیه اجــاس 72 بــه منظــور عملیاتــی      همــکاری در تدویــن قطعنامــه 
اجــاس تهــران.

گونه هــای مهاجــر بــا هــدف جلــب  کنوانســیون  گونــه پلنــگ و فــک خــزری در فهرســت ضمیمــه      تصویــب و لحــاظ 
گونه هــا. همــکاری بین المللــی بــرای حمایــت و حفاظــت از ایــن 

    برگزاری کارگاه آموزشی بررسی موضوع تغییر اقلیم و ابعاد حقوقی، فنی و سیاسی موافقت نامه پاریس

کشــورهای همســایه و  ــر از  کمیتــه ملــی تعییــن غرامــت ناشــی از خســارات محیــط زیســتی فرامــرزی متأث     تشــکیل 
ــا ســوانح آلودگــی نفتــی برگــزاری نشســت های اجــرای پروتــکل آمادگــی، واکنــش و همــکاری منطقــه ای در مبــارزه ب

    جلسه کمیسیون مشترک با کشور ترکمنستان 

    پــی گیــری مفــاد تفاهــم نامه هــای منطقــه ای و توســعه همکاری هــای علمــی در قالــب عملیاتــی کــردن احــداث مرکز 
کربــای معلــی- عــراق )تعییــن نهادهــای مســئول، عقــد قــرارداد بــا ســتاد عتبــات  گردوغبــار در  تــوان افزایــی مقابلــه بــا 
کارگــروه ملــی متشــکل از نماینــدگان فنــی  عالیــات، مبادلــه تفاهم نامــه نهایــی، تحویــل زمیــن، حصارکشــی و تشــکیل 

گردیــد( دســتگاه های مرتبــط( )کلیــه ایــن اقدامــات در دولــت یازدهــم متوقــف 

    تهیه سند منشأ در 17 استان بحرانی کشور با تدوین گزارش کامل و نقشه های منشأ گرد و غبار

گــرد و غبــار در دو  کشــور بــه منظــور تکمیــل شــبکه ملــی پایــش      تهیــه طــرح تکمیــل شــبکه پایــش در بخــش شــرقی 
گــرد و غبــار و اعــام هشــدارهای ســامتی یابــی آلودگــی  انــدازه PM10 و PM2.5 بــه منظــور ارز
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    مشــارکت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا ســازمان هواشناســی در جهــت انتقــال اطاعــات بــه منظــور ارتقــاء 
گــرد و غبــار بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات هواشناســی و مرکــز  کشــور در مــورد طوفان هــای  سیســتم های پیــش هشــدار 

تحقیقــات محیط زیســت ژاپــن.

یــال( از محــل برداشــت از ورودی ســال      اختصــاص مبلــغ یک صــد و پنجــاه میلیــون دالر )معــادل 5250 میلیــارد ر
1397 صنــدوق توســعه ملــی بــرای اجــرای وظایــف منــدرج در بنــد »س » مــاده 38 قانــون برنامــه ششــم توســعه موضــوع 

مقابلــه بــا ریزگردهــا در خوزســتان

    برنامه ریــزی و ایجــاد ظرفیــت اجرایــی بــرای اجــرای برنامــه مدیریــت یکپارچــه منابــع آب در حوضــه آبریــز دریاچــه 
ارومیــه بــا حمایــت مالــی دولــت ژاپــن و همــکاری ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه

گــزارش      پایــش هفتگــی ســوخت عرضــه شــده در جایگاه هــای ســوخت کان شــهرهای تهــران و البــرز و اعــام روزانــه 
کــز اســتان ها کیفــی آلودگــی هــوای کان شــهرها و مرا

ــه تعهــدات در قبــال  ــا هــدف پایبنــدی ب کلروفلوروکربن هــا )CFCs( ب     تکمیــل مرحلــه اول برنامــه مدیریــت حــذف 
ــه اوزن ــرآورد مصــرف جایگزین هــای مــواد مخــرب الی پروتــکل مونتــرال و نهایــی ســازی طــرح ب

    تعییـن صنایـع آالینـده کان شـهر تهـران )422 مـورد( و سـهم منابـع متحـرک و ثابت و خانگی در انتشـار آالینده های 
کان شهر تهران

    تهیه فاز اول دستورالعمل اجرای MRV اندازه گیری گزارش و صحت سنجی آالینده های هوا و گازهای گلخانه ای

    اعطای جایزه ملی محیط زیست به مبتکران، فعاالن و خادمین محیط زیست کشور

    طراحــی مرکــز رصدخانــه ملــی اطاعــات و اطلــس محیط زیســت ایــران برای اجرای نظام آماری بخشــی و فرابخشــی 
یست محیط ز

ک مبتنــی بــر ضوابــط اســتقرار، توســعه و      تدویــن ضوابــط جدیــد زیســت محیطی بــر اســاس مــاده 11 قانــون هــوای پــا
بهره بــرداری واحــد صنعتــی

    تدوین دستورالعمل بانکداری سبز و اعام شاخص های آن 

    برگــزاری نمایشــگاه بین المللــی محیط زیســت بــا محــور اقتصــاد ســبز و حضــور صدهــا شــرکت داخلــی و خارجــی و 
برگــزاری ششــمین دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم ســبز در 31 اســتان کشــور

    برگــزاری جلســه شــورای عالی حفاظــت از محیط زیســت بــه منظــور تصویــب 11 منطقــه شــکار ممنــوع بــه مناطــق 
چهارگانه )بالغ بر 2000000 هکتار و حذف تعدیل 27 منطقه که سطح بسیار پایین حفاظتی و اکولوژیکی داشته اند (

کشــاورزی، صنعــت، انــرژی، عمــران شــهری  الزم بــه توضیــح اســت افــزون برگــزارش ارائــه شــده، در بخش هــای آب، 
کــه متولــی آن وزارتخانه هــای تابعــه می باشــند، بــه موضــوع محیــط زیســت در برنامــه ششــم پرداختــه  و روســتایی و ... 

گــزارش نیامــده اســت. کــه در ایــن  شــده اســت 
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