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 در مجلس دهممردم با نمايندگان 

 زيست بخش محیط نگاهی بر وضعیت کلی. 13

 

 

 
 

 

 

 چکیده

زیادی را  یهابحراناست که  یاکنندهنگرانعوامل  تأثیرمحیط زیست کشور ایران تحت 

با مسئولیت کامل انسان به بار آورده است. تخریب  یطیمحستیز یهایآلودگدر کنار 

، آلودگی و تخریب خاک، آلودگی هوا و سایر موارد که هاآبو مراتع، آلودگی  هاجنگل

 اندشدهبوم کشور ن به زیستمنجر به بروز بحران در محیط زیست و ورود آسیب فراوا

گرچه در چند دهه اخیر ابزارهای  دهدیمنشان  هایبررس. نتایج هستنداین موارد  ازجمله

قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا 

جهانی و مجامع  یهاونیکنوانسو در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در  درآمده

اما شواهد امر  ،رویکرد حفظ محیط زیست را دنبال کرده یالمللنیبو  یامنطقهمایتی ح

مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط زیست  یهادستگاهگویای نتایج خوبی از عملکرد 

ملی نیست. همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات 

و تدوین قوانین جدید  یروزرسانبهضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم  نبود، یطیمحستیز

با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم  جرائمو استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب 

مشکالت مضاعفی را در نظارت،  یطیمحستیزاقتصادی عوامل  یهاارزشتعیین دقیق 

و عملکرد نهادهای فعال در این  موجود یطیمحستیزکنترل و اجرایی نمودن قوانین 
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ط یادامه شرا نیسازمان حفاظت از محیط زیست پدید آورده است. بنابرا مخصوصاًعرصه 

بر کشور عارض  یطیمحستیزمتوالی بر اثر تخریب  یهابحرانباعث خواهد شد تا  یفعل

، توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه یطیمحستیزو بدون تعهد به ارتقای پایداری  شود

با  .ابدیافزایش  شدتبه یطیمحستیزدولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکالت 

کشور تاکنون  یزیربودجهو  یزیربرنامهدر نظام  یطیمحستیزالزامات  هکنیتوجه به ا

توسعه و  یهابرنامهدر نظامات  گرددیمپیشنهاد  است جایگاه واقعی خود را نیافته

و  هابرنامهواقعی در متن  صورتبه یطیمحستیزسالیانه، مالحظات  یهایزیربودجه

 بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.

 

 مقدمه

های جغرافیایی خاص خود، از شرایط ویژه های اقلیمی و موقعیتدلیل ظرفیتکشور ما به

نظیر، بلکه در مواردی محیطی برخوردار است که نه تنها بین کشورهای جهان کمزیست

 بدیل است. متأسفانه در چند دهه اخیر کشور ما شاهد تخریب و نابودی عناصر محیطبی

 ازجملهای کنندهزیست کشور عوامل نگران وی که در محیطنحزیست خود بوده است به

چشم  به، تخریب خاک و مانند آن هوا، آلودگی هاآبها و مراتع، آلودگی تخریب جنگل

گسترش فعلی در  روبههای زیادی را به بار آورده است. با روند تخریب خورد که بحرانمی

به وضعیت  رودر اندک زمان پیش زیست  ، دور از انتظار نیست که وضعیت محیطکشور

چگونگی نگرش  درگروسرنوشت آینده ایرانیان  خطرناک و غیرقابل کنترلی تبدیل شود..

 یطیمحستیز یهابحراناست و  یطیمحستیزما به محیط زیست و میزان احیای توازن 
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به تهدید  توانندیمکشور احیا نشود،  یطیمحستیزمدیریت نشوند و توازن  کهیدرصورت

 امنیت ملی نیز بیانجامند.

یی نظیر نبود آمار و اطالعات پایه هاتیمحدودبر این اساس، گزارش حاضر با وجود 

ی هاحوزهی و کنترل عملکرد زیربرنامهزیست، نبود نظام  جهت تبیین سیمای محیط

ر، تهیه و سایر قوانین و مقررات کشو یابرنامهی هاتیمأموربخشی و فرابخشی در اجرای 

وضعیت موجود را  ی گذشته،شناسبیآس منظوربهو  انهیگراواقعو تدوین شده تا با نگاهی 

ط یمح یایدر جهت اح مثبت یگام ارهاکبا ارائه راه ، بتوانهااستیسبیان و ضمن تشریح 

 شور برداشت.کست یز

 
 ی ناشی از تخريب آنهانهيهز وزيست  نگاهی به وضعیت محیط

زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار داشته و چون آینده توسعه  منابع محیطدر حال حاضر 

لذا منطق  باید عقالنیت اقتصادی رعایت گردد.آنها  اقتصادی به این منابع وابسته است در استفاده از

د سهمی را که متناسب یکنیم، باکند که اگر از یک عامل برای تولید استفاده میاقتصادی حکم می

زیست بر یکدیگر  متقابل اقتصاد و محیط تأثیررا امروزه یز تولید آن است در نظر بگیریم. رزشباا

 تأثیرزیست  ای که هر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر محیطگونهپوشی است، بهواقعیتی غیرقابل چشم

در کشور  کنند. با تمامی این اوصافی نیز اقتصاد را متأثر میطیمحستیزهای گذارد و سیاستمی

که تصور رایگان  تا زمانی و شودینممنابع طبیعی محاسبه  میرمستقیغ ارزش ریالی منافع هنوز ما

نخواهیم  منابع طبیعی بهبود وضعیت قهقرایی شاهد وجود دارد، هاذهنبودن منابع خداداد طبیعی در 

 چه از جنبه حفظ محیطو  ملی اقتصادلحاظ  ازرا چه  بسیار زیادی این اهمال تبعات بود. بنابراین

 مسائل بعد اقتصادی کشور ما به نیمسئول یی از عدم توجههانمونه به همراه خواهد داشت. زیست
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 1شرح زیر است:ی بهطیمحستیز

 هاوضعیت جنگل 

 چهارمککمتر از ی که این رقم رسدینمهم  هکتار 2/0به  از جنگل هر ایرانی سهم سرانه

 و روستاییان نشینانجنگل توسط هاجنگلاز  برداشت میزان نیهمچناست.  جهانی سرانه

 ست.هاجنگلطبیعی  و تولید رویش ظرفیت به دو برابر نزدیک رسمی یبرداربهرهو 

 وضعیت مراتع 

 سبب است، که حدود یک درصد در سال برآورد شده روند تخریب مراتع در کشور ما

های طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی پوشش

انه وسعتی بالغ یاستفاده برای تولید محصوالت کشاورزی گیاهی و دارویی شده است. سال

 شود.هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می 400بر 

ات سالیانه تخریب زمین در خسار 2006بانک جهانی در گزارش منتشره در سال 

رد. براساس این گزارش شور شدن کمیلیارد ریال اعالم  430هزار و  15ایران را معادل 

میلیارد ریال،  370میلیارد ریال، تخریب مراتع یک هزار و  70هزار و  10انه یمزارع سال

 190و ها یک هزار میلیارد ریال و بروز سیل 800هزار و  2های حاصلخیز نابودی زمین

 کنند.انه به ایران خسارت وارد مییمیلیارد ریال سال

 وضعیت آلودگی هوا 

براساس مفاد گزارش جامع هوای سازمان بازرسی کل کشور ضرر و زیان ناشی از آلودگی 

 میلیارد دالر برآورد شده است. 7بیش از  1379هوا در ایران در سال 

آلودگی هوا در ایران تا  انهیسالبراساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، خسارت 

                                                 
 .1388شور کل ک ی. گزارشات سازمان بازرس1
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 رسد.میلیارد دالر می 16میالدی به حدود  2016سال 

 وضعیت پسماندها 

گرم به ازای هر تخت بیمارستانی، پسماند  2710طور متوسط در حال حاضر روزانه به

های هزار تخت بیمارستانی، مجموع زباله 30شود که با لحاظ حدود عفونی تولید می

دلیل وضعیت بسیار تن خواهد رسید و متأسفانه به 81روز به حدود نهتولیدی در هر شبا

میلیارد دالر هزینه اضافی به  8انه یهای بیمارستانی، سالنابسامان و بحرانی دفع زباله

 شود.سیستم بهداشتی و درمان کشور تحمیل می

 وضعیت فرسايش خاک 

م ایران از آن بیش از میلیارد تن است که سه 75میزان فرسایش خاک در جهان حدود 

انه یمیلیارد تن بوده و حدود سه برابر متوسط آسیا است و ارزش اقتصادی خسارت سال 2

هزار میلیارد ریال معادل تخریب یک میلیون هکتار  10فرسایش خاک در کشور قریب 

رسوب بر اثر  مترمکعبانه حدود دو میلیارد یزمین کشاورزی برآورد شده است و سال

شود و این حجم رسوب سه برابر حجم رسوب در سدهای کشور جمع می فرسایش خاک

 های آبخیز کشور چین است.در حوزه

، 431، 233، 195ترتیب با انه بهیهای مخرب سالسیالب 1370تا  1330 دههاز 

مورد، روند صعودی داشته که نشانگر تخریب شدید پوشش گیاهی است.  1108و  904

تن در هکتار در سال بوده در حالی که  15تا  10کشور  انه فرسایش خاکیمتوسط سال

 1تن است. 3/0و در استرالیا  5/0در اروپا  8/3این رقم در آسیا 

 

                                                 
 .همان .1



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _______________________________________ 

 

 

6 

 ریاخ یهاسال یزيست کشور ط ی محیطهاچالش 

به  یتوجهیبشه در یر شورکست یط زیمح یهابیتخر یادامه روند فعل یل اصلیدال

ی هاچالش یبنددستهی اصلی چالش و چارچوب اصلی هاحوزهن حوزه دارد. یا یهاچالش

 از: تندعبار ریاخ یهاسال یزیست در ط بخش محیط

 زیست، گری و مدیریت محیطمیتنظ حوزه نظام سیاستگذاری، حکمرانی، یهاالف( چالش

 هاستمیاکوسحوزه حفاظت از منابع و تنوع زیستی و احیا و حفاظت  یهاب( چالش

 ی حساس و تخریب شده،هابومستیزو 

 ی،طیمحستیزی المللنیبی هایهمکارحوزه ارتباط و  یهاج( چالش

 کشور، دارتیاولوی هایفناورحوزه تحقیقات، نوآوری و  یهاد( چالش

 حوزه حفاظت و توسعه منابع آب کشور، یهاهـ( چالش

و کنترل و کاهش عوامل آالینده و  هایپیشگیری از انواع آلودگ حوزه یهاچالشو( 

 .هوا دکنندهیتهد

 

 زيست گری و مديريت محیطمیتنظ حوزه نظام سیاستگذاری، حکمرانی، یهاالف( چالش

 و منابع زيستی هابومستيزـ عدم تکمیل فرآيند تعیین ارزش اقتصادی 

 نیمهمتریکی از  عنوانبهی وابسته با کارکردهای آن هالیتحلامروزه ابزارهای اقتصادی و 

، بررسی وضعیت شودیمو نهادها محسوب  هاسازمانی در ریگمیتصمفاکتورهای 

آن است که علیرغم گذشت  دیمؤزیستی در کشور  ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط

تعیین  نهیزم درزیست  حفاظت محیط ی سازمانهاتیفعالنزدیک به یک دهه از آغاز 
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هنوز این فرآیند تکمیل نشده، منابع  متأسفانه ،خریبی تهانهیهزارزش اقتصادی و 

تخصیص نیافته است و ارزش اقتصادی  ،ی طرحهاتیفعالو  هاپروژهاعتباری بابت انجام 

ی طیمحستیزیندهای مرتبط با اقتصاد آفر عمالًی ملی درج نشده و هاحساباین منابع در 

 حذف شده است. کامالًزیست در اقتصاد کشور  ی تخریب محیطهانهیهزو لحاظ کردن 

دلیل حضور ضعیف زیست به ازسوی دیگر جرائم و خسارات بابت ضرر و زیان به محیط

( این 123نمایندگان سازمان در مراحل تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه وفق ماده )

غم درج ماده مالیات سبز در و علیر اختصاص یافته هایاریدهو  هایشهردارقانون به 

این ماده از قانون مذکور حذف شده است و در  متأسفانهاصالحیه قانون مالیاتی کشور 

زیستی در وضع موجود متناسب  اذعان داشت ابزارهای اقتصادی محیط توانیمکالم آخر 

 .نیستی کشور طیمحستیزبا نیازهای 

و ی در طرح جامع آمايش سرزمین طیمحستيزـ ضعف ارزيابی و کنترل آثار 

 پايدار توسعه

تا پایه و اساسی برای  شودیسرزمین ارزیابی م ،یندی است که در آنآآمایش سرزمین فر

ها از آمایش مرتبط با چیدمان و کاربری اراضی فراهم کند. دولت یهایریگمیتصم

بدین منظور  .ندکنیسرزمین برای مدیریت توسعه اراضی در حوزه مدیریتشان استفاده م

با توجه به حفظ منابع طبیعی برای رفع نیازهای جامعه  توانندیدولتی م یهاسازمان

یک ارزیابی سیستماتیک از پتانسیل آب و زمین است که  نیکنند. ا یزیربرنامه

منظور انتخاب و اتخاذ به، برای کاربری اراضی و شرایط اجتماعی و اقتصادی ییهانیگزیجا

، «سیاست»مایش سرزمین اصوالً یک . آدهدیکاربری اراضی پیشنهاد م یهانهیبهترین گز

، با مناطق از نظر توسعه و ترقی و «حکومت متمرکز»در کشوری با « توسعه»در راه 
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قابل توجه )مثل تهران و  یاتوسعه یهامتفاوت از یکدیگر و دارای شکاف یماندگعقب

ها منظور کاهش این شکافان و کردستان(، بهاصفهان و مشهد در مقابل ایالم و بلوچست

استقرار هرچه بیشتر عدالت اجتماعی بین مناطق  تاًیو نها یادر راه ایجاد تعادل منطقه

 یخواهتر کشور در حقماندهطغیان برخی از مردمان برخی از مناطق عقب از مانعاست تا 

چنین سیاستی از دیدگاه صرفاً شود.  (تجزیه و امثال آن از مانعبسا )و چه یطلبو عدالت

 س،یانگل ه،فدرال چون ایاالت متحد یهااجتماعی فرهنگی خود در حکومت -سیاسی 

 .و... کاربرد ندارد چین ،روسیه ،آلمان

ند اجرای مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان اکولوژیک در کبر این اساس روند 

ی فضایی و سرزمینی زیربرنامهسنوات اخیر نه تنها موجب بروز مسائل و مشکالت عدیده در 

ی خارج از توان سرزمین برداربهرهعلت عدم ارزیابی توان اکولوژیک و کشور گردیده، بلکه به

 .ی آن شده استهاعرصهزیست و  محیط ی بهریناپذجبرانموجب بروز خسارات 

 زيست کشور و ناهماهنگی بخشی و فرابخشی ـ ضعف ساختار حکمرانی محیط

تعیین شده در تعریف ساختار دولت، سازمان  یهاتیمسئولی وظایف و بندمیتقسمطابق 

زیست نهادی است حاکمیتی که بر حوزه سیاستگذاری و هدایت عمومی  حفاظت محیط

دلیل غیرانتفاعی بودن برای تداوم زندگی اجتماعی الزم است و به تمام اموری کهجامعه و 

بر این  ، ایجاد شده استتوسط انگیزه خصوصی به نحو متناسبی انجام شود تواندینم

ی هاحوزهزیست در  حفاظت محیط ی سازمانهاتیظرفاساس بررسی وضعیت ساختار و 

ی عملیاتی و کارشناسی هاپستابل توجهی از آن است که بخش ق دیمؤبخشی و فرابخشی 

دلیل عدم اخذ مجوز جذب، بالتصدی بوده و این درحالی است که میانگین سرانه به

برابر حد استاندارد جهانی بوده و بخش اعظم کارکنان خبره  3حفاظتی در کشور حدود 
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و کارکنان  اندافتهی ی دیگر انتقالهاسازمانستادی و استانی از خدمت دولت خارج شده و یا به 

ی تخصصی هاحوزهدر  خصوصموجود فاقد انگیزه و توان علمی الزم برای انجام امور به

در حوزه بخشی دارای رکود و پیری ساختاری است  زیست و سازمان حفاظت محیط باشندیم

، گذارتأثیری هادستگاهزیست در  و در حوزه فرابخشی عدم ایجاد و یا تعطیلی واحدهای محیط

ی اجرایی به رعایت ضوابط و هادستگاهزیست و عدم الزام  ی صندوق ملی محیطاندازراهعدم 

زیستی و ناهماهنگی بخشی و فرابخشی مرتبط با فرآیندهای اجرایی  استانداردهای محیط

 است. شدهداخل و خارج سازمان، موجب ایجاد سازمانی ناکارآمد 

حفاظت  درخصوص، ضوابط و دستورالعمل اختصاصی نامهنيیآکارآيی قوانین، ناـ 

 زيست از محیط

ی بسیار هابخشزیست تشکیل شده از  ساختار موجود در حوزه قوانین و مقررات محیط

ی هاپروندهدارای انه یمحدود با قوانین و مقرراتی که عمدتاً جنبه حقوقی داشته و سال

ی آن مشتمل بر شکار و هاصهعرزیست کشور و  حفاظت از محیط نهیزم درمتعددی 

ی حقیقی و حقوقی هاعرصهکه این مهم در  باشدیمو...  امور مناطقو  هاستگاهیزصید، 

زیست  ی از منابع محیطبرداربهرهدلیل افزایش تقاضا و مضاعفی به روزافزوندارای رشد 

 .باشدیمو محدودیت منابع زیستی 

 بانان سازمانآن است که تعدادی از محیط دیمؤبر این اساس بررسی وضعیت موجود 

و در سنوات گذشته هیچ  برندیمبه سر  هازنداندر عمد زیست به جرم قتل نفس  محیط

 ی کارآمد در حفاظتهاقانونزیست تصویب نگردیده، ضمن آنکه  قانون جدیدی برای محیط

 ی همیشگی قوانین محیطهاچالشاین معضالت در کنار  است. شدهحذف نیز از منابع زیستی 

دلیل ماهیت حقوقی زیست کشور به دارا نبودن ضمانت اجرایی قوانین محیط ،نظیر)زیست 
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زیست  ی در اجرای قوانین محیطاهیپا به نیازهای یتوجهیی در کشور، بطیمحستیزجرم 

سبب بروز  (زیست محیط نهیزم دری ویژه و تخصصی و قضات مطلع هادادگاهنظیر وجود 

 است شدهی مفتوح در محاکم قضایی و... هاپروندهمشکالت عدیده، 

 زيست کشور محیط مورد نیاز مرتبط با ـ ناکافی بودن منابع آمار و اطالعات

 منظوربهو نهادها  هاسازمانی آماری و اطالعاتی، هایفناورو  امروزه با پیشرفت علوم

ی ادواری عملکرد و هاگزارش ی، دارابلندمدتو  مدتانیم، مدتکوتاهی هایزیربرنامه

 .دنباشیمدارای نظام مشخص آماری و اطالعاتی  هاشاخصتدوین 

ی هانظامبر الزام ایجاد قانون برنامه پنجم توسعه مبنی دیتأکبر این اساس علیرغم 

ی آماری و اطالعاتی تا سال دوم برنامه و اختصاص ردیف اعتباری در قانون بودجه سنوات

ی در ابعاد آماری ناشی از ارائه عملکرد، سازشفافدلیل عدم تمایل به به متأسفانهکشور 

ی و ارائه زیربرنامهروز و کارآمد آماری در فاقد یک نظام به زیست امروزه سازمان محیط

ی جامع و یکپارچه در سطوح طیمحستیزعملکرد بوده و کشور فاقد نظام آمار و اطالعات 

 .باشدیمملی و استانی 

 زيست ی برنامه آموزش همگانی محیطدر اجراـ ناهماهنگی بخشی و فرابخشی 

حفاظت از منابع حیاتی و تنوع زیستی  یهاانگاریکی از  عنوانبهزیست  آموزش محیط

ی تقریباً طیمحستیزدر هر سال برنامه آموزشی  اساس نیا بر .دارای اهمیت ویژه است

ی و اجرا زیربرنامه ،ی دولتی، عمومی و غیردولتیهاارگانی توسط نهادها، اگسترده

)که در  شودیمی زیادی اجرا هانهیهزپراکنده و غیرمنسجم با صرف  صورتبهکه  شودیم

قراردارد و فاقد ماهیت فرابخشی است(. این  هاارگانجهت اهداف بخشی این نهادها و 

شده ی توسعه کشور هابرنامهی تکراری و گاه خارج از اهداف هابرنامه رایبه اجوضعیت 
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ی هابرنامهزیستی،  ی محیطرساناطالعبا ایجاد نظام کارآمد آموزش و  توانیمکه  است

و نهادهای مربوط را در این راستا  هاارگانزیست تمام فعالیت  آموزش همگانی محیط

ی گسسته موجود حاصل شده است نبود هاتیفعالخالئی که از  نیمهمتریکپارچه نمود. 

ی طیمحستیزی هاآموزشاطالعات دقیق و کامل است که منجر به عدم آگاهی از وضعیت 

دلیل این گسستگی عدم فعالیت مداوم کارگروه اجرایی  نیمهمتراست. شده در کشور 

نظام اجرای برنامه آموزش  دلیل نبودزیست است که به ی آموزش همگانی محیطهابرنامه

 .باشدمیزیست  همگانی محیط

 

و  هاستمیاکوسحوزه حفاظت از منابع و تنوع زيستی و احیا و حفاظت  یهاب( چالش

 شده بيتخری حساس و هابومستيز

 ی منابع زيستیهاندهيآالـ ضعف در پايش و نظارت دقیق بر تولید و انتشار 

آن است که وضعیت این  دیمؤ( خاک و آبکشور ) بررسی وضعیت موجود منابع زیستی

ی کارآمد هانظامزیستی و عدم استقرار  ی محیطهاندهیآال روزافزونمنابع با گسترش 

و منابع اعتباری مرتبط و ارزیابی  هابرنامهدلیل مدیریت ناکارآمد احیا به و پایش، حفاظت

ی توسعه در هاطرحی بسیاری از طیمحستیزی تشریفاتی یا عدم ارزیابی طیمحستیز

ی نظارتی فرابخشی، در مرز خطر و هابرنامهمراحل قبل، حین و بعد از اجرا و عدم اجرای 

مثال براساس مطالعات اولیه انجام شده در طرح تهیه اطلس  یبرا .باشدیمبحران 

ی کشور هاخاکنقطه آلوده در  20000استان کشور در حدود  8ی خاک در هاندهیآال

ی نفتی، سموم و هاندهیآالفلزات سنگین،  ازجملهی مختلف هاندهیآالوجود داشته که به 

و ازسوی دیگر  کندیمزیست و سالمت مردم را به شدت تهدید  ... آلوده بوده و محیط
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وجود داشته که به  هاکارخانهبسیاری از انواع مواد شیمیایی در محصوالت و تولیدات 

 علیرغم متأسفانهمصرف مردم قرار گرفته و بسیار خطرناک هستند. مقدار وسیعی نیز مورد 

ی و بهداشتی طیمحستیزی هایبررسی خطرناک، یتولید، واردات و مصرف مواد شیمیا

 45000همچنین در حال حاضر روزانه بیش از  .ردیگینمصورت آنها  اکثر درخصوصکافی 

ی از مواد قابل بازیافت توجهقابلانه مقدار ی. سالشودیمتن پسماند شهری در کشور تولید 

پسماندهای بیمارستانی هم که حاوی  .شوندیمدر دل خاک مدفون  کیپالست مانند کاغذ،

ی راصولیغهمراه با پسماندهای شهری دفن  باشندیمی فراوان و خطرناکی هاکروبیم

میلیارد  40 با برابر 1400در سال  ی اصلیهاحجم پساب بخش ،. در حوزه آبشوندیم

درصد  38حدود  1380میلیارد مترمکعب سال  29مترمکعب خواهد بود که نسبت به 

منابع حجم  سومکیبه حدود  1400ها در سال رشد خواهد داشت. درواقع میزان پساب

دیریت مهم م یهاچالشیکی از آنها  که با توجه به آلودگی رسدیتجدیدپذیر کشور مآب 

 1.استکیفی منابع آب 

، احیا و نظارت بر شيپا ضعف در نظام و اعمال فرآيندهای حفاظت، ارزيابی،ـ 

 ی اجزای تنوع زيستیبرداربهره

اگرچه در خالل چند دهه گذشته پیوند متقابل حفاظت از تنوع زیستی و توسعه اقتصادی 

ست در یط زیشناخته شد. اما بررسی روند عملکردی سازمان حفاظت مح شیازپشیب

 توجه موردآن است که این موضوع چندان  دیمؤحفاظت از تنوع زیستی در دهه گذشته 

ی هاگونهمثال در حوزه  یزیست کشور نبوده است. برا ریزان محیطسیاستگذاران و برنامه

زیست حدود  کارشناسان محیط یهابراساس آخرین بررسی و گزارش وحشاتیحجانوری 

                                                 
 .1394زیست، ازمان حفاظت محیط. س1
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ی خشکی هاستمیاکوسز پستاندار، پرنده، خزنده و دوزیستان در گونه جانوری اعم ا 1131

گونه  521گونه، 194شامل رده پستانداران با که  کنندیمی داخلی ایران زیست هاآبو 

گونه  20گونه خزندگان،  204گونه،  180ی داخلی ایران شامل هاآبپرنده، ماهیان 

در ایران  دارانمهرهی مختلف هاگونهطبق آخرین وضعیت حفاظتی  باشند.یدوزیست م

ی جانوری، یعنی نزدیک به هفت درصد از هاردهگونه از تمامی  80حدود  2009در سال 

ی جانوری ایران در فهرست منتشر شده سرخ قرار دارد، علل این موضوع را هاگونهکل 

ع زیست در ارائه و اجرای مدل حفاظت از تنو حفاظت محیط در ناتوانی سازمان توانیم

به نحوی که منابع اعتباری مربوط به این  ذکر کردی دانستن آن رضروریغزیستی کشور و 

 رانیوز ئتیهحوزه در طی دهه گذشته صرف اجرای مصوبات غیرمرتبط سفرهای استانی 

مادر در تهران  ژنتیکی ریذخایی نظیر ایجاد موزه ملی تاریخ طبیعی و هاطرحگردیده و 

 تحققطرح  پیشرفتعلیرغم  هااستانو توزیع اعتبار آن در دلیل سیاستگذاری غلط به

 نیافته و بسیاری از فازهای اصلی آن ناتمام مانده است.

 

 یطیمحستيزی المللنیبی هایهمکارحوزه روابط و  یهاج( چالش

ی اژهیویکی از ابزارهای مهم در دیپلماسی جهانی دارای اهمیت  عنوانبهزیست  محیط

 ریذخای گیاهی و جانوری در معرض خطر، هاگونهاست. مسائلی نظیر آب، کیفیت هوا، 

ابزار تسلط نسبی و حتی کامل کشوری را بر سایر کشورها  توانندیمژنتیکی و... هریک 

بدیهی است در این میان با توجه به موقعیت و نقش استراتژیک کشور ایران،  .فراهم آورند

ی موجب تحقق المللنیبجایگاه کشور در معادالت  یبر ارتقااز این ابزار عالوه مؤثراستفاده 

 نیتأمی مرزی، هاآبزیست کشور و حل مشکالتی نظیر  ی محیطهاتیمأموراهداف و 
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ی هاآبزیستی از  ی نظیر هامون، حفاظت مطلوب محیطیهاتاالبو  هااچهیدرحقابه 

و  هاپروتکلر این راستا بررسی عملکرد د .سرزمینی و حل مشکل گردوغبار گردد

 هاونیکنوانسزیست کشور در برخی از  ی نشانگر آن است که محیطالمللنیبی هاتوافقنامه

ی هاپروژهدلیل اجرایی نشدن تعهدات سهم ایران، عدم اجرای صحیح به هاپروتکلو 

دون برنامه در ی نشده، حضور ضعیف و بنیبشیپی و عدم دستیابی به اهداف المللنیب

مجامع )از مرحله مذاکره تا امضا و اجرا( و عدم حضور گروه کارشناسی در جلسات تخصصی 

ی و اصرار بر حضور مدیران ارشد سازمان در همه جلسات سبب ضعف در المللنیب

 زیست شده است. ی محیطالمللنیبدیپلماسی 

 

 کشور دارتياولوی هایفناورحوزه تحقیقات، نوآوری و  یهاد( چالش

ی علمی و استفاده از هاطیمحدو رکن اصلی برای ارتباط با  عنوانبهپژوهش و تحقیق 

و  هاسازمانو فضاهای علمی برای طرح موانع و مشکالت  هادانشگاهتوان بالقوه و بالفعل 

. بر باشدیمی علمی هاتیقابلبر مبتنی روزبهاخذ راهبردها و راهکارهای اجرایی مفید و 

آن است که اکثر  دیمؤاین اساس بررسی روند پژوهش و تحقیقات انجام شده در سازمان 

ی جامع، مطالعات هاطرحاسناد و مدارک پایه و کاربردی تحقیقات انجام شده شامل 

کاربردی و... مفقود گردیده و اکثر قریب به اتفاق موارد هزینه شده در حوزه پژوهش فاقد 

ی و یا ترجمه صرف از سایر منابع علمی و سازیکپیت اجرایی بوده و اولویت یا فاقد قابل

اخذ  1382زیست که در سال  موافقت اصولی پژوهشکده محیط .باشندیمدانشگاهی 

ی مدیران ارشد وقت به فراموشی سپرده شده است قگیسلکجی و توجهیبدلیل گردیده به

 آید. به عملکه ضروری است نسبت به رفع آن اقدام عاجل 
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 حوزه حفاظت و توسعه منابع آب کشور یهاهـ( چالش

 کنندهانیدرواقع این آمار ب 1است. 132کشور  133رتبه ایران در مدیریت منابع آبی از بین 

و خشک واقع شده است  خشکمهیشرایط بحران آب در کشورمان است. ایران در منطقه ن

میزان بارندگی را کاهش داده است وهوا و اقلیم، های اخیر تغییرات آبسال در و

درصد تخمین  25تا  20ها بین کاهش را در این سال نیکارشناسان آب ا کهیطوربه

پروفسور به گفته  کنندیبرآورد م متریلیم 250کشور را کمتر از  یهااند و میزان بارشزده

است و از طرفی سال آینده  60کردوانی استاد برجسته کویرشناسی عمر منابع آبی ایران تا 

دشت موجود دچار بحران  600دشت آبی کشور از  10انه یدر پی این کاهش منابع آبی سال

نشان  هایگذار است. بررستأثیرکه این مسئله بر وضعیت روستاهای کشور  شوندیم

دارد به همین دلیل این  یاکه بارندگی در کشور پراکنش خیلی گسترده دهدیم

درصد از  52سرد سال،  یهادر فصل هایدرصد بارندگ 90یست. خیلی مؤثر ن هایبارندگ

غیرمصرف اتفاق  یهادرصد هم در فصل 70درصد از مناطق کشور و  25در  هایبارندگ

میلیارد  100میلیارد مترمکعب به  130کشور از  دشوندهیمنابع آب تجد 2.افتدیم

اند. د مترمکعب اعالم کردهمیلیار 120مترمکعب کاهش یافته و آمار رسمی این میزان را 

بسیار کم شده به حدی که میزان  هایگذشته میزان بارندگ یهاها و دهههمچنین در سال

رسیده است. براساس  بلندمدتدرصد متوسط  60حدود کشور به  یهاروان آب

را استفاده  دشوندهیدرصد منابع آب تجد 40استانداردهای جهانی هر کشوری که بیش از 

درصد از منابع آب  72در ایران حدود  کهی، درحالشودیکند، وارد بحران آب م

                                                 
 .1394ست، یط زیسازمان حفاظت مح .1

 .همان. 2
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 دشوندهیاز منابع آب تجد اندازه از شی. استفاده بردیگیاستفاده قرار م تجدیدشونده مورد

های کشور لطمه بخورد و (بومستیکه بسیاری از اکوسیستم )ز شودیطبیعتاً باعث م

کشور خشک شوند یا به سمت خشک شدن و  یهاکه اکثر تاالب شودیهمچنین سبب م

ها تجدیدپذیر دیربازده آبخوان ریبرداشت از ذخا زار پیش روند. ضمناًتبدیل شدن به نمک

 میلیارد مترمکعب است. 110کل میزان کاهش کسری مخزن بیشتر از شدت یافته است و 

محدوده  499مطالعاتی کشور محدوده  609است تا از مجموع شده این امر موجب 

در حال  کهینحوبهشوند کننده سطح آب زیرزمینی مواجه شدید و نگران مطالعاتی با افت

افت  زانینظر برداشت آب ممنوعه و بحرانی اعالم شده و م )دشت( از محدوده 291حاضر 

متر در سال رسیده  3تا  1کشور بین  یهادر اغلب دشت سالیانه سطح سفره آب زیرزمینی

 1داشته است. که متأسفانه پیامدهای مخرب بسیاری را به همراه

 

و کنترل و کاهش عوامل آالينده و  هایپیشگیری از انواع آلودگحوزه  یها( چالشو

 هوا دکنندهيتهد

آفریقا، غرب آسیا، چین،  ازجملههمواره مناطق مختلفی از کره زمین  گردوغباری هاتوفان

کشور مراجعه به آمارها و سوابق، در  با. دهندیم قرار داده و تأثیراسترالیا و ... را تحت 

 منشأی جوی همواره مطرح بوده است. البته هادهیپد از انواعیکی  عنوانبهوغبار گرد رانیا

در جنوب شرق ایران که با شدت بیشتر در استان سیستان و بلوچستان  گردوغباراصلی 

ی خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، یزد نیز هااستانی آن تا هادامنهبوده و 

که از روی اقیانوس هند  باشدیمروزه  120، پدیده بادهای محلی فصلی ابدییمگسترش 

                                                 
 .1394ست، یط زی. سازمان حفاظت مح1
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علت خشکی ر منطقه جنوب شرق ایران بهآغاز و پس از عبور از پاکستان و افغانستان د

. ولی نکته گرددیمبسیار شدید ظاهر  گردوخاکهوا و کمبود رطوبت در خاک همراه با 

سال اخیر در این منطقه از  7رخ داده در  گردوغباری هاتوفانبسیار مهم این است که 

 :هستنداز موارد مشابه قبلی متمایز  ذیلی هایژگیونظر 

و  وسعت ات معلق در توفان، تداوم دوره زمانی، تعداد دفعات وقوع،، اندازه ذرغلظت

)البته فقط کشور و مردم جمهوری اسالمی  توفان تأثیر، زمان تحت تأثیرمنطقه تحت 

سوریه و  خصوصبهاین شرایط نامطلوب نبوده و سایر کشورهای منطقه  تأثیرایران تحت 

 (.هستند هاتوفاناز این  متأثری ترسختعراق هم در شرایط 

ی و غلظت بسیار باال اهفتهبا تداوم چندین  گردوغبارسال گذشته، وقوع توفان  7در 

موجب مختل شدن جدی زندگی مردم شده و نه  دهدیمکه مناطق وسیعی را پوشش 

فعالیت مفید مردم تنگ کرده است، بلکه به خاطر ریز بودن  هرگونهتنها عرصه را برای 

ی متعدد تنفسی، ریوی، چشمی و پوستی هایماریبر توفان امکان بروز سایز ذرات معلق د

یی از هابخشدر  هاتوفانعمده این  منشأرا افزایش داده است. براساس مطالعات اولیه 

عراق، سوریه و عربستان قرار دارد. شاید ازجمله علل بروز این پدیده را مسائلی مثل 

های متوالی و طوالنی، تغییر کاربری الیتغییرات اقلیمی، کاهش بارش و بروز خشکس

 پوشش گیاهی منطقه ذکر کرد. توجه قابلاراضی و کاهش 

 

 زيست محیطهای راهبردی اولويت

 شهرهاايجاد مديريت يکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوای کالنـ 

شهرهای کشور است که سبب افت کالن یطیمحستیآلودگی هوا از معضالت اصلی ز
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زیست بنابر قانون، در این  کیفیت زندگی شهروندان است. اگرچه سازمان محیطجدی 

مورد مسئولیت دارد، اما بنابر ماهیت چندبعدی مسئله، حل آن محتاج فعالیت هدفمند و 

این تعریف ساختار مدیریت یکپارچه و مقتدر، وجود متعدد است. با  یهاهماهنگ سازمان

ضروری است. این ساختار در  زیست حفاظت محیط نبرای این منظور با محوریت سازما

 صورت مدیریت متمرکزی عمل نماید.شهر نیز باید بههر کالن

 بخشی منابع زيرزمینیآب با اولويت تعادل یااحیای مديريت حوضهـ 

مشکل »برای حل  ، اقدامی راهبردییابازگشت کشور به دوره مدیریت یکپارچه حوضه

 یهاصیتخص سازنهیمرسوم جهانی و زم یهاهیاست. مدیریت استانی آب خالف رو «آب

که  کردیجدی محلی است. برنامه چهارم تکلیف م یهایریدرگ جهیغیرمتوازن و درنت

 4کاهش به حدود درصد 25با  های آب زیرزمینی در انتهای برنامهبیالن منفی سفره

صول به این تکلیف، در سال حمتأسفانه با شکست فاحش در اما برسد.  میلیارد مترمکعب

. این روند خطرناک نشان رسدیم میلیارد متر مکعب 9پایان برنامه این رقم به بیش از 

 ها محتاج تغییرات اساسی است.کشور در مسئله تعادل سفره دهدیم

 وری آب کشاورزیمحور و افزايش بهرهاعمال مديريت آبـ 

بخشی به مصارف آب است. بیش از ت ایران بیش از هر چیز بسته به تعادلزیس نجات محیط

 ردیگینازلی صورت م یورکشاورزی با بهره بخش کشور دربرداشت شده مصرف آب  درصد 90

اشتغال  درصد 20تولید ناخالص و بیش از  درصد 13 کشاورزی )همچنین الزم به ذکر است که

آب  یور. اصالح بهره(روبروست یگذارهیانباشته سرمابا فقر ولی  ،کرده نیکشور را تأم

 گذشته است. هاییتوجهیگذاری جدی و جبران بکشاورزی محتاج سرمایه
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 اجرای جدی برنامه مديريت خاک، پسماند و فاضالب و تکمیل مقررات آنـ 

کشور بیابانی ایران با محدودیت خاک غنی کشاورزی روبروست. منابع محدود خاک 

در معرض فرسایش و شوری است. پسماندها که در دنیای مدرن به یک فرصت مرغوب 

 منبع تهدید محیط ،تولید ثروت تبدیل شده، هنوز با ضعف مدیریت و تکنولوژی داخلی

تر زیست است. با اصالح مقررات حاکم و جدیت در حفاظت، باید به سوی مدیریت مطلوب

 این موارد حرکت کرد.

 حفاظت منابع طبیعی و تنوع زيستیارتقای کارآمدی در ـ 

موجود  هایتخریب مداوم است. آمارحال تنوع زیستی و منابع طبیعی در کشور در

هیرکانی  یهادر جنگل ژهیوبهآنها  ها و کاهش کیفیتدهنده روند نزولی سطح جنگلنشان

کشور، عموماً در حال مرگ یا چالش جدی است. فاجعه  یهاشمال کشور است. تاالب

و  شودیصورت جدی اعمال نمدریاچه ارومیه یک نمونه آن است. بر این موارد نظارت به

و تخصیص  نیشدن هستند. تأم ترقیتر، بیشتر و عمگستردهدر حال  هابیمتأسفانه تخر

افزایش کیفی مناطق ها، توقف تدریجی استحصال چوب جنگلی شمال و به تاالباحق

 .هاستتیچهارگانه و تحت حفاظت از جمله اولو

 بر معضل ريزگردها دیزيست با تأک ارتقای ديپلماسی آب و احیای ديپلماسی محیطـ 

حساس است. ازسوی دیگر  یهامرزی درگیر تعداد فزاینده پرونده یهاکشور در مسائل آب

اقدامات کشورهای همسایه در مهار گسترده آب و گسترش مصارف، بر منافع قانونی ایران 

ورودی مرزی تا طغیان فزاینده ریزگردها )که بیش  یهاعمیق دارد. از کاهش آب اتتأثیر

دجله و فرات دارد(، لزوم احیای دیپلماسی آب  یهااز هر چیز ریشه در مهار سرشاخه

 طلبد.یرانی را میا
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 شودیفراملی م یازیست که روز به روز مسئله محیط یهاچنین نیازی در سایر بخش

و عوارض  یالمللنیزیست در معادالت ب . با توجه به جایگاه مهم محیطشودیمالحظه م

 یهازیست کشور باید از قواعد دیپلماسی رسمی و تشکل بر محیط هامیگسترده تحر

با عنوان عوامل  هامیبرای طرح دعاوی و اعتراض به تحر یالمللنیاخلی و بمردم نهاد د

 .کرداستفاده  یالمللنیزیست در سطح ملی و ب مخرب محیط

 زيست در حاکمیت توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیطـ 

که دارای  ندکزیست عمل  به وظیفه حاکمیتی خود در محیط تواندیدولت زمانی م

 ساختار مناسب و دستگاه مقتدر و کارآمد در این زمینه باشد. سازمان حفاظت محیط

زیست ناکارآمد و ضعیف، موجبات یاس و ناامیدی شهروندان و جرئت متجاوزان را فراهم 

امنیت کاری برای  نیبازتعریف اختیارات حاکمیتی و تأم مهمتر. اما از همه کردخواهد 

بانان و کارشناسان پایش است. بازنگری و تقویت ساختار سازمان، ، جنگلبانانطیمح

ها و آموزش مداوم زیست و توسعه پایدار در دستگاه و تقویت دفاتر محیط یاندازراه

 ضروری است. یهااستیکارکنان ازجمله س

 زيست ها و لحاظ جدی اقتصاد محیطاجتماعی در همه طرح - یطیمحستيارزيابی زـ 

زیستی در  محیط آثاربزرگ باید دارای ارزیابی  یهاکه نه تنها تمام طرح کندیتکلیف مقانون 

آن پیوست ارزشگذاری  یطیمحستیباشد، بلکه باید آثار ز یبردارمراحل طراحی، اجرا و بهره

طور دقیق قادر به اقتصادی داشته باشد. مسامحه در این تکالیف مترقی، سبب شده کشور به

ها نباشد. ضمن اصرار بر جدیت این مطالعات باید توان کارشناسی فایده طرح-برآورد هزینه

 هدفمند تقویت شود. یهامشاوران در این بخش با برنامه
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 ملی یهاها در حسابکلیه بخش یطیمحستيفايده ز -اعمال رويکرد هزينهـ 

اصل پنجاه قانون اساسی، آلودگی و تخریب منابع را ممنوع کرده و قانون برنامه محاسبه 

. اگر این تکالیف عملی شود دینمایارزشگذاری اقتصادی رفع آلودگی و تخریب را تکلیف م

حاکم گردد، اجرای بسیاری  هایریگمینگر با دید ملی بر تصمفایده واقعی و جامع -و هزینه

ها، محتاج بازنگری جدی خواهد بود. کشور از محل تساهل در اجرای این تکالیف، از طرح

 .کندیضررهای بزرگی تحمل م

 توسعه یهاها و طرحزيست در برنامه لحاظ آمايش سرزمین با محوريت آب و محیطـ 

براساس طرح آمایش سرزمین  ،و آب زیست الگوی توسعه کشور باید با محوریت محیط

دیگر، عامل  یهابلکه در صنعت، مسکن و غالب طرح ،شکل گیرد. آب نه تنها در کشاورزی

زیست بومی در قبال توسعه نامتوازن  یهاتیاصلی محدودکننده است. محدودیت ظرف

است. گرچه در ارومیه، گتوند،  کردهکشور در سراسر ایران خود را به زندگی بشر تحمیل 

از کشور  یا، اما در کمتر نقطهمیرفسنجان یا نیشابور با نقاط بحران برجسته روبرو هست

 زیستی وجود ندارد. تهدیدات جدی محیط

 

 نقش و جايگاه مجلس در حوزه محیط زيست

 دوم قانونگذاری، اول :کرد ارزیابی بخش 3 در توانمی زیست محیط در را مجلس نقش

 در یقانونگذار ندیفرآ اصوالً .قوانین اجرای بر نظارت سوم و مالی منابع و هابرنامه تصویب

 یبررس و مجلس قیطر از هاطرح و دولت قیطر از حیلوا ارائه با یاسالم یشورا مجلس

 چه و حیلوا چه مورد، دو هر در هاونیسیمک نقش. ردیگیم انجام مرتبط ونیسیمکدرآنها 
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 و ساختار در ستیز طیمح گاهیجا یبررس .است نندهکنییتع و یاساس اریبس ها،طرح

 ستیزطیمح همواره هک دهدیم نشان یاسالم یشورا مجلس پیشین یهادوره عملکرد

 و مناسب گاهیجا یاصل موضوعات نارک در پراهمیت چندان نه و یفرع یموضوع عنوانبه

 .است نداشته یمستقل

 ونیسیمک عنوان تحت داشت وجود یمستقل ونیسیمک دوم و اول مجلس در

 اوقاف، ست،یز طیمح یهاسازمان رندهیدربرگ هک یریوزنخست تابع یهاسازمان

 را ستیز طیمح یهابرنامه و مسائل ایپو و فعال اریبس و بود یاتم یانرژ و یبدنتیترب

 نیا رفتیپذ صورت مجلس یداخل امور در هک یراتییتغ با اما ،دادیم قرار توجه مورد

 رنظریز عمالً مربوطه سازمان و ستیز طیمح بخش یهابرنامه و حذف ونیسیمک

 .گرفت قرار یعیطب منابع و یشاورزک آب، ونیسیمک

 التکمش و مسائل از یانبوه با خود یشاورزک و آب یهابخش هک است یدرحال نیا

 یبعد تیاولو در یاشهیر صورتبه ستیز طیمح موضوعات طرح و هستند و بوده مواجه

 .است ونیسیمک نیا

 نقش زااشتغال و یاقتصاد ،یدیتول بخش عنوانبه یشاورزک بخش گرید یازسو

 یستیز منابع از یبرداربهره لزوم به توجه با بخش نیا و دارد شورک در یمهم اریبس

 .است تضاد در ستیزطیمح با تواندیم مرتع و جنگل ،کخا آب، لیقب از مختلف

 کمیسیون یک ایجاد دادن قرار دستور در با آینده مجلس رسد الزم استمینظر به

 زیست محیط سازمان به بیشتر اختیارات افزایش و زیست محیط حفاظت برای مستقل

 رابطه این در مجلس پایدار راهبرد اما ،است برداشته مسیر این در بلند گامی قطعاً کشور

 .باشد زیست محیط ملی یکپارچه نظام یک ایجاد و شده ریزیطرح باید
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 نهادها برخی و صنایع منافع از بخشی با تعارض در زیست محیط از حفاظت معموالً

 اعمال در اجرایی ضمانت و یریگمیتصم در قدرت رونیااز. ردیگیم قرار هاسازمان و

 سیاسی رفتار اما. است زیست محیط نیازهای از زیست محیط حفظ راستای در محدودیت

 تاکنون که بوده رویکردی ملی منافع بر یامنطقه مقطعیِ منافع ترجیح یا زیست محیط با

 .است آورده وجود به کشور برای را زیادی خسارات

 جناحی یا یامنطقه هایمشاجره تأثیر تحت زیست محیط حفظ اینکه برای رونیازا

و  قدرت از صیانت برای باید دستگاه چند نگیرد، قرار گروهی اقتصادی منافع یا سیاسی و

 نهادهای دیگر و زیست محیط سازمان روابط مدیریت و هماهنگی نیز و اجرایی ضمانت

 نمایندگی به یزیربرنامه و مدیریت سازمان و زیست محیط سازمان کنند، پیدا ورود مربوط

 بازرسی سازمان وبه نمایندگی از طرف قوه مقننه  مجلس یهاپژوهش مرکز دولت، از

 یکدیگر با مستمر رابطه در باید که هستند ییهاحوزه قضائیه قوه از نمایندگی به کشور

 .رسدیم نظربه ضروری زیست محیط ملی یکپارچه نظام ایجاد روازهمین. باشند

 کنندگانتخریب و سودجویان برای سدکننده قوانین وضع آینده مجلس بعدی قدم

 .باشد مجلس اقدامات نیمؤثرتر از یکی شودیم گمان که یانکته است؛ ایران بوم زیست

 چنین به رسیدن برای. است مدیریتی یهایزیربرنامه تمام غایت مردم زندگی بهبود

 کرد اصالح را مردم در چه و حکومت در چه زیست، محیط به موجود رویکرد باید هدفی

 در مداوم مشارکت دوم گام و است شعارزدگی از عبور اول گام ،اصالحات ایجاد برای و

 .است دولت و ملت ازسوی راه این
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 بندی و پیشنهادهاجمع

ی در مدار توسعه پایدار، حفظ پایداری کارکردهای اجامعهقرار گرفتن هر  شرطشیپ

 ی اقتصادی، اجتماعی به پایداری محیطهانظاماست. زیرا کارکردهای همه  زیست محیط

 بیو تدوین و تصو یزیربرنامه ی اخیرهاسالزیست بستگی دارد. به همین علت در خالل 

 نیمهمترعنوان یکی از به پایدار از منابع یبرداربهرهراهبردهای گوناگون برای  و نیقوان

 در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.و اجتماعی  یطیمحستیمسائل اقتصادی، ز

زیست، نابودی تنوع  تخریب محیط به ادامه روند تواندیم ،مبانیبه این  یتوجهیباما 

ی اجتماعی منتهی هاتنشو  هایناهنجاری از اگستردهزیستی و به دنبال آن به بروز طیف 

توازن بین منابع و مصارف در منظور برقراری بهشود. به همین دلیل اتخاذ تدابیر مناسب 

 به شورک یتگذاراسیی و سزیربرنامهیی هستند که باید در نظام هامؤلفه نیمهمترزمره 

زیست  ی محیطهامؤلفهیافتنی است که مالحظات و این مهم زمانی دست توجه شود.آنها 

توسعه پایدار در  مورد توجه قرار گیرد. نهادینه کردن سطوح نیتریعالاز بدو شروع و در 

 ی است تا بر مبنایطیمحستیزقوانین و مقررات و ضوابط تدوین و اجرای مستلزم کشور 

رد. فقدان مدیریت یکپارچه سرزمین یکی کبتوان پایداری توسعه اقتصادی را تضمین آنها 

مختلف در  یهاسازمانو  نهادهادیگر از موانع فراروی محیط زیست کشور است. تعدد 

مختلف  یهادستگاهو تداخل وظایف  یهمپوشانو مدیریت سرزمین و  یریگمیتصمزمینه 

در این زمینه در کشور  یمندنظام یهابرنامهو  هااستیسدر این زمینه باعث شده است تا 

مختلف را ناممکن  یهاتیفعالخود امکان نظارت بر  نوبهبهاین مسئله  .وجود نداشته باشد

 یهاچالش، مراتع و...( را با هاجنگلآب، )کرده و مدیریت منابع محیط زیستی کشور 

 هاسکونتگاهو  هاتیفعال برنامهیبه ساخته است که پیامد آن توزیع تصادفی و جدی مواج
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را در کشور  یطیمحستیزای از معضالت سرانجام این دور تسلسل زنجیره .در کشور است

زیست  گسترش تخریب محیط روبهروند  یاصل یکی از دالیل گرید یرقم زده است. ازسو

حل  های گذشته بوده استخصوص طی سالن، بهیدر کشور عدم پایبندی به اجرای قوان

محیطی کشور نیاز به عزم و اراده ملی دولت، مجلس و سایر زیست یهاچالشمعضالت و 

مسئول دولتی و غیردولتی دارد. در این راستا ایجاد سازوکارهای  یهاسازماننهادها و 

ه راهکارهای ئارا قی و اجرایی روزآمد جهت حفاظت محیط زیست و نیز تدوین وحقو

برای نیل به توسعه  یطیمحستیزدر برخورد و مقابله با جرائم و تخلفات  مؤثربازدارنده و 

 پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ژه داشته باشد یتوجه و هابدان هایاستگذاریسد مجلس در یرویکردهایی که با

 از: تندعبار

 

 برداری از منابعالف( رويکرد بهره

ی، حقوقی و قیحق کلیه ارکان جامعه اعم از دولتی، عمومی، خصوصی، توسعه پايدار:

مشارکتی و نیز نظامی و امنیتی ملزم به رعایت الزامات توسعه پایدار نظام و سرزمین و 

آشتی توسعه و پایداری توسعه هستند. سیاستگذاری در رابطه با توسعه پایدار در کلیه 

ی بخشی در رابطه با توسعه هااستیسبین  افزاییهماهنگی و هم و نیز ایجاد هابخش

 می است.پایدار الزا

مبارزه با فقر، تغییر الگوی تولید و مصرف و مدیریت بهینه منابع طبیعی از الزامات ـ  

 تحقق توسعه پایدار است.

تحکیم ارکان به هم وابسته توسعه پایدار یعنی توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی ـ  
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 زیست، از الزامات تحقق توسعه پایدار است. و حفاظت از محیط

در سطوح ملی و فراملی،  افزاییهمدر عصر جهانی شدن هماهنگی، همکاری و ـ  

 ای و جهانی از الزامات تحقق توسعه پایدار است.منطقه

 هرگونهکلیه ارکان جامعه ملزم به جلوگیری از آغاز  تخريب غیرقابل جبران:

و غیره  یستیتور ی، فرهنگی، ورزشی،حیتفر فعالیت اقتصادی، عمرانی، خدماتی، رفاهی،

 زیست شود، هستند. که منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط

 هرگونهتقویت و یا ایجاد سازوکارهای الزم جهت جلوگیری از آغاز و رسیدگی به ـ  

محیطی گردد و دیگر تخلفات ی غیرقابل جبران زیستهابیتخرفعالیتی که منجر به 

 .محیطی(دادگاه ویژه تخلفات زیست مانند ایجاد)محیطی از الزامات این امر است زیست

ی، حقوقی و قیحق کلیه ارکان جامعه اعم از دولتی، عمومی، خصوصی، پیشگیری:

 محیطی هستند.ی قابل جبران زیستهابیتخرو  هایآلودگمشارکتی ملزم به کاستن از ایجاد 

و نهادهای عمومی و  هاسازماند در دستور کار کلیه یکاهش تولید ضایعات و زباله باـ  

 خصوصی قرار گیرد.

ها و نهادهای د در دستورکار کلیه سازمانیبا هازبالهاستفاده از ضایعات تولید و بازیافت ـ  

 عمومی و خصوصی قرار گیرد.

 ضروری است.آنها  اعمال مدیریت مواد شیمیایی و ضایعات خطرناک در تمام چرخه عمرـ  

برداری بهینه و منابع تنوع زیستی کشور و بهره هاتیظرفاحیای  :هاتیظرفاحیای 

حیات )جانوری  (، مراتع، گیاهان نادر و دارویی و ...هاجنگل)اعم از منابع گیاهی آنها  از

سازی الگوی ، باد و خورشید(، انسانی و بهینههوا آب،)وحش و آبزیان و...(، معدنی، طبیعی 

اقدامات  کلیه مستمرد با توجه به ضرورت توسعه پایدار در دستور کار یتولید و مصرف با

 ی ارکان نظام قرار گیرد.هاتیفعالو 
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سازی ساماندهی و بهینه درگروو تنوع منابع گیاهی  هاتیظرفاحیای ـ  

ی هابرداریبهره و( دامداری سنتی و ...)زیست  رسان به محیطی سنتی آسیبهاتیفعال

 محیطی کشور است.از منابع مختلف زیست معقول و مقبول

 .شودمحیطی به کشور ممنوع زیست ماندهعقبی منسوخ و هایتکنولوژورود ـ  

 ی خانگی،هافاضالبو  هازبالهاحداث واحدهای پردازش، تصفیه و بازیافت، مواد زائد، ـ  

 برداری بهینه است.بهرهی، بهداشتی و بیمارستانی و کشاورزی از الزامات توسعه پایدار و صنعت

برداری صنایع با توجه به الزامات اصالح مستمر محل استقرار و نحوه بهرهـ  

 د در دستور کار دولت قرار گیرد.یمحیطی بازیست

مورد  هایوتکنولوژیبکارگیری ژه مادی و معنوی استفاده و بهید تشویق و حمایت ویباـ  

 رد.یتوجه قرار گ

از الزامات احیای  وخاکآبایجاد و افزایش پوشش گیاهی کشور جهت حفظ منابع ـ  

 محیطی کشور است.های زیستظرفیت

تصفیه و  ،برداریسازی، بهرهی ذخیرههاروشمدیریت بهینه آب و اصالح و بهبود ـ  

 بازیافت آب از الزامات است.

محیطی کشور اعم ی بحرانی زیستهاحوزهمدیریت جامع بحران  مديريت بحران:

یا  و( سیل، خشکسالی و ...) یعیطبی بحرانی ناشی از حوادث غیرمترقبه و هاحوزهاز 

و  اندازه از بیشی هازبالهی غیراصولی انسانی اعم از تولید ضایعات و هابرداریبهره

میل از  .شودیمهای نامناسب و غیره از الزامات کشور محسوب یابیغیرمتعارف، مکان

گردد و نیز توجه ویژه به مدیریت بحران به سمت مدیریت پیشگیری و آمادگی توصیه می

، دریای خزر فارس خلیج در عمدتاً) کشور منابع برگذار تأثیر فراملیی هابحرانمدیریت 

 و هامون و ...( ضروری است.

 گردند.د تعریف، تجهیز و توانمند یی فوق باهابحرانمتولیان مدیریت ـ  
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، هاجنگلبرداری بهینه از در رابطه با مدیریت بحران توجه ویژه به حفظ، احیا و بهرهـ  

زایی در اولویت قرار ی مرغوب کشاورزی و بیابانهانیزمگوناگون آب و  منابع ،هاچراگاه

ی مرغوب کشاورزی هانیزمی روان، هاشن، مراتع، آب، هاجنگلمدیریت بحران ) داده شود

 باغات کشور(.و 

توجه ویژه به حفاظت از مناطق ساحلی و جزایر و تنوع زیستی دریایی و نیز حفاظت ـ  

قبل از پدیداری شرایط بحرانی الزامی است  (البرز، زاگرس و ...) از مناطق کوهستانی

و هامون و مدیریت  فارس خلیجمدیریت بحران سواحل خزر و سواحل دریای عمان و )

 (.رسزاگ بحران البرز،

ی نادر و در معرض هاگونهی هاستگاهیزشناسایی حفظ و مدیریت بحران جمعیت و ـ  

 د مورد توجه ویژه قرار گیرد.یانقراض کشور با

ی هاوهیشزان مصرف سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی توسط یجایگزینی مـ  

د در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی یه باکبیولوژیک و اصالح نباتات 

 .پیگیری شودزایی و آموزشی کشور قبل از بحران

 

 ب( رويکردهای ابزاری

و نهادهای دولتی و خصوصی کشور ملزم به ایجاد، حفظ، اصالح  هاسازمانکلیه  ساختارها:

زیست، جلوگیری  و تکمیل مستمر و ادواری ساختارهای مورد نیاز برای حفظ، احیای محیط

محیطی در جهت ی زیستهاعرصه، پایش، آموزش و پژوهش در هایآلودگو کاستن از ایجاد 

 شوندتحقق پایداری توسعه 

گزارش عملکردهای  ارائهنهادهای دولتی و خصوصی موظف به  و هاسازمانکلیه ـ  

حفظ، احیا، جلوگیری و کاستن از آلودگی، )الذکر محیطی خود در پنج حوزه فوقزیست

 .شوند یاسالم یشورا مجلس وزیست کشور  سازمان محیط به( پایش و آموزش
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و نهادهای دولتی و خصوصی و تعاونی و نیز  هاسازمانکلیه  قوانین و استانداردها:

محیطی نظامی و امنیتی کشور به رعایت و اعمال استانداردها و قوانین و مقررات زیست

کشور که حسب مورد، با توجه به شرایط زمانی و مکانی توسعه و تحت نظارت سازمان 

 .باشند ملزم روز خواهند شدزیست پیوسته اصالح، تکمیل و به محیط

و مقررات  نیقوان روزسازی مستمر استانداردها،تدوین، تکمیل، اصالح و بهـ  

زیست با همکاری مؤسسه استاندارد و کلیه  محیطی کشور به عهده سازمان محیطزیست

 ی ذینفع جامعه خواهند بود.هاسازمانارکان و 

 ازوکارهایسمحیطی با استفاده از و مقررات زیست نیقوان التزام به استانداردها،ـ  

ی هازشیانگی غیرقابل جبران و سازوکارهای تشویقی و هابیتخرتمکینی و اجباری برای 

 .گیردی قابل جبران صورت هابیتخرو  هایآلودگی( و معنوی برای اقتصاد) یماد

محیطی با توجه به روزرسانی مستمر استانداردهای زیستتدوین، تکمیل، اصالح و بهـ  

 .گیردی کشور در هر زمان صورت هابومپذیری زیستتحملی هاتیظرف

محیطی که در بلندمدت به افزایش اعمال اقتصاد زیست محیطی:اقتصاد زيست

محیطی در ی زیستهانهیهزو نیز لحاظ داشتن  انجامدیم هانهیهز وری و کاهشبهره

ضامن پایداری توسعه از وظایف کلیه ارکان دولتی، عمومی،  عنوانبه هاطرحو  هاپروژهکلیه 

 .باشدیمخصوصی و غیره 

د در برآورد هزینه یمحیطی باقوانین و مقررات زیست ی حاصل از اعمال استانداردها،هانهیهزـ  

 تضمین گردد.آنها  لحاظ شود تا پایداری توسعه در اجرای هاتیفعالو  هاطرح، هاپروژهکلیه 

ی هاتیفعالمحیطی و ی زیستهایتکنولوژی حاصل از تغییر تکنولوژی در جهت هانهیهز

د مورد یبا محیطیی تحقیقاتی و آموزشی زیستهانهیهز مربوط به تغییر کیفی عملکردها،

 ی ویژه قرار گیرد.هاتیحما
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