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 توسعه کشور هايمحیط زيست در برنامهجايگاه 
 

 

 دهکیچ

الت کبر مش یاشهیتوانند به نحو ریم یزمان زیست محیطحفاظت از  یهااستیها و سبرنامه

د و نینما یریشگینده پیدر آ یطیمحستیزفائق شوند و از بروز معضالت و مخاطرات  یطیمحستیز

وع آن و از بدو شر یزیربرنامهه سطوح یلکه در کداشته باشند  یرد مطلوبکارکبستر توسعه  عنوانبه

ب و اجرا یتصو هابخشر یتوسعه قرار گرفته و در تعامل تنگاتنگ با سا یهایزیرند برنامهیفعاالنه در فرآ

ش از یبرنامه چهارم و پنجم توسعه ب ژهیوبهل چند سال گذشته و خال درن موضوع یا خوشبختانه شوند.

افته یش یتوسعه افزا یهابرنامهدر  زیست محیط یاثرگذارگذشته مورد توجه قرار گرفته است و وزن و 

 بازتاب کهینحوبه ،افته استیگسترش  زیست محیطبر  اثرگذارمختلف  یهابخشدامنه آن به  جیتدربهو 

 رد.کبرنامه چهارم توسعه مشاهده  ژهیوبهتوسعه  یهابرنامهام در کش احیافزا صورتبه توانیمرا آنها 

 یهابرنامهمختلف در خالل  یهابخشبه آنها  یو تسر زیست محیطام مرتبط با حفاظت از کش احیافزا

 تزیس طمحیحفاظت از  یردهایکرو کهینحوبه ،ت داردیاکن خصوص حیدر ا هانگرشر ییگذشته از تغ

رانه و فعال معطوف شده و هر برنامه نسبت به یگیپ یردهایکرو یسوبه یو انفعال ینشکوا یکردهایرواز 

در  زیست محیط اگرچهه کر است کالزم به ذ البته است. کردهرا تجربه  یاملکبرنامه گذشته روند ت

ه شیاما هم ،بوده است هابرنامهر ینسبت به سا یترمطلوبت یوضع یدارا یابرنامه یکل یهااستیس

توسعه مورد توجه بوده، ضمن آنکه عناصر  یهابرنامهکالن  یاستگذاریدر س رمجموعهیزک ی عنوانبه

 زیست طمحیگاه مشخص یعلت نبود جابه وهواآبر ینظ یستیو منابع ز زیست محیطت یریوابسته به مد

در برنامه ششم موضوع حفاظت از باید لذا  .اندشدهمطرح  یو اجتماع یر امور اقتصادیگر نظیدر امور د

از موضوعات خاص در کانون توجه  یکی عنوانبهرد و یش از گذشته مورد توجه قرار گیب زیست محیط

وسعه ت بلندمدتم برنامه ید درصدد ترسیبا ن امریبه ا یابیدست منظوربه رد.یقرار گ یزیربرنامهنظام 

 بود. برنامه ششم توسعهدار در یپا

 

 قدمهم

 ندیآیشمار نمهب یمل یا حتیو  یموضوع محل یکصرفاً  ،یطیمحستیز یالت و تنگناهاکامروزه اغلب مش

 ازجمله یاجتماعالن کبا مباحث  زیست محیط کیکرقابل تفیمتقابل و غ یبا توجه به وابستگرا یز

 درواقع هر ها،انسانات یح یو معنو یماد یهاگر از جنبهید یاریاست و بسیفرهنگ، توسعه، س اقتصاد،



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 یلکمشتواند ی، مشورک یک یقرارداد یمرزها همحدوددر  یحت ومنطقه در هر  یطیمحستیل زکمش

 .دیشمار آهنوع بشر ب ل جهان وک یبرا

ژه یط ویخاص خود، از شرا ییایجغراف یهاتیو موقع یمیاقل یهاتیل ظرفیدلشور ما بهک

ست. ل ایبدیب یه در مواردکر، بلینظمکجهان  یشورهاکن یه نه تنها بکبرخوردار است  یطیمحستیز

 یحونخود بوده است به زیست محیطعناصر  یب و نابودیشور ما شاهد تخرکر یچند دهه اخ در متأسفانه

 یگ، آلودهاآب یها و مراتع، آلودگب جنگلی: تخرازجمله یانندهکشور عوامل نگرانک زیست محیطه در ک

 بیرا به بار آورده است. با روند تخر یادیز یهاه بحرانکخورد یچشم م بهانند آن و م کب خای، تخرهوا

به  رو شیزمان پ کدر اند زیست محیطت یه وضعکست ی، دور از انتظار نکشوردر  یگسترش فعل روبه

 زیست یطمحب یگسترش تخر روبهل روند یاز دال یکیل شود. یتبد ینترلکرقابل یو غ کت خطرنایوضع

 گذشته بوده است. یهاسال یخصوص طتوسعه، به یهابرنامه یبه اجرا یبندیور عدم پاشکدر 

 عنوانبه یزیربرنامهگوناگون،  یهاعرصهت در یریمد یهاروشگر امروزه با گسترش متدها و ید یاز سو

 ندهیآ یژاسترات ینیبشیپت حال و یان وضعیت گذشته، بیل وضعیت در تحلیریمد یابزارها نیمهمتراز  یکی

 ده کهیگرد یاز، جامعه هدف و ... طراحیبر نوع ن یمختلف مبتن یهامدلداشته و  قرار ژهیو توجه مورد در دنیا

بر  یمختلف مبتن هایین استراتژییو تع هاچالشان یک نکته اجماع کامل دارند و آن بیبر  هامدلن یه ایکل

 .باشدیمش یام کنترل و پاو نظ مدتانیمو  مدتکوتاه یهابرنامه، اهدافن ییتع

 نییه جهت تبیر نبود آمار و اطالعات پاینظ ییهاتیمحدودن اساس، گزارش حاضر با وجود یبر ا

 یدر اجرا یو فرابخش یبخش یهاحوزهو کنترل عملکرد  یزیربرنامه، نبود نظام زیست محیط یمایس

 ین شده تا با نگاهیه و تدویته ن و مقررات کشور،یر قوانیبرنامه پنجم توسعه و سا یهاتیمأمور

 و هااستیسح یان و ضمن تشریت موجود را بیوضع گذشته، یشناسبیآس منظوربهو  انهیگراواقع

 نمود. نیجامع را در قالب برنامه ششم توسعه تدو یابرنامه بتوان مدتکوتاه یهابرنامه

 

 ان مسئلهیب

ت. اس زیست محیط یکارکردها یداریدار، حفظ پایدر مدار توسعه پا یاجامعهقرار گرفتن هر  شرطشیپ

لت ن عیدارد. به هم یبستگ زیست محیط یداریبه پا ی، اجتماعیاقتصاد یهانظامهمه  یرا کارکردهایز

 عنوانبه دار از منابعیپا یبرداربهره یگوناگون برا ین راهبردهایو تدو یزیربرنامه ریاخ یهاسالدر خالل 

 قرار گرفته یدر کانون توجه جامعه جهان یو اجتماع یطیمحستیز، یاقتصاد مسائل نیمهمتراز  یکی

نبال آن و به د یستیوع زنت ی، نابودزیست محیطب یبه تخر تواندیم ،یمبانن یبه ا یتوجهیباما  است.

ر یل اتخاذ تدابین دلیشود. به هم یمنته یاجتماع یهاتنشو  هایناهنجاراز  یاگستردهف یبروز طبه 

در  دیهستند که با ییهامؤلفه نیمهمترن منابع و مصارف در زمره یتوازن ب یبرقرار منظوربهاسب من



 

 

 طمحی یهامؤلفهاست که مالحظات و  یافتنیدست ین مهم زمانیا توجه شود.آنها  به یزیربرنامهنظام 

 ردننه کیرد. نهادیر گمورد توجه قرا یزیربرنامهسطوح  نیتریعالو در  یزیربرنامهاز بدو شروع  زیست

تا  متعدد است یطیمحستیزن و مقررات و ضوابط یقوان ین و اجرایتدومستلزم دار در کشور یتوسعه پا

 .کردن یرا تضم یتوسعه اقتصاد یداریبتوان پاآنها  یبر مبنا

 

 يدر اسناد باالدست زيست محیط

 ياصل پنجاهم قانون اساس (الف

رو  یات اجتماعید در آن حیبعد با یهاه نسل امروز و نسلک یستز محیطحفاظت  یاسالم یدر جمهور

 یا آلودگب آنکهغیر و یاقتصاد یهاتیفعال رونیازاگردد. یم یتلق یفه عمومیداشته باشند، وظ یبه رشد

 ند، ممنوع است.کدا یجبران آن مالزمه پ رقابلیغب یا تخری زیست محیط

 

 5525ران در افق يا ياسالم يانداز جمهوراز سند چشم يبخش (ب

 عبارت است از: اندازچشمن یدر افق ا یرانیجامعه ا یهایژگیاز و یبخش

ع مناسب درآمد، یبرابر، توز یها، فرصتین اجتماعی، تأمییت غذایبرخوردار از سالمت، رفاه، امن

 .مطلوب زیست محیطمند از ض و بهرهیم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعکنهاد مستح

 

 مختلف يهاحوزهنظام در  يکل يهااستیس (ج

 شورک زيست محیطران مرتبط با يا ياسالم ينظام جمهور يلک يهااستیاز س يبخش 

ش یحفاظت و افزا یبرا یاهیپوشش گ توسعهو  دشوندهیتجد یعیمنابع طب یایبر اح یجاد عزم ملیا -

جلب  و یدن به فرهنگ عمومیبخش ن منابع و ارتقاید ایدن به روند تولیمناسب و سرعت بخش یوربهره

 نه.ین زمیت مردم در اکمشار

ها کاخ یاتیح یو باال بردن غنا یانورج -یاهیگ یکیر ژنتیو ذخا وخاکآبو حفاظت منابع  ییشناسا -

 در آن. یگذارهیت مؤثر از سرمایاستعداد منابع و حما براساسنه یبه یبردارو بهره

حفظ و  ین منابع و تالش برایا یداریو مهار عوامل ناپا یعیاز منابع طب یبرداراصالح نظام بهره -

 آن. توسعه

 و یاهیگ یهاو اصالح گونه یکیو ژنت یطیمحستیز یهایورافنو  یاربردکقات یگسترش تحق -

 .یرسانت آموزش و نظام اطالعیو تقو یاطالعات یهاگاهیجاد پایران و ایا یطیط محیمتناسب با شرا یوانیح

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 مصوب مورخ  «بآمنابع » مورد درران يا ياسالم ينظام جمهور يلک يهااستیس

09/52/5911 

ن در یش سرزمیدار و آمایپا توسعهاصول  براساسآب  هچرخل کت در یریجاد نظام جامع مدیا -

 شور.کز یآبر یهاحوضه

 یآب در استحصال و عرضه و نگهدار یاسیو س یتیو امن یو توجه به ارزش اقتصاد یوربهره یارتقا -

 مصرف آن.و 

شور از هر کآب در  یعیرطبیغو  یعیعات طبیزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایش میافزا -

 ن.کق ممیطر

و  یدارآبخوانو  یزداریسد و آبخ یهاطرح یت تناسب در اجرایرعا منظوربهجامع  هبرنامن یتدو -

دانش و فنون و  یو ارتقا رمتعارفیغ یهاو استفاده از آب یح اراضیز و تسطیو تجه یاریآب یهاهکشب

 .یبرداربهرهت نقش مردم در استحصال و یتقو

 09/52/5911مصوب مورخ  «يانرژ» مورد درران يا ياسالم ينظام جمهور يلک يهااستیس 

 ،نفت و گاز( یلک یهااستی)س یاهش شدت انرژکمصرف و  یسازنهیبه -

ش یفزاا یو تالش برا یطیمحستیزمسائل  تیشور و استفاده از آن با رعاک یجاد تنوع در منابع انرژیا -

 (یر منابع انرژیسا یلک یهااستیس) یآب یهایت انرژیر با اولویدپذیتجد یهایسهم انرژ

و  یدیو خورش یل بادیها از قبروگاهیجاد نینو و ا یهایانرژ یو دانش فن یورافنسب ک یتالش برا -

 .(یر منابع انرژیسا یلک یهااستیس) شورکدر  ییگرمانیزمو  یسوخت یهالیپ

 ياهش خطرات ناشکو  يریشگیپ» مورد درران يا ياسالم ينظام جمهور يلک يهااستیس 

 «رمترقبهیو حوادث غ يعیاز سوانح طب

ا ب ییارویرو یمسئوالن و مردم برا یسازو آماده یمنیو فرهنگ ا یش و گسترش آموزش و آگاهیافزا -

 .یمیو اقل یجو یهادهیخطر زلزله و پد ژهیوبه رقبهرمتیغو حوادث  یعیاز سوانح طب یعوارض ناش

تن اسکو  ییشناسا منظوربهز موجود، کت از مرایو حما یو پژوهش یت مطالعات علمیگسترش و تقو -

 ت خطر زلزله.یحوادث با اولو گونهنیااز خطرات 

نها آ بیآسن زایر و میتأث یابیدار شدن خطرات و ارزیو نحوه پد یمیو اقل یجو یهادهیپد ییشناسا -

 یهاش و بهبود نظامیپا یوسته ملیجاد نظام به هم پی، ایعیطب یهادهیپد یه اطلس ملیق تهیاز طر

 شرفته.یپ یهایبا استفاده از فناور بلندمدت یآگاهشیع و پیهشدار سر

 با یسازگار»رد یکآن در همه سطوح، رو یهاتیه همه فعالک یاگونهبه یتوسعه مل یهام برنامهیتنظ -

 رد:ید انجام گیل باین اقدامات ذینه شود. بنابرایمالحظه و نهاد« میاقل

 ،نیسرزم شیآما یاساس یاز محورها یکی عنوانبهو لحاظ نمودن آن  یمیط اقلیشرا ییشناسا -



 

 

 ،یمیو اقل یجو یایت بالیریجامع مد یهانظام ین و ساماندهیه، تدویته -

 مناسب. یارهاکن و اتخاذ راهیدر پهنه سرزمآن  یامدهایم و آثار و پیر اقلییتغ ییشناسا  -

 مصوب مورخ  «بخش معدن» مورد درران يا ياسالم ينظام جمهور يلک يهااستیس

09/52/5911 

 ،نیجامع و هماهنگ در علوم و فنون زم یرسانو اطالع یاستگذاریس -

 یانسان یروین تیسطح آموزش و ترب ین و ارتقاینو یهایورافنبه  یابیار و دستکو ابت تیخالقت یتقو -

 یبرا ییایو در یطی، محی، مهندسی، اقتصادیادیبن یشناسنیق پژوهش و گسترش زمیو تعم

 شور.ک یر معدنیمناسب از ذخا یبرداربهره

 

 شورک زيست محیطو خاص مرتبط با  يدائمن یقوان (د

 (07/12/1331شور )مصوب کو مراتع  هاجنگلشدن  یقانون مل. 

 آن یبا اصالحات بعد 1333د مصوب یار و صکقانون ش. 

 (32/5/1333)مصوب  یشور با اصالحات بعدکو مراتع  هاجنگلاز  یبردارقانون حفاظت و بهره. 

  (12/0/1333قانون حفظ نباتات )مصوب. 

 (03/2/1371ه مصوب یو اصالح 02/3/1353)مصوب  زیست محیط یقانون حفاظت و بهساز. 

 (3/11/1353)مصوب  یبا مواد نفت یآلودگ از یمرز یهارودخانها و یحفاظت در قانون. 

 (2/10/1333)مصوب  یمرز یهارودخانهناره و بستر کت یقانون حفظ و تثب. 

 (5/7/1371شور )مصوب ک یر جنگلیو ذخا یعیت از منابع طبیقانون حفظ و حما. 

 (3/0/1373هوا )مصوب  یاز آلودگ یریقانون نحوه جلوگ. 

 (13/3/1373ران )مصوب یا یاسالم یجمهور یبع آبزاز منا یبردارقانون حفاظت و بهره. 

 (02/0/1323ت پسماندها )مصوب یریقانون مد. 

 یستیز یمنیقانون ا. 

  (13/2/1333ه مصوب یاصالح و 13/10/1331ع عادالنه آب )مصوب یقانون توز. 

 

 ب آنياز تخر يناش يهانهيهز و زيست محیطت یبه وضع ينگاه

 یادنده توسعه اقتصیاب قرار داشته و چون آیمکر منابع یف سایدر رد ییستز محیطدر حال حاضر منابع 

 یلذا منطق اقتصاد ت گردد.یرعا یت اقتصادید عقالنیباآنها  ن منابع وابسته است در استفاده ازیبه ا

د یتول شارز باه متناسب کرا  یسهمباید م، ینکید استفاده میتول یعامل برا یکه اگر از کند کیم مکح

رقابل یغ یتیگر واقعیدیکبر  زیست محیطر متقابل اقتصاد و یامروزه تأثزیرا  م.یریاست در نظر بگ آن
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 گذارد ویر میتأث زیست محیطماً بر یمستق یم اقتصادیه هر تصمک یاگونهاست، به یپوشچشم

زش ار هنوز شور ماکدر  ن اوصافیا ید. با تمامننکیز اقتصاد را متأثر مین یطیمحستیز یهااستیس

خداداد  گان بودن منابعیه تصور راک یتا زمان و شودینممحاسبه  یعیمنابع طب میرمستقیغ منافع یالیر

ن یا نیم بود. بنابراینخواه یعیمنابع طب ییت قهقرایبهبود وضع شاهد ،وجود دارد هاذهندر  یعیطب

به همراه خواهد  زیست محیطفظ و چه از جنبه ح یمل اقتصاد لحاظ ازرا چه  یادیار زیبس اهمال تبعات

ر یشرح زبه یطیمحستیز مسائل یبعد اقتصاد کشور ما به نیمسئول از عدم توجه ییهانمونه داشت.

 1است:

 

 هات جنگلیوضع 

 یجهان سرانه چهارمکیکمتر از  ن رقمیکه ا رسدینمهم  هکتار 0/2به  از جنگل یرانیهر ا سهم سرانه

 کیزدن یرسم یبرداربهرهو  انییو روستا  توسط هاجنگلز ا برداشت زانیم نیهمچناست. 

 .ستهاجنگل یعیطب دیو تول شیرو تیظرف به دو برابر

 

 ت مراتعیوضع 

، کش خایفرسا سبب است، درصد در سال برآورد شده یکه حدود ک شور ماکب مراتع در یروند تخر

صوالت د محیتول یقابل استفاده برا یاراض اهش سطحکمراتع و  یعیطب یهاپوشش یدیاهش توان تولک

شور کز یحاصلخ یتار از اراضکهزار ه 322بالغ بر  یانه وسعتیشده است. سال ییو دارو یاهیگ یشاورزک

 شود.یش میدستخوش فرسا

ران را معادل ین در ایب زمیانه تخریخسارات سال 0223در گزارش منتشره در سال  یجهان کبان

 72هزار و  12انه ین گزارش شور شدن مزارع سالی. براساس اکردال اعالم یر اردیلیم 332هزار و  15

 222هزار و  0ز یحاصلخ یهانیزم یال، نابودیارد ریلیم 372هزار و  یکب مراتع یال، تخریارد ریلیم

 نند.کیران خسارت وارد میانه به ایال سالیارد ریلیم 192هزار و  یکها لیال و بروز سیارد ریلیم

 

 هوا يت آلودگیوضع 

 یگاز آلود یان ناشیشور ضرر و زکل ک یسازمان بازرس یبراساس مفاد گزارش جامع هوا یت آلودگیوضع

 ارد دالر برآورد شده است.یلیم 7ش از یب 1379ران در سال یهوا در ا

 یالدیم 0213ران تا سال یهوا در ا یآلودگ انهیسال، خسارت یجهان کن گزارش بانیدتریبراساس جد

 رسد.یارد دالر میلیم 13دود به ح
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 ت پسماندهایوضع 

د یتول ی، پسماند عفونیمارستانیهر تخت ب یگرم به ازا 0712 طور متوسطبه در حال حاضر روزانه

روز به حدود در هر شبانه یدیتول یاه، مجموع زبالهیمارستانیهزار تخت ب 32ه با لحاظ حدود کشود یم

، یتانمارسیب یهادفع زباله یار نابسامان و بحرانیت بسیل وضعیلدد و متأسفانه بهیتن خواهد رس 21

 شود.یل میشور تحمکو درمان  یستم بهداشتیبه س ینه اضافیارد دالر هزیلیم 2انه یسال

 

 کش خايت فرسایوضع 

ارد تن یلیم 0ش از یران از آن بیه سهم اکارد تن است یلیم 75در جهان حدود  کش خایزان فرسایم

 شورکدر  کش خایانه فرسایخسارت سال یا است و ارزش اقتصادیسه برابر متوسط آسحدود  وبوده 

انه یبرآورد شده است و سال یشاورزکن یتار زمکون هیلیم یکب یال معادل تخریارد ریلیهزار م 12ب یقر

ن حجم یشود و ایشور جمع مک یدر سدها کش خایرسوب بر اثر فرسا مترمکعبارد یلیحدود دو م

 ن است.یشور چکز یآبخ یاههابر حجم رسوب در حوزرسوب سه بر

ت یاز ظرف مترمکعبون یلیم 022متوسط  طوربهسالیانه  موجود یهاگزارشاز  یبراساس برخ

درصد از  33ه حدود کدر مخازن سدها به گونه است  یگذاررسوبشود و روند یاسته مکشور ک یسدها

 گونه سدهانیمخازن ا یروبیجبران و ال یه براکود رین میتازه ساخته شده از ب یت مخازن سدهایظرف

 رد.ک یگذارهیال سرمایارد ریلیم 522د یباسالیانه 

 1122و  923، 331، 033، 195ب با یترتسالیانه به مخرب یهاالبیس 1372تا  1332 دههاز 

 کخا شیفرساسالیانه  است. متوسط یاهید پوشش گیب شدیه نشانگر تخرکداشته  یمورد، روند صعود

ا یو در استرال 5/2در اروپا  2/3ا ین رقم در آسیه اک یتار در سال بوده در حالکتن در ه 15تا  12شور ک

 1.استتن  3/2

 

 هاي برنامه پنجم توسعهطي سال کشور زيست محیط يهاچالش

های در طی سال زیست محیطبخش  یهاچالش یبنددسته یچالش و چارچوب اصل یاصل یهاحوزه

 از:اند عبارت ه پنجم توسعهبرنام

 ،زیست محیطت یریو مد یگرمیتنظ ،ی، حکمرانیاستگذارینظام سهای حوزه چالش( الف

 یاهبومستیزو  هاستمیاکوسو حفاظت  ایو اح یستیحفاظت از منابع و تنوع ز های حوزهچالش( ب

 ،ب شدهیحساس و تخر

 ،یطیمحستیز یالمللنیب یهایهمکارو  ارتباطهای حوزه چالش( ج
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 ،کشور دارتیاولو یهایفناورو  یقات، نوآوریتحق های حوزهچالش( د

 ،حفاظت و توسعه منابع آب کشور های حوزهچالش( هـ

 ،یع و مصرف انرژید، انتقال، توزیکردن تول وربهره های حوزهچالش( و

 .هوا دکنندهیتهدنده و یاهش عوامل آالکنترل و کو  هایآلودگاز انواع  یریشگیپ های حوزهچالش( ن 

 

 زيست محیطت يريو مد يگرمیتنظ ،ي، حکمرانياستگذارینظام س هاي حوزهچالش( الف

 يستيو منابع ز هابومستيز ين ارزش اقتصادییند تعيل فرآیعدم تکمـ 

 یفاکتورها نیمهمتراز  یکی عنوانبهآن  یوابسته با کارکردها یهالیتحلو  یاقتصاد یامروزه ابزارها

 طمحیمنابع  یاقتصاد یت ارزشگذاریوضع ی، بررسشودیمو نهادها محسوب  هاسازماندر  یریگمیتصم

فاظت ح سازمان یهاتیفعالک دهه از آغاز یک به یرغم گذشت نزدیآن است که عل دیمؤدر کشور  یزیست

ل یند تکمین فرآیهنوز ا متأسفانهب یتخر یهانهیهزو  ین ارزش اقتصادیینه تعیدر زم زیست محیط

ن یا یافته است و ارزش اقتصادیص نیطرح تخص یهاتیفعالو  هاپروژهبابت انجام  ینشده، منابع اعتبار

و لحاظ کردن  یطیمحستیزمرتبط با اقتصاد  یندهایفرا عمالًدرج نشده و  یمل یهاحسابمنابع در 

گر جرائم و خسارات ید یوساز است. شدهحذف  کامالًدر اقتصاد کشور  زیست محیطب یتخر یهانهیهز

ب یون و تصیندگان سازمان در مراحل تدویف نمایل حضور ضعیدلبه زیست محیطان به یبابت ضرر و ز

رغم درج یو عل افتهیاختصاص  هایاریدهو  هایشهردارن قانون به یا (103)برنامه پنجم توسعه وفق ماده 

ت و اسشده ن ماده از قانون مذکور حذف یا فانهمتأسکشور  یاتیه قانون مالیات سبز در اصالحیماده مال

 یازهایدر وضع موجود متناسب با ن یزیست محیط یاقتصاد یاذعان داشت ابزارها توانیمدر کالم آخر 

 .باشدینمکشور  یطیمحستیز

 داريپا و توسعهن یش سرزميدر طرح جامع آما يطیمحستيزو کنترل آثار  يابيضعف ارزـ 

 یهایریگمیتصم یبرا یه و اساسیتا پا شودیم یابین ارزیسرزم ،است که در آن یدنیآن فریش سرزمیآما

 یت توسعه اراضیریمد ین برایش سرزمیاز آما هادولتفراهم کند.  یاراض یدمان و کاربریمرتبط با چ

 بعبا توجه به حفظ منا توانندیم یدولت یهاسازمانن منظور یبد .کنندیمتشان استفاده یریدر حوزه مد

ن یآب و زم لیک از پتانسیستماتیس یابیک ارزی نیا کنند. یزیربرنامهجامعه  یازهایرفع ن یبرا یعیطب

انتخاب و اتخاذ  منظوربه، یو اقتصاد یط اجتماعیو شرا یاراض یکاربر یبرا ییهانیگزیجااست که 

، در راه «استیس»ک ی اصوالًن یش سرزمیما. آدهدیمشنهاد یپ یاراض یکاربر یهانهیگزن یبهتر

 متفاوت از یماندگعقبو  ی، با مناطق از نظر توسعه و ترق«حکومت متمرکز»با  یدر کشور «توسعه»

ستان الم و بلوچیمثل تهران و اصفهان و مشهد در مقابل ا)قابل توجه  یاتوسعه یهاشکاف یگر و دارایکدی

تر شیاستقرار هرچه ب» تاًینهاو  یانطقهمجاد تعادل یدر راه ا هاشکافن یکاهش ا منظوربه، (و کردستان



 

 

ر کشو ترماندهعقباز مناطق  یاز مردمان برخ یان برخیطغ از مانعن مناطق است تا یب یعدالت اجتماع

 رفاًصدگاه یاز د یاستین سی. چن«نشود (ه و امثال آنیتجز از مانع بساچهو ) یطلبعدالتو  یخواهحقدر 

 ،هیروس ،آلمان ،یسانگل ،هاالت متحدیفدرال چون ا یهاحکومتخود در  یفرهنگ یاجتماع - یاسیس

 .و... کاربرد ندارد نیچ

ر یک در سنوات اخیتوان اکولوژ یابین و ارزیش سرزمیمطالعات آما یاجراکُند ن اساس روند یبر ا

لکه ب ،دهیکشور گرد ینیو سرزم ییفضا یزیربرنامهده در ینه تنها موجب بروز مسائل و مشکالت عد

ن موجب بروز خسارات یخارج از توان سرزم یبرداربهرهک و یتوان اکولوژ یابیعلت عدم ارزبه

 استشده آن  یهاعرصهو  زیست محیطبه  یریناپذجبران

 يو فرابخش يبخش يکشور و ناهماهنگ زيست محیط يضعف ساختار حکمرانـ 

 حیطمار دولت، سازمان حفاظت ف ساختین شده در تعرییتع یهاتیمسئولف و یوظا یبندمیتقسمطابق 

 یبرا که یجامعه و تمام امور یت عمومیو هدا یاستگذاریکه بر حوزه س یتیاست حاکم ینهاد زیست

ه نحو ب یزه خصوصیتوسط انگ تواندینمبودن  یرانتفاعیل غیدلالزم است و به یاجتماع یتداوم زندگ

 ستزی محیطحفاظت  سازمان یهاتیرفظت ساختار و یوضع ین اساس بررسیبر ا شودانجام  یمتناسب

 یو کارشناس یاتیعمل یهاپستاز  یآن است که بخش قابل توجه دیمؤ یو فرابخش یبخش یهاحوزهدر 

ور در کش ین سرانه حفاظتیانگیاست که م ین درحالیبوده و ا یبالتصد ،ل عدم اخذ مجوز جذبیدلبه

از خدمت دولت  یو استان یکارکنان خبره ستادبوده و بخش اعظم  یبرابر حد استاندارد جهان 3حدود 

 یم براالز یزه و توان علمیو کارکنان موجود فاقد انگ اندافتهیگر انتقال ید یهاسازمانا به یخارج شده و 

 یدر حوزه بخش زیست محیطو سازمان حفاظت  باشندیم یتخصص یهاحوزهدر  خصوصبهانجام امور 

 زیست محیط یواحدها یلیا تعطیجاد و یعدم ا یو در حوزه فرابخشاست  یساختار یریرکود و پ یدارا

ه ب ییاجرا یهادستگاهو عدم الزام  زیست محیط یصندوق مل یاندازراه، عدم رگذاریتأث یهادستگاهدر 

 یاندهیمرتبط با فرآ یو فرابخش یبخش یو ناهماهنگ یزیست محیط یت ضوابط و استانداردهایرعا

 .ده استیناکارآمد گرد یجاد سازمانیموجب ا ،سازمان داخل و خارج ییاجرا

 یطمححفاظت از  درخصوص ي، ضوابط و دستورالعمل اختصاصنامهنيیآن، یقوان ييآارک عدمـ 

 زيست

ن یار محدود با قوانیبس یهابخشل شده از کیتش زیست محیطن و مقررات یساختار موجود در حوزه قوان

 محیطحفاظت از  نهیزم در یمتعدد یهاپروندهسالیانه  داشته و یه عمدتاً جنبه حقوقک یو مقررات

مهم  نیه اک باشدیمو...  امور مناطقو  هاستگاهیزد، یار و صکآن مشتمل بر ش یهاعرصهشور و ک زیست

از  یبرداربهرهش تقاضا یل افزایدلبه یو مضاعف روزافزونرشد  یدارا یو حقوق یقیحق یهاعرصهدر 

 باشدیم یستیت منابع زیو محدود ستزی محیطمنابع 
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ه ب زیست محیط بانان سازمانطیاز مح یآن است که تعداد دیمؤت موجود یوضع ین اساس بررسیبر ا

 زیست محیط یبرا یدیچ قانون جدیو در سنوات گذشته ه برندیمبه سر  هازندانجرم قتل عمد نفس در 

ت در ن معضالیکه ا دهیحذف گرد یستیاز منابع ز فاظتکارآمد در ح یهاقانونده، ضمن آنکه یب نگردیتصو

شور ک زیست محیطن یقوان ییر دارا نبودن ضمانت اجراینظ زیست محیطن یقوان یشگیهم یهاچالشکنار 

 طمحین یقوان یدر اجرا یاهیپا یازهایبه ن یتوجهبیشور، کدر  یطیمحستیزجرم  یت حقوقیل ماهیدلبه

سبب بروز مشکالت  زیست محیط نهیزم درو قضات مطلع  یژه و تخصصیو یاهدادگاهر وجود ینظ زیست

 ده استیو... گرد ییمفتوح در محاکم قضا یهاپروندهده، یعد

 يهاتیو فعال هايریگمیدر تصم يردولتیغ يهاو سازمان يمدن يگاه نهادهايبه جا يتوجهبيـ 

 يياجرا

 یاجتماع یهاهیسرماگاه آن مستلزم کسب یجا قایدر سطح جامعه و ارت زیست محیطمطلوب  یحکمران

که  باشدیمکشور  زیست محیط یهابرنامه یو اجرا یریگمیتصمر باور، اعتماد و مشارکت افراد در ینظ

 براساسجهان  یکشورها یبندرتبها در ین کشور آسیدر کشور ژاپن که بهتر توانیمنمونه آن را 

 دیمؤران یدر کشور ا هاسمنت یوضع ین اساس بررسیبر ا وداست مشاهده نم EPI1 یجهان یهاشاخص

و  یاسیل ورود مسائل سیدلبه .است تاکنون 1325از آغاز سال  یرکود و توقف نسب ک روندیجاد یا

 طمحی یزیربرنامهو  یاستگذاریدر س هاسمنو عدم توجه به  یاجتماع یهاتیفعالبه ساختار  یتیامن

بب ن موضوع سیا (باشدیمکشور  ران ارشدیگمیران ارشد و تصمیباور مد از عدم یناشکه )کشور  زیست

حدود  1392که در سال  یبه نحو ده استیفعال در سطح کشور گرد یهاسمنسالیانه  ریکاهش چشمگ

ثبت شده  یهاسمنفعال به  یهاسمنده و امروز نسبت تعداد یسمن در سراسر کشور منحل گرد 32

 .استک ار اندیدر سراسر کشور بس

 یالزم برا یجاد بسترهایالزم است نسبت به ا یعموم یاعتمادسازن باور و یجاد مجدد ایا یلذا برا

ر کشو زیست محیطخردمندانه از  یبرداربهرهدر حفظ و  یاجتماع مؤثرن عنصر یتوان ا یابیا و بازیاح

 .در سطح کشور اجرا گردد هاسمنن یا یاقدام و برنامه توانمندساز

 کشور زيست محیط از مرتبط بایمورد ن بودن منابع آمار و اطالعات يناکافـ 

 یهایزیربرنامه منظوربهو نهادها  هاسازمان، یو اطالعات یآمار یهایفناورو  شرفت علومیامروزه با پ

نظام  یدارا هاشاخصن یعملکرد و تدو یادوار یهاگزارش دارای، بلندمدتو  مدتانیم، مدتکوتاه

 .دنباشیم یو اطالعات یرمشخص آما

 یطالعاتو ا یآمار یهانظامجاد یبر الزام ا یقانون برنامه پنجم توسعه مبن دیتأکرغم ین اساس علیبر ا

ل یدم تمال عیبه دل متأسفانهکشور  یدر قانون بودجه سنوات یف اعتباریتا سال دوم برنامه و اختصاص رد

                                                 
 .Environmental Performance Index زیست(  اخص عملکرد محیط. ش1

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwiGz5Pm-ujGAhUBbhQKHaRQATg&url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-GEHSD01-GEHSD01_062%3D%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25B7-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-ESI-%25D9%2588-%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25B7-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-EPI-%25D9%2588-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B3%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2582%25DB%258C-%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.html&ei=woSsVYbmLoHcUaShhcAD&usg=AFQjCNF9IYEOimRiFrF_eFNQOM3PGeB7fQ&sig2=wyMgXFLQFiJPipl6SW0icQ&bvm=bv.98197061,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwiGz5Pm-ujGAhUBbhQKHaRQATg&url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-GEHSD01-GEHSD01_062%3D%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25B7-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-ESI-%25D9%2588-%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25B7-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-EPI-%25D9%2588-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B3%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2582%25DB%258C-%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.html&ei=woSsVYbmLoHcUaShhcAD&usg=AFQjCNF9IYEOimRiFrF_eFNQOM3PGeB7fQ&sig2=wyMgXFLQFiJPipl6SW0icQ&bvm=bv.98197061,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwiGz5Pm-ujGAhUBbhQKHaRQATg&url=http%3A%2F%2Fepi.yale.edu%2F&ei=woSsVYbmLoHcUaShhcAD&usg=AFQjCNH-jBtDHNozTFGFMMqDKxbwfxxnyg&sig2=XRS4xp1sHyPzKjY46Ch0tQ&bvm=bv.98197061,d.bGg


 

 

 یهاستاندهو  هاداده یبر مبنا هاییگزارشجاد یملکرد، ااز ارائه ع یناش یدر ابعاد آمار یسازشفافبه 

 یت نظام اطالعاتیریو کارآمد طراح و مد یمتخصص آمار یرویننبود از  یناش ی، ضعف تخصصیرواقعیغ

 یو مفقود شدن اسناد و مدارک ناش یاصل کنندههماهنگدستگاه  عنوانبهران ید مرکز آمار ایو ضعف شد

روز ک نظام بهیفاقد  زیست محیطامروزه سازمان ، 1323شده در سال  یطراح از نظام آمار و اطالعات

 یطیمحستیزو کشور فاقد نظام آمار و اطالعات  بوده و ارائه عملکرد یزیربرنامهدر  یو کارآمد آمار

 .باشدیم یو استان یکپارچه در سطوح ملیجامع و 

 زيست محیط يهمگانبرنامه آموزش  يدر اجرا يو فرابخش يبخش يناهماهنگـ 

 تیاهم یدارا یستیو تنوع ز یاتیحفاظت از منابع ح یهاارکاناز  یکی عنوانبه زیست محیطآموزش 

توسط نهادها،  یاگستردهباً یتقر یطیمحستیز یدر هر سال برنامه آموزش اساس نیا براست ژه یو

ا منسجم بغیر پراکنده و صورتبه که شودیمو اجرا  یزیربرنامه یردولتیو غ ی، عمومیدولت یهاارگان

قراردارد و فاقد  هاارگانن نهادها و یا یکه در جهت اهداف بخش) شودیماجرا  یادیز یهانهیهزصرف 

و گاه خارج از اهداف  یتکرار یهابرنامهت منجر شده است که ین وضعی. ا(است یت فرابخشیماه

 محیط یرساناطالعارآمد آموزش و کاد نظام جیبا ا توانیمه کرد یتوسعه کشور صورت گ یهابرنامه

تا ن راسیمربوط را در ا یو نهادها هاارگانت یتمام فعال زیست محیط یآموزش همگان یهابرنامه، یزیست

ق یگسسته موجود حاصل شده است نبود اطالعات دق یهاتیفعالکه از  یئخال نیمهمترکپارچه نمود. ی

 نیمهمتردر کشور است.  یطیمحستیز یهاآموزشت یاز وضع یو کامل است که منجر به عدم آگاه

ست ا زیست محیط یآموزش همگان یهابرنامه ییت مداوم کارگروه اجرایعدم فعال ین گسستگیل ایدل

 جاد شده است.یا زیست محیط یبرنامه آموزش همگان یل نبود نظام اجرایدلکه به

 

و  هاستمیاکوسا و حفاظت یو اح يستيحفاظت از منابع و تنوع ز هاي حوزهچالش( ب

 شدهبيتخرحساس و  يهابومستيز

 يستيمنابع ز يهاندهيآالد و انتشار یق بر تولیش و نظارت دقيضعف در پاـ 

رش ن منابع با گستیت ایه وضعکآن است  دیمؤ( خاک و آبشور )ک یستیت موجود منابع زیوضع یبررس

ت یریل مدیدلبه ایش، حفاظت، احیارآمد پاک یهانظامستقرار و عدم ا یزیست محیط یهاندهیآال روزافزون

 یطیمحستیز یابیا عدم ارزی یفاتیتشر یطیمحستیز یابیمرتبط و ارز یو منابع اعتبار هابرنامهناکارآمد 

، یفرابخش ینظارت یهابرنامه ین و بعد از اجرا و عدم اجرایتوسعه در مراحل قبل، ح یهاطرحاز  یاریبس

ه اطلس یه انجام شده در طرح تهیمثال براساس مطالعات اول برای باشدیمطر و بحران در مرز خ

کشور وجود داشته باشد  یهاخاکنقطه آلوده در  02222استان کشور در حدود  2خاک در  یهاندهیآال

 زیست محیط، سموم و ... آلوده بوده و ینفت یهاندهیآالن، یفلزات سنگ ازجملهمختلف  یهاندهیآالکه به 
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در محصوالت  ییایمیاز انواع مواد ش یاریگر بسید یو از سو کندیمد یو سالمت مردم را به شدت تهد

 کرناار خطیز مورد مصرف مردم قرار گرفته و بسین یعیه به مقدار وسکوجود داشته  هاکارخانهدات یو تول

و  یطیمحستیز یهایبررس خطرناک، ییایمید، واردات و مصرف مواد شیتول رغمیعل متأسفانه. هستند

 35222ش از ین در حال حاضر روزانه بیو همچن ردیگینمصورت آنها  اکثر درخصوص یکاف یبهداشت

 اغذ،کافت مانند یاز مواد قابل باز یتوجهقابلمقدار سالیانه  .شودیمد یشور تولکدر  یتن پسماند شهر

فراوان و  یهاکروبیم یه حاوکهم  یمارستانیب ی، پسماندهاشوندیممدفون  کدر دل خا کیپالست

حجم پساب . در حوزه آب شوندیم یراصولیغدفن  یشهر یهمراه با پسماندها باشندیم کیخطرنا

ارد یلیم 09ه نسبت به کخواهد بود  مترمکعبارد یلیم 32 با برابر 1322در سال  یاصل یهابخش

به  1322در سال  هاپسابزان یم درواقعدرصد رشد خواهد داشت.  32حدود  1322سال  مترمکعب

 یهاچالشاز  یکیآنها  یه با توجه به آلودگک رسدیمشور کر یدپذیتجدآب منابع حجم  سومکیحدود 

 1.باشدیممنابع آب  یفکیت یریدمهم م

 يبرداربهرها و نظارت بر ی، احشيپا ،يابيحفاظت، ارز يندهايضعف در نظام و اعمال فرآـ 

 يستيتنوع ز ياجزا

 شیازپشیب یو توسعه اقتصاد یستیوند متقابل حفاظت از تنوع زیدر خالل چند دهه گذشته پاگرچه 

 در یستیدر حفاظت از تنوع ز حفاظت محیط زیست سازمان یروند عملکرد یشناخته شد. اما بررس

 تزیس محیطزان یراستگذاران و برنامهیس توجه موردن موضوع چندان یآن است که ا دیمؤدهه گذشته 

 یهاشو گزار ین بررسیبراساس آخر وحشاتیح یجانور یهاگونهمثال در حوزه  برای است.ر نبوده کشو

ستان در یاعم از پستاندار، پرنده، خزنده و دوز یگونه جانور 1131حدود  زیست محیطارشناسان ک

 501ه،گون 193رده پستانداران با  شامل کنندیمست یران زیا یداخل یهاآبو  کیخش یهاستمیاکوس

 ستیگونه دوز 02گونه خزندگان،  023گونه،  122ران شامل یا یداخل یهاآبان یگونه پرنده، ماه

حدود  0229ران در سال یدر ا دارانمهرهمختلف  یهاگونه یت حفاظتین وضعیه طبق آخرک باشند.می

ران در یا یجانور یهاگونهل کبه هفت درصد از  یکنزد یعنی، یجانور یهارده یگونه از تمام 22

 تزیس محیطحفاظت  سازمان یدر ناتوان توانیمن موضوع را یعلل ا ،فهرست منتشر شده سرخ قرار دارد

ابع که من یدانستن آن دانست به نحو یرضروریغکشور و  یستیمدل حفاظت از تنوع ز یدر ارائه و اجرا

 ئتیه یاستان یتبط سفرهامرغیر مصوبات یدهه گذشته صرف اجرا ین حوزه در طیمربوط به ا یاعتبار

ل یلدمادر در تهران به یکیژنت ریذخاو  یعیخ طبیتار یجاد موزه ملیر اینظ ییهاطرحده و یگرد رانیوز

 یازهااز ف یاریافته و بسیان نیرغم اتمام طرح پایعل هااستانع اعتبار آن در یغلط و توز یاستگذاریس

 .آن ناتمام مانده است یاصل

                                                 
 .1831زیست، ازمان حفاظت محیط. س1



 

 

 افتهيب يحساس و تخر يهابومستيزو  هاستمیاکوسا و حفاظت یاح يهابرنامهاجرا نشدن ـ 

که چهار مرحله  شوندیممحسوب  یو جانور یاهیگ یهاگونه اتیبستر ح هاستمیاکوسو  هابومستیز

محسوب آنها  ت بریریمد یاجرا یاصل یخردمندانه از آن جزء محورها یبرداربهرهش و یا، پایحفاظت، اح

 تیریان برنامه چهارم توسعه وسعت مناطق تحت مدیامروز بعد از گذشت سه سال از پا هرچند شودیم

 ت حفاظتیان غنا و اهمیدر ب یکنون یهایبررساما آنچه  ،ده استیمساحت کشور رس درصد 12به سطح 

ست یده در زیدخسارت ،بومستیز اییچ برنامه احیآن است که ه دیمؤ دارندیمن مناطق اعالم یاز ا

و  یت کماکان سنتیریمناطق تحت مد یستم حفاظتیده، سیاعمال نگرد ییایو در ی، خشکیآب هایبوم

و  هاتاالبواگذار شده و  یرقانونیغبوده، مناطق  یرواقعیغ یاهیو گ یجانور یهاگونهت اعالم شده یجمع

 ،هاهبحقانشدن  نیتأمک سو و یاز  یاسیح و مالحظات سیت صحیریل عدم مدیدلکشور به یهااچهیدر

 .باشدیمدر حال خشک شدن 

 

 يطیمحستيز يالمللنیب يهايهمکارروابط و  هاي حوزهچالش( ج

 یمسائل .است یاژهیوت یاهم یدارا یجهان یپلماسیمهم در د یاز ابزارها یکی عنوانبه زیست محیط

 توانندیمک ی.. هرو. یکیژنت ریذخادر معرض خطر،  یو جانور یاهیگ یهاگونهت هوا، یفیر آب، کینظ

با توجه  انین میاست در ا یهیر کشورها فراهم آورند، بدیرا بر سا یکامل کشور یو حت یابزار تسلط نسب

ور در گاه کشیجا یارتقا برعالوهن ابزار یاز ا مؤثرران، استفاده یک کشور ایت و نقش استراتژیبه موقع

ر ینظ یکشور و حل مشکالت زیست محیط یهاتیمأمورموجب تحقق اهداف و  یالمللنیبمعادالت 

 یهاآباز  یزیست محیطر هامون، حفاظت مطلوب ینظ یهاتاالبو  هااچهیدربه احق نیتأم، یمرز یهاآب

 یالمللنیب یهاتوافقنامهو  هاپروتکلعملکرد  ین راستا بررسیو حل مشکل گردوغبار گردد در ا ینیسرزم

شدن ن ییل اجرایدلبه هاپروتکلو  هاونیکنوانساز  یر برخکشور د زیست محیطنشانگر آن است که 

شده، ن ینیبشیپبه اهداف  یابیو عدم دست یالمللنیب یهاپروژهح یصح یران، عدم اجرایتعهدات سهم ا

 یف و بدون برنامه در مجامع )از مرحله مذاکره تا امضا و اجرا( و عدم حضور گروه کارشناسیحضور ضع

ران ارشد سازمان در همه جلسات سبب ضعف در یو اصرار بر حضور مد یالمللنیب یدر جلسات تخصص

 .استشده  زیست محیط یالمللنیب یپلماسید

 

 کشور دارتياولو يهايفناورو  يقات، نوآوریتحق هاي حوزهچالش( د

و  وهو استفاده از توان بالق یعلم یهاطیمحارتباط با  یبرا یدو رکن اصل عنوانبهق یپژوهش و تحق

 یو اخذ راهبردها و راهکارها هاسازمانطرح موانع و مشکالت  یبرا یعلم یو فضاها هادانشگاهبالفعل 

قات یروند پژوهش و تحق ین اساس بررسیبر ا .باشدیم یعلم یهاتیقابلبر  یمبتن روزبهد و یمف ییاجرا
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قات انجام شده شامل یتحق یبرده و کاریآن است که اکثر اسناد و مدارک پا دیمؤانجام شده در سازمان 

نه شده در حوزه یب به اتفاق موارد هزیده و اکثر قریو... مفقود گرد یجامع، مطالعات کاربرد یهاطرح

و  یر منابع علمیا ترجمه صرف از سایو  یسازیکپبوده و  ییت اجرایا فاقد قابلیت یپژوهش فاقد اولو

ل یدلده بهیاخذ گرد 1320که در سال  زیست حیطمپژوهشکده  یو موافقت اصول باشندیم یدانشگاه

ه رفع است نسبت ب یسپرده شده است که ضرور یران ارشد وقت به فراموشیمد یقگیسلکجو  یتوجهیب

 .دیآ به عملآن اقدام عاجل 

 

 حفاظت و توسعه منابع آب کشور هاي حوزهچالش( هـ

ط بحران یشرا کنندهانیبن آمار یا درواقع 1ست.ا 130کشور  133ن یاز ب یت منابع آبیریران در مدیرتبه ا

رات ییر تغیاخ یهاسال در وو خشک واقع شده است  خشکمهینران در منطقه یآب در کشورمان است. ا

ن یکاهش را در ا نیآب اکارشناسان  کهیطوربهرا کاهش داده است  یزان بارندگیم، میو اقل وهواآب

برآورد  متریلیم 052کشور را کمتر از  یهابارشزان یو م اندهزدن یدرصد تخم 05تا  02ن یب هاسال

نده یسال آ 32ران تا یا یعمر منابع آب یرشناسیاستاد برجسته کو یپروفسور کردوانبه گفته  کنندیم

دشت موجود دچار  322کشور از  یدشت آب 12سالیانه  ین کاهش منابع آبیا یدر پ یاست و از طرف

که  دهدیمنشان  هایبررسرگذار است. یکشور تأث یت روستاهایسئله بر وضعن میکه ا شوندیمبحران 

 92ست. ین مؤثر یلیخ هایبارندگن یل این دلیدارد به هم یاگسترده یلیدر کشور پراکنش خ یبارندگ

 72درصد از مناطق کشور و  05در  هایبارندگدرصد از  50سرد سال،  یهافصلدر  هایبارندگ درصد

ارد مترمکعب یلیم 132کشور از  دشوندهیتجدمنابع آب  0.افتدیماتفاق  مصرفغیر یهافصلدرصد هم در 

. اندکردهارد مترمکعب اعالم یلیم 102زان را ین میا یافته و آمار رسمیارد مترمکعب کاهش یلیم 122به 

 یهاآبان زان رویکه م یار کم شده به حدیبس هایبارندگزان یگذشته م یهادههو  هاسالن در یهمچن

 درصد 32ش از یکه ب یهر کشور یجهان یاستانداردها براساس ده است.یدرصد رس 53کشور به کمتر از 

درصد از  70ران حدود یدر ا کهیدرحال، شودیمرا استفاده کند، وارد بحران آب  دشوندهیتجدمنابع آب 

 دهدشونیتجداز منابع آب  دازهان از شیب استفاده .ردیگیمقرار  استفاده مورددشونده یمنابع آب تجد

بب ن سیکشور لطمه بخورد و همچن یها(بومستیزستم )یاز اکوس یاریکه بس شودیمعتاً باعث یطب

ش یزار پل شدن به نمکیا به سمت خشک شدن و تبدیکشور خشک شوند  یهاتاالبکه اکثر  شودیم

نه ایحجم سال یو کسرافته است یدت ش هاآبخوانربازده یر دیدپذیتجد ریذخابرداشت از  ضمناً روند.

 ،ساله سوم و چهارم توسعهقانون برنامه پنج آن در یجیالزام به کاهش تدر رغمیکشور عل بلندمدت مخازن
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ن یده است. ایرس 1329عب در سال کارد میلیم 9ش از یبه ب 1372 دههدر  مترمکعب اردیلیم 5/1 از

د و یشد با افت یمحدوده مطالعات 399شور ک یلعاتمحدوده مطا 329مجموع است تا از شده امر موجب 

نظر  )دشت( از محدوده 091در حال حاضر  کهینحوبهشوند مواجه  ینیرزمیسطح آب ز کنندهنگران

در اغلب  ینیرزمیانه سطح سفره آب زیافت سال زانیو ماعالم شده  یبرداشت آب ممنوعه و بحران

ه داشت به همراهرا  یاریمخرب بس یامدهایپ متأسفانهکه  دهیمتر در سال رس 3 تا 1ن یکشور ب یهادشت

 1است.

 

 يع و مصرف انرژيد، انتقال، توزیتول يوربهره هاي حوزهچالش( و

 یناش ،هابیآس نیا. است شده انینما شتریب زیست محیط یهابیآس و خطرات ر،یاخ دهه سه طول در

. است یصنعت یهاتیفعال و یانرژ فمصر ،یاقتصاد رشد ت،یجمع رشد همچون یعوامل بیترک از

در  چنانچه. است دهیچیپ و مهم مسائل از ،زیست محیط و یتوسعه اقتصاد نیب ارتباط گر،ید یازسو

 و زیست محیط شود، لحاظ توأم صورتبه زیست محیط و یاقتصاد یهاتیفعال دار،یپا توسعه بستر

 یهاتیفعال و شوندیم یکیاکولوژ توازن و تعادل موجب که گرندیکدی مکمل عامل دو یاقتصاد توسعه

 که آنجا از )1323، گرانید و عمادزاده ( بود نخواهد توازن و تعادل نیا یگدنزن برهم عامل یاقتصاد

 کمحر عامل منزله به یانرژ طرف کی از لذا است، یانرژ مصرف مستلزم یاقتصاد تیفعال هر انجام

 دیتول موجب گر،ید یسو از و شودیم یتلق یانسان یندگز تیفیک بهبود و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه

 دیتول ندیفرآ باشد مقارن زین یناکارآمد با یانرژ مصرف اگر ژهیوبه گرددیم یطیمحستیز یهاندهیآال

 یانرژ یغن منابع از برخوردار و رشد به رو یکشور رانیا نکهیا به توجه با .شودیم دیتشد هاندهیآال

 آثار یبررس لذا ،شودیم محسوب یستیمنابع ز بر فشار با رشد یالگو قیدمصا از یکی و بوده

 با باال یاقتصاد رشد کردیرو اتخاذ به توجه با رانیدر ا یاقتصاد رشد و یانرژ مصرف یطیمحستیز

 سطح نیب یقو ارتباط وجود از یحاک یاقتصاد اتیادب .است تیاهمحائز  ،زیست محیط حفظ

اکثر  رومحرکهین عنوانبه یانرژ رایز است، یانرژ مصرف و ی(اقتصاد درش) یاقتصاد یهاتیفعال

 اقتصاددانان .دارد یاقتصاد توسعه و رشد در یخاص گاهیجا و بوده یخدمات و یدیتول یهاتیفعال

 کهیطوربه 0.است رشد عامل نیمهمتر و تنها یانرژ رشد، یکیزیوفیمدل ب در که کنندیم انیب کیاکولوژ

 دگاهید ،دارند ازین یانرژ به ،استفاده یبرا که هستند یاواسطه عوامل هیسرما و کار یروین آنها نظر از

 آنها. باشدیم کیاکولوژ مخالف اقتصاددانان سون،یدن و برندت مانند کینئوکالس اقتصاددانان اغلب

 رشد بر میتقرمسیغ طوربه ،گذاردیم هیسرما و کار یرویبر ن که یریتأث قیطر از یانرژ که معتقدند

اصل  کی بر کینئوکالس اقتصاددانان اغلب .ندارد یاقتصاد رشد بر یاثر ماًیو مستق است مؤثر یاقتصاد
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 و است یاواسطه ک نهادهی و داشته یاقتصاد دیتول در یکوچک نقش یانرژ که است نیا آن و معتقدند

 یهاسوخت ژهیوبه ،یانرژ هیرویب مصرف اما ،هستند نیزم و هیسرما کار، یروین تنها دیتول یاساس عوامل

 یآلودگ شیافزا باعث آن مصرف در ییکارآ ضعف آن برعالوه و یاقتصاد اهداف رشد تحقق یبرا یلیفس

 از یکی که دکربنیاکس یگاز د انتشار هوا، یآلودگ مهم عوامل از کهیطوربه ؛شودیم زیست محیط

 ،یدیتول یهابخش در یلیفس یهاسوخترف مص جهینت است، گلخانه یگازهاآن،  انواع نیمهمتر

 .باشدیم یخانگ و یخدمات ،یتجار

 

 اهو دکنندهيتهدنده و ياهش عوامل آالکنترل و کو  هايآلودگاز انواع  يریشگیپهاي حوزه چالش( ز

.. ا، و .ین، استرالیا، چیقا، غرب آسیآفر ازجملهن یاز کره زم یهمواره مناطق مختلف گردوغبار یهاتوفان

 یکی عنوانبهوغبار گرد رانیکشور اسوابق، در  و مراجعه به آمارها با. دهندیم قرار داده و ریتأثرا تحت 

ران که با یدر جنوب شرق ا گردوغبار یاصل منشأهمواره مطرح بوده است. البته  یجو یهادهیپد از انواع

راسان ، خیخراسان جنوب یهاتاناسآن تا  یهادامنهستان و بلوچستان بوده و یشتر در استان سیشدت ب

 یکه از رو باشدیمروزه  102 یفصل یمحل یده بادهای، پدابدییمز گسترش یزد نی، کرمان، یرضو

هوا  یعلت خشکران بهیانوس هند آغاز و پس از عبور از پاکستان و افغانستان در منطقه جنوب شرق ایاق

ت ن اسیار مهم اینکته بس ی. ولگرددیمظاهر  دیار شدیبس گردوخاکو کمبود رطوبت در خاک همراه با 

ر از موارد مشابه یز یهایژگیون منطقه از نظر یر در ایسال اخ 7رخ داده در  گردوغبار یهاتوفانکه 

 :باشدیمز یمتما یقبل

و منطقه تحت  وسعت ، تعداد دفعات وقوع،ی، اندازه ذرات معلق در توفان، تداوم دوره زمانغلظت

ط یران شیا ریتأثران تحت یا یاسالم یالبته فقط کشور و مردم جمهور) توفان ریتأثت ، زمان تحریتأث

ن یاز ا متأثر یترسختط یه و عراق هم در شرایسور خصوصبهمنطقه  یر کشورهاینامطلوب نبوده و سا

 . (باشندیم هاتوفان

ار باال که مناطق یو غلظت بس یاهفتهن یبا تداوم چند گردوغبارسال گذشته، وقوع توفان  7در 

 هرگونه یمردم شده و نه تنها عرصه را برا یزندگ یموجب مختل شدن جد دهدیمرا پوشش  یعیوس

ز ذرات معلق در توفان امکان بروز یز بودن ساید مردم تنگ کرده است، بلکه به خاطر ریت مفیفعال

 نشأمه یش داده است. براساس مطالعات اولیرا افزا یو پوست ی، چشمیوی، ریمتعدد تنفس یهایماریب

ده ین پدید ازجمله علل بروز ایه و عربستان قرار دارد. شایاز عراق، سور ییهابخشدر  هاتوفانن یعمده ا

 یاربرر کیی، تغیو طوالن یمتوال یهای، کاهش بارش و بروز خشکسالیمیرات اقلییمثل تغ یرا مسائل

 منطقه ذکر کرد. یهایپوشش گ یتوجهقابلو کاهش  یاراض

 



 

 

 زيست محیط يراهبرد يهاتياولو

 شهرهاکالن يهوا يکپارچه و کارآمد کاهش آلودگيت يريجاد مدياـ 

 تیفیک یکشور است که سبب افت جد یشهرهاکالن یطیمحستیز یمعضالت اصل هوا از یآلودگ

ر ت دارد، اما بنابید مسئولن موریبنابر قانون، در ا زیست محیطشهروندان است. اگرچه سازمان  یزندگ

ن یمتعدد است. با ا یهاسازمانت هدفمند و هماهنگ ی، حل آن محتاج فعالمسئله یت چندبعدیماه

 محیطحفاظت  ت سازمانین منظور با محوریا یکپارچه و مقتدر، برایت یریف ساختار مدیوجود تعر

 د.یعمل نما یت متمرکزیریمد صورتبهد یز بایشهر نن ساختار در هر کالنیاست. ا یضرور زیست

 

 ينیرزميمنابع ز يت تعادل بخشيآب با اولو ياحوضهت يريمد يایاحـ 

است.  «مشکل آب»حل  یبرا یراهبرد ی، اقدامیاحوضهکپارچه یت یریبازگشت کشور به دوره مد

 جهیدرنتمتوازن و غیر یهاصیتخص سازنهیزمو  یمرسوم جهان یهاهیروآب خالف  یت استانیریمد

ارد یلیم 3زان اضافه برداشت یکه م کردیمف یبرنامه چهارم تکل است. یمحل یجد یهایریدرگ

با شکست فاحش در  متأسفانهاما م م م برسد.  3کاهش به حدود درصد 05ان برنامه با یتا پا یمترمکعب

خطرناک نشان ن روند ی. ارسدیمم م م  9ش از ین رقم به بیان برنامه ایف، در سال پایتکل نیوصول به ا

 است. یرات اساسییها محتاج تغتعادل سفره مسئلهکشور در  دهدیم

 

 در جانب عرضه و تقاضا يت انرژيريمدـ 

کم  یورهبهر، نشانگر یبا متوسط جهان یشرفته و حتیپ یران با کشورهایدر ا یانرژ وریشاخص بهرهسه یمقا

مند ت هوشیری. مدباشدیم زیست محیط یآلودگ یامنشأهاز  یکی مسئلهن یاست. ا های انرژیحاملو اتالف 

د یولق مردم به تیتشو تلفات غیرطبیعی منابع انرژی، هاروگاهین یافزارسختو  یافزارنرمی تقاضا، بازساز

 رد.ید در دستور کار قرار گینو با یهایانرژبرق و گسترش منابع  یانرژ یموضع

 

 يآب کشاورز يورش بهرهيمحور و افزا ت آبيرياعمال مدـ 

 درصد 92ش از یبه مصارف آب است. ب یز بسته به تعادل بخشیش از هر چیران بیا زیست محیطنجات 

ه ن الزم بیهمچن). ردیگیمصورت  ینازل یوربهرهبا  یکشاورز بخش کشور دربرداشت شده مصرف آب 

کرده با فقر  نیتأماشتغال کشور را  درصد 02ش از یب د ناخالص ویتول درصد13که  یبخش هکر است کذ

و جبران  یجد یگذارهیمحتاج سرما یآب کشاورز یوربهره. اصالح (روبروست یگذارهیسرماانباشته 

 گذشته است. یتوجهیب
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 ل مقررات آنیت خاک، پسماند و فاضالب و تکميريبرنامه مد يجد ياجراـ 

ود خاک مرغوب در معرض روبروست. منابع محد یکشاورز یت خاک غنیران با محدودیا یابانیکشور ب

عف ل شده، هنوز با ضید ثروت تبدیک فرصت تولیمدرن به  یایاست. پسماندها که در دن یش و شوریفرسا

ب که از فاضال یبرداربهرهه و یاست. کشور در تصف زیست محیطد یمنبع تهد ،یداخل یت و تکنولوژیریمد

ست. با اصالح ین یدر وضع مطلوب کندیمفراهم  م م م کشور را 132 یت آبیم م م به ظرف 32امکان افزودن 

 ن موارد حرکت کرد.یا ترمطلوبت یریمد ید به سویت در حفاظت، بایمقررات حاکم و جد

 

 يستيو تنوع ز يعیدر حفاظت منابع طب يکارآمد يارتقاـ 

د رون دهندهنشانموجود  یهاب مداوم است. آماریتخرحال در کشور در یعیو منابع طب یستیتنوع ز

 یهاتاالبشمال کشور است.  یرکانیه یهاجنگلدر  ژهیوبهآنها  تیفیو کاهش ک هاجنگلسطح  ینزول

ن موارد یک نمونه آن است. بر ایه یاچه ارومیاست. فاجعه در یا چالش جدیکشور، عموماً در حال مرگ 

دن ش ترقیعمر و شتی، بترگستردهدر حال  هابیتخر متأسفانهو  شودینماعمال  یجد صورتبهنظارت 

 یفیک شیشمال و افزا یاستحصال چوب جنگل یجی، توقف تدرهاتاالببه اص حقیو تخص نیتأمهستند. 

 .هاستتیاولومناطق چهارگانه و تحت حفاظت از جمله 

 

 زيست محیط يمل فعال نمودن صندوقـ 

 سیتأسرنامه چهارم با اعتبار است. ب مؤثر نیتأمو  یمال یمحتاج ساختار حام یطیمحستیز یهاتیفعال

 یایسال است معطل مانده است. اح 2 یف قانونین تکلیاز پاسخ گفت. این نیبه ا زیست محیط یصندوق مل

 حل معضالت بزرگ است. یکشور برا زیست محیطت یری، سبب توسعه مدین نهاد ملیا

 

 زيست محیطفرهنگ  يسازيعمومج سواد، اخالق، رفتار و يآموزش و تروـ 

 یاسالم یجمهور یکه در اصل پنجاهم قانون اساس زیست محیطحفاظت از  یبرا یت همگانمشارک

در  یطیمحستیز یهاآموزشو  یر افکار عمومیق تنویقرار گرفته است، جز از طر دیتأکز مورد یران نیا

رس اش و توسعه آموزش در مدی. افزاکندینمدا ینفع متفاوت، تحقق پیذ یهاگروه یمقاطع مختلف و برا

 یهاسازمان نهیهزکم یسازفعالبا  ژهیوبه، یعموم یسازآگاهدر جهت  یرسانه مل یو فضا هادانشگاهو 

 یهاشبکهت یو فعال سیتأسرد. ید در برنامه قرار گی، بازیست محیطج ینهاد در آموزش و ترومردم

ز د و خبرنگاران ای، اساتنیون، معلمیو جلب روحان ی، تارنماها و اصالح کتب درسیونیزی، تلوییویراد

 .هاستبرنامهجمله 

 



 

 

 زگردهايبر معضل ر دیتأکبا  زيست محیط يپلماسيد يایآب و اح يپلماسيد يارتقاـ 

گر اقدامات ید یسوحساس است. از یهاپروندهنده یر تعداد فزایدرگ یمرز یهاآب مسائلکشور در 

د. از ق داریعم راتیتأثران یا ینافع قانونه در مهار گسترده آب و گسترش مصارف، بر میهمسا یکشورها

 یهاسرشاخهشه در مهار یز ریش از هر چیزگردها )که بینده ریان فزایتا طغ یمرز یورود یهاآبکاهش 

 طلبد.یرا م یرانیآب ا یپلماسید یایدجله و فرات دارد(، لزوم اح

مالحظه  شودیی مملفرا یامسئلهکه روز به روز  زیست محیط یهابخشر یدر سا یازین نیچن

ر ب هامیتحرو عوارض گسترده  یالمللنیبدر معادالت  زیست محیطگاه مهم ی. با توجه به جاشودیم

 یراب یالمللنیبو  یمردم نهاد داخل یهاتشکلو  یرسم یپلماسید از قواعد دیکشور با زیست محیط

 یالمللنیبو  یدر سطح مل ستزی محیطبا عنوان عوامل مخرب  هامیتحرو اعتراض به  یطرح دعاو

 استفاده نمود. 

 

 تیدر حاکم زيست محیطو اقتدار  يساختار يتوانمندسازـ 

ساختار مناسب و  یکه دارا کندعمل  زیست محیطخود در  یتیفه حاکمیبه وظ تواندیم یدولت زمان

 ف، موجباتیو ضعناکارآمد  زیست محیطنه باشد. سازمان حفاظت ین زمیدر ا کارآمددستگاه مقتدر و 

ارات یف اختیبازتعر مهمترمتجاوزان را فراهم خواهد نمود. اما از همه  جرئتشهروندان و  یدیاس و ناامی

ت یو تقو یش است. بازنگری، جنگلبانان و کارشناسان پابانانطیمح یبرا یت کاریامن نیتأمو  یتیحاکم

ها و آموزش مداوم دار در دستگاهیوسعه پاو ت زیست محیطت دفاتر یو تقو یاندازراهساختار سازمان، 

 است. یضرور یهااستیسکارکنان از جمله 

 

 زيست محیطاقتصاد  يو لحاظ جد هاطرحدر همه  ياجتماع - يطیمحستيز يابيارزـ 

، یراحدر مراحل ط یزیست محیط آثار یابیارز ید دارایبزرگ با یهاطرحکه نه تنها تمام  کندیمف یقانون تکل

سامحه داشته باشد. م یاقتصاد یوست ارزشگذاریآن پ یطیمحستیزد آثار یباشد، بلکه با یبرداربهرهو اجرا 

صرار نباشد. ضمن ا هاطرحده یفا-نهیق قادر به برآورد هزیدق طوربه، سبب شده کشور یف مترقین تکالیدر ا

 ت شود.یهدفمند تقو یهابرنامهن بخش با یمشاوران در ا ید توان کارشناسین مطالعات بایت ایبر جد

 

 يمل يهاحسابدر  هابخشه یکل يطیمحستيزده يفا -نهيکرد هزياعمال روـ 

 یب منابع را ممنوع کرده و قانون برنامه محاسبه ارزشگذاریو تخر ی، آلودگیاصل پنجاه قانون اساس

و  یه واقعدیفا -نهیشود و هز یف عملین تکالی. اگر ادینمایمف یب را تکلیو تخر یرفع آلودگ یاقتصاد

 یجد ی، محتاج بازنگرهاطرحاز  یاریبس یحاکم گردد، اجرا هایریگمیتصمبر  ید ملیبا د نگرجامع

 .کندیمتحمل  یبزرگ یف، ضررهاین تکالیا یخواهد بود. کشور از محل تساهل در اجرا



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عهتوس يهاطرحو  هابرنامهدر  زيست محیطت آب و ين با محوریش سرزميلحاظ آماـ 

رد. آب ین شکل گیش سرزمیطرح آما براساس ،و آب زیست محیطت ید با محوریتوسعه کشور با یالگو

است.  محدودکننده یگر، عامل اصلید یهاطرحبلکه در صنعت، مسکن و غالب  ،ینه تنها در کشاورز

 یزندگران خود را به یدر قبال توسعه نامتوازن کشور در سراسر ا یست بومیز یهاتیظرفت یمحدود

وبرو رشابور با نقاط بحران برجسته یا نیه، گتوند، رفسنجان یل نموده است. گرچه در ارومیبشر تحم

 وجود ندارد. یزیست محیط یدات جدیاز کشور تهد یانقطه، اما در کمتر میهست

 

در بخش  توسعه کشور پنجم و ششم برنامه چهارم، يکل يهااستیسسه ساختار يمقا

 محیط زيست

 شورکتوسعه در  يهابرنامه يدهايو نبا دهاياب (الف

ا ن و مشخص را بیبه اهداف مع یابیه دستکاست  یاان آگاهانهیف عبارت از جری، بنابر تعریزیربرنامه

 یزیرن برنامهیند. بنابراکیم ینیبشینده پیگر در آیدیکمرتبط با  یهاتیسلسله اقدامات و فعال یکانجام 

را  یگام اقداماتبهگام یند و توالکیژه را دنبال میه چند هدف وکدانست  یاافتهیتوان اقدام نظامیرا م

نظام  یاما قبل از هر اقدام ،ندکیباشند را مشخص میم الزم یاساس یهابه هدف یابیدست یه براک

 د مشخص باشد. یم بر آن باکو اصول حا یزیربرنامه

 یقبل هایبرنامه یارکالزم است در ادامه روند  توسعه ششمرسد برنامه ینظر من اساس بهیبر ا

 رد.یقرار گ نظر مدن آن یر در تدویات زکن شود و نیتوسعه تدو

، عامدانهمواد برنامه  یو انسجام وجود داشته باشد و تمام یان اجزا، هماهنگید میـ در برنامه با

 ف شوند.یمشخص تعر یگر و معطوف به اهدافیدیکمل کم

 یروی، دانش و نیالتیتشکو  یادار یبا توجه به توان ساختارها یزیرنامهه برکاست  یـ ضرور

 د.شده باش ینیبشیاهداف پ یاجرا یبرا ازین مورد یشور صورت گرفته و منابع مالکموجود در  یانسان

ب ین ترتی. به ااست ییاجرا یها، منوط به مشخص نمودن برنامهتوسعه یهاشدن برنامه ییـ اجرا

ن یتأم ی، چگونگازینرشد، اعتبارات مورد  یهانرخ، رشد یرهای، اهداف، مسربخشیزخش و هر ب یه براک

 مشخص شوند. یزیرند برنامهیدر فرآ یاعتبارات و... همگ

 است. یضرور یابیان نظارت و ارزکفراهم شدن ام یبرا یّمکـ داشتن اهداف 

الت جاد معضیه خود به اکنیه اند نکرا نسبت به اهداف مشخص  یمشخص یریگد موضعیـ برنامه با

 نده منجر شود.یدر آ

 از مخاطب را داشته باشد. یت حسابرسید قابلیـ برنامه با

 یابیازمند ارزیار نکن یباشند )ا یالتکننده مشکد برطرفیبرنامه با یاز مواد و بندها یکـ هر 



 

 

 (.آنهاستن شده در ین موانع عدم تحقق اهداف معییگذشته و تع یهابرنامه

 مشخص شود.آنها  یاجرا یدام از اهداف و متولکد الزامات هر یدر برنامه با ـ

 ات مواد را مورد بحث قرار دهد.یبخش، جزئ یگاه فعلیردن جاکد ضمن مشخص یباششم ـ برنامه 

 مشخص باشد. یرد، الگو و استراتژیکد رویمختلف برنامه، با یـ در مواد و بندها

 و یوچهارم قانون اساس، اصل چهلیابالغ یهااستیه بر سکیت د با توجه و بایبا ششمـ برنامه 

 داشته باشد. ین اهداف باالسریبا ا یرد هماهنگیکها، روارانهی یهدفمندساز

 

 برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور (ب

ا ام ،که با هم دارند یادیز یهامشابهتبرنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم، فارغ از  یکل یهااستیس

 وسترازآن پنجم، برنامه چهارم و یاست کلیاشتراکات دو دسته س شهیر .داشتندز ین یادیز یهااوتتف

بالطبع  و اندشده نیتدو 1323 سالهستیباز افق  سالهپنجدو برش  یکل یهااستیس عنوانبهکه هر دو 

 شده است. ینیبشیپهم  یراستا و دراهداف مشترک 

 یژه رویو کامالً دیتأک ،برنامه پنجم با چهارم توسعه یهاستایسدر  یاساس یهاتفاوتاز  یکی

برنامه پنجم را  یهااستیس توانیم کهیطوربهتوسعه کشور است.  یاصل یهاشاخص ین عددییتع

 یکل یهااستیسدانست. در  یفیک یکردهایروبر  یچهارم را مبتن و برنامه یکمّ یکردهایروبر  یمبتن

 عقط ،یکاریب کاهش ،یگذارهیسرما شیافزا ،یرشد پرشتاب اقتصاد کهیدرحالبرنامه چهارم توسعه 

ر ذک هاشاخصن یا یبرا یچ عددیاما ه ،مختلف آمده یاستیس یبودجه به نفت و... در بندها یوابستگ

 یبرنامه پنجم در بخش اقتصاد یکل یهااستیس کنندگاننیتدو یکرد ازسوین روینشده است. اتخاذ ا

ل به نحوه برخورد دولت نهم با برنامه چهارم توسعه یدل نیاول دارد: یل اساسیدلص( دو ی)مجمع تشخ

از  یاریو بسد یبرنامه چهارم توسعه اهتمام الزم را نورز یل مختلف به اجرایدالدولت به نیا .گرددیبرم

در  چهارمبرنامه  کنندگاننیتدون نگاه که یخواند و با ا یو آرمان یافتنین ز دستیآن را ن یهاشاخص

 عمالً ندان برنامه کردهیاقدام به تدو یغرب یهادگاهیداز دولت گذشته با  یبخش عنوانبهت یریسازمان مد

 .ش گرفتیبرنامه چهارم در پ یرا در اجرا ینشیو گز یاقهیسل یرفتار

 

 برنامه توسعه يکل يهااستیسدر  زيست محیطگاه يجا( ج

 محیط آن است که دیمؤ ین و اسناد باالدستیبط با آن در قوانو عناصر مرت زیست محیطت یوضع یبررس

 ازاندچشمشده و در سند  یو محتوم تلق یفه عمومیک وظی یمطابق اصل پنجاهم قانون اساس زیست

 حیطمت یوضع یتوسعه کشور لحاظ شده است که بررس یهابرنامه یبرا تیمأمورک ی عنوانبهتوسعه 

 .ر استیانگر رئوس زیبنظام  یکل یهااستیسدر  زیست



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 حفاظت و یبرا یاهیپوشش گ توسعهو  دشوندهیتجد یعیمنابع طب یایبر اح یجاد عزم ملیا -

 یومدن به فرهنگ عمین منابع و ارتقا بخشید ایدن به روند تولیمناسب و سرعت بخش یوربهرهش یافزا

 نه.ین زمیت مردم در اکو جلب مشار

 یو باال بردن غنا (یانورو ج یاهیگ) یکیر ژنتیو ذخا خاک و آبمنابع از و حفاظت  ییشناسا -

 در آن. یگذارهیت مؤثر از سرماینه براساس استعداد منابع و حمایبه یبردارها و بهرهکخا یاتیح

و  حفظ ین منابع و تالش برایا یداریو مهار عوامل ناپا یعیاز منابع طب یبرداراصالح نظام بهره -

 آن. توسعه

و  یاهیگ یهاو اصالح گونه یکیو ژنت یطیمحستیز یهایورافنو  یرداربکقات یگسترش تحق -

 .یرسانت آموزش و نظام اطالعیو تقو یاطالعات یهاگاهیجاد پایران و ایا یطیط محیمتناسب با شرا یوانیح

توسعه کشور مطابق  یهابرنامه یکل یهااستیسدر  زیست محیطگاه یجا ین راستا بررسیدر ا

برنامه توسعه کشور از عدم  یهااستیسدر  زیست محیطگاه حفاظت یه جاک دهدیمنشان  1جدول 

سوم و چهارم  هایو در برنامه شدهمطرح  یک امر عمومیدوم در قالب  واول  هایمصداق در برنامه

ژه یموضوع و عنوانبهآنکه در برنامه چهارم موضوع آب  ضمن ن مطرح شده،یش سرزمیل آمایتوسعه ذ

ژه در برنامه لحاظ یموضوع و عنوانبهافه شد. اما در برنامه پنجم توسعه موضوع آب مجدداً به برنامه اض

و برهم خوردن  زیست محیطموضوع  یکل یهااستیسن از یش سرزمیاما با حذف حوزه آما ،دیگرد

 محیطط به موضوع یت هوا و محیفیک یهاشاخص یان دو عبارت ارتقای، در حد بیامنطقه یهاتعادل

 یهااستیسدر  زیست محیط اگرچه دهدیمن روند نشان یل این اساس تحلیپرداخته شد بر ا یستز

ه شیاما هم ،بوده است هابرنامهر ینسبت به سا یترمطلوبت یوضع یبرنامه در برنامه چهارم دارا یکل

سته ناصر وابکالن برنامه توسعه مورد توجه بوده، ضمن آنکه ع یاستگذاریدر س رمجموعهیزک ی عنوانبه

در  تزیس محیطگاه مشخص یعلت نبود جابه هوا و آبر ینظ یستیو منابع ز زیست محیطت یریبه مد

 .اندشدهمطرح  یو اجتماع یر امور اقتصادیگر نظیامور د



 

 

 ساله توسعهپنج يهابرنامه يکل يهااستیسدر مفاد  زيست محیطت یوضع يبررس .5جدول 

 برنامه پنجم توسعه برنامه چهارم توسعه برنامه سوم توسعه سعهبرنامه دوم تو برنامه اول

و  یاجتماع یهابخشاهتمام الزم به  ------

 تیل: امنیسهم آن در برنامه از قب توسعه

 آموزش ، فرهنگ،ییو قضا یعموم

و  ی، بهداشت و درمان، آموزش عالیهمگان

و  زیست محیطقات، حفظ یتحق

 .یبدنتیترب

چارچوب  عنوانبهن یش سرزمیآما

بر  یمبتن هایزیربرنامهبلندمدت در 

 ل:یاصول ذ

 ن.یسرزم یپارچگیکوحدت و  

 یهاتعادلو  یـ گسترش عدالت اجتماع

 .یامنطقه

منابع  یایو اح زیست محیطـ حفاظت 

 .یعیطب

نو  یهایفناور ژهیوبه، یسب فناورک

 ،یستیز یهایو فناور یفناور زیرشامل: 

، هوا یطیمحستیزطات، اطالعات و ارتبا

 .یافضا و هسته

چارچوب  عنوانبهن یش سرزمیآما

ول بر اص یمبتن هایزیربرنامهبلندمدت در 

 ل:یذ

 ن.یسرزم یپارچگیکوحدت و  

 یهاتعادلو  یـ گسترش عدالت اجتماع

 .یامنطقه

منابع  یایو اح زیست محیطـ حفاظت 

 ..یعیطب

 یاسی، سیتی، امنیتوجه به ارزش اقتصاد

آب در استحصال، عرضه،  یطیمحستیو ز

 و مصرف آن. ینگهدار

 شودیمشور خارج ککه از  ییهاـ مهار آب

 یهاآبت استفاده از منابع یو اولو

 مشترک.

ت یسالمت هوا، امن یهاشاخص یرتقاا

 .یو روح یط و بهداشت جسمیغذا، مح

 یهایآلودگاهش مخاطرات و ک

 .سالمت دکنندهیتهد

، یتی، امنیقتصادبه ارزش ا توجه

ع در یآب با تسر محیطیزیستو  یاسیس

و مصرف آن  ینگهدار استحصال، عرضه،

شور خارج که از ک ییهاآبو مهار 

منابع  ت استفاده ازیبا اولو شودیم

 کمشتر یهاآب

 یفایا یمناسب برا یجاد ساختارهایا

ت ی، هدایاستگذاریس) یتیحاکم فیوظا

 (نظارت و
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 شورکتوسعه  يهادر برنامه يزيست محیط يمحورها يبررسد( 

صوص درخ یاتیلکتنها به  زیست محیط از مباحثشور ک یاتوسعه یها، در برنامهیقبل از انقالب اسالم

 ها پرداخته شده است.حفاظت از جنگل

 یک( 1370-1332) یز انقالب اسالمبعد ا یو فرهنگ ی، اجتماعین برنامه توسعه اقتصادیدر اول 

 تزیس محیط یاینه احیدر زم یدیو تول یصنعت یدر هزار سود واحدها یکرد کنهیتبصره با موضوع هز

اجرا شد و فاقد هرگونه طرح  یصورت ملبه یعمران یهاه طرحیلکاول توسعه،  برنامهقرار داده شد. در 

ن شده ییه براساس اعتبارات تعکبوده  1370به سال ن مورد مربوط یبود و تنها استثنا در ا یاستان

ه یلکنده در یاز آ یریروند گذشته، حال و تصو یبررس یها برااستان زیست محیطت یوضع ،یعمران

ا به هاستان یدر برخ یمعدن یهاتیاز فعال یناش یطیمحستیز یهایآلودگ ین بررسیها و همچناستان

 یهاطرح یاجرا یالزم برا یجاد بسترهاین امر باعث ایه اکرفت اجرا درآمد و مورد استقبال قرار گ

 در برنامه دوم شد. یاستان

مورد توجه قرار  هوا و آب یها و ممانعت از آلودگ( حفظ جنگل1373-1372دوم توسعه ) برنامهدر  

دار از یپا یبردارن بهرهیها و تضمد بر جنگلکیبا تأ یعیسه تبصره حفاظت از منابع طب صورتبهگرفت و 

ل تر از برنامه اومتفاوت یطیهوا و آب آورده شد. برنامه دوم توسعه در شرا یآلودگاز  یریشگیمنابع و پ

ن یتدو ،بودمطرح  زیست محیطدر رابطه با مقوالت  یالمللنیه در سطح بک ینینو یهادگاهیتوسعه و د

( برگزار شده و یالدیم 1990رو )یودوژانین در رینفرانس سران زمکن برنامه ین ایرا مقارن با تدویز ،شد

 ین موضوعات به نحویه اکد یو توسعه مطرح گرد زیست محیطدر رابطه با  ینیموضوعات و مسائل نو

برنامه دوم توسعه با برنامه اول، گنجاندن اهداف  یاساس یهااز تفاوت یکیافت. یدر برنامه توسعه بازتاب 

 ن برنامه بوده است.یدر ا یمّک

ه موضوعات کاختصاص داده شد  زیست محیطفصل به  یک( 1323-1379برنامه سوم توسعه )در  

 یتزیس محیطردن مالحظات کشهرها، وارد النکژه در یوها بهیاز آلودگ یریشگی، پیعیحفاظت از منابع طب

ت سازمان حفاظ یو توانمندساز زیست محیطدر حفظ  یمردم یهاتکشور، مشارک یهایریگمیدر تصم

 یستزی محیطت مالحظات یشد. البته رعایبزرگ را شامل م یهاپروژه یزیست محیط یابیو ارز زیست محیط

و  (133)، (100)، (25)، (31)، (17) یاد شده نبوده و در مواد قانونیدر برنامه سوم توسعه محدود به فصل 

 یزیست محیطت مالحظات یول به رعاکموحاً یتلو یاتوسعه یهاتیمربوط به فعال یهایریگمیز تصمین (173)

زن گذشته از و یهادر برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه زیست محیطگاه یب جاین ترتیاست. به ا شده

د کیأش تیش از پیب یزیربرنامه یندهایدر فرآ یزیست محیطبرخوردار شده و بر ادغام و مالحظات  یشتریب

تخاذ بود، به ا ینشکو وا یانفعال یهااستیشتر معطوف به سیشته بگذ یهاه در برنامهکها استیشده و س

 د.یرانه معطوف گردیشگیفعال و پ یهااستیس



 

 

خود در  یگاه واقعیبه جا زیست محیطتوان گفت یه مک( 1322-1323چهارم توسعه ) برنامهدر  

 طمحی یرسان، اطالعتزیس محیطآموزش  یهانهیبر مباحث برنامه سوم، در زمافت، عالوهیبرنامه دست 

ت یریمنابع، مد یاقتصاد یه، ارزشگذاریرویار بکاز ش یری، جلوگیاو منطقه یدر سطح مل یزیست

، یها، خوداظهارپروژه یزیست محیط یابی، ارزیستیبرنامه عمل تنوع ز یو اجرا یست بومیپارچه زیک

، زیست محیط یجاد صندوق ملی، اب سواحلیو تخر یاز آلودگ یریو جلوگ یسامانده ،هوایاهش آلودگک

 ه چه از نظرعد. برنامه چهارم توسیگرد زیست محیطدر فصل  یمواد قانون ینده، دارایش منابع آالیپا

ه بازتاب ک بودتر از برنامه سوم افتهیامل کدار، تیتوسعه پا ید بر اصول و مبانکیت و چه از منظر تأیجامع

عه برنامه چهارم توس یلک یهااستیانداز، سازجمله سند چشم یدستتوان در اسناد باالیم یآن را به خوب

بر مواد رد عالوهکمشاهده « زیست محیطحفظ »تحت عنوان  ییدر فصل مجزا (71) یال (52)و مواد 

 یطمحت مالحظات یحاً بر رعایز تلویر فصول برنامه چهارم توسعه نیاز مواد سا یدر برخمذکور  یقانون

 محیطت از ران به حفاظیگمیاستگذاران و تصمیشتر سین موضوع از توجه بیه اکاست د شده کیتأ یزیست

سال برنامه چهارم یک( 01/12/1329ب برنامه پنجم توسعه )یر در تصویل تأخیدلبه .د داردکیتأ زیست

 شد. دیتمد

شده  یتوجه جد یگرید یایاز زوا زیست محیط(، به موضوع 1393-1392در برنامه پنجم توسعه ) 

ده یب رسیبه تصو یزیست محیطموضوع مهم  13ماده با  7ن برنامه یا یامنطقه یااست. در بخش توسعه

افته یاختصاص  زیست محیطگوناگون به  یهاماده با تبصره 13گر برنامه پنجم ید یهااست. در بخش

مربوط به آموزش  ین بخش مواد قانونیدر ا .آن هستند اجراموظف به  ییاجرا یهار دستگاهیه ساک

 یذاره و ارزشگیرویار بکاز ش یری، جلوگیاو منطقه یدر سطح مل یزیست محیط یرسانو اطالع یهمگان

مواد  نیهمچن زیست محیطذ شده است. در بخش یاز برنامه چهارم توسعه، تنف یعیمنابع طب یاقتصاد

، یستیبرنامه عمل تنوع ز یو اجرا یست بومیپارچه زیکت یریمثل مد یبا موضوعات یگرید یقانون

اهش ک، یها، خوداظهارپروژه یزیست محیط یابیپارچه سواحل، ارزیکت یریو مد یحفاظت، سامانده

زگردها و یانتشار ر یهاانونک ییدفن، شناسا یهابه محل یورود یاهش حجم پسماندهاکهوا،  یآلودگ

از  یو معدن یصنعت یبردارت بهرهیع، ممنویاگلخانه یزان انتشار گازهایاهش مکنترل و کمهار آن، 

ن یاول یبرا یاشور آمده است. در بخش توسعه منطقهک یهاپارچه تاالبیکت یری، مدیداخل یهاتاالب

ب شده یمهم تصو یصورت دو ماده قانونبه یداریپا یهانظام شاخص یو اجرا یطیمح یابیبار نظام ارز

د خارج خواهد شد و یط تهدیامالً از شراکشور ک زیست محیطآنها  املک یه در صورت اجراکاست 

، یزشاورکر یها نظر بخشیرخ خواهد داد. در سا زیست محیطبر حفظ یدر توسعه مبتن یتحوالت اساس

 ده است.یمصوب گرد زیست محیطبا لحاظ حفظ  یاتوسعه یهاتیو صنعت فعال ی، انرژونقلحمل
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 اتیلکان یب

          *      

        *         تبصره یک برنامه اول

      * *          سه تبصره برنامه دوم

 برنامه سوم

 محیط یهااستیفصل س

 7و  یماده قانون 0) یزیست

 محیطماده مرتبط با 

 (زیست

* *    * *   * *      

 هارمبرنامه چ

و  زیست محیطبخش 

ماده  13ن )یش سرزمیآما

 محیطدر فصل  یقانون

 محیطماده  13و  زیست

 گر(ید یهادر بخش یزیست

* * * * * * * * * * * *     

 برنامه پنجم

و  یافصل توسعه منطقه

ماده  3) زیست محیط

 13موضوع و  13با  یقانون

در  یزیست محیطماده 

 گر(ید یهابخش

* * * * *  * * * * * * * * * * 
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 در بخش محیط زيست سالهتوسعه پنج يهابرنامه يشناسبیسآ

بعضاً  رد ویگیشور صورت مکمتفاوت در  یتیریب برنامه با زمان اجرا در دو مقطع مدین و تصویزمان تدو

ها تیریر در مدییتغ یطورکلبهها ندارند. هبرنام ید بر اجراکین، تأیل عدم دخالت در تدویدلان بهیمجر

 یالزم است ساختارها یطین شرای. در چناستشور کمدت انیم یهابرنامه یاز علل عمده عدم اجرا یکی

 زیست محیط یعال یه شوراکنیتر باشد با توجه به امادارتر و با دویتر، پانییپا یهاهیژه در الیوبه یتیریمد

، طیتواند با در دست داشتن شرایشور است مک زیست محیط یاستگذاریس یعال یعنوان شورابه

 باشد. یتیریساختار مد یبرا یاستمرار

خوب و برنامه چهارم توسعه  زیست محیطنه یشور در زمکزان، برنامه سوم توسعه یردگاه برنامهیاز د 

ار یبرنامه چهارم بس یصد و اجرامتر از پنجاه درکدر اجرا برنامه سوم  یول ،شده است یابیار خوب ارزیبس

، ییاجرا یهان ارگانیو عدم ارتباط هماهنگ ب ینگریشده است. علل عدم تحقق اهداف، بخش یابیم ارزک

قابل در م زیست محیطت نبودن یدر اولو ،زیست محیطنه یاستگذاران در زمین و سیم مسئولک یآگاه

ه کدهد ین نشان میده است. ایان گردیت بیریانات و ضعف مدکمبود متخصص و امکها، ر برنامهیسا

 آن وجود دارد. ین قانون برنامه و اجراین تدویقابل مالحظه ب یافاصله

نه و عدم یمطلوب، هماهنگ و به یزیرل فقدان وجود نظام برنامهیدلتوسعه به یهان برنامهیهمچن 

، یلکام کاز اح یا، صرفاً مجموعهیزیرو بودجه یاستگذاری، سیزیرن برنامهینه بیارتباط منسجم و نهاد

ق ین دقییشده است و عدم تع یآورها جمعار و متنوع در برنامهیو وجود موضوعات بس یاهداف آرمان

 توسعه منجر به حاصل نشدن اهداف یهابرنامه یهابکیر ترینار ساکدر  یابیاز و قابل دستیمنابع مورد ن

ت. نبوده اس از مستثنین زیست محیط یهانه برنامهین زمیا ه درکتوسعه شده است  یهانظر برنامه مد

 نیران در تدویارشناسان و مدکه در آن سطوح مختلف اعم از ک یزیررسد وجود نظام برنامهینظر مبه

 روبرو خواهد شد. یمترکالت کها نقش داشته باشند، در اجرا با مشبرنامه

 یو نظارت راهبرد یزیرتوسط معاونت برنامهشور ک زیست محیط یهارد برنامهکعمل یابیارز 

ه ک یردکعمل یهابراساس شاخص یاختصاص یابیرد. در حال حاضر ارزیگیصورت م یجمهوراستیر

ها، برنامه یابیرد و ارزیگید آمار مربوط به آن است انجام میتول یمتول زیست محیطسازمان حفاظت 

ن دو یچ عنوان ایه به هکمربوطه است  یهاو پروژهها طرح یکیزیشرفت فیردها و پکنهیبراساس هز

وسته یو به هم پ یموضوع فرابخش یکعنوان را به زیست محیطها رد برنامهکعمل یابیتواند ارزیموضوع، نم

ازمان ز در سکصورت متمرهب باید زیست محیط یهارد برنامهکعمل یابیسم نظارت و ارزیانکم .نشان دهد

 ل گردد.یمکربط تیذ یهاردستگاهیطالعات آن توسط ساجاد و ایا زیست محیط
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 هاشنهادیو پ يبندجمع

 ستزی محیطریزی در حوزه برنامه یاسناد نسبتاً مترق ید وجود برخیؤمای اسناد و مدارک برنامه یبررس

 بودنی ارهیبه جز توانیمکه از آن جمله  باشدیمت یان حائز اهمین میاما توجه بر چند نکته در ااست، 

آن  ینیج عیکه از نتاکرد ن اسناد اشاره یا یه اسناد و نبود نظام و مدل مشخص در طراحیتفکر ناظر بر ته

 .برنامه اشاره نمود یدر اسناد باالدست گاه و عملکرد دولتیت جایبه وضع توانیم

رشد ، یمیرات اقلی، تغیستیاهش تنوع زک، هایآلودگاز جمله انواع  محیطیزیست یهابحران

ن جه آیه نتکآورده  به وجود یدر سطوح مختلف انسان یدیشد یره، نگرانیو غ شهرنشینیروزافزون 

، تهگذشان یشور ما از سالک. در استتوسعه  یهاتیفعالدر  محیطیزیست یارهایمعضرورت لحاظ نمودن 

 نیاست. از هم شده محیطیزیستمسئوالن و عالقمندان مسائل  یهاینگرانو  هادغدغهده جزء ین پدیا

زان یم یبررس یاست. برا توجه شده زیست محیطله ئز به مسیشور نکتوسعه  یهابرنامهاز  یرو در بخش

 وادمسوم تا پنجم؛ تعداد  یهابرنامهتوسعه به خصوص  یهابرنامهدر  زیست محیطتوجه دولت به مقوله 

 یهاشاخصت استفاده از شد، تعداد دفعا سهیمقا هابرنامه موادل کنسبت به  محیطیزیست

 محیطاد ، اقتصیاسالم -یرانی، توسعه ایستیز-، تنوعیعیدار، منابع طبیازجمله توسعه پا محیطیزیست

 یابیه ارزکج نشان داد از برنامه سوم، ینتا .قرار گرفت یمورد بررس هابرنامهره در یو غ زیست

شده  شتریب زیست محیطجه به مقوله ج تویمورد توجه قرار گرفت به تدر هاطرحه یلک محیطیزیست

همراه بوده است.  یر صعودیالن با سک یهااستیسو ای ن برنامهیدر قوان زیست محیطگاه یاست و جا

 آارکمثبت و  یردیکسوم و چهارم توسعه، رو یهابرنامهدر  زیست محیطفصل به مقوله  یکاختصاص 

، تنوع هاتاالبنه یبه خصوص در زم محیطیستزین در برنامه پنجم، توجه به مسائل یچنبوده و هم

خش بافته به ی اختصاص یماد اعتباراتم کحال حجم  نیشده است. با ا ترافزونره ی، سواحل و غیستیز

 یهاونیکنوانسدر  و المللیبیندر برنامه پنجم توسعه متناسب با تعهدات ما در جوامع  زیست محیط

 یابیستد یو جامع برا بلندمدت یهابرنامه اهداف رندهیگافته دربریاختصاص  این اعتبارات متعدد نبوده و

 .باشدینمدار یبه توسعه پا

در  خصوصاً، یاتوسعه یهابرنامهمندرج در  محیطیزیستاهداف  یکه تحقق تمامکرد د اذعان یبا

ت ی، متضمن تقومحیطیزیستدگاه یبا د هابرنامهن یعنوان آخرتوسعه به و پنجم برنامه چهارم

و فراهم نمودن بستر مناسب  ی، عزم و اراده ملمحیطیزیستن امور یب ی، هماهنگیادیبن یهارساختیز

 دگاه کالن و چشمیم دیترس یضمن آنکه، برا .است یردولتیغ یهاسازمان ویژهبه یجهت مشارکت عموم

 دار در کشور بود.یتوسعه پا بلندمدتم برنامه ید درصدد ترسینده بایانداز آ
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 :از اندعبارتتوجه شود  به آنهادر برنامه ششم  بايده ک ييردهايکرو

 از منابع يبردارکرد بهرهيرو( الف

ز یو ن یتکو مشار ی، حقوقیقیحق ،ی، خصوصی، عمومیان جامعه اعم از دولتکه اریلک دار:يتوسعه پا

وسعه ت یداریسعه و پاتو ین و آشتیدار نظام و سرزمیت الزامات توسعه پایملزم به رعا یتیو امن ینظام

ن یب ییافزاو هم یجادهماهنگیز ایو ن هابخشه یلکدار در یدر رابطه با توسعه پا یگذاراستیهستند. س

 است. یدار الزامیدر رابطه با توسعه پا یبخش یهااستیس

 عه از الزامات تحقق توس یعینه منابع طبیت بهیرید و مصرف و مدیتول یر الگوییمبارزه با فقر، تغ

 دار است.یپا

 حیطمو حفاظت از  ی، توسعه اجتماعیتوسعه اقتصاد یعنیدار یان به هم وابسته توسعه پاکم ارکیتح 

 دار است.ی، از الزامات تحقق توسعه پازیست

 از  یو جهانای ، منطقهیو فرامل یدر سطوح مل ییو هم افزا یارک، همیشدن هماهنگ یدر عصر جهان

 دار است.یالزامات تحقق توسعه پا

، ی، عمرانیت اقتصادیاز آغاز هر گونه فعال یریان جامعه ملزم به جلوگکه اریلک قابل جبران:غیر بيتخر

 حیطمقابل جبران غیر بیه منجر به تخرکره یو غ یستیتور ،ی، ورزشی، فرهنگیحیتفر ،ی، رفاهیخدمات

 هستند. ،شود زیست

  نجر ه مک یتیبه هر گونه فعال یدگیو رساز آغاز  یریالزم جهت جلوگ یارهاکجاد سازویا ایت و یتقو

مر ن ایاز الزامات ا محیطیزیستگر تخلفات یگردد و د محیطیزیستقابل جبران غیر یهابیتخربه 

 .(محیطیزیستژه تخلفات یجاد دادگاه ویمانند ا)است 

ه ملزم ب یتکو مشار ی، حقوقیقیحق ،ی، خصوصی، عمومیان جامعه اعم از دولتکه اریلک :يریشگیپ

 هستند. محیطیزیستقابل جبران  یهابیتخرو  هایآلودگجاد یاستن از اک

 قرار یو خصوص یعموم یو نهادها هاسازمانه یلک ارکدر دستور باید عات و زباله ید ضایاهش تولک 

 رد.یگ

 ند.کدا ین سوق پکمم یهاحداقلبه سمت باید قابل جبران  یهابیتخر 

 و  یعموم یو نهادها هاه سازمانیلکار کدر دستورباید  هازبالهت افید و بازیعات تولیاستفاده از ضا

 رد.یقرار گ یخصوص

 است. یضرورآنها  در تمام چرخه عمر کعات خطرنایو ضا ییایمیت مواد شیریاعمال مد 

ابع اعم از منآنها  نه ازیبه برداریبهرهشور و ک یستیو منابع تنوع ز هاتیظرف یایاح :هاتیظرف يایاح

 یعی، طبیان و...(، معدنیات وحش و آبزیح) یجانور (و ... ییاهان نادر و داروی، مراتع، گهاجنگل) یاهیگ

با توجه به ضرورت توسعه باید د و مصرف یتول یالگو یسازنهیو به ید(، انسانیخورش ، باد وهوا آب،)
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 رد.یان نظام قرار گکار یهاتیفعاله اقدامات و یلکمستمر ارکدار در دستور یپا

 رسان بیآس یسنت یهاتیفعال یسازنهیو به یدر گرو سامانده یاهیو تنوع منابع گ هاتیظرف یایاح

 یمحیطزیستمعقول و مقبول از منابع مختلف  یهابرداریبهره و( و ... یسنت یدامدار) زیست محیطبه 

 شور است.ک

  هد بود.شور ممنوع خواکبه  محیطیزیستمنسوخ و عقب مانده  یهایتکنولوژورود 

 یت، بهداشیصنعت ،یخانگ یهافاضالبو  هازبالهد، ئافت، مواد زایه و بازیپردازش، تصف یاحداث واحدها 

 نه است.یبه برداریبهرهدار و یاز الزامات توسعه پا یشاورزکو  یمارستانیو ب

  دستور  ردد بای محیطیزیستع با توجه به الزامات یصنا برداریبهرهاصالح مستمر محل استقرار و نحوه

 رد.یار دولت قرار گک

 رار گیردقتوجه  مورد هایوتکنولوژیب یریارگکهاستفاده و ب یو معنو یمادویژه ت یق و حمایتشو باید. 

 یهاتیظرف یایاز الزامات اح کشور جهت حفظ منابع آب و خاک یاهیش پوشش گیجاد و افزایا 

 شور است. ک محیطیزیست

 ات افت آب از الزامیه و بازیتصف برداریبهره، یسازرهیذخ یهاروشبود نه آب و اصالح و بهیت بهیریمد

 است.

 یبحران یهاحوزهشور اعم از ک محیطیزیست یبحران یهاحوزهت جامع بحران یریمد ت بحران:يريمد

اعم  یانسان یاصولغیر یهابرداریبهرها ی و( و ... یسالکل، خشیس) یعیطبمترقبه و غیر از حوادث یناش

شور کره از الزامات ینامناسب و غ یهایابیانکمتعارف، مغیر ش از اندازه ویب یهازبالهعات و ید ضایولاز ت

ز ین و گرددیه میتوص یو آمادگ یریشگیت پیریت بحران به سمت مدیریل از مدی. مگرددیممحسوب 

زر و خ یایج فارس، دریدرخل عمدتاً) کشوررگذار برمنابع یثأت یفرا مل یهابحرانت یریژه به مدیتوجه و

 است. یهامون و ...( ضرور

 ز و توانمند گردند.یف، تجهیتعرباید فوق  یهابحرانت یریان مدیمتول 

 عمناب ،هاچراگاه، هاجنگلنه از یبه برداریبهرهو  ایژه به حفظ، احیت بحران توجه ویریدر رابطه با مد 

 ،هاجنگلت بحران یریمد) داردت قرار یر اولود ییزاابانیو ب یشاورزکمرغوب  یهانیزمگوناگون آب و 

 شور(.کو باغات  یشاورزکمرغوب  یهانیزمروان،  یهاشنمراتع، آب، 

 ز حفاظت از مناطق یو ن ییایدر یستیر و تنوع زیو جزا یژه به حفاظت از مناطق ساحلیتوجه و

 ت بحران سواحل خزریریمد)است  یالزام یط بحرانیشرا یداریقبل از پد (البرز، زاگرس و ...) یوهستانک

 (.زاگرس ت بحران البرز،یریج فارس و هامون و مدیعمان و خل یایو سواحل در

 شور کنادر و در معرض انقراض  یهاگونه یهاستگاهیزت و یت بحران جمعیریحفظ و مد ییشناسا

 رد.یژه قرار گیمورد توجه وباید 
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 الح و اص یکولوژیب یهاوهیشتوسط  ییایمیش یودهاکسموم دفع آفات و  میزان مصرف ینیگزیجا

 ییزاشور قبل از بحرانک یو آموزش یقاتیز تحقکو مرا یشاورزکار وزارت جهاد کدر دستور  بایدکه نباتات 

 گردد.

 يابزار يردهايکرو (ب

اگون ، منابع گونیو انسان یعیاعم از طب محیطیزیستو منابع  هاتیظرفش مستمر یپا ش مستمر:يپا

مستمر و اقدام به موقع در جهت مهار و رفع  ییبه منظورشناساآنها  نشکو پرا زیست محیطنده یآال

 یاز الزامات محیطیزیست یهاشیفرساو  هایآلودگاز  یریشگیو پ هابرداریبهره یسازنهی. بههابحران

 طحیمر نظر سازمان حفاظت یز یو خصوص یان عمومکو نهادها و ار هاسازمانه یلکتوسط باید ه کاست 

 رد.یژه قرار گیتوسعه مورد توجه و یداریپا ینیاز ابزار بازب یکیبه عنوان  زیست

 نده بایآال یهایانرژدات و ین تولیگزیو جا محیطیزیستمصرف در جهت منافع  یر الگوهاییتغ 

 دار خواهد بود.یر از الزامات توسعه پایپذدینده و تجدیآالغیر یهایانرژ

  برخوردار است. یت خاصیور از اهمشکژه یو یهاستمیاکوسحفظ 

تمر ل مسیمکجاد، حفظ، اصالح و تیشور ملزم به اک یو خصوص یدولت یو نهادها هاسازمانه یلک ساختارها:

، هایآلودگجاد یاستن از اکو  یری، جلوگزیست محیط یایحفظ، اح یاز برایمورد ن یساختارها یو ادوار

 توسعه هستند. یداریدر جهت تحقق پا حیطیمزیست یهاعرصهش، آموزش و پژوهش در یپا

 خود  محیطیزیست یردهاکگزارش عمل ارائهموظف به  یو خصوص یدولت یو نهادها هاسازمانه یلک

 طمحیسازمان  به( ش و آموزشی، پایاستن از آلودگکو  یریا، جلوگیحفظ، اح)ر کالذدر پنج حوزه فوق

 شور، خواهند بود.ک زیست

 یتیو امن یز نظامیو ن یو تعاون یو خصوص یدولت یو نهادها هاسازمانه یلک :ن و استانداردهاینقوا

ه حسب مورد، با کشور ک محیطیزیستن و مقررات یت و اعمال استانداردها و قوانیشور ملزم به رعاک

ل و به یمکوسته اصالح، تیپ زیست محیطتوسعه و تحت نظارت سازمان  یانکو م یط زمانیتوجه به شرا

 .هستنداهند شد، روز خو

 به  شورک محیطیزیستو مقررات  نیقوان مستمر استانداردها، یروزسازل، اصالح و بهیمکن، تیتدو

نفع جامعه یذ یهاسازمانان و که اریلکسسه استاندارد و ؤم یارکبا هم زیست محیطعهده سازمان 

 خواهند بود.

 ،یارو اجب ینکیتم یارهاکستفاده از سازو با ا محیطیزیستو مقررات  نیقوان التزام به استانداردها 

 یراب ی( و معنویاقتصاد) یماد یهازشیانگو  یقیتشو یارهاکقابل جبران و سازوغیر یهابیتخر یبرا

 قابل جبران صورت خواهد گرفت. یهابیتخرو  هایآلودگ

 یهاتیظرفبا توجه به  محیطیزیست یمستمر استانداردها یرسانروزل، اصالح و بهیمکن، تیتدو 
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 شور در هر زمان صورت خواهد گرفت.ک یهابومستیز یریپذتحمل

 یری، جلوگزیست محیطدر امر حفاظت از  یمردم یهامشارکتجلب مستمر  :يمردم يهامشارکت

عات ید ضایاهش تولکقابل جبران،  یهابیتخرو مهار  محیطیزیستقابل جبران غیر یهابیتخرقاطع از 

، یدولتغیر یهاسازمان و ییشورا یمستمر نهادها کارگیریق و به یمراه با تشوگوناگون ه یهازبالهو 

 رد. یقرار گ یو عموم یدولت یو نهادها هاسازمانه یلکار کوسته در دستور یپباید ن امر یا

جامعه و  محیطیزیست یهادانشو  هایآگاه مستمر یارتقاط یردن شراکفراهم  آموزش و پژوهش:

 یهایتکنولوژاز واردات و گسترش  یریسبز و جلوگ یهایتکنولوژبه  یابیدستز پژوهش در جهت ین

ه و ریو غ یخصوص، یعموم ،یان جامعه اعم از دولتکه اریلکف یاز وظا زیست محیطنده ینده و فرسایآال

 هوشمند است. یهاسازمانآوردن  دیدر جهت پد

 از یجزئباید و  یالزام یمنابع انسانز و آموزش یتجه یاز برایمورد ن یص منابع مالیو تخص نیتأم 

 گردد. یتوسعه تلق یدارین پایتضم یو نهادها برا هاسازمان یهانهیهز

  ر خود را یفه خطیون وظیزیو و تلویمطبوعات، راد یرساناطالع یهادستگاهوزارت آموزش و پرورش و

 ند.ینمااعمال باید  محیطیزیست یهادانشها و یآگاه مستمر در رابطه با ارتقای

 اهشکو  یورش بهرهیبه افزا بلندمدته در ک محیطیزیستاعمال اقتصاد  :محیطيزيستاقتصاد 

به عنوان ضامن  هاطرحه پروژها و یلکدر  محیطیزیست یهانهیهزز لحاظ داشتن یو ن انجامدیم هانهیهز

 .باشدیمره یو غ ی، خصوصی، عمومیان دولتکه اریلکف یتوسعه از وظا یداریپا

  هیلکنه یدر برآورد هزباید  محیطیزیستن و مقررات یقوان حاصل از اعمال استانداردها، یهانهیهز 

 ن گردد.یتضمآنها  یتوسعه در اجرا یداریلحاظ شود تا پا هاتیفعالو  هاطرح، هاپروژه

 طمربو یهاتیفعالو  محیطیزیست یهایتکنولوژدر جهت  ینولوژکر تییحاصل از تغ یهانهیهز  

ژه قرار یو یهاتیحمامورد باید  محیطیزیست یو آموزش یقاتیتحق یهانهیهز ردها،کعمل یفکیر ییبه تغ

 رد.یگ

 
 

 منابع و مآخذ

 .1393سازمان حفاظت محیط زیست،  های. گزارش1

 .1322سازمان بازرسی کل کشور،  های. گزارش0



 اهمركز ژپوهش
مجلس شوراي اسالمي

 توسعه کشور هایدر برنامه زیست محیطجایگاه عنوان گزارش: 

 

 

 (آب و محیط زیست)گروه  ییربنایزمطالعات  :نام دفتر

 الهه سلیمانی ن:يه و تدویته

 جمال محمدولی سامانی :يناظر علم

 های زیربنایی و امور تولیدیمعاونت پژوهش :يمتقاض

 ــــــ: يتخصص راستاريو

 نیاحسین صدری: يراستار ادبيو
 

 

 :يدیلک يهاواژه
 . برنامه1

 . محیط زیست0

 . ششم3

 . توسعه پایدار3
 

 

 3/3/5935 خ انتشار:يتار

 


