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  پيشگفتار
  
 صنعتي توسعه به بخشيدن شتاب در آن نقش و مدرن هاي فناوري و علوم پيشرفت موازات به اخير، دهه چند در
 بيشتر اقتصادي منافع ترجيح و زميني منابع از بيشتر  چه هر برداري بهره  نفع به يكجانبه نگرش با اقتصادي، و
 در بشر حضور تاريخ از ديگري زمان هر از بيش ، زيستييطمح ناپايداري هاي پيامد و ها نشانه مدت، كوتاه در
 پيچيده هاي بحران. است يافته ظهور و بروز محلي، و اي منطقه جهاني، هاي مقياس همه در مسكون، كره

 و تخريب جهاني، هواي و آب و اقليم در شديد تغييرات جمله از و طبيعي بالياي انواع بروز و يزيستمحيط 
 تجديدناپذير منابع شديد كاهش ايشان، هزيستگاه تخريب نتيجه در زيستي هاي گونه انقراض و ها جنگل نابودي

 همه كه ضايعاتي و پسماندها از انبوهي مقابل در زمين جذب توان محدوديت و رويه بي برداري بهره واسطه به
 در هشدارها و ها نشانه از شيبخ تنها همه و همه آيند، مي وجود به ها كاال و منابع ناپايدار مصرف اثر در روزه
 روند. است طبيعت گردان خود نظام در يكم و بيست قرن انسان نابجاي هاي دخالت و نامعقول هجمه مقابل
 با سازگاري نقطه به رسيدن تا هنوز ما، كشور جمله از و توسعه حال در هاي كشور از بسياري در فعلي توسعه
 هاي فناوري با كه باورند اين بر توسعه افراطي طرفداران از بسياري كه هرچند. دارد زيادي فاصله زيست محيط

 هاي پديده بيشتر كه است اين مسلم واقعيت اما ، آمد فايق محيطي زيست مخاطرات بر توان مي بشري پيشرفته
 نظام در مقطعي و كوچك تغييرات حتي و بوده بيني پيش قابل غير و خطي غير هاي رفتار تاثير تحت زمين كره

 اقتصادي منافع به هم و زيستمندان حيات و زيستي موقعيت به هم را ناپذيري جبران صدمات ميتواند طبيعت
 ديگر سوي از بشري، نياز با تناسب در و منطقي توسعه كه داشت دور نظر از نبايد البته. نمايد وارد بشري جوامع
 قرار توجه مورد بيشتر اخير هاي سال در راستا همين در نيز پايدار توسعه مفهوم و گردد مي محسوب حياتي امري
 ، توسعه و طبيعي منابع و زيست محيط از حفاظت الزامات بين توازن و تعادل يك برقراري بنابراين. است گرفته
 است رويكردي چنين دنبال به. گيرد قرار توجه مورد بايد بيشتر حاضر عصر در كه باشد مناسبي رويكرد ميتواند

 نظام گيري شكل ضرورت و ها كشور اي توسعه ريزي برنامه نظام در يزيست محيط الزامات و لاصو تلفيق كه
كه همان  توسعه، و زيست محيط هاي حوزه در تلفيقي هاي گيري تصميم و سياستگذاري ريزي، برنامه يكپارچه

                                                             .   گردد مي محسوب ها دولت از بسياري اصلي هاي اولويت از امروزهتوسعه پايدار است، 
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 است بوده  مهم موضوع اين به توجه پيشتازان از المللي، بين مجامع با همگام ما، اسالمي عزيز ميهن خوشبختانه
 دنيا بيشتر توجه و و برزيلريودوژانير در 1992 سال در توسعه و زيست محيط جهاني كنفرانس برپايي دنبال به  و
 21 در زيست محيط بهسازي و حفاظت قانون تصويب با نيز ما كشور در زيست، محيط از حفاظت اهميت به

 و ابعاد از اياندازه تا نيز تشكيالتي نظر از و بيشتر و تازه قانوني اختيارات از  زيست محيط حفاظت سازمان ماده،
 هاي زيرساخت وجود كه است واضحپر. گرديد برخوردار توسعه و رشد هايهبرنام هايضرورت با سازگار كيفيت
 تشويقي، و اي انگيزه هاي مشوق از استفاده كنار در حاكميتي و كنترلي نظام برقراري و  باالدستي اسناد و قانوني
  يزيست محيط اقدامات تضمين و مقررات تقويت زمينه در تحول ترين مهم. است زيست محيط از حفاظت الزمه
 از حفاظت كه است اسالمي جمهوري اساسي قانون پنجاهم اصل تصويب اسالمي، شكوهمند انقالب از پس

   . داند مي ممنوع را آن مخرب فعاليت هرگونه و نموده تلقي عمومي وظيفه يك را زيست محيط
 نشان شمسي، هجري 1404 افق در ايران اسالمي جمهوري انداز چشم سند در زيست محيط مقوله به توجه

 مبتني  هاي داوري از اي آميزه انداز چشمسند . است مهم موضوع اين به اسالمي نظام بخشي اولويت از ديگري
 آن، تنظيم و تهيه كه است جامعه يزيست محيط و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي، هاي واقعيت و نظام ايدئولوژي بر
 و موضع اتخاذ به تواند مي سازد، مي ميسر را آتي وبمطل و ممكن روندهاي ترسيم و بيني پيش كه رو آن از

 و منابع از بهينه و درست برداري بهره و نموده شاياني كمك اتفاقات، و حوادث با برخورد هاي شيوه تعيين
 زيست محيط از منديبهره" عبارت قالب  در سند اين در زيست محيط اهميت. نمايد پذير امكان را ها فرصت

 و فرهنگ ارتقاء اقتصادي، توسعه مانند سند ديگر اهداف به توجه با. است شده درج ايراني معهجا براي "مطلوب
 اين از را شناختي بوم تعادل و اقتصادي اجتماعي، نهادهاي ميان تناسب ايجاد رويكرد توانمي..... و اخالق
 ريزي برنامه مستلزم داز،ان چشم سند يزيست محيط فاهدا به دستيابي است بديهي. كرد استنتاج اندازچشم

 "عنوان با حاضر سند تهيه فلسفه  راستا، همين در. است مانده باقي هاي سال طي آن دقيق اجراي و هدفمند
 انداز چشم افق در مطلوب زيست محيط به حصول براي راه نقشه يك تدوين واقع در ،"زيست محيط ملي سند

 محيط اهميت و جايگاه به نسبت ريزانبرنامه گرشن و فكري هايزيرساخت اصالح شك بدون. است 1404
 به توانندمي زماني توسعه، هايبرنامه و است برخوردار بااليي اولويت از كشورها، پايدار توسعه روند در زيست
 فضاهاي و انساني نيروهاي محيطي، هايظرفيت بر آن مجريان و ريزانبرنامه كه يابند دست نظر مورد اهداف
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 ريزي برنامه نظام به ورود با امر اين تحقق لذا باشند، داشته كافي وقوف توسعه ابزار و بستر نوانع به فرهنگي
 باشد ايگونه به بايد ريزيبرنامه اين .شد خواهد پذير امكان زيست محيط براي ملي هايشاخص تعريف و جامع
 وضعيت و فعلي جايگاه از شروع با كه شود برداريبهرهي نحو به كشور در استعدادها و امكانات مجموعه از كه

 زمان در) مطلوب وضعيت( اندازچشم سند در شده ترسيم جايگاه به رسيدن پيوسته، و منظم حركتي طي موجود،
                                                                 .گردد تضمين مقرر
 به است آمده حاصل سازمان مختلف هاي بخش كارشناسان و مديران همت با كه سند اين تدوين فرايند در

 اهميت به قانوني، مستندات و ديني ارزشي مباني به استناد با نظام كلي هايسياست و اهداف تحقق منظور
 زيست محيط انداز چشم و ماموريت اهداف، راستا اين در سپس و شده پرداخته كشور زيست محيط از حفاظت
                                                 .  است شده تبيين كشور

 منظور به و گرايانه واقع نگاهي با تا شده سعي زيست، محيط امر در موضوعات تنوع و گستردگي به توجه با
 و ارايه 1404 افق در مطلوب وضعيت بيان، مرتبط و مختلف مباحث در موجود وضعيت ،گذشته شناسي آسيب
 زيست محيط در تهديد و ضعف نقاط همچنين و فرصت و قوت نقاط موجود، ملي هاي شاخص اساس بر سپس
 بر مبتني گرا،واقع گرايانه،جامع راهكارهاي و راهبردها ارايه به منجر نهايت در مجموعه اين. گردد ارايه كشور
 ميان هاي يريز برنامه در تا است شده توسعه سند اهداف به نيل جهت مؤثر و كشور بومي و ارزشي هاينظام
  .                           گيرد قرار برداري بهره مورد آتي مدت
 اي گونه به كشور زيست محيط احيا و سازي بهينه جهت مناسبي بستر مردم آحاد و مسئولين عنايت با است اميد

 سالم يستيز محيط در بتوانيم ،فناوري پيشرفت مراحل به دستيابي ضمن زمان ترين سريع در تا آيد فراهم
  .نماييم واگذار بوم و مرز اين  آتي هاي نسل به جاودان جهاني ميراث عنوان به را آن و كرده زندگي

  

  زاده محمدي جواد محمد
   و جمهور رييس معاون

  زيست محيط حفاظت سازمان رييس
   

  



  سند ملي محيط زيست كشور                                             
 

 

4  

  محيط زيست و بينشي  ارزشي مباني

  

 كمك و دارد آن ضرورت چرايي به پاسخ در مهمي نقش زيست، محيط از حفاظت بينشي و ارزشي مباني شناخت
 اين در زيست محيط ملي  سند بينشي و ارزشي مباني عنوان به آنچه. نمايد مي موضوع ماهيت فهم به شاياني

   :نمود تقسيم دسته دو به تواني م كلي طور به را گردد مي مطرح جا
 و داشته معصومين عملي سيره و  كالم  و كريم نقرآ ، اسالم مبين دين منابع در ريشه كه ارزشي مباني ) الف

  .باشد مي زيست محيط مقوله به نسبت آنان رفتار و  نگرش بيانگر

 دهه چند در و است محيط زيستي اخالق عنوان تحت نوظهوري علمي تفكر از برگرفته كه بينشي مباني) ب

   . است گرديده رحمط زيست محيط مهم موضوع به انساني فضيلت و اخالق پيوند براي اخير
 ، بينشي و ارزشي مباني بين پيوند  نقطه عنوان به نيز زيست محيط حفاظت و اسالمي اخالق بين ارتباط ايجاد

 توجه با و حاضر عصر در يزيست محيط فزاينده هاي نياز به پاسخ در ديني معرفت نقش تفسير و تحليل دنبال به
  .است عيطبي بالياي و بحرانها گسترش به رو دامنه به
  

   ارزشي مباني ) الف

   طبيعت به  كريم قرآن نگاه •

هايي توصيفي از طبيعت و دستوري نسبت به رابطه انسان با طبيعت قرآن كريم سند نهايي وحي مشتمل بر گزاره
توان به قواعد اخالقي و حقوقي مورد نظر قرآن در زمينة محيط زيست طبيعي و است كه از مجموع آنها مي

هاي خلقت، رحمت، آيه، خالفت، مالكيت از جمله كلماتي هستند كه موضع قرآن كريم واژه.  يافتانساني دست
  . دهنددر اين زمينه را به دست مي

قرآن كريم حمد و ستايش را مخصوص خداوندي دانسته است كه . مبدأ پيدايش آفرينش خداوند متعال است
    1» ...ي خَلَقَ السموات و االرضاَلْحمد هللا الَّذ«. خالق آسمانها و زمين است

  2»و رحمتي وسعت كُلَّ شَيء«. مندندبر اساس آيات قرآن كريم همه موجودات آفرينش از رحمت الهي بهره
                                                 

 ١ آيه ، انعام سوره 1
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 منْ كُلِّ زوجٍ اَولَم يرَو إلَي االرضِ كَم اَنْبتْنَا فيها « :اي از خود دانسته استخداوند روييدن گياهان را در زمين آيه
گيري از شهد گلها براي توليد و زندگي زنبور عسل و بهره3»كَرِيمٍ إنّ في ذَلك آليه و ما كَانَ اَكْثَرُهم مؤمنين

اً و منْ ثَمرَات النَّخيلِ و االعنَابِ تَتَّخِذُونَ منْه سكَر«. عسل مشتمل بر آيه و نشانه براي اهل تفكر تلقي شده است
شناسي قرآن كريم، طبيعت و محـيط زيست از   لذا در جهان4»و رِزقاً حسناً إنَّ في ذلك آليه لقومٍ يعقلُونَ

  .مصاديق آيات الهي است
   5»اني جاعل في األرض خليفه«. در قرآن كريم، خداوند انسان را خليفة خويش در زمين معرفي نموده است

را از هرگونه تخريب و  يد كه انسان امانت زمين را به نيكويي حفظ نموده و آننماجانشيني و خالفت ايجاب مي
 يبكوشد و فضاي زيست عمران و استفاده بهينه از زمين ه دارد و با دانش و علم نسبت بهافساد مصون نگ

اهم وري همگاني و هميشگي را براي همة موجودات در زمين فرموجودات ديگر را تضمين نمايد و امكان بهره
ذكر خداوند متعال و يادآوري خالفت و جانشيني او در زمين و درك محيط بودن آن ذات مقدس بر همه . آورد
  .وري از طبيعت با حفظ تعادل زيستي آن است رمز بهره6» و كان اهللا بكل شيء محيطاً... «چيز 

 السموات و ما في األرض جميعاً و سخرّ ما في«. هاي قرآن كريم طبيعت در تسخير انسان استبر اساس آموزه
بر » ...ألم تَرَوا أنّ اهللاَ سخَّرَ لَكُم ما في السموات و ما في األرض«عالمه طباطبايي در تفسير  آية شريفه  . 7»منه

وري انسان از آسمانها و براي تعليل غايي است، يعني هدف از تسخير، بهره» لكم«در » الم« كه استاين باور
بدون ترديد تصرفي كه ستمگرانه و ناسپاسانه باشد از ). 229، ص 16، ج1405المه طباطبايي، ع(زمين است

اي قائل است كه بر گردد زيرا قرآن كريم براي واژه منكر چنان شمول و گسترهمصاديق برجسته منكر تلقي مي
نان فراگيري قائل است كه نمايد همانگونه كه براي واژه معروف چتجاوز و اعتداء به نعمت طبيعت نيز صدق مي

  .آيدعمران و آباداني زمين، حفظ و توسعه محيط زيست از موارد و مصاديق آن بشمار مي
و هللا ملك السماوات «. مالكيت حقيقي همة موجودات آفرينش از جمله انسان و طبيعت از آن خداوند متعال است

مالكيت حقيقي خداوند  . 9»اوات و االرضِ كُلٌّ له قانتونله ما في السم«  و 8»و األرض و اهللا علي كلّ شيء قدير

                                                                                                                                      
 ١۵۶ آيه ، اعراف سوره 2
 ٨ و ٧ آيات ، عراش 3
 ٦٧ آيه نحل سوره 4
 ٣٠ آيه بقره سوره 5
 ١٢۶ آيه نساء سوره 6
 ١٣ آيه جاثيه سوره 7
 ١٨٩ آيه عمران آل سوره 8
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هاي تواند نسبت به پديده لذا انسان نمي10»...و لَم يكُنْ لَه شَريك في الملك«. قابل واگذاري به انسان نيست
كه در آنچه . طبيعي احساس مالكيتي حقيقي نمايد و هرگونه تصرف از جمله تصرف زيانبار را در آن داشته باشد

اختيار انسان با مالكيت اعتباري قرار گرفته است در حقيقت امانت الهي است و انسان امانتدار مملوك خداوند 
خداوند پس از آنكه انسان را بر جميع  11»...آمنوا باهللا و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه «است 

 در زمين قرار داد به همين اعتبار او را نسبت به تصرف مخلوقات خود برتري داد و كرامت بخشيد او را خليفه خود
 لذا انسان به عنوان مالك غير حقيقي مأذون در حدود اذن خالق ،در اشياء و موجودات مخلوق خود مأذون ساخت

تواند تصرف ناروا جهت او نميبدين. در محدوده احكام و مقررات وضع شده از ناحيه خالق شارع حق تصرف دارد
  .تصرف ناروا چون آلوده ساختن محيط زيست ظلم است. اشته باشددر آن د

خداوند  .12»و ما بكم من نعمه فمن اهللا«. هاي الهي براي بشر استطبيعت و آنچه در آن است از مصاديق نعمت
ادت زياز  تا استفاده نمايد ينحو مطلوبنعمت را در اختيار انسان قرار داده است تا شكرگزار باشد يعني از آن به

وري از ت ديگر به عنوان پاداش عملكرد صحيح خويش در بهرهانعمت به شكل تداوم آن نعمت يا اختصاص نعم
برداري خود، طبيعت و محيط زيست را آلوده ، ولي اگر با بهره13»إن شكرتم ألزيدنكم«. گرددمند مي بهره،نعمت

حق عقاب دنيوي محروميت از اين نعمت و و تخريب نمايد او نسبت به نعمت بزرگ طبيعت كفر ورزيده و مست
  14» و لَئن كـفرتم إنَّ عذابي لشديد « شود موهبت الهي مي

 و داند مي خدا شكوه و جمال پرنياني پرده را آفرينش صحنه ، آسماني كتاب ترين مقدس عنوان به ، كريم قرآن
  : فرمايد مي چنين باره اين در و ستايد مي زيبايي به را گيتي سراسر

ر چه را خداوند آفريد، زيبا و جميل خلق كرد كه از آن زيباتر ممكن  نبود، و گرنه حتما علم خداوند به آن تعلق ه
 الذي " : مي گرفت و از قدرت فراگير الهي خارج نبود و از گستره سفره جود و بخشش خدايي جدا نمي شد

  15"احسن كل شيء خلقه و بالء خلق االنسان من طين
  :نمايند مي گوشزد را مردم ارتزاق در زمين اهميت و گيري شكل كيفيت يزن آيات از بعضي

                                                                                                                                      
 ١١۶ آيه بقره سوره 9

 ١١١ آيه اسراء سوره 10
 ٧ آيه حديد سوره 11
 ١۵٣ آيه نحل سوره 12
 ٧ آيه ابراهيم سوره 13
 ٧ آيه ابراهيم سوره 14
 ٧ آيه ، سجده سوره 15
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 زمين در را شما روزي و رويانديم موزون شيء از درآن و داديم قرار را هاكوه درآن و داده امتداد را زمين ما

  .داديم قرار
  "معايش  فيها لكم جعلنا و موزون شيء كل من فيها وانبتنا رواسي فيها والقينا مددناها واالرض" 
 حيوانات و انسان ارتزاق محل كه ها بستان پيدايش و هاميوه انواع و گياهان روياندن و باران نزول از بعد و

 بر ظالمين كه  زماني:فرمايدمي كرده اشاره زمين در ظالمين خطر به نسبت بعد و گويد مي سخن است

 تولي  واذا". ندارد دوست را فساد خداوند و ندنمايمي مزارع و نسب هالكت در تالش گردندمستولي  زمين

  " 16الفساد اليحب واهللا النسل و الحرث ليهلك االرض ليفسد فيها و في سعي
  : ي و فاقدان فرهنگ صيانت محيط زيست اين استزيست و سرانجام، پيام كتاب آسماني به ناسپاسان محيط

  17" عملوا  لعلهم يرجعون يقهم بعض الذظهر الفساد في البر و البحر بما كسب ايدي الناس ليذي "
 اين است كه تابلوي زيباي آفرينش، امانت الهي به دست بشر ،آنچه از دستور سپهر و فرمان آسمان بر مي آيد

والتين و الزيتون و طور « خداوند متعال در قرآن كريم به موجودات گوناگون طبيعت سوگند ياد نموده است .است
» ...و الشمس و ضحها و القمر إذا تلها» «و الذاريات» «و الضحي» «و الطور» «لنجمو ا«، »و الفجر» «سينين

اين سوگندها بر جايگاه مهم عناصر طبيعت در نزد خداوند حكايت دارد كه بايد در حفظ اين عناصر كوشيد و 
كبوت، دخان، نجم، هاي قرآن به نام يكي از عناصر طبيعت مانند بقره، رعد، نحل، نور، نمل، عن گذاري سورهنام

جن، فجر، شمس، حديد، ليل، ضحي، قمر، تين، علق، ناس، فلق و بروج بر اهميت آن عناصر در فرهنگ قرآني و 
  .ضرورت انس با آنها داللت دارد

هايي مبادرت ورزيد كه در ابا به تخريب و آسيب آفريدهحمتوان عناصر ياد شده را ناديده گرفت و بيچگونه مي
تنها غفلت از ذات باري تعالي است كه موجب . اي در آفرينش برخوردارندفريننده از جايگاه ويژهنزد خالق و آ

هايي چون انساني كه به آموزه. گرددهم زدن مناسبات متعادل محيط زيست ميه تجاوز و تعدي به اين عناصر و ب
 دارد و رويش هر گياه را به وسيلة   ايمان18»و جعلنا من الماء كلَّ شيء حي«منشأ آفرينش موجود زنده آب است 

  و آن را 19»و هو الـذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كـل شيء«داند  خداوند متعال ميجانبآب از 

                                                 
 ٢٠۵ آيه ، بقره سوره 16
 ۴١ آيه ، روم سوره 17
 ٣٠ آيه انبياء سوره 18
 ۶٩ آيه انعام سوره 19
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أنّا «داند هاي طبيعي ديگر به اندازه معين ميكند و خلقت آن را مانند پديدهها تلقي مي ميراث مشترك انسـان
و األرض مددناها و القينا فيها «آورد شمار مي و رويش گياهان در زمين را موزون به20 »كل شيء خلقناه بقدرٍ

سازي عناصر طبيعت تعادل محيط دهد كه با آلوده به خود اجازه نمي21»رواسي و انبتنا فيها من كل شيء موزون
ن را به گرامي داشتن و حرمت مؤمانسان  هوا،  و الهي بودن آب، خاكت باور عميق به موهب.هم زندرزيست را ب

  .گردد ديگر رهنمون مي ها و موجودات نهادن اين ميراث مشترك انسان

  

 محيط زيست از منظر احاديث و قواعد فقهي  •

توجه به محيط زيست و احترام به طبيعت و اجزاي آن در كالم و سيره عملي معصومين و پيشوايان دين ما از 
، »ضمان«، »الضرر «ها قواعد فقهي متعددي همچون قاعده ه بر اينعالو. جايگاه خاصي برخوردار است

حقوق محيط زيست در فرهنگ  توان به عنوان بستري براي را نيز مي» عدالت«و » تسبيب«، »اتالف«
شوند  ظاهر به عنوان يك ارزش اخالقي تلقي ميه ب مضافا بر اينكه بسياري از اصول كه. اسالمي معرفي نمود

خاص خويش را داشته باشند، مثل قناعت، خودكفايي، احتراز از  ي از حيات مصداقي قلمروتوانند در و مي
  .هاي محكمي در حمايت از حقوق محيط زيست هستند پشتوانه نيز... اسراف و تبذير و 

 جمله از. گيرد مي بر در را بشر زندگي زواياي تمامي و دارد، وسيعي بسيار قلمرو اسالم دين در »الضرر «قاعده

  كه اين به توجه با .است انسان اجتماعي و فردي زندگي به رساندن آسيب و زيست محيط تخريب ضرر، موارد
  آن از بهينه استفاده هستند، شريك آن منافع در مردم همه و است، عمومي اموال از و انفال جزء زيست محيط

 و رويه بي هاي سودجويي وسيله را منابع اين خاص، اي عده و نشود، تضييع مردم حقوق تا است ضروري
ي خال و مخروبهي ها نيسرزم مالك، بدون و مواتي اراض (انفال اسالم در. ندهند قرار خود ستمگرانه هاي استفاده

 آن از ...) وي نيرزميزي ها آب و هوا و فضا مراتع، و ها جنگل معادن، ها، ابانيب ها، كوه اها،يدر سواحل سكنه، از
 22»الرسول و هللا االنفال قل االنفال عن سالونكي«: است او رسول و خدا

                                                 
 ۴٩ آيه قمر سوره 20
 ١٩ آيه حجر سوره 21
 ١ آيه انفال سوره 22
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ي عموم اموال از و استي اسالم حاكم اداره تحت بتيغ زمان در و ندارد، تعلقي مشخص افراد يا و فرد به انفال
 استفاده و موات،ي ها نيسرزم اءياح با توانندي م آنان.  است مباح و حالل انيعيشي برا و ديآي م حساب به

 منابع نيا دري رو ادهيز گونه هري ول ببرند؛ ستهيشاي ها بهره ها جنگل و مراتع اها،يدر سواحل ن،معاد از حيصح
  .است نكوهش مورد شود، عتيطبي نابود و مردم حقوق عييتض و مرج و هرج باعث كهي عموم

ش شده و ها نهي و نكوه در احاديث متعددي، از قطع درختان و از بين بردن مزارع و گياهان و آتش زدن آن
نيز كساني كه درختان . پرهيز از بريدن و نابود كردن درختان به عنوان عامل افزايش عمر به حساب آمده است

رسول خدا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ به  .دار را نابود كنند، به عذاب الهي تهديد شده اند مفيد و ميوه
. نمايند  درختان، و سوزاندن مزارع شديدا اجتنابكرد كه از قطع كردن اسالم سفارش و تأكيد مي مجاهدان

جنگ با مسلمانان باشند، جايز  فقهاي شيعه قطع درختان و تخريب مزارع را حتي در سرزمين دشمن كه در حال
بدون ترديد تشويق به درختكاري و هشدار و نهي از نابودي  .دانسته انداند و آن را مكروه و ناپسند  نشمرده

كند، و حمايت و اهتمام اسالم را به حمايت از محيط  بقاي محيط زيست كمك مي اده به حفظ ودرختان، فوق الع

 .رساند مي زيست

حضرت علي ـ  .اند ها در برابر حمايت از حيوانات و جانداران مسؤول شناخته شده در اسالم تمام انسان
ليت و حقوق مسلمانان را يادآوري نمود، خالفتش ايراد كرد و در آن مسؤو اي كه در آغاز السالم ـ در خطبه عليه

 :فرمودند

"هبِالد و هبادفي ع تَّقُوا اللّها و وا اللّهمِ، اَطيعهائالْب نِ الْبِقاعِ وتّي عؤُولُونَ حسم نَّكُمفَا هوصدرباره بندگان  23"ال تَع
به ويراني و تبهكاري زمين در بالد و شهرها اقدام مبادا بر كسي ستم كنيد و  و شهرها از خداوند بترسيد، و بالد
چه دليل مزارع  كه به. (ها و چهارپايان گيريد، حتي درباره زمين همه شما مسؤوليد و مورد پرسش قرار مي كنيد

حيوانات زبان بسته را مورد اذيت و آزار قرار  ها را ويران نموديد، و ها را از بين برديد، شهرها و خانه و جنگل
 ).يدداد

                                                 
 ١۶۶ خطبه البالغه نهج 23
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 ابعاد سه گانه  مباحث محيط زيست در فرهنگ وحي  •

  : دني از نظر فرهنگ وحي به سه دسته تقسيم مي شوزيست مباحث محيط
  مربوط به جسم زيستي  محيط مباحث –الف 

  مربوط به تلفيقي از جسم و روح زيستي  محيط مباحث -ب 

  مربوط به روح زيستي  محيط مباحث  -ج 

امام صادق .  براي نيل به محيط زيست سالم بايد جامعه از چند نعمت برخوردار باشد در بخش مربوط به جسم،
 24» التطيب السكني اال بثالت، الهواء الطيب و الماء الغزير الغدب و االرض الخواره « : مي فرمايد ) عليه السالم(

 ، آب گواراي فراوان و زمين هواي پاكيزه: زندگي گوارا نمي شود مگر آن كه انسان از سه نعمت بهره مند شود 
  .  خيزحاصل

  

 در متون اسالمي ) محيط زيست ( عناصر اصلي حيات  •

  . مي باشد زندهآب يكي از نعمت هاي بزرگ پروردگار است كه مايه حيات تمام موجودات
  25" و جعلنا من الماء كل شيء حي "

) ع(امام صادق . مقابله با دشمن باشداسالم هيچ عذري را براي آلوده كردن آب نمي پذيرد حتي اگر در جهت 
  :خطاب به يكي از يارانش فرمودند

  " آب مردم را آلوده نكن " 26 " و ال تفسد علي القوم ماء هم "
هوا ديگر عنصر حيات نيز كه امروزه به واسطه ورود انواع  آالينده ها مسموم شده است ميتواند مصداقي از 

  :فرمايش امير مومنان باشد
 رسول خدا از ريختن سم در سرزمين مشركين نهي 27 " اهللا ص ان يلقي السم في بالد مشركين  نهي رسول"

  .كرده اند

                                                 
   232  ص 75بحار االنوار ج  24
 ٣٠ آيه انبيا سوره 25
 ۶۵ص ٣ج الكافي 26
 ٢٨ ص ۵ جلد الكافي 27
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  :فلسفه همت آدمي  در آباداني زمين را آفرينش او از آب و خاك بيان فرموده اند ) ع(در روايتي ديگر امام صادق 
  28"  ان اهللا خلق آدم من الماء و الطين فهمه آدم من الماء و الطين"

        ،ها اشاره شد ي از آنيبا توجه به الزامات اسالمي در حفظ محيط زيست از جوانب مختلف كه به شمه ها
هاي بيكران الهي در طبيعت، در اختيار انسان بوده و همه كائنات  مي توان اذعان نمود كه بهره گيري از نعمت

 خليفه پروردگار در روي زمين بايد بنا بر آباداني و عنوانه جهت بهره برداري بهينه، مسخر انسانند و انسان، ب
      عمران محيط زيست گذاشته و از هر گونه تخريب به هر شكل كه موجبات بي نظمي در عالم سراسر نظم و حق،

هاي الهي كه بي دريغ و  آوردن شكر نعمت اين انسان مسئول خدا گونه، جهت به جا. مي گردد خودداري نمايد
اختيار گرفته است، بايد با بهره وري صحيح و اصولي و منطقي از منابع طبيعي و مصرف بهينه و بي وقفه در 

 در حفظ، سالمت و بقاي آن اهتمام ورزد و جا ،خودداري از آلوده سازي و ايجاد اختالل در سامانه هاي زيستي
ه ها و برنامه ريزي ها ب  گيريدارد برنامه ريزان و سياستگذاران كالن كشور، اين امر مهم را در كليه تصميم

  . عنوان اصلي اجتناب ناپذير و اساسي مورد لحاظ و توجه قرار دهند
  

   بينشي مباني) ب

 است، شده حادث فناوري و علم  در انسان آور شگفت پيشرفت تبع به كه صنعتي شتابان و گسيخته لجام توسعه
 قرار يكم و بيست قرن انسان روي پيش نيز را كالتيمش برداشته، در انسان رفاه افزايش در كه مزايايي جز به

 كشورها بيشتر كه گرديد موجب اخير، هاي دهه در تكنولوژي مدد به ها كشور اقتصادي توسعه شوق. است داده
 صدمات امري چنين نتيجه. بمانند غافل يزيست محيط مهم مالحظات از خود توسعه ريزي برنامه مراحل در

 چنين دنبال به. است شده مواجه خطر با نيز توسعه اصل امروزه كه جايي تا بوده زيست محيط به ناپذير جبران
 آن به دستيابي بنابراين و شده مطرح اخالقي اصل يك عنوان به اخير هاي دهه در پايدار توسعه كه است نگرشي

 از بسياري. است يزيست طمحي اخالق و التزام تعهد گسترش و اجتماعي هاي رفتار در تغيير نيازمند هرچيز از قبل
 و مقررات و قوانين ترين پيشرفته حتي ي،زيست محيط اخالق داشتن بدون كه باورند اين بر امروزه جوامع
 توسعه پايدار .دهد سوق پايدار توسعه سمت به را جامعه تواند نمي تحقيقات ترين پيچيده و ها فناوري ترين پاك

                                                 
 ٣٣۵ص ۵ ج الكافي 28
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ي حاكم شده و مشاركت مردم زيست اخالق محيط مي ارتقا يافته،فقط وقتي امكان تحقق دارد كه آگاهي عمو
  .بطور جدي جلب شود

  

  يزيست محيط اخالق بر اي مقدمه •

 به بايد كه است هايي ارزش به مربوط آن  بعد يك. است فلسفي اخالق از جديدي شاخهزيستي  محيط اخالق
 در كه سوالي و شد قايل هستند، سهيم ما با را دنيا اين كه جان بي و زنده از اعم ها انسان غير و طبيعي محيط
 منافع لحاظ به و ما براي آنها بودن مفيد دليل به فقط آنها بر نهادن ارزش آيا كه است اين است مطرح زمينه اين

 مسئله اين هستند؟ انساني منافع از تر فرا و مستقل هاي ارزش داراي خد موجودات ساير اينكه يا است انساني
 تفاوت كند مي تالشزيستي  محيط اخالق بنابراين و است زيستي محيط اخالق در مسايل ترين ياديبن از يكي
 آنچه خاطر به آنها بر گذاري ارزش و دهند مي انجام ما براي آنچه خاطر به موجودات ساير بر گذاشتن ارزش بين
 كه است اين گردد مي مطرح يزيست محيط اخالق وجودي فلسفه درباره كه دومي سوال. دهد نشان را هستند كه
   ؟ بينديشيم بايد چگونه طبيعت با خويش طهبرا درباره ها انسان ما
  

 زيستي محيط اخالق تعريف •

     وارد آن بر عمل آنچه و كنندگان عمل يعني اعمال، مفعوالن و فاعالن عنوان به ها گروه و افراد به اخالق
 هر از خواه زنده، موجود كه واقعيت اين به كه است آن ستزي محيط به آگاه اخالق يك. است مربوط شود، مي
 پيرامون تدبير هنگام  در آن، به و كند كامل توجه است، خويش زيست محيط از جزيي خود باشد، كه نوع

  .بدهد كافي اهميت و وزن بگذارد، تاثير موجود آن بر دارد احتمال كه اقداماتي
  

 زيستي محيط اخالق وظيفه •

 در آنچه طبيعت، جهان از عبارتند ،زيستي محيط اخالق توجه مورد هاي موضوع كه دارند يدهعق آگاهان برخي
. كند تنظيم را انسان رفتار بايستي طبيعت براي ارزش پذيرش چگونه كه اين و است ارزش خور در طبيعت
 . باشد حاكم طبيعت و انسان بين روابط بر كه است اصولي ايجاد زيست، محيط اخالق وظيفه بنابراين
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  بينشي مبناي يك عنوان بهزيستي  محيط اخالق •

 بهتر. نباشد روشن است ممكن است نسبي اصطالح اين كه واقعيت اين زيست محيط به راجع بحث هنگام در
 مهم بايستي را مشخص فرق چندين. بينديشيم چيزي يا كسي زيست محيط قالب در موضوع اين به است

 منابع كننده تامين عنوان به محيط بين فرق او، بر محيط تاثير و محيطش بر ندهز موجود تاثير بين فرق : دانست
  .آشنا خاص مكان يك عنوان به محيط و

 محيط از جزيي كه آنچه همه با ما روابط مطالعه از است عبارت خود، مفهوم ترين وسيع در زيست محيط اخالق
 ساير شامل  و شود مي طرح نادرستي و ستيدر موضوع او براي كه موجودي. است اخالقي موجود يك زيست
      مطرح نيز محدودتر برداشت يك اغلب. شود مي نيز شهر و ماشين نظير سازد، مي انسان آنچه و ها انسان
 ،ناميم مي طبيعت را آن ما كه است مربوط محيط از بخش آن به فقط زيست محيط اخالق آن در كه شود مي
   .آفرين مشكل مفهوم يك

 كدام و شوند شناخته اهميت با ذاتالب اخالقي لحاظ از كه آنند خواهان موجودات كدام كه پرسند مي فالسفه
 مستقل جايگاه (اهميتي چنين كه شود مي شناخته محور -انسان عنوان به اي نظريه آن .نيستند چنين موجودات
 از كدام هيچ كه دارند اعتقاد نيز فالسفه برخي. نمايد مي انكار انسان از غير به موجودي هر براي را) اخالقي
 به منحصر را اخالقي مستقل جايگاه كه اگر نيست، بخش رضايت طبيعت با ما برخورد به مربوط اخالقي نظريات
 مستقل جايگاه كه دارد آن به بستگي است زيستي محيط حد چه تا اخالقي نظريه يك كه اين. بداند انسان

 گيرد مي فاصله انسان محوريت از حيوان به توجه خالقا. دهد مي بسط جاك به تا را انسان فراسوي در اخالقي
 محيط تر طرفدارانه نگرش با ينظريات اما. كند مي منظور نيز انسان غير حيوانات از برخي براي را جايگاه آن زيرا

 مي بسط نيز رودخانه و جنگل گونه، نظير جمعي هاي هويت حتي و زنده موجودات به را جايگاه اين ،زيستي
 ارايه اخالقي جديد اصول به نياز دادن نشان هدف با روتلي ول و ريچارد سوي از انسان آخرين استدالل. دهند
 پرسش اين طرح به اي مقاله انتشار با 1973 سال در زيست محيط طرفدار استراليايي فيلسوف اين. شود مي

 است آن جديد اخالق ضرورت براي او تداللاس ؟ است نياز جديد محيطي زيست اخالق يك به آيا كه پرداخت
 از انسان تنها كه دارد آن بر عقيده اعتقادش مركزي هسته عنوان به غرب جهان در غالب اخالقي مكتب كه

 و انساني شووينيسم از اي جلوه عنوان به روتلي. دارد اهميت ذاتالب و است برخوردار اخالقي مستقل جايگاه
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 كه باشد داشته حق بايد فرد كه دارد عقيده غرب جهان ليبرال  فلسفه كه ميكند نقل چنين غرب اعتقادي هسته
 آسيب نيز خود به احتماال -2 و نرساند آسيب ديگران به -1 : آنكه به مشروط دهد انجام خواهد مي خود آنچه هر

 محيط با دلخواه برخورد براي را انسان آزادي اصل اين كه كند مي فرض چنين روتلي. نكند وارد ناپذير جبران
 اخالقي غير عمل يك عنوان به است ممكن كشاورز يك توسط رودخانه شدن آلوده مثال. كند مي محدود زيست

. آورد مي فراهم مزاحمت كنند مي استفاده آن از كه ديگراني براي فيزيكي لحاظ به كه شود محكوم مبنا اين بر
 يك هيچ. كند نمي كفايت محيطي زيست اخالق يك شپيداي براي حاصله هاي محدوديت او استدالل اساس بر
 مستقل جايگاه هرگونه نافي آسيب اصل شود، نمي اعمال انساني غير چيزهاي از كدام هيچ براي ها محدوديت از

 در به سالم جان جهان نظام فروپاشي از كه انساني آخرين كنيد تصور. است انسان غير هاي چيز براي اخالقي
 بر دهد مي انجام او آنچه. برد مي بين از را جانور و گياه از اعم زنده موجودات دارد توان در كه آنجا تا است برده

 درستي به مشروط روتلي. است اشتباه زيست محيط اخالق مبناي بر اما موجه انساني شووينيسم اصول مبناي
 خطاست، كارها از بعضي كه اين ؟نمايد مي متعهد چيز چه رعايت به را ما و كند مي ثابت را چيز چه ، استداللش

 مورد اگر حتي آيد، حساب به بايستي و است ارزش با ها چيز برخي اينكه و. نرساند آسيب انسان به اگر حتي
 غير چيزهاي از برخي كه پذيرفت و رفت فراتر انساني شووينيسم از بايستي لذا. نباشد انسان توجه و استفاده
 مشغولي دل ترين بنيادي از يكي سوال اين به پاسخ كجا؟ تا فراتر اما. دارند مستقل اخالقي جايگاه نيز انسان
 به توجه و حيوانات و گياهان گونه، زيستي تنوع حفظ كه مشغولي دل. است زيست محيط انارطرفد هاي

 داتموجو همه و برد مي پيش انسان براي مستقل اخالقي جايگاه از فراتر بس را آنها زيستي تنوع و ها زيستگاه
 خطا عنوان به طبيعي هاي چيز تخريب در را انسان آخرين عمل مردم از بسياري امروزه .گيرد مي بر در را زنده

 اين مقابل در صورت هر به. شود نمي محسوب خطا غرب سنتي اخالق مبناي بر او عمل ولي. كنند مي مطرح
 گونه هيچ انسان كار در كه است سانيك سختانه سر انكار جمله از و دارد وجود پاسخ يك از بيش استدالل
  . بينند نمي خطايي
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  يزيست محيط اخالقچرايي اهميت  •

          زيستي تنوع حفظ به را ما كه را داليلي زيست، محيط اهميت موضوع به نگرشي با خواهيم مي اينجا در
 و دارو غذا، ما براي گياه و حيوان خاص هاي گونه كه است آن دليل يك. دهيم قرار بررسي مورد دارد وامي

 به. سازد مي محروم قطعا چيزها گونه اين منابع از را ما زيستي تنوع رفتن بين از و كنند مي فراهم موادخام
 وابسته آنها به ما حيات تامين كه ها اكوسيستم نگهداري در موجودات كدام كه اين بيني پيش دليل دومين عنوان
  .است ممكن غير دارند، كننده تعيين اهميت است،
 در ما منشاء رمز كه جهاني داريم، طبيعت جهان تنوع تمامي به نياز خود از شناخت و درك براي كه آن سوم دليل
 جهان با ما تماس تنها كه كشد مي سر عاطفي هاي نياز ما تكاملي گذشته از كه دليل چهارمين. است نهفته آن

 كه دريافت وجه بهترين به توان مي زماني را داليل اين بين دموجو هاي تفاوت. كند مي سيراب را ها آن طبيعت
 جنبه. ببينيم هستند قايل ابزاري غير و ابزاري هاي ارزش بين معموال فالسفه كه هايي تفاوت صورت به را آنها
 ارزش حياتي هاي نياز تامين در طبيعي محيط. است موثر انسان رفاه بر راه دو از طبيعي محيط مختلف هاي
 رفاه مسئله از درست درك . است برخوردار نيز ابزاري غير ارزش از رفاه از جزيي عنوان به عالوه به. دارد اريابز

 صرفا كه چيزهايي عنوان به آنها با نبايد كه است ابزاري غير ارزشمند هاي جنبه اين اهميت شناخت مستلزم
 عصر در. داد تقليل ابزاري جايگاه به را آنها رهگذر اين از و كرد برخورد شوند مي ارزش با هاي تجربه موجب
 عهده به را طبيعت ارزش كه چرا. نيست كننده قانع طبيعت ارزشگذاري به  محور – انسان رويكرد حاضر

 به اين و  دارند را خود خير گرايانه، غايت مراكز عنوان به زنده موجودات تمام. نهد مي وا انسان منافع يا تمايالت
 صورت در و رعايت تعهد مستلزم طبيعت به نسبت احترام حالت داشتن. بخشد مي اخالقي صخا جايگاه آنها

  . است زنده موجودات خير تحقق امكان،
  

   زيست محيط اخالق بر اي نظريه ، طبيعت به احترام •

 آن در انسان جايگاه و طبيعت نظم كه است فلسفي بيني جهان يك بر مشتمل طبيعت، به محور -زيست ديدگاه
 بر زمين روي هاي اكوسيستم كل و زنده موجودات ساير با اش رابطه و خود از انسان وقتي .كند مي تعيين ار

 به اين. دانست خواهد زمين حيات جامعه از عضوي عنوان به را خود كرد، پيدا شناخت ديدگاهي چنين مبناي



  سند ملي محيط زيست كشور                                             
 

 

16 

 زيست طبيعت شخصيت، بر وهعال تا است واقعي خود شناخت براي راهي بلكه نيست، فرد تشخص  نفي معني
 جامعه در را خويش عضويت فرد كه است محور – زيست ديدگاه اين منظر از. شود مي شامل نيز را او شناختي
 هاي دوران طي در كه گياهاني و جانوران هاي گونه تمام با را او كه ميبيند مشتركي صلف عنوان به زمين حيات

 اين ساكن ديگر زنده موجودات تمام مثل نيز، او كه يابد مي در انسان .دهد مي پيوند اند، يافته تكامل مختلف
 را حيات عرصه اين انسان وقتي. است طبيعي شناختي زيست سيستم تماميت و سالمت گرو در موجوديتش ، كره
 خواهد نظر در هم به متكي عناصر از يكپارچه و تنيده هم در شبكه يك عنوان به را آن ديد خود تماميت در
 ذاتي ارزش زمين طبيعي هاي اكوسيستم جانوران و گياهان براي كه است آن طبيعت به احترام شرط. رفتگ

 همين. است طبيعت به احترام حالت براي بنيادي ارزش شرط پيش موجودات اين براي ذاتي ارزش. باشيم قايل
 ارزش به قايل افراد براي كه وقتي تا. كند مي صدق نيز انساني اخالقيات بحث در افراد به احترام مورد در نكته
 يك در موثرعامل  عنوان به آنها ابزاري ارزش يا آنها محاسن مبناي بر صرفا آنچه از متمايز ارزشي ( نباشيم ذاتي
 ارزش حايز وقتي و. داشت نخواهيم احترام ند،نسانا اينكه عنوان صرفابه آنها، براي ) آن امثال و اجتماعي هدف
 مورد در را حالت همين كه است آن دارد اهميت اينجا در آنچه. بينيم مي احترام خور در را آنها بودند ذاتي

  .شد قايل ذاتي ارزش نيز آنها براي كه است منطقي زيرا تصور كرد توان مي نيز انسان غير موجودات
   

   بينشي و ارزشي مباني پيوند در گيري نتيجه و بحث ) ج

 زيستن حق طرفي از. گردد مي محسوب الهي نعمت و ها انسان اساسي حقوق از سالم، زيست محيط داشتن
. است ناپذير انكار موجوديتي، چنين در خداوند اراده به نظر و ذاتي ارزش به توجه با جهان موجودات تمامي براي
 و آن از گيري بهره با تا است داده قرار انسان مسخر را طبيعت و زمين خداوند اسالمي، و ديني مستندات  در

 طبيعت بر چيرگي و تسلط معناي به نه فن، اهل تفسير به نكته اين اما. برسد تكامل به مطلوب رايطش در زيستن
 از منطقي و معقوالنه استفاده و وري بهره مفهوم به بلكه موجودات، ساير حقوق تضييع و آن استثمار مفهوم به

 سوي از يزيست محيط گرايانه اخالق بينش و سويك از  ارزشي و مذهبي و ديني هاي آموزه. است آن نعمات
 نه را زيستي محيط پايداري كه يتفكر. است داده سوق زيستي پايداري تفكر سمت به را حاضر عصر انسان ديگر
 مي ارتقاء اخالقي ارزش يك و  فلسفي مفهوم يك و معنوي اصل يك به را آن بلكه فني مفهوم يك به صرفا
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 عدالت، و فرهنگ اخالق، چارچوب يك در زمين منابع از استفاده و زيستي مالحظات و اصول رعايت امروزه. دهد
 تغيير اين هدف. است نموده تحريك ها ارزش و ها فرايافت در بنيادي تغييرات براي عملي اقدامي به را بشريت

 حوزه در 21 قرن بزرگ هاي لشاچ با تا سازد قادر را جوامع كه فرهنگي نوسازي يك جز نيست چيزي البته
. نمود تعريف سادگي به توان نمي را پايداري و زيستي محيط اخالقيات. شوند رو در رو زيست محيط و طبيعت
 اين است واضح كه آنچه اما. است تكامل و تكوين حال در تازگي به راستا اين در انديشيدن كه است اين واقعيت
 نسلي، بين برابري زنده، موجودات و ها انسان حقوق مانند بينشي و ارزشي فكري خطوط از بعضي كه است

      و دارد ما ملي و ديني هاي باور و فرهنگ در ريشه آنها نظاير مواردي و منابع مصرف و توزيع در عدالت
  .  باشد زيستي محيط اخالق رعايت براي محكم مبنايي ميتواند كه هاست همين
 كه حاضر عصر در ،زيستي محيط اخالق منطقي و علمي مباني با ما ديني و ارزشي باورهاي و اصول پيوند

 از گذر براي اساسي حلي راه تواند مي است، شده مواجه طبيعي عديده بحرانهاي و منابع محدوديت با بشريت
 اسالم مبين دين كه مفتخريم. باشد الهي هاي نعمت از استفاده منطقي و صحيح مسير در گرفتن قرار و بحران

 انسان، آسمان، زمين، درباره دقيق و جامع نگاهي الهي، دين كاملترين و آسماني اديان شبخ پايان عنوان به
 حيوان را وي انسان تعريف در غرب، ماديگراي تفكر خالف بر اسالم. دارد جان بي موجودات حتي و گياه حيوان،
 در را حيوانات با نهاانسا تفاوت و تمايز وجه بلكه. باشد طبيعت تسخير رسالتش كه كند نمي معرفي هوشمند
 بينا گويا، را موجودات تمامي و داند نمي جان بي نيز را طبيعت اسالم. داند مي ملكوتي عنصر و الهي روح داشتن

 "بحمده االيسبح شيء من ان و": فرمايد مي صراحت با كريم قران. پندارد مي آگاهي و احساس شعور، داراي و
 مواد عنوان به فقط نه درختان و دريا و دشت و كوه نگاهي چنين با. دگوين مي خدا تسبيح و ياد موجودات همه
 و بشر زندگي براي گذري عنوان به بلكه طبيعت احيايي خود توان از خارج و منطقي غير برداري بهره براي و خام

 سالما نظر از كه است بديهي. است اخروي اجر و تكامل به رسيدن براي او زيستي هاي نياز معقوالنه تامين
 به سالم را آن و نمايد برداري بهره طبيعت از كه دارد حق كاذب، نياز مبناي بر نه و خود نياز مقدار به تنها انسان
 يك با بايد نيز را محيطي زيست اخالق ما ديني هاي ارزش پايه بر كه است بديهي. نمايد واگذار آينده هاي نسل

 اخالقي چارچوب ظهور ساز زمينه تفكري چنين وجود. نمود مترسي الهي هاي آموزه چارچوب در و معنوي نگرش
 آباداني و گري اصالح توازن، رعايت كه چارچوبي. باشد تواند مي اسالمي زيستي محيط اخالق عنوان با جديدي
 ها، نعمت عملي شكر تبذير، و اسراف از اجتناب و منابع بهينه مصرف زيست، محيط و طبيعت از حراست زمين،
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 هاي گونه و ها جنگل خاك، هوا، آب، جمله از طبيعت حياتي عناصر به ويژه توجه و محيط و ديفر بهداشت
 كه است اخالقي باور چنين مبناي بر. است آن اخالقي اصول و ها آموزه ترين اساسي و ترين مقدماتي از زيستي
 محيط درباره ما هاي ناشناخته كه باشد نكته اين به توجه با و احتياط پيش اصل بر مبتني بايد ما اي توسعه رفتار

 و خطي غير ما اقدامات به طبيعي هاي واكنش. دهد مي تشكيل را ما هاي اطالعي بي از مهمي بخش زيست
 تمهيدات با الزم مالحظات همه بايد گروهي و فردي اقدامات به تصميم در بنابراين و است بيني پيش قابل غير

  .شود گرفته كار به طبيعت و زيست محيط حقوق رعايت براي كارانه محافظه
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   ايران زيست محيط انداز چشم

  

 ها، بوم زيست مناظر، سيماي طبيعي وضعيت كه نحوي به يافته، ارتقا ايران زيست محيط وضعيت 1404 افق در
 پناه در ها انسان و شده حفظ آن در سرزمين و خاك آب، هوا، حياتي عناصر و منابع ژنتيكي، ذخاير و زيستمندان

 زيست عدالت و پايدار اقتصادي و اجتماعي امنيت و آرامش رواني، و جسمي سالمت و بهداشت از محيطي چنين
  .باشند برخوردار محيطي

  
  

  ماموريت

  

  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون پنجاهم اصل تحقق -1

 مطلوب زيست محيط به رسيدن راستاي در 1404 افق در مندرج اهداف به دستيابي -2

 زيست محيط با توسعه اريسازگ -3
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  كشور زيست محيط اهداف

  

  زيست محيط آلودگي و تخريب از جلوگيري ،كنترل پيشگيري، •

  هوا و خاك ،آب طبيعي، منابع از حفاظت و احيا •

 كشور زيستي تنوع احياي و حفاظت •

، مراتع، بيابان ، ، جنگل ها  سواحل ، هادريا، تاالبطبيعي اعم از هاي  حفاظت از اكوسيستماحيا و  •
 ....كوهستان و 

 زيست محيط  يها ظرفيت با توسعه يها برنامه و اهداف نمودن همسو •

 محيطي زيست جهاني تحوالت و تعهدات ،مناسبات در موثر و فعال مشاركت •

 ايراني -اسالمي فرهنگ بر مبتني محيطي زيست عدالت و اخالق تحقق •
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  و مطلوب موجود وضعيت

  

 ت سازمان حفاظت محيط زيست تحت مديريمناطق  •

  وضعيت موجود 

 4/12/1354 مورخ 81804ي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست طي مصوبه شماره يين نامه اجرايبه استناد آ
 اثر طبيعي ملي، ردهمناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در چهار هيات وزيران و اصالحيه آن 

  .هگاه حيات وحش و مناطق شكار ممنوع تقسيم بندي شده اندپارك ملي، منطقه حفاظت شده و پنا
ارزش و  هاي بسيار با ها و زيستگاه عالي ترين سطح حفاظت در ايران پارك هاي ملي هستند كه شامل اكوسيستم

 كه از بين آنها مي توان به پارك ملي گلستان،  پارك ملي به ثبت رسيده است23تاكنون در ايران . باشند بكر مي
 30 پارك هاي ملي در ايرانعالوه بر . ك ملي كوير، سرخه حصار، توران، بمو و پارك ملي اروميه اشاره نمودپار

 از جمله  پناهگاه حيات وحش 37،  از جمله خشكه داران، غار قوري قلعه، بزنگان و قله دماوند اثر طبيعي ملي
 از جمله ارسباران، البرز مركزي، ساريگل و ه  منطقه حفاظت شد113 ونايبندان، خوش ييالق، مهروييه و قميشلو 

  .  درصد از مساحت كل كشور را شامل مي شود 8/7حدود  وجود دارد كه در مجموع  حفاظت شده كوير همنطق
 كره در برنامه انسان و كره مسكون سازمان يونسكو به ثبت رسيده است  ذخيره گاه زيست10در ايران تاكنون 

  . حفاظت محيط زيست مي باشدكه مرجع ملي آنها سازمان
 6335234 منطقه و با وسعتي معادل 58سطح مناطق تحت مديريت سازمان پس از انقالب اسالمي ايران  از 

  . رسيده است1389 هكتار در ابتداي سال 12798339 منطقه و با وسعتي معادل 203 به 1357هكتار در سال 

  

  وضعيت مطلوب 

   درصد از اراضي كل كشور ارتقا خواهد يافت10قل به سطح مناطق تحت مديريت سازمان حدا -
 شاخص ها و معيارهاي كيفي مناطق تحت مديريت در حد استانداردهاي جهاني ارتقا خواهد يافت  -

 در امر حفاظت و مديريت مناطق به نحوي ارتقا ، بخش خصوصي و تعاوني هامشاركت جوامع محلي -
 نيز تامين نمايد را و مردم خواهد يافت كه منافع جوامع محلي 
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 تاالب ها  •

  وضعيت موجود 

هاي   نوع تاالب يعني تاالبيكجز ه  نوع تاالب مشخص شده توسط كنوانسيون رامسر در سطح جهان ب42از 
ايران در  از طرفي .هاي ايراني است شوند كه بيانگر تنوع بسيار زياد تاالب بقيه در كشور ايران يافت مي، ندراوت

هاي ايران در پشتيباني نظام   مهاجرت پرندگان كره زمين قرار گرفته لذا اهميت تاالبمسير دو كريدور اصلي
   .طبيعي مهاجرت پرندگان بسيار زياد است

 تاالب در 33المللي شناسايي شده است كه از بين آنها تاكنون   تاالب با اهميت بين84 بيش از ران تا كنوندر اي
 به كنوانسيون رامسر معرفي شده و مشمول مقررات اين كتار، ه1481147، با مساحت كل  عنوان22قالب 

  .اند كنوانسيون گرديده
از مهمترين تاالب هاي ايران مي توان به درياچه اروميه، تاالب انزلي، درياچه بختگان و تاالب شادگان اشاره 

ه سازمان حفاظت  قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ، مديريت تاالب هاي كشور به عهد16طبق ماده . نمود
  محيط زيست مي باشد 

 تريليون دالر آن از طريق 9/4خدماتي بوجود مي آورند كه   تريليون دالر ارزش33ها ساليانه حداقل  اكوسيستم
در ايران ارزش هر هكتار تاالب در تاالب هاي زيره ات ارزشگذاري انجام شد در مطالع.ها تأمين مي شود تاالب

  : ) ريال9200 و هر دالر امريكا 1386با نرخ هاي سال (ده استبه شرح زير بودر يك سال 
  سال يك هكتار در يك  ميليون ريال در 67) هرمزگان ( تاالب خورخوران  -

  ساليك هكتار در يك  ميليون ريال در 47) چهارمحال و بختياري ( تاالب چغاخور  -

  ال سيك هكتار  در يك  ميليون ريال در 50) گيالن ( تاالب اميركاليه  -
 8/2و يك هكتار زمين زراعي ميليون ريال   3/8ارزش يك هكتار جنگل مناطق معتدله در همان سال تنها 

  .ميليون ريال در سال بوده است
تنوع فعاليت هاي انساني در حوضه هاي آبخيز بقدري زياد و از نظر تاثير گذاري پيچيده است كه شايد نتوان با 

اين فعاليت ها هم در بخش دولتي و هم در بخش . ت تاالب مشخص ساختشفافيت سهم هر كدام را در سرنوش
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غير دولتي جريان دارد و عالوه بر وابسته بودن به برنامه هاي توسعه دولت ، به ساير عوامل نظير مناسبات 
   .اجتماعي ، وضعيت اقتصادي مردم ، ويژگي هاي فرهنگي و حتي سياسي بستگي دارد

  

 وضعيت مطلوب 

اي كشور بويژه تاالب هاي با اهميت جهاني ثبت شده در كنوانسيون رامسر آب مورد نياز براي ه  تاالب -
  .كاركردهاي اكولوژيك خود را از منابع آبي باال دست دريافت خواهند داشت

 عنوان به  صفر عنوان كاهش 7از ) تغيير اكولوژيك يافته( تعداد رامسر سايت هاي ثبت شده در فهرست مونترو -
  . د يافتخواه

  . كيفيت آب هاي ورودي تاالب ها كمتر از آستانه هاي مجاز نخواهد بود-
  . عنوان افزايش خواهد يافت30 عنوان به حداقل 22 تعداد رامسر سايت هاي كشور از -
 تغييرات كاربري غيرمجاز اراضي تاالبي در اثر تعيين مرز و حريم تاالبها و عالمت گذاري آن ها به حداقل -

  .تقليل مي يابدممكن 
  . تاالب ها با توجه به ارزش و كاركردهاي بي بديل خود جايگاه بسيار مناسب طبيعت گردي پايدار خواهند بود-
 ارتقاء آگاهي هاي مردم، اصالح قوانين و مقررات و ساختارها و اجراي دقيق تر قوانين، بهره برداري با  -

 خواهد گرفت و منافع بيشتري از تاالب ها عايد مردم كشور و ها و كاركردهاي تاالب صورت پايدارتري از ارزش
  .حتي ساير مناطق جهان خواهد شد

 و مستند ، جامع تاالب هاي با اهميت جهاني ثبت شده در كنوانسيون رامسر داراي برنامه مديريت مدون-
  .خواهند بود

  

 جنگل  •

  وضعيت موجود 

 ميليون هكتار مي رسيد كه در اثر افزايش 18ران به نه چندان دور مساحت جنگل هاي اي  ه هاي در گذشت
بل توجهي ا شهرها و اراضي كشاورزي و تاسيسات و صنايع و همچنين تخريب و تجاوز، كاهش ق جمعيت، توسعة
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جنگل هاي شمال  و فقط تمامي اين جنگل ها ارزش صنعتي ندارند. است ميليون هكتار رسيده 5/12و به يافته 
 خارج از شمالجنگل هاي . بل بهره برداري باشدانوان توليد چوب و تأمين مصارف صنعتي قبه عمي تواند كشور 

 رطوبت  نسبي محيط و نفوذپذيري آب و زيستگاه حيوانات  هوا ونيز از نظر حفاظت خاك، تغذية دام، تلطيف
  .وحشي از اهميت زيادي برخوردارند

توده جنگلي كمتر از مساحت درصد به باال باشد و 10 حداقل تاج پوششداراي  مناطقي كه بر اساس تعريف فائو
 جنگل ،نباشدمكعب در هكتار  متر 5كمتر از در آن درختان و درختچه ها حجم رويش ساالنه و نباشد نيم هكتار 
 هكتار تخمين زده 554 هزار و 74 ميليون و 11 مساحت جنگل هاي ايران ،بنا بر اين تعريف .دوشمي محسوب 
 درصد به باال درنظر گرفته شده است، 5ر اساس تعريف سازمان جنگل ها كه حداقل تاج پوشش  ، اما بمي شود

 براساس تقسيم بندي هاي اقليمي و مطالعه جامع .يليون هكتار استم 5/12وسعت جنگل هاي ايران حدود  
  .گياهي، پنج منطقه رويش جنگلي به شرح زير در كشور وجود دارد

 اين منطقه جزء جنگل هاي معتدله مرطوب هستند كه نوار باريكي را در حاشيه هاي جنگل - منطقه هيركاني

. جنوبي درياي خزر شامل شده اند و پراكندگي آنها از آستارا در استان گيالن تا گيلداغي در استان گلستان است
ري اراضي عمده ترين مشكالت جنگل هاي هيركاني، فعاليت هاي صنعتي چوب بري در داخل جنگل، تغيير كارب

  .جنگلي به توسعه شهري، روستايي و ويالسازي و دامداري خارج از توان در جنگل مي باشد

در استان آذربايجان شرقي هاي منطقه هيركاني  مه جنگلها ادا اين جنگل - منطقه نيمه مرطوب ارسباران

كمتر نسبت به منطقه خزري به دليل سرماي زياد و رطوبت . دارند هزار هكتار 144برابر با  يمساحت كههستند 
هاي  جنگل هاي ارسباران در حال حاضر به علت ارزش. گونه هاي اين منطقه از تنوع زيادي برخوردار نيستند

هاي ارسباران  مشكل عمده جنگل. ايران ثبت شده استكره  گاه زيستمنحصر بفرد ژنتيكي و اكولوژي ذخيره 
منابع آب و خاك توسط فعاليت هاي معدني و راهسازي مي قطع چوب درختان و دامداري در جنگل و آلودگي 

  . باشد

بارندگي هاي قابل توجه ناشي از استقرار سيستم مديترانه اي  - )زاگرس(هاي نيمه خشك  منطقه جنگل

جنگل هاي اين ناحيه از سردشت تا فيروزآباد . و درياي سياه باعث ايجاد جنگل در رشته كوه زاگرس شده است
اين جنگل ها در حفاظت با توجه به نقش كليدي  . ميليون هكتار است5/4اشته و مساحت آنها برابر فارس ادامه د
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ميوه، شيرابه و ( ولي مي توان از محصوالت فرعي آنها نمي شوندخاك و آب، براي بهره برداري چوب توصيه از 
 هحدودمرويه راه سازي و توسعه ها، توسعه بي  مشكالت عمده اين جنگل. به نحو شايسته اي استفاده كرد... ) 

  .صنايع سنگين و دامداري خارج از توان در اين عرصه ها مي باشند

قسمت اعظم  ميليون هكتار 5/3 با  مساحت حدود اين منطقه رويشي - منطقه رويشي ايران و توراني 

نه هاي بومي را  بيشترين گوزء مناطق خشك و نيمه خشك مي باشد كه فالت مركزي ايران را در برگرفته، ج
  .داراست و بر حسب شرايط توپوگرافي و ارتفاع به دو زير منطقه كوهستاني و جلگه اي تقسيم مي شود

 حيات  ،زيستي محيطهاي منطقه ايران و توراني از نظر توليد چوب، كم اهميت ولي از نظر مسايل     جنگل
مشكالت عمده اين .ژه اي هستند   اهميت وي توليدات غيرچوبي، و گياهان دارويي داراي  وحش، حفاظت خاك،

 توسعه ،ها  خشكسالي،محدود شدن منابع آب به دليل بهره برداري بي رويه ها، دامداري خارج از توان، جنگل
  . شهرها و روستاها مي باشد،جاده ها

اين منطقه بخشي از جنوب غربي و تمام سواحل جنوبي  - منطقه رويشي نيمه گرمسيري خليج عماني

 ميليون هكتار است كه به دليل شرايط نامساعد 8/2مساحت جنگل هاي اين منطقه . شور را شامل مي شودك
 ،عالوه بر گونه هاي خشك زي.  استاقليمي داراي تنوع گونه اي كمتر از مناطق هيركاني، ارسباراني و زاگرس

. ل هاي منطقه را تشكيل مي دهندجنگل هاي مانگرو نيز در اين منطقه وجود داشته و سطح قابل توجهي از جنگ
 مديترانه اي و ييالقي به  ساير گونه هاي گرمسيري،و بسياري از گونه هاي اين منطقه مانند شيشم و انار شيطان 

( هاي دريائي وسعت جنگل. دليل منحصر بفرد بودن بعنوان ذخيره گاه مورد حفاظت و حمايت قرار گرفته اند
 هزار هكتار 130 تا 120 هزار هكتار بوده كه در حال حاضر اين ميزان به 200  سال گذشته حدود25در ) مانگرو

  . هكتار از وسعت آن كم شده است2500رسيده است و به عبارتي ديگر ساليانه حدود 
 يا هزار هكتار 45هاي خزري،  ميزان نابودي جنگل ها در ايران  وضعيت جنگل ازبانك جهاني مطابق گزارش

 1/1 يا هزار هكتار 54هاي زاگرس   ميانگين ساالنه نابودي جنگل و كشورهاي احت جنگل درصد از كل مس4/2
بر اين اساس  .استهاي ايران   درصد از مساحت كل جنگل4/0هاي اين منطقه و  درصد از مساحت جنگل

هاي   درصد از كل مساحت جنگل8/0، معادل " توراني-ايراني"هاي   هزار هكتار از جنگل27همچنين ساالنه 
  .هاي ايران نابود مي شود  درصد از كل مساحت جنگل2/0اين منطقه و 
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هاي خزري، ساالنه هفت  براساس گزارش بانك جهاني خسارات ناشي از قطع درختان جنگلي و نابودي جنگل
  .  درصد از توليد ناخالص داخلي ايران است8/0 ميليون ريال و 212ميليارد و 

و تنوع زيستي، عدم ساماندهي صحيح مراكز جمعيت و مشاغل داخل و  ستيزي محيطعدم توجه به ارزش هاي 
حاشيه جنگل، بهره برداري هاي مجاز ولي بي رويه، غيراصولي و كم زمان، بهره برداري هاي غيرمجاز و قاچاق، 
، نبود هماهنگي و نظارت كافي در مديريت و بهره برداري خارج از ضوابط زيست محيطي از معادن داخل جنگل 

واگذاري هاي بدون برنامه در داخل جنگل و تغيير كاربري ،زيستي محيطجاده سازي بدون رعايت مالحظات 
  . اراضي جنگلي از عوامل كاهش مساحت جنگل هاي كشور است

  

  وضعيت مطلوب 

  . دشخواهد آن  توان طبيعي متناسب باهاي كشور  جنگل ميزان برداشت از  -
دام مازاد بر حد توان جنگل حذف نيز ها  طور كامل خارج و در ساير جنگله بهاي شمال كشور   دام از جنگل-

  .   خواهد شد
 هكتار موجود 900000كاشت از  هاي دست طور كامل قطع و جنگله ها ب  بهره برداري صنعتي از چوب جنگل-

  .  هكتار افزايش خواهند يافت كه منبع اصلي تامين چوب كشور خواهد بود2900000به 
 كه اراضي جنگلي منشاء  برداشت خواهد شدهاي گياهي كف جنگل به گونه اي  ها و پوشش يت خاك وضع-

  .رسوب و شكل گيري سيالب نخواهند بود
  . مردم بومي از منافع حاصل از جنگل بويژه طبيعت گردي به طور مستقيم وپايدار بهره مند مي شوند-
  . ه طور قابل مالحظه اي افزايش خواهد يافتها و كاركردهاي جنگل ب هاي مردم از ارزش  آگاهي-
 احياء گونه هاي بومي و جلوگيري از رشد و گسترش گونه هاي غير بومي در عرصه هاي جنگلي باعث خواهد -

  . نحو قابل توجهي احياء و حفاظت شوده هاي كشور ب شد كه تنوع زيستي جنگل
  . خواهد يافتافزايش% 10هاي شمال و خارج از شمال حداقل   وسعت جنگل-
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هاي جنگلي صورت  روي محيط زيستي محيطيابي اجراي پروژه هاي توسعه، ارزيابي دقيق اثرات   در مكان-
هاي  هاي كشور به حداقل ممكن كاهش خواهد يافت و معادل تخريب پذيرفته و خسارات اين پروژه ها به جنگل

  .صورت گرفته احياء جنگل انجام خواهد گرفت

 

 مرتع  •

  ودوضعيت موج

 ميليون هكتار يكي از گسترده ترين عرصه هاي محيط زيست را تشكيل مي 90مراتع ايران با وسعت تقريبي 
 3/9 ميليون هكتار مراتع حدود 90طبق آخرين آمار ارائه شده از . دند كه از ابعاد مختلف داراي اهميت مي باشنده

 4/43 و ) درجه دو( داراي وضعيت متوسط  ميليون هكتار3/37) درجه يك(ميليون هكتار داراي وضعيت خوب 
از نقش هاي اساسي مرتع مي توان . مي باشد) درجه سه(ميليون هكتار ما بقي داراي وضعيت فقير تا خيلي فقير 

نام را ...  توليد گياهان دارويي و  حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش آن، تأمين مواد غذايي دام وابسته به مرتع،
مي توان به بهره برداري بي رويه از مراتع از بين اين عوامل . مراتع ايران را تهديد مي نمايند عوامل مختلفي. برد

بالتكليفي مالكيت مراتع، تعدد  كشور در طي چهار دهه گذشته، گسترش اراضي كشاورزي و تغيير كاربري مراتع، 
اين امر از سويي . م اشاره نمودسازمان هاي مسئول و عدم هماهنگي بين آنها و كم توجهي به دانش بومي مرد

پوشش گياهي و افزايش فرسايش خاك و از سوي ديگر باعث تهديد زيستگاه حيات وحش و باعث نابودي 
كاهش تنوع زيستي شده است كه نتيجه آن خواه ناخواه خروج اين منابع از چرخه توليد و كاهش توان توليد و 

  .تسريع روند بيابان زايي است
ع آب و هوايي كشور، تفاوت توپوگرافي و تنوع پوشش گياهي، مراتع كشور از نظر زمان آمادگي به با توجه به تنو

مراتع ييالقي با . قشالقي و ميان بند تقسيم  مي شوند چراي دام يا زمان بهره برداري به سه گروه مراتع ييالقي، 
سرد عمدتاً در فصل بهار و تابستان  ميليون هكتار به دليل واقع شدن در مناطق كوهستاني و 23وسعتي حدود 

در اين مراتع به دليل صعب العبور بودن و برف گير بودن در مدت هاي . مورد بهره برداري دام ها قرار مي گيرند
زيادي از سال امكان بهره برداري طوالني ميسر نيست و داراي وضعيت نسبتاً خوبي نسبت به ساير مراتع مي 

  54 تن علوفه خشك قابل بهره برداري توليد مي كنند و قابليت تعليف 6/21 فعلي اين مراتع در وضعيت. باشند
مراتع قشالقي كه در مناطق پست و گرم واقع شده اند، در فصول پاييز و .  دارند را روز100ميليون واحد دامي در 
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 ميليون هكتار داراي 67اين مراتع با وسعت . زمستان و به مدت طوالني تري مورد بهره برداري قرار مي گيرند
 ميليون تن علوفه قابل بهره برداري است و قابليت تعليف 49/4توليد اين مراتع . وضعيت فقير تا متوسط هستند

مراتع ميان بند حد فاصل بين مراتع ييالقي و قشالقي بوده و در دو . دارندرا  روز 120 ميليون واحد دامي در 5/32
 ميليون هكتار مي باشد و قابليت توليد كمتري 7/7مساحت اين مراتع حدود . دنوبت مورد چراي دام قرار مي گيرن

  .نسبت به مراتع ييالقي و قشالقي دارند
 ماه بهره 7 ميليون واحد دامي با احتساب 84 هزار خانوار عشايري و دامدار روستايي با تعداد 916هم اكنون 

 ميليون واحد دامي را دارند و 37راتع كشور ظرفيت چراي در حالي كه م. برداري، كامالً به مراتع وابسته هستند
  . ميليون واحد دامي مازاد بر ظرفيت مراتع مي باشند47بدين ترتيب 

دام مازاد بر ظرفيت مراتع كشور از مهم ترين چالش ها و موجب نزول كيفيت و نابودي تدريجي مراتع كشور و 
زايش فرسايش و جايگزيني گياهان غير خوش خوراك به  شدن اين عرصه ها از پوشش گياهي مطلوب ، افيخال

 تخريب مراتع تغيير كاربري اراضي ، احداث جاده و ساير عواملاز ديگر . جاي گياهان خوش خوراك شده است
  .زير ساخت ها بدون توجه به حساسيت بعضي از مناطق چراگاهي و مراتع مي باشد

  

  وضعيت مطلوب 

از % 5 ميليون هكتار رسيده و كيفيت 10افزايش به بيش از % 50ه يك با  مساحت مراتع درج1404 در افق -
  . از مساحت مراتع فقير كاسته خواهد شد% 10مراتع متوسط اصالح و حدود 

 با بازنگري در پروانه هاي چرا و لحاظ نمودن سهم حيات وحش براي تعيين ظرفيت مراتع، جمعيت دامي -
بيعي آن تقليل داده شده و در اثر اين اقدام ميزان فرسايش خاك از اراضي موجود در مراتع كشور به حد ظرفيت ط

  .مرتعي بويژه در مناطق كوهستاني و شيبدار به طور قابل مالحظه اي كاهش خواهد يافت
 تغيير كاربري اراضي مرتعي بويژه مراتع درج يك كامالً متوقف و در موارد استثنايي ارزيابي اثرات زيست -

 ميزان خسارات به مراتع را به حداقل رسانده و راهكارهاي تقليل اثرات و احياء مجدد   كارآمد،محيطي دقيق و
  .مراتع را پيش رو قرار خواهد داد
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 فعاليت هاي بيولوژيك و مكانيكي آبخيزداري و مرتعداري و ارتقاء نقش مردم در مديريت مراتع باعث خواهد -
  .  و توان طبيعي آنها صورت پذيردشد كه بهره برداري از مراتع در حد ظرفيت

 ساماندهي جوامع عشايري باعث جلوگيري از حضور زود هنگام عشاير در عرصه هاي مرتعي و كاهش جمعيت -
  .دامي آنها تا حد توان طبيعي مراتع خواهد شد

  

 بيابان •

  وضعيت موجود 

. ها تشكيل دهند ور را بيابان درصد مساحت كش20باعث شده كه بيش از  شرايط خشك حاكم بر جغرافياي ايران

 .باشد  هكتار مي22/0 هكتار است، در حاليكه سرانه جهاني آن 5/0بيابان در كشور  در حال حاضر سرانه

كشور را احاطه كرده   شهرستان گسترده شده و بسياري از شهرهاي بزرگ97 استان و 17هاي ايران در  بيابان
   .است

 ميليون هكتار را 6هكتار تحت فرسايش بادي و حدود   ميليون5/19ي كشور،  ميليون هكتار اراضي بيابان5/32از 
در مناطق خشك و فراخشك ايران . دهند اراضي تحت تأثير آن تشكيل مي هاي بحراني فرسايش بادي و كانون

برداشت  زا از قبيل افزايش جمعيت، چراي مفرط، شرايط اقليمي و همچنين عوامل انساني بيابان با توجه به
  . اي دارد زايي رشد فزاينده بيابان هاي آب زيرزميني، توسعه صنعتي و تغيير كاربري اراضي، پديده رويه از سفره بي
  

  وضعيت مطلوب 

خواهد كاهش ها در كشورهاي همجوار  و اين كانونتثبيت هاي برداشت شن و گرد و غبار در كشور   كانون-
  . يافت

 وابسته به آن در اثر اصالح مديريت، احياء و از انقراض گونه هاي هاي گياهي بياباني و حيات وحش  پوشش-
  .عمل خواهد آمده گياهي و جانوري شاخص بياباني جلوگيري ب

 ميليون هكتار از اراضي بياباني ناپايدار و داراي فرسايش بادي، ميزان اين نوع از اراضي بياباني 4 با تثبيت حدود -
  .  د يافتكاهش خواه% 20نسبت به وضع موجود 
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  . هاي اصلي بيابان خواهد بود  طبيعت گردي پايدار در مناطق بياباني يكي از كاربري-
بخش زيادي از نيازهاي انرژي اين مناطق را تأمين ) باد و خورشيد(هاي موجود در بيابان   استفاده از انرژي-

  .خواهد نمود
  

 كوهستان •

  وضعيت موجود 

له غني ترين و متنوع ترين رويشگاه هاي گياهي كشور و غرب آسيا به اكوسيستم هاي كوهستاني ايران از جم
البرز شمالي پوشيده از . ترين توده هاي جنگلي و مراتع كشور در كوهستان ها گسترده اند مهم. شمار مي روند

رويش هاي البرز . جنگل هاي هيركاني است و اجتماع آن از نظر وسعت رويشگاه در دنيا منحصر به فرد است
پوشش گياهي . نوبي و مركزي اغلب خشكي دوست هستند كه از نظر حفاظت آب و خاك نقش حياتي دارندج

رشته كوه هاي زاگرس بسيار متنوع است و اگرچه از نظر تراكم، فقير و تيپ هاي جنگلي و غيرجنگلي آن تنك 
نيز از نظر ) ود، كپه داغ، آالداغبينال(كوه هاي خراسان . است، ولي از نظر گونه هاي بومي بسيار حائز اهميت است

كوه هاي ارسباران برخوردگاه فلور هيركاني، اكسيني و قفقازي است و .  داراي اهميت بسيار استيگياهپوشش 
رشته كوه هاي جنوب پوشيده از بوته ها و درختچه هايي است كه منشاء . تحت تاثير فالت مركزي نيز قرار دارد

 - صر ديرين پالئوتروپيك و پالئو آركنيك است و در آنها نفوذ عناصر گياهي ايرانيمتفاوتي دارند و ميعادگاه عنا
  .به چشم مي خورد)  سيرجاني هستند-كه از آن قسمت هاي نواري هندي(توراني به مرزهاي گرم جنوب ايران 

  

  وضعيت مطلوب 

اظت از منابع تامين كننده به منظور حف)  متر از سطح دريا3000ارتفاع بيش از (هاي مرتفع كشور   كوهستان-
هاي  آب با كيفيت كشور، توسعه طبيعت گردي، حفظ تنوع زيستي كوهستان و جلوگيري از فرسايش خاك

  .خواهند بود و جامع ها، مورد حفاظت قرار گرفته و داراي برنامه مديريت مدون كوهستاني و سيالب
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  ايران وحش حيات •

   وضعيت موجود

بسيار ارزشمندي است و براساس تنوع گونه اي جغرافيايي و اقليمي خود داراي  تنوع دليلكشور ايران به 
 گونه جانوري اعم از پستاندار ، پرنده ، خزنده و 1133گزارشات كارشناسان محيط زيست حدود وبررسي آخرين 

ه  كلي9% گونه آن معادل 102 كه هاي داخلي ايران زيست مي كنند دوزيست در اكوسيستم هاي خشكي و آب
  . گونه هاي جانوري موجود در فهرست سرخ قرار دارند

 از ميان .در بر مي گيرداز نظر جثه  گونه شناسايي شده طيف وسيعي از جانوران را 194ده پستانداران با ر
به علت اهميت در ) بيش از يك سوم كل پستاندارن ايران (  گونه 59پستانداران كشورمان ، راسته جوندگان با 

مطالعه توجه و  مورد بيشترها، خسارات وارده بر محصوالت زراعي، سهولت جمع آوري و نگهداري  اريانتشار بيم
همچون شير ايراني و ببر مازندران امروز جز نامي باقي نمانده از پستانداران از گونه هايي اگرچه . قرار گرفته اند

رزشمند ديگري از پستانداران همچون گور است و اگر برنامه مدون و جامعي براي حفظ و صيانت از گونه هاي ا
شاهد نابودي اين گونه  شته باشد در آينده نه چندان دورايراني، يوزپلنگ ايراني، خرس سياه، گوزن زرد وجود ندا

  . خواهيم بود نيزهاي نادر كشورمان 
بالمعارض در در ميان مهره داران ، پرندگان به سبب برخورداري از قدرت پرواز ، صاحب وسيع ترين محيط 

ه شناسايي و گزارش شده است كه اين تعداد معادل كل  گونه پرند521تاكنون ن ايرا در .گيتي يعني هوا هستند
دهند  بيشترين گونه ها را پرندگان متكي به تاالب ها تشكيل مي. گونه هاي پرنده موجود در قاره اروپا مي باشد 
عاملي در جهت كاهش تعداد بسياري از گونه هاي نيز اي اخير ه اما آلودگي و تخريب تاالب هاي ايران در سال

و هم اكنون پرندگاني نظير درناي سيبري ، باالبان ، اردك سرسفيد ، ميش مرغ ، عقاب  است شدهپرندگان ايران 
 . د ن كشور در معرض تهديد و انقراض مي باشي پرندگان از گونه هايديگر طاليي ، اردك مرمري و تعداد

 در گروه ماهيان آب.  خانواده جاي گرفته اند29كه در هستند  گونه 180هاي داخلي ايران شامل  بماهيان آ
 گونه 74 جنس و 31 فون غالب ماهيان را تشكيل مي دهد كه به تنهايي داراي ،هاي داخلي خانواده كپور ماهيان

 شمار ميه هاي منحصر به ايران بنيوس از جمله گونه ا ماهي آفو خال قرمز يزل آالق ماهي كورغار ،  وميباشد
  .  بااليي هستند يروند و داراي ارزش زيست
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كنون ها، كروكوديل سانان، سوسمارها، كرم سوسمارها و مارها تا   پنج راسته الك پشتدررده خزندگان از 
 جانوران كمبود مطالعات جامع و عميق در مورد بيولوژي و حفاظت اين.  گونه مورد شناسايي قرار گرفته است216

هاي اخير موجب نگراني نسبتاً  هاي آنها در سال با توجه به تخريب زيستگاهخزندگان و جمعيت رو به زوال 
   . استشده ارزشمند خزنده كشورمان زيادي در مورد تعدادي از گونه هاي

كه در بين شده  گونه تاكنون گزارش 22در كشورمان ) وزغ ها، قورباغه ها و سمندرها ( از رده دوزيستان نيز  
گونه هايي نظير سمندر لرستان، سمندر كردستان،  و  هستندآنها سمندرها از درجه اهميت بيشتري برخوردار

  .دارندقرار در وضعيت بحراني يا در معرض خطر انقراض سمندر غارزي ايراني و سمندر آذربايجان 
در رودخانه حفظ تعادل محيط زيست رعايت حقابه ضروري براي عدم ها،  و جزيره اي شدن زيستگاهتخريب 
ورود و  ، ورود انواع آلودگي هاي صنعتي، كشاورزي و شهري به اكوسيستم هاي آبي و خشكي كشور، هاي كشور

حضور ، هاي غيرمجاز شكار غيرقانوني و وجود سالح، هاي غيربومي به كشور معرفي غيراصولي و مهارنشده گونه
هاي  ، عدم وجود قوانين و مقررات كافي، عدم توجه به ارزشات وحشدام بيش از ظرفيت در زيستگاههاي حي

زنده گيري و گوناگون حيات وحش در برنامه ريزي هاي توسعه، كمبود آمار و اطالعات در زمينه حيات وحش، 
عدم امكانات، ، ها بهره برداري بي رويه از منابع آبي و تهديد تاالب، تجارت غيرقانوني گونه هاي جانوري

و خشكسالي هاي متوالي از جمله مواردي هستند كه در حال حاضر زات و نيروي كمي و كيفي الزم و كافي تجهي
  . حيات وحش كشور را مورد تهديد قرار داده است 

 

  وضعيت مطلوب 

 و خواهند گرفتكليه گونه هاي جانوري موجود در فهرست سرخ و زيستگاه هاي آنها تحت مديريت قرار  •
 .د يافتن درصد كاهش خواه25ر فهرست سرخ به ميزان تعداد گونه هاي د

گونه هاي منقرض شده معرفي مجدد خواهند شد و جمعيت و زيستگاه هاي كليه جانوران وحشي كشور  •
 . شرايط پايدار و پويا خواهند داشت

نحوي ه بهره برداري از گونه هاي حيات وحش براساس ميزان ظرفيت قابل برداشت صورت خواهد گرفت، ب •
 .ه افزايش جمعيت گونه ها متناسب با ظرفيت برد طبيعي زيستگاه آنها باشدك
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 ايران گياهان •

 وضعيت موجود 

در اين بخش از ) گونه زايي( گونه گياهي است و يكي از مراكز اصلي آندميسم 8000 داراي حدود  ايرانكشور
كه در مقايسه با شمار كل خانواده  خانواده از گياهان آوندي وجود دارد 167در ايران . شود جهان محسوب مي

 كه برخي از آنها  است جنس1215شامل اين خانواده ها ست، يي ا باال"هاي گياهي سراسر جهان ، رقم نسبتا
را هاي موجود در كشور  از گونه% 22حدود  گونه گياهي كه 1727.  گونه دارند90يك گونه اي و برخي تا 

گونه هاي  % 85ا ي گونه انحصاري 1452احيه رويشي ايراني توراني با ن. انحصاري ايران هستندتشكيل مي دهند 
سواحل جنوب (و ناحيه خليج عماني ) خزري(حوزه هيركاني . انحصاري ايران در فلور كشور حالت غالب دارد 

 گونه گياهي ايران به عنوان گونه هاي 800 "تقريبا.  گونه انحصاري هستند 52 و 115ترتيب داراي ه ب) كشور
  . انحصاري ، پراكنش تك استاني دارند 

شامل مجموعه جنگلي و استپي است كه از  اين منطقه كه بنام هيركاني نيز معروف مي باشد،  - منطقه خزري

 متر پايين تر از 27 متر تا پايين ترين دامنه آن يعني كرانه هاي درياي خزر كه 4500كوهستان البرز با ارتفاع 
اين منطقه به علت رطوبت باال و بارش فراوان در طول سال، داراي  .يده شده استسطح درياي آزاد است ،كش

.  سيبريايي دارند-هاي منطقه اروپايي هاي انبوه و رويشگاه گياهان بسياري است كه شباهت به رستني جنگل
   .هاي پهن برگ شمال و مرغزارهاي نواحي كوهستاني است سيماي ظاهري وعمومي آن، جنگل

 از  كهدهد  مي هاي پراكنده بلوط تشكيل سيماي عمومي منطقه رويشي زاگرس را جنگل - رسيمنطقه زاگ

 درصد از سطح كل كشور را  با وسعتي 57/6اين منطقه رويشي . گيرد جنوب آذربايجان تا استان فارس را دربر مي
   . هكتاردر بر گرفته است10839844حدود 

هاي  هاي جنوبي سلسله جبال البرز، دامنه هاي شرقي كوه شيباين منطقه شامل  -  توراني-منطقه ايراني

 درصد گياهان 69اين منطقه رويشي حدود . هاي پراكنده و نواحي فالت مركزي ايران است زاگرس و كوهستان
 هكتاردر بر گرفته 105635937 درصد از سطح كل كشور را با وسعتي حدود 09/64  وايران را تشكيل مي دهد

دشتي و كوهستاني قابل تفكيك لي، اين منطقه رويشي بر حسب ارتفاع از سطح دريا به دو بخش طور كه ب. است
  . است
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اين منطقه نواحي جنوبي ايران شامل سواحل خليج فارس و درياي عمان را در بر مي  - منطقه خليج عماني

اين منطقه از صفر تا هزار  ارتفاع از سطح دريا در .تدريج كاهش مي يابده گيرد كه عمق آن از شرق به غرب ب
 اين .شمالي كرانه هاي خليج فارس و درياي عمان متغيراست  پوشش گياهي در بخش هاي.متر تغيير مي كند

در قلمرو خليج فارس گونه هاي گياهي كنار، كهورك و . ناحيه به دو قلمرو خليج فارس و عماني تقسيم مي گردد
 قلمرو عماني گونه هاي كهور ايراني و آكاسيا رويش هاي اصلي پده رويش هاي اصلي را تشكيل مي دهند و در

هستند و جنگل هاي ماندابي يا مانگروها نيز كه متشكل از دوگونه حرا و چندل مي باشند در اين منطقه گسترش 
  و گونه انحصاري مي باشد52اين منطقه داراي .  دارند و از كانون هاي مهم تنوع زيستي ايران بشمار مي آيند

   . هكتاردر بر گرفته است42968750 درصد از سطح كل كشور را با وسعتي حدود 07/26

  روند انقراض گياهان ايران

 درصد گونه هاي آسيب پذير و در معرض خطر 93 عامل تعيين كننده اي براي ،پراكنش جغرافيايي محدود
داراي شكل رويشي علفي يكساله،  درصد از گياهان انحصاري ايران 15از نظر شكل رويشي، . انقراض مي باشد

گياهان انحصاري ايران داراي شكل رويشي علفي چند  درصد باقيمانده 85. درختچه اي، درختي و بوته اي هستند
 . درصد از آنها داراي شكل رويشي علفي يكساله هستند9/3از تعداد كل گياهان آسيب پذير ايران  .ساله مي باشد

 گونه 49. گياه در معرض خطر انقراض در ايران علفي يكساله  نمي باشند 21ز اين در حالي است كه  هيچ يك ا
 2 گونه درختچه اي و 4 گونه درختي به عنوان گياه آسيب پذير فهرست شده اند، 7درختچه اي يا بوته اي و 

 71و  درصد از گونه  هاي آسيب پذير 83گونه درختي در معرض خطر انقراض در ايران وجود دارد در حاليكه 
از اين رو فلور انحصاري . درصد از گونه هاي در معرض خطر انقراض داراي شكل رويشي علفي چند ساله هستند

ايران از نظر شكل رويشي گياهان علفي چند ساله غني مي باشد، هرچند تحقيقات نشان داده است كه گياهان 
 ساير شكل هاي رويشي گياهان هنسبت بعلفي چند ساله آسيب پذيرتر و در معرض خطر انقراض بيشتري 

  . قراردارند
طور مستقيم و يا غير مستقيم مورد ه  درصد از گونه هاي آسيب پذير و در معرض خطر انقراض، توسط انسان ب32

  .قرار مي گيرند)  چراي دام، قطع و برداشت گياهان بعنوان كاربرد هاي دارويي و غيره( بهره برداري 
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 وضعيت مطلوب 

  .ي قرار گرفته و طبقه بندي آنها مشخص خواهد شديمورد شناسا موجود دركشور انكليه گياه -
  . مشخص خواهد شدهاي  گياهي درمعرض تهديد  جمعيت ومطالعهوضعيت تهديد گونه هاي گياهي كشور -
 وبه گياهاني با پراكنش و جمعيت معموليكاهش تعداد گياهان موجود در فهرست گونه هاي درمعرض تهديد  -

 . خواهد شدتبديل

  . شناسائي و معرفي خواهد شدفرده هاي طبيعي و منحصر ب  رويشگاه-
  

 ه هاي آبخيزضحو •

 وضعيت موجود 

برابر با مساحت كل ) تقسيمات تمĤب، وزارت نيرو بر اساس( ابرحوزه 6هاي آبخيز كشور شامل  هضعرصه حو
تقسيم نيز ا چندين رده كوچكتر هاي كوچك و ت هضها خود به حو هضحو باشد، كه هر يك از اين كشور مي

 ه آبخيز خليجض حو-2ه كوچكتر، ض حو7ه آبخيز درياي خزر با ض حو-1: ه عبارتند ازضاين شش ابرحو. شوند مي

 9فالت مركزي با  ه آبخيزض حو-4ه آبخيز درياچه اروميه ض حو-3ه كوچكتر، ض حو9فارس و درياي عمان با 
  . قوم آبخيز قره هض حو-6 حوزه كوچكتر 3ا ه آبخيز مرزي شرق بض حو-5ه كوچكتر ضحو

 ميليون هكتار از مساحت كشور را در بر 125آبخيزداري حدود  هاي هضبر اساس تقسيمات آبخيزداري، عرصه حو

  شهرها ها، ها، درياچه هكتار باقيمانده از سطح كشور را مناطق بياباني، كويري، باتالق  ميليون39حدود . گيرد مي

  .داده استتشكيل . . . و 
  

 وضعيت مطلوب 

  .  ميزان فرسايش خاك در آبخيزهاي كشور به يك سوم مقدار موجود كاهش خواهد يافت-
 فعاليت هاي بيولوژيكي و مكانيكي آبخيزداري و فعاليت هاي ترويجي و مشاركتي موجب خواهد شد كه منابع -

  .تتحت مديريت پايدار قرار خواهند گرفه هاي آبخيز ضآب و خاك در حو
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 ميزان رسوبات رودخانه ها به كمتر از نصف وضع موجود تقليل يافته و كليه سيالب هاي فصلي توسط سازه -
  .هاي كوچك آبخيزداري و يا آبخوانداري مهار خواهند شد

ها نعمت هايي  هستند كه موجب تغذيه سفره ها و سيراب كردن  هاي آبخوانداري، سيالب  در اثر فعاليت-
قنوات و چاه ها مي شوند و رسوبات با ارزش و حاصلخيز را براي استفاده هاي كشاورزي به مخروط افكنه ها 

  .نندكسرازير مي 
ته به ه آبخيز تمام سدهاي ساخته شده و در حال احداث صورت گرفض تثبيت خاك و احياء پوشش گياهي در حو-

  .نحوي كه ميزان ورود رسوبات باال دست به داخل درياچه سدها به حداقل خواهد رسيد
  

  دريايي هاي بوم زيست •

 وضعيت موجود 

 قرار دليل به جنوب در عمان درياي و فارس خليج و شمال در خزر درياي شامل ايران دريايي زيست محيط
 يك خزر درياي .باشند مي برخوردار فردي هب منحصر ايه اكوسيستم از متفاوت جغرافيايي هاي عرض در گرفتن
 380 درياچه اين وسعت .است مرتبط آزاد درياهاي با ولگا رودخانه طريق از تنها كه است بسته دريايي بوم زيست
 و شود مي وبمحس جهان درياچه بزرگترين و بوده مكعب كيلومتر هزار 77 آن آب حجم و مربع كيلومتر هزار
 حال در مرتباً درياچه اين آب سطح .باشد مي تركمن بندر تا آستارا از كيلومتر 1000 حدود آن ليساح نوار طول
   .است كمتر مراتب به ها اقيانوس آب با مقايسه درشوري آن  و بوده نوسان
 كيلومتر 8630 آن آب حجم كه مربع كيلومتر هزار 239 حدود مساحت با است اي بسته نيمه درياي فارس خليج
 ترين عميق كه است هند اقيانوس از اي شاخه متر 3000 عمق متوسط با عمان درياي و شود مي برآورد مكعب
 3200 حدود منطقه اين در ايران ساحلي خط .دارد قرار متر 3694 با درعمان مسقط سواحل نزديكي در آن ناحيه

  .باشد مي متعدد جزاير احتساب با گواتر خليج تا رود اروند از كيلومتر
 منطقه 5 از يكي عنوان به يونسكو سوي از منطقه اين تا است شده باعث دريا اين در آبزيان زيستي تنوع نايغ 

  .شود شناسايي دريايي مخصوص
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  وضعيت موجود آلودگي در نوار ساحلي شمال و جنوب ايران 

  آلودگي ميكروبي  -

گاه هاي داير در درياي خزر طي بر اساس نتايج به دست آمده از مطالعات ميكروبي آب هاي ساحلي شنا •
 آب هاي شناگاهي از نظر آلودگي به باكتري هاي شاخص بهداشتي در وضعيت مطلوبي 1385-86سال هاي 
اگرچه اين وضعيت در همه نقاط مورد بررسي يكسان نبوده و از نسبتاً مطلوب تا فوق بحراني . قرار ندارد

  .متفاوت است
هاي شمالي كشور از جمله آستارا، چالوس و بندر ي از شناگاهدر بعض COD و BODباال بودن ميزان 

  . تركمن نمايانگر ورود فاضالب هاي شهري و صنعتي به آب هاي ساحلي درياي خزر است

در سواحل جنوبي كشور نيز در مناطقي كه تراكم صنايع و تمركز جمعيت بيشتر است ميزان بار آلودگي  •
هاي  گيري افزايش پيدا مي كند كه ضرورت تصفيه فاضالبميكروبي در آب هاي ساحلي به طرز چشم

 .ورودي به دريا را طلب مي نمايد

  

  آلودگي فلزات سنگين  -

نشان داد كه در مجموع ) 2005سال (هاي ساحلي پنج كشور حوزه درياي خزر پايش انجام شده در آب •
خزر، بيش از ميزان استاندارد مقادير ميانگين فلزات اندازه گيري شده در رسوبات سواحل جنوبي درياي 

هاي ساحلي درياي خزر ميزان هاي اندازه گيري شده در آبدر كليه ايستگاه. ه شده براي آنها مي باشديارا
 آرسنيك ، كروم، سرب و نيكل باالتر از حد و ميزانتر از حد استانداردهاي جهاني جيوه پايين

  .  استانداردهاي جهاني  مي باشد

 ساير فلزات سنگين  ومي باشد استانداردباالتر از حد  عمان  ساحلي خليج فارس و دريايجيوه در آب هاي •
 . در حد استاندارد مي باشد... مانند كادميم، واناديم، سرب، نيكل، ارسنيك و 
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 آلودگي هاي بخش كشاورزي  -

هاي ام شده در آببا توجه به استاندارد تعيين شده براي سموم كشاورزي، اطالعات حاصل از پايش انج
هاي ساحلي  در آبDDTsنشان داد كه ميزان سموم با منشأ ) 2005سال (ساحلي پنج كشور حوزه درياي خزر 

   .مي باشد) پيكو گرم در گرم1600( كشور بسيار باالتر از حد استانداردهاي جهاني

بسيار  ي ساحلي كشورهاهاي اندازه گيري شده در آب در كليه ايستگاه Lindaneميزان سموم حشره كش •
 -0/1ميانگين سميت سموم ارگانوفسفره در ماهيان بين   وتر از حد استانداردهاي جهاني مي باشدپايين

100ppm هشدار جدي براي اكوسيستم و ماهيان با ارزش اقتصادي در مصب رودخانه ها به  كهمي باشد 
 . شمار مي آيد

 

 آلودگي نفتي -

 ميكروگرم بر گرم مي باشد كه در مقايسه 167 الي 5/8وبات درياي خزر غلظت كل هيدروكربورهاي نفتي رس -
با خليج فارس وضعيت بهتري دارد و كمترين و بيشترين ميزان هيدروكربن هاي چند حلقه اي معطر 

)PAH( نانوگرم بر گرم مي باشد كه وضعيت نسبتاً 954 و 72 در سواحل جنوبي درياي خزر به ترتيب 
) TPH(وضعيت آلودگي هاي نفتي . نشان مي دهد)  نانوگرم بر گرم4000(ميزان مجازمطلوبي را نسبت به 

  .استتر از حد مجاز  در سواحل شمالي ايران پايين

 تن 30مقدار توده هاي نفتي در سواحل شمالي خليج فارس از يك كيلوگرم در هر كيلومتر ساحل تا بيش از  -
سواحل سيستان و بلوچستان، هرمزگان و به ترتيب به سمت در هر كيلومتردر نوسان است كه كمترين آن در 

در رسوبات  )TPH(بيشترين آلودگي نفتي .  تن در هر كيلومتر مي رسد30بوشهر و خوزستان بيشتر و تا 
هر . منطقه خارك در محل سكوهاي نفتي و سپس در مناطق سيري و الوان و تنگه هرمز ديده مي شود

 ميليون بشكه نفت نشت مي 2ز عبور مي كند كه از اين شناورها در سال  شناور از تنگه هرم30000ساله 
 .باالتر از حد مجاز است) هيدروكربن هاي نفتي (TPHدر اكثر پساب هاي خروجي به دريا ميزان . كند

  
  
 



  سند ملي محيط زيست كشور                                             

 

39

  درياييتنوع زيستي  -

ع زيستي هاي مرجاني و جوامع ماهيان درياي عمان و خليج فارس زيباترين و متنوع ترين جوام آبسنگ -
هاي جنوبي  هزار هكتار پوشش مرجاني در آب140گردد كه حدود برآورد مي. دهند را تشكيل ميدريايي 

 44 ،هاي شش جزيره منطقه در جديدترين مطالعه پراكنش و وضعيت سالمت مرجان.كشور وجود داشته باشد
  . يي و گزارش گرديد گونه مرجاني سخت براي اولين بار شناسا21  و گونه ماهي25 ،گونه مرجان 

هاي ماكروسكوپي و به ويژه جلبك هاي قهوه اي پس از جذب فلزات سنگين، آن را به  جوامع جلبك -
هاي مملو از آلودگي  حيطپاالينده معنوان ه باز آنها  مي توان  بنابر اينزيست خود پس نمي دهند    محيط 

 ناطق حساس ساحلي است  موهاي طبيعي آنها جز  زيستگاهو كرده دفلزات سنگين استفا

گردند كه در فرايندهاي  هاي آبي محسوب مي از جمله مهم ترين اكوسيستم هاي مانگرو جنگل -
هاي مانگرو داراي ارزش  جنگل. بيولوژيكي سواحل مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري نقش بارزي دارند

پوستان،  ها، سخت ري از ماهياين نواحي محل تغذيه، رشد و نمو و تخم ريزي بسيا. باشند زيستگاهي مي
نرمتنان و ديگر موجودات آبزي بوده و نيز محل زمستان گذراني پرندگان مهاجر و مكان تغذيه الك پشتان 

  . گردند دريايي و به طور عام به عنوان پناهگاه حيات وحش محسوب مي
رياي عمان با وسعت هاي خليج فارس و د هاي مانگروي ايران در سواحل جنوبي كشور و در كرانه  جنگل

جوامع مانگرو در سواحل استان سيستان و بلوچستان تنها در حاشيه . اند  هكتار پراكنش يافته10700قريب به 
ها در حاشيه جزر و مدي دو خور گواتر و باهوكالت با وسعت حدود  اين جنگل. سواحل خليج گواتر وجود دارد

  . شود  هكتار مشاهده مي228
 گونه پستاندار دريايي در خليج فارس و درياي عمان 10انجام شده حاكي از وجود هاي ميداني  بررسي  -

به دليل آلودگي ز تنوع بسيار پاييني برخوردارند و پستانداران دريايي در سواحل ايراني خليج فارس ا. است
انداران عوامل انساني نظير صيد و استرس باعث كاهش ذخاير پست. هاي نفتي فاقد قدرت توليد مثل هستند

  . در خليج فارس شده است
هاي تحت حاكميت  هاي جهان وجود دارند كه در آب پشت دريايي در آب  گونه الك8در حال حاضر تنها  -

پشت نوك  پشت سبز، الك هاي الك پشت دريايي به نام سه گونه الكدر خليج فارس و درياي عمان كشور 
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جهت تخمگذاري وارد %) 3(و سبز %) 97(عقابي پشت چرمي ديده شده و تنها گونه نوك  عقابي و الك
آوري تخم توسط انسان يا شكارچيان  ها، تورهاي رها شده در دريا، جمع آلودگي. شوند سواحل ايران مي

  .پشتان دريايي است ترين عامل مرگ و مير الك ها مهم ها و بيماري طبيعي، تخريب زيستگاه
زي در فصول مختلف   گونه پرنده آ بزي و خشكي187 بر بالغدر خليج فارس و جزاير آن تنوع پرندگان  -

 120 از اين تعداد  كهدهند پرندگان ايران را تشكيل ميگونه هاي  درصد 38 پرندگان خليج فارس .استسال 
 .گونه آبزي و كنار آبزي هستند

 بسترزي ،  گونه467 جانوري ،  گونه پالنكتون315 گياهي ،  گونه پالنكتون450در درياي خزر حدوداً  -
 گونه خزنده 2 گونه پرنده و 466، )فك درياي خزر( گونه پستاندار 1 گونه ماهي، 130 گونه بي مهره، 1394

هاي در  جزء گونه. . . شناسايي شده است كه تعدادي از آنها ازجمله درنا، فك درياي خزر، ماهيان خاوياري و
  .اندمعرض خطر، تحت حمايت و حفاظت شده

 5 اثر طبيعي ملي و 1پارك ملي ، 2، منطقه حفاظت شده12،   پناهگاه حيات وحش10در حال حاضر  -

 درصد از مناطق ساحلي و 8/1منطقه شكارممنوع  در مناطق ساحلي و دريايي ايران وجود دارد كه در مجموع 
 .باشند دريايي كشور تحت مديريت سازمان مي

  

  وضعيت مطلوب 

، وضعيت  دريايي–ظر ميزان مواد زايد و آلودگي هاي ساحلي كيفيت محيط زيستي درياهاي كشور از ن -
هاي تحت حاكميت كشور، در بخشي از سواحل و آبحفاظت تنوع زيستي، مناظر و سيماي سرزمين 

 .زيست محيطي ارتقا خواهد يافتهاي و شاخص ضوابط  ،منطبق بر استانداردها

هاي مرجاني، بسترهاي علفي، ير آبسنگزيستگاه ها و اكوسيستم هاي آسيب ديده و تخريب يافته نظ -

 .بخش ساحلي و دريايي كشور احياء و بازسازي خواهد شد در... هاي حرا و جنگل

 ساحلي از مناطق ساحلي كشور -كليه واحدهاي صنعتي و خدماتي آالينده و غير مرتبط با حوزه دريايي -
 .به طور كامل خارج خواهدشد

 .درسيخواهد ها به دو برابر وضعيت فعلي اء ذخاير آنمنظور احيه تكثير و پرورش آبزيان ب -



  سند ملي محيط زيست كشور                                             

 

41

 هوا •

   وضعيت موجود 

مي باشد كه به علت ....... هوا مخلوطي از گازهاي مختلف از جمله اكسيژن، نيتروژن، دي اكسيد كربن، آرگون و
  .سياليت و چرخش كره زمين مرتباً از منطقه اي به منطقه ديگر انتقال مي يابد

 شهرها ،روند رو به افزايش جمعيت شهرنشين، رشد صنعت، بهره برداري بي رويه از منابع، توسعه مهار نشدني
استفاده از تكنولوژي هاي فرسوده، توليد روز افزون خودرو در داخل كشور، عرضه سوخت غير استاندارد و ميزان 

. را فراهم آورده  استرو به تزايد مصرف سوخت و عدم بهره وري صحيح در بخش انرژي  موجبات آلودگي هوا  
نسبت به اجراي برنامه هاي  اين موارد سبب گرديده تا در شهرهاي بزرگ و صنعتي ،ضمن اتخاذ تدابير ويژه،

شهرهاي مشمول اين برنامه ها در حال حاضر . خاص در قالب طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا  اقدام گردد
با توجه به .  شيراز و كرج مي باشد اهواز اراك ، ان،اصفه مشهد، شهر مهم شامل تهران، تبريز، هشت كالن

شامل انواع آالينده هاي گازي (افزايش غير منطقي  غلظت انواع آالينده ها كه روزانه به هواي آزاد وارد مي گردد
 مونوكسيد كربن ،انواع آالينده هاي آلي ،هيدروكربورها وتركيبات سمي ،مانند اكسيدهاي ازت ،اكسيدهاي گوگرد

ضرورت پايش و كنترل مستمر آلودگي هوا  به عنوان شاخص مهم ) رناك و ذرات با تركيبهاي مختلف خط
   . جوامع شهري ، كامال مشهود استتأثيرگذار بر سالمت

در حال حاضر ايستگاه هاي پايش كيفي هوا ثابت و سيار كه از جمله سيستم هاي پايش لحظه اي و دائم مي 
 ايستگاه ثابت و سيار 121بي داراي كاربرد گسترده بوده و تعداد آنها اكنون بالغ بر باشند در سطح كشور بطور نس

  .مي باشد

  . منابع عمده آالينده هوا در دو بخش اصلي مشتمل بر منابع ثابت و منابع متحرك دسته بندي شده است 
  

   آالينده هوا ثابت منابع •

 در صد صنايع آالينده مجهز 30كشور ،تنها حدود  تان هايو مكانيزم موجود  توليد در اس بر اساس آمار دريافتي 
  واحد صنعتي كشور 2524بر اساس آخرين آمار موجود تعداد.به سيستم هاي كنترل آلودگي هوا هستند

استانداردهاي زيست محيطي را رعايت ننموده و به عنوان آالينده هوا محسوب مي گردد و بيشترين آمار آلودگي 
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ط به واحدهاي نيروگاهي، ذوب فلزات،ريخته گريها، پتروشيمي، پااليشگاه ها، كارخانجات هوا در صنايع مربو
بوده و در استان هاي ) كه اغلب به صورت سنتي فعاليت مي نمايند(آسفالت، سيمان، گچ و كوره هاي آجرپزي 

  .نفت خيز نيز ميادين استخراج نفت و گاز از عمده ترين آالينده هاي هوا مي باشند 
تفاده از سوخت هاي سنگين در صنايع بخصوص نيروگاه ها، استقرار برخي از واحدهاي آالينده در داخل  اس

ل اجتماعي و اشتغال در بر خورد با صنايع آالينده  نيز در حجم آلودگي هوا يمحدوده هاي شهري و اولويت مسا
  .موثر است

آن  مطالعات و تحقيقات جهاني اثرات سوءمصرف آزبست نيزبه عنوان يك آالينده خطرناك مطرح مي باشدكه 
، مقرر شده )2/5/79مصوب (بر سالمت انسان را به ثبوت رسانده  است، براساس مصوبه حذف تدريجي آزبست 

 نسبت به حذف كامل آزبست در خط توليد 2/5/86 سال، از تاريخ 7است كليه كارخانجات مصرف كننده طي
 توليد لنت ترمز نسبت به جايگزيني مواد غير آزبست اقدام نموده ولي تعداد زيادي از واحدهاي. اقدام نمايند

  . هنوزجهت جايگزيني توليدات لوله و ورق اقدام اساسي صورت نپذيرفته است
عليرغم اين كه گاز ازن در سطح پايين جو يك آالينده محسوب مي شود، حضور آن در اليه هاي بااليي جو 

قش حياتي دارد زيرا اين گاز بخش اعظم تشعشعات فرابنفش با طول موج براي حفظ محيط زيست و كره زمين ن
در طي .  نانومتر را جذب مي كند و موجب مي شود آنچه به زمين مي رسدخطرناك نباشد320 تا 240بين 

، هالون، تتراكلريد كربن و متيل برومايد باعث تخريب اليه ازن در بخش CFCسالهاي اخير، انتشار گازهاي 
انديشيده ميزان مصرف مواد مخرب اليه ازن در ايران تمهيداتي جهت كاهش . جهان شده استاتمسفر  هايي از

  . رسانده است تن در سال 36/5164 به 1388در سال شده كه ميزان آن را 

  

   ها نيروگاه

از كل  درصد 31/52د و حدود ننيروگاه هاي بخاري به عنوان پايه اول تامين انرژي الكتريكي كشور مي باش 
نيروگاه هاي گازي در رده دوم و سيكل تركيبي در رده سوم قرار دارند ولي  . ندتوليد را به خود اختصاص داده ا

نيروگاه هاي تجديد شونده هيچ نقشي در تأمين انرژي كشور ندارند و چنانچه سهمي هم داشته باشند بسيار ناچيز 
  . است
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  : گاه ها عبارتند ازعمده ترين عوامل افزايش سوخت مصرفي در نيرو
   وجود تكنولوژي هاي مستهلك و پايين بودن درصد راندمان آنها در صنايع نيروگاهي -1

   استفاده از سوخت هاي سنگين در نيروگاه ها  -2

   عدم بهره برداري از ساير منابع تأمين انرژي الكتريكي  -3

   وجود مشكالت مديريت توزيع -4
  ي افراد جامعه نسبت به آن واقعي نبودن قيمت سوخت مصرفي و عدم آگاه -5

  نبود معيار مصرف سوخت به ازاء هر واحد توليد برق  -6

  

   آالينده هوا منابع متحرك

  خودروهاي توليد داخل-الف

استاندارد كنوني مورد عمل و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست در بخش خودروهاي توليد داخل، استاندارد 
 رعايت استاندارد آاليندگي به صورت مستمر از توليدات  مي باشد و جهت اطمينان ازEURO2آاليندگي 

خودروسازان نمونه برداري شده و انجام آزمون هاي آاليندگي در دو بخش تأييد نوع و  تطابق توليد در حال اجرا 
 مدل خودرو در كشور در حال فعاليت 103 شركت خودروساز با مجموع 27در حال حاضر . و نظارت مي باشد

  ت قريب به اتفاق واجد شرايط استاندارد هستند كه اكثرياست
  

 خودروهاي وارداتي -ب

به لحاظ ضوابط قانوني، سازمان حفاظت محيط زيست مكلف به بررسي و اظهار نظر درخصوص نظارت بر سطح 
م استاندارد آاليندگي خودروهاي وارداتي است كه در اين راستا پس از احراز نمايندگي در وزارت بازرگاني و اعال

تأييد احراز به وزارت صنايع و معادن ، اين وزارتخانه از سازمان حفاظت محيط زيست جهت بررسي سطح 
استاندارد آاليندگي خودروهاي وارداتي استعالم نموده و سازمان نيز با انطباق مدارك، مستندات و گزارشات تست 

  .اعالم نظر مي نمايد) EURO3 استاندارد آاليندگي(هاي آاليندگي بر اساس استاندارد مورد تأكيد 
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  خودروهاي در حال تردد -ج

خودروهاي فرسوده به لحاظ سن فرسودگي در معابر شهري تردد مي نمايند كه به علت % 20هم اكنون بيش از 
فرسودگي توان احراز حدود مجاز معاينه فني را نداشته و با مصرف باالي انرژي و سوخت و بدنبال آن انتشار 

  .، عالوه بر ايجاد بار ترافيكي موجب كاهش سطح سالمت جامعه مي شوندمحيط زيستيينده هاي فزاينده آال
  

  سوخت  -د

 ولي 87عدد اكتان موجود بنزين (سطح كيفي سوخت توزيعي در حال حاضرمطابق با حدود استاندارد نيست 
وژي باال قابل استفاده است كه با و استفاده از بنزين سوپر تنها براي خودروهاي با تكنول)  است91استاندارد آن

هاي  در نتيجه احتراق و مصرف سوخت. افزايش قيمت سوخت بنزين سوپر ميزان مصرف آن كاهش مي يابد
هايي نظير اكسيدهاي گوگرد، اكسيدهاي ازت، منواكسيد كربن، ذرات جامد  فسيلي در بخش حمل و نقل آالينده

  .گردند  نسوخته در اتمسفر تخليه مياكسيدكربن و انواع هيدروكربورهاي معلق، دي
جايگاه عرضه گاز طبيعي در فواصل بين شهري موجود نيست و تعداد جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي نيزجوابگوي 

 . باشد نيازهاي فعلي نمي 

 500 ( گوگرد مي باشد كه با سطح استانداردppm  7000بيش ازداراي به طور متوسط گازوئيل توزيعي در كشور 

ppm( دارد زيادي  فاصله.  
  

  حمل و نقل عمومي  )ه

حمل و نقل سواري نسبت به ساير بخش ها سهم باالتري را به خود اختصاص داده است به عنوان مثال در 
 در 6 درصد و سهم مترو 5/16 درصد است در حالي كه سهم حمل و نقل با اتوبوس 4/42تهران سهم سواري 

  . صد مي باشد
 و نقل عمومي اكثرا فرسوده و از رده خارج شده هستند  و بسياري از خودروهاي گاز هم چنين خودروهاي حمل

سوز نيز به دليل مشكالت فني از رده خارج شده اند و در بسياري از مواقع در كالن شهرها به خصوص تهران از 
 موتورسيكلت هاي آلوده به عنوان وسيله حمل و نقل عمومي استفاده مي شود
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  .ر توقفگاه هاي اتوبوس ها در شهرها باعث ايجاد آلودگي و مزاحمت براي ساكنين مي شودهم چنين استقرا
 

  :وضعيت مطلوب 

 واحد صنعتي 1404كه در سال صورت خواهد گرفت به نحوي  در كليه واحدهاي صنعتي كنترل آلودگي هوا  -
 .آالينده نداشته باشيم 

   يسم هاي كنوني خواهد شد جايگزين مكانمكانيسم هاي توليد پاك در صنايع كشور -

  .عرضه خواهد شدجهاني  مناسب و روزسوخت بر اساس استاندارد  -

 .  منتقل خواهد شد  واحدهاي آالينده به خارج از محدوده شهرهاكليه -

و از جايگزين هاي مناسب  سازگار با حذف كارخانجات كشور در و ساير آالينده هاي جويآزبست استفاده از  -
 ه خواهد شداستفادمحيط زيست 

 .خواهد رسيد حدود استانداردهاي جهاني در خودروهاي توليد داخل به سطح استاندارد آاليندگي  -

 درصدي خودروهاي 60سهم   باسيستم حمل و نقل عمومي يكپارچه، ايمن، در دسترس، روان  و پاك -
ضمن ارتقاء كه گستر ش خواهد يافت به گونه اي   درصدي سواري و يك درصد ساير موارد39عمومي، 

 .خواهد شد توسعه اقتصادي شهر افزايش سبب كيفيت زندگي 

نيروگاه هايي با سوخت پاك مانند نيروگاه هيدروژن پيل سوختي و نيروگاه هاي هسته اي كشور احداث و  -
 .جايگزين نيروگاههاي با سوخت فسيلي خواهد شد

انسان ساز در سطح توليد گازهاي گلخانه اي  سرانههاي نوين و پاك ميزان  تر از فناوري گيري افزون با بهره -
 .در كشور به صفر خواهد رسيدگزارش دوم ملي تغيير آب و هوا در كشور ثابت 

 .استانداردهاي مربوط به حد مجاز آالينده ها در منابع مختلف تدوين و ارايه خواهد شد -

 . استراتژيك در برنامه هاي توسعه اي اعمال خواهد شدمحيط زيستيارزيابي  -
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  آب منابع •

 وضعيت موجود 

 ميليارد متر مكعب تخمين زده مي شود كه از اين ميزان حدود 400حجم ساالنه نزوالت جوي در ايران حدود 
 ميليارد متر مكعب 130 ميليارد متر مكعب به طور مستقيم در نتيجه تبخير و تعرق از دسترس خارج شده و 270

  .ي دهدباقيمانده ذخيره آبي كشور را تشكيل م
كشورهايي كه ميزان آب ساالنه  .استمحدوديت ذاتي منابع آب يكي از مهمترين چالشهاي بخش آب در كشور 

ي كه مهنگا. شوند تلقي مي ، كشورهاي داراي تنش آب متر مكعب باشد1000-2000 آنها به ازاي هر نفر حدود
بر همين اساس  از سال  .  مي شود متر مكعب كمتر باشد، كشور مورد نظر كم آب محسوب1000اين رقم از 

  .گردد با كمبود جدي آب مواجه مي1415 وارد شده و در سال ه مرحله تنش آبيكشورمان ب 1385

به دليل شرايط طبيعي و جغرافيايي كشور، توزيع و پراكنش زماني و مكاني آب در ايران بسيار ناهمگون است، به 
  .  شديد منابع آب مواجه مي باشدطوري كه بخش گسترده اي از كشور با محدوديت

ريزد و قسمت اعظم شرق و جنوب شرقي كشور بارشي  در شمال غرب و غرب كشور فرو ميها بيشتر بارش
شمالي و غربي   درصد منابع آب با كيفيت مناسب در مناطق70حدود  بنابراين . ميليمتر در سال دارد100كمتر از 

تجمع آبهاي  . درصد منابع آب را در اختيار دارند30شرقي حدود  نواحي مركزي، شرق و جنوب وقرار دارد 
 ميليارد متر مكعب متوسط 92از  .استسطحي نيز در سه ناحيه جنوب و جنوب غربي، شمال غرب و شمال كشور 

است و از اين  رودخانه كشور جاري 12در )  درصد51( ميليارد متر مكعب آن 3/47هاي كشور حدود آورد رودخانه
 سهم ايران. جريان دارد درصد در سه رودخانه كارون، دز و كرخه 31معادل  ميليارد متر مكعب 4/28 مقدار

  ميليارد متر مكعب منابع آب تجديد130 درصد از 71حدود جهان را در اختيار دارد و آب شيرين منابع ناچيزي از 
ن چهار سطح تعريف شده جهاني براي تنش  را در بيايراناين امر، . شونده خود را مورد استفاده قرار داده است

 . سطح تنش قرار داده استحادترينهاي آبي در 

هاي صنعتي و معدني  فاضالب هاي شهري و روستائي، پساب هاي كشاورزي، ب آآلودگي ناشي از ورود زه
زي با در اين ميان بخش كشاور. به منابع آبي كشور ميزان آب سالم قابل دسترس را به شدت كاهش داده است
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 ميليون هكتار زمين زير كشت بزرگترين مصرف كننده و 19 ميليارد مترمكعب آب در سال در 90مصرف حدود 
  .اصلي ترين آلوده كننده آب به حساب مي آيد

 كه هاي كشاورزي، شهري و صنعتي كنترل نشده وجود دارد  ميليارد متر مكعب پساب29در حال حاضر حدود 
  .دشو ميليارد متر مكعب 40 بالغ بر 1400در سال  كنوني با روند پيش بيني شده است

  : وضعيت كيفيت منابع آب به شرح زير مي باشدطرح جامع آب ايرانبر اساس 
 . وجود دارد) تركيبات نيتروژن و فسفر(ه آبريز آلودگي سموم و مواد مغذي ز حو17در 

 .سته آبريز شاخص شوري از حد استانداردهاي جهاني باالتر از حو14در

 .ه آبريز ميزان فلزات سنگين بيشتر از حد مجاز بوده استز حو9 در 

  . ه شاخص آلودگي نيترات فراتر از حد مجاز بوده استز حو7 در 
  

  وضعيت مطلوب 

  .به كيفيت مطلوب خواهد رسيدمنابع آب متناسب با كاربري آن   -

 . و اعمال خواهد شدتعيينه هاي كشور ز در كل حوحريم كيفي منابع آب -

كاهش ) پايان برنامه چهارم( وضعيت كنوني% 50هاي كشاورزي به منابع آب سطحي به ميزان  ب آورود زه -
 .خواهد يافت

 . تامين خواهد شد....، تاالب ها و آبي هايآب مورد نياز اكوسيستم -

  .روستايي و صنعتي  به منابع آب در حد استانداردهاي ملي خواهد بود،هاي شهري ورود فاضالب -
  

  تجمعي •

  موجود وضعيت

 اعالم نفر 70495782 حدود كشور جمعيت1385 سال در مسكن و نفوس عمومي سرشماري آخرين براساس
  .است 1375-85 دوره طي درصد 6/1معادل اي ساالنه رشد نشانگر كه است شده
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 روند يزن كشور در شهرنشيني رشد صنعتي، توسعه هاي سياست از تبعيت به و كشور جمعيت افزايش موازات به 
 شهر 1082به 1355 سال در شهر 373 از كشور شهرهاي تعداد موجود اطالعات براساس  واست يافته افزايشي

 شهرهاي بر شهر 21 ساالنه متوسط طور به گذشته يها سال خالل در ترتيب اين به است، رسيده ،1387 سال در
   .است شده افزوده كشور

 از ايران شهري جمعيت .است يافته چشمگيري افزايش كشور در نيشهرنشي ضريب شده، ياد تحوالت با همزمان
 1385 سال در نفر هزار 9/48259 حدود به درصد 18/3 ساالنه رشد نرخ با 1355 سال در نفر هزار 15855
 1385 سال در درصد 4/68 حدود به 1355 سال در درصد 47 حدود از نيز شهرنشيني ضريب و يافته افزايش
 سال در نفر هزار 17854 از و بوده برخوردار كندتري رشد آهنگ از روستايي جمعيت برعكس .است يافته افزايش
 نقاط در ساكن جمعيت و يافته افزايش 1385 سال در نفر هزار 22131 به درصد 71/0 ساالنه رشد نرخ با 1355

   .است يافته تقليل مزبور يها سال خالل در درصد 4/31 به درصد 53 از نيز روستايي
 از كه  در كشور پديد آورده استمحيط زيستي ين موضوع مشكالتي را از نظر مسايل اجتماعي و خصوصا ا

 شدن بلعيده نشيني، حاشيه شهرها، كالن در خصوصا هوا و آب هاي آلودگي تشديد به توان مي آنها هاي نمونه
 در اجتماعي هاي ناهنجاري تشديد صنعتي، يها فعاليت و مسكن بخش توسط كشاورزي مرغوب اراضي از بسيار
   .گردندمحيط زيستي  و اجتماعي هاي ناپايداري بروز باعث ندتوان مي ها پديده اين كه كرد اشاره نشين حاشيه جوامع

  

  وضعيت مطلوب 

  .كاهش خواهد يافت شكاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي  -

   .يافت روند مهاجرت از روستاها به شهرها كاهش خواهد -

  .ظام توليد در جوامع روستايي تقويت خواهد شدن -

  . تغيير كاربري اراضي حاشيه شهرهاي بزرگ ممنوع خواهد شد-
الگوي توسعه شهري و روستايي متناسب با محدوديت هاي سرزميني و ظرفيت هاي محيطي شكل خواهد  -

  .گرفت
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  صنعت •

 وضعيت موجود 

 صنعتي كارگاه 15878 تعداد و يبردار بهره حال در معدن 3799 تعداد ،1386 سال در موجود آمارهاي به بنا
 از بين كليه واحدهاي توليدي بدون در نظر گرفتن تعداد كاركن . است داشته وجودداراي ده نفر كاركن و بيشتر 

 شده اتخاذ هاي سياست دليل به.  واحد آالينده در سطح كشور گزارش شده است2064 تعداد 1386در سال 
 كشور فضاي شدن قطبي موجب صنعتي هاي قطب ايجاد با و نشده توزيع درستي به صنعتي هاي تفعالي ،تاكنون

 7649 مجموع از 1387 سال در موجود آمارهاي طبق .است شده كشور از خاصي هاي بخش در صنايع تمركز و
 به ها پروانه شترينبي صنعتي هاي كارگاه فعاليت براي معادن و صنايع وزارت توسط شده صادر يبردار بهره پروانه
 استان 4 اين كه نحوي به هگرفت تعلق شرقي آذربايجان و تهران رضوي، خراسان اصفهان، يها استان به ترتيب

 در صنعتي يها فعاليت تمركز و قطبي ساختار .نده اداد اختصاص خود به را يبردار بهره مجوزهاي درصد 34
 معضالت ،صنايع اين  فعاليت دليل به ديگر سوي از و هشد جمعيت جذب باعث سو يك از كشور از خاصي مناطق

 كرده تحميل كشور زيست محيط بر را مضاعفي فشارهاي وجود آورده كه به مراكز اين در حاديمحيط زيستي 
   .است

پايش دائم و لحظه اي منابع محيط زيست و منابع آالينده محيط زيست به دليل ارائه اطالعات دقيق و سـريع از                      
توجه به   عيت موجود در منابع و آالينده ها از موضوعات مهم و مورد توجه در مقوله محيط زيست بوده                 آخرين وض 

الزامات قانوني و پيگيريهاي بعمل آمده توسط سازمان برخي از واحدهاي توليدي و خدماتي اقدام بـه نـصب ايـن                
 آالينده كشور رقم قابل توجهي نمي سيستم ها بر روي خروجي هاي خود نموده اند كه با توجه به تعداد واحدهاي

  .باشد
  

  وضعيت مطلوب 

  .واحدهاي صنعتي آالينده در كشور وجود نخواهد داشت -

 .صورت خواهد گرفتصنايع بر اساس طرح آمايش سرزمين استقرار  -

 .كليه فعاليت هاي صنعتي در شهرك هاي صنعتي متمركز خواهد شد -
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يند هاي استقرار صنايع و توليد محصول رعايت خواهد در كليه فرامحيط زيستي استانداردها و ضوابط  -
 .شد

 . خواهد شد(on line )ارزيابي و پايش از واحدهاي صنعتي به صورت لحظه اي  -

  

  ارگانيككشاورزي •

  وضعيت موجود 

كه به تقويت و گسترش تنوع زيستي و چرخه هاي است كشاورزي ارگانيك نظام مديريت توليد اكولوژيكي 
نظام مزبور بر پايه حداقل بهره برداري از نهاده هاي خارج . ليت هاي بيولوژيكي خاك مي پردازدبيولوژيكي و فعا

كشاورزي . از مزرعه و نيز اقدامات مديريتي براي بازسازي نگهداري و تقويت توازن اكولوژيكي بنا شده است
است محصوالت كشاورزي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي در توليد مصرف به شدت محدود كودهايارگانيك 

امر  فعاليت هاي انساني با چرخه طبيعت و استفاده متعادل و منطقي از آن بوده و اين كه در راستاي تعامل سازگار
  .ب وخاك منجر خواهد شد آبه ايجاد تعادل پايدار درمنابع پايه 

ورد توجه و اهميت قرار هاي روبروي جامعه بشري كه تحت عنوان نهضت جديد جهاني م يكي از بزرگترين چالش
در حال حاضر عالوه بر مسائل و . دنيا استدر گرفته مسئله امنيت و سالمت غذاي جميعت رو به افزايش 

 آفات، بيماري و علف هرز،  ازهايي نظير ظهور آفات و امراض جديد، مقاوم شدن بيش از ششصد گونه بحران
ها،  هاي پوستي، سرطان المت انسان، بروز بيماريهاي شديد خاك، تهديد س ها، تخريب و فرسايش مسموميت
هاي شديد شيميايي و تخريب محيط زيست و كشت هاي مزمن، آلودگي هاي منجر به مرگ، بيماري مسموميت

  . است هاي طبيعي، كميت توليد نيز با بحران مواجه شده هاي طبيعي و بر هم خوردن تعادل بوم
يد در كشور در محصوالت باغي و زراعي مبتني بر روش استفاده از  درصد از نظام تول98در حال حاضر حدود 

 توليد در شرايط باشد،نظام ارگانيك حاكم بدون آنكه  درصد از مزارع كشور 2تنها در . هاي شيميايي است نهاده
  . گيرد طبيعي و خارج از شبكه نظارت و گواهي صورت مي

 28038طور ميانگين  كشور نشان مي دهد كه به در  سال گذشته55سموم شيميايي طي مصرف بررسي ميزان 
 .است   توزيع شده كيلوگرم براي هر نفر 57 كيلوگرم در هكتار و 35/1با سرانه سموم شيميايي  تن از انواع
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اهميت ويژه اي برخوردار است؛ تركيب  صرف نظر از ميزان كل سموم توزيع شده، تركيب سموم مصرفي نيز از
 درصد 48كش و   درصد قارچ35كش،  درصد حشره 17ي توسعه يافته جهان شاملسموم مصرفي در كشورها

 15 درصد قارچ كش و 35كش،   درصد حشره50توسعه شامل  كش و از سوي ديگر در كشورهاي درحال علف
سموم  اين  ميزان مصرف ،كش بر سالمت و محيط زيست آثار سوء سموم حشره با توجه به. كش است درصد علف

استفاده از  توسعه يافته تفاوت بسيار چشمگيري با كشورهاي در حال توسعه دارد، اين كشورها با در كشورهاي
ارگانيك همراه با حفظ محصول، مصرف  ي بيولوژيك و كشاورزي هاي مبارزه با آفات همانند مبارزه ساير روش
  .اند كش را كاهش داده سموم علف

هاي غيرشيميايي، مصرف  ساير روش  سم و جايگزيني آن بادر كشورما با اجراي سياست مصرف بهينه كود و
 .استمصرف سموم تاثير محسوسي نداشته  سموم كاهش داشته اما اين موضوع بر تركيب

مي دهد كه روند توزيع كودهاي شيميايي  نشان گذشته سال 55بررسي ميزان كودهاي شيميايي توزيع شده طي 
 226تن با توزيع سرانه ر هارصد تن به چهارميليون و چهارصد هزاو از چطي اين دوره در حال افزايش بوده 

  .كيلوگرم در هكتار رسيده است 
كشاورزان رغبت چنداني به استفاده از ساير  شود كه ميموجب پرداخت يارانه به سموم و كودهاي شيميايي 

   .هرز نداشته باشند هاي امراض و علف, هاي مبارزه با آفات روش
 

 وضعيت مطلوب  

و كنترل و مديريت آفات و بيماري ها مبارزه بيولوژيك به عنوان يكي از روش هاي اصلي و جايگزين در  -
بهره كودهاي شيميايي استفاده از كودهاي آلي و غير شيميايي به عنوان يك روش معمول و جايگزين 

 .گرفته خواهد شد

 . درصد افزايش خواهد يافت50 تا توليد محصوالت ارگانيك -

 كشاورزي خواهد بود توسعه پايدار اي كشاورزي در راستايفعاليت ه -

 .از منابع آالينده آب و خاك جلوگيري خواهد شد -

 .از مصرف كودهاي شيميايي و سموم غير مجاز جلوگيري خواهد شد -
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 فاضالب •

 وضعيت موجود 

پنجاه درصد .  درصد صنايع كشور در استان تهران ، اصفهان ، آذربايجان شرقي و خراسان واقع شده اند7/56
  .  شود  استان تهران ، اصفهان و خوزستان توليد مي3ازكل پساب صنعتي در 

 60از اين مقدار حدود . مصرف آب بخش صنعت كشور حدود يك ميليارد متر مكعب در سال تخمين زده مي شود
   . درصد آن به صورت فاضالب هاي صنعتي به محيط زيست تخليه مي شود70تا 
حجم ،   ميليارد متر مكعب5 حجم آب شرب شهري  ار شركت مهندسي آب و فاضالب كشورحسب آخرين آمبر 

  0/ 43فاضالب تصفيه شده شهري ( حجم پساب ،   ميليارد متر مكعب3/ 17فاضالب مورد انتظار شهري 
 فاضالب تصفيه( حجم پساب ،  %40مقدار درصد فاضالب تصفيه شده به توليد شده شهري ، ميليارد متر مكعب

 ميليارد متر 0/ 95دبي طراحي تصفيه خانه هاي در حال بهره برداري ،   ميليارد متر مكعب1/ 37)شده شهري 
  . بوده است واحد91تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب شهري در دست بهره برداري ، مكعب

  

  وضعيت مطلوب 

 .خواهد شدهاي شهري كشور تكميل  ب سيستم تصفيه فاضال -

 .خواهند شدمحيط زيستي سيستم تصفيه فاضالب مناسب تا حد استانداردهاي  كليه صنايع داراي  -

 .خواهند شدهاي تخليه شده به منابع آب وخاك تا حد استانداردهاي ملي تصفيه  كليه پساب -

هاي دولتي و غير تحت  هاي تحت پوشش دولت و بخش خصوصي و ساير بيمارستان كليه بيمارستان -
 .خواهند شدضالب پوشش مجهز به سيستم تصفيه فا

سيستم تصفيه فاضالب براي روستاهايي كه در باالدست سدها و اكوسيستم هاي حساس قرار دارند اجرا  -
 .خواهد شد

 .هاي سطحي كشور تكميل خواهد شد ها و رواناب شبكه جمع آوري پساب -
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 مواد شيميايي خطرناك •

 وضعيت موجود 

ناشي از توليد، مصرف و خريد و محيط زيستي كالت به دنبال رشد جمعيت و توسعه روزافزون صنعت ، مش
فروش مواد شيميائي مختلف با كاربردهاي متنوع و وسيع آنها نيز در بسياري از كشور هاي در حال توسعه 

 متنوع استفاده از وسايل و كاالهاي حاوي مواد شيميايي خطرناك و همچنين مصرف انواع. افزايش يافته است

شده باعث انتشار آلودگي هاي شيميايي از طريق فاضالب، پسماند و يا آلودگي هوا  لف اين مواد در صنايع مخت
  .  و بهداشتي مختلفي را به دنبال داشته استمحيط زيستي  مشكالت و

 واحد صنعتي به عنوان منابع 255 در سطح كشور، تعداد 1387بر اساس آخرين مطالعات انجام شده  در سال 
.... شامل صنايع الكترونيك ، خودرو سازي ها، المپ سازي ها، صنايع فلزي و است كه شناخته شده انتشارجيوه 
  . مي باشند

مواد شيميائي در چارچوب قوانين و مقررات محيط زيستي  هم اكنون با وجود چالش هاي مذكور، مديريت 
 انجام شده ،ه اي مختلفموجود ملي و همچنين بر اساس كنوانسيون ها، برنامه هاو تعهدات بين المللي و منطق

و از اين طريق اقدامات مفيدي در راستاي نظارت و كنترل بر مصرف و توليد مواد شيميايي و همچنين 
مواد شيميايي محيط زيستي اجراي برنامه جهاني مديريت . جلوگيري از انتشار آنها در محيط صورت گرفته است

تردام ، كنوانسيون استهكلم و بازل و همچنين عضويت و ، اجراي مفاد كنوانسيون ر)استراتژي سايكم(در كشور
 از آن جمله مي "كادميم و سرب"  و ساير فلزات سنگين  مانند "برنامه جهاني جيوه"مشاركت داوطلبانه در 

  .باشند
  ماده شيميايي و آفت كش خطرناك  تحت مفاد قانون كنوانسيون روتردام 40تجارت بين المللي در حال حاضر

  .  تحت نظارت و كنترل مي باشددر كشور  مواد شيميايي مخرب اليه ازن  و همچنين
  

  وضعيت مطلوب 

  به طور كامل در كشور اعمال خواهد شدمديريت آالينده هاي شيميايي -

  درصد كاهش خواهد يافت50تا توليد پسماندهاي  شيميايي خطرناك  -
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 .استفاده خواهد شدطي و از جايگزين هاي مناسب زيست محيحذف مواد شيميايي خطرناك  -

 .نظام يكپارچه حمل و نقل ايمن مواد شيميايي خطرناك در كشور استقرار خواهد يافت -

  

 پسماند •

  وضعيت موجود 

ميانگين ساالنه توليد زباله كه   ميليون تن زباله و پسماند عادي در كشور توليد مي شود16ساالنه بيش از 
 عالوه براين ميانگين . تن در روز محاسبه شده است500 عفوني پسماندو 400 زباله بيمارستاني، 45000خانگي

، پارچه 4/8 ، پالستيك  2/7، كاغذ 9/1، شيشه  3/2فلزات درصد اجزاء تشكيل دهنده زباله شهري به ترتيب 
از اين مقدار تنها كمي به صورت بهداشتي  .  بوده است درصد9/72  و ميزان مواد فساد پذير 2/1 ، چوب 3/2

 است،  شيميايي و بيولوژيككه حاوي انواع مواد خطرناكاين زباله ها ورود شيرابه . يا بازيافت مي شوددفن و 

  . وارد كند و نهايتا انسانها و محيط زيستمي تواند زيان هاي جبران ناپذيري را بر منابع آب
م اكنون بخش هاي شهري وجود دارد و هپسماندهاي امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي در امر بازيافت 

 مواد بازيافـتي خشـك مـانـند كـاغـذ ، مـقوا ، پالستيك ، نان خشك ، شيشه و  در برخي شهرهاخصوصي
 هاي بهداشتي و غير بهداشتي بازيافت مي هاي مختلف با روش فلزات را جمع آوري نموده و اين مواد در كارگاه

  . شوند 
يك تن از مواد .  مي باشدمحل هاي دفن زبالهبيوگاز منتشره از ترين منابع انتشار گاز گلخانه اي متان،  از مهم

متان ، دي : تركيب كلي بيوگاز شامل .  مترمكعب بيوگاز توليد كنند135-375زائد جامد شهري مي توانند حدود 
 اكسيد كربن ، اكسيژن، نيتروژن، هيدروژن، مونوكسيد كربن ، اتان، هيدروكربن اشباع نشده ، تركيبات هالوژنه

متان موجود در بيوگاز بيشترين تركيب را شامل . كلردار و تركيبات آلي فرّار نظير بنزن ،تولوئن و زايلين مي باشد
  .مي شود

در اين  .تعيين محل مناسب جهت دفن بهداشتي زباله ها ، مهمترين راه حل جهت حل مشكل مذكور خواهد بود
   .استانده  محل دفن پسماندهاي ويژه را به انجام رسسازمان حفاظت محيط زيست مطالعات مكانيابيراستا ، 
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  وضعيت مطلوب 

بيمارستاني ابتدا خنثي سازي ، بي خطر سازي و سپس دفع خواهند عفوني و ويژه، كليه پسماندهاي  -
  .شد

  .خواهند شدكليه  پسماندهاي عادي تفكيك و بازيافت  -

 .قانون مديريت پسماند به طور كامل اجرا خواهد شد -

  .د شدنراكز دفن سنتي كشور احياء خواهكليه م -
  

  زيست محيط و انرژي •

 وضعيت موجود 

 نظر از كه است نهايي محصوالت ترين ضروري از يكي و توليد عوامل ينتر مهم از يكي عنوان به انرژي
 تقسيم ناپذير تجديد و تجديدپذير انرژي نوع دو به منظر يك از و بوده توجهي قابل اثرات داراي اقتصادي

هاي بخش انرژي از مرحله توليد تا مصرف به طرق مختلف آثار و پيامدهاي زيادي را در محيط  فعاليت .شود مي
هاي فسيلي يك سده اخير باعث انتشار  رشد جمعيت و به تبع آن افزايش مصرف سوخت. آورد زيست پديد مي

ترين چالش   و در حال حاضر به عنوان مهماي در جو زمين شده ها و گازهاي گلخانه مقادير زيادي از انواع آالينده
  جامعه جهاني در آستانه هزاره سوم در كانون توجهات قرار گرفته است

 يها انرژي گازي، مايعات و ميعانات بنزين، گاز، نفت ،كوره نفت سفيد، نفت  خام، نفت ايران در انرژي عمده منابع
  .باشد مي برق و سنگ ذغال طبيعي، گاز تجديدپذير، و آبي

عرضه انرژي . ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است 4/2598 برابر1387كل توليد انرژي در كشور در سال  
شدت مصرف انرژي نهائي در ايران همه ساله .مي باشد1/1115 وكل مصرف نهايي آن برابر 1/1493اوليه برابر

 در شهر هاي بزرگ كشور رو به فزوني رو به افزايش است و متناسب با افزايش مصرف انرژي انتشار آالينده ها
  .است 
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شدت مصرف انرژي در كشور ايران جهت دستيابي به هزار دالر ، 1387طبق آمار واصله از ترازنامه انرژي سال 
  . برابر چين، عربستان و ونزوئال مي باشد2 برابر تركيه و 3 برابرآسيا ،3 برابر متوسط جهان ،5توليد ناخالص داخلي

 سال آينده ايران به 10ان مي دهد با روند فعلي مصرف ،ضمن افزايش فزاينده آالينده ها ، در  بررسي ها نش
خورشيدي، بادي، (عنوان يك وارد كننده انرژي خواهد بود در حالي كه سهم منابع انرژي نظير انرژي هاي نو 

  .  مي باشد6/0بسيار پائين و در حد...) زمين گرمايي، امواج و 
، ميزان كل انتشار گازهاي آالينده و گاز دي اكسيد كربن 1385ت تراز نامه انرژي كشور در سال بر اساس اطالعا

 درصد به حدود 7/8 با نرخ رشد ساالنه 1346 ميليون تن در سال 6/16ناشي از مصرف انرژي در كشور از حدود 
  . رسيده است1385 ميليون تن در سال 3/435
  

  )در صد(ي مختلف كشور  در بخش ها1387مصرف انرژي در سال 

 سهم فرآورده هاي نفتي از كل  مصرف سهم گاز از كل  مصرف منابع
 58/50 39/1 حمل و نقل

 53/15 16/61 خانگي و تجاري
 68/13 01/30 صنعت

 24/5 24/0 كشاورزي
  98/14  21/7  مصارف غير انرژي

  1387 -تراز نامه انرژي 
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)                                                        تن ( 1387شار گازهاي آالينده و گلخانه اي بخش انرژي كشور در سال جدول ميزان انت      
 NOx SO2 CO SPM CO2 N2O  گاز آالينده/ بخش

              مصرف نهايي انرژي
خانگي، تجاري و 

  عمومي
125663  131633  67835  13012  135098420  566  

  362  85929907  19107  25550  393220  171331  صنعت
  5832  122233382  299968  8685865  419075  885245  حمل و نقل
  4804  13171237  30956  27439  73505  71297  كشاورزي

              مصرف بخش انرژي

  47  19447192   •   •   •   •  پااليشگاهي

  491  147413481  23715  166939  581184  555017  )1(نيروگاهي 

  12101  523293617  386757  8973628  1598617  1808553  جمع

  1387 -تراز نامه انرژي                                                                . با احتساب نيروگاه هاي تجديدپذير) 1
 . ندارقام در دسترس نمي باش •
  
 
 و درصد 2/6 رضوي خراسان درصد، 4/10 اصفهان درصد، 0/13 با تهران استان چهار 1387 سال آمار اساس بر

  .دادند اختصاص خود به را شورفراورده هاي نفتي ك مصرف كل درصد 3/35 مجموع در درصد، 7/5 با فارس
 و ها آالينده انواع انتشار در را سهم بيشترين انرژي كننده مصرف بخش ينتر مهم عنوان به نقل و حمل بخش

 بوده ميليون 5/10 تردد حال در نقليه وسايل تعداد 1388 سال در كه طوري به .باشد مي دارا اي گلخانه گازهاي
   .است
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 وضعيت مطلوب 

با توجه به وجود پتانسيل ...) خورشيدي، بادي، زمين گرمايي، امواج و هسته اي، (   سهم انرژي هاي نو  -
  افزايش خواهد يافت اين گونه انرژي ها در كشورمناسب

 . بهره گرفته خواهد شدو از فن آوري هاي روز دنيا در بخش انرژيتنوع ايجاد در سبد سوخت مصرفي كشور  -

 .اجرا خواهد شدو تدوين معيار مصرف انرژي در تمام منابع انرژي بر كشور  -

 .افزايش خواهد يافت  در منابع انرژي برآنو كارايي كاهش شدت مصرف انرژي  -

  

 خاك  •

  وضعيت موجود 

خاك به عنوان يك منبع حياتي ، ميراث مشترك و ثروت ملي، بستر اصلي توليدات كشاورزي و مواد غذايي، 
 غذايي نيازهاي درصد 97 از بيش زيستگاه اصلي گياهان و جانوران و پااليشگاه آلودگيهاي محيطي است و

 .مي كند برآورده جهان را

. منابع تجديدپذير به شمار مي رود كه سرعت توليد آن نسبت به سرعت تخريب آن قابل مقايسه نيستخاك از 
تخمين زده .  سال طول مي كشد 10000 تا 100متر خاك در شرايط مختلف آب و هوايي از تشكيل هر سانتي

 سال زمان 600 تا خاكدر شرايط خشك و نيمه خشك كشور ايران براي تشكيل هر يك سانتي متر مي شود 
  .نياز باشد

  

 فرسايش خاك -

 ،كمي فرسايش.  از نظر كيفيفرسايش از نظر كمي و فرسايش خاك از دو نظر قابل اهميت است فرسايش
شدن، كاهش تدريجي   كيفي عبارت از شورفرسايش. مي باشد كاهش ضخامت خاك و از بين رفتن مواد

  . مدفون شدن خاك توسط شنهاي روان و غيره استك،، ازبين رفتن مواد آلي، توان توليدي خاحاصلخيزي
 معادل يك ميليارد تن بوده كه ده سال بعد 1355براساس برآوردهاي انجام شده، فرسايش خاك كشور در سال 

  . ميليارد تن افزايش يافته است5/2 به 1375 ميليارد تن و در سال 5/1به 
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كه با شاخص جهاني پنج تا شش  است  تن در هكتار7/16ميزان فرسايش خاك در ايران، حدود در حال حاضر، 
 به 1390پيش بيني مي شود با اين روند، فرسايش خاك كشور در سال . تن در هكتار، فاصله بسيار زيادي دارد

  . ميليارد تن برسد6/4
يليون مترمكعب در م 240 گذاري در حدود  سال، رسوب40 هاي ايران در طول  درصدي وسعت جنگل11 كاهش 

 ميليون 100 زايي در بيش از  و بيابان)  ميليون مترمكعب50 معادل ساالنه پنج سد با ذخيره (زه سدهاي كشورحو
  .پيامدهاي فرسايش خاك در كشور بوده استهكتار از 

 ميليارد ريال 500 خسارت ناشي از فرسايش و تخريب خاك به صورت مختلف ساالنه در حدود سه هزار و 
  .  درصد درآمد ناخالص ملي است14 ه فرسايش در ايران معادل هزين. برآورد شده است

مواد آلي خاك از اجزاء مهم تشكيل دهنده خاك مي باشند كه تاثيرات مهمي در افزايش توان توليد خاك و 

 درصد است در 3/0 هاي ايران كمتر از مواد آلي موجود در خاك. كاهش و كنترل فرسايش خاك دارند

 20 درصد ماده آلي خاك، 1براي تشكيل  .درصد است2 تا 5/1 هاني مواد آلي خاكحالي كه استاندارد ج

 اما استفاده از انواع كودهاي زيستي سال زمان الزم است و هيچگاه تجزيه ي مواد به سرعت انجام نمي گيرد
  .شديكي از راه حل هاي مناسب در راستاي تامين مواد آلي خاك و حفاظت از آن در برابر فرسايش مي با

  

  آلودگي خاك -

بر اساس مطالعات انجام شده، به دليل كاربرد نامناسب كود به ويژه كودهاي فسفره و آبياري زمين هاي 
هاي كشاورزي آلوده به فلزات سنگين از قبيل كادميم، كروم و مس  كشاورزي با پساب تصفيه نشده، اغلب خاك
ه صنعتي و شهري و دفن پسماندهاي حاوي فلزات هاي تصفيه نشد مي باشند، همچنين معدنكاري و ورود پساب

نشت مخازن و لوله هاي نفتي و . سنگين به خاك از منابع اصلي آلودگي خاك به انواع فلزات سنگين مي باشند
  . نيز حوادث غيرمترقبه در بخش حمل و نقل باعث آلودگي خاك به آالينده هاي نفتي مي شوند

  

 وضعيت مطلوب 

 .از آلودگي آنها كاسته خواهد شد تا حد استانداردهاي ملياحياء و خاك هاي آلوده كشور   -
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 . كاهش خواهد يافتشاخص جهانيفرسايش خاك كشور در حد   -

  .منابع خاك متناسب با كاربري آن از كيفيت مطلوب برخوردار خواهد شد  -

 .مناطق عمليات معدني بازسازي و احياء خواهد شد  -

 .آلي تا حد استانداردهاي جهاني غني سازي خواهند شدخاكهاي كشور از نظر مواد معدني و  -

 

 آلودگي صوتي •

 وضعيت موجود 

 بل براي انسان آزار دهنده و ناهنجار بوده و   دسي60برحسب تحقيقات صورت گرفته صداهاي با شدت بيش از 
ليد آلودگي منابع عمده تو. شود بل باعث اختالل در سيستم شنوايي انسان مي  دسي120صداي با شدت بيش از 

هاي  ترافيك سنگين وسايط نقليه، فعاليت: صوتي در تهران به ترتيب شدت متوسط آلودگي صوتي عبارتند از
هاي  هاي سنگين، هواپيما در اماكن مجاور فرودگاه، ترافيك بزرگراه، فعاليت شهري و راه آهن، ترافيك ماشين

  . ه مسكونيهاي تجاري و صنعتي محلي و محل ساختماني و شهري، فعاليت
گيرد كه  هايي در سطح كشور صورت مي گيري در حال حاضر در زمينه آلودگي صوتي به صورت پراكنده اندازه

شود و آمار و اطالعات كافي  هاي مردمي است و كمتر به معناي واقعي پايش انجام مي اغلب انگيزه آن شكواييه
براي برخي از منابع آلودگي صوتي خالء قانوني  و در زمينه وضعيت آلودگي صوتي در سطح كشور موجود نيست

  .صوب شودتوجود دارد كه بايستي تهيه و 
آيين نامه نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي و در راستاي آن حد مجاز آلودگي صوتي در هواي آزاد و حد مجاز 

از آلودگي صوتي آلودگي صوتي ناشي از خودروهاي توليد داخل مصوب هيأت وزيران موجود و استاندارد حد مج
  . در هواي آزاد نيز تصويب شده است

ها، انجام  نامه طرح جامع كاهش آلودگي صوتي نيز شامل محورهاي هفتگانه تدوين مقررات و استانداردها و آئين
هاي آموزشي مرتبط با اهداف طرح كاهش آلودگي  تحقيقات مرتبط با اهداف كاهش آلودگي صوتي، برنامه

هاي اجرايي  هاي اجتماعي، تست خودرو و برنامه سازي انتشار صوت در محيط صوتي، مدلصوتي، پايش آلودگي 
   . قرار دارددر مرحله تصويب نهايي
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  وضعيت مطلوب 

  .استانداردهاي مربوط به حد مجاز آالينده ها تدوين و ارايه خواهد شد -
  . حدود مجاز صدا در تمامي بخش هاي مولد آلودگي صوتي رعايت خواهد شد-

  

 تغيير آب و هوا  •

  وضعيت موجود 

ايران به دليل قرار گرفتن در ناحيه خشك و نيمه خشك جغرافيايي ، باال بودن خطر وقوع بالياي طبيعي ، اقتصاد 
وابسته به نفت  و وجود كالن شهر هايي با آلودگي باالي جوي جزو كشور هاي آسيب پذير كنوانسيون تغيير آب 

وري با مصرف باالي انرژي در جهان معر في شده و رتبه بااليي نيز از لحاظ  به عنوان كشو و هوا مي باشد
 1387ناشي از احتراق سوخت در سال CO2 به طوري كه وضعيت انتشار ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي دارد 

  .  ميليون تن در سال بوده است3/523بر اساس آمارهاي منتشره در تراز نامه هاي انرژي كشور برابر 

 اقليم مي تواند بر تمامي جنبه ها و فعاليت هاي اساسي بخش هاي مختلف سامانه هاي زير ساختي غييرت
اثرات تغيير اقليم بر شبكه ، به به طور مثال در بخش آسيب پذيري نيروگاه ها . ،صنعتي و كشاورزي اثر گذارد

  محسوب مي شوند) سكري(عنوان چالش هايي براي برنامه ريزي استراتژيك و مديريت خطر پذيري 

در جريان % 3 تا 2بارش باعث كاهش % 1بر اساس مطالعات مشخص شده است در پاره اي از شرايط، كاهش 
  .كاهش در توليد برق مي شود% 3كاهش اين جريان سبب % 1رواناب شده و هر 

 همچون ايران عدم انتقال تكنولوژي هاي مناسب توسط كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه اي
  .باعث شده روند توسعه پايدار در بخش هاي صنعتي و نيروگاهي كشور به تأخير بيفتد

عدم جذب پروژه هاي بين المللي مكانيسم توسعه پاك  به دليل قوانين داخلي تاكنون باعث تصويب تنها يك 
  .  در بخش جمع آوري گازهاي همراه نفت شده استCDMپروژه 

يست مرجع ملي كنوانسيون تغيير آب و هوا در كشور مي باشد و كليه اقدامات ذيربط از سازمان حفاظت محيط ز
  .طريق طرح ملي تغيير آب و هوا دنبال مي شود



  سند ملي محيط زيست كشور                                             
 

 

62 

  وضعيت مطلوب 

 در راستاي توانمند CDMاقتصاد و صنايع كشور جهت بهبود جذب پروژه هاي قوانين،ظرفيت هاي الزم در  -
 .قل رساندن آسيب هاي ناشي از آن ايجاد خواهد شدسازي كشور ، كاهش انتشار و به حدا

   .خواهيم داشتدر صد نسبت به وضعيت موجود 30با اجراي برنامه هاي ويژه حداقل كاهشي معادل  -
  

  زيست محيط آموزش •

  ت موجود وضعي

با توجه به تاكيدات فراوان فرهنگ غني اسالمي به حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي و تصريح اصل مترقي 
نجاهم قانون اساسي كه  حفاظت از محيط زيست را  به عنوان يك وظيفه عمومي تلقي كرده و  بار مسئوليت پ

آن بر دوش تك تك افراد جامعه نهاده شده است، بهره مندي از آموزش محيط زيست و ارتقاء سطح آگاهي هاي 
طرح ها وبرنامه هاي حفاظت از آحاد جامعه با رويكرد جلب مشاركت داوطلبانه آنها در اجراي محيط زيستي 

 1404محيط زيست ، ابزاري مهم و تاثيرگذار جهت دست يابي به چشم انداز محيط زيست جامعه  ايراني در افق 
  . محسوب مي شود

آموزش همگاني محيط زيست ابزاري مناسب براي فراهم آوردن زمينه تغيير در دانش، نگرش، ارزش، رفتار و 
عه در مواجه با طبيعت و محيط زيست است، اين آموزش كه همان آموزش توسعه شيوه زندگي اجتماعي جام

پايدار است به دليل تنوع موضوعات، مخاطبان و شيوه هاي آموزشي از پيچيدگي فراواني برخوردار بوده و بر 
. شدخالف آموزش هاي عمومي تحقق اهداف آن جز در سايه برنامه، اراده، تعامل و اقدام جمعي ميسر نمي با

الزم به ذكر است آموزشي موثر است كه باعث تغيير در گفتار، رفتار، عادت و اخالق مردم شده و منجر به شكل 
  .در جامعه شودمحيط زيستي گيري فرهنگ 

 در هيات محترم 1404 رو تصويب برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيست با رويكرد سند چشم انداز   از اين
اقدامي بنيادين در جهت ) 9/3/1388(ن به كليه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي وزيران كشور و ابالغ آ

  .حركت به سمت افق چشم انداز محيط زيست كشور  مي باشد
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اگر چه سابقه آموزش رسمي محيط زيست نيز چندان كوتاه نمي باشد و مي توان آثار آن را در نخستين برنامه 
ت اما بيش از سه دهه است كه تالش هايي براي ورود موضوعات محيط هاي درسي وزارت آموزش و پرورش ياف

زيستي در برنامه هاي درسي كشور انجام شده است و موضوعات محيط زيستي در دروسي نظير علوم تجربي، 
  . جغرافيا، شيمي و  زيست شناسي  گنجانده شده است

زمينه محيط زيست و تاسيس رشته ها و در مقطع آموزش عالي با انجام پژوهش ها و تحقيقات كاربردي در 
 در بخش .گرايشات تخصصي در محيط زيست و توسعه پايدار تالش ها و اقدامات مهمي صورت پذيرفته است

با توجه به نقش مهم صدا و سيما به عنوان رسانه اي فراگير و با تاثيرگذاري باال ) رسانه اي(آموزش هاي ضمني 
 به استقبال برنامه سازان صدا و سيما در  توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني و در جامعه در چند سال اخير  نظر 

  .راديويي، ارايه اين گونه آموزش ها رو به افزايش است 
در قالب كتاب، بروشور، محيط زيستي در بخش رسانه هاي نوشتاري گرچه در چند سال اخير توليد و ارائه مطالب 

ته است ولي ضرورت توسعه كمي و كيفي اين بخش در طول سال هاي  برنامه رشد قابل توجهي داش... پوستر و 
 نظر به اينكه  در بخش آموزش غير رسمي محيط زيست،. هاي توسعه آتي كشور امري مهم و اجتناب ناپذير است

ي تفكر و باورهاي مديران و  سياستگزاران منشا ء بسياري از تصميمات و اتخاذ راهبردهاي توسعه در كشور م
گر چه . باشد، آموزش محيط زيست به اين گروه مخاطب اجتماعي مهم و تاثيرگذار بسيار ناكافي ارزيابي مي گردد

توليد كنندگان و مصرف محيط زيستي تالش ها و فعاليت هاي زيادي در زمينه ارتقاي سطح آگاهي هاي 
 ترويج الگوهاي توليد و مصرف با هدف اصالح و... كنندگان در بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي، خدمات و

. پايدار صورت گرفته است ولي ميزان آن ناكافي بوده  و تا رسيدن به وضعيت  مطلوب فاصله زيادي وجود دارد
بهره مندي از ظرفيت آموزه هاي  دين مبين اسالم راهبردي موثر جهت فراخوان جامعه در جهت حفاظت از 

  .كرد در كشور در حال گسترش  مي باشدمحيط زيست مي باشد كه خوشبختانه اين روي
  

 وضعيت مطلوب 

 تبديل فرهنگ محيط زيست به معارف عمومي به گونه اي كه حفاظت از محيط زيست كشور تبديل به -
  . و آحاد جامعه حفاظت از محيط زيست را وظيفه و تكليف عيني خود تلقي نمايندهعزم ملي شد
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عان  جهت حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري پايدار از منابع و ه  جوامع محلي  و كليه ذينفژ مردم به وي -
  . تحت آموزش هاي مرتبط قرار خواهند گرفتامكانات محيطي

  

  زيست محيط اقتصاد •

 وضعيت موجود 

 در خاص طور به زيست محيط منابع اقتصادي گذاري ارزش و عام طور به زيست محيط اقتصاد موضوع چند هر
 گيران تصميم و سياستگزاران سوي از مسئله اهميت خوشبختانه اما دارد قرار خود كاملت و تكوين اوليه مراحل
 مشاهده كشور توسعه چهارم برنامه قانون 59 ماده در توان مي را آن بازتاب كه است شده درك خوبي به كشور
 و آلودگي از ناشي هاي هزينه و زيستي محيط منابع اقتصادي هاي ارزش برآورد قانون اين تصويب از هدف .نمود

 براي را مطلوبي حقوقي ابزار كه باشد مي ملي هاي حساب در آن محاسبه و توسعه فرايند در زيست محيط تخريب
 عنوان به زيست محيط حفاظت سازمان حاضر حال در .است نموده فراهم بخش اين در نظر مورد اهداف پيشبرد

 يها دستگاه ساير همكاري با را منابع اقتصادي ذاريگ ارزش ملي طرح اجراي و هدايت ،ملي كننده هماهنگ
  .دارد اجرا دست در ذيربط

  

 وضعيت مطلوب 

 پوشش ،خاك ،هوا آب، مانندمحيط زيستي  منابع تمامي اي مبادله و پولي ارزش و واقعي اقتصادي ارزش  -
 هاي حساب ستمسي در زيست محيط آلودگي و تخريب از ناشي هاي هزينه و مشخص ...و وحش حيات ،گياهي
  .خواهد شد لحاظ ملي

 هاي حساب هاي سرفصل در آن جايگاه و تهيهمحيط زيستي  عناصر هاي دارايي نظام و اقماري هاي حساب - 
  .شدخواهد  تعيين )GNP, GDP( اي منطقه و ملي ناخالص باتوليد آن نسبت و مشخص ملي
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 زيستي محيط هاي پژوهش •

 وضعيت موجود 

 و تحقيقات ،پژوهش بر تكيه بدون جوامع نيازهاي و مشكالت حل و رفع و مديريتي صميماتت اتخاذ است بديهي
 نيازمند كه نگريست فرابخشي و ملي امري عنوان به پژوهش به بايستي بنابراين نيست؛ پذير امكان انديشي ژرف
   .است اجرايي مختلف يها دستگاه جانبه همه مشاركت و محققان فني و علمي هاي توانمندي سطح ارتقاء
 يها سياست پايداري آن تبع به و يافتگي توسعه ميزان شاخص ،كشور هر ملي ناخالص درآمد در پژوهش سهم
 و پايدار توسعه به توجه ميزان از حاكي ملي ناخالص درآمد در نيز زيست محيط سهم .آيد مي شمار به توسعه
 نيازهاي با متناسب ملي اعتبارات در دو اين سهم تاس الزم بنابراين .است اقتصادي يها سياست بلندمدت اثرات

   .شود بيني پيش جمعيتي و اقتصادي رشد با تناسب در و كشور روزافزون
 هاي ارزش بر مبتني و جديد رويكردي و نگاه كشور، توسعه چهارم و سوم يها برنامه اجراي جريان در خوشبختانه

 بخش در چنين هم ،كشاورزي و صنعتي ،صادياقت توسعه و رشد در چنانچه .شد مطرح محيط زيستي
 توسعه .است شده لحاظ علمي كامال صورت به رويكرد اين خدمات و انرژي به مربوط هاي بخش و ها زيرساخت

 و علمي مختلف مراكز افزون روز توان و متعدد يها ظرفيت از استفاده نيز و تحقيقات و پژوهش كيفي و كمي
  .است شده زيست محيط حوزه در مختلف هاي بخش يافزاي هم به منجر كشور پژوهشي
 منظور به پژوهشي نظام ريزي پي به نوين رويكردي با اخير هاي سال در زيست محيط حفاظت سازمان

 مناسب زمينه ايجاد نيز ومحيط زيستي  تحقيقات امر در هماهنگي و عاليه نظارت ،كالن هدايت ،سياستگذاري
 كردن كاربردي نيز و كيفي و كمي تحول و اي منطقه و استاني ،ملي سطوح در آن پيشبرد و توسعه براي
  .است نموده اهتمام ،تحقيقاتي يها طرح

  

 وضعيت مطلوب 

 .در راستاي سند چشم انداز كشور نظام مند شده و انجام خواهد گرفتمحيط زيستي پژوهش و تحقيقات  -

  وينهمانند ساير فناوري هاي نمحيط زيستي توجه همسان به فناوري  -
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با تاكيد بر حفاظت از محيط زيست و سالمت انسان در برابر هر گونه محيط زيستي طرح جامع فناوري نوين  -
 .خطر آلودگي تدوين و به اجرا در خواهد آمد
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  ضعف و قوت نقاط ،ها فرصت و تهديدها

  
 اي گسترده و عميق اثرات است، گرفته صورت كشور پهنه در اخير هاي دهه در كه اجتماعي و اقتصادي تحوالت

 خاك، فرسايش ،محيط زيستي  هاي آلودگي انواع نظير متعددي هاي ناپايداري و گذاشته برجاي كشور پهنه بر را
 بر مبتني صنعتي نيمه و سنتي جامعه از گذر چند هر .اند شده باعث را كشور در ...و مراتع و ها جنگل تخريب
 آن در هايي ناپايداري بروز باعث و نموده تحميل زيست محيط بر هايي نههزي صنعتي جامعه به خام مواد صادرات

 نقاط و يافته كاهش محيطي تخريب هاي هزينه امكان حد تا كرد تالش بايد گذار فرايند اين در اما شوند، مي
   .شوند تبديل ها فرصت به تهديدها و قوت نقاط به ضعف

  

   ها فرصت و قوت نقاط

 50 و 45اصول (ترين قوانين و مقررات كشور  ط زيست و منابع طبيعي در عاليتاكيد بر حفاظت از محي .1
 ) انداز قانون اساسي، سند چشم

 ريزي كالن كشور  ارتقاي جايگاه حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي در نظام برنامه .2

  هاي گياهي و جانوري و غناي گونه تنوع اقليمي ،هاي زيستي  تنوع سامانه وجود .3

 هاي حفاظت از محيط زيست   رويكردهاي اقتصاد محيط زيست در برنامهتوجه به .4

 المللي  هاي بين ها و پروتكل مشاركت فعال كشور در اجراي مفاد و تعهدات ناشي از پذيرش كنوانسيون .5

  آموزشي و آزمايشگاهي پژوهشي، تحقيقاتي، مطالعاتي، بالقوه امكانات .6

  طبيعي منابع و زيست محيطت در امور به مشاركمردم حساسيت ها و تمايل  افزايش .7

  طبيعي منابع و زيست محيط هاي رشته التحصيالن فارغ مالحظه قابل افزايش .8

...) انرژي خورشيدي، باد، برقابي، زمين گرمايي و(هاي پاك  شرايط مساعد كشور براي توليد و عرضه انرژي .9
 و صنايع بازيافت

  كشور  دولتي و غير دولتيعاي  صندرمحيط زيستي روند رو به رشد توجه به اصول  .10
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  تهديدها و ضعف نقاط

 و بروز بحران ها و حساسيت و شكنندگي محيط طبيعي كشور به لحاظ ساختارهاي خاص اكولوژيكي .1
 بالياي طبيعي

 افزايش جمعيت و توزيع نامتعادل آن  .2

 ها در پهنه كشور فقدان طرح آمايش مدون براي توزيع فعاليت .3

 حيط زيست كشورافزايش بار آلودگي م  ورف ناسازگار با محيط زيستالگوهاي توليد و مص .4

  عدم اجراي كامل قوانينو تعارض، توازي و ناكارآمدي برخي از قوانين و مقررات موجود  .5

 هاي طبيعي كشور  فقدان مديريت يكپارچه بر عرصه .6

 كيفي منابع مذكورمحدوديت منابع آبي به لحاظ واقع شدن در منطقه خشك و نيمه خشك و افت كمي و  .7

محيط اولويت  دادن به منافع اقتصادي كوتاه مدت در فرايند تصميم گيري توسعه در مقايسه با منافع پايدار  .8
 زيستي

  جامع و روزآمد رساني اطالع هاي سيستم نبود و هماهنگي عدم .9

 خدماتي بنايي،زير صنعتي، هاي فعاليت كليه بر مستمر ارزيابي و كنترل نظارت، و پايش هاي سيستم ضعف .10
  زيست محيط و طبيعي منابع از بردار بهره ...و

 فرامرزي محيط زيستي منطقه جهت كاهش اثرات عدم همكاري برخي كشورهاي  .11
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  كشور زيست محيط راهكارهاي و ها راهبرد

 حفظ و ها بوم زيست توان از خردمندانه برداري بهره و بومي زيست مديريت به رويكرد .1

 يزيست تنوع هاي ارزش

  داخلي آبهاي و خشكي يها زيستگاه از پايدار برداري بهره و مديريت 

 ديده خسارت و شده تخريب هاي بوم زيست احياء و حفاظت 

 منابع از پايدار برداري بهره و استفاده براي اكولوژيكي توان ارزيابي 

 زمينه در ستزي محيط با سازگار نوين هاي روش از استفاده و سنتي برداري بهره هاي شيوه اصالح 
  زيستي منابع و ذخاير برداري بهره

 آبي  وخشكي غيربومي و مهاجم جانوري و گياهي هاي گونه ورود كنترل و پيشگيري 

 تهديد معرض در گياهي و جانوري هاي گونه احيا و حفظ به دادن اولويت 

 دريايي و ساحلي مناطق يكپارچه مديريت و ساماندهي 

 ساحلي هاي تاالب و دريا حريم سازي آزاد 

 زيست محيط با سازگار گردي طبيعت توسعه به رويكرد 

 اي توسعه هاي طرحمحيط زيستي  اثرات ارزيابي 

 زيست محيط منظر از طبيعي بالياي و غيرمترقبه حوادث ريسك مديريت 

 معرض در هاي گونه يا زيستگاه مستمر پايش طريق از پذيرفته صورت اقدامات اثربخشي ميزان ارزيابي 
  انقراض

 كشور ژنتيكي منابع از خردمندانه برداري بهره 

 

  ها آالينده كاهش و كنترل و زيست محيط از حفاظت .2

 فرامرزيمحيط زيستي مديريت جامع منطقه اي در كاهش آلودگي هاي  

  خاك و آب منابع هاي آالينده كنترل و پيشگيري يكپارچه مديريت 

  فاضالب و پسماند انواع جامع مديريت 
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  زيست محيط آالينده منابع نظارت و كنترل پايش، ،جامع مديريت 

 روش جمله از نوين هاي روش از گيري بهره و آفات با مبارزه در شيميايي سموم از استفاده نمودن محدود 
 تلفيقي

 كشاورزي هاي نهاده مصرف بهينه مديريت  

 محيط زيستي استانداردهاي كردن روز به و تدوين 

 ها آلودگي كاهش و كنترل منظور بهمحيط زيستي  خوداظهاري طرح تقويت و توسعه 

  پرتوزا مواد و خطرناك و سمي شيميايي موادمحيط زيستي  جامع مديريت 

 بزرگ شهرهاي در صوتي آلودگي وكاهش كنترل جامع طرح تدوين 

  كشور بزرگ شهرهاي هواي آلودگي كاهش يكپارچه مديريت 

 هيدروليكي ابنيه و آب منابع حريم ،اكخ حفاظت ملي مديريت جامع برنامه اجراي و تدوين 

 عمراني و كشاورزي هاي فعاليت در خاك فرسايش و تخريب از ممانعت و پيشگيري 

 

 سرزمين آمايش .3

  سرزمين آمايش طرح نمودن نهايي و مطالعات تكميل 

 سواحل و دريا آمايش طرح اجراي و تدوين 

 سرزمين طبيعي توان به توجه با اراضي كاربري تعيين 

  آب منابع و خاك منابع بنديطبقه نظام سازيپياده و تدوين 

 اكوسيستم طبيعي توان و سرزمين آمايش اصول با ناسازگار يها كاربري سازماندهي و ساماندهي 

 دسترس در آب كيفيت و ميزان به توجه با منطقه هر مناسب هاي كاربري شناسايي 

 هااكوسيستم آبي نياز حداقل تعيين 

  
 

 ملي اقتصاد در محيط زيستي منابع حسابرسي رويكرد .4

 كشور زيست محيط اقتصاد توانمندسازي برنامه تدوين 
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 لحاظ نمودن محيط زيست به عنوان يكي از اركان توسعه اقتصادي پاك در سطح ملي، منطقه اي و جهاني 

 كشور زيست محيط اقتصاد نظام استقرار 

 ركشو زيست محيط بر توسعه هاي برنامه اقتصادي اثرات تعيين 

 ملي هاي حساب در ها بوم زيست اقتصادي هاي ارزش نمودن لحاظ 

 ها فاضالب انواع و عادي پسماندهاي به اقتصادي نگاه 

 زيستي محيط اقماري هاي حساب تهيه منظور به زيست محيط تخريب و آلودگي از ناشي هاي هزينه تعيين 

)SEEA( ملي هاي حساب در 

  كشور اقتصاد مختلف هاي برفعاليت ناظر زيستي محيط بطضوا و مقررات قوانين، ها، سياست تدوين 

 

 پايدار توسعه بر مبتني مصرف و توليد الگوي اصالح .5

  مصرف و توليد الگوي در نو هاي انرژي و شونده تجديد انرژي منابع سهم افزايش 

 سامان دادن به يارانه هاي بخش انرژي و همچنين سموم دفع آفات نباتي 

  ستانداردا سوخت تأمين و توليد 
 انرژي و مواد پايدار مصرف و توليد سازي بهينه الگوي اشاعه 

 صنعتي واحدهاي در انرژي مصرف مديريت 

  انرژي اتالف كنترل رويكرد با شهرسازي مديريت 

 كشاورزي بخش در اولويت با آب مصرف ملي مديريت هايبرنامه اجراي و طراحي 

 آب وري بهره ارتقاء و كشاورزي مديريت اصالح 

  

 اقليم تغيير اثرات كاهش و كنترل .6

 باد امواج، دريايي، هاي جريان مد، و جزر اي، هسته خورشيدي، انرژي از ناشي( پاك هاي انرژي از استفاده 
 ...)و

 كشور مدت بلند و  مدتميان ، مدتكوتاه هاي برنامه در هوا و آب تغييرات اثرات نمودن لحاظ 
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 توسعه امر در پاك و نوين هاي فناوري به رويكرد .7

 نوين هاي فناوريمحيط زيستي  اثرات ارزيابي و نظارت 

 .....در توليدات كشاورزي و صنعتي و محيط زيستي به كار گيري فناوري  

 هاي انرژي و نوين هاي فناوري از استفاده به رويكرد با انرژي منابع مديريت جامع برنامه اجراي و تدوين 
 پاك

  ايش محيط زيستبه كارگيري فناوري نوين و بروز در پ 

  

  كشور زيست محيط مديريت در مدني نهادهاي و مردم نقش ارتقاي .8

  كشور زيست محيط مديريت در )خصوصي بخش و محلي جوامع( مردمي مشاركت جلب جامع برنامه تدوين 
 دولتي غير بخش به حاكميتي غير امور واگذاري و دولت گري تصدي كاهش 

 اختصاصي هاي قرق توسعه و كشور وحش اتحي اسارت در تكثير در خصوصي بخش مشاركت 

  

  المللي بين و اي منطقه ملي، سطوح در كشور زيست محيط توانمندسازي و جايگاه ارتقاي .9

 اجتماعي اقتصادي، توسعه هاي طرح و ها برنامه و ها سياست ها، گيري تصميم درمحيط زيستي  الزامات تقويت 
 محلي و سرزميني ،بخشي ملي، سطوح در

 و اي منطقه سطوح در زيست محيط حفاظت در ايران اسالمي جمهوريو سطح تاثير گذاري  گاهجاي ارتقاي 
 المللي بين

جلب مشاركت دوجانبه و چند جانبه با كشورها و سازمان هاي بين المللي در انجام پروژه هاي حفاظتي  
 مشترك

 و استقالل و ملي و ديني هاي ارزش و اصول حفظ با المللي بين هاي پروتكل و ها كنوانسيون به الحاق 
 كشور ارضي تماميت

  الملل بين سطح در فني و علمي هاي همكاري ارتقاي و تجربيات تبادل جهت سازي ظرفيت  

  المللي بين هاي آب زيست محيط حقوقي رژيم تعيين 
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 قوانين اجراي نحوه سازي بهينه و ملي مقررات و قوانين تدوين درمحيط زيستي  فرابخشي نگرش لحاظ 

 

 روستايي و شهري هاي سكونتگاه ساماندهي و مديريت .10

  شهرها كالن عرضي و طولي رويه بي رشد از ممانعت 

 روستايي و شهري هاي گاه سكونت جامع مديريت 

 كشاورزي اراضي رويه بي توسعه از جلوگيري 

 

  پايدار توسعه و زيست محيط فناوري و علمي توسعه .11

  كشور زيست محيط فناوري و يعلم هاي زيرساخت توسعه جامع برنامه تدوين 
 پايدار توسعه و زيست محيط حفظ براي انداز چشم افق در كشور فناوري و علمي نياز نگاري آينده طرح انجام 

  كشور
 به وخصوصي دولتي هاي بخش از الزم هاي حمايت ارائه و تشويق جهت الزم ضوابط تدوين 

 زيست محيط با سازگار و پاك فنون و علوم بكارگيري يا و انتقال براي گذاري منظورسرمايه
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  چشم انداز مطلوب

  
سند حاضر به مثابه يك آينه، وضعيت موجود، فرصت ها و تهديدها و نقاط ضعف و قوت  محيط زيست كشور را تصوير   

 موجود در كشور و نموده است و با ارايه راهبردها و راهكارهايي اساسي،  به دنبال تقويت فرصت ها با استفاده از امكانات
رفع تهديدات براي تامين محيطي سالم براي زندگي نسل كنوني و تضمين استمرار شرايط زيستي مساعد براي فرزندان 

امروزه، در پيوند بين ابعاد زيست محيطي و اقتصادي و اجتماعي توسعه و لزوم يكپارچگي و . آتي ميهن اسالمي مي باشد
 ترديدي وجود ندارد و همان طور كه عطش توسعه بيشتر  اقتصادي در بسياري از هماهنگي بين اين ابعاد هيچ شك و

كشور هاي جهان به بهره كشي نا معقوالنه و استثمار منابع طبيعي در طول زمان انجاميده، تداوم روند تخريب محيط 
دي، اجتماعي و فرهنگي زيست،  واكنش طبيعت را در قالب تهديد زندگي، محدوديت و توقف توسعه و بحران هاي اقتصا

 عليرغم پيشرفت هاي شگفت انگيز 21به همين داليل است كه بحران هاي زيست محيطي در قرن . در پي خواهد داشت
دانش در عرصه فناوري، به چالش اساسي كشور ها تبديل شده و همه اين پيشرفت ها در مقابل قهر طبيعت عاجز مانده 

  .است
  برخورداري از آموزه ها، اعتقادات و باور هاي عميق ارزشي و بينشي براي احترام به طبيعت در كشور ما نيز هرچند به دليل

و رعايت حقوق محيط زيست، توجه به اصول و الزامات زيست محيطي در فرايند توسعه وجود داشته است اما به نظر مي 
، از يكپارچگي و هماهنگي الزم برخوردار نبوده رسد اين ركن مهم با ساير ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به قدر كافي

به جرات مي توان اظهار داشت كه تمركز فعاليت هاي زيست محيطي در بخش هاي مختلف  و به صورت پراكنده و . است
فقدان نگرش فرابخشي به اين موضوع مهم در بسياري موارد منجر به اقدامات سليقه اي و با نگرش بخشي بوده كه در 

تهيه سند ملي محيط زيست پاسخي .  هم افزايي الزم براي مهار معضالت زيست محيطي برخوردار نبوده استنهايت از
است به اين نياز مبرم و اجراي آن به مثابه يك منشور همگرا، ضمن يكپارچه نمودن سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و 

اقداماتي كه عالوه بر . ه توسعه، تجهيز مي نمايدزيست محيطي، بخش اجرايي كشور را به سوي اقدامات پايدار در عرص
، استمرار بهره برداري منطقي و معقوالنه از منابع طبيعي و زيست محيطي  بودن توسعهشتاب بخشيدن به فرايند پايدار

م  و ه اقتصادياين همان نگرشي است كه هم توسعه. كشور را به عنوان نهاده هاي پايه و اساسي توليد تضمين مي نمايد
حفظ محيط زيست را باهم و در كنار هم مي خواهد و رويكردي است كه نياز اقتصادي، اجتماعي كشور را با تكيه بر توان 

  .طبيعي سرزمين و احترام به ظرفيت ها و آستانه هاي تحمل، خود احيايي و خود پااليي آن برآورده مي نمايد
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 توسعه و پيشرفت و از سوي ديگر عليرغم برخورداري از اندوخته بديهي است كه در شرايط موجود، كشور از يكسو نيازمند
با محدوديت هاي طبيعي فراوان ازجمله كم آبي، ... هاي سرشار طبيعي از جمله جنگل ها، مراتع، معادن، نفت، گاز و

ذاري كار آمد و بنابراين براي اطمينان از برنامه ريزي و سياستگ. نيز مواجه است... خشكسالي، شكنندگي زيست بوم ها و
تبديل اين اندوخته هاي طبيعي خداداد به منابع قابل استفاده در توسعه، نيازمند چارچوبي هستيم كه با رعايت الزامات 

سند ملي محيط زيست به تعبير ديگر چنين . مندرج در آن بتوان استمرار، پايندگي و دوام توسعه و پيشرفت را بيمه نمود
 صحيح از منابع زيست محيطي در فرايند توسعه و پيشرفت كشور فراهم مي نمايد و اجراي آن چارچوبي را براي بهره وري

به مشاركت، عزم و اراده همه دستگاه هاي دولتي و غير دولتي و همدلي و حمايت همه اقشار و گروه هاي اجتماعي نياز 
ز زندگي شخصي تا عظيم ترين طرح و  رفتار تك تك افراد جامعه در كليه سطوح تصميم سازي و تصميم گيري ا. دارد

پروژه هاي توسعه در صورتي كه با درنظر گرفتن اصول زيست محيطي مندرج در اين سند باشد، گام عظيمي در حصول به 
فراتر آنكه هرچند كه اين سند . اهداف سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در همه بخش هاي كشور خواهد بود

حتوا و هدف اوليه آن، سند ملي محيط زيست نام گرفته است، اما با نگرشي كه امروزه در بسياري فرابخشي به تبعيت از م
 پايدار مطرح است و بر اساس آن لحاظ  ارزش ها و هزينه هاي زيست توسعهاز كشورهاي صاحب تجربه به عنوان 

 اجراي مفاد آن نه تنها به تحقق محيطي در محاسبات اقتصادي كشور ها را پيش شرط تداوم پايداري توسعه مي داند،
محيط زيست مطلوب مي انجامد بلكه از تاثير گذاري بسزايي در دستيابي به اهداف اقتصادي چشم انداز و نايل شدن به 

  . قدرت اقتصادي برتر در منطقه رخوردار خواهد بود
جمهوري اسالمي ايران براي تضمين در پايان نگاهي به تحوالت كشورمان در سال هاي اخير نشانگر اين است كه، دولت 

رشد و بالندگي كشور و تبديل شدن به الگوي شكوفايي و توسعه براي همه كشورهاي اسالمي و بسط اين الگو به ساير 
كشور هاي جهان، تصميمات بزرگي را اتخاذ و با صبر و استقامت به دستاورد هاي بزرگي نيز نايل شده است كه پيشرفت 

جهت كاهش خسارات وارده به محيط و حذف يارانه ها جهت جايگزيني سوخت هاي فسيلي ه اي هاي بخش انرژي هست
در اين زمينه سناريوي اجرا و عملياتي شدن سند ملي محيط زيست، بيانگر تحوالت . نمونه هايي از آن استزيست 

ط زيستي مطلوب براي جامعه شگرفي در حوزه هاي طبيعي، اقتصادي، امنيتي و سياسي خواهد بود كه ضمن نيل به شراي
ايرانيان، مبتني بر اصول بهره وري، به برقراري توازن توسعه در قطب هاي مختلف كشور انجاميده و رافع بسياري از 

هر چند با توجه به افزايش آگاهي هاي زيست محيطي مديران، برنامه ريزان، سياستگذاران و . مشكالت موجود خواهد بود
ر طي سال هاي اخير كه بازتاب آن در برنامه هاي پنجساله توسعه كشور متجلي است، اجراي اين تصميم گيران مملكتي د

سند تنها سناريوي ممكن تلقي مي گردد، اما نافي اين هشدار نيست كه در صورت عدم توجه كافي به موضوع با اهميت 
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خشي براي عملياتي شدن راهبردها و محيط زيست در برنامه هاي توسعه طي سال هاي آتي و فقدان همكاري هاي فراب
راهكار هاي زيست محيطي مورد نظر، كاهش ظرفيت هاي محيطي براي زندگي سالم  و بروز محدوديت در اجراي پروژه 

  .هاي توسعه به واسطه از دست رفتن منابع كمياب طبيعي، دور از انتظار نخواهد بود

 


