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 الزامات تحقق گام دوم انقالب

 . بخش محیط زیست7

 

 

 

 

 

 چکیده

ابزارهای قانوني مختلفي جهت حفظ و حراست از ( در چند دهه اخیردر گام اول انقالب )

و در بسیاری موارد دولت با حضور و  درآمدهمحیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا 

ي رویکرد حفظ المللنیبی و امنطقهی جهاني و مجامع حمایتي هاونیکنوانسعضویت در 

ی مرتبط هادستگاهملکرد محیط زیست را دنبال کرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبي از ع

در حفظ و پاسداری از محیط زیست ملي نیست. همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلي 

ضمانت اجرایي قوی و محکم، عدم  نبودمحیطي، نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست

با خسارات  جرائمي و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمي، عدم تناسب روزرسانبه

محیطي مشکالت ی اقتصادی عوامل زیستهاارزشارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق و

محیطي موجود و عملکرد نهادهای مضاعفي را در نظارت، کنترل و اجرایي نمودن قوانین زیست

با  سازمان حفاظت از محیط زیست پدید آورده است. بنابراین مخصوصاًفعال در این عرصه 

ی کشور تاکنون جایگاه زیربودجهی و زیربرنامهمحیطي در نظام ات زیستالزام توجه به اینکه

محیطي ، مالحظات زیستگام دوم انقالبدر  دشويمپیشنهاد  است واقعي خود را نیافته

و بودجه سنواتي ملحوظ و به اجرا  هابرنامهدر متن تر و با ضمانت اجرایي قوی واقعي صورتبه

 درآید.
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 مقدمه

 یا و محلي موضوع یک عنوانبه يطیمحستیز تنگناهای و مشکالت اغلب دیگر امروزه

زیست  محیط متقابل ثیراتأها و توابستگي به توجه بلکه با آیند،نمي شماربه ملي حتي

 بسیاری و سیاست توسعه، فرهنگ، اقتصاد، ازجمله انساني کالن مباحث بشر امروزی با

 بشر و نوع جهان کل برای ها، مشکليانسان حیات معنوی و مادی هایجنبه از دیگر

صورت رسمي و های اخیر چندین نشست بهطي سال در لیدل نیهم به .آیدمي شمارهب

 سطح در يطیمحستیز یهابیآسو  زیست محیط بیتخر از یریجلوگ یغیررسمي برا

 .است شده برگزار جهان

های جغرافیایي خاص، از شرایط ویژه های اقلیمي و موقعیتخاطر ظرفیتکشور ایران به

متأسفانه در چند  اما است؛ رینظکممحیط زیستي برخوردار است که بین کشورهای جهان 

نحوی که زیست خود بوده است، به دهه اخیر کشور ما شاهد تخریب و نابودی عناصر محیط

، هاآبها و مراتع، آلودگي : تخریب جنگلازجملهای کنندهزیست کشور عوامل نگران در محیط

ر آورده باهای زیادی را بهخورد که بحرانچشم ميبه، تخریب خاک و مانند آن هواآلودگي 

 ، دور از انتظار نیست که وضعیت محیطکشورگسترش فعلي در  روبهاست. با روند تخریب 

سرنوشت  به وضعیت خطرناک و غیرقابل کنترلي تبدیل شود. روزیست در اندک زمان پیش 

محیطي آینده ایرانیان در گرو چگونگي نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست

محیطي کشور محیطي در صورتي که مدیریت نشوند و توازن زیستزیست یاهاست و بحران

 به تهدید امنیت ملي نیز بینجامند. توانندياحیا نشود، م

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

ی هاحوزهی و کنترل عملکرد زیربرنامهزیست، نبود نظام  جهت تبیین سیمای محیط
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و سایر قوانین و مقررات کشور، تهیه  یابرنامهی هاتیمأموربخشي و فرابخشي در اجرای 

اقدامات  انجام شده در گام  يشناسبیآس منظوربهو  انهیگراواقعو تدوین شده تا با نگاهي 

 يگام ارهاکائه راهبا ار ، بتوانهااستیسوضعیت موجود را بیان و ضمن تشریح  ،اول انقالب

 شور برداشت.کست یط زیمح یایدر جهت اح مثبت

 

در چارچوب  ستیط زیموضوع حفظ مح یت راهبردیاهمجایگاه و  .1

 ها وآمارهای قبل و بعد از انقالب سیاست

تب  کند، يم دی تهد  را ستتتتیز طیمح که  يخطرات  هوا، یها نده یآال. دارند  يمتفاوت  مرا

 و همه  ها جنگل  و مراتع کردن بی تخر خاک،  شیفرستتتا عوامل  خاک،  و آب یها نده یآال

 از حفاظت و ستتتیز طیمح به توجه لیدل نیهم به .گذارندریتأث يآلودگ شیافزا در همه

 رانیا در. روديم شتتماربه کشتتورها اکثر مستتالوالن یهااستتتیستت و هاتیاولو ءجز آن

  طیمح بر یگذارارزشتت و حفظ بر منطبق شتتهیهمو رستتمي  شتتده فیتعر یهااستتتیستت

  درختان قطع چون یمواردشتتاهد  هاستتال نیا دراما در مقام اجرا  ؛استتت بوده ستتتیز

و  يتوستتعه عمران ل متعددیدالبه هیاروم اچهیدر ینابود جاده، احداث منظوربه ابر جنگل

  ایدر يآلودگ 1دام، هیرويب یچرا دلیلبه مراتع. ایمبوده ت منطقه،یفراتر از ظرف یشاورزک

 مرتباً گرید موارد یاریبستت و آلوده آب در هايماه رفتن نیب از آلوده، مواد نشتتت دلیلبه

                                                 
 رويه دام عبارت است از:. منظور از چراي بي1

 مدت و خروج ديرهنگام،موقع و زودهنگام، چراي بيش از اندازه و چراي طوالنيچراي بي 

 ،عدم تعادل بين تعداد دام و ظرفيت توليدي مراتع 

  مدت يك مرتع،مفرط، چراي بيش از ظرفيت مراتع از طرق تعداد دام زياد با چراي طوالنيچراي 

  با نوع مرتع. کنندهمصرفهماهنگ نبودن انواع دام 
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 نیا در فعاالن  و ستتتتیز طیمح یها تی جمع هرچند . درحال اتفاق افتادن بوده استتتت   

 هااست یس  نیا یراستا  در مسالوالن  رفتار اما ،دهنديم انجام را خود تالش تینها نه،یزم

  طیمح از حفاظت یبرا شده نییتع یهااستیس برخالف موارد از یاپاره در يحت و نبوده

  وستتط در جاده ستتاختن ای ابر، جنگل درختان شتتبانه قطع مانند. اندکرده اقدام ستتتیز

  در را يخطرناک عواقب توانديم ماتیتصتتتم يبرخ يگاه جهان. نمک اچهیدر نیتربزرگ

 از منظور. ببرد نیب از را نستتل نیچند زحمات يتمام حرکت، کی باشتتد و داشتتته يپ

ستفاده  انیم توازن به يابدستی  یبرا تالش ست، یز طیمح از حفاظت  و يعیطب منابع از ا

 و هایانرژ درستتت مصتترف ،ينیرزمیز ریذخا و منابع حفظ. استتت ندهیآ یبراآنها  حفظ

ست  موارد نیا از یانمونه رهیغ و یجانور و ياهیگ يست یز یهاگونه از حفاظت  امروزه. ا

سان    حفظ و جانداران يست یز يگوناگون و هاگونه از حفاظت هک دانديم متمدن و آگاه ان

ست  سودمند  او یبراآنها  یبقا  تالش گزاف یهانهیهز صرف  با هاسال  يط در هادولت. ا

 یها تالش. ببرند  باال  ستتتتیز طیمح ستتتالمت  و حفظ یبرا را مردم يآگاه  تا  اند کرده

 را نیمردم زم که شد  باعث هادولت یهایاستگذار یس  و ست یز طیمح يحام یهاانجمن

 .کنند یاری خود منابع از حفاظت و ساختن بارور در

زیستي در ردیف سایر منابع کمیاب قرار داشته و چون  درحال حاضر منابع محیط

اقتصادی آینده توسعه اقتصادی به این منابع وابسته است در استفاده از آنها باید عقالنیت 

کند که اگر از یک عامل برای تولید استفاده لذا منطق اقتصادی حکم مي رعایت شود.

زیرا امروزه  تولید آن است در نظر بگیریم. ارزش باکنیم، باید سهمي را که متناسب مي

پوشي است، زیست بر یکدیگر واقعیتي غیرقابل چشم تأثیر متقابل اقتصاد و محیط

های گذارد و سیاستزیست تأثیر مي میم اقتصادی مستقیماً بر محیطای که هر تصگونهبه
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ارزش  هنوز در کشور ما کنند. با تمامي این اوصافي نیز اقتصاد را متأثر ميطیمحستیز

که تصور رایگان  تا زماني و شودينممنابع طبیعي محاسبه با  میرمستقیغ ریالي منافع

منابع  بهبود وضعیت قهقرایي شاهد ود دارد،وج هاذهنبودن منابع خداداد طبیعي در 

و  ملي اقتصادلحاظ  ازرا چه  بسیار زیادی این اهمال تبعات خواهیم بود. بنابراین، طبیعي

   همراه خواهد داشت.به زیست چه از جنبه حفظ محیط

 

 انقالب از قبل در ستیز طیمح گاهیجا. 1-1

 زین ما کشور در منابع حد از شیب یبرداربهره و ستیز طیمحتخریب گونه که ذکر شد ؛همان

 روند نیا در عیتسر و بوده ریچشمگ گذشته، قرن يط در جهان یکشورها از یاریبس همانند

 حفظ هدف با ران،یا شکار کانون نام به مستقل يدستگاه لیتشک به منجر 1335 سال در

 .شد آن به مربوط مقررات یاجرا بر نظارت و شکار نسل

 دیص بر نظارت و يشکاربان سازمان د،یص و شکار قانون بیتصو يپ در 1346در سال 

 از مرکب د،یص بر نظارت و يشکاربان سازمان ر،یاخ قانون براساس. شد فوق کانون نیگزیجا

 ند.بود تیصالح با اشخاص از نفر 6 و جنگ ،یيدارا ،یکشاورز رانیوز

 محدوده از دیص بر نظارت و يشکاربان سازمان فیقانون فوق، وظا (6)براساس ماده 

 به مربوط يمطالعات و يقاتیتحق امور و رفته فراتر شکار بر ناظر مقررات یاجرا و نظارت

 نییتع و آنها ستگاهیز از حفاظت و يوحش واناتیح پرورش و ریتکث کشور، وحشاتیح

 .دربرگرفت زین را يجانورشناس یهاموزه و وحش پارک عنوانبه يمناطق

 طیمح حفاظت سازمان» به دیو نظارت بر ص ينام سازمان شکاربان 1350در سال 

 «ستیز طیمح حفاظت يعالیشورا» به دیص بر نظارت و يشکاربان يعالیشورا نام و «ستیز
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 تناسب و تعادل یبرا انباریز یهااقدام از یریشگیپ ازجمله يطیمحستیز امور و شد لیتبد

 .شد افزوده آن يقبل اراتیاخت به زین ستیز طیمح

 بیتصو با و استکهلم در ستیز طیمح يکنفرانس جهان یيپس از برپا 1353در سال 

 یاتازه يقانون اراتیاخت از سازمان نیا ماده، 21 در ستیز طیمح یبهساز و حفاظت قانون

 یهاتضرور با سازگار تیفیک و ابعاد از یااندازه تا زین يالتیتشک نظر از و شد برخوردار

  شد برخوردار توسعه و رشد یهابرنامه

 

 بعد از انقالب اسالمي  محیطيزیستدستاوردهای  .2-1

 دستاوردهای بخش محیط زیست پس از انقالب عبارتند از:

  عنوان به 1358تصویب اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران در آذرماه

در این اصل موضوع  زیست، به نحوی کهترین اقدام در زمینه حفاظت از محیطمترقي

که با آلودگي را های اقتصادی و غیر آن عنوان وظیفه عمومي تلقي شده و فعالیتحفاظت به

 کند ممنوع دانسته است؛زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا ميمحیط

  مدیریت پسماندها، قانون هوای قانون ، نحوه جلوگیری از آلودگي هواتصویب قانون

زیست اصالح قانون حفاظت و بهسازی محیطها، ون حفاظت، احیا و مدیریت تاالبپاک، قان

، قانون تجمیع عوارض و الحاق به پروتکل مونترال با هدف و اصالح قانون شکار و صید

ها حفاظت از الیه ازون و تصویب الحاق جمهوری اسالمي ایران به بسیاری از کنوانسیون

 المللي دیگر؛های بینو پروتکل

 برنامه اول، زیست )ساله کشور با لحاظ محیط 5های ملي تهیه و تصویب برنامه

 ششم توسعه (؛ و دوم، سوم، چهارم، پنجم
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 های بزرگ ها و طرحجهت بسیاری از پروژهمحیطي ارزیابي زیست استقرار نظام

 تولیدی و عمراني؛

 هدف ترغیب با صنایع سبز و صنایع برگزیده سبز کشور  تشکیل کارگروه انتخاب

 محیطي در فرایند تولید؛و تشویق صنایع جهت رعایت مالحظات زیست

 زیست با هدف اشاعه فرهنگ المللي محیطهای بینگیری و برگزای نمایشگاهشکل

 محیطي؛زیست

  تصویب و اجرای قوانین الزم جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و

 ی داخل کشور؛برقراری معاینه فني برای خودورهای تولید

 ارتقای کیفیت سوخت با حذف سرب از بنزین در کل کشور با همکاری وزارت نفت؛ 

 زیست کشور؛های معتمد محیطایجاد آزمایشگاه 

  میلیون هکتار؛8/11میلیون هکتار به  7افزایش مساحت مناطق تحت مدیریت سازمان از 

 رس، راپمي، تنوع المللي حفاظت از یوزپلنگ آسیایي، زاگهای بیناجرای پروژه

 ؛UNEP محیطيزیستهای توسعه زیستي و.... در قالب برنامه

 زیست به اشخاص حقیقي، حقوقي و تصویب و اعطای جایزه ملي محیط

 انه؛یصورت سالنهاد بههای مردمسازمان

 عنوان شورایي فرابخشي در بهزیست عالي حفاظت محیطاصالح ساختار شورای

  ؛ری کشورترین سطوح سیاستگذاعالي

 زیست توسط مقام معظم رهبری.های کلي محیطتصویب و ابالغ سیاست 
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 بعد از انقالب  محیطيزیستهای . وضعیت ایران از لحاظ شاخص2

ای بوده کنندهثیر عوامل نگرانأمحیط زیست کشور ایران در طي چهل سال اخیر تحت ت

محیطي با مسالولیت کامل انسان های زیستهای زیادی را در کنار آلودگياست که بحران

ها، آلودگي و تخریب خاک، آلودگي بار آورده است. تخریب جنگل و مراتع، آلودگي آببه

هوا و سایر موارد که منجر به بروز بحران در محیط زیست و ورود آسیب فراوان به زیست 

اخص عملکرد بررسي شاند از این موارد است. یکي از دالیل اثبات این امر بوم کشور شده

 دعملکر ،21 نقردر  هارکشو توسعه مهمی هاشاخصاز  یکياست. زیست  محیط

 مقایسه کمال حاضر لحادر این شاخص. ستهانآمحیطي یستز توسعه یامحیطي یستز

 دقتصاا جهاني سجالدر ا باریک لسادو  هرو  ستا یستز محیط مینهدر ز هارکشو توسعه

های منتشر براساس گزارش 1.دشومي منتشرو کلمبیا با همکاری دانشگاه ییل در داووس 

، داشته جهان در را محیطيزیست عملکرد شاخص 53، رتبه 2006ایران در سال شده، 

سقوط  114به رتبه  2012و در سال  60رتبه  2010، در سال 67رتبه  2008در سال 

در بین  83موفق به کسب رتبه  08/51با نمره  2014پس از آن در سال  .کرده است

با نمره  محیطيزیست عملکرد لحاظاز  2016در گزارش سال اما  کشور شده بود، 178

است و در رده کشورهایي با عملکرد  کرده تنزل کشور 180 مجموع از 105 رتبه به 32/66

نوسانات  ایران بیانگر زیست شاخص عملکرد محیطزیست قرار دارد.  ضعیف در محیط

 .تاسدر این زمینه  متعدد

 

                                                 
دوسال  هرو  است مختلف یزمان یهادوره یدارا مختلف یجهان منابع از استفاده مورد یهاشاخص. 1

 شوند .روز نميها بهبار همان شاخصيك
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 زیست . جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط1جدول 

 (2016تا  2006های )سال 
 رتبه سال

2006 53 

2008 67 

2010 60 

2012 114 

2014 83 

2016 105 
Source: http://(EPI).yale.edu/reports/2016-report 

 

 زیست . جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط1نمودار 

 
 

محیطي کشور عملکرد زیست های مورد بررسيهای شاخصنمره و رتبه 2جدول 

 دهد. ایران را به تفکیک نشان مي
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 2016محیطي كشور ایران در سال های اصلي عملکرد زیستها و شاخصلفهؤ. م2جدول 

 رتبه نمره هاشاخص ردیف
درصد تغییرات 

 ساله 10

  109 21/63 در معرض قرار گرفتن با مخاطرات محیطي 1

2 
میانگین در معرض قرار گرفتن  -آلودگي هوا

 NO2با 
- - - 

3 
میانگین در معرض قرار گرفتن  -آلودگي هوا

 PM2.5با ذرات 
24/66 148 8- 

 05/1 69 53/92 کیفیت هوای درون خانه 4

 PM2.5 72/77 123 77/13احتمال ریزش ذرات  -آلودگي هوا 5

 21/1 96 72/76 شاخص فاضالب خطرناک 6

 23/6 97 05/77 شاخص آب آشامیدني ناسالم 7

 0 92 91/55 تصفیه فاضالب 8

 2/28 72 85/89 راندمان استفاده از نیتروژن 9

 0 1 100 تعادل نیتروژن 10

 - - - از دست دادن پوشش درختي 11

 -29/19 110 17/33 ذخایر ماهي 12

 -68/6 131 48/64 مناطق حفاظت شده زمیني )وزن بیوم ملي( 13

 -27/4 138 72/62 مناطق حفاظت شده زمیني )وزن بیوم جهاني( 14

 -15/2 138 26/58 های حفاظت شده )ملي(گونه 15

 -1/3 138 34/60 های حفاظت شده )جهاني(گونه 16

 25/0 76 01/75 مناطق حفاظت شده دریایي 17

 68/4 1 100 دستیابي به الکتریسیته 18

 - CO2 15/63 154تمایل به کاهش انتشار  19

 - 96 79/50 تمایل به کاهش کربن 20
Source: Ibid. 
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 شاخص  22، 2012محیطي سال درخصوص شاخص جهاني عملکرد زیست

اند که ایران در بخش استفاده از آب، حفظ گیری قرار گرفتهمحیطي مورد اندازهزیست

 ،میکرون 5/2ای و انتشار ذرات معلق کمتر از و گازهای گلخانه 2COمنابع آبي، انتشار گاز 

طور کلي به ها به خود اختصاص داده است.ترین عملکرد را در میان سایر شاخصضعیف

سالمت انسان در هر کشور  کننده وضعیت محیط ومحیطي منعکسشاخص عملکرد زیست

معنای افزایش ریزگردها، ین بها ،یابدها کاهش مياثر تخریب سطح جنگل بر وقتي .است

شوند ها خشک ميهای ریوی است. وقتي تاالبو افزایش بیماری تشدید آلودگي هوا

 است.معنای کاهش منابع آبي و بهداشت کمتر به

 اصرار بر ه استاصرار بر خودکفایي گندم بود ،دیگر کاهش رتبه ایران از دالیل .

الزم و آب کافي، به حفر تعداد زیادی از حلقات  خودکفایي همراه با کشاورزی فاقد زیرساخت

های زیرزمیني و نشست زمین درنتیجه کاهش سطح آب انجامید کهعمیق چاه عمیق و نیمه

 2بیش از  نسبت به آمار دوره قبلدشت ایران  70آب زیرزمیني در  عمقداشت.  را در پي

درحالي که  ،سانتیمتر نشست کرد 36زمین بیش از  ،هش یافت. در جنوب تهرانمتر کا

شود. نتیجه عنوان بحران تلقي ميهب زمینمیلیمتری  4براساس استاندارد جهاني، نشست 

استان کشور  22کاهش پایداری اکولوژیکي ایران و افزایش ریزگردها در  ،همه این اقدامات

  ود. مشکالتي که همچنان با کشور همراه است.و رکورد جهاني آلودگي تهران ب

 توان را ميو استفاده از آب ذخیره شده برای توسعه کشاورزی سدسازی  همچنین

ها حقابه . در این سالدر نظر گرفتکاهش رتبه ایران  عللترین همعنوان یکي از مبه

شوند و مي و مصارف کشاورزی مربوط دست فدای سدهاهای پایینطبیعي اکثر تاالب

های داخلي ازجمله ارومیه، مهارلو، بختگان و گاوخوني ها و دریاچهسابقه تاالبخشکي بي
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 اتفاق افتاده است.

 های آماری این شاخص با توجه به دهه گذشته و نتایج روند عملکرد تحلیل

ن دهد که ایرارسیدن به استانداردها و اهداف تعیین شده نشان مي برایمحیطي کشور زیست

با  های مسقفو آلودگي هوای محیط 7/20در ارتباط با شیالت و ماهیگیری با روند مثبت 

گونه ت. همانمواجه بوده اس 2/17میر کودکان با وهای محیطي و مرگو کنترل بیماری 6/20

های شیالت و ماهیگیری و در شاخصمحیطي کشور عملکرد زیستشود که مشاهده مي

و نیز  میر کودکانوهای محیطي و مرگکنترل بیماریمسقف و نیز های آلودگي هوای محیط

خصوص آلودگي هوا خصوصاً مناطق حفاظت شده دریایي دارای روندی مثبت بوده است، اما در

میکرون و مناطق حفاظت شده زمیني  5/2تر از در معرض قرار گرفتن با ذرات معلق کوچک

ندی منفي داشته است که هر کدام از این های حفاظت شده ملي و جهاني روو نیز گونه

طور کلي به اند، اماار بودهذمحیطي سالیانه کشور تأثیرگها در تعیین عملکرد زیستشاخص

های شاخصروندی مثبت داشته است و  محیطي کشورتوان گفت که عملکرد زیستمي

اسي در امتیاز نقش اس -7/8و پویایي اکوسیستم با روند  8/7بهداشت محیط با روند مثبت 

 اند.ایران ایفا کرده

  محیطي ایران تغییر اساسي و جهش باالی علمي در عملکرد زیست 2014در سال

دوباره سقوط جایگاه ایران  2016صورت گرفت، اما متأسفانه در سال  (EPI)از نظر شاخص 

 محیطي نسبت به سایر کشورها شاهد بودیم.را از نظر شاخص عملکرد زیست

  با  ستگاهیو ز يستیکشور مربوط به تنوع ز ترین عملکردفیضع 2016در سال

بر سالمت با  آثار،110ترتیب شیالت با رتبه کشور است. پس از آن به 180از  133 رتبه

، 97با رتبه  یو انرژ میاقل، 101آب و بهداشت با رتبه ، 109هوا با رتبه  تیفیک ،109رتبه 
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 . استشاخص جنگل فاقد آمار  گیرد.قرار مي 68با رتبه  یرزکشاوو  92 آب با رتبه عمناب

 عملکرد  نیمنجر به ا یهایاستگذاریس يشناسبیمل که ضرورت آسأنکته قابل ت

 ،2006در سال  رانیمحیطي اعملکرد زیست يدهد، انتشار بازسنجرا نشان مي فیضع

 دو سال نشان نیدر ا رانیرتبه ا سهیاست. مقا 2016سال گزارش  یهابراساس شاخص

 میاقل شاخص فاضالب و ثابت ماندن رتبهریشاخص منابع آب و ز يدهد؛ بجز بهبود نسبمي

 نیادترها وجود دارد که حشاخص تماميمحیطي در افت بارز رتبه عملکرد زیست ،یو انرژ

 است. 109به  52هوا با افت رتبه از  تیفیآن در شاخص ک

 يجهان یشبکه ردپا»را گزارش  رانیزیست ا محیط تیاز وضع يناش یهاينگران »

 یرا بر حداقل فضا نیسرزم کی یبردارقابل بهره یهاشبکه ابتدا پهنه نیا .کندمي دأییت

 يستیز تیدست آمده سرانه ظرف. عدد بهدکنمي میفرد تقس کیمعاش  نیمأت یبرا ازیمورد ن

 نیمصرف هر فرد را از منابع در تعداد افراد سرزم نیانگین است. سپس میمنطقه و سرزم کی

که گاهي برای محاسبه  است ،نیسرزم کیاکولوژ یدست آمده ردپاعدد به .کندضرب مي

 2پرداخت.  1ردپای کربنتوان به محاسبه تر آن ميدقیق

                                                 
1. Carbon Footprint 

مربوط به یک  و متانول کربن اکسيدمقياسی از مقدار کل خروجی دیدر تعاریف جدید ردپای کربن،  .2

زمانی  هها در محدودشدنذخيره ها،سيستم یا فعاليت معين با در نظر گرفتن همه منابع، فرونشين جمعيت،
با استفاده  اکسيد کربنصورت معادل دیمقياس بهاین است.  سيستم یا فعاليتو مکانی آن جمعيت، آن 

 به های مربوطاز طریق فعاليتای گازهای گلخانه. شودمحاسبه می ساله 100گرمایش جهانی  پتانسيلاز 
ها، چوب، جاده شده، مواد، کاالهای ساخته نقل، پاک کردن زمين و توليد مواد غذایی، سوخت،وحمل

اکسيد کربن یا معادل و برای سادگی اغلب برحسب ميزان دی شوندها و خدمات وارد جو زمين میساختمان

توان به دو بخش ردپای کربنی خانوارها را می .شوندای گزارش میاکسيد کربن سایر گازهای گلخانهدی

که اغلب ردپای کربن خانوارهای معمول مربوط  «غيرمستقيم»منابع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم کرد: 
کننده نهایی توليد به آنهاست، شامل خروجی سوخت مصرفی برای توليد کاالهایی است که دورتر از مصرف

ناشی از سوختی است که در ماشين یا اجاق خانه فرد  شامل خروجی «مستقيم»بخش  شوند.می

 آثارهای کربن ناشی از مصرف انرژی، در چند دهه اخير انتشار بيشتر آالینده .رودکار میکننده بهمصرف

های توليدی نسبت به سایر مخرب بيشتری بر محيط زیست گذاشته است. سهم برخی صنایع و بخش
به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. برخی کشورها با انتقال صنایع ها بيشتر بوده و از کشوری بخش

اند. این درحالی است که هر کشور با توجه به موقعيت آالینده به کشورهای دیگر جنگ کربن را شروع نموده

http://hamshahrionline.ir/details/18047
http://hamshahrionline.ir/details/30400


 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________ 

 

 

14 

 ای در برابر نهییآ نیسرزم کی کیاکولوژ یو ردپا يستیز تیظرف سهیمقا

. دکنيم یيشگویرا پ ندهیتوسعه در آ یداریو پا تیتوسعه قرار داده و وضع یهابرنامه

 یهالدر فاصله سا را رانیا کیاکولوژ یو ردپا يستیز تیروند دو نمودار ظرف سهیمقا

 کشور در اثر يستیز تیموازات سقوط سرانه ظرفدهد که بهنشان مي 2012تا  1961

ودار توسعه، نم داریناپا یهااز برنامه يزیست ناش محیط بیتخر زیو ن تیجمع شیافزا

 سرانه 2012در سال که ای گونهبوده است. به یصعود رکشو کیاکولوژ یسرانه ردپا

به  است. يهکتار جهان 8/2 کیاکولوژ یو ردپا يهکتار جهان 9/0 رانیا يستیز تیظرف

منابع  مصرف زانیار دارد و مقر کیاکولوژ دیدگانآسیبقرمز  ستیدر ل رانیا بیترت نیا

  .کشور است يستیز تیبرابر ظرف 1/3 ودحد ،زیست و تأثیر آن بر محیط يستیز

  بیشترین مصرف آب در ایران در بخش کشاورزی است. اگرچه میزان مصرف آب

 ها ازجمله بخش خدمات که شامل مصارف بهداشتي، سرمایش و گرمایش،در سایر بخش

داری با نیز قابل توجه است. این نسبت ارتباط معنااست پز و شستشوی ظروف و ... وپخت

جویي در تر با صرفهی که کشورهای پیشرفتهاگونهیافتگي کشورها دارد. بهسطح توسعه

کنند که به بخش کشاورزی، سهم بیشتری از آب را در بخش صنعت مصرف مي

 شود.افزوده بیشتر منجر ميارزش

 هر مترمکعب  یازابه يناخالص داخل دیتول زانیم انگریآب نما یورشاخص بهره

( نهاده نیکه آب )و نه زمخشک مهیخشک و ن یدر کشورها ژهیوشاخص به نیآب است. ا

                                                 
 مخرب بر محيط آثارها دارد. اگر رد پای کربن بيشتر از این ظرفيت باشد اش ظرفيتی در جذب آالیندهزیستی

رو کشورها سعی در صادرات کاالهایی دارند که کربن کمتری انتشار دهد شود. ازاینزیست پيرامون وارد می
رو تمایل دارند کاالهای آالینده را ازاین .پرهيزندو از توليد مازاد کاالهایی که انتشار کربن باالیی دارد می

تر از ردپای کربنی اختصاصی .کاال منفی شود که تراز تجاری رد پای کربن آن طوریبيشتر وارد نمایند به

طور مستقيم ميزان خروجی گازهای عامل تغييرات آب و هوایی به جو را شناختی است، زیرا بهردپای بوم

 .گيرداندازه می
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وضعیت  2014تا  1977های در فاصله سال است. تیحائز اهم اریاست؛ بس دیتول ابیکم

ازای هر مترمکعب آب دالر به 75/2دالر به  46/2خیزهایي از وایران در این شاخص با افت

دالر بسیار نازل بوده و نشان از اتالف  14رسیده است که در مقایسه با میانگین جهاني 

 منابع محدود آبي دارد.

 سابقه  است که اوالً يطیت در شرازیس در حوزه محیط رانیا تیوضع نیا

تا افق  اًیرسد و ثانقرن مي میزیست کشور به ن در حوزه محیط يمیتنظ یهااستیس

 . باقي استبرنامه توسعه  یکبه رتبه اول منطقه فقط  يابیهدف دستو  1404

 

در تحقق گام دوم  بخش محیط زیست و نقاط ضعف جدی هاتهدید .3

 انقالب اسالمي

 دهیشن يداخل و یامنطقه ،يجهان سطح در يطیمحستیز یهشدارها که است يسال چند

 به دنیشیاند يبعض ای باشند، کرده عادت يآلودگ یهشدارها به مسالوالن دیشا. شونديم

 مردم و دهیرس فرا آرامآرام دوردست یهاافق نیا اما بدانند؛ یفانتز را سالهده چند یهاافق

 شیفرسا ها،جنگل ینابود ،يصوت يآلودگ هوا، يآلودگ اکنونهم. اندداده قرار تنگنا در را

 نیا. انددهیرس یجد یهشدارها به وحشاتیح انقراض و آب کمبود آب، يآلودگ خاک،

 و ياجتماع ،ياسیس امور با هاعرصه نیا از کی هر یبرا يشیاندچاره که است يدرحال

 .است شده سبب را يمضاعف یدشوار و خورده گره يمتنوع یاقتصاد

 بیتخر از يناش خسارات یالدیم 2002 سال در شده انجام مطالعه براساس

های آب، زمین و جنگل، هوا، پسماند و نقاط ساحلي بندیدر دسته رانیا در يطیمحستیز

 توجه عدم به توجه با. (3جدول) استبرآورد شده  دالر ونیلیم 8430 حدوددرمجموع 
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 ادیز اریبس ریاخ یهاسال در رقم نیا شیافزا احتمال ستیز طیمح بخش به مسالوالن

 وروی اردیلیم 300 حدود توانسته رانهیشگیپ اقدامات با اروپااین درحالي است که . است

 با رانیا که ي. درحالکند یيجوصرفه خود يستیز طیمح خسارت از يناش یهاهزینه در

 وارد خسارتخود  ستیز طیمح به دالر اردیلیم 5/8 حدود 2002 سال در جدول به توجه

 .است کرده

 

 ستیز طیمح بیتخر از يناش خساراتمجموع  .3 جدول

 1 2002 سال در رانیا در 

 (ونیلی)م سال در دالر بندیدسته

 3220 آب

 2840 جنگل و نیزم

 1810 هوا

 410 پسماند

 170 يساحل نقاط

 8450 مجموع

 1540 يجهان يستیز طیمح خسارت

 9990 كل

 .2002 جهاني، بانک هایگزارش :خذأم
 ميليون است. 1540كه ايران به جهان وارد مي كند  محيطيزيستمجموع خسارت  *.

 

 یروندها تداوم با ونسکو،ی ينیبشیپ براساس. است يجهان بحران کی آب، بحران

 آب. بود خواهند قهیمض در آب یبرا شدتبه جهان مردم دوسوم 2025 سال تا ،يکنون

                                                 
 عدم دليلبه خسارات ناشي از محيط زيست است و درخصوص جهاني بانك برآورد آخرين 2002 سال .1

 شود.انجام نمي ورديآدر ايران بر زيست محيط اقتصادي هايارزشگذاري
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 از هاچالش نیا. است جهان یهاچالش از یاریبس در یدیکل یعنصر و مشترک فصل

 حالنیع در. هستند متنوع یانرژ یهاچالش تا گرفته یيغذا تیامن و یکشاورز بهداشت،

 از يکی که يغرب یایآس. باشد زین هاچالش نیا همه یبرا مشترک حلراه توانديم آب

 يمضاعف مشکالت با آب مصارف تیریمدسوء دلیلبه است، جهان مناطق نیترخشک

دهد، مثالً در يم شیافزا را یامنطقه یهاتعارض بروز استعداد آب کمبود. است روبهرو

 مانند یجار آب از يتوجهقابل منابع رایز ش استیها در پن تعارضیانه ایمنطقه خاورم

 یهاطرح یاجراه با کیبوده و دولت تر مشترک منطقه یکشورها نیب فرات و دجله

 .کرده استرو روبهبالقوه  هایمنطقه را با چالش یسدساز

 تأسفانهم. نجامدیب ياسیس و ياجتماع تعارضات به توانديم آب بحران زین کشور داخل در

 کاهش يسطح و ينیرزمیز یهاآب تیفیکویتکمّ که است یاگونهبه کشور در آب مصرف

 یانرژ و غذا آب، نیب انتخاب به را گذارانیاستس توانديم نیهمچن آب تیمحدود. است افتهی

 .آب انیجر به یکشاورز و دارند ازین آب انباشت به برق دیتول یبرا سدها رایز بکشاند،

. است آورشگفت یآبز یهاگونه انقراض و ایدر آب يآلودگ ران،یا جنوب و شمال در

 کشور شمال یهارودخانه شدن آلودگل ای يخشک خزر، یهافاجعه در آب نیا ياصل علت

 فاضالب درصد 60 ورود از که است آب يآلودگ گر،ید مهم عوامل از يکی. است شده عنوان

 سهم با رانیا يندگیآال یدرصد 12 سهم البته. شوديم يناش خزر یایدر به کشور شمال

 ،فارسجیخل ينفت حادثه 22 از زین کشور جنوب در. ستین اسیق قابل هیروس یدرصد 75

 زگردهایر اثر ا،یدر آب شدن گرم کنار در هادهیپد نیا. است بوده رانیا به مربوط مورد 21

 رینظا و يساحل یهاانیجر بر يساحل وسازساخت اثر قرمز، برکشند سدها اثر ان،یآبز بر



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________ 

 

 

18 

 1.اندداده شکل را یاقتصاد و ياسیس یهاچالش از یادهیتندرهم نظام آن،

 درصد 90تا 70بین  یکشاورزبخش  توسط برداشت شدهآب  مصرف رانیا در

 یاریآب يبازده. کنديم نیتأم را مردم یيغذا ازین دوسوم حدود که دارد اختصاص

 پرورش يآب کشت با یکشاورز محصوالت درصد 89 و است درصد 30 در حدود یکشاورز

 اگرچه. است درصد 40 بیش از يآب کشت يجهانبازدهي  متوسط که يدرحال ؛ابندیيم

 جامع يطرح فقدان اما شود،يم رانده سخن زهیمکان و نهیبه یکشاورز از که هاستمدت

 2.است شده دهیا نیا شکست سبب پابرجا و

 به نزدیک. شودمي ارائه مختلف مراجع ازسوی متفاوتي آمار مراتع، و هاجنگل مورد در

 طبق. هستند زایيبیابان خطر معرض در شیوبکم ایران هایزمین درصد 85

 هایجنگل مساحت از درصد 5/3 تا 5/1 بین سالیانه ناسا، سازمان ایماهواره هایتصویربرداری

 درحالي این دارد، پي در را آن فرسایش و خاک عریاني ها،جنگل نابودی. شودمي کاسته کشور

. است احتیاج زمان سال 400 خاک سانتیمتر یک هر ایجاد برای کارشناسان عقیدهبه که است

 حال این با. شودمي تهدیدشدت به رویهبي شکار و هازیستگاه تخریبتبع به نیز وحش اتیح

 هایيتفنگ سهم ،وحش اتیح نابودی از درصد 70 حدود زیست، محیط سازمان گزارش طبق

 درصد 90 تا 80 بین وحش اتیح جمعیت کاهش. دارد قرار ایران مردم اختیار در که است

 3.داشت خواهدآنها  بقای بر مهمي تأثیر نیز ماندهباقي جانداران ترکیب و شودمي برآورد

 خارجي تحلیلگران نظر که هستند دهندهتکان ایاندازه به ایران محیطيزیست هشدارهای

 از هاوسچتم و بلومبرگ دیپلمات، المانیتور، آمریکا، صلح مؤسسه. اندکرده جلب خودبه نیز را

                                                 
 .همان. 1

 .همان. 2

 .همان. 3
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 را آن خطر موارد بعضي در و کرده اشاره مطلب این به خود نشریات در که هستند يمؤسسات

 کنوني، برآوردهای که است درحالي این. انددانسته بیشتر غرب و اسرائیل دشمني از ایران برای

 .اندگرفته نادیده هم را بیوتروریسم مانند خارجي مداخالت از ناشي مخاطرات

 اما است، دهیشیاند یریتداب يطیمحستیز یهاچالش بر غلبه یبرا رانیا اگرچه

 . است ادیز اریبس يجهان یهاشاخص با فاصله

 محیطيزیست بحران یک به حرکت درحال ایران که آیدمي بر گونهنیا مستندات و شواهد از

 دوسویه ارتباط زیست محیط با اجتماعي و فرهنگي سیاسي، اقتصادی، مسائل. است چندجانبه

 هایحوزه روی بر توجهي قابل پیامدهای شود، اتخاذ زیست محیط برای که سیاستي هر. دارند

 هایهزینه هم محیطيزیست هایچالش به توجهيکم که است واضح. داشت خواهد دیگر

. افزایدميمسالله  پیچیدگي به تنیدهدرهم ارتباطات این. کندمي وارد جامعه به ناپذیریجبران

 راهکارها و روندها ارزیابي در که شده سبب زیست محیط به بخشي و وارنکته نگاه دیگر ازسوی

 قطعیتعدم  به اجتماعي و سیاسي امور با هاچالش تنگاتنگ ارتباط. باشد داشته وجود هایيابهام

 را نگرجامع رویکردی نیز هاپدیده افزایيهم سنجش و گوناگون هایتخصص به نیاز. است افزوده

 ضرورت نگری،کل به نیاز و قطعیت عدم ابهام، پیچیدگي، یعني عوامل، این تمام. کندمي طلب

 .کنندمي آشکار را راهبردی عرصه این در پژوهيآینده

 ازین يانسان منابع و بودجه به آنکه از شیپ ستیز طیمح نجات که داشت توجه دیبا

 مثابهبه يموضع و کوچک یهامیتصم. دارد ازین يمل عزم و برنامه به باشد، داشته

 معطوف ستیز طیمح به موضوع موقت طوربه را مسالوالن توجه که هستند یيهامُسکن

 بلندمدت و جامع يطرح تا شود ستهینگر يفرازمان و ملي دیبا ستیز طیمح به. کننديم

 .باشد اجرا قابل
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 سطح در يطیمحستیز فاجعه تحقق افق کارشناسان يبعض ،يکنون یروندها تداوم با

 و کشور ستیز طیمح ندهیآ یبرا یهدفگذار. زننديم نیتخم دهه سه حدود در را يمل

 میخواه دست ستیز طیمح از حفاظت به توجه با داریپا توسعه به ایآ تیدرنها نکهیا

 توجه مورد يپژوهش ندهیآ در دگاهید دو. ردیگ قرار توجه مورد دیبا که است يبحث افت،ی

 تاکنون آنچه بهبود و اصالح بر هیتک و ندهیآ یسوبه موجود تیوضع از حرکت يکی :است

 قابل و قبول قابل حداقل ،یاندهیآ به يابیدست یبرا یهدفگذار گرید و است گذشته

 .(لئادیا میینگو اگر) افتهیتوسعه یکشورها با سهیمقا

ضعف در توجه جامع به موارد مذکور موجب بروز برخي تهدیدات جدی در بخش 

که یط زیست گردیده که اگر تدابیر و اقدامات الزم برای توقف و رفع این تهدیدات، مح

های گام دوم صورت نگیرد، اهداف و آرمان ،زیربنای بخش را هدف قرار داده است غالباً

محقق نخواهد و به شکل مطلوب  شده دچار اختاللانقالب اسالمي در بخش محیط زیست 

بودن تهدیدات جدی در این حوزه، فقط به عناوین  شد. با توجه به مشخص و ملموس

 شود.برخي از آنها اشاره مي

 

 ستیز طیمح یدهاینقاط ضعف و تهد .4جدول

 هاتهديد نقاط ضعف

  فقر حاکم بر جوامع روستایي و معیشتي بودن

 اقتصاد خانوارها

  عدم توجه کافي به جایگاه منابع طبیعي در

 های کالن کشور برنامه

 های منابع طبیعي بدون اصولي طرحواگذاری غیر

 توجه به مطالعات جامع 

 زیست محیط از تحفاظ شدنن نهادینه •

  مردم سطوح در

 کشور آب منابع وکیفييکمّ افت •

  خاک و هوا آب، آلودگي افزایش •

  شهرنشیني و جمعیت رویهبي رشد •

 کشاورزی هاینهاده رویهبي مصرف •
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 هاتهديد نقاط ضعف

 مجاز از منابع پایه برداری غیرسهولت بهره

 دلیل گستردگي و پراکنش جوامع روستایي به

 های مناسب برای ارائه خدمات زیرساختنبود

 خصوصاً سوخت به جوامع روستایي 

 نارسایي برخي از قوانین و مقررات مرتبط با 

محیط زیست و منابع طبیعي و عدم برخورد 

 ن امتناسب با متخلف

 های ارزشیابي، نظارت و کنترل بر ضعف سیستم

  محیطيبرداری از منابع طبیعي و زیستبهره

 های بومکمبود اطالعات و شناخت از زیست

 شناختي حاکم بر آنها یندهای بومابخش و فرحیات

 شناختي های بومتوجهي به کارکردبي

ها و های زیستي در برخي از برنامهسامانه

 ها های توسعه بخشسیاست

 ها، آمار و اطالعات بهنگام نارسایي نقشه 

 ساالری و تخصص در احراز توجهي به شایستهکم

های متولي های کلیدی و فني در دستگاهپست

 محیط زیست و منابع طبیعي 

 رویه جمعیت و شهرنشیني و ایش بيرشد افز

های های ناسازگار با محیطتوسعه کاربری

 طبیعي 

   کمبود سوخت و علوفه جوامع روستایي 

 های اجرایي و تفکرات هماهنگي بین دستگاهنا

 بخشي حاکم بر آنها 

  عدم ساختار و تشکیالت مناسب محیط زیست

 و منابع طبیعي در ایران 

  سم و کود اًخصوص

 مراتع تحمل ظرفیت و دام تعادل عدم •

  کشور

 فسیلي هایسوخت منابع رویهبي مصرف •

 گازهای و آالینده گازهای انتشار افزایش و

  کشور در ایگلخانه

 و جنگلي مستعد اراضي کاربری تغییر •

  هاکاربری سایر به آنها تبدیل و کشاورزی

 خصوصاً شهرها به رویهبي مهاجرت •

 این در نشینيحاشیه افزایش و شهرهاکالن

  مناطق

های فسیلي مصرف ذخایر سوخت تشدید •

 های هنگفت دلیل پرداخت یارانهبه

 هایگونه هایزیستگاه از بخشي تخریب •

  جانوری و گیاهي ارزشمند

 تخریب دلیلبه خاک فرسایش افزایش •

  مراتع و هاجنگل

 و ادواری هایخشکسالي افزایش •

 این به کشور زیست محیط شدن پذیرآسیب

  پدیده

قابل مالحظه تولید ضایعات و  افزایش •

 پسماندهای شهری و صنعتي 

 مناطق محیطيزیست شدید هایآلودگي •

  فرامرزی مشکالت تشدید و دریایي و ساحلي

 آب محدود منابع از بهینهغیر استفاده •

  کشور

 خصوصاً مهاجم و بوميغیر هایگونه ورود •
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 هاتهديد نقاط ضعف

 های طبیعي ر عرصهفقدان مدیریت یکپارچه ب

 کشور 

 توجهي به برداری و کمهای بهرهتأکید بر جنبه

های حفاظتي محیط زیست و منابع جنبه

 طبیعي 

 های مردمي گیری از مشارکتنارسایي در بهره

 های آنها رغم قابلیتعلي

 برداری ها برای بهرهنارسایي ضوابط و استاندارد

 محیطي از منابع طبیعي و زیست

 ها مند بین بخشف ارتباطات و تعامالت نظامضع

 های مختلف و فعالیت

 های بومپذیر بودن زیستکمبود نزوالت جوی و آسیب

 کشور در برابر بالیای طبیعي نظیر خشکسالي 

 ها فقدان طرح آمایش مدون برای توزیع فعالیت

 در پهنه کشور

 کارگیری رویکردهای اقتصاد محیط ضعف در به

زیست برای حفاظت از محیط زیست و دروني 

 های جانبي کردن هزینه

 های پژوهشي مرتبط با محیط زیست ضعف فعالیت 

 ونقل کشور فرسوده بودن ناوگان حمل 

  فرسوده بودن صنایع کشور و عدم استفاده بهینه از

 منابع و انرژی

 يدریای مناطق در

 .1398، های نویسندهیافته خذ:أم
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زیست در تحقق گام دوم  طروی بخش محیهای پیشفرصت و هاظرفیت .4

 انقالب اسالمي

در کشور آثار عمیق و  اخیر هایاقتصادی و اجتماعي سالتحوالت د شطور که بیان همان

محیطي، های زیستهای متعددی نظیر انواع آلودگيای را برجای گذاشته و ناپایداریگسترده

ها و مراتع را موجب شده است. هر چند گذر از جامعه سنتي و فرسایش خاک، تخریب جنگل

زیست تحمیل هایي را بر محیط بر صادرات مواد خام به جامعه صنعتي، هزینهصنعتي مبتنينیمه

یند گذار باید تالش کرد تا حد امکان اهایي در آن شده، اما در این فرکرده و باعث بروز ناپایداری

ها در ها به فرصتهای تخریب محیطي کاهش یافته و نقاط ضعف به نقاط قوت و تهدیدهزینه

 است .شرح زیر گام دوم انقالب تبدیل شود. نقاط  قوت و قرصت های بخش محیط زیست به

 

 ها. ارزیابي نقاط قوت و فرصت5جدول

 هافرصت نقاط قوت

 های زیستي و غنای تنوع اقلیمي، تنوع سامانه

 های گیاهي و جانوری گونه

 های متولي حفاظت از سازی نسبي دستگاهتوانمند

 محیط زیست و منابع طبیعي در چند سال اخیر

 ن از اهمیت ارتقای آگاهي نسبي مردم و مسالوال

 حفاظت از منابع طبیعي و محیط زیست

 نهاد محیط های مردمافزایش قابل مالحظه تشکل

 زیست و منابع طبیعي 

 های التحصیالن رشتهرغاافزایش قابل مالحظه ف

 محیط زیست و منابع طبیعي 

  قابلیت بالقوه کشور برای توسعه صنایع

محیطي )صنایع بازیافت( با توجه به وجود زیست

 نهاد های مردمافزایش قابل مالحظه تشکل

محیطي و تمایل آنان برای حفاظت از محیط زیست

 زیست 

  ارتقای جایگاه حفاظت از محیط زیست و منابع

 ریزی کالن کشور طبیعي در نظام برنامه

  اقتصاد محیط زیست توجه نسبي به رویکردهای

مثال  رایبهای حفاظت از محیط زیست )در برنامه

 قانون برنامه چهارم توسعه( (59)ماده 

 محیطي در ارتقای نسبي توجه به مالحظات زیست

 های اثرگذار بر محیط زیست دستگاه

 های متولي محیط زیست افزایش تعامالت دستگاه

ی هاها و کنوانسیونو منابع طبیعي با سازمان
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 هافرصت نقاط قوت

 ای از صنایع شیمیایي در کشورطیف گسترده

  تأکید بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعي

 ترین قوانین و مقررات کشور )اصولدر عالي

قانون اساسي، سند  پنجاهمو  وپنجمچهل

 انداز(چشم

  افزایش نسبي حمایت از محیط زیست و منابع

گیری و ترین سطوح تصمیمطبیعي در عالي

 سازی تصمیم

  توانمندی کشور برای مشارکت فعال قابلیت و

 المللي های بینها و پروتکلکشور در کنوانسیون

 های دولتي به رعایت قوانین افزایش نسبي دستگاه

 و مقررات مرتبط با محیط زیست 

  ایجاد تشکیالت و دفاتر حفاظت از محیط زیست

 های اجرایيدر برخي از دستگاه

 های انرژی شرایط مساعد کشور برای تولید و عرضه

گرمایي پاک )انرژی خورشیدی، باد، برقابي، زمین

 و...( 

  

 المللي بین

 ن مندی و استفاده از تواهای باال برای بهرهقابلیت

 المللي مالي و فني بین

 های محیط افزایش قابل مالحظه تعداد رشته

 زیست و منابع طبیعي در نظام آموزش آلي 

 التحصیالن محیط زیست و افزایش قابل مالحظه فارغ

 منابع طبیعي 

 فاظت ترین سطوح سیاسي از ححمایت عالي

 محیط زیست و منابع طبیعي 

 های قانوني برای حفاظت از محیط وجود ظرفیت

یابي و زیست و منابع طبیعي در مراحل مکان

 رایبای )های توسعهجي طرح و پروژهنسامکان

 برنامه چهارم توسعه(  (71)و  (32)مواد  مثال

  تغییر نگرش به حفاظت از محیط زیست از

ها و رویکردهای درماني به پیشگیرانه در سیاست

 های توسعه برنامه

 های مناسب برای توسعه صنایع وجود ظرفیت

 بازیافت

 .همان خذ:أم

 

 شنهادهایو پ یبندجمع

 یکارکردها یداریدار، حفظ پایدر مدار توسعه پا یاجامعهقرار گرفتن هر  شرطشیپ

 طیمح یداریبه پا ي، اجتماعیاقتصاد یهانظامهمه  یرا کارکردهایز ،است ستیز طیمح

 بین و تصویو تدو یزیربرنامه ریاخ یهاسالن علت در خالل یدارد. به هم يست بستگیز

 نیترمهماز  يکیعنوان به دار از منابعیپا یبرداربهره یگوناگون برا یراهبردها و نیقوان
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 قرار گرفته است. يدر کانون توجه جامعه جهان يو اجتماع يطیمحستیز ،یمسائل اقتصاد

تنوع  یست، نابودیز طیب محیتخر به ادامه روند توانديم ،يمبانن یبه ا يتوجهيباما 

 يمنته ياجتماع یهاتنشو  هایناهنجاراز  یاگستردهف یو به دنبال آن به بروز ط يستیز

منابع و  نیب توازن یمنظور برقرارمناسب به ریاتخاذ تداب لیدل نیهم بهشود. 

 و یزیردر نظام برنامه دیهستند كه با یيهامؤلفه نیرتمهممصارف در زمره 

است که  يافتنیدست ين مهم زمانیا .شود توجه آنها به كشور یاستگذاریس

مورد توجه قرار  سطوح نیتريعالست از بدو شروع و در یز طیمح یهامؤلفهمالحظات و 

ن و مقررات و ضوابط یقوان یاجرامستلزم دار در کشور یتوسعه پا نه کردنیرد. نهادیگ

رد. فقدان کن یرا تضم یتوسعه اقتصاد یداریآنها بتوان پا یمبناي است تا برطیمحستیز

 تعددست کشور است. یط زیمح یگر از موانع فراروید يکین، یکپارچه سرزمیت یریمد

و  نیسرزم تیریو مد یریگمیتصم نهیمختلف در زم یهاها و سازماننهاد

 هااستیسنه باعث شده است تا ین زمیمختلف در ا یهادستگاهف یو تداخل وظا يهمپوشان

ن مسالله به نوبه ینه در کشور وجود نداشته باشد که این زمیدر ا یمندنظام یهابرنامهو 

 يستیط زیت منابع محیریو مدمختلف را ناممکن کرده  یهاتیفعالخود امکان نظارت بر 

امد آن یمواجه ساخته است که پ یجد یهاچالش، مراتع و...( را با هاجنگلآب، )کشور 

ن دور یسرانجام ا ودر کشور است  هاسکونتگاهو  هاتیفعال برنامهيبو  يع تصادفیتوز

 يکی گرید یسوي را در کشور رقم زده است. ازطیمحستیزاز معضالت  یارهیتسلسل زنج

 به یبندیپا عدمست در کشور یز طیب محیگسترش تخر روبهروند  ياصل لیاز دال

 گذشته یهاسال يط زیست محیط اقتصادی ارزشگذاری عدم و نیقوان یاجرا

 دالر ونیلیم 8430 حدود 2002 سال در وارده خسارت کل زانیمطوری که به .بوده است
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 شیافزا احتمال ستیز طیمح بخش به مسالوالن يتوجهبي بهنظر  با. استورده شده آبر

 يطیمحستیز یهاچالشحل معضالت و  .است ادیز اریبس ریاخ یهاسال در رقم نیا

مسئول  یهانهادها و سازمان ریدولت، مجلس و سا يو اراده مل عزماز به یکشور ن

روزآمد جهت  یيو اجرا يحقوق یجاد سازوکارهاین راستا ایدارد. در ا يردولتیو غ يدولت

در برخورد و مقابله  مؤثربازدارنده و  یه راهکارهائارا ن ویز تدویست و نیط زیحفاظت مح

برخوردار  یيت بسزایدار از اهمیل به توسعه پاین یبرا يطیمحستیزبا جرائم و تخلفات 

در کشور و  محیطيزیستهای شود جهت خارج شدن از بحرانلذا پیشنهاد مياست.

هایي که در گام اول قوانین و زیرساخت در گام دوم انقالب وضعیتي مناسب،به دستیابي 

 (.6جدول )انقالب حاصل شده است، اجرا شود 

 

 . اهداف گام دوم انقالب در بخش محیط زیست6جدول 

گان و واژ

 مفاهیم
 اقدام سیاست/ قانون موضوعات

 محیط زیست

دستیابي به رتبه کمتر 

شاخص عملکرد محیط 

 ایرانزیست 

قانون  -اندازسند چشم

–برنامه ششم توسعه 

های ابالغي سیاست

 مقام معظم رهبری

تقویت بعد نظارتي مجلس بر اجرای 

قوانین مرتبط )قانون برنامه ششم 

توسعه و سایر قوانین دائمي 

های توسعه کشور، قوانین برنامه

انه و سایر قوانین یبودجه سال

 مرتبط(

شاخص در تقویت بودجه مرتبط با این 

 انه کشوریقوانین بودجه سال

استقرار نظام حسابرسي 

طي در کشور یمحستیز

ها و با لحاظ ارزش

اصل  -اندازسند چشم

 -قانون اساسي  مپنجاه

قانون برنامه ششم 

تقویت بعد نظارتي مجلس بر اجرای 

قوانین مرتبط )قانون برنامه ششم 

توسعه و سایر قوانین دائمي 
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گان و واژ

 مفاهیم
 اقدام سیاست/ قانون موضوعات

ست یهای زهزینه

ب، یطي )تخریمح

ا( در یآلودگي و اح

 .يلهای محساب

های سیاست–توسعه 

ابالغي مقام معظم 

 رهبری

های توسعه کشور، قوانین برنامه

انه و سایر قوانین یبودجه سال

 مرتبط(

تقویت بودجه مرتبط با این محور 

 انه کشوریدر قوانین بودجه سال

حمایت و تشویق 

ها و گذاریسرمایه

سازگار با  هایفناوری

 محیط زیست

اصل  -اندازسند چشم

 -قانون اساسي  مپنجاه

قانون برنامه ششم 

های سیاست–توسعه 

ابالغي مقام معظم 

 رهبری

تقویت بعد نظارتي مجلس بر اجرای 

قوانین مرتبط )قانون برنامه ششم 

توسعه و سایر قوانین دائمي 

های توسعه کشور، قوانین برنامه

قوانین  انه و سایریبودجه سال

 مرتبط(

تقویت بودجه مرتبط با این محور 

 انه کشوریدر قوانین بودجه سال

تقویت دیپلماسي محیط 

 زیست

صل ا -اندازسند چشم

 -قانون اساسي  مپنجاه

قانون برنامه ششم 

 هایسیاست–توسعه 

 معظم مقام ابالغي

 رهبری

تقویت بعد نظارتي مجلس بر اجرای 

ششم قوانین مرتبط )قانون برنامه 

توسعه و سایر قوانین دائمي 

های توسعه کشور، قوانین برنامه

انه و سایر قوانین یبودجه سال

 مرتبط(

اصالح الگوی تولید در 

های مختلف بخش

اقتصادی و اجتماعي و 

سازی الگوی بهینه

مصرف آب، منابع، غذا، 

ویژه همواد و انرژی ب

ترویج مواد سوختي 

 سازگار با محیط زیست.

اصل  -اندازسند چشم

 -قانون اساسي  مپنجاه

قانون برنامه ششم 

 هایسیاست–توسعه 

 معظم مقام ابالغي

 رهبری

تقویت بعد نظارتي مجلس بر اجرای 

قوانین مرتبط )قانون برنامه ششم 

توسعه و سایر قوانین دائمي 

های توسعه کشور، قوانین برنامه

انه و سایر قوانین یبودجه سال

 مرتبط(

رتبط با این محور تقویت بودجه م

 انه کشوریدر قوانین بودجه سال

تقویت بعد نظارتي مجلس بر اجرای اصل  -اندازسند چشمصنعتِ کم کربن، 
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گان و واژ

 مفاهیم
 اقدام سیاست/ قانون موضوعات

های استفاده از انرژی

پاک، محصوالت 

کشاورزی سالم و 

ت یارگانیک و مدیر

 هاپسماندها و پساب

 -قانون اساسي  مپنجاه

قانون برنامه ششم 

 هایسیاست–توسعه 

 معظم مقام ابالغي

 رهبری

قوانین مرتبط )قانون برنامه ششم 

توسعه و سایر قوانین دائمي 

های توسعه کشور، قوانین برنامه

انه و سایر قوانین یبودجه سال

 )مرتبط

تقویت بودجه مرتبط با این محور 

 انه کشوریدر قوانین بودجه سال

اصالح شرایط زیستي 

منظور برخوردار به

جامعه از محیط ساختن 

زیست سالم و رعایت 

عدالت و حقوق بین 

 نسلي

اصل  -اندازسند چشم

 -قانون اساسي  مپنجاه

قانون برنامه ششم 

 هایسیاست–توسعه 

 معظم مقام ابالغي

 رهبری

تقویت بعد نظارتي مجلس بر اجرای 

قوانین مرتبط )قانون برنامه ششم 

توسعه و سایر قوانین دائمي 

کشور، قوانین های توسعه برنامه

انه و سایر قوانین یبودجه سال

 )مرتبط

تقویت بودجه مرتبط با این محور 

 انه کشوریدر قوانین بودجه سال

تقویت مدیریت تغییرات 

اقلیم و مقابله با 

 تهدیدات زیست محیطي

اصل  -اندازسند چشم

 -قانون اساسي  مپنجاه

قانون برنامه ششم 

 هایسیاست–توسعه 

 معظم مقام ابالغي

 رهبری

تقویت بعد نظارتي مجلس بر اجرای 

قوانین مرتبط )قانون برنامه ششم 

توسعه و سایر قوانین دائمي 

های توسعه کشور، قوانین برنامه

انه و سایر قوانین یبودجه سال

 مرتبط(

تقویت بودجه مرتبط با این محور 

 انه کشوریدر قوانین بودجه سال

 .1398 ،نتایج تحقیق نویسنده خذ:أم
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 منابع و مآخذ

 .1397های سازمان حفاظت محیط زیست، . گزارش1

 .1388های سازمان بازرسي کل کشور، . گزارش2

 

 

 



 

 

 

 

 

 17048مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش
 . بخش محیط زیست7 الزامات تحقق گام دوم انقالب عنوان گزارش:

 

 

 

 (محیط زیست  آب و)گروه  زیربنایيمطالعات  :نام دفتر

 الهه سلیماني  تهیه و تدوین:

 ساماني محمدوليجمالمدیر مطالعه : 

 محمدتقي فیاضي، افشین حسین علمي: انناظر

 ــــــ ویراستار تخصصي:

  ــــــــ ویراستار ادبي:

 

 

 

 :های كلیدیواژه

 دوم گام.1

  زیست محیط .2

 

 

 

 23/2/1399تاریخ انتشار: 

 

 


