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پیشگفتار
در سالهای اخیر استفاده نابخردانه از محیط زیست بدون توجه به توان اکولوژیک ( بوم شناختی ) سرزمین ،منجر
به بر هم خوردن توازن موجود در طبیعت شده و حاصل آن بروز زوال و تخریب قابل مالحظه در محیط زیست است .از
سویی بشر امروزه دریافته است که بیتوجهی به قوانین طبیعت و بهرهبرداری غیراصولی از سرزمین برای نسل کنونی
و نسلهای آتی میتواند عواقب جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد .مشکالتی همچون تغییر اقلیم ،فراوانی بالیای
طبیعی ،گسترش ریزگردها ،خشکیدن رودها و تاالبها ،آلودگی منابع آب و خاك ،تخریب جنگلها ،افزایش فرسایش
خاك و افت شدید سفره آبهای زیرزمینی ،تنها گوشهای از عواقب توسعه ناپایدار و لجام گسیختهای است که بشر
به امید دستیابی به رفاه بیشتر ،سبب ساز آن شده است .در این میان آگاهی از وضعیت موجود و شناخت مسایل و
مشکالت کلیدی محیط زیست ،میتواند افزون بر امکان کنترل یا توقف سیاستهای نادرست بکار گرفته شده ،راه را
برای بکارگیری سیاستهای هماهنگ و راهکارهای مدیریتی معقول ،هموار ساخته و از تداوم روند تخریب ممانعت به
عمل آورد.
نگرانیهای انسان در زمینه محیط زیست در ابعاد ملی ،منطقهای و جهانی هنگامی آشکار شد که با توسعه صنعتی،
استفاده از منابع محدود تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید کره زمین رو به فزونی نهاد .توسعه ،از یک سو با صنعت و فناوری
و از سویی دیگر ،با تخریب و آلودگیهای محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ دارد .امروزه نمیتوان انتظار داشت که همراه
با توسعه صنعتی که از ملزومات پیشرفت و رونق اقتصادی بشر است ،محیط زیست دستنخورده و بکر باقی بماند زیرا
که رشد شدید جمعیت ،نیازها و ملزوماتی نیاز دارد که که از طریق این گونه فعالیتها تامین میشود .مدیریت محیط
زیست نیز به دنبال چنین امر غیرممکنی نیست .بلکه کاهش آلودگیها و اثرات تخریبی آن در راستای توسعه پایدار،
همراه با استفاده از فناوریهای متعادل و منطبق با وضعیت فیزیکی جامعه مورد نظر بوده است .این امر مهم از طریق
مدیریت صحیح ،آموزش و تحقیقات محیط زیستی ،اعمال ارزیابی محیط زیست پیش از اجرای هرگونه پروژه عمرانی،
تصویب لوایح و قوانین الزم برای پیشگیری و کاربرد وسایل مورد نیاز و نظارت و پایش به موقع و صحیح امکانپذیر
است .چنانچه همزمان با صنعتی شدن یک جامعه ،به موضوع حیاتی چون محیط زیست توجه نشود ،نه تنها توسعه
اقتصادی حاصل نخواهد شد ،بلکه در بلندمدت ،مشکالتی به وجود میآید که گاهی منافع حاصل از یک فعالیت صنعتی
برای جامعه را صرف جبران خسارت وارده کند.
بر این اساس ،محتوای آموزشی پیشرو ،با رویکرد موارد اشاره شده و ویژه اعضای محترم شوراهای اسالمی شهر
و روستا تدوین شده است .هدف از ارایه این بسته آموزشی ،ارتقای دانش محیط زیستی و ارایه دیدگاهی تخصصی
نسبت به مقوله محیط زیست است .چرا که بسیاری از تصمیمات و برنامههای مدیریتی و مبتنی بر توسعه ،توسط اینگونه
نهادها اتخاذ میشود .بنابراین ،الزمه مدیریت صحیح ،دانش و آگاهی نسبت به تمامی جنبههای یک مساله و تصمیمات
خردمندانه بر اساس آن است .در این میان ،مقوله محیط زیست به عنوان یکی از اثرگذارترین جنبههای زندگی بشری
حایز اهمیت بسیار است.
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مطالب مورد نظر در این بسته آموزشی ،در چندین فصل جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در پایان هر فصل،
برخی از مهم ترین و کاربردیترین قوانین و مقررات مربوطه به همراه پیشنهادات اجرایی ارایه میشود.
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7

سیاستهای کلی محیط زیست
(ابالغی از سوی مقام معظم رهبری – )۴۹۳۱

4ـ مدیریت جامع ،هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی (از قبیل هوا ،آب ،خاك و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیستبوم بهویژه با
افزایش ظرفیتها و توانمندیهای حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.
2ـ ایجاد نظام یکپارچه ملی محیطزیست.
9ـ اصالح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیطزیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.
1ـ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز و جرمانگاری تخریب محیطزیست و مجازات موثر و بازدارنده آلودهکنندگان و
تخریبکنندگان محیطزیست و الزام آنان به جبران خسارت.
9ـ پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالینده هوا ،آب ،خاك ،آلودگیهای صوتی ،امواج و اشعههای مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و
الزام به رعایت استانداردها و شاخصهای زیستمحیطی در قوانین و مقررات ،برنامههای توسعه و آمایش سرزمین.
6ـ تهیه اطلس زیست بوم کشور و حفاظت ،احیاء ،بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا ،دریاچه ،رودخانه ،مخزن سدها،
تاالب ،آبخوان زیرزمینی ،جنگل ،خاك ،مرتع و تنوع زیستی بهویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از این منابع متناسب
با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها براساس معیارها و شاخصهای پایداری ،مدیریت اکوسیستمهای حساس و ارزشمند
(از قبیل پاركهای ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آنها تا سطح استانداردهای بینالمللی.
7ـ مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیستمحیطی نظیر بیابانزایی ،گرد و غبار بهویژه ریزگردها ،خشکسالی و عوامل سرایتدهنده
میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آیندهنگری و شناخت پدیدههای نوظهور زیستمحیطی و مدیریت آن.
 8ـ گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر:
4ـ 8ـ صنعت کم کربن ،استفاده از انرژیهای پاك ،محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پسابها با بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی ،اجتماعی ،طبیعی و زیستمحیطی.
2ـ 8ـ اصالح الگوی تولید در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینهسازی الگوی مصرف آب ،منابع ،غذا ،مواد و انرژی بهویژه ترویج
مواد سوختی سازگار با محیطزیست.
9ـ 8ـ توسعه حملونقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حملونقل همگانی بهویژه در کالنشهرها.
5ـ تعادلبخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری ،آبخوانداری ،مدیریت عوامل کاهش بهرهبرداری از
آبهای زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آالیندهها.
40ـ استقرار نظام حسابرسی زیستمحیطی در کشور با لحاظ ارزشها و هزینههای زیستمحیطی (تخریب ،آلودگی) در حسابهای ملی.
44ـ حمایت و تشویق سرمایهگذاریها و فناوریهای سازگار با محیطزیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.
42ـ تدوین منشور اخالق محیطزیست و ترویج و نهادینهسازی فرهنگ و اخالق زیستمحیطی مبتنی بر ارزشها و الگوهای سازنده ایرانی
ـ اسالمی.
49ـ ارتقای مطالعات و تحقیقات علمی و بهرهمندی از فناوریهای نوآورانه زیستمحیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست
بومها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیطزیست.
41ـ گسترش سطح آگاهی ،دانش و بینش زیستمحیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینی مشارکت و مسوولیتپذیری اجتماعی
بهویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیطزیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.
49ـ تقویت دیپلماسی محیطزیست با:
4ـ49ـ تالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقهای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگیهای آبی.
2ـ49ـ توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاریهای هدفمند و تاثیرگذار دوجانبه ،چندجانبه ،منطقهای و بینالمللی در زمینه محیطزیست.
9ـ49ـ بهرهگیری موثر از فرصتها و مشوقهای بینالمللی در حرکت بسوی اقتصاد کمکربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوریها و نوآوریها
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فصل اول:

چالشها و تهدیدهای محیطزیست
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بخش اول :وضعیت جهان
انقالب صنعتي ،همراه با پيشرفتهاي علمي ،فني و پزشكي ،اوضاع را دگرگون كرد .توسعه فزاينده صنعت و
تكنولوژي ،آسايش و رفاه را براي بشر به دنبال داشت ،اما از سوي ديگر زندگي انسان را نيز با دشواريهايي روبهرو
كرد و نتيجههاي نامطلوبي در پي داشت كه يكي از آنها ،آلودگي و تخريب محيط زيست است .به طور كلي ،افزايش
جمعيت و مصرف بيش از اندازه سوختهاي فسيلي و انرژي در اين زمينه ،نقش زيادي داشت .با توجه به آمار
موجود در ابتداي قرن بيستم ،جهان محل زندگي  1/6ميليارد نفر بود .در آن زمان ،مساله آلودگي و تخريب محيط
زيست در مقياس بسيار كوچك و فقط در برخي از شهرهاي بزرگ جهان وجود داشت .در نيمه قرن بيستم،
جمعيت كره زمين به  2/5ميليارد نفر رسيد .در اين زمان ،گسترش علم و فناوري و رشد صنعتي ،مصرف سرانه
منابع طبيعي را چند برابر كرد و در كنار آن ،آلودگي ناشي از همين رشد نيز افزايش يافت .در آغاز دهه ،1991
جمعيت كره زمين به بيش از دو برابر و حدود  5/3ميليارد رسيد .در حال حاضر نيز جمعيت جهان ،بيش از 6
ميليارد نفر است كه حدود  93درصد آن ،در كشورهاي در حال توسعه زندگي ميكنند .نكته درخور توجه اينكه،
حدود يك سوم جمعيت كشورهاي در حال توسعه (حدود  1/2ميليارد نفر) زير خط فقر و با درآمد سرانه 371
دالر زندگي ميكنند؛ در حالي كه ازدياد بيبرنامه جمعيت و فقر ،خود يكي از داليل تخريب محيط زيست است.
رشد جمعيت و توسعه اقتصادي و صنعتي و در نتيجه افزايش نيازها و تنوع آنها ،موجب گسترده شدن
فعاليتهاي بشري در طول تاريخ شده است .توسعه صنعتي و شهرنشيني ،رشد فزاينده آلودگيهاي محيط زيستي
را ايجاد كرده است .ايجاد و توسعه سيستمهاي حمل و نقل گسترده و توليد آلودگيهاي هوا ،توليد زباله انبوه و
مشكل دفع آنها ،ايجاد آلودگي آبها (سطحي و زيرزميني) و همچنين مشكالت اجتماعي ،بيكاري ،حاشيهنشيني
و  ...آثار ناشي از تمركز فعاليتها در محيطزيست بوده است .در بخشهاي صنعتي ،استفاده گسترده از معادن و
مواد اوليه ،فرآيندهاي صنعتي تبديل مواد به فرآوردهها و ايجاد صنايع گوناگون ،توسعه صنايع نظامي و ايجاد
مشكالت جديد صنعتي و آلودگي حاصل از توسعه منابع انرژي و فراهم آمدن زمينههاي جديد آلودگي نظير
تشعشعات اتمي ،افزايش گازهاي گلخانهاي و مانند آن ،آلودگيهاي گسترده و جديدي را نيز به وجود آورده است.
در بخش كشاورزي ،تالش براي افزايش محصول در واحد سطح و استفاده از كود ،سموم و آبياري گسترده و به
وجود آمدن مشكالت ناشي از گردش سموم در چرخه طبيعت ،شور و زهدار شدن اراضي كشاورزي ،آلودگي آبهاي
سطحي و زيرزميني با برگشت زهكشها به منابع طبيعي و كاهش كيفيت خاك در بلندمدت نيز ،عواقب حاصل
از گسترده شدن اين فعاليتها است .رشد و گسترش فعاليتهاي توليدي و صنعتي ،به ويژه با شروع انقالب صنعتي
اروپا ،افزايش آلودگيها در سطح وسيع را به دنبال داشت و آثار و عواقب محيط زيستي آنها آشكارتر شد .آثار
عمده اين فعاليت ها عبارت بودند از :افزايش حجم و تنوع آلودگيها؛ گسترده شدن اثرات آلودگيها در پهنه
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جغرافيايي؛ تداوم اثرات آلودگيها در طول زمان و تاثير بر نسلهاي آينده؛ تجمع برخي آلودگيها در چرخه
اكوسيستمها نظير د.د.ت و غيره؛ پديد آمدن اثرات ثانويه آلودگيها (مانند تركيبات حاصل از منابع اوليه آلودگي
هوا با شرايط جوي و تابش خورشيد ـ مه دود شيميايي)؛ جهاني شدن اثرات برخي از آلودگيها و خطرآفريني
براي حيات جهان.
هر نوع فعاليت اقتصادي مانند كشاورزي ،صنعت و يا امور خدماتي ،نيازمند مصرف منابع طبيعي همچون آب،
انرژي و مواد معدني است .پيشرفت دانش و فناوري ،افزايش جمعيت ،توسعه شهرها و رشد شهرنشيني باعث تغيير
الگوهاي زندگي و مصرف و به موازات آن ،تغيير الگوهاي توليد شده است كه ترويج فرهنگ مصرفگرايي و افزايش
بيرويه مصرف انرژي ،سوخت ،آب و منابع طبيعي را در پي داشته و به تبع آن افزايش حجم انتشار آاليندهها و
ضايعات را نيز به همراه خواهد داشت .با وقوع انقالب صنعتي در قرن هجدهم ،به يكباره برداشت از منابع طبيعي
جهان به شدت افزايش يافت و اين امر منجر به بروز مشكالت محيط زيستي بسياري در جهان شد .توان محدود
طبيعت در تامين منابع مورد نياز انسانها و جذب ضايعات ناشي از توليد ،همراه با عدم برداشت و استفاده متوازن
از منابع تجديدناپذير ،موجب شد تا در اين زمينه بشر در سالهاي اخير با مشكالت فراواني مواجه گردد .عدم
امكان دسترسي برابر به منابع براي همه نيز ،به اين امر دامن زده است ،به طوري كه هم اكنون  01درصد از منابع
جهان توسط ساكنان كشورهاي توسعه يافتهاي به مصرف ميرسد كه تنها  21درصد از كل جمعيت جهان را در
بر مي گيرند .شواهد ،حاكي از آن است كه امروزه بشر ،فراتر از توان جايگزيني طبيعت از آن برداشت ميكند و
اين امر موجب بر هم خوردن تعادل ،در نظام متوازن هستي شده است .بنا به گزارشات موجود ،ميزان برداشت از
منابع كره زمين هم اكنون  31درصد بيش از توان طبيعي آن در باز توليد منابع است و اگر وضعيت به همين
منوال ادامه يابد در سال  2131اين رقم به  111درصد افزايش خواهد يافت و اين امر بدين معنا است كه در آن
سال براي تامين مصارف ساكنان زمين ،نيازمند كره زمين ديگري با همين مشخصات خواهيم بود .در  55سال
گذشته ميزان مصرف منابع كره زمين دو برابر شده است .محدوديتهاي ايجاد شده در زمينه مصرف براي كليه
منابع وجود دارد ،اما در مورد منابعي همچون آب سالم ،اين مساله به حد بحراني رسيده است .به طور متوسط هر
فرد در جهان به  7/2هكتار زمين براي رفع نيازهايش احتياج دارد .اين در حالي است كه ظرفيت طبيعي جهان با
توجه به جمعيت موجود ،تنها قادر به تامين  1/2هكتار زمين براي هر نفر است .بدين تربيت در حال حاضر كره
زمين در اين رابطه ،با كمبودي  31درصدي مواجه است و اين كمبود معادل  6هكتار براي هر نفر در سطح زمين
در نظر گرفته ميشود .مسلماً با افزايش جمعيت و تغيير ندادن الگوي مصرف ،اين رقم در سالهاي آتي افزايش
خواهد يافت و شكاف ميان نياز به منابع طبيعي و ظرفيت طبيعي جهان در تامين منابع افزايش خواهد يافت.
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آلودگي هوا مشكل مهم محيط زيستي در بيشتر كشورهاست .بنا به آمارهاي سازمان ملل متحد ،حدود 90
درصد دياكسيد كربن و ديگر گازهاي زيانبار جوّ ،مربوط به كشورهاي صنعتي و فقط  2درصد آن ،سهم كشورهاي
جهان سوم است .در اين راستا ،در كمتر از دو قرن ،با مصرف سوختهاي فسيلي و نابود شدن جنگلها ،مقدار كل
دياكسيد كربن در اتمسفر ،به ميزان  25درصد باال رفته است.

تصویر ( :)۱ميزان انتشار گاز دي اكسيد كربن در بازه زماني سالهاي  1965تا 2111
(منحني قرمز رنگ :آسيا و اقيانوسيه؛ سبز رنگ :اياالت متحده آمريكا؛ آبي رنگ :كشورهاي اتحاديه اروپا)

با اينكه سطح دياكسيد گوگرد ،ازت و منواكسيد كربن كاهش يافته و در بسياري از مناطق شهري ،در پي
اجراي ضابطههاي مربوط به كنترل محيط زيستي ثابت مانده و افزايشي را نشان نداده است ،حدود نيمي از مردم
مناطق شهري جهان ،يعني نزديك به  991ميليون نفر ،هنوز در فضايي با آلودگي سطح باالي دياكسيد گوگرد
قرار دارند.
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تصویر ( :)۲انتشار ساليانه آالينده دياكسيد كربن ناشي از سوختهاي فسيلي و صنعت سيمان ()1751-2115
 737گيگاتن در بازه زماني  1751-1907و  753گيگاتن در بازه زماني 1900-2115

بيش از يك ميليارد نفر نيز در معرض آلودگيهاي ديگر هستند .در بعضي از مناطق ،از دست رفتن اليه ازن،
نگرانيهاي جدي پديد آورده است .تابش بيش از حد اشعه ماورا بنفش ( )U.V.خورشيد به سطح زمين ،سبب
بروز مشكالت متعددي براي موجودات زنده ميشود .از سوي ديگر؛ آلودگيهاي ناشي از راديواكتيو نيز زندگي
انسانها را با ابتال به سرطان و ساير عوارض فيزيولوژيك به خطر مياندازد.
اثر گلخانهاي 1و احتمال تغييرات اقليمي 2نيز از جمله مسايل مهم محيط زيستي جهان هستند .در طي قرن
گذشته ،دماي متوسط كره زمين  1/0درجه سانتيگراد افزايش يافته است .مطالعات صورت گرفته توسط آژانس
حفاظت محيط زيست آمريكا ( )EPAبيانگر آن است كه در پايان قرن حاضر ،دماي كره زمين  1/33تا  6/52درجه
سانتيگراد افزايش خواهد يافت .تغييرات ايجادشده در جو ،سبب تغيير الگوي آب و هوا در سطح كره زمين و
پيدايش انواع توفانها و گردبادهاي بيسابقه ميشود كه هر سال در نقاط مختلف جهان ،خسارتهاي زيادي بر
جاي ميگذارد .خطر ديگر گازهاي گلخانهاي و گرم شدن هواي كره زمين ،3باال آمدن سطح آب درياهاست .وقتي
آب اقيانوسها گرم شود ،انبساط خواهد يافت؛ در قطبها نيز گرما موجب ذوب تودهها و كوههاي يخ خواهد شد.
مطالعات نشان ميدهند اگر تا ميانه قرن  21ميالدي ،درجه حرارت كره زمين  3درجه سانتيگراد افزايش يابد،
سطح آب درياها ،تا يك متر باال خواهد آمد و تا پايان همين قرن ،به دو متر خواهد رسيد .در آن صورت ،بسياري
از شهرهاي ساحلي و حتي بعضي كشورها زير آب خواهند رفت .براي مثال ،يك متر باال رفتن سطح آب دريا سبب
1

- Green house effect
- Climate change
3
- Global warming
2
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بيخانماني پانزده ميليون نفر از مردم بنگالدش ميشود و با افزايش دو متر ،فرهنگ دو هزار ساله جزاير مالديو در
اقيانوس هند ،به طور كامل از بين خواهد رفت.

تصویر ( :)۳حقايقي درباره افزايش دماي كره زمين و پيامدهاي ناشي از آن

تصویر ( :)۴نمايي شماتيك از ميانگين دماي سطحي كره زمين در  5دوره زماني متفاوت
(رنگ آبي تيره نشانگر مناطقي است كه از دماي ميانگين خنكتر بودهاند و رنگ قرمز تيره ،نشانگر مناطقي است كه از دماي
ميانگين گرمتر بودهاند)
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بارانهاي اسيدي يكي ديگر از مسائل اصلي محيط زيست بينالمللي است .اين بارانها ،وضيعت ماهيگيري،
كشاورزي و زندگي حيات وحش را تهديد ميكنند و يكي از داليل اصلي نابودي جنگلهاي اروپا محسوب ميشود.
ارزيابي جديدي از خسارتهاي وارد شده به جنگلها در اروپا نشان ميدهد از كل  151ميليون هكتار جنگل51 ،
ميليون يا حدود  3درصد كل جنگلها خسارت ديدهاند.

تصویر ( :)۵نمايي شماتيك از فرآيند توليد و بارش باران اسيدي

تصویر ( :)۶خسارت ناشي از بارش باران اسيدي در جنگلهاي سوزنيبرگ اروپاي مركزي
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مطالعات جديد در برخي كشورها در مورد جنگلها نشان ميدهد ميزان نابودي جنگلها بيشتر از مقدار
پيشبيني شده است .بر پايه مطالعات قبلي ،نابودي جنگل در مناطق استوايي جهان ،ميبايد بين چهارده تا بيست
ميليون هكتار در سال باشد كه در حال حاضر بيشتر است 61 .كشوري كه بيشترين خسارتها را تحمل ميكنند،
در چارچوپ طرحهاي اجرايي ،در پي جلوگيري از اين رويداد ناخوشايند هستند.

تصویر ( :)۷نقشه پوشش جنگلي جهان در حال حاضر (رنگ سبز) و پوشش جنگلي اصلي آن در گذشته (رنگ كرم)

تصویر ( :)۸وضعيت كشورهاي جهان از لحاظ جنگلزدايي (قرمز :بحراني؛ نارنجي :ريسك باال؛ زرد :ريسك متوسط؛ سبز:
ريسك كم و آبي :عدم داده)
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تصویر ( :)۹جنگلزدايي و كاشت تنباكو در زمينهاي جنگلي و روند رو به رشد آن در چند كشور منتخب در دهه  91ميالدي

انقراض گونههاي موجودات زنده ،يكي از اساسيترين مسائل محيط زيست جهاني است؛ به طوري كه به عنوان
يكي از سه موضوع مهم در گزارش ساالنه برنامه محيط زيست سازمان ملل از آن ياد شده است .بر اساس برآورد
انجام شده ،تعداد گونههاي موجود در كره زمين ،بين پنجاه تا هشتاد ميليون است كه تنها  1/5ميليون از آنها
شناخته و طبقهبندي شدهاند .بيشترين تنوع گونهها در مناطق استوايي ديده ميشود .تنوع گونهها ،از نظر
كشاورزي ،پزشكي و صنعت ،مهم و حياتي است؛ همچنين اهميت ويژهاي براي محيطزيست دارد .برآورد ميزان
كل ارزش اقتصادي كه از تنوع گونهها به دست ميآيد ،قابل محاسبه نيست .با توجه به آمار موجود ،كارشناسان
نتيجه گرفتهاند در فاصله بيست تا سي سال آينده 25 ،درصد از كل گونههاي جهان با خطر جدّي روبهرو ميشوند
و از بين رفتن آنها ،آثار ناگواري خواهد داشت.
علت اساسي انقراض گونهها ،تخريب زيستگاه آنهاست كه در نتيجه رشد بيرويه جمعيت و دستدرازي به
زيستگاه گونههاي ديگر ،رخ ميدهد .افزون بر اين ،تجارت غيرقانوني حيات وحش و فرآوردههاي آن و مقدار پول
در گردش آن در مرتبه دوم ،پس از مواد مخدر ،بسياري از گونهها را با خطر روبهرو كرده است .بسياري از گونههاي
مهاجر نيز با خطر نابودي روبهرو هستند .همان گونه كه پيش از اين بيان شد ،حفظ تنوع ژنتيك در كشاورزي،
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جنگلداري ،صنايع ،علوم پزشكي و محيط زيست ،ضروري است و نابودي تنوع ژنتيك ،تهيه گياهان جديد براي
كشاورزي و نيز صنايع داروسازي را با مشكل روبهرو ميكند.
آلودگي خاك ناشي از توسعه ناپايدار فعاليتهاي صنعتي ،شهري ،معدني و كشاورزي از عوامل عمده تخريب
خاك به شمار ميرود .آلودگي خاك يك مشكل جدي و روزافزون است .ساليانه مقدار زيادي از آاليندهها در اثر
فعاليت انسان از قبيل فعاليتهاي صنعتي ،ترافيك ،فعاليتهاي كشاورزي وارد خاك ميشود .ادامه اين روند و
انباشت فلزات سنگين در خاك ،به خصوص در زمينهاي كشاورزي ،موجب پايين آمدن كيفيت خاك و تهديد
امنيت غذايي خواهد شد .در اثر گسترش آلودگي و تخريب خاك ،بيابانزايي در زمينهاي خشك و نيمهخشك به
وقوع ميپيوندد كه يكي از پيامدهاي هدررفت خاك به شمار ميرود.
 75درصد خاك هاي جهان براثر فرسايش آبي 01 ،درصد براثر فرسايش بادي 92 ،درصد براثر تخريب شيميايي
و  61درصد براثر تخريب فيزيكي در كشورهاي در حال توسعه تلف ميشود.

تصویر ( :)۱۱پوستر روز جهاني مبارزه با بيابانزايي ( 17ژوئن) تهيه شده توسط سازمان ملل
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در چند سال اخير ،جنبههاي تغيير كيفي و آلوده شدن منابع خاك بسيار افزايش يافته است ،استفاده وسيع
از كودها و آفتكشها از يكسو و رهاسازي گسترده پساب فاضالبهاي شهري كه خود به شدت به انواع مواد
شيميايي مضر از جمله مواد شويندهها و امالح مربوط به فلزات سنگين آغشته هستند ،فعاليتهاي بسيار گسترده
صنعتي و كشاورزي كه با توليد پسماند و پسابهاي حاوي مواد نفتي و هيدروكربني ،فلزات سنگين و انواع
آاليندهها همراه است ،زمينههاي تهديد منابع خاك را گستردهتر كرده است و در نتيجه ،اين مواد آثار نامطلوب و
سمي بر محيط زيست و حيات جانوري و گياهي استفاده كننده از محيط ،بر جا ميگذارد.
حفظ تاالبهاي طبيعي از ديگر مسائل محيط زيست است .تبديل تاالبها به زمينهاي كشاورزي و همچنين
آلوده كردن آنها به آاليندههاي صنعتي و كشاورزي ،خطر مهمي است .اين تاالبها در تأمين زيستگاه براي پرندگان
آبزي و تغذيه منابع آب زيرزميني اهميت زيادي دارند.
در مورد محيط زيست دريايي هم مشكالت فراوان است .اقيانوسها بيش از  71درصد سطح كره زمين را
پوشاندهاند .انسان از آبهاي كم عمق نيز كه فقط  11درصد سطح اقيانوسها را در بر ميگيرند ،بهرهبرداري
بيرويه ميكند ،به گونهاي كه سه ميليون نفر ،تا شعاع صد كيلومتري اين آبها زندگي ميكنند .حدود  51درصد
مصرف پروتئين بيش از نيمي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه ،از دريا تأمين ميشود ،در حالي كه فعاليتهاي
انسان ،محيط زيست دريايي را به خطر انداخته است .درباره آلودگي مناطق ساحلي و وضعيت درياهاي جهان،
نگراني شديدي وجود دارد .تأسيسات ساحلي ،فعاليتهاي صنعتي ،تخريب زيستگاههاي ناشي از تخريب وارد شدن
مواد و پسماندهاي صنعتي ،آلودگي ميكروبي ،زبالهها ،گلولههاي قير و غيره ،عامل اصلي آلودگي درياها به شمار
ميآيند .كشتيها نيز سهم بزرگي در اين آلودگي دارند .آب رودخانهها هم كه حدود  35تا  51درصد از جمعيت
جهان در كنار آن زندگي ميكنند ،در معرض خطر جدّي است.
اقيانوسهاي ســطح زمين  97/5درصــد تمام آبهاي زمين را در بر ميگيرند و مابقي 2/5 ،درصــد آبهاي
شيرين را تشكيل ميدهند.
تقريباً تمام آب موجود بر روي كره زمين در اقيانوسها جاي گرفته ا ست .اما غلظت زياد نمك موجود در آب
اقيانوسها ،ا ستفاده از اين منابع عظيم آب را براي مقا صد ك شاورزي ،شهرن شيني و صنعتي تقريباً غير ممكن
ساخته است .ساالنه حجمي از آب معادل اليهاي به عمق يك متر و به وسعت كل سطح زمين به وسيله تبخير و
تعرق از ســطح اقيانوسها و ســاير آبهاي ســطحي كم مي شــود .از اين مقدار  00درصــد ســهم اقيانوسها و
12درصد باقيمانده ،سهم ساير سطوح (آبهاي سطحي ديگر و تعرق) است .بخار آب جدا شده از سطوح مرطوب
به همراه تودههاي هوا در سطح زمين جابجا شده و در نهايت به صورت بارش برف و باران به زمين بازميگردد.
تقريباً  61درصــد بارندگيهايي كه بر ســطح خشــكيها ميبارد در اثر تبخير و تعرق به جو باز ميگردد و از 51
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در صد ناخالص باقيمانده ،بخ شي تو سط آبگيرها ،رودخانهها ،جريانات سطحي و تخليه در اقيانوسها در سطح
زمين جمعآوري ميشوند .بخش ديگر بارندگي نيز ،با نفوذ تدريجي در خاك ،سفرههاي آب زيرزميني را به وجود
ميآورند كه آنها نيز به آهســـتگي به ســـمت درياها جريان مييابند .روانابي كه بدين ترتيب به وجود ميآيد به
همراه مخازن سطحي آبهاي شيرين كه در واقع ،از منابع تجديد شونده آب شرب ه ستند ،ساالنه ميتوانند
بدون كاهش منابع آب شيرين جهان مورد استفاده قرار گيرند .اگرچه مقدار تبخير و تعرق ،نرخ بارندگي و رواناب
داراي اهميت ه ستند ،ولي مقدار آب ذخيره شده در نقاط مختلف جهان و شكلهاي مختلف آب نيز از اهميت
ويژهاي برخوردارند .براســـاس اطالعات بدســـت آمده ،تقريباً تمامي آبهاي ســـطح جهان در اقيانوسها جاي
گرفتهاند .بر همين اساس تنها  1/3درصد كل آبهاي جهان قابل آشاميدن هستند كه متاسفانه اين مقدار نيز به
علت استفادههاي نابجاي انسان (آلودگي آب) ،با سرعتي فزاينده رو به كاهش است .عمدهترين منابع آلودگي آب
عبارتند از:
فاضــالبهاي شــهري( 5خانگي ،تجاري ،بيمارســتانها ،ادارات و  ،) ...فاضــالبهاي صــنعتي ،5فاضــالبهاي
كشاورزي (حشرهكشها ،علفكشها ،كودهاي شيميايي و حيواني ،فرسايش خاك) ،فلزات سنگين ،6امالح و مواد
معدني ،باران اســـيدي ،7مواد زايد جامد( 0شـــهري ،صـــنعتي ،تجاري) ،مواد راديواكتيو ،مشـــتقات نفتي ،پاك
كنندههاي شيميايي ،رنگ ،چسب ،رزين و مشتقات نفتي و حرارت.

- Municipal Wastewater
- Industrial Wastewater

4
5
6

- Heavy Metals
- Acid Rain
8
- Solid Wastes
7
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تصویر ( :)۱۱نقشه پهنهبندي كشورهاي داراي تنش آبي (ايران در وضعيت تنش بسيار شديد)
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تصویر ( :)۱۲روند مصرف آب در جهان و وضعيت كشورهاي جهان از لحاظ مديريت منابع آبي در حدفاصل سالهاي -2125
1951
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آنچه عنوان شد ،دورنمايي از وضعيت كنوني محيط زيست در جهان است .موارد زير برخي از مهمترين الزامات
جهاني به منظور حفاظت از محيط زيست هستند:
نمایه ( :)۱مهم ترین چالشهای محیط زیست جهانی
• افزايش جمعيت و افزايش نياز به منابع
• كاهش منابع و افزايش تقاضا
• تغيير كاربري اراضي و تبديل مناطق جنگلي به مزارع
• نقصان ميزان منابع تجديدناپذير
• افزايش آلودگيهاي محيط زيستي
• توليد و انتشار مواد شيميايي و سمي و پايدار در محيط زيست
• افزايش روند شهرنشيني و توسعه شهري در جهان
• افزايش ميزان تخريب جنگلها و مراتع
• افزايش روند بياباني شدن در سطح جهان
• كاهش چشمگير تنوع زيستي در سطح جهان
• تخليه مناطق روستايي و مهاجرت به حومه شهرها
• تغيير اقليم
• افزايش دماي كره زمين (گرمايش جهاني)
• كاهش ضخامت اليه ازن
• افزايش ميزان گازهاي گلخانهاي
• افزايش ميزان بارش بارانهاي اسيدي
• فرسايش خاك و كاهش حاصلخيزي خاك
• معدنكاوي و تشديد روند بيابانگستري

23

بخش دوم :وضعیت ایران
تهديدهاي مربوط به تغييرات اقليم و گرمايش جهاني ،منابع طبيعي و تنوع زيستي ،در وضعيت موجود محيط
زيست كشور ما نيز ،مشابه وضعيت حاكم بر كره زمين است ،اما در اين ميان ،مواردي مانند :تخريب زيستگاه،
برداشت بيرويه از منابع آب و چوب ،كاهش جمعيت گونهها ،آلودگيهاي محيطي و  ...از شدت بيشتري برخوردار
بوده و متاسفانه در ساليان اخير ،روند رو به رشدي داشته است.
برخي از مهم ترين معضالت و چالشهاي محيطزيست كشور به شرح زير است:
 -۱فرسایش خاک و بیابانگستری
خاك ،براي بقاي انسان و هر موجود زندهاي ،داراي اهميت است و حفظ و كنترل آن ،تضمين كننده امنيت
غذايي هر ملتي است .البته فرسايش و تخريب خاك ،در همه نقاط جهان به عنوان يك معضل شناخته شده و بر
اساس گزارش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) ،به طور متوسط 33 ،درصد از اراضي جهان به ميزان
فراوان ،تخريب شدهاند و هر ساله به دليل فرسايش خاك  7.6ميليون تن ،از ميزان توليدات بينالمللي غالت
كاسته ميشود .طبق گزارش  651صفحهاي فائو كه به مناسبت روز جهاني خاك منتشر شده است ،اعالم شده كه
اگر اقدامات الزم براي مقابله با فرسايش خاك رخ ندهد ،تا سال  ،2151حدود  235ميليون تن از مجموع توليدات
غالت جهان كاسته خواهد شد و كاهش اين ميزان ،تقريباً برابر با خارج كردن  1.5ميليون كيلومتر مربع خاك از
چرخه توليد غالت در جهان است كه حدوداً با كل مساحت زمينهاي زراعي كشور هندوستان ،برابري ميكند .اما
گويا اين معضل در ايران ،بحرانيتر از ديگر نقاط دنيا است ،چرا كه براساس آمار و اطالعات ارايه شده از سوي
سازمانهاي ذيربط ،فرسايش خاك در ايران چهار برابر متوسط جهاني است.
تهديدات محيط زيستي خاك شامل دو بخش فرسايش و آلودگي خاك ميشود .فرسايش خاك ،شامل انتقال
خاك توسط عواملي مانند آب و باد است كه اين عمل منجر به از دست رفتن خاك و آب و عناصر غذايي موجود
در خاك ميشود.
براساس برآوردهاي انجام شده ،فرسايش خاك كشور در سال  1355معادل يك ميليارد تن بوده كه ده سال
بعد به  1.5ميليارد تن و در سال  1375به  2.5ميليارد تن افزايش يافته است .در حال حاضر ،ميزان فرسايش
خاك در ايران ،حدود  16.7تن در هكتار است كه با شاخص جهاني  5تا  6تن در هكتار ،فاصله بسيار زيادي دارد.
به عبارت ديگر ،ساالنه دو ميليارد تن فرسايش خاك كه ارزشي حدود  56ميليون دالر دارد .اين در حالي است
كه طبق برنامه ششم توسعه ،ساالنه بايد دو و نيم ميليون هكتار از اراضي كشور بهبود يابد.
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تصویر ( :)۱۳روند رو به رشد ميزان فرسايش خاك در ايران در  5دهه اخير

تمامي اين بحرانها و هشدارهايي كه در كنار بحران آب ،كشور را تهديد ميكند ،زنگ خطري است كه اگر از
منابع پايه آب و خاك كشور حفاظت نشود ،آينده خوبي در انتظار نخواهد بود.
خسارت ناشي از فرسايش و تخريب خاك به صورت مختلف ،ساليانه در حدود  3هزار و  511ميليارد ريال
برآورد شده است (برآورد در سال  .)1391هزينه فرسايش در ايران معادل 15درصد درآمد ناخالص ملي است.
ايران يكي از هفت كشور آسيايي است كه بيشترين ميزان هدررفت خاك را دارد.

تصویر ( :)۱۴كشاورزي غير اصولي ،پاكتراشي جنگلها و چراي بيرويه دام در مراتع از عوامل اصلي بيابانزايي و فرسايش
خاك هستند.
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تصویر ( :)۱۵پهنهبندي و اطلس بيابانزايي كشور

تصویر ( :)۱۶توجه رسانهها به مقوله فرسايش خاك و بيابانزايي در ساليان اخير

تصویر ( :)۱۷استان لرستان ،يكي از مناطق با نرخ فرسايش بسيار باال در كشور ( 6برابر جهاني)
منبع عكس :خبرگزاري مهر
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تصویر ( :)۱۸تعداد روزهاي توام با پديده ريزگرد در كشور (بهار )1395

تصویر ( :)۱۹تعداد روزهاي همراه با موج گرمايي در كشور ()2112
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۲ـ بحران منابع آبی
يكي از مهم ترين مسائل كنوني جهان ،رقابت براي دسترسي به منابع آب است .مسالهاي كه اكثر مناطق جهان
و بهويژه كشورهاي منطقه خاورميانه را در آينده نه چندان دور ،وارد چالش هاي جديدي خواهد كرد.
كاهش منابع آب در اين مناطق با توجه به مساله تغيير اقليم ،جهاني است .اخيراً گزارشهايي در سطح جهان
منتشر شده كه منابع آب را در منطقه خاورميانه از جمله ايران ،هشدار دهنده اعالم كردهاند.
آمار بانك جهاني حاكي از بحران شديد آب در ايران است .طبق اين آمار ،ايران در بين  101كشور دنيا از لحاظ
برخورداري از منابع آب در رتبه  51قرار گرفته است .ايران در بين اين كشورها از لحاظ سرانه منابع آب در جايگاه
 112جهان قرار دارد .سرانه منايع آب در ايران  1715مترمكعب است .سرانه منابع آب در جهان و كشورهاي
پردرآمد دنيا به ترتيب  3/6و  6/65برابر ايران است.
روزنامه انگليسي «گاردين» در گزارشي با اشاره به بحران آب در مناطق مختلف جهان نوشت :خاورميانه ،شمال
آفريقا و جنوب آسيا ،به دليل مديريت نادرست در سالهاي آينده با كمبود آب روبرو خواهند شد .ايران نيز جزو
كشورهاي درگير با بحران آب ذكر شده است .آمار كاهش ذخاير آبي بسيار نگران كننده است.
خطر بحران آب وقتي جديتر ميشود كه درمييابيم حوزههاي آبريز رودهاي خروشان خاورميانه ،نيز در حال
از دست دادن ذخاير آبي خود هستند .از سال  2113تاكنون بخشهايي از تركيه ،سوريه ،عراق و ايران كه در كنار
دجله و فرات هستند 155 ،كيلومتر مكعب ذخاير آبي خود را از دست دادهاند.
طبق آمار ،بخش كمي از كاهش آب ،به دليل خشكسالي زمين در سال  2117و بخش ديگر تبخير درياچهها
و ذخاير آب بوده است ،ولي اكثريت آب از دست رفته كه به  91كيلومتر مكعب ميرسد ،به دليل كاهش ذخاير
آبهاي زيرزميني بوده است.
طبق اعالم وزارت نيرو (سال ،)1391منابع آب تجديد شونده كشور از  131ميليارد به  121ميليارد مترمكعب
كاهش يافته است و اين امر در آينده نيز تشديد ميشود.
آمار بانك جهاني نيز حاكي از بحران شديد آب در ايران است .طبق اين آمار ايران در بين  101كشور دنيا از
لحاظ برخورداري از منابع آب ،در رتبه  51قرار گرفته است .با توجه به اين گزارش منابع كنوني آب ايران 129
ميليارد متر مكعب و در حدود  1/5ميانگين جهاني آن است .در حالي كه كشورهاي برزيل ،روسيه ،كانادا و آمريكا
در صدر اين فهرست قرار دارند .اما اگر اين آمار ،با توجه به جمعيت هر كشور مورد مطالعه و بررسي قرار بگيرد،
حاكي از آن است كه وضعيت سرانه آب در ايران بحرانيتر خواهد بود .ايران در بين اين كشورها از لحاظ سرانه
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منابع آب در جايگاه  112جهان قرار دارد .سرانه منابع آب در ايران  1715مترمكعب است .سرانه منابع آب در
جهان و كشورهاي پردرآمد دنيا به ترتيب  3/6و  6/65برابر ايران است.
تاسفبارتر اينكه با وجود كمبود شديد آب در كشور ،ايران از لحاظ مصرف آب در جايگاه ششم دنيا قرار گرفته
است .طبق آمار بانك جهاني مصرف آب در ايران بيش از  3/5برابر ميانگين جهاني آن است.
عمده مصرف آب ايران در بخش كشاورزي است كه بيش از  91درصد مصرف آب كشور را به خود اختصاص
داده است .به ازاي هر مترمكعب آب در كشور  1/9كيلوگرم محصول كشاورزي توليد ميشود ،اما در جهان به ازاي
هر مترمكعب آب 2 ،تا  2/5كيلوگرم محصول توليد ميشود.
براي تحليل منابع آب ايران ،توجه به شاخصهاي تعيين بحران آب ،شاخصهاي برتر جهاني ،همچون شاخص
فالكن مارك و شاخص سازمان ملل بسيار حائز اهميت است.

تصویر ( :)۲۱تغييرات سطح آب درياچه اروميه در  5دهه گذشته توسط ماهواره لندست ناسا
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 کاهش منابع آب
ايران از نظر جغرافيايي در بخش نيمهخشك و خشك جهان قرار گرفته و از كل مساحت آن ،تنها 15درصد
برخوردار از پوشش گياهي است و بيش از  05درصد كشور ما جزو مناطق خشك و نيمهخشك محسوب ميشود.
از سوي ديگر و با توجه به نوع آب و هواي ايران ،از مجموع نزوالت جوي كه حدود 511ميليارد مترمكعب است،
فقط  131ميليارد مترمكعب آن را ميتوان استحصال كرد (بيشترين ميزان پتانسيل آب شيرين تجديد شونده) كه
اكنون نزديك به  91ميليارد متر مكعب آن استحصال ميشود كه در مقايسه با كشورهاي مهم آبي جهان همچون
برزيل با  0211ميليارد مترمكعب ،روسيه با  5211ميليارد مترمكعب ،كانادا با  2911ميليارد مترمكعب و چين با
 2011ميليارد مترمكعب پتانسيل آب تجديد شونده ساالنه ،عدد بسيار كمي محسوب ميشود و حتي نسبت به
همسايه غربي ما تركيه هم با حدود  71ميليارد مترمكعب ،كمتر است .البته پتانسيل آب تجديد شونده ايران
نسبت به كشورهاي ديگر همسايه همچون عراق با  96ميليارد مترمكعب ،قطر با  1/15ميليارد مترمكعب ،كويت
 1/12ميليارد مترمكعب و يا امارات با  1/13ميليارد مترمكعب بيشتر است .ايران بعد از تركيه از نظر پتانسيل آب
تجديدشونده ،در جايگاه دوم خاورميانه قرارگرفته است 21 .كشور خاورميانه و شمال آفريقا ،با حدود  311ميليون
نفر جمعيت ،در حال حاضر يك درصد منابع آب شيرين جهان را در اختيار دارند كه ايران نيز ازجمله اين
كشورهاست از اينرو انتظار بروز بحران آب در كشور غيرمنطقي نيست.
رشد سريع جمعيت ،مهم ترين عامل كاهش سرانه آب تجديدشونده كشور در قرن گذشته بوده است .جمعيت
ايران در طي اين هشت دهه ،از حدود  0ميليون نفر در سال  1311 –16به  70ميليون نفر تا پايان سال 1392
رسيده است .بر اين اساس ميزان سرانه آب تجديدپذير ساالنه كشور ،از ميزان حدود  13111متر مكعب در سال
 1311به حدود  1511متر مكعب در سال  1392تقليل يافته است .در حال حاضر ميزان مصرف آب در ايران 96
ميليارد مترمكعب در سال است و اين در مقايسه با  131ميليارد مترمكعب از كل منابع آب تجديدشونده ،نشان
دهنده وضعيت بحراني آب در كشور است و در صورت ادامه اين روند ،وضعيت در آينده به مراتب بدتر نيز خواهد
شد.
تنها افزايش جمعيت نيست كه نقش مهمي در شيوع بحران كمبود آب در كشور دارد بلكه پديده تغييرات آب
و هوايي و خشكساليهاي پيدرپي نيز ،در بروز اين بحران بيتاثير نبوده است .بنا بر اعالم وزير نيرو ،ايران  15سال
است كه با كاهش بارندگي و خشكسالي مستمر مواجه شده و متاسفانه اين روند كماكان ادامه دارد و كارشناسان
آن را شديدترين خشكسالي كشور در  51سال اخير ميدانند .ميانگين بارش در ايران در  56سال گذشته ،بطور
متوسط  251ميليمتر بوده كه اين ميزان ،در شش سال اخير به طور متوسط به  215ميليمتر كاهش يافته است،
در حالي كه ميانگين جهاني ،حدود  051ميليمتر است يعني بيش از چهار برابر ايران .آخرين آمار حاكي از اين
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است كه از ابتداي سال آبي جاري ( اول مهر ) 93تا  15مرداد  ،95ميزان بارندگي در كشور  100ميليمتر بوده
كه نسبت به ميانگين كل 21 ،درصد كاهش داشته است و اين روند همچنان ادامه دارد .از سوي ديگر ،درجه
حرارت متوسط كشور در مقايسه با سالهاي گذشته  1/1درجه سانتيگراد افزايش پيدا كرده كه به تبخير بيشتر
آب و كاهش منابع در دسترس منجر شده است .طبق آمار وزارت نيرو از ابتداي سال آبي جاري حجم آب ورودي
به مخازن سدهاي كشور ،به هشت ميليارد و  631ميليون مترمكعب رسيده اين در حالي است كه ميزان ورودي
سدها در مدت مشابه سال آبي گذشته  11ميليارد و  651ميليون مترمكعب اعالم شده است با مقايسه اين آمار
ميتوان نتيجه گرفت كه حجم آب ورودي به مخازن سدهاي كشور 19 ،درصد كاهش يافته است .در اين مدت
بخشهايي از آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي ،اردبيل ،كردستان ،كرمانشاه ،ايالم ،زنجان ،قزوين ،گلستان،
خراسان شمالي ،خراسانرضوي ،خراسانجنوبي ،سيستان و بلوچستان ،كرمان ،هرمزگان ،فارس و سمنان با خشك-
سالي شديد دست و پنجه نرم كردهاند و عالوه بر آنها استانهاي همدان ،مركزي ،البرز ،تهران ،گيالن ،مازندران،
اصفهان ،چهارمحالوبختياري ،كهگيلويه و بويراحمد ،بوشهر و خوزستان خشكسالي خفيف تا متوسط را پشتسر
گذاشتهاند.
به اين ترتيب در حالي كه ايران ،يك درصد جمعيت كل جهان را به خود اختصاص داده است ولي سهم
كشورمان از منابع آب تجديدپذير فقط  36صدم درصد است .ايران به سمتي ميرود كه به زودي جزو كشورهايي
خواهد بود كه با بحران و كمبود آب مواجه ميشود .به عنوان مثال در سال  1961به ازاي هر نفر ،شش هزار
مترمكعب آب و در سال  1991دو هزار مترمكعب آب در اختيار بود و پيشبيني ميشود در سال  2125ميالدي
به ازاي هر نفر ،حدود هزار مترمكعب آب در اختيار قرار گيرد .بنابراين سال به سال شرايط ما سختتر ميشود.

تصویر ( :)۲۱متوسط بارندگي ساليانه در  6حوضه اصلي كشور در سالهاي 1301-1392
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مقدار متوسط بارش طي دهه اخير 220 ،ميليمتر بوده است .كه نسبت به ميانگين بلندمدت ( 252ميليمتر)
نزديك به  6درصد كاهش را نشان ميدهد.

تصویر ( :)۲۲پهنهبندي ميانگين بارش  21ساله ()1371-1391
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 مشکالت ناشی از اجرای طرح های سد سازی و انتقال آب
هر چند سدسازي در اقليمهاي خشك و نيمهخشك كه به طور طبيعي داراي بارشهاي كم و اغلب موقت و
فصلي هستند ،راهكار ذخيره آب براي فصول خشك و تامين انرژي به حساب ميآيد ،اما كم توجهي به مسائلي
نظير تشديد تبخير از سطوح آبي سدها ،جانمايي نادرست ساخت سد ،كمتوجهي به آثار محيط زيستي آنها و
فقدان توجيه اقتصادي با توجه به ارزش منابع طبيعي و ضرر و زيانهاي ناشي از تخريب محيط زيست ،اين طرحها
را به اصليترين عامل نابودي تاالبها ،درياچهها و رودخانههاي كشور تبديل كرده است .شايد بتوان مهمترين
چالش سدسازي با محيط زيست كشور را ،عدم رعايت حقابه تاالبها از آب مهار شده در پشت سدها دانست.
تاالب بطور كلي به "مناطق مردابي ،آبگيرها ،آبهايي كه به صورت طبيعي ،مصنوعي ،دائم يا موقت با آب
ساكن يا جاري ،شيرين ،لب شور يا شور" گفته ميشود كه سدها ،مناطق ساحلي ،مصب رودخانهها ،باتالقها،
درياچهها ،مردابها ،درياچههاي شور و ...را در بر ميگيرد .تاالبها ،زيستگاههايي بسيار حياتي براي گونههاي
گياهي و جانوري ميباشند كه فوايد اقتصادي فراواني نيز براي انسانها به وجود مي آورد .از آن جمله ميتوان به
صيد ماهي و انواع آبزيان ،تامين آب كشاورزي كنترل و پيشگيري از وقوع سيالبها ،طبيتگردي و ...اشاره كرد.
در حال حاضر عليرغم اينكه تقريباً بر روي تمام رودخانههاي دائمي كشور ،سد احداث شده و محيط زيست
كشور به ويژه تاالبها و رودخانهها را به شدت تحت تاثير قرار داده اند ،ولي متاسفانه مديريت منابع آب كشور
كماكان با مشكالت جدي از جمله تأمين آب با توجه به رشد جمعيت ،نبود توازن ميان تأمين و مصرف آب (در
بخشهاي مختلف نيازهاي انساني ،كشاورزي و محيط زيست) ،افزايش آلودگي منابع آب و كاهش پتانسيل
بهرهبرداري از منابع آب و پيدايش بحرانهاي عمومي آب ،در مقياس ملي و منطقهاي مواجه است و درعمل راهبرد
توسعه سدسازي در ايران ،نه تنها محيط زيست را به شدت تهديد كرده است ،بلكه حتي در زمينه مديريت آب
كشور نيز ،چشمانداز روشني پيشرو نگذاشته است و اين درحالي است كه مزيتهايي چون تامين انرژي از منابع
فسيلي و انرژيهاي پاك ناشي از باد ،خورشيد و  ...حداقل در اهداف تامين انرژي ميتوانست جايگزين سدسازي
باشد .همچنين تقويت قناتها و ذخيره آب در زير زمين به جاي سطح زمين و جلوگيري از تبخير و ساير روشهاي
پايدار مهار ،هدايت و ذخيرهسازي سيالبهاي فصلي ،همگي راهبردهاي سازگار با شرايط اقليمي و اقتصادي
اجتماعي كشور بودند كه متاسفانه با فرصتسوزيهاي فراوان ،ديگر اين مزيتها بخش زيادي از قابليتهاي خود
را از دست دادهاند ،از جمله دانش سنتي قنات كه كمكم به فراموشي سپرده شده و اين دانش بومي ،بروز رساني
نشده است.
متاسفانه در حال حاضر ساالنه  5ميليارد مترمكعب از آب تجديدپذير كشور در درياچههاي پشت سدها تبخير
ميشوند (معادل  21برابر حجم مخزن سد اميركبير كرج) و اين در حالي است كه ساخت شتابزده سدها پيش از
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مطالعات جامع حوضههاي آبريز و اجراي برنامههاي كاهش فرسايش و رسوب ،موجب كاهش عمر مفيد سدها و
پرشدن زود هنگام مخزن سد با رسوبات شوند .مثال بارز اين نوع اشكال ،رسوبات انباشته شده در پشت سد
سفيدرود ميباشد كه حجم زياد رسوبات وارده ،عمر مفيد ان را  31سال كاهش داده است.
طرحهاي انتقال آب بينحوضهاي ،پروژههايي هستند كه زيستبومهاي آبي و خشكي را در هر  3منطقه
برداشت ،انتقال و مصرف تحت تاثير قرار ميدهند .در كشور تعداد  19پروژه درجه يك (اصلي) انتقال آب اجرا
شده و يا در حال اجرا و مطالعه ميباشد كه مجموعا  5593ميليون مترمكعب آب را منتقل خواهند كرد .تقريباً
تمامي اين پروژهها از مبدا مناطق كوهستاني و پرآب زاگرس و البرز به مقصد فالت مركزي ايران كه منطقهاي
خشك و كم آب است برنامه ريزي شده است.
بارزترين آثار طرحهاي انتقال بينحوضهاي كشور ،در حوضه كارون ديده شده است ،به طوريكه انتقال آب به
صورت غيراصولي و متعدد از اين حوضه ،به شدت موجب كاهش آورد ساالنه كارون شده و در نتيجه غلظت
آاليندهها و شوري آب اين رودخانه به حدي باال برود كه در اوايل دهه  ، 01موجب بحرانهاي آب شرب براي
آبادان و خرمشهر و آب كشاورزي براي كشت و صنعتهاي نيشكر خوزستان شود .كشت و صنعت نيشكر خوزستان
نيز كه به اشتباه ،شورابههاي حاصل از آبشويي خاك مزارع را بدون هيچگونه تصفيهاي ،به كارون سرازير ميكردند،
با كاهش آب رودخانه و افزايش شديد شوري آب ،چاره كار را رهاسازي شورابه هزاران هكتار از مزارع به ميزان
بيش از  15مترمكعب در ثانيه به تاالب شادگان ديدند و تاسفبارتر اينكه اين رهاسازي آب ،به بخش آب شيرين
اين تاالب منحصر به فرد صورت گرفته است .تحليلهاي كارشناسي نشان ميدهد كه برداشت آب در باالدست
حوضه باعث اخالل جدي در زيست بوم رودخانه كارون (به علت تغيير در حجم ،دما و شوري آب) ،تغييرات
اكولوژيكي ناخواسته در بخش آب شيرين تاالب شادگان ،بحران آب شرب در شهرهاي پايين دست به ويژه خرمشهر
و آبادان ،مشكالت كمبود آب در روستاهاي باالدست در محلهاي برداشت (افت شديد منابع آب زيرزميني
روستاهاي اليگودرز كه محل برداشت آب يكي از پروژههاي انتقال آب بودند) ،كاهش كيفيت چشمانداز در شهرهايي
كه رودخانه كارون و شاخههاي آن ،بخشي از مزيت زيباييشناسي آن شهرها به حساب ميآمد ،به ويژه شهر اهواز
شده است.
البته تمام موارد فوقالذكر تنها خسارات انتقال بينحوضهاي در حوضه مبدا بوده و مشكالت حوضه مقصد و
مسير انتقال از نوع ديگري است .در اغلب پروژههاي انتقال آب ،تونلها و كانالهاي حفر شده در طول مسير
بسياري از سفرههاي آب زيرزميني را تخريب كرده و آبدهي آنها را كاهش ميدهند .نكته مهم در حوضه مقصد
پروژههاي انتقال آب ،اين است كه در مناطق خشك نه تنها كمبود بارش ،بلكه شدت تبخير ،خاك نارس و اغلب
شور ،عوامل محدود كننده اصلي هستند و اين سادهانگاري است كه صرفاً با تامين آب در اين مناطق ،بتوان
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مشكالت موجود را از بين برد .بررسيهاي تاريخي نيز نشان ميدهند كه شهرها و آباديها و فعاليتهاي كشاورزي
واقع در فالت مركزي ايران ،صدها سال در شرايط سخت محيطي دوام آورده و تمدنهاي باشكوهي را نيز خلق
كردهاند (شهرهاي اصفهان و يزد با دانش قنات و بادگيرها) .متاسفانه اين رويكرد مديريت منابع با صرف هزينههاي
زياد و بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي محيط زيستي ،موجب شده كه به علت تامين آب به ظاهر كمهزينه،
توسعه بيرويه و خارج از ظرفيت در فالت مركزي اتفاق بيافتد كه نتيجه آن اين است كه در حال حاضر ،در حوزه
زايندهرود كه بيشترين پروژههاي انتقال آب را به خود ديده است ،تمام بخشها از كمبود آب رنج برده و هويت
شهر اصفهان يعني زايندهرود در شهر خشكيده و تاالب گاوخوني در پاييندست آن نيز كامالً خشك شده است.
بخش كشاورزي نيز تعريف چنداني نداشته و از كمبود اب رنج ميبرد كه تمامي اين مشكالت اعتراض مردمي را
در پي داشته است.
مثالهاي بارز ديگر اين چالشها ،در حال حاضر خشك شدن درياچه اروميه است كه به يك چالش ملي محيط
زيست كشور تبديل شده است و ستادي متشكل از وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي ذيربط ،مستقيماً تحت
نظارت رييس جمهور ،در تالش براي پيدا كردن راهحلي براي آن هستند و يا خشك شدن تاالبهاي هامون
جازموريان دراستان سيستان و بلوچستان و يا هورالعظيم در خوزستان كه چالشي بينالمللي با كشورهاي همسايه
افغانستان و عراق است و تاكنون رايزنيهاي ديپلماتيك فيمابين براي حل آن ،نتيجهبخش نبوده است.

33

تصویر ( :)۲۳نمايي از دوره خشكسالي و پرآبي زايندهرود

تصویر ( :)۲۴نقشه پهنهبندي خشكسالي كشور براساس شاخص ( SPIبازه زماني  05ماهه تا )1395

 کاهش میزان منابع آب زیرزمینی
رونق گرفتن صنعت سدسازي در كشور در دهههاي گذشته ،ضمن آنكه آسيبهاي جدي به محيط زيست وارد
كرد ،موجب بسته شدن آب رودخانهها روي كشاورزان شد و اين كار در ادامه ،كشاورزان را مجبور به حفر چاههاي
عميق كرد كه اين مسأله در كنار خشكسالي و كمبود منابع آبي در كشور ،باعث برداشت بيرويه از منابع زيرزميني
شده است به گونهاي كه برداشت آب به ذخاير استراتژيك رسيده و يك پنجم آن نيز برداشت شده است .ذخاير
استراتژيك پشتوانه آبي كشورند و شكل گرفتن آنها ميليونها سال طول كشيده ولي متاسفانه ما شاهد آن هستيم
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كه سطح آبهاي زيرزميني در كشور ،ساالنه پايينتر ميرود .چاههايي كه  51سال پيش حدود  51متر پايينتر
از سطح زمين بوده ،اكنون به  251تا  311متر رسيده و كنترل كيفي روي اين منابع بسيار پايين است .اگر
كشوري  21درصد از آبهاي تجديدپذير را استفاده كند در شرايط ايمن است و اگر اين ميزان به  51درصد برسد
در مرز خطر قرار دارد ،اين در حالي است كه ايران در شرايط فعلي ،از  05درصد منابع آب تجديدپذير خود استفاده
ميكند.
بنابر اعالم مديركل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست" ،ميزان اضافه
برداشت آب از سفرههاي زير زميني در سال  ،92حدود  11ميليارد مترمكعب بوده و افزايش برداشت آب از
سفرههاي زير زميني در بسياري از مناطق منجر به فرونشست زمين شده و در حاضر  297دشت از حدود 611
دشت ايران خشك شده است .علت فرونشست زمين ،پايين رفتن سفرههاي زيرزميني آب به دليل برداشت بيش
از حد و كاهش بارش و جريان نفوذ آب به اين سفرههاست .در خلل و فرج ناشي از فرونشست زمين ،هوا جايگزين
ميشود و در اثر وزن اليه بااليي ،در زمين فرونشست ايجاد مي شود .فرونشست سفرههاي زيرزميني در برخي
دشتها  2متر و در برخي ديگر از دشتها بيشتر از آن است .فرونشست در دشت ورامين موجب تَرَكهاي عميقي
شد كه بر اثر آن ميلههاي چاههاي آب از زمين بيرون آمده و تأسيسات زيربنايي شهري و روستايي را تهديد
ميكند .فرونشست در دشت ورامين  13سانتيمتر ،در دشت ري  25سانتيمتر ،در دشت تهران  15سانتيمتر و
در دشت شهريار  36سانتيمتر ثبت شده است .به گفته وزير نيرو"بر اثر برداشتهاي بيرويه از آبهاي زيرزميني،
دشت مشهد حدود  121سانتيمتر فرونشست داشته" كه آسيب بزرگي محسوب ميشود .برخي كارشناسان ،افت
آبهاي زيرزميني در كشور را ساالنه  6ميليارد مترمكعب اعالم ميكنند .اين درحالي است كه طوالني بودن روند
تشكيل آبهاي زيرزميني و بهرهبرداري زياد از آن ،وضعيتي را ايجاد كرده است كه اگر هم اكنون برداشت از منابع
آب زيرزميني متوقف شود ،چند هزار سال طول ميكشد تا آب جايگزين به وجود آيد .در حال حاضر چرخه طبيعي
بازگشت آب به حفرههاي زيرزميني،روند كندتري پيدا كرده است .چرا كه به دليل فرسايش خاك ،قطع درختان
و پوشش گياهان ،همچنين كاهش بارندگي ،آب باران در سطح ميماند و تبديل به سيالبهاي شديد ميشود.
بيشترين افت سطح آب در دشتهاي كشور ناشي از آن است كه آب سفرههاي زيرزميني از چاههاي كشاورزي
به شكل غيرمجاز ،برداشت ميشود و يا به دليل كمبود آب در كشور ،برداشت از منابع آب زيرزميني براي مصارف
شرب افزايش يافته است .مشكالت ناشي از فرونشست زمين ،باعث متراكم شدن اليههاي زمين و از بين رفتن
تغذيه آب شده و به اين ترتيب در آينده نميتوانيم ذخاير زيرزميني آب را به حالت اول برگردانيم.
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با توجه به خشكساليهاي اخير و برداشت آب از منابع آب زيرزميني ،در حال حاضر  291دشت از حدود 611
دشت كشور ،ممنوعه و يا ممنوعه بحراني اعالم شده كه بخش عمدهاي از آنها در نواحي مركزي و شرق ايران قرار
دارند.

تصویر ( :)۲۵وضعيت بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني در محدودههاي مطالعاتي كشور

 هدررفت باالی آب در کشور
بخش كشاورزي به عنوان يكي از عوامل اصلي هدر رفتن آب در ايران مطرح است؛ زيرا حدود  92درصد آب
مصرفي كشور در اين بخش مورد استفاده قرار ميگيرد .بر اساس آمار ،حدود  59درصد از زمينهاي قابل كشت
كشور ،نياز به آبياري دارند و روش آبياري نيز در بسياري از مناطق همان شيوههاي سنتي است كه منجر به هدر
رفت باالي آب ميشود .ميزان هدررفت آب بخش كشاورزي در ايران 71درصد است؛ يعني در ايران ساالنه حدود
 93ميليارد مترمكعب آب مصرف ميشود كه  06ميليارد مترمكعب آن به بخش كشاورزي اختصاص مييابد و
بخش كشاورزي هم با بكارگيري روشهاي سنتي آبياري 60 ،ميليارد مترمكعب از اين آبها را به هدر ميدهد.
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اگر اسم اين وضعيت براي كشور كم آبي مانند ايران ،فاجعه و مصيبت نيست پس چيست؟! بخش كشاورزي ساالنه
معادل  715برابر حجم مفيد مخزن سد لتيان تهران ،آب هدر ميدهد.
 01درصد اتالف منابع آبي كشاورزي ،به علت عدم استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته آبياري است .از  0ميليون
هكتار زمين زراعي كه به وسيله آبياري كشت ميشود ،حداكثر يك ميليون هكتار از سيستم آبياري پيشرفته و يا
آبياري تحت فشار استفاده شده كه اين گوياي مديريت نامناسب آب در بخش كشاورزي است .پس ميتوان با
تغيير نگرش و اصالح سيستم كشاورزي و آبياري ،بخشي از اين هدررفت عظيم را به چرخه توليد و استفاده
بازگرداند .مساله ديگر در مورد هدررفت آب بخش كشاورزي ،مربوط به بهرهوري آب است .در ايران مقدار بهرهوري
آب كشاورزي ،بهطور متوسط  35درصد بوده ولي در كشورهاي توسعهيافته اين مقدار  65درصد و براي كشورهاي
در حال توسعه  55درصد است .روش آبياري ،تاثير بسزايي در افزايش راندمان و بهرهوري آبياري دارد بهطوريكه
با حركت از آبياري سنتي غرقابي به سمت آبياري قطرهاي ،اين بهرهوري از  31تا  51درصد در روش ثقلي ،به 01
تا 91درصد در روش آبياري قطرهاي افزايش مييابد .كارايي آب در كشورهاي پيشرفته بيشتر از  3كيلوگرم بر
مترمكعب است .بدين معنا كه از هر مترمكعب آب ميتوان ،سه كيلوگرم محصول كشاورزي توليد كرد .در حالي
كه راندمان مصرف آب در ايران به يك كيلوگرم بر مترمكعب نيز نميرسد .بر اين اساس ،ايران در بهرهوري از آب
در بين  123كشور رتبه  112را كسب كرده است .طبق آمار طول شبكه آب شهري كشور بيش از  151هزار
كيلومتر است و حدود  51درصد از شبكه توزيع آب شهري كشور فرسوده و بخش عمده هدررفت آب ،از همين
شبكه فرسوده است .طبق اعالم مركز پژوهشهاي مجلس در حال حاضر تلفات آب كشور برابر  25درصد (معادل
 1511ميليون مترمكعب در سال) است كه حدود 13/5درصد(معادل  756ميليون مترمكعب در سال) آن مربوط
به هدررفت واقعي (نشت و فرار فيزيكي از شبكه توزيع) و 11/6درصد آن نيز مربوط به هدررفت غيرفيزيكي است.
همچنين  25درصد آب شرب مصرفي كشور درآمدزا نيست و ساالنه مقدار زيادي از آب شرب كشور كه با هزينههاي
زيادي تأمين ميشود ،هدر ميرود .گفتني است ارزش ريالي كل آب به هدر رفته بصورت ساليانه ،بيش از 5313
ميليارد ريال است كه رقم بسيار تامل برانگيزي است .در اين ميان وضعيت استانهاي خوزستان ،تهران و البرز
وخيم تر است و نكته قابل تامل اين است كه ارزش ريالي آب هدر رفته شركت آب و فاضالب تهران ،تقريباً برابر
 25درصد كل ارزش ريالي آب به هدررفته در كل كشور است.
 9هزار كيلومتر خط انشعاب آبرساني در تهران وجود دارد كه  3هزار كيلومتر آن فرسوده است و از اين ميزان
از هر  111ليتر آب  31تا  35ليتر آن هدر ميرود .ميزان هدر رفت آب در شبكه تهران 31 ،درصد اعالم شده كه
اين ميزان معادل  151ميليون مترمكعب است در حاليكه ميانگين هدر رفت آب در شبكههاي ساير كشورهاي
جهان بين  11تا  15درصد است .هدر رفت آب در شبكه توزيع آب در شهرها به دليل؛ نشت از انشعابات آب ،نشت
37

از لولهها ،شيرهاي قطع و وصل و اتصاالت شبكه توزيع ،سرريز و نشت از مخازن ذخيره آب ،شكستگي لولهها،
برداشتهاي غيرمجاز ،و غيره رخ ميدهد.
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نمایه ( :)۲مقايسه وضعيت فعلي مديريت منابع آب كشور با شاخصهاي مرجع
شاخص فالکن مارک
• فالكن مارك دانشمند سوئدي در مطالعات خود ،بحران آب را بر اساس مقدار سرانه منابع آب
تجديدپذير ساالنه هر كشور تعريف كرده است .فالكن مارك ،ميزان سرانه آب  1711مترمكعب در
سال را بهعنوان شاخص كمبود ،معرفي كرده است .بر اين اساس ،كشورهايي كه بيش از 1711
مترمكعب ،سرانه منابع آب ساالنه تجديدپذير دارند ،مشكل بحران آب ندارند و كشورهايي كه سرانه
منابع آب تجديدپذير آنها ،بين  1111تا  1711مترمكعب است ،جزو كشورهاي با تنش آبي
محسوب ميشوند و كشورهايي كه سرانه آب تجديدپذير آنها ،كمتر از  1111مترمكعب در سال
است ،جزو كشورهاي دجار كمبود آب هستند و سرانه آب كمتر از  511مترمكعب در سال ،بر يك
كشور فشار بسيار شديدي تحميل ميكند .با توجه به جمعيت حدود  77/5ميليوني ايران ،در حال
حاضر سرانه آب تجديدپذير ،از مرز  1711مترمكعب عبور كرده و كشور ما را وارد دوره تنش آبي
كرده است.
شاخص سازمان ملل
• بنياد كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل ،ميزان درصد برداشت از منابع آب تجديدپذير در هر
كشور را بهعنوان شاخص اندازهگيري بحران آب معرفي كرده است .بر اساس شاخص مذكور هرگاه
ميزان برداشت آب يك كشور بيشتر از  51درصد كل منابع آب تجديدپذير آن باشد ،اين كشور با
بحران شديد آب مواجه است و اگر اين مقدار در حدفاصل  21تا  51درصد باشد ،بحران در وضعيت
متوسط و چنانچه اين شاخص بين  11تا  21درصد باشد ،بحران در حد متعادل و كمتر از 11
درصد ،بدون بحران تلقي ميشود .با توجه به اينكه در ايران هماكنون  71درصد كل آب تجديدپذير
كشور ،مورداستفاده قرار ميگيرد ،ايران در وضعيت بحران شديد آبي قرار دارد.
شاخص موسسه بینالمللی مدیریت آب
• موسسه مذكور ،دو عامل را همزمان مورد استفاده قرار ميدهد :يكي درصد برداشت كنوني نسبت به
كل منابع آب ساالنه و ديگري درصد ميزان برداشت آب در آينده نسبت به برداشت آب در حال
حاضر .بر اساس اين شاخص نيز ايران در وضعيت بحران شديد آبي قرار دارد.
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۳ـ تخریب زیستگاهها و کاهش تنوع زیستی
تنوع زيستي جوهره حيات است .بومسازگانها (اكوسيستمها) مجموعهاي از خدمات محيط زيستي هستند كه
سياره ما را به مكاني قابل زيستن تبديل ميكنند .تنوع زيستي كليد تضمين ذخيره غذايي جهان است و براي
زيست فناوري و به ويژه كشاورزي و پزشكي ،منبع عظيمي از ژن فراهم ميكند .تنوع زيستي همينطور براي
بومگردشگري (اكوتوريسم) نيز موهبتي بهشمار ميرود.
به دليل اهميت وجود تنوع زيستي در زندگي ما و مبارزه با از بين رفتن تنوع گونههاي گياهي و جانوري،
سازمان ملل ،سال  2111را به عنوان سال بينالمللي تنوع زيستي نامگذاري كرده است.
كشور جمهوري اسالمي ايران عرصهاي بالغ بر حدود يكصد و شصت و پنج ميليون هكتار را از بيست و پنج
درجه تا چهل درجه عرض جغرافيايي شمالي در بر ميگيرد و در ناحيهاي كه سه زون اقليمي شامل زون
مديترانهاي ،زون خشك آسياي غربي و زون معتدل نيمه مرطوب و مرطوب كاسپين با يكديگر تالقي ميكنند،
واقع شده است .به طوري كه كشورمان مكاني براي تالقي بسياري از فرهنگها و همچنين ،اقليمهاي متنوع،
اراضي ،آبها و تنوع زيستي است .از مجموع كل اراضي ايران ،حدود  5/52درصد از آن را مراتع 5/0 ،درصد از آن
را جنگلها و  5/19درصد از آن را بيابانهاي فقط داراي خاكهاي شور تشكيل ميدهد .به دليل واقع بودن بيشتر
مناطق كشور در زون محيط زيستي خشك ،تقريباً  05درصد از اراضي كشاورزي آن در نواحي خشك و نيمهخشك
قرار گرفته است؛ حدود  0درصد از عرصه كشور را شهرها ،شهركها ،روستاها ،نواحي صنعتي و جادهها تشكيل
داده است .حدود  11درصد از اراضي كشور قابليت كشت و زرع دارد كه  56درصد از آن را كشاورزي آبي و
55درصد به صورت ديم بهرهبرداري ميشود .بهرهبرداري ناپايدار از منابع زيستي ،عامل اصلي آسيب رسيدن به
تنوع زيستي در ايران بوده؛ حدود  61الي  71درصد از پسماندهاي كارخانجات و مراكز صنعتي ،در طبيعت رها
ميشود؛ همچنين ،استفاده از كودهاي شيميايي و آفتكشها در مزارع بسيار باالست .فقط حدود  2درصد از
محصوالت كشاورزي كشور ،از طريق روشهاي ارگانيك توليد ميشود .راندمان مصرف آب در كشاورزي بسيار
پايين است و بيشترين ميزان آلودگي آبها ،از فعاليتهاي كشاورزي ناشي ميشود.
ويژگيهاي ناحيهاي و جغرافيايي ايران موجب شده است كه ميانگين بارندگي ساالنه آن كمتر از  251ميليمتر
باشد كه اين ميزان ،كمتر از يك سوم مقدار بارندگي ساالنه كره زمين است .بيش از  3551رودخانه (شامل
رودخانههاي فصلي) در كشور وجود دارد كه  37رودخانه اصلي در شش حوضه آبريز واقع شدهاند .ارتفاع از سطح
دريا از  -26متر تا  + 5771متغير است ولي بيشتر مناطق ايران بيش از  1211متر از سطح دريا ارتفاع دارد.
توپوگرافي ويژه ايران موجب تشكيل چهار زون فلوريستيك شده كه عبارتند از :بيوم بيابانها و كوهستانهاي
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خشك و نيمهخشك ايران و توراني با مساحت  3552755هكتار ،بيوم زاگرسي با مساحت  5759111هكتار ،بيوم
هيركاني با مساحت  2011111هكتار و بيوم خليج و عماني با مساحت  2131111هكتار .اغلب جنگلهاي ايران
در نواحي هيركاني ،ارسباراني و زاگرسي قرار گرفته است .بيش از  51درصد از منابع آب شيرين ايران ،از طريق
رويشگاه ناحيه زاگرسي تأمين ميشود و در تأمين معيشت زاگرس نشينان نقش اساسي دارد .جنگلهاي باستاني
هيركاني و جنگلهاي ارسباران ،يكي از ده نقطه ويژه تنوع زيستي جهان وميراث بينالمللي به شمار ميروند.
اقليمهاي مختلف ،شرايط توپوگرافيك ،تشكيالت زمينشناسي و مديريت انساني منابع طبيعي ،منجر به پيدايش
تنوع بيولوژيك بيمانند و متنوعي در كشور شده است .به طوري كه در زيست بومهاي ايران ،بيش از 0111
گونه گياهي (معادل با تمام گونههاي گياهي سراسر قاره اروپا) ،حدود  1151گونه جانوري شامل  197گونه از رده
پستانداران (بيش از يك سوم پستانداران ايران را ،راسته جوندگان با  69گونه تشكيل ميدهد) 535 ،گونه پرنده
(معادل با كل پرندگان قاره اروپا) 101 ،گونه ماهيان آبهاي داخلي ايران 227 ،گونه از رده خزندگان و  21گونه
از رده دوزيستان شناسايي شدهاند .به دليل گستردگي كشور ،تنوع زيست بومها و اجزاي تنوع زيستي آن ،ايران
يكي از مهم ترين كشورها براي حفاظت از تنوع زيستي در خاورميانه و غرب آسياست .تنوع زيستگاهي در ايران،
شرايط را براي زيستن انواع گستردهاي از حيوانات در كشورمان فراهم كرده است.
تنوع زيست بومهاي دريايي و ساحلي در شمال و جنوب كشور ،شامل  25واحد اكولوژيك بوده كه در قالب
صخرههاي مرجاني ،خليجها و جزاير كوچك است.
اگر چه اغلب مناطق ايران داراي اقليم بسيار خشك است ،ولي تاالبهاي كشور داراي اهميت جهاني هستند.
از تعداد  52نوع تاالب تعريف شده براساس كنوانسيون رامسر ،همگي به جز يك مورد (تاالبهاي توندرا) ،در ايران
وجود دارد .جمعيتهاي بزرگ از پرندگان مهاجر ،در اين تاالبها زمستانگذراني ميكنند و يا در مسير خود به
طرف مناطق زمستانگذراني ،در قاره آفريقا و شبه قاره هند ،در تاالبهاي ايران مستقر ميشوند .كشورمان داراي
تنوع وسيعي از اكوسيستمهاي تاالبي است كه به طور عمده در شش سيستم ،گروهبندي ميشوند .جزاير خليج
فارس و جزاير شمال كشور مانند آشوراده ،واجد تنوع زيستي كممانند در جهان است .به استثناي مناطق بياباني
و اراضي كم ارتفاع ،نواحي حاشيه درياي مازندران ،خليج فارس و خليج عمان ،حدود نيمي از عرصه كشور را
كوهستانهاي مرتفع در بر گرفته است.
به منظور حفاظت از تنوع زيستي موجود ،نمونههايي شاخص از طبيعت و زيستگاههاي كشور در چهار گروه در
قالب پاركهاي ملي ،آثار طبيعي ملي ،پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده انتخاب و حفاظت ميشوند.
بر اساس فهرست قرمز اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت ( ،)IUCNدر سال  2115ميالدي تعداد  17گونه
پستاندار 25 ،گونه پرنده 16 ،گونه خزنده 5 ،گونه دوزيست و  11گونه از ماهيان كشور در زمره گونههاي در معرض
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تهديد قرار گرفتهاند و شير ايراني و ببر مازندراني منقرض شدهاند .اگرچه براي جلوگيري از تخريب تنوع زيستي
و احياي منابع طبيعي آسيب ديده ،فعاليتهايي صورت گرفته است ،ولي عوامل مختلفي مانند وقوع دورههاي
خشكسالي طوالني و مكرر و بهرهبرداري بيرويه از منابع آبي ،خاك و پوشش گياهي ،زوال تنوع زيستي در كشور
را شدت بخشيده است .يادآوري ميشود كه بيش از  21درصد از مردم كشور در سكونتگاههاي روستايي زندگي
ميكنند.
چالشهاي پيشروي حيات وحش ايران عبارتند از :شكار غيرمجاز ،تخريب زيستگاهها ،توسعه ناسازگار با محيط
زيست ،خشكسالي و قاچاق.
در  9ماهه اول سال  ، 1392حدود  1215شكار غيرمجاز پستانداران 311 ،زندهگيري و  5129شكار غيرمجاز
پرنده در ايران رخ داده كه در اين رابطه نيز  610سالح غيرمجاز و  61مورد سالح جنگي از متخلفان ضبط گرديده
است .اين درحالي است كه در طي ساليان گذشته در راه حفاظت از محيط زيست ،جامعه محيطبانان كشور ،تعداد
116شهيد و 125جانباز محيطبان ،به محيط زيست كشور تقديم كردهاند.
امروز از  611دشت كشور ،بيش از  511دشت به دليل برداشت بيرويه آبهاي زيرزميني و فرونشست ،در
وضعيت بحراني به سر ميبرد و بيش از  91درصد كشور نيز با پديده بيابانزايي مواجه است .نزديك به يك و نيم
ميليون هكتار از جنگلهاي بلوط غرب در رويشگاههاي زاگرس ،به دليل پديده خشكيدگي از بين رفتهاند و
جنگلهاي شمال نيز ،وضعيتي به مراتب بدتر از جنگلهاي غرب دارند.
به طوري كه حتي رويشگاههاي ارزشمند ارس و شمشاد كشور ،كه به موجب قانون حفظ ذخاير ژني در زمره
ذخاير ژنتيكي كشور قرار داشتند ،هر ساله ،يا در اثر آتشسوزيهاي مهيب در گلستان ميسوزند ،يا همانند
شمشادها ،در نتيجه هجوم آفات از غرب گيالن تا شرق مازندران ،از بين ميروند .درياچهها ،تاالبها و رودخانههاي
كشور نيز ،يكي پس از ديگري خشك شده و از بين ميروند .از درياچه اروميه گرفته تا پريشان و بختگان ،طشك،
مهارلو ،زايندهرود ،هامون و جازموريان ،حال همه اين زيستگاههاي آبي نيز بد است.
در سواحل جنوبي كشور نيز ،وضعي مشابه ديگر نقاط ايران حاكم است .بزرگترين رويشگاه جنگلهاي مانگروي
ايران ،با عنوان منطقه حفاظت شده حراي قشم ،از ابتداي سال جاري تاكنون و همزمان با تشديد برخورد نيروي
انتظامي با پديده قاچاق سوخت ،چندين بار با تخليه بنزين و گازوييلهاي قاچاق شده توسط قاچاقچيان مواجه
بوده تا از بار مجازات قاچاقچيان در حين دستگيري كم شود! حال آنكه هر بار ،دهها هزار تن گازوييل روانه دريا و
اكوسيستمهاي آبي قشم شده و در آخرين تراژدي غمبار نيز هفته گذشته  15لنج در ساحل الفت قشم و در
منطقه حفاظت شده حرا ،هزاران تن گازوييل تخليه كردند.
و اينچنين است كه زيستگاههاي تاالبي ،رودخانهاي ،دريايي ،جنگلي ،كوهستاني و دشتي كشور يكي پس از
ديگري كاركرد طبيعي خود را از دست داده و از بين ميروند و به اين ترتيب شرايط زيستي براي گونههاي جانوري
سختتر ميشود.
تصویر ( :)۲۹برخی از مهم ترین دالیل تخریب زیستگاه و زوال گونهها
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حوادث نفتي و آلودگي درياها

رهاسازي زباله و آلودگي اكوسيستمها

تغيير كاربري اراضي و توسعه در زيستبوم

سوانح جادهاي حياتوحش ناشي از توسعه

خشكسالي و افت كيفيت زيستگاه

آتشسوزيهاي طبيعي و انسانساخت

بالياي طبيعي

جنگلزدايي و برداشت بيرويه چوب
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 عوامل کاهش جمعیت حیات وحش در ایران
•
•
•

•

•

•

•

•
•

نبود آگاهي اقشار مختلف مردم نسبت به اهميت حيات وحش ،ترس بيمورد از حيوانات وحشي و نداشتن
انگيزه براي حمايت و حفاظت از آنها؛
باور نداشتن برخي از مسووالن و برنامهريزان درباره اهميت ارزشهاي منابع طبيعي و حياتوحش و در
نتيجه حمايت نكردن آنها از تحقق اهداف سازمان حفاظت محيط زيست؛
نداشتن توجه مورد نياز به اقدامات الزم به منظور آموزش و آگاهسازي طبقات مختلف مردم نسبت به
اهميت منابع طبيعي و حياتوحش و لزوم حمايت و حفاظت از آنها از طريق كتابهاي درسي ،رسانههاي
همگاني ،اجراي برنامههاي طبيعتگردي ،ايجاد پاركهاي طبيعت ،باغهاي وحش و موزههاي تاريخ طبيعي
در مراكز استانها و شهرستانها؛
تخريب زيستگاهها به علت تبديل مراتع و جنگلها به اراضي كشاورزي ،باغات ،اماكن مسكوني ،كارخانهها
و ايجاد راهها ،كه نتيجه آن كاهش فضاي حياتي حيوانات وحشي ،تجزيه زيستگاهها ،جلوگيري از
جابهجايي و مهاجرت حيوانات و دسترسي سريع و آسان شكارچيان به دامداران و زيستگاههاي امن آنها
است؛
در اختيار قرارگرفتن صدها هزار اسلحه مجاز و غيرمجاز جنگي و شكاري در دست مردم ،به خصوص
عشاير و روستانشينان و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه ،مانند شكار حيوانات در فصول ممنوع يا در
مناطق تحت حفاظت سازمان ،به ويژه در زمان آبستني و يا دوران شيردهي توسط برخي از آنها؛
ورود بدون ضابطه ميليونها دام به زيستگاههاي جانوران وحشي در حالي كه چندين برابر ظرفيت قابل
تحمل محيط است و نتيجه آن كاهش فضاي حياتي ،تخريب مراتع و جنگلها ،اشغال چشمهها ،رقابت
غذايي بين دامها با علفخواران وحشي ،تعقيب و كشته شدن حيوانات به وسيله سگهاي گله و سرايت
امراض مشترك از دامهاي اهلي به حيوانات وحشي است؛
در دسترس قرار گرفتن اتومبيلها و موتورسيلتهاي تندرو بياباني و تعقيب و شكار پستانداراني از قبيل
آهو ،جبير ،گور ،يوز ،كاراكال كه در مناطق به نسبت مسطح زندگي ميكنند در روز و يا در طول شب (با
استفاده از چراغ اتومبيل و يا نورافكن)؛
آلودگيهاي محيطزيست بهخصوص استفاده از كودها و سموم شيميايي كه موجب كاهش تعداد
پستانداراني از قبيل حشرهخورها ،خفاشها ،شنگ ،فُك و بسياري از گونههاي ديگر شده است؛
استفاده از طعمههاي مسموم به منظور از بين بردن جوندگان و يا كشتن جانوراني مانند پلنگ ،گرگ و
سمور .اين اقدام افزون بر از بين بردن حيوانات مذكور ،لطمه زيادي نيز به پستانداران گوشتخوار مانند
كفتار ،روباه ،شغال و همچنين برخي از پرندگان شكاري و الشخورها وارد ميكند .براي مثال در اوايل
دهه  1361اكثر روباههاي شني و كفتارهاي پارك ملي كوير ،به علت خوردن طعمههاي مسمومي كه
توسط دامداران براي كشتن گرگ و پلنگ كار گذاشته شده بود تلف شدند .برخي بر اين عقيدهاند كه
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يكي از عوامل انقراض ببر در ايران ،آغشته نمودن الشه حيوانات شكار شده توسط اين حيوان به سموم
شيميايي بوده است.
• استفاده از انواع تلهها براي گرفتن حيواناتي از قبيل سمور و روباه براي استفاده از پوست آنها ،گرفتن قوچ
و ميش و آهو براي استفاده از گوشت و گرفتن گرگ و پلنگ براي معدم كردن آنها و همچنين گرفتن
نوزاد پستانداران نيز از ديگر عوامل كاهش جمعيتهاي پستانداران ايران بهشمار ميروند.
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 تاریخچه شکار و صید در ایران
كشور ايران ،به دليل تنوع گياهي و اقليمي كم نظير ،داراي حيات وحش بسيارمتنوع بوده و از جنبه شكار در
سراسر دنيا مورد توجه است.
شكار و شكارگري در ايران ،ريشهاي ديرينه دارد .هخامنشيان شكار را مناسبترين مكتب براي تعليم و تربيت
و آموزگار حقيقي فنون جنگ ،سحرخيزي ،بردباري ،تحمل سختيها ،آموختن نظم و ترتيب به كودكان و نوجوانان
ميدانستند و فرزندانشان را از كودكي در اين مكتب ميپروراندند.
عالقه و وابستگي به شكار ،بعد از  511سال به ساسانيان كه خود را وارث هخامنشيان ميدانستند منتقل شد
و تا آنجا گسترش يافت كه فعاليت عمده و تفريح پادشاهان و بزرگان ساساني را شكل داد.
دوران حكومت قاجاريه ،به ويژه سلطنت طوالني ناصرالدين شاه ،دوران رواج انواع تفريحات و شكار و گرمي
بازار قوشدارباشيها ،ميرشكارباشيها و تفنگدارباشيهاست .در اين زمان ،مناطق و امالك بسياري به قرقگاههاي
سلطنتي و خصوصي براي شكار اختصاص داده شد .دستنوشتهها و خاطراتي كه از حكام ،سالطين و شاهزادگان
به جاي مانده ،خود نشان دهنده بسياري از سهلانگاريهاي ايشان در قبال حفظ نسل حيات وحش ايران است.
در بين اين پادشاهان ،ناصرالدين شاه قاجار جلوهاي استثنايي دارد .وي چندين ماه از سال را با وجود مشكالت
و خطرات آن زمان در سفر و شكار ميگذرانيد و بسياري از كارگزاران حكومتي كه چندان عالقه و شايد بنيهاي
براي اين كار نداشتند را با خود همراه ميكرد كه حتي گاه به مرگ برخي از آنها كه از لحاظ سني فرتوت بودند،
منجر ميشد .چنان كه عينالملك كه مورد محبت شاه بود در منطقه كن در شمال غربي تهران در حين شكار
شاهانه جان داد و موجب تكدر خاطر شاه را فراهم كرد به طوري كه ديگر پس از آن ،براي شكار به كن نرفت.
شكار در سراسر مملكت ،براي همه مجاز بود به استثناي شكارگاههاي سلطنتي كه در مجاورت پايتخت بود و
تحت حفاظت شكاربانان قرار داشت و اين شكاربانان ،طبق معمول در قبال گرفتن رشوه شكارچيان را بدان مناطق
راه ميدادند.
مراكز شكار اطراف تهران عبارت بودند از :كن ،دوشانتپه ،دره الر ،شهرستانك و سرخهحصار و البته در
مسافرتهاي طوالني ،مناطق بسياري از ايران در زمره مناطق قرق شده قرار ميگرفتند .و حيواناتي كه شكار
ميشدند عبارت بودند از :كفتار ،گرگ ،شغال ،روباه و دله ،يوزپلنگ ،سياه گوش ،شير بدون يال خوزستان ،پلنگ،
خرس ،قوچ  ،آهو و كل.
پس از انقالب مشروطه و انقراض قاجاريه ،مالكان بزرگ و سران ايالت و عشاير ،رونق دوبارهاي به شكار
بخشيدند .قبل از شكلگيري طبقه شكارچيان محلي ،شكار منحصر به طبقهاي خاص بود كه شكارگاههاي
اختصاصي و كليه لوازم و امكانات شكار را در اختيار داشت ولي با بركناري اين طبقه ،شكارگاههاي اختصاصي نيز
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در معرض تجاوز ديگران بهويژه شكارچيان محلي قرار گرفت و موجب كاهش قابل توجه جمعيت بسياري از
جانوران قابل شكار ايران شد.
شكار بيش از حد وحوش ،موجب تشكيل كانون شكار ايران در سال  1335و وضع مقررات مربوط به شكار در
ايران شد .در سال  1356سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ،جايگزين كانون شكار و در سال  1351سازمان
حفاظت محيط زيست ،جايگزين سازمان مذكور شد.
پس از پيروزي انقالب اسالمي براي اولينبار در قانون اساسي ايران يك اصل (اصل  )51به امر حفاظت از محيط
زيست اختصاص يافت كه ضرورت و اهميت اين مسأله را از ديدگاه جمهوري اسالمي ايران نشان ميدهد .طبق
اين قانون هر نوع فعاليتي كه باعث تغيير و تخريب غيرقابل جبران محيط زيست ،اعم از خشكي و دريا شود ممنوع
است .اگر تخريب را از بين بردن شرايط و موقعيت طبيعي يك منطقه و يا بهرهبرداري بيش از ظرفيت محيط
تعريف كنيم ،پس هر عملي كه توسط انسان در طبيعت صورت گيرد ،موجب تخريب آن ميشود .اگر تخريب در
حد قابل جبران باشد ،طبيعت پس از يك دوره ،دوباره آن را ترميم خواهد كرد.

تصویر ( :)۳۱عكس يادگاري ناصرالدين شاه با حيوانات شكار شده
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تصویر ( :)۳۱قليانكشي
ناصرالدين شاه بر قوچ شكار شده
در دوشانتپه تهران

تصویر ( :)۳۲احمد شاه
قاجار و شكار پلنگ

تصویر ( :)۳۳مظفرالدين
شاه قاجار و پلنگ شكار شده
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تصویر ( :)۳۴اكبر ميرزا مسعود
پس از شكار قوچ و پلنگ

تصویر ( :)۳۵ظلالسلطان و
شكار
اسكندر فيروز او را يكي از عوامل
اصلي انقراض ببر در ايران ميداند با
شكار  37قالده ببر

تصویر ( :)۳۶عكس آخرين ببر
شكار شده در ايران .توسط سروان
هنرور در روستاي آققميش
مينودشت1332 ،
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تصویر ( :)۳۷رضا شاه و محمود آيرم
اميرلشكر جنوب هنگام شكار

تصویر ( :)۳۸محمدرضا پهلوي و ثريا
اسفندياري و شكار ببر بنگال

تصویر ( :)۳۹محمدرضا پهلوي و ثريا
اسفندياري و ابوالفتح آتاباي در شكار فيل
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تصویر ( ... :)۴۱و اين حكايت همچنان ادامه دارد...
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 شاخص عملکرد محیط زیستی ایران در جهان
ايران در سال  2115از لحاظ شاخص عملكرد محيط زيستي در جايگاه  03و حدود مياني كشورهاي جهان
قرار گرفت .بر اين اساس ،امتياز ايران در سال  2115براي شاخص عملكرد محيط زيستي 51/10 ،از  111امتياز
بوده است .برررسي رتبه شاخص عملكرد محيط زيستي ايران در سالهاي  2116تا  ،2115نشان دهنده نوسان
باالي رتبه ايران طي سالهاي مختلف است .به طوري كه اين رتبه از  53در سال  ،2116به بيش از دو برابر يعني
 115در سال  2112رسيد.
 ردپای اکولوژیک
بررسي ردپاي اكولوژيك ايران در بين سالهاي  2111تا  ،2112نشان ميدهد كه گرچه رتبه ايران در سطح
جهان در اين مدت ثابت بوده است ،اما سرانه ردپاي اكولوژيكي كاهش پيدا كرده و از  2/60به  2/66رسيده است.
در مقابل ،با افت ظرفيت زيستي ايران در مدت مشابه ،افزون بر اينكه از لحاظ رتبه در سطح جهان تنزل يافته
است و از  110به  116رسيده است از نظر سرانه نيز از  1/05به  01/1رسيده است .تغييرات ردپاي اكولوژيكي و
ظرفيت زيستي ايران در فاصله سالهاي  1961تا ، 2111حاكي از رشد فزاينده ردپاي اكولوژيكي از يك سو و افت
شديد ظرفيت زيستي از سوي ديگر است.
اين امر كه بيشتر به يك فاجعه ميماند ،بدين معنا است كه در ايران بهرهبرداري غيراصولي از سرزمين ،منجر
به كاهش ظرفيت زيستي و نداشتن فرصت الزم براي بازيابي توان طبيعي آن شده است.
جدول ( :)۱شاخص ايران در هر يك از زيرمعيارهاي شاخص محيط زيستي  EPIدر سال 2115
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تصویر ( :)۴۱تغييرات ردپاي اكولوژيكي و ظرفيت زيستي ايران از سال  1961تا 2111

روز جهانی تنوع زیستی،
روز صرفهجویی
( ۲۱می ۱ ،خرداد)

روز جهانی گل و گیاه
( ۱۴ژوئن ۲۵ ،خرداد)

روز جهانی آب پاک
( ۲۲مارس ۳ ،فروردین)

( ۱آوریل ۱۳ ،فروردین)

روز کشاورزی ،هفته
جهاد کشاورزی

روز جهانی زمین پاک
( ۲۱آوریل ۲ ،اردیبهشت)

( ۱۶ژوئن ۲۷ ،خرداد)

روز جهانی بیابانزدایی

روز دریای خزر

( ۱۷ژوئن ۲۸ ،خرداد)

( ۱۱آگوست ۲۱ ،مرداد)

روز جهانی تاالب

روز جهانی طبیعت
پاک

روز مبارزه با خشونت
علیه حیوانات
( ۱۱سپتامبر ۲۱ ،شهریور)

روز جهانی الیه ازن

روز جهانی جهانگردی

روز جهانی بهداشت
( ۶آوریل ۱۸ ،فروردین)
روز جهانی موزه و میراث
فرهنگی
( ۱۸می ۲۹ ،اردیبهشت)
روز جهانی محیط زیست
( ۵ژوئن ۱۶ ،خرداد)
روز جهانی کاهش اثرات
بالیای طبیعی

( ۱فوریه ۱۳ ،بهمن)

( ۱۵سپتامبر۲۵ ،
شهریور)

( ۲۷سپتامبر ۶ ،مهر)

روز جهانی درختکاری

روز جهانی بهداشت
محیط

روز جهانی غذا

روز جهانی هوای پاک

( ۱۶اکتبر ۲۵ ،مهر)

( ۱۸ژانویه ۲۹ ،دی)

( ۵مارس ۱۵ ،اسفند)

( ۱مارس ۱۱ ،اسفند)

نمایه ( :)۳تقويم محيط زيست
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( ۱۱اکتبر ۲۱ ،مهر)

فصل دوم:

شاخصشناسی توسعه پایدار شهری
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بخش اول :تعاریف و تاریخچه
 شهر و شهرنشینی در ایران و جهان
بر اساس برخي تخمين ها ،نخستين جمعيتهاي آدمي در  3تا  5ميليون سال پيش در قاره آفريقا پديد آمد.
از آن زمان ،آدمي در سراسر خشكيهاي زمين پراكنده شده است .جمعيت كره زمين هم اكنون بيش از  7ميليارد
نفر است كه دست كم در  511هزار سال گذشته ،رشدي فزاينده داشته است .ميليونها سال طول كشيد تا در
سال  ،1051جمعيت انسانها به يك ميليارد رسيد 01 .سال بعد در  ،1931يك ميليارد بعدي اضافه شد و براي
ميليارد سوم تا سال  ،1961فقط  31سال طول كشيد .اما در سال  ،1976يعني فقط  16سال بعد ،يك ميليارد
ديگر به جمعيت جهان اضافه شد .ازدياد جمعيت و افزايش مصرف ،اثر مخرب عظيم ديگري نيز داشته و آن نابودي
جنگلهاست .رشد جمعيت و نياز فزاينده او به غذا و گسترش روزافزون فرهنگ مصرفي موجب شده است كه تمام
مراتع و مرغزارهاي جهان ،تا واپسين ظرفيت خود ،مورد بهرهكشي قرار گيرند.
فرآيند شهرنشيني با توسعه صنعت ،جهشي سريع يافت .مردمان در ابتدا روستانشين بودند و زندگي آنان در
محيطي سالم ،وسيع ،متنوع و سرسبز ميگذشت .شهرنشيني در آغاز ،به اشراف و طبقات ثروتمند اختصاص داشت.
به تدريج با توسعه صنعت و هجوم كشاورزان به بخشهاي صنعتي ،روستاها از سكنه خالي شد .علت روي آوردن
كشاورزان به صنعت ،به سادگي قابل توجيه است .درآمد آنان در كارخانه بيش از مزرعه بود .هجوم روستاييان به
شهرها ،همچنان ادامه مييافت و شهرها به سرعت در حال گسترش بودند .در اين هنگام متخصصان امر به اين
مساله پي بردند كه گسترش شهرها به صورت سطحي يا افقي ،كيفيت خود را از دست داده است ،زيرا با گسترش
عرضي شهرها ،زمينهاي بيشتري مورد نياز بود .براي رفع مشكل مذكور ،متخصصان شهرسازي دست به كار
جديدي زده و به توسعه عمودي شهرها اقدام كردند .به اين ترتيب كه برجها و

آسمانخراشها ،جايگزين

خانههاي بزرگ و يك طبقه قديمي شدند .به طوري كه هر چه تعداد آسمانخراشها بيشتر و ابعاد آنها بزرگتر
ميبود ،نشانه مدرنتر بودن آن شهر به حساب ميآمد .امروزه شهرها ،كانون تمامي جاذبههاي اجتماعي ،فرهنگي
و اقتصادي هستند .شهرنشيني ،جرياني است جهاني و شهرهاي دنيا پيوسته سريعتر از جمعيت جهان رشد
ميكنند ،روند رشد شهرنشيني در دنيا ،بسيار زياد بوده و بيشترين رشد شهرنشيني به شهرهاي بزرگ و بسيار
بزرگ ( )Mega citiesكه متعلق به كشورهاي در حال توسعه هستند اختصاص دارد و رشد شهرهاي بزرگ در
كشورهاي توسعه يافته ،كمتر و در بعضي موارد روندي منفي داشته است .جمعيت انساني ،در حال تبديل شدن
به يك گونه شهري است .شهرنشيني موجب پيدايش انساني نو موسوم به «انسان شهري» ()Homo urbanuse
شده است و تاثير آن بر محيط زيست به طور روزافزون از آثار حيات شهري ناشي ميشود .اين وضع تا حدودي
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نتيجه رشد جمعيت انساني و تا حدودي نيز تابع تغييرات تكنولوژيكي است .برخي اعتقاد دارند انقالب صنعتي و
تحوالت ناشي از آن ،بيش از هر عاملي در توسعه روزافزون شهرنشيني مؤثر بوده است .شهرنشيني به مفهوم جديد
آن اگر چه ابتدا در انگلستان و اياالت متحده آغاز شد ،ولي در پي گسترش وسايل ارتباطي ،حمل و نقل و  ...به
كشورهاي جهان سوم نيز راه يافت .در سال  1951حدود  761ميليون نفر از مردم جهان در شهرها زندگي
ميكردند .در اين سال ،فقط يك شهر با جمعيت بيش از  5ميليون نفر در جهان سوم وجود داشت (بوئنوسآيرس)،
اما تا سال  1990اين رقم حداقل  3برابر شد و به بيش از  2/7ميليارد نفر رسيد و پيشبيني ميشود در سال
 2151به حدود  9/2ميليارد نفر برسد .جدول زير؛ نرخ رشد جمعيت و شهرنشيني را در جهان نشان ميدهد.
جدول ( :)۲نرخ رشد جمعيت و شهرنشيني
جمعیت (میلیارد)
نواحی اصلی

۱۹۵۱

۲۱۱۱

۱۹۷۵

نرخ رشد (درصد)
۲۱۳۱

 ۲۱۱۱ـ
۱۹۵۱

 ۲۱۳۱ـ
۲۱۱۱

اندازه و رشد جمعيت
جمعيت كل
جهان

2/52

5/17

6/16

0/11

1/75

1/97

مناطق بيشتر توسعه

1/01

1/15

1/19

1/21

1/76

1/16

يافته
مناطق كمتر توسعه

1/71

5/07

1/13

6/91

2/19

1/16

يافته
جمعيت شهري
جهان

1/75

1/55

2/05

5/09

2/67

1/0

مناطق بيشتر توسعه

1/55

1/73

1/9

1/11

1/51

1/37

يافته
مناطق كمتر توسعه

1/3

1/95

1/01

3/00

3/71

2/31

يافته
جمعيت روستايي
جهان

1/77

2/53

3/21

3/22

1/19

1/11

مناطق بيشتر توسعه

1/37

1/31

1/20

1/21

- 1/ 5

-1/19

يافته
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مناطق كمتر توسعه

1/51

2/93

2/22

3/12

1/57

1/11

يافته
شاخصهای شهری
نرخ رشد (درصد)

جمعیت (میلیارد)
۱۹۵۱

۱۹۷۵

۲۱۱۱

۲۱۳۱

 ۲۱۳۱ـ
۲۱۱۱

 ۲۱۱۱ـ
۱۹۵۱

جهان

29/7

37/9

57/1

61/3

1/91

1/03

مناطق بيشتر توسعه

55/9

76/1

76/1

03/5

1/65

1/31

يافته
مناطق كمتر توسعه

17/0

39/9

26/0

56/2

1/62

1/15

يافته
Source:UN Population Division, 2000

بسط شهرنشيني در پي صنعتي شدن جوامع رو به توسعه ،در سالهاي آينده نيز ادامه خواهد يافت .از اينرو،
دستگاه گردانندگي و مديريت در جوامع مختلف ،ميبايد با اتخاذ طرحهاي ويژهاي بتوانند از عمق بحرانهاي
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و محيط زيستي ،در اين قبيل نقاط پيشگيري كنند.
شهرنشيني اگر چه باعث رفاه و راحتي انسانها شده است ،اما گرفتاريهايي را نيز به دنبال داشته است ،به
طوري كه هر چه به جمعيت شهرها افزوده ميشود به همان نسبت ،مشكالت شهري نيز بيشتر ميشود .مشكالتي
كه در نهايت ،بهداشت و سالمت جان و روان مردم را به طور مستقيم در معرض خطر قرار ميدهد.
در حال حاضر مهم ترين مساله در مجموعههاي شهري ،آلودگي هوا است ،كه عمدتاً ناشي از مصرف باالي
سوختهاي فسيلي است .در مكزيكوسيتي ،روزانه  13هزار و  511تن مواد آالينده در فضاي شهر تخليه ميشود.
ميزان هواي آلودهاي كه از راه تنفس وارد ريههاي شهرنشينان ميشود ،معادل  2پاكت سيگار در روز است .رابطه
ميان آلودگي هوا در شهرها و سرطان ريه نيز امروز امري ثابت شده است .تركيبات هيدروكربور كه از اگزوز
اتومبيلها در هوا پخش ميشود ،به طور حتم سرطانزا هستند.
جدول زير؛ وضعيت آلودگي هوا در برخي از شهرهاي جهان را نشان ميدهد.
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جدول ( :)۳وضعيت آلودگي هوا در برخي از شهرهاي جهان

نام شهر

جمعیت شهر
(هزار نفر)

کل ذرات معلق

SO2
(مترمکعب /

NO2
(مترمکعب /

میلیگرم)

میلیگرم)

میلیگرم)

(مترمکعب /

پكن

11/992

377

91

122

كپنهاك

1326

61

7

55

كوآالالمپور

1230

05

25

ـ

ملبورن

3195

35

1

31

مكزيكوسيتي

16/562

279

75

131

مونترال

3321

35

11

52

مسكو

9269

111

119

ـ

رم

2931

73

ـ

ـ

سائوپوئولو

16/533

06

53

03

سئول

11/619

05

55

61

تهران

6/036

250

219

ـ

توكيو

26/959

59

10

60

زوريخ

097

31

11

39

Source: WHO,Healthy Cities Air Management Information System & WRI,2000

ايران در طول تاريخ با دشواريهاي محيطي و غيرمحيطي بسياري روبهرو بوده است كه تا حدود زيادي بر
جمعيت ،رشد و يا كاهش آن تأثير داشتهاند .در گذشته عوامل طبيعي و محيطي همچون بيماريهاي واگير،
خشكساليها ،قحطيها و حوادث طبيعي همچون سيل و زلزله و عوامل غيرمحيطي مانند جنگ و درگيريهاي
محلي و منطقهاي و تا حدودي مهاجرتها ،بر جمعيت ايران مؤثر بودهاند .براساس آمارهاي موجود و برآوردهاي
انجام شده از جمعيت ايران از سال  1261تا  1311خورشيدي نرخ رشد جمعيت ايران بسيار پايين بوده است.
رشد جمعيت در ايران در شرايط نابسامان طبيعي و قحطيها ،بيماريهاي واگير و كشنده ،آرام و كند بوده است.
در بين سالهاي  1179تا  1279شمسي ،جمعيت كشور در وضعيت نامطلوبي به سر ميبرد .رشد پايين و ثابت
جمعيت تا سال  1311ادامه داشت ،از سال  1315متحول شد و تا سال  1335رو به افزايش بود و تا سال 1355
نيز رشد  3/1درصدي خود را حفظ كرد .اما برنامههاي كنترل جمعيت ،مطابق سرشماري سال  1355باعث كاهش
آن (هرچند بسيار محدود) شد .با پيروزي انقالب اسالمي و اجراي سياستهاي جديد كنترل جمعيت از يكسو و
بروز جنگ ايران و عراق ،متوسط رشد ساالنه افزايش يافت و در سرشماري سال  1365به  3/9درصد رسيد .از
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دهه هفتاد ،بهطور مجدد سياستهاي كنترل مواليد به اجرا گذارده شد و منجر به كاهش متوسط رشد جمعيت
طي سالهاي  1375تا  ،1305به رقم  1/6درصد شده است .تعداد جمعيت كشور نيز همچون نرخ رشد جمعيت،
طي سالهاي  1261تا  ،1311رشد كندي را تجربه كرده و از  7655هزار نفر به  9717هزار نفر رسيده است .از
اين سالها به بعد ،با كنترل مرگ و مير و توسعه بهداشت در اثر بهرهگيري از برخي امكانات جديد و در نتيجه
افزايش رشد جمعيت ،تعداد مطلق جمعيت نيز به سرعت افزايش يافت و در نهايت به رقم  71596هزار نفر در
سال  1305رسيده و ميتوان گفت كه جمعيت كشور طي  01سال اخير ،هفت برابر شده است.
برآوردهاي انجام شده درخصوص تعداد جمعيت كشور ،نشان ميدهد كه تعداد جمعيت كشور در سال ،1315
 11556هزار نفر بوده است .از اين تعداد  1997هزار نفر ( 19/1درصد) در شهرها و  0559هزار نفر ( 01/9درصد)
در روستاها زندگي ميكردهاند .رقم كل جمعيت كشور در سال  1335كه نخستين سرشماري عمومي نفوس و
مسكن انجام پذيرفت10955 ،هزار نفر بوده است كه از اين تعداد  5955هزار نفر (31/5درصد) در شهرها و
 13111هزار نفر ( 60/6درصد) در روستاها سكونت داشتهاند .رقم كل جمعيت كشور و ميزان شهرنشيني طي
سالهاي  1335تا  ،1305همواره روند افزايشي داشته و كل جمعيت كشور ،درسرشماري عمومي نفوس و مسكن
سال  71596 ،1305هزار نفر گزارش شده است كه  50261هزار نفر (60/5درصد) در نقاط شهري و  22236هزار
نفر ( 31/5درصد) در نقاط روستايي سكونت داشتهاند .موارد يادشده نشان از افزايش سريع ميزان شهرنشيني در
پنجاه سال اخير دارد و ارقام بررسي شده در اين دوره ،نشاندهنده بيش از دو برابر شدن ميزان شهرنشيني و
هشت برابر شدن تعداد جمعيت شهري در كشور است.
نمایه ( :)۴دانستنيهاي كالنشهرهاي جهان
اكنون  35كالنشهر در سرتاسر دنيا وجود دارند كه بيش از  7.9درصد از جمعيت جهان را در خود جاي دادهاند .در
اين فهرست ،توكيو  -يوكوهاما پرجمعيتترين و پرتراكمترين منطقه جهان با  37.0ميليون نفر جمعيت معرفي شده است.
اين در حاليست كه در جاكارتا اندونزي بيش از  31.5ميليون نفر سكونت دارند .فهرست دهگانه نام پرجمعيتترين شهرها به
شرح زير است:
 .1توكيو ،يوكوهاما ،ژاپن  37.0 -ميليون
 .2جاكارتا ،اندونزي  31.5 -ميليون
 .3دهلي ،هندوستان 25.99 ،ميليون
 .5مانيل ،فيليپين 25 ،ميليون
 .5سئول ،كره جنوبي 23.5 ،ميليون
 .6شانگهاي ،چين 23.5 ،ميليون
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 .7كراچي ،پاكستان 22 ،ميليون
 .0پكن ،چين 21 ،ميليون
 .9نيويورك ،امريكا 21.6 ،ميليون
 .11گائوگزو ،فوشان ،چين 21.6 ،ميليون
شهر توكيو  9ميليون نفر جمعيت دارد كه با احتساب شمار افرادي كه در حومه اين شهر زندگي ميكنند جمعيت آن به 35
ميليون نفر ميرسد .توكيو كه پايتخت ژاپن است به عنوان بزرگترين كالنشهر جهان شناخته ميشود.
نبض اقتصاد هند در شهر بمبئي ميتپد .اين شهر همزمان شمار زيادي از دانشگاهها ،موزهها و سالنهاي تئاتر را در دل خود
جاي داده است .حضور پرتوليدترين صنعت فيلم سازي جهان در بمبئي سبب شده است كه از اين شهر به عنوان باليوود هم نام
برده شود .بيش از  51درصد ساكنان بمبئي زاغهنشين هستند .انتظار ميرود كه جمعيت  10ميليوني اين منطقه تا سال 2116
ميالدي به  21ميليون نفر برسد.
شهر مكزيكوسيتي در  2311متري سطح دريا قرار دارد و شمار ساكنانش به  19ميليون نفر ميرسد .بيش از نيمي از ساكنان
مكزيكوسيتي در فقر به سر ميبرند و تعداد زيادي از آنان در كلبههايي كه خود ساختهاند در حومه شهر زندگي ميكنند .دود
ناشي از تردد خودروها مكزيكوسيتي را به يكي از آلودهترين شهرهاي جهان تبديل كرده است.
شهر سائوپائولو نيز مركز اقتصادي و فرهنگي برزيل به شمار ميرود .جمعيت اين شهر بالغ بر  10ميليون نفر ميشود كه انتظار
مي رود تا دو سال آينده ،چهار ميليون نفر ديگر نيز به آن اضافه شود .بسياري از شركتهاي چند مليتي در سائوپائولو مستقر
شدهاند و اداره اقتصاد برزيل تا حد زيادي از اين شهر صورت ميگيرد.
نيويورك مقر سازمان ملل متحد و شمار زيادي از شركتهاي بينالمللي است .ساالنه  51ميليون گردشگر نيز راهي اين شهر
ميشوند.
شانگهاي در شرق چين واقع شده و پرجمعيتترين منطقه اين كشور به شمار ميرود .از زماني كه شانگهاي درهاي خود را به
روي بازارهاي جهاني گشود ،توسعه اين شهر سرعتي روزافزون به خود گرفت .در جايجاي شانگهاي آسمانخراشها از زمين سر
بيرون آوردهاند و مناطق سرسبز شهري به ندرت يافت ميشوند.
داكا ،پايتخت بنگالدش نيز با  13ميليون نفر جمعيت ،قلب تپنده اقتصاد اين كشور است .نرخ مهاجرت از ديگر شهرهاي
ال توان پاسخگويي به اين جمعيت را ندارند 51 .درصد از ساكنان
بنگالش به داكا ،باال است و زيرساخت هاي ضعيف شهري عم ً
داكا در مناطق فقيرنشين با كمترين امكانات زندگي ميكنند.
در شهر جاكارتا ،پايتخت اندونزي نيز نزديك به 13ميليون نفر زندگي ميكنند و انتظار ميرود كه تا دو سال آينده جمعيت
اين شهر به  17ميليون نفر برسد .جاكارتا به دليل موقعيت جغرافيايي با آلودگي شديد هوا و نيز سيالب دست و پنجه نرم ميكند.
در سال  2117ميالدي نزديك به  71درصد شهر براي چند روز زير آب فرو رفت.
قاهره ،پايتخت مصر با  12ميليون نفر جمعيت ،بزرگترين و مهم ترين كالنشهر دنياي عرب است .بخش قديمي شهر در
فهرست ميراث جهاني يونسكو قرار گرفته ،هر چند وضعيت بسياري از ساختمانهاي آن رو به زوال است .كمبود مسكن ،فقر و
آلودگي شديد محيط زيست از مشكالت عمده قاهره هستند.
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توجه به مسايل محيط زيستي در سطح جهان ،مورد توجه مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار گرفت و در
سال  1972ميالدي ،اولين كنفرانس بينالمللي محيطزيست در استكهلم تشكيل شد .در بيانيه اين كنفرانس به
نام «تنها يك زمين» و برنامه عملي آن ،وابستگي انسان به طبيعت و همچنين نقش انسان در تغيير آن ،مورد
توجه قرار گرفت و استفاده مناسب از منابع ،توجه به كاهش آلودگيها ،اهميت آموزش همگاني و تحقيقات در
ارتقاي عملكرد محيط زيستي و اهميت ايجاد ساختارهاي مناسب محيط زيستي در سطح ملي و بينالمللي تاكيد
شد .بيستمين سالگرد اولين كنفرانس بينالمللي محيطزيست ،كنفرانس محيطزيست و توسعه ،با حضور سران
كشورها در سال  1992ميالدي ،در ريودوژانيرو به نام «كنفرانس زمين» تشكيل گرديد .در فاصله دو اجالس،
عالوه بر اثرات محيط زيستي كه به طور جديتر مورد توجه قرار گرفته بودند ،تحوالتي نيز در مفهوم توسعه به
وجود آمد .توسعه كه در ابتدا به طور عمده ،توسعه اقتصادي و آن هم رشد توليد ناخالص ملي در نظر گرفته
ميشد ،به عنوان شاخص ،ناقص شناخته شد و به تدريج در بخش اقتصادي ،توزيع درآمدها و نسبت اقشار فقير و
ثروتمند به يكديگر ،امنيت غذايي و دسترسي به غذاي سالم و كافي ،توسعه اجتماعي و ميزان مشاركت اقشار
مختلف در شكلدهي و جهتدهي امور كشور ،ابعاد فرهنگي توسعه و همچنين ايجاد زيرساختهاي الزم براي
ارتقاي فرهنگي جامعه (آموزش ،هنر ،وسايل ارتباط جمعي و  ،)...توجه به محيطزيست طبيعي و حفاظت گونههاي
زيستي ،حفاظت ميراث فرهنگي نيز ،ابعاد ديگري هستند كه به تدريج به مفهوم توسعه افزوده شدند .توسعه پايدار
به مفهوم مديريت و بهرهبرداري بهينه و كارا از تمام منابع اوليه ،منابع طبيعي ،منابع مالي و منابع انساني است كه
براي رفع نيازهاي معقول نسل امروز و نسلهاي آينده ،به طور مستمر و رضايتبخش ،به كار گرفته ميشود.
برخي نكات مهم كه در توسعه پايدار ميبايد مورد توجه قرار گيرند ،عبارتند از:
1ـ انسان محور اصلي توسعه پايدار بوده و تمام برنامهريزيها و تالشها براي ارتقاء و رشد او صورت ميگيرد
(انسان ،محور توسعه).
2ـ توسعه پايدار ،ميبايد توسعه همه جانبهنگر بوده و در نهايت جامعه را به طرف جامعه آرماني هدايت كند
(دید جامعنگر).
3ـ در برنامههاي توسعه ،حقوق نسل امروز و نسلهاي آينده با هم مورد توجه قرار گيرد (حقوق نسلها).
5ـ برنامههاي توسعه بايد به صورتي تنظيم شود كه مجموعه آنها با هم هماهنگ بوده و در پهنه جغرافيايي و
ارتباطات جانبي ،تعارضي ايجاد نكند (پایداری در عرض).
5ـ برنامههاي توسعه در بلندمدت و در طول زمان ،نبايد منجر به اثرات منفي در محيطزيست شده و يا ساير
تواناييهاي توسعه را كاهش دهد (پایداری در طول).
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6ـ استفاده بهينه از تمام منابع در تمام مراحل ،بايد مورد توجه قرار گرفته و با حداقل منابع و حداقل اثرات
جانبي محيط زيستي ،اهداف توسعه تحقق يابد.

 توسعه پایدار و اجالس ریودوژانیرو
واژه ( )Agendaبه معني"دستوركار" و  21به منزله ورود به قرن  21يا سال  2111ميالدي است .شركت
كنندگان همايش جهاني اجالس زمين در تابستان  1371( 1992خورشيدي) كه در شهر ريودوژانيرو در كشور
برزيل برگزار شد ،در مورد چندين موضوع كامالً به توافق رسيدند كه يكي از آنها Agenda21 ،بود كه در  51فصل
تدوين شده و هدف اصلي آن دسترسي به توسعه پايدار است.
سرفصلهاي دستوركار 21عبارتند از :همكاريهاي بينالمللي؛ مبارزه با فقر؛ تغيير الگوي مصرف؛ جمعيت و
پايداري؛ حفظ و توسعه بهداشت انسان؛ اسكان پايدار بشر؛ تصميمگيري در زمينه توسعه پايدار؛ حفاظت از جو؛
مديريت پايدار منابع زميني؛ مبارزه با جنگلزدايي؛ مبارزه با بيابان گستري و خشكسالي؛ توسعه پايدار كوهستان؛
ترويج كشاورزي و توسعه پايدار روستايي؛ حفاظت از تنوع زيستي؛ مديريت صحيح فناوري زيستي؛ حفاظت و
مديريت اقيانوسها؛ حمايت و مديريت منابع آب شيرين؛ مديريت مواد شيميايي سمي؛ مديريت مواد زايد خطرناك؛
مديريت صحيح پسماندهاي جامد و فاضالبها؛ مديريت پسماندهاي راديواكتيو؛ تقويت نقش گروههاي عمده؛ زنان
و توسعه پايدار؛ كودكان و نوجوانان در توسعه پايدار؛ تقويت نقش مردم بومي؛ تقويت نقش سازمانهاي غير دولتي؛
مقامهاي محلي (شهرداريها)؛ تقويت نقش كارگران و اتحاديههاي كارگري؛ تقويت نقش تجارت صنعت؛ جامعه
علمي و فنآور؛ تقويت نقش كشاورزان؛ مكانيسمها و منابع تامين مالي؛ انتقال فنآوري از لحاظ محيط زيستي؛
علم در خدمت توسعه پايدار؛ آگاهي عمومي و آموزشهاي حرفهاي؛ توانمندسازي براي توسعه پايدار؛ سازماندهي
براي توسعه پايدار؛ اسناد حقوقي بينالمللي؛ اطالعات براي تصميمگيري.
 اجالس ژوهانسبورگ
ده سال پس از كنفرانس جهاني ريودوژانيرو ،در شهريور ماه ( 1301سپتانبر  2112ميالدي) ،با توجه به ورود
به هزاره سوم ميالدي ،همايش ( )Rio+10با حضور بيش از يكصد هزار نفر از سراسر جهان ،به عنوان بزرگترين
اجالس بشر در ژوهانسبورگ برگزار شد .در اجالس سران در ژوهانسبورگ ،افزون بر تاكيد بر مصوبات اجالس
«ريو» ،بار ديگر با حضور سران كشورهاي جهان ،تصميمات مهمي در راستاي بهبود زندگي مردم فقير ،رفع
معضالت مختلف و جلوگيري از تخريب محيط زيست جهان اتخاذ شد كه به شرح زير خالصه ميشود:
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 تعهدات جهانیان
ـ آب و ترویج اصول بهداشتی
 تعهد نسبت به آنكه تا سال  2115تعداد افرادي كه دسترسي به خدمات بهداشتي و آب آشاميدني سالم ندارند ،به نصف
كاهش يابد.
ـ بهداشت و محیط زیست انسانی
 كشورها متعهد شدند كه تا سال  2121تركيباتي از مواد شيميايي را توليد كنند كه به بهداشت و محيط زيست انساني
لطمه نزند.
 تعهد كشورها بر گسترش همكاري در جهت كاهش آلودگي هوا
 تعهد كشورها تا سال  2111براي بهبود وضعيت دسترسي كشورهاي در حال توسعه به موادي كه قابليت جايگزيني
مواد شيميايي مخرب اليه ازن را داشته باشد.
ـ در بخش کشاورزی
 صندوق جهاني تسهيالت محيط زيستي  GEFمتعهد شد بودجه خاصي را براي مبارزه با بيابان گستري اختصاص دهد.
 گسترش استراتژيهاي امنيت غذايي تا سال  2115در آفريقا
ـ تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم
 تعهد براي كاهش خسارات وارد بر تنوع زيستي تا سال  2111ميالدي
 تعهد در خصوص تغيير روند جاري تخريب منابع طبيعي
 تعهد در خصوص احياي شيالت براي حداكثر استفاده پايدار تا سال  2115ميالدي
 تعهد در خصوص تاسيس يك شبكه براي مناطق حفاظت شده دريايي تا سال  2112ميالدي
 تعهد براي انجام اقدامات اوليه تا سال  2115براي اجراي برنامه عمل جهاني (از شعار به عمل) براي حفاظت از محيط
زيست دريايي از منابع آلوده كننده واقع در خشكي
ـ در بخش انرژی
 تعهد نسبت به افزايش دسترسي به خدمات انرژيهاي جايگزين و كارآمد و افزايش استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
 حذف تدريجي يارانههاي انرژي (در صورت امكان)
 حمايت از برنامه توسعه آفريقا در جهت تضمين دسترسي مردم آفريقا به حداقل  %35انرژي در طول يك برنامه 21
ساله
 سایر تعهدات جهانیان
 شناخت اينكه «امكان دسترسي به بازار» كليد توسعه تمام كشورها است.
 حمايت از «حذف تدريجي» همه اشكال يارانه در صادرات.
 تعهد در خصوص ايجاد و تدوين برنامههاي  11ساله «توليد و مصرف پايدار».
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 تعهد براي افزايش «مسووليتپذيري و توان پاسخگويي».
 تعهد در خصوص توسعه و تقويت فعاليتها براي بهبود وضعيت «آمادگي و مقابله با بالياي طبيعي».

 نتایج ملموس از همایشهای جهانی
با توجه به نتايج حاصل از همايشهاي جهاني استكهلم  ،1972ريودوژانيرو  1992و ژوهانسبورگ  2112و
كپنهاك  2112و پاريس  2115تاكيد بر حفاظت از منابع طبيعي ،صرفهجويي و دعوت از همه آحاد مردمي در
تمامي جوامع و كشورهاي سراسر جهان ،به حركت هماهنگ براي دستيابي به توسعه پايدار و با توجه به تحوالتي
كه با فعاليتهاي تحت عنوان  Agenda21در جهان آغاز شده و تداوم دارد.
 تعاریف توسعه پایدار
از آنجايي كه تاكنون براي توسعه پايدار ،تعاريف بسياري در مقياسهاي گوناگون مطرح گرديده است ،در اين
بخش ،تالش بر آنست تا ضمن ارائه اين تعاريف از منابع در دسترس ،براي اين الگوي توسعه ،تعريف جامعي
استخراج شود كه به عنوان معياري براي انتخاب شاخصهاي مناسب در بخشهاي بعدي ،مورد استفاده قرار خواهد
گرفت.
شكل زير ،بيانگر مفهوم توسعه پايدار و ارتباط تنگاتنگ سه مقوله اصلي محيط زيست ،اقتصاد و اجتماع و
فرهنگ ميباشد .در اصل ،توسعه پايدار ،فصل مشترك ميان موارد مورد اشاره است.

مقوله محیط
زیستی

مقوله
اجتماعی و
فرهنگی

مقوله
اقتصادی

تصویر ( :)۵۳توسعه پايدار و ارتباط ميان مقولههاي سهگانه
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توسعه
پایدار

نمایه ( :)۵تعاريف گوناگون از مفهوم توسعه پايدار

جدول زير ،نشانگر شاخصهاي توسعه پايدار از ديدگاه كميسيون توسعه پايدار است.
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جدول ( :)۴شاخصهاي توسعه پايدار (از ديدگاه كميسيون توسعه پايدار)
موضوع

زیر موضوع
فقر درآمدي
نابرابري درآمدي
فاضالب

فقر
آب آشاميدني
دسترسي به انرژي

حكمروايي

شاخص اصلی

شاخص فرعی

نسبت جمعيتي كه زير خط ملي فقر زندگي

نسبت جمعيتي كه كمتر از يك دالر

ميكنند.
نسبت برخورداري از درآمد ملي
نسبت جمعيتي كه از امكانات تجهيزشده
مديريت فاضالب استفاده ميكنند.
نسبت جمعيتي كه از منبع آب تقويتشده
استفاده ميكنند.
درصد خانوارهاي بدون برق يا ديگر خدمات
مدرن انرژي

شرايط زندگي

درصد جمعيت شهري ساكن در زاغهها

فساد

درصد جمعيتي كه رشوه ميگيرند.

جرم و جنايت

تعداد قتل عمد در هر 111هزار نفر

مرگ و مير
خدمات مراقبت از سالمت
(پزشكي)

در روز درآمد دارند.

درصد جمعيتي كه از سوختهاي
جامد براي پختوپز استفاده ميكنند.

نرخ مرگ و مير كودكان كمتر از  5سال
اميد به زندگي در بدو تولد

اميد به زندگي سالم در بدو تولد

درصد جمعيتي كه به امكانات و مراقبتهاي

نرخ شيوع روشهاي پيشگيري از

اوليه دسترسي دارند.

بارداري

مصونيت در برابر بيماريهاي واگيردار در

سالمتي

كودكان
وضعيت تغذيه

وضعيت تغذيه كودكان

وضعيت سالمت و خطرات

شيوع بيماريهاي عمده همچون ايدز،

تهديدكننده آن

ماالريا و سل

شيوع استفاده از تنباكو
نرخ خودكشي

سطح آموزشي
آموزشي

اوليه
نرخ خالص نامنويسي براي آموزش مقدماتي

جمعيت-
شناسي

نسبت مصرف ناخالص آخرين درجه آموزش

آموزش در طول زندگي

سطح تحصيالت ثانويه بزرگساالن
سواد

نرخ باسوادي

جمعيت

نرخ رشد جمعيت
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نرخ كلي باروري

بار تكفل
نسبت ساكنين محلي به گردشگران

گردشگري
آسيبپذيري در برابر
مخاطرات
طبيعي

مخاطرات طبيعي

در مناطق و مقاصد عمده گردشگري
درصد جمعيت ساكن در نواحي در معرض
مخاطرات طبيعي
خسارات انساني و اقتصادي ناشي از

آمادگي و پاسخگويي در
برابر بالياي طبيعي

اتمسفر

بالياي طبيعي

تغيير اقليمي

ميزان انتشار دياكسيدكربن

تضعيف اليه اوزون

ميزان مصرف مواد مخرب اوزون

كيفيت هوا

تمركز محيطي آاليندههاي هوا

كاربري و وضعيت زمين

ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي

تغيير كاربري زمين
افت كيفيت زمين

بيابانزايي
كشاورزي

ميزان زمين متاثر از بيابانزايي
نواحي قابل كشت

كارايي استفاده از كود
ميزان استفاده از سموم كشاورزي

سرزمين

ناحيه تحت كشاورزي طبيعي
جنگلها

نسبت زمين پوشيده از جنگل

درصد درختان جنگل كه از برگريزي
آسيب ديدهاند.
ناحيهاي از جنگل كه تحت مديريت
پايدار جنگل قرار دارد.

ناحيه ساحلي
اقيانوسها،
درياها و
سواحل

نواحي ماهيگيري

نسبت ذخيرهگاههاي ماهي در محدودههاي
امن بيولوژيكي

محيط دريايي

نسبت نواحي دريايي حفاظتشده

كميت آب

نسبت كل منابع آب استفادهشده

معيار تغذيه دريايي
سطح ناحيه اكوسيستم صخرههاي
مرجاني و درصد پوشش زندگي

شدت استفاده از آب توسط فعاليتهاي
اقتصادي

آب تازه
كيفيت آب

وجود عوامل پاتوژن در آب تازه
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تقاضاي بيوشيميايي به اكسيژن در
اكوسيستمهاي آبي

تصفيه فاضالب
اكوسيستم
تنوع

نسبت نواحي حفاظتشده در خشكي ،دركل
و بهتفكيك منطقه اكولوژيكي

ميزان اثربخشي مديريت نواحي
حفاظتشده
مساحت اكوسيستمهاي كليدي

زيستي

برگزيده
متالشي شدن زيستگاهها
تغيير در وضعيت تهديد

گونهها

گونهها

ميزان فراواني گونههاي كليدي منتخب
ميزان فراواني گونههاي ناسازگار بيگانه

عملكرد اقتصادي كالن

سرانه توليد ناخالص داخلي ()GDP

ذخيره ناخالص
ذخاير خالص تعديل شده

سهم سرمايهگذاري در توليد ناخالص داخلي

( )adjustedبرحسب درصدي از درآمد
ناخالص داخلي ()GNI
نرخ تورم

ماليه عمومي پايدار

نسبت قرضها به درآمد ناخالص ملي

اشتغال

نسبت جمعيت شاغل

اشتغال آسيبپذير

بهرهوري نيروي كار و هزينههاي واحد
نيروي كار

توسعه

سهم زنان در اشتغال با مزد در بخش

اقتصادي

غيركشاورزي
فناروريهاي اطالعاتي و
ارتباطي

تعداد كاربران اينترنت در هر 111نفر

تعداد خطوط تلفن ثابت به ازاي هر
 111نفر
تعداد مشتركين تلفن همراه در هر
 111نفر
مصرف ناخالص داخلي در R&D

پژوهش و توسعه
گردشگري
بازرگاني

برحسب درصي از توليد ناخالص داخلي
سهم بخش گردشگري از توليد ناخالص
داخلي
كسري حساب كنوني برحسب درصدي از
توليد ناخالص داخلي
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سهم واردات از كشورهاي درحال
توسعه و كمتر توسعهيافته

متوسط موانع ترافيكي كه بر صادرات
از كشورهاي درحال توسعه و كمترتوسعه-
يافته تحميل ميشود.

مشاركت
اقتصادي
جهاني

خالص كمك توسعهاي رسمي ()ODA
تامين مالي از خارج

خالص ورورد و خروج سرمايهگذاري

دادهشده يا گرفتهشده برحسب درصدي از درآمد مستقيم خارجي ( )FDIبرحسب درصدي
ناخالص ملي

از توليد ناخالص داخلي
مبالغ پرداختي برحسب درصدي از
درآمد ناخالص داخلي

مصرف مواد
مصرف انرژي
الگوهاي

مصرف ساالنه انرژي ،مجموع و به تفكيك

سهم منابع تجديدپذير انرژي از كل

گروههاي عمده مصرفكنندگان

مصارف انرژي

شدت استفاده از انرژي ،مجموع و به تفكيك

توليد و
مصرف

ميزان كثرت منابع اقتصادي

مصرف داخلي مواد

فعاليت اقتصادي
توليد و مديريت مواد زائد
حملونقل

توليد مواد زايد خطرناك

توليد مواد زائد

تصفيه فاضالب و مديريت پسماند

مديريت مواد زايد راديواكتيويته

جدايي حملونقل و مسافر
ميزان مصرف انژي بخش حملونقل

72

تصویر ( :)۵۴اهداف كلي شهر پايدار

طبق تحقيقاتي كه موسسه جغرافياي ملل ( )National Geographicانجام داده است 21 ،شهر پايدار جهان
به ترتيب عبارتند از:
جدول ( :)۵رتبهبندي شهرهاي پايدار جهان براساس مطالعات موسسه جغرافيايي ملل

رتبه

شهر

رتبه

شهر

1

فرانكفورت

11

سيدني

2

لندن

12

تورنتو

3

كپنهاك

13

بروكسل

5

آمستردام

15

منچستر

5

روتردام

15

بوستون

6

برلين

16

پاريس

7

سئول

17

ملبورن

0

هنگكنگ

10

بيرمنگام

9

مادريد

19

شيكاگو

11

سنگاپور

21

نيويورك

.1

بخش دوم :تببین مفهوم پایداری در شهرها
شهرنشيني نزديك به  5هزار سال پيش از ميالد ،يعني پس از گذشت چند هزار سال از آغاز مرحله كشاورزي
شروع شده است .توسعه شهري در قالب شهرسازي ،به عنوان اقدامي از پيش انديشيده شده براي سكونت انسان،
ســابقهاي بس طوالني دارد .احتمال مي رود اولين اقدامي كه بتوان از آن به عنوان اقدامي شــهرســازانه نام برد،
احداث شهر «موهنجودارو» در پاك ستان در  2151سال پيش از ميالد ا ست .برخي نيز دولت شهرهاي يوناني يا
شهرهايي را كه در دوره سا سانيان ،در مركز و شمال شرقي ايران به و سيله حاكمان وقت بنا شدهاند را ،حا صل
اقدامي شهرسازانه تلقي مي كنند .در نيمه اول قرن نوزدهم ،پس از سرمايهداري و انقالب صنعتي ،در ساختمان
شهرها بهخ صوص در شمال غربي اروپا تغييرات برج ستهاي به وجود آمد و جمعيت ب سيار زيادي به محلههاي
قديمي هجوم آوردند ،كارخانهها افزايش يافتند و دودههاي مراكز صنعتي ،سطح خيابانهاي پو شيده از فا ضالب
را فرا گرفتند .اين شهرهاي پرجمعيت و آشفته كه «شهرهاي بيمار» خوانده ميشدند ،نوع جديدي از برنامهريزي
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را ميطلبيدند تا بتوان آ شفتگي شديد آن را از ميان برد .در واقع آن د سته از م سووالن و ا صالحگران شهرها كه
به طور عمده با مقررات بهداشـتي و كارهاي عمومي سـروكار داشـتند ،اولين كسـاني بودند كه برنامهريزي جامع
شــهري را پايهگذاري كردند .از ديدگاه جامعهشــناســي شــهري ،پروژه توســعه شــهري ابزار كليدي نظام مديريت
شهري ،براي چارهاندي شي علمي در رويارويي با پيامدهاي نا شي از پيچيدهتر شدن نظام جامعه شهري ا ست .از
جمله پيامدهاي زندگي در جامعه شهري ،ميتوان به مسايل محيط زيست شهري مانند آلودگي هوا ،آلودگي آب،
آلودگي صوتي ،آلودگي ديداري ،ترافيك و حمل و نقل شهري ،ساخت و ساز شهري ،حا شيهن شيني شهري،
بافتهاي سنتي و شبكههاي ارتباطي اشاره كرد.
بنابراين؛ پروژه تو سعه شهري را ميتوان مبناي تجديد ساختارهاي اقت صادي ،اجتماعي ،سيا سي ،فرهنگي و
حقوقي شهري تلقي كرد كه هدف آن در درجه اول ،بهبود فرآيند شهرن شيني و روند شهرگرايي ،ترميم محيط
زي ست شهري ،ساماندهي اقت صاد شهري و تقويت جنبههاي سيا سي ،اجتماعي و فرهنگي زندگي شهري ا ست.
عموم ديدگاههاي توسعه پايدار شهري ،بر توسعه فيزيكي و كالبدي شهر تاكيد دارند ،در حاليكه به نظر

مي

ر سد جبنه هاي فرهنگي و اجتماعي تو سعه شهري مورد توجه الزم و كافي قرار نگرفته ا ست .ذكر اين نكته نيز
اساسي به نظر ميرسد كه دو مفهوم «پايداري شهري» و «توسعه پايدار شهري» به دليل نزديكي معاني ،به جاي
يكديگر به كار ميروند .حال آنكه پايداري ،مجموعهاي از وضعيتها را شامل مي شود كه در بستر زمان ،استمرار
دارد ،در حالي كه تو سعه پايدار ،فرآيندي را تداعي ميكند كه پايداري ،در ب ستر آن ميتواند امكان بروز و ظهور
پيدا مي كند .در نخســتين گردهمايي محيط زيســتي اروپايي در ســال  1975تاكيد شــد كه در مناطق شــهري،
حفاظت و توسـعه كيفيت محيطي در اولويت قرار دارد و گسـترش حفاظت از سـالمتي و رفاه انسـان با اسـتفاده
بهينه و منطقي از منابع طبيعي ،مضمون ترويجي آن به شمار ميرود.
شهرها محل تجمع يا كانون ساختمانها ،توليد ،مصرف و رفت و آمد هستند و براي تداوم روند فعاليت و حيات
خود ،به نهادههايي شامل كار ،سرمايه ،فناوري ،منابع طبيعي و فضا نياز فراوان دارند .فهرست عوامل گوناگون
دخيل در فرآيند عمران و توسعه شهري ،بهخوبي نشان ميدهد كه برقراري توازن و تعادل در راستاي دستيابي به
توسعه پايدار شهري ،تا چه اندازه مهم و در عين حال دشوار است .براي مثال ارتقاي سطح رفاه شهروندان از طريق
افزايش ميزان درآمد و توليد ،در صورت تساوي ساير شرايط ،به معناي نياز به فرصتهاي شغلي بيشتر ،خودروي
شخصي بيشتر و مسكن بيشتر است كه به نوبه خود ،فضاي بيشتر و منابع طبيعي بيشتري را طلب ميكنند .از
اينرو ،ارتقاي سطح رفاه از طريق افزايش ميزان درآمد ،تقليل و تضعيف محيط طبيعي را به دنبال دارد و چون
موجودات انساني ،بخشي از بدنه طبيعت هستند و درست همانند خورد و خوراك ،پوشاك و سرپناه ،نيازمند ارتباط
با آن هستند ،اين امر به نوبه خود سطح رفاه را كاهش ميدهد.
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با نگاهي دقيق ،نقش سهجانبه و در هم تنيده بنيانهاي جغرافيايي در فرآيند توسعه شهري ،از اين قرار خواهد
بود:
 .1منبع توليد نهاده؛
 .2فضايي براي استقرار جمعيت و فعاليت؛
 .3محل تأمين نيازهاي عاطفي و جسمي (فيزيكي) انسان .يعني به عنوان يك كاالي مصرفي.
در فرآيند توسعه شهري اين نقش سهگانه ،با سوق دادن هر خطمشي و رفتار مرتبط با طبيعت به سمت
موضعي محوري ،براي ارائه راهكارها و راهحلهاي ابتكارآميز نيازي به وجود ميآورد كه قادر باشد «بدهبستان»هاي
بعضاً پر مشقت بين نيازها و اولويتهاي مختلف را كه بسياري از آنها ضروري و اضطراري و در عين حال مغاير
همديگرند ،كاهش دهد .اين نيازها و اولويتهاي مغاير و متضاد ،به داليلي كه در پي ميآيند ،در شهرهاي در حال
توسعه ،بيشترين فشار را بر مردم وارد ميآورند:
 به دليل ضعف و كمبود فناوري و سرمايه ،استفاده از منابع اغلب با اسراف و اتالف بسيار همراه است؛
 فقر و تنازع روزمره براي بقا ،محل چنداني براي توجه به نيازهاي نسلهاي آتي باقي نميگذارد .فناوري
قادر است بر پارهاي محدوديتهاي تحميلي از سوي طبيعت چيره شود ،اما فناوري اغلب پرهزينه و خارج
از حد توان افراد فقير و محروم است و از آنجا كه از عهده تأمين مخارج (مانند بولدوزر براي شخم پلكاني
تپهها) بر نميآيند ،بيشتر مواقع خانههاي خود را در مسير بسترهاي سيالبي پرخطر بنا ميكنند.
اين رابطه سهجانبه بين طبيعت و شهرها ،منشأ شكلگيري و پيدايش شهرها در گذشته بوده و در آينده نيز خواهد
بود.
شهرها سازههاي فيزيكي هستند كه به دست انسان در دل طبيعت برپا شدهاند .شهرهايي خوش طرح و
خوشساخت كه به لحاظ زيباييشناسي با طبيعت هماهنگي دارند ،اما در خالل سده بيستم ،رابطه بين شكل
ظاهري شهر (يا محيط ساخته شده) و طبيعت ،باعث شده است عوامل تنشآفرين پايانناپذيري به وجود آيند و
بحثها بر سر طراحي شهري باال گيرد.
از اينرو ،در شهرهاي پر تراكمي مانند برلين و نيويورك كه ساختمانهايشان اغلب داراي شكل هندسي مشابهي
هستند ،اگرچه دسترسي به فضاي باز به راحتي امكانپذير بود اما در داخل ساختمانها ،فضاي چنداني براي
طبيعت وجود نداشت .نظريه باغ شهر ،كه در واپسين سالهاي سده نوزدهم به عنوان يك راهكار از سوي «ابنزر
هاوارد» مطرح شد در واقع پاسخي به مشكل شهرهاي بسيار پرتراكم و در هم فشرده بود .پيشنهاد يا نظريه تأسيس
«شهر برجها» در يك عرصه باز پارك مانند ،يكي ديگر از اين راهحلها بود .پيشنهاد نخست ،در پي بازگرداندن
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مردم به دامان طبيعت ،از طريق ايجاد سكونتگاهي با شكل و شمايل جديد در قالب «شهر  -روستا» بود .هدف از
طرح پيشنهاد دوم ،جبران خسارت وارد بر مردم ،بر اثر نبود تماس روزمره با طبيعت ،از رهگذر ايجاد فضاي
خصوصي و نيمه خصوصي در بالكنها و در اراضي پاركهاي اطراف آسمانخراشها يا برجهاي آپارتماني بود.
اصوالً شهرها به عنوان عمده بهرهبرداران اقتصادي زمين ،مدام منابع بيشتري را طلب ميكنند و پيوسته از
مراكز شهري به سمت حومههاي شهري و از حومهها به سمت مناطق برون حومهاي (خارج از محدوده حومهها)
در حال گسترش هستند و مردم را روز به روز از مواهب و از عرصههاي طبيعي ،دورتر و دورتر ميكنند .بنابراين
در فرآيند برنامهريزي شهري ،بايد بازارهاي ملك و امالك را در نظر داشت تا تعادل الزم بين فضاي

ساختمان-

هاي شهري و چشماندازها يا عرصههاي باز طبيعي برقرار شود .تنش و كشمكش بين رشد فضايي شهر ،و محترم
شمردن بومسازهها و تقليل روز افزون منابع ،يكي از جديترين تضادها را فراروي بشر قرن حاضر قرار داده است.
تنها خبر خوشايند در اين بين آن است كه توسعه پايدار ميتواند بر چالشهاي مبتال به روندهاي فقرزدايي (كاهش
فقر) و مبارزه با تخريب محيط زيست فايق آيد و شهرهاي غنيتر را در توليد نيروهاي جديد و شرايط جديدي كه
در راستاي پشتيباني از سياستهاي محيط زيستي پايدار قرار داشته باشند ،ياري رساند .زيرا از اين رهگذر:
 .1نياز به متوازن ساختن عوامل بومشناختي و شرايط ناظر بر اسكان و محل اسكان انسان ،جديتر و شديدتر
ميشود.
 .2احتياج مستقيم و فوري به طبيعت شدت ميگيرد.
 .3فناوري پيشرفته ،روند كاهش آلودگي را تسهيل و در مصرف انرژي و منابع صرفهجويي ميكند.
 .5شناخت بيشتر و بهتري از دغدغهها و نگرانيهايي كه ممكن است در درازمدت روي دهند بهدست ميآيد.
الزامات محيط زيستي ،تصميمسازان شهري را به ورود در عرصه رقابت بر سر توسعه پايدار وادار ميسازد تا
شهر ،نظام حمل و نقل و شرايط و شيوههاي توليد را به گونهاي سازماندهي كنند كه روز به روز بيشتر به سمت
پايداري در حوزه محيط زيست سوق يابند.
 چالشهای فراروی محیط زیست شهری
هيچ شهري از آمادگي كامل براي تضمين پايداري خود در آينده برخوردار نيست .تمام شهرها به واسطه رشد
روز افزون مصرف كاال ،شرايط اقليمي را تغيير ميدهند ،مواد شيميايي سمي توليد ميكنند ،در انقراض گونههاي
مختلف حيات و در تخريب جنگلها و منابع جنگلي ،نقش فعالي دارند .از آنجايي كه بسياري از شهرهاي شمالي
و شمال غرب ايران در كنار درياها قرار دارند ،بخش عظيمي از آلودگي آبها و تخريب منابع دريايي ،حاصل
فضوالت شهري است .تعداد شهرهايي كه كاهش مشكالت محيط زيستي در آنها گزارش شده بسيار اندك است.
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مشكالت مربوط به محيط زيست شهري ،از جمله آلودگي هوا ،استفاده بيرويه از منابع آب ،تغييرات اقليمي و
تخريب و انهدام منابع ،با در هم نورديدن محدودههاي شهري ،سالمت ،سعادت ،رفاه و مشاغل شهروندان را به
مخاطره مياندازند .شهرها از بعد محيط زيستي ،هم تهديد به شمار ميآيند و هم فرصت .تهديد از آن جهت كه
تمركز باالي جمعيت ،توليد ،مصرف انرژي ،آب ،كاال و خدمات در يك مكان ،فشار بسيار زيادي را بر محيط زيست
محلي ،منطقهاي و جهاني وارد ميآورند .از اينرو ،شهرها نقش محوري در تخريب محيط زيست ايفا ميكنند.
پديده صنعتگرايي به دليل رشد بسيار و استثمارگرانه توليد از همان بدو شكلگيري ،منابع و حوزههاي طبيعي
را آماج تخريب و ويراني قرار داد .اين پديده ،اگرچه ساخت شهرها و ابنيه بسيار ديدني و جذاب را ممكن ساخت،
ولي در عين حال ،به اعتقاد بسياري از ناظران ،در ديگر مكانها ،ناباورانه طبيعت را به مسلخ نابودي سپرد و
چشماندازها و مناظر فراواني را به ويراني مبدل كرد.
در شهرهاي امروزي ،انواع جديدتري از فضاسازيها و چشماندازهاي ويرانگر شكل گرفته است.
شبكههاي وسيع و گسترده از بزرگراهها ،مراكز خريد ،كارخانهها و مناطق توليد ،مسكنهاي واقع در حومههاي
شهري ،مراكز تفريح و سرگرمي ،مراكز و تأسيسات ورزشي ،انبارهاي بزرگ و مناطق اداري را به هم متصل
ميسازند .از بين اين بزرگراهها ،خطوط راهآهن و شبكههاي ديگري عبور ميكنند كه فضاي باز اطرافشان به درد
هيچ كاري نميخورد .گسترش بيرويه مناطق شهري ،سال به سال ،بومسازگان هاي شكننده و يا طبيعي را كه
تاكنون به هر دليلي بكر و دست نخورده باقي مانده است ،بيشتر مورد هجوم قرار ميدهند .اينك شهرها ،به نقاط
درهم گره خورده مصرف آب و انرژي و به مراكز توليد آلودگيهاي زياد تبديل شدهاند .رشد روزافزون نياز به آب،
فاصلههايي كه آب بايد تا رسيدن به دست مصرف كننده طي كند ،مدام افزايش ميدهد و همين امر و فعاليتهاي
زراعي و بومسازگان ،تأثير بسياري از خود بر جاي ميگذارند .شهرها در قالب مجموعههايي متشكل از ساختمانهاي
غالباً مرتفع ،بخشي از خاك را به خود اختصاص ميدهند يا مناطق وسيعي را مسدود ميسازند و يا به محل انباشت
زباله و مواد سمي تبديل ميكنند .بازيافت مواد آلي اگرچه به لحاظ فني ،معموالً امكانپذير به نظر ميرسد ،اما
كاري اغلب پرهزينه و دشوار است .قسمتهايي از شهرها به تدريج غيرقابل سكونت و به لحاظ بهداشتي ،غيرقابل
زيست ميشوند .در پارهاي موارد ،مناطق وسيعي از شهرها پس از گذشت مدتي از كاربرد آنها ،به عنوان مناطق
ممنوعه داراي خطر شناخته شده و ورود به آنها ممنوع ميشود .در برخي موارد نيز ناديده گرفتن طبيعت و
نيازهاي آن در قالب توسعه و عمران شهري و يا روي آوري به توسعه در مكانهاي خطرناك ،پديدههايي چون
رانش زمين يا بروز سيالبهاي ويرانگر را به دنبال دارد .برنامهريزيهاي كند و حساب نشده و ضوابط غيرواقعي
بدون توجه به استانداردهاي الزم ،در بسياري از موارد سبب ميشود مردم فقير به سكونت در مناطق پرخطري كه
مدام در معرض انواع تهديدهاي جدي طبيعي و غيرطبيعي قرار دارند؛ ناچار شوند.
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بهرغم وسعت تخريب در حوزه محيط زيست شهري ،شهرها به نوبه خود راهحل بالقوه نيز به شمار ميآيند و
يا حداقل مزايايي براي مردم به همراه دارد .تمركز مردم ،فعاليتهاي توليدي و ساختمانها در يك نقطه ،فرصتي
است كه موجب صرفهجويي در كاربرد منابع يا كاالهاي محيط زيستي نادر و كمياب ميشود .بخش عظيمي از كل
انرژي مصرفي در شهرها صرف گرمايش و سرمايش ،توليد و جابهجايي و حمل و نقل ميشود .صرفهجويي در
انرژي ،يك اصل يا هدف اقتصادي و سياسي عمومي است كه شهرها ميتوانند در اين زمينه توفيق زيادي بدست
آورند .زيرا فناوريهاي انرژياندوز ،سريعتر و راحتتر از مناطق دورافتاده و پراكنده شده اشاعه و منتشر ميشوند.
گرماي حاصل از فرايند توليد انرژي را ميتوان ،به جاي رها كردن در آب يا هوا ،صرف گرمايش مورد نياز
ساختمانها كرد .زندگي به شكل متراكم و انبوه ،بازدهي و بهرهوري انرژي را باال ميبرد و آنها را به لحاظ اقتصادي،
كارآمدتر و پايدارتر ميسازد.
 آگاهی محیط زیستی؛ پیش شرطی برای اقدام به عمل
بيشتر شهرنشينان ،كاري به فرايندهاي توليد كاالهايي كه مصرف ميكنند ندارند و اطالعاتشان هم درباره عواقب
و پيامدهاي بومشناختي حاصل از اين فرايندها ،بسيار محدود و اندك است .برآورد فضاي بومشناختي مورد نياز،
به عنوان اقدامي در جهت پر كردن خالي اطالعات بومشناختي ،ميتواند جاي فقدان تجربه شخصي در اين زمينه
را بگيرد .اين اقدام در واقع روشي براي ارزيابي كردن مقدار و مساحت زمين حاصلخيزي است كه براي توليد انرژي
و مواد مورد نياز به آن احتياج داريم تا بتوانيم خود را از دست مواد زائدي كه بر اثر شيوههاي زندگي امروزي در
شهرها توليد ميشوند ،برهانيم .شاخصي كه براي اين كار استفاده ميشود ،معيار سادهاي است كه مقدار فضاي
بومشناختي مورد نياز براي حيات روزمره را حتي در مورد شهرهاي پر تراكم ،مشخص ميسازد .اين معيار به
سادگي نشان ميدهد كه بيشتر شهرها هنوز هم تا چه اندازه از توسعه پايدار فاصله دارند و ديدگاههاي ناظر بر
پايداري ،هنوز هم تاچه اندازه از فرهنگ حاكم بر زندگي شهري و از مباحث و مجادالت سياسي شهري دور هستند.
مقوالتي كه در كاهش اين خأل مؤثر واقع ميشوند ،در شكل زير نمايه شدهاند.
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سازماندهی کارآیی
انرژی

محیط زیست و
توسعه شهری

مسوولیت پذیری
تولید کننده

مدیریت مصرف
بهینه آب

زنجیره ها یا چرخه
های تولید و مصرف

استفاده مجدد و
بازیافت مواد زائد

حفاظت منابع

تصویر ( :)۵۵عوامل موثر بر پايداري شهر

مسائل محيط زيست شهري ،بستگي به مراحل توسعه هر شهر دارد .پايين بودن يا فقر كيفيت كاالهاي مصرفي
اوليه ،در شهرهاي روبه توسعه ،معضل موازي ديگري را در قالب ضعف يا فقر كاالهاي محيط زيستي به دنبال دارد
كه به دشمن محيط زيست تبديل مي شود .بنابراين؛ فقر ،بزرگترين دشمن مردم است .فقر ،فناوريهاي آلوده
كننده ،كثيف و زندگي ناسالم و غيربهداشتي ،دست در دست هم و به موازات همديگر حركت ميكنند .اين بحران
مستقيم و بالواسطه ،و نگرانيهاي جهاني را ،نميتوان از هم مجزا دانست .زيرا اين دو ،بهرغم متمايز بودن از هم،
به يكديگر گره خوردهاند .منابعي را كه صرف مبارزه براي جلوگيري از گرم شدن كره زمين ميشود ،نميتوان براي
ممانعت از آلودگي آبها و يا كاهش نرخ مرگ و مير بهكار گرفت .بده -بستان بين اهداف مختلف ،گزينهها و
راهكارهاي دشواري را فرا روي حاكمان شهري و ملي و نيز تكتك افراد جامعه قرار ميدهد .اين بده – بستانها
را ميتوان در برخي موارد به ميزان زياد كاهش داد .برخي ابتكارات و نوآوريها ميتوانند فقر در آمد و فقر محيط
زيستي را همزمان هدف قرار دهند .اما تا زماني كه انواع كمبودها و نارساييها در زندگي ما حاكم است اين فقرها
از بين نخواهند رفت .تمامي شهرها در كوتاهمدت ناچار هستند گزينههاي دشواري را انتخاب كنند .اما ،در درازمدت
و ميانمدت ،پيشرفتهاي فني و ساختاري با كاهش ميزان بده -بستانها و اختالفات ،ميتوانند راه را براي تحقق
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همزمان افزايش سطح بهرهوري نيروي كار و صرفهجويي در انرژي مورد نياز فعاليتهاي توليدي ،هموار سازند .در
عين حال ميتوان بده  -بستان بين كاالهاي بازار مصرفي و كاالهاي محيط زيستي را به ميزان بيشتري كاهش
داد .البته نيل به اين مهم ،عواملي چون سرمايهگذاري و پژوهش ،تعديل رفتار و توسل به شيوههاي بهينه در
مديريت دولتي را طلب ميكند .مواردي كه الزم است در خصوص تمام مسائل ،مشكالت و راهحلهاي ناظر بر آنها،
مورد توجه قرار گيرد بدين شرح است:
 تالش بيوقفه و مستمر براي اصالحات در راستاي نيل به پيشرفتهاي فني مورد نياز
 استقبال تكتك افراد جامعه از روند اصالح و تعديل رفتار و نيز خواست و تمايل سياستمداران به خلق
انگيزههاي شايسته و استقرار چارچوبهاي اصالحي مناسب توسعه و عمران ،ساختار اقتصاد محلي و به
تبع آن ،شكل و ماهيت مسائل محيط زيستي را عوض ميكند .كاهش مصرف انرژي مورد نياز فعاليتهاي
اقتصادي شهرها ،باعث ميشود كه در روند توسعه اقتصادي ،از شدت آلودگي ناشي از مصرف باالي انرژي
كاسته شود و اين امر به نوبه خود به معناي آن است كه در چنين شرايطي ميتوان مسائل مربوط به
محيط زيست محلي را حل كرد .از سوي ديگر ،توسعه اقتصاد شهري ،افزايش سطح درآمدها را به دنبال
دارد كه اين امر نيز به افزايش ميزان عبور و مرور ،افزايش تقاضا براي فضاي بيشتر و نيز افزايش انرژي
سرمايشي و گرمايشي منجر ميگردد .در نتيجه مشكالت و معضالت جهان شمولي همچون تغييرات
اقليمي شدت ميگيرد .پيشرفتهاي به عمل آمده در زمينه غلبه بر فقر محيط زيستي ،تابع روند خطي
نيست .مثالً شهرهاي غني ممكن است به رغم بهرهمندي از شرايط مناسب ،داراي فقر محيط زيستي
باشند ،زيرا آلودگي به خودي خود بر طرف نميشود .افزون بر اين ،خطرات شديدي اينگونه شهرها را
تهديد ميكند ،چراكه انتشار گاز كربنيك در حد گسترده ،شرايط اقليمي و پايه و اساس رونق شهري را
به مخاطره ميافكند .در بسياري از شهرهايي كه مراحل اوليه تكامل جمعيتي را طي ميكنند رشد درآمد
ميتواند افزايش آلودگي را به دنبال داشته باشد ،زيرا افزايش سطح در آمد موجب شكلگيري الگوهاي
مصرف جديدي ميشود كه به منابع بيشتري نياز دارند و اين در حالي است كه به داليل مشخص،
فناوريهايي كه آلودگيهاي كمتري نسبت به قبل توليد كنند در اين گونه شهرها به كار گرفته نميشود.
 در مراحل بعدي ،دسترسي به اطالعات پيشرفتهتر و اولويتبخشي به محيط سبز ،هواي تميز وزندگي
سالم ،روند حمايت سياسي از راهبردهاي محيط زيستي را تقويت ميكند.
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استفاده از منابع تجديدپذير انرژي؛ همانند
انرژي باد ،خورشيد ،جزر و مد ،زمينگرمايي و
بيوگاز ،افزون بر عدم انتشار آلودگي و تخريب
محيط زيست ،شرايط سكونت را براي شهروندان و
ساير زيستمندان فراهم ميكند.
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 توسعه پایدار شهری
عموم ديدگاههاي توســعه پايدار شــهري ،بر توســعه فيزيكي و كالبدي شــهر تاكيد دارند ،در حاليكه وجه
فرهنگي و اجتماعي توسعه شهري تا حدودي ناشناخته به نظر مي رسد .توجه به اين نكته اساسي نيز الزم است
كه دو مفهوم «پايداري شهري» و «توسعه پايدار شهري» به دليل نزديكي معاني ،به جاي يكديگر به كار ميروند.
حال آنكه پايداري مجموعهاي از وضعيتها را شامل مي شود كه در بستر زمان ،استمرار دارد ،در حالي كه توسعه
پايدار ،فرآيندي را تداعي ميكند كه پايداري در بستر آن ميتواند پديدار شود.
در نخســتين گردهمايي محيط زيســتي اروپايي در ســال  1975تاكيد شــد كه در مناطق شــهري حفاظت و
توســعه كيفيت محيطي ،در اولويت قرار دارد و گســترش حفاظت از ســالمتي و رفاه انســان با اســتفاده بهينه و
منطقي از منابع طبيعي ،مضمون ترويجي آن به شمار ميرود.
در سال  1991نيز كمي سيون جوامع اروپا ،نخ ستين مانيفي ست را تحت عنوان «برگ سبزي بر روي تو سعه
شــهري »1انتشــار داد كه بر لزوم كاربرد ارتباط همگون بين برنامهريزي شــهري و چهارچوب پايدار اقتصــادي و
اجتماعي در ساختار شهري تاكيد كرد ،و با اين تاكيد ،مقررات «منطقهبندي ف ضايي »2مورد انتقاد قرار گرفت و
به گسترش ايده شهر فشرده 3براي رسيدن به توسعه پايدار شهري انجاميد.
بر اين اســاس ،توســعه پايدار شــهري را ميتوان بهرهوري در اســتفاده بهينه از زمين و تشــويق بر بهرهگيري
مجدد از ساختمانها دان ست كه امكان «عدالت گ ستري اجتماعي» ،در ب ستر ف ضا و برابري اجتماعي را محقق
گرداند و با فراهم كردن امكانات رفاهي اجتماعي ،خدمات شهري و حقوق شهروندي ،بهبود كيفيت محيط زيست
شهري و رضايت شهروندي را ميسر كند.
در ضن بايد به اين نكته نيز ا شاره شود كه در تو سعه پايدار ،ان سان به عنوان محور ا سا سي تو سعه قلمداد
ميشود كه توسعه انساني پايدار و بالندگي سرمايه اجتماعي را نيز به همراه ميآورد.
رويكرد «تو سعه ان ساني پايدار» به داليل زير ،نق شي ا سا سي و اهميتي فزاينده در فرآيند تو سعه پايدار و به
ويژه ،توسعه پايدار شهري ،مييابد:
الف) نقشي اساسي در رفاه و تامين اجتماعي را به خود اختصاص ميدهد.
ب) بر پايه فرصتهاي برابر براي افراد جامعه و عدالت اجتماعي شكل ميگيرد.
پ) به توزيع عادالنه و متساوي دستاوردهاي توسعه ،مدد ميرساند.

1

- Green Paper on The Urban Development
- Zoning
3
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ت) ارتباطي بين انواع سرمايهگذاري در نيروي ان ساني ايجاد ميكند كه امكان بهرهمندي از توانمندي تكاملي
نيروي انساني را در پي دارد (گريفين.)1375 ،
بر اين اســاس ،ميتوان همبســتگي توســعه پايدار شــهري مبتني بر توســعه پايدار انســاني را با مفهوم «رفاه
اجتماعي شهروندي» از اين ديدگاه مورد تدقيق قرار داد كه همگام با تو سعه پايدار شهري ،امكان ايجاد شرايط
مطلوب زندگي شهري چنان فراهم مي شود كه «ان سان در محور اين تو سعه پايدار قرار ميگيرد» و هدف ،ابزار و
سرمايه آن به حساب ميآيد.
در راستاي تحقق توسعه پايدار شهري ميبايد شرايطي فراهم شود تا امكان بسترسازي توسعه پايدار انساني و
بهبود رفاه اجتماعي شــهروندي ،فراهم شــود كه در اين بســتر ميتوان به «برقراري عدالت اجتماعي»« ،طراحي
اقليمي هماهنگ با محيط زيســـت انســـاني»« ،تقويت ســـاختارهاي همبســـتگي اجتماعي همچون تعهد و
مسووليتپذيري ،تقويت بنيانهاي اجتماعي و خانوادگي و احياي محيط زيست همگاني» ايجاد انتظام ساختاري
در فضــاي شــهري براي ادراك زيباشــناختي و خوانايي شــهري و بهبود بهرهگيري از فضــاهاي شــهري و افزايش
رضايت شهروندي و يكپارچگي بخشي به ساختار بصري محيط و منظر شهري اشاره كرد.
بر اين اساس توسعه پايدار شهري در تكوين مفاهيم زير ،جنبه كارآمدي به خود ميگيرد:
الف) بسترسازي عدالت اجتماعي و شهروندي
ب) بسترسازي مشاركت شهروندي و همبستگي اجتماعي
پ) بسترسازي تقويت بنيان نهادهاي اجتماعي و بنيان خانوادگي
ت) رويكرد استراتژيك بر پديداري توسعه پايدار شهري
ث) گسترش آداب و فرهنگ شهرنشيني
ج) مساعدت و سازماندهي ارگانهاي دولتي و خصوصي
چ) كارآمدسازي سياستها و برنامههاي سياستگذاري در حوزه كالن شهري
ح) گسترش حقوق شهروندي و بهينهسازي مناسبات مدني.
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 طراحی شهری پایدار
«طراحي پايدار در ساختار شهري» بر مبناي سه اصل اساسي شكل ميگيرد:
.1

ا صل اول را ميتوان صرفهجويي در م صرف منابع دان ست كه در صدد ا ست تا با م صرف بهينه منابع،
ميزان كاربرد ذخاير تجديدناپذير را در ساخت و كاركرد بناهاي شهري پايين آورد.

.2

ا صل دوم بر طراحي بر ا ساس چرخه حيات مبتني ا ست كه نتايج و تبعات محيط زي ستي كل چرخه
حيات ،منابع ساخت و ساز شهري را از مرحله تدارك تا بازگشت به طبيعت در بر ميگيرد.

.3

ا صل سوم را طراحي ان ساني ميدانند كه ري شه در نياز به حفظ عنا صر زنجيرهاي نظامهاي زي ستي
دارد و تداوم حيات و بقاي انسان را در پي دارد.

بر اين اســاس ،مي بايد طراحي شــهري و معماري پايدار ،كيفيت محيطهاي كار و شــرايط زيســتي را بهبود
بخشد تا موجب افزايش بهرهوري و كاهش فشارهاي رواني انساني و بهبود شرايط زيستي شود كه در واقع همان
مفهوم رفاه اجتماعي و شهروندي را به ذهن متبادر ميكند.
نظريه تو سعه پايدار ،نخ ستين بار بطور م شخص درجريان كمي سيون جهاني محيط زي ست و تو سعه در سال
 1907ميالدي در گزارشي با عنوان «آينده مشترك ما» مطرح شد .مطابق اين گزارش ،توسعه پايدار عبارتست
از :نوعي توسعه كه رفع نيازهاي امروز را بدون كاهش توانايي آيندگان در تامين نيازهايشان ،در نظر بگيرد.1
در واقع ،اين نظريه براثر ناكاميهاي ناشي از ديدگاههاي گذشته به مفهوم توسعه مطرح گرديده است .پس از
جنگ جهاني دوم ،به علت خرابيهاي بسيار و لزوم بازسازي سريع ،توسعه ،باديدي كمي مورد نگرش واقع شد و
صرفا معادل ر شد اقت صادي در نظر گرفته شد .اين ديد تكبعدي ،هرچند در ابتدا به پي شرفتهايي ن سبتا سريع
در برخي مســائل اقتصــادي -اجتماعي منجر گرديد؛ اما ازســويي بيتوجهي به چگونگي توزيع درآمد و ثروت در
جامعه ،به بروز بيعدالتي و نابرابريهاي اقتصــادي -اجتماعي انجاميد كه به دنبال خود ،در ســاختار شــهري و
منطقهاي ،قطببنديهاي فضايي را ايجاد كرد و از ديگرسو ،بيتوجهي به محيط زيست و محدوديتهاي طبيعي،
سبب ساز تخريب روزافزون محيط طبيعي و در معرض تهديد قرار گرفتن ب سياري از منابع طبيعي تو سعه ،شد.
در چنين شرايطي جمعي از اندي شمندان و برنامهريزان حوزههاي شهر سازي ،محيط زي ست ،علوم اقت صادي و
اجتماعي و ســاير حوزههاي مرتبط ،به منظور مقابله با چنين چالشهايي ،چاره كار را در تغيير نگرش مرســوم به
تو سعه دان سته و ضمن تاكيد بر لزوم توجه همزمان به تمامي ابعاد اقت صادي -اجتماعي و محيط زي ستي ،ر شد

- Brundtland report,1987
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هماهنگ تمامي اين بخشها را الزمه پايداري توسعه ميدانند .بر همين اساس نظريه توسعه پايدار به عنوان يكي
از رويكردهاي نوين در مقوله توسعه مطرح گرديد.
 شاخصهای توسعه پایدار شهری
گزارش كميسيون اروپايي شهرهاي پايدار ،1نياز به شاخصهاي پايداري را بهعنوان ابزارهايي براي ارزيابي
عملكرد شهر در زمينه پايداري شناختهاست .اگر پايداري ،به خودي خود ،يك هدف باشد ،بايد امكان اندازهگيري
آنكه آيا ما در اين مسير حركت ميكنيم يا خير ،وجود داشته باشد .به نظر ميرسد تمامي سازمانهايي كه درگير
تعريف و تدوين شاخصها شدهاند ،پذيرفتهاند كه شاخصها ،ابزار مفيدي براي تصميمسازي و ارزيابي اجراي
سياستها هستند ،با اين حال آنها ،بر محدوديتهاي شاخصها تاكيد ميكنند.
بزرگنمايي واهميت شاخصهاي پايداري ،در سالهاي اخير از توجه بيشتري برخوردار شدهاست؛ اما استفاده
واقعي از آنها در اندازهگيري عملكرد پايداري شهري ،در سطحي اوليه و مقدماتي است .شاخصهاي توصيفي كه
وضعيت محيط را بر مبناي ابزارهاي اندازهگيري فيزيكي ،ملموس و واقعي نشان ميدهند ،بهراحتي قابل استفاده
بوده و تفسير آنها براساس استانداردها ،بسيار ساده است .شاخصهاي عملكردي ،بر اساس اصول سياستي و اهداف
كار ،تعريف مي شوند .شاخصها بدون هدف مشخص ،ميتوانند بيمعني بوده و اگر يك چارچوب سياستي بر
مبناي تشخيص وضع موجود و لزوم تغيير برخي واقعيتها و جهتدهي به تغييرات و اهداف ،وجود نداشته باشد،
اين شاخصها ،نميتوانند نقشي در بهبود كيفيت زندگي شهري داشته باشند.
به نظر ميرسد كه تمامي سازمانهايي كه در امر توسعه شاخصهاي پايداري دخيل هستند ،با اين مساله كه
اهميت شاخصها ،فراتر از آن چيزي است كه مستقيماً از مشاهدات بدست ميآيد و اينكه آنها بايستي روشن،
ساده ،علمي ،قابل تاييد و تكرارپذير باشند ،موافق هستند .شاخصهاي شهري ،نميتوانند تنها شاخصهاي محيط
زيستي را در بر گيرند؛ زيرا عملكرد محيط زيستي ،تنها عامل در دستيابي به پايداري شهري نيست .مسائل
اقتصادي -اجتماعي ،نقش مهمي ايفا كرده و شاخصهاي اقتصادي -اجتماعي ،در اين زمينه ،ضروري هستند.
در ادامه ،به بررسي سندي معتبر در زمينه توسعه پايدار شهري پرداخته ميشود .اين ،نخستين نتيجهگيري
انجمن ملي دوبلين در زمينه شاخصها ( )UCD,1996وكنفرانس رانز بود كه در آن ،بيش از  51نماينده از
شبكههاي شهري و سازمانهاي بينالمللي به همراه  211پژوهشگر و تصميمساز ،بهمنظور بحث پيرامون استفاده
از شاخصها در سياستهاي شهري گرد هم آمدند (.)OECD,1997

- EC1996
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مدل فشار-وضعيت-پاسخ ،1چارچوبي پذيرفته شده براي تدوين شاخصهايي در ارتباط با عملكرد پايداري است
كه توسط سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( )OECDبه تصويب رسيده و بانك جهاني نيز بدان ارجاع داده
است .اين مدل ،علل تغييرات در محيط (فشار) را به اثرات آن (وضعيت) و در نهايت به پروژهها ،اقدامات و
سياستهايي (پاسخ) كه براي كنترل اين تغييرات ،طراحي و در نظر گرفته شدهاند ،متصل مينمايد (شكل ).
شاخصها بايد براساس اهداف خاص خود ،به ما بگويند كه در كدام حوزه ،شهر بهتر از ساير حوزهها ،عمل كرده
است .يك شاخص پايداري بايستي به ما بگويد كه آيا شهر ،پايدارتر شده است يا خير .گذار از شاخصهاي اساسي
به فهرستي از عملكردهاي سياستي براي شهرها ،كار پيچيدهاي است؛ زيرا شاخصها بايد در تمامي سطوح پايداري،
ارزيابي شوند .بايد براي اجتناب از بازشماري فشارهاي فردي پايداري كه در تركيب با شاخصهاي اصلي به شمار
ميآيند ،تالش ويژهاي صورت گيرد.
ويژگيهاي مورد نياز شاخصها عبارتست از اينكه آنها بايد معنيدار بوده ،به مقايسه و ارزيابي و پيشبيني
كمك كنند و به ساخت و هماهنگ نمودن پايگاههاي داده و تصميمسازي در سطوح گوناگون بهمنظور ارتقاي
اطالعات ،توانمندسازي و دموكراسي محلي ياري رسانند .اين شاخصها بايد در ارتقاي سيماي بصري شهرها و
شفافيت عملكرد آنها نقش داشته باشند و در صورت امكان ،نقشي نمادين ايفا كنند .آنها بايد تمامي بخشها و
محالت را كه در تكامل توسعه پايدار نقش دارند ،پوشش دهند.
توسعه شاخصها براي سياستهاي شهري ميتواند ابزار مفيدي براي مشاركت شهروندان باشد .از اطالعرساني
تا مشاركت فعال و مشاركت پوياي شهروندان ،پيششرط ساخت هويت سياسي اتحاديه اروپاست.
شاخصها ميتوانند فشار ،وضعيت يا سياست را دقيقتر اندازهگيري كنند؛ اما در شرايطي پويا و متغير ،آنچه
واقعا اهميت دارد« ،وضعيت نهايي» است .يك سياست ،در صورتي كه از هدف ،دور باشد گذشته از آنكه تا چه
ميزان خوب و يا مطابق با اصول پايداري است ،كارا نخواهد بود .اهداف متصور براي شاخصهاي اصلي ممكن است
در مقياس شهري و مطابق با اولويتهاي هر شهر ،تعريف شود .عملكرد يك شهر در سطح ملي و فراملي بايد بر
اساس اهداف و پيشرفتهاي صورت گرفته در اين زمينه ،مورد ارزيابي قرار گيرد.
اتحاديه اروپا براي تدوين مجموعهاي از شاخصهاي پايداري در چارچوب پروژه خود براي شهرهاي مياني،
نخستين تالش را صورت دادهاست.
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وضعيت ()state

پاسخ ()response

فشار (مشكل)
PRESSURE

اطالعات

اعمال
فشار

محيط فيزيكي واقتصادي-
اجتماعي پاسخها
مسووالن
-

مالكان
شركتها
انجمنها
ادارات دولتي
جوامع

-

هوا
آب
زمين
اشتغال
درآمد
هزينه
مسكن
جرم وجنايت
سروصدا و بوها
فضاهاي عمومي

تصویر ( :)۵۶چارچوبي مفهومي براي شاخصهاي عملكردي پايداري شهري

منابع

فعاليتهاي انساني
-

صنعت
حمل و نقل
انرژي
خدمات
ساخت و ساز
فعاليتهاي عمومي
فضاي سبز شهري
ديگر فعاليتها

-

-

عدالت اجتماعي
ايمني شهر
كيفيت فضاهاي سبز و عمومي
مشاركت شهروندان
شاخص منحصر به فرد بودن شهر

فقر
بيكاري
دسترسي به آموزش و امكانات
گذران اوقات فراغت
مسكن
جرم و جنايت
فضاهاي عمومي
مشاركت عمومي

شاخص عملكرد پايداري شهري

وزن دهي به شاخصها براساس سطوح پايداري

شاخصهاي موضوعي

هم ارز كردن واحدها

داده

تصویر ( :)۵۷فرآيند ساخت شاخصهاي عملكرد پايداري شهري
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سطح:۲
 تغييرات جهاني توليد اسيد آزار و اذيتها جابهجايي در شهر مصرف آب مصرف انرژي مديريت مواد زايد پايداري اقتصاديسطح:۱
-

آلودگي هوا
مصرف انرژي
الگوهاي ترافيكي
مصرف آب
دفع مواز زايد
آلودگي صوتي
آلودگي بويايي
آلودگي بصري (زيبايي شناسي)
توليد ناخالص داخلي ()GDP
كاهش درآمدهاي شهر
هزينههاي اجتماعي و محيطي

در طي دو دهه گذشته ،سازمانها و مراكز تخصصي و نيز كارشناسان مختلف ،به ارايه معيارها و شاخصهاي
شهر پايدار اقدام كردهاند .در اين بخش ،پس از مرور شاخصهاي استخراج شده ،شاخصهايي را كه داراي بيشترين
همپوشاني با ديگر شاخصها هستند ،به عنوان شاخصهاي منتخب ،بيان مي شوند .نتيجه اين بررسي در جدول
زير آمده است.
جدول ( :)۶شاخصهاي منتخب توسعه پايدار
بعد (جنبه)

اقتصادی

اجتماعی

تعریف

شاخص
سرانه توليد ناخالص داخلي

سرانه توليد ناخالص داخلي نسبت به استانداردهاي قدرت خريد

بهره وري نيروي كار

توليد ناخالص داخلي به ازاي هركدام از كاركنان يا به ازاي هر ساعت كار

سرمايه گذاري

سرمايه گذاري به تفكيك هر بخش اقتصادي

اشتغال

درصد شاغلين

دسترسي به مسكن

درصد افراد مالك مسكن

كيفيت مسكن

درصد مساكن داراي كيفيت استاندارد و قابل قبول

كاربري زمين

نوع استفاده از زمين

عدالت اجتماعي

درصد جمعيت محروم از رفاه اجتماعي

زيرساختهاي شهري

درصد افراد داراي دسترسي به زيرساختهاي مناسب شهري

دسترسي به اينترنت

درصد افراد داراي دسترسي به اينترنت در منزل يا محل كار

حمل و نقل عمومي

درصد سفرهاي انجام شده با حمل و نقل عمومي

مشاركت شهروندان

ميزان مشاركت شهروندان در انتخابات محلي و ملي

امنيت اجتماعي
اميد به زندگي
كيفيت هوا

ميزان انتشار گازهاي آالينده در محيط (تن در سال)

كيفيت صوت

درصد افرادي كه روزانه در معرض صوت با شدت بيش از حد استاندارد
ميباشند.

محیط
زیستی

فضاي سبز

درصد سطح فضاهاي سبز ذر شهر

ميزان استفاده از منابع
تجديدپذير
تنوع زيستي
مصرف مواد اوليه و انرژي
قوانين محيط زيستي

سرانه مصرف مواد اوليه و انرژي (به تفكيك تجديدپذير و تجديدناپذير)

ساختار
سازمانی

طرحهاي مربوط به ارزيابي
اثرات محيط زيستي
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تصویر ( :)۵۸نمودهايي از پايداري و ناپايداري در شهرها
ناپایداری

پایداری
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توسعه پايدار شهري را ميتوان بهرهوري در استفاده بهينه از زمين و تشويق بر بهرهگيري مجدد از ساختمانها
دانست كه امكان عدالت گستري اجتماعي ،در بستر فضا و برابري اجتماعي را محقق گرداند و با فراهم نمودن
امكانات رفاهي ،اجتماعي ،خدمات شهري و حقوق شهروندي ،بهبود كيفيت محيط زيستي شهري و رضايت
شهروندي را ممكن گرداند .بر اين اساس شهرسازي بايد به عنوان ابزاري مؤثر ،براي اجرا و تحقق سياستهاي ملّي
و محلّي ،فرصتهايي مطلوب را براي استفاده بهينه از منابع انرژي زمين و محيط زيست در ساختار شهري ارايه
كند تا به ايجاد سكونتگاهي امكان دهد كه نه تنها زندگي مطلوب و شايسته براي نسل حاضر و نسلهاي آينده
فراهم كند ،بلكه تضمين كننده پايداري كره زمين و روح انساني نيز باشد.
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بخش سوم :قوانین و مقررات مرتبط
 -1آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي ،ناحيهاي ،منطقهاي و ملي و مقررات
شهرسازي و معماري كشور (مصوب  1370/11/21هيأت وزيران)
 -2تشكيل كميسيون هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور (مصوبه هيات وزيران  1375/1/20با اصالحيه )1376/7/1
 -3قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب  1353/3/20با اصالحيه )1371/0/25
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فصل سوم:

نقش و جایگاه شوراهای اسالمی شهر و روستا
در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
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بخش اول :صنایع آالینده
بنابر اظهارنظر مديركل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست در سال  ،1393تعداد صنايع آالينده
اعالم شده توسط استانها 3265 ،صنعت بوده است كه استانهاي اصفهان ،تهران ،يزد ،خراسان رضوي و خوزستان
به ترتيب بيشترين صنايع آالينده و استانهاي كهكيلويه و بويراحمد ،خراسان شمالي ،خراسان جنوبي و قم داراي
كمترين واحدهاي صنعتي آالينده هستند.
با اشاره به تبصره يك ماده  30قانون ماليات بر ارزش افزوده ،اداره محيط زيست هر استان فهرست سنواتي
صنايع آالينده را به سازمان امور مالياتي كشور اعالم ميكند و اين صنايع مشمول پرداخت يك درصد از فروش
خود به عنوان عوارض آاليندگي هستند.
 -۱-۱قوانین و مقررات و آییننامههای مرتبط
 -۱-۱-۱ضوابط و معیارهای استقرار صنایع:
به استناد تبصره  2ماده  13قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا (مصوب  1370/12/15هيات وزيران) و با
اعمال اصالحيههاي شماره  10591/5020مورخ  1379/2/11و شماره /11359ت 23515ه مورخ  1301/3/21و
ساير مصوبات مرتبط.
ماده 1ـ طبقهبندي و تعيين گروه صنايع :صنايع با توجه به فرآيند توليد به شرح ذيل طبقهبندي ميشوند:
1ـ صنايع غذايي
2ـ صنايع نساجي
3ـ صنايع چرم
5ـ صنايع سلولزي
5ـ صنايع فلزي
6ـ صنايع كاني غير فلزي
7ـ صنايع شيميايي
0ـ صنايع دارويي
9ـ صنايع برق و الكترونيك
11ـ صنايع كشاورزي
11ـ صنايع ماشينسازي
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ماده 2ـ صنايع براساس شدت و ضعف آلودگي و ديگر مسايل محيط زيستي در گروههايي با مشخصات زير قرار
ميگيرند:
گروه (الف):
صنايع اين گروه مجاز هستند تا در مناطق صنعتي يا تجاري مشخص شده در داخل يا خارج محدودههاي
مصوب شهري روستايي استقرار يابند.
محدودههاي مصوب شهري و روستايي:
 -1محدوده مصوب شهري عبارت است از حسب مورد آخرين محدوده طرح جامع يا هادي مصوب شهر و اضافه
محدوديتهاي بعدي مصوب آنها.
تبصره  :1در مورد شهرهاي فاقد طرح هادي يا جامع ،تا زمان تهيه طرح جامع يا هادي ،محدوده خدماتي شهر
مالك خواهد بود.
تبصره  :2پس از تهيه طرح جامع يا هادي براي شهرهاي فوقالذكر ،محدوده طرح جامع يا هادي مالك خواهد
بود.
 -2محدوده روستايي عبارت است از آخرين محدوده طرح هادي يا بهسازي روستايي.
تبصره :در مواردي كه نقاط روستايي فاقد طرحهاي فوق باشند ،محدوده روستايي توسط وزارت جهاد سازندگي
به استناد ماده ( )9آييننامه احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده و حريم تعيين ميشود.
گروه (ب):
صنايع اين گروه مجازند در خارج از محدوده شهرها مشروط به رعايت حداقل  211متر از مراكز مسكوني،
درماني و آموزشي و  111متري مراكز نظامي و انتظامي و رعايت حريم رودخانهها و قنوات داير استقرار يابند.
رعايت كليه حريمهاي قانوني و ضوابط حوزه استحفاظي الزامي است.
سكونتگاه :عبارت است از تمام شهرها ،روستاها و مجتمعهاي زيستي كه داراي حداقل  21خانوار زيستي باشند.
گروه (ج):
صنايع اين گروه مجازند در مناطق صنعتي و با رعايت حداقل فاصله  511متر از محدوده سكونتگاهها و مراكز
آموزشي و درماني و رعايت حريم قانوني جاده استقرار يابند.
مناطق صنعتي :عبارت است از محدودهاي كه توسط ارگانهاي ذيربط ،براي استقرار صنايع در نظر گرفته
شده است .اين گونه مناطق در طرحهايي مانند جامع و هادي شهري ،جامع ناحيهاي و طرحهاي ساماندهي فضاها
و سكونتگاههاي روستايي تعيين ميشوند.
گروه (د) و (ه):
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صنايع اين گروه مجازند خارج از محدوده قانوني هر شهر ،مشروط به رعايت فواصل الزم از مراكز حساس
(مطابق با جدول  )1استقرار يابند.
گروه (و):
محل پيشنهادي براي استقرار صنايع اين گروه با توجه به فرآيند توليد ،توپوگرافي منطقه ،شرايط اقليمي،
ظرفيت قابل تحمل محيطزيست ،جهت بادهاي غالب ،گسترش شهري و ساير شاخصهاي محيط زيستي ،توسط
سازمان حفاظت محيطزيست مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و اعالم نظر خواهد شد.
تبصره  :1جابهجايي عناوين صنعتي در گروههاي مختلف با توجه به آلودگيهاي حاصل و نحوه خنثيسازي
آنها انجام خواهد شد.
تبصره  :2استقرار صنايع در اراضي مستعد كشاورزي ،منطبق با قوانين و مقررات مربوط مستلزم كسب موافقت
وزارت جهاد كشاورزي است.
تبصره  :3در تمام موارد موافقت با ايجاد صنايع (از هر نوع) رعايت ضوابط و كاربريها و منطقهبنديهاي مصوب
صنعتي حسب مورد طرحهاي كالبدي منطقه الزامي است.
ماده 3ـ ضوابط عمومي استقرار صنايع:
3ـ1ـ مالك تشخيص جمعيت شهرها ،آخرين سرشماري مركز آمار ايران است.
3ـ2ـ در چهارچوب ضوابط شهركهاي صنعتي ،احداث هر نوع واحد توليدي و صنعتي به استثناي صنايع گروه
«و» در داخل شهركها ،مشروط بر آنكه شهرك داراي طرح زونبندي استقرار ،فضاي سبز و سيستم مركزي
تصفيه فاضالب باشد ،بالمانع است.
 -3-3اين ضوابط نميتواند ناقض مصوبات قانوني از قبيل طرحهاي تعادل صنعت و كشاورزي در استانهاي
گيالن و مازندران و ممنوعيت در محدوده  121كيلومتري تهران و  51كيلومتري اصفهان و مانند آن باشد.
ماده  -5در مواردي استثنايي كه امكان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد ،مراتب در كميتههاي
استاني مركب از نمايندگان ادارات كل صنايع و معادن ،حفاظت محيطزيست ،مسكن و شهرسازي ،سازمان مديريت
و برنامهريزي ،جهاد كشاورزي و استانداري مورد بررسي قرار گرفته و با در نظر گرفتن مواردي از قبيل فرآيند
توليد ،توپوگرافي منطقه ،شرايط اقليمي ،طرفيت قابل تحمل محيط زيست ،جهت بادهاي غالب و گسترش شهري،
در مورد محل استقرار صنايع به طور موردي تصميم گرفته مي شود .دبيرخانه كميته مذكور در اداره كل حفاظت
محيط زيست استان داير است.
ماده  -5نظر به اهميت تامين هواي پاك در شهرها و مناطق مسكوني كشور ،از استقرار صنايع مولد آلودگي
هوا در جهت باد غالب به سوي اين گونه مناطق خودداري شود.
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ماده  -6چنانچه واحد توليدي يا صنعتي در فهرست يكي از كدهاي مندرج در اين ضوابط اشاره نشده باشد و
يا كدهاي موجود نياز به اصالح داشته باشد .به منظور تعيين كد جديد و يا تطبيق آن با كدهاي موجود ،موضوع
در كميتهاي به مسووليت سازمان حفاظت محيط زيست و با مشاركت نماينده تاماالختيار ارگانهاي ذيربط صادر
كننده جواز ،مطرح و تصميمگيري خواهد شد.
ماده  -7واحدهاي توليدي و صنعتي موظف هستند قبل از استقرار موضوع را به اطالع ادارات كل استاني
حفاظت محيط زيست برسانند .در صورت مغايرت با ضوابط استقرار ،ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها
بايد در مدت حداكثر دو هفته موضوع را به متقاضي اعالم كنند.
جدول ( :)۷حداقل فاصله صنايع كد «د» و «ه» از مراكز حساس
رديف

فاصله از مراكز مختلف به متر

صنايع كد «د»

صنايع كد «ه»

1

سكونتگاهها

1111

1511

2

مراكز درماني و آموزشي

511

1111

3

بزرگراه و جاده ترانزيت (فاصله از محور)

251

251

5

جاده اصلي (فاصله از محور)

151

151

5

*پارك ملي – تاالب – درياچه –

1111

1111

211

311

111

111

*اثر طبيعي ملي
6

*پناهگاه حيات وحش – *منطقه حفاظت
شده – رودخانه دايمي و قنات داير

7

چاههاي عميق و نيمه عميق

* صنايع كه استقرار آنها در كنار دريا اجتنابناپذير است ،مانند كشتيسازي ،به طور موردي بررسي ميشوند.
* در استانهاي ساحلي شمال كشور ،در مناطقي كه جاده اصلي كنار دريا ،فاصلهاي كمتر از فاصله مذكور در
جدول را دارد ،فاصله جاده از دريا به عنوان فاصله دريا تا واحد صنعتي رعايت شود.
* تاالب؛ به مناطقي مانند زمينهاي مرطوب و آبگير ،زمينهاي آبدار ،باتالقهايي كه به صورت مصنوعي و
طبيعي موقتي يا دايمي با آب جاري يا ساكن با طعم آب شيرين يا شور ،يا لب شور ،شامل مناطق دريايي با عمق
كمتر از  6متر گفته ميشود.
* منطقه حفاظت شده؛ مشروط به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
* پارک ملی؛ به محدودهاي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي
و دشت و آب و كوهستان اطالق ميشود كه نمايانگر نمونههاي برجستهاي از مظاهر طبيعي ايران باشد و به منظور
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حفظ همبستگي وضع زندگي و شرايط طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران
وحشي و رشد رستنيها در شرايط كامالً طبيعي تحت حفاظت قرار ميگيرند.
* آثار طبیعی ملی؛ عبارتند از پديدههاي نمونه و نادر گياهي ،جانوري ،اشــكال يا مناظر كمنظير و كيفيات
ويژه طبيعي زمين يا درختان كهنســال يادگار تاريخي هســتند كه به منظور داشــتن محدوده متناســب ،تحت
حفاظت قرار ميگيرند.
* پناهگاه حیاتوحش؛ به محدودهاي از منابع طبيعي ك شور اعم از جنگل ،مرتع ،د شت ،آب و كوه ستان
گفته ميشــود كه داراي زيســتگاه طبيعي نمونه و شــرايط اقليمي خاص براي جانوران وحشــي بوده و به منظور
حفظ و احياي زيستگاهها ،تحت حفاظت قرار ميگيرند.
* منطقه حفاظت شده؛ به محدودهاي از منابع طبيعي اعم از جنگل ،مرتع ،دشــت ،آب و كوهســتان گفته
مي شود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير ن سل جانوران وح شي يا حفظ يا احياي ر ستنيها و و ضع طبيعي آن
داراي اهميت خاصي بوده و تحت حفاظت قرار ميگيرند.
۱ـ۱ـ۲ـ متن دستورالعمل عوارض آالیندگی سال ۱۳۹۲
دستورالعمل اجرایی تبصره ( )۱ماده ( )۳۸قانون مالیات بر ارزش افزوده (مورخ)۹۲/۴/۲
ماده  -۱تعاریف:
واحد آالینده -به واحد توليدي گفته مي شو د كه از طريق تخليه فاضالب ،انتشار ذرات ،گازهاي آالينده ،تخليه پسماند و يا ...
به محيط ،موجب آلودگي محيط زيست (آب ،هوا  ،خاك  )...ميشود( .اين تعريف صرفا براي واحدهاي مشمول تبصره  1ماده 30
قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص شده است).
آلودگی محیط زیست :منظور از آلوده كردن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب ،هوا يا خاك يا
زمين ،به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ،شيميايي يا بيولوژيكي آن را به شكلي تغيير دهد كه به حال انسان و يا ساير موجودات زنده و
يا گياهان  ،آثار و ابنيه زيانآور باشد.
توضيح :منظور از كلمه"ميزان" در تعريف فوقالذكر ميزان انحراف از معيارهاي مندرج در قوانين ،آييننامه ،ضوابط و استانداردهاي
مرتبط با آلودگي محيط زيست (آب ،خاك ،هوا ،صدا ،پسماند و  )...است.
دوره مالیاتی -هرسال شمسي به چهار دوره مالياتي سهماهه ،تقسيم ميشود كه منطبق بر فصول سال است( .مطابق ماده 11
قانون ماليات بر ارزش افزوده)

۱ـ۱ـ۳ـ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست (مصوب  1353/3/20و اصالحيه )1371/0/25
و آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست (مصوبه  1355/12/5هيأت وزيران با اصالحات بعدي)
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ماده 1ـ حفاظت و بهبود و بهسازي محيطزيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب بر هم
خوردن تعادل و تناسب محيطزيست ميشود ،همچنين تمام امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان
حفاظت محيطزيست است.
سازمان حفاظت محيطزيست كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود وابسته به رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و
استقالل مالي است و زير نظر شورايعالي حفاظت محيطزيست انجام وظيفه ميكند.
تبصره :شركت سهامي شيالت ايران و شركت سهامي شيالت جنوب به موجب قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.

ماده 2ـ رياست شورايعالي حفاظت محيطزيست با رييس جمهور است و اعضاي آن عبارتند از:
وزراي جهاد كشاورزي ،كشور ،صنايع و معادن ،مسكن و شهرسازي ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،رييس سازمان مديريت و
برنامهريزي ،رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ،رييس سازمان حفاظت محيطزيست و چهار نفر از اشخاص يا مقامات
ذيصالح كه بنا به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيطزيست و تصويب رييسجمهور براي مدت سه سال منصوب ميشوند.
تبصره :در موارد لزوم بر حسب مورد به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيطزيست و تصويب رييس جمهور ،از ساير وزرا براي حضور در
جلسات شورايعالي دعوت بهعمل ميآيد .وزرائي كه بدين نحو به جلسات دعوت ميشوند ،در تصميمگيري شورا حق رأي دارند.

ماده 3ـ شورايعالي حفاظت محيطزيست عالوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي شورايعالي شكارباني و
نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است:
الفـ تعيين مناطقي تحت عنوان پارك مليـ آثار طبيعي مليـ پناهگاه حيات وحشـ منطقه حفاظت شده و تصويب حدود دقيق
اين مناطق با رعايت نكات زير:
1ـ مفاد ماده  27قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه  1356همچنين قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع
2ـ كسب موافقت وزير جهاد كشاورزي در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در آنها طرح
جنگلداري يا مرتعداري به موقع عمل گذارده شده يا ميشود.
3ـ كسب موافقت وزير صنايع و معادن در مورد مناطقي كه طرحهاي اكتشاف و بهرهبرداري از مواد معدني طبق قانون مربوط
اجرا ميشود.
صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهرهبرداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك مليـ آثار طبيعي مليـ پناهگاه
حيات وحش و منطقه حفاظت شده تعيين شدهاند ،موكول به موافقت شورايعالي حفاظت محيطزيست است.
تبصره :تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند ،به موجب آييننامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

بـ تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانههاي موضوع ماده  0اين قانون .
جـ موافقت با اعطاي جايزه به اشخاص طبق آييننامه اجرايي اين قانون.
ماده 5ـ هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند (الف) ماده  3اين قانون برقرار ميشود ،نبايد
قانون ًا با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاص داخل اين مناطق ،مغاير باشد.
ماده 5ـ رييس سازمان حفاظت محيطزيست توسط رييس جمهور انتخاب و سمت دبير شورايعالي حفاظت محيطزيست را نيز
بر عهده دارد.
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ماده 7ـ هر گاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهرهبرداري از آنها ،به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به
حفاظت محيطزيست مغايرت داشته باشد ،سازمان ،مورد را به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط اعالم خواهد كرد تا با همكاري سازمانهاي
ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر بهعمل آيد.
در صورت وجود اختالف نظر طبق تصميم رييس جمهور عمل خواهد شد.
ماده 9ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيطزيست را فراهم كند ممنوع است.
منظور از آلوده كردن محيطزيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا ،خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت
فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را به شكلي تغيير دهد كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه زيان
آور باشد.
تبصره :استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي ،با رعايت قوانين و مقررات وزارت جهاد كشاورزي مشمول
اين ماده نخواهد بود ولي در صورتيكه استفاده از سموم براي مقاصد باال ،مغاير با بهسازي محيطزيست باشد سازمان ضرورت تجديد نظر در
مقررات مربوط و جايگزيني مواد و طرِق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد كرد.

ماده 11ـ مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيطزيست و جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيطزيست و
همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده  9اين قانون و محدوديت و ممنوعيتهاي مربوط به حفظ و بهبود و
بهسازي محيطزيست ،به موجب آييننامههايي خواهد بود كه به تصويب كميسيونهاي جهاد كشاورزي و بهداشت درمان و آموزش
پزشكي و دادگستري مجلس برسد.
ماده 11ـ سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آييننامههاي مذكور در ماده  ،11كارخانجات و كارگاههايي را كه موجبات
آلودگي محيطزيست را فراهم ميكنند مشخص ،و مراتب را كتباً با ذكر داليل بر حسب مورد به صاحبان يا مسووالن آنها اخطار
ميكند كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت ،يا از كار و فعاليت خودداري كنند .در صورتيكه در مهلت
مقرر اقدام نكند به دستور سازمان ،از كار و فعاليت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
در صورتيكه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند ،ميتوانند به دادگاه عمومي محل ،شكايت كنند،
دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند و در صورتيكه اعتراض را وارد تشخيص دهد ،به ابطال اخطار يا رفع ممانعت
رأي خواهد داد .رأي دادگاه قطعي است.
تبصره :رييس سازمان ميتواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در برداشته باشند ،بدون اخطار قبلي براي ممانعت از ادامه كار و
فعاليت آنها دستور صادر كند.

ماده 12ـ صاحبان يا مسووالن كارخانجات و كارگاههاي موضوع ماده  11مكلفند به محض ابالغ دستور سازمان ،كار يا فعاليت
ممنوع شده را متوقف و تعطيل كنند .ادامه كار يا فعاليت مزبور ،منوط به اجازه سازمان يا رأي دادگاه صالحيتدار خواهد بود .در
صورت تخلف به حبس از شصت و يك روز تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاههزار ريال يا به هر دو
مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 13ـ كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آييننامههاي موضوع ماده  11تخلف كنند ،بر حسب مورد كه در آييننامههاي
مزبور تعيين خواهد شد ،به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاههزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 15ـ در مورد جرايم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد ،شاكي يا مدعي خصوصي شناخته ميشود.
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ماده 15ـ مأمورين سازمان كه از طرف سازمان ،مأمور كشف و تعقيب جرايم فوققالذكر ميشوند در صورتيكه وظايف ضابطان
دادگستري را در كالس مخصوص زيرنظر دادستان عمومي تعليم گرفته باشند ،از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در
رديف ضابطان دادگستري محسوب ميشوند.
تبصره :در مواردي كه سازمانهاي ديگر بهموجب قوانين مربوط مأمور تعقيب جرايم مذكور در اين قانون باشند ،سازمان نظر خود را به آن
سازمانها اعالم خواهد كرد.

ماده 16ـ تمام عرصه و اعيان امالك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف) ماده  ،3همچنين تمام
تاالبهاي متعلق به دولت ،در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهرهبرداري از تاالبها (به استثناي مرداب انزلي) و
امالك مذكور قائم مقام قانوني مؤسسات يا سازمانهاي مربوط ميباشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره  :1در صورتيكه استفاده از منابع مذكور ،مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع كشور طبق طرح سازمان رأساً عمل
خواهد كرد.
تبصره  :2نحوه واگذاري منافع امالك مذكور در اين ماده ،در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 17ـ در صورتيكه عرصه و اعيان امالك واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف) ماده  3اين قانون مورد نياز باشد
سازمان ميتواند طبق مقررات قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات ،براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذرماه  1357خريداري
و تصرف كند.
ماده 10ـ سازمان داراي گارد با لباس متحدالشكل و تجهيزات الزم خواهد بود.
ماده 19ـ مناطقي از كشور كه مقررات مواد  11،12و  13اين قانون در آنها اجراء خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و
ضوابطي كه در آييننامه اجرايي اين قانون مقرر مي شود تعيين و پس از تصويب شورايعالي اعالم ميشود.
ماده 21ـ سازمان ميتواند با تصويب شورايعالي حفاظت محيطزيست ،قسمتي از وظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي
مواد  11،12و  13اين قانون در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود ،بر حسب مورد به شهرداريهاي مربوط
يا هر سازمان دولتي ذيربط محول كند ،در اين صورت شهرداريها و سازمانهاي مذكور ،مسوول اجراي آن خواهند بود.
ماده 21ـ آييننامه اجرايي اين قانون به استثناي آييننامههاي مذكور در ماده  ،11پس از تأييد شورايعالي حفاظت محيطزيست
به تصويب هيات وزيران ميرسد.
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۱ـ۱ـ۴ـ از قانون شهرداری (مصوب  1335با اصالحات بعدي)
از ماده :55
تبصره ( 5الحاقي مورخ )1352/5/17ـ شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضوالت ساختماني
و مواد رسوبي فاضالبها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطالع عموم برساند .محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده
شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود ،به تشخيص شهرداري خواهد بود.
رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
بند 21ـ (اصالحي)ـ جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه بهنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنان يامخالف
اصول بهداشت در شهرهاست.
شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانهها ،كارگاهها ،گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها ودكانها و همچنين مراكزي كه مواد
محترقه ميسازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بهطور كلي تمام مشاغل و كسبهايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا يا توليد
دود يا عفونت كرده و يا باعث تجمع حشرات و جانوران شده جلوگيري كند و در تخريب كورههاي آجر وگچ وآهكپزي و خزينه
گرمابههاي عمومي كه مخالف بهداشت است ،اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانهها و وسايل
نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد ميكند ،از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري كند و هرگاه تأسيسات مذكور ،قبل از تصويب اين
قانون بهوجود آمده باشند آنها را تعطيل كند و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصرهـ شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان
آنها ابالغ نمايد واگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه
نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند .رأي كميسيون قطعي و الزماالجراست .هرگاه رأي كميسيون مبني
برتأييد نظرشهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بهوسيله مأموران
خود راساً اقدام خواهد كرد.

97

۱ـ۱ـ۵ـ از آییننامه اجرایی قانون معادن (مصوب  1377/12/26هيأت وزيران با اصالحات بعدي)
فصل اولـ اكتشاف
ماده 1ـ انجام هر نوع عمليات اكتشاف معدني توسط بخش دولتي ،تعاوني و خصوصي (ايراني ـ خارجي) مستلزم دريافت پروانه
اكتشاف از وزارت معادن و فلزات است.
ماده 2ـ حداكثر وسعت محدوده هر پروانه اكتشاف ( )51كيلومتر مربع است.
تبصره 1ـ وسعت محدوده پروانه اكتشاف نبايد براي مواد معدني طبقه يك از ( )6و سنگهاي تزئيني از ( )5كيلومتر مربع تجاوز
نمايد.
تبصره 2ـ در موارد خاص با تأييد وزير معادن و فلزات وسعت بيشتري براي اكتشاف تعيين ميشود.
ماده 3ـ مدت اعتبار پروانه اكتشاف از تاريخ صدور يكسال است.
تبصرهـ در مورد معادن طبقه ( )2حسب مورد با تشخيص وزارت معادن و فلزات اين مدت تمديد خواهد شد.
ماده 5ـ تمام اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي پروانه اكتشاف ميبايد درخواست خود را طبق فرم مربوط كه توسط وزارت
معادن و فلزات در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به انضمام مدارك و نقشههاي مربوط ،به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت
دارند.
تبصره 1ـ متقاضيان پروانه اكتشاف مواد معدني طبقه يك و سنگهاي تزئيني مكلفند نوع ماده معدني مورد نظر خود را در فرم
درخواست ذكر كنند.
تبصره 2ـ اشخاص حقيقي موضوع اين ماده بايد به سن رشد رسيده باشند.
ماده 6ـ وزارت معادن و فلزات پس از تطبيق محدوده مورد درخواست با كالك مربوط ،در صورت آزاد بودن تمام يا قسمتي از
محدوده مورد تقاضا ،محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد با رعايت مدلول ماده ( )11قانون معادن به نام متقاضي ثبت و
حداكثر ظرف ( )7روز اداري مشخصات محدوده ثبت شده را به وي ابالغ مينمايد.
تبصرهـ محدوده آزاد محدودهاي است كه جهت انجام امور اكتشافي و يا بهره برداري ثبت نشده باشد.
ماده 25ـ متقاضي مكلف است قبل از صدور پروانه بهرهبرداري نسبت به ارايه تضمين حقوِق دولتيو ( )3درصد منابع طبيعي
موضوع ماده ( )25قانون معادن (معادل ( )6ماه حقوِق دولتي) اقدام و مسوول فني عمليات در معدن را معرفي كند.
تبصره :تضمين موضوع اين ماده هر( )3سال يك بار متناسب با حقوِق دولتي مصوب تعديل خواهد شد و در پايان دوره بهرهبرداري
چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل كرده باشد مسترد ميشود.
ماده 51ـ مواردي كه عدم رعايت آنها موجب رد صالحيت و يا اخذ خسارت خواهد شد به شرح زير است:
1ـ عدم رعايت مقررات اين آييننامه و دستورالعملهاي نظارتي كه موجب تضييع و تخريب ذخاير معدن شود.
2ـ عدم رعايت مقررات آييننامه ايمني و حفاظت در معادن كه موجب سلب سالمتي و يا بهداشت كاركنان شود.
3ـ عدم بهرهبرداري و استخراج ساالنه به مقدار تعيين شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آييننامه.
5ـ عدم پرداخت حقوِق دولت.
5ـ عدم انجام ساير تعهدات ذكر شده در متن پروانه عمليات و شناسنامه منضم به آن.
ماده 63ـ انجام مراحل اكتشاف و بهرهبرداري مستلزم رعايت ضوابط محيط زيستي است.
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۱ـ۱ـ۶ـ آییننامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

(مصوب  1370/6/16هيأت

وزيران)

ماده 1ـ در اين آييننامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف :مواد شيمياييـ تركيباتي هستند با منشأ معدني يا آلي كه حداقل داراي يك عنصر شيميايي بوده و به اشكال مختلف اعم
از گاز ،بخار ،مايع و جامد ديده شوند و با توجه به راهورود به بدن و طول تماس ،سالمت انسان و بهداشت محيط را به مخاطره
اندازند.
ب :سم :مادهاي است كه داراي منشأ بيولوژيك يا شيميايي (معدني يا آلي) بوده و از راههاي مختلف در مقادير معين و معموالً
جزيي باعث اختالل و يا فعل و انفعاالت حياتي به طور موقت يا دايم مي شود.
ماده 3ـ عرضه ،فروش ،توزيع ،بستهبندي و نگهداري هر نوع سم در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ممنوع است و در مورد
سموم و حشرهكشهاي خانگي در بستهبنديهاي كوچك و آماده ،مطابق ضوابط ارگانهاي ذيربط قانوني عمل خواهد شد.
ماده 5ـ حمل و نقل مواد شيميايي و سموم اعالم شده توسط كميته ،بر اساس شرايطي خواهد بود كه به تصويب كميته مزبور
خواهد رسيد.
ماده 5ـ سازندگان و فرموله كنندگان و فروشندگان و مصرف كنندگان مواد شيميايي و سموم و شركتهاي خدماتي دفع آفات
نباتي ،دامي و خانگي ،فوميگاسيون و ضد عفوقني مكلفند به منظور حفظ و تأمين سالمت انسان و محيط زيست ،كليه دستورالعملها،
استانداردها و موازين بهداشتي و محيط زيستي موجود در كشور را رعايتكنند.
ماده 7ـ متقاضيان ثبت ،واردات ،صادرات ،ساخت ،بستهبندي و فرموالسيون مواد شيميايي و سموم موظفند كليه مدارك و
نمونههاي مربوط را جهت بررسي و انجام آزمايشهاي الزم به مراجع ذيصالح قانوني ارايه كنند .صدور مجوز بايد توسط مراجع
مذكور براساس آييننامهها و ضوابط بهداشتي صادر شده از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي انجام پذيرد.
رونوشت مجوزهاي صادر شده بايد به معاونت امور بهداشتي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ارسال شود.
ماده 0ـ كليه مراكز تهيه ،توليد ،نگهداري ،فروش ،بستهبندي و فرموالسيون مواد شيميايي و سموم بايد مجهز به سيستمهاي
پيشگيري و مقابله با حوادث شيميايي باشند.
ماده 9ـ كليه كارخانجات ،كارگاهها و مراكز درماني و صنفي و كليه اشخاصي كه به امر خريد يا استفاده از سموم و مواد شيميايي
اشتغال دارند ،موظفند ظروف خالي شده آنها را به نحو مناسب و با رعايت ضوابط محيط زيستي منهدم يا دفع كنند.
تبصره 1ـ توليد كنندگان سموم و مواد شيميايي موظفند هشدارهاي الزم را در مورد خطرات استفاده مجدد از ظروف و مواد
شيميايي بر روي بر چسب آنها قيد نمايند.
تبصره 2ـ كليه فروشندگان و عرضه كنندگان سموم و مواد شيميايي مكلفند از فروش آن دسته از سموم و مواد شيميايي كه
فاقد هشداريهاي الزم بر روي برچسب آنها باشند خودداري نمايند .مراجع ذيربط موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره ميباشند.
ماده 11ـ سازندگان ،فرموله كنندگان ،بستهبندي كنندگان و حمل كنندگان سموم و مواد شيميايي و شركتهاي دفع آفات
نباتي و خانگي مكلفند كارگاه ،انبار و كارگران خود را از هر حيث به وسايل و تجهيزات بهداشتي و حفاظتي مطابق با دستورالعملهاي
مراجع ذيصالح مجهز كنند.
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۱ـ۱ـ۷ـ آییننامه بهداشت محیط (مصوب  1371/5/6هيأت وزيران)
ماده 1ـ تعاريف:
الفـ بهداشت محيط :بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونهاي روي سالمت جسمي ،رواني
و اجتماعي انسان تأثير ميگذارند.
بـ آب آشاميدني :آب آشاميدني ،آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب
باشد و مصرف آن عارضه سويي در كوتاه مدت يا درازمدت در انسان ايجاد نكند.
پـ آلودگي آب آشاميدني :آلودگي آب آشاميدني عبارت است از تغيير خواص فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي آب به گونهاي كه
آن را براي مصرف انسان زيانآور سازد.
تـ كنترل بهداشتي :منظور از كنترل بهداشتي ،بازديد و بررسي وضعيت بهداشتي مراكز مشمول اين آييننامه به منظور اعمال
ضوابط بهداشت محيطي است.
ثـ مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي :مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي ،مراكزي هستند كه با استفاده از
پرتوهاي يونساز ،زير نظر مسؤوالن متخصص مربوط ،به تشخيص يا درمان بيماريها پرداخته و شامل مراكز راديولوژي ،راديوتراپي
و راديو ايزوتوپ است.
جـ اماكن عمومي :اماكن عمومي عبارت است از اماكن متبركه و زيارتگاهها ،زائرسراها ،هتلها ،متلها ،مسافرخانهها ،پانسيونها،
آسايشگاههاي سالمندان ،آرايشگاهها ،حمامها ،حمامهاي سونا ،استخرهاي شنا ،سينماها ،پاركها ،مراكز تفريحهاي سالم ،باشگاههاي
ورزشي ،ترمينالها ،وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي ،توالتهاي عمومي ،گورستانها و مانند اين موارد.
چـ مراكز تهيه ،توزيع ،نگهداري و فروش مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي :مراكز تهيه ،توزيع ،نگهداري و فروش مواد خوردني،
آشاميدني و بهداشتي عبارت است از كليه كارخانهها ،كارگاهها ،سردخانهها ،اماكن و مغازههايي كه به گونهاي نسبت به تهيه ،توزيع،
نگهداري و فروش مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي اقدام ميكنند.
حـ مراكز بهداشتيـ درماني :مراكز بهداشتيـ درماني عبارت است از بيمارستانها ،زايشگاهها ،درمانگاهها ،مطبها ،آزمايشگاه-
هاي تشخيص طبي ،بخشهاي تزريقات و پانسمان ،آسايشگاههاي معلوالن ،طب هستهاي ،فيزيوتراپيها ،راديولوژيها و مانند اينها.
خـ مراكز آموزشي و تربيتي :مراكز آموزشي و تربيتي عبارت است مدارس ،آموزشگاههاي تحصيلي ،حوزههاي علميه ،دانشكدهها،
هنرستانها ،خوابگاههاي مراكز آموزشي ،پرورشگاهها ،مراكز تربيتي شبانه روزي ،ندامتگاهها و مهدهاي كودك.
ماده 2ـ هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود ،ممنوع است .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردي كه در حيطة وظايف وزارت ميباشد ،راساً اقدام قانوني معمول و در ساير موارد
موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامهاي قانوني ،فوري اعالم نمايد .متخلفان از مقررات بهداشت عمومي تحت پيگرد قانوني
قرار خواهند گرفت.
ماده 3ـ آلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد .وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي به منظور حفظ سالمت و بهداشت مردم مكلف است كيفيت آب آشاميدني عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از
نظر بهداشتي تحت نظارت مستمر قرار دهد.
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تبصره 1ـ وظايف و اختيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيري و جلوگيري از آلودگي منابع آب ،موضوع ماده ()56
قانون توزيع عادالنه آب و آييننامههاي اجرايي آن همچنان قابل اجراست.
تبصره 2ـ سازمانها و مؤسسههاي دولتي و خصوصي تأمينكننده آب آشاميدني عمومي موظف به رعايت همه ضوابط و معيارهاي
بهداشتي اعالم شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بوده ،بايد همه اطالعات الزم براي بررسي مورد يا موارد و
تسهيالت بازديد از تأسيسات را در اختيار وزارت قرار دهند .
ماده 5ـ به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزمينيـ اعم از چاهها ،رودخانهها ،قناتها،
چشمهها و آب مصرفي شهر و روستاـ كميتهاي با نام «كميته حفاظت از منابع آب آشاميدني» زيرنظر استاندار با عضويت مديران و
رؤساي اداره كل بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،سازمان حفاظت محيط زيست ،سازمان آب منطقهاي استان ،جهاد سازندگي
استان ،برنامه و بودجه استان و شركت آب و فاضالب استان تشكيل ميشود تا موارد زير را بررسي و اقدام نمايد:
1ـ اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تأمين آب آشاميدني از سرويس كه بر اساس گزارش اداره كل بهداشت
محيط ،آلوده شدهاندـ اعم از چاهها ،چشمهها و قناتها.
2ـ اتخاذ تدابير الزم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود بر اساس دستورالعملهايي كه توسط دستگاههاي ذي ربط
پيشنهاد ميشود و به تصويب كميته ميرسد .
3ـ اتخاذ تدابير الزم به منظور حفظ حريم مناطقي كه در آينده براي تأمين آب شهرها از طريق دستگاههاي ذيربط پيشنهاد
ميشود.
5ـ اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله با آنها.
ماده 7ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتيـ درماني ،آموزشي و تربيتي ،اماكن عمومي و مراكز
تهيه ،توزيع ،نگهداري و فروش مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطي كنترل و با متخلفان
از دستورالعملها و توصيههاي بهداشتي وزارت ،برابر مقررات قانوني مربوط (قانون تعزيرات) رفتار نمايد.
ماده 0ـ مراجع صادركننده پروانه كسب مراكز تهيه ،توزيع ،نگهداري و فروش مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي و اماكن
عمومي موظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود ،مقررات و توصيههاي اعالم شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
را نيز در اين زمينه رعايت نموده و قبل از صدور «پروانه كسب» ،از اين وزارتخانه نظريه بهداشتي كسب نمايند.
ماده 9ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي عالوه بر وظيفه قانوني مبارزه با ناقالن بيماريها ،عهدهدار نظارت بر امر مبارزه
با بندپايان ،جوندگان و حيوانهاي ناقل بيماريها نيز ميباشد .مراجع ذيربط ،ملزم به رعايت دستورالعملهاي بهداشت محيطي اين
وزارتخانه در اين موارد هستند.
ماده 11ـ به منظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده به وسيله بندپايان و حيوانهاي ناقل بيماري ،همچنين جلوگيري
از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميايي ،در صورت امكان روشهاي مبارزه از طريق بهسازي محيط ارجح بوده و دستگاههاي
اجرايي ذيربط موظف به بهسازي كانونهاي جلب و تكثير بند پايان و حيوانهاي ناقل برابر توصيهها و دستورالعملهاي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ميباشند.
تبصرهـ شهرداريها مكلفند در تنظيم روشهاي جمعآوري ،حمل و دفع زباله شهر و ساير خدمات شهري ،دستورالعملهاي و
توصيههاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيربط را رعايت كنند.
010

بخش دوم :هوا و آالیندهها
۲ـ۱ـ آلودگی هوا
هوا گازي است بيرنگ ،بيبو كه مخلوطي است از گازها و عناصر مختلفي همچون اكسيژن ،هيدروژن ،نيتروژن
(ازت) ،گاز كربنيك ،بخار آب و . ...قسمت اعظم هوا ،يعني  70درصد حجم آن را ازت تشكيل ميدهد 21 ،درصد
آن اكسيژن و تنها يك درصد باقيمانده مخلوطي از ساير گازهاي تشكيل دهنده هواست .اكسيژن موجود در هوا
منبع حيات است و بدون آن موجودات قادر به زندگي نيستند .زيرا مقدار متوسط هوايي كه يك انسان بالغ در يك
شبانهروز تنفس ميكند 15 ،كيلوگرم است .در نتيجه زندگي انسان وابسته به استنشاق هوا و اكسيژن موجود در
آن است ،انسان بدون آب و غذا ميتواند چند روزي زندگي كند ،اما بدون هوا بيش از سه دقيقه زنده نميماند.
در ميان چالشهاي محيط زيستي ايران ،آلودگي هوا ملموسترين و مشهودترين تهديد است .آلودگي هوا
عبارت است از حضور مواد نامطلوب در هوا به مقداري كه بتواند بر انسان ،گياه ،جانوران و يا مواد و مصالح تاثير
گذاشته و اثر نامطلوب ايجاد كند .پديده آلودگي هوا با پيشرفت تكنولوژي ،توسعه صنعت و بهبود وضعيت اقتصادي،
افزايش جمعيت و گسترش شهرنشيني و نيز شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي ،رابطه مستقيم دارد .آلوده
كنندههاي هوا ،يكي از مهم ترين عوامل آلودگي محيط زيست محسوب ميشوند .زيرا كه نه تنها مستقيماً سالمتي
انسان و موجودات زنده را به خطر مياندازد ،بلكه بهطور غيرمستقيم از طريق آلوده كردن قطرات باران ،آبهاي
سطحي ،خاك و گياهان را آلوده كرده و زندگي موجودات زنده را نيز تحت تاثير قرار ميدهد.
۲ـ۲ـ منابع آلودگی هوا
آلوده كنندههاي هوا از منابع مختلف طبيعي و مصنوعي يا ناشي از دخالت انسان وارد هوا ميشوند .بهطور كلي
منابع آلوده كننده هوا عبارتند از:
الف) منابع طبيعي:
ـ طوفانهاي شن و ماسه روان ،طوفانهاي گردوغبار كه سبب انتشار ذرات معلق ميشوند.
ـ فعاليت آتشفشانها كه در نتيجه آنها ،گازهاي آلوده كننده مانند  SO2و  H2Sو متان و  ...وارد هوا و مواد
مذاب از داخل زمين به خارج پرتاب ميشوند.
ـ آتشسوزي خودبهخودي جنگلها كه در نتيجه آن ،مقادير زياد مواد آلوده كننده مثل دود هيدروكربن
سوخته ،اكسيدهاي نيتروژن و خاكستر ايجاد ميشوند.
ـ اقيانوسها كه با ايجاد آيروسل باعث ايجاد آلودگي هوا ميشوند.
ـ چشمههاي معدني آب گرم كه با ايجاد گازهاي سولفور سبب آلودگي هوا ميشوند.
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ـ شهاب سنگها كه ساالنه باعث انتقال  2111تن گردوغبار به جو زمين ميشوند.
ب) منابع مصنوعي
صنايع به دو طريق سبب آلودگي ميشوند :در اثر فرآيندهاي مختلف و مصرف سوختهاي فسيلي.
۲ـ۳ـ اثرات بهداشتی آلودگی هوا
سازمان بهداشت جهاني ،در سال  ،2115نتايج مطالعات خود را در خصوص بيماريهاي مرتبط با آلودگي هو،ا
بر اساس بررسيهاي انجام شده منتشر و مشخص كرد كه در سطح جهان ،طي سال  2112در حدود  7ميليون
نفر مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا ثبت شده كه اين آمار  %12از كل نرخ مرگ و مير جهاني است .آمار مرگ و
مير ارايه شده ،بيش از دو برابر نتايج ارائه شده در گذشته بوده و در حال حاضر در سطح جهاني آلودگي هوا به
عنوان مهم ترين خطر محيط زيستي بر سالمت ،مطرح است .آلودگي هوا در مقياس كوچك و محلي ،از
مزاحمتهاي ساده براي سالمتي انسان مانند

سردرد ،سرگيجه ،خستگي ،بدخلقي و ايجاد حساسيتهاي

كوتاهمدت تا بيماريهاي خطرناك و صعبالعالج همچون آلرژيهاي شديد ،آسم ،ايجاد آسيبهاي سالمتي در
كودكان به ويژه جنين و نوزادان ،تشديد بيماريهاي قلبي ،ايجاد برونشيت و بيماريهاي مزمن ريوي ،ايجاد
سرطان ريه ،خون و مرگ و مير زودرس را باعث ميشود .در حد جهاني نيز مسائلي چون تخريب اليه ازن ،ايجاد
بارانهاي اسيدي ،گرمايش جهاني ،موجب افزايش دماي زمين مي شود .همچنين آلودگي هوا باعث ايجاد امراض
و آسيبهاي مختلف در گياهان و جانوران شده و اثرات غيرقابل جبراني بر اموال و ساختمانها به ويژه آثار
باستاني و ميراث فرهنگي ميگذارد.
مهم ترين منابع آلودگي هوا در ايران عبارتند از ؛ وسايل نقليه موتوري ،كارخانجات صنعتي و نيروگاهها،
سيستمهاي گرمايش خانهها ،ادارات ،و احدهاي تجاري و خدماتي ،آتشسوزي (جنگلها ،مراتع ،مزارع و يا
زبالهها) ،طوفانها و گرد و غبار.
۲ـ۴ـ چالشهای محیط زیستی هوا در ایران
 آلودگی هوای کالن شهرها
آخرين برآورد بانك جهاني نشان ميدهد كه خسارات ساليانه آلودگي هوا در ايران 15 ،هزار و  521ميليارد
ريال معادل  1/6درصد توليد ناخالص داخلي است ،خسارت مرگ و مير ناشي از آلودگي هواي شهري ساالنه 651
ميليون دالر معادل  5هزار و صد ميليارد ريال يعني 1/57درصد از توليد ناخالص داخلي است .بر همين اساس،
خسارات ساالنه آلودگي هوا در ايران تا سال  2116ميالدي ،حدود  16ميليارد دالر برآورد شده است .همچنين،
آمار وارقام نشان ميدهند كه شهرهاي ايران از آلودهترين شهرهاي جهان هستند .طبق ارزيابيهاي سازمان جهاني
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بهداشت از اين لحاظ اهواز ،كرمانشاه ،سنندج حتي از تهران هم وضعيت بدتري دارند و درشمار ده شهر آلوده
دنيا قرار دارند .حال به اين فهرست ،نام چند كالن شهر آلوده ديگر كشور شامل مشهد ،اصفهان ،تبريز ،شيراز،
كرج و اراك را اضافه كنيد كه به همراه تهران و اهواز  0كالن شهر آلوده كشور از نگاه دولت هستند .آلودگي هوا
از جمله پيامدهاي محيط زيستي رشد بيرويه شهرهاي بزرگ است كه ناشي از عوامل عمدهاي از قبيل افزايش
جمعيت ،افزايش تعداد خودروها ،غير استاندارد بودن خروجي اگزوز اتومبيلها ،كيفيت نامطلوب و پايينتر از
استاندارد بودن سوخت ،تردد خودروهاي فرسوده و از رده خارج ،نزديكي مراكز صنعتي همچون كارخانجات و
نيروگاهها به شهرها و غيراستاندارد بودن خروجي دودكشهاي اينگونه مراكز است.
وزارت بهداشت سالهاست با تكيه بر دادههايي كه به آمار كيو ( )Qمعروف است ،براساس شاخصهاي جهاني،
مرگومير ناشي از آلودگي هواي شهرهاي بزرگ كشور را ثبت ميكند.براساس آمار رسمي وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي ،ساالنه در شهر تهران بيش از  5هزار و  511نفر بر اثر آلودگي هوا ميميرند؛ در واقع به ازاي
هر  25ساعت  12نفر در تهران بر اثر آلودگي هوا ،به كام مرگ ميروند .بهعبارت دقيقتر در هر  2ساعت يك
نفر .تردد خودروها و كارخانجات صنعتي فعال موجود در مجاورت و يا بعضاً داخل شهرها اصليترين داليل ايجاد
آلودگي هوا در شهرهاي كشور است.
مهمترين عامل آالينده هواي كالن شهرهاي كشور از سوي محققان و كارشناسان ،خودروها اعالم شده و
بيش از  75درصد آلودگي هوا ،ناشي از تردد خودروها در شهرهاي كشور است .در حاليكه در زمان پيروزي
انقالب در حدود يك ميليون و  211هزار خودرو در كشور وجود داشت و هم اكنون تعداد آن به بيش از 17
ميليون خودرو رسيده و پيشبيني ميشود كه طي دو دهه آينده اين ميزان به  51ميليون دستگاه افزايش يابد.
در تهران به عنوان پايتخت و پرجمعيتترين شهر ايران ،بيش از  3ميليون خودرو و بيش از  3ميليون موتورسيكلت
تردد ميكند .همچنين روزانه در حدود  1511خودرو نيز در تهران شمارهگذاري ميشوند ،در حاليكه تعداد
خودروهاي از رده خارج بسيار كمتر است .براساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران ،هر
خودرو به ازاي هر كيلومتر 65 ،گرم آلودگي توليد ميكند .اگر هر سفر شهري بهطور ميانگين در حدود 9
كيلومتر در نظر گرفته شود و هر خودرو به ازاي هر سفر شهري ،بيش از نيم كيلوگرم آلودگي هوا توليد كند (هر
موتورسيكلت نيز در شهر تهران به اندازه خودروهاي شخصي آلودگي توليد ميكند) با تكيه بر اين مطالعات ،در
تهران كه بيش از  16ميليون سفر شهري انجام ميشود و حدود  51درصد آن از طريق وسايل حملونقل عمومي
و  51درصد باقي از طريق خودروهاي شخصي يا مسافركشها صورت ميگيرد (سفر حدود  16ميليوني در  12تا
 13ساعت)،در هر روز بيش از  11هزار تن آلودگي وارد هواي پايتخت ميشود .بنا بر اعالم رييس مركز كنترل
كيفيت هواي شهر تهران ،در نتيجه ترافيك ،فقط روزانه  0تن ذرات معلق توليد
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مي شود .كافي است تصور

كنيد كه اين حجم از آلودگي وارد ريه شهروندان تهراني و يا شهروندان ساير كالن شهرهاي آلوده كشور ميشود.
گاه به لطف باد و باران اين آلودگيها به چشم نميآيد .اما در روزهايي كه هوا سنگين ميشود ،آلودگي در هيأت
سايه سنگين مرگ ،بر فراز پايتخت و شهرهاي آلوده كشور در ميآيد.
مشكل ديگري كه شهرها با آن مواجه هستند ،گرمتر بودن هوا است كه از آن با عنوان "جزيره حرارتي" نام
برده ميشود كه بيشتر در هنگام شب يا بامداد رخ ميدهد .ساختمانهاي نامنظم و بيقاعده موجود در كالن
شهرهايي همچون تهران ،نمايانگر اينگونه جزاير حرارتي است .در واقع انرژي ورودي خورشيد ،موجب تبخير آب
گياهان و خاك در مناطق غير شهري ميشود كه ايجاد بخار آب در هواي چنين مناطقي ،مانعي براي گرم شدن
بيش از حد هوا است ولي در شهرها ،سطوح تيره رنگ خيابانها و معابر و نيز سقف و نماي بيروني ساختمانها،
گرماي نور خورشيد و نيز حرارت توليد شده توسط خودروها را جذب كرده و آن را طي شب به آهستگي به هوا
منعكس و روند كاهش دما و حنك شدن هوا در شهرها را كند ميكند .به همين دليل معموالً در مناطق مسكوني
كالن شهرها دماي هوا از  2تا  15درجه سانتيگراد ،بيشتر از ساير مناطق اطراف ،باغات و پاركهاست كه داراي
آب نما ،بركههاي آب ،فضاي سبز و درختان بيشتري هستند.
مرگ ،ساالنه بيش از  5هزار و  511شهروند در تهران و بيش از  3هزار و  211نفر در مشهد و  2هزار و 711
نفر را در اصفهان به كام خود ميكشد .آمارهاي اعالم نشده در ساير شهرها نيز بيانگر بروز يك فاجعه محيط
زيستي در شهرهاي بزرگ كشور است .اما همين كه هواي اين شهرها كمي به شرايط سالم نزديك ميشود،
آلودگي هوا نيز فراموش ميشود و بحران هر ساله اين شهرها رنگ ميبازد .نتايج برنامهها و اقدامات صورت گرفته
براي كاهش آلودگي هواي شهر تهران و كالن شهرهاي ديگر آلوده كشور نيز پس از گذشت تقريباً  31سال،
همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد .طرحهاي بازدارنده اي همچون افزايش محدوده طرح ترافيك ،تردد خودروها
بهشكل زوج و فرد  ،تعطيلي مدارس و ادارات تنها حربه مقابله با آلودگي هوا در روزهايي است كه سختتر ميشود
نفس كشيد .شايد اين روزها آسمان پايتخت و شهرهاي بزرگ كشور كمي آبيتر بهنظر برسد ،اما اين فاجعه هر
روز بر فراز شهرهاي بزرگ كشور پرسه ميزند.
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 آلودگی هوای صنایع
آلودگي هواي ناشي از فعاليتهاي توليدي ،در اكثر شهرهاي كشور ملموس است و سهم عمدهاي در ايجاد
اين آلودگي دارد .آلودگي هواي ناشي از صنعت ،به طور عمده مربوط به صنايع بزرگ شيميايي و پتروشيمي،
پااليشگاههاي نفت و گاز ،نيروگاهها ،سيمان ،صنايع معدني و ذوب فلزات است و در مراكز و شهركهاي صنعتي
كه اينگونه صنايع استقرار يافتهاند ،آلودگي هوا بسيار زياد است.
مجتمعهاي سيمان فارس ،تهران ،اصفهان ،آبيك ،دورود و ...كه روزانه دهها تن گرد و غبار را در فضا پخش
ميكنند ،صنايع مرتبط با نفت و گاز و پتروشيمي فعال در اهواز ،آبادان ،ماهشهر و عسلويه كه اين مناطق را به
آلودهترين مراكز صنعتي كشور تبديل كردهاند ،كارخانجات ذوب آهن و فوالد مباركه اصفهان كه افزون بر
آاليندههاي معمول ،بخارات و غبار آلوده به آهن ،آرسنيك و سرب را نيز در هوا تخليه ميكنند ،كارخانههاي
مس سرچشمه و شهيد باهنر كرمان و سونگون تبريز ،سرب و روي زنجان و ...كه روزانه مقادير قابل توجهي از
گازها و غبار آلوده به مس ،سرب و روي را وارد محيط زيست ميكنند ،تجمع واحدهاي صنعتي تراكتورسازي،
ماشينسازي ،ليفتراكسازي ،پيستونسازي ،فورميكاسازي ،واحدهاي ريختهگري ،مجتمع پتروشيمي ،پااليشگاه،
نيروگاه و ...كه حاشيه غرب ،جنوب غربي و نيز شرق شهر تبريز را احاطه كرده است ،تجمع كارخانجات
خودروسازي ايران خودرو ،سايپا ،پارس خودرو و ...همچنين انبوهي از صنايع بزرگ و كوچك ديگر در محدوده
مياني كالن شهرهاي تهران و كرج (با فاصله حدود  51كيلومتر) ،كارخانجات آجرپزي و كاشيسازي در يزد،
كارخانجات توليد قير و آسفالتسازيها در مجاورت اغلب شهرهاي كشور ،تنها نمونههايي از آلودگي هواي ناشي
از صنايع است كه سالمتي كاركنان و مردم ساكن در شهرهاي مجاور اين واحدهاي صنعتي را تهديد ميكند.
در كالن شهرهاي آلوده كشور مانند اهواز ،تبريز و اراك ،صنايع نقش قابل توجهي در آلودگي هواي اين
شهرها ايفا ميكنند .ولي در اين زمينه شهر اراك منحصر بهفرد است چرا كه بيش از  75درصد آلودگي هواي
اين شهر ناشي از صنايع است .وجود صنايع بزرگي چون آلومينيمسازي ،ماشينسازي ،واگنسازيپارس،
كمباينسازي ،آذرآب ،هپكو و ...كه در داخل و يا حاشيه شهر اراك استقرار يافتهاند اين شهر را به يكي از
آلودهترين شهرهاي كشور تبديل كرده است.
 پدیده گرد و غبار
طي حدود ده سال گذشته تهديدي جديد و آني ،از آن سوي مرزهاي غربي ايران شروع شده كه در خارج
از منطقه چندان شناخته شده نيست و عامل آن ذرات كوچك گرد و خاك و غبار است .گرد و غبار يا ريزگرد
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تودهاي از ذرات جامد ريز غبار و گاه دود و … است كه در جو پخش شده و ديد افقي را ميان  1تا  2كيلومتر
محدود ميكند و براي بيماران تنفسي بسيار زيانآور است.
سرچشمه اصلي ريزگرد در ايران ،جريانهاي خشك هوا و نا پايداري جوي در صحراهاي عربستان ،عراق،
كويت ،اردن  ،سوريه و حتي بخشي از صحراي آفريقا و نيز نبود توجه به محيط زيست و بيابانزدايي در عراق
است كه باعث خشكشدن بسياري از باتالقهاي عراق و ايجاد نواحي غبارساز شدهاست .در گذشته سه كشور
ايران ،عراق و عربستان بهصورت مشترك ،هزينههاي مالچپاشي اين زمينها را تأمين ميكردند و تمام زمينها
در فصل خاصي از سال مالچپاشي ميشدند .مالچ نوعي فراورده چسبنده نفتي است كه براي تثبيت شنهاي
روان در بيابانها استفاده ميشود .جنگ عراق و تغيير رويه اين دولتها در دهه  2111ميالدي ،سبب فراموشي
اين كار ،و در نتيجه افزايش ريزگرد در خوزستان ،غرب ايران ،و سرانجام تقريباً در سراسر ايران شد .در چند
مورد وقوع طوفان در سال  ، 1393بيشترين ميزان ريزگرد در سه دهه اخير ،وارد ايران شد و تركيب اين غبار با
آاليندههاي شهري ،ريزگردهاي خطرناكي را توليد كرد كه صدها شهروند را به ويژه در اهواز و ساير شهرهاي
استان خوزستان ،راهي بيمارستان ها و مراكز درماني كرد.
افزون بر عوامل تاثير گذار با منشأ خارجي ،خشكسالي ،كاهش بارندگي و ميزان رطوبت هوا ،فقدان پوشش
گياهي مناسب ،تخريب مناطق جنگلي و مراتع كشور ،بهرهبرداري بيرويه و روز افزون از منابع آب زيرزميني و
كاهش ميزان رطوبت خاكها و خشك شدن تاالبها در كشور ،باعث تشديد اين پديده در ايران شده

به-

طوريكه حتي استانهايي مانند سيستان و بلوچستان و كرمان نيز با اين مشكل دست به گريبان هستند .در
شرايط فعلي بيش از  21استان به ويژه استانهاي غرب و جنوب غرب كشور ،بهطور جدي با اين پديده درگير
هستند كه در برخي از موارد دامنه گستردهاي از كشور ،حتي تا دامنههاي جنوبي رشته كوه البرز و شهر تهران
را هم تحت تاثير قرار ميدهد.
 بارشهای اسیدی
يكي از جديترين مشكالت محيط زيستي كه امروزه بسياري از مناطق دنيا با آن روبرو هستند ،باران اسيدي
است و به نزوالت آسماني گفته ميشود كه قدرت اسيدي آن بهطور قابل توجهي ،بيش از باران طبيعي است.
آاليندههايي مانند اكسيدهاي كربن ،گوگرد و ازت كه به واسطه حمل ونقل ،نيروگاهها ،صنايع ،سوزاندن زبالهها
و موارد ديگر كه ساالنه ميليونها تن از آنها وارد جو ميشود ،با بخار آب واكنش داده و توليد اسيد ميكند.
بارانهاي اسيدي بر سالمتي انسانها تاثير گذار بوده و نيز آلودگي منابع آبي ،كاهش حاصلخيزي خاك ،آسيب
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به گياهان ،مزارع و باغات ،خسارت به آبزيان و مراكز پرورش و توليد ماهي ،تخريب اموال و ساختمانها و ...را
سبب ميشود.

تصویر ( :)۵۹اثر باران اسيدي بر تنديسها و سرديسها در
شهرها

تصویر ( :)۶۱تخريب جنگلها به علت بارش باران
اسيدي

تصویر ( :)۶۱تخريب مجسمه منسوب به حضرت مريم در بازه زماني ( 1910سمت چپ) و ( 1960سمت راست)
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 تخریب الیه ازن
يكي از مسائلي كه در سالهاي اخير نگرانيهايي را ايجاد كرد ،مشكل كاهش ضخامت اليه ازن و ايجاد حفره
در آن است .اليه ازن اليه محافظ حساسي از گاز طبيعي ازن ( )O3است كه در فاصله  16تا  50كيلومتري از
سطح زمين قرار گرفته و همانند صافي ،كره زمين را در برابر اثرات مخرب امواج ماوراي بنفش نور خورشيد
محافظت ميكند .تابش فرابنفش ،موجب بروز سرطان پوست و ضايعات پوستي و چشمي در انسان ميشود و به
گياهان نيز صدمه ميزند .هرگاه از مقدار اليه ازن  11درصد كم شود ،مقدار تابشي كه به سطح زمين ميرسد
تا  21درصد افزايش مييابد .تركيبات فلوئورو كربنها (CFCها) عامل اصلي از بين بردن اليه ازن هستند .از
اين تركيبات بهطور گسترده در دستگاههاي سرد كننده و سيستمهاي خنك كننده ،ضدعفوني كردن و نگهداري
مواد غذايي در بخش كشاورزي و نيز افشانهها (اسپريها) استفاده ميشده كه تالش ميشود به جاي اين تركيبات،
هر چه بيشتر استفاده از مواد جايگزين كه بر اليه ازن بيتاثير ميباشند (مواد دوستدار ازن) مورد توجه قرار
گيرد.
 وارونگی هوا ()Inversion

به طور معمول در اليه پايين جو ،درجه حرارت هوا با افزايش ارتفاع كاهش مييابد ،بنابراين طبيعي ا ست كه
يك حركت صـــعودي هوا به وجود ميآيد و آلودگي ها را با خود به طبقات باالي جو برده و از محل تنفس دور
ميكند .اما در بع ضي شرايط جغرافيايي خاص ( مانند احاطه شدن يك شهر به و سيله كوهها) يك اليه هواي
گرم ،همچون سقف شيشهاي كه باالي شهر را پوشانده باشد ،هواي سرد پايين را محبوس ميكند و مانع از باال
رفتن ودور شدن آلودگي ازسطح شهر مي شود .در اين حالت جريان هوا بر عكس شده و باعث پايداري بيشتر هوا
و تراكم گازهاي آالينده تا حد ب سيار خطرناك مي شود كه به اين حالت ،وارونگي جوي اطالق مي شود .متأ سفانه
تهران بيش از دو سوم روزهاي سال (حدود  251روز) با پديده وارونگي جوي روبرو ا ست .اين حالت بي شتر در
پاييز و زمستان روي ميدهد.
در حالت عادي ،با افزايش ارتفاع از سطح زمين ،دماي هوا كاهش مييابد و هواي مجاور سطح زمين گرمتر و
بنابراين سبكتر از قشرهاي بااليي ميشود .كه اين امر سبب حركت صعودي و جابهجايي هوا ميشود .اما گاهي
وضعيت برعكس ميشود ،بدين صورت كه در قشرهاي مجاور سطح زمين ،با افزايش ارتفاع ،دما هم افزايش مييابد.
در چنين مواردي به علت سردتر و سنگينتر بودن هواي پايين ،حركت صعودي و جابجايي هوا وجود ندارد و هوا
به حالت سكون در ميآيد .اين حالت را وارونگي ميگويند .كه بهطور معمول در شبهاي آرام و بدون ابر زمستان
اتفاق ميافتد .اواخر پاييز و اوايل زمستان اين پديده تشديد ميشود.
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زماني كه پديده وارونگي جوي اتفاق ميافتد ،هوا به شدت آلوده و نامناسب ميشود .دليل اين امر آن است كه؛
در هنگاميكه كه هواي گرم در حالت صعود و حركت به طرف باال قرار دارد ،ذرات ،گرد و غبار و آاليندهها را با
خود به ارتفاع باالتر ميبرد و از سطح زمين دور ميكند ،در ارتفاعات سرعت باد بيشتر است و هواي آلوده منتقل
ميشود .اما در هنگامي كه پديده وارونگي اتفاق ميافتد ،چون هواي سطح زمين سردتر از هواي باالتر است،
بنابراين جابهجايي رخ نداده و در نتيجه هواي آلوده ،گرد و غبار و ذرات آالينده نميتوانند جابهجا و منتقل شوند،
در اين صورت به علت پايين بودن سرعت باد در سطح زمين ،آلودگي ساكن باقي ميماند.

تصویر ( :)۶۲نمايي شماتيك از پديده وارونگي هوا در يك منطقه شهري
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۲ـ۵ـ آالیندههای هوا
 منواکسید کربن
گازي است بيرنگ و بيبو ولي بسيار سمي .منبع اصلي توليد اين گاز اتومبيلها هستند .گاز منواكسيد كربن در
هواي آزاد و به مقدار كم ،زندگي بيماران قلبي و ريوي را به خطر مياندازد و در افراد سالم باعث سردرد ،سرگيجه،
خستگي زياد و تحريك اعصاب ميشود .استنشاق اين گاز در محيطهاي در بسته و سقفدار باعث خفگي و مرگ
ميشود .اين گاز در اثر احتراق سوختهاي كربندار تحت شرايط نامناسب به وجود ميآيد.
منو اكسيد كربن  211برابر سريعتر از اكسيژن با هموگلوبين خون تركيب شده و توليد كربوكسي هموگلوبين
ميكند .اين گاز نه تنها با اتصال به هموگلوبين مانع چسبيدن اكسيژن به آن ميشود ،بلكه از آزاد شدن اكسيژن از
اكسي هموگلوبين باقيمانده نيز جلوگيري ميكند.
به اين ترتيب نسوج بدن با كمبود اكسيژن روبرو شده و اعضاي حياتي بهويژه قلب آسيب ميبيند ،گذشته از اين
منواكسيدكربن خود ،بهطور مستقيم نيز به سلولهاي قلب آسيب رسانده و به روند تنگي عروق ،سرعت ميبخشد.
مطالعات نشان ميدهد كه بيش از  71درصد از منو اكسيدكربن منتشر شده در هوا ،در جريان عمليات حمل و
نقل و حركت خودروها توليد ميشود .بر اين اساس ،تغييرات ساعتي غلظت منو اكسيد كربن در هواي شهر ،تعيين
كننده الگوي ترافيكي شهر است .مطالعات شهري نشان ميدهد كه غلظت  COدر ساعات اوليه صبح و ساعات پاياني
روز ،از حداكثر مقدار خود برخوردار است در صورتي كه در روزهاي آخر هفته و روزهاي تعطيل ،غلظت  COدر
ساعات پاياني روز كاهش مييابد.
جدول ( :)۸عوارض ناشي از منو اكسيد كربن در غلظتهاي مختلف
غلظت مونو اکسید کربن

زمان

اثرات

5

 21دقيقه

عكسالعمل مركز اعصاب

31

 0ساعت

كاهش تيزبيني و تيزهوشي

111

 5ـ  2ساعت

سر درد خفيف

211

 5ـ  2ساعت

احساس فشار در پيشاني يا سر درد جزئي

511

 5ـ  2ساعت

سر درد شديد ،ضعف و تهوع

1111

 3ـ  2ساعت

تيرگي رويت يا امكان بيهوشي ،ضربان شديد قلب با
تشنجهاي متناوب

2111

 1ـ  2ساعت

مرگ

بر حسب جزء در میلیون
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در طي دوره مطالعاتي  1303-92نكته قابل توجه كاهش غلظت ساليانه آالينده منواكسيد كربن در اغلب
كالنشهرهاي كشور (مطابق با شكل زير) است .به دليل درستي تقريبي دادههاي شهر تهران ،به عنوان نمونه
ميتوان اذعان داشت كه غلظت اين آالينده از  6قسمت در ميليون ( )ppmبه  1.2قسمت در ميليون ( )ppmو
همچنين كاهش شاخص تعداد روزهاي ناسالم مرتبط با آن از  05روز به صفر روز در سال  1391و بعد از آن رسيده
است كه علت اصلي آن كاهش انتشار آلودگي از خودروها به دليل استقرار استانداردهاي كاهش آلودگي هوا از سال
 1379تا تيرماه  1305بوده است .متأسفانه عليرغم وجود مصوبة دولت براي ارتقاي كيفيت سوخت و استاندارد
آلودگي خودروها از سال (1391مطابق با استاندارد يورو  ،)5اين فرآيند تاكنون عملي نشده است.

تصویر ( :)۶۳نمودار روند تغييرات ساليانه غلظت منواكسيدكربن در كالن شهرها

شکل ( :)۶۴روند تغييرات غلظت آالينده منواكسيد كربن در تهران
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 گردوغبار و ذرات معلق
به طوركلي ،وقوع طوفانهاي گردوغبار يك پديده طبيعي در كمربند شمال آفريقا تا شرق آسياست كه كشور
ايران هم در امتداد همين كمربند قرار دارد .نكته قابل توجه ،افزايش تعداد و شدت طوفانهاي گردوغبار طي
سنوات مورد مطالعه بهخصوص طي سالهاي  1307تا  1391در منطقه غرب آسيا است كه كشور را تحت تأثير
خود قرار داده است .دراين ارتباط ،شهرهاي غرب و جنوب غرب كشور بيشترين تأثير را از اين پديده داشتهاند
كه اطالعات مرتبط با شهر اهواز در جدول زير نشان داده شده است.
جدول ( :)۹اطالعات وقوع گردوغبار در اهواز

نمودار زير بيانگر غلظت ذرات معلق  PM10در تهران است كه مجموع غلظت اين نوع ذرات ،ناشي از فعاليتهاي
انسانساز و طبيعي است .با توجه به تغييرات آالينده منواكسيدكربن ،ميتوان نتيجه گرفت كه از سال  1306تا
سال  1392و حتي تا به امروز ،شاهد بروز پديده گردوغبار بودهايم.
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تصویر ( :)۶۵نمودار غلظت ذرات معلق ( )PM10در تهران

 اشعه ماورای بنفش ()UV
اشـــعه ماوراي بنفش ،يك بخش طبيعي اما خطرناك از انرژي خورشـــيد اســـت .اليه ازن كه در ارتفاع 31
كيلومتري باالي زمين و در اليه اســتراتوســفر قرار دارد ،از ورود بخش عمدهاي از اين اشــعه به زمين جلوگيري
ميكند .كاهش چشــمگير اليه ازن براي اولينبار در اواســط دهه 1901بر فراز قطب جنوب مشــاهده شــد .از آن
زمان دانشــمندان ،كاهشهاي فصــلي بارزي از اليه ازن را در قطب جنوب تأييد كردهاند .تخريب اليه ازن موجب
ت شديد نگرانيها در خ صوص سالمت و اثرات محيط زي ستي نا شي از افزايش ا شعه  UVشده ا ست .ا شعه UV

سبب ب سياري از م شكالت مختلف بهدا شتي ا ست .از جمله سرطان پو ست و آب مرواريد .احتماالً افزايش ا شعه
 UVسبب بسياري از مشكالت محيط زيستي شامل كاهش جهاني جمعيت دوزيستان و سفيد شدن صخرههاي
مرجاني است.
خطرات بهداشتي و محيط زيستي ناشي از اشعه  UVبه صورت زير نمايان مي شود:


در مناطقي از جهان كه تخريب اليه ازن اتفاق افتاده اســت ،افزايش اشــعه ، UVگياهان و جانوران خشــكي و آبي را در
معرض خطر قرار ميدهد.



در خ شكي ،احتماالً افزايش ا شعه  ، UVسبب كاهش جمعيت و تغيير شكل اندام قورباغهها و ساير دوزي ستان مي شود.
همچنين بر روي برخي گياهان و بهطور مشخص محصوالت كشاورزي ،آسيب ميرساند .وارد آمدن خسارت بر محصوالت
توســـط  UVمي تواند بر رشـــد و چرخه غذايي آنها اثر گذارد .همچنين توانايي گياهان را براي مقاومت در برابر آفات و
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بيماريها كاهش مي دهد .صــدمه ديدن محصــوالت كشــاورزي ،گياهان و درختان كه تأمين كننده غذا و پناهگاه براي
بسياري از جانوران محسوب ميشوند ،سبب ميشود ساير گونهها و حتي اكوسيستمها نيز تحت تأثير واقع شوند.


در دريا ،افزايش ا شعه  UVسبب صدمه ديدن علفهاي دريايي ،مرجانها ،گياهان ميكرو سكوپي و پالنكتونها مي شود.
ب سياري از اين جانداران درزمره منابع غذايي مهم ه ستند .پالنكتون در انتهاي زنجيره غذايي دريا قرار دارد و مورد تغذيه
بســياري از موجودات دريايي از ســتاره دريايي گرفته تا نهنگها ،قرار ميگيرد .همچنين احتماالً اشــعه  UVســبب رنگ
پريدگي و مرگ صخرههاي رنگارنگ مرجاني ميشود.



افزون بر آن ،در مناطقي كه آلودگي هوا زياد است ،افزايش اشعه  UVميتواند كيفيت هوا را بدتر كند .افزايش اشعه UV

ســبب افزايش واكنش اكســيدهاي نيتروژن توســط تركيبات آلي فرار (توليد ثانويه اگزوز خودرو ،انتشــارات صــنعتي و
حاللهاي شيميايي) و افزايش توليد ازن سطحي ميشود .قرار گرفتن انسان در معرض ازن سطحي ،سبب بروز بسياري از
مشكالت بهداشتي ميشود.


اثرات منفي اشعه  UVبر گياهان و حيات وحش بهطور مساوي و يكسان نيست .برخي محصوالت كشاورزي در برابر اشعه
 UVمقاومت ر از بقيه هستند و برخي موجودات دريايي قادرند مقداري از آسيبهاي  UVرا در شب جبران كنند .از سويي
ديگر در مناطقي كه متأثر از مشكالت محيط زيستي مختلف مانند آلودگي هستند ،ممكن است اثرات  UVمضرتر باشد.

 اکسیدهای نیتروژن ((NOX

دياكسيدنيتروژن كه بيشتر از ساير اكسيدهاي نيتروژن در هوا منتشر مي شود ،گازي است قهوهاي رنگ و بدبو
كه بهو سيله و سايل نقليه موتوري و كارخانجاتي كه از موتورهاي درون سوز ا ستفاده ميكنند وارد هوا مي شود .اين
گاز ،باعث تحريك چ شمها و ق سمتهاي عمقي ريهها شده و موجب بروز خ ستگي مفرط و افزايش موارد بيماري
ميشود .افزون بر اين ،به گياهان نيز صدمات زيادي وارد ميكند.
هفت گونه اكسيد براي نيتروژن شناسايي شده است كه عبارتند از N2O4 ،N2O3، N2O، NO3 ، NO2 ، NO :و
 N2O5در بين اكسيدهاي مذكور دو اكسيد  NOو  NO2از نظر آلودگي اهميت بيشتري دارند.
تقريباً تمام  NOxكه در هوا پراكنده مي شود از نوع ( NOمنواك سيد نيتروژن) ا ست .اين گاز با غلظتهايي كه در
اتمســفر وجود دارد ،اثر شــناخته شــدهاي بر ســالمتي انســان ندارد .اما با اكســيد شــدن  NOبه  NO2و تركيب با
هيــدروكــربنها در مجاورت نور خورشيــد ،زمينه تشكيــل مــهدود فتوشيــميايي فراهـم ميشود .افزون بر
اين ،دي اكسيد نيتروژن در تركيب با هيدروكسي ـ ـل راديكالي ( )OH0منجر به توليد اسي ـد نيت ـريك ميشود كه
در نهايت به صــورت بارانهاي اســيدي بر ســطح زمين ميبارد .با اين تفاســير ،هنوز اثر مســتقيم و منفرد  NO2بر
سالمتي انسان مشخص نشده است .تنها اثر شناخته شده  NO2آن هم در غلظتهاي بسيار زيادتر از حالت طبيعي،
عمل به صــورت يك عامل محرك حاد اســت ،بهطوري كه كودكان و افراد مســني كه در تماس دائم با محيطهاي
آلوده به  NO2با شند ،از احتمال زيادتر ابتال به بيماري برون شيت برخوردار ه ستند .دي اك سيد نيتروژن ،افزون بر
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تأثيرات غير مستقيم بر انسان ،گياهان ،ساختمانها و فلزات را نيز تحت تأثير قرار ميدهد ،به طوري كه در هنگام
بارش بارانهاي اسيدي خساراتي به مزارع و نماي ساختمانها وارد شده و در فلزات ،خوردگي ايجاد ميكند.
 اکسیدهای گوگرد ((SOX

دياكسيد گوگرد ( )SO2كه بيشتر از ديگر اكسيدهاي گوگرد در هوا منتشر مي شود ،گازي است بيرنگ و بدبو
كه باعث تحريك مجاري تنفسي به خصوص حلق ،بيني و حنجره شده و ايجاد برونشيتهاي مزمن ،آسم و آمفيزم
ميكند .منبع اصــلي توليد اين گاز ،احتراق گازوئيل و مازوت در منازل ،كارخانجات و وســايل نقليه موتوري اســت.
دياك سيد گوگرد وقتي با بخار آب موجود در هوا تركيب مي شود تبديل به ا سيد شده و بارش آن به صورت باران
اسيدي ،باعث خوردگي فلزات ،سنگ و پارچه ميشود .اين گاز نيز همچون دياكسيدنيتروژن بر گياهان اثر گذاشته
و باعث از بين رفتن آنها ميشود.
بيش از  01درصد از اكسيدهاي گوگرد به دست بشر ،در جريان احتراق سوختهاي فسيلي از منابع ثابت آلوده
كن نده تول يد ميشـــود .از اين م قدار ســـهم نيرو گاه هاي برق ،در حدود  05درصـــد و ســـهم خودرو ها تن ها
 2درصـــد اســـت .پااليشـــگاه هاي نفت ،كارخانه هاي ذوب مس و كارخانه هاي ســـيمان نيز از جمله منابع
غير احتراقي توليد اكسيدهاي گوگرد به شمار ميروند.
دي اكسيد گوگرد حتي در غلظتهاي بسيار كم ( )1/2 ppmموجب ايجاد واكنشهايي در مغز ميشود .تنفس
هوايي كه حاوي مقادير كمتر از  1 ppmاز اين گاز باشد ،در مدت ده دقيقه ،موجب افزايش ضربان قلب و سرعت
حركات تنفسي مي شود و اگر غلظت آن اندكي بيشتر شود ( )1-0 ppmظرفيت جاري تنفسي را كاهش ميدهد و
گلو و مجاري تنفسي خشك را ميكند.
افزايش ميزان دي اكسيد گوگرد ،در هواي نقاط شهري و مسكوني ،بيماريهاي تنفسي ،برونشيت و سرطان ريه
را موجب شده و در غلظتهاي باالتر ،سبب مرگ و مير ميشود .همچنين  SO2سبب اختالل در سنتز  DNAشده
و از رشد برخي از گلبولهاي سفيد خون جلوگيري كرده و در نتيجه به سيستم دفاعي بدن آسيب وارد ميكند.
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۲ـ۶ـ شاخص کیفیت هوا )(AQI

اين شاخص ،هشدارهاي الزم در رابطه با تاثير هواي آلوده بر سالمتي شما را نشان ميدهد.
شاخ صي ا ست كه براي گزارش روزانه كيفيت هوا به كار ميرود و ن شان ميدهد كه هواي اطراف شما چقدر
تميز يا آلوده است و اين حد از آلودگي ،ممكن است بر سالمتي شما چه اثراتي داشته باشد .اين شاخص بر اثراتي
متمركز است كه ممكن است چند ساعت يا چند روز بعد از تنفس در اين هوا ،با آنها مواجه شويد .با توجه به ميزان
شاخص و جدول زير ،ميتوان به كيفيت هوا در  25ساعت گذشته پي برد.
محدوده اين شــاخص بين  1تا  511متغير اســت .هر چه شــاخص باالتر باشــد ،هوا آلودهتر و اثرش بر ســالمتي
بي شتر ا ست .مثالً شاخص  51ن شاندهنده هواي پاك با اثري خيلي كم بر سالمت عموم مردم ا ست ،اما شاخص
 311نشاندهنده وضعيت هواي اضطراري است.
جدول ( :)۱۱راهنماي شاخص كيفيت هوا

شاخص کیفیت هوا

سطح اهمیت بهداشتی
پاك

۰-۵۰

سالم

۵۱-۱۰۰

ناسالم برای گروه حساس

۱۰۱-۱۵۰

ناسالم

۱۵۱-۲۰۰

بسیار ناسالم

۲۰۱-۱۰۰

خطرناك

۱۰۱-۵۰۰
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۲ـ۷ـ قوانین و مقررات
الف) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب )1375/2/3
فصل اولـ کلیات
ماده 1ـ براي تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بهمنظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگيها ،تمام
دستگاهها و مؤسسات و همه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 2ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم آورد ممنوع است.
منظور از آلودگي هوا عبارتست از وجود و پخش يك يا چند آلودهكننده اعم از جامد ،مايع ،گاز ،تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در
هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به شكلي تغيير دهد كه براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه
زيان آور باشد.
ماده 3ـ منابع آلودهكننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقهبندي ميشوند.
الفـ وسايل نقليه موتوري
بـ كارخانجات و كارگاهها و نيروگاهها
جـ منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه
فصل دومـ وسایل نقلیه موتوری
ماده 5ـ استفاده از وسايل نقليه موتوري كه بيش از حد مجاز مقرر ،دود و آلودهكنندههاي ديگر وارد هواي آزاد كنند ممنوع
است .حد مجاز خروجي وسايل نقليه موتوري توسط سازمان حفاظت محيطزيست با همكاري وزارت صنايع و معادن تعيين و به
تصويب شورايعالي حفاظت محيطزيست ميرسد.
ماده 5ـ هر وسيله نقليه موتوري كه بكار گرفته ميشود ،بايد داراي گواهينامه مخصوص مبني بر رعايت حد مجاز خروجي
آلودهكنندههاي هوا باشد .دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تأييد سازمان حفاظت
محيطزيست كه توسط شهرداريها ايجاد ميشود ،تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي را
دريافت كنند .در غير اين صورت از تردد وسايل نقليه فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبي كه در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين
ميشود ،جلوگيري خواهد شد.
تبصره 1ـ هزينه انجام آزمايش و معاينه وسايل نقليه موتوري از دارندگان وسايل نقليه مذكور طبق تعرفهاي كه توسط وزارت
كشور و سازمان حفاظت محيطزيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد ،اخذ خواهد شد.
تبصره 2ـ تاريخ شروع اجراي اين ماده و تبصرههاي آن ،حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون تعيين ميشود و سازمان
حفاظت محيطزيست و شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند ظرف مدت مذكور امكانات الزم جهت اجراي اين ماده را فراهم
كنند.
ماده 6ـ شهرداريها ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه
موتوري و سيستم حمل و نقل شهري را بهصورتي طراحي و سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه
شهري باشد.
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تبصرهـ آييننامه اجرايي اين ماده كه در برگيرندة ساعات و محدوده مجاز تردد شهري ،پيشبيني استفاده مطلوب و بيشتر از
وسايل نقليه عمومي و امثال آن است توسط وزارت كشور (شهرداريها) و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان حفاظت
محيطزيست و در صورت لزوم با همكاري سازمانهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 7ـ در مواقع اضطراري كه بهعلت كيفيت خاص جوي ،آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به تشخيص وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي سالمت انسان و محيطزيست را شديداً به مخاطره بياندازد ،سازمان حفاظت محيطزيست با همكاري وزارت
كشور (شهرداريها و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران) ممنوعيتها يا محدوديتهاي موقت زماني ،مكاني و نوعي را براي منابع
آلودهكننده برقرار كرده و بالفاصله مراتب را از طريق رسانههاي همگاني به اطالع عموم خواهد رسانيد.
با بر طرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا ،سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرار شده اقدام و مراتب
را به نحو مقتضي به اطالع عموم خواهد رسانيد.
فصل چهارمـ منابع تجاری ،خانگی و منابع متفرقه
ماده 25ـ سوزاندن و انباشتن زبالههاي شهري و خانگي و هر گونه نخاله در معابر عمومي و فضاي باز ممنوع است.
ماده 25ـ وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور موظفند هنگام تهيه طرحهاي هادي و جامع و بهسازي شهرها ،به نحوي
برنامهريزي كنند كه فصل جداگانهاي از مطالعات طرح را به بررسي مسائل محيط زيستي اختصاص دهند و به گونهاي كه طراحي
شهرها و شهركها و مجتمعهاي مسكوني از نظر فضاي سبز و باز ،همجواري كاربريها ،شبكه معابر ،و حمل و نقل ،ضوابط تراكم
ساختماني و غيره ،با معيارهاي محيط زيستي مورد تأئيد سازمان متناسب باشد.
ماده 26ـ آييننامه اجرايي موضوع ماده  25اين قانون به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي ،وزارت كشور و سازمان
حفاظت محيطزيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
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آییننامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب  1379/6/20هيأت وزيران)
(به استناد ماده  35قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هواـ مصوب )1375
آییننامه اجرایی تبصره ماده ( )۶قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوبه  1301/5/5هيأت وزيران)
فصل اولـ كليات
ماده 1ـ در اين آييننامه عبارات و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ محدوده ممنوعه تردد :محدوده جغرافيايي داخل شهري است كه عبور و مرور براي تمام يا برخي از وسايل نقليه در آن
ممنوع است.
ب ـ ساعات ممنوعه تردد :ساعاتي از شبانه روز است كه عبور و مرور تمام يا برخي از وسايل نقليه در آن ساعات ممنوع است.
ج ـ وسايل نقليه عمومي :وسايل نقليهاي كه در مالكيت يا در اختيار يا نظارت مراجع دولتي يا عمومي بوده و در شبكه حمل و
نقل عمومي شهري بهكار گرفته ميشود.
د ـ خودروهاي آزاد :خودروهايي هستند كه بدون نياز به مجوز ،مجاز به حركت در محدوده هستند و شامل خودروهاي امدادي
(پليس ،آتش نشاني ،آمبوالنس و ،)...اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني ،تاكسيهاي پالك نارنجي و تاكسيهاي خطي فقط در
مسير تعيين شده ميباشند.
ه ـ خودروهاي مجاز :خودروهايي هستند كه در صورت داشتن مجوز ،مجاز به حركت در محدوده هستند.
فصل دومـ نحوه اعمال محدوديت و صدور مجوز تردد و چگونگي نظارت بر اجراي محدوديتها
ماده 2ـ شهرهاي مشمول محدوديت يا ممنوعيت تردد وسايل نقليه موضوع اين آييننامه ،در نقاطي كه بنا به اعالم سازمان
حفاظت محيطزيست ،آلودگي هوا ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري بيش از حد مجاز بوده و سهم وسايل نقليه موتوري و تردد
شهري در آلودگي هواي آنها ،بيش از ساير منابع آلودهكننده باشد ،به پيشنهاد سازمان حفاظت محيطزيست يا شهرداريهاي مربوط
يا نيروي انتظامي و تصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان مربوط ،تعيين ميشوند.
تبصره 1ـ وزير كشور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور براي تعيين ساعات و محدوده ممنوعه تردد و نيز وسايل نقليه مجاز
موضوع تبصره ماده ( )6قانون جلوگيري از آلودگي هوا تعيين ميشود.
تبصره 2ـ هرگونه سياستگذاري و اتخاذ تصميم در خصوص تعيين محدوده ،ساعات ممنوعيت ،تعداد و نوع خودروهاي آزاد و
مجاز ،مدت اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تصويب
وزير كشور و در شهرهاي ديگر به پيشنهاد شوراي هماهنگي ترافيك استان و تصويب وزير كشور ،تعيين ميشود.
تبصره 3ـ اعمال هرگونه ممنوعيت و محدوديت تردد ،بايد همزمان با پيشبيني تسهيالت حمل و نقل عمومي الزم براي مردم
در آن محدوده باشد.
ماده 3ـ عبور و مرور وسايل نقليه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه كه مطابق تبصرههاي ماده ( )2تعيين ميشود ،منوط به
اخذ مجوز تردد از شهرداري مربوط است.
تبصرهـ بهاي مجوزهاي صادره ،توسط سازمان حمل و نقل ترافيك تعيين ميشود.
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ماده 5ـ در مواقع اضطراري موضوع ماده ( )7قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هواـ مصوب 1372ـ مجوزهاي تردد صادر شده
پس از اطالع از طريق رسانههاي همگاني ،به گونهاي كه اعالم خواهد شد ،به طور موقت از درجه اعتبار ساقط ميشوند.
ماده 5ـ شهرداريهاي كشور مكلف هستند از طريق انتشار آگهي در رسانههاي همگاني ،مردم را از محدودهها و ساعات ممنوعه
تردد آگاه كنند و با نصب تابلوهاي ويژه با هماهنگي اداره راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در مبادي
ورودي محدوده ممنوعه ،هشدارهاي الزم را به عموم افراد بدهند.
فصل سومـ ساماندهي حمل و نقل شهري
ماده 7ـ بهمنظور كاهش تعداد و طول سفرهاي روزانه شهري ،كاهش مراجعات حضوري به دستگاههاي اجرايي ،كاهش شلوغي
و تراكم ترافيك و ترويج فرهنگ استفاده از وسايل حمل و نقل همگاني در شهرهاي بزرگ كشور ،شورايعالي هماهنگي ترافيك
شهرهاي كشور موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و ساير وزارتخانهها و سازمانها به تناسب موضوع،
راهكارهاي مناسب را در جهت غير متمركز كردن خدمات اداري و بانكي در امور غير ستادي ،توزيع ساعات شروع و اتمام كار (مدارس،
ادارات ،بانكها ،بازار و غيره) ،تفويض اختيار امور قابل واگذاري به ادارات تابعه ،هدايت شهرداريها به ايجاد مجتمعهاي خدمات محله
و مناطق شهري و افزايش تعداد شعب ادارات و ارگانهاي جاذب سفر به تناسب نياز جمعيت شهرها و نظاير آن را تدوين و تصويب
كند .همچنين به منظور كاهش آلودگي هوا ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري و كاهش سفرهاي غير ضرور شهري با هماهنگي
وزارت پست و تلگراف و تلفن ،ترتيبي اتخاذ كند تا تمام دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي بهويژه ارايهدهندگان خدمات عمومي،
بهطور ساالنه درصدي از مراجعات حضوري ارباب رجوع خود را با استفاده از شبكه پست ،پست بانك ،مخابرات ،شبكه اطالعرساني
الكترونيكي و جايگزين اطالعرساني و به كارگيري شيوه مكاتبه به جاي مراجعه ،پاسخگويي كنند.
ماده 0ـ به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل داخل شهري ،دولت ساالنه تسهيالت مناسب را در اختيار وزارت كشور
(شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و حمل و نقل ريلي شهري) قرار ميدهد تا با استفاده از آن تسهيالت ،به ظرفيت موجود ناوگان
اضافه شود .شهرداريهاي كشور مكلف هستند تا رسيدن به ظرفيت مطلوب ساالنه حداقل ده درصد ()%11به مجموع ظرفيت ناوگان
موجود اضافه كنند.
ماده 9ـ به منظور اعمال سياستهاي هماهنگ ،تعيين خطمشي الزم ،هدايت و نظارت بر تغيير سوخت خودروها از فرآوردههاي
نفتي آالينده به گاز طبيعي و ديگر سوختهاي نوين ،شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با همكاري ارگانهاي مرتبط،
اقدامهاي الزم را انجام خواهند داد.
تبصرهـ تردد موتورهاي دو زمانه پس از دو سال از الزماالجرا شدن اين تصويبنامه در هفت شهر بزرگ كشور ،ممنوع است.
ماده 15ـ از تاريخ الزماالجرا شدن اين آييننامه ،واردات موتور سيكلتهاي دو زمانه ممنوع است.
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۲ـ۸ـ پیشنهادات
پاسداري از هواي سالم و پاك ،بخشي از حفاظت از محيط زيست است .هواي سالم و پاك ضروريترين نياز
حياتي انسانها است .هواي آلوده نه تنها براي انسانها و حيوانات ،بلكه براي درختان و گياهان هم زيانآور است.
به موازات رشد سريع و برنامهريزي نشده جمعيت شهرها ،افزايش تقاضاي استفاده از ناوگان حملونقل و تغيير
الگوي مصرف ،افزايش تعداد وسايل نقليه موتوري فعال در سطح شهرها و تردد خودروهاي با سن باال و فرسوده،
همچنين استفاده از سوختهاي فسيلي در منابع ثابت مانند صنايع ،نيروگاهها و مراكز تجاري و مسكوني بهويژه
افزايش روزافزون تقاضاي مصرف منابع مختلف انرژي درفعاليت واحدهاي صنعتي با تكنولوژيهاي فرسوده ،و
استقرار صنايع در مجاورت و حريم شهرها و مناطق مسكوني ،از جمله نيروهاي پيشران و عوامل فشار در ايجاد
آاليندههاي محيط زيست و افزايش آلودگي هواي محيطي هستند .تخريب محيط زيست و استفاده نادرست از
منابع آب و خاك و بروز پديدههاي طبيعي مانند پديده ريزگردها نيز در آلودگي هوا مؤثرند.
 -1كنترل وسايل نقليه

 توسعه كمي و كيفي ناوگان حمل و نقل عمومي در شهرها

 تشويق به استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي خودرو شخصي
 از رده خارج نمودن خودروهاي قديمي و فرسوده
 كنترل و كاهش ترافيك در شهرها

 جلوگيري از تردد خودروهاي داراي نقص فني و آالينده

 معاينه فني منظم خودروها از لحاظ كنترل انتشار آاليندهها

 ارتقاي كيفيت سوختهاي توليد و يا وارداتي مطابق با استانداردهاي معتبر و روز دنيا
 گازسوز كردن خودروها

 سرمايهگذاري در توليد و ترويج خودروهاي هيبريدي (برقي) و سازگار با محيط زيست

 بهبود كيفيت خودروهاي توليدي در داخل كشور از لحاظ نصب تجهيزات كاهنده آاليندهها و نيز كاهش
مصرف سوخت مطابق با استانداردهاي معتبر و روز دنيا
 -2كنترل صنايع
 تغيير سوخت مورد استفاده در صنايع و استفاده از گاز طبيعي

 رعايت مالحظات محيط زيستي در احداث شهركهاي صنعتي و كارخانجات جديد

 تهيه گزارش ارزيابي اثرات محيط زيستي براي اجراي طرحها و پروژههاي صنعتي و عمراني جديد
 استفاده از سيستمهاي كنترل و نظارت لحظهاي و هوشمند (آنالين) آاليندهها در صنايع
 اصالح فرآيندها و عمليات توليد در صنايع براي كاهش آاليندهها و نيز مصرف انرژي
 نصب تجهيزات كاهنده آاليندههاي هوا
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 به روز نمودن فناوري دستگاهها و تجهيزات بكار رفته در كارخانجات
آموزش و جلب مشاركت مردم
توسعه فضاهاي سبز
برنامهريزي براي استقرار سيستم ملي بانك اطالعات انتشار آاليندهها از منابع مختلف با دقت زماني و مكاني
مناسب و راهاندازي سيستم مدلسازي ملي مبتني بر بانك اطالعات انتشار آاليندهها به منظور تحليل
اطالعات شرايط آلودگي هوا.
همكاري با دانشگاهها و مراكز علمي داخل و خارج كشور به منظور درگير كردن متخصصان داخلي و استفاده
از تجارب بينالمللي.
تكميل ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا با تاكيد بر نظام كنترل صحت ،كيفيت و عملكرد بهخصوص در
حوزه ذرات معلق.
هدفگذاري مشخص بر كاهش انتشار از منابع انسانساز به تفكيك آاليندههاي شاخص.
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بخش سوم :آلودگی صوتی
۳ـ۱ـ تعریف
سر و صدا يا آلودگي صوتي ،به صداي ناخواستهاي گفته مي شود كه موجب برهم زدن آرامش در زمان استراحت
و يا تمركز افراد در حين انجام كار ميشود و ميزان آن با واحد دسيبل سنجيده ميشود .صداهاي با شدت بيش
از  61دسيبل براي انسان آزار دهنده و نامطبوع هستند و صداهاي بيش از  121دسيبل باعث اختالل و آسيب
در اندامهاي شنوايي شده و در صورت افزايش و يا تداوم ،ميتواند به كري موقتي يا دائم در انسان منجر شود.
همچنين سر و صدا افزون بر اختالالت شنوايي ميتواند باعث خستگي ،برهم خوردن تمركز ،حواس پرتي ،استرس،
اختالالت خواب ،اختالالت عصبي ،اختالالت سيستم گوارشي و سوء هاضمه و افزايش ضربان قلب و فشار خون
شود .امروزه اغلب شهرهاي كشور ،با مشكل آلودگي صوتي مواجه هستند كه از تردد خودروهاي قديمي و فرسوده،
ترافيك شهري ،تردد شبانه خودروهاي سنگين ،تردد موتورسيكلت ،ايجاد بزرگراههاي غيراستاندارد در شهرها و
در مجاورت منازل مسكوني و ادارات ،وجود فرودگاه و راهآهن در محيطهاي مسكوني ،انجام فعاليتهاي ساختماني
و عمراني ،مشاغلي چون آهنگري ،صافكاري ،نجاري ،تجهيزات و دستگاههاي موجود در محيطهاي كار و زندگي و
 ...ناشي مي شود.
۳ـ۲ـ صدای ناشی از وسایل نقلیه
سر و صداي ناشي از وسايل نقليه ،يكي از متداولترين منابع آلودگي صدا است .از آنجاكه تردد اين وسايل در
راهها و بزرگراهها ،بهطور مستقيم بر روي مردمي كه در اطراف اين نواحي زندگي ميكنند اثر ميگذارد ،در
كشورهاي مختلف ،قوانين و مقررات ويژهاي وضع شده است و هنگامي كه برنامه ريزان شهري و مهندسان راه-
سازي ،تصميم به احداث بزرگراهي ميگيرند ،بايد اطمينان حاصل شود كه تمام استانداردها و مقررات ايمني الزم
را رعايت كردهاند .در واقع بايد برنامه ريزي بهگونهاي انجام شود كه در صورت توسعه راهها ،از نظر حفــظ
استانداردهاي سروصداي مجاز ،پيشبينيهاي الزم شده باشد .صدايي كه از يك بزرگراه شنيده ميشود ،مجموعه
سر و صداهايي است كه توسط اتومبيلها و ساير وسايل نقليه ايجاد مي شود.
در جدول زير استاندارد تعيين شده براي برخي از اينگونه تجهيزات ،ارايه شده است:
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جدول ( :)۱۱استانداردهاي حداكثر صداي مجاز برخي از وسايل (فاصله  15متري)
نوع ماشين

حد مجاز صوت

نوع ماشين

)dB(A

حد مجاز صوت
)dB(A

لودر

75

كمپرسور

75

بولدوزر

75

پمپ

75

تراكتور

75

ژنراتور

75

بيل مكانيكي

05

شمعكوب

95

گريدر

75

چكش

75

مخلوطكن بتن

75

مته صخره

05

پمپاژ بتن

75

ابزار پنيوماتيك

05

جرثقيل

75

اره

75

جرثقيل سقفي

75

ويبراتور

75

۳ـ۳ـ اثرات بهداشتی آلودگی صدا
الف) اثرات جسمی :مراحل مختلف كري ،اثر بر سيستم قلبي ـ عروقي ،اثر بر دستگاه گردش خون ،اثر بر
غدد
ب) اثرات ذهنی :سر درد ،خشونتهاي بيمورد ،عدم تمركز ،اختالل حواس ،اختالل در مكالمه ،كاهش مهارت
آثار رواني سروصدا ،رابطه مستقيمي با شدت صوت ندارد ،زيرا ممكن است گاه كوچكترين صدا ،موجب
شديدترين عكسالعمل شده و يا بلندترين صدا در ذهن آدمي اثر نداشته باشد .يك موسيقي ماليم ،ممكن است
براي كسي كه ميخواهد درباره موضوعي فكر كند و يا بخوابد ،مانند سروصداي يك پتك سنگين كه بر آهن كوفته
ميشود ناراحت كننده باشد ،ولي صداي آسياب كه وسيله كسب درآمد آسيابان است ،براي او آرامبخش بوده و او
را به خواب خوش فرو ببرد و فقط ،خاموش شدن صداي آسياب ،اورا از خواب بيدار كند.
آثار رواني سروصدا بر حسب شخص ،موقعيت ،زمان و حاالت رواني افراد ،متفاوت بوده و به هيچوجه قابل
اندازهگيري نيست ،ولي بهطور كلي ميتوان گفت محيط پر سروصدا ،افزون بر آنكه موجب اختالل در مكالمه و
تفهيم مطالب ميشود ،باعث كم شدن و بيدقتي فعاليتهاي مغزي و ناهماهنگي كارهاي فكري هم مي شود.
همچنين قدرت فراگيري كاسته شده و بر تعداد اشتباهات دركارهاي فكري افزوده ميشود .در اثر صداي ناگهاني
و بلند كه موجب دلهره و ترس مي شود ،فشار خون ،بهويژه فشار داخل جمجمه باالرفته ،ترشحات بزاق كم شده
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و دهان خشك ميشود .ترشحات معده كم شده و معده دچار انقباضات دردناكي ميشود .همچنين حركات دودي
شكل رودهها نيز دچار ركود ميشود.
مساله فشار روحي و فكري و تأثير سر و صدا بر آن ،موضوعي است بحث انگيز كه متأسفانه منابع مفيد در اين
مورد بسيار اندك است .به احتمال زياد سر و صدا يكي از عوامل محيطي است كه به سالمت رواني افراد آسيب
ميرساند .احتمال اين آسيب ،تحت تأثير شرايط خاصي افزايش مييابد .مثالً هنگامي كه شخص مستعد عصبي
شدن است ،سر و صدا اين حالت را تشديد ميكند.
سر و صدا ممكن است با فشار بيولوژيك خود ،بيماريها را تشديد كند .بدن انسان در برابر سر و صدا ،فعاليت
خود را تغيير ميدهد ،يعني واكنش تطبيقي و جبران كنندهاي از خود نشان ميدهد كه بتواند با وجود فشار صدا،
عمل طبيعي خود را انجام دهد .اين واكنش ،با اينكه براي نگهداشتن فعاليت طبيعي بدن ضروري است ،اما ممكن
است تغييرات فيزيولوژيك مهمي ايجاد كند كه گاهي موجب نقص فعاليت طبيعي بدن ميشود و اغلب اخطاري
است كه در صورت عدم توجه ،عواقب نامطلوب در پي خواهد داشت .مثالً سوت كشيدن (يا وزوز) گوش ،ناشي از
سر و صداي زياد و شديد ،نشانه واكنش فيزيولوژيك در برابر آن است و هشداري است كه اين صدا ممكن است
بر آستانه شنوايي ،اثر نامطلوب گذارد.
برخي از اين واكنشها به صورت طوالني و مكرر ،باعث ايجاد و تشديد امراض عصبي ميشوند .از اينرو ،معموال
آسايشگاههاي رواني را در نقاط كم جمعيت و آرام و مناطق دور از شهر ،ميسازند.
مطالعه شرح حال پزشكي پارهاي از جنايتكاران نشان داده كه در برخي موارد ،توليد سروصداي ناگهاني و
شديد ،در آنها باعث پيدايش حالت خطرناك و حتي آدمكشي شده است .در آزمايشاتي كه در خالل جنگ كره به
عمل آمده ،مشخص كرده است كه در ميدان جنگ ،هنگامي كه سر و صداي تيراندازي و انفجار نارنجك و بمب و
خمپاره شديد بوده ،سربازان ،ناگهان حالت عادي خود را از دست ميدادهاند.
 کری موقت :قرار گرفتن در معرض سروصداي زياد ،باعث كم شدن قدرت شنوايي شخص ميشود ولي
بعد از كاهش شدت سروصدا ،شنوايي به تدريج به حالت معمولي خود بر ميگردد.
 کری دایم :قرار گرفتن طوالني مدت (دايمي) در معرض سروصدا با شدت باال باعث كري دائم مي شود.
 کری ناگهانی :اگر فردي بطور ناگهاني در معرض صدايي با شدت بيش از  161دسيبل قرار گيرد.
از دست دادن شنوايي در اثر صداهاي ناهنجار و شديد ،نتيجه صدمه ديدن سلولهاي شنوايي (سلولهاي
مژكدار) در گوش داخلي است .اين صدمه غيرقابل برگشت بوده و هيچ دارو يا معالجه شناخته شده ديگري قادر
به ترميم سلولهاي از دست رفته نيست .سلولهاي مژكدار بين حفرههاي پر از مايع گوش داخلي قرار دارند .زماني
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كه صدا بهوسيله گوش خارجي دريافت و به پرده صماخ ميرسد ،از طريق ارتعاش استخوانهاي سهگانه كوچك
(استخوان چكشي ،ركابي و سنداني) به گوش مياني رسيده و اين به نوبه خود ،مايع موجود در گوش داخلي را به
حركت درآورده و در نتيجه غشاي پايه را تحريك ميكند .سلولهاي مژكدار اين تحريك را به تحريكات عصبي
تبديل كرده و از طريق عصب شنوايي به مركز شنوايي مغز منتقل ميكنند.
بر اساس مطالعات انجام شده .اصواتي كه شدت آنها بين  35تا  55دسيبل هستند ،تقريباً صداهاي طبيعي
ميباشند كه انسان از شنيدن آنها ناراحت نشده و به نظر صداي معمولي و عادي ميآيد .بر طبق مطالعات ،حد
قابل تحمل سر و صدا در كارهاي فكري  75دسيبل و در كار غير فكري  05دسيبل است.
جدول ( :)۱۲قدرت شنوايي برحسب شدت صوت
شدت صدا

درجه شنوايي

نشنيدن صدايي با شدت  21دسي بل

نقص مهمي به شمار نميرود

نشنيدن صدايي با شدت  31دسي بل

نقص در مكالمه ظاهر خواهد شد

نشنيدن صدايي با شدت  55دسي بل

سنگيني گوش

نشنيدن صدايي با شدت  05دسي بل

كري

از مهمترين تاثيرات شناخته شده آلودگي صوتي ،افزايش فشار خون است .تصور ميرود كه اين تاثيرات ناشي
از عمل انقباض عروق در نتيجه تحريك سيستم عصبي سمپاتيك باشد .باال رفتن ميزان ترشح آدرنالين ،موجب
افزايش فعاليت قلب همراه با افزايش قند خون و ميزان اسيدهاي چرب آزاد است .همچنين صدا ،موجب افزايش
توليد هورمونهاي هيپوفيزي ميشود .صدا ،توليد كورتيزول از غدد فوق كليوي را افزايش داده و به اين وسيله
ميزان قند خون باال ميرود .افزايش ترشح كورتيزول ،ميتواند قابليت دفع سموم توسط كبد را كاهش دهد.
صداهاي بلند غير منتظره ،ممكن است اثرات ديگري نظير يك واكنش عمومي عضالني و افزايش فوقالعاده ضربان
قلب را موجب شوند.
 اثر سر و صدا بر خواب
به هنگام بحث درباره خطرات ناشي از سروصدا ،بايد به حالت سازگار شدن با آن نيز توجه داشت ،يعني آيا
انسان ميتواند خود را با فشار ناشي از سر و صدا سازگار كند يا خير؟ ظاهراً قدرت سازگاري افراد در خواب و
بيداري با هم متفاوت است .در خواب آستانه شنوايي انسان پايين است .به عبارت ديگر جنبه تخريبي فيزيولوژيك
سر و صدا بيشتر است.
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سر و صدا بر ميزان عمق و تداوم خواب نيز تأثير ميگذارد ،و ممكن است اثر و ارزش شفابخش خواب را از بين
ببرد .صوت ،به هنگام خواب امواج مغزي را تغيير ميدهد .سطح خواب افراد با صداي اتومبيلي كه حتي پايينتر
از  55دسيبل باشد ،تغيير ميكند .هنگامي كه صداي اتومبيل به  55الي  61دسيبل برسد ،بر روي عميقترين
خوابها نيز اثر ميگذارد.
۳ـ۴ـ اثر سر و صدا بر انجام کار
سروصدا در كارهاي فكري ،بيش از فعاليتهاي فيزيكي بدن ،مزاحم انسان است .هنگامي كه ميزان سر و صدا
بيش از  95دسيبل باشد ،كارها به سه شكل تغيير ميكنند:
 .1بازده كار ثابت ميماند ولي اشتباهات بيشتري صورت ميگيرد ،بهويژه در كاري كه نياز به توجه بصري بيشتري
دارد.
 .2در تشخيص زمان اختالل ايجاد ميشود.
 .3حفظ حالت هوشياري و آگاهي به كوشش بيشتري ،نياز پيدا ميكند.
طبق تحقيقات انجام شده در يك كارخانه نساجي در انگلستان ،در شرايط وجود سر و صدايي بهميزان باالتر از
 96دسيبل ،ميزان توليد كارگراني كه فاقد حفاظ گوش بودند 12 ،درصد از كارگراني كه حفاظ گوش داشتند
كمتر بود .قدرت انسان در برابر سر و صدا براي پيگيري افكارش كاهش مييابد ،درك و حفظ اطالعات ،به زمان
بيشتري نياز دارد و براي جلوگيري از تداخل مسائل فكري ،كوشش بيشتري الزم است .سر و صداي بسيار شديد
(باالتر از  121دسيبل) ،بدون حفاظ گوش ،نه تنها بر كارهاي فكري بلكه بر كارهاي غير فكري نيز تأثير شديد
ميگذارد .زيرا آسيب فراوان به گوش رسانيده و احساس درد شديد به وجود مي آورد.
طبق برآورد سازمان بهداشت جهاني ،سر و صدا در سراسر دنيا ،روزانه چهار ميليون دالر خسارت به كارهاي
دفتري وارد ميآورد و اين ضرر به جهت اشتباه شنيدن ،خستگي و فشار ذهني ناشي از سر و صدا است .آزمايشات
انجام شده در يك كارخانه در آلمان نشان ميدهند كه كارگران در محيط پر سر و صدا بيشتر دعوا كرده و زودتر
خسته ميشوند و بيشتر غايب مي شوند .در حاليكه در محيط كم سر و صدا ،بازده كار آنها افزايش مييابد.
شنوايي افرادي كه در مراكز صنعتي پر سر و صدا كار ميكنند ،ممكن است دچار نقص شود .زيرا ابتدا باالترين
حد شنوايي نقصان مييابد ،بدين معني كه در ابتدا ،كاهش شنوايي براي صداهايي كه بسامدشان زياد و بيش از
 5111ارتعاش در ثانيه است به وجود مي آيد و به علت اينكه بسامد صداهاي معمولي از آن بيشتر نيست ،كارگران
در ابتدا متوجه نقص شنوايي خود نميشوند و فقط در مواردي از درد گوش و بيخوابي شكايت ميكنند ،اما
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بهتدريج كه شخص براي مدت طوالني در معرض سر و صداي شديد قرار ميگيرد ،نقص در شنوايي ايجاد شده و
اصوات معمولي نيز شنيده نميشوند.
كار كردن در محيطي با سر و صداي مداوم و پيوسته ،از كار كردن در محيطي كه سر و صدا در آن بهطور
منقطع و با فواصل سكوت توليد ميشود ،مضرتر است .از اين رو حد مجاز ميزان سر و صدا ،با توجه به مدت كار
در محيطهاي پر سر و صدا ،متفاوت است .طي هشت ساعت كار روزانه ،حد مجاز ميزان سر و صدا  05دسيبل
است .هر چه مدت كار در محيط پر سر و صدا كمتر باشد ،ميتوان سر و صداي شديدتري را تحمل كرد ،بدون
آنكه آسيبي به شنوايي وارد شود.
۹ـ۵ـ قوانین و مقررات مرتبط
۳ـ۵ـ۱ـ آییننامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی
ماده  -1منابع و كانونهاي آلودگي صوتي كه به اختصار منابع آلوده كننده ناميده ميشود ،عبارتند از:
الف) نيروگاهها و پااليشگاهها
ب) كارخانهها و كارگاهها
ج) وسايل نقليه موتوري اعم از هوايي ،دريايي ،زميني و زير زميني
د) فرودگاهها ،پايانههاي حمل و نقل و توقفگاههاي دائمي وسايل نقليه موتوري
ه) تعميرگاههاي وسايل نقليه موتوري و آن دسته از واحدهاي صنفي كه فعاليت آنها با آلودگي صوتي مالزمه دارد.
و) ميادين تير و محلهاي تمرين نظامي.
ز  -ساير منابع مانند ژنراتورها و موتورهاي توليد برق ،استقرار بلندگوها در اماكن عمومي و محوطههاي غير سرپوشيده ،مبادرت
به هر عمل يا ترك عمل كه ايجاد آلودگي صوتي كند.
ح) كارگاههاي ساختماني.
ماده  )2مبادرت به هر گونه اقدامي كه موجبات آلودگي صوتي را فراهم كند ممنوع است .حد مجاز يا استاندارد آلودگي صوتي
توسط سازمانحفاظت محيط زيست با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب شورايعالي محيط زيست ميرسد.
ماده  )6مراكز معاينه و آزمايش وسايل نقليه موتوري موضع ماده ( )5قانون موظفند انواع وسايل نقليه موتوري مورد بازديد را از
جهت استانداردها وحد مجاز آلودگي صوتي نيز تحت آزمايش و معاينه قرار دهند.
ماده  )12در صورتي كه رفع آلودگي صوتي ناشي از فعاليت منابع آلوده كننده موضوع ماده ( )12اين آييننامه كه در داخل
محدوده شهرها و نقاطمسكوني استقرار دارند به طرق ديگري جز انتقال آنها به محلهاي مناسب امكانپذير نباشد ،طرح انتقال
اينگونه منابع توسط سازمان و با همكاريوزارت كشور (شهرداريها و بخشداريها) ،وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب
هيأت وزيران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
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ماده  )15وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) موظف است طرح جامع مديريت كاهش آلودگي صوتي در
كالنشهرها را ،ظرف يكسال از تاريخ الزماالجرا شدن اين تصويبنامه تهيه و پس از تأييد سازمان حفاظت محيط زيست ابالغ كند.
۳ـ۵ـ۲ـ حدود مجاز صدا در هوای آزاد ایران (مصوب  ۸۱/۳/۲۱شورایعالی حفاظت محیطزیست)
در اجرای ماده  2آییننامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب جلسه مورخ  9331/3/91هیات وزیران حدود مجاز صدا در هوای
آزاد ایران به شرح زیر تعیین و موافقت میشود که از تاریخ تصویب در سطح کشور به مورد اجرا گذارده شود.
جدول ( :)۱۳استانداردهاي صدا در هواي آزاد ايران
نوع منطقه

روز  ۷صبح الی  ۱۱شب

شب  ۱۱شب الی  ۷صبح

)Leq(30

)*Leq(30

)dB(A

)dB(A

منطقه مسكوني

55

55

منطقه تجاري ـ مسكوني

61

51

منطقه تجاري

65

55

منطقه مسكوني ـ صنعتي

71

61

منطقه صنعتي

75

65

*  = Leq )33( )dB(Aتراز معادل در مدت زمان  33دقیقه اندازهگیری در شبکه وزنی  Aمیباشد و واحد آن دسی بل است.

تعاریف:
9ـ منطقه مسکونی :محدودهای است که بیش از  03درصد آن دارای کاربری مسکونی خالص باشد و بقیه آن (عالوه بر شبکه معابر) شامل
خدمات مربوط به مسکونی و بدون مزاحمت برای مسکونی باشد( .آموزشی ردههای پایین ،تجاری در حد روزمره ،فرهنگی روزمره)
2ـ منطقه تجاریـ مسکونی :منطقهای است که معموالً طبقات همکف بهصورت تجاری و طبقات باالتر بهصورت مسکونی پیشبینی شده
باشد اما کاربری مسکونی معموالً بیش از تجاری است.
3ـ منطقه تجاری :منطقهای است که عمدتاً دارای کاربری تجاری و یا کاربریهای مربوط به آن (دفاتر اداری ،تفریحی ،فرهنگی و غیره)
باشد( .بیش از  03درصد اراضی)
4ـ منطقه مسکونیـ صنعتی :منطقهای است که کنار نواحی مسکونی بعضی از صنایع غیر مزاحم و غیرآلوده قرار گیرد (مانند بعضی از صنایع
کارگاهی) در اینجا کاربری عمده مسکونی است.
0ـ منطقه صنعتی :مناطقی است که دارای کاربری صنعتی بوده و برحسب مالحظات محیط زیستی با فاصلهای بیرون از شهر و نواحی
مسکونی قرار گیرد.
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بخش چهارم :آب و فاضالب
تا قبل از دهه  ، 1971توجه اكثر محققان و مجامع علمي محيطزيست به اثرات آلودگي آب ،هوا و خاك
معطوف بود .براي مثال از درياچه ميشيگان به عنوان يك درياچه مرده نام برده ميشد و يا رودخانه سوياهوگا به
وسيله مواد نفتي به قدري آلوده شده بود كه آتش گرفت .افزون بر موارد مذكور ،فاضالب حدود  51ميليون نفر
در سراسر آمريكا ،بدون عمليات تصفيه يا با تصفيه جزيي وارد رودخانهها و ساير آبهاي سطحي ميشد .اين روند
تا سال  1971بهطور گستردهاي ادامه داشت تا اينكه در اين سال قوانين پاكسازي آبها ،بسياري از ناهنجاريهاي
محيط زيستي را تغيير داد .با صرف  51ميليارد دالر ،ارزش تصفيه فاضالب شناخته شده و يكي از ملزومات زندگي
شهري و مراكز صنعتي شد.
اگر چه هزاره دوم ميالدي به پايان رسيده است ،ولي مساله بهبود كميت و كيفيت آب ،پسگردي فاحش
داشته است .با آنكه انسان به هدف خود در پاكسازي درياچهها و رودخانهها نزديك شده است ،اما مساله آلودگي
سواحل درياچهها و رودخانهها به مواد دارويي ،نفتي و پسماندهاي لجن تصفيهخانههاي فاضالب را پيش رو دارد.
اعتماد نسبي قرن بيستم در مورد كيفيت آب آشاميدني با توجه به پتانسيل سرطانزايي مواد در آبهاي زيرزميني
و يا توليد عوامل سرطانزا در فرآيند كلريناسيون آبهاي سطحي ،بهطور جدي ،متزلزل شده است .افزايش آگاهي
ما در مورد تغيير آب و هواي جهاني و خشكساليهاي دهههاي  01و ، 91باعث شده مساله كيفيت آب در مقايسه
با كميت آن ،در آينده نگران كنندهتر بهنظر برسد .مساله آلودگي آب را ميتوان از جنبههاي متفاوتي مورد بررسي
قرار داد .در اين بخش با تشريح چند گروه از گروههاي عمده آالينده ،سعي در شناسايي منابع آالينده و راه هاي
انتقال آلودگي به آب شده است.
عمدهترين منابع آلودگي آب عبارتند از:
فاضالبهاي شهري

15

(خانگي ،تجاري ،بيمارستانها ،ادارات و ،) ...فاضالبهاي صنعتي ،16فاضالبهاي

كشاورزي (حشرهكشها ،علفكشها ،كودهاي شيميايي و حيواني ،فرسايش خاك) ،فلزات سنگين ،17امالح و مواد
معدني ،باران اسيدي ،10مواد زايد جامد

19

(شهري ،صنعتي ،تجاري) ،مواد راديواكتيو ،مشتقات نفتي ،پاك

كنندههاي شيميايي ،رنگ ،چسب ،رزين و مشتقات نفتي و حرارت.

- Municipal Wastewater
- Industrial Wastewater

15
16
17

- Heavy Metals
- Acid Rain
19
- Solid Wastes
18
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از حدود  111ســال پيش كه رابطه بين اثر باكتريها و ميكروبهاي بيماريزا در واگيري و شــيوع بيماريها
آ شكار شد ،ان سان به فكر پاك سازي آبهاي آلوده افتاد .با گذ شت زمان و بهويژه پس از جنگ جهاني دوم ،در
نتيجه توسعه شهرها و صنايع ،خطر آلودگي محيط زيست و در نتيجه نياز به تصفيه فاضالب ،با شدت بيسابقهاي
افزايش يافت و همزمان با آن ،روشهاي بسياري براي تصفيه فاضالب پيشنهاد و بهكار گرفته شد.
در ايران از زمانهاي بسيار دور ،لجن به دست آمده از چاههاي جذب كننده فاضالب ،به عنوان كود كشاورزي
استفاده ميشده است.
۴ـ۱ـ دفع فاضالب
هر نفر در روز بهطور ميانگين ،حدود  111الي  131ليتر فاضالب توليد ميكند .در سالهاي اخير كوشش و
جهش بسيار مثبت ومناسبي در زمينه ايجاد شبكههاي جمعآوري و تصفيهخانههاي فاضالب در كشور صورت
گرفته است ولي عليرغم اقدامات صورت گرفته ،همانطور كه در موارد قبل نيز ذكر شد ،هنوز مشكل دفع پساب
در كشور مرتفع نشده است .فاضالب ،همان آب بازمانده از فعاليتهاي انساني است كه شامل فاضالبهاي شهري
و خانگي ،صنعتي و كشاورزي است .درصد كمي از فاضالبهاي صنعتي و خانگي در كشور تصفيه شده و بخش
عمده فاضالبهاي خانگي و صنعتي كشور ،بدون تصفيه و بهصورت خام وارد محيطزيست ميشود كه اين روند،
آلودگي خاك و آبهاي زيرزميني را در پي دارد كه نمونه بارز آن افزايش ميزان نيترات در آب چاههاست.
دفع فاضالب در كشور به دو روش دفع روباز و چاه جاذب صورت ميگيرد .چنانچه شرايط زمين براي جذب
فاضالب مناسب باشد ،دفع فاضالب در زمين امكانپذير است و سيستم چاه جذبي داراي كارآيي نسبتاً خوب و در
مواردي كامالً خوب است .روش استفاده از چاه ،سالها جوابگوي مشكل فاضالب شهرها و روستاهاي كشور بوده
است و بهعلت حجم كم فاضالب و پايين بودن سطح آب زيرزميني ،در بسياري از نقاط كشور براي دفع فاضالبهاي
خانگي هم از نظر بهداشتي و هم از نظر استفاده مجدد آب ،روشي مقبول به شمار ميرفته است؛ اما امروزه اين
نوع دفع با توجه به افزايش روزافزون جمعيت ،توسعه نسبتاً سريع مناطق مسكوني ،افزايش مصرف آب و نوع
آلودگيهاي موجود در فاضالب ،موجب بروز اشكاالتي شده است كه روزبهروز نيز افزايش مييابد و در نتيجه،
منسوخ به نظر ميرسد .از جمله اشكاالت اين روش ،آلودگي منابع آب زيرزميني و باال آمدن سطح اين آبهاست.
در حال حاضر ،اكثر شهرهاي كشور بهويژه شهرهاي نواحي ساحلي درياي خزر و نيز جنوب كشور از لحاظ دفع
فاضالب دچار مشكل هستند و عمدتاً فاضالب آنها به داخل رودخانهها و دريا سرازير ميشود و يا در سفرههاي آب
زيرزميني تخليه ميشود .طرحهاي تاسيس فاضالبروها و تصفيهخانه در بسياري از شهرها آغاز شده ولي همچنان
كار عظيمي بايد صورت گيرد و هنوز حتي در شهر تهران نيز شبكه فاضالب تكميل نشده و كل شهر را پوشش
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نميدهد .البته وضعيت دفع فاضالب در روستاها ،از وضعيت بدتري برخوردار است كه با توجه به رشد شهرنشيني
در كشور در سالهاي اخير ،كمتر مورد توجه قرار ميگيرد.
بخش ديگري از آلودگي آب ناشي از دفع فاضالب در محيط زيست ،مربوط به فاضالب صنايع و كارخانجات
است .البته تمامي صنايع در صورتيكه فاضالب آنها مطابق با استانداردهاي موجود نباشد ،موظف به ايجاد
تصفيهخانه هستند ولي همچنان بسياري از كارخانجات و يا شهركهاي صنعتي كشور نسبت به اين موضوع
بيتوجه يا كمتوجه اند.
افت تدريجي كيفيت آب موجود در شبكه شهري ،به داليل مختلف از جمله :فرسودگي سيستم توزيع به دليل
قدمت باالي  51ساله آن در كالن شهرها و نشت قابل توجه و در نتيجه افزايش احتمال ورود آلودگي به جريان
آب ،همچنين افزايش تدريجي برخي پارامترهاي نامطلوب همچون نيترات و فلزات سنگين به سبب برداشت
بيرويه آب از منايع زيرزميني و نيز ورود فاضالب به سفرههاي آب زيرزميني و يا رودخانهها ،ميباشد .آلودگي آب
شرب با نيترات كه ميتواند منجر به بروز سرطان در افراد و يا سقط جنين در زنان باردار شود ،در سالهاي اخير
در تعدادي از شهرهاي كشور حتي تهران ،مشكلساز شده است .همچنين استفاده از آب آلوده شده با فاضالب
براي آبياري محصوالت كشاورزي خصوصاً سبزي يا صيفيكاريها در مجاورت شهرها نيز ،منجر به بروز بيماريهاي
وبا و شبهحصبه ميشود كه در چند سال اخير ،بروز همهگيري بيماري وبا در مناطقي از كشور را به همراه داشته
است.
 7/56درصد صنايع كشور در استان تهران ،اصفهان ،آذربايجان شرقي و خراسان واقع شدهاند .پنجاه درصد ازكل
پساب صنعتي در  3استان تهران ،اصفهان و خوزستان توليد ميشود .مصرف آب بخش صنعت كشور ،حدود يك
ميليارد مترمكعب در سال تخمين زده ميشود .از اين مقدار حدود  61تا  71درصد آن به صورت فاضالبهاي
صنعتي به محيط زيست تخليه ميشود .براساس اعالم مركز آمار ،در حال حاضر  156معدن كشور فاضالبهاي
خود را درون رودخانهها تخليه ميكنند .در آخرين آمارها نشان داده شده است كه تنها  29درصد از معادن كشور
يعني يك هزار و  597معدن ،داراي شبكه فاضالب هستند و هنوز بالغ بر  71درصد از معادن بدون فاضالب فعاليت
ميكنند .تخليه فاضالب معادن به جز رودخانهها ،در چاهها ،زمينهاي كشاورزي و زمينهاي غيركشاورزي هم
انجام ميشود .به بيان ديگر ،محل دفع فاضالب  056معدن در زمينهاي غيركشاورزي 202 ،معدن در چاه156 ،
معدن در رودخانه 55 ،معدن در زمينهاي كشاورزي و  260معدن در ساير محلهاست .حتي آن دسته از معادني
كه داراي فاضالب هستند ولي سيستم تصفيه دفع فاضالب در اختيار ندارند نيز در همين محلها دفع ميشود.
ميزان رشد نيازهاي شرب در جوامع شهري و روستايي ايران ،به ترتيب  0و  5.3درصد است.
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 آلودگی رودخانهها
مدتي است كه آلودگي رودخانههاي كشور ،وضع قرمز را پشت سر گذاشته و بحراني شده است .حكمراني وضع
قرمز محيط زيستي در قلمروي رودخانهها ،كار را به جايي رسانده كه برخي از آنها ،تنها نام رودخانه را يدك
ميكشند .به آنها رودخانه ميگويند اما به گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست" ،به كانال فاضالب تبديل
شدهاند" .سالهاي سال است كه رودخانه ها در نظر مردم ،مكاني مناسب براي سرريز شدن پسابهاي انساني و
صنعتي هستند و حاال حجم گستردهاي از فاضالب را با خود ميبرند .رودخانهها ،تنها محل تخليه فاضالبهاي
شهري و روستايي نيستند ،بلكه در سالهاي اخير حواشي رودخانهها به مكان تخليه زبالههاي شهري و روستايي،
پسابهاي صنعتي و كشاورزي و مكاني براي تخليه فاضالبهاي بيمارستاني تبديل شدهاند .مطالعات صورت گرفته
نشان ميدهد كه بيش از نيمي از رودخانههاي كشور دچار آلودگي هستند .رودخانههاي سفيدرود ،زرجوب،
گوهررود و شفارود در گيالن ،اترك ،كشفرود و كارده در خراسان ،تلخهرود ،زرينهرود ،سيمينهرود ،صوفيچاي،
مهابادچاي و نازلوچاي در استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ،ابهررود و زنجانرود در زنجان ،حله و مند در بوشهر،
كارون ،دز و كرخه در خوزستان ،حبلهرود و شاهرود در استان سمنان ،عباسآباد ،قرهچاي و گاماسياب در همدان،
قره قشالق در كردستان ،قرهسو در كرمانشاه ،كر در استان فارس ،زايندهرود اصفهان و  ...از جمله اين رودخانههاي
آلوده كشور هستند.
در حال حاضر از دو رودخانه زرجوب و گوهررود شهر رشت به عنوان آلودهترين رودخانههاي جهان ياد ميشود.
هر روز  611تن زباله شهر رشت در دره سراوان رها ميشود ،اين دره در نزديكي دو رودخانه زرجوب و گوهررود
قرار دارد و شيرابه اين  611تن زباله شهري ،به راحتي وارد اين دو رودخانه ميشود .همچنين رشت نسبت به
وسعت كمي كه دارد ،از جمعيت بااليي برخوردار است و تمام فاضالبهاي خانگي مردم اين شهرستان به رودخانه
گوهررود و زرجوب ميريزد بدون اينكه هيچ پيش تصفيهاي براي اين فاضالبها وجود داشته باشد .جالب اين
است كه اين رودخانهها به تاالب انزلي ريخته ميشوند.
رودخانه سفيدرود با تامين 01درصد آب استان ،از جمله منابع آبي مهم گيالن به شمار ميرود كه از خارج
استان سرچشمه ميگيرد .سفيدرود با تخليه هزار و  051تن نيترات ،فسفات و  311تن انواع حشرهكشها از
آلودهترين رودخانههاي ايران در سواحل خزر است كه به تنهايي بيش از پنج درصد بار آلودگي تخليه شده از
سموم شيميايي كشاورزي را در سواحل شمالي ،بهخود اختصاص ميدهد.
كارشناسان بر اين باورند كه افزايش آاليندههاي نفتي ،ميكروبي و كشاورزي ،تعادل زيستي رودخانه سفيدرود
را كه يكي از مهمترين رودخانه هاي ايران است به مخاطره انداخته است .تخليه ساليانه يك هزار تن پساب صنعتي
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و خانگي و انواع زبالههاي رهاشده روستايي و شهري ،سفيدرود را به زبالهداني تبديل كرده است و با انتقال اين
آلودگيها به خزر ،فاجعه محيط زيستي هر روز ابعاد گستردهتري به خود ميگيرد.
كشفرود ،رودخانه تاريخي خراسان كه با طول  291كيلومتر ،به پل خاتون سرخس ميرسد شادابي گذشته
خود را ازدست داده است و امروز كشفرود به يك رودخانه سرشار از فاضالب و لجن و بوي گند و آلودگيهاي
سرطانزا و سبزيهاي آلوده تبديل شده است .فاضالب صنعتي حاصل از فعاليتهاي شهرك صنعتي توس از
تصفيهخانه پركندآباد ،فاضالب صنعتي بنگاههاي آبكاري منطقه دهرود ،صنايع پوست و چرم همتآباد و كارگاههاي
قاليشويي منطقه التيمور ،فاضالب خانگي تصفيهخانه اولنگ و پركندآباد ،زهآبهاي كشاورزي حاوي سموم و
كودهاي شيميايي و فاضالبهاي تصفيه نشده مناطق مختلف مشهد ،از جمله آلودگيهايي است كه در بستر اين
رود تخليه ميشوند.
رودخانه كارون كه زماني پرآبترين رود ايران بود ،امروز به سختي نفس ميكشد .بحران رود كارون با ايجاد
سدهاي بزرگ گوناگون و مواد نفتي زبالهها ،اوج گرفت .اين بحران در ادامه خود به نابودي  63آبادي به لحاظ
آبگيري سد و ازبين رفتن هشت هزار شغل كشاورزان منطقه و نيز تخريب زيستگاههاي پرندگان و جانوران و تلف
شدن يك ميليون از نخلهاي پاياب اين رودخانه در خرمشهر و اروندكنار در اثر شوري و خيز معكوس آب از خليج
فارس منجر شد .رودخانه كارون در گذر از خوزستان حدود  71درصد آب شرب استان را تامين ميكند و اين در
حالي است كه اين رودخانه پذيرنده پسابهاي شهري ،كشاورزي و صنعتي استان است .رود كارون مكاني براي
رهاسازي بيرويه پسابهاي صنعتي ،شهري و كشاورزي شده است و بيش از 51درصد فاضالب شهري اهواز و
فاضالبهاي صنعتي و كشاورزي در باالدست رودخانه ،به صورت مستقيم به آن وارد ميشود .همچنين به دليل
كاهش ميزان دبي رودخانه و بازگشت آب از سوي دريا ،شوري آب كارون افزايش يافته و معضل آلودگي آب
رودخانه را تشديد كرده است .متاسفانه اكوسيستم گياهي و جانوري رودخانه كارون ،به دليل آلودگي بيش از حد
اين رودخانه در حال نابودي است و برخي گونههاي جانوري مانند گربه ماهي ،در حال انقراض هستند .در حال
حاضر در هر گوشهاي از كارون آلودگي صنعتي و زباله شهري و خانگي غوغا ميكند و مدفوع خانگي و الشه
حيوانات در كارون شناور هستند .در كارون آلودگي ميكروبي و آلودگي ناشي از فلزات سنگين (سرب ،كادميوم،
سيانور و آرسنيك) سالمتي انسانها و آبزيان و جانوران را با خطرات جدي مواجه كرده است .اثرات آلودگيهاي
ميكروبي سريع و آني بوده و به شكل بيماريهاي ويروسي و باكتريايي است .حال آنكه آلودگيهاي ناشي از سموم
دفع آفت و فلزات سنگين به خاطر تجمع تدريجي ،در بلندمدت به نسلهاي آينده انتقال مييابد و برخي از آنها
به رشد سرطان منجر خواهد شد .كارون همچنين از آلودگيهاي شيميايي و نفتي بركنار نيست .شدت اين آلودگي
به قدري است كه گاه به صورت لكههاي نفتي بزرگ حدود دو تا سه مترمربع روي رودخانه كارون ديده ميشود.
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زاينده رود در اصفهان ديگر خاموش است .بحران زايندهرود و متوقف كردن آب در بخش شرقي اين رودخانه،
از اصفهان تا تاالب گاوخوني ،خطرناكترين رويداد محيط زيستي در مركز ايران است .اين بحران نه نتيجه
خشكسالي طبيعي بلكه قبل از هرچيز ناشي از تصميمات سياسي و اداري است .از انتقال غيراصولي آب زايندهرود
به شهرها و استانهاي ديگر كه بگذريم ،احداث غيرمنطقي و طبيعت ستيزانه صنايع بزرگ در حاشيه رودخانه،
عدم راندمان مناسب در صنايع كشاورزي استانهاي چهارمحال بختياري و اصفهان ،كاشت محصوالت كشاورزي
مانند برنج ،نگاه استاني به زايندهرود و… همه و همه در خشك شدن پر آبترين رود فالت مركزي ايران نقش
داشته است .از خاطر نبايد برد كه زايندهرود در بخش غربي خود نيز آلوده و بيمار است ،به عنوان نمونه روزانه
هفت ميليون ليتر فاضالب شهرك بهارستان به زايندهرود ميريزد .از سوي ديگر اثرات پسابها از طريق تخليه
پسابهاي صنايع و نيز كشاورزي بر زايندهرود فاجعهبار است .ميزان مصرف كودهاي شيميايي مختلف در اراضي
حاشيه زايندهرود بالغ بر صد هزار تن و مصرف سموم كشاورزي بالغ بر  551تن است .فاضالبهاي كشاورزي
حاوي امالح محلول ،بقاياي سموم دفع نباتي و علفكشها و بقاياي كودهاي شيميايي به ويژه نيترات و مقداري
عناصر سنگين است كه براي سالمتي انسان بسيار خطرناك است.
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تصویر ( :)۶۶رهاسازي فاضالب صنعتي در اكوسيستم

تصویر ( :)۶۸عدم مديريت منابع آب سطحي (آلودگي

تصویر ( :)۶۷رهاسازي فاضالب شهري در رودخانه كارون

رودخانه و اتالف و تجزيه حيوانات در آنها)

037

۴ـ۲ـ قوانین و مقررات
۴ـ۲ـ۱ـ قانون توزیع عادالنة آب (مصوب  1361/12/16با اصالحيه مورخ )1365/0/15
فصل اول) مالكيت عمومي و ملي آب
ماده 1ـ بر اساس اصل  55قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و نهرهاي طبيعي و
درهها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيالبها و فاضالبها و زهآبها و درياچهها و مردابها و بركههاي
طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زير زميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسالمي است و طبق
مصالح عامه از آنها بهرهبرداري ميشود .مسووليت حفظ و اجازه ونظارت بر بهرهبرداري ازآنها به دولت محول ميشود.
فصل دومـ آبهاي زيرزميني
ماده 3ـ استفاده از منابع آبهاي زير زميني به استثناي موارد مذكور در ماده  5اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و
توسعة چشمه در هر منطقه از كشور ،بايد با اجازه و موافقت وزارت نيرو انجام شود وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي
منطقه (شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني) و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهرهبرداري
اقدام ميكند .
ماده 5ـ در مناطق غيرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي
 25مترمكعب در شبانه روز مجاز است و احتياج به صدورپروانه حفر و بهرهبرداري ندارد ولي مراتب بايد به اطالع وزارت نيرو برسد.
وزارت نيرو در موارد الزم ميتواند از اين نوع چاهها بهمنظور بررسي آبهاي منطقه و جمعآوري آمار و مصرف آن بازرسي كند.
ماده 0ـ وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفر چاه يا قنات و بهمنظور راهنمايي فني و علمي ،حفر چاه يا قنات
را از لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم متخصصان خود را به محل اعزام كند تا متقاضي را راهنمايي كنند
و هزينة كارشناسي طبق تعرفه وزارت نيرو به عهدة متقاضي خواهد بود.
ماده 11ـ براي جلوگيري از اتالف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي از سال كه احتياج به بهرهبرداري از آب زيرزميني نباشد
صاحبان چاههاي آرتزين يا قناتهايي كه منابع آنها تحت فشار باشد ،موظفند از طريق نصب شير ودريچه از تخلية دائم آب زير
زميني جلوگيري كنند.
ماده 11ـ در چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين و دارندگان پروانه چاه مكلفند چنانچه وزارت نيرو الزم بداند بهوسيلة پوشش جداري
و يا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهاي ديگر جلوگيري كنند.
ماده 12ـ هر چاه به استثناي چاههاي مذكور در ماده  5اين قانون ،در صورت ضرورت به تشخيص وزارت نيرو بايد مجهز به وسايل
اندازهگيري سطح آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد .چنانچه اندازهگيري آب استخراجي از چاه و وجود كنتور نيز ضروري
باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور مينمايد .در هر حال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدار آب
مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نيرو ارايه دهند.
تبصرهـ وزارت نيرو مجاز است در موارد الزم براي اندازهگيري آب قناتها ،وسايل اندازهگيري را به هزينة خود تهيه كند .حفظ و
نگهداري وسايل مزبور و اندازهگيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود.
ماده 13ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفة آنها حفاري است و با وسايل موتوري اقدام به حفر چاه يا قنات ميكنند بايد پروانه
صالحيت حفاري از وزارت نيرو دريافت كنند و بدون داشتن پروانة مذكور مجاز به حفاري با وسايل موتوري نخواهد بود.
اشخاص فوِالذكر موظفند تمام شروط مندرج در پروانه صالحيت حفاري و پروانة حفر چاه يا قنات را رعايت كنند و در صورت
تخلف ،پروانة آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه يا قنات كنند در مورد اشخاص حقيقي مالكان دستگاه در مورد
اشخاص حقوقي مديران عامل شركتها و يا سازمانها و مؤسسات حفاري ،به مجازات مقرر در ماده  55اين قانون محكوم خواهند
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شد و در صورت تكرار ،وزارت نيرو ميتواند با اجازة دادستاني ،دستگاه حفاري را توقيف كند .دادگاه تكليف دستگاه حفاري را تعيين
خواهد كرد.
ماده 15ـ هرگاه در اثر حفر و بهرهبرداري از چاه يا قنات جديد االحداث در اراضي غير محياة ،آب منابع مجاور نقصان يابد و يا
خشك شود ،به يكي از روشهاي زير عمل ميشود:
الف ـ در صورتيكه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور ،با كف شكني و يا حفر چاه ديگري جبرانپذير باشد با توافق طرفين
صاحبان چاه جديد بايد هزينه چاه و يا كفشكني را به صاحبان منابع مجاور پرداخت كنند.
بـ در صورتي كه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با حفر چاه و يا كف شكني جبرانپذير نباشد در اين صورت با توافق
طرفين ،مقدار كاهش يافته آب منابع مجاور در قبال شركت در هزينة بهرهبرداري به تشخيص وزارت نيرو از چاه يا قنات جديد بايد
تأمين شود .در صورت عدم توافق طرفين طبق بند ج اين ماده عمل ميشود.
جـ در صورتيكه با تقليل ميزان بهرهبرداري از چاه يا قنات جديد ،مساله تأثير سوء در منابع مجاور از بين برود در اين صورت بايد
ميزان بهرهبرداري چاه يا قنات جديد تا حد از بين رفتن اثر سوء در منابع مجاور ،كاهش يابد.
دـ در مواردي كه چاه يا قنات جديد در اراضي محياة ،حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب نكند ،احكام باال در
مورد آن جاري نخواهد شد.
تبصره 1ـ در تمام موارد باال بدواً وزارت نيرو به موضوع رسيدگي و نظر خواهد داد .معترض ميتواند به دادگاه صالحه شكايت
كند.
تبصره 2ـ ميزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قراين و شرايط اقليمي ،توسط كارشناسان وزارتخانه هاي نيرو و
كشاورزي تعيين ميشود.
تبصره 3ـ هرگاه به تشخيص هيات سه نفري موضوع مواد  19و  21اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده ناشي از
اشتباه كارشناسان وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده  55اين قانون بوسيلة وزارت نيرو جبران خواهد شد.
ماده 15ـ وزارت نيرو و مؤسسات و شركتهاي تابع آن ميتوانند آب دنگها و آسيابهايي را كه موجب نقصان آب و يا اخالل
در امر تقسيم آب ميشوند در موارد ضرورت اجتماعي و حرج ،به ترتيب مقرر در ماده  53اين قانون خريداري كنند.
ماده 16ـ وزارت نيرو ميتواند قنات يا چاهي كه بنظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا بهعلت نقصان فاحش
ال مسلوبالمنفعه باشد ،در صورت ضرورت اجتماعي مالك يا مالكان احياي آنها را تكليف نمايد و در صورت عدم اقدام مالك
آب ،عم ً
يا مالكان تا يكسال پس از اعالم ،وزارت نيرو ميتواند رأساً آنها را احياء كرده و هزينة صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا
مالكان از طريق فروش آب وصول كند .همچنين ميتواند اجازه حفر چاه يا قنات را در حريم چاه يا قنات فوِالذكر صادر كند.
ماده 17ـ اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد ،تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر مالكيت چاه يا
قنات و مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك ميتواند در اطراف چاه وقنات و مجرا و يا اراضي
بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا
نشود.
تبصرهـ تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع ،محاكم صالحه پس از كسب نظر از
كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد.
فصل سومـ آبهاي سطحي
حقابه و پروانه مصرف معقول
ماده 10ـ وزارت كشاورزي ميتواند مطابق ماده  19اين قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعي و بهطور موقت ،نسبت به صدور
پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابههاي موجود اقدام كند .بدون اينكه حق اينگونه حقابه داران از بين برود.
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تبصره 1ـ حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني
ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.
تبصره 2ـ مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرفكننده و رعايت احتياجات
عمومي و امكانات ،طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 19ـ وزارت نيرو موظف است بهمنظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از
منابع آب كشور ،براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشتهاند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول ،هياتهاي سه
نفري در هر محل تعيين كند .اين هياتها طبق آييننامهاي كه از طرف وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي تدوين ميشود بر اساس
اطالعات الزم (از قبيل مقدار آب موجود و ميزان سطح نوع كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف
محل و ساير عوامل) نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد و پروانه مصرف معقول بر حسب مورد بهوسيلة وزارتخانههاي
ذيربط طبق نظر اين هيات صادر خواهد شد و معترض به رأي هيات سه نفري اعتراض خود را به سازمان صادركننده پروانه تسليم
ميكند و سازمان مذكور اعتراض را به هيات پنج نفري ارجاع ميكند .رأي هيات پنج نفري الزماالجراء است و معترض ميتواند به
دادگاههاي صالحه مراجعه نمايد.
ماده 21ـ اعضاء هياتهاي سه نفري مركب خواهند بود از يكنفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت نيرو و يكنفر كارشناس
فني به انتخاب وزارت كشاورزي و يكنفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل.
اعضاء هياتهاي پنج نفري عبارتند از :مديرعامل سازمان آب منطقهاي و مدير كل يا رييس كل كشاورزي استان و نمايندگان
آنها و يكنفر كارشناس به انتخاب وزير نيرو و دونفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل.
در صورتيكه منطقة آبريز شامل چند استان باشد ،انتخاب مقامات دولتي مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.
تبصرهـ مدت مأموريت و نحوة رسيدگي هياتهاي سه نفري و پنج نفري و نحوة اجراي تصميمات هياتهاي مذكور و موارد و
ضوابط تجديد نظر و مدت اعتراض به تصميم هياتها طبق آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي به
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل چهارمـ وظايف و اختيارات
صدور پروانة مصرف معقول
ماده 21ـ تخصيص و اجازه بهرهبرداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب ،كشاورزي ،صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت
نيرو است.
تبصره 1ـ تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي ،وصول آب بهاء يا حقالنظاره با وزارت كشاورزي است .
تبصره 2ـ تقسيم و توزيع آب شهري و اداره تأسيسات و جمعآوري و دفع فاضالب در داخل محدوده شهرها ،بهعهده شركتهاي
مستقلي بنام شركت آب و فاضالب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته
به شهرداريها هستند .در صورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت كشور است.
تا تأسيس شركتها و دستگاههاي فوِالذكر مسووليت آب شهري و جمعآوري و دفع فاضالب آنها بهعهده دستگاههايي است كه
فعالً بر عهده دارند.
وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا  6ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه شركتهاي فوِالذكر يا
دستگاههاي مناسب ديگر را تهيه وبه تصويب هيات وزيران برساند.
تبصره 3ـ تقسيم و توزيع آب بخشهاي صنعتي در داخل محدودههاي صنعتي ،با بخش صنعتي ذيربط خواهد بود.
تبصره 5ـ تقسيم و توزيع آب مشروب روستاها و ادارة تأسيسات ذيربط در داخل محدوده روستاها باوزارت بهداري خواهدبود.
ماده 22ـ وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي تابعه پس از رسيدگي به درخواست متقاضي ،پروانه مصرف معقول آب را با رعايت
حق تقدم بر اساس آييننامهاي كه وزارتخانه هاي نيرو و كشاورزي پيشنهاد و هيات وزيران تصويب مينمايد صادر ميكند.
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ماده 23ـ آييننامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانة استفاده از منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي
تمام مقررات و شروط و تعهدات الزم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب ،تاريخ شروع و اتمام تأسيسات اختصاصي آب و تاريخ
استفاده از آن بايد قيد شود.
ماده 25ـ وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگيهاي الزم براي آبهاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت و مسووليت آن
وزارتخانه قرار ميگيرد اجازه بهرهبرداري صادر ميكند.
الفـ آبهاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد.
بـ آبهايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره بدست آمده و ميآيد.
جـ آبهاي زايد بر مصرف كه به درياچههاو درياها و نهرها ميريزند.
دـ آبهاي حاصل از فاضالبها.
هـ آبهاي زايد از سهميه شهري.
وـ آبهايي كه در مدت مندرج در پروانه به وسيلة دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
زـ آبهايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.
حـ آبهايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقهاي ظاهر ميشود.
تبصره :شركتهاي آب منطقهاي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي
تأمين و انتقال آب ،متناسب با سهم آب تخصيصي ،حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازههاي آبي در دست بهرهبرداري در
همان منطقه به مصرف برسانند.
آييننامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت نيرو به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 25ـ دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتالف غير معقول آب اجتناب كنند و مجاري اختصاصي مورد
استفاده خود را بهنحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند ،اگر به هرعلتي مسلم شود كه نحوة مصرف ،معقول و
اقتصادي نيست در اينصورت بر حسب مورد وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرفكننده
اعالم ميدارد .هر گاه در مدت معقول تعيين شده در اخطار مزبور كه بههر حال از يكسال تجاوز نخواهد كرد مصرفكننده به
دستورهاي فني فوِالذكر عمل نكنند ،با متخلف طبق ماده  55اين قانون رفتار خواهد شد.
تبصرهـ در صورت اعتراض بهنظر وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراجع مذكور در ماده  19اين قانون رسيدگي خواهندكرد.
ماده 26ـ وزارت نيرو مكلف است با توجه به اطالعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مقدار مصرف آب هر يك از محصوالت
كشاورزي براي هر ناحيه در اختيار وزارت نيرو قرار ميدهد ميزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و ميزان اراضي تعيين و بر
اساس آن نسبت به صدور اجازة بهرهبرداري اقدام كنند.
ماده27ـ پروانة مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه بهوسيلة دولت تصميم ديگري
در منطقه اتخاذ شود.
ماده 20ـ هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفي بهجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و
همچنين بدون اجازه وزارت نيرو ،حق انتقال پروانه صادره را بهديگري نخواهد داشت مگر به تبع زمين و براي همان مصرف با اطالع
وزارت نيرو.
ماده 29ـ وزارت نيرو موظف است بهمنظور تأمين آب مورد نياز كشور از طريق زير اقدام مقتضي بهعمل آورد:
الف ـ مهاركردن سيالبها و ذخيره كردن آب رودخانهها در مخازن سطحي يا زيرزميني.
ب ـ تنظيم و انتقال آب با ايجاد تأسيسات آبي و كانالها و خطوط آبرساني و شبكة آبياري  1و .2
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جـ بررسي و مطالعة تمام منابع آبهاي كشور.
دـ استخراج و استفاده از آبهاي زير زميني و معدني.
هـ شيرين كردن آب شور در مناطق الزم .
وـ جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين در مناطق الزم.
زـ كنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و در صورت لزوم جيرهبندي آن.
حـ تأسيس شركتها و سازمانهاي آب منطقهاي و مؤسسات و تشكيل هياتها و كميتههاي مورد نياز.
ط ـ انجام ساير اموري كه در تأمين آب مؤثر باشد.
تبصرهـ ايجاد شبكههاي آبياري  3و  5و تنظيم و انتقال آب از آنها تا محلهاي مصرف با وزارت كشاورزي است.
ماده 31ـ گزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي (بنا به معرفي وزير كشاورزي) كه بهموجب
ابالغ مخصوص وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها معرفي ميشوند مالك تعقيب متخلفان است
و در حكم گزارش ضابطان دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفان طبق بند ب از ماده  59قانون آئين دادرسي كيفري بهعمل
خواهدآمد.
ماده 31ـ مأمورين شهرباني و ژاندارمريو ساير قواي انتظامي حسب مورد موظفند دستورات وزارت نيرو وسازمانهاي آب منطقهاي
و وزارت كشاورزي را در اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارند.
ماده 32ـ وزارت نيرو ميتواند رأساً يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهايي كه با سرماية دولت تشكيل شدهاند
سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را به صورت شركتهاي بازرگاني ،ايجاد كند ،اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت نيرو
به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و شركتهاي مذكور از پرداخت حقالثبت و تمبر و هزينة دادرسي معاف خواهندبود.
وزارت نيرو ميتواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده كند.
تبصرهـ وزارت نيروحوزة عمل شركتها و سازمانهاي آب منطقهاي را تعيين ميكند.
۴ـ۲ـ۲ـ آییننامه جلوگیری از آلودگی آب (مصوبه  1373/3/16هيأت وزيران)
ماده 1ـ عبارات و اصطالحاتي كه در اين آييننامه به كار رفته داراي معاني زير است:
1ـ سازمان :سازمان حفاظت محيطزيست.
2ـ شورايعالي :شورايعالي حفاظت محيطزيست.
3ـ آلودگي آب :تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي
كه آن را براي مصرفي كه براي آن مقرر است مضر يا غيرمفيد سازد.
5ـ مواد آلودهكننده آب (آلودهكننده) :هر نوع مواد يا عوامل فيزيكي و شيميايي بيولوژيك كه باعث آلودگي آب گرديده يا به
آلودگي آن بيفزايد.
5ـ منابع مولد آلودگي آب (منابع آلودهكننده) :هرگونه منبعي كه فعاليت يا بهرهبرداري از آن موجب آلودگي آب ميشود كه
شامل منابع صنعتي ،معدني ،كشاورزي و دامداري ،شهري و خانگي ،خدماتي و درماني و متفرقه است.
6ـ فاضالب :هر نوع ماده مايع زايد حاصل از فعاليتهاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري ،بيمارستاني و آزمايشگاهي و
خانگي كه به آب يا خاك تخليه شود.
7ـ مواد زايد جامد :هرگونه ماده جامدي كه عرف ًا زايد محسوب ميشود مانند زباله ،خاكروبه ،خاكستر ،جسد حيوانات ،ضايعات
مراكز شهري و صنعتي و زوايد حاصل از تصفيه ،اعم از شيميايي و بيولوژيك و همچنين فضوالت انساني و حيواني و مواد زايد
بيمارستانها و غيره.
0ـ آبهاي پذيرنده :تمام آبهاي سطحي و زيرزميني از جمله قناتها ،چاهها و سفره آبهاي زيرزميني و چشمهها و نيز درياها،
درياچهها ،رودخانهها و نهرها و تاالبها و آبگيرها و بركهها كه فاضالب و مواد زايد جامد به آنها تخليه شده يا در آنها نفوقذ ميكند.
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9ـ آبهاي ايران :تمام آبهاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تحت حاكميت دولت جمهوري اسالمي ايران قرار دارد.
11ـ رقيق كردن :كاهش غلظت مواد آلودهكننده در فاضالب از طريق اختالط با آب يا آب پذيرنده.
11ـ وسايل و روشهاي مناسب :مناسبترين وسايل يا روشهايي كه استفاده آن با توجه به شرايط محلي ،درجه پيشرفت و
امكانات علمي و فني و هزينههاي مربوط ،رفع يا كاهش مؤثر آلودهكنندهها را امكانپذير ميسازد.
12ـ ميزان و معيار (استاندارد) :حدود مجاز و مشخصات ويژهاي كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محيطزيست براي
آلودهكنندهها و جلوگيري از آلودگي آب تعيين ميشود.
13ـ مسوول :شخص حقيقي كه اداره يا تصدي منابع مواد آلودگي از قبيل كارخانجات ،كارگاهها و ساير تأسيسات صنعتي را خواه
براي خود ،خواه به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر به عهده داشته يا شخصاً به اشكال مختلف عامل
ايجاد آلودگي است.
15ـ مواد زايد سمي و خطرناك :هر نوع ماده زايد آلودهكننده يا تركيبي از مواد و ضايعاتي كه داراي قدرت صدمه و آسيب زياد
به سالمت انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان بوده يا بر اثر تماس و تكرار داراي عوارض سوء در آنها باشد و قابليت آلوده ساختن
آب را دارد.
ماده 2ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم كند ممنوع است.
ماده 3ـ سازمان با همكاري وزارتخانههاي نيرو ،كشاورزي ،جهادسازندگي ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و ساير وزارتخانهها
و سازمانهاي ذيربط حسب مورد ،نسبت به بررسي و شناسايي كيفيت آبهاي ايران از لحاظ آلودگي اقدام خواهد كرد.
تبصره 1ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در مورد آبهاي مشروب از مرحله آبگير طبق قوانين و مقررات خود عمل
مينمايد.
تبصره 2ـ در مورد آلودگي آبهاي درياها و درياچهها همچنين رودخانههاي مرزي با مواد نفتي به موجب قانون حفاظت دريا و
رودخانههاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي عمل خواهد شد.
ماده 5ـ سازمان موظف است نسبت به شناسايي منابع مختلف مولد آلودگي آب به طريق مقتضي اقدام كند .مسوولين موظفند
اطالعات و مدارك مورد نياز را در صورت درخواست در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره 1ـ وزارتخانههاي كشور ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،كشاورزي ،نيرو ،صنايع ،معادن و فلزات ،جهاد سازندگي و
حسب مورد ساير مؤسسات ذيربط ،در اجراي مفاد اين ماده ،همكاري الزم را با سازمان معمول خواهند داشت.
تبصره 2ـ اطالعات و مداركي كه جنبه محرمانه دارد و توسط مسووالن در اختيار سازمان گذارده ميشود محرمانه تلقي شده و
جز در موارد قانوني مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
ماده 5ـ استانداردهاي مربوط به آلودگي آب با ذكر روشهاي سنجش و ساير مقررات مربوط توسط سازمان و با همكاري
وزارتخانهها و مؤسسات مذكور در ماده ( )3اين آييننامه تهيه و به مورد اجراء گذارده ميشود.
تبصرهـ در مورد مقررات مربوط به تخليه هر نوع فاضالب به شبكه عمومي فاضالب شهر و جمعآوري ،نگهداري و حمل و دفع
مواد زايد جامد كميسيون دايمي متشكل از نمايندگان تاماالختيار وزارتخانههاي نيرو ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،كشور،
صنايع ،معادن و فلزات و سازمان حفاظت محيطزيست و ساير سازمانهاي مسوول آب و فاضالب شهري در وزارت كشور تشكيل و
تصميمات اتخاذ شده به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 6ـ طبقهبندي كلي آبهاي پذيرنده اعم از سطحي و زيرزميني و درياچهها و آبهاي ساحلي با توجه به قدرت جذب و
تصفيه طبيعي آلودهكنندهها بر حسب اولويتها و به تدريج توسط سازمان با همكاري وزارتخانهها و مؤسسات مذكور در ماده ( )3اين
آييننامه تعيين و اعالم خواهد شد.
ماده 7ـ سازمان موظف است طبق برنامه پيشبيني شده از فاضالب و مواد زايد جامد منابع آلودهكننده ،نمونهبرداري و نوع و
ميزان آلودگي هر يك از اين منابع را مشخص كند .در صورتي كه شدت آلودگي هر يك از منابع آلودهكننده بيش از استانداردهاي
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موضوع ماده ( )5اين آييننامه باشد ،سازمان مراتب را كتباً به مسوول مربوط اخطار خواهد كرد كه در رفع آلودگي اقدام نمايد .در
اين اخطاريه نوع آلودگي و ميزان آن و همچنين مهلت رفع آلودگي كه متناسب با امكانات تعيين ميشود ،صريحاً قيد خواهد شد.
تبصرهـ در مورد شهركها و مجتمعهاي صنعتي كه داراي سيستم فاضالب عمومي هستند از فاضالب عمومي شهركها و
مجتمعهاي صنعتي و غيرصنعتي نمونهبرداري شده و اقدامات الزم براي رفع آلودگي با مسووليت شركت و مجتمع به عمل خواهد
آمد .در مواردي كه واحدهاي مستقر در اين شهركها و مجتمعها فاضالب صنعتي حاوي مواد مسموم فلزات سنگين داشته باشند و
از طريق سيستم فاضالب عمومي قابل كنترل نباشد بنا به تشخيص سازمان حفاظت محيطزيست واحد مزبور موظف به ايجاد تصفيه
خواهد بود.
ماده 0ـ مسووالن مكلفند ظرف مهلت مذكور در اخطاريه نسبت به رفع آلودگي در حد استاندارد اقدام كنند در غير اين صورت
براساس ماده ( )11قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست ،از فعاليت يا بهرهبرداري منبع مربوط تا رفع آلودگي جلوگيري خواهد شد.
ماده 9ـ در صورتي كه مسوول منبع آلودهكننده با داليل و مدارك قابل قبول سازمان ،اثبات كند كه ظرف مهلت مقرر در اخطاريه
رفع آلودگي عملي نيست ،سازمان ميتواند مهلت اضافي مناسب براي اين گونه منابع قائل شود مشروط بر اينكه ادامه فعاليت اين
منابع خطرات جدي براي سالمت انسان و ساير موجودات زنده در بر نداشته باشد.
ماده 11ـ سازمان در اجراي وظايف قانوني خود مجاز است هر يك از منابع آلودهكننده را توسط مأموران خود مورد بازرسي قرار
دهد ،در صورتي كه بازرسي هر يك از منابع به موجب قوانين ديگر مستلزم كسب اجازه از دادستان باشد نسبت به اخذ نمايندگي
دادستان اقدام خواهد شد.
تبصرهـ مسووالن مكلفند در اجراي مفاد اين آييننامه همكاري الزم را با مأموران سازمان به عمل آورند.
ماده 11ـ وزارتخانههاي صنايع ،كشور ،كشاورزي و جهادسازندگي هنگام صدور مجوز احداث و توسعه واحدها و مجتمعهاي
صنعتيـ معدنيـ كشاورزيـ دامداريـ مرغداري و كشتارگاه يا ساير مراجع صدور مجوز واحدها و مجتمعهاي فوققالذكر موظفند
استانداردها و مقررات الزمالرعايه موضوع ماده ( )5اين آييننامه را به متقاضيان ابالغ كنند.
صدور پروانه بهرهبرداري از واحدهاي مذكور موكول ،به رعايت استانداردها و مقررات فوققالذكر است.
ماده 12ـ مراجع مربوط ،رونوشت پروانه تأسيس و بهرهبرداري صادر شده براي واحدهاي مذكور در ماده ( )11را به سازمان ارسال
خواهند داشت.
ماده 13ـ وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي ،كشور و شهرداريها و سازمانها و واحدهاي تابع آنها ،حسب مورد هنگام تهيه
طرحهاي جامع و هادي شهرها ،شهركها و مجتمعهاي مسكوني و بهداشتي و شهرداريها موقع صدور پروانه در شهرها ،استانداردها
و مقررات موضوع ماده ( )5اين آييننامه را بايد به اطالع طراحان و مجريان مربوط برسانند.
ماده 15ـ تخليه و پخش فاضالب يا هر نوع ماده آلودهكننده از منابع متفرقه به آبهاي پذيرنده به ميزان بيش از حد استاندارد
ممنوع است .انواع و طبقهبندي منابع آلودهكننده و متفرقه توسط سازمان و با همكاري وزارتخانهها و مؤسسات ذيربط تعيين خواهد
شد.
ماده 15ـ در مواردي كه سازمان بنابر داليل كافي تشخيص دهد كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از منابع آلودهكننده موجود
از طريق ديگر بجز انتقال آنها به نقاط مناسب امكانپذير نيست ،در اين مورد با همكاري وزارتخانههاي كشاورزي ،جهادسازندگي،
صنايع ،مسكن و شهرسازي ،نيرو و كار و امور اجتماعي ،طرحي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء خواهد گذاشت.
ماده 16ـ سازمان مجاز است در مواقعي كه ضرورت ايجاب نمايد استفاده از وسايل و روشهاي مناسب را براي منابع متفرقه
برقرار كند.
ماده 17ـ رقيق كردن در مرحله تخليه به عنوان تصفيه ممنوع است مگر در موارد خاصي كه به تشخيص سازمان خطرات آلودگي
محيطزيست را در بر نداشته باشد.
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ماده 10ـ مسووالن مكلفند تدابيري اتخاذ كنند تا در مواقع اضطراري كه تصفيه فاضالبها به هر علتي متوقف ميشود از تخليه
مستقيم فاضالب به آبهاي پذيرنده خودداري كنند.
ماده 19ـ در مواردي كه به استناد ماده ( )11قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست و تبصره آن ،دستور ممانعت از كار و فعاليت
كارخانه يا كارگاهي صادر ميشود ،مراتب به دادستان حوزه قضايي مربوط براي صدور دستورهاي الزم اعالم ميشود.
ماده 21ـ به منظور پيشگيري از آلودگي آب و تشويق تمام مسووالن منابع آلودهكننده به رفع آلودگي و ايجاد انگيزه براي يافتن
وسايل و روشهاي مناسب و تحقيق در اين زمينه ،سازمان تدابير الزم را اتخاذ و به مورد اجراء خواهند گذاشت.
ماده 21ـ تشريفات ابالغ اخطاريه توسط سازمان به مسووالن منابع آلودهكننده ،تابع قانون آيين دادرسي مدني است.
ماده 22ـ چنانچه تخلف از مقررات اين آييننامه موجب ورود هرگونه خسارت به محيطزيست آبزيان و منابع طبيعي شود ،دادگاه
حسب درخواست سازمان ،مسووالن را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محكوم خواهد كرد.

۴ـ۲ـ۳ـ استانداردهای خروجی فاضالبها مقدمه و تعاریف:
اين استاندارد بهاستناد مادة  5آييننامه جلوگيري از آلودگي آب و با توجه به ماده  3همين آييننامه و با همكاري وزارتخانههاي
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،نيرو ،صنايع ،معادن و فلزات ،كشور و كشاورزي و توسط سازمان حفاظت محيطزيست تهيه و
تدوين شده است.
جدول شماره () ـ استاندارد خروجي فاضالبها را نشان ميدهد.
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جدول شماره ( :)۱۴استاندارد خروجي فاضالبها
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نقره
آلومينيوم
آرسنيك
بر
باريم
بريليوم
كلسيم
كادميوم
كلرآزاد

Ag
Al
As
B
Br
BE
Ca
Cd
Cl

1
5
1/1
2
5
1/1
75
1/1
1

كلرايد

Cl-

( 611تبصره )1

( 611تبصره )1

611

فرمالدئيد

CH2O

1

1

1

فنل

C6H5OH

1

ناچيز

1

سيانور

CN

1/5

1/1

1/1

كبالت

Co

1

1

1/15

كرم

Cr+6

1/5

1

1

كرم

Cr+3

2

2

2

مس

Cu

1

1

1/2

فلورايد

F

2/5

2

2

آهن

Fe

3

3

3

جيوه

Hg

ناچيز

ناچيز

ناچيز

ليتيم

Li

2/5

2/5

2/5

منيزيم

Mg

111

111

111

منگنز

Mn

1

1

1

ردیف

تخلیه به آبهای
سطحی mg/l

تخلیه به چاه
جاذب
mg/l
1/1
5
1/1
1
1
1
1/1
1

1
2
3
5
5
6
7
0
9
1
1
1
1
1
2
1
3
1
5
1
5
1
6
1
7
1
0
1
9
2
1
2
1
2
2
2
3

مواد آلوده کننده
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مصارف
کشاورزی و آبیاری
mg/l
1/1
5
1/1
1
1
1/5
1/15
1/2

2
5
2
5
2
6
2
7
2
0
2
9
3
1
3
1
3
2
3
3
3
5

موليبدن

Mo

1/11

1/11

1/11

نيكل

Ni

2

2

2

NH4

2/5

1

-

NO2

11

11

-

NO3

51

11

-

6

6

-

سرب

pb

1

1

1

سلنيم

Se

1

1/1

1/1

سولفيد

SH2

3

3

3

سولفيت

SO3

1

1

1

سولفات

SO4

(511تبصره)1

(511تبصره)2

511

آمونيوم بر
حسب
نيتريت بر
حسب
نيترات بر حسب

فسفات بر حسب فسفر

ردیف

ادامه جدول شماره ()15

3
5
3
6
3
7
3
0
3
9
5
1

تخلیه به آبهای
سطحی mg/l

مواد آلوده کننده

مصارف
تخلیه به چاه
کشاورزی و آبیاری
جاذب mg/l
mg/l

واناديم

V

1/1

1/1

-

روي

Zn

2

2

2

11

11

11

دتر جنت

ABS

1/5

1/5

1/5

بي.او.دي (تبصره)3

BOD
5

(31لحظهاي )51

سي.او.دي(تبصره )3

COD

(61لحظهاي
)111

چربي روغن
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(31لحظهاي
)111
(61لحظهاي
)111

111
211

5
1
5
2
5
3
5
5
5
5
5
6
5
7
5
0
5
9
5
1
5
2

اكسيژن محلول (حداقل)

DO

2

-

2

مجموع مواد جامد محلول

TDS

(تبصره )1

(تبصره )2

-

مجموع مواد جامد معلق

TSS

(51لحظهاي )61

-

111

مواد قابل تهنشيني

SS

1

-

-

پ  .هاش (حدود)

Ph

6/5-0/5

5-9

6-0/5

مواد راديواكتيو

1

1

1

كدورت (واحد كدورت)

51

-

51

رنگ (واحد رنگ )

75

75

75

(تبصره)3

-

-

511

511

511

1111

1111

1111

-

-

(تبصره)5

درجه حرارت

T

كليفرم گوارشي(تعداد در  111ميليليتر )
كلكليفرمها(تعداددر 111
MPN
ميليليتر)
تخم انگل

مأخذ :ضوابط و استانداردهاي محيط زيستي ،سازمان حفاظت محيطزيست1370 ،

049

۴ـ۳ـ پیشنهادات
راهکارهای بهبود وضعیت موجود
 -1حكمراني مناسب و مديريت جامع منابع آب
 تدوين برنامههاي توسعه كالبدي مبتني بر آمايش سرزمين و پتانسيل آب كشور
 تنظيم برنامه اقدامات مربوط در راستاي اسناد چشمانداز ،سياستهاي كلي و راهبردهاي بلندمدت
آب كشور
 نگرش فرابخشي به مقوله آب ،هماهنگي بيشتر اقدامات دستگاههاي اجرايي و بهبود ارتباطات با
ذينفعان
 توسعه بستر قانوني ،اصالح مقررات و نهايي كردن تدوين قانون جامع آب كشور

 اصالحات ساختاري از جمله در نظر گرفتن حوضههاي آبريز (و نه استانها) به عنوان واحد اصلي
مديريت جامع به هم پيوسته منابع آب

 ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي آب با تأكيد بر مديريت تقاضا
 -2بهبود و تامين عرضه آب

 بهرهبرداري از منابع آب غيرمتعارف (مخصوصاً آبهاي شور و لب شور) با كاربرد فناوريهاي نوين
استحصال و شيرينسازي آب
 استفاده بهينه از آبهاي مرزي و مشترك با توجه به الزامات ديپلماسي بينالمللي و پايداري
اكوسيستم

 بازچرخاني آب و استفاده از پساب تصفيه شده در بخش كشاورزي بارعايت مالحظات بهداشتي و
محيط زيستي
 تأمين بخشي از آب صنايع از منابع اختصاصي و صرفهجويي از طريق بازچرخاني

 تخصيص حقابه نيازهاي محيط زيستي رودخانهها ،تاالبها ،درياچهها
 -3ارتقاي بهرهوري و مديريت مصرف آب

 محدود نمودن مصارف در بخشهاي مختلف به توان اكولوژيكي حوضه آبريز

 كاهش برداشت از سفرههاي آب زيرزميني باهدف تعادل بخشي به بيالن منفي

 كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي با ارتقاي بهرهوري و كاربرد فناوريهاي نوين آبياري

 تعيين سطح و الگوي كشت با توجه به آمايش سرزمين ،محدوديت منابع آب و سازگاري با شرايط
اقليمي
 تأمين امنيت غذايي كشور (نه لزوماً خودكفايي) با توجه به تجارت آب مجازي
 كاهش درصد و تلفات آب بدون درآمد در شبكه آب شهري و روستايي
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 كاهش مصرف آب شرب با كاربرد ادوات كاهنده مصرف در خانهها و همچنين مديريت تقاضا
 -5اصالح ساختار اقتصادي و نظام سرمايهگذاري
 اهميت دادن به ارزش اقتصادي آب در تمام مصارف و ايجاد بازار آب

 اصالح نظام تعرفهها و قيمتگذاري واقعي آب متناسب با پوشش هزينهها

 نوع بخشي منابع مالي و تشويق مشاركت بخش خصوصي به سرمايهگذاري در طرحهاي آبي با اجراي
سياستهاي اصل  55قانون اساسي
 اجراي طرحهاي آبي به صورت كامل با اولويت طرحهاي نيمه تمام ،احداث تصفيهخانههاي فاضالب
و تكميل شبكههاي آبياري و زهكشي همزمان با اتمام ساخت سدها

 اصالح ساختار بودجه عمومي با اولويت تخصيص منابع مالي به روشهاي غيرسازهاي (مديريتي و
ترويجي) و اقدامات افزايش بهرهوري و بهبود بهرهبرداري از منابع آب
 -5بهبود نظام پايش و حفاظت منابع آب
 تقويت سيستم پايش براي كاهش آسيبپذيري منابع آب سطحي و زيرزميني
 نظارت و جلوگيري از حفر چاههاي غيرمجاز ،كفشكني و...
 تكميل شبكههاي اندازهگيري و پايش كمي و كيفي آب
 بهبود سيستمهاي مديريت اطالعات

 تكميل تدوين استانداردها و دستورالعملهاي بهرهبرداري و حفاظت

 استفاده از ظرفيتهاي سازمانهاي مردم نهاد براي صيانت آب
 -6ظرفيتسازي براي مديريت جامع آب

 ظرفيتسازي سازماني براي اعمال مديريت و هماهنگي نهادهاي ذيربط
 مشاركت تشكلهاي بهرهبرداران آب در مديريت تأسيسات آبي
 تقويت ظرفيتهاي سازمانهاي مردم نهاد
 آگاهيرساني و جلب مشاركت عمومي

 مشتري مداري و رعايت حقوق مصرف كنندگان
 آموزش و ارتقاي توانمندي منابع انساني

 همكاري علمي و تبادل تجربيات با نهادهاي بينالمللي آب
 -7كنترل صنايع

 ايجاد تصفيهخانه فاضالب در واحدهاي صنعتي و كارخانههايي كه فاضالب آلوده را وارد محيط زيست
ميكنند.
 پيشبيني ايجاد تصفيهخانه فاضالب در احداث شهركهاي صنعتي و كارخانجات جديد

 استفاده از سيستمهاي كنترل و نظارت لحظهاي و هوشمند (آنالين) آاليندهها در صنايع
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 اصالح فرآيندها و عمليات توليد در صنايع در جهت كاهش آاليندهها و نيز مصرف آب
 نصب تجهيزات كاهنده و يا كنترل كننده مصرف آب

 استفاده از آب بازيافتي (حاصل از تصفيه فاضالب) جهت استفاده مجدد در فرآيندهاي صنعتي به
ويژه براي خنك كردن دستگاهها و تجهيزات و نيز آبياري فضاي سبز

 به روز نمودن فناوريها و دستگاهها و تجهيزات بكار رفته در كارخانجات
 -0كنترل و كاهش مصرف آب در ادارات
 نصب تجهيزات كاهنده و يا كنترل كننده مصرف آب

 آموزش راهكارهاي صرفهجويي در مصرف آب به كاركنان
 -9كنترل و كاهش هدر رفت آب در كشاورزي

 حمايت مالي و فني كشاورزان براي استفاده از شيوههاي نوين براي آبياري مزارع و باغات مانند آبياري
تحت فشار و قطرهاي
 ترويج و آموزش شيوههاي نوين آبياري و نيز افزايش بازدهي و بهرهوري مصرف آب در كشاورزي

 ايجاد سيستمهاي جمعآوري و تصفيه فاضالب كشاورزي در مزارع و باغات و نيز روستاهاي كشور
 -11كنترل مصرف و هدررفت آب در شهرها
 ترميم و بهسازي شبكه توزيع آب در شهرها

 تسريع روند ايجاد شبكههاي جمعآوري و تصفيهخانههاي فاضالب مورد نياز در تمامي شهرها
 اصالح الگوها و شيوههاي نادرست مصرف آب

 آموزش و جلب مشاركت شهروندان جهت صرفهجويي در مصرف آب

 كنترل و كاهش مصرف آب در آبياري فضاهاي سبز شهري
 -11اليروبي و احياي قناتهاي قديمي
 -12اختصاص حقآبه مورد نياز از آب ذخيره شده در سدها بر اي جلوگيري از خشك شدن تاالبها
 -13بازنگري در برنامههاي سدسازي و انتقال آب در كشور
 -15آموزش و جلب مشاركت همگاني به منظور ممانعت از هرگونه ريختن ،انباشت و يا دفن زباله در جويها،
رودخانهها و سواحل
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بخش پنجم :مدیریت پسماند شهری و روستایی
۵ـ۱ـ تولید روزافزون زباله و ضایعات
امروزه اكثر كشورهاي دنيا درصدد راهي براي بازيافت زبالههاي جامد خود هستند .با جداسازي زبالههاي جامد
قابل بازيافت ،ميزان زبالههاي قابل دفن كمتر ميشود .اين كار نهتنها به كمتر آلوده شدن محيط زيست كمك
ميكند بلكه با استفاده مجدد مواد طبيعي و معدني موجود در زبالههاي بازيافت شده ،به حفظ منابع طبيعي نيز
كمك ميشود .هرسال 16 ،ميليون تن زباله در ايران و روزي  51هزار تن زباله در پايتخت ايران توليد ميشود كه
تنها  0درصد آن در گردونه بازيافت قرار ميگيرد .همچنين سالي  61ميليون تن نخاله ساختماني ناشي از
فعاليتهاي عمراني نيز در كشور توليد ميشود كه اگر اين مواد را بازيافت كنيم ،كوهها و معادن را حفظ كردهايم،
چراكه با بازيافت نخالهها ،مواد دوباره به چرخه مصرف باز ميگردند .در هر شبانه روز به طور متوسط2 ،هزار و
 511تن زباله خشك در تهران جمعآوري ميشود كه قابل بازيافت است و اين ميزان پسماند بسيار ارزشمند تلقي
ميشود .اما تنها  5درصد زبالههاي خشك كه فقط  1/5درصد كل زبالههاي تهران را تشكيل ميدهد بازيافت
ميشود .شهرداري تهران روزانه يك ميليارد و  251ميليون تومان براي جمعآوري و دفن زباله و پسماند هزينه
ميكند ،به عبارتي اين ميزان در كنار يك ميليارد تومان ثروتي كه با دفن زباله زير خاك ميرود ،ميشود تقريباً
روزي بيش از  2ميليارد تومان كه در سيستم زبالهسازي پايتختنشينها از بين ميرود.
البته مقوله بازيافت در ديگر شهرهاي كشور مانند پايتخت نيست و وضعيت كمي بهتر است .براساس آمار
موجود در شهرداريهاي كالنشهرهاي فعال در زمينه بازيافت مانند اصفهان ،تبريز ،تهران ،شيراز ،كرمانشاه و
مشهد 79 ،درصد پسماندها دفن 2 ،درصد بازيافت و حدود  19درصد تبديل به كمپوست ميشود .يعني تنها 2
درصد از زبالههاي كالنشهرها بازيافت ميشود .اين در حالي است كه  11تا  12درصد از زبالههاي كشور را كاغذ
و پالستيك تشكيل ميدهد .همچنين  71درصد زبالههاي كشور ،تر و  31درصد مابقي خشك است .مهم ترين
مشكالت صنعت بازيافت در ايران عبارتند از:
 .1پايين بودن مقدار بازيافت
 .2پايين بودن كيفيت محصوالت توليدي
 .3پايين بودن سطح فناوريها و تجهيزات توليدي
 .5فقدان فناوريهاي نو و كارآمد
 .5آگاهيهاي پايين مردم نسبت به اهميت صنعت بازيافت در توسعه اقتصاد ملي
 .6مديريت ضعيف در زمينه جمعآوري ،تفكيك و بازيافت زباله در كشور
 .7فقدان برنامه مناسب براي جذب مشاركت شهروندان
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 .0تخصيص ندادن تعرفه براي زباله مورد استفاده در صنعت بازيافت
 .9محدوديتهاي موجود در كشور براي تامين منابع مالي مورد نياز و سرمايهگذاري در صنايع بازيافت
 .11جمعآوري زباله و فرآوري محصوالت بازيافتي در ايران توسط افراد غيرمسوول و به روشهاي غيربهداشتي.
براثر افزايش بيرويه جمعيت ،همراه با عوامل ديگر مانند پديده مهاجرت روستاييان به شهرها در جستجوي
درآمد و رفاه بيشتر ،شهرها به سرعت توسعه يافته اند و زمينهاي كشاورزي به سكونتگاه و جاده و كارخانه تبديل
شدهاند .رشد شهرنشيني موجب افزايش سرعت و شدت آلودگي هوا و آب و نيز افزايش ميزان توليد پسآب و
پسماند شده است .امروزه توليد انبوه زباله از مشكالت دنياي مدرن است .در بسياري از جوامع ،مشكل اساسي
توليد ،توزيع و مصرف كاال نيست ،بلكه مشكل اصلي از بين بردن بقايا و فضوالت كاالهاي مصرفي است .مدفون
كردن و سوزاندن زبالهها از راهكارهايي است كه بسياري از كشورها از جمله ايران به آن دست ميزنند ،اما بهترين
راه مقابله با زبالهها ،جداسازي و بازيافت آنهاست تا دوباره به روند توليد بازگردند .بهرهگيري مجدد زباله و بازيافت
آن كار سادهاي نيست و نياز به زيرساختهاي علمي ،فني و فرهنگي دارد .شايد بخش فرهنگي در اين كار از همه
مهمتر باشد .مردم بايد به گونهاي آموزش ببينند كه در توليد زباله نقش كمتري داشته باشند و همچنين جداسازي
اوليه زبالهها را در مبدأ انجام دهند تا كار بازيافت آنها آسانتر شود .زباله در فرهنگ لغت به فضوالت جامد ،نيمه
جامد يا مايعي گفته مي شود كه به درد نخور بوده و دور ريخته ميشود .اما بدون شك زبالهها اگر تفكيك شوند
و مديريت صحيحي در بازيافت آنها اعمال شود ميتوانند ،بخشي از سرمايههاي ملي را باز گردانند.
بنابر اعالم مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست؛ ساالنه بيش از  16ميليون تن زباله و
پسماند عادي و همينطور هم سالي  61ميليون تن نخاله ساختماني ناشي از فعاليتهاي عمراني ،خاكبرداريها و
زايدات باقيمانده از ساخت و سازها در كشور توليد ميشود .ميانگين ساالنه توليد زباله خانگي 55111تن محاسبه
شده است كه بيش از  51درصد از آنها دفن ميشوند ،در حالي كه  91درصد از مواد موجود در زبالهها قابل
بازيافت است .ميانگين درصد اجزاي تشكيل دهنده زباله شهري در كشور به ترتيب :فلزات  ،2/3شيشه  ،1/9كاغذ
 ،7/2پالستيك ،0/5پارچه  ،2/3چوب  1/2و ميزان مواد فسادپذير  72/9درصد بوده است.
از هر تن زباله ،حدود  511متر مكعب گاز گلخانهاي دي اكسيد كربن متصاعد ميكند و از هر تن زباله  511تا
 611ليتر شيرابه خارج مي شود كه ميتواند آثار محيط زيستي نامطلوبي بر آب و خاك داشته باشد .ايرانيها
ساليانه 51 ،هزار تن گاز گلخانهاي 11 ،ميليون متر مربع شيرابه از زبالههاي خود به وجود ميآورند .همچنين
انباشته شدن زبالهها در مخازن و يا جايگاههاي موقت نگهداري و يا انتشار زبالهها در سطح شهرها ،مكان خوبي
براي رشد ميكروبها و توليد و تكثير حشرات و جانوران موذي مانند موش است ،زيرا زباله سه عامل رشد و تكثير
اين جانداران يعني مواد غذايي ،رطوبت و پناهگاه را با خود دارد .طبق برآوردهاي علمي در هر گرم خاكروبه ،بين
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 51هزار تا  11ميليون باكتري مختلف وجود دارد .مگس كه ناقل انواع اسهال ،حصبه ،وبا ،سل و ...است و موش
كه تكثير آن بستگي به ميزان زباله دارد و تيفوس و طاعون را اشاعه ميدهد ،در اثر انباشتگي زباله سالمت محيط
انساني را تهديد ميكنند .از طرف ديگر اينگونه مراكز جمعآوري و تجمع زباله به محل تردد و تغذيه گربهها و
سگ هاي ولگرد نيز تبديل شده است.
امروزه جمعآوري ،حمل و يافتن مكان مناسبي براي دفن زبالههاي شهري به يكي از چالشها و مشكالت
اساسي و بغرنج پيشروي مديران شهري و شهرداريهاي كشور تبديل شده است .صرف هزينههاي هنگفت براي
جمعآوري و دفع زباله در كشور ما بهگونهاي است كه عموماً در حدود يك سوم بودجه شهرداريها به آن اختصاص
مييابد .در شهري چون تهران روزانه در حدود  7511تن زباله خانگي و حدود  01تن پسماندهاي بيمارستاني
توليد ميشود .يعني بهطور متوسط هر فرد روزانه حدود يك كيلو گرم زباله توليد ميكند .شهرداري تهران روزانه
يك ميليارد و 251ميليون تومان براي جمعآوري و دفن زباله و پسماند اين شهر هزينه ميكند .همچنين در حال
حاضر در بسياري از نقاط روستايي كشور نيز معضل توليد و مديريت زباله ،به يك بحران حل نشدني شبيه است،
چرا كه در بسياري از اين روستاها ،دهياريها يا نسبت به انجام وظايف قانوني خود كوتاهي ميكنند و يا به دليل
نداشتن امكانات الزم ،قادر به حل مشكل نيستند .آمارهاي مسووالن نشان ميدهد ميزان توليد سرانه زباله هر نفر
در روستاهاي ايران  511گرم در روز است ،در همين حال براساس نتايج سرشماري سال  1391كشور ،جمعيت
مناطق روستايي ايران برابر با  21ميليون و  556هزار و  701نفر بوده است ،اين به معناي آن است كه روزانه در
حدود  11هزار تن زباله در روستاهاي كشور توليد ميشود كه بخش عمدهاي از اين زبالهها بدون داشتن شرايط
دفع بهداشتي در محيط زيست رها ميشود .البته با توجه به رشد مصرفگرايي در روستاهاي كشور ،ميزان سرانه
توليد زباله در اين مناطق ،هم اكنون بيشتر از  511گرم است .همچنين حجم توليد زبالههاي كشاورزي در كشور
نيز در حدود  171هزار تن اعالم شده كه اين ميزان توليد به صورت روزانه در بخش كشاورزي ،ميتواند تبديل به
كمپوست و كودهاي گياهي شده و به عنوان مواد عالي خاك مورد استفاده قرار گيرد.
در ايران به ازاي هر تخت بيمارستاني نزديك به سه كيلوگرم زباله توليد ميشود كه اين رقم در كشورهاي
پيشرفته به يك كيلوگرم هم نميرسد .گفتني است 21 ،تا  31درصد زبالههاي هر تخت بيمارستاني را پسماندهاي
عفوني تشكيل ميدهند .بر اساس برآوردي كه انجام شده حدود  551تن پسماند پزشكي در كشور و  01تن زباله
بيمارستاني در تهران توليد ميشود كه  25درصد آن زبالههاي عفوني است كه در زمينه ضدعفوني ،جمعآوري و
دفع آنها مشكالت بسياري وجود دارد .هنوز تعدادي از بيمارستانها و اكثر درمانگاهها در كشور فاقد سيستم
ضدعفوني كردن و نيز امحاي زبالههاي عفوني هستند و شهرداريهاي نيز فاقد زيرساختها و تجهيزات الزم براي
جمعآوري و دفع زبالههاي بيمارستاني و عفوني هستند و با توجه به نبود اعتبارات مورد نياز وزارتخانههاي بهداشت
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و كشور ،هر يك مسووليت را به ديگري محول ميكند و سازمان حفاظت محيط زيست هم تنها وظيه نظارت را
براي خود قائل است.

تصویر ( :)۶۹رهاسازي زباله در اكوسيستمهاي طبيعي كشور و دفن غيراصولي و غيربهداشتي زباله

 بازیافت کاغذ
كاغذ كه يكي از اقالم با ارزش مواد زايد جامد است ،سلطان زائدات لقب گرفته است .گرچه يكي از اهداف
مديريت نوين مواد زايد جامد ،كاستن از حجم زبالههاي دفن شده در زمين است ،ولي بازيافت كاغذ ،همانند انواع
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ديگر بازيافت ،عالوه بر تامين اين هدف اساسي ،ارزش و اهميت خاص ديگري نيز دارد .كاغذ باطله افزون بر اين
كه خود موجب آلوده شدن محيط زيست (خاك ،آب) ميشود ،حاصل قطع درختان كه يكي از ارزشمندترين
نهادههاي طبيعي محيط زيست به شمار ميرود ،است و افزايش توليد آن براي تامين نيازهاي رو به افزايش بازار
مصرف ،منجر به قطع فزاينده درختان سرسبزي ميشود كه ريههاي طبيعي كره زمين محسوب ميشوند .يكي از
نتايج مصرف دوباره كاغذهاي باطله ،كاستن از فشار وارده بر طبيعت است .تحقيقات نشان داده است كه براي
توليد يك تن كاغذ ،به  17اصله درخت قطع شده نياز است كه هر درخت بهطور متوسط قادر است ساالنه 6كيلوگرم
دياكسيدكربن را به اكسيژن تبديل كند .افزون بر اين ،در فرايند توليد كاغذ از الياف گياهي درختان 511،هزار
ليتر آب و  5هزار كيلو وات برق مصرف ميشود .امروزه مهمترين مصرف كاغذهاي بازيافتي ،در مصارف صنعتي
مانند بستهبندي ،كفش ،شانه تخممرغ ،توليد مقوا و مانند آن است .در مقياس جهاني هر ساله بيش از  95ميليون
تن كاغذ باطله براي توليد كاغذ جديد بازيافت ميشود .به عنوان مثال امريكا  31درصد كل كاغذ جهان را مصرف
ميكند و از كل  521كارخانه توليد كاغذ در امريكا 551 ،كارخانه از كاغذهاي باطله براي توليد كاغذ استفاده
ميكنند .نكته قابل توجه اينكه همه روزنامههاي امريكا از كاغذهاي باطله و بازيافتي است و مطبوعات اين كشور
اجازه ندارند از كاغذ نو استفاده كنند .در كشور امريكا 111درصد كاغذ مصرفي از بازيافت كاغذهاي باطله است،
بهطوري كه ميزان توليد كاغذهاي بازيافتي در اين كشور به قدري است كه درصدي از آن را به فروش ميرسانند.
در كشور هند نيز  51درصدكاغذ مصرفي بازيافتي است .بازيافت كاغذ ،افزون بر سودآور بودن باعث ميشود آلودگي
آب تا  35درصد ،آلودگي هوا تا  75درصد ،مصرف انرژي  25تا  55درصد كاهش يابد .متاسفانه در ايران صنعت
بازيافت كاغذ از رونق چنداني برخوردار نيست و بخش اعظم بازار كشور از طريق واردات تامين ميشود .ميزان
بازيافت كاغذ و مقواي كشور ما چيزي حدود  2درصد بوده ،اين در صورتي است كه در متوسط جهاني 65 ،درصد
كاغذ و مقواي مصرفي مورد ،بازيافت قرار ميگيرد .در سالهاي اخير از سويي بهدليل رشد فزاينده جمعيت و به
تبع آن افزايش ميزان تقاضا و از سوي ديگر كاهش شديد منابع جنگلي ،صنايع توليد خمير و كاغذ كشور كه براي
تامين مواد اوليه خود به درختان جنگلي وابستهاند ،با مشكالتي جدي در تامين مواد اوليه سلولزي مواجه شدهاند.
در حال حاضر مهمترين منابع تامين مواد اوليه قابل استفاده در صنايع سلولزي كشور عبارتند از؛ جنگلهاي
صنعتي و تجاري شمال ،زراعت چوب و جنگلهاي دست كاشت .كمبود منابع جنگلي و چوبي در كشور ما حقيقتي
تلخ و انكارناپذير است كه به تبع آن كاهش ظرفيت توليد و حتي در سالهاي اخير در موارد متعددي ،تعطيلي
كارخانههاي صنايع چوب را در پي داشته است ،بر اساس مطالعات صورتگرفته ،ارزش محيط زيستي جنگلها تا
 511برابر بيشتر از ارزش آنها در توليد چوب است .مطابق با آمار سازمان جنگلها ،بهرهبرداري از جنگلهاي شمال
كشور در 11سال گذشته از 2ميليون و 211هزار مترمربع به كمتر از يك ميليون مترمربع رسيده و اين به معني
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كاهش  51درصدي در عرضه چوب به بازار مصرف است .با نگاهي به وضعيت جنگلهاي شمال كشور كه تنها 7/5
درصد از مساحت كشور را در برميگيرد و با همين وضعيت ،اصليترين منبع داخلي تامين چوبآالت و مواد اوليه
مصنوعات چوبي و كاغذي است ،حساسيت و آسيبپذيري آن به وضوح نمايان شده و لزوم يافتن جايگزيني مناسب
و اتكا به ساير منابع و مواد براي صنعت چوب ،خودنمايي ميكند .مهمترين ويژگي بازيافت كاغذ حفاظت از
محيطزيست است ،زيرا براي توليد كاغذ جنگلها ،اين ششهاي طبيعت از بين ميروند .در ايران حدود  511هزار
تن كاغذ توليد ميشود (كه معادل قطع ساالنه هفت ميليون و پانصد هزار اصله درخت ميباشد) ،درحالي كه ميزان
مصرف كاغذ تقريباً يك ميليون تن است .به نظر ميرسد با گسترش صنعت بازيافت كاغذ ميتوان مقدار بسيار
قابل توجهي از ميزان مصرف كاغذ كشور را تامين كرد .بر اساس آخرين آناليز فيزيكي انجام شده بر روي زباله
شهر تهران ،به طور متوسط حدود  00/5درصد از اين زبالهها را كاغذ و  50/5درصد آن را مقوا تشكيل ميدهد .به
عبارتي  5/9درصد ( 650تن) از زباله دفني را كاغذ و مقوا تشكيل ميدهند .هر شهروند تهراني بهطور متوسط
ساالنه  13كيلوگرم كاغذ مصرف ميكند .بيش از  61درصد از كاغذهاي مصرفي شهر تهران ،در سطل زبالهها و يا
مخلوط در زبالههاي شهري ريخته ميشود .در حال حاضر روزانه بيش از  551تن كاغذ در شهر توليد ميشود .از
سوي ديگر نرخ هر كيلو كاغذ وارداتي نزديك به  2دالر بوده و واردات ساالنه كاغذ حدود  551هزار تن است .با
اين توجه بازيافت كاغذهاي باطله نقش موِثري در اقتصاد ملي خواهد داشت.
 بازیافت ضایعات غذایی ،کشاورزی و فضای سبز
هربار كه غذايي به دور ريخته ميشود مانند اين است كه بخشي از آب ،خاك و ذخاير طبيعي كره زمين كه
براي بقا و ادامه حيات ضروري هستند ،نابود ميشوند .بهطوركلي تخريب محيط زيست از دو جنبه با غذا در ارتباط
است .اين مساله از يك سو با توليد مواد غذايي در ارتباط است و بر آن تاثير ميگذارد و از سوي ديگر ،حاصل
فعاليتهاي نادرست كشاورزي است .افزايش توليد محصوالت كشاورزي با توجه به شرايط آب و هوايي ،محدوديت
منابع آبي و نيز محدوديت زمينهاي داراي پتانسيل توليد ،همچنين محدوديتهاي بودجهاي و مالي در كشور با
مشكالت فراواني روبرو است بنابراين براي تأمين مواد غذايي ،بايد از عوامل توليد به ويژه آب و خاك بهرهوري
افزايش و ضايعات كشاورزي و مواد غذايي تا حد امكان كاهش يابد.
ساالنه مقدار زيادي از محصوالت كشاورزي و مواد غذايي كه با صرف هزينه ،زمان ،امكانات و زحمات فراوان
توليد شده است ،به صورت ضايعات از بين ميرود .براساس آمارهاي بينالمللي ساالنه حدود  11تا  51درصد از
توليدات بخش كشاورزي به صورت ضايعات از چرخه خارج ميشود كه اين مقدار محصول ميتواند به نوبه خود
غذاي جمعيت زيادي را تأمين كند .بنابر اظهارات مسووالن ضايعات كشاورزي در ايران 31 ،تا  35درصد با ارزشي
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معادل  5ميليارد دالر در سال تخمين زده ميشود كه معادل  25درصد درآمد نفتي كشور است و اين مقدار ،غذاي
 15تا  21ميليون نفر از جمعيت كشور است .مطالعات بخش كشاورزي نشان ميدهد كه  01درصد ضايعات در
حدود  21تا  25درصد محصوالت اتفاق ميافتد ،همچنين ساالنه 2ميليون تن گندم در نهايت به ضايعات تبديل
ميشود كه اين مقدار ضايعات در ايران ،ميتواند ساالنه شكم گرسنه يك كشور  15ميليون نفري را سير كند .در
ايران سهم قابل توجهي ازميزان ضايعات غذايي مربوط به زبالههاي غذايي رستورانها ،هتلها ،قهوهخانهها،
كافهترياهاي مدارس ،دبيرستانها ،دانشگاهها و ناهارخوري محلهاي كار است .اين زبالهها ناشي از خريد ،نگهداري
و استفاده مواد غذايي بيش از نياز مصرفي است كه مازاد آن بهصورت زباله به ناچار دور ريخته ميشود.
كمپوست يكي از قديميترين و مناسبترين شيوههاي بازيافت ضايعات كشاورزي و خوراكي است و آن كودي
است كه از بازيافت مواد ارگانيك (مواد زايدي كه ازگياهان و حيوانات برجاي ميمانند) به دست ميآيد .از كمپوست
در باغباني و كشاورزي به عنوان تقويتكننده خاك استفاده ميشود .كمپوست يكي از بهترين كودهاي گياهي و
تقويتكنندههاي طبيعي خاك است و ميتواند جايگزين خوبي براي كودهاي تجاري شود .مهمترين حسن اين
كود ،ارزان بودن آن است .امروزه نوعي از كمپوست با استفاده از نوعي كرم خاكي تهيه ميشود كه به آن ورمي
كمپوست گفته ميشود .اين كود به عنوان يكي از غنيترين كودهايآلي بيولوژيك و سازگار با محيط زيست (سبز)
شناخته شده در دنيا است و خوشبختانه توليد آن در سالهاي اخير در كشور مورد توجه قرار گرفته است.
كارشناسان معتقدند كه در حدود  71درصد زبالههاي شهر تهران و ساير شهرهاي كشور ،زباله تر هستند و در
نتيجه ميتوان آنها را به كود كمپوست تبديل كرد .كمترين مزيت اين كار جلوگيرى از آلوده شدن بخش عظيمى
از محيط زيست است.
 بازیافت مواد فلزی ،پالستکی و شیشه
 7درصد شيشهها بهطور ميانگين از زبالههاي خانگي توليد ميشود ،بطري شيشهاي كه امروز دور انداخته
ميشود تا  1111سال ديگر هم به صورت زباله در روي زمين قرار دارد .براي توليد شيشه بايد مقدار زيادي شن
و ماسه از زمين استخراج شود كه اين كار مستلزم صرف مقدار زيادي انرژي و آب است .بنابراين براي ساخت
شيشه انرژي زيادي در استخراج و حمل و نقل مواد صرف ميشود .در اين فرآيند تركيب مواد را بايد در دماي
بسيار باال انجام داد و حجم باالي سوخت فسيلي استفاده شده در آن ،دي اكسيدكربن و گازهاي گلخانهاي بسياري
توليد ميكند .انرژي الزم براي توليد هر كيلوگرم شيشه ،حدود  5211كيلو كالري است .ذوب هر تن شيشه منجر
به صرفهجويي  111تن نفت ميشود .تهيه شيشه از شيشه بازيافت شده نسبت به تهيه آن از مواد اوليه ،آلودگي
آبها را به ميزان  51درصد و آلودگي هوا را تا  21درصد كاهش ميدهد .شيشه را ميتوان به عنوان يك ماده
ساده بازيافت كرد و ساختار آن در گونههاي مختلف بازيافت از بين نميرود و اين بسيار مهم است .در مورد توليد
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بطريهاي شيشهاي ميتوان گفت كه  01درصد از كل شيشه مصرف شده بازيافتي است كه همان خرده شيشه
است .اگر از شيشه بازيافتي براي ساخت بطري و ساير اجسام شيشهاي استفاده شود ،انرژي الزم براي كورهها
كاهش مييابد .همچنين عالوه بر حمل و نقل و مراحل توليد ،حدود  315كيلوگرم از توليد  CO2در هر تن شيشه
ذوب شده ،كاهش خواهد يافت و اگر از منظر ديگري به آن توجه كنيم ،هر چند كه شيشه مستقيماً سالمت زمين
را تهديد نميكند ولي بازيافت آن ،موجب كاهش ضايعات شيشه در كره زمين ميشود كه پاكيزگي محيط زيست
ما را به ارمغان ميآورد.

تصویر ( :)۷۱بازيافت؛ ابزار مديريت محيط زيست و صرفهجويي در مصرف منابع

ما غذاها را با پوشش پالستيكي ميپوشانيم و چاي را در ليوان پالستيكي مينوشيم .لباسهايي ميپوشيم كه
در آن الياف نايلوني ،پالستيكي و رسوني بكار رفته است و حتي اشياي پالستيكي را با كارتهاي اعتباري پالستيكي
ميخريم! ما هزاران پالستيك در هر ساعت و روز مصرف ميكنيم .پالستيكها از نفت كه منبعي غيرقابل تجديد
هستند تهيه ميشوند و به علت غيرقابل تجزيه بودن ،از زبالههاي پايدار و آلوده كننده محيط زيست به شمار مي
روند .كيسههاي نايلوني و پالستيك بهطور متوسط  511تا  711سال در طبيعت باقي ميمانند 31 .درصد از
پالستيكهاي توليد شده در بستهبندي بهكار ميروند .بنابراين با جلوگيري از بستهبنديهاي زايد ،ميتوان به
مقدار زيادي از حجم زبالهها كاست .استفاده بيرويه از بستهبندي ،ظروف و بطريها ،ظروف يكبار مصرف و
كيسههاي پالستيكي از مهمترين عوامل توليد ضايعات پالستيكي در كشور هستند.
زندگي مدرن باوجود رفاهي كه براي انسان به همراه دارد ،گاه ضررهاي جبرانناپذيري را موجب مي شود.
كيسههاي پالستيكي و ظروف يكبار مصرف نيز در اين مورد مصداق دارند .زماني كه اين كيسهها و ظروف ،به
دليل سبكي و دوام آنها ،جايگزين اسالف پارچهاي و كاغذي خود شدند ،شايد كمتر كسي فكر ميكرد در آيندهاي
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نزديك همين جايگزينها ،تبديل به يكي از معضالت اصلي محيط زيست شوند .پالستيك غيرقابل تجزيه است و
كيسههاي نايلوني بهطور متوسط  511سال در محيط باقي مي مانند .كيسههاي پالستيكي همراه باد ،همه جا
پخش مي شوند و بيشتر آنها سر از دريا در آورده يا به وسيله جانداران بلعيده شده و سبب مرگ آنها ميشوند.
چنانچه پالستيك و نايلون موجود در زباله سوزانده شود ،اسيد كلريدريك ايجاد ميكند كه باعث آلودگي هوا و
آسيب رساندن به انسان و ديگر موجودات ميشود .براساس تحقيقات انجام شده ،تنها در ايران ساالنه بيش از
3ميليون تن پالستيك توليد ميشود .بيشتر اين پالستيكها نيز بادوام هستند و صدها سال طول ميكشد تا به
خودي خود تجزيه شده و نابود شوند .در دنيا براي جلوگيري از آلودگي طبيعت به پالستيك تالشهايي انجام
گرفته ،به عنوان مثال در آمريكا طرحي اجرا شد كه براساس آن انداختن بطري نوشابه و ظرف غذا به آب ممنوع
شد؛ اما اين طرح شكست خورد تا اينكه علم و تكنولوژي وارد ميدان شد و مواد جديدي به نام زيست تجزيهپذيرها
متولد شدند .امروزه بسياري از دولتهاي اروپايي همچون ايتاليا و دانمارك براي هر كيسه نايلون تجزيهناپذير 15
سنت از شهروندان ماليات ميگيرند .اين روزها در ايران هم فعاليتهايي براي استفاده از پالستيكهاي قابلتجزيه
و كم كردن استفاده از پالستيك شامل كيسه ،بطري ) (PETو ...آغاز شده است اما تا رسيدن به نتيجه ،راهي دراز
در پيش است.
فلزات بسياري ميتوانند بازيافت شوند و در برخي موارد ،ميزان بازيافت بااليي دارند .به عنوان مثال در حال
حاضر  67درصد از فوالد قراضه ،بيش از  61درصد از آلومينيوم و  35درصد از مس بازيافت ميشوند .انرژي31 ،
درصد از هزينههاي توليد آلومينيوم اوليه را تشكيل ميدهد ،اما توليد آلومينيم از آلومينيم بازيافت شده به 91
درصد انرژي كمتري از توليد آن از سنگ معدن نياز دارد و همچنين بازيابي آلومينيم ،آلودگيهاي مربوطه را 95
درصد كاهش ميدهد .جالب اينجاست كه بازيافت ،اغلب بسيار مقرون به صرفهتر از معدنكاري و استخراج فلزات
است .به عنوان مثال وجود فلزات گروه پالتين مانند پالتين ،پاالديم و روديم در يك كاتاليزور خودروي مصرف
شده ،بيش از  111برابر بيشتر از ميزان موجود در سنگ معدني طبيعي است .در حال حاضر كارخانههاي بازيافت
ويژه براي اين ضايعات ،در حال دستيابي به نرخ بازيافت بيش از  91درصد هستند.
پسماندهاي صنايع فلزي ،شيميايي ،پتروشيمي و معادن به دليل وجود سرب ،جيوه ،نيكل وكبالت در آنها آلوده
سازان محيط زيست خصوصاً خاك هستند .اين صنايع ساالنه حدود  155هزار تن مس121/5 ،هزارتن روي09 ،
هزار تن سرب12 ،هزار تن نيكل 765 ،هزار تن كبالت و 31/5هزار تن جيوه وارد خاك ميشود .بر اساس آخرين
مطالعات انجام شده در سال  1307در سطح كشور ،تعداد  255واحد صنعتي بهعنوان منابع انتشارجيوه شناخته
شده است كه شامل صنايع الكترونيك ،خودروسازيها ،المپسازيها ،صنايع فلزي و  ....هستند.
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 بازیافت ضایعات الکترونیکی
ادارات يكي از مهمترين منابع توليد زبالههاي الكترونيكي هستند كه به دستگاههاي الكترونيكي مصرف شده
و قطعات آنان همچون تلفن ،موبايل،كامپيوتر ،پرينتر ،اسكنر ،لوح فشرده ،انواع المپهاي فلورسنت و كم مصرف،
دوربينهاي عكاسي و فيلمبرداري ،راديو ،تلويزيون و مانيتور و ...كه حاوي فلزات خطرناكي مانند سرب ،كادميوم
و جيوه هستند گفته مي شود و در صورت رهاسازي در طبيعت پس از پايان عمر مفيد ،باعث آلودگي محيط
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زيست ميشوند .برآوردها حاكي از سهم 5ميليوني ايران از توليد  21تا  51ميليون تن زباله الكترونيكي در دنيا
است ،اين در حالي است كه متاسفانه سرمايهگذاري چنداني در اين خصوص در كشور صورت نگرفته و تنها كارخانه
بازيافت ضايعات الكترونيكي در شهر مشهد به دليل كمبود مواد اوليه براي فعاليت با مشكل مواجه است .تخمين
زده ميشود كه هم اكنون بيش از  3تا 5ميليون كامپيوتر و 10ميليون تلويزيون المپي از رده خارج در كشور وجود
دارد ،ضمن اينكه بسياري از تلفنهاي روميزي ،قطعات و تجهيزات الكترونيكي نيز به اين آمار اضافه ميشود كه
بسياري از آنها در تركيب ساختاري خود ،داراي فلزات گرانبها هستند.
هر رايانه روميزي داراي  32درصد پالستيك ،نزديك به  7درصد سرب 51 ،درصد آلومينيوم1/1116 ،درصد
طال 21 ،درصد آهن1/109 ،درصد نقره و مقاديري فلزات سنگين و خطرناك مانند كادميوم ،جيوه و آرسنيك
است .طبق يك تحقيق انجام شده گفته ميشود براي ساخت يك مانيتور ساده ،عالوه بر مواد اوليه مورد نياز در
حدود  251كيلوگرم سوخت 22،كيلوگرم مواد شيميايي 1511 ،ليتر آب نياز است و با توجه به اين مساله ،به نظر
ميرسد استفاده مجدد از وسايل كامپيوتري ،تا حد زيادي ميتواند موجب صرفه جويي در مصرف مواد طبيعي
شود .در ايران بيش از  5ميليون رايانه از دور خارج شده وجود دارد .عمر مفيد رايانهها در دنيا  3سال است.
زبالههاي الكترونيكي سومين منبع بزرگ توليد سرب در زبالههاي جامد شهري هستند .گر چه زبالههاي الكترونيكي
تنها  2درصد از حجم كل زبالههاي جمعآوري شده در كشورهاي مختلف را تشكيل ميدهند؛ اما اين حجم ناچيز
شامل  71درصد زبالههاي حاوي مواد سمي است .مانيتور رايانه بين  5تا  0پوند و يك تلويزيون رنگي  72اينچي،
بهطور متوسط  0پوند سرب دارد كه ازجمله زيانهاي آن ،ايجاد آسيبهاي مغزي در كودكان است CPU ،نيز
شامل مقاديري جيوه و كادميوم است .عنصر سمي از جمله "كادميوم” عنصري سرطانزا محسوب ميشود،
"آرسنيك" ميتواند به مسموميتهاي شديد يا حتي مرگ منجر شود" ،سرب” مشكالتي همچون كندذهني،
كمخوني و مسموميت به دنبال دارد .كروم ميتواند زمينه بروز فشار خون باال ،كمبود آهن ،بيماريهاي كبدي و
آسيبهاي مغزي و عصبي را فراهم كند و در كنار همه اينها "جيوه" كه تاثير مخربي بر سيستم ايمني بدن دارد
و آنزيمها و ژنها را تغيير ميدهد و موجب آسيب ديدن سيستم عصبي از جمله وارد آمدن صدماتي به حس
چشايي ،بينايي و المسه ميشود .همه اين موارد موجب شده است نهادهاي مسوول در كشورهاي مختلف جهان
براي دفع اين نوع از زبالهها به صورت جدي اقدام كنند .از سال1371رايانه وارد ايران شده و اولين محموله تقريباً
شامل  11هزار رايانه بوده است ،طبق برآوردها طي چند سال اخير هر ساله يك ميليون و  211هزار تا يك ميليون
و  511هزار رايانه در ايران مونتاژ شده است .زبالههاي رايانهاي هر چند به خاطر داشتن بعضي فلزات گرانبها مثل
طال و پالتين ،ارزشمند هستند ،ولي بازيافت آنها به علت وجود فلزات سنگين و سمي مثل سرب و كادميوم نياز
به فناوري پيشرفتهاي دارد .بنابراين در ايران انجام اين كار اقتصادي نيست و فقط قطعات پالستيكي و بعضي از
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فلزات آن مانند آلومينيوم و آهن ،توسط زبالهجمعكنها جداسازي و براي استفاده مجدد فروخته ميشود ولي
قطعات مداري پس از چندينبار استفاده دور انداخته شده و با بقيه زبالهها دفن ميشوند .دفن يا سوزاندن اين
زبالهها سبب ورود عناصر سنگين به آبهاي زيرزميني و گازهاي سمي به محيط زيست ميشود.
همچنين از يك تن زباله موبايل ،ميتوان  151تا  311گرم طال به دست آورد .همين مقدار گوشي تلفن همراه،
عالوه بر طال حدود  111كيلوگرم مس و سه كيلوگرم نقره را در كنار فلزهاي ديگر در خود جاي داده است .اين
در حالي است كه در معادن طاليي كه اقتصادي به حساب ميآيد ،در هر تن سنگ معدن بين  21تا  31گرم طال
يافت ميشود.
 بازیافت نخالههای ساختمانی
بهطور متوسط در هر مترمربع زيربنا با ارتفاع حدود سه متر ،حدود يك متر مربع مصالح ساختماني به دست
ميآيد كه البته بخش عمدهاي از آن پسماند است .طبق گزارش مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي نهايت
عمر مفيد ساختمانها در كشور ما چيزي حدود  25تا  31سال است و اغلب ساختمانها هم قبل از اينكه به اين
سن برسند ،زودتر از موعد تخريب ميشوند كه اين پيري زودرس ساختمانها منجر به توليد  61ميليون تن نخاله
ساختماني در سال ميشود كه تنها تهران بهطور روزانه 21 ،هزار تن نخاله يا پسماند ساختماني توليد ميكند و
در حال حاضر پسماندهاي ساختماني در دو گودال بزرگ در تهران به خاك سپرده ميشوند كه معروفترين آن
درهاي در انتهاي اتوبان بابايي به سمت رودهن است .بسيار دردآور است كه اين حجم از سرمايههاي ملي زير خاك
دفن مي شوند .راهاندازي كارخانه بازيافت نخالههاي ساختماني در كرمانشاه ،نخستين تجربه صنعت ساختماني در
استفاده دوباره از مصالح ساختماني خانههاي تخريب شده بود كه البته فاصله افتتاح تا تعطيلي اين كارخانه بسيار
كوتاه بود .البته با توجه به افزايش قيمت مصالح ساختماني در سالهاي اخير توجه فعاالن بخش ساخت و ساز
بيش از گذشته به اين موضوع معطوف شده است.
 مواد زاید خطرناک
مطابق برآورد سازمان ملل متحد ،ساالنه  311تا  511ميليون تن مواد زايد خطرناك در سراسر جهان توليد
ميشود كه در فعاليتهاي بشر در بخشهاي مختلف صنعتي،كشاورزي ،خدماتي و حتي عمومي و خانگي مورد
استفاده قرار ميگيرند .اين مواد داراي قابليت اشتعال ،خورندگي ،واكنشپذيري يا سميت هستند و در صورت
تخليه در محيط زيست به دليل بيتوجهي ،منجر به آلودگي منابع آب و خاك ميشود كه تبعات جبرانناپذيري
بههمراه دارد .پااليشگاههاي نفت و گاز ،كارخانههاي پتروشيمي و توليد مواد شيميايي ،كاخانجات توليد محصوالت
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فلزي ،كارخانهها و فعاليتهاي نظامي ،آزمايشگاههاي تجاري و يا آموزشي و تحقيقاتي و ...از مهمترين منابع توليد
مواد زايد خطرناك هستند .برخي از مواد زايد خطرناك عبارتند از؛
 انواع روغنهاي موتور و اتومبيل ،روغنهاي صنعتي ،ضديخ و... انواع سموم شيميايي شامل آفتكشها ،حشرهكشها ،قارچكشها ،علفكشها و... انواع مواد نگهدارنده انواع رنگها و حاللها انواع جالدهندگان ،شويندهها و پاككنندهها انواع مواد شيميايي آلي فرار و يا پايدار ( PCBSو  )POPSمانند بنزن ،كلريد ونيل ،كلروفرم ،تريكلرواتيلن ،هيدروكربنهاي حلقوي معطر و...
 انواع باتريها انواع دماسنجها ،ترموستاتهاي جيوهاي ،المپهاي فلورسنت و... مواد حاوي سرب ،آرسنيك ،كادميوم و جيوه انواع مواد اشتعالزا و منفجره -مواد راديواكتيو

تصویر ( :)۷۲بروز نقص مادرزادي توسط جيوه (متيل مركوري) از طريق آشاميدن آب آلوده توسط مادران و انتقال از بند
جفت
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تصویر ( :)۷۳بيماري  Black footناشي از

تصویر ( :)۷۴مرگ ماهيان رودخانه به علت نشت جيوه

آلودگي با آرسنيك

تصویر ( :)۷۵بروز بيماري «ايتاي – ايتاي» به علت آلودگي با كادميوم

۵ـ۲ـ قوانین و مقررات
قانون مدیریت پسماندها (مصوب )۱۳۸۳/۲/۲۱
ماده 1ـ جهت تحقق اصل پنجاهم ( )51قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور حفظ محيطزيست كشور از آثار زيانبار
پسماندها و مديريت بهينه آنها ،كليه وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول
قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد و كليه شركتها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياستهاي مقرر
در اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 2ـ عبارات و اصطالحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير ميباشد:
الفـ سازمان :سازمان حفاظت محيطزيست.
بـ پسماند :به مواد جامد ،مايع و گاز (غير از فاضالب) گفته ميشود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان
بوده و از نظر توليدكننده زايد تلقي ميشود .پسماندها به پنج گروه تقسيم ميشوند:
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1ـ پسماندهاي عادي:
به كليه پسماندهايي گفته ميشود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها ،روستاها و خارج از آنها توليد
ميشود از قبيل زبالههاي خانگي و نخالههاي ساختماني.
2ـ پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني):
به كليه پسماندهاي عفوقني و زيانآور ناشي از بيمارستانها ،مراكز بهداشتي ،درماني ،آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز
مشابه گفته ميشود .ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
3ـ پسماندهاي ويژه:
به كليه پسماندهايي گفته ميشود كه به دليل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت ،بيماريزايي ،قابليت
انفجار يا اشتعال ،خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي
عادي ،صنعتي ،كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب ميشوند.
5ـ پسماندهاي كشاورزي:
به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته ميشود از قبيل فضوالت ،الشه حيوانات (دام ،طيور و آبزيان)
محصوالت كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.
5ـ پسماندهاي صنعتي:
به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پااليشگاهي صنايع گاز ،نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و
امثال آن گفته ميشود از قبيل برادهها ،سرريزها و لجنهاي صنعتي.
جـ مديريت اجرايي پسماند :شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامهريزي ،ساماندهي ،مراقبت و عمليات اجرايي
مربوط به توليد ،جمعآوري ،ذخيرهسازي ،جداسازي ،حمل و نقل ،بازيافت ،پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطالعرساني
در اين زمينه ميباشد.
1ـ دفع :كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت ،دفن بهداشتي ،زبالهسوزي.
2ـ پردازش :كليه فرايندهاي مكانيكي ،شيميايي ،بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
دـ منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده ( )9قانون حفاظت و بهسازي محيطزيستـ مصوب 1353/3/20ـ است.
ماده 7ـ مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداريها و دهياريها
و در خارج از حوزه و وظايف شهرداريها و دهياريها به عهده بخشداريها ميباشد .مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به
عهده توليدكننده خواهد بود .در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها ،دهياريها و بخشداريها خواهد بود.
تبصره :مديريتهاي اجرايي ميتوانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمعآوري ،جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص
حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.
ماده 0ـ مديريت اجرايي ميتواند هزينههاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفهاي كه طبق دستورالعمل وزارت
كشور توسط شوراهاي اسالمي بر حسب نوع پسماند تعيين ميشود ،دريافت نموده و فقط صرف هزينههاي مديريت پسماند نمايد.
ماده 9ـ وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامهريزي و تدابير الزم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل
آورده و برنامه زمانبندي آن را تدوين نمايد .مديريتهاي اجرايي مندرج در ماده ( )7اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوقق و
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در مهلتي كه در آييننامه اجرايي اين قانون پيشبيني ميشود ،كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمعآوري ،بازيافت
يا دفن نمايند.
ماده 11ـ وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت
به تهيه دستورالعمل تشكيالت و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها ،دهياريها و بخشداريها اقدام نمايد.
ماده 11ـ سازمان موظف است با همكاري وزارتخانههاي بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (در مورد پسماندهاي پزشكي) ،صنايع
و معادن ،نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني) ،جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي) ضوابط و روشهاي
مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شورايعالي حفاظت محيطزيست به تصويب برساند .وزارتخانههاي مذكور مسئول
نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.
ماده 12ـ محلهاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيستمحيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي
تعيين خواهد شد.
تبصره  :1شورايعالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيهاي جامع ،مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر
بگيرد.
تبصره  :2وزارت كشور موظف است اعتبارات ،تسهيالت و امكانات الزم را جهت ايجاد و بهرهبرداري از محلهاي دفع پسماندها
رأساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.
ماده 13ـ مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ،استفاده و بازيافت اين
نوع پسماندها ممنوع است.
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۵ـ۳ـ راهکارهای بهبود وضعیت موجود
 -1ترويج الگوهايهاي توليد و مصرف پايدار و سبز در سطح جامعه
 -2اصالح الگوهاي توليد و مصرف ناصحيح مورد استفاده فعلي
 -3ترويج فرهنگ استفاده درست و به اندازه از منابع طبيعي و پرهيز از اسراف و اتالف مواد و انرژي
 -5ترويج فرهنگ استفاده از كاالها و محصوالت با دوام و سازگار با محيط زيست
 -5تشويق و حمايت از صنايع بهمنظور استقرار معيارهاي توليد پاكتر ،بهرهوري سبز و صنعت سبز
 -6الزام تمامي واحدهاي توليدي ،اداري و خدماتي براي استقرار سيستمهاي مديريت بهداشت ،ايمني و
محيط زيست ()HSE
 -7الزام تمامي واحدهاي توليدي و خدماتي به انجام مميزي انرژي بهمنظور محاسبه ميزان و هزينه انرژي
مصرفي
 -0استفاده از سيستمها و تجهيزات كنترل هوشمند مصرف انرژي ،روشنايي و آب
 -9استفاده از وسايل و تجهيزاتي كه مصرف انرژي كمتري دارند (كنترل برچسب انرژي)
 -11رعايت مالحظات ،ضوابط و مقررات كنترل در خصوص اتالف انرژي در ساختمانها
 -11استفاده هر چه بيشتر از منابع انرژي پاك به ويژه انرژي خورشيد و باد
 -12توليد و استفاده سوختهاي پاك و استاندارد براي استفاده خودروها و صنايع
 -13توسعه سيستمهاي حمل و نقل عمومي در شهرها و تشويق و ترويج فرهنگ استفاده از وسايل نقليه
عمومي براي تردد شهروندان
 -15الزام توليد و واردات خودروهاي كم مصرف و داراي استانداردهاي روزآمد در كاهش ميزان توليد
آاليندههاي محيط زيستي
 -15حذف و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده و آالينده
 -16منع و مبارزه با اسراف و فرهنگ مصرف گرايي و نيز كاهش توليد زباله و ضايعات
 -17ترويج و تشويق استفاده از پست الكترونيك (ايميل) و سيستمهاي اتوماسيون اداري (بدون كاغذ) جهت
انجام مكاتبات در ادارات
 -10ترويج و توسعه سيستمهاي بانكداري الكترونيك
 -19كنترل و كاهش استفاده بيرويه ظروف و تجهيزات يكبار مصرف
 -21استفاده هرچه كمتر از ظروف و كيسههاي پالستيكي
 -21استفاده از وسايل نمايشي ديجيتالي و نمايشگرها به جاي چاپ بيرويه بنر ،فلكسي و...
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 -21استفاده از اقالم و كاالهاي با دوام و كاربردي براي تبليغات مانند؛ ساعت ،لوازم اداري روميزي ،فلش و...
به جاي اقالمي چون؛ سررسيد نامه ،تقويم ،خودكار و...
 -21صرفهجويي و كاهش مصرف كاغذ
 -22تشويق و ترويج فرهنگ تفكيك و بازيافت زباله و نيز خريداري و استفاده از كاالهاي بازيافتي
 -22الزام به برچسبگذاري و مشخص نمودن محصوالت تراريخته (دستكاري شده ژنتيكي)
 -23الزام استفاده از سيستمها و تجهيزات مناسب براي آبياري فضاهاي سبز و كشاورزي و نيز بازسازي
شبكههاي انتقال و توزيع آب
 -25الزام ايجاد سيستم تصفيه فاضالب و استفاده مجدد از آب بازيافتي جهت مصارفي چون آبياري
فضاهاي سبز در صنايع ،شهرها و روستاها
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بخش ششم :فضاهای سبز شهری
اهميت فضاهاي سبز شهري بهعنوان عرصههاي عمومي در الگوهاي نوين زندگي شهري و نقش مهم اين فضاها
در نظام كاربري زمين ،ايجاد فضاهايي جهت گذران اوقات فراغت شهروندان ،كاهش ميزان آلودگيهاي محيطي و
ايجاد رابطهاي قويتر ،ميان آنان با محيط شهري ،واضح و مشخص است.
برنامهريزي فضاهاي سبز شهري و پاركها در فرآيند برنامهريزي فضاهاي شهري از مهمترين عوامل در نحوه
استفاده از منابع محدود و از سويي بيانگر نحوه استفاده شهروندان از اين فضاها به عنوان عرصههاي عمومي
ميباشند و ارزيابي پاركها بهطور خاص ميتواند در تعيين نوع بينش و تصميمگيري مديران و طراحان مؤثر باشد.
۶ـ۱ـ تعاریف و اصطالحات:
كارشناسان و صاحبنظران علوم مختلفي چون؛ شهرسازي ،مديريت شهري ،محيطزيست و  ...هر يك با
ديدگاهي جداگانه و خاص خود به مقوله فضاي سبز نگريسته و در نتيجه تعاريف گوناگوني در اين زمينه ارائه شده
است كه اين امر دستيابي به تعريفي واحد را دشوار كرده است .مركز مطالعات برنامهريزي شهري وابسته به وزارت
كشور ،فضاي سبز شهري را اينگونه تعريف ميكند« :منظور از فضاي سبز شهري ،نوعي از سطوح كاربري زمين
شهري با پوششهاي گياهي انسانساخت است كه هم واجد «بازدهي اجتماعي» و هم واجد «بازدهي اكولوژيكي»
هستند .در اين ميان باغهاي ميوه در شهر ميتوانند هم واجد بازدهي اكولوژيكي باشند و هم واجد بازدهي
اقتصادي ،اما بهعلت نبود امكان بهرهبرداري عمومي ،فضاهاي خصوصي تلقي شده و نميتوانند واجد بازدهي
اجتماعي باشند».
منظور از «بازدهي اكولوژيكي» عبارت است از :زيباسازي بخشهاي شهري ،كاهش دماي محيط ،توليد اكسيژن،
افزايش نفوذپذيري خاك در مقابل انواع بارش و مانند اينها.
كامبيز بهرام سلطاني ( ،)1371از ديدگاه محيط زيستي ،فضاي سبز شهري را بخش جاندار ساخت كالبدي
شهر ميداند .فضاي سبز شهري از ديدگاه شهرسازي ،در برگيرنده بخشي از سيماي شهر است كه از انواع
پوششهاي گياهي تشكيل شده است و به عنوان يك عامل زنده و حياتي در كنار كالبد بيجان شهر ،تعيين كننده
ساخت مرفولوژيك شهر است.
از نظر محيط زيستي؛ فضاي سبز شهري عبارت است از فضايي متشكل از گياهان با ساخت شبهجنگلي و
برخوردار از بازدهي اكولوژيك محيط زيستي معين ،متناسب با شرايط محيط زيستي حاكم بر محيطزيست شهر.
فضاي سبز شهري در درجه اول از نظر مسايل محيط زيستي حائز اهميت است و استفاده شهروندان در ساعات
فراغت از اين فضاها به عنوان مركز تفريحي ،فرهنگي و نظاير آن ،در درجه دوم اهميت قرار ميگيرد.
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۶ـ۲ـ انواع فضاهای سبز
۶ـ۲ـ۱ـ فضاهای سبز شهری:
فضاهاي سبز را ميتوان به دو دسته «فضاهاي سبز شهري» و «فضاهاي سبز غيرشهري» تقسيم كرد .فضاهاي
سبز شهري ،به چهار دسته زير تقسيم ميشوند:
 -1فضاهاي سبز عمومي :فضاهاي سبز شهري هستند كه واجد بازدهي اجتماعي ميباشند .اين فضاها براي
عموم مردم در گذراندن اوقات فراغت ،تفريح و مصاحبت با دوستان و گردهماييهاي اجتماعي و فرهنگي
استفاده ميشود .وجود نيمكت ،روشنايي ،آبخوري ،دستشويي ،كفسازي معابر و دسترسي ،از مؤلفههاي
فضاهاي سبز اجتماعي (عمومي) به شمار ميروند .از اين فضاهاي سبز ،معموالً به عنوان« ،پارك» يا
«بوستان» نام برده ميشوند .در واقع فضاهاي سبز اجتماعي شامل همه فضاهاي سبز عمومي مجهز به
خدمات و تسهيالت ميشود.
 -2فضاهاي سبز نيمهعمومي :فضاهاي سبزي كه بازدهي اكولوژيكي دارند ،ليكن استفاده كنندگان آنها ،نسبت
به فضاهاي سبز عمومي محدودتر هستند؛ بنابراين ،واجد بازدهي تام اجتماعي نيستند .محوطههاي باز
بيمارستانها ،پادگانها و ادارات دولتي و  ...در اين دسته قرار ميگيرند.
 -3فضاهاي سبز خياباني :نوعي از فضاهاي سبز شهري هستند كه بهطور معمول ،درختكاري حاشيه باريكي
از حد فاصل مسيرهاي پيادهرو و سوارهرو را تشكيل ميدهند و يا به صورت متمركز در فضاهاي نسبتاً
كوچك ميدانها و يا در زمينهاي پيرامون بزرگراهها و خيابانها شكل گرفتهاند.
 -5فضاهاي سبز خصوصي :شامل تمام فضاهاي سبز اعم از باغچهها و باغهاي موجود در سطح شهر ميشود
كه استفاده از آنها ،تنها مخصوص مالكين آنها است .اين نوع فضاهاي سبز ،با وجود آنكه فاقد كاركرد
اجتماعي هستند ،اما داراي بازدهي اكولوژيكي فراواني هستند.
فضاهاي سبز شهري ،براساس كاركردهاي آنها نيز به دو دسته تقسيم ميشوند :فضاهاي سبز برون شهري و
فضاهاي سبز درون شهري.
الف ـ فضاهاي سبز برون شهري (پيرامون يا حاشيه شهر) :اين نوع فضاهاي سبز از سويي نقش مهار كننده
رشد بيرويه شهر را دارد و از سوي ديگر بازدهي اكولوژيكي آنها ،شامل كل محيطزيست شهري ميشود.
ب ـ فضاهاي سبز درون شهري :اين نوع فضاها كه اغلب به صورت پارك احداث ميشوند ،از ديدگاه شهرسازي،
به زيبايي محيط زيست شهري ميافزايند .همچنين از نظر حفاظت محيط زيست ،پيرامون خود را از بازدهيهاي
اكولوژيك بهرهمند ميسازند و در صورت طراحي مناسب ،قادرند خدمات تفرجگاهي ـ اجتماعي ارائه كنند.
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۶ـ۲ـ۲ـ فضاهای سبز غیر شهری:
فضاهاي سبز غير شهري ،فضاهايي هستند كه كاركرد شهري ندارند .هر چند به علت توسعههاي شهري در
بافتهاي شهري قرار گرفته باشند؛ اما از آنجا كه كاركرد آنها خاص مراكز شهري نيست ،در دستهبندي فضاهاي
سبز غير شهري قرار ميگيرند .اين فضاها يا طبيعي هستند ،مانند جنگلهاي طبيعي و يا مصنوعي هستند ،مانند
باغها و جنگلهاي مصنوعي.
۶ـ۳ـ الگوهای فضای سبز شهری
۶ـ۳ـ۱ـ الگوهای فضای سبز برون شهری
الف) کمربندهای سبز احاطه کننده
نوار سبزي از درختان و درختچهها است كه به دور شهرها كشيده ميشود و داراي كاركرد چند جانبهاي است،
كمربند سبز بيشتر در برابر آلودگي ،تلطيف هوا ،غربال كردن گرد و غبار ،مشخص كردن حدود شهر ،گسترش
بيروني آن و جدا كردن بخش دروني شهر از اراضي پيراموني ( )Buffer zoneبهكار ميروند.
ب) کمانهای سبز
كمانهاي سبز ،كمربندهاي عريضي هستند كه براي مهار رشد بيرويه شهرها و هدايت آنها در جهت دلخواه
و همچنين برقراري پيوند ميان هسته اصلي شهر و شهركهاي اقماري و جدا كردن فضاي اصلي شهر از فضاي
حومه بكار ميروند.
پ) محورهای سبز
محورهاي سبز درون شهري ،به فضاي سبز امتداد خيابانهاي شهر و محورهاي سبز برون شهري ،به فضاي
سبز حاشيه جادههايي كه بهطور مستقيم يا از طريق كمربندي به درون شهر راه مييابند ،گفته ميشود.
ت) پارکهای جنگلی
پاركهاي جنگلي به دو دسته تقسيم ميشوند:
پاركهاي مصنوعي؛ اين پاركها به صورت مصنوعي و با هدف ويژه توسط كارشناسان در زميني كه به همين
منظور در نظر گرفته ميشود ايجاد ميشوند.
پاركهاي طبيعي؛ درباره پاركهاي طبيعي تالش بر آن است كه شكل حقيقي و طبيعي آنها حفظ شود .در
اين پاركها ،تنها تغييرات جزيي در طبيعت داده ميشود تا آنها در اختيار عموم مردم قرار گيرند.
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ث) پارکهای گیاهشناسی
در اين پاركها مجموعهاي از انواع گياهان موجود در سراسر دنيا جمعآوري ميشود .اين گونه پاركها از نظر
آموزشي ،بيشتر براي دانشجويان و كارشناسان گياهشناسي مفهوم خاصي دارد.
۶ـ۳ـ۲ـ الگوهای سبز درون شهری:
الف) پارکهای شهری در مقیاس واحد همسایگی
پارك شهري در مقياس واحد همسايگي عبارت است ،از پاركي كه در يك واحد «همسايگي» قرار گرفته و
مساحتي كمتر از نيم هكتار داشته باشد .طبق استاندارد ،براي كودك  9ساله ،طي مسير از دورترين نقطه واحد
همسايگي تا پارك با پاي پياده مقدور باشد و از خيابان سريع شرياني و بزرگراه عبور نكند.
ب) پارک شهری در مقیاس محله
به پاركي كه در محلهاي قرار دارد و مساحت آن حدود دو برابر مساحت پارك در مقياس همسايگي (يك هكتار)
است ،گفته ميشود .همچنين ارتباط پياده براي كودك  9ساله ،از دورترين نقطه محله تا پارك بايد به حدود دو
برابر معيار واحد همسايگي برسد و براي طي مسير بتواند از خيابان كندرو ،شبكه دسترسي محلي عبور كند.
پ) پارک شهری در مقیاس ناحیه
به پاركي گفته ميشود كه در «ناحيه مسكوني» قرار داشته باشد و مساحت آن دو تا چهار برابر مساحت پارك
در مقياس محله ( 5هكتار) باشد و طبق مشخصات دسترسي با پاي پياده براي ساكنان ،از دورترين نقطه تا پارك
از نيم ساعت تجاوز نكند.
ت) پارک شهری در مقیاس منطقه
به پاركي گفته ميشود كه در يك منطقه «مسكوني» قرار داشته ،مساحت آن حداقل دو برابر اندازه حداكثر
در مقياس ناحيه ( 0هكتار) در نظر گرفته شود .همچنين طبق استاندارد ،مراجعه كننده ميتواند با وسيله نقليه از
دورترين منطقه ،در مدت زماني از يكچهارم ساعت يا بيشتر ،خود را به پارك ياد شده برساند.
ث) فضای سبز خیابانی
فضاي سبز خياباني شامل :فضاي سبز ميدانها ،حاشيه بزرگراهها ،حاشيه پيادهروها ،تقاطعهاي غير همسطح،
باندهاي مياني راه (رفيوژ) و كنار خيابانها هستند .فضاي سبز خياباني ،بخشي از ساخت شبكههاي دسترسي
هستند كه داراي عملكردهاي اكولوژيكي ،اجتماعي ،ايمن سازي ترافيك و زيبا سازي فضاهاي شهري ميباشند.
۶ـ۴ـ نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری
مهمترين اثرات مثبت فضاي سبز داخل و خارج شهر را ميتوان در موارد زير خالصه كرد:
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۶ـ۴ـ۱ـ تولید اکسیژن و جذب کربن
گياهان در فرآيند فتوسنتز ،گازكربنيك حاصل از فعاليت موجودات زنده يا احتراق سوختهاي فسيلي را مصرف
كرده و  61درصد از اكسيژن مورد نياز موجودات زنده را تامين ميكنند .از طرف ديگر طي اين فرآيند ،انرژي
خورشيدي به صورت انرژي شيميايي (بافت گياهي يا چوب) در پيكره گياهان ذخيره ميشود.
 25مترمربع از سطح برگهاي گياهي در يك روز روشن ،ميتوانند اكسيژني بيش از اكسيژن مورد نياز يك
انسان را در همان زمان توليد كنند .ميزان اكسيژن آزاد شده ،به سطح برگها بستگي دارد و هرگاه سطح برگهاي
درختان تغيير كند ،ميزان اكسيژن آزاد شده نيز تغيير ميكند .درختان پهنبرگ به خاطر مساحت بيشتر برگهاي
خود اكسيژن بيشتري آزاد ميكنند ولي سوزنيبرگان نيز به دليل دائمي بودن برگهاي خود اين كمبود را جبران
ميكنند .يك هكتار درخت در سال 1331 ،كيلوگرم دياكسيد كربن استفاده ميكند و  969كيلوگرم اكسيژن
پس ميدهد .يك هكتار جنگل گياهان سوزنيبرگ در سال ،حدود  16ميليون مترمكعب هوا را جذب و معادل
 5511كيلوگرم كربن آلي را به مواد آلي تبديل ميكند .در ضمن حدود  15511كيلوگرم اكسيژن آزاد ميكند.
مقدار اكسيژن آزاد شده توسط گياهان پهنبرگ در يك هكتار ،برابر  12011كيلوگرم در سال است .در حاليكه
فضاي سبز معمولي شهرها بهطور متوسط از هر يك هكتار بين  2511تا  3111كيلوگرم اكسيژن آزاد ميسازند.
بر طبق مطالعات؛ حدود  51مترمربع چمن ،ميتواند اكسيژن مورد نياز يك فرد را (متناسب با سن او) فراهم كند.
در آمريكا ،در فاصله سالهاي  1991تا  ،2111در مناطق شهري حدود  11ميليون اصله درخت كاشتند .بر طبق
محاسبات صورت گرفته در سال  ،2151اين درختان توانايي ذخيره  05ميليون تن دياكسيد كربن را داشته و از
توليد  315ميليون تن دياكسيد كربن ديگر هم جلوگيري ميكنند.
۶ـ۴ـ۲ـ کاهش آلودگی هوا
رشد جمعيت شهري و صنعتي شدن ،مصرف انرژي را به ناچار افزايش ميدهد كه نتيجه آن افزايش انتشار
مواد آالينده در هوا است .احتراق سوختهاي فسيلي براي گرمايش خانگي ،توليد الكتريسيته ،مصرف مواد سوختي
در وسايل نقليه موتوري و در فرآيند توليدات صنعتي و باالخره سوزاندن مواد زايد جامد در كورههاي زبالهسوز ،از
منابع عمده آلوده كننده هوا در محيط شهري است.
كاهش آلودگي هوا توسط فضاي سبز ،به دو بخش تقسيم ميشود:
الف) کاهش گرد و غبار
تاثيرات فضاي سبز در تقليل گرد و غبار در حدي است كه برخي ،آنها را ريههاي تنفسي شهرها مينامند.
درختان از عوامل مهم كاهش آلودگيهاي هوا بهويژه ذرات گرد و غبار به شمار ميآيند .توده گرد و غباري كه
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بوسيله باد حمل ميشود در اثر برخورد با گياهان به دليل تقليل سرعت باد و كاهش نيروي حمل و جابهجايي
ذرات توسط درختان ،رسوب داده ميشود .تاثير درختان در كاهش آلودگيهاي هوا و غربال كردن ذرات هوا بسته
به تراكم آنها متفاوت است .اگر كاشت آنها به صورت متراكم صورت گرفته باشد ،ميزان گرد و غبار در جريان
برخورد هوا به درختان افزايش مييابد .مطالعات برناتزكي ( )Bernatzky .1902نشان ميدهد كه يك خيابان بدون
درخت ممكن است داراي  12111ـ  11111ذرات معلق در ليتر باشد ،در حاليكه در خيابان با درخت ،اين رقم
به  3111ـ  1111ميرسد .طي بررسيهاي به عمل آمده يك هكتار از فضاي سبز كه حدوداً  211درخت در آن
كاشته شده باشد ،تا  60تن از گرد و غبار را در هر بارندگي در خود جذب ميكند.
برخي درختان مانند كاج مشهدي ،در مقابل غبار از خود صمغ ترشح كرده و از اين طريق بر قدرت جذب غبار
ميافزايند.
يك چمن معمولي  3تا  6بار بيش از يك زمين برهنه گرد و غبار جذب ميكند ولي يك درخت  31تا  61بار
بيشتر ،همين كار را انجام ميدهد .قدرت درختان در جذب و از بين بردن گرد و غبار متفاوت است و برحسب نوع
گونه فرق ميكند.
ب) کاهش سایر آالیندهها
تاثير فضاي سبز در جلوگيري از پخش مواد آالينده به ميزان زيادي بستگي به نوع گياهان دارد .اثر فضاي سبز
تنك و رديفي محدود به تغيير و انحراف مسير جريان هوا است .فضاي سبز متراكم مانند اراضي پر درخت ضمن
پااليش هوا ،گازها و ذرات آلوده كننده هوا را در شاخ و برگ خود جمع ميكند .مطالعات نشان داده است كه
فضاي سبزي به عرض  511متر ،قادر است  71درصد از گاز  SO2را كاهش دهد .مطالعات صورت گرفته در آتالنتا
نشان داده است كه كاهش پوشش درختي در يك شهر به ميزان  21درصد ،سبب افزايش غلظت ازن ميشود.
۶ـ۲ـ۳ـ افزایش رطوبت نسبی و تعدیل آب و هوا
كاهش درجه حرارت هوا با افزايش رطوبت نسبي هوا ارتباط مستقيم دارد .عمل تبخير و تعرق در گياهان با
جذب كالري همراه است و به همين جهت سبب كاهش دما ميشود .بدينسان نواري از گياهان به پهناي  51تا
 111متر ،گرما را  3تا  5درجه نسبت به مركز شهر كاهش ميدهد و در عين حال  51درصد بر رطوبت هوا
ميافزايد .فضاي سبز در شكل درختي به علت گسترش سطح برگي خود نسبت به ساير اشكال گياهي ،ميتواند از
طريق تعرق ،سبب افزايش رطوبت نسبي و لطافت هوا شود .كه اين عمل در گياهان پهنبرگ بيشتر است .محاسبات
نشان ميدهد كه  61 -71درصد انرژي گرمايي كه گياه جذب ميكند صرف تبخير و تعرق ميشود .يك درخت
راش در يك منطقه باز در تابستان 75 -111 ،گالن در روز آب از دست ميدهد .دماي يك هكتار فضاي سبز در
مرداد ماه در تهران 5/5 ،درجه سانتيگراد كمتر از فضاي مجاور خالي از درخت است .به همين نحو رطوبت نسبي
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درون يك فضاي سبز تا  11درصد بيش از محيط خارج ،اندازهگيري شده است .در طول يك دوره رويش گياهي
در فرانكفورت ،اثرات يك كمربند سبز به طول  5كيلومتر و به عرض  51 -111متر از طريق نصب ايستگاه
اندازهگيري درجه حرارت ،رطوبت نسبي و فشار بخار آب ،تواماً مورد آزمايش قرار گرفت و تغييرات عوامل فوق
بررسي و با مقادير اندازهگيري شده در مركز شهر مورد مقايسه قرار گرفت .آزمايشها نشان داد در روزهايي كه
درجه حرارت هوا به باالتر از  31درجه سانتيگراد ميرسد ،كاهش درجه حرارت هوا در مسير كمربند سبز
محسوستر بوده و هر ميزان كه باد ،شديدتر ميوزيد و درجه حرارت هوا كمتر ميشد ،تفاوت درجه حرارت بين
مركز شهر و اطراف كمربند سبز كمتر ميشد.
۶ـ۲ـ۴ـ کاهش آلودگی صوتی
همانگونه كه در بخش هاي قبلي اشاره شد ،امواج صوتي با توجه به شدت و دامنه ،ميتوانند براي انسان آزار
دهنده ،ناراحت كننده و گهگاه غيرقابل تحمل بوده و تاثيرات بسيار مخرب و غيرقابل ترميمي را به بار آورند.
سادهترين عارضه سروصدا ،از دست دادن قدرت شنوايي است .صداي مداوم و حتي غير آزار دهنده نيز ،براي انسان
زيان آور است و حساسيت گوش را كاهش ميدهد .شدت صوتي برابر با  31تا  61دسيبل موجب ناراحتيهاي
رواني و عصبي شده و براي پاره كردن رشته خواب كافي است .شدت صوتي برابر  61تا  91دسيبل ،باعث
ناراحتيهاي رواني و عصبي و باالخره ،شدت صوتي ،برابر با  91تا  121دسيبل ،افزون بر ناراحتيهاي جسماني و
رواني موجب كر شدن انسان و ميشود .در شهرها به دليل فعاليتهاي مختلف و ازدحام جمعيت ،سروصداي غير
متعارف ،امري اجتنابناپذير و كامالً عادي است .برخي از صاحبنظران سروصدا را آلودگي نامرئي توصيف كردهاند.
يكي از آثار نامطلوب عصر صنعتي ،ايجاد سروصدا در مناطق مسكوني است .سروصدا يكي از زيانهاي غيرقابل
انكار در بهرهگيري از امتيازات زندگي در شهرهاي صنعتي و مدرن براي انسان است.
انواع پوششهاي گياهي سطح فوقاني خاك ،تاثير قابل توجهي در كاهش آلودگي صوتي دارند .در صورتيكه
شرايط آرماني پوشش گياهي فراهم باشد ،يعني فضايي سبز از درختان ،درختچهها و بوتهها تشكيل شده و داراي
عرضي به طول حداقل  111متر باشد ،افت بار صوتي حداكثر تا ( 11db)Aرخ خواهد داد .بنابراين؛ نبايد تصور
كرد با يك يا دو رديف درخت و احداث يك نوار پرچين در حاشيه خيابانها ،حركتي در جهت كاهش آلودگي
صوتي صورت گرفته است .بهطور كلي ميتوان به ازاي هر  11متر از عرض باند سبز ،بر حسب مورد بين  1/2تا
 db)A( 1/5افت بار صوتي را متوقع بود.
تاثير فضاي سبز در كاهش آلودگي صوتي به عوامل مختلفي مانند :نوع ،تراكم ،ارتفاع گونه و فاصله كمربند
ايجاد شده نسبت به محل سكونت و خيابان و نيز شيب زمين بستگي دارد .بهطور كلي پهنبرگان (در فصل
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غيرخزان) بيش از سوزنيبرگان موجب كاهش صدا ميشوند .ولي سوزنيبرگان اگرچه نقش كمتري در كاهش
صوت دارند ولي به دليل هميشه سبز بودنشان اثري دائمي دارند .در ميان سوزنيبرگان به هر ميزان تراكم برگها
بيشتر باشد (مانند سرو شيراز) و يا ميزان صمغ داخل برگها بيشتر باشد (مانند كاج تدا) ،تاثير درخت در كاهش
آلودگي صدا بيشتر است .يك پرچين درختي (سرو) با عمق  61سانتيمتر ،به اندازه  5دسيبل صدا را كاهش
ميدهد ،همچنين جنگلي با عمق  211متر ميتواند ميزان كاهش را تا  32دسيبل برساند ،اگر اين عمق 251
متر باشد ،كاهش صدا تا  51دسيبل نيز ميرسد.
نتايج تحقيقات حاكي از آن است كه بهترين گونهها براي اين منظور عبارتند از :افرا ،اقاقيا ،چنار ،سرو شيراز،
كاج تدا و كاج تهران.
۶ـ۲ـ۵ـ کاهش روان آب شهری
توسعه مناطق شهري ،سطوح غيرقابل نفوذ آب را افزايش ميدهد ،در چنين شرايطي جذب آب در خاك كاهش
يافته و در نتيجه بارندگيها ،جريان آبي موجب بروز سيل و ساير مشكالت مي شود .افزايش پوشش گياهي در
شهرها و حومههاي آنها ،ميتواند بهطور مؤثري در مسايل هيدرولوژيك ناشي از توسعه شهري مؤثر باشد .درختان
با جذب برگاب ميتوانند حركت و جريان آب را در سطح غير قابل نفوذ شهر ،كند كرده و جاري شدن آب در
سطح شهر را به تاخير اندازند.
سوزنيبرگان تا  51درصد و پهنبرگان تا  21درصد توانايي دارند كه آب باران را گرفته و دوباره از طريق تبخير
به فضا برگردانند .تاج پوشش پهنبرگان به همراه سوزنيبرگان در فصول رشد گياهي ،در حدود  21ـ  15بارندگيها
را جذب كردهاند .افزايش  13درصد در تاج پوشش ،ميتواند  12درصد از شدت جريان آب بكاهد.
۶ـ۲ـ۶ـ مقابله با جزایر گرما
سطوح تيره زمين در شهرها  3تا  5درجه سانتيگراد بيش از زمينهاي مجاور ،گرماي خورشيد را در طول روز
جذب ميكنند و از اين راه در  31درصد از آلودگيهاي هوا سهيم هستند .در بخشهاي فاقد درخت شهر ،كه
ساختمانها و سيستمهاي لولهكشي ،سطح بيشتر زمين را پوشانيدهاند ،چرخههاي طبيعي كوتاه هستند و اختالل
در جابهجايي انرژي ،آنها را به جزاير گرما تبديل كرده است.
۶ـ۲ـ۷ـ کاهش آلودگی آب
جنگل و فضاي سبز قادر است به كمك شاخ و برگ و ريشه خود از حركت آب باران بر زمين و حمل خاك به
سوي رودخانهها و درياچهها جلوگيري كند .بسياري از گياهان مانند بيد ،ميتوانند به كمك ريشههاي خود مواد
سمي داخل آب ،مانند فنول را جذب و از مقدار باكتريها در آب بكاهند .اين تصفيه طبيعي براي موجودات زنده
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و انسانها بسيار مهم و حياتي است .اجراي طرح فاضالب شهر تهران ،حجم عظيمي از فاضالبهاي خانگي را توليد
ميكند كه قسمتي از آن را ميتوان از طريق تصفيه خانههاي طبيعي ،تصفيه كرد و يا از بار آلودگي آنها كاست.
ميتوان استخرهايي را در مناطق جنگلكاري بوجود آورد و آب را از زمينهاي جنگلي كه خاصيت نفوذپذيري
بيشتري دارند ،عبور داد تا تصفيه شود .درخت بيد ميتواند  33تا  51درصد از مواد محلول در آب را جذب كند.
به همين دليل براي سالم نگه داشتن آب در اطراف رودخانهها ،درياچههاي آب شيرين و مخازن روباز آب ،توصيه
ميشود درختاني مانند بيد و گياهاني نظير كاركس ،الكوستريس و ...كاشت شوند.
۶ـ۲ـ۸ـ کارکردهای حفاظتی در زمان جنگ و یا وقوع بالیای طبیعی
يكي از مهمترين كاركردهاي فضاي سبز و به ويژه كمربند سبز اطراف شهرها ،استفاده از آنها براي اسكان
موقت پناهجويان در شرايط اضطراري مانند جنگ و به ويژه وقوع بالياي طبيعي مثل زلزله است .اين مكانها به
دليل ويژگيهاي خاص خود ،امنترين و مناسبترين جايگاه اسكان موقت آوارگان در شرايط اضطراري بهشمار
ميروند.
۶ـ۲ـ۹ـ عملکردهای اجتماعی ـ روانی
درختان و درختچهها به خاطر زيبايي طبيعي خود و درهم آميزي رنگهاي مختلف ،چشمانداز شهرها را اصالح
و آنرا براي زيست انساني مساعدتر ميكنند .رنگ سبز از نظر روانشناسي اصوالً رنگ آرامبخشي است و ميتواند
فضاي شهرها را از نظر رواني براي انبوه مردمي كه در مراكز انساني تجمع كردهاند ،قابل تحملتر كند .درختان
هميشه براي انسان جنبه سمبليك و زيبايي داشته و مراكز انساني ،از گذشته تا بهحال بهوسيله درختكاريها و
فضاي سبز آراسته ميشوند .از ديگر عملكردهاي اجتماعي ـ رواني فضاي سبز ميتوان به توليد «فيتونسيد» اشاره
كرد .درختاني مانند گردو ،كاج ،بلوط ،فندق ،بيد ،اكاليپتوس و زبان گنجشك از خود مادهاي به نام فيتونسيد در
فضا رها ميكنند كه اين مواد روي انسان اثر فرحبخشي دارد؛ بهگونهاي كه اين ماده ميتواند تعادل بين دو نيمكره
مغز را به خوبي برقرار سازد و حالت طبيعي و آرامبخشي به انسان ارزاني كند .افزون بر آن اين ماده بر بسياري از
باكتريها و قارچهاي تك سلولي اثر كشندگي دارد.
۶ـ۲ـ۱۱ـ ارزشهای اقتصادی فضای سبز
گياهان همواره به عنوان جز بسيار مهم و عمدهاي در شالوده شهرها محسوب ميشوند .مدل زير بهطور
ساده ،نحوه محاسبه مجموع سودمنديهاي اقتصادي ساالنه فضاي سبز را در يك محدوده معين نشان ميدهد:
R= E + AQ + CO2 + H + Q
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 :Rمجموع سودمنديهاي اقتصادي (ساالنه)
 :Eارزش اقتصادي ذخيره انرژي (صرفه جويي)
 :AQارزش اقتصادي بهبود كيفيت هوا (جذب آاليندهها و )...
 :CO2ارزش اقتصادي جذب كربن
 :Hارزش اقتصادي كنترل روان آبهاي شهري
 :Qارزش اقتصادي زيبايي شناختي و تفرجي و ساير سودمنديها
جامعه جنگلداران آمريكا ( ،)AFAدر سال  1905با استفاده از الگوي محافظه كارانهاي اقدام به برآورد ارزش
اقتصادي درختان شهري كرد .اين جامعه براي يك درخت  51ساله قيمت  57151دالر را تعيين نمود .ارزش
ساالنه تعديل دماي هوا را  73دالر ،جلوگيري از تخريب خاك را  75دالر ،حفاظت حيات وحش را  75دالر و
كنترل آلودگي هوا را بالغ بر  51دالر برآورد كرد .كل رقم برآورد شده در سال  1905براي ارزشهاي محيط
زيستي  273دالر در هر سال بود .كل ارزش درخت در  51سال با احتساب  5درصد بهره بالغ بر  57151دالر شد.
برطبق محاسبات صورت گرفته ،عنوان شد كه اگر  511111اصله درخت در مناطق شهري آريزونا كاشته شود،
هزينههايي كه در پي خواهد داشت شامل :عمليات كاشت ،هرس ،آبياري و مراقبتهاي الزم است .و بهرهوريها
شامل :كاهش آلودگي ،خنكسازي و تلطيف هوا ،كاهش روان آبها و طوفانهاي شهري خواهد بود .در نهايت،
سود خالص اين برنامه  236/5ميليون دالر آمريكا خواهد بود ،كه طي  51سال به دست ميآيد .ارزش اقتصادي
كاهش روان آب جاري شده در شهر مودستو ،بهواسطه وجود درختان 616 ،هزار دالر است .كه اين رقم براي هر
درخت خياباني بهطور متوسط 6/76 ،دالر و براي درختان پارك حدود  12/63دالر است.
مطالعات صورت گرفته در شيكاگو نشان داد كه در سال  ،1991ارزش تصفيه هوا توسط اكوسيستم جنگلي در
اين شهر ،برابر با  9/2ميليون دالر بوده است.
۶ـ۲ـ۱۱ـ بهینهسازی انرژی مصرفی ساختمانها:
با افزايش قيمت انرژي و تاثير آن در مصرف و ايجاد انگيزه در مصرف بهينه و افزايش كارايي آن ،پژوهشگران
به فكر تحقيق در مورد تاثير گياهان در كاهش انرژي مصرفي ساختمانها افتادهاند .گياهان ميتوانند در ميزان
مصرف انرژي و در نتيجه كيفيت هوا و ميزان كربن اتمسفر نقش داشته باشند .اين تاثير به سه روش زير صورت
ميگيرد:
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الف) کاهش تابش آفتاب از طریق ایجاد سایه:
پژوهشهاي انجام يافته در مورد تاثير سايه درختان و نيز درختچهها و گياهان باالرونده به ويژه در مناطق با
اقليم گرم مشخص كرده كه گياهان ميتوانند نقش بسيار قابل توجهي در صرفه جويي انرژي مصرفي منازل براي
خنكسازي داشته باشند .مدلسازي كامپيوتري از نقش سايه درختان در شهر شيكاگو بيانگر آن است كه مصرف
انرژي ساالنه با قرار گرفتن سه درخت سايهدار در پيرامون يك خانه ميتواند ميزان مصرف انرژي ساالنه و نيز
مصرف در زمان اوج دستگاههاي تهويه را به ترتيب  31و  21درصد كاهش دهد .البته در برخي موارد هم ايجاد
سايه در اطراف منازل در طول زمستان ،ميتواند با جلوگيري از نفوذ نور به داخل خانه ،باعث افزايش مصرف انرژي
گرمايشي ساختمانها در طول زمستان شود.
ب) تغییر جهت و کاهش سرعت باد:
كاشت گياهان در محلهاي مناسب ،تاثير مهمي در كاهش سرعت و تغيير جهت و در نتيجه در كميت تبادالت
هوايي و كاهش انرژي مصرفي ساختمانها براي گرمايش دارد .اين ويژگي در مناطق بادخيز با زمستانهاي سرد
بسيار قابل توجه است .كاهش سرعت باد به ميزان  51 -91درصد در طول تابستان توسط شاخههاي درختان
خزان كننده و در طول زمستان نيز به واسطه مقاومت تنهها نسبت به سرعت باد امكانپذير است و گياهان و به
ويژه درختان ميتوانند تا محدودهاي معادل 11-25برابر ارتفاعشان ،خود را از تاثيرات باد حفظ كنند .كاشت
درختان در اطراف ساختمانها ميتواند سبب كاهش باد زمستانه شود و مصرف انرژي ساالنه خانهها را به ميزان
 5تا  22درصد كاهش داده و از طرفي هزينه خنكسازي داخل ساختمانها در تابستان را  21درصد كاهش دهد.
پ) تعدیل دما از طریق تبخیر و تعرق:
محاسبات نشان ميدهد كه  61 -71درصد انرژي گرمايي كه گياه جذب ميكند صرف تبخير و تعرق ميشود.
اين پديده ميتواند دماي سطوح ساختمانها و نياز به انرژي سرمايشي را به ميزان  17درصد كاهش دهد .اين
ويژگي گياهان در اقليمهاي گرمسيري ميتواند بسيار حائز اهميت باشد .مطالعات انجام شده در ساكرامنتو نشان
داده است كه افزايش حدود  11درصد پوشش درختي ،دماي هواي تابستان را در محدوده مورد نظر حدود 1/7
درجه سانتيگراد كاهش ميدهد.
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تصویر ( :)۸۵جنبههاي زيباييشناسي فضاهاي سبز

۶ـ۳ـ مدیریت فضاهای سبز
۶ـ۳ـ۱ـ تهدیدها و چالشهای فضاهای سبز
 از بین رفتن باغهای شهری
روزگاري تهران شهر درختان چنار بود و مسافراني كه به تهران ميآمدند شهر را محصور در ميان باغات و
درختان مييافتند .در واقع تهران در گذشته باغهاي فراوان و بزرگي داشته كه امروزه آثار بسيار كمي از آنها باقي
مانده است .تهران قديم بهعبارتي شهر باغها بوده است ،بهطوريكه در كتاب عجايب البلدان نيز از تهران به عنوان
دهي از دهات ري و برخوردار از بوستانهاي بزرگ با درختان ميوه بسيار ياد شده است .در دوره قاجاريه در تهران
باغهاي بزرگي وجود داشته كه حتي در بعضي از اين باغها نمونههايي از حيوانات مختلف نگهداري ميشده است
كه از آن جمله باغ اللهزار را ميتوان نام برد كه در اوايل بصورت باغ وحش بوده و بعدها حيوانات آن را به باغ
دوشان تپه منتقل كردند (قدياني.)1371،
از ديگر باغهاي معروف تهران به موارد زير ميتوان اشاره كرد:
ـ باغ نگارستان؛ اين باغ از بناها و تاسيسات فتحعليشاه قاجار بود كه در سال  1222هجري قمري ساخته شد
و تا زمان استقرار مشروطيت باقي بود و بعد آن را قطعه قطعه كردند .مدخل باغ نگارستان در جلوي ميدان
بهارستان و خود باغ در شمال ميدان مزبور واقع بود .از اتفاقات مهمي كه در اين باغ افتاده بود ميتوان به وليعهدي
محمد ميرزا و كشته شدن قائم مقام فراهاني اشاره كرد .در حال حاضر اين مكان ،محل سازمان مديريت و
برنامهريزي كل كشور است.
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ـ باغ و برج نوش؛ برج نوش در خياباني واقع بوده است كه عمود بر خيابان قوامالسلطنه بود و تا خيابان فردوسي
امتداد داشته است .اين عمارت در باغ مصفايي قرار داشته است .برج نوش را به امر فتحعليشاه براي سكونت
عيالش ،نوش آفرين ساختند .و در حال حاضر ساختمان بانك ملي در خيابان فردوسي در محل سابق برج مذكور
قرار دارد.
ـ باغ نظاميه؛ در جنوب ميدان بهارستان ،كه متعلق به ميرزا آقا خان نوري بوده است .حدود آن را  51هكتار
تخمين ميزنند ،كه به علت توسعه شهري .در حال حاضر در محل اين باغ اماكن مسكوني و تجاري خودنمايي
ميكنند.
ـ باغ سردار؛ كه در شرق ميدان بهارستان واقع بوده و حدود آن  71الي  01هكتار بوده است ،در مكان اين باغ،
مجلس ملي و مدرسه عالي شهيد مطهري احداث شده است.
ـ باغ صبا؛ توسط فتحعليخان صبا .ملكالشعرا زمان فتحعليشاه در محل جاده قديم شميران ساخته شد ،كه
در طي زمانهاي مختلف نسبت به تصرف و تخريب آن اقدام شده است و بقاياي اين باغ قديمي نيز در حال حاضر
در معرض تهديد است.
ـ باغ شاه؛ توسط فتحعليشاه قاجار در شمال ميدان اسبدواني ساخته شد .كه امروزه كاربري نظامي دارد.
ـ باغ پسته بيك؛ باغي كه در آن پسته ميكاشتند .در سال  1310شمسي وزارت فرهنگ وقت در اين محل
دبستاني بنا كرد.
ـ باغ و قصر عشرت آباد؛ در سال  1291هجري قمري در شمال دروازه شميران ساخته شد.
ـ باغ گيو؛ باغ بزرگ و معروفي در منطقه «اراج» تهران ،به مساحت تقريبي  21هكتار كه از طرف بنياد
مستضعفان به كاركنان و قضات دادگاه انقالب واگذار شد و متاسفانه در مدت كوتاهي درختان آن را بهطور كامل
قطع كردند.
از ديگر باغهاي معروف تهران ،باغ سلطنت آباد ،باغ شهرستانك ،باغ فرمانيه ،باغ كامرانيه و باغ صاحبقرانيه ،باغ
نياوران (كه به دو قسمت پارك و كاخ نياوران تبديل شد) را ميتوان نام برد.
در تهران هم اينك نيز باغهاي كوچك و بزرگ توسط افراد و سازمانهاي مختلف تفكيك و تقسيم شده و از
بين ميروند .در هر حال ،تهران در جريان رشد سريع خود بسياري از اين باغات را از دست داده و اين مساله با
افزايش مشكالت محيط زيستي ،اهميت بيشتري پيدا كرده است .قسمت اعظم فضاي سبز شهر را خانههاي سنتي
با حياتهاي خود تامين ميكردند .اكنون گراني بهاي زمين ،تراكم بيشتر ،گراني آب و تغيير شيوه زندگي و
آپارتماننشيني ،همگي از عواملي هستند كه تهيه و نگهداري فضاي سبز خصوصي را به مراتب دشوارتر كردهاند.
رشد جمعيت كشور ،بهطور اساسي فشاري عمده بر محيط زيست طبيعي وارد آورده است .در سال  1351جنگلها،
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كه مورد تهديد قرار گرفته بودند ،ملي اعالم شدند و در سال  1356قوانين سختي بهمنظور حفاظت درختان به
تصويب رسيد .بهموجب قانوني كه در سال  1352به تصويب رسيد ،نگهداري و توسعه فضاي سبز و حفاظت از
درختان مورد حمايت قرار گرفت .در مناطق شهري هيچ درختي را نميتوان بدون اجازه شهرداري قطع كرد .اما
در عمل با گسترش بيرويه شهر به خارج از حوزه استحفاظي شهرداري ،درختان شهر تهران همچنان به سرعت
از ميان ميروند .با افزايش بهاي زمين ،باغات و بوستانهاي قديمي از ميان رفتند تا راه براي ساخت و سازهاي
مسكوني پرتراكم و پرسود باز شود .در سال  1359شوراي انقالب ،قانوني را براي توسعه و حفظ فضاي سبز شهري
تصويب كرد و از شهرداري تهران خواست چهارچوبي براي اجراي آن تهيه كند .تمام درختان شهرداري داراي
پالك شناسايي شدند و در مقابل قطع بدون اجازه شهرداري ،مورد حمايت قرار گرفت و قانون ،تبديل تمام فضاهاي
سبز بيش از پانصد مترمربع را به كاربري مسكوني ممنوع كرد .با وجود تصويب قوانين حمايتي ،فرآيند توسعه
شهري همچنان به تخريب فضاي سبز ادامه ميدهد .يكي از كاستيهاي قانون آن است كه حدنصاب پانصد مترمربع
را در نظر گرفته ،به نحوي كه باغهاي كوچكتر را ميتوان بدون اجازه شهرداري تغيير كاربري داد .همچنين
مالكان مجازند درختان بيمار و خشك را قطع كنند .بسياري از مالكان و بساز و بفروشهاي سودجو با استفاده از
اين خالهاي قانوني ،به نابود كردن درختان پرداختند ،به اين معنا كه نخست درختان را خشكانيده و سپس به
بهانه خشك بودن ،آنها را قطع كردند.
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 اثرات آلودگی هوا بر جامعه گیاهی
عده زيادي از درختان مخصوصاً سوزنيبرگان كه در شهرهاي آلوده و حاشيه خيابانهاي اصلي قرار دارند ،در
اثر آلودگي هوا شكل اصلي خود را از دست دادهاند .اثرات آلودگي هوا بر روي گياهان زينتي و علفي چشمگيرتر از
ساير گياهان است.
بر اساس گزارش محمد باقرزاده ،در مورد آلودگي هواي تهران و اثرات آن بر روي جامعه گياهي ( ،)1371چنين
آمده است كه« :به علت آلودگي شديد هوا در تابستان ،درختان پوشيده از اليه ضخيم دوده هستند و در مواقع
بارندگي آبي كه بر روي شاخ و برگ و تنه درخت ميريزد ،هنگاميكه به زمين ميرسد ،تا حدود زيادي كدر است،
حتي لمس برگ درختان مخصوصاً سوزنيبرگان باعث سياه شدن دست ميشود».
آلودگي هوا نقش مستقيم در خزان زودرس درختان ندارد .ظاهراً اثر آلودگي هوا بيشتر در تضعيف ،كاهش
رويش قطري و طولي و در نتيجه كاهش مقاومت درختان در برابر آفات و بيماريها (صدمات ثانويه) ميشود».
طبق مطالعات صورت گرفته توسط مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ( ،) 1301بيشترين
ميزان آلودگي هوا در شهر تهران مربوط به پهنه مركزي شهر است ،كه بر اساس گزارشات شهرداريهاي مناطق،
بيشترين ميزان خسارت و آسيب به درختان نيز در اين مناطق مشاهده شده است .آلودگي هوا ،گياهان را در برابر
عوامل بيماريزا و آفات حساستر كرده و ميزان خسارت را افزايش ميدهد.
 اثرات ناشی از آلودگی و کمبود منابع آب
زمينهاي شهري اكثراً نفوذپذيري كافي را ندارند و در نتيجه فاضالب توليدي مناطق مسكوني و اماكن عمومي،
به نهرها و كانالها تخليه ميشوند كه موجب انتشار آلودگي و مشكالت و مسايل بهداشت محيطي ميشود .دفع
فاضالب در چاههاي جاذب سبب باال آمدن سطح آبهاي زيرزميني و آلودگي آنها ميشود .در قسمتهايي از شهر،
استفاده از چاههاي جاذب بهدليل باال بودن سطح آبهاي زيرزميني امكانپذير نيست و به همين دليل در اين
نواحي نيز فاضالب وارد جويها و مسيلها ميشود .خشك شدن تعداد بسيار زيادي از درختان در مقابل تعميرگاهها
و كارواشها نشان دهنده آلودگي بيش از حد آب پاي درختان به روغن ،گازوئيل و ...به مدت طوالني بوده است.
مطالعات نشان داده است كه عامل اصلي خزان زودرس درختهاي چنار در تهران ،عدم تامين نياز آبي آنها به
خصوص در فصل تابستان است .انتخاب گونه گياهي مناسب و مقاوم به شرايط نامساعد محيطي از جمله راهكارهاي
موثر در اين زمينه است.
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 خسارات وارد بر درختان و فضای سبز شهری در زمان اجرای عملیات ساختمانی و حفاری
عمليات عمراني (ساختمانسازي و راهسازي) كه در سطح مناطق سكونتگاهي (شهري يا روستايي) صورت
ميگيرد ،در اكثر مواقع بدليل عدم رعايت اصول ايمني و حفاظتي ،منجر به وارد آمدن خسارتهاي جزيي و يا
كلي به فضاي سبز شهري ،بهويژه درختان ميشود .حفر كانالهاي نسبتاً عميق براي كار گذاشتن انواع لوله (آب،
گاز ،كابل تلفن و )...و جدولبندي كنار جويها ،از عواملي هستند كه اغلب موجب زخمي شدن و يا قطع ريشههاي
سطحي و عمقي درختها ميشود .صدمات حاصل از عوامل مذكور ،عالوه بر كاهش شديد قدرت جذب آب و مواد
غذايي بهوسيله ريشهها ،پوسيدگي آنها را نيز سبب ميشود .اين پوسيدگي بهتدريج به قسمت يقه و يا حتي تنه
درخت گسترش يافته و شرايط مرگ زودرس درختها را فراهم ميسازد .همچنين عمليات ساختماني ،گاهي
موجب زخمي شدن پوست و تنه درختها ميشود .در مورد درختان چنار اگر سطح زخمهاي ايجاد شده بزرگ
باشد و با كم آبي نيز برخورد كند ،زمان الزم براي التيام زخمها ،افزايش يافته و احتمال حمله حشرات چوبخوار و
بيماريهاي قارچي بيشتر ميشود .در مطالعهاي ،مشخص شدكه پوست  96درصد از درختان چنار موجود در
قطعات نمونه و  31درصد آنها (در پاركها) در اثر عوامل مختلف زخمي شده بودند.
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 آفات و بیماریهای گیاهی
از جمله عوامل مخرب زنده فضاي سبز شهري ،آفات و بيماريهاي گياهي هستند .در تهران ،درختان در معرض
حمله بسياري از آفات و بيماريها قرار دارند .جدول زير فهرستي از مهمترين آفات و بيماريهاي گياهي فضاي
سبز شهر تهران است .خشكي هوا و تنشهاي ناشي از آبياري نامنظم ،در اشاعه بيماري مؤثر هستند .هرس نابجا
و يا با ابزار آلوده نيز در توسعه بيماري مؤثر است .چنار نياز به آبياري منظم و تهويه خاك دارد .در مناطق معتدل
تا كمي سرد ارتفاعات شمالي نتيجه مطلوبتري دارد .در مناطق شرقي تهران به علت رسوبات آهكي غير قابل نفوذ
در عمق خاك رشد مطلوبي ندارد.
جدول ( :)۱۵آفات و بيماريهاي مهم گياهان و درختان در تهران
رديف

نام فارسي

نام التين

1
2
3
5
5
6
7
0
9
11
11
12
13
15
15
16
17
10
19
21
21
22
23
25
25

سوسك برگخوار نارون
سوسك پوستخوار كوچك نارون
سوسك پوستخوار بزرگ نارون
زنبور مينوز نارون
شته ليمويي نارون
شته بزرگ نارون
كنهها
بيماري مرگ نارون
شپشك خوني نارون
شپشك سان ژوژه
بيماري كپك دودهاي
سفيدك بروني نارون
زنجرك چنار
سوسك چوبخوار چنار
پروانه مينوز چنار
بيماري لكه برگي چنار
بيماري كلروز يا زردي
پروانه گالزاي صنوبر
سوسك برگخوار صنوبر
پروانه مينوز صنوبر
سوسك پوستخوار زبان گنجشك
پسيل زبان گنجشك
بيماري آنتراكنوز نارون
پوستخوار كاج تهران
سوسك پوستخوار سرو

Calerucella luteolla muller
Scolytus multistriatus
Scolytus scolytus
Fenusa ulmi
Tinoeallis saltans
Eriosoma ulmi
Tetranychus urticae
Dutch elm disease
Erioco spurius
Quadraspidiotus perneious
Sooty mold
Unicinula clandestina(Biv-Bern) schroet

Chrysobothris desertielasen
Lithocolletis platani
Stigmina platani
Chlorosis
Aegeria apiformis
Adoretus irakanus ohs
Lithocolletis populi fil
Hylesinus fraxini panzer
Phyllopsis fraxini linnaeus
Anthracnose
Tomicus mannsfeldi wachti
Phloeosinus bicolar brulle
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تصویر ( :)۹۱تخريب باغ و محوطه تاريخي بنكداريان در تبريز – 1393

تصویر ( :)۹۲تخريب باغ  5.6هكتاري خيام در شهر مشهد براي احداث مركز تجاري
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تصویر ( :)۹۳تشكيل زنجيره انساني در شهر شيراز در اعتراض به احداث برج در باغ فرزانه – 1393

تصویر ( :)۹۴عكس هوايي از محل ساخت هتل چمران – شيراز (ارديبهشت )1303

تصویر ( :)۹۵عكس هوايي از محل ساخت هتل چمران – شيراز (تيرماه )1391
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تصویر ( :)۹۶مقايسه تطبيقي روند تخريب باغهاي شيراز در فاصله سالهاي 2113-2113
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تصویر ( :)۹۷تخريب باغ سيب مهرشهر كرج و قطع و ريشهكني  2111درخت ( )1395و تجمع اعتراضآميز مردم
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تصویر ( :)۹۸مقايسه تطبيقي پوشش و تراكم باغهاي منطقه الهيه تهران در سال ( 1370باال) و ( 1392پايين)

098

099

تصویر ( :)۹۹اندك باغهاي باقيمانده در شهر تهران – 1395

تصویر ( :)۱۱۱مقايسه نقشههاي وضعيت اراضي سبز در بازه زماني 1367 -1301
(مآخذ :گزارش سازماندهي باغها و اراضي مزروعي تهران – مشاور بافت شهر)1309 ،

211

۶ـ۳ـ۲ـ فرصتهای فضاهای سبز
 تدوين اصولي طرح جامع فضاي سبز شهري و اجراي دقيق آن؛
 وضع قوانين و مقررات به روز و جامع در زمينه حفاظت و مديريت فضاهاي سبز؛
 نظارت بر حسن اجراي قوانين و برخورد قانوني با متخلفان؛
 ارتقاي نقش مردم در مديريت فضاهاي سبز و افزايش ميزان مشاركت آنها؛
 ارتقاي بهرهوري اكولوژيكي فضاهاي سبز؛
 انتخاب گونه مناسب رعايت اصول علمي در عمليات كاشت ،نگهداري و ... مكانيابي صحيح رعايت اصل پراكنش و سلسله مراتب در فضاهاي سبز اتخاذ رويكرد جنگلداري شهري كاربرد شيوههاي نوين در مديريت محيط زيست شهري (از قبيل ديواره و پشتبام سبز و )... ارتقاي بهرهوري اجتماعي فضاهاي سبز؛

تصویر ( :)۱۱۱رويكرد پشت بام سبز به عنوان راهكاري اجرايي – مديريتي براي ارتقاي كيفيت محيط زيست شهري
و افزايش سرانه فضاي سبز
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سابقه كاربرد بام سبز به زمانهاي بسيار دور باز ميگردد ،بهطوريكه از باغهاي معلق بابل بهعنوان اولين و
مهمترين آنها ياد ميشود .از دهه  1931به بعد كاربرد پشت بامها و تراسهاي سبز توسعه بيشتري يافت .در
فرانسه در سالهاي  1965تا  1971پشت بام بيشتر مجموعههاي مسكوني بخصوص در نوشهرها ،بهصورت باغشهر
و اماكني با بام سبز طراحي ميشدند .در آلمان از سال  1996تا به حال  11ميليون مترمربع فضاي سبز بصورت
بام سبز ايجاد شده است .در حال حاضر كشور آلمان در اين زمينه پيشتاز كشورهاي ديگر بهشمار ميرود.
متاسفانه تاكنون مطالعه جامعي درمورد امكان كاربرد پشت بام سبز در شهرهاي ايران ،بهخصوص تهران ،صورت
نگرفته است .اما با در نظر گرفتن شرايط و موارد مشابه خارجي و همچنين اظهارات كارشناسان و متخصصان
فضاي سبز ،معماري و شهرسازي ميتوان نسبت به امكان كاربرد اين شيوه در شهري همچون تهران خوشبين بود.
هر چند كه نياز به انجام مطالعات كاملتر و جامعتر وجود دارد.
«بام خانههاي ما قسمتي از خاك و طبيعتي است كه ما با ساختمانسازي به قتل رساندهايم».
ايجاد و گسترش فضاهاي سبز بر روي پشتبامها در شهرها مزيتهاي زير را به همراه دارد:
الف) زيبا و مفرح ساختن منظره عمومي شهرها و محيط اطراف آن
ب) كمك به كاهش آلودگي هواي شهرها و سالمسازي آن
كارشناسان و متخصصان برآورد كردهاند كه اگر  5تا  11درصد از سقفهاي يك شهر به فضاي سبز تبديل
شوند ،كافي است تا در آن شهر هواي خوبي بوجود آيد و يا هواي آن شهر اصالح شود .علف و چمن داراي توانايي
مناسبي جهت توليد اكسيژن مورد نياز تنفس انسان هستند .چمن در صورتيكه كوتاه نشود ،سطح سبز زيادي را
بوجود ميآورد .بهطور مثال؛ يك مترمربع چمن كوتاه شده به ارتفاع  3تا  5سانتيمتر داراي  6تا  11مترمربع
سطح سبز است ،در صورتيكه همين چمن در حالت كوتاه نشده در هر مترمربع داراي  211مترمربع سطح سبز
ميباشد .براساس اين محاسبه تنها  1/5مترمربع چمن كوتاه نشده ميتواند به اندازه نياز يك انسان در يك سال
اكسيژن توليد كند (انسان بهطور متوسط  15كيلوگرم اكسيژن در مدت يك روز مصرف ميكند) .همچنين يك
مترمربع چمن كوتاه نشده بر روي بام ساختماني در يك شهر ،قادر است در مدت  1سال ،نيم كيلو آلودگي هوا را
جذب كند.
ج) ايجاد فضاهاي زندگي و تفريحي براي انسان و حيوانات
د) ايجاد فضاهاي جديد براي استراحت و رفع خستگي انسانها
ه) ذخيره انرژي ،تاثير مثبت در ايجاد شرايط آب و هوايي مناسب در داخل ساختمان ،كاهش ميزان مصرف
انرژي:
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پشتبام سبز ميزان حرارت تبادلي ساختمان با محيط اطراف را كاهش ميدهد .اليه گياهي پشت بام از تعويض
و جابهجايي سريع هوا جلوگيري ميكند ،كه سبب بهبود كارآيي انرژي ساختمان ميشود .يك سطح سبز وسيع
بر روي پشت بام ،تا حد  25درصد از هدر رفت انرژي داخل ساختمان جلوگيري ميكند .همچنين هدر رفت گرما
توسط باد را به ميزان  51درصد كاهش ميدهد.
و) كاهش روانآب شهري:
تشكيالت پشت بام سبز ،روانآب را به ميزان 51ـ  11درصد كاهش ميدهد .در مناطق شهري كه در برگيرنده
خيابانها و ساختمانهاي فراوان است 75 ،تا  111درصد سطوح غيرقابل نفوذ است و فقط  5درصد از ميزان
بارشها به منابع آب زيرزميني نفوذ ميكند و  15درصد هم تبخير ميشود و حدود  75درصد از آب ناشي از
بارندگي ،بصورت روانآب در ميآيد .در اكثر مواقع اين روانآبها بهطور مستقيم و بدون تصفيه به پيكرههاي آبي
باز و رودخانهها ريخته ميشوند .مطالعات نشان داده است كه ارتباط مستقيمي بين روانآب حاصل از سطوح
غيرقابل نفوذ شهري و تنزل كيفيت آب در رودخانهها وجود دارد .پشتبامهاي سبز اين مشكل را براحتي حل
ميكنند ،زيرا آنها توانايي جذب و تصفيه آب بارندگي را دارند .بهطور متوسط  75درصد آبي كه در يك بام سبز
وسيع جذب شده ،در اليه خاك و گياهان ذخيره ميشود و تقريباً  25درصد از بارندگي بهصورت روانآب جاري
ميشود.
برطبق مطالعات صورت گرفته در ساير كشورها ،بامهاي سبز پوشيده از علف يا چمن در روي هر نوع سقفي
حتي سقفهاي شيبدار تا  35درجه شيب امكانپذير است .در سال  1953در زمان جنگ جهاني دوم« ،آلن دورف»
بر روي سالن كارخانهاي در آلمان ،سقفي زد و به منظور استتار نظامي روي آن درختچه و علف كاشتند ،اين سقف
تاكنون داراي درختاني به ارتفاع  5متر گرديده است.
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۶ـ۳ـ۳ـ قوانین و مقررات و اسناد فرادستی مرتبط
 آئيننامه «اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها( ،مصوب سال  1359شوراي انقالب) –
مصوب 1300/5/13مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده ۱
تعاريف:
واژگان به كار برده شده در اين آيين نامه به شرح بندهاي ذيل تعريف مي شوند.
الف) نهال ،گياه داراي ساقه (تنه) چوبي منفرد كه محيط بن آن كمتر از پانزده سانتيمتر باشد.
ب) درخت ،گياه خشبي (چوبي) داراي ساقه منفرد اعم از درخت داراي ميوه ماكول ( مثمر) و ساير درختان ( غير مثمر) كه
محيط
بن آنها از پانزده سانتيمتر كمتر نباشد.
تبصره :درخت مو با هر بن و بوته هاي چاي مشمول اين تعريف مي باشد.
ج) بن درخت ،محل تالقي تنه درخت يا نهال با سطح زمين است.
در صورتي كه درخت در سطح زمين به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترين ساقه مالك عمل خواهد بود و بقيه ساقه ها
شاخه محسوب مي شوند.
د) باغ ،از ن ظر اين آيين نامه به محلي اتالق مي شود كه حداقل يكي از مشخصات ذيل را داشته باشد.
1ـ داشتن حداقل  511مترمربع مساحت ،در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمين به طور متوسط در هر شانزده مترمربع
محوطه باز خارج از ساختمان يك اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بيست و پنج متر مربع يك اصله
درخت مثمر و يا غير مثمر و يا تركيبي از آنها غرس شده باشد .قطع و امحاي درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان كسر شده
در آمار ( لحاظ شده در اين بند) نخواهد بود.
2ـ دارا بودن سند مالكيت و يا سند مادر قبل از تفكيك به عنوان باغ ،باغچه ،زمين مشجر ،و باغ عمارت.
 3ـ دارا بودن سابقه رأي داير باغ ،داير باغچه ،داير مشجر از كميسيون ماده دوازدهم قانون زمين شهري.
5ـ محل هايي كه در حريم شهر توسط وزارت جهاد كشاورزي باغ شناخته شده اند.
5ـ محل هايي كه به تشخيص شوراي اس المي شهرباغ شناخته شده اند.
هـ ) فضاي سبز شهري ،عرصه هاي مشجر و داراي پوشش گياهي در محدوده و حريم شهرها كه داراي مالكيت عمومي ،دولتي و
خصوصي باشند.
و) قانون ،منظور از قانون در اين آيين نامه قانون « اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال  1359شوراي
انقالب» ميباشد كه در تاريخ  1300/5/13به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
ماده ۲
حد نصاب تفكيك در محدوده شهرها  2111مترمربع و در حريم شهرها بر اساس حد نصاب مشخص شده در قانون جلوگيري از
خرد شدن اراضي كشاورزي ( صرفاً در مورد باغات) و آيين نامه مصوب هيات وزيران مي باشد.
ماده ۳
شهرداري مكلف است قبل از صدور پروانه ساختماني براي بررسي هر نوع تغيير وضعيت و تعداد درختان امالك و اراضي موضوع
ماده ( )1اين آيين نامه و صدور پايان كار آن دسته از امالكي كه پس از صدور پروانه ساختماني وضعيت و تعداد درختان موجود در
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عرصه آنها دچار تغيير شده است ،موضوع را از كميسيون هاي ماده  7آيين نامه و در مورد باغات واقع در حريم شهرها قبل از صدور
پروانه ساختماني ،مراتب را از دبيرخانه كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مستقر در سازمان جهاد
كشاورزي استان استعالم نمايد.
ماده ۴
كاشت ،حفاظت و آبياري درختان و فضاهاي سبز معابر ،ميادين ،بزرگراهها و بوستانهاي عمومي واقع در داخل محدوده شهرها به
استثناي بوستان هاي محيط زيست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده  3قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از وظايف
شهرداري است.
تبصره ۱
حفظ ،نگهداري و آبياري در ساير محل هاي مشمول قانون به عهده مالكين ،ساكنين ( بهره برداران) و متصرفين آنها است.
تبصره ۲
در مورد موقوفات ،متوليان و متصديان يا قائم مقام قانوني آنان يا مستاجرين ،بهره برداران و متصرفين مسئول آبياري و نگهداري
درختان هستند.
تبصره ۳
در صورت اهمال در نگهداري درختان مشمول قانون ،شهرداري موظف است با اخذ مجوز از دادستان ،رأسا نسبت به آبياري و
نگهداري آنها اقدام و هزينه هاي متعلقه را با پانزده درصد( )15%اضافي به عنوان كارمزد از مالك دريافت نمايندگان در صورت اعالم
مالك مبني بر عدم ت وانايي در نگهداري درختان شهرداري مجاز است در خصوص حفظ و نگهداري درختان به مالك مساعدت نموده
و تنها هزينه هاي مترتبه را از وي دريافت نمايد .در صورت استنكاف مالك يا متصدي از پرداخت هزينه هاي فوق الذكر ،اداره اجراي
احكام ثبت محل با دستور دادستان مكلف است نسبت به وصول و واريز آن به حساب شهرداري طبق اجراي اسناد الزم االجرا اقدام
نمايد.
ماده ۵
براي قطع و جابجايي هرگونه درخت در معابر و اماكن عمومي ،دولتي و خصوصي واقع در محدوده و حريم شهر ،با درخواست
مالكين ،متوليان ،متصديان و اشخاص مسئول اين اماكن ،در موارد زير پس از تصويب كميسيون موضوع ماده  7آيين نامه ،شهرداري
مكلف به صدور مجوز مي باشد.
الف) درخت غير مثمري كه به سن بهره وري رسيده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد كه در اين
صورت بايد به جاي آن كه توسط مالك با متقاضي مجدداً درخت غرس شود.
چنانچه شهرداري مايل به حفظ درخت باشد ،بهاي عادله چوب آن را با توافق با مالك پرداخت مي نمايد و در صورت اختالف
بهاي آن طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و به مالك پرداخت خواهد شد.
ب) درختي كه به علت آفت زدگي ،بيماري ،انگل و يا علل غير عمد ديگر خشك شده و يا احتمال سرايت آفت و بيماري از آن
به ديگر درختان و گياهان وجود داشته باشد و يا احتمال سقوط آن برود كه در اين صورت بايد به جاي آنها نهال به ميزان دوبرابر
محيط بن درخت غرس شود ( مطابق تبصره  2انجام شود)
چ) درخت در محل احداث ساختمان و يا مسير راه ،كانال و مج اري آب ،خطوط انتقال برق ،لوله كشي نفت ،گاز  ،تلفن و نظاير
آن قرار گرفته باشد و يا به هر نوعي مانع از اجراي طرح هاي عمراني و عمومي باشد.
د) درخت واقع در معابر و يا ميادين مانع عبور و مرور طبيعي باشد و يا وجود آن براي مالكين و ساكنين مزاحمت ايجاد كرده
باشد.
تبصره ۱
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كليه دستگاه هاي ارائه دهنده خدمات شهري ( از قبيل آب ،فاضالب ،گاز ،برق ،مخابرات ،شركت پخش فراورده هاي نفتي و
شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن  ) ..موظفند قبل از انجام هرگونه عمليات عمراني كه مستلزم قطع درختان و يا تخريب فضاي
سبز باشد ،عالوه بر ساير مجوزهاي الزم ،از شهرداري ( كميسيون موضوع ماده  7آيين نامه ) مجوز اخذ نمايد.
تبصره ۲
در مورد بندهاي (ج) و (د) اولويت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداري وبا رعايت اصول علمي و فني مي باشد
و در صورت اجتناب ناپذير بودن قطع درخت و عدم امكان واكاري مي بايد با رعايت اصول ايمني به ازاي درختهايي كه اجازه قطع
آن از طرف كميسيون ماده  7اين آيين نامه صادر مي شود به تعداد دو برابر مجموع محيط بن ها در محل تعيين شده كه شهرداري
معين مي كند غرس نمايد.
تبصره ۳
عوارض قطع درخت موضوع اين ماده طبق تعرفه اي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسالمي شهر مي رسد ،توسط
شهرداري اخذ خواهد شد.
تبصره ۴
ف عاليت و بهره برداري از از خزانه ،قلمستان يا عمده فعاليت آنها بر اساس مجوز و دستورالعمل شهرداري بالمانع است.
ماده ۶
در صورتي كه شخص يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي موجبات اتالف و امحاي درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداري
در اجراي ماده  3اين آيين نامه موظف است نسبت به تعقيب جزايي و اخذ جريمه از طريق مراجع قضايي و پيگيري جبران خسارت
وارده اقدام نمايد.
مامورين شهرداري كه در اجراي ماده  5اين قانون از انجام اين وظيفه تعلل نموده و به موقع اقدام نكنند متخلف شناخته شده و
مورد تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده ۷
به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين نامه اجرايي آن و تشخيص باغات كميسيوني مركب از اعضاي زير در هر شهرداري
تشكيل مي شود.
الف) يكي از اعضاي شوراي اسالمي شهر به انتخاب شورا.
ب) يك نفر به انتخاب شهردار ترجيحاً معاون شهرسازي و يا معاون خدمات شهري شهرداري.
ج) مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز و در صورت عدم وجود سازمان پاركها و فضاي سبز در شهرداري مسئول فضاي سبز
شهرداري.
تبصره ۱
شهرداري موظف است براي صدور پروانه ساختماني در عرصه هاي با مساحت بيش از  511مترمربع كه در محدوده شهر واقع
مي باشد نظر كميسيون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نمايد.
تبصره ۲
شهرداري موظف است در كالن شهرها براي صدور پروانه ساختماني در عرصه هاي بين  511تا  2111مترمربع واقع در محدوده
شهر كميسيوني مركب از اعضا ي زير را در هر يك از مناطق شهرداري تشكيل داده و نظريه كميسيون را اخذ و مطابق آن اقدام كند.
الف) نماينده شوراي اسالمي شهر به انتخاب رييس شورا.
ب) مدير منطقه شهرداري و در صورتي كه شهردار منطقه نداشته باشد ،شهردار آن شهر.
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ج) نماينده مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ،در صورت عدم وجود سازمان پاركها و فضاي سبز در شهرداري
نماينده خدمات شهري شهرداري.
تبصره ۳
جهت تشخيص باغات توسط شوراي اسالمي شهر ،شهرداري موظف است درخواست مالك و ذينفع يا درخواست خود را با سوابق
و مداركي كه در بند « د » ماده ( )1آيين نامه مذكور آمده است به كميسيون ماده ( )7ارسال نمايد و نظر كميسيون را كه حداكثر
ظرف مدت يك ماده صادر خواهد شد ،به ذينفع ابالغ كند .در صورتي كه ذينفع دو ماه بعد از اخذ ابالغ شهرداري به نظريه كميسيون
اعتراض داشته باشد ،اعتراض خودرا به شهرداري تقديم خواهد كرد .شهرداري آن را به شوراي اسالمي شهر ارسال خواهد داشت .نظر
شوراي اسالمي شهر در مورد تشخيص باغ قطعي است .در غير اين صورت چنانچه مالك يا ذينفع پس از دو ماه به نظر كميسيون
مزبور اعتراض ننمايد مصوبه كميسيون بعنوان رأي قطعي و نظر شوراي اسالمي شهر تلقي خواهد شد.
ماده ۸
متقاضيان قطع ،جابجايي يا سربرداري درختان بايد درخواست خود را به شهرداري محل ارايه و فرم مخصوصي كه در اين زمينه
توسط شهرداري در اختيار آنان قرار داده مي شود تكميل و تحويل نمايند.
شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تسليم و ثبت ،درخواست متقاضي را به كميسيون ماده ( )7موضوع
اين آيين نامه ارجاع نمايد .كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه در خصوص درخواست متقاضي اتخاذ تصميم
نمايد و شهرداري حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ نظر كميسيون ،موضوع را به متقاضي اعالم نمايد .در صورت عدم اتخاذ
تصميم توسط كميسيون يا تأخيردر ابالغ پس از موعد مذكور ،شهرداري مكلف است حسب تقاضاي متقاضي مجوز صادر كند.
تبصره ۱
شهرداري و متقاضي تحت هيچ شرايطي قبل از دريافت مجوز الزم ،مجاز به قطع درخت يا سربرداري يا جابجايي آن نخواهند
بود.
تبصره ۲
شهرداري موظف اس ت در صورت درخواست متقاضي براي جابجايي يا سربرداري درخت رعايت ضوابط و اصول علمي و ايمني را
نموده و امكانات و تسهيالت مورد نياز را در قبال دريافت اجور و هزينه هاي مترتبه در اختيار متقاضي قرار دهد.
ماده ۹
كميسيون ماده ( )7موظف است ضوابط مربوط به رعايت اصول فني و ايمني و همچنين نحوه استفاده از تجهيزات و امكانات
شهرداري براي سربرداري و جايجايي درختان و فضاهاي سبز را تدوين نموده و پس از تصويب شوراي اسالمي شهر اعالم عمومي
نمايد.
تبصره
هرگونه جابجايي درختان توسط مالكين ،متصديان و ذينفعان و شهرداري در محدوده و حريم شهر و در معابر و اماكن عمومي و
خصوصي با اخذ مجوز از كميسيون موضوع ماده ( )7امكان پذير است.
در غير اين صورت شهرداري موظف به جلوگيري است .سربرداري و هرس طبق دستورالعملي كه توسط شهرداري تهيه و ابالغ
خواهد شد صورت مي پذيرد تا موجب رشد درختان و جلوگيري از خشك شدن آنها گردد.
ماده ۱۱
در اجراي مواد ( )1و ( )7قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصالحيه هاي آن شهرداري موظف است شناسنامه باغات
مشمول اين قانون را به همراه مشخصات ذيل تهيه كرده و به روز نگهداري نمايد.
الف) شماره پالك ثبتي يا شماره نوسازي پالك مشمول.
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ب) مساحت ملك.
ج) نشاني دقيق محل شامل :شهر ،منطقه ،ناحيه ،خيابان ،كوچه ،شماره ،نام مالك ،يا ذينفع.
د) تعداد و مشخصات هر يك از درختان مشمول قانون به تفكيك نوع مثمر و غير مثمر.
هـ) نام ،مشخصات ،سمت و امضاي مأمور تنظيم كننده اطالعات شناسنامه كه به عنوان ضابط دادگستري شناخته مي شود.
تبصره ۱
شهرداري موظف است پس از شناسنايي ،باغ هاي واقع در محدوده و حريم شهر آنها را روي نقشه و سامانه هاي مربوطه ( GIS
و  ) ...مشخص و اعالم نمايد .اين باغ به هيچ وجه ،حتي در صورت قطع تمام درختان ،بدون اخذ مجوزهاي قانوني از عنوان باغ خارج
نخواهند شد.
تبصره ۲
شهرداري موظف است نسخه اي از شناسنامه تنظيمي محل مزبور را به مالك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني وي ابالغ نمايد.
تبصره ۳
شهرداري موظف است هر سال نسبت به پالك كوبي حداقل بيست درصد فضاي سبز خود اقدام نمايد.
ماده ۱۱
شهرداري مكلف است از مشخصات درختان واقع در معابر ميادين ،بزرگراهها و بوستان هاي عمومي فهرستي شامل نوع درخت،
محيط بن ،محل كاشت و تاريخ گزارش ،تهيه و تنظيم نموده و م راتب را با پالك كوبي روي درختان و روي سامانه هاي مربوط (
 GISو  ) ...منعكس نمايد.
ماده ۱۲
به منظور حفظ ،نگهداري واحياي باغات و زمين هاي مشجر ،شوراي اسالمي شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداري باغات
خصوصي ،دستورالعمل هاي تشويقي براي ساخت و ساز محدود در اين امالك را در چارچوب قوانين و ضوابط شوراي عالي شهرسازي
و معماري ايران تهيه و تصويب نمايند.
ماده ۱۳
وزارت مسكن وشهرسازي و شهرداري ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهايي كه سرانه فضاي سبز آنها كمتر از
استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتي االمكان باغات را در كاربري فضاي سبز پيش بيني نمايند.
تبصره ۱
شهرداري ها و شوراي هاي اسالمي شهر شرايطي فراهم نمايند تا با خريد باغات محدوده شهر ،بوستان هاي شهري در آنها احداث
و در اختيار عموم قرار گيرد.
تبصره ۲
شهرداري ها موظفند براي حفظ باغات بزرگ شهري حتي االمكان حمايت هاي الزم را از مالكان آنها به عمل آورند.
تبصره ۳
شهرداري ها موظفند در شهرهايي كه سرانه فضاي سبز آنها كمتر از استاندارد است ،برنامه پنج ساله ادواري براي حفظ و گسترش
فضاهاي سبز شهر را تهيه و به تصويب شوراي اسالمي شهر برسانند.
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 ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری (مصوب  ۱۳۶۱/۱/۱۲شورایعالی شهر
سازی)
براساس بند  5ماده  2و بند  2ماده  5قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و وظايف محوله در مورد افراز و
تفكيك باغات و زمينهاي زراعي واقع در محدوده شهري ضوابط ذيل تصويب مي گردد:
ماده ۱
در اين دستوالعمل منظور از محدوده شهري محدوده اي است كه شهرداريها با توجه به ضوابط و مقررات موجودمجاز به صدور
پروانه ،احداث ساختمان مسكوني ،تفكيك و افراز اراضي مي باشند.
ماده ۲
باغ و زمين زراعتي به زمينهايي گفته مي شود كه طبق نظر كميسيون تشخيص موضوع ماده  12قانون اراضي شهري داير
محسوب و باغ و يا زمين زراعتي اعالم گردد.
ماده ۳
ضوابط شهرسازي در مورد افراز و تفكيك و يا صدور پروانه ساختمان مربوط به اراضي مشجر باغات در حدود شهري به شرح زير
تعيين مي گردد.
 -1حداقل مساحت تفكيك و افراز باغات و اراضي مشجر اعم از اين كه متعلق به يك مالك و يا چند مالك بوده و يا متعلق به
ورثه باشد دو هزار مترمربع تعيين مي گردد.
 -2سطح اشغال ساختمان در اراضي مشجر و باغات نبايد از  11درصد مساحت آنها تجاوز نمايد .در قطعاتي كه سطح اشغال
ساختمان با توجه به اين نصاب كمتر از  151مترمربع گردد حداكثر با  151مترمربع سطح اشغال مجاز است .رعايت مقررات شهرداريها
و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها در كليه موارد الزامي است.
 -3در اراضي مشجر باغاتي كه مساحت آنها تا  1511مترمربع مي باشد مي توان فقط يك بلوك ساختماني احداث نمود و در
مساحتهاي بيشتر از  1511مترمربع مي توان به ازاي هر  1511مترمربع مساحت زمين اضافي يك بلوك ساختمان ديگر احداث
نمود.
ضمناً عالوه برتعداد بلوك هاي مجاز احداث يك واحد ساختماني يك طبقه به طوري كه مساحت آن از  51مترمربع (جهت مصرف
نگهداري انبار و غيره) تجاوز ننمايد بالمانع است .بديهي است مجموع سطح اشغال در هر حال نبايستي از ميزان مشخص شده در
رديف  2تجاوز نمايد.
 -5حداكثر سطح زيربنا در كل طبقات  21درصد باغ يا زمين مشجر بوده و تعداد طبقات هر بلوك ساختماني به استثناي يك
طبقه زيرزمين از  2طبقه نبايستي تجاور نمايد.
تبصره
چنانچه  21درصد سطح زمين از  311مترمربع كمتر باشد مجاز به احداث ساختمان در دو طبقه با رعايت سطح اشغال مجاز
خواهد بود.
 -5در باغات و اراضي مشجر كه مساحت آنها كمتر از  511مترمربع است به طور كلي سطح اشغال و مساحت كل ساختمان تابع
ضوابط شهرداري ها خواهد بود
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تصویر ( :)۱۱۲كاشت نهال در روز درختكاري توسط مقام معظم رهبري
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بخش هفتم :انرژی
۷ـ۱ـ مصرف بیرویه و نادرست انرژی و منابع طبیعی
كشور ايران براي تامين نياز ساكنانش بهطور متوسط با كمبود معادل  3/1هكتار زمين براي هر نفر روبهرو
است ،كه با توجه به جمعيت آن ،رقمي بيش از  91ميليون هكتار زمين خواهد بود .به عبارت ديگر ،با در نظر
گرفتن مساحت ايران ( 0/165ميليون هكتار) ،با كمبودي معادل  55درصد مساحت كشور براي تامين نياز ساكنان
آن مواجهايم كه اين امر به معناي وارد كردن فشار بيش از حد به منابع موجود براي رفع اين كمبود است .ميگويند
مردم ايران از اسرافكارترين مردمان جهان هستند .مردم ايران منابع ملي خود را به مقدار قابل مالحظهاي تلف
ميكنند .اسراف در اين منابع به اندازه اي است كه بنا به آمار منتشره مصرف سرانه آب ،انرژي ،دارو ،نان و ديگر
مواد غذايي و صرف وقت براي انجام يك كار معين در ايران ،چند برابر استانداردهاي جهاني است .اين يك ادعاي
ساده و بدون استناد نيست .ايرانيان بيش از هر ملت ديگري و بهويژه بيش از استاندارد جهاني در هدر دادن منابع
غذايي ،انرژي و حتي وقت خود پيشتازند ،در حالي كه ميزان درست استفاده از منابع ،يكي از پيش شرطهاي
توسعه هر كشور است.
بررسي سرانه مصرف انرژي در ايران طي سالهاي  2115تا  ،2111نشان از افزايش  25درصدي در اين سالها
دارد.

تصویر ( :)۱۱۳روند شدت مصرف انرژي در ايران در طي سالهاي  2115تا 2111
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ميزان هدر دادن منابع در ايران ،بهخوبي يكي از علل عدم توسعه واقعي و پايدار كشور را نشان ميدهد؛ عاملي
كه اتفاقاً اين بار نه تنها بر عهده دولت مردان و مسووالن يا سياستهاي نادرست آنان است ،بلكه زاييده نگرش
مردم در زندگي فردي و اجتماعيشان نيز هست .رويكرد مردم به استفاده از منابع كه به تدريج در خالل ساليان
شكل گرفته است ،به آساني هم از بين نخواهد رفت؛ اما بررسي و يادآوري آن ،همواره تلنگري است بر اينكه بايد
حركتي براي اصالح آن از سوي مردم و مسووالن شكل گيرد.

ايران داري منابع انرژي غني و گستردهاي است .وجود مخازن عظيم نفت و گاز موجب شده است كه ايران از
موقعيت مناسب و ممتازي نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر برخوردار باشد .اين منابع عظيم در صورتي ميتوانند
به عنوان عوامل مهم توسعه اقتصادي ،ايفاي نقش كنند كه استفاده بهينه و مناسب از آنها به عمل آيد .در صورت
عدم استفاده بهينه ،اين امكان وجود دارد كه بخش انرژي به عنوان يك بخش نامتعادل و ناسازگار با ساير بخشهاي
اقتصادي درآيد و موجب رشد سرطاني برخي بخشها شده و نهايتاً باعث عدم تعادل اقتصادي در كشور شود.
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول ،ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم  37ميليارد
دالر است .مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از  5برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با
225ميليون نفر جمعيت 2 ،برابر چين با يك ميليارد و  311ميليون نفر جمعيت و  5برابر كشور هند با يك ميليارد
و  122ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان،
شاهد وضعيت ناهنجار بهرهبردارى انرژى هستيم .همچنين آژانس بينالمللي انرژي اعالم كرده است :دولت ايران
در سال  2112بالغ بر  02ميليارد دالر يارانه پرداخت كرده است .ميزان يارانه پرداختي از سوي ايران معادل يك
دهم كل يارانه پرداختي در جهان بوده است .ايران بزرگترين كشور يارانهدهنده در جهان براي مصرف سوختهاي
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فسيلي است51 .درصد از  02ميليارد دالر يارانه پرداختي توسط دولت ايران در سال  2112به مصرف فراوردههاي
نفتي36 ،درصد به مصرف گاز طبيعي و 21درصد به مصرف برق اختصاص يافته است.

تصویر ( :)۱۱۴مقايسه مصرف سرانه انرژي در كشورهاي مختلف

 بهرهوری در مصرف انرژی
مطابق با نمودار زير ،بهرهوري انرژي ايران در طي سالهاي  1991تا  2111بسيار كاهش يافته است .در سال
 1991بهرهوري انرژي ايران بعد از گروه كشورهاي حوزه آمريكاي التين و كاراييب و متوسط بهرهوري انرژي در
كشورهاي خاورميانه و حوزه يورو در جايگاه چهارم قرار داشت .اما همين شاخص در سال  ،2111سقوط زيادي
داشته است و پس از كشورهاي آفريقايي و شرق آسيا و اقيانوس آرام قرار گرفته است.

تصویر ( :)۱۱۵مقايسه شاخص بهرهوري انرژي در ايران و مناطق مختلف جهان در سالهاي  2115تا 2111
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تصویر ( :)۱۱۶نقشه ميزان انرژي مصرف شده به ازاي هر نفر در سال 2111

با وجود اجراي فاز نخست طرح هدفمندي يارانهها در ايران ،اين كشور همچنان بزرگترين كشور يارانهدهنده
براي مصرف سوخت شناخته ميشود .ميانگين مصرف انرژي در كشور چهار برابر ميانگين جهاني است .البته در
مسير اصالح مصرف انرژي اقدامات زيادي انجام گرفته ،اما نتيجه آنها به گونهاي نبوده كه در چرخه مصرف كشور
هدفمند وارد شده و موثر باشد .در همين ارتباط مهمترين هدف قانون هدفمند كردن يارانهها ،مديريت صحيح
مصرف انرژي و منابع آن در كشور بود كه البته تا حدودي نيز موفق عمل كرد .ولي در كل سياستهاي اصالح
الگوي مصرف انرژي در كشور هنوز به خوبي اجرايي نشده و با شرايط مطلوب فاصله زيادي دارد .بنابراين اصالح
الگوي مصرف بايد به صورت جدي در دستور كار قرار گيرد.
الف) مصرف برق
امروزه تقريباً اكثر وسايل خانگي با برق كار ميكنند ،مشتركان خانگي با توجه به تعداد آنها و افزايش روزافزون
لوازم الكتريكي خانگي سهم قابل توجهي از مصارف برق را به خود اختصاص دادهاند ،متوسط مصرف سرانه برق
خانگي در ايران  2911كيلو وات ساعت است در حالي كه متوسط مصرف جهاني  011كيلو وات ساعت است.
بدين ترتيب متوسط مصرف سرانه برق خانگي در كشور ما سه برابر متوسط جهاني است ،از اينرو برق مصرفي
توسط خانوارهاي ايراني با در نظر گرفتن استانداردهاي جهاني ،پاسخگوي  211ميليون نفر جمعيت است ،در
نتيجه صرفهجويي در مصرف برق مشتركان خانگي ضرورت دارد كه با فرهنگسازي و بهينه كردن لوازم خانگي
برقي بهويژه بهكارگيري چراغهاي كم مصرف شاهد كاهش مصرف برق در اين بخش خواهيم بود بدون اينكه به
رفاه مشتركان لطمهاي وارد شود .كارشناسان اقتصادي معتقدند اگر تنها 11درصد صرفهجويي در برق مصرفي
خانوارها داشته باشيم ميتوانيم از محل صرفهجوييها شش نيروگاه  011مگاواتي در سال راهاندازي كنيم و چنانچه
هر خانوار ايراني  11درصد در مصرف برق خانگي صرفهجويي كند ،دولت ساالنه  511ميليون دالر بيشتر نفت و
گاز صادر ميكند .از اينرو مصرف باالي برق در كشور باعث شده است كه ايران نوزدهمين مصرفكننده برق در
جهان باشد و با مصرف بيش از  155ميليارد كيلووات برق در زمره  21كشور پرمصرف برق جهان قرار گيرد.

ب) مصرف گاز
ايران بعد از اياالت متحده آمريكا و روسيه در رتبه سوم بزرگترين مصرفكنندگان گاز در جهان محسوب
ميشود .ايران بيشتر از اروپا گاز مصرف ميكند .اين اظهارنظر مديرعامل شركت ملي گاز ايران است .او گفته است:
هماكنون متوسط مصرف گاز در ايران چهار برابر متوسط جهاني و حدود  10برابر كشور ژاپن است و سرانه مصرف
گاز هر ايراني  11برابر مردم كشورهاي اروپايي است از اينرو ،مصرف گاز در كشور به اندازه كل مصرف نفت در
اروپاست و بر اساس مطالعاتي كه انجمن نفت انجام داده است اگر ايران با چنين نرخ مصرف پيش رود تا سال
 1515روزانه  521ميليارد مترمكعب گاز مصرف ميكنيم .بر اساس آخرين آمار مصرف گاز در كشور بهطور متوسط
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 501ميليون مترمكعب رسيده است كه از اين ميزان  351ميليون مترمكعب آن توسط بخش خانگي مصرف شده
است .افزايش سهم مصرف خانگي از كل مصرف گاز طبيعي در ايران روند صعودي داشته است .سرانه مصرف
ساالنه گاز در ايران  1711و در جهان  611مترمكعب است؛ يعني  3برابر ميانگين جهاني ،اين سير صعودي مصرف
باعث شده است ايران به عنوان سومين مصرف كننده در رديف پرمصرفترين مصرفكنندگان گاز طبيعي در دنيا
قرار گيرد.

تصویر ( :)۱۱۷نمودار ميزان مصرف گاز طبيعي و مايع در كشور

ج) مصرف سوخت
آمارها نشان ميدهد مصرف فرآوردههاي نفتي در ايران بيشتر از متوسط جهاني است .موسسه مالي بينالمللي
در گزارشي اعالم كرد مصرف فرآوردههاي نفتي در جهان طي سالهاي  2115تا  2113رشد ساالنه 1/9درصدي
داشته است درحاليكه رشد مصرف فرآوردههاي نفتي در ايران طي اين مدت بيش از  2برابر متوسط جهاني بوده
است .بنابر اين گزارش در سالهاي  2115تا  2113مصرف فرآوردههاي نفتي در ايران به طور متوسط هر سال
 5/2درصد رشد داشته است .از طرفي تحليلها حاكي است كه هر  11سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران
 2برابر ميشود ،در حالي كه اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا  2درصد بيشتر نيست تا ميزان سوخت مصرفي
جهان در حدود هر  51سال  2برابر شود كه اين نشان از آن دارد كه ايران در مقايسه با ميانگين جهاني  5تا 5
برابر روند افزايش مصرف سوخت بيشتري دارد .بنابراين ميشود اينطور گفت كه هماكنون  9درصد سوخت جهان
در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف ميشود.
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آمارهاي شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران حاكي از آن است كه از ابتداي سال 1395
تاكنون ،بهطور متوسط روزانه بيش از  72/7ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده است .رشد مصرف بنزين
موجب شده كه هم اكنون توليد اين فرآورده نفتي در پااليشگاههاي داخلي به ميزان  67ميليون ليتر در روز ادامه
يابد كه در كنار آن ،روزانه  5تا  7ميليون ليتر بنزين و اكتان افزا هم از خارج كشور وارد ميشود .همچنين افزون
بر آن در طول اين مدت ،بهطور متوسط روزانه  02.9ميليون ليتر گازوئيل25/9 ،ميليون ليتر نفت كوره5501 ،
تن گاز مايع و  5/5ميليون ليتر نفت سفيد نيز در ايران مصرف شده است.
بنزين يكي از پرطرفدارترين فرآورده نفتي در ايران است كه در اقتصاد وابسته به درآمدهاي نفتي ايران جايگاه
مهمي دارد .سرانه مصرف روزانه بنزين در ايران  91و در جهان  15ليتر است؛ يعني  6برابر ميانگين جهاني .بر
اساس گزارش ،موسسه «ماركت اوراكل» ايران در گذشته و پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانهها از نظر ارائه
بنزين ارزان ،سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كاال ،نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان
بود .بيش از  36درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال  2117در ايران مصرف گرديده است و هر ساله بيش
از حدود  31درصد از بودجه ساالنه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مييابد در حالي كه در صورت مصرف
استاندارد ،ايران ميتواند يكي از صادر كنندگان بنزين باشد.
وجود تلفات بسيار زياد شبكه انتقال و توزيع برق كشور ،راندمان بسيار پايين نيروگاههاي كشور و وجود
نيروگاههاي از رده خارج ،حمل و نقل بسيار نامطلوب ،توليد خودروهاي با تكنولوژي قديمي و پرمصرف ،اشكاالت
شبكههاي جادهاي بين شهري و درون شهري ،ضعف شديد سيستم حمل و نقل ريلي درون شهري ،وجود تلفات
در شبكه گاز طبيعي ،وجود صنايع سنگين انرژي بر با تكنولوژي فرسوده و مصرف باالي انرژي در بخش مصارف
خانگي از جمله بخشهايي هستند كه اتالف انرژي بسيار زيادي دارند.
در بخش ساختمان و مسكن ايران بر اساس آمار و ارقام منتشره ،متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در
ايران  2/6برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان ،اين رقم به حدود
 5برابر ميرسد .صنعت ساختمان در ايران از صنايع انرژيبر بهشمار مي رود و سهم زيادي را در مصرف انرژي از
توليد مصالح ساختماني تا ساختمانسازي دارد .حال آنكه به همان ميزان كه ساختمانها در مصرف انرژي پيشرو
هستند ،در اتالف انرژي نيز نقش دارند .اين نقش آنچنان پررنگ است كه راهكارهايي كه سالهاست در بسياري
از كشورها براي جلوگيري از اتالف انرژي توسط ساختمان ،جزو قوانين اجباري است ،چند سالي است در ايران نيز
مورد توجه جدي قرار گرفته است (مبحث  19مقررات ملي ساختمان) .بنا بر تحقيقات مشخص شده ديوارهاي
جانبي 35درصد ،سقف 25درصد ،كف 15درصد ،درب و پنجرهها 25درصد در اتالف انرژي سهيم هستند .افزون
بر اجزاي مختلف ساختمان ،عواملي چون نحوه استقرار ساختمان و فرم ساختمان نيز در ميزان اتالف انرژي نقش
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مؤثري را دارد .نحوه استقرار و فرم ساختمان از دو جهت ميتواند اتالف انرژي را كاهش دهد .يكي جهت تابش
خورشيد و ديگري جهت وزش باد است .همچنين وجود فضاي سبز و درخت در فضاي باز هم ميتواند نسبت به
گرما و نيز سرما بهصورت بازدارنده عمل كند.
در واقع ساخت و سازهاي نامناسب ساختمانها و نبود فرهنگ استفاده بهينه از انرژي ،مواردي هستند كه ايران
را به يكي از بزرگترين اتالف كنندههاي انرژي در جهان تبديل كرده است .براساس آخرين آمار ،ساختمانهاي
قديمي در كشور بين  51تا  61درصد اتالف انرژي دارند ،اين درحالي است كه بخش زيادي از مردم در بافتهاي
فرسوده زندگي ميكنند و روند نوسازي هم كه سالهاي ابتدايي رشد را سپري ميكند هنوز سهم زيادي را در
كشور به خود اختصاص نداده است .توجه به وضعيت ساختمانها در جلوگيري از اتالف انرژي وقتي حائز اهميتتر
ميشود كه بدانيم  51درصد از مصرف گاز طبيعي كشور به بخش ساختمانها مربوط است و ساالنه به طور متوسط
صد هزار ميليون مترمكعب گاز طبيعي در ايران مصرف ميشود كه از اين ميزان حدود  56هزارميليون مترمكعب
گازطبيعي در بخش خانگي و تجاري عمومي مصرف ميشود .در سالهايي كه زمستان سردتري تجربه ميشود
ميزان مصرف حتي تا يك و نيم برابر نيز افزايش مييابد .از سوي ديگر آمارها نشان ميدهد مصرف انرژي در
ساختمانهاي ايران  5/2برابر متوسط جهاني است .اما پرسشي كه اكنون مطرح ميشود اين است كه تا چه اندازه
در عمل توانستهايم از مصرف بيرويه انرژي در بخش ساختمان جلوگيري كنيم و سازندگان ساختمان تا چه اندازه
استانداردهاي الزم را در مراحل مختلف ساخت رعايت ميكنند؟
در بخش حمل ونقل هم ،بر اساس آمار ،متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود  11ليتر
در روز است ،در حالي كه اين رقم در كشورهاي ديگر مانند آلمان و ژاپن  ،2/5در انگليس  ،3/5در فرانسه  1/9و
 6/5در كانادا است .اين درحالي است كه حتي در كشور آمريكا كه ماشينهاي با حجم موتور باال به وفور يافت
ميشود ،متوسط مصرف بنزين به  7/3ليتر در روز ميرسد .افزون بر اين طبق اندازهگيريهاي انجام شده ،متوسط
مصرف بنزين و گازوئيل در پيمايش  111كيلومتر در اتومبيلهاي جديد داخلي ،بيش از  2برابر اتومبيلهاي مشابه
در ساير كشورهاست.
در بخش حمل و نقل عمومي نيز اين قاعده استفاده نادرست از منابع سوختي جرياني عادي يافته است .نسبت
مصرف سوخت در بين وسايل حمل و نقل ريلي و جادهاي در هر دو بخش بار و مسافر نشان ميدهد كه وسايل
نقليه جادهاي حدود  7برابر در مقياسهاي مساوي ،بيشتر از راهآهن سوخت مصرف ميكنند .آمارها نشان ميدهد
در هر  111كيلومتر جابهجايي بار توسط كاميون در جادهها 7 ،برابر يك قطار باري در همان مقياس سوخت
مصرف ميشود .اين امر با شدت كمتري بين اتوبوس و قطار مسافري نيز صادق است .شدت مصرف سوخت وسايل
نقليه شخصي (سواري) نيز به نسبت قطار مسافري زياد و حدود  5برابر است.
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۷ـ۲ـ عدم استفاده از انرژیهای پاک
انرژيهاي تجديدپذير در واقع نوعي از انرژي هستند كه طبيعت در توليد آنها نقش بهسزايي داشته و پس از
مصرف اين نوع انرژيها ،طبيعت در مدت زمان كوتاهي بالفاصله قادر است آن را بازتوليد كند .بهطوركلي،
انرژيهاي تجديدپذير عبارتند از :برقآبي ،انرژي باد ،انرژي خورشيد ،انرژي زمينگرمايي ،انرژي زيستتوده و انرژي
امواج .انرژيهاي تجديدپذير داراي مزاياي فراواني هستند كه مهمترين اين مزايا عبارتند از:
 -1رايگان بودن منبع انرژي :باد ،خورشيد و آب را ميتوان به عنوان منابع عظيم توليد برق در نظر گرفت .هر
سه آنها جزو انرژيهاي تجديدپذيرند.
 -2منابع پايانناپذير انرژيهاي تجديدپذير :منابع فسيلي (مانند نفت و گاز) داراي عمر كوتاهي هستند ،به
طوري كه بهعنوان مثال ذخاير نفتي ايران طي  91سال آينده به اتمام ميرسد ،اما انرژيهاي تجديدپذير به محض
مصرف ميتوانند در مدت زمان كوتاهي جايگزين شوند و عمري پايانناپذير دارند.
 -3سود سرشار اقتصادي :نيروگاههاي تجديدپذير پس از مستهلك شدن سرمايهگذاري اوليه ،به لحاظ اقتصادي
ارزشمندتر ميشوند .طبق گزارش پژوهشكده هواخورشيد دانشگاه فردوسي مشهد ،در صورت نصب يك دستگاه
توربين بادي  111كيلوواتي بومي كشور در منطقهاي پس از پنج سال سرمايه اوليه باز ميگردد و پس از آن
ميتوان از سود سرشار اقتصادي اين توربين بهره برد.
 -5عدم نياز به شبكه توزيع :هزينه احداث هر كيلومتر شبكه برق فشار متوسط ،حداقل  51ميليون تومان
برآورد شده است اما اگر از نيروگاههاي برق تجديدپذير به صورت پراكنده استفاده شود ،ديگر نيازي به توسعه
شبكه توزيع برق نيست.
 -5اتالف نشدن انرژي :حداقل  15درصد از برق توليدي در شبكه توزيع تلف ميشود كه در صورت استفاده از
نيروگاههاي برق تجديدپذير پراكنده و متعدد نيازي به شبكه توزيع نيست و مستقيم در محل مصرف ،برق توليد
ميشود و از اتالف برق نيز جلوگيري ميشود.
 -6عدم آلودگي محيط زيست :با نصب  1111مگاوات پنل خورشيدي ،ساالنه از مصرف  511ميليون ليتر
گازوئيل جلوگيري ميشود كه اين موضوع ميتواند ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي و سمي در ايران را تا بيش از
 6/1ميليون تن كاهش دهد.
 -7هزينه تعميرات كم :با توجه به فرسوده بودن نيروگاههاي كنوني توليد برق ،هزينه تعميرات اين نيروگاهها
رو به افزايش است؛ در صورتي كه توليد برق با استفاده از انرژيهاي تجديدپذير مانند انرژي خورشيدي و بادي،
هزينههاي زيادي براي تعميرات و نگهداري نميخواهد .به عنوان نمونه پنلهاي خورشيدي متصل به شبكه در
طول 21سال كاركرد ،تقريباً هزينه تعميرات نداشت.
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در ايران به دليل وجود ظرفيتهاي باالي انرژيهاي تجديدپذير ،زمينه مناسبي براي گسترش فعاليتهاي
مربوط به اين نوع از انرژيها در كشور وجود دارد .در سال  1/11303 ،1392مگاوات نيروگاه تجديدپذير از جمله
آبي ،بادي ،خورشيدي و بيوگاز در حال بهرهبرداري بوده كه نسبت به سال  9/523 ،1391مگاوات رشد داشته
است .افزون بر ظرفيتهاي نيروگاهي سال  1/32 ،1392مگاوات نيز سيستمهاي كوچك فتوولتاييك (نقش اين
سيستمها تبديل نور خورشيد به الكتريسيته است) براي روشنايي معابر و جادهها ،چراغهاي ترافيكي ،سامانههاي
مخابراتي و برقرساني روستايي نيز بهكار گرفته شدهاند .ميزان بهكارگيري از ظرفيتهاي نيروگاههاي تجديدپذير
براي توليد برق بين سالهاي  1300تا  1392روندي افزايشي داشته ،بهطوري كه اين ميزان از  7792مگاوات در
سال  1300به  11303مگاوات در سال  1392افزايش يافته است .كارشناسان عقيده دارند در ايران هر سال با
توجه به رشد تقاضا براي انرژي الكتريكي به دو تا سه هزار مگاوات برق جديد نياز است.

تصویر ( :)۱۱۸نمودار مصرف انواع انرژي در مناطق مختلف جهان (درصد)

نمودار باال بيانگر آن است كه منطقه خاورميانه از كمترين تنوع در سبد انرژي برخوردار است و عمدتاً متكي
بر منابع تجديدناپذير همانند نفت و گاز است.
 انرژی خورشید
انرژي خورشيدي بزرگترين منبع انرژي در جهان محسوب ميشود .اين انرژي ،پاك ،ارزان و عاري از آثار مخرب
محيط زيستي است كه به روشهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد .ايران كشوري است كه به گفته متخصصان،
با داشتن  311روز آفتابي در بيش از دو سوم مساحت آن ،يكي از كشورهاي با ظرفيت باال در زمينه انرژي
خورشيدي معرفي شده است .بر اساس مطالعات انجام شده ،در مساحتي در حدود  2111كيلومتر مربع ،امكان
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نصب بيش از  61گيگاوات نيروگاه حرارتي خورشيدي وجود دارد .از انرژي حرارتي خورشيد براي مصارف خانگي،
صنعتي ،نيروگاهي و همچنين توليد برق استفاده ميشود.
در ايران افزون بر بهكارگيري از انرژي خورشيدي در نيروگاهها ،از اين انرژي در سيستمهاي كوچك فتوولتاييك
براي روشنايي معابر و جادهها ،چراغهاي ترافيك ،سامانههاي مخابراتي و برقرساني روستايي نيز استفاده ميشود.
نيروگاههاي فتوولتاييك ايران ،در مجموع با ظرفيت  69كيلووات ،در استانهاي تهران ،البرز و تبريز واقع شدهاند.
طبق آمار منتشر شده از سوي شركت توانير ،با وجود اتمام عمليات برقرساني به روستاهاي باالي  21خانوار كشور،
هنوز  7/5درصد خانوارهاي روستايي كشور كه جمعيت كمتر از  21خانوار در آنها ساكن هستند ،از مزاياي
دسترسي به برق محرومند .تا پايان سال  ،1392تعداد  30روستا با تعداد خانوار  517از طريق سامانههاي
فتوولتاييك برقدار شدهاند.

تصویر ( :)۱۱۹اطلس تابش كلي ساالنه در ايران به روي سطح افق

 کسب انرژی از زمین (انرژی زمین گرمایی)
به انرژي حرارتي كه در پوسته جامد زمين وجود دارد ،انرژي زمينگرمايي گفته ميشود .ايران در شمار
كشورهايي است كه داراي ذخاير قابل توجهي براي توليد برق از انرژي زمينگرمايي است و قابليت توليد برق
زمينگرمايي با ظرفيت بيش از  211مگاوات را دارد .مطابق با مطالعات انجام شده در ايران ،منطقه مشكين شهر
از ظرفيت خوبي براي نصب نيروگاه برخوردار است .اين نيروگاه هماكنون با ظرفيت  21مگاوات در حال اجراست.
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تصویر ( :)۱۱۱نقشه پتانسيل استفاده از انرژي زمين گرمايي در ايران

 انرژی بادی
استفاده از انرژي باد در مقايسه با ساير منابع انرژي تجديدپذير به دليل كاهش هزينههاي توليد برق ،اشتغالزايي
و عدم آلودگي محيط زيست در بسياري از كشورها ،توانسته است به عنوان يك منبع جديد تأمين برق در سطح
جهان مطرح شود .در سال  ،1392ظرفيت نيروگاههاي بادي كشور با افزايش چهار مگاواتي نسبت به سال 1391
به  111/1مگاوات رسيده كه اين افزايش ناشي از راهاندازي يك واحد توربين بادي با ظرفيت  1/5مگاوات در
نيروگاه خواف خراسان رضوي و يك واحد توربين  2/5مگاواتي در تاكستان قزوين بوده است.
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تصویر ( :)۱۱۱ميزان مصرف انرژي بادي در  11كشور نخست دنيا در اين زمينه

تصویر ( :)۱۱۲نقشه انرژي باد كشور ،مناطق با رنگ تيره نشانگر پتانسيل بيشتر است.
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 انرژی برقآبی
انرژي برقآبي اصطالحي است كه به انرژي الكتريكي توليدي از نيروي آب اطالق ميشود .اين نوع انرژي به
عنوان سومين منبع توليدكننده برق و همچنين مهمترين انرژي تجديدپذير مولد برق در جهان محسوب ميشود.
بر اساس آخرين دادهها ،حدود  5/16درصد برق توليدي جهان از انرژي برقآبي تأمين ميشود و از آنجا كه ايران
از لحاظ جغرافيايي ،كشوري خشك و نيمه خشك به شمار ميآيد ،داراي رتبه  35در ميان كشورهاي مختلف
جهان از لحاظ توليد برقآبي ميباشد .وقوع خشكسالي و كاهش بارندگيها از سال  ،1306كاهش حجم ذخيره
آب پشت سدها ،ايران را با مشكالت جدي چه از لحاظ تأمين آب شرب و چه از لحاظ توليد انرژي توسط
نيروگاههاي برقآبي مواجه كرده است .با اين اوضاع در سال  ،1392با بهرهبرداري از دو واحد  261مگاواتي از سياه
بيشه ،ظرفيت نيروگاههاي برقآبي با رشدي  9/519مگاواتي نسبت به سال  1391به  11266مگاوات رسيد.

تصویر ( :)۱۱۳توليد خالص نيروي برق آبي در سال 2116

 انرژی بیومس و تولید انرژی از زباله
بيومس يا زيستتوده نوعي انرژي خورشيدي است ،زيرا گياهان انرژي خورشيد را جذب ميكنند و عمل
فتوسنتز را انجام ميدهند .انرژي شيميايي موجود در گياهان به وسيله انسانها و حيواناتي كه آنها را ميخورند
جذب ميشود .بيومس يك منبع انرژي تجديدپذير است زيرا هميشه ميتوانيم درختان و گياهان را پرورش دهيم
و هميشه زمين كشاورزي براي اين كار وجود دارد .نمونههايي از سوختهاي بيومس چوب ،ذرت ،كود و بعضي
زبالهها هستند .انرژي شيميايي موجود در سوختهاي بيومس ،هنگام سوختن به صورت گرما آزاد ميشود و
ميتواند به عنوان گرمكننده ساختماني مورد استفاده قرار گيرد .همچنين چوبها و يا بعضي از زبالهها ميتوانند
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سوزانده شوند تا بخار آّب توليد شود و از آن براي توليد الكتريسيته استفاده شود .البته سوزاندن بيومس تنها راه
آزادسازي آنها نيست .بيومسها ميتوانند به اشكال ديگري انرژي قابل استفاده در اختيار ما قرار دهند .مثل گاز
متان ،اتانول و بيوديزل .گاز متان جزو اصلي گاز طبيعي است .مواد بدبو مثل آشغالهاي گنديده و ضايعات
كشاورزي و فضوالت انساني گاز متان آزاد ميكنند كه زيستگاز (بيوگاز) ناميده ميشود.
بيوگاز بهعنوان محصول طبيعي واكنشهاي تجزيه بيهوازي مواد آلي كربندار بهواسطه ميكروارگانيزمها ،از
پتانسيل بااليي براي توليد انرژي سوختي برخوردار است .روزانه مقادير قابل توجهي فاضالب و پسماندهاي خشك
در نتيجة زندگي شهري انسان توليد ميشود و آسيبهاي مخربي به محيط زيست وارد ميكنند .تخليه فاضالبهاي
انساني و صنعتي به محيطهاي طبيعي ،از يكسو و پسماندهاي جامد شهري از سوي ديگر منجر به آلودگي آب،
خاك و هوا ميشود .با جمعآوري پسماندهاي جامد شهري و لجن تصفيهخانههاي فاضالب در راكتورهاي ويژه و
در حضور باكتريهاي بيهوازي انواع بيوگازها و بهويژه متان توليدشده ،بسياري از آاليندههاي محيطي كاهش پيدا
ميكند .انواع پسماندهاي جامد انساني ،حيواني و گياهي و همچنين لجن حاصل از فرايندهاي مختلف تصفيه
فاضالب تحت تأثير فعاليتهاي ميكروبي ،در فرايند توليد بيوگاز به ساختارهاي معدني تبديل ميشود و نتيجه
اين واكنشها گازهايي خواهد بود كه به عنوان منابع عظيم سوختي و انرژي ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند.
همچنين ،از محصوالت فرعي يا باقيمانده اين واكنشهاي تجزيهاي ،ميتوان به عنوان كود در فعاليتهاي كشاورزي
استفاده كرد.
شيخ بهايي ( 935-1131هجري قمري) جزو نخستين كساني بوده كه از بيوگاز حاصل از زيستتوده (فاضالب
حمام) استفاده كرده و آن را به عنوان سوخت يك حمام در اصفهان به كار برده است .در ايران طرحهايي براي
استفاده از گازهاي متصاعد از زبالههاي متراكم شهري شروع شده است .در صورت استفاده درست از فناوري
استخراج گاز متان از زبالهها كه به آن "بيوگاز" گفته ميشود ،ميتوان  71تا  01درصد انرژي مفيد زبالهها را
بازيافت كرد .از جمله اين طرحها در اطراف شهرهاي تهران و مشهد در حال اجراست .در زمان حاضر تهران
بيشترين حجم زباله شهري را در كشور توليد ميكند و خراسان رضوي در مقام دوم قرار دارد .كارشناسان اميدوار
هستند با ايجاد تاسيسات جمعآوري و تمركز گازهاي ناشي از انباشت زبالههاي شهري ،برق بدست آوردند.
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تصویر ( :)۱۱۴منابع توليد انرژي بيومس

 انرژی امواج دریا و انرژی اقیانوسی
اقيانوسها منابعي عظيم از انرژي حركتياند،كه به صورت امواج ،جزر و مد و جريانهاي هميشگي سطحي يا
زير آبي ،ناشي از اختالف حرارت نقاط گوناگون ،ديده ميشود .بررسي بهكارگيري انرژي امواج ،پيشينهاي طوالني
ندارد و تنها چند دهه است كه پژوهشها در اين زمينه آغاز شدهاست .ايران نيز با داشتن خط ساحلي بسيار
طوالني (بيش از  1011كيلومتر در جنوب) و جزاير متعدد ،از جمله كشورهايي است كه ميتواند بهرههاي فراواني
از اين انرژي ببرد .از اينرو ،پس از طراحي و آغاز ساخت مزارع جديد برق بادي و خورشيدي در مناطق مختلف
كشور ،طرح توليد برق از انرژي امواج ،جزر و مد در منطقه خليج فارس هم در دستوركار قرار گرفته است كه
چندي پيش يك مقام مسوول در وزارت نيرو از اجراي توليد برق پاك از انرژي امواج جزر و مد در جزيره قشم و
منطقه خور موسي در آبهاي خليج فارس خبر داد.
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تصویر ( :)۱۱۵كاربرد انرژيهاي پاك

بخش هشتم :کاربریها
پديده تصرف سودجويانه اراضي ملي و منابع طبيعي و جوالن عناصر فرصتطلب و سودجو كه به بهاي
سوداگري ،جنگلها و مراتع ،كرانه رودها و درياها را تخريب كرده و مبادرت به ساخت و ساز و تصرفات مالكانه
ميكنند ،زخمي كهنه و فرسايشي است كه در سالهاي اخير عميقتر و وسيعتر شده است.
آخرين آمار مركز ايران از نتايج مـقـدمـاتـي سرشماري كشاورزي ايران طي سال گذشته حاكي از كاهش 6
درصدي زمينهاي كشاورزي كشورمان طي 11سال گذشته است؛ روندي كه درصورت ادامه زنگ خطري براي
تهديد امنيت غذايي كشور و تخريب بيشتر اراضي كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
تغيير كاربري هر هكتار زمين كشاورزي ،امنيت غذايي  21نفر را به خطر مياندازد .البته زمين كشاورزي به
ازاي هر نفر  2511مترمربع است.
طبق گفته رييس سازمان امور اراضي كشور ،در  11تا  12سال گذشته ،حدود  61هزار هكتار زمين كشاورزي
به صورت غيرمجاز تغيير كاربري پيدا كرده كه عمدتاً به سمت ساخت ويال و رستوران بوده است (افشار.)1392 ،
در پنج دهه گذشته ،يك ميليون هكتار از اراضي كشور تبديل وضعيت داده و تغيير كاربري غيرمجاز داده شده
كه عمده آنها در توسعه شهري است.

در حال حاضر ،ارزيابيها نشان ميدهد ساالنه حدود  11تا  21هزار هكتار از اراضي كشاورزي كشور ،تخريب
ميشود كه البته با اقدامات نظارتي و پيشگيرانه و برخوردهاي قضايي حدود  05درصد مجدداً به چرخه كشاورزي
باز ميگردد.
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افزايش بيسابقه قيمت زمين ،به خصوص در مناطق شمالي كشور ،و تخريب و تغيير كاربري اراضي كشاورزي
و تبديل آن به ويالها و اماكن مسكوني به معظلي جدي براي برخي استانهاي كشور تبديل شده است .افرادي در
اين مناطق اقدام به خريد قطعات بزرگ زمينهاي كشاورزي كرده و اين زمينها را تفكيك كرده و يا درحال
تفكيك آن هستند .با گسيل شدن سرمايههاي سرگرداني كه هر از چندگاهي قارچگونه در برخي از بخشهاي
اقتصادي كشور رشد كرده و منافع دالالن و واسطهها را به قيمت تخريب زيربناهاي اقتصادي و يا نابودي منابع
طبيعي كشور رقم ميزند.

تصویر ( :)۱۱۶تغيير كاربري اراضي و ساخت و ساز گسترده در جنگلهاي شمال كشور

تخريب اراضي زيركشت محصوالتي از قبيل چاي ،برنج و مركبات در اين مناطق گسترش بيشتري پيدا كرده
است .مالكين زمينهاي زراعي كه در حاشيه جنگل قرار دارند ،به مثابه تيغهاي دولبه عمل ميكنند .از يك طرف
به دليل كاربري زمينهاي مجاور جنگل به عرصههاي جنگلي تجاوز ميكنند و هر ساله رفتهرفته و به طور خزنده
با تخريب جنگلهاي واقع در حاشيه زمينهاي زراعي خود ،موجب نابودي جنگلها ميشوند و از سوي ديگر با
فروش اراضي كشاورزي خود و واگذاري آن به افراد غيربومي ،اين زمينها در كوتاهترين زمان ممكن توسط
سودجويان به ويالهاي خوش آب و رنگ تبديل ميشوند.
 قانونی که به چشم نمیآید
تغيير كاربري غيرقانوني از جمله مشكالت اراضي زراعي و باغي بهويژه در استانهاي شمال كشور ،به معضل
جدي تبديل شده و موجب خارج شدن اراضي باغي زراعي از چرخه توليد ميشود و خسارتهاي زيادي به منطقه
وارد كرده است.
مطابق قانون ،تغيير كاربري زراعي و باغها ،جز در موارد ضروري ممنوع است .تشخيص ضرورت تغيير كاربري
اراضي ،به عهده كميسيوني بوده كه با عضويت رييس سازمان جهاد كشاورزي استان ،مدير امور اراضي ،رييس
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سازمان مسكن و شهرسازي ،مديركل حفاظت محيط زيست استان و نماينده استاندار زير نظر رييس سازمان جهاد
كشاورزي تشكيل ميشود.
هرگونه تغيير كاربري و ساخت و ساز در اراضي مستلزم دريافت مجوز تغيير كاربري از جهاد كشاوزي و
مجوزهاي رسمي از طريق ارگانهاي ذيربط است و در غير اين صورت طبق ماده سه قانون حفظ كاربري اراضي
به متخلفان پروانه قضايي صادر و با قلمع و قمع تغيير كاربري بدون مجوز ،محكوم و طي مراحل قانوني به پرداخت
جزاي نقدي و حبس مواجه ميشوند.
براساس قانون تغيير ارضي كشاورزي به كاربري ،براي خود كشاورز تا حدود  511متر آن هم منوط به راي
كميته مربوط به اين حوزه قانوني است در غير اينصورت هر گونه تغيير اراضي كشاورزي به كاربري ممنوع است.
دستگاهها و شركتهاي دولتي كه اقدام به صدور مجوز ميكنند ،قبل از صدور بايد از صحت مجوز تغيير كاربري
اطمينان حاصل كنند.
اگر از ارائه خدماتي از قبيل آب ،برق ،گاز به واحدهاي بدون رعايت اخذ مجوز تغيير كاربري ،خودداري شود
شاهد كم رقبتي خريداران خواهيم بود.
در سالهاي اخير با مشاهده وضع موجود آمايش سرزمين استان مازندران مشاهده ميشود؛ تغييركاربري
غيرمجاز اراضي كشاورزي ،تخريب و تجاوز به عرصههاي جنگلي و جلگهاي و ساحلي و ساخت و سازهاي بيرويه
و غيرمجاز بهويژه در منطقه سرسبز غرب استان مازندران ،افزون بر ايجاد تركيب ناموزون در ساختار كالبدي و
فضاي آمايش سرزمين استان؛ مشكالت عديدهاي را در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار و اجراي زيرساختهاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي پديد آورده است .بهطوري كه امروزه شاهد بورسبازي بيسابقه در بخش زمين و
مسكن ،افزايش بيرويه ساخت و سازهاي غيرمجاز و تغيير كاربري اراضي كشاورزي به شكل بسيار وسيع توسط
افراد سودجو و فرصتطلب هستيم ،كه با توجه به شرايط موجود حداكثر سوء استفاده را ميكنند.

تخريب اراضي زراعي و تفكيك و ساخت و ساز در اين زمينها ،افزون بر زياني كه به اقتصاد كشور وارد ميسازد،
سبب نابودي منابع طبيعي ،ساخت و سازهاي بيرويه و آثار اجتماعي زيانباري نيز ميشود.
 زخمی کهنه
به گفته كارشناسان و مسووالن امر ،طي پنج دهه گذشته كاربري افزون بر يك ميليون هكتار زمينهاي زراعي
تغيير يافته و از گردونه توليد خارج شدهاند .در اين مدت سطح زمينهاي كشاورزي در كشور از ميانگين  9هكتار
به ازاي هر بهرهبردار ،به حدود دو و نيم تا سه هكتار كاهش يافته است.
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متوليان حال ميگويند در شمال كشور بهويژه مازندران و همچنين بخشهايي از گيالن و گلستان ،اين تغيير
كاربريها بهشدت در حال رشد است و تقريباً هر نقطهاي از كشور كه خوش آبوهوا باشد در معرض تغيير كاربري
قرار دارد.
مطابق با اظهارنظر رييس سازمان جهاد كشاورزي گلستان ،بهطور ميانگين روزانه  121مورد گزارش تخريب يا
تغيير كاربري اراضي كشاورزي در اين استان به سامانه ارتباطي ( 131ارتباطات مردمي حفاظت از اراضي) واصل
ميشود.
آمار پروندههاي تغيير كاربري طي يك دهه گذشته نشان ميدهد از سال  1305كه مرحله دوم تصويب حفظ
كاربري بوده ،حدود  61هزار هكتار تغيير كاربري وجود داشته و  55تا  61هزار هكتار نيز غيرمجاز بوده كه از اين
ميزان  01هزار پرونده در مراجع قضايي وجود دارد با اين حال بهطور متوسط ،ساالنه  7تا  0هزار هكتار از اراضي
كشاورزي ايران دستخوش تغيير كاربري شدند.
اما بررسيها نشان ميدهد گلستان نسبت به مازندران و گيالن از شرايط بهتري برخوردار است ،ولي ادامه اين
روند نيازمند برنامهريزي دقيق و مديريت براي مقابله با چالشهاي اين بخش است .طبق آمار ميانگين زمينهاي
كشاورزي در استان گلستان دو الي دو نيم هكتار بوده در حالي كه در استان مازندران به يك الي يك و نيم هكتار
كاهش يافته است.

تصویر ( :)۱۱۷تغيير كاربري اراضي در استان گلستان

رييس امور اراضي استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعيت تغيير كاربري اراضي استان
ميگويد« :ميانگين ساالنه تغيير كاربري مجاز اراضي استان  111هكتار و ميزان تغيير كاربري اراضي غيرمجاز
استان نيز حدود  111هكتار است كه البته در سالهاي مختلف نوسان دارد .حدنصاب زمينهاي كشاورزي در
استان قطعات كمتر از يك هكتار است و زماني كه قطعات زمينهاي كشاورزي براي كشاورز ،از حدنصاب خارج
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ميشود كشاورز اقدام به فروش آن ميكند كه در بيشتر موارد ،اين زمينها به ساختوساز غيرمجاز اختصاص
مييابد».
با ادامه روند تخريب خاك ،آب ،مراتع و جنگلها تا  11سال آينده در شمال كشور شاليزاري وجود نخواهد
داشت .به صرفه نبودن توليد در بخش كشاورزي ،افزايش هزينههاي بخش كشاورزي ،روشهاي سنتي كاشت،
داشت و برداشت محصوالت و افزايش ضايعات در بخش كشاورزي ،به روز نبودن توليدات استان با نيازهاي صادراتي
و مصرف داخلي و چشمگير نبودن فعاليت صنايع تبديلي ،كمتر كشاورزي را در فكر ادامه كشت و كار در اراضي
خود نگهداشته است .سن باالي كشاورزان ،پايين بودن سطح سواد و روي كارآمدن و وارث شدن نسلي از اين
كشاورزان كه براي توليد در اين بخش اهميتي قائل نيستند و خود را كشاورز نميدانند ،سرعت روند تبديل
زمينهاي كشاورزي به خانه ،باغهاي تفريحي و ويال را افزايش داده است.
امروز كشاورزان تمايلي براي تغيير روند كشت و كار ندارند و محصوالت توليد شده نيز پاسخگوي هزينههاي
توليد نيست ،پس بهترين راه براي يك كشاورز ابتدا فروختن قطعهاي از زمين كشاورزي خود براي امرار معاش
مقطعي و در سالهاي آينده براي وارثاني است كه فروش اين زمينها و يا ساخت و ساز در آنها را انتظار ميكشند.
ادامه اين روند به معناي اين بوده كه اقتصاد كشاورزي و تامين مواد غذايي با مخاطره مواجه خواهد شد و براي
ضربه زدن به اقتصاد ملي درتامين محصوالت و مواد غذايي مورد نياز كشور ،زمينه ساز مي شود .جلوگيري از
تخريب اراضي كشاورزي ميبايست به وظيفهاي ملي و همگاني تبديل شود.
در سال  09 ،1393مورد تغيير كاربري غيرمجاز (معادل با  56هكتار) در استان لرستان رخ داده است
(خبرگزاري مهر.)1393 ،

تصویر ( :)۱۱۸تغيير كاربري غيرمجاز در استان لرستان
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همچنين ،در شهرستان كرمانشاه 311 ،هكتار از اراضي تغيير كاربري غيرمجاز داده شدهاند.
تا زماني كه حراست و صيانت از منابع و اراضي ملي و كشاورزي ،به عنوان يك فرهنگ عمومي در بين مردم،
مسووالن و جامعه نهادينه نشود ،نبايد انتظار كاهش تخريبهاي روز افزون و تغيير كاربريهاي غيرمجاز در كشور
را داشت.
 تغییر کاربری اراضی؛ تهدیدی برای توسعه کشاورزی پایدار
مناطق خشك نه تنها داراي محدوديت آب ،بلكه داراي محدوديت خاك نيز هستند .بنابراين محدوديت خاك
را نيز بايد به محدوديت آب در عرصه كشاورزي اضافه كرد .انتقال عرصه كشاورزي از اراضي مستعد كشاورزي به
اراضي نامناسب براي كشاورزي ،قطعا سبب افت توليد محصوالت و همچنين كاهش كيفيت آنها و در مواردي با
توجه به فقر شديد خاك و استفاده نامتعادل از نهادهها ،سبب توليد محصوالت ناسالم و تهديدي براي رسيدن به
كشاورزي پايدار است .يكي از راههاي ايجاد تعادل ميان جمعيت و توليد مواد غذايي براي رفع نيازهاي فزاينده
جوامع بشري ،اولويت دادن و گسترش فعاليتهاي كشاورزي از طريق افزايش توليدات اين بخش است .ركن
اساسي كشت و كار در اراضي كشاورزي ،وجود خاك و آب مناسب است .افزايش جمعيت و نياز روزافزون به غذا
در قرن اخير ،كشاورزان كشورهاي مختلف جهان را به سوي بهرهگيري از زمينهاي نامرغوب و زمينهاي حاشيهاي،
همچون مراتع و جنگلها سوق داده است.
پراكنش اراضي كشاورزي در ايران وابسته به چند فاكتور است .اين فاكتورها شامل طول دوره رشد ،خاك
خوب ،زمين هموار و باالتر از همه ،آب است كه در شرايط خشك و نيمه خشك ايران ،مناطقي كه در آنها اين
چهار عامل يكجا وجود داشته باشد تا شرايط بهينه را براي توليد كشاورزي فراهم آورد ،محدود هستند .بنابراين،
فعاليتهاي كشاورزي در سطح كلي كشور پراكنش لكهاي دارند .تنها در يك منطقه در كشور يعني دشت ساحلي
درياي مازندران فعاليتهاي كشاورزي يك موزاييك پيوسته را در وسعتهاي نسبتاً زياد تشكيل ميدهد .اين بدان
معني است كه منابع خاك و آب كشور محدود بوده و توليد كشاورزي به صورت ويژه ،مكاني است .محدود بودن
اراضي كشاورزي از يك سو و از چرخه توليد خارج شدن اين اراضي در اثر سوء مديريت از سوي ديگر در كشوري
مانند ايران كه بيش از  91درصد از آن را مناطق خشك و نيمهخشك تشكيل ميدهند ،جاي تامل دارد .در اثر
سوء مديريت ،بهتدريج مقدار ماده آلي خاكها كمتر شده و ذخيره غذايي خاكها تخليه ميشود .از طرف ديگر،
عمق سفرههاي آب زير زميني به تدريج زياد و بر مقدار شوري آبهاي آبياري افزوده ميشود .آبهاي شور و
لبشور به تدريج خاكهاي كشاورزي را نيز شور كرده و از قدرت حاصلخيزي آنها ميكاهد .مشكل ديگري كه در
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چند دهه اخير در سيستمهاي كشاورزي كشور ظهور كرده است و پيوسته مورد تشويق قرار ميگيرد ،انجام دو و
بعضاً سه كشت در سال بر روي يك قطعه زمين است .تداوم چنين رويهاي باعث بهرهكشي زياد از خاك شده و
تحليل رفتن بنيه حاصلخيزي منابع خاك كشور را موجب ميشود.
توسعه شهري و صنعتي بدون برنامه در حواشي كالنشهرهاي ايران ،نه تنها اراضي كشاورزي را ميبلعد ،بلكه
منظرههاي طبيعي ،اكوسيستمهاي رودخانهاي ،محيط زيست و حياتوحش را نيز تخريب و يا بهكلي از بين ميبرد.
پديده تغيير بيرويه كاربري اراضي در اطراف ديگر شهرها و روستاهاي كشور هم تبديل به چالشي بزرگ در راه
توليد كشاورزي شده است .بررسيها ،مبين آهنگ سريع تغيير كاربري اراضي در حواشي كالنشهرهاي كشور
است .بهطور متوسط هر سال بيش از  711هكتار از اراضي موجود در حواشي شش كالنشهركشور به مناطق
شهري و صنعتي تبديل ميشوند .تغيير كاربري اراضي كشاورزي در حواشي كالنشهرها و روستاها ،پديدهاي
جهاني است .گرچه ابعاد اين پديده از كشوري به كشور ديگر متفاوت است ،تبعات ناشي از آن كم و بيش نگرانيهاي
مشابهي در كشورهاي توسعه يافته و رو به رشد به وجود آورده است .در نيم قرن گذشته سعي جامعه جهاني بر
اين بوده است تا از طريق انعكاس موضوع در جرايد علمي و برپايي گردهماييهاي ملي و بينالمللي ،آگاهيهاي
عمومي را نسبت به اين چالش بزرگ كه امنيت غذايي جوامع بشري را تهديد ميكند ،ارتقاء دهد .محققان بسياري
اين موضوع را بررسي و مورد بحث قرار دادهاند به طوري كه ادبيات علمي جهان ،مملو از بررسيها و مباحث علمي
در اين مورد است .اما اين گونه مطالعات بيشتر به جنبههاي كيفي موضوع پرداخته و آمار و اطالعات كمي در
مورد پراكنش جغرافيايي و درجه مرغوبيت اراضي كشاورزي كه به طور غيرقابل برگشت و براي هميشه از چرخه
توليد كشاورزي خارج شدهاند ،ارائه نميدهند .با تغيير بيرويه كاربري اراضي مستعد كشاورزي در حواشي
كالنشهرها ،روستاييان به اراضي حاشيهاي و كمبازده روي آوردهاند كه هزينه توليد كشاورزي در آنها زيادتر و
عملكرد محصوالت به مراتب كمتر از اراضي مرغوب كشاورزي است .در درازمدت اين شيوه توليد ،منجر به كاهش
بهرهوري كشاورزي ميشود .زيرا معموالً اراضي حاشيهاي و كمبازده از قديم به دليل دسترسي نداشتن به آب
آبياري ،مورد كشت و كار قرار نميگرفتند .از اواسط قرن گذشته به اين طرف كه امكان استحصال آب از منابع
زيرزميني فراهم آمد ،اين اراضي به تدريج وارد چرخه توليد كشاورزي شدند .لذا ،هزينههاي پمپاژ آب از منابع
زيرزميني براي آبياري اراضي كمبازده ،به هزينههاي متعارف مربوط به نهادههايي چون سم و كود اضافه ميشود.
بنابراين ،با جايگزين كردن اراضي كمبازده با اراضي مرغوب كشاورزي كه يكي از عواقب تغيير بيرويه كاربري
اراضي كشاورزي است ،از يكسو هزينه توليد مضاعف ميشود و از سوي ديگر با اعمال مديريت مشابه ،مقدار
عملكرد پايين مي آيد .افزون بر آن ،سهم زيادي از اراضي تبديل شده قبالً كاربري جنگل و يا مرتع داشتهاند.
صرف نظر از اراضي جنگلي كه تخريب آنها ميتواند تأثيرات محلي و فرامحلي مانند فرسايش منابع خاك را به
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دنبال داشته باشد ،آن بخش از اراضي كه قبل از تبديل ،كاربري مرتع داشتهاند ،مورد چراي دامها قرار ميگرفتند
و پوشش گياهي آنها تبديل به گوشت و لبنيات ميشد و قسمتي از نياز غذايي مردم را فراهم ميآورد ولي بعد از
اينكه كاربري آنها به اشتباه تغيير كرده و به زيركشت ميروند ،امكان توليد علوفه طبيعي را از دست ميدهند.
بنابراين ،چنانچه در محاسبات اقتصادي ارزش توليد ثانوي (گوشت و لبنيات) كه به طور رايگان از اراضي مرتعي
حاصل ميشد را از كل ارزش محصول كشاورزي بدست آمده از اراضي تبديل شده كم كنيم ،باز هم از بهرهبرداري
كشاورزي بر روي اراضي كمبازده كاسته خواهد شد .بنابراين ميتوان گفت كه در سطح ملي ،درآمدي كه در
درازمدت ،از به زير كشت آوردن اراضي كمبازده حاصل ميشود ،اگر كمتر از هزينه توليد نباشد ،بيش از آن نخواهد
بود .باالتر از همه ،تخريب محيط زيست ناشي از تغيير بيرويه كاربري اراضي مرتعي و جنگلي ،نه تنها سالمتي
نسل فعلي را تهديد ميكند ،بلكه بقاي نسلهاي آتي را نيز به مخاطره مياندازد.
به علت افزايش جمعيت ،تقاضا براي منابع زمين ،هم در بخش كشاورزي و هم در بخشهاي غيركشاورزي روز
به روز در حال افزايش است .الزم است تا براي جلوگيري از تخريب هر چه بيشتر منابع توليد كشاورزي ،به ويژه
تبديل اراضي مستعد كشاورزي در حواشي كالنشهرهاي كشور كه به يكي از چالشهاي مهم پيش روي توليد
كشاورزي تبديل شده است ،چارهاي انديشيد .زيرا بيتوجهي امروز ما به حفظ منابع زيرزميني كشور و محيط
زيست ،بهايي خواهد بود كه نسل آينده كشور براي بقاي خود بايد بپردازد.

تصویر ( :)۱۱۹شهرستان دماوند بيشترين ميزان تغيير كاربري اراضي كشاورزي در استان تهران را دارا است.
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 راهکارهای پیشنهادی
از جمله راهكارهايي كه براي كاهش يا حل اين معضل ميتوان توصيه كرد موارد زير است:
 ايجاد يك پايگاه اطالعات جغرافيايي در زمينه اراضي كشاورزي در سطح سازمان جهاد كشاورزي با
استفاده از فنآوريهاي جديد و استفاده از دادههاي ماهوارهاي براي پايش تغييرات در كاربريهاي بيرويه
اراضي كشاورزي.
 بررسي و شناخت علل ،روند و گسترش جغرافيايي تغيير بيرويه اراضي كشاورزي و تهيه نقشه
خاكشناسي و كاربري اراضي كشور با مقياس 25111:1به منظور جانمايي و مكانيابي بهينه شهرها و
شهركها و واحدهاي صنعتي و هدايت جهت توسعه شهرها به سوي اراضي كمبازده كشاورزي.
 گسترش و تقويت چتر قضايي براي مقابله با متخلفين از طريق وضع و اعالن مجاري قانوني به منظور ارائه
چهارچوب قانونگذاري قويتر براي حمايت از منابع توليد كشاورزي.
 ايجاد ساختار اداري و ساماندهي يك كادر ديدهبان كاربري اراضي در روستاهاي كشور.
 انجام آموزشهاي الزم (فني ،اداري و حقوقي) به كادرهاي ديدهبان براي جلوگيري از درهم ريختن ساختار
كشاورزي در مناطق روستايي.
 روشن كردن افكار عمومي در مورد تبعات تبديل اراضي كشاورزي از طريق رسانههاي عمومي و ساير
راههاي مناسب.
 كار مطالعاتي و برخورد فعال كارشناسي توسط سازمان جهاد كشاورزي از طريق مديريت امور اراضي
استانها در ارتباط با طرحهاي هادي شهري ،نقشه حريم محدوده قانوني شهرها ،فعاليتهاي كميته فني
شوراي شهرسازي و معماري استانها ،بهينهسازي ساختار و توسعه سكونتگاههاي روستايي و تبديل
غيرمنطقي روستاها و شهرهاي جديد.
 توسعه كشاورزي از طريق توانمند كردن روستاها در امر توليد كشاورزي و ايجاد انگيزه در جوانان روستايي
براي ماندن در روستا و مشاركت فعال در توسعه كشاورزي.
 حمايت كامل دولت از بخش كشاورزي بهطوري كه انجام فعاليت در اين بخش باعث توجيه اقتصادي
مناسب براي كشاورزان شود تا با وجود مشكالت متعدد مالي در خانواده و وجود متقاضيان خريد زمين
به قيمت باال ،راضي به فروش اراضي كشاورزي خود نشوند؛ كه اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار
است.
 اطالعرساني به جامعه از طريق نشستهاي مطبوعاتي ،ميزگردها در صدا و سيماي مركز استانها و ساير
رسانههاي همگاني؛ به منظور آشنايي عموم جامعه از قوانين و مقررات و استفاده مطلوب از سياستهاي
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بخش زمين و ساخت و ساز كه باعث كاهش تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي و منابع طبيعي
ميشود.
 روانسازي و تسهيل در صدور پروانه تاسيس ،موافقت اصولي و صدور مجوز ساخت از سوي دستگاههاي
اجرايي مسوول در استان ،به ويژه در بخش توليد كه خود موجبات كاهش تغيير كاربري غيرمجاز اراضي
كشاورزي ميشود.
 بسيج امكانات اجرايي دستگاههاي دولتي و غيردولتي به منظور پيشگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي
و منابع طبيعي و ساخت و سازهاي غيرمجاز با مسووليت استاندار در استان ،فرماندار در شهرستان و
بخشدار در سطح بخش ،بهعنوان رييس ستاد صيانت از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و جلوگيري از
ساخت و ساز غيرمجاز در استان ،شهرستان و بخش .چنانكه؛ سازمان جهاد كشاورزي و منابع طبيعي
بتوانند در اجراي دقيق قوانين و مقرارت خود از حمايت كامل مجموعه سياسي و امنيتي استان برخوردار
باشد.
 برخورد قاطع و جدي در مرحله اول با مسووالن و مديران متخلف دستگاههاي اجرايي استان كه در اجراي
قوانين و مقررات مربوطه كوتاهي ميكنند و الزم است؛ دستگاه قضايي بدون هيچ گونه اغماض ،اقدامات
قانوني را معمول دارد.
 تعريف نقاط مشخصي در سطح استان در خارج از حوزه شهرها و روستاها ،بهعنوان مناطق گردشگري و
اقامتي براي كساني كه عالقمند به احداث مراكز اقامتي و رفاهي بوده و خواستار تملك آن براي گذران
اوقات فراغت هستند؛ كه الزم است در اين خصوص مطالعات الزم و طرحهاي مناسب تهيه و اقدامات
قانوني معمول گردد ،كه با اجراي طرح فوق ،شاهد كاهش تغيير كاربري غيرمجاز در حريم شهرها و
روستاها از سوي افراد غيربومي بوده و به نوعي عالوه بر ساماندهي نظام ساخت و ساز ،شاهد كاهش
آسيبهاي اجتماعي حاصل از اين بخش در حال و آينده بود.
 اصالح و تنقيح قوانين موجود و يا تصويب قانون جامع و مانع با رويكرد پيشگيرانه مانند؛ تصويب تشكيل
يگان ويژه حفاظت از اراضي كشاورزي با هدف حمايت از واحدهاي تحت پوشش جهاد كشاورزي و منابع
طبيعي .نظارت دقيق بر فعاليت هاي بنگاه مشاوران امالك به عنوان حلقه اصلي ارتباط فروشندگان و
خريداران اراضي كشاورزي و عامالن اصلي تفكيك اراضي كشاورزي و ساخت و ساز غيرمجاز از سوي
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان.
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 اهتمام جدي نمايندگان مجلس ،استانداري ،فرمانداري ،بخشداري ،شهرداري و دهياريها و اعضاي شوراي
اسالمي شهر و روستا به موضوع حفظ كاربري اراضي كشاورزي و منابع طبيعي به عنوان ميراث اصلي
آيندگان و مولفه اساسي تحقق اصل اقتصاد مقاومتي در كشور.

تصویر ( :)۱۲۱برخورد با متخلفان و تخريب كنندگان سرزمين
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 قوانین و مقررات و اسناد فرادستی مرتبط
 آييننامه اجرايي قانون اصالح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطالحات زير در معاني مربوط به كار ميرود:
ب ـ محدوده شهر ،حريم شهر ،محدوده شهرك و محدوده روستا :محدودهاي كه بـراساس « قانون تعـاريف محدوده و حريم
شـهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب  1305ـ » به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده يا خواهدرسيد.
پ ـ طرح هادي روستا :طرحي كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي
روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيهاي تعيين
مينمايد.
ت ـ اراضي زراعي و باغها :اراضي تحت كشت ،آيش و باغات شامل آبي ،ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهرهبرداري داشتهباشد
و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره ( )5الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب ميشود.
چ ـ تفكيك :در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
ح ـ افراز :در اصطالح قضايي و ثبتي عبارت است از جداكردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين
شركاء به نسبت سهم آنان.
خ ـ تقسيم :اعم است از تفكيك و افراز و غير آن.
د ـ تغيير كاربري :هرگونه اقدام كه مانع از بهره برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها در قالب ايجاد بنا ،برداشتن يا
افزايش شن و ماسـه و ساير اقدامـاتي كه بنـا به تشخيص وزارت جهادكشاورزي تغيير كاربري محسوب شود.
ذ ـ مالك يا صاحب زمين :شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره
ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطع يت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شدهباشد و چنانچه اراضي
مذكور در مناطق مشمول اعالن ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديمااليام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهرهبرداري واقع
و شوراي اسالمي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي موردنظر از انواع اراضي ملي و دولتي
به تأييد مراجع ذيصالح رسيدهباشد ،مالك تلقي ميشود.
رـ طرحهاي تملك و داراييهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسالمي (ملي ـ استاني) :طرحهايي كه داراي موافقتنامه
مبادلهشده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان (بنا به مورد) باشد.
زـ طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده 2قانون :طرحهاي گردشگري و طرحهاي غيرانتفاعي كه مورد نياز مردم باشد و قابليت
تملك خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
س ـ مجوز موضوع ماده ( ) 7قانون :موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط در چارچوب قوانين
و مقررات مربوط صادر ميشود.
ش ـ مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده ( )0قانون :موافقتي كه توسط دستگاههاي ذيربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري
خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب ،برق ،گاز و تلفن صادر ميشود.
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ص ـ اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب :محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دورة
طرح هادي روستا ميباشد.
ماده۲ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان جهادكشاورزي استان مستقر بوده و مدير امور اراضي ،دبير كميسيون ميباشد.
تبصره ـ نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق رأي از سوي دبير دعوت خواهد
شد.
ماده۳ـ درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت كننده و قانوني مالكيت،
جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر ،نقشه عرصه مورد اجراي طرح ،نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب
مورد پاسخ استعالم دستگاههاي ذيربط در چارچوب ماده ( )7قانون ،تحويل دبيرخانه ميگردد.
تبصره۱ـ درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي (طرحهاي ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات
عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارايه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس مورد اجراي
طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.
تبصره۲ـ نحوه و چگونگي دريافت تقاضا ،تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعالمهاي مورد نياز ،بررسي كارشناسي اوليه ،مطرح
نمودن درخواستها در كميسيون ،نگهداري سوابق و مصوبات و ابالغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم به متقاضي براساس
دستورالعملي خواهدبود كه ظرف مدت دوماه از سوي وزارت جهادكشاورزي (سازمان امور اراضي) تهيه و ابالغ ميگردد.
تبصره۳ـ دبيرخانه كميسيون موظف است در صورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ
ثبت درخواست ،پرونده را از د ستور كار كميسيون خارج نمايد .بديهي است در صورت ارايه مدارك و مستندات ،پرونده حسب نوبت
در دستور كار كميسيون قرار ميگيرد.
تبصره۴ـ جلسات كميسيون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سه رأي موافق
معتبر و الزماالجرا خواهدبود .كميس يون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعالم در دبيرخانه نسبت به بررسي
موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابالغ نمايد.
تبصره  ۵ـ دبيرخانه كميسيون از رؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي
شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده۴ـ در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا ،دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي
يا نقشه ،مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعالم و پس از
اخذ نظريه كميسيون يادشده و اعالم به متقاضي و ارايه گواهي الزم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده ( )2قانون به
حساب خزانهداري كل كشور ،مجوز تغيير كاربري را صادر و به مرجع استعالم كننده و متقاضي اعالم مينمايد .مجـوز صادره از زمان
ابالغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار ميباشد.
ماده ۵ـ در مواردي كه به تشخيص وزارت جهادكشاورزي يا سازمان جهاد كشاورزي استانها در صدور مجوز تغيير كاربري توسط
كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگـرديده باشد ،موضـوع جهت رسيدگي و اتـخاذ تصمـيم الزم به كميسيون تبصره ( )7الحاقي
ماده يك قانون احاله مي گردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه از تاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم و ابالغ
نمايد.
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تبصره ـ وزارتخانه هاي كشور ،مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند معاونين ذيربط را جهت عضويت در
كميسيون مذكور ،به وزارت جهادكشاورزي معرفي نمايند.
ماده ۶ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها ،شهركها و طرح
هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ اين آييننامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي ،صنعت و محيط زيست
جهت اجرا به سازمانهاي جهادكشاورزي ابالغ نمايد.
ماده۷ـ استانداري ،امور اقتصادي و دارايي و جهادكشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آييننامه ،نمايندگان
خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند .كميسيون تقويم در مديريت جهادكشاورزي
شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاء معتبر و الزم االجرا است.
ماده ۸ـ به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از
تصويب اين آييننامه ،دستورالعمل مشتركي از سوي وزارتخانههاي كشور ،امور اقتصادي و دارايي ،مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي
تهيه و توسط وزارت جهادكشاورزي به استانها ابالغ خواهد شد.
ماده۱۱ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است در اجراي ماده ( )11قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي كه تغيير كاربري غيرمجاز
بوده و جرم محسوب ميشود را تهيه و ابالغ نمايد.
ماده۱۲ـ به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغيير كاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زراعي و باغها ،مأموران
جهادكشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده ()11
قانون ،نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.
ماده۱۵ـ وزارت كشور ،وزارت مسكن و شهرسازي ،سازمان حفاظت محيط زيست ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ،نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران و ساير مراجع ذيربط ،موظفند در اجراي قانون همكاريهاي الزم را با وزارت جهادكشاورزي بعمل
آورند.
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بخش نهم :گردشگری پایدار
۹ـ۱ـ اهمیت موضوع
گردشگري به عنوان بزرگترين صنعت جهان و يكي از بخشهاي سريعالرشد در جامعه بشري شناخته ميشود،
به طوريكه بيش از يك سوم ارزش كل خدمات تجارت جهاني را در بر ميگيرد ،چرا كه تعداد گردشگران از 25
ميليون نفر در سال  1951به بيش از  025ميليون نفر در سال  2117بالغ گرديده است ،به اين معني كه ميانگين
نرخ رشد ساالنه آن  ٪6/5بوده است.
ايران يكي از  11كشور بزرگ دنيا از لحاظ آثار باستاني و تاريخي و جاذبههاي طبيعي بوده ولي از نظر جذب
گردشگر ،جزو آخرين كشورها است .براي اهميت آثار تاريخي در جذب گردشگر كافيست بدانيم كه بر اساس آمار،
 5/17درصد از گردشگران دنيا ،به منظور آشنايي و ديدار از قابليتهاي تاريخي ،فرهنگي ،آداب و رسوم و شيوههاي
زندگي مردم به ديگر مناطق سفر ميكنند.
طبق آمار ارايه شده از سوي سازمان جهاني گردشگري ( ،)WTOدر سال  ،2113حدود  701/1ميليارد گردشگر
در كل جهان سفر كردهاند .اين رقم ،در مقايسه با سال  2112ميالدي 5 ،درصد رشد داشته است .براساس
پيشبينيها ،تا سال  ،2121گردشگري بينالمللي به رقمي در حدود 1/6ميليارد نفر خواهد رسيد.
در حال حاضر بانكوك در كشور تايلند با اختالف كم نسبت به شهر لندن از نظر تعداد توريستهايي كه تنها
يكشب را در شهري اقامت داشتهاند ،مقام اول را دارد .طبق آمار در سال  2113چيزي در حدود  16ميليون نفر
يكشب را در پايتخت تايلند اقامت داشتهاند .پاريس ،سنگاپور و نيويورك نيز از اين نظر در رتبههاي سوم تا پنجم
قرار دارند.

تصویر ( :)۱۲۱شهرهايي كه بيشترين تعداد گردشگر را براي اقامت يك شب در سال  2112داشتهاند( .ميليون نفر)
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براساس اسنادفرادستي ،ايران نيز ميبايد به رقم ميزباني از  21ميليون نفر گردشگر خارجي دست يابد .بر اين
اساس ،سهم ايران از شمار گردشگران جهاني از 1/19درصد در سال  1303بايد به  5/1درصد در سال 1515
افزايش يابد .به نحوي كه كشور ما در سال  1515ساالنه قريب به  25ميليارد دالر از محل گردشگري درآمد كسب
نمايد.
به گفته صاحبنظران گردشگردي و جامعهشناسان ،بهترين روش براي صدور فرهنگ به خارج از مرزهاي كشور
پيشرفت در صنعت گردشگري است .افزايش گردشگر بهترين روش براي صدور فرهنگ در هر كشوري است ،چرا
كه گردشگري كه براي بازديد از يك اثر فرهنگي وارد كشوري ميشود با خود عكس ،نوشته ،فيلم و گفتنيهاي
بسياري را ميبرد كه هم براي ارتقاي فرهنگي خود و كشورش مفيد است و هم بهترين راه معرفي فرهنگ و
داشتههاي كشور مقصد است .در واقع آنچه در اين ميان بسيار مهم است و ميتواند باعث تخريب در گردشگري و
يا بهترين سود را از گردشگري داشته باشد ،بـرنـامـهريـزي است.

تصویر ( :)۱۲۲كشور ايران داراي جاذبههاي متنوع و متعدد گردشگري
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آثار تاريخي نيازمند تخصص و تكنولوژي و از همه مهمتر بودجهاي براي حفاظت هستند و توسعه گردشگري
با نگاه فرهنگي ميتواند اين بودجه را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و متخصصان امر قرار دهد .بنابراين با
برنامهريزي درست و مناسب ميتوان از توسعه گردشگري به عنوان بهترين راهكار حفاظت از آثار تاريخي بهره
گرفت .دستاندركاران توسعه توريسم و همينطور توريستها ،بايد عرفها و سنتهاي اجتماعي و فرهنگي همه
مردم از جمله اقليتها و مردم بومي را مراعات و ارزشهاي آنها را به رسميت بشناسند .بهنظر ميآيد خدمت
محسوس ايران به توريسم جهاني همان عدم سرمايهگذاري در توريسم و ناشناخته ماندن و در نتيجه كمك به
رشد گردشگري كشورهاي همسايه است.
امروزه ،تفكر گردشگري پايدار ،به منظور حفاظت هر چه بيشتر از اكوسيستمهاي طبيعي مورد توجه مجامع
جهاني است .همچنين؛ اين نوع از گردشگري ،ضمن برآورده ساختن نيازهاي اجتماعي و اقتصادي ،به عنوان ابزاري
براي كنترل كيفيت محيط زيست نيز مطرح است.
امروزه اكوتوريسم يكي از شاخههاي مهم اقتصادي صنعت گردشگري است .به طوري كه  75درصد از صنعت
توريسم استراليا 52 ،درصد از صنعت توريسم اروپا 23 ،درصد از صنعت توريسم كنيا و  15درصد از آفريقاي
جنوبي ناشي از اكوتوريسم است .در منطقه آسيا و اقيانوسيه حدود  11درصد ميباشد .هر چند در برخي از
كشورهاي جهان سوم ،درآمد اكوتوريسم بيش از  1درصد توليد ناخالص داخلي است ،اما اين رقم در كشور ما
چيزي در حدود  1/15درصد از  GDPاست .همچنين مقايسه اين رقم در سالهاي  2111و  2111در كشور
حاكي از سير نزولي در سهم اكوتوريسم از توليد ناخالص داخلي است.

تصویر ( :)۱۲۳درصد درآمد ايران و كشورهاي منتخب از صنعت توريسم از توليد ناخالص داخلي در سالهاي  2111و 2111
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۹ـ۳ـ۲ـ گردشگری شهری
نواحي شهري به علت آنكه جاذبههاي تاريخي و فرهنگي بسيار دارند ،غالباً مقاصد گردشگري مهمي محسوب
ميشوند .شهرها معموالً جاذبههاي متنوع و بزرگي شامل موزهها ،بناهاي يادبود ،سالنهاي تئاتر ،استاديومهاي
ورزشي ،پاركها ،شهربازي ،مراكز خريد ،مناطقي با معماري تاريخي ومكانهايي مربوط به حوادث مهم يا افراد
مشهور را دارا هستند كه خود گردشگران بسياري را جذب ميكند .به عبارت ديگر محل سكونت ،سرو غذا،
ارتباطات ،حمل و نقل و ساير خدمات گردشگري در شهرها واقعاند كه بازديدكنندگان از مناطق اطراف شهر و
خود شهر از آن استفاده ميكنند« .گردشگري شهري ،عملكرد متقابل گردشگر -ميزبان و توليد فضاي گردشگري
در رابطه با سفر به مناطق شهري با انگيزههاي متفاوت و بازديد از جاذبهها و استفاده از تسهيالت و خدمات مربوط
به گردشگري است كه آثار متفاوتي را بر فضا و اقتصاد شهري بر جاي مي گذارد.
در اين ارتباط ميتوان به شهرهايي همچون پاريس ،لندن ،نيويورك اشاره كرد كه در درون خود جاذبههاي
بسياري را جاي دادهاند .در فرانسه ،شهرها نخستين و مهم ترين فضاهايي هستند كه مورد توجه و ديدار گردشگران
قرار ميگيرند .برج ايفل شايد يكي از بازرترين نمادهاي گردشگري باشد .اين بنا نماد شهر پاريس و از جهتي خود
گردشگري است .اين برج هيچ كاربرد خاصي غير از كابرد گردشگري ندارد .ديدار از پاريس بدون بازديد از اين
بناي تاريخي تقريباً غير ممكن است.
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تصویر ( :)۱۲۴شهرهاي ساحلي و جاذبههاي متنوع گردشگري

تصویر ( :)۱۲۵چشمانداز و جاذبههاي طبيعي موثر در گردشگري

تصویر ( :)۱۲۶آثار تاريخي و فرهنگي و جاذبههاي انسانساخت

امروزه حدود  3/5ميليارد نفر ،يعني حدود نيمي از جمعيت جهان ،در شهرها زندگي ميكنند .و تا سال 2151
پيشبيني ميشود جمعيت شهري جهان به  05درصد (يعني  6/3ميليارد نفر) برسد و اين بدان معني است كه
جمعيت شهري در اواسط اين قرن به اندازه كل جمعيت جهان در سال  2115خواهد بود.
از اينرو ،شهرها هم مبدا گردشگري خارجي به حساب ميآيند و هم مقاصد اصلي گردشگري جهاني لحاظ
ميشوند.
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رويدادهاي عظيم ورزش مثل بازيهاي المپيك ،جام جهاني فوتبال ،نمايشگاههاي بزرگ بينالمللي ،عيدها و
جشنها و… در ترسيم شهر به عنوان يك جاذبه براي گردشگران عمل ميكند .نمايشگاههاي بينالمللي بزرگ يا
تاريخي و مراسم مذهبي ،برگزاري عيدها و جشنها از جاذبههاي گردشگري شهري محسوب ميشوند.
در گردشهاي درونشهري به مراكز پرجمعيت توجه ميشود و مكانهايي كه از نظر فرهنگي مورد توجه خاص
قرار ميگيرند ،خود جزوي از اين سفر را تشكيل ميدهند .كيفيت مقصد افراد ،جوّ حاكم بر محيط و صميميت
ساكنان محلي ،از جمله ويژگيهايي است كه ميتواند ،از نظر فرهنگي ،اهميت زيادي داشته باشد و تصويري نيكو
از آن مكان در ذهن افراد ايجاد كند ،كه در نتيجه آنها را جذب ميكند .ميتوان شهر نيويورك را نمونهاي از
مكانهايي دانست كه از نظر گردشهاي درون شهري ،افراد را جذب ميكند .تعداد زياد رستورانها ،گوناگوني و
تنوع غذاهايي كه در اين مكانها عرضه ميشود ،موزهها ،سالنهاي موسيقي ،سينماها ،هنرهاي بصري ،وجود
قوميتهاي مختلف و آثار تاريخي ،از جمله عواملي هستند كه موجب جذب بازديدكنندگان ميشوند .امروزه
گردشگري شهري را به عنوان يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و رفاهي شهر و شهرنشينان ميدانند.
به همين دليل مسووالن امور گردشگري و شهري ،در پي ارتقا و گسترش آن برآمدند .اما اين ارتقا و گسترش خود
مستلزم ايجاد شرايط ويژه ساختاري ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي است .تنها پيشينه كهن شهر ،ميراث گرانبهاي
فرهنگي و تاريخي ،اماكن تفريحي و سرگرمي فراوان و مانند اينها ،براي موفقيت در عرصه گردشگري شهري و
جلب گردشگر كافي نيست .نخستين شرط موفقيت هر شهر در توسعه گردشگري شهري ،وجود زيرساختهاي
مناسب شهري و مديريت عاقالنه و مدبرانه در عرصههاي سياسي ،فرهنگي و اجتماعي و مانند اينهاست .دومين
شرط براي تضمين موفقيت سياست توسعه گردشگري شهري ،نظم و نسق دادن و آمايش جاذبههاي شهر و ايجاد
تسهيالت و امكاناتي است كه دسترسي به جاذبهها را بيش از پيش آسان سازد .يك شهر گردشگرپذير براي موفقيت
در پذيرش گردشگران بايد داراي ويژگيهايي باشد:
 شهر بايد سيمايي جذاب داشته باشد.
 شهر بايد دست كم داراي برخي عناصر نيرومند و رقابت پذير در زمينه فرآوردههاي جهانگردي باشد.
 منافع مورد انتظار از توسعه گردشگري شهري در درازمدت بايد فراتر از هزينههاي آن باشد.
موضوع گردشگري شهري را به سادگي نميتوان از اقسام ديگر گردشگري بهخصوص گردشگري فرهنگي،
تاريخي و كاري جدا كرد .زيرا در بسياري از اين موارد محيط مورد بازديد ،استقرار و تفرج گردشگر ،همان محيطي
است كه در گردشگري شهري بدان تأكيد و انجام ميپذيرد.
جابهجايي و سفر اشخاص به محيطهاي شهري جز محيط اقامت متعارف آنها ،به منظور جمعآوري اطالعات،
كسب تجربه و تأمين مجموعه خواستههايي است كه سفر به انگيزه آنها انجام ميپذيرد .اين دامنه ميتواند بازديد
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گردشگر از يك سايت تاريخي (مسجد كبود-تبريز) ،شركت در يك نمايشگاه تجاري (مركز دائمي نمايشگاههاي
بينالمللي -تهران) ،حضور در يك همايش علمي (دومين كنگره جغرافيدانان جهان اسالم-تهران) يا بهرهجويي و
لذت بردن از تفريح در اماكن محيط شهري (تفرج در پارك حاشيه رودخانه ناژوان – اصفهان) و يا حتي تماشاي
يك بناي مدرن (امپايراستيت – نيويورك يا برج ايفل در پاريس) ،سفر به تهران و حضور در مجموعه ورزشي
آزادي براي تشويق تيم فوتبال مورد عالقه يا گردش در باغوحش مشهد و ديزنيلند پاريس باشد.
مسووالن شهرها در پي ايجاد بناهاي نمادين و آشكار ،اغلب به ارائه كمكهاي مالي كالن و براي ساخت بناهاي
معتبر و مجلل به منظور ارزشبخشي به سرگرميها و تفريحات ،گردشگري ،پذيرايي و اعتالي فرهنگ اقدام
ميكنند .بايد اعتراف كرد كه بسياري از بناهاي نمادين يك شهر ،از ابتدا به منظورهاي گردشگري ساخته نشدهاند
و بعداً اين خصلت را پيدا كردهاند.
 گردشگری شهری زیربنای گردشگری
با تمركز بر گردشگري شهري و توسعه نهادينه كردن آن ميتوان سفر درون كشور و گردشگري را ميان مردم
نهادينه كرد و زماني كه كشوري براي گردشگري مردمش نهادينه شد توسعه كار براي جذب گردشگر خارجي
آسانتر و سادهتر ميشود.
در دنياي مدرن امروزي ،توريسم نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورها و شهرها دارد .امروزه جهانگردي و
توريسم به عنوان يك صنعت پر درآمد و اشتغالزا ،در صحنه جهاني و بينالمللي اهميت زيادي پيدا كرده است و
اين نيز در آينده دو چندان خواهد شد .توريسم ،بر طبق آمارهاي جهاني بيش از  11درصد سهم توليد ناخالص
دنيا را از آن خود كرده است و بزرگترين صنعت جهان بر حسب اشتغال و تجارت است .اين سهم نيز بهطور
فزايندهاي در حال افزايش است .به بياني ديگر گسترش صنعت گردشگري ،گسترش اقتصاد و گسترش تعامل
انساني است .با توجه به افزايش رفاه اجتماعي ،مردم سعي در خرج درآمدهاي اضافي خود از طريق سير و سفر
به شهرها و ديگركشورها را دارند.
وجود پاركها ،مراكز تفريح ورزشي ،استفاده از مناظر طبيعي با سرمايهگذاري مناسب ،موجب رشد و توسعه
توريسم شهري خواهد شد .حتي در مناطقي كه هيچگونه جاذبه تاريخي و طبيعي ندارد با توسعه توريسم يا
گردشگري شهري ميتوان به جذب گردشگر اقدام كرد كه نمونه بارز آن دبي است كه تا چهار دهه پيش بيابان
برهوتي بيش نبوده و در سال گذشته توانست بيش از  15ميليون گردشگر را جذب كند يا فرانسه كه به علت
توسعه گردشگري شهري ،سال گذشته بيشترين گردشگر ( 01ميليون نفر) را در دنيا داشت .ولي كشور ما با
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داشتن آثار تاريخي مهم و چشماندازهاي طبيعي زيبا و بكر به علت عدم تبليغ و معرفي و عدم توجه به گردشگري
تاريخي و شهري ،فقط  751هزار !!! گردشگر داشته است.
نمایه ( :)۶شهرهای مطرح دنیا در عرصه گردشگری شهری

تصویر ( :)۱۲۷شهر كيف ،پايتخت اكراين

تصویر ( :)۱۲۸شهر سائوپائولو در برزيل

تصویر ( :)۱۲۹شهر پرت در استراليا

تصویر ( :)۱۳۱شهر مونته ويدئو در اروگويه

تصویر ( :)۱۳۱لندن  -انگلستان

تصویر ( :)۱۳۲مكزيكوسيتي در مكزيك
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تصویر ( :)۱۳۳پاريس  -فرانسه

تصویر ( :)۱۳۴بانكوك  -تايلند

تصویر ( :)۱۳۵رم  -ايتاليا

تصویر ( :)۱۳۶فلورانس  -ايتاليا

تصویر ( :)۱۳۷سنگاپور

تصویر ( :)۱۳۸بارسلون  -اسپانيا
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تصویر ( :)۱۳۹دبي – امارات متحده عربي

تصویر ( :)۱۴۱سيدني  -استراليا

تصویر ( :)۱۴۱استانبول  -تركيه

تصویر ( :)۱۴۲نيويورك

تصویر ( :)۱۴۳پراگ – جمهوري چك

تصویر ( :)۱۴۴ريودوژانيرو  -برزيل
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۹ـ۳ـ گردشگری روستایی
روستا به عنوان يك مكان اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ،زيستگاه جماعتي از مردم در خارج از محدوده
شهرهاست كه داراي هويت تاريخي ،جغرافيايي و فرهنگي مخصوص به خود است.
اساس توسعه گردشگري در نظر داشتن رابطهاي است كه ميان سه جزو گردشگران ،مقصد و جامعه ميزبان
برقرار است .اين رابطه ميتواند سنجيده ،پويا و سازنده و يا مخرب باشد .از يك طرف گردشگري ميتواند با
مشاركت در اشتغالزايي و ايجاد درآمد ،اقتصاد جوامع محلي را احيا كند و نيز ميتواند در تقويت فرهنگ محلي
سهيم باشد و در حفظ يا بازسازي محيطزيست و ساخته دست بشر تغيير ايجاد كند .از طرف ديگر گردشگري
قادر است اقتصاد محلي را جلو بياندازد و كيفيت زندگي و محيطزيست جوامع محلي را پايين بياورد .بنابراين
هدف گردشگري روستايي اين است كه با حفظ منابع طبيعي در درازمدت بين اين سه جزو تشكيل دهنده
گردشگري اعتدالي موزون برقرار كند.
گردشگري انواع مختلفي دارد كه اكنون شكلي نوين و گزيداري از گردشگري با عنوان گردشگري روستايي ،با
هدف توسعه پايدار جوامع محلي در نواحي روستايي ،بهعنوان ابزاري جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي و يكي از
مهمترين مشاغل مدرن در مناطق روستايي ارتقاء يافته است .از انواع مهم و در حال رشد گردشگري ،توريسمي
است كه مربوط به روستا و مناطق روستايي است .گردشگري وابسته به روستا در كشورهايي كه داراي صنعت
گردشگري رشد يافتهاي هستند به شدت در حال رشد و گسترش ميباشد.
با توجه به ويژگي بارز گردشگري روستايي به مثابه يكي از مردميترين اشكال گردشگري ،ميتوان انتظار داشت
كه اين صنعت از يك سو به رشد اقتصادي و تنوع فعاليتهاي روستايي و از سوي ديگر با جذب مازاد نيروي
انساني ،به ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي ساكنان روستاها كمك كند و فرصتي براي توسعه همهجانبه قلمداد
شود.
 تعاریف
برخي از تعاريفي كه تاكنون براي گردشگري روستايي ارائه شدهاند به اين شرح است:
 گردشي توام با مسووليت به نواحي روستايي است است كه باعث حفظ محيط زيست و توسعه رفاه جوامع
محلي ميشود.
 گردشگري روستايي را مي توان هر شكلي از توريسم كه نشان دهنده نوعي از زندگي روستايي ،هنر ،فرهنگ
و ميراث فرهنگي در مكانهاي روستايي باشد و به موجب آن براي جوامع محلي هم به لحاظ اقتصادي و هم
اجتماعي سودآوري به همراه داشته باشد و نيز تعامالتي را بين گردشگران و افراد محلي بهمنظور توسعه تجربه
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بيشتر و تبادالت فرهنگي و اجتماعي ايجاد كند تعريف كرد .گرشگري روستايي بايد به عنوان بخشي از فرآيند
توسعه روستايي كه يكي از مفاهيم و اشكال توسعه پايدار است ،مورد توجه قرار گيرد.
 گردشگري روستايي در محيط روستايي انجام ميشود ،در اين نوع گردشگري ميتوان به فعاليتهايي مانند
ديدن مزارع روستايي ،رسيدن به آرامش در محيط روستا ،گشت و گذار در طبيعت ،داد و ستد با روستاييان و
غيره اشاره كرد .اهداف اين نوع گردشگري زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است.
سكونتگاههاي روستايي ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم كه نزديك به  1/2جمعيت اين گونه كشورها را
در خود جا دادهاند ،با مسائل و مشكالت حادتري از قبيل :مهاجرتهاي روستايي ،پايين بودن سطح اشتغال ،پايين
بودن سطح بهرهوري در بخش كشاورزي ،فقدان يا كمبود زيربناهاي رفاهي و خدماتي مواجهاند .اين در حالي است
كه تعداد قابل توجهي از اين گونه سكونتگاهها ،از نظر موقعيت مكاني و داشتن عناصر مهم جذب گردشگر ،مانند
مناظر طبيعي ،آثار باستاني ،تنوع اقليمي ،آداب و سنن اجتماعي ،زمينههاي مناسبي براي توسعه فعاليتهاي
گردشگري دارند .بدون شك دستيابي به چنين هدفي مستلزم شناخت فرآيند گردشگري ،طبقهبندي رويكردها،
سياستها و آثار اجتماعي -فرهنگي ،محيط زيستي و اقتصادي است ،تا با يك پشتوانه علمي وآگاهي از آثار مثبت
و منفي اين پديده در جهان و ايران ،به انتخاب يك راهبرد منطقي واقعگرا توام با برنامهريزي و مديريت صحيح
گردشگري در چهارچوب فرآيند توسعه همهجانبه و پايدار دست زد .بسياري از ساكنين شهري عالقهمند هستند
كه از محيط شلوغ و آلوده شهري ،به محيطي آرام و پاكيزه بروند .به همين دليل بسياري از افراد براي حفظ
سالمتي و آرامش خاطر ،گردش در مناطق روستايي را انتخاب ميكنند و تجربههاي تازهاي را در زندگي خود
كسب ميكنند.
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تصویر ( :)۱۴۵برداشت برنج

تصویر ( :)۱۴۶گلگاوزبان  -شوك

تصویر ( :)۱۴۷برداشت مركبات

تصویر ( :)۱۴۸حمل علوفه  -جيرنده

تصویر ( :)۱۴۹اسل سر – جواهر دشت  -رودسر

تصویر ( :)۱۵۱پخت نان تنوري  -اشكور

روستاها به دليل ويژگيها و ماهيت وجوديشان به طور مستقيم به طبيعت پيرامون خود وابسته و متكي هستند
بهطوري كه تغييرات در اين بستر مكاني در گذر زمان شكل ميگيرند و در فضايي جغرافيايي مبتني بر كنش
متقابل ميان عوامل و روندهاي طبيعي ـ اكولوژيك و اجتماعي ـ اقتصادي ـ سياسي را خلق مينمايند ،بنا به درجه
تغييرات و دگرگونيهاي روستايي بخشهايي از فضاي دروني و بيروني روستا شكل طبيعي و بكر خود را حفظ
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ميكند ،همين ويژگي روستا ،برنامهريزي اكوتوريسم را در چنين محيطي امكانپذير ميسازد .سازمان جهاني
گردشگري ،گردشگري روستايي را شامل انواع گردشگري با برخورداري از تسهيالت و خدمات رفاهي در نواحي
روستايي ميداند كه امكان بهرهمندي از منابع طبيعي و جاذبههاي طبيعت را همراه با شركت در زندگي روستايي
(كار در مزرعه و كشاورزي) فراهم ميآورد .گردشگري روستايي ،گردشگري زراعي و كشاورزي را نيز در بر ميگيرد
و موزهاي از ارائه خدمات و تسهيالت خدماتي مانند اسكان ،پذيرايي ،امكانات ،وسايل سرگرمي ،برپايي جشنها و
مراسم محلي ،توليد و فروش صنايع دستي و محصوالت كشاورزي را نيز در بر دارد.
گردشگري روستايي به عنوان يك فعاليت تفريحي ،اجتماعي ،در نيمه دوم قرن هجدهم در انگلستان و اروپا
ظاهر شد .قبل از آن هم ،مناطق روستايي مورد استفاده فعاليتهاي تفريحي قرار گرفته بودند اما شركت در اين
فعاليتهاي تفريحي محدود به اقشار برتر جامعه بوده است .در قرن نوزدهم و بيستم به دليل توسعه حمل و نقل
و سهولت جابهجايي ،راهيابي به مناطق روستايي آسان شد .رشد سريع تقاضا براي گردشگري روستايي از سال
 1955آغاز شد البته در همين زمان گردشگري روستايي ،شاهد رشد برجسته گردشگري بينالمللي و شاهد رشد
جمعيت بود و افزايش تقاضا براي گردشگري روستايي تا اندازهاي منجر به توسعه گردشگري شد.

تصویر ( :)۱۵۱كوزهگري – ماچيان  -رودسر
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اصول كلي در گردشگري روستايي را ميتوان به شاخههاي زير تقسيم كرد:
•تفریحی :گسترش تفريحات گردشگران در روستا بايد بر اساس فعاليتهايي باشد كه نمايانگر روستا و زيباييها،
فرهنگ ،تاريخ و حياتوحش آن است.

۱

•توسعه :توسعه روستا بايد حفظ محيط زيست و اهداف تفريحي را تقويت كند به طور مثال ميتواند استفاده بهتري از
مكانهاي تاريخي داشته باشد تا مكمل درآمدهاي حاصل از زمينهاي كشاورزي باشد و اين مهم با احياي زمينهاي
متروك و ايجاد فرصتهاي جديد براي دسترسي به روستا حاصل ميشود.

۲

•اقتصاد روستایی :سرمايهگذاري در گردشگري روستايي ،بايد از اقتصاد آن حمايت كند با اين حال بايد در مناطق وسيع
كم جمعيت صورت گيرد تا از انبوهي جمعيت و خسارات ناشي از فرسايش منابع طبيعي و استفاده بيش از حد آنها
جلوگيري كرده و موجب گسترش اقتصاد و فوايد ديگر شود.

۳

•حفظ محیط زیست :كساني كه از گردشگري روستايي سود ميبرند بايد در حفظ آن سهيم باشند و با حمايتهاي
سياسي و عملي از محيط زيست و اجراي سياستها و برنامههاي تفريحي،كيفيت آن را بهبود بخشند.

۴

•بازاریابی :تبليغ و اطالعرساني در مورد صنعت گردشگري ،بايد فهم مردم را نسبت به آن عميق كند تا استفاده
بهينه از روستا منجر به درك و لذت بردن از آنها شود.

۵

•طرحریزی :برنامهريزي و اداره توسعه جديد گردشگري بايد با منظره توازن داشته باشد و هر جا كه ممكن است آن
را گسترش دهد.

۶

نمایه ( :)۷اصول گردشگري روستايي
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 انواع گردشگری روستایی
گردشگري روستايي از نظر فعاليت به دو نوع تفكيك ميشود:
 .1گردشگري با تكيه بر كشاورزي در مزرعه:
كشاورزي و ديگر فعاليتهاي مربوط به آن حول محور اصلي ،اين نوع از گردشگري را شكل ميدهد كه به آن
گردشگري كشاورزي نيز گفته ميشود.
 .2گردشگري بدون تكيه بر كشاورزي و خارج از مزرعه:
محور فعاليتها چيزي غير از فعاليتهاي كشاورزي است مانند گشت و گذار در طبيعت ،حضور در روستا،
دوچرخهسواري ،اسبسواري و غيره.
اساس گردشگري روستايي ،تركيب محيطزيست روستايي ،فعاليتهاي مزرعه و فرهنگهاي خاص موجود در
روستا به منظور فراهم كردن گردشگري و تنوع براي گردشگران و ايجاد فرصتي براي افراد محلي در جهت كسب
درآمد بيشتر ،ايجاد اشتغال و آشنايي با فرهنگهاي مختلف و ايجاد ارتباط با ساير افراد روستاي خود است و ايجاد
اين فرصت بدون تخريب محيطزيست طبيعي مدنظر است.
 مفهوم توسعه پایدار گردشگری روستایی
در عصر حاضر ،گردشگري و اقتصاد گردشگري ،در حال تبديل شدن به يكي از سريعترين صنايع رو به رشد
جهان ،ابزاري براي ايجاد درآمد ملي ،از اصليترين اركان اقتصادي جهان و نيز از مفاهيم ،اشكال و اركان توسعه
پايدار قلمداد ميشود .از طرفي گردشگري اشكال مختلفي دارد كه اكنون شكلي نوين از گردشگري با عنوان
گردشگري روستايي ،با هدف توسعه پايدار جوامع محلي در نواحي روستايي و به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي
و اجتماعي و يكي از مهمترين مشاغل مدرن در مناطق روستايي ارتقا يافته است .هر چند كه گردشگري روستايي
در مجموع موضوع جديدي نيست ،اما اهميت آن و نقشي كه در توسعه پايدار جوامع محلي ايفا ميكند ،به تازگي
مورد تاييد قرار گرفته است .اين در حالي است كه با آنكه مفاهيم توسعه پايدار از دهه  1901به بعد در نوشتارهاي
توسعه جهان ،به طور گسترده مورد توجه صاحبنظران واقع شده ،اما توجه به گردشگري پايدار از دهه  1961با
شناسايي تاثير بالقوه گردشگري انبوه و توجه به تاثير فعاليتهاي گردشگري بر اقتصاد ،محيطزيست و فرهنگ
نقاط توريستي در مناطق ميزبان آغاز شد .اين روند در دهه  1971با شكلگيري و پيدايش مفهوم گردشگري سبز
كه بر اساس آن ،ارزش سرمايههاي طبيعي و ميزان خسارتها و آسيبهاي وارد آمده بر محيط زيست برآورد
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ميشود ،ادامه يافت و بيشتر بر حفاظت از منابع طبيعي و فرهنگي و ساير منابع گردشگري و بر استفاده دائم نسل
فعلي و نسلهاي آينده معطوف گرديد.
توسعه پايدار روستايي عبارت است از وحدت ميان ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و محيط زيستي به منظور
باال بردن سطح معيشت و رفاه مردم روستايي .در توسعه پايدار روستايي توجه به عوامل محيط زيستي ،از اهميت
بسياري برخوردار است.
تمامي اين موارد نشان دهنده يك رابطه قوي بين گردشگري روستايي با توسعه پايدار است و يكي از راهكارهاي
اساسي براي توسعه مناطق روستايي توجه به اين نوع گردشگري است تا محيطهاي روستايي را از انزوا و مهجور
بودن خارج كرده و توسعهاي متوازن در كشور ايجاد كند .گردشگري روستايي موجب حفظ و تداوم فرهنگ اصيل
و بومي ميشود و نكته مورد توجه در روستاها و ايالت و عشاير اين است كه هر كدام از آنها افسانهها ،داستانها،
آداب ،سنن و عقايد مربوط به خود را دارند كه مجموعه اينها يك موزه مردمشناسي بيمانند است و هر يك از
سياه چادرهاي عشاير و يا خانههاي روستايي و مراسم و جشنهاي آنان حتي جشن عروسي ،يك موزه زنده است
كه اين موزهها ،عرصه به تصوير كشيدن ارتباط بين سه عنصر انسان ،طبيعت و فرهنگ با همديگر است؛ لذا بايستي
با به نمايش گذاردن آنان به سايرين و سهيم شدن در فرهنگ آنان ،در حفظ و نگهداري آنها بكوشيم و اجازه
ندهيم كه اين موزه زنده و جالب به فراموشي سپرده شود.
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 کارکردهای توریسم روستایی
گرچه گردشگري پيامدهاي مثبتي را به دنبال دارد ،اما بدون برنامهريزي و نظارت دقيق ،حتي اين نوع
گردشگري ميتواند آسيبهاي جدي بر پيكر روستاها وارد كند .اين گردشگري بر سه بعد اقتصادي ،محيطي و
اجتماعي -فرهنگي تاثير دارد .اثرات مثبت و كاركردهاي توريسم روستايي در زير بيان شده است:

کارآفرینی برای جوانان و زنان روستایی ،توسعه
مراکز اشتغال کوچک و ایجاد شغلهای متعدد و
جلوگیری از مهاجرت

مشارکت افراد محلی در مدیریت و برنامهریزیها و
نیز جلب مشارکت آنها در توسعه اقتصاد ملی با
پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی و محیط
زیست و افزایش سرمایه اجتماعی و رفاه محلی

کارکردهای گردشگری
روستایی
تزریق سرمایه به روستا و کاهش فقر با ایجاد یک کانال
جهت ارزش افزوده محصوالت محلی ،رشد و حفظ
صنایع دستی و خارج شدن از اقتصاد تکبعدی روستا و
افزایش و تغییر شکل منابع در معرض خطر به سمت
منابع پربازده و همراه با سودمندی و توزیع درآمد
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ارتباطات بیشتر روستاییان با سایر جوامع و
فرهنگهای متنوع و ارتقای سطح فرهنگ مردم
محلی ،حفظ و تداوم ارزشهای فرهنگی و
شناساندن هویت محلی

نمایی از جاذبههای گردشگری روستایی
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گردشگری روستایی در یک نگاه

طبق اعالم وزارت گردشگري دولت چين ،تا پايان سال  2111ميالدي ،بيش از  611ميليون
گردشگر از مناطق روستايي اين كشور ديدن كردهاند.
گردشگري روستايي در چين ،منبع توليد  151ميليون يوان برابر با  25ميليارد دالر درآمد براي
 15ميليون كشاورز چيني بوده است.
در سال  ،2115گردشگري روستايي در اروپا موجب ايجاد حدود  6ميليون اتاق (محل اسكان)
براي گردشگران در  511هزار جايگاه يا سايت گردشگري شد.
در سال  ،2115گردش مالي ناشي از گردشگري روستايي در قاره اروپا حدود  111ميليارد يورو
بوده است.
در سال  55 ،1999درصد از مزارع روستايي كشور انگلستان داراي اقامتگاههاي گردشگري بوده
و از گردشگران پذيرايي ميكنند.
در سال  ،1999در فرانسه حدود  36درصد از مناطق روستايي داراي اقامتگاههاي ويژه گردشگران
بوده است.
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فصل چهارم :مناطق چهارگانه و سکونتگاههای شهری و روستایی
۴ـ۱ـ تعاریف
۴ـ۱ـ۱ـ پارک ملی
مناطق طبيعي نسبتا" وسيع و داراي اهميت ملي و ويژگيهاي خاص به لحاظ زمينشناسي ،بومشناسي،
جغرافياي زيستي و چشمانداز ،با هدفهاي حفظ وضعيت زيستي و طبيعي ،بهبود جمعيت گونههاي جانوري و
رويشگاههاي گياهي و همچنين بهرهبرداري تفرجي ،به عنوان پارك ملي انتخاب ميشوند .پاركهاي ملي محلهاي
مناسبي براي فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و گردشگري در طبيعت به شمار ميآيند .به منظور حفاظت بنيادي
از تنوع زيستي ،ذخاير ژنتيكي ،يكپارچگي اكولوژيك و چشماندازها ،فعاليتهاي مرتبط با بهرهبرداريهاي مصرفي
و مسكوني در اين مناطق مجاز نيست .به همين دليل ،براي پاركهاي ملي پشتوانه قانوني حفاظتي مستحكمتري
نسبت به ساير مناطق حفاظت شده پيشبيني شده است.
۴ـ۱ـ۲ـ اثر طبیعی ملی
پديدهها يا مجموعههاي گياهي و جانوري نسبتا" كوچك ،جالب ،كمنظير ،استثنايي ،غيرمتعارف و غيرقابل
جايگزين كه داراي ارزشهاي حفاظتي ،علمي ،تاريخي يا طبيعي باشند ،با هدف حفظ و حراست به عنوان اثر
طبيعي ملي انتخاب ميشوند .اقدامات حفاظتي در مورد اين پديدهها ،بايد تضمين كننده پايداري بهرهبرداري
غيرمصرفي از آنها در طول زمان باشد.
۴ـ۱ـ۳ـ پناهگاه حیاتوحش
محدودههايي با زيستگاههاي طبيعي نمونه براي جانوران وحشي كه به منظور حمايت از جمعيت گونههاي
جانوري و افزايش سطح كيفي آنها ،انتخاب ميشوند .كمترين وسعت پناهگاههاي حياتوحش بايد به حدي باشد
كه ضمن رفع نياز گونههاي جانوري ،پيوستگي و ارتباط متقابل واحدهاي آنها را تضمين كند .اين مناطق،
محيطهاي مناسبي براي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي به ويژه در ارتباط با جانوران وحشي به شمار ميآيند.
بهرهبرداريهاي مصرفي و سازگار و همچنين فعاليتهاي گردشگري كنترل شده در پناهگاهها مجاز است.
۴ـ۱ـ۴ـ منطقه حفاظت شده
اراضي به نسبت وسيع باارزش حفاظتي زياد كه با هدف حفظ و احياي رويشگاههاي گياهي و زيستگاههاي
جانوري انتخاب ميشوند .مناطق حفاظت شده ،محيطهاي مناسبي براي اجراي برنامههاي آموزشي و پژوهشهاي
محيط زيستي به شمار ميآيند .انجام فعاليتهاي گردشگري و بهرهبرداري مصرفي و اقتصادي متناسب با نواحي
هر منطقه و بر اساس طرح جامع مديريت مناطق ،مجاز است.
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 مناطق شکار ممنوع
در زيستگاههايي با ويژگيهاي بارز كه جمعيت جانوري آنها به دليل شكار بيرويه رو به كاهش است و از اين
رو به حمايت نياز دارند ،براي مدتي محدود و بهطور معمول  3تا  5سال ،شكار ممنوع ميشود .چنانچه جمعيت
جانوري منطقهاي دراين دوره ترميم شود ،ميتوان آن را با توجه به ساير معيارها ،به عنوان يكي از مناطق چهارگانه
تحت مديريت تعيين كرد .راهكار تعيين مناطق شكار ممنوع را ميتوان پشتوانه اي براي حفاظت از ذخاير طبيعي
كشور و نوع آزمون براي بررسي قابليتهاي مناطق ،براي پيوستن به مجموعه مناطق حفاظت شده دانست.
 مساحت كل مناطق شكار ممنوع و تيراندازي ممنوع  11/250/201:هكتار
 درصد مناطق شكار ممنوع و تيراندازي ممنوع نسبت به كل مساحت كشور  6/2:درصد

تصویر ( :)۱۵۵نقشه پراكنش مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست كشور
(منبع :پرتال سازمان حفاظت محيط زيست)1395 ،
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 ذخیرهگاه زیستکره
حفاظت و مديريت مناطق و عرصههاي با ارزش اكوسيستمي و داراي غناي ژنتيكي باالي گياهي و جانوري
بدون در نظر گرفتن جوامع محلي و نقش مشاركتي آنها در روند مديريت بهينه و توسعه پايدار ،عمالً امكانپذير
نبوده و تجربه دهههاي گذشته نيز مويد اين امر است.
بنابراين؛ در دهه  1961متخصصان و كارشناسان ارشد محيط زيست ،بر ايده نويني تحت عنوان ذخيرهگاه
زيستكره به توافق رسيدند و از همان سالها ايجاد و تاسيس ذخيرهگاه زيستكره در يونسكو به جديت پيگيري
شد.
وجه تمايز ذخيرهگاههاي زيستكره از ديگر طبقات حفاظت شده ،روش برنامهريزي و مديريت مناسب آنهاست
كه بر پايه استفادههاي چندمنظوره و سپردن نقش اساسي و سازنده به جوامع محلي استوار است .در اين
برنامهريزيها ،توجه به ارتباط متقابل انسان و منابع طبيعي و استفاده پايدار ،زمينه حفاظت و حمايت از منابع
ژنتيكي گياهي و جانوري ،پژوهش ،نظارت و كنترل پيوسته محيط زيستي را فراهم ميسازد.
در حال حاضر  553ذخيرهگاه زيستكره در  117كشور جهان تاسيس و ايران از جمله كشورهاي پيشگام و
موثر در تحقق برنامههاي انسان و كره مسكون سازمان يونسكو محسوب ميشود و به عنوان يكي از اعضاي فعال
كميسيون ملي انسان و كره مسكون يونسكو ،در حال حاضر داراي  12ذخيرهگاه زيستكره به اسامي توران ،كوير،
گلستان ،ميانكاله ،ارژن و پريشان ،گنو ،حرا ،دنا  ،ارسباران  ،تنگ صياد و درياچه اروميه است.

267

تصویر ( :)۱۵۶نقشه ذخيرهگاه زيستكره توران

تصویر ( :)۱۵۷نقشه ذخيرهگاه زيستكره كوير
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تصویر ( :)۱۵۸نقشه ذخيرهگاه زيستكره گلستان
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تصویر ( :)۱۵۹نقشه ذخيرهگاه زيستكره ميانكاله
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تصویر ( :)۱۶۱نقشه ذخيرهگاه زيستكره ارژن و پريشان
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تصویر ( :)۱۶۱نقشه ذخيرهگاه زيستكره گنو
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تصویر ( :)۱۶۲نقشه ذخيرهگاه زيستكره حرا
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تصویر ( :)۱۶۳نقشه ذخيرهگاه زيستكره دنا

تصویر ( :)۱۶۴نقشه ذخيرهگاه زيستكره اروميه

تصویر ( :)۱۶۵نقشه ذخيرهگاه زيستكره ارسباران
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۴ـ۲ـ اهمیت و کارکردهای مناطق تحت حفاظت
 حفاظت از جوامع طبيعي و گونههاي وحشي؛
 حفظ چشماندازهاي طبيعي منحصربهفرد ،مناظر استثنايي و تشكيالت و سازندهاي زمينشناسي؛
 حفظ ساختارهاي انسانساز يا مناطقي كه قبالً در اشغال انسان بودهاند و امكان مسكوني بودن آنها از نظر
ارزشهاي تاريخي ،باستانشناسي و انسانشناسي وجود دارد؛
 نگهداري چشماندازهاي طبيعي با جذابيتهاي غيرمعمول يا ارزشهاي خلق شده انساني بهويژه جلوگيري
از نابودي آن دسته از شيوههاي زيستي كه منجر به خلق آثار ارزشمندي شده است؛
 فراهمآوري فرصتهايي براي مردم به منظور درك و توسعه اين ارزشها و استفاده از محيطهاي طبيعي
براي امور تفرج؛
 فراهم نمودن فرصتهاي آموزشي و پژوهشي؛
 فراهم نمودن بستري براي گردشگري پايدار؛
 تنوع زیستی ایران
درمجموع تا به امروز در حدود  1215گونه جانوري از ايران گزارش شده ،كه  112گونه (در حدود 72درصد)
اين جانوران از گونههاي اندميك ( بومي) ايران به شمار ميروند .مقايسه آمارها در سال  1305و  1392نشان
ميدهد كه شمار گونههاي شناسايي شده در طي اين سالها روند افزايشي داشته است .بيشترين گونه شناسايي
شده در اين بازه ده ساله به ترتيب مربوط به رده ماهيها ،خزندگان و پستانداران است .با اين وجود هنوز بخش
زيادي از فون ايران شناخته نشده است.

تصویر ( :)۱۶۶مقايسه تعداد گونههاي شناسايي شده بين سالهاي  1305تا 1392

از ديدگاه اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي ( )IUCNبراي جمعيتهاي جانوري بيشترين
شمار گونههاي در معرض خطر انقراض و آسيبپذير ،مربوط به گونههاي پستانداران است .در رده خزندگان
اطالعات حفاظتي ما درباره گونهها بسيار اندك است .با توجه به جمعيت زياد گونههاي پرندگان گزارش شده از
ايران (نسبت به ساير ردهها) شمار زيادي از گونهها در وضعيتي قرار ميگيرند كه كمترين نگراني براي آنها وجود
دارد .اما بايد بدين نكته توجه كرد كه بررسي اين آمارها به صورت جهاني است و با آمار منطقهاي در ايران
متفاوت است ،درنتيجه از ديدگاه حفاظت ملي  69/10درصد از گونههاي پرنده 6/19 ،درصد از گونههاي
پستانداران و  15/5درصد از گونههاي خزندگان موجود در ايران جزو گونههاي حمايت شده و حفاظت شده
محسوب شده و درصد بااليي از پستانداران در معرض خطر انقراض هستند .با توجه به اينكه اطالعات اندكي از
وضعيت حفاظتي گونهها در ايران موجود است ،لذا پيشبيني ميشود شمار گونههاي درخطر انقراض و گونههايي
كه نياز به حمايت دارند ،بيشتر باشد.

تصویر ( :)۱۶۷مقايسه وضعيت حفاظتي گونههاي جانوري مهرهدار ايران از ديدگاه IUCN
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تصاویری از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

پارك ملي تنگ صياد – استان چهارمحال و بختياري

منطقه حفاظت شده ورجين – استان تهران

ذخيرهگاه زيستكره توران

پناهگاه حياتوحش خوش ييالق – استان سمنان

پارك ملي تاالب بوجاق

منطقه حفاظت شده دنا

281

۴ـ۳ـ تهدیدها و چالشهای مناطق تحت حفاظت
چرای بیرویه و مفرط دام

ورود دام به مراتع در سال 1392بيش از دو برابر ظرفيت مراتع بوده كه به معناي عدم تعادل دام و مرتع است .تعداد واحد
دامي در مراتع و جنگلها از سال از سال  1303تا  92از  06ميليون به  111ميليون واحد دامي افزايش يافته كه تقريباً از
رشد  27درصدي برخوردار بوده است .اين افزايش تعداد واحد دامي به همراه بهرهبرداري از چوب و گياهان مرتعي و تبديل
اراضي مرتعي به كشاورزي ،سبب تخريب شديد مراتع و در نتيجه تخريب و فرسايش و هدردهي خاكهاي حاصلخيز شده
است .براساس گزارش سيماي مرتع سازمان جنگلها و مراتع كشور ،از  111ميليون واحد دامي حدود  01ميليون واحد دامي
به مراتع وابستهاند .اين در حالي است كه مراتع تنها ظرفيت تأمين خوراك حدود  37ميليون واحد دامي در مدت  7ماه و يا
 6/25ميليون واحد دامي در مدت يكسال را داشته است .لذا مطابق اين آمار بيش از  2برابر ظرفيت مجاز از مراتع كشور
بهرهبرداري ميشود كه به معناي عدم تعادل دام و مرتع است .اين امر يكي از تهديدهاي جدي براي منابع خاك به شمار
ميآيد و پيامد درازمدت و سنگين آن به سادگي قابل جبران نيست.
يكي ديگر از اثرات دام بر مراتع و در نتيجه افزايش فرسايش پذيري خاك ،حركت دام در اراضي شيبدار و لغزش و
جابهجايي خاك و در نتيجه فرسايش خاك است .اين امر به خصوص در اوايل بهار كه با رطوبت زياد خاك همراه است سبب
فشردگي خاك و كاهش نفوذپذيري و افزايش درجه فرسايش پذيري خاك ميشود .لذا به تدريج نواحي استپ و مرتعي جاي
خود را به بيابان ميدهند .در اغلب مراتع كشور ،چراي بيش از حد دام به همراه كمبود بارندگي ،از عوامل محدودكننده پوشش
گياهي و نهايت ًا فرسايش خاك بودهاند .با توجه به ناپايداري وضعيت مراتع كشور در سالهاي اخير ،ضرورت توجه برنامهريزان
منابع طبيعي براي حفظ و بهرهبرداري پايدار از اين منابع ،امري اجتنابناپذير است.

تصویر ( :)۱۶۸مقايسه تعداد واحد دامي در سال  1303و 1392
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ساخت و ساز

ساالنه حدود  11تا  31هزار هكتار از زمينهاي حاصلخيز كشور دستخوش تغيير كاربري و تخريب قرار ميگيرند .سالهاي
گذشته در ايران زمينخواري به معضلي جدي تبديل شده تا جايي كه كميته مبارزه با زمينخواري در مجلس شوراي اسالمي
تشكيل شد .ضعف ساختاري در نظام اقتصادي ،عدم اجراي طرح كاداستر ،رانت قانوني و اطالعاتي ،سوء استفاده از قدرت،
مشكالت قانوني و كشاورزي كم بازده و سود هنگفت ناشي از تغيير كاربري زمين ،داليلي ميشوند تا زمينخواري شكل گرفته
و عدهاي به آن روي آورند .نكته قابل توجه اين است كه در سالهاي اخير  ،زمينخواري شكل سنتي خود را از دست داده و
در مواردي به كوهخواري ،درياخواري ،ساخت روستاهاي جعلي و جنگلخواري تغيير ماهيت داده است .ناگفته نماند بسياري
از ساخت و سازهاي غيرمجاز و بدون مجوز نيز سبب تبديل اراضي كشاورزي-باغي و مرتعي به نواحي مسكوني در نواحي
مختلف كشور ميشود كه آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد.

فعالیتهای معدنکاوی و تخریب زیستگاه

آلودگي خاك ناشي از فعاليتهاي صنعتي /معدني ،يكي از مهمترين منابع آالينده خاك به خصوص در شهرها و استانهاي
صنعتي مانند تهران ،اصفهان ،خوزستان و عسلويه است .از مهمترين صنايع آالينده خاك ،ميتوان به صنايع فوالد و نيروگاهها،
صنايع شيميايي ،صنايع ذوبآهن و فوالدسازي ،صنايع فلزكاري ،صنايع نفت و صنايع چرمسازي اشاره كرد .هرچند رشد صنايع
از يكسو بيانگر رشد صنعتي كشور است اما به دليل عدم رعايت موازين محيط زيست و بهخصوص رهاسازي پسماندها و
باطلهها و همچنين فاضالب تصفيه نشده بر روي اراضي ،سبب آلودگي شديد خاك به فلزات سنگين ،تركيبات آلي پايدار و
غيرقابل تجزيه زيستي و همچنين رنگهاي سمي ميشوند .توسعه معادن كه به استخراج فلزات (مس ،آهن ،سرب ،روي و )...
و يا منابع سوخت (زغالسنگ) ميپردازند بهدليل عدم مديريت صحيح باطلهها و همچنين تخليه زهآبها ،سبب آلودگي شديد
خاك ميشوند.به طور نمونه آسيب معادن زغالسنگ به جنگلهاي هيركاني استان گلستان از موارد ديگر اثر بهرهبرداري
معادن است .با توجه به آمار ،تعداد معادن فعال در سال  1392نسبت به سال  1303تقريباً  71درصد افزايش يافته است.
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راهسازی و احداث جاده

تغییر کاربری اراضی

کشاورزی غیراصولی و کشت زیراشکوب در جنگل

آتشسوزی (طبیعی و انسانساخت)

خشکسالی و نبود مدیریت صحیح منابع
آب
شکار و صید غیرمجاز

برداشت چوب و الوار قاچاق و تهیه هیزم
وزغالگیری
آفات و بیماریهای گیاهی و جانوری

پروژههای توسعهای
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تصویر ( :)۱۶۹احداث جاده در منطقه
حفاظت شده ابر  -شاهرود

تصویر ( :)۱۷۱مرگ يوزپلنگ مادر و دو تولهاش در تصادف جادهاي – پارك ملي توران
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 قوانین و مقررات و اسناد فرادستی
ماده  -7تيراندازي و شكار در پاركهاي ملي ممنوع است .در موارد استثنايي كه مقتضيات حفظ نسل جانوران
وحشي ايجاب كند سازمان مي تواند توسط مأمورين خود بر حسب مورد اقدامات الزم معمول دارد.
تبصره – شكار قوچ و ميش در جزيره كبودان (قوين داغي) واقع در پارك ملي درياچه اروميه ،از ممنوعيت
مقرر در اين ماده مستثنا است.
ماده  -0تعليف احشام و قطع اشجار و بوتهكني و تجاوز و تخريب محيط زيست و بهطور كلي هر عملي كه
موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير اكوسيستم باشد در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي ممنوع است .در موارد
ضروري به منظور حفظ حيات جنگل و بهسازي پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي يا مطالعات علمي و زمين
شناسي مجاز بر حسب مورد ،با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع توسط سازمان
جنگلها و مراتع كشور يا سازمان حفاظت محيط زيست و يا مؤسسات و يا شخص ذيربط اقدام خواهد شد.
تبصره -احشام وارد شده در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي ،توسط مأمورين سازمان از اين مناطق اخراج و
متخلف يا متخلفان مربوط طبق مقررات تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.
ماده  -9تجديد يا تمديد پروانههاي اكتشاف و بهرهبرداري صادره براي معادن واقع در پاركهاي ملي و آثار
طبيعي ملي ممنوع است.
ماده  -11ورود به مناطق مذكور در بند الف ماده  3قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و عبور از آنها به
استثناي جادههاي عمومي ،تابع دستورالعمل سازمان خواهد بود.
ماده  -11قطع اشجار و بوتهكني و خارزني و ذغال گيري و تجاوز و تخريب محيط زيست و بهطور كلي هر
عملي كه موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير اكوسيستم شود در پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت
شده كه اراضي آن متعلق به دولت باشد بدون اجازه ممنوع است.
تبصره -1اجراي طرحهاي مجاز صنعتي و معدني در پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده با رعايت
مقررات مربوط ،از شمول اين ماده مستثنا است .
تبصره  -2تعليف احشام از لحاظ كميت و كيفيت در پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده تابع
ضوابطي است كه با توجه سازمان جنگلها و مراتع كشور و سازمان تهيه خواهد شد.
تبصره  -3ورود و تعليف احشام بدون پروانه يا زايد بر پروانه در پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت
شده بر خالف مقررات موضوع اين ماده ممنوع است اينگونه احشام توسط مأمورين سازمان از منطقه اخراج و با
متخلف يا متخلفان مربوط ،طبق مقررات عمل خواهد شد.
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