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 1هاي کالن مربوط به آن محیط زیست در اسناد فرادستی، قوانین و چالش

اي عمل کنند که با استفاده از منابع و گونهکنند در تحقق اهداف اقتصادي بهکشورهاي مختلف جهان تالش می

 بخشی از نیازهاي خود را تأمین کنند. حاصل این تالش در رشد اقتصاديبه صورتی کارا امکانات محدود، 

 شود.متبلور می

دهد که متوسط این نرخ در چهل سال اخیر مراجعه به آمار و ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصاد ایران نشان می

نظر بسیار پرنوسان و کاهشی بود. لذا  درصد بود، ضمن اینکه رشد اقتصادي ایران در بازه زمانی مورد 2کمتر از 

د اقتصادي کشور کاهنده بود. این در حالی است که براي حل گیري کرد که نرخ رشتوان اینگونه نتیجهمی

ریزي شود تا این رشد از روند افزایشی اي برنامهگونهبسیاري از مشکالت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی باید به 

 برخوردار باشد، ضمن اینکه پایدار و باثبات نیز گردد.

ي در ایران گویاي این واقعیت است که ایران داراي مراجعه به مطالعات مختلف در مورد منابع رشد اقتصاد

است. این بدان معناست که نقش منابع طبیعی در ایجاد ارزش » منابع محور«اقتصادي بر اساس منابع یا همان 

اي اقدام شود که محیط برداري از اینگونه منابع به شیوهاي دارد. لذا باید در بهرهافزوده نقش بسیار فزاینده

برداري مناسب از ر خسران نشود و در حفظ آن تالش شود تا رفاه آیندگاه به خطر نیافتد. مقوله بهرهزیست دچا

. مباحث این تر شده است که موضوع مربوط به توسعه پایدار مدنظر قرار گرفتمنابع طبیعی از زمانی پراهمیت

دیگر عبارتهاي ملی،  ،رزمینچنینی وقتی داراي اهمیت شد که مفاهیم و موضوعاتی نظیر دولت، حکومت، س

تواند سرنوشت کشورهاي دیگر را تحت تاثیر قرار اي و سرزمینی نیست و فعالیت یک کشور یا دولت میمنطقه

اي نیست، که امروز مشکالت و تنگناهاي زیست محیطی موضوع محلی، ملی و منطقهدهد. پس اگر بگوییم 

 سخن گزافی نیست.

افیایی که در آن قرار گرفته است از شرایط ویژه زیست محیطی برخوردار است امروز ایران بدلیل موقعیت جغر

و متأسفانه تخریب و نابودي عناصر محیط زیست در چند دهه اخیر باعث شده این شرایط ویژه و نامناسب 

 تشدید نیز شود.

 برگرفته از گزارشهاي منتشر شده در مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی - 1
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-خواهد در مدار توسعهمحیطی و با آن رشد اقتصادي ناپایدار، اگر ایران ببا این شرایط نامناسب و ویژه زیست

اي اقدام کند که در مسیر توسعه پایدار باشد، باید از منابع طبیعی و محیط یافتگی قرار گیرد و به عبارتی به گونه

 زیست خود به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

حالی  زیست خود ناتوان بود این درکه ایران در حفظ محیطبررسی مستندات مختلف گویاي این واقعیت است 

زیست را مورد توجه قرار داده مربوط به محیط هبرخی از قوانین دائمی کشور مقولو است که در اسناد فرادستی 

 است که بشرح ذیل هستند:

 الف) اصل پنجاهم قانون اساسی

هاي بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل ،در جمهوري اسالمی

که با آلودگی محیط  گردد. از این رو فعالیتهاي اقتصادي و غیرآنته باشند، وظیفه عمومی تلقی میرشدي داش

 زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.

 

 1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق ب) بخشی از سند چشم

 از عبارتست از:اندهاي جامعه ایرانی در افق این چشمبخشی از ویژگی

هاي برابر، توزیع مناسب درآمد، نها مستحکم غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت تبرخوردار از سالمت، رفاه، امنی

 مند از محیط زیست مطلوبخانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

 

 سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران مرتبط با محیط زیست کشورج)

 ستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران مرتبط با محیط زیست کشوربخشی از سیا •

و توسعه پوشش گیاهی براي حفاظت و افزایش شونده ایجاد عزم ملی بر احیاي منابع طبیعی تجدید -

وري مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و بهره

 ینه.جلب مشارکت مردم در این زم

جانوري و باال بردن غناي حیاتی  -شناسایی و حفاظت منابع آب و خاك و ذخایر ژنتیکی گیاهی -

 گذاران در آن.برداري بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایهها و بهرهخاك
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حفظ و توسعه  برداري از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداري این منابع و تالش براياصالح نظام بهره -

 آن.

هاي گیاهی و محیطی و ژنتیکی و اصالح گونههاي زیستگسترش تحقیقات کاربردي و فناوري -

-هاي اطالعاتی و تقویت آموزش و نظام اطالعحیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه

 رسانی.

 23/10/1377مورخ مصوب » منابع آب«سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در مورد  •

ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در  -

 هاي آبریز کشور.حوضه

وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداري ارتقاي بهره -

 و مصرف آن.

ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق  افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن -

 ممکن.

هاي سد و آبخیزداري و آبخوان داري و تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجراي طرح -

هاي غیرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و هاي آبیاري و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آبشبکه

 برداري.و بهره تقویت نقش مردم در استحصال

 23/10/1377مصوب مورخ » انرژي«سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در مورد  •

 سازي مصرف و کاهش شدن انرژي (سیاستهاي کلی نفت و گاز)بهینه -

محیطی و تالش براي افزایش ایجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست -

 هاي آبی (سیاستهاي کلی سایر منابع انرژي)جدیدپذیر با اولویت انرژيهاي تسهم انرژي

ها از قبیل بادي و خورشیدي و هاي و و ایجاد نیروگاهتالش براي کسب فناوري و دانش فنی انرژي -

 گرمایی در کشور (سیاستهاي کلی سایر منابع انرژي)هاي سوختی و زمینپیل

پیشگیري و کاهش خطرات ناشی از سوانح «ان در مورد سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایر •

 » طبیعی و حوادث غیرمترقبه
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سازي مسئوالن و مردم براي رویارویی با افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده -

 هاي جوي و اقلیمی.عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده

گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن  -

 گونه حوادث با اولویت خطر زلزله.از خطرات این

هاي جوي و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از شناسایی پدیده -

هاي هشدار پیوسته ملی پایش و بهبود نظامهم، ایجاد نظام بههاي طبیعیطریق تهیه اطلس ملی پدیده

 هاي پیشرفته.آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوريسریع و پیش

سازگاري با «اي که همه فعالیتهاي آن در همه سطوح، رویکرد گونههاي توسعه ملی بهتنظیم برنامه -

 باید انجام گیرد. مالحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل» اقلیم

 نمودن آن به عنوان یکی از محورهاي اساسی آمایش سرزمین.اقلیمی و لحاظشناسایی شرایط  -

 هاي جامع مدیریت باالي جوي و اقلیمی.تهیه، تدوین و ساماندهی نظام -

 23/10/1377مصوب مورخ  »بخش معدن«سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در مورد  •

 رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.العسیاستگذاري و اط -

هاي نوین و ارتقاي سطح آموزش و تربیت نیروي تقویت خالقیت و ابتکار و دستیابی به فناوري  -

شناسایی بنیادي، اقتصادي، مهندسی، محیطی و دریایی براي انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین

 برداري مناسب از ذخایر معدنی کشور.بهره

 

 زیست کشورقوانین دائمی و خاص مرتبط با محیط )د

 )27/10/1341ها و مراتع کشور (مصوب قانون ملی شدن جنگل •

 با اصالحات بعدي آن. 1346قانون شکار و صید مصوب  •

 )30/5/1346ها و مراتع کشور با اصالحات بعدي (مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره •

 )18/2/1346قانون حفظ نباتات (مصوب  •

 )24/8/1371و اصالحیه مصوب  28/3/1353زیست (مصوب قانون حفاظت و بهسازي محیط •

 )4/11/1354هاي مرزي از آلودگی با مواد نفتی (مصوب قانون حفاظت دریا و رودخانه •
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 )8/12/1363هاي مرزي (مصوب قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه •

 )5/7/1371ذخایر جنگلی کشور (مصوب  قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و •

 )3/2/1374قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا (مصوب  •

 )14/6/1374برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمی ایران (مصوب قانون حفاظت و بهره •

 )20/2/1383قانون مدیریت پسماندها (مصوب  •

 قانون ایمنی زیستی •

 )14/8/1364و اصالحیه مصوب  16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب (مصوب  •

 

برغم وجود چنین اسناد و قوانین در کشور امروز شاهد این هستیم که سرانه سهم هر ایرانی از جنگل به 

 هارسد که این رقم کمتر از یک چهارم سرانه جهانی است و میزان برداشت از جنگلهکتار هم نمی 2/0

می نزدیک به دو برابر ظرفیت رویش و تولید طبیعی برداري رسنشینان، روستائیان و بهرهتوسط جنگل

 هاست.جنگل

شود و حدود یک خیز کشور دچار فرسایش میحاصلهزار هکتار از اراضی  400سالیانه وسعتی بالغ بر 

شود که این باعث تشدید فرسایش خاك، کاهش توان تولیدي درصد از مراتع کشور در حال تخریب می

اهش سطح اراضی قابل استفاده براي تولید محصوالت کشاورزي گیاهی و هااي طبیعی مراتع و کپوشش

 شود.دارویی می

میلیارد ریال  430هزار و  15مطابق گزارش بانک جهانی، خسارات سالیانه تخریب زمین در ایران معادل 

یک اتع، میلیارد ریال، تخریب مر 70هزار و  10اعالم کرد. بر اساس این گزارش، شورشدن مزارع، سالیانه 

میلیارد ریال و بروز سیل یک  800هزار و  2هاي حاصلخیز هزار میلیارد ریال، نابودي زمین 370هزار و 

 کنند.میلیارد ریال سالیانه به ایران خسارت وارد می 190هزار و 

 16، خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران به حدود 2016همچنین مطابق گزارش بانک جهانی تا سال 

لیارد یم 8هاي بیمارستانی، سالیانه رسد. بدلیل وضعیت بسیار نابسامان و بحرانی دفع زبالهرد دالر میمیلیا

 شود.به سیستم بهداشتی و درمانی کشور تحمیل میدالر هزینه اضافی 
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میلیارد  2میلیارد تن برآورد شده است که سهم ایران از آن بیش از  75در جهان حدود میزان فرسایش خاك 

باشد. ارزش اقتصادي خسارت سالیانه فرسایش خاك در کشور است که حدود سه برابر متوسط آسیا میتن 

هزار میلیارد ریال معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزي برآورد شده است و سالیانه  10حدود 

حجم  شود و اینحدود دو میلیارد مترمکعب رسوب بر اثر فرسایش خاك در سدهاي کشور جمع می

 هاي آبخیز کشور چین است.رسوب سه برابر حجم رسوب در حوزه

-میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهاي کشور کاسته می 200مطابق برخی گزارشها، سالیانه به طور متوسط 

درصد از ظرفیت مخازن سدهاي  36اي است که حدود گونهگذاري در مخازن سدها بهو روند رسوبشود 

میلیارد  500رود که براي جبران و الیروبی مخازن اینگونه سدها سالیانه باید ین میتازه شاخته شده از ب

 گذاري کرد. ریال سرمایه 

مورد، روند  1108و  904، 431، 233، 195سیالبهاي مخرب سالیانه به ترتیب با  1370تا  1330از دهه 

تا  10فرسایش خاك کشور  که نشانگر تخریب شدید پوشش گیاهی است. متوسط سالیانه صعودي داشته

 تن است. 3/0و در استرالیا  5/0، در اروپا 8/3در حالی که این رقم در آسیا  ،تن در هکتار در سال بوده 15

 برخی از چالشهاي محیط زیست کشور بشرح ذیل هستند:

 گري و مدیریت محیط زیست.هاي حوزه نظام سیاستگذاري، حکمرانی، تنظیمالف) چالش

هاي بومها و زیستحوزه حفاظت از منابع و تنوع زیستی و احیا و حفاظت اکوسیستمهاي ب) چالش

 حساس و تخریب شده

 محیطیالملی زیستهاي بینهاي حوزه ارتباط و همکاريج) چالش

 دار کشورهاي اولویتهاي حوزه تحقیقات، نوآوري و فناوريد) چالش

 رهاي حوزه حفاظت و توسعه منابع آب کشو) چالشره

 ور کردن تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژيهاي حوزه بهرهو) چالش

 ها و کنترل و کاهش عوامل آالینده و تهدید کننده هواهاي حوزه پیشگیري از انواع آلودگین) چالش
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