


 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 

 

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 

 پیشگفتار

محدود و احساسی، بلکه با قواعد علمی و  هايها و دریچهزیست جهانی، نه از چارچوبامروزه وضعیت محیط

ت زیسبانی تغییرات و شرایط محیطکاربردي و آماري براي دیده هايشود. از این رو تنظیم شاخصمند رصد مینظام

گیري ها در شکلي مبتنی بر این شاخصهاگزارشاهمیت خاص داشته و به عالوه،  هاقارهکشورها، نواحی و 

المللی در موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی لحاظ و مورد هاي بینریزينامههاي جهانی و برسیاست

و  المللیهاي ملی و بیناهمیت این موضوع همچنین سبب شده تا کشورها بر اساس شاخص د.نگیراستفاده قرار می

خویش را تدوین و » زیستگزارش وضعیت محیط«هاي جهانی، گیريهاي کالن توسعه و جهتدر چارچوب برنامه

 برداري مخاطبین منتشر کنند.براي بهره

و در قواي مجریه،  هاتواند براي مدیران میانی، ارشد و عالی کشور در همه بخشمی »SoE« این گزارش موسوم به

ها و رویکردها قرار گیرد. از سوي دیگر، دانشگاهیان و پژوهشگران و یه مبناي تنظیم سیاستمقننه و قضای

توانند برداري یا نقد گزارش میهستند که با نگاه علمی و محققانه ضمن بهره کارشناسان، گروه مخاطب دوم

  هاي ارائه شده و موجود تنظیم کنند.هاي آموزشی و پژوهشی و اجرایی کشور را بر مبناي دادهگیريجهت

هاي تهدیدات و فرصت حوزةعمومی در  رسانیگزارش مورد بحث، همچنین نقش مهمی در آگاهی و اطالع

اولین و دومین گزارش  شود.محیطی براي مردم دارد و در جهت اصالح نگرش و شیوه زندگی مؤثر واقع میزیست

مبتنی بر چارچوب گزارش  1383و  1382هاي زیست کشور که در دوره دولت اصالحات و براي سالوضعیت محیط

و ضروریات ملی تنظیم و منتشر شد، مورد استقبال مراکز علمی و  المللی و بر مبناي رویکردهاهاي بینسازمان

 زیست قرار گرفت.مندان محیطدانشگاهی و عالقه

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ها استمرار یابد که متأسفانهطور سالیانه و بر اساس روال دولتگزارش به ارائۀرفت این نوع انتظار می

 ر رسالت خود بار دیگر به همت معاون آموزش و پژوهشزیست بنا باکنون سازمان حفاظت محیط محقق نشد. 

 ها، خانم دکتر مهناز مظاهري و همکاران ایشان از جمله خانم دکتر زهرا جواهریان و حمایت سایر معاونت 

 ارائۀمدیران و کارشناسان در سطح ستاد و استان و با مدیریت آقاي دکتر محمد ذکایی اقدام به تهیه و 

  اقدام کرده است. 1392تا  1383هاي گزارش سال 

 زیست، کار تدوینهاي مختلف محیطمند حوزهاگر چه خأل دسترسی به آمار و اطالعات منسجم و نظام

 هاياین گزارش را بسیار دشوار کرد، اما تالش شد تا رویکرد گزارش همراه با آخرین تحوالت و چارچوب 

 محیطی کشور در دوره زمانیزیست ملل متحد صورت گرفته و انعکاس دهنده روندهاي زیستبرنامه محیط 

 زیست کشور، گام مهمی براي تبیین شرایط آغازتردید تدوین گزارش وضعیت محیطمورد اشاره باشد. بی 

 به براي جبران مشکالت وتواند در ترسیم نقشه راه بر مبناي دانش و تجربه کار دولت یازدهم بوده و می 

 ها نقش مؤثري ایفا نماید. گزارش حاضر البته از نقاط قوت و ضعف احتمالی برخوردارکاهش آسیب 

 براي ،زیست از نظرات اصالحی و پیشنهادي پژوهشگران و متخصصین امراست و سازمان حفاظت محیط 

ت زیست و طبیعبنایی براي بهبود وضعیت محیطباشد تا به اقدامی زیر کند؛اعمال در گزارش بعدي استقبال می 

 ایران منجر شود.

زیست سازمان ملل به اندرکاران تهیه و تدوین این گزارش، همچنین از برنامه محیطدانم از همه دستالزم می

 هاي صورت گرفته در این زمینه تشکر کنم.خاطر همکاري

 

 معصومه ابتکار

 زیستت محیطمعاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظ

  

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 سپاسگزاري     

سال از انتشار دومین  10که بیش از  شودیم) در حالی منتشر SoEایران( ستیزطیمحسومین گزارش وضعیت 

 1404بیست ساله کشور (افق  اندازچشم. با توجه به گذشت یک دهه از اجراي سند گذردیم 1394گزارش در سال 

 ستیزطیمحعیت ششم توسعه، گزارش مدونی از وض ۀسالپنجهجري شمسی) و همچنین قرار گرفتن در آستانه برنامه 

 34انون (ماده در طول این دهه وجود نداشت و از طرفی تکلیف ق ستیزطیمحهاي عملکردي ایران و روند شاخص

و توسعه پایدار تا  ستیزطیمح) مبنی بر تهیه سند ملی 1389وري کشاورزي و منابع طبیعی  سال قانون افزایش بهره

کشور بیش از پیش اهمیت یافت و ضمن اینکه با  ستیزطیمحهجري شمسی، ضرورت تهیه گزارش وضعیت  1404افق 

کشور، اساس و مبناي  ستیزطیمح)، وجود مطالعات وضعیت SDGsتوجه به لزوم دستیابی به اهداف توسعه پایدار (

 .ردیگیمپایداري محیطی قرار  يهاشاخصچگونگی تحقق و تبیین 

 ن و کارشناسان سازمانگزارش پیش رو حاصل عنایت ویژه ریاست محترم سازمان، تالش معاونین، مدیرا

ت که با مشارکت و ، مراکز علمی و تحقیقاتی کشور اسهاسازمان، نهادها ، هادستگاهزیست و همکاري حفاظت محیط 

 دو، سیاسی و غیره، در طول یطیمحستیزمختلف اقتصادي، اجتماعی، علمی، فرهنگی،  يهاحوزهفعالیت خود در 

از امید  ياجرقه، هايریگمیتصمو تدبیر بیشتر در  ستیزطیمح مسائلسال اخیر دولت تدبیر و امید، با اولویت دادن به 

از همکاري و مشارکت کلیه  دانمیمبه ارمغان آوردند، لذا الزم  »ایران«و نشاط را دل طبیعت کشور عزیزمان 

 در تهیه گزارش تقدیر و تشکر نمایم. اندرکاراندست

مجري محترم پروژه جناب آقاي دکتر محمد ذکایی و همکاران عزیزشان در  ریناپذیخستگاز تالش مجدانه و 

ه ، امید است با توجه بکنمیمدانشگاه شهید بهشتی در تهیه و تدوین این گزارش در این فرصت کوتاه، سپاسگزاري 

ارش بانک بیست ساله کشور، این گز اندازچشمدر پیش رو بودن برنامه ششم توسعه و همچنین ادامه اجراي سند 

و اجراي  يزیرطرح، يزیربرنامه، يگذاراستیستوسعه در مراحل  اندرکاراندستاطالعاتی مفید و مناسبی براي 

 باشد.  یطیمحستیز، استانداردها و مقررات  هاشاخصبر مبناي ضوابط، معیارها،  هاپروژه

 

 مهناز مظاهري

 زیستسازمان حفاظت محیط معاون آموزش و پژوهش

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

منجر به بر هم  ،سرزمین  اکولوژیکو بدون توجه به توان  زیستمحیطاز اخیر استفاده نابخردانه  هايسالدر 

از است.  زیستمحیطآن بروز زوال و تخریب قابل مالحظه در  خوردن توازن موجود در طبیعت گردیده که حاصل

واقب ع تواندمیاز سرزمین  غیراصولی برداريبهرهبه قوانین طبیعت و  توجهیبیبشر امروزه دریافته است که طرفی 

آتی به دنبال داشته باشد. مشکالتی همچون تغییر اقلیم، کثرت بالیاي  هاينسلبراي نسل کنونی و  ناپذیريجبران

فزایش ، اهاجنگل، آلودگی منابع آب و خاك، تخریب هاتاالبطبیعی، گسترش ریز گردها، خشکیدن رودها و 

ست ا ايگسیختهاز عواقب توسعه ناپایدار و لجام  ايگوشهتنها  زیرزمینی هايآبفرسایش خاك و افت شدید سفره 

آگاهی از وضعیت موجود و شناخت مسائل  که بشر به امید تحقق رفاه بیشتر، موجب آن گردیده است. در این میان

اي ، راه را برشدهگرفتهنادرست بکار  هايسیاستنترل عالوه بر امکان ک تواندمی زیستمحیطو مشکالت کلیدي 

 و از تداوم روند تخریب ممانعت نماید.  موزون و راهکارهاي مدیریتی معقول هموار ساخته هايسیاستبکارگیري 

 که بیش از چند دهه از آغاز آن در جهان ، (SoE)»زیستمحیطوضعیت « هايگزارشتالش براي تهیه 

 احساس نیاز به برخورداريباتوجه به خوشبختانه . آیدمیگامی استوار در تحقق این امر مهم به شمار  ،گذردمی 

 واستقبال گسترده مراجع اجرایی  به دنبالو ، کشور از یکسو زیستمحیطاز یک گزارش ملی و پایه از وضعیت  

 مدیریتی ۀجدي در بدن عزمهمچنین  وایران  زیستمحیطاز اولین و دومین گزارش ملی وضعیت  علمی

 زیستمحیط، زمینه الزم را براي تهیه سومین گزارش ملی وضعیت در این راستا زیستمحیطسازمان حفاظت 

 . نمودکشور فراهم 

 الهسدهزمانی  ةکشور در باز زیستمحیطدر بررسی وضعیت  هایافته ترینمهماست از  ايخالصهگزارش پیش رو 

مختلف تحقیقاتی و  هايبخشبه همت جمعی از متخصصین و کارشناسان با الطاف خداوند متعال،  که ،92-1383

ترین از جامع یکی عنوان به، DPSIROمدل ، اصلی (تفصیلی)اجرایی کشور فراهم آمده است. در تدوین گزارش 

و  )محركران (پیشاست. مدل مذکور مبتنی بر شناخت عوامل شده  به کار گرفته ،UNEPي ارزیابی هامدل

 .اندزدهرا رقم  زیستمحیطفشارهایی است که وضعیت موجود 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

و راهکارهایی  زیست بررسیفشار در محیط ران وپیششناخت وضعیت موجود، اثرات ناشی از عوامل به دنبال 

آتی در وضعیت  روندهاينگاري سناریو . در پایان نیز با استفاده ازشودمیموجود ارائه  هايبحراناز  رفتبرونبراي 

رو صرفاً به برخی از نتایج و  پیش ۀهمانگونه که بیان شد در خالص .شودمی بینیپیشدر هر بخش  زیستمحیط

  هاي کلیدي گزارش اصلی پرداخته شده است.یافته

 و معاون زیستمحیطمعاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت  نیماباین گزارش حاصل همکاري پژوهشی  ۀتهی

 اخویش ر یقدرشناسدانم مراتب سپاس و زم میوظیفه و ال خود برشهید بهشتی است.  دانشگاهشی و فناوري هپژو

ست از ریانمایم. ابراز  اندنمودهاین گزارش همکاري تدوین که در  همکاران محترمی هیکل وتحقیقاتی، اجرایی  گروهاز 

که بدون  ،هااستان مرکزي و سازمانمحترم ، مدیران و کارشناسان ان، معاونزیستمحیطحفاظت  مانزمحترم سا

این گزارش فرابخشی، عالوه بر  . در تهیۀمینمایمتشکر  ،این گزارش میسر نبودتدوین آنان واالي  همت و تالش

 ،تاس زیستمحیطمرتبط با  ینوعبه شانفعالیتزیادي که  يهاسازمانو  هاوزارتخانه، زیستمحیطسازمان حفاظت 

همکاري  ازین موردآمار، مستندات و اطالعات  ۀارائ باکه نفت  و جهاد کشاورزي، نیرو، کشور يهاوزارتخانه ژهیو به

  .شودیمسپاسگزاري  ،اندداشته

و عدم وجود یک ساختار منسجم براي دستیابی به  زیستمحیطوضعیت  هايگزارشنوپایی ایران در تهیه  

در طول قریب به یک  ايعدیده هايدشواريمطالعاتی با  گروهموجب گردید تا  شده يبندطبقهو  دارزماناطالعات 

ر . این دخوردمیدر روند ارائه آمارها به چشم  هاییکاستیسال تالش براي تدوین سند، مواجه گردند و به این سبب 

امکان انتشار ساالنه این  شده يبندطبقهوجود آمارهاي مدون و  افتهیتوسعهحالی است که در بسیاري از کشورهاي 

شناخت  رب عالوهدر کشور  دستنیازا هاییگزارشتداوم تهیه  مسلماً . سازدمیفراهم  یراحت بهرا  هاگزارشدست از 

 خألهايامکان رفع  ،بر سرزمینمان گذشته است هاسالو آنچه در طی  زیستمحیطاز وضعیت  ترقیدق و بهتر

را فراهم خواهد ساخت. امید آنکه با  هیپااطالعاتو منظم برخی از  ايدورهبراي تهیه  يسازنهیزماطالعاتی موجود و 

 . آیدکشور عزیزمان فراهم  زیستمحیطالزم براي اعتالي  ۀو منظم این سند ارزشمند زمین ايدورهتدوین 

 

 محمد ذکایی

 و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مجري طرح
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 مقدمه

 

 

 

 

 

 

 شدت مصرف انرژی 

 انرژی  یوربهره 

  تجدید پذیر یهایانرژسهم 

 

 

  ناخالص داخلیتولید 

 واردات کاالها و خدمات 

 رشد تولید ناخالص داخلی 

  و اکوتوریسم گردشگریدرآمد 

 درآمد و هزینه خانوار 

 بررسی تغییرات الگوی مصرف خانوار 

 اشتغال 

 نرخ تورم 

 

 

 درصد کشت ارگانیک در کشور 

  یطیمحستیزشاخص عملکرد 

  کیاکولوژردپای 

 شاخص سیاره شاد  

 ایران در یک نگاه

 جمعیت

 ی بخش انرژیهاشاخص
 

 ی اقتصادیهاشاخص

 شاخص توسعه انسانی
 

 سواد و آموزش
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 مقدمه: 

است که فشار وارده  شدهمصرف ماده و انرژی موجب  یالگوهاجمعیت و تغییر  روزافزونمحدودیت منابع از یکسو و رشد 

به  ضمن آگاهی بخشی تواندیم ستیزطیمحافزایش یابد. رصد و پایش مستمر وضعیت  هرروزو منابع طبیعی  ستیزطیمحبه 

 یهاشاخصمروری بر  بایاری رساند. در این بخش  ترحیصحدر راستای اخذ تصمیمات  آنان را ،سازانو تصمیم گذاراناستیس

 دادهیورسعی بر آن است تا سیمای کلی از چگونگی تغییرات جمعیت، سواد و آموزش، انرژی، اقتصاد و توسعه انسانی کشور کلی 

ران به عنوان نیروی پیشها این شاخصبرخی از تاثیر  شود. ترسیم 1383-92ده ساله  ۀطی دوره مورد مطالع هاشاخصدر این 

ه ذکر الزم ب شود.تر میانسانی( مشخصهای بعدی )هوا، خاک، آب و تنوع زیستی و سکونتگاهزیست در فصلو یا فشار بر محیط

 زیست به تناسب در فصول مربوطه آمده است.های مهم تاثیرگذار در محیطاست که سایر شاخص

بررسی و مقایسه  هاشاخصدر برخی از  نیز و جهانی یامنطقهامکان مقایسه و رصد جایگاه ایران در سطوح  به منظور

راهم ف در کشور ف موجوداز نقاط قوت و ضع یترواضحتصویر  فراملی صورت پذیرفته است تا از این رهگذر امکان دستیابی به

 هرچند کمبود است 1392تا  1383 یهاسالو در فاصله  سالهده در مطالعه موجود موردنظر بازه زمانی الزم به ذکر است .شود

ر میس بازه زمانی کلبهمار مربوط امکان ارائه آ هاشاخصاست که در برخی از  شدهبه برخی از اطالعات موجب  یا عدم دسترسی

  .شودن

 

 

 مرد درصد4/50) نفر 75149669 با برابر کشور جمعیت 1390 آبان در مسکن و نفوس عمومی سرشماری آخرین اساس بر

 غیر درصد1/0 و ساکن کشور روستاهای در درصد 5/28 و شهرها در درصد 4/71 میزان این از که است بوده( زن درصد6/49 و

 سنی میانگین. دهدیم نشان را درصد3/1 معادل 1385-90 یهاسال طی در جمعیت ساالنه رشد متوسط .هستند ساکن

. است افزایش یافته 1390 سال در سال 86/29 به سال 97/27از  1390تا  1385 یهاسالطی سرشماری  کشور جمعیت

 طینیز  جمعیت سنی میانه. است شدهحاصل تولد بدو در به زندگی امید افزایش و جمعیتی ساختار تغییرات اثر در که ایپدیده

 که است، رسیده سال 27 و 7/24 ،4/19به  ترتیب به و داشته یافزایش روند 1390 و 1385 ،1375 هایسالسرشماری 

 3/4) درصد 7/5 سال را 65 باالی جمعیت سهم 1390 سال سرشماری .است دوره این طی جمعیت شدن ترمسن دهندهنشان

 جمعیت کل( نفر میلیون 66/3) درصد 2/5 برابر 1385 سال در جمعیت این سهم. دهدمی نشان جمعیت کل از( نفر میلیون

 کشور سالمند جمعیت به نفر هزار 120از بیش ساالنه متوسط طوربه بنابراین. است بوده درصد3 با برابر 1365 سال در و کشور

 سال در کشور جمعیت شده،انجام برآوردهای آخرین طبق .است اصولی یزیربرنامهاست که نیازمند مدیریت ویژه و  شدهافزوده

 درصد 14 از شیب 1383-1392 سالهده دوره طی کشور جمعیت بنابراین .است نفر هزار 942 و میلیون 76 با برابر 1392

 .(1منبع) است افتهیشیافزا

 

 جمعیت
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 شهرنشینی گسترش : 

 در( نفر میلیون 7/53) درصد 4/71 به 1365 سال در( نفر میلیون 2/22) درصد 3/54 از کشور جمعیت شهرنشینی ضریب

 – یشهرمهین امعهج یک از زیادی سرعت با گذشته سال 25 فاصله در ایران جمعیت دیگربیانبه .است یافته فزونی 1390 سال

 شده برابر 5/1 دوره این طی کشور جمعیت کل کهدرحالی .است غییر کردهت گرا شهر یا و شهری جامعه یک به روستایی نیمه

 دماتخ و کاال تقاضای افزایش موجب شهرنشینی گسترش. است یافتهافزایش برابر 4/2 از بیش به شهرنشینی جمعیت ولی است

 داشته یپ در را محیطیزیست هایبحران و منابع تخریب و مسائل افزایش تواندمی درنتیجه و است منابع از بیشتر برداریبهره و

 استان این که است حالی در این اندداشته سکونت تهران استان در کشور جمعیت از درصد 2/16معادل  1390 در سال. باشد

 هشتو  اندمتمرکزشده بزرگ استان 9 در کشور جمعیت از درصد60 به زدیکن. داراست را کشور مساحت از درصد 8/0 فقط

رزمین طبیعی س یهاتیقابلتفاوت در  دارند جمعیت ونیلیمکی باالی قم و اهواز شیراز، تبریز، اصفهان، کرج، مشهد، تهران، شهر

عوامل بروز نابسامانی در توزیع جمعیت در کشور است که  نیترمهم ازجملهاصولی در توزیع مناسب جمعیت،  یزیربرنامهو عدم 

  .(1منبع) ساماندهی وضعیت موجود است منظور بهبه اصول آمایش سرزمین  ازمند عزم جدی مدیران در توجهنی

 

 

 

نرخ باسوادی در  دهدیمنشان  1390و  1385های باالی شش سال( در سالبررسی وضعیت باسوادی مردان و زنان )افراد 

درصد در سال  8/84به  1385درصد در سال 6/84است و از  داکردهیپدرصد افزایش  2/0، 1390تا  1385های فاصله سال

نرخ باسوادی بانوان به همچنین در این مدت از نرخ باسوادی مردان از کل افراد باسواد کشور کاسته شده و  .رسیده است 1390

د و امی است یسوادآموزبانوان کشور در امر  شیازپشیباین امر حاکی از اهتمام  .از کل جمعیت باسواد کشور افزوده شده است

 .شودنیز فراهم  ستیزطیمحبا افزایش باسوادی در این بخش از جامعه بستر الزم برای گسترش و نشر دانش  رودیمآن 

ارتباط انسان و طبیعت ی زیست سالم و حفاظت از آن، درک صحیح و عمیق از نحوه یکی از ملزومات اصلی داشتن محیط

با  تعامل ینحوه درخود را  یسالبزرگو در  ردیگیمشکل  هاانسانآن از کودکی در اذهان  منشأتردید با یکدیگر است که بی

هر  یدهنیآ جایگاه رشد و تربیت تصمیم سازان نیترمهم به عنوان. نقش غیرقابل انکار مدارس سازدیمزیست، نمایانگر محیط

 وپرورشآموزشرا با وزارت  یاهدگسترهای سازنده و فعالیت زیستمحیطسازمان حفاظت  رونیازا نیست.کشور بر کسی پوشیده 

 مغفول مانده بود. یطیمحستیزمدارس دوستدار طبیعت یا  سیتأستوجه به  1392داشته است. این در حالی است که تا سال 

میزان این رشد را در  1در تولیدات علمی بوده است. جدول  جهشیایران شاهد رشد  1380-91در طی بازه زمانی 

مربوطه است که در صورت  یهاشاخص. آمارها حاکی از رشد فزاینده و چشمگیر در کلیه دهدیممختلف نشان  یهاشاخص

 سطح زندگی در کشور باشد. و ارتقای علمی یهاجهشبروز  دبخشینو تواندیمهدایت صحیح و هدفمند 

 

 سواد و آموزش
 



 ایران در یک نگاه........... بخش ............................ 1383-92ایران  ستیزطیمحوضعیت خالصۀ گزارش 
 

 

4 
 

 (2منبع) 1391تا  1380 یهاسالتغییرات در تولیدات علمی ایران در فاصله  :1جدول 

 1391 1380 شاخص ردیف

 4367901 1566609 تعداد دانشجویان 1

 716096 130411 تعدادانش آموختگان 2

 40140 2089 تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس 3

 ISI 45 20رتبه کشور در پایگاه  4

 13178 489 تعداد تولیدات علمی با دانشمندان خارجی 5

 42 3 مجالت نمایه شده ایرانی 6

 33 1 علم و فناوری یهاپارکتعداد  7

 

اخیر با شتاب  یهاسالدر نیز  ستیزطیمح علوم و مهندسی آموزش عالیعلمی در کشور،  یهاشاخصدر کنار گسترش 

علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی  در چهار گروه ستیزطیمحمربوط به  یهارشتهدر ایران رو به گسترش است.  یاندهیفزا

در حال حاضر در چهار مقطع تحصیلی توسط شش  ستیزطیمحهای دهد رشتهها نشان میکشاورزی قرار دارند. بررسیو 

پیام  یهادانشگاه، یرانتفاعیغآموزش عالی  مؤسسات، دانشگاه آزاد اسالمی، تحقیقات و فناوری دستگاه مجری شامل وزارت علوم

در چهار گروه تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه، فنی  ،اجرایی مجری آموزش عالی یهادستگاهنور، دانشگاه علمی کاربردی و 

رشته، چهار  43در ستیزطیمح یهارشته 1390در سال حاکی از آن است که  هایبررس .شوندیممهندسی و کشاورزی ارائه 

 .اندشدهارائهزیر نظام آموزشی  7مقطع تحصیلی و 

زیست مختلف محیط یهارشتهدانشجو در  17125جذب  دهندهنشان 1390ر سال د شدهجذبآمار تعداد دانشجویان 

. رتبه بعدی در جذب دانشجویان اندشدهیاسالمنفر جذب دانشگاه آزاد  7292رقم یعنی  ترینبیشاست. از این تعداد 

دانشجو در این سال در رتبه سوم قرار  2520نفر است و وزارت علوم با جذب  5524متعلق به دانشگاه پیام نور با  ستیزطیمح

 یهارشتهنفر در  11842تعداد  80در طول دهه دهدیمنشان  ستیزطیمح یهارشتهدر  آموختگاندانشدارد. بررسی وضعیت 

درصد، کارشناسی  5/22درصد، کاردانی  6/0میان سهم دانشجویان دکترا  که در این اندشده لیالتحصفارغ ستیزطیمحمختلف 

 1390در سال  ستیزطیمحبا درصد توزیع دانشجویان  درصدهادرصد بوده است. مقایسه این  61درصد و کارشناسی  9/15ارشد 

بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال  نرخ شودمتذکر می .(2)جدول کاردانی است یهادورهسهم  ریگچشمنشانگر کاهش 

بیشترین  .درصد بوده است3/31درصد و برای گروه زنان  8/12برای گروه مردان ، درصد9/18کشور در  1392تحصیل در سال 

درصد  7/57با مربوط به رشته تحصیلی حفاظت محیط زیست  نرخ بیکاری در گروه زنان در بین گروه های عمده رشته تحصیلی،

  است.بوده 

ی هادانشگاهی شاغل در علمئتیهاز میان اعضای  دهدیمنیز نشان  1391ی در سال علمئتیهبررسی وضعیت اعضای 

نفر، دانشیاران  7که در این میان سهم استادان  هستند ستیزطیمحی هارشتهنفر دارای مدارک تحصیلی در  372کشور تنها 

در  ستیزطیمحۀ نیدرزمنشریه علمی  20تعداد  1391نشریات علمی نیز در سال  نۀیدرزمنفر است.  97نفر و استادیاران  10
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مورد دارای  4پژوهشی و  –مورد دارای درجه علمی  ISI ،14عنوان دارای نمایه  2است که در این میان  شدهیمکشور منتشر 

 ترویجی است.  –درجه علمی 

 (3منبع)های مختلفزیست در سال: تعداد دانشجویان محیط2جدول 

 1390 1382 1372 سال
طی  میزان افزایش

 1372-82 یهاسال

طی میزان افزایش 

 1382-90 یهاسال

های تعداد دانشجویان رشته

 کشور ستیزطیمح
1135 4472 53130 3337 48658 

 2200000 740000 3800000 1600000 860000 تعداد کل دانشجویان کشور

 به ستیزطیمحنسبت دانشجویان 

 کل دانشجویان کشور )درصد(
13/0 28/0 4/1 15/0 12/1 

 

 یطیمحستیزی هاسمن 

توسعه . اندزیستیمحیط( سمن) نهادمردم یهاسازمان ،در جامعه محیطیزیستدر ارتقای فرهنگ  مؤثر ینهادها ازجمله 

ی ، فراگیر و با مقبولیت اجتماعنهیهزکمرویکردی است ، محیطیزیست یهاسمناز ظرفیت  یریگبهرهبا  محیطیزیست فرهنگ

 ،محیطیزیستهای به شمار آید. رشد و توسعه سمنزیست کشور حفاظت از محیط برایبستری مناسب  تواندیمباال که 

ی که طی طیمحستیزی هاسمنداد تع است. مردم آحاددر بین محیطی زیست افزایش پذیرش و اهمیت موضوعات دهندهنشان

تعداد  آن از پسولی  بود. افتهیشیافزامورد  630مورد به  44برابری از  14با رشد حدود  1384 سال تا اوایل 1376ی هاسال

رسیده است.  1392مورد در ابتدای سال  443و به  دهدیمافزایش و رونق نداشته بلکه روند کاهشی را نشان  تنهانه هاسمن

این کاهش بیانگر  .(1)نمودار  است افتهیکاهشدرصد  30بیش از  1384-92های طی سال ی زیست محیطیهاسمنتعداد 

کاهش مشکالت و تهدیدات حوزه  ایو ی اجتماعی و مردمی در مرتفع کردن هاانیجر ،نهادمردمی هاتشکلشدن حضور  رنگکم

به راه افتاده  ستیزطیمححوزه های اجتماعی درجریان مجدداًسازمان و دورۀ جدید مدیریت  1392ز سال است. ا ستیزطیمح

عمومی این حضور بهبود وضعیت  بخش یآگاهتر شده است. نقش اجتماعی و زنان در این عرصه پر رنگ حضور ژهیوبه و

ای ههای سازمانهای جدید سازمان محیط زیست، ارایه طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت. از جمله فعالیترا در پی دارد ستیزطیمح

 .های اجتماعی و مدنی استنویس الیحه تشکلتهیۀ پیشمردم نهاد و 

زیست دارای های مختلفی مانند زنان، ورزش و محیطدر زمینه هاآنها آن است که، بعضی از در مورد سمن توجهقابل نکته

د های ثبت شده رسمی کشور، حدوی فعالیت دارند. الزم به ذکر است از کل سمنمحورتک صورتبهفعالیت هستند و بعضی نیز 

تحت پوشش قرار  را یطیمحستیزهای فعالیت خود، موضوعات ی از زیرشاخهکی درطور کامل و یا حداقل ها بهدرصد آن 85

ها گردی جایگاه دوم و سوم را از حیث نوع فعالیت سمنهایی با محوریت آموزشی و پژوهشی و طبیعت. همچنین سمناندداده

 اند.اص دادهبه خود اختص
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 (4منبع) 1376-92سال طی های محیط زیستی سمنتعداد  :1نمودار 

 

 

یک کشور، چگونگی استفاده از انرژی، نوع و میزان مصرف،  ستیزطیمحسنجش وضعیت  یهاشاخص نیترمهمیکی از 

 نشانگر هرچند، 1391تا  1384 هایایران، طی سال در بررسی روند عرضه انرژی اولیهو شدت مصرف انرژی است.  یوربهره

 افزایش کل مصرف نهاییآن دالیل  نیترمهماز  که ی عرضه انرژی اولیه در ایران استروند صعود کنندهانیب، اما اندکنوسانات 

 .است انرژی

 سرانه مصرف انرژی : 

با  1390و  1389 یهاسالاز آن در  بعدروند افزایشی و 1388تا  1383های ی سالبررسی سرانه مصرف انرژی در ایران ط

دهد که سرانه مصرف انرژی در طول این مدت در ایران فراتر از . همچنین این آمار نشان میدهدیمنرخ اندکی روند کاهشی 

و  هادستورالعملقوانین،  رسدیمبه نظر  سرانه مصرف انرژی در جهان، خاورمیانه و کشورهای با درآمد متوسط بوده است.

ای در راست روند افزایش سرانه را کند و یا حتی باعث کاهش آن شود. یحدود تای کاهش مصرف انرژی توانسته است هااستیس

 .(3)جدول  است شدهکاهش این شاخص وضع 

 م معادل نفت خام به ازای هر نفر()کیلوگر 1390تا  1383های سال طیسرانه مصرف انرژی ایران  :3ل جدو

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

 2813 2829 2902 2812 2655 2539 2458 2243 سرانه مصرف انرژی

 -6/0 -5/2 2/3 9/5 6/4 3/3 6/9 - روند درصد تغییر نسبت به سال قبل

 (World Bank 2014-1: منبع)
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 یشدت انرژ 

تقسیم مقدار مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی  که از است. انرژی های بررسی کارایی مصرفیکی از شاخص شدت انرژی

نفت خام به ازای تولید  معادلکیلوگرم  مصرف که عبارت است از 2005p)1(Koe$/واحد  است. در این گزارش از محاسبهقابل

شود. ایران در گروه استفاده میمیالدی( 2005) 1384سال  پایه دالر بر اساس قیمت 2(GDP) یک دالر تولید ناخالص داخلی

اما در مقایسه با میانگین شدت  .ورد شده استبرآ (Koe/$2005p) 3/0تا  2/0کشورهایی قرار دارد که شدت انرژی آن بین 

برابر با  باًیتقرهمچنین بر این اساس، شدت مصرف انرژی در ایران،  بیشتری برخوردار است. انرژیانرژی در جهان، از شدت 

در نوسان  (Koe/$2005p) 28/0تا  25/0در سال های اخیر بین شدت انرژی در ایران  ،استشدت انرژی در منطقه خاورمیانه 

 .دهندیمرا نشان  1392تا  1383های شدت مصرف انرژی در ایران در سال 2نمودار بوده است. 

 

 (EIA, 2014 :منبع) 1392تا  1383های سال طی شدت انرژی در ایرانتغییرات روند  :2نمودار 

 وری انرژیهرهب 

. با کندیممقایسه  1390و  1369های سالفاصله  وری انرژی در ایران و مناطق مختلف جهان را درشاخص بهره 3مودار ن

 کهیرطوبه است افتهیکاهشوری انرژی ایران در طول این دو دهه بسیار که بهره دریافت به راحتیتوان نمودار می این نگاهی به

. در سال ه استسقوط کرد 1390در سال کیلوگرم معادل نفت خام  7/5به  1369در سال کیلوگرم معادل نفت خام  1/7از 

وری انرژی در کشورهای ه آمریکای التین و کارائیب و متوسط بهرهژی ایران بعد از گروه کشورهای حوزوری انربهره 1369

کشورهای  و پس از ه، سقوط زیادی داشت1390یورو در جایگاه چهارم قرار داشت، اما همین شاخص در سال  ۀخاورمیانه و حوز

، از متوسط جهانی 7/5 رقم وری انرژی ایران با، شاخص بهره1390. در سال است تهقرارگرفآفریقایی و شرق آسیا و اقیانوس آرام 

این  .ه استداشت ترنامناسبو کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی کشورهای دارای درآمد متوسط و پائین نیز وضعیتی 

انرژی روبرو  یوربهرهافریقا با افزایش شاخص  خاورمیانه و شمال جزبهدر حالی است که در این بازه زمانی کلیه مناطق جهان 

 .اندبوده

                                                           
1 - Kilogram oil equivalent (Koe) 
2 - Gross Domestic Product (GDP) 
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 1390و  1369هاي وري انرژي در ایران و مناطق مختلف جهان در سالمقایسه شاخص بهره :3نمودار 

 )World Bank, 2014-2: منبع( )1390کیلوگرم معادل نفت خام به قیمت دالر پایه برابري قدرت خرید به ازاي هر(

 
 ریپذ دیتجدهاي سهم انرژي •

تجدید پذیر  يهايانرژکه سهم  دهدیم ، نشان1392تا  1383هاي طی سال ریدپذیتجدهاي مصرف انرژيمیزان مقایسه 
در  تجدید پذیرهاي انرژي میزان مصرف هرچنددرصد بوده است.  71/0 حد درثابت و  باًیتقرنسبت به کل انرژي مصرفی کشور 

 يهااستیساما  افتیدستدرصد از کل مصرف اولیه انرژي در کشور  1/1، به باالترین میزان خود رسید و به عدد 1385سال 
باالي کشور در این زمینه  لیپتانسبا توجه به  است. شدهمنجر به افت مجدد این شاخص در کشور  بعد يهاسالدر  شدهاعمال

 .)4(نمودار  تجدید پذیر انجام پذیرد هايانرژافزایش سهم  منظور بهو مدیریت اصولی مدون  يزیربرنامه ضروري است

 

 )Statistical Yearbook, 2014 :منبع( 1392تا  1383هاي مابین سالمصرفی انرژي  کلهاي تجدیدپذیر از مصرف انرژيدرصد  :4مودار ن
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 محدودیت منابع و رشد و توسعه اقتصادی امری مسلم است. به منظورمناسب  ستیزطیمحنیاز به برخورداری از بستر و 

 ستیزطیمحبرخورداری از  اقتصادداناناست که امروزه  شدهتولیدی موجب  یهاتیفعالمحدودیت در جذب ضایعات ناشی از 

 میتقرمسیغمستقیم و  طوربه ستیزطیمحو کیفیت  اقتصادی به شمار آورندمطلوب  یهاشاخصمطلوب را الزمه تحقق پایدار 

ر اقتصادی توانسته است در بسیاری از موارد بست یهاهینظر. از سوی دیگر باشد رگذاریتأثاقتصادی  یهاشاخصبر دستیابی به 

به کاربرد ابزارهای مالی مانند مالیات و  توانیممطلوب را فراهم سازد که از این میان  ستیزطیمحالزم برای برخورداری از 

غیر  یهاارزش برآوردبه معادالت هزینه و منفعت و  یطیمحستیز یهاارزشکرد. ورود  اشاره ستیزطیمحجریمه در حفاظت از 

 یهاشاخصدر  دادهیروتغییرات  نیترمهمدر ادامه  .دیآ یشمارمبه  ستیزطیمحبازاری از دیگر مصادیق کاربرد اقتصاد در حفظ 

 است.  شدهبررسی  موردنظراقتصادی کشور در بازه زمانی 

 

 تولید ناخالص داخلی 

از متوسط جهانی  ترنییپا هرچندصعودی داشت،  یسیر 1390تا  1383ایران از سال  (GDP) تولید ناخالص داخلیۀ سران

 یسیر 1392تا  1390و متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و باالتر از کشورهای با درآمد کم بوده است، اما از سال 

 یهالساکاهش نرخ برابری دالر با ریال ایران در  است. شدهبرابر با کشورهایی با درآمد کم  باًیتقر، 1392نزولی داشته و در سال 

چگونگی این  5نمودار  .آیندمیعوامل بروز این تغییرات به شمار  نیترمهمشدید اقتصادی و افزایش جمعیت از  یهامیتحراخیر، 

 .دهدیمنشان  1392تا  1383تغییرات را در بازه زمانی 

 

 (World Bank, 2014-6 :منبع) 1383-92هایطی سالجهان  برخی از مناطقتولید ناخالص داخلی ایران و  سرانه مقایسه :5نمودار 

 

 

 

 ایران

 ی اقتصادیهاشاخص
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 واردات کاال و خدمات 

، نشان از افزایش ارزش کاالها و خدمات 1392تا  1383های به کشور طی سال یوارداتبررسی ارزش و وزن کاال و خدمات 

، ارزش کاال و خدماتی وارداتی تا حدودی 1392تا سال  1390دارد، اما از سال  1390تا  1383وارداتی به کشور از سال 

 1388است، اما از سال  داکردهیپش ، افزای1388تا سال  1383است. همچنین وزن کاالی وارداتی به کشور، از سال  افتهیکاهش

 یهامیتحربه بروز  توانیمعوامل این امر  نیترمهماست. از  داکردهیپ، وزن کاالی وارداتی به کشور نیز کاهش 1392تا سال 

 .دهدیمچگونگی این تغییرات را نشان  6و افزایش نرخ برابری ارز اشاره نمود. نمودار  اقتصادی

 

 (5منبع) 1392تا  1383های به ایران طی سال یوارداتارزش و وزن کاال و خدمات  : 6نمودار

 رشد تولید ناخالص داخلی 

 1392سال منتهی به سال  10نشان از کاهش این نرخ در  عمدتاً ، اخیرهای رسی رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سالبر

رسید است،  1392درصد در سال  9/1 ، به منفی1383درصد در سال  1/5رشد تولید ناخالص داخلی ایران از  کهیطوربهدارد، 

چگونگی این تغییرات را نشان  7نمودار درصدی تولید ناخالص داخلی ایران طی مدت ده سال دارد،  7که نشان از کاهش 

 .دهدیم

 
 (World Bank, 2014-3: منبع) 1383-92های طی سالرشد تولید ناخالص داخلی ایران  :7نمودار 
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 توریسم از کل تولید ناخالص داخلیاکو و گردشگري درآمد •

استرالیا،  گردشگرياز صنعت  %75 کهيطوربه، استگردشگري هاي مهم اقتصادي صنعت اکوتوریسم یکی از شاخهامروزه 
 استاز اکوتوریسم  حاصل آفریقاي جنوبی، %14م کنیا و از صنعت اکوتوریس % 23، اروپا گردشگرياز صنعت  42%

), 2010۱UNWTO( .تاس نشدهانیب ییتنهابه درآمد صنعت اکوتوریسم در پژوهش حاضر یبررس مورددر منابع  متأسفانه 
لذا در این ناشی از اکوتوریسم است. گردشگري مد از درآ %10دود ح است که در منطقه آسیا و اقیانوسیهآمده  هاگزارشدر اما 

اي در برخی از کشوره هرچند دهدیمنشان  هایبررس شود.گزارش از این برآورد براي تعیین درآمد ایران از اکوتوریسم استفاده می
درصد از  صدمپنجحدود  اما این رقم در کشور ما تنها ؛تولید ناخالص داخلی است %1جهان سهم درآمد اکوتوریسم بیش از 

GDP تولید از سیر نزولی در سهم اکوتوریسم از  یتاکدر کشور ح 1390و  1389 يهاسالهمچنین مقایسه این رقم در  .است

منتخب از صنعت درصد درآمد ایران و کشورهاي  8درآمد ایران از اکوتوریسم و نمودار  برآورد 4جدول . داردناخالص داخلی 

 دهدیمنشان 1390و  1389هايرا در سال اکوتوریسم از تولید ناخالص داخلی

  هاي مختلف (میلیون دالر)درآمد ناشی از اکوتوریسم ایران در سال :4جدول  

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال
درآمد اکوتوریسم ایران در 

 سالهاي مختلف (میلیون دالر)
5/130 5/102 4/146 195 8/197 9/225 1/263 4/257 6/134 

 )World Bank, 2014-4: منبع( 
 
 

 

: منبع( 1390و  1389هاي در سال صنعت اکوتوریسم از تولید ناخالص داخلید ایران و کشورهاي منتخب از درصد درآم :8نمودار 
4-World Bank, 2014( 

 

1 - United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 
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رآمد دبه سهم بسیار اندك توان میبا مقایسه جایگاه ایران با کشورهاي مهم جهان در این زمینه و حتی کشورهاي همسایه، 

نوع موقعیت جغرافیایی و ت به واسطهی ایران اکوتوریسم يهاتیقابلاین در حالی است که اکوتوریسم در اقتصاد ایران پی برد، 
افزایش سهم این شاخص در درآمد کشور صورت  به منظورمدونی  يزیربرنامهجا دارد تا زیستی فراوان بسیار چشمگیر است و 

 پذیرد.

 و هزینه خانوار درآمد •

که میزان  دهدیمنشان  1392تا  1383هاي بین متوسط درآمد کل ساالنه یک خانوار شهري و روستایی در طول سال
درآمد خانوارهاي شهري و روستایی در طول زمان مذکور افزایش داشته است و درآمد خانوارهاي شهري نیز از درآمد خانوارهاي 

ریال بیشتر  83458690، درآمد ساالنه یک خانوار شهري 1392در سال  کهيطوربهمیانگین بیشتر بوده است،  طوربهروستایی 
این روند در مورد افزایش متوسط هزینه هاي ساالنه خانوارهاي شهري و روستایی نیز دیده  ده است.از یک خانوار روستایی بو

ریال بیشتر بوده  76422623میانگین  طوربههزینه خانوار شهري در مقایسه با خانوار روستایی  1392سال  ، بطوریکهشودیم
 است و ریال تراز منفی 1433192 حاکی از میانگین طوربه 1392هر خانوار شهري ایرانی در سال مقایسه هزینه و درآمد  است.

 ییروستاکل ساالنه خانوار شهري و و هزینه  متوسط درآمد 9نمودار  ریال است. 7569259این رقم در خانوارهاي روستایی منفی 
 .دهدیمرا نشان  92تا  83در بازه زمانی 

 

 )8منبع( 1383-92طی سالهاي  ییروستاشهري و  هايساالنه خانوارو هزینه (خالص) متوسط درآمد  :9نمودار 

 رد) خانوار در بازه زمانی مطالعه( هزینه ک الگوي مصرفبررسی تغییرات  •

مربوط به  1392تا  1383 يهاسالهزینه خانوارهاي ایرانی در طول  ترینبیش دهدیمالگوي مصرف در ایران نشان  بررسی
کمترین هزینه هر خانوار ایرانی به بخش  .است هایدنیآشامو  هایخوراکنیز مربوط به گروه  بعدازآنبوده است و بخش مسکن 

 در بازه زمانی قیمترشد  ترینبیشداراي مسکن و خوراکی و آشامیدنی، گروه  اختصاص دارد. همچنین دودخانیات و تحصیل 
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 1392هاي مختلف هزینه در سال هزینه خالص ساالنه یک خانوار شهري به تفکیک گروه متوسط طوربه. است بوده یموردبررس

  آمده است. 10در نمودار 

 

  )6منبع( 1392ل در سا ايهاي مختلف هزینهبه تفکیک گروه(درصد)، یک خانوار شهري  هزینۀ خالص ساالنۀمتوسط  :10نمودار 

 اشتغال •

 3/10از  کهيطوربهنشان از افزایش این نرخ در کشور دارد، ، 1392تا  1383هاي سال بیکاري در ایران طیبررسی نرخ کل 
در مقایسه با اکثر کشورها نرخ باالیی است. بیکاري درصد  2/13رسید. نرخ  1392درصد در سال  2/13به ، 1383درصد در سال 

گین جهانی، میانگین کشورهاي داراي درآمد زیاد، میانگین کشورهاي خاورمیانه نرخ کل بیکاري در ایران باالتر از میان کهيطوربه
  .)11(نمودار و حتی کشورهاي درآمد کم است

 

 

 )World Bank, 2014-5-6-7: منبع( 1383-92هاي بیکاري کل در ایران در سال مردان و بیکاري زنان، نرخ :11نمودار 

 تورمنرخ  •

بازه زمانی  افزایش این نرخ در کشور در طی این دهندهنشان یطورکلبه، 1392تا  1383هاي بررسی نرخ تورم در ایران طی سال
 بیش از دو برابر شده است. 1383درصد بوده است که در مقایسه با سال  7/34برابر با  1392. نرخ تورم در کشور در سال است

 1384 يهاسال به جز سالهدهدر طی این مدت  دهدیمشان که آمار ن گونههمان. دهدیمچگونگی این روند را نشان  21نمودار 
 روند تغییرات نرخ تورم افزایشی بوده است.  1388و 
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 (7منبع) 92تا  83 هاینرخ تورم کشور در سال :21نمودار 

 

 

 

 هاآمار. دهدیمرا نشان  1392تا  1384های های مختلف طی سالمتیاز شاخص توسعه انسانی ایران و گروها 5جدول 

به ذکر است رده الزم  از میانگین جهانی داشته است. یترمطلوبحاکی از آن است که ایران در این شاخص همواره وضعیت 

از این سال به بعد در چهار ردۀ بسیار و  سه درۀ زیاد، متوسط و کم در 1384ها قبل از سال کشوربرای توسعۀ انسانی بندی 

 .نیامده است (5جدول )مندرج در  های بعدیبا آمار 1384آمار پیش از سال لذا  .شودبندی میدستهزیاد، زیاد، متوسط و کم 

 های مختلفهای مختلف طی سالامتیاز شاخص توسعه انسانی ایران و گروه :5جدول 

 1392 1391 1390 1389 1387 1384 امتیاز

 749/0 749/0 733/0 725/0 711/0 681/0 ایران

 890/0 889/0 887/0 885/0 879/0 870/0 کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار زیاد

 735/0 733/0 729/0 723/0 710/0 682/0 کشورهای دارای توسعه انسانی زیاد

 614/0 612/0 609/0 601/0 587/0 565/0 کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط

 493/0 490/0 486/0 479/0 471/0 444/0 کشورهای دارای توسعه انسانی کم

 702/0 700/0 698/0 693/0 685/0 667/0 جهان

 (Human Development Report, 2014 :منبع)

 

 درصد کشت ارگانیک از کل سطح زیرکشت 

تا  1389 های مختلف حاکی از افزایش در بازه زمانیارگانیک ایران در سالکشاورزی تحت بررسی تغییرات سطح اراضی 

بر اساس آمار  .استدر این خصوص  اخذشده یهااستیسدر  بازنگریاست که نیازمند  1392و افت مجدد آن در سال 1390

هکتار بوده است، که نشان از جایگاه  42634، 1391جهانی، سطح زیرکشت انسان کاشت محصوالت ارگانیک در ایران در سال 

علیرغم برخورداری ایران از این جایگاه سطح زیر کشت  که الزم بذکر استششم ایران در آسیا و اول ایران در خاورمیانه دارد. 
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 طلبولین مربوطه را ئت ارگانیک در مقایسه با مساحت کل کشاورزي در کشور بسیار اندك بوده و توجه خاص مسالمحصو

 .دهدیمرا نشان  1391تا  1388 هايتغییرات سطح اراضی کشاورزي ارگانیک ایران در سال 13نمودار نماید. می

 

 )FIBL and IFOAM, 2014:(منبع 1388-91 هايتغییرات سطح اراضی کشاورزي ارگانیک ایران در سال :13نمودار 

 در جهان ایرانمحیطی زیست شاخص عملکرد •

میانی کشورهاي جهان قرار  حدودو  83در جایگاه ) ۱EPIمحیطی (زیست شاخص عملکرد از لحاظ، 1393ایران در سال 
بررسی امتیاز بوده است،  100از  08/51ی محیطزیست براي شاخص عملکرد1393گرفت. بر این اساس امتیاز ایران در سال 

هاي مختلف رتبه ایران طی سالشدید نوسان  دهندهنشان، 1393تا  1385ایران از سال محیطی زیست رتبه شاخص عملکرد
وضعیت ایران را  6جدول  .رسید 1391در سال  114، به بیش از دو برابر یعنی 1385در سال  53این رتبه از  کهيطوربهاست، 

 .دهدیمنشان  1393در سال  هاشاخصدر هر یک از زیر 

  1393در سال  EPIمحیطیدر هر یک از زیرمعیارهاي شاخص زیست : شاخص ایران6جدول 

 100امتیاز از  رتبه در جهان زیرمعیار 
سال گذشته  10روند تغییرات در 

 (درصد)

 EPI 83 08/51 03/9شاخص 

سالمت 
 زیستمحیط

 59/23 34/64 104 اثرات سالمت

 -99/2 81/88 58 کیفیت هوا

 84/50 21/75 47 آب و بهداشت

سرزندگی 
 زیستمحیط

 - 77/2 117 منابع آب

 55/4 92 17 کشاورزي

 - 12/84 16 داريجنگل

 -35/29 41/22 68 شیالت

 32/0 06/37 128 زیستگاه و تنوع زیستی

 - 73/36 100 تغییرات اقلیمی و انرژي

 )EPI Indicators, 2014:منبع(

1 - Environmental Performance Index 
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 ردپای اکولوژیک 

از سوی  کرهپردازد، به عبارت دیگر بار تحمیل شده بر زیستبه ارزیابی و میزان تاثیر انسان بر محیط می 1ردپای اکولوژیکی

دهد که اگرچه رتبه نشان می 1391تا  1389های کند. بررسی ردپای اکولوژیکی ایران در بین سالفرد یا جامعه را مشخص می

رسیده  66/2به  68/2سرانه ردپای اکولوژیکی کاهش پیداکرده است و از  ایران در سطح جهان در این مدت ثابت بوده است، اما

به  108است. در مقابل با افت ظرفیت زیستی ایران در مدت مشابه عالوه بر اینکه از لحاظ رتبه در سطح جهان تنزل یافته و از 

لوژیکی و ظرفیت زیستی ایران در فاصله تغییرات رد پای اکو رسیده است. 81/0به  84/0رسیده است از نظر سرانه نیز از  106

حاکی از رشد فزاینده رد پای اکولوژیکی از یکسو و افت شدید ظرفیت زیستی از سوی دیگر است.  1389تا  1340های سال

 دهد.چگونگی این تغییرات را نشان می 14نمودار 

 ی از سرزمین منجر به کاهش ظرفیتراصولیغی برداربهرهبدین معنا است در ایران  ماندیماین امر که بیشتر به یک فاجعه  

غییرات ردپای اکولوژیک نیز حاکی از ت هیرویباست. افزایش  شدهو فرصت الزم برای بازیابی توان طبیعی از آن سلب  شدهزیستی 

در  نترل آن و تالشی دقیق برای کابرنامهیی در کشور است که نیازمند مدیریتی مناسب و گرامصرفالگوی مصرف و افزایش 

 موجود میان این دو شاخص است.  خألراستای کاهش 

 

 1340-90ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی ایران از سال سرانه هکتار جهانی برای تغییرات  :14نمودار 

 (Ecological Footprint, 2015: منبع) 

 شاخص سیاره شاد 

است که تابعی از میانگین رضایت ذهنی از زندگی،  محیطیزیست شاخص رفاه انسانی و اثراتیک  ،2شاد شاخص سیاره

ضرب تقریبی از حاصل صورتبهمفهومی  از نظراکولوژیکی سرانه منابع است؛ که  ردپایدر بدو تولد و مقدار  امید به زندگی

                                                           
1 - Ecological Footprint 
2Happy Planet Index (HPI) 
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سال و  73ایران با امید به زندگی  .آیدمی به دستاکولوژیکی  سرانه ردپایو تقسیم آن بر  امید به زندگیرضایت از زندگی و 

جهان را در این شاخص در میان کشورهای  77توانسته است رتبه  در رد پای اکولوژیکی 7/2از تجربه رفاه و  8/4کسب امتیاز 

 کهیدرحال. دهدیمهای مختلف را نشان شاخص سیاره شاد در سال یبندردهرتبه ایران در 7جدول  خود کند. همچنین آناز 

سقوط کرده است و بر اساس آخرین گزارش  1388در سال  81برخوردار بوده است به رتبه  67ایران از رتبه  1385در سال 

 را به خود اختصاص داده است. 77جایگاه  1391این شاخص، ایران در سال  از منتشرشده

 

 های مختلفشاخص سیاره شاد در سال یبندردهرتبه ایران در  :7 جدول

 1391 1388 1385 سال

 HPI 67 81 77رتبه ایران در شاخص 

 (Happy Planet Index, 2014:منبع)

 

 

 یبندجمع : 

 یهاشاخصدر  1383-92 سالهدهدر بازه زمانی  دادهیروبخش اعظم تغییرات  دهدیمصورت گرفته نشان  یهایبررس

ش اخیر، افزای یهاسالداشته است. کاهش ظرفیت زیستی کشور در  هاشاخصنشان از افول و تنزل وضعیت در این  کالن کشور

ز ا یمندبهرهانرژی، سهم ناچیز درآمد کشور از اکوتوریسم، سهم اندک  یوربهرهنرژی، کاهش اردپای اکولوژیک، افزایش شدت 

 افت شاخص ، افزایش تراز منفی میان هزینه و درآمد خانوار،رشد تولید ناخالص ملی ش شدید نرختجدید پذیر، کاه یهایانرژ

اراتر و مدیریت هر چه ک یزیربرنامهاز اهم نکاتی است که نیازمند  شور و افزایش نرخ تورم و بیکاریک در یطیمحستیزعملکرد 

 هاآندرصدی تعداد  30بیش از  و کاهش یطیمحستیز یهاسمنتوجه به عدم . از سوی دیگر دارد هاشاخصدر اصالح این 

 رفعمردمی در ی هامشارکتی اجتماعی و هاانیجرو  نهادمردمی هاتشکلشدن حضور  رنگکمبیانگر  1384-92 یهاسالطی 

افزایش نرخ شده و در کنار  ترپررنگاین حضور  مجدداً 1392از سال البته  .است یطیمحستیزکاهش مشکالت و تهدیدات  ایو 

 مردمی در یهامشارکتبرای آگاهی بخشی و مناسب زمینه  ،ستیزطیمح یهارشتهباسوادی زنان و افزایش تعداد دانشجویان 

همچنین  و یطیمحستیزی هاشاخصالزم برای بهبود روند  یزیربرنامهدر این راستا فراهم آمده است.  ستیزطیمحبهبود کیفیت 

 .استقرارگرفته نظرانصاحبدر دستور کار مسئوالن و  هاسمنی حضور اثربخشافزایش کارایی و 
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 مقدمه

 هاانسان یاتیح یازن ترینیورضرسالم و پاک  یهوا .است زیستمحیطحفاظت بخشی از  هوای سالم و پاکاز  پاسداری

 ریزیبرنامهرشد سریع و  موازاتبه .است آورزیانو حیوانات، بلکه برای درختان و گیاهان هم  هاانسانبرای  تنهانههوای آلوده . است

الگوی مصرف، افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری  و تغییر ونقلحملافزایش تقاضای استفاده از ناوگان  ،نشده جمعیت شهرها

های فسیلی در منابع ثابت مانند همچنین استفاده از سوخت فرسوده، و باال سن با خودروهای تردد و ر سطح شهرهافعال د

 در فعالیت واحدهای مصرف منابع مختلف انرژیی فزایش روزافزون تقاضاا یژهوبه و مراكز تجاری و مسکونی هانیروگاهصنایع، 

، ازجمله نیروهای پیشران و عوامل صنایع در مجاورت و حریم شهرها و مناطق مسکونی و استقرارفرسوده،  هایفناوری با صنعتی

ع و استفاده نادرست از مناب زیستمحیطتخریب هستند. افزایش آلودگی هوای محیطی  و زیستمحیط هایآالیندهفشار در ایجاد 

 مؤثرند.آلودگی هوا  در نیزپدیده ریزگردها  مانند ساختانسانو ی طبیع هایپدیدهبروز و  وخاکآب

 یاجتماع ی،كه عوارض بهداشت استهوا  یشهرها، آلودگكالن یژهوبهكشورمان و  محیطییستز تمعضال ینترمهمیکی از 

اقدامات زیادی صورت گرفته است كه شرح  درگذشتههوا  آلودگیرا در پی داشته است. برای مواجهه با پدیده  یادیز یو اقتصاد

سازمان حفاظت زیست تشریح  «اتمسفربخش  –ایران  زیستمحیطوضعیت »ملی اول و دوم  هایگزارشدر 1383 ها تا سالآن

 یهامدل ترینجامعاز  یکی عنوان به)كه  DPSIROفاده از مدل تبا اس SoE 92-1383سومین گزارش ملی در شده است. 

به صورت گرفته كه در زیر  قرار یبررس مورد 1383-92 ۀسال دهطی دوره  در هواوضعیت  است( شده شناخته UNEP ارزیابی

 . شودیماشاره برخی از نتایج آن به خالصه 
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 منواکسید کربنغلظت آالینده  •

o  1کاهش یافته است (نمودار  شهرهاکالندر اغلب  کربنیدمنوکسآالینده  نۀغلظت ساال1383-92در طی دوره مطالعه.( 

 
 )2منبع( 1386-92طی سالهاي  شهرهاکالنغلظت منواکسید کربن در ساالنه  روند تغییرات :1نمودار 

o ها) غلظت آالیندة منوکسیدکربن، به عنوان نمونه: در شهر تهران طی دوره مطالعاتی، (با توجه به صحت نسبتاً مناسب داده
 ).2نمودار کاهش یافته است ( (ppm)قسمت در میلیون  1/2به  (ppm)قسمت در میلیون  6از 

 

 )2منبع( 1383-92روند تغییرات غلظت آالینده منواکسید کربن در تهران طی سالهاي  :2نمودار 
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o  آن از بعدو  1390روز به صفر روز در سال  8۵كاهش شاخص تعداد روزهای ناسالم مرتبط با آالیندۀ منوكسیدكربن از 

تانداردهای كاهش آلودگی هوا از علت اصلی كاهش انتشار آلودگی از خودروها، استقرار اسرسد، به نظر میرسیده است. 

 . (3)نمودار  بوده است 138۴تا تیرماه  13۷9سال 

 
 (2منبع) 1383-92طی سالهای  روند تغییرات شاخص آالینده منواکسید کربن در تهران :3نمودار 

o صورت گرفته است.  1ها مطابق با جدولبرنامۀ زمانی استقرار استانداردهای كاهش آلودگی خودروها و موتورسیکلت 

 (3)منبعها یکلتموتورسبرنامه زمانی استقرار استانداردهای انتشار آلودگی خودروها و  :1جدول 

 ECE EURO I EURO II 

 1384-92 1384-92 13۷9-81 خودرو سواری

 1389-92 1386-89 1384-86 یکلتموتورس

 

o  مجموع از  ،هاآلودگی خودروها و موتورسیکلتمیزان انتشارCO  ،HC  وNOx، برحسب gr/km  هر یک و تاثیر استقرار

علیرغم وجود مصوبۀ دولت برای  متأسفانه شده است. آورده ۴در نمودار ECE ،EURO 1 ،EURO 2 یاستانداردهااز 

 1391و سال ((1منبع) 3)مطابق با استاندارد یورو 1389ارتقای كیفیت سوخت و استاندارد آلودگی خودروها از سال 

( این امر محقق نشد. نکته حائز اهمیت این است 1392(( تا پایان دوره مطالعاتی )سال 1منبع) ۴)مطابق با استاندارد یورو

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

(≥ 30/5 ppm) خطرناک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(15/5-30/4 ppm) بسیار ناسالم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(9/5-15/4 ppm) ناسالم 85 86 72 7 7 4 4 0 0 0

(4/5-9/4 ppm) سالم 252 243 245 277 164 221 168 23 26 47

(0-4/4 ppm)   پاک 29 36 48 81 195 140 193 342 340 318
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برای خودروهای  ۴به یورو  2درصدی انتشار آلودگی از یورو  ۵0(، به دلیل كاهش 1های مصوب )ای برنامهكه در صورت اجر

توانست به به بعد، می 1389های كنترل آلودگی بر روی خودروهای دیزل، كیفیت هوا از سال سواری و استقرار سیستم

 ه( محقق نشده است.طور قابل توجهی بهبود یابد، كه متاسفانه این امر )در این دور

 
 (3منبع) gr/km برحسب( NOxو  CO  ،HCانتشار آلودگی )مجموع  :4نمودار 

 و غلظت ذرات معلق گردوغبار 

هم در  یرانكه كشور ا یاستتا شرق آس یقادر كمربند شمال آفر یعیطب یدهپد یک گردوغبار یهاطوفانوقوع  یطوركلبه

 خصوصبه مطالعه مورد طی سنوات گردوغبار یهاطوفانتعداد و شدت  یشافزا توجهقابلكمربند قرار دارد. نکته  ینامتداد هم

شهرهای غرب  ارتباطیندرا .داده استخود قرار  یرتأثور را تحت كه كش است یادر منطقه غرب آس1391تا  138۷ یهاسالطی 

 است. شدهدادهنشان  2جدول اند كه اطالعات مرتبط با شهر اهواز در داشته را از این پدیده یرتأث ترینبیشو جنوب غرب كشور 

 (2منبع) 1383-92های طی سال اهوازشهر در  گردوغباراطالعات وقوع  :2جدول 

 تعداد وقوع سال

 )روز(

 حداکثر غلظت

 (مترمکعبیکروگرم بر م)

حداکثر زمان وقوع پدیده 

 )ساعت(

83 9 3440 36 

84 12 2505 48 

85 19 2۷40 48 

86 31 8360 ۷2 

8۷ 55 9360 84 

88 66 6900 144 

89 36 10000< 48 

90 13 10000< 48 

91 63 602۷ 24 

92 29 2510 13 

21.59

3.69
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مجموع ناشی از  10PMدر تهران است كه مجموع غلظت ذرات معلق  10PMغلظت ذرات معلق بیانگر  ۵نمودار همچنین 

 گردوغبارشاهد بروز پدیده  392تا  138۶نتیجه گرفت كه از سال  توانیمبنابراین و طبیعی است.  ساختهای انسانفعالیت

 پیوسته است. به وقوع 1389آن در سال  ترینبیشایم كه بوده

 

 
 )برحسب میکروگرم بر مترمکعب( 1383-91های طی سال در تهران 10PMغلظت ذرات معلق  :5نمودار 

 

 

 

 

های مهم مطالعه وضعیت از دیگر شاخص ،وضعیت كیفیت عمومی هوای شهرها ۀكنندمنعکس عنوانبهشاخص كیفیت هوا 

كیفیت سوخت و استاندارد آلودگی خودروها ی ارتقا برایدولت  علیرغم وجود مصوبۀ ازآنجاكهشهرهای ایران است. هوا در كالن

و در كنار آن به دلیل بروز پدیده  استه شدمحقق نپایان دوره این امر تا  ((1منبع) ۴)مطابق با استاندارد یورو 1391از سال 

آالینده  1389شایان ذكر است از سال  است. یافتهكاهش 138۶-92 شهرهای كشور در دورهگردوغبار، كیفیت هوای اكثر كالن

 ،كیفیت هوای شهر اصفهان ،نمونه عنوانبه بوده است. PM)2.5(میکرون  ۵/2اصلی در تعیین شاخص كیفیت هوا ذرات معلق زیر 

و در تهران  قرار داشته یا خطرناکو  بسیار ناسالمشرایط ناسالم، از  یکیدر ،روز 300تا بیش از  100بین  138۶-92طی دوره 

و سپس در سال  1390روز در سال  200به بیش از  138۶روز در سال  1۵از  سالم و بسیار ناسالمنا كیفیت بانیز تعداد روزهای 

 .(۶ودارروز رسیده است )نم 1۶0به  1392
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 1386-92های طی سالشهرهای کشور روند تغییرات شاخص کیفیت هوای کالن :6نمودار 
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 ،یاانهراهکارهای مدیریتی كاهش آلودگی هوا و گازهای گلخو  جمعیت، مصرف سوخت، استانداردها ازجملهعوامل مختلف 

ت تابعی از مکان و زمان از ملزوما برحسبضرایب انتشار ملی و تدوین فهرست انتشار  تعیین. هستند مؤثرها انتشار آالیندهدر 

ست. آنچه در این قسمت آورده ضروری انشده و انجام آن نجاممقیاس ملی ادر این مهم تاكنون  .بحث مدیریت كیفیت هوا است

د كربن اكسیدر بخش انتشار اكسیدهای گوگرد و دیضرایب این  .انرژی وزارت نیرو است شده بر مبنای ضرایب انتشار ترازنامه

 :بخشنج پای به تفکیک نهاها و گازهای گلخمقدار انتشار انواع آالینده قبول بوده اما برای سایر مواد دارای عدم قطعیت است.قابل

 تفصیلی آمده است. گزارشدرمحاسبه و نیروگاهی و ث(ونقل، ت(كشاورزی پ(حمل صنعت،الف(خانگی، تجاری و عمومی، ب(

 همسمتوسط ها، در انتشار آالینده و صنعتنیروگاهی  ،ونقلحمل هایبخشبه دلیل نقش زیاد خالصه به طور در این گزارش 

، COدرصد انتشار 9۷ ،شودمالحظه می ۷نمودار  در همچنان كهاست.  شده ارائه 1383-92های طی سالبخش  سهاین ساالنه 

 ونقل صورت گرفته است. این درحالیتوسط بخش حمل 3SOدرصد انتشار 32و  2SOدرصد انتشار SPM ،29درصد انتشار ۷9

درصد سهم 2۷و  2SO درصد سهم انتشار۴1ای در انتشار اكسیدهای گوگرد )با است كه بخش نیروگاهی سهم قابل مالحظه

 2CO درصد سهم انتشار۷1و  2SO درصد سهم انتشار3SO، 18درصد سهم انتشار 30 بخش صنعت( داشته است. 3SOانتشار 

به  3ای از بخش انرژی كشور در جدول ها و گازهای گلخانه. متوسط ساالنۀ انتشار میزان آالیندهاختصاص داده است به خودرا 

  .ذكر شده است (بر حسب هزار تن)ها تفکیک آالینده

 (4منبع) (1383-92های )متوسط سالبخش انرژی کشور  ای ازها و گازهای گلخانهآالیندهمیزان انتشار ساالنۀ : متوسط 3جدول

 NOX 2SO 3SO CO SPM O2N 2CO 4CH نوع آالینده

 49 4۷9094 12 380 863۷ 14 13۷۷ 1۷01 انتشار )هزار تن(میزان 

 

 
 (4( )منبع1383-92)متوسط  ایگلخانه یگازها و هاندهیآال انتشارهای مختلف در ساالنه بخش : متوسط سهم۷ نمودار

 هایندهآالانتشار 
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 (4منبع)( 1383-92 )متوسط ایگلخانه یگازها و هاندهیآال انتشاردر  های مختلفساالنه بخش سهممتوسط : ۷ نمودارادامه 

 

 

 

2CO 

 

میلیون تن برآورد شده است.  ۶۶0در حدود  1389ی مختلف كشور در سال هابخشاز  2COمیزان انتشار 

میلیون تن است كه  3۷۵در حدود  13۷9میزان انتشار برآورده شده در سال كه بر اساس گزارش ملی دوم یدرصورت

از كل  %2و  %8یافته و فرآیندهای صنعتی و جنگل به ترتیب انتشاراز بخش انرژی  %90از كل این انتشار در حدود 

میلیون  ۴91در حدود13۷9در سال  2COاند. كل معادل انتشار دادهاكسیدكربن را به خود اختصاص ید میزان انتشار

بیشترین سهم و بخش جنگل با  %۷۷میلیون تن رسیده است كه بخش انرژی با  8۴0به  1389تن و در سال 

ن گیرند. نکته حائز اهمیت ایی را در برمیاگلخانهای اكسیدكربن گازهیدكمترین سهم از كل میزان انتشار معادل 2%

عنوان ی منبع جذب، بهجابهرا به خود اختصاص داده است،  2COاز سهم میزان انتشار  %2است كه بخش جنگل كه 

 ی اخیر در كشور است.هایی در سالزداجنگلای است. این امر نشان از منبع انتشار مجازی گازهای گلخانه
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ای و اثرات خوردن توازن انرژی ورودی و خروجی از جو زمین در اثر افزایش انتشار گازهای گلخانه به همتغییر اقلیم در اثر 

افزایش متوسط دمای زمین، كاهش بارش در مناطق  صورتبهخود را این تغییرات پیامدهای طبیعی افتد. میآن اتفاق افتاده 

پیامدهای . دهدیمقطبی نشان  هاییخو ذوب شدن  هایانوساقآزاد در اثر انبساط حرارتی آب  یهاآبخشک، افزایش سطح 

های اقتصادی پذیر، بهداشت و دسترسی به آب آشامیدنی و نیز آسیبیبآسانسانی تغییر اقلیم نیز شامل مهاجرت ساكنین نواحی 

 است. 

 ۀدمای كر ،میالدی( 2100) شمسی 1۴۷9سال تا بینی نمود كه توان پیشمی های اقلیمیسازی مدلبر اساس شبیه

 كننده این مطلب است كه تغییرات اقلیم در یانتغییر، ب ۀمحدوداین  .یافت افزایش خواهد سلسیوسدرجه  ۵/3تا  1 زمین

 موجودی انتشار  د.گذشته اثرگذار خواهد بوسال  10000در طول آن طول قرن حاضر و قرن بعد بیشتر از تغییرات 

 میالدی( در  2000) 13۷9و  «گزارش ملی اول»در میالدی(  199۵) 13۷۴ای برای سال پایه گازهای گلخانه

مقادیر مرتبط برای سال  و شده محاسبه «وهواآبدبیرخانه كنوانسیون تغییر »آن به  ۀارائ برای «دومین گزارش ملی كشور»

 است. شده هآورد ۴جدول در  13۷9

 
 (5منبع) هزار تن( برحسب) 13۷9در سال  یاگلخانهانتشار گازهای  چکیده :4جدول 

 کل 2CO 4CH O2N انتشار منبع

35233۷ انرژی  8021  4۷/8  8093۷۷  

02۷304 احتراق سوخت  ۷9 8 308301 

32533 فرار گازهای  ۷231  0 50869  

55628 صنعت  0/3  4/2  35۷29  

2/۷۷ 908 0 کشاورزی  42993 

2۷89 جنگل  3/0  00/0  2859  

6/892 0 پسماند  5/41  60931  

 - 310 21 1 پتانسیل گرمایش جهانی

1863۷5 کربن دیاکسیدکل معادل   ۷22۷5  14640  053491  

 
 

 

 

 کیفیت بنزین تولیدی 

o شركت ملی پاالیش و پخشاست، بلکه مطابق با اعالم رسمی نیافته ارتقا  تنهانه یبررس موردبنزین در دوره زمانی  كیفیت 

طی سنوات  ۵جدول تركیبات تولیدی واحدهای پتروشیمی شامل بنزین پیرولیز و ریفورمیت مطابق با  ،های نفتیفراورده

 است. شدهاضافهبه سوخت  1392تا  1389

 

 اقلیم تغییر
 

 سوخت مصرفی
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 (6منبع) 1389-92طی سالهای مترمکعب  برحسببه بنزین کشور  شدهاضافهریفرمیت و پیرولیز روزانه میانگین مصرف : 5جدول 

 1392 1391 1390 1389 نوع ماده

 3405 3200 14۷3 1559 ریفرمیت پتروشیمی برزویه

 2186 2000 803 314 ریفرمیت پتروشیمی بندر امام

 340 280 155 ۷90 بنزین پیرولیز

 

o  حد استاندارد تركیبات آروماتیک و بنزن موجود در سوخت به ترتیب حداكثر  ۴90۴طبق استاندارد ملی كشور به شماره

ی برای انسان در هوای آزاد طبق تحمل قابلدرصد و یک درصد است. الزم به ذكر است كه برای آالیندۀ بنزن هیچ حد 3۵

یگر غلظت این آالینده در هوای آزاد باید صفر باشد درصورتیکه درصد د عبارت بهنظر سازمان بهداشت جهانی وجود ندارد و 

 (.۶های تولیدی واحدهای پتروشیمی بسیار فراتر از حد استاندارد آن بوده است )جدولبنزن و تركیبات آروماتیک در بنزین

 (6منبع) 1389-92طی سالهای  های تولیدی واحدهای پاالیشگاهی: درصد بنزن و درصد ترکیبات آروماتیک در بنزین6جدول 

 درصد بنزن نوع ماده
حد استاندارد ملی بنزن 

 )درصد(

 ترکیباتدرصد 

 آروماتیک 

حد استاندارد ملی ترکیبات 

 آروماتیک )درصد(

 5/1-2 ریفرمیت پتروشیمی برزویه
1 

65-60 
 56-62 8-10 ریفرمیت پتروشیمی بندر امام 35

 60-65 30-40 بنزین پیرولیز
 

 سوخت مصرفی در واحدهای نیروگاهی 

 ،و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی 1383-92 یهاسالگاز پارس جنوبی در طی  یهایدانمبه دلیل عدم توسعه مناسب 

و  ورهنفت كمرتبط با آلودگی هوا استفاده از  معضالت ینترمهمهای كشور با مشکل كمبود سوخت گاز مواجه شدند. از نیروگاه

( %1و برای گازوییل %3كوره برای نفت ها )ن محتوای گوگرد در این سوخت. به دلیل باال بوداستهای كشور نیروگاه گازوییل در

 ودارنمیابد. در كنند افزایش میها استفاده میمیزان تولید اكسیدهای گوگرد و ذرات معلق در واحدهایی كه از این نوع فرآورده

است كه بیانگر ارتباط كاهش عرضه گاز طبیعی و افزایش  شدهدادههای انرژی در بخش نیروگاهی نشان روند مصرف انواع حامل ۷

های ی كنترل آلودگی در نیروگاههاانهسامبنابراین لزوم استفاده از گاز طبیعی، به دلیل عدم وجود  .های مایع استمصرف سوخت

 رسد.كشور، امری ضروری به نظر می

  



 هوابخش  .............................................................. 1383-92زیست ایران یطمحوضعیت  خالصۀ گزارش

 

 

  30 

 

 

 
 (۷منبع) 1383-92های ی طی سالهای انرژی در بخش نیروگاهروند مصرف حامل :۷نمودار 

 

 

 

 

 یكم هاآن ینتراز مهم یکیاستفاده نمود كه  یمتعددهای از شاخص توانیهوا بر انسان م هاییندهاثرات آال یانب برای

 ی. كمشودیدر هر زمان و مکان خاص برآورد م هایندهاثرات منتسب به هركدام از آال یزانروش م یندر ا .اثرات است یساز

توجه به  با گیرد كهیر سالمت عموم مردم صورت مهوا ب یاثر آلودگ یزانسنجش م باهدفهوا  یآلودگ اثرات در مبحث یساز

 یناز معتبرتر یکی. شودانجام می یآمار یهااستفاده از مدل ها بر سالمتی باعدم وجود اطالعات مستقیم از اثرات آالینده
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 و ارائه یطراح یاست كه توسط سازمان بهداشت جهان AirQ2.2.3افزار استفاده از نرم ،هوا یاثرات آلودگ یسازیكم یهاروش

 .است آمده ۷در جدول شهر تهران  یبراآن  یجنتاكه  شده

 (8منبع) 1389-92 یهاشهر تهران در سال یهوا هاییندهمنتسب به آال یرومتعداد کل موارد مرگ :۷جدول 

 1389 1390 1391 1392 

2.5PM - 2318 2302 19۷۷ 

10PM 2194 2142 2141 2183 

2SO 1458 1252 11۷3 6۷5 

2NO 1050 1060 815 896 

3O 819 406 45۷ 451 

CO 45 28 31 34 

 

 

دارد استان ی)ارتقا شدهانجاماز اقدامات  متأثردر بخش منابع متحرک  خصوصبهساز های ناشی از منابع انسانكاهش آالینده .1

كیفیت  ءدر خصوص ارتقا یمؤثراقدام  آن از پس متأسفانهبوده و  138۴تا  13۷9طی سنوات خودروها(  ازآلودگی منتشره 

  .انجام نگرفته استاستاندارد آلودگی خودروها و سوخت 

 Error! Reference)مطابق با واحدهای پتروشیمی به سوخت در تركیبات آروماتیک و بنزن تولیدی اضافه شدن  .2

source not found.۵  ر د اطالعات كافیبا این موضوع آثار و تبعات بهداشتی مرتبط  ،از مکان توزیع متأسفانه كه( ۶و

 .یستندسترس 

تبدیل به پرداخت  ،های اسقاط به ازای واردات خودروگواهی ۀارائمرتبط با  علیرغم مصوبۀ قاط خودروهای فرسودهروند اس .3

روند اسقاط خودروهای فرسوده طبق برنامه سبب گردید كه این امر  هوجه به ستاد سوخت و دریافت گواهی اسقاط شد

 اشد.نداشته ب یهای فرسوده( پیشرفتخودروها و موتورسیکلت شدهخارجمبنی بر از رده  ۶2چهارم توسعه )بند ب ماده 

 .۴استاندارد یورو با كیفیت سوخت و خودروها  ءدر خصوص ارتقا138۴در سال  شدهینتدوبرنامه ملی به تعویق افتادن  .۴

 1۶/12/1390كاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ كشور مورخ  ۀتحت عنوان برنام وزیرانیئته نامهیبتصوعدم اجرای  .۵

 ود.دستاورد زمان خود مطرح ب ینترمهم عنوانبهكه 

و  1382در سال  شدهیداریخرهای سنجش آلودگی هوای گذاری مناسب در بخش تعمیر و نگهداری ایستگاهسرمایهعدم  .۶

 تا پایان دوره.بردارهای ذرات معلق های سنجش هیدروكربن و نمونهاندازی دستگاهراه

 

 

های شاخص )ذرات معلق، اكسیدهای گوگرد، به تفکیک آالینده ساختمنابع انسانر از مشخص بر كاهش انتشا یگذارهدف .1

 (كربن یدمنواكسها و اكسیدهای ازت، هیدروكربن

های خاص، فلزات سنگین و برنامه پایش جامع سوخت در شامل هیدروكربن زاسرطانهای تدوین برنامه كنترل آالینده .2

 ها یکی از عوامل مهم تولید آالینده عنوانبهكشور 

 اجرایی و مدیریتی کاستی

 یشنهادیپراهکارهای ها و سیاست
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ها از منابع مختلف با دقت زمانی و مکانی مناسب و استقرار سیستم ملی بانک اطالعات انتشار آالینده برایریزی برنامه .3

 آلودگی هوا  مربوط بهاطالعات  تحلیل منظوربه نک اطالعات انتشارملی مبتنی بر با یسازمدلاندازی سیستم راه

آالینده بحرانی و یافتن سهم عوامل مختلف در  عنوانبهدر ارتباط با سنجش تركیبات ذرات معلق در كشور  ازیسیتظرف .۴

 سازاز منابع انسان یجادشدهاو آلودگی  گردوغبارتولید آن با توجه به پدیده 

 زیستیطمحدر خصوص كاهش آلودگی هوا در سازمان حفاظت های مرتبط ر سیستم مدیریت عملکرد دستگاهاستقرا .۵

 المللیدرگیر نمودن متخصصین داخلی و استفاده از تجارب بین منظورب یو خارج یها و مراكز علمی داخلهمکاری با دانشگاه .۶

ر حوزه ذرات د خصوصبهبر نظام كنترل صحت، كیفیت و عملکرد  یدتأكهای سنجش آلودگی هوا با تکمیل شبکه ایستگاه .۷

 داده صحیح( ٪90بر دارا بودن حداقل  یدتأكمعلق )با 

 زیستیطمحو هشدار خودكار گرد غبار در كشور در سازمان حفاظت  آگاهییشپاستقرار سیستم  .8

 

 :منابع

 22/۴/138۴هیئت وزیران مورخ  2۶۴1۴مقرره شماره  .1

 . یستز یط، سازمان حفاظت مح1383-92، یرفراگ یشگزارش عملکرد بخش پا .2

 . یستز یطسازمان حفاظت مح، 1383-92 یم،اقل ییرهوا و تغ یمركز ملگزارش عملکرد  .3

 .یرووزارت ن ی، معاونت امور انرژ1383-92 ی،ترازنامه انرژ .۴

 یستز یطحفاظت محا سازمان آب و هو ییرتغ یدفتر طرح ملگزارش پروژه  .۵

 .ینفت یهافرآوردهو پخش  یششركت پاال 12/۵/93تاریخ  ۴9۵۶9شماره  مکاتبه .۶

 .ینفت یهاو پخش فرآورده یششركت پاال 1392زا یانرژ ینفت یآمارنامه مصرف فرآورده ها .۷

 یستز یط، پژوهشکده مح«1389-92شهر تهران،  یهوا یآلودگ یاثرات بهداشت یساز یكم» (،1389-92) ،ص. م.، حسنوند ک. ینداف .8

 تهران یدانشگاه علوم پزشک
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 قدمهم

 

 رساي و انسان زندگي برای را اکوسيستمي خدمات ترينمهممنبع طبيعي، سرمايه ملي و بستر حيات  عنوان به خاک

 و بنياد خاک که است داده نشان طبيعي منابع و زيستمحيط آبخيزداری، علوم در پيشرفت. نمايدمي فراهم زنده موجودات

 فساد و هتجزي قابليت و است زنده موجود هاميليون زيستگاه خاک مثال طوربه. است اکوسيستم عملکردهای تريناصلي شالوده

 خاک ؛(کنندگيتصفيه خاصيت) نمايدمي حذف آلوده هایجريان از را آالينده مواد و تصفيه را هارواناب خاک دارد؛ را آلي مواد

 کمک زمين دمای تنظيم به خاک ؛(غذايي مواد کنندهتأمين) آوردمي فراهم را درختان و گياهان نمو و رشد موردنياز غذايي مواد

 انسان برای را مهم اکوسيستمي خدمات ساير و کندمي فراهم را جامد پسماندهای دفن و نگهداری تسهيالت خاک نمايد؛مي

 .است نموده فراهم

همچنان  دو عامل بسيار مهم فرسايش و آلودگي تأثيراراضي کشور و منابع خاک تحت  1383-92 سال ده طي متأسفانه

سهمگين، شور شدن و غيرقابل کشت شدن  هایسيالب ازجملهناگوار  هاييپديدهرخدادها و بروز . اندشده های شديدآسيبدچار 

هداشتي ب-اجتماعي-آثار اقتصادی ترينمهماراضي، آلودگي محصوالت غذايي به سموم، ترکيبات آلي پايدار و فلزات سنگين از 

امل و عوبه بررسي روند تغييرات خاک از دو جنبه فرسايش و آلودگي  چکيده طوربهاين گزارش آلودگي و فرسايش است. در 

 است. شدهپرداخته 1383-92 ده سالدر  هاآنبر تشديد  ثرمؤ
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فرسايش خاک در ايران از روند افزايشي برخوردار  ،1383-92ده سال دورۀ موجود در  هایگزارشا توجه به بررسي منابع و ب

پژوهشگران های تخمين اساس برترين مخاطرات و معضالت در بخش خاک کشور است. بوده است. فرسايش خاک يکي از جدی

 اراضي کشور استح سطميليارد تن از  3/4خاک  هدر رفتميزان  فرسايش خاک، ساالنهزمينه  دردانشگاهي و مديران مربوطه 

 رطوبهگيرد و صورت مي به کندیهای طبيعي بسيار واکنشمتر خاک طي اين در حالي است که ايجاد هر سانتي .(1)نمودار

 دوجو بهمتر خاک زراعي و يا خاکي که توانايي پرورش گياهان را داشته باشد سال زمان الزم است تا يک سانتي 700متوسط 

 . (Morgan, 2009) دآي

 (Nosrati & etc., 2011) نرخ فرسایش خاک در کشور به تفکیک سال -1نمودار 

کاهش نفوذپذيری خاک و توان به اثرات محلي مي ترينمهماثرات فرسايش به دو صورت محلي و برون محلي است. از 

پتاسيم(، ، )مانند نيتروژن، فسفر خاک باارزشکاهش حاصلخيزی خاک، هدر رفت عناصر مغذی و های سهمگين، رخداد سيل

گزارش سرويس حفاظت  اساس براشاره نمود.  افزايش شوری خاک و ،لي خاکآاز دست رفتن کربن  ،کاهش توان توليد محصول

کيلوگرم نيتروژن  053/1متوسط حاوی  طوربههر تن خاک فرسايش يافته ، 1USDA (USDA/NRCS, 2010)از منابع طبيعي 

خشيدن سبب سرعت ب خود توانندهايي در خاک، مياين است که بروز چنين پديده توجهقابلنکته کيلوگرم فسفر است. 453/0و 

 فرسايش خاک شوند. 

 گذاردبرجای مي گذاریرسوبمنظور از اثرات برون محلي اثراتي است که خاک فرسايش يافته در فرآيندهای انتقال و 

 ، آلودگي آب به مواد آلي و عناصر سنگين، و افزايش کدورت سطحي هایآبتوان به اثراتي همچون کاهش کيفيت که مي

 ، پراکنش ريزگردهای پايدار سدها پشت سدها و کاهش عمر مفيد گذاریرسوبفزايش اکاهش ظرفيت مخازن از طريق 

 ها با مطالعاتاين هزينه متأسفانهبسيار هنگفتي بر اقتصاد کشور دارد اما  هایهزينههرچند فرسايش خاک  اشاره کرد. در هوا

ميلي های تحهزينه يافتهتوسعهدر حالي است که در بسياری از کشورهای  ايننشده است.  دقيق کارشناسي بررسي و محاسبه

 اساس رب. شودآن جلوگيری مي يند فرسايش ازساالنه محاسبه و تا حد امکان با کنترل فرآ طوربهبر اقتصاد کشور فرسايش 

                                                           
1 United States Department of Agriculture 

 فرسایش خاک
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به ازای  هر سالخسارت هدر رفت خاک در متوسط ، هستندعلوم خاک در دنيا  نظرانصاحبکه از  (2008تحقيق بالنکو و الل )

رسايش که فداد، هزينه  انجام را برای ايران تحقيق  بتوان اين کهدرصورتي. (Blanco & Lal, 2008) استدالر  70هر نفر 

 به قدری استمخازن سدها  پر شدنشامل استفاده از کودهای حاصلخيرکننده، کاهش توان توليد خاک، کاهش کيفيت آب، و 

 طورهمانچراکه  خواهد نمود،کشور را به خود معطوف مربوطه که توجه تمام بخش پژوهش و اجرايي خواهد بود  کنندهنگران

 تيفيکاهش کباعث بلکه  ،شودمي يستيمحصول و تنوع ز ديتول ،یزيموجب کاهش حاصلخ تنهانهخاک  شيفرساکه بيان شد 

 هایزينههخاک و تحميل  کيفيتلذا فرسايش خاک سبب کاهش  .شودمي زين یزيخليو س يجهان مياقل رييخطر تغ شيآب و افزا

، درازمدتحفاظت از سرمايه کشور، سودآوری  درواقع. حفاظت خاک از فرسايش شودميو اقتصاد کشور  زيستمحيطهنگفت بر 

 آينده است. هاینسلتضمين زندگي برای 

 پتانسيلطبيعي و بدون دخالت انسان از  طوربهساختار فيزيکي و شيميايي  اساس برخاک هر منطقه از کشور 

ی پذيرشفرساي پتانسيلبا سرعت نفوذپذيری باال و حاوی مقادير زياد مواد آلي از  هایخاکخاصي برخوردار است.  پذيریفرسايش

سبب کاهش قدرت نفوذپذيری و يا کاهش مواد  تنهانهو اراضي انسان از خاک نادرست برداری کمي برخوردارند. بنابراين بهره

کاهش قدرت نفوذپذيری خاک به اين . خواهد داشت همراه بهرا پذيری خاک افزايش پتانسيل فرسايش بلکه شود،مي آلي خاک

از آب بر  توجهيقابللذا با وقوع هر بارش، بخش  دهدميمعنا است که خاک سطحي پتانسيل خود را برای نفوذ آب از دست 

عي تجم به صورتو با انباشته شدن آب  )افزايش ضريب رواناب سطحي( شودميرواناب سطحي جاری  به صورتروی سطح خاک 

، حمل . جريان آب روی سطح خاک سبب کنده شدن ذرات خاک سطحيشوندمي( فرامحلي)محلي يا  هاسيالبسبب بروز 

 شوندمييا کاهش مواد آلي خاک نفوذپذيری خاک  کاهش قدرت عواملي که سبب تريناز مهم. شوندميو فرسايش خاک  خاک

 :به موارد زير اشاره نمود توانمي

 بین بردن پوشش گیاهی تخریب و از 

قدرت نفوذپذيری خاک  و ...( سبب افزايش ایدرختچهپوشش گياهي سطح خاک به هر صورتي که باشد )علفي، درختي، 

قطرات باران به سطح خاک و  از برخورد مستقيم اينکه بري عالوه پوشش گياه درواقع. شودميرواناب سطحي جريان و کاهش 

افزايش زمان الزم  درنتيجه، سبب کاهش سرعت جريان آب روی سطح خاک و کندميجدا شدن ذرات خاک سطحي کمک 

گياهان با جذب آب خاک سبب حفظ تخلخل خاک و بهبود نفوذپذيری  همچنين ريشه .شودميبرای نفوذ آب به درون خاک 

 .شوندميآب به خاک 

ر ده د متأسفانهاست.  پوشش گیاهی جنگلی، دارندخاکمنابع پوشش گياهي که نقش اصلي را در حفاظت  ترينمهماز 

تصاحب اراضي و تبديل آن به اراضي کشاورزی و ويال  به منظورجنگل تراشي جنگل و  از رويهبي برداریبهره 1383-92سال 

و تهيه هيزم  کاغذسازی درودگری های دسترسي، استفاده از چوب درختان برای مصارف صنعتي مانندسازی، احداث جاده و راه

 زارشهبي اباحتس بدون -انبوه، نيمه انبوه و تنک هایجنگل)شامل  طبيعي هایجنگلکه مساحت  به طوریاتفاق افتاده است. 

به عنوان  .(2و  1)منبع  رسيده است 1392در سال  ميليون هکتار 3/13به  1383در سال  ميليون هکتار 2/14از  (زار درختچه و

و  3تا  1در شکل  1354-86نمونه تغييرات وسعت اراضي با پوشش طبيعي و جنگلي در حوضۀ آبخيز تاالب انزلي طي سالهای 

 آمده است. 2و نمودار 
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 1386تا  1354وسعت اراضی با پوشش طبیعی و جنگلی در حوضه آبخیز تاالب انزلی از : 2نمودار 

  

 تاالب انزلی در حوضه آبخیز طبیعی و جنگلی : تصویر تغییرات پوشش اراضی3و  2، 1شکل 

 1386و  1379، 1354از سمت راست به چپ به ترتیب  

  

طي های جنگلي کشور درصدی پهنه 7تا  6کاهش 

، سبب شده سهم هر ايراني از 1383-92های سال

هکتار باشد که با مقايسه اين رقم 17/0اراضي جنگلي، 

هکتار است 62/0با توجه به سرانه جهاني جنگل که 

نشانگر فقر و کمبود شديد کشور ما در اين زمينه است. 

هستند و از  مراتعپوشش گیاهی از ديگر منابع مهم 

طبق شود. ه فرسايش خاک ميها منجر ببين بردن آن

ها سطح مراتع کشور )شامل مراتع متراکم، نيمه برآورد

ميليون هکتار در سال  86متراکم، کم تراکم( از حدود 

رسيده است  1392ميليون هکتار در سال  84 به 1383

 (2( )منبع 3)نمودار 
 

 (2و  1)منبع  1392: وضعیت اراضی مرتعی در سال 3نمودار 
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دريای -ها به زاگرس، خليج فارسبندی آنهای اکولوژيکي و دستههای ايران بر مبنای ويژگيبندی جنگلتقسيم 4در شکل 

 توراني، ارسباران و هيرکاني اشاره شده است.-عمان، ايراني

 
 (7های اکولوژیکی )منبع های ایران بر مبنای ویژگیبندی جنگل: تقسیم4شکل 

 

درصد( بوده است. مراتع نيمه  50مراتع کشور جز مراتع متراکم )با تراکم تاج پوشش بيش از درصد از 9تنها  1392در سال 

اند. متأسفانه بيشتر مراتع کشور در زمرۀ دادهدرصد مراتع کشور را تشکيل مي25درصد(  25-50متراکم )با تراکم تاج پوشش 

 .(2دهند )منبع درصد مراتع کشور را تشکيل مي 66درصد( قرار دارند و  5-25مراتع کم تراکم )با تراکم تاج پوشش 

است که به گفته مسئوالن بخش اعظم  سوزیبروز آتشو مراتع کشور  هاجنگليکي از عوامل در تخريب و از بين رفتن 

ه اتفاق افتاده ک 1390سوزی، در سال ترين وسعت آتشدهد و منشأ طبيعي ندارد. بيشانگاری افراد رخ ميها در اثر سهلآن

و همچنين  سوزیآتش. تعداد موارد رخداد (1)منبع  انددر دام آتش گرفتارشده و مراتع هاجنگلهزار هکتار از 45بيش از 

نشان  5و  4نمودار در  1392تا  1383)به صورت آمار ساالنه و تجمعي( در فاصله زماني  های سوخته شدهمساحت جنگل

سوزی در مراتع و يا کندن گياهان ويال سازی در مراتع و تغيير کاربری مراتع به اراضي کشاورزی در کنار آتش شده است.داده

 مرتعي برای مصارف گرمايشي يا دارويي از ديگر علل تخريب مراتع هستند.
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 (1)منبع  1392تا  1383در بازه زمانی  و مراتع هاجنگلسوزی در آتشمساحت  :4نمودار 

 

 
 (1)منبع  1392تا  1383در بازه زمانی  و مراتع هاجنگلدر  سوزیآتش تعداد :5نمودار 

 

 شاورزی ناصحیحک 

 هایدرشيبکاشت ، شخم در جهت شيببه اراضي کشاورزی، و منابع طبيعي تبديل اراضي مرتعي کشاورزی ناصحيح از 

ريق از ط هاآن، استفاده از اراضي کشاورزی بيش از توان توليدی وم آليو سمهای شيميايي کود رويهبيمصرف  ، و همچنينزياد

سبب تخريب ساختار خاک، کاهش نفوذپذيری ناصحيح کشاورزی هستند که  هایفعاليتاثرات  ترينمهمافزايش تناوب کشت از 

  .شوندپذيری خاک ميايش فرسايشکاهش مواد آلي خاک و درنتيجه افز آب به درون خاک،

  دامچرای مفرط 

تعداد واحد  دام و مرتع است. توازنبرابر ظرفيت مراتع بوده که به معنای عدم  دوبيش از  1392ورود دام به مراتع در سال 

 27از رشد  تقريباًکه  يافتهافزايشميليون واحد دامي  110ه ميليون ب 86از  1392تا  1383از سال  هاجنگلدامي در مراتع و 

 . (6)نمودار  درصدی برخوردار بوده است
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 (1)منبع  1392و  1383مقایسه تعداد واحد دامی در سال  -6نمودار 

برداری از چوب و گياهان مرتعي و تبديل اراضي مرتعي به کشاورزی سبب بهره به همراهاين افزايش تعداد واحد دامي 

گزارش سيمای مرتع  اساس بر .حاصلخيز شده است هایخاکتخريب شديد مراتع و درنتيجه تخريب و فرسايش و هدردهي 

. اين در حالي است اندوابستهميليون واحد دامي به مراتع  80ميليون واحد دامي حدود  110و مراتع کشور، از  هاجنگلسازمان 

يک ميليون واحد دامي در مدت  6/24ماه و يا  7ميليون واحد دامي در مدت  37خوراک حدود  تأمينکه مراتع تنها ظرفيت 

که به معنای عدم تعادل  شودمي برداریبهرهبرابر ظرفيت مجاز از مراتع کشور  2را داشته است. لذا مطابق اين آمار بيش از  سال

 گيسادبه آن سنگين و درازمدت پيامد و آيدمي به شمار خاک منابع برای جدی تهديدهای از دام و مرتع بوده است. اين امر يکي

  .(1)منبع  نيست جبران قابل

 دار و لغزش و جابجاييخاک، حرکت دام در اراضي شيب پذيریفرسايشيکي ديگر از اثرات دام بر مراتع و درنتيجه افزايش 

همراه است سبب فشردگي  در اوايل بهار که با رطوبت زياد خاک به خصوص. اين امر شودميخاک و درنتيجه فرسايش خاک 

نواحي استپ و مرتعي جای خود را به  به تدريجشود. لذا خاک مي پذيریشفرسايخاک و کاهش نفوذپذيری و افزايش درجه 

پوشش گياهي و  محدودکنندهکمبود بارندگي از عوامل  به همراهدام  ازحدبيشدر اغلب مراتع کشور، چرای دهند. بيابان مي

 طبيعي عمنابريزان اخير، ضرورت توجه برنامههای با توجه به ناپايداری وضعيت مراتع کشور در سال. اندفرسايش خاک شده نهايتاً

 ناپذير است.برداری پايدار از اين منابع امری اجتناببرای حفظ و بهره
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 ساخت و ساز 

و تبديل اراضي به مراکز مسکوني با سطوح نفوذناپذير يا با حداقل نفوذپذيری سبب افزايش فرسايش خاک  وسازساخت

لودگي آ درنتيجهساخت و  هایپروانهشود. امروزه رشد جمعيت و افزايش نياز به مسکن بيشتر سبب شده تا شاهد رشد صدور مي

 دهدمي( نشان 1383-92طي ده سال ) يافتهاختصاصو مساحت زمين  وسازساختهای خاک باشيم. روند رشد صدور پروانه

تا  1383برخوردار بوده است. البته آهنگ رشد صدور پروانه در فاصله زماني احداث ساختمان از روند صعودی  هایپروانهصدور 

و مساحت  صادرشدههای ( تعداد پروانه1383-86 در طي سه سال ) به طوری کهبوده است.  ترسريعديگر  هایسالنسبت به  86

توسعه شهر تهران در نواحي غربي . (1)منبع  درصد افزايش يافت96و  85به ساخت ساختمان به ترتيب  يافتهاختصاصزمين 

 و تبديل اراضي منابع طبيعي به سطوح نفوذناپذير است. وسازساختبارز از اين گسترش  اینمونه 1383-92 طي ده سال

ی هاسال. گيرندهای حاصلخيز کشور دستخوش تغيير کاربری و تخريب قرار ميهکتار از زمين هزار 30تا  10ساالنه حدود 

خواری در مجلس شورای اسالمي کميته مبارزه با زمين که جاييتا  شدهتبديلخواری به معضلي جدی ايران زمينگذشته در 

کالت از قدرت، مش سوءاستفادهضعف ساختاری در نظام اقتصادی، عدم اجرای طرح کاداستر، رانت قانوني و اطالعاتي،  تشکيل شد.

 ایعدهو گرفتهشکل خواریزمينتا  شوندميز تغيير کاربری زمين داليلي قانوني و کشاورزی کم بازده و سود هنگفت ناشي ا

 و در مواردی دادهازدستخواری شکل سنتي خود را اخير زمين هایسالاين است که در  توجهقابلنکته  .خاص از آن منتفع شوند

 وسازهایساختاز  یاريبسناگفته نماند  .است شدهتبديلخواری ی جعلي و جنگلهاخواری، ساخت روستاخواری، دريابه کوه

که  ودشميي در نواحي مختلف کشور مسکون يبه نواح يو مرتع يباغ-یکشاورز ياراض ليسبب تبد زيو بدون مجوز ن رمجازيغ

 وجود ندارد. نهيزم نيدر ا يقيآمار دق

 

 

 

. منظور از آلودگي خاک آاليش خاک با مواد استمنابع خاک ايران است، آلودگي خاک  گيردامناز ديگر معضالتي که 

 1383-92 انساني طي ده سال هایفعاليتد اثرات منفي بر کيفيت خاک و زيستمندان آن داشته باشد. توانميمضری است که 

 است. شدهاشاره هاآنبه  ذيالً از داليل اصلي و عمده آلودگي خاک است که 

 

 توسعه معادن و صنایع آالینده خاک 

 هایاستاندر شهرها و  به خصوصمنابع آالينده خاک  ترينمهمصنعتي/معدني، يکي از  هایفعاليتآلودگي خاک ناشي از 

ها، توان به صنايع فوالد و نيروگاهصنايع آالينده خاک مي ترينمهمصنعتي مانند تهران، اصفهان، خوزستان و عسلويه است. از 

شاره ا سازیچرمو فوالدسازی، صنايع فلزکاری، صنايع نفت )استخراج و پااليش( و صنايع  آهنذوبايع شيميايي، صنايع صن

 وصبه خصزيست و بيانگر رشد صنعتي کشور است اما به دليل عدم رعايت موازين محيط سويکهرچند رشد صنايع از  نمود.

تصفيه نشده بر روی اراضي سبب آلودگي شديد خاک به فلزات سنگين،  ها و همچنين فاضالبرهاسازی پسماندها و باطله

 .شوندميهای سمي تجزيه زيستي و همچنين رنگ غيرقابلترکيبات آلي پايدار و 

پردازند به دليل عدم ( ميسنگزغالتوسعه معادن که به استخراج فلزات )مس، آهن، سرب، روی و ...( و يا منابع سوخت )

به  سنگزغالنمونه آسيب معادن  طوربه .شوندميسبب آلودگي شديد خاک  هازهابو همچنين تخليه  هاباطلهمديريت صحيح 

 آلودگی خاک
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 رد فعال معادن تعداد آمار، به توجه با معادن است. برداریبهرهاثر  خاک در آلودگي مواردهيرکاني استان گلستان از  هایجنگل

 .(3)منبع  است يافتهافزايش درصد70نزديک به  1383 سال به نسبت 1392 سال

 

 های کشاورزیفعالیت 

از اند که عبارت است به دو دليل عمده سبب آلودگي منابع خاک شده 1383-92  هایسالکشاورزی در طي  هایفعاليت

 ناسالم مانند فاضالب خام. هایآبو آبياری اراضي کشاورزی با  غيرمجاز هایکشآفتکودهای شيميايي و  رويهبيمصرف 

 

 ایفزايندهرشد 92تا  1383 هایسالطي استفاده از کودهای شيميايي  :هاکشآفتکودهای شیمیایی و  رویهبیمصرف 

و  92، 27، به ترتيب 1383ميزان مصرف کودهای شيميايي ازته، فسفاته و پتاسه نسبت به سال  1392در سال  .داشته است

به طوری  دهندميقرار  تأثيرتحت  را شيميايي سالمت خاک کودهای رويهبي. استفاده (1)منبع  درصد افزايش داشته است64

يابد. در اثر اين عوامل توليد ها مانند روی، مس و آهن در خاک کاهش ميبعضي از ريزمغذی جذبقابلپس از مدتي مقدار  که

 هناشناخت و نوظهور مواد برخي همچنين و خطرناک شيميايي مواد از استفاده اخير هایسال در .شودکشاورزان هرساله کمتر مي

 زهحو در تأمل قابل هاینگراني از يکي عنوانبه کشاورزی صنعتي، هایفعاليت مختلف هایبخش در شيميايي سموم مانند

 کودها مصرف و توزيع و واردات توليد، خصوص در قبولقابل مديريت عدم. است بوده جامعه سالمت و بهداشت و زيستمحيط

 نتريمهم از کشاورزی هاینهاده و خطرناک شيميايي مواد خصوص در يکپارچه اطالعاتي شبکه و بانک وجود عدم ،هاکشآفت و

  است. روپيش هایچالش

 

 اروپا و( 8/0 ) آمريکا با مقايسه در که است کيلوگرم46/1کشاورزی اراضي هکتار هر ازای به ايران در ،هاکشآفت مصرف

 معدني سموم را درصد12 شيميايي، سموم را درصد6/87 ،1392 سال در مصرفي هایکشآفت کل از. است بيشتر بسيار( 7/0)

 هاشکآفت مصرف سبد در زيستي سموم ناچيز سهم نمايانگر که دهندمي تشکيل زيستي سموم را درصد4/0 تنها و هاروغن و

 امری نيکارگا کشت توسعه همچنين و کود و سم بهينه مصرف و بيولوژيک هایروش توسعه ريزیبرنامه بنابراين. است کشور در

 الکلرآ کشعلف و آميتراز کارباريل، متيل، آزينفويس آندوسولفان، مانند هاکشحشره از برخي از استفاده اکنون. است ضروری

 .(4)منبع  شودمي خريدوفروش غيرقانوني طوربه همچنان اما شدهاعالم غيرمجاز زاييسرطان و بهداشتي مشکالت علت به

 1392 تا 1387 سال از کشور در هاکشآفت مصرف ميزان

 هاکشکنه و هاکشحشره. است بوده هزارتن 22 تا 5/19  بين

 اناير در مصرفي هایکشآفت بين در را وزني درصد ترينبيش

 در هاکشآفت مصرف ميزان هرچند. اندداده اختصاص خود به

 ولي است داده تشکيل را جهان مصرف ميزان از درصد يک ايران

 چراکه. است بوده جهان درصد3/0 ايران در سموم خريد هزينه

 درصد 80 و بوده چين کشور از ايران به سموم واردات ترينبيش

 متقي چيني بازارهای از استقبال دليل. دهدمي تشکيل را واردات

 يترل هر قيمت طوری کهبه  است اروپا به نسبت سموم ترپايين
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 در. (4)منبع  است دالر 5 حدود چيني سموم مورد در نرخ اين کهدرحالي است دالر12 حدود جهاني بازارهای در اروپايي سم

 نداندوچ باعث کم، اثربخشيبا  و کيفيتبي هندی و چيني هایسم و هاکشآفت ورود ها،تحريم افزايش با و گذشته سال چند

 استفاده سموم از کشت طول در بار 15 تا استفاده دو بار يکي جای به کشاورزان به طوری که. است شده مشکل اين شدن

 ندشو کشور وارد هستند، ممنوع دنيا در و دارند قرار پايدار آلي هایآالينده گروه در که سمومي طريق اين از بساچه. کنندمي

 هایاستاندر  هاکشآفتبررسي توزيع  .اندشده ممنوع کشورها ساير در ،1391 سال در کشور به وارداتي سموم %15 .(4)منبع 

سرانه مصرف را داشته است. شهرستان  ترينبيشميزان دريافت و  ترينبيشکه استان مازندران  دهدمينشان  92کشور در سال 

تنوع  ترينبيش کشآفتنوع  74با سرانه مصرف را به خود اختصاص داده است. استان اصفهان  ترينبيشبابل در اين استان نيز 

  اند.ميزان سم را دريافت نموده ترينبيشدر جايگاه بعدی کرمان ، گيالن و فارس   هایاستانهريک از  و مصرف

 

 آبياری اراضي کشاورزی بابه دليل بحران آب و کمبود آب سالم برای کشاورزی  آبیاری اراضی کشاورزی با آب ناسالم:

خيز حاصل هایخاکمنابع آالينده  ناپذيرترينجبرانو  ترينمهميکي از  سطحي شهرها هایروانابو  صنعتي-فاضالب خام شهری

 هایکارگاهصنعتي در شهرها )مانند  و برخي از شهرهای کوچک است. بسياری از واحدهای کوچک شهرهاکالناطراف  نواحي در

شبانه فاضالب واحد را به جريان  طوربهو  غيرمجاز طوربه، نساجي، کارواش و غيره( کاریرنگ، شوييقالي، آبکاری، گریريخته

خام که حاوی فلزات  هایفاضالبو  هاآب. آبياری مزارع با اين ريزندميشهری  هایرواناب آوریجمعسطحي و نهرهای  هایآب

ي خاک سبب آلودگ هستندو ميکروبي  زاسرطاننيکل، کادميوم، جيوه و ...، همچنين ترکيبات آلي  سربسنگين و سمي مانند 

مسلماً آلودگي خاک از اين طريق تبعات بهداشتي، اقتصادی زيرزميني و آلودگي محصوالت زراعي شده است.  هایآبکشاورزی، 

  دارد. ناپذيریجبراني زيستمحيطو 

 

 رشد تولید پسماند شهری و دفن غیراصولی 

زباله در روزانه زباله در رديف کشورهای اول جهان است. ميزان توليد روزانه گرم سرانه توليد  700ايران با توليد حدود 

 برابر نرخ جهاني است دو شود و اين يعني ميانگين توليد زباله در ايرانگرم برآورد مي400تا  300جهان برای هر نفر حدود 

گرم بيشترين ميزان توليد پسماند را به خود اختصاص  920های کشور، مازندران سرانۀ توليد حدود در بين استان .(5)منبع 

در  هزارتن در روز45ميزان توليد پسماند شهری از حدود که بخشي از آن ناشي از مسافرپذيری شهرهای اين استان است. داده 

 درصدی برخوردار بوده است. 20که از رشد  يافتهافزايش 1392هزارتن در روز در سال 54به  1383 سال

 محيطيزيست صحيح مديريت عدم دليل به که هستند پسماندها از ديگری گروه کشاورزی و پزشکي صنعتي، پسماندهای

 تخميني آمار و روز در تن 400 پزشکي پسماند يدتول ميزان. دارند هاانسان سالمتي بر مهمي تأثير و شده خاک آلودگي باعث

 %10 که هستيم کشاورزی پسماند تن ميليون 170 توليد شاهد ساالنه. است روز در هزارتن 20 ويژه و صنعتي پسماند توليد

 انبارها، در موجود گذشته مصرفتاريخ سموم ميان اين در. دهدمي تشکيل سموم کاربرد از ناشي ويژه پسماندهای را هاآن

 وبمحس پايدار آلي هایآالينده جزو عمدتاً  که دارد وجود قبيل اين از پسماندهايي و کلره پلي هایفنيل بي به آلوده هایروغن

 .نيست دست در هاآن از دقيقي آمار و شوندمي

 و ارستانيبيم هایزباله مانند خطرناک هایزباله بودن مخلوط زباله، غيربهداشتي تفکيک پسماندها، توليد نامناسب الگوی

 دسيمهن فني، اصول با که دفن هایمحل در پسماندها غيراصولي و غيربهداشتي دفع درنهايت و شهری پسماند با آزمايشگاهي

. است دهش سنگين فلزات و خطرناک ترکيبات پايدار، آلي ترکيبات به خاک آلودگي سبب اجرانشده و طراحي محيطيزيست و
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 ناپذيرجزيهت پالستيکي مواد طورکليبه و پالستيکي مصرف باريک ظروف از استفاده رشد به رو روند معضالت، از يکي مثال طوربه

 رد هازباله اين پخش. مانندمي باقي خاک در مديد ساليان برای و شدهتجزيه کند بسيار خاک در هازباله اين. است کشور در

 جایهب پالستيکي هایجنگل شاهد ايران نقاط برخي در و شده خاک آلودگي سبب جنگلي هایپارک مانند طبيعي تفرجي مراکز

 هب کالردشت زيبای جاده حاشيه جنگلي مناطق در زباله دفن دليل به خاک آلودگي نمونه طوربه هستيم طبيعي هایجنگل

 لجنگ دل در زباله انباشت هایشيرابه. است ايران بکر نواحي در( وخاکآب) سرزمين دلخراش آلودگي موارد از يکي آبادعباس

 .است خاک شديد آلودگي و گياهي و جنگلي کمياب هایگونه خشکاندن حال در ناحيه اين در مراتع و

 

 
 

 شوری خاک 

برداری نادرست از منابع خاک، آبياری شور )با درجات مختلف شوری( که در اثر بهره هایخاککشور به  هایخاکتبديل  

از سموم و کودهای شيميايي و فرسايش خاک  ازحدبيشناسالم، تبديل کاربری اراضي، استفاده  هایآباراضي با استفاده از 

های زيادی از مناطق خشک و بخش به طوری کهيکي از مشکالت فراگير و محدودکننده کشاورزی است.  شودميايجاد 

-اند. در مطالعات خاکهای ساحلي جنوب و دشت خوزستان مبتال به شوریفالت مرکزی و دشت به ويژهور خشک کشنيمه

 هدايت الکتريکيگيری بندی اراضي ايران شوری خاک بر مبنای مقدار کل امالح محلول خاک از طريق اندازهشناسي و طبقه

 8/6 .است شدهبندیدرجهگياهان زراعي و باغي به شوری  العملعکسعصاره اشباع خاک تعيين و متناسب با شدت حساسيت و 

مقدار  نياست. از ا شدهداده صيتشخ یمبتال به درجات مختلف شور هایخاک یکشور دارا یکشاورز يهکتار از اراض ونيليم

با  هایخاکاراضي دارای ندارد.  یگريد تيمحدود یشور از غير بههستند که  يهکتار جزو آن دسته از اراض ونيليم 3/4حدود 

در  هاآنگيرند که اکثر مساحت کل کشور( را دربر مي درصد از 34ميليون هکتار ) 6/55 درجات مختلف شوری مساحتي معادل

 . (6)منبع  های ساحلي جنوب و دشت خوزستان قرار دارندفالت مرکزی و دشت
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همواره به دنبال اجرای برخي از اقدامات در جهت کنترل فرسايش  ربطذی هایسازمانخاک کنترل فرسايش  به منظور

ای مراتع، اجر یاصالح و احيا هایطرحشامل  زاييبيابانمقابله با فرسايش خاک و  هایطرح ترينمهماند. تغييرات برخي از بوده

 متأسفانهاست.  شدهدادهنشان  9تا  7های در نمودار 1392 الي 1383 ده سالطي  روان هایشنتثبيت  هایطرحقرق در مراتع، 

 در دوره زماني مذکور سير نزولي داشته است. هاطرحبا بررسي آمار، بسياری از اين 

 
 (1)منبع  1383-92اصالح و احیا مراتع در بازه زمانی  هایطرح مساحتروند تغییرات -7نمودار 

 

 
 (1)منبع  1383-92روان در بازه زمانی  هایشنتثبیت  هایطرح مساحت-8نمودار 
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 (1در راستای اصالح و احیا مراتع )منبع  1383-92قرق مراتع در بازه زمانی  مساحت روند تغییرات -9نمودار 

 

 

 

ا تحليل بمنيت غذايي، توسعه پايدار، تنوع زيستي و خدمات اکوسيستمي وابستگي زيادی به منابع خاک دارد. بنابراين ا

نهاد پيش ريزر به شرح کشو خاکمنابع  تيفيحفاظت و بهبود ک به منظور ريزشرايط و وضعيت موجود خاک کشور، راهکارهای 

 :شودمي

مجلس شورای به  1389در سال  اليحه جامع خاک در مجلس شورای اسالمي:  خاک حفاظت از اليحه تصويب پيگيری  .1

  ست. ا برگردانده شدهدولت  بهتفکيک آن از اليحه منابع طبيعي  برای رفع ايرادات حقوقي و  ولي ده،اسالمي ارسال ش

 نوع آلودگي و  سطوح از نظرکشور  هایخاکخاک و تعيين وضع موجود  هایآاليندهاطلس و بروز رساني تدوين  .2

 کشور  هایخاکاطلس شوری و فرسايش خاک و تعيين وضع موجود روزرساني و بهتدوين  .3

در اراضي کشاورزی و ايجاد بانک اطالعات  به ويژهبرداری منابع خاک و اراضي کشور ريزی برای شناسايي و نقشهبرنامه .4

 علوم خاک کشور 

 های کشاورزی وجلوگيری اکيد از تبديل اراضي و تخريب زمين درزمينۀتصويب و اجرای فوری قوانين متقن و پايدار  .5

 . همچنين حمايت الزم از کشاورزان و جلوگيری از رها شدن اراضي کشاورزی مديريت جامع منابع خاک کشور

 در اراضي به ويژهبرای صيانت از اراضي و حفاظت و مديريت منابع خاک  يکپارچه  مديريتيي و تشکيالتهماهنگي  .6

کشور  هایخاکبرداری بهينه از ترين چالش در حفاظت و بهرهبزرگ عنوانبهکشاورزی که فقدان آن در حال حاضر 

 مطرح است.

اره حفاظت و های مناسب و جدی دربساله کشور و تصويب برنامههای پنجخاک در برنامهحفاظت از تقويت جايگاه  .7

 بعدی بسيار ضروری است. بندهای ازجمله موارداجتماعي، -ششم توسعه اقتصادی برنامه درمديريت منابع خاک 
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 طبيعي و انساني منابع خاک  هایآاليندهجامع در خصوص مواجهه با  هایبرنامهتدوين  .8

ه تفکيک زبال هایطرححمايت از صنايع بازيافت، اجرای کامل  به منظورتدوين برنامه جامع مديريت پسماندهای کشور  .9

پسماندهای خطرناک،  به خصوصتوليد ميزان پسماندها  کاهش به منظورتوليدی  فرآيندهایو  هاروش، حمايت از مبدأاز 

 پسماندها  محيطيزيستنوين در خصوص امحای  هایآوریفنو  هاروشحمايت از 

 موجود ایهدستورالعملمرتبط با پسماند و بازنگری قوانين و مقررات، ضوابط و  موردنياز هایدستورالعملتدوين ضوابط و  .10

 و بازنگری مصوبات قانونيکود و سم در خاک و محصوالت کشاورزی ( محيطيزيست) مديريت تدوين برنامه جامع پايش  .11

شيميايي. همچنين  کودهایو  هاکشآفتدر خصوص واردات ، توليد، توزيع و مصرف مواد شيميايي صنعتي خطرناک ، 

پايدار و آالينده و همچنين کودهای  هایکشآفت جایبهزيست سازگار  هایکشآفتتسهيالت برای استفاده از  ارائه

 کودهای شيميايي جایبهدامي و کمپوست 

اصالح بذر و نهال، اصالح نژاد دام و مبارزه با آفات گياهي از طريق  به منظور هاکشآفتميزان مصرف و نيازمندی به  .12

 .کاهش يابد

 و حذف خطرکمثبت سموم  به منظورکنترل کيفيت سموم  هایشاخصوين و تد ريزیبرنامه، گذاریسياستمطالعه،  .13

 از ليست سموم مجاز کشور پرخطرسموم 

 شدهتخريب هایاکوسيستماحياء خاک و  هایروشو  تدوين دستورالعمل پايش آلودگي خاک .14

 جلوگيری از فرسايش خاک و پيشروی سطح شوری خاک  به منظورسرزمين  بلندمدتمديريت  .15

با توجه به شرايط آب و هوايي و توان  الگوی کشت مناسب ارائهمحصوالت زراعي و باغي مناطق مختلف کشور و  بازبيني .16

 جلوگيری از بروز فشار بر منابع خاک برایمطالعات و نظرات کارشناسان مربوطه  اساس برخاک منطقه و 

 جلوگيری از چرای مفرط دام در مراتع و توسعه قرق در مراتع  .17

 روان هایشنی آبخيزداری و تثبيت هاطرحو اجرای  ريزیبرنامهر و بيشتر از حمايت مستم .18

 :منابع

 1381-91آماری کشور، مرکز آمار ايران،  هایسالنامه .1

 1381-91و مراتع،  هاجنگلو مراتع، سازمان  هاجنگلسازمان  هایآمارنامه .2

  1381-91صنعت و معدن، وزرات صنايع،  هایآمارنامه .3

    1393آمار و اطالعات حفظ نباتات، سازمان حفظ نباتات کشور،  .4

 1393سازمان مديريت پسماند، شهرداری تهران، آمار و پژوهش،  .5

 3، شماره24خاک، الف جلد  هایپژوهش، مجله «پراکنش جغرافيايي و سطوح  شوری منابع خاک شور در ايران» (.1389ع. ) مؤمني .6

 و مراتع و آبخيزداری کشور، دفترمهندسي هاجنگل، سازمان جهاد کشاورزیوزارت  .7

8. Blanco H., Lal R., (2008). Principles of Soil Conservation and Management, Springer. Pp.638. 

9. Morgan R.P.C., (2009). Soil erosion and conservation, John Wiley & Sons. Pp 320. 
10. Nosrati K., Feiznia M., Van Den Eeckhaut M., Duiker S. W. (2011). Assessment of soil erodibility in 

Taleghan Drainage Basin, Iran, using multivariate statistics, Physical Geography, Volume 32, Issue 1. 

11. USDA/NRCS. (2010). Final Benefit-Cost Analysis for the Environmental Quality Incentives Program 

(EQIP), May 10, 2010. 
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 کیفیت –های داخلی آب

 مقدمه 

 های سطحیآب 

 های زيرزمینیآب 

 مصارف آب 

 
 
 

 منابع آب سطحی 

  زيرزمینیمنابع آب 

 

  

 

 

  

 

 

 کشور آبدر افت کیفیت منابع  مؤثرعوامل  بر بحران آب مؤثرعوامل 

 آبهای داخلی

 

 منابع آب کمیت وضعیت وضعیت کیفیت منابع آب

 آبکمیت های مربوط به گذاریسیاست

 )کمیت آب(راهکارهای پیشنهادی 

 

 آبمربوط به کیفیت ی هااستیس

 )کیفیت آب(راهکارهای پیشنهادی 
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  مقدمه

 سالیخشکخسارات ناشی از  افزایش ،هاآنآلودگی  منابع ومرتبط با آب از قبیل کمبود  و مشکالت مسائلهای اخیر، دهه در

 و شهرنشینی، جمعیت شدت یافته است. افزایشکشورهای در حال توسعه،  در جهان و مخصوصاًهای مختلف قسمتدر  سیلو 

ها، تشدید دخالت باعث افزایش نیاز به منابع آب شیرین شده است. عالوه بر این صنایعرویه بی گسترشو  نیاز روز افزون به غذا

 ای را بر کمیت و کیفیت منابع محدود آب وارد نموده است. و همچنین تغییر اقلیم فشارهای فزاینده زیستمحیطبشر در 

توجه به مدیریت منابع ، استمواجه  آب منابعبا کمبود واقع شده و  جهان خشکنیمهمناطق خشک و  در کهدر کشور ایران 

و از سوی دیگر  قرارگرفتهآب سطحی کشور مورد استحصال  تأمیناغلب منابع  سویکاز  .استبرخوردار  ایویژهاز اهمیت آب 

ت شدت یافته است. در نتیجه وضعی اراضی کشاورزی رویهبی توسعه اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی به علت عواملی همچون

 تأمینبه حالت تنش آبی و در برخی موارد بحرانی رسیده است. در صورت ادامه این روند،  1383-92منابع آب کشور در دوره 

 .خواهد شدتبدیل و توسعه پایدار کشور  اساسی هایچالش ازبه یکی های آتی و حفظ آب پاک برای نسل

های داخلی )اعم از سطحی و زیرزمینی( و وضعیت ز بررسی روند تغییرات کمی منابع آبگزارش، پس ا چکیدهدر این 

ستر تدوین شده و ب قبالً. با توجه به آنکه اهداف راهبردی کشور اندقرارگرفته بررسیمورد  هاآنبر  مؤثرمصارف آب کشور، عوامل 

، راهکارهایی در این راستا و به منظور بهبود وضعیت استپیوسته( منابع آب کشور فراهم  هم بهمناسبی برای مدیریت جامع )

 پیشنهاد شده است.

 
 

های داخلیآبکمیت   
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  ،متر( میلی 242( که نسبت به میانگین بلندمدت )1 نمودارمتر است )میلی 228مقدار متوسط بارش طی دهه اخیر

 .(1)منبع دهددرصد کاهش را نشان می 6نزدیک به 

 

 (1)منبع 1380-92های آبی اصلی کشور در سال ۀحوض 6متوسط بارندگی سالیانه در : 1 نمودار

 ارتفاع بارندگی  1392که در سال  طوری بهیکنواخت نبوده  های گذشتههمانند سالهای آبریز توزیع بارش در حوضه

متر متغیر میلی 404 متر و در سواحل جنوب غربی دریای خزر و ارتفاعات زاگرسمیلی 102های مرزی شرق در حوضه

نسبت به میانگین درازمدت  1392-1393درصد( بارش در سال آبی  40ترین مقدار کاهش ). بیش(2)منبع بوده است

 (.1های سمنان و خراسان شمالی بوده است )شکل مربوط به استان

 ولی با توجه  (2)منبعذکر شده  میلیارد مترمکعب  130های مرسوم وزارت نیرو پذیر کشور در گزارشحجم آب تجدید

 . (4)منبع شده استهم بیان میلیارد مترمکعب  120های اخیر این رقم کمتر سالیبه خشک

  ًکه بر اساس شاخص فالکن در مرحله تنش آبی  استمترمکعب  1560مقدار سرانه آب تجدید پذیر در ایران حدودا

 .(5)منبع قرار دارد

 

 های سطحی:آب

  میلیارد مترمکعب برآورد شده که در مقایسه  52بالغ بر  1384-1392های سطحی در کشور در دوره جریانمیانگین حجم

 (. 6درصد کاهش داشته است )منبع 42با متوسط درازمدت 

 دهد که در حدود نشان می 1392برداری با حجم آب قابل تنظیم در سال مقایسه حجم کل مخازن در حال ساخت و بهره

 (.7شده کمبود آب وجود دارد )منبعبینیمترمکعب نسبت به ظرفیت پیش میلیون 15125
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درياي خزر خليج فارس و درياي عمان اروميه مركزي هامون سرخس كل كشور

 منابع آبکمیت وضعیت 
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  هایهای ثبت شده کشور در کنوانسیون رامسر )از جمله دریاچه ارومیه، تاالب، بسیاری از تاالب1388متأسفانه پس از سال 

اند. از عوامل فیت آب مواجهاند و یا با بحران کم آبی و افت شدید کیهامون، پریشان، شادگان، گاوخونی( یا خشک شده

های متعدد سدسازی در باالدست، توان به اجرای طرحای و تغییر اقلیم میسالی دورهایجاد این وضعیت، عالوه بر خشک

االب آبه ترویه اراضی کشاورزی، برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی خارج از ظرفیت اکوسیستم، قطع حقتوسعه بی

  ره نمود.و سوء مدیریت اشا

 متر  5/3و تراز آن در پایان این دوره به حدود  %50سطح دریاچه ارومیه در حدود  1392الی  1383های در فاصله سال

ن منطقه محیطی آتر از حداقل تراز اکولوژیک آن تنزل یافت. این آمار نشانگر وقوع تغییراتی وخیمی در تعادل زیستپایین

 (.8المللی را نیز فراهم آورده است )منبعملی و بینهای شدید است که موجبات نگرانی

 ها نه تنها به جوامع گیاهی و جانوری آسیب رسانده ها، خشک شدن آنخدمات بسیار باارزش تاالب با توجه به کارکردها و

 است.هایی مانند انتشار ریزگردها مورد تهدید قرار داده ها را نیز از طریق پدیدهبلکه سالمت انسان

 
 (3در مقايسه با بازه زمانی مشابه در بلندمدت)منبع 1392-93در  بندی درصد انحراف مجموع بارش دريافتی کشورپهنه :1کل ش

 

 های زيرزمینی:آب

  وری ط های زیرزمینی همواره سیر نولی داشته و این روند در دهه اخیر تشدید یافته بهساله گذشته تراز آب سفره 40در

 .(1)منبع کاهش داشته استفارس و دریای عمان( )حوضه خلیجمتر 84/1که تا مقدار 

 دشت  609دشت از مجموع  291های اخیر و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی، در حال حاضر سالیبا توجه به خشک

ها در نواحی مرکزی و شرق ایران قرار دارند ای از آنکه بخش عمده است شده کشور ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی اعالم

 (.2)شکل 
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 برداری های فراتر از میزان پروانه بهرههای غیرمجاز، عدم نظارت کافی بر میزان برداشترویه، حفر چاههای بیبرداشت

ا هآبدهی چاه ها و پایین آمدن محسوسموجب افت سطح و کاهش کیفیت آب زیرزمینی، نشست زمین در تعدادی از دشت

 های کشور شده است.شده قرار گرفتن تعدادی از آبخوانو در معرض نابودی 

  دی ج ناپذیرجبرانهای آسیبادامۀ آن و است روند فعلی برداشت از منابع آب زیرزمینی در کشور یک روند غیر صیانتی

 .(2)شکل خواهد زد ها بر کمیت و کیفیت آبخوان

 
 (10)منبع های مطالعاتی کشوراز منابع آب زيرزمینی در محدوده برداریوضعیت بهره: 2شکل

 مصارف آب:

   دهنده بحران مقایسه این مقدار با معیارهای جهانی نشان .شوددرصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می82بالغ بر

 .(7)منبع شدید آبی در ایران است

  (7)منبع کننده آب در کشور استبخش مصرف ترینترین و مهمدرصدی بزرگ 90بخش کشاورزی با سهم 

  یافته هزار هکتار افزایش 8800هزار هکتار به حدود  7000از حدود  1370-90سطح زیر کشت آبی و دیم در کشور طی دوره

 درصد رشد داشته است5/7بالغ بر  1383-92های دهد. نیاز آب کشاورزی کشور در سالدرصدی را نشان می 20که رشد 

 .(11)منبع

 کیلوگرم  0/1الی  8/0طور متوسط درصد بوده و به ازای هر مترمکعب آب مصرفی به 40راندمان آبیاری در کشور کمتر از

تر است. برای تأمین غذای جهانی پایین در کشور از متوسط شود. ارقام این شاخصوری( تولید میبهره محصول )شاخص

کیلوگرم بر مترمکعب برسد یعنی  6/1وری آب به حداقل شاخص بهره ، الزم است1400جمعیت رو به رشد کشور تا سال 

 .(12)منبع درصد افزایش یابد 100تا  60باید 

  بوده  81/96برابر با  91اند تا انتهای سال آشامیدنی استفاده نموده آب یافتهدرصد افرادی که در کل کشور از منابع بهبود

 .(13)منبع است 91/92امع روستایی برابر با و در جو 57/98که این مقدار در جوامع شهری 
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 که از این مقدار است میلیون مترمکعب برآورد شده  4317 حجم کل فروش آب شهری و روستایی در کل کشور حدود

درصد( توسط جوامع  18میلیون مترمکعب ) 779درصد( توسط جوامع شهری و  82میلیون مترمکعب ) 3538 حدود

شهرهایی همچون قوم به دلیل وجود کالنهای آبریز دریاچه نمک، گاوخونی و قرهدر حوضه. رسدمیروستایی به مصرف 

 .(14)منبع تهران، کرج، قم، اصفهان و مشهد، سهم آب شرب شهری نسبتاً زیاد است

 میلیون مترمکعب برآورد شده که  2018 ها و تأسیسات آب شرب کل کشورمیزان آب بدون درآمد )شامل تلفات( در شبکه

 . (14)منبع شده استدرصد از کل حجم آب استحصال 9/31این مقدار 

  (2و  14)منبع استدرصد  5/3و  8میزان رشد نیازهای شرب در جوامع شهری و صنعت به ترتیب برابر با. 

  

 

 

 در  نپیشراسالی و تغییر اقلیم با عنوان عوامل اخیر پدیده خشک ۀعالوه بر افزایش جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی، در ده

 اند.تشدید فشار بر منابع آب کشور عمل نموده

 درصد 42ولی از حجم رواناب سطحی در حدود  (1)منبع درصد کاهش داشته 6طور متوسط در کشور که بارش بهدرحالی

های مشاهداتی اواخر دهه سالیهای اخیر بسیار شدیدتر از خشکسالی. همچنین اثرات خشک(6)منبع کاسته شده است

توان عامل اصلی مشکالت ای و یا تغییر اقلیم را نمیسالی دورهدهد که خشک. این موارد نشان میاستهجری شمسی  30

 اخیر انگاشت.  آب کشور در طی دو دهه

 ها بهسارها قبل از اتصال آنها، مصرف آب چشمهنی و به تبع آن کاهش تغذیه آبخوانزیرزمی از منابع آب اضافه برداشت 

 ها و همچنین برداشت آب در باالدست حوضه نقش بسزایی دارد. رودخانه

 رویه مصرف آب در چند دهه اخیر بوده است. گیر سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ازجمله عوامل رشد بیافزایش چشم

 . است ضعیفآن  اقتصادی بازدهیزیاد مصرف آب در بخش کشاورزی رغم سهم علی

 رغم گذاری برای توسعه در بخش آب و کشاورزی در سطح کشور انجام نشده است. علیبندی و توزیع مناسب سرمایهاولویت

اند. این در حالی هشد کاره رهاها به صورت همزمان آغاز شده و بعضاً به صورت نیمهمحدودیت منابع مالی، بسیاری از طرح

 اند. در حد الزم بوده محیطیزیستها فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی و است که برخی از طرح

 رای ی، اقدامات مسئولین اجرایی کشور بمحیطتر شدن وضعیت منابع آب ایران و به تبع آن مشکالت زیستبه دنبال بحرانی

 تر به خود گرفته است.ناشی از کمبود آب حالت جدیرفع بحران و یا تخفیف مشکالت 

 بر بحران آب مؤثرعوامل 
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 گذاری کالن برای مدیریت آب کشور تدوین و به تأیید مقام در دو دهه اخیر، اسناد باالدستی مناسبی در زمینه سیاست

(، راهبردهای 1379های کلی نظام در مورد منابع آب )توان به سیاستاند. از آن جمله میشدهمعظم رهبری رسیده و ابالغ

های کلی نظام در زمینه اصالح (، سیاست1382) 1404انداز ایران در افق(، سند چشم1382توسعه بلندمدت منابع آب )

ای رگذاری از این بابت در کشور وجود نداشته و بستر مناسبی ب( اشاره نمود. بدین ترتیب خأل سیاست1389الگوی مصرف )

 مدیریت جامع منابع آب فراهم شده است.

 ها های چهارم و پنجم توسعه کشور، بسیاری از آنرغم تبلور اسناد باالدستی فوق در قالب مفاد مربوط به آب در برنامهعلی

 .اندشدهاند و یا به صورت ناقص اجرا یا اصالً اجرا نشده

 رغم حسن نیت مسئولین، برخی از قوانین مصوب در دهه اخیر به دلیل همسو نبودن با اهداف بلندمدت، عمالً در روند علی

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:که ازجمله آن میاست مدیریت صحیح آب کشور اختالالتی ایجاد نموده 

o ( که منجر به 1383مازدگی )مصوب خرداد سالی یا سرقانون تأمین مالی برای جبران خسارات ناشی از خشک

 شد. النظاره آبعدم دریافت حق

o ( که رقابت و 1383استان )مصوب اسفند  ایمنطقه آب هایشرکت ها بهاستان امور آب کل ادارات تبدیل قانون

 مناقشه در تخصیص منابع آب را افزایش داده است.

o های ( که در خالل آن تعدادی از چاه1389برداری )مصوب مرداد نه بهرههای آب فاقد پرواقانون تعیین تکلیف چاه

 . (9)منبع غیرقانونی عمالً مجاز شده و منجر به افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی شده است

 

 

 

 اند:به شرح زیر پیشنهاد شدهبا تحلیل وضع موجود، راهکارهای زیر در راستای اهداف راهبردی آب کشور 

 : حکمرانی مناسب و مديريت جامع منابع آب 

 های توسعه کالبدی مبتنی بر آمایش سرزمین و پتانسیل آب کشورتدوین برنامه .1

 های کلی و راهبردهای بلندمدت آب کشورانداز، سیاستتنظیم برنامه اقدامات مربوطه در راستای اسناد چشم .2

 های اجرایی و بهبود ارتباطات با ذینفعانآب، هماهنگی بیشتر اقدامات دستگاهنگرش فرابخشی به مقوله  .3

 و نهایی نمودن تدوین قانون جامع آب کشور مقرراتتوسعه بستر قانونی، اصالح  .4

ها( به عنوان واحد اصلی مدیریت جامع های آبریز )و نه استاناصالحات ساختاری ازجمله در نظر گرفتن حوضه .5

 آب ( منابعیکپارچه)

 ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب با تأکید بر مدیریت تقاضا  .6

 :بهبود تأمین و عرضه آب 

 المللی و پایداری اکوسیستمهای مرزی و مشترک با توجه به الزامات دیپلماسی بیناستفاده بهینه از آب .1

 آب کمیت مربوط بههای گذاریسیاست
 

 )کمیت آب( راهکارهای پیشنهادی 
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ای آب با انتقال بین حوضههای سازی دریا به منظور تشویق اسکان جمعیت در نواحی ساحلی به جای طرحشیرین .2

 مسافت طوالنی

-نشیری های نوین استحصال وهای شور و لب شور( با کاربرد فناوریبرداری از منابع آب غیرمتعارف )مخصوصاً آببهره .3

 سازی آب

 مالحظات بهداشتی و  با رعایتکشاورزی  بخش درو استفاده از پساب تصفیه شده  بازچرخانی آب .4

 یمحیطزیست

 جویی از طریق بازچرخانیی از آب صنایع از منابع اختصاصی و صرفهتأمین بخش .5

 هاچهها، دریاها، تاالبمحیطی رودخانهبه نیازهای زیستآتخصیص حق .6

 1EIAتغییرات هیدرولوژیکی، توجیه اقتصادی و ه توجه ب طراحی با حال درتعیین حجم مخازن سدهای  بازنگری و  .7

 آب مصرف مديريتوری و ارتقاء بهره: 

 های مختلف به توان اکولوژیکی حوضه آبریزمحدود نمودن مصارف در بخش .8

 های آب زیرزمینی باهدف تعادل بخشی به بیالن منفیکاهش برداشت از سفره  .9

 های نوین آبیاری وری و کاربرد فناوریکاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با ارتقای بهره .10

 سرزمین، محدودیت منابع آب و سازگاری با شرایط اقلیمی تعیین سطح و الگوی کشت با توجه به آمایش  .11

 ( با توجه به تجارت آب مجازیدر همۀ محصوالت کشاورزی تأمین امنیت غذایی کشور )نه لزوماً خودکفایی .12

 بر اقدامات آبخیزداری برای حفاظت از منابع آب و خاک در حوضه آبریز تأکید .13

 آب شهری و روستاییمد در شبکه آکاهش درصد و تلفات آب بدون در .14

 ها و همچنین مدیریت تقاضاکاهش مصرف آب شرب با کاربرد ادوات کاهنده مصرف در خانه .15

 گذاریآب و نظام سرمايه اصالح ساختار اقتصاد: 

 آب در کلیه مصارف و ایجاد بازار آب اهمیت دادن به ارزش اقتصادی .16

 ها پوشش هزینهگذاری واقعی آب متناسب با ها و قیمتاصالح نظام تعرفه .17

ای ههای آبی با اجرای سیاستگذاری در طرحتنوع بخشی منابع مالی و تشویق مشارکت بخش خصوصی به سرمایه .18

 قانون اساسی 44اصل 

های های فاضالب و تکمیل شبکهخانههای نیمه تمام، احداث تصفیههای آبی به صورت کامل با اولویت طرحاجرای طرح .19

 با اتمام سدها آبیاری و زهکشی همزمان

ای )مدیریتی و ترویجی( و اقدامات های غیرسازهاصالح ساختار بودجه عمومی با اولویت تخصیص منابع مالی به روش .20

 برداری از منابع آب وری و بهبود بهرهافزایش بهره

 :بهبود نظام پايش و حفاظت منابع آب 

 یرزمینیپذیری منابع آب سطحی و زتقویت سیستم پایش برای کاهش آسیب .21

 شکنی و ...های غیرمجاز، کفنظارت و جلوگیری از حفر چاه .22

                                                           
1 - Environmental Impact Assessment (EIA)  
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 گیری و پایش کمی و کیفی آب های اندازهتکمیل شبکه .23

 های مدیریت اطالعاتبهبود سیستم .24

 برداری و حفاظتهای بهرهتکمیل تدوین استانداردها و دستورالعمل .25

 ت آبهای مردم نهاد برای صیانهای سازماناستفاده از ظرفیت .26

 سازی برای مديريت جامع آب: ظرفیت 

 ربطسازی سازمانی برای اعمال مدیریت و هماهنگی نهادهای ذیظرفیت .27

 برداران آب در مدیریت تأسیسات آبی های بهرهمشارکت تشکل .28

 های مردم نهادهای سازمانتقویت ظرفیت .29

 رسانی و جلب مشارکت عمومیآگاهی .30

 کنندگانمداری و رعایت حقوق مصرف مشتری .31

 انسانیآموزش و ارتقای توانمندی منابع   .32

 المللی آبهمکاری علمی و تبادل تجربیات با نهادهای بین .33

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه

 میرمستقیغیا  طور مستقیمبه آبنقش کلیدی آب در تداوم و پایداری حیات در کره زمین بر کسی پوشیده نیست. منابع 

 که این امر منجر به افت کیفیت آب در دسترس گیردانسانی و عوامل طبیعی قرار می یهاتیهای ناشی از فعالتحت تأثیر آلودگی

ارتقای سالمت جامعه و تضمین کیفیت محصوالتی که تولیدشان به آب وابسته است،  منظوربه آب. پایش کیفی مداوم گرددیم

 یهاستایس در دنظریتجد و مداوم یابیرزا به ازین که است یجهان بزرگ مشکل کی افت کیفیت منابع آبی امری ضروری است.

 14000روزانه بیش از  ریوممرگ علت آب یآلودگ. دارد( یمرزدرون یهاآب تا یالمللنیب یهاآب از) سطوح همه در آب منابع

 .است جهان سراسر درنفر 

 اقتصادی  یهاتیفعالشتابان رشد سریع جمعیت و توسعه  همچون ایرانتوسعه کشورهای درحالدر این میان در  

 یفی گیری پارامترهای کشبکه پایش و اندازهدر ضعف داشته است. کمبود آب از یکسو و  آببسزایی بر کیفیت منابع  ریتأث

 در سطح جهانی پارامترهای کیفی  است.ساخته جدی همراه  یهابا چالش را مدیریت منابع آبآب از سوی دیگر، 

د. ی رصد شونادوره صورتبهکه الزم است  کنندیمسنجش کیفیت منابع آب ایفا  ی نقشی کلیدی دراشدهشناختهمعین و 

ی متولی و همچنین کمبود اعتبارات الزم در این امر، نهادهاو تعدد  آبعدم برخورداری از مدیریت یکپارچه منابع  متأسفانه

ی منظم و دقیق را با چالش مواجه ساخته است و دستیابی به بانک اطالعات مدون و دقیق با ادورهی هاسنجشانجام  بعضاً

ی مربوط به کیفیت آب و راهکارهای هااستیس. در ادامه گزارشی از وضعیت موجود، عوامل بروز بحران، روبروستیی هایدشوار

 معرفی گردیده است. اجمالبه مدنظر

 

های داخلیآبکیفیت   
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 ی استبررسقابلی نیرزمیزي سطحی و هاآبیفیت منابع آب در کشور در دو بخش ک

 منابع آب سطحی
 در لذا) وجود ندارد 1383-92( موردمطالعهکشور در بازه زمانی  آبگزارش مدون و دقیقی از کیفیت منابع  متأسفانه •

وضعیت پارامترهاي کیفی آب  اختصار بهو  شده استفادهي زمانی مختلف هابازهاز اطالعات موجود در  شدهانجاممطالعه 
اصلی  هايگیري شده نیتروژن و فسفر در طول رودخانهاندازهوضعیت تغییرات کیفی ماکزیمم مقادیر  بیان گردیده است.

 است.  شده دادهنشان  2و 1هايشکلهاي آبریز مطالعه شده در حوضه

بیشتر  ،است که طبق تعریف قرارگرفته 1Bدر حد کالس کیفی  عموماًهاي آبریز پارامتر نیترات در سطح حوضه •
موضعی در بخشی از باالدست حوضه کرخه و  طوربهکیفیت آب  وجود نیا با. استا داراستانداردهاي استفاده مفید را 

براي مصارف  سختی بهاست که طبق تعریف  قرارگرفته IIIسفیدرود به لحاظ پارامتر نیترات افت کرده و در کالس کیفی 
 است. استفاده قابلآبیاري، صنعت و تفرج 

  

 کیفیت منابع آب سطحی به لحاظ:1شکل 

 )15(منبع  پارامتر نیترات ماکزیمم 

کیفیت منابع آب سطحی به لحاظ : 2شکل 

 )15(منبع  پارامتر ارتوفسفات ماکزیمم

بخش جنوبی حوضه ارومیه و در  هاي آبریز گرگان رود، کرخه وکیفیت منابع آب به لحاظ پارامتر ارتوفسفات در حوضه •
استفاده است.  قابل یسخت گیرد که بهقرار می IIIهاي اصلی در حد کالس کیفی از مسیر رودخانه یتوجهتعداد نقاط قابل

 گرایی یک مسئله استراتژیک در کنترل آلودگی منابع آب کشور است.لزوم پایش کیفی منابع آب به لحاظ تغذیهلذا 

هاي دبی پایه و رویکرد محاسبات شوري بر اساس تفکیک میزان غلظت مواد محلول در مؤلفهی موردبررسدیگر پارامتر  •
 يهاستگاهیاهاي کیفی بر روي تعداد زیادي از داده شدهانجامهاي رواناب سطحی جریان رودخانه است. بر اساس بررسی

هاي آبریز منتهی به دریاي خزر و دریاچه هایستگاه) براي بررسی وضعیت کیفی حوض 150هیدرومتري شاخص (حدود 
 .گیردانجام می یتوجهقابلکشاورزي در وسعت  يهاتیفعال هاآنارومیه که در 

 وضعیت کیفیت منابع آب

٥۸ 
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کشاورزي و توسعه سازندهاي داراي پتانسیل ایجاد شوري در منابع آب، کاهش دبی جریان نیز یکی  يهاتیفعالعالوه بر  •

وضعیت تغییرات شوري در به ترتیب  4و 3شکل.استاز عوامل باالبرنده غلظت جامدات محلول در منابع آب سطحی 
 .دهدیمرا نشان  2هاي آبریز درجه منابع آب سطحی در حوضهي کشور و هارودخانه

 

 )16ی (منبعسنجآبي هاستگاهیاي کشور بر اساس اطالعات هارودخانه: کیفیت شوري در آب 3شکل 

 

 )15م (منبعماکزیم BODکیفیت منابع آب سطحی به لحاظ پارامتر :4شکل 

٥۹ 
 

 



 کمیت و کیفیت -................... بخش آبهاي داخلی 1383-92ایران  ستیزطیمحوضعیت  خالصۀ گزارش

 

 
تاالب  -هاي تالشدر حوضهمقدار قابل توجه آن از  نشان است . نتایج بررسی این پارامتر BODی موردبررسدیگر پارامتر  •

هاي . همچنین در حوضهباشدصنایع آالینده ورود پساب ناشی از  تواندیمکه  استانزلی، نوار مرزي غرب، سفیدرود و کرخه 
هایی هنه. در پشودمیمشاهده  استفادهقابل سختی بهاستفاده و یا  رقابلیغاز آب  یتوجهقابلهاي سفیدرود و کرخه نیز پهنه

 ۀکه این امر ناشی از توسع شودمیمشاهده  BODهاي کارون، حله، مهران و ابرقو پتانسیل باالي بار آلودگی از حوضه
هاي جراحی، دریاچه نمک و گاوخونی پتانسیل آلودگی منابع در حوضه تیدرنهادر این نواحی است.  صنعتی يهاتیفعال

برداري کیفی در حوضه جراحی حاکی از وجود مواردي م نمونهزیاد است که نتایج مقادیر ماکزیم عموماً  BODآب به لحاظ 
توان می یطورکلبه مورداستفادههاي است. بنابراین بر اساس داده استفاده قابل یسخت بهاستفاده و یا  غیرقابل باکیفیت

در نواحی شمال و شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور بسیار محتمل  عموماً BODگفت افت کیفیت آب به لحاظ پارامتر 
اي نقطه صورت به BODرسد. لذا با توجه به اینکه منابع آالینده مولد است و لزوم کنترل این پارامتر ضروري به نظر می

 تر مذکور را در اولویتتوان کنترل آلودگی منابع آب کشور به لحاظ پارامانسانی است، می يهاتیفعالبوده و منحصر به 
 . قرارداداول بر اساس کنترل آلودگی از مبدأ 

براي هر نوع استفاده سودمند  DOبه لحاظ پارامتر کیفیت آب در مواردي محدود،  جز به دهدیمنشان DOبررسی پارامتر  •
براي بسیاري  DOبه لحاظ  که طوري بهافت نموده است  شدتبهکیفیت آب  مناطق در برخی وجود نیا بااست.  قبولقابل

  ).5( شکل  هاي سودمند نامناسب استاستفاده
هاي مشخص است، در اکثر حوضه 6که در شکل  طورهماندیگر پارامتر تحت بررسی میزان کلیفرم موجود در آب است.  •

که این  است ادهاستف قابلی سخت بهاستفاده یا  رقابلیغاي است که به لحاظ پارامتر کلیفرم گونهمطالعه شده کیفیت آب به
تایج ن برحسببه منابع آب سطحی است. با توجه به اینکه  ي انسانیهافاضالبصنعتی و  يهاپسابامر حاکی از تخلیه 

وجود مشکل کیفی منابع آب به لحاظ کلیفرم محرز است، بنابراین احداث و کسب اطمینان از عملکرد مناسب  شدهارائه
 .استنعتی یک مسئله استراتژیک در کنترل آلودگی منابع آب کشور هاي شهري و صخانهتصفیه

  

 DOکیفیت منابع آب سطحی به لحاظ پارامتر : 5کل ش

 )15(منبع متوسط
کیفیت منابع آب سطحی به لحاظ پارامتر :6شکل 

 )15(منبع کلیفرم کل متوسط

 

٦۰ 
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 منابع آب زیرزمینی

ي هايکاربر، بخش چشمگیري از آب مصرفی در دیآیمدر زمره کشورهاي با محدودیت در منابع آب به شمار  ایران ازآنجاکه •
 ياژهیوی مطلوب از اهمیت نیرزمیز. به همین سبب برخورداري از آب دشویم نیتأمی نیرزمیزي آب هاسفرهگوناگون از 

به انجام رسید نمایی کلی از شاخص  93که در سال  بآبرخوردار است. در طی انجام مطالعات جامع سنجش کیفیت منابع 
ي هاآبخوانمورد از  5است که حاکی از وضعیت نامطلوب شده داده کشور نشان 2ي درجه هاحوضهپایداري کیفی آبخوان در 

 ).7نیز فاقد اطالعات بوده است( شکل  هاآبخواناز  یتوجه قابلکشوراست از سوي دیگر بخش 
وع که به لحاظ تن یی صورت گرفتهايبردارنمونه ،مطالعه مورد يهادشت شناسایی وضعیت کیفی دفه با دیگري در طرح •

ی بندي کیف. نقشه پهنهاستپارامترها، تعدد نقاط برداشت در سطح دشت و زمان برداشت از وضعیت مناسبی برخوردار 
که اشکال  گونههمان است. آمدهر ادامه شده دگیري پارامترهاي اندازهبرخی از مذکور به لحاظ مقادیر متوسط  يهادشت

و سرب در وضعیت نامطلوب  کیآرسنپارامترهاي سولفات، شوري،  نظر ازي کشور هاآبخوانبرخی از  دهدیمنشان  11 تا 8
که ذکر شد مطالعه مذکور از جامعیت الزم برخوردار نبوده و تنها به بررسی وضعیت ده عدد از  گونههمانقرار دارند.

 ي در این خصوص به انجام رسد.اکپارچهاست و الزم است مطالعات ی شدهپرداختهي کشور هاخوانآب

 

 )16ي درجه دو کشور (منبعهاحوضهمقایسه شاخص پایداري کیفی آبخوان در  :7شکل 

٦۱ 
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مطالعه شده به  ینیرزمیآب ز يهاوضعیت کیفی دشت: 8شکل 

 لحاظ پارامتر سولفات در کشور

 

مطالعه شده به لحاظ پارامتر  يهاوضعیت کیفی دشت: 9شکل

 )17(منبع شوري در کشور

 

  

آب زیرزمینی مطالعه شده به لحاظ  يهاوضعیت کیفی دشت: 10شکل

 )17(منبعدر کشور کیپارامتر آرسن

آب زیرزمینی مطالعه  يهاوضعیت کیفی دشت :11شکل

 )17(منبعشده به لحاظ پارامتر سرب در کشور

 

 

 
 صورت بهبخشی از آب مصرفی  هايکاربردر هر یک از این  بعضاً آب از مصارف و کاربردهاي گوناگونی برخوردار است و 

ت که خواهد داش دشدهیتولمستقیمی بر کیفیت فاضالب  ریتأثنوع و میزان مصرف آب  مسلماً. گرددیم بازفاضالب به محیط 
 کشاورزي تقسیم نمود.  و ي شهري، صنعتیهافاضالبنوع مصرف به  حسب بررا  هاآن توانمی

فاضالب در کشور فعال بوده که داراي  خانههیتصف 126تعداد  1389ي آب و فاضالب شهري در سال هاشرکتطبق آمار  •
 55ست. از حدود ا بوده کعبمترممیلیون  883546ي برداربهرهو ظرفیت  مترمکعبمیلیون  1269792ظرفیت اسمی 

 کشور آبدر افت کیفیت منابع  مؤثرعوامل 
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تحت پوشش شبکه فاضالب  %3/37تحت پوشش شبکه آب و  %1/99در کشور  1390شهري در سال  جمعیت نفرمیلیون 

ي جذبی هاچاهي خانگی مناطق شهري در هافاضالبدرصد از  65که این امر حاکی از رها شدن قریب به  اندداشتهقرار 
 .)13(منبعی منابع آب به شمار آید ندگیآالعوامل  نیتریاصلیکی از  تواندیماست که 

هزار تخت 120حدوداً داراي  1390بیمارستان فعال در کشور در سال  856 از نیزي بیمارستانی هافاضالبدر خصوص  •
 ي کشور تنهاهامارستانیباز کل  دهدیمنشان  آمارها. شودیمهزار مترمکعب فاضالب تولید  90روزانه حدود  ،باشندیم

درصد باقیمانده  35سیستم تصفیه مناسب و  فاقد هابیمارستاندرصد از  35مناسب برخوردارند. خانههیتصفدرصد از  30
شدن در  بارهافاضالب بیمارستانی  مترمکعب. این بدان معنا است که روزانه هزاران  باشندیم خانههیتصف هرگونهنیز فاقد 

. این در حالی است که وزارت دهدیمی از این منابع را آلوده ساخته و مورد تهدید قرار توجهقابلبخش  خاك و آبمنابع 
را در  1396فاضالب تا سال  خانههیتصفي کشور از هامارستانیببهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح برخورداري کلیه 

 دستور کار دارد. 
که از این میزان با  اندکردهآب مصرف  مترمکعبلیارد صنایع کشور یک می 1380ي صنعتی،در سال هافاضالبدر خصوص  •

. آمارها دشویمفاضالب صنعتی در کشور تولید  مترمکعبمیلیارد  7/0، ساالنه  7/0منظور داشتن ضریب تبدیل تقریبی 
ي هاخانههیتصفهستند. و از کل  خانههیتصفشهرك داراي  165شهرك صنعتی مستقر در کشور تنها  1000از  دهدیمنشان 

فاضالب در  خانههیتصفاحداث از ي اسهیمقاآمار  12درصد از وضعیت مطلوب برخوردارند. شکل  30صنعتی موجود تنها 
 .دهدیمرا نشان  1376-89ي هاسال طیي صنعتی هاشهرك

 
 )18(منبع 1376-89 ي هاسالي صنعتی طی هاشهركفاضالب در  خانههیتصفاحداث  از ياسهیمقا: آمار 12شکل 

 کشور شدهاستحصالدرصد از منابع آب  90ي کشاورزي نیز کاربري کشاورزي با مصرف حدود هافاضالبدر خصوص  •
 مترمکعبمیلیارد  86/84بخش کشاورزي  1380رقم مصرف منابع آب را به خود اختصاص داده است. در سال  باالترین

زهاب به محیط بازگشته است. از این میزان  صورت بهآب  مترمکعبد میلیار 8/26آب مصرف کرده است که از این رقم 
 دهدیمنشان  برآوردها .اندشده رهای نیرزمیزي هاآبي سطحی و بقیه در هاآبدر  مترمکعبمیلیارد  12زهاب برگشتی 

 .گرددیبازمزهاب به منابع پذیرنده  صورت بهدرصد از میزان آب مصرفی در بخش کشاورزي  30
 هددیمو نابجاي کود و سم است. آمارها نشان  هیرویبمصرف  آبی آلودگعوامل ایجاد  نیترمهمدر بخش کشاورزي یکی از  •

بوده است. همچنین مصرف  ریمتغتن در سال  26000تا  19500مصرف سموم کشاورزي بین  1392تا سال  1387از سال 
. دزنیمی کاربران و قیمت پایین کود در کشور است به این امر دامن ناآگاهاز سر  غالباًکودهاي شیمیایی که  هیرویب

  .جهانی است متیقدرصد 70هزینه خرید کود در ایران تا  دهدیمنشان  هایبررس
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بسزایی در کیفیت منابع آب کشور  تأثیر قطعاً ي خانگی، صنعتی و کشاورزي هافاضالباز  مالحظه قابلورود این حجم  •

ي سازندها . عوامل مختلف طبیعی همانندنیست تأثیرگذارخواهد داشت اما این به معناي عدم وجود سایر منابع آالینده و 
ي هاندهیالآباشند. همچنین بسیاري از  رگذاریتأثی نیرزمیزسطحی و  آببر کیفیت منابع  توانندیمی نیز شناسنیزممختلف 

 منابع آب را آلوده نمایند.  توانندیمي خاك نیز هاندهیآالو ذرات معلق و  زگردهایر مانند هوا

 
 
 

 داشتهبر آن  را جهان کشورهاي از بسیاري ها،یآلودگ تخلیه و ایجاد همچنین و آب منابع کیفی کاهش و کمبود موضوع •
 و جدي يبازنگر مورد را خود آب منابع پایدار مدیریت ،تررانهیگسخت استانداردهاي و مقررات قوانین، وضع با تا

 هب منجر یطیمحستیکامالً ز يکردهایرو با ما کشور در آب منابع مدیریت رویه تغییر شکی. بدهند قرارتر هوشمندانه
 دیدگاهی ابها آن آلودگی کاهش و کنترل پیشگیري، آب، منابع ستیزطیمح حفاظت اصول بر مبتنی بنیادین تغییراتی

 کخش و پهناور کشوري در را آب منابع یطیمحستیز یخشبفرا مدیریت در نظر دیتجد ضرورت که شد خواهد یخشبفرا
امه در بسیاري از قوانین برنامه قوانین برن آبي حفظ کیفیت منابع هااستی. سدینمایآور مالزام گذشته از بیش ایران مانند

، ایجاد تعادل میان میزان آببه مدیریت یکپارچه منابع  توانیم هاآن ازجملهاست که  گرفته قرار توجه موردچهارم و پنجم 
ارزش  برآوردي، مدیریت مصرف و وربهرهي نیروي انسانی، افزایش توانمندساز ،هاآنو میزان برداشت از  هاآبخوانتغذیه 

اقتصادى، امنیتى، سیاسى و  توجه به ارزش ي کلی برنامه پنجمهااستیسهمچنین در  نام برد. اقتصادي واقعی آب
 شود با اولویتمى هایى که از کشور خارجآب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آب یطیمحستیز

 قرار گرفت. مدنظرك هاى مشتراستفاده از منابع آب

 و ،هاآن بازیافت جامد، زائد مواد کاهش و تجهیزات، اولیه مواد آب، انرژي، مصرف برنامه ششم نیز مدیریت سینوشیپدر  •
پیشنهادي این قانون برنامه است.  داتیتأکدیگر  ازجملهآب  يوربهره افزایش. است قرارگرفته مدنظر فاضالب بازچرخانی

تداخل وظایف و موازي  واسطه به هاآندر کشور عدم تحقق  آبي کیفیت منابع هااستیسدر خصوص  توجهقابلنکته 
 قرار گیرد. موردتوجه جدي طور بهباید  است که ي الزمهابودجه نیتأمو عدم  آبریت یکپارچه منابع کاري، عدم مدی

 

 

 
از مطالعات صورت گرفته از جامعیت  کیچیهدرجه اول  در دهدیم کشور نشاندر خصوص کیفیت منابع آب  هایبررس

در بازه زمانی مشخص برخوردار نیست. در تمامی مطالعات  خصوصاًدر ابعاد ملی  آبخصوص بررسی کیفیت منابع  الزم در
از  یبرآورد درستی از گزارش دچار نقصان اطالعاتی است که این امر منجر به اخالل در دسترسی به فراوان يهاشده بخشانجام

عدم وجود یک استراتژي جامع در به  توانیمدر این بخش از مطالعات  هایکاست نیترمهم ازجملهکیفیت منابع آب خواهد شد. 
، وجود برخی مشکالت ساختاري در نهادهاي متولی حفاظت از منابع آب ایران،کمبود توجه به نقش ستیزطیمحبخش آب و 

 آبي مربوط به کیفیت هاگذارياستیس

 (کیفیت آب) راهکارهاي پیشنهادي
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راهکارهاي داراي  نیترمهمی در حفاظت از منابع آب و کمبود آمار و اطالعات اشاره نمود.در ادامه به ردولتیغهاي سازمان

 است: شدهاشارهارجحیت در حفظ کیفیت منابع آب 
 ياحوضهو کاربرد اصل احتیاط در انتقال آب بین  هاحوضههاي زیستی در بهآحق نیتأمتوجه به  .1
 داشتن کلیه جوانب امر در این خصوصو در نظر  سدهامحدودیت در احداث  .2
 ي گوناگونهايکاربرارزش واقعی آب در  برآوردو  آباستفاده از ابزارهاي اقتصادي در حفاظت از کیفیت منابع  .3
 بآتوسعه کشاورزي ارگانیک با توجه به محدودیت مصرف کودها و سموم و برخورداري بخش کشاورزي از بیشترین سهم  .4

 مصرفی در کشور
و استفاده از این وجوهات  ستیزطیمح در صندوق ملی هایآلودگدر خصوص  شده اخذودن امکان تجمیع عوارض فراهم نم .5

 در راستاي کاهش آالیندگی آب
 در بخش کشاورزي خصوصاًي آب وربهرهافزایش بازچرخانی آب و همچنین ارتقاي  .6
 ایجاد بانک اطالعات جامع آب کشور .7
 ي آبی و آبزیانهاطیمحآن بر  راتیتأثدر مناطق ساحلی و کنترل  هاکننیریشآب يریکارگبهتوجه به عوارض  .8

 برتر. يفناوري ریکارگبهو  آبي هاندهیآالي تشویقی در کنترل هااستیسي ریکارگبهپرداخت تسهیالت و  .9
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 مقدمه 
 

 

 های زیستیگونه 

 های دریای خزربرخی از آالینده  

  محرک( و فشار پیشرانعوامل( 

 

 

 

 های زیستیگونه 

 فارس و دریای عمانخلیجهای برخی از آالینده 

  محرک( و فشار پیشرانعوامل( 
 

 

ی ساحلیهاآب  

 دریای خزر

 

 و دریای عمان فارسجیخل

 

 راهکارهای پیشنهادی
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 مقدمه:

 روتئینیپ و غذایی مواد های فسیلی )نفت و گاز(، تأمینسوخت به ویژه منابع تأمین انرژی دلیل وجود به هادریاها و اقیانوس

کیلومتر خط ساحلی در  1722ونقل دریایی پتانسیل و ارزش اقتصادی باالیی دارند. کشور ما نیز با حمل و همچنین از دیدگاه

کیلومتر خط ساحلی دریای خزر از این مزایا برخوردار است. ارزش اقتصادی باالی این مناطق  850 فارس و دریای عمان وخلیج

محیطی این دو حوزه متناسب اما اقدامات زیست از این منابع شده است؛برداری جدید منجر به افزایش بهره هایفناوریدر کنار 

 برداری از این منابع نبوده است.با افزایش بهره

ورودی آب  سدهای فراواناحداث  و منطقهاخیر در  هایسالبا توجه به کاهش نزوالت جوی فارس یجخلدر حوزه 

. دو تبخیر آب از سطح آن وجود ندار فارسخلیجتوازنی بین ورود آب به  و در چنین شرایطی است یافتهکاهشبسیار  فارسخلیج

 یتاز ظرف یشتربرابر ب ۴7 فارسخلیج کش و فعالیت شدید صنایع در حوزه،های نفتلذا با توجه به منابع نفتی، تردد باالی کشتی

آب به این حوزه، به دلیل سیستم بسته دریای خزر  رودیعالوه بر کاهش و در حوضه دریای خزردارد.  یخود آلودگ یعیطب

درصد مربوط به  12پنجم این درصد است و سه 12ها سهم ایران در ایجاد آالینده کننده است.ها بسیار نگرانتجمع آالینده

با  هایجان است کهای ناشی از صنایع مربوط به کشورهای روسیه و آذربپساب شهری و روستایی است. در مقابل بیشتر آلودگی

 ترینممه خالصه به صورتنماید. های آبی در دریای خزر، سواحل کشور ما بیشترین آسیب را دریافت میتوجه به وضعیت جریان

نوار  هایسکونتگاهافزایش جمعیت در عوامل  فارس و دریای عمان شاملو سواحل خلیجسواحل جنوبی دریای خزر  تهدیدهای

سموم  از باالیاستفاده میزان گردشگری ساحلی، شکار و صید غیرمجاز پرندگان و آبزیان،  افزایش صنعتی،های فعالیتساحلی، 

کشاورزی، گسترش نامطلوب فاضالب شهری و روستایی و کیفیت پایین سیستم تصفیه فاضالب، عدم وجود مدیریت یکپارچه 

دریا و  شن و ماسه از ساحل رویهبیبرداشت ی، بر پسماندهای شهری و بیمارستانی و همچنین در خصوص زهاب کشاورز

اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، کاهش  هایفعالیت، افزایش روزافزون هازمین، تغییر کاربری هارودخانه

 است.غیربومی مهاجم  هایگونهو ورود  هازیستگاهتنوع زیستی و تخریب 
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  های زیستی:گونه

  های در لیست های زیستی و همچنین گونهتعداد کل گونه .شده است گونه در دریای خزر شناسایی 2000تاکنون بیش از

ه ترین فون این اکوسیستم آبی بحضور ماهیان مهمنشان داده شده است.  1در نمودار  های ساحلی منطقه خزرقرمز فون

بومی دریای خزر بوده و مابقی به ترتیب دارای منشأ آب شیرین، دریای مدیترانه و فون  ،د. دوسوم این فونروشمار می

و  1391تن در سال  3به کمتر از  136۴تن در سال  305برداشت ذخایر خاویار دریای خزر از هستند. آرکتیک یا قطبی 

 های جدیدگونهم، دار مهاجشانهحضور  متأسفانهصد هزار رسیده است. میلیون به کمتر از یکها از یکتعداد فک

 زیستی منطقه را با بحران روبرو کرده است تنوع ها،آلودگیمیزان افزایش  ،کلی طور بهو رشد سریع آزوال  ،فیتوپالنکتون

 .(23 ،13 ،12)منبع

 

 (12و  29حلی منطقه خزر)منبع های سافونلیست قرمز های در های زیستی و گونهتعداد کل گونه: 1نمودار

 

 های دریای خزربرخی از آالینده

 گزارش مجاز  ازحدبیش 138۴-92 هایسالطی جنوبی دریای خزر  ۀاین ترکیبات در محدودغلظت  :نیترات و فسفات

افزایش میزان نیترات در سواحل این  و همچنینشهری  فاضالب های صنعتی وپساب روند افزایشیبا توجه به اما  نشده،

و شکوفایی دینوفالژه در سال  138۴شکوفایی سمی جلبکی در سال . طلبدمیفوری را  هایاقدامنی جدی و نگرا، دریا

 .گزارش شده است(گرم بر لیتر میلی 87/3رود نیترات محدوده مصب بابل)به عنوان نمونه  هایی از این امر استنشانه 1385

 ( Caspian 2011 Sea و 15 ،13)منبع

 ج بسیار زیادی از پن هایآلودگیها دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا دریافت کننده هیدروکربن :هاهیدروکربن

ت آن روز به روز در حال افزایش است. الآبی مشک ۀبا گسترش برداشت نفت از این پهن خصوصه ب .کشور اطراف آن است

ونفیتو پالنکت زئوپالنکتون زئوبنتوز ماهی پستانداران  پرندگان 

تعداد گونه 450 315 380 133 125 466

در معرض خطر 0 10 20 18 32 79
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نفت آذربایجان، ترکمنستان و  هایچاهکشور ایران برداشت نفت در دریای خزر ندارد و این در حالی است که بسیاری از 

آب در سواحل جنوبی دریای خزر  هایجریانحرکت و جهت به دلیل . قزاقستان در دریا و دور از ساحل قرار دارند

قادیر م ۀدهند بخش سواحل جنوبی دریای خزر پذیرا و تجمع ، رسوبات بستر در(های سیکلونی و آنتی سیکلونیچرخش(

 (1PAH) «معطر ایحلقهچند  هایهیدروکربن» بر اساس گزارشات ترکیبات. حاصل هستند هایهیدروکربناز  الییبا

ات تحقیق. شونددر نهایت در رسوبات ته نشین میو دهند درصد وزنی نفت آذربایجان را به خود اختصاص می 56/2حداکثر 

 آن است که بیانگر )نالسواحل استان گی(در رسوبات سطحی سواحل جنوب غربی دریای خزر  PAHs انجام شده بر روی

توسط تا م ،هاهیدروکربنآلودگی  میزان .احتمال زیاد مربوط به آلودگی نفتی آذربایجان است اب ترکیبات این اصلی منشأ

تی مال، قابلیت انتقال به مناطق دوردست و مخاطراتی برای ساالپایداری ب به دلیل PAH ترکیباتشده است. اعالم شدید 

 .(31)منبع  و جهانی هستند ایمنطقهدر مقیاس  هاآالینده ترینمهمدارند، جز ( زاییو جهش زاییسرطانپتانسیل )انسان 

شده است.  مشاهده 1381 سال نسبت به TPAH16برابری  5تا  2افزایش  شاهد رسوبات سواحل گیالن1392سال در 

 نفتی موسوم به هایگلوله. نشان دادند PAHسه ترکیب فنانترن، پایرن و نفتالین بیشترین مقدار را در بین ترکیبات 

ند. اهدر دو مرحله سواحل کشور را آلوده کرد 1391و  1386های در سال ،های نفت کشور آذربایجانبا منشأ چاه« ربالتا»

های محلول و . میزان هیدروکربنه استشدآوری کیلومتر ساحل آلوده جمع 100لیون تن تاربال از می 25، 1391در سال 

( این ترکیبات در دریای خزر در سطح پایینی نسبت به استاندارهای PAH( و آروماتیک )AHCنامحلول آلیفاتیک )

های مازندران و گلستان کمتر تحت تأثیر آالیندهجهانی است اما باالتر از سواحل ترکمنستان و قزاقستان است. سواحل استان 

های نفتی کشورهای همسایه دریای دیگر کشور ایران قربانی آلودگی عبارت گیرند. بهنفتی وارده از کشور آذربایجان قرار می

آستارا  رسوبات دریای خزر ازحاکی از آن است که  1390های صورت گرفته در سال بررسی (.16 ،13 ،10خزر است )منبع

شود که خود باعث کاهش عمق در این نواحی شده است. افزایش این به سمت سواحل بندر ترکمن و بندر گز سرازیر می

 (.23-21 ،13رسوبات خطر جداسازی خلیج گرگان را به دنبال دارد )منبع

 

 بر اساس آمارهای جهانی میزان  «ارگان کلره»غلظت سموم  :ارگان کلرهDDT  در سواحل ایرانی دریای خزر بیش از سه

های استان مازندران نیز فراتر غلظت سموم ددت، آلدرین، دیلدرین و غیره در رودخانه برابر غلطت استاندارد جهانی است.

 (.Caspian Sea 2011و  15 ،13 ،12است )منبع شدهزارش گجهانی و ملی از استاندارهای

 

 

 میزان آالیندگی فلزات سنگین همچون نیکل،  1390ی سال هاغلظت فلزات سنگین بر اساس گزارش :فلزات سنگین

 ،21ها باالی است و به ترتیب غلظت آن NOAAکروم، آرسنیک و مس در سواحل ایرانی دریای خزر بیش از استاندارد 

 (.Caspian Sea 2011 است )منبع( µg/gمیکروگرم بر گرم ) 3۴ و 2/8 ،81

 

 در سه استان شمالی میزان میانگین تعداد کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و  :گی میکروبیآلود

 (.20-17 ،1۴ ،13سودوموناس بیشتر از استاندارد جهانی است )منبع

 

 

                                                           
1 - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) 
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 تاالب انزلی

متاسفانه با مشکالت و های جانوری ایران است و ترین زیستگاههکتار از بزرگ 20تاالب انزلی با مساحت حدود 

 های فراوانی روبرو است. به عنوان مثال:آالینده

  های اخیر رسیده است. متر در سی سال گذشته به کمتر از دو متر در سال 1۴میزان عمق این تاالب از 

  به این معنا  .هکتار به یک و نیم هکتار رسیده است 300از سی سال گذشته مدت حجم آب ورودی تاالب در

 . یافته استحجم آبی تاالب، دویست برابر کاهشکه 

  المللی هزار مترمکعب فاضالب به تاالب بین ۴00هزار مترمکعب پساب کشاورزی و روزانه افزون بر  100ساالنه

ن ها به ایهای انسانی، صنعتی و بیمارستانی شهر رشت از طریق رودخانهریزد. روزانه انواع فاضالبانزلی می

لیتر در ثانیه شیرابه )وابسته به تغییرات فصلی( از جایگاه  18تا  ۴روزانه حدود  (مثالعنوانبه). ریزدتاالب می

 شود. ها و نهایتاً تاالب میزباله سراوان وارد رودخانه

 شده است و میزان تجمع این فلزات روند های رسوب تاالب انزلی گزارشغلظت باالی فلزات سنگین در نمونه

 .(23, 13)منبعافزایشی دارد 
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 )محرک( و فشار پیشرانعوامل 

حوضۀ دریای خزر در دورۀ زمانی مندرج، آخرین وضعیت آن عوامل و میزان  برخی از عوامل پیشران و فشار در 1در جدول 

 تغییرات طی دوره بررسی شده است. 

 گلستان(و  مازندران ،گیالن) خزرحوزه ایرانی دریای  ستیزطیمحو فشار بر  )محرک( پیشران: تغییرات عوامل 1جدول 

 

 موضوع
دوره 

 زمانی
 وضعیت در انتهای دوره تغییرات

 (1)منبعنفر میلیون  5/7 درصد رشد 36بیش از  1370-92 جمعیت

جمعیت 

 گردشگر
 درصد رشد 3/3 92-1390

بیست شهرهای رشت، ساری، بندر انزلی، الهیجان، چالوس، گرگان و آستارا جزء 

درصد نفر شب  4/6قرار دارند که در حدود  1392شهر اول بازدید شده در بهار 

 .(2)منبعاند اقامت کل کشور را به خود اختصاص داده

 (4 ،3)منبعتن  40423 درصد افزایش 3/24 1382-92 میزان صید

 1382-92 پروریآبزی
 159)59/1نرخ رشد 

 درصد افزایش(
 (4 ،3)منبعتن  132868

انتقال آب به 

 مرکز ایران
92-1388 - 

میلیون مترمکعب آب در سال از  200های اولیه، گیریبر اساس مطالعات و تصمیم

کیلومتر با قطر  184دریای خزر به سمنان منتقل خواهد شد. طول خط انتقال آب 

 اینچ است. 56متر یا میلی 1400اسمی 

تعداد 

های کارگاه

 صنعتی

 افزایشدرصد  23 90-1383

واحد  1588در پایان دوره به  بیشتر با ده نفر کارکن و ی فعال صنعتیهاتعداد کارگاه

واحد( صنایع در  60درصد ) 22/3های گیالن و مازندران در استان رسیده است.

 .(5)منبعگیرند )پرخطر( قرار می Aدسته 

 درصد رشد 25 1386-91 معادن

درصد رشد به  25برداری شده واقع در سه استان شمالی با تعداد کل معادن بهره

درصد معادن واجد  7/37معدن رسیده است. اگرچه در ابتدای دوره فوق  269

واحد(  142درصد ) 55اند و در پایان دوره این رقم به بیش از سیستم فاضالب بوده

درصد معادن محل دفع فاضالب  5/2یافته است، اما در ابتدای دوره تنها افزایش

درصد  5/77به  91های سطحی و رودخانه بوده و این ارقام برای سال ها آبآن

واحد  151های دائمی تعداد رسیده است. بر اساس نزدیکی معادن به دریا و رودخانه

درصد( در مجاورت این منابع  6/57)1389های شمالی در سال از کل معادن استان

 .(8-6)منبعبودند واقع 

تغییر اراضی 

 ساحلی
- - 

 افزایش و زباله انباشت ساحل، اندازچشم باغی، تخریب و زراعی اراضی تخریب

 (14 ،13اراضی ساحلی این حوزه )منبع در رویهبی وسازساخت
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 و گلستان(گیالن، مازندران ) خزرحوزه ایرانی دریای  ستیزطیمحو فشار بر  پیشران: تغییرات عوامل 1ادامۀ جدول 

 

       

. 

 موضوع
دوره 

 زمانی
 وضعیت در انتهای دوره تغییرات

کود 

 شده()توزیع
 درصد کاهش 33 92-1389

یافته است. این کاهش برخالف برآورد های اخیر کاهشروند توزیع کود در طی سال

 از عواملبرداری و کیفیت محصول است. جهت افزایش بهره ،کود کشاورزی موردنیاز

های جهانی کود های تخصیصی، افزایش قیمتکاهش سقف یارانه توان بهمؤثر می

موقع شیمیایی و مشکالت مالی شرکت خدمات حمایتی برای خرید و تدارک به

شده درصد کل کود توزیع 14نزدیک به  1392کودهای شیمیایی اشاره کرد. در سال 

 229از  شده است که از مجموع بیشجوار دریای خزر واصلکشور به سه استان هم

درصد  30درصد کود ازته و بیش از  4/67هزار تن کود توزیعی به این سه استان، 

 .(10 ،9دولتی توزیع شده است )منبع به صورتکود فسفاته 

 - 1390-92 هاکشآفت

های کشور بیانگر این است که سه استان مقایسه مجموع سموم توزیعی در استان

به خود  1390-92های را در طی سال مجاور دریای خزر بیشترین مصرف سموم

های بیشترین ها در این استانکشهمچنین میزان مصرف آفت اند.اختصاص داده

 .(11شده است )منبعگزارش 1392مقدار در سال 

پوشش 

فاضالب 

 شهری

 رشد اندک 92-1385

آوری و دفع بهداشتی فاضالب شهری در درصد جمعیت تحت پوشش خدمات جمع

درصد بوده و در  3و  54، 6های گلستان، گیالن و مازندران در ابتدای دوره استان

عملکرد تصفیه فاضالب  متأسفانهدرصد است.  6و  65، 10انتهای دوره به ترتیب برابر 

شده های سطحی گزارشضالب و آبدر استان مازندران نامطلوب و مخلوط شدن فا

است. عملکرد تصفیه فاضالب در استان گیالن نیز نامطلوب و آلوده به فاکتورهای 

شیمیایی و میکروبی است. الزم به ذکر است سهم ایران در آلودگی دریای  -فیزیکی

های درصدی ایران مربوط به فاضالب 12پنجم از سهم درصد است و سه 12خزر 

 .(8 ،6بعخانگی است )من

حجم فاضالب 

شهری 

 شدهآوریجمع

91-1385 

درصد  118برابر ) 18/2

درصد رشد  14 -رشد(

 ساالنه

مترمکعب در روز رسیده است. این افزایش در کنار عملکرد نامطلوب  191000به مرز 

 .(8 ،6سیستم تصفیه فاضالب بسیار خطرناک است )منبع

 پسماند
مطالعات 

منتهی به 

 1392سال 

- 
گرم در روز در شهرها و  920های ساحلی شمالی دارای سرانه تولید پسماند استان

 .(11تن در روز است )منبع 5391گرم در روستاها و نرخ تولید پسماند در حدود  570

تغییر منابع 

زیستی 

دار )شانه

 مهاجم(

92-1379 
درصد کاهش صید  70

 کیلکا

با ماهیان پالنکتون خوار صید کیلکا دار مهاجم و رقابت آن به علت افزایش شانه

 .(12 ،4دهد )منبعدرصد کاهش نشان می 70بیش از 
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 های زیستینهگو

  گونه  50دریایی، بیش از  پشتالکگونه  5گونه پستانداران دریایی،  10گونه میگو،  15گونه ماهی،  1600بیش از

ها در معرض های دریایی و برخی ماهیان از جمله کوسه ماهیپشتالکگونه پرنده است.  60های مرجانی و بیش از آبسنگ

 (.23 ،13خطر قرار دارند )منبع

 های مرجانی در رقابت باهم هستند هرزمانی که شرایط زیست توتیای دریایی )از خارتنان( و آبسنگ :های مرجانیآبسنگ

در  .یابدشود، تعداد توتیای دریایی افزایش میهای ساحلی نامناسب میهای مرجانی به دلیل کیفیت نامطلوب آبآبسنگ

های طورکلی هشت درصد مرجانبها مواجه هستند. گیر توتیهای خارک و خارکو با افزایش چشماستان بوشهر در جزیره

های بخش صنعت، شیالت و امور صید و ها به دلیل تخریبدوسوم این مرجان متأسفانهفارس وجود دارند و دنیا در خلیج

 .(23 ،13)منبع قرار دارندصیادی در حال انقراض 

 دریای و فارسخلیج در دلفین هزار صد بیش از طورکلیبه و دارد وجود فارسخلیج در دلفین گونه هفت تاپنج :هادلفین 

 .(23 ،13)منبعدست دادند  از را خود جان دلفین 150 از بیش ماه یک طول در 1386 پاییز در .کنندمی زندگی عمان

 

 

 

 

  

 و دریای عمان فارسجیخل
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 و دریای عمان: فارسخلیجهای برخی از آالینده

 شده غلظت آرسنیک، کروم و نیکل در رسوبات ساحلی بیشتر از میزان مجاز گزارش : در این دورهغلظت فلزات سنگین

های آنتروپوژنیک )انسانی( است. در خصوص دیگر فلزات از است. غلظت باالی کروم و نیکل بدون شک ناشی از فعالیت

محیطی برای این عناصر یستها در رسوبات کم است و در حال حاضر نگرانی زقبیل کادمیوم، سرب، جیوه و نقره میزان آن

 جیوه به خصوصوجود ندارد. البته در رسوبات نزدیک به صنایع کشور، غلظت فراتر از حد مجاز برای کادمیوم، سرب و 

فارس و دریای عمان کاهش ها در رسوبات بستر خلیجمیزان آن به تدریجه است؛ اما با دور شدن از این مناطق شدگزارش 

 (.ROPME 2013و  28 ،13یابد )منبعمی

 فارس سه برابر بیشتر از دریای شمال و دو برابر بیشتر از های خلیجهای نفتی در آبغلظت هیدروکربن :هاهیدروکربن

أ بومی های نفتی با منشدریای کارائیب است؛ آنالیز رسوبات سطحی سواحل حوزه راپمی بیانگر حضور تلفیقی هیدروکربن

طقه در من ابع پتروژنیک است. مطالعات اخیر صورت گرفتهشده از منهای تجزیهای و سطح پایینی از هیدروکربنو منطقه

راپمی با ترکیبات نفت خام شبیه به الگوی آلودگی نفتی محدودۀ های داخلی راپمی بیانگر شباهت آلودگی رسوبات نیمه

یافته است  های اخیر کاهشمیزان آلودگی نفتی در رسوبات طی سال این وجود است. با 1370کویت در طی جنگ سال 

 ایران یساحلی بندرو بیشترین آلودگی مربوط به مناطقی از کشور بحرین و قطر است؛ بندر بوشهر جزء مناطقی از این 

 (.ROPME 2013است )استانداردها آن بیشتر از رسوبات است که میزان آلودگی 

 ها دریای عمان بر طبق آخرین گزارشفارس و دریای خلیج ۀ: غلظت این ترکیبات در محدودغلظت ترکیبات ارگانوکلرینه

 غیر کل در رسوبات نزدیک به ساحل به PCBsکل و  DDTs ،HCHsکمتر از استاندارهای جهانی است. سطح میزان 

در رسوبات نزدیک به ساحل بندر بوشهر  DDTsاست. میزان اندازه از سه محل در ایران، قطر و عربستان تقریباً به یک 

 (.ROPME 2013)بیش از رهنمودها است 

 ترکیب رادیونوکلئید، شامل  5: پایش غلظت غلظت عناصر رادیونوکلئیدK-40 ،Cs-137 ،Pb-210 ،U-238 و U-

در مقیاس جهانی بسیار کم بوده و  1390و همچنین در مناطق ساحلی در سال  1385در رسوبات ساحلی در سال  235

 (.ROPME 2013ای برای توزیع آن آشکارنشده است )حتی روند ویژه
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 منتخب ها در مناطق صنعتیآالینده برخی از وضعیت انتشار
 نطقه ویژه ماهشهرم

 10منطقه به نحو چشمگیری میزان  این درPM  از حد غلظت

استاندارد باالتر بوده و در مواقعی حتی تا حد غلظت خطرناک 

 نیز رسیده است.

  ارقام نشانگرCOD و PH شدهتخلیه فاضالب مرتبط باکیفیت 

 .است تخلیه استاندارد از در بسیاری از موارد بسیار بیشتر

 شرقی حوضچه خروجی پساب که شده استهمچنین مشخص

 از استاندارد حد از باالتر مقادیری دارای امام بندر پتروشیمی

 است. جیوه

 ،در رسوبات این منطقه از  نیز نیکل و جیوه میزان کادمیوم

 .است فراتر راهنما مقادیر

 افقی توزیعCOD آب و کیفیت سنجش با رابطه در سرب و 

در  نفتی هایهیدروکربن کل و نیکل جیوه، کادمیوم،همچنین 

 مناطق در آب سطحی جریانات در رسوبات، کیفیت با رابطه

است  ترپایین سطحی جریانات و در بوده باال ویژه، منطقه اطراف

 .(28 ،13)منبع

 
 

 

 جزیره خارک

 تأسیسات از آب تخلیه مقدار ،«همراه آب» افزایش دلیل به 

. در نتیجه است یافتهافزایش هاسال طول در خام نفت تصفیه

، فعلیفاضالب  یۀتصف تأسیسات ظرفیت از بیش فاضالبمقادیر 

فاضالب  این در شود.می ریخته دریا بهی، اتصفیه هرگونه بدون

 فاضالب کندمی تجاوز از حد استاندارد COD و نفت مقدار

 ترکیبات و فلزات سنگین شیمیایی، مواد انواع حاوی شدهتخلیه

 .(28است )منبع طبیعی پرتوزای مواد
 

 عسلویه

 ریز انتشار میزان ( 2.5گردهاPM ) استاندارد است.  میزان برابر دو

 از احتراقی گازهای از ناشی گردهازری این که رسدبه نظر می

 .اندغیرطبیعی غبارهای و فلز هایدودکش

 2غلظتSO  محدوده در تقریباً منطقه، شرقی جنوب مناطق در 

 غربی شمال هایکوه ولی میزان آن در بخش دارد قرار استاندارد

 باالتر از استانداردها است.

 هایی مبنی برافزایش این ماده در خصوص غلظت بنزن، گزارش

 .(28بیش از میزان مجاز وجود دارد )منبع
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 )محرک( و فشار پیشرانعوامل 

حوضۀ دریای خزر در دورۀ زمانی مندرج، آخرین وضعیت آن عوامل و میزان  برخی از عوامل پیشران و فشار در 2در جدول 

 تغییرات طی دوره بررسی شده است. 

 و دریای عمان  فارسجیخلحوزه  ستیزطیمحو فشار بر  ()محرک پیشران: تغییرات عوامل 2جدول 

 بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان()خوزستان، 

 

 موضوع
دوره 

 زمانی
 وضعیت در انتهای دوره تغییرات

 1385-92 جمعیت
درصد  12تقریباً 

 افزایش
 (1)منبعنفر میلیون  037/10

 1382-92 میزان صید
درصد  3/58

 افزایش
 (4 ،3)منبعتن هزار  473بیش از 

 1382-92 پروریآبزی
با نرخ رشد 

 دوبرابری

فارس و دریای عمان رسیده های مجاور حوزه خلیجهزار تن در استان 77به بیش از 

 .(4 ،3)منبعاست 

های تعداد کارگاه

 صنعتی
90-1380 

، 89/0با نرخ رشد 

برای  54/1، 74/1

های استان

خوزستان، بوشهر 

 و هرمزگان

چهار استان خوزستان، و بیشتر در  نفر کارکن 10های فعال صنعتی با تعداد کارگاه

بوده کارگاه  94و  180، 104، 405بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ترتیب 

 .(24 ،8)منبع است

 - بلندمدت تغییرات ساحل
برداری از فازهای فارس در عسلویه با بهرهازحد توان خلیجاستحصال زمین بیش

 .(13)منبعشده است دبی مشاهده-مختلف و همچنین در امارات

 درصد رشد 25 1386-91 معادن

واقع در چهار استان جنوبی  1386 -91های برداری شده طی سالتعداد کل معادن بهره

 14معدن رسیده است. اگرچه در ابتدای دوره فوق  463درصد رشد به  25با بیش از 

 8/21از اند و در پایان دوره این رقم به بیش درصد معادن واجد سیستم فاضالب بوده

درصد معادن محل  9/18یافته است، اما در ابتدای دوره تنها واحد( افزایش 101درصد )

 6/36به  91های سطحی و رودخانه بوده و این ارقام برای سال ها آبدفع فاضالب آن

 .(25 ،6درصد رسیده است )منبع

 صنعت )پساب(
مطالعات 

منتهی به 

 1392سال 

- 

فارس و دریای عمان از حیث های مجاور خلیجدرصد صنایع ساحلی در استان 11بالغ بر 

 22مانند صنایع پتروشیمی و گاز( و در حدود  -)پرخطر Aنوع پساب تولیدی در دسته 

گیرند؛ اما میزان تولید پساب صنعتی این قرار می Bدرصد صنایع ساحلی در درسته 

ای مستقیم وارد دریا دی بدون هیچ نوع عملیات تصفیهمراکز با توجه به اینکه در موار

لزات ف -شود حائز اهمیت است. به عنوان نمونه پاالیشگاه آبادان با پساب مواد نفتی می

میلیون مترمکعب در روز است این  7( میزان دبی پساب آن در حدود Aسنگین )گروه 

( در حدود Cی و معدنی )گروه در حالی است که کارخانه قند اهواز با نوع پساب مواد مغذ

 .(15نماید )منبعهزار مترمکعب دبی پساب تولید می 130

صنعت )پساب 

کارخانه 

کن و شیرینآب

 برق(

مطالعات 

منتهی به 

 1392سال 

- 

هزار مترمکعب در ساعت پساب به سمت  175ها کنشیرینو آب های تولید برقنیروگاه

سهم  ها بیشترینکنشیریننایع تولید برق و آببر این اساس صنمایند. دریا تخلیه می

های ( دارا هستند و پاالیشگاهCOD،BOD،SSدرصد( را در ایجاد بار )عمدتاً تولید  48)

در رتبه بعدی قرار دارند. پساب  CODدرصد و ایجاد مواد نفتی، فلزات و  28نفتی با 

درجه دمای آب را  8تا  7درصد شوری آب دریاها و بین  20تا  10بین  هاکنشیرینآب

کن در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه شیرینتعداد صنایع آب .دهندافزایش می

بسیار کم )حدود یک درصد( است. ولی با توجه به نیاز به آب شیرین و گسترش این 

محیطی آن وضع صنعت بایستی قوانین و راهکارهای دقیقی جهت کاهش اثرات زیست

 .(23 ،13کرد )منبع
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 و دریای عمان  فارسجیخلحوزه  ستیزطیمح)محرک( و فشار بر  پیشران: تغییرات عوامل 2ادامۀ جدول 

 )خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان(

 

  

 موضوع
دوره 

 زمانی
 وضعیت در انتهای دوره تغییرات

نشت نفت خام 

)تردد کشتی و 

 ها(کشنفت

91-1383 
درصد  6/64

 افزایش

به  1391ها از تنگه هرمز در هشت سال منتهی به سال بر اساس آمار میزان عبور کشتی

 محصوالت و نفت ونقلحمل به هاآن درصد 75 از بیششناور رسیده است.  46900

میلیون بشکه نفت نشت کرده وارد  5/1که تقریباً به ازای آن حدود  پردازندمی نفتی

 (.ROPME 2013 و 13شود )منبعهای منطقه میآب

نشت نفت خام 

 )چاه نفت(
1391 - 

ای به طول هفت کیلومتر در پهنای یک فارس نشتیچاه نفت در خلیج 22تعداد 

مورد چاه نشتی مربوط به کشور ایران  21چاه نفت نشتی،  22کیلومتر داشتند. از تعداد 

 .(13بود )منبع

نشت مواد نفتی 

 )قاچاق سوخت(

مطالعات 

منتهی به 

 1392سال 

 روبه رشد

گیرد و تهدید جدی برای یکی از مسائلی که بیشتر در سواحل ایرانی صورت می

 جاییفارس و جابهآلودگی دریایی است قاچاق مواد سوختی به کشورهای حاشیه خلیج

غیراستاندارد توسط شناورهای غیرمجاز است که زمانی که با نیروهای انتظامی و 

نکه از تخلفات خود کم کنند مواد نفتی را در دریا رها کنند برای ایدریابانی برخورد می

 .(13کنند )منبعمی

پوشش فاضالب 

 شهری
92-1385 

 9و  8، 4افزایش 

درصدی به ترتیب 

های برای استان

بوشهر، 

خوزستان، 

سیستان و 

بلوچستان و 

 هرمزگان

و  17، 55، 23های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتیب استان

آوری فاضالب قرارگرفته ها تحت پوشش خدمات جمعدرصد جمعیت شهری آن 44

ها حاکی از وضعیت غیراستاندارد تصفیه فاضالب استان خوزستان است. آخرین گزارش

و آلودگی آن به نیترات وکلیفرم است. در خصوص استان بوشهر و هرمزگان این 

یمیایی ش-کتورهای میکروبی وفیزیکیشده آلوده به فاوضعیت نامطلوب و پساب تصفیه

 .(11 ،8است )منبع

حجم فاضالب 

شهری 

 شدهآوریجمع

92-1385 

 19/3با نرخ رشد 

درصد  319)

 18 -افزایش(

درصد رشد 

 ساالنه

مترمکعب در روز رسیده است. این افزایش در کنار  624000در انتهای دوره به مرز 

فارس و دریای عمان بسیار به خلیجسیستم نامطلوب تصفیه فاضالب و تخلیه پساب 

 .(11 ،8کننده است )منبعنگران

 شدهکود توزیع

 

92-1389 

 
 درصد کاهش 28

جوار های همشده کشور به استاندرصد کل کود توزیع 4/15نزدیک به  1392در سال 

هزار تن کود  252فارس و دریای عمان تسهیم شده است که از مجموع بیش از خلیج

دولتی توزیع شده است  به صورتازته  درصد کود 4/81توزیعی به این سه استان، 

 .(11)منبع

 1392 پسماند

عدم سیستم 

مناسب برای 

 هامدیریت زباله

های واحدهای صنعتی آن از نوع خطرناک حاد درصد زباله 40مثال: در آبادان حدود 

های بیمارستانی در این منطقه خود باعث های شهری و صنعتی زبالهاست. عالوه بر زباله

های ها اکثر بیمارستانزیست شده است. بر اساس گزارشنگرانی کارشناسان محیط

نی های عفونی و غیر عفوها نیز زبالهباشند و بیشتر آنیسوز ممنطقه فاقد امکانات زباله

هایی مبنی بر دفن زباله نمایند. حتی در مواردی گزارشرا بدون هیچ تغییری دفن می

بیمارستان  18زیست وجود دارد. به عنوان نمونه از در مناطق تحت حفاظت محیط

سوز هستند لهدرصد( فاقد سیستم زبا 8/88بیمارستان ) 16شهرستان اهواز، 

کیلوگرم زباله عفونی تولید  1100که این تعداد بیمارستان در روز بالغ بر درحالی

 .(26نمایند )منبعمی
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 و دریای عمان  فارسجیخلحوزه  ستیزطیمح)محرک( و فشار بر  پیشران: تغییرات عوامل 2ادامۀ جدول 

 )خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان(

 

  

 موضوع
دوره 

 زمانی
 وضعیت در انتهای دوره تغییرات

 ترسیب ریزگردها
مطالعات 

منتهی به 

 1392سال 

 پدیده نوظهور

 یابد.حدود هزار تن ریزگرد به ازای یک کیلومترمربع در سال در این حوزه ترسیب می

فارس و پیرسازی این بدنه آبی از تبع آن کاهش عمق خلیجباال رفتن کدورت آب و به

های نادری همچون هایی مبنی بر نابودی زیستگاهاین امر است. گزارشعواقب 

 .(13های مرجانی نیز بر اثر این فشار وجود دارد )منبعآبسنگ

تغییر منابع 

زیستی 

)شکوفایی 

 پالنکتونی(

مطالعات 

منتهی به 

 1392سال 

- 

های فارس و دریای عمان، عموماً گونهشده در حوزه خلیجبر اساس تحقیقات انجام

 Trichodesmiumو  Nactiluca ،Navicula ،Nitzschiaشکوفا شده شامل 

 1387های جنوب جزیره قشم که از اوایل مهرماه است. گزارش کشند قرمز در آب

 Cochlodinium polykrikoidesبه شکوفایی نوعی فیتوپالنکتون بانام علمی 

فارس مشاهده نشده نسبت داده شد که در سوابق قبلی این پدیده در منطقه خلیج

 .(23 ،13بود و به عنوان گونه غیربومی معرفی شد )منبع

تغییر منابع 

زیستی 

)شکوفایی 

های عروس

 دریایی(

مطالعات 

منتهی به 

 1392سال 

- 

منطقه شرق چابهار گزارش شد در  1381های دریایی در آغاز سال شکوفایی عروس

و بعد از مدتی به مناطق غربی نیز کشیده شد. فراوانی جمعیت این آبزی عالوه بر 

بوم و تغییر اکولوژیکی در منطقه، مشکالت های زیستبرهم زدن تعادل تعداد گونه

 .(23 ،13فراوانی را برای جامعه صیادی منطقه به وجود آورده است )منبع

انتشار کربن 

)میانگین مصرف 

 انرژی و برق(

مطالعات 

منتهی به 

1392 

- 

در این حوزه تقریباً سه  GDPمیزان میانگین انرژی موردنیاز برای تولید یک واحد 

( kWh 10000برابر میانگین جهانی است. متوسط سرانه مصرف برق در این حوزه )

ف ز متوسط مصرسه برابر متوسط مصرف جهانی است. متأسفانه کشور ما نیز باالتر ا

نماید؛ اما در قیاس با سایر کشورهای دیگر این جهانی از انرژی برق استفاده می

نماید و حوزه، عراق کمتر از متوسط سرانه مصرف انرژی در جهان برق مصرف می

 ROPMEایران کمترین افزایش را نسبت به متوسط سرانه انرژی در جهان دارد )

2013.) 

شکوفایی 

 هاجلبک
 درصد رشد 500 بلندمدت

برابری  9با نرخ  1380-87و  1350-59ها بین دو دوره میزان شکوفایی جلبک

 5درصد رشد( روبرو بوده است و در طی همین زمان میزان ماهیان مرده نرخ 900)

 (.ROPME 2013درصد افزایش( داشته است ) 500برابری )
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 سم تا برداشت میوه وجود ندارد

 

 ی ساحلیهاآبی بهبود وضعیت شنهادهایپ
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 مقدمه

ترین این تغییرات هستیم. از مهم محیطییستترین تغییرات زدر حال حاضر در عصری قرار داریم که شاهد سریع

دهد تنوع زیستی پایه و اساس حیات زمین را تشكیل میجوامع اشاره نمود.  یستیها و تنوع زها، گونهتوان به کاهش شمار ژنمی

، گیردیها و فرایندهای اکولوژیكی را در برمها، اکوسیستمهای فراوان است و همچنین تمامی گونهها و کارکردو دارای ارزش

ی کاال و خدمات یستیضروری است. عالوه بر این تنوع ز امری راهكارهای حفاظتی ۀبرای ارائ یستیدرک الگوهای توزیع تنوع ز

در بسیاری از مناطق  یستی. تنوع ز(1)منبعنظر ارزش اقتصادی موردتوجه است از روینو ازاکند را برای جوامع انسانی فراهم می

در  آن بیاز دست رفتن و یا تغییر در ترک یراست. تأث یداکردهها کاهش پهای انسانی و از دست دادن زیستگاهفعالیت ۀواسط به

 .(2-4)منبعبوده است محیطییستز مجامعبحث در بسیاری از  های اخیر موضوع موردههد

 ستییبه مطالعه اثرات تغییر در تنوع ز ازپیشیشدر سراسر دنیا دانشمندان را وادار کرده است تا ب یستیکاهش تنوع ز

ی برای پشتیبانی از تداوم حیات مهم حفاظت از آن عاملاجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی بپردازند چراکه  ینظرها ازنقطه

سی و شناهای مختلف، موقعیت بیوجغرافیایی خاص، تشكیالت زمینکشور ایران با دارا بودن اقلیم .(5)منبع شودمی انسان تلقی

وسعت باالی . است های بومی فراهم کردهو گونه یستیمدیریت انسانی منابع طبیعی شرایط مساعدی را برای افزایش تنوع ز

ترین کشورها برای حفاظت از عنوان یكی از مهمآن موجب شده تا ایران به ییستها و اجزاء تنوع زکشور و تنوع در اکوسیستم

مانند پلی هگیری در مرکز منطقه اکولوژیكی پالئارکتیک با قراردر خاورمیانه و غرب آسیا در نظر گرفته شود. ایران  یستیتنوع ز

حساب ت و منشأ بسیاری از منابع ژنتیكی بهاست که بین آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی، عربستان و اروپا قرارگرفته اس

 .(7)منبعای هر منطقه بنا به طول و عرض جغرافیایی آن ناحیه، با مناطق دیگر متفاوت استغنای گونه .(6)منبع آیدمی
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از این  )درصد72/8 در حدودگونه (102که  است شدهگزارشاز ایران  جانوري ۀگون1215تا به امروز در حدود  درمجموع
دهد که شمار نشان می 1392و  1384آمارها در سال  ۀمقایس) 8-15(منبع روندهاي اندمیک ایران به شمار میجانوران از گونه

 ةدر این باز شدهییشناسا ۀ. بیشترین گون)16-18(منبع افزایشی داشته است روندیک هاسال در طی این شدهییشناساهاي گونه
 شدهنشناختههنوز بخش زیادي از فون ایران  وجودینا باها، خزندگان و پستانداران است. ماهی ةبه ترتیب مربوط به رد سالهده

 .)2و  1(نمودار  است

 

 )16-18(منبع1384-92هاي بین سال شدهییشناسا يهاگونهمقایسه تعداد  :1نمودار

 

 )16-18(منبعیرانداران در اموجود در هر رده از مهره يها:درصد گونه2مودارن

 

 

 
اخه خانواده و شش ش173جنس از  1206ق به گونه گیاه آوندي متعل 7115در ایران  تاکنونگیاهی نیز  زیستیتنوعر بخش د

 13و بازدانگان ) 20(منبعگونه  437 ها دارايگونه، خزه 41داراي نهانزادان آوندي در فلور ایران . )19(منبعگیاهی رویش دارد
 گونه هستند.
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گونه،  412) با Poaceaeگونه، گندم ( 1036) با Asteraceaeگونه، آفتابگردان ( 1385) با Fabaceaeنخود ( خانواده 14
گونه، شب بو  320) با Apiaceaeگونه، چتریان ( 348) با Lamiaceaeگونه، نعنا ( 350) با Caryophyllaceaeمیخک (

)Brassicaceae گونه، الله ( 318) باLiliaceae گاوزبان (گونه، گل 239) باBoraginaceae گونه، رز( 219) باRosaceae با (
) Ranunculaceaeگونه، آالله ( 174) با Chenopodiaceaeچغندر(گونه،  184) با Scrophulariaceaeمیمون ( گونه، 206

 دهند. هاي گیاهی ایران را تشکیل میخانواده ترینبزرگگونه  102) با Plumbaginaceae( میرحسنه گونه و کال 142با 
هاي گونه و نیز جنس 210) با Cousiniaگونه، گل هزار خار( 900) با بیش از Astragalusهاي گون (جنس عالوهبه
)، پونه Euphorbia)، فرفیون(Alliumیاز()، پCentaurea)، گل گندم(Acantholimon)، کاله میرحسن (Sileneسیلن(

  .)3(نمودار هاي گیاهی ایران هستند) داراي بیشترین تعداد گونهNepetaسا(
 

 
 )20و  19(منبع  ایران گیاهان هايخانواده ترینبزرگهاي موجود در : تعداد گونه3نمودار

 

 هاي گیاهی ایران:گونه توزیع

 خانواده گیاهی هستند.  75جنس و متعلق به  194از  ايدرختچه وگونه درختی  536 •
 خانواده گیاهی آبزي و نیمه آبزي هستند. 44جنس و  55گونه از 134 •
 خانواده انگلی و نیمه انگلی هستند. 8جنس متعلق به  21گونه از  101 •
 . خانواده شورپسند هستند 26جنس متعلق به  73گونه از  165 •

اندمیسم باالي گیاهی  ،ایزوله بودن جغرافیایی و اي خاصها یا بسترهاي صخرهپتانسیل تنوع، وجود خاكهاي بارز اقلیمی، تفاوت
 .گردیده استگونه گیاهی اندمیک در ایران  1727و باعث ظهور  به دنبال داشته استرا در ایران 
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های در معرض خطر بیشترین شمار گونههای جانوری برای جمعیت (1IUCN) طبیعتاتحادیه جهانی حفاظت از از دیدگاه 

 های پستانداران است. مربوط به گونه پذیریبآسانقراض و 

های شدیداً در در کتاب سرخ که حیوانات در معرض تهدید با درجه 2004در سال  IUCNی ندبر اساس آخرین طبقه ب

( و کمبود LR(، ریسک کم و در شرف تهدید )VUپذیر )(، آسیبENخطر انقراض )(، در معرض CCRمعرض خطر انقراض )

نشان  4ودار در نم IUCNدار ایران از دیدگاه های جانوری مهرههای گونه( لیست شده است، فهرست تعداد گونهDDاطالعات )

ان های پرندگبه جمعیت زیاد گونه با توجه. ها بسیار اندک استگونه ۀخزندگان اطالعات حفاظتی ما دربار ۀدر رد ده است.داده ش

ها گیرند که کمترین نگرانی برای آنها در وضعیتی قرار میها ( شمار زیادی از گونهاز ایران )نسبت به سایر رده شدهگزارش

 . (21)منبعوجود دارد

 
 (21)منبع  IUCNگاه ددار ایران از دیجانوری مهره یهاگونه:مقایسه وضعیت حفاظتی 4نمودار 

 

 یجهرنت، د ای در ایران متفاوت استصورت جهانی است که با آمار منطقهین نكته توجه نمود که بررسی این آمارها بهه اباید ب

خزندگان  یهادرصد از گونه 15/5های پستانداران و درصد از گونه 09/6ی پرنده، هادرصد از گونه69/18از دیدگاه حفاظت ملی 

شده محسوب شده و درصد باالیی از پستانداران در معرض خطر انقراض و حفاظت شدهیتهای حماموجود در ایران جز گونه

های ونهشود شمار گمی بینییشها در ایران موجود است. لذا پتوجه به اینكه اطالعات اندکی از وضعیت حفاظتی گونه هستند. با

  .(5)نمودار که نیاز به حمایت دارند، بیشتر باشدهایی درخطر انقراض و گونه

                                                           
1 - International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

EX CR VU NT LC DD Not Listed

ماهی ها 0 6 7 3 56 11 33

دوزیستان 0 3 2 1 13 1 1

خزندگان 0 1 10 3 93 29 102

پرندگان 0 4 11 20 487 0 0

پستانداران 1 0 14 15 133 16 0
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پذیر و در معرض های آسیباز کل گونهنشان داد که  IUCNآمده بر روی فلور ایران از دیدگاه حفاظتی عملهای بهبررسی

گیرند. قرار می پذیریبگونه درختی ایران در طبقه آس 7ای و ای یا بوتهگونه درختچه 49هستند.  سالهیکدرصد  9/3انقراض 

های در معرض انقراض چندساله علفی هستند. بنابراین فلور انحصاری درصد گونه 71 پذیریبهای آسدرصد گونه 83 کهیدرحال

در طبقات  ریتیشعلفی غنی بوده و این گروه نسبت به سایر اشكال زیستی به نسبت ب یهاایران ازنظر شكل زیستی از چندساله

 گیرد.رض انقراض قرار میو در مع پذیریبآس

 

 

 )درصد( حفاظت ملی دگاهید از رانیا دارمهره یجانور یهاگونه یحفاظت تیوضع سهیمقا :5نمودار

 

 

 

 یرمستقیمغمستقیم و یا  طوربهاین عوامل  گذارد،اثر می یستیتنوع زای از فاکتورهای طبیعی و انسانی بر روی مجموعه

را در معرض تهدید قرار ها های گیاهی و جانوری موجود در اکوسیستمجمعیت درمجموعر داده و قرا یرتأثها را تحت اکوسیستم

سترده آن نفوذ گ تبعبهتی های اخیر همگام با تغییرات گسترده جهانی، گسترش اراضی شهری، کشاورزی و صنعدر سال .دهندمی

های تنوع و اندمیسم در ، عدم رعایت کانونمحیطییستزنین ، عدم اجرای صحیح قوازیستیطمحهای شیمیایی به آلودگی

های کلیدی پژوهشی و اجرایی به واگذاری طرح ، عدم مشاوره با کارشناسان متخصص، درصد پایینشدهحفاظتانتخاب مناطق 

، عدم وجود مدیریت یكپارچه شدهحفاظتدانشگاهی، عدم مشارکت مردم محلی در منافع طبیعت و مناطق  استادان و پژوهشگران

 عنوانبهای گیاهی هگونه های جانوری و نیزها، گونهزیستگاه به ارزش توجهییبو منابع طبیعی،  زیستیطمح ینهدرزم

مر در ا زیستیطمحها با سازمان حفاظت همكاری سایر سازمانها، عدم ترین اجزاء تنوع زیستی و پایداری اکوسیستمکلیدی

در بین این نیروها به همراه تغییرات  روزبه یستیتنوع زبان و نیز کمبود دانش ، کمبود نیروهای محیطزیستیطمحت مدیری

ر شده ر کشوو تغییرات اقلیم سبب زوال شدید تنوع زیستی د یسالخشکچون  محیطییستزمنفی  ساختانسانطبیعی و 

 :شودکشور اشاره می یستیتنوع زترین عوامل تهدید است. در ذیل به مهم

خزندگان پرندگان پستانداران

درخطر انقراض 0 3.55 11.67

حمایت شده 5.21 18.72 6.09

حمایت نشده 94.79 77.73 82.24
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 ایجاد در موثر عوامل ترینمهم از یكیکشور  توسعه هایریزیبرنامه در زیستی تنوع گوناگون هایارزش به توجه عدم 

  .است زیستی تنوع بر فشار

 

 اما همچنان  ها و هشدارهاممنوعیت باوجود .کندکشور را تهدید می یستیتنوع زیک اهرم فشار ذخایر  عنوانبه شکار

ها شكار جمعیت بعضی از گونه .کنندشكارچیان غیرمجاز بدون در نظر گرفتن اصول اخالقی اقدام به شكار این جانوران می

ای ژنی آن فرد خواهد هشكار یک فرد از جمعیت اصلی سبب حذف آلل یستیتنوع زکاهش داده است. از دیدگاه  شدتبهرا 

ظرفیت برد آن جمعیت باشد باعث تضعیف آن جمعیت، حذف آن گونه از طبیعت  ازحدیشباین فرایند  کهیدرصورتشد و 

سانان بزرگ جثه یعنی شیر ایرانی و ببر از گربه باارزشکاهش ذخیره ژنتیكی خواهد شد. در ایران دو گونه  یتدرنهاو 

 اوجودبها اثر بگذارند از بین رفتند. ویه سالطین قاجار پیش از اینكه تخریب زیستگاهی روی آنرشكار بی واسطهبهمازندران 

 پذیردشكار ( که صورت می صادرشدهتدابیر حفاظتی )ممنوعیت شكار در مناطق تحت حفاظت و محدودیت مجوزهای 

در فریدونكنارکه ساالنه پذیرای پرندگان مهاجر زیادی  مثالعنوانبه. رواج دارددر برخی از مناطق همچنان شكار غیر مجاز 

 داخل در درست هوایى هایبادام مهاجر پرندگان صید عمده شوند. قسمتمی عامقتلپرندگان زیادی  متأسفانهاست، 

 در که هایىگونه از ایمالحظهقابل که تعداد استاین  توجهجالب ۀاست. نكت کنارفریدون وحشحیات پناهگاه محدوده

 زاربا این در هرسال دوم نیمه در روزههمه و علنى شكل به دارند قرار ملى و المللیبین شدهحمایت هاىگونه سرخ فهرست

و همچنین  وجود سالح های غیرمجاز و صدور پروانه حمل سالح شكاری در کنار شكار غیرمجاز شوندمی فروش و خرید

در کنار عواملی  یرمجازشكار غشود. در حال حاضر های مختلف میها باعث اعمال فشار بسیار زیادی به جمعیتقاچاق گونه

 .کشور است یستیتنوع زها و کاهش در تضعیف جمعیت مؤثرها از عوامل مانند تخریب زیستگاه و آلودگی

 

  نوع تهای طبیعی و برهم زننده توازن رقابتی سبب تهدید عامل تخریب رویشگاه عنوانبه غیربومی یهاگونهمعرفی

خود را از طریق کاهش عملكرد محصوالت کشاورزی، آفت و پاتوژن محصوالت و  یراتتأثها گردند. این گونهمی زیستی

ها های مفید و افزایش هزینههای آبی، انقراض گونهها، اکوسیستمها، تاالبمانند جنگل یباارزشها، آسیب به منابع دام

 های اّبی شمال کشور سببمعرفی سرخس آبزی آزوال به رویشگاه. (22)منبعدهندها، بروز میدرمان و کنترل آن ۀیندرزم

، ورغوطهو گیاهان  هاپالنكتون)بلوم(، کاهش سطح اکسیژن محلول، اسیدی شدن آب، کاهش رشد  یرمهارناپذشكوفایی 

. معرفی گونه غیربومی کهور (23-24)منبع شیرین شمال کشور شده است یهاآبمرگ آبزیان و کاهش تنوع زیستی در 

. های بومی چون کهور ایرانی گردیده استیز سبب گسترش آن به رویشگاه گونههای جنوب کشور نپاکستانی به رویشگاه

ار دهای آبی کشور، شانههای مهاجم جانوری چون ماهی تیالپیا، کپور ماهیان، کفال ماهیان غیربومی به زیستگاهورود گونه

در مناطق  یژهوبه شدهیمعرفغیربومی  یهاگونهاز سایر است.  شدهیبومهای دریای خزر سبب تهدید و حذف گونه به

ای جانوری هگیاهی و راکون از گونههای ریزی برگ خاکشیری از گونهتوان به سرخاب کولی و نیز تاجشمالی کشور می

گونه پستاندار بیگانه در کشور ثبت و  2گونه ماهی و  23در حال حاضر  ها هنوز ارزیابی نشده است.اشاره نمود که آثار آن

 است. شدهییشناسا

 

 و ژنتیکی خایرو ذ بیولوژیک هاینمونه خروج و ورود بر نظارت و کنترل در ذیربط هایدستگاه هماهنگی عدم 

 به ار زیستی تنوع ذخایر تواندمی هستند، غیرقانونی تجارت کنترل درهایی که گونه بویژه جانوری ارزش با هایگونه سایر
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 شده ورزی دست و تراریخته محصوالت روی بر الزم پایش و نظارت عدم همچنین .دهد قرار تهدید معرض در شدت

 . آید حساب به کشور ژنتیكی ذخایر برای جدی تهدیدی تواندمی ژنتیكی

 

  تغییر ساختار فیزیكی و شیمیایی خاک، زائدکردن و دفع مواد  لگدکوباز طریق فرایندهایی چون  دام رویهیبچرای ،

ای هاهم نمودن شرایط برای گسترش گونههای نادر و انحصاری، فرگل و بذر در گیاهان، نابودی گونهجلوگیری از تولید 

، تغییر روند وحش حیات تغذیه جهت غذایی منابع ،کاهشمهاجم، فرسایش خاک، گسترش سیالب، تغییر اقلیم مناطق

های گله سبب گریز و عدم امنیت حضور سگ عالوهبه. مؤثرندگیاهی  هایگسترش آتش در اکوسیستم بر رویشگاه

های طبیعی های مراتع و رویشگاهتوجه به ارزش عدم اجرای صحیح قرق مراتع، عدم متأسفانهگردد. یمناطق م وحشاتیح

های گیاهی رویه عامل نابودی پوششایران ایجاد نموده است. چرای بی چرای دام خسارات غیرقابل بازگشتی را در سراسر

های جنگلی، ، فرسایش خاک، تخریب رویشگاه(25)منبعگیاهان داروییکشور، از دست رفتن تنوع زیستی، کاهش تنوع 

های مهاجم و سمی، تغییر ترکیبات اجتماعات گیاهی، تغییرات منفی در عناصر غذایی خاک و ناپایداری گسترش گونه

  .(26)منبعجانوری در ایران گردیده است وحشیاتحآن تهدید و نابودی  تبعبههای مرتعی و رویشگاه

 

 

 ورزیکشا جهاد وزارت – امالک و اسناد ثبت سازمان توسط مرتبط اسناد تهیه و ملی منابع تفکیک و ممیزی عدم 

شاورزی، صنعتی جهت گسترش اراضی شهری، ک تغییر کاربری اراضی کنار در سازمان مدیریت تحت مناطق محدوده در

ها و تنوع زیستی را در معرض بسیاری از زیستگاه محیطییستزهای آمایش سرزمین و ارزیابی دقیق بدون اجرای برنامه

ابودی های گیاهی، نتوان به فرسایش ژنتیكی گونهثرات منفی تغییر کاربری اراضی میا ینترمهمتهدید قرار داده است. از 

 های، کاهش سطح پوشش گیاهی، تغییرات تنوع و غنای گونهنمكزارهاهای مهاجم، گسترش ها، گسترش گونهرویشگاه

ن اها، نابودی آبزیها، تغییر شوری آبشرایط اقلیمی مناطق، تخریب تاالبجانوری و گیاهی، احداث سد و ایجاد تغییرات 

 عنوانبهسبب نابودی گیاهان و جانوران  هایبتخرها اشاره نمود. این ها و سمی شدن آبپالنكتون ازحدیشببومی، رشد 

 های کشور شده است.ستمزاء کلیدی و معرف زیستی اکوسییكی از اج
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 از  یبدون ضابطه انسان هایفعالیت و اقدامات بواسطه وحش حیات کریدورهای قطع و هازیستگاه شدن ایجزیره

 و مدیریت تحت مناطق در نیعمرا هایفعالیت و هاپروژه سایر و راهسازی ها،جنگل برداریبهره معادن، برداریبهره یلقب

 هایاهرم و عوامل ترینمهم از یكی عمرانی هایطرح در زیستی محیط اصول نکردن رعایت همراه بهها آن اثر محدوده

. کندیم تهدید را جانوران بقای و اکوسیستم مهم عامل یک عنوانبه سدسازی. است زیستی تنوع و اکوسیستم بر فشار

 سعهتو خاطر به تاالب به ورودی هایجریان. است شدهدگرگون کلیبه اخیر هایسال در شادگان تاالب شرایط مثالعنوانبه

 و شهری هایفاضالب و کشاورزی هایزهاب فزاینده حجم و یافتهکاهش مداوم طوربه باالدست در سد احداث و کشاورزی

 بر را ریزیانبا اثرات رویهبی و غیراصولی هایسدسازی متأسفانه . است کرده وارد آسیب تاالب به پیوسته طوربه صنعتی

در کنار قطع کریدورهای زیستی باعث بروز جدایی  ساخت جاده.است کرده وارد مناطق از بسیاری ارزشمند زیستی تنوع

ساخت  1387در سال  شدهثبتشود. بر اساس برخی از آمارهای ای میتصادفات جاده براثرها ها و مرگ میر آنژنتیكی گونه

شده که بیشتر این حوادث در مناطق های مختلف تصادف با گونه 206جاده در پارک ملی گلستان منجر به گزارش 

. یكی از است شدهگزارشمورد  43ل آمار شكار است همچنین در این سا دادهرخپارک ملی گلستان  یژهوبه شدهحفاظت

شدن پارک ملی گلستان وجود این جاده و حجم باالی تردد در آن است. آمار کشته  محیطییستزخطرات  ینترمهم

 جغد 60گونه حیوان و حدود  130بیش از  1384پستانداران پارک ملی گلستان در این جاده بسیار باال است. تنها در سال 

به عبور حیوانات نیز باعث کاهش سرعت و  هشداردهندهحتی تابلوهای  متأسفانهها قربانی شدند که در برخورد با ماشین

از  %50و بیش از  پرندگانهای گونه سومیک، های گیاهیگونه هشتمیکشود. افزایش دقت مردم در حین رانندگی نمی

با از دست رفتن بخشی از ذخایر ژنتیكی  هرگونهز بین رفتن کنند. اکشور در این پارک زندگی می پستاندارانهای گونه

 (.6)نمودار کندبرابری می
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 1385-92 هايسال یط درو ...)  شکار و تصادفها در اثر حوادث (: تعداد تلفات برخی از گونه6 نمودار

 

که به دلیل فرسایش بادي در صحاري کشورهاي همسایه غربی  هستندبزرگ کشور  يهابحرانیکی از  عنوانبه ریز گردها •

ناشی از  هاتاالبچون عراق و همسایگان جنوبی چون عربستان سعودي، جمهوري یمن، امارات متحده عربی (خشکی 
چون هامون در سیستان و  ییهاتاالب، توسعه کشاورزي غیرمکانیزه در یسالخشککاهش آب ورودي، تغییرات اقلیمی و 

وچستان، ارومیه در آذربایجان غربی، مهارلو و گاوخونی در اصفهان، میقان در استان مرکزي، حله در استان بوشهر، حور بل
تخریب بخش وسیعی از اکوسیستم  گردها یزر محیطییستزاثرات  ینترمهماست. از  یجادشدهاالعظیم در خوزستان) 

اجتماعی و اقتصادي چون بیکاري، مهاجرت به شهرها و برداشت آن تنوع زیستی و نیز مشکالت  تبعبهجنگلی زاگرس و 
 . هستندشدید از منابع طبیعی 

 

0

50

100

150

200

250

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

ونه
د گ

دا
تع

شکار تصادف سایر عوامل

 

91 
  



 

تنوع زیستی........................................ بخش  1383-92زیست ایران یطمحوضعیت  خالصۀ گزارش  

 

 

 

92 
  

 هاییسوزآتشاحتمالی سبب بروز  یسوزآتش، امكانات و نیروهای الزم جهت اطفاء فقدان تجهیزات و هایسوزآتش 

ای هتهدید مناطق جنگلی، کاهش گونهسبب  هایسوزآتشاین است.  شدهاراضی جنگلی ایران  یژهوبهای در مراتع و گسترده

 های مناسبشود تا زیستگاهسبب میها سوزیهمچنین این آتشهای علفی در ایران گردیده است. چوبی و افزایش گونه

 والً ممعشكارچیان غیرمجاز که  مثالعنوانبهروند. از بین می ز جانوران نیزو بسیاری ا رفتهازدستهای جانوری برای جمعیت

ند تا در دار بانانمحیطبا افروختن عمدی آتش سعی در گمراه کردن بعضاً شوند در بیشتر سال وارد پارک ملی گلستان می

پارک دالیل دیگری هم دارد به دلیل وجود جاده در داخل  هایسوزیآتشاقدام به شكار نمایند البته  آمدهپیشفرصت 

ها نتوجهی آیا بی انگاریسهل کنند،برای استراحت توقف می معموالًدر مسیر راه  کهآنپارک و تردد بدون ضابطه مردم به 

 800حدود  های اخیردر سال متأسفانهشوند اند باعث بروز این حوادث میهایی که افروختهدر خاموش ننمودن کامل آتش

 های گیاهی و جانوری آن از بین رفتند.های پارک ملی گلستان در دفعات متوالی طعمه حریق شدند و گونههكتار از جنگل

 

  در و داده قرار خطر معرض در را آبی هایاکوسیستم داخلی، هایرودخانه و هاتاالب اکولوژیک بهآحق تامین عدم 

 .دهدمی کاهش را بخش این زیستی تنوع یآب هاییستمبا خشک شدن اکوس نتیجه

 گردند که سبب نابودی سطح وسیعی از بومی محسوب می یهاگونهتهدیدهای  ینترمهمیكی از  شدهیمعرفهای بیماری

 یهابیماری وجود همچنین .(27)منبعدرختان ملچ، اوجا و راش در شمال و بلوط در شمال غرب کشور گردیده است

 کارشناسان نیب در ینگران بروز باعث همواره وحوش به یاهل یهادام از هاآن از یبرخ انتقال خطر و دام و انسان مشترک

 یخزر فوک ش،یم و قوچ ر،یبج آهو، زرد، گوزن مانند هاگونه از یبرخ در را یفراوان یرهایممرگ و  و یماریب. است شده

 مختلف هایانگل و هاروسیو به مربوط را یخزر یهافوک تیجمع دیشد کاهش لیدال از یكی یحت. است شده منجر . و

 مرگ به منجر یا تلفمخ یهاسال در که گوشتخواران روسیو ای یانسان A یآنفوالنزا روسیو ترماتود، انگل مانند دانندمی

 .اندداشته پی در را یینازا ای نیجن سقط هاآن یدمثلیتول ندیفرا یرو بر اثر با ای و اندشده گونه این

  سبب کاهش رطوبت خاک هاو نابودی جنگل یتراشپاکهای طبیعی، ها در تعادل اکوسیستمجنگل مؤثربه دلیل نقش ،

 ،یسوزآتشگردد. برداشت چوب، سیالب، های طبیعی خاک میتغییر چرخه و اکافزایش تبخیر، افزایش فرسایش خ

ی و های ارتباط، شیوه نادرست مدیریت جنگل، اجرای ناقص عملیات پرورشی، ایجاد شبكه راهتغییرات گسترده اقلیمی 

سوزی، یر کاربری اراضی، آتشهای زاگرس ، تغیدر جنگلهای خزری است. ترین عوامل تخریب جنگلآفات از مهموجود 
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 ترین عوامل تخریبهای ارتباطی از مهم، آفات و ایجاد شبكه راهگردهاسالی و ریزرویه و برداشت چوب، خشکبرداری بیبهره

رویه از یصنایع پتروشیمی و نفتی، برداشت ب ،بندرها. همچنین کاهش جریان آب ورودی، گسترش (28)منبع هستند

 است. شدهعنوانمانگرو در ایران  یهاجنگلعوامل تخریب  ینترمهم

های آن در خاک و آب، رویه معادن و رهاسازی آلودگیتوان به برداشت بیکشور می یستیتنوع زایر تهدیدهای از س

 توسط رهگذران و پسماندها، رهاسازی ها، مراتع، حاشیه تاالبجنگل ازجملههای طبیعی دفن زباله در بسیاری از زیستگاه

ای هصنعتی به زیستگاه هایپساب رویه گیاهان دارویی، صنعتی، غذایی، ورودهای گیاهی، برداشت بیمسافران در رویشگاه

 یلدله باشاره شد  یک از تهدیداتی که هر کند.تنوع زیستی کشور را تهدید می شدتبهآبی و خشكی اشاره نمود که 

 نیبر اعالوه داشت.  خواهد تری در این مناطقاثرات بیش، مدیریت تحت مناطق حیاتی و طبیعی منابع خاص هایویژگی

 دشوبانان منطقه که فاقد امكانات و تجهیزات الزم هستند، میها با محیطهجوم شكارچیان غیرمجاز باعث ایجاد درگیری

بان ها به نسبت مساحت مناطق تحت حفاظت کمتر از حد جهانی است و این مناطق با کمبود محیطبانتعداد محیط)نسبت 

. مناطق جنگلی تحت بانان نتوانند نظارت کافی بر مناطق داشته باشندتا محیط شودیمهمین امر سبب  مواجه است(

های به حریم این مناطق، ورود غیرقانونی مردم به زون شود. تجاوزحفاظت نیز همواره توسط قاچاقچیان چوب تهدید می

 کند. های عمرانی از عوامل مهم دیگری است که این مناطق را تهدید میحفاظتی و پروژه

 حفاظت خصوص در جوامع تخصصی و عمومی هایآگاهی نبودن به همراه کافیمجموعه عواملی که در باال ذکر شد 

و عملكرد  زیستی تنوع، بر مدیریت تحت مناطق ۀمحدود در بویژه زیستی تنوع و هازیستگاه از پایدار برداریبهره و

این تهدیدها همواره  تأثیراتلزوم اجرای اقدامات حفاظتی و مدیریتی برای کاهش  رواین از .گذاردمی تأثیرها اکوسیستم

 قرار گیرد. موردتوجهباید 

 

 

 حفاظت شدهمناطق 

هكتار  11848781مورد با وسعت  161، 1383زیست که در سال تعداد مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط

اثر طبیعی ملی بوده است این مناطق در  16پناهگاه حیات وحش و  33منطقه حفاظت شده،  91ملی،  پارک 19شامل 

پناهگاه حیات  44منطقه حفاظت شده،  166پارک ملی،  29هكتار شامل  17086391مورد با وسعت  274به  1392سال 

 اثر طبیعی ملی افزایش یافته است. 35وحش و 

 

 روند تغییر وسعت مناطق چهارگانۀ تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
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 اثرات متعاقب نابودی آن وضعیت و از افزایش آگاهی عمومی ،زیستی تنوع هایارزش با آشنایی حداکثری جامعه .1

 .مقاطع مختلف تحصیلی ای دریک درس پایه عنوانبه زیستی تنوعریزی دقیق جهت آموزش حفاظت از برنامه .2

 زیستی تنوعهای های تنوع زیستی در توسعه ملی و محلی لحاظ و راهكارهای کاهش فقر با استفاده از ظرفیتارزش .3

 های ملی گنجانیده شود . در برنامه

در ارتباط با حفاظت  های مردم نهاد( و موسسات ذیصالح، سمن ها )سازمانهای جوامع محلیدانش بومی و پتانسیل .4

ملی  ای وها در توسعه منطقهآن مؤثر مشارکت منظوربهو  قرارگرفته موردتوجهتنوع زیستی  منابع ازو استفاده پایدار 

 ریزی گردد. برنامه

ده ها به حداقل رسیمنفی آن تأثیراتهای دولتی( که برای تنوع زیستی مضر هستند حذف شود تا هایی )یارانهقمشو .5

هستند،  المللیبینمقررات ملی و معاهدات  های مثبت که مطابق و هماهنگ بایا وجود نداشته باشد. در ادامه مشوق

 پایدار از تنوع زیستی ایجاد و اجرا شود.  برداریبهرهبرای حفاظت و 

 و اجرای هاسالیخشکبا توجه به تغییرات اقلیمی و  های موجود در کشورمدیریت زیستگاه عمل برنامه اجرای و تدوین .6

 ،شدهتخریب هایبومزیست ، کوهستان نظیر شكننده و حساس هایبومزیست بر تأکید باهای حفاظتی و احیائی برنامه

 طبیعی. اندازهای چشم و فردمنحصربه هایپدیده و آثار

شناسایی، پایش و نظارت بر جمعیت گونه های گیاهی و جانوری اندمیک و بومی کشور بویژه گونه های در معرض  .7

 . تهدید برای دستیابی به تصویر روشنی از تنوع زیستی موجود در کشور

برای حفظ این ذخایر بومی )اندمیک( کشور.  -انحصاری گونه مدیریت و ثبت، زیستی تنوعهای داغ شناسایی لكه .8

ر حفاظتی قرار گیرد و تدابی موردبررسیبومی –های انحصاری ارزشمند ژنتیكی کشور باید وضعیت حفاظتی یكایک گونه

 ها انجام گیرد. اصولی و مناسبی برای حفاظت از آن

 ازحدبیشو  رویهبیصید  و گیاهان آبی. مهرگانبی ها،ر ماهیو ذخای منابع ازپایدار و قانونی  برداریبهرهمدیریت و  .9

ها در چارچوب پذیر کنترل شود و برداشت از آنصیادی بر روی ذخایر آبی آسیب دارمعنیمنفی  تأثیراتمجاز مهار و 

 باشد. شناختیبومهای امن محدوده

ن باید ، بنابرایبوده برخوردارها از اهمیت باالیی و وابستگان وحشی آن شدهاهلیتنوع ژنتیكی گیاهان زراعی و حیوانات  .10

 ها ایجاد و اجرا گردد .راهكارهای الزم و مرتبط برای به حداقل رساندن رانش ژنتیكی و حفاظت از تنوع ژنتیكی آن

 یافته شكل ییرتغ موجودات واردات و تولیدات در رسانی آگاهی سطح ارتقاء و مخاطرات ومدیریت پایش نظارت، .11

 مرتبط المللی بین تعهدات اجرای و هاآن هایفرآورده و محصوالت ژنتیكی،

 مثالعنوانهب. مرتبط با تنوع زیستی هایفنّاوریهای علمی و مجهز شدن به تقویت پایه، زیستی تنوعدانش  روزرسانیبه .12

تواند در راستای حفظ و شناسایی ذخایر های نوینی مثل ژنتیک مولكولی و گسترش بانک ژن میاستفاده از روش

 ژنتیكی راهگشا باشد. 

 طبیعی معاونت حوزه وظایف و ماموریت با متناسب و مطلوب حد در زیستیتنوع اطالعاتی هایبانک ستاسی .13

 نبی و ملی استانداردهای با مطابق زیست محیط حفاظت سازمان مدیریت تحت مناطق شبكه تقویت و بازبینی .14

 سازمان مدیریت تحت مناطق در ملی منابع تفكیک و ممیزی عملیات تكمیل.المللی

  راهکارهای پیشنهادیها و یاستس
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( پرندگان تاالبی ویژهبهاین آمار جز برای پرندگان ) متأسفانههای ساالنه وحوش. پایش دقیق، آمارگیری و سرشماری .15

تواند ما را در جهت مدیریت مناطق و نیست. داشتن آمار و اطالعات دقیق در این حیطه می اطمینانقابلدقیق و 

 بررسی عملكرد سازمان طی چندین سال راهنمایی نماید. 

رائۀ اهای پژوهشی با الویت و نیاز محور به متخصصین متعهد دانشگاهی و تحقیقاتی کشور. مند طرحواگذاری ضابطه .16

  وارد عمل شوند. مؤثر طوربهتنوع زیستی  هایبحرانفرصت به مجامع دانشگاهی داده شود تا جهت حل مشكالت و 

 ای.منطقه و المللیبین تعهدات اجرای و کشور فسیلی مناطق ساماندهی و حفاظت .17

  های طبیعی.به اکوسیستم غیربومیهای مهاجم و ، مهار و جلوگیری از ورود گونهمدیریت .18

 .غیراخالقیمناسب برای این عمل  جرائمجانوران بومی کشور و تعیین  غیرقانونیجلوگیری از تجارت  .19

ن همچنی همكاری کنند. ازپیشبیشو مجامع قضایی  شدهوضع بارهدراینباید قوانین و مقررات مناسبی  مهار شكار. .20

غیرمجاز باید  هایسالح آوریجمع و شكاری اسلحه واردات و تولید کردن محدود با شكاری مهمات و سالح مدیریت

  در اولویت قرار گیرد.

امری  هابانان، آموزش و بهبود شرایط آنافزایش تعداد محیط. محیطیزیستارتقاء تجهیزات و تقویت نیروهای حفاظت  .21

  شوند.های طبیعی محسوب میحافظان اکوسیستم عنوانبهها که آن جهتینبدضروری است. 

، ازیشهرسگردشگری،  ازجملهها های آمایش سرزمین. با توجه به افزایش تقاضا برای تغییر کاربریبرنامه اجرای دقیق .22

 باید برنامه آمایش سرزمین در اولویت قرار گیرد. .گسترش صنایع،

عدم  زیستی تنوعهای فشار بر اکوسیستم و ترین اهرمیكی از مهم. محیطیزیستهای انجام دقیق و استاندارد ارزیابی .23

 قرار گیرد. موردتوجه طورجدیبههای عمرانی است که باید در طرح محیطیزیستهای رعایت و توجه به اصول ارزیابی

های طبیعی را در معرض خطر جدی قرار داده و اثرات اکثر اکوسیستم رویهبیو  غیراصولیهای سدسازی متأسفانه .24

اساس باید یک روش جایگزین برای  این برارزشمند بسیاری از مناطق وارد کرده است.  زیستی تنوعزیانباری را بر 

های نو و پاک )در حوزه احداث سد ) در حوزه کشاورزی( در نظر گرفته شود یا از منابع انرژی جایبهآب  تأمین

  نیروگاهی و تولید برق( استفاده شود.

 و حساس هایبوم زیست و مدیریت تحت مناطق در محیطی زیست مخاطرات با مقابله هایبرنامه اجرای و تدوین .25

 تغییر راتاث و سالیخشک نظیر مخاطرات وقوع از ناشی بازتوانی و احیاء مقابله، پیشگیری، آمادگی، منظور هب شكننده

 .آن نظایر و سیل وحش، حیات هایبیماری سوزی، آتش ریزگرد، پدیده وقوع مناطق، در اقلیم

 از هاآالینده و ریزگرد تولید منابع به هاآن شدنتبدیل و مانع از هاتاالب تخریب روند رو به گسترش از جلوگیری .26

در شرایط کنونی که اقدام برای  کشور. مهم هایبتاال دائمی و هایرودخانه کلیه آبی نیاز تخصیص تعیین و طریق

 رمنظوبههای مسئول ها و سازمانمرزی غیرممكن و یا حداقل بسیار مشكل است، دستگاههای برونکاستن از ریزگرد

 مدت و بلندمدت را تعیین و وظایف هر بخش را مشخص کنند.مدت، میانکاهش اثرات این پدیده باید اقدامات کوتاه

سازگار با مالچ استفاده از  با مدتمیانکردن آب پشت سدها، در  بارها مدتکوتاهر د که معتقدندکارشناسان 

عمده گردوخاک محلی را  تواندر منطقه می و گسترش فضای سبز های تاالباحیا با بلندمدتو در  زیستمحیط

 کرد.کنترل 

 هانآ اکولوژیک کارکردهای اساس بر کشور مهم هایتاالب و دائمی هایرودخانه زیستیمحیط آبی نیاز تامین و تعیین .27
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 هایجنگل از چوب برداشت تعرفه افزایش ، جنگلی محصوالت و چوب قاچاق با مبارزه تشدید و چوب زراعت توسعه .28

 آبخوان عملیات اجرای بومی، هایگونه از استفاده با مخروبه های-جنگل احیاء ، چوب واردات تعرفع حذف و کشور

 زیستی منابع و طبیعی منابع از برداریبهره الگوی اصالح جهت الزم اقدامات سایر و مناطق در آبخیزداری و داری

 .کشور هایجنگل بویژه ملی اراضی

وجود  برای گذر وحوشخطرات  ترینمهمیكی از ای وحوش. تدوین راهكار و اقدام عملی جهت کاهش تصادفات جاده .29

ای امری ضروری اساس لزوم اقدامات مناسب جهت کاهش تلفات جاده این بر. است هاو حجم باالی تردد در آن هاجاده

ن ، در نظر گرفتکنندهکنترلهای های سرعت و تردد خودروهای سنگین و نصب دوربیناست. در نظر گرفتن محدودیت

کنند  مستقیم از عرض جاده گذر طوربهو احداث مسیرهایی برای عبور حیوانات از جاده بدون آنكه مجبور باشند 

 برای جلوگیری از کاهش تلفات امری ضروری است.  مدتکوتاهاقدامات  عنوانبه

 مطابق مراتع به دام خروج و ورود بر نظارت و کنترل و مرتع و دام تعادل با مرتبط هایبرنامه اجرای جهت الزم اقدام  .30

 .سازمان مدیریت تحت مناطق در ویژه به مربوطه مقررات و قوانین با
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 مقدمه

. این یعت تغییراتی داده استدر طباش، یزندگکه انسان برای تحقق شرایط  شودای اطالق میبه محدودهسکونتگاه انسانی 

رو است که تمامی ینازا هاسکونتگاه. اهمیت بررسی هستند موقتدائم و یا ی هااقامتگاه ،شهر، روستا، شهرکشامل  هامحدوده

ذارد. گیمیر تأثهای اکولوژیک آن منطقه و حوزه بالفصل آن یژگیوی بشر در آن محدوده بر اتوسعهاثرات و اقدامات زیستی و 

 اثراترو شناسایی ینازای و حتی جهانی )نظیر گرمایش کره زمین( نیز دارد. افرا منطقهی و امنطقهیر ابعاد تأثبعضاً این 

طور نیهمو  هاآنکاهش جنبه آسیبی  باهدفها یآلودگو ایجاد فاضالب  و های بشری نظیر دفع پسماندها، تولید پسابیتفعال

شود در یم نامبردههای طبیعی اثرگذار که از آن تحت عنوان بالیای طبیعی یدهپدشناخت تمام رخدادهای محیط زیستی و 

 کند.یمی پیدا ی انسانی اهمیت بسزایهاسکونتگاه

یرامون، آب آشامیدنی در پپذیرد. سالمتی انسان از کیفیت هوای یمیر تأثزیست یطمحاین در حالی است که جامعه از 

 های کاراییستمس، آب سالم، خاکهوای  استقرار شهرهاپذیرد. در یمیر تأثکند یمدسترس و زمین که در آن کار و یا زندگی 

ا های فاضالب هستند تیستمسو غیره تماماً مستلزم دسترسی به خدماتی همچون حمل و نقل پاک و  ، فضای سبزدفع پسماند

پذیری انسان یرتأثی و اثرگذاری هامکان. به این ترتیب اقامتگاه انسانی به رسانندزیست را به حداقل یطمححضور اثرات انسان بر 

 زیست است.یطمحی وضعیت هاگزارشآن در  مختلفزیست تبدیل شده که شایسته بررسی جوانب یطمحاز 
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زیست، جمعیت است که برحسب چگونگی توزیع، تغییر و تراکم آن در نواحی مختلف، های فشار بر محیطترین مؤلفهیکی از مهم

 اثرات متفاوتی بر سکونتگاه انسانی دارد.

 

 جمعیت  رشد و تراکم

  درصد بوده 72میلیون نفر و با درصد شهرنشینی حدود  77، حدود 1392بر اساس آخرین برآوردها جمعیت کشور در سال

درصد 69/1شده و نرخ رشد ساالنه آن حدود برابر  16/1، 1383است. بر همین اساس جمعیت شهری ایران نسبت به سال 

 1392درصد در سال  28، به حدود 1385در سال  درصد 31است. همچنین طی این دوره سهم جمعیت روستایی از 

 نشان داده شده است. 1های کشور در شکل توزیع تعداد جمعیت در استان (.1منبعیافته است )کاهش

 ای یا محلی این کمیت، اثرات تراکم جمعیت، معرف تعداد جمعیت ساکن در واحد سطح است که شدت منطقه

)نفر بر کیلومترمربع( و در  41این رقم  1383سطح ملی تراکم جمعیت در سال نماید. در محیطی آن را مشخص میزیست

نفر بر کیلومترمربع( و  890نفر بر کیلومترمربع برآورد شده است. استان تهران بیشترین تراکم جمعیت ) 46، 1390سال 

زیست کشور )گزارش یت محیطاند. در گزارش وضعنفر در کیلومترمربع( را داشته 6استان سمنان کمترین تراکم جمعیت )

ل ها در ساتراکم نسبی جمعیت به تفکیک استاننفر در هکتار بوده است.  5و  539( تراکم تهران و سمنان به ترتیب 1384

 آورده شده است. 2در شکل  1390

 خانوار در (، تراکم 1383-92وسازها در کل کشور )طی رغم افزایش تراکم جمعیت، با توجه به روند افزایش ساختعلی

رسیده است. تعداد خانوار ساکن در واحدهای مسکونی در سال  02/1کاهش پیداکرده است و به  12/0واحد مسکونی 

 (.2 ( )شکل1منبعمیلیون برآورد شده است) 3/22برابر با  1392

   

 کشور های استان جمعیت تعدادتوزیع  :1شکل 

 (1منبع) 1390 سال در 

 1390 سال در استان تفکیك به جمعیت نسبیتراکم  :2شکل 

 (1منبع(مربع کیلومتر در نفر

 جمعیت و سکونت
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 وساز مسکونیمیزان ساخت

 های دوم( جز واحدهای خالی از سکنه و اقامتگاهطبق آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، تعداد واحد مسکونی )به

یافته است. به عبارتی رشد افزایش 1390میلیون در سال  20به  1355میلیون واحد در سال  3/5مورداستفاده کشور از 

درصد داشته که بیش از رشد تعداد خانوار در همین دوره بوده است. تراکم خانوار در واحد مسکونی  4متوسط ساالنه حدود 

 (. 1منبعیافته است )کاهش 1390در سال  05/1به  1355در سال  22/1از 

 های صادره های موجود، تعداد خانوار )موجود و در حال ازدواج(، میزان پروانهیزان ساختمانبا تحلیل آماری در خصوص م

های نوساز برآوردها بیانگر این هستند که تعداد واحدهای مسکونی خالی از طور تعداد ساختمانوساز و همینبرای ساخت

میلیون واحد مسکونی بیش از تعداد خانوار  2لغ بر طوری که باشده است، بهسکنه موجود بسیار بیشتر از تقاضای انباشته

خانمان کم بودن قدرت خرید های جوان بیتوان دریافت که مشکل اصلی زوجرو به رو هستیم. بر اساس تحلیل آمارها می

 مبوده نه تعداد واحد مسکونی در کشور، لذا ساخت و ساز مسکن و مهر آن هم بدون درنظر گرفتن زیرساختهای شهری الز

 (.2منبع) های جوان را رفع نمایداصلی زوجو عواقب اجتماعی، فرهنگی الزم همچنان نتوانست مشکل 

 نسبت مدت مشابه سال قبل  1389های ساختمانی کشور در نیمه اول سال بر اساس آمارهای مرکز ملی آمار تعداد پروانه

شهرهای بزرگ و در  کل مناطق شهری کمتر از های ساختمانی دریافته است. افزایش صدور پروانهدرصد افزایش 85

شده در جوازهای صادره در شهر بینیشهرهای بزرگ کمتر از تهران است. مقایسه روند تاریخی تعداد واحد مسکونی پیش

 مشاهده است.( قابل1در )نمودار  1392تا  71های تهران طی سال

 
 (2منبع)هزار واحد( ) 1392تا  1371های ر شهر تهران طی سالهای صادره د: تعداد واحد مسکونی در پروانه 1نمودار 

 

 استخراج است:نکات زیر از مقایسه و تحلیل آمار و ارقام جوازهای دریافتی شهر تهران قابل

  است.  80دهنده بیش از دو برابر شدن تعداد جوازهای دریافتی نسبت به متوسط دهه نشان 92تا  89مقایسه روند 

 های وجود دارد. جوازهای صادرشده در طی سالمسکونی میلیون واحد  3میلیون پالک ثبتی و حدود در تهران حدود یک

ها و واحدهای شهر تهران در ظرفیت ساختمان % 28هزار عدد است که به معنای افزایش  850در حدود  1392تا  1388

عداد مربوطه به واحدهای مسکونی است که در صورت ساخت به هزار واحد از این ت 700مدت است. یک بازه زمانی کوتاه

باید توجه داشت که شهر تهران  (.2منبعجدید در شهر تهران است )نفر شهروند میلیون  5/2معنای امکان سکونت حدود 

 های الزم برای پذیرش این حجم گسترش را ندارد. ظرفیت و زیرساخت
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 4 % از طریق تخریب واحد مسکونی موجود  % 96بر روی زمین و  1391ران در سال شده در شهر تههای جدید تعریفپروژه

ی هاها در ایران و اتالف سرمایهبایستی توجه داشت که این حجم نوسازی بیانگر عمر پایین ساختمان (.1منبعبوده است)

 محیطی است. ملی و تخریب منابع طبیعی و پیامدهای ناگوار زیست

  اف و جذب زیست اطرشهرها بر محیطتبع آن سایر کالنشهر تهران و بهبسیار باالی اکولوژیکی کالنتمامی مطالب باال فشار

 دهد.های آتی نشان میمنابع انرژی به سمت یک قطب مرکزی را طی سال

 

 مدیریت مناطق شهری

 گردد. برداری از ظرفیت مطلوب و محدود اراضی شهری را موجب میافزایش جمعیت شهری کشور، افزایش تقاضای بهره

یافته است که نیمی از این درصد افزایش 71به  31، نسبت شهرنشینی از 1390لغایت  1335ساله  40در ایران طی دوره 

 اند. شهر کشور ساکن شدهکالن 5جمعیت در 

  اند از های شهری قرارگرفتههای قانونی و غیرقانونی تحت کاربریسطح شهرها، بیشتر اراضی کشور به شیوهبا گسترش

های شهری باعث ناپایداری در مناطق برداری از منابع و معادن طبیعی در حاشیه شهرها و دفع نامناسب فاضالبطرفی بهره

 اند.نموده های مطلوب منابع خاکی تنزل ایجادشهری شده و در ظرفیت

 .شهرها خصوصاً شهرهای اصلی نیازمند مدیریت و برنامه یکپارچه توسعه هستند 

 

 پذیرهای آسیبسکونتگاه

 :بافتهای فرسوده 

 هری های طبیعی هر بافت شفرسودگی بافت در کالبد شهر و فعالیت در جریان حاصل شرایط متفاوتی است و یکی از ویژگی

 شود.آن عارض می برواسطۀ گذر زمان، است که به

 های موردتوجه در بخش مسکن، سنجش میزان بادوام بودن های ملی کشور و سرشماری ادواری، یکی از شاخصدر حساب

درصد واحدهای  80درصد واحدهای مسکونی در مناطق شهری و حدود  46ها است. بر اساس آمارهای رسمی حدود خانه

 (.2اند )نمودار شدهادوام ساختهدوام و نیمه بمسکونی روستایی از مصالح کم

 
 (1منبع) 1390دوام در سطح کشور در سال : وضعیت بناهای بادوام، نیمه بادوام و کم2نمودار 
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  شهر با جمعیت شهری حدود  300محدودۀ بافت فرسوده )مبتنی بر مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی( قریب به

صورت نسبی مرمت شهری )از نوع ها بهدرصد آن 7هکتار است که کمتر از  72000تا  65000میلیون نفر به میزان  30

-که به نظر واقع –(. حال اگر این تعریف را بر اساس شاخص ناپایداری بسنجیم 1بهسازی و نوسازی( شده است )جدول

ها نمود بسیار آنها و عملکرد بسیار ضعیف در خصوص مرمت شهری گستردگی این بافت -رسدتر به نظر میگرایانه

 (.3منبعتری خواهد یافت )برجسته

  چالش فرسودگی در تهران همواره بیش از سایر مناطق موردتوجه بوده است، که تأمل در ابعاد گستردۀ موضوع بیانگر

های فرسودۀ مصوب کل درصد از جمعیت ساکن در بافت 45چرایی آن است. بر اساس آمار سازمان نوسازی شهر تهران، 

دهند که بیش از های ناپایدار تشکیل میچهارم از مساحت شهر را بافتکنند. حدود یکدر شهر تهران زندگی می کشور

درصد جمعیت  15ای از فرسودگی در شهر تهران که حدود چنین دامنه ها ساکن است.چهل درصد از جمعیت شهر در آن

درصد تولید حجم تولیدات 22درصد صنایع، 31لی، درصد تولید ناخالص م25درصد جمعیت شهرنشین کشور، 25کشور، 

ها و مراکز پژوهشی کشور در آن متمرکزشده است موجب درصد دانشگاه39های ساختمانی و درصد فعالیت41صنعتی، 

پذیری این شهر در مقابل حوادث باال برود. از طرفی به خاطر اهمیت این شهر در کشور هرگونه آسیب در آن شده آسیب

 ای به کشور تحمیل شود.گسترده طوررا به

 (3منبع: ابعاد فرسودگی در مناطق شهری ایران از نگاه مراجع رسمی )1جدول 

 تعداد مساحت )هکتار( مرجع

میلیون واحد مسکونی 8/1 65000 وزارت راه و شهرسازی  

میلیون واحد مسکونی 5 72000 سازمان مدیریت بحران  

شرکت مادر تخصصی عمران و 

 بهسازی

میلیون خانوار 4.788 نابسامان میانی 56000  

 - مراکز تاریخی 21000

 - سکونتگاه غیررسمی 53000

 

  :سکونتگاههای غیر رسمی 

  ،این مناطق مهاجران روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری

 . از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده است عمدتًا بدون مجوز در درون یا خارج

 و مشکالت زیست محیطی فراوانی روبروهستند. در این میان مشکالت ناشی از نحوه جمع  های غیررسمی با پیامدسکونتگاه

ها در سطح معابر، نامطلوب بودن وضعیت بهداشتی های جذبی، جاری شدن پسابآوری زباله ها، دفع فاضالب به صورت چاه

از نظر سرویس بهداشتی و حمام عمومی بارز است. همچنین تنگناهایی از قبیل دسترسی به مراکز بهداشتی درمانی، عدم 

 دسترسی و یا کمبود فضاهای فرهنگی، ورزشی، فضای سبز و زمینهای بازی کودکان غالباً مشهود است. 

 ریزی شهری و نهادهای متولی اعالم شده های غیررسمی کشور توسط کارشناسان برنامهز تعداد سکونتگاهآمارهای متفاوتی ا

درصد از کل جمعیت شهری کشور  15کنند که حدود میلیون نفر در این سکوت زندگی می 11است. در مجموع در حدود 

  شود.را در شامل می

  شود. شهرهایی درصد جمعیت ساکن در این شهر را شامل می20در شهر تهران حجم اسکان غیر رسمی حدود بیش از

 عباس و زاهدان اسکان غیررسمی در آنها با حدود سی درصد ذکر شده است. رهمچون بند
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  کودکان مورد،  11هزار نفر نوزاد برابر  یر به ازای هروممرگشاخص  1392بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال

است. بدین ترتیب ایران سومین رتبه را ازنظر کمترین  شدهدادهمورد گزارش  18سال  5مورد و زیر  15زیر یک سال 

 یر کودکان در خاورمیانه داراست.وممرگ

  یافته است.کاهش 1391در سال  مورد 23به  1383مورد در سال  37،4هزار تولد از میزان  100یر مادران در وممرگنرخ 

  فرزند به ازای هر زن  1،8به  1380فرزند به ازای هر زن در سال  1/2ها نرخ باروری در ایران از یسرشماربر اساس نتایج

 کاهش بافته است. 1390در سال 

  سال 63ای مردان از در بدو تولد بر امید به زندگی 1391بهداشت جهانی منتشره در  ،ی بهداشتیهاشاخصبر اساس گزارش

 یافته است.سال افزایش 76سال به  64و برای زنان از سال 72 به( 1369)در سال 

   به ازای هر هزار تولد کاهش یافته  1391مورد در سال  11به  1378مورد در سال  26مرگ و میر نوزادان در ایران از نرخ

 .است. این میزان کاهش تقریبا برابر با میزان متوسط کاهش مرگ و میر کودکان در جهان است

  های مسری )واگیر( یماریبدر  1391در صد هزار نفر جمعیت کشور در سال  (برحسب سن) استانداردشدهبه علل مختلف

 ش شده است.مورد گزار 569ر( رمسری) غیر واگییغهای یماریبمورد و  56

  شیوع  ،درصد 98هپاتیت ب  ،درصد 98پوشش ایمنی سازی سرخک کودکان زیر یک سالAIDS/HIV 93  مورد در هر

 هزار نفر جمعیت( 100مورد در هر  21سل  ،هزار نفر 100

 های درصد از هزینه51و بخش خصوصی تخت گزارش شده  16نفر جمعیت  هزاردههای بیمارستانی به ازای هر تعداد تخت

 .(13)منبع بر عهده دار بوده است 1390سالمت را در سال 

 

 

 

ه یابد، ببا توسعه شهرها و بوجود آمدن فاصله بین محل زندگی و محل کار یا آموزش، تقاضا برای جابجایی روزانه افزایش می

 کند. طوری که هر چه ابعاد شهر بزرگتر باشد این تقاضا به سمت استفاده از وسایل نقلیه سوق پیدا می

 

 درون شهریعمومی حمل و نقل  ناوگان 

o  مصرف باالی سوخت های فسیلی، ضعف سیستم حمل و نقل عمومی و تردد مبتنی بر خودرو  1383-92طی دوره

شخصی، باال بودن مصرف خودروهای تولیدی داخلی و پایین بودن کیفیت سوخت همگی وضعیت آلودگی هوای کالن 

 شهرهای کشور را در حالت هشدار قرار داده اند.

o  درصد زیادی از ترافیک سنگین در شهرهای بزرگ به دلیل استفاده از خودروهای شخصی است. با آن که توسعه حمل

و نقل عمومی شهری را در چند سال اخیر شاهد هستیم، اما هنوز متولیان این حوزه نتوانسته اند راه حلی برای رفع 

دگی کالن شهرهایی نظیر تهران، مشهد، اصفهان و... مشکل حمل و نقل درون شهری ارائه دهند و از ترافیک و آلو

 حمل و نقل

 های توسعه و سالمتشاخصتعدادی از 
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بکاهند. هم اکنون راه اندازی مترو به عنوان شبکه حمل و نقل عمومی مناسب در شهرهای بزرگ متناسب با توسعه 

 شهرها پیشرفت نداشته است.

o  رشد متوسط دستگاه با  4346000ناوگان خودرو کشور از  1383-90طبق برآوردهای انجام شده در طی سالهای

سرانه تعداد خودروها در ایران به سرعت افزایش بنابراین  میلیون دستگاه رسیده و 14ود درصدی به حد4/12ساالنۀ 

محدودیت فضای شهری، تراکم جمعیت و افزایش تعداد خودروها اغلب شهرهای ایران رابا مشکل ترافیک یافته است. 

 مواجه کرده است.

o  برنامه پنجم توسعه 162سامانه های حمل و نقل عمومی بر اساس ماده با شهری  از سفرهای % 75تحقق سهم عدم 

o شوند.د و موجب آلودگی هوا میوقتی خودروهای دیزلی بدون کنترل آالیندگی در شهرها تردد می کنن 

o اندازی  اهتاکنون سیاست گذاری دولت ها برای رونق و به کارگیری این وسیله نقلیه عمومی درخور توجه نبوده است و ر

 مترو در شهرهای بزرگ با تأخیر اجرا شده و متناسب با رشد و توسعه شهری پیشرفت نداشته است.

        

 

 1392سال  مسافر در ونقلحملهای عملکردی شاخص 

o  اصفهان و فارس  ،تهران ،های خراسان رضوی. استاناندشدهمیلیون مسافر با وسایل نقلیه عمومی جابجا  211تعداد

اند. تعداد این سفرها بیانگر فشار باال بر شهرهای مرکزی درصد( را به خود اختصاص داده 43بیشترین مسافر )جمعاً 

 این استانها است.

o 56  اند و مقدار متوسط مساحت طی شده در هر سفر در درون استانی درون استانی بوده جاشدهجابهدرصد از مسافران

 کیلومتر بوده است. 198کیلومتر و در کل کشور  382ی استاننبروکیلومتر،  99

o و درکل کشور  44103ی استانبرون، 13323در درون استان  شده جاجابهکیلومتر مسافر –های میلیون نفرشاخص

 ی است.استانبروندرصد 78درصد سفرها درون استانی و  22بوده است. بنابراین  56426

o  ی است.استاندرصد برون 71درصد آن درون استانی و 29لیون تن بار که می 381میزان کاالی حمل شده 

 

 تعداد مسافران 

 ی داخلی و خارجی:هافرودگاهالمللی برحسب ی بیندر پروازها

o   هزار نفر بوده است. از پروازهای خروجی،  4503هزار نفر و تعداد ورودی مسافران  4626خروجی مسافران  92در سال

 ی هواپیمایی داخلی صورت گرفته است.هاشرکتدرصد توسط 67ها و از پروازهای ورودی درصد آن 66
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o  84میلیون مسافر بوده که نزدیک به  20هریک نزدیک به  92در سال  هافرودگاهان خروجی و ورودی مسافرتعداد 

 اند.المللی داشتهدرصد مسافران پرواز بین 16درصد مسافران پرواز داخلی و 

 ران جابجا شده توسط کشتیرانی:تعداد مساف

o 520  اندشدهیرانی دریای خزر جابجا و کشت 8رانی والفجریکشت مسافر توسطهزار. 

 آهنراه

o  کیلومتر و  1889کیلومتر، خطوط مانوری  10407، شامل خطوط اصلی 1392طول خطوط راه آهن کشور در سال

 کیلومتر بوده است. 945تجاری -خطوط صنعتی

o میلیون نفر بوده است با متوسط رشد ساالنه  4/17 ،1383که در سال  آهنراهتوسط  جاشدهجابهافران بررسی تعداد مس

روند کاهشی داشته است )متوسط ساالنه  1392سال  و تامیلیون نفر رسیده  8/28به  1389درصد در سال  8/8حدود 

 رسیده است.  1392میلیون نفر جابجایی در سال  5/25درصد( و به  4

o کیلومتر و  605به ترتیب  1383-92های ی طی سالاجاده ونقلحملو  آهنراهط سیر ساالنه مسافران توسط متوس

 کیلومتر است. 249

o 7/32درصد به  2/1میلیون تن با متوسط رشد ساالنه حدود  5/29از  1383-92های مقدار تناژ بارگیری شده طی سال 

 رسیده است. 1392میلیون تن در سال 

o  با روند افزایشی  1383میلیون تن در سال  7/237جاده از  ونقلحمل ،صادرشدهی هابارنامهتناژ بارگیری شده بر اساس

 رسیده است.  1392میلیون تن در سال  381درصد به  4/5و متوسط رشد ساالنه 

 

 تعداد وسائل نقلیه 

o  دستگاه بوده است.  1127361جمعاً  1392ر سال ی شده دگذارشمارهیکلت و موتورستعداد انواع وسایل نقلیه موتوری

 ها را شامل شده است.درصد از آن 8/8وانت و کامیون  درصد و7/27درصد، موتورسیکلت 4/61سواری 

o این . سال بوده است 88/19سال و  42/10به ترتیب  1380کشور نیز در سال  بوسمینی یانگین سن ناوگان اتوبوس وم

الزم در  هایگذاریسرمایهنبود  دهندهنشانکه  اندبودهسال  66/20سال و  36/9یب به به ترت 1390مقادیر در سال 

خودروی کشور مسئله دیگر تعداد بسیار زیاد  ونقلحملدر بخش  مشکالت ساختاری جزبه .این بخش است

 انددهشمصرفوارد بازار  محیطیزیستاست که در طی یک دهه، بدون در نظر گرفتن استانداردهای  هاییموتورسیکلت

به  1099319، از 80آیند. تعداد ناوگان موتورسیکلت در دهه میاصلی آلودگی هوا به شمار  هایچالشو یکی از 

تعداد ناوگان عمومی مسافربری و تعداد فرسوده  (4منبعبرابری( نموده است ) 7 بیش از دستگاه )رشد 8004193

 (.1منبعارایه شده است ) 3در نمودار  1392ان سال سال( در سطح کشور در پای 15)باالی 

o  سال سن دارند. 15درصد از کل ناوگان مسافری کشور باالی  41حدود 

 

 سازی آنها:از رده خارج شدن خوروهای فرسوده و آالینده 

o  طبق سال سن را از رده خارج نماید و  25طبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود خودروهای باالی

 )در هزار خودرو 600هزار و 500هزار،  400هزار،  300هزار،  200، به ترتیب ساالنه 1388تا  1384برنامه از سال 

زمان مربوطه حدود نصف این دهد که عمالً در مدتمجموع دو میلیون دستگاه( فرسوده را اسقاط کند. آمارها نشان می
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ونقل و سوخت شده توسط معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حملائهبر آمارهای ار اند. بناشدهتعداد از رده خارج

ها در هزار خودرو بوده که اطالعاتی تفکیکی آن 50، معادل 1384کشور کل خودروهای اسقاط شده تا قبل از سال 

دستگاه خودروی فرسوده از رده  1309078مجموعاً  1392تا پایان سال  1385دسترس نیست و از ابتدای سال 

 (.5منبع( )4شده است )نمودار خارج

o  مانده درصد باقی 5درصد و  15درصد و وانت 80، سهم سواری 1390از مجموع خودروهای فرسوده اسقاط شده در سال

توجه  ها بایستیبوس، اتوبوس و کامیونسایر انواع خودرو بوده است که با توجه به میزان آالیندگی و سن باالی مینی

 (.4منبعنمود) هادوچندان به آن

o باالتری دارند و آالیندگی بیشتری نیز ایجاد  اکثر خودروهای فرسوده کاربراتوری هستند که میزان مصرف سوخت

  معادل استاندارد است.دو برابر خودروهای فرسوده بیش از میانگین مصرف خودروهای  طوربهکنند. می

o  که کیلومتر است درحالی 100لیتر در  7سی دارای مصرف سی 1600با حجم موتور تقریبی  4هر خودرو استاندارد یورو

برابر  22همچنین این خودروها کیلومتر است.  100لیتر در  14مصرف سوخت خودروی فرسوده مشابه حداقل 

 (.5منبعد)کننآالیندگی ایجاد می 4د یورو برابر خودروهای با استاندار 50و  2خودروهای با استاندارد یورو 

 
 (1منبع) 1392سال( در سطح کشور در پایان سال  15تعداد ناوگان عمومی مسافربری و تعداد فرسوده )باالی  :3نمودار

 

 

 (5منبعونقل ): مقایسه برنامه اسقاط خودروهای فرسوده با عملکرد ستاد نوسازی ناوگان حمل4نمودار 
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  از رانندگیناشی تصادفات 

o  2/7 ،شهریدرصد برون 3/64شهری و ی درونرانندگدرصد از متوفیان ناشی از تصادفات  1/28، حدود 1392در سال 

 است. شدهگزارشنامعلوم  4/0درصد روستایی و 

o هزار فقره بوده است. 1338، جمعاً 1383-92طور متوسط طی شهری بهتعداد تصادفات برون 

 هزار نفر 23 یاتمتوسط ساالنه تعداد متوف -

 هزار نفر 2855 ینمصدوممتوسط ساالنه تعداد  -

o که در سال طوریآمار متوفیات و تصادفات روند کاهشی داشته است به 1389-92های الزم به ذکر است طی سال

یافته است، هرچند هزار مورد کاهش 112هزار نفر رسیده است و تعداد تصادفات  18تعداد متوفیات نزدیک به  1392

  هزار نفر بوده است. 316تعداد مصدومین باالتر از میانگین و برابر با 

o  این نکته حائز اهمیت است که خارج نشدن خودروهای فرسوده عالوه بر افزایش سطح آالیندگی توسط این نوع

ی، اجتماعی نموده و هزینۀ باالی اقتصادو متوفیات در تصادفات ایفاد مصدومین عاملی مهم در افزایش نرخ خودروها، 

 .نمایدبر جامعه تحمیل می

 

 

 

وکار در ونقل، تجارت صنعت و کسبهای حملعرصه در های مختلفبا توجه به تمرکز جمعیت در شهرها و انجام فعالیت

های های شهری دچار بحران است. در این میان مردم با توجه به سطح آگاهیزیست عموماً در سکونتگاهاین مناطق، وضعیت محیط

ای بر هدهند. بیشترین حساسیتمحیطی حساسیت نشان میهای زیستملموس بودن مسئله، نسبت به مقولهو همچنین  فردی

انسانی شامل هوای آزاد  هایسکونتگاهذکر است که آلودگی هوا در متمرکز است. قابل خاکو مراتب بعد بر  آلودگی هوا، آب

مربوطه  هایبخشو هوای فضاها، بسته )نظیر محل کار، داخل وسایل نقلیه عمومی و... ( است. کیفیت هر یک از موارد فوق در 

 شده است. ارائه

 آلودگی صوتی 

o اشدبمی تکنولوژی پیشرفت و توسعه محصول که است شهری نواحی در زیست محیط هایآالینده از صوتی آلودگی .

 حملت را ناراحتی با توأم همزیستی ارتعاش و صدا منابع با استرس پر محیطی در انسان شده، سبب ماشینی زندگی

 با ایسهمق در ترافیک صدای و سر از ناشی ناراحتی که دهندمی نشان اندشده انجام کنون تا که وسیعی تحقیقات. کند

 طمحی شرایط به صدا و سر نوع این تأثیر شدت که باشدمی زیانبارتر روحی و جسمی نظر از صدا و سر دیگر انواع

 .دارد بستگی اجتماعی و اقتصادی عوامل و زیست

o تقرار اسها و خیابانها تهران که عمدتاً در بزرگراههای نصب شده در مناطق مختلف شهر وضعیت آلودگی صدا در ایستگاه

در مقایسه با استاندارد مصوب کشور است که در بازۀ  ،این شهرانتشار صدا در ، نشان دهندۀ وضعیت نامناسب اندیافته

 ده است.نشان داده ش 5نتایج بررسی به عمل آمده در نمودار است. ثبت شده شب بسیار فراتر از استاندارد و زمانی روز 

 هوا، آب و خاک
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 شب و روز یزمان دورهدر  های سنجش آلودگی صوتی ستگاهیا در صدا ترازروند تغییرات میزان  :5نمودار

 (14)منبع( 1387-92)طی سالهای 

 

 

 
 

 

 یآبکم

 گیر جریان کشور حاکی از کاهش چشم سنجی و ورودی سدهای مخزنیهای آببررسی آمار جریان سطحی در ایستگاه

 های اخیر است.های کشور طی سالسطحی در رودخانه

 ها در آنای نسبت داد بلکه افزایش برداشتسالی دورهتوان به خشکدهد که این کاهش را تنها نمیها نشان میبررسی 

 نقش بسزایی دارد. 

  میلیارد مترمکعب  285در سال است که از این میزان میلیارد مترمکعب  400های کشور حجم کل بارش 1383-92طی

پذیر در کشور را  توان حجم آب تجدیدشده و با قضاوت مهندسی میشود. در بازه ارقام اعالمدرصد( تبخیر می 70بر )بالغ

یارد میل 90میلیارد مترمکعب در سال نفوذ کرده و  25میلیارد مترمکعب در نظر گرفت. از این میزان  115در حدود 

 های کشور جاری است. صورت رواناب سطحی در رودخانهمترمکعب در سال باقیمانده به

 کمی بارش

 ایستگاه مشاهده می 46در تعداد  1357-92 ساله 35 دوره در کشور ماهانه و فصلی ساالنه، هایبا مقایسه میزان بارش-

ساله هستند و  35عنوان کم بارش ترین سال ها طی دوره به 1383-92سال موردبررسی در دوره  9سال از  7شود که 

 .(6)منبع  شده است ثبتآنها  بین درترین سال  بارش کم عنوان به 1390 سال
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 لزلهز

  ًاند و این بدان معناست که این هها قرارگرفتدرصد از شــهرهای کشــور در حریم یک تا سی کیلومتری از گسل 68تقریبا

 50تا  30ها در فاصله درصد سکونتگاه 9/1بندی خطر نسبی، در پهنه با شتاب باال قرار دارند و گروه از شهرها ازنظر پهنه

  .(3)شکل  (7منبع) ها قرار دارندکیلومتری گسل

  باب واحد مسکونی آسیب  91407مصدوم و نفر  5518نفر تلفات و  454مورد زلزله با  2076، 1383-92طی سالهای

 (. 8منبعدیده است )

 یجاد ا، عیت در سطح شهر و اسکان غیررسمیدوام شهری، توزیع نامناسب تراکم جمعوامل متعددی نظیر تولید مسکن کم

ت وخر مخازن سهای شهری و استقرار کاربرهایی نظی، عدم رعایت اصول سازگاری بین کاربریبافت و فرم متراکم شهری

ا هخطر آسیب پذیری سکونتگاه و طراحی ساختار شبکه زیربنایی شهر مقاومت، نامناسب بودن های مسکونیدرمیان بافت

در خصوص  ا تمهیدات جدی و اساسینه تنه 1383-92در طی سالهای متاسفانه (. 7منبعدهد )را در برابر زلزله افزایش می

 است.قابل تامل ها گونه محرکاینتوسعه در های احتمالی به انجام نرسیده است بلکه روند کاهش اثرات و آسیب

 اهمیت آنها ها و مدارس هستند. مراکز مهمی که در موقع فعالیت، جمعیت باالیی در آن استقرار دارند بیمارستان ازجمله

کنند و مدارس  ارائهدیده خدمات درمانی مردم آسیب لرزه خود باید بهها هنگام وقوع زمینبیمارستاناز این لحاظ است که 

مثال در ایــران عنوانموجب تشــدید حادثه خواهد شد. )بهخود آموزی است که عامل مهم ایجاد خطر تراکم جمعیت دانش

پذیرند. آسیبلرزه و خطرات ناشــی از آن ها در برابر زمینهزار باب از آن 28هزار باب مدرســه وجود دارد که  110حدود 

اهمیت  حائزآموز و کادر آموزشــی در ساعاتی از روز در این مدارس حضور دارند و این بسیار میلیون نفر دانش 12حدود 

 .(9منبع) است(

 
 (10منبع) )از کمرنگ به پررنگ میزان خطر نسبی نقشه پهنه بندی خطر زلزله در ایران :3شکل 
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 سیل 

 کاهش .استاز مهمترین عوامل وقوع سیل در کشور ها و پوشش گیاهی بومی تغییر کاربری اراضی طبیعی، تخریب جنگل 

 ابررب 30 از بیش تا در برخی نقاط بعضاً بارش از ناشی رواناب شود کهباعث میاراضی، کاربری تغییر و گیاهی پوشش

 (. 11منبعریزی و مطالعات الزم به عمل آید )برنامه رو بایستی در این حوزهیابد. ازاینیافته میافزایش

  باب منزل  103466نفر مصدوم و  10695نفر و  926مورد حادثه سیل با تلفات  8012 ، تعداد1383-92 سالهایطی

 .(8منبع) شده استدیده ثبتمسکونی آسیب

 

 سایر حوادث 

 ،، صاعقه، طوفان شن، گردبادخشکسالیرانش زمین، ریزش کوه، طورکلی تعداد رخداد سایر حوادث اعم از جز سیل و زلزله بهبه

 14582بوده است. این حوادث موجب فوت مورد  129918درمجموع  1383-92 سالهایطی  و غیره ، برف و کوالکسوزیآتش

 .(8منبع) باب منزل مسکونی شده است 25076نفر و تخریب  215456نفر و مصدوم شدن 

 

 توفان شن

 است شدهثبت بلوچستان و سیستان استان در زابل ایستگاه در شن توفان با همراه روزهای بیشترین ،هاداده براساس .

 .هستند بعدی هایرتبه در هرمزگان و کرمانشاه هایاستان، شن وقوع روزهای تعداد ازنظر

 شهر در نواحی مرکزی، غربی و جنوبی کشور را  130با پوشش بیش از  1392عنوان نمونه( وقوع توفان شن در سال )به

 . (6)منبع دادنشان 

  ردکریزی خاک بایستی برنامه کنندۀتثبیتکاشت گیاهان بومی مانند هایروشبرای  ،زاییسیر بیابانباتوجه به. 

 

 

 



 

 های انسانیسکونتگاه................................ بخش  1383-92وضعیت محیط زیست ایران  خالصۀ گزارش

 

 

113 

 

 گرد و خاک شدید )ریزگرد(

 غربی هایاستان به مربوطگردوغبار  وقوع بیشترین ،است رخ داده کشور شرقی مناطق در عمدتاً  که شن توفان فبرخال 

 . است داشته ایفزاینده رشد اخیر هایسال در که است

 به طور جدی به عنوان یک بالی  شادگان و خرمشهر آبادان، هایشهرستان در 1380 سال از خوزستان در گردوغبار پدیده

حد  برابر 13 معادل مترمکعب بر میکروگرم 2010غلظت  حداکثر با نوبت شش گردوغبار سال این در .طبیعی مطرح شد

 اینساعت بود.  48آن  پایداریاست( اتفاق افتاد و حداکثر زمان  آلودگیبر مترمکعب حد مجاز  میکروگرم 150مجاز )

 درگیراستان کشور را  17، 1391خوزستان، پس از هفت سال پنج استان و در سال  شهرهایپس از چهار سال، تمام  پدیده

 حد برابر 63 غلظت حداکثر با در خوزستان نوبت گردوغبار 55، 1387 سال دره است. شدتبدیل ملیمعضل  یکو به  نمود

 مجاز حد برابر 46 غلظت داکثرو ح نوبت 66با  1388پدیده در سال  این افتاد، اتفاق ساعت 84 پایداری و آلودگی مجاز

 پایداریو  آلودگیبرابر حد مجاز  38نوبت با غلظت  42 نیز ،1390 سال داده است. دررخ ساعت 144 پایداری و آلودگی

 52در جنوب کشور و در گستره  یکیروز  4هر دو به مدت  1392دو مورد در سال  طورهمینداده است. رخ ساعت 76

 اندتوفان گردوغبار داشته یادشدهشهر در نواحی  43در مناطق غربی و جنوب غربی کشورمان که  دیگریشهر کشور و 

 .(12منبع)

    

 

 

 

های های فراوانی به انواع گونههای بشری آسیبها و توسعهعدم مدیریت زائدات زیستی اعم از پساب و پسماندهای سکونتگاه

 زندگی محل پیرامون محیط و جذبی هایچاه یا سطحی هایآب بهپساب  تخلیهکند. تنوع زیستی و حتی خود انسان وارد می

 . شودمیپساب  و آب با مرتبط هایبیماری شیوع و بهداشت عمومی سطح افت باعث بشر،

 

 پسماندهای شهری

 در مناطق  یهزار تن پسماند عاد 49طور متوسط روزانه حدود  به 92الی  84 یهاشده طی سالبر اساس مطالعات انجام

تن شهری  38000( که از این میزان در حدود یو ساختمان یعمران یپسماندها یاستثنادشده است )بهیشهری کشور تول

 و مابقی روستایی است.

 پساب و پسماند
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   تن در روز و کمترین آن مربوط به استان خراسان جنوبی  175هزار و 10بیشترین میزان تولید مربوط به شهر تهران با رقم

 تن در روز است.  168با میزان 

  استان  نیب نیا در. (11منبع) استگرم به ازای هر نفر در روز  700همچنین سرانه تولید پسماند شهری در کشور حدود

گرم کمترین میزان  453گرم در روز بیشترین و استان خراسان جنوبی با سرانه تولید  920 مازندران با سرانه تولید حدود

بایستی توجه داشت که استان مازندران به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری  .انددادهتولید پسماند را به خود اختصاص 

 سرانه باال مربوط به حجم باالی مسافر ورودی است.است و بخشی از این 

  1500روزانه حدود ( مترمکعب شیرابه با نرخ آلودگی بسیار باالCOD  و یلیم 60000تا  30000در حدود )گرم بر لیتر

 شده به آلوده یهانیهکتار در سال( به زم 110- 80های مرغوب حاشیه شهرها )در حدود از زمین یتوجه مساحت قابل

 شود.پسماند افزوده می

 3/7و  5کاغذ و پالستیک به ترتیب  دهد.میشهری را مواد فسادپذیر تشکیل  یدرصد کل پسماندها 2/78طور متوسطبه 

 دهند.تشکیل میشهری را  یدرصد از پسماندها

 درصد شهرهای 5است و تنها در  یربهداشتیغ یهاروش دفع زائدات جامد شهری در اکثر شهرها تلنبار در دفن به روش

سایت تولید کمپوست در کشور  24شود و تعداد یشهری به کار گرفته م یدفن بهداشتی برای پسماندها یهاکشور روش

 وجود دارد. 

 پسماندهای بیمارستانی 

  شود.های کشور تولید میتن پسماند در بیمارستان 400روزانه 

 ویژه هستند.درصد از پسماندهای پزشکی  25تا  10طور معمول بین به  

 درصد پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی خصوصیاتی شبیه پسماندهای خانگی را دارند 75 تقریباً حدود. 

 پسماندهای صنعتی

  میلیون تن در سال است. 32متوسط تولید پسماندهای صنعتی جامد 

 گیرد که این امر جدد قرار میاده مای از پسماندهای صنعتی توسط واحدهای بازیافتی تحت فرایند و استفبخش عمده

 قبول است.محیطی قابلمدیریت زیستنیازمند 

  شود. میلیون تن در سال برآورد می 8میزان تولید پسماندهای ویژه صنعتی در حدود 

  شیمیایی و ...( در کشور  ،پالستیک ،یافت کاغذ، شیشهفعال )اعم از واحدهای فعال در بازواحد بازیافتی  293درمجموع

  دارد. وجود

 پسماندهای کشاورزی

  شود، پسماندهای مذکور غالبًا بدون اعمال مدیریت اجرایی در میلیون تن پسماند کشاورزی تولید می 170ساالنه

 .(16)منبع شودمحیط رها می
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 پسماندهای برقی و الکترونیکی: 

  .خاصیت دارایپسماندهای برقی و الکترونیکی ناشی از استفاده از تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی است 

 جیوه، قبیل از عناصری .هستند جانداران پیکره در حتی و پیرامون محیط در پایایی ،زایی، بیماریسمیت

 مواد ،پالتین ،نقره ،طال ،آلومینیوم ،هاپالستیک انواع ،برلیوم ،باریم ،روی ،نیکل ،مس ،کادمیوم ،آرسنیک

 یا (Pops)ار پاید آلی هایکنندهآلوده نادر صورتبه و مصرفی، مواد از حاصل خطرناک شیمیایی

. پسماندهاست این شامل (PCbs)هافنیل بی کلرو پلی مثل ازن الیه مخرب دار هالوژن ترکیبات

ها آن بازیافت فرایند درزمینۀ تحقیقات بودن ناکافی و جداسازی دشواری دلیل به مواد این دفع مدیریت

 . است مواجه چالش با

 

  مدیریت اجرایی  هایروشضوابط و " 7/6/1389در جلسه مورخ  زیستمحیطشورای عالی حفاظت

تصویب  " 1383مصوب  -( قانون مدیریت پسماندها11به استناد ماده ) را "پسماندهای برقی و الکترونیکی

دارای  هایدستگاهو  هارایانهپسماند در  محیطیزیستمدیریت صحیح ماده شیوه  63به در . این مصونمود

ن ها و همچنیباتری ، درتبرید های، سیستمتلفن همراه های، گوشیفشرده اطالعاتی های، لوحالمپ تصویر

( قانون 11موضوع ماده ) هایاین مصوبه وزارتخانه 63ونقل را مشخص نموده است. در ماده حملنگهداری و 

گزارش مربوط ، متبوع خود هایدستگاهدر  آنضمن نظارت بر حسن اجرای اند مکف شده مدیریت پسماندها

حاصل نشده است.  . در عمل نتایج مورد انتظاردهند زیست ارائهحفاظت محیطساالنه به سازمان  طوربهرا 

گذاری الزم های مناسب، الزم است سرمایهدامحسن اجرای آن و اق در این خصوص عالوه بر نظارت بر

شده است که تنها افتتاح 1389های الکترونیکی در مشهد در سال صورت پذیرد. تنها کارخانه بازیافت زباله

 کیلوگرم در روز را دارا است. 800ظرفیت 
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 (EIAارزیابی زیست محیطی )
 مثبت یا منفی بینی پیامدهای که برای پیشی قانونی و رسمی است فرایند محیطیارزیابی اثرات زیست

ن شود. ایآن انجام میاقدام پیشرفت یا محیطی یک طرح، سیاست، برنامه و یا پروژه قبل از تصمیم به زیست

محیطی موضوع مورد تواند منجر به اصالح یا ارائه راهکارهای جدید برای کاهش مخاطرات زیستارزیابی می

های های خود ارزشگیران در تصمیمکه تصمیممحیطی آن است اثرات زیستهدف از ارزیابی بی شود. ارزیا

فکار تمام برای او با جزئیات  کامل با مطالعات محیطیرا بتوانند آن تصمیم اثرات و منظورکرده محیطی را زیست

انجام ارزیابی  1373ر سال دزیست براساس صورتجلسه مصوب شورایعالی حفاظت محیط .توجیه کنندعمومی 

 شد.  الزامی محیطیی مرتبط با آثار زیستهابرای پروژه محیطیزیست

  های تایید شده یا موافقت مشروط های مطرح شده جهت ارزیابی و همچنین تعداد طرحتعداد گزارش 6در نمودار

با بیشترین و کمترین درصد  به ترتیب 1388و  1383های شود سالکه مالحظه میرا ارائه شده است. همچنان

محیطی همراه بوده است و طرحهای ردشده های مطرح شده در کمیته ارزیابی زیستتایید یا موافقت مشروط طرح

 اند.های ارائه شده به خود اختصاص دادهسهم بسیار ناچیزی را در کل طرح

 مورد تصویب قرار گرفته است،  1373 محیطی آن در سالهای عمرانی که الزام ارزیابی زیستیکی از اولین طرح

های سدسازی مشمول اخذ مجوز ارزیابی زیست درصد طرح 50سازی است. متاسفانه بیش از های سدطرح

عملیات ساخت آنها تصویب یا حتی آغاز شده است، فاقد مجوز مزبور هستند.  1373محیطی که پس از سال 

های سدسدازی فاقد مجوز ارزیابی ای بیشترین طرحهای کردستان، خراسان جنوبی و اردبیل داراستان

 های سد سازی دارای مجوز ارزیابی برخوردار است. محیطی بوده و استان کرمانشاه از بیشترین تعداد طرحزیست

 
مردود و یا قبول مشروط های تایید شده، زیست محیطی و تعداد طرح یابیارز جهت شده مطرح گزارشات تعداد :6نمودار 

 (15)منبع
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 هاحوزۀ مدیریت سکونتگاه

 زیست شهرییطمحسازی مدیریت یکپارچه .1

 محیطییستزگیری سازی و تصمیماصالح و بهبود فرایندهای تصمیم .2

یری از راهبردهای ملی و گبهرهمحیطی شهر تهران با یستزیردولتی غی هاتشکلو  هاسازمانتقویت و توانمندسازی  .3

 زیست یطمحی اجرایی حفاظت از هابرنامه

زیست و تسهیل در اجرای یطمححفاظت از  منظوربهی اجتماعی هامشارکتهای دینی و الهی در افزایش ترویج آموزه .4

 محیطی یستزی هابرنامه

 یافتهسازمانمحیطی یستزهای های علمی و انجام پژوهشتقویت بخش .5

ت محیطی جهت ارتقا وضعییستزی هاشاخصتدوین استانداردها و  منظوربهالمللی ینبهای ز مفاد کنوانسیوناستفاده ا .6

 محیطی موجود زیست

 زیستدر محور محیط 1404انداز شهرها در راستای چشمویژه کالنها و بههای راهبردی سکونتگاهگیریجهت .7

 ی دولت سبز و تطابق با فرآیندهای تولید سبز هادستورالعملی دولتی به رعایت هادستگاهالزام تمامی  .8

 ی توسعه شهرهاهابرنامهو  هاطرحها، یاستسمحیطی یستزارزیابی استراتژیک  .9

 های اجراییحوزۀ مدیریت

 (UEQCCزیست شهری )اعمال مدیریت پویا و یکپارچه از طریق ایجاد مرکز کنترل کیفیت محیط .10

 ایجاد فرهنگ مشارکت در بین اقشار جامعه ها، آموزش وافزایش آگاهی .11

 هازیست شهری و نظارت عالیه بر آنسپاری خدمات محیطبرون .12

ب ی فاضالآورجمعی هاشبکهیژه مترو، وبههای شهری تقویت و اختصاص بودجه الزم جهت تسریع در توسعه زیرساخت .13

 ی سطحی هاآبی آورجمعی هاشبکهو 

 آوری، تصفیه و پاالیش فاضالب )شهری، صنعتی و بیمارستانی(های جمعهتسریع در تکمیل و اجرای سامان .14

 ی شهردرون در جهت کاهش سفرهای صنوف و مشاغل ساماندهی .15

 زیست یطمحهای سازگار با یتفعالبهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی جوانان از طریق توسعه  .16

در کنار  HIAو ارزیابی اثرات بهداشتی  EIAمحیطی تدوین ضوابط و دستورالعمل یکپارچه اجرای ارزیابی اثرات زیست .17

 های عمرانی و پروژه هاقبل از اجرای طرح SIAارزیابی اثرات اجتماعی 

 بازنگری و ارتقاء مقررات و استانداردهای پسماند و پساب  .18

 برقراری تسهیالت الزم برای مشارکت بخش خصوصی در دفع پسماندها .19

 ی سبز(وربهرهکاال و خدمات ) ترپاکگسترش تولید  .20

 اشاعه الگوی تولید و مصرف پایدار انرژی .21

 هایی مانند مصرف مصالح و انرژیاشاعه الگوی پایدار تولید ساختمان در زمینه .22

 سازی مصرف کود و سموم ینهبه .23

 محیطی انسان منشاء یستزی هابحرانآمادگی و مقابله با  .24

 زیست یطمحی بینی مشاغل جایگزین مشاغل مضر برایشپ .25

 ها و راهکارهای پیشنهادیسیاست



 

 های انسانیسکونتگاه................................ بخش  1383-92وضعیت محیط زیست ایران  خالصۀ گزارش

 

 

118 

 

محیطی، تغییرات اقلیم و بالیای طبیعی از طریق های محلی برای مقابله با اثرات سوء زیستتدوین و ارتقای برنامه .26

 های بومی آوریکارگیری فنبه

 ونقل عمومی در سفرهای شهریدر خصوص سهم سیستم حمل شهریونقل تحقق اهداف طرح جامع حمل .27

 های فشارقوی مخابراتی و بازنگری در ضوابط دکل هایتدوین ضوابط استقرار دکل .28

 تهیه نقشه پراکندگی پرتوهای الکترومغناطیسی شهرها .29

 شهرهاهای صنعتی محدوده کالناندازی امکانات محیط زیستی شهرکپیگیری تکمیل و راه .30
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