ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
اﻣﺮوزه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ از ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ و درﯾﭽﻪﻫﺎي ﻣﺤﺪود و اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ رﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي و آﻣﺎري ﺑﺮاي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﻮاﺣﯽ و ﻗﺎرهﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻟﺤﺎظ و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ» ،ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ« ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺪوﯾﻦ و
ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ » «SoEﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ارﺷﺪ و ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ و در ﻗﻮاي ﻣﺠﺮﯾﻪ،
ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺐ دوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دادهﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻮزة ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدم دارد و در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻧﮕﺮش و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﮔﺰارش
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در دوره دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت و ﺑﺮاي ﺳﺎلﻫﺎي  1382و  1383ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺰارش
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع اراﺋﮥ ﮔﺰارش ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس روال دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ .اﮐﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻈﺎﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻫﺮا ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎ،
ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺳﻄﺢ ﺳﺘﺎد و اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﮥ
ﮔﺰارش ﺳﺎلﻫﺎي  1383ﺗﺎ  1392اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻸ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ
اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺰارش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه روﻧﺪﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮر در دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ،ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﻏﺎز
ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻣﺸﮑﻼت و
ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ از ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ،ﺑﺮاي
اﻋﻤﺎل در ﮔﺰارش ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از ﻫﻤﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﺮان) (SoEدر ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  10ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر دوﻣﯿﻦ
ﮔﺰارش در ﺳﺎل  1394ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ دﻫﻪ از اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر )اﻓﻖ 1404
ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮔﺰارش ﻣﺪوﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
اﯾﺮان و روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻃﻮل اﯾﻦ دﻫﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن )ﻣﺎده 34
ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎل  (1389ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎ
اﻓﻖ  1404ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ ،ﺿﺮورت ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ) ،(SDGsوﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ،اﺳﺎس و ﻣﺒﻨﺎي
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﻼش ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻫﻤﮑﺎري دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ  ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ،در ﻃﻮل دو
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ،ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ ،ﺟﺮﻗﻪاي از اﻣﯿﺪ
و ﻧﺸﺎط را دل ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن »اﯾﺮان« ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯿﻪ
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران در ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
از ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ و ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺠﺮي ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰﺷﺎن در
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
در ﭘﯿﺶ رو ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ،ﻃﺮحرﯾﺰي و اﺟﺮاي
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ  ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻈﺎﻫﺮي
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ
ﺧﻮردن ﺗﻮازن ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﺮوز زوال و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزه درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﺴﻞﻫﺎي آﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ،ﮐﺜﺮت ﺑﻼﯾﺎي
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺰ ﮔﺮدﻫﺎ ،ﺧﺸﮑﯿﺪن رودﻫﺎ و ﺗﺎﻻبﻫﺎ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك و اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻔﺮه آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪاي از ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪاي اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﺤﻘﻖ رﻓﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ آن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ
و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ،راه را ﺑﺮاي
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﻮزون و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي »وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ« ) ،(SoEﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ از آﻏﺎز آن در ﺟﻬﺎن
ﻣﯽﮔﺬرد ،ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺘﻮار در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري
از ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﻠﯽ و ﭘﺎﯾﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر از ﯾﮑﺴﻮ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮاﺟﻊ اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻋﻠﻤﯽ از اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺰم ﺟﺪي در ﺑﺪﻧﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ﺧﻼﺻﻪاي اﺳﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزة زﻣﺎﻧﯽ دهﺳﺎﻟﻪ
 ،1383-92ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش اﺻﻠﯽ )ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ( ،ﻣﺪل  ،DPSIROﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪلﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ  ،UNEPﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶران )ﻣﺤﺮك( و
ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را رﻗﻢ زدهاﻧﺪ.

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶران و ﻓﺸﺎر در ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮاي ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﮕﺎري روﻧﺪﻫﺎي آﺗﯽ در وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ در ﺧﻼﺻﮥ ﭘﯿﺶ رو ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ و
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﮔﺰارش اﺻﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻬﯿﮥ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﻌﺎون
ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻮد وﻇﯿﻔﻪ و ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را
از ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻢ .از رﯾﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي و اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش واﻻي آﻧﺎن ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .در ﺗﻬﯿﮥ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي زﯾﺎدي ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ،
ﺑﻪ وﯾﮋه وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ،ﻧﯿﺮو ،ﮐﺸﻮر و ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﮥ آﻣﺎر ،ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻤﮑﺎري
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎندار و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ دﺷﻮاريﻫﺎي ﻋﺪﯾﺪهاي در ﻃﻮل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ در روﻧﺪ اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ وﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺪون و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ
دﺳﺖ از ﮔﺰارشﻫﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺪاوم ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ازاﯾﻦدﺳﺖ در ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و آﻧﭽﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﺧﻸﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ دورهاي و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎتﭘﺎﯾﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ
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مقدمه:
محدودیت منابع از یکسو و رشد روزافزون جمعیت و تغییر الگوهای مصرف ماده و انرژی موجب شده است که فشار وارده
به محیطزیست و منابع طبیعی هرروز افزایش یابد .رصد و پایش مستمر وضعیت محیطزیست میتواند ضمن آگاهی بخشی به
سیاستگذاران و تصمیمسازان ،آنان را در راستای اخذ تصمیمات صحیحتر یاری رساند .در این بخش با مروری بر شاخصهای
کلی جمعیت ،سواد و آموزش ،انرژی ،اقتصاد و توسعه انسانی کشور سعی بر آن است تا سیمای کلی از چگونگی تغییرات رویداده
در این شاخصها طی دوره مورد مطالعۀ ده ساله  1383-92ترسیم شود .تاثیر برخی از این شاخصها به عنوان نیروی پیشران
و یا فشار بر محیطزیست در فصلهای بعدی (هوا ،خاک ،آب و تنوع زیستی و سکونتگاهانسانی) مشخصتر میشود .الزم به ذکر
است که سایر شاخصهای مهم تاثیرگذار در محیطزیست به تناسب در فصول مربوطه آمده است.
به منظور امکان مقایسه و رصد جایگاه ایران در سطوح منطقهای و جهانی نیز در برخی از شاخصها بررسی و مقایسه
فراملی صورت پذیرفته است تا از این رهگذر امکان دستیابی به تصویر واضحتری از نقاط قوت و ضعف موجود در کشور فراهم
شود .الزم به ذکر است بازه زمانی موردنظر در مطالعه موجود دهساله و در فاصله سالهای  1383تا  1392است هرچند کمبود
یا عدم دسترسی به برخی از اطالعات موجب شده است که در برخی از شاخصها امکان ارائه آمار مربوط بهکل بازه زمانی میسر
نشود.

جمعیت
بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان  1390جمعیت کشور برابر با  75149669نفر (50/4درصد مرد
و 49/6درصد زن) بوده است که از این میزان  71/4درصد در شهرها و  28/5درصد در روستاهای کشور ساکن و 0/1درصد غیر
ساکن هستند .متوسط رشد ساالنه جمعیت در طی سالهای  1385-90معادل 1/3درصد را نشان میدهد .میانگین سنی
جمعیت کشور طی سرشماری سالهای  1385تا  1390از  27/97سال به  29/86سال در سال  1390افزایش یافته است.
پدیدهای که در اثر تغییرات ساختار جمعیتی و افزایش امید زندگی به در بدو تولد حاصلشده است .میانه سنی جمعیت نیز طی
سرشماری سالهای  1385 ،1375و  1390روند افزایشی داشته و به ترتیب به  24/7 ،19/4و  27سال رسیده است ،که
نشاندهنده مسنتر شدن جمعیت طی این دوره است .سرشماری سال  1390سهم جمعیت باالی  65سال را  5/7درصد (4/3
میلیون نفر) از کل جمعیت نشان میدهد .سهم این جمعیت در سال  1385برابر  5/2درصد ( 3/66میلیون نفر) کل جمعیت
کشور و در سال  1365برابر با 3درصد بوده است .بنابراین بهطور متوسط ساالنه بیش از 120هزار نفر به جمعیت سالمند کشور
افزودهشده است که نیازمند مدیریت ویژه و برنامهریزی اصولی است .طبق آخرین برآوردهای انجامشده ،جمعیت کشور در سال
 1392برابر با  76میلیون و  942هزار نفر است .بنابراین جمعیت کشور طی دوره دهساله  1383-1392بیش از  14درصد
افزایشیافته است (منبع.)1
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گسترش شهرنشینی:

ضریب شهرنشینی جمعیت کشور از  54/3درصد ( 22/2میلیون نفر) در سال  1365به  71/4درصد ( 53/7میلیون نفر) در
سال  1390فزونی یافته است .بهبیاندیگر جمعیت ایران در فاصله  25سال گذشته با سرعت زیادی از یک جامعه نیمهشهری –
نیمه روستایی به یک جامعه شهری و یا شهر گرا تغییر کرده است .درحالیکه کل جمعیت کشور طی این دوره  1/5برابر شده
است ولی جمعیت شهرنشینی به بیش از  2/4برابر افزایشیافته است .گسترش شهرنشینی موجب افزایش تقاضای کاال و خدمات
و بهرهبرداری بیشتر از منابع است و درنتیجه میتواند افزایش مسائل و تخریب منابع و بحرانهای زیستمحیطی را در پی داشته
باشد .در سال  1390معادل  16/2درصد از جمعیت کشور در استان تهران سکونت داشتهاند این در حالی است که این استان
فقط  0/8درصد از مساحت کشور را داراست .نزدیک به 60درصد از جمعیت کشور در  9استان بزرگ متمرکزشدهاند و هشت
شهر تهران ،مشهد ،کرج ،اصفهان ،تبریز ،شیراز ،اهواز و قم باالی یکمیلیون جمعیت دارند تفاوت در قابلیتهای طبیعی سرزمین
و عدم برنامهریزی اصولی در توزیع مناسب جمعیت ،ازجمله مهمترین عوامل بروز نابسامانی در توزیع جمعیت در کشور است که
نیازمند عزم جدی مدیران در توجه به اصول آمایش سرزمین به منظور ساماندهی وضعیت موجود است (منبع.)1

سواد و آموزش
بررسی وضعیت باسوادی مردان و زنان (افراد باالی شش سال) در سالهای  1385و  1390نشان میدهد نرخ باسوادی در
فاصله سالهای  1385تا  0/2 ،1390درصد افزایش پیداکرده است و از 84/6درصد در سال  1385به  84/8درصد در سال
 1390رسیده است .همچنین در این مدت از نرخ باسوادی مردان از کل افراد باسواد کشور کاسته شده و به نرخ باسوادی بانوان
از کل جمعیت باسواد کشور افزوده شده است .این امر حاکی از اهتمام بیشازپیش بانوان کشور در امر سوادآموزی است و امید
آن میرود با افزایش باسوادی در این بخش از جامعه بستر الزم برای گسترش و نشر دانش محیطزیست نیز فراهم شود.
یکی از ملزومات اصلی داشتن محیطزیست سالم و حفاظت از آن ،درک صحیح و عمیق از نحوه ی ارتباط انسان و طبیعت
با یکدیگر است که بیتردید منشأ آن از کودکی در اذهان انسانها شکل میگیرد و در بزرگسالی خود را در نحوهی تعامل با
محیطزیست ،نمایانگر میسازد .نقش غیرقابل انکار مدارس به عنوان مهمترین جایگاه رشد و تربیت تصمیم سازان آیندهی هر
کشور بر کسی پوشیده نیست .ازاینرو سازمان حفاظت محیطزیست فعالیتهای سازنده و گستردهای را با وزارت آموزشوپرورش
داشته است .این در حالی است که تا سال  1392توجه به تأسیس مدارس دوستدار طبیعت یا زیستمحیطی مغفول مانده بود.
در طی بازه زمانی  1380-91ایران شاهد رشد جهشی در تولیدات علمی بوده است .جدول  1میزان این رشد را در
شاخصهای مختلف نشان میدهد .آمارها حاکی از رشد فزاینده و چشمگیر در کلیه شاخصهای مربوطه است که در صورت
هدایت صحیح و هدفمند میتواند نویدبخش بروز جهشهای علمی و ارتقای سطح زندگی در کشور باشد.
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جدول  :1تغییرات در تولیدات علمی ایران در فاصله سالهای  1380تا ( 1391منبع)2
شاخص

ردیف

1391

1380

1

تعداد دانشجویان

1566609

4367901

2

تعدادانش آموختگان

130411

716096

3

تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس

2089

40140

4

رتبه کشور در پایگاه ISI

45

20

5

تعداد تولیدات علمی با دانشمندان خارجی

489

13178

6

مجالت نمایه شده ایرانی

3

42

7

تعداد پارکهای علم و فناوری

1

33

در کنار گسترش شاخصهای علمی در کشور ،آموزش عالی علوم و مهندسی محیطزیست نیز در سالهای اخیر با شتاب
فزایندهای رو به گسترش است .در ایران رشتههای مربوط به محیطزیست در چهار گروه علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی مهندسی
و کشاورزی قرار دارند .بررسیها نشان میدهد رشتههای محیطزیست در حال حاضر در چهار مقطع تحصیلی توسط شش
دستگاه مجری شامل وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ،دانشگاههای پیام
نور ،دانشگاه علمی کاربردی و دستگاههای اجرایی مجری آموزش عالی ،در چهار گروه تحصیلی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی
مهندسی و کشاورزی ارائه میشوند .بررسیها حاکی از آن است که در سال  1390رشتههای محیطزیست در 43رشته ،چهار
مقطع تحصیلی و  7زیر نظام آموزشی ارائهشدهاند.
آمار تعداد دانشجویان جذبشده در سال  1390نشاندهنده جذب  17125دانشجو در رشتههای مختلف محیطزیست
است .از این تعداد بیشترین رقم یعنی  7292نفر جذب دانشگاه آزاد اسالمیشدهاند .رتبه بعدی در جذب دانشجویان
محیطزیست متعلق به دانشگاه پیام نور با  5524نفر است و وزارت علوم با جذب  2520دانشجو در این سال در رتبه سوم قرار
دارد .بررسی وضعیت دانشآموختگان در رشتههای محیطزیست نشان میدهد در طول دهه 80تعداد  11842نفر در رشتههای
مختلف محیطزیست فارغالتحصیل شدهاند که در این میان سهم دانشجویان دکترا  0/6درصد ،کاردانی  22/5درصد ،کارشناسی
ارشد  15/9درصد و کارشناسی  61درصد بوده است .مقایسه این درصدها با درصد توزیع دانشجویان محیطزیست در سال 1390
نشانگر کاهش چشمگیر سهم دورههای کاردانی است (جدول .)2متذکر میشود نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال
تحصیل در سال  1392در کشور 18/9درصد ،برای گروه مردان  12/8درصد و برای گروه زنان 31/3درصد بوده است .بیشترین
نرخ بیکاری در گروه زنان در بین گروه های عمده رشته تحصیلی ،مربوط به رشته تحصیلی حفاظت محیط زیست با  57/7درصد
بوده است.
بررسی وضعیت اعضای هیئتعلمی در سال  1391نیز نشان میدهد از میان اعضای هیئتعلمی شاغل در دانشگاههای
کشور تنها  372نفر دارای مدارک تحصیلی در رشتههای محیطزیست هستند که در این میان سهم استادان  7نفر ،دانشیاران
 10نفر و استادیاران  97نفر است .درزمینۀ نشریات علمی نیز در سال  1391تعداد  20نشریه علمی درزمینۀ محیطزیست در

4

خالصۀ گزارش وضعیت محیطزیست ایران  ....................................... 1383-92بخش ایران در یک نگاه

کشور منتشر میشده است که در این میان  2عنوان دارای نمایه  14 ،ISIمورد دارای درجه علمی – پژوهشی و  4مورد دارای
درجه علمی – ترویجی است.
جدول  :2تعداد دانشجویان محیطزیست در سالهای مختلف(منبع)3
سال
تعداد دانشجویان رشتههای
محیطزیست کشور
تعداد کل دانشجویان کشور
نسبت دانشجویان محیطزیست به
کل دانشجویان کشور (درصد)



میزان افزایش طی

میزان افزایش طی

سالهای 1372-82

سالهای 1382-90
48658

1372

1382

1390

1135

4472

53130

3337

860000

1600000

3800000

740000

2200000

0/13

0/28

1/4

0/15

1/12

سمنهای زیستمحیطی

ازجمله نهادهای مؤثر در ارتقای فرهنگ زیستمحیطی در جامعه ،سازمانهای مردمنهاد (سمن) محیطزیستیاند .توسعه
فرهنگ زیستمحیطی با بهرهگیری از ظرفیت سمنهای زیستمحیطی ،رویکردی است کمهزینه ،فراگیر و با مقبولیت اجتماعی
باال که میتواند بستری مناسب برای حفاظت از محیطزیست کشور به شمار آید .رشد و توسعه سمنهای زیستمحیطی،
نشاندهنده افزایش پذیرش و اهمیت موضوعات زیستمحیطی در بین آحاد مردم است .تعداد سمنهای زیستمحیطی که طی
سالهای  1376تا اوایل سال  1384با رشد حدود  14برابری از  44مورد به  630مورد افزایشیافته بود .ولی پس از آن تعداد
سمنها نهتنها افزایش و رونق نداشته بلکه روند کاهشی را نشان میدهد و به  443مورد در ابتدای سال  1392رسیده است.
تعداد سمنهای زیست محیطی طی سالهای  1384-92بیش از  30درصد کاهشیافته است (نمودار  .)1این کاهش بیانگر
کمرنگ شدن حضور تشکلهای مردمنهاد ،جریانهای اجتماعی و مردمی در مرتفع کردن و یا کاهش مشکالت و تهدیدات حوزه
محیطزیست است .از سال  1392و دورۀ جدید مدیریت سازمان مجدداً جریانهای اجتماعی درحوزه محیطزیست به راه افتاده
و بهویژه حضور زنان در این عرصه پر رنگتر شده است .نقش اجتماعی و آگاهی بخش عمومی این حضور بهبود وضعیت
محیطزیست را در پی دارد .از جمله فعالیتهای جدید سازمان محیط زیست ،ارایه طرح ناظر بر تاسیس و فعالیتهای سازمانهای
مردم نهاد و تهیۀ پیشنویس الیحه تشکلهای اجتماعی و مدنی است.
نکته قابلتوجه در مورد سمنها آن است که ،بعضی از آنها در زمینههای مختلفی مانند زنان ،ورزش و محیطزیست دارای
فعالیت هستند و بعضی نیز بهصورت تکمحوری فعالیت دارند .الزم به ذکر است از کل سمنهای ثبت شده رسمی کشور ،حدود
 85درصد آنها بهطور کامل و یا حداقل در یکی از زیرشاخههای فعالیت خود ،موضوعات زیستمحیطی را تحت پوشش قرار
دادهاند .همچنین سمنهایی با محوریت آموزشی و پژوهشی و طبیعتگردی جایگاه دوم و سوم را از حیث نوع فعالیت سمنها
به خود اختصاص دادهاند.

5

خالصۀ گزارش وضعیت محیطزیست ایران  ....................................... 1383-92بخش ایران در یک نگاه

630

700
593

484

443

432

428

600

550
467

500

421
331

295

300
194

156

تعداد

330

400

200

118
44

100
0

1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

نمودار  :1تعداد سمنهای محیط زیستی طی سال ( 1376-92منبع)4

شاخصهای بخش انرژی
یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت محیطزیست یک کشور ،چگونگی استفاده از انرژی ،نوع و میزان مصرف،
بهرهوری و شدت مصرف انرژی است .بررسی روند عرضه انرژی اولیه در ایران ،طی سالهای  1384تا  ،1391هرچند نشانگر
نوسانات اندک ،اما بیانکننده روند صعودی عرضه انرژی اولیه در ایران است که از مهمترین دالیل آن افزایش کل مصرف نهایی
انرژی است.


سرانه مصرف انرژی:

بررسی سرانه مصرف انرژی در ایران طی سالهای  1383تا 1388روند افزایشی و بعد از آن در سالهای  1389و  1390با
نرخ اندکی روند کاهشی میدهد .همچنین این آمار نشان می دهد که سرانه مصرف انرژی در طول این مدت در ایران فراتر از
سرانه مصرف انرژی در جهان ،خاورمیانه و کشورهای با درآمد متوسط بوده است .به نظر میرسد قوانین ،دستورالعملها و
سیاستهای کاهش مصرف انرژی توانسته است تا حدودی روند افزایش سرانه را کند و یا حتی باعث کاهش آن شود .در راستای
کاهش این شاخص وضع شده است (جدول .)3
جدول  :3سرانه مصرف انرژی ایران طی سالهای  1383تا ( 1390کیلوگرم معادل نفت خام به ازای هر نفر)
سال

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

سرانه مصرف انرژی

2243

2458

2539

2655

2812

2902

2829

2813

روند درصد تغییر نسبت به سال قبل

-

9/6

3/3

4 /6

5/9

3/2

-2/5

-0/6

(منبع)World Bank 2014-1 :
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شدت انرژی

شدت انرژی یکی از شاخصهای بررسی کارایی مصرف انرژی است .که از تقسیم مقدار مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی
قابلمحاسبه است .در این گزارش از واحد ) (Koe1/$2005pکه عبارت است از مصرف کیلوگرم معادل نفت خام به ازای تولید
یک دالر تولید ناخالص داخلی ( 2)GDPبر اساس قیمت دالر پایه سال 2005( 1384میالدی) استفاده میشود .ایران در گروه
کشورهایی قرار دارد که شدت انرژی آن بین  0/2تا  (Koe/$2005p) 0/3برآورد شده است .اما در مقایسه با میانگین شدت
انرژی در جهان ،از شدت انرژی بیشتری برخوردار است .همچنین بر این اساس ،شدت مصرف انرژی در ایران ،تقریباً برابر با
شدت انرژی در منطقه خاورمیانه است ،شدت انرژی در ایران در سال های اخیر بین  0/25تا  (Koe/$2005p) 0/28در نوسان
بوده است .نمودار  2شدت مصرف انرژی در ایران در سالهای  1383تا  1392را نشان میدهند.
0.29

0.27
0.26
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0.24
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نمودار  :2روند تغییرات شدت انرژی در ایران طی سالهای  1383تا ( 1392منبع) EIA, 2014:



بهرهوری انرژی

نمودار  3شاخص بهرهوری انرژی در ایران و مناطق مختلف جهان را در فاصله سالهای  1369و  1390مقایسه میکند .با
نگاهی به این نمودار میتوان به راحتی دریافت که بهرهوری انرژی ایران در طول این دو دهه بسیار کاهشیافته است بهطوریکه
از  7/1کیلوگرم معادل نفت خام در سال  1369به  5/7کیلوگرم معادل نفت خام در سال  1390سقوط کرده است .در سال
 1369بهرهوری انرژی ایران بعد از گروه کشورهای حوزه آمریکای التین و کارائیب و متوسط بهرهوری انرژی در کشورهای
خاورمیانه و حوزۀ یورو در جایگاه چهارم قرار داشت ،اما همین شاخص در سال  ،1390سقوط زیادی داشته و پس از کشورهای
آفریقایی و شرق آسیا و اقیانوس آرام قرارگرفته است .در سال  ،1390شاخص بهرهوری انرژی ایران با رقم  ،5/7از متوسط جهانی
و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی کشورهای دارای درآمد متوسط و پائین نیز وضعیتی نامناسبتر داشته است .این
در حالی است که در این بازه زمانی کلیه مناطق جهان بهجز خاورمیانه و شمال افریقا با افزایش شاخص بهرهوری انرژی روبرو
بودهاند.

)- Kilogram oil equivalent (Koe
)- Gross Domestic Product (GDP
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ﻧﻤﻮدار  :3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي در اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎلﻫﺎي  1369و 1390
)ﺑﺮاﺑﺮي ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﭘﺎﯾﻪ ) (1390ﻣﻨﺒﻊ(World Bank, 2014-2 :

•

ﺳﻬﻢ اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي  1383ﺗﺎ  ،1392ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ و در ﺣﺪ  0/71درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ در
ﺳﺎل  ،1385ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد  1/1درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺼﺮف اوﻟﯿﻪ اﻧﺮژي در ﮐﺸﻮر دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي
اﻋﻤﺎلﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻي ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺪون و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﻧﺮژيﻫﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد )ﻧﻤﻮدار .(4
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ﻧﻤﻮدار  :4درﺻﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ از ﮐﻞ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي  1383ﺗﺎ ) 1392ﻣﻨﺒﻊ(Statistical Yearbook, 2014 :
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شاخصهای اقتصادی
نیاز به برخورداری از بستر و محیطزیست مناسب به منظور رشد و توسعه اقتصادی امری مسلم است .محدودیت منابع و
محدودیت در جذب ضایعات ناشی از فعالیتهای تولیدی موجب شده است که امروزه اقتصاددانان برخورداری از محیطزیست
مطلوب را الزمه تحقق پایدار شاخصهای مطلوب اقتصادی به شمار آورند و کیفیت محیطزیست بهطور مستقیم و غیرمستقیم
بر دستیابی به شاخصهای اقتصادی تأثیرگذار باشد .از سوی دیگر نظریههای اقتصادی توانسته است در بسیاری از موارد بستر
الزم برای برخورداری از محیطزیست مطلوب را فراهم سازد که از این میان میتوان به کاربرد ابزارهای مالی مانند مالیات و
جریمه در حفاظت از محیطزیست اشاره کرد .ورود ارزشهای زیستمحیطی به معادالت هزینه و منفعت و برآورد ارزشهای غیر
بازاری از دیگر مصادیق کاربرد اقتصاد در حفظ محیطزیست به شمارمی آید .در ادامه مهمترین تغییرات رویداده در شاخصهای
اقتصادی کشور در بازه زمانی موردنظر بررسی شده است.



تولید ناخالص داخلی

سرانۀ تولید ناخالص داخلی ( )GDPایران از سال  1383تا  1390سیری صعودی داشت ،هرچند پایینتر از متوسط جهانی
و متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و باالتر از کشورهای با درآمد کم بوده است ،اما از سال  1390تا  1392سیری
نزولی داشته و در سال  ،1392تقریباً برابر با کشورهایی با درآمد کم شده است .کاهش نرخ برابری دالر با ریال ایران در سالهای
اخیر ،تحریمهای شدید اقتصادی و افزایش جمعیت از مهمترین عوامل بروز این تغییرات به شمار میآیند .نمودار  5چگونگی این
تغییرات را در بازه زمانی  1383تا  1392نشان میدهد.

ایران

نمودار  :5مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و برخی از مناطق جهان طی سالهای( 1383-92منبع)World Bank, 2014-6 :
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واردات کاال و خدمات

بررسی ارزش و وزن کاال و خدمات وارداتی به کشور طی سالهای  1383تا  ،1392نشان از افزایش ارزش کاالها و خدمات
وارداتی به کشور از سال  1383تا  1390دارد ،اما از سال  1390تا سال  ،1392ارزش کاال و خدماتی وارداتی تا حدودی
کاهشیافته است .همچنین وزن کاالی وارداتی به کشور ،از سال  1383تا سال  ،1388افزایش پیداکرده است ،اما از سال 1388
تا سال  ، 1392وزن کاالی وارداتی به کشور نیز کاهش پیداکرده است .از مهمترین عوامل این امر میتوان به بروز تحریمهای
اقتصادی و افزایش نرخ برابری ارز اشاره نمود .نمودار  6چگونگی این تغییرات را نشان میدهد.
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نمودار : 6ارزش و وزن کاال و خدمات وارداتی به ایران طی سالهای  1383تا ( 1392منبع)5



رشد تولید ناخالص داخلی

بررسی رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای اخیر ،عمدت ًا نشان از کاهش این نرخ در  10سال منتهی به سال 1392
دارد ،بهطوریکه رشد تولید ناخالص داخلی ایران از  5/1درصد در سال  ،1383به منفی  1/9درصد در سال  1392رسید است،
که نشان از کاهش  7درصدی تولید ناخالص داخلی ایران طی مدت ده سال دارد ،نمودار  7چگونگی این تغییرات را نشان
میدهد.
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نمودار  :7رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای ( 1383-92منبع)World Bank, 2014-3 :
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•

درآﻣﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ

اﻣﺮوزه اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ  %75از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ،
 %42از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اروﭘﺎ % 23 ،از ﺻﻨﻌﺖ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮐﻨﯿﺎ و  %14آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺣﺎﺻﻞ از اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺖ
) .(UNWTO ۱, 2010ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درآﻣﺪ ﺻﻨﻌﺖ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎنﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﮔﺰارشﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺣﺪود  %10از درآﻣﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﺎﺷﯽ از اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺖ .ﻟﺬا در اﯾﻦ
ﮔﺰارش از اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ اﯾﺮان از اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﺟﻬﺎن ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺑﯿﺶ از  %1ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﭘﻨﺞﺻﺪم درﺻﺪ از
 GDPاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎلﻫﺎي  1389و  1390در ﮐﺸﻮر ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ در ﺳﻬﻢ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ دارد .ﺟﺪول  4ﺑﺮآورد درآﻣﺪ اﯾﺮان از اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ و ﻧﻤﻮدار  8درﺻﺪ درآﻣﺪ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺻﻨﻌﺖ
اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ را در ﺳﺎلﻫﺎي 1389و 1390ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺟﺪول  :4درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(

ﺳﺎل
درآﻣﺪ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ اﯾﺮان در
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(
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)ﻣﻨﺒﻊ(World Bank, 2014-4 :
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ﻧﻤﻮدار  :8درﺻﺪ درآﻣﺪ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺻﻨﻌﺖ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﺳﺎلﻫﺎي  1389و ) 1390ﻣﻨﺒﻊ:

(World Bank, 2014-4

)- United Nations World Tourism Organization (UNWTO

۱۱
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ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك درآﻣﺪ
اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭘﯽ ﺑﺮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻨﻮع
زﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ و ﺟﺎ دارد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد.
•

درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﮐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﯿﻦ  1383ﺗﺎ  1392ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﯿﺰ از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ در ﺳﺎل  ،1392درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي  83458690رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺳﺎل  1392ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  76422623رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  1392ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺎﮐﯽ از  1433192رﯾﺎل ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و
اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ  7569259رﯾﺎل اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار  9ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ
در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  83ﺗﺎ  92را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﻧﻤﻮدار  :9ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﺧﺎﻟﺺ( ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ) 1383-92ﻣﻨﺒﻊ(8

•

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد( ﺧﺎﻧﻮار در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎي  1383ﺗﺎ  1392ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪازآن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﻮراﮐﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،داراي ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ

۱۲
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ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﺎل 1392
در ﻧﻤﻮدار  10آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﻤﻮدار  :10ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي )درﺻﺪ( ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪاي در ﺳﺎل ) 1392ﻣﻨﺒﻊ(6

•

اﺷﺘﻐﺎل

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﮐﻞ ﺑﯿﮑﺎري در اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي  1383ﺗﺎ  ،1392ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﮐﺸﻮر دارد ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ از 10/3
درﺻﺪ در ﺳﺎل  ،1383ﺑﻪ  13/2درﺻﺪ در ﺳﺎل  1392رﺳﯿﺪ .ﻧﺮخ  13/2درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﻧﺮخ ﮐﻞ ﺑﯿﮑﺎري در اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي درآﻣﺪ زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي درآﻣﺪ ﮐﻢ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار.(11
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ﻧﻤﻮدار  :11ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و ﺑﯿﮑﺎري ﮐﻞ در اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎي ) 1383-92ﻣﻨﺒﻊ(World Bank, 2014-5-6-7 :

•

ﻧﺮخ ﺗﻮرم

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي  1383ﺗﺎ  ،1392ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﮐﺸﻮر در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  1392ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  34/7درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  1383ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار  12ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت دهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎلﻫﺎي 1384
و  1388روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۱۳

خالصۀ گزارش وضعیت محیطزیست ایران  ....................................... 1383-92بخش ایران در یک نگاه
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نمودار  :12نرخ تورم کشور در سالهای  83تا ( 92منبع)7

شاخص توسعه انسانی
جدول  5امتیاز شاخص توسعه انسانی ایران و گروههای مختلف طی سالهای  1384تا  1392را نشان میدهد .آمارها
حاکی از آن است که ایران در این شاخص همواره وضعیت مطلوبتری از میانگین جهانی داشته است .الزم به ذکر است رده
بندی توسعۀ انسانی برای کشورها قبل از سال  1384در سه درۀ زیاد ،متوسط و کم و از این سال به بعد در چهار ردۀ بسیار
زیاد ،زیاد ،متوسط و کم دستهبندی میشود .لذا آمار پیش از سال  1384با آمارهای بعدی (مندرج در جدول  )5نیامده است.
جدول  :5امتیاز شاخص توسعه انسانی ایران و گروههای مختلف طی سالهای مختلف
امتیاز

1384

1387

1389

1390

1391

1392

ایران

0/681

0/711

0/725

0/733

0/749

0/749

کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار زیاد

0/870

0/879

0/885

0/887

0/889

0/890

کشورهای دارای توسعه انسانی زیاد

0/682

0/710

0/723

0/729

0/733

0/735

کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط

0/565

0/587

0/601

0/609

0/612

0/614

کشورهای دارای توسعه انسانی کم

0/444

0/471

0/479

0/486

0/490

0/493

جهان

0/667

0/685

0/693

0/698

0/700

0/702

(منبع) Human Development Report, 2014:



درصد کشت ارگانیک از کل سطح زیرکشت

بررسی تغییرات سطح اراضی تحت کشاورزی ارگانیک ایران در سالهای مختلف حاکی از افزایش در بازه زمانی  1389تا
1390و افت مجدد آن در سال  1392است که نیازمند بازنگری در سیاستهای اخذشده در این خصوص است .بر اساس آمار
جهانی ،سطح زیرکشت انسان کاشت محصوالت ارگانیک در ایران در سال  42634 ،1391هکتار بوده است ،که نشان از جایگاه
ششم ایران در آسیا و اول ایران در خاورمیانه دارد .الزم بذکر است که علیرغم برخورداری ایران از این جایگاه سطح زیر کشت

14

ﺧﻼﺻﮥ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﺮان  ....................................... 1383-92ﺑﺨﺶ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﺎورزي در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻤﻮدار  13ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎي  1388ﺗﺎ  1391را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
50
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2011 1388 1389 1390 1391
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ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر

40

0
2009
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ﻧﻤﻮدار  :13ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎي ) 1388-91ﻣﻨﺒﻊ(FIBL and IFOAM, 2014:

•

ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن

اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،1393از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ) (EPI ۱در ﺟﺎﯾﮕﺎه  83و ﺣﺪود ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎز اﯾﺮان در ﺳﺎل 1393ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ  51/08از  100اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ
رﺗﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺮان از ﺳﺎل  1385ﺗﺎ  ،1393ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ از  53در ﺳﺎل  ،1385ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻌﻨﯽ  114در ﺳﺎل  1391رﺳﯿﺪ .ﺟﺪول  6وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان را
در ﻫﺮ ﯾﮏ از زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺳﺎل  1393ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول  :6ﺷﺎﺧﺺ اﯾﺮان در ﻫﺮ ﯾﮏ از زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ EPIدر ﺳﺎل 1393
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎر

رﺗﺒﻪ در ﺟﻬﺎن

اﻣﺘﯿﺎز از 100

83

51/08

9/03

اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺖ

104

64/34

23/59

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا

58

88/81

-2/99

آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

47

75/21

50/84

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

117

2/77

-

ﮐﺸﺎورزي

17

92

4/55

ﺟﻨﮕﻞداري

16

84/12

-

ﺷﯿﻼت

68

22/41

-29/35

زﯾﺴﺘﮕﺎه و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ

128

37/06

0/32

ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و اﻧﺮژي

100

36/73

-

ﺷﺎﺧﺺ EPI
ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
)درﺻﺪ(

)ﻣﻨﺒﻊ(EPI Indicators, 2014:

- Environmental Performance Index
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ردپای اکولوژیک

ردپای اکولوژیکی 1به ارزیابی و میزان تاثیر انسان بر محیط میپردازد ،به عبارت دیگر بار تحمیل شده بر زیستکره از سوی
فرد یا جامعه را مشخص میکند .بررسی ردپای اکولوژیکی ایران در بین سالهای  1389تا  1391نشان میدهد که اگرچه رتبه
ایران در سطح جهان در این مدت ثابت بوده است ،اما سرانه ردپای اکولوژیکی کاهش پیداکرده است و از  2/68به  2/66رسیده
است .در مقابل با افت ظرفیت زیستی ایران در مدت مشابه عالوه بر اینکه از لحاظ رتبه در سطح جهان تنزل یافته و از  108به
 106رسیده است از نظر سرانه نیز از  0/84به  0/81رسیده است .تغییرات رد پای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی ایران در فاصله
سالهای  1340تا  1389حاکی از رشد فزاینده رد پای اکولوژیکی از یکسو و افت شدید ظرفیت زیستی از سوی دیگر است.
نمودار  14چگونگی این تغییرات را نشان میدهد.
این امر که بیشتر به یک فاجعه میماند بدین معنا است در ایران بهرهبرداری غیراصولی از سرزمین منجر به کاهش ظرفیت
زیستی شده و فرصت الزم برای بازیابی توان طبیعی از آن سلب شده است .افزایش بیرویه ردپای اکولوژیک نیز حاکی از تغییرات
الگوی مصرف و افزایش مصرفگرایی در کشور است که نیازمند مدیریتی مناسب و برنامهای دقیق برای کنترل آن و تالش در
راستای کاهش خأل موجود میان این دو شاخص است.

سرانه هکتار جهانی
نمودار  :14تغییرات سرانه هکتار جهانی برای ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی ایران از سال 1340-90
(منبع)Ecological Footprint, 2015 :



شاخص سیاره شاد

شاخص سیاره شاد ،2یک شاخص رفاه انسانی و اثرات زیستمحیطی است که تابعی از میانگین رضایت ذهنی از زندگی،
امید به زندگی در بدو تولد و مقدار ردپای اکولوژیکی سرانه منابع است؛ که از نظر مفهومی بهصورت تقریبی از حاصلضرب
- Ecological Footprint

)Happy Planet Index (HPI
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رضایت از زندگی و امید به زندگی و تقسیم آن بر سرانه ردپای اکولوژیکی به دست میآید .ایران با امید به زندگی  73سال و
کسب امتیاز  4/8از تجربه رفاه و  2/7در رد پای اکولوژیکی توانسته است رتبه  77را در این شاخص در میان کشورهای جهان
از آن خود کند .همچنین جدول 7رتبه ایران در ردهبندی شاخص سیاره شاد در سالهای مختلف را نشان میدهد .درحالیکه
در سال  1385ایران از رتبه  67برخوردار بوده است به رتبه  81در سال  1388سقوط کرده است و بر اساس آخرین گزارش
منتشرشده از این شاخص ،ایران در سال  1391جایگاه  77را به خود اختصاص داده است.

جدول  :7رتبه ایران در ردهبندی شاخص سیاره شاد در سالهای مختلف
سال

1385

1388

1391

رتبه ایران در شاخص HPI

67

81

77

(منبع)Happy Planet Index, 2014:



جمعبندی:

بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد بخش اعظم تغییرات رویداده در بازه زمانی دهساله  1383-92در شاخصهای
کالن کشور نشان از افول و تنزل وضعیت در این شاخصها داشته است .کاهش ظرفیت زیستی کشور در سالهای اخیر ،افزایش
ردپای اکولوژیک ،افزایش شدت انرژی ،کاهش بهرهوری انرژی ،سهم ناچیز درآمد کشور از اکوتوریسم ،سهم اندک بهرهمندی از
انرژیهای تجدید پذیر ،کاهش شدید نرخ رشد تولید ناخالص ملی  ،افزایش تراز منفی میان هزینه و درآمد خانوار ،افت شاخص
عملکرد زیستمحیطی در کشور و افزایش نرخ تورم و بیکاری از اهم نکاتی است که نیازمند برنامهریزی و مدیریت هر چه کاراتر
در اصالح این شاخصها دارد .از سوی دیگر عدم توجه به سمنهای زیستمحیطی و کاهش بیش از  30درصدی تعداد آنها
طی سالهای  1384-92بیانگر کمرنگ شدن حضور تشکلهای مردمنهاد و جریانهای اجتماعی و مشارکتهای مردمی در رفع
و یا کاهش مشکالت و تهدیدات زیستمحیطی است .البته از سال  1392مجدداً این حضور پررنگتر شده و در کنار افزایش نرخ
باسوادی زنان و افزایش تعداد دانشجویان رشتههای محیطزیست ،زمینه مناسب برای آگاهی بخشی و مشارکتهای مردمی در
بهبود کیفیت محیطزیست فراهم آمده است .در این راستا برنامهریزی الزم برای بهبود روند شاخصهای زیستمحیطی و همچنین
افزایش کارایی و اثربخشی حضور سمنها در دستور کار مسئوالن و صاحبنظران قرارگرفتهاست.
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مقدمه
پاسداری از هوای سالم و پاک بخشی از حفاظت محیطزیست است .هوای سالم و پاک ضروریترین نیاز حیاتی انسانها
است .هوای آلوده نهتنها برای انسانها و حیوانات ،بلکه برای درختان و گیاهان هم زیانآور است .بهموازات رشد سریع و برنامهریزی
نشده جمعیت شهرها ،افزایش تقاضای استفاده از ناوگان حملونقل و تغییر الگوی مصرف ،افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری
فعال در سطح شهرها و تردد خودروهای با سن باال و فرسوده ،همچنین استفاده از سوختهای فسیلی در منابع ثابت مانند
صنایع ،نیروگاهها و مراكز تجاری و مسکونی بهویژه افزایش روزافزون تقاضای مصرف منابع مختلف انرژی در فعالیت واحدهای
صنعتی با فناوریهای فرسوده ،و استقرار صنایع در مجاورت و حریم شهرها و مناطق مسکونی ،ازجمله نیروهای پیشران و عوامل
فشار در ایجاد آالیندههای محیطزیست و افزایش آلودگی هوای محیطی هستند .تخریب محیطزیست و استفاده نادرست از منابع
آبوخاک و بروز پدیدههای طبیعی و انسانساخت مانند پدیده ریزگردها نیز در آلودگی هوا مؤثرند.
یکی از مهمترین معضالت زیستمحیطی كشورمان و بهویژه كالنشهرها ،آلودگی هوا است كه عوارض بهداشتی ،اجتماعی
و اقتصادی زیادی را در پی داشته است .برای مواجهه با پدیده آلودگی هوا درگذشته اقدامات زیادی صورت گرفته است كه شرح
آنها تا سال 1383در گزارشهای ملی اول و دوم «وضعیت محیطزیست ایران – بخش اتمسفر» سازمان حفاظت زیست تشریح
شده است .در سومین گزارش ملی  1383-92 SoEبا استفاده از مدل ( DPSIROكه به عنوان یکی از جامعترین مدلهای
ارزیابی  UNEPشناخته شده است) وضعیت هوا در طی دوره ده سالۀ  1383-92مورد بررسی قرار گرفته كه در زیر به صورت
خالصه به برخی از نتایج آن اشاره میشود.
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ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا
•

ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ

 oدر ﻃﯽ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 1383-92ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﮥ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻨﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در اﻏﻠﺐ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار .(1
7
6
5

3

ppm

4

2
1
0
92

91
ﮐﺮج

90
ﺗﻬﺮان

ﺗﺒﺮﯾﺰ

89
ﻣﺸﻬﺪ

88
اﻫﻮاز

ﺷﯿﺮاز

87
اﺻﻔﻬﺎن

86
اراك

ﻧﻤﻮدار  :1روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ) 1386-92ﻣﻨﺒﻊ(2

 oﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ :در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻃﯽ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ) ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ دادهﻫﺎ( ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪة ﻣﻨﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ،
از  6ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (ppmﺑﻪ  2/1ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (ppmﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار .(2
CO - ppm

)Linear (CO - ppm

7.0
6.0
5.0

3.0

ppm

4.0

2.0
1.0
0.0
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

ﻧﻤﻮدار  :2روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ) 1383-92ﻣﻨﺒﻊ(2
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 oكاهش شاخص تعداد روزهای ناسالم مرتبط با آالیندۀ منوكسیدكربن از  8۵روز به صفر روز در سال  1390و بعد از آن
رسیده است .به نظر میرسد ،علت اصلی كاهش انتشار آلودگی از خودروها ،استقرار استانداردهای كاهش آلودگی هوا از
سال  13۷9تا تیرماه  138۴بوده است (نمودار .)3

CO
360

330
300
270
240

روزهای سال

210
180
150
120
90
60
30
0

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

خطرناک )(≥ 30/5 ppm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

بسیار ناسالم )(15/5-30/4 ppm

0

0

0

4

4

7

7

72

86

85

ناسالم )(9/5-15/4 ppm

47

26

23

168

221

164

277

245

243

252

سالم )(4/5-9/4 ppm

318

340

342

193

140

195

81

48

36

29

پاک )(0-4/4 ppm

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

 oبرنامۀ زمانی استقرار استانداردهای كاهش آلودگی خودروها و موتورسیکلتها مطابق با جدول 1صورت گرفته است.
جدول  :1برنامه زمانی استقرار استانداردهای انتشار آلودگی خودروها و موتورسیکلتها (منبع)3
ECE

EURO I

EURO II

خودرو سواری

13۷9-81

1384-92

1384-92

موتورسیکلت

1384-86

1386-89

1389-92

 oمیزان انتشار آلودگی خودروها و موتورسیکلتها ،از مجموع  HC ، COو  ،NOxبرحسب  gr/kmو تاثیر استقرار هر یک
از استانداردهای  EURO 2 ،EURO 1 ،ECEدر نمودار ۴آورده شده است .متأسفانه علیرغم وجود مصوبۀ دولت برای
ارتقای كیفیت سوخت و استاندارد آلودگی خودروها از سال ( 1389مطابق با استاندارد یورو( 3منبع ))1و سال1391
(مطابق با استاندارد یورو( ۴منبع ))1تا پایان دوره مطالعاتی (سال  )1392این امر محقق نشد .نکته حائز اهمیت این است
22
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كه در صورت اجرای برنامههای مصوب ( ،)1به دلیل كاهش  ۵0درصدی انتشار آلودگی از یورو  2به یورو  ۴برای خودروهای
سواری و استقرار سیستمهای كنترل آلودگی بر روی خودروهای دیزل ،كیفیت هوا از سال  1389به بعد ،میتوانست به
طور قابل توجهی بهبود یابد ،كه متاسفانه این امر (در این دوره) محقق نشده است.
25
سواری

موتورسیکلت

21.7

21.59
20

16.3

gr / km

15

10

7
3.69

2.7

5
0

Euro2

ECE

Euro1

نمودار  :4انتشار آلودگی (مجموع  HC ، COو  )NOxبرحسب ( gr/kmمنبع)3



گردوغبار و غلظت ذرات معلق
بهطوركلی وقوع طوفانهای گردوغبار یک پدیده طبیعی در كمربند شمال آفریقا تا شرق آسیاست كه كشور ایران هم در

امتداد همین كمربند قرار دارد .نکته قابلتوجه افزایش تعداد و شدت طوفانهای گردوغبار طی سنوات مورد مطالعه بهخصوص
طی سالهای  138۷تا 1391در منطقه غرب آسیا است كه كشور را تحت تأثیر خود قرار داده است .دراینارتباط شهرهای غرب
و جنوب غرب كشور بیشترین تأثیر را از این پدیده داشتهاند كه اطالعات مرتبط با شهر اهواز در جدول  2نشان دادهشده است.
جدول  :2اطالعات وقوع گردوغبار در شهر اهواز طی سالهای ( 1383-92منبع)2
تعداد وقوع

حداکثر غلظت

حداکثر زمان وقوع پدیده

سال

(روز)

(میکروگرم بر مترمکعب)

(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

23
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همچنین نمودار  ۵بیانگر غلظت ذرات معلق  PM10در تهران است كه مجموع غلظت ذرات معلق  PM10ناشی از مجموع
فعالیتهای انسانساخت و طبیعی است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه از سال  138۶تا  392شاهد بروز پدیده گردوغبار
بودهایم كه بیشترین آن در سال  1389به وقوع پیوسته است.
100.0
95.0
90.0
85.0

75.0
70.0

mg / m 3

80.0

65.0
60.0
55.0
1391

1389

1387

)Linear (PM10 -microgr/m3

1385

50.0
1383

PM10 -microgr/m3

نمودار  :5غلظت ذرات معلق  PM10در تهران طی سالهای ( 1383-91برحسب میکروگرم بر مترمکعب)

شاخص کیفیت هوا
شاخص كیفیت هوا بهعنوان منعکسكنندۀ وضعیت كیفیت عمومی هوای شهرها ،از دیگر شاخصهای مهم مطالعه وضعیت
هوا در كالنشهرهای ایران است .ازآنجاكه علیرغم وجود مصوبۀ دولت برای ارتقای كیفیت سوخت و استاندارد آلودگی خودروها
از سال ( 1391مطابق با استاندارد یورو( ۴منبع ))1این امر تا پایان دوره محقق نشده است و در كنار آن به دلیل بروز پدیده
گردوغبار ،كیفیت هوای اكثر كالنشهرهای كشور در دوره  138۶-92كاهشیافته است .شایان ذكر است از سال  1389آالینده
اصلی در تعیین شاخص كیفیت هوا ذرات معلق زیر  2/۵میکرون ) (PM2.5بوده است .بهعنوان نمونه ،كیفیت هوای شهر اصفهان،
طی دوره  138۶-92بین  100تا بیش از  300روز ،دریکی از شرایط ناسالم ،بسیار ناسالم و یا خطرناک قرار داشته و در تهران
نیز تعداد روزهای با كیفیت ناسالم و بسیار ناسالم از  1۵روز در سال  138۶به بیش از  200روز در سال  1390و سپس در سال
 1392به  1۶0روز رسیده است (نمودار.)۶

2۴
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۸۷

تهران

۸۹
۹۱
۸۶

۹۰

اهواز

۸۸

۹۲
۸۷

کرج

۸۹
۹۱
۸۶

۹۰

تبریز

۸۸

۹۲
۸۷

مشهد

۸۹
۹۱

۸۶

۹۰

اراک

۸۸

۹۲
۸۷

شیراز

۸۹
۹۱
۸۶

۹۰
۹۲
۳۵۰

۳۰۰

۲۵۰

۲۰۰

۱۰۰

۱۵۰

۵۰

تعداد روزهای سال
خطرناک

بسیار ناسالم

ناسالم

سالم

پاک

نمودار  :6روند تغییرات شاخص کیفیت هوای کالنشهرهای کشور طی سالهای 1386-92

2۵

۰

اصفهان

۸۸
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انتشار آالیندهها
عوامل مختلف ازجمله جمعیت ،مصرف سوخت ،استانداردها و راهکارهای مدیریتی كاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانهای،
در انتشار آالیندهها مؤثر هستند .تعیین ضرایب انتشار ملی و تدوین فهرست انتشار برحسب تابعی از مکان و زمان از ملزومات
بحث مدیریت كیفیت هوا است .این مهم تاكنون در مقیاس ملی انجامنشده و انجام آن ضروری است .آنچه در این قسمت آورده
شده بر مبنای ضرایب انتشار ترازنامه انرژی وزارت نیرو است .این ضرایب در بخش انتشار اكسیدهای گوگرد و دیاكسید كربن
قابلقبول بوده اما برای سایر مواد دارای عدم قطعیت است .مقدار انتشار انواع آالیندهها و گازهای گلخانهای به تفکیک پنج بخش:
الف)خانگی ،تجاری و عمومی ،ب)صنعت ،پ)حملونقل ،ت)كشاورزی و ث)نیروگاهی محاسبه و درگزارش تفصیلی آمده است.
در این گزارش به طور خالصه به دلیل نقش زیاد بخشهای حملونقل ،نیروگاهی و صنعت در انتشار آالیندهها ،متوسط سهم
ساالنه این سه بخش طی سالهای  1383-92ارائه شده است .همچنان كه در نمودار  ۷مالحظه میشود9۷ ،درصد انتشار ،CO
۷9درصد انتشار 29 ،SPMدرصد انتشار  SO2و 32درصد انتشار  SO3توسط بخش حملونقل صورت گرفته است .این درحالی
است كه بخش نیروگاهی سهم قابل مالحظهای در انتشار اكسیدهای گوگرد (با ۴1درصد سهم انتشار  SO2و 2۷درصد سهم
انتشار  )SO3داشته است .بخش صنعت 30درصد سهم انتشار 18 ،SO3درصد سهم انتشار  SO2و 1۷درصد سهم انتشار CO2
را به خود اختصاص داده است .متوسط ساالنۀ انتشار میزان آالیندهها و گازهای گلخانهای از بخش انرژی كشور در جدول  3به
تفکیک آالیندهها (بر حسب هزار تن) ذكر شده است.
جدول :3متوسط ساالنۀ انتشار میزان آالیندهها و گازهای گلخانهای از بخش انرژی کشور (متوسط سالهای ( )1383-92منبع)4
نوع آالینده

NOX

SO2

SO3

CO

SPM

N2O

CO2

CH4

میزان انتشار (هزار تن)

1۷01

13۷۷

14

863۷

380

12

4۷9094

49

نمودار  :۷متوسط سهم ساالنه بخشهای مختلف در انتشار آالیندهها و گازهای گلخانهای (متوسط ( )1383-92منبع)4

2۶
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ادامه نمودار  :۷متوسط سهم ساالنه بخشهای مختلف در انتشار آالیندهها و گازهای گلخانهای (متوسط ( )1383-92منبع)4

CO2
میزان انتشار  CO2از بخشهای مختلف كشور در سال  1389در حدود  ۶۶0میلیون تن برآورد شده است.
درصورتیكه بر اساس گزارش ملی دوم میزان انتشار برآورده شده در سال  13۷9در حدود  3۷۵میلیون تن است كه
از كل این انتشار در حدود  %90از بخش انرژی انتشاریافته و فرآیندهای صنعتی و جنگل به ترتیب  %8و  %2از كل
میزان انتشار دیاكسیدكربن را به خود اختصاص دادهاند .كل معادل انتشار  CO2در سال 13۷9در حدود ۴91میلیون
تن و در سال  1389به  8۴0میلیون تن رسیده است كه بخش انرژی با  %۷۷بیشترین سهم و بخش جنگل با
%2كمترین سهم از كل میزان انتشار معادل دیاكسیدكربن گازهای گلخانهای را در برمیگیرند .نکته حائز اهمیت این
است كه بخش جنگل كه  %2از سهم میزان انتشار  CO2را به خود اختصاص داده است ،بهجای منبع جذب ،بهعنوان
منبع انتشار مجازی گازهای گلخانهای است .این امر نشان از جنگلزدایی در سالهای اخیر در كشور است.

2۷
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تغییر اقلیم
تغییر اقلیم در اثر به هم خوردن توازن انرژی ورودی و خروجی از جو زمین در اثر افزایش انتشار گازهای گلخانهای و اثرات
آن اتفاق افتاده میافتد .پیامدهای طبیعی این تغییرات خود را بهصورت افزایش متوسط دمای زمین ،كاهش بارش در مناطق
خشک ،افزایش سطح آبهای آزاد در اثر انبساط حرارتی آب اقیانوسها و ذوب شدن یخهای قطبی نشان میدهد .پیامدهای
انسانی تغییر اقلیم نیز شامل مهاجرت ساكنین نواحی آسیبپذیر ،بهداشت و دسترسی به آب آشامیدنی و نیز آسیبهای اقتصادی
است.
بر اساس شبیهسازی مدلهای اقلیمی میتوان پیشبینی نمود كه تا سال  1۴۷9شمسی ( 2100میالدی) ،دمای كرۀ
زمین  1تا  3/۵درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت .این محدودۀ تغییر ،بیانكننده این مطلب است كه تغییرات اقلیم در
طول قرن حاضر و قرن بعد بیشتر از تغییرات آن در طول  10000سال گذشته اثرگذار خواهد بود .موجودی انتشار
گازهای گلخانهای برای سال پایه  199۵( 13۷۴میالدی) در «گزارش ملی اول» و  2000( 13۷9میالدی) در
«دومین گزارش ملی كشور» برای ارائۀ آن به «دبیرخانه كنوانسیون تغییر آبوهوا» محاسبه شده و مقادیر مرتبط برای سال
 13۷9در جدول  ۴آورده شده است.
جدول  :4چکیده انتشار گازهای گلخانهای در سال ( 13۷9برحسب هزار تن) (منبع)5
منبع انتشار

CO2

CH4

N2O

کل

انرژی

33۷352

1802

8/4۷

3۷۷809

احتراق سوخت

30402۷

۷9

8

308301

گازهای فرار

33325

1۷23

0

69508

صنعت

28556

3/0

2/4

2935۷

کشاورزی

0

908

۷۷/2

42993

جنگل

92۷8

0 /3

0/00

9285

پسماند

0

892/6

41/5

31609

پتانسیل گرمایش جهانی

1

21

310

-

کل معادل دیاکسید کربن

3۷5186

۷5۷22

40146

491053

سوخت مصرفی


کیفیت بنزین تولیدی

 oكیفیت بنزین در دوره زمانی مورد بررسی نهتنها ارتقا نیافته است ،بلکه مطابق با اعالم رسمی شركت ملی پاالیش و پخش
فراوردههای نفتی ،تركیبات تولیدی واحدهای پتروشیمی شامل بنزین پیرولیز و ریفورمیت مطابق با جدول  ۵طی سنوات
 1389تا  1392به سوخت اضافهشده است.
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جدول  :5میانگین مصرف روزانه ریفرمیت و پیرولیز اضافهشده به بنزین کشور برحسب مترمکعب طی سالهای ( 1389-92منبع)6
نوع ماده

1389

1390

1391

1392

ریفرمیت پتروشیمی برزویه

1559

14۷3

3200

3405

ریفرمیت پتروشیمی بندر امام

314

803

2000

2186

بنزین پیرولیز

۷90

155

280

340

 oطبق استاندارد ملی كشور به شماره  ۴90۴حد استاندارد تركیبات آروماتیک و بنزن موجود در سوخت به ترتیب حداكثر
 3۵درصد و یک درصد است .الزم به ذكر است كه برای آالیندۀ بنزن هیچ حد قابل تحملی برای انسان در هوای آزاد طبق
نظر سازمان بهداشت جهانی وجود ندارد و به عبارت دیگر غلظت این آالینده در هوای آزاد باید صفر باشد درصورتیکه درصد
بنزن و تركیبات آروماتیک در بنزینهای تولیدی واحدهای پتروشیمی بسیار فراتر از حد استاندارد آن بوده است (جدول.)۶
جدول  :6درصد بنزن و درصد ترکیبات آروماتیک در بنزینهای تولیدی واحدهای پاالیشگاهی طی سالهای ( 1389-92منبع)6
نوع ماده

درصد بنزن

ریفرمیت پتروشیمی برزویه

1/5-2

ریفرمیت پتروشیمی بندر امام

8-10

بنزین پیرولیز

30-40



حد استاندارد ملی بنزن

درصد ترکیبات

حد استاندارد ملی ترکیبات

(درصد)

آروماتیک

آروماتیک (درصد)

60-65
1

56-62

35

60-65

سوخت مصرفی در واحدهای نیروگاهی
به دلیل عدم توسعه مناسب میدانهای گاز پارس جنوبی در طی سالهای  1383-92و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی،

نیروگاه های كشور با مشکل كمبود سوخت گاز مواجه شدند .از مهمترین معضالت مرتبط با آلودگی هوا استفاده از نفت كوره و
گازوییل در نیروگاههای كشور است .به دلیل باال بودن محتوای گوگرد در این سوختها (برای نفت كوره  %3و برای گازوییل)%1
میزان تولید اكسیدهای گوگرد و ذرات معلق در واحدهایی كه از این نوع فرآوردهها استفاده میكنند افزایش مییابد .در نمودار
 ۷روند مصرف انواع حاملهای انرژی در بخش نیروگاهی نشان دادهشده است كه بیانگر ارتباط كاهش عرضه گاز طبیعی و افزایش
مصرف سوختهای مایع است .بنابراین لزوم استفاده از گاز طبیعی ،به دلیل عدم وجود سامانههای كنترل آلودگی در نیروگاههای
كشور ،امری ضروری به نظر میرسد.
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نمودار مقایسه مصرف نفت گاز و نفت کوره نیروگاه ها طی سال های 1382 - 1392
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نمودار مصرف گاز طبیعی نیروگاه ها طی سال های 1382- 1392
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نمودار  :۷روند مصرف حاملهای انرژی در بخش نیروگاهی طی سالهای ( 1383-92منبع)۷

کمی سازی اثرات بهداشتی آلودگی هوا
برای بیان اثرات آالیندههای هوا بر انسان میتوان از شاخصهای متعددی استفاده نمود كه یکی از مهمترین آنها كمی
سازی اثرات است .در این روش میزان اثرات منتسب به هركدام از آالیندهها در هر زمان و مکان خاص برآورد میشود .كمی
سازی در مبحث اثرات آلودگی هوا باهدف سنجش میزان اثر آلودگی هوا بر سالمت عموم مردم صورت میگیرد كه با توجه به
عدم وجود اطالعات مستقیم از اثرات آالیندهها بر سالمتی با استفاده از مدلهای آماری انجام میشود .یکی از معتبرترین
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روشهای كمیسازی اثرات آلودگی هوا ،استفاده از نرمافزار  AirQ2.2.3است كه توسط سازمان بهداشت جهانی طراحی و ارائه
شده كه نتایج آن برای شهر تهران در جدول  ۷آمده است.
جدول : ۷تعداد کل موارد مرگومیر منتسب به آالیندههای هوای شهر تهران در سالهای ( 1389-92منبع)8
1389

1390

1391

1392

PM2.5

-

2318

2302

19۷۷

PM10

2194

2142

2141

2183

SO2

1458

1252

11۷3

6۷5

NO2

1050

1060

815

896

O3

819

406

45۷

451

CO

45

28

31

34

کاستی اجرایی و مدیریتی
 .1كاهش آالیندههای ناشی از منابع انسانساز بهخصوص در بخش منابع متحرک متأثر از اقدامات انجامشده (ارتقای استاندارد
آلودگی منتشره از خودروها) طی سنوات  13۷9تا  138۴بوده و متأسفانه پس از آن اقدام مؤثری در خصوص ارتقاء كیفیت
استاندارد آلودگی خودروها و سوخت انجام نگرفته است.
 .2اضافه شدن تركیبات آروماتیک و بنزن تولیدی در واحدهای پتروشیمی به سوخت (مطابق با Error! Reference
 ۵source not found.و  )۶كه متأسفانه از مکان توزیع ،آثار و تبعات بهداشتی مرتبط با این موضوع اطالعات كافی در
دسترس نیست.
 .3روند اسقاط خودروهای فرسوده علیرغم مصوبۀ مرتبط با ارائۀ گواهیهای اسقاط به ازای واردات خودرو ،تبدیل به پرداخت
وجه به ستاد سوخت و دریافت گواهی اسقاط شده كه این امر سبب گردید روند اسقاط خودروهای فرسوده طبق برنامه
چهارم توسعه (بند ب ماده  ۶2مبنی بر از رده خارجشده خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده) پیشرفتی نداشته باشد.
 .۴به تعویق افتادن برنامه ملی تدوینشده در سال 138۴در خصوص ارتقاء كیفیت سوخت و خودروها با استاندارد یورو .۴
 .۵عدم اجرای تصویبنامه هیئتوزیران تحت عنوان برنامۀ كاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ كشور مورخ 1390/12/1۶
كه بهعنوان مهمترین دستاورد زمان خود مطرح بود.
 .۶عدم سرمایهگذاری مناسب در بخش تعمیر و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوای خریداریشده در سال  1382و
راهاندازی دستگاههای سنجش هیدروكربن و نمونهبردارهای ذرات معلق تا پایان دوره.

سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
 .1هدفگذاری مشخص بر كاهش انتشار از منابع انسانساخت به تفکیک آالیندههای شاخص (ذرات معلق ،اكسیدهای گوگرد،
اكسیدهای ازت ،هیدروكربنها و منواكسید كربن)
 .2تدوین برنامه كنترل آالیندههای سرطانزا شامل هیدروكربنهای خاص ،فلزات سنگین و برنامه پایش جامع سوخت در
كشور بهعنوان یکی از عوامل مهم تولید آالیندهها
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 .3برنامهریزی برای استقرار سیستم ملی بانک اطالعات انتشار آالینده ها از منابع مختلف با دقت زمانی و مکانی مناسب و
راهاندازی سیستم مدلسازی ملی مبتنی بر بانک اطالعات انتشار بهمنظور تحلیل اطالعات مربوط به آلودگی هوا
 .۴ظرفیتسازی در ارتباط با سنجش تركیبات ذرات معلق در كشور بهعنوان آالینده بحرانی و یافتن سهم عوامل مختلف در
تولید آن با توجه به پدیده گردوغبار و آلودگی ایجادشده از منابع انسانساز
 .۵استقرار سیستم مدیریت عملکرد دستگاههای مرتبط در خصوص كاهش آلودگی هوا در سازمان حفاظت محیطزیست
 .۶همکاری با دانشگاهها و مراكز علمی داخلی و خارجی بمنظور درگیر نمودن متخصصین داخلی و استفاده از تجارب بینالمللی
 .۷تکمیل شبکه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا با تأكید بر نظام كنترل صحت ،كیفیت و عملکرد بهخصوص در حوزه ذرات
معلق (با تأكید بر دارا بودن حداقل  ٪90داده صحیح)
 .8استقرار سیستم پیشآگاهی و هشدار خودكار گرد غبار در كشور در سازمان حفاظت محیطزیست

منابع:
.1

مقرره شماره  2۶۴1۴هیئت وزیران مورخ 138۴/۴/22

.2

گزارش عملکرد بخش پایش فراگیر ،1383-92 ،سازمان حفاظت محیط زیست .

.3

گزارش عملکرد مركز ملی هوا و تغییر اقلیم ،1383-92 ،سازمان حفاظت محیط زیست .

.۴

ترازنامه انرژی ،1383-92 ،معاونت امور انرژی وزارت نیرو.

.۵

گزارش پروژه دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا سازمان حفاظت محیط زیست

.۶

مکاتبه شماره  ۴9۵۶9تاریخ  93/۵/12شركت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی.

.۷

آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژیزا  1392شركت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی.

.8

ندافی ک ،.حسنوند م .ص« ،)1389-92( ،.كمی سازی اثرات بهداشتی آلودگی هوای شهر تهران ،»1389-92 ،پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
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تخریب و از بین بردن پوشش گیاهی
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چرای مفرط دام



ساخت و ساز
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توسعه معادن و صنایع آالینده خاک



فعالیتهای کشاورزی



رشد تولید پسماند شهری و دفن غیراصولی



شوری خاک

اجرای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه

سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
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مقدمه

خاک به عنوان منبع طبيعي ،سرمايه ملي و بستر حيات مهمترين خدمات اکوسيستمي را برای زندگي انسان و ساير
موجودات زنده فراهم مينمايد .پيشرفت در علوم آبخيزداری ،محيطزيست و منابع طبيعي نشان داده است که خاک بنياد و
شالوده اصليترين عملکردهای اکوسيستم است .بهطور مثال خاک زيستگاه ميليونها موجود زنده است و قابليت تجزيه و فساد
مواد آلي را دارد؛ خاک روانابها را تصفيه و مواد آالينده را از جريانهای آلوده حذف مينمايد (خاصيت تصفيهکنندگي)؛ خاک
مواد غذايي موردنياز رشد و نمو گياهان و درختان را فراهم ميآورد (تأمينکننده مواد غذايي)؛ خاک به تنظيم دمای زمين کمک
مينمايد؛ خاک تسهيالت نگهداری و دفن پسماندهای جامد را فراهم ميکند و ساير خدمات اکوسيستمي مهم را برای انسان
فراهم نموده است.
متأسفانه طي ده سال  1383-92اراضي کشور و منابع خاک تحت تأثير دو عامل بسيار مهم فرسايش و آلودگي همچنان
دچار آسيبهای شديد شدهاند .بروز رخدادها و پديدههايي ناگوار ازجمله سيالبهای سهمگين ،شور شدن و غيرقابل کشت شدن
اراضي ،آلودگي محصوالت غذايي به سموم ،ترکيبات آلي پايدار و فلزات سنگين از مهمترين آثار اقتصادی-اجتماعي-بهداشتي
آلودگي و فرسايش است .در اين گزارش بهطور چکيده به بررسي روند تغييرات خاک از دو جنبه فرسايش و آلودگي و عوامل
مؤثر بر تشديد آنها در ده سال  1383-92پرداختهشده است.
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فرسایش خاک
با توجه به بررسي منابع و گزارشهای موجود در دورۀ ده سال  ،1383-92فرسايش خاک در ايران از روند افزايشي برخوردار
بوده است .فرسايش خاک يکي از جدیترين مخاطرات و معضالت در بخش خاک کشور است .بر اساس تخمينهای پژوهشگران
دانشگاهي و مديران مربوطه در زمينه فرسايش خاک ،ساالنه ميزان هدر رفت خاک  4/3ميليارد تن از سطح اراضي کشور است
(نمودار .)1اين در حالي است که ايجاد هر سانتيمتر خاک طي واکنشهای طبيعي بسيار به کندی صورت ميگيرد و بهطور
متوسط  700سال زمان الزم است تا يک سانتي متر خاک زراعي و يا خاکي که توانايي پرورش گياهان را داشته باشد به وجود
آيد (.)Morgan, 2009
30
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نمودار  -1نرخ فرسایش خاک در کشور به تفکیک سال ()Nosrati & etc., 2011

اثرات فرسايش به دو صورت محلي و برون محلي است .از مهمترين اثرات محلي ميتوان به کاهش نفوذپذيری خاک و
رخداد سيلهای سهمگين ،کاهش حاصلخيزی خاک ،هدر رفت عناصر مغذی و باارزش خاک (مانند نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم)،
کاهش توان توليد محصول ،از دست رفتن کربن آلي خاک ،و افزايش شوری خاک اشاره نمود .بر اساس گزارش سرويس حفاظت
از منابع طبيعي  ،)USDA/NRCS, 2010( USDA1هر تن خاک فرسايش يافته بهطور متوسط حاوی  1/053کيلوگرم نيتروژن
و 0/453کيلوگرم فسفر است .نکته قابلتوجه اين است که بروز چنين پديدههايي در خاک ،ميتوانند خود سبب سرعت بخشيدن
فرسايش خاک شوند.
منظور از اثرات برون محلي اثراتي است که خاک فرسايش يافته در فرآيندهای انتقال و رسوبگذاری برجای ميگذارد
که ميتوان به اثراتي همچون کاهش کيفيت آبهای سطحي و افزايش کدورت ،آلودگي آب به مواد آلي و عناصر سنگين،
کاهش ظرفيت مخازن از طريق افزايش رسوبگذاری پشت سدها و کاهش عمر مفيد سدها ،پراکنش ريزگردهای پايدار
در هوا اشاره کرد .هرچند فرسايش خاک هزينههای بسيار هنگفتي بر اقتصاد کشور دارد اما متأسفانه اين هزينهها با مطالعات
دقيق کارشناسي بررسي و محاسبه نشده است .اين در حالي است که در بسياری از کشورهای توسعهيافته هزينههای تحميلي
فرسايش بر اقتصاد کشور بهطور ساالنه محاسبه و تا حد امکان با کنترل فرآيند فرسايش از آن جلوگيری ميشود .بر اساس
United States Department of Agriculture
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تحقيق بالنکو و الل ( )2008که از صاحبنظران علوم خاک در دنيا هستند ،متوسط خسارت هدر رفت خاک در هر سال به ازای
هر نفر  70دالر است ( .)Blanco & Lal, 2008درصورتيکه بتوان اين تحقيق را برای ايران انجام داد ،هزينه فرسايش که
شامل استفاده از کودهای حاصلخيرکننده ،کاهش توان توليد خاک ،کاهش کيفيت آب ،و پر شدن مخازن سدها است به قدری
نگرانکننده خواهد بود که توجه تمام بخش پژوهش و اجرايي مربوطه کشور را به خود معطوف خواهد نمود ،چراکه همانطور
که بيان شد فرسايش خاک نهتنها موجب کاهش حاصلخيزی ،توليد محصول و تنوع زيستي ميشود ،بلکه باعث کاهش کيفيت
آب و افزايش خطر تغيير اقليم جهاني و سيلخيزی نيز ميشود .لذا فرسايش خاک سبب کاهش کيفيت خاک و تحميل هزينههای
هنگفت بر محيطزيست و اقتصاد کشور ميشود .حفاظت خاک از فرسايش درواقع حفاظت از سرمايه کشور ،سودآوری درازمدت،
تضمين زندگي برای نسلهای آينده است.
خاک هر منطقه از کشور بر اساس ساختار فيزيکي و شيميايي بهطور طبيعي و بدون دخالت انسان از پتانسيل
فرسايشپذيری خاصي برخوردار است .خاکهای با سرعت نفوذپذيری باال و حاوی مقادير زياد مواد آلي از پتانسيل فرسايشپذيری
کمي برخوردارند .بنابراين بهرهبرداری نادرست انسان از خاک و اراضي نهتنها سبب کاهش قدرت نفوذپذيری و يا کاهش مواد
آلي خاک ميشود ،بلکه افزايش پتانسيل فرسايشپذيری خاک را به همراه خواهد داشت .کاهش قدرت نفوذپذيری خاک به اين
معنا است که خاک سطحي پتانسيل خود را برای نفوذ آب از دست ميدهد لذا با وقوع هر بارش ،بخش قابلتوجهي از آب بر
روی سطح خاک به صورت رواناب سطحي جاری ميشود (افزايش ضريب رواناب سطحي) و با انباشته شدن آب به صورت تجمعي
سبب بروز سيالبها (محلي يا فرامحلي) ميشوند  .جريان آب روی سطح خاک سبب کنده شدن ذرات خاک سطحي ،حمل
خاک و فرسايش خاک ميشوند .از مهمترين عواملي که سبب کاهش قدرت نفوذپذيری خاک يا کاهش مواد آلي خاک ميشوند
ميتوان به موارد زير اشاره نمود:


تخریب و از بین بردن پوشش گیاهی

پوشش گياهي سطح خاک به هر صورتي که باشد (علفي ،درختي ،درختچهای و  )...سبب افزايش قدرت نفوذپذيری خاک
و کاهش جريان رواناب سطحي ميشود .درواقع پوشش گياهي عالوه بر اينکه از برخورد مستقيم قطرات باران به سطح خاک و
جدا شدن ذرات خاک سطحي کمک ميکند ،سبب کاهش سرعت جريان آب روی سطح خاک و درنتيجه افزايش زمان الزم
برای نفوذ آب به درون خاک ميشود .همچنين ريشه گياهان با جذب آب خاک سبب حفظ تخلخل خاک و بهبود نفوذپذيری
آب به خاک ميشوند.
از مهمترين منابع پوشش گياهي که نقش اصلي را در حفاظت خاکدارند ،پوشش گیاهی جنگلی است .متأسفانه در ده
سال  1383-92بهرهبرداری بيرويه از جنگل و جنگل تراشي به منظور تصاحب اراضي و تبديل آن به اراضي کشاورزی و ويال
سازی ،احداث جاده و راههای دسترسي ،استفاده از چوب درختان برای مصارف صنعتي مانند درودگری کاغذسازی و تهيه هيزم
اتفاق افتاده است .به طوری که مساحت جنگلهای طبيعي (شامل جنگلهای انبوه ،نيمه انبوه و تنک -بدون احتساب بيشهزار
و درختچه زار) از  14/2ميليون هکتار در سال  1383به  13/3ميليون هکتار در سال  1392رسيده است (منبع  1و  .)2به عنوان
نمونه تغييرات وسعت اراضي با پوشش طبيعي و جنگلي در حوضۀ آبخيز تاالب انزلي طي سالهای  1354-86در شکل  1تا  3و
و نمودار  2آمده است.
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نمودار  :2وسعت اراضی با پوشش طبیعی و جنگلی در حوضه آبخیز تاالب انزلی از  1354تا 1386

شکل  2 ،1و  :3تصویر تغییرات پوشش اراضی طبیعی و جنگلی در حوضه آبخیز تاالب انزلی
از سمت راست به چپ به ترتیب  1379 ،1354و 1386

کاهش  6تا  7درصدی پهنههای جنگلي کشور طي
سالهای  ،1383-92سبب شده سهم هر ايراني از
اراضي جنگلي0/17 ،هکتار باشد که با مقايسه اين رقم
با توجه به سرانه جهاني جنگل که 0/62هکتار است
نشانگر فقر و کمبود شديد کشور ما در اين زمينه است.
از ديگر منابع مهم پوشش گیاهی مراتع هستند و از
بين بردن آنها منجر به فرسايش خاک ميشود .طبق
برآوردها سطح مراتع کشور (شامل مراتع متراکم ،نيمه
متراکم ،کم تراکم) از حدود  86ميليون هکتار در سال
 1383به  84ميليون هکتار در سال  1392رسيده است
(نمودار ( )3منبع )2

نمودار  :3وضعیت اراضی مرتعی در سال ( 1392منبع  1و )2
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در شکل  4تقسيمبندی جنگلهای ايران بر مبنای ويژگيهای اکولوژيکي و دستهبندی آنها به زاگرس ،خليج فارس-دريای
عمان ،ايراني-توراني ،ارسباران و هيرکاني اشاره شده است.

شکل  :4تقسیمبندی جنگلهای ایران بر مبنای ویژگیهای اکولوژیکی (منبع )7

در سال  1392تنها 9درصد از مراتع کشور جز مراتع متراکم (با تراکم تاج پوشش بيش از  50درصد) بوده است .مراتع نيمه
متراکم (با تراکم تاج پوشش  25-50درصد) 25درصد مراتع کشور را تشکيل ميدادهاند .متأسفانه بيشتر مراتع کشور در زمرۀ
مراتع کم تراکم (با تراکم تاج پوشش  5-25درصد) قرار دارند و  66درصد مراتع کشور را تشکيل ميدهند (منبع .)2
يکي از عوامل در تخريب و از بين رفتن جنگلها و مراتع کشور بروز آتشسوزی است که به گفته مسئوالن بخش اعظم
آنها در اثر سهلانگاری افراد رخ ميدهد و منشأ طبيعي ندارد .بيشترين وسعت آتشسوزی ،در سال  1390اتفاق افتاده که
بيش از 45هزار هکتار از جنگلها و مراتع در دام آتش گرفتارشدهاند (منبع  .)1تعداد موارد رخداد آتشسوزی و همچنين
مساحت جنگلهای سوخته شده (به صورت آمار ساالنه و تجمعي) در فاصله زماني  1383تا  1392در نمودار  4و  5نشان
دادهشده است .ويال سازی در مراتع و تغيير کاربری مراتع به اراضي کشاورزی در کنار آتشسوزی در مراتع و يا کندن گياهان
مرتعي برای مصارف گرمايشي يا دارويي از ديگر علل تخريب مراتع هستند.
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نمودار  :4مساحت آتشسوزی در جنگلها و مراتع در بازه زمانی  1383تا ( 1392منبع )1

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



کشاورزی ناصحیح

کشاورزی ناصحيح از تبديل اراضي مرتعي و منابع طبيعي به اراضي کشاورزی ،شخم در جهت شيب ،کاشت درشيبهای
زياد ،و همچنين مصرف بيرويه کودهای شيميايي و سموم آلي ،استفاده از اراضي کشاورزی بيش از توان توليدی آنها از طريق
افزايش تناوب کشت از مهمترين اثرات فعاليتهای ناصحيح کشاورزی هستند که سبب تخريب ساختار خاک ،کاهش نفوذپذيری
آب به درون خاک ،کاهش مواد آلي خاک و درنتيجه افزايش فرسايشپذيری خاک ميشوند.


چرای مفرط دام

ورود دام به مراتع در سال  1392بيش از دو برابر ظرفيت مراتع بوده که به معنای عدم توازن دام و مرتع است .تعداد واحد
دامي در مراتع و جنگلها از سال  1383تا  1392از  86ميليون به  110ميليون واحد دامي افزايشيافته که تقريباً از رشد 27
درصدی برخوردار بوده است (نمودار .)6
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نمودار  -6مقایسه تعداد واحد دامی در سال  1383و ( 1392منبع )1

اين افزايش تعداد واحد دامي به همراه بهره برداری از چوب و گياهان مرتعي و تبديل اراضي مرتعي به کشاورزی سبب
تخريب شديد مراتع و درنتيجه تخريب و فرسايش و هدردهي خاکهای حاصلخيز شده است .بر اساس گزارش سيمای مرتع
سازمان جنگلها و مراتع کشور ،از  110ميليون واحد دامي حدود  80ميليون واحد دامي به مراتع وابستهاند .اين در حالي است
که مراتع تنها ظرفيت تأمين خوراک حدود  37ميليون واحد دامي در مدت  7ماه و يا  24/6ميليون واحد دامي در مدت يک
سال را داشته است .لذا مطابق اين آمار بيش از  2برابر ظرفيت مجاز از مراتع کشور بهرهبرداری ميشود که به معنای عدم تعادل
دام و مرتع بوده است .اين امر يکي از تهديدهای جدی برای منابع خاک به شمار ميآيد و پيامد درازمدت و سنگين آن بهسادگي
قابل جبران نيست (منبع .)1
يکي ديگر از اثرات دام بر مراتع و درنتيجه افزايش فرسايشپذيری خاک ،حرکت دام در اراضي شيبدار و لغزش و جابجايي
خاک و درنتيجه فرسايش خاک ميشود .اين امر به خصوص در اوايل بهار که با رطوبت زياد خاک همراه است سبب فشردگي
خاک و کاهش نفوذپذيری و افزايش درجه فرسايشپذيری خاک ميشود .لذا به تدريج نواحي استپ و مرتعي جای خود را به
بيابان ميدهند .در اغلب مراتع کشور ،چرای بيشازحد دام به همراه کمبود بارندگي از عوامل محدودکننده پوشش گياهي و
نهايتاً فرسايش خاک شدهاند .با توجه به ناپايداری وضعيت مراتع کشور در سالهای اخير ،ضرورت توجه برنامهريزان منابع طبيعي
برای حفظ و بهرهبرداری پايدار از اين منابع امری اجتنابناپذير است.
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ساخت و ساز

ساختوساز و تبديل اراضي به مراکز مسکوني با سطوح نفوذناپذير يا با حداقل نفوذپذيری سبب افزايش فرسايش خاک
ميشود .امروزه رشد جمعيت و افزايش نياز به مسکن بيشتر سبب شده تا شاهد رشد صدور پروانههای ساخت و درنتيجه آلودگي
خاک باشيم .روند رشد صدور پروانههای ساختوساز و مساحت زمين اختصاصيافته طي ده سال ( )1383-92نشان ميدهد
صدور پروانههای احداث ساختمان از روند صعودی برخوردار بوده است .البته آهنگ رشد صدور پروانه در فاصله زماني  1383تا
 86نسبت به سالهای ديگر سريعتر بوده است .به طوری که در طي سه سال (  )1383-86تعداد پروانههای صادرشده و مساحت
زمين اختصاصيافته به ساخت ساختمان به ترتيب  85و 96درصد افزايش يافت (منبع  .)1توسعه شهر تهران در نواحي غربي
طي ده سال  1383-92نمونهای بارز از اين گسترش ساختوساز و تبديل اراضي منابع طبيعي به سطوح نفوذناپذير است.
ساالنه حدود  10تا  30هزار هکتار از زمينهای حاصلخيز کشور دستخوش تغيير کاربری و تخريب قرار ميگيرند .سالهای
گذشته در ايران زمينخواری به معضلي جدی تبديلشده تا جايي که کميته مبارزه با زمينخواری در مجلس شورای اسالمي
تشکيل شد .ضعف ساختاری در نظام اقتصادی ،عدم اجرای طرح کاداستر ،رانت قانوني و اطالعاتي ،سوءاستفاده از قدرت ،مشکالت
قانوني و کشاورزی کم بازده و سود هنگفت ناشي از تغيير کاربری زمين داليلي ميشوند تا زمينخواری شکلگرفته وعدهای
خاص از آن منتفع شوند .نکته قابلتوجه اين است که در سالهای اخير زمينخواری شکل سنتي خود را ازدستداده و در مواردی
به کوهخواری ،درياخواری ،ساخت روستاهای جعلي و جنگلخواری تبديلشده است .ناگفته نماند بسياری از ساختوسازهای
غيرمجاز و بدون مجوز نيز سبب تبديل اراضي کشاورزی-باغي و مرتعي به نواحي مسکوني در نواحي مختلف کشور ميشود که
آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد.

آلودگی خاک
از ديگر معضالتي که دامنگير منابع خاک ايران است ،آلودگي خاک است .منظور از آلودگي خاک آاليش خاک با مواد
مضری است که ميتواند اثرات منفي بر کيفيت خاک و زيستمندان آن داشته باشد .فعاليتهای انساني طي ده سال 1383-92
ال به آنها اشارهشده است.
از داليل اصلي و عمده آلودگي خاک است که ذي ً



توسعه معادن و صنایع آالینده خاک

آلودگي خاک ناشي از فعاليتهای صنعتي/معدني ،يکي از مهمترين منابع آالينده خاک به خصوص در شهرها و استانهای
صنعتي مانند تهران ،اصفهان ،خوزستان و عسلويه است .از مهمترين صنايع آالينده خاک ميتوان به صنايع فوالد و نيروگاهها،
صنايع شيميايي ،صنايع ذوبآهن و فوالدسازی ،صنايع فلزکاری ،صنايع نفت (استخراج و پااليش) و صنايع چرمسازی اشاره
نمود .هرچند رشد صنايع از يکسو بيانگر رشد صنعتي کشور است اما به دليل عدم رعايت موازين محيطزيست و به خصوص
رهاسازی پسماندها و باطلهها و همچنين فاضالب تصفيه نشده بر روی اراضي سبب آلودگي شديد خاک به فلزات سنگين،
ترکيبات آلي پايدار و غيرقابل تجزيه زيستي و همچنين رنگهای سمي ميشوند.
توسعه معادن که به استخراج فلزات (مس ،آهن ،سرب ،روی و  )...و يا منابع سوخت (زغالسنگ) ميپردازند به دليل عدم
مديريت صحيح باطلهها و همچنين تخليه زهابها سبب آلودگي شديد خاک ميشوند .بهطور نمونه آسيب معادن زغالسنگ به
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جنگلهای هيرکاني استان گلستان از موارد آلودگي خاک در اثر بهرهبرداری معادن است .با توجه به آمار ،تعداد معادن فعال در
سال  1392نسبت به سال  1383نزديک به 70درصد افزايشيافته است (منبع .)3



فعالیتهای کشاورزی

فعاليتهای کشاورزی در طي سالهای  1383-92به دو دليل عمده سبب آلودگي منابع خاک شده است که عبارتاند از
مصرف بيرويه کودهای شيميايي و آفتکشهای غيرمجاز و آبياری اراضي کشاورزی با آبهای ناسالم مانند فاضالب خام.
مصرف بیرویه کودهای شیمیایی و آفتکشها :استفاده از کودهای شيميايي طي سالهای  1383تا 92رشد فزايندهای
داشته است .در سال  1392ميزان مصرف کودهای شيميايي ازته ،فسفاته و پتاسه نسبت به سال  ،1383به ترتيب  92 ،27و
64درصد افزايش داشته است (منبع  .)1استفاده بيرويه کودهای شيميايي سالمت خاک را تحت تأثير قرار ميدهند به طوری
که پس از مدتي مقدار قابلجذب بعضي از ريزمغذیها مانند روی ،مس و آهن در خاک کاهش مييابد .در اثر اين عوامل توليد
کشاورزان هرساله کمتر ميشود .در سالهای اخير استفاده از مواد شيميايي خطرناک و همچنين برخي مواد نوظهور و ناشناخته
مانند سموم شيميايي در بخشهای مختلف فعاليتهای صنعتي ،کشاورزی بهعنوان يکي از نگرانيهای قابل تأمل در حوزه
محيطزيست و بهداشت و سالمت جامعه بوده است .عدم مديريت قابلقبول در خصوص توليد ،واردات و توزيع و مصرف کودها
و آفتکشها ،عدم وجود بانک و شبکه اطالعاتي يکپارچه در خصوص مواد شيميايي خطرناک و نهادههای کشاورزی از مهمترين
چالشهای پيشرو است.
مصرف آفتکشها ،در ايران به ازای هر هکتار اراضي کشاورزی1/46کيلوگرم است که در مقايسه با آمريکا (  )0/8و اروپا
( )0/7بسيار بيشتر است .از کل آفتکشهای مصرفي در سال 87/6 ،1392درصد را سموم شيميايي12 ،درصد را سموم معدني
و روغنها و تنها 0/4درصد را سموم زيستي تشکيل ميدهند که نمايانگر سهم ناچيز سموم زيستي در سبد مصرف آفتکشها
در کشور است .بنابراين برنامهريزی توسعه روشهای بيولوژيک و مصرف بهينه سم و کود و همچنين توسعه کشت ارگانيک امری
ضروری است .اکنون استفاده از برخي از حشرهکشها مانند آندوسولفان ،آزينفويس متيل ،کارباريل ،آميتراز و علفکش آالکلر
به علت مشکالت بهداشتي و سرطانزايي غيرمجاز اعالمشده اما همچنان بهطور غيرقانوني خريدوفروش ميشود (منبع .)4
ميزان مصرف آفتکشها در کشور از سال  1387تا 1392
بين  19/5تا  22هزارتن بوده است .حشرهکشها و کنهکشها
بيشترين درصد وزني را در بين آفتکشهای مصرفي در ايران
به خود اختصاص دادهاند .هرچند ميزان مصرف آفتکشها در
ايران يک درصد از ميزان مصرف جهان را تشکيل داده است ولي
هزينه خريد سموم در ايران 0/3درصد جهان بوده است .چراکه
بيشترين واردات سموم به ايران از کشور چين بوده و  80درصد
واردات را تشکيل ميدهد .دليل استقبال از بازارهای چيني قيمت
پايينتر سموم نسبت به اروپا است به طوری که قيمت هر ليتر
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سم اروپايي در بازارهای جهاني حدود 12دالر است درحاليکه اين نرخ در مورد سموم چيني حدود  5دالر است (منبع  .)4در
چند سال گذشته و با افزايش تحريمها ،ورود آفتکشها و سمهای چيني و هندی بيکيفيت و با اثربخشي کم ،باعث دوچندان
شدن اين مشکل شده است .به طوری که کشاورزان به جای يکي دو بار استفاده تا  15بار در طول کشت از سموم استفاده
ميکنند .چهبسا از اين طريق سمومي که در گروه آاليندههای آلي پايدار قرار دارند و در دنيا ممنوع هستند ،وارد کشور شوند
(منبع  %15 .)4سموم وارداتي به کشور در سال  ،1391در ساير کشورها ممنوع شدهاند .بررسي توزيع آفتکشها در استانهای
کشور در سال  92نشان ميدهد که استان مازندران بيشترين ميزان دريافت و بيشترين سرانه مصرف را داشته است .شهرستان
بابل در اين استان نيز بيشترين سرانه مصرف را به خود اختصاص داده است .استان اصفهان با  74نوع آفتکش بيشترين تنوع
مصرف و هريک از استانهای کرمان  ،گيالن و فارس در جايگاه بعدی بيشترين ميزان سم را دريافت نمودهاند.
آبیاری اراضی کشاورزی با آب ناسالم :به دليل بحران آب و کمبود آب سالم برای کشاورزی آبياری اراضي کشاورزی با
فاضالب خام شهری-صنعتي و روانابهای سطحي شهرها يکي از مهمترين و جبرانناپذيرترين منابع آالينده خاکهای حاصلخيز
در نواحي اطراف کالنشهرها و برخي از شهرهای کوچک است .بسياری از واحدهای کوچک صنعتي در شهرها (مانند کارگاههای
ريختهگری ،آبکاری ،قاليشويي ،رنگکاری ،نساجي ،کارواش و غيره) بهطور غيرمجاز و بهطور شبانه فاضالب واحد را به جريان
آبهای سطحي و نهرهای جمعآوری روانابهای شهری ميريزند .آبياری مزارع با اين آبها و فاضالبهای خام که حاوی فلزات
سنگين و سمي مانند سرب نيکل ،کادميوم ،جيوه و  ،...همچنين ترکيبات آلي سرطانزا و ميکروبي هستند سبب آلودگي خاک
کشاورزی ،آبهای زيرزميني و آلودگي محصوالت زراعي شده است .مسلماً آلودگي خاک از اين طريق تبعات بهداشتي ،اقتصادی
و محيطزيستي جبرانناپذيری دارد.


رشد تولید پسماند شهری و دفن غیراصولی

ايران با توليد حدود  700گرم سرانه توليد روزانه زباله در رديف کشورهای اول جهان است .ميزان توليد روزانه زباله در
جهان برای هر نفر حدود  300تا 400گرم برآورد ميشود و اين يعني ميانگين توليد زباله در ايران دو برابر نرخ جهاني است
(منبع  .)5در بين استانهای کشور ،مازندران سرانۀ توليد حدود  920گرم بيشترين ميزان توليد پسماند را به خود اختصاص
داده که بخشي از آن ناشي از مسافرپذيری شهرهای اين استان است .ميزان توليد پسماند شهری از حدود 45هزارتن در روز در
سال  1383به 54هزارتن در روز در سال  1392افزايشيافته که از رشد 20درصدی برخوردار بوده است.
پسماندهای صنعتي ،پزشکي و کشاورزی گروه ديگری از پسماندها هستند که به دليل عدم مديريت صحيح زيستمحيطي
باعث آلودگي خاک شده و تأثير مهمي بر سالمتي انسانها دارند .ميزان توليد پسماند پزشکي  400تن در روز و آمار تخميني
توليد پسماند صنعتي و ويژه  20هزارتن در روز است .ساالنه شاهد توليد  170ميليون تن پسماند کشاورزی هستيم که %10
آنها را پسماندهای ويژه ناشي از کاربرد سموم تشکيل ميدهد .در اين ميان سموم تاريخمصرف گذشته موجود در انبارها،
روغنهای آلوده به بي فنيلهای پلي کلره و پسماندهايي از اين قبيل وجود دارد که عمدت ًا جزو آاليندههای آلي پايدار محسوب
ميشوند و آمار دقيقي از آنها در دست نيست.
الگوی نامناسب توليد پسماندها ،تفکيک غيربهداشتي زباله ،مخلوط بودن زبالههای خطرناک مانند زبالههای بيمارستاني و
آزمايشگاهي با پسماند شهری و درنهايت دفع غيربهداشتي و غيراصولي پسماندها در محلهای دفن که با اصول فني ،مهندسي
و زيستمحيطي طراحي و اجرانشده سبب آلودگي خاک به ترکيبات آلي پايدار ،ترکيبات خطرناک و فلزات سنگين شده است.
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بهطور مثال يکي از معضالت ،روند رو به رشد استفاده از ظروف يکبار مصرف پالستيکي و بهطورکلي مواد پالستيکي تجزيهناپذير
در کشور است .اين زبالهها در خاک بسيار کند تجزيهشده و برای ساليان مديد در خاک باقي ميمانند .پخش اين زبالهها در
مراکز تفرجي طبيعي مانند پارکهای جنگلي سبب آلودگي خاک شده و در برخي نقاط ايران شاهد جنگلهای پالستيکي بهجای
جنگلهای طبيعي هستيم بهطور نمونه آلودگي خاک به دليل دفن زباله در مناطق جنگلي حاشيه جاده زيبای کالردشت به
عباسآباد يکي از موارد دلخراش آلودگي سرزمين (آبوخاک) در نواحي بکر ايران است .شيرابههای انباشت زباله در دل جنگل
و مراتع در اين ناحيه در حال خشکاندن گونههای کمياب جنگلي و گياهي و آلودگي شديد خاک است.



شوری خاک

تبديل خاکهای کشور به خاکهای شور (با درجات مختلف شوری) که در اثر بهرهبرداری نادرست از منابع خاک ،آبياری
اراضي با استفاده از آبهای ناسالم ،تبديل کاربری اراضي ،استفاده بيشازحد از سموم و کودهای شيميايي و فرسايش خاک
ايجاد ميشود يکي از مشکالت فراگير و محدودکننده کشاورزی است .به طوری که بخشهای زيادی از مناطق خشک و
نيمهخشک کشور به ويژه فالت مرکزی و دشت های ساحلي جنوب و دشت خوزستان مبتال به شوریاند .در مطالعات خاک-
شناسي و طبقه بندی اراضي ايران شوری خاک بر مبنای مقدار کل امالح محلول خاک از طريق اندازهگيری هدايت الکتريکي
عصاره اشباع خاک تعيين و متناسب با شدت حساسيت و عکسالعمل گياهان زراعي و باغي به شوری درجهبندیشده است6/8 .
ميليون هکتار از اراضي کشاورزی کشور دارای خاکهای مبتال به درجات مختلف شوری تشخيص دادهشده است .از اين مقدار
حدود  4/3ميليون هکتار جزو آن دسته از اراضي هستند که به غير از شوری محدوديت ديگری ندارد .اراضي دارای خاکهای با
درجات مختلف شوری مساحتي معادل  55/6ميليون هکتار ( 34درصد از مساحت کل کشور) را دربر ميگيرند که اکثر آنها در
فالت مرکزی و دشتهای ساحلي جنوب و دشت خوزستان قرار دارند (منبع .)6
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اجرای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه
به منظور کنترل فرسايش خاک سازمانهای ذیربط همواره به دنبال اجرای برخي از اقدامات در جهت کنترل فرسايش
بودهاند .تغييرات برخي از مهمترين طرحهای مقابله با فرسايش خاک و بيابانزايي شامل طرحهای اصالح و احيای مراتع ،اجرای
قرق در مراتع ،طرحهای تثبيت شنهای روان طي ده سال  1383الي  1392در نمودارهای  7تا  9نشان دادهشده است .متأسفانه
با بررسي آمار ،بسياری از اين طرحها در دوره زماني مذکور سير نزولي داشته است.
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اجرای طرح مديريت جنگلهای دست کاشت بياباني
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سالزمانی  1383-92در راستای اصالح و احیا مراتع (منبع )1
نمودار  -9روند تغییرات مساحت قرق مراتع در بازه

سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
ا منيت غذايي ،توسعه پايدار ،تنوع زيستي و خدمات اکوسيستمي وابستگي زيادی به منابع خاک دارد .بنابراين با تحليل
شرايط و وضعيت موجود خاک کشور ،راهکارهای زير به منظور حفاظت و بهبود کيفيت منابع خاک کشور به شرح زير پيشنهاد
ميشود:
 .1پيگيری تصويب اليحه حفاظت از خاک در مجلس شورای اسالمي :اليحه جامع خاک در سال  1389به مجلس شورای
اسالمي ارسال شده ،ولي برای رفع ايرادات حقوقي و تفکيک آن از اليحه منابع طبيعي به دولت برگردانده شده است.
 .2تدوين و بروز رساني اطلس آاليندههای خاک و تعيين وضع موجود خاکهای کشور از نظر سطوح و نوع آلودگي
 .3تدوين و بهروزرساني اطلس شوری و فرسايش خاک و تعيين وضع موجود خاکهای کشور
 .4برنامهريزی برای شناسايي و نقشهبرداری منابع خاک و اراضي کشور به ويژه در اراضي کشاورزی و ايجاد بانک اطالعات
علوم خاک کشور
 .5تصويب و اجرای فوری قوانين متقن و پايدار درزمينۀ جلوگيری اکيد از تبديل اراضي و تخريب زمينهای کشاورزی و
مديريت جامع منابع خاک کشور .همچنين حمايت الزم از کشاورزان و جلوگيری از رها شدن اراضي کشاورزی
 .6هماهنگي تشکيالتي و مديريتي يکپارچه برای صيانت از اراضي و حفاظت و مديريت منابع خاک به ويژه در اراضي
کشاورزی که فقدان آن در حال حاضر بهعنوان بزرگترين چالش در حفاظت و بهرهبرداری بهينه از خاکهای کشور
مطرح است.
 .7تقويت جايگاه حفاظت از خاک در برنامههای پنجساله کشور و تصويب برنامههای مناسب و جدی درباره حفاظت و
مديريت منابع خاک در برنامه ششم توسعه اقتصادی-اجتماعي ،ازجمله موارد بندهای بعدی بسيار ضروری است.
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 .8تدوين برنامههای جامع در خصوص مواجهه با آاليندههای طبيعي و انساني منابع خاک
 .9تدوين برنامه جامع مديريت پسماندهای کشور به منظور حمايت از صنايع بازيافت ،اجرای کامل طرحهای تفکيک زباله
از مبدأ ،حمايت از روشها و فرآيندهای توليدی به منظور کاهش توليد ميزان پسماندها به خصوص پسماندهای خطرناک،
حمايت از روشها و فنآوریهای نوين در خصوص امحای زيستمحيطي پسماندها
 .10تدوين ضوابط و دستورالعملهای موردنياز مرتبط با پسماند و بازنگری قوانين و مقررات ،ضوابط و دستورالعملهای موجود
 .11تدوين برنامه جامع پايش ( مديريت زيستمحيطي) کود و سم در خاک و محصوالت کشاورزی و بازنگری مصوبات قانوني
در خصوص واردات  ،توليد ،توزيع و مصرف مواد شيميايي صنعتي خطرناک  ،آفتکشها و کودهای شيميايي .همچنين
ارائه تسهيالت برای استفاده از آفتکشهای زيست سازگار بهجای آفتکشهای پايدار و آالينده و همچنين کودهای
دامي و کمپوست بهجای کودهای شيميايي
 .12ميزان مصرف و نيازمندی به آفتکشها به منظور مبارزه با آفات گياهي از طريق اصالح بذر و نهال ،اصالح نژاد دام و
کاهش يابد.
 .13مطالعه ،سياستگذاری ،برنامهريزی و تدوين شاخصهای کنترل کيفيت سموم به منظور ثبت سموم کمخطر و حذف
سموم پرخطر از ليست سموم مجاز کشور
 .14تدوين دستورالعمل پايش آلودگي خاک و روشهای احياء خاک و اکوسيستمهای تخريبشده
 .15مديريت بلندمدت سرزمين به منظور جلوگيری از فرسايش خاک و پيشروی سطح شوری خاک
 .16بازبيني محصوالت زراعي و باغي مناطق مختلف کشور و ارائه الگوی کشت مناسب با توجه به شرايط آب و هوايي و توان
خاک منطقه و بر اساس مطالعات و نظرات کارشناسان مربوطه برای جلوگيری از بروز فشار بر منابع خاک
 .17جلوگيری از چرای مفرط دام در مراتع و توسعه قرق در مراتع
 .18حمايت مستمر و بيشتر از برنامهريزی و اجرای طرحهای آبخيزداری و تثبيت شنهای روان

منابع:
.1

سالنامههای آماری کشور ،مرکز آمار ايران1381-91 ،

.2

آمارنامههای سازمان جنگلها و مراتع ،سازمان جنگلها و مراتع1381-91 ،

.3

آمارنامههای صنعت و معدن ،وزرات صنايع1381-91 ،

.4

آمار و اطالعات حفظ نباتات ،سازمان حفظ نباتات کشور1393 ،
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کمیت آبهای داخلی
مقدمه
در دهههای اخیر ،مسائل و مشکالت مرتبط با آب از قبیل کمبود منابع و آلودگی آنها ،افزایش خسارات ناشی از خشکسالی
و سیل در قسمتهای مختلف جهان و مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه ،شدت یافته است .افزایش جمعیت و شهرنشینی،
نیاز روز افزون به غذا و گسترش بیرویه صنایع باعث افزایش نیاز به منابع آب شیرین شده است .عالوه بر اینها ،تشدید دخالت
بشر در محیطزیست و همچنین تغییر اقلیم فشارهای فزایندهای را بر کمیت و کیفیت منابع محدود آب وارد نموده است.
در کشور ایران که در مناطق خشک و نیمهخشک جهان واقع شده و با کمبود منابع آب مواجه است ،توجه به مدیریت منابع
آب از اهمیت ویژهای برخوردار است .از یکسو اغلب منابع تأمین آب سطحی کشور مورد استحصال قرارگرفته و از سوی دیگر
اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی به علت عواملی همچون توسعه بیرویه اراضی کشاورزی شدت یافته است .در نتیجه وضعیت
منابع آب کشور در دوره  1383-92به حالت تنش آبی و در برخی موارد بحرانی رسیده است .در صورت ادامه این روند ،تأمین
و حفظ آب پاک برای نسلهای آتی به یکی از چالشهای اساسی و توسعه پایدار کشور تبدیل خواهد شد.
در این چکیده گزارش ،پس از بررسی روند تغییرات کمی منابع آبهای داخلی (اعم از سطحی و زیرزمینی) و وضعیت
مصارف آب کشور ،عوامل مؤثر بر آنها مورد بررسی قرارگرفتهاند .با توجه به آنکه اهداف راهبردی کشور قبالً تدوین شده و بستر
مناسبی برای مدیریت جامع (به هم پیوسته) منابع آب کشور فراهم است ،راهکارهایی در این راستا و به منظور بهبود وضعیت
پیشنهاد شده است.

49

خالصۀ گزارش وضعیت محیطزیست ایران  ................... 1383-92بخش آبهای داخلی -کمیت و کیفیت

وضعیت کمیت منابع آب


مقدار متوسط بارش طی دهه اخیر 228 ،میلیمتر است (نمودار  )1که نسبت به میانگین بلندمدت ( 242میلیمتر)
نزدیک به  6درصد کاهش را نشان میدهد (منبع.)1

كل كشور

سرخس

هامون

مركزي

اروميه

خليج فارس و درياي عمان

درياي خزر
2000

1000

500

متوسط بارندگی سالیانه (میلیمتر)

1500

0

نمودار  :1متوسط بارندگی سالیانه در  6حوضۀ اصلی کشور در سالهای آبی ( 1380-92منبع)1



توزیع بارش در حوضههای آبریز همانند سالهای گذشته یکنواخت نبوده به طوری که در سال  1392ارتفاع بارندگی
در حوضههای مرزی شرق  102میلیمتر و در سواحل جنوب غربی دریای خزر و ارتفاعات زاگرس  404میلیمتر متغیر
بوده است (منبع .)2بیشترین مقدار کاهش ( 40درصد) بارش در سال آبی  1392-1393نسبت به میانگین درازمدت
مربوط به استانهای سمنان و خراسان شمالی بوده است (شکل .)1



حجم آب تجدیدپذیر کشور در گزارشهای مرسوم وزارت نیرو  130میلیارد مترمکعب ذکر شده (منبع )2ولی با توجه
به خشکسالیهای اخیر این رقم کمتر  120میلیارد مترمکعب هم بیانشده است (منبع.)4



مقدار سرانه آب تجدید پذیر در ایران حدوداً  1560مترمکعب است که بر اساس شاخص فالکن در مرحله تنش آبی
قرار دارد (منبع.)5

آبهای سطحی:


میانگین حجم جریانهای سطحی در کشور در دوره  1384-1392بالغ بر  52میلیارد مترمکعب برآورد شده که در مقایسه
با متوسط درازمدت  42درصد کاهش داشته است (منبع.)6



مقایسه حجم کل مخازن در حال ساخت و بهرهبرداری با حجم آب قابل تنظیم در سال  1392نشان میدهد که در حدود
 15125میلیون مترمکعب نسبت به ظرفیت پیشبینیشده کمبود آب وجود دارد (منبع.)7
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متأسفانه پس از سال  ،1388بسیاری از تاالبهای ثبت شده کشور در کنوانسیون رامسر (از جمله دریاچه ارومیه ،تاالبهای
هامون ،پریشان ،شادگان ،گاوخونی) یا خشک شدهاند و یا با بحران کم آبی و افت شدید کیفیت آب مواجهاند .از عوامل
ایجاد این وضعیت ،عالوه بر خشکسالی دورهای و تغییر اقلیم میتوان به اجرای طرحهای متعدد سدسازی در باالدست،
توسعه بی رویه اراضی کشاورزی ،برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی خارج از ظرفیت اکوسیستم ،قطع حقآبه تاالب
و سوء مدیریت اشاره نمود.



در فاصله سالهای  1383الی  1392سطح دریاچه ارومیه در حدود  %50و تراز آن در پایان این دوره به حدود  3/5متر
پایین تر از حداقل تراز اکولوژیک آن تنزل یافت .این آمار نشانگر وقوع تغییراتی وخیمی در تعادل زیستمحیطی آن منطقه
است که موجبات نگرانیهای شدید ملی و بینالمللی را نیز فراهم آورده است (منبع.)8



با توجه به کارکردها و خدمات بسیار باارزش تاالبها ،خشک شدن آنها نه تنها به جوامع گیاهی و جانوری آسیب رسانده
بلکه سالمت انسانها را نیز از طریق پدیدههایی مانند انتشار ریزگردها مورد تهدید قرار داده است.

شکل  :1پهنهبندی درصد انحراف مجموع بارش دريافتی کشور در  1392-93در مقايسه با بازه زمانی مشابه در بلندمدت(منبع)3

آبهای زيرزمینی:


در  40ساله گذشته تراز آب سفره های زیرزمینی همواره سیر نولی داشته و این روند در دهه اخیر تشدید یافته به طوری
که تا مقدار 1/84متر (حوضه خلیجفارس و دریای عمان) کاهش داشته است (منبع.)1



با توجه به خشکسالیهای اخیر و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی ،در حال حاضر  291دشت از مجموع  609دشت
کشور ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی اعالم شده است که بخش عمدهای از آنها در نواحی مرکزی و شرق ایران قرار دارند
(شکل .)2
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برداشتهای بیرویه ،حفر چاههای غیرمجاز ،عدم نظارت کافی بر میزان برداشتهای فراتر از میزان پروانه بهرهبرداری
موجب افت سطح و کاهش کیفیت آب زیرزمینی ،نشست زمین در تعدادی از دشتها و پایین آمدن محسوس آبدهی چاهها
و در معرض نابودی شده قرار گرفتن تعدادی از آبخوانهای کشور شده است.



روند فعلی برداشت از منابع آب زیرزمینی در کشور یک روند غیر صیانتی است و ادامۀ آن آسیبهای جبرانناپذیر جدی
بر کمیت و کیفیت آبخوانها خواهد زد (شکل .)2

شکل :2وضعیت بهرهبرداری از منابع آب زيرزمینی در محدودههای مطالعاتی کشور (منبع)10

مصارف آب:


بالغ بر 82درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف میشود .مقایسه این مقدار با معیارهای جهانی نشاندهنده بحران
شدید آبی در ایران است (منبع.)7



بخش کشاورزی با سهم  90درصدی بزرگترین و مهمترین بخش مصرفکننده آب در کشور است (منبع)7



سطح زیر کشت آبی و دیم در کشور طی دوره  1370-90از حدود  7000هزار هکتار به حدود  8800هزار هکتار افزایشیافته
که رشد  20درصدی را نشان میدهد .نیاز آب کشاورزی کشور در سالهای  1383-92بالغ بر 7/5درصد رشد داشته است
(منبع.)11



راندمان آبیاری در کشور کمتر از 40درصد بوده و به ازای هر مترمکعب آب مصرفی بهطور متوسط  0/8الی  1/0کیلوگرم
محصول (شاخص بهرهوری) تولید میشود .ارقام این شاخص در کشور از متوسط جهانی پایینتر است .برای تأمین غذای
جمعیت رو به رشد کشور تا سال  ،1400الزم است شاخص بهرهوری آب به حداقل  1/6کیلوگرم بر مترمکعب برسد یعنی
باید  60تا  100درصد افزایش یابد (منبع.)12



درصد افرادی که در کل کشور از منابع بهبود یافته آب آشامیدنی استفاده نمودهاند تا انتهای سال  91برابر با  96/81بوده
که این مقدار در جوامع شهری  98/57و در جوامع روستایی برابر با  92/91است (منبع.)13
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حجم کل فروش آب شهری و روستایی در کل کشور حدود  4317میلیون مترمکعب برآورد شده است که از این مقدار
حدود  3538میلیون مترمکعب ( 82درصد) توسط جوامع شهری و  779میلیون مترمکعب ( 18درصد) توسط جوامع
روستایی به مصرف میرسد .در حوضههای آبریز دریاچه نمک ،گاوخونی و قرهقوم به دلیل وجود کالنشهرهایی همچون
تهران ،کرج ،قم ،اصفهان و مشهد ،سهم آب شرب شهری نسبتاً زیاد است (منبع.)14



میزان آب بدون درآمد (شامل تلفات) در شبکهها و تأسیسات آب شرب کل کشور  2018میلیون مترمکعب برآورد شده که
این مقدار  31/9درصد از کل حجم آب استحصالشده است (منبع.)14



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



عوامل مؤثر بر بحران آب


عالوه بر افزایش جمعیت ،مهاجرت و شهرنشینی ،در دهۀ اخیر پدیده خشکسالی و تغییر اقلیم با عنوان عوامل پیشران در
تشدید فشار بر منابع آب کشور عمل نمودهاند.



درحالیکه بارش بهطور متوسط در کشور  6درصد کاهش داشته (منبع )1ولی از حجم رواناب سطحی در حدود 42درصد
کاسته شده است (منبع .)6همچنین اثرات خشکسالیهای اخیر بسیار شدیدتر از خشکسالیهای مشاهداتی اواخر دهه
 30هجری شمسی است .این موارد نشان میدهد که خشکسالی دورهای و یا تغییر اقلیم را نمیتوان عامل اصلی مشکالت
آب کشور در طی دو دهه اخیر انگاشت.



اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و به تبع آن کاهش تغذیه آبخوانها ،مصرف آب چشمهسارها قبل از اتصال آنها به
رودخانهها و همچنین برداشت آب در باالدست حوضه نقش بسزایی دارد.



افزایش چشمگیر سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ازجمله عوامل رشد بیرویه مصرف آب در چند دهه اخیر بوده است.
علیرغم سهم زیاد مصرف آب در بخش کشاورزی بازدهی اقتصادی آن ضعیف است.



اولویتبندی و توزیع مناسب سرمایهگذاری برای توسعه در بخش آب و کشاورزی در سطح کشور انجام نشده است .علیرغم
محدودیت منابع مالی ،بسیاری از طرحها به صورت همزمان آغاز شده و بعضاً به صورت نیمهکاره رها شدهاند .این در حالی
است که برخی از طرحها فاقد توجیه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در حد الزم بودهاند.



به دنبال بحرانیتر شدن وضعیت منابع آب ایران و به تبع آن مشکالت زیستمحیطی ،اقدامات مسئولین اجرایی کشور برای
رفع بحران و یا تخفیف مشکالت ناشی از کمبود آب حالت جدیتر به خود گرفته است.
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سیاستگذاریهای مربوط به کمیت آب


در دو دهه اخیر ،اسناد باالدستی مناسبی در زمینه سیاستگذاری کالن برای مدیریت آب کشور تدوین و به تأیید مقام
معظم رهبری رسیده و ابالغشدهاند .از آن جمله میتوان به سیاستهای کلی نظام در مورد منابع آب ( ،)1379راهبردهای
توسعه بلندمدت منابع آب ( ،)1382سند چشمانداز ایران در افق ،)1382( 1404سیاستهای کلی نظام در زمینه اصالح
الگوی مصرف ( )1389اشاره نمود .بدین ترتیب خأل سیاستگذاری از این بابت در کشور وجود نداشته و بستر مناسبی برای
مدیریت جامع منابع آب فراهم شده است.



علی رغم تبلور اسناد باالدستی فوق در قالب مفاد مربوط به آب در برنامههای چهارم و پنجم توسعه کشور ،بسیاری از آنها
یا اصالً اجرا نشدهاند و یا به صورت ناقص اجرا شدهاند.



علی رغم حسن نیت مسئولین ،برخی از قوانین مصوب در دهه اخیر به دلیل همسو نبودن با اهداف بلندمدت ،عمالً در روند
مدیریت صحیح آب کشور اختالالتی ایجاد نموده است که ازجمله آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 oقانون تأمین مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی (مصوب خرداد  )1383که منجر به
عدم دریافت حقالنظاره آب شد.
 oقانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقهای استان (مصوب اسفند  )1383که رقابت و
مناقشه در تخصیص منابع آب را افزایش داده است.
 oقانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری (مصوب مرداد  )1389که در خالل آن تعدادی از چاههای
غیرقانونی عمالً مجاز شده و منجر به افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی شده است (منبع.)9

راهکارهای پیشنهادی (کمیت آب)
با تحلیل وضع موجود ،راهکارهای زیر در راستای اهداف راهبردی آب کشور به شرح زیر پیشنهاد شدهاند:


حکمرانی مناسب و مديريت جامع منابع آب :
 .1تدوین برنامههای توسعه کالبدی مبتنی بر آمایش سرزمین و پتانسیل آب کشور
 .2تنظیم برنامه اقدامات مربوطه در راستای اسناد چشمانداز ،سیاستهای کلی و راهبردهای بلندمدت آب کشور
 .3نگرش فرابخشی به مقوله آب ،هماهنگی بیشتر اقدامات دستگاههای اجرایی و بهبود ارتباطات با ذینفعان
 .4توسعه بستر قانونی ،اصالح مقررات و نهایی نمودن تدوین قانون جامع آب کشور
 .5اصالحات ساختاری ازجمله در نظر گرفتن حوضههای آبریز (و نه استانها) به عنوان واحد اصلی مدیریت جامع
(یکپارچه) منابع آب
 .6ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب با تأکید بر مدیریت تقاضا



بهبود تأمین و عرضه آب:

 .1استفاده بهینه از آبهای مرزی و مشترک با توجه به الزامات دیپلماسی بینالمللی و پایداری اکوسیستم
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 .2شیرین سازی دریا به منظور تشویق اسکان جمعیت در نواحی ساحلی به جای طرحهای انتقال بین حوضهای آب با
مسافت طوالنی
 .3بهرهبرداری از منابع آب غیرمتعارف (مخصوصاً آبهای شور و لب شور) با کاربرد فناوریهای نوین استحصال و شیرین-
سازی آب

 .4بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی با رعایت مالحظات بهداشتی و
زیستمحیطی

 .5تأمین بخشی از آب صنایع از منابع اختصاصی و صرفهجویی از طریق بازچرخانی
 .6تخصیص حقآبه نیازهای زیستمحیطی رودخانهها ،تاالبها ،دریاچهها
.7


بازنگری و تعیین حجم مخازن سدهای در حال طراحی با توجه به تغییرات هیدرولوژیکی ،توجیه اقتصادی و EIA1
ارتقاء بهرهوری و مديريت مصرف آب:

 .8محدود نمودن مصارف در بخشهای مختلف به توان اکولوژیکی حوضه آبریز

.9

کاهش برداشت از سفرههای آب زیرزمینی باهدف تعادل بخشی به بیالن منفی

 .10کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با ارتقای بهرهوری و کاربرد فناوریهای نوین آبیاری

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

 .12تأمین امنیت غذایی کشور (نه لزوماً خودکفایی در همۀ محصوالت کشاورزی) با توجه به تجارت آب مجازی
 .13تأکید بر اقدامات آبخیزداری برای حفاظت از منابع آب و خاک در حوضه آبریز
 .14کاهش درصد و تلفات آب بدون درآمد در شبکه آب شهری و روستایی

 .15کاهش مصرف آب شرب با کاربرد ادوات کاهنده مصرف در خانهها و همچنین مدیریت تقاضا


اصالح ساختار اقتصاد آب و نظام سرمايهگذاری:
 .16اهمیت دادن به ارزش اقتصادی آب در کلیه مصارف و ایجاد بازار آب

 .17اصالح نظام تعرفهها و قیمتگذاری واقعی آب متناسب با پوشش هزینهها

 .18تنوع بخشی منابع مالی و تشویق مشارکت بخش خصوصی به سرمایهگذاری در طرحهای آبی با اجرای سیاستهای
اصل  44قانون اساسی

 .19اجرای طرحهای آبی به صورت کامل با اولویت طرحهای نیمه تمام ،احداث تصفیهخانههای فاضالب و تکمیل شبکههای
آبیاری و زهکشی همزمان با اتمام سدها

 .20اصالح ساختار بودجه عمومی با اولویت تخصیص منابع مالی به روشهای غیرسازهای (مدیریتی و ترویجی) و اقدامات
افزایش بهرهوری و بهبود بهرهبرداری از منابع آب


بهبود نظام پايش و حفاظت منابع آب:
 .21تقویت سیستم پایش برای کاهش آسیبپذیری منابع آب سطحی و زیرزمینی

 .22نظارت و جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز ،کفشکنی و ...

)- Environmental Impact Assessment (EIA
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 .23تکمیل شبکههای اندازهگیری و پایش کمی و کیفی آب
 .24بهبود سیستمهای مدیریت اطالعات

 .25تکمیل تدوین استانداردها و دستورالعملهای بهرهبرداری و حفاظت
 .26استفاده از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد برای صیانت آب


ظرفیتسازی برای مديريت جامع آب:
 .27ظرفیتسازی سازمانی برای اعمال مدیریت و هماهنگی نهادهای ذیربط

 .28مشارکت تشکلهای بهرهبرداران آب در مدیریت تأسیسات آبی
 .29تقویت ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد
 .30آگاهیرسانی و جلب مشارکت عمومی

 .31مشتری مداری و رعایت حقوق مصرفکنندگان
 .32آموزش و ارتقای توانمندی منابع انسانی

 .33همکاری علمی و تبادل تجربیات با نهادهای بینالمللی آب

56

کیفیت آبهای داخلی
مقدمه
نقش کلیدی آب در تداوم و پایداری حیات در کره زمین بر کسی پوشیده نیست .منابع آب بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
تحت تأثیر آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی و عوامل طبیعی قرار میگیرد که این امر منجر به افت کیفیت آب در دسترس
میگردد .پایش کیفی مداوم آب بهمنظور ارتقای سالمت جامعه و تضمین کیفیت محصوالتی که تولیدشان به آب وابسته است،
امری ضروری است .افت کیفیت منابع آبی یک مشکل بزرگ جهانی است که نیاز به ارزیابی مداوم و تجدیدنظر در سیاستهای
منابع آب در همه سطوح (از آبهای بینالمللی تا آبهای درونمرزی) دارد .آلودگی آب علت مرگومیر روزانه بیش از 14000
نفر در سراسر جهان است.
در این میان در کشورهای درحالتوسعه همچون ایران رشد سریع جمعیت و توسعه شتابان فعالیتهای اقتصادی
تأثیر بسزایی بر کیفیت منابع آب داشته است .کمبود آب از یکسو و ضعف در شبکه پایش و اندازهگیری پارامترهای کیفی
آب از سوی دیگر ،مدیریت منابع آب را با چالشهای جدی همراه ساخته است .در سطح جهانی پارامترهای کیفی
معین و شناختهشدهای نقشی کلیدی در سنجش کیفیت منابع آب ایفا میکنند که الزم است بهصورت دورهای رصد شوند.
متأسفانه عدم برخورداری از مدیریت یکپارچه منابع آب و تعدد نهادها ی متولی و همچنین کمبود اعتبارات الزم در این امر،
بعضاً انجام سنجشهای دورها ی منظم و دقیق را با چالش مواجه ساخته است و دستیابی به بانک اطالعات مدون و دقیق با
دشواریهایی روبروست .در ادامه گزارشی از وضعیت موجود ،عوامل بروز بحران ،سیاستهای مربوط به کیفیت آب و راهکارهای
مدنظر بهاجمال معرفی گردیده است.
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وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر در دو ﺑﺨﺶ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ
•

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﺪون و دﻗﯿﻘﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) (1383-92وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزهﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ آب
ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ
ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞﻫﺎي 1و 2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

•

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﯿﺘﺮات در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺣﺪ ﮐﻼس ﮐﯿﻔﯽ  1Bﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ را دارا اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﮐﺮﺧﻪ و
ﺳﻔﯿﺪرود ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﯿﺘﺮات اﻓﺖ ﮐﺮده و در ﮐﻼس ﮐﯿﻔﯽ  IIIﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف
آﺑﯿﺎري ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻔﺮج ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

•

ﺷﮑﻞ :1ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

ﺷﮑﻞ  :2ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﯿﺘﺮات ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ )ﻣﻨﺒﻊ (15

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ )ﻣﻨﺒﻊ (15

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ﮔﺮﮔﺎن رود ،ﮐﺮﺧﻪ و ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ اروﻣﯿﻪ و در
ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ در ﺣﺪ ﮐﻼس ﮐﯿﻔﯽ  IIIﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﻟﺰوم ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﯾﻪﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

•

دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي دﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ و
رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از دادهﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮي ﺷﺎﺧﺺ )ﺣﺪود  150اﯾﺴﺘﮕﺎه( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر و درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي در وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
٥۸
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•

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮري در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮﻧﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ.ﺷﮑﻞ 3و 4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ درﺟﻪ  2را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ  :3ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮري در آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي آبﺳﻨﺠﯽ )ﻣﻨﺒﻊ(16

ﺷﮑﻞ :4ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  BODﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ )ﻣﻨﺒﻊ(15

٥۹
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•

دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ  BODاﺳﺖ  .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن از ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي ﺗﺎﻟﺶ -ﺗﺎﻻب
اﻧﺰﻟﯽ ،ﻧﻮار ﻣﺮزي ﻏﺮب ،ﺳﻔﯿﺪرود و ﮐﺮﺧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ورود ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي
ﺳﻔﯿﺪرود و ﮐﺮﺧﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از آب ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﯾﯽ
از ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي ﮐﺎرون ،ﺣﻠﻪ ،ﻣﻬﺮان و اﺑﺮﻗﻮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻي ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ  BODﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺖ .درﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ،درﯾﺎﭼﻪ ﻧﻤﮏ و ﮔﺎوﺧﻮﻧﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  BODﻋﻤﻮﻣ ًﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﮐﯿﻔﯽ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﻣﻮاردي
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  BODﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ،ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ
اﺳﺖ و ﻟﺰوم ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻮﻟﺪ  BODﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪاي
ﺑﻮده و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر را در اوﻟﻮﯾﺖ
اول ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ از ﻣﺒﺪأ ﻗﺮارداد.

•

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮ DOﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﻣﺤﺪود ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  DOﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  DOﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ) ﺷﮑﻞ .(5

•

دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  6ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،در اﮐﺜﺮ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ
اراﺋﻪﺷﺪه وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺤﺮز اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺪاث و ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :5ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ DO

ﺷﮑﻞ :6ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﻨﺒﻊ(15

ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﻨﺒﻊ(15
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ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
•

ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﺮان در زﻣﺮه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي از آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺳﻔﺮهﻫﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮرداري از آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮب از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﻪ در ﺳﺎل  93ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﯿﻔﯽ آﺑﺨﻮان در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي درﺟﻪ  2ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 5ﻣﻮرد از آﺑﺨﻮانﻫﺎي
ﮐﺸﻮراﺳﺖ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﺑﺨﻮانﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺷﮑﻞ .(7

•

در ﻃﺮح دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ دﺷﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداريﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﺗﻌﺪد ﻧﻘﺎط ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﻄﺢ دﺷﺖ و زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﮐﯿﻔﯽ
دﺷﺖﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل
 8ﺗﺎ  11ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺑﺨﻮانﻫﺎي ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎت ،ﺷﻮري ،آرﺳﻨﯿﮏ و ﺳﺮب در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻗﺮار دارﻧﺪ.ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ده ﻋﺪد از
آﺑﺨﻮانﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪاي در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ.

ﺷﮑﻞ : 7ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﯿﻔﯽ آﺑﺨﻮان در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي درﺟﻪ دو ﮐﺸﻮر )ﻣﻨﺒﻊ(16

٦۱

ﺧﻼﺻﮥ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﺮان  ................... 1383-92ﺑﺨﺶ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ -ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺷﮑﻞ  :8وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ دﺷﺖﻫﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ :9وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ دﺷﺖﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﮐﺸﻮر

ﺷﻮري در ﮐﺸﻮر )ﻣﻨﺒﻊ(17

ﺷﮑﻞ :10وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ دﺷﺖﻫﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

ﺷﮑﻞ :11وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ دﺷﺖﻫﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ آرﺳﻨﯿﮏ در ﮐﺸﻮر)ﻣﻨﺒﻊ(17

ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺮب در ﮐﺸﻮر)ﻣﻨﺒﻊ(17

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر
آب از ﻣﺼﺎرف و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻌﻀ ًﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺷﻬﺮي ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
•

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي در ﺳﺎل  1389ﺗﻌﺪاد  126ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ داراي
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ  1269792ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري  883546ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺣﺪود 55
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ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮي در ﺳﺎل  1390در ﮐﺸﻮر  %99/1ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ آب و  %37/3ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از رﻫﺎ ﺷﺪن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  65درﺻﺪ از ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در ﭼﺎهﻫﺎي ﺟﺬﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ )ﻣﻨﺒﻊ.(13
•

در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از  856ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  1390ﺣﺪوداً داراي 120ﻫﺰار ﺗﺨﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،روزاﻧﻪ ﺣﺪود  90ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﮐﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ
 30درﺻﺪ از ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 35.درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و  35درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺪن در
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻮرداري ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر از ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎ ﺳﺎل  1396را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد.

•

در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ،در ﺳﺎل  1380ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ
ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ، 0/7ﺳﺎﻻﻧﻪ  0/7ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﺎرﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از  1000ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ  165ﺷﻬﺮك داراي ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و از ﮐﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ  30درﺻﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺷﮑﻞ  12آﻣﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي از اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب در
ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي  1376-89را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ  :12آﻣﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي از اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ) 1376-89ﻣﻨﺒﻊ(18

•

در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺣﺪود  90درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺤﺼﺎلﺷﺪه ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  1380ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي  84/86ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
آب ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ رﻗﻢ  26/8ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻫﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
زﻫﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﻘﯿﻪ در آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ رﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
 30درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻫﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.

•

در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ و ﻧﺎﺑﺠﺎي ﮐﻮد و ﺳﻢ اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
از ﺳﺎل  1387ﺗﺎ ﺳﺎل  1392ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزي ﺑﯿﻦ  19500ﺗﺎ  26000ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف
ﺑﯽروﯾﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﺳﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮد در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮد در اﯾﺮان ﺗﺎ 70درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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•

ورود اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ از ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزي ﻗﻄﻌ ًﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎري از آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي
ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ و ذرات ﻣﻌﻠﻖ و آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﺧﺎك ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را آﻟﻮده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
•

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺒﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد و ﺗﺨﻠﯿﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ
ﺗﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺟﺪي و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼً زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ،ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ
ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را در ﮐﺸﻮري ﭘﻬﻨﺎور و ﺧﺸﮏ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻟﺰامآور ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان
ﺗﻐﺬﯾﻪ آﺑﺨﻮانﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از آنﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﺑﺮآورد ارزش
اﻗﺘﺼﺎدي واﻗﻌﯽ آب ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدى ،اﻣﻨﯿﺘﻰ ،ﺳﯿﺎﺳﻰ و
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ آب ﺑﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺳﺘﺤﺼﺎل ،ﻋﺮﺿﻪ ،ﻧﮕﻬﺪارى و ﻣﺼﺮف آن و ﻣﻬﺎر آبﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

•

در ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ،آب ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آنﻫﺎ ،و
ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري آب ازﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺪاﺧﻞ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﻮازي
ﮐﺎري ،ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي )ﮐﯿﻔﯿﺖ آب(
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در درﺟﻪ اول ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮔﺰارش دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﻼل در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮآورد درﺳﺘﯽ از
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺎﻣﻊ در
ﺑﺨﺶ آب و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان،ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
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ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﮐﻤﺒﻮد آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي داراي
ارﺟﺤﯿﺖ در ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺷﺎرهﺷﺪه اﺳﺖ:
 .1ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖآﺑﻪﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎط در اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﯿﻦ ﺣﻮﺿﻪاي
 .2ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
 .3اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﺮآورد ارزش واﻗﻌﯽ آب در ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 .4ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم و ﺑﺮﺧﻮرداري ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ آب
ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮر
 .5ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻋﻮارض اﺧﺬ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ در ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺟﻮﻫﺎت
در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ آب
 .6اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهوري آب ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي
 .7اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ آب ﮐﺸﻮر
 .8ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي آﺑﯽ و آﺑﺰﯾﺎن
 .9ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ در ﮐﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي آب و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ:
.1

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان ،1393 ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﻬﺮان.

.2

وزارت ﻧﯿﺮو ،1392 ،ﮔﺰارش ﻣﯿﺎﻧﮑﺎره ﺑﯿﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ درﺟﻪ  2ﮐﺸﻮر ،ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻠﯽ ﻃﺮح ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﮐﺸﻮر ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻼن آب و آﺑﻔﺎ ،ﺗﻬﺮان.

.3

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،1393 ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﮔﺮد و ﺧﺎك ﮐﺸﻮر ﻃﯽ  23ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،ﺗﻬﺮان.

.4

ﻣﮑﻨﻮن ،ر ،.آب ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار.

.5

ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ،م ،1393 ،.ﺑﺤﺮان ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺟﻮﻻن ﺑﯿﺎﺑﺎن زاﯾﯽ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ ،ﺟﻠﺪ  ،100ﺻﺺ .38-43

.6

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،1393 ،ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﮐﺸﻮري.

.7

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﺎب ﻗﺪس ،1393 ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر :ﺿﺮورت اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزهاي در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎزهاي ،اﻣﻮر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺧﺎك و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف آب ﺗﻬﺮان.

.8

ﺑﺎﻗﺮزاده ﮐﺮﯾﻤﯽ ،م ،1393 ،.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ،ﭘﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ آﻣﻮزﮔﺎر 214 ،ص ،ﺗﻬﺮان.

.9

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ،1394 ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺨﺶ آب و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪي.

 .10وزارت ﻧﯿﺮو ،1392 ،ﮔﺰارش ﻣﯿﺎﻧﮑﺎره آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ درﺟﻪ  2ﮐﺸﻮر ،ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻠﯽ ﻃﺮح ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﮐﺸﻮر ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻼن آب و آﺑﻔﺎ ،ﺗﻬﺮان.
 .11اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان .آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزي ،1392 ،دﻓﺘﺮ ﮐﺸﺎورزي و آب اﺗﺎق اﯾﺮان ﺗﻬﺮان.
 .12ﺣﯿﺪري ،ن ،1393 ،.ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوري آب ﮐﺸﺎورزي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺠﻠﺲ و راﻫﺒﺮد.
 .13رﺷﯿﺪﯾﺎن ،آ ،1391 ،.ﮔﺰارش ﻧﺨﺴﺖ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ -ﺳﯿﻤﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ در
اﯾﺮان ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﻬﺮان.
 .14وزارت ﻧﯿﺮو ،1392 ،ﮔﺰارش ﻣﯿﺎﻧﮑﺎره ﻣﺼﺎرف آب ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ درﺟﻪ  2ﮐﺸﻮر ،ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻠﯽ ﻃﺮح ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻼن آب و آﺑﻔﺎ ،ﺗﻬﺮان
 .15ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ) (1386و ) .(1387ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ،ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر -ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﯿﻔﯽ آب در ده رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر .
 .16وزارت ﻧﯿﺮو» .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﻨﺘﺰ آب ﮐﺸﻮر« ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آب و آﺑﻔﺎ .ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﻮس آب
 .17ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ  .(1390).ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ،ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎي ﮐﺸﻮر
 .18ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ .(1390).ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﺿﻼب

٦٦

آبهای ساحلی



مقدمه

دریای خزر


گونههای زیستی



برخی از آالیندههای دریای خزر



عوامل پیشران (محرک) و فشار

خلیجفارس و دریای عمان


گونههای زیستی



برخی از آالیندههای خلیجفارس و دریای عمان



عوامل پیشران (محرک) و فشار

راهکارهای پیشنهادی
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مقدمه:
دریاها و اقیانوسها به دلیل وجود منابع تأمین انرژی به ویژه سوختهای فسیلی (نفت و گاز) ،تأمین مواد غذایی و پروتئینی
و همچنین از دیدگاه حمل ونقل دریایی پتانسیل و ارزش اقتصادی باالیی دارند .کشور ما نیز با  1722کیلومتر خط ساحلی در
خلیجفارس و دریای عمان و  850کیلومتر خط ساحلی دریای خزر از این مزایا برخوردار است .ارزش اقتصادی باالی این مناطق
در کنار فناوریهای جدید منجر به افزایش بهرهبرداری از این منابع شده است؛ اما اقدامات زیستمحیطی این دو حوزه متناسب
با افزایش بهرهبرداری از این منابع نبوده است.
در حوزه خلیجفارس با توجه به کاهش نزوالت جوی سالهای اخیر در منطقه و احداث سدهای فراوان ورودی آب
خلیجفارس بسیار کاهشیافته است و در چنین شرایطی توازنی بین ورود آب به خلیجفارس و تبخیر آب از سطح آن وجود ندارد.
لذا با توجه به منابع نفتی ،تردد باالی کشتیهای نفتکش و فعالیت شدید صنایع در حوزه ،خلیجفارس  ۴7برابر بیشتر از ظرفیت
طبیعی خود آلودگی دارد .در حوضه دریای خزر عالوه بر کاهش ورودی آب به این حوزه ،به دلیل سیستم بسته دریای خزر
تجمع آالیندهها بسیار نگرانکننده است .سهم ایران در ایجاد آالیندهها  12درصد است و سهپنجم این  12درصد مربوط به
پساب شهری و روستایی است .در مقابل بیشتر آلودگیهای ناشی از صنایع مربوط به کشورهای روسیه و آذربایجان است که با
توجه به وضعیت جریانهای آبی در دریای خزر ،سواحل کشور ما بیشترین آسیب را دریافت مینماید .به صورت خالصه مهمترین
تهدیدهای سواحل جنوبی دریای خزر و سواحل خلیجفارس و دریای عمان شامل عوامل افزایش جمعیت در سکونتگاههای نوار
ساحلی ،فعالیتهای صنعتی ،افزایش گردشگری ساحلی ،شکار و صید غیرمجاز پرندگان و آبزیان ،میزان استفاده باالی از سموم
کشاورزی ،گسترش نامطلوب فاضالب شهری و روستایی و کیفیت پایین سیستم تصفیه فاضالب ،عدم وجود مدیریت یکپارچه
بر پسماندهای شهری و بیمارستانی و همچنین در خصوص زهاب کشاورزی ،برداشت بیرویه شن و ماسه از ساحل دریا و
رودخانهها ،تغییر کاربری زمینها ،افزایش روزافزون فعالیتهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن ،کاهش
تنوع زیستی و تخریب زیستگاهها و ورود گونههای غیربومی مهاجم است.
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دریای خزر
گونههای زیستی:


تاکنون بیش از  2000گونه در دریای خزر شناسایی شده است .تعداد کل گونههای زیستی و همچنین گونههای در لیست
قرمز فونهای ساحلی منطقه خزر در نمودار  1نشان داده شده است .حضور ماهیان مهمترین فون این اکوسیستم آبی به
شمار میرود .دوسوم این فون ،بومی دریای خزر بوده و مابقی به ترتیب دارای منشأ آب شیرین ،دریای مدیترانه و فون
آرکتیک یا قطبی هستند .برداشت ذخایر خاویار دریای خزر از  305تن در سال  136۴به کمتر از  3تن در سال  1391و
تعداد فکها از یکمیلیون به کمتر از یکصد هزار رسیده است .متأسفانه حضور شانهدار مهاجم ،گونههای جدید
فیتوپالنکتون ،رشد سریع آزوال و به طور کلی ،افزایش میزان آلودگیها ،تنوع زیستی منطقه را با بحران روبرو کرده است
(منبع.)23 ،13 ،12
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نمودار :1تعداد کل گونههای زیستی و گونههای در لیست قرمز فونهای ساحلی منطقه خزر(منبع  29و )12

برخی از آالیندههای دریای خزر


نیترات و فسفات :غلظت این ترکیبات در محدودۀ جنوبی دریای خزر طی سالهای  138۴-92بیشازحد مجاز گزارش
نشده ،اما با توجه به روند افزایشی پسابهای صنعتی و فاضالب شهری و همچنین افزایش میزان نیترات در سواحل این
دریا ،نگرانی جدی و اقدامهای فوری را میطلبد .شکوفایی سمی جلبکی در سال  138۴و شکوفایی دینوفالژه در سال
 1385نشانههایی از این امر است (به عنوان نمونه نیترات محدوده مصب بابلرود  3/87میلیگرم بر لیتر گزارش شده است).
(منبع 15 ،13و )Sea Caspian 2011



هیدروکربنها :هیدروکربن ها دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا دریافت کننده آلودگیهای بسیار زیادی از پنج
کشور اطراف آن است .به خصوص با گسترش برداشت نفت از این پهنۀ آبی مشکالت آن روز به روز در حال افزایش است.
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کشور ایران برداشت نفت در دریای خزر ندارد و این در حالی است که بسیاری از چاههای نفت آذربایجان ،ترکمنستان و
قزاقستان در دریا و دور از ساحل قرار دارند .به دلیل حرکت و جهت جریانهای آب در سواحل جنوبی دریای خزر
)چرخشهای سیکلونی و آنتی سیکلونی) ،رسوبات بستر در بخش سواحل جنوبی دریای خزر پذیرا و تجمع دهندۀ مقادیر
باالیی از هیدروکربنهای حاصل هستند .بر اساس گزارشات ترکیبات «هیدروکربنهای چند حلقهای معطر» ()PAH1
حداکثر  2/56درصد وزنی نفت آذربایجان را به خود اختصاص میدهند و در نهایت در رسوبات ته نشین میشوند .تحقیقات
انجام شده بر روی  PAHsدر رسوبات سطحی سواحل جنوب غربی دریای خزر )سواحل استان گیالن( بیانگر آن است که
منشأ اصلی این ترکیبات با احتمال زیاد مربوط به آلودگی نفتی آذربایجان است .میزان آلودگی هیدروکربنها ،متوسط تا
شدید اعالم شده است .ترکیبات  PAHبه دلیل پایداری باال ،قابلیت انتقال به مناطق دوردست و مخاطراتی برای سالمتی
انسان (پتانسیل سرطانزایی و جهشزایی) دارند ،جز مهمترین آالیندهها در مقیاس منطقهای و جهانی هستند (منبع .)31
در سال 1392رسوبات سواحل گیالن شاهد افزایش  2تا  5برابری  TPAH16نسبت به سال  1381مشاهده شده است.
سه ترکیب فنانترن ،پایرن و نفتالین بیشترین مقدار را در بین ترکیبات  PAHنشان دادند .گلولههای نفتی موسوم به
«تاربال» با منشأ چاههای نفت کشور آذربایجان ،در سالهای  1386و  1391در دو مرحله سواحل کشور را آلوده کردهاند.
در سال  25 ،1391میلیون تن تاربال از  100کیلومتر ساحل آلوده جمعآوری شده است .میزان هیدروکربنهای محلول و
نامحلول آلیفاتیک ( )AHCو آروماتیک ( ) PAHاین ترکیبات در دریای خزر در سطح پایینی نسبت به استاندارهای
جهانی است اما باالتر از سواحل ترکمنستان و قزاقستان است .سواحل استان مازندران و گلستان کمتر تحت تأثیر آالیندههای
نفتی وارده از کشور آذربایجان قرار میگیرند .به عبارت دیگر کشور ایران قربانی آلودگیهای نفتی کشورهای همسایه دریای
خزر است (منبع .)16 ،13 ،10بررسیهای صورت گرفته در سال  1390حاکی از آن است که رسوبات دریای خزر از آستارا
به سمت سواحل بندر ترکمن و بندر گز سرازیر می شود که خود باعث کاهش عمق در این نواحی شده است .افزایش این
رسوبات خطر جداسازی خلیج گرگان را به دنبال دارد (منبع.)23-21 ،13


ارگان کلره :غلظت سموم «ارگان کلره» بر اساس آمارهای جهانی میزان  DDTدر سواحل ایرانی دریای خزر بیش از سه
برابر غلطت استاندارد جهانی است .غلظت سموم ددت ،آلدرین ،دیلدرین و غیره در رودخانههای استان مازندران نیز فراتر
از استاندارهای ملی وجهانی گزارش شده است (منبع 15 ،13 ،12و .)Caspian Sea 2011



فلزات سنگین :غلظت فلزات سنگین بر اساس گزارشهای سال  1390میزان آالیندگی فلزات سنگین همچون نیکل،
کروم ،آرسنیک و مس در سواحل ایرانی دریای خزر بیش از استاندارد  NOAAاست و به ترتیب غلظت آنها باالی ،21
 8/2 ،81و  3۴میکروگرم بر گرم ( )µg/gاست (منبع .)Caspian Sea 2011



آلودگی میکروبی :در سه استان شمالی میزان میانگین تعداد کلیفرم ،کلیفرم مدفوعی ،استرپتوکوک مدفوعی و
سودوموناس بیشتر از استاندارد جهانی است (منبع.)20-17 ،1۴ ،13

)- Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH
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تاالب انزلی
تاالب انزلی با مساحت حدود  20هکتار از بزرگترین زیستگاههای جانوری ایران است و متاسفانه با مشکالت و
آالیندههای فراوانی روبرو است .به عنوان مثال:
 میزان عمق این تاالب از  1۴متر در سی سال گذشته به کمتر از دو متر در سالهای اخیر رسیده است.
 حجم آب ورودی تاالب در مدت سی سال گذشته از  300هکتار به یک و نیم هکتار رسیده است .به این معنا
که حجم آبی تاالب ،دویست برابر کاهشیافته است.
 ساالنه  100هزار مترمکعب پساب کشاورزی و روزانه افزون بر  ۴00هزار مترمکعب فاضالب به تاالب بینالمللی
انزلی میریزد .روزانه انواع فاضالبهای انسانی ،صنعتی و بیمارستانی شهر رشت از طریق رودخانهها به این
تاالب میریزد( .بهعنوانمثال) روزانه حدود  ۴تا  18لیتر در ثانیه شیرابه (وابسته به تغییرات فصلی) از جایگاه
زباله سراوان وارد رودخانهها و نهایتاً تاالب میشود.
 غلظت باالی فلزات سنگین در نمونههای رسوب تاالب انزلی گزارششده است و میزان تجمع این فلزات روند
افزایشی دارد (منبع.)23 ,13
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عوامل پیشران (محرک) و فشار
در جدول  1برخی از عوامل پیشران و فشار در حوضۀ دریای خزر در دورۀ زمانی مندرج ،آخرین وضعیت آن عوامل و میزان
تغییرات طی دوره بررسی شده است.
جدول  :1تغییرات عوامل پیشران (محرک) و فشار بر محیطزیست حوزه ایرانی دریای خزر (گیالن ،مازندران و گلستان)
موضوع

دوره

تغییرات

وضعیت در انتهای دوره

1370-92

بیش از  36درصد رشد

 7/5میلیون نفر (منبع)1

1390-92

 3/3درصد رشد

میزان صید

1382-92

 24/3درصد افزایش

آبزیپروری

1382-92

جمعیت
جمعیت
گردشگر

انتقال آب به
مرکز ایران

زمانی

شهرهای رشت ،ساری ،بندر انزلی ،الهیجان ،چالوس ،گرگان و آستارا جزء بیست
اقامت کل کشور را به خود اختصاص دادهاند (منبع.)2
 40423تن (منبع)4 ،3

نرخ رشد 159(1/59

 132868تن (منبع)4 ،3

درصد افزایش)

بر اساس مطالعات و تصمیمگیریهای اولیه 200 ،میلیون مترمکعب آب در سال از
1388-92

-

دریای خزر به سمنان منتقل خواهد شد .طول خط انتقال آب  184کیلومتر با قطر
اسمی  1400میلیمتر یا  56اینچ است.

تعداد
کارگاههای

شهر اول بازدید شده در بهار  1392قرار دارند که در حدود  6/4درصد نفر شب

تعداد کارگاههای فعال صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر در پایان دوره به  1588واحد
1383-90

 23درصد افزایش

رسیده است .در استانهای گیالن و مازندران  3/22درصد ( 60واحد) صنایع در
دسته ( Aپرخطر) قرار میگیرند (منبع.)5

صنعتی

تعداد کل معادن بهرهبرداری شده واقع در سه استان شمالی با  25درصد رشد به
 269معدن رسیده است .اگرچه در ابتدای دوره فوق  37/7درصد معادن واجد
سیستم فاضالب بودهاند و در پایان دوره این رقم به بیش از  55درصد ( 142واحد)

معادن

1386-91

 25درصد رشد

-

-

افزایشیافته است ،اما در ابتدای دوره تنها  2/5درصد معادن محل دفع فاضالب
آنها آبهای سطحی و رودخانه بوده و این ارقام برای سال  91به  77/5درصد
رسیده است .بر اساس نزدیکی معادن به دریا و رودخانههای دائمی تعداد  151واحد
از کل معادن استانهای شمالی در سال  57/6(1389درصد) در مجاورت این منابع
واقع بودند (منبع.)8-6

تغییر اراضی
ساحلی

تخریب اراضی زراعی و باغی ،تخریب چشمانداز ساحل ،انباشت زباله و افزایش
ساختوساز بیرویه در اراضی ساحلی این حوزه (منبع)14 ،13
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ادامۀ جدول  :1تغییرات عوامل پیشران و فشار بر محیطزیست حوزه ایرانی دریای خزر (گیالن ،مازندران و گلستان)
موضوع

دوره
زمانی

وضعیت در انتهای دوره

تغییرات

روند توزیع کود در طی سالهای اخیر کاهشیافته است .این کاهش برخالف برآورد
کود کشاورزی موردنیاز ،جهت افزایش بهرهبرداری و کیفیت محصول است .از عوامل
مؤثر میتوان به کاهش سقف یارانههای تخصیصی ،افزایش قیمتهای جهانی کود

کود
(توزیعشده)

1389-92

 33درصد کاهش

1390-92

-

شیمیایی و مشکالت مالی شرکت خدمات حمایتی برای خرید و تدارک بهموقع
کودهای شیمیایی اشاره کرد .در سال  1392نزدیک به  14درصد کل کود توزیعشده
کشور به سه استان همجوار دریای خزر واصلشده است که از مجموع بیش از 229
هزار تن کود توزیعی به این سه استان 67/4 ،درصد کود ازته و بیش از  30درصد
کود فسفاته به صورت دولتی توزیع شده است (منبع.)10 ،9
مقایسه مجموع سموم توزیعی در استانهای کشور بیانگر این است که سه استان

آفتکشها

مجاور دریای خزر بیشترین مصرف سموم را در طی سالهای  1390-92به خود
اختصاص دادهاند .همچنین میزان مصرف آفتکشها در این استانهای بیشترین
مقدار در سال  1392گزارششده است (منبع.)11
درصد جمعیت تحت پوشش خدمات جمعآوری و دفع بهداشتی فاضالب شهری در
استان های گلستان ،گیالن و مازندران در ابتدای دوره  54 ،6و  3درصد بوده و در
انتهای دوره به ترتیب برابر  65 ،10و  6درصد است .متأسفانه عملکرد تصفیه فاضالب

پوشش
فاضالب

1385-92

رشد اندک

شهری

در استان مازندران نامطلوب و مخلوط شدن فاضالب و آبهای سطحی گزارششده
است .عملکرد تصفیه فاضالب در استان گیالن نیز نامطلوب و آلوده به فاکتورهای
فیزیکی -شیمیایی و میکروبی است .الزم به ذکر است سهم ایران در آلودگی دریای
خزر  12درصد است و سهپنجم از سهم  12درصدی ایران مربوط به فاضالبهای
خانگی است (منبع.)8 ،6

حجم فاضالب
شهری

 2/18برابر ( 118درصد
1385-91

رشد) 14 -درصد رشد
ساالنه

جمعآوریشده
مطالعات

پسماند

منتهی به

-

سال 1392

به مرز  191000مترمکعب در روز رسیده است .این افزایش در کنار عملکرد نامطلوب
سیستم تصفیه فاضالب بسیار خطرناک است (منبع.)8 ،6
استانهای ساحلی شمالی دارای سرانه تولید پسماند  920گرم در روز در شهرها و
 570گرم در روستاها و نرخ تولید پسماند در حدود  5391تن در روز است (منبع.)11

تغییر منابع
زیستی
(شانهدار

1379-92

 70درصد کاهش صید
کیلکا

به علت افزایش شانهدار مهاجم و رقابت آن با ماهیان پالنکتون خوار صید کیلکا
بیش از  70درصد کاهش نشان میدهد (منبع.)12 ،4

مهاجم)

.
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خلیجفارس و دریای عمان
گونههای زیستی


بیش از  1600گونه ماهی 15 ،گونه میگو 10 ،گونه پستانداران دریایی 5 ،گونه الکپشت دریایی ،بیش از  50گونه
آبسنگهای مرجانی و بیش از  60گونه پرنده است .الکپشتهای دریایی و برخی ماهیان از جمله کوسه ماهیها در معرض
خطر قرار دارند (منبع.)23 ،13



آبسنگهای مرجانی :توتیای دریایی (از خارتنان) و آبسنگهای مرجانی در رقابت باهم هستند هرزمانی که شرایط زیست
آبسنگهای مرجانی به دلیل کیفیت نامطلوب آبهای ساحلی نامناسب میشود ،تعداد توتیای دریایی افزایش مییابد .در
استان بوشهر در جزیرههای خارک و خارکو با افزایش چشمگیر توتیا مواجه هستند .بهطورکلی هشت درصد مرجانهای
دنیا در خلیجفارس وجود دارند و متأسفانه دوسوم این مرجانها به دلیل تخریبهای بخش صنعت ،شیالت و امور صید و
صیادی در حال انقراض قرار دارند (منبع.)23 ،13



دلفینها :پنجتا هفت گونه دلفین در خلیجفارس وجود دارد و بهطورکلی بیش از صد هزار دلفین در خلیجفارس و دریای
عمان زندگی میکنند .در پاییز  1386در طول یک ماه بیش از  150دلفین جان خود را از دست دادند (منبع.)23 ،13
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برخی از آالیندههای خلیجفارس و دریای عمان:


غلظت فلزات سنگین :در این دوره غلظت آرسنیک ،کروم و نیکل در رسوبات ساحلی بیشتر از میزان مجاز گزارششده
است .غلظت باالی کروم و نیکل بدون شک ناشی از فعالیت های آنتروپوژنیک (انسانی) است .در خصوص دیگر فلزات از
قبیل کادمیوم ،سرب ،جیوه و نقره میزان آنها در رسوبات کم است و در حال حاضر نگرانی زیستمحیطی برای این عناصر
وجود ندارد .البته در رسوبات نزدیک به صنایع کشور ،غلظت فراتر از حد مجاز برای کادمیوم ،سرب و به خصوص جیوه
گزارش شده است؛ اما با دور شدن از این مناطق به تدریج میزان آنها در رسوبات بستر خلیجفارس و دریای عمان کاهش
مییابد (منبع 28 ،13و .)ROPME 2013



هیدروکربنها :غلظت هیدروکربنهای نفتی در آبهای خلیجفارس سه برابر بیشتر از دریای شمال و دو برابر بیشتر از
دریای کارائیب است؛ آنالیز رسوبات سطحی سواحل حوزه راپمی بیانگر حضور تلفیقی هیدروکربنهای نفتی با منشأ بومی
و منطقهای و سطح پایینی از هیدروکربنهای تجزیهشده از منابع پتروژنیک است .مطالعات اخیر صورت گرفته در منطقه
راپمی بیانگر شباهت آلودگی رسوبات نیمههای داخلی محدودۀ راپمی با ترکیبات نفت خام شبیه به الگوی آلودگی نفتی
کویت در طی جنگ سال  1370است .با این وجود میزان آلودگی نفتی در رسوبات طی سالهای اخیر کاهش یافته است
و بیشترین آلودگی مربوط به مناطقی از کشور بحرین و قطر است؛ بندر بوشهر جزء مناطقی از این ساحلی بندری ایران
است که میزان آلودگی رسوبات آن بیشتر از استانداردها است (.)ROPME 2013



غلظت ترکیبات ارگانوکلرینه :غلظت این ترکیبات در محدودۀ دریای خلیجفارس و دریای عمان بر طبق آخرین گزارشها
کمتر از استاندارهای جهانی است .سطح میزان  HCHs ،DDTsکل و  PCBsکل در رسوبات نزدیک به ساحل به غیر
از سه محل در ایران ،قطر و عربستان تقریباً به یک اندازه است .میزان  DDTsدر رسوبات نزدیک به ساحل بندر بوشهر
بیش از رهنمودها است (.)ROPME 2013



غلظت عناصر رادیونوکلئید :پایش غلظت  5ترکیب رادیونوکلئید ،شامل  U-238 ،Pb-210 ،Cs-137 ،K-40وU-
 235در رسوبات ساحلی در سال  1385و همچنین در مناطق ساحلی در سال  1390در مقیاس جهانی بسیار کم بوده و
حتی روند ویژهای برای توزیع آن آشکارنشده است (.)ROPME 2013
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وضعیت انتشار برخی از آالیندهها در مناطق صنعتی منتخب
منطقه ویژه ماهشهر







در این منطقه به نحو چشمگیری میزان  PM10از حد غلظت
استاندارد باالتر بوده و در مواقعی حتی تا حد غلظت خطرناک
نیز رسیده است.
ارقام نشانگر  CODو  PHمرتبط باکیفیت فاضالب تخلیهشده
در بسیاری از موارد بسیار بیشتر از استاندارد تخلیه است.
همچنین مشخصشده است که پساب خروجی حوضچه شرقی
پتروشیمی بندر امام دارای مقادیری باالتر از حد استاندارد از
جیوه است.
میزان کادمیوم ،جیوه و نیکل نیز در رسوبات این منطقه از
مقادیر راهنما فراتر است.
توزیع افقی CODو سرب در رابطه با سنجش کیفیت آب و
همچنین کادمیوم ،جیوه ،نیکل و کل هیدروکربنهای نفتی در
رابطه با کیفیت رسوبات ،در جریانات سطحی آب در مناطق
اطراف منطقه ویژه ،باال بوده و در جریانات سطحی پایینتر است
(منبع.)28 ،13

جزیره خارک
 به دلیل افزایش «آب همراه» ،مقدار تخلیه آب از تأسیسات
تصفیه نفت خام در طول سالها افزایشیافته است .در نتیجه
مقادیر فاضالب بیش از ظرفیت تأسیسات تصفیۀ فاضالب فعلی،
بدون هرگونه تصفیهای ،به دریا ریخته میشود .در این فاضالب
مقدار نفت و  CODاز حد استاندارد تجاوز میکند فاضالب
تخلیهشده حاوی انواع مواد شیمیایی ،فلزات سنگین و ترکیبات
مواد پرتوزای طبیعی است (منبع.)28
عسلویه
 میزان انتشار ریز گردها ( )PM 2.5دو برابر میزان استاندارد است.
به نظر میرسد که این ریزگردها ناشی از گازهای احتراقی از
دودکشهای فلز و غبارهای غیرطبیعیاند.
 غلظت SO2در مناطق جنوب شرقی منطقه ،تقریباً در محدوده
استاندارد قرار دارد ولی میزان آن در بخش کوههای شمال غربی
باالتر از استانداردها است.
 در خصوص غلظت بنزن ،گزارشهایی مبنی برافزایش این ماده
بیش از میزان مجاز وجود دارد (منبع.)28
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عوامل پیشران (محرک) و فشار
در جدول  2برخی از عوامل پیشران و فشار در حوضۀ دریای خزر در دورۀ زمانی مندرج ،آخرین وضعیت آن عوامل و میزان
تغییرات طی دوره بررسی شده است.
جدول  :2تغییرات عوامل پیشران (محرک) و فشار بر محیطزیست حوزه خلیجفارس و دریای عمان
(خوزستان ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان)
موضوع

دوره
زمانی

جمعیت

1385-92

میزان صید

1382-92

آبزیپروری

1382-92

وضعیت در انتهای دوره

تغییرات
تقریباً  12درصد

 10/037میلیون نفر (منبع)1

افزایش
 58/3درصد

بیش از  473هزار تن (منبع)4 ،3

افزایش
با نرخ رشد

به بیش از  77هزار تن در استانهای مجاور حوزه خلیجفارس و دریای عمان رسیده

دوبرابری

است (منبع.)4 ،3

با نرخ رشد ،0/89

تعداد کارگاههای
صنعتی

1380-90

 1/54 ،1/74برای

تعداد کارگاههای فعال صنعتی با  10نفر کارکن و بیشتر در چهار استان خوزستان،

استانهای

بوشهر ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ترتیب  180 ،104 ،405و  94کارگاه بوده

خوزستان ،بوشهر

است (منبع.)24 ،8

و هرمزگان

تغییرات ساحل

بلندمدت

-

معادن

1386-91

 25درصد رشد

استحصال زمین بیشازحد توان خلیجفارس در عسلویه با بهرهبرداری از فازهای
مختلف و همچنین در امارات-دبی مشاهدهشده است (منبع.)13
تعداد کل معادن بهرهبرداری شده طی سالهای  1386 -91واقع در چهار استان جنوبی
با بیش از  25درصد رشد به  463معدن رسیده است .اگرچه در ابتدای دوره فوق 14
درصد معادن واجد سیستم فاضالب بودهاند و در پایان دوره این رقم به بیش از 21/8
درصد ( 101واحد) افزایشیافته است ،اما در ابتدای دوره تنها  18/9درصد معادن محل
دفع فاضالب آنها آب های سطحی و رودخانه بوده و این ارقام برای سال  91به 36/6
درصد رسیده است (منبع.)25 ،6
بالغ بر  11درصد صنایع ساحلی در استانهای مجاور خلیجفارس و دریای عمان از حیث
نوع پساب تولیدی در دسته ( Aپرخطر -مانند صنایع پتروشیمی و گاز) و در حدود 22
درصد صنایع ساحلی در درسته  Bقرار میگیرند؛ اما میزان تولید پساب صنعتی این

مطالعات

صنعت (پساب)

منتهی به

-

سال 1392

مراکز با توجه به اینکه در مواردی بدون هیچ نوع عملیات تصفیهای مستقیم وارد دریا
میشود حائز اهمیت است .به عنوان نمونه پاالیشگاه آبادان با پساب مواد نفتی  -فلزات
سنگین (گروه  )Aمیزان دبی پساب آن در حدود  7میلیون مترمکعب در روز است این
در حالی است که کارخانه قند اهواز با نوع پساب مواد مغذی و معدنی (گروه  )Cدر حدود
 130هزار مترمکعب دبی پساب تولید مینماید (منبع.)15
نیروگاههای تولید برق و آبشیرینکنها  175هزار مترمکعب در ساعت پساب به سمت
دریا تخلیه مینمایند .بر این اساس صنایع تولید برق و آبشیرینکنها بیشترین سهم

صنعت (پساب
کارخانه
آبشیرینکن و
برق)

( 48درصد) را در ایجاد بار (عمدتاً تولید  )SS،BOD،CODدارا هستند و پاالیشگاههای
نفتی با  28درصد و ایجاد مواد نفتی ،فلزات و  CODدر رتبه بعدی قرار دارند .پساب

مطالعات
منتهی به
سال 1392

-

آبشیرینکنها بین  10تا  20درصد شوری آب دریاها و بین  7تا  8درجه دمای آب را
افزایش میدهند .تعداد صنایع آبشیرینکن در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه
بسیار کم (حدود یک درصد) است .ولی با توجه به نیاز به آب شیرین و گسترش این
صنعت بایستی قوانین و راهکارهای دقیقی جهت کاهش اثرات زیستمحیطی آن وضع
کرد (منبع.)23 ،13
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ادامۀ جدول  :2تغییرات عوامل پیشران (محرک) و فشار بر محیطزیست حوزه خلیجفارس و دریای عمان
(خوزستان ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان)
موضوع

دوره
زمانی

1383-91

نفتکشها)
نشت نفت خام
(چاه نفت)

تغییرات

بر اساس آمار میزان عبور کشتیها از تنگه هرمز در هشت سال منتهی به سال  1391به

نشت نفت خام
(تردد کشتی و

وضعیت در انتهای دوره

 64/6درصد

 46900شناور رسیده است .بیش از  75درصد آنها به حملونقل نفت و محصوالت

افزایش

نفتی میپردازند که تقریباً به ازای آن حدود  1/5میلیون بشکه نفت نشت کرده وارد
آبهای منطقه میشود (منبع 13و.) ROPME 2013
تعداد  22چاه نفت در خلیجفارس نشتیای به طول هفت کیلومتر در پهنای یک

1391

-

کیلومتر داشتند .از تعداد  22چاه نفت نشتی 21 ،مورد چاه نشتی مربوط به کشور ایران
بود (منبع.)13
یکی از مسائلی که بیشتر در سواحل ایرانی صورت میگیرد و تهدید جدی برای

نشت مواد نفتی
(قاچاق سوخت)

مطالعات
منتهی به

آلودگی دریایی است قاچاق مواد سوختی به کشورهای حاشیه خلیجفارس و جابهجایی
روبه رشد

سال 1392

غیراستاندارد توسط شناورهای غیرمجاز است که زمانی که با نیروهای انتظامی و
دریابانی برخورد میکنند برای اینکه از تخلفات خود کم کنند مواد نفتی را در دریا رها
میکنند (منبع.)13

افزایش  8 ،4و 9

پوشش فاضالب
شهری

1385-92

درصدی به ترتیب

استانهای بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتیب  17 ،55 ،23و

برای استانهای

 44درصد جمعیت شهری آنها تحت پوشش خدمات جمعآوری فاضالب قرارگرفته

بوشهر،

است .آخرین گزارشها حاکی از وضعیت غیراستاندارد تصفیه فاضالب استان خوزستان

خوزستان،

و آلودگی آن به نیترات وکلیفرم است .در خصوص استان بوشهر و هرمزگان این

سیستان و

وضعیت نامطلوب و پساب تصفیهشده آلوده به فاکتورهای میکروبی وفیزیکی-شیمیایی

بلوچستان و

است (منبع.)11 ،8

هرمزگان
با نرخ رشد 3/19

حجم فاضالب
شهری

1385-92

جمعآوریشده

( 319درصد

در انتهای دوره به مرز  624000مترمکعب در روز رسیده است .این افزایش در کنار

افزایش)18 -

سیستم نامطلوب تصفیه فاضالب و تخلیه پساب به خلیجفارس و دریای عمان بسیار

درصد رشد

نگرانکننده است (منبع.)11 ،8

ساالنه
در سال  1392نزدیک به  15/4درصد کل کود توزیعشده کشور به استانهای همجوار

کود توزیعشده

1389-92

پسماند

1392

 28درصد کاهش

خلیجفارس و دریای عمان تسهیم شده است که از مجموع بیش از  252هزار تن کود
توزیعی به این سه استان 81/4 ،درصد کود ازته به صورت دولتی توزیع شده است
(منبع.)11
مثال :در آبادان حدود  40درصد زبالههای واحدهای صنعتی آن از نوع خطرناک حاد
است .عالوه بر زبالههای شهری و صنعتی زبالههای بیمارستانی در این منطقه خود باعث
نگرانی کارشناسان محیطزیست شده است .بر اساس گزارشها اکثر بیمارستانهای

عدم سیستم

منطقه فاقد امکانات زبالهسوز میباشند و بیشتر آنها نیز زبالههای عفونی و غیر عفونی

مناسب برای

را بدون هیچ تغییری دفن مینمایند .حتی در مواردی گزارشهایی مبنی بر دفن زباله

مدیریت زبالهها

در مناطق تحت حفاظت محیطزیست وجود دارد .به عنوان نمونه از  18بیمارستان
شهرستان اهواز 16 ،بیمارستان ( 88/8درصد) فاقد سیستم زبالهسوز هستند
درحالیکه این تعداد بیمارستان در روز بالغ بر  1100کیلوگرم زباله عفونی تولید
مینمایند (منبع.)26
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ادامۀ جدول  :2تغییرات عوامل پیشران (محرک) و فشار بر محیطزیست حوزه خلیجفارس و دریای عمان
(خوزستان ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان)
موضوع

دوره
زمانی

تغییرات

حدود هزار تن ریزگرد به ازای یک کیلومترمربع در سال در این حوزه ترسیب مییابد.

مطالعات

ترسیب ریزگردها

منتهی به

وضعیت در انتهای دوره

پدیده نوظهور

سال 1392

باال رفتن کدورت آب و بهتبع آن کاهش عمق خلیجفارس و پیرسازی این بدنه آبی از
عواقب این امر است .گزارشهایی مبنی بر نابودی زیستگاههای نادری همچون
آبسنگهای مرجانی نیز بر اثر این فشار وجود دارد (منبع.)13
بر اساس تحقیقات انجامشده در حوزه خلیجفارس و دریای عمان ،عموماً گونههای

تغییر منابع
زیستی
(شکوفایی
پالنکتونی)

شکوفا شده شامل  Nitzschia ،Navicula ،Nactilucaو Trichodesmium

مطالعات
منتهی به

-

سال 1392

است .گزارش کشند قرمز در آبهای جنوب جزیره قشم که از اوایل مهرماه 1387
به شکوفایی نوعی فیتوپالنکتون بانام علمی Cochlodinium polykrikoides
نسبت داده شد که در سوابق قبلی این پدیده در منطقه خلیجفارس مشاهده نشده
بود و به عنوان گونه غیربومی معرفی شد (منبع.)23 ،13

تغییر منابع
زیستی

مطالعات

(شکوفایی

منتهی به

عروسهای

سال 1392

شکوفایی عروسهای دریایی در آغاز سال  1381در منطقه شرق چابهار گزارش شد
-

و بعد از مدتی به مناطق غربی نیز کشیده شد .فراوانی جمعیت این آبزی عالوه بر
برهم زدن تعادل تعداد گونههای زیستبوم و تغییر اکولوژیکی در منطقه ،مشکالت
فراوانی را برای جامعه صیادی منطقه به وجود آورده است (منبع.)23 ،13

دریایی)

میزان میانگین انرژی موردنیاز برای تولید یک واحد  GDPدر این حوزه تقریباً سه
برابر میانگین جهانی است .متوسط سرانه مصرف برق در این حوزه ()10000 kWh

انتشار کربن

مطالعات

(میانگین مصرف

منتهی به

انرژی و برق)

1392

سه برابر متوسط مصرف جهانی است .متأسفانه کشور ما نیز باالتر از متوسط مصرف
-

جهانی از انرژی برق استفاده مینماید؛ اما در قیاس با سایر کشورهای دیگر این
حوزه ،عراق کمتر از متوسط سرانه مصرف انرژی در جهان برق مصرف مینماید و
ایران کمترین افزایش را نسبت به متوسط سرانه انرژی در جهان دارد ( ROPME
.)2013

شکوفایی
جلبکها

میزان شکوفایی جلبکها بین دو دوره  1350-59و  1380-87با نرخ  9برابری
بلندمدت

 500درصد رشد

(900درصد رشد) روبرو بوده است و در طی همین زمان میزان ماهیان مرده نرخ 5
برابری ( 500درصد افزایش) داشته است (.)ROPME 2013
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پیشنهادهای بهبود وضعیت آبهای ساحلی
 .1ایجاد مدیریت واحد بر سواحل شمال و جنوب با توجه به ویژگیهای خاص آنها
 .2پایش آنالین منابع آلودهکننده و میزان آالیندهها در خلیجفارس و دریای خزر
.3

اجرای سیاستهای حمایتی از بازچرخانی پسابها و آبهای برگشتی

.۴

بهبود عملکرد تصفیه فاضالبهای شهری و روستایی و گسترش انشعابات فاضالب در حوزه دریای خزر و خلیجفارس

 .5ایجاد مراکز پیشرفته بازیافت پسماند و کنترل نحوه دفن مواد با توجه به باال بودن آب سطحی در این مناطق
 .6گسترش و معرفی سایر مراکز تفریحی و گردشگری در سایر استانها به منظور کاهش حجم گردشگر به مناطق شمالی
 .7احیاء اکوسیستمهای تخریبشده و فهرست بندی این مناطق بر اساس میزان تخریب
 .8جلوگیری و بحداقل رسانی آلودگیهای ناشی از پسابهای شهری ،صنعتی ،بیمارستانی و کشاورزی و نفوذ آنها بحوضهآبریز
 .9تهیه و استفاده از نقشههای افزایش غلظت عناصر از حد آستانه
 .10تدوین استاندارد جدید و بهروز خروجی فاضالب برای مناطق و شهرکهای صنعتی
 .11کاهش و حذف مواد شیمیایی و سموم خطرناک (استفاده از روشهای جایگزین برای کود (بیولوژیک) و ایجاد انگیزه در
بین کشاورزان برای استفاده از آزمایشها خاک ،آب و گیاه جهت استفاده از سموم و کود)
 .12تالش در جهت مدیریت یکپارچه زهاب کشاورزی
 .13ارتقاء و تقویت همکاریها و هماهنگیهای بین کشورهای همسایه حوزههای فوق جهت مدیریت یکپارچه و کنترل انتشار
آالیندههای آنها
ایجاد سیستم ثبت و کنترل واردات – صادرات کودهای کشاورزی و سموم و ایجاد سامانهای پایا جهت پایش میزان مصرف
سموم -متأسفانه هیچ نظارتی بر میزان مصرف سموم وجود ندارد و حتی دستورالعملی مبنی بر کمترین زمان پس از مصرف
سم تا برداشت میوه وجود ندارد
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منابع:
.1

مرکز آمار ایران .)1390( .سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

 .2مرکز آمار ایران .)1392( .چکیده نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی بهار.
 .3سازمان شیالت ایران .)1388( .سالنامه آماری سازمان شیالت ایران.
 .۴سازمان شیالت ایران .)1392( .سالنامه آماری سازمان شیالت ایران.
 .5مرکز آمار ایران .)1391( .نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر.
 .6مرکز آمار ایران .)1391( .نتایج آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری.
 .7مرکز آمار ایران .)1391( .سالنامه آماری محیطزیست ایران.
 .8مرکز آمار ایران .)1392( .سالنامه آماری -محیطزیست ایران.
 .9معاونت برنامهریزی و اقتصادی مرکز فناوری و اطالعات وزارت جهاد و کشاورزی .)1392( .آمارنامه کشاورزی
 .10نعمتی ،م و همکاران .)1392( .الگوی پراکنش و تعیین منشأ هیدروکربنهای چند حلقهای معطر در رسوبات سطحی رودخانههای استان
گیالن .فصلنامه علوم و مهندسی محیطزیست.
 .11دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست ایران .)1392( .وضعیت زیستمحیطی آب و خاک.
 .12سازمان حفاظت محیطزیست ایران .)138۴( .دومین گزارش وضعیت محیطزیست ایران.
 .13دفتر محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست ایران .)1392( .وضعیت محیطزیست دریایی.
 .1۴قرخلو ،م و همکاران .)1388( .اثرات زیستمحیطی گردشگری بر سواحل شهر رامسر .فصلنامه پژوهشی جغرافیای انسانی.
 .15سازمان حفاظت محیطزیست ایران .)1393( .مطالعه و تعیین وضعیت محیطزیست دریایی دریای خزر
 .16عباسی ،ع و همکاران .)1389( .منشأ هیدروکربنها در رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر در محدودۀ استانهای گلستان و مازندران .محیط
شناسی.
 .17جوینی ،م و همکاران .)1392( .بررسی آلودگی میکروبی آب شناگاه های تابستانی سواحل دریای خزر در استان گیالن.
 .18زکریایی ،م و همکاران .)1392( .بررسی کیفیت میکروبی برخی از شناگاه های دریای خزر در سواحل استان مازندران .مجله دانشگاه علوم
پزشکی گرگان.
 .19فکری ،مجید .)1392( .آلودگی میکروبی دریای مازندران سالمت مردم را تهدید میکند .روزنامه خراسان.
 .20نبیزاده ،ر .)1390( .وضعیت آلودگی میکروبی آب دریای خزر در استان گیالن .چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط .یزد.
 .21خوشروان ،ه .)1387( .مخاطرات فرسایشی رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر .هشتمین همایش بینالمللی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی.
 .22خوشروان ،ه و همکاران .)1390( .ناحیه بندی سواحل جنوبی دریای خزر بر اساس شواهد مورفودینامیک رسوبی .مجله فیزیک زمین و فضا.
 .23دفتر محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست ایران .)1390( .وضعیت محیطزیست دریایی.
 .2۴مرکز آمار ایران .)1390( .سالنامه آماری صنعت.
 .25مرکز آمار ایران .)1389( .نتایج آمارگیری زیستمحیطی از معادن در حال بهرهبرداری.
 .26سازمان حفاظت محیطزیست ایران .)1393( .مطالعه و تعیین وضعیت محیطزیست خلیجفارس و دریای عمان.
 .27موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو .)1392( .میانگین ساالنه تراز آب دریای خزر.
 .28آژانس همکاری بینالمللی ژاپن ( )JICAو وزارت نفت .)1393( .تقویت مدیریت زیستمحیطی صنایع نفتی در خلیجفارس و نواحی ساحلی.
29. Interim Secretariat of the Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the
Caspian Sea and the Project Coordination Management Unit of the “CaspEco” project. (2011). Caspian Sea
State of the Environment.
30. Environment Regional Organization for the Protection of the Marine (ROPME). (2013). State of the Marine
Environment Report.
 .31نعمتی ،م .و دیگران ( « ،)1392الگوی پراکنش و تعیین منشأ هیدروکربنهای چند حلقهای معطر در رسوبات سواحل جنوب غربی دریای
خزر :استان گیالن» ،مجله سالمت و محیط ،فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران ،دوره هفتم ،شماره سوم ،پاییز ،1393
صفحات  315تا 326
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مقدمه

وضعیت تنوع زیستی جانوری(فون)
وضعیت گونههای در معرض تهدید

وضعیت تنوع زیستی گیاهی (فلور)
عوامل فشار و تهدید بر تنوع زیستی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
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مقدمه
در حال حاضر در عصری قرار داریم که شاهد سریعترین تغییرات زیستمحیطی هستیم .از مهمترین این تغییرات
میتوان به کاهش شمار ژنها ،گونهها و تنوع زیستی جوامع اشاره نمود .تنوع زیستی پایه و اساس حیات زمین را تشكیل میدهد
و دارای ارزشها و کارکردهای فراوان است و همچنین تمامی گونهها ،اکوسیستمها و فرایندهای اکولوژیكی را در برمیگیرد،
درک الگوهای توزیع تنوع زیستی برای ارائۀ راهكارهای حفاظتی امری ضروری است .عالوه بر این تنوع زیستی کاال و خدماتی
را برای جوامع انسانی فراهم میکند و ازاینرو از نظر ارزش اقتصادی موردتوجه است(منبع .)1تنوع زیستی در بسیاری از مناطق
به واسطۀ فعالیتهای انسانی و از دست دادن زیستگاهها کاهش پیداکرده است .تأثیر از دست رفتن و یا تغییر در ترکیب آن در
دهههای اخیر موضوع مورد بحث در بسیاری از مجامع زیستمحیطی بوده است(منبع.)2-4
کاهش تنوع زیستی در سراسر دنیا دانشمندان را وادار کرده است تا بیشازپیش به مطالعه اثرات تغییر در تنوع زیستی
ازنقطه نظرهای اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی بپردازند چراکه حفاظت از آن عامل مهمی برای پشتیبانی از تداوم حیات
انسان تلقی میشود (منبع .)5کشور ایران با دارا بودن اقلیمهای مختلف ،موقعیت بیوجغرافیایی خاص ،تشكیالت زمینشناسی و
مدیریت انسانی منابع طبیعی شرایط مساعدی را برای افزایش تنوع زیستی و گونههای بومی فراهم کرده است .وسعت باالی
کشور و تنوع در اکوسیستمها و اجزاء تنوع زیستی آن موجب شده تا ایران بهعنوان یكی از مهمترین کشورها برای حفاظت از
تنوع زیستی در خاورمیانه و غرب آسیا در نظر گرفته شود .ایران با قرارگیری در مرکز منطقه اکولوژیكی پالئارکتیک همانند پلی
است که بین آسیای جنوب شرقی ،آسیای مرکزی ،عربستان و اروپا قرارگرفته است و منشأ بسیاری از منابع ژنتیكی بهحساب
میآید (منبع .)6غنای گونه ای هر منطقه بنا به طول و عرض جغرافیایی آن ناحیه ،با مناطق دیگر متفاوت است(منبع.)7
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وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮري)ﻓﻮن(
درﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺣﺪود 1215ﮔﻮﻧﮥ ﺟﺎﻧﻮري از اﯾﺮان ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 102ﮔﻮﻧﻪ )در ﺣﺪود 8/72درﺻﺪ( از اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﻮران از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺪﻣﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ )ﻣﻨﺒﻊ (8-15ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آﻣﺎرﻫﺎ در ﺳﺎل  1384و  1392ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﯾﮏروﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻨﺒﻊ .(16-18ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎزة
دهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردة ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦوﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺶ زﯾﺎدي از ﻓﻮن اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻧﺸﺪه
اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  1و .(2
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ﻧﻤﻮدار :1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي )1384-92ﻣﻨﺒﻊ(16-18
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران

ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ

%16

%19

دوزﯾﺴﺘﺎن
%2

ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن
%19

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
%44

ﻧﻤﻮدار:2درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ رده از ﻣﻬﺮهداران در اﯾﺮان)ﻣﻨﺒﻊ(16-18

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ )ﻓﻠﻮر(
در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻮعزﯾﺴﺘﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان  7115ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه آوﻧﺪي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  1206ﺟﻨﺲ از 173ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪ
ﮔﯿﺎﻫﯽ روﯾﺶ دارد)ﻣﻨﺒﻊ .(19ﻧﻬﺎﻧﺰادان آوﻧﺪي در ﻓﻠﻮر اﯾﺮان داراي  41ﮔﻮﻧﻪ ،ﺧﺰهﻫﺎ داراي  437ﮔﻮﻧﻪ )ﻣﻨﺒﻊ (20و ﺑﺎزداﻧﮕﺎن 13
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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 14ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﻮد ) (Fabaceaeﺑﺎ  1385ﮔﻮﻧﻪ ،آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ) (Asteraceaeﺑﺎ  1036ﮔﻮﻧﻪ ،ﮔﻨﺪم ) (Poaceaeﺑﺎ  412ﮔﻮﻧﻪ،
ﻣﯿﺨﮏ ) (Caryophyllaceaeﺑﺎ  350ﮔﻮﻧﻪ ،ﻧﻌﻨﺎ ) (Lamiaceaeﺑﺎ  348ﮔﻮﻧﻪ ،ﭼﺘﺮﯾﺎن ) (Apiaceaeﺑﺎ  320ﮔﻮﻧﻪ ،ﺷﺐ ﺑﻮ
) (Brassicaceaeﺑﺎ  318ﮔﻮﻧﻪ ،ﻻﻟﻪ ) (Liliaceaeﺑﺎ  239ﮔﻮﻧﻪ ،ﮔﻞﮔﺎوزﺑﺎن ) (Boraginaceaeﺑﺎ  219ﮔﻮﻧﻪ ،رز) (Rosaceaeﺑﺎ
 206ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﯿﻤﻮن ) (Scrophulariaceaeﺑﺎ  184ﮔﻮﻧﻪ ،ﭼﻐﻨﺪر) (Chenopodiaceaeﺑﺎ  174ﮔﻮﻧﻪ ،آﻻﻟﻪ )(Ranunculaceae
ﺑﺎ  142ﮔﻮﻧﻪ و ﮐﻼه ﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ) (Plumbaginaceaeﺑﺎ  102ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﻼوه ﺟﻨﺲﻫﺎي ﮔﻮن ) (Astragalusﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  900ﮔﻮﻧﻪ ،ﮔﻞ ﻫﺰار ﺧﺎر) (Cousiniaﺑﺎ  210ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺲﻫﺎي
ﺳﯿﻠﻦ) ،(Sileneﮐﻼه ﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ) ،(Acantholimonﮔﻞ ﮔﻨﺪم) ،(Centaureaﭘﯿﺎز) ،(Alliumﻓﺮﻓﯿﻮن) ،(Euphorbiaﭘﻮﻧﻪ
ﺳﺎ) (Nepetaداراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار.(3
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ﻧﻤﻮدار :3ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن اﯾﺮان )ﻣﻨﺒﻊ  19و (20

ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﺮان:
•

 536ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺘﯽ و درﺧﺘﭽﻪاي از  194ﺟﻨﺲ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  75ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

•

134ﮔﻮﻧﻪ از  55ﺟﻨﺲ و  44ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺎﻫﯽ آﺑﺰي و ﻧﯿﻤﻪ آﺑﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

•

 101ﮔﻮﻧﻪ از  21ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  8ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﮕﻠﯽ و ﻧﯿﻤﻪ اﻧﮕﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

•

 165ﮔﻮﻧﻪ از  73ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  26ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﺎرز اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻨﻮع ،وﺟﻮد ﺧﺎكﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮهاي ﺧﺎص و اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﻮدن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﻧﺪﻣﯿﺴﻢ ﺑﺎﻻي ﮔﯿﺎﻫﯽ
را در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر  1727ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻧﺪﻣﯿﮏ در اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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وضعیت گونههای در معرض تهدید
از دیدگاه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ( )IUCN1برای جمعیتهای جانوری بیشترین شمار گونههای در معرض خطر
انقراض و آسیبپذیر مربوط به گونههای پستانداران است.
بر اساس آخرین طبقه بندی  IUCNدر سال  2004در کتاب سرخ که حیوانات در معرض تهدید با درجههای شدیداً در
معرض خطر انقراض ( ،)CCRدر معرض خطر انقراض ( ،)ENآسیبپذیر ( ،)VUریسک کم و در شرف تهدید ( )LRو کمبود
اطالعات ( )DDلیست شده است ،فهرست تعداد گونههای گونههای جانوری مهرهدار ایران از دیدگاه  IUCNدر نمودار  4نشان
داده شده است .در ردۀ خزندگان اطالعات حفاظتی ما دربارۀ گونهها بسیار اندک است .با توجه به جمعیت زیاد گونههای پرندگان
گزارششده از ایران (نسبت به سایر ردهها ) شمار زیادی از گونهها در وضعیتی قرار میگیرند که کمترین نگرانی برای آنها
وجود دارد(منبع.)21
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نمودار :4مقایسه وضعیت حفاظتی گونههای جانوری مهرهدار ایران از دیدگاه ( IUCNمنبع )21

باید به این نكته توجه نمود که بررسی این آمارها بهصورت جهانی است که با آمار منطقهای در ایران متفاوت است  ،درنتیجه
از دیدگاه حفاظت ملی 18/69درصد از گونههای پرنده 6/09 ،درصد از گونههای پستانداران و  5/15درصد از گونههای خزندگان
موجود در ایران جز گونههای حمایتشده و حفاظت شده محسوب شده و درصد باالیی از پستانداران در معرض خطر انقراض
هستند .با توجه به اینكه اطالعات اندکی از وضعیت حفاظتی گونهها در ایران موجود است .لذا پیشبینی میشود شمار گونههای
درخطر انقراض و گونههایی که نیاز به حمایت دارند ،بیشتر باشد (نمودار.)5

)- International Union for Conservation of Nature (IUCN
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بررسیهای بهعملآمده بر روی فلور ایران از دیدگاه حفاظتی  IUCNنشان داد که از کل گونههای آسیبپذیر و در معرض
انقراض  3/9درصد یکساله هستند 49 .گونه درختچهای یا بوتهای و  7گونه درختی ایران در طبقه آسیبپذیر قرار میگیرند.
درحالیکه  83درصد گونههای آسیبپذیر  71درصد گونههای در معرض انقراض چندساله علفی هستند .بنابراین فلور انحصاری
ایران ازنظر شكل زیستی از چندسالههای علفی غنی بوده و این گروه نسبت به سایر اشكال زیستی به نسبت بیشتری در طبقات
آسیبپذیر و در معرض انقراض قرار میگیرد.
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نمودار :5مقایسه وضعیت حفاظتی گونههای جانوری مهرهدار ایران از دیدگاه حفاظت ملی (درصد)

عوامل فشار و تهدید بر تنوع زیستی
مجموعهای از فاکتورهای طبیعی و انسانی بر روی تنوع زیستی اثر میگذارد ،این عوامل بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم
اکوسیستمها را تحت تأثیر قرار داده و درمجموع جمعیتهای گیاهی و جانوری موجود در اکوسیستمها را در معرض تهدید قرار
میدهند .در سال های اخیر همگام با تغییرات گسترده جهانی ،گسترش اراضی شهری ،کشاورزی و صنعتی بهتبع آن نفوذ گسترده
آلودگیهای شیمیایی به محیطزیست ،عدم اجرای صحیح قوانین زیستمحیطی ،عدم رعایت کانونهای تنوع و اندمیسم در
انتخاب مناطق حفاظتشده ،عدم مشاوره با کارشناسان متخصص ،درصد پایین واگذاری طرحهای کلیدی پژوهشی و اجرایی به
استادان و پژوهشگران دانشگاهی ،عدم مشارکت مردم محلی در منافع طبیعت و مناطق حفاظتشده ،عدم وجود مدیریت یكپارچه
درزمینه محیطزیست و منابع طبیعی ،بیتوجهی به ارزش زیستگاهها ،گونههای جانوری و نیز گونههای گیاهی بهعنوان
کلیدیترین اجزاء تنوع زیستی و پایداری اکوسیستمها ،عدم همكاری سایر سازمانها با سازمان حفاظت محیطزیست در امر
مدیریت محیطزیست ،کمبود نیروهای محیطبان و نیز کمبود دانش تنوع زیستی بهروز در بین این نیروها به همراه تغییرات
طبیعی و انسانساخت منفی زیستمحیطی چون خشکسالی و تغییرات اقلیم سبب زوال شدید تنوع زیستی در کشور شده
است .در ذیل به مهمترین عوامل تهدید تنوع زیستی کشور اشاره میشود:
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عدم توجه به ارزشهای گوناگون تنوع زیستی در برنامهریزیهای توسعه کشور یكی از مهمترین عوامل موثر در ایجاد
فشار بر تنوع زیستی است.



شکار بهعنوان یک اهرم فشار ذخایر تنوع زیستی کشور را تهدید میکند .باوجود ممنوعیتها و هشدارها اما همچنان
شكارچیان غیرمجاز بدون در نظر گرفتن اصول اخالقی اقدام به شكار این جانوران میکنند .شكار جمعیت بعضی از گونهها
را بهشدت کاهش داده است .از دیدگاه تنوع زیستی شكار یک فرد از جمعیت اصلی سبب حذف آللهای ژنی آن فرد خواهد
شد و درصورتیکه این فرایند بیشازحد ظرفیت برد آن جمعیت باشد باعث تضعیف آن جمعیت ،حذف آن گونه از طبیعت
و درنهایت کاهش ذخیره ژنتیكی خواهد شد .در ایران دو گونه باارزش از گربهسانان بزرگ جثه یعنی شیر ایرانی و ببر
مازندران بهواسطه شكار بیرویه سالطین قاجار پیش از اینكه تخریب زیستگاهی روی آنها اثر بگذارند از بین رفتند .باوجود
تدابیر حفاظتی (ممنوعیت شكار در مناطق تحت حفاظت و محدودیت مجوزهای صادرشده شكار ) که صورت میپذیرد
همچنان شكار غیر مجاز در برخی از مناطق رواج دارد .بهعنوانمثال در فریدونكنارکه ساالنه پذیرای پرندگان مهاجر زیادی
است ،متأسفانه پرندگان زیادی قتلعام میشوند .قسمت عمده صید پرندگان مهاجر بادامهای هوایى درست در داخل
محدوده پناهگاه حیاتوحش فریدونکنار است .نكتۀ جالبتوجه این است که تعداد قابلمالحظهای از گونههایى که در
فهرست سرخ گونههاى حمایتشده بینالمللی و ملى قرار دارند به شكل علنى و همهروزه در نیمه دوم هرسال در این بازار
خرید و فروش میشوند شكار غیرمجاز در کنار وجود سالح های غیرمجاز و صدور پروانه حمل سالح شكاری و همچنین
قاچاق گونهها باعث اعمال فشار بسیار زیادی به جمعیتهای مختلف میشود .در حال حاضر شكار غیرمجاز در کنار عواملی
مانند تخریب زیستگاه و آلودگیها از عوامل مؤثر در تضعیف جمعیتها و کاهش تنوع زیستی کشور است.



معرفی گونههای غیربومی بهعنوان عامل تخریب رویشگاههای طبیعی و برهم زننده توازن رقابتی سبب تهدید تنوع
زیستی میگردند .این گونهها تأثیرات خود را از طریق کاهش عملكرد محصوالت کشاورزی ،آفت و پاتوژن محصوالت و
دامها ،آسیب به منابع باارزشی مانند جنگلها ،تاالبها ،اکوسیستمهای آبی ،انقراض گونههای مفید و افزایش هزینهها
درزمینۀ درمان و کنترل آنها ،بروز میدهند(منبع .)22معرفی سرخس آبزی آزوال به رویشگاههای اّبی شمال کشور سبب
شكوفایی مهارناپذیر (بلوم) ،کاهش سطح اکسیژن محلول ،اسیدی شدن آب ،کاهش رشد پالنكتونها و گیاهان غوطهور،
مرگ آبزیان و کاهش تنوع زیستی در آبهای شیرین شمال کشور شده است (منبع .)23-24معرفی گونه غیربومی کهور
پاکستانی به رویشگاههای جنوب کشور نیز سبب گسترش آن به رویشگاه گونههای بومی چون کهور ایرانی گردیده است.
ورود گونههای مهاجم جانوری چون ماهی تیالپیا ،کپور ماهیان ،کفال ماهیان غیربومی به زیستگاههای آبی کشور ،شانهدار
به دریای خزر سبب تهدید و حذف گونههای بومیشده است .از سایر گونههای غیربومی معرفیشده بهویژه در مناطق
شمالی کشور میتوان به سرخاب کولی و نیز تاجریزی برگ خاکشیری از گونههای گیاهی و راکون از گونههای جانوری
اشاره نمود که آثار آنها هنوز ارزیابی نشده است .در حال حاضر  23گونه ماهی و  2گونه پستاندار بیگانه در کشور ثبت و
شناساییشده است.



عدم هماهنگی دستگاههای ذیربط در کنترل و نظارت بر ورود و خروج نمونههای بیولوژیک و ذخایر ژنتیکی و
سایر گونههای با ارزش جانوری بویژه گونههایی که در کنترل تجارت غیرقانونی هستند ،میتواند ذخایر تنوع زیستی را به
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شدت در معرض تهدید قرار دهد .همچنین عدم نظارت و پایش الزم بر روی محصوالت تراریخته و دست ورزی شده
ژنتیكی میتواند تهدیدی جدی برای ذخایر ژنتیكی کشور به حساب آید.


چرای بیرویه دام از طریق فرایندهایی چون لگدکوب کردن و دفع مواد زائد ،تغییر ساختار فیزیكی و شیمیایی خاک،
جلوگیری از تولید گل و بذر در گیاهان ،نابودی گونههای نادر و انحصاری ،فراهم نمودن شرایط برای گسترش گونههای
مهاجم ،فرسایش خاک ،گسترش سیالب ،تغییر اقلیم مناطق،کاهش منابع غذایی جهت تغذیه حیات وحش ،تغییر روند
گسترش آتش در اکوسیستم بر رویشگاههای گیاهی مؤثرند .بهعالوه حضور سگهای گله سبب گریز و عدم امنیت
حیاتوحش مناطق میگردد .متأسفانه عدم اجرای صحیح قرق مراتع ،عدم توجه به ارزشهای مراتع و رویشگاههای طبیعی
چرای دام خسارات غیرقابل بازگشتی را در سراسر ایران ایجاد نموده است .چرای بیرویه عامل نابودی پوششهای گیاهی
کشور ،از دست رفتن تنوع زیستی ،کاهش تنوع گیاهان دارویی(منبع ،)25فرسایش خاک ،تخریب رویشگاههای جنگلی،
گسترش گونه های مهاجم و سمی ،تغییر ترکیبات اجتماعات گیاهی ،تغییرات منفی در عناصر غذایی خاک و ناپایداری
رویشگاههای مرتعی و بهتبع آن تهدید و نابودی حیاتوحش جانوری در ایران گردیده است(منبع.)26



عدم ممیزی و تفکیک منابع ملی و تهیه اسناد مرتبط توسط سازمان ثبت اسناد و امالک – وزارت جهاد کشاورزی
در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان در کنار تغییر کاربری اراضی جهت گسترش اراضی شهری ،کشاورزی ،صنعتی
بدون اجرای برنامههای آمایش سرزمین و ارزیابی دقیق زیستمحیطی بسیاری از زیستگاهها و تنوع زیستی را در معرض
تهدید قرار داده است .از مهمترین اثرات منفی تغییر کاربری اراضی میتوان به فرسایش ژنتیكی گونههای گیاهی ،نابودی
رویشگاهها ،گسترش گونههای مهاجم ،گسترش نمكزارها ،کاهش سطح پوشش گیاهی ،تغییرات تنوع و غنای گونههای
جانوری و گیاهی ،احداث سد و ایجاد تغییرات شرایط اقلیمی مناطق ،تخریب تاالبها ،تغییر شوری آبها ،نابودی آبزیان
بومی ،رشد بیشازحد پالنكتونها و سمی شدن آبها اشاره نمود .این تخریبها سبب نابودی گیاهان و جانوران بهعنوان
یكی از اجزاء کلیدی و معرف زیستی اکوسیستمهای کشور شده است.
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جزیرهای شدن زیستگاهها و قطع کریدورهای حیات وحش بواسطه اقدامات و فعالیتهای بدون ضابطه انسانی از
قبیل بهرهبرداری معادن ،بهرهبرداری جنگلها ،راهسازی و سایر پروژهها و فعالیتهای عمرانی در مناطق تحت مدیریت و
محدوده اثر آنها به همراه رعایت نکردن اصول محیط زیستی در طرحهای عمرانی یكی از مهمترین عوامل و اهرمهای
فشار بر اکوسیستم و تنوع زیستی است .سدسازی بهعنوان یک عامل مهم اکوسیستم و بقای جانوران را تهدید میکند.
بهعنوانمثال شرایط تاالب شادگان در سالهای اخیر بهکلی دگرگونشده است .جریانهای ورودی به تاالب به خاطر توسعه
کشاورزی و احداث سد در باالدست بهطور مداوم کاهشیافته و حجم فزاینده زهابهای کشاورزی و فاضالبهای شهری و
صنعتی بهطور پیوسته به تاالب آسیب وارد کرده است .متأسفانه سدسازیهای غیراصولی و بیرویه اثرات زیانباری را بر
تنوع زیستی ارزشمند بسیاری از مناطق وارد کرده است.ساخت جاده در کنار قطع کریدورهای زیستی باعث بروز جدایی
ژنتیكی گونهها و مرگ میر آنها براثر تصادفات جادهای میشود .بر اساس برخی از آمارهای ثبتشده در سال  1387ساخت
جاده در پارک ملی گلستان منجر به گزارش  206تصادف با گونههای مختلف شده که بیشتر این حوادث در مناطق
حفاظتشده بهویژه پارک ملی گلستان رخداده است همچنین در این سال آمار شكار  43مورد گزارششده است .یكی از
مهمترین خطرات زیستمحیطی پارک ملی گلستان وجود این جاده و حجم باالی تردد در آن است .آمار کشته شدن
پستانداران پارک ملی گلستان در این جاده بسیار باال است .تنها در سال  1384بیش از  130گونه حیوان و حدود  60جغد
در برخورد با ماشینها قربانی شدند که متأسفانه حتی تابلوهای هشداردهنده به عبور حیوانات نیز باعث کاهش سرعت و
افزایش دقت مردم در حین رانندگی نمیشود .یکهشتم گونههای گیاهی ،یکسوم گونههای پرندگان و بیش از  %50از
گونههای پستانداران کشور در این پارک زندگی میکنند .از بین رفتن هرگونه با از دست رفتن بخشی از ذخایر ژنتیكی
برابری میکند (نمودار.)6

90

ﺧﻼﺻﮥ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﺮان  ........................................ 1383-92ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ

250
200
150
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ

100
50
0
1392

1391

1390

1389

ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ

1388
ﺗﺼﺎدف

1387

1386

1385

ﺷﮑﺎر

ﻧﻤﻮدار  :6ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در اﺛﺮ ﺣﻮادث )ﺗﺼﺎدف و ﺷﮑﺎر و  (...در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي 1385-92

•

رﯾﺰ ﮔﺮدﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎدي در ﺻﺤﺎري ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻏﺮﺑﯽ
ﭼﻮن ﻋﺮاق و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭼﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ،ﺟﻤﻬﻮري ﯾﻤﻦ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ )ﺧﺸﮑﯽ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﺎﻫﺶ آب ورودي ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي ﻏﯿﺮﻣﮑﺎﻧﯿﺰه در ﺗﺎﻻبﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻫﺎﻣﻮن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اروﻣﯿﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﻬﺎرﻟﻮ و ﮔﺎوﺧﻮﻧﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﯿﻘﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ،ﺣﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺣﻮر
اﻟﻌﻈﯿﻢ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن( اﯾﺠﺎدﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ رﯾﺰ ﮔﺮدﻫﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﻨﮕﻠﯽ زاﮔﺮس و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻮن ﺑﯿﮑﺎري ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ
ﺷﺪﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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آتشسوزیها و فقدان تجهیزات ،امكانات و نیروهای الزم جهت اطفاء آتشسوزی احتمالی سبب بروز آتشسوزیهای
گستردهای در مراتع و بهویژه اراضی جنگلی ایران شده است .این آتشسوزیها سبب تهدید مناطق جنگلی ،کاهش گونههای
چوبی و افزایش گونههای علفی در ایران گردیده است .همچنین این آتشسوزیها سبب میشود تا زیستگاههای مناسب
برای جمعیتهای جانوری ازدسترفته و بسیاری از جانوران نیز از بین میروند .بهعنوانمثال شكارچیان غیرمجاز که معمو ًال
در بیشتر سال وارد پارک ملی گلستان میشوند بعض ًا با افروختن عمدی آتش سعی در گمراه کردن محیطبانان دارند تا در
فرصت پیشآمده اقدام به شكار نمایند البته آتشسوزیهای پارک دالیل دیگری هم دارد به دلیل وجود جاده در داخل
پارک و تردد بدون ضابطه مردم به آنکه در مسیر راه معموالً برای استراحت توقف میکنند ،سهلانگاری یا بیتوجهی آنها
در خاموش ننمودن کامل آتشهایی که افروختهاند باعث بروز این حوادث میشوند متأسفانه در سالهای اخیر حدود 800
هكتار از جنگلهای پارک ملی گلستان در دفعات متوالی طعمه حریق شدند و گونههای گیاهی و جانوری آن از بین رفتند.



عدم تامین حقآبه اکولوژیک تاالبها و رودخانههای داخلی ،اکوسیستمهای آبی را در معرض خطر قرار داده و در
نتیجه با خشک شدن اکوسیستمهای آبی تنوع زیستی این بخش را کاهش میدهد.



بیماریهای معرفیشده یكی از مهمترین تهدیدهای گونههای بومی محسوب میگردند که سبب نابودی سطح وسیعی از
درختان ملچ ،اوجا و راش در شمال و بلوط در شمال غرب کشور گردیده است(منبع .)27همچنین وجود بیماریهای
مشترک انسان و دام و خطر انتقال برخی از آنها از دامهای اهلی به وحوش همواره باعث بروز نگرانی در بین کارشناسان
شده است .بیماری و مرگ و میرهای فراوانی را در برخی از گونهها مانند گوزن زرد ،آهو ،جبیر ،قوچ و میش ،فوک خزری
و  .منجر شده است .حتی یكی از دالیل کاهش شدید جمعیت فوکهای خزری را مربوط به ویروسها و انگلهای مختلف
میدانند مانند انگل ترماتود ،ویروس آنفوالنزای  Aانسانی یا ویروس گوشتخواران که در سالهای مختلف یا منجر به مرگ
این گونه شدهاند و یا با اثر بر روی فرایند تولیدمثلی آنها سقط جنین یا نازایی را در پی داشتهاند.



به دلیل نقش مؤثر جنگلها در تعادل اکوسیستمهای طبیعی ،پاکتراشی و نابودی جنگلها سبب کاهش رطوبت خاک،
افزایش تبخیر ،افزایش فرسایش خاک و تغییر چرخههای طبیعی خاک میگردد .برداشت چوب ،سیالب ،آتشسوزی،
تغییرات گسترده اقلیمی  ،شیوه نادرست مدیریت جنگل ،اجرای ناقص عملیات پرورشی ،ایجاد شبكه راههای ارتباطی و
وجود آفات از مهمترین عوامل تخریب جنگلهای خزری است .در جنگلهای زاگرس  ،تغییر کاربری اراضی ،آتشسوزی،
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بهرهبرداری بیرویه و برداشت چوب ،خشکسالی و ریزگردها ،آفات و ایجاد شبكه راههای ارتباطی از مهمترین عوامل تخریب
هستند (منبع . )28همچنین کاهش جریان آب ورودی ،گسترش بندرها ،صنایع پتروشیمی و نفتی ،برداشت بیرویه از
مهمترین عوامل تخریب جنگلهای مانگرو در ایران عنوانشده است.
از سایر تهدیدهای تنوع زیستی کشور میتوان به برداشت بیرویه معادن و رهاسازی آلودگیهای آن در خاک و آب،
دفن زباله در بسیاری از زیستگاههای طبیعی ازجمله جنگلها ،مراتع ،حاشیه تاالبها ،رهاسازی پسماند توسط رهگذران و
مسافران در رویشگاههای گیاهی ،برداشت بیرویه گیاهان دارویی ،صنعتی ،غذایی ،ورود پسابهای صنعتی به زیستگاههای
آبی و خشكی اشاره نمود که بهشدت تنوع زیستی کشور را تهدید میکند .هر یک از تهدیداتی که اشاره شد به دلیل
ویژگیهای خاص منابع طبیعی و حیاتی مناطق تحت مدیریت ،اثرات بیشتری در این مناطق خواهد داشت .عالوه بر این
هجوم شكارچیان غیرمجاز باعث ایجاد درگیریها با محیطبانان منطقه که فاقد امكانات و تجهیزات الزم هستند ،میشود
(نسبت تعداد محیطبانها به نسبت مساحت مناطق تحت حفاظت کمتر از حد جهانی است و این مناطق با کمبود محیطبان
مواجه است) همین امر سبب میشود تا محیطبانان نتوانند نظارت کافی بر مناطق داشته باشند .مناطق جنگلی تحت
حفاظت نیز همواره توسط قاچاقچیان چوب تهدید میشود .تجاوز به حریم این مناطق ،ورود غیرقانونی مردم به زونهای
حفاظتی و پروژههای عمرانی از عوامل مهم دیگری است که این مناطق را تهدید میکند.
مجموعه عواملی که در باال ذکر شد به همراه کافی نبودن آگاهیهای عمومی و تخصصی جوامع در خصوص حفاظت
و بهرهبرداری پایدار از زیستگاهها و تنوع زیستی بویژه در محدودۀ مناطق تحت مدیریت ،بر تنوع زیستی و عملكرد
اکوسیستمها تأثیر میگذارد .از اینرو لزوم اجرای اقدامات حفاظتی و مدیریتی برای کاهش تأثیرات این تهدیدها همواره
باید موردتوجه قرار گیرد.

مناطق حفاظت شده
تعداد مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست که در سال  161 ،1383مورد با وسعت  11848781هكتار
شامل  19پارک ملی 91 ،منطقه حفاظت شده 33 ،پناهگاه حیات وحش و  16اثر طبیعی ملی بوده است این مناطق در
سال  1392به  274مورد با وسعت  17086391هكتار شامل  29پارک ملی 166 ،منطقه حفاظت شده 44 ،پناهگاه حیات
وحش و  35اثر طبیعی ملی افزایش یافته است.
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سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
 .1آشنایی حداکثری جامعه با ارزشهای تنوع زیستی ،افزایش آگاهی عمومی از وضعیت و اثرات متعاقب نابودی آن
 .2برنامهریزی دقیق جهت آموزش حفاظت از تنوع زیستی بهعنوان یک درس پایهای در مقاطع مختلف تحصیلی.
 .3ارزش های تنوع زیستی در توسعه ملی و محلی لحاظ و راهكارهای کاهش فقر با استفاده از ظرفیتهای تنوع زیستی
در برنامههای ملی گنجانیده شود .
 .4دانش بومی و پتانسیلهای جوامع محلی ،سمن ها (سازمانهای مردم نهاد) و موسسات ذیصالح در ارتباط با حفاظت
و استفاده پایدار از منابع تنوع زیستی موردتوجه قرارگرفته و بهمنظور مشارکت مؤثر آنها در توسعه منطقهای و ملی
برنامهریزی گردد.
 .5مشوقهایی (یارانههای دولتی) که برای تنوع زیستی مضر هستند حذف شود تا تأثیرات منفی آنها به حداقل رسیده
یا وجود نداشته باشد .در ادامه مشوقهای مثبت که مطابق و هماهنگ با مقررات ملی و معاهدات بینالمللی هستند،
برای حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی ایجاد و اجرا شود.
 .6تدوین و اجرای برنامه عمل مدیریت زیستگاههای موجود در کشور با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالیها و اجرای
برنامههای حفاظتی و احیائی با تأکید بر زیستبومهای حساس و شكننده نظیر کوهستان  ،زیستبومهای تخریبشده،
آثار و پدیدههای منحصربهفرد و چشم اندازهای طبیعی.
 .7شناسایی ،پایش و نظارت بر جمعیت گونه های گیاهی و جانوری اندمیک و بومی کشور بویژه گونه های در معرض
تهدید برای دستیابی به تصویر روشنی از تنوع زیستی موجود در کشور.
 .8شناسایی لكههای داغ تنوع زیستی ،ثبت و مدیریت گونه انحصاری -بومی (اندمیک) کشور .برای حفظ این ذخایر
ارزشمند ژنتیكی کشور باید وضعیت حفاظتی یكایک گونههای انحصاری –بومی موردبررسی قرار گیرد و تدابیر حفاظتی
اصولی و مناسبی برای حفاظت از آنها انجام گیرد.
 .9مدیریت و بهرهبرداری پایدار و قانونی از منابع و ذخایر ماهیها ،بیمهرگان و گیاهان آبی .صید بیرویه و بیشازحد
مجاز مهار و تأثیرات منفی معنیدار صیادی بر روی ذخایر آبی آسیبپذیر کنترل شود و برداشت از آنها در چارچوب
محدودههای امن بومشناختی باشد.
 .10تنوع ژنتیكی گیاهان زراعی و حیوانات اهلیشده و وابستگان وحشی آنها از اهمیت باالیی برخوردار بوده ،بنابراین باید
راهكارهای الزم و مرتبط برای به حداقل رساندن رانش ژنتیكی و حفاظت از تنوع ژنتیكی آنها ایجاد و اجرا گردد .
 .11نظارت ،پایش ومدیریت مخاطرات و ارتقاء سطح آگاهی رسانی در تولیدات و واردات موجودات تغییر شكل یافته
ژنتیكی ،محصوالت و فرآوردههای آنها و اجرای تعهدات بین المللی مرتبط
 .12بهروزرسانی دانش تنوع زیستی ،تقویت پایههای علمی و مجهز شدن به فنّاوریهای مرتبط با تنوع زیستی .بهعنوانمثال
استفاده از روشهای نوینی مثل ژنتیک مولكولی و گسترش بانک ژن میتواند در راستای حفظ و شناسایی ذخایر
ژنتیكی راهگشا باشد.
 .13تاسیس بانکهای اطالعاتی تنوعزیستی در حد مطلوب و متناسب با ماموریت و وظایف حوزه معاونت طبیعی
 .14بازبینی و تقویت شبكه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست مطابق با استانداردهای ملی و بین
المللی.تكمیل عملیات ممیزی و تفكیک منابع ملی در مناطق تحت مدیریت سازمان
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 .15پایش دقیق ،آمارگیری و سرشماریهای ساالنه وحوش .متأسفانه این آمار جز برای پرندگان (بهویژه پرندگان تاالبی)
دقیق و قابلاطمینان نیست .داشتن آمار و اطالعات دقیق در این حیطه میتواند ما را در جهت مدیریت مناطق و
بررسی عملكرد سازمان طی چندین سال راهنمایی نماید.
 .16واگذاری ضابطهمند طرح های پژوهشی با الویت و نیاز محور به متخصصین متعهد دانشگاهی و تحقیقاتی کشور .ارائۀ
فرصت به مجامع دانشگاهی داده شود تا جهت حل مشكالت و بحرانهای تنوع زیستی بهطور مؤثر وارد عمل شوند.
 .17حفاظت و ساماندهی مناطق فسیلی کشور و اجرای تعهدات بینالمللی و منطقهای.
 .18مدیریت ،مهار و جلوگیری از ورود گونههای مهاجم و غیربومی به اکوسیستمهای طبیعی.
 .19جلوگیری از تجارت غیرقانونی جانوران بومی کشور و تعیین جرائم مناسب برای این عمل غیراخالقی.
 .20مهار شكار .باید قوانین و مقررات مناسبی دراینباره وضعشده و مجامع قضایی بیشازپیش همكاری کنند .همچنین
مدیریت سالح و مهمات شكاری با محدود کردن تولید و واردات اسلحه شكاری و جمعآوری سالحهای غیرمجاز باید
در اولویت قرار گیرد.
 .21ارتقاء تجهیزات و تقویت نیروهای حفاظت زیستمحیطی .افزایش تعداد محیطبانان ،آموزش و بهبود شرایط آنها امری
ضروری است .بدینجهت که آنها بهعنوان حافظان اکوسیستمهای طبیعی محسوب میشوند.
 .22اجرای دقیق برنامههای آمایش سرزمین .با توجه به افزایش تقاضا برای تغییر کاربریها ازجمله گردشگری ،شهرسازی،
گسترش صنایع .،باید برنامه آمایش سرزمین در اولویت قرار گیرد.
 .23انجام دقیق و استاندارد ارزیابیهای زیستمحیطی .یكی از مهمترین اهرمهای فشار بر اکوسیستم و تنوع زیستی عدم
رعایت و توجه به اصول ارزیابیهای زیستمحیطی در طرحهای عمرانی است که باید بهطورجدی موردتوجه قرار گیرد.
 .24متأسفانه سدسازیهای غیراصولی و بیرویه اکثر اکوسیستمهای طبیعی را در معرض خطر جدی قرار داده و اثرات
زیانباری را بر تنوع زیستی ارزشمند بسیاری از مناطق وارد کرده است .بر این اساس باید یک روش جایگزین برای
تأمین آب بهجای احداث سد ( در حوزه کشاورزی) در نظر گرفته شود یا از منابع انرژیهای نو و پاک (در حوزه
نیروگاهی و تولید برق) استفاده شود.
 .25تدوین و اجرای برنامههای مقابله با مخاطرات زیست محیطی در مناطق تحت مدیریت و زیست بومهای حساس و
شكننده به منظور آمادگی ،پیشگیری ،مقابله ،احیاء و بازتوانی ناشی از وقوع مخاطرات نظیر خشکسالی و اثرات تغییر
اقلیم در مناطق ،وقوع پدیده ریزگرد ،آتش سوزی ،بیماریهای حیات وحش ،سیل و نظایر آن.
 .26جلوگیری از روند رو به گسترش تخریب تاالبها و مانع از تبدیلشدن آنها به منابع تولید ریزگرد و آالیندهها از
طریق تعیین و تخصیص نیاز آبی کلیه رودخانههای دائمی و تاالبهای مهم کشور .در شرایط کنونی که اقدام برای
کاستن از ریزگردهای برونمرزی غیرممكن و یا حداقل بسیار مشكل است ،دستگاهها و سازمانهای مسئول بهمنظور
کاهش اثرات این پدیده باید اقدامات کوتاهمدت ،میان مدت و بلندمدت را تعیین و وظایف هر بخش را مشخص کنند.
کارشناسان معتقدند که در کوتاهمدت بارها کردن آب پشت سدها ،در میانمدت با استفاده از مالچ سازگار با
محیطزیست و در بلندمدت با احیای تاالبها و گسترش فضای سبز در منطقه میتوان عمده گردوخاک محلی را
کنترل کرد.
 .27تعیین و تامین نیاز آبی محیطزیستی رودخانههای دائمی و تاالبهای مهم کشور بر اساس کارکردهای اکولوژیک آنها
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 .28توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلی  ،افزایش تعرفه برداشت چوب از جنگلهای
کشور و حذف تعرفع واردات چوب  ،احیاء جنگل-های مخروبه با استفاده از گونههای بومی ،اجرای عملیات آبخوان
داری و آبخیزداری در مناطق و سایر اقدامات الزم جهت اصالح الگوی بهرهبرداری از منابع طبیعی و منابع زیستی
اراضی ملی بویژه جنگلهای کشور.
 .29تدوین راهكار و اقدام عملی جهت کاهش تصادفات جادهای وحوش .یكی از مهمترین خطرات برای گذر وحوش وجود
جادهها و حجم باالی تردد در آنها است .بر این اساس لزوم اقدامات مناسب جهت کاهش تلفات جادهای امری ضروری
است .در نظر گرفتن محدودیتهای سرعت و تردد خودروهای سنگین و نصب دوربینهای کنترلکننده ،در نظر گرفتن
و احداث مسیرهایی برای عبور حیوانات از جاده بدون آنكه مجبور باشند بهطور مستقیم از عرض جاده گذر کنند
بهعنوان اقدامات کوتاهمدت برای جلوگیری از کاهش تلفات امری ضروری است.
 .30اقدام الزم جهت اجرای برنامههای مرتبط با تعادل دام و مرتع و کنترل و نظارت بر ورود و خروج دام به مراتع مطابق
با قوانین و مقررات مربوطه به ویژه در مناطق تحت مدیریت سازمان.
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مقدمه
سکونتگاه انسانی به محدودهای اطالق میشود که انسان برای تحقق شرایط زندگیاش ،در طبیعت تغییراتی داده است .این
محدودهها شامل شهر ،روستا ،شهرک ،اقامتگاههای دائم و یا موقت هستند .اهمیت بررسی سکونتگاهها ازاینرو است که تمامی
اثرات و اقدامات زیستی و توسعهای بشر در آن محدوده بر ویژگی های اکولوژیک آن منطقه و حوزه بالفصل آن تأثیر میگذارد.
بعضاً این تأثیر ابعاد منطقهای و فرا منطقهای و حتی جهانی (نظیر گرمایش کره زمین) نیز دارد .ازاینرو شناسایی اثرات
فعالیتهای بشری نظیر دفع پسماندها ،تولید پساب و فاضالب و ایجاد آلودگیها باهدف کاهش جنبه آسیبی آنها و همینطور
شناخت تمام رخدادهای محیط زیستی و پدیده های طبیعی اثرگذار که از آن تحت عنوان بالیای طبیعی نامبرده میشود در
سکونتگاههای انسانی اهمیت بسزایی پیدا میکند.
این در حالی است که جامعه از محیطزیست تأثیر میپذیرد .سالمتی انسان از کیفیت هوای پیرامون ،آب آشامیدنی در
دسترس و زمین که در آن کار و یا زندگی میکند تأثیر میپذیرد .در شهرها استقرار هوای خاک ،آب سالم ،سیستمهای کارای
دفع پسماند ،فضای سبز و غیره تماماً مستلزم دسترسی به خدماتی همچون حمل و نقل پاک و سیستمهای فاضالب هستند تا
حضور اثرات انسان بر محیطزیست را به حداقل رسانند .به این ترتیب اقامتگاه انسانی به مکانهای اثرگذاری و تأثیرپذیری انسان
از محیطزیست تبدیل شده که شایسته بررسی جوانب مختلف آن در گزارشهای وضعیت محیطزیست است.
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جمعیت و سکونت
یکی از مهمترین مؤلفههای فشار بر محیطزیست ،جمعیت است که برحسب چگونگی توزیع ،تغییر و تراکم آن در نواحی مختلف،
اثرات متفاوتی بر سکونتگاه انسانی دارد.
رشد و تراکم جمعیت


بر اساس آخرین برآوردها جمعیت کشور در سال  ،1392حدود  77میلیون نفر و با درصد شهرنشینی حدود 72درصد بوده
است .بر همین اساس جمعیت شهری ایران نسبت به سال  1/16 ،1383برابر شده و نرخ رشد ساالنه آن حدود 1/69درصد
است .همچنین طی این دوره سهم جمعیت روستایی از  31درصد در سال  ،1385به حدود  28درصد در سال 1392
کاهشیافته است (منبع .)1توزیع تعداد جمعیت در استانهای کشور در شکل  1نشان داده شده است.



تراکم جمعیت ،معرف تعداد جمعیت ساکن در واحد سطح است که شدت منطقهای یا محلی این کمیت ،اثرات
زیستمحیطی آن را مشخص مینماید .در سطح ملی تراکم جمعیت در سال  1383این رقم ( 41نفر بر کیلومترمربع) و در
سال  46 ،1390نفر بر کیلومترمربع برآورد شده است .استان تهران بیشترین تراکم جمعیت ( 890نفر بر کیلومترمربع) و
استان سمنان کمترین تراکم جمعیت ( 6نفر در کیلومترمربع) را داشتهاند .در گزارش وضعیت محیطزیست کشور (گزارش
 )1384تراکم تهران و سمنان به ترتیب  539و  5نفر در هکتار بوده است .تراکم نسبی جمعیت به تفکیک استانها در سال
 1390در شکل  2آورده شده است.



علی رغم افزایش تراکم جمعیت ،با توجه به روند افزایش ساختوسازها در کل کشور (طی  ،)1383-92تراکم خانوار در
واحد مسکونی  0/12کاهش پیداکرده است و به  1/02رسیده است .تعداد خانوار ساکن در واحدهای مسکونی در سال
 1392برابر با  22/3میلیون برآورد شده است(منبع( )1شکل .)2

شکل  :1توزیع تعداد جمعیت استان های کشور

شکل  :2تراکم نسبی جمعیت به تفکیك استان در سال 1390

در سال ( 1390منبع)1

نفر در کیلومتر مربع)منبع)1
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توسعه شهری
میزان ساختوساز مسکونی


طبق آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران ،تعداد واحد مسکونی (بهجز واحدهای خالی از سکنه و اقامتگاههای دوم)
مورداستفاده کشور از  5/3میلیون واحد در سال  1355به  20میلیون در سال  1390افزایشیافته است .به عبارتی رشد
متوسط ساالنه حدود  4درصد داشته که بیش از رشد تعداد خانوار در همین دوره بوده است .تراکم خانوار در واحد مسکونی
از  1/22در سال  1355به  1/05در سال  1390کاهشیافته است (منبع.)1



با تحلیل آماری در خصوص میزان ساختمانهای موجود ،تعداد خانوار (موجود و در حال ازدواج) ،میزان پروانههای صادره
برای ساختوساز و همینطور تعداد ساختمان های نوساز برآوردها بیانگر این هستند که تعداد واحدهای مسکونی خالی از
سکنه موجود بسیار بیشتر از تقاضای انباشتهشده است ،بهطوری که بالغ بر  2میلیون واحد مسکونی بیش از تعداد خانوار
رو به رو هستیم .بر اساس تحلیل آمارها میتوان دریافت که مشکل اصلی زوجهای جوان بیخانمان کم بودن قدرت خرید
بوده نه تعداد واحد مسکونی در کشور ،لذا ساخت و ساز مسکن و مهر آن هم بدون درنظر گرفتن زیرساختهای شهری الزم
و عواقب اجتماعی ،فرهنگی الزم همچنان نتوانست مشکل اصلی زوجهای جوان را رفع نماید (منبع.)2



بر اساس آمارهای مرکز ملی آمار تعداد پروانههای ساختمانی کشور در نیمه اول سال  1389نسبت مدت مشابه سال قبل
 85درصد افزایشیافته است .افزایش صدور پروانههای ساختمانی در کل مناطق شهری کمتر از شهرهای بزرگ و در
شهرهای بزرگ کمتر از تهران است .مقایسه روند تاریخی تعداد واحد مسکونی پیشبینیشده در جوازهای صادره در شهر
تهران طی سالهای  71تا  1392در (نمودار  )1قابلمشاهده است.

136

122
74

163

159
131
90

67

81

132
86

78

68

37

50

68
40

32

29

تعداد واحد مسکونی (هزار)

178

192

211

نمودار  : 1تعداد واحد مسکونی در پروانههای صادره در شهر تهران طی سالهای  1371تا ( 1392هزار واحد) (منبع)2

نکات زیر از مقایسه و تحلیل آمار و ارقام جوازهای دریافتی شهر تهران قابلاستخراج است:


مقایسه روند  89تا  92نشاندهنده بیش از دو برابر شدن تعداد جوازهای دریافتی نسبت به متوسط دهه  80است.



در تهران حدود یکمیلیون پالک ثبتی و حدود  3میلیون واحد مسکونی وجود دارد .جوازهای صادرشده در طی سالهای
 1388تا  1392در حدود  850هزار عدد است که به معنای افزایش  % 28ظرفیت ساختمانها و واحدهای شهر تهران در
یک بازه زمانی کوتاهمدت است 700 .هزار واحد از این تعداد مربوطه به واحدهای مسکونی است که در صورت ساخت به
معنای امکان سکونت حدود  2/5میلیون نفر شهروند جدید در شهر تهران است (منبع .)2باید توجه داشت که شهر تهران
ظرفیت و زیرساختهای الزم برای پذیرش این حجم گسترش را ندارد.
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 % 4پروژههای جدید تعریفشده در شهر تهران در سال  1391بر روی زمین و  % 96از طریق تخریب واحد مسکونی موجود
بوده است(منبع .)1بایستی توجه داشت که این حجم نوسازی بیانگر عمر پایین ساختمانها در ایران و اتالف سرمایههای
ملی و تخریب منابع طبیعی و پیامدهای ناگوار زیستمحیطی است.



تمامی مطالب باال فشار بسیار باالی اکولوژیکی کالنشهر تهران و بهتبع آن سایر کالنشهرها بر محیطزیست اطراف و جذب
منابع انرژی به سمت یک قطب مرکزی را طی سالهای آتی نشان میدهد.

مدیریت مناطق شهری


افزایش جمعیت شهری کشور ،افزایش تقاضای بهره برداری از ظرفیت مطلوب و محدود اراضی شهری را موجب میگردد.
در ایران طی دوره  40ساله  1335لغایت  ،1390نسبت شهرنشینی از  31به  71درصد افزایشیافته است که نیمی از این
جمعیت در  5کالنشهر کشور ساکن شدهاند.



با گسترش سطح شهرها ،بیشتر اراضی کشور به شیوههای قانونی و غیرقانونی تحت کاربریهای شهری قرارگرفتهاند از
طرفی بهرهبرداری از منابع و معادن طبیعی در حاشیه شهرها و دفع نامناسب فاضالبهای شهری باعث ناپایداری در مناطق
شهری شده و در ظرفیتهای مطلوب منابع خاکی تنزل ایجاد نمودهاند.



شهرها خصوصاً شهرهای اصلی نیازمند مدیریت و برنامه یکپارچه توسعه هستند.

سکونتگاههای آسیبپذیر
 بافتهای فرسوده:


فرسودگی بافت در کالبد شهر و فعالیت در جریان حاصل شرایط متفاوتی است و یکی از ویژگیهای طبیعی هر بافت شهری
است که بهواسطۀ گذر زمان ،بر آن عارض میشود.



در حسابهای ملی کشور و سرشماری ادواری ،یکی از شاخصهای موردتوجه در بخش مسکن ،سنجش میزان بادوام بودن
خانهها است .بر اساس آمارهای رسمی حدود  46درصد واحدهای مسکونی در مناطق شهری و حدود  80درصد واحدهای
مسکونی روستایی از مصالح کمدوام و نیمه بادوام ساختهشدهاند (نمودار .)2

نمودار  :2وضعیت بناهای بادوام ،نیمه بادوام و کمدوام در سطح کشور در سال ( 1390منبع)1
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محدودۀ بافت فرسوده (مبتنی بر مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی) قریب به  300شهر با جمعیت شهری حدود
 30میلیون نفر به میزان  65000تا  72000هکتار است که کمتر از  7درصد آنها بهصورت نسبی مرمت شهری (از نوع
بهسازی و نوسازی) شده است (جدول .)1حال اگر این تعریف را بر اساس شاخص ناپایداری بسنجیم – که به نظر واقع-
گرایانهتر به نظر میرسد -گستردگی این بافتها و عملکرد بسیار ضعیف در خصوص مرمت شهری آنها نمود بسیار
برجستهتری خواهد یافت (منبع.)3



چالش فرسودگی در تهران همواره بیش از سایر مناطق موردتوجه بوده است ،که تأمل در ابعاد گستردۀ موضوع بیانگر
چرایی آن است .بر اساس آمار سازمان نوسازی شهر تهران 45 ،درصد از جمعیت ساکن در بافتهای فرسودۀ مصوب کل
کشور در شهر تهران زندگی میکنند .حدود یکچهارم از مساحت شهر را بافتهای ناپایدار تشکیل میدهند که بیش از
چهل درصد از جمعیت شهر در آنها ساکن است .چنین دامنهای از فرسودگی در شهر تهران که حدود  15درصد جمعیت
کشور25 ،درصد جمعیت شهرنشین کشور25 ،درصد تولید ناخالص ملی31 ،درصد صنایع22 ،درصد تولید حجم تولیدات
صنعتی41 ،درصد فعالیتهای ساختمانی و 39درصد دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور در آن متمرکزشده است موجب
شده آسیب پذیری این شهر در مقابل حوادث باال برود .از طرفی به خاطر اهمیت این شهر در کشور هرگونه آسیب در آن
را بهطور گستردهای به کشور تحمیل شود.
جدول  :1ابعاد فرسودگی در مناطق شهری ایران از نگاه مراجع رسمی (منبع)3
مرجع

مساحت (هکتار)

تعداد

وزارت راه و شهرسازی

65000

 1/8میلیون واحد مسکونی

سازمان مدیریت بحران

72000

 5میلیون واحد مسکونی

شرکت مادر تخصصی عمران و
بهسازی

56000

نابسامان میانی

 4.788میلیون خانوار

21000

مراکز تاریخی

-

53000

سکونتگاه غیررسمی

-

 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،
عمدت ًا بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده است.



سکونتگاههای غیررسمی با پیامد و مشکالت زیست محیطی فراوانی روبروهستند .در این میان مشکالت ناشی از نحوه جمع
آوری زباله ها ،دفع فاضالب به صورت چاههای جذبی ،جاری شدن پسابها در سطح معابر ،نامطلوب بودن وضعیت بهداشتی
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.



آمارهای متفاوتی از تعداد سکونتگاههای غیررسمی کشور توسط کارشناسان برنامهریزی شهری و نهادهای متولی اعالم شده
است .در مجموع در حدود  11میلیون نفر در این سکوت زندگی میکنند که حدود  15درصد از کل جمعیت شهری کشور
را در شامل میشود.



در شهر تهران حجم اسکان غیر رسمی حدود بیش از 20درصد جمعیت ساکن در این شهر را شامل میشود .شهرهایی
همچون بندرعباس و زاهدان اسکان غیررسمی در آنها با حدود سی درصد ذکر شده است.
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تعدادی از شاخصهای توسعه و سالمت


بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  1392شاخص مرگومیر به ازای هر هزار نفر نوزاد برابر  11مورد ،کودکان
زیر یک سال  15مورد و زیر  5سال  18مورد گزارش دادهشده است .بدین ترتیب ایران سومین رتبه را ازنظر کمترین
مرگومیر کودکان در خاورمیانه داراست.



نرخ مرگومیر مادران در  100هزار تولد از میزان  37،4مورد در سال  1383به  23مورد در سال  1391کاهشیافته است.



بر اساس نتایج سرشماریها نرخ باروری در ایران از  2/1فرزند به ازای هر زن در سال  1380به  1،8فرزند به ازای هر زن
در سال  1390کاهش بافته است.



بر اساس گزارش شاخصهای بهداشتی ،بهداشت جهانی منتشره در  1391امید به زندگی در بدو تولد برای مردان از 63سال
(در سال  )1369به 72سال و برای زنان از  64سال به  76سال افزایشیافته است.



نرخ مرگ و میر نوزادان در ایران از  26مورد در سال  1378به  11مورد در سال  1391به ازای هر هزار تولد کاهش یافته
است .این میزان کاهش تقریبا برابر با میزان متوسط کاهش مرگ و میر کودکان در جهان است.



به علل مختلف استانداردشده (برحسب سن) در صد هزار نفر جمعیت کشور در سال  1391در بیماریهای مسری (واگیر)
 56مورد و بیماریهای غیرمسری( غیر واگیر)  569مورد گزارش شده است.



پوشش ایمنی سازی سرخک کودکان زیر یک سال  98درصد ،هپاتیت ب  98درصد ،شیوع  93 AIDS/HIVمورد در هر
 100هزار نفر ،سل  21مورد در هر  100هزار نفر جمعیت)



تعداد تختهای بیمارستانی به ازای هر دههزار نفر جمعیت  16تخت گزارش شده و بخش خصوصی 51درصد از هزینههای
سالمت را در سال  1390بر عهده دار بوده است (منبع.)13

حمل و نقل
با توسعه شهرها و بوجود آمدن فاصله بین محل زندگی و محل کار یا آموزش ،تقاضا برای جابجایی روزانه افزایش مییابد ،به
طوری که هر چه ابعاد شهر بزرگتر باشد این تقاضا به سمت استفاده از وسایل نقلیه سوق پیدا میکند.



ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری
 oطی دوره  1383-92مصرف باالی سوخت های فسیلی ،ضعف سیستم حمل و نقل عمومی و تردد مبتنی بر خودرو
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.
 oدرصد 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
مشکل حمل و نقل درون شهری ارائه دهند و از ترافیک و آلودگی کالن شهرهایی نظیر تهران ،مشهد ،اصفهان و...
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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.
 oطبق برآوردهای انجام شده در طی سالهای  1383-90ناوگان خودرو کشور از  4346000دستگاه با رشد متوسط
ساالنۀ 12/4درصدی به حدود  14میلیون دستگاه رسیده و بنابراین سرانه تعداد خودروها در ایران به سرعت افزایش
یافته است .محدودیت فضای شهری ،تراکم جمعیت و افزایش تعداد خودروها اغلب شهرهای ایران رابا مشکل ترافیک
مواجه کرده است.
 oعدم تحقق سهم  % 75از سفرهای شهری با سامانه های حمل و نقل عمومی بر اساس ماده  162برنامه پنجم توسعه
 oوقتی خودروهای دیزلی بدون کنترل آالیندگی در شهرها تردد می کنند و موجب آلودگی هوا میشوند.
 oتاکنون سیاست گذاری دولت ها برای رونق و به کارگیری این وسیله نقلیه عمومی درخور توجه نبوده است و راه اندازی
مترو در شهرهای بزرگ با تأخیر اجرا شده و متناسب با رشد و توسعه شهری پیشرفت نداشته است.



شاخصهای عملکردی حملونقل مسافر در سال 1392
 oتعداد  211میلیون مسافر با وسایل نقلیه عمومی جابجا شدهاند .استانهای خراسان رضوی ،تهران ،اصفهان و فارس
بیشترین مسافر (جمعاً  43درصد) را به خود اختصاص دادهاند .تعداد این سفرها بیانگر فشار باال بر شهرهای مرکزی
این استانها است.
 56 oدرصد از مسافران جابهجاشده درون استانی بودهاند و مقدار متوسط مساحت طی شده در هر سفر در درون استانی
 99کیلومتر ،بروناستانی  382کیلومتر و در کل کشور  198کیلومتر بوده است.
 oشاخصهای میلیون نفر–کیلومتر مسافر جابهجا شده در درون استان  ،13323بروناستانی  44103و درکل کشور
 56426بوده است .بنابراین  22درصد سفرها درون استانی و 78درصد بروناستانی است.
 oمیزان کاالی حمل شده  381میلیون تن بار که 29درصد آن درون استانی و  71درصد بروناستانی است.



تعداد مسافران
در پروازهای بینالمللی برحسب فرودگاههای داخلی و خارجی:
o

در سال  92خروجی مسافران  4626هزار نفر و تعداد ورودی مسافران  4503هزار نفر بوده است .از پروازهای خروجی،
 66درصد آنها و از پروازهای ورودی 67درصد توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی صورت گرفته است.
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 oتعداد مسافران خروجی و ورودی فرودگاهها در سال  92هریک نزدیک به  20میلیون مسافر بوده که نزدیک به 84
درصد مسافران پرواز داخلی و  16درصد مسافران پرواز بینالمللی داشتهاند.
تعداد مسافران جابجا شده توسط کشتیرانی:
 520 oهزار مسافر توسط کشتیرانی والفجر 8و کشتیرانی دریای خزر جابجا شدهاند.
راهآهن
 oطول خطوط راه آهن کشور در سال  ،1392شامل خطوط اصلی  10407کیلومتر ،خطوط مانوری  1889کیلومتر و
خطوط صنعتی-تجاری  945کیلومتر بوده است.
 oبررسی تعداد مسافران جابهجاشده توسط راهآهن که در سال  17/4 ،1383میلیون نفر بوده است با متوسط رشد ساالنه
حدود  8/8درصد در سال  1389به  28/8میلیون نفر رسیده و تا سال  1392روند کاهشی داشته است (متوسط ساالنه
 4درصد) و به  25/5میلیون نفر جابجایی در سال  1392رسیده است.
 oمتوسط سیر ساالنه مسافران توسط راهآهن و حملونقل جادهای طی سالهای  1383-92به ترتیب  605کیلومتر و
 249کیلومتر است.
 oمقدار تناژ بارگیری شده طی سالهای  1383-92از  29/5میلیون تن با متوسط رشد ساالنه حدود  1/2درصد به 32/7
میلیون تن در سال  1392رسیده است.
 oتناژ بارگیری شده بر اساس بارنامههای صادرشده ،حملونقل جاده از  237/7میلیون تن در سال  1383با روند افزایشی
و متوسط رشد ساالنه  5/4درصد به  381میلیون تن در سال  1392رسیده است.



تعداد وسائل نقلیه
 oتعداد انواع وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شمارهگذاری شده در سال  1392جمعاً  1127361دستگاه بوده است.
سواری 61/4درصد ،موتورسیکلت 27/7درصد و وانت و کامیون  8/8درصد از آنها را شامل شده است.
 oمیانگین سن ناوگان اتوبوس و مینیبوس کشور نیز در سال  1380به ترتیب  10/42سال و  19/88سال بوده است .این
مقادیر در سال  1390به ترتیب به  9/36سال و  20/66سال بودهاند که نشاندهنده نبود سرمایهگذاریهای الزم در
این بخش است .بهجز مشکالت ساختاری در بخش حملونقل خودروی کشور مسئله دیگر تعداد بسیار زیاد
موتورسیکلتهایی است که در طی یک دهه ،بدون در نظر گرفتن استانداردهای زیستمحیطی وارد بازار مصرفشدهاند
و یکی از چالشهای اصلی آلودگی هوا به شمار میآیند .تعداد ناوگان موتورسیکلت در دهه  ،80از  1099319به
 8004193دستگاه (رشد بیش از  7برابری) نموده است (منبع )4تعداد ناوگان عمومی مسافربری و تعداد فرسوده
(باالی  15سال) در سطح کشور در پایان سال  1392در نمودار  3ارایه شده است (منبع.)1
 oحدود  41درصد از کل ناوگان مسافری کشور باالی  15سال سن دارند.



از رده خارج شدن خوروهای فرسوده و آالیندهسازی آنها:
 oطبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود خودروهای باالی  25سال سن را از رده خارج نماید و طبق
برنامه از سال  1384تا  ،1388به ترتیب ساالنه  200هزار 300 ،هزار 400 ،هزار500 ،هزار و  600هزار خودرو (در
مجموع دو میلیون دستگاه) فرسوده را اسقاط کند .آمارها نشان میدهد که عمالً در مدتزمان مربوطه حدود نصف این
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تعداد از رده خارجشدهاند .بنا بر آمارهای ارائهشده توسط معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حملونقل و سوخت
کشور کل خودروهای اسقاط شده تا قبل از سال  ،1384معادل  50هزار خودرو بوده که اطالعاتی تفکیکی آنها در
دسترس نیست و از ابتدای سال  1385تا پایان سال  1392مجموعاً  1309078دستگاه خودروی فرسوده از رده
خارجشده است (نمودار ( )4منبع.)5
 oاز مجموع خودروهای فرسوده اسقاط شده در سال  ،1390سهم سواری 80درصد و وانت  15درصد و  5درصد باقیمانده
سایر انواع خودرو بوده است که با توجه به میزان آالیندگی و سن باالی مینیبوس ،اتوبوس و کامیونها بایستی توجه
دوچندان به آنها نمود(منبع.)4
 oاکثر خودروهای فرسوده کاربراتوری هستند که میزان مصرف سوخت باالتری دارند و آالیندگی بیشتری نیز ایجاد
میکنند .بهطور میانگین مصرف خودروهای فرسوده بیش از دو برابر خودروهای معادل استاندارد است.
 oهر خودرو استاندارد یورو  4با حجم موتور تقریبی  1600سیسی دارای مصرف  7لیتر در  100کیلومتر است درحالیکه
مصرف سوخت خودروی فرسوده مشابه حداقل  14لیتر در  100کیلومتر است .همچنین این خودروها  22برابر
خودروهای با استاندارد یورو  2و  50برابر خودروهای با استاندارد یورو  4آالیندگی ایجاد میکنند(منبع.)5
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نمودار :3تعداد ناوگان عمومی مسافربری و تعداد فرسوده (باالی  15سال) در سطح کشور در پایان سال ( 1392منبع)1
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نمودار  : 4مقایسه برنامه اسقاط خودروهای فرسوده با عملکرد ستاد نوسازی ناوگان حملونقل (منبع)5
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تصادفات ناشی از رانندگی
 oدر سال  ،1392حدود  28/1درصد از متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی درونشهری و  64/3درصد برونشهری7/2 ،
درصد روستایی و  0/4نامعلوم گزارششده است.
 oتعداد تصادفات برونشهری بهطور متوسط طی  ،1383-92جمعاً  1338هزار فقره بوده است.
-

متوسط ساالنه تعداد متوفیات  23هزار نفر

-

متوسط ساالنه تعداد مصدومین  2855هزار نفر

 oالزم به ذکر است طی سالهای  1389-92آمار متوفیات و تصادفات روند کاهشی داشته است بهطوریکه در سال
 1392تعداد متوفیات نزدیک به  18هزار نفر رسیده است و تعداد تصادفات  112هزار مورد کاهشیافته است ،هرچند
تعداد مصدومین باالتر از میانگین و برابر با  316هزار نفر بوده است.
 oاین نکته حائز اهمیت است که خارج نشدن خودروهای فرسوده عالوه بر افزایش سطح آالیندگی توسط این نوع
خودروها ،عاملی مهم در افزایش نرخ مصدومین و متوفیات در تصادفات ایفاد نموده و هزینۀ باالی اقتصادی ،اجتماعی
بر جامعه تحمیل مینماید.

هوا ،آب و خاک
با توجه به تمرکز جمعیت در شهرها و انجام فعالیتهای مختلف در عرصههای حملونقل ،تجارت صنعت و کسبوکار در
این مناطق ،وضعیت محیطزیست عموماً در سکونتگاههای شهری دچار بحران است .در این میان مردم با توجه به سطح آگاهیهای
فردی و همچنین ملموس بودن مسئله ،نسبت به مقولههای زیستمحیطی حساسیت نشان میدهند .بیشترین حساسیتهای بر
آلودگی هوا ،آب و مراتب بعد بر خاک متمرکز است .قابلذکر است که آلودگی هوا در سکونتگاههای انسانی شامل هوای آزاد
و هوای فضاها ،بسته (نظیر محل کار ،داخل وسایل نقلیه عمومی و ) ...است .کیفیت هر یک از موارد فوق در بخشهای مربوطه
ارائهشده است.


آلودگی صوتی

 oآلودگی صوتی از آالیندههای محیط زیست در نواحی شهری است که محصول توسعه و پیشرفت تکنولوژی میباشد.
زندگی ماشینی سبب شده ،انسان در محیطی پر استرس با منابع صدا و ارتعاش همزیستی توأم با ناراحتی را تحمل
کند .تحقیقات وسیعی که تا کنون انجام شدهاند نشان میدهند که ناراحتی ناشی از سر و صدای ترافیک در مقایسه با
انواع دیگر سر و صدا از نظر جسمی و روحی زیانبارتر میباشد که شدت تأثیر این نوع سر و صدا به شرایط محیط
زیست و عوامل اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد.
 oوضعیت آلودگی صدا در ایستگاههای نصب شده در مناطق مختلف شهر تهران که عمدتاً در بزرگراهها و خیابانها استقرار
یافتهاند ،نشان دهندۀ وضعیت نامناسب انتشار صدا در این شهر ،در مقایسه با استاندارد مصوب کشور است که در بازۀ
زمانی روز و شب بسیار فراتر از استاندارد ثبت شده است .نتایج بررسی به عمل آمده در نمودار  5نشان داده شده است.
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نمودار :5روند تغییرات میزان تراز صدا در ایستگاه های سنجش آلودگی صوتی در دوره زمانی روز و شب
(طی سالهای ( )1387-92منبع)14

بالیای طبیعی
کمآبی


بررسی آمار جریان سطحی در ایستگاههای آبسنجی و ورودی سدهای مخزنی کشور حاکی از کاهش چشمگیر جریان
سطحی در رودخانههای کشور طی سالهای اخیر است.



بررسیها نشان میدهد که این کاهش را تنها نمیتوان به خشکسالی دورهای نسبت داد بلکه افزایش برداشتها در آن
نقش بسزایی دارد.



طی  1383-92حجم کل بارشهای کشور  400میلیارد مترمکعب در سال است که از این میزان  285میلیارد مترمکعب
(بالغبر  70درصد) تبخیر میشود .در بازه ارقام اعالمشده و با قضاوت مهندسی میتوان حجم آب تجدید پذیر در کشور را
در حدود  115میلیارد مترمکعب در نظر گرفت .از این میزان  25میلیارد مترمکعب در سال نفوذ کرده و  90میلیارد
مترمکعب در سال باقیمانده بهصورت رواناب سطحی در رودخانههای کشور جاری است.

کمی بارش


با مقایسه میزان بارشهای ساالنه ،فصلی و ماهانه کشور در دوره  35ساله  1357-92در تعداد  46ایستگاه مشاهده می-
شود که  7سال از  9سال موردبررسی در دوره  1383-92بهعنوان کم بارش ترین سال ها طی دوره  35ساله هستند و
سال  1390به عنوان کم بارش ترین سال در بین آنها ثبت شده است (منبع .)6

110

خالصۀ گزارش وضعیت محیط زیست ایران  ................................ 1383-92بخش سکونتگاههای انسانی

زلزله


تقریباً  68درصد از شــهرهای کشــور در حریم یک تا سی کیلومتری از گسلها قرارگرفتهاند و این بدان معناست که این
گروه از شهرها ازنظر پهنهبندی خطر نسبی ،در پهنه با شتاب باال قرار دارند و  1/9درصد سکونتگاهها در فاصله  30تا 50
کیلومتری گسلها قرار دارند (منبع( )7شکل .)3



طی سالهای  2076 ،1383-92مورد زلزله با  454نفر تلفات و  5518نفر مصدوم و  91407باب واحد مسکونی آسیب
دیده است (منبع.)8



عوامل متعددی نظیر تولید مسکن کمدوام شهری ،توزیع نامناسب تراکم جمعیت در سطح شهر و اسکان غیررسمی ،ایجاد
بافت و فرم متراکم شهری ،عدم رعایت اصول سازگاری بین کاربریهای شهری و استقرار کاربرهایی نظیر مخازن سوخت
درمیان بافتهای مسکونی ،نامناسب بودن مقاومت و طراحی ساختار شبکه زیربنایی شهر خطر آسیب پذیری سکونتگاهها
را در برابر زلزله افزایش میدهد (منبع .)7متاسفانه در طی سالهای  1383-92نه تنها تمهیدات جدی و اساسی در خصوص
کاهش اثرات و آسیبهای احتمالی به انجام نرسیده است بلکه روند توسعه در اینگونه محرکها قابل تامل است.



ازجمله مراکز مهمی که در موقع فعالیت ،جمعیت باالیی در آن استقرار دارند بیمارستانها و مدارس هستند .اهمیت آنها
از این لحاظ است که بیمارستانها هنگام وقوع زمینلرزه خود باید به مردم آسیبدیده خدمات درمانی ارائه کنند و مدارس
عامل مهم ایجاد خطر تراکم جمعیت دانشآموزی است که خود موجب تشــدید حادثه خواهد شد( .بهعنوانمثال در ایــران
حدود  110هزار باب مدرســه وجود دارد که  28هزار باب از آنها در برابر زمینلرزه و خطرات ناشــی از آن آسیبپذیرند.
حدود  12میلیون نفر دانش آموز و کادر آموزشــی در ساعاتی از روز در این مدارس حضور دارند و این بسیار حائز اهمیت
است) (منبع.)9

شکل  :3نقشه پهنه بندی خطر زلزله در ایران (از کمرنگ به پررنگ میزان خطر نسبی (منبع)10

111

خالصۀ گزارش وضعیت محیط زیست ایران  ................................ 1383-92بخش سکونتگاههای انسانی

سیل


تغییر کاربری اراضی طبیعی ،تخریب جنگلها و پوشش گیاهی بومی از مهمترین عوامل وقوع سیل در کشور است .کاهش
پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی،باعث میشود که رواناب ناشی از بارش بعضاً در برخی نقاط تا بیش از  30برابر
افزایشیافته مییابد .ازاینرو بایستی در این حوزه برنامهریزی و مطالعات الزم به عمل آید (منبع.)11



طی سالهای  ،1383-92تعداد  8012مورد حادثه سیل با تلفات  926نفر و  10695نفر مصدوم و  103466باب منزل
مسکونی آسیبدیده ثبتشده است (منبع.)8

سایر حوادث
بهجز سیل و زلزله بهطورکلی تعداد رخداد سایر حوادث اعم از رانش زمین ،ریزش کوه ،خشکسالی ،صاعقه ،طوفان شن ،گردباد،
آتشسوزی ،برف و کوالک و غیره طی سالهای  1383-92درمجموع  129918مورد بوده است .این حوادث موجب فوت 14582
نفر و مصدوم شدن  215456نفر و تخریب  25076باب منزل مسکونی شده است (منبع.)8
توفان شن


براساس دادهها ،بیشترین روزهای همراه با توفان شن در ایستگاه زابل در استان سیستان و بلوچستان ثبتشده است.
ازنظر تعداد روزهای وقوع شن ،استانهای کرمانشاه و هرمزگان در رتبههای بعدی هستند.



(بهعنوان نمونه) وقوع توفان شن در سال  1392با پوشش بیش از  130شهر در نواحی مرکزی ،غربی و جنوبی کشور را
نشان داد (منبع.)6



باتوجه به سیر بیابانزایی ،برای روشهای بومی مانندکاشت گیاهان تثبیتکنندۀ خاک بایستی برنامهریزی کرد.
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گرد و خاک شدید (ریزگرد)


برخالف توفان شن که عمدت ًا در مناطق شرقی کشور رخ داده است ،بیشترین وقوع گردوغبار مربوط به استانهای غربی
است که در سالهای اخیر رشد فزایندهای داشته است.



پدیده گردوغبار در خوزستان از سال  1380در شهرستانهای آبادان ،خرمشهر و شادگان به طور جدی به عنوان یک بالی
طبیعی مطرح شد .در این سال گردوغبار شش نوبت با حداکثر غلظت  2010میکروگرم بر مترمکعب معادل  13برابر حد
مجاز ( 150میکروگرم بر مترمکعب حد مجاز آلودگی است) اتفاق افتاد و حداکثر زمان پایداری آن  48ساعت بود .این
پدیده پس از چهار سال ،تمام شهرهای خوزستان ،پس از هفت سال پنج استان و در سال  17 ،1391استان کشور را درگیر
نمود و به یک معضل ملی تبدیلشده است .در سال  55 ،1387نوبت گردوغبار در خوزستان با حداکثر غلظت  63برابر حد
مجاز آلودگی و پایداری  84ساعت اتفاق افتاد ،این پدیده در سال  1388با  66نوبت و حداکثر غلظت  46برابر حد مجاز
آلودگی و پایداری  144ساعت رخداده است .در سال  ،1390نیز  42نوبت با غلظت  38برابر حد مجاز آلودگی و پایداری
 76ساعت رخداده است .همینطور دو مورد در سال  1392هر دو به مدت  4روز یکی در جنوب کشور و در گستره 52
شهر کشور و دیگری در مناطق غربی و جنوب غربی کشورمان که  43شهر در نواحی یادشده توفان گردوغبار داشتهاند
(منبع.)12

پساب و پسماند
عدم مدیریت زائدات زیستی اعم از پساب و پسماندهای سکونتگاهها و توسعههای بشری آسیبهای فراوانی به انواع گونههای
تنوع زیستی و حتی خود انسان وارد میکند .تخلیه پساب به آبهای سطحی یا چاههای جذبی و محیط پیرامون محل زندگی
بشر ،باعث افت سطح بهداشت عمومی و شیوع بیماریهای مرتبط با آب و پساب میشود.
پسماندهای شهری


بر اساس مطالعات انجامشده طی سالهای  84الی  92به طور متوسط روزانه حدود  49هزار تن پسماند عادی در مناطق
شهری کشور تولیدشده است (بهاستثنای پسماندهای عمرانی و ساختمانی) که از این میزان در حدود  38000تن شهری
و مابقی روستایی است.
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بیشترین میزان تولید مربوط به شهر تهران با رقم 10هزار و  175تن در روز و کمترین آن مربوط به استان خراسان جنوبی
با میزان  168تن در روز است.



همچنین سرانه تولید پسماند شهری در کشور حدود  700گرم به ازای هر نفر در روز است (منبع .)11در این بین استان
مازندران با سرانه تولید حدود  920گرم در روز بیشترین و استان خراسان جنوبی با سرانه تولید  453گرم کمترین میزان
تولید پسماند را به خود اختصاص دادهاند .بایستی توجه داشت که استان مازندران به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری
است و بخشی از این سرانه باال مربوط به حجم باالی مسافر ورودی است.



روزانه حدود  1500مترمکعب شیرابه با نرخ آلودگی بسیار باال ( CODدر حدود  30000تا  60000میلیگرم بر لیتر) و
مساحت قابل توجهی از زمینهای مرغوب حاشیه شهرها (در حدود  110- 80هکتار در سال) به زمینهای آلوده شده به
پسماند افزوده میشود.



بهطور متوسط 78/2درصد کل پسماندهای شهری را مواد فسادپذیر تشکیل میدهد .کاغذ و پالستیک به ترتیب  5و 7/3
درصد از پسماندهای شهری را تشکیل میدهند.



روش دفع زائدات جامد شهری در اکثر شهرها تلنبار در دفن به روشهای غیربهداشتی است و تنها در 5درصد شهرهای
کشور روشهای دفن بهداشتی برای پسماندهای شهری به کار گرفته میشود و تعداد  24سایت تولید کمپوست در کشور
وجود دارد.

پسماندهای بیمارستانی


روزانه  400تن پسماند در بیمارستانهای کشور تولید میشود.



بهطور معمول بین  10تا  25درصد از پسماندهای پزشکی ویژه هستند.



تقریباً حدود  75درصد پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی خصوصیاتی شبیه پسماندهای خانگی را دارند.

پسماندهای صنعتی


متوسط تولید پسماندهای صنعتی جامد  32میلیون تن در سال است.



بخش عمده ای از پسماندهای صنعتی توسط واحدهای بازیافتی تحت فرایند و استفاده مجدد قرار میگیرد که این امر
نیازمند مدیریت زیستمحیطی قابلقبول است.



میزان تولید پسماندهای ویژه صنعتی در حدود  8میلیون تن در سال برآورد میشود.



درمجموع  293واحد بازیافتی فعال (اعم از واحدهای فعال در بازیافت کاغذ ،شیشه ،پالستیک ،شیمیایی و  )...در کشور
وجود دارد.

پسماندهای کشاورزی


ساالنه  170میلیون تن پسماند کشاورزی تولید می شود ،پسماندهای مذکور غالب ًا بدون اعمال مدیریت اجرایی در
محیط رها میشود (منبع.)16

114

خالصۀ گزارش وضعیت محیط زیست ایران  ................................ 1383-92بخش سکونتگاههای انسانی

پسماندهای برقی و الکترونیکی:


پسماندهای برقی و الکترونیکی ناشی از استفاده از تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی است .دارای خاصیت
سمیت ،بیماریزایی ،پایایی در محیط پیرامون و حتی در پیکره جانداران هستند .عناصری از قبیل جیوه،
آرسنیک ،کادمیوم ،مس ،نیکل ،روی ،باریم ،برلیوم ،انواع پالستیکها ،آلومینیوم ،طال ،نقره ،پالتین ،مواد
شیمیایی خطرناک حاصل از مواد مصرفی ،و بهصورت نادر آلودهکنندههای آلی پایدار )(Popsیا
ترکیبات هالوژن دار مخرب الیه ازن مثل پلی کلرو بی فنیلها) (PCbsشامل این پسماندهاست.
مدیریت دفع این مواد به دلیل دشواری جداسازی و ناکافی بودن تحقیقات درزمینۀ فرایند بازیافت آنها
با چالش مواجه است.



شورای عالی حفاظت محیطزیست در جلسه مورخ " 1389/6/7ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی
پسماندهای برقی و الکترونیکی" را به استناد ماده ( )11قانون مدیریت پسماندها -مصوب  " 1383تصویب
نمود .این مصوبه در  63ماده شیوه مدیریت صحیح زیستمحیطی پسماند در رایانهها و دستگاههای دارای
المپ تصویر ،لوحهای فشرده اطالعاتی ،گوشیهای تلفن همراه ،سیستمهای تبرید ،در باتریها و همچنین
نگهداری و حملونقل را مشخص نموده است .در ماده  63این مصوبه وزارتخانههای موضوع ماده ( )11قانون
مدیریت پسماندها مکف شدهاند ضمن نظارت بر حسن اجرای آن در دستگاههای متبوع خود ،گزارش مربوط
را بهطور ساالنه به سازمان حفاظت محیطزیست ارائه دهند .در عمل نتایج مورد انتظار حاصل نشده است.
در این خصوص عالوه بر نظارت بر حسن اجرای آن و اقدامهای مناسب ،الزم است سرمایهگذاری الزم
صورت پذیرد .تنها کارخانه بازیافت زبالههای الکترونیکی در مشهد در سال  1389افتتاحشده است که تنها
ظرفیت  800کیلوگرم در روز را دارا است.
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ارزیابی زیست محیطی ()EIA


ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرایندی قانونی و رسمی است که برای پیشبینی پیامدهای مثبت یا منفی
زیستمحیطی یک طرح ،سیاست ،برنامه و یا پروژه قبل از تصمیم به پیشرفت یا اقدام آن انجام میشود .این
ارزیابی می تواند منجر به اصالح یا ارائه راهکارهای جدید برای کاهش مخاطرات زیستمحیطی موضوع مورد
ارزیابی شود .هدف از ارزیابی اثرات زیستمحیطی آن است که تصمیمگیران در تصمیمهای خود ارزشهای
زیستمحیطی را منظورکرده و اثرات آن تصمیم را بتوانند با مطالعات محیطی کامل و با جزئیات تمام برای افکار
عمومی توجیه کنند .براساس صورتجلسه مصوب شورایعالی حفاظت محیطزیست در سال  1373انجام ارزیابی
زیستمحیطی برای پروژههای مرتبط با آثار زیستمحیطی الزامی شد.



در نمودار  6تعداد گزارشهای مطرح شده جهت ارزیابی و همچنین تعداد طرحهای تایید شده یا موافقت مشروط
را ارائه شده است .همچنانکه مالحظه میشود سالهای  1383و  1388به ترتیب با بیشترین و کمترین درصد
تایید یا موافقت مشروط طرحهای مطرح شده در کمیته ارزیابی زیستمحیطی همراه بوده است و طرحهای ردشده
سهم بسیار ناچیزی را در کل طرحهای ارائه شده به خود اختصاص دادهاند.



یکی از اولین طرحهای عمرانی که الزام ارزیابی زیستمحیطی آن در سال  1373مورد تصویب قرار گرفته است،
طرحهای سدسازی است .متاسفانه بیش از  50درصد طرحهای سدسازی مشمول اخذ مجوز ارزیابی زیست
محیطی که پس از سال  1373عملیات ساخت آنها تصویب یا حتی آغاز شده است ،فاقد مجوز مزبور هستند.
استانهای کردستان ،خراسان جنوبی و اردبیل دارای بیشترین طرحهای سدسدازی فاقد مجوز ارزیابی
زیستمحیطی بوده و استان کرمانشاه از بیشترین تعداد طرحهای سد سازی دارای مجوز ارزیابی برخوردار است.
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نمودار  :6تعداد گزارشات مطرح شده جهت ارزیابی زیست محیطی و تعداد طرحهای تایید شده ،مردود و یا قبول مشروط
(منبع)15
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سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
حوزۀ مدیریت سکونتگاهها
 .1یکپارچهسازی مدیریت محیطزیست شهری
 .2اصالح و بهبود فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری زیستمحیطی
 .3تقویت و توانمندسازی سازمانها و تشکلهای غیردولتی زیستمحیطی شهر تهران با بهرهگیری از راهبردهای ملی و
برنامههای اجرایی حفاظت از محیطزیست
 .4ترویج آموزههای دینی و الهی در افزایش مشارکتهای اجتماعی بهمنظور حفاظت از محیطزیست و تسهیل در اجرای
برنامههای زیستمحیطی
 .5تقویت بخشهای علمی و انجام پژوهشهای زیستمحیطی سازمانیافته
 .6استفاده از مفاد کنوانسیونهای بینالمللی بهمنظور تدوین استانداردها و شاخصهای زیستمحیطی جهت ارتقا وضعیت
موجود زیستمحیطی
 .7جهتگیریهای راهبردی سکونتگاهها و بهویژه کالنشهرها در راستای چشمانداز  1404در محور محیطزیست
 .8الزام تمامی دستگاههای دولتی به رعایت دستورالعملهای دولت سبز و تطابق با فرآیندهای تولید سبز
 .9ارزیابی استراتژیک زیستمحیطی سیاستها ،طرحها و برنامههای توسعه شهرها
حوزۀ مدیریتهای اجرایی
 .10اعمال مدیریت پویا و یکپارچه از طریق ایجاد مرکز کنترل کیفیت محیطزیست شهری ()UEQCC
 .11افزایش آگاهیها ،آموزش و ایجاد فرهنگ مشارکت در بین اقشار جامعه
 .12برونسپاری خدمات محیطزیست شهری و نظارت عالیه بر آنها
 .13تقویت و اختصاص بودجه الزم جهت تسریع در توسعه زیرساختهای شهری بهویژه مترو ،شبکههای جمعآوری فاضالب
و شبکههای جمعآوری آبهای سطحی
 .14تسریع در تکمیل و اجرای سامانههای جمعآوری ،تصفیه و پاالیش فاضالب (شهری ،صنعتی و بیمارستانی)
 .15ساماندهی مشاغل و صنوف در جهت کاهش سفرهای درونشهری
 .16بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی جوانان از طریق توسعه فعالیتهای سازگار با محیطزیست
 .17تدوین ضوابط و دستورالعمل یکپارچه اجرای ارزیابی اثرات زیستمحیطی  EIAو ارزیابی اثرات بهداشتی  HIAدر کنار
ارزیابی اثرات اجتماعی  SIAقبل از اجرای طرحها و پروژههای عمرانی
 .18بازنگری و ارتقاء مقررات و استانداردهای پسماند و پساب
 .19برقراری تسهیالت الزم برای مشارکت بخش خصوصی در دفع پسماندها
 .20گسترش تولید پاکتر کاال و خدمات (بهرهوری سبز)
 .21اشاعه الگوی تولید و مصرف پایدار انرژی
 .22اشاعه الگوی پایدار تولید ساختمان در زمینههایی مانند مصرف مصالح و انرژی
 .23بهینهسازی مصرف کود و سموم
 .24آمادگی و مقابله با بحرانهای زیستمحیطی انسان منشاء
 .25پیشبینی مشاغل جایگزین مشاغل مضر برای محیطزیست
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 .26تدوین و ارتقای برنامههای محلی برای مقابله با اثرات سوء زیستمحیطی ،تغییرات اقلیم و بالیای طبیعی از طریق
بهکارگیری فنآوریهای بومی
 .27تحقق اهداف طرح جامع حملونقل شهری در خصوص سهم سیستم حملونقل عمومی در سفرهای شهری
 .28تدوین ضوابط استقرار دکلهای مخابراتی و بازنگری در ضوابط دکلهای فشارقوی
 .29تهیه نقشه پراکندگی پرتوهای الکترومغناطیسی شهرها
 .30پیگیری تکمیل و راهاندازی امکانات محیط زیستی شهرکهای صنعتی محدوده کالنشهرها

 منابع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.14
.15
.16

مرکز ملی آمار ،سرشماری آمار نفوس و مسکن (در دورههای مختلف)
کوزهچی ،ه« ،)1393( .استراتژی سرمایهگذاری در بازار مسکن ایران» ،تهران ،دنیای اقتصاد
مبین(« ،)1390بستۀ تولید انبوه مسکن محلی در بافت های فرسوده و ناکارآمد» ،موسسه مالعات و تحقیقات مبین ،تهران
پژوهشکده علوم پایه کاربردی« ،)1390( ،اطالعات حمل و نقل و انرژی کشور»
سایت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ،گزارش عملکرد معاونت نوسازی ناوگان
سازمان هواشناسی کشور« ،خالصه رخدادهای حدی اقلیمی ایران در سال  ،»2012وزرات راه و شهرسازی
نگارش ،حسین (« ،)1384زمینلرزه ،شهرها و گسلها» ،پژوهشهای جغرافیایی
مرکز آمار ایران اطالعات حوادث تا سال 1392
شایان ،س .و دیگران« .)1392( .لرزه خیزی ایران و مقاوم سازی مدارس» ،آموزش جغرافیا ،دوره بیست و هفتم ،شماره 3
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی
وطن فدا ،ج« .)1381( .بررسی وضعیت سیل کشور :مشکالت و تنگناها» ،گزارش مدیر کل دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه
و سواحل و کنترل سیالبها ،وزارت نیرو
خبرگزاری فارس« ،کنسرسیوم مطالعات ریزگردها» ،شماره خبر  ،9003160042مورخ 90/03/16
13. World Health Statictics (2014), part 3, Global Health
شرکت کنترل کیفیت هوا پروژه "تهیه و تدوین ترازها و نقشههای آلودگی صوتی و تعیین نقاط بحرانی" را از ابتدای سال 79
سازمان حفاظت محیط زیست ،معاونت محیطزیست انسانی ،دفتر ارزیابی زیستمحیطی
سازمان حفاظت محیط زیست ،معاونت محیطزیست انسانی ،دفتر آب و خاک
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