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وضعیت محیط زیست جهان در دوران معاصر
ث گر ادؼگبد شگی  ،امگب ادگت سغییگرار ثگا ثتگبی سمردگت مسگی ند گز ثگدد ،

در دو قرن اخیر سغییرار شگرری در ندگی

در عصگگری گگا ث گگر ،ان دی گگریزهگگبی سولدژگگد،دو  ،ع آگگ ، ،مدنشگگ  ،ثتیاشگگش و ریگگبه خگگدد رم گگز مگگ ثبشگگی،
ثگگا گگدرر ،رنو در،مگگی ا گگز ، .گگبد

داشگگشت مسگگی ند گگز گگبژ و خگگبژ ان ،ژگگدد  ،ثگگراد

دی ریز یت ،وری ثا ثتبی سمردگت مسگی ند گز ثگدد گا دشیؼگا ،ن ان د گز ریگشت ،رامگ
ثرای داششت ندگی

گدبدسآلیادا ثگا  ،گبد

ث گر دیگگن در خقگر قگگرار ریشگا، .ژگدد

و ،رامگ

،ة ،خگب

ثدػگگدد ،مگگی در گگبدا
ث گر ثگدد ا گز و اد گبن

هآنمگبن دیگبن دارد .ثگب ادگت رودگی سمردگت مسگی ند گز ،دلگی
و هگگدا ،س د گدبر رادددا شیگگد و اژوشگرو مغلبیی گ ، ،ژگدد

غیگگر  ،هآر گ ثبعگگض ثگگرون ثیآگگبری هگگبی ػیدگگی و خقردگگب

گگدس و

و ادگگدات عاددگگز هگگب و گگریبن هگگب رددگگی و گ مز رواد گ

اد بدتب را ثا ممگبیر ادیاخشگا ا گز .ثگا ػگن ادگت مگدارد ،مصگر ملگبثب ثگددم ملگبثب سؼیدگی دبدگندر مبدلگی :گدخز هگبی
ی ی

و مداد مدید  ،سد دا را دین ثا ودم ثرای

درهبی ػتبن دم ثب ،دلی ای سبردک مداػا دآدد ا ز.
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ا لدن ع دم و یلدن ،اد بن را ثا قح ثبوردوردد ان دی ریز ر بدی و در ػلجا هبی ممش ف ندی  ،ثا او آک رد سب ضآت
د ز دبیشت ثا ریب یراوان ،ثیآبریهب را لشرل لی و برهب را  ،بن سر ان نششا ادؼبم دهی .ث ر امگرونی ،ران و رمگن ػتگبن را
لی .ان دی ددرر ،ع دم و یلگدن ،خقرهگبی ػجگران

ثتشر م یتآی و در ثراثر حبدطا هبی یجید  ،ان خددش ثتشر حابظز م

دبدندری را دین مشدػا او دآدد ا ز  .اد بن ثب دخبژز هبی خدد  ،ا شمراع حردصبدا و ثتر ثرداری دبدر ز ان ملبثب یجیدگ ،
و ددرگگر مدػگگددار ا گگز .

هآگگبهلر مدػگگدد در یجیدگگز را ثگگر هگ ند و در حگگبل دگگبثدد گگردن ناد گگب و تگگدار خگگدد
مینان ،ژدد

هبی ،ة ،هدا و خب

ا

ثا ادیان ای ا ز ا یر ز ثبن بنی و ػجران را ان یجیدز شبدی ا ز .ملبثب یجید

در یدل هناران بل ثا وػدد ،می ادی ،ثا رعز در حبل دبثدد شین م ثبشی .ثا ددا ای ا مآوگت ا گز دب گو گدی دیگبن
د ل هبی ،دلی دجبشی .ا لدن م ول ،ژدد

و سم یا ملبثب مسی ند ز ،ثا روشل خدددآگبد مگ

دردبیشا ا ا ر ان ا شابد هبی دبدر ز ،حردصبدا و خددخداهبدا خدد
ند گگگگز را ا گگ گ م دولگگگگی ،مسگگگگی

گگگگوددز خگگگگدد را ثگگگگا ثرهگگگگدس وح گگگگشلب

در لبر ادت یدبژیز هبی ودرادرر ،د ل امرون روی ادجبری ان
ندی

م

د ز ثردیارد و شید ندی

لی ا خدد سدژیی دآدد ا ز؛

م هبد

لگی و ث گر ثگا خگدث
و ثتر ثگرداری ان مسگی

سجگگگگیدل خداهگگگگی گگگگرد .

م هگبی دبثدد للگی اسآگ  ،شگیآیبد و ثیدژگد،دو خقردگب

ا در درر اداؼبر دب دیاششت سدان لشرل ،اد بن هب و مسگی ند گز

را ثا بم مرگ و دبثددی یرو خداهی ثرد .در چلیت مدقدیش  ،راه ػن هآوبری ،ه ند ش و هآراه ثب مسی ند گز دی گز.
ثرای د ز دبث ثا مسی ند ش
م

بژ و ثا دور ان ،ژدد  ،دیبن ثا م بر ز

شرد در عر ا هگبی ثگیت اژآ گ  ،ملقاگا ای،

و حش سک سک ایراد ،ثا درر ضرورس ادوبردبدندر در،می ا ز .

ان دظر ،ژدد

هگدا دیگن میگنان گبن رثلیگک مدػگدد در ػگد د گجز ثگا گبل  0981ثگی

دمبی ر نمیت در یگ ادگت دور حگیود دگک درػگا گبدشیرراد ایگراد

ان  071ثراثگر شگی  ،مشد گ

دبیشگا گا اطگرار ممگرة ندگبدی روی یبهگبن و

ػگگبددران داشگگشا و ملؼگگر ثگگا دیدگگی هگگبد مبدلگگی اژلیلگگد و بسردلگگب شگگی و ا گگیمن مدػگگدد در هگگدا حگگیود ثی گگز و دگگلغ
گگیم در گگی گگبه

داشگگشا ا گگز .ذخگگبدر گگدخز هگگبی ی گگی

در ثتشگگردت حبژگگز حگگیا ظر ثگگرای  01گگبل ث گگر گگبی

ه شلی.
دشیؼا اقیامبر ث ر ثرای حیدادگبر و یبهگبن دیگن یبػدگا ثگبر ثگدد  ،گیهب ددگا ػبدگیار سلتگب در  71گبل اخیگر ملاگر
شی ادی ،ثر ا گب
ػگبددری ملاگر

،مگبر مدشجگر ػتگبد در لاگرادن نمگیت در هگر گبل در ػتگبن ثگی
مگ شگددی .ثگرای مظگبل در ادگران در یگ ادگت مگیر شگیر ادرادگ

ثددراحآی و خدن شبن ندی

م

گرد ثو گ ملاگر

د لگ و ددند لگگ ادرادگ  ،رثگا دگب

 ،روثگب ر گب

وضعیت جهادس پ

گا در ا گشبدتبی یگبر  ،توی ددگگا و

شگی و دگب د گل ثجگر مبندگیران ان ثگیت ریگز ،و در حگبل حبضگر د گل
دگب روثگب سر آلگ  ،گیب گدش ادرادگ  ،گدنن نرد ،روثگب ث داگدرد

دب شب روثب ادراد  ،ران ادراد  ،درخر ادراد در خقر ادارا
ش گیا س و جاگلس ک یمار پ

ان  011ددگا یگبه و  8ددگا

م ثبشی.

ش گیا س)

قح ساردج ػلرگل هگبی ػتگبن در گبل  6102را در حگیود  9.8می یگبرد هوشگبر ثگر،ورد گرد ادگی گا در حگیود 91
 %گقح گل اراضگ ػتگبن ا گگز .ػبژگت ا گز ثیادیگگی گا ان ادگگت  9.8می یگبرد هوشگبر حگگیود دو گدم ،ن در 9
رو یا ،ثرندل ،بدبدا، ،مردوب ،لرد ،ادیودنی، ،درد و درو واقب شی ادی.

گگدر :
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گگدرهبی یل دگگی و گگد ی (6

گگدر هآ گگبدا در شگگآبل غگگرة ارودگگب) ثگگب داشگگشت  77%ددشگ
گدر" در ثگیت

دارای ثی شردت رق "در ی قح ػلرگل د گجز ثگا گقح گل

ػلر گ ان م گگبحز خگگدد

گدرهبی ددیگب ه گشلی گا ادگت د گجز

ثرای رو یا  ، %01ایغبد شبن  %7و عراق  %1.0م ثبشی.
ثگگر ا گگب

گگنارش گگبنمبن خدارثگگبر و

گگبورنی م گگل مشسگگی  FAOگگا در گگبل  6102ملش گگر شگگی  ،ی گ

 0881سب  6100مؼآدعب  9در گی ان گقح ػلر تگبی ددیگب گبه

دیگیا گرد ثگا یگدری گا م گبحز ػلر تگبی گر

نمگگیت ان  7069می یگگدن هوشگگبر ثگگب  9888می یگگدن هوشگگبر ر گگیی ا گگز .امگگب نمگگبد
 08در گیی گقح ادگت اراضگ در یگ

درخش " ثا میبن م ،دگی شگبهی ایگناد
یدبژیز هبی ػلرل گبری و احیگبی ددشگ
درخش یگ

گگبژتبی

گگا گگسجز ان "اراض گ ثگگب ددش گ
گبژتبی مگن در ه گشی

یگبه در ػتگبن مگ ثبشگی .اژجشگا رودگی گبه

گا ثگا ع گز

م گبحز اراضگ ثگب ددشگ

گبژتبی  0881سگب  6110رخ داد ا گز امگب گذن ثگب دگرخ ایناد گ سگب گبل  6100هآگرا ثگدد ا گز و
درخشگ " ػتگبن ثگا  0617می یگدن هوشگبر مگ ر گی .امگب دگرخ گبه

در حبل حبضر م بحز "اراض ثگب ددشگ

گقح

ػلر تگگبی ددیگگب در  60گگبل اخیگگر ان  7/9می یگگدن هوشگگبر در گگبل ( گگبل  )0881ثگگا  9/9می یگگدن هوشگگبر در گگبل
 6100ر گگیی ا گگز .در گگبل  5102گگرادا ػلرگگل در ػتگگبن ،1/20در قگگبر  ،گگیب  1/00و در ادگگران آشگگر ان 1/6
هوشبر ثدد ا ز.
یمار وضعیت پ

ش گیا س و جاگلس ایران

گگقح ػلرگگل هگگبی

گگدر ثگگر ا گگب

ثرر گ ادؼگگبم شگگی در گگبل  0979ثد گگی ا دیشگگر یلگ متلی گ ملگگبثب یجیدگ

ادگگران حگگیود  09می یگگدن هوشگگبر ثگگدد  ،گگا ادگگت ماگگیار در گگبل  0998ثگگا گگنارش گگبنمبن مسگگی ند گگز حگگیود 00
دبیشگا ا گز .ادگت ػلرگل هگب در دگلغ حگدن ػلرگل هگبی شگآبل دگب هیر گبد  ،ػلرگل هگبی غگرة و

می یدن هوشبر گبه

ػلگگدة غرة(نا گگر )  ،ػلرگگل هگگبی یگ ر مر گگنی ادگگران و سگگدراد  ،ػلرگگلهگگبی خ گگیغ یگگبر

و عآگگبد و ػلرگگل هگگبی

ار جبران د شا ثلیی شی ادی.
ػلرگگلهگگبی شگگآبل

گگدر ادگگران گگا ثگگا ػلرگگلهگگبی هیر گگبد مدرویلگگی ان قگگیدآ سگگردت ملگگبثب یگگبه ددیگگب شگگلبخشا

مگ شگگددی .ادگگت ػلرگگلهگب گگا ثبنمبدگگی عصگگر دمجلگگیان ه گشلی مسگگل رودگ

ددگگاهگبی ث گگیبر ثگگب ارنش یگگبه شگگآرد

م شگددی .سگب لدن  80ددگا درخشگ (ثگا یگدر عآگی دتگتثگرگ) ،چتبر ددگا گدند ثگرگ ثگدم و  50ددگا درخشچگاای
در ادت ػلرل هب شلب گبد شگی گا اغ گت ،دتگب ان سیگخ هگبی ،میمشگا راش ،مآگرن ،ث گد ،،ایگرا و سد گوب ه گشلی .میگبدریت
ب دا دبثددی ػلرل هگبی خگنری در ادگران 45هگنار هوشگبر مدگبدل  6.7در گی ان گل م گبحز ػلرگلهگبی ادگت دبحیگا و
 1.9در ی ان م گبحز گل ػلرگلهگبی
ػلرگگلهگگبی شگگآبژ ادگگران گگا ثرا گگب

گدر ا گز گا ػگن ثگب سردت دگرخ هگبی سمردگت ػلرگل در ػتگبن مگ ثبشگی.
سصگگبودر مگگبهدار ای یگ

گگبل  67-68ثگگا حگگیود 2می یگگدن و 480هگگنار هوشگگبر گگبه
هوشگبر ر گیی ا گز .یگ دور  1353-1381ثگی
بل  0989و دز ػلرلهگبی هیر گبد در شگآبل

گگبلهگگبی  53-54حگگیود 3می یگگدن هوشگگبر ثگگدد ادگگی در
دبیشگگا و در گگبل  80-81دیگگن ثگگا 2می یگگدن و  50هگگنار

ان 22در گی ان م گگبحز ػلرگلهگبی شگآبژ

گدر دگک می یگدن و ش صگی هگنار هوشگبر ر گیی ا گز ثگا عجگبرر

ددرگگر ثگگیت گگبژتبی  0909سگگب  0989م گگبحز ػلرگگل هگگبی شگگآبل ادگگران حگگیود 77در گگی گگبه
در ی گ  06گگبل ،خگگر رخ داد ا گگز  .در ادگگت مگگیر ا گگشبنهگگبی
21در ی ثب به

ػلرل روثارو ثدد ادی.

گدر ب گشا شگگی  .در
دبیشگگا گگا ، %60ن

گگشبن ثگگب 27در گگی ,گگی ن 22در گگی و مبندگگیران
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ػلرل هبی غرة و ػلدة غرة ادران شبمل ػلرل هبی نا ر
میدشرادا ػنة م

م ثبشلی ا ثب قیمش حیود  0011بل ریدثز را ان دردبی

للی .م بحز ادت ػلرل هب در نششا دا چلیان دور حیود د می یدن هوشبر ثدد ا ثا دژیل ققب ث

رودا و غیر ا دژ ثا آشر ان ش
ادراد م ثبشی  .دبند ا شبن

می یدن هوشبر به

دییا رد ا ز و متآشردت ( ددا غبژت) ددا درخش ادت دبحیا ث د،
قرار داردی .ػلرل هبی نا ر

در در حدن رود رب نا ر

در را س ویل داد ا در مسیود ای  90می یدن هوشبری درا لی ا ز .ثی

ثبژغ ثر  76در ی ػلرل هبی

ان  70در ی ،ة شیردت

در و  00در ی

واقب شی ا ز .در ادت ػلرل هب سب لدن ثبژغ ثر  000ددا درخش و درخشچا ای شلب ب

ػآدیز ع بدری در نا ر

شی

ا خدد دآبدبدرر ارنش ،دشیو ادت ػلرل هب ز .شبخص ملقاا نا ر  ،درخز ث د ،ا ز ،امب بدر ددا هبی درخش دظیر
ثلا ،ثبدامک ،ار،ن ،یو ،

ث وح

ثی شردت سمردت ػلرل هبی نا ر
ثددم

د ک چدة خدار ،ایناد

ی

بژتبی  0999سب  0989ثا ع ز چرای ث رودا دام، ،سگ

یب ا درخشبن ثا ع ز ققب ث رودا در دشیؼا به

ػآب ،وری ثنر درخشبن سد
عیم ثرر

و  ...دین در ادت دبحیا ددی م شدد.

مردم مس  ،سغییر برثری اراض ػلر

ع آ مدضدت و ث عآ

ثا

گدنی ،ردن گرد، ،یگز

قیرر ثبروری ،دتگب ،گبه

ثبردگی ،

ز دد ثدد ا ز .عیم سمصیص ثددػا گبی ،

م ئد ن در ادت نمیلا ثبعض شی ػلرل هگبی غگرة و ػلگدة غگرة ادگران در مدگر

دبثددی بمل ثبشی ا ر ادت رودی اداما دبثی در ی  90بل ،دلی در ادت ملقاا ثگب دگک یبػدگا ند گز مسیقگ م گ روثگرو
خداهی ثدد .هرچلی ان بل  0987اقیامبس در ادت نمیلا ،غبن شی امب دشیؼا ،ن ی
ػلرل هبی  9حدن ثدیی ا ت
د ز آ ان ػلرل هبی نا ر

آ ان ػلرل هبی

بل هبی ،دلی م مص خداهی شی.

در را شبمل م شددی دین وضب خدث دیاردگی و رودگی سمردگت ،دتگب

و هیر بد دیارد.

وضعیت یالیاذه ا زیست محیطس در ایران
دو ان متآشردت  ،دلی هبی ند ز مسیق در دو قرن نششا بنهبی مبدا ای شبمل دی ا یی گرثت ،ا گیی دیشگر،ن،
مشبن و غیر ثدد ا دشیؼا ،ن ایناد
ادت ثیت

دمبی ر نمیت سغییرار شیدی ،ة و هداد و ان ثیت ریشت ددا هبی یبه ثگدد  ،در

در هبی چیت ،ادب ر مشسی ،مردوب ،اسسبددا ارودب ،ثرندل، ،ادت، ،ژآبن ،رو یا ػن ثنر شردت سدژیی للی بن بن هبی

مبدا ای ثدد ادی م ئ ا ػبژت رسجا ادران در سدژیی بن هبی مبدا ای در ػتبن ثدد ثگا یگدری گا در گبل  6110رسجگا
ادران در سدژیی ادت بنهب  07ثدد در بل  6107ثا رسجا 8
قح سدژیی دبخبژص م

درهبی سدژیی للی بن هبی مبدا ای ر یی ا د گجز ثگا

،ن عید ث یبر ثنر ی ز ادت ثا مدل ،ژدد

بنی مسی ند ز و هیر ریشت ملبثب ا ز.

در ارسجب ،ثب سدژیی د آبدی و نثبژا ثب وػدد ادلوا خدشجمشبدا ادران ان دظر سدژیی رادا نثبژا ػن

در هبی ثگنرگ سدژیگی للگی

دی ز  ،رادا سدژیی نثبژا ادران در بل  6107حیود  1.02ی د رم در رون ثدد و ادگت عگید ثگرای امردوگب حگیود ، 6.09
اسرد

 ، 6.07ا شرژیب  ، 6.69دب شبن  ،1.97چیت  ،0.16مبژنی  0.06ثدد  .امب میگنان ثبندبیگز نثبژگا در ادگران چلگیان

رضبدز ثم

دی ز ثر ا ب

،مبر ملش ر در بل  6109مینان ثبندبیز نثبژا در

حیود  01در ی ،در ،مردوب  69در ی ،در ،ادت  61در ی ،در حبژ
ا ز ا قبثل قجدل دی ز .ثددم در ا شبن هبی مبندیران ،ی ن و

در ،ژآبن ثی

ا در ادران در خدش ثیت سردت حبژز حیود  01در ی
گشبن م گئ ا نثبژگا ثگا دگک چگبژ

م ئد ن شتری سجیدل شی  .خدشجمشبدا شترداری ستران در نمیلا میدردز د آبدی د
مدیق ه ثدد امب هلدن ثب ا شبدیاردهبی ػتبد یب ا دارد.

ان  71در گی ،گد ین
ثگنرگ دگی

روی

رد قیم هگبی مظجشگ ثگردارد گا
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تاریخچه حفاظت از محیط زیست در ایران
ادرادیگگبن ان ددرثگگبن ثگگر ا گگب
دگگلؼ دگگی

،مگگدن هگگبی نرس گگز ثگگا یجیدگگز احشگگرام مگ

ان مگگی د ،ادرادیگگبن هر گگن علب گگر چتگگبر بدگگا ماگگی

ناشگگشلی ثگگر ا گگب

خگگدد شگگبمل ،ة  ،هگگدا  ،خگگب

ددشگگشا هگگردور در قگگرن
و ،س گ

را ،ژگگدد دآ گ

رددگگی و ،ن را لگگبه ثگگنرگ مگ داد گگشلی  .ا گگر دگگک دبر گ مگ خدا گگز د گگز خگگدد را ث گگددی د گگز ،ژگگدد خگگدد را
وارد ،ة رودخبدگگا هگگب و دگگب چ گگآا دآ گ
ش گگز  ،ثگگا ملظگگدر ػ گگد یری ان ،ژگگدد

گگرد ث وگگا ماگگیاری ،ة ثرداشگگشا و د گگز خگگدد را در لگگبر رود دگگب چ گگآا م گ
خگگب

،دتگگب ػلگگبن مرد گگبن خگگدد را در ػبهگگبی ث لگگی قرارمگ داددگگی سگگب ثد گگی ا

دردی بن خدرد شگدد و گذن ا گشمدان هگب را در شگوب
ادرادیبن ثر خ

گلرتب قگرار مگ داددگی سگب دد گیی شگددی ،در ژ گور

گبدر اقگدام ان ػآ گا ،شگدردبن ثلگیرر اقگیام ثگا سمردگت مگنارت ،ثبغگبر ،چگب هگب و ددشگ

رددگگی ،دبر گگیبن شگگولؼا حیدادگگبر و دگگب

للی ثا دبم و ثرای او درخش م

بششلی.

در او گگشب ،نرس گگز ان حآبدگگز حیدادگگبر گگسجز مگگ لگگی و ،نار ،دگگبن را لگگب جیگگر مگگ دادگگی .ثرا گگب
نرس گگش

یگبه مگ

گگشت ،دتگگب را ثگگا قصگگی ژگگنر مؼگگبن دآگ داد گگشلی .و هلرگگبم سدژگگی هگگر گگدد

ثؼبی ادلوا مبدلی اقدام بم دک حیدان ثرای وی قرثبد

اشگگا مگگ شگگدد :م شگگ

گ هگب

گگا درخگگز مظآگگر ثوگگبرد و نمگگیت ژگگ دگگنرت را ثگگا نمگگیت

،مگگدن هگگبی

گگبورنی سجگگیدل لگگی

خدشثمزسردت قدم ا ز.
سگگبردو ادگگران ثب گگشبن د گگبن م گ دهگگی دبدشگگبهبن مگگردم را ثگگا

گگبورنی و

گگز یبهگگبن سن یل گ و احگگیاص گگی و قلگگبر

سرغیت م رددی.
ادرادیبن ثب شبن مابم خب گ ثگرای درخگز گرو قب گل ثدددگی و ،ن را درخگز میلگد مگ داد گشلی گا ان ثت گز ،مگی ا گز
داگ

ػاگگا در دابشگ هگگب و یراحگ هگگبی ادرادگ ان گگرو اژتگگبم ریشگگا شگگی  .چلگگبر دیگگن مسجدثیگگز یراوادگ ثگگیت ادرادیگگبن

ثب شبن داشز.
دبدشگگبهبن مگگبد ،همبمل گ و ب گگبد ان ػلرگگلهگگب حابظگگز گگرد و ثگگرای ادگگت ملظگگدر ػلر جگگبن ملصگگدة مگ رددگگی ثگگا
عجبرس ادرادیگبن اوژگیت قگدم ثدددگی گا گبنمبن ػلر گیاری داشگشلی .گدرش جیگر و داردگدش ثگنرگ حشگ خگدد در رون
درخشوگگبری شگگر ز گگرد و درخگگز مگگ بشگگشلی و ان ،دؼگگبد

گگا مدقدیگگز اػشآگگبع ایگگراد ثگگب میگگنان امگگدال و سدگگیاد

اح بم بن لؼیی م شی ثرای درتیاری دامهب مراسب را ثا خدث حاظ م رددی.
خ بدبر شب در ژ ور

خگدد ثگا  ،گیبی گغیر حابظگز ان ػلرگل گرو ندجگبی خگدد را ثگا گبرد گ قلش

گذرد و ثگب

ادگگت عآگگل ،اوژگگیت ملقاگگا حابظگگز شگگی ددیگگب را در چلگگی گگی گگبل قجگگل ان مگگی د م گگیح (حگگیود  211گگبل قجگگل ان
می د) ادؼبد رد.
در ا

م دیگن

گبورنی مگدرد سب یگی قگرار ریشگا و دیگبمجر(ص) یرمگدد گا شو گشت شگبخا درخشگبن ان دظگر مگت مبدلگی

شو شت ثبل یرششربن ا گز .هآچلگیت دیگبمجر (ص) در ػلگگ هگب اػگبن ،ژگدد
دم شبن هب را دآ داددی و دب حضگرر ع گ (ت) شمصگب" اقگیام ثگا
هر چلی ا ادت رودا ثدیهب ثد ی ا خ اب و اعراة رعبدز د ی.

گبنی چگب هگبی ،ة و دگب خگراة گردن

گبورنی ،احگیاص دم گشبن و حاگر چگب مگ

رددگی.
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هلر ثبغ هبی ادراد  ،ندجب گبنی شگترهب و قصگرهبی گ ییت ادگران ثگب
ثر ا رون ثا رون رودق ریز سب در دور

گز گل و یگب  ،درخشچگا ،درخگز و ادؼگبد ثگبغ و

اددا ثا اوع خدد ر یی.

وضعیت محیط زیست ایران در دوران معاصر
ثگگا یگگدر گ سگگب نمگگبن حودمگگز قبػگگبر ملگگبثب یجید گ سؼیدگگی شگگددی
هیچرددگگا مگگیدردش ان دظگگر ثتگگر ثگگرداری ع آ گ و یل گ

گگدرر دآ گ ریگگز و س گگوی س ثگگرای امگگدر مرثگگد ،ثگگا ػلرگگل،

مرسگگب ،شگگی ر ،و مسگگی ند گگز وػگگدد دیاشگگز .گگبل  0515شآ گگ
حودمز یشسد

گگا گگبل س گگویل ونارر یدادگگی عبمگگا در نمگگبن

شب ا ز را م سگدان گر،غبن سدػگا دوژگز ثگا ملگبثب یجیدگ داد گز .اوژگیت دگبم

در س گگوی ر اداری
ع

گگدر ثگگا هیچدػگگا مگگدرد سدػگگا دوژگگز دجگگدد و

گا ان ملگبثب یجیدگ

گگدر ثگگا چ گ م گ خگگدرد در دم گگشیت بثیلگگا قگگبددد دگگن ان اع گ م م گگروییز در نمگگبن مسآگگی

شب قبػبر ا گز گا در  56ا گالی  0551شآ گ ثگا مؼ گن مدریگ شگی .در ادگت س گوی ر ادار ای سسگز علگدان

«ادار شد گگا و را ،هگگت و ػلرگگلهگگب» در ونارر یدا گگی عبمگگا س گگویل رددگگی .در بثیلگگا دوم گگا دگگن ان ثگگا سگگدح ث گگشت
مؼ گگن و مدایاگگز مؼگگید مسآگگیع

شگگب ثگگب م گگرویا در رون  50ارددجت گگز  0555س گگویل شگگی ،ونارر «یگگرق و

شدارت و مدبدن و ػلرلهب» ،غبن ثا بر رد.
در دور اول قبدددرگگناری در قگگبددن س گگوی ر ادگگب ر و و دگگبر و د گگشدراژدآل حوگگبم مصگگدة  0551شآ گگ در مگگبد
 01سصگگردح شگگی ا گگز «حوگگبم ثبدگگی گگد دآبدلگگی گگا هآی گگا ای عگگبر گگسیسا بییگگا ان وضگگب و دش گ
مبمدردگگز ،دتب گگز داشگگشا ثبشگگلی ددلگگ ان عگگی داگگد

و و گگدز خگگب

چآت هب و ػلرل هب و ان چرگددر شگغل و  ...و یگا ای عگبس

گگا ق آگگرو

و دگگز و ط گرور یجید گ ،ن و ماگگیار نراعگگز و

گا اوضگبت و احگدال و دگز و اهگبژ را د گبن مگ دهگی» .در

مبد  23سصگردح شگی ا گز گا« :حوگبم ثبدگی مراقجگز ممصگدص د گجز ثگا ػلرگل هگبی دوژشگ داشگشا و ،دتگب را حاگظ
دآبدلی و هر ب ثر خ

قداعیی گا ثگرای حاگظ ػلرگل هگب ادؼگبد شگی ا گز اقگیام م حظگا دآبدلگی ثبدگی ثگیون یگدر

وقز مآبددز دآدد و ثا ونارر مبژیا ای ت دهلی».
گبل هگبی  0555-0566سدگیادی

امب ثب ادت وػدد سب بل  0564دوژگز ا ب گب سدػگا خب گ ثگا ػلرگل هگب دیاشگز .یگ

ان ثبنر بدگگبن و شگگر زهگگبی خگگبرػ ثگگا شگگول ینادلگگی ای شگگروت ثگگا ثتگگر ثگگرداری ان درخشگگبن شآ گگبد ،گگردو و ث گگد،
ػلرل هبی شآبل دآدد و مگداد م شسصگ ا را ثگب درداخگز عگدار

دگبچین ثگا آگر

ان

گدر خگبرع مگ

رددگی .م حظگا

،مبر آر  ،دوژز را ثا اهآیز ػلرگل هگب و ژگنوم حرا گز ان ،ن مشدػگا گبخز .ثگا دژیگل م گمص دجگددن حگیود اغ گت
ػلرل هبی ارثگبث ان ػلرگل هگبی دوژشگ  ،گبحجبن ػلرگل هگبی خصد گ ا ظگرا ثتگر مبژوبدگا دوژشگ را سآ گک گرد و ان
ادت را ثا در،مگی دوژگز ژقآگا وارد مگ ،وردگی .ژگنا ماگگگگبرن گبل  0564شآ گ ونارر ی حگز و یدادگی عبمگا مگممدری
را ا ای عگبس در امگر دا گاثگرداری و م گبح داشگز ثگا هآگرا دو داگر ثگا شگآبل اعگنام داشگز سگب حگیود ػلرگلهگبی
دوژش را ان ػلرل هبی خصد

مد دم دآبدگی .عآ یگبر ادگت گرو ثگب وػگدد م گو ر یگراوان مگیس ادامگا داشگز سگب ادگت

ا ثب قیبم میگرنا دچگک خگبن گا قصگی سؼندگا ادگران و اعگ م ػآتگدری گی ن را داشگز مصگبد و ثگیون اخگن دشیؼگا
ققد ثا اسآبم ر یی.
در گگبل  0566شآ گ ونارر ی حگگز و سؼگگبرر ،ادار ای هگگر چلگگی اثشگگیاد در ػلرگگلهگگبی شگگآبل

گگدر س گگویل داد.

وظیاا ادت ادار  ,دا گاثگرداری ان ػلرگلهگب ،ساویگک ػلرگلهگبی خصد گ ان دوژشگ  ,سدیگیت ػلرگلهگبی ثوگر و گلدش
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ان ػلرلهبی ممروثا و ثدسانار ثدد .ثگرای ادؼگبم ادگت امگر هیگمس ثلگبم هیگمر ػلرگل ادشمگبة رددگی گا اعضگب ،ن عجگبرر
ثدددی ان:
 -0هبدن شردور (اسرد ) ،ر ین هیمر
 -5ر برار ،مدبون هیمر
 -0یی ع
 -1ح ت ع

ناهیی ،م شساظ ػلرل
به  ،م شساظ ػلرل

ادگگت گگبنمبن در اثشگگیا ػبدرگگب طگگبثش دیاشگگز امگگب اعضگگب هیگگمر در گگبل  0015ثگگا مبندگگیران ریشلگگی و در شگگتر م تی گگر
(ثبث گگر ید گ ) م گگشار شگگیدی .در ا گگالی  0015ثگگا د گگشدر رضگگب شگگب

گگا در ،ن نمگگبن دم گگز وندگگر ثگگدد ،سصگگددتدبمگگا

شآبر  6022ثا سصددت هیمر وندگران ر گیی گا ثگا مدػگت ،ن دظبملبمگا ػلر جگبن هگبی ادگران سلظگی شگی .هآنمگبن ثگب
ا شارار هیمر ػلرل در مبندگیران دگک برشگلب
ش

،ژآگبد ثگا دگبم (یلگیم هگب ت) ثگا علگدان مشمصگص ػلرگل ثگرای مگیر

بل ا گشمیام شگی .دم گشیت اقگیام یگت هگب ت ادگت ثگدد گا مدایاگز دوژگز را ثگب سدیگیت رددگف ثددػگا ممصگدص

ػتز ػلرل هب ػ ت لگی .دگن ان ادگت اقگیام عگی ای ثلگبم م گشساظ و قگراول ػلرگل ،ا گشمیام و ثگب ژجگب
وع

مشسیاژ گول

ممصدص ثا شآبل اعنام شیدی .س وی ر ػلر جبد در بل  0010دارای س وی س ثا شرم ندر ثدد:

 -0س وی ر مر نی مر ت ان دک برشلب

(یلیم هب ت) ،دک ر ین ادار  ،دک مشرػ و دک برملی.

 -5س وی ر مبندیران و ر بن مر ت ان ا م شساظ و دک قراول ػلرل سسز ردب ز هبدن شردور در ثبث ر.
 -0س وی ر ی ن مر ت ان ا م شساظ و دک دار قراول ػلرل ثا ردب ز شمص ثلبم ر برار در رشز.
م شساظیت ػلرل هگر دگک م گئدل حگدن ای مدگیت ثدددگی گا حگدن ا گشسابظیا دبمیگی مگ شگی .ادگت م گشساظیت ثگا
یگگدر مرسگگت ػلرگگلهگگبی حگگدن ا گگشسابظیا خگگدد را ثبنددگگی م گ رددگگی و ضگگآت ستیگگا دا گگا ػلرگگلهگگبی حگگدن خگگدد،
م بهیار خدد را ثب دظبم دا ا هگبی ساردجگ ( رو گ ) ثگا رؤ گبی دبحیگا س گ ی مگ دآدددگی .هآچلگیت ثگرای ػلرگل هگبی
ػلدة و دظبرر ثگر درتگیاری ماگیاری دتگبل چلگیل گا ان ندرجگبر ،ورد شگی ثگدد دگک داگر قگراول ثگا ػلگدة اعگنام شگی
وژ ثا ع ز سمخیر در درداخز سدییا ثی ز دیبمی.
دو ان ا ب گ سگردت اقگیامبر ثگرای حاگظ ػلرگل هگب ثگب سدػگا ثگا ح ب گیز رضگب شگب ثگا ا گشابد غیگر ا گدژ و غیگر
قگگبددد ان ػلرگگل هگگب در دبدگگبن گگبل  0010ادؼگگبم شگگی و ی گ ،ن قگگبددد در  5ا گگالی  0010سصگگددتدبمگگاای ان هیگگمر
وندران نشز م شآل ثر ه ز ق گآز مجلگ ثگر ادلوگا :او  -یگا ػلرگلهگب مشد گق ثگا دوژگز ا گز مرگر ادلوگا سد گق
،دتب ثا مبژویت خصد گ ثآدػگت ا گلبد و مگیار

مدشجگر طبثگز شگی ثبشگی .طبدیگب -دوژگز ا ب گب ثگرای حاگظ ػلرگل هگب

دظبرر در سآبم ،دتب را اع ان دوژش و ارثبث داشگشا و ادگت دظگبرر یلگ

گا مگرسج ثگا حاگظ و انددگبد ػلرگلهگب مگ ثبشگی

ثگگا عتگگی ونارر ی حگگز ا گگز .طبژظگگب -اػگگبر دادن ػلرگگلهگگبی دوژش گ و اػگگبن ققگگب اشگگؼبر گگلدش و غیگگر گگلدش و
ا شابد ان مسصگد ر ػلر گ ػلرگل هگبی منثگدر ثگب رعبدگز دظگبرر یلگ ونارر ی حگز ،ثگب سصگددت ونارر مبژیگا ثگدد و
در هر مدقب مقبثق قبددن مسب جبر عآدم و منادی

درر خداهی ریز.
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مگگدارد  1سگگب  5سصگگددتدبمگگا در مآلدعیگگز ققگگب اشگگؼبر ػلرگگلهگگبی ارثگگبث ثگگیون اػگگبن ممصگگدص و س گگردابر گگیور
اػبن دبما ققب درخز و دیگن گبدرار چگدة ا گز .ثگا مدػگت ادگت سصگددت دبمگا مشابضگیبن اػگبن ققگب ,سوگبژیا را ثبدگی
ثا عتی م

ریشلی ا ان ،ن ػآ گا ا گز « :ساجگل غگر

دگلغ درخگز سگبن در عگد

هگر دگک درخگز ققگب شگی  ،دگب ،ن

ا رشبخا هب و مداد حب ا در ظگر مگیر مدگیت یگدری سم یگا و ان ػلرگل خگبرع دآبدلگی گا و گبدل دآگد ػدادگا هگب و
دتگگبلهگگب گگتل شگگدد» .سصگگددتدبمگگا مگگن در دگگک سسگگدل ا ب گ و داقگگا عقگگف ثگگرای ادار
م ریز وژ ثگا ع گز گبه
سب بل  0014شآ
ثا

ثددػگا و گبه

گگسیح ػلرگگلهگگب ثگگا شگگآبر

سدگیاد م گشساظیت دشیؼگا مگدرد ادشظگبر عبدگی د گی .س گوی ر دگبد شگی

(سگبردو ادشاضگبی قگرار داد هگب ت) ثگا ع گز آجگدد اعشجگبر

گشرش دیبیگز .دگن ان عندآگز هگب ت

در خدد در گبل  0014هگبدن شگردور ر گین ػلر جگبد شگآبل شگی در ادگت نمگبن مر گن گبر شگردور ان ثبث گر ثگا

شیر ب ادشابل دبیز و بخشآبد سسز دظبرر وی در ادت مسل ثلب شی ا ثدیهب مر ن ػلر یاری داد د رددی.
امب اقیام ث یبر مت عآ
د گگشدر رضگگب شگگب

ثدگیی در ارسجگب ،ثگب حابظگز گ ن ان مسگی ند گز عگ و ثگر ػلرگل هگب در دوران مدب گر ثگا

گگدرر ریگگز در ثرر گ مؼآدعگگا قگگدادیت ، ،دگگیت دبمگگا هگگب و د گگشدر اژدآگگل هگگبی

گگدرمبن ثسگگض

مسی ند ز و حابظز ،ن ثگا ملظگدر ثتگر ثگرداری و حاگظ ،ن ثگرای د گل هگبی ثدگی مگ سگدان ثگا گبل  0014رػگدت
گگرد گگا ثگگرای اوژگگیت ثگگبر ثتگگر ثگگرداری ان حیگگبر وحگ

گگدر در مادژگگا شگگوبر در مگگدرخ  0014/5/05در قگگبددن مگگید

در مداد  046ژغبدز  055مدضدت شوبر مقرم شی ا ز.

در  ،ثبة ش

تامیس کاد ن كار
در اثشگگیای سب گگین گگبددن شگگوبر ملگگدچتر ردگگبح ثدلگگدان دثیگگر گگل و ا گگولیر ییگگرون در د گگز قگگب ماگگبم دثیگگر گگل
م گگئدژیز را ثصگگدرر ایشمگگبری ثگگا عتگگی داشگگشلی دیشگگر گگبددن دیگگن در یجاگگا دوم گگبخشآبن شگگر ز خ گگوا و یگگد د (
ثت ر ) مشد ق ثا ،قبی ردبح دادر رددی.
در ثی شر مرا ن مت

در اثشیا ایگراد ع قآلگی و ثگب ح گت شگترر ثگرای ردادگین امگدر گبددن ػگنة شگیدی گا ثصگدرر

ایشمبری خگیمز میورددگی ژگنا ثگا گبر آگبردن ای گران ثبند
ا شبدتب و شتر شبدتبی ح گب

گشا ع قآلگی ثگرای عتگی دار شگین د گز ردب گز ثدضگ

ملب گت ثگا دظگر مگ ر گیی امگب ثدگیهب مد گدم شگی گا ثقگدر گ اسوگب ثگا گبر ساللگ و

،مبسدری قبثل دوام دی ز.
در دوران س ویل بددن شگوبر دو دگدت ملقاگا ثگرای حابظگز در دظگر ریشگا شگی ،دوگ ملگبیا
خب

گا ان ا گشدیاد یجیدگ

ثرخدردار ثدددی و حاگظ و ثتجگدد وضگب ػگبری ،ن هگب وظیاگا م گ مس گدة می گی  .ددرگری  ،ملگبیا

،وردن شگگراد

نم ثگگرای حاگگظ و سوظیگگر ددگگا هگگبی در مدگگر

گا یگراه

خقگگر و احیگگب و ثبن گگبنی ند گگشربهتب و یجیدگگز ،ن

ضرورر داشز.
اوژیت ملقاگا حابظگز شگی گبددن شگوبر  ،واقگب ثگیت ثؼلگدرد و لجگی گبثد

( ،ژآگا واد گو ) دگبم داشگز و در مگرداد

 0003حیود ،ن ثا یدر ر آ یجق ماررار  ،ت شی و ثدیهب ثا سلرا ل سغییر دبم دبیز.
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شگگبدی ان اسابقگگبر مت گ ددرگگری گگا در ادگگت نمگگبن رخ داد
ند ز شلب

گگف گگدنن نرد ادرادگ ثگگدد گگا در دگگبدین  0003سد گ دگگک

،ژآگبد ثلگبم وردگر سردگن ادؼگبم شگی .در ،ن نمگبن ند گز شلب گبن ددگا گدنن نرد را در خبورمیبدگا و خگبور

دنددک ملار

شی مییاد شلی .ادت امر ثبعض شی در ،ذر  0006دو ملقاا دن و رخا حابظز شی اع م شددی .

در  54دی مگگب  0010قگگیم ث گگیبر متآ گ در حابظگگز ان ػلرگگل هگگب ثگگب سصگگددت قگگبددن م گ شگگین ػلرگگل هگگبی
ثرداششا شی ثر ا گب

مگبد دگک ادگت قگبددن ان سگبردو سصگددت ادگت سصگددجلبما قگبددد عرضگا و اعیگبد

مراسب و ثی ا هبی یجید و اراض ػلر

گگدر

یگا ػلرگلهگب و

گدر ػگن امگدال عآگدم مس گدة و مشد گق ثگا دوژگز ا گز وژگد ادلوگا قجگل

ان ادت سبردو ایراد ،ن را مشصر شگی و گلی مبژویگز ریشگا ثبشگلی .ادگت قگبددن ثبعگض اعشراضگبر ندگبدی در میگبن نمگیت
دارن ثنرگ شی هر چلی ا دوژز مج غ اراض م

شی را درداخز رد امب ػد بنی ندبدی ثر ضی ،ن ادؼبم شی.

در دگبدین گبل  0012ملگگدچتر ردگبح ان گگآز ر گین گگبددن شگوبر ا گشداب گگرد و ا گولیر ییگگرون م گئدژیز گگبددن را
ثدتی ریز و در ،ن نمبن قرار ثدد ا قبددن ػیدی ثا مؼ ن داد شدد.

مازمان كاربادس و دظارآ بر صیذ
ثب نشز نمبن دن ان س گویل گبددن شگوبر ادگرادار و ضگداتبی قگبددن شگوبر ثبعگض شگی ادگت قگبددن مگدرد ثگبندرری قگرار
یگگرد ژگگنا قگگبددن ػیدی گگا سگگب حگگیی ػگگبمب سگگر و بمگگل سگگر ثگگا دظگگر م گ ر گگیی ثلگگبم قگگبددن شگگوبر و گگیی در سگگبردو
 0013/0/03ثگگگا سصگگگددت مؼ گگگن شگگگدرای وقگگگز ر گگگیی و در سگگگبردو  0013/1/06اثگگ غ رددگگگی .در مگگگبد  0ادگگگت
قبددن ،گگبددن شگگوبر ادگگران ثگگا گگبنمبن شگگوبرثبد و دظگگبرر ثگگر گگیی ارساگگب دبیگگز گگا میجبد گگز ندگگر دظگگر شگگدرای عگگبژ
شوبرثبد و دظبرر ثگر گیی یدبژیگز دآبدگی و هآچلگیت در مگبد  5ادگت قگبددن مگ
شگگب ملصگگدة م گ شگگدد و اعضگگبی ،ن عجبرسلگگی ان وندگگر

گگبورنی ،وندگگر

ددگی ردگین شگدرای عگبژ ثگا یرمگبن

گگدر ،وندگگر داراد گ  ،وندگگر ػلگگگ و شگ

داگگر

ددرگگر ان اشگگمبص ذدص گ حیز ثگگا دی گگلتبد ردب گگز شگگدرا ثگگب یرمگگبن شگگب ثگگرای مگگیر چتگگبر گگبل ملصگگدة م گ شگگددی.
عضددز شدرا ایشمبری ا ز.
در گگبل  0012سدگگیاد مگگبمدردت اػرادگ

گگبنمبن گگا ثدلگگدان شگگوبرثبن م گگغدل خگگیمز ثدددگگی ثگگی

ان  501داگگر دجگگدد و

لشرل و حابظگز ان ملگبثب یجیدگ ثی گشر ثد گی ا دیروهگبی ،ادگیارمری ادؼگبم مگ شگی گا سمصصگ در امگر حابظگز ان
مسی ند ز دیاششلی ،ژگنا در ػتگز ػگنة دیگروی سسصگیل گرد ثگب ساگبهآ
گگبنمبن شگگوبرثبد در ،مدنشگگرب عگگبژ

گا گدرر ریگز ماگرر شگی داد گؼددبن

ر گگبن دگگک دور دو گگبژا و گگذن در گگرع دور ،شگگلبد ثگگب حیگگبر وحگگ

و

دمؼیرداری و ا دژد،ی را ثرنرادلی.
دن ان س ویل بنمبن شگوبر ثگبد و دظگبرر ثر گیی ملگبیق چتبر بدگا سسگز حابظگز ادگران ثگب دگبم هگبی دگبر
یجید م ّ  ،دلبهرب حیبر وح

م ّگ  ،اطگر

و ملقاا حابظزشی  ،سدییت شیدی.

در  52مگگرداد مگگب  0013قگگبددن حابظگگز و ثتگگر ثگگرداری ان ػلرگگل هگگب و مراسگگب سصگگددت شگگی ،یجگگق ادگگت قگگبددن حاگگظ و
احیب و ا

م و سد دا و ثتر ثگرداری ان ػلرگل هگب و مراسگب و ثی گا هگبی یجی دگ و اراضگ ػلر گ م گ شگی مشد گق ثگا

دوژگگز ثگگا عتگگی
خصد

گگبنمبن ػلر جگگبد ادگگران قگگرار ریگگز و هگگر گگد ثتگگر ثگگرداری ان ،دتگگب ثد گگی ا ثم گ

ندر دظر ادت بنمبن قرار ریز.

هگگبی دوژش گ و
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در نم گگشبن گگبل  1349مصگگبد ثگگب دوم یدردگگا  0640لداد گگیدن حابظگگز ان سب ثتگگبی متگگ ثگگیتاژآ گگ و ند گگشرب
دردی بن ،ثنی در رام گر س گویل رددگی گا ان ،ن دگن ثگا دگبم لداد گیدن رام گر شگلبخشا مگ شگدد .در ادگت لاگرادن
یریتگبی مشدبهگگی م گگئدژیشتبی خگگدد را در نمیلگا ثگگیت اژآ گ ػتگگز حاگگظ ،حرا گز ،مراقجگگز و ثتگگر ثگگرداری گگسیح ان
دردی بن ،ثنی متگبػر و یگراه دآگددن س گتی ر نم ػتگز حابظگز سب ثتگب و دردگی بن ،ثگنی ثگب ادؼگبد قرقتگبی یجیدگ
مدرد سدػا قرار خداهلی داد.
تشكیل وزارآ ماابع طبیعس
دگگن ان سصگگددت قگگبددن سب گگین ونارر ملگگبثب یجیدگگ در گگبل  ،0013س گگوی ر ونارر منثگگدر در ارددجت گگز مگگب
 0014ثا سصددت ر گیی .ثگا مدػگت مگبد دو قگبددن س گویل ونارر ملگبثب یجیدگ  ،گبنمبن ػلر جگبد و مد

گبر سبثدگا

،ن ثگگب دارا گ و ثددػگگا و بر لگگبن مرثگگد ،ثگگا ونارر ملگگبثب یجید گ ملشاگگل رددگگی و شگگر ز گگتبم شگگی ر ادگگران و
هآچلگگیت شگگر ز ثتگگر ثگگرداری و گگلبدب چگگدة گگی ن ثگگا ادگگت ونارر واث گگشا شگگیدی .هآچلگگیت ثراثگگر مگگبد  2قگگبددن
س ویل ونارر ملبثب یجید ثگا دوژگز اػگبن داد شگی گبنمبن هگبی ددرگری را گا در گبدر س گوی ر دوژگز وػگدد دارد
و وظگگبدف ،دتگگب ثگگب وظگگبدف ونارر ملگگبثب یجیدگگ مرثگگد ،م گ شگگدد دگگن ان سصگگددت آی گگیدنهگگبی ا گگشمیام و دارا گ
مؼ یت ثب ثددػگا و دارا گ و بر لگبن ثگا ونارر ملگبثب یجیدگ وا گنار دآبدگی .گذن مد

گا سسایاگبر ملگبثب یجیدگ ،

ثآلظگگدر سسایگگق و مقبژدگگا و سآر گگن یگگا سسایاگگبر مرثگگد ،ثگگا ملگگبثب یجیدگ در گگبل  0015و گگلیوق عآگگران مراسگگب
ثگگرای آگگک ثگگا عآگگران و ا گگ م مراسگگب و ستیگگا و سگگیار

و سدندگگب ع دیگگا ثگگرای سگگممیت خگگدرا

دام و یگگراه ،وردن

مدػجگگبر س ایگگق نراعگگز و دامذگگروری و س گگتیل ا گگوبن سگگیردؼ ع گگبدر و سگگممیت س گگتی ر نم ثگگرای اػگگرای یگگرمهگگبی
مرسب داری واث شا ثا ونارر ملبثب یجید در بل  0016س ویل شی.

اهیا ونارر ملبثب یجید
حاگگظ ،حآبدگگز و ا گ م خگگب هگگبی

گگدر و یگگراه ،وردن مدػجگگبر ثتگگر ثگگرداری ان ،دتگگب و هآچلگگیت حاگگظ و حآبدگگز و

سد گگدا و سوظیگگر و ثتگگر ثگگرداری ان گگبدر ملگگبثب یجیدگ (ػلرگگلهگگب ،مراسگگب ،حیدادگگبر وح گ و ،ثندگگبن دردبهگگب و هآچلگگیت
،ثندبن ،ةهبی داخ )

وظبدف ا ب
 -0حاظ و حرا ز و ثتر ثرداری سیح ان ػلرلهب و مراسب و سد دا ،دتب
 -5حاظ و حآبدز و سوظیگر و سد گدا ثتگر ثگرداری گسیح ان مگبه و گبدر ،ثندگبن مدػگدد در خ گیغ یگبر
و دردبی مبندیران و ،ةهبی داخ
 -0یراه

ردن مدػجبر درورش و سوظیر و ثتر ثرداری ان مبه ،ةهبی داخ

 -1حاظ و حآبدز و سوظیر حیدادبر وح

و دردی بن شوبری

و ثسگر عآگبن
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 -2ادؼبد مراسب و ػلرلهبی مصلدع و سد ی و سرثیز بدر نم ثرای ادؼبم وظبدف مسدژا
 -3اػگگرای قگگدادیت مرثگگد ،ثگگا ػلرگگلهگگب و مراسگگب، ،ثندگگبن و حیدادگگبر وح گ و دردگگی بن شگگوبری و یر گگبد
خب

و حابظگگز

و ،ثمینهب و سظجیز شتهبی روان

مازمان حفاظت محیط زیست
در سگگبردو دوانده گ ثتآگگت مگگب  0021قگگبددن سؼیدگگی س گگوی ر و سدیگگیت وظگگبدف گگبنمبدتبی ونارر

گگبورنی و ملگگبثب

یجیدگ ثشصگددت ر گیی گگا در مگبد  1ادگت قگبددن ثیگگبن مگ دارد ان سگبردو سصگددت ادگگت قگبددن دگبم گبنمبن شگگوبرثبد و
دظبرر ثر یی ثا بنمبن حابظز مسگی ند گز و هآچلگیت دگبم شگدرای عگبژ

گبنمبن منثگدر ثگا شگدرای عگبژ حابظگز

مسی ند گز سجگیدل مگ شگدد .یگا امگدر مرثگد ،ثگا حیدادگبر وح گ و ،ثندگبن رودخبدگا هگب و ،ثتگبی داخ گ و حاگظ
مسی ند ز ثا بنمبن حابظز مسی ند ز مسدل م شدد.
وظبدف بنمبن حابظز ان مسی ند ز ثر ا ب

قبددن عجبرسلی ان:

 حاظ سدبدل ا دژد،دو یجیدز ثددم ان دظر ا د ی ش و ػدامب ند ز شلبخش خبص؛ -ػ گگد یری ان اعآگگبل و اقگگیامبر ممگگرة ان یردگگق ادؼگگبد سم ی گگبس

گگا سغییراس گ در وضگگب ییندو گ و شگگیآیبد خگگب ،

،ة و هگگدا ادؼگگبد مگ للگگی و ثبعگگض د ر گگدد وضگگب یجیدگ مگ شگگددی .مبدلگگی :سغییگگر و سمردگگت م گگیر رودخبدگگا ،سمردگگت
ػلرلهب و مراسب ،ثت خدردن نهو

هبی یجید و د ر دد و ادتیام سب ةهب؛

 دظبرر و مراقجز در ا شابد ان دد ،ثید ار و مراقجز و ػ د یری ان ،ژدد مراقجز و ػ د یری ان دم -ثرر

،ة ،خب

لی هبی ند زشلبخش ؛

و ثا یدر

مسی ند ز؛

و ادؼبد ر و یا؛

و مقبژدا سمطیر سغییرار در مسی ثر روی میورو یآب؛

 ػ د یری ان دبندجب ردن مسی و اقیام ثرای ندجب بنی ،ن؛ -حاظ و درتیاری حیبر وح

و یضبی حیبس و حآبدش ان ػبددران وح

در مابثل شوبر و یی ث رودا؛

 اػرای ثردبماهبی ،مدنش ثا ملظدر سلددر و هیادز ایوبر عآدم در نمیلا حاظ و ثت بنی مسی ؛ -ادؼبد دبر هگبی یجیدگز ،ثگبغ هگبی یگب شلب گ  ،مگدن سگبردو یجیدگ  ،دلبهرگب هگبی حیگبر وحگ

و ملگبیق حابظگز

شی .
در حبشگگیا م گگب ل و م گگو ر ردجگگبدریر مسگگی
سمردت ند شرب و به

ند گگز در ػبمدگگا ، ،دچگگا گگا ثی گگشر م آگگد

سلگدت ند گش و ثگب خص حیگبر وحگ

و م گگتدد م گ دآگگدد

ثگدد گا ػتبدیگبن را مؼجگدر ثگا وضگب قگدادیت و ماگررار

گگمشریرادا در مابثگگل گگیما ثگگا مسگگی ند گگز دآگگدد  .شگگبدی ادگگت مدضگگدت را در

گگدرمبن ثشگگدان ثگگب ملاگگر

ددا شبخص مبدلی ثجر ادراد و شیر ادراد در بژتبی دا چلیان دور ثیبن رد ا ػبی ث یبر سدآق و ساور دارد.

شگگین دو
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دگگن ان ثردگگبد

لاگگرادن ػتگگبد مسگگی ند گگز در ا گگشوت و ثگگب سصگگددت قگگبددن حابظگگز و ثت گگبنی مسگگی ند گگز در

 50مگگبد  ،گگبنمبن ان اخشیگگبرار قگگبددد سگگبن ای ثرخگگدردار شگگی و ان دظگگر س گگوی س دیگگن سگگب ادگگیان ای ان اثدگگبد و یایگگز
بن بر ثب ضروررهبی ثردبماهبی رشی و سد دا ثرخدردار رددی.
یدبژیز گبنمبن حابظگز مسگی ند گز در عر گا ثگیت اژآ گ ادامگا دبیگز ثلسگدی گا در سگبردو  02سیگر  0022قگبددن
اژسبق ادران ثا لداد یدن سؼگبرر ثگیت اژآ گ
سد

مؼ ن شدرای م

یبهبن وح

ددگا هگبی حیدادگبر و یبهگبن وح گ

گا در مدگر

دگبثددی قگرار داردگی

ثگا سصگددت ر گیی و ادگران و اعضگب لداد گیدن مشدتگی رددیدگی .ثگب شگلبخز ،دوگا حیدادگبر و

ثب ددا هگبی مشلگدت و ندجگبی خگدد ػگن غیگر قبثگل ػبد گیل ان ی گشآتبی ممش گف یجیدگ

گر نمگیت

را س گگویل م گ دهلگگی گگا ثبد گگش ثگگرای د گگل حبضگگر و د گ تبی ،دلگگی  ،حاگگظ و درتگگیاری رددگگی و ثگگب  ،گگبه ان ارنش
رونایگگنون حیدادگگبر و یبهگگبن وح گگ ان ػلجگگا هگگبی ندجگگبد  ،ع آگگ  ،یرهلرگگ  ،هلگگری  ،ساردسگگ و اقشصگگبدی و ثگگب
شگلبخز ،دوگگا ایگگراد و دول ثبد گش ثتشگگردت مسبیظگگبن یبهگگبن و ػگبددران وح گ خگگدد ثبشگگلی و ثدگ و ثگگب شگگلبخز ادگگت
ا ل ا هآوبری ثیت اژآ گ ثگرای حاگظ ثدضگ ان ددگا هگبی یبهگبن و حیدادگبر وح گ ع یگا ثتگر ثگرداری ثگ رودگا
ان یردگگق سؼگگبرر ثگگیت اژآ گگ امگگری حیگگبس و نم مگگ ثبشگگی اقگگیامبر ملب گگج ثگگیدت ملظگگدر ادؼگگبم دهلگگی  .ادگگت
لداد یدن شبمل دک مایما و  52مبد و ا ضآیآا ثدد ا در  05ا الی  0020س ویل رددی.
ػگگنة دیگگرو و ا گگشمیام برشلب گگبن خگگبرػ در لگگبر برشلب گگبن داخ گ در عر گگا مسگگی یجید گ و ادؼگگبد گگبخشبر
س وی س ملظ  ،د بن ان عنم ػگیی حاگظ مسگی ند گز و سلگدت ند گش
و ثتر ثرداری ان ػلرگل و ملگبثب یجیدگ و مدگبدن

گدر داشگز .امگب سد گدا و دی گریز گلدز

گدر مگبدب ث گیبر م گشسوآ ثگدد گا عجگدر ان ،ن را ثگرای یریگیاران

مسی ند ز مز م دآدد.

گگدر ثگگب ادؼگگبد گگبخشبری م گگشال در گگبل  0022درس گگوی ر گگبنمبن حابظگگز مسگگی

سدػگگا ثگگا مسگگی یجیدگگ

ند گز ثگب علگدان مدگبون امگدر مسگی یجیدگ ادامگا دیگگیا مگ
سدردف م شدد ا شبمل:
اژف – ر ین بنمبن
ة -مدبون امدر مسی یجید
.0

،نمبد رب مسی یجید

.5

میدردز ثرر

.0

میدردز ثرر یتبی ا دژد،دک

.1

مدن سبردو یجید

.2

میدردز امدر سب ییرم و دآبد رب

.3

میدردز ثرر

حیبر وح

ملبیق و دبر تب

لگی .ثلسگدی گا در ادگت مدبودگز هاگز حگدن مگگیدردش
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.4

میدردز ثرر

امدر ،ثندبن

ادؼبد ادت بخشبر و س وی ر در گقدم ممش گف گبنمبن ػگبری مگ شگدد ثلسگدی گا مدبودگز امگدر مسگی اد گبد دیگن
دارای ش

حدن میدردش م

ردد.

هرچلی سدیاد ملبیق سسگز مگیدردز گبنمبن در دهگا دلؼگب آشگر ان شصگز ملقاگا ثگدد امگب احگیاص دب گربهتبی مسگی
ثبد و سؼتین ،دتب در ا ظر ملگبیق سسگز مگیدردز و ا گشمیام مگبمدردت ثگدم  ،رودگی مظجشگ درػتگز حاگظ سلگدت ند گش
در ثدد ا مشب گابدا ثگب ،غگبن ػلگگ سسآی گ و ثسرادتگبی یب گ و اقشصگبدی و آجگدد ثددػگا ،ث گیبر گبه

دبیگز و

بنمبن سلتب سداد ز سب بل  0043حیود دنددک ثا  01ملقاا ثا ملبیق سسز میدردز خدد ثیبینادی.
در بل 1350ثب سدػگا ثگا سگ ش هگبی ادگران در حاگظ مسگی ند گز و اعشجگبر ادگت
دآبدلگگی ادگگران ،قگگبی ا گگولیر ییگگرون ثگگا ردب گگز اػ گ

گدر در گسلا هگبی ثگیت اژآ گ

گگبنمبن م گگل ثگگرای ،مگگبد گگبنی لداد گگیدنهگگبی مرثگگد ،ثگگا

لاگگرادن ػتگگبد ا گگشوت ر گگیی .در دوم یدردگگا  0640ادگگران ثگگبد دگگک اقگگیام ث گگیبر متگگ در حاگگظ سگگب ة هگگب و
حابظگز ان دردگگی بن ،ثگگنی شگگی و لاراد گ در شگگتر رام گگر ثگا هآگگز گگبنمبن مسگگی ند گگز و ردب گگز وقگگز ،ن ،قگگبی
دگددن دیآگبد ثگرای حاگظ سگب ة هگب ،یبهگبن و دردگی بن ،ثگنی گا ثد گی ا

ا ولیر ییرون ثر گنار شگی گا در ،ن دگی

بنمبن مسی ند ز ادگران ستیگا شگی ثگدد مگدرد ثرر گ و سصگددت قگرار ریگز .در اثشگیا 05
امگگب ثگگب سگگ ش ادگگران لداد گگیدن رام گگر ان  0642قگگبددد شگگی و امگگرون 036

گدر ،ن را امضگب رددگی

گگدر ػتگگبن ثگگا ،ن دید گگشا ادگگی و ثگگا

لداد یدن رام گر م گتدر شگی .ان ادگت رو رون دوم یدردگا ،رون سصگددت ادگت لداد گیدن ثگا دگبم رون ػتگبد سگب ة هگب دگبم
ناری شی ادت لداد گیدن هگ ا لگدن  5053سگب ة ثگا و گدز  511می یگدن هوشگبر را ددشگ

مگ دهگی .ادگت مدبهگی

درهبی عضد را م گنم ثگا سدیگیت و حاگظ سگب ةهگبی ثگب اهآیگز ثگیتاژآ گ و س گددق ثگا ا گشابد خردملیادگا ان ،نهگب
م گ دآبدگگی و ثگگر حابظگگز و ثتگگر ثگگرداری مداگگدل ان سگگب ةهگگب ثگگا خصگگدص در ػتگگز یگگراه
دردی بن ،ثگنی سم یگی مگ

لگی .یگ

نشگز گبلهگب ،لداد گیدن

گگبخشت ند گگشربه ثگگرای

گشر درگرش خگدد را چلگبن ایگناد

داد گا سآگبم

اثدگگبد حابظگگز و ثتگگر ثگگرداری مداگگدل و دبدگگیار ان سگگب ةهگگب را در ثگگر م گ یگگرد و سگگب ةهگگب را در نمگگر ا د ی گگش هگگبد
م دادی ا در حابظز ان سلدت ند ش و ریب ػبمدا ث ری اهآیز یدقاژدبد ای داردی.
تشكیل مازمان جاگل ا و مراتع کش ر
ونارر ملگگبثب یجیدگگ در اػگگرای قگگبددن ػیدگگی س گگوی ر و سدیگگیت وظگگبدف گگبنمبنهگگبی ونارر

گگبورنی و ملگگبثب

یجیدگگ و ادسگگ ل ونارر ملگگبثب یجیدگگ مصگگدة  0021/00/05ملسگگل رددگگی .ثراثگگر مگگدادی ان قگگدادیت منثگگدر گگا ثگگا
شرم ندر ذ ر م
ونارر

ردد گبنمبن ػلرگل هگب و مراسگب

گدر ثگا گدرر دگک گبنمبن م گشال گا ر گین ،ن سسگز مدبودگز

بورنی و ملبثب یجید قرار داشز س ویل رددی.

ثم هبد ان مابد قبددن ادس ل ونارر ملبثب یجید ثا شرم ذدل ا ز:
مگگبد  )0ان سگگبردو سصگگددت ادگگت قگگبددن ونارر ملگگبثب یجیدگ ملسگگل و یگگا بر لگگبن و س گگوی ر و وظگگبدف و اخشیگگبرار و
اعشجگگبرار و دارا گگ ،ن ونارر و شگگر زهگگب و مد
گبورنی گگا ان ادگگت ثگگا ثدگی ونارر

گگبر و واحگگیهبی واث گگشا ثگگا ،ن و گگلیوق عآگگران مراسگگب ثگگا ونارر

گگبورنی و ملگگبثب یجیدگ دبمیگی مگ شگگدد ملشاگگل و دگب واث گگشا مگ گگردد و یگگا
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وظبدف و اخشیبرار وندر و ونارر ملگبثب یجیدگ دبشگ ان قگدادیت و ماگررار مرثگد ،ثگا ملگبثب یجیدگ دگب گبدر قگدادیت ثگا
وندر و ونارر

بورنی و ملبثب یجید وا نار م شدد.

مگگبد  )5ثآلظگگدر ادؼگگبم وظگگبدف و ماگگررار مرثگگد ،ثگگا حاگگظ ,حآبدگگز و احیگگب و سد گگدا و ثتگگر ثگگرداری ان ػلرگگلهگگب و
مراسگگب و اراض گ ػلر گ و ثی گگاهگگبی یجید گ و اراض گ م گگشسیطا گگبح
ػلرلهب و مراسب

و حابظگگز ،ثمینهگگب ،گگبنمبد ثلگگبم « گگبنمبن

در» س ویل م شدد.

سجصگگر ، -0ن ق گگآز ان س گگوی ر و اعشجگگبرار نم ثگگرای اػگگرای قگگدادیت مرثگگد ،و دارا گگ ونارر ملسگگل شگگی ملگگبثب
یجید

ا ثگا س گمیص ونارر

گبورنی و ملگبثب یجیدگ ضگروری ثبشگی ثگا گبنمبن مگن در ملشاگل و مسگدل مگ شگدد.

گگبنمبن منثگگدر دارای شمصگگیز حاگگدق و ذدس گگبث م گگشال مگگ ثبشگگی و ر گگین گگبنمبن گگآز مدبودگگز ونارر
بورنی و ملبثب یجید را خداهی داشز.
سجصر  -5وندر

بورنی و ملبثب یجیدگ مگ سدادگی هگر ػگن ان وظگبدف ددرگر دگی

ثیلگ شگی در مگبد  04ادگت قگدادیت

را ا مرثد ،ثا وظبدف ملیرع در ادت مبد ثبشی در درر ضرورر ثا ادت بنمبن مسدل دآبدی.
مگگبد  -0ونارر

گگبورنی و ملگگبثب یجید گ مو گگف ا گگز در نمیلگگا حاگگظ ملگگبثب یجید گ و ػ گگد یری ان ادتگگیام ،دتگگب و

ثتجدد مسی ند گز یبهگبن و ػگبددران و دی گریری ان هگر اقگیام

گا ندگبن ثمگ

و مدػگت ثگر هگ خگدردن سلب گت و

سدبدل مسی ند ز ث دد یجق  ،یتدبماهبی نم اقیام و ثر ح ت اػرای ماررار مرثد ،دظبرر دآبدی.
س وی ر گشبد گبنمبن ػلرگل هگب و مراسگب
ساصگگی

گدر دگن ان ثرر گ هگبی نم در ارددجت گز مگب

واحگگیهبی خگگبرع ان مر گگن در ا گگالی مگگب

گبل  0020و س گوی ر

گگبل  0020ثگگا سصگگددت گگبنمبن امگگدر اداری و ا گگشمیام

گگدر

ر یی.
داد گگرب مسگگی ند گگز دگگک مر گگن ،مگگدنش عگگبژ ا گگز گگا در گگبل  1351سد گ

گگبنمبن حابظگگز مسگگی ند گگز در

شگگتر گگرع ثگگب دگگبم مر گگن ،مگگدنش عگگبژ مسگگی ند گگز سم گگین شگگی ادگگت مر گگن وظیاگگا سرثیگگز دیگگروی مشمصگگص ثگگرای
مسگگی ند گگز را ثگگا عتگگی داشگگز .ادگگت مر گگن در دور هگگبی گگبرداد و برشلب گ ملگگبثب یجید گ  ،ا رویبر گگش  ،مسگگی
ند گگز، ،ژگگدد

مسگگی ند گگز ،ثبندبیگگز ،عآگگران، ،ة و یبضگ ة ،ثتگگر وری ،ادآلگ و ثتیاشگگز گگلدش  ،رواثگ عآگگدم ،

شبثگگیاری و ...و هآچلگگیت برشلب گ ارشگگی رشگگشا هگگبی متلی گ شگگیآ  -ثتیاشگگز ،ادآل گ و مسگگی ند گگز )،HSE
متلی

عآران  -مسی ند ز و  ) ...ان یردق لودر را ری داد ؼد م دندرد.

حفاظت محیط زیست پس از اد الب امالمس و رودذ مازمان محیط زیست
ا گگل دلؼگگبه قگگبددن ا ب گگ

ػآتگگدری ا گگ م

گگراحشب اعگگ م مگگ دارد؛ در ػآتگگدری ا گگ م  ،حابظگگز ان مسگگی

ند ز ا د گل امگرون و د گلهگبی ثدگی ثبدگی در ،ن حیگبر اػشآگبع رو ثگا رشگیی داشگشا ثبشگلی ،وظیاگا عآگدم س اگ
م گ شگگدد .ان ادگگت رو یدبژیگگزهگگبی اقشصگگبدی و غیگگر ،ن گگا ثگگب ،ژگگدد
م نما دییا لی ،مآلدت ا ز.

مسگگی ند گگز دگگب سمردگگت غیگگر قبثگگل ػجگگران ،ن
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هآچلیت ثر ا ب

ا ل چتل و دلؼ قبددن ا ب

درخصدص ملبثب یجید (ػلرل و مرسب) ادابل و طرورهبی عآدم ان

قجیل نمیتهبی مدار و رهب شی  ،مدبدن ،دردبهب ،دردبچاهب ،رودخبداهب و بدر ،ةهبی عآدم  ،د هب ،در هب ،ػلرلهب ،دینارهب،
ثی اهبی یجید  ،مراسد

ا حرد دی ز ،ارص ثیون وارص ،و امدال مؼتدلاژآبژک و امدال عآدم

م شدد ،در اخشیبر حودمز ا
را قبددن مدیت م

م ا ز سب ثر یجق مصبژح عبما د جز ثا ،دتب عآل دآبدی .ساصیل و سرسیت ا شابد ان هر دک

لی.

ع یگگرغ ادگگت قگگدادیت دگگن ان اداگ ة  24نمنمگگاهگگبد ان سدقی گ
عجب

ا ان غب جیت م شرد

گگبنمبن مسگگی ند گگز شگگلیی شگگی امگگب ایگگرادی مبدلگگی

آید  ،ساگ اثشوگبر و ...ثگب سگ ش یگراوان سداد گشلی ان عآ گ شگین ادگت خدا گشا ػ گد یری للگی .دگن ان یگران و

د گگیت هگگبی ممش گگف در گگبل  0024چگگبرر س گگوی ر گگبنمبن حابظگگز مسگگی ند گگز دچگگبر سغییگگرار مگ شگگدد گگا
بخشبر مدبودز مسی یجید دیگن ان ادگت سغییگرار دور دآگ ایشگی ژگنا حگدن مگیدردز مدبودگز مسگی یجیدگ

دچگک و

ان هاز حدن ثا دلچ حدن سغییر م دبثی ا شبمل:
اژف – ر ین بنمبن
ة -مدبون امدر مسی یجید
.0

میدردز احیبی ملبیق و دبر تب

.5

میدردز شوبر و یی و امدر ثبنر

.0

ادار ل برد

.1

ادار ل سب ییرم و دآبد رب

.2

میدردز ثرر

حیبر وح

هآچلگگیت در گگبخشبر س گگوی س مدبودگگز مسگگی اد گگبد دیگگن در حگگدن مگگیدردش ان ش گ

حگگدن ثگگا چتگگبر حگگدن سغییگگر

م گ دبثگگی .ع ی گرغ س شگگتبی دو گگشیاران مسگگی ند گگز در حاگگظ وضگگدیز گگبخشبر گگبنمبن حابظگگز مسگگی ند گگز ثگگب
وػگگدد ثسرادتگگبی اول ادا گ ة سغییگگرار عآگگی ای در گگبخشبر س گگوی ر در گگبل  0031رخ داد در ادگگت گگبل مدبودشتگگبی
مسی یجید و اد بد ثبه ادغبم و ثدلدان مدبودز سسایابر و دظبرر ،م غدل ثا یدبژیز شیدی .
ثگگب ضگگدف گگبنمبن مسگگی ند گگز در گگبژتبی  0024سگگب دبدگگبن دهگگا  0031و عگگیم دظگگبرر و حآبدگگز نم قگگبددد ان
برشلب گگبن و مسگگی ثبدگگبن گگبنمبن مسگگی ند گگز و ملگگبثب یجیدگگ ان دگگک گگد و شگگراد ػلرگگ ان گگدی ددرگگر،
مشب ابدا مسی ند ز ادران مشسآل خ برر ندبدی شی ا م سدان ثا :


شوبر و یی ث رودا ثا ع ز وػدد ا سا غیر مؼبن در د ز شوبرچیبن؛



سصر اراض م



عیم رعبدز قدادیت و ماررار ند ز مسیق ثددم در ارسجب ،ثب شتر بنی و ا شابد ان ملبثب؛



سغییر برثری هبی غیر مؼبن ملبثب یجید ؛



سمردت ػلرل هب و ققب ث رودا درخشبن؛



سمردت مراسب ثا ع ز چرای ث رودا دام هب؛

و ا شابد شمص ان ،ن؛
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ا شابد ث رودا و ممرة ان ملبثب ،ث ؛



واردار

شرد مگداد مآلگدت و ممگرة مسگی ند گز ان ػآ گا ادگدات گآدم و ددهگبی شگیآیبد و ع گف گ

هب؛


عیم دظبرر ثر د آبدی هب و دیب ثتیاشش ،دتب

اشبر دآدد.
ر گدد شگگیدی اقشصگگبدی ،وضگدیز درگگران للگگی شگگبخص هگبی اقشصگگبدی ،گگبه
ی گگبرهبی ثگگیت اژآ گ  ،ایگگناد
گگشرش و شگگیر ػلگگگ داگگشو

شگگیدی قیآگز داگگز و در،مگگیهبی داشگ ،

دجردهگگبی نمیل گ و هآچلگگیت شگگیر حآ گ ر عگگراق ثگگا مرا گگن اقشصگگبدی و غیردظگگبم ،
هگگب ان خصد گگیبر دور دهگگا اول اداگ ة ثگگدد ا گگز گگا ضگگررهبی ػیگگران دبدگگندری را

ثا مسی ند ز ادران وارد دآگدد .خ گیغ یگبر

ثگا ع گز حآ گا دیروهگبی عراقگ ثگا گودهبی داشگ و ػلگگ داگشو

ث گگیر ،ژگگدد شگگی ،ا گگشابد عگگراق ان گ م هگگبی غیگگر مشدگگبر مبدلگگی گ م هگگبی شگگیآیبد اطگگرار وح گگشلب
ا د ی گگش

هگب

ثگگر روی

ناشگگز ،سگگبطیر ممگگرة گ م هگگبی مشدگگبر و غیگگر مشدگگبر ثگگر روی ا د ی گگش ادگگران و ملقاگگا هلگگدن ه گ

قبثل م بهی ا ز.
ثرر

شگبخص هگبی اقشصگبدی در ادگت دور حگب

ان ر گدد شگیدی اقشصگبدی ا گز گا ان گبل  0032شگروت و در گبل

 0034ثا اوع خگدد ر گیی گا متگ سگردت دژیگل ،ن گبه

ث گیبر شگیدی قیآگز داگز در ثبنارهگبی ػتگبد ان مگب هگبی

،خر گبل  0031سگب دبدگبن ػلگگ ثگدد .ادگت ی گبر اقشصگبدی و اػشآگبع ثگروی مسگی ند گز

گدر دیگن سگبطیرار ملاگ

ناشز.
شگگبدی اسابقگگبر ػلگگگ سسآی گ و م گگو ر اقشصگگبدی ػبمدگگا و رودگگی ،رام و ،ه گگشا دی گگریز گگلبدب و سدژیگگیار

گگدر

ثبعض شی ثدد سب میدران و برشلب گبن وقگز گبنمبن مسگی ند گز ،ثگا مگدانار مگدارد یگدق ،در امگدر مسگی ند گز ثگا
درر اقشضبد دا ا دژ و حریا ای سصآی

یری للی.

ثب دبدگبن ػلگگ سسآی گ و ،غگبن دوران ثبن گبنی ،سدػگا ثگا مسگی ند گز ثی گشر رددگی و اقگیامبس ثگرای لشگرل ثدضگ
مدارد مبدلگی ػ گد یری ان سمردگت مراسگب ،ػ گد یری ان سغییگر گبرثری غیگر مؼگبن ،و حابظگز انػلرگل هگب ثگا عآگل ،مگی.
امگب ،دچگا درثگبر ادگت دور در مگدرد مسگی ند گز قبثگل ذ گگر ا گز ،عگیم سدػگا ثگا اطگرار ند گز مسیقگ ث لگی مگگیر
یرم هبی ثگنرگ م گ مبدلگی گی گبنی هگب ،احگیاص ػگبد و ثنر گرا  ،گبخز دیرو گب هگب و برخبدگا هگب و شگتر

هگبی

لدش ثدد ا اطرار ادت عیم سدػا بژتب ثدی در دها ه شبد م مص شی.
در دور ا

حبر سدػگا قبثگل سگدػت ثگا مسگی ند گز شگی ادگت دور هآنمگبن ثگدد ثگب مدریگ ا گشبدیاردهبی مگیدردز

ند گگز مسیقگگ و سرغیگگت شگگر ز هگگب و گگبنمبن هگگب ثگگا دیگگبد

گگبنی ادگگت ا گگشبدیاردهب ،در دشیؼگگا اوژگگیت داهیلبمگگا

ا گگشبدیارد  ISO 14001در ادگگران ثد گگی ا شگگر ز  SGSدر هاگگش ،ذر  0043ثگگرای گگلبدب مگگن ثگگبهلر و دومگگیت
داهیلبما ثب اخش

 6رون شر ز  DNVاقیام ثا یور داهیلبما ادنو  01110ثرای شر ز یلر ژدل بدر شی.

دور  0043سگگب  0051ماگگبرن ا گگز ثگگب سصگگددت و ثگگا رون ،وری قگگدادیت ارنشگگآلیی در نمیلگگا مسگگی ند گگز در ادگگران،
در ادگت دور برشلب گبن و در گلل مشدتگگی و س شگرر گبنمبن مسگگی ند گز ػ گدی اػگرای سدگگیاد ندگبدی ان یگرم هگگبد
ا ثگبژاد سگبطیرار ممرثگ ثگر روی مسگی ند گز داشگز را ریشلگی .در ادگت دور ثگدد گا ػبمدگا دو گز داران مسگی
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ند گز ثگا حگیاقل ،رنوی خگدد د گگز دبیشلگی و ،ن احیگبی گبخشبر سمصصگ مدبودگگز مسگی یجیدگ در چگبرر گگبنمبن
ثگگدد گگا در گگبل  0044دگگن ان س گگویل دوژگگز ا گگ حبر ،در س گگوی ر گگبنمبن حابظگگز مسگگی ند گگز ،مدبودگگز
مسگی یجیدگ و سلگدت ند گگش ندگر دظگگر م گشای ر گگین گگبنمبن قگرار ریگگز و ثگب ( 1چتگگبر) دیشگر م گگشال ثدگگی ان 51
بل ان ادس ل ،ن احیب شی.
ثب ،شوبر شین اطرار ممرة اقگیامبس

گا ثگیون مقبژدگا ػگبمب ند گز مسیقگ ادؼگبم شگی ثگدد

گبنمبن مسگی ند گز

ثب حآبدز دوژز وقز د در لشگرل دیبمگیهبی ند گز مسیقگ ممگرة ادگت یگرم هگب دآگدد گا ان ،ن ػآ گا مگ سگدان
ثگگا ػ گگد یری ان احگگیاص ،ناد را ستگگران شگگآبل و ػ گگد یری ان احگگیاص و یدبژی گز برخبدگگا هگگبی  ،دلگگی مسگگی ند گگز و
ا شابد ممرة و غیر قبددد ان ملبثب یجید دبم ثرد.
ی گ مصگگدثا شگگدراددبژ اداری در  0سیگگر  0050وظگگبدف مرثگگد ،ثگگا ،ثمیگگنداری ان ونارر ػتگگبد
گگبنمبن ػلرگگلهگگب و مراسگگب

گگبورنی ملاگگک و ثگگا

گگدر وا گگنار شگگی و علگگدان ادگگت گگبنمبن ثگگا گگبنمبن ػلرگگلهگگب ،مراسگگب و ،ثمیگگنداری سغییگگر

دبیز ادت بر ثب هی سآر ن در یب شرناری در حاظ ػلرل هب و مراسب ادؼبم شی.
دور  0051سب  0065را م سدان ثا ػرا گز دوران عگیم سدػگا ثگا مسگی ند گز ادگران داد گز ،ثگا حبشگیا رادگی شگین
مگگیدران و برشلب گگبن مشدتگگی و مشمصگگص و ادشصگگبة ایگگراد غیرمشمصگگص در گگبنمبن مسگگی ند گگز و و اعآگگبل داگگدذ و
ی بر ثگا گبنمبن ػلرگل هگب؛ مراسگب و ،ثمیگن داری و گبنمبن مسگی ند گز ثگرای؛ گیور مؼگدن هگبی ثگ رودگا و ثگیون
مقبژدا ثرای ا شا بد ان ملگبثب سؼیدگی دبدگندر و ملگبثب ندگر نمیلگ ،ة ،عگیم سمصگیص ثددػگا گبی ان گدی دوژگز ثگرای
حابظز ان مسی ند ز ثرای امگدر دظگبرس و حگب آیش و سسایاگبر ادگت گبنمبن هگب ،ع یگرغ در،مگی یگدق اژدگبد داشگ ،
عیم اػرای ثردبما هبی ند گز مسیقگ  ،مبدلگی :ثردبمگا هگبی سگیودت شگی

گبنمبن مسگی ند گز درثگبر گبه

هدا ،یور مؼدن ققب درخشگبن ػلرگل هگب ثگددم ػلرگل هگبی هیر گبد و حگدن نا گر  ،سغییگر گبرثری
و ند گشرب هگبی مسگی ند گز و ثدضگب" یگروش ،دتگب مبدلگی اراضگ

م
خگگب

و ادؼگگبد مرا گگن سدژیگگی ردن گگرد در داخگگل

غیرر آ و ،ژگدد

شگیدی ،ة وخگب

،ژگدد

گشرد اراضگ

گرخا حصگبر ،عگیم سدػگا ثگا م گئ ا یر گبد

گگدر ،ورود گگآدم غیگگر ا گگشبدیارد و غیرمؼگگبن ثگگا

گگدر ان مجگگبدی

ثگیژیل ،ن ،عگیم هآوگبری در لداد گیدن هگبی ػتگبد در مگدرد مسگی ند گز و

عگگیم داشگگشت و اػگگرای ثردبمگگا ثگگرای لشگگرل ردن ردهگگب ،گگیور مؼگگدن هگگبی گگلدش مضگگرر ثگگرای مسگگی ند گگز مبدلگگی:
ثلگگندت ثگگب یایگگز دگگبدیت ،گگیور ثگ رودگگا مؼدنهگگبی شگگوبر ،عگگیم حآبدگگز قگگبددد

نم ان در گگلل گگبنمبن هلرگگبم ادؼگگبم

وظیاا ،دیریری دوردن قگبددد ػگراد ند گز مسیقگ و ...ثبعگض گیما ػگیی ثگا مسگی ند گز ادگران شگی و در دشیؼگا
رسجگگا شگگبخص ثگگیت اژآ گ مسگگی ند گگز ادگگران در دور دوژگگز دت گ و ده گ  24 ،رسجگگا سلگگنل دبیگگز و شگگبخص  EPIدگگب
شگگبخص عآ وگگرد مسگگی ند گگز گگا هگگر دو گگبل دوجگگبر ان گگدی داد گگرب دیگگل و آجیگگب در ،مردوگگب ملش گگر مگ شگگدد و
ثرای هر

در  55شبخص مدرد ثرر گ قگرار مگ

یگرد .گا در ادگت رسجگا ثلگیی هگب رسجگا ادگران ثگا سرسیگت در گبل هگبی

 5101، 5115 ،5113و  5105رسجاهبی  45 ، 34 ، 20و 001ثدد ا ز.
ثر ا گب

مقبژدگبر ثگیت اژآ گ

گا در گبل  2013مگی دی گدرر ریشگا ،وضگدیز ند گز مسیقگ ادگران در مگیدردز

ا د ی ش هبی ،ثگ شگبمل سگب ةهگب ،گداحل ،رودخبدگاهگب و ،ةهگبی ندرنمیلگ در ثگیت 132
ادت ثرای

گدری گا ان  0014ػگن اوژگیت

گدر در رسجگا  130ثگدد و

گدرهبد در  ،گیب ثگدد گا در نمیلگا مگیدردز مسگی ند گز یدبژیگز مگ

رد و متآشردت لداد یدن ػتگبد حابظگز ان سگب ة هگب ( لداد گیدن رام گر) ثگب دگبم ،ن گر خگدرد دگک یبػدگا ا گز.
اطگگرار ادگگت دور در گگبژتبی ثدگگی ثی گگشر م گگمص م گ شگگدد .ػبژگگت ادلؼب گگز در گگبل هگگبی دبدگگبد دوژگگز ده گ یگگرم
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ادس ل گبنمبن مسگی ند گز در د گز ثرر گ ثگدد حشگ سدگیادی ان دآبدلگی بن مؼ گن در گبل  65گد

رددگی ثگب

ارا گگا دگگک یگگرم و سصگگددت ،ن در مؼ گگن ،گگبنمبن مسگگی ند گگز را ملسگگل دآبدگگی گگا خدشگگجمشبدا ثگگب سگ ش و دیریگگری
برشلب بن و سدیادی ان میدران دوژش و دآبدلی بن مؼ ن عآ

د ی.

ثگگب روی گگبر ،مگگین دوژگگز دگگبنده خدشگگجمشبدا سدػگگا ثگگا مسگگی ند گگز مؼگگیدا" در د گگشدر گگبر قگگرار ریگگز گگا اوژگگیت
دآدد ،ن در سغییر مگیدران غیگر مشمصگص گبنمبن مسگی ند گز و گبنمبن ػلرگلهگب ،مراسگب و ،ثمیگنداری

گدر و ثتگب

دادن ثا مگیدران و برشلب گبن مشمصگص و دژ گدن ثگدد .ادگت مدضگدت ثبعگض اطگرار مظجشگ شگی ،اقگیامبر ثگرای ػ گد یری
ان خ گگک شگگین دردبچگگا ارومیگگا ،ػ گگد یری ان ادامگگا یگگرم هگگبی گگا در دران مگگیر م گ سدادگگی اطگگرار ند گگز مسیق گ
ممرث داششا ثبشگی ،د گشدر ثگبندرری در مقبژدگبر ا د ی گش آ یگرم هگبی ثگنرگ م گ  ،دادن قگیرر اػرادگ ثی گشر ثگا
بنمبن مسگی ند گز ،و ػ گد یری ان سدژیگی ثلگندت غیگر ا گشبدیارد و ...ان اوژگیت اقگیامبر ادگت دوژگز ثگدد هآچلگیت ثگب
سدػگگا ثگگا د گگشدر ماگگبم مدظ گ رهجگگری مجل گ ثگگر گگیبدر ان مسگگی ند گگز و ػ گگد یری ان سمردگگت ػلرگگل هگگب و ملگگبثب
یجیدگگ در هاگگیه ا گگالی  0060آیشگگا گگیبدز ان ػلرگگل هگگبی
برشلب گبن و ا گبسیی رشگگلب

گگدر ثگگا د گگشدر گگر بر خگگبد اثشوگگبر ثگگب حضگگدر

داد گرب س گویل شگگی هآچلگیت ردب گز گگبنمبن ػلرگل هگب ،مراسگگب و ،ثمیگن داری یگگرم

هگگبد را ثگگرای ػ گگد یری نمگگیت خگگداری و ملگگبثب یجیدگ ثگگب هآوگگبری گگبنمبن هگگبی یضگگبد ادگگران در د گگز اػگگرا دارد .
ع یرغ س ش هبد

ا در دوژگز دگبنده ثگرای حاگظ ملگبثب یجیدگ و مسگی ند گز ادؼگبم شگی هلگدن ثگرای دظگر دادن

در مگگدرد د گگز ،ورد هگگبی ند گگز مسیقگ دوژگگز دگگبنده نود ا گگز .مشب گگابدا مؼ گگن دتگ ثگگب دوژگگز دگگبنده هآوگگبری
خدث دیاشز ا ان ،ن ػآ ا مگ سگدان ثگا سگ ش ثگرا ی ادسگ ل گبنمبن مسگی ند گز در هآ گدد ثگب دوژگز دهگ و رد
دسا دوژز ثرای ثرر

ند گز مسیقگ در اػگرای دگرو ،هگبی عآرادگ و دگب حگن اعشجگبرار مرثگد ،ثگا مسگی ند گز

در دسگگا ثددػگگا و غیگگر دگگبم ثگگرد .هآچلگگیت یدردگگز دسگگا یگگرم حابظگگز و گگیبدز ان ػلرگگلهگگب در سگگبردو ثی گگز و
چتگگبرم خگگرداد  0061سد گ هیگگبر ردی گگا مؼ گگن اع گ م و گگدل شگگی ثگگدد رد شگگی و ثرر گ ادگگت یگگرم ثگگیون قیگگی
یدردز در د گشدر گبر عگبدی مؼ گن قگرار ریشگا ا گز .در گدرر سصگددت ادگت یگرم در گست ع لگ مؼ گن شگدرای
ا

م  ،هر ددا ثتر ثرداری ان ػلرل هب ثرای دک دور سلان  10بژا مآلدت خداهی شی.

ثا هر حبل د ل امرون ادران ثبدی ثیادگی گا ،خگردت د گ

دی گز گا قگرار ا گز در ادگت

گدر و ػتگبن ندگی

لگی ژگنا

ثبدی د جز ثگا حاگظ مسگی ند گز و ػ گد یری ان هگیر ریگشت و سمردگت ملگبثب یجیدگ اقگیام دآبدگی .یرندگیان مگب ،د گل
هبی ،س و بدر مدػددار و یبهبن دین حق حیبر و ا شابد ان ملبثب یجید و مسی ند ز را داردی
شگگر ز ثگگیت اژآ گ  ،گگردت گگین دآبدلگگی  ASYSا گگذبدیب در نمیل گا ثبنر گ یل گ ، ،مگگدنش و گگیور داهیلبمگگا هگگبی
 Q-HSEثگگب سدػگگا ثگگا م گگئدژیز اػشآگگبع خگگدد سرػآگگا ادگگت شگگبة را در د گگشدر گگبر قگگرار داد و در ادشتگگبی شگگبة
سدضیسبس امیی ا ز ادت شبة مدرد ا شابد اهل یت قرار یرد.

داد گگدد شگگبة ا گگشبدیارد  ISO 14001: 2015سبردمچگگا مسگگی ند گگز ادگگران وضگگدیز ددش گ
ادران امبر وضدیز ػلر گ ادگران چگا گقس ان
مسی ند ز ػلر گ

ػلر گ و یگگبه

گدر ادگران ػلرگل دارد حگدن هگبی متگ ػلر گ ادگران ،مگبر سمردگت

گقح ػلرگل هگبی ػتگبن چلگی هوشگبر ا گز سبردمچگا گبنمبن مسگی ند گز سبردمچگا گبنمبن

ملبثب یجید ،مگبر سمر دگت ػلرگل هگب ع گل ان میگبن ریگشت ػلرگل هگبی ادگران سبردمچگا و وضگدیز مسگی ند گز ادگران
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ثدگگی ان ادا گ ة ا گ م ایگگراد سگگبطیر گگنار ثگگر مسگگی ند گگز ادگگران ا گگشبدیارد ادگگنو  01110اوژگگیت شگگر ز ادراد گ

گگا

داهیلبمگگا ادگگنو  01110ریگگز عدامگگل مگگدطر ثگگر سمردگگت ػلرگگل هگگبی ادگگران گگیام شگگر ز اوژگگیت داهیلبمگگا ISO
 14001را ریگگز مابژگگا حابظگگز ان مسگگی ند گگز اهآیگگز مسگگی ند گگز مابژگگا سبردمچگگا حاگگدق مسگگی ند گگز در
ادران و ػتبن مابژا شگرم وظگبدف گبنمبن مسگی ند گز شگرم وظگبدف ادار گل ملگبثب یجیدگ وضگدیز مسگی ند گز
ادگگران قجگگل و ثدگگی ان اداگ ة مابژگگا شگگبة در مگگدرد مسگگی ند گگز ادگگران گگقح ػلر گ ادگگران چاگگیر ا گگز دبدگگبن دبمگگا
مسی ند ز داد دد رسجا ادران در مسی ند ز چایر ا ز متآشردت م و ر ند ز مسیق ادران چی ز

ملبثب:
نارش بنمبن مسی ند ز ثب علدان "ػلرل هبی ادران؛ ارنش هب و ستیدیار" شترددر 0061
نارش ثبدک ػتبد در  5101ان اوضبت اقشصبدی ػتبن
شبة مجبد ػلرل داری ،سبژیف د شر ادرع ح ت ناد دبورودی  ،د ر حق شلب .0055،
ادار ل ملبثب یجید و ،ثمینداری ا شبن مبندیران گ ددشتر، ،0061 ،مبر و ای عبر داخ .
بنمبن خدارثبر و

بورنی م ل مشسی -نارش ب دا WWW.FAO.ORG 5102 ،

دبدری ،غ مرضب ،خ دز ثری ،ملصدر ، ،قبدؼا ناد شیردت ،0065 ،ند ز شلب

حابظز ،ادش برار داد رب دیبم ددر

،مبر بنمبن میدردز د آبدی شتر ستران
،مبر بنمبن هآوبری اقشصبدی و سد دا ) ( OECD
ثرر

یر،دلی میدردز د آبدی در ػتبن و ادران ،شترددر مب  ،0065مر ن مقبژدبر و ثردبما ردنی شتر ستران ع یرضب ددرددر،

هبدی ایرا یبث  ،یی مؼیی داودی

برگرفته از دیباچه کتاب :
طراحس ماماده میذیریت محییط زیسیت برمبایا امیتادذارد  ISO 14001:2015ادتشیاراآ یرییا د یش
ک رکت گ ا س د اذه  ) ASYSد

ته امیررضا ج اد و مژگان امادس چاپ اول 7931

تاریخچه و وضعیت محیط زیست ایران
irancertification.com
ماره ابک 319-600-31079-6-6

