
 

 

 
 یزیربرنامهسازمان مدیریت و 

 استان بوشهر
 

 

 ربانهم آمایش استان بوشهر
 

 

تحلیل 
تحلیل ساختار ) ستی زطی مح 

 ( ومیمدرییت منابع زیست ب   

 

 فصل اول -دومگام -مرحله اول

 شرح خدمات 16-6-1-2-1منطبق با بند

 مچهارویرایش 

 شناسه گزارش:
5002212B0021300303RE104961115 

 مآب یمعمارو ، شهرسازی یامنطقه یزیربرنامهمهندسین مشاور 

Maab Consulating Engineers 
www.maabeng.com 

www.amayeshboushehr.ir 
www.amayeshboushehr.com 



 

 

 

 
  رزیی استان بوشهر و ربانهمسازمان مدرییت 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر

 مچهارویرایش   ساختار مدیریت منابع زیست بومی( )تحلیل محیط زیست لیتحل عنوان گزارش:

 (16-6-2-1) بندمرحله اول، گام دوم، فصل اول ارتباط با شرح خدمات: 

 محیط زیستبررسی و تحلیل گروه: 

  5002212B0021300303RE104961115   شناسه گزارش:

 تيم مطالعاتي برنامه آمایش:

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 . حسین ارامی . مرتضی ثابت قدم مجتبی رفیعیان توفیق،  وزریف مشاوران عالي: 

 خواجه برج سفیدی آرمان ي:فن ریمد
 سونیا کریمیمدیر اجرایي: 

 ی اصلي مطالعاتي:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 علی محمدیمحمد  بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 رضا جاللیداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 اصل مسعود جودت بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 ساعد موچشی رامین بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 و تحلیل بخش گردشگری: بهزاد بهروزیبررسی 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 اهمقررات توسعه: محمدباقرحیدرپن ضوابط و 

 GIS ،IT  :مرتضی بیدگلیو گرافیک 

 تلفیق : رضا احمدیان 

 آینده نگاری: طاها ربانی

 آدرس کارفرما:
 بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، 

 5516633315کد پستی: 355-33553353دورنگار:   355-33553553-1تلفن: 

 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.ir: الکترونیکیآدرس جایگاه 

 آدرس مشاور:

 31خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک 

 136664653پستی: کد 66655623دورنگار:  66655623-4تلفن: 

 info@maab.co.irپست الکترونیکی:.maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 

 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 

http://www.mpob.ir/
mailto:info@mpob.ir


 

 

 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

           مدیر اجرایي:              مدیر فني: ،مجتبي رفيعيانفيروز توفيقمشاوران عالي: 

 سونيا کریمي                       آرمان خواجه برج سفيدی حسين آرامي و رتضي ثابت قدمم

 ها:بررسي و تحليل پيوندهای بين سکونتگاه گروه  بررسي و تحليل سياسي اداری و سازماني: گروه  گروه بررسي و تحليل وضعيت منابع طبيعي:

 مدیر گروه: کوروش کمالي

 دیعلی محمو
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 يرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 مدیر گروه: حميد محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایي:تحليل ویژگيگروه  گروه بررسي و تحليل محيط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فيضي مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسي و تحليل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : ميثم نصيریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی ادنسرین نژ اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:

 و گرافيک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلي محمدی

 مرتضي بيدگليمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشي رامين ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 نژادزهرا فیض 

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفيق و های جمعيتي:گروه بررسي و تحليل ویژگي

 ر گروه: رضا احمدیانمدی مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي:

 سفیدی آرمان خواجه برج مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفيدی :آینده نگاریگروه 

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 منصور صنیعی یحیی جعفری نصور صنیعیم

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: ناصرپيرحياتيمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهي رعلیهدی پورپی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان



 

 

 فهرست مطالب

 1 ............................ ( یبوم ستیز منابع تیریمد ساختار لیتحل) ستیزطیمح لیتحل:  گزارش عنوان

 أ ......................................................................................................................................... شگفتاریپ

 1 ......................................................................... یطیمحستیز منابع تیریمد ساختار لیتحل -1-2-6-16

 1 ........................................................................................... ستیزطیمح به کردیرو عنو -1-2-6-16-1

 7 ........................................................................................... سالهستیب اندازچشم سند -1-2-6-16-1-1

 7 ......................................................................................... کشور شیآما یمل ضوابط -1-2-6-16-1-2

 8 ........................................................................................... کشور توسعه پنجم برنامه -1-2-6-16-1-3

 11 ........................................... منابع از یبرداربهره هااستیس و استانداردها ضوابط، لیتحل -1-2-6-16-2

 11 ............................................................................... یدنیآشام آب تیفیک استاندارد -1-2-6-16-2-1

 18 ......................................................................................... پاک یهوا یاستانداردها -1-2-6-16-2-2

 23 ................................................................................................... فاضالب استاندارد -1-2-6-16-2-3

 22 ................................................................................................... صدا یاستانداردها -1-2-6-16-2-1

 27 ............................................................................ صنایع استقرار معیارهای و ضوابط -1-2-6-16-2-2

 32 ....................................................................................................... خاک استاندارد -1-2-6-16-2-6

 36 .............................. ستیزطیمح از حفاظت جهت شدهانجام اقدامات و هاتیفعال لیتحل -1-2-6-16-3

 36 ................................................................................... ستیزطیمح حفاظت سازمان -1-2-6-16-3-1

 36 .................................................................................. :یاساس قانون پنجاهم اصل -1-2-6-16-3-1-1

 36 ......................... یآلودگ بروز صورت در یالمللنیب یهاونیکنوانس و دستورالعمل -1-2-6-16-3-1-2

 21 در آن هیاصالح و 1323 خرداد 28 مصوب) ستیزطیمح یبهساز و حفاظت قانون -1-2-6-16-3-1-3

 25 ................................................................................................................ (1371 آبان

 61 .......................... 1371 بهشتیارد 3 مصوب هوا یآلودگ از یریجلوگ نحوه قانون -1-2-6-16-3-1-1

 61 ........................................................................................... ییاجرا یهانامه نیآئ -1-2-6-16-3-1-2

 62 .........................................................ستیزطیمح حفاظت یعال یوراش مصوبات -1-2-6-16-3-1-6

 76 ................................................................................ یطیمحستیز اثرات یابیارز -1-2-6-16-3-1-7

 76 ............................................................................................................ نفت وزارت -1-2-6-16-3-2

 77 ............................................................................. یزداریآبخ و یعیطب منابع سازمان -1-2-6-16-3-3

 81 ............................................................................... تجارت -معدن -صنعت وزارت -1-2-6-16-3-1

 81 ............................................................................................................. روین وزارت -1-2-6-16-3-2



 

 

 81 ..................................................................... بوشهر یامنطقه آب یسهام شرکت -1-2-6-16-3-2-1

 81 ....................................................................... یگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمان -1-2-6-16-3-6

 87 ................................................................................................. یصنعت یهاشهرک -1-2-6-16-3-7

 88 ................................................................................................ بوشهر استان التیش -1-2-6-16-3-8

 72 .............................................................................................................. یبند معج -1-2-6-16-3-7

 71 .................................................................................... کیاکولوژ یندهایفرآ شناخت -1-2-6-16-1

 155 ...................................................... استان ستیز طیمح و یعیطب ییفضا ساختار لیتحل -1-2-6-16-2

 111 ................................. عناصر مقدار و برمکان زمان اثر و ییفضا یندهایفرآ ییشناسا -1-2-6-16-2-1

 111 .............................................. ییفضا یها تیظرف ییشناسا و لیتحل و جینتا یبررس -1-2-6-16-2-2

 121 .........................................................................................................................................منابع

 



 

 

 فهرست جداول

 3 ......................................................................................... تیریمد و یطیمحستیز یهااستیس مورد در هادگاهید: 1 جدول

 2 ....................................................................................................................................... یاجتماع یالگوها ۀسیمقا: 2 جدول

 11 .................................................................................................... یدنیآشام آب یکیزیف یهایژگیو مجاز حدود: 3 جدول

 12 .............................................................................................. یدنیآشام آب در محلول ییایمیش دموا مجاز حدود: 1 جدول

 16 .................................................................................................................... یدنیآشام آب در فلوئور مجاز حدود: 2 جدول

 16 ......................................................................................................... هاکشحشره و ییایمیش سموم مجاز حداکثر: 6 جدول

 17 ............................................................................................................................... ویواکتیراد مواد مجاز حداکثر: 7 جدول

 17 ......................................................................................... یدنیآشام آب یکیولوژیباکتر یهایژگیو مجاز حدود: 8 جدول

 18 ......................................................................................... ایدر آب و نیریش آب یبرا یفلز عناصر استاندارد حد: 7 جدول

 18 ............................................ نیریش یها آب در انسان سالمت حفظ یبرا PAHs باتیترک از یبرخ مجاز ریمقاد: 15 جدول

 Ambient Air Standards .......................................................................................... 18 پاک یهوا یاستانداردها: 11 جدول

 EPA .......................................... 17 یستیزطیمح یاستانداردها و ضوابط طبق بر طیمح یهوا تیفیک یاستانداردها: 12 جدول

 25 ......................................................................یصنعت یهاکارگاه و هاکارخانه از یخروج یهاندهیآال استاندارد:  13 جدول

 23 ................................................................................................................................. فاضالب یخروج استاندارد: 11 جدول

 22 ............................................................................................................................. یصوت یآلودگ یاستانداردها: 12 جدول

 26 .................................................................................................................. یداخل یهامکان یبرا صدا استاندارد: 16 جدول

 SPL .............................................................................................................................. 27 صدا ارفش هاتیمحدود: 17 جدول

 27 ............................................................................................................ کار طیمح در صدا( مجاز) قبولقابل تراز: 18 جدول

 وعموض رانیا ای منطقه و یمل کالبدی طرح اساس بر یخدمات و یصنعت واحدهای استقرار جهت رانیا بندی منطقه: 17 جدول

 32 ......................................................................................... رانیا معماری و شهرسازی یعالیشورا 22/12/1372 مورخ مصوبه

 32 ............................................................................ یخدمات و یصنعت واحدهای استقرار برای مجاز فواصل حداقل: 25 جدول

 33 ............................................................................................................. یصنعت های شهرک در ها منطقه استقرار: 21 جدول

 32 .............................. (ppm) یجهان نیانگیم و مختلف یاستانداردها دگاهید از خاک نیسنگ عناصر یبعض غلظت: 22 جدول

 ppm .......................................................... 32 حسب بر خاک در عناصر از یتعداد یبحران غلظت و معمول غلظت: 23 جدول

 67 ............................................. اسیمق نییتع با یطیمح ستیز یابیارز مطالعات انجام مشمول یها پروژه و ها طرح: 21 جدول

 112 ............................................ ها تیمحدود و ها تیظرف و ستیز طیمح ییفضا ساختار یها شاخص و ها مولفه: 22 جدول

 



 

 

 هانقشهفهرست 

 65 ...................................................................... بوشهر استان در ستیزطیمح سازمان تیریمد تحت مناطق: 1 نقشه

 151 ...................................................................................................................................... یمیاقل شیآسا:2 نقشه

 153 ............................................................................................................... هوا انیجر یاصل یدورهایکر: 3 نقشه

 152 ...................................................................................................................... خاک یزیحاصلخ درجه: 1 نقشه

 157 ............................................................................................................................... استان در آب النیب: 2 نقشه

 157 ................................................................................................................. یاهیگ پوشش یدارا ینواح: 6 نقشه

 111 .................................................................................................................. یجانور یغنا یدارا ینواح: 7 نقشه

 113 ....................................................................................................... باال کیاکولوژ توان یدارا  ینواح: 8 نقشه

 117 ................................................................................................................. ستیز طیمح ییفضا ساختار: 7 نقشه

 

 



 

 

 اصالحات انجام شده در ویرایش سوم

 ( بومی زیست منابع مدیریت ساختار تحلیل) زیستمحیط تحلیل  :گزارش عنوان
 5002212B0021300303RE101941005کد گزارش:  211713نظرات: شماره نامه دریافت نقطه 23/57/1376نظرات: تاریخ دریافت نقطه مسئول گزارش: صدیقه فیضی

 1 
 خط اول فونت اصالح گردد 1صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

2 
 تغییریابد pHبه  PH  3جدول  11صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

3 
 الی آخر... Crبه  crو  Cdبه  cdت. به عنوان مثال نام مواد اشتباه نوشته شده اس 1جدول  12صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

1 
 mg/lبه  Mg/l 6جدول  16صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

2 
 دررررر به  در روز 7جدول  17صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

6 
 واحد ندارد. 7جدول  18صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

7 
 جدول ویرایش گردد 12جدول  17 صفحه نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

8 
 نوع آالینده ها تصحیح گردد. 13جدول  25صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

7 
 ویرایش گردد11جدول  23صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

15 
 تغییر یابد. dBبه  Db 12جدول   22صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

11 
 حذف گردد. .…Error 26فحه ص نظرنقطه

 



 

 

 ( بومی زیست منابع مدیریت ساختار تحلیل) زیستمحیط تحلیل  :گزارش عنوان
 اصالح شد. پاسخ

12 
 خط آخر فارسی شود. 22جدول  32صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

13 
 وسط چین شود Cr 23جدول  32صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

11 
 پاراگراف سوم خط آخر زمینه اصالح شود 37صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

12 
 گونه های درختی ایتالیک نوشته شود 28فحه ص نظرنقطه

 اصالح شد. پاسخ

16 
 میلیون متر مکعب و... 2راهنمای نقشه تصحیح شود. کمتر از  156صفحه  نظرنقطه

 اصالح شد. 157نقشه در صفحه  پاسخ



 

 أ

 پیشگفتار

سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف استانداری بوشهر ) 1371برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

ی خاص این استان و نقش آفرینی آن در هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

تدوین  متفاوت است، از آن جمله هااستانمقیاس ملی از مراحل مختلفی  تشکیل شده است که در قیاس با شرح خدمات سایر 

برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی آینده پژوهی به تدوین چشم انداز اهداف و 

یاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستانی مورد نیاز در سطح هاپروژهو  هاحطر ارائه

ص به مشخ طوربهعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات مورد نیاز در برنامه  تدوین شده آمایش مرحله سوم این مطالعات 

شرح  اصلی و ارکان.مراحل پردازدیمی پیش بینی شده هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی و تج هاروشطالعه و بررسی مفاهیم، شود.فصل دوم، به ممرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومی را به انجام اجماع ساز، تدوین ساختار، سازماندهی همکاری و  نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

ارد. در بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دمنظور اولویتاستان به مسائلبندی شناسی و طبقهد. فصل پنجم به مسالهرسانمی

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه اشتم نیز به معرفی و هدایت طرحفصل هآمایش براساس ارزیابی سریع انجام خواهد شد و 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

اداری و سازمانی،  -تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی محیط زیست، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

 ها، بررسی و تحلیلتحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.استان را مورد بررسی قرار می



 

 ب

گام سوم به تبیین چشم انداز و طراحی سناریو های توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی 

و تدوین  ی توسعه فضایی استانوهایسنا ری استان، شناسایی هاتیمأموراهداف بنیادین، تبیین چشم انداز کالن و  و تحلیل

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستهای ویژه موضعی پروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتت بودجهتوسعه استان، کلیا

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و 

ی برنامه ر پایش و ارزیابافزاپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

عات تفصیلی اوین تلفیق نتایج مطالو شامل پنج فصل با عن پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیمدخالن(، ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم نواقص آن و جمعکمبودها و 

 باشد.می

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوهداف، بازنگری و کنترل سیاستکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به ا

 های اجرایی توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 باشد.توسعه می ها و ضوابط و مقررات عملیاتیهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه اجراء، روش و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیأمتپیشنهادی تاٌمین مالی(، بررسی 



 

 ت

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار گام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی 

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 برنامه آمایشمرحله سوم: پایش و ارزیابی 

 شود. در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

گام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات مورد نیاز پایش توسعه و 

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملهیه و ابالغ افزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورهمیانهای گیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

عی و های موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.برنامه و پیشنهاد بازنگری مقیاس درکوچک

حلیل تبررسی و گروه  از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح 16-6-2-1بند  و ( تحلیل ساختار مدیریت منابع زیست بومی) ستیزطیمحتحلیل با عنوان گزارش محیط زیست 

 خدمات است.
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 یطیمحستیزتحلیل ساختار مدیریت منابع  -1-2-1-6-16

در ایران تابعی از شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است. همزمان با سیر تحوالت  ستیزطیمحساختار مدیریت 

ل در کشور باعث شک ستیزطیمحی، نیاز به متولی مستقل برای امور مربوط به دیخورش 1325اجتماعی و اقتصادی دهه 

، تحول اساسی، در ساختار مدیریت 1327شد. با انقالب شکوهمند اسالمی در بهمن  "ستیزطیمحسازمان حفاظت "رفتن گ

ر حاشیه قرار طبیعی د به صورتواقع شد و  الشعاعتحتنیز  ستیزطیمحایجاد نشد، اما با شروع جنگ تحمیلی  ستیزطیمح

یرات آن تغی تبعبهاست، توسعه با رشد و شتاب زیادی همراه بود و که به دهه سازندگی معروف  1375گرفت. با شروع دهه 

ابیی بزرگ صنعتی و زیربنایی با تأثیر عظیم بر محیط، نیاز به ارزیهاطرحشکل گرفت.  ستیزطیمحو تحوالت بسیاری در 

سعه زیستی توات محیطرا به وجود آورد و این زیربنای اجباری شده ارزیابی اثر هاطرحی پیش از اجرای طیمحستیزهای 

 ی کالن شد.هاطرحبرای بسیاری از 

تا معضل شهرها کالندر کشور وجود دارد، از آلودگی هوای  ستیزطیمحی فراوان و حیاتی در حوزه هابحثامروزه 

 هیرویبتا شکار  ستیزطیمح گازبرهای عظیم ملی نظیر گسترش سدسازی و صنایع نفت و ، از تأثیر پروژهگردها زیر

و مدیریت آن را در کانون توجه قرار داده است. جدال و  ستیزطیمح، همگی باارزشی هاگونهو انقراض  وحشاتیح

 "توسعه پایدار"بحث  شدنمطرح، به ستیزطیمحصنعتی و طرفداران  -کشمکش همیشگی بین طرفداران توسعه اقتصادی

 ده عاقالنه از منابع است.تنها راه برای استفا رسدیممنجر شده است، راهی که به نظر 

 ستیزطیمحنوع رویکرد به   -1-2-1-6-16-1

ایی نوین پس گر ستیزطیمحجستجو برای است.  ستیزطیمحتابعی از رویکرد جهانی به  ستیزطیمحنوع رویکرد به 

 یتیبااهمکنفرانس وقایع  در آن آغاز گردید. ،1772انسانی در سال  ستیزطیمح ٔ  نهیدرزمدر استکهلم  اجالساز برگزاری 

بنیادی در خالل مباحث  یبندمیتقس .(2553باربر،) دیگردارائه  یطیمحستیزمسائل  ۀنیدرزم یالمللنیباز شناخت ملی و 

اشرف مخلوقات( موافق ) 1معتقد به مرکزیت انسان در بین موجودات یشناختبوم یهادگاهیدکنفرانس بین گروهی که با 

اشرف  مثالعنوانبهدیدگاه انسان  موافق بودند ظاهر گردید. 2محوری ستیزطیمح یهادگاهیدبودند و گروهی که با 

را انکار نموده و جهان را  یرانسانیغو ارزش جهان  (1776،پراست ) شدهفیتوص 3شیوه فن محور مثالعنوانبهمخلوقات 

                                                      
anthropocentric 1 

anthropocentric (ecocentric)-non 2 

technocentric 3 
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، ستیزطیمحتقدان به محوریت این دیدگاه، مع برخالف. نگردیمانسان  یبرداربهرهاز منابع برای  یامجموعه مثالعنوانبه

رفتاری، عملکردی و ثبات مبتنی بر اصول  هایدستورالعملکمی را برای فناوری لحاظ نموده و در جستجوی  تأثیر

 (1787،وردانی)اُر .)خود پایداری( هستند 1تنوع و تعادل درونی قیاز طر یطیمحستیز

 خوبی را با یهاتالشو طرفداران این نظریه  شودیمرویکردی غالب محسوب  محورانساندر حال حاضر رویکرد 

اران الگوی در مقابل، طرفد .انددهیدبازار در بهبود رشد اقتصادی برای کاهش فقر و نابرابری تدارک  سازوکار یریکارگبه

ریب تخ زندگی را که سبب یهاوهیشرشد اقتصادی، مصرف باال و جمعیت کنترل نشده،  کنندیمادعا  یطیمحستیزجدید 

 که بازار آزاد قادر به نگهداری از آن نیست. ایجاد نموده شودیممنابع و ایجاد اختالل در اکوسیستم 

که بر  1( در زمینۀپایداری هستند: پایداری مربوط به فناوری1772) 3آردو دیدگاه  ۀکنندمنعکس 2دو الگوی غالب

 خواهد 2" یفن حلراه "پیش روی  مسئلهانسان برای هر  غالب بودن انسان بر طبیعت مبتنی است و اعتقاد دارد فرضشیپ

استوار است که انسان جزئی از طبیعت است و موانعی برای رشد آن  فرضشیپکه بر این  6یطیمحستیزو پایداری  یافت

 یانطقهمصاد و اقت هایفناور ،هامحلهدر طراحی مسکن، شهرها،  دیبایمآن  برددر الگوی اخیر، طبیعت و ظرفیت  وجود دارد.

 قرار گیرد. مدنظر

در خصوص  یبندطبقهدر یک بررسی به ارائه  (،1787) ، ُاریوردانگفتهشیپ یطیمحستیزالگوهای  فهم بهتر به منظور

بر فناوری  آن رویکرد مبتنی یسوکیشامل طیفی است که در  یبندطبقهپرداخته است که این  یطیمحستیزهای ایدئولوژی

 در هر یک از رمجموعهیزُاریوردان، دو  یبندطبقهقرار دارد. در  ستیزطیمحیف رویکرد مبتنی بر و در سوی دیگر ط

 اقتصاددانان " ای 7" یفراوانمعتقدان به "رویکرد مبتنی بر فناوری، رمجموعهیزوجود دارد. در  یطیمحستیز یهایریگجهت

تقدان به فراوانی عقیده دارند که زمین دارای منابع مع .(1شماره  جدولهستند ) ستیزطیمحو مدیران  8" کینئوکالس

اهداف  تیدرنهاو  هااستیسکه از طریق فناوری، علوم،  کنندیماستدالل  هاآنسازد. نامحدودی است که بشر را منتفع می

 یفناور یهاتشرفیپبر این باورند که رشد اقتصادی و  هاآنتواند استاندارد جهانی زندگی را بهبود بخشد. حامی رشد، بشر می

                                                      
homeostasis 1 

paradigm 2 

Orr 3 

technological sustainability 4 

fix-techno 5 

ecological sustainability 6 

cornucopian 7 

onomistsclassical ec-Neo 8 
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دالل است هاآن به عالوه خواهد گردید. تریغن(، سبب خلق جهانی با جمعیت کم، کمتر آلوده و با منابع 1نظیر انقالب سبز)

معتقدند هر زمان و هر مکانی که  هاآن هیچ شواهد تاریخی برای اثبات به آخر رسیدن منابع جامعه وجود ندارد. کنندیم

خواهد  منابع و سازوکارهای بازار انجام یهامتیقیازمند حمایت و تعدیل باشد این کار از طریق تعیین طبیعی ن ستیزطیمح

به الگوی  3ساالرانهفن( که از حامیان تغییر الگو از رویکرد 1772) 2درینگسون جایگزینی، کشف و تغییرات فناوری(.شد )

وجود ه روشی مطلق ظاهر شوند، شرایطی را ب مثالعنوانبهایی دارد زمانی که الگوهمی ، اظهارهست ستیزطیمحمبتنی بر 

امی تمرکز و کاربرد فناوری در تم ساالرانهفن، الگوی مثالعنوانبهکه تمایل ذهن به انعطاف کاهش خواهد یافت.  آورندیم

گردد. از سوی ین تلقی میشیء و ماش مثالعنوانبه ساالرانفنطبیعت از منظر  د.ینمایمزندگی بشر را تشویق  یهاعرصه

رسمیت  انسانی را به یهاارزش تنهانهدارد. الگوی اخیر  تأکید کرهستیزبر تعامل متقابل  یطیمحستیزدیگر الگوی 

 .دهدیمقرار  مدنظرذاتی سایر موجودات زنده را نیز  یهاارزشبلکه  شناسدیم

 تیریمد و یطیمحستیز یهااستیس مورد در هادگاهید: 1جدول 

 فناوری محور محور زیستیطمح

 7گرمداخلهدیدگاه  6زیستیطمحدیدگاه سازگار با  2دیدگاه سیستم اشتراکی 1دیدگاه پگانیسم

اعتقاد به حقوق طبیعت و احتیاج 

ضروری برای تکامل همزمان اخالق 

 انسانی و طبیعی

مع جوا همکاران هاییتقابلاعتقاد به 

مبتنی  خوداتکااد جوامع برای ایج

تجدید پذیر و  از منابع پراستفاده

 مناسب هاییفناور

اعتقاد به سازگاری مؤسسات و 

رویکردها با سنجش و ارزشیابی 

برای سازگاری با تقاضاهای 

 محیطییستز

معتقد به کاربرد علم، نیروهای بازار 

 و نبوغ مدیریتی

 ، فیلسوفان افراطی"سبز  " یانحام

افراطی، جوانان  هاییالیستسوس

 اطی؛افر–متعهد، سیاستمداران لیبرال 

 زیستیطمحخردگرای  طرفداران

مدیران رده متوسط، محققین 

کارگری  هاییهاتحاد، زیستیطمح

–، سیاستمداران، لیبرال یدسف یقه

 هایالیستسوس

 کارگران مدیران مالی و بازرگانی،

ماهر، مشاغل آزاد، جناح راست، 

اغل متمرکز بر سیاستمداران، مش

 جوانان

مختلف  یاز نظرها 2-15%

 هاینظرسنج

مختلف  یاز نظرها 2-15%

 هاینظرسنج

مختلف  یاز نظرها 22-75%

 هاینظرسنج

مختلف  یاز نظرها 1-32%

 هاینظرسنج

 أکیدت، اقتصاد فدرالی با ییتمرکززداقدرت در جهت  یعباز توزتقاضا برای 

 تیت اجتماعی و دستیابی به عدالت مشارکو معامال یررسمیغبیشتر بر اقتصاد 

اعتقاد به حفظ وضع موجود در ساختار سیاسی موجود، اما تقاضا برای 

 یزیربرنامهو پاسخگویی بیشتر در سیاست، مقررات،  پذیرییتمسئول

 1363،وردانی: ابمأخذ

                                                      
1 Green Revolution 
2 Drengson 
3 technocratic 
1 Gaianism 

2 Communalism 

6 Accommodation 

7 Intervention 
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برای تفکر را در  ییهاوهیشا باورها یا از دو الگوی غالب ی ییهالیتحل(، 1776) 2به نقل از میلبرث نیز (2552) 1قابالن 

  )دهدیمو توسعه ارائه  ستیزطیمحارتباط با 

تفکر غالب در  ۀکنندمنعکس. الگوی غالب اجتماعی 1جدید یطیمحستیزو الگوی  3الگوی اجتماعی غالب  .(2 جدول

نده برآورده کردن نیازهای بشر در آی به منظورد انسان را در مدیریت طبیعت و منابع جامعه مدرن است که اعمال کنترل شدی

پیشین که در آن الگوهای زندگی  یهافرهنگجدید، اعتقادات  یطیمحستیزکند. در مقابل الگوی نامعلوم گوشزد می

 را ستیزطیمحز نقش بشر در ارتباط با دیدگاه متفاوتی ا نیبنابرا، دهدیمشد را نشان هماهنگ با نیازهای طبیعت تصور می

دیگر وابسته بوده و معتقد است که اگرچه امور بشری  یهاگونهکند که بشر به سایر می تأکید. این الگو کشدیمبه تصویر 

 ایدنممید انسان را محدو هایفعالیتکه  زیستمحیط لهیوسه بیندهای اجتماعی قرار دارد، از سویی این امور آفر تأثیرتحت 

 ری قادرکه علم و فناو پذیردنمیجدید  محیطیزیستالگوی غالب اجتماعی، الگوی  برخالف. گیردمیقرار  تأثیرتحت 

 جدید رشد اقتصادی جوامع انسانی محیطیزیستدر عوض، بعد اصلی الگوی  .پاسخ دهد شدهمطرحمسائل  یبه تماماست 

 .کندمیرا محدود 

 یهانجزیست، جدا نبوده بلکه با اندک تأخیری نسبت به تحوالت مختلف درباره محیط هایایران نیز از سیر تحول دیدگاه

ار تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکزیست بوده است. وگاه همزمان با آن( دچار تحول دیدگاه و رویکرد به محیط)

جمعیت و تنوع جانوران در ایران به  میالدی( نخستین اقدام مدون در راستای حفظ 1726) یدیخورش 1332ایران در سال 

ر اجرای ل شکار و نظارت ببنهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قا کیمثال عنوانآید. وظیفه اصلی کانون شکار بهشمار می

حاصل از اجرای قانون یادشده، مشخص کرد که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت  یهامقررات آن بود. نخستین تجربه

رو نها عملی نخواهد بود. ازایوحش، بدون حفاظت زیستگاهتواند میسر شود و زمینه حفاظت حیاتها میهای آناهاز زیستگ

فراهم شد. در  (میالدی 1767) 1316در سال   نهاد دولتی جدید به نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید کیزمینه تأسیس 

ه مستقل دولتی و زیر نظر شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین مثال یک دستگاعنواناین سال سازمان یادشده به

انوری های جوحش برای حفظ گونهکانون شکار گردید و فعالیت خود را بر مبنای همان اصل حفاظت از زیستگاه حیات

های آن زمان به نام پارکهای ملی که در هایی از کشور به پارکهای این سازمان امکان اختصاص بخشآغاز نمود. در قانون

 های معین فراهم شد.شده با تعریفهای حفاظتوحش شهرت داشتند و نیز منطقه

                                                      
1 Qablan 

2 Milbrath 

3 dominant social paradigm 

1 new ecological paradigm 
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 یاجتماع یالگوها ۀسیقا: م2جدول 

 جایگزین محیطیزیستالگوی  الگوی اجتماعی غالب

 محوری هایارزش

 رشد اقتصادی() یماد

 زیستمحیط

 منبع مثالعنوانبهارزش 

 تسلط بر طبیعت

 خود شکوفایی() یرمادیغ

 ذاتاً ارزشمند() یستزمحیط

 هماهنگی با طبیعت

 اقتصاد

 نیروهای بازار

 ریسک و پاداش

 پاداش برای پیشرفت

 افتراقی

 فردی یاریخود 

 منافع عمومی

 اطمینان

 درآمد مرتبط با نیاز

 مساوات طلبانه

 اشتراکی/جمعی تأمین

 نحوه اداره

 نفوذ کارشناسان(ار )اقتدساختار 

 سلسله مراتبی

 نظم و قانون

 مشارکت شهروندان و کارکنان() یمشارکتساختار 

 غیر سلسله مراتبی

 یاجتماع

 متمرکز

 مقیاس بزرگ

 انجمنی

 دستوری

 یرمتمرکزغ

 مقیاس کوچک

 اشتراکی

 منعطف

 طبیعی

 کثرت منابع

 در مورد طبیعت طرفبیدشمن/ 

 کنترلقابل زیستمحیط

 علم و فناوری اعتماد به

 محدودیت منابع زمین

 مهربان با طبیعت

 تعادل یافته است باظرافتطبیعت 

 دانش
 عقالنیت در انتخاب وسیله

 جدایی واقعیت/ ارزش/ تفکر/ احساس

 عقالنیت در انتخاب هدف

 واقعیت/ارزش/ تفکر/احساس سازییکپارچه

 (2335) قابالن مأخذ:

سال پس از احداث اولین پارک ملی جهان  72یعنی  1316ایران در سال  شدهفاظتحاولین سنگ بنای مناطق  بیترت نیبه ا

نهاده  (IUCN) اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع گذاریبنیانسال پس از  17در آمریکا )پارک ملی یلواستون( و 

بکه جهانی ش ترینمهمو  ترینبزرگحفاظت از طبیعت و منابع طبیعی،  المللیبینشد. سازمان جهانی حفاظت یا سازمان 

آژانس  111گردید.  تأسیس م، 1718در سال که حفاظت است که وظیفه اصلی آن حفظ منابع طبیعی است. این سازمان 

کشور جهان گرد هم آورده است.  181هزار کارشناس و دانشمند را از  15و نزدیک به  غیردولتیسازمان  855دولتی، بیش از 

ت جوامع جهان برای حفاظت از یکپارچگی و تنوع طبیعت و مراقب یبه تمام، تشویق و کمک ثیرگذاریتأوظیفه این سازمان 

 .باشد پایدار شناختیبوماز منابع، مبتنی بر قواعد و به لحاظ  برداریبهرهاز نحوه استفاده از منابع طبیعی است تا 
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روه از نخستین گ مثالعنوانبه شدهحفاظته منطقه دو پارک ملی و پانزد تأسیس( پیشنهاد 1316در همان سال ) ازآنپس

( م1771فوریه  2) 1317بهمن  13مناطق تحت حفاظت به تصویب شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید رسید. در 

 در شهر رامسر ،رودمیار مبر حفاظت از طبیعت در جهان به ش تأکیدبا  المللیبینمعاهده  ترینقدیمیرامسر که  ونیکنوانس

کشور عضو خود را ملزم به تعیین و حفظ  122به خود گرفت. این معاهده  جنبه قانونی م1772  اما در سالکارکرد؛ آغاز به 

به  حالابهتایران  شدهثبت هایتاالب. سهم نمایدمی هاآنو تشویق به استفاده خردمندانه از  المللیبین بااهمیت هایتاالب

 .تاالب رسیده است ودوبیست

با مفهومی فراگیرتر و ضرورت توجه هر چه بیشتر به حفاظت از آن، به تشکیل سازمان  زیستمحیطرک جایگاه د 

سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در آن منجر شد. با تصویب   ( و ادغامم1772) 1321ایران در سال  زیستمحیطحفاظت از 

قانونی جدی که تا حدی با  هایصالحیتاختیارات و ( م1771) 1323در سال  زیستمحیطقانون حفاظت و بهسازی 

سال  داده شد. در همان زیستمحیطرشد و توسعه اقتصادی و صنعتی آن زمان متناسب بود، به سازمان حفاظت  هایضرورت

ن یبندی جدید نیز از سوی این سازمان با عناو دوطبقهرسمی به پارک ملی تغییر نام داد.  طوربه وحشحیاتعنوان پارک 

خود  هایتفعالیو اثر طبیعی ملی مورد تصویب قرار گرفت. تحول تشکیالتی سازمان از محور عمده  وحشحیاتپناهگاه 

زمان خود  هایضرورتو  هادگرگونیهمگامی کشور با  توانمیکشور را  زیستمحیط کلبهو زیستگاه  وحشحیاتیعنی 

 تلقی نمود.

صورت پذیرفت و به  زیستمحیطیک اقدام دیگر در حفاظت از  1327 ،سال اسالمی ایران درشکوهمند قالب ناازپس

را  زیستیطمحتنظیم شد. این اصل حفاظت از  زیستمحیطبر حفاظت  تأکیدهنگام تدوین قانون اساسی، اصل پنجاهم با 

ت، ممنوع ن همراه اسآ جبرانغیرقابلو یا تخریب  زیستمحیطی را که با آلودگی هایفعالیتیک وظیفه عمومی دانسته و 

 زیستحیطمتشکیالتی و مدیریتی سازمان  هایقانونکه از  زیستمحیطاست. در همین راستا قانون حفاظت و بهسازی  کرده

ناسایی به ش توانمی زیستمحیطوظایف سازمان  ازجملهنهایی تصویب گردید.  طوربهاصالح و  1371در سال  رودمیبه شمار 

، شناسایی زیستمحیطکشور در رابطه با مسائل  هایاکوسیستماکولوژیک، شناسایی  فردمنحصربه یهاویژگیبا  ایمنطقه

 محیطیزیست هایتخریب، جلوگیری از هاآن هایزیستگاه، کمیاب و در حال انقراض گیاهی یا جانوری و باارزش هایگونه

 اشاره کرد. آب، هوا و خاک هایآلودگیبه هنگام توسعه و کاهش 

از  و اسناد مختلف هاطرحدر  یبه خوب توانمیکشور را  زیستمحیطرویکرد غالب بر  زیستمحیطوه بر سازمان عال

 گیریجهتو  پردازیممیی مصوب هاطرحو اسناد محلی دید، به همین دلیل به مطالعه مختصر  هاطرحو اسناد ملی تا  هاطرح

 را بررسی خواهیم نمود. هاآن محیطیزیست
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 سالهبیست اندازچشمسند  -1-2-1-6-16-1-1

 اجتماعی، تأمین غذایی، امنیت رفاه، سالمت، از یبرخوردار، اندازچشمجامعه ایرانی در افق  هایویژگییکی از 

 مطلوب زیستمحیط از مندیبهره و تبعیض فقر، دورازبه خانواده، مستحکم نهاد درآمد، مناسب توزیع برابر، هایفرصت

 خواهد بود.

 رضوابط ملی آمایش کشو -1-2-1-6-16-1-2

 توسعه بلندمدت راهبردهای

 ؛محیطیزیست بروز صدمات از برای جلوگیری توسعه پایدار به اصل با توجه محیطیزیست هایبرنامه انجام −

 ؛هاآن از صیانت و سرزمین پهنه در طبیعی منابع و ساحلی آبی، هایاکوسیستم زیستی، ویژه هایمحدوده تعیین −

 مناطق صنعتی شهری، مناطق در سروصدا هوا، خاک، آب، هایآلودگی اهشک جهت الزم هایآوریفن ارتقای −

 کشاورزی؛

 صنعتی؛ مناطق و شهرها در بازیافت هایروش گسترش و پسماندها مدیریت یهاطرح اجرای −

 جانشین؛ و پاک هایانرژی کارگیریبه در پیشرفته هایآوریفن از استفاده −

 ؛زیستمحیط حفظ در مردمی هایارکتمش جلب و عمومی هایآگاهی ارتقای −

 ؛هاآن تصویب از قبل محیطیزیست معیارهای با ملی هایپروژه و هاطرح ارزیابی−

 محیطی به شرایط توجه با محیطیزیست مسائل در متخصص نیروهای فنی هایمهارت و دانش کیفی و کمی ارتقای −

 کشور؛

 فاضالب؛ تصفیه سیستم به تجهیز به شوندمی آب آلودگی باعث که صنایعی الزام −

 مراتع؛ از برداریبهرهامر  در دامداران مشارکت مراتع، ظرفیت و دام تعداد در تعادل ایجاد ،داریمرتع یهاطرح انجام −

 آب؛ تأمینو  فرسایش کاهش و خاک حفاظت جهت کشور آبخیز هایحوضه در آبخیزداری وسیع یهاطرح انجام −

 روان؛ هایشن و تثبیت ییزابیابان با مقابله −

 و اعمال ظرفیت افزایش حفظ، جهت مراتع به هاآن تبدیل و بازده کم دیم کشت تحت اراضی مساحت کاهش −

 ؛هاآن صحیح مدیریت

 طبیعی؛ منابع پذیری تجدید و محیط تحمل و ظرفیت با متناسب طبیعی منابع از برداریبهره −

 صنعتی؛ عملکرد با هاییشهرک و شهرها ایجاد یا توسعه در محیطیزیست معیارهای رعایت −
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 ریلی؛ و ایجاده هایراه احداث در محیطیزیست معیارهای رعایت −

 برنامه پنجم توسعه کشور -1-2-1-6-16-1-3

 است: یافتهاختصاصبه شرح زیر  زیستمحیطیک بخش از فصل ششم قانون پنجم توسعه کشور به 

تی ، منابع طبیعی و تنوع زیسزیستمحیطبرداری پایدار از حیاء و بهرهحفاظت، ا به منظورشود به دولت اجازه داده میـ 

 قانونی انجام دهد:نسبت به موارد زیر اقدام  ،حداکثر تا پایان سال دوم برنامه

زیستی  برداری پایدار از تنوعحفاظت و بهره یاتیبرنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عمل یتدوین و اجرا ـ 1

 ؛حساس و شکننده کشور هایبومزیست

 ؛زیستمحیطصندوق ملی  نامهاساساصالح  ـ 2

ماده را ها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ، نهادهای نظامی و انتظامی و شهردارییهیقوه قضا ـ 1تبصره 

 .خواهند داشت

عالم را شناسایی و ا محیطیزیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت باالی زیستمحیطسازمان حفاظت  ـ 2تبصره 

 نماید.

های نیرو، مسکن و با همکاری وزارتخانه زیستمحیطنامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت ـ آیین 3تبصره 

 رسد.می وزیرانهیئت به تصویبشهرسازی و جهاد کشاورزی، تهیه و 

ازی های بهسو سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحدولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا  ـ ب

های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح مثالعنوانبهو شنا زیر نظر وزارت کشور 

 .رسدمی وزیرانهیئتسازمان مذکور به تصویب  نامهاساس

و  های صنایع و معادنبا همکاری وزارتخانه زیستمحیطفاظت حگذاری، سازمان تسهیل امر سرمایه به منظور ـ 188ماده 

در چهارچوب شفاف و ثابت را  محیطی مشخص،ضوابط و استانداردهای زیست جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت،

( 7) ماده( 3تبصره )موضوع  گذاریتدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه سالهپنجبرای یک دوره زمانی قوانین 

ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای  (1اساسی )قانون ( 11)های کلی اصل چهل و چهارم سیاستی قانون اجرا

 .باشندضوابط و استانداردهای فوق میتولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت 

                                                      
( 11چهارم )های کلی اصل چهل و سیاست اجرااجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و  دی،اقتصا قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه 7ماده  3تبصره  ـ 1

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/3/1387مجلس شورای اسالمی و  18/11/1386مصوب  قانون اساسی

ماه یک  های اقتصادی را منتشر و هر ششمجوز یا پروانه کاری یا بهره برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیت این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور
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( قانون 152صنایع بزرگ موضوع ماده ) به جزهای متولی دستگاه از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از

 شود.کنترل اعمال ضوابط انجام می از طریقهای مزبور (، لغو و اعمال سیاست1توسعه )برنامه سوم 

 :است مکلف زیستمحیط حفاظت سازمانـ  187ماده 

 هایید بر گروهو با تأک زیستمحیط حفظ به منظورپایدار  توسعه به و دستیابی عمومی هایآگاهی ارتقای در راستایـ  الف

 اجرایی نامه، آیینایران اسالمی جمهوری و فرهنگی ، اجتماعیاقتصادی توسعه پنجم برنامه دار از ابتدایاثرگذار و اولویت

 های، رسانهربطذی هایدستگاه برساند. کلیه رانیزوئتیه بیبه تصو زیستمحیط حفاظت یعال یشورارا با پیشنهاد  مربوط

 ینماده قانو این موضوع وجه دریافت بدون آموزشی هایبرنامه اجرای به ملزم ایران اسالمی جمهوری یمایصداوسو  دولتی

 باشند.می

جاد نماید تا ای پنجم برنامه اول سال تا پایان نیو استا ، ملیایمنطقه کشور را در سطوح محیطیزیست اطالعات نظام -ب

 نمودن و اجرایی در تدوین اندمکلف ربطذی هایگردد. دستگاه فراهم محیطیزیست و ارزیابی یرساناطالع، پایش زمینه

 نمایند. همکاری نظام این

 ایههزین اعتبارات کاهش جهت اندموظف غیردولتی عمومی نهادهای و و مؤسسات اجرایی هایدستگاه کلیهـ  175ماده 

 مصرف مدیریت سبز شامل مدیریت برنامه اجرای برای زیستمحیطو  پایه منابع بهینه مصرف هایسیاست ، اعمالدولت

( نقلیه ها و وسایط)در ساختمان هاآن مواد زائد جامد و بازیافت کاغذ(، کاهش )شامل و تجهیزات ، مواد اولیه، آبانرژی

 صویبت و به تهیه ربطذی هایدستگاه با همکاریمعاونت و  زیستمحیط حفاظت سازمان توسط که اینامهآیین طبق

 نمایند. خواهد رسید اقدام رانیوزئتیه

 جراا مرحله و به تهیه ارومیه دریاچه ژهیبه و، اسحس هایبومزیستدر  بومی زیست مدیریت برنامه ـ الفـ  171ماده 

 ینا اجرایی نامه، آییننیرو و جهاد کشاورزی هایو وزارتخانهمعاونت  با همکاری زیستمحیط حفاظت آید. سازماندرمی

 رسانند.می رانیوزئتیه تصویب و به را تهیه ماده

                                                      
است. هیچ  سرمایه گذاری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان یرضروریبار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غ

 نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
 :17/1/1377قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  152ماده  ـ 1
اظت ضوابط پیشنهادی شورای عالی حف بر اساسیابی، انجام مطالعات امکان سنجی و مکان مرحلهرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در های بزژهها و پروکلیه طرح 

ن اجرای ست. نظارت بر حسهای مذکور الزامی اژهپرو وها زیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحو ئتیمحیط زیست و مصوب ه

 باشد.این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه می

من فراهم نماید که ض یقیبه طردر مناطق حفاظت شده را  ییهای عمرانی و اشتغال زاژهپرو ییسازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرا ـتبصره  

 ه عمرانی متوقف نگردد.های توسعرعایت مسائل زیست محیطی، طرح
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در  طربذی مراجع با همکاری است مکلف ، دولتزیستی تنوع و نابودی رویهاز شکار بی جلوگیری به منظور ـ ب

در  گریو بازن شکاری اسلحه حمل پروانه محدود کردن اتخاذ نماید تا ضمن ترتیبی ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

 شخیصت به وحشاتیحاز  قابل برداشت با جمعیت اسبرا متن شکاری هایمذکور، تعداد سالح هایصدور پروانه ضوابط

 نماید. اقدام برنامک غیرمجاز تا پایان هایسالح آوریجمع به برساند و نسبت زیستمحیط حفاظت سازمان

ی، انعمر ،کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی زیستمحیطکننده و مخرب کاهش عوامل آلوده به منظور ـ 172ماده 

 :اندموظفخدماتی و زیربنایی 

ی سنجعمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان های بزرگ تولیدی، خدماتی وو پروژه هاطرحـ  الف

رعایت  هند.قرار د محیطیزیستمورد ارزیابی اثرات  زیستمحیطحفاظت  یعال یشوراضوابط مصوب  بر اساسیابی و مکان

 ها الزامی است.و پروژه هاطرحها توسط مجریان بینتیجۀ ارزیا

خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود  محیطیزیستگیری آلودگی و تخریب برداری و اندازهنسبت به نمونه ـ ب

تم( )سیس اندازی سامانهواحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه .ارائه نمایند زیستمحیطاظهاری به سازمان حفاظت 

ور اقدام های مذک)سیستم( اندازی سامانهباید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه ،رادارندای و مداوم ایش لحظهپ

 .(1شوند )می 3/2/1371مصوب ( قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 35ماده )نمایند. متخلفین مشمول 

ب و کاهش آلودگی و تخری زیستمحیطضوابط و استانداردهای مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با  ـ ج

 منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. باألخصمنابع پایه 

های ملی های مربوطه را در حسابو جداول و حساب محیطیزیستـ دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع  1تبصره 

 محاسبه و ملحوظ نماید.

رآورد ب به منظور مرتبط هایو سایر دستگاه زیستمحیط حفاظت سازمان ریبا همکا است مکلف ـ معاونت 2تبصره 

و  وسعهدر فرآیند ت زیستمحیط و تخریب از آلودگی ناشی هایو هزینه محیطیزیستو  طبیعی منابع اقتصادی هایارزش

 :بیلاز ق اولویت موارد دارای هایها و هزینهارزش سبهمحا هایدستورالعمل تنظیم به ، نسبتملی هایدر حساب آن محاسبه

 صویبت به ربطذی و در مراجع اقدام حساس در نقاط محیطیزیست هایو آلودگی زیستی ، تنوع، انرژی، خاک، آبجنگل

                                                      
برداری و تعیین میزان کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه :3/2/1371مصوب  قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 35ماده  ـ 1

می ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطالعات مورد نیاز سازمان را در ها منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عموکارگاهآلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و

ر صورت و د الیمیلیون رنگذارند و یا اسناد و مدارک و اطالعات خالف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج  شانیاختیار ا

 ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد. 3ز یک ماه تا تکرار به حبس تعزیری ا

ومیت عالوه بر محک ندیدر صورتی که مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرائم موضوع این ماده همکاری یا مشارکت داشته یا گزارش خالف واقع ارائه نما -تبصره 

 ر در این ماده محکوم خواهند شد.رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقر یهائتیدر ه
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 ایرمایهس هایییدارا تملک هایطرح نجیسدر امکان ،رسیده تصویب به هاآن دستورالعمل که هاییها و هزینهبرساند. ارزش

 خواهد شد. گرفته در نظر

های باالی دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تاالب یشهرداری شهرها ـ الف ـ 173ماده 

نوین و  هایروش تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با اندموظفداخلی در راستای مدیریت پسماند شهری 

 )ورمی کمپوست( بازیافت نمایند. از سال پایانی )ارگانیک( از قبیل کرم پوسال آلی هایروشهای جدید با اولویت فناوری

 گونه شهرها مطلقًا ممنوع است.برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این

ی هوا تا حد استانداردهای جهانی زیست مکلف است تمهیدات الزم را برای کاهش آلودگسازمان حفاظت محیط -ب

 اهم آورد.ای را فرو مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه گردها زیرهای انتشار با اولویت شناسایی کانون

 های داخلی مطلقاً ممنوع است.برداری صنعتی و معدنی جدید از تاالباز سال دوم برنامه، هرگونه بهره -ج

و  بومی، تنوع زیستی و گردشگریهای کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیستشرایط ویژه تاالب به با توجهد ـ 

های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و و وجود چالش هاآنوجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف 

دهی مجدد ر سال اول برنامه، با سامانطبیعی این مناطق، دولت مکلف است د بومستیز، پیچیدگی و شکنندگی یطورکلبه

زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه ، محیطیعیمنابع طبآب، کشاورزی،  هایبخشموجود در  هایسازمان

 ها اقدام نماید.های اطراف این تاالببرداران در دشتبا مشارکت بهره

جهاد  هایزیست و وزارتخانهمعاونت و سازمان حفاظت محیطنامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک تبصره ـ آیین

 رسد.می رانیوزئتیه، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب یکشاورز

 

 قانون برنامه پنجم توسعه 181اجرایی ماده  نامهنییآ 

  35/2/1371 مورخ هـ 17812ت / 37121شماره 

  جمهورو نظارت راهبردی رییس ریزیـ معاونت برنامه زیستمحیطسازمان حفاظت 

 پنجم توسعه جمهوری  سالهپنج( قانون برنامه 181به استناد ماده ) 16/11/1375در جلسه مورخ  رانیوزئتیه

 :نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودآیین ـ 1387مصوب اسالمی ایران ـ 

 پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران سالهپنج( قانون برنامه 181نامه اجرایی ماده )آیین 

  روندنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین ـ 1ماده: 
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ای در های توسعهها و طرحمند سنجش اثرات تجمعی راهبردها، برنامهالف ـ ارزیابی راهبردهای محیطی: فرآیند نظام    

 .ای و موضوعیسطوح ملی، منطقه

هایی که برای ارزیابی راهبردی و شاخص سازوکارهاظام ارزیابی راهبردی محیطی: مجموعه راهبردهای کلی، ب ـ ن    

 .آیدای و موضوعی تدوین و به اجرا درمیمحیطی در سطوح ملی، منطقه

 زیستمحیطج ـ سازمان: سازمان حفاظت     

 زیستمحیطد ـ شورای عالی: شورای عالی حفاظت     

 ایهای هماهنگی توسعه منطقهای هماهنگی: شوراهـ ـ شور    

که با اهداف مشخص در یک بازه زمانی معین  توسعه زا یهاتیفعالای از ای: مجموعههای توسعهو برنامه هاطرحو ـ     

 .آیدای به اجرا درمیاز سطوح ملی یا منطقه یکیدر

د عرصه مور زیستمحیطانسانی بر  یهاتیفعالای از هی ناشی از مجموعزیستمحیطز ـ اثرات تجمعی: پیامدهای     

 .ارزیابی

 ارزیابی راهبردی یهایبررستعیین محدوده و عمق  سازوکاریابی: ح ـ حیطه    

 نیازهای انسانی تأمینط ـ شاخص ظرفیت زیستی: معیار برآورد توانایی سرزمین برای     

 زیستمحیطانسان بر  یهاتیعالفی ـ شاخص اثرات محیطی: معیار برآورد اثرات     

  ای و موضوعی که باید مورد ارزیابی ای در سطوح ملی، منطقهتوسعه یهاطرحها و عناوین برنامه ـ 2ماده

 .گرددراهبردی محیطی قرار گیرند، توسط شورای عالی تعیین می

و تسهیالت مالی خارجی به اجرا  هاکمکخارجی و یا با استفاده از  ایطرفهای که توسط توسعه یهاطرحتبصره ـ     

 .باشندنامه میآیند نیز مشمول این آییندرمی

  یابی، انجام مطالعات، تدوین گزارش، بررسی، ارزیابی راهبردی محیطی شامل مراحل حیطه ـ 3ماده

 .گیری و پایش استتصمیم

  نده های کلی توسعه مناطق دربرگیرگزارش ارزیابی راهبردی محیطی باید با لحاظ اثرات تجمعی راهبرد ـ 1ماده

 :موارد زیر باشد

 .ای و موضوعیبررسی اثرات تجمعی ناشی از اجرای برنامه یا طرح در سطوح ملی، منطقه-الف

 .ای پایداری در عرصه اجرای طرح یا برنامهبررسی اثرات محیطی، ظرفیت زیستی و شاخصه-ب 
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 .های توانمندسازی محیطیهبرنام ج ـ نحوه پایش اثرات محیطی و پیشنهاد    

 
  سنجش اثرات تجمعی محیطی،  ایشاخصههای نحوه انجام ارزیابی راهبردی محیطی شامل ـ دستورالعمل 2ماده

پایش و توانمندسازی ظرف شش ماه به  سازوکارای و ملی، پایداری منطقه ایشاخصهشاخص ظرفیت زیستی، 

 .رسدپیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می

  های توسعه ملی ـ موضوعی و برنامه هاطرحـ شورای عالی نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردی محیطی  6ماده

 .هست

ای گانه زیر، شورای، در هر یک از مناطق نههای توسعه منطقهارزیابی راهبردی محیطی برنامه به منظور ـ 7ماده 

 یهااستان زیستمحیطمنطقه، مدیران کل حفاظت های ریزی استانداریهماهنگی متشکل از معاونان برنامه

های منطقه، رؤسای واحدهای استانی وزارتخانه یهااستانمنطقه، رؤسای سازمان امور اقتصادی و دارایی 

 .گرددصنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نفت در منطقه تشکیل می

منطقه به انتخاب شورای هماهنگی استقرار  یهااستاناز  یکیدر دوسالههر دوره تبصره ـ دبیـرخانه شورای هماهنگی در 

 .شودیابد و جلسات به ریاست استاندار مربوط برگزار میمی

  استـ وظایف شوراهای هماهنگی به شرح زیر  8ماده: 

 وب شورای عالیای بر اساس ضوابط مصهای توسعه منطقهها و طرحـ ارزیابی راهبردی محیطی برنامهلف ا   

 ب ـ نظارت بر حسن اجرای نتایج ارزیابی راهبردی محیطی در سطح مناطق   

ای در تدوین اسناد توسعه سرزمینی در سطح مناطق ازجمله مطالعات آمایش های منطقهج ـ بررسی و اعمال هـماهنگی   

 سرزمین

 در منطقه  ای ظرفیت زیستیتدوین و اجرای شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخصه-د 

 پایداری در منطقه ایشاخصه ـ تدوین و پایش ه 

  سازمان موظف اسـت، تمهیـدات الزم و کافی را برای انجام موارد زیر به عمل آورد ـ 7ماده: 

های آموزش توجیهی ارزیابی راهبردی محیطی برای مخاطبین مختلف اعم از سازی و برگزاری دورهالف ـ ظرفیت    

 .یدولتی و غیردولت
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نامه و تنویر افکار عمومی نسبت به اهمیت ضرورت موضوع این آیین یهاطرحها و سازی مسئولین برنامهب ـ آگاه    

 .ارزیابی راهبردی محیطی

 از منابع برداریبهره هاسیاستتحلیل ضوابط، استانداردها و  -1-2-1-6-16-2

 استاندارد کیفیت آب آشامیدنی -1-2-1-6-16-2-1

 تعاریف

چنانچه  .شودمیر غلظتی از مواد که برای آب آشامیدنی مناسب تشخیص داده حداکثر مطلوب: عبارت است از حداکث

امیدن قرار دارد، اما هنوز قابل آش یترنییپاکیفیت در حد  از نظرآب حاوی موادی در غلظت باالتر از حداکثر مطلوب باشد، 

 است.

ز کند، آب مزبور برای آشامیدن حداکثر مجاز: عبارت است از حدی که اگر غلظت مواد موجود در آب از آن تجاو 

 باقی خواهد گذاشت. کنندهمصرف، آثار زیان بخشی بر سالمتی درازمدتو مصرف مداوم آن در  ستینمناسب 

 فیزیکی آب آشامیدنی هایویژگی-1

 تجاوز کند. 3دول جدر  شده دادهفیزیکی آب آشامیدنی نباید از مشخصات  هایویژگی

 یدنیآشام آب یکیزیف هایویژگی مجاز حدود: 3دول ج

 حداکثر مجاز حداکثر مطلوب ویژگی

 2 25 (Pt-Coرنگ )

 __ اعتراضرقابلیغ بو

Ph  نباشد 2/7بیشتر از  ای 2/6کمتر از  نباشد 2/8یا بیشتر از  7کمتر از 

 2 22 (JTU) کدورت

 وزارت نیرو(آب )مأخذ: استاندارد مهندسی 

 شیمیایی آب آشامیدنی هایویژگی-2

 تجاوز کند. 2جدول و  1جدول در  شدهدادهغلظت مواد شیمیایی موجود در آب نباید از مقادیر 
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 یدنیآشام آب در محلول ییایمیش مواد مجاز حدود :4جدول 

 (mg/lحداکثر مجاز ) (mg/lحداکثر مطلوب ) نام ماده

 مواد سمی:

 As برحسب آرسنیک

 Be " باریم

 B " بر

 Cd " کادمیم

 Cr +6" (6کروم )

 Cn " سیانور

 Pb " سرب

 No-2 " نیتریت

 Se " سلنیم

 Ag " نقره

 Hg " جیوه

 یفعلترکیبات 

 سایر مواد:

 (TDS) کل مواد جامد

 محلول

 CaCO3 برحسب سختی کل

 Mg " منیزیم

 Zn " روی

 Cu " مس

 Fe " آهن )کل(

 Mn " منگنز

 SO-4 " سولفات

 -Cl " کلرور

 NO-3 " نیترات

 " آمونیم

 Nh+4 "کننده پاکمواد 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

255 

 

___ 
* 

2 

52/5 

1/5 

52/5 

225 

255 
___ 

52/5 

___** 

 

52/5 

1 

1 

51/5 

52/5 

52/5 

52/5 

1/5 

51/5 

52/5 

551/5 

551/5 

 

2555 

 

255 

125 

12 

1 

1 

2/5 

155 

655 

12 

2/5 

 وزارت نیرو(آب )مأخذ: استاندارد مهندسی 

در لیتر تجاوز  گرمیلیم 35در لیتر باشد، غلظت یون منیزیم نباید از  گرمیلیم 225*اگر غلظت یون سولفات بیشتر از 

در لیتر  گرمیلیم 125از  تواندمیون منیزیم کمتر باشد، غلظت ی ذکرشدهغلظت یون سولفات از مقدار  کهیدرصورتکند. 

 افزایش پیدا کند.

 در آب حداکثر تا مقداری مجاز است که موجب تولید بو، طعم و یا کف در آب نگردد. کنندهپاک** وجود مواد 
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 یدنیآشام آب در فلوئور مجاز حدود: 5جدول 

 دمای یحداکثرهامیانگین 

 (Cدر سال*) روزانه محیط
 (Mg/lمجاز )حداکثر  (Mg/lمناسب )مقدار  (Mg/lحداکثر الزم )

15-12 

12-12 

12-17 

17-21 

21-26 

26-33 

7/5 

8/5 

8/5 

8/5 

7/5 

6/5 

2/1 

1/1 

1 

7/5 

8/5 

7/5 

7/1 

2/1 

3/1 

2/1 

1 

8/5 

 وزارت نیرو(آب )مأخذ: استاندارد مهندسی 

 سال 2مربوط به حداقل  یهاداده*برمبنای 

 در آب آشامیدنی هاکشحشرهحدود مجاز سموم شیمیایی و  -3

 تجاوز کند. 6جدول در  شدهدادهدر آب آشامیدنی نباید از مقادیر  هاکشحشرهغلظت سموم شیمیایی و 

 هاکشحشره و ییایمیش سموم مجاز حداکثر: 6جدول 

 ((mg/l)از )مجحداکثر  نام ماده

 الدرین

 دی الدرین

 اندرین

 هپتا کلر

 هپتا کلراپوکسید

 لیندین

 متوکسی کلر

 کاربامات

 کلردان

 توگزافن

 د.د.ت

 دی(-1و  2) یکلروفنوکس

 تی پی، سیلوکس( – 2و  1و  2کلروفنوکسی )

517/5 

517/5 

5552/5 

518/5 

518/5 

551/5 

1/5 

1/5 

553/5 

552/5 

512/5 

*1/5 

51/5 

 وزارت نیرو(آب )دارد مهندسی مأخذ: استان

 بار در سال دیده شود. 3تا  2روز متوالی و مجموعاً  3الی  2*این میزان نباید در بیش از 

 آب آشامیدنی یک یولوژیراد هایویژگی -1

 باشد. 7جدول در آب آشامیدنی باید مطابق  تهیویواکتیرادحداکثر میزان 
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 ویواکتیراد مواد مجاز حداکثر: 7جدول 

 ( روزدر  (𝟏𝟐−𝟏𝟎پیکو کوری ) 3 تراکم کل اشعه آلفا

 لیتر ( در12−10) یکورپیکو  35 تراکم کل اشعه بتا

 وزارت نیرو(آب )مأخذ: استاندارد مهندسی 

 : باکتریو لوژیکی آب آشامیدنی هایویژگی -2

 مطابقت نماید. 8جدول در  شدهدادهی آب آشامیدنی باید با مشخصات باکتریو لوژیک هایویژگی

 فلزات سنگین -6

 ، تاالب ها( حد مجاز فلزات سنگین در آبهای طبیعی )رودخانه ها، چاه ها، چشمه ها WHO, 1984بر اساس استاندارد )

میلی گرم بر  51/5، و 52/5، 52/5، 2/1، 2/1، 2ب، کادمیوم به ترتیب برای فلزات آهن، روی، مس، کروم، سر و مانند اینها(

استاندارد عناصر فلزی سازمان حفاظت محیط زیست برای  ،7جدول . (P.H.S, 1996;WHO, 1984) لیتر توصیه شده است

 آب شیرین و آب دریا را نشان می دهد. 

 15های شیرین برای حفظ سالمت انسان در جدول در آب  PAHsمقادیر مجاز برخی از ترکیبات . PAHsترکیبات -7

  آمده است.

 یدنیآشام آب یکیولوژیباکتر هایویژگی مجاز حدود: 8جدول 

 منبع آب
 آبنمونه  تریلیلیم 111تعداد کلی فرم در 

 حداکثر مجاز حداکثر مطلوب

   :یکشلولهآب

در محل  شدههیتصفآب  -الف

 بکه توزیعورود به ش
 
___ 

 کلی فرم وجود نداشته باشد یانمونهدر هیچ 

آب تصفیه نشده در محل  -ب

 ورود به شبکه

 

کلی فرم  یانمونهدر هیچ 

 وجود نداشته باشد

 اتفاقی مشروط بر اینکه: یهانمونهفرم در  یکل 3حداکثر 

 نمونه فاقد کلی فرم مدفوعی باشد-1

 نترل بهداشتی قرار داشته باشدتحت ک مستمرمنظم  طوربهمنبع آب  -2

 آب باشد تأمینبودن منبع  بخشتیرضابهداشتی حاکی از  یهایبررس -3

 سال فاقد منبع کلی فرم باشد یدر اخذشده یهانمونه درصد 78 ایو 

 آب در شبکه توزیع -ج
کلی فرم  یانمونهدر هیچ 

 وجود نداشته باشد

در طی سال  اخذشده یهانمونه رصدد 72 دیبامستمر از آب  یریگنمونهدر صورت 

 تجاوز ننماید عدد 2یک نمونه اتفاقی تعداد کلی فرم از  ایو فاقد کلی فرم باشد 

 هاچاه)نظیر آب  یکشلولهآب غیر 

 (هاچشمهو 

کلی فرم  یانمونهدر هیچ 

 وجود نداشته باشد
 عدد تجاوز ننماید 15اتفاقی تعداد کلی فرم از  یهانمونهدر 

 یدنی بطری شدهآب آشام
کلی فرم  یانمونهدر هیچ 

 وجود نداشته باشد
 کلی فرم وجود نداشته باشد یانمونهدر هیچ 

 وزارت نیرو(آب )مأخذ: استاندارد مهندسی 
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 حد استاندارد عناصر فلزی برای آب شیرین و آب دریا: 9جدول 

 نام ماده
 ppb))یستحد استاندارد سازمان حفاظت محیط ز

 آب شیرین آب دریا

 35 25  سرب

 3 15 روی

 25 25 نیکل

 مأخذ: سازمان حفاظت محیط زیست                                                                                   

 نسان در آب های شیرینبرای حفظ سالمت ا PAHsمقادیر مجاز برخی از ترکیبات : 11جدول 
PAHs EPA (ppb) 

Acenaphthene 7/2> 
Anthracene 111> 

Fluoranthene 73/1> 
Fluorene <14 
Pyrene <11 

 EPA, 1999: مأخذ                                                                                   

 استانداردهای هوای پاک -1-2-1-6-16-2-2

 Ambient Air Standards پاک یهوا یاستانداردها: 11جدول 

 رفاه و آسایش جامعه کنندهنیتأم استاندارد :(2استاندارد ثانویه ) سالمت جامعه کنندهنیتأم استاندارد: (1) هیاولاستاندارد 

 ppm مترمکعبمیکروگرم در  ppm در مترمکعبمیکروگرم  کنندهآلودهنوع 
 بنمونواکسید کر

 ساعته 8حداکثر غلظت 

 ساعته 1حداکثر غلظت 

    

15555 7 15555 7 

15555 32 15555 32 

 گوگرد دیاکسید

 معدل سالیانه

 ساعته 21حداکثر غلظت 

 ساعته 3حداکثر غلظت 

  65  

85 53/5 265 52/5 

362 11/5 1355 1/5 

    

 متان به جز هادروکربنیه

 ساعته 8حداکثر غلظت 

 بحص 6-7

    

165 21/5 165 21/5 

 نیتروژن دیاکسید

 متوسط غلظت سالیانه

    

155 52/5 155 52/5 

 ذرات معلق معدل سالیانه

 ساعته 21حداکثر غلظت 

    

72  65  

265  125  

 اکسیدهای فتوشیمیایی

 ساعته 1حداکثر غلظت 

    

165 58/5 165 58/5 

 زیستمحیطمأخذ: سازمان حفاظت 
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 EPA یستیزمحیطاستانداردهای کیفیت هوای محیط بر طبق ضوابط و استانداردهای : 12ول جد

 (8) هیثانواستاندارد  (7) هیاولاستاندارد  دوره میانگین آالینده

 (6) (SO2گوگرد ) دیاکسید

 ppm2/5 __ ساعت 3

 ساعت 21
ppm115/5 

µg/m3362 
__ 

 ساالنه
PPm53/5 

µg/m385 
__ 

 ساالنه (NO2()6) تروژنین دیاکسید
PPm523/5 

µg/m3155 

PPm523/5 

µg/m3155 

 (CO()6کربن )منواکسید 

 ساعت 1
PPm32 

µg/m315555 
__ 

 ساعت 8
PPm7 

µg/m315555 
__ 

 (H2S) دروژنیهسولفید 

 (2ا ساعت )
PPm115/5 

µg/m3255 
__ 

 (2ساعت ) 21
PPm535/5 

µg/m315 
__ 

فتو شیمیایی  یهاندهدکنیاکس

 (O3()6ازن ) مثالعنوانبه

 ساله 3میانگین  بر اساس ساعته 8میانگین 

 ساعته در سال 8حداکثر غلظت روزانه میانگین 

PPm58/5 

 

PPm58/5 

 

 (PM10تنفس )قابلذرات 

(3()1) 

 __ 125µg/m3 (2ساعت ) 21
 __ 25µg/m3 ساالنه

 (PM2.5) تنفسقابلذرات 

(6) 

 متوسط سالههسمیانگین 

 حسابی ساالنه
12µg/m3 12µg/m3 

 %78 سالهسهمیانگین 

 ساعت 21غلظت 
 62µg/m3 62µg/m3 

 2/1µg/m3 2/1µg/m3 ماه 3 (6سرب )

 __ 1µg/m3 ماهانه فلوئوریدها
 __ 22µg/m3 ساعت 21 سولفات

 ساعت 1 (CL2کلر )
1/5ppm 

355µg/m3 
__ 

 ساعت 1 (NH3) اکیآمون
6/2ppm 

1855µg/m3 
__ 

 __ 21/5ppm ساعت 3 آلی غیر متانی یهاکربن
(NMOC()2)  165µg/m3  

 زیستمحیطمأخذ: سازمان حفاظت 

 .استجیوه  متریلیم 765درجه سانتی گراد و  22شرایط مرجع 

 در سال تجاوز شود. بارکینباید از این حد بیش از 
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 یکمیکرون قطر معادل آیرودینام 15: کمتر از تنفسقابلذرات 

و طبیعی محیط زمینه  یرعادیغغلظت  جهیدرنتساعته یا ساالنه  21در دوره میانگین  تنفسقابلتجاوز از استاندارد ذرات 

 تخلف از استاندارد منظور شود. مثالعنوانبهنباید 

در هدف برای کمک  مثالعنوانبهاستاندارد مدونی وجود ندارد: این حد مقداری است که  گونهچیه NMOCبرای 

 5655 -5755: ساعت یریگنمونه. زمان شودمیغلظت ازن هوا در نظر گرفته  کنترل

 است. EPAاین پارامترها بر اساس استاندارد 

 .(Health Standardجامعه )سالمت  کنندهنیتأماستاندارد 

 (Welfare Standardرفاه و آسایش جامعه ) کنندهنیتأماستاندارد 

 یصنعت یهاکارگاه و هاکارخانه از یخروج یهاندهیآال استاندارد : 13جدول 

 واحد 2درجه  1درجه  نوع گاز نوع

 واحدهای صنعتی

HCl 155 355 mg/m3 

SO2 855 855 mg/m3 

H2O 15 22 mg/m3 

CO 325 255 mg/m3 

F2 15 22 mg/m3 

 زیستمحیطمأخذ: سازمان حفاظت 

 هاآنموجود که محل  یهاکارگاهو  هاکارخانهجدید و همچنین  یهاکارگاهو  هاکارخانهدر مورد  1استانداردهای درجه 

 .شودمیمغایرت داشته باشد اعمال  3/2/1371قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  12با ضوابط استقرار ماده 

 مغایرتی ندارد الذکرفوقبا ضوابط استقرار  هانآموجود که محل  یهاکارگاهو  هاکارخانهبرای  2استانداردهای درجه 

 مالک عمل خواهد بود.

 
 هوا در کشور جمهوری اسالمی ایران کنندهآلودهمنتشره از منابع  یهادروکربنیهاستاندارد 

 مترمکعبدر  گرمیلیم 21کیلوگرم در ساعت،  1/1حداکثر مجاز فلوی جرمی بیشتر از  -1گروه 

 کرزول -7 استالدئید

 منو اتیل آمین -15 ولینآکر

 منو متیل آمین -11 اسید فرمیک

 منو نیترو بنزن -12 اکسید اتیلن

 اسید هیپتا نوئیک -13 آنیلین
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 اسید پروپیونیک -11 بنزن

 پیریدین -12 اسید بوتیریک

 تیوفنل -16 اسید دکانوئیک

 تری اتیل آمین -21 اسید هگزانوئیک

 تری متیل آمین -22 اسید اکتانوئیک

 اسید واتریک یا پنتاتوئیک -26 یلن آمیندی ات

 مرکاپتان -27 دی متیل آمین

 تیواتر -28 دی نیتروبنزن

 فنل -27 فرمائید

 فروفورال

 مترمکعبدر  گرمیلیم 151در ساعت،  لوگرمیک 2/1حداکثر مجاز فلوی جرمی بیشتر از  -2گروه 

 کلر و اتیلن -21 اسید آکریلیک و مشتقات آن

 ید کربنسولف -22 اتیل بنزن

 وینیل بنزن یا استیرول -23 آمیل استات

 تتراکلرید کربن -21 آمیل الکل و ایزومرهای آن

 تتراهیدرو فوران -22 ایزو بوتانول

 تترا هیدرو نفتالین -26 بوتانول نرمال

 تولوئن -27 بوتیل استات نرمال

 دی کلرواتیلن-28 کلروفرم

 تری کلرواتیلن-27 سیکلوهگزانول

 ونیل استات -35 دی استون الکل

 دی متیل بنزن() لنیگز -31 دی کلرو اتان

 متیل ایزوبوتیل -32 اتیلن دی کلراید

 متیل گلیکول -33 ارتودی کلروبنزن

 متیل سیکلوهگزانون -31 دی متیل فرمالئید
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 کلرید متیلن -32 دی اکسان

 اسید استیک

 متیل استات

 اتیل استات

 منو کلرو بنزن

 نفتالین

 مترمکعبدر  گرمیلیم 311کیلوگرم در ساعت،  6/1ازی فلوی جرمی بیشتر از حداکثر مج -3گروه 

 هپتال نرمال -6 استون

 هگزان نرمال -7 اتیلن استات

  متانول  -8 اتیل گلیکول
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 استاندارد فاضالب -1-2-1-6-16-2-3

 فاضالب یخروج استاندارد: 14جدول 

 کنندهآلودهمواد  ردیف
 هایآبتخلیه به 

 mg/lسطحی 
 تخلیه به چاه جاذب

mg/l 

 مصارف کشاورزی و

 mg/lآبیاری 
 Ag 1 1/5 1/5نقره  1

 Al 2 2 2 مینیآلوم 2

 As 1/5 1/5 1/5 کیآرسن 3

 B 2 1 1بر  1

 Br 2 1 1باریم  2

 Be 1/5 1 2/5 ومیلیبر 6

 __ __ Ca 72 میکلس 7
 Cd 1/5 1/5 52/5 ومیکادم 8

 Cl 1 1 2/5کلرآزاد  7

 655 (2)تبصره 655 (1تبصره )Cl 655 یدکلرا 15

 CH2O 1 1 1 دیفرمالدئ 11

 1 ناچیز C6H5OH 1فنل  12

 1/5 1/5 2/5 ر Cn انویس 13

 Co 1 1 52/5کبالت  11

 Cr+6 2/5 1 1کرم  12

 Cr+3 2 2 2کرم  16

 Cu 1 1 2/5مس  17

 F 2/2 2 2 دیفلورا 18

 Fe 3 3 3آهن  17

 ناچیز ناچیز ناچیز Hg وهیج 25

 Li 2/2 2/2 2/2 میتیل 21

 Mg 155 155 155 میزیمن 22

 Mn 1 1 1منگنز  23

 Mo 51/5 51/5 51/5 بدنیمول 21

 Ni 2 2 2 کلین 22

 __ NH4 2/2 1برحسب آمونیم  26
 __ NO2 15 15برحسب نیتریت  27
 __ NO3 25 15برحسب نیتریت  28
 __ 6 6 فسفات برحسب فسفر 27
 Pb 1 1 1سرب  35

 Se 1 1/5 1/5 میسلن 31

 SH2 3 3 3 دیسولف 32

 SO3 1 1 1–سولفیت  33
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 کنندهآلودهمواد  ردیف
 هایآبتخلیه به 

 mg/lسطحی 
 تخلیه به چاه جاذب

mg/l 

 مصارف کشاورزی و

 mg/lآبیاری 
 255 (2)تبصره 155 (1)تبصره SO4 155 _سولفات  31

 V 1/5 1/5 1/5 میواناد 32

 Zn 2 2 2 یرو 36

 __ 15 15 چربی روغن 37
 ABS 2/1 2/5 2/5دترجنت  38

 155 (25 یاظهلح)35 (25 یالحظه)BOD5 35(3تبصره بی او دی ) 37

 255 (155 ایلحظه)65 (155 ایلحظه)COD 65(3سی او دی )تبصره  15

 DO 2 __ 2حداقل(محلول )اکسیژن  11

 __ (2)تبصره  (1تبصره ) TDSمحلول مجموع مواد جامد  12
 155 __ (65 ایلحظه)TSS 15معلق مجموع مواد جامد  13

 __ __ . SS ینینشتهمواد قابل  11
 PH 2/8-2/6 7-2 2/8-6ش )حدود(پ.ها 12

 . . . مواد رادیواکتیو 16

 25 __ 25 کدورت  17

 72 72 72 واحد زنگ(رنگ ) 18

 __ __ (1)تبصره  Tحرارت درجه  17
 155 155 155 (لیترمیلی 155در تعداد ) یگوارشکلیفرم  25

 (لیتریلیم 155تعداد در ها )کل کلیفرم  21
MPN 

1555 1555 1555 

 (2تبصره ) __ __ تخم انگل 22

 زیستمحیطمأخذ: سازمان حفاظت 

در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت  شدهمشخص: تخلیه با غلظت بیشتر از میزان 1تبصرۀ 

 درصد افزایش ندهد. 15متری بیش از  255کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع 

در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید، سولفات  شدهمشخصه با غلظت بیش از میزان : تخلی2تبصرۀ 

 درصد نباشد. 15و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از 

 کاهش دهند. %75را حداقل  CODو  BOD5: صنایع موجود مجاز خواهند بود 3تبصره 

متری محل ورود آن، درجۀ  255در شعاع  گرادیسانتدرجۀ  3نی باشد که بیش از : درجۀ حرارت باید به میزا1تبصره 

 حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد.

که  آبیاری محصوالتی جهتازآنشهری در صورت استفاده  ۀشدهیتصفنماتد( در فاضالب انگل ): تعداد تخم 2تبصرۀ 

 بیش از یک عدد در لیتر باشد.نباید  گیردمیخام مورد مصرف قرار  به صورت
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( در آب رودخانه PAHبررسی ها نشان می دهد که غلظت کل هیدروکربن های نفتی و هیدروکربن های آروماتیک )

میکروگرم بر لیتر متغیر بوده و آب رودخانه ای و دریایی که آلوده نشده  2تا  1هایی که از مناطق صنعتی عبور می کنند بین 

  (.Neff, 1979یکروگرم بر لیتر می باشد )م 1/5حاوی کمتر از 

 صدا یاستانداردها  -1-2-1-6-16-2-4

 .است 12جدول آلودگی صوتی در ایران و جهان به شرح  یاستانداردها

 یصوت یآلودگ یاستانداردها: 15جدول 

 نوع منطقه

 استاندارد بانک جهانی استاندارد ایران

 15صبح الی  7روز 

 Leq(35شب )
dB (A) 

 7شب الی  15شب 

 Leq (35صبح )
dB(A) 

 15صبح الی  7روز 

 Leq(35شب )
dB(A) 

 7شب الی  15شب 

 Leq (35صبح )
dB(A) 

 __ __ 35 25 منطقه مسکونی
، هاسازمانمنطقه مسکونی، 

 هاآموزشگاه
__ __ 22 12 

 __ __ 25 65 منطقه تجاری مسکونی
   22 62 منطقه تجاری

 __ __ 65 75 صنعتی _منطقه مسکونی 
 75 75 __ __ صنعتی-منطقه تجاری

  __ 62 72 منطقه صنعتی

 زیستمحیطمأخذ: سازمان حفاظت 

(*A)Db(35) Leq  در شبکه وزنی  یریگاندازهدقیقه  35 مدت زمان= تراز معادل درA است. بلیدسو واحد آن  است 

 منطقه مسکونی-

و بقیه آن )عالوه بر شبکه معابر( شامل  استبری مسکونی خالص درصد آن دارای کار 25است که بیش از  یامحدوده

 (.روزمره در حد رهنگیو ف پایین، تجاری یهاردهآموزشی .)خدمات مربوط به مسکونی و بدون مزاحمت برای مسکونی باشد

 مسکونی–منطقه تجاری 

باشد اما  شدهینیبشیپسکونی م به صورتتجاری و طبقات باالتر  به صورتاست که معموالً طبقات همکف  ایمنطقه

 کاربری مسکونی معمواًل بیش از تجاری است.

 منطقه تجاری-

مربوط به آن )دفاتر اداری، تفریحی، فرهنگی و غیره (  یهایکاربردارای کاربری تجاری و یا  عمد تااست که  ایمنطقه

 درصد اراضی(. 25بیش از .)باشد
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 صنعتی –منطقه مسکونی 

ی از مانند بعض) ردیگمینواحی مسکونی که بعضی از صنایع غیر مزاحم و غیر آلوده در آن قرار  است کنار ایمنطقه

 صنایع کارگاهی ( در اینجا کاربری عمده مسکونی است .

 منطقه صنعتی

احی بیرون از شهر و نو یابافاصلهی زیستمحیطمالحظات  برحسباست که دارای کاربری صنعتی بوده و  ایمنطقه

 رار گیرد.مسکونی ق

ه بر نبی و اداری وجود دارد کجا تأسیساتاستراحت،  یهامحلهمچنین استانداردهایی نیز برای اماکن غیر صنعتی نظیر 

 .است 16ق جدول طب

 یداخل یهامکان یبرا صدا استاندارد: 16جدول 

Db(A) توضیح محل 

 اتاق تلویزیون و استراحت 15

 استراحت یهااتاقاق تلفن، رادیو، ات 15

 هادرمانگاهو  هامارستانیبخواب،  یهامحل 15

 اتاق کنفرانس و ادارات کوچک 12

 ادارات بزرگ، اتاق فرمان، آزمایشگاه و اتاق غذاخوری 25

 کنرختو  هاتوالت 25

 آشپزخانه 22

 اتاق کامپیوتر ادارات دارای کار ماشینی 65

 عمومی یهافروشگاه 75

 ماشینی یهاساختمانو  یجمعارتباط یهامکان 75

 زیستمحیطمأخذ: سازمان حفاظت 

 هاوارهیداز  هاستگاهیاجانبی و اداری  تأسیساتاستراحت و  یهامحلغیر صنعتی نظیر  یهامحلبرای تولید حداقل صدا در 

ی میزان تزیسمحیط یاستانداردهادا با توجه به ص محدوددر  استفاده خواهد شد. هاساختمانمناسب برای این  یهایبندقیو عا

مجاور و موجودات زنده جلوگیری به  تأسیسات یبر رومنفی  تأثیردسی بل باشد تا از ایجاد  72تراز صوتی نباید بیشتر از 

ای زیر متری از روبه روی تجهیزات استاندارده 1و فاصله  هاآنبرای تجهیزات با توجه به فرکانس تولید صدای  عمل آید.

 است: شدهارائه
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 SPLصدا  فشار هاتیمحدود: 17جدول 

 Db(A) مرکز باند اکتاو یهافرکانس

6K 4K 2K 1K 255 225 122 63 
75 

86 81 81 82 88 71 151 111 

 زیستمحیطمأخذ: سازمان حفاظت 

 کار طیمح در صدا( مجاز) قبولقابل تراز: 18جدول 

 )ساعت( تحملقابلحداکثر زمان  dBحداکثر صدای مجاز در محیط کار 

75 

72 

72 

155 

152 

115 

112 

8 

6 

1 

2 

1 

2/5 

22/5 

 زیستمحیطمأخذ: سازمان حفاظت 

 ضوابط و معیارهای استقرار صنایع -1-2-1-6-16-2-5

 هیات وزیران 12/1/75ه مورخ 37127/ت/78716مصوبه شماره 

 و راه وزارت – نیرو وزارت – کشاورزی جهاد وزارت – معادن و صنایع وزارت –ت سازمان حفاظت محیط زیس

 پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت – شهرسازی

سازمان حفاظت محیط زیست  1/11/1386مورخ  1-62257بنا به پیشنهاد شماره  8/3/1375هیئت وزیران در جلسه مورخ 

 استقرار معیارهای و ضوابط "- 1371 مصوب –نحوه جلوگیری از آلودگی هوا  قانون (13ماده )(  2و به استناد تبصره )

 : نمود تصویب زیر شرح به را "تولیدی و صنعتی های فعالیت و واحدها

 :اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند- 1ماده 

مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک  محدوده و حریم شهر ، محدوده شهرک و روستا : -الف  

  1381 مصوب –و نحوه تعیین آنها 

دی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی ، محدوده طرح های مصوب قبلی ها طرح فاقد شهرهای مورد در- 1 تبصره

 .آنها مالک عمل خواهد بود

ح های روستایی مالک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح در مورد روستاها ، محدوده مصوب طر- 2تبصره 

 . هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تعیین می شود
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سکونتگاه ها : کلیه شهرها ، روستاها ، شهرک های مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار  -ب

  د. ن می باشند. مالک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز ایران می باشساک

کاربری صنایع : عرصه هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که بر اساس طرح های مصوب موضوع آیین نامه  -ج

ت شهرسازی و معماری کشور نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررا

برای فعالیت های تولیدی و خدماتی اختصاص (  25/15/1378هـ مورخ  21111ت/55837)موضوع تصویب نامه( شماره 

  د. داده می شو

مکانهای صنعتی : عرصه هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرح های جامع شهری و ناحیه ای حسب  -د

  . قرار فعالیت های صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده اندضوابط مربوط برای است

شهرک صنعتی تخصصی: شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات خاص و یا فعالیت های هم خانواده یا مکمل و  -هـ 

 شود.  واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می

ئی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی )موضوع تصویب ناحیه صنعتی روستایی : مطابق با آیین نامه اجرا -و

 . ) 18/7/1382هـ مورخ  32223/ت116552نامه شماره 

آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، (  1حریم کمی و کیفی آب : مطابق بند )خ( اصالحی ماده ) -ز

/ت 28777ی آبرسانی ، آبیاری و زهکشی )موضوع تصویب نامه شماره مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه ها

 . )1382 /18/12هـ مورخ  27151

ها ، تاالب های ساحلی ، رویشگاه های حرا ، بسترهای  خلیج ، مصبها ، خورها:  دریایی –مناطق حساس ساحلی  -ح

آنها که واجد منابع حساس ساحلی و  علفی ، صخره های مرجانی ، مناطق تخم گذاری الک پشت های دریایی و نظایر

دریایی و یا وابسته به دریا می باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی ، غنای جانداران ، وجود گونه های در معرض 

خطر ، آسیب پذیر و کمیاب ، واقع شدن اجتماع های حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک در آنها ، حساسیت به آالینده ها ، 

 .ترمیم آسیب های وارد شده بر محیط زیست و مشکالت ناشی از پاکسازی از آالیند های محیطی آنها می باشدکندی 

فناوری زیست محیطی : تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف ، پیشگیری ، کاهش یا تخفیف اثرات منفی  -ط

 که منتج به تولید مواد زاید جامد کمتر ، مصرف کمترناشی از فعالیت های انسانی بر محیط زیست گردد ، فرآینده هایی 

  . منابع و در نهایت کارآیی باالتر شوند
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منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی : براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع  -ی

پیوست "که به مهر  17جدول ده منطقه به شرح شواریعالی شهرسازی و معماری ایران ، کشور به  22/12/1372مصوبه مورخ 

 . تایید شده است تقسیم گردیده است "تصویب نامه هیئت وزیران

  :واحدهای صنعتی و تولیدی با توجه به فرآیند تولید به شرح زیر طبقه بندی می شوند- 2ماده 

 غذایی .1

 نساجی . 2

 چرم . 3

 سلولزی . 1

 فلزی . 2

 کانی غیر فلزی . 6

 ایی شیمی. 7

 دارویی . 8

 برق و الکترونیک . 7

 کشاورزی . 15

 ماشین سازی . 11

 (نوین )نانو و بیوتکنولوژی. 12

 نفت و گاز و پتروشیمی . 13

 بازیافت ماده . 11

صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروه های ذکر شده در ماده - 3اده م

 :هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند این تصویب نامه در رده(  2)

: واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکان های  1رده   

 .صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند

و نواحی صنعتی و مکان های صنعتی در خارج از محدوده : واحد های این رده ها مجازند در شهرکها  3و  2رده های 

پیوست تصویب نامه "که به مهر  25مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول 

 . تایید شده است استقرار یابند "هیئت وزیران
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نعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در واحدهای این رده مجازند در شهرکها و نواحی ص- 6و  2و  1رده های 

خارج از حریم مصوب شهر و خارج محدوده مصوب روستاها را مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول 

 .استقرار یابند 25

(  2( ، )1، )( 3( ، )2در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهای مشمول رده های )- 1تبصره 

در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج  18می توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول  ( 6و )

  . خارج از محدوده شهر ( و روستا استقرار یابند 3و  2از حریم مصوب شهر )در خصوص رده های 

می توانند با رعایت فواصل به شرح جدول (  6و )( 2( ، )1( ، )3( ، )2واحدهای کشاورزی مشمول رده های )- 2تبصره 

در خارج از شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع های تخصصی و مجتمع های تولیدی کشاورزی  25

  . مستقر شوند

 تولید، فرآیند به هتوج با روستا و شهر محدوده از خارج در رده این واحدهای استقرار جهت پیشنهادی محل – 7رده 

ایر س عه شهری وتوس جهات غالب، بادهای جهت زیست، محیط تحمل قابل ظرفیت اقلیمی، شرایط منطقه، توپوگرافی

، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان و بر اساس دستورالعملی که توسط مالحظات زیست محیطی

 .د بررسی کارشناسی و اعالم نظر قرار می گیردسازمان حفاظت محیط زیست صادر می گردد مور

استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات ، مستلزم کسب موافقت وزارت جهاد - 3تبصره 

  . کشاورزی می باشد

 است.  مجاز تحصصی صنعتی های شهرک در صرفاً رده این واحدهای استقرار و احداث – 1تبصره 

ر چارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی ، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع د- 4ماده 

در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرح های منطقه بندی استقرار (  7رده )

یان احداث ضواحدهای صنعتی و خدماتی، فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضالب باشد ، بالمانع است. متقا

شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضالب مرکزی بوده و باید پس 

مترمکعب (  111آنها و وجود حداقل )درصد  31از واگذاری پنجاه درصد واحدها و به بهره برداری رسیدن 

 . م نمایندفاضالب در روز ، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضالب مرکزی اقدا

تا زمان بهره برداری سیستم مرکزی تصفیه فاضالب هر واحد باید نسبت به راه اندازی سیستم پیش - 5ماده 

تصفیه فاضالب و دفع فاضالب خود اقدام نماید. منطقه بندی شهرکهای صنعتی باید با توجه به نوع آلودگی ها بر 

تایید شده  "پیوست تصویب نامه هیئت وزیران"هر که به م 21جدول اساس جدول استقرار منطقه ها به شرح 

 . است ، صورت گیرد
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استقرار واحدهای آب بر و فاضالب زا )به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی - 6ماده 

( در داخل دشت ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعالم می شود ، منوط به اخذ 

 . مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد

 تعیین ست،ا شده تایید "وزیران هیئت نامه تصویب پیوست" مهر به که صنایع بندی رده فهرست – 7ماده 

 به باشد نشده اشاره ضوابط این در مندرج کدهای از یکی فهرست در صنعتی و تولیدی واحد چنانچه شود می

، موضوع در کمیته ای به مسئولیت سازمان حفاظت  موجود کدهای با آن تطبیق یا و جدید کد تعیین منظور

محیط زیست و با مشارکت نماینده تام االختیار ارگان ذیربط صادر کننده جواز مطرح و تصمیمی گیری خواهد 

 . شد

ه مراتب در کار گروهی ب، تقرار در استان وجود نداشته باشددر مواردی که امکان اجرای ضوابط اس- 8ماده 

ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن ، حفاظت محیط زیست ، راه و 

شهرسازی ، نیرو )رئیس شورای انسجام بخشی استان( نفت )با معرفی وزارت نفت( و جهاد کشاورزی مورد بررسی 

ت قابل قبیل فرآیند تولید ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفی قرار می گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از

موضوع (  3تا )( 1)مورد محل استقرار صنایع رده های تحمل محیط زیست ، جهت باد غالب و گسترش شهرها در 

ان تاین آیین نامه تصمیم گیری نمایند. دبیرخانه این کار گروه در اداره کل حفاظت محیط زیست اس(  3ماده )

 . خواهد بود

رج از ضوابط این آیین نامه خا( 3موضوع ماده )( 7تا )( 1کور بر استقرار صنایع رده های )وه مذگر کار چنانچه –تبصره 

، موضوع به کمیسیونی متشکل از افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط فوق اصرارداشته باشد

 . ظت محیط زیست جهت تصمیم گیری ارجاع می شودزیست انسانی سازمان حفا

مراجع صادر کننده مجوز تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل ازاستقرار واحد ، موضوع - 9ماده 

غایرت رت وجود مرا از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها استعالم نمایند. ادارات یاد شده موظفند در صو

یرت در ، عدم اعالم مغادو هفته از تاریخ وصول استعالم، موارد مغایرت را اعالم نمایندف ، ظربا ضوابط استقرار

  . مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می شود

مراجع صادر کننده جواز تاسیس )به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرکها و نواحی - 11ماده 

د سیس سایر قوانین و مقرراتی را که متقاضی موظف به رعایت آن می باشصنعتی( مکلفند در هنگام صدور جواز تا

، احداث بنا نامه مربوط به استفاده از اراضی آیین( 13) از جمله : اخذ کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده

 ورصد مرجع از ساختمانی پروانه اخذ - 1356 مصوب –و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها 

اری ؛ اخذ موافقت صدور پروانه بهره بردی از مرجع صدور پروانه ساختمانیساختمان کار پایان اخذ تاسیس؛ جواز

   .محیط زیست و دستگاه های صادر کننده( را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نمایند)از مراجع مربوط 
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عتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز کلیه مراجع و دستگاه های متولی استقرار واحدهای صن- 11ماده 

تاسیس مکلفند در صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یاد شده اقدام و از 

 .استقرار پراکنده واحدهای مذکور ممانعت نمایند

هـ  23415/ت 11359، شماره  26/12/1378هـ مورخ  18591/ت 64677تصویب نامه های شماره - 12ماده 

هـ  25842/ت32719لغو و تصویب نامه شماره  8/5/1384هـ مورخ  32111/ت 27965و شماره  21/3/1381مورخ 

 .با اعمال اصالحات این آیین نامه همچنان به قوت خود باقی است 16/7/1381مورخ 

اتی بر اساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدم: 19جدول 

 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران 25/12/1375موضوع مصوبه مورخ 

 نام استان ها منطقه ردیف
 .آذربایجان شرقی3.آذربایجان غربی 2ا.اردبیل  آذربایجان 1

 .کرمانشاه2.همدان 1.ایالم 3.کردستان 2.لرستان 1 زاگرس 2

 . خوزستان2یلویه و بویر احمد .کهک1 خوزستان 3

 فارس فارس 1

 .زنجان7.مرکزی 6.قم 2.سمنان 1.البرز 3.تهران 2.قزوین 1 البرز جنوبی 2

 .چهارمحال و بختیاری3.یزد 2.اصفهان 1 مرکزی 6

 .سیستان و بلوچستان2.کرمان 1 جنوب شرقی 7

 .گلستان3.گیالن 2.مازندران 1 ساحلی شمال 8

 .بوشهر2مزگان .هر1 ساحلی جنوب 7

 .خراسان شمالی3.خراسان جنوبی 2.خراسان رضوی 1 خراسان 15

 حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی: 25جدول 

 اماکن و مراکز ردیف
 فاصله از مراکز مختلف به متر

 6رده  2رده  1رده  3رده  2رده  1رده 

1 

سکونت 

 گاه ها

 2255 2555 1255 1555 255 - مرکز استان )آخرین محدوده سکونتگاه(

 2555 1255 1555 255 225 - مرکز شهرستان )آخرین محدوده سکونتگاه( 2

 2555 1255 1555 255 255 - شهر 3

 1255 1555 725 255 255 - روستا 1

 1255 1555 725 255 255 - مراکز درمانی و آموزشی  2

 1255 1555 725 255 255 25 ظامیمراکز ن  6

 2555 1255 1555 255 125 125 اثر طبیعی ملی -دریاچه -تاالب -پارک ملی  7

 1555 255 225 255 125 - منطقه حفاظت شده -پناهگاه حیات وحش  8

طابق *م رودخانه دائمی غیر شرب  7

ن تعییدستورالعمل با

حریم کیفی آبهای 

 سطحی 

125 225 255 

 725 255 225 *انه دائمی آب شربرودخ  15
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 اماکن و مراکز ردیف
 فاصله از مراکز مختلف به متر

 6رده  2رده  1رده  3رده  2رده  1رده 

 225 255 125 155 25 - چاه های آب شرب و قنوات  11

 1333 رانیوزئتیهمصوبه  مأخذ:

به جز رودخانه های حفاظت شده )مطابق با دستور العمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره 

  (18/12/1383هـ مورخ  27151/ت 28777

 (. 11/7/71)تا تاریخ جدول بر اساس آخرین مکاتبات ابالغ شده از سازمان اصالح گردیده استفواصل در  *

 استقرار منطقه ها در شهرک های صنعتی: 21جدول 

 همجواری و مکان یابی صنایع
 انی غیر فلزیحد  واسط فاقد آلودگی و آلوده کننده همجوار با صنایع برق، نساجی، فلزی و ک سلولزی

 حد  واسط فاقد آلودگی و آلوده کننده همجوار با صنایع کانی، غیر فلزی، شیمیایی، نفت و سلولزی فلزی

 در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع نساجی، برق و سلولزی غذایی و دارویی

 نساجی در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع غذایی، صنایع سلولزی و برق و الکترونیک

 نزدیک تصفیه خانه فاضالب همجوار با صنایع غذایی، صنایع برق، صنایع سلولزی و شیمیایی نساجی

 در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع فلزی، صنایع سلولزی، صنایع کانی غیر فلزی شیمیایی، نفت

 صنایع سلولزی، صنایع شیمیایی و نساجیدر منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع فلزی،  کانی غیر فلزی

 در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع فلزی، صنایع سلولزی، صنایع کانی غیر فلزی، شیمیایی و نفت چرم

 1333مصوبه هیئت وزیران،  ماخذ:

ه ربه شما مصوبه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور)تصویب نامه هیات محترم وزیران 11بر اساس بند 

 ( 16/12/75ه مورخ 16325/ت212326

کیلومتری ممنوع  35، مشهد تا شعاع اراک ،ی در شهرهای تبریز، شیراز، اهوازایجاد صنایع در خارج از شهرکهای صنعت

 . است

از  3و 2و1هیات محترم وزیران استقرار صنایع رده های  15/7/72ه مورخ  16325ت 122272به استناد مصوبه شماره   

 .مول این ماده مستثنی گردیدش

 قوانین مرتبط با ضوابط استقرار

 )1375ـ  1371قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ) 188ماده  -

های صنایع و معادن و جهاد  ه منظور تسهیل امر سرمایهگذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانهب

عاونت، ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای کشاورزی و با هماهنگی م

قانون اجرای (  7ماده )(  3گذاری موضوع تبصره ) یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه
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ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی،  قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه(  11سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

ذ ز سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخ. اعمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق میباشند

استهای قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سی( 152مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده )

 .مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام میشود

  )3/2/1371)مصوب  از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا -

 فصل سوم : کارخانجات و کارگاهها ونیروگاهها 

احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه وتغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و - 12ماده 

  د. ی سازمان حفاظت محیط زیست می باشلزم رعایت ضوابط و معیارهاکارگاههای موجود مست

وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات وجهاد کشاورزی هنگام صدور جواز تاسیس رونوشتی از - 13ماده 

  .جواز تاسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود

استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع دارندگان جواز تاسیس مذکور مکلفند محل 

 . این قانون تعیین نمایند12ماده 

فوق بر اساس اعالم سازمان  12صدورپروانه بهره برداری موکول با تایید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 

 . حفاظت محیط زیست می باشد

های ، فرودگاهها و ترمینالکارخانجات پتروشیمی، کارخانجات صنایع نظامی یشگاهها،، پاالاحداث نیروگاهها- 1تبصره 

 .بارگیری موکول به رعایت ضوابط ومعیارهای سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ محل استقرار می باشد

این ماده تهیه  توسط سازمان با مشارکت وزارتخانه های مذکور در 13و  12ضوابط و معیارهای موضوع مواد - 2تبصره 

 . وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط و معیارهای زیست محیطی الزم را از طریق وزارتخانه های - 3تبصره 

 . ذیربط به دارندگان جواز تاسیس اعالن نماید

را راعایت  12موضوع ماده  که ضوابط ومعیارهای جدیدی کارگاههای و کارخانجات فعالیت – 14ماده  

ننمایند و همچنین فعالیت و بهره برداری از کارخانجات وکارگاهها و نیروگاههای که بیش از حد مجاز موجبات 

 . آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است
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 استاندارد خاک  -1-2-1-6-16-2-6

بهداشت نیز حدودی را  به عالوه سازمان جهانیآورده شده است.  22غلظت برخی از عناصر سنگین در خاک در جدول 

  قابل مالحظه است.  23برای برخی از عناصر کمیاب در خاک در نظر گرفته است که در جدول 

 (ppmغلظت بعضی عناصر سنگین خاک از دیدگاه استانداردهای مختلف و میانگین جهانی ): 22جدول 

 عنصر
 استاندارد

USEPA GLC میانگین جهانی 

Mn 600 655 825 

Cd 0/06 - 3/5 

Fe NR NR 32555 

Ni 15 25 7/33 

Cr 155 15 85 

Co 8 NR 17 

Pb 15 15 25 

Cu 35 NR 12 

As 2 - - 

Zr 355 - - 

V 155 - 158 

Sr 255 - 258 

Zn 25 - 8/27 

Ba 135 - 268 

La 35 - 2/11 

Mo 2 - 15787 

 1333مأخذ: کالنتری و همکاران،                                                                                                       

 ppmغلظت معمول و غلظت بحرانی تعدادی از عناصر در خاک بر حسب : 23جدول 
 غلظت بحرانی غلظت معمول عنصر

Cd 2-200 3-8 

Cr 

200-300 
10-20 
200 

5-1500 

75-100 

Cu 2-100 60-125 

Ni 10-1000 
2-750 100 

 1365، نوروزی و همکارانمأخذ:                                                                                       
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 زیستمحیطجهت حفاظت از  شدهانجامو اقدامات  هافعالیتتحلیل  -1-2-1-6-16-3

 است، اما عالوه بر این سازمان بسیاری دیگر از زیستمحیطسازمان حفاظت  زیستمحیطمتولی حفاظت از  نیتریاصل

 زجملها. دهندیمانجام  زیستمحیطرسمی و قانونی اقداماتی برای حفاظت و بهبود  صورتبهو نهادها  هاوزارتخانه، هاسازمان

 هایهردارشمتبوع،  هاشرکته، وزارت نفت و تابع یهادستگاهو مراتع، وزارت نیرو و  هاجنگلبه سازمان  توانمیاین نهادها 

 است. شدهپرداختهتوسط این نهادهای  شدهانجام هایفعالیتاقدامات و  ترینمهمو... اشاره کرد. در زیر به 

 زیستمحیطسازمان حفاظت  -1-2-1-6-16-3-1

 زیستمحیطاز منابع طبیعی در حوزه سازمان حفاظت  برداریبهرهقوانین و مقررات مربوط به  )بند الف

 هایدستورالعملولی در طی این مدت قوانین و  کندمیدهه تجاوز ن 1از  محیطیزیست یگذارقانوندر کشور ایران سابقه 

شورهای جهان در بین ک محیطیزیستقوانین و مقررات  از نظرکشور ایران  یطورکلبهتقریبًا جانبی تصویب گردیده است. 

دولتی در اجرای مقررات  هایسازمانو  هادستگاهدر این قوانین و ضعف  موجود یهاضعفدر حد متوسطی قرار دارد، اما 

 در مواجه با مسائل اقتصادی و تولیدی است و همین محیطیزیستنامناسب و عدم توجه به مسائل  یزیربرنامهعمدتاً ناشی از 

ازنگری تصور نیست. بنابراین بکشور را در وضعیتی قرار داده که آینده چندان روشنی برای آن م زیستمحیطامر وضعیت 

 ضروری است. هاآنو رفع نواقص موجود در  هاآندر این قوانین، تکمیل 

 اصل پنجاهم قانون اساسی: -1-2-1-6-16-3-1-1

را وظیفه عمومی تلقی نموده و هرگونه فعالیت که همراه با آلودگی و تخریب  زیستمحیطاین اصل حفاظت از 

ت. این اصل از اصول مترقی قانون اساسی کشور بوده و از نقاط قوت قوانین باشد ممنوع نموده اس زیستمحیط جبرانرقابلیغ

 .رودمیبه شمار  زیستمحیطجمهوری اسالمی در حوزه 

 در صورت بروز آلودگی المللیبین هایکنوانسیونستورالعمل و د -1-2-1-6-16-3-1-2

 آورامیپ متبلور شده وبه بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی  زیستمحیطاهمیت و جایگاه حقوق  دیتردیب

 هاسازمان الخصوصیعلکلیه آحاد جامعه  ستیبایمبوده و  یفرا بخشیک امر کامالً  محیطیزیست مسائلکه  استاین مهم 

ک وظیفه ی مثالعنوانبه زیستمحیطتشکیالت خود در حفظ و نگهداری از  ییکاراتوان و  فراخورهر یک به  هادستگاهو 

، زیستمحیطع در موضو خوشبختانههمراه باشد.  زیستمحیط جبرانرقابلیغکه با آلودگی و یا تخریب  عمومی از هر فعالیتی

 المللینبی هایسازمانو توافقاتی که ایران با کشورهای دیگر یا  هاعهدنامهزیست دریایی، ماهیت مقررات داخلی و  ازجمله

وجود دارد. گر چه هماهنگی بین اجرای مفاد  یتوجهقابلیاد و منعقد کرده است، مشابهت و اشتراکات بسیار ز ایمنطقهو 
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و اجرای تعهدات ناشی از معاهدات به جهت لزوم هماهنگی با سایر اعضای  سوکیاز  شدهرفتهیپذقوانین داخلی و معاهدات 

و حاکمیت ایران در اعمال صالحیت  شده یادکه معاهدات  ییهاتیمحدود به رغمبه همراه دارد،  ییهایدشوارمعاهدات 

طق، دریایی در این منا زیستمحیط یریپذبیآسناشی از  هایضرورت، اما شرایط ویژه مناطق دریای ایران و کنندیمایجاد 

ید جد یهانابحراز بروز  یریگشیپکشورهای منطقه را در شمال و جنوب ایران، حول محورای مشترکی برای  تواندمی

د، مانع هر چه باش یادشدهگرد هم آورد. نتیجه تعامل ایران با کشورهای  هایآلودگرش ، و جلوگیری از گستمحیطیزیست

 از بررسی بستر قانونی و حقوقی موجود و یافتن راهکارهای مناسب با شرایط کنونی نیست.

با ازدیاد  مانبه مواد نفتی، همز ژهیبه وآبی اعم از رود، دریاچه، اقیانوس  هایاکوسیستممحیط آب یا  روزافزونآلودگی 

است که افکار دانشمندان  هامدت، باشدمی هاآلودگیجمعیت و توسعه صنایع که در حقیقت عامل اصلی بروز این 

ر هم و اهمال، که منجر به ب یمباالتیبرا به خود متوجه ساخته و عواقب این  هاستمیاکوسحفظ  مندانعالقهو  شناسستیز

ست و ا قرارگرفته یموردبررسمختلف،  یهاجنبه، از گرددیم هاستمیاکوسو نابودی  هاآنخورد تعادل در محیط حیاتی 

ش، پی هامدتو بقاء از  زیستمحیطصنعتی دنیا، جهت احتراز از بروز یک فاجعه بزرگ در  یهاجامعهناقوس هشدار، در 

 شده است. اندازنیطن

، تا حدی به پاک کردندیمصنعتی شدن، تالش  راهدر که در اروپا و آمریکا  ییکشورها 17در جریان قرن  اگرچه

آلودگی  ، ولی از قرن بیستم کهاندداشتهنیز مبذول  ییهاکوشش( توجه کرده و هاانوسیاقجهان ) هایآبو مراقبت  داشتننگه

 نفعیذمقامات  ، دامنه امر، ازقراردادمختلف زندگی انسان را مورد تهدید  یهاراهمسئله جدی درآمد، و از  صورتبه هاآن

و انجمن  ییافضعلوم  المللیبینو انجمن  المللیبیناساس انجمن حقوق  نیراب ،کشورها، به مقامات صالح جهانی کشیده شده

ند و ، انجام دادهاآبعلوم اداری، مطالعات وسیعی را درباره این نوع آلودگی و تدابیر الزم برای حفظ سالمت  المللیبین

 همکاری و مبادله اطالعات به عمل آوردند. ینهیدرزماقداماتی نیز 

تلزم نیامده است، چه رسیدن به نتیجه، از طرفی مس به دست هاکوششاز این  یریگچشمهنوز نتیجه مثبت و  متأسفانهاما 

 اهیشتکمسئول کارخانه، صنایع،  یهامقام به خصوصهشیاری فکر عموم مردم و برانگیخته شدن حس مسئولیت در افراد و 

مجهز اداری و فنی و بازرسی و  یهادستگاهاست و از طرف دیگر، ایجاد  هاآبو غیره نسبت به رعایت حریم پاکیزگی 

بود( قرار  1721تن بود و مشمول مقررات این پیمان )که در حقیقت مکمل پیمان سال  125بیش از  هاآنبهداشت که ظرفیت 

وسعت دریاها و تالش کشورها برای حمل هر چه بیشتر مواد  بر اثرقررات که ذکر شد، اجرای این م یطورهمانگرفت، ولی 

ت. از طرف دیگر، ، زیاد عملی نیسییایدر المللیبینبرتری در رقابت اقتصادی و فقدان یک سیستم مراقبت  به منظورنفتی، 

و مدارک  کندمیراف پخش مختلف دریا، این مواد را به اط یهاانیجر، هاآبدر مورد پخش مواد هیدروکربور بر روی 
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تعهد، ، همین کشورهای عضو، خود را محالنیباا. شودمی، تعیین متخلف بسیار مشکل جهیدرنتو  نمایدمیتخلف را ضعیف 

 حفظ در راه، قدمی تواندمیدر پیمان شدند و این خود  شدهدرجاعالم کردند. اخالقاً ملزم به رعایت بسیاری از مقررات 

 د.سالمت دریاها باش

منوعه قرار گرفت، توسعه بیشتر مناطق م کنندهشرکت یهادولتمسئله که در کنفرانس مزبور، مورد موافقت  ترینمهم

مایل دریایی  155به عرض  یاهیحاشمورد موافقت قرار گرفت.  بیترت نیبه ابرای تخلیه مواد نفتی دریاها بود. مناطقی که 

ناطق م به خصوصو غرب اسپانیا تا نروژ،  کاناداآمریکا و  متحدهاالتیاشرق بود که سواحل شمال اقیانوس اطلس را در م

 گرفت. یدربرمحساسی از دریای مانش و دریای شمال را 

مد و نیز به وجود آ فارسجیخلدر جنوب ایتالیا و یونان و کانال سوئز دریای سرخ و  یانمونههمچنین در مدیترانه، مناطق 

 هند و آفریقای جنوبی نیز مشمول این محدودیت گردید. قارهشبهسواحل غربی  ازجملهیانوس هند، قسمتی از مناطق واقع در اق

د و به وجود آم کشنفت یهایکشت وآمدرفت، در حقیقت یک نوع داالن دریایی برای هاموافقتبا اجرای مفاد این 

، جداکننده یهاگاهدست، مقرر شد، ترمهمد و از آن گردی ینیبشیپ بندرهادر  هایکشتبرای تخلیه  یساتیتأسایجاد تجهیزات و 

ود و زائده ، نصب شرودمیبه کار  هایکشتجدا کردن مواد نفتی از آبی که برای شستشوی مخازن  به منظور، هایکشتدر 

 مخصوص در بنادر، تخلیه شود. یهامحلنفتی در انبارها ذخیره گردد تا در 

امواج چرب و سیاه، حاصل از مواد  کنندهتباهمی تون امیدوار بود که جریان آزاد و بدون تردید، با اجرای این مقررات، 

با همکاری عوامل سازنده خود، تعادل بیولوژیکی خویش را طی مدتی  هاانوسیاقنفتی تا حد زیادی متوقف گردد و محیط 

 طوالنی مجددًا بازیابد.

 یهاالبفاض ژهیبه ودر دریاها  هاآنی و جلوگیری از ریختن شهری، صنعت یهافاضالبعالوه بر اقدامات باال، تصفیه 

جلوگیری  و هاانوسیاقدر کاهش آلودگی آب  تواندمیگذشت،  هاآندریاها که شرح  کنندهآلودهو دیگر منابع  هاشگاهیپاال

 واقع بشود. مؤثراز نابودی موجودات زنده این اکوسیستم بزرگ جهانی، 

و از منابع مختلف نفتی و  هانیزماقیانوس ها در  هایآلودگیجدی با  طوربهت که وقت آن رسیده اس درهرصورت

در ارتباط با  یاکنندهنگران و دلسرد  یهاینیبباید مبارزه کرد زیرا وجود مواد سمی در اقیانوس ها منجر به پیش  یرنفتیغ

مروزی افزایش آلودگی، زندگی در اقیانوس ها، ، با ارائه روند اهاگزارشآن گردیده است. به موجب برخی از  زیستمحیط

درصد کل  82تا  72سال آینده از بین خواهد رفت. در طول این مدت  22اکوسیستم جهان، در عرض  ترینبزرگاین 

سال، اکسیژن ذخیره  15گیاهی به میزان امروزی، در عرض  یهاپالنکتونو کاهش فتوسنتز  روندمیجانوران دریایی از بین 

 اره را مصرف خواهند کرد.این سی
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و به خطر  زیستمحیطهر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به  محیطیزیستجرم 

نولوژی عمیقًا تنگاتنگ با علوم و تک ارتباطو منابع طبیعی به واسطه  زیستمحیط. حقوق شودمیافتادن جدی و سالمت بشر 

ت در است. در حقیق زیستمحیطآن مستلزم اطالعات اولیه در  مسائلرفته و به همین علت درک قرار گ هاآن تأثیرتحت 

از یک سری نوآوری بدیع سود جسته و به همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق  زیستمحیطحقوق 

یک  کل دستورهای تکنیکی و در قالبو منابع طبیعی به ش زیستمحیطو قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ  دهدمی

 .گرددیمسری استانداردهای خاص بیان 

زنده  و رابطه متقابل بین انواع موجودات هافعالیتکه بیان کننده کلیه  زیستمحیطبا توجه به مفهوم رایج و متداول 

قرار  عالوه بر تحت پوشش زیستمحیطکه حقوق  گرددمیاین نتیجه حاصل  باشدمیانسان با محیط پیرامونشان  ازجمله

ق و آن قسمت از حقو المللبینمختلف حقوق کالسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق  هایرشتهدادن تمام 

 . به همین دلیل حقوقگیردمیرا نیز در بر  وارد کندحقوقی  هایقسمترا در تمامی  زیستمحیطرا که سعی دارد مفهوم 

و یا با  تأسیس هایمحکو  هامالککه یا با  شودمیمتعدد از مقرراتی  هایبخششامل  جزئی یا کلی زیستمحیطکیفری 

 دارند. تأکید زیستمحیطمادی و تعریف  هایمحک

ناشی از آلودگی وارد شد. به محیط دریایی را خسارت نامید. الزم به  هایزبانحتی  توانمیدر تحلیل حقوق موضوع، 

غییر سیستم که با ت گرددمیآن دسته از منابعی  بارزیاندریایی شامل آثار  محیطیزیستات اشاره است در مفهوم کلی، خسار

 را برای آبزیان یا برای انسان دشوار و یا فاقد اثر نماید. یزندگمحیط دریا، دریا را از حالت طبیعی خارج کرد و شرایط 

دریا  یستزمحیطکه از این طریق به  یبارانیزب و . آثار مخرشدیمبه دریا ریخته  هاکشتیتا چند دهه پیش، ضایعات 

از محیط دریا عرصه را بر بسیاری از کشورها تنگ  برداریبهرهبود که بیم عدم استفاده و  چنانآنوارد شد به مرور زمان 

مقدار بسیار  هبر افکار عمومی جهان به جای گذاشت که بسیاری از کشورها حتی در برابر تخلی یاگسترده تأثیرنمود و چنان 

لی و م هایآبدر  زیستمحیطبسیار سخت و شدیدی وضع کردند تا از آلودگی  مقررات، هاکشتیکمی مواد نفتی از 

 جلوگیری کنند. المللیبین

طلوب و نام تأثیراگر چه مفهوم کلمه خسارت با ویژگی حقوقی خاص خود باید سنجیده شود، اما بدون هیچ تردیدی 

در محیط دریا ایجاد کنند و از باعث بر هم خوردن تعادل اکوسیستم دریایی شوند،  تواندمینفتی  هایگیآلودکه  یبارانیز

بعد حقوقی  از توانمیمهندسی شیمی، باید بررسی گردد. اما نکته قابل توجهی که  یهایبررسموضوعی است که از طریق 

د زیست که فرآین یاگونهبهدریایی  زیستمحیطن تعادل که در این خصوص به آن استناد نمود این است، که بر هم خورد
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موجودات دریایی را دچار مخاطره سازد و یا باعث نابودی آثار حیاتی آنان گردد که در هر صورت، لطمه به زندگی انسان 

 دریایی نامید. محیطیزیستخواهد بود، خسارت 

حقوقی، )یعنی قصد و  از نظرموارد، عنصر معنوی دریایی، در برخی  محیطیزیستاگر چه در بر هم خوردن تعادل 

انگیزه( ممکن است وجود نداشته باشد. اما شکی نیست، عدم تعادل محیط برای زیست جانوران و آبزیان دریایی، یکی از 

مبارزه  یهاراهبرای کاهش و به حداقل رساندن این خسارت از اهم  المللیبینانسانی است. اقدامات گسترده  هایفعالیتآثار 

، در طول سفرهای دریایی برای باز هاکشتیبا خسارت وارده است که طرح جهانی آب توازن یکی از این اقدامات است. 

هی تعبیه شده وارد سازند. بدی هاآنکه در بدنه  یاژهیویافتن تعادل خود و حفظ آن مجبورند حجمی از آب دریا را به مخازن 

وارد مخازن شده و در زمان تخلیه آب توازن به  هالولهتی، موجودات زنده از طریق است که هنگام مکش آب به داخل کش

مهاجم و خطراتی برای آن منطقه  هایگونهو چون در شرایط طبیعی به آن محیط تعلق ندارند،  شوندیموارد  یاتازهمحیط 

هان به گزافی را برای کشورهای ج یهانهیهزو انسانی ناشی از این انتقال،  محیطیزیست. خسارات چشمگیر ندیآیمبه شمار 

 مللیالبینی ملی و هاطرحتا با اجرای  اندشدهتحقیقاتی بر آن  هایسازمانو  المللیبینمجامع  روازاینهمراه آورده است. 

انی اثرات مخرب آب توازن را کاهش دهند. در همین راستا طرح جهانی آب توازن، یکی از اقداماتی است که سازمان جه

رح، اقدامات آن ط یهابخشمتولی امور ایمنی دریانوردی( بر عهده گرفته است که یکی از بهترین  مثالعنوانبهدریانوردی )

 است. یگذارقانون

کشورها در راه اجرای  المللیبین هایفعالیتبا پذیرش این اقدامات از سوی کشورها که در حقیقت جزئی از 

ی دریایی در کلیه کشورها محسوب شود، با طور کلی یک زیستمحیطنوع گیاهان، جانوران و  در قبال حفظ شانیهاتیمسئول

 .ابدییمدریایی تحقق  محیطیزیستاهداف مورد نظر در کاهش خسارات  نیترعمدهاز 

 انددهش، تمامی کشورها در واقع متعهد هاتیمحدوددر خصوص اعمال  المللیبیناز برخی توافقات  نظرصرفبا این حال، 

 دند عقیده مشترک کشورهایی که درندریایی به کار نب محیطیزیستتا حداکثر تالش خود را در راه حفاظت از تعادل 

نی بوده و سریع و امی االمکانیحتباید  هاکشتیدریایی سهیم هستند، آن است که جابجایی و حرکت  المللیبینتجارت 

 نرساند. زیستمحیطآسیبی به 

که با وجود اصالحات انجام شده،  گرددمی، به دهه چهل باز زیستمحیطایران در زمینه  یاالجراالزمانون ق ترینقدیمی

وسط از آن ت برداریبهرهو  زیستمحیطهمچنان الزم الرعایه است. تاکنون نیز قوانین متعدد و متنوعی درباره حفاظت از 

ودگی . درباره موضوع آلاندکردهخشی از نیازهای قانونی را رفع که هر یک ب انددهیرسقانونی به تصویب  صالحیذمراجع 

 یهاتیدودمحآلودگی نفتی صرفاً یک قانون داخلی خاص وجود دارد که کماکان مبنای اعمال  ژهیبه ودریایی  زیستمحیط
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عام بوده  مقرراتی را که توانمی، رندیگیممورد بررسی و اشاره قرار  اختصاربه. در سایر قوانین که باشدمیالزم در این باره 

را مالحظه کرد، اما با وجود مقررات خاص  باشندیمو پیش گیری و مجازات عامالن آن  هاآلودگیو شامل بسیاری از موارد 

به موارد خاص مورد اشاره، استناد  هاآنبه محدود بودن شمول  هاآن، و حتی تصریح برخی از محیطیزیستدر هر موضوع 

را  ییاهتیمحدودو  هاتیممنوعاگر این مقررات  ژهیبه وات برای سایر مصادیق آلودگی چندان آسان نیست، به این مقرر

 تجویز نیز کنند.

ایران با کشورهای دیگر که پس از تصویب مجلس همانند قانون عادی الزم االتباع  یهانامهدر این میان معاهدات و توافق 

که  اندردهکدولت برای اتباع آن پیش بینی  تبعبهر برخی موضوعات برای دولت، و گاه هستند تعهدات مشابه یا متفاوتی را د

در راستا یا در تکمیل مقررات داخلی در  تواندمیناشی از آن،  یهاتیمحدودباید مورد توجه قرار گیرند. این تکالیف و 

و الزم  جراافقت نامه یا معاهده پیش بینی شده قابل قلمرو حاکمیت ایران یا خارج از آن با توجه به آنچه در توافق اعضای موا

 الرعایه باشد.

ساحلی و منطقه نظارت، گام نخستین را برای حفاظت از منابع  هایآبدر دهه بیست شمسی، با تعیین حدود  گذارقانون

الکیت ایران، اعالم و در م مبدأمایل از خط  6ساحلی )دریای سرزمینی(  هایآب، عرض 1313تیر ماه  21آبزی برداشت. در 

لقی ت مبدأساحلی ایران واجد خط  تأسیساتتعیین شده، همچنین  مبدأمایل از خط  12منطقه نظارت بر اعمال حاکمیت ایران 

مستقیم شناخته شدند. ضمن این که سواحل جزایر ایران  مبدأمایل دارای خط  15با عرض دهانه کمتر از  هایخلیجشده و 

ود، اما مجاز ب هایدریاییی جنگی خارجی و زیر هاکشتی خطربییت یافتند. با وجود آنکه عبور هم در این مصوبه رسم

 ست آن را ممنوع کند.توانمیدولت 

مایل افزایش یافت و اصل  12و القای برخی مواد آن، عرض دریای سرزمینی به  1338در سال  یادشدهبا اصالح قانون 

حل متقابل(، برای تعیین حدود مرز آبی کشورهای مجاور یا مقابل ایران ـ از لحاظ خط منصف )فاصله برابر از هر طرف سوا

 هایآبحلی(، سا هایآبجغرافیایی مبنا قرار گرفت. در این قانون عالوه بر پیش بینی حق صید در خارج از دریای سرزمینی )

نماند که پیش از اصالحیه مذکور، قانون  . ناگفتهشوندیمداخلی محسوب  هایآبمیان جزایر،  هایآبو  مبدأپشت خطوط 

، بدون ارائه هر گونه تعریفی از فالت قاره 1331خرداد  28از منابع طبیعی فالت قاره ایران مصوب  برداریبهرهاکتشاف و 

تصریح کرده بود. منطقه کف دریا و زیر دریا، مجاور سواحل ایران و سواحل جزء ایران در فالت قاره تحت حاکمیت دولت 

 .باشدمیایران بوده و 

اصالح شد، حدود منطقه  1326، که در خرداد ماه 1322آبان  8در تاریخ  ایاعالمیهدولت ایران با صدور  ازآنپس

روی فالت قاره ایران تعیین کرد که عبارت از خط منصفی است که کلیه  هایآبانحصاری ماهی گیری را حدود خارجی 
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دریای سرزمینی طرفین، )ایران و کشورهای ساحلی همسایه( به یک فاصله باشد. استثنای  أمبدخطوط  تریننزدیکنقاط آن از 

این قاعده توافق ایران با کشورهای ساحلی همسایه )جنوب کشور( در تعیین حدود فالت قاره است که با تغییرات ناشی از 

ران تاکنون با کشورهای عربستان سعودی، قطر، ، هنوز پابرجاست. ای1372فروردین  31مفاد قانون مناطق دریای ایران مصوب 

بحرین و عمان برای تعیین حدود فالت قاره و خطوط مرزی به توافق رسیده است اما میان ایران و کشورهای کویت، عراق 

 و امارت متحده عربی تا به امروز توافقی در این باره انجام نشده است.

منطقه نظارت تعیین  مثالعنوانبهدریای سرزمینی را  مبدأمایلی از خط  21قانون مناطق دریایی ایران، محدوده  12ماده 

. هم چنانکه حق حفاظت و حمایت داندمیرا در این محدوده مجاز  محیطیزیستقوانین  ازجملهکرده، اعمال مقررات کشور 

ده است. فالت قاره پیش بینی کر دریایی و استفاده مطلوب از منابع جاندار را در منطقه انحصاری اقتصادی و زیستمحیطاز 

این قانون، عالوه بر ممنوعیت هرگونه عمل منافی منافع و حقوق جمهوری اسالمی ایران در مناطق پیش گفته،  12در ماده 

 صالحیت کیفری و مدنی محاکم ایران، درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره تجویز شده است.

قانونی  7ماده  بر اساساجرای قانون مناطق دریای ایران به تصویب نرسیده است.  هاینامهر هنوز آئین با وصف مذکو

. منعقد شده باشد در حکم قانون است هادولتمدنی ایران، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی، بین دولت ایران و سایر 

ایی، که ایران منابع آبزی دری زیستمحیطرتبط با آلودگی دریایی و م المللیبین هایپروتکلبا توجه به این که معاهدات و 

تشار ازانپسقانون اساسی(، و همانند قوانین داخلی،  77اصل  بر اساسملحق شده است، به تصویب مجلس رسیده ) هاآنبه 

. اشدبمیاتباع آن الزم الرعایه برای دولت ایران و  هاآن، بنابراین تعهدات ناشی از شوندیمدر روزنامه رسمی الزم االجراء 

 برای اعمال قوانین و حاکمیت ایجاد کند. هاییمحدودیتکند یا صرفاً  تأمینخواه منافع ما را 

همیت این ا به خوبیدریایی  هایمحیطمرتبط با حفاظت مناطق ساحلی و  هایکنوانسیون ترینمهمنگاهی به برخی از 

ساحلی و دریایی  هایآبمیالدی تعدادی از توافقات جهانی در مورد آلودگی  1721. از سال سازدمیموضوع را نمایان 

را امضاء  هاآنزیر اشاره کرد که جمهوری اسالمی ایران نیز اسناد  هایپروتکلو  هاکنوانسیونبه  توانمیاتخاذ شده است که 

 نموده است.

 1721فتی جلوگیری از آلودگی دریاها توسط مواد ن المللیبینـ کنوانسیون 

 (1772)لندن،  هازبالهبه خاطر تخلیه مواد زائد و سایر  هاآبـ کنوانسیون پیش گیری از آلودگی 

 MARPOLتعدیل شد ) 1771که توسط پروتکل  1773، هاکشتیناشی از  هایآلودگیجلوگیری  المللیبینـ کنوانسیون 

73/78) 

 1782ـ کنوانسیون ملل متحد در مورد قانون دریاها، 
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 1775در مورد آلودگی، همکاری و واکنش در برابر آلودگی نفتی،  المللیبینکنوانسیون  ـ

ساحلی  دریایی و نواحی زیستمحیطکویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه  ایمنطقهـ قانون راجع به کنوانسیون 

شورای  21/7/1328اضطراری مصوب  و پروتکل مربوط به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد

 انقالب جمهوری اسالمی ایران

 ژهیبه و یالمللبینمهم  یهاتاالبـ قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل اصالحی کنوانسیون مربوط به 

 مجلس شورای اسالمی 11/3/1361زیستگاه پرندگان آبزی )کنوانسیون رامسر( مصوب  یهاتاالب

مجلس  35/1/1375نجات دریایی مصوب  المللیبینجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون ـ قانون ا

 شورای اسالمی

خش و زیان ب زائدـ قانون اجازه عضویت جمهوری اسالمی ایران در کنوانسیون بازل در باره کنترل انتقاالت برون مرزی 

 مجلس شورای اسالمی 31/6/1371مصوب  هایآبدفع 

مجلس  7/12/1371در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب  ییایدر زیستمحیطـ پروتکل راجع به حمایت 

 شورای اسالمی

دیگر  و زائدـ قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد 

 مجلس شورای اسالمی 22/6/1372مواد مصوب 

انون الحاق به پروتکل مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت مصوب ـ ق

 مجلس شورای اسالمی 7/11/1372

 آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی المللیبینـ قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 

 لس شورای اسالمیمج 27/1/1376مصوب 

خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مصوب  زائدـ قانون تصویب پروتکل کنترل انتقاالت برون مرزی و دفع مواد 

 مجلس شورای اسالمی 17/1/1385

 مجلس شورای اسالمی 13/2/1385برای ماهیگیری مصوب  ایمنطقهکمیسیون  تأسیس نامهموافقتـ قانون پذیرش 

جلوگیری از آلودگی  1773 المللیبینمربوط به کنوانسیون  1778مهوری اسالمی ایران به پروتکل ـ قانون الحاق دولت ج

 مجلس شورای اسالمی 26/15/1385مصوب  هاکشتیدریا ناشی از 

 :نفتی در ذیل آورده شده است هایآلودگیبرای بروز  المللیبین هایدستورالعملدر عین حال مشروح برخی معاهدات و 
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رابر دریایی و نواحی ساحلی در ب زیستمحیطکویت برای هم کاری درباره حمایت و توسعه  ایمنطقهانسیون کنو -2-1

 (1327آلودگی )

ایران مکلف به انجام اقدامات الزم برای جلوگیری یا کاستن از  ازجملهی عضو هادولتاین کنوانسیون،  3در ماده 

نظیم . این اقدامات شامل مبارزه با آلودگی، تاندشدهده در کنوانسیون( در منطقه دریایی )پیش بینی ش زیستمحیطآلودگی 

و ضوابط مورد توافق برای اجرای این کنوانسیون باشد. هم  هامشیی است که متضمن اقدامات و خط هایپروتکلو تصویب 

حقق برای ت ایمنطقهو  مللیالبینصالحیت دار  هایسازمانچنین وضع ضوابط و قوانین و مقررات مالی الزم و همکاری با 

از  ، آلودگی ناشیهاکشتی. بدین منظور مواردی همچون آلودگی ناشی از باشدمیاین اقدامات  ازجملهاهداف کنوانسیون 

تخلیه مواد زائد از کشتی و وسایل نقلیه هوایی، آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی، آلودگی ناشی از اکتشاف و 

قرار  تأکیدورد انسان، م هایفعالیتدریای سرزمینی و زیر بستر آن و فالت قاره، و آلودگی ناشی از سایر  در بستر برداریبهره

ا سایر ی جنگی یهاکشتیاین کنوانسیون با  بر اساسند توانمی( هم چنین هیچ یک از دول متعاهد ن8تا  1گرفته است. )مواد 

. برخورد یرندگمیمورد استفاده قرار  بازرگانیو برای خدمات غیر  یی که در خدمت یا مالکیت دولت دیگری باشدهاکشتی

 (11کند. )ماده 

 1357برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری ) ایمنطقهپروتکل هم کاری 

 کویت( ـ

د دستور خواهد داد که از فرماندهان مربوطه خو مأموراناین پروتکل، هر یک از دول متعاهد به  7ماده  1بند  بر اساس

انجام  دریایی تحت صالحیت آن دولت به زیستمحیطمشابه که در  تأسیسات، مسئوالن دریایی و سایر هاخلبان، هاکشتی

 هایکمکعملیات اشتغال دارند بخواهد که وجود هر نوع مورد اضطراری در منطقه دریایی را به مرجع ملی مربوطه و مرکز )

ی متعاهد با توجه هادولتپروتکل نیز هر یک از  12ماده  1موارد اضطراری( گزارش دهند. عالوه بر این به موجب بند متقابل 

به وظایفی که طبق پروتکل حاضر برای مرکز تعیین شده است. یک مرجع مربوطه برای اجرای الزامات خود، طبق این 

 و حفظ خواهد کرد. تأسیسپروتکل 

 کویت( 1368دگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فالت قاره )پروتکل راجع به آلو 

فالت قاره هر دولت متعاهد است که  هایقسمتاین پروتکل، مقصود از منطقه پروتکل، کلیه  1ماده  16به موجب بند 

 است. کنوانسیون قرار گرفته 2در داخل و یا مجاورت منطقه دریایی، طبق تعریف ارائه شده در بند الف ماده 

 نظوربه معملیات دریایی در منطقه پروتکل، که  دارعهدههم چنین این پروتکل، شامل هر شخصی حقیقی و حقوقی 

ی هادولت(. 1ماده  11و  13. )بند شودمینیز  گیردمیاز آن منابع صورت  برداریبهره به منظوراکتشاف نفت یا گاز طبیعی یا 
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جام ارزیابی نفتی، ان هایفعالیتاقدامات پیش گیری از آلودگی صدور پروانه برای  اموری همچون اندمکلفمتعاهد پروتکل، 

ه در منطقه دریایی مورد استفاد تأسیساتقبل از صدور پروانه عملیات دریایی آالینده، و اطمینان از ایمن بودن  محیطیزیست

م که از تهیه تما داندمیرا متعهد به اتخاذ تدابیری ی عضو هادولت(. پروتکل، 6و ماده  1تا  2پروتکل را تحقق بخشند. )مواد 

دریا، کاهش و کنترل آن در صورت ایجاد  زیستمحیطمقدمات، امکانات و منابع مورد نیاز برای پیش گیری از آلودگی 

نبه، چند امعاهدات دو ج بر اساسقانونی، یا هر فعالیت دیگر که  یرانیکشتآلودگی، و عدم ایجاد موانع برای ماهی گیری و 

اطمینان یابند و پیش از آن، از فعالیت متصدیان عملیات دریایی جلوگیری کنند،  رندیگیمانجام  المللیبینجانبه یا قوانین 

 (.13تا  7و  2)مواد 

 (1369دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی )کویت  زیستمحیطپروتکل راجع به حمایت 

طرف  هایآبکنوانسیون کویت، شامل  2بر منطقه دریایی پیش بینی شده در بند الف ماده منطقه اجرای پروتکل عالوه 

ب آ یهاباتالقمناطق بین جزر و مد و  ازجملهـ تا حد آب شیرین ـ تا حد آب شیرینی و  هاراهو آب  مبدأخشکی خطوط 

یش و پ هاپسابکنترل منابع آلودگی، تصفیه ی عضو ملزم به هادولت(. در این محدوده 2، )ماده شودمیشور مرتبط با دریا 

مرانی با ع یهاپروژهدر برنامه ریزی و اجرای  محیطیزیستو محلی برای تخلیه فضوالت، ارزیابی  ایمنطقهبینی مقررات 

ن نیهستند همچ المللیبینو  ایمنطقه صالحیذ یهاسازمانو اطالعات الزم در صورت لزوم با همکاری  هادادهاستفاده از 

ه و یا جهانی، اعضای این پروتکل متعهد ب المللیبیندو جانبه، چند جانبه،  هاینامهو موافقت  هاپروتکلهمانند بسیاری از 

. ضمن ندباشیمعلمی و فنی درباره موضوع پروتکل  هایکمکهمکاری فنی و علمی برای مبادله اطالعات با یکدیگر و 

 (11ماده ، )اندکردهی را به شورای متشکل از نمایندگان خود تفویض ی عضو پروتکل اختیاراتهادولتاینکه 

 (1376پروتکل کنترل انتقاالت برون مرزی مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا )تهران 

و تا حد  مبدأسمت خشکی خطوط  هایآبکنوانسیون در  2مفاد این پروتکل نیز عالوه بر منطقه دریایی مندرج در ماده 

 (3ماده و مصب خورها قابل اجرا است ) خودهاشور و  یهاباتالقشیرین، مناطق جزر و مدی،  ایهآب

در کنار تعهدات کلی دول عضو پروتکل برای مدیریت و کنترل مواد زائد خطرناک، ممنوعیت ورود و دفع این مواد با 

 (8تا  1مواد آن اعمال خواهد شد. ) میاضمو شرایط پیش بینی شده در پروتکل و  هادستورالعمللحاظ موارد استثناء 

 (1371کنوانسیون تنوع زیستی )ریودورژانیرو 

میت ، دارای حق حاکالمللبینمنشور ملل متحد و اصول حقوق  بر اساس هادولت کندمیاین کنوانسیون تصریح  3ماده 

انجام  هایعالیتفیقین حاصل نمایند که  دانموظف، و باشندیمخود  محیطیزیستی هاسیاستبر استفاده از منابع خود برابر 

مرو سایر کشورها یا مناطقی که خار از قل زیستمحیطشده در قلمرو یا در مناطقی که در کنترل ایشان است موجب صدمه به 
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. مفاد کنوانسیون در مورد اجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی، در مناطق واقع در قلمرو صالحیت شودمیملی ایشان است، ن

الحیت ، تحت صهاآن تأثیری که صرف نظر از محل هایفعالیتلی کشورهای طرف این معاهده و همچنین درباره فرآیندها و م

. شودمی، اعم از آن که در محدوده قوانین دخلی یا خارجی قرار داشته باشد، اعمال گیرندمیو یا در کنترل آن کشور انجام 

ید اقدامات کلی را در سطح ملی برای حفاظت تنوع زیست و بهره گیری پایدار از ( در این راستا کشورهای عضو با1ماده )

اقداماتی همچون تشخیص و نظارت بر  اندشدهی عضو کنوانسیون متعهد هادولت(. 6ماده زیستی به عمل آورند ) هایگونه

ونی )کشورهای نوع زیستی، حفاظت بیربر حفاظت و استفاده پایدار از ت مؤثر هایفعالیتاجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی و 

 ی پژوهشی، آگاه سازی وهاطرحآموزشی و  هاینامه( و درونی )داخل کشور( منابع زیستی، اقدامات تشویقی، انجام برمبدأ

اسب آن بر تنوع زیستی، تسهیل و تنظیم روش من بارزیانو کاهش آثار  هافعالیتو  هاطرح راتیتأثآموزشی عمومی، ارزیابی 

در زمینه  یارفهحترسی سایر کشورهای عضو به منابع ژنتیکی و تکنولوژی و انتقال آن، تبادل اطالعات و همکاری فنی و دس

حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی، استفاده از بیوتکنولوژی و ارائه اطالعات آن به سایر اعضای کنوانسیون و پیش بینی 

 به کشورهای در حال توسعه جهت نیل به اهداف کنوانسیون را به انجام برسانند.بالعوض  هایکمک ژهیبه ومنابع ملی 

، موافق حقوق هادولتدریای سازگار با حقوق و تعهدات  زیستمحیطکنوانسیون بر اجرای مفاد آن در مورد  22ماده 

 .کندمی تأکیددریاها 

 (51-136یگر مواد )لندن کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زائد و د

را  دریایی زیستمحیطهمه منابع آلودگی  مؤثر، اعضای متعاهد باید به صورت فردی و جمعی، کنترل 1مطابق ماده 

جلوگیری از آلودگی دریاها، از طریق دفع مواد زائد و سایر موادی که برای  به منظورمتعهد شوند تا  ژهیبه وترغیب نمایند، و 

اهی ، و به امکانات رفندینمایم، و منابع زیستی و حیات موجودات دریایی را مخاطره آمیز کنندیمخطر سالمت بشر ایجاد 

دند، هم عملی را به کار بن یهاروش، همه کنندیمقانونی از دریا تداخل پیدا  یهااستفادهو یا با دیگر  رسانندیمدریا آسیب 

(، 2ماده ) ندکمی تأکیدمشی کشورهای عضو کنوانسیون با یکدیگر  و هماهنگ ساختن خط مؤثرچنانکه برانجام اقدامات 

 :نمایدمیصالحیت دار برای موارد ذیل  یهامقامنیز کشورهای متعاهد را موظف به تعیین مقام یا  6ماده 

 2د ( و در شرایطی که در بن2) مهیضمخاصی که از قبل و برای دفع مواد زائد فهرست شده در  یهااجازهالف ـ صدور 

 .باشدمیمنظور شده است، الزم  2ماده 

 .باشدمیب ـ صدور اجازه عامی که از قبل و برای دفع کلیه مواد دیگر ضروری 

 هاآنداده شده و محل، زمان و روش دفع  هاآنجازه دفع اج ـ ثبت نوع و مقدار همه موادی که 
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ه بدر خصوص وضعیت دریاها  المللیبین صالحیذ یهاسازماند ـ نظارت فردی و یا همکاری با سایر اعضای متعاهد و 

 تحقق اهداف این کنوانسیون منظور

عضو کنوانسیون برای جلوگیری  یهادولتضمن اشاره به ضرورت اتخاذ اقدامات مناسبی توسط  7در ادامه و در ماده 

 از اعمال مغایر با مفاد کنوانسیون و مجازت خاطیان، تصریح شده است:

 هد اقدامات الزم را در خصوص اجرای این کنوانسیون برای کلیه موارد زیر به کار خواهد گرفت.هر عضو متعا -1

 .کنندیمو با پرچم آن حرکت  شدهثبتو هواپیماهایی که در قلمرو آن عضو  هاکشتیالف ـ 

ت که قرار اس کنندیمو هواپیماهایی که در قلمرو آن عضو یا دریاهای سرزمینی آن، موادی را بارگیری  هاکشتیب ـ 

 دفع شود.

با این باور که در امر دفع مواد زائد دخیل باشند  هاآن، هواپیماها و سکوهای ثابت یا شناور تحت حاکمیت هاکشتیج ـ 

ائد و ، در نتیجه دفع مواد ززیستمحیطدر زمینه ورود خسارت به  هادولتکنوانسیون تعهد اعضا را درباره مسئولیت  15ماده 

اد زائد مربوط به دفع مو هایاختالفتعیین مسئولیت و حل و فصل  هایروشاد یادآور شده و بر ضرورت گسترش دیگر مو

 کرده است. تأکید

 (MARPOL) 78/73 هاکشتیجلوگیری از آلودگی دریا ناشی از  المللیبینکنوانسیون 

، در صورت پذیرش 3ماده  بر اساستیاری( مفاد این کنوانسیون و ضمایم آن )اعم از دو ضمیمه اجباری و سه ضمیمه اخ

یار تجاری که پرچم کشور عضو کنوانسیون را برافراشته باشد، یا تحت اخت غیرجنگیو  غیردولتیی هاکشتیهر کشور درباره 

کنوانسیون بر پیش بینی ضمانت اجرای تخلف از مفاد کنوانسیون در مقررات  1. ماده شودمیآن کشور عمل کند، اعمال 

کرده است. صدور گواهی معتبر مبنی بر انطباق وضعیت کشتی واجد گواهی نامه به مفاد  تأکیدکشورهای عضو  داخلی

 المللیبینان به سازم هاکشتیکنوانسیون پس از بازرسی آن و ارائه گزارش درباره سوانح مربوط به نشت مواد مضر در دریا از 

 (.8و  2)مواد . باشدمیتکالیف کشورهای عضو  ازجملهدریانوردی 

ضمیمه اول کنوانسیون پیش بینی شده است؛ همچنین  2و ماده  1778پروتکل  2این تکالیف با جزئیات بیشتری در ماده 

، پیش بینی شده(، انتقال اطالعات ایماده 15پروتکل  بر اساس) یداورلزوم حل اختالفات ناشی از کنوانسیون از طریق نهاد 

تقای همکاری و ار هاکشتیناشی از خسارت دیدگی  زیستمحیطوردی، تحقیق درباره آسیب به دریان المللیبینبه سازمان 

 12، 11، 15 موادفنی اعضای کنوانسیون از دیگر الزامات و تعهداتی است که کشورهای عضو بایستی آن را رعایت کنند. )

 :گرددیمضمیمه اول آن ارائه  تردقیق( به دلیل اهمیت این کنوانسیون شرح 17و 
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. که به جهت متصل بودن فهرست مفاد آن، با شماره مواد مربوطه و باشدمیفصل  1ضمیمه اول کنوانسیون مارپل، شامل 

 :شودمییری از آن ارائه گبه تناسب ارتباط با موضوع آلودگی نفتی و پیش

 فصل اول: کلیات

دریانوردی، توسط  المللیبیناطالع سازمان  معافیت برخی شناورهای دارای ابعاد خاص، از مقررات این ضمیمه با -2

 .باشدمیدستگاه اجرایی مربوط به اجرای این کنوانسیون مجاز 

تن به باال جهت  155ی تجاری با ظرفیت ناخالص هاکشتیتن یا بیشتر و  125با ظرفیت ناخالص  کشنفتتانکرهای  -1

 .گیرندیمیی با مسئولیت دستگاه اجرایی مورد بازرسی قرار دریا زیستمحیطاطمینان از ایمن بودن کشتی و تردد آن برای 

اجرایی  یت تحت پرچم دول عضو، توسط دستگاههاکشتیجلوگیری از آلودگی نفتی برای  المللیبینگواهی نامه  -6و  2

مونه گواهی ناست )ضمیمه اول کنوانسیون ارائه شده  2، در پیوست 1771اصالحی سال  A. فرم شودمییا نماینده آن صادر 

 نامه(

سال بوده و در صورت تغییرات قابل توجه در ساخت، تجهیزات، سیستم ها،  2حداکثر  یادشدهاعتبار گواهی نامه  -8

میانه )در زمان مشخص( و تغییر پرچم تا زمان صدور گواهی  یهاینیبازبترتیبات، قطعات یا مواد سازنده کشتی، عدم انجام 

 .شودمیز اعتبار ساقط توسط دولت صاحب پرچم جدید ا

 فصل دوم: کنترل آلودگی عملیاتی

 موارد خاص عدم ممنوعیت تخلیه نفت یا ترکیبات نفتی -7

تن بیشتر در مناطق ویژه  155ممنوعیت تخلیه نفت یا ترکیبات نفتی از نفت کش یا هر کشتی با ظرفیت ناخالص  -15

 رج شده است.د 15مانند خلیج فارس، که ضوابط مشروح آن در متن ماده 

 موارد استثنایی تخلیه نفت یا ترکیبات نفتی -11

ی عضو به ایجاد تسهیالت دریافت ترکیبات و اضافات نفتی، لجن نفتی، آب فن، آب شستشو، آب هادولتالزام  -12

 نفتی یهاروغنتوازن و 

 تفکیک و مجهز و تانکر توازنتن به باال، بایستی تانکر آب توازن  555/25ی فرآورده بر هاکشتینفت کش ها و  -13

 آب خور و نتاژ باید مورد توجه باشد(. از نظر هاکشتیتمیز داشته باشند. )مشروح آن با توجه به اندازه و نوع 

انطباق دستگاه شستشو با نفت خام با الزامات مورد نظر دستگاه اجرایی به عالوه ضرورت وجود کتابچه عملیات  -، ب13

 شده است. تأکیدز خنثی پیش بینی و و تجهیزات و سیستم گا
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دریافت ترکیبات و اضافات نفتی در موارد استثنایی مندرج در  التیو تسهضرورت موجود بودن گواهی نامه  -، ج13

 ضمیمه

 پیش بینی محل حفاظتی فضاهای )تانک های( آب توازن تفکیک شده، )به جهت احتمال تصادم یا به گل نشستن( -، ه13

تن و باالتر و غیر نفت  125ی نفت کش جدید با ظرفیت ناخالص هاکشتیفکیک نفت و آب توازن در الزام به ت -11

باید رعایت شود(. هم چنین ضرورت عدم حمل  االمکانیحت هاکشتیتن و باالتر )که در سایر  155کش با ظرفیت ناخالص 

 نفت در تانک دماغه جلویی یا تانک جلوی دیوار تصادم.

حجم نفت کش های با ظرفیت ناخالص  % 3حداقل  بر اساسایجاد تانک پس مانده یا اضافات نفتی  پیش بینی و -12

تن ظرفیت ناخالص و باالتر، نصب  555/75تن و باالتر. پیش بینی و ایجاد دو تانک پس مانده نفتی برای تانکرهای  125

فت و آب. )موارد سطح ن مؤثراه نشان دهنده سیستم نظارت و کنترل تخلیه نفت مجهز به دستگاه ثبت کننده، نصب دستگ

 استثنایی و شرایط آن در تنی ماده مندرج است(.

 تن به تجهیزات جدا کننده نفت ـ آب 555/15تن، تا  155ی با ظرفیت ناخالص هاکشتیالزامی بودن تجهیز  -16

، ن آن به دستگاه تصفیه نفتی حامل مقادیر باالی نفت کوره یا مجهز بودهاکشتیجدا بودن آب توازن و نفت در 

تن به باال )ناخالص(، بایستی عالوه بر دستگاه جدا کننده نفت ـ آب، به دستگاه تصفیه  555/15ی با ظرفیت باالی هاکشتی

دستگاه  أییدتنظارت و کنترل تخلیه نفت، بایستی مورد  تأسیساتنفت مجهز باشند. سیستم های جدا کننده نفت و آب، و 

 اجرایی باشد.

 تن و باالتر 155ت نفتی برای کشتی با ظرفیت ناخالص اایجاد مخازن یا مخزن دریافت اضاف -17

 منتهی به مخازن یا خارج از کشتی یاهیتخل، لوله و یاتلمبهمجهز بودن نفت کش ها به امکانات  -18

 استاندارد بودن اتصاالت تخلیه -17

ایستی دارای دفتر ثبت نفت، واجد دو بخش )عملیات فضای ماشین تن به باال، ب 125نفت کش های با وزن ناخالص  -25

تن و بیشتر باید دارای بخش اول  155ی غیر نفت کش با وزن ناخالص هاکشتیآالت و عملیات آب توازن و بار( باشد. 

دیق آن توسط صدریایی و گرفتن کپی و ت یهاانهیپامذکور در دفتر ثبت نفت باشد. امکان بازرسی این دفاتر در بنادر و 

 .شودمیاجرایی تهیه  یهادستگاهتن وزن ناخالص، توسط  125ناخدای کشتی دفتر ثبت نفت برای نفت کش های کمتر از 

سکوهای حفاری ثابت و شناور، هنگام اکتشاف و استخراج عملیات دریایی مربوط به منابع معدنی بستر دریا و سایر  -21

نده نفت و آب، تصفیه نفت و مخازن دریافت اضافات نفتی با رعایت ضوابط مناطق سکوها باید مجهز به تجهیزات جدا کن

 ویژه باشد.
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فصل سوم : الزامات مربوط به حداقل رساندن آلودگی نفتی ناشی از نفت کش ها به دلیل صدمه وارده به 

 کناره نفت کش

 محاسبات دقیق بر اساسپیش بینی فرضیات مربوط به صدمه به کشتی  -22

 مربوط به نشت نفت و محاسبه آن یهارمولف -23

 بار یهاتانکو امکانات  اندازهبهمربوط  یهاتیمحدود -21

 تقسیمات فرعی و تعادل کشتی با توجه به آبخور عملیاتی، بارگیری در شرایط حقیقی و وزن و قدرت کشتی -22

 فصل چهارم: جلوگیری از آلودگی ناشی از آلودگی نفتی

گزارش آلودگی، فهرست مقامات و افراد  یهاروشلودگی نفت بر روی کشتی که مشتمل بر طرح اضطراری آ -26

و  اهروشمورد تماس در صورت وقوع آلودگی، شرح کامل خدمات جهت کاهش یا کنترل تخلیه نفت ناشی از حادثه و 

 لی و محلیتماس در کشتی جهت هماهنگی اقدامات برای از بین بردن آلودگی بر روی کشتی با مقامات م

 24و اصالحیه آن در  1353خرداد  28)مصوب  زیستمحیطقانون حفاظت و بهسازی  -1-2-1-6-16-3-1-3

 (1371آبان 

تشریح و از هرگونه آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و تناسب  زیستمحیطاین قانون وظایف سازمان حفاظت  1در ماده 

داخلی بر عهده این سازمان  هایآبران و حتی آبزیان را بر هم بزند ممانعت شده و کلیه امور مربوط به جانو زیستمحیط

 گذاشته شده است.

 .اندشدهتعیین  زیستمحیطاین قانون اعضای شورای عالی حفاظت  2در ماده 

تعیین مناطق چهارگانه و تصویب آن در شورای مذکور از وظایف سازمان تعیین شده است حفاظت از این  3در ماده 

االتر متوسط ب طوربهکشور بوده و  زیستمحیطاز این مناطق از اهم وظایف سازمان  برداریبهره مناطق و اعمال مدیریت در

 .ابدییمدرصد از انرژی این سازمان در حفظ و نصب این مناطق و مناطق شکار ممنوع اختصاص  25از 

 تعاریف مناطق چهارگانه:

 ی ملی:هاکپار

طبیعی، اراضی، جنگلی، دشت، آب و کوهستان  یهاشهیبگل، مرتع و از منابع طبیعی کشور اعم از جن یامحدودهبه 

طبیعی  حفظ همیشگی وضع زندگی و به منظوراز مظاهر طبیعی ایران باشد و  یابرجسته یهانمونهکه نمایانگر  شودمیاطالق 

حت امالً طبیعی تدر شرایط ک هایرستنآن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد 

 .گیرندمیحفاظت قرار 
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 آثار طبیعی ملی:

 سالهنکنمونه و نادر گیاهی، حیوانی، اشکال یا مناظر کم نظیر و کیفیت ویژه طبیعی زمین یا درختان  یهادهیپدعبارت از 

 .گیردمیتاریخی است که با منظور داشتن محدوده متناسبی تحت حفاظت قرار 

 وحش:پناهگاه حیات

که از لحاظ ضرورت  شودمیاز منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، دشت، آب و کوهستان اطالق  یادودهمحبه 

و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت  هایرستنحفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیاء 

 .گیردمیقرار 

 شده:منطقه حفاظت

که از لحاظ ضرورت  شودمیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، دشت، آب و کوهستان اطالق از منابع طبی یامحدودهبه 

و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت  هایرستنحفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیاء 

 .گیردمیقرار 

 :قوانین و دستورات مرتبط با پارک ها و آثار طبیعی ملی

از مناطق  برداریبهرهی عمرانی و هاطرحقانون حفاظت و بهسازی آمده است که در صورت مغایرت اجرای  7در ماده 

و عدم ایجاد توافق بین دستگاه مجری و سازمان حفاظت  زیستمحیطچهارگانه با ضوابط و مقررات سازمان حفاظت 

 طبق نظر رئیس جمهوری اقدام خواهد شد. زیستمحیط

 ستزیمحیطور امور مربوط به شکار، صید و پرورش و... را منوط به کسب اجازه سازمان حفاظت قانون مذک 8در ماده 

 نموده است.

ینده و نحوه برخورد با منابع آال محیطیزیستبه مسأله آلودگی  زیستمحیطقانون حفاظت و بهسازی  12و  7،15،11مواد 

 پرداخته است. زیستمحیط

را در صورت گذراندن دوره ضابطین دادگستری به  زیستمحیطحفاظت  نیأمورم زیستمحیطقانون حفاظت  12ماده 

 اجرا نمودن ضابط دادگستری تعیین نموده است.

یار را در اخت زیستمحیطو کلیه عرصه و اعیان در مناطق چهارگانه در  زیستمحیطقانون حفاظت و بهسازی  -16ماده 

 را منع نموده است. هاآن قرار داده اما واگذاری زیستمحیطسازمان حفاظت 

 داده است. زیستمحیطهمین قانون اجازه خرید مستثنات واقع در مناطق چهارگانه را به سازمان حفاظت  7ماده 

 )1372آذر  22و  1323دی  35و اصالحات  1316خرداد  16قانون شکار صید مصوب 
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 سته است.را از وظایف سازمان دان اتیحاین قانون حفظ محیط و تکثیر  1ماده  

ملی و مناطق  یهاپا رکزمانی و مکانی شکار صید و صدور پروانه شکار در  یهاتیممنوعو  هاتیمحدودتعیین 

در معرض خطر انقراض را از وظایف  شدهحفاظتحمایت شده،  هایگونهاختصاصی و نیز تعیین  یهاقرقو  شدهحفاظت

 دانسته است. زیستمحیطسازمان حفاظت 

را  اتیحتعیین گردیده است که عمدتاً حفظ و تکثیر  زیستمحیطقانون نیز وظایفی برای سازمان حفاظت  این 6در ماده 

 .نمایدمی تأیید

اشاره داشته و آن را منوط به اجازه سازمان حفاظت  یربومیغ هایگونهاین قانون به امکان خرید و فروش و تکثیر  7ماده 

 نموده است. زیستمحیط

ور پروانه ساختمانی برای رفع گونه یا صید توسط جوامع محلی محروم برای سازمان امکان پذیر نموده قانون، صد 8ماده 

 است.

 این قانون به امکان پرداخت خسارات وارده به مزارع از ناحیه حیوانات زیانکار پرداخته است. 7ماده 

شکار و صید در فصول ممنوع، صید حیوانات  را برای متخلفین از قانون ییهامجازات 21الی  13و  12، و 11، 15ماده  

ه در مناطق چهارگانه تعیین نمود رمجازیغ، تخریب رسنتی ها و تعلیف هاچشمهدر معرض تهدید، آلوده نمودن منابع آبی و 

 است.

درصد از وجوه حاصل از اجرای  75این قانون آمده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است  35در ماده 

 قرار دهد. زیستمحیطین قانون را در اختیار سازمان حفاظت ا

 یهاپناهگاهملی، آثار طبیعی ملی،  هایپارکشامل  زیستمحیطمناطق چهارگانه حفاظت همان طور که ذکر شد 

 حفاظتی از مناطق چهارگانه حفاظت رده 1منطقه در هر  7که در استان بوشهر  باشندیم شدهحفاظتو مناطق  وحشحیات

منطقه  2همچنین  .باشدمیاثر طبیعی ملی  2و  شدهحفاظتمنطقه  2و  وحشحیاتپناهگاه  1پارک ملی،  2شامل  زیستمحیط

ود دارد که مشخصات و وضعیت هکتار وج 156266شاهزاده ابراهیم با وسعت  -تنگ باهوش  و کوهشکار ممنوع کوه مند 

 .(1قشه )ن شودهر یک در ذیل آورده می محیطیزیست کنونی

 نام منطقه : پارک ملی دریایی نای بند

 هکتار 16687وسعت : 

 27/11/86مورخ  272مصوبه شماره  تاریخ مصوبه :

 ساحل شرقی استان بوشهر هیالیمنتهموقعیت مکانی : 
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 پوشش گیاهی:

 ، کهور ایرانی، انجیر معابد، انار شیطان، استبرق، صبر زرد و انواع گیاهان شور پسندکنار حرا،

 : وحشحیات

 پستانداران:جبیر گرگ، شغال، کفتار، گربه وحشی، و پستانداران دریایی نظیر دلفین

 پرندگان :

هوبره، کبک، تیهو، انواع بازهای شکاری و انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی نظیر انواع کاکایی، سلیم کوچک، پلیکان، 

 )فالمینگو و ... 

 بی و الک پشت دریایی سبزخزندگان : الک پشت دریایی منقار عقا

 طبیعی : یهایژگیوسایر 

مرجانی، چمنزارهای علف دریایی،  یهامجتمعحرا، خورها،  یهاجنگهای بدیع و کم نظیر، تنوع ساحلی،، اندازچشم

 اهمتیبو بسیار حساس و  فردمنحصربه ایمنطقه یهاستگاهیزی نادر گیاهی و جانوری و تنوع عظیم هایگونهوجود انبوه 

 نام منطقه : پارک ملی دیر نخیلو

 هکتار 25131وسعت منطقه : 

 12/11/86مورخ  276مصوبه شماره  تاریخ مصوبه :

 موقعیت مکانی منطقه :

 در شرق استان بوشهر از توابع بخش بردخون و در شمال شهرستان دیر واقع شده است .

ی, شاخص گیاه هایگونه, پو شش گیاهی وزانداچشمشامل وضعیت توپوگرافی, منطقه )ویژگی و سیمای عمومی 

 شاخص و کریدورها ( : هایگونهو  وحشحیاتوضعیت عمومی 

و کویری بوده که در شهرستان دیر و بخش بردخون واقع گردیده است .حداکثر ارتفاع از سطح دریا به  یاجلگهمنطقه 

 ع شده است .که به صورت یک فالت در حاشیه خلیج فارس واق رسدیممتر  15کمتر از 

فارس در جهت زاد آوری پرستوهای دریایی که همه عمده و مهم منطقه خلیج یهاستگاهیزالگرم از  وامجزایر نخیلو 

ساله در فصل تابستان پذیرایی جمعیت قابل توجهی از انواع پرستوهای دریایی کاکلی کوچک کاکلی بزرگ و پشت تیره، 

 .باشدمیک سلیم خرچنگ خوار، اگرت ساحلی، سلیم کوچ

 کلونی جوجه آوری سلیم خرچنگ خوار در سطح خاور میانه است. ترینبزرگجزیره ام الگرم زیستگاه 

 اکوتوریستی : یهاجاذبه
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 -مانگرو  یهاجنگلوجود 

 یاماسهسواحل شنی و  -

 وجود جزایر نخیلو و ام الگرم -

 وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی

 دامداری و کشاورزی دارندغل صیادی،ش اکثراًاین منطقه  نانینشهیحاش

 نام منطقه : اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک

 هکتار 3666وسعت منطقه : 

 12/11/86مورخ  355مصوبه شماره  تاریخ مصوبه :

 موقعیت مکانی منطقه :

 دیر و دشتی واقع گردیده است . یهاشهرستان حد فاصلدر 

, شاخص گیاهی یهاگونه, پو شش گیاهی اندازچشمگرافی, شامل وضعیت توپومنطقه )ویژگی و سیمای عمومی 

 شاخص و کریدورها ( : هایگونهو  وحشحیاتوضعیت عمومی 

ر ها و مناظر زیبای طبیعی است این گنبد نمکی داندازچشمزمین شناسی است که دارای  یهادهیپدگنبد نمکی یکی از 

 جبال رشته زاگرس در استان بوشهر واقع شده است . نزدیکی روستای جاشک به صورت یک طاقدیس بر روی سلسله

 پوشش گیاهی:

پوشش گیاهی غنی  از نظربه علت وجود آب و هوای خاص و باران کم و ناکافی و نهایتاً نوع خاک نامرغوب، منطقه 

 هایگونهو  زنظیر کنار، بنه، کلخونگ، کهور، بادام کوهی و گ یادرختچهکلی شامل گیاهان درختی و  طوربهو  باشدنمی

 . شودمیگرامینه و درمنه، خارشتر، گون، افدرا و گیاهان شور پسند  یابوته

 : وحشحیات

. در گذشته شامل کل وبز، قوچ و میش و آهو بوده که امروزه تنها باشدمیجانوری منطقه در حد متوسط  اتیح از نظر

 هاهرهستیهو، زنبورخورها، پرستوها، بادخورک، گنجشک ها و کل و بز، روباه، شغال وکفتارو پرندگانی نظیر باقرقره، کبک، 

 ، همچنین تنوع خزندگان در این کوه باال است .باشدمی

 اکوتوریستی : یهاجاذبه

 .شودیمبسیار زیبا و پوشیده از نمک باعث جذب بازدید کنندگان زیادی  یهارودخانهبه دلیل وجود غارها و آبشارها و 

 اجتماعی: وضعیت عمومی اقتصادی
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 . باشندمیمشغول کشاورزی و دامداری  اکثراًاین منطقه  نانینشهیحاش

 نام منطقه : اثر طبیعی ملی خارکو

 هکتار 1813وسعت منطقه : 

 12/11/86مورخ  277مصوبه شماره  تاریخ مصوبه:

 موقعیت مکانی منطقه :

در شمال جزیره خارگ است. این اثر با وسعت  دقیقه 25درجه و  25دقیقه و  18درجه و  27جزیره خارگو با مختصات 

 کیلومتری( خارگ واقع شده است 7/3حدود ) یلیما 2کیلومتر مربع در فاصله  2/3

ی, شاخص گیاه هایگونه, پوشش گیاهی و اندازچشمشامل وضعیت توپوگرافی, منطقه )ویژگی و سیمای عمومی 

 : شاخص و کریدورها ( هایگونهو  وحشحیاتوضعیت عمومی 

 یهاسیاقدط یهادنبالهبسیار کم ارتفاع از  یاپشتهسطح این جزیره فاقد هر گونه پستی و بلندی است و به صورت 

متر ارتفاع در مرکز  8زاگرس جنوبی ایران است . هیچ گونه کوه یا تپه و ناهمواری در آن وجود ندارد. بلندترین نقطه آن با 

 ارد.جزیره و با شیب مالیم به اطراف قرار د

 پوشش گیاهی :

معابد،  رینجا بیابانی، آهوماش شور دوست، مشگک، ناز ،گرامورز ،ارکیخ عشق آبادی، نیتمشک سریش، دیسف گالیول،

 یادرختچهسیلن عربی، مریم گلی مصری، تیپ پوششی نریشت، تیپ پوششی گل آفتابی 

 : وحشحیات

 دریایی . یهاپشت، الک هانیدلفانواع پرندگان مهاجر، 

 اکوتوریستی : یهاجاذبه

 . باشدمیو آبسنگ های مرجانی منطقه خوبی برای جذب توریست  یاماسهبه دلیل وجود سواحل شنی و 

 وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی :

 . باشدمیاین جزیره فاقد مناطق مسکونی 

 وحش خارکنام منطقه : پناهگاه حیات

 هکتار 2582وسعت : 

 21/2/21مورخ  63 رهشمامصوبه  تاریخ مصوبه :

 موقعیت مکانی :
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 ساحلی. هایآبکیلومتری شمال غربی بوشهر در  21

 پوشش گیاهی:

 کنار، کهور، انجیر معابد، انجیر بنگال و انواع گیاهان علفی

 :وحشحیات

 آهو و انواع پرندگان دریایی آبزی و کنار آبزی

 طبیعی : یهایژگیوسایر 

 زیستمندان دریایی و هامرجان فردمنحصربه اجتماعات

 مند  شدهنام منطقه : منطقه حفاظت

 هکتار 32782وسعت : 

 موقعیت مکانی :

 کیلومتری جنوب بندر بوشهر. 185منطقه بردخون از توابع شهرستان دیر و 

 17/1/82 مورخه 277مصوبه شماره  تاریخ و شماره مصوبه:

 پوشش گیاهی :

و انواع گرامینه و درختان گز و اشک و کهور و همچنین  chenopodiaceگیاهان شور پسند از خانواده کنوپویاسه 

 اجتماعات کوچکی از درختان حرا.

 وحشحیات

 ، روباه، سیاه گوش، کفتار، گربه وحشی، گراز و تشیگرگ پستانداران:آهو،

 پرندگان بومی:

 ر ابلقکلی، ماهی گیاگرت ساحلی، حواصیل خاکستری، باکالن، انواع کاکائی، کوکر، دلیجه، قخری، چکاوک کا

 پرندگان مهاجر :

فالمینگو، کفچه نوک، درنا، هوبره، پرستوهای دریایی، کاکلی بزرگ، کاکلی کوچک، خزری و پرستوی دریایی 

 کوچک و گونه سفید .

 شده حلهنام منطقه : منطقه حفاظت

 هکتار 11783وسعت : 

 .6/2/1322مورخ  71مصوبه شماره  شماره و تاریخ مصوبه :
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 کیلومتری شمال شرقی بندر بوشهر 15یت مکانی : در ساحل دریا و به فاصله موقع

 پوشش گیاهی:

 گیاهان تاالبی : نخل مرداب، نی بزواش، پیازین و لوئی

 گیاهان خشکی زی: گیاهان گز، کهور،

 :وحشحیات

 ، روباه معمولی، خرگوش، گربه وحشیشغال پستانداران: گرگ،

ت، اردک مرمری، اردک سفید، غاز خاکستری، انواع سلیم و سایر پرندگان آبزی و کنار پرندگان: درنا، فالمینگو، اگر

 آبزی و انواع بازهای شکاری.

 خاییزشده نام منطقه : منطقه حفاظت

 هکتار 22555وسعت :

 کوه بیرمی واقع در شهرستان دشتیموقعیت مکانی : 

 وحش:حیاتو  گیاهیپوشش 

متری را شامل می شود باعث بوجود آمدن سه قسمت آب وهوایی متفاوت و  1725تا  125رتفاع متغیر این منطقه که از ا

منحصربه فرد شده که شاید در هیچ جای استان بوشهر این تنوع وجود نداشته باشد، این تنوع سبب پدیدآمدن فون و فلور 

 72ونن بوشهر است طوریکه تاکنین منطقه ازلحاظ تنوع حیات وحش یکی ازمناطق غنی استاا متفاوت و ویژهای شده است.

  .گونه خزنده، چهار گونه ماهی وچهار گونه دوزیست در آن مشاهده وشناسایی شده است 17گونه پستاندار،  25گونه پرنده،

این منطقه زیستگاه بزرگترین گربه سانان ایران، پلنگ ایرانی است که بعنوان یک گونه ارزشمند در باالی هرم غذایی و 

ونه چتر محسوب می شود و با توجه به مورد تهدید شدید بودن آن در سال های اخیر حفاظت از زیستگاهها بعنوان یک گ

این گونه ارزشمند در اولویت های حفاظتی سازمان حفاطت محیط زیست کشور است. از دیگر گونه های شاخص پستاندار 

وار، انواع لی و پرندگان از قبیل کبک، تیهو، شهدخاین منطقه کل و بز، قوچ و میش، گرگ، کفتار، سمور سنگی، گربه جنگ

 .پرندگان شکاری، کمرکولی، دارکوب سوری، انواع سهره، قمری، سنگ چشم و غیره است

منطقه حفاظت شده کوه بیرمی دارای هشت تنگه مهم به نامهای تلخ آب بید، بنیون، روان، گشی، یخ، مخدان، آشی و  

تلف که باعث رویش گیاهان مخ ستئمی درابتدای این تنگه ها وارتفاع باال ازسطح دریادونه دون و چشمه های آبشیرین ودا

 .وایجاد جنگلها وپوشش گیاهی و تشکیل اکوسیستمی بارز با چشم اندازی زیبا شده است

 باهوش تنگ –نام منطقه: شاهزاده ابراهیم 
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 منطقه : تأسیستاریخ 

 منطقه شکار ممنوع اعالم گردید . مثالعنوانبهسال  2به مدت  12/12/87این منطقه از تاریخ 

 موقعیت عمومی منطقه:

 شهر شرق جنوب کیلومتری 25 فاصله در و دشتستان شهرستان – بوشهر استان در باهوش، تنگ –منطقه شاهزاده ابراهیم 

 ه است.( واقع شد UTM) شرقی طول 216283 و 222865 و شمالی عرض 3226526 و 3173112 مختصات بین برازجان

 وسعت منطقه:

 . باشدمینسبت به سطح دریا  1225متر و  162هکتار و دامنه تغییرات ارتفاعی بین  12312وسعت آن در حدود 

ی, شاخص گیاه هایگونه, پو شش گیاهی واندازچشمشامل وضعیت توپوگرافی, منطقه )ویژگی و سیمای عمومی 

 ها (شاخص و کریدور هایگونهو  وحشحیاتوضعیت عمومی 

ی، پیچ در پیچ و طوالن یهادرهوسیع و پراکنده، تپه ماهور،  یهادشتاز  یامجموعهمنطقه مذکور از لحاظ توپوگرافی 

 . باشدمیمرتفع  یهاقله العبورصعب یهاتنگهو  هاگذرگاه

ا در خود شتی رپیوسته است که مناطقی مسطح و د به همممتد و  یهاکوهقسمت اعظم منطقه کوهستانی و دارای رشته 

 جای داده است .

 درختی منطقه که باقیمانده جامعه درختی است شامل : هایگونه

 Amygdalus scopariaبخورک ( )، بادام کوهی Pistacia khinjuk، کلخونگ Pistacia atlantica sbsmuticaبنه 

ت چوبی موجود در منطقه که بعضاً به صور یاهبوتو  یابوتهکه از جوامع درختی ایرانی و تورانی است . از گیاهان  باشدمی

 توانمی arbusculinus Astragalusو نوعی گون  Zygophyllum spاز قیچ . باشدمیموضعی دارای تراکم قابل توجهی نیز 

 . شودمینام برد که جزء فلور ناحیه ایران و توران نیز محسوب 

 اکوتوریستی: یهاجاذبه

ارای وسیع د یهادرهدسترسی و وجود قلل و  یهاراهبودن آن و عدم  العبورصعببودن و  این منطقه به دلیل کوهستانی

 برای طبیعت گردان و کوهنوردان است . رینظیبمناطق دیدنی و 

 وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی:

 . باشندیممشغول کشاورزی و دامداری  اکثراًاین منطقه  نانینشهیحاش

 نوع کوه مندنام منطقه : منطقه شکار مم

 منطقه: تأسیستاریخ 
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 منطقه شکار ممنوع بوده است . مثالعنوانبهساله  2به مدت دو دوره  1382تا  1373از سال 

 موقعیت عمومی منطقه :

ندر دلوار و از شهر از شمال ب تریننزدیکاین منطقه در شهرستان دشتی و تنگستان از توابع استان بوشهر واقع شده است . 

 . باشدمیج و از جنوب بردخون شرق خورمو

 هکتار 65721وسعت منطقه :

ی, شاخص گیاه هایگونه, پو شش گیاهی واندازچشمشامل وضعیت توپوگرافی, منطقه )ویژگی و سیمای عمومی 

 شاخص و کریدورها ( : هایگونهو  وحشحیاتوضعیت عمومی 

هستانی های وسیع و زیبای کواندازچشمو ضمن دارا بودن  دباشمیاقلیم گرم و مرطوب  از نظراین منطقه کوهستانی بوده و 

 .باشدیمو دارای آبشخورهای متعدد  العبورصعب یهاشکارگاهپرپیچ و خم و طوالنی و تنگه هاو  یهادره

پوشش گیاهی منطقه: پوشش گیاهی منطقه از نوع درختان مرتعی و بوته زار و گیاهان علفی یک تا چند ساله بوده و 

 توانمیمنطقه  یهاگونهو بنه و بادام کوهی در ارتفاعات است .از دیگر  هادشتالب منطقه کنار در پوشش غ

 بومادران و غیره را نام برد .درمنه، قیچ، و انواع گیاهان داروی نظیر آویشن،استبرق،گوند،

 : وحشحیات

اری گانی نظیر کبک و تیهو و انواع بازهای شکشغال، خرگوش، و پرندروباه،کفتار،گرگ،شامل کل و بز و قوچ و میش،

 . باشدمیشاه بوف و غیره جغد،و انواع عقاب،

 اکوتوریستی : یهاجاذبه

ارای وسیع د یهادرهدسترسی و وجود قلل و  یهاراهبودن آن و عدم  العبورصعباین منطقه به دلیل کوهستانی بودن و 

 کوهنوردان است .برای طبیعت گردان و  رینظیبمناطق دیدنی و 

 وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی :

 کشاورز و دامدار هستند . اکثراًاین منطقه  نانینشهیحاش
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 1374اردیبهشت  3قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  -1-2-1-6-16-3-1-4

 لیوسااز:  اندعبارتگروه تقسیم نموده است که  3ل است و منابع آلوده کننده هوا در کشور به فص 6این قانون شامل 

قوانین و مقررات خاصی  1و  3و  2و منابع تجاری و خانگی، در فصول  هاروگاهینو  هاکارگاهنقلیه موتوری، کارخانجات و 

 و در فصل ششم موادی برای اجرای بهتر هامجازاتجم به برای هر یک از منابع آلوده کننده هوا وضع گردیده است. فصل پن

 صدا و سیما تدوین گردیده است. ازجمله هادستگاهقانون و همکاری سایر 

و  687و  688و  685، 672مواد  1386مرداد، 8و با اصالحات  1372خرداد  2قانون مجازات اسالمی و تعزیرات مصوب 

مواد  زیستمحیطبه تخریب  611ماده  677و  675و  671مرتبط است و مواد  تزیسمحیطاین قانون با مسائل  671و  675

اقدام به تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته  688به قطع اشجار، ماده  686به شکار حیوانات حمایت شده ماده  677و  685

 سال حبس تعیین نموده است. 3یی بین یک تا هامجازاتو 

 1361اسفند  9درمی جانوران مصوب ماده واحده قانون اجازه تاکسی

 وحشیاتحتاکسیدرمی( ) ییآالاجازه داده شده که اقدام به تندیس  زیستمحیطدر این ماده قانونی، به سازمان حفاظت 

 و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. مؤسساتبه  الزحمهحقنموده و آ نرا در قبال دریافت 

 (1361 آبان 3سی )مصوب کارشنا الزحمهحقماده واحده دریافت 

و یا اقدام بازدید کارشناسی  تاشیآزمااجازه داده شده است برای انجام  زیستمحیطدر این قانون، به سازمان حفاظت 

 کارشناسی دریافت نماید. الزحمهحق

 ی تاریخ طبیعیهاموزهی ملی و هاپا رکورودیه از  ماده واحد قانون اخذ

و  زیستمحیطاجازه داده شده است در قبال بازدید از مناطق چهارگانه  زیستمحیطت در این قانون، به سازمان حفاظ

حمایت وحش و تاریخ طبیعی از طریق صدور بلیت، وجه دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور واریز  یهاموزه

درصد این مبالغ را  155ا حداکثر درصد و ی 25 زیستمحیطاین قانون پیش بینی شده که سازمان حفاظت  1در تبصره  نماید.

ات تجهیز تأمینسازمان بدون الزام به رعایت قانون سیاست عمومی )خارج از شمول( صرف  حسابیذدرخواست  بر اساس

 نماید. زیستمحیطو تدارکات امور حفاظت از 

 ییاجرا هاینامهآئین  -1-2-1-6-16-3-1-5

 1354اسفند  3مصوب زیست آئین نامه اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط

و تعاریف مناطق چهارگانه، فصل دوم به مقررات مربوط  اتیبه کلفصل تدوین شده است. فصل اول  7این آیین نامه در 

 پرداخته است. شدهحفاظتو مناطق  وحشحیات یهاپناهگاهملی، آثار طبیعی ملی،  هایپارکبه 
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فصل چهارم به نحوه تشکیل جلسات شورای قانون حفاظت و بهسازی و  25و  17فصل سوم به قوانین مربوط به مواد 

 پرداخته است. زیستمحیطحفاظت 

وظایفی را  زیستمحیطدر زمینه آموزش و مدیریت افکار عمومی در زمینه  26تا  22فصل پنجم این آئین نامه در مواد 

 تعیین نموده است. زیستمحیطبرای سازمان حفاظت 

 .باشدمیتعلیم این نیروها مربوط  و تجهیز و زیستمحیطفصل ششم به تشکیل گارد 

تاریخ طبیعی پرداخته و ایجاد باغ وحش در هر نقطه از کشور  یهاموزهو  هاوحشفصل هفتم به مقررات مربوط به باغ 

 نموده است. زیستمحیطرا مستلزم تحصیل پروانه از 

ی یزه به اشخاص و لزوم همکاری دامپزشکاعطای جا ازجمله یامتفرقهفصل هشتم به مسائل مالی سازمان و فصل نهم موارد 

 اشاره دارد. زیستمحیطو مراتع با  هاجنگلو سازمان 

 (1374سال و اصالحیه آن در  1346آیین نامه اجرای قانون شکار و صید )مصوب 

 .اندشدهفصل تدوین شده است. در فصل اول جانوران وحشی، به شکار و قرق اختصاصی تعریف  6این آیین نامه در 

ماده آن حذف شده  2و قرق اختصاصی است که  شدهحفاظتملی، مناطق  هایپارکفصل دوم درباره مقررات مربوط به 

 اختصاص دارد. شدهحفاظتبه شکار در مناطق  16و  12و مواد 

سیم گروه مادی، ویژه و انتفاعی تق 3به  هاپروانهشکار صید بیان شده و صدور  یهاپروانهدر فصل سوم شرایط صدور 

 بندی کرده است.

ملی و مناطق  هایپارکنوع محدودیت شامل محدودیت زمانی )فصول و ساعات ممنوع(، مکانی، شکار در  1

، محدودیت نوعی شکار حیوانات حمایت شده و محدودیت طریقی )انواع اسلحه و در این آئین نامه تقویت شدهحفاظت

 هایفعالیتو انتفاعی برای  شدهحفاظتعادی، ویژه شکار در مناطق  یهاهپروانبه نحوه صدور  21و  25، 17شده است(. مواد 

 پرداخته است. وحشحیاتدارای جنبه تجاری نظیر پرورش 

 است. زیستمحیط هایسازمانمختلف با  یهاخانهمربوط به نحوه همکاری وزارت  فصل پنجم

و آموزش و  هادانشگاهبه فرم همکاری  27ولتی، ماده عمرانی د هایفعالیتدر  زیستمحیطبه لزوم هماهنگی با  26ماده 

 ت.پرداخته اس زیستمحیطآموزشی مرتبط با  هاینامهو همچنین تنظیم بر وحشحیات یهاموزهپرورش برای تشکیل 

مستلزم اجرای طرح مصوب است، اما عمالً به  شدهحفاظتو مناطق  وحشحیات یهاپناهگاهاگر چه تعلیف احشام در 

، و وابستگی شدید اطالعات کل به منابع طبیعی، این مهم در زیستمحیطعدم وجود منابع در اختیار سازمان حفاظت واسطه 

 کشور اجرا نگردیده است.
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دولتی در مناطق چهارگانه است، این  یهادستگاهو  هاسازمان، قائم مقام 16به استناد ماده  زیستمحیطسازمان حفاظت 

 .سازدمیحفاظت مطلوب از این مناطق را در مراجع قضایی با مشکل مواجه موضوع در بسیاری مواقع، 

توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور، در مبالغ ورودیه و  با در خصوص اخذ و رویه در مناطق چهارگانه نیز الزم است،

 نحوه صدور مجوز بازدید بازنگری شود.

ه ل ملی بودن ضوابط تخلیه، عدم توجه به ظرفیت منبع پذیرنددر خصوص آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب نیز به دلی

و آلودگی، عدم توجه به بارآوردندگی و در نظر گرفتن غلظت آالینده بدون توجه به جمع آوری آن، بسیاری از 

پذیرنده  ع. الزم است با اصالح قوانین، منابانددهیگرد یادهیعدطبیعی، جهت تحقیق در استان، دچار مشکالت  هایاکوسیستم

 مبنای تدوین استاندارد و میزان تخلیه آالینده قرار گیرد. هاآنآلودگی و ظرفیت 

در خصوص لزوم همکاری مقامات ذیصالح در خصوص ورود و خرید و فروش اسلحه در کشور با سازمان  28ماده 

 35حمل سالح شکاری و ماده  یهاپروانهدر خصوص تمدید اعتبار  زیستمحیطبه لزوم هماهنگی با  27و ماده  زیستمحیط

 .اندنمودهدر خصوص لغو مجوز حمل سالح کسانی است که برخالف مقررات شکار و صید عمل 

 مربوط وحشحیاتفصل ششم به مقررات خرید و فروش، عرضه و نگهداری واردات و صادرات و تکثیر و پرورش 

 ستزیمحیطو پرورش و... را منوط به کسب پروانه از نگهداری، تکثیر  ازجمله وحشحیاتاست و هر اقدامی در خصوص 

 نموده است.

 (1374اردیبهشت  18آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب: )

 تزیسمحیطدر این آئین نامه اقدام به هر عملی که باعث آلودگی آب شود، ممنوع اعالم شده است و سازمان حفاظت 

آلودگی  راز نظ هاآبوزارت بهداشت و درمان نسبت به بررسی کیفیت  موظف شده با همکاری وزارتخانه نیرو، کشاورزی و

در موظف است از منابع آالینده نمونه گیری و  زیستمحیطاین قانون آمده است سازمان حفاظت  7اقدام نماید. در ماده 

 مشاهده آلودگی موضوع را کتباً به مسئول مربوطه اخطار و درخواست رفع آلودگی نماید. صورت

از ادامه فعالیت  زیستمحیطقانون حفاظت  11ماده  بر اساسپیش بینی شده است در صورت عدم رفع آلودگی  8ماده در 

 واحد جلوگیری شود.

ول به موک تأسیساز منابع آالینده و واحدهای صنعتی تازه  برداریبهرهپیش بینی شده است صدور مجوز  11در ماده 

 باشد. زیستمحیطشورای حفاظت رعایت استانداردهای ارائه شده توسط 
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نتقال ا پیش بینی شده است در صورتی که آلودگی ناشی از منابع آلوده کننده موجود از طریق دیگری به جز 12در ماده 

جهاد کشاورزی، صنایع، مسکن و شهرسازی، نیرو،  یهاوزارتخانهبه نقاط مناسب امکان پذیر نباشد طرحی با همکاری  هاآن

 وزیران به اجرا در خواهد آمد. ئتیهتماعی تهیه و پس از تصویب کار و امور اج

این آیین نامه آمده است، در صورتی که تخلف از مقررات آئین نامه باعث بروز خسارات به محیط و فساد  22در ماده 

 اهد نمود.کوم خوآبزیان و منابع طبیعی شود، دادگاه بنا به درخواست سازمان مسئولین را به پرداخت و جبران خسارات مح

و  1376مرداد  21تاریخ طبیعی مصوب  یهاموزهآئین نامه اجرای قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک ها و 

 1372خرداد  21اصالحات آن در 

تاریخ طبیعی، نمایشگاهی و مناطق چهارگانه  یهاموزهاین آیین نامه در خصوص اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان از 

 تعیین شده است. هامکانورودی به این  یهاتیبلو بهای  باشدمی زیستیطمححفاظت 

( وظایف سازمان 1378اردیبهشت  5برداری از منابع آبزی )مصوب آئین نامه اجرای قانون حفاظت و بهره

 زیستحفاظت محیط

 ، کمیت ویاگونهزیابی اعالم ضوابط و مطالعات مرتبط با آبزی دار کردن و پرورش آبزیان در مدل های داخلی، ار

منابع  آبزیانی که از سوی شیالت برای رها سازی در یاگونهکیفیت آبزیان مورد نظر شیالت استان برای رها سازی، تشخیص 

 .اندشدهداخلی که در آن آبزیان رها سازی  هایآبو همچنین تعیین  اندشدهآبی داخلی انتخاب 

داخلی، به استثنای منابعی که توسط شیالت  هایآبصدور پروانه صید ماهی در  قانون حفاظت و بهسازی 8به استناد ماده 

 .گیردمی انجام زیستمحیطداده شده توسط سازمان حفاظت 
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 آبزیان زیستمحیطاز فصل هشتم: حفاظت از 

زیان ممنوع مضر برای آبباالتر از استانداردهای  یهافاضالبیا انتشار بیماری و تخلیه  مؤثرایجاد هرگونه آلودگی  8ماده 

 است.

 12صنعتی )موضوع ماده  یهاکارگاهوزیران راجع به استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و  ئتیهمصوبه 

 قانون نحوه یا جلوگیری از آلودگی هوا(

ازها، یندگی گدر این تصویب نامه استانداردهای حد مجاز یا ترکیب نوع واحد آالینده و عملیات و یا دسته بندی آال

 هاکارخانهدر مورد  1تعیین شده است. استانداردهای درجه  2و  1ذرات و درصد تیرگی و با دسته بندی استانداردهای درجه 

با ضوابط استقرار صنایع مغایرت دارد، اعمال  هاآنموجود که محل استقرار  یهاکارخانهجدید و همچنین  یهاکانالو 

 .گرددمی

 زیستمحیطی حفاظت مصوبات شورای عال -1-2-1-6-16-3-1-6

شورای عالی حفاظت محیط زیست به همراه آئین نامه  25/7/1375ـ  111177/12885نظر به اینکه تصویب نامه شماره      

 .ذیربط ارسال گردید، لذا مبادرت به انتشار توأمان آنها می گردد

 طالعاتم انجام مشمول های ژهپرو و  مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرحها            

 محیطی زیست ارزیابی

 سازمان حفاظت محیط زیست

کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا  27/3/1375شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ      

( قانون برنامه 172اده )م« الف» سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند  12/2/1375مورخ  1ـ 2523به پیشنهاد شماره 

 :ـ تصویب نمود1387پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

« دفتر هیئت دولت»که به مهر  21جدول ـ طرحها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی به شرح 1     

 .تأیید شده است، تعیین می شود

که  رزیلی طرحها و پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی به شرح ـ رئوس و سرفصل گزارشات ارزیابی اجما2     

 .تأیید شده است، تعیین می شود« دفتر هیئت دولت»به مهر 

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است دستورالعمل های تخصصی نحوه انجام مطالعات ارزیابی اثرات      

را با همکاری دستگاه های اجرایی در چارچوب رئوس و سرفصلهای ( 1زیست محیطی طرح ها و پروژه های موضوع بند )
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موضوع این بند تهیه و منتشر نماید. رعایت مفاد دستورالعمل های یادشده توسط کلیه دستگاه های اجرایی و مجریان طرحها 

 .و پروژه ها الزامی می باشد

 زیابی زیست محیطیرئوس و سرفصل گزارشات ارزیابی اجمالی طرحها و پروژه های مشمول ار

 :صفحه باشد 155گزارش ارزیابی اجمالی طرح در برگیرنده موارد زیر حداکثر در  

ـ چکیده غیرفنی: شامل نوع و ویژگیهای پروژه، گزینه های موجود، خالصه ای از وضعیت موجود محیط زیست، آثار 1     

ی نامطلوب و نتیجه گیری از ارزیابی زیست محیطمهم طرح بر محیط زیست و برنامه های پیشگیری کاهش و کنترل آثار 

 (صفحه 2)حداکثر تا 

 (صفحه 25ـ تشریح طرح یا پروژه پیشنهادی )حداکثر تا 2     

 ـ عنوان طرح1ـ2     

 ـ اهداف، نیازها و ضرورتهای طرح2ـ2     

 ـ جایگاه طرح در برنامه ها و سیاستهای کلی مملکت3ـ2     

 و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح ـ قوانین، مقررات1ـ2     

 (ـ موقعیت مکان پیشنهادی طرح )روی نقشه با ذکر فواصل از کلیه کاربریهای موجود در منطقه 2ـ2     

 ـ گزینه های مکانی و فنی طرح 6ـ2     

 ی توسعه آتیـ فازبندی کلی طرح )آماده سازی، ساخت و ساز، اجرا و بهره برداری و ...( برنامه ها7ـ2     

 ـ تشریح زیر فعالیتهای طرح به تفکیک فاز احداث و بهره برداری 8ـ 2     

 (ـ نمودار خط تولیـد، و تشریح فرآیندها برای واحـدهای صنـعتی و معدنی )تولیدی7ـ2     

 موارد دیگر(ـ تأسیسات جانبی و پروژه ای پی آیند )احداث راه، اماکن و خدمات عمومی و15ـ2     

 :ـ ویژگیهای طرح در هر یک از گزینه ها و فازهای طرح شامل11ـ2     

 ـ ارایه ظرفیت تولید )در مورد طرحهای صنعتی، معدنی و عمرانی تولیدی نظیر نیروگاههای برق آبی( و یا ارایه 1ـ11ـ2     

 سایر موراد( سطح خدمات رسانی برای طرح های عمرانی ـ خدماتی )احداث راه فرودگاه خطوط انتقال گاز و
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 مقیاس با تعیین طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی: 21جدول 
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 امقیاس با تعیین طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی : 21ادامه جدول
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 و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی با تعیین مقیاس طرح ها: 21ادامه جدول
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 طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی با تعیین مقیاس :21ادامه جدول
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 طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی با تعیین مقیاس: 21ادامه جدول



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  ستی زطی مح  لی 

 ( یبوم  ستی منابع ز تی ریساختار   مد لی )

 

 5002212B0021300303RE104961115 م 

 
72 

 طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی با تعیین مقیاس : 21ادامه جدول

 

 ـ تخمین کلی سرمایه گذاری ریالی و ارزی2ـ11ـ2     

 ـ برآورد نوع و میزان مواد اولیه، محل تأمین و نحوه انتقال آنها3ـ11ـ2     

 ...( و موارد مصرف، محل تأمین و نحوه انتقال آنها ـ برآورد نوع و میزان منابع )آب، انرژی، سوخت و1ـ11ـ2     

 ـ برآورد نیروی انسانی و محل تأمین 2ـ 11ـ2     

 (ـ برآورد و میزان محصوالت اصلی و جانبی )برای طرح های تولیدی 6ـ11ـ2     

 فهرستی شود به صورت ـ تشریح مرحله آماده سازی و اقدامات زیر بنایی که منجر به تغییر و تخریب محیط زیست می3     

 از خاکبرداری برداشت پوشش گیاهی، احداث استخر باطله، زهکشی، حفاری، انفجار، تغییر در مسیر آبهای سطحی،  

 (صفحه 1محل تأمین منابع قرضه، احداث جاده و تأسیسات عمومی و خدماتی و )حداکثر تا 

عملیات در هر یک از گزینه ها و فازهای طرح شامل: آالینده  ـ آالینده ها و پسماندهای مهم تولید شده طی فرآیند و1     

ها و پسماندهای تولید شده طی فرآیند و عملیات در هر یک از گزینه ها و فازهای طرح شامل آالینده های هوا، فاضالبهای 

 (صفحه 2بهداشتی و صنعتی زایدات و ضایعات زباله، سر و صدا، ارتعاشات، پرتوها و ... )حداکثر تا 
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ـ خطرات، سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح در هر یک از گزینه ها و فازهای پیشنهادی شامل احتمال انفجار، نشت  2     

 (صفحه 2پیامدهای وقوع بالیای طبیعی و موارد غیر منتظره )حداکثر تا 

 ـ تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه 6     

ی هر یک از گزینه های پیشنهادی )همراه با نقشه ها و ترجیحاً به صورت جداول در زمینه های زیر پیش از اجرای طرح برا

 (صفحه 22و نمودارها حداکثر تا 

 ـ تعریف محدوده مطالعاتی و نمایش روی نقشه1ـ 6     

 :ـ محیط فیزیکی شامل موارد2ـ 6     

 های خاک و منابع مهم آنهاـ خاکشناسی )نوع و قابلیتهای کار، شیب، فرسایش و ...( آلودگی1ـ2ـ 6     

  ماننداینها(ـ زمین شناسی )مثل توپوگرافی، زلزله خیزی، رانش زمین و2ـ2ـ 6     

 ـ منابع آب )موقعیت، کیفیت و کمیت آبهای سطحی و زیرزمینی، وضعیت سطح ایستایی منطقه و رژیمهای 3ـ2ـ 6     

 (فعلی منابع آب آلودگیهای آب و منابع مهم آنها، مصارف ،سیالبی و کم آبی

ساله( آلودگیهای هوا و منابع  15ـ 2ـ هوا و اقلیم )وضعیت اقلیمی گلباد، نزوالت، دما و تبخیر در دوره زمانی 1ـ2ـ 6     

 مهم آنها

 ـ صدا و ارتعاشات )سطح صدا( آلودگیهای صوتی و منابع مهم آنها 2ـ 2ـ 6     

 آبی و خشکی با ذکر لیست جوامع گیاهی و جانوری و گونه های نادر  ـ محیط طبیعی و بیولوژیکی: زیستگاههای3ـ 6     

 گانه محیط زیست 1و با ارزش، مناطق 

 (ـ بهداشت و سالمت جامعه )با لحاظ نظرات دانشگاه علوم پزشکی ذیربط محل احداث پروژه1ـ 6     

 ، اشتغال، تسهیالت، آموزش، اعتقاداتـ محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی )جمعیت و ویژگیها و تحوالت آن 2ـ  6     

 (فرهنگی و مذهبی، میراث فرهنگی

ـ معرفی اجمالی سایر طرحهای توسعه مصوب و یا در دست اجرای محدوده مطالعاتی )طرحهای توسعه  6ـ  6     

ازمان س کشاورزی، صنعتی و خدماتی با نمایش موقعیت آنها نسبت به محل اجرای طرح مورد نظر روی نقشه توپوگرافی

 (جغرافیایی نیروهای مسلح

ـ تشریح کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه و راهبردهای طرح های برنامه ریزی باالدست برای محدوده فوق 7ـ 6     

 االشاره
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 ـ پیش بینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح )در طرحهای چند پروژه ای با تأکید بر اثرات تجمعی( برای هر یک از7     

 :صفحه( به صورت زیر 25گزینه ها و فازهای پیشنهادی )حداکثر تا 

 (ـ اثر بر محیط فیزیکی )توپوگرافی، خاک، ویژگیهای زمین شناسی، آب، هوا و اقلیم1ـ7     

 (ـ اثر بر محیط طبیعی و بیولوژیکی )جوامع گیاهی و جانوری، زیستگاههای آبی و خشکی2ـ7     

 (داشت و سالمت جامعه )با لحاظ نظرات دانشگاه علوم پزشکی ذیربط محل احداث پروژهـ اثر بر وضعیت به3ـ7     

ـ اثر بر محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی )جمعیت، اشتغال، مسکن، آموزش، اعتقادات فرهنگی و مذهبی، 1ـ7     

  سایر موارد(میراث فرهنگی و

 عه محدوده مطالعاتیـ اثر بر کاربریهای اراضی و دیگر طرحهای توس 2ـ 7     

 ـ تجزیه و تحلیل آثار کاربریها و پیامدهای زیست محیطی طرح و استنتاج 8     

 ـ مدیریت و پایش زیست محیطی7    

ـ ارائه شـیوه های پیشـگیری کاهـش و کنترل برای هر یـک از آثار منـفی زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای طرح 1ـ7     

 (صفحه 15)حداکثر تا 

ـ ارایه برنامـه کلی مدیریت زیسـت محیطی برای اندازه گیری و پایش آثار زیست محیطی و بازرسی و نظارت بر 2ـ7     

 حسن انجام اقدامات پیشنهادی کنترل و کاهش

 (ـ ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی )بر حسب ضرورت15     

 ی اجمالی، ادارات سازمانهای دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقیـ منابع و مراجع مورد استفاده در تهیه گزارش ارزیاب11    

 ـ نام و مشخصات، مسئولیت و تجربیات ارزیابی هر یک از مشاوران و تهیه کنندگان گزارش ارزیابی اجمالی12     

شورای حفاظت  1378شهریور  3مورخ  168جانوران و حتی مشمول قانون شکار صید در مصوبه  هایگونهتعیین 

 1، در این مصوبه پستانداران و حتی پرندگان وحشی، خزندگان و حتی آبزیان و دوزیستان و سخت پوستان به یستزمحیط

عادی و غیر حمایت شده تقسیم  هایگونهحمایت شده و  هایگونهدر خطر انقراض،  هایگونهمنقرض شده،  هایگونهگروه 

 .اندشده

)زمانی، طریقی، نوعی، کمی و کیفی( برای شکار و صید جانوران  یاهتیمحدودو  هاتیممنوعدر ادامه همین مصوبه 

 وحشی آمده است.

  



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  ستی زطی مح  لی 

 ( یبوم  ستی منابع ز تی ریساختار   مد لی )

 

 5002212B0021300303RE104961115 م 

 
72 

 (1379خرداد  11زیست )شورای عالی حفاظت محیط 171مصوبه شماره 

تعیین  شکار صید یهاپروانهآئین نامه تعیین مدت اعتبار و بهای  زیستمحیطقانون حفاظت و بهسازی  3به استناد ماده 

 گردیده است.

ن انجام شده بین سازما یهاتوافقبا توجه به  وحشحیات یهاپناهگاهو  شدهحفاظتضوابط تعلیف احشام در مناطق 

مساحت منطقه( با اجرای  2/1مناطق )و سازمان جنگل و مراتع تعلیف احشام در خارج از محدوده این  زیستمحیطحفاظت 

ی با و منابع طبیعی بالمانع است و تعلیف احشام بایست زیستیطمحی مرتع داری و تصویب آن در کمیته کارشناسی هاطرح

 رعایت ضوابط این دستورالعمل پس از تصویب طرح مرتع داری صورت گیرد.

 ضوابط و معیارهای ملی:

را به همراه دارد. عدم توجه به شرایط اقتصادی  یادهیعداین ضوابط که به صورت ملی تدوین شده است، مشکالت 

 زیستمحیطی به یک واحد تولید تأثیرو بیالن طبیعی هر منطقه در سنجش  زیستمحیطوگرافی، ظرفیت تحمل اجتماعی، توپ

 .باشدمیمشکالت این ضوابط  ترینمهمآن، از 

 انجام و استانداردها و ایمنطقهمطالعات  زیستمحیطتدوین این ضوابط، الزم است با محوریت سازمان حفاظت  یبرا

 گردد. ییاجراناسب با شرایط هر منطقه تدوین و مت یهادستورالعمل

 هاکارگاهوزیران راجع به استانداردهای کارخانجات و  ئتیهمصوبه 

 125مثال استاندارد درجه یک، برای تخلیه ذرات  مثالعنوانبهاین استانداردها در برخی مواقع پاسخ گویی الزم را ندارند 

. نمایدیمست و همین مقدار نیز مشکالت جدی را برای ساکنان اطراف ایجاد در نظر گرفته شده ا مترمکعبمیلی گرم در 

در این استانداردها نیز ظرفیت پذیرش مناطق مد نظر قرار نگرفته و حتی وضعیت کنونی آلودگی هوا در یک منطقه اثری بر 

 تخلیه آالینده ندارد. یاستانداردهااستقرار واحد آالینده جدید و 
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 محیطیزیستارزیابی اثرات  -1-2-1-6-16-3-1-7

و نیز نبودن ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی  محیطیزیست یهایابیارز یهاروشبه خاطر نواقص موجود در شیوه و 

هیه و اجرا ت محیطیزیست، انجام مطالعات ارزیابی اثرات هاپروژه محیطیزیستمجازات کیفری و الزام به ارزیابی اثرات 

 گردید.

 تر ارزیابیقوانین و مقررات مرتبط با دف

 1373زیست ارزیابی اثرات محیط در مورد زیستحفاظت محیط یعال یشورا 138مصوبه شماره 

 1376 زیستحفاظت محیط یعال یشورامصوب  زیستیارزیابی اثرات محیطنامه آیین

 1377قانون برنامه سوم توسعه مصوب  152ماده 

 1381قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  71ماده 

 1387برنامه چهارم توسعه مصوب  71برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده  152اجرایی ماده  نامهآیین

 1387قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  172بند الف ماده 

حفاظت  یعال یشورا 1375مصوب  زیستیهای مشمول انجام مطالعات ارزیابی محیطو پروژه هاطرحتعیین نوع و مقیاس  

 زیستمحیط

 و موضوعی ایمنطقهقانون برنامه پنجم توسعه در مورد ارزیابی راهبردی در سطوح ملی،  181ه ماد

 پایداری یهاشاخصقانون برنامه پنجم توسعه در مورد نظام  182ماده 

 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی 188ماده 

 م توسعه در مورد مدیریت سبزبرنامه پنج 175ماده 

 وزارت نفت  -1-2-1-6-16-3-2

ده به های وارد شآلودگی نیترشیب مسئولترین بخش اقتصادی کشور و مثال متولی بزرگعنوانوزارت نفت به

مشارکت  زیستزیست، از سالیان دور به صورت گسسته و پیوسته در امر تدوین مقررات مربوط به حفاظت محیطمحیط

زیست در این ی تابعه این وزارتخانه نشان از توجه به مقوله محیطهاشرکتدر  HSEزیست و محیط داشته است. دایر دفاتر

زیست به صورت پیوسته به این دفاتر ابالغ شده و از طرفی وزارت نفت ی مرتبط با محیطهاهیابالغو  هانامهنهاد است. آیین 

زیست ی معتمد سازمان حفاظت محیطهاشرکترا توسط زیستی ی فاکتورهای محیطادورهی تابعه به صورت هاشرکتو 

ا های مرتبط ب. تعداد آیین نامهندینمایمزیست ارسال کنترل و پایش کرده و گزارشات را به سازمان حفاظت محیط
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ه مزیست بسیار زیاد بوده و امکان درج در این گزارش به دلیل حجم زیاد وجود ندارد در زیر به یک مورد از آیین نامحیط

 گردد.مثال نمونه اشاره میعنوانوزیران و اقدامات شرکت ملی پتروشیمی به ئتیه

 های نفتیمحیطی فعالیتنامه رفع آلودگی زیستآیین -

محیطی، در های مورد نیاز برای مقابله با سوانح زیستها و تدوین برنامهکه در راستای کاهش انتشار آالینده این آیین نامه

ت. زیست اسمهم در راستای حفاظت از محیط هانامهیکی از آیین به تصویب رسیده است،  1/6/1388 خیتارر د وزیران ئتیه

ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این  اندموظفهای نفتی ها و واحدهای دارای فعالیتنامه، همه شرکتبر اساس این آیین

محیطی مربوط تهیه و توسط واحدهای بهداشت، ایمنی و نامه، برنامه مدون خود را برای مقابله با سوانح زیستآیین

 ظرف یک سال، آمادگی اندموظفهای مذکور وزارت نفت در اختیار سازمان قرار دهند. در همین راستا شرکت زیستمحیط

 منابع مالی و انسانی و تجهیزاتی الزم کسب کنند. تأمینالزم را در جهت 

های نفتی مکلف شدند ظرف بیست و چهار ساعت، سوانح ای فعالیتها و واحدهای داربر این اساس، شرکت 

ریزی و برگزاری محیطی احتمالی را با ذکر محل وقوع و کم و کیف سوانح، به اطالع سازمان برسانند و نسبت به برنامهزیست

 ند. یکی از محورهای آموزش ضمن خدمت کارکنان اقدام کن مثالعنوانبهمحیطی های آموزشی زیستدوره

بر انجام  دتأکیمحیطی را با اند نظام مدیریت زیستها و واحدهای نفتی موظف شدهنامه، شرکتچنین بر اساس این آیینهم

ر و برای محیطی، برقرامحیطی، جلب مشارکت کارکنان و شناسایی موارد عدم انطباق با استانداردهای زیستآموزش زیست

ریزی های مربوط برنامهها و ضرورتمحیطی کشور با رعایت اولویتا و ضوابط زیسترفع موارد عدم انطباق با استاندارده

مول های صنعتی و دودکش واحدهای مشخانه فاضالبهای پایش مستمر آلودگی را در خروجی تصفیهچنین سیستمکنند، هم

 حیطی برقرار کنند. مهای زیستانتشار آالینده از نظرتعیین وضعیت موجود خود  به منظورنامه این آیین

ر نوع پسماند یابی و دفن ههای نفتی و مکاننامه، احداث انبارهای نفتی و خطوط لوله انتقال نفت یا فرآوردهبر اساس این آیین

 کننده آب شرب ممنوع است. های تأمینهای آبخیز بالفصل سدها و رودخانههای نفتی در حوزهناشی از فعالیت

جلوگیری از هدر رفتن ذخایر نفت و گاز و جلوگیری از آلودگی هوای مناطق  به منظوره، وزارت نفت نامبر اساس این آیین

گذاری در های نفت از طریق استمرار سرمایهنفت خیز ملزم به رعایت مواردی چون عدم سوزاندن نفت خام بر روی چاه

موجود و بازیافت و استفاده مجدد از  هنگام بههای طراحی و ساخت تجهیزات سیار فرآوری نفت خام و سایر تکنولوژی

 های پاالیش و پتروشیمی شده است. های همراه نفت در مناطق تولید نفت در خشکی و شرکتگاز

ط خاص های نفتی حسب شرایهای فعالیتافزاید، که برای دفع فاضالب انسانی نیروهای مستقر در حوضهنامه میاین آیین

ش های دارای نیروی انسانی کمتر از سی نفر متمرکز یا بیط شامل احداث سپتیک تانک برای واحدشود که این شرایانجام می
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ل نیش از سی نفر پرسهای موقت با بهای تصفیه فاضالب پیشرفته برای واحدمستکارگیری سیشاغل غیرمتمرکز و به از سی نفر

 شود.متمرکز می

اری باید بسته به پتانسیل آالیندگی به طریق خاص دفع شود که بر های حفاری در پایان عملیات حفبر این اساس، گل

ا به طریق های انباشت رهای حفاری آغشته به مواد نفتی در حوضچهچنین گلهای حفاری پایه نفتی و هماساس آیین نامه گل

فاری پایه های حگل محیطی به وضعیت اولیه برگرداند ومناسب با رعایت ضوابط زیست هایروشبیولوژیکی و یا سایر 

حی، سط هایآبهای های مصنوعی یا طبیعی که واجد شرایطی چون خارج از بستر آبراهه و سایر جریانمعدنی در حوضچه

 آب شرب باشند انباشت تأمینخارج از اراضی کشاورزی، خارج از اراضی جنگلی و خارج از حوزه آبریز بالفاصل سدهای 

 به فضای سبز تبدیل شوند.و دفع و با پوشش گیاهی متناسب 

 محیطی در شرکت ملی صنایع پتروشیمیقوانین و استانداردهای زیست -

و از عوامل و عناصر الزم و مؤثر برای اعمال مدیریت  زیستمحیطاز منابع مستند و مهم در زمینه حفاظت و حمایت از 

 .باشدمیوجود قوانین و مقررات جامع و کافی در این مورد  زیستمحیط

در جهان حقوق  محیطیزیستتدوین و اجرای قوانین  یهاروشو  زیستمحیطامروزه با تخصصی شدن حقوق 

، به شودمیشاخه مهم و مستقلی از حقوق عمومی تلقی  مثالعنوانبهو هم در سطوح ملی  المللیبینهم در ابعاد  زیستمحیط

ر تعمیم ( نقش مهمی د زیستمحیطیکی از منابع حقوق  مثالعنوانبه) محیطیزیستهمین جهت گردآوری و انتشار قوانین 

 و بهره گیری اصولی و استفاده صحیح از این منابع دارد.

زیر را در  هایامهنو دستیابی به توسعه پایدار شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر زیستمحیطحفاظت از  به منظور -بند ب

 اده است.تابعه در دستور کار قرار د یهاشرکتو  هامجتمع

 ی جدید؛هاطرحدر  زیستمحیطانتخاب فرآیندها و محصوالت سازگار با 

 پتروشیمی؛ یهامجتمع، قبل از احداث محیطیزیستاجرای طرح ارزیابی اثرات 

 ؛هامجتمعدر کلیه  ISO 11555و دریافت گواهینامه  محیطیزیستاستقرار سیستم مدیریت 

 ؛زیستمحیطسانیدن ضایعات تولیدی برای حفظ منابع طبیعی و اصالح فرآیندهای موجود جهت به حداقل ر

 انرژی؛ یهاحاملپایش و کنترل مستمر مصرف 

 ؛هامجتمعو تفصیلی انرژی در  یادوره یهایزیممانجام 

 و اقدامات بهینه سازی انرژی؛ هاطرحانجام 

 صنعتی و بهداشتی؛ یهافاضالبتصفیه کلیه 
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 فیه شده؛تص یهافاضالباستفاده مجدد از 

 مدیریت اصولی پسماندهای شهری، صنعتی و ویژه؛

 هوا؛ یهاندهیآالکنترل 

 ؛زیستمحیطمنتشر شده به  یهاندهیآالاندازه گیری و کنترل دائم 

 طبقه بندی و بازیافت مواد ارزشمند از پسماندهای فرآیندی و غیر فرآیندی؛

 جایگزینی مواد مخرب الیه ازن با مواد دوستدار ازن؛

 ؛هامجتمعترش فضای سبز گس

 ؛محیطیزیستموجود با مؤسسات علمی جهت بومی سازی فن آوری های  یهایهمکارتقویت 

 و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی -1-2-1-6-16-3-3

 محیطیزیستضوابط و مقررات و استانداردهای تدوین شده  -بند الف

 (1346مرداد  31 و مراتع با اصالحات بعدی )مصوب هاجنگلبرداری از قانون حفاظت و بهره

طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده  یهاشهیبو مراتع و  هاجنگلاز  برداریبهرهحفظ و احیا و اصالح و توسعه و  -2ماده 

 متعلق به دولت، به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

طبق طرحی به عمل خواهد  توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی در هر مورد 2از منابع مذکور در ماده  برداریبهره -3ماده 

الزم را  ی مصوب قراردادهاطرحآمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد 

 صادر خواهد نمود. برداریبهرهتنظیم و پروانه 

اد بوده و نیازی به کسب آز هاآنروستایی برای مصرف ساکنان  یهاخانهقطع درختان جنگلی واقع در محوطه  -6ماده 

لبانی نشانه جنگ مأمورانباید ابتدا به وسیله  هاابانیخو  هاجادهاجازه از سازمان جنگلبانی ندارد. درختان جنگلی واقع در کنار 

 گردد. هاآنگذاری شود و سپس مبادرت به قطع 

ری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی ی جنگل داهاطرحمدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای  -11ماده 

 .باشدمیسال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد  35، حداکثر کندمیمنعقد 

 یهاتودهبریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و یا زغال از منابع ملی و  -12ماده 

 ست.جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع ا
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بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری ممنوع  یهادرختچهو خارها و  هابوتهبریدن و ریشه کن کردن  -13ماده 

 است.

 مجلس شورای اسالمی( 1371مهر  5مصوب کشور )قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی 

ت، حرا و ، سفید پلیاخمرهقبیل شمشاد، زربین سرخدار، سرو  درختانی از هایگونهاز تاریخ تصویب این قانون  -1ماده 

جنگلی( و بادام وحشی در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی گردو )چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه، گون، ششم، 

 .باشدمیممنوع  هاآنمحسوب و قطع 

 ای اسالمی (مجلس شور 1374خرداد  31)مصوب  هاباغقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 

از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی  هاآن یوربهرهو تداوم و  هاباغحفظ کاربری اراضی و  به منظور -1ماده 

 .باشدمیجز در موارد ضروری ممنوع  هاشهرکدر خارج از محدوده قانونی شهرها و  هاباغزراعی و 

 س شورای اسالمی (مجل 1316اردیبهشت  12مصوب )قانون حفظ نباتات 

جلوگیری از اشاعه آفات و  به منظوروزارت کشاورزی بر حسب پیشنهاد شورای حفظ نباتات مجاز است -7ماده 

 نباتی کشت نباتاتی را در هر منطقه از کشور برای مدتی که ضروری بداند ممنوع و یا محدود سازد. یهایماریب

یری از مسمومیت انسان و دام و زنبور عسل دستورهای فنی الزم سازمان حفظ نباتات مکلف است برای جلوگ-13ماده 

 جامع به اطالع عموم برساند. یهادستورالعملوضع و با تصویب شورای حفظ نباتات، آن را ضمن تنظیم 

 

  



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  ستی زطی مح  لی 

 ( یبوم  ستی منابع ز تی ریساختار   مد لی )

 

 5002212B0021300303RE104961115 م 

 
81 

 تجارت -معدن -وزارت صنعت -1-2-1-6-16-3-4

 معدن، تجارتمرتبط با وزارت صنعت،  محیطیزیستضوابط و مقررات و استانداردهای تدوین شده  )بند الف

رار ضوابط و معیارهای استق"بر اساس  عمدتاً  باشدمیاین قوانین و مقررات که مرتبط با وزارت صنعت، معدن، تجارت 

 وزیران به تصویب رسیده است و قبال توضیح داده شد.  ئتیهدر  زیستمحیطاست که توسط سازمان حفاظت  "صنایع

 وزارت نیرو -1-2-1-6-16-3-5

 بوشهر ایمنطقهشرکت سهامی آب  -1-2-1-6-16-3-5-1

ای محیطی مرتبط با شرکت سهامی آب منطقهضوابط و مقررات و استانداردهای تدوین شده زیست -الف

 بوشهر

 برای هر کس امری ضروری است. زیستمحیطقانون اساسی، حفاظت از  25اصل  بر اساس -

وجه است که در ذیل اجرای قانون توزیع عادالنه آب، چند ماده از این قانون در رابطه با شرکت سهامی آب قابل ت -

 :شودمیآورده 

زیرزمینی( قانون توزیع عادالنه آب آورده شده است که عبارت است از: صاحبان  هایآباین ماده در فصل دوم ) -6ماده 

مل طبق مقررات بهداشتی ع اندموظفهستند و  هاآنو استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب 

یا  تزیسمحیطمراتب را به سازمان حفاظت  اندمکلفباشد،  هاآنه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت کنند. چنانچ

 وزارت بهداشت اطالع دهند.

جامد منابع آلوده کننده نمونه برداری و  زائدسازمان موظف است طبق برنامه پیش بینی شده از فاضالب و مواد -7ماده 

ین منابع را مشخص نماید. در صورتی که شدت آلودگی هر یک از این منابع آلوده کننده نوع و میزان آلودگی هر یک از ا

به مسئول مربوط اخطار دهد که در رفع  کتباًاین آیین نامه باشد سازمان باید مراتب را  2بیش از استانداردهای موضوع ماده 

 آلودگی اقدام نماید.

 پس از تواندمیشیرین مخلوط شود، چنانچه وزارت نیرو الزم بداند، در مواردی که آب شور و یا آلوده با آب -7ماده 

اطالع به صاحبان و استفاده کنندگان، مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان 

 . چنانچه مسلم شود صاحبچاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عنداالقتضاء مسدود یا منهدم سازد تواندمیپذیر نباشد، 

را رعایت نموده است خسارت وارده به صاحب چاه را وزارت  برداریبهرهچاه شرایط و مشخصات مندرج در پرونده حفر و 

 نیرو جبران خواهد کرد.
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در اجرای وظایف قانونی خود موظف است هر یک از منابع آلوده کننده را توسط  زیستمحیطسازمان حفاظت  -15ماده 

خود مورد بازرسی قرار دهد، در صورتی که بازرسی هر یک از منابع به موجب قوانین دیگر مستلزم کسب اجازه از  رانمأمو

 دادستان باشد، نسبت به اخذ نمایندگی دادستان اقدام نمایند.

 آورند. به عمل زیستمحیطسازمان  نیمأموردر اجرای مفاد این آیین نامه همکاری الزم را با  اندمکلفتبصره: مسئولین 

تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی )بنا به معرفی وزیر کشاورزی(  مؤسساتگزارش کارکنان وزارت نیرو و  -35ماده 

 ندشویمکه به موجب ابالغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی 

 27ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده  مالک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش

 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.

آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان  -16ماده 

یف، کلیه تعار ربطیذس از کسب نظر از سایر مقامات . سازمان مذکور موظف است پشودمیمحول  زیستمحیطحفاظت 

ب وزیران برساند و پس از تصوی ئتیهمربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب  هاینامهمقررات و آیین 

 خواهد بود. االجراالزم

 آیین نامه جلوگیری از آلودگی منابع آب

نیرو، جهاد کشاورزی،  یهاخانهبا همکاری وزارت  زیستمحیطفاظت این آیین نامه آمده است که سازمان ح 3در ماده 

ذیربط حسب مورد نسبت به بررسی و شناسایی  هایسازمانو  هاخانهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارت 

 ایران از لحاظ آلودگی اقدام خواهند نمود. هایآبکیفیت 

شرب از مرحله آبگیری تا مصرف، طبق قوانین  هایآبکی در مورد : وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزش1تبصره 

 .نمایدمیو مقررات خود عمل 

مرزی با مواد نفتی به موجب قانون حفاظت  یهارودخانه، همچنین هااچهیدر: در مورد آلودگی آب دریاها و 2تبصره 

 مرزی از آلودگی با مواد نفتی، عمل خواهد شد. یهارودخانهدریا و 

موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مواد آلودگی آب به طریق مقتضی  زیستمحیط: سازمان حفاظت 1ماده 

اطالعات و مدارک مورد نیاز را در صورت درخواست در اختیار سازمان حفاظت  اندموظفاقدام نماید. مسئولین 

 قرار دهند. زیستمحیط

مشروب از مرحله آبگیر طبق قوانین و  هایآبپزشکی در مورد  کشور، درمان و آموزش و یهاخانه: وزارت 1تبصره 

 .نمایدمیمقررات خود عمل 
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ر داده قرا زیستمحیط: اطالعات و مدارکی که جنبه محرمانه دارد و توسط مسئولین در اختیار سازمان حفاظت 2تبصره 

 گرفت.محرمانه تلقی شده و جز در موارد قانونی مورد استفاده قرار نخواهد  شودمی

سنجش و سایر مقررات مربوط، توسط سازمان حفاظت  یهاروش: استانداردهای مربوط به آلودگی، با ذکر 2ماده 

 .شودمیاین آیین نامه تهیه و به مورد اجرا گذاشته  3مذکور در ماده  مؤسساتو  هاخانهو با همکاری وزارت  زیستمحیط

ساحلی با توجه به مقررات جذب و  هایآبو  هااچهیدری، زیر زمینی، پذیرنده اعم از سطح هایآب: طبقه بندی 6ماده 

و  هاانهخبا همکاری وزارت  زیستمحیطو به تدریج توسط سازمان حفاظت  هاتیاولوحسب  هاکنندهتصفیه طبیعی آلوده 

 این آیین نامه تعیین و اعالم خواهد شد. 3مذکور در ماده  مؤسسات

این آیین  1م به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم نماید ممنوع است. بر اساس ماده بر اساس این آیین نامه اقدا

 اندوظفمنامه، سازمان موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آلودگی آب به طریق مقتضی اقدام نماید. مسئولین 

قرار دهند. همچنین طبق ماده  زیستمحیطاظت اطالعات و مدارک مورد نیاز را در صورت درخواست در اختیار سازمان حف

و  جامد منابع آلوده کننده نمونه برداری زائدآیین نامه، سازمان موظف است طبق برنامه پیش بینی شده از فاضالب و مواد  7

نده ننوع و میزان آلودگی هر یک از این منابع را مشخص نماید. در صورتی که شدت آلودگی هر یک از این منابع آلوده ک

به مسئولین مربوط اخطار دهد که در رفع  کتباًاین آیین نامه باشد سازمان مراتب را  2بیش از استانداردهای موضوع ماده 

 آلودگی اقدام نماید.

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 1347آیین نامه اجرایی ماده 

ای آالینده، آلودگی و موارد دیگر ذکر گردیده است. در این آیین نامه، منظور از آلودگی، در این آیین نامه واحده -

 خروجی از واحد آالینده است. هایآبناشی از فاضالب و پس هایآلودگی

راسا و یا به درخواست وزارت نیرو میزان  زیستمحیطاین آیین نامه آورده شده است که سازمان حفاظت  12در ماده  -

گی واحدهای آالینده را تعیین و به واحدهای ذیربط و وزارت نیرو اعالم و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلودگی آلود

 تعیین نماید.

 رمتعارفیغهای بازیافتی بخشنامه و شیوه نامه استفاده از آب

آیین نامه اجرایی قانون  3 بند ب تبصره 16، 12، 11، 7، 8، 2راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور شامل موارد  -

 ؛کشور 1381بودجه سال 

 کشور؛ زیستمحیط، تهیه شده توسط سازمان هافاضالبجدول استاندارد خروجی  -

 زیرزمینی؛ هایآبکشاورزی بر کیفیت و کمیت  هایفعالیتراهنمای چگونگی بررسی اثر  -
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 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  -1-2-1-6-16-3-6

یعت گردی گردشگری، تشکیل کمیته ملی طب هایفعالیتدر  زیستمحیطعت و حفاظت از با عنایت به اهمیت جایگاه طبی

ازمان و س زیستمحیطوزیران به تصویب رسید که با عضویت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از  ئتیهتوسط 

 .رسدیممیراث فرهنگی و گردشگری کشور به رسمیت 

 1381مرداد  2آیین نامه طبیعت گردی 

 سازمان میراث فرهنگی –وزارت جهاد کشاورزی  – زیستمحیطن حفاظت سازما

 تزیسمحیطبنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت  1381مرداد  2وزیران در جلسه مورخ  ئتیه

 زیستمحیطسازمان حفاظت از  21/1/1381مورخ  1/811-1116و سازمان میراث فرهنگی گردشگری موضوع نامه شماره 

و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیین نامه طبیعت گردی را به شرح زیر تصویب  صدکیو به استناد اصل 

 نمود:

 مرتبط با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محیطیزیستضوابط و مقررات و استانداردهای تدوین شده  -الف

ارت است از برآورده نمودن تمنیات و تمایالت خردمندانه و انسانی : منظور از طبیعت گردی )اکوتوریسم( عب1ماده 

 أثیرتگردشگران طبیعت در محیطی طبیعی، آموزشی و غیر مصرفی و به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل با حداقل 

آن،  ایهشارزو فرهنگ بومی و  زیستمحیطمنفی بر محیط طبیعی و فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ 

 امکان رشد اقتصادی را فراهم آورد.

درج در امور من هافعالیتو هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی و تسهیل و هدایت  یگذاراستیس به منظور: 2ماده 

 زیستیطمحاین مقررات کمیته ملی طبیعت گردی )اکوتوریسم( مرکب از معاونین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت 

میراث فرهنگی و گردشگری و یک نفر از متخصصین مجرب طبیعت گردی کشور به پیشنهاد سازمان میراث  و سازمان

 .شودمینمایندگان دو دستگاه دیگر تشکیل  تأییدفرهنگی و گردشگری و 

 : وظایف کمیته ملی طبیعت گردی به شرح زیر است:3ماده 

 ی توسعه طبیعت گردی در کشور؛هاسیاستتدوین  -الف

 شور؛فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری طبیعی در ک به منظوردر امر اکوتوریسم  ربطیذ یهادستگاهاهنگی بین هم -ب

و نقاط مناسب جنگلی، کوهستانی، مرتعی، بیابانی و  هاطیمحمستعد طبیعت گردی در  یهامحدودهمعرفی مناطق و  -ج

 دریایی؛

 مناطق نمونه طبیعت گردی؛ تأسیستعیین ضوابط  -د
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اف جهت تحقق اهد غیردولتیدولتی و  یهابخشو جلب حمایت  غیردولتیبخش  فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری -ه

 و مقاصد مقرر در این مقررات؛

 ه؛آموزشی و اطالع رسانی در این زمین هاینامهتشویق و ترویج فرهنگ طبیعت دوستی و طبیعت گردی و اجرای بر -و

حوه صالحیت و نظارت بر ن تأییدطبیعت گردی و  مؤسساتتخصصی و فنی  یهادستورالعملتصویب شرایط و  -ز

 ؛هاآنفعالیت 

اجد و غیردولتیو جوامع محلی و  هاکانوندارای مجوز فعالیت طبیعت گردی و  مؤسساتحمایت و پشتیبانی از  -ح

 صالحیت و فعال در این زمینه؛

 گردی؛ طبیعت هاینامهیص اعتبارات مورد نیاز اجرای برپیشنهاد و تخص به منظورهماهنگی و نظارت و پیگیری  -ط

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و توسعه  11فراهم کردن زمینه استفاده از منابع مالی موضوع ماده -ی

 طبیعت گردی؛

اضر تخریب ح پیشنهاد ضوابط و پیگیری برنامه ریزی و طراحی جهت احیای مناطق مستعد طبیعت گردی که در حال -ک

 ؛اندافتهیاختصاصشده و یا به مصارف دیگری 

 اجرای سایر وظایف و اختیارات که در این مقررات برای کمیته ملی تعیین شده است؛ -ل

یل و . آیین نامه داخلی و زمان و نحوه تشکگیردمیتصمیمات کمیته ملی طبیعت گردی به اتفاق آراء صورت  -تبصره

میمات و محل دبیرخانه و وظایف آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط کمیته ملی طبیعت اداره جلسات و ابالغ تص

 .رسدیممذکور در این آیین نامه  هایسازمانروسای  تأییدگردی تهیه و به 

 :شودمی: برنامه طبیعت گردی شامل موارد زیر 1ماده  

 .باشدمی رثابتیغوسایل و امکانات کوتاه مدت با  یدهایبازدطبیعت گردی متمرکز متضمن  -الف 

و امکانات اقامتگاهی و گردشگری از قبیل کمپینگ و سایر تسهیالت باید هماهنگ با  تأسیساتایجاد هر گونه  -تبصره

یته ملی گردشگری کم تأییدشرایط محیط و خصوصیات طبیعی و فرهنگی منطقه بوده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به 

، امکانات مذکور در مناطق چهارگانه موکول به کسب مجوز سازمان تأسیساتالزم اخذ شده باشد. ایجاد  رسیده و مجوز

 .باشدمی زیستمحیطحفاظت 

ز مناطق ا هاییبخشدستگاه مربوط ممکن است در  تأییدی طبیعت گردی با رعایت ضوابط و مقررات و هاطرح: 2ماده 

 طبیعت گردی باشد تهیه و پس از تصویب کمیته ملی به مرحله اجرا درآید: خاص هایویژگیو  هاجاذبهزیر که دارای 

 ، مراتع و آبخیزداری کشور؛هاجنگلمنابع طبیعی تحت اختیار و مدیریت سازمان  )الف
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 ؛زیستمحیطو مناطق شکار ممنوع تحت اختیار و مدیریت سازمان حفاظت  هاتاالبمناطق چهارگانه و  -ب

فرهنگی، تاریخی و باستانی تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی  یهامحدودهطبیعی واقع در  یهاجاذبهمناطق دارای  -ج

 و گردشگری؛

مناسب در امالک و مستثنیات قانونی اشخاص با رعایت حقوق ایشان که امکان و استعداد الزم جهت  یهامحدوده -د

 اجرای برنامه طبیعت گردی را داشته باشند؛

دیگری  یهایکاربرطبیعت گردی بوده و در حال حاضر تخریب شده و به  یهاجاذبهدارای سایر مناطقی که  -و

 ؛ابندییمی موضوع این ماده اختصاص هاطرحبه  برداریبهره، پس از احیا و یا تغییر در شیوه اندافتهیاختصاص

رهنگی سازمان میراث ف تأییدنان به گردشگری با راهنمایی راهنمایان گردشگری که صالحیت آ هاینامه: اجرای بر 6ماده 

 .گیردمی، صورت رسدیمو گردشگری 

ردشگری طبیعت گردی توسط کمیته ملی گ مؤسساتشرایط و ضوابط تخصصی و فنی راهنمایان گردشگری و  -تبصره

 تعیین خواهد شد.

 1381خرداد  21مورخ  237مصوبه شماره  بر اساسبزرگ گردشگری طبیعی باید  یهاپروژهو  هاطرح: اجرای 7ماده 

توسط  دهیادش یهاپروژهو  هاطرحقرار گیرد. ضوابط ارزیابی  محیطیزیستمورد ارزیابی  زیستمحیطشورای عالی حفاظت 

 تهیه و ابالغ خواهد شد. زیستمحیطسازمان حفاظت 

، باشدیم زیستمحیطشکار و صید در کشور کماکان تابع مقررات و ضوابط سازمان حفاظت  هاینامه: اجرای بر8ماده 

، باید از ندینمایمکه مبادرت به تنظیم و اجرای برنامه شکار برای خارجیان در ایران  یمؤسساتولی صالحیت متقاضیان و 

 کمیته ملی گردشگری نیز برسد. تأییدجهت فنی به 

ت افزایش جمعی ظوربه من غیردولتی یهابخشموظف است در امر سرمایه گذاری  زیستمحیط: سازمان حفاظت 7ماده 

شکار در مناطق مصوب کمیته ملی تسریع و  یهاپروانهاز طریق تکثیر و پرورش جانوران وحشی و صدور  وحشحیات

 همکاری الزم را طبق قانون و مقررات شکار و صید و آیین نامه اجرایی مربوط به عمل آورد.

 تصویب نامه در مورد تعیین مناطق نمونه گردشگری

 1381مرداد  2فرهنگی و گردشگری  سازمان میراث

سازمان میراث فرهنگی و  2/2/1381مورخ  1/812-1671بنا به پیشنهاد شماره  2/2/1381وزیران در جلسه مورخ  ئتیه

 تصویب نمود. -1382مصوب  –قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  8گردشگری و به استناد ماده 

 زیستمحیطنجام شده در زمینه حفاظت ا هایفعالیتاقدامات و  -بند ب
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 ؛بوشهرساماندهی مدیریت مناطق گردشگری استان 

 تدوین ضوابط اولویت بندی مناطق طبیعی گردشگری استان؛ 

و  ملی استان یهاپا رکو  شدهحفاظتمورد نیاز جهت توسعه گردشگری طبیعی در مناطق  یهاساختبررسی زیر  

 عضو در این خصوص؛ یهادستگاهی ی عمرانهاطرحهدایت اعتبارات و 

 ساماندهی اخذ ورودیه مناطق گردشگری در استان و ایجاد سیستم آمارگیری قابل استناد؛ 

 تدوین شرح خدمات مورد نیاز در مناطق گردشگری استان؛ 

 ؛هاطرحی جامع و تفضیلی مدیریت مناطق و بررسی و تصمیم گیری در خصوص این هاطرح ارائه 

 مطالعاتی مورد نیاز جهت توسعه اکوتوریسم در استان؛ یهاتیاولویت تعیین و هدا 

 : در بوشهر محیطیزیستمشکالت عمده در ارتباط با مسائل گردشگری و 

 و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری؛ زیستمحیطعدم هماهنگی بین 

 در مناطق؛ زیستمحیطتخریب 

 تغییر فرهنگ بومی منطقه؛

 گری؛عدم توسعه فرهنگ گردش 

 مختلف در مسائل و یارگانهاعدم هماهنگی، تقسیم کار و مخدوش بودن حدود اختیارات و همچنین تداخل مسئولیت 

 ناحیه؛ یهاتفرجگاهامور 

 نداشتن آموزش الزم متولیان امور در ارتباط با گردشگران داخلی و خارجی؛

 گردشگری ناحیه؛ –حی نداشتن اختیارات کافی سازمان جهانگردی در سازماندهی مراکز تفری

 در ناحیه؛ هاگردشگاهو تخصیص اعتبار و هزینۀ ساماندهی  تأمینمشخص نبودن ارگان  

 صنعتی یهاشهرک -1-2-1-6-16-3-7

 محیطی مرتبطضوابط و مقررات و استانداردهای تدوین شده زیست -الف

 وزیران راجع به ضوابط و معیارهای استقرار صنایع ئتیهمصوبه 

یع صنعتی و نیز صنا یهاشهرکهوای پاک در شهرها و مناطق مسکونی کشور از استقرار  تأمیننظر به اهمیت -2ماده 

 مولد آلودگی هوا در جهت باد غالب به سوی این گونه مناطق خودداری شود.
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ضوابط  زیستمحیطموظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی حفاظت  زیستمحیطسازمان حفاظت 

ی صنعت یهاشهرکاز واحدهای صنعتی موجود در  برداریبهرهوص محل استقرار، نحوه الزم الرعایه در خص محیطیزیست

و به مراجع  است تهیه و تنظیم نموده محیطیزیست راتیتأثصنعتی را که متضمن  هایفعالیتو همچنین فهرست آن دسته از 

 صادر کننده مجوزهای صنعتی اعالم نماید؛

سبت صنعتی ن یهاشهرکواحدهای صنعتی موجود در  تأسیسین مراحل مکلف است در ح زیستمحیطسازمان حفاظت 

الزم الرعایه نظارت نموده و در صورت مشاهده تخلف و عدم رفع آن از سوی واحد صنعتی  محیطیزیستبه اجرای ضوابط 

 مربوطه اقدامات الزم را از طریق مراجع قانونی به عمل آورد؛

 بوشهرشیالت استان  -1-2-1-6-16-3-8

 محیطی مرتبط با شیالتو استانداردهای تدوین شده زیست ضوابط و مقررات -الف

 تحت حاکمیت هایآباز منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران، منابع آبزی  برداریبهرهقانون حفاظت و  1بر اساس ماده 

ن او صالحیت جمهوری اسالمی ایران، ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست از آن از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایر

این منابع در جهت منابع ملی کشور بر اساس این قانون و مقررات اجرایی آن اعمال  برداریبهره. مدیریت، حفظ و باشدمی

 .گرددمی

این قانون: قلمرو اجرایی این قانون و مقررات اجرایی آن به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، کلیه  2ماده 

 .باشدمیداخلی، مرزی و دریایی  هایآبت جمهوری اسالمی ایران اعم از تحت حاکمیت و صالحی هایآب

 ه منظورباز منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران شرکت سهامی شیالت ایران  برداریبهره: طبق قانون حفاظت و 3طبق ماده 

زیان و الت و آبافزایش کمی و کیفی تولیدات محصوالت آبزی حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش شی

 .دهدمیمنابع موجود اقدامات زیر را انجام  برداریبهرهمدیریت و توسعه و 

، رداریببهرهقابل  هایگونهانجام تحقیقات علمی وکاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل حیات، 

این قانون که در باال به آن اشاره شده  2موضوع ماده  هایآب، میزان منابع، حفاظت مدیریت منابع موجود در زیستمحیط

 است؛

 ، تکثیر و پرورش آبزیان و عمل آوری محصوالت آبزی؛برداریبهرهانجام اقدامات الزم پیرامون صید و نحوه 

انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازی ذخایر موجود، بهسازی 

 این قانون؛ 2موضوع ماده  هایآبزیان و آبزی دار کردن اقتصادی آب زیستمحیط
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 ؛ارگانها، توسعه، نگهداری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر تأسیس

صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان، عمل آوری صادرات و واردات آبزیان توسط  هایفعالیتهدایت و نظارت بر کلیه 

 اشخاص حقیقی و حقوقی؛

صید و صیادی، تولید و پرورش آبزیان و صنایع تبدیلی آبزیان از طریق انجام مطالعات، ارائه  هایفعالیتق و حمایت تشوی

 ؛یامشاورهآموزشی و ترویج و خدماتی فنی و 

وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیالت ایران در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت  -تبصره

 هد بود.نخوا زیستمحیط

از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران( به  برداریبهره: آیین نامه اجرایی مورد نیاز این قانون )قانون حفاظت و 23ماده 

 .درسیموزیران  ئتیهتهیه و به تصویب  زیستمحیطبا هماهنگی سازمان حفاظت  یجهاد کشاورزپیشنهاد وزارت 

 وزیران ئتیهتصویب نامه 

 زیستمحیطسازمان  –ی وزارت جهاد کشاورز

به شرح  زیستمحیطقانون، وظایف شیالت و سازمان حفاظت  23نیز ماده  3ماده  6با توجه به تبصره ذیل بند  -12ماده 

 :گرددمیزیر تفکیک 

 داخلی هایآبحدود وظایف شیالت در  -الف

رت معرفی یا پرورش آبزیان به داخلی که ضرو هایآبلیمنو لوژیکی و اکولوژیکی در منابع  یهایبررسانجام  -1

ه برای انجام این قبیل مطالعات تهیه و ب زیستمحیطاست. نقطه نظرهای سازمان  شدهمشخص هاآنتشخیص شیالت ایران در 

و  زیستطمحیلیمنولوژیکی در منابع آبی تحت مدیریت سازمان حفاظت  یهایبررسدستورالعمل منتشر خواهد شد. انجام 

 شد؛ انجام خواهد زیستمحیطسازمان حفاظت  تأییدبر اساس فهرست پیوست این آیین نامه با  مللیالبین هایتاالب

هداری و نگ یهاتیظرفامکان معرفی یا پرورش انواع آبزیان و تعیین  از نظرداخلی  هایآببررسی هر یک از منابع  -2

 تولید؛

 ؛ موجود( هایگونهمناسب پرورشی )عالوه بر  هایگونهتعیین  -3

آبی  ایهمحیطبه استثنای  اندشدهداخلی که بررسی  هایآبمناسب آبزیان در  هایگونهآبزی دار کردن و پرورش  -1

انجام  زیستمحیطبا تصویب سازمان حفاظت  هاآنحساس مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه که آبزی دار کردن 

 ؛شودمی
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آبزی دار شده و منابعی که برنامه ریزی برای پرورش در  از منابع برداریرهبهتجاری و یا صدور پروانه  برداریبهره -2

وسط برابر ضوابط ارائه شده ت برداریبهرهآبی مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه،  هایمحیطانجام شده است. در  هاآن

 ؛خواهد شدبه وسیله شیالت انجام  زیستمحیطسازمان حفاظت 

 داخلی الزامی است؛ هایآبدر  هاآنداشتی و سالمت آبزیان قبل از رها سازی دارا بودن گواهی به-6

 موجود در کشور انتخاب خواهند شد؛ هایگونهاز انواع بومی یا از  االمکانیحتآبزیان پرورشی  هایگونه-7

 های داخلیزیست در آبوظایف سازمان محیط -ب

ر، داخلی کشو هایآببا آبزی دار کردن و پرورش انواع آبزیان در  اعالم ضوابط و معیارهای انجام مطالعات مرتبط -1

 ، کمیت و کیفیت آبزیان مورد نظر شیالت برای رها سازی؛یاگونهارزیابی 

 ؛اندهشدداخلی یا پرورش انتخاب  هایآبآبزیانی که از سوی شیالت برای رهاسازی در منابع  یاگونهتشخیص  -2

 ؛ابندییمانواع آبزیان رهاسازی شده و پرورش  هاآنداخلی که در  هایآبپایش  -3

آبی مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه با توجه به قوانین و مقررات سازمان حفاظت  هایمحیطمدیریت در  -1

 ؛زیستمحیط

پروانه صید آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، صدور  17و ماده  زیستمحیطقانون حفاظت از  8به استناد ماده  -2

داخلی که از طریق شیالت آبزی دار شده است توسط سازمان  هایآبداخلی به استثنای آن دسته از منابع  هایآبماهی در 

 ؛شودمیانجام  زیستمحیطحفاظت از 

ه از مخازن مذکور ک زیستمحیطپایش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صید ماهی توسط سازمان حفاظت  -تبصره

 .شودمیانجام  زیستمحیطشده است توسط سازمان حفاظت  آبزی دار

و شیالت ایران، گروه  زیستمحیطبرای سازمان حفاظت  شدهمشخصهماهنگی در انجام مفاد وظایف  به منظور -ج

 .شودمیکاری مشترکی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل 

 فصل هشتم: از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران

 برداریبهرهنامه اجرایی حفاظت و  قانون و آیین

 آبزیان( زیستمحیط)حفاظت از  

 طورهبصنعتی، شهری و کشاورزی  یهافاضالبمسری و تخلیه  یهایماریبیا انتشار  مؤثرایجاد هر گونه آلودگی  -8ماده 

مضر  ه ترکیب یا ترکیباتقانون قبل از تصفیه و اطمینان از اینکه خروجی حاوی هیچ گون 2موضوع ماده  هایآبمستقیم با 

 برای منابع آبزی باالتر از حد استانداردهای تعیین شده نیست، ممنوع است.
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و با هماهنگی سازمان مدیریت منابع  زیستمحیطاستانداردهای موضوع این ماده توسط سازمان حفاظت از  -1تبصره 

 .شودمیذیربط تعیین و اعالم  یهادستگاهآب کشور شیالت و سایر 

 شیالت مکلف است پس از طرح شکایت ضمن تعیین میزان خسارت وارده تقاضای ضرر و زیان نماید. -2ره تبص

کشف و تعقیب جرایم موضوع آن، نحوه همکاری بین شیالت و نیروی  به منظورقانون و  21: در اجرای ماده 81ماده 

 واهد شد.، مشخص خرسدیمو وزارت کشور  انتظامی به وسیله دستورالعمل مشترکی که به تصویب وزارت جهاد کشاورزی
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 جمع بندی -1-2-1-6-16-3-9

ای مختلف هح اهم قوانین ومقررات وضع شده در زمینه حمایت و حفاظت محیط زیست توسط نهادها و دستگاهربا توجه به ش 

 که در صفحات قبل ذکر شد چند نکته حایز اهمیت است:

رچند گردد این به آن معناست که ه بوده و از مرکز مدیریت میساختار مدیریت منابع زیست بومی در ایران تقریبا ملی  -1

در مواردی قوانین و مقررات محلی برای برخی مسایل محیط زیستی اتخاذ می گردد ، اما این استثناها نمی تواند روند مدیریتی 

تی در کل واحد مدیری محیط زیست را در محل یا استانی تغییر اساسی دهد، به عبارت دیگر می توان گفت اساسا یک روند

موضوع  حاکم است و این ،یست بومی متنوع کشور با تفاوت های آشکارزکشور حاکم است و مدیریت از مرکز بر منابع 

 یکی از دالیل به قهقراء رفتن کیفیت محیط زیست در ایران محسوب می شود.

با محیط زیست می پردازندو مرجع مشخصی  نهادهای متفاوتی به صورت جداگانه و گاها موازی به وضع مقررات مرتبط -2

جهت پایش آنها وجود ندارد. شاید سازمان محیط زیست در ظاهر بتواند این نفش را ایفا نماید اما اساسا به دلیل قدرت 

اجرایی پایین، این سازمان ناتوان از انجام این وظایف بوده و تنها به صدور تذکر و گاهی وضع جرایم سبک اقدام کرده که 

 به هیچ عنوان کفایت نمی نماید.

ساختار زیست بوم در استان بوشهر بتواند متفاوت از کل کشور مدیریت و اداره  با توجه به موارد باال به نظر نمی رسد -3

گردد. هرچند که می توان در طرح آمایش سرزمین در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه کرد. اما آنچه که می تواند در این زمینه 

راهگشا باشد این است که چنانچه به دلیل وجود مشکالت زیست محیطی حاد در استان بوشهر اراده ای برای مدیریت محلی 

آنها به وجود آید، بایستی بین مدیریت جامع منابع زیست بومی با مدیریت موضوعی آن تفکیک قایل شد و در نهایت دست 

ت کارگشاتر است یا مدیریت جامع آنها. یعنی آیا مناسب تر است که به انتخابی مهم زد که آیا مدیریت موضوعی مشکال

سازمان، ارگان و یا نهادی واحد به تدبیر و مدیریت کلیه معضالت زیست بومی استان مبادرت کند و یا با توجه فقدان چنین 

ادهای ا و... توسط نهپایگاهی مدیریت موضوعی منابع به عنوان مثال موضوعات مرتبط با آب یا پوشش گیاهی، خاک، هو

 مرتبط با آن مدیریت گردد.

این مطالعه نشان داد ساختار مدیریتی منابع زیست بومی اساسا ساختاری گسسته و نامنسجم است که کارایی الزم را جهت 

ه به جرفع مشکات محیط زیستی ندارد. به عنوان مثال نوع رویکرد به محیط زیست در ایران و به تبع آن استان بوشهر با تو

تخاذ ا به وجود آمدن آشفتگی در مدیریت و شرایط سیاسی و اقتصادی متغیر است و این عدم ثبات در رویکرد باعث

مثال ساده این مورد را می توان در مدیریت منابع آب عنوان کرد تصمیمات بحران زا و فاقد آینده نگری و جامع می شود. 

 کپارچگی دیده نمی شود و متولیان مختلفی با دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتکه عمال در ساختار مدیریت این منبع زیستی ی
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هره برداری از این منبع، متفاوت و گاها متضاد ابط بنظیر وزارت نیرو، جهادکشاورزی و محیط زیست دارد. از طرفی ضو

واحد به رقابتی  برداشت از این منبع است و این متولیان نه به عنوان همکار، بلکه به چشم رقیب به یکدیگر نکاه کرده و برسر

ویرانگر پرداخته اند که نتیجه چنین رفتاری کمبود هرچه بیشتر آب، نابودی منابع آب زیرزمینی  کاهش سهم همه بخش ها 

از جمله شرب، صنعت ، کشاورزی و محیط زیست از این منبع بوده است و بحران آب به عنوان پاشنه آشیل کلیه طرح ها 

در کشور و از جمله استان خشک بوشهر است. نه ضوایط و مقررات وضع شده توانسته گرهی از کار این مشکل توسعه ای 

طی روال سایر مشکالت زیست محیباز نماید و نه اقدامات منفرد و پراکنده دردی از مشکل کم آبی باز کرده است. به همین 

د داشتن متولیان متفاوت و وضع قوانین و مقررات گوناگون و از جمله آلودگی منابع و تهدیدهای تنوع زیستی نیز با وجو

افدامات منفک نه تنها رو به بهبود نبوده بلکه به سوی قهقراء رفته است. منابع زیست بومی مانند مریضی است که بر بالین 

چیده اند که نتیجه د پیفاوتی برای بیمار خوخود طبیبان متفاوتی داشته و این طبیبان بدون هماهنگی و مشورت نسخه های مت

 آن نه تنها بهبودی نبوده بلکه وخامت اوضاع را بشتر نموده است.

  



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  ستی زطی مح  لی 

 ( یبوم  ستی منابع ز تی ریساختار   مد لی )

 

 5002212B0021300303RE104961115 م 

 
71 

 شناخت فرآیندهای اکولوژیک -1-2-1-6-16-5

نابع طبیعی، از م یراصولیغبه خاطر ضعف آموزش، مشکالت اقتصادی و پایین بودن میزان آگاهی بهره برداران و استفاده 

از  یراصولیغ. تراکم جمعیت، استفاده شدید و دهندیمرایشی منفی نشان غالب فرآیندهای اکولوژیک موجود در منطقه گ

. به شودمیمسائل و مشکالت استان، محسوب  ترینمهمتغییر کاربری و پوشش اراضی از  به خصوصمنابع آب و خاک و 

ال مث عنوانبه .شودمیفوق اثرات منفی مداخله انسان در بسیاری از فرآیندهای اکولوژیک مشاهده  هایویژگیخاطر 

مختلف مربوط به گردش طبیعی آب مانند نفوذ، روان آب و تبخیر و تعرق به خاطر تخریب پوشش گیاهی و  یهامؤلفه

یاهی در نواحی . با تخریب پوشش گکندمینفوذ )ناشی از توسعه شهرها و روستاها( تغییر  رقابلیغتوسعه اراضی بایر و سطوح 

ایی، چرای دام و ساخت و ساز، از میزان نفوذ آب و تبخیر و تعرق کاسته شده و بر مقدار باالدست حوزه بر اثر جنگل زد

 و قدرت و توان آب برای فرسایش ابدییم، در نتیجه ضریب روان آب افزایش شودمیروان آب )همزمان با بارندگی( افزوده 

بارندگی و کاهش  یهازمانت سیل در . به خاطر کاهش نفوذ آب در نواحی باالدست حوزه خطراشودمیخاک زیادتر 

 .ابدییم( افزایش باشدمیجریان رودخانه یا خشک شدن آن در فصول گرم سال )که آب مورد نیاز بیش از سایر فصول 

یستم های وابسته به سی وابسته به انرژی خورشید به اکوطبیع هایاکوسیستمتغییر کاربری و پوشش اراضی همراه با تغییر 

و آلوده سازی هوا، آب و خاک از پی آمدهای طبیعی آن است. مهار آب  باشدمیفسیلی(  یهاسوختمکی )ک یهایانرژ

ب ، ولی فرسایش و تخریکندمیمورد نیاز کمک  یهازماناز طریق احداث سدها اگر چه به حل بخشی از مسئله کم آبی در 

یک به حقابه اکولوژ یتوجهیبفزایش داده و به علت را ا پایین دستموجود در باالدست حوزه، میزان رسوب حمل شده به 

و عالوه بر آلوده سازی خاک و  ابدییممیزان آلودگی در این نواحی افزایش  پایین دستو کاهش جریان آب در نواحی 

 .کندمیرا نیز تخریب  هابومزیرزمینی، زیست  هایآب

ف شرب یا آبیاری مزارع کشاورزی منجر به انتقال و توزیع سطحی و زیرزمینی آلوده برای مصار هایآبضمناً استفاده از 

 .شودمیغذایی  یهاشبکهو  هارهیزنجاز طریق  ترگستردهآلودگی در سطوح 

یستی بسیار و غنای ز با فارسجیخلساختار اکولوژیکی مهم دیگر در استان ساختار ساحلی و دریایی استان بوشهر است و 

یش روی ترین مسائل پقش مهمی در ساختار بندی اکولوژیکی استان و منطقه دارد. از مهمفرآیندهای پیچیده اکولوژیکی ن

ترین منطقه نفت و گازی جهان با حجم تردد های وارد شده به خلیج فارس است. واقع شدن در مهمآلودگی ،منطقه و استان

تن نفت  آید که گاه هزارانر منطقه پیش مینفت کش های بزرگ و حوادثی که گاه و بیگاه برای شناورها د وها زیاد کشتی

منطقه و آب توازنی که  نیدر ای روی داده هاجنگخام به خلیج فارس وارد شده و نیز آلودگی ناشی از تردد شناورها و 

، (مرکز مطالعات خلیج فارسوب سایت )  کنندیمهای منطقه تخلیه ها با خود از مناطق مختلف دنیا آورده و در آبکشتی
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د انواعی )ماننهای حساس و حتی اندمیک منطقهمنطقه به هم خورده و بسیاری از گونه مگی باعث شده تعادل اکولوژیکیه

 فارسشناسی، خلیجریخت از نظردر معرض نابودی قرار گیرد. در واقع  از  میگوها، کوسه ماهی، ماهی هامون و مرجان ها(

در شرق  ژهیبه وفارس، از شیب سواحل شمالی است. کرانه جنوبی خلیج رتمیمالنامتقارن بوده و شیب سواحل جنوبی آن 

طور عمده با محیط تبخیری و منطقه جزر و مدی مشخص متر( که به 25تا  15شبه جزیره قطر، منطقه وسیع و کم عمقی است )

یا در ارتباط ریک با دریک دشت ساحلی با باواسطهفارس از رسوبات سخت و بلند با اشکال خطی ساخته شده و است. خلیج

های کشیده و موازی ساحل که در واقع دنباله رشته کوه زاگرس هستند که بر پشته به صورتفارس است. جزایر ایرانی خلیج

ای شکل هستند. سطح جزایر اند مانند قشم و کیش و یا اینکه کم و بیش دایرهجزیره درآمده کلبهاثر باال آمدن آب 

اوی خاک این جزایر عمدتاً شور یا ح که کم و بیش صدف دارند. شده استتخریبی و مارن تشکیل  فارس از رسوباتخلیج

ع فارس در مجاورت ایران از نوکند. شکل ساحلی خلیجهای خاص محدود میگچ است که در نتیجه رشد گیاهان را به گونه

ها فاصله زیادی بین خط ساحل و ارتفاعات طولی است که موازی با محور ارتفاعات مجاور است که گاهی تراکم آبرفت

 اند مانند غرب خور موج.ها در خط ساحلی قرار گرفتهزاگرس ایجاد کرده مانند جلگه بوشهر، و گاهی دامنه تاقدیس

رسد و میزان تبخیر می گرادیسانتدرجه  25فارس خشک و نیمه استوایی است.در تابستان دما گاهی تا آب و هوای خلیج

.در عین شوری زیاد آب شده استهم گزارش  گرادیسانتدرجه  3شود. در زمستان دما تا وارده می هایآبمیزان  بیشتر از

 هاآنهمگی  منشأچشمه آب کامالً شیرین در سواحل آن جریان دارند که  22چشمه آب شیرین در کف و  255فارس، خلیج

های کوه هایآبشوند عمدتًا محدود به روان فارس میخلیج شیرینی که وارد هایآبهای زاگرس در ایران است. از کوه

پر  و ترینبزرگهای اروند، کارون، جراحی، مند، دالکی و میناب های ترکیه و عراق است. رودخانهزاگرس در ایران و کوه

د.در گرس قرار دارنهای زادر کوه هاآنهای ریزند که بیشتر سرچشمهفارس میهایی هستند که به خلیجرودخانه نیترآب

است.  فارس بسیار کم است که موجب باال بودن رسوبات کربناتی در این بخش شدهورودی به خلیج هایآبکرانه جنوبی 

قی آن بسیار های زیرین و اففارس بسیار ناچیز است و به همین علت سرعت جریانبه دلیل محصور بودن، اثر اقیانوس بر خلیج

ها در خلیج فارس عمدتا سه منشا چگالی، باد، و جزر و مدی دارند. اما جریان. است هیثانمتر در سانتی 15کم و در حدود 

دد. شوری گرترین جریان آب در خلیج فارس پاد ساعتگرد است که در اثر اختالف چگالی آب ایجاد میترین و مهماصلی

ن از اقیانوس هند به خلیج فارس شده است. آب با فارس نسبت به اقیانوس، موجب پیدایش این جریابیشتر آب حوضه خلیج

شوری معمول اقیانوسی از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده و به سمت شمال غرب به موازات سواحل ایران حرکت 

تر دهد. در طی پیمودن این مسیر در اثر فرآیند تبخیر آب چگالنموده در بخش غربی حوضه به سمت جنوب تغییر مسیر می
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ر تر شده و از بستهای جنوبی پر چگالرود و در نهایت این جریان آب پس از پیمودن بخشگردد و شوری آن باال میمی

 گردد.هرمز خارج می هتنگ

قه راهبردی در منط از نظرفارس در واقع محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است. خلیج

ی شامل و بخشی از یک سیستم ارتباط قاره استمرکز ارتباطی بین این سه  ترینمهمو  ترینزرگب مثالعنوانبهخاورمیانه، 

 اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه، دریای سرخ و اقیانوس هند است.

که  یبه طورفارس، وجود معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل آن است؛ عامل اهمیت خلیج ترینبزرگ

فارس مسیر انتقال نفت کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات اند. خلیجنام نهاده« خزن نفت جهانم»این منطقه را 

فارس درصد نفت جهان از منطقه خلیج 35آید. حدود ای مهم و راهبردی به شمار میمتحده عربی است و به همین سبب، منطقه

ق این فارس باید از طرییابد. نفت تولید شده در حوزه خلیجهش میشود که این مقدار گاهی افزایش و گاهی کامی تأمین

ای ذخایر نفتی در مقایسه با سایر نقاط جهان دار از نظرفارس پهنه آبی و از راه تنگه هرمز به سایر نقاط جهان حمل شود. خلیج

ولت حمل و باالی نفت خام منطقه، سهمزایای زیادی مانند سهولت استخراج، هزینه پایین تولید، مازاد ظرفیت تولید، کیفیت 

ده باشد. طبق آخرین برآوردهای انجام شها و امکان کشف ذخایر جدید نفتی وسیع در منطقه مینقل، توان باالی تولید چاه

تریلیون مترمکعب گاز طبیعی را در خود  75میلیارد بشکه ذخیره نفت اثبات شده و بیش از  735فارس در حدود حوزه خلیج

توان بندرعباس، بوشهر، بندرلنگه، می هاآنفارس وجود دارد که از است. همچنین بندرهای مهمی در حاشیه خلیج ادهجای د

کیش، خرمشهر و بندر ماهشهر در ایران، و شارجه، دوبی و ابوظبی را در امارات متحده عربی و بندر بصره و فاو در عراق را 

 نام برد.

  
 هایبآفارس به جز چند مورد که وارد شود. بیشتر آبزیان خلیجفارس یافت میدر خلیجنوع ماهی متفاوت  125بیش از 

از  د.کننشور زندگی کرده و در همان جا تخم ریزی و تولید مثل می هایآبشوند مابقی در کارون، بهمن شیر و اروند می

 Scomberomorus) ، قباد(Pampus argenteus)حلوا سفیدتوان به فارس میهای تجاری خلیجانواع ماهی ترینمهم

guttatus)شیر ماهی ، (Scomberomorus commerson)شانک ، ( ماهیانSparidae)معمولی )  ، سنگسرPomadasys 

kaakan)هامور ، ( معمولیEpinephelus coioides)طوطی ، ( ماهیانScaridae)حلوا سیاه ، (Parastromateus niger) ،

 Tenualosaصبور )و  (Lutjanidaeماهیان ) ، سرخو(Soleidaeماهیان راست گرد ) ، کفشک(Otolithes ruber) شوریده

ilisha)  ی های خوراکتوان به میگو اشاره کرد. انواع صدففارس میاشاره کرد. از دیگر محصوالت غذایی باارزش خلیج
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 ه و همچنین در اطراف بعضی جزایرساحل صدف( در بندر لنگگشه )نیز در برخی سواحل مانند ساحل بندرعباس و ساحل 

 شوند که بازار عمده آن کشورهای اروپایی است.مانند هرمز، قشم و الرک یافت می

  
های زینتی کوچک، خوراکی و ها، ماهیهای موجودات دریایی مانند مرجانپناهگاه ترینبزرگفارس یکی از خلیج

ها، های دریایی، الک پشتهای دریایی، عروسدریایی، اسفنجهای ، شقایقتناننرمها، ها، حلزون، صدفیرخوراکیغ

ت به دلیل توسعه بدون توجه به ظرفیت برد محیط زیس باشد.ها و بسیاری از موجودات دریایی دیگر میها، کوسه ماهیدلفین

از و صنایع فت و گاج و ترانزیت نو انواع آلودگی ها خصوصا آلودگی های حاصل از فعالیت های مربوط به اکتشاف، استخر

 وابسته به آنها بسیاری از گونه های این خلیج استراتژیک در معرض خطر هستند. 

  
درصد  65.از آن جایی که بوده استهای مهم در این پهنه آبی یکی از چالش محیطیزیستهای گذشته آلودگی در دهه

د فارس و وروها در اطراف خلیجها و پاالیشگاهفارس است، احداث سکوهای نفتی و مجتمعاز ذخایر نفت جهان در خلیج

هزار شناور از  15باشند.عبور ساالنه بیش از ها به داخل آب از عوامل مهم این آلودگی مینفت، مواد شیمیایی و پساب

به حمل و نقل نفت خام و محصوالت نفتی مربوط است و در پی آن تخلیه  هاآندرصد 72فارس و دریای عمان که خلیج

اد زائد مختلف مانند آب شستشوی موتور، فاضالب، آب توازن کشتی و بسیاری موارد دیگر سبب بروز مداوم انواع مو

میلیون  2/1دارد.طبق مطالعات انجام شده ساالنه در حدود  زیستمحیطشود که اثرات قابل توجهی بر ها در منطقه میآلودگی

 یانوردیدری المللو به همین علت سازمان بین (مطالعات خلیج فارس مرکزوب سایت ) کندفارس نشت میتن نفت به خلیج

(IMO این منطقه را در سال )منطقه ویژه دریایی اعالم کرد.طبق آمارها میزان آلودگی این منطقه بیشتر  مثال عنوانبه 2557

 المللی است.از حد متوسط بین

لتیک به دلیل ذخایر عظیم انرژی فسیلی نفت و گاز و همچنین گونه که گفته شد، اهمیت این منطقه از لحاظ ژئوپنهما

اقتصادی آبزیان جهان همانند انواع ماهی و میگو و سایر آبزیان از  ارزش باهای منابع طبیعی آبزیان بوده و با دارا بودن گونه

یکی  مثالعنوانهبمنطقه  دریایی این زیستمحیطارزش اقتصادی طبیعی بسیار زیادی برخوردار است. حفظ شرایط طبیعی و 

های شچال زیستمحیطهای اندازه گیری شده شاخص متأسفانهاز مشکالت اساسی طی سالیان مختلف مطرح بوده است. 

ان داده در سالیان اخیر نش زیستمحیط هایآلودگیدر  به خصوصهای بیولوژیکی و اکولوژیکی زیادی را در اندازه گیری

گاز  مترمکعبتریلیون  75میلیارد بشکه ذخیره نفتی و  735نجام شده این منطقه حدوداً دارای است. بر اساس برآوردهای ا

فارس ادامه خواهد یافت.همچنین در دهد سالیان زیادی همچنان امکان برداشت از ذخایر انرژی منطقه خلیجبوده که نشان می
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د و سایر آبزیان دیگر نیز از لحاظ اقتصادی از ارزش زیادی گونه شناخته شده از انواع ماهیان وجود دارن 125این منطقه حدود 

فارس دارای اهمیت بسیار زیادی از لحاظ اکولوژی دریایی و همچنین حفظ برخوردار هستند.لذا ارزش آبزیان منطقه خلیج

 زیستیطمحن متعددی برای حفاظت آبزیا هایروششرایط زندگی ساکنین منطقه دارد. در سالیان گذشته در این منطقه از 

ت ذخایر آبزیان نیامده و هنوز وضعی به دستدر برخی از موارد نتایج مثبتی  متأسفانهنمودند که فارس استفاده میدریایی خلیج

 طور سالیانه روبه بهبود نیست.به

رسوم  ورسد با توجه به کشورهای حاشیه منطقه و همچنین جمعیت کشورهای حاشیه با دارا بودن آداب می به نظرلذا 

انسان ساخت به  هایآلودگیهای جوامع محلی و مختلف نیازمند کاهش و یا به عبارت دیگر به حداقل رساندن آسیب

ر کامل برای طوبه عمالً زیستی آن  راتیتأثفارس است. الگوهای تغییرات شرایط آب و هوایی و دریایی خلیج زیستمحیط

 زیستحیطمدلیل اصلی آن است که اغلب موضوعات مرتبط با حفاظت فارس مشخص نیست. جوامع اجتماعی حاشیه خلیج

دیگر  به عبارتفارس را نشان داده و یا دریایی خلیج هایآبتوصیفی تغییرات زیستی آب و هوا در  به صورتدریایی، 

اشیه منطقه نین حبرای ساک قاًیدقهای وارده، شود و لذا شدت میزان تغییرات و یا آسیبکیفی بیان می به صورتموضوعات 

ر کنیم و یا در زمینه میزان کاهش ذخایفارس صحبت میهای وارده به خلیجدر واقع زمانی که در زمینه آسیب روشن نیست.

یا این  شود وشود این موضوع دقیقاً مشخص نیست که میزان خسارتی که هر ساله به این منطقه وارد میدریایی بحث می

ضعیت این بر و تأکید به منظورآیا این خسارت به چه میزانی قابل برآورد است. لذا الزم است  خسارت به چه میزانی بوده و

باشد؛  کّمی بیان شود تا نتایج آن بتواند بیشتر مشهود به صورتفارس، مباحث تغییرات شرایط آب و هوایی در منطقه خلیج

که  Eco-bio-diplomacyیرد الگوی جدیدی است تواند برای این کار مورد استفاده قرار گبنابراین الگویی که می

مللی در راستای الدیپلماسی زیستی در محیط اقتصادی بوده که حاصل تالش کارشناسان بین هایروشیکی از  مثالعنوانبه

 نتواند بسیار مهم بوده و در باال بردباشد. همچنین این روش در آینده میمی زیستمحیطباال بردن ضریب توان حفاظت 

ر تواند دروش جدیدی است که می مثالعنوانبهاین روش  در سطح جهان پر اهمیت باشد. زیستمحیطضریب حفاظت 

تواند در بهبود شرایط فارس از اهمیت زیادی برخوردار باشد. این روش جدید میتوسعه پایدار مناطق دریایی خلیج

تواند ده و میتلفیقی پرداخته ش به صورتین روش به مباحث علمی مستقیم را ایفاد نماید. در ا راتیتأثانسانی  زیستمحیط

ای باشد که شامل موضوعات اقتصادی، اکولوژی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی، تغییرات شرایط آب دارای اهمیت گسترده

های ر سالهای به عمل آمده دو هوایی و همچنین موضوعات مربوط به کشاورزی قرار گیرد.این مدل بر اساس پیش بینی

 گیرد. در اینای مورد استفاده قرار میگسترده به صورتدر سطح کشورهای جهانی  -میالدی 2525در سال  ژهیبه و-آینده 

 الگو اشاره نمود. نیکار اتوان به روش خصوص می
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ود در دریا موجدر این روش در ابتدا کلیه تولیدات تواند در این راه بسیار کارگشا باشد. روش ارزش گذاری زیستی می

گذاری شده و این روش ارزش گذاری شامل ارزش حال و همچنین ارتباطات اکولوژی شامل منابع زیستی و غیر زیستی ارزش

های مختلف در دریا و سایر ارتباطات اکولوژیک دریا و سواحل و ارتباطات آبزیان دریایی و پرندگان نیز خواهد گونه

ه بمجدد بازسازی موجودات زیستی و اهمیت هر بخش در قالب ارتباطات اکولوژی  بود.ارزش هر موجود و همچنین ارزش

دات بحث پیرامون اهمیت موجو یبجاحسابداری زیستی محاسبه شده و لذا در مباحث مذاکرات دیپلماسی این روش  صورت

ند در تواموضوعات می حفظ آن به توضیح ارزش اقتصادی هر موجود پرداخته شده و بدین طریق هایروشزنده دریایی و 

 یهاسارتخشناخت کافی از لحاظ  لیبه دلجوامع انسانی از لحاظ کمی بهتر شناخته شود. لذا دارای اهمیت بیشتری بوده و 

ر این های دریایی دچنین در صورت بروز خسارت و یا بروز بحرانسازد.همروشن می کامالًاحتمالی در منابع زیستی آبی را 

ادی ارزش اقتص به صورتچنین پیش بینی میزان خسارت در آینده را ان خسارت وارده در حال حاضر و همتوان میزروش می

های زیادی در کاهش بروز خسارت با استفاده از بازدارندگی اجتماعی بوده و نشان دهد.در واقع این روش دارای توانایی

خرب بر روی م راتیتأثقانع نموده که در زمینه کاهش میزان فارس را تواند ساکنین و سایر افراد مرتبط با منطقه خلیجمی

گذار باشد  تأثیرتواند های بیشتری نمایند.این موضوع در خصوص صیادان نیز میفارس تالشموجودات زنده دریایی خلیج

ه و ارت بوددریایی دارای چه میزان خس -زیرا در صورتی که صیادان بدانند که هر اقدام مخرب بر روی موجودات زیستی 

 منفی بر روی راتیتأثاند و در صورت ادامه این خسارت در واقع بخشی از درآمدی بوده که آنان این درآمد را از دست داده

توانند در آینده شاغل باشند، امکان ترویج موجودات دریایی چه درآمدی را از دست داده و یا چه تعدادی از آنان نمی

فارس طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر روی منطقه خلیجت بیشتری از سوی ساکنینی که بهحفاظت از منابع دریایی با شد

حث پیرامون تواند فضای بهستند اهمیت یافته و توجهات مثبت بیشتری را شامل خواهد شد.در واقع این روش می رگذاریتأث

 وشره فضای اقتصادی کشیده لذا این دریایی و کلیه موجودات دریایی را از فضای اکولوژیکی ب -حفظ ذخایر زیستی 

رتی که دارای تر تصویر گردد و در صوو روشن ترشفافباشند  رمتخصصیغتواند برای افراد بیشتری که چه متخصص یا می

یک  مثالنوانعبههای آبزیان دریایی باشند موفقیت بیشتری حاصل شود. روش جدید های حفاظتی برای حفظ گونهبرنامه

ت های آبزیان با مشکالفارس که گونهدریایی بوده و در منطقه خلیج زیستمحیطجدید برای حفاظت  روش کاربردی

تواند کلیه کشورهای منطقه را به حساسیت بیشتر در خصوص افزایش پوشش ی روبرو است این روش میزیستمحیطحفاظت 

ط زندگی کمک و بهبود شرای رس و افرایش رفاهفاحفاظت آبزیان منطقه و بهبود شرایط زیستی ساکنین حاشیه منطقه خلیج

 دوار بودتوان امیمی محیطیزیستجدید حفاظت از منابع زیست دریایی و همچنین حفاظت  هایروشکارگیری با به نماید.

 یافت.فارس دست که به تعادل اکولوژیک در راستای مدیریت پایدار منابع زیستی خلیج
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 زیست استان تحلیل ساختار فضایی طبیعی و محیط -1-2-1-6-16-6

ع فیزیکی و مناباست که از طبیعی و محیط زیست  ییاز سازمان فضا یبخشساختار فضایی طبیعی و محیط زیست 

 یعیطب یهادفرآین افتنی انیو جر اکولوژیکی مختلف بیولوژیکی سرزمین و ارتیاطات میان آنها  برای ایجاد عملکردهای

سازمان  یهای مکانتیرا با مکان دارد و موقع بتقرا نیشتریب ییساختار فضا. تشکیل شده است نیبه اهداف مع یابیدست یبرا

در  یباتیهر حال ترت در یول ،“ینظم هندس”محدود  یواقع اگرچه نه به معنا در. ابدیمی یتجل ییدر ساختار فضا ییفضا

شده برقرار است که ساختار  یزیرو چه برنامه کیچه ارگان گریکدیای فضایی نسبت به مجموعه یاستقرار و رفتار اجزا

 یو سطح را برا نقطه، خط ریتوان تعبمی یدسیقابل مشاهده است. بنا بر هندسه اقل نیو بر پهنه زم باشدیفضایی آن مجموعه م

 افتیفضایی را در یادهیپد یهای گوناگون به کاربست و سازمان دروناسیساختار فضایی در مق یدرک روابط اجزا

 (.1371 ،ی)صراف

 اس،یرحسب مقاست ب نیها در گستره سرزمها و ارتباط آندهیشکل پد عیبر توز یکه مبتن ییفضا یساختارها لیتحل

   ید.ریگمی قرار ریها )شبکه ارتباط( است و مورد تفسارتباط آن وهیها(، نقاط و شپهنه ایها )لکه تیمشتمل بر درک موقع

زا شامل عی و محیط زیست است. این اجشناسایی اجزای ساختار طبی حیط زیستاولین گام در بررسی ساختار فضایی م

دو دسته اصلی یعنی منابع و اجزای فیزیکی و منابع یا اجزای بیولوژیک محیط طبیعی است که به ترتیب به شرح زیر مورد 

 بررسی قرار خواهد گرفت:

 است. ، ساختار توپوگرافی و آبمنابع فیزیکی ساختار فضایی طبیعی و محیط زیست شامل: اقلیم، خاک و سنگ

 اقلیم:

اجزای اصلی شکل دهنده به ساختار اقلیمی در استان بوشهر دما، بارش، رطوبت، تبخیر و تعرق و باد است که در 

ترکیب با هم ساختار اقلیمی استان را شکل داده و باعث ایجاد ویژگی ها و تفاوت ها در پهنه سرزمین می گردد. این تفاوت 

مایز پهنه های اقلیمی در استان و تفاوت در شاخصی به نام آسایش اقلیمی که در سرزمینی گرم مانند استان بوشهر به صورت ت

 می تواند نقش مهمی در استقرار برخی کاربری ها از جمله گردشگری و سکونتگاه داشته باشد تجلی می یابد.

دهد. همان طور که در این تصویر مشاهده می  مطلوبیت سرزمین از نظر شاخص آسایش اقلیمی را نشان می 2 نقشه

شود بررسی شاخص های اقلیم آسایش نشان می دهد دو پهنه شمال استان و در درجه دوم جنوب استان از لحاظ این شاخص 

 وضعیت مناسب تری دارند و آسایش اقلیمی در این دو پهنه مدت زمان بیشتری در سال برقرار است.
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یکی از عناصر مهم اقلیم، باد و جهت جریان آن است که عالوه بر تأثیر مهم در ایجاد مطلوبیت اقلیمی نقش مهمی در 

حرکت عناصر اقلیمی از جمله ذرات معلق در هوا دارد که به شدت می تواند عملکردهای طبیعی را دچار اختالل نماید. دو 

دگی ریزگرد ها و آلومهم که سرعت و جهت باد در انتقال آن خصوصا بر روی زیستگاه ها انسانی و حیوانی نقش دارد، مورد 

ناشی از فعالیت صنایع در استان است. جهت باد غالب استان شمال غرب به جنوب شرق است که خصوصا در مواجهه با  ها

به گونه ای که وزش این باد باعث انتقال ریزگردهای ایجاد شده  پدیده ریزگردها و آلودگی ناشی از آن نقش مهمی دارد

در غرب استان بر روی سکونتگاه های استان می شود. از طرفی وزش بادهای محلی با جهتی غیر از جهت غالب، خصوصا 

ان از ر جنوب استبادهای روزانه ای که از دریا به ساحل و بالعکس طی شبانه روز می وزد در نواحی صنعتی استان از جمله د

عوامل انتقال آلودگی هوای صنعتی ایجاد شده بر روی سکونتگاه هاست. این پدیده خصوصا در پهنه جنوبی استان و در 

مواجهه با صتایع گاز و پتروشیمی استان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می گردد و سکونتگاه های این منطقه به شدت 

رار می گیرد. هر چند وجود ارتفاعات در این ناحیه تا حدودی می تواند از انتقال آلودگی تحت تاثیر وزش بادهای روزانه ق

هوا جلوگیری نماید اما همین ارتفاعات با توجه به وزش باد روزانه از دریا به خشکی با متراکم کردن آلودگی ها در دامنه 

اهده عسلویه و نخل تقی به راحتی ملموس و قابل مشاین وضعیت در  .رو به دریا وضعیت آلودگی را به شدت تشدید می کنند

 کریدورهای اصلی جریان هوا در استان بوشهر را نشان می دهد. 3 نقشهاست.
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 خاک و سنگ:

ان مترین اجزاء ساختار طبیعی است. برقراری ارتباط میخاک و سنگ به عنوان بستر قرارگیری فعالیت ها و یکی از مه

از طرفی نوع پوشش جانوری و نهایتا نوع زیستگاه به راحتی قابل درک  نوع سنگ و جنس خاک و نوع پوشش گیاهی و

است. ساختار خاک شناسی هر منطقه ترجمانی از چندین فاکتور اکولوژیک مهم دیگر مانند ساختار سنگ شناسی، دما و 

لخیزی می حاص ،بت و بارش، شکل زمین و کیفیت پوشش گیاهی و جانوری است. در میان فاکتورهای گوناگون خاکرطو

نش از این نظر به بررسی نحوه پراک .تواند بسیاری دیگر از ویژگی ها از جمله عمق، شوری و بافت خاک را نمایندگی نماید

خاک های پراکنش  1 نقشه ارتباط سایر اجزار را با آن بررسی نماییم.خاک های حاصل خیز در استان پرداخته تا نهایتا بتوان 

 حاصل خیز در استان بوشهر را نشان می دهد. 
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 آب: 

 اکولوژیکآب عنصر حیاتی شکل دهنده به حیات در اکوسیستم ها به حساب می آید. نقش آب در عملکردهای 

ین آب به عنوان یک عنصر سیال نقش مهمی در ایجاد کریدورهای اشاید از هر عامل دیگری کلیدی تر باشد. عالوه بر 

ارتباطی در نظام اکولوژیک بازی می کند. بررسی حوزه آبریز استان بوشهر حاکی از خروج وضعیت آن ها از حالت تعادل 

و برنامه ریزان حوزه  (2 نقشه) ی که بیالن محدوده های مطالعاتی منفی شدهو حرکت به سمت عدم تعادل است، به گونه ا

آب را مجبور به اعالم وضعیت بحرانی در بسیاری از دشت های استان و ممنوعه اعالم کردن  آن ها کرده است. این وضعیت 

لیل رابری برخوردار است به ددر محدوده مرکزی  و شمالی استان بوشهر که قطب کشاورزی استان نیز هست از اهمیت چندب

آنکه میزان برداشت در سال های آتی اگر افزایش نیابد کاهش هم نخواهد یافت و این موضوع دامنه بحران در استان بوشهر 

را که جزو سه استان پرتنش کشور است را بیشتر خواهد کرد. محدوده جنوب استان نیز با وجود بیالن منفی زیاد از محدوده 

 بحران به حساب می آید.های دارای 
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 پوشش گیاهی:

پوشش گیاهی و حیات نباتی در هر اکوسیستمی در واقع مشخص کننده کیفیت اکوسیستم بوده و قادر است پیچیدگی 

درختی و بوته ای و علفی از هم متمایز می ز ها اعم اهای اکوسیستم را شکل دهد. مراتع و جنگل ها که خود با نوع گونه 

شوند می توانند شکل دهنده اصلی ساختار بیولوژیک باشند. یکی از مهمترین عملکردهای این دو نیز می تواند تولید زیستی 

صفیه و تی تیعنی تولید علوفه، چوب، داروهای گیاهی، میوه و صمغ ها و رزین ها یا جلوگیری از فرسایش و وقوع سیل و ح

تلطیف هوا باشد. اما عملکرد اصلی مراتع و جنگل ها ایجاد اکوسیستم ها جهت حمایت از ساختار حیات است. بدون شک 

کیفیت باالی پوشش گیاهی نشانی از غنای زیستی و کیفیت باالی زیست است. البته این نکته قابل ذکر است که منظور از 

نبوده بلکه پوشش گیاهی انسان ساخت مانند پارک های جنگلی دست ساخت، پوشش گیاهی همیشه پوشش گیاهی طبیعی 

زمین های زراعی و باغات نیز می توانند تا حد زیادی نقش مهم در چرخه حیات اکوسیستمی داشته باشند. از طرفی غنای 

یاهی در استان پوشش گگیاهی در دریا هم می تواند نشانی از کیفیت باالی اکوسیستم آبی باشد. این وضعیت یعنی غنای 

در جنوب استان بیشتر است و می توان این دو پهنه را به عنوان پهنه هایی با تولید  یپهنه های نیز بوشهر در دوپهنه مرکزی و

زیستی باال دانست. خصوصا پهنه مرکزی که عالوه بر پوشش گیاهی طبیعی به دلیل برخورداری از سطح وسیعی از باغات و 

 (. 6 نقشه) ش گیاهی انسان ساخت محسوب می شوند از این نظر دارای غنای باالتری استکشتزارها که پوش
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 حیات جانوری:

قش ن وحش ساختار حیات حیات جانوری و گونه های جانوری که از اجزاء رده باالی اکوسیستم به شمار می روند در

مهم و اساسی به عهده دارند. تنوع زیستی باال نشانی از کیفیت مناسب اکوسیستم است و می تواند نشان دهنده شرایط مناسب 

از طرفی می توان تنوع و تراکم پایین حضور حیات وحش را نشانی از تخریب و افول محیط زیست یک  .اکولوژیکی باشد

بنابراین  .فرایندهای حیاتی اکولوژیک است هر اکوسیستم یکی از ارکان مهم حفظجانوری در  منطقه دانست. چون حیات

شناخت کانون هایی با تنوع و تراکم جانوری باال دارای اهمیت بسیار باالست که حفاظت از آن می تواند نقش مهمی در 

ار احلی بودن از تنوع حیات باالیی برخوردحفظ ثبات در کل مجموعه زنده سرزمین داشته باشد. استان بوشهر به دلیل س

ی از نغ دو چندان کرده و می توان کریدور تنوع و تراکم حیات را در این ناحیه ،از طرفی اکوتونی بودن ناحیه ساحلی .است

حوالی جزایر خارگ و خارگو شروع جانوری را در این ناحیه متصور بود. این تنوع خصوصا در توار ساحلی که از  حیات

نوار را تقریبا می توان نوار  اینکه متاسفانه  (7 نقشه) ه و در جنوب استان به پارک ملی نایبند منتهی می شود بسیار باالستشد

 توسعه در استان نیز به شمار آورد و به همین دلیل تخریب محیط زیست در این ناحیه با شدت باال در حال وقوع است.
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 توان اکولوژیک:

توان اکولوژیک برآیندی از شاخص های قابلیت ساز در محیط را نشان می دهد که نتیجه آن مشخص شدن پهنه هایی 

هم  8 نقشه الن پهنه که دربا توان بالقوه برای انواع توسعه است. نتایج این ارزیابی در استان بوشهر نشان می دهد که سه ک

نشان داده شده اند در مجموعه بیشترین توان را برای انواع کاربری ها دارا بوده و این سه محدوده در استان از نظر شرایط 

 اکولوژیک بهترین وضعیت را دارا هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  ستی زطی مح  لی 

 ( یبوم  ستی منابع ز تی ریساختار   مد لی )

 

 5002212B0021300303RE104961115 م 

 
111 

 شناسایی فرآیندهای فضایی و اثر زمان برمکان و مقدار عناصر -1-2-1-6-16-6-1

فرایندهای اصلی متاثر از نظام اکولوژیک یا متاثر کننده این نظام از دو دسته هستند فرآیندهای طبیعی و فرآیندهای ناشی 

اثر لید نهاده های زیستی، خودپاالیی و فرآیند اصلی مته اشاره شد شامل توانی. فرآیندهای طبیعی همان طور کاز فعالیت انس

کننده نظام اکولوژیک، توسعه و تخریب ناشی از توسعه ناپایدار است که خود مختل کننده دو فرآیند اصلی طبیعی است 

ت شاخص ییعنی از مهمترین اثرات توسعه ناپایدار ایجاد تخریب و آلودگی در محیط طبیعی است که هم با پایین آوردن کیف

های محیطی و هم ایجاد عدم توازن در ترکیب اجزا محیط می تواند تولید و همین طور خودپاالیی محیط راکاهش دهد. به 

-عنوان مثال در استان بوشهر استقرار صنایع گاز و پتروشیمی پارس جنوبی در مجاورت یکی از غنی ترین مناطق ساحلی

ایجاد تخریب گسترده در این منطقه شده است. اولین تاثیر مهم ایجاد و فعالیت در  دریایی ایران یعنی پارک ملی نایبند باعث

این منطقه صنعتی، اختالل در کریدور ارتباط اکولوژیک پارک ملی با محدوده های شمال آن از جمله جزایر غنی خارگو و 

ک ملی شده و نظام اکولوژیک منطقه پارس جنوبی بدون شک وارد پار یخارگ است. از طرفی آلودگی شدید آب و هوا

آن را به شدت متاثر می نماید. کاهش سطح جنگل های حرا در پارک که یکی از عناصر اکولوژیک منحصر به فرد و مهم 

پارک است و به تبع آن افت کیفیت زیستگاه جانورانی که این جنگل ها تنها زیستگاه منحصر به فرد آن هاست از نمونه 

 خریبی ایجاد شده است.تاثیرات منفی فرآیند ت

 بررسی نتایج و تحلیل و شناسایی ظرفیت های فضایی -1-2-1-6-16-6-2

ارهای قابلیت ابتدا قابلیت ها یا همان ساخت .به طور کلی دو مسئله کلی در تحلیل ساختار اکولوژیک منطقه قابل بحث است

طحی کم تان به دلیل برخورداری از سنمایند. به عنوان مثال ساختار توپوگرافی اسایجاد  را ساز که قادرند فرصت های توسعه

قابلیت توسعه فیزیکی کم هزینه تری را نسبت به ساختاری کوهستانی به وجود می آورد. همین طور  ،ارتفاع و کم شیب

مناطقی که از آسایش فیزیکی باالتری برخوردارند به هنگام توسعه هزینه مصرف انرژی بسیار پایین تری را می طلبند. غنای 

نشانی از سالمت اکوسیستم است می تواند طبیعت را در در ایفای نقش خود بسیار یاری نماید. هر اکوسیستم سالم  زیستی که

و با کیفیتی می تواند نقشی مهم در تولید نهاده های زیستی و به تبع آن خود پاالیی طبیعی محیط و حفظ کیفیت و سالمت 

عه شد و اگر از ظرفیت خارج نگردد قادر است بسیاری از تخریب های توساکوسیستم که انسان نیز بخشی از آن است داشته با

انسانی از جمله آلودگی را بدون صرف هیچ هزینه ای جبران و اصالح نماید. اما مشکالت زمانی نمایان می شود که تخریب 

که برخی  حدودیت ساز اشاره کردبیش از توان بازیابی و خودپاالیی نظام طبیعی باشد. در این مقوله می توان به ساختارهای م

طبیعی ولی عمدتا انسان ساخت می باشند. به عنوان مثال وجود شوره زارهای طبیعی، ارتفاعات و پهنه های آبی، گاه ارتباطات 
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اکولوژیک را قطع کرده و انزوای اکولوژیک را که هم پدیدآورنده گونه های منحصر به فرد و هم آسیب پذیر است را 

شیب و ارتفاع زیاد می تواند توسعه را محدود کند. اما مهمتر از آن وجود اراضی با خاک غیر حاصل خیز، باعث شود یا

ساختارهای انسان ساز است که با ایجاد اختالل گاه برگشت ناپذیر در نظام اکولوژیک، هم حیات طبیعی و هم پایداری 

بارز و ملموس در این مورد توسعه شدید صنعتی و تاثیر مخرب  توسعه انسانی را در مخاطره قرار می دهد. یکی از نمونه های

آن بر طبیعت است که پیش از این درباره توسعه گازی پارس جنوبی و تأثیر آن بر پارک ملی نایبند به عنوان مثالی عینی 

بزرگراه  ا وبحث شد. از طرفی بسیاری از خطوط زیرساختی ایجاد شده توسط انسان خصوصا خطوط ارتباطی نظیر جاده ه

ها از عوامل ایجاد اختالل و تکه تکه شدن زیستگاه ها و از هم گسستی اکوسیتم هاست که خود یکی از عوامل آسیب پذیری 

ا و فیت همهمترین و موثرترین مولفه ها و شاخص های ساختار فضایی محیط زیست و ظر 2222جدول  اکوسیستم می باشد.

 محدودیت های فضایی ایجاد شده توسط آنها را نشان می دهد.

 مولفه ها و شاخص های ساختار فضایی محیط زیست و ظرفیت ها و محدودیت ها: 25جدول 
 ی فضاییهاتیمحدود/هاتیظرف روندهای فضایی الگوی فضایی شاخص مؤلفه

 اقلیمی

 تاثیرات حاصله ناشی از اقلیم ح استاندر سط متغییرهای اقلیمی

درجه  35تا  27های جغرافیائی گسترش استان در بین عرض

ای در برخی پارامترهای اقلیمی موجب تغییرات قابل مالحظه

-نظیر ساعات آفتابی، درصد آفتاب گیری، تشعشع و سایر انرژی

گردد که هریک از آنها به نحوی بر های دریافتی از خورشید می

شوند. که تاثیرات حاصله از یط اقلیمی استان موثر واقع میشرا

های وسیعی از استان و در آن شوری آب و خاک در بخش

های طبیعی)اعم از نتیجه غیرقابل کشت شدن آنها و فقر پوشش

جنگل و مراتع( را موجب شده و در عین حال باعث ایجاد 

میلیون  6های خرما گردیده به نحوی که این استان با نخلستان

از سطح  %11تا  12هزار تن خرما) 135اصله نخل و تولید 

 زیرکشت و تولید خرمای کشور( را فراهم نموده است.

 درسطح استان باد)سرعت و جهت(
ایجادجاذبیت در توسعه مناطق و جذب 

 جمعیت

در روزهای بسیار گرم و  خصوصاًتوان تلطیف نمودن هوا 

هی و عصرگاهی از طرفی شرجی به هنگام وزش روزانه صبحگا

 وصاًخصقابلیت انتقال آلودگی هوای ناشی از استقرار صنایع 

و  هکرانپسصنایع گازی هم از خشکی بر دریا و هم از ساحل به 

 یی مانند عسلویه و نخل تقیهاسکونتگاه

 تطابق بارش با فصول کشت و نیازسنجی در سطح استان توزیع بارش فصلی

میلیمتر است که  227استان برابر با متوسط بارندگی در سطح 

بارش در فصل  %21,7توزیع فصلی بارش حاکی از آن است که 

در  %5,3در فصل بهار و  %8بارش در فصل پائیز ،  %37زمستان، 

فصل تابستان بوده است. لذا این پتانسیل در بخش کشاورزی 

وجود دارد که در فصول خارج از فصل برخی اقالم کشاورزی 

 نموده و براحتی بازاریابی نماید. را تولید
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 بر اساس سطوح ارتفاعی در سطح استان توزیع میانگین بارش

دهد دامنه بارش در سطح استان تغییرات بارش استان نشان می

میلیمتر متغییر است. ارتفاعات استان که در مناطق  255-325بین 

ار دباشند. مقباشد حداکثر مقدار بارندگی را دارا میشرقی می

بارش در مناطق ساحلی)به جز مناطق جنوبی که ارتفاعات تا 

-نزدیکی ساحل کشیده شده است( کمترین مقدار را دارا می

دهد که بارندگی بیشتر تابع باشد. تغییرات بارندگی نشان می

 .ارتفاعات است تا عرض جغرافیائی

وضعیت آب و 

 هوائی

)از نظر آسایش 

 فیزیکی(

 یزیکیآسایش ف در سطح استان

ه های سال به طوریکه نزدیک بنبود آسایش فیزیکی در اکثر ماه

ماه از سال وضعیت آسایش فیزیکی استان شرایط گرم تا  8

سوزان دارد این پدیده باعث اختالل در تعرق، فشار زیاد به 

دستگاه تنفسی، گرمازدگی و تاثیر منفی شدید روی اعصاب و 

به وسایل خنک کننده،  روان افراد دارد که سبب افزایش نیاز

افزایش مصرف برق و هزینه های زندگی از یک طرف و 

کاهش بازدهی کارکنان در محل کار و علت مهاجرت 

-نخبگان)نیروی کار متخصص و سرمایه دار( از طرف دیگر می

 شود.

ناحیه  مناسب نسبتاًدر خصوص آسایش گردشگری نیز وضعیت 

 زیشمالی و جنوبی استان نسبت به ناحیه مرک

وضعیت آب و 

هوایی )از نظرتوسعه 

 انرزی های نو(

 های نوتوسعه انرژی در سطح استان

امکان توسعه کاربردهای هواشناسی در امور اقتصادی، اجتماعی، 

های نو وجود فرهنگی، سیاسی، گردشگری، نظامی و انرژی

دارد. به عنوان مثال تعداد روزهای بدون ابر یا آفتابی در سال 

و استان از پتانسیل عظیمی برای توسعه انرژی و زیاد است 

 خصوصا انرژی خورشیدی برخوردار است.

وضعیت آب و 

 هوائی
 مخاطرات طبیعی در سطح استان

های ای چون رژیمهای عمدهآب وهوای استان دارای ویژگی

های شدید و سیل آسا، یک دوره خشک نامنظم بارندگی، باران

ی از پائیز(، حرارت و تابش شدید طوالنی)بهار، تانستان و نیم

-خورشید و تبخیر زیاد است که در پیدایش و گسترش شوره

باشد. بارانهای تند و شدید منطقه موجب حل زارها موثر می

شدن موارد تبخیری سطح زمین شده و آنها را از محل اولیه خود 

یرد گکند. آب شور جریان یافته و نقاط پست را دربر میدور می

های آزاد زیرزمینی را باال میآورد. در دوره آب سفرهو سطح 

خشک، تبخیر و باال آمدن آب براثر پدیده موئینه سبب صعود 

مواد نمکدار شده و منتهی به تشکیل شورک و سفیدک در 

گردد. حداکثر این شوره سطحی وقتی پدیدار سطح زمین می

گردد که تبخیر از یک سفره آب آزاد شور زیرزمینی کم می

گیرد. از طرف دیگر خطر خشکسالی در عمق و سطحی می

های عسلویه، کنگان، نیمه حنوبی شهرستان جم و دیر و شهرستان

های دشتستان در معرض خطر خشکسالی بسیار قرار شهرستان

 دارند.

حیات 

 جانوری

و پوشش 

 گیاهی

  اییدری -کانونی متمرکز بر پهنه ساحلی تنوع
در  یهاگونهاز  و حفاظتزیستی ی تنوع هاکانونفرصت ایجاد 

 معرض خطر

  درسطح استان تراکم

ی شدید و امکان هایبارندگدر  خصوصاًجلوگیری از سیالب 

دامداری متمرکز در نواحی با تراکم باال، تلطیف هوای گرم و 

 خشک منطقه
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 نقش چرای مفرط و خارج از ظرفیت در سطح مراتع استان تخریب مراتع

در  %65میلیون هکتار است که  1,2در حدود سطح مراتع استان 

میلیون  2,2عشایر است. جمعیت دامی  %15اختیار روستائیان و 

برابر ظرفیت مراتع استان است که  3واحد است که در حدود 

هزار واحد دامی است لذا چرای مفرط  825تا  855ظرفیت آنها 

و فشار بیش از حد به مراتع باعث تخریب بدون بازگشت و 

 قرائی آنها خواهد شد.قه

محیط 

 زیست

 در سطح استان توان اکولوژیک
سطح اراضی دارای توان اکولوژیک به 

 تفکیک نوع کاربریها

ی با توان اکولوژیک باال با آرایش فضایی متمرکز هاپهنهوجود 

خطی در  صورتبهتنگستان و دشتستان، -ی در منطقه بوشهراپهنه

 پراکنده در منطقه منطقه دشتی و جم و آرایش فضایی 

 

 کانونی و متمرکز آلودگی

توسعه آلودگی از مراکز حساس سواحل 

ی و خط صورتبهجنوبی نخل تقی و عسلویه 

متمرکز به سمت نواحی شمالی سواحل دیر 

ی متمرکز آلودگی به یک هاهسته)تبدیل 

 پهنه فراگیر در منطقه جنوب(

ان یعنی وب  استی جنهاگاهستیزو  هاسکونتگاهمنفی بر  ریتأث

کنگان عسلویه و پارک ملی نایبند و در درجه دوم ناحیه مرکزی 

و  خارگبرازجان و مناطق زیستی مهم  بوشهر واستان یعنی 

 حله شدهحفاظتخارگو و منطقه 

ت الامکان توسعه کشاورزی متناسب با اقلیم ازجمله باغات و نخی روند رو به افزایش فرسایش خاک متمرکز حاصلخیزی خاک

 و کشت خارج از فصل محصوالت با ارزش افزوده باال

روند رو به قهقراء هم در کیفیت و هم در  در سطح حوضه کمیت و جریان آب

 کمیت آب

کیفیت پایین آب در بسیاری از حوضه ها، اف شدید سطح آب  

زیرزمینی به دلیل برداشت های بیش از حد، ایجاد وضعیت 

 کشاورزی استان یعنی دشتستان بحرانی در ناحیه مرکزی و قطب

 ماخذ: مظالعات مشاور

نقشه ) برپایه مطالعات انجام شده نهایتا نقشه ساختار فضایی محیط زیست استان بوشهر دارای چهار سکانس اصلی است

7). 

در شمال استان ناحیه نسبتا متعادل از نظر زیست محیطی محسوب می شود، در  سکانس اول) ناحیه توسعه محدود(:

این ناحیه اختالل اکولوژیک به نسبت سایر نواحی کمتر است هرچند تحت تاثیر فشارهای زیست محیطی استان خوزستان 

بوده و آلودگی نفتی از مهمترین معضالت زیست محیطی آن به شمار می آید، مهمترین پدیده اقلیمی در این ناحیه 

ر دارد. این ناحیه به دلیل برخورداری از اقلیم نسبتا مناسب تریزگردهاست که خصوصا از غرب به شدت تحت تاثیر آن قرار 

 پتانسیل برخی فعالیت ها از جمله گردشگری را دارد. ،خصوصا با فاصله گرفتن از ساحل و به دلیل توسعه کمتر

توان  ین ناحیه از نظربا کیفیت تر .منطبق بر بخش مرکزی استان است این ناحیه سکانس دوم) ناحیه ثبات محتاطانه(:

دارای تنوع جانوری و گیاهی باالست. همچنین به دلیل برخورداری از زمین های حاصلخیز قطب  و اکولوژیک بوده

کشاورزی استان بوده و به طور کلی توان تولید زیستی در این ناحیه باالست. از طرفی توسعه انسانی در این ناحیه دارای سابقه 

ولوژیکی در آن مشاهده می شود. برداشت آب های زیرزمینی با هدف کشاورزی به بسیار بوده و به همین دلیل اختالل اک

شدت در این ناحیه انجام می شود و تعادل آبخوان ها را برهم زده و بیالن را به شدت منفی کرده است. از طرفی آلودگی 

ر و شهر در ناحیه ساحلی بوشه ناشی از استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی در نواحی زراعی  وتوسعه صنعتی



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  ستی زطی مح  لی 

 ( یبوم  ستی منابع ز تی ریساختار   مد لی )

 

 5002212B0021300303RE104961115 م 

 
118 

ند. دریایی را تهدید می ک-موجی از آلودگی  و عدم تعادل اکولوژیک ایجاد کرده که خصوصا نواحی غنی زیستی ساحلی 

دو جزیره خارگ و خارگو که از نظر حفاظتی بسیار دارای اهمیت هستند در این ناحیه قرار گرفته و به شدت تحت تاثیر 

احیه خصوصا فعالیت های نفتی قرار دارند. از نظر زیست محیطی این ناحیه در معرض آشوب و اختالل فعالیت ها در این ن

 زیست محیطی است و توسعه فعالیت ها در آن بایستی با احتیاط زیاد انجام گیرد و از نظر زیست محیطی نیاز به حفاظت بیشتر

 تنی بر ظرفیت برد در آن ضروری است.دارد و توسعه مب

ما ذکر ناحیه کمتر توسعه یافته در استان با پتانسیل توسعه در آینده است. ا  سوم) ناحیه توسعه محتاطانه(:سکانس 

. ا احتیاط انجام گیردآن بایستی ب این نکته قابل توجه است که این ناحیه از نظر توان طبیعی کمترین توان را داشته و توسعه در

احیه  به شدت توسعه یافته قرار گرفته و از نظر اکولوژیک شکننده محسوب می این ناحیه از شمال و جنوب تحت فشار دو ن

شود بنابراین هرنوع توسعه بدون در نظر گرفتن ظرفیت برد و توان خودپاالیی محیط در آن می تواند باعث ایجاد اثرات 

 زیست محیطی شدید گردد.

ریاست. توپوگرافی ویژه و با ارتفاعات نزدیک به دناحیه جنوبی استان با   سکانس چهارم)ناحیه بحران و اختالل(:

این ناحیه در واقع غنی ترین ناحیه زیستی استان بوشهر به حساب می آید. قرار گرفتن بخشی از پارک ملی دریایی نایبند، 

 هگواهی براین موضوع است. اما مهمترین عامل زیست محیطی در این ناحیه واقع شدن ذخایر عظیم گازی در آن است ک

استقرار صنایع مرتبط با آن یعنی منطقه پارس جنوبی به شدت محیط طبیعی و تمامی فرآیندهای آن را دچار اختالل و آشوب 

نموده است. به گونه ای که می توان این ناحیه را از نظر زیست محیطی ناحیه بحران زده معرفی کرد. توان اکولوژیک ناحیه 

آن انجام شده هم خوانی ندارد. وجود ارتفاعات یکی از موانع بزرگ تهویه هوا و در  به هیچ عنوان با سطح توسعه ای که در

نتیجه انباشت آلودگی هوا در آن است. از طرفی به دلیل کمبود فضای مناسب جهت توسعه سکونتگاه در منطقه سکونتگاه 

مهم به شمار می رود. اندک زمین های ها با ناحیه صنعتی بسیار آلوده همجوار می باشند که خود از عوامل تهدید کننده 

ی اکشاورزی روستاییان منطقه به شدت تحت تاثیر آلودگی صنعتی قرار داشته که نتیجه آن از طرفی کاهش کیفیت زمین ه

تولید محصوالت نامرغوب و احیانا آلوده است. اثرات منفی توسعه در این ناحیه به  کشاورزی و بازدهی آن و از طرف دیگر

و بزرگ است که طبیعت به تنهایی قادر به بازسازی هیچ تخریبی نبوده و اگر برنامه های بازسازی و احیا  حدی شدید

 اکوسیستم در آن انجام نپذیرد نابودی کامل زیست محیطی این ناحیه و سرایت آن به نواحی دیگر دور از انتظار نیست.
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