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 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار

 تانفصل اول: تحليل وضعيت اس

بخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط 

 زيست 

 )مجلد دوم(

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان اردبیل

 



 ستان اردبیلسازمان برانمه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برانمه ریزی ا

 ب 

  

 بسمه تعالي
اين  گزارش بخشي از مجموعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث زير   

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

 ( 1-1بخش اول )(: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست)مجلددوم 

 استان مرورد جمرع بنردي رر ار  در اين مجلد علل و عوامل تخ يب محيط زيست

 گ فته و تحليل ساختار مدي يت منابع زيست بومي استان نيز ارايه شده است.

 

ها در فه ست  كامل مجموعه گزارش هاي آمايش استان و جايگاه اين بخش از ب رسي

 فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شده است.
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 فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیل
  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

 فصل اول: تحليل وضعيت استان 

 

 ( دومبخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست)مجلد -
 : هواشناسي1پيوست  
 : زمين شناسي2پيوست  
 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست  
 : پوشش گياهي4پيوست  
 : منابع آب سطحي و زي زميني5پيوست  

 اجتماعي و ف هنگي بخش دوم : تحليل -
 رسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 
 رسمت دوم: تحليل نظام شه ي استان 
 رسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استان 
 ف هنگي و س مايه اجتماعي استان: تحليل وضعيت و پنجم رسمت چهارم 

 بخش سوم: تحليل ارتصادي  -
 صادي جمعيترسمت اول: تحليل ويژگي هاي ارت 
  رسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاليت ارتصادي ب حسب بخش هاي اصلي 

 : صنعت و معدن1پيوست    
 : ساختار كشاورزي 2پيوست    
  : خدمات3پيوست    

 هاي زي بنايي  رسمت سوم : تحليل ويژگي    
 رسمت چهارم: تحليل ع صه هاي فعاليت ارتصادي  

 : ارتصاد شه ي 1پيوست    
سال   5رسمت پنجم: تحرررليل ارتصاد كالن استان و جايرررگاه آن درسطح ملي در      

 گذشته 
 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود 
 : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاه هافصل سوم 
  امنيتي در آمايش استان –فصل چهارم : مالحظات دفاعي 
  از مطالعاتفصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي  

 گذاري و ساختار مدي يت آمايش استانجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطالعات آمايش استان

 

 تحليل وضعيت و ساختار استان

وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هنگي

 وضعيت ارتصادي 

 –مالحظات دفاعي 

 امنيتي در آمايش استان

تحليل ساختار فضايي 

 موجود استان

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي 

 هابين سكونتگاه

 جمع بندي و نتيجه گي ي

تحليل نقاط روت و ضعف ، ف صت ها و 

 (SWOT)تهديدات  

ب رسي اسناد باالدستي و ب نامه هاي 

 مايش مليآ

 آمايش استانسند 

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

 پيش بيني و آينده نگ ي تشخيص و  تفكيك نواحي همگن توسعه فضايي 
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 فهرست مطالب

 

 صفحه                  عنوان 

 

 1    : عوامل و فرآيندهاي اصلي  مخرب محيط زيست و منابع انساني7

 2 : عوامل انساني موثر بر فرآيندهاي مخرب محيط زيست و منابع طبيعي1-7 

 : بهره برداريهاي نامناسب از سرزمين و نقش آن در تخريب1-1-7  

 2        محيط                                

 8  : افت كيفي مراتع و جنگلها حاصل از بهره برداري بي رويه2-1-7  

 12 اري از اراضي كشاورزي و تاثيرات آن برمنابع محيطي: بهره برد3-1-7  

 : فعاليت هاي دامداري در استان اردبيل و تاثير آن بر تخريب4-1-7  

 22       محيط زيست                               

 : فعاليت هاي صنعتي و تاثير آن بر فرآيندهاي مخرب  5-1-7  

 33       محيط زيست    

 رات حمل و نقل واحداث فرودگاهها و جاده ها درتخريب: اث6-1-7  

 41       محيط زيست                               

 44 : توسعه شهرها و اثرات آن درفرآيندهاي مخرب محيط زيست7-1-7  

 51 : عوامل طبيعي موثر بر فرآيندهاي مخرب محيط زيست و منابع طبيعي2-7 

 51        : زلزله 1-2-7  

 51   : بررسي رخداد زلزله در استان اردبيل1-1-2-7   

 : پهنه بندي خطر زلزله در استان اردبيل براساس2-1-2-7   

 52    زلزله هاي واقع شده                                              

 53    : پهنه بندي خطر زلزله3-1-2-7   

 58    : حركات دامنه اي و زمين لغزش 2-2-7  

 62     : بررسي سيل در استان اردبيل3-2-7  

 62   : خسارات سيل در استان اردبيل1-3-2-7   

 66        : ساير موارد 3-7 

 66   : تاثير عوامل مخرب در آلودگي منابع آب 1-3-7  

 67     : اهميت آلودگي آب 1-1-3-7   
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 صفحه                  عنوان 

 

 67   آب و منابع مختلف آن : آالينده هاي2-1-3-7   

 77    : بررسي پارامترهاي كيفي آب3-1-3-7   

 117  : تعادل يوني در آبهاي سطحي استان اردبيل4-1-3-7   

 127       : نتيجه گيري2-3-7  

 127      : تحليل ساختار مديريت منابع زيست بومي 8

 127      : نوع رويكرد به محيط زيست 1-8 

 132 اه حفاظت محيط زيست در سلسله مراتب برنامه ريزي: جايگ1-1-8  

 142   : سياست ملي در زمينه حفاظت محيط زيست 2-1-8  

 : عملكرد ملي در زمينه پيمانهاي بين المللي 1-2-1-8   

 142     زيست محيطي                    

 142 : سياستهاي ملي در زمينه مسايل زيست محيطي2-2-1-8   

 171  وجايگاه نهادهاي ذيربط در زمينه حفاظت محيط زيست  : نقش2-8

 171    : شوراي عالي حفاظت محيط زيست 1-2-8 

 172     : سازمان حفاظت محيط زيست 2-2-8 

 176 : واحدهاي زيست محيطي در وزارتخانه هاو سازمانهاي مختلف3-2-8 

 176    : تشكل هاي غيردولتي زيست محيطي 4-2-8 

 178 ط و استانداردهاي ملي و مقايسه آن با ضوابط و استانداردهاي چندكشور: ضواب3-8 

 : تحليل نظام هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي دركشورهاي1-3-8  

 178        مختلف

 182 : بررسي  ضوابط و معيارهاي كنوني زيست محيطي در ايران2-3-8  

 182 ها در محيط: استانداردهاي حد مجاز انتشار آالينده 1-2-3-8   

 172  : قوانين و آئين نامه اجرائي در ارتباط با مسائل زيست محيطي 4-8 

 172    : قوانين مرتبط با مسائل زيست محيطي 1-4-8  

 174     : آئين نامه ها و تصويب نامه ها2-4-8  

 222   : مصوبات شورايعالي حفاظت محيط زيست كشور3-4-8  

 223     اهاي عالي: مصوبات ساير شور4-4-8  

 224    : تحليل فعاليت و اقدامات انجام شده براي حفاظت از سرزمين7

 224  : اقدامات انجام شده توسط سازمان محيط زيست در استان اردبيل1-7 
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 صفحه                  عنوان 

 

 225   : اقدامات انجام شده در ارتباط با آثار طبيعي ملي1-1-7  

 225     طبيعي ملي سبالناثر :1-1-1-7   

 212    : اثر طبيعي ملي غار يخگان2-1-1-7   

 212  : اقدامات انجام شده در ارتباط با مناطق حفاظت شده2-1-7  

 212     : تاالب اصالندوز1-2-1-7   

 215      : درياچه نئور2-2-1-7   

 217  : منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع آق داغ3-2-1-7   

 222    : منطقه شكار ممنوع گنديمن4-2-1-7   

 225 : منطقه شكار ممنوع نوار مرزي ايران و آذربايجان5-2-1-7   

 226   : منطقه شكار ممنوع درياچه شورابيل6-2-1-7   

 227     : تاالب پته خور7-2-1-7   

 234  : اقدامات انجام شده در ارتباط با اجراي طرحهاي پژوهشي3-1-7  

 قداماتي كه مي بايد طبق وظايف واحدهاي استاني سازمان : ا4-1-7  

 242   حفاظت محيط زيست در استان به انجام رسد   

 : اقداماتي كه مي بايد توسط سازمان محيط زيست و واحدهاي 5-1-7  

 استاني در ارتباط با ارزيابي اثرات زيست محيطي در استان به    

 245       انجام رسد   

 253  دامات انجام شده توسط اداره كل منابع طبيعي استان: اق6-1-7  

 : اهداف و وظايف سازمان جنگل ها، مراتع و 1-6-1-7   

 253 آبخيزداري كشور در قبال منابع طبيعي تجديدشونده                                            

 265   : اقدامات انجام شده توسط معاونت آبخيزداري7-1-7  

 : اقدامات صورت پذيرفته در بخش آبخيزداري ها1-7-1-7   

 266     در سطح استان                                            

 271 : اقدامات انجام شده توسط شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل8-1-7  

 275    : اقدامات انجام شده توسط شهرداريها7-1-7  

 278     از وضعيت محيط زيست: جمع بندي و نتيجه گيري 12

 278        : نقاط ضعف1-12 

 283        : نقاط قوت2-12 
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 صفحه                  عنوان 

 

 286         : تهديدها3-12 

 288        : فرصت ها4-12 

 273           منابع 
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 ت جداولفهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 14       وخته شده (: مقدار سموم فر7-1جدول)

 15    (: ميزان كود شيميايي فروخته شده در استان اردبيل7-2جدول)

 21    1385(: آمار جمعيت دام استان اردبيل در سال 7-3جدول)

 21 1385(: آمار جمعيت دام برحسب واحدهاي دامي استان اردبيل در سال 7-4جدول)

 23   1385اردبيل در سال  (: آمار جمعيت دام )دام ايستاده( استان7-5جدول)

 23 85(: آمار جمعيت دام )دام ايستاده( برحسب واحد دامي استان اردبيل درسال 7-6جدول)

 24  (: تعداد واحدها وظرفيت واحدهاي دامپروري صنعتي استان اردبيل7-7جدول)

 26  (: تعداد واحدهاي مرغداري و پرورش ماكيان صنعتي در استان اردبيل7-8جدول)

 27  (: تعداد واحدهاي پرورش آبزي و پراكنش آن درسطح استان اردبيل7-7جدول)

 (: توزيع واحدهاي صنعتي در شهرستانهاي استان برحسب گروه محصوالت 7-12جدول)

 36         توليدي                 

 37 (: ليست شهركها و نواحي صنعتي استان كه داراي منابع آالينده هستند7-11جدول)

 (: ليست صنايع غذايي داراي منابع آالينده واقع در خارج از شهركهاي7-12جدول)

 37         صنعتي                  

 38   (: ليست صنايع كاني غيرفلزي خارج از شهركهاي صنعتي 7-13جدول)

 38      (: ليست صنايع چرم داراي آلودگي 7-14جدول)

 47 85و 65،75ردبيل طي سالهاي (: سلسله مراتب جمعيت شهري استان ا7-15جدول)

 48 85و 65،75(: روند تحوالت جمعيت شهرهاي استان اردبيل طي مقاطع آماري7-16جدول)

 48   (: ميزان مصارف آب زيرزميني وسطحي براي مصارف شرب7-17جدول)

 68    (: طبقه بندي  آالينده هاي آب و منابع اصلي آن7-18جدول)

 73  1382-85في در استان اردبيل درطي سالهاي(: انواع كودهاي مصر7-17جدول)

 77   (: ميزان باكتريهاي كلي فرم در خروجي تصفيه خانه ها 7-22جدول)

 75   (: ميزان فلزات سنگين درايستگاههاي مختلف رودخانه ارس7-21جدول)

 (: فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي رودخانه هاي مختلف استان براساس آمار7-22جدول)

 122       ايستگاههاي هيدرومتري                 
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 صفحه                  عنوان 

 

 (: فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي و ميكروبي رودخانه ارس درايستگاههاي7-23جدول)

 121         مختلف                 

 هاي(: فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي و ميكروبي رودخانه باليخلوچاي درايستگاه7-24جدول)

 121         مختلف                 

 (: فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي و ميكروبي رودخانه قره سو درايستگاههاي7-25جدول)

 121         مختلف                 

 (: شاخصهاي آماري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي و آلودگي آبهاي سطحي7-26جدول)

 122        استان اردبيل                 

 122 (: شاخصهاي آماري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي وآلودگي رودخانه ارس7-27جدول)

 (: شاخصهاي آماري پارامترهاي فيزيكي و شيمياي و آلودگي رودخانه7-28جدول)

 122        باليخلوچاي                 

 گي رودخانه(: شاخصهاي آماري پارامترهاي فيزيكي و شيمياي و آلود7-27جدول)

 123         قره سو                 

 183  (: استانداردهاي كيفيت هواي آزاد در ايران و چند كشور توسعه يافته8-1جدول)

 185  (: حد مجاز وجود آاليندههاي مختلف در آب در كشورهاي پيشرفته8-2جدول)

 187   ن(: استاندارد تخليه آالينده هاي موجود در پسابها درايرا8-3جدول)

 187      (: استانداردهاي آلودگي صوتي8-4جدول)

 263 (: عملكرد طرح ها و پروژه هاي اجرائي اداره كل منابع طبيعي استان اردبيل7-1جدول)

 263   1385(: عملكرد طرحهاي مرتعداري شهرستان تا اول سال 7-2جدول)

 264   1385(: وضعيت طرح هاي مرتعداري شهرستان ها تا سال 7-3جدول)

 264    1385(: عملكرد طرح هاي مرتعداري شهرستانها سال 7-4جدول)

 264      (: وضعيت مميزي مراتع استان اردبيل7-5جدول)

 (: مشخصات عمليات انجام شده در ارتباط با حفاظت خاك و آبخيزداري در 7-6جدول)

 267        استان اردبيل  

 268    حوزه سفيدرود(: مشخصات عمليات آبخيزداري در 7-7جدول)

 267  (: فعاليت هاي آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان 7-8جدول)

 272    (: فعاليت هاي آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود7-7جدول)
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 صفحه                  عنوان 

 

 (: مشخصات كلي سدهاي بهره برداري شده ، در دست اجرا و در دست 7-12جدول)

 273       ر استان اردبيلمطالعه د  

 276      (: بررسي وظايف شهرداري در ايران7-11جدول)

 277      1384(: خدمات شهري سال 7-12جدول)
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 نقشهت فهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 5    (: تناسب اراضي مناسب و نامناسب براي زراعت آبي7-1نقشه )

 6    (: تناسب اراضي مناسب و نامناسب براي زراعت ديم7-2)نقشه 

 7     (: تناسب اراضي مناسب و نامناسب براي مرتع7-3نقشه )

 12       (: درصد تراكم تاج پوشش 7-4نقشه)

 11       (: تيپ بندي مرتع و جنگل7-5نقشه)

 16       اراضي ديم استان اردبيل(:7-6نقشه)

 17       استان اردبيل (: اراضي آبي7-7نقشه)

 18       (: موقعيت چاههاي عميق7-8نقشه)

 17       موقعيت چاههاي نيمه عميق(:7-7نقشه)

 32      (: تراكم دام سنتي )دام سبك(7-12نقشه)

 31      دام سنگين((: تراكم دام سنتي)7-11نقشه)

 32      (: پراكنش فعاليتهاي آبزي پروري 7-12نقشه)

 37      (: پراكنش صنايع در استان اردبيل 7-13نقشه)

 42      منابع آالينده هاي مرتبط با صنايع  (:7-14نقشه)

 43  (: زمين لغزشهاي صورت گرفته در ارتباط با فعاليت هاي انساني7-15نقشه)

 47    (: وضعيت آاليندههاي صنعتي برحسب نوع صنايع7-16نقشه)

 52      گي آب(: ايستگاههاي سنجش آلود7-17نقشه)

 55     (: مركز كانوني زلزله نسبت به استان اردبيل7-18نقشه)

 56    (: پهنه بندي خطر زلزله براساس زلزله هاي رخداده7-17نقشه)

 57       (:پهنه بندي خطر زلزله7-22نقشه)

 57       (: كانونهاي زمين لغزش 7-21نقشه)

 61      دبيل(: كانونهاي وقوع سيل در استان ار7-22نقشه)

 65    (: ناحيه بندي كانونهاي وقوع سيل در استان اردبيل7-23نقشه)

 233      (: موقعيت كليه مناطق حفاظت شده7-1نقشه)
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 تصاوير تفهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 227       (: اثر طبيعي ملي كوه سبالن 7-1تصوير)

 211       (: موقعيت غار يخگان 7-2تصوير)

 214       (: موقعيت تاالب اصالندوز7-3تصوير)

 218       (: موقعيت درياچه نئور(7-4تصوير)

 221     (: منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع آق داغ7-5تصوير)

 224     (: موقعيت منطقه شكار ممنوع گنديمن7-6تصوير)

 228    (: موقعيت منطقه شكار ممنوع درياچه شورابيل7-7تصوير )

 232     (: موقعيت منطقه حفاظت شده تاالب پته خور7-8صوير)ت
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 نمودار  تفهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 58   (: پراكنش زمين لغزش هاي استان به تفكيك شهرستان7-1نمودار )

 62   (: پراكنش تعداد سيل به تفكيك شهرستانهاي استان اردبيل7-2نمودار)

 62   كنش درصد سيل به تفكيك شهرستانهاي استان اردبيل(: پرا7-3نمودار)

 63   (: پراكنش تعداد سيل به تفكيك زيرحوضه هاي استان اردبيل7-4نمودار)

 63   (: پراكنش درصد سيل به تفكيك زيرحوضه هاي استان اردبيل7-5نمودار)

 71 85رسالتعدادي از تصفيه خانه هاي استان اردبيل د BOD,COD(: تغييرات 7-6نمودار)

 74    (: مصرف انواع كودهاي شيميايي در استان اردبيل7-7نمودار)

 75  82-85(: ميزان مصرف كودهاي ازته در استان اردبيل در سال 7-8نمودار)

 76  82-85(:ميزان مصرف كودهاي فسفاته در استان اردبيل درسال 7-7نمودار)

 77  82-85اردبيل درسال (: ميزان مصرف كودهاي پتاسه در استان 7-12نمودار)

 78  82-85(: ميزان مصرف كودهاي ماكرو دراستان اردبيل درسال7-11نمودار)

 81   در ايستگاههاي مختلف رودخانه ارس EC,TDS(: تغييرات 7-12نمودار)

 82  در ايستگاههاي مختلف رودخانه باليخلو EC,TDS(: تغييرات 7-13نمودار)

 83  ر ايستگاههاي مختلف رودخانه قره سود EC,TDS(: تغييرات 7-14نمودار)

 84   در رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو TDS(: تغييرات 7-15نمودار)

 87  1385(: مصرف انواع سموم كشاورزي دراستان اردبيل در سال 7-16نمودار)

 72  1385(:درصد مصرف انواع سموم  كشاوري دراستان اردبيل درسال 7-17نمودار)

 76     (: تغييرات فلزات سنگين در رودخانه ارس7-18نمودار)

 122  (: تغييرات درجه حرارت در رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو7-17نمودار)

 121  (: تغييرات اكسيژن محلول در رودخانه ارس در ايستگاههاي مختلف7-22نمودار)

 124   لودر رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخ PH(: تغييرات 7-21نمودار)

 127  در ايستگاههاي مختلف رودخانه ارس BOD, COD(: تغييرات 7-22نمودار)

 128  درايستگاههاي مختلف رودخانه باليخلو BOD.COD(: تغييرات 7-23نمودار)

 127  درايستگاههاي مختلف رودخانه قره سو BOD.COD(: تغييرات 7-24نمودار)

 112   ارس، قره سو و باليخلو در رودخانه هاي BOD(: تغييرات 7-25نمودار)
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 صفحه                  عنوان 
 

 111   در رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو COD(: تغييرات 7-26نمودار)

 114   (: تغييرات كليفرم در رودخانه ارس در ايستگاههاي مختلف7-27نمودار)

 115   اليخلو(: تغييرات كليفرم در ايستگاههاي مختلف رودخانه ب7-28نمودار)

 116   (: تغييرات كليفرم در ايستگاههاي مختلف رودخانه قره سو7-27نمودار)

 117  (: تغييرات كليفرم مدفوعي در رودخانه هاي ارس،  قره سو و باليخلو7-32نمودار)

 118  (: تغييرات كل كليفرم در رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو 7-31نمودار)

 124  ات باالنس يوني در رودخانه هاي مختلف استان اردبيل(: نوسان7-32نمودار)

 125 كلرايدوسولفات( دررودخانه هاي استان اردبيل(: تغييرات آنيونها )بيكربنات،7-33نمودار)

 126 (: تغييرات كاتيونها)كلسيم، منيزيم و سديم( دررودخانه هاي استان اردبيل7-34نمودار)

 175 زمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسالمي ايران(: ساختار تشكيالتي سا8-1نمودار)
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 اصلي مخرب محيط زيست و منابع انساني : عوامل و فرآيندهاي 7

 

 مقدمه 

 

براساس دستورالعمل راهنماي انجام مطالعات آمايش، عوامل و فرآيندهاي اصلي مخرب 

 محيط زيست مي بايد مورد شناسايي قرار گيرد. 

حيط زيست كه موجبب ببرهم خبوردن تعبادل و تبوازن عوامل و فرآيندهاي مخرب م 

اكولوژيك مي گردند و در طي پروسه اي به نابودي سرزمين مي انجامنبد ببه دو دسبته تقسبيم 

 گردند. مي

 )الف(: فرآيندهاي ناشي از عوامل انساني 

 ) ب (: فرآيندهاي ناشي از عوامل طبيعي 

نسباني پرداختبه مبي شبود. در ايبن براساس دستورالعمل، ابتدا به بررسي فرآيندهاي ا 

مبحث در مرحله اول، كاربريهاي نامناسب سرزمين كه حاصل فعاليت برعرصه هاي غيرمنطببق 

 با آن كاربري مي باشد تشريح مي گردد. 

عوامل انساني، به مجموعه فعاليت هايي اطالق مي گردد كه منشاء انسباني داشبته و ببا 

ر سرزمين،  موجبات برهم خوردن تعادل اكولوژيبك و در انجام عمليات نادرست و يا نامنطبق ب

نتيجه تخريب سرزمين مي گردد. فعاليت هاي صنعتي، فعاليت هاي كشاورزي، بهبره ببرداري از 

جنگل و مرتع، ساخت زيربناها، فعاليت هاي دامبداري، حمبل و نقبل، مصبرف انبرژي و انتشبار 

 بحث بدان پرداخته مي شود. آالينده ها از جمله عوامل انساني است كه در اين م

خشكسالي و اثرات آن برمحيط زيست، بيابانزايي و گسترش كويرها، سيل و زلزله، وجود  

نهشته هاي نمكي كه باعث شوري رودخانه ها مي گردند، از جمله عوامل طبيعي است كه بدون 

 دخالت و فعاليت انسان فرآيندهاي تخريبي را موجب مي گردند. 
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 نساني موثر بر فرآيندهاي مخرب محيط زيست و منابع طبيعي : عوامل ا1-7

 

 محيط نامناسب از سرزمين و نقش آن در تخريب بهره برداريهاي: 1-1-7

 

يكي از مهم ترين مراحل آمايش سرزمين، ارزيابي توان اكولوژيكي واحدها براي هر يك  

مبحث تعيين توان اكولبوژيكي از كاربريهاي موجود يا پيشنهادي مي باشد. اين عمل چنان كه در 

به آن پرداخته شد، براي هر يك از كاربريها انجام پذيرفت. اين عمل با مقايسه ويژگيهاي منابع 

فيزيكي و بيولوژيكي واحدها و مدل هاي اكولوژيكي ويژه براي هبر يبك از كاربريهبا انجبام و در 

احد ببراي آن كباربري خبا  نهايت براساس مقايسه فوق، طبقه يا درجه توان اكولوژيكي هر و

 تعيين و نقشه هاي مربوطه در سطح محدوده مورد مطالعه ترسيم و ارايه گرديد. 

 5چنان كه مالحظه گرديد، در اين مطالعه، براي كاربريهباي كشباورزي )كشبت آببي(  

 (،5و  4)به ترتيبب  (، براي كشت آبي و ديم، دو طبقه توان7و 6، 3، 2، 1طبقه توان )به ترتيب 

(، براي جنگلداري، يك طبقه تبوان 5و  4براي كشت آبي و مرتعداري، دو طبقه توان )به ترتيب 

( ، ببراي اكوتوريسبم متمركبز دو 2و  1( ، براي اكوتوريسم گسترده دو طبقه توان )به ترتيب 7)

( و ببراي توسبعه شبهري، 1(، براي آبزي پروري يبك طبقبه تبوان )2و 1طبقه توان )به ترتيب 

 مدلهاي اكولوژيكي تعيين و تعريف گرديد. طبق (، 1و صنعتي يك طبقه توان ) روستايي

ولي توان اكولوژيكي، تنها توان بالقوه سرزمين را در رابطه با قابليت هاي آن براي توسعه  

نشان مي دهد و عوامل طبيعي و عوامل انساني در سرزمين مبورد مطالعبه و يبا سبرزمين هباي 

ه و يا در آينده اثراتي را برسرزمين به خاطر اعمبال مبديريت هباي مجاور در طول زمان گذشت

 درست و يا نادرست برآن وارد آورده  يا مي آورند. 

و تبوازن و  را فبراهم نمبودهكاربريهاي نامناسب از سرزمين موجبات تخريب عرصه ها  

 مي سازد. ختلتعادل اكولوژيك سرزمين را م

صه هايي كه در حال حاضر داراي كاربري نامناسب به منظور شناسايي عردراين مطالعه،  

هاي كاربري اراضي استان با نقشه هاي تهيه شده براي توان اكولوژيك در سيسبتم نقشه ،هستند

. در اين شده است اطالعات جغرافيايي رويهم اندازي گرديده و نقشه هاي تناسب كاربريها تهيه 

و عرصه هايي كه  رنگ سبزراي تناسب بوده با اهايي كه براي كاربري مفروض دعرصه ها، نقشه

 گرديدند.  رنگ قرمز مشخصكاربري فعلي آن منطبق برتوان اكولوژيك نبوده با 

كاربريهاي مقايسه شده شامل مقايسه كاربري اراضي آبي شبامل اراضبي زراعبي آببي،  

بري آببي و باغات آبي و مخلوط اراضي زراعي و باغي آبي با توان اكولوژيك مناسب ببراي كبار

با تبوان  مقايسه كاربري اراضي ديم، شامل اراضي زراعي ديم و مخلوط اراضي زراعي و باغي ديم
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اكولوژيك مناسب براي كاربري ديم و مقايسه كاربري اراضي مرتعي با توان اكولوژيك مناسبب 

حاصل اين بررسيها نشان مي دهد كه مجمبوع وسبعت اراضبي داراي  .براي اراضي مرتعي است

هكتبار،  245717زراعبي و بباغي آببي براببر، اراضبي باغات آبي و مخلوط  ،زراعي آبياربري ك

هكتبار، كبه معبادل  225774 ،مي باشد كه از اين وسبعت ندرصد از وسعت استا 5/13معادل 

( زراعبي و مرتعبي قبرار 3و 2، 1درصد از وسعت آن است در طبقات توان اكولوژيكي ) 76/83

ضي با كاربري ارايه شده در تبوان اكولبوژيكي سبرزمين مبي انطباق اين ارگرفته اند كه نشانگر ا

، 4در طبقات توان اكولبوژيكي ) كه و مابقي آن شده اندنشان داده  رنگ سبزاين اراضي با  ،باشد

  داده شده اند. رنگ قرمز  نشان و با ( قرار دارند نامنطبق براي اين كاربري مي باشند7و 6، 5

ي كاربري آبي، عمدتاً شامل عرصه هايي اسبت كبه داراي شبيب هباي اراضي نامناسب برا

درصد( مي باشند. كشت آبي در اراضي شيبدار موجب مي گردد كه ضبمن  8بيش از حدمجاز )

اليبه سبطحي خباك ببه تبدريو نبابود خاك سطحي شسته شده و ببدين ترتيبب  ،عمل آبياري

ض روانابهباي حاصبل از بارنبدگي گردد. در فصول غيرزراعي نيز خاك شخم خورده در معرمي

 قرار گرفته و در معرض فرسايش هاي شديد قرار مي گيرد. 

بهره برداران مبادرت به ايجاد تراس بنبدي  كهبخشي از اراضي زراعي آبي، باالخص باغات 

 خطرات حاصل از تخريب در شيب هاي تند را كاهش مي دهد.  دراين اراضي نموده اند،

شده به شكل دقيق مشخص نيست، ولي با برآوردهاي انجام شده وسعت اراضي تراس بندي 

هاي تند در استان به دليل قرار گرفتن در شيبكه حدود ده درصد از اراضي آبي  گفتمي توان 

 معرض تخريب قرار دارند كه منتو از كاربريهاي نامنطبق با توان اكولوژيك است. 

 581328و باغبات اسبتان براببر  مجموع وسعت اراضي زراعي ديم و مخلوط زراعبت ديبم

هكتبار در  271646كه از ايبن وسبعت،  مي باشددرصد از وسعت استان  65/32معادل  ،هكتار

و  4، بخشي از طبقبات  3، 2، 1عرصه هايي واقع شده كه منطبق با توان اكولوژيك بوده )طبقات 

ق با ايبن كباربري هكتار است در عرصه هايي كه داراي عدم انطبا 287682( و مابقي آن كه 5

اين كاربري در عرصبه هباي نبامنطبق  ازدرصد  52حدود  ،است قرار گرفته است. بدين ترتيب

 قرار دارد. 

اراضي نامناسب براي كاربري ديم شامل بخشي از اراضي واقع در حاشيه كوهها و تپه ها   

ت غالت درصد است. عمده كشت ديم استان شامل كش 12واراضي است كه شيب آنها بيش از 

ديم است. اين اراضي هر ساله شخم خورده كه به دليل سهولت عمليبات شبخم، بهبره ببرداران 

مبادرت به شخم در جهت شيب مي نمايند. اراضي شخم خورده در معرض روانابهاي حاصبل از 

بارندگي قرار گرفته و با فرسايش اليه هاي سطحي خاك پس از چنبدي عمبالً ايبن اراضبي ببه 

يرحاصلخيز از چرخه توليد خارج مي گردند. گسترش اراضبي ديبم نبامنطبق در عنوان اراضي غ
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 از طرفي، عرصه هايي واقع شده كه در گذشته مراتع استان را تشكيل مي داده اند و بدين ترتيب

استان كاسته و از سويي ديگر موجببات تخريبب خباك را  عگسترش اراضي ديم از وسعت مرات

 فراهم ساخته است. 

 23/48هكتار اسبت كبه معبادل  1215222ت اراضي مرتعي استان برابر مجموع وسع

درصد از آن  54/62معادل  ،هكتار 534757وسعت درصد از وسعت استان مي باشد كه از اين 

نشان داده رنگ سبز منطبق با كاربري مناسب ارايه شده در توان اكولوژيكي سرزمين بوده كه با 

رنبگ درصد از آن داراي كاربري نامنطبق است كبه ببا  46/37هكتار، معادل  322365شده و 

 نشان داده شده است. قرمز 

درصد قبرار گرفتبه انبد. 32اراضي نامناسب براي مرتع، در اراضي داراي شيب بيش از  

درصبد مجباز ببه  32اراضي تا شبيب توان اكولوژيك، صرفاً  ربراساس دستورالعمل ارايه شده د

ا مرتع محسوب مي گردند. پوشش گيباهي اراضبي داراي شبيب بهره برداري براي دام بوده و ي

اسبتفاده تعليبف دام  برايدرصد، به عنوان پوشش حفاظتي مي بايد حفظ گرديده و  32بيش از 

 . نگردند

تعليف دام در اين عرصه ها مي تواند موجبات از بين رفتن پوشبش حفباظتي خباك را  

ب اراضي را موجب گردد. حفاظبت از منبابع فراهم نموده و در اراضي پرشيب، فرسايش و تخري

و تعادل اكولوژيبك پايبدار را موجبب  هحفظ و نگه داري آب در اين اراضي گرديد باعثاراضي 

 مي گردد. حفاظت از اين منابع برچراي مراتع رجحان دارد. 

كبه منطببق ببا سبرزمين مراتع قابل بهبره ببرداري اسبتان  وسعت ميزان ،بدين ترتيب 

 هزار هكتار برآورد مي گردد.  535باشند مي

(، تناسب اراضي مناسب و نامناسب براي زراعت آبي،  7-3تا ) (7-1نقشه هاي شماره ) 

زراعت ديم و مرتع را در استان اردبيل نشان مي دهد، دراين نقشه ها كاربري نامنطبق با رنبگ 

 با رنگ سبز نشان داده شده است. قرمز و كاربري منطبق 
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 افت كيفي مراتع و جنگلها حاصل از بهره برداري بي رويه : 2-1-7

 

استان اردبيل، از نظر ساختار جغرافيايي گياهي در ناحيه رويشبي ايبران و تبوراني طبقبه  

بندي شده است. مجاورت اين استان ببا نبواحي رويبش هيركباني و تاثيرپبذيري از آن موجبب 

الن از موقعيت متمايزي از ساير مناطق رويشبي گرديده تا موقعيت رويشي هم جوار با استان گي

. گونه هاي درختي مانند راش و بلند مازو به داخل اسبتان نفبوذ گرددايراني و توراني برخوردار 

 اين استان گرديده است. در باعث تنوع رويش گياهي نيز ويژگيهاي اقليمي استان  و نموده اند

ا و رطوببت محبدوديت هباي عمبده اي شرايط اكولوژيك استان و به ويژه دو عامل دم 

براي شكل گيري جنگلهاي صنعتي بوجود آورده است. دما و بارش پبايين باعبث گرديبده ايبن 

هزار  61وسعت آن بالغ بر جنگلهاي صنعتي باشد. جنگلهاي استان كه ايجاد استان فاقد پتانسيل 

ايجاد و يا تقويت نبوعي از واجد پتانسيل  و جنگل و بيشه زار است عمدتاً شامل ،هكتار مي باشد

جنگلهاي حفاظتي است كه مهم ترين عملكرد اين نوع جنگلها ايجاد ارزشهاي حفاظتي و زيسبت 

 و اوري محيطي است كه از مهم ترين آنان مي توان به جنگلهاي ارس خلخبال و فنبدق فنبدقلو 

 مشكين شهر اشاره نمود. 

ولبي بخبش  ،فاظبت قبرار گرفتبهبخشي از جنگلهاي فوق به دليل ارزشهاي آن مورد ح 

ديگري از آن به دليل عدم حفاظت در معبرض بهبره ببرداري هباي ببي رويبه، شبخم اراضبي 

زيراشكوب و يا تعليف قرار گرفته كه مي تواند موجبات تخريب را در اين عرصه ها و يبا افبت 

 كيفي آن را فراهم سازد. 

وسط پوشبش گيباهي علفبي و هزار هكتار است ت 822سطح وسيعي از استان كه بالغ بر  

بوته اي پوشيده شده است. نگاهي به گذشته استان نشان مي دهد كبه وسبعت ايبن اراضبي در 

گذشته بسيار بيش از شرايط كنوني بوده است. با ايجاد امكانات كشت مكانيزه بخشي از اراضبي 

 فوق به مرورزمان شخم خورده و به اراضي ديم بدل گرديده است. 

مراتع وسيعي را تشبكيل  ،، بخشي از خلخال در گذشتهميمغان، ناحيه گرشالقي قتع امر 

كباهش انبد. كه به مرور زمان از زمره مراتع خارج و به اراضي ديم زارهبا پيوسبته  داده اندمي 

وسعت اراضي مرتعي استان باعث گرديده فشار چرايي برمراتع باقيمانده كبه محصبور در ميبان 

بد. به تدريو مراتع با خاك عميق و مناسبب ببه ديمزارهبا ببدل اراضي زراعي هستند افزايش يا

 كم خاك گرديده است. ،شده و مراتع مختص اراضي شيبدار

بهره برداريهاي بيش از ظرفيت توليد سنوات اخير، سير قهقرايي يا افت كيفي را به روند  

چنبد سباله  تكامل تيپ هاي مرتعي تحميل كرده است. گونه هاي خوشخوراك و انواع گراسهاي

 28كاهش چشم گيري يافتبه انبد. بطوريكبه از  ،كه پوشش غالب گذشته را تشكيل مي داده اند
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تيپ گونه هاي ارزشمند و خوشبخوراك تركيبب اصبلي  6تيپ مرتعي موجود در استان تنها در 

 تيپ را تشكيل مي دهند. 

گونبه هباي مراتع حاشيه سبالن به داليل شرايط اكولوژيك هم چنان داراي ظرفيبت و  

  ولي روند افت كيفي را مي توان در ساير نقاط استان مالحظه نمود. ،مناسبي هستند

كيلبوگرم  422ظرفيت و پتانسيل توليد علوفه در سطح استان به طبور متوسبط حبدود  

باشد كيلوگرم مي 133در صورتيكه ميانگين وزني ظرفيت مراتع استان معادل  ،برآورد مي گردد

بهره برداري بي رويه مي باشد. گرايش مراتع كه مبين چگبونگي از كيفي ناشي كه حاكي از افت 

درصبد  6/84تكامل تيپ هاي مرتعي است نيز حاكي از روند قهقرايي تيپ هاي مرتعبي اسبت. 

درصد وسعت تيپ ها داراي گرايش ثابت و  3/15وسعت تيپ هاي مرتعي داراي گرايش منفي، 

 است. درصد داراي گرايش مثبت  1/2تنها 

سباير ارزشبهاي آن را  و مي بايسبت پوشش مراتع، تنها واجد ارزشهاي حفاظتي نيست 

حفاظت از سرزمين و جلوگيري از هدر رفت منبابع اصبلي توليبد يعنبي آب و خباك دانسبت. 

 ارزشهاي حفاظتي پوشش گياهي ارتباط مستقيم با وضعيت انبوهي پوشش مرتعي دارد.

 2/27درصد،  5تا  1اي مرتعي داراي پوشش تاجي درصد از تيپ ه 7/22درحال حاضر،

،  درصد 52تا  26درصد داراي پوشش تاجي  1/43درصد،  25تا  6 تاجي درصد داراي پوشش

تبا  76داراي پوشش تباجي  درصد 1/2درصد و تنها  75تا  51درصد داراي پوشش تاجي  7/6

 د. ندرصد مي باش 122

 ،ي نقش حفاظتي مطلبوب نيسبت. بنبابرايندرصد قادر به ايفا 52پوشش تاجي كمتر از  

 52 ،و ببه عببارتي ،دندرصد وسعت مراتع از پوشش تاجي مطلوب برخوردار نمي باش 72بالغ بر 

درصد وسعت داراي وضعيت  1/43درصد از وسعت مراتع به لحاظ حفاظتي داراي وضعيت بد، 

 ت. درصد داراي وضعيت عالي اس 1/2درصد داراي وضعيت خوب و  7/1متوسط، 

ادامه روند كنوني مي تواند سير قهقرايي را افزايش داده و در آينده پوشبش حفباظتي را  

مراتع، برنامه ريزي براي بهبره ببرداري قرق اقدامات مرتعداري، كاهش تعداد دام،  .نابود سازد

 بهينه مي تواند روند فوق را متوقف و سير احيايي را موجب گردد. 

( درصد تراكم تاج پوشش و پراكنش تيپ هاي مرتعبي 7-5( و )7-4نقشه هاي شماره ) 

 را در سطح استان اردبيل نشان مي دهد.
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 بهره برداري از اراضي كشاورزي و تاثيرات آن برمنابع محيطي : 3-1-7

 

همانطور كه در مباحث قبل بيان شد، توسعه اراضي كشاورزي در مناطق نامنطبق برتوان  

فرسايش اين عرصه ها مي گردد. عبالوه برتباثير گسبترش اراضبي  اكولوژيك موجب تخريب و

زراعي براراضي نامنطبق، به كارگيري شيوه هاي عمليات زراعي، روشبهاي آبيباري و اسبتفاده از 

نهاده هاي كشاورزي مانند كودوسم در صورت عدم رعايت ضوابط فني و يا مصبرف ببي رويبه 

 اقي گذارد. نهاده ها مي تواند اثرات نامطلوب برمحيط ب

اراضي ديم استان كه در اراضي منطبق قرار دارند، عليرغم واقع شدن در شيب هاي زير  

ده درصد، به دليل شخم و بدون پوشش گياهي بودن اراضبي در بخشبي از سبال )پبس از دوره 

برداشت و در سالهاي آيش( در معرض فرسايش هاي آبي و بادي قرار مي گيرند. مصرف كبود 

ايي در اراضي ديم به ميزان استفاده از آن در اراضي آبي نمي باشد. مصبرف كبود و سموم شيمي

در اراضي ديم عموماً شامل مصرف كودهاي فسفاته و ازته بوده كبه ميبزان آن بسبيار كمتبر از 

 اراضي آبي است. 

بخشي از كودهاي مصرف شده در هنگام بارندگي شسته شده و ببه زهكشبهاي طبيعبي  

رودخانه هاي استان كه زهكشهاي عمده اراضي را تشكيل مبي دهنبد تخليبه  پيوسته و در مسير

 گردد. مي

اراضي آبي استان به دليل عمليات فوق و هبم چنبين مصبرف بيشبتر سبموم گيباهي و  

كودهاي شيميايي نقش مهم تري در ايجاد و بارآلودگي ناشي از دفع كودهاي مبازاد و سبموم را 

 دارند. 

باالخص منابع آب زيرزميني از ديگر عوامل تاثيرگذار بر گسترش استفاده از منابع آب  

هزار هكتار از اراضبي  72اراضي آبي است. در حال حاضر سفره آبرفتي دشت اردبيل كه بالغ بر

زراعي دشت اردبيل در آن قرار گرفته است با بيالن منفي روبرو گرديده است. بررسبيها حباكي 

متر افت نموده  12ره آب زيرزميني در اين دشت بالغ بر است كه در طي ساليان اخير، سطح سف

ميليون مترمكعب كسري ساالنه مخزن آب زيرزمينبي را نشبان  13و بيالن آب زيرزميني رقم 

 مي دهد. 

در اراضي زراعي دشت مغان بهره برداري از آب زيرزميني معمول نبوده و منبع اصبلي  

حداث شبكه هاي آبياري عمارت و خبداآفرين تامين آب زراعي آب سطحي است. در آينده با ا

در دشت مغان، ميزان برداشت از منابع آب سطحي افزايش خواهد يافت. مصارف آب سطحي و 

عدم برداشت از منابع آب زيرزمنيي در دشت مغان باعث خواهد گرديد كه ببه تبدريو سبطح 

 قرار گيرند.  آب زيرزميني افزايش يافته و بخشهايي از اراضي در مخاطره زهدار شدن
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بدين ترتيب، مصارف آب در اراضي آبي از يكسو مي تواند ببه افبت كيفبي منبابع آب  

زيرزميني بيانجامد )دشت اردبيل( و از سوئي ديگر مي تواند موجبات خيزسطح ايستابي و زهدار 

 شدن اراضي  را فراهم آورد) دشت مغان(.

د در برخبي از منباطق باعبث مصارف آب سطحي از رودخانه هاي استان نيز مبي توانب 

كاهش آبدهي رودخانه ها گردد كه در صورت برداشت ببيش از پتانسبيل منبابع آب سبطحي، 

موجبات خشك شدن رودخانه در برخي از مناطق و كاهش آبدهي آن در اندازه اي گبردد كبه 

 خود پاالئي رودخانه را با خطر مواجه سازد. 

ردبيل در حال حاضر و رودخانبه دره رود رودخانه قره سو در قسمت خروجي از دشت ا 

پس از توسعه طرحهاي آبياري شبكه آبياري و رودخانه ارس پس از برداشت كامل شبكه هباي 

 خداآفرين و استفاده در جمهوي آذربايجان مي توانند دچار چنين سرنوشتي گردند. 

داث سدها بررسي ميزان آلودگي رودخانه قره سو در حال حاضر مويد اين امر است. اح 

در باالدست و مصرف در دشت اردبيل باعث شبده آببدهي ايبن رودخانبه كباهش يافتبه و ببا 

دريافت پسابها و فاضالبها و افزايش غلظت پساب و فاضالب كه حاصل كاهش آبدهي رودخانه 

 است، ميزان آلودگي افزايش يابد. 

ان مبي دهبد. ايبن (،  اراضي ديم استان اردبيل و تمركبز آن را نشب 7-6نقشه شماره)  

اراضي به دليل مصرف كود و سم داراي مخاطرات زيست محيطي بوده و اراضي زيردست خبود 

 نمايند. را متاثر مي

(، اراضي آبي استان اردبيل و تمركز آن را نشان مي دهد كبه عمومباً 7-7نقشه شماره ) 

تعبادل و تبوازن شامل اراضي دشت اردبيل و دشت مغان است. اين اراضي ببه دليبل تباثير در 

هيدرولوژيك داراي مخاطرات زيست محيطي بوده و به دليل مصرف سموم و كودهاي شبيميايي 

 داراي اثرات منفي برمنابع آب سطحي و زيرزميني مي باشند. 

(،  موقعيت چاههاي عميق و نيمه عميق اسبتان را كبه 7-7( و  )7-8نقشه هاي شماره ) 

 ار مي گيرند نشان مي دهد. جهت مصارف كشاورزي مورد استفاده قر

(، ميزان كود و سموم  فروختبه شبده در شهرسبتانهاي 7-2( و )7-1در جداول شماره ) 

 استان ارائه شده است. 

بررسي نقشه ها و جداول حاكي است كه همانطور كه در فعاليت هاي صنعتي ببه دليبل  

اسبت، ببه دليبل تبراكم  تراكم فعاليت، بيشترين بار آلودگي در اطبراف شبهر اردبيبل را داده

هاي زراعي آبي نيز اين محبدوده در معبرض بهبم خبوردن تعبادل اكولوژيبك ناشبي از فعاليت

 بارگذاري فعاليت مي باشد.
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پس از شهرستان اردبيل، شهرستان پارس آباد و بيله سوار كه اراضبي وسبيع كشبت و  

ي اكولوژيبك بيشبتري صنعت و اراضي شبكه آبياري مغان در آن قرار دارد داراي شبكنندگيها

است. با توسعه شبكه هاي آبياري و احداث شبكه هاي آبياري خداآفرين و عمارت پروسه فبوق 

 تشديد خواهد شد. 

 ساير نقاط استان به دليل بارگذاري كمتر در معرض مخاطرات كمتري قرار دارند.  

ن داراي اراضي شهرستان گرمي به دليل كشت ديم گسترده در ميان ساير اراضبي اسبتا 

 وضعيت شكننده تري است. 

 
 (: مقدار سموم فروخته شده  7-1جدول )

 جمع سال

 )بدون قرص(

ساير )قرص(  موش كش كنه كش قارچ كش علف كش حشره كش

 عدد

1331 831133 281887 181882 111373 13323 8373 17271 

1331 377183 111137 121118 122387 13381 1 281811 

1332 131172 187781 211311 13111 11111 1 212811 

1333 173711 131117 233317 11718 13211 1 1 

1331 111131 77372 217131 117317 11332 1 111381 

 71881 1 1112 18131 11238 17711 71137 اردبيل

 1 1 2811 11331 71212 7771 33737 بيله سوار

 1 1 3178 13187 113188 32313 177178 پارس آباد

 1 1 21 1171 2277 1781 3117 خلخال

 11111 1 1 3123 1312 1712 11227 كوثر

 37311 1 7838 33388 23713 2317 77831 مشكين شهر

 1 1 1 7111 21131 287 31317 مغان

 1 1 1 8781 11131 1117 27731 نمين

 1 1 1 7811 8811 1 12111 نير

 عدد  28111 - 28813 131787 211821 17713 113131 1338

 ماخذ: شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي استان اردبيل
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 (: ميزان كود شيميايي فروخته شده در استان اردبيل  7-2جدول ) 

 ريز مغذيها ماكرو پتاسه فسفاته ازته نام شهرستان

 سال سال سال سال سال

71 78 31 33 31 38 71 78 31 33 31 38 71 78 31 33 31 38 71 78 31 33 31 38 33 31 

 118 2833 1211 1318 2833 823 -  2887 1831 1111 171 111  3111 7111 8311 1732 2111  13211 12328 12881 11221 1771  اردبيل

 - 13 711 811 311 - -  - - - - -  1811 1133 1117 312 -  2721 2113 2123 1773 -  نير

 111 37 731 881 178 - -  117 13 133 311 -  2772 2131 1313 1177 -  1772 1731 1133 2111 -  نمين

 - 831 883 828 831 11 -  81 - - - -  1212 383 771 211 211  1711 1718 1871 137 331  خلخال

 171 381 381 837 381 - -  - - - - -  111 377 718 231 -  1331 1211 2111 231 -  كوثر

 13 117 2311 3713 1817 - -  1111 1173 131 272 711  3817 2171 2821 2173 838  7773 8327 7711 3317 2111  مشكين شهر

 21 231 1312 1211 111 - -  1127 - 13 - 311  7111 8317 1331 2377 373  12121 1171 1313 8121 1178  بيله سوار

 1 21 711 713 - - -  28 181 131 - -  3211 3123 2313 1123 31  7381 2731 1732 1332 31  گرمي 

 18 171 2128 1333 78 - -  318 117 - - -  1311 3111 7371 2771 1317  11811 17217 13337 1783 321  پارس آباد 

 - 8 - - - - -  - - - 17 -  812 - - 1281 -  1181 - - 1771 111  كشت بارس*

 - - 211 - - - -  811 - - - -  3337 - - 2381 331  7311 - - 8112 811  كشت مغان *

 323 1773 11138 13721 7181 877 -  8781 3181 1132 1212 1111  37112 31171 27213 11317 8133  73877 81221 83122 11731 13177  جمع 

 ماخذ: شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي استان اردبيل

 در سرجمع شهرستان پارس آباد منظور شده است. 1331و  1333مغان و پارس در سال * مقدار و انواع كودهاي شيميايي شركتهاي كشت و صنعت 
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 : فعاليت هاي دامداري در استان اردبيل و تاثير آن برتخريب محيط زيست1-1-7

 

 فعاليت هاي دامداري در سطح استان اردبيل را مي توان به چند گروه تقسيم نمود. 

تكي بررمه گرداني در سطح مراتع استان و پس چر مبزارع كبه عمومباً )الف(: دامداري سنتي م

 شامل دام سبك مي گردد. 

) ب (: دامداري صنعتي و نيمه صنعتي متكي يا دامداري ايستاده متكي برتعليف با علوفه دسبتي 

 كه عموماً شامل دام سنگين مي گردد. 

رش گباو شبيري و يبا اين دامداريها بصورت صنعتي اداره مي گردنبد كبه شبامل پبرو 

 مرغداريهاي صنعتي و يا واحدهاي پرواربندي گوساله و بره نر است. 

 ) ج (: فعاليت هاي آبزي پروري سردابي و گرمابي 

 ) د  (: فعاليت هاي زنبورداري 

با توجه به نوع فعاليت دامداري، اثرات اين فعاليت برمحيط زيسبت پيرامبون متفباوت  

 الينده تاثيرات متفاوت برمحيط پيراموني باقي مي گذارند. بوده و به دليل نوع مواد آ

دامداري سنتي متكي بررمه گرداني شامل شيوه هاي سنتي دامداري است كه چراي دام  

در فضاي وسيع و گسترده مهمترين مشخصه آن است. در گذشته با پهناور بودن مراتع استان و 

تع وجود داشته است. با گسترش اراضي زراعبي تعداد محدودتر دام، نوعي تعادل ميان دام و مرا

و كاهش سطوح مراتع، استفاده از پس چر مزارع بجاي استفاده از مراتع متداول گشته ولي فشار 

برمراتع باقيمانده افزايش يافته است. فعاليت دامداري به شبيوه سبنتي موجبب تخريبب مراتبع 

 گرديده است. گشته كه در مبحث بهره برداري از مراتع به تفصيل بحث 

( ارائه شبده اسبت. 7-4و 7-3آمار جمعيت دام متكي بررمه گرداني در جداول شماره ) 

درصد  8/32اين آمار حاكي از وجود بيشترين تعداد دام در شهرستان پارس آباد  مي باشد كه 

از كل واحدهاي دامي اين گروه از دامها را شامل مي گردد. قسمت هاي شمالي و غرببي اسبتان 

ل شهرستانهاي بيله سوار، پارس آباد، گرمي و مشكين شهر كه در گذشته جايگاه دامپبروري شام

درصد از واحدهاي دامي استان را در برمي گيبرد كبه نشبانگر تبراكم  67عشايري بوده است ، 

بيشتر دامداري سنتي متكي بر رمه گرداني در اين ناحيه است. دشت اردبيل شامل شهرستانهاي 

درصد از واحدهاي دامي استان را دارا بوده كه نشانگر تراكم فعاليبت  1/24ردبيل، نمين، نير و ا

زراعي و تراكم كمتر فعاليت دامداري سنتي در اين واحد است. شهرستانهاي خلخال و كوثر كبه 

 درصد واحدهاي دامي استان را دارا است.  7/8در جنوب استان واقع شده 
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 )آمار دام رمه گردان(  راس  – 1338استان اردبيل در سال (: آمار جمعيت دام   7-3جدول )  

 درصد جمع مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار نمين نير اردبيل نوع دام

 2/37 2171178 371311 211771 71331 111173 323131 223323 171777 117811 217111 گوسفند و بره

 7/1 271813 11221 17818 11381 17317 31337 31712 3828 11221 18318 بز و بزغاله 

 11/1 387 37 1 1 1 217 113 1 1 1 شتر

 1/3 33711 7131 31122 3371 8311 21117 181 3737 1313 3737 تك سميان 

 1/111 2323171 117717 282711 13113 187113 137737 271733 177323 212777 318331 جمع 

  1/111 3/11 1/1 3/3 8/8 2/33 2/1 3/7 8/7 2/11 درصد

 مآخذ: اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان

 

 )آمار دام رمه گردان(  راس  – 1338(: آمار جمعيت  دام برحسب واحد دامي  استان اردبيل در سال   7-1جدول ) 

 رصدد جمع مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار نمين نير اردبيل نوع دام

 7/31 2171178 371311 211771 71331 111173 323131 223323 171777 117811 217111 گوسفند و بره

 1/7 118111 21178 13137 11333 31737 73727 23732 7311 7772 11811 بز و بزغاله 

 1/1 1187 212 1 1 1 1133 877 1 1 1 شتر

 1/12 311781 32127 181311 17111 27113 113332 778 17372 21317 17372 تك سميان 

 1/111 3182133 122711 373311 111733 171133 1112137 283317 137123 227137 321271 جمع 

  1/111 3/13 1/12 3/3 1/8 3/32 3/3 1/7 1/7 7/11 درصد

 مآخذ: اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان
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م سنتي در نيمه شمالي اسبتان ببوده كبه مبي توانبد اعداد فوق حاكي از تراكم بيشتر دا  

تخريب مراتع را به همراه داشته باشد. دامداري ايستاده شامل دامداريهاي صنعتي و سنتي است 

كه دام توسط تعليف دستي تغذيه مي گردد. نياز علوفه اي دام در اين شيوه دامبداري از طريبق 

را به همراه ندارد. به دليل اين شيوه تعليبف،  بخش زراعت تامين شده و از اين رو تخريب مراتع

دامداريهاي ايستاده از آسيب كمتري برمحيط زيست پيراموني خود برخوردار مي باشند. بخبش 

عمده اي از پسماندها و كود به مصرف واحدهاي زراعي رسيده و فاضالب توليدي نيز مخاطرات 

 چنداني برمحيط زيست نمي گذارد. 

ي بد دامداريهاي صنعتي به خصو  مرغداريها از آثار مضر برمحيط آلودگي ناشي از بو 

 پيراموني است. 

در شهرسبتانهاي مختلبف ببه نمبايش آمار دام ايسبتاده را ( 7-6و 7-5جداول شماره ) 

 گذارد. براساس اين آمار، بيشترين واحد دامي در شهرستان اردبيل مستقر است. مي

درصبد از واحبدهاي  7/47اردبيل، نير، نمبين، دشت بزرگ اردبيل شامل شهرستانهاي  

دامي را دارا بوده كه نشاندهنده تراكم اين فعاليت در قسمت مياني استان اسبت. سبهم منباطق 

گرمي و مشبكين شبهر كبه در شمالي و غربي استان شامل شهرستانهاي پارس آباد، بيلبه سبوار،

درصد از واحدهاي  1/35دام ايستاده دامداري رمه گردان بيشترين سهم را دارا بوده، در زمينه 

درصد از كل واحبدهاي دامبي  6دامي مي باشد. سهم قسمت هاي جنوبي استان از دام ايستاده، 

 استان است. 

(، تعداد واحدهاي دامپروري صنعتي استان شامل واحبدهاي صبنعتي 7-7جدول شماره ) 

ره، گوسفند داشتي و پبرورش پرورش اسب، پرواربندي گوساله، پرورش گاو شيري ، پرواربندي ب

 شتر داشتي را نشان مي دهد. 

واحد بوده كه در مجموع رقبم بزرگبي را  372تعداد واحدهاي دامداري صنعتي استان،  

درصبد از تعبداد دامبداريها در 1/35تشكيل نمي دهد. پراكنش اين واحبدها حباكي اسبت كبه 

شهرسبتانهاي اسبتان دارا مبي باشبد. شهرستان اردبيل قرار گرفته كه بيشترين تراكم را در بين 

درصبد از سبهم تعبداد 7/58سهم دشت اردبيل شامل شهرستانهاي اردبيل، نمين و نير بالغ ببر 

 دامداريهاي صنعتي استان است. 

ناحيه شمالي و غربي استان شامل شهرستانهاي گرمي، پارس آباد، بيله سبوار و مشبكين  

از كل واحبدها اسبت. ظرفيبت واحبدهاي درصد 5/7درصد و سهم قسمت جنوبي 56/31شهر 

 دامداري صنعتي كه نشانگر بزرگي واحد است در قسمت مياني بيش از ساير قسمت ها است. 
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 )آمار دام ايستاده(  راس  – 1338(: آمار جمعيت دام استان اردبيل در سال  7-8جدول )

 درصد جمع ين شهرمشك گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار نمين نير اردبيل نوع دام

 7/1 28182 333 71 73 213 11712 22 2832 3718 7327 گاو  و گوساله اصيل 

 8/21 111711 3321 1311 1771 2783 12132 2888 3387 11777 33121 گاو و گوساله دورگ 

 3/11 271118 71117 88111 11311 21811 33311 27281 8321 27113 27113 گاو و گوساله بومي 

 2/28 137132 17331 11113 1 1 11717 13181 27772 18313 38877 ش گاومي

 1/111 818111 32713 71111 17133 21377 71731 17177 11331 37832 111823 جمع 

  1/111 2/18 1/13 1/3 8/1 3/12 3/3 1/3 1/17 7/13 درصد 

 مآخذ: آمار اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان

 

 )آمار دام ايستاده(  راس  – 1338مار جمعيت دام برحسب واحد دامي  استان اردبيل در سال (: آ 7-7جدول )  

 درصد جمع مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار نمين نير اردبيل نوع دام

 1/3 237118 3211 871 717 1177 111171 211 21181 37183 71117 گاو و گوساله اصيل 

 7/21 728113 21331 31211 11831 17277 31313 17713 81311 271811 217237 رگ گاو و گوساله دو

 1/37 1138721 211831 221171 87371 37111 138817 111111 23231 111712 111712 گاو و گوساله بومي 

 1/31 313311 112171 72788 1 1 78717 117178 171373 112738 231281 گاوميش 

 1/111 2112333 338781 321731 71811 118217 113271 213712 231821 818171 713337 جمع 

  1/111 1/13 1/11 1/2 7/3 7/13 3/3 7/1 8/17 3/21 درصد 

 مآخذ: آمار اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان
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 (: تعداد واحدها و ظرفيت واحدهاي دامپروري صنعتي استان  اردبيل  7-7جدول )  

 نشهرستا نوع دام
 خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل

 درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد

              11111  1 پرورش و تكثير اسب  اسب

                 جمع

گاو، گوساله 

 و گاوميش

  31131    117781    31173    1837218   پرواربندي گوساله 

  112381    78131        113788   پرورش گاو شيري 

    13    21    13    111 جمع

گوسفند و 

 بره

  81171    8111    718181    81271   پرواربندي بره 

          1111    211   گوسفند داشتي 

    3    1    7    17 جمع

      211  1  381  2     پرورش شتر داشتي  شتر

 - - - 1 اسب 

 - 1 2 - شتر 

 13 21 13 111 گاو، گوساله و گاوميش

 3 1 7 17 گوسفند و بره 

 21 31 22 137 جمع

 1/8 11/7 7/8 1/38 درصد

 مآخذ: آمار اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان
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 عتي استان اردبيل(: تعداد واحدها و ظرفيت واحدهاي دامپروري صن  7-7ادامه جدول )

 شهرستان نوع دام
 جمع كل نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر

 درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد

 اسب
پرورش و 

 تكثير اسب

                    1 - 

 - -                     جمع

گاو گوساله 

 و گاوميش

پرواربندي 

 گوساله

  13311    73111    112318    1111218    38737  322 - 

پرورش گاو 

 شيري

  211    181    13131    83721    17171  - - 

 - 322    22    83    28    31    11 جمع

گوسفند و 

 بره

پرواربندي 

 بره

  31111    3111    113118    78118    78  71 - 

گوسفند 

 داشتي

              1311      71 - 

 - 3    1    17    1    2    2 جمع

 شتر
پرورش شتر 

 داشتي

- - - - - 1 3/1 

 3/1 3 - - - - - اسب

 8/32 322 - - - - - شتر 

 - - 22 83 28 31 11 گاو گوساله و گاوميش

 - - 1 17 1 2 2 گوسفند و بره 

 1/17 71 23 71 31 37 17 جمع

 111 311 1/8 11/17 7/3 22/1 1/1 درصد
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 (: تعداد واحدهاي مرغداري و پرورش ماكيان صنعتي  در استان اردبيل7-3جدول )

 شهرستان نوع دام
 خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل

 درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد

  11            17323   پرورش مرغ تخمگذار ماكيان

  71131    71221    111    783311   پرورش مرغ گوشتي 

پرورش مررغ مرادر 

 گوشتي 

  81231              

        1    2  -  31 جمع 

ساير 

 ماكيان

    18          7111   پرورش اردك 

              27   ش بوقلمون پرور

                21111 پرورش شترمرغ مادر 

                2 جمع 

كارخانه 

جوجرره 

 كشي

              311   كارخانه جوجه كشي

    3 جمع

    2 ساير ماكيان 

    3 كارخانه جوجه كشي

 18 1 2 31 ماكيان 

 18 1 2 11 جمع 

 1/7 7/1 3/1 1/33 درصد 
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 (: تعداد واحدهاي مرغداري و پرورش ماكيان صنعتي  در استان اردبيل7-3ادامه جدول )

 شهرستان نوع دام
 جمع كل نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر

 درصد ادتعد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد درصد ظرفيت درصد تعداد

 ماكيان

پرورش مرغ 

 تخمگذار

  811    71211    27171    31181    111  

237 3/17 
پرورش مرغ 

 گوشتي 

  371    1181    131731    377118    71337  

پرورش مرغ مادر 

 گوشتي

          181    38811      

 3/17 237    12    71    33    1    7 جمع

ساير 

 ماكيان

                     پرورش اردك

1 7/1 
          181           پرورش برقلمون

پرورش شترمرغ 

 مادر

  21111                  

 7/1 1            1        1 جمع

كارخانه 

جوجه 

 كشي

كارخانه جوجه 

 كشي 

              231      

8 1/2 

 1/2 8        2             جمع

 7/1 1  - 1 - 1 ساير ماكيان 

 1/2 8  2 - - - كارخانه جوجه كشي

 3/17 237 12 71 33 1 7 ماكيان 

 12 73 31 1 7 جمع 
218 111 

 1/1 7/28 1/18 7/3 1/2 درصد
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واحد ببوده كبه توزيبع  245واحدهاي پرورش مرغ و ماكيان صنعتي استان در مجموع  

، ارائه شده است. تعداد واحدهاي پرورش مرغ و ماكيبان (7-8شهرستاني آن در جدول شماره ) 

درصبد و  4/38صنعتي نيز به خوبي گواه تمركز اين فعاليت در شهرستان اردبيبل ببا اختصبا 

درصد از 6/32دشت اردبيل يا قسمت مياني استان )شامل شهرستانهاي نمين و نير( با دارا بودن 

مل شهرستانهاي پارس آباد، بيله سوار، گرمي و كل واحدها است. ناحيه شمالي و غربي استان شا

درصد از تعداد واحبدهاي اسبتان را ببه خبود  7درصد و قسمت جنوبي استان  22مشكين شهر 

 باشد. اختصا  مي

فعاليت آبزي پروري به دليل مصرف مواد غذايي و هورمون ها توسط ماهي و رهاسازي  

ي دامپبروري داراي اثبرات زيانببارتري آب پسماند به سيستم هاي آببي از سباير فعاليبت هبا

واحد ببوده كبه در مجمبوع داراي  127باشد. تعداد واحدهاي پرورش ماهي در سطح استان مي

واحبد را واحبدهاي  17واحد را واحدهاي سبردابي،  85تراكم زيادي نيست. از مجموع واحدها، 

احدهاي سردابي عمومباً واحد را واحدهاي پرورش ماهيان زينتي تشكيل مي دهند. و 5گرمابي و 

در پايين دست چشمه ها و يا سرشاخه هاي رودخانه ها واقبع و واحبدهاي گرمبابي در حاشبيه 

 رودخانه ها قرار دارند. واحدهاي پرورش ماهيان زينتي در شهر اردبيل واقع شده اند. 

بيشترين فعاليت آبزي پروري در شهرستان مشكين شهر واقع شبده كبه عمومباً شبامل  

اي سردابي است. بيشترين فعاليت پرورش ماهيان گرمابي متعلق به شهرستان پارس آباد واحده

 است. 

 ( فعاليت آبزي پروري را در سطح استان نشان مي دهد. 7-7جدول شماره ) 

فعاليت زنبورداري به دليل انطباق با محيط اثرات زيانباري را در محبيط پيرامبون بباقي  

 نمي گذارد. 

و نقشبه ( تبراكم دام سبنتي )دام سببك و سبنگين (7-11( و )7-12) نقشه هاي شماره 

 هاي آبزي پروري در استان اردبيل را نشان مي دهد.( پراكنش فعاليت7-12شماره )
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 (: تعداد واحدهاي پرورش آبزي و پراكنش آن در سطح استان اردبيل7-1جدول )

 تعداد واحدهاي پرورش ماهي شهرستان 

 كل تيزين گرمابي سردابي

 12 8 1 7 اردبيل

 1 1 1 1 بيله سوار

 11 1 11 1 پارس آباد 

 11 1 2 3 خلخال 

 1 1 3 7 كوثر

 11 1 1 11 گرمي 

 38 1 1 31 مشكين شهر

 11 1 2 12 نمين 

 8 1 1 8 نير 

 111 8 11 38 جمع استان 

 ماخذ: اطالعات اخذ شده از ا داره شيالت استان
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 هاي صنعتي و تاثير آن برفرآيندهاي مخرب محيط زيست  : فعاليت8-1-7

 

واحبد صبنعتي در سبطح اسبتان  714براساس آمار اخذ شده از سازمان صنايع اسبتان،  

(، توزيبع واحبدهاي صبنعتي اسبتان  7-12داراي مجوز بهره برداري هستند. در جدول شبماره )

ل حباكي اسبت كبه بيشبترين برحسب گروه محصوالت توليدي ارائه شده است. اعداد اين جدو

واحد از آنهبا در شبهرك  127تمركز واحدهاي صنعتي در شهرستان اردبيل واقع شده است كه

( در 2واحبد در شبهرك صبنعتي اردبيبل ) 62( در مجباورت شبهر اردبيبل، 1صنعتي اردبيل )

 مجاورت فرودگاه اردبيل و بخشي ديگر در حاشيه شهر اردبيل و در محور جاده هاي منتهبي ببه

درصبد  5/71واحد كه برابر با  511شهر اردبيل قرار گرفته اند. از مجموع كارخانه هاي استان ،

صنايع استان است در اين شهرستان واقع شده است. پس از شهرستان اردبيل، شهرستان پبارس 

 5/6كارخانبه ) 47درصد كارخانه هاي استان( و شهرسبتان نمبين ببا  1/7كارخانه ) 51آباد با 

درصد از صنايع استان را در خود جاي داده اند. سبهم  27/85ايع استان(، در مجموع درصد صن

 درصد از كل صنايع استان است.  7/14ساير شهرستانهاي استان 

درصبد از صبنايع  82در شهرستان هاي اردبيل و نمين، به همراه شهرستان نير حبدود  

 برفتي اردبيل واقع گرديده اند. استان  قرار گرفته است. شهرستانهاي فوق همگي در دشت آ

گسترش صنايع عالوه برمزيت هباي آن كبه شبامل ايجباد اشبتغال و درآمبد و رونبق  

اقتصادي است، مي تواند عوارض منفي نيز به همراه داشته باشد كبه مهبم تبرين آن رقاببت در 

نمايد. گسترش اشغال اراضي و منابع آب بوده كه اين امر مي تواند آلودگيهايي را به محيط وارد 

صنايع در دشت حاصلخيز اردبيل از سويي اراضي كشاورزي حاصلخيز را اشغال نموده و از سويي 

 ديگر با بهره برداري از منابع آب زيرزميني رقيبي جدي در مقابل منابع آب كشاورزي است. 

 صنايع با دفع پساماندهاي خود به صورت مواد زايد و جامد و يبا پسباماندهاي مبايع از 

طريق چاههاي جذبي موجبات آلودگي منابع آب و خاك را فراهم مي سازند. تمركز صبنايع در 

دشت آبرفتي اردبيل كه داراي سفره آب زيرزميني مشتركي است مي تواند اثرات تخريبي را به 

 همراه داشته باشد. 

بررسي فعاليت هاي صنايع برحسب گروه محصوالت نشان مي دهد كه توليد محصوالت  

ذايي و آشاميدنيها و پس از آن ساير محصوالت كاني غيرفلزي عمده تبرين فعاليبت هبا را در غ

 اين استان تشكيل مي دهند. 

تعداد صنايع، گروه فعاليت آن و توزيع آن در استان حاكي است كبه در قسبمت هباي  

دد. عمده اي از استان، فعاليت هاي صنعتي به عنوان عوامل مخرب محيط زيست تلقي نمبي گبر
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شدت خطر در اطراف شهر اردبيل به طرف محور نمين بيش از ساير نقاط است. نقشبه شبماره 

 ( پراكنش صنايع را در استان اردبيل نشان مي دهد. 13-7)

دراين مطالعه، در ارتباط با سازمان حفاظت محيط زيست استان، ليسبت صبنايع آلبوده  

انجبام شبده توسبط ايبن سبازمان و كننده استان درخواست گرديبد كبه براسباس بازديبدهاي 

ارايبه  (7-14البي  7-11گيريهاي شده، موارد مرتبط با منابع آالينده در جبداول شبماره )اندازه

 گرديده است.

نشانگر شهركها و نواحي صنعتي استان است. مهمترين آلودگيهاي توليد  (،7-11ل )جدو 

ابع آب و آلبودگي هبوا مبي باشبد. شده در اين شهرك ها و نواحي صنعتي، ايجاد آلودگي در من

( كه در محدوده شهر اردبيبل اسبت ببه دليبل تعبداد 1آلودگي در شهرك صنعتي )ميزان اين 

 صنايع بيش از ساير نقاط است. 

ايع غذايي را كه منابع آالينبده در آنهبا تشبخيص داده شبده ليست صن ،(7-12)جدول  

داراي مبواد آالينبده آب  نعتي غبذاييواحد صب 12است را نشان مي دهد. براساس اين ليست، 

واحبد در  3واحد در محدوده شهرستان اردبيبل،  8باشند. بررسي اين صنايع حاكي است كه مي

مجتمع كشت و صنعت مغان در پارس آباد و يك واحد در شهرستان مشكين شبهر واقبع شبده 

 است. 

آنها تشبخيص داده نايع كاني غيرفلزي را كه منابع آالينده در ص(، ليست 7-13ل )جدو 

شده را نشان مي دهد. براساس اين ليست، آلودگي ايجاد شده مرتبط با آلودگي هوا مي باشد. از 

هاي آسفالت ببوده و واحد ارائه شده در اين ليست اين واحدها عمدتاً شامل كارخانه 17مجموع 

ورد )كارخانبه در يك مورد نيز كارخانه سيمان قرار گرفته است. از مجموعه اين ليست، يبك مب

مبورد در محبدوده شهرسبتان اردبيبل، يبك مبورد در  7سيمان( در محدوده شهرستان نمبين، 

محدوده شهرستان اصالندوز، دو مورد در محبدوده شهرسبتان گرمبي، سبه مبورد در محبدوده 

شهرستان خلخال، يك مورد در محدوده شهرستان پارس آباد، يك مورد در محدوده شهرسبتان 

 مورد در محدوده شهرستان بيله سوار است. مشكين شهر و يك 

مالحظه پراكنش واحدها نشان مي دهد كه تعداد اين واحدها در بسياري از شهرسبتانها،  

صرفاً يك واحد بوده ولي در شهرستان خلخال به سه مورد مي رسد. مكان جغرافيايي واحبدهاي 

رات تجمعي آلودگي را كباهش اين شهرستان حاكي از فاصله اين واحدها از يكديگر بوده كه خط

 مي دهد. 

واحد در جنبوب  3تمركز واحدهاي آلوده كننده عمدتاً در اطراف شهر اردبيل است كه  

 17تبا  5واحد در شمال آن واقع است. فواصل اين واحدها از شبهر اردبيبل از  4شهر اردبيل و 

 كيلومتر متفاوت است. 
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( ارائه شده كه شامل يك واحد 7-14) ليست صنايع چرم داراي مواد آالينده در جدول 

 است و در حاشيه شهر اردبيل واقع گرديده است. 

بررسي موارد آلود كننده و تعداد صنايع موجود در استان  اردبيل حاكي است كبه ايبن  

استان در مجموع در معرض مخاطرات شديد قرار ندارد، ولي توسبعه صبنايع ببه خصبو  در 

 رات ناشي از توسعه بي رويه صنايع را به همراه داشته باشد. شهرستان اردبيل مي تواند خط

بررسيها حاكي است كه اقدامات پيشگيرانه مانند نصب فيلترهبا و تصبفيه فاضبالبها در  

 حال اجرا بوده كه نويد دهنده هشياري مسئوالن در اين ارتباط است. 

 دهد.  ( منابع آالينده مرتبط با صنايع را نشان مي 7-14نقشه شماره ) 
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 (: توزيع واحدهاي صنعتي در شهرستانهاي استان برحسب گروه محصوالت توليدي 7-11جدول )

 شهرستان  اردبيل بيله سوار پارس آباد خلخال كوثر گرمي مشكين شهر نمين نير جمع

 گروه محصوالت 

 استخراج زغال سنگ و لينيت  1         1

 ايي و آشاميدنيها محصوالت غذ 13 1 13 11 1 2 11 8 3 181

 ساخت منسوجات  21 1 11 2 1  2 1  33

 دباغي، چرم، كيف، چمدان، كفش  1   2      3

 پوشاك و عمل آوردن پوست خز 11  2 3  1  1  21

 جوب و محصوالت چوبي بجز مبل 18   1  1 1  2 83

 كاغذ و محصوالت كاغذي  18      1   17

 ثيرانتشار و چاپ و تك 1         1

 كك و فرآورده هاي حاصل از نفت  2     1    3

 ساخت مواد و محصوالت شيميايي  31  1 2    1 1 37

 محصوالت از الستيك و پالستيك  81  2 1   1 7 3 71

 ساير محصوالت كاني غيرفلزي  11 8 11 3 2 7 11 22 1 183

 ساخت فلزات اساسي  1  1     2  12

 ت فلزي فابريكي محصوال 33  1    2 3  11

 ساخت ماشين آالت و تجهيزات  27 2 1 2  1  1  31

 ماشين آالت دفتري و حسابداري 3         3

 ماشين آالت و دستگاههاي برقي 7   2   1   11

 راديو، تلويزيون وسايل ارتباطي 1   1    1  7

 ابزار پزشكي ، اپتيكي ، دقيق ، ساعت  3         3

 وسايل نقليه موتوري  27  1       23

 ساير تجهيزات حمل و نقل  1   2      7

 مبلمان و ساير مصنوعات  11   1   1   13

 بازيافت  1       1  2

 جمع  811 12 81 38 1 12 21 17 13 711

 ماخذ: جمع بندي از آمار اخذشده از سازمان صنايع استان اردبيل              
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 ركها و نواحي صنعتي استان كه داراي منابع آالينده هستند(: ليست شه7-11جدول )

 مساحت آدرس نوع آلودگي منبع آالينده رديف

 هكتار( 78) داخل محدوده مصرف شهر اردبيل هوا –آب  شهرك صنعتي شماره يك اردبيل  1

 هكتار( 711) آستارا –اردبيل  18كيلومتر  هوا –آب  اردبيل  2شهرك صنعتي شماره  2

 هكتار( 13)  هوا –آب  رك صنعتي پارس آباد شه 3

 هكتار( 27)  هوا –آب  شهرك صنعتي مشكين شهر  1

 هكتار( 23)  هوا –آب  شهرك صنعتي خلخال  8

 هكتار( 23)  هوا –آب  شهرك صنعتي گرمي  7

 هكتار( 11)  هوا –آب  ناحيه صنعتي بيله سوار 7

 هكتار( 11)  هوا –آب  ناحيه صنعتي شكرآب گرمي  3

 هكتار( 17) آستارا –اردبيل  18كيلومتر  هوا -آب  ناحيه صنعتي نوجه ده اردبيل 1

 

 (: ليست صنايع غذايي داراي منابع آالينده واقع در خارج از شهركهاي صنعتي7-12جدول )

نوع  نوع منبع  رديف

 آلودگي

 آدرس مركزي كارخانه ميزان آلودگي 

 جاده اردبيل مغان  13كيلومتر  - آب  كشتارگاه صنعتي اردبيل  1

 نمين  –جاده اردبيل  17كيلومتر  داراي سيستم تصفيه فاضالب آب و هوا كشتارگاه طيور پركن  2

 مغان  –جاده اردبيل  11كيلومتر  درحال اجراي نصب سيستم تصفيه فاضالب  آب  كشتارگاه طيور طيور ساميان  3

 شهرستان مشكين شهر درحال اجراي نصب سيستم تصفيه فاضالب  آب كشتارگاه طيور سيمرغ مشكين شهر 1

 مجتمع كشت و صنعت مغان  درحال اجراي نصب  سيستم تصفيه فاضالب  آب كارخانه قند مغان  8

 كارخانه رب  مغان  7

 

 مجتمع كشت و صنعت مغان درحال اجراي نصب سيستم تصفيه فاضالب  آب

 تبريز نرسيده به پل الماس –جاده اردبيل  ل اجراي نصب سيستم تصفيه فاضالب درحا آب فرآورده هاي  لبني سبالن  7

 شهرك صنعتي يك  داراي سيستم تصفيه خانه  آب فرآورده هاي لبني دشت ساواالن  3

آستارا روبروي فرودگاه  –كيلومتر جاده اردبيل  داراي سيستم تصفيه خانه آب فرآورده هاي لبني گرمان  1

 اردبيل 

 شهرك صنعتي دو اردبيل داراي سيستم تصفيه خانه  آب رآورده هاي لبني خورشيد صبحف 11

 شهرك صنعتي دو اردبيل داراي سيستم تصفيه خانه آب فرآورده هاي لبني تارا سبالن  11

 مجتمع كشت و صنعت مغان )پارس آباد مغان( داراي سيستم تصفيه خانه آب كارخانه لبنيات كشت و صنعت مغان 12
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 (: ليست صنايع كاني غيرفلزي خارج از شهركهاي صنعتي7-13جدول )

 نوع منبع رديف
نوع 

 آلودگي
 آدرس مركز واحد ميزان آلودگي

 كوثر –جاده خلخال  فاقد سيستم بازدارنده  هوا كارخانه آسفالت راه و ترابري  1

 اد به فيروزآباد سه راه فيروزآب داراي فيلتر آبي  هوا كارخانه آسفالت جهادكشاورزي  2

 نزديكي روستاي خمس  فاقد سيستم بازدارنده  هوا كارخانه آسفالت شهرداري خلخال  3

 نزديكي روستاي تپراق كندي  فاقد سيستم بازدارنده  هوا كارخانه آسفالت پارس آباد  1

 روستاي اكبرداور از توابع گرمي  در حال اجراي نصب سيستم بازدارنده )فيلتر( هوا كارخانه آسفالت مغان يول فروزنده  8

 كمگرلو فاقد سيستم بازدارنده )فيلتر( هوا كارخانه آسفالت شهرداري مشكين شهر 7

 تبريز –جاده اردبيل  8كيلومتر  داراي فيلتر مناسب هوا كارخانه آسفالت شركت زاكي  7

 مغان  – جاده اردبيل 13كيلومتر  داراي فيلتر مناسب هوا شركت سيالن شن بابا  3

 مغان  –جاده اردبيل  11كيلومتر  داراي فيلتر مناسب هوا شركت آرتا آسفالت  1

مشكين  –جاده قديم اردبيل  11كيلومتر  داراي فيلتر مناسب هوا كارخانه آسفالت شهيد باكري  11

 شهر 

يل مشكين جاده قديم اردب 18كيلومتر  داراي فيلتر مناسب هوا كارخانه آسفالت شركت گل راه  11

 شهر 

 جاده كورانيم  3كيلومتر  داراي فيلتر مناسب هوا كارخانه آسفالت شهرداري اردبيل  12

 –خلخال  –جاده اردبيل  12كيلومتر  داراي فيلتر مناسب هوا راستگو  817كارخانه آسفالت تعاوني  13

 روستاي آداللري  بزرگ 

 اصالندوز م بازدارنده فاقد سيست هوا كارخانه آسفالت توحيدي و نوري 11

 شهرستان گرمي  در حال اجراي سيستم بازدارنده  هوا كارخانه آسفالت زيباشن برزند گرمي  18

 بيله سوار  فاقد سيستم بازدارنده  هوا كارخانه آسفالت شهرداري بيله سوار 17

 روستاي گرمي  –جاده نمين  3كيلومتر  داراي فيلترهاي مناسب  هوا كارخانه سيمان اردبيل  17

 

 
 (: ليست صنايع چرم داراي آلودگي7-11جدول)

 آدرس مركز آلودگي ميزان آلودگي  نوع آلودگي نوع منبع رديف

 آستارا -ابتداي جاده اردبيل داراي سيستم تصفيه خانه فاضالب آب و خاك چرم مغان 1

 

 

 



 ستان اردبیلسازمان برانمه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برانمه ریزی ا

 39 

 

  



 ستان اردبیلسازمان برانمه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برانمه ریزی ا

 41 

 

 



 ستان اردبیلسازمان برانمه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برانمه ریزی ا

 41 

 در تخريب محيط زيست :  اثرات حمل و نقل و احداث فرودگاهها و جاده ها 7-1-7

 

گسترش حمل و نقل و توسعه زيرساخت هاي آن هماننبد توسبعه شبهرها از ملزومبات  

توسعه استان است. اتصال نقاط مختلف شهري و روستايي استان و ارتباط آن ببا اسبتانهاي هبم 

جوار و در نهايت كشور، به منظور حمل و نقبل كباال و مسبافر ضبروري اسبت. سباخت و سباز 

ها و جاده هاي مواصالتي اصلي و فرعي همانند هر ساخت و ساز ديگري عالوه براثبرات فرودگاه

 توسعه اي مي تواند آثار سوء و زيانبار را نيز به همراه داشته باشد. 

اشغال زمين، گذر از رودخانه ها و تراسبهاي آن، گبذر از اراضبي كشباورزي و مرتعبي  

دد كه ببه هرصبورت موجببات ببرهم خبوردن موجبات بروز تغييراتي در سيماي محيط مي گر

تعادلهاي موجود را فراهم مي گرداند. دو فرودگاه اردبيل و مغان كه در دشبت هباي اردبيبل و 

مغان واقع شده اند، ببه دليبل اشبغال اراضبي و تصبرف اراضبي دشبتي داراي تباثيرات مهمبي 

 برمحدوده پيراموني خود مي باشند. 

ه اراضي پست دشت اردبيل واقع شبده كبه ببه دليبل اراضي فرودگاه اردبيل در محدود 

مرطوب بودن محل استقرار آن به لحاظ اشغال اراضي كشاورزي داراي تباثير تخريببي كمتبري 

 نسبت به فرودگاه پارس آباد است.

درارتباط با جاده ها، برپايه آمارهاي اخذ شده از اداره كل راه و ترابري استان اردبيل، در  

كيلومتر راه روسبتايي  7/3356كيلومتر راه بين شهري و  1/1482ان داراي اين است 1385سال 

 است. 

درصد در شهرستان اردبيل قرار دارد كه بيشترين طول  3/18از مجموع راههاي استان،  

راهها را به خود اختصا  داده است. كمترين ميزان راه به شهرستان كوثر در جنوب استان تعلق 

انهاي مشكين شهر و گرمي پس از شهرستان اردبيبل بيشبترين راه را درصد(. شهرست 7/6دارد )

 به خود اختصا  داده اند. 

 6/24ميزان تراكم راه )طول راهها در هر يكصد كيلومترمربع مساحت( در كبل اسبتان،  

كيلومتر در هر يكصد كيلومترمربع در رتبه اول قرار گرفتبه  34كيلومتر است. شهرستان نمين با 

 در رتبه هاي بعدي واقع شده اند.  8/32و گرمي با 2/32شهرستانهاي اردبيل با  و پس از آن

طول و يا تراكم راهها به تنهايي نشبانگر ميبزان و درجبه تخريبب محبيط نمبي باشبند.  

وضعيت توپوگرافي، شيب، تشكيالت زمين شناسي در تخريب بوقوع پيوسته موثر ببوده و يبا ببه 

توجه به بررسيهاي انجام شده، مشخص گرديده كه قسبمت هباي عبارتي بسترساز مي باشند. با 

جنوبي استان شامل شهرستانهاي نير و خلخال و كوثر از ساير نقباط اسبتان در  زمينبه حركبات 

 دامنه اي و زمين لغزش حساس تر مي باشند. 
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بدين دليل، لغزش هاي را داده در استان در سيستم اطالعات جغرافيبايي ببا موقعيبت  

ي ارتباطي رويهم اندازي شده كه نتايو اين عمل نشان مي دهد، بيشترين لغزشبهاي را جاده ها

قرار گرفته انبد. ايبن جباده هبا، جباده هباي ببين شبهرها و  4داده در نزديك جاده هاي درجه 

از نظبر برنامبه ريبزان  4آباديهاي اطراف هستند و بنظر مي رسد عدم اهميت جاده هاي درجه 

عات دقيقي براي احداث اين جاده ها صورت نپذيرفته و يا ببدليل كمببود باعث گرديده كه مطال

اعتبارات پس از احداث، ديواره هاي بازدارنده مناسب براي آن طراحي نشده است. احداث جاده 

در پاي دامنه ها سبب برش پاشنه شيب دامنه ها مي شود و شرايط را براي حركبات دامنبه اي 

 د. در مناطق مستعد فراهم مي ساز

(، زمين لغزشهاي صورت گرفته در ارتباط با فعاليت هباي انسباني را 7-15نقشه شماره) 

 نشان مي دهد.
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 : توسعه شهرها و اثرات آن در  فرآيندهاي مخرب محيط زيست 7-1-7

 

توسعه شهرها به عنوان يك امر ضروري در توسعه منطقه اي گريزناپبذير اسبت. ارائبه  

ي، درماني، ارتباطات با مراكز منطقه اي و محلي از طريق شهرها و توسعه خدمات سياسي، بازرگان

خدمات در شهرها صورت مي پذيرد. تركيب جمعيت روستايي و شهري كشور حباكي از فزونبي 

جمعيت شهري برجمعيت روستايي بوده كه استان اردبيل نيز از اين روند تبعيبت نمبوده اسبت. 

كالبدي آن مي بايد در چارچوبي برنامبه ريبزي شبده و بديهي است كه توسعه شهرها و فضاي 

هدفمند صورت پذيرد، چه، در غيراين صورت گسترش فضاي كالبدي و استقرار جمعيت در آن 

 –اجتمباعي  –مي تواند موجب عدم توسعه واقعي و پايدار گرديده و ببه بحبران هباي سياسبي 

 اقتصادي و زيست محيطي بيانجامد. 

ري با هدف قانونمند كردن توسعه شهري و جلبوگيري از ببروز تهيه طرحهاي جامع شه 

پديده هاي رشد نابهنجار به انجام مي رسد. متاسفانه در بسياري از شهرها، حتي عليبرغم وجبود 

طرحهاي مصوب، رشد غيربرنامه ريزي و خودبخودي وجود داشته كبه باعبث ببروز معضبالت 

غيربرنامه ريزي شده در محور جاده هاي  فراوان حاشيه نشيني شهري گرديده است. رشد فضاي

ارتباطي، گسترش ساخت و سازهاي غيرقانوني در حاشيه شبهرها، پيوسبتن روسبتاهاي پيرامبون 

شهرها با بافت روستايي به شهرها و جذب در حاشيه آن از جمله عوامل رشد غير برنامه ريبزي 

 شده است. 

طبيعبي و منبابع محيطبي داراي  گسترش فضاي كالبدي شهرها مي بايد با پتانسيل هاي 

انطباق باشد، در غيراينصورت باعث برهم خوردن توازن اكولوژيك در محيط پيراموني گرديده و 

موجب عدم ناپايداري محيطي و مخباطرات زيسبت محيطبي در فضباي شبهري و پيرامبون آن 

يبده گردد. ورود و خروج عناصر به هر پديده در صبورت عبدم تبوازن باعبث اخبالل در پدمي

 گرديده كه روند قهقرايي را به همراه خواهد داشت. 

آن ببه مصارف منابع آب و انرژي و ساير منابع مورد نياز براي زندگي شهري و تبديل  

پسماند )جامد، مايع و گاز(، در صورت عدم توان پااليش مسلماً همراه با مخاطرات جدي زيست 

 محيطي است. 

اشغال اراضي مي گردد. بسبياري از شبهرها ببه  گسترش فضاي كالبدي شهرها، موجب 

واسطه زمينه تاريخي آن در بستر اراضي مرغوب كشاورزي قرار گرفته انبد. گسبترش كالببدي 

شهر موجبات اشغال اين اراضي را فراهم ساخته كه خود عامل نابودي منابع توليد غذايي شهرها 

و بهداشبت را داشبته كبه ايبن  مي گردد. رشد شهري به الجرم نياز به منابع آب جهت شبرب

مصارف در بسياري از موارد ببه صبورت رقيببي ببراي بخبش كشباورزي و صبنعت محسبوب 
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گردد. مصارف منابع  آب و توليد فاضالب و دفع آن توسط چاههاي جذبي و عدم استفاده از مي

سيستم تصفيه فاضالب و مصرف مجدد آن به ناگزير موجبات خيز سطح ايسبتابي در محبدوده 

هري و آلودگي منابع آب زيرزميني و يا ورود به رودخانه عببوري از شبهرها و تببديل آن ببه ش

مجاري فاضالب رو را باعث مي گردد. دفع مواد جامد يا زباله شهري با توجه به منابع مختلبف 

آالينده هاي شيميايي موجبات آلودگي محيط پيراموني را فراهم ساخته و توليد مبواد آالينبده و 

 ن آن به هوا، باعث افزايش آلودگي هوا مي گردد. افزود

با توجه به ضروري بودن توسعه شهري از يك سو و رشد مخاطرات زيست محيطبي از  

سوئي ديگر، برنامه ريزي دقيق توسعه با توجه به پتانسيلهاي منابع و ظرفيت هاي تحمل محيطي 

ي از بزرگ سري شهري و الزامي است. پخشايش جمعيت شهري در شهرهاي مختلف و جلوگير

 تمركز جمعيت در يك يا چند شهر بزرگ در يك استان از جمله راهكارها مي باشد. 

شبهر  21براساس آخرين سرشماري شهري، در استان اردبيبل در حبال حاضبر تعبداد  

درصد از كل جمعيت استان  58نفر بوده كه  715222وجود دارد كه جمعيت شهري آن بالغ بر 

( نشانگر تعداد جمعيبت شبهرهاي مختلبف  7-16( و ) 7-15رد. جداول شماره )را در برمي گي

تاكنون مي باشد. بررسيها حباكي اسبت  1365و نرا رشد شهرها از سال  1385استان در سال 

درصد در شهر  5/11درصد در شهر اردبيل و  4/58كه از كل جمعيت شهرنشين استان بالغ بر 

شهر را به كانونهاي بزرگ شهرنشيني استان بدل نموده اند.  پارس آباد مستقر هستند كه اين دو

روند رشد اين دو شهر حاكي است كه گسترش اين شهرها در اراضي مستعد كشاورزي صبورت 

 آينده نيز گسترش فضاي كالبدي در اراضي زراعي صورت خواهد پذيرفت. پذيرفته و در

 پيرامون نشان مي دهد.تصاوير ماهواره اي موقعيت شهرها را نسبت به اراضي  

در مباحث قبلي در مورد توسعه صنايع، صنايع آالينده، بهره ببرداري از منبابع آب ببه  

تفصيل مطالبي بيان شد. مطالب ارائه شده پيشين نشان مي داد كه تمركز فعاليت هبا در دشبت 

ل مبي توانبد اردبيل و پيرامون شهر از تراكم باالئي برخوردار بوده و مجاورت آن با شبهر اردبيب

موجبات برهم خوردن تعادل اكولوژيك را فراهم گرداند. بررسيها حاكي است كه شهرك صنعتي 

( كه در مجاورت شهر و متصل بدان قرار دارد فاقد سيستم تصفيه فاضالب بوده و ببه 1اردبيل )

ب شهرهاي گرمي، خلخال و بخشي از شهرستان اردبيل مابقي شهرها فاقد سيستم فاضبال استثناء

شهري است)ماخذ اداره كل حفاظت محيط زيست استان(. ميبزان مصبرف از آب زيرزمينبي و 

( ارائبه   7-17سطحي براي شرب كه از سازمان آب استان اردبيل اخذ شده در جدول شبماره )

گرديده است. گزارشات اداره كل محيط زيست نيز حاكي از آن است كه كشبتارگاههاي دام در 

 باشند. هرها قرار گرفته كه فاقد هر گونه سيستم تصفيه خانه فاضالب ميداخل محدوده شهري ش



 ستان اردبیلسازمان برانمه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برانمه ریزی ا

 46 

توليد فاضالب در محدوده شهري و عبدم وجبود تصبفيه خانبه در بسبياري از شبهرها  

موجبات نشت آلودگي به آب زيرزميني را فراهم ساخته است. در شهر اردبيل، سبفره مشبترك 

تواند موجب ايجاد آلودگي گرديده كه ببه همبراه اين منبع آب با منبع آب تامين كشاورزي مي 

فاضالب صنعتي پيرامون شهر خطرات اين آلودگي افزايش مي يابد. در شهر پارس آبباد، نشبت 

اين آلودگي ها به رودخانه ارس كه زهكش طبيعي محدوده است و در مجاورت شهر قبرار دارد 

 مي تواند موجبات آلودگي را فراهم سازد. 

نون گزارشي از بروز بحران آلودگي ارائه نشده اسبت، ولبي عبدم وجبود خوشبختانه تاك 

آلودگيها در شرايط كنوني دليلي برعدم پيدايش آن در آينده نخواهد بود. لبذا، ضبروري اسبت 

پايش آلودگيها در برنامه كاري سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد تا با بروز عالئم هشدار 

پيشگيرانه را بعمل آورد. احداث تصبفيه خانبه هباي صبنعتي و دهنده بتوان به سرعت اقدامات 

 شهري از ضروريات ممانعت از پيدايش آلودگي در شرايط آتي است. 

دفع مواد زائد جامد يا زباله در شهرهاي استان به صورت سنتي صبورت گرفتبه و لبذا  

همبراه زبالبه هباي عمليات تفكيك زباله در مبدا به انجام نمي رسد. زباله هاي بيمارسبتاني ببه 

خانگي توسط شهرداريها جمع آوري و براساس نظرات اداره كل حفاظت محبيط زيسبت عمومباً 

بصورت غيربهداشتي دفن مي گردند. مشاهدات محلي حاكي از شرايط نامناسب دفبن زبالبه ببه 

 خصو  در شهر پارس آباد است.

رت نپذيرفتبه و انبدازه انجام آزمايشات تعيين آالينده در خاكها تاكنون در اسبتان صبو 

گيري تعيين آلودگي هوا در سال جاري آغاز شده است. خوشببختانه ببه دليبل وجبود بادهباي 

مناسب و وضعيت توپوگرافيك شهر اردبيل اندازه گيريهاي انجبام شبده حباكي از عبدم وجبود 

 آلودگي به ميزان بحراني است. 

سبب نبوع صبنايع و نقشبه (، وضعيت آالينده هباي صبنعتي را برح7-16نقشه شماره )

( ، ايستگاههاي سنجش آلودگي آب در ارتباط با آالينده هاي ورودي به منابع آب 7-17شماره)

 را نشان مي دهند.
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 1338و  1378و  1378(: سلسله مراتب جمعيت شهري استان اردبيل طي سالهاي  7-18جدول ) 

 1338 1378 1378 نام شهر

 درصد تعداد  درصد تعداد درصد  تعداد 

 1/83 113272 3/87 311337 1/72 231173 اردبيل 

 8/11 32287 3/11 71138 8/7 21133 پارس آباد 

 1/3 73788 8/3 11737 2/7 32181 مشكين شهر

 7/8 31781 1/7 38712 2/8 23712 خلخال 

 1/1 23132 3/1 23177 1/1 11117 گرمي 

 1/2 11131 3/2 13283 2/2 11173 بيله سوار

 8/1 11187 3/1 7382 1/1 8133 ن نمي

 1/1 7271 2/1 7318 1/1 7121 گيوي 

 1/1 7173 1/1 8373 1/1 3122 جعفرآباد 

 1/1 7171 3/1 1771 2/1 8711 عنبران 

 3/1 8171 1/1 8111 1/1 1111 نير

 7/1 8212 3/1 1778 1/1 3111 آبي بيگلو

 7/1 8118 1/1 8178 1/1 1111 هشتجين 

 7/1 1811 7/1 3833 7/1 3233 سرعين 

 7/1 3171 8/1 2333 8/1 2112 اصالندوز

 1/1 2171 7/1 3371 1/1 1177 الهرود 

 1/1 2311 7/1 3772 1/1 3111 كلور

 1/1 2717 8/1 3121 7/1 3133 هير

 3/1 1318 3/1 1733 1/1 1717 رضي

 3/1 1317 2/1 1117 1/1 772 تازه كند انگوت 

 1/1 381 2/1 1137 3/1 1311 كوراييم 

جمع نقاط شهري 

 استان 

181838 1/111 833711 1/111 718817 1/111 
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 1338و  1378و  1378(: روند تحوالت جمعيت شهرهاي استان اردبيل طي مقاطع آماري  7-17جدول ) 

 نرخ رشد  تعداد جمعيت  نام شهر 

1378 1378 1338 78-1378 38-1378 

 1/2 1/1 113272 311337 231173 اردبيل 

 1/3 3/3 3171 2333 2112 اصالندوز

 7/1 3/2 11131 13283 11173 بيله سوار

 1/3 8/7 32287 71138 21133 پارس آباد 

 1/2 1/1 7173 8373 3122 جعفرآباد 

 1/1 2/1 31781 38712 23712 خلخال 

 7/1 1/1 1318 1733 1717 رضي

 8/2 1/1 1811 3833 3233 سرعين 

 -8/2 -7/1 2311 3772 3111 كلور

 3/1 8/3 23132 23177 11117 گرمي

 7/1 1/1 7271 7318 7121 گيوي 

 -7/2 -8/2 2171 3371 1177 الهرود 

 8/2 1/1 73788 11737 32181 مشكين شهر

 1/2 3/1 11187 7382 8133 نمين 

 7/1 1/1 8171 8111 1111 نير

 2/1 1/2 8118 8178 1111 هشتجين 

 -1/1 1/1 2717 3121 3133 هير

 1/7 1/1 1317 1117 772 تازه كند انگوت 

 1/1 1/2 8212 1778 3111 آبي بيگلو

 7/2 -7/1 7171 1771 8711 عنبران 

 -1/1 -1/2 381 1137 1311 كوراييم 

جمع نقاط شرهري 

 استان 

181838 833711 718817 7/2 1/2 

 

 حي براي مصارف شرب(: ميزان مصارف آب زيرزميني و سط  7-17جدول )

 آب سطحي آب زيرزميني

مصرف شرب  شهرستان رديف (MCM)مصرف شرب  شهرستان رديف
(MCM) 

GIS استان استان 

 111/8 اردبيل 1

731/23 

 اردبيل 1

 نمين  2 382/1 نمين  2 1/1

 نير 3 312/1 نير 3

 1 بيله سوار 1

781/1 

 بيله سوار 1

 پارس آباد  8 1 پارس آباد  8 37/12

 گرمي  7 211/1 گرمي  7

 117/17 خلخال  7
171/8 

 خلخال  7
1 

 كوثر 3 831/11 كوثر 3

 17/7 مشكين شهر 1 371/1 278/13 مشكين شهر 1

 711/11 جمع استان  181/38 371/11 جمع استان 

 ماخذ: سازمان آب استان اردبيل
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 مخرب محيط زيست و منابع طبيعي  : عوامل طبيعي موثر بر فرآيندهاي2-7

 

مشخصبات عالوه بر تاثيرات عوامل انساني در تخريب محبيط زيسبت  و منبابع طبيعي، 

طبيعي و ويژگيهاي منابع نيز درتخريب منابع تاثيرگذار مي باشند. وجود نهشته هاي نمكبي كبه 

روز سيل و يا باعث شوري آب رودخانه ها مي گردند و يا مشخصات زمين شناسي كه موجبات ب

زمين لغزش و يا زلزله مي گردند، از جمله مواردي است كه بدون دخالت انسان نيز مي تواننبد 

 به وقوع پيوسته و موجبات تخريب منابع زيست محيطي را فراهم سازند.

بررسيها نشان مي دهد كه مي توان عوامل مخرب طبيعبي را در اسبتان اردبيبل شبامل  

 موارد زير دانست:

 

 :  زلزله 1-2-7

 
 : بررسي رخداد زلزله در استان اردبيل1-1-2-7

قديمي ترين زلزله اي كه براي شهر اردبيل در منابع تاريخي ثبت گرديده و در دسترس  

ميالدي واقع شده است كه دراين زلزله هزاران  873قرار دارد مربوط به زلزله ايست كه درسال 

 پس از زلزله ادامه داشته است. نفر كشته شده و پس لرزه هاي آن تا يك سال

ميالدي است  1863زلزله ثبت شده ديگري كه در منابع به آن برخورد شد، زلزله سال  

كه اين زلزله نيز خسارات سنگيني به بار آورده است. در ايبن زلزلبه بخصبو  دهسبتان هيبر 

ه و نيمبي از تن كشته شده، آبادي دليلر به كل ويران گشبت 522آسيب فراوان ديده و درنيارق 

نفر  1222تن از ساكنين آن كشته شده اند و جمع كشته شدگان بالغ بر  128هير ويران شده و 

كشته گزارش گرديده است. در اردبيل خسارات سنگين نبوده ولي خانه ها تبرك برداشبته انبد. 

ها هكيلومتري به طور كامل احساس شده و چراغهاي خان 82اين زلزله در شهر لنكران در فاصله 

 به شدت به نوسان درآمده است.

نيز زلزله شديدي در منطقه خلخبال روي داده اسبت. در شبب دوم  1876ژانويه  4در  

ژانويه پيش لرزه ويرانگري در خلخال و روستاهاي مسيرعلياي سنگورچاي تا پيرزمان و هل آباد 

جان دادنبد ولبي در  تن 322را داد كه ويراني زيادي به بار آورد، به طوري كه در سنگ آباد 

اردبيل خسارات در حد ويراني چند خانه و ترك در دژ شهر گزارش شده ، اين پبيش لبرزه در 

قزوين و تبريز نيز احساس شده بود. دوشب پس از اين واقعه، لبرزه اصبلي نبه تنهبا روسبتاهاي 

ان شد و آسيب ديده، بلكه گستره جنوب خاوري را به كل ويران نمود. درواقع  گيوي به كل وير

نفر كشته شبدند.  1122نفرجان باختند و روستاهاي سكر آباد، هل آباد و ايلخچي ويران و  822
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در اين زمين لرزه سنگريزش هاي بزرگ گزارش شده و در دشت ها زمين فبرو نشسبت كبرده 

 7بود. اين زمين لرزه درتهران و كرانه جنوب باختري خزر نيز احساس شد. پسلرزه ها به مدت 

 ژانويه از همه سنگين تر بوده و برتعداد كشته ها افزوده است.  14دامه داشت و پس لرزه ماه ا

زلزلبه ويرانگبر و ببزرگ ببراي شبهر اردبيبل در منبابع در  3بنابراين، تا قرن نوزدهم  

دسترس آورده شده است و احتماالً بقيه زلزله هاي واقع شده در حد تكان هاي زمين و خسارات 

الزم به توضيح است كه ثبت زلزلبه هباي تباريخي در اسبتانهاي آذربايجبان   اندك بوده است.

شرقي، غربي و اردبيل داراي نواقص زيادي است، اما از قرن نوزده به بعد و نصب لرزه نگارها با 

شبكه بندي مناسب تقريباً تمام زلزله هاي رخداد شده ثبت شده اند. درايبن بررسبي اطالعبات 

موقعيبت مركبز  GISستان اردبيل و حاشيه آن جمع آوري و در سيسبتم زلزله هاي فوق براي ا

( مركز كانوني اين زلزله هبا نسببت 7-18آنها نسبت به استان جانمايي شده است كه در نقشه )

 به استان اردبيل نشان داده شده است.

 
 : پهنه بندي خطر زلزله در استان اردبيل براساس زلزله هاي واقع شده 2-1-2-7

مبحث به پهنه بندي خطر زلزله دراستان اردبيل براساس زلزله هاي رخداد شده  دراين 

پرداخته شده است. يعني بدون توجه به گسل هباي منطقبه و قابليبت لبرزه زايبي آنهبا و فقبط 

براساس آمار زلزله، پهنه هايي كه در آنها زلزله هاي بيشتري ثبت شده مشخص گرديده اسبت. 

له به عنوان چشمه هاي اين پديده فرض شبده و در واقبع يبك نبوع در اين روش، كانونهاي زلز

ارزيابي تك فاكتوري از زلزله است كه فقط كانون زلزله ها را در نظبر مبي گيبرد. درايبن روش 

اساس طبقه بندي بر اين مبنا انجام گرفته كه امكان وقوع زلزله در محلي كه قببالً زلزلبه ثببت 

داراي محدوديت هايي نيز است به عنوان مثال بسياري از  شده بسيار ممكن است، اما اين روش

نقاط در روي زمين هستد كه داراي پتانسيل لرزه خيزي بااليي هستند ولي تاكنون زلزلبه اي در 

آنها ثبت نشده است. به عنوان مثال زلزله هاي ثبت شده درجنوب غربي دشت اردبيبل مرببوط 

براساس آمار قبل از اين سبال انجبام مبي گرفبت به بعد است و اگر پهنه بندي  1777به سال 

نتايو ديگري ثبت مي شد، ولي به هرحال كانونهاي زلزلبه ببه عنبوان چشبمه هباي لبرزه زايبي 

تواند حداقل بخشي از پهنه هاي مستعد را مشخص نمايد. بر اين اساس و با مبنبا قبرار دادن مي

دبيل مشخص شده كه ببه شبرح نقشبه زلزله هاي ثبت شده، پهنه هاي با خطر باال در استان ار

( مي باشد. همانگونه كه در نقشه مشخص است در شمال شبرقي اسبتان شبهرهاي 7-17شماره)

سبرعين، نمين،جعفرآباد و بيله سوار ، در مركز استان ناحيه وسيعي شامل شهرهاي اردبيبل، نير،

خطر وقبوع زلزلبه بباال  هير و آبي بيگلو و در جنوب شرقي استان كلور و خلخال در پهنه هاي با

ر گرفته اند. در اين ميان، پهنه مياني كه شهر اردبيل مركز استان و شبهرهاي پيرامبون را در قرا
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گرفته است به لحاظ خطر زلزله قابل تعمق است، زيرا حضور شهر اردبيبل ببه عنبوان مركبز بر

شديد استان تبديل استان سبب شده تا اين محل به قطب فعاليت هاي عمراني و بارگذاري هاي 

شود، از اين رو رعايت مسائل فني در طراحي سازه ها و بارگذاري ها بايستي مدنظر قرار گيرد و 

 حتي االمكان سازه هاي مهم و حساس دراين ناحيه جانمايي نگردد.

 
 : پهنه بندي خطر زلزله3-1-2-7

ز نقشبه شبماره برپايه اطالعات موجود و سرچشمه هاي لرزه اي استان و ببا اسبتعانت ا 

(، شتاب افقي زمين بر كل استان از نظر خطر لرزه خيري كه در مطالعات طبرح كالببدي 17-7)

( آورده شبده اسبت، مشخصبات هريبك از 7-22پهنه بندي شده و نتيجه آن در نقشه شماره )

 هاي به شرح زير است.پهنه

 

 پهنه با خط  نسبتاً باال 

ز چشمه هاي لرزه خيزي منطقبه دور هسبتند هر چند اين پهنه شامل اراضي است كه ا 

ولي بايستي توجه داشت كه در اين اراضي سرمايه گذاري هاي كالن با احتيباط كامبل صبورت 

گيرد. مهمترين اولويت دراين پهنه مقاوم سازي خانه هاي موجود درآن است. ساختمانها در اين 

حي شبوند و ببراي ابنيبه حسباس پهنه بايستي براي زلزله هاي با دوره بازگشت كوتاه مدت طرا

 مانند بيمارستانها تمهيدات ويژه انديشيده گردد.

هكتار است و بر پايه بررسبي هباي انجبام گرفتبه  1136527وسعت اين پهنه درحدود 

نفر در اين پهنه وجود دارد كه آمار ببااليي ببه  342587روستا با جمعيتي معادل  1266تعداد  

اي محسوب مبي شبود و سبريعاً بايسبتي برنامبه ريبزي ببراي لحاظ سكونتگاهي در چنين پهنه 

بهسازي خانه ها دراين پهنه در دستور كار قرار گيرد. شهرهاي پارس آباد ، بيله سوار و مشگين 

 شهر و نير در اين پهنه قرار دارند.

 

 پهنه با خط  متوسط 

لزلبه هباي اين پهنه از چشمه هاي لرزه زا به اندازه كافي دور اسبت و احتمبال خطبر ز 

ويرانگر در آن كم مي باشد. دراين پهنه توسعه شهرك هاي جديد با رعايت مقاومت ساختمانها 

محدوديتي ندارد، هر چند كه در اين پهنه نيز بايستي مقاوم سازي ساختمانها را در اولويبت دوم 

 پس از پهنه خطر قبلي در دستور كار قرار داد.

روستا ببا جمعيتبي معبادل   256در برگيرنده  هكتار است كه 365276وسعت اين پهنه  

 نفر مي باشد. در اين پهنه شهرهاي گيوي و اردبيل و نمين واقع شده اند. 126572
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  پهنه با خط  نسبتاً پايين 

اين پهنه كه داراي پايين ترين خطر به لحاظ رخداد زلزله مي باشبد، مناسببترين ناحيبه  

ساختمانها با آئين نامه هاي موجود درآنها كفايت براي ايجاد شهرك هاي جديد است و احداث 

 مي نمايد.

روستا درداخل آن واقع شده است ايبن  174هكتار است كه  278414وسعت اين پهنه  

نفر را در خود جاي داده اند.  شهر خلخال در ايبن پهنبه قبرار  88727روستاها جمعيتي معادل 

 دارد.

بادي هاي موجود در پهنه هاي خطر ، مقايسه آبدين ترتيب، با توجه به مطالب ارائه شده 

زلزله نشان مي دهد كه متاسفانه بخش اعظم كانونهاي جمعيتي استان در پهنبه ببا خطبر بباالتر 

نسبت به ساير نواحي استان استقرار يافته اند، از اين رو بايستي نسببت ببه اصبالح بافبت هباي 

 قرار گيرد. فرسوده و سنتي اين نواحي اقدام سريع در دستور كار
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 اي و زمين لغزشحركات دامنه: 2-2-7

 

فراوان براي اين  ددهد كه در استان اردبيل نيز استعداهاي انجام گرفته نشان ميبررسي

به طوري كه در زمين لغبزش  ،پديده وجود دارد ورخداد آن با تلفات جاني نيز همراه بوده است

سراب اتفاق افتباد كيلومتري جاده نير  12ش بزرگي در لغززمين 21در ساعت  84 دخردا 16

متر از  352اتومبيل به داخل دره پرتاب شدند كه با يك نفر كشته همراه بود و  6كه در اثر آن 

، خسارت بر اساس گزارش ستاد حوادث غير مترقبه استان  .اين محور اصلي به كلي تخريب شد

  .(84خرداد   18بوده است)روزنامه اطالعات  د ريالناشي از اين حادثه برابر با يكصد ميليار

اي  بزرگ موجود در استان با توجه به مختصبات حركات دامنه،براي تحليل اين پديده 

اند .تعداد اين پديده كه در سالهاي اخير در اسبتان جانمايي شده GISجغرافيايي آنها در سيستم  

نشان داده شبده اسبت  (،7-21)نقشه شماره مورد بوده كه موقعيت آنها در 262را داده است 

دهبد ها نشبان ميزش و لغزش هستند.بررسي موقعيت اين لغزشيها بيشتر از نوع خ.اين رخداد

در صد از ايبن  57به طوري كه   ،شودكه اين پديده بيشتر در قسمت جنوبي استان مشاهده مي

در شهرستان نير مشباهده  درصد 13در صد در شهرستان كوثرو 15پديده در شهرستان خلخال،

ها را شامل مي شود كه همگي در نيمه جنوبي اسبتان لغزشدرصد زمين 85شود كه سرجمع مي

هبا را در شهرسبتان هباي اسبتان نشبان پراكنش زمبين لغزش(، 7-1)اند نمودار شمارهرا داده

 دهد.مي

پراكنش زمين لغزش هاي استان به تفكيك شهرستان  (: پراكنش زمين لغزش هاي استان به تفكيك شهرستان7-1نمودار)
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سيل: 3-2-7

 

 ردبيل خسارات سيل در استان ا:1-3-2-7

آمار ثبت شده در دفتر آبخيزداري استان  ،براي بررسي خسارات سيل در استان اردبيل

هاي را داده از از اين مركز اخذ و مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است .اين آمبار شبامل سبيل

سبيل در  475 ددهد در ايبن ببازه زمباني تعبداها نشان ميباشد.بررسيتا كنون مي 1372سال 

هاي با خسارت قابل  توجه را شامل مي شبوند اين تعداد رخداد كه سيل .ت شده استاستان ثب

رخداد سيل ببا  32دهد كه به طور ميانگين ساليانه در حدود سال نشان مي 16در عرض حدود 

خسارت ثبت شده در استان اردبيل وجود داشته كه حاكي از سيل خيزي باال در برخي از مناطق 

 باشد .استان مي

هاي گبزارش شبده ببر هاي رخداده موقعيت هر يبك از سبيلاي تحليل فضايي سيلبر

نقشه استان انطباق داده شبده كبه در نقشبه  ويبرر  GIS اساس مختصات آنها  با كمك سيستم

  اده شده است         نشان د (7-22)شماره 

ايبن پديبده  ها  پراكنشاز انطباق اين نقشه با مرز شهرستانها و همچنين مرز زير حوضه

نشبان  (7-5( تا)7-2) شماره هاي طبيعي و سياسي  تحليل گرديده كه در نمودارهايدر اين مرز

 داده شده است
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 ( پراكنش تعداد سيل به تفكيك شهرستانهاي استان اردبيل7-2نمودار )

 (: پراكنش درصد سيل به تفكيك شهرستانهاي استان اردبيل7-3نمودار )
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 هاي  استان اردبيل(: پراكنش تعداد سيل به تفكيك زير حوضه7-1نمودار )

 هاي  استان اردبيل(: پراكنش درصد سيل به تفكيك زير حوضه7-8نمودار )
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در نمودارها مشخص است شهرستانهاي مغان، مشكين شهر ،و خلخبال ببه همانگونه كه 

هاي داراي خسارت استان را به نسبتي نزديك به هم شامل مبي درصد از سيل 75تنهايي حدود 

شوند و شهرستان نمين كمترين ميزان را از اين باببت ببه خبود اختصبا  داده اسبت .بررسبي 

هاي دره رود و ارس و ز نشان ميدهد كه زير حوضبهها نيهاي رخداده نسبت به زير حوضهسيل

 اند.درصد از اين رخداد را به خود اختصا  داده 75 دقزل اوزن نيز به تنهايي حدو

ناحيه مشخص رخداد سيل  5تحليل موقعيت فضايي سيل هاي استان نشان مي دهد كه  

 احي نشان داده شده استاين نو (،7-23)توان متصور بود كه در نقشه شماره را براي استان مي

اطالعات تفصيلي در ارتباط با بررسي سيل و تحليل عوامل رخداد ايبن پديبده در كبل  

 ناحيه مشخص شده در مجلد اول اين گزارش ارايه شده است. 5استان و در 
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 : ساير موارد 3-7

 

 : تاثير عوامل مخرب در آلودگي منابع آب 1-3-7

 
 مقدمه

دان دور كمبود آب بر اثر تنزل كيفي و كمبي آب مهمتبرين مسبئله در آينده اي نه چن 

جهان و در سطح خردتر ايران و استان اردبيل است. استراتژي مديريت كيفيبت آب مبتنبي ببر 

حفاظت منابع آب در كل حوضه آبخيز مي باشد. سير قهقرايي وضعيت حوضه آبريز ببه دليبل 

اعث ايجباد انبواع آلبودگي در آبهباي جباري و بعدم وجود مديريت يكپارچه كيفيت منابع آب،

 ساكن شده است.

توسعه كشاورزي، صنعت و شهرنشيني باعث افزايش استفاده از منابع آب شده است كه   

اين روند منجر به افزايش آالينده هاي آب و تنزل كيفيت منابع آب گشته است. افزايش فشبار 

كشباورزي و اسبتفاده ببيش از حبد از انبواع مردم منطقه بر سرزمين و تبديل اراضي مرتعي به 

كودهاي شيميايي و آلي باعث شده است كبه كيفيبت آبهباي سبطحي و زيرزمينبي از وضبعيت 

مناسبي برخوردار نباشد. افزايش بيش از حد مواد مغذي در آب كه ناشي از شبدت فعاليتهباي 

بحبران مواجبه آينده كيفيبت منبابع آب را ببا انساني بخصو  در بخش كشاورزي مبي باشبد،

سازد. براي كنترل انواع آالينده هاي منابع آب، بايستي مبديريت علمبي را ببراي هريبك از مي

فعاليتها درسطح حوضه آبريز پياده كرد. دراين راستا، اختصا  هريك از فعاليتهبا در مكانهباي 

واع مناسب با رعايت موازين زيست محيطي و مديريت يكپارچه آن مي تواند درجهت كنترل انب

 آلودگي وارده به آبهاي پذيرنده كارآمد باشد.

مطالعات آمايش سرزمين استان اردبيل و اجراي آن گام مهمي جهت استفاده درسبت و  

منطقي از سرزمين است. اگر بتوانيم شرايط پايداري براي مراتع، كشباورزي، صبنعت، و توسبعه 

مطلوبي برخبوردار خواهنبد ببود.  شهري ايجاد كنيم، منابع آبهاي سطحي و زيرزميني از وضعيت

بدين ترتيب، نه تنها بوم سازگان رودخانه ها و درياچه ها را حفظ كرده ايم، بلكه سالمت انسانها 

 را تضمين نموده ايم.

كميت و كيفيت آب رودخانه ها، درياچه ها و آبهباي زيرزمينبي تحبت تباثير وضبعيت  

مجموعبه شبرايط حباكم ببر سبرزمين  حوضه آبريز است و درحقيقت كيفيت آب بازگو كننبده

 باشد.مي

به عبارتي، مي توان ازمنابع آب به عنوان شاخص براي ارزيابي فرآينبدهاي اكولوژيبك  

 بهره گيري نمود، و اثرات فعاليت ها را بر تخريب عوامل رديابي نمود.
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 :  اهميت آلودگي آب 1-1-3-7

ت آن اساسباً آلبودگي آب نفر در روز مي شود و علب 14222آلودگي آب باعث مرگ  

 آشاميدني بوسيله فاضالب تصفيه نشده در كشورهاي در حال توسعه است.

ها، رودخانه آلودگي آب دسته بزرگي از اثرات مضر روي بدنه هاي آبي مثل درياچه ها، 

تشفشبان اگرچه پديبده هباي آاقيانوس ها  و آبهاي زيرزميني بواسطه فعاليتهباي بشبري اسبت،

نها فرض بر اعث تغيير كيفيت آب مي شوند، ولي ايب 2و شكوفايي پالنكتوني 1 ين لرزهزم ، طوفان

مناسب نباشبد. آلودگي نيستند. آب را وقتي آلوده مي نامند كه براي استفاده در نظر گرفته شده،

 عوامل آالينده آب متعدد و هريك خصوصيات ويژه اي دارند.

تواند و زيرزميني مي شود و عامل آن مي آلودگي آب باعث تغيير كيفيت آبهاي سطحي 

بصورت طبيعي باشد، ولي معموالً بواسطه دخالتهاي انساني است.افزايش بارگذاري مبواد مغبذي 

در اثرعدم بهره برداري پايدار از سرزمين باعث يوتروفيكاسبيون منبابع آب و نهايتباً منجبر ببه 

 كاهش كيفيت آب مي شود.
 

 نابع مختلف آنهاي آب و م هآاليند:2-1-3-7

بطور كلي منابع آالينده هاي آب به دو دسبته منبابع نقطبه اي  و غيرنقطبه اي تقسبيم  

 شوند.مي

فاضالبهاي خانگي و صنعتي از دسته منابع نقطه اي مي باشند، زيرا از طريق يك شببكه  

الب )بوسيله لوله يا كانال( جمع آوري و ازيك نقطه ، به آب پذيرنده تخليبه مبي گردنبد. فاضب

خانگي شامل فاضالبهاي ناشي از خانه ها، مدارس، ساختمانهاي اداري و فروشگاهها مي باشد. در 

نقاطي هم عالوه بر فاضالب خانگي، فاضالب صنعتي نيزوارد مي شود. بطور كلي، منابع آلبودگي 

د، نقطه اي را مي توان از طريق تصفيه مناسب فاضالب قبل از تخليه به آب پذيرنده كنترل نمبو

تانكهاي ذخيبره  معادن متروكبه،محلهاي دفن زباله،مثل كارخانجات و تاسيسات تصفيه فاضالب،

 زيرزمين و روي زمين .

منابع غيرنقطه اي مانند روانابهاي شهري و كشاورزي از طريق مجموعه اي از نقباط ببه  

ي گوينبد. در ايبن آبهاي پذيرنده تخليه مي شوند و به همين دليل به آنها منابع غيرنقطبه اي مب

لوده يا در سطح زمين جاري هستند و يا از طريق كانالهاي زهكشي به نزديكتبرين حالت آبهاي آ

منبع هدايت مي شوند. زماني كه روانابهاي شهري يا كشاورزي از طريق لوله يا كانال جمع آوري 

فاضبالب در هبر درحداقل فاصله ممكن بطرف آب پذيرنده انتقال مي يابند، زيرا تصبفيه شوند،

نقطه خروجي اقدامي اقتصادي نمي باشد. بعضي از منابع آلودگي غيرنقطبه اي در طبول ريبزش 
                                                 

1 Earth quakes 
2 Algal bloom 
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باران يا برف ايجاد مي شوندكه فرآيند تصفيه را با مشكالت زيادي روبرو مبي نماينبد. كباهش 

سطح آگاهي  منابع آلودگي غيرنقطه اي معموالً نيازمند تغييراتي در نحوه استفاده از زمين و بهبود

 و آموزش افراد مي باشد.

(، طبقه بندي آالينبده هباي آب و منبابع اصبلي آالينبده را نشبان 7-18جدول شماره) 

 دهد.مي

 
 (: طبقه بندي آالينده هاي آب و منابع اصلي آن 7-13جدول)   

 منابع غيرنقطه اي منابع نقطه اي الينده هاطبقه بندي آ

 رواناب شهري اناب كشاورزيرو فاضالب صنعتي فاضالب خانگي

 * * * * مواد اكسيژن خواه

 * * * * نوترنيتها

 * * * * پاتوژنها

 * * * * جامدات معلق و رسوبات

 * * *  نمكها

 * - *  فلزات سمي

  * *  تركيبات شيميايي آلي سمي

   *  گرما

 

 

 ر مي باشند:آالينده هاي آب چنان كه در جدول هم نشان داده شده است به شرح زي
 

 مواداكسيژن خواه 

هر ماده اي كه بتواند با مصرف اكسيژن مولكولي محلول در آب پذيرنده اكسبيد شبود،  

اصطالحاً ماده اكسيژن خواه ناميده مي شود. اين مواد معموالً مواد آلي قاببل تجزيبه بيولبوژيكي 

 هستند، البته بعضي تركيبات غيرآلي نيزدر زمره اين گروه مي باشند.

مواد اكسيژن خواه موجود در فاضالب خانگي ناشي از فضوالت انساني و باقيمانده مبواد  

غذايي هستند، ضمناً بعضي از صنايع نظير: صنايع غبذايي و كاغذسبازي نيبز توليبد مبواد زايبد 

اكسيژن خواه مي نمايند. تقريباً همه مواد آلي موجود در طبيعبت نظيبر مبواد زايبد و فضبوالت 

يمانده محصوالت گياهي يا برگ درختان به عنوان منابع غيرنقطبه اي آلبوده كننبده حيواني و باق

 گردند.آب هستندو باعث مصرف اكسيژن محلول مي

مركز دفن زباله هاي خبانگي وجبود دارندكبه زبالبه هباي   18در استان اردبيل، تعداد  

لبودگي نقطبه اي باعبث شهري را در اين مركز دفن مي نمايند. اين مراكز به عنوان كانونهباي آ

آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني مي شوند. انتخاب صحيح محل هاي دفن زباله و مديريت آن 

 از پارامترهاي مهم كنترل آالينده هاي حاصله از آن بر كيفيت منابع آب مي باشد.
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تصفيه خانه هاي شهرهاي اردبيل، خلخال و گرمي از ديگر كانونهاي آلودگي نقطه اي مي  

ند كه در هنگام تخليه پساب آنها، آالينده هاي مختلف بخصو  مبواد مغبذي وارد آبهباي باش

 پذيرنده شده و باعث بروز حوادث ناگواري در اين آبها مي شوند.

شهركها و نواحي صنعتي از ديگر كانونهاي آلودگي نقطه اي مطرح مي باشند كه تعبداد  

ي مي رسد. اين شهركها چنانچه آلودگي حاصله شهرك يا ناحيه صنعت 7آنها در شرايط كنوني به 

از فعاليتهاي خود را به روشهاي علمي مديريت نكنند مي توانند باعث آلودگي آبهباي سبطحي و 

 زيرزميني شوند.

صنايع غذايي استان مثل صنايع لبني و كشتارگاهها از جمله صنايع آالينده مي باشند كه  

ده ، باعث كاهش اكسبيژن محلبول و مبرگ موجبودات بهاي پذيرنپساب آنها پس از ورود به آ

 آبزي مي شود.

خروجي تصفيه خانه هاي فا ضالب استان اردبيبل يبا بصبورت مسبتقيم وارد رودخانبه  

گردد و يا وارد اراضي زراعي مي شود. در هر دو صورت بر محيط زيست منطقه تباثير منفبي مي

 مي گذارد.

LmgBoDLmgCoDات خروجي تصفيه خانه فاضالب گرمي با مشخص  /24,/69
5
 

 وارد رودخانه گرمي مي شود.

خروجي تصفيه خانه گرمبي باالسبت، همچنبين CoDبا توجه به استاندارد موجود مقدار  

875.2نسبت 
BoD

CoD  از نظر تصفيه بيولوژيكي با مشكل مواجه است. فاضالب بيمارستان گرمي

40,160با    BoDCoD ايجاد آلودگي خواهد شد.بهاي پذيرنده باعث در صورت ورود به آ 

LmgBoDLmgCoDخروجي تصبفيه خانبه خلخبال ببا   /19,/69
5
 وارد رودخانبه

263.3شود. كيفيت خروجي فاضالب ايبن تصبفيه خانبه ببا نسببت مي
BoD

CoD از نظبر تصبفيه

 بيولوژيكي با مشكل مواجه است.

CoDBoDخانه هاي اردبيل  تصفيه  ببااليي دارنبد، بخصبو  خروجبي تصبفيه خانبه  ,

LmgCoDكشتارگاه صنعتي اردبيل با  /232  6.6و نسبت
BoD

CoD  از مراكز آلودگي نقطه اي

 .مي باشند كه در صورت ورود به آبهاي پذيرنده، شرايط نامناسبي را ايجاد مي كنند

عالوه بر شاخصهاي  آلودگي فوق ، پساب تصفيه خانه هبا داراي ببار ميكروببي و مبواد  

مغذي بااليي هستند كه در صورت ورود ببه آبهباي پذيرنبده ، باعبث ايجباد شبرايط نباگواري 

  گردندكه نهايتاً سالمت موجودات آبزي و انسانها را به مخاطره مي اندازد.مي

ا و كنترل پساب خروجي آنها بايستي بدرستي انجام گيبرد استقرار صحيح تصفيه خانه ه 

 تا از ايجاد كاهش كيفيت منابع آب جلوگيري گردد.
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را در تعدادي از تصفيه خانبه هباي اسبتان  BODو  COD(، تغييرات 7-6نمودار شماره ) 

 نشان مي دهد. 1385اردبيل درسال 
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  نوت نيت ها( 1مواد مغذي( 

رين مواد مغذي ببوده و ببه عنبوان آالينبده هباي آب مطبرح نيتروژن و فسفر از مهمت 

باشند. همه موجودات زنده براي رشد به اين مواد مغذي نياز دارند، بنابر اين، حضور اين مواد مي

ها و درياچه ها براي تكميل زنجيره غذايي طبيعي ضروري اسبت، امبا وقتبي ميبزان در رودخانه

افزايش مي يابد. چنان كه، شبكه غذايي دچار اختالل  موادمغذي بيش از حد زياد شود مشكالت

شده و باعث رشد زياد بعضي از ارگانيزمها در حضور اين مواد مغذي مي گردد. افزايش بيش از 

اندازه مواد مغذي اغلب منتهي به رشد جلبكها مي گردد. وقتي اين جلبكها بميرند، در كف بستر 

ات اكسيژن خواه را به آب رها مي سبا زنبد. بعضبي از رودخانه يا درياچه ته نشين شده و تركيب

منابع عمده مواد مغذي مشتمل بر فسفر موجود در دتوجنت ها و كودهاي شيميايي و مواد زايبد 

 حاصل از صنايع غذايي است.

، در استان اردبيل طببق آمبار اخبذ شبده از سبازمان جهباد كشباورزي 1385در سال  

هكتبار از اراضبي  672222دهاي شيميايي در وسعتي براببر تن انواع كو 125513حدود  استان،

مصرف شده است كه با توجه به اين ارقام، متوسط مصبرف كودشبيميايي كشاورزي )ديم و آبي(

 كيلوگرم در هر هكتار بوده است كه رقم بسيار بااليي است. 185در اين استان برابر

ث آلودگي منابع آب شبيرين ازت و فسفركودهاي شيميايي از خاك وارد آب شده و باع 

درياچه ها ، رودخانه ها و آبهاي زيرزميني(.اثرات آلودگي ازت و فسفر به منبابع آببي مي شوند)

يوتروفيكاسيون منابع آب مي باشد كه ايبن خبود ببا عبث تغييبر طعبم و مبزه آب ، شبكوفايي 

كيفيبت زيسبتگاه سيانوباكتريها ) سموم حاصله برروي انسان و حيوان اثر مي گبذارد( ، كباهش 

 آبزيان و بروز مشكالتي درآب شرب مي گردد.

 (، انواع كودهاي مصرفي دراستان اردبيل ارايه گرديده است.7-17در جدول شماره )  

(، ميزان مصرف انواع كودهاي مصرفي را در سبطح  7-11تا)( 7-7نمودارهاي شماره )  

 استان اردبيل نشان مي دهد.

 

                                                 
1 Nutrient 
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 1331-38اع كودهاي مصرفي در استان اردبيل در طي سالهاي انو(:    7-11جدول )  

 سال

 نوع كود

31 33 31 38 

 73877 83221 83127 11731 ازته

 37112 31177 27273 11377 فسفاته

 8781 3181 1132 1212 پتاسه

 11138 13721 7181 877 ماكرو

 - 323 1773 - ريز مغذي

 128813 111111 13181 73171 جمع

 ماخذ:

بيله سوار و پارس آبباد ببه مصبرف بيشترين كودهاي شيميايي در شهرستانهاي اردبيل، 

رسد. كنترل مصرف كودهاي شيميايي در شهرسبتان اردبيبل از اهميبت ويبژه اي برخبوردار مي

مواد مغبذي حاصبله از مصبرف كودهباي است، چرا كه با توجه به وضعيت اكولوژيبك منطقبه،

يرزميني دشت اردبيل شده و باعث تخريب كيفيبت آب منطقبه شيميايي وارد آبهاي سطحي و ز

مي شود. زيرا، از يكطرف رشد شكوفايي جلبكي را در آبهاي سطحي به خصو  در مخازن سدها 

 به همراه داشته و از طرف ديگر كيفيت آب شرب منطقه را بشدت تحت تاثير قرار مي دهد.

  ازت( ، سبالمتي انسبان غني شدن بيش از حد منبابع آب ببا مبواد مغبذي )بخصبو 

بخصو  كودكان را به مخاطره مي اندازد. و باعث افزايش ميزان نيتريت آب و ببروز بيمباري 

 مت هموگلوبين در كودكان مي شود.
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 پاتوژنها 

ميكروارگانيزمهببايي كببه در فاضببالب يافببت مببي شببوند شببامل باكتريهببا، ويروسببها و  

ي انسان و حيوانات مي شوند كه اگر اين عوامل پباتوژن ببه پروتوزوئرها هستندكه موجب بيمار

آبهاي سطحي وارد شوند آب را ببراي آشباميدن نامناسبب مبي سبازند. اگبر غلظبت پاتوژنهبا 

آب ممكن است براي شنا و ماهيگيري نيبز نامناسبب گبردد. ارگانيزمهباي پباتوژن از زيادباشد،

 شوند. رد آبهاي پذيرنده ميحيواني و يا انساني واطريق فاضالب ها با منشاء

ميلي  122، باكتريهاي كلي فرم مي باشندكه بصورت تعداد در شاخص آلودگي ميكروبي 

( تعبداد باكتريهباي كلبي فبرم 7-22ليتر نمونه آب اندازه گيري مبي گردنبد. جبدول شبماره)

 درخروجي تصفيه خانه را نشان مي دهد.
 

 خروجي تصفيه خانه ها(: ميزان باكتريهاي كلي فرم در7-21جدول)  

 شاخص آلودگي

 

 خروجي تصفيه خانه

F.C.F (MPN) 
 

T.C.F(MPN) 

 18 1 فاضالب گرمي

 1111 1111 فاضالب خلخال

 - - فاضالب  اردبيل

 211 1 فاضالب آرتا و يل تاير

 1111 1111 فاضالب بيمارستان 

 1111 1111 فاضالب لبنيات خورشيد صبح

 1111 1111 بيلفاضالب كشتارگاه صنعتي ارد

 

فرم براي تخليه به آبهاي فرم مدفوعي و كل كلياستاندارد خروجي فاضالب از نظر كلي 

و  T.C.F=1222MPNبراي تخليه چباه هباي جباذب  ،F.C.F=422MPN, T.C.F=1222,MPNسطحي 

F.C.F=422MPN  و براي مصارف كشاورزيF.C.F=422 MPN و T.C.F=1222MPN .مي باشد 

 

 لق  و محلولكل جامدات مع 

بهباي پذيرنبده وارد مبي گردنبد ذرات معلق آلي و معدني كه بوسبيله فاضبالب ببه آ 

جامدات معلق  ناميده مي شوند. وقتي سرعت آب در بركه يا درياچه كاهش مي يابد بعضبي از 

شوند، اما ذرات كلوئيبدي تبه نشبين نشبده و اين ذرات به صورت رسوب در كف ته نشين مي

آبهاي سطحي مي گردند.جامبدات معلبق آلبي مبواد اكسبيژن خبواه هسبتند باعث كدورت در 

وجامدات معلق معدني بوسيله بعضي صنايع و يا در اثر فرسايش خاك حاصل مبي شبوند. ورود 

نها را كاهش مي دهد. در آبهايي كه با بيش از حد رسوبات به درياچه و منابع آب، حجم مفيد آ



 ستان اردبیلسازمان برانمه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برانمه ریزی ا

 81 

 

ان مي يابند، رسوبات ناشي از عمليات اسبتخراج معبدن و سرعت زياد از مناطق كوهستاني جري

 گردند.خاكبرداري باعث تخريب زيستگاه هاي ارگانيسم هاي موجودات آبزي مي

در آبهباي  TDSحوضبه آبخيبز باعبث افبزايش  عدم وجود  مديريت يكپارچه درسطح 

اسب ، از سطحي شده است. چراي بيش از حد مراتع، كشت محصوالت زراعي در شيب هاي نامن

بين رفتن اراضي جنگلي و... باعث ايجاد فرسايش در اراضي شده و نتيجه آن افزايش كلي مبواد 

وارده از مراكز آلودگي نقطه اي خيلبي كبم  TDSجامد محلول درآبهاي سطحي مي باشد. مقدار 

حاصبله از سبطح حوضبه آبخيبز ببه دليبل  TDSمي باشدو آنچه باعث ايجاد مشكل مي شبود 

 باشد.فرسايش مي

وجود مقادير زيادي از ذرات محلول در آب هاي شيرين كيفيت آنها را ببراي مصبارف  

 صنعتي يا خانگي تحت تاثير قرار مي دهد.

آبي كه ميزان مواد جامد محلول در آن زياد باشد، بيانگر آبي اسبت كبه غلظبت مبواد  

رار محلبول باشبند جبزء محلول آن زياد است. اگر اين آبها حاوي غلظت ناچيزي از موادجامد ف

آبهاي بسيار معدني محسوب مي شوند. به بيان ديگر، آبهايي كه غلظت كل مواد جامد در آنهبا 

زياد بوده و غلظت كل مواد فرار و مواد جامد محلول درآنها كم باشد، حباوي مقبادير زيبادي از 

براي شرب TDSمواد غيرآلي معلق هستند. حداكثر 
lit

mg 5221 .است 

ميلبي گبرم در ليتبر ببوده  68/334ارس و قره سو رودخانه هاي باليخلو، TDsميانگين  

حداكثر است )
lit

mg585  وحداقل
lit

mg27 ) 

رودخانببه ارس TDsميببانگين  
lit

mg 8/537  و حببداقل 585)حببداكثر
lit

mg 482 ،)

رودخانه بباليخلو 
lit

mg243  422)حبداكثر
lit

mg  55وحبداقل
lit

mg و رودخانبه قبره سبو )

lit

mg75/238 حداكثر(
lit

mg 375  و حداقل
lit

mg27).بوده است  

را در رودخانبه هباي ارس،  ECو  TDS( مقبدار 7-15( تبا )7-12ي شماره )نمودارها 

 باليخلو و قره سو نشان مي دهد.



 
نمودار)12-7(:  تغييرا ت EC,TDS در ايستگاه هاي مختلف رودخانه ارس
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نمودار )13-7(: تغييرات EC,TDS  در ايستگاه هاي مختلف رودخانه باليخلو
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نمودار)14-7(:  تغييرات EC,TDSدر ايستگاه هاي مختلف رودخانه قره سو
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نمودار )15-7(: تغييرات TDS در رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو
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  نمكها 

افزايش نمك در آبهاي شيرين باعث بروز مشكالتي مي شود، بطوري كه ممكبن اسبت  

دت ببراي دربعضي موارد جمعيت گياهان و حيوانات را تهديد كند و يا اينكه آب در طوالني مب

مصارف انساني يا آبياري قابل استفاده نباشد. مقدار زيادي نمك از طريق برخي از صبنايع و يبا 

در طول زمستان كه موجب بباال رفبتن ميبزان نمبك در روانابهباي استفاده از نمك درجاده ها )

شهري و خصوصاً در فصل بهار هنگام ذوب شدن برفها مبي شبود( ببه آبهباي پذيرنبده تخليبه 

جايي كه آب بطور گسترده براي آبيباري اسبتفاده مبي شبود، گردند. البته در مناطق خشك ،مي

نمكهاي خاك به آب وارد شده و در نهايت به رودخانه جريان مي يابند. به عالوه تبخيبر شبدن 

آب باعث تغليظ هرچه بيشتر نمكها مي گردد. بنابراين، غلظت نمكها در طول مسير جريبان آب 

دست بطور مداوم افزايش مي يابد. اگر غلظت به حد خيلي باال برسد مبي توانبد  به سمت پايين

 باعث ايجاد خسارت به محصوالت كشاورزي و يا بروز مسموميت در خاك گردد.

استان اردبيل بدليل شرايط اقليمي  خا  خود در زمستانها با مشكل سبرما و يخبنبدان  

ن معابر و جاده هاي كوهستاني، همه سباله مقبدار مواجه مي باشد. به منظور جلوگيري از يخ بست

معتنابهي نمك در سطح  جاده ها توزيع مي شود، اين نمكها از طريق آبهاي سطحي وارد آبهباي 

پذيرنده شده و باعث افزايش شوري و تغيير غلظت يوني آبها مي گردند. چنانچه ميزان شبوري 

ارف انساني و مصبارف كشباورزي و صبنعتي مصاز حد مجاز باالتر رود براي ارگانيزمهاي آبزي،

مشكل ساز خواهد بود. سطوح بااليي از نمك در آب شرب و غبذا باعبث افبزايش فشبار خبون 

 شود. همچنين گياهان آبزي و حيوانات به شوري حساس هستند.مي

 

  ت كيبات آلي سمي 

ن سميت يك تركيب شيميايي آلي به عملكرد فرآيندي سنتتيك و ديناميك سم در ببد 

موجودات زنده بستگي دارد و تاثير پذيري بين گونه ها ، نژادها، جنس و گروه هاي سني نتيجبه 

 عملكردهاي متفاوت فرآيندها مي باشد.

روانابهاي كشباورزي اغلبب حباوي آفبت كشبها و علبف كشبهايي هسبتندكه ببرروي  

روي  محصوالت استفاده شبده انبد. روانابهباي شبهري يبك منببع عمبده وارد كننبده سبرب و

هاي آب هستند. بطور كلي سرب از اگزوز اتومبيلهايي كه  بنزين حاوي سرب مصبرف درجريان

مي كنند خارج مي شود و روي در نتيجه سائيدن الستيك خودرو حاصبل مبي گبردد. فاضبالب 

بعضي از صنايع حاوي فلزات و تركيبات آلي سمي مي باشند كه اگر مقدار زيادي از اين مواد در 

ه شوند، ممكن است به منابع آب انتقال يابند و در طوالني مبدت آب را غيبر قاببل محيط تخلي

مصرف سازند. با توجه به تغليظ آن در زنجيره غذايي )ماهي هاو نرم تنان صدفدار(، حتي مقادير 
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جزئي از اين آالينده ها در آب مي تواند براي اكوسيستمهاي طبيعي و بعضبي مصبارف انسباني 

 نامناسب باشد.

حشره كش هاي آلي كلره از قبيل آلدرين، هپتاكلر به دليل اينكه داراي تركيبات چرببي  

دوست با دوام و بسيار سمي هستند، سرمنشاء مشكالت زيست محيطي اعم از بروز مسبموميت 

هاي زيسبت كشنده يا اثرات فرعي كشندگي مي باشند. آنها به صورت شاخصهايي براي آالينده

  بت به ساير آالينده ها مفصل تر مورد بررسي قرار گرفته اند.محيطي عمل كرده و نس

حشره كش هاي اصلي و يا متابوليت هباي پايبدار آنهبا ميتواننبد ببا حركبت در طبول  

هاي غذايي تحت اثر تجمع زيستي در مقادير گوناگون افزايش يابند. اين تركيببات چنبد زنجيره

 پايدار هستند. هالوژنه در برابر تجزيه زيستي بسيار مقاوم و

ليتر بوده  47728، 1385ميزان مصرف انواع سموم كشاورزي در استان اردبيل در سال  

دهبد. (،ميزان مصرف سموم كشاورزي را در استان اردبيل نشبان مي7-16است. نمودار شماره)

( درصد مصرف هريك از سبموم كشباورزي در اسبتان اردبيبل را نشبان 7-17همچنين نمودار)

 دهد.مي

لف كشها دسته اي بزرگ و گوناگون از آفت كش ها را تشكيل مي دهند كه بجز چند ع 

استثنا، سميت شان براي پستانداران كم است و به عنوان آالينده هاي زيست محيطبي از توجبه 

نسبتاً كمي برخوردار هستند. علف كش ها عموماً به آساني بوسيله مهبره داران تجزيبه زيسبتي 

هاي غذايي تحت اثر تجمع زيستي قابل توجه قبرار نمبي گيرنبد. كباربرد  شوند و در زنجيرهمي

 اصلي علف كشها براي كنترل علف هاي هرز در كشاورزي و باغباني است.

از زمان جنگ جهاني دوم علف كشها در كشبورهاي پيشبرفته در كشباورزي و باغبباني  

در مخلوط هاي حاوي چنبدين مباده  بطور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته اند. غالباً از آنها

موثر با شيوه هاي عملي متفاوت استفاده شده است، در نتيجه آنها طيف گسترده اي از علف هاي 

هرز را مي توانند كنترل كنند. از نظر محيط شناسي چنين كاهش عظيم در گونه هاي علف هاي 

ي تبوان انتظبار داشبت كبه هرز تغيير عمده اي در اكوسيستم هاي كشتزارها ايجاد مي كند و م

 تاثيرات قطعي برروي ساير گونه ها بگذارد.

علف كش ها با كاهش علف هاي هرز باعث از بين رفتن غذاي حشرات مي شوند و در  

 نهايت پرندگاني كه از اين حشرات تغذيه مي كنند، جمعيت شان كاسته مي شود.

نگراني در مورد اثرات جبانبي با توسعه محصوالت دستكاري شده از نظر ژنتيكي  اخيراً  

 علف كش هاي مورد استفاده در مزارع كشاورزي شدت گرفته است.

مشكلي كه در كشاورزي با كاربرد علف كش ها ببروز كبرده اسبت حركبت تركيببات  

بويژه اگر اسپري شده يا بخار آب آنها در هوا است. وقتي قطره هاي ريز اسپري پخش مي شوند،
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وانند به علت حركت هوا در نقاطي خارج از مناطق هدف فرود آيند و ببه در هوا رها شوند مي ت

 آن ناحيه صدمه برسانند.

 به دليل خطر حركت در هوا، علف كش ها، مانندساير آفت كش ها، درهنگام وزش باد، 

نبايد به صورت اسپري درهوا استفاده شوند، در شرايط آب و هواي گرم، علف كش هباي فبرار 

صورت بخار در آيند و بخار ممكن است حركت كرده و به نقاطي دورتر از جايي ممكن است به 

 هاي اسپري بايد در آنجا ريخته شوند.برسد كه قطره

متابوليسم )براي علف علف كش ها به علت اثرات توامان جذب توسط كلوئيدهاي خاك، 

دربعضبي از كش هاي محلول درآب هم مهم است كه به آساني در آب تجزيبه مبي شبوند( و 

موارد فراريت، تمايل بسيار محدودي براي حركت در سطوح خاك و ورود به مجباري زهكشبي 

 دارند،ولي در عمل پيچيدگي هايي وجود دارد .

در وحله اول پس از بارندگي هاي شديد، نشت از اراضي كشاورزي به درون جريان هاي  

مي توانند شكسبته شبوند و ببه ،آبي وجود دارد. كلوئيدهاي خاك، با علف كش هاي جذب شده

داخل مجراهاي زهكشي و نهرها بريزند. مشكل ديگر در مورد خاكهايي است كبه حباوي مقبدار 

زيادي از كاني هاي رس مي باشند. در مواقع خشكسالي در اين خاكها شيارهاي عميقي به وجبود 

ديكي سطح خاك و آيند. اگر پس از خشكسالي باران ببارد علف كش هاي آزاد موجود در نزمي

كلوئيدها با علف كش هاي جذب شده به آنها بدون  حركت كردن از سطح خاك، مي توانند به 

سرعت به درون سيستم زهكشي شسته و وارد شوند. بارش شديد، به دليل جريان و نفوذ آن در 

شكافهاي عميق خاك هاي حاوي رس، موجب انتقال علبف كبش هبا از اراضبي كشباورزي ببه 

 و نهرهاي مجاور مي شود.زهكش ها 

ليتر ببوده  272426، 1385ميزان مصرف انواع علف كش ها در استان اردبيل در سال  

 است. 

كنه كشها و ساير سموم مي باشند كه در فصبل زراعبي ديگر سموم مصرفي؛ قارچ كشها، 

يتبر ل 132657، مقبدار 1385توسط كشاورزان بكار گرفته مي شوند. در استان اردبيل، در سال 

 ليتر كنه كش مصرف شده است. 25548قارچ كش و 

مصرف اين سموم در اراضي كشاورزي باعث بروز معضالت زيست محيطبي در اسبتان  

اردبيل خواهد شد. امروزه شاهد آن هستيم كه ساالنه تعداد زيادي از موجبودات زنبده در اثبر 

 مصرف  سموم مختلف از بين مي روند.
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جيره غذايي اكوسيستم هاي مختلف دستخوش تغيير شده است كه با اين رويداد كلي، زن 

اين تغييرات در آينده نزديك سالمت اكوسيستم ها بخصو  سبالمت انسبانها را ببه مخباطره 

 خواهد انداخت.



 ستان اردبیلسازمان برانمه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برانمه ریزی ا

 89 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

ليتر

جمع  حشره كش  علف كش  قارچ كش 

نمودار )16-7(:مصرف انواع سموم كشاورزي در استان اردبيل در سال  1385



 ستان اردبیلسازمان برانمه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برانمه ریزی ا

 91 

 

 
نمودار )17-7(: درصد مصرف انواع سموم كشاورزي در استان اردبيل در سال 1385
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 فلزات سنگين  رودخانه ارس

فلزات سنگين به آن دسته از عناصر اطالق مي شود كه داراي وزن مولكولي بباال ببوده  

ذب آنها بصورت كاتيوني توسط جانداران در غلظت هاي بيشتر از مقدار مورد نياز بدن ، ببه وج

ايجاد ضايعاتي منجر مي گردد. هنگامي كه غلظت اين فلزات در آب كم اما ميزان اين عناصردر 

انتقال فلزات از طريق زنجيره غذايي را مي توان به عنوان مسير اصلي جذب رسوبات بيشتر باشد،

 بدن آبزيان وانسان قلمداد نمود.در 

درجه سبانتي 12تحقيقات نشان مي د هد كه افزايش درجه حرارت آب درحد باالتر از  

نيكل و جيوه مس، سرب، -روي -گراد موجب افزايش ميزان سميت فلزات سنگين چون كادميوم

و يا كاهش مي گردد و اين افزايش سميت به دليل ا فزايش جذب اين عناصر مي باشد. افزايش 

PH  در ذخيره سازي و سميت فلزات بسيار موثر است. ثابت شده اسبت كبه كباهشPH  سببب

 افزايش سميت اين عناصر مي شود.

 فلزات سنگين عناصري هستند كه بطور طبيعي به ميزان بسيار كم در اكوسيسبتم هباي 

نهبا مبوالً تجزيبه آزنده يافت مي شوند. اين عناصر جزو عناصر آالينده هاي پايدار هستند و مع

 مدت زيادي بطول مي انجامد.

عموماً مطالعه برروي فلزات سنگين از دو جنبه داراي اهميت است. اولين جنبه از نقطبه  

نظر سالمتي و بهداشت و تعيين محدوده مجاز غلظتي اين عناصر براي انسان است و جنبه ديگر 

 اصر در اكوسيستم مي باشد.از نقطه نظر محيط زيست آبي و زوال بيولوژيكي اين عن

جيوه مورد آهن و روي،نيكل،در رودخانه ارس فلزات سنگين چون كادميوم، مس، سرب، 

(، ميبزان فلبزات سبنگين را در 7-21سنجش و اندازه گيبري قبرار گرفتبه اند.جبدول شبماره )

ركت ايستگاههاي مختلف رودخانه ارس نشان مي دهد. براساس آناليز نمونه هايي كه توسط شب

آب و فاضالب و سازمان انرژي اتمي صورت گرفته است، ميزان مس و آهن باالتر از حد مجباز 

باشد. منشاء اين آلودگي در محدوده خاك ايران نبوده و بايستي آن را در كشورهاي همسايه مي

 تجو كرد.مثل ارمنستان جس

 صفر گزارش شده است. ميزان عناصر كادميوم، سرب، نيكل و آهن درتمام نمونه برداري در حد

( گبزارش شبده  167/2 -214/2) PPM232/2ميانگين عنصر مس در رودخانبه ارس  

 مي باشد. PPM21/2است. حداكثر غلظت مجاز مس درآب هاي آشاميدني 

 ( نوسانات فلزات سنگين را در رودخانه ارس نشان مي دهد.7-18نمودار شماره) 

 PPm3/2بوده است كه حد مجباز آن  PPm 321/2ميانگين غلظت آهن رودخانه ارس  

در انتهباي مبرز مشبترك ايبران و ارمنسبتان و حبداقل آن  PPm37/6مي باشد. حبداكثر آن 

PPm177/2  .در مسيل مغان اندازه گيري شده است 
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مس  مانند روي در بين عناصر تشكيل دهنده موجودات زنده وارد و از نظر حياتي چون 

ي ارزش حياتي فراوان مي باشد. مس در زمين پراكنده بوده ولبي موليبدن و واناديوم دارا -آهن

 درآبهاي شيرين به ندرت ديده مي شود. مس باعث مزه قابض، لك كردن و خورندگي لوله هبا،

اتصاالت و ظروف مي شود. مصارف بشري،  از منابع اصلي آلوده كنندگي مس مي باشند. پبس 

منابع آلوده كنندگي مس و سبب افزايش پراكندگي  مانده هاي معادن و خاكستر مطلق در هوا از

 و تخليه اين فلز به محيط هاي آبي است.

حداكثر غلظت مس مجاز درآب آشاميدني
lit

mg
(. احتياج W.H.Oو 1784مي باشد ) 1

ميلي گبرم   122-152مي باشد و بدن يك شخص بالغ كالً  mg5/2روزانه بدن انسان به مس 

دارد. درتمامي موجودات ورود ببيش از حبد مبس، سببب تجمبع آن در بافبت هبا مس در بر 

گردد. مس براي ارگانيزم هاي آبزي )بيش از مي
lit

mg
 ( سمي است.1/0

 شوري، افزايش دما و نشت مس از رسبوب ببه آب باعبث افبزايش ،PHكاهش سختي ،

 لكه برروي چيني مي كند. غلظت مس در آب مي شود. مس باعث ايجاد مزه و ايجاد

ورودي طبيعي مس به محيط زيست دريايي ناشي از فرسايش معدني شدن مبي باشبد. 

فاضالب شهري حاوي مقدار قابل توجهي مس بوده و اين نشان دهنده غلظت مس در رسبوبات 

مناطق دفن فاضالب است. هرز آب ناشي از معادن مس سبب حضور غلظت هاي بااليي از مس 

ه مي گردد. رنگ هاي ضد لكه حاوي به رودخان
lit

g
مس مي باشند. مس در دريا بصورت  500

CuCO3  ودر شوري كم به صورتCuoH+ تشبكيل  ديده مي شود و در ضمن با مولكولهاي آببي

كمپلكس مي دهد. مس يك عنصر ضروري براي حيوانات است و در همبه موجبودات دريبايي 

پوستان دو پا، شكم پايان وسرپايان ديبده مبي شبود.كه رنگدانبه  بيشترين غلظت آن در سخت

 تنفسي آنان حاوي مس است. معموالً مس اضافه در كبد ذخيره مي شود.

بطور معمول مس در زنجيره هاي غذايي تجمع نمي يابد. مس پس از جيوه و نقره يكبي 

 از سمي ترين فلزات است. مس در سلول هاي اپيدرمي ذخيره مي گردد.

اكثر و حداقل عناصر مس درابتداي مرز مشترك ايران وارمنستان اندازه گيري شده حد

 بوده است. 1385است و حداقل آن در شهريور ماه و حداكثر آن در پاييز 

بهاي طبيعي ببه مقبداري آهن در زمين هاي مختلف به مقدار فراوان وجود داشته و درآ

صورت محلول درمبي آيبد. ببه طبور كلبي،  يافت مي شود.آهن در محيط هاي قليايي شديد به

])([آبهاي مشروب به مقداري آهن به صورت منوكربنبات آهبن 
232

COFeH  كبه در جريبان

عبور از زمين ها در آب وارد شده و در آبهاي سطحي به حالت مجموعه هاي تركيب آن آهن و 

 يا سولفور درآمده است يافت مي شود.
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كه به مقدار قابل توجه باشبد ايجباد مبزه قبابض ، لبك  وجود آهن در آب در صورتي

كدورت را مي نمايد. به سبب آن كه نمك هباي ته نشيني و رشد باكتريهاي آهن و توليد كردن،

آهن خاصيت سمي به آب نمي دهند و حتي يكي از مواد متشكله اجزاء بدن مبي باشبند ازنظبر 

 قابليت شرب چندان محدوديتي ندارند.

ر در آبهاي آهن دار امكان تكثير ميكروبهايي كه منجر به تشكيل رسبوبات از طرف ديگ 

اكسيدهاي فريك فراوان كه ايجاد مزاحمت هايي در مجاري و منبابع آب را مبي نمايبد وجبود 

 دارد.

در كليه اين حاالت آهن از محيط گرفته شده و سپس توسط اكسيژن محلول در آن ببه  

 2/2-3/2آهن آبهاي مصرفي نبايستي بطور معمبول از  صورت رسوب فريك در مي آيد. ميزان

 ميلي گرم در ليتر برحسب آهن دو ظرفيتي بيشتر باشد.

 آهن يك  عناصر ضروري است اما در مقادير باال سمي است. 

تاثير غيرمستقيم فلزات سنگين خطرناك است و بر پديده تقسيم سلولي تاثير مي گذارد  

ت ماده ارثي گردد. بررسي ها ثابت نموده انبد كبه تباثيرات و همچنين قادر است موجب تغييرا

روي و نقره نه تنها با هم جمع مي شوند، بلكه حتي يكديگر را حفبظ  -فلزات سنگين مانند سرب

 (Synergisticو حمايت مي كنند )اثر سينرژيستي 

 آهن يك عناصر منحصر به فرد درسطح زمين مي باشد و در تمامي آبها وجوددارد، اگر 

چه مقدار اين عناصر در درياها بسيار كم است. آهن جزو عناصر ضروري رشد سلولها مي باشبد 

و مورد احتياج تمام ميكروارگانيسم هاست. اين عنصر در سباختار آنبزيم هباي مهمبي از قبيبل 

 سيتوكروم ها وجود دارد.

بهايي كبه آ باكتريهاي آهن غالباً درآبهاي شيري و عالوه بر آنف در چاهها، چشمه ها و 

 حاوي آهن زيادي باشند وجود دارند و حتي به راحتي مي توان تجمع آنها را مشاهده كرد.

باكتريهاي آهن براي رشد خود به نمك هاي اكسيژن، آهبن و دي اكسبيد كبربن نيباز  

دارند. زماني كه اين تركيبات موجود باشند و محيط نيز قليايي باشد به مقدار جزيي تحت چنين 

به صورت واكنش شيميايي تبديل آهن دو ظرفيتي )محلول( به سه ظرفيتي) غيرمحلبول( شرايط 

در كليه اين حاالت آهن از محيط گرفته شد سپس توسط اكسيژن محلبول در آب ببه صبورت 

ميلبي  2/2-3/2هن آبهاي مصرفي نبايستي بطبور معمبول از يد. ميزان آرسوب فريك در مي آ

 رفيتي بيشتر با شد.آهن دو ظگرم در ليتر برحسب 

 آهن يك عنصر ضروري است اما در دزهاي باال سمي است. 

تاثير غيرمستقيم فلزات سنگين خطرناك است و بر پديده تقسيم سلولي تاثير مي گذارد  

كبه تاثيرهباي و همچنين قادر است موجب تغييرات ماده ارثي گردد. بررسي ها ثابت نمبوده اند،
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ي و نقره نه تنها با هم جمع مي شود بلكه حتي يكديگر را حفظ و رو -فلزات سنگين مانند سرب

 .Synergisticحمايت مي كنند )اثر  سينرژيستي ( 

آهن يك عناصر منحصر به فرد در سطح زمين مي باشد و در تمامي آبهبا وجبود دارد.  

 هن جبزو عناصبر ضبروري رشبد سبلولهااگر چه مقدار اين عناصر در درياها بسيار كم است. آ

باشد و مورد احتياج تمام ميكروارگانيسم هاست. اين عناصر در ساختار آنزيم هباي مهمبي از مي

 قبيل سيتوكروم ها وجود دارد.

باكتريهاي آهن غالباً در آبهاي شيرين وجود دارند. عالوه بر آن اين باكتريها در چاههبا،  

ه راحتي مي توان تجمع آنها را چشمه ها و آبهايي كه حاوي آهن زياد باشند وجود دارند و حتي ب

 مشاهده كرد.

باكتريهاي آهن براي رشد خود به نمك هاي اكسيژن ، آهبن و دي اكسبيد كبربن نيباز  

دارند. زماني كه اين تركيبات موجود باشند و محيط نيز قليايي باشد به مقدار جزيي تحت چنين 

ه سه ظرفيتبي )غيرمحلبول( شرايط به صورت واكنش شيميايي تبديل آن دو ظرفيتي )محلول( ب

اتفاق مي افتد آهن در آبها غالباً به شكل 
23

)]([ HCOFe  محلبول وجبود دارد. شبرايط رسبوب

 آهن، هوازي بودن رسوبات و آب مي باشد.

دردرياچه هاي يوتروف راسب شدن آهن داراي چرخه مشخصي مي باشد و زمباني كبه  

شود اتفاق مي افتد. زماني كه ركود در درياچه مشاهده ميآب داراي ميزان اكسيژن بااليي باشد 

بدليل كمبود اكسيد آهن شروع به محلول شدن مي نمايد بنابراين در هيپولمنيون مقادير بسبيار 

 بااليي از آةن حل شده وجود دارد.

بررسي آلودگيهاي رودخانه ارس نشان مي دهد كه هر گونه برداشبت آب از رودخانبه  

توريسم بايسبتي ببا انجبام ي طرحهاي توسعه كشاورزي ، صنعتي، آبزي پروري ،ارس براي اجرا

ارمنسبتان، آذربايجبان و بخيز در كشور ايران،مطالعات دقيق انجام پذيرد و قرار گرفتن حوضه آ

تركيه و بالطبع و نبود مديريت كافي در سطح حوضه جهت كنترل ورود آالينده هاي نقطه اي و 

ه است كه رودخانه ارس به عنوان كانوني براي دريافت انواع آالينبده هبا غيرنقطه اي باعث شد

عمل نمايد.امروزه عالوه بر آالينده هاي فيزيكي، شيميايي و بيولبوژيكي ، وجبود عناصبر سبنگين 

ببه آن درحد بيش از مقدار مجاز بايستي توجه ويژه اي )چه در داخل و چه در خارج از كشور (

 بشود.

ش و ارزشيابي كيفيت آب رودخانه ارس بخصو  عناصر فلزات سنگين تدوين نظام پاي 

از ضروريات بوده و اجراي اين نظام و بكارگيري داده هاي آن در اجبراي طرحهباي توسبعه اي 

 منطقه تاكيد مي گردد.
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 (: ميزان فلزات سنگين در ايستگاههاي مختلف رودخانه ارس7-21جدول)

 Cd CU Pb Ni Zn Fe Hg ايستگاه

 1 132/1 117/1 1 1 111/1 1 داي مرز مشترك ايران و ارمنستانابت

 1 338/1 117/1 1 1 13/1 1 انتهاي مرز مشترك ايران و ارمنستان

 1 117/1 127/1 1 1 117/1 1 ميل مغان

 - 321/1 111/1 1 1 131/1 1 ميانگين

 1111/1 3/1 1/1 1/1 1/1 128/1 11/1 حدمجاز
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نمودار)18-7(: تغييرات فلزات سنگين در رودخانه ارس
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  ( ما )آلودگي ح ارتيگ 

گرچه گرما اغلب به عنوان يك آالينده محسوب نمي شود، ولبي در نيروگاههباي ببرق  

مشكل تخليه فاضالب با دماي باال وجود دارد. همچنين برخي از آبهباي حاصبل از فرآينبدهاي 

 صنعتي نسبت به آبهاي پذيرنده گرمتر هستند.

آالينبده هبا و  افزايش گرما در محيط هاي آبي برروي ميزان گازهاي محلبول، سبميت 

 فعاليت ارگانيزمهاي آبزي تاثير مي گذارد.

با توجه به وضعيت كنوني محيط هاي آبي، اسبتان اردبيبل تحبت تباثير آالينبده هباي  

 حرارتي قرار ندارد.

 
 : بررسي پارامترهاي كيفي آب3-1-3-7

ارزيابي كيفيت منابع آب در سطح حوضه آبخيز بيانگر وضعيت شبيوه بهبره ببرداري از  

سرزمين است. با پايش وارزشيابي پارامترهاي كيفي آب مبي تبوان ببه رونبد كيفيبت مبديريت 

حوضه آبخيز پي برد. اگر كشاورزي بصورت اصولي در بهره برداري قبرار نگيبرد و يبا مصبرف 

ها خارج از ضوابط و معيارهاي خا  باشد، پيامد آن منجر به تخريبب كيفيبت منبابع آب نهاده

 خواهد شد.

ره برداري معقول از سرزمين و استفاده خارج از توان سبرزمين بشبدت كيفيبت عدم به 

منابع آب را تحت تاثير قرار داده و نهايتاً منجر به بروز بحران در كليبه سبطوح بهبره ببرداران 

 منابع آب خواهد شد.

امروزه پايداري حوضه آبخيز  را ببا وضبعيت كميبت و كيفيبت منبابع آب )فيزيكبي و  

 مي سنجند و استفاده از شاخصهاي بيولوژيك هر روز توسعه مي يابد.يولوژيكي( شيميايي و ب

 

  درجه ح ارت 

نرا فرآيندهاي فيزيكي و شيميايي به درجه حرارت وابسته است. درجه حرارت بر روي  

مقادير اكسيژن محلول آب، نسبت فتوسنتز گياهان آبزي، نبرا متابوليبك ارگانيزمهباي آببزي، 

مها، زايدات سمي پارازيتها و بيماريها تاثير مي گذارد. ارگانيزمهباي آببزي ببه حساسيت ارگانيز

درجه حرارت اپتيموم براي سالمتي اپتيمال وابسته هسبتند. ماكروبنتوزهباي بنتيكبي ببه درجبه 

حرارت حساس هستند و براي پيدا نمودن درجه حرارت اپتيمال حركت مي كنند. درجه حرارت 

 جه اي است كه بهترين بقاء را درآن آب دارند.اپتيموم براي ماهيها در
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اگر درجه حرارت از مقادير مورد قبول به مدت طوالني خارج شود، ارگانيزمهاي آببزي  

دچار تنش شده و مي ميرند، بعالوه تغييبر درجبه حبرارت شبديد مبي توانبد باعبث تبنش در 

 ارگانيزمهاي آبزي شود.

 و هوا، رستني هاي سبواحل رودخانبه هبا،تغييرات درجه حرارت مي تواند بواسطه آب  

 ها و آالينده هاي شهري و غيره باشد.جاري شدن آب زيرزميني به داخل رودخانه

ميانگين درجه حرارت رودخانه هاي باليخلو، قره سو و ارس براساس اطالعات دريبافتي  

)2314(درجه سانتي گراد بوده است  18از اداره كل حفاظت محيط زيست استان اردبيل 
CC 

 

سبو بيشترين درجه حرارت در رودخانه باليخلو و كمترين درجه حرارت در رودخانه قره 

 مي باشد.

درجبه سبانتي  17ميانگين درجه حرارت رودخانه ارس در ايستگاههاي نمونه ببرداري  

ورودي بوده است. حداقل درجه حبرارت در درجه سانتي گراد ( 17و حداكثر  15گراد )حداقل 

 اصالندوز و حداكثردر ايستگاه اردبيل پارس آباد بوده است.

وحبداكثر  15درجه سانتي گراد )حبداقل  1/22ميانگين درجه حرارت رودخانه باليخلو  

درجه سانتي گراد ( بوده است.حداقل درجه حرارت در ايستگاه آالچيق وحداكثر در ايستگاه  23

 ورودي سد يامچي بوده است.

درجبه  3/15جه حرارت در رودخانه قره سو در ايستگاههاي نمونه ببرداري ميانگين در 

بوده است .حداقل درجبه حبرارت در درجه سانتي گراد ( 18و حداكثر  14سانتي گراد )حداقل 

 ايستگاه باالدست نير و ساميان بوده است.

يخلو سبو  و ببالقره –(، نوسان درجه حرارت در رودخانه هاي ارس 7-17نمودار شماره) 

استان اردبيل را نشان مي دهد. به منظور حفظ بوم سازگان رودخانه و حفاظت از تنبوع زيسبتي 

در آبهاي جاري استان اردبيل، بايستي از ورود انواع آالينده هاي شهري به رودخانه ها جلوگيري 

 كرد و براي تصفيه آالينده ها روش مناسب را اجرا نمود.

ه در حفظ درجه حرارت رودخانه از اهميت فراوانبي حذف پوشش گياهي حاشيه رودخان 

 برخوردار است. دراين راستا، جلوگيري از حذف يا كاهش پوشش گياهي اهميت بسزايي دارد.

 

 كسيژن محلولا 

و وجود اكسيژن در بنيان پديده هاي مبادله گازي در گياهبان )كبربن گيبري و تبنفس( 

رف كننده اكسيژن )سوزاندن( شبرط اساسبي همچنين در تنفس حيوانات و ديگر پديده هاي مص

است. بعالوه در بسياري از پديده هاي مهم از جمله در تجزيه سبنگها ، مقبدار زيبادي اكسبيژن 

 دريافت و يا در رسوبات تثبيت مي شود.
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اكسيژن يافت شده دراكوسيستم هاي آبزي به عنوان اكسيژن محلول است كه از طريق  

ر بواسطه جريانات و موجها به آب منتقل مبي شبود. يكبي از انبدازه فتوسنتز توليد و يا از اتمسف

گيريهاي مهم كيفيت آب اكسيژن محلول است. يك اكوسيستم آبزي با اكسيژن كم نمبي توانبد 

 سالمت جامعه حيواني و گياهي زنده را تضمين نمايد.

اد اكسيژن در اكوسيستم هاي آبي، بواسطه تجزيه مواد آلي حذف مي شود. سبطوح مبو 

غذايي بيش ازحد حاصله از رواناب، ريزش سيستمهاي سپتيك و يا فاضالب كارخانجات تصبفيه 

بواسبطه شبكوفايي پالنكتبوني( پساب مي توانند در كاهش اكسيژن محلول آب مشباركت فعال)

 داشته باشند.

ميلي گبرم در ليتبر نيازمنبد هسبتند. در  5ارگانيزمهاي آبزي به اكسيژن محلول باالي  

ارگانيزمهاي آبزي دچار استرس شده و در مقادير ميلي گرم در ليتر، 3-5ر اكسيژن محلول مقادي

ميلي گرم در ليتر ارگانيزمهاي متحرك جابجا شده و گونه هباي ببي حركبت از ببين  3كمتر از 

ميلي گرم در ليتر نمي تواند حيات ارگانيزمهبا را تضبمين  5/2روند. اكسيژن محلول كمتر از مي

 نمايد.

ميلبي  47/7ميانگين اكسيژن محلول براي رودخانه ارس در ايستگاههاي نمونه برداري،  

ميلي گرم در ليتر در ايستگاه اردبيبل ، پبارس آبباد و  17/6گرم در ليتر بوده است. حداقل آن 

در ايستگاه خروجي پارس آباد بوده است. در مورد ميزان اكسبيژن محلبول  67/12حداكثر آن 

 يخلو و قره سو اطالعاتي در اختيار نيست.هاي بالرودخانه

به منظور جلوگيري از كاهش اكسيژن محلول رودخانه هباي اسبتان اردبيبل بايسبتي از  

كودهاي حيواني، پساب تصفيه خانه ها و...( به رودخانبه هبا جلبوگيري كبرد. در ورود مواد آلي)

حلبول دروضبعيت مناسببي شرايط كنوني وضعيت رودخانه هاي استان از منظر ميزان اكسيژن م

قرار دارد.درجه حرارت پايين آبهاي سطحي استان بدليل شرايط اقليمي منطقه، باعبث افبزايش 

اكسيژن محلول آن مي گردد. اين موضوع به اين مفهوم نيست كه با توجه به باال بودن اكسيژن 

د. با توجه ببه پبايين محلول ، مي توان ورود انواع آالينده هاي اكسيژن خواه را وارد رودخانه نمو

 بودن درجه حرارت روند تجزيه آالينده ها به رودخانه به كندي صورت مي گيرد.

( تغييبرات اكسبيژن محلبول در رودخانبه ارس در ايسبتگاههاي 7-22نمودار شبماره ) 

 مختلف را نشان مي دهد.
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نمودار )19-7(: تغييرات درجه حرارت در رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو
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نمودار )20-7(: تغييرات اكسيژن محلول در رودخانه ارس در ايستگاههاي مختلف
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 PH 
 

 PH دن يبك محلبول يك اصطالح قابل استفاده براي نشان دادن اسيديته يبا قليبايي ببو

 است. PHاست. افزايش اسيديته به عنوان كاهش   2-14باشد و داراي دامنه اي با مقياس مي

)(، ببببرآورد غلظبببت يونهببباي هيبببدروژن PHانبببدازه گيبببري مقيببباس  


H و

)(هيدروكسيد


OH2(است كه تشكيل آب را مي دهند( OHOHH 
. 

 پايين تبراز و  ياخنثي مي باشد 7ي هر دو تيپ يونها برابر باشند، اسيديته آب برابر وقت 

 ، آب اسيدي و باالتر از آن آب قليايي است.7عدد

 PH  روي بسببياري از فرآينببدهاي شببيميايي و بيولببوژيكي آب اثببر مببي گببذارد. اغلببب

. يك دامنه باالتر از ايبن را ترجيح مي دهند PH= 5/6-8ارگانيزمهاي آبزي دامنه تغييراتي بين 

مقدار تنوع زيستي را كاهش داده و پايين تر از آن باعث بروز تنش هباي فيزيولبوژيكي شبده و 

پايين باعث افزايش حالليت عناصر سمي و تركيبات آن شبده  PHتوليد مثل را كاهش مي دهد. 

مر باعث مسبموم و باعث جذب بيشتر اين عناصر توسط گياهان و حيوانات آبزي مي شود. اين ا

 شدن آبزيان بخصو  گونه هاي حساس مثل قزل آالي رنگين كمان مي شود.

مي تواند در اثر نهشته هاي اتمسفري مثل بارانهاي اسبيدي، هبوازدگي  PHتغييرات در  

 اطراف صخره ها، تخليه فاضالب اصلي و تجزيه گياهان و جانوران بوجود آيد.

فصلي است، بنابراين نمونه ببرداري بايسبتي هماننبد  روزانه و PHنظر به اينكه نوسانات  

 اكسيژن محلول در زمانهاي مختلف سال بدست آيد تا تصوير كاملي از كيفيت آب حاصل شود.

PH  همانند اكسيژن محلول در طبول روز بواسبطه فتوسبنتز داراي نوسبان مبي باشبد. بواسبطه

تاثير نوسانات روزانه ساعات آفتابي آب افزايش پيدا مي كند كه اين فرآيند تحت  PHفتوسنتز، 

 و د رجه حرارت هوا مي باشد.

وحبداقل  8/7ببوده اسبت )حبداكثر  28/7در رودخانه هاي استان اردبيبل PHميانگين 

 7/7بوده است )حداكثر  PH  ،4/7ميانگين (. در رودخانه ارس )ايستگاه هاي نمونه برداري(6/5

جي پارس آبباد و حبداقل آن در ورودي اصبالندوز در ايستگاه خرو PH (، حداكثر2/7و حداقل 

 بوده است.

در  PH(، حبداكثر 7وحداقل  8/7بوده است )حداكثر  14/7رودخانه باليخلو  PHميانگين  

 ايستگاه پل الماس و حداقل آن در ايستگاه سد يامچي بوده است. 

 PHحبداكثر  .(6/5وحداقل  4/7حداكثر بوده است ) 85/6رودخانه قره سو  PHميانگين  

 در ايستگاه ساميان و حداقل آن در باالدست نير، مي باشد.
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باشبدكه آب در ايستگاه باالدست نير نسبت ببه حبد اسبتاندارد پبايين مي PHوضعيت  

بايستي بررسي هاي بيشتري در اين زمينه صورت پذيرد كه اين امر آيا ناشبي از خطباي نمونبه 

ببه ميبزان  PHورود آالينده هاي مختلف باعث كباهش برداري يا آزمايشگاهي است و يا اينكه 

 شده است.  6/5

 در رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو را نشان مي دهد. PH( تغييرات 7-21نمودار)
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نمودار )21-7(: تغييرات PH در رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو

6.8

6.9

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

ارس باليخلو قره سو

رودخانه

M
e
a
n
P
h



 ستان اردبیلسازمان برانمه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برانمه ریزی ا

 115 

 

    اكسيژن مورد نياز شيميايي(CoD)  

 CoD مقدار اكسيژن مورد نياز براي اكسيد كردن تمام مواد آلي به دي اكسيد كبربن و ،

 ست.آب ا

بعنوان يكي ازمعيارها كاربرد  CoDدر طبقه بندي درياچه هاي طبيعي و مصنوعي تعيين  

 7-15به عنوان درياچه هاي سوپرتروفيك و بين  15بيشتر از  CoDدارد. درياچه هايي با ميزان 

 ميلي گرم در ليتر به عنوان درياچه هاي يوتروفيك تعيين شده اند.

 BoDدر صبورتي كبه در آزمبايش تجزيبه مبي شبود، تمام مواد آلي CoDدر آزمايش  

دقيبق تبر و  CoDآزمبايش ، ميكروارگانيزمها بعضي از مواد آلي را نمي توانند تجزيه كنند. لبذا 

 مي باشد. BoDمتداول تر از آزمايش مقدار 

رودخانه هاي مختلف استان اردبيل بر اساس نمونه برداري هاي صبورت  CoDميانگين  

 ( بوده است.7و حداقل  58ي گرم در ليتر )حداكثر ميل 37/24گرفته، 

(، رودخانه 7وحداقل 12ميلي گرم در ليتر )حداكثر  4/8در رودخانه ارس  CoDميانگين  

ميلبي  75/18( و در رودخانبه قبره سبو 22و حداقل  58ميلي گرم در ليتر )حداكثر  37باليخلو 

 بوده است.(7و حداقل  28گرم در ليتر )حداكثر 

ن سه رودخانه فوق، رودخانه ارس از كيفيت مناسبتري نسبت ببه رودخانبه هباي در بي 

، داراي وضعيت مناسبب نيست و  CoDسو  برخوردار است. رودخانه باليخلو از نظر باليخلو و قره

 آلودگي آن در حد بااليي است.

 

  اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي(BoD) 

ع آب از اهميت بسزايي برخوردار است. زيرا در مطالعات آلودگي مناب BoDاندازه گيري  

BoD رف مقدار اكسيژن مورد نياز براي تثبيت يك ماده آلوده كننده است.عم 

 BoD :آب ناشي از وجود يك يا چند دسته از عوامل زير است 

 تركيبات هيدروكربور كه ماده غذايي ميكروارگانيسم هاي هوازي است. .1

نياك، نيتريت و نيترات كبه مباده غبذايي باكتريهباي مواد ازته آلي و معدني، مانند آمو .2

 بخصوصي مانند نيتروز و موناس و نيتروباكتر محسوب مي شود.

مواد شيميايي كه بوسيله اكسيژن اكسيد مي شوند مانند آهن فرو، سولفورها و سولفيدها.  .3

مقدار ميلي گرم اكسيژني كه الزم است در پنو روز اول باكتريهباي هبوازي مبواد آلبي 

درجه سانتي گراد توسط باكتريهاي هوازي اكسيد  22موجود در يك ليتر فاضالب را در 

نمايند را 
5

BOD مي گويندكه با افزايش سرانه آب، غلظت
5

BOD كاهش مي ياببد و 
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با كاهش مصرف سرانه، غلظت 
5

BOD  افزوده مي شود، ولي توليد سبرانه آن برحسبب

 گرم در شبانه روز كاهش مي يابد.

پسباب تخليبه شبده ببه آبهباي  BoDبراساس استاندارد سازمان محيط زيست ميبزان          

سطحي و چاه ها 
lit

mg32 لحظه اي (
lit

mg 52)و براي مصارف كشاورزي
lit

mg122  تعيبين

 شده است.

 BOD باشبد. يكي از شاخصهاي آلودگي محيط هاي آبي است و اندازه گيري آن مهم مي

 فاقد جذب گردشگر مبي باشبند و دليبل آنبااليي دارند، BODبطور معمول محيط هاي آبي كه 

محيطهاي آبي، مانند  آلودگي اين آبها به انواع آالينده ها مي باشد. زيرا، تماس گردشگران با اين

 شنا كردن باعث به مخاطره افتادن سالمت آنها مي شود.

ميانگين  
5

BoD ،ميلي گرم در ليتر بوده است  37/4رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو

 ميلي گرم در ليتر بوده است. 1ميلي گرم در ليتر و حداقل آن  12كه حداكثر آن 

ميانگين  
5

BoD  ميلبي گبرم  6ميلي گرم در ليتر بوده است )حداكثر  8/3رودخانه ارس

 ميلي گرم در ليتر(.  2در ليتر وحداقل 

حداكثر 
5

BoD  در رودخانه ارس در ورودي اصالندوز بوده است و حداقل آن در ايستگاه

 اردبيل اصالندوز بوده است.

حداكثر  
5

BoD  در رودخانه باليخلو در  ايستگاه ورودي اردبيل و  حداقل آن در ايستگاه

 نچپق بوده است.

حداكثر 
5

BoD  در رودخانه قره سو در ايستگاه نوجده و حداقل آن در ايستگاه باالدسبت

 نيرو ارباب كندي بوده است.

و افبزايش جوامبع گيباهي در آبهباي مصرف بيش از حد كودهاي شيميايي در حوضبه  

سطحي و ساكن و همچنين ورود كودهاي آلي حاصله از فعاليتهاي دامپروري و ورود فاضبالبهاي 

خانگي، صنعتي، پساب تصفيه خانه ها باعث افزايش 
5

BoD .آبهاي سطحي اردبيل مي گردد 

دخانه ارس و ايستگاههاي خروجي ايستگاههاي ورودي اصالندوز، خروجي اصالندوز از رو 

دولت آباد و سديامچي از رودخانه باليخلو آبهاي آلوده دارند و همچنين ايستگاه نوجبده اردبيل ،

از رودخانه قره سو از نظر شاخص 
5

BoD .داراي آب آلوده مي باشند 

خانه هاي مختلف و ودرا در ر CoDو  BoD(، نوسات 7-26( تا) 7-22نمودارهاي شماره) 

 برحسب ايستگاههاي مختلف نشان مي دهد.                               
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نمودار )22-7(: تغييرات BOD, COD در ايستگاههاي مختلف رودخانه ارس
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نمودار)24-7(:  تغييرات BOD , CODدر ايستگاه هاي مختلف رودخانه قره سو
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نمودار )25-7(: تغييرات BOD در رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو
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نمودار )26-7(: تغييرات COD در رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو
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  كلي ف م هاTotal Coliform 

كلي فرم ها يك گروه از باكتريها هستند كه هميشبه در آبهباي آلبوده وجبود دارنبد و  

ي زا زنده مي مانند و به آسباني درآبهاي غيرآلوده ديده نمي شوند. در آب بيش از عوامل بيمار

  مشخص مي شوند.

كلي فرم ها به عنوان نشانه آلودگي ميكروبي آب مورد استفاده قبرار مبي گيرنبد. كلبي  

ها بيماري زا نبوده و همراه با ميكروبهاي عفوني در آب پيدا مبي شبوند. ضبمناً تعبداد كلبي فرم

د و اغلبب زمبان بيشبتري در آب زنبده ها خيلي زيادتر از ميكروبهاي بيمباري زا مبي باشبفرم

مانند. باكتريهاي كلي فرم به آساني در آزمايشگاه تشخيص داده مي شوند. طبق يبك قاعبده مي

در صورت وجود كلي فرم ، فرض بر اين است كه ممكن است ميكروبهاي بيمباريزا نيبز در آب 

 وجود داشته و آب از نظر ميكروبي ناسالم باشد.

امل باكتريهاي هوازي و غيبر هبوازي انعطباف پبذير گبرم منفبي و گروه كلي فرم ها ش 

درجه سانتي گبراد و درمبدت  35باكتريهاي ميله اي شكل مي باشند كه مي توانند الكتوز رادر 

 Citrobacter ,Klebsieble, Enterobacter, Escherichior ساعت تخمير كنند. اينها شامل انبواع 24تا  48

 هستند.

اصله از انسانها و ديگر حيوانات خونگرم به طرق مختلف وارد منبابع زايدات مدفوعي ح 

آب شده و باعث آلودگي آنها مي شود. در پايش محيط هاي آبي حضبور گونبه هباي شباخص، 

نشان دهنده حضور زايدات مدفوعي است كه ممكن است شامل ميكروارگانيزمهاي پاتوژن ببوده 

سك سالمتي با سطوح باالي مواد مدفوعي مرتبط و موجب بروز احتمال ريسك سالمتي باشد. ري

طعم نبامطبوع و غنبي سبازي مبواد مغبذي،است و اين مواد دفعي مي تواند سبب تيره گي آب،

 افزايش تقاضاي اكسيژني بشود.

فكال كلي فرم يك زيرمجموعه از كلي باكتريهاي كلي فرم مي باشد و از نظرمنشاء، ويژه  

 وعي شاخص باكتريهايي براي آبهاي سطحي است.مدفوع مي باشند. كلي فرم مدف

وجود كلي فرم ها در محيط هاي آبي به عنوان شاخصبي از آلبودگي مهبم مبي باشبد و  

حضور آنها مي تواند سالمت گردشگران را با استفاده از اين محيط هاي آبي به مخاطره بيندازد . 

تعداد كلي فرم براي محيط هاي آبي
ml

no

100
500 .است 

ميانگين كليفرم مدفوعي رودخانه  هاي ارس، قره سو و بباليخلو  
ml

MPN
100

56/413 

)حبببداكثر 
ml

MPN
100

و حببببداقل  1122 
ml

MPN
100

(و ميببببانگين كليفببببرم كببببل  4

ml
MPN

100
)حداكثر 74/65

ml
MPN

100
آن و حداقل  1122

ml
MPN

100
 بوده است.( 22
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ميانگين كليفرم مدفوعي رودخانه ارس  
ml

MPN
100

بوده است كه حداكثر آن  8/572

در ايستگاه خروجي پارس آباد و روستاي محمدآباد بوده اسبت )
ml

MPN
100

و حبداقل (1122

آن) 
ml

MPN
100

 تگاه ورودي اصالندوز بوده است.(د ر ايس 4

ميانگين كليفرم مدفوعي در رودخانبه بباليخلو)  
ml

MPN
100

( ببوده اسبت كبه 7/144

حببداكثر آن در ايسببتگاه پببل المبباس 
ml

MPN
100

( وحببداقل آن در ايسببتگاه آالنچپببق 462

(
ml

MPN
100

 ( بوده است.23

مدفوعي در رودخانه قره سو ميانگين كليفرم  
ml

MPN
100

بوده است كه حبداكثر  662

آن در ايستگاه ساميان و ارباب كندي) 
ml

MPN
100

و حداقل آن در ايسبتگاه باالدسبت (1122

نير)
ml

MPN
100

 ( بوده است. 212

ميانگين كليفرم كل در رودخانه ارس  
ml

MPN
100

بوده است كه حبداكثر آن در  628

ايستگاه خروجي پارس آباد و روستاي محمد آباد )
ml

MPN
100

و حداقل آن در ورودي (1122

اصالندوز )
ml

MPN
100

 ( بوده است.22

ميانگين كليفرم كل در رودخانه باليخلو ) 
ml

MPN
100

كه حداكثر  ( بوده است71/412

آن در ايسبببتگاه پبببل المببباس )
ml

MPN
100

و حبببداقل آن در ايسبببتگاه آالنچپبببق (1122

(
ml

MPN
100

 ( بوده است.75

ميانگين كليفرم كل در رودخانه قره سو ) 
ml

MPN
100

( بوده است كه حداقل آن 1122

در ايستگاه باالدست نير )
ml

MPN
100

( و حبداكثر آن در ايسبتگاههاي سباميان و اربباب 212

كندي )
ml

MPN
100

 ( بوده است. 1122

با توجه به نتايو فوق درارتباط با آلودگيهاي كليفرمي، رودخانبه قبره سبو آلبوده تبرين 

 رودخانه و پس از آن رودخانه هاي ارس و باليخلو قرار دارند.

(، نوسانات كلي فرم را در رودخانه هاي مختلبف و 7-31( تا )7-27نمودارهاي شماره ) 

 ايستگاههاي مختلف نشان مي دهد.
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نمودار )27-7(: تغييرات كليفرم در رودخانه ارس در ايستگاههاي مختلف
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نمودار)29-7(: تغييرات کليفرم در ايستگاه های مختلف رودخانه قره سو
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نمودار )30-7(: تغييرات كليفرم مدفوعي در رودخانه ارس، قره سو و باليخلو
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نمودار)31-7(:تغييرات كل كليفرم در رودخانه هاي ارس ، قره سو و باليخلو
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 : تعادل يوني در آبهاي سطحي استان اردبيل 1-1-3-7

آبهاي سطحي دامنه وسبيعي از مولكولهبا و يونهبا را در ببر در غياب ارگانيزمهاي زنده ، 

اتمسفر و بستر رودخانه ها و درياچه ها مي باشند، بنابراين گي خاكها،گيرند كه ناشي از هوازدمي

تركيب شيميايي آبها ناشي از عملكرد اقليم ، هيدرولوژي و ژئولوژي حوضه آبخيز است . آبهباي 

ببي كربنبات ، جاري و درياچه ها داراي يك باالنس يوني مي باشند كبه از سبه آنيبون عمبده )

 كاتيون عمده )كلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم( تشكيل شده است.سولفات و كلرايد( و چهار 

فعاليت انسان در حوضه آبخيز مي تواند تركيب شيميايي آبها را تحت تباثير قراردهبد.  

نابساماني هاي بيش از حد در نحوه استفاده از سرزمين مي تواند منجر به چراي مفرط از مراتبع، 

ضي لخت بدون پوشش گياهي، افزايش سرعت روانابها  و از بين رفتن پوشش گياهي و تشكيل ارا

باعث فرسايش خاك و آبشويي اراضبي گبردد. كودهباي شبيميايي  فاضبالبها باعبث در نهايت 

 افزايش ماكرنوترنيتها مثل نيتروژن و فسفر و يونهاي عمده مثل كلرايد و پتاسيم مي گردد. 

هاي استان اردبيل مشاهده مي شبود  با بررسي نمودار نوسانات باالنس يوني در رودخانه 

 كه رودخانه قزل اوزن و رودخانه الي چاي از باالنس يوني مناسبي برخوردار نيستند . 

( فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي رودخانه هاي مختلف استان اردبيبل 7-22جدول شماره) 

رامترهباي ( نيبز شاخصبهاي آمباري پا7=27( تبا )7-23را نشان مي دهد. و درجداول شبماره )

فيزيكي و شيميايي و آلببودگي آبهاي سطحي استان اردبيل و رودخانه هاي ارس، باليخلوچباي و 

( وضبعيت كاتيونهبا و 7-34تبا  7-32سو ارايه گرديده است. همچنين نمودارهباي شبماره )قره

 آنيونها و باالنس يوني رودخانه هاي مختلف استان اردبيل را نشان مي دهد.
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 فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي رودخانه هاي مختلف استان براساس آمار ايستگاههاي هيدرومتري(: 7-22جدول )

 -EC PH HCO3 نام رودخانه

meas 

CL- 
meas 

SO1- 

meas 

 +CA كل آنيون
meas 

MG+ 
meas 

NA+ 
meas 

T.CATIONS BALANCE 
IONE 

SAR TDS(MG) TH(MG/L) 

 838 3/111 12/1 17/1 11/13 21/3 1/3 71/7 12/13 22/3 13/1 27/1 12/7 1/1311 گرمي چاي

 187 8/223 37/1 -11/1 7/3 11/1 13/1 18/2 73/3 12/1 23/1 12/2 81/7 71/381 شاهرودچاي

 73 1/117 8/1 -31/13 73/1 33/1 1/1 37/1 37/2 21/1 28/1 1/1 17/7 73/171 الي چاي

 132 3/237 11/1 -11/1 71/3 1/1 12/1 71/1 77/3 11/1 13/1 73/2 1/7 1/371 نيرچاي

 231 1/173 1/3 -13/1 71/1 21/8 38/1 77/2 31/1 73/2 18/3 17/3 81/7 3/132 باخلوچاي)پل الماس(

 232 7/711 11/3 -27/1 33/1 72/1 31/1 31/2 13/1 11/2 73/2 77/3 8/7 1/121 باخلوچاي)گيالنده(

 111 312 27/1 -13/3 8/3 32/1 71/1 87/1 73/3 13/1 71/1 11/2 8/7 8/372 قره سو) قره جناق(

 381 8/711 17/2 -21/1 28/12 11/8 27/3 73/3 87/12 33/1 77/2 12/1 8/7 7/1211 قوري  چاي

 271 2/777 38/3 -11/1 88/11 32/8 13/2 13/3 87/11 87/3 12/2 13/1 1/7 3/1177 قره سو) طالب قشالقي(

 111 3/211 12/1 -31/1 37/3 38/1 77/1 31/1 1/3 31/1 31/1 13/1 37/7 337 قره سو )مشگين شهر(

 273 1/782 7/2 -11/1 11/11 13/1 22/2 38/3 13/11 81/3 21/2 27/1 8/7 3/1113 قره سو)دوست بيگلو(

 213 1/811 12/2 12/1 88/3 73/3 11/1 37/2 83/3 78/2 73/1 1/1 8/7 3/333 دره رود

 131 8/237 73/3 -77/1 77/3 18/1 73/1 33/1 31/3 33/1 12/1 13/2 8/7 8/378 هيرچاي)هير(

 181 1/273 23/1 -71/1 27/1 28/1 12/1 2 33/1 71/1 18/1 21/3 8/7 2/118 هيرچاي)نئور(

 173 1/271 17/1 -11/1 7/1 21/1 21/1 11/2 71/1 88/1 72/1 33/3 7/7 1/113 سوالچاي

 137 2/318 11/1 -31/1 17/1 28/1 32/1 31/2 11/1 72/7 7/1 88/3 7/7 3/171 نمين چاي

 237 721 17/3 -11/1 13/1 7/1 71/1 13/3 8/1 17/3 11/2 11/3 7/7 7/112 قره سو)ساميان(

 1321 3/2771 28/1 31/1 8/12 77/18 31/12 78/13 1/11 3/31 11/3 11/1 8/7 1183 گرمي چاي

 111 1/311 77/2 22/1 77/13 12/8 13/3 78/1 71/13 18/3 17/1 13/1 72/7 1/1373 برزندچاي

 213 811 11/1 -11/1 13/7 17/2 72/1 13/3 77/7 17/3 73/1 71/3 8/7 7/771 آقچاي

 187 7/272 73/1 11/1 18/1 12/1 12/1 11/2 18/1 13/1 11/1 38/3 7/7 7/112 قوري چاي )سياهپوش(

 138 3/323 13/1 -11/1 11/8 1/1 37/1 31/2 12/8 77/1 17/1 37/3 7/7 1/811 قريچاي )كورائيم(

 178 7/278 73/1 -13/1 17/1 31/1 17/1 21/2 2/1 22/1 23/1 81/2 8/7 1/117 بالخلوچاي)ويالدرق(

 378 1/131 13/8 -77/37 11/1 11/11 28/3 27/1 11/11 11/1 2/11 13/3 7/7 3/1171 قزل اوزن)گيلوان(
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 ارس در ايستگاه هاي مختلف روبي رودخانه شيميايي و ميك -(: فاكتورهاي فيزيكي7-23جدول )

T.F.C(mpn/111ml) F.C.H(mpn/111ml) Ph T ( c ) TDS (mg/l DO EC 

(us/cm) 

COD(mg/l) BOD8(mg/l) STATION 

21 1 7.2 18 132 12.1 331 11 7 NIPUT ASLANDOS 

171 211 7.8 13 821 7.81 1121 1 8 OUTPUT ASLANDOS 

171 171 7.3 11 813 7.17 131 7 2 ARDEBIL PARSABA 

1111 1111 7.7 17 871 12.77 1332 3 3 OUTPUT PARSABAD 

1111 1111 7.7 13 838 1.7  7 3 ROSTA MOHANNAD 

 

 

 باليخلو چاي در ايستگاه هاي مختلف شيميايي و ميكروبي رودخانه -(: فاكتورهاي فيزيكي7-21جدول )

T.F.C(mpn/111ml) F.C.H(mpn/111ml) Ph T ( c ) TDS 

(mg/l 
EC 

(us/cm) 

COD(mg/l) BOD8(mg/l) STATION 

121 78 7.2 23 128 271 32 3 INPUT DAM 

171 78 7.1 21 211 821 17 1 OUTUT DAM 

171 18 7.8 21 328 781 82 11 OUTPUT ARDEBIL 

1111 211 7.3 21 111 381 83 7 DOLAT ABAD 

78 23 7 18 88 121 22 1 ELANCHEGH 

1111 171 7.2 13 311 781 31 2 POLE ALMAS 

171 78 7.3 23 237 112 31 11 YAMCHI DAM 

 

 

 قره سو در ايستگاه هاي مختلف شيميايي و ميكروبي رودخانه -(: فاكتورهاي فيزيكي7-28جدول )

T.F.C(mpn/111ml) F.C.H(mpn/111ml) Ph T ( c ) TDS 

(mg/l 
EC 

(us/cm) 

COD(mg/l) BOD8(mg/l) STATION 

1111 211 8.7 11 21 722 7 3 BALADAST NEAR 
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1111 211 7.2 13 131 312 13 8 NOGEDEH 

1111 1111 7.1 11 372 717 22 1 SAMIYAN 

1111 1111 7.2 18 378 777 23 3 ARBABKHANDI 



 ستان اردبیلسازمان برانمه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برانمه ریزی ا

 123 

 

 بهاي سطحي استان اردبيل(: شاخصهاي آماري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي وآلودگي آ7-27جدول)

Std. 
Deviation 

Mean Macimum Minimum N  

2.71113 1.3781 11 1 17 BOD 

17.73112 21.3781 83 7 17 COD 

312.78338 731.7111 1332 121 18 EC 

3.11218 1.1711 12.77 7.17 8 DO 

173.77121 331.7378 838 21 17 TDS 

3.11111 13 23 11 17 T 

1 7.2378 7.31 8.71 17 PH 

131.73818 113.8728 1111 1 17 F.C.F 

177.88711 781.1378 1111 21 17 T.C.F 

    1 Valid N (listwise) 

 

 (: شاخصهاي آماري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي وآلودگي رودخانه ارس 7-27جدول)

Std. 
Deviation 

Mean Macimum Minimum N  

1.71317 3.3111 7 2 8 BOD 

1.31331 3.2111 11 7 8 COD 

233.78111 1112.8111 1332 331 1 EC 

3.11218 1.1711 12.77 7.17 8 DO 

31.17111 831.3111 838 132 8 TDS 

1.71317 17.2111 11 18 8 T 

1 7.1711 7.71 7.21 8 PH 

112.87717 811.3111 1111 1 8 F.C.F 

177.31112 723.111 1111 21 8 T.C.F 

    1 Valid N (listwise) 

 
 (: شاخصهاي آماري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي وآلودگي رودخانه باليخلوچاي7-23جدول)

Std. 

Deviation 
Mean Macimum Minimum N  

3.77111 8.1121 11 1 7 BOD 

13.18778 31.1121 83 22 7 COD 

217.11111 813.7113 381 121 7 EC 

    1 DO 

121.11318 213 111 88 7 TDS 

2.38387 21.1121 23 18 7 T 

1 7.1113 7.31 7 7 PH 

181.2177 111.7113 171 23 7 F.C.F 

171.37117 111.7113 1111 78 7 T.C.F 

    1 Valid N (listwise) 
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 (: شاخصهاي آماري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي وآلودگي رودخانه قره سو7-21جدول)

Std. 
Deviation 

Mean Macimum Minimum N  

1 3.7811 8 3 1 BOD 

3.31811 13.7811 23 7 1 COD 

178.11771 731.8111 777 312 1 EC 

    1 DO 

173.82381 233.7811 378 21 1 TDS 

1.31217 18.2811 13 11 1 T 

1 7.3811 7.11 8.71 1 PH 

818.32113 772.8111 1111 211 1 F.C.F 

1 1111 1111 1111 1 T.C.F 

    1 Valid N (listwise) 
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نمودار)32-7(:نوسانات باالنس يوني در رودخانه هاي مختلف استان اردبيل
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نمودار)33-7(: تغييرات آنيونها )بيكربنات،كلرايدوسولفات (در رودخانه هاي استان اردبيل
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نمودار )34-7(: تغييرات كاتيونها )كلسيم،منيزيم و سديم (در رودخانه هاي استان اردبيل
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 :  نتيجه گيري 2-3-7

 

با توجه به تعامالت بين فرآيندهاي اكولبوژيكي و هيبدرولوژيكي ، ضبروري اسبت كبه  

اي مديريت پايدار حوضه هاي آبخيز مدنظر قرار گيرد و دراين توسعه رويكردهاي عملي الزم بر

 زمينه بايستي بررسي هاي ذيل صورت گيرد:

 روابط ميان رستينهاي خاك و آب براساس شناخت خوا  فيزيولوژيكي گياهان. .1

 نقش مناطق اكوتون بين خشكي و آب در خنثي سازي اثرات. .2

ا براي تصبفيه آب و زدايبش مبواد  بكارگيري مهندسي اكولوژيك و نيز مديريت مردابه .3

 مغذي.

 كاهش مواد مغذي درمنابع آبي. .4

 كنترل يوتروفيكاسيون از طريق تنظيم سطوح آب. .5

 كنترل كيفيت آب و اكسيژن محلول در زير پوشش يخي. .6

فيتوتكنولوژي توصيف كننده كاربرد علم و مهندسي مربوط به منظور بررسي و تحليل و ارايه 

بطه با گياهان مورد نظر مي باشد. اين اصطالح بخودي خود بر ارتقاي فهبم حلهاي الزم در راراه

عميقتر اهميت گياهان و نقش موثرشان درعرصه نظبام هباي اجتمباعي و طبيعبي كمبك بسبيار 

 نمايد.مي

اساس و بنيان اين مهفوم عبارت است از: استفاده از گياهان بعنبوان تكنولبوژي سبالم و  

خدمات الزم در جهت مسايل زيست محيطبي. در بطبن موضبوعات طبيعي زنده در جهت ارايه 

فيتوتكنولوژي ارتباط شان را با مسايل زيست محيطي دريافتبه و راه حلهباي الزم در ارتبباط ببا 

 مديريت حوضه هاي آبخيز پيچيده را مي توانيم فراهم نمائيم.

ول مهندسبي كاربردهاي فيتوتكنولوژي مي تواند با مهندسي اكولوژي تبوام باشبد و اصب

اكولوژي را براي اكوتكنولوژي بكار بست. بكارگيري اكوتكنولوژيها بر توانبايي هباي خبود تنظبيم 

 كننده اكوسيستمها و طبيعت بستگي دارد.

مببديريت يكپارچببه اكوسيسببتم هببا بببر كبباربرد فيتوتكنولببوژي بببه منظببور القاءتوانببايي 

خنثي كننده هباي طبيعبي تاكيبد  هاي طبيعي جهت جذب پيامدها و آثار منفي حاصل ازسيستم

 دارند.

به منظور مديريت كيفيت منابع آب و تثبيت چرخه هيدرولوژيك، مبي بايبد معيارهباي  

اكولوژيكي براي هر فعاليت در سرزمين هماهنگ گردد. تحقيقات انجام شده نشان مي دهبد كبه 

ور شبدن آبهبا و تعديل اكوسيستم ها بواسط فشارهاي انساني نظير كنترل سيالب، فرسايش، شب
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يوتروفيكاسيون به آن حد رسيده است كه ديگر نمي توان در راستاي رفع و كنترل اين مشكالت 

 صرفاً به فرآيندهاي طبيعي اكتفا كرده و بايد اذعان نمود كه مرحله جديدي آغاز شده است.

براي بهبود كيفيت منابع آب و تنوع زيستي آن عالوه بر رويكرد سنتي كه معطبوف ببه  

رفع و نابودي منابع آالينده و كنترل سيالبها مي باشد، مي بايد ديناميسم هاي زيستي مبتنبي ببر 

فرآيندهاي اكولوژيكي بهبود بخشد و ابزارهاي بالقوه اي كه منجر به مديريت بهينه فرآينبدهاي 

 اكولوژيكي مي گردند، را توسعه داد.

ائيمبان در حفبظ يكپبارچگي بقاي انسان و حفبظ تنبوع زيسبتي بسبتگي ببه ميبزان توان 

فرآيندهاي اكولوژيكي دارد،بنابراين يكي از عوامل بنيادين براي توسعه پايدار منبابع آببي حفبظ 

 تعادل در ميان اجزاء يك اكوسيستم است.

 براي داشتن كميت و كيفيت آب و خاك مناسب در استان اردبيل مي بايد:

 زمين مستقر گردد.فعاليت در سطح حوضه آبريز براساس اصول آمايش سر .1

مصرف كودهاي شيميايي در اراضي زراعي و بباغي در چبارچوب ضبوابط و معيارهباي  .2

خا  كنترل گردد. در شرايط فعلي بايستي ميزان مصرف كودهاي شبيميايي را كباهش 

 داد.

محلهاي دفن زباله بخصو  در شهرستان پارس آباد بازنگري شده و براساس معيارهاي  .3

 ردد.آمايش سرزمين مستقر گ

ها قبل از ورود ببه آبهباي پذيرنبده پبايش شبده و در پساب خروجي كليه تصفيه خانه .4

 صورت دارا بودن استانداردهاي الزم وارد آبهاي پذيرنده گردد.

اراضي نامناسب كشاورزي براسباس معيارهباي آمبايش سبرزمين ببه اراضبي مرتعبي  .5

 اختصا  يابد.
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 : تحليل ساختار مديريت منابع زيست بومي 3

 

 نوع رويكرد به محيط زيست  : 1-3

 

كه سياست هاي كلي و آينده هاي  1در سند چشم انداز بلندمدت توسعه جمهوري اسالمي ايران  

در ارتبباط ببا را نشان مي دهد و گوياي بينش سياسبتگذاران كبالن كشبور اسبت، 1374ممكن تا سال 

ياسبتهايي ببه شبرح زيبر پبيش بينبي آمايش سرزمين ، امور زيست محيطي و توسعه پايدار اهداف و س

 گرديده است.

 .پايدارسازي فرآيند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهره برداري بهينه از منابع -

تحقق توسعه پايدار مبتني بر دانايي در عرصه هباي اجتمباعي، اقتصبادي، فرهنگبي و زيسبت  -

ل هاي كنبوني و آينبده نيبز محيطي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفيت زندگي، حقوق نس

 محفوظ بماند.

اي كبه در آمايش سرزمين برمبناي مزيت هاي نسبي مناطق به نحوي كه هر ايراني به منطقه -

 آن با عزت و آرامش زندگي مي كند افتخار نمايد.

شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسالمي و ايراني به عنوان عناصبر هويبت  -

از مزيت هاي تاريخي، فرهنگي مناطق مختلف كشور براي مشباركت فعبال  ملي و بهره گيري

 .مناطق در توسعه پايدار

گيبري از ايجاد تعادل منطقه اي و تقويت نقش منطقه اي كشور با بهرهسازماندهي فضاي ملي، -

قابليت ها و مزيت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين با هدف ارتقباء جايگباه 

 .مللي كشوربين ال

 

 ريزي زيست در سلسله مراتب برنامه: جايگاه حفاظت محيط1-1-3

 

برنامه عمراني پبنجم  «بخشهاي»به عنوان يكي از  «زيستحفاظت محيط»براي نخستين بار سرفصل      

. ظباهراً سبازمان 2ريزي ايبران گرديبدگرفت، وارد نظام برنامهرا در برمي 1352-56كشور كه سالهاي 

                                                 
مبرداد (،1374سند چشم انداز بلندمدت توسعه جمهوري اسالمي ايران ) مباني و ويژگيها، سياست هاي كلي و آينده هاي ممكن تا  1

 .1382ماه
 زيست در دوران برنامه عمراني پنجم كشورتا(: برنامه حفاظت محيط –زيست )بي سازمان حفاظت محيط 2
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در  «بخبش»زيست نيز، با توجه به نوپائي آن در آن سالها، جايگاه خود را به عنبوان يبك محيطحفاظت 

دهد كبه سبازمان مبذكور ريزي ملي پذيرفته بود. در هر صورت اطالعات موجود نشان نمينظام برنامه

نشان  مقاومتي از خود «بخش»زيست به عنوان يك ريزي كشور از محيطنسبت به طرز تلقي نظام برنامه

زيست زيست در جهت شناخت محيطداده باشد. به طوركلي در طول برنامه پنجم، برنامه حفاظت محيط

دهبد. لبذا و رديابي زير و بم هاي آن تنظيم يافته بود. مطالعه برنامه به وضوح اين گرايش را نشبان مي

چند »و  «فرابخشي»، «ين بخشيب»اي زيست به عنوان مقولههيچ بعيد نيست كه ضرورت توجه به محيط

زيست نيز چندان آشكار نبوده است. اين سنگ بناي نه حتي براي خود مسئولين حفاظت محيط «منظوره

ريزي، ببا توجبه ببه برنامه «هايبخش»زيست به عنوان يكي از چندان درست، يعني سنت ادراك محيط

رغم گذشبت دامه يافته است. علبيريزي بخشي در ايران، تا به امروز همچنان اادامه حيات روش برنامه

ريزي كشور، هنوز نسبت ببه ايبن واقعيبت كبه در نظام برنامه «زيستمحيط»بيش از دو دهه از حضور 

 ريزي بخشي، با يكديگر در تعارضند، كمتر توجهي مبذول شده است.زيست و برنامهحفاظت محيط

اين يك ضرورت غيرقابل  -ريزي بايد رنامهزيست در نظام بريزي و جانمايي محيطاز ديدگاه برنامه     

 زيست را از دو بعد مورد توجه قرار داد: مقوله محيط -اجتناب است 

آن است.  «نگرجامع»و  »همه سونگر»زيست كه ناشي از فلسفه و بينش بعد بين بخشي محيط .1

ي در ريززيست است كه معموالً ساير بخشهاي برنامبهدر حقيقت همين بعد بين بخشي محيط

 زنند. زيست سرباز ميهاي محيطبرابر آن قد علم كرده و از پذيرش سياستها و توصيه

زيسبت ببوده و از حيطبه ها و مسائلي كه مخبتص محيطزيست، يعني زمينهبعد بخشي محيط .2

باشند. در واقع جهت ساماندهي اين قبيل مسبائل ريزي خارج ميفعاليت ديگر بخشهاي برنامه

هاي گياهي و جانوري، حفاظت از زيستگاههاي حفاظت شده، حفاظت از گونهفضاهاي طبيعي  –

ريزي بخبش برنامبه –هاي شهري و روستايي و ماننبد آن آبي و خشكي، كنترل كيفيت محيط

 ديگري وجود ندارد. 

زيسبت را محيط (sectoral)و بخشبي  (interdisciplinary)بندي فوق، ابعاد بين بخشي رغم طبقهعلي

ريزي آل ببراي برنامبهتوان از يكديگر تفكيك نمود. به همين مناسبت قالب و روشبي ايبدهي ميبه سخت

 مي باشد.  (integrated) «يكپارچه»ريزي به روشي زيست همواره برنامهمحيط

شود، با دقبت و وسبواس ناميده مي «ريزي بخشيرنامهب»در مرحله بعدي بايد به آنچه كه در ايران      

جه نمود. در ديد نخسبت بايبد اذعبان نمبود كبه در ايبران نيبز مبباني و مباحبث تئوريبك ري توبيشت

ريزي، يعنبي تعيبين اهبداف بخشبي، ريزي بخشي با تئوريهاي عمومي مربوط به اين شبيوه برنامبهبرنامه

تفاوتهباي ببارزي را نشبان  …برقراري روابط تعاملي ميان بخشها، طراحي سيسبتمي از اهبداف و غيبره 
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ريزي، تمام آنچه كه به عنوان مبباني تئوريبك برنامبه معمبوالً در د. ليكن در طول فرآيند برنامهدهنمي

ها نسببت ببه شوند و از اين رو برنامهشود به ويژه در مرحله اجرا، به فراموشي سپرده ميمقدمه ذكر مي

ريزي بخشي به روش امهدر برن ،كنند. به بيان ديگربنيادهاي نظري خود نيز احساس تعهد و پايبندي نمي

نمايد. اين وضعيت زماني شكل بحراني ايراني، هربخش بيش و كم خود را مستقل از ساير بخشها تلقي مي

زيست كه از يك سو ببه سبختي در گيرد كه موضوعي اساساً بين بخشي مانند حفاظت محيطبه خود مي

ضربه و فشار ساير بخشهاي جا افتاده  گنجد  و از سوي ديگر همواره زيرريزي بخشي ميچارچوب برنامه

ريزي بخشي ساخت ايران جاسازي شود. در اين شرايط چالش ميبان و با نفوذ قرار دارد، در الگوي برنامه

 گردد. زيست و ساير بخشها جايگزين تعامل سيستميك و زاينده ميمحيط

خشها در كنار يكديگر و حتبي در ريزي موازي بريزي بخشي در ايران در حقيقت نوعي برنامهبرنامه     

زيست، در جهت خالف و در تعارض با يكديگر است. براين مبنا برخي موارد، به ويژه در ارتباط با محيط

انبد، رسد و هر يك بودجه مورد نياز خبود را دريافبت نمودهريزي بخشها به اتمام ميو زماني كه برنامه

توانند بريكديگر اعمال نمايند، مسبير خبود را در پبيش كه ميبدون توجه به ساير بخشها و تاثير متقابلي 

برنامبه كبالن توسبعه اقتصبادي، »روند.  اين وضعيت ببه كبرات و از جملبه در گرفته و به راه خود مي

يعني برنامه غيرمصوب( به صورت زيبر  1362-66) «اجتماعي و فرهنگي پنجساله اول جمهوري اسالمي

 به نقد كشيده شده است:

اي است كه بخشها و واحدهاي مختلف اقتصادي ببه در حال حاضر ساخت اقتصادي كشور به گونه»     

اند. اسبتقالل اقتصبادي ايجباب جاي پيوند با يكديگر و تامين نيازهاي يكديگر به خارج از كشور وابسبته

ابل همبديگر نمايد كه بخشها و واحدهاي مختلف اقتصادي كشور با يكديگر پيوند داشته، نيازهاي متقمي

 1.«را تامين نموده و يك ساخت اقتصادي هماهنگ و متوازن به وجود آورند

، نظبم، «مشخصات يك برنامبه خبوب»ت.كوتاربينسكي در يكي از مقاالت اساسي خود تحت عنوان      

كنبد. هماهنگي و انسجام دروني برنامه را به عنوان يكي از خصوصيات ضروري يك برنامه خوب ذكر مي

اي را ببا شكسبت ض دروني، يعني آشكارترين وجه عدم هماهنگي دروني برنامه، اجراي هر برنامبهتعار»

دقيقاً همين عامل فقدان نظم، هماهنگي و انسجام دروني برنامه است كه حركت موازي  2«سازد.مواجه مي

ك روال منطقبي ريزي بخشي از يشود. خالصه اينكه، در ايران برنامهو بدون انضباط بخشها را موجب مي

                                                 
، 1362-68(: برنامه كالن توسعه اقتصادي = اجتماعي و فرهنگي پنجساله اول جمهوري اسبالمي ايبران، 1361ريزي )زمان مديريت و برنامهسا - 1

  15 

- T.Kotarbinsky ( ): Der allgemeine Begriff des planes. . Auflage, arshau’P  
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بدون توجه به ابعاد بين بخشي آن، در يبك  «بخش»زيست به عنوان يك كند. استقرار محيطتبعيت نمي

 تواند عاري از دشواري باشد. موازي خواه ناخواه نمي –زي بخشي يرچنين نظام برنامه

توسعه »ل مطرح شدن ريزي در ايران كه هنوز با ديدي متعلق به دوران ماقبوجه ديگر روش برنامه     

نگبرد، ريزي مي)از اين ديد توسعه زيست محيطي خواه ناخواه منتفي است( به موضوع برنامبه «اقتصادي

ريزي ريزي اسبت، در ايبران برنامبهتجاري بركل روند برنامه -غلبه و حاكميت تام و تمام بعد اقتصادي

ست. طبرح آمبايش سبرزمين در نقبد ايبن ريزي اقتصادي و آنهم از نوع مفرط آن بوده اهمواره برنامه

 كند:ديدگاه چنين بيان مي

ريزي براي سيماي كمي پديده ها به زيان ابعاد كيفي آنها امتيازي افراطي قائبل فنون مرسوم برنامه»     

هاي گرفته شبده در زمينبه كمبي و ببه شود كه عواقب تصميمشود. دقت ظاهري اين فنون سبب ميمي

گيري با واحبدهاي پبولي نيسبتند فرامبوش ها كه به آساني قابل اندازهاثرات اين تصميمتر، اي  كليگونه

مدت به زيان مالحظات درازمدت امتياز مدت و ميانشوند كه به كوتاهشوند. ضوابط سودآوري سبب مي

د هاي پنجسباله وجبو. اين وضعيت تا به امروز همچنان ثابت مانده اسبت. در عنبوان برنامبه1«داده شود

اي و كمرنبگ برعهبده عناوين توسعه اجتماعي و فرهنگي در كنار توسعه اقتصادي عمدتاً نقشبي حاشبيه

 دارند.

ريزي در ايران اسبت كبه ببه ريزي ملي، بعد ديگري از روش برنامهسلطه نگرش اقتصادي بربرنامه     

اسبت. البتبه  زيسبت در تضبادنحوي بنيبادين ببا موضبوع، محتبوا و بنيادهباي فلسبفي حفاظبت محيط

ريزي ملبي و پبذيرش پردازاني همواره وجود داشته و دارند كه به توجيه حاكميت اقتصاد بر برنامهنظريه

پردازنبد. هايي كه بايد بخاطر توسعه ملي پبذيرفت ميضمني صدمات زيست محيطي به عنوان ضرورت

اي روي نداده اسبت، كبافي سال گذشته براي درك اين واقعيت كه در اين كشور توسعه 52گويا تجربه 

و تبامين  2زيست به منابع مالي بي كران نياز داردحفاظت از محيط»شود نبوده است. براي مثال گفته مي

منابع، تابعي از سرعت رشد اقتصادي است و رشد، مسبتلزم ببه كبارگيري و تجهيبز منبابع اسبت و ببه 

واقعيبت  …زيست شدني نيسته محيطكارگيري منابع، دست كم در مرحله كنوني بدون اندكي آسيب ب

زيست به منابع مالي هنگفتي نياز دارد كبه تنهبا از بطبن اينست كه هر گونه پيشگيري از تخريب محيط

كشورهاي رشبد  …شمال قابل تامين است -اجراي طرح هاي عمراني و ثروت زائي چون آزاد راه تهران 

                                                 
ي درازمدت طرح آمايش سرزمين، گزارش دوازده ماهبه، گبزارش (: مطالعه استراتژ1355مهندسين مشاور ستيران ) - 1

 .32-33ريزي آمايش سرزمين ريزي، مركز برنامهنهايي دوره اول، سازمان مديريت و برنامه
 نيازمند توضيح بيشتر است. "بي كران"كه البته اين فقط يك ادعاست و مفهوم  - 2



 

 

 

133 

. ديبدگاه 1نتخاب ميان حال يا آينبده، امبروز يبا فبرداهايي ناچار به انتخاب هستند ايابنده اكنون از جنبه

ببدون حفاظبت كبافي از « سازد كه تري نيز وجود دارد كه استدالل خود را براين پايه استوار ميمعتدل

گذاري شود و بدون توسعه نيبز، منبابع الزم ببراي سبرمايهزيست، فرآيند توسعه كشور مختل ميمحيط

 . 2زيست باز هم با شكست روبرو خواهد شدفاظت از محيطتجهيز نخواهد شد و در نتيجه ح

 شود كه: البته در بيان اين قبيل نظريات معموالً نسبت به اين نكات سكوت مي

 مند شده شود، بهرهزيست از قبل دست آوردهاي آنچه كه توسعه خوانده ميآيا تاكنون محيط

آيبد، كه سرمايه ملي به حسباب ميزيست برداري از منابع محيطاست؟  ثمرات ناشي از بهره

 شوند؟ چگونه توزيع شده و مي

 اند؟ كدامين گروههاي اجتماعي به جذب اين ثمرات توفيق يافته 

  نسبت گروههاي منتفع شده و آسيب ديده چگونه است؟ 

 هاي متعارف، سرزمين ايران ببه بعد از پشت سرنهادن سالهاي متمادي رشد و توسعه به شيوه

 ده و چه سيمايي براي آينده آن قابل تصور است؟چه شكلي درآم

  وضعيت مطلوب سرزمين از ديدگاه اين گروه از نظريبه پبردازان چيسبت و آيبا توافبق ملبي

  …هابرسردستيابي به آن وجود دارد؟ و بسياري ديگر از اين قبيل پرسش

جبه عمبده خبود را هاي مبادي زنبدگي، توزيست، ضمن ارج نهادن به جنبهفلسفه حفاظت از محيط     

هاي رشد، انسانها دروراي الزام»نمايد، به گفته مهندسان مشاور ستيران معطوف به ابعاد كيفي زندگي مي

كنند و هم آنها هستند كه بايد از اين روش سبود بگيرنبد، نبه اينكبه هستند كه در اين كشور زندگي مي

الگوي توسعه پايدار آشكارا به ابعاد كيفي ريزي زيست محيطي و ،در روش برنامه3«قرباني تغييرات شوند

و معنوي زندگي نسبت به ابعاد كمي و مادي آن اولويت بيشتري داده شده است. در واقع يكبي از علبل 

گيري انديشه و الگوي توسعه زيست محيطي را نيز بايد در واكبنش نسببت ببه الگوهباي متعبارف شكل

هاي غيرمادي و معنوي زنبدگي جسبتجو كبرد. سبت به جنبهتفاوتي آشكار اين الگوها نريزي و بيبرنامه

تاثير الگوي توسعه حباكم برهمبان سبرزمين شبكل واضح است كه ساماندهي فضايي هر سرزمين، تحت

 گيرد. مي

                                                 
 7/   1375ر روزنامه همشهري، بهمن ماه زيست، دسعيد ليالز: انتخاب بين توسعه و محيط - 1
زيست و آن در برنامه دوم توسعه جمهوري اسالمي ايران، در نشريه اقتصاد (: نگرشي به محيط1373بايزيد مردوخي ) - 2

 22   8كشاورزي و توسعه، سال دوم، شماره / 
 34همان،    - 3
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تواند با توجه كامل به امكانات و محدوديتهاي سرزمين، يعنبي منطببق ببا حال اين الگوي توسعه مي     

هاي معنوي و مبادي ا پوشش داده و به شكوفايي قابليترفته، سراسر سرزمين رريزي شكل گخرد برنامه

آن دامن زند، يا همانند آوار برسرجامعه و محيط طبيعي و محيط انسان ساختي كه ادامبه بقبا و زنبدگي 

 جامعه به آن بستگي دارد، فروريخته، زندگي اكثريتي را به تباهي كشيده و اقليتي را نيز نو نوار سازد. 

زيست در بستر مناسبي قبرار ريزي نيز، محيطاز نظر روش كار و چگونگي سازماندهي فرآيند برنامه     

 :1تواند وجود داشته باشدريزي جهت شروع به كار دو رهيافت عمومي مينگرفته است. در تئوري برنامه

ن مسبائل رهيافتي كه از شناخت وضعيت موجود آغاز گرديده، ببه رديبابي، شناسبايي و تبيبي .1

موجود پرداخته و سبپس در جهبت رفبع نامعبادالت موجبود در فضباي ملبي و ممانعبت از 

 پردازد. گيري مجدد آن به برنامه ريزي ميشكل

رهيافتي كه شناخت وضبعيت موجبود در آن مفبروض اسبت، مسبائل شبناخته شبده انبد و  .2

مسائل موجود صورت  ريزي مستقيماً در جهت رفع علل پيدايش و نيز از ميان برداشتنبرنامه

 گيرد. مي

هنبوز  –زيسبت ببه ويبژه در ارتبباط ببا محيط –سرزمين ايران  «وضعيت موجود»با توجه به اينكه      

ريزان قرار گيرد. علي رغم اين بايست رهيافت نخست مورد استفاده برنامهاالصول ميناشناخته است، علي

ها و نهادهباي ها، سازمانترتيب است كه وزارتخانهدينريزي در ايران بسنت رايو برنامه ،واقعيت روشن

هاي مورد نظر خود را، همراه با اعتببارات الزم تهيبه وابسته به دولت فهرستي از اهداف، طرحها و پروژه

ريزي نيبز ببا انجبام كنند. سازمان مديريت و برنامبهريزي ارائه ميكرده و به سازمان مديريت و برنامه

بنبدي و هاي دريبافتي را جمعدهد، فهرستدتاً در بخش اعتبارات پيشنهادي انجام ميهايي كه عمتعديل

كند. حال آنكه حتبي راهي مجلس مي «برنامه پنجساله»در قالب فرمهاي استاندارد قرار داده و به عنوان 

ريزي بخشي نيز روند كار بايد ببرعكس باشبد، يعنبي نخسبت سبازمان مبديريت و در چارچوب برنامه

مدت سرزمين، تصويري كه توافبق مدت و كوتاهريزي بايد تصويري دقيق از آينده درازمدت، ميانامهبرن

ملي درباره آن وجود دارد و در پشت درهاي بسته ترسيم نشده است تهيه نموده، در اين تصوير نيازهاي 

اي ات برنامبهملي را مشخص كرده و سپس از بخشها بخواهد در چارچوب نيازهاي تعيين شده، پيشبنهاد

 خود را ارائه نمايند. 

ريزي در ايران دو سوء تفاهم اساسي با يكديگر تركيب شبده و موجببات در  قالب روش رايو برنامه     

 آورند: هاي تنظيم يافته را فراهم ميكم اثري برنامه
                                                 

Das Bundiministerium fur Raumordnung, bauwesen und stadtebau ( ):  

Grundlagen der stadtebaulicheplaanun, pp.
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 ريزي بخشي ريزان ايراني از برنامهطرز تلقي برنامه .1

 «ريزيبرنامه»ها با پروژهمترادف دانستن فهرست طرحها و  .2

گذرد، بلكبه در ريزي ميزيست به نظام برنامهنه تنها در طول قريب به سي سالي كه از ورود محيط     

اي جز كم اثر بودن برنامه ها در بهسازي سرزمين ريزي، نتيجهطول پنجاه سال سابقه ايران در امر برنامه

ارتقاء سطح »ريزي در ايران ز نخستين سالهاي شروع برنامهو ارتقاي كيفيت زندگي حاصل نيامده است. ا

. ليكن 1همواره به عنوان يكي از اهداف برنامه هاي ملي عنوان شده است «زندگي و افزايش رفاه اجتماعي

 اين هدف تنها توانست در چند شهر بزرگ و در مورد قشر معدودي از جامعه شهري تحقق يابد. 

ريزي در ايران را ببه عنبوان يكبي از علبل سبرگرداني ن سلسله مراتب برنامهتوان فقداسرانجام مي     

ريزي زيسبت زيسبت، برنامبهريزي ملي به شبمار آورد. در حفاظبت محيطزيست در نظام برنامهمحيط

محيطي در قالبي سلسله مراتبي، يعني از سطح ملي تا محلي، طراحي شده است. اين در حاليسبت كبه در 

ريزي ملبي، جنبه رسمي دارد. بعبد از برنامبه –آنهم در تئوري  –ريزي ملي است كه نامهايران عمدتاً بر

ريزي شهري )طرحهاي جامع و توسعه عمران و حوزه نفوذ شهري( را برخوردار از شايد بتوان تنها برنامه

زيسبت ريزي و بربستري به شدت نباهموار، محيطپشتوانه قانوني دانست. در يك چنين فضايي از برنامه

زيست نببود كبه موضبوع گردد. ولي اين برنامه پنجساله حفاظت محيطريزي كشور ميوارد نظام برنامه

 1352هاي فيزيكي را به پيش كشيد. از سالهاي نخست دهه ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي بارگذاري

اوران ايراني و ايران توسط گروهي از مش «مطالعه استراتژي درازمدت طرح آمايش سرزمين»خورشيدي 

خارجي آغاز گرديد. دقيقاً در همين مطالعات بود كه براي اولين بار ضرورت بررسي پيامبدهاي زيسبت 

 مطرح گرديد: -البته با طرز بياني ديگر –محيطي بارگذاري هاي فيزيكي مهم 

وشبن زيسبت رمطالعات اثرات و عوارض بايد نتايو و اثرات طرح هاي بزرگ آمبايش را در محيط»     

زيست تقويت شبود و برخبي سازد و تعميم دادن اين مطالعات مستلزم آنست كه سازمان حفاظت محيط

هاي اجراي آنهبا تنظبيم از طرحها به عنوان آزمون انتخاب شوند تا محتواي درست اين مطالعات و شيوه

 . 2«شود

                                                 
 براي مثال ر.ك:  - 1

 25-26، 23،   11-12ريزي در ايران، طي (: سابقه برنامه1372ريزي )سازمان مديريت و برنامه -

جمهبوري  (: پيوست اليحه برنامه دوم توسعه اقتصبادي، اجتمباعي و فرهنگبي1372ريزي )سازمان مديريت و برنامه -

 (5-2( )5-4/.  )1373-1377اسالمي ايران 
 222مهندسان مشاور ستيران، همان،   /  - 2
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مد، به مرور زمان پيشبنهادات با توجه به اينكه مطالعات آمايش سرزمين هرگز به مرحله اجرا در نيا     

ريزي نيبز تبا آن نيز به دست فراموشي سپرده شد. در مجموع به همراه فروپاشي نظام سبلطنتي، برنامبه

خورشيدي متوقف ماند. در دوران جمهوري اسالمي ايبران نخسبتين برنامبه حفاظبت  1362اوايل دهه 

تهيه گرديد كبه ببه  «1362-66يران برنامه پنجساله اول جمهوري اسالمي ا»زيست در چارچوب محيط

داليل مختلف كل برنامه به تصويب نرسيد. ولي در اينجا تصويب يا عدم تصبويب برنامبه مبورد بحبث 

 زيست در اين برنامه است. نيست، بحث اصلي برسرنوع برخورد با مقوله محيط

تهاي توسعه اقتصبادي هدف هاي كمي كالن و سياس»پيش از تهيه برنامه پنجساله اول )غيرمصوب(      

ريزي و ارزشبيابي توسبط معاونبت برنامبه «1361-81اجتماعي و فرهنگي جمهبوري اسبالمي در دوره 

ريزي تهيه گرديد. در اين برنامه بيست ساله كه خود به چهار مقطبع پنجسباله سازمان مديريت و برنامه

ه مقطبع پنجسباله نخسبت آن تقسيم گرديده است و برنامه پنجساله اول )غيرمصوب( نيز تشكيل دهنبد

زيسبت نشبده اسبت. جهبت تهيبه برنامبه پنجسباله اي ببه موضبوع محيطباشد، كبوچكترين اشبارهمي

، لبيكن 1اي صورت گرفبتزيست فعاليتهاي بسيار گسترده)غيرمصوب( در داخل سازمان حفاظت محيط

به درون سبازمان حفاظبت نگري افراطي كه اكنون روش كار نه تنها بهبودي نيافت، بلكه به دليل بخشي

زيست نيز راه يافته بود، دچار افت كيفي باز هم بيشتر شبد. از آنجبا كبه اكنبون حبوزه تحقيقبات محيط

زيسبت زيست در سه بخش محيط طبيعي، محيط انساني  و اثرات توسعه برمحيطسازمان حفاظت محيط

بردنبد. شبي را ببه پبيش ميتفكيك شده بود، هر يك از اين بخشبها نيبز ببراي خبود نبوعي برنامبه بخ

ريزي هنوز عبارت بود از فهرسبت كبردن مجموعبه اي از اقبدامات و درخواسبت بودجبه ببراي برنامه

 هاي اجرايي( مورد نظر.ها و برنامهها، پروژهاقدامات )طرح

در هر صورت در برنامه كالن توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پنجساله اول جمهبوري اسبالمي      

اي نيافت. زيست و برنامه پيشنهادي سازمان مربوطه بازتاب قابل مالحظهمقوله محيط 13622-66ن ايرا

)غيرمصوب( اصبوالً هبيچ اشباره اي ببه  3هاي كلي در برنامه پنجساله اولگيريدر بخش هدف و جهت

رح سرفصلي نيز ببه طب 4زيست نشده است. تنها در )بخش( سياستهاي كلي در جهت تامين هدفهامحيط

 زيست اختصا  يافته است. مقوله محيط

                                                 
 زيست (، بخش محيط1362-66زيست )بي . تا(: برنامه پنجساله اول جمهوري اسالمي ايران )سازمان حفاظت محيط - 1
اجتماعي و فرهنگبي جمهبوري اسبالمي ايبران (: برنامه كالن توسعه اقتصادي، 1361ريزي )سازمان مديريت و برنامه - 2

 مصوب شوراي اسالمي  66-1362
 7-12همان،    3
 21همان،    4
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زيست نتايو زير قابل اسبتنباط مبي از بررسي برنامه اول غيرمصوب و طرز نگاه آن به موضوع محيط    

 باشد: 

زيست تشديد ريزي، علي رغم عدم سازگاري آن با موضوع محيطنگري در برنامهروند بخشي .1

 ست نيز نفوذ كرده است.زيگرديده و حتي به درون سازمان حفاظت محيط

 همچنان ادامه دارد.  «فهرست كردن اقدامات»و « ريزيبرنامه»عدم تمايز ميان  .2

 سلطه سنگين اقتصاد برساختار برنامه همچنان پا برجا مانده است.  .3

ريزي و به ويبژه برنامبه هباي پبنجم، ششبم و انببوه اطالعبات، از تجربيات شش دوره برنامه .4

يست محيطي موجود در مطالعات آمايش سرزمين كمترين اسبتفاده تجربيات و پيشنهادهاي ز

 ممكن به عمل آمده است. 

( در 1368-72در ارتباط با برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )     

ازماني نمودار س"شود. در وهله نخست در هايي مشاهده ميزيست سردرگمينحوه برخورد با مقوله محيط

زيست به ميان نيامده است. از اين رو ببه نظبر اساساً ذكري از محيط «1ريزي پنجساله كشورنظام برنامه

مربوط به آن، مسبئولين برنامبه اول حتبي در قالبب  CPMرسد كه در مرحله تهيه نمودار سازماني و مي

ريزي نيبز، اهاي برنامبهزيست كشور فكر نكرده باشند. در تركيب هفت گانبه شبور)بخش( نيز به محيط

شبماي كلبي روش »اي كبه . در مراحبل بعبدي، يعنبي در مرحلبه2شبودزيست ديبده نميعنوان محيط

ريزي در بخبش ريزي در بخشهاي مختلف معرفي گرديبده اسبت، شبمايي كلبي از روش برنامبهبرنامه

شرفت كار شوراهاي گزارش تشكيل و پي». تنها در جايي كه نمودار 3زيست نمايش داده نشده استمحيط

زيسبت مشباهده جلسه كبار شبوراها در ارتبباط ببا محيط 15شود، ناگهان نمايش داده مي «ريزيبرنامه

گردد، از ادامه كار اي كه شرح آن رفت آغاز ميريزي به شيوه. بنابراين زماني كه روش برنامه4گرددمي

-72عه اقتصبادي، اجتمباعي و فرهنگبي پيوست قانون برنامبه اول توسب»توان انتظار معجزه داشت. نمي

                                                 
ريزي در برنامبه اول توسبعه اقتصبادي، اجتمباعي، فرهنگبي (: روشهاي برنامه1367ريزي )سازمان مديريت و برنامه - 1

 47جمهوري اسالمي ايران،   
 55-57همان،    - 2
 82-78همان،    3
 132همان،    - 4
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زيست از كمترين اعتببارات مبالي برخبوردار ايست اقتصادي كه در آن محيطدر مجموع برنامه «1368

 . 1ميليارد ريال( 2گرديده است )در طول دوره برنامه 

 "عملكرد وضع گذشته و موجود بخش"زيست، علي رغم كاستي هاي موجود در بيان در بخش محيط     

ببا  "عوامل مبوثر برعملكبرد گذشبته و وضبع موجبود"كات اساسي مورد توجه قرار گرفته و در بخش ن

رعايت احتياط فراوان در بيان عوامل بيرونبي و درونبي مبوثر برعملكبرد گذشبته و وضبع موجبود، ببه 

اگبر ببه اصبل  -ريزي هايي اشاره شده است كه علي االصول بايد توسط ساير بخشبهاي برنامبهسرفصل

 گرفت.ورت انسجام دروني برنامه پايبند بمانيم،  مورد توجه قرار ميضر

هاي ساير بخشها، به استثناي بخش كشاورزي و نفبت، چنبين با اين وصف از مطالعه اهداف و برنامه     

 زيست توجه خاصي مبذول شده باشد. شود كه نسبت به اهداف و سياستهاي محيطاستنباط نمي

از جملبه  "ريزيحركبت مبوازي بخشبهاي برنامبه"الً نيز اشاره گرديد، اين خصلت همانگونه كه قب     

آيد و در اين بين شكلي سبنتي ببه خبود به حساب مي "سبك ايراني"ريزي بخشي به هاي برنامهويژگي

هاي آتي نيز، همچبون گرفته است، ليكن سنتي است كه بايد شكسته شود، چه در غير اين صورت برنامه

 بلعيدن پولهاي نفتي و عدم كارايي، محصول ديگري به بار نخواهند آورد. گذشته جز 

برنامه دوم كه در اوج مباحث مربوط به توسعه پايدار در ايبران تهيبه گرديبد، در عبين اسبتفاده از      

ريزي اصطالح توسعه پايدار، چيزي جز يك برنامه اقتصبادي صبرف و در حقيقبت ادامبه روش برنامبه

 در مقدمه برنامه دوم چنين آمده است: گذشته نبود. 

تامين رشد و توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از طريق توجه هر چه بيشتر به نقباط      

هاي داخلي نظام اقتصادي به جباي اتكباء ببه قوت دروني نظام اقتصادي و ايجاد مكانيزمهاي تقويت بنيه

 . 2رشد القايي حاصل از درآمد نفت

و ببه ويبژه  "رشد توسعه پايدار"در اينجا مسئولين برنامه دوم خود را موظف به تبيين معنا و مفهوم      

در كنار توسعه نمي بينند. مطالعبه برنامبه دوم و ببه ويبژه عملكبرد آن ببه  "پايدار"علت حضور صفت 

 شده است. استفاده "مدروز"دهد كه از اين اصطالح تنها به عنوان يك اصطالح سهولت نشان مي

زيست كوشيده است با استفاده از جو و فرصتهاي ايجباد شبده در چارچوب برنامه دوم، بخش محيط     

توسط كنفرانس ريو و توسعه پايدار، اهداف كيفي خود را بيشتر در قالب اهداف بين بخشي مطرح نمايد، 

                                                 
( : پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصبادي، اجتمباعي و فرهنگبي جمهبوري 1372ريزي )سازمان مديريت و برنامه - 1

 15-2   1368-72اسالمي ايران 
(: پيوست برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگبي جمهبوري اسبالمي 1372ريزي )سازمان مديريت و برنامه - 2

 22مه عملي اجرايي كالن و بخشي /  و هدفها، خط مشي هاي اساسي، سياستها و برنا 1373-77ايران 
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ز منابع موجود جهبت اعبتالي وري صحيح و پايدار ازيست كشور و بهرهمانند حفظ و احياي منابع محيط

كيفيت زندگي انسان نسل حاضر و نسلهاي آتي و اجراي تعهدات جمهوري اسالمي ايبران در ارتبباط ببا 

زيسبت عمبالً وارد حبوزه . در مباحث هدفهاي كمي و اجرايي، سبازمان حفاظبت محيط1 …بيانيه ريو و 

تثبيت شبن روان، افبزايش وسبعت منباطق  برداري از جنگلها، برداشت علوفه،فعاليت ساير نهادها )بهره

رسد كه در خصو  اين قبيل گرديده است. با اين وصف به نظر نمي 2(…تحت طرح هاي آبخيزداري و 

 زيست و ساير نهادها صورت گرفته باشد. دخالتها هماهنگي خاصي ميان حفاظت محيط

زوم انجام ارزيابي زيست محيطي ل "خط مشي هاي اساسي و سياستها"در همين برنامه و تحت عنوان      

ترتيب بعد از گذشت نزديك به پانزده سال از . بدين3مطرح گرديده است …هاي مهم كشور براي پروژه

هاي فيزيكبي مجبدداً مبورد پيشنهاد مهندسان مشاور ستيران، موضوع ارزيابي زيست محيطي بارگبذاري

 توجه قرار گرفت. 

ريزي ملبي آيد كه در برنامبهه تاكنون گذشت اين نتيجه حاصل ميبندي اجمالي از آنچدر يك جمع     

روش  ،نمايد. عالوه برايناي ايفا ميزيست هنوز جدي گرفته نشده و عمدتاً نقشي حاشيهحفاظت از محيط

زيست ارتباط برقرار نمايد. مسئولين ريزي ملي نيز به نحوي طراحي نشده است كه بتواند با محيطبرنامه

ريزي و حركبت زيست و لزوم برنامبهرزش واقعي الگوي توسعه پايدار، ضرورت شناخت محيطهنوز به ا

سبال از  52اند. با اين وصبف علبي رغبم گذشبت در چارچوب امكانات و محدوديتهاي آن اعتقاد نيافته

 ي ناموفق،  مسئولين در انتظار ظهور مراحل مختلف رشد اقتصادي نشسته اند. دريزي اقتصابرنامه

اي و كمرنگ دار نقشي حاشيهريزي ملي به عنوان يك بخش عهدهزيست در برنامهزماني كه محيط      

تر را داشبت. در ايبران طبي دو توان توقع برخوردي جديريزي نيز نميگردد، در ساير سطوح برنامهمي

گرفتبه اسبت. اي صبورت ريزانبهدهه اخير با اهداف مختلف و در مقياسهاي متفباوت فعاليتهباي برنامه

ريزي ببراي توسبعه كشباورزي و منبابع طبيعبي اجتماعي استانها، برنامبه –ريزي توسعه اقتصادي برنامه

هاي آبخيزداري، توسعه روستايي، شهري و بسياري ديگبر از ايبن قبيبل. در هاي آبي كشور، برنامهحوزه

يه قرار گرفته است. نمونه بارز همواره در حاش "زيستمحيط"كليه اين برنامه ها، بخشي نيز تحت عنوان 

توان در مطالعات توسعه كشاورزي و منابع طبيعي كشور مشاهده نمود. اين مطالعبات اين وضعيت را مي

گذراند و به عبارت ديگر در چارچوب اين مطالعات كل سرزمين در حال حاضر مرحله پاياني خود را مي

العه شده است. ببا توجبه ببه اينكبه بخشبي از ايبن ايران از ديدگاه توسعه كشاورزي و منابع طبيعي مط

                                                 
 2-18همان ،    - 1
 2-23تا  2-22همان،    - 2
 2-17همان    - 3
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اختصا  داشبته اسبت،  همطالعات همواره به مطالعه و بررسي وضعيت زيست محيطي حوزه آبي مربوط

زيست ايران، حداقل از ديدگاه محيط طبيعي به طور كامل مطالعه شده باشبد. ببا بايد فرض نمود محيط

از روش شناسبي واحبدي اسبتفاده نشبده و علبي االصبول  اين وصف از آنجا كه در مطالعات انجام شده

بندي توان از طريق جمعاند، امروز نميمسئولين امر نيز تاكيدي برضرورت همساني روش شناسي نداشته

زيست ايران دسبت يافبت. داليبل ايبن امبر مطالعات موجود به ترسيم تصويري كامل از سيماي محيط

 متعدد است: 

 اين قبيل مطالعات اصوالً جنبه نمايشي دارد و ببه همبين سببب زيست در وجود بخش محيط

 باشد.روش شناسي اين بخش از مطالعات از اهميت چنداني برخوردار نمي

  .به دليل مشابه، محتوا و كيفيت مطالعات نيز چندان حائزاهميت نبوده است 

ريزي ملي نيافته اسبت و تبا هزيست هنوز جايگاه مناسب خود را در برنامبنابرموارد ذكر شده، محيط     

زيست و اصبوالً بهببود وضبعيت زمانيكه شيوه برخورد كنوني ادامه دارد، در مورد كارايي اقدامات محيط

 زيست محيطي كشور بايد با ديد ترديد نگريست. 

 

 زيستسياست ملي در زمينه حفاظت محيط :2-1-3

 
 يست محيطي المللي زعملكرد ملي در زمينه پيمانهاي بين: 1-2-1-3

زيست جهان و ضرورت نگاه فراملي و ببدون مبرز ببه انديشه يكپارچگي محيط 1762از حدود دهه      

به سرعت جاي  سپس گيري نمود وزيست ابتدا در مجامع روشنفكري و علمي آغاز به شكلمسائل محيط

ش براي عقد پيمانهباي تال 1772خود را در بين سياستمداران و فعاليتهاي سياسي گشود. از ابتداي دهه 

 1772زيست توسعه يافت و در سال هاي مختلف حفاظت از محيطالمللي در زمينهاي و سپس بينمنطقه

 "زيسبت ملبل متحبدبرنامبه محيط"كه به تشكيل  –زيست انسان در استكهلم با برپايي كنفرانس محيط

 اي به خود گرفت. سيماي سازمان يافته -انجاميد

)يا اجالس رهبران كره زمين( بيش از هبر  "زيست و توسعهكنفرانس محيط"پس از آن بيست سال      

زيست جهان كبه ديگبر كنفرانس ديگري در جهان سران كشورها را گرد هم آورد تا درباره آينده محيط

المللي شد چاره انديشي نمايند. هم اكنون شماره كنوانسيونهاي بينالمللي همه انسانها ناميده ميميراث بين
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شبود. از زيست بيش از هر زمينه ديگري است و همچنبان برعبدد آن افبزوده  ميدر زمينه حفظ محيط

 : 1توان به مهمترين و فراگيرترين آنها اشاره كردجمله اين پيمانها مي

 كنوانسيون تغيير آب و هوا. 

 الذكرپروتكل كيوتو مربوط به كنوانسيون فوق. 

 يه ازن كنوانسيون وين براي حفاظت ال. 

 پروتكل مونترال درباره مواد كاهنده ازن.  

  كنوانسيون بازل درباره حمل و نقل فرامرزي مواد زائد خطرناك و دفع آنها. 

  كنوانسيون تنوع زيستي. 

 هاي جانوران و گياهبان وحشبي در معبرض خطبر انقبراض المللي گونهكنوانسيون تجارت بين

  .نسل

 هباي زيسبتگاه پرنبدگان آببزي المللي به ويژه تاالبم بينهاي مهكنوانسيون مربوط به تاالب

 .)كنوانسيون رامسر(

  كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان. 

  كنوانسيون سازمان ملل متحد براي بيابان زدايي در كشورهايي كه به طور جدي با خشكسالي

 باشند. زدايي مواجه ميو يا بيابان

 لودگي دريايي ناشي از دفع مواد زائد و ديگر مواد كنوانسيون جلوگيري از آ 

المللبي همانند ديگر كشورها، دولت ايران از نظر حقوقي و رسمي تقريباً به تمبام ايبن معاهبدات بين     

المللي فبراز و فرودهباي فبراوان داشبته ليكن فعاليتهاي ملي در قبال اين پيمانهاي بين ،ملحق شده است

حضور كشور در اين معاهدات نسبتاً فعال و چشمگير اسبت و در برخبي ديگبر از  اي موارداست. درپاره

از ديدگاه دولت به همه اين پيمانهبا وزن و  ،وزن و اهميت چنداني برخوردار نبوده است. به عبارت ديگر

ببرداري الزم صبورت اهميت يكسان و در خور داده نشده و در مواردي از امكانات حاصبل از آنهبا بهره

توان به مبوارد زيبر اشباره المللي ميته است. از جمله علل ضعف نسبي در برخورد با معاهدات بيننگرف

 كرد: 

 الملليريزي مناسب براي اتخاذ موضع مناسب در قبال معاهدات بينعدم برنامه. 

 المللينبود تجربه فعاليتهاي بين. 

  الملليبينناپيوستگي فعاليتها و قائم به فرد بودن در زمينه فعاليتهاي. 

                                                 
زيست (: مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط1376زيست )دفتر حقوقي و امور مجلس، به سازمان حفاظت محيط - 1

 345تا  287  
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 توجهي نسبت به تربيت نيروهاي توانمندكمبود نيروي انساني مناسب و بي. 

 عدم شناخت كافي در مورد محتوا و ماهيت معاهدات. 

 المللي در داخل كشوربيني الزم از دامنه و ماهيت تاثير معاهدات بينفقدان پيش. 

 الملليبين نبود ساختار مناسب و توانا براي مديريت و تمشيت فعاليتهاي. 

 المللي حاضر در كشور.حضور كمرنگ و برخورد غيرفعال و بوروكراتيك سازمانهاي بين 

زيسبت صبورت پذيرفتبه بايد گفت كه در سالهاي اخير تالشهاي فراواني در سازمان حفاظت محيط     

 المللي منتهي شود. رود به بهبود واكنشهاي ملي در قبال معاهدات بيناست كه اميد مي

 
 : سياستهاي ملي در زمينه مسايل زيست محيطي2-2-1-3

 

 سياستهاي زيست محيطي پيش از برنامه اول توسعه  :1-2-2-1-3

آغباز نمبود.  1325ريزي مدون را با تاسيس كميسبيون برنامبه در سبال دولت ايران فرآيند برنامه     

تهيبه كبرد. ايبن  1325 الر سبكميسيون ياد شده پيش نويس اولبين برنامبه هفبت سباله توسبعه را د

آغباز  1328به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد و اجراي آن از سبال  1327نويس در سال پيش

ريزي كشور با نام ريزي تشكيل شد و اولين سازمان مستقل برنامهشوراي عالي برنامه 1325شد. در سال 

طرحهباي عمرانبي از مبتن شبوراي  سازمان برنامه و با هدف تهيه پيش نويس برنامه و نظارت براجراي

 توان به شرح زير مالحظه كرد: ريزي را  ميعالي پديد آمد. در مجموع مراحل برنامه

 :1(: اين برنامه در شش فصل زير تدوين شد1328-1334برنامه هفت ساله اول )     

  كشاورزي 

  راههاي شوسه، راه آهن، بنادر و فرودگاهها 

  صنايع و معادن 

 و تلفن و  پست، تلگراف…  

  اصالحات اجتماعي و شهري 

 ميليارد ريال بود.  21جمع اعتبارهاي برنامه اول 

رسيد. اعتبارات مصبوب  مجلسبه تصويب  1342(: در اسفند 1335-1341برنامه هفت ساله دوم )     

 :2ميليارد ريال در فصلهاي زير به تصويب رسيد 84اين برنامه به ميزان 

  كشاورزي 
                                                 

 ريزي در ايران (: سابقه برنامه1377ريزي، دفتر اقتصاد كالن، )سازمان مديريت و برنامه - 1
 پيشين  - 2
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  مخابرات، صنايع و معادن و ارتباطات و… 

  امور اجتماعي 

براي تدوين اين برنامه دو گروه مشاور از دانشگاه هاروارد ببه  :1(1342-1346برنامه سوم عمراني )     

ان برنامبه در دولبت و سبلب ايران آمدند، ايبن گبروه در گبزارش خبود خواهبان ادغبام كامبل سبازم

 هاي اجرايي آن شد.مسئوليت

درصد هزينه شبد. نبرا رشبد  72ميليارد ريال تصويب و  232عمراني برنامه سوم حدود  اعتبارات     

رسبيد.  %8/8( فراتر رفبت و ببه %6توليد ناخالص داخلي در طول اجراي برنامه از رقم پيش بيني شده )

 برنامه سوم در ده فصل شامل: 

  كشاورزي و آبياري 

  صنايع و معادن 

  نيرو و سوخت 

 ت ارتباطات و مخابرا 

  فرهنگ 

  بهداشت 

  كار 

  عمران 

 ريزي آمار و برنامه 

  خانه سازي و ساختمان 

ريزي عمراني فيزيكي فراتر رفبت و ببه شبكل تنظيم شده بود. اين برنامه براي اولين بار از حيطه برنامه

 برنامه كالن توسعه اقتصادي و اجتماعي تدوين شد. 

 1347ميليبارد ريبال در سبال  767ه چهارم با اعتببار : برنام2(1347-1351برنامه عمراني چهارم )     

آغاز شد. اهداف اين برنامه عبارت بود از: تسريع رشد اقتصبادي، توزيبع عادالنبه تبر درآمبد، كباهش 

 وابستگي به خارج، تنوع بخشيدن به صادرات و بهبود خدمات اداري.

ريزي و تاسبيس واحبدهاي برنامبه در اين برنامه براي نخستين بار مسئله غيرمتمركز كردن مبباني     

هباي شهرسبتان و اسبتان استاني براي تهيه اطالعات و انجام تحقيقباتي علمبي و ارائبه نتبايو ببه انجمن

 بيني شده بود.پيش

                                                 
 پيشين  - 1
پيشين  - 2
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قانون برنامه و بودجه به تصويب رسيد و از " 1351: در اسفند 1(1352-1356برنامه عمراني پنجم )     

سازمان برنامه و بودجه تغيير يافت. براين اساس بودجبه ريبزي از وزارت  آن پس نام سازمان برنامه به

 دارائي جدا و به سازمان برنامه و بودجه محول شد. 

زيست عنوان شد. حفاظت، احياء و بهبود محيط"گانه اين برنامه براي نخستين بار در جمع اهداف نه     

و مبارزه با تجمبل پرسبتي و دفباع از اصبول و اي، گسترش روحيه صرفه جويي سه اصل انضباط برنامه

هدفهاي برنامه به عنوان اصول الزم براي دستيابي به اهداف برنامه ذكر شد. اعتبار مصوب ايبن برنامبه 

 ميليارد ريال بود.  5/8276

ريزيهاي بلندمدت : در برنامه عمراني ششم مطالعات آمايش سرزمين و برنامه 2برنامه عمراني ششم     

ايجاد نظام ثبت و ضبط اطالعات و مبادله اطالعات براي راهنمايي بيني شد. همچنين در اين برنامه پيش

ريزي جزء اهداف برنامه ذكر شد. اين برنامه با پيروزي انقبالب اسبالمي پيوسته ارگانهاي مسئول برنامه

 ناتمام ماند.

 
 : سياستهاي زيست محيطي در برنامه اول توسعه 2-2-2-1-3

 در اسناد پيوست برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي چنين آمده است:      

و بنابراين، پوشش زنده خاك ببه عنبوان عمبده تبرين  "ايران در رديف مناطق خشك جهان است"     

و ببه رو عامل تعيين كننده بقا و پايداري طبيعت در كشور با محبدوديتها و تنگناهباي رويشبي فبراوان ر

. برپايبه ايبن فرضبيات "پذير و شكننده هسبتندها آسيباست. از اين رو در اكثر نواحي ايران اكوسيستم

زايي قرار دارد. سند برنامبه ببه زيست كشور در مرحله بحراني و بحرانگيري شده است كه محيطنتيجه

ي غرب و شمال، از دست زيست كشور، تخريب شديد جنگلهاعنوان مصاديقي از وضعيت نابسامان محيط

پناهگاههاي حيات وحبش  %52شده و  تمناطق حفاظ %72هزار هكتار مرتع، تخريب  422رفتن ساالنه 

درصد جمعيت پستانداران در مناطق حفاظت شده، بي توجهي به  82تا  52، كاهش 1365نسبت به سال 

 هرست كرده است. تصفيه فاضالبها و مواد زائد شهري و صنعتي و فقدان آگاهي عمومي را ف

زيسبت كشبور نقباط آنگاه با ذكر عوامل بيروني و دروني موثر برعملكرد گذشبته در عرصبه محيط     

زيست برشمرده شده است. از جمله نقاط قوت ببه بهببود وضبعيت آمبوزش ضعف و قوت بخش محيط

ره شده اسبت. زيست محيطي و الزام دستگاههاي اجرايي به رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اشا

ريزان عبارت بوده است از: نبود بينش زيست محيطبي در شبوراهاي تصبميم نقاط ضعف به زعم برنامه
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ريزي استاني، عدم آگاهي و شناخت عمبومي نسببت ببه گيري از جمله شوراي اقتصاد و شوراهاي برنامه

اسبب ببين زيسبت كشبور، فقبدان تنزيست و ضرورت حفظ آن، عدم شناخت وضع موجود محيطمحيط

زيست با اهداف آن و در نهايت كمبود قبوانين متناسبب ببا وظايف و تشكيالت و پرسنل سازمان محيط

هاي اجرايي و مشكالت زيست محيطي كشور. براين پايه، اهداف كيفي، استراتژي، سياستهاي كلي، برنامه

 زيست تدوين شده است. منابع مورد نياز در بخش محيط

مشي عمومي نظبام به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و خط 11/11/68ه در برنامه اول توسع     

ترسيم نمود. اين قانون به صورت يك ماده واحده ببا  1372تا  1368اجرايي كشور را در فاصله سالهاي 

 تبصره و دو قسمت الحاقي تصويب و ابالغ شد. 52

زيست، معبادن، صبنايع، بازرگباني، ي، محيطعناوين بخشهاي قانون برنامه عبارتند از : آب، كشاورز     

مخبابرات، آمبوزش و پبرورش،  ،نفت، گاز، برق، انرژي اتمي، مسكن، عمران شهري، حمل و نقل، پسبت

 برداري، قضا و نظام اداري و اجرايي.بدني، بهداشت و درمان، تامين اجتماعي، نقشهجهانگردي، تربيت

 بخش جداگانه در قانون برنامه وارد شد.زيست به صورت به اين ترتيب بخش محيط     

يبك در هبزار فبروش "ها و كارگاههبا موظبف شبدند قانون برنامه اول كارخانه 13براساس تبصره      

. ". صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نماينبد…توليدات خود را 

ن تبصره، گردآوري و صرف مبالغ يك در هزار فروش ببه نحبو متاسفانه به دليل ابهام در نحوه اجراي اي

 مناسب و فراگير تحقق نيافت.

زيست، در متن قانون برنامه توجه كافي به مسبائل به رغم اختصا  فصلي جداگانه به مسائل محيط     

تبوان ريزي كالن مبيشود. از ميان كاستيها و تناقض هاي موجود در اين برنامهزيست محيطي ديده نمي

 به موارد زير اشاره كرد: 

 زيست نشده است. در اهداف كالن برنامه ذكر از محيط 

  مالحظات زيست محيطي خاصي در مورد احداث سبه منطقبه آزاد تجباري صبنعتي، توسبعه

اراضي كشاورزي، مشاركت مردم در طرحهاي عمراني، سبرمايه گبذاريهاي صبنعتي، احبداث 

واحد بزرگ صنايع تبديلي، احداث  24هكتار و  84222هفت واحد كشت و صنعت به وسعت 

گذاري در طرحهاي پتروشيمي، افزايش سرمايه بانك سدها، توسعه ميادين نفت و گاز، سرمايه

 شود. كشاورزي و سياستهاي صادراتي كشور ديده نمي

 زيسبت در تدوين الگوي مصرف و در جمع اعضاي شوراي عالي مربوط به آن نبامي از محيط

 نيست.
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 زيسبت تدوين سياستهاي اجرايي تامين و توزيع كاال و تصويب آن در شوراي اقتصاد محيط در

 نقش ندارد.

  .در تدوين نظام مالياتي كشور نكته زيست محيطي مناسبي لحاظ نشده است 

 گانه برنامه، هدف دهم به سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيبت و در اهداف كلي ده

اي ببه تبوان مزيتهاي نسبي هر منطقه اشاره شبده اسبت. در اينجبا اشباره فعاليتها متناسب با

 اكولوژيك و يا محدوديتهاي زيست محيطي نشده است. 

  در سياستهاي تشويقي اثري از معافيت هاي زيست محيطي يبا اعطباي وام ببه منظبور ارتقباء

 شود. زيست ديده نميكيفيت محيط

 5زيسبت تنهبا ارف ارزي در بخش حفاظت محيطدر تعيين منابع و مصارف ارزي كشور، مص 

 ميليون دالر است. 122732ميليون دالر از مجموع 

  ميليارد ريبال  8187ميليارد ريال )تنها عدد يك رقمي( از جمع  2در تصوير اعتبارات عمراني

 زيست اختصا  دارد.به موضوع محيط

  ال )تنهبا عبدد يبك رقمبي( از ميليارد ري 2از مجموع سرمايه گذاريهاي ثابت در طول برنامه

 زيست مربوط است. ميليارد ريال به بخش محيط 1/27316جمع 

 
 سياستهاي زيست محيطي در برنامه دوم توسعه :3-2-2-1-3

از تصبويب  22/7/1373قانون برنامه دوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در      

ه صورت يك ماده واحبده و تعبدادي تبصبره و ببا اعتبباري مجلس شوراي اسالمي گذشت. اين قانون ب

 .1هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد 238معادل 

زيست اختصبا  يافتبه اسبت و هبدف اصبلي در مستندات برنامه فصل مستقلي به حفاظت محيط     

ببا " زيست طبيعي و انساني ذكر شده است.زيست حفاظت و ارتقاء كيفيت محيطبرنامه در بخش محيط

تعيين هدف كمي از ديدگاه بخبش  ،شودتوجه به تنوع شاخصها و فعاليتهايي كه ذيل اين برنامه انجام مي

 . 2پذير نبوده استامكان "…

هدف كيفي كالن كبه ببراي ايبن برنامبه منظبور شبده اسبت، هبدف دهبم ببه حفبظ  16در ميان      

هبدف  7دارد. در ذيل ايبن هبدف كبالن،  زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور اختصا محيط

 تر عنوان شده اند.مشخص

                                                 
 (: قانون برنامه دوم توسعه، چاپ چهارم.1375ريزي )سازمان مديريت و برنامه - 1
 ستندات برنامه دوم توسعه، جلد دهم.(: م1372ريزي )سازمان مديريت و برنامه - 2
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 گانه عبارتند از:اين هدفهاي نه

 .ي اصولي از منابع طبيعيبردارتاكيد برحفظ، احياء ، توسعه و بهره .1

 .توسعه عمليات تفصيلي اكتشاف و تجهيز و آماده سازي معادن مورد نياز صنايع كشور  .2

عادن جهت تبامين مبواد اوليبه كارخانجبات توليبدي كشبور و برداري هر چه بيشتر از مبهره .3

 .جايگزين كردن مواد خام و نيمه ساخته داخلي به جاي مواد وارداتي 

برداشتن كليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيالت براي مشاركت معبدن كباران غيردولتبي در  .4

 .انجام فعاليتهاي اكتشافي و توليدي 

برداري از آبهاي تامين نشده با تكميل شببكه هباي را بهرهتاكيد براجراي طرحهاي افزايش ن .5

 .آبياري و زهكشي و انجام عمليات تجهيز و نوسازي اراضي و اجراي پوشش انهار

تدوين ضوابط و استانداردها، معيارها و شاخصهاي الزم زيسبت محيطبي و اصبالح چبارچوب  .6

هاي علمي و هماهنگ ببا رين يافتهگيري از آخها با بهرهحقوقي و قانوني موجود در كليه زمينه

 .شرايط و امكانات كشور 

وري انبرژي مصبرفي و استفاده بهينه از انرژي از طريق تغيير الگبوي مصبرف، افبزايش بهبره .7

 .استفاده از انرژيهاي پاك و جانشين

زائي هاي گياهي كمياب، جلوگيري از بيابانحفظ و احياء منابع طبيعي تجديد شونده، حفظ گونه .8

وشش در جهت كويرزدائي، جلوگيري از فرسايش و آلودگي هوا، آلودگيهاي آبهاي سطحي و ك

زيست دريايي، جلوگيري از تخريب و انهدام زيسبتگاههاي حيبات وحبش و زيرزميني و محيط

 .كشور و نيز استفاده مناسب از منابع كاني كشور با ملحوظ نمودن ضوابط زيست محيطي

در بخش كشاورزي و استفاده از روشهاي بيولوژيك براي كنترل  استفاده بهينه از سموم و كود .7

 .1آفات به منظور كاهش در استفاده از سموم

هاي توليد، سرمايه گذاري، مصرف خصوصي، بودجه هدفهاي كمي كالن برنامه دوم برنامه در زمينه     

ت. به داليل پيش گفته در جمعيت و اشتغال تنظيم شده اس ،عمومي دولت، پول و اعتبار، بازرگاني خارجي

 زيست به ميان نيامده است. ذكري از محيط نيزهمانند برنامه اول توسعه، اين مجموعه

هاي قانوني برنامه به طور غيرمستقيم يا مستقيم داراي ارزش و وزن زيست محيطبي برخي از تبصره     

 هستند از آن جمله است:

  جويي در مصرف انرژيدرباره صرفه 17تبصره.  

                                                 
 (: قانون برنامه دوم توسعه، چاپ چهارم1375ريزي )سازمان مديريت و برنامه - 1



 

 

 

148 

  درباره الگوي مصرف مطلوب در زمينه مصرف انرژي، غذا، دارو، پوشاك، حمبل و  27تبصره

 .نقل، مسكن، آب و غيره 

  درباره لزوم رعايت مالحظات زيست محيطي در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي  82تبصره. 

  آوري و تصفيه فاضالب صنعتي هاي جمعدرباره ايجاد شبكه 83تبصره. 

 است. در اين تبصره چنين آمده است:  82ن تبصره برنامه دوم از ديدگاه زيست محيطي تبصره مهمتري     

)الف(: در طول برنامه دوم كليه فعاليتهاي اقتصادي و اجتمباعي بايسبتي ببا رعايبت مالحظبات زيسبت 

 محيطي صورت گرفته و به اين منظور اجراي موارد زير الزامي است: 

وليدي و خدماتي بايد قبل از اجرا و در مرحله انجبام مطالعبات هاي بزرگ تطرحهاي و پروژه .1

زيسبت مبورد امكان سنجي و مكان يابي براساس الگوهاي مصوب شوراي عالي حفاظت محيط

 ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. 

انجام هر گونه فعاليت صنعتي و معبدني بايبد ببا در نظبر گبرفتن اهبداف توسبعه پايبدار در  .2

 تانداردهاي زيست محيطي باشد. چارچوب ضوابط اس

زيست و ظرفيت قاببل برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع محيطبهره .3

تحمل محيط صورت گيرد، به نحوي كه ضمن بهره مندي صبحيح از منبابع طبيعبي موجببات 

 زيست فراهم شود. حفظ تعادل و تناسب محيط

از طريق تجديدنظر در الگوي مصبرف و كباهش در آلبودگي  استفاده از انرژي در كشور بايد .4

 سوختها صورت گيرد. 

) ب (: دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميبزان آلبودگي هبواي تهبران، مشبهد، 

 تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. 

زيست و با همكباري دسبتگاههاي ذيبربط ي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيطآيين نامه اجراي     

 .1تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

نامه اين تبصره تبا سبال با اين حال، به دليل مشكالت و ناهماهنگيهاي اداري و اجرايي، تصويب آيين     

 . پاياني برنامه دوم به درازا كشيد و اجراي آن ميسر نشد

زيست مندرج در پيوست قانون برنامه دوم اهداف كيفي، خط مشبي هباي اساسبي و در فصل محيط     

ي برنامه ببه شبرح زيبر درج شبده اي، اقدامات اجرايي و منابع مالي الزم براي اجرمسياستها، هدفهاي ك

 .1است

                                                 
 پيشين  - 1
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  هدفهاي كيفي 

 زيست كشورحفظ و احياي منابع محيط. 

 ز منابع موجود جهت اعتالي كيفيت زندگي انسان حاضر و نسلهاي بهره وري صحيح و پايدار ا

 .آتي و اجراي تعهدات جمهوري اسالمي ايران در ارتباط با بيانيه ريو

 ارتقاء فرهنگ زيست محيطي در سطح جامعه. 

  ترميم اثرات منفي فعاليتهاي گذشته برمحيط زيست كشور. 

 

 )الف(: خط مشي هاي اساسي و سياستها

 زيست كه مبورد تن برنامه هاي زيست محيطي با تفاهمات جهاني مسائل محيطهماهنگ ساخ

 .تاييد جمهوري اسالمي ايران مي باشد، با در نظر داشتن اصل توسعه پايدار

  تدوين ضوابط و استانداردها، معيارها و شاخصهاي الزم زيسبت محيطبي و اصبالح چبارچوب

هاي علمي و هماهنگ ببا گيري از آخرين يافتهها با بهرهحقوقي و قانوني موجود در كليه زمينه

 .شرايط و امكانات كشور

 زيست كشور به منظور همسويي با برنامه هاي توسعه اصالح ساختار سازمان حفاظت از محيط

  .اقتصادي و اجتماعي كشور

 محيطبي در مراجبع تصبميم گيبري  مدنظر قرار دادن اهداف توسعه پايدار و مسائل زيسبت

 .كشور

 هاي مهبم كشبور و در نظبر گبرفتن مالحظبات نجام ارزيابي زيست محيطي براي پروژهالزام ا

ريزيهاي توسعه به منظور جلوگيري از بروز صدمات زيست محيطبي زيست محيطي در برنامه

 .گيري بيشتر از منابع مليبا توجه به استانداردها و در نتيجه بهره

 وري انبرژي مصبرفي و صبرف، افبزايش بهبرهاستفاده بهينه از انرژي از طريق تغيير الگبوي م

 .استفاده از انرژيهاي پاك و جانشين

 اي و كاربردي منطبق برويژگيهاي خا  كشور و ترويو گسترش تحقيقات زيست محيطي پايه

دانش، بينش و آموزش زيست محيطي و ايجاد انگيزه مشاركت مردم در جهت بهبود و ارتقاء 

 .كيفيت زندگي

                                                                                                                                                        
(: پيوست اليحه برنامه دوم توسعه، هدفها، خط مشي هباي اساسبي سياسبتها و 1372ريزي )سازمان مديريت و برنامه - 1

 برنامه هاي اجرايي كالن و بخشي
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 ريزي توسبعه كشبور از زيست در رابطه با برنامهانهاي بالقوه منابع محيطتوجه به ظرفيت و تو

 .زيستطريق بررسي و مطالعه ظرفيت قابل تحمل محيط

 هاي گيباهي كميباب، ملحوظ نمودن حفظ و احياء منابع طبيعبي تجديبد شبونده، حفبظ گونبه

آلبودگي خباك، زائي، كوشش در جهت كويرزدائي، جلوگيري از فرسايش و جلوگيري از بيابان

زيسبت آلودگي هوا )ناشي از منابع مختلف(، آلودگيهاي آبهباي سبطحي و زيرزمينبي و محيط

دريايي، جلوگيري از تخريب و انهدام زيستگاههاي حيات وحش كشور و نيز استفاده مناسب از 

 منابع كاني كشور با ملحوظ نمودن ضوابط زيست محيطي. 

 

  هدفهاي كمي 

 

 )الف(: هوا 

 دگي هواي تهران به شرح زير: كاهش آلو 

  كاهش ميزان مونوكسيدكربن ازppm 42  وضع موجود بهppm 15  در سال پاياني برنامه. 

  كاهش هيدروكربورها ازppm5/3  وضع موجود بهppm5/1 در سال پاياني برنامه.  

 از كاهش اكسيدهاي ازت ppm1/2  وضع موجود بهppm27/2 در سال پاياني برنامه.  

 دريد سولفور از كاهش انيppm1/2  وضع موجود بهppm25/2  در سال پاياني برنامه. 

  ميكروگرم در سال پاياني برنامه 122ميكروگرم به  172كاهش ذرات معلق در هوا از.  

  كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصبفهان در حبد اسبتاندارد

 .سازمان بهداشت جهاني 

 هكتبار فضباي سببز  13222مترمربع با اجراي  12به  8نه فضاي سبز شهري از افزايش سرا

 .جديد

  شهر آلوده ببا هميباري شبهرداريهاي منباطق  6هزار هكتار كمربند سبز در  5احداث حداقل

 .منتخب

  11كاهش مصرف CFC  12و CFC  تن در پايان برنامه  1522به  1372تن در سال  2522از

 .دوم

 

 ) ب (: آب و خاك 
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  كاهش تدريجي ميزانBOD5  ،رودخانه هاي زاينده رود، قره سو، كروسيوند، كارون، سبفيدرود

-52زرجوب، گاماسياب، جاجرود، كرج، سقزچاي، قشالق، تجن، سياهرود و تلخرود از حبدود 

 گرم در ليتر در پايان برنامه .ميلي 12به حد  1372گرم در ليتر در سال ميلي 42

 

 ) ج (: منابع طبيعي 

 2)در حبد  1372ببرداري در سبال برداري مجاز از جنگلهاي شمال كشبور معبادل بهرهبهره 

 .ميليون مترمكعب( طي سالهاي برنامه 

  ميليون تن ساالنه طي سالهاي برنامه  12برداشت علوفه در سطح. 

  ميليون هكتار طي سالهاي برنامه  7/1تثبيت شن روان در سطح. 

  ميليبون هكتبار در سبال  3طرحهاي آبخيزداري از حدود افزايش وسعت مناطق تحت اجراي

  .ميليون هكتار طي سالهاي برنامه 45/3به  1372

 موضوع تحقيقاتي منابع طبيعبي  1222هاي ريو در قالب اولويت بررسي و اعمال صحيح توصيه

 .در طول برنامه 

 ايجاد دو پارك طبيعت پرديسان و اراك. 

 اچه اروميه، تندوره، كبوير، بمبو، خجيبر و سبرخه حصبار، وري پاركهاي ملي دريتجهيز و بهره

 .گلستان و مناطق تحت كنترل حرا، سبالن، لوندويل، هفتادقله، ميانكاله، قوريگل، پريشان و گهر

 

 ) د  (: اردامات اج ائي 

  :كاربرد هر چه بيشتر انرژيهاي پاك و غيرآالينده از طريق توليبد انبرژي تجديدپبذير شبامل

  .مگاوات انرژي خورشيدي 22مگاوات انرژي بادي و  12وليد ايجاد ظرفيت ت

  توسعه سيستم حمل و نقل عمومي مناسب از نظر زيست محيطي نظير اتوبوس برقبي، متبرو و

 .اتوبوس

  هزار دستگاه وسيله نقليه سنگين با گاز طبيعي فشرده و خودروهباي عمبومي  5گازسوز كردن

 .ده كشورسبك با گاز مايع در تهران و شهرهاي آلو

  واحد صنعتي و ايجاد تسهيالت مصرف سوخت گاز براي يك ميليبون و  1222گازسوز كردن

 .هزار خانوار 722

 اي منابع آلوده كننده هواتعيين و تدوين استانداردهاي منطقه. 

 هاي نفتي رعايت استانداردهاي زيست محيطي در توليد و توزيع فرآورده. 
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 ببه مببدل كاتاليتيبك و ممانعبت از ورود خودروهباي  مجهز كردن اتومبيلهاي ساخت داخبل

 .غيراستاندارد به داخل كشور 

 گيري از هاي بنزيني ساخت داخل به منظور امكان بهرهاصالح ساختار سيستم سوخت اتومبيل

 .بنزين بدون سرب 

  ،برقراري كارت معاينه زيست محيطي جهت تردد وسائط نقليه موتبوري در محبدوده تهبران

 .هان، شيراز، اهواز و تبريزاراك، اصف

  اعالم وضعيت هواي شهر تهران در مقايسه با استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني با نصبب

تابلوهاي تبليغاتي توسط شهرداري در معابر پرتردد به منظور آگاهي بيشتر شهروندان و جلب 

 .همكاري عمومي در جهت كاهش آلودگيها

 هاي آلودگي صوت و ارتعاشستانداردتعيين و تدوين ضوابط و ا. 

  كنترل پساب صنايع غذايي آلوده كننده. 

  ترين صنايع آلوده كننده خانه در عمدهواحد صنعتي به تصفيه 322تجهيز. 

  كيلومتري 122انتقال صنايع آلوده كننده بخش دولتي و غيردولتي به خارج از محدوده.  

 جهت استفاده از مواد  …خچال، فريزر و تغيير تدريجي خطوط توليد كارخانجات توليد كننده ي

و نظارت برمصبرف مبواد تخريبب  CFC 12و  CFC 11جايگزيني غيرمخرب اليه اوزن بجاي 

 .كننده اليه مزبور، در دستگاههاي يخچال، فريزر و غيره

  هزار انشعاب جهت افبزايش جمعيبت تحبت  422افزايش تعداد انشعابات فاضالب به ميزان

 .ون نفر ميلي 8/2پوشش تا حد 

 هاي موجود و در دست اجرا افزايش ظرفيت تصفيه خانه فاضالب. 

 اي پساب فاضالب شهري و صنعتي تدوين استانداردهاي منطقه. 

 هاهاي آبهاي زيرزميني و تحليل يافتهبررسي ميزان آلودگي سفره.  

  زراعي ببه تشويق به استفاده از كودهاي آلي، كمپوست و سبز و بهره گيري از آيش در تناوب

  .منظور اصالح و تقويت خاكهاي زراعي و به حداقل رساندن ضايعات كاربرد كودهاي شيميايي

 كاهش تدريجي مصرف سموم و كودهاي شيميايي و استفاده از مبارزه بيولوژيك. 

  ميليبون  38ميليون نفر به  5/31افزايش جمعيت شهري استفاده كننده آب شرب بهداشتي از

 .نفر 

 ميليون نفر از جمعيت شهري تحت پوشش سيسبتم آب مشبروب  21ب حدود بهبود آب شر

 .فعلي
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  احداث و تجهيز مراكز تحقيقاتي زيست محيطي در كليه مراكبز اسبتانها، ايجباد ايسبتگاههاي

 .شهر كشور و تجهيز مراكز اسناد زيست محيطي  42تحقيقات زيست محيطي در 

 فبارس، دريباي عمبان و دريباي خبزر ببا  مطالعه و بررسي آلودگيهاي نفتي و غيرنفتي خلبيو

 .اي همكاري كشورهاي همجوار و عضو پيمانهاي منطقه

  خانه بيمارستاني و سيستم زباله سوزتخت به تصفيه 52تجهيز كليه بيمارستانهاي باالي. 

 شبهر از  15تبن زبالبه شبهري در روز در  822هبزار و  15آوري، حمل و دفع مكبانيزه جمع

 .شهرهاي موجود كشور 

 هاي دفن اصولي و بهداشتي زباله و مواد زائد و جلوگيري از گسترش سطحي محل دفبن زبالبه

 .شهري

  تعيين و تدوين ضوابط و استانداردهاي دفع مواد زائد سمي و غيرسمي. 

  مورد در هر سال و ايجاد دوره هاي آموزشي حفاظت  152بازرسي كليه مراكز پرتوزا به تعداد

 .از پرتو مراجع ذيصالح 

 اي و حفاظت مردم بهنگام كردن مقررات، استاندارد و ضوابط ايمني مربوط به تاسيسات هسته

 .در برابر اشعه 

 رويه از جنلگها و مراتع كشور برداري بيجلوگيري از بهره. 

  كشور و پاركهاي ملي و طبيعت  "اكوسيستمهاي ويژه"مطالعه، بهسازي و تجهيز مناطق و. 

 گيري از ي از كوچكترين واحد اجتماعي تا باالترين سطوح با بهرهآموزش مسائل زيست محيط

 .هاي گروهي رسانه

  تهيه، توليد و پخش كتب، مجالت، بروشور و فيلمهاي آموزشي زيست محيطي. 

  جلوگيري از آلودگي و تخريب زيست محيطي ناشي از فعاليتهباي اقتصبادي از طريبق اعمبال

تهيه ضوابط، استانداردها و قوانين مبورد نيباز در ايبن ضوابط و مقررات و تشكيل سپاه سبز و 

 .راستا

 مركز استان كشور  25گيري آلودگي هوا در ايجاد ايستگاههاي اندازه. 

 كالبه، هاي بختگبان، شبادگان، ميانها و تاالببررسي وضعيت ليمنولوژيك و بيولوژيك درياچه

ان، انزلي، چغاخور، گندمان، اميركاليه، گاوخوني، هامون، اروميه، هفت برم، دز، زريوار، جازموري

 .خورموسي، چونگ سرا و خرگوشي

  رسانگونه پرنده آسيب 4گونه پستاندار و  52بررسي وضعيت. 
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  22گونبه پرنبده،  62شبامل  "فون و فلبور"گونه نادر حيواني و گياهي،  142بررسي وضعيت 

 .گونه گياهي 52گونه آبزي و خزنده و  12گونه پستاندار، 

 قطعه واحد معدني در مناطق حفاظت  222برداري ق و بررسي اثرات زيست محيطي بهرهتحقي

 .شده و عدم صدور موافقت اصولي جديد قبل از حصول نتايو بررسيهاي مربوطه در اين مناطق

 ها و الزام دستگاههاي اجرائي به رعايت مسائل زيست محيطي در اجراي محيطي طرحها، پروژه

 .ي اجرايي خودانجام كليه فعاليتها

 

 منابع مورد نياز 

زيست در برنامه دوم بالغ مجموع اعتبارات تخصيص يافته از محل درآمد عمومي براي بخش محيط     

ميليبارد ريبال آ نبرا اعتببارات عمرانبي و  2/153باشد كه از اين رقم، مبلغ ميليارد ريال مي 8/246بر 

 نظر گرفته شده است.ميليارد ريال براي فعاليتهاي جاري، در  6/73

 
 سياست زيست محيطي در پيش نويس برنامه سوم توسعه  :1-2-2-1-3

اهميبت آن  و زيسبتريزان نسبت به وضعيت موجود محيطبراساس سند برنامه سوم، نگاه برنامه

نگاهي واقع بينانه است. آنگونه كه در سند  ،به عنوان بستر توسعه و مشكالت ناشي از تداوم روند كنوني

رنامه آمده است، كمبود و فقدان آمار و اطالعات از وضبعيت زيسبت بومهباي انسباني و طبيعبي كبار ب

رونبدهاي مشبابه در ديگبر و  با استفاده از متغيرهاي غيرمستقيم ،لذا ،ريزي را دشوار ساخته استبرنامه

زارش در گب است .كشورها و اطالعات موردي براي شناخت كليت روندهاي زيست محيطي تالش شده 

توجيهي سند برنامه سوم ابتدا اثرات جمعيت و فعاليتها مطرح گرديده، سپس در بررسي منابع پيامدهاي 

روندهاي نامناسب زيست محيطي ناشي از فعاليتها مطرح گرديده و ببه بررسبي تبعبات ناشبي از تبداوم 

و نارسائيها خطبوط  روندها و ضرورت دگرگون كردن آنها پرداخته شده و نهايتاً پس از تحليل مشكالت

اصلي انجام اصالحات ساختاري و نهادي و سياسي طرح شده است. گزارش توجيهي با بررسي رونبدها و 

 بندي شده اند.زيست به شرح زير دستهشود. فعاليتهاي مخرب محيطشناخت وضع موجود آغاز مي

 جمعيبت، ايجباد  جمعيت: رشد شديد جمعيت در برابر تراز منفي برخي منابع، توزيع نامتقارن

  .كالن شهرها

 شبود و عواقبب كشاورزي: مصرف بي رويه كود و سبم كبه سببب آلبودگي آب و خباك مي

 .نامطلوب آن براكوسيستم 

 صنعت: استقرار نامناسب، فقدان سيستمهاي كنترل آلودگي.  
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 فعاليتهاي زيربنائي: عدم توجه به مالحظات زيست محيطي، انجام ندادن ارزيابي پيامدها قببل 

 .از توسعه فيزيكي 

وضعيت منابع محيط مانند آب، هوا، خاك، پوشش گياهي و غيره )ببه دليبل نببود ،در دنباله گزارش     

 منابع اطالعاتي و آمار الزم( به صورتي كيفي تحليل شده است. 

 سپس مشكالت و نارسائيها مطرح گرديده و علل آن به شرح زير فهرست شده است:      

 هي و دانش زيست محيطي عمومي )مردم و مسئوالن(سطح پايين آگا. 

 كمبود اطالعات و شناخت از وضعيت زيست محيطي كشور.  

 برداري بي رويه از منابعبهره. 

 زيست الگوهاي توليد و مصرف ناسازگار با محيط. 

  استقرار نامناسب فعاليتهاي اقتصادي. 

  هاي كالن، بخشي و منطقه اي كم رنگ بودن مالحظات زيست محيطي در سياستها و برنامه 

  ضعف در اجراي قوانين و مقررات زيست محيطي. 

  نامشخص بودن استانداردهاي زيست محيطي. 

 تمركز جمعيت در چند زيست بوم.  

 ضعف مديريت و تشكيالت.  

  نامشخص بودن سياستهاي كاري. 

 زيست و سازمانهاي ذيربطكمبود متخصص در سازمان حفاظت محيط.  

 1اراتكمبود اعتب . 

 ضعف در بهره گيري از مشاركتهاي مردمي.  

 ضعف هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ذيربط. 

در ادامه، تبعات تداوم روند كنوني و ضرورت تغييرات بررسي شده است. در ايبن بررسبي تصبريح      

ترقببه و شده است كه چنانچه روندهاي نامناسب زيست محيطي ادامه يابد، بايد منتظر رويدادهاي غيرم

ناگوار بود. همچنين براين نكته تاكيد شده است كه به دليل فقدان آمار و اطالعات و همچنين ببه دليبل 

بيني صحيح معضالت آتبي غيبرممكن اسبت و معمبوالً ماهيت تاخيري بروز اثرات زيست محيطي، پيش

 اشد. بيني تبعات و شدت مصائب زيست محيطي قبل از بروز آنها ناممكن مي بامكان پيش

در ادامه گزارش برنامه خطوط اصلي ساختاري، نهادي و سياستي در پنو مورد زير مشخص شبده و      

 تاكيد شده است كه از دو رويكرد پيشگيري و مداوا، گرايش عمده به سوي رويكرد پيشگيري است: 
                                                 

 مشخص نشده است كه كدام اعتبارات مورد نظر است  - 1
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 زيست حفاظت و احياء محيط 

  ارتقاء آگاهي و دانش زيست محيطي و جلب مشارت مردمي 

 زيست و توسعه پايدار ماهنگي و همكاري دستگاههاي مرتبط با محيطه 

 در اين راستا رهنمودهاي كلي زير به عنوان مصوبه هيئت وزيران عنوان شده است: 

  آمايش سرزمين 

  خودداري از ايجاد شهرهاي جديد 

  رعايت اصول زيست محيطي در كليه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي 

 كلي به عنوان مصوبات ستاد برنامه مشخص شده است: همچنين رهنمودهايي 

  توزيع متناسب جمعيت و فعاليت در سرزمين 

  ايجاد شبكه واحد سلسله مراتب مراكز زيست با توجه به عملكرد فراملبي، ملبي و منطقبه اي

 شهرها

 ساماندهي اسكان جنگل نشينان و عشاير 

 ا هاي بحراني در زيست بومهتخصيص منابع به اصالح حوزه 

  لحاظ نمودن ارزش اقتصادي منابع طبيعي در فرآيند توسعه 

  ارتقاء دانش زيست محيطي و جلب مشاركت مردمي 

  تقويت سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي 

 زيست بهبود ساختار اداري مرتبط با محيط 

  تدوين قوانين، مقررات و استانداردهاي زيست محيطي و تاكيد براجراي آنها 

ن گزارش دو ماده قانوني و پس از آن هفت راهكار اجرايي پيشنهاد شده است كبه عينباً نقبل در پايا     

 :1شودمي

 

 رهنمودهاي كلي 

 

 )الف(: رهنمودهاي كلي مصوب هيات وزي ان 

پبذيري و پويبايي الزم ها، از انعطافريزيآمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمبدت در برنامبه -1

 خوردار بوده و مبتني براصول زير است:متناسب با شرايط متغير بر

 مالحظات امنيتي و دفاعي  -1-1

                                                 
 ( : سند برنامه سوم توسعه 1378ريزي )سازمان مديريت و برنامه - 1
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 كارايي و بازدهي اقتصادي  -2-1

 وحدت و يكپارچگي سرزمين  -3-1

 اي تعادلهاي منطقه -4-1

 زيست و حراست ميراث فرهنگي حفاظت محيط -5-1

 تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور  -6-1

 سرزمين مديريت  -7-1

از ايجاد شهرهاي جديد به جز در مواردي كبه مراكبز زيسبت موجبود، قابليبت توسبعه و پبذيرش  -2

جمعيت مورد نياز را نداشته باشند، پرهيز گرديده و براي شهرهاي اقمباري موجبود پيرامبون كبالن 

 شود. شهرهاي كشور كاركرد عملكردي تعريف مي

 شود: زيست محيطي زير مراعات مي در كليه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، اصول -3

 برداري از منابع تجديد شونده متناسب با توان باز توليد آنها باشد. ميزان بهره -1-3

 از آلودگيها و ضايعات در فرآيند توليد كليه فعاليتها كاسته شود.  -2-3

 برقرار بماند. برداري از زيست بومها به نحوي باشد كه تعادلهاي زيست محيطي حفاظت و بهره -3-3

 

 ) ب (: رهنمودهاي كلي مصوب ستاد ب نامه 

در توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين، امكان برقراري شرايط زيستي مناسب و ايجاد جامعه  .1

 گردد. امن براي عموم افراد جامعه و فعاليتها فراهم مي

اراي عملكرد شبكه واجد سلسله مراتب مراكز زيست با توجه به نقش و ويژگيهاي شهرهاي د .2

 گردد. اي ايجاد ميفراملي، ملي و منطقه

اسكان جنگل نشينان و اسكانهاي خودجوش عشايري در محيط هباي عشبايري و روسبتايي از  .3

 گردد. طريق مكانيابي، تجهيز و تامين شرايط مناسب براي زيست و فعاليت، ساماندهي مي

هاي بحراني در زيسبت رفع حوزهزيست، اصالح يا در اختصا  دادن منابع براي حفظ محيط .4

 گيرند. بومهاي شهري، آبي و خشكي در اولويت قرار مي

مالحظات زيست محيطي و ارزش اقتصادي منابع طبيعي )خصوصبي و اجتمباعي( در فرآينبد  .5

 گيري توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور، مدنظر قرار گيرد. تصميم

به ارزشبهاي دينبي و جلبب مشباركت  برارتقاء آگاهي و دانش زيست محيطي مردم، با توجه .6

 گردد. آنان تاكيد مي
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سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي در جهت توسعه مشاركتهاي مردمي مورد تشويق حمايت  .7

 گيرند. دولت قرار مي

زيست كشور براي پاسخگويي به ابعباد جديبد در حفاظبت ساختارهاي اداري مرتبط با محيط .8

 گردد. ميزيست طبيعي و انساني اصالح محيط

قوانين، مقررات و استانداردهاي زيست محيطي، تكميل و اجراي آنها با استفاده از سازوكارهاي  .7

اجباري و تشويقي )حسب مورد(، با تاكيد برانگيزشهاي اقتصبادي و در نظبر گبرفتن ظرفيبت 

 گردد.تحمل زيست بومها تقويت و تحكيم مي

 

 سياستهاي اج ايي 

 

 )الف(: مواد رانوني 

گيري پايدار از منابع طبيعي كشور اجبراي مبوارد زيبر زيست و بهرهبه منظور حفاظت از محيط -1 ماده

 الزامي است: 

 برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. ببدين منظبور بهره

اجبراي  برداري پايبدار از منبابع، ببادولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره

تبامين سبوخت جنگبل "و  "خبروج دام از جنگبل"، "تعبادل دام و مرتبع"طرحهايي از قبيل 

 زيست نيز حفظ شود. ترتيبي اتخاذ كند كه تعادل محيط "نشينان

آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل برضوابط زيست محيطي مورد نظر، با پيشنهاد مشترك سازمان 

 تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. زيست و وزارت جهادسازندگي به محيط

 زيسبت، كمكهباي مبالي به منظور تقويت و پشبتيباني از سبازمانهاي غيردولتبي حبامي محيط

شود. ايبن كمكهبا اشخا  حقيقي و حقوقي به اين سازمانها به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي

اي كه به پيشبنهاد شود، دريافت و براساس آيين نامهكه به حساب خاصي در خزانه واريز مي

شود زيست تهيه ميريزي( و سازمان حفاظت محيطسازمان برنامه و بودجه )مديريت و برنامه

و مشتمل برحداكثر ميزان كمكها و نحوه اعطاي آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهبد 

 گرفت. 

 نابع طبيعي و زيست باالخص درخواست در مورد مبه منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط

منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند ببراي تطبيبق مشخصبات فنبي خبود ببا ضبوابط 
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هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينهمحيط

 شود. هاي قابل قبول واحدها منظور مي

 ليبت آنهبا باعبث آلبودگي و تخريبب از واحدهايي كه از انجام اين امر خودداري كننبد و فعا

شود تبا در قالبب لبوايح زيست گردد، جريمه مناسب اخذ و به درآمد عمومي واريز ميمحيط

نامه ايبن بنبد مشبتمل برمبلبغ و بودجه سنواتي، براي جبران خسارات وارده هزينه شود. آيين

ويب هيبات زيسبت ببه تصبچگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سبازمان محيط

 رسد. وزيران مي

هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات كليه طرحها و پروژه -2ماده 

زيسبت سنجي و مكان يابي، براساس ضوابط الگوهاي مصوب شوراي عبالي حفاظبت محيطامكان

هباي مجريان طرحها و پروژهمورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايو ارزيابي توسط 

 مذكور الزامي است. 

 

 ) ب (: راهكارهاي اج ايي 

 زيست ببه اي، ارزيابي توان طبيعي منابع محيطهاي آمايش سرزمين و منطقهدر تدوين برنامه

 عنوان پيش نياز براي توزيع فعاليتها و تخصيص فضاي مناسب مدنظر قرار گيرد. 

 ي در راستاي استقرار و توزيبع جغرافيبايي جمعيبت )ايجباد ريزگيري و برنامههر گونه تصميم

شهرها و شبهركهاي جديبد و توسبعه مراكبز جمعيتبي( ببا رعايبت مالحظبات و معيارهباي 

زيسبت و ظرفيبت قاببل تحمبل زيست و بررسي اثرات ايجاد اين مراكز برمنبابع محيطمحيط

 محيط صورت خواهد گرفت. 

 ودگي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي مدنظر قبرار در سياستهاي مربوط به انرژي، كاهش آل

 گيرد. مي

 هاي صنايع، معادن و فلزات و زيست موظف است با همكاري وزارتخانهسازمان حفاظت محيط

جهادسازندگي با توجه به موقعيت و ظرفيت قابل تحمبل محبيط هبر اسبتان و سباير شبرايط 

برداري از معادن حداث صنايع و بهرههاي كلي و يا مناطق مجاز براي ازيست محيطي، محدوده

را مورد بررسي قرار داده و نقاط مناسب را تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند. احبداث 

صنايع صرفاً در مناطق مذكور براساس ضوابط استقرار صنايع مصوب هيأت وزيران مجاز بوده 

ع از رعايبت سباير قبوانين و باشد. تعيين مناطق مجاز مبانو در خارج از اين مناطق ممنوع مي

 مقررات زيست محيطي  و كنترل آلودگي نخواهد بود. 
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  در برنامه سوم اقدامات زير به منظور كاهش شرايط بحران زيست محيطي ببه عمبل خواهبد

 آمد:

نسبت به كاهش آلودگي هواي شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، اهواز و اراك اقبدامات  -1

 گيرد: مي زير انجام

زيست مكلفند با همكاري وزارت كشور و سازمان برنامه و )الف(: وزارت صنايع و سازمان حفاظت محيط

سازي خودروهاي فرسوده را با توجه ببه اولويبت و ميبزان آلبودگي بودجه طرح جايگزيني و بهينه

يب قبانون هواي شهرهاي بزرگ ناشي از تردد وسائل نقليه موتوري طي شش مباه از تباريخ تصبو

برنامه سوم تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند. طرح مبذكور بايبد در برگيرنبده اولويتهباي 

بندي و نحبوه اجبراي طبرح و منبابع مبالي آن مكاني و زماني، سياستهاي جايگزيني و برنامه زمان

 باشد. 

ها و كارگاهها را ببا اولويبت بندي شده گازرساني به نيروگاهها و كارخانه) ب (: وزارت نفت برنامه زمان

 شهرهاي تهران، اراك، تبريز و اصفهان تهيه و به مورد اجرا درآورد.

هاي نيرو، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت صنايع موظف است با همكاري وزارتخانه -2

ها و آوري، تصفيه، بازيافت و دفع فاضالبزيست طرح ايجاد سيستمهاي جمعو سازمان حفاظت محيط

پسماندها را در نقاطي كه از اين جهت در شبرايط بحرانبي قبرار دارنبد و سبالمت سباكنان آن در 

معرض خطر قرار دارد با توجه به اولويت آنها تا پايان سال اول برنامه تدوين و به تصبويب شبوراي 

 زيست برسانند. عالي حفاظت محيط

هايي كه در مناطق بحرانبي لودگي فوري كارخانهكند تا آدولت در طول برنامه، تدابيري را اتخاذ مي -3

زيسبت رفبع آلبودگي آنهبا از ضبرورت و فوريبت قرار دارند و به تشخيص سازمان حفاظت محيط

 برخوردار است ميسر گردد. 

 هاي زيست محيطي و كنترل ريزيزيست موظف است در جهت برنامهسازمان حفاظت محيط

زيست نسبت به ايجاد نظام اطالع رسباني زيسبت حيطمنابع آالينده يا تخريب كننده منابع م

زيسبت در هاي عمراني، صنعتي و معبدني در محيطمحيطي و شناسايي روند اثرگذاري فعاليت

 طول برنامه اقدام كند. 

 ها زيست و وزارت جهادسازندگي موظفند، طرح جامع حفاظت از جنگلسازمان حفاظت محيط

 رداري از آنها را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند. بهاي جنگلي و چگونگي بهرهو عرصه

 
 زيست محيطي در پيش نويس برنامه چهارم توسعه هاي : سياست8-2-2-1-3



 

 

 

161 

توجه به سياستهاي زيست محيطي در برنامه سوم توسعه كشور كه با رويكبردي نبوين ببه با  

ت ببه موضبوع محبيط زيسبت توسعه پايدار و تحوالت جدي در بخش هاي مختلف اجرايي كشور نسبب

پرداخته، در آستانه اجراي برنامه چهارم توسعه زيسبت محيطبي ببه جايگباه پبژوهش و برخبورداري از 

چارچوبي علمي و تحقيقاتي در مديريت محيط زيست بيش از پيش اهميت داده شده است. امروزه جهان 

ن آوري كشبورها در زمينبه به ضرورت وجود تعريف و چارچوبي مستحكم براي توانمندسازي علمي و ف

محيط زيست پي برده و مجامع بين المللي بر اين باور تكيه دارند كه تصبميمات زيسبت محيطبي و ببه 

خصو  اقداماتي كه به توسعه مربوط مي شود مي بايست متكي بر فرآيندهاي علمي و تحقيقاتي باشبد. 

ي در حال توسعه، تقويت و امكان بايست در كشورهابه اين منظور بنيان پژوهش هاي زيست محيطي مي

دسترسي به فن آوري هاي جديد و تبادل تجربيات بين كشورهاي جهان در اين زمينه امكان پذير شبود. 

با توجه به نياز روزافزون بخش هاي اجرايي و توسعه اي ببه بهبره جبويي از تحقيقبات روزآمبد زيسبت 

مكاري دانشگاهيان و محققان درسراسر كشور كه محيطي در برنامه چهارم، اين روند سازنده و مثبت با ه

درحال حاضر شكل گرفته، مي بايست استمرار يابد. اين امر نه تنها سبب ارتقاي سطح پژوهش ها، توليد 

علم و شناخت بهتر وضعيت زيست محيطي كشور، بلكه به عنوان ابزاري قوي و كارآمد دراختيار مديران 

مديريتي توسعه مبتني بر پژوهشهاي زيست محيطي مسير توسبعه  اجرايي كشور قرار گيرد تا تصميمات

 پايدار را براي كشور هموار نمايد.

در اين ارتباط در ذيل، مواد قانوني پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم توسبعه اقتصبادي،  

و توسط سازمان مديريت ،11/6/1383(، مصوب 1384-88اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )

، 71تبا  58برنامه ريزي كشور كه جهت حفظ محيط زيست تدوين گرديده اسبت و در برگيرنبده مبواد 

 اين مصوبه مي باشد ارايه مي گردد. 134و 121، 125،  124

سازمان حفاظت محبيط زيسبت، وزارت نيبرو، وزارت اين قوانين، چنان كه مالحظه مي گردد، 

درمان و آموزش پزشبكي، وزارتخانبه هباي وزارت  بهداشت،نفت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، 

مسكن و شهرسازي كشور، جهاد كشاورزي و... را درگير رعايت و به اجبرا گذاشبتن ايبن قبوانين نمبوده 

 است.

 

 55ماده 

براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره برداري از تنوع زيستي دولت موظف است ، 

بين دستگاه هاي ذيربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور مي بايست تا كشور، هماهنگي الزم را 

 پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شود و وضعيت مناسب يابند.
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 55ماده 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست  

به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطبي و هزينبه و ساير دستگاههاي مرتبط، 

لودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسببت هاي ناشي از آ

به تنظيم دستورالعمل هاي محاسبه ارزشها و هزينه هاي موارد داراي اولويت از قبيل : جنگل، آب، خاك، 

ع زيستي و آلودگي هاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذيربط به تصويب انرژي، تنو

برساند. ارزشها و هزينه هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان سنجي طرحهباي تملبك 

 دارايي هاي سرمايه اي در نظر گرفته خواهد شد.

 

 06ماده 

نمندسازي ساختارهاي مبرتبط ببا محبيط زيسبت و به منظور تقويت و توادولت موظف است، 

در كليه سازو كارهاي الزم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست ، منابع طبيعي،

واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه گذاري در بخبش محبيط زيسبت و منبابع 

هاي زيست محيطي، در دسبتگاههاي اثرگبذار ببر طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليت 

 محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.
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 01ماده 

 كه درطول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:دولت مكلف است، 

 

)الف(: طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده كننده را آغاز نمايد. كليه واحدهاي توليدي، خبدماتي و 

يد براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه برداري و اندازه زيربنايي با

گيري آلودگي ها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند. واحبدهايي كبه 

قبانون نحبوه جلبوگيري از آلبودگي هبوا ( » 32تكاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده )

 خواهند بود.« 3/2/1374مصوب 

) ب (: به منظور جلوگيري از افزايش بي رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي ، اتخاذ 

روشي نمايد كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيبك ، ببه تبدريو فبراهم 

دفع آفبات نبباتي از شود. ضوابط ورود، ساخت، فرموالسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم 

هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش جهت تاثيرات زيست محيطي را توسط وزارتخانه

پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايبران تهيبه و ببه 

 تصويب هيئت وزيران برساند.

 روشي كه با همكاري شهرداري ها، بخشداري هبا،) ج (: ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ 

به طوري كه در پايان دهياري ها در وهله اول در سه استان مازندران ، گيالن و گلستان اجرا شود،

برنامه چهارم ، جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع كليه پسماندها ببا روشبهاي فنبي زيسبت 

مين اعتبارات الزم ، كليبه شببكه هبا و تاسيسبات محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تا

جمع آوري و تصفيه فاضالب دردست اجراي استانهاي خوزسبتان، گبيالن، مازنبدران، گلسبتان و 

تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل و به مرحله بهره برداري رسانده و مطالعات ساير شهرها 

 رساند.را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا ب

 

 02ماده 

  

 دولت مكلف است:

)الف(: درطول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج 

 و اصفهان را درحد استاندارد مصوب شورايعالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد.
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مان مديريت و برنامه ريبزي آيين نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست، ساز 

درمان و آموزش پزشبكي ، راه و تراببري و صنايع و معادن، بهداشت،كشور و وزارتخانه هاي نفت،

 كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.

تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتور سيكلت هاي فرسوده كشور ) ب (: در طول برنامه چهارم،

 خارج شوند.از رده 

 

 03ماده 

دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از  

آلودگي و تخريب سواحل ، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كبه متضبمن اقبدامهاي 

ضبوابط و اسبتانداردهاي تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچبه سبواحل، ضروري همچون:

زيست محيطي و دريانوردي ، صيادي و آبزي پروري، بازبيني و اصبالح و تكميبل قبوانين و مقبررات را 

 تدوين نمايد.همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي ذيربط در زمينه سياستگذاري، اجرا و نظارت ،

ه شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان تبصره : دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي را ب

 ( انجام پذيرد.%122( متر حريم دريا صددرصد)62عقب نشيني شصت)برنامه چهارم،

آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريبزي كشبور، سبازمان حفاظبت  

راببري، نيبرو و محيط زيست ، وزارتخانه هاي مسبكن و شهرسبازي ، كشبور ، جهباد كشباورزي، راه و ت

 عنداللزوم ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

 04ماده 

 

 سازمان حفاظت محيط زيست ، مكلف است : 

)الف(: در راستاي ارتقاي آگاهي هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيسبت و 

ويت دار از ابتداي برنامه چهارم توسبعه اقتصبادي، اجتمباعي و با تاكيد بر گروههاي اثرگذار و اول

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، آيين نامه اجرايي مربوط  را ببا پيشبنهاد شبوراي عبالي حفاظبت 

محيط زيست به تصويب هيئت وزيران برساند. كليه دستگاههاي  ذيربط، رسانه هاي دولتي و صدا 

به اجراي برنامه هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضبوع و سيماي جمهوري اسالمي ايران ملزم 

 اين ماده قانوني مي باشند.
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ب (: نظام اطالعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه اي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه )

چهارم ايجاد نمايد تبا زمينبه پبايش ، اطبالع رسباني و ارزيبابي زيسبت محيطبي فبراهم گبردد. 

 ي ذيربط مكلف اند، در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند.دستگاهها

 

 05ماده 

دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم شناختي، به ويژه در الگوي هباي  

توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينه سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاه هاي مرتبط موظف به رعايت 

 باشند. ورالعملهاي مذكور درطرحها و برنامه هاي اجرايي خود مياصول و دست

 

 00ماده  

كليه دستگاه هاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظف اند، جهبت كباهش  

اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايبه و محبيط زيسبت، ببراي اجبراي اعتبارات هزينه  هاي دولت ،

مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيبزات )شبامل كاغبذ(، كباهش ل:برنامه مديريت سبز شام

مواد زائد جامد و بازيافت آنها ) در ساختمانها و وسايط نقليه(، طبق آيين نامبه اي كبه توسبط سبازمان 

حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و به 

 وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايند. تصويب هيئت

 

 06ماده 

 

)الف(: برنامه مديريت زيست بومي در زيست بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه وبه مرحلبه 

اجرا در مي آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

نامه اجرائي اين ماده را تهيه و ببه تصبويب هيئبت  و وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي آيين

 وزيران مي رسانند.

) ب (: به منظورجلوگيري از شكار بي رويه و نابودي تنوع زيستي ، دولت مكلف است با همكاري مراجع 

ذيربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدود كردن پروانه 

تعبداد سبالحهاي شبكاري را و بازنگري در ضوابط صدور پروانه هاي مذكور، حمل اسلحه شكاري

متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشبخيص سبازمان حفاظبت محبيط زيسبت 

 برساند و  نسبت به جمع آوري سالحهاي غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.
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 05ماده 

 

احياء ، بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه هاي بهره برداري  )الف(: دولت موظف است طرح حفاظت،

اجتماعي و پايدار از محيطهاي دريايي كشور، تا پايان سبال اول برنامبه چهبارم توسبعه اقتصبادي،

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد.

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 85( و )  72) ب (: به دولت اجازه داده مي شود، با رعايت اصول )

وابسته « صندوق ملي محيط زيست» براي تقليل آالينده هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، 

ياز صندوق يباد شبده ببراي انجبام به سازمان حفاظت محيط زيست را تاسيس كند. منابع مورد ن

خارجي تامين مبي گبردد. اساسبنامه  اليتهاي مذكور از طريق كمكهاي بخش غيردولتي داخلي وفع

صندوق ملي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تثبيبت مالكيبت دولبت ببر  ) ج (: وزارت جهاد كشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و

نسبت به اتمام عمليبات مميبزي و تفكيبك عرصه هاي منابع ملي و دولتي، تا پايان برنامه چهارم،

منابع ملي و دولتي از مستثنائات و اشخا  اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و امالك كشور بايد تبا 

اد رسبمي پذيرفتبه و آنهبا را صدور اسناد، نقشه هاي اراضي منابع ملي و دولتي را به عنبوان اسبن

 مالك عمل قراردهد.

 

 05ماده 

 

اصالح ، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعبي تجديبد دولت مكلف است، برنامه حفظ، احيا ، 

 زيرتنظيم و به مورد اجرا بگذارد: شونده را باتوجه به اولويتهاي

يبان برنامبه چهبارم ببه ميبزان هفتباد )الف(: خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پا

 .1383( باقيمانده دام و جنگل نشينان در پايان سال %72درصد)

( دام مازاد از مراتع جهت تعبادل ببين دام و مرتبع و همچنبين لغبو و %52) ب (: كاهش پنجاه درصد) 

 اصالح پروانه چراهاي مربوطه.

ح حوزه هاي سدهاي دردست اجرا، تمبام ( سط%22) ج (: اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد) 

 ( حوزه هاي ساير مناطق.%12شده و ده درصد )
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توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حبذف تعرفبه واردات چبوب و تشبديد ) د  (:

 مبارزه با قاچاق چوب.

همچنبين اجبراي ) هب (: توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار، 

 عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابان زا به ميزان حداقل يك و نيم ميليون هكتار.

) و  (: اجراي عمليات پخش سيالب درحوزه هاي شهري ، روستايي و سباير اراضبي كشباورزي و منبابع 

اني ببه طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر، تببديل اراضبي بيابب

 زراعي و تغذيه آبخوانها.

 توراني(. –) ز (: پوشش كامل حفاظتي درجنگلهاي كشور )شمال، زاگرس، ارسباران، خليو عمان و ايراني 

 ح (: پوشش كامل سوخت رساني به عشاير، جنگل نشينان و روستاييان. )

مراتع به ميزان پانزده  ) ط (: گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيو محلي در حفاظت از جنگلها و

 ( از سطح عملياتي.%15درصد)

بهره برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي گيرد. ) ي ( :

آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست 

 .تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد

 

 66ماده 

دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت  

دام عشاير(، ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتبع داري چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها)

اراضي مستعد قلمرو عشاير و مديريت مراتع از طريق عشاير ذيحق انجام گيرد و درهمين راستا واگذاري 

 به خانوارهاي كوچنده در چارچوب  طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.

آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد  كشاورزي و سازمان مبديريت و  

هيئبت وزيبران خواهبد برنامه ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابالغ اين قانون ببه تصبويب 

 رسيد.

 

 61ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمباعي و فرهنگبي » (124ماده )« ج»( و بند 125ماده ) 

-1388ببراي دوره برنامبه چهبارم )« و اصالحيه هاي آن  17/1/1377جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 ( تنفيذ مي گردد.1384
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 164بند ج ماده 

 

باالخص در مبورد منبابع طبيعبي و منبابع آب هش عوامل آلوده كننده محيط زيست،ج (: به منظور كا)

كشور، واحدهاي توليدي موظف اند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضبوابط محبيط زيسبت و 

كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه هاي انجام شده دراين مورد به عنوان هزينه هباي قاببل قببول  

 واحدها منظور مي گردد.

از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعبث آلبودگي و تخريبب  

جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا در قالب محيط زيست گردد،

بنبد  لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شبود. آيبين نامبه ايبن

مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محبيط زيسبت ببه 

 تصويب هيئت وزيران مي رسد.

 

 165ماده 

  

كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خبدماتي بايبد پبيش از اجبرا و در مرحلبه انجبام  

نهادي شوراي عبالي حفاظبت محبيط زيسبت و مطالعات امكان سنجي و مكان يابي، براساس ضوابط پيش

مصوب هيئت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيبرد. رعايبت نتبايو ارزيبابي توسبط مجريبان 

طرحها و پروژه هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين مباده ببر عهبده سبازمان برنامبه و 

 بودجه مي باشد.

 

 تبص ه :

وظف است راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه هباي عمرانبي و سازمان حفاظت محيط زيست م 

اشتغالزايي درمناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايبت مسبائل زيسبت محيطبي، 

  طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

 

 121ماده 

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي، منطقي كردن مصبرف انبرژي و حفاظبت از  

 اقدامات زير را انجام دهد:ط زيست ،محي
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تهيه و تدوين معيارها و مشخصبات فنبي مبرتبط ببا مصبرف انبرژي در تجهيبزات ، فرآينبدها و )الف(:

سيستمهاي مصرف كننده انرژي ، به ترتيبي كه كليبه مصبرف كننبدگان، توليبد كننبدگان و وارد 

ايبن مشخصبات و معيارهبا باشبند.  كنندگان اين تجهيزات ، فرآيندها و سيستمها ملزم به رعايت 

معيارهاي مبذكور توسبط كميتبه اي متشبكل از نماينبدگان وزارت نيبرو، وزارت نفبت، موسسبه 

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محبيط زيسبت و وزارتخانبه ذيبربط تبدوين 

 شود.مي

 نحوه تصويب اين معيارها را هيئت وزيران تعيين خواهد كرد.

تهيه آيين نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال بويژه در فصبل اوج مصبرف ببرق توسبط ) ب (: 

 وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و كشور.

ج (: تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هباي ذيبربط ببه نحبوي كبه )

اي حداكثر مصبرف هسبتند، كباهش ياببد و سياسبتهاي مصرف برق و انرژي در ماههايي كه دار

 تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

 تبص ه:

در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضبرر و زيبان وارده، مصبرف كننبدگان از  

 پرداخت ديماند و ساير پرداختهاي مربوط معاف خواهند بود.

قررات و ضوابط مربوط به رعايت اسبتانداردهاي مصبرف انبرژي در طراحبي و سباخت د  (: تدوين  م)

ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم و اجراي روشبهاي 

تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميتبه 

دگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور ، نفت ، صنايع ، نيرو و سازمان اي متشكل از نماين

 برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.

 تبص ه :

( 5222قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سباالنه سبوخت آنهبا ببيش از پبنو هبزار)  

اوات اسبت، در صبورت  ( مگب 5مترمكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنو )

ضوابط و آيين نامه هاي مذكور دراين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهبد عدم رعايت معيارها،

 يافت.

آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيبه و  

 به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
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 134ماده 

ونه مجوز بهره برداري از منابع آب سطحي يا زيرزمينبي و شببكه توزيبع شبهري صدور هر گ 

دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضبالب ببا صنعتي،براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي ،

حجم زياد مي كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته ، منوط ببه اجبراي تاسيسبات جمبع 

صفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا  زمبان اجبراي تاسيسبات مناسبب، از واحبدهاي آوري فاضالب، ت

مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين نامه و تعرفه مصبوب دولبت 

اخذ مي گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتببارات رديبف خاصبي كبه در 

جه سنواتي پيش بيني خواهد شد دراختيار سازمان حفاظت محيط زيست قبرار گيبرد و ببراي قوانين بود

طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه دفع بهداشتي فالضالب هزينه خواهبد شبد. وزارت نيبرو ببا 

همكاري سا زمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايي  ذيربط نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي 

 اده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد.اين م
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 زيست نقش و جايگاه نهادهاي ذيربط در زمينه حفاظت محيط : 2-3

زيسبت ببه مقولبه حفاظبت محيط 1352زيست در دهبه همزمان با تأسيس سازمان حفاظت محيط     

ال قبدرت دولبت ببراي پيشبگيري و صورت قانوني تعريف شد و سلسله مراتب و روشهاي قبانوني اعمب

 ن و مشخص گرديد. وزيست و منابع آن و حفظ اكوسيستم هاي نمونه مدممانعت از تخريب محيط

زيسبت كشبور و زيست با هدف نظارت عاليه برروند پاسبداري از محيطشوراي عالي حفاظت محيط     

 د. ايجاد هماهنگي بين ديدگاههاي متفاوت نهادهاي اجرايي تشكيل گردي

زيست را وظيفه عمومي تلقي كرده و راه را ببراي دخالبت اصل پنجاهم قانون اساسي، حفاظت محيط     

زيست كشور هموار نموده اسبت. در ايبن بخبش از گبزارش نقبش و جايگباه مردم در روند حفظ محيط

 شود. زيست به كوتاهي بررسي مينهادهاي ذيربط در زمينه حفاظت محيط

 

 زيست لي حفاظت محيطشوراي عا: 1-2-3

 

زيسبت تشبكيل شبد. اعضباي شبورا برپايه قانون حفاظت و بهسازي محيط 1353اين شورا در سال      

عبارتند از وزيران كشاورزي، كشور، صبنايع، مسبكن و شهرسبازي، جهادسبازندگي، بهداشبت، درمبان و 

ار نفبر اشبخا  يبا زيسبت و چهبآموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه، رئيس سازمان حفاظت محيط

مقامات ذيصالح. رياست شورا به عهده رئيس جمهور است. جلسات شورا به درخواست سازمان حفاظت 

شود و مصوبات آن الزم االجرا است. به لحاظ تاريخي، عمده مصبوبات شبوراي زيست تشكيل ميمحيط

 :1هاي زير بوده استزيست در زمينهعالي محيط

 لودگي تصويب استانداردهاي كنترل آ 

  اقدامات اجرايي براي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي 

 هاي اجرايي مربوط به قوانين زيست محيطي تصويب آيين نامه 

 هاي خدمات آزمايشگاهي و كارشناسي تعيين تعرفه 

  تعيين ميزان ضرر و زيان قابل دريافت از متخلفان شكار و صيد 

  تعيين جانوران حفاظت شده 

 اظت و محدوديتها و ممنوعيتهاي مربوطهاعالم مناطق تحت حف 

  خريد و فروش و صدور و ورود جانوران وحشي 

                                                 
 زيست (: مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط1376زيست )سازمان حفاظت محيط - 1
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اسبت. ايبن  1373مورا  138زيست مصوبه شماره عالي حفاظت محيطيكي از مصوبات مهم شوراي     

مصوبه بدين لحاظ اهميت دارد كه اساس برپايي نظام ملي ارزيبابي اثبرات زيسبت محيطبي فعاليتهباي 

ارزيابي زيست محيطبي فعاليتهباي   1ريزي كرده است. برپايه اين مصوبه چارچوبمران را پيتوسعه و ع

زيست الگوي ارزيابي زيست محيطي را عالي حفاظت محيطعمراني تبيين شده است. مصوبه ديگر شوراي

 تعريف كرده است. 

پايدار شكل گرفته است.  اي به نام كميته ملي توسعهزيست كميتهعالي حفاظت محيطدر ذيل شوراي     

ها و زيسبت و ببا حضبور نماينبدگان وزارتخانبهاين كميته تحت رياست رئيس سبازمان حفاظبت محيط

دهد. هدف اصلي از تشكيل ايبن كميتبه تبدوين اسبتراتژي عالي تشكيل جلسه مينهادهاي عضو شوراي

زيست كنفرانس محيط"وبات توسعه پايدار جمهوري اسالمي ايران و انگيزه تشكيل آن پاسخگويي به مص

( بوده است. در حال حاضر كميته ملي توسعه پايبدار كمبابيش ببه عنبوان 1772)ريودوژانيرو  "و توسعه

هباي مشبمول كند. كما اينكه فهرست پروژهزيست عمل ميبازوي كارشناسي شوراي عالي حفاظت محيط

نبويس شبده ي توسبعه پايبدار پيشارزيابي زيست محيطي و الگوي ارزيابي زيست محيطي در كميته ملب

 است. 

 

 زيست سازمان حفاظت محيط :2-2-3

 

زيسبت و برپايبه تغييبر نبام به موجب قانون حفاظت و بهسبازي محيط 1353اين سازمان در سال      

ترتيب دامنه وظايف سازمان كه تا آن تاريخ وقت تشكيل شد. بدين "سازمان شكارباني و نظارت برصيد"

ه حفاظت فيزيكي حيات وحش و آبزيان بود، گسترش يافبت و مسبائل مرببوط ببه كنتبرل تنها در زمين

آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از فعاليتهاي انساني را نيز در برگرفت. اين سبازمان زيرمجموعبه نهباد 

نخست وزيري و رئيس آن معاون نخست وزير بود. در سالهاي بعد با تغيير قانون اساسي نهباد نخسبت 

زيست به يكي از سازمانهاي تبابع رياسبت جمهبوري ذف شد و بنابراين سازمان حفاظت محيطوزيري ح

بدل شد. از آن پس رئيس سازمان، معاون رئيس جمهور است و مستقيماً توسط رئيس جمهوري منصوب 

 شود. مي

ختار تشكيالت اداري سازمان در طول عمر نسبتاً كوتباه آن بارهبا تغييبر يافتبه اسبت. آخبرين سبا     

 ( نشان داده شده است.8-1) نمودارتشكيالتي سازمان در 

 

                                                 
Scope -1  
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 سازمان حفاظت محيط زيست براساس قانون وظايف و رسالتهاي ذيل را برعهده دارد:

 .مطالعه عوامل مخرب و آالينده هاي محيط زيست 

  بكارگيري فن آوري هاي سازگار با محيط زيست و ارائه دسبتورالعمل هباي زيسبت محيطبي

 ن يابي محل استقرار واحدهاي بزرگ صنعتي، كشاورزي و سكونت گاههاي انساني و...براي مكا

 .شناسايي و تعيين زيستگاههاي بحراني با ارزش زيست بومي باال 

 .گسترش همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در زمينه محيط زيست 

 رداري از منبابع تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي براي مديريت و بهره بب

آب، خاك، هوا، مديريت پسماندها و زباله هاي شهري ، روستايي، صنعتي و كشاورزي ، كنترل 

 دخالت در اكوسيستم ها برحسب ظرفيت هاي طبيعي آن ها.

 .گسترش آگاهي هاي زيست محيطي 

 ،نگهداري و نمايش گونه هاي گياهي و جانوري از طريبق ايجباد جمع آوري، طبقه بندي علمي

 وزه ها و نمايشگاههاي مختلف.م

  اعمال نظارت و دخالت هاي قانوني براي پيشگيري و منع ورود آالينده هبا ببه منبابع زيسبت

 محيطي وجلوگيري از تخريب محيط.

سازمان محيط زيست زيرنظر نهادرياست جمهوري قراردارد و رئيس سازمان حفاظت درمحبيط زيسبت 

 سات هيات دولت شركت مي نمايد.به عنوان معاون رئيس جمهوري درتمام جل

ستاد مركزي سازمان در تهران مستقر است و در هبر يبك از مراكبز اسبتانها يبك اداره كبل  

زيست، مسئول انجبام وظبايف سبازمان در قلمبرو اسبتان اسبت. مبديران كبل حفاظبت حفاظت محيط

ير مجموعه استاني ادارات يابند. زهاي استاني حضور ميزيست استان در بسياري از شوراها و كميتهمحيط

هباي مسبتقر در ها و محيط بانيزيست استانها شامل ادارات شهرستان، سرمحيط بانيكل حفاظت محيط

 قلمرو استان است. 

شبود. بخبش زيسبت تقسبيم مينيروي اجرايي سازمان به دو بخش كارشناسي و گارد مسبلح محيط     

زيسبت در محبدوده ا برعهبده دارد و گبارد محيطكارشناسي وظيفه انجام امبور پژوهشبي و تخصصبي ر

فضاهاي طبيعي تحت حفاظت سازمان، زيستگاههاي حيات وحش و آبهاي داخلي كشور وظيفه ممانعت از 

 شكار و صيد بي رويه و حفظ فضاهاي طبيعي تحت حفاظت را برعهده دارد. 

 تعريف شده اند: فضاهاي طبيعي تحت حفاظت سازمان برطبق قانون در چهار دسته زير      

  پاركهاي ملي 

  مناطق حفاظت شده 



 

 

 

174 

 هاي حيات وحش پناهگاه 

  آثار طبيعي ملي 

هريك از اين مناطق داراي تعاريف قانوني است و سطح معيني از كنترلهاي زيسبت محيطبي در هبر      

 شود. گروه از مناطق اعمال مي

حيات وحش، منطقه حفاظت شده و رودخانه پارك ملي، اثر طبيعي، پناهگاه  88در حال حاضر تعداد      

كل سطح كشور به عنبوان منباطق چهارگانبه تحبت حفاظبت  %5و تاالب حفاظت شده با وسعتي معادل 

 زيست قرار دارد. سازمان محيط
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 (: ساختار تشكيالتي سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسالمي اي ان5-1) نمودار

 آموزشكده حفاظت محيط زيست               رئيس                 

 

 ح است           اداره كل نظارت  دفت  رياست                دفت  روابط عمومي     

 و بازرسي         و دبي خانه شورايعالي        المللو امور بين

  

 معاونت                   معاونت                 معاونت         معاونت  

 پشتيباني و امور مجلس                         آموزش و ب نامه ريزي                محيط طبيعي و تنوع زيستي    محيط زيست انساني    

 

 

 فت  حقوري و امور مجلس د                    دفت  آموزش زيست محيطي       موزه تاريخ طبيعي         دفت  ارزيابي زيست محيطي

 

 دفت  حقوري و امور مجلس       دفت  مشاركت هاي م دمي               دفت  امور حيات وحش و آبزيان      دفت  ب رسي آلودگي هوا   

 

 اداره كل امور مالي                       فت ط ح وب نامه واطالع رسانيد              دفت  محيط زيست دريايي                               دفت  ب رسي آلودگي آب وخاك

  

 اداره كل امور اداري        دفت  زيستگاهها و امور مناطق       دفت  امور آموزشگاه ها      

 واحدهاي خارج از مركز



 

 

 

176 

 واحدهاي زيست محيطي در وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف  :3-2-3

 

رنامه اول توسعه اقتصادي، اجتمباعي و فرهنگبي جمهبوري اسبالمي ايبران در ذيل سياستهاي كلي ب     

زيست در سازمانهاي اجرايي ذيربط، به عنوان يكي از راهكارهباي الزم تشكيل واحدهاي مرتبط با محيط

عنوان شده است. از آنجبا  " …)زيست محيطي( …هاي بحراني اجراي اهداف و بهبود زمينه …"براي 

ه و ضمائم آن سطح، ساختار، جايگاه تشكيالتي و شرح وظايف خاصي براي اين واحدها كه در قانون برنام

تعريف و مشخص نشده است برخي از نهادهاي اجرايي به سليقه خود واحدهايي را در زير مجموعه خود 

 توان به موارد زير اشاره كرد: ايجاد كرده اند. از آن جمله مي

  وزارت صنايع 

  وزارت نفت 

 دن و فلزاتوزارت معا 

  وزارت كشاورزي 

 ريزيسازمان مديريت و برنامه 

 هاي بزرگ صنعتي ها و مجتمعبرخي كارخانه 

 

 تشكل هاي غيردولتي زيست محيطي : 1-2-3

 

زيست را يبك قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل پنجاهم خود به صراحت حفاظت محيط     

است و هر گونه فعاليت اقتصادي و غير آن را كه مسبتلزم  وظيفه عمومي براي همه شهروندان برشمرده

هاي زيست باشد ممنوع ساخته است. بنابراين پايه ايجاد تشكلآلودگي يا تخريب غيرقابل برگشت محيط

 زيست از توجيه قانوني نيرومندي برخوردار است. مردمي فعال در زمينه حفظ محيط

زيسبت از جملبه مشاركت جدي مردم در امر حفظ محيطهاي زيست محيطي مردمي و ايجاد تشكل     

اموري است كه كشورهاي پيشرفته از سالها قبل به آن پرداخته اند. هم اكنون برخي از اين سبازمانها در 

نمايند المللي بسيار جدي و موثر عمل ميعرصه سياست داخلي آن كشورها و نيز در زمينه فعاليتهاي بين

اراي قدرت پارلمباني هسبتند. در برخبي كشبورهاي در حبال توسبعه ماننبد و در بسياري از كشورها د

 هندوستان نيز چنين تشكلهايي از قدمت و قدرت قابل توجهي برخوردارند. 

هاي خبارجي تعبدادي در كشور ما نيز بنا به حساسيتهاي ملبي و همچنبين ببا الگبوبرداري از نمونبه     

هاي مختلبف حفاظبت از سبت. ايبن تشبكلها جنببهتشكلهاي غيردولتي زيست محيطبي تشبكيل شبده ا
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زيست شهري و طبيعي را موضوع فعاليت خود قرار داده اند و با توجه به اينكه در مرحله نبوزادي محيط

زيسبت هاي مبرتبط ببا محيطبه سرمي برند هنوز نقش و جايگاه قابل توجهي در جهت دادن به تصبميم

 ندارند. 

زيست اخيبراً فعاليتهبايي را ببراي سبامان ته به سازمان حفاظت محيطدفتر مشاركتهاي مردمي وابس     

دادن به تشكلهاي زيست محيطي آغاز نموده و دستورالعمل نحوه ثبت ايبن تشبكلها را تبدوين و منتشبر 

 كرده است. 

سازد آن است كه برخالف كشورهاي توسعه يافته، آنچه ماهيت و عملكرد اين تشكلها را متفاوت مي     

ي اين تشكيالت در ايران نمايندگان تمامي اقشار جامعه و مردم عادي نيستند بلكه غالباً گروهبي از اعضا

زيسبت و بعضباً كاركنبان دولبت هسبتند. سباختار و فعاليبت هاي مرتبط ببا محيطمتخصصان در زمينه

اين سبازمانها هاي مردمي موجود تا بحال از انجام و اثربخشي كافي برخوردار نبوده است. برخي از تشكل

عمالً نقش و وظيفه موسسات مهندس مشاور را براي خود قائل بوده، عالقمند به مشباركت در تبدوين و 

 هاي خا  با شرح خدمات و قرارداد مشخص مي باشند.اجراي پروژه
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 ضوابط و استانداردهاي ملي و مقايسه آن با ضوابط و استانداردهاي چند كشور : 3-3

 

 هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي در كشورهاي مختلف تحليل نظام :1-3-3

 

ارزيابي اثرات زيست محيطي عبارتست از تحليل پيامدهاي زيسبت محيطبي كبه ممكبن اسبت در       

زيست پديد آيد. اين گونه ارزيابي نخستين بار در اياالت نتيجه انجام يك فعاليت انساني خا  در محيط

(. از آن پس همه كشبورهاي 1767)قانون سياست زيست محيطي ملي، متحده امريكا جنبه قانوني يافت 

(مقبررات مشبابهي را درنظبام 1775كشورتاسبال72توسعه يافته و بسياري ازكشورهاي درحال توسبعه)

 كشورداري خود وارد كردند. 

مقررات مربوط به ارزيابي اثرات زيست محيط به سه شبكل عمبده در كشبورهاي مختلبف اعمبال      

  شود:مي

مقررات ارزيابي زيست محيطي در چارچوب يك قانون كلي زيسبت محيطبي گنجانبده شبده  .1

 است. 

اي براي ارزيابي زيست محيطي تدوين و تصبويب نامه يا مصوبه ويژهقانون، دستورالعمل، آيين .2

 شده است. 

. در ايران حالبت سبوم صبادق اسبت، يعنبي 1با هم اعمال شده است 2و  1مجموعه حالتهاي  .3

قانون برنامه دوم( تصبريح  82ي زيست محيطي نه تنها در چارچوب قوانين كلي )تبصره ارزياب

( نيز تنظيم 138زيست )مصوبه بلكه به صورت مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط ،شده است

 گرديده است. 

هاي ارزيابي زيسبت محيطبي در دو مورد بررسي مفصل كه روي قوانين، مقررات و نحوه اعمال نظام     

تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به عمل آمبده نكبات كلبي زيبر را ببه عنبوان 

 :2هاي كمابيش مشترك اين قوانين و مقررات برشمرده اندجنبه

ارزيابي زيست محيطي براي آن دسته از فعاليتها ضرورت دارد كه احتمال تباثير قاببل توجبه  .1

 انجام آنها وجود داشته باشد.  زيست در اثربرمنابع طبيعي و محيط

ارزيابي زيست محيطي بايد قبل از صدور مجوز نهايي دولت براي انجام فعاليت مورد نظر قرار  .2

 گيرد. 

                                                 
UNEP…, ): Environmental Impact AssessmentYeater, M( -1

 ): EIA, Issues, Trends and practice1996UNEP ( -2  
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مقررات يك سازمان دولتي خبا  را مسبئول دريافبت گبزارش ارزيبابي و اعمبال قبوانين و  .3

 مقررات مربوطه مي نمايد. 

 شود. ئوليت تهيه آن مشخص ميچهارچوب و ضروريات گزارش ارزيابي و مس .4

امكان مشاركت عمومي در جريان ارزيابي )از طريق برقرار ساختن روشهاي معبين و تعريبف  .5

 گردد. حقوق معين( فراهم مي

 شود. روشهاي تمشيت اثرات زيست محيطي برون مرزي توصيف مي .6

ي شبرح داده گيري در مورد فعاليبت پيشبنهادروشهاي بازنگر گزارش ارزيابي و نحوه تصميم .7

 شود. مي

شبود. )اخبذ پايبندي نسبت به فرايند ارزيابي زيست محيطي و نتايو حاصل از آن تضمين مي .8

 تعهد(

يباد شبده در بباال  5،6،7،8نامه كنوني ارزيابي زيست محيطي ايران در حال حاضر فاقد مبوارد آيين     

 : 1ني براصول زير استاست. فرآيند انجام ارزيابي زيست محيطي در كشورهاي مختلف مبت

 

 )الف(: اصول عمومي 

 اي است براي دستيابي به توسعه پايدارارزيابي اثرات زيست محيطي وسيله 

 گيري دربباره فعاليتهباي ريزي و تصبميمارزيابي اثرات زيست محيطي بخشي از فرايند برنامه

 توسعه است. 

 حان پروژه برقرار است. ارتباط معين و دائمي بين گروه تدوين گزارش ارزيابي و طرا 

 ها الزم نيست. ارزيابي زيست محيطي مفصل و جامع براي همه پروژه 

 هاي مختلف بايد در نظر گرفته شوند.در ارزيابي زيست محيطي گزينه 

 شود. در ارزيابي زيست محيطي نقش همه گروههاي ذيربط در نظر گرفته مي 

 ناگون دارد. هاي گوانجام ارزيابي زيست محيطي نياز به تخصص 

  در ارزيابي زيست محيطي اثرات پروژه برمحيط طبيعي، اقتصادي و اجتمباعي در نظبر گرفتبه

 شود. مي
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 ) ب (: اصول خاص 

شبود. در تعيبين شرح خدمات مطالعات ارزيابي زيست محيطي برپايه تعيين چارچوب آن تنظيم مي     

 شود: چارچوب هر ارزيابي به اين موارد توجه مي

 زيستات مهم محتمل برمحيطاثر.  

 هاي مختلف طراحي / مكان يابي گزينه. 

 اي الزم تدوين برنامه كار انجام ارزيابي و زمانبندي مشاوره. 

 شود: هاي زير انجام ميدر شرح خدمات مطالعات ارزيابي بررسي

 مطالعات وضع موجود. 

 د دارد هايي كه احتمال اجراي آنها قبل از پروژه مورد نظر وجوپروژه. 

 بيني كمي اندازه اثرات و منطقه و مردم تحت تاثيرپيش.  

 توصيف نوع تاثيرات و ميزان احتمال بروز آنها.  

 ها براساس ضوابط و معيارهاي مشخصارزيابي اهميت اثرات ناشي از هر يك از گزينه.  

 زيست  اي كه كمترين آسيبهاي مختلف و انتخاب گزينهمقايسه اثرات زيست محيطي گزينه

 .هاي پايداري پذيرفته شدهمحيطي را دارد براساس شاخص

 هاي تماس با تهيه طرح مديريت اثرات شامل اقدامات اصالحي، برنامه مراقبت منظم و كميته

 .مردم 

 گزارش ارزيابي معموالً شامل موارد زير است: 

 خالصه براي تصميم گيرندگان.  

  نتايو اجراي ارزيابي اثرات زيست محيطي. 

 هابينياطالعات در مورد كمبودهاي آماري و منابع اصلي بروز عدم قطعيت در پيش.  

  ضمايم فني. 

  نقشه، عكس و ساير امكانات جنبي. 

 بازنگري گزارشهاي ارزيابي مستلزم موارد زير است: 

 وجود معيارها و ضوابط بازنگري.  

 مشخص بودن بازنگري كنندگان.  

 ارزيابي اثرات زيست محيطي  هايي براي اصالح گزارشمكانيسم. 

دهد كه انجام هاي ارزيابي زيست محيطي در كشورهاي مختلف نشان ميبررسي مقررات و مكانيسم     

 شود: مطالعات ارزيابي و اقدامات پس از آن در مراحل زير انجام مي
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عمبوالً . در اين مرحلبه م1هاي پيشنهاديبررسي نياز به ارزيابي زيست محيطي در مورد پروژه .1

 شوند: ها به سه دسته تقسيم ميپروژه

 

 دسته اول 

زيست باشند و نيباز ببه مطالعبات هايي كه به نظر نمي رسد داراي تاثير قابل مالحظه برمحيطپروژه     

 زيست محيطي ندارند. 

 

 دسته دوم 

اي پيشبگيري از اي ببرزيست دارند ولي راههاي شناخته شدههايي كه اثرات معدودي برمحيطپروژه     

توان روشهاي مناسبي را براي پيشگيري از اثرات نامطلوب اين اثرات وجود دارد و با مطالعات محدود مي

 ريزي كرد. پروژه برنامه

 

 دسته سوم 

هايي كه احتماالً اثرات زيست محيطي گوناگون در بردارند و دامنه و شدت اين اثرات نبامعلوم پروژه     

 لعات مفصل است. بوده و مستلزم مطا

 .تعيين دامنه و شرح خدمات مطالعات ارزيابي  .1

  .زيست طبيعي و انسان ساختانجام مطالعات شامل بررسي اثرات متقابل پروژه برمحيط .2

  .تدوين گزارش ارزيابي زيست محيطي .3

  .تدوين برنامه مديريت اثرات زيست محيطي .4

  .ي قانوني مربوطهبازنگري گزارش ارزيابي زيست محيطي براساس سازوكارها .5

 .گيري در مورد اجرا يا عدم اجراي پروژه تصميم .6

 .اخذ تعهدهاي قانوني الزم  .7

بررسي نظامهاي ارزيابي اثرات زيست محيطي در كشورهاي مختلف نشبان داده اسبت كبه تبدوين      

ا پاسبخ هاي مناسبب ببه ايبن چالشبهچالش عمده روبرو هستند و بايد به شيوه 5كنندگان اين نظامها با 

 دهند: 

  .هايي كه نياز به ارزيابي زيست محيطي دارندتعيين پروژه .1

                                                 
(Screening) -1  
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تعيين حجم مطالعات و آمارها و اطالعات الزم ببراي جلبوگيري از سبردرگم شبدن تصبميم  .2

 .گيرندگان 

  .گيرينحوه دخالت دادن مطالعات ارزيابي و نتايو آن در فرآيند تصميم .3

ر گزارش ارزيابي )چه كسي بايبد مطالعبات را انجبام جلوگيري از بروز جانبداري و انحراف د .4

 .دهد و با هزينه چه كسي؟(

  .مشكالت فني )نحوه انجام مطالعات( .5

 

 زيست محيطي در ايران: بررسي ضوابط و معيارهاي كنوني )استانداردهاي حد مجاز(2-3-3

 
 ها در محيط استانداردهاي حد مجاز انتشار آالينده: 1-2-3-3

 

 داردهاي آلودگي هواي آزاد )الف(: استان

استانداردهاي آلودگي هوا در كشورهاي مختلف به رغم تنوعي كه از لحاظ شكل و محتبوي دارد در      

 شود: دو گروه اصلي تنظيم مي

 استانداردهاي هواي آزاد  .1

استانداردهاي خروجي از منابع آالينده. با توجه به تنوع و حجم كثيبر اسبتانداردهاي خروجبي  .2

رسد. استانداردهاي هواي آزاد معموالً در مبورد نها در اين گزارش ضروري به نظر نميذكر آ

شبود. گفته مي شوند صادر مي "كالسيك"هاي هاي مهم كه اصطالحاً آاليندهمعدودي آالينده

 مي دهد.( مقايسه استانداردهاي ايران با چند كشور ديگر را نشان 8-1جدول شماره )
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 (mg/Nm3) *اردهاي كيفيت هواي آزاد در اي ان و چند كشور توسعه يافته(: استاند5-1جدول )
 ازن دي اكسيد نيتروژن ذرات دي اكسيد گوگرد كشور

 درازمدت ميان مدت كوتاه مدت درازمدت ميان مدت كوتاه مدت درازمدت ميان مدت كوتاه مدت درازمدت ميان مدت كوتاه مدت

 2/1 - - - - س 21 2/1 د31 8/1 اتريش

(PM11) 

 يكسال 13/1 س21 18/1 س1 17/1 - - - - د31 2/1 - - س21

 يكسال 13/1 س21 18/1 س1 17/1 يكسال 18/1 س21 1/1 د31 2/1 يكسال 18/1 س21 28/1 د31 8/1 يكسال 18/1 س 21 18/1 د31 8/1 بلغارستان 

 1/1 يكسال 17/1 س21 12/1 - - يكسال 17/1 س21 3/1 س1 1/1 كانادا

(NDX

) 

 2/1 س1

(NDX) 

 1/1 س21

(NDX)) 

       يكسال

جمهرروري 

 چك

       يكسال 13/1 س21 1/1 د31 2/1 يكسال 17/1 س21 18/1 د31 8/1 يكسال 17/1 س21 18/1 د31 8/1

 فصلي 1/1 س3 17/1 س1 21/1       - - س21 8/1 - - - - س21 8/1 س1 33/1 هلند

 7/1 - - نيمسال 11/1 س21 11/1 د18 1/1 نروژ

(PM11) 

 11/1 س21

(PM11

) 

 - - س3 13/1 س1 1/1 ماه 7 18/1 س21 178/1 س1 1/1 ماه 7

 - - س21 13/1 د31 1/1 يكسال 11/1 س21 1/1 د31 3/1 يكسال 178/1 س21 18/1 د31 8/1 يكسال 17/1 س21 28/1 د31 78/1 روماني

                   يكسال 17/1 س21 18/1 د31 8/1 اسلوواكي

                   - - س21 1/1 س1 2/1 سوئد

                   يكسال 13/1 س21 1/1 د31 1/1 سوئيس

ايررراالت 

 محتده

- - 378/

1 

 18/1 - - يكسال 13/1 س21

(PM11) 

 يكسال 18/1 س21

(PM11) 

/238 يكسال 1/1 - - - -

1 

 - - - - س1

             اليكس 18/1 س21 18/1 س1 18/1 يكسال 18/1 س21 18/1 س1 38/1 يوگسالوي

 دود       بلژيك

 سياه

 دود 

 سياه

 دود 

 سياه

 - - س3 11/1 س1 21/1       

معرردل  13/1  37/1  3/1 ايران 

 ساليانه

 - - - - - 17/1 يكسال 1/1 - - - - يكسال 178/1 - - - 27/1
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 ) ب (: استانداردهاي آلودگي آب 

زيسبت تبدوين و ببه تصبويب ظبت محيطاستانداردهاي آلودگي آب كه توسط سازمان حفا     

زيست رسيده است، مقادير مجاز تخليه تعدادي عوامبل آالينبده را از منبابع شوراي عالي محيط

 مختلف به سه گروه محيط پذيرنده اصلي تنظيم كرده است. اين محيط هاي پذيرنده عبارتند از: 

 آبهاي سطحي  .1

 آبهاي زيرزميني  .2

 اراضي كشاورزي  .3

( استاندارد استفاده عمل در كشورهاي صنعتي در مورد حد مجاز تخليبه 8-2) شماره جدول     

هاي آب در محيط را دهد. براي مقايسه، ميزان مجاز تخليه آاليندهها در آب را نشان ميآالينده

ري از آلودگي آب كشورمان اعالم شده انبد در جبدول بببآيين نامه جلوگي 5كه براساس ماده 

 ايم. ده( نشان دا8-3)شماره
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 : حد مجاز وجود آالينده هاي مختلف در آب در كشورهاي پيشرفته(3-2جدول)

 مالحظات استاندارد محيط پذيرنده كشور آالينده

 واحد مقدار

 هدف نهائي  گرم در مترمكعب 1/1 مختلف سوئيس  نقره 

 گرم در مترمكعب  11/1 مختلف سوئيس  نقره

 در مترمكعب  گرم 1/1 مختلف آلمان  نقره

 قانون  ميليگرم در ليتر  8 آب آبياري  آلمان آلومينيم 

 توصيه  ميليگرم در ليتر 1 آبياري گلخانه اي آلمان آلومينيم 

 قانون  ميليگرم در ليتر 1/1 آب آبياري  آمريكا آلومينيم 

 كهاي خاص آبياري در كوتاه مدت روي خا ميليگرم در ليتر 21 آب آبياري آمريكا آلومينيم 

 تخليه مسقيم  ميليگرم در ليتر  11 آب سطحي  سوئيس  آلومينيم 

 تخليه غيرمستقيم  ميليگرم در ليتر  21 آب سطحي  سوئيس آلومينيم

 آستانه اجباري تصفيه فيزيكي و انگل زدائي  ميليگرم در ليتر  1/1 آب سطحي  اتحاديه اروپا باريم 

 آستانه اجباري تصفيه فيزيكي و انگل زدائي  ميليگرم در ليتر 1 آب سطحي  اتحاديه اروپا باريم

 آيد غيرآلوده به حساب مي ميليگرم در ليتر 18/1 آب زيرزميني  هلند باريم

 به تحقيقات بيشتر نياز دارد  ميليگرم در ليتر 1/1 آب زيرزميني  هلند باريم 

 د بهسازي است نيازمن ميليگرم در ليتر 8/1 آب زيرزميني  هلند  باريم 

  ميليگرم در ليتر 1/1 آبياري آزاد آلمان بريليم 

  ميليگرم در ليتر 18/1 اي آبياري گلخانه آلمان  بريليم

  ميليگرم در ليتر 8/1 آبياري آمريكا بريليم 

  ميليگرم در ليتر 1/1 آبياري كوتاه مدت  آمريكا بريليم 

  گرم در مترمكعب 2 فاضالب  آلمان  كلسيم 

  گرم در مترمكعب 1/1 فاضالب  سوئيس  كادميوم

  گرم در مترمكعب 1 فاضالب  آلمان  كادميوم

  ميكروگرم در ليتر 8 آبياري  آلمان  كادميوم

  ميليگرم در ليتر 111 فاضالب  سوئيس  كلريد 

  ميليگرم در ليتر  2/1 آبياري  آلمان  كلريد 

-2/1 فاضالب  سوئيس فنل 

18/1 

  مترمكعب گرم در 

  گرم در مترمكعب  111 فاضالب  آلمان فنل 

 تخليه مستقيم و غيرمستقيم  ميليگرم در ليتر  8/1 فاضالب  سوئيس  كبالت 

 اراضي آزاد  ميليگرم در ليتر 2/1 آبياري آلمان  كبالت 

  ميليگرم در ليتر  2/1 آبياري  آمريكا كبالت 

 آبياري كوتاه مدت ليتر  ميليگرم در 11 آبياري  آمريكا كبالت 

  گرم در مترمكعب  2 فاضالب آلمان كرم 
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 (: حد مجاز وجود آالينده هاي مختلف در آب در كشورهاي پيشرفته3-2ادامه جدول)

 مالحظات استاندارد محيط پذيرنده كشور آالينده

 واحد مقدار

  ميليگرم در ليتر  8/1 فاضالب  سوئيس مس

 كشت آزاد ميليگرم در ليتر 2 فاضالب آلمان مس

 كشت گلخانه اي ميليگرم در ليتر 2/1 آبياري  آلمان  مس

  ميليگرم در ليتر 18/1 آبياري  آلمان  مس

  ميليگرم در ليتر  8/1 آبياري  انگليس  مس

  ميليگرم در ليتر  2/1 آبياري  امريكا مس

 كشت كوتاه مدت  ميليگرم در ليتر  8 آبياري  امريكا مس

  گرم در مترمكعب  111/1 فاضالب  سوئيس  جيوه 

  گرم در مترمكعب  18/1 فاضالب  آلمان جيوه 

  گرم در مترمكعب  2 آبياري آلمان  جيوه 

  ميليگرم در ليتر  21 آب سطحي  آلمان  منيزيم 

  ميليگرم در ليتر  2/1 آبياري  آلمان  منگنز

 تخليه مستقيم و غيرمستقيم  تر ميليگرم در لي 2/1 فاضالب  سوئيس  نيكل 

  ميليگرم در ليتر  3 فاضالب  آلمان  نيكل 

  ميليگرم در ليتر  2/1 آبياري  آمريكا  نيكل 

  گرم در مترمكعب  28 فاضالب  سوئيس  نيترات 

 توصيه براي كشت آزاد  ميليگرم در ليتر  8/1 آبياري  آلمان  سرب 

 توصيه براي كشت در گلخانه  در ليتر  ميليگرم 18/1 آبياري  آلمان سرب 

  ميليگرم در ليتر  2 آبياري انگليس  سرب 

  ميليگرم در ليتر  8 آبياري آمريكا سرب 

 آبياري كوتاه مدت  ميليگرم در ليتر  11 آبياري  آمريكا واناديم 

 تخليه مستقيم و غيرمستقيم  ميليگرم در ليتر  2 فاضالب  سوئيس  روي 

  ميليگرم در ليتر  8 فاضالب  ن آلما روي 

 آبياري مداوم  ميليگرم در ليتر  21 آبياري  آمريكا  روي 

 آبياري روي خاكهاي ريزدانه  ميليگرم در ليتر  11 آبياري  آمريكا  روي 
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 (: استاندارد تخليه آالينده هاي موجود در پسابها در ايران 3-3جدول)

ه آبهاي سطحي تخليه ب مواد آلوده كننده  شماره 

mg/l 

مصارف كشاورزي و آبياري  mg/lتخليه به چاه جاذب 

mg/l 

 Ag 1 1/1 1/1نقره  1

 Al 8 8 8آلومينيوم  2

 As 1/1 1/1 1/1آرسنيك  3

 B 2 1 1بر 1

 Br 8 1 1باريم  8

 Be 1/1 1 8/1برليوم  7

 - - Ca 78كلسيم  7

 Cd 1/1 1/1 18/1كادميوم  3

 Cl 1 1 2/1كلر آزاد  1

 711 (2)تبصره  711 (1)تبصره  Cl 711كلرايد  11

 CH2O 1 1 1فرمالدئيد  11

 1 ناچيز C7H8OH 1فنل  12

 CN 8/1 1/1 1/1سيانور  13

 Co 1 1 18/1كبالت  11

 7Cr 8/1 1 1+كرم  18

 3Cr 2 2 2+كرم  17

 Cu 1 1 2/1مس  17

 F 8/2 2 2فلورايد  13

 Fe 3 3 3آهن  11

 ناچيز ناچيز ناچيز Hgجيوه  21

 Li 8/2 8/2 8/2ليتيوم  21

 Mg 111 111 111منيزيم  22

 Mn 1 1 1منگنز  23

 Mo 11/1 11/1 11/1موليبدن  21

 Ni 2 2 2نيكل  28

 - NH1 8/2 1آمونيوم برحسب  27

 - No2 11 11نيتريت برحسب  27

 - No3 81 11نيترات برحسب  23

 - 7 7 فسفات برحسب فسفر 21
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 (: استاندارد تخليه آالينده هاي موجود در پسابها در ايران 3-3دامه جدول)ا

تخليه به آبهراي سرطحي  مواد آلوده كننده  شماره 

mg/l 

مصارف كشاورزي و آبياري  mg/lتخليه به چاه جاذب 

mg/l 

 pb 1 1 1سرب  31

 Se 1 1/1 1/1سلنيوم  31

 SH2 3 3 3سولفيد  32

 3So 1 1 1-سولفيت  33

 811 (2)تبصره  111 (1)تبصره So1 111سولفات  31

 V 1/1 1/1 1/1واناديوم  38

 Zn 2 2 2روي  37

 11 11 11 چربي روغن  37

 ABS 8/1 8/1 8/1دترجنت  33

 111 (81)لحظه اي  31 (81)لحظه اي  BOD8 31بي. او. دي )تبصره سه(  31

 211 (111)لحظه اي  71 (111)لحظه اي  COD 71سي. او. دي )تبصره سه (  11

 DO 2 - 2اكسيژن محلول )حداقل(  11

 - (2)تبصره  (1)تبصره  TDSمجموع مواد جامد محلول  12

 111 - (71)لحظه اي  TSS 11مجموع مواد جامد معلق  13

 - - SS 1مواد قابل ته نشيني  11

 pH 8/3-8/7 1-8 8/3-7هاش -پ 18

 1 1 1 مواد راديواكتيو  17

 81 - 81 )واحد كدورت( كدورت 17

 78 78 78 رنگ )واحد رنگ( 13

 - - 1تبصره  Tدرجه حرارت  11

 111 111 111 در ميلي ليتر( 111كلي فرم گوارشي )تعداد  81

 MPN 1111 1111 1111ميلي ليتر(  111كل كليفرم )تعداد در  81

 (8)تبصره  - - تخم انگل  82

زان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه پساب خروجي، غلظت كلرايد، سولفات و مواد محلول تخليه با غلظت بيش از مي –تبصره يك 

 افزايش ندهد. %11متري بيش از  211منبع پذيرنده را در شعاع 

 

 ) پ (: استانداردهاي آلودگي صوتي

تدوين و  زيستهاي باز توسط سازمان حفاظت محيطاستانداردهاي آلودگي صوتي در محيط     

زيست پيشبنهاد شبده اسبت. ايبن اسبتانداردها ببه براي تصويب به شوراي عالي حفاظت محيط

مطابقت دارد. جدول  (WHO)طوركلي با استانداردهاي اعالم شده توسط سازمان بهداشت جهاني 

 دهد. ( استانداردهاي مذكور را نشان مي8-4شماره )
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 : استانداردهاي آلودگي صوتي( 3-1جدول )

 شب روز نوع منطقه

 صبح 7شب الي  11 شب11صبح الي  7

 dB 31 dB 81 منطقه مسكوني 

 dB 81 dB 71 منطقه مسكوني و تجاري 

 dB 88 dB 78 منطقه تجاري 

 71dB 71 dB صنعتي  –منطقه مسكوني 

 dB 78 dB 78 منطقه صنعتي 
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 ت محيطي: قوانين و آئين نامه اجرائي در ارتباط با مسائل زيس1-3

 

قوانين و مصوبات آئين نامه هاي اجرائي كه در ارتباط با مسائل زيست محيطي  مجموعه 

در قوانين جمهوري اسالمي ايران وجود داشته و توسط مجلس شوراي اسالمي مورد تصويب قرار 

گرفته است. و همچنين آئين نامه هاي اجرائي قوانين فوق الذكر و مصوبات شبورايعالي حفاظبت 

زيست كشور و مصوبات ساير شوراهاي عالي كه مرتبط با مسائل زيست محيطي است در  محيط

كه به دليل جمع ذيل ارائه مي گردد. اين مجموعه توسط سازمان محيط زيست كشور ارائه شده،

بندي مناسب از كليه قوانين و آئين نامه ها مي تواند ديدي جامع از قوانين مرتبط را به نمبايش 

وح برخي از قوانين كه با شرايط استان اردبيل انطباق بيشتري دارد به پيوست ارائه گذارد.  مشر

 مي گردد.

 

 : قوانين مرتبط با مسائل زيست محيطي1-1-3

 

تاكنون قوانين زير در ارتباط با مسائل زيست محيطي به تصويب مجلس شوراي اسالمي  

 رسيده است.

 

هم قانون اساسي در خصو  حفاظبت قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران)اصل پنجا .1

 از محيط زيست (

 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست .2

 قانون شكار و صيد .3

 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا .4

قانون راجع به اجازه تاكسيدرمي جانوران ببراي اشبخا  حقيقبي و حقبوقي در قببال  .5

 دريافت حق الزحمه

 آزمايشگاهي و حق الزحمه كارشناسي قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات .6

 قانون اخذ وروديه از بازديدكنندگان پاركها و موزه هاي تاريخ طبيعي .7

 قانون مديريت پسماندها .8

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهبوري اسبالمي موضبوع  .7

 اجتماعي و فرهنگيبسترسازي براي رشد سريع اقتصادي ،

م توسعه اقتصبادي، اجتمباعي و فرهنگبي جمهبوري اسبالمي ايبران قانون برنامه سو  .12

 موضوع سياستهاي برنامه هاي كالن دولت
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اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، .11

 موضوع سياستها و برنامه هاي كالن دولت

، 672، 687، 688، 686، 682، 677، 675تعزيبرات مبواد  -قانون مجبازات اسبالمي .12

 2/3/75مصوب  676، 671

 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي موضوع تشكيل وزارت جهاد كشاورزي  .13

قانون تجديد تشكيالت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحالل وزارت منابع طبيعي  .14

 موضوع تبديل سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيط زيست 

 ت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با اصالحات بعديقانون حفاظ .15

 قانون حفاظت وحمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور .16

 قانون جنگلها و مراتع 56قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده  .17

 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها .18

 قانون حفظ نباتات .17

تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه هباي عمبومي ، اليحه قانوني نحوه خريد و  .22

 عمراني و نظامي دولت

 اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها .21

 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران .22

 قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليو فارس و درياي عمان .23

 صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليو فارس اليحه قانوني مجازات .24

 قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي .25

 قانون اراضي مستحدث و ساحلي .26

 قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي .27

 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 45ماده  .28

( 113مقررات تسهيل نوسازي صبنايع كشبور و اصبالح مباده ) قانون تنظيم بخشي از .27

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موضوع 

 زيست محيطي امور پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي

موضبوع  112، 88، 67، 64، 18قانون تنظيم بخشبي از مقبرارت مبالي دولبت مبواد  .32

 مقررات مالي دولت 

چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارايه دهندگان  .31

 خدمات و كاالهاي وارداتي
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قانون مالياتهاي مستقيم موضوع عدم شمول معافيت مالياتي واحدهاي توليدي مسبتقر  .32

 كيلومتري مركز 52كيلومتري مركز تهران و   122در داخل شعاع 

 موضوع انرژي 12كشور بند الف تبصره كل  1383قانون بودجه سال  .33

قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و  .34

 آالت راهسازي و ارداتي ماشين 

كيلومتري  52اليحه قانوني لغو محدوديت ايجاد كارخانجات و صنايع در داخل شعاع  .35

 اصفهان

ر راجع به ممنوعيت ايجباد تاسيسبات و كل كشو 1328قانون بودجه سال  32تبصره  .36

 كارگاههاي منافي بهداشت و آسايش در شهرها و حومه آنها 

قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش امبوال تمليكبي و اساسبنامه آن موضبوع   .37

جمع آوري و نگهداري و اداره و فروش كاالهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطي و 

 اي قاچاققاچاق قطعيت يافته و كااله

قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موضوع چگونگي امكان بهره گيري  .38

 از ميراثهاي طبيعي كشور و اجراي تعهدات

 قانون تشكيل كميته كاهش اثرات بالياي طبيعي .37

 قانون اصالح قانون ايمني راهها و راه آهن .42

در خصبو   قانون تمركز امور صنعت و معبدن و تشبكيل وزارت صبنايع و معبادن .41

تشكيل وزارت صنايع و معادن بمنظور پيشبرد امبور صبنعتي و معبدني و اسبتفاده از 

 نيروي انساني و امكانات موجود

قانون معادن موضوع تعيين حبداكثر زمبان اعبالم نظريبه دسبتگاه هباي اجرائبي در  .42

 خصو  اكتشاف و بهره برداري از معادن در مناطق تحت اختيار

درمان و قبانون تشبكيالت و وظبايف وزارت بهداشبت، 1 مباده 2قانون اصبالح بنبد  .43

 آموزش پزشكي 

قانون نفت  موضوع صيانت از ذخباير نفتبي و حفاظبت از منبابع و ثبروت طبيعبي و  .44

 تاسيسات و جلوگيري از آلودگي محيط زيست 

 موضوع  55قانون شهرداري از ماده  .45

ت و مبواد رسبوبي )الف(: ايجاد محلهاي مخصو  جهت تخليه زباله و نخاله وضبايعا

 فاضالبها

 ) ب (: شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي و اركان شورايعالي مذكور

 قانون بكارگيري سالح توسط مامورين نيروهاي مسلح در مواد ضروري .46
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 قانون اجازه صدور  جواز حمل سالح توسط ژاندارمري .47

 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح .48

 وزيع عادالنه آبقانون ت .47

 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضالب .52

 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضالب روستايي .51

 قانون حفاظت در برابر اشعه .52

از قانون سازمان انرژي اتمي ايران موضوع اركان سازمان انرژي اتمي، شوراي انبرژي  .53

 اتمي و وظايف و اختيارات شوراي مركزي

 شناسي كشورقانون تشكيل شورايعالي اقيانوس  .54

 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران .55

 قانون تاسيس شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور .56

 موضوع تركيب شوراي عالي حفاظت فني 85قانون كار ماده  .57

قبانون مبذكور  7و   2قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهبانگردي و اصبالح مبواد  .58

 ي وجهانگردي و اركان شورايعالي مذكورموضوع تشكيل شورايعالي ايرانگرد

 قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .57

قانون اجازه شركت يكي از معاونان وزراء و روسباي سبازمانهاي مسبتقل در شبوراها،  .62

 شوراهاي عالي و مجامعي كه براساس قانون مركب از چندوزير مي باشند.

ملي آب ايران موضوع اركبان گنجينبه ملبي آب ايبران و تركيبب اساسنامه گنجينه   .61

 شوراها 
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 : آئين نامه ها و تصويب نامه ها 2-1-3

 

آئين نامه هاي اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي در مورد مسائل زيست  

 آيين نامه اجرائي به شرح زير است: 122محيطي شامل تدوين 

 هسازي محيط زيستآيين نامه اجرايي قانون حفاظت و ب .1

 آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد .2

 آيين نامه اجرايي شكار ويژه .3

 آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا .4

 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا 6آيين نامه اجرايي تبصره ماده  .5

 آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي .6

 آلودگي آبآيين نامه جلوگيري از  .7

 آيين نامه اجرايي قانون اخذ وروديه از بازديدكنندگان پاركها و موزه هاي تاريخ طبيعي .8

اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 61آيين نامه اجرايي ماده  .7

 جمهوري اسالمي ايران

 آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كار گروههاي تخصصي .12

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  85اجرايي ماده  آيين نامه .11

 جمهوري اسالمي ايران

قانون برنامه سوم توسعه اقتصبادي، اجتمباعي و  124ماده « الف»آيين نامه اجرايي بند  .12

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

اجتمباعي و  قانون برنامه سوم توسبعه اقتصبادي، 124ماده « ب»آيين نامه اجرايي بند  .13

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

قانون برنامه سوم توسبعه اقتصبادي، اجتمباعي و  124ماده « ج »آيين نامه اجرايي بند  .14

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

قانون برنامه سوم توسعه اقتصبادي، اجتمباعي و  126( ماده 1آيين نامه اجرايي تبصره ) .15

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

اجتمباعي و فرهنگبي  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 128نامه اجرايي ماده از آيين  .16

 در خصو  نيروگاههاي بخش خصوصي

قانون برنامه سوم توسبعه  121ماده ج ( و ) د (آيين نامه اجرايي بندهاي )الف(، ) ب(، ) .17

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در خصو  انرژي
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قانون برنامه سبوم توسبعه اقتصبادي، اجتمباعي و  122اجرايي بند ج ماده از آيين نامه  .18

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موضوع بهينه سازي مصرف انرژي

قانون برنامه سوم توسبعه اقتصبادي، اجتمباعي و فرهنگبي  134آيين نامه اجرايي ماده  .17

 جمهوري اسالمي ايران درخصو  آلودگي آب

توسبعه اقتصبادي، اجتمباعي و فرهنگبي  قانون برنامه سوم 152آيين نامه اجرايي ماده  .22

 جمهوري اسالمي ايران موضوع آموزش پودماني

( قانون توسبعه اقتصبادي، اجتمباعي و فرهنگبي جمهبوري 182آيين نامه اجرايي ماده ) .21

 اسالمي ايران راجع به تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي

اجتماعي و فرهنگبي پنجسباله دوم اقتصبادي، قانون برنامبه 82آيين نامه اجرايي تبصره  .22

 جمهوري اسالمي ايران درخصو  رعايت مالحظات زيست محيطي

قانون برنامه پنجسباله دوم توسبعه اقتصبادي، اجتمباعي و  82آيين نامه اجرايي تبصره  .23

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران درخصو  ارزيابي زيست محيطي طرحها و پروژه هباي 

 ي بزرگ توليدي وخدمات

آيين نامه اصالحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراي  .24

قانون جنگلها و مراتع كشور راجع به تعاريف، تشكيل هيات اختالف و وظايف و  56ماده 

 اختيارات هيات مذكور 

اصالح آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتبع كشبور )حبق  .25

 الكشف(

قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور  1آيين نامه اجرايي ماده  .26

 )حق الكشف مامورين(

 آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها .27

اراضبي در حكومبت آيين نامه اجرايي اليحه قانوني اصالح اليحه قانون واگذاري و احياء .28

 جمهوري اسالمي ايران

آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگبذاري اراضبي فاقبد كباربري مسبكوني ببراي  .27

 امرمسكن به شركتهاي تعاوني

 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران .32

 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي .31

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولبت و مصبرف  45ي بند الف ماده آيين نامه اجراي .32

آن در موارد معين راجع به تعاريف، پرداخت حق الكشف به ماموران سبازمان حفاظبت 

 محيط زيست 
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قانون وصول برخي از درآمبدهاي دولبت و  45آيين نامه اجرايي بندهاي ب، ج، د ماده  .33

 مصرف آن در موارد معين

( قانون وصول برخي از درآمدهاي 84( الحاقي ماده )5( بند )1تبصره )آيين نامه اجرايي  .34

 دولت و مصرف آن در موارد معين 

صبدور دفترچبه قانون تنظيم بخشي از مقبررات مبالي دولت، 64آيين نامه اجرايي ماده  .35

 شناسايي ويژه شكارچيان

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  88آيين نامه اجرايي ماده  .36

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 111ن نامه اجرايي ماده آيي .37

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 112آيين نامه اجرايي ماده  .38

 ( قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور5آيين نامه اجرايي ماده ) .37

 ل كشورك 1383قانون بودجه سال  12آيين نامه اجرايي بند الف تبصره  .42

 كل كشور 1383( قانون بودجه سال 12تبصره )« ث»آيين نامه اجرايي بند  .41

 كل كشور 1383( قانون بودجه سال 12تبصره )«پ»آيين نامه اجرايي بند  .42

 كل كشور 1363قانون بودجه سال  66آيين نامه اجرايي تبصره  .43

 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي .44

 از آيين نامه اجرايي قانون معادن  .45

نگهداري و از آيين نامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت ، خريد و فروش ، .46

 تبليغ واستفاده از دستگاه فلزياب

 آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي .47

 آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك .48

 نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعهآيين  .47

قانون بكبارگيري سبالح توسبط مبامورين نيروهباي  15آيين نامه اجرايي موضوع ماده  .52

 مسلح

 آيين نامه اجرايي نحوه اجرايي نحوه انجام معاينه و  صدوربرگ معاينه فني خودرو .51

 آيين نامه اجرايي ضوابط فني خودرو .52

 خودروهاي فرسودهآيين نامه  نحوه از رده خارج كردن  .53

 آيين نامه جايگزيني و امحاي تاكسي هاي فرسوده  .54

 آيين نامه بهداشت محيط  .55

آيين نامه احداث و استفاده از تاسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران  .56

 در خليو فارس و درياي عمان
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اسبالمي آيين نامه نحوه انجام پژوهشهاي تحقيقات علمي در منباطق دريبايي جمهبوري  .57

 ايران در خليو فارس و درياي عمان

انهار، مسيلها ، بركه هاي طبيعي و شببكه  آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، .58

 هاي آبرساني، آبياري و زهكشي 

آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي، احبداث بنبا و تاسيسبات در خبارج از محبدوده  .57

 قانوني و حريم شهرها

حوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلبي، ناحيبه اي و ملبي و آيين نامه ن .62

 مقررات شهرسازي و معماري

 آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي ودولتي  .61

آيين نامه مربوط به وظايف و طرز كار شورايعالي اقيانوس شناسي كشور و كميتبه هباي  .62

 گانه آنهفت

 حفاظت كيفي رودخانه كارونآيين نامه تشكيل شوراي  .63

تصويب نامه هيات وزيران راجع به شاخص ها و اهبداف كمبي بخبش هباي صبنعت و  .64

محيط زيسبت، ببرق در برنامبه سبوم توسبعه اقتصبادي ، اجتمباعي و فرهنگبي  معدن،

 جمهوري اسالمي ايران

 تصويب نامه هيات وزيران راجع به ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع .65

 ان راجع به استقرار صنايعمصوب هيات وزير .66

كيلومتري  122از صورتجلسه هيات وزيران راجع به ممنوعيت احداث صنايع در شعاع  .67

 تهران

آيبين  6ماده  4تصويب هيات وزيران راجع به تفويض اختيارات دولت در خصو  بند  .68

 نامه داخلي هيات دولت به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست 

 به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران تصويب نامه راجع .67

تصويب نامه هيات وزيران راجع ببه انتقبال دامبداريها و مرغبداريهاي داخبل محبدوده  .72

 هزار نفر جمعيت به خارج از محدوده شهر  52شهرهاي بيش از 

 مصوب هيات وزيران راجع به ايجاد هفت شهرك صنعتي جديد در چهار استان كشور .71

صويب نامه درخصو  استفاده مبالي بالعبوض جهبت مطالعبات زيسبت محيطبي در ت .72

 انرژي و محيط زيستهاي ارزيابي و ارزشگذاري منابع، پايش ،زمينه

مشخصات و شروط تحقق اهبداف طبرح مجموعبه مصوبه هيات وزيران راجع به كليات، .73

 شهري تهران
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خروجبي از كارخانجبات و تصويبنامه هيات وزيران راجع به اسبتانداردهاي حبد مجباز  .74

 كارگاههاي صنعتي

تصويب نامه هيات وزيران راجع به استانداردهاي گازهاي خروجي از اگزوز خودروهباي  .75

 سواري و وانت 

تصويب نامه هيات وزيران راجع به ممنوعيت توليد و ورود مينبي بوسبها و اتوبوسبهاي  .76

 ديزلي فاقد استاندارد

ود و ترخيص انواع وانت، اتوبوس، مينبي ببوس ، مصوبه هيات وزيران راجع به اجازه ور .77

 كاميون، ماشين هاي راهسازي و كشاورزي

 از مصوبه هيات وزيران در خصو  ورود خودروهاي سواري .78

 مصوب هيات وزيران راجع به ضوابط فني واردات و صادرات خودرو .77

ق مصوبه هيات وزيران در مورد تعيين متولي و تقسيم كار، پيگيبري و نظبارت ببر تحقب .82

 سياستهاي دولت در زمينه واردات خودرو

 مصوبه هيات وزيران راجع به رعايت استاندارد اروپايي در ورود يا سا خت موتورسيكلت .81

تصبويب نامببه در خصبو  جببايگزيني تاكسبيها و تاكسببيهاي موقبت شببهر تهبران بببا  .82

 خودروهاي نو توليد داخلي

 مصوبه هيات وزيران راجع به تعيين سن فرسودگي خودروها .83

 مصوبه هيات وزيران راجع به ممنوعيت واگذاري خودروهاي فرسوده .84

 15مباده  2تصويب نامه هيات وزيران راجع به تفويض اختيارات دولت ناشي از تبصره  .85

 1374قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 

 مصوبه هيات وزيران راجع به برنامه جامع كاهش آلودگي هواي شهر تهران .86

ان راجع به طرح جامع كباهش آلبودگي هبواي اسبتانهاي خراسبان ، مصوبه هيات وزير .87

 آذربايجان شرقي، خوزستان، مركزي، فارس، اصفهان و شهر كرج

 تصويب نامه هيات وزيران راجع به آلودگي هواي تهران .88

مصوب هيات وزيران راجع به برنامه جلوگيري و كاهش آلبودگي رودخانبه هباي مهبم  .87

 استان

ع به عضويت رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به تركيبب مصوبه هيات وزيران راج .72

 اعضاء ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور

مصوبه هيات وزيران راجع به طريق تبديل كشت زراعي به باغ در اراضي شيبدار استان  .71

 گلستان

 سياست هاي دولت در مورد صيانت از جنگل هاي شمال كشور .72
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جامع صيانت از جنگل هباي شبمال كشبور)حفظ، مصوبه هيات وزيران راجع به )برنامه  .73

 نگهداري و توسعه جنگلهاي شمال(

 مصوب هيات وزيران راجع به حفاظت و بهره مندي و استفاده پايدار از غارهاي طبيعي .74

مصوبه هيات وزيران راجع به ضوابط نظارت فني بر بهره برداري از معادن شن، ماسه و  .75

 خاك رس

ور حيوانات و پرنبدگان وحشبي) ضبميمه صبادرات و تصويب نامه راجع به ورود و صد .76

 واردات(

 تصويب نامه راجع به همطرازي معاونان سازمان .77

 صنعتي -مصوبه هيات وزيران راجع به شورايعالي مناطق آزاد تجاري .78

 مصوبه هيات وزيران راجع به تشكيل كميسيون هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور .77

ماهنگي مبارزه با بيماريهباي قاببل انتقبال ببين مصوبه هيات وزيران راجع به شوراي ه .122

 انسان و حيوان
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 مصوبات شورايعالي حفاظت محيط زيست كشور: 3-1-3

 

مصبوبه مبورد تصبويب قبرار  36تاكنون توسط شورايعالي حفاظت محيط زيست كشور  

 گرفته كه شرح آنان به قرار زيراست:

منباطقي از كشبورجهت  درمبورد –شورايعالي حفاظت محيط زيست  68مصوبه شماره  .1

 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست  13و  12، 11اجراي مواد 

مفباد آيبين نامبه جلبوگيري از  –شورايعالي حفاظت محيط زيست  123مصوبه شماره  .2

 (2آلودگي هوا)ماده 

در مبورد تعيبين ضبوابط و  -شبورايعالي حفاظبت محبيط زيسبت 124مصوبه شبماره  .3

 ومبيل هاي بنزين سوزاستانداردهاي گازهاي خروجي ات

 11در مورد اجراي مقررات مبواد  -شورايعالي حفاظت محيط زيست128مصوبه شماره  .4

قانون  حفاظت و بهسازي محيط زيست در كليه نقاط كشبور و آبهباي سباحلي و  12و 

 سرزمين

در مبورد جلبوگيري از آلبودگي  -شورايعالي حفاظت محيط زيسبت 134مصوبه شماره  .5

 هواي تهران

در مبورد جلبوگيري از آلبودگي  -شورايعالي حفاظت محيط زيسبت 135ماره مصوبه ش .6

 هواي تهران

در مبورد جلبوگيري از آلبودگي  -شورايعالي حفاظت محيط زيسبت 136مصوبه شماره  .7

 هواي تهران

در مورد امكبان سبنجي و مكبان  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 138مصوبه شماره  .8

 يابي پروژه ها وگازسوز كردن خودروها

درخصبو  آيبين نامبه ارزيبابي  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 156مصوبه شماره  .7

 زيست محيطي

راجبع ببه تعرفبه حبق الزحمبه  -شورايعالي حفاظت محيط زيسبت 157مصوبه شماره  .12

 كارشناس

راجبع ببه تعرفبه خبدمات  -شبورايعالي حفاظبت محبيط زيسبت 158مصوبه شبماره  .11

 آزمايشگاهي

در مورد تعيين حد مجاز خروجي  -فاظت محيط زيستشورايعالي ح 161مصوبه شماره  .12

 اگزوز وسايل نقليه
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در مورد كباهش آلبودگي هبواي  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 162مصوبه شماره  .13

 تهران

در خصو  تصبويب حفاظبت از  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 164مصوبه شماره  .14

 ده درصد مجموع جنگلهاي كشور

راجع به اعطاي جايزه به اشخا   -فاظت محيط زيستشورايعالي ح 165مصوبه شماره  .15

 و موسسات 

در خصبو  ارزيبابي زيسبت  -شورايعالي حفاظبت محبيط زيسبت166مصوبه شماره  .16

 محيطي واحدهاي كشت و صنعت 

در مبورد واگبذاري بخشبي از  -شورايعالي حفاظبت محبيط زيسبت 168مصوبه شماره  .17

 زيستاختيارات شورايعالي به رئيس سازمان حفاظت محيط 

در خصو  بهاي جانوران وحشي  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 172مصوبه شماره  .18

 از لحاظ مطالبه ضرر و زيان

موضبوع تعيبين مبدت اعتببار و  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 171مصوبه شماره  .17

 بهاي پروانه هاي صيد و شكار

نده سازي موضوع حق الزحمه آك -شورايعالي حفاظت محيط زيست 172مصوبه شماره  .22

 جانوران وحشي

موضوع حد مجاز گازهاي خروجي  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 175مصوبه شماره  .21

 از اگزوز موتورسيكلت هاي دو زمانه و چهار زمانه

در مورد ارزيابي طرحها و پبروژه  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 176مصوبه شماره  .22

 هاي مشمول واحدهاي زيست محيطي

درخصو  الحاق يك ماده ببراي  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 177مصوبه شماره  .23

 شوراي عالي 165جايزه اشخا  و موسسات ماده 

در مورد تعيين حدود مجباز صبدا  -شورايعالي حفاظت محيط زيست236مصوبه شماره  .24

 در هواي آزاد

راجع به ارزيابي زيسبت محيطبي  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 237مصوبه شماره  .25

 ردشگريطرح هاي گ

راهبردهاي ملي حفاظت از تنبوع  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 238مصوبه شماره  .26

 زيستي

ضرورت حذف آزبست از توليبد  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 237مصوبه شماره  .27

 كارخانجات جديد
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موضوع حذف تدريجي اتوبوسها و  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 242مصوبه شماره  .28

 اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز و اصفهاندر تهران،ميني بوسهاي ديزلي 

موضوع تعرفبه هباي مرببوط ببه  -شورايعالي حفاظت محيط زيست241مصوبه شماره  .27

 هوا در زمينه محيط زيستانجام آزمايشهاي شيمي، ميكروبيولوژي ،

درخصبو  تعرفبه خبدمات  -شبورايعالي حفاظبت محبيط زيسبت 258مصوبه شماره  .32

 آزمايشگاهي

درخصو  ارزيابي زيست محيطي  -شورايعالي حفاظت محيط زيست247شماره  مصوبه .31

 هاي بزرگ توسعه اي و ملي درسواحل كشورطرح و پروژه

در مورد ارزيابي زيست محيطبي  -شورايعالي حفاظت محيط زيست 252مصوبه شماره  .32

 فعاليتهاي معدني

 كيفي(راجع به ممنوعيتها و محدوديتها )زماني، طريقي، نوعي، كمكي و  .33

 راجع به خريد و فروش و صدور و نگهداري جانوران وحشي .34

 فهرست مناطق چهارگانه تحت اختيار سازمان .35

 تعيين گونه هاي جانوران وحشي مشمول قانون شكار و صيد و طبقه بندي آنها  .36
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 : مصوبات ساير شوراهاي عالي1-1-3

 

 مصوبه به قرار زيراست. 8مصوبات ساير شوراهاي عالي شامل  

وبه شورايعالي اداري در خصو  وظايف واحدهاي استاني سبازمان حفاظبت محبيط مص .1

 زيست 

 شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست  .2

/دش شورايعالي اداري راجع به فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت 3222مصوبه شماره  .3

 سرمايه گذاري در ايجاد واحدهاي صنعتي 

ش موضوع مشاركت مردم در امور مشاركت پبذير و واگبذاري /د5255مصوبه شماره  .4

 بخشي از فعاليت هاي اجرايي دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي 

 ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها .5

 تصويب نامه طرح منطقه اي گيالن و مازندران .6

 مصوبه شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور .7

اده واحده قانون تشديد مجبازات موتبور سبيكلت سبواران م 3آيين نامه اجرايي تبصره  .8

 متخلف
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 : تحليل فعاليت و اقدامات انجام شده براي حفاظت از سرزمين1
فعاليت هاي مورد نياز براي حفاظت عرصه از عوامل مخرب با توجه به ساختار سازماني  

 به انجام مي رسد. و اداري ايران و در نتيجه استان اردبيل، توسط دستگاههاي مختلف اجرائي

اداره كبل منبابع طبيعبي، سبازمان آب اسبتان اردبيبل، اداره كل محيط زيست اسبتان، 

شهرداريهاي شهرهاي مختلف استان، هر كدام وظايفي رابعهده داشته كه در حفاظبت از محبيط 

زيست و محيط طبيعي استان داراي نقش مي باشند. به منظور تحليل فعاليت و اقبدامات انجبام 

عملكرد اجرائبي دسبتگاههاي در راستاي حفاظت از منابع محيطي و محيط زيسبت اسبتان، شده

 مختلف اجرائي مورد پرسش و ارزيابي قرار گرفته كه در اين مبحث به آنها اشاره مي گردد.

 

 : اقدامات انجام شده توسط سازمان محيط زيست دراستان اردبيل1-1

 

ت، عرصه هاي طبيعبي ببا عنبوان پبارك براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيس 

تحت محافظت سازمان حفاظت آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده،ملي،

 از محيط زيست كشور قرار دارند.

 

 )الف(: پارك ملي

پارك ملي به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل ، مرتع، بيشه هاي طبيعي،  

و كوهستان اطالق مي شود كه نمايانگر نمونه هاي برجسته اي از مظباهر  اراضي جنگلي و دشت

 طبيعي ايران است.
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 آثار طبيعي ملي) ب (:

آثار طبيعي عبارتنداز پديده هاي نمونه و نادرگياهي و حيواني، اشكال يا منباظركم نظيبر  

محبدوده متناسببي وكيفيات ويژه طبيعي زمين يا درختان كهنسال و تاريخي كه به منظور داشتن 

 تحت حفاظت قرار مي گيرند.

 

 پناهگاه حيات وحشج (:)

پناهگاه هاي حيات وحش به محدوده اي از منابع طبيعي كشبور اعبم از جنگبل، مرتبع،  

محيط هاي آبي و كوهستان اطبالق مبي شبودكه داراي اراضي جنگلي، دشت،هاي  طبيعي ،بيشه

  براي جانوران وحشي ببوده و ببه منظبور حفبظ يبا زيستگاه طبيعي نمونه و شرايط اقليمي خا

 احياي اين زيستگاه ها تحت حفاظت قرار مي گيرند.

 

 ) د (: منطقه حفاظت شده 

منطقه حفاظت شده به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگبل، مرتبع، دشبت،  

جبانوران هاي آبي وكوهستان اطالق مي شود كه از لحاظ ضبرورت حفبظ و تكثيبر نسبل محيط

وحشي و يا حفظ و احياي رستني ها و وضع طبيعي آن داراي اهميت خاصي بوده و تحت حفاظت 

 گيرند.قرار مي

ساير مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست شامل مناطق شبكار ممنبوع،  

 رودخانه ها ، تاالب ها و زيستگاه هاي دريايي مي باشد.

ه تحبت مبديريت سبازمان حفاظبت محبيط زيسبت، با توجه به تعريف مناطق چهارگان 

 اقدامات انجام شده توسط مديريت سازمان محيط زيست استان به شرح زير مي باشد:

 

 اقدامات انجام شده در ارتباط با آثار طبيعي ملي : 1-1-1

 
 : اثر طبيعي ملي سبالن1-1-1-1

ن بطبرف قلبه آن متر كوه مشهور سبال 3622اثر طبيعي ملي سبالن از محدوده ارتفاع  

متر از سطح درياهاي آزاد بوده و بلندترين نقطه آذربايجبان  4811قرار دارد. ارتفاع بيشينه قله 

و دومين قله مرتفع كشور مي باشد. آتشفشان سبالن از نوع آتشفشان هاي نقطبه اي و مخبروط 

 1222متبر از سبطح دريبا كبه گبدازه هباي آن حبدود  4822مختلف است با ارتفاع ببيش از 

گيرد. از جاذبه هاي توريستي منطقه دو گروه عمده جاذبه هاي طبيعي و كيلومترمربع را در بر مي

باشند.ارتفاعات متعدد و در جوار آن آبهاي معدني موجود، وجود درياچبه جاذبه هاي تاريخي مي
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هاي بزرگ و كوچك، دشت ها و جلگه هاي وسيع پيرامبوني و شبرايط آب و هبوايي مسباعد و 

هاي طبيعي جهت گردشگري و گذران اوقات فراغت و اسبتراحت ب، از استعدادها و قابليتمناس

هكتار بوده و از پديده هاي طبيعي آن مي تبوان ببه مبوارد زيبر  6643مي باشد. وسعت منطقه 

 اشاره نمود:

يخچال ها سنگ عقاب يا قارتال، درياچه دهانه آتشفشان،سنگ مقدس محراب يا محرابه، 

ل هايي با قدمت معادل عمركوهستان، ارتفاعات و قلل با ويژگي هاي خبا  اراضبي و و برف چا

 4577كسري يا آقام داغ با ارتفاع متر، 4587محيطي شامل هرم داغ يا سبالن كوچك با ارتفاع 

 متر. 3752قبله داغي( با ارتفاع متر و جنوار داغي )

 اشاره نمود:از دره هاي معروف سبالن هم مي توان به موارد ذيل  

اسنزدره سي(، شيروان دره اسب مرز)گنزري دره سي( ،صندوق لو دره سي، دره لنو آباد) 

دره مجنبده(،دره الوارس يا قزل گول لر، دره موئيبل، دره دوجباق، دره سباچلو، دره كركري)دره،

قران) دليجه دره سبي، دره اسبماعيل كنبدي، دره اسببكليان، دميرچي دره سي، رازليق دره سبي،

 اسبقران دره سي(

منطقه سبالن داراي چشم اندازهاي بسيار با ارزش شامل آبشار گورگور و آبشار سردابه  

 و آبشار شاه بوالغي مي باشد.

يكي از پتانسيل هاي ارزشمند زيستي و طبيعي منطقه سبالن كه به نوبه خود منحصر به  

شهورترين دره سبالن است كه از آبگرم فرد است شيروان دره مي باشد. اين دره معروفترين و م

شابيل واقع در شمال سبالن سلطان شروع مي شود و تا جنوبي ترين نقطه آن يعني درياچبه آت 

گلي امتداد دارد. تاالب هاي آت گولي و قره گل و طاووس گل از ديگر چشم اندازهاي با ارزش 

تگاه مناسببي ببراي حيبات سبالن است كه اكوسيستم خاصي در كوهستان ايجاد نمبوده و زيسب

 وحش بوده و پذيراي دهها نوع از پرندگان مهاجر بخصو  انواع اردك ها مي باشد.

فصل بهار آغاز فصل رويش گياهان مرتعي بوده كبه ببا ذوب شبدن تبدريجي برفهباي  

مراتع را ژئوفيت هاي گلبدار مبي پوشباند. گونبه هباي زمستاني شروع مي شود و دراين مرحله،

ه سينوزي در ارديبهشت ماه در مراتع سبالن هفت گونه اصلي دارد كه پنو گونه از تشكيل دهند

 آنها به تيره الله، يك گونه به تيره آالله ويك گونه ديگر به تيره زنبق تعلق دارد.

 

  تنوع گونه اي گياهان منطقه سبالن 

تيبببره  ،(amaranthacea)، تيبببره تببباج خبببروس (alliacea)تيبببره سبببير   

، تيبره (caprifoliaceae)، تيره اقطي  (boraginaceae)، تيره گاوزبان  (berberidaceae)زرشك

،  (Cistaceae)، تيبره سيستاسبه (Henopodiaceae)تيره اسبفناجيان ،(Caryophllaceae)ميخك
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، تيبره ريبش ببز  (Cyperaceae)تيره جگبن هبا ، تيبره شبب ببو،(Compositae)تيره مركبان 

(Epedraceae) ون ، تيره فرفي(Euphorbiaceae) تيره شاه تره ،(Fumariaceae) تيره شمعداني ،

(Graniaceae)( تيره گندميان ،Gramineae  يا(Poaceae تيبره هبزار چشبم(Hypericaceae)  ،

، تيببره پنيببرك (Liliaceae)، تيببره اللببه (Labiatae)، تيببره نعنبباع (Iridaceae)تيببره زنبببق 

(Malvaceae)  تيره گل مغربي ،(Onagraceae)تيره كوكنياريان ،(Papaveraceae) تيره پروانبه ،

، تيببببره پلومباژنياسببببه (Plantaginaceaee)، تيببببره بارهنببببگ  (Papilionaceae)واران 

(Piumbaginaceae)،تيره ترشك(Potamagetonaceae)تيره گوشاب ،(Potamagetonaceae) 

، تيبره (Rosaceae)گل سبرا  ، تيره(Resedaceae)، اسپرك ها(Ranuncuiaceae)، تيره آالله 

، (Solanaceae)، تيبره بادنجانيبان (Scorphulariaceae)، تيره گل ميمون (Rubiaceae)روناس 

، (Valerianaceae)،  تيره سنبل الطيبب (Urticaceae)، تيره گزنه (Umbelliferae)تيره چتريان 

  .(Zygophyllaceae)تيره قيچ ها 

گونه شناسايي شده وجگن ها از تنوع زيادي  256ه و تير 37بطور كلي در منطقه سبالن  

 24 ،هنوز شناسايي نشده است. ازاين تعبدادها بطوري كه تعدادي از گونه هاي آن  ،برخوردارند

 3722تيره تا ارتفباع  6متري و  3522-3222تيره بين  7متري و  3222تيره در ارتفاع كمتراز 

تيبره عبارتنبد از تيبره گبل  6سترش دارند. اين ثار طبيعي ملي سبالن گمتري داخل محدوده آ

 استكاني، مركبان، شب بو، پروانه واران، ترشك و گل سرا.

 

 گونه هاي مهم حيات وحش منطقه سبالن 

، خارپشبت اروپبايي Capra hircus، كبل و ببز )پبازن( Ursus arctosخبرس قهبوه اي  

Erineceus concolol سمور سنگي ،Martes foina تشبي ،Hystrix indic،  رودكMeles meles ،

 Mustela، راسبو Vulpes vulpes، روبباه معمبولي Canis lupus، گبرگ Lynx lynxسياه گوش 

nivalis  گراز ،Sus scrofa   شغال ،Canis aureus خرگبوش ،Lepus capensis  و از مهمتبرين

 Aqullaطاليبي   عقبابگونه هاي پرندگان بومي منطقه نيز مي توان به موارد ذيل اشباره نمود:

chrysaetos سبارگپه معمبولي ،Buteo buteo طبرالن ،Accipiter gentillis پيغبو ،Accipiter 

bervipesي بببببب، قرقAccipiter nisus بحري ،Pelegrinoides falco ليل ،Falco Subbuteo  ،

انواع سببهره ، دم جنبانببك، Falco naumanni، دليجببه كوچببك Falco tinnunculusدليجببه 

Fringillidae جغد كوچك  ،Athene noctua  سبز قبا، زنببور خبوار ،Merops opioster هدهبد ،

Upupa epops انواع چكباوك ،Alaudidae پرسبتو ،Apus apusبلبدرچين ،Coturnix coturnix ،

، Tetraogallus caspicus، كببك دريPerdix perdix، كببك چيبل Alectoris chukarكببك 
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، انبواع Delichon urbica، چلچلبه دمگباه سبفيدApus apus، پرستو Culomba liviaكبوترچاهي

  Corvidaeكالغ 

 

  خزندگان منطقه 

، Macrovipera lebetina،  گببرزه مببار )افعببي( .Agamidae spسوسببمار از خببانواده  

 Testudo، الك پشبت مهميبزدار Natrix tesselata، مارچليپر Hierophis schmidtiمارآتشي 

graecaگي ، مارزنCluber ravergieri. 

 ( ، موقعيت اين اثر طبيعي نشان داده شده است.7-1در تصوير ماهواره اي شماره )
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 : اثر طبيعي ملي غار يخگان2-1-1-1

هكتار درمنتهي اليه جنوب شرقي شهرستان   1122اثر طبيعي ملي غار يخگان به وسعت  

متبري  3122متري دامنه جنوبي قله  2345خلخال در ضلع غربي اشتر ماسوله داغ و در ارتفاع 

 شاه معلم واقع است.

طول  48و ْ  53'تا   48و ْ  52'عرض شمالي و  37و ْ  11'تا  37وْ 7'اين غار در مختصات  

شرقي واقع گرديده است. وجه تسميه اين غار به علت وجود خاصيت يخچالي در بخشي از غبار 

 باشد.مي

 

 ويژگيهاي غار يخگان 

 52×421دهاي آهكي تشكيل گرديبده اسبت. دهانبه ورودي كوچبك )يخگان در سازن 

متر و ببه قطبر حبداكثر  12آن از طريق يك راهرو تنگ و باريك و طوالني به طول  سانتي متر(

متبر  15و 5/36سانتي متر به تاالر وسيعي منتهي مي شود. طول وعرض  تباالر ببه ترتيبب  52

واي داخل غار سرد و به شدت مرطوب و نمنباك متر مي باشد. ه 12وحداكثر ارتفاع آن حدود 

مي باشد. از جمع شدن قطرات آب ناشي از تقطير حاصل از برخورد بخار آب با ديواره سرد غار 

متر در  ضلع شرقي كف غار تشكيل شده است. جريبان مبداوم  5/1حوضچه هاي آبي تا عمق ،

ب تشكيل بلورهاي يخ مبي هواي گرم و مرطوب از سمت بيرون و سرد شدن آن در داخل موج

شود كه به صورت تشكيل قنديل و ورقه هاي نازك در قسمت هايي از سطوح ديواره هاي سقف 

جريان هواي بخشد.جالب اين كه در مواقعي كه هواي بيرون سرد است،غارنماي زيبايي به آن مي

 سردو خشك به داخل غار باعث ذوب يخها مي گردد.

ع غربي بوسيله راهروهايي پيچ در پيچ به تاالرهباي نسببتاً كبوچكي تاالر اصلي غار از جانب ضل 

وجود تاالرهاي فرعي وسيع و راهروهاي پيچ در تاالر اصلي ، مربوط مي شود.دهانه ورودي تنگ و باريك،

پيچ متعدد و فضاهاي ناشناخته در محدوده غار، داراي بودن خاصيت يخچالي و تشكيل بلورهاي يبخ ببه 

 ورقه هاي نازك درسطح ديوارها و سقف غار، از ويژگيهاي بارز آن مي باشد.صورت قنديل و 

 

 بيولوژي غار يخگان 

خفاش كه پستاندار معمول غارها مي باشد به علت هواي سرد و مرطبوب در ايبن غبار  

 مشاهده نمي شود . از ساير جانوران غار زي نيز هنوز نمونه اي مشاهده نگرديده است.

 (، موقعيت غار يخگان نشان داده شده است.7-2اي شماره)در تصوير ماهواره  
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 : اقدامات انجام شده در ارتباط با مناطق حفاظت شده 2-1-1

 
 : تاالب اصالندوز1-2-1-1

كيلومتري غرب شهرستان پبارس آبباد و در شبمال شبرق  52سد اصالندوز در فاصله  

هكتار بوده و  452ساحت اين منطقه استان اردبيل واقع شده و جزو تاالبهاي دشت مغان است. م

متر از سطح دريا مي باشد. اين سد برروي رودخانه ارس احداث گرديده  136ارتفاع متوسط آن 

و كشورهاي ايران و جمهوري آذربايجان بطور مشترك از آن استفاده مي كنند. نفوذ آب پشبت 

را بوجود آورده است و در سد به كناره هاي اطراف، تاالب وسيع با پوشش گياهي بسيار مناسب 

تاالب جزاير متعدد تشكيل شده است كه مكبان بسبيار مناسببي ببراي زيسبت و جوجبه آوري 

پرندگان محسوب مي شود و همه ساله پرندگان آبزي و كنار آبزي متعددي در آن به زمسبتان 

 پردازند.گذراني مي

 

 خصوصيات فيزيكي تاالب 

بطرف ساحل، تاالب تشكيل شبده داراي  با جمع شدن آب در پشت سد و پيشروي آن 

نيزارهاي وسيع با درختاني بلند و كشيده در حاشيه است. سبطح زيرپوشبش تباالب در فصبول 

 درجه سانتي گراد متغير است. 32پرباران گسترش مي يابد و درجه حرارت آب آن از صفر تا 

 

 خصوصيات اكولوژيكي 

نبد از قبيبل بيبد و صبنوبر و همچنبين سواحل و كناره هاي تاالب پوشيده از درختان بل 

پوشش گياهي متراكم و وسيعي است كه از گياهان غالب آن ني، لوئي و گز را مي توان نام ببرد. 

داخل تاالب جزايري با پوشش متراكم گياهان آبزي وجود دارد. اطراف تاالب تاسيسات مختلف 

  مربو ط به سد و هم چنين مزارع وسيع كشاورزي قرار گرفته است.

 

 وضعيت حفاظتي 

اين منطقه به دليل واقع شدن در منطقه مرزي تحت حفاظت و نظارت نيروهاي مسبلح  

 قرار دارد.
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  مخاط ات و عوامل تهديد كننده 

انباشته شدن رسوبات رودخانه ارس در پشت سد، فرسايش خاكهاي مجاور درياچه ببه  

ي به تاالب، باعث مشكالت عديده اي واسطه چراي مفرط دام و ورود فاضالبهاي انساني و صنعت

 براي منطقه گرديده است. 

 

  ارزشهاي ارتصادي و اجتماعي تاالب 

از آب پشت سد براي آبياري مزارع وسيع دشت مغان و همچنين توليبد ببرق اسبتفاده  

 شود. از مراتع اطراف تاالب نيز براي چراي دام استفاده مي گردد.مي

 

  فون و فلور اصلي تاالب 

 

 جانورانف(:)ال

اين تاالب در جذب پرندگان آبزي و كنار آبزي بويژه غاز پيشاني سفيد كوچبك داراي  

 اهميت بوده و برخي گونه هاي پرندگان نيز دراين تاالب جوجه آوري مي كنند.

 

 گياهانب (:)

عدسك آبي، ني، علف هفبت مهمترين گونه هاي گياهي منطقه را گياهاني نظيرگز، سازو، 

رغ، لويي، گل گندم، كاسني و گل ماهور تشكيل مي دهند. درختاني از قبيل بيبد، صبنوبر، و مبند،

 مرمر نيز به وفور درمنطقه رويش دارند.

 (، موقعيت تاالب اصالندوز نشان داده شده است.7-3درتصويرماهواره اي شماره ) 
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 : درياچه نئور2-2-1-1

متري كوههاي تبالش،  2522ياد، در ارتفاع اين درياچه با زيبايي خا  و تنوع زيستي ز 

كيلومتري جنوب شرقي شهرستان اردبيل واقع شده است. منطقه داراي آب و هواي سبرد  48در

بوده و در فصل تابستان آب و هواي منطقه بسيار مساعد مي باشد و به لحاظ پرورش ماهي قزل 

شور براي استفاده از آب و هبوا و آال در آن، جمع كثيري از مهمانان داخل استان و ساير نقاط ك

 طبيعت زيبا و بكر و صيد ورزشي ماهي قزل آال به اين منطقه مسافرت مي كنند.

 48و ْ 32'عرض شبمالي و از  38و ْ  22'تا  37و ْ  56'موقعيت جغرافيايي درياچه نئور از  

 طول شرقي مي باشدو در ارتفاعات البرز غربي واقع گرديده است. 48و ْ 36'تا 

 

 صوصيات اكولوژيك درياچه نئورخ 

اين درياچه يكبي از مراكبز به علت دارا بودن ويژگيهاي خا  و منحصر به فرد طبيعي، 

مهم تحقيقات سازمان حفاظت محيط زيست در امور آبزيبان ببه شبمار مبي آيبد. آب شبيرين 

درياچه از چشمه هاي متعدد و پرآب اطراف و از نزوالت جبوي و ذوب يبخ و ببرف كوههباي 

درياچه نئور داراي زمستان هباي نسببتاً گردد. با توجه به شرايط اقليمي منطقه،اطراف تامين مي

ماه از سال يخبندان بوده و گاهي ضبخامت  6الي  5طوالني مي باشد به طوري كه سطح درياچه 

درجبه سبانتي گبراد ببوده ودر 25سانتي متر مي رسد. حداكثر دمباي منطقبه  82يخ به حدود 

متبر  6متر و حداكثر  3درجه مي باشد. عمق متوسط درياچه  -22راي دماي متوسط زمستان دا

 است. آب درياچه از طريق رودخانه هير، با رودخانه قره سو  ارتباط دارد.

از موجودات درياچه مي توان از زالو، نرمتنان )صدفهاي دوكفه اي(، و از سخت پوسبتان  

ود در درياچه را نوعي سخت پوست نام گاماروس نام برد. بيشترين جمعيت ماكروسكوپيك موج

يل مي دهد.  ذخاير فراوان گاماروس فضباي مناسببي را تشك Gamarus fasiaticusعلمي با نام 

براي پرورش ماهي قزل آال فراهم نموده است كه در كنترل جمعيت حشرات موذي منطقه نقش 

 مفيدي دارند.

ر و دارا بودن مواد غبذايي فبراوان و محبيط اين درياچه بدليل قرار گرفتن در مسير عبو 

امن، استراحتگاه مناسبي را براي پرندگان مهاجر ايجاد كرده و ساالنه پذيراي تعداد زيادي از اين 

است. در ارتفاعات و كوههاي پرندگان مي باشد. تنها پستاندار آبزي درياچه، سمور آبي) شنگ (

 ات وحش وجود دارد.اطراف درياچه نيز تنوع نسبتاً زيادي از حي

وجود شرايط اقليمي مناسب و فراواني منابع آب زيرزميني، فون و فلور غني را به حوضه  

گونببه گيبباهي شناسببايي شببده اسببت كببه اسببتفاده  72درياچببه بخشببيده اسببت. درايببن حببوزه، 

 2 گونه از آبزيان، 7گونه جانوري بومي و مهاجر دارد كه  72خوراكي و صنعتي دارند  و  دارويي،
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گونه پرنده ، فون آن ناحيه را تشبكيل  48گونه پستاندار و 23گونه خزنده ،  12گونه دوزيست، 

مي دهد.در حوزه آبريز درياچه نئور مجموعه اي از گياهان اسبتپي و كشبتزارهاي گنبدم ، جبو، 

 عدس ، نخود و... وجوددارد. گونه غالب در داخل درياچه را بارهنگ آبي تشكيل مي دهد.

 

 حش حوزه آب يز درياچه نئورحيات و 

از نظر مورفولوژي منطقه داراي دو سيماي خشكي )كوهستاني( و آبي مي باشد لذا منابع  

حياتي منطقه نيز برحسب سيماي فيزيكي موجود در دو بخبش موجبودات زنبده خشبكي زي و 

 آبزي بررسي مي شوند و مرز طبيعي كرانه درياچه محدوده زيست آنها را جدا مي كند.

 

 آبزيان ماكروسكوپيك درياچه -

و صدف دو كفبه اي  Gastropodaدو گونه صدف رده ،Copepodeaپالنكتون هاي رده  

Clams گونه هايي از شيرونوميد ،Chironomid  يا الروهاي آبزي پشبه هبا، زالبو، الرو دو گونبه

ي و مباهي قبزل آال Gammarus fasciatusسنجاقك ، يك گونه سخت پوست آب شيرين بنام 

 .Oncorhynchus mykissرنگين كمان 

 

 دوزيستان منطقه  -

 .Rana ridibundaو قورباغه مردابي   Rana cameraniقورباغه مردابي راه راه   

 

 خزندگان منطقه  -

 Macrovipera، گبرزه مبار .Lacertidae spو  .Agamidae spسوسمار از خانواده هاي  

lebetina مار آتشي ،Hierophis schmidti مبارچليپر ،Natrix tesselataارزنگي بببببببببببب، م

Cluber ravergieri مارآبي ،natrix natrix الك پشت مهميزدار ،Testudo graeca. 

 

 پستانداران منطقه  -

نگ ببببب، شVulpes vulpes، روباه Canis lupus، گرگ  Ursus arctosخرس قهوه اي  

Lutra lutra خرگوش ،Lepus capensis، رسبنگي سموMartes foina سبياه گبوش ،Lynx lynx ،

، جرد Erineceus concolol، خارپشت اروپايي Talpa caeca، حفاراروپايي Mustela nivalisراسو 

 Apodemus، مبوش صبحرايي Microtus arvalis، ول معمبولي  Meriones persicusايرانبي 

sylvaticus حشببره خببوار دنببدان سببفيد ،Crocidura russulaاش سبببيل دار ،  خفببMyotis 
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mystacinus خفاش بال بلند ،Miniopterus schreibersii  و خفاش نعل اسبي كوچبكRhinolo 

phus hipposideros. 

 موقعيت درياچه نئور نشان داده شده است.(،7-4در تصوير ماهواره اي شماره ) 
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 : منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع آق داغ 3-2-1-1

جنوب استان( واقع شده است و ازطريق  وب شرقي شهرستان خلخال )اين منطقه در جن 

هشبتجين فاصبله  -كيلومتر از جاده خلخبال 5كيلومتر از شهر خلخال و  34حدود جاده ارتباطي،

 22'تبا  48و ْ  5'عرض شمالي و  37و ْ  24'تا  37و ْ  35'دارد.اين منطقه در مختصات جغرافيايي 

هزار هكتبار از كوهسبتان آق داغ را در ببر مبي گيبرد.  64ود طول شرقي واقع بوده و حد 48وْ

متر در قلبه كوهسبتان آق داغ  3322متر در ساحل رودخانه قزل اوزن تا  622ارتفاع منطقه از 

 معتدل و سرد برخوردار مي باشد.متغير است، از اين رو اين منطقه از سه نوع آب و هواي گرم،

بارش اوروگرافيك صور بودن در ميان كوهها )قسمت جنوبي منطقه به علت گودي و مح 

در قسمت گيالن و ايجاد باد فون در قسمت اردبيل( داراي هواي بسيار گرم بوده و رستني هاي 

گياهي آن از نوع گرمسيري مي باشد. با افزايش ارتفاع ببه سبمت شبمال، هبوا ييالقبي و سبرد 

هوا حالت سردسيري بخود مي گيبرد و ،شود و در قله آق داغ به عنوان بلندترين نقطه منطقهمي

 منطقه داراي زمستان  هاي بسيار سرد و برف دائمي مي باشد.

با عنوان منطقه شكار ممنوع آق داغ به تصويب رسيد كبه  1378اين محدوده  در سال  

هكتار درجنوب منطقه شكار ممنبوع مبذكور ببه  4322محدوده اي به مساحت  1377در  سال 

ت شده جنگلي تحت مديريت اداره كل حفاظت محيط زيسبت اردبيبل قبرار عنوان منطقه حفاظ

ايرانبي و تبوراني و مديترانبه اي گرفت. اكوسيستم كوهستاني آق داغ از سه نوع اقليم هيركاني ،

هكتار مي باشد. بخشي از منطقه آق داغ  64222تشكيل شده است. وسعت اين منطقه در حدود 

هكتبار ببه دليبل وضبعيت طبيعبي  7222ل اوزن به وسعت هكتار و دربند قز 6522به وسعت 

زيستگاه و مبامن مناسببي ببراي زيستي و دارا بودن غارهاي طبيعي و پناهگاه هاي حيات وحش،

 انواع گونه هاي جانوري است كه بصورت منطقه حفاظت شده و امن اعالم گرديده است.

 

  پوشش گياهي منطقه 

وگرافي و خاك در تشكيل گونه هاي گياهي متراكم به طور كلي عوامل آب و هوايي ، توپ 

و متنوع نقش اساسي دارند. در گستره اين منطقه سه تيپ مراتع ييالقي ، مراتع قشالقي و جنگلي 

 توان يافت . در منطقه آق داغ گونه هاي گياهي به شرح ذيل ديده مي شوند.را مي

خيار، سنجد، شيالن، زرشبك، گونه هاي درختي و درختچه اي: ازگيل، گالبي، ككم، مو،  -

 ارس، زبان گنجشك.داغداغان،بلوط،سياه كوتي، سياه وليك، سياه تلو،

چچم، شبدر، خشخاش، علف پشمكي، يملبك، سبيركوهي، شيرسبگ، گونه هاي مرتعي: -

كاله درمنببه،آويشببن، انببواع گون،انواع يونجببه، فسببتوك گوسفندي،گاوزبببان، زردپيبباز،

دار، سبزواش جو، علف گندمي، پنجك، دانه قناري، پونبه، ميرحسن، چوبك، گزنه، چاو



 

 

 

221

 تشكر، ميخك، بومادران، بابونه، جارو، بوالق اوتي،كاكوتي، خاكشير، اسپرس،تره تيزك،

 دم روباهي و يوالفشاطر، اسپند،

 

  حيات وحش منطقه 

كم  بادي در آنبه دليل فاصله زياد از كانون شهري وكوهستاني  بودن منطقه، تراكم آ 

بوده و اين خود باعث كاهش فعاليت انساني و ايجاد امنيت براي وحوش گرديده است.اين منطقه 

تنوع دليل دارا بودن اكوسيستم كوهستاني وسيع و عوارض طبيعي فراوان و آب و هواي متنوع،به 

 زيستي قابل مالحظه اي دارد. گونه هاي مهم حيات وحش اين منطقه عبارتند از : 

جنگلي، سنگي، انواع سمور )، Capra hircus، كل و بز )پازن( Panthera pardusپلنگ  

وش بببببببگ، سياهMeles melesرودك ، Hystrix indicتشي يا جوجه تيغي  ،Mystelidaeآبي( 

Lynx lynx گبرگ ،Canis lupus ، روببباه معمبوليVulpes vulpes راسبو ،Mustela nivalis ،

 Lepusو خرگبوش  Felis chaus، گرببه جنگلبي Canis aureusل ، شبغا Sus scrofaراز ببببگ

capensis هاي پرندگان بومي منطقه نيز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:و از مهمترين گونه 

، پيغبو Accipiter gentillis، عقاب جنگلبي، طبرالن Aquila chrysaetosعقاب طاليي  

Accipiter borvipes قرقي ،Accipiter nisus ،، دال سبياه، بحبري كركسFelegimoides falco ،

، جغبد Falco naumanniوچك بببدليجبه ك ،Falco tinnunculusدليجه  ،Falco subbuteoليل 

زنبورخبوار ،Coracias garrulus، سببز قبباAthene noctua، جغبد كوچبك Strix alucoجنگلي 

Merops opioster  انبواع داركبوب هباPiciformes،  هدهبدUpupa epops چلچلبه ،Hirundo 

rustica انببواع چكبباوك ،Alaudidae پرسببتو ،Apus apus بلببدرچين ،Coturnix coturnix ،

 Tetraogallus، كببك دري Perdix perdix، كبك چيل  Allectoris chukarبك معمولي ببببك

caspicus  سنقر گندم زار ،Circus pygargus . و انواع زاغ 

ارپلنگي و مبارزنگي ببببببببم) منطقه مي توان به مارهباهمچنين از خزندگان شاخص  

Cluber ravergieri مار آتشي ،Hierophis schmidti،  افعي الببرزيVipera ursini گبرزه مبار  ،

Macrovipera lebetina، يله مارMalpolon monsepessulanus  مارمولبك هبا و  ،، سوسبمارها

 اشاره نمود.  Testudo graecaالك پشت ها و بويژه الك پشت مهميزدار 

(، موقعيت منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع آق داغ 7-5در تصوير ماهواره اي شماره ) 

 نشان داده شده است.
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222

 : منطقه شكار ممنوع گنديمن1-2-1-1

گنديمان نام كوهي است كه در داخل منطقه و تقريباً در مركزيت منطقه قبرار گرفتبه و  

سطح درياهاي آزاد ارتفاع دارد. اين منطقه داراي  چشم انداز زيباي طبيعي متر از  1857حدود 

و دست نخورده با چشمه سارهاي دايمي و پوشش گياهي و جنگلي متنوع و تنوع جانوري مناسب 

كيلومتري شمال  62با صخره ها و پرتگاه هاي سخت و صعب العبور مي باشد. گنديمن در حدود 

عرض شبمالي واقبع  38و ْ 55'طول شرقي  تا  47و ْ 27'ارد و بين شهرستان مشگين شهر قرار د

متر در خبط  522هكتار با حداقل ارتفاع حدود  56222شده است. اين منطقه با مساحتي حدود 

متر در قله كوه قراول در قسبمت شبرقي منطقبه  2244القعر رودخانه قره سو و حداكثر ارتفاع 

 پارس آباد قرار دارد. -اطي مشگين شهردرنزديكي روستاي سردي و در مسير ارتب

 

  پوشش گياهي منطقه 

تاثيرات آب و هواي متفاوت در منطقه باعث ايجاد پوشبش گيباهي و مرتعبي متفباوتي  

مراتع مشجر و علفزار مي باشبد گرديده است. عمده ترين پوشش گياهي منطقه به صورت مراتع،

ز : علبف گنبدمي، سبيركوهي، چمبن تكمبه، و مهمترين گونه هاي گياهان مرتعي منطقه عبارتندا

انواع گز، آتريپلكس نعناع، پونبه، خشبخاش، خاكشبير، ببوالق اوتبي، يونجه وحشي، شيرين بيان،

بابونبه درمنه،تاج خبروس ، بومبادران ،پشمك ، شبدر، اسپرس،چاودار،تره تيزك،ميخك، كاكوتي،

اسپند، كاله ميرحسن و ل الله، علف شور،آويشن، بارهنگ، گشنگ، نيلوفر كوهي، گل گاوزبان،زرد،

زبان گنجشبك، فنبدق، بنبه، بلبوط، خارشتر. گونه هاي درختي و درختچه اي منطقه عبارتند از :

انجير، آلوچه داغداغان ، گالبي وحشي، كرب،مهرز،خيار،گيالس وحشي،گردوي وحشي، قره آغاج،

 سيب وحشي.ازگيل، زالزالك، زرشك، ارس، تمشك، بادام وحشي،،

 نواحي مهم جنگلي منطقه نيز عبارتند از :

 گرده مشهپوشش جنگلي دومولي واقع در قرانلق دره، آلمالودره، .1

 توده جنگلي فندق واقع در غرب كوه انذير .2

 پوشش جنگلي قانشار مشه .3

 پوشش جنگلي كله درق .4

 پوشش جنگلي لنگان .5
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  حيات وحش منطقه 

 

 پستانداران -

، سمور Ursus arcios، خرس قهوه اي Capra hircus، كل و بزPanthera pardusپلنگ  

 Meles، رودك Hystrix indicتشبي  ،Lutra lutra، سبمور آببي ) شبنگ( Martes foinaسنگي 

meles سياه گوش ،Lynx lynx گرگ ، Canis lupus روباه ،Vulpes vulpes خرگبوش ،Lepus 

capensis راسو ،Mustela nivalis گراز ،Sus scrofa. 

 

 پرندگان  -

 )الف(: پرندگان بومي 

 Aqulla helicaعقاب شاهي ، عقاب جنگلي،Buteo rufinusسارگپه پابلند سارگپه جنگلي، 

، كبركس، همبا Accipiter nisus، قرقبي Accipiter bervipes، پيغبو Accipiter gentillisطرالن 

Gypaetus barbatus،سبنقر گنبدم زار ، دال سياهCircus pygargus باالببان ،Falco cherrug ،

، دليجه كوچك، Falco tinnunculus، دليجه Falco subbuteo، ليل Pelegrinoides falcoبحري 

، انبواع Merops opioster، زنبورخبوارCoracias garrulus، سببز قببا Strix alucoجغد جنگلبي 

، سار Alaudidae ، چكاوكHirundo rustica، چلچله Upupa epops، هدهدPiciformesداركوب 

Sturnus vulgaris سار صبورتي ،Sturnus voseus جبي جباق ،Garrulus glandarius پرسبتو ،

Apus apus،   كبالغ، بلبدرچينCoturnix coturnix  كببك ،Alectoris chukar كببك چيبل ،

Perdix perdix. 

 

 ) ب (: پرندگان مهاجر

 و درنا. Tadorna ferrugineaوت حواصيل، پليكان، كبوتر، آنقاردك، غار،ك، قو،للك  

 

  آثار باستاني منطقه 

وجود قبور تاريخي، قلعه هاي كندين، قهقهه، چوپان قلعه سي، اوغالن قلعه سي، قيزقلعبه  

 سي، كندقلعه سي و دومولي.

(، موقعيت منطقه شكار ممنبوع گنبديمن نشبان داده 7-6در تصوير ماهواره اي شماره ) 

 شده است.
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 قه شكار ممنوع نوار مرزي ايران و آذربايجان: منط8-2-1-1

هكتار بعنوان  212152كيلومتر و به مساحت  315نوار مرزي ايران و آذربايجان بطول   

 66522كيلومتر وبه مساحت   75منطقه شكار ممنوع اعالم گرديده است. ازاين محدوده بطول  

تر آن مرز آبي )رودخانبه ارس( و  كيلوم  72هكتار در داخل شهرستان پارس آباد قرار دارد كه 

مي كيلومتر آن مرز خشكي ) كه بعداً كانال آبرساني در امتداد آن احبداث گرديبده اسبت( 23

باشد. در بستر رودخانه ارس بدليل عريض بودن و شيب كمتر چنديين تباالب از جملبه تباالب 

تگاه وجنگلبي ببودن آن توپراق كندي و سد اصالندوز و... وجوددارد كه با توجه به وضعيت زيس

غاز پيشاني سفيد كوچك، اردك بلبوطي، اردك پرندگاني از قبيل عروس غاز، اردك سياه كاكل،

اردك تاجببدار، چشببم طاليببي، اردك سرسبببز، مرگببوس سببفيد،سرسببفيد، اردك مرمببري،

آنگوت، باكالن كوچك و بزرگ ، كشيم كوچك، قو، پليكان و... بوتيمار، چنگر، حواصيل،طاووسك،

كيلومتر و  63زيست مي نمايند. ازاين محدوده بطول)كه اكثر مرغابي هاي موجود نادر مي باشند(

كيلومتر نيز درداخل شهرستان بيله سوار واقع گرديبده كبه قسبمت شبمال  44122به مساحت 

 35شهر بيله سوار مرز خشكي )كانال آبرساني( و جنوب  بيله سوار رودخانه بالها رود ببه طبول 

مي باشد. حاشيه رودخانه بالها رود از لحاظ پوشش گياهي و سطح بستر و به تببع آن از  كيلومتر

نظر زيستگاهي نسبتاً ضعيف تر از حاشيه رودخانه ارس بوده و پرندگان نيز نسبت به ارس كمتر 

 مي باشد.

هكتبار از محبدوده شبكار ممنبوع مبذكور  47722كيلبومتر و ببه مسباحت  71بطول   

كيلومتر و به مسباحت  43بالهارود درداخل محدوده شهرستان گرمي و بطول  درحاشيه رودخانه

كيلبومتر و ببه مسباحت 43هكتار درداخل محدوده شهرستان مشبكين شبهر و بطبول  32122

 هكتار در داخل محدوده شهرستان نمين واقع گرديده است. 32122

كيلومتري غبرب  52از زيستگاه مهم اين منطقه تاالب سد اصالندوز است كه در فاصله  

 452شهرستان پارس آباد و در شمال شرقي استان اردبيل واقع شده است. مساحت اين منطقبه 

متر مي باشد. اين سد برروي رودخانه ارس احداث گرديده  136هكتار بوده و ارتفاع متوسط آن

وسط و كشورهاي ايران و جمهوري آذربايجان بصورت مشترك از اين سد استفاده مي نمايند. در

تاالب جزايرگياهي وسيع وجود دارد كه مكان بسيار مناسبي براي زيست وجوجه آوري پرندگان 

باشد. سد اصالندوز جزو تاالب هاي دشت مغان بوده كه همه ساله پرنبدگان آببزي و كنبار مي

آبزي در آن به زمستان گذراني مي پردازند. مهمترين گونه هاي مباهي سبد اصبالندوز شبامل 

 اسبله، كولي، سيم، سس، كپور، الي ماهي و سياه كولي مي باشد. ماهي سياه،

 

 



 

 

 

226

  گياهان رابل توجه 

عدسك آبي، ني، علف هفت مهمترين گونه هاي گياهي منطقه را گياهاني نظير: گز، سازو، 

بند، مرغ، لويي، گل گندم، كاسني و گل ماهور تشكيل مي دهند. درختباني چبون بيبد، صبنوبر و 

 درمنطقه رويش دارند. مرمر نيز به فور

 
 : منطقه شكار ممنوع درياچه شورابيل7-2-1-1

عرض شمالي  38و ْ  12'و  33"تا  38و ْ  13'و  25"اين درياچه در مختصات جغرافيايي  

طول شرقي و در جنوب شهرستان اردبيل واقع گرديبده  48وْ 16'و  26"تا  48و  ْ  17'و  45"و 

هكتار مي باشد. منبع آبي آن نزوالت آسماني   222عادل است. درياچه شورابيل داراي وسعتي م

و بخشي از رودخانه باليخلوچاي مي باشد كه از طريق بند انحرافي به اين درياچبه سبرازير مبي 

گردد. شورابيل درياچه اي دائمي با آب شيرين و جزو تاالب هاي طبيعي مي باشد كه زيسبتگاه 

آبزي است.در حال حاضر به دليل اسبتقرار تاسيسبات مناسبي براي انواع پرندگان آبزي و كنار 

 زيستگاه پرندگان با خطر جدي مواجه مي باشد.مختلف در اطراف درياچه،

درياچه شورابيل بصورت گودالي است كه اطراف آن را خاكريزهباي طبيعبي يبا انسبان  

ترين متر و خشك  7ساخت در بر گرفته است. حداكثر عمق آب درياچه در پرآب ترين حالت 

متر است. آب درياچه از طريبق چشبمه  5/2متر و ميزان نوسانات سطح آب در حدود  4زمان 

بوده و آب وارده تنهبا از ها و رودخانه باليخلوچاي تامين مي شود و فاقد زهكشي ) آب خروجي(

 طريق تبخير و نفوذ در زمين ، تنظيم مي شود،  ليكن اخيراً اداره امور آب بدون توجه به مسبايل

زيست محيطي اقدام به شيرين سازي آب اين درياچه نموده و از طريق كانبال آبرسباني سبطح 

آب درياچه را افزايش داده و درضلع شرقي جهت كنترل ميزان آب درياچه دريچه تخليه ايجاد 

نموده است. از لحاظ سنگ شناسي و زمين شناسي اين منطقه جزء سطوح فرسايش يافته قديمي 

آن بويژه در غرب و شمال غربي، آهكي متامورفيك مي باشبد و مركبز درياچبه بوده و سنگهاي 

 مربوط به دوران ژوراسيك و داراي شيل و مارن مي باشد.

درياچه شورابيل در نواحي جنوبي  و غربي داراي پوشبش از نظر خصوصيات اكولوژيكي، 

ه هباي پرنبدگان مناسبي از ني بوده كه محل مناسب جهت زيست و جوجه آوري برخي از گونب

در حال حاضر محبل مهباجرت و ايسبتگاه آبزي و كنار آبزي بوده،  اما با شيرين سازي آب آن،

 موقت پرندگان مهاجر مي باشد.

در حال حاضر بدليل ساخت و سازهاي مختلف جمعيت هاي كوچكي از پرندگان در اين  

ي گياهبان قاببل توجبه از اين درياچه درگذشته دارادرياچه زيست مي كنند. بدليل شوري آب،
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جو و غيره بوده و در حال حاضر برخي طرحها جهت  گل گندم،سلمه،سازو،اويار سالم،قبيل ني، گز،

 ايجاد فضاي سبز و درختكاري انجام گرفته كه سيماي طبيعي منطقه را تغيير داده است.

. زمبين هباي اين درياچه مكان تفرجي بسيار مناسبي براي اهالي شهر اردبيل مبي باشبد 

اطراف درياچه زيركشت محصوالت مختلف قرار داشته كه اخيراً سباخت و سبازهاي مسبكوني 

بويژه نمايشگاه بين المللي اردبيل و چندين هتل و مجتمع توريستي دركنار  اين درياچبه احبداث 

 گرديده است.

يل نشان ( ، موقعيت منطقه شكار ممنوع درياچه شوراب7-7در تصوير ماهواره اي شماره ) 

 داده شده است.
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 : تاالب پته خور7-2-1-1

واقبع تاالب پته خور در قسمت شرق دشت اردبيل و در غرب كوههاي باغرو )طبالش ( 

 گرديده است و مختصات جغرافيايي منطقه به شرح زير مي باشد.

و  38و ْ  22'تبا  38و ْ  18'و عبرض شبمالي از  48و ْ  38'تبا  48وْ   25'طول شبرقي از  

متر مساحت محدوده مطالعاتي جهت معرفي بعنبوان منطقبه   1332ارتفاع از سطح درياي آزاد 

 هكتار بوده و عمق تاالب درعميق ترين نقطه بيش از دو متر است. 5622شكار ممنوع درحدود 

محدوده مورد مطالعه، بخشي از حوزه آبريز رودخانه قره سو بوده كه از كوههاي بباغرو  

سرشاخه هاي آن پس از عبور از روستاهاي كله سر، درماندرق، پته خور، گللو سرچشمه گرفته و 

و اوالغان درنهايت به تاالب پته خور هدايت مي گردد و سرريز تاالب مجدداً پبس از دريافبت 

سرشاخه هاي ديگر از جمله خانقاه چايي، نمين چايي در نزديكي روسبتاي نوجبه ده بهبم ديگبر 

 العاتي خارج مي شود.متصل شده و از محدوده مط

 

  كارب ي اراضي 

بوده و خباك آن نسببتاً  %5محدوده مطالعاتي در دشت رسوبي اردبيل با شيب كمتر از  

عميق و بيشتر اراضي واقع در محدوده جزء اراضي مرتعي ملي بوده كه با توجه به جنس خاك و 

 مي باشد. شور بودن آن پوشش گياهي غالب آن گياهان شور پسند و مقاوم به شوري

 

 آب و هوا 

نوع اقليم منطقه با توجه به آمار بباران سبنجي شهرسبتان نمبين و ايسبتگاه هواشناسبي  

سينوپتيك اردبيل طبق روش دومارتن، نيمه خشك محسوب مي گردد كه متوسط بارش سباالنه 

 درجه سانتي گراد در مرداد ماه و حداقل 8/21ميلي متر و متوسط حداكثر دماي روزانه  5/278

دربهمن ماه اندازه گيري شده است. متوسط تعداد روزهاي يخبندان در سبال نيبز  -3/5متوسط 

 روز مي باشد. 123

 

 زيستگاه تاالب پته خور 

اين تاالب در واقع شامل سه آب بندان طبيعي است كه حاصل زهكشي رودخانه قره سو  

ه آب بندان طبيعي فوق كه در است. در بهار سالهاي پرآب و پربارش، با نفوذ رودخانه قره سو ب

اصطالح محلي گوبي ناميده مخي شود به يكديگر متصل و تاالب واحدي را تحت نبام پتبه خبور 

تشكيل مي دهند و به عنوان محلي دنو جهت استراحت و زمستان گذراني پرندگان مهباجر كبه 
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ند، به حساب مي عمدتاً از شمال و شمال غربي )سيبري و شمال اروپا ( به منطقه مهاجرت مي كن

 آيد.

 

 اهميت تاالب پته خور 

بعنوان زيستگاه بسياري از گونه هاي حيبات وحبش گيباهي و جبانوري ببه خصبو   -

 پرندگان مهاجر محسوب مي شود.

بويژه ماهيان بومي منطقه جهت تكثير و تكميل چرخبه زندگيشبان و ابسبتگي  آبزيان، -

 زيادي به تاالب دارند.

از گونه هاي كمياب و در معرض خطبر انقبراض پرنبدگان و ادامه حيات بسياري بقاء -

 آبزي نظير درناي سيبري به تاالب وابسته است.

 بعنوان كنترل كننده سيالب درمنطقه بوده و از جاري شدن سيل جلوگيري مي كند. -

نگهداري مواد مغذي گياهي از جمله فسفر و ازت در تاالب صورت مي گيرد و ازايبن  -

 غذايي محسوب مي شود.جهت ذخيره كننده مواد 

 در تثبيت ميكروكليماي منطقه نقش اساسي دارد. -

 برداشت وصيد آبزيان  و پرندگان از ارزشهاي اقتصادي تاالب مي باشد. -

به عنوان منطقه گردشگري داراي ارزشهاي اكوتوريستي در استان بوده و براي منطقبه  -

 تواند منبع درآمد باشد.مي

 منطقه مي گردد. تاالب باعث حفظ تنوع زيستي در -

مي تواند بعنوان يك محيط طبيعي با گونه هاي گياهي وجانوري متنوع جهت آمبوزش  -

 دانش آموزان و دانشجويان منطقه استفاده شود.

 

 تاالب پته خور بعنوان سايت زيستگاهي درناي سيب ي 

درناي سيبري از نظر مقررات بين المللي تحت حفاظت بوده و مشبمول ضبميمه يبك  

CITIES  و از نظر مقرراتIUCN جزء گونه هاي به شدت در معرض انقراض مي باشبد. درنباي 

ممكن است توقفگاههاي استراحتي كوتاه مدتي دارد كه برحسب مورد،سيبري در مسير مهاجرت ،

درايران در لوندويل شهرستان آستارا يا تاالب پته خور استان اردبيبل توقبف كنبد. در رديبابي 

ميالدي كبه توسبط كارشبناس اعزامبي  1776درناي سيبري در ماه مارس اي مهاجرت ماهواره

سازمان بين المللي حمايت از درناي سيبري و با همكاري سازمان حفاظت محيط زيسبت انجبام 

درتاالب پته خور مشباهده  1776گرفته بود، براي اولين بار درناي سيبري در هشتم مارس سال 

 شده است.
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 (، موقعيت تاالب پته خور نشان داده شده است.7-8ه )در تصوير ماهواره اي شمار 

(، موقعيت كليه مناطق حفاظبت شبده )تاالبهبا، منباطق 7-1همچنين در نقشه شماره ) 

 ارايه گرديده است.شكار ممنوع، مناطق حفاظت شده (



 232
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 : اقدامات انجام شده در ارتباط با اجراي طرحهاي پژوهشي 3-1-1

 

گرفته و براساس اطالعات اخذ شده از دومبين پبژوهش نامبه طبق بررسيهاي صورت  

(، طرحهاي اجرا شده مربوط به محيط زيست طبيعي 1383سازمان حفاظت محيط زيست ) سال 

 و تنوع زيستي استان اردبيل به شرح زير مي باشد:

 

 :طرح تحقيقاتي كاربردي در استانهاي كشور/ پروژه بررسي امكبان تكثيبر عنوان ط ح، پ وژه

 يمه طبيعي آهوي دشت مغان و احياي نسل اين گونه در زيستگاه طبيعي ن

 :31321324كد ط ح، پ وژه 

  :مطالعاتي            تحقيقاتي نوع ط ح ، پ وژه 

 :جهاد دانشگاهي اردبيل مج ي يا مج يان ط ح، پ وژه 

 آقاي علي كريمي از شيالت استان اردبيل ظ  يا ناظ ان ط ح ، پ وژه:نا 

 ط ح ، پ وژه: كارانمه  

 تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي: 

  :1382زمان ش وع 

 :1381زمان خاتمه 

 :استان اردبيل مكان اج اء 

  : ميليون ريال 12222222اعتبار مصوب 

  :معرفي اجمالي خانواده گاوسانان، معرفي گونه آهو، وضبعيت فعلبي و بررسبي ش ح خدمات

 امكان تكثير و پرورش نيمه طبيعي آهو.

 احياي نسل آهوي دشت مغان ح، پ وژه: اهداف ط 

  :دشت مغان در گذشته اي نه چنبدان دور يكبي از زيسبتگاههاي مهبم چكيده ط ح، پ وژه

آهوي ايراني در آذربايجان بوده كه در اثر عوامل گوناگون، جامعه ي آهو درايبن دشبت ببا 

ت با بررسي انهدام نسل و انقراض مواجه شد. در راستاي اهداف سازمان حفاظت محيط زيس

مشخصات ظاهري و ويژگي هاي رفتاري و اكولوژيك آهوي ايراني عوامل محدود كننده اين 

گونه در دشت مغان شناسايي شد. سپس روش ها و شيوه هاي مختلف احياي آهبو در ايبن 

دشت بررسي و انتخاب مناسب ترين گزينه با عمليات ميداني زيستگاه خروسلو ببه وسبعت 

هاي حدود و نهاده اي اجراي پروژه مناسب تشخيص داده شد. با تعيينهكتار كه بر 112222

اجتمباعي ايبن محبدوده مبورد مطالعبه قبرار گرفبت.  –محيط طبيعي و وضعيت اقتصبادي 

دهد زيستگاه خروسلو تبا حبد زيبادي وضبعيت طبيعبي و اطالعات به دست آمده نشان مي
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وجبه بببه آرايبش فضببايي و سبيماي زيسبتگاهي خببود را حفبظ كببرده اسبت. بنبابراين بببا ت

هاي جمعيتي و فعاليت هاي انساني و شرايط زيستي در اين محدوده مي تبوان در تاثيرگذاري

قالب يك پروژه منطقه اي و پيش بيني تمهيدات الزم برنامه احياي گونه آهو را درزيسبتگاه 

 خروسلو اجرا نمود.
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 :ردبيبل، بررسبي و شبناخت طرح مطالعات حفاظت محيط زيست استان اعنوان ط ح، پ وژه

 تنوع زيستي )مهره داران( استان اردبيل

 :32722/821713پ  74 كد ط ح، پ وژه 

  :مطالعاتي            تحقيقاتي نوع ط ح ، پ وژه 

 :شوراي پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي مج ي يا مج يان ط ح، پ وژه 

 ت محيط زيست اردبيلشوراي پژوهشي اداره كل حفاظ ظ  يا ناظ ان ط ح ، پ وژه:نا 

 آقاي دكتر قديري قنبالني و اساتيد دانشگاه كاران ط ح ، پ وژه:مه 

 1382سال : تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي 

  :1381زمان ش وع 

 :1382زمان خاتمه 

 :زيستگاه هاي استان اردبيل مكان اج اء 

  : ميليون ريال 41222222اعتبار مصوب 

  :ش ح خدمات 

ي آنهبا برحسبب نبوع زيسبتگاه ، تغذيبه و نقشبه پراكنبدگي پستانداران و طبقه بند .1

 هاي شاخص. گونه

 پرندگان و طبقه بندي آنها برحسب نوع مهاجر يا بومي بودن آنها. .2

 خزندگان و طبقه بندي آنها برحسب نوع تغذيه و نقشه پراكندگي آنها. .3

 دوزيستان و طبقه بندي آنها برحسب نوع تغذيه و نقشه پراكندگي آنها. .4

ان آب هاي جاري و طبقه بندي برحسب زيستگاه و نوع تغذيه و نقشه پراكندگي ماهي .5

 آنها.

 شناسايي ومعرفي گونه هاي آندوميك. .6

 برآورد و شمار و تعيين شكل جمعيت ) تركيب سني وجنسي( فقط براي پستانداران. .7

 برآورد جمعيت گونه هاي شاخص پستانداران و پرندگان بومي استان. .8

 شناسايي و بررسي كمبي وكيفبي مهبره داران، مبديريت بهينبه جهبت : اهداف ط ح، پ وژه

 حفاظت.

  :اصطالح تنوع زيستي تاچندسال پبيش نامبانوس و حتبي تبا انبدازه اي چكيده ط ح، پ وژه

نامفهوم به نظر مي رسيد. درچندسال اخير با اوج گرفتن رشد اقتصادي لجام گسبيخته و ببه 

يستي، اين واژه نيز برحسب نياز امروز رايو و حتي مخاطره افتادن مجموعه شرايط و عوامل ز

روزمره شده است. افزايش سطح آگاهي زيست محيطي درجوامع و پيشرفت روز افزون علم 

و  فن آوري درزمينه علوم طبيعي موجبب شبده اسبت كبه اهميبت تنبوع زيسبتي نيبز در 
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امعبه جهباني در هاي مختلف بازتاب داشته باشد. برانگيخته شدن احساسات عمومي جزمينه

لود تنوع زيستي و اثرات آن در كاهش كيفيت توسعه انساني از جمله اين قبال زوال شتاب آ

بازتاب ها مي باشد. تنوع زيستي گنجينه هاي زنده و بانك هباي زيسبتي شبيوه هباي تنبوع 

شبوند كبه شبامل تمبام گونبه هباي گيباهي و جبانوري، حيات در كره زمبين محسبوب مي

اكوسيستم و فرايندهاي اكولوژيك موجود در جهان مي باشند. به عببارت دو،موادژنتيكي آن 

ديگر، تنوع زيستي در سه سطح تنوع ژنتيكي )تفاوتهاي ژني و ژنوتيپ هاي بين يك گونبه و 

و تنوع اكوسيستمي )اجتماعات تنوع گونه اي يك گستره معين(ميان گونه ها(، تنوع گونه اي )

و رواببط ن ها با محيط زيست فيزيكي و تنوع آنها در گستره زمين(گونه ها و روابط متقابل آ

متقابل بين گونه ها را در بر ميگيرد. ارتباط بسيار تنگاتنگي بين اين سه سطح ببه ويبژه ببين 

موجودات زنده و زيستگاه هاي آنها برقرار است. به طوري كه دربررسي و تبيبين هريبك از 

ه مختصر به تنوع اكوسيستمي گشوده مي شود و دليبل آن الزاماً باب نگرش هر چ اين اجزاء

بر اين است كه رهيافت حفاظت اكوسيستمي در مناطق مبي توانبد بقباي انبواع گونبه هبا و 

زيستگاه ها را تضمين نمايد. كليد انجام حفاظت كه هدف نهايي اين مطالعه مي باشد، بررسي 

سازد كه در مورد بهتبرين ا قادر مياكوجغرافيايي است. اين بررسي ها كارشناسان حفاظت ر

از ايبن رو،  منطقه و اولويت هاي حفاظت براي مديريت آنها تصميمات درستي اتخباذ كننبد،

بررسي تنوع زيستي گونه هاي استان اردبيل به منظور تجزيبه و تحليبل وضبعيت موجبود و 

 ارائه راهكارهاي حفاظتي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.
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 طرح تحقييقاتي كاربري در استان هاي كشور، پروژه بررسي تباالب هبا و  ح، پ وژه:عنوان ط

 منابع آبي استان از نظر خصوصيات زيستگاهي و پرورش آبزيان

 :31321324 كد ط ح، پ وژه 

  :مطالعاتي            تحقيقاتي نوع ط ح ، پ وژه 

 :جهاد دانشگاهي اردبيل   مج ي يا مج يان ط ح، پ وژه 

 آقاي خوشزاد كارشبناس سبازمان مبديريت و برنامبه ريبزي  يا ناظ ان ط ح ، پ وژه: ظ نا

 اردبيل

 تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي: 

  :1382زمان ش وع 

 :1381زمان خاتمه 

 :اردبيل مكان اج اء 

  : ريال 32222222اعتبار مصوب 

  :بنبدي شناسايي كليه تاالب ها و درياچه هاي پشت سدهاي خباكي و طبقبه  ش ح خدمات

شناسايي آبزيان و تاثير تاالب در براساس گنجايش، سطح نوسانات آبي، موقعيت كلي تاالب،

 .معيشت ساكنان و اشتغال زايي 

  :شناسايي خصوصيات زيستگاهي پرورش آبزيان استاناهداف ط ح، پ وژه. 

  :امروزه آب به عنوان اساسي ترين و پرمصرف ترين ماده در طبيعبت وچكيده ط ح، پ وژه 

زمين ( مبي باشبد .در اسبتان اردبيبل ببه متضمن حيات در تنها كره مسكون شناخته شده )

عنوان بخشي از فالت مرتفع و كوهستاني آذربايجان و به بركت توده هاي كوهستاني عظبيم 

سبالن، صلوات و بزقوش، تاالب هاي متعدد طبيعي با منشاء يخچالي يا زمين سختي يا باغرو،

محيط آبي سبطحي  64و آببندان هاي زياد انسان ساخت وجود دارد. از  گسلي و درياچه ها

عرصه آبي در گروه محيط هاي آبي انسان  58ساكن شناسايي شده در گستره استان اردبيل 

ساخت قرار مي گيرندكه اهميت آنها در ارتباط با حجم آب ذخيره شبده و وسبعت اراضبي 

طبيعي دارند. اغلب اين محيط هباي ده منشاءمحيط آبي باقيمان 8كشاورزي پاياب مي باشد، 

آبي به سبب بهره برداري از آب آن ها و قطع ورودي، تنها در بهار داراي آب مي باشبند و 

بوم سبازگان  7در فصول ديگر خشك مي شوند. به همين جهت براساس وسعت و دوام آنها 

قبرار گرفتبه اسبت. تاالب طبيعي انتخاب و مورد بررسبي  3درياچه مخزني و  4آبي شامل 

 مطالعات انجام شده نشان مي دهد:

بوم سازگان آبي مورد مطالعه داراي ارزش زيستگاهي براي پرندگان بومي و مهاجر آبزي  7

 و كنار آبزي مي باشند.
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عرصه آبي در صورت رفع عوامل محدود كننده فعاليت هاي شيالتي از نظر پرورش ماهي  6

 حائز اهميت مي باشند.

از نظر گردشگري به ويبژه اكوتوريسبم داراي اهميبت درياچه نئور و شورابيل(ي)عرصه آب 2

 باشند.مي

بوم سازگان آبي درياچه نئور از ارزش آموزشي و پژوهشي ويژه اي برخوردار است. وضعيت 

بوم سازگان آبي در اثر برنامه هاي توسعه اي دگرگبون و تغييبر يافتبه اسبت كبه  2طبيعي 

 عبارتند از :

طبيعي آب شور دائمي شورابيل كه به مخزن آب شبيرين تببديل شبده  تاالب -

 است.

تاالب طبيعي با آب لب شور مالاحمد كه به مخبزن آب شبيرين تببديل شبده  -

 است.
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 :طرح مطالعات زيست محيطي استان اردبيل، پروژه مطالعبه ليمنولوژيبك عنوان ط ح، پ وژه

 ل) رودخانه آغالغان(در حفظ تعادل اكولوژيك آب هاي داخلي استان اردبي

 :32722/821714پ 74 كد ط ح، پ وژه 

  :مطالعاتي            تحقيقاتي نوع ط ح ، پ وژه 

 :معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي مج ي يا مج يان ط ح، پ وژه 

 شوراي پژوهشي اداره كل حفاظت محيط زيست اردبيل ظ  يا ناظ ان ط ح ، پ وژه:نا 

 قنبالني و اساتيد دانشگاه نوري  آقاي دكتر قدير :كاران ط ح ، پ وژهمه 

 1382سال : تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي 

  :1381زمان ش وع 

 :1382زمان خاتمه 

 :اردبيل رودخانه آغالغان مكان اج اء 

  : ريال 47222222اعتبار مصوب 

  :ش ح خدمات 

 تاريخچه اكوسيستم هاي آبي و جمع آوري مطالعات و بررسي هاي گذشته. -

 بررسي و مطالعه جوامع پالنكتوني )فيتو وزئو( بنتوز و آبزيان محيط آبي. -

 بررسي و مطالعه پوشش گياهي حوزه آبخيز و گياهان آبزي محيط آبي. -

 مطالعه جانوران حوزه آبخيز و ارتباط با اكوسيستم مورد مطالعه. -

 مطالعه منابع آالينده محيط آبي. -

 ورد مطالعه.تعيين منابع تامين كننده محدوده آبي م -

دما،كبدورت، نوري، بررسي فاكتورهاي فيزيكوشيميايي شامل هدايت الكتريكبي، -
.PH,COD,BOD,T.D.S,CO 

معرفببي شبباخص هبباي بيولوژيببك در طببول رودخانببه و فراوانببي آن هببا در  -

 ايستگاههاي معرفي شده.

  :مبديريت صبحيح و حفاظبت و بهبره ببرداري پايبدار از رودخانبه و اهداف طر ح، پر وژه

 .ستگاههاي ماهي قزل آالي خال قرمززي

  :مجموع منابع آبي كره زمين به دو قسمت بسيار نامتعادل تقسيم شبده چكيده ط ح، پ وژه

 است:

 درصد آب هاي كره زمين را تشكيل مي دهند. 2/67اول : اقيانوس ها كه  -

درصد از مجموع آب هاي كره  8/2منابع آب هاي داخلي كه در مجموع دوم : -

درصد از اين آب ها را تبوده هباي عظبيم 2شغال مي كنند. در حدود زمين را ا
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درصد آن را آبهاي شيرين سطحي  8/2هاي قطبي و برف هاي دائمي و فقط يخ

و زيرزميني تشكيل مي دهند، به همين دليل مطالعه آبها از ديرباز مورد توجبه 

رافي و انسان بوده است. بررسي و تحقيق در باره آب هباي اقيبانوس را اشبنوگ

 هاي داخلي را ليمنولوژي مي نامند.بررسي آب

مطالعات ليمنولوژيك يكي از روش هباي علمبي كباربردي ببراي بررسبي خصوصبيات            

زيستي و   قابليت هاي زيستگاهي و سالمت اكوسيستم هاي آبي) رودخانه ها و درياچبه 

حيط ها بر پايه تغييرات مي باشد كه طي آن ناهنجاري هاي اين گونه مهاي آب شيرين(

شرايط فيزيكي و شيميايي و معرف هاي زيست شناختي، شناسائي و زمينه هباي اجرايبي 

جهت حفظ تعادل و احياي اكولوژيك اين عرصه ها فراهم مي شبود. اسبتان اردبيبل ببه 

لحاظ موقعيت جغرافيايي و توپوگرافيك و به بركت وجود يخچال ها و برف هاي دائمبي 

هاي مرتفع ، به ويژه توده آتشفشان سبالن، داراي شبكه هباي گسبترده از در كوهستان 

آبهاي روان است كه به حوضه آبخيز درياي خزر تعلق دارنبد. كليبه آب هباي جباري 

استان توسط دو شريان اصلي ارس در شمال و قزل اوزن درجنوب به دريباي خبزر مبي 

نان هاي سطحي سبالن مي باشد. ريزند. رودخانه دايمي آغالغان چاي از مهم ترين جريا

اين رودخانه از ديرباز به دليل زيستگاه مهم ماهي قزل آالي خال قرمز بومي استان مورد 

توجه بوده است. نزول ارزش هاي كيفي آب همراه با پيامبدهاي اكولبوژيكي و ضبايعات 

امر  انجام مطالعات ليمنولوژيك اين رودخانه را ضروري مي نمايد كه اينزيست محيطي،

تحت پروژه مطالعات ليمنولوژيك و حفظ تعادل آبهاي داخل استان اردبيل در اين پروژه 

 در حال تحقيق است.
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در  طبق وظايف واحدهاي استاني سازمان حفاظرت محريط زيسرت  تي كه مي بايد : اقداما1-1-1

 استان به انجام رسد

 

تاني سبازمان حفاظبت براساس مصوبه شورايعالي اداري در خصو  وظبايف واحبدهاي اسب 

(، وظايف واحبدهاي اسبتاني ببه شبرح  1383/3/4مورا  34377/1721محيط زيست )شماره 

 مصوب ذيل تعيين شده است.

 

صدور مجوز جهت تهيه نمونه از گونه هاي  گياهي و جانوري به منظور انجبام برنامبه  .2

 هاي تحقيقاتي .

ت وحش ببا همباهنگي دفباتر تهيه نمونه براي موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاههاي حيا .3

 تحقيقاتي ذيربط. 

مطالعه، شناسايي و ارزيابي بيوم هاي استان جهبت مكبان يبابي ببراي كباربري هباي  .4

گوناگون زمين با استفاده از شاخص هاي زيست محيطي منطقه اي به منظور ممانعبت 

از تخريب محيط و كاهش تخريب تا حد ممكن و نيز شاخص هباي زيسبت محيطبي 

به منظور ممانعت از تخريب محيط و كاهش تخريب تا حبد ممكبن و نيبز منطقه اي 

 تهيه ضوابط مكان يابي براساس شرايط منطقه اي با مشاركت بخش غيردولتي.

بررسي و تحقيق به منظور شناخت علل بروز اثرات زيست محيطي ناشي از طرحهباي  .5

اعبالم گزينبه توسعه شهري، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و توليدي بر محيط زيست و 

هاي مناسب جهت كاهش و يا جبران اثرات نامطلوب آنها به دسبتگاههاي اجرايبي و 

 واحدهاي غيردولتي.

بررسي و شناخت اثرات كمي و كيفي آلودگي هوا ناشي از منابع مختلف آالينده آن بر  .6

 محيط زيست با مشاركت بخش غيردولتي در سطح استان.

ر پذيرش مواد آالينده هبوا و عوامبل تشبديد بررسي ظرفيت قابل تحمل محيط از نظ .7

 كننده پديده وارونگي هوا با مشاركت بخش غيردولتي درسطح استان.

بررسي براي ارايه شيوه هاي كاهش آلودگي هاي هوا و پيش بينبي وضبعيت آالينبده  .8

 محيط با توجه به ظرفيت قابل تحمل آن با مشاركت بخش غيردولتي در سطح استان.

زم براي مقابله با آلودگي هواي شهرها و بركنار  ماندن شهروندان از تهيه طرح هاي ال .7

اثرات زيان آور آن در شرايط بحراني نظير پيشنهاد برقراري محدوديت هاي مقتضبي 

 در سطح استان با مشاركت بخش غيردولتي.
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بررسي راه حل هاي مناسب براي مقابله با بحران هاي زيست محيطي ناشي از بالياي  .12

يا حوادث غيرمترقبه در رابطه با آلودگي هوا با مشاركت بخش غيردولتي در  طبيعي و

 سطح استان.

تهيه اطالعات به منظور ارايه هشدارهاي الزم در ارتباط با آلودگي هوا و ارايه راه حل  .11

 رفع آلودگي ها از طريق اقدامات فرهنگي، قانوني و...درسطح استان.

محبيط از نظبر پبذيرش مبواد آالينبده آب و بررسي براي تعيين ظرفيت قابل تحمل  .12

خاك و تعيين قدرت خود پااليي منابع پذيرنبده آب ببا مشباركت بخبش غيردولتبي 

 درسطح استان.

انجام مطالعات و  اقدامات الزم به منظور جلوگيري  از آثار مخبرب عوامبل مختلبف  .13

 آالينده آب و خاك با مشاركت بخش غيردولتي درسطح استان

اي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك ببرروي نمونبه هباي پسباب هباي انجام آزمايش ه .14

ناليز كامل مواد جامد به منظور شناخت كمبي و صنعتي، شهري، كشاورزي، همچنين آ

لودگي هاي زيست محيطي با مشباركت بخبش كيفي عوامل آالينده در جهت كنترل آ

 غيردولتي.

ي نمونبه هباي آب دريبا و  انجام آزمايش هاي فيزيكي، شبيميايي و بيولبوژيكي ببررو .15

هاي آبي و ابسته به دريا و آب هاي داخلبي حسبب نيباز ببا مشباركت بخبش محيط

 غيردولتي.

درياها، تاالب ها و رودخانه ها ببه منظبور انجام آزمايش هاي الزم بر روي درياچه ها، .16

 شناخت آلودگي ها و تعيين قدرت خود پااليي آنها با مشاركت بخش غيردولتي.

مر پارامترهاي آالينده هوا جهت آگاهي از وضعيت آلودگي هوا در نقباط سنجش مست .17

 مختلف استان با مشاركت بخش غيردولتي .

الينده هاي هوا ناشي از فعاليت صنايع ببه منظبور شبناخت و كنتبرل سنجش ميزان آ .18

 آلودگي هوا با مشاركت بخش غيردولتي. 

وحشبي، پرنبدگان و آبزيبان ببه زمايش هاي الزم برروي نمونه هاي جانوران انجام آ .17

منظور شناخت بيماري ها و تعيين علل مرك و مير آنها و تعيين اثرات آلودگي هباي 

 محيطي با مشاركت بخش غيردولتي. 

انجام آزمايش هاي الزم برروي گياهان به منظور تعيين اثرات عوامل مختلف زيسبت  .22

 محيطي برروي آنها با مشاركت بخش غيردولتي. 

طراحي مات الزم در زمينه هاي پوست آرايي، پوست پيرايي، ديوراما سازي )انجام اقدا .21

 محيط( و پانل سازي از طريق بخش غيردولتي.
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فراهم نمودن امكانات و تسهيالت الزم جهت بازديد عموم از موزه ها و نمايشگاهها با  .22

 مشاركت بخش غيردولتي.

مي و تخصصي مرببوط ببه نظارت بر اجراي عمليات جمع آوري و تكميل اطالعات عل .23

حيات وحش و آبزيان استاني با مشاركت فعال واحدهاي تابعه و همكاري دانشگاه هاو 

 موسسات پژوهشي به منظور تهيه اطالعات پايه و نظارت پيوسته آنها.

ايجاد ارتباط با تشكل هاي غيردولتي و باشگاههاي شكار به منظور آشنا نمبودن افبراد  .24

اف و اقدامات سازمان در جلب حمايت همكاري در مبوارد متخصص و عالقمند با اهد

 الزم

بررسي به منظور شناسايي منابع آالينده درياها و آب هاي داخلي و زيستگاههاي آببي  .25

و اقدام درجهت كنترل و كاهش آالينده هاي اين گونبه منباطق ببا مشباركت بخبش 

 غيردولتي.

محبيط سباحلي وتعبادل مطالعه و بررسبي در زمينبه تباثير نوسبانات سبطح آب ببر  .26

 اكولوژيك در اكوسيستم هاي آبي با مشاركت بخش غيردولتي.

ارزيابي پيامدهاي سوء بهره برداري از منابع موجود در بستر درياها و آب هاي داخلي  .27

 از جمله اكتشاف و استخراج نفت و غيره.

تهيه و تدوين برنامه هاي ضروري در جهت ارتقاء سطح آگاهي هاي زيسبت محيطبي  .28

 سئوالن استان و جلب حمايت آنان براي دستيابي به اهداف سازماني.م

ترغيب و تشويق مردم درخصو  موانست با طبيعت و مراقبت از محيط زيسبت ببا  .27

 مشاركت بخش غيردولتي.

توسعه ، تجهيز و اداره امور كتابخانه و تقويت و تدارك كتابخانه اسبتان ببا مشباركت  .32

 بخش غيردولتي.

كت جوانان  و نوجوانان به ويژه دانش آمبوزان در فعاليبت هباي توجه خا  به مشار .31

 زيست محيطي با مشاركت بخش غيردولتي.

 تهيه برنامه و برگزاري بازديدها و مراسم انس با طبيعت از طريق بخش غيردولتي. .32

انجام سايروظايف و اموري كه به موجب قوانين و مقررات به عهده سبازمان حفاظبت  .33

 باشد.محيط زيست استان مي 
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: اقداماتي كه مي بايد توسط سازمان محيط زيست و واحدهاي استاني در ارتباط با ارزيابي 8-1-1

 به انجام رسد اثرات زيست محيطي در استان

 

براساس قوانين و مقررات وضع شده، هر نوع فعاليتي كه اثر مهم و مشخصي ببر محبيط   

ت زيسبت محيطبي و برقبراري مالحظبات زيست پديد آورد با هدف ارائه دامنه واهميت اثبرا

 زيست محيطي در الگوها و برنامه ريزي هاي توسعه مشمول ارزيابي مي گردد.

در اين دهه، براي اطمينان ازحفظ محيط زيسبت وتحقبق اهبداف توسبعه پايبدار دراجبراي  

ع اببدا« ارزيابي اثرات زيست محيطبي»طرحهاي توسعه، روشي علمي  و ابزاري مديريتي به  نام 

اهداف و برنامه هاي تعيين شده دراجراي پبروژه هباي گونباگون، در شده كه با به كار بردن آن،

قوانين و مقررات زيست محيطي قرار مبي گيرنبد. در واقبع ايبن شبيوه راستاي ضوابط، معيارها،

مطالعاتي اثرات احتمالي مثبت و منفي يك طرح يا پروژه را در كوتاه مدت و بلندمدت بر محيط 

ست انساني و طبيعي نشان مي دهد. برنامبه و اصبول كلبي ارزيبابي اثبرات زيسبت محيطبي زي

 براساس كاربرد معيارهاي بحراني ارزيابي بنا گرديده است.

 مهمترين  اهداف و ضرورت تهيه گزارش اثرات توسعه به شرح زير مي باشد:  

 وارد نمايد. شناسايي و پيش بيني اثراتي كه ممكن است اجراي طرح بر محيط زيست .1

 يافتن راهكارهاي حذف و يا كاهش اثرات منفي اجراي طرح بر محيط زيست. .2

 ارائه پيش بيني ها و اعالم هشدارهاي الزم به تصميم گيران. .3

 پيشنهاد راهكارها براي تقويت اثرات مثبت اجراي طرح.  .4

 ارائه فهرست اقدامات الزم و برنامه سنجش و رديابي اثرات طرح. .5

 بهسازي محيط زيست و يا اصالح گزينه ها.  ارائه طرحهاي .6

 ايجاد هماهنگي بين انسان، توسعه و محيط زيست. .7

الگبوي تهيبه ، 23/1/73دراجراي مصوبه شورايعالي حفاظت محيط زيست مبورا براين اساس ،

 ماده زير تعيين گرديده است. 11گزارش ارزيابي زيست محيطي به شرح 

اي مندرج در ماده دو موظفند ببه همبراه گبزارش : مجريان طرح ها و پروژه ه1ماده  -

امكان سنجي و مكان يابي پروژه ها نسبت به تهيه گبزارش ارزيبابي زيسبت محيطبي 

 مطابق اين الگو اقدام نمايند.

 : طرح ها و پروژه هايي كه مشمول اين الگو مي شوند عبارتند از:2ماده  -

 )الف(: كارخانجات پتروشيمي در هر مقياس.

 يشگاهها در هر مقياس.پاالب (:)

 ج  (: نيروگاهها با ظرفيت توليدي بيش از يكصد مگاوات.)
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 )  د (: صنايع فوالد در دو بخش زير:

واحدهاي تهيه كننده خوراك ذوب و ذوب با ظرفيبت توليبدي ببيش از  .1

 سيصد هزار تن در سال .

واحدهاي نورد و شكل دهي با ظرفيت توليدي بيش از صد هزار تبن در  .2

 سال

 (: سدها و سازه هاي ديگر آبي در سه بخش زير:) هب 

متر و يبا داراي سباختارهاي جنببي ببيش از  15سدها با ارتفاع بيش از  .1

 چهل هكتار و يا مساحت درياچه بيش از چهارصد هكتار.

سدهاي باطله )نگهداشت مواد آلوده ( درهر اندازه شبامل ارزيبابي :1تبصره 

 زيست محيطي مي باشند.

 اي انسان ساخت در مساحت بيش از چهارصد هكتار.درياچه ه .2

: اندازه درياچه هاي پرروش آبزيان در مقياس كوچكتر از چهارصبد 2تبصره 

هكتار با هماهنگي وزارت جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محبيط 

 زيست تعيين مي شود:

طرحها و پروژه هاي آبياري و زهكشبي در وسبعت ببيش از پبنو هبزار  .3

 هكتار. 

 در وسعت بيش از يكصد هكتار.(: شهركهاي صنعتي ) با هر عنوان ( و )  

 ز (: فرودگاههاي با طول باند بيش از دو هزار متر.)  

در صورتي بدون در نظر گرفتن ابعاد آنها(طرحها و پروژه هاي هفت گانه فوق ) :3ماده  -

قبرار  2در مباده كه در فاصله تاثيرگذاري و تاثيرپذير از طرحها و پروژه هاي مندرج 

 گيرند مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشند.

ببدون در نظبر گبرفتن ابعباد آنهبا ( در : طرحها و پروژه هاي هفت گانه فوق )4ماده  -

صورتي كه در فاصله تاثيرگذار و يا درون مناطق ويژه زيسبتي قبرار گيرنبد مشبمول 

 ارزيابي زيست محيطي مي باشند.

طق ويژه زيستي همراه با موقعيت و فاصله تاثيرپذيري آنها كبه : فهرست منا1تبصره 

به تصويب مراجع رسمي رسيده باشد توسط سازمان حفاظت محيط زيسبت 

 بطور منظم منتشر مي گردد.

: فهرست، موقعيت و فاصله تاثيرپذيري و تاثيرگذاري طرحها و پبروژه هباي 2تبصره 

( توسط سازمان حفاظبت 2مطابق تعاريف ماده هفت گانه موجود در كشور)

 محيط زيست تهيه ومنتشر مي گردد.
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: مجريان طرحها و پروژه هايي كه مشمول ارزيابي زيسبت محيطبي مبي شبوند 5ماده  -

گزارش اجمالي به سازمان حفاظبت محيط زيست ارائه مي نمايند و سبازمان پبس از 

جه مجريبان بررسي حداكثر ظرف يكماه نكات حساسي را كه بايد در ارزيابي مورد تو

 قرار گيرد اعالم مي نمايد.

كليه آئين نامه ها و مقررات زيست محيطي كه به تصبويب مراجبع رسبمي  –تبصره 

رسيده و رعايت آنها در ارزيابي اثرات زيست محيطي الزامي اسبت توسبط 

 سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و دراختيار مجريان قرار داده مي شود.

پروژه هاي مشمول اين الگو موظفند با توجه به  نكات اعالم : مجريان طرحها و 6ماده   -

شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست در آيين نامه هاي مربوطه اقبدام ببه تهيبه 

گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي نمايند. گبزارش هباي ارزيبابي اثبرات زيسبت 

حيت محيطي بايستي توسط افراد متخصص، مراكز علمي و شركتهاي تخصصي كه صال

 آنها به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد تهيه شود.

تا زمان شكل گيري شركتهاي تخصصبي، مراكبز علمبي و افبراد متخصبص  –تبصره 

سازمان برنامه و بودجه با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست فهرست مقبدماتي ،

 منتشر مينمايند.

ه سباخت و دوره بهبره :  ارزيابي اثرات زيست محيطي ببراي دو وضبعيت دور7ماده  -

برداري با تفكيك فعاليت هاي اصلي تهيه گرديده و تهيه كنندگان اقدامات اصلي براي 

 كاهش اثرات منفي زيست محيطي و هزينه هاي آن را نيز ارائه مي  نمايند.

: تهيه كنندگان گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي در پايان  گزارش توصبيه 8ماده  -

 صورت زير بيان مي نمايند. خود را به يكي از سه

با توجه به ابعاد گسترده اثرات زيست محيطي اجراي طبرح يبا پبروژه توصبيه )الف(:

 شود.نمي

) ب (: اجراي طرح يا پروژه با تمهيدات الزم براي كاهش اثرات زيست محيطي قابل 

 اجرا مي باشد. )هزينه ها ذكر شود(.

براي كاهش اثرات زيست محيطي قاببل  ج  (: طرح يا پروژه بدون تمهيدات گسترده)

 اجرا مي باشد.

: سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به ضوابط اعالم شده نظر نهايي خويش  7ماده  -

 را حداكثر ظرف سه ماه اعالم مي نمايد.

به منظور هماهنگي امور مربوط به ارزيابي زيست محيطي طرحها و پروژه هبا :1تبصره 

ست محيطي( ، متشكل از متخصصان و دانشبگاهيان )كميته علمي ارزيابي زي
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زيرنظر رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تركيب زير تشكيل  گرديده 

 و مسئوليت امور علمي مربوط به ارزيابي ها را بعهده خواهد داشت.

 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان رئيس كميته. -

 ئيس سازمان.پنو نفر از متخصصان ودانشگاهيان به انتخاب ر -

 نماينده سازمان برنامه و بودجه. -

 نماينده سازمان جنگل ها و مراتع كشور. -

 نماينده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران. -

 نماينده وزارت يا سازمان مربوط به طرح ارزيابي شده . -

هر گاه براساس ارزيابي زيست محيطي اجراي هريك از طرحها و پروژه هاي :2تبصره    

مراني و يا بهره برداري از آنها براساس نتايو ارزيابي و قبانون و مقبررات ع

مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد، سازمان مبورد را ببه 

وزارتخانه يا موسسه اعالم خواهد نمود تا در همكاري سازمانهاي ذيربط ببه 

 منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر به عمل آيد:

 صورت وجود اختالف نظر طبق تصميم رئيس جمهور عمل خواهد شد. در هر  

: ابعاد مورد بررسي براي اثرات زيست محيطي در مورد همه طرحها و پبروژه 12ماده  -

هاي هفتگانه پس از بررسي وضعيت زيست محيطي موجود در چهار بخش ببه شبرح 

 زير صورت مي پذيرد:

 )الف(: اثرات زيست محيطي بر محيط فيزيكي 

 اثرات بر خاك: مورفولوژي وكيفيتي. .1

 كميت آب و كيفيت آب.اثرات بر آب : .2

 تغييرات هوا و بارش ها ، كيفيت هوا.هوا و صوت:اثرات بر اقليم، .3

 آب و هوا.اثرات ثانويه بين خاك، .4

 ) ب (: اثرات زيست محيطي بر محيط هاي طبيعي  

 اثرات بر گونه هاي گياهي. .1

 اثرات بر گونه هاي جانوري. .2

 چشم اندازها و مسير مهاجرت پرندگان.اثرات بر زيستگاهها ، .3

 ج (: اثرات زيست محيطي بر محيط هاي اجتماعي و فرهنگي ) 

 اثر بر سالمت و محيط بهداشتي مردم.  .1

 اشتغال ، مسكن و آموزش.اثر بر محيط اجتماعي: .2

 اعتقادات فرهنگي و مذهبي مردم و ميراث فرهنگي.اثر بر محيط فرهنگي: .3
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 اثرات زيست محيطي بر طرحهاي توسعه )  د (: 

 خدماتي منطقه اثر بر ساير طرحهاي توسعه كشاورزي، صنعتي ، .1

 اثر بر طرح آمايش منطقه  .2

اثر بر كاربري اراضبي منطقبه:  ايبن الگبو در ده مباده و هشبت تبصبره  .3

درجلسه مورا دوم دي ماه هزار و سيصبد و هفتباد و شبش شبورايعالي 

 به تصويب رسيد.حفاظت محيط زيست 

الحاقي: ساير مواردي كه مشمول ارزيابي زيست محيطي مي شوند به تصويب  11ماده  -

 شورايعالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.

با بررسي فعاليت هاي انجام شده در ارتباط با اين الگو بايبد ديبد كبه آيبا در راسبتاي    

داماتي به اجرا درآمده است يا نه؟ اجراي مواد ذكر شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست اق

شورايعالي حفاظت محيط زيست، كليه طرحها و پبروژه  166عالوه براين براساس مصوبه شماره 

و بباالتر هكتار( 5222هاي جديد مربوط به ايجاد واحدهاي كشت و صنعت با وسعت پنجهزار ) 

نجي مي گردند. همچنين مشمول تهيه و ارايه گزارش ارزيابي زيست محيطي در مرحله امكان س

مبوارد ذيبل را  25/7/1382، مصوب 176شورايعالي حفاظت محيط زيست طبق مصوبه شماره 

 نيز مشمول ارزيابي زيست محيطي قرار داده است.

 ارزيابي زيست محيطي طرحها و پروژه هاي بزرگ راه آهن. .1

 راههاي كشور.ارزيابي زيست محيطي طرحها و پروژه هاي بزرگ، .2

بط پروژه ها و طرحهاي مذكور با توافق وزارت راه و ترابري و سازمان حفاظت محبيط الگوي ذير

 زيست تهيه و به اجرا در مي آيد.

قبانون برنامبه سبوم توسبعه،  125، دراجبراي مباده 237همچنين طبق مصوبه شبماره   

را طبيعت گردي يا اكوتوريسبم  (شورايعالي حفاظت محيط زيست طرحهاي گردشگري طبيعي )

 مشمول انجام ارزيابي زيست محيطي قرار داده است.

كبه در ذيبل  27/12/1382مبورا  252و  28/12/1382مورا  247مصوبات شماره   

موارد آن ارايه گرديده است، حاكي از ارايه گزارش هاي ارزيابي محيطي در ارتباط با طرحهبا و 

مشبمول تهيبه گبزارش  پروژه هاي بزرگ توسعه اي و ملي در سواحل كشور و سباير طرحهباي

 ارزيابي زيست محيطي مي باشد.

با توجه به اطالعات اخذ شده از استان، در مواردي كه در مصوبات مالحظات مي گردد،   

 هيچگونه گزارش ارزيابي زيست محيطي صورت نپذپرفته است.
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 شورايعالي حفاظت محيط زيست راجع ببه ارزيبابي  28/12/1382مورا  247مصوبه شماره

 محيطي طرح و پروژه هاي بزرگ توسعه اي و ملي در سواحل كشور. زيست 

 

قانون برنامبه سبوم توسبعه اقتصبادي،  125شورايعالي حفاظت محيط زيست به استناد ماده  

طرح و پروژه هاي بزرگ توسعه اي و ملي در سواحل اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،

 رزيابي پيامدهاي زيست محيطي تعيين نمود:كشور را به شرح آيين نامه ذيل مشمول ا

 

 آيين نامه طرح هاي مشمول ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي  در سواحل كشور

در راستاي تكميل آيين نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي مصوب جلسبه دوم دي مباه   

شرح هزار و سيصد و هفتادو شش شورايعالي حفاظت محيط زيست براي سواحل كشور، مواد به 

 زير به تصويب مي رسد:

: اين آيين نامه محدوده عرض اراضي ساحلي و مستحدث قانوني دريباي خبزر، 1ماده  -

خليو فارس و درياي عمان و يك  كيلومتر از خط مبدا ساحلي تا حداكثر سه كيلومتر 

از ساحل را در بر ميگيرد كه ازاين پس محدوده ارزيابي زيست محيطي ساحلي ناميده 

 مي شود.

« ارزيبابي اثبرات زيسبت محيطبي»: كليه طرح هباي مشبمول تهيبه گبزارش 2اده م -

مصوبات شورايعالي حفاظت محيط زيست( مستقل از مقيباس و انبدازه آنهبا دركشور)

درمحدوده ارزيابي زيست محيطي ساحلي ملزم به تهيه گزارش اثرات زيست محيطي 

 هستند.

بي زيست محيطي دراين آيين نامبه : ساير طرح هاي مشمول تهيه گزارش ارزيا3ماده  -

 عبارتند از:

 )الف(: طرح هاي صنعتي و خدمات مرتبط شامل :

 مترمربع. 5222كارگاهها و مجتمع هاي صنعتي و خدمات مربوط به بيش از  .1

 مترمربع.  12222نمايشگاههاي دايمي صنعتي و خدماتي بيش از  .2

 رمربع .مت 5222انبارهاي مواد شيميايي و كاالي خطرناك بيش از  .3

 مترمربع . 12222كارگاههاي فعاليت هاي عمراني و راهسازي بيش از  .4

 ذخيره گاههاي مواد سوختي بيش از يك ميليون ليتر. .5

 مترمربع.  5222پايانه هاي بار ومسافر بيش از  .6

 ب (: طرح هاي كشاورزي و خدمات مرتبط شامل :)

 هكتار. 5يش از دام و ساير حيوانات اهلي و وحشي بواحدهاي پرورش طيور، .1
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 مترمربع.  12222واحدهاي پرورش ماهي و ساير آبزيان بيش از  .2

پ (: طرح هاي سازه هاي دريايي، بنادر صيادي، پايانه هاي نفبت و گباز و عمليبات  )

 اليروبي درهر مقياس 

 طرح هاي تاسيسات آبي و بهداشتي شامل:  ت (: )

 در مقياس شهري.شبكه جمع آوري و واحدهاي تصفيه و دفع فاضالب  .1

 مترمكعب(. 52222تصفيه خانه بزرگ آب در مقياس شهري ) بيش از  .2

 طرح هاي دفع و دفن پسماند در مقياس شهري:ث  (:)

 ج  (: طرح هاي متفرقه شامل : )

 مترمربع.  5222مراكز نظامي و آموزشي با زيربناي بيش از  .1

 مترمربع.  12222شهرك هاي توريستي بيش از  .2

 مترمربع .5222ينمايي بيش از شهرك هاي س .3

پارك ها و يا اردوگاههباي تفريحبي، آموزشبي و پژوهشبي و ورزشبي ببيش از  .4

 متر مربع . 12222

ماننبد  در نواحي حساس ويبژه )،: درون محدوده ارزيابي زيست محيطي ساحلي4ماده  -

 جنگل و نزديكي كوه به دريا(. كليه طرح هاي منبدرج در مباده سبه ايبنتاالب، شهر،

آيين نامه مستقل از مقياس ملزم به تهيبه گبزارش ارزيبابي اثبرات زيسبت محيطبي 

 هستند.

نواحي حساس ويژه درون حريم زيست محيطي ساحلي به پيشنهاد سبازمان حفاظبت تبصره : 

محيط زيست و وزارت مسكن و شبهر سبازي و ببا همكباري دسبتگاههاي ذيبربط ببه تصبويب 

اسبتعالم از رسيد. تا زمان تعيبين نبواحي فبوق البذكر ،شورايعالي حفاظت محيط زيست خواهد 

 سازمان حفاظت محيط زيست در مورد مكان طرح هاي مشمول اين ماده ضروري است.

 

  شورايعالي حفاظت محيط زيست راجع ببه ارزيبابي 27/12/1382مورا  252مصوبه شماره

 زيست محيطي فعاليتهاي معدني 

 

كبان سوم كليه فعاليتهاي معبدني اعبم از كبان كني،قانون برنامه  125به استناد ماده   

آرايي، فرآوري مواد معدني ) بطور انفرادي يا مجتمبع ( را مشبمول ارزيبابي پيامبدهاي زيسبت 

 1376محيطي تعيين و تهيه گزارش ارزيابي .زيست محيطبي براسباس الگوهباي مصبوب سبال 

اهم دو دستگاه ظرف يك مباه از شورايعالي حفاظت محيط زيست را به استثناي مواردي كه با تف

ابالغ اين مصوبه تعيين خواهد شد الزامي نمود. بديهي است صدور پروانه هاي اكتشباف و بهبره 
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برداري از معادن در مناطق چهارگانه مذكور كماكان تابع مقرارت خا  خود و توافقات به عمل 

 آمده بين سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنايع و معادن است.

 وارد مستثني از ارزيابي زيست محيطي به شرح ذيل مي باشد:م

به جز نمك آبي با ظرفيبت مبورد فعاليت هاي مربوط به كليه مواد معدني طبقه يك ) .1

توافق طرفين ( به طور انفرادي يا مجتمع و خارج از مناطق تحبت مبديريت سبازمان 

 حفاظت محيط زيست .

استثناي ذغال سنگ با ظرفيت مورد توافق فعاليت هاي معدني غير فلزي طبقه دو )به  .2

طرفين( به طور انفرادي يا مجتمع و خارج از مناطق تحت مديريت سبازمان حفاظبت 

 محيط زيست و فعاليت هاي معدني فلزي با ظرفيت استخراج مورد توافق طرفين .
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 :  اقدامات انجام شده توسط اداره كل منابع طبيعي استان7-1-1

 
 مراتع و آبخيزداري كشور در قبال منابع طبيعي تجديد شونده وظايف سازمان جنگل ها ، :  اهداف و1-7-1-1

 

اهداف و وظايف سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور به شرح زير ارائبه شبده   

 است.

 

 هدف سازمان 

احيا، توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و اراضبي جنگلبي و بيشبه حفظ وحمايت ، 

 حفظ و حمايت واصالح خاك هاي كشورطبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي، هاي

 

 وظايف اساسي سازمان 

حفظ، حمايت، حراست و بهره برداري صحيح از جنگل ها و مراتع و توسعه جنگلهبا و  .1

 جنگلها و مراتع مخروبه. مراتع دست كاشت و ترويو جنگل كاري و احياء

عتي و تعاوني جهت بهره برداري اصبولي از تاسيس و تشويق به ايجاد مجتمع هاي صن .2

 جنگلها و مراتع طبق قوانين و مقرارت مربوطه.

جنگلها و مراتبع و تاسبيس پبارك تهيه و اجراي طرحهاي بزرگ جنگل كاري و احياء .3

 هاي بزرگ و مجهز جنگلي. 

اجراي قوانين و مقررات مربوط به جنگل ها و مراتع، خاك و اراضي ساحلي و قبوانين  .4

 كه با وظايف سازمان جنگلها و مراتع كشور بستگي دارد. ديگري

بررسي درزمينه هاي جنگل و مرتع، امور فني خاك، جنگل و مرتع و تثبيت شن هباي  .5

 روان. 

به طور كلي اهداف و وظايف سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري دريبك عببارت چهبار         

 ي شود:اي به ترتيب اولويت به شرح زير خالصه مكلمه

 احياء توسعه و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي تجديد شونده .حفظ،

 

 : حفاظت و حمايت 1

حفاظت از منابع طبيعي تجديد شونده در راس اهداف و وظايف سازمان قرار دارد كه به  

 طور عمده به دو بخش به شرح زير تقسيم مي گردد:
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 حفاظت فيزيكي 

ر نوع تخريب و تجاوز به عرصه هاي منابع طبيعي اعم از عبارت است از جلوگيري از ه 

جنگل، مرتع، بيابان و... و ممانعت از تغيير كاربري منابع طبيعي تجديد شونده ، نظير جلبوگيري 

از قطع درختان و درختچه هاي عرصه منابع طبيعي )به استثناي طرحهاي مصوب جنگلداري كه 

الي البرز را شامل مي گردد(. شخم و شيار در عرصبه قريب به اتفاق موارد جنگلهاي نيم را شم

هاي منابع ملي به ويژه مراتع  كشور و جنگلهاي تنك خارج از شمال كه در مناطقي زراعبت در 

مبارزه با قاچاق چوب و كنتبرل محمبوالت جنگلبي در مسبيرهاي زيرآشكوب جنگل رايو است،

منابع طبيعي تجديد شونده در چارچوب تردد نواحي جنگلي و خارج از جنگل. حفاظت فيزيكي از 

مراتع و آبخيزداري كشور به عهده يگان ويبژه حفاظبت اسبت كبه در تشكيالت سازمان جنگلها،

 چارچوب معاونت حفاظت و حمايت سازمان فعاليت مي نمايد.

 

 حفاظت بيولوژيكي 

به  اين بخش از حفاظت كه تحت عنوان حمايت از منابع طبيعي مطرح مي باشد،  عمدتاً 

 سالمت منابع طبيعي در برابر آفات و امراض اختصا  دارد.

قابل ذكر است كه مبارزه شيميايي درحمايت از منابع طبيعي محلبي از اعبراب نبدارد و  

در قالب مبارزه هاي مكانيكي و يا بيولوژيكي اختصا  دارد، نظير: اسبتفاده از تلبه اقدامات صرفاً

 وار گونه هاي جنگلي. هاي نوري در مبارزه با آفات برگخ

اقدامات درخصو  تامين سوخت هاي فسيلي از پبروژه هباي ببارز بخبش حفاظبت و  

 حمايت  محسوب مي گردد.

 

 احياء :2

 از احياء و توسبعه و بهبره ببرداري در عبارت حفظ، (Rahabilitation)احياء يا بازسازي  

كليبه اقبداماتي را كبه در قالبب  دار است كه در واقبعبار معنائي و محتوايي گسترده اي برخور

طرحها و پروژه هاي مختلف منابع طبيعي اعم از بخش هاي جنگل، مرتع، بيابان و حوضبه هباي 

آبخيز براي بازسازي منابع تخريب يافته اعمال مي گردد شامل مي گردد. اين طرحهبا در چهبار 

 بخش عمده زير تهيه و پروژه هاي آن به مورد اجرا گذاشته مي شود:

 (Forest management)ش جنگل بخ -

 (Range management)بخش مرتع  -

 (Desertification)بخش بيابان  -

 (Watershed management)بخش آبخيزداري  -
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 : بخش جنگل 1-2

مديريت جنگل در كشور از بعد اجرائي به طور عمده به دو بخش جنگلهاي شبمال كبه  

ي خارج از شمال كه در زمره جنگلهباي در زمره جنگلهاي تجارتي محسوب مي گردند و جنگلها

حفاظتي وحمايتي به حساب مي آيند تفكيك شده است . لذا، در اين نوشتار ببه تشبريح اجمبالي 

 هاي بخش جنگلهاي خارج از شمال پرداخته مي شود.طرحها و پروژه

 

 (Forest managemet)طرحهاي جنگلداري  -

سير تطبور و تحبول ببه شبرح زيبر  طرحهاي جنگلداري در جنگلهاي خارج از شمال از 

 برخوردار بوده است.

 

 طرحهاي ذغالگيري -

در منباطق جنگلبي زاگبرس و  1352تا اوايل دهبه  1342اين نوع طرحها از اوايل دهه  

 اين نوع طرحها منسوا گرديده است. 1352ارسباران تهيه و اجرا شده و از سال 

 

 طرحهاي قرق و احياء  -

اي طرحهاي ذغالگيري، تهيه و اجراي طرحهاي قرق و احياء در پس از توقف تهيه و اجر 

دستور كار قرار گرفت كه هدف اصلي آن احياي جنگلهاي مخروبه خارج از شمال بوده و حداقل 

توراني و  -به مدت يك دهه در جنگلهاي زاگرس و ارسباران و تاحدودي جنگلهاي مناطق ايران 

د كبه ببدليل عبدم توجبه ببه معضبالت اجتمباعي و خليو و عماني به بوته آزمايش گذاشته ش

تهيه و اجراي اين گونه طرحهبا  1362اقتصادي در اجرا توفيقي را بدست نياورد و از اوايل دهه 

 نيز متوقف شد.

 

 طرحهاي جامع جنگلداري -

شبروع شبد كبه جامعيبت آن ببه  1362تهيه و اجراي اين نوع طرحها از اوايبل دهبه  

منابع طبيعي شامل : جنگل، مرتع و آبخيزداري خالصه مي شد كه هماهنگي بخش هاي مختلف 

 اين نوع طرحها نيز در اجرا توفيقي را بدست نياوردند.
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 طرحهاي مديريت منابع جنگلي -

، تهيه و اجراي طرحهاي مبديريت منبابع جنگلبي در جنگلهباي خبارج از 1375از سال  

جامع نگبري و احتبراز از مبديريت بخشبي شمال در دستور كار قرار  گرفت كه در اين طرحها 

مورد توجه خا  بود كه با تغيير تشكيالت سازمان در رده هاي بباال تهيبه واجبراي ايبن نبوع 

 طرحها كمرنگ شد.

 

 طرحهاي جنگلداري چند منظوره  -

در  1382طرحهاي جنگلداري چند منظوره در جنگل هاي خارج از شمال از اوايل دهبه  

هاي خارج از شمال مورد توجه قرار گرفت. محتواي فني و تخصصي اين چارچوب صيانت از جنگل

طرحها مشابه طرحهاي مديريت منابع جنگلبي ببوده و پبروژه هباي آن نيبز هماننبد طرحهباي 

مديريت منابع جنگلي پيش بيني و در دست اجراست، لذا، به  تشريح اجمالي برخي از مهمتبرين 

 پروژه هاي اين طرح پرداخته مي شود.

 

 (Enrich ment)پروژه غني سازي  -

اين پروژه از مهم ترين پروژه هاي طرح مديريت منابع جنگلي و جنگلداري چند منظوره  

ي سازي كيفي بببببببببغن و   (Quantity Enrichment)است كه در دو شكل غني سازي كمي 

(Quality Enrichment) .به مورد اجرا گذاشته مي شود 

مي ،  هدف افزايش پوشش تاجي تبوده هباي جنگلبي اسبت كبه در پروژه غني سازي ك 

و پرستار در احياء و بازسازي تبوده هباي  (Pioneer)دراين رابطه عموماً از گونه هاي پيشاهنگ 

 جنگلي تخريب يافته استفاده مي گردد.

درصد  25در پروژه غني سازي كيفي با توجه به پوشش تاجي موجود كه عموماً بيش از  

تركيب نهائي توده هاي جنگلي با استفاده از كاشت گونبه هباي اوج ببا كليمباكس است، حصول 

(Climax) .مورد نظر است 

 

 پروژه غني سازي زيرآشكوب جنگل -

دراين پروژه، احياء و بازسازي بستر جنگل و آماده سازي عرصه هاي تخريب يافته براي  

ي جنگلداري اسبت. در ابتبداي اجراي پروژه هاي بخش جنگل در دوره هاي آتي اجراي طرحها

امر، در اجراي اين پروژه اقدامات در جهت غني سازي پوشش گياهي علفي كف جنگل به طوري 

كه هم ارزش علوفه اي جهت تعليف دام را داشته باشد و هم از حيث تثبيت بيولوژيكي عرصبه 
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كاشبت گونبه هباي مفيد باشد مورد توجه بوده است، اما در ادامه، اجراي اين پروژه معطوف به 

 گياهي علفي با ارزش هاي داروئي و بهره برداري از محصوالت فرعي متمركز شده است.

 پروژه پرورش جنگل و اندوخته گيري -

درصد به مبورد  42اين پروژه در جنگلهاي انبوه و تراكم عموماً با پوشش تاجي بيش از  

اي جنگلي اعمال مي گبردد كبه ببا اجرا گذاشته مي شود. در اين پروژه، روش جنگلداري توده ه

هاي پرورشي و انتخاب نواندوخته ، باز اندوخته و ديراندوخته ها صورت مبي پبذيرد. انجام برش

 سطح اجراي اين پروژه ها محدود و بخش قابل مالحظه اي از اجراي طرحها را شامل نمي گردد.

 

 پروژه هاي ساماندهي دام در جنگلهاي خارج از شمال  -

اين پروژه، خروج موقتي دام از عرصه هاي جنگلبي تحبت عمليبات احيبائي و  دراجراي 

تعديل دام متناسب با ظرفيت توليدي علوفه پس از اجراي پروژه هاي احيائي به ويژه پروژه غني 

سازي زيرآشكوب جنگل مدنظر مي باشد. قابل ذكر است كه اجراي اين پروژه ها تاكنون چندان 

 قرين توفيق نبوده است.

 

 پروژه قرق  -

پروژه قرق در عرصه هاي تحت عمليات احيائي صورت مي پبذيرد كبه حبداقل زمبان  

 سال و حداكثر آن ده سال معادل يك دوره اجرائي طرح جنگلداري ميباشد. 5اجرائي آن 

در اجراي پروژه قرق، چراي مستقيم دام از عرصه جنگل ممنوع و ممكن است در طبول  

دسبتي علوفبه صبورت پبذيرد. اجبراي پبروژه قبرق ببا اسبتفاده از اجراي پروژه قرق برداشت 

حصاركشي با سيم خاردار و پايه هاي چوبي پيرامون محدوده تحت قرق صورت مي پذيرد و يبا 

 گماردن قرقبان و ممانعت از ورود دام به عرصه تحت قرق انجام مي گيرد.

 

 سريع الرشدپروژه هاي زراعت چوب و توسعه كاشت گونه هاي چند منظوره و -

اين پروژه ها با هدف توليد  چوب مورد نياز در مصارف صنعتي و روستايي و نيبز بهبره  

ز توليدات غيرچوبي نظير ميوه صورت مي پذيرد. گونه هاي عمده مبورد كاشبت در ايبن وري ا

 Eucalyptusاوكباليپتوس ، Juylansregiaگردو  ،Popolus sppانواع صنوبر پروژه ها عبارتند از :

spp زيتون ،Olea europuee بادام ،.Amygdalus communis 
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 پروژه هاي توليدي -

اين پروژه ها با هدف اصلي ارتقاي وضعيت معيشبتي سباكنين منباطق جنگلبي صبورت  

پذيرد تا ازاين ميزان وابستگي جنگل نشينان به جنگل و عرصه آن كاسته شود. مهمترين اين مي

 پروژه ها عبارتند از :

 رداريزنبو -

 پرورش آبزيان -

 كاشت گياهان داروئي و صنعتي -

 پرورش ماكيان -

 پرواربندي  -

 

 پروژه بهره برداري از محصوالت فرعي جنگلي -

اين پروژه ها نيز در واقع با هدف ارتقاي وضعيت اقتصادي خانوارهباي جنگلبي صبورت  

و ها، شيرابه ها پذيرد و در چارچوب آن محصوالت فرعي گونه هاي جنگلي اعم از انواع صمغمي

ميوه هاي درختان جنگلي در چارچوب طبرح و برنامبه مبورد بهبره ببرداري قبرار مبي گيرنبد. 

 مهمترين انواع اين پروژه ها عبارتند از :

 بهره برداري از مغز درختان بنه -

بهره برداري از ميبوه درختبان و درختچبه هبا ببه ويبژه ميبوه گونبه هباي بادامبك ،  -

 گالبي و...محلب،

 Quercus in fectoriaبرداري از زمان ها نظير: گز علفي از گونه واريازو بهره  -

بهره برداري از گال ها نظير :گال انواع بلوط و بنه كه در واقع در حال حاضبر منسبوا  -

 شده است.

 : ط حهاي بخش م تع 2-2

در بخش مرتع و در چارچوب مديريت اصولي مراتع، تهيبه واجبراي تهيبه طرحهباي  

ر سنوات گذشته تباكنون در دسبت اجراسبت. مهبم تبرين پبروژه هباي طرحهباي مرتعداري د

 مرتعداري عبارتند از :

 پروژه ذخيره نزوالت شامل : -

 ايجاد كنتورفارو 

 ايجاد پي تينگ 

 ايجاد هاللي ها 
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پروژه هاي ذخيره نزوالت با تامين و حفظ رطوبت خباك همبراه ببا عمليبات بيولبوژيكي نظيبر 

 كاري ،... است.كپه بذرپاشي، بذركاري،

 كپه كاري ، كاشت بذور گونه هاي مرتعي در چاله هاي ايجاد شده  -

 بذرپاشي -

 بذركاري در اراضي كم شيب و همراه با عمليات زراعي  -

 كودپاشي -

 بوته كاري -

 تبديل ديمزارهاي كم بازده، به توليد علوفه -

 پراكنش صحيح دام در مراتع شامل:  -

 احداث آبشخوار 

 مرمت چشمه سارها 

 ه هاي بادي تلمب 

 مديريت چرا و كنترل پروانه -

 قرق -

 مميزي و تنسيق مراتع  -

 

 : ط حهاي بخش بيابان 3-2

 دراين بخش به دليل ساختار طبيعي استان هيچگونه فعاليتي صورت نپذيرفته است. 

 

 :ط حهاي آبخيزداري4-2

 -در حال حاضر و دربخش آبخيزداري در سطح استانهاي  كشبور طرحهباي تفصبيلي 

 ي آبخيزداري دردست اجراست كه شامل پروژه هاي ذيل است:اجرائ

 پروژه هاي مكانيكي شامل: -

 احداث بندهاي خاكي -

 احداث چك دم ها -

 احداث بندهاي سنگي مالتي -

 احداث گابيون ها -

 احداث توركينست -

 احداث چپرها -

 احداث خشكه چين ها -
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 احداث پخش سيالب -

 پروژه هاي بيومكانيكي شامل : -

 احداث تراسها -

 بانكت ها احداث -

 احداث فاروها -

 پخش سيالب -

 احداث چكدم ها -

 پروژه هاي فوق همراه با عمليات بيولوژيكي در پشت سازه هاي ياد شده است

 پروژه هاي بيولوژيكي شامل : -

 نهال كاري -

 كپه كاري -

 بوته كاري -

 بذركاري -

 بذرپاشي -

 پروژه هاي مديريتي شامل: -

 قرق -

 اجتماعي و اقتصادي  -

 

 پ وژه هاي دردست اج اي استان اردبيل در بخش جنگل: ب خي از ط حها و 5-2

هكتبار ببا پبروژه هباي   35222طرح مديريت منابع جنگلي كندرق خلخال در وسعت  .1

 احياء ، غني سازي ، تجهيز نهالستان. اين طرح عمالً فعال نيست

اجراي طرح خروج دام از جنگلهاي فندقلو در مجباورت اسبتان گبيالن ببا اختصبا   .2

يال اعتبار از محل صيانت جنگلهاي شمال و با دستورالعمل اجرائبي ر 5622222222

جنگل هاي شمال . متاسفانه اين طرح نيز در عمل خروجي شخصي را تاكنون به منصه 

 ظهور نرسانيده است.

طرح صيانت ازجنگلهاي ارسبباران در منطقبه فنبدقلو. ايبن طبرح در حوضبه آبخيبز  .3

هكتار جنگلهاي فندقلو پيگيري مي  4822هكتاري پيش بيني و درسطح مفيد  12222

ايجاد پاسگاههاي بازرسي محموالت جنگلي، تغيير الگبوي شود. كاهش عوامل تخريب ،

سوخت احياي، جنگلهاي مخروبه وغني سازي توده هاي تنك ازجمله پروژه هباي ايبن 

 طرح است كه در اين طرح نيز عمليات اجرائي موفقيت چشمگيري نداشته است.
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ري ازجنگلهاي دست كاشت حاشبيه رودخانبه ارس. ايبن طبرح ببا انتخباب بهره بردا .4

 پيمانكاردردست اجراست.

 توليد نهال در دو بخش ييالقي و قشالقي كه دردست اجراست .5

 جنگلكاري درمنطقه گيوي: صورت پذيرفته است. .6

 ايجاد فضاي سبز نير: صورت پذيرفته است .7

 وز اجرا نگرديده است.طرح بهره برداري كتيرا در شهرستان خلخال كه هن .8

 طرح طوبي و زراعت چوب در چندين فقره در استان  اجرا شده است. .7

 طرح بهره برداري از گياهان داروئي كه به ويژه در منطقه فندقلو در دست اجراست. .12

 در مجموع اقدامات بخش جنگل در استان اردبيل رضايت بخش و مطلوب ارزيابي نمي شود.

 

 ته جهت مدي يت، اصالح و احياي م اتع استان: اردامات صورت پذي ف5-2

براساس آمار و اطالعات ارائه شده از سوي اداره كل منابع طبيعي استان اردبيل كه به  

 (، مي باشد حاكي از آن است كه :7-5تا )(7-1شرح جداول شماره )

هكتار در سبطح مراتبع اسبتان  324781فقره طرح مرتعداري به وسعت  374تاكنون  

گرديده است. كه با توجه به وسعت كل مراتع استان به استثناء آمار منبابع طبيعبي اسبتان تهيه 

 درصد مراتع استان مي باشد. 32معادل 

درصبد 81هكتبار آن معبادل حبدود  261843هكتار طرح تهيه شبده ،   324871از  

ان درصدوسعت كل مراتع است 26طرحهاي تهيه شده به تصويب رسيده است كه معادل حدود  

 مي باشد.

درصد طرحهاي  86هكتار ،معادل  226275هكتار طرح مصوبه، مساحت  261843از  

اعبم از واگبذاري درصد وسعت كل مراتع استان جهت اجرا واگبذار شبده اسبت ) 22مصوبه و 

 موقت و بلندمدت(.

در زمينه مميزي مراتع كه در واقع زيرساخت و پيش زمينه مديريت اصولي مراتع در  

 81هكتار از مراتبع اسبتان معبادل حبدود 822822طرحهاي مرتعداري است تاكنون  چارچوب

 درصد مراتع استان مميزي گرديده است.

درطرحهاي مرتعداري مصوبه و واگذار شده پروژه هاي بذركاري، كپبه كباري، كشبت  

ار و مستقيم ، ذخيره نزوالت آسماني، كودپاشي، قرق، تبديل ديمزارهاي كم بازده، احداث آبشخو

 توليد بذر به مورد اجرا گذاشته شده است.

ارزيابي كلي اقدامات بخش مرتع اداره كل منابع طبيعي استان اردبيل ببه شبرح زيبر  

 باشد:مي
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درصد از مراتع استان اگرچه ايده آل نيسبت،   81در امر مميزي مراتع اقدام درسطح  

 اما در مجموع خوب ارزيابي مي شود.

اي مرتعداري كه شرط اساسي مديريت اصولي مراتع مبي باشبد در زمينه تهيه طرحه 

درصد وسعت كل مراتع رضبايت بخبش  32اقدام در سطح حدود يك سوم مراتع استان معادل 

درصد مراتع استان فاقد برنامبه  68نبوده و در مجموع ضعيف ارزيابي مي گردد. چرا كه حدود 

 جهت اداره اصولي ميباشد.

هكتبار،   226274درصد وسعت كل مراتع،  26صوبه معادل ضمن اينكه از طرحهاي م 

درصد وسعت مراتع در دست اجرا بوده و يا اجرا شده است . يعني در واقع حدود يك 22معادل 

پنجم مراتع استان در چارچوب طرح و برنامه اداره مي شود و چنانچه فرض بر آن باشد كبه در 

شده در قالبب طرحهباي مصبوب ببه نحبو  همين يك پنجم وسعت مراتع پروژه هاي پيش بيني

 مطلوب اجرا شده باشد، ارزيابي كلي درخصو  اقدامات ا جرائي بخش مرتع نامطلوب مي باشد.
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 (31-38عملكرد طرح ها و پروژه هاي اجرا ئي اداره كل منابع طبيعي استان اردبيل ) (:  1-1جدول )  

 38عملكرد  31عملكرد  33عملكرد  32عملكرد  31عملكرد  31عملكرد  پروژه –سال  شرح  

عمليات 

 زيربنايي

 8/38371 31131 72312 127111 12117 28177 تهيه طرح  هاي مرتعداري

 7/81121 18821 87182 131111 11712 11811 مميزي و تنسيق مراتع

 713111 721123 813111 137111 373777 117111 مديريت چرا و كنترل پروانه

 111311 111111 11311 12711 77371 177111 طرح هاي مرتعداري نظارت بر اجراي

 27377 11171 1 1 1 1 فعال سازي طرح هاي راكد

 172111 11 1 1 1 1 رقومي كردن نقشه مراتع مميزي شده

عمليات اصالح و 

 احياء مراتع

 1123 832 713 111 311 781 بذركاري و كپه كاري و كشت مستقيم

 713 183 171 773 377 711 مانيذخيره نزوالت آس

 3178 2837 1177 1781 1728 1711 كودپاشي مراتع

 7338 1871 8371 1171 3171 7171 قرق مراتع

 1113 311 713 1187 377 1133 تبديل ديم زارهاي كم بازده 

 1 1 1 1 1 17 احداث آبشخوار

 27 18 38 81 12 33 توليد بذر

 

 
 1338فقره ( تا اول سال  -طرحهاي مرتعداري شهرستانها ) تعداد عملكرد(: 1-2جدول )  

 جمع نمين كوثر مشگين شهر گرمي بادپارس آ خلخال بيله سوار اردبيل نير تهيه طرح 

 371 2 7 77 71 77 31 83 81 21 طرحهاي تهيه شده 

 222 2 7 13 22 37 23 31 32 17 تصويب شده

 132 2 7 33 13 33 27 31 21 12 واگذاري شده

 17 2 3 23 11 11 11 1 11 11 واگذاري موقت

 37 1 3 11 1 23 7 27 11 2 واگذاري بلندمدت

 112 1 1 13 13 33 1 27 21 12 واگذار نشده
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 )هكتار( 1338وضعيت طرح هاي مرتعداري شهرستان ها تا سال (:    1-3جدول ) 

 نمين مشكين شهر مغان )گرمي( ادپارس آب خلخال بيله سوار اردبيل نير كوثر تهيه طرح 

 1321 37131 81218 17373 71111 31731 31127 13711 21173 طرح هاي تهيه شده )هكتار(

 1321 21233 13183 11331 71312 23831 21111 11711 21173 تصويب شده )هكتار(

 1321 23318 13121 11277 78372 27137 17817 11318 28732 واگذاري شده )هكتار(

 1321 17133 1173 8713 17317 3323 1811 11111 3273 واگذاري موقت )هكتار(

 1 7387 3182 38723 13827 23783 7113 1281 17173 واگذاري بلندمدت )هكتار(

 1 11131 11118 8112 3873 3782 1833 7211 3717 واگذار نشده )هكتار(

 

 1338سال فقره ( –) تعداد عملكرد طرح هاي مرتعداري شهرستانها (:  1-1جدول ) 

 جمع نمين كوثر مشگين شهر گرمي بادپارس آ خلخال بيله سوار اردبيل نير تهيه طرح 

 37211 383 1317 3113 2113 2778 3118 2338 1813 8118 طرحهاي تهيه شده 

 

 
 وضعيت مميزي مراتع استان اردبيل(:    1-8جدول ) 

مراتع مميزي شده قبل 

اتررع و مر 71از سررال 

 مميزي نشده 

مراتع مميزي شده تا  مراتع مميزي شده

 1331پايان سال 

 سطح مراتع استان

 تعداد پالك تعداد واحد دامي

 پروانه اجرا صادرشده دامدار موجود مجاز

372133 733127 1711722 31171 1728 171 321322 1118111 
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 ي : اقدامات انجام شده توسط معاونت آبخيزدار7-1-1

 

 ش ح وظايف 

برنامه ريزي و تعيين خط مشي مربوط به حفاظت  منابع آب و خاك در حبوزه هباي  -

 آبخيز كشور و ارزيابي آن.

بررسي و مطالعه جامع حوزه هاي آبخيز كشور و ارائه برنامه ريزي بهينبه از اراضبي و  -

 تهيه برنامه حفاظت حوزه هاي آبخيز.

 ي و حفاظت خاك و نظارت بر آن.تهيه طرح و اجراي برنامه هاي آبخيزدار -

استانداردها و ضوابط و دستورالعملهاي حفاظبت آب و خباك در  تهيه و تدوين روشها، -

 چارچوب وظايف وزارت جهاد سازندگي.

بخيبز جهبت اقدام در جهت ايجاد و توسعه ايستگاههاي اندازه گيري. در حوزه هباي آ -

 تهيه آمار و اطالعات پايه فرسايش خاك و سيالب.

تهيه طرحهاي تحقيقاتي و برنامه هاي آموزشبي جهبت توسبعه و بهبره وري بهينبه از  -

 متخصصان اين فن.

 ارائه برنامه هاي ترويجي و اشاعه فرهنگ آبخيزداري در بين آبخيزنشينان. -

بخيبزداري بخشبهاي تالش درجهت هماهنگ ساختن سياستها  و اقدامات مرتبط ببا آ -

نظور رعايت و اعمال نگرش همه جانبه در حبوزه مختلف جهاد و ساير دستگاهها به م

 هاي آبخيز.

 اقدام جهت خريد، ساخت و ابزار آالت و مصالح مورد نياز در زمينه آبخيزداري. -

توسعه ارتباط بين المللي در جهت رفع مسائل مشترك حوزه ها و نيز تبادل تجربيبات  -

 با هماهنگي دفتر امور بين الملل.

 ف محوله از سوي مقام وزارت. پيگيري و انجام ساير وظاي -
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 : اقدامات صورت پذيرفته در بخش آبخيزداري ها درسطح استان1-7-1-1

 Watershed managementواژه  آبخيزداري به مفهوم واقعي كه عبارتست از برگردان 

فني و تخصصي آن مديريت حوضه آبخيز مي باشد و لذا مبي بايبد در برگيرنبده مصداق علمي،

ت مديريتي حوضه آبخيز باشد كه از جمله آنها عبارتند از فعاليت هاي بخبش هباي كليه اقداما

جنگل، مرتع، زراعت ،.... و تفكيك آن از عمليات اساسي بخش منابع طبيعبي و متمركبز نمبودن 

اقبببدامات آبخيبببزداري  در چبببارچوب عمليبببات مكبببانيكي و بيومكبببانيكي ببببا هبببدف 

مصداق واقعي و علمبي آبخيبزداري نمبي  (Soil conservation)ت خاك بببببببببببببببحفاظ

باشد. درچارچوب ديدگاه اصولي مديريت سرزمين آبخيزداري مبي بايبد در كبل حوضبه هباي 

آبخيز استان با جامعيت الزمه آن مورد توجه و برنامه ريببببزي واقع گبردد، امبا متاسبفانه در 

اقبدامات و فعاليبت هباي  (Soil conservation)نگببرش انتزاعي و با تاكيد برحفاظبت خباك 

 صورت گرفته دراين بخش تحت عنوان آبخيزداري ارائه مي گردد.

برمبناي آمار و اطالعات ارائه شده توسط اداره كل منابع طبيعي استان اردبيل در بخش  

اقدامات صورت پذيرفته در ايبن ( مي باشد،7-7( تا )7-6آبخيزداري كه به شرح جداول شماره)

روژه هاي مكانيكي، بيومكانيكي و بيولوژيكي است در مجموع سبطحي كمتبر از بخش كه شامل پ

هكتار از وسعت حوضه هاي آبخيز استان را نشان مي دهد. بنبابراين اگرچبه اقبدامات  22222

صورت گرفته در بخش آبخيزداري در استان به طور مطلق ناچيز به نظر مي رسد امبا ببه طبور 

هاي كشور در اين زمينه اقبدامات آبخيبزداري متوسبط ارزيبابي نسبي و درمقايسه با ساير استان

 شود.مي
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 مشخصات عمليات انجام شده در ارتباط با حفاظت خاك و آبخيزداري در استان اردبيل   (:1-7جدول) 

زيرپروژه  پروژه رديف

 )عمليات(

وضعيت  نحوه اجرا نوع پروژه موقعيت زيرپروژه

 مطالعات

 مالحظات درصدپيشرفت اعتبار)ميليون ريال( اراضي تحت پوشش حجم عمليات
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  31 31 3/11 3/11 177 1 211 331 مكعبمتر 1112 7711 7711            بندخاكي

  17/71 1/31 7/177 7/177 271 1 8/332 118 مترمكعب 778 331 1            ع.سنگي گابيوني 2

  13/11 1/81 8/1188 8/1188 2787 1 1/2131 1172 مترمكعب 3/1273 3321 871712            ع. سنگي مالتي 3

    1 1 1 1 1 1 ترمكعبم 1 1 1            خشكه چين 1

    1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            ديوار ساحلي 8

  37 31 7/3 7/3 11 1 7/1 32 هكتار 7/1 32 1            بذرپاشي 7

    1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            بذركار 7

  21/73 31 17/17 17/17 78 1 1/13 73 هكتار 1/13 73 73            علوفه كاري 3

    1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            كپه كاري 1

    1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            نهالكاري مثمر 11

  38/31 31 71/7 71/7 17 1 7/8 11 هكتار 7/8 11 2/11            نهالكاري غيرمثمر 11

    1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            نهالكاري تلفيقي 12

    1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            حفاظت و قرق 13

  111 111 128 128 128 1 1378 1378 1 11111 11111             تهيه پروژه 11

  71/18 1/81 7/1888 7/1888 3111 1 3/1121 7317                 جمع
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 د رودمشخصات عمليات آبخيزداري درحوزه سفي  (:   1-7جدول)

 رديف

ژه
رو

پ
 

وضعيت  نحوه اجرا نوع پروژه موقعيت زيرپروژه زيرپروژه )عمليات(

 مطالعات

 مالحظات درصدپيشرفت اعتبار)ميليون ريال( اراضي تحت پوشش حجم عمليات
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داث
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  37  1 1 1 1 1 1 مترمكعب . 1 1            بندخاكي

  37 11 1171 1171 1377 1 711 1783 مترمكعب 1112 8/38 7737            ع.سنگي گابيوني 2

  37 11 81/33 81/33 18 1 3/17 12 بمترمكع 7/33 31 331            ع. سنگي مالتي 3

  37  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            خشكه چين 1

  37 71 8/211 8/211 231 1 138 228 مترمكعب 271 181 181            ديوار ساحلي 8

  37 31 11/11 11/11 111 1 8/17 88 هكتار 33 111 111            بذرپاشي 7

  37  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            بذركار 7

  37  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            علوفه كاري 3

  37  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            كپه كاري 1

  37  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            نهالكاري  تلفيقي 11

  37  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            حفاظت و قرق 11

  37  31/21 31/21 78 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            فصل دوم ا عتبارات 12

  37  883/3 883/3 11 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            فصل هفتم ا عتبارات 13

  37  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            ديون 11

  37 31 7/317 7/317 118 1 3711 13781 هكتار 7711 28311 1            تهيه پروژه 18

  37 71  3/111 131 1 1 311 هكتار 1 271             تسهيالت بانكي 17

  37  1331 1118 2331 1 1711 17118                 جمع
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 فعاليت هاي آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان   (:   1-3جدول)   

 رديف

ژه
رو

پ
 

وضعيت  نحوه اجرا نوع پروژه موقعيت زيرپروژه ات(زيرپروژه )عملي

 مطالعات

 مالحظات درصدپيشرفت اعتبار)ميليون ريال( اراضي تحت پوشش حجم عمليات
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  111  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            بندخاكي

  111 77 727 727 727 1 1/218 8/122 مترمكعب 1231 1318 8721            ع.سنگي گابيوني 2

  111 77 2373 2373 2373 1 1/333 2788 مترمكعب 3781 8811 11313            ع. سنگي مالتي 3

  111  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            خشكه چين 1

  111  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            ديوار ساحلي 8

  111 31 171 171 171 1 3/72 173 هكتار 7/111 387 2287            بذرپاشي 7

  111  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            بذركار 7

  111  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            علوفه كاري 3

  111 33 211 211 211 1 1/31 231 هكتار 8/171 173 1718            كپه كاري 1

  111 11 231 231 231 1 3/13 171 هكتار 3/123 322 812            نهالكاري  تلفيقي 11

  111  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            حفاظت و قرق 11

  111  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            فصل دوم ا عتبارات 12

  111  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            فصل هفتم ا عتبارات 13

  111 111 311 311 311 1 1318 1318 مترمكعب 2711 2711 1711            ديون 11

  111 71 211 211 211 1 3171 7711 هكتار 7121 13211 1            تهيه پروژه 18

  111 1  271 271 1 1/3 311 هكتار 311 311             تسهيالت بانكي 17

  111 81 1731 8111 8111 1 7711 12178                 جمع
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 فعاليت هاي آبخيزداري درحوزه سدهاي موجود   (:1-1جدول)

 رديف

ژه
رو

پ
 

وضعيت  نحوه اجرا نوع پروژه موقعيت زيرپروژه عمليات(زيرپروژه )

 مطالعات

 مالحظات درصدپيشرفت اعتبار)ميليون ريال( اراضي تحت پوشش حجم عمليات
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  13  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            بندخاكي

  13 38 31/81 31/81 87 87 73/31 8/37 مترمكعب 28/71 178 178            ع.سنگي گابيوني 2

  13 71 1171 1171 1111 812 7/111 1113 مترمكعب 1311 2317 3711            ع. سنگي مالتي 3

  13  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            خشكه چين 1

  13  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            ديوار ساحلي 8

  13  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            بذرپاشي 7

  13  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            بذركار 7

  13 38 7/838 7/838 817 31 73/18 8/273 هكتار 8/111 817 1131            علوفه كاري 3

  13 38 7/111 7/111 113 1 78/13 128 هكتار 8/37 281 1113            كپه كاري 1

  13  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            نهالكاري  تلفيقي 11

  13  1 1 1 1 1 1 هكتار 1 1 1            حفاظت و قرق 11

  13  7/281 7/281 271 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            فصل دوم ا عتبارات 12

  13  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            فصل هفتم ا عتبارات 13

  13  1 1 1 1 1 1 مترمكعب 1 1 1            ديون 11

  13 1 137 137 111 1 1381 7281 هكتار 3711 11811 1            تهيه پروژه 18

  13 1 1 1/137 111 1 2/1 121 هكتار 2/1 121 1            تسهيالت بانكي 17

  13 87 2311 2113 2811 813 8121 1881   1 1             جمع
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 : اقدامات انجام شده توسط شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل 3-1-1

 

  تاريخچه فعاليت ش كت 

ببا تشبكيل سبازمان آب و ببرق آذربايجبان شبامل اسبتانهاي  1342شركت در سبال  

به شركت سهامي آب  1347آذربايجان شرقي  و غربي فعاليتهاي خود را آغاز نموده و در سال 

ببا تصبويب شبوراي انقبالب ببه دو شبركت  1357منطقه اي آذربايجان تغيير نام داد. درسال 

تبديل گرديده و براسباس تصبويب نامبه  اي و شركت سهامي برق آذربايجانسهامي آب منطقه

هيات وزيران ، شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجبان ببه دو  1364ارديبهشت ما ه  6مورا 

شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي و آب منطقه اي آذربايجان غرببي تفكيبك گرديبد. ببه 

ي آب منطقه هيات دولت به نام شركت سهام 1373شهريور ماه  34موجب تصويب نامه مورا 

قبانون برنامبه سبوم توسبعه  4اي آذربايجان شرقي و اردبيل تغيير يافت. در اجراي مفاد مباده 

، هيئت وزيران درجلسه هاي 1377اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

مببورا  122/32/67333بنببا بببه پيشببنهاد شببماره  27/22/1383و  14/12/1381مببورا 

رت نيرو ، اساسنامه جديد شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شبرقي و وزا 11/12/1381

/ ت 35147تصويب و ابالغ نمود و در اجبراي مصبوبه شبماره 12/3/1383اردبيل را در تاريخ 

هيات وزيران، اساسنامه جديد شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل را درتاريخ  15/6/84مورا 

، بطبور رسبمي شبركت سبهامي آب  21/23/85تباريخ  تصويب و ابالغ نمود و از 15/26/84

 منطقه اي اردبيل تاسيس و با وظايف ذيل فعاليت خود را ادامه مي دهد.

  

 وظايف و فعاليتهاي اصلي ش كت سهامي آب منطقه اي استان اردبيل 

موضوع فعاليت شركت سهامي آب منطقه اي استان اردبيل، مشتمل براساس اسناسنامه ، 

 است: بر موارد ذيل

 حفاظت و بهره برداري بهينه از منابع آب استان.توسعه،)الف(: شناخت،

 ) ب (: توليد انرژي برقآبي.

بهره برداري و نگهداري از تاسيسات و سازه هاي آبي وبرقآبي، ) به اسبتثناء ايجاد، توسعه ،ج  (:)

 تاسيسات و سازه هاي مربوط به آب و فاضالب(.

امي آب منطقه اي استان اردبيل جهت نيل به اهداف ذيبل كبه شركت سهدر اين راستا، 

 در چارچوب موضوعات فوق تعيين گرديده، تالش مي نمايد:
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بهداشببت ، اصببالح سبباختار مصببرف و تخصببيص آب بببه بخشببهاي مختلببف شرب، .1

 خدمات و كشاورزي.صنعت،

هاي اصالح ساختار مصرف آب كشاورزي با اتخاذ تمهيدات الزم و هماهنگي ببا سبازمان .2

 ذيربط به منظور افزايش راندمانهاي آبياري.

 اختصا  آب به محصوالت با ارزش اقتصادي بيشتر. .3

كنترل كيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي اين منابع براساس استانداردهاي حفاظت  .4

 كيفي.

افزايش نقش مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي محلي در فعاليتهاي مربوط ببه توسبعه و  .5

 ع آبي.بهبود مناب

اجراي برنامه هاي اطالع رساني و ترويو آگاهي هاي عمومي جهت حفاظت كمي و كيفي  .6

 آب.

 ارائه برنامه و اجراي پروژه هاي مربوط به امكان مهار آبهاي مرزي مشترك. .7

توسعه مجتمع هاي آب درماني و آب معدني به همراه مطالعه و بهسازي چشبمه هباي  .8

شرايط جهت ايجاد جاذبه هاي گردشگري و توسبعه  با در نظر گرفتنآب معدني استان،

 اقتصادي استان مطابق با استانداردهاي نوين مديريتي .

 

 مقايسه اهداف و وظايف سازمان با ط حها و پ وژه هاي اج اء شده در سطح استان 

 

حفاظت و توسعه،شناخت ،» يكي ازمهمترين وظايف سازمان آب منطقه اي استان اردبيل  .1

اصالح ساختار مصبرف » است كه مشتمل بر اهداف « از منابع آبي استان  بهره برداري

و « و تخصيص آب به بخشهاي مختلف شرب، بهداشت، صنعتي، خبدمات و كشباورزي

اصالح ساختار مصرف آب كشاورزي با اتخاذ تمهيدات  الزم و هماهنگي با سازمانهاي »

ا  آب به محصبوالت ببا ارزش اختص» و «ذيربط به منظور افزايش راندمانهاي آبياري

سبد ببا حجبم آب تنظيمبي  65مي باشبد. درايبن چبارچوب تباكنون «اقتصادي بيشتر

ميليون مترمكعب در سال از طرف سازمان آب منطقه اي احبداث شبده يبا  28/3172

دردست احداث بوده و يا دردست مطالعه است. از مجموع حجم آب تنظيمي فوق الذكر 

به مصارف كشاورزي اختصا  يافته و يا خواهد يافت كه  ميليون مترمكعب 28/2255

هكتببار از اراضببي موجببود  15731هكتببار از اراضببي و بهبببود  126848سبببب توسببعه 

ميليبون مترمكعبب  42/28سد ذكر شده، ببالغ ببر  65خواهدشد. ضمن اينكه از طريق 

 42/32درسال به مصارف شرب و بهداشبت تخصبيص يافتبه و تبا آينبده اي نزديبك 
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ليون مترمكعب ديگر نيز به اين مصارف اختصا  خواهبد يافبت. در جبدول شبماره مي

در دست اجراء و در دست مطالعبه (، مشخصات كلي سدهاي بهره برداري شده،12-7)

در استان اردبيل ، نشان داده شده است. عالوه بر ابنيه فوق الذكر، در محبدوده سياسبي 

ل بهره برداري، در دست اجبراء و در دسبت شبكه آبياري درحا 7استان اردبيل تاكنون 

مطالعه وجود دارد. به طوري كه شبكه هاي آبياري مغبان و قبوري چباي ببا مسباحت 

هكتببار در حببال بهببره بببرداري بببوده، و شبببكه هبباي آبيبباري يببامچي، 86722تقريبببي 

احمد بيگلو، بالهارود و خليل لبو ببا مسباحت تقريببي خداآفرين، گيوي ، عمارت،سبالن،

 مي باشند.هكتار در دست مطالعه و اجراء 132722

 

 در دست اجراء و در دست مطالعه در استان اردبيل(: مشخصات كلي سدهاي بهره برداري شده ،1-11جدول )

حجم آب  تعداد مرحله اجرايي

تنظيمي 

(Mcm) 

آب مصرفي 

كشاورزي 

(Mem) 

آب مصرفي 

شرب و بهداشت 

(Mcm) 

نياز محيط 

 زيست

 (Mcm) 

ه سطح توسع

(ha) 

سطح بهبود 

(ha) 

 3738 21111 81/17 11/23 31/1111 71/1187 31 بهره برداري

 3827 77311 122 1 21/338 21/1731 3 دردست اجراء

در  دسررررت 

 مطالعه

32 11/321 21/283 11/31 81/38 11813 3111 

 18731 127313 171 31/83 23/2288 13/3171 78 مجموع 

 

 

ارائه برنامه و اجبراي پبروژه هباي »ن آب منطقه اي اردبيل يكي ديگر از اهداف سازما .2

مي باشد. دراين راستا، يكبي از مهمتبرين « مربوط به امكان مهار آبهاي مرزي مشترك 

ميليبون  852پروژه هاي آبي استان با نام سد ميل و مغبان ببا حجبم جريبان تنظيمبي 

ببرداري قرارگرفتبه  مترمكعب در سال برروي رودخانه ارس تاسيس شده و مورد بهبره

هكتار شبكه آبياري مغبان را ببر عهبده  85222است. اين سد وظيفه تامين آب حدود 

 1612دارد. ضمن اينكه در شرايط آتي سد و شبكه خداآفرين نيز ببا حجمبي ببالغ ببر 

برداري خواهد شد كه تامين آب مورد نياز آن از طريق ميليون مترمكعب تاسيس و بهره

د بود. الزم به ذكر است كه اين سد و بخشي از شبكه آبياري آن در رودخانه ارس خواه

ليكن سهم استان اردبيل از حجم آب تنظيمي استان آذربايجان شرقي قرار خواهد گرفت،

ميليون مترمكعب در سال خواهد بود. از ديگر پروژه هايي كبه   832فوق الذكر، بالغ بر 

احداث و بهبره بيبل انجبام خواهبد شبد،با هدف مهار آبهاي مرزي در سطح اسبتان ارد

سد در واحد هيدرولوژيك بالهارود است كه مجموع حجم آب تنظيمي آنها  5برداري از 

ميليون مترمكعب  در سال برآورد گرديده است. با عنايت ببه مبوارد  45/14معادل با 

فوق الذكر مي توان نتيجه گرفت كه از مجمبوع حجبم آب خروجبي سبطحي از طريبق 
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ه هاي ارس و بلغارچاي از استان اردبيل كه ورودي به كشور آذربايجان به شمار رودخان

ميليون مترمكعب در سبال اسبت، در  26/1717مي روند و در شرايط موجود معادل با 

 61/272شرايط آتي و پس از احداث و بهبره ببرداري از طرحهباي مبرزي ببه حبدود 

 ميليون مترمكعب درسال كاهش خواهد يافت.
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 : اقدامات انجام شده توسط شهرداريها 1-1-1

 

 اهداف شه داري در اي ان 

با توجه به قانون شهرداري اين قانون با در نظر گبرفتن جنببه هباي گونباگون سبازمان،  

 تشكيالت و وظايف شهرداري ، اهداف ذيل را براي اين سازمان تدوين نموده است:

 و دفع زباله.تامين و ارائه خدمات شهري، مانند پاگيزگي معابر  .1

عمران شهري و انجام عمليات و طرحهاي عمرانبي و شهرسبازي ببراي بهببود كالببد  .2

 شهري، مانند ساخت خيابان و ايجاد فضاي سبز.

ايجاد و تجهيز امكانات الزم براي مقابله با مسايل شهري ، با استفاده از تجهيز امكانات  .3

 مالي و تهيه و اجراي برنامه هاي تو.سعه كالبدي شهري

 

 وظايف شه داري در اي ان 

وظبايف متعبدد و متنبوعي ببه عهبده  1344به موجب قانون شهرداري مصبوب سبال  

شهرداري گذاشته شده است. اما اصالحاتي كه به مرور برروي اين قانون انجام شده اساس آن را 

 تغيير نداده است.

نه ها و سازمان ها، ولي، به موجب قوانين بعدي به ويژه قوانين مربوط به تاسيس وزارتخا 

بسياري از وظايف شهرداري در عمل به ديگر سازمان هباي دولتبي واگبذار شبده، متقبابالً نيبز 

وظايف جديدي به شهرداريها محول گرديده است. به طور كلي، مي توان وظبايف شبهرداريها را 

 (  تقسيم نمود:7-11به پنو گروه به شرح جدول شماره)



 

 

 

276

 ايف شهرداري در ايران(: بررسي وظ   1-11جدول ) 

ايجاد خيابانها و كوچه ها، ايجاد ميدان ها و باغ هاي عمومي، ايجاد و نگهداري مجاري آبها، توسعه معابر نگهرداري،  وظايف عمراني

تسطيح و آسفالت معابر، نگهداري فاضالب، نگهداري انبارهاي عمومي، تنقيه قنوات مربوط به شهر، ايجاد غسرالخانه و 

اتخاذ  تدابير براي حفظ شهر از سيل و آتش سوزي، تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فرروش، تعيرين گورستان ، 

ميدانهاي عمومي جهت پارك خودروها، ايجاد باغ كودكان، ايجاد ورزشگاه، ساخت خانه هاي ارزان قيمت، سراخت و 

 اقدامات مختلف براي حفاظت و زيبايي شهر.اداره ترمينالهاي مسافربري، تاسيس و اداره سازمان اتوبوسراني، انجام 

مقابله با سد معبر، نصب برچسب قيمت، جلوگيري از فروش اجناس فاسد ، مراقبت نسبت به ارزاني و فراواني خواروبار،  وظايف نظارتي

ها، تهيه نظارت و مراقبت در دسترسي اوزان و مقياس ها، اتخاذ تدابير حفظ شهر از سيل و آتش سوزي، رفع خطر از بنا

 مقررات صنفي، نظارت بر اداره فروش گوشت و نان، حفظ آثار و  ابنيه باستاني، صدور پروانه ساختمان

نظافت مجاري آبها، نظافت معابر، نظافت انبارهاي عمومي، تعيين محلهاي مخصوص دفع زباله، جلروگيري از فرروش  وظايف بهداشتي

ري از شيوع بيماريها، نظارت بر امور بهداشتي اصرناف و پيشره وران، اجناس فاسد ، مراقبت در امور بهداشت، جلوگي

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم، ايجاد رخت شوي خانه، ايجاد سرويسهاي بهداشتي عمومي، ايجاد حمرام عمرومي، 

 نظارت بر پاكيزگي گرمابه ها نظارت بر شرايط بهداشتي در كارخانه ها،

وشنايي، شماره گذاري اماكن، وضع مقررات براي نام گذاري معابر و نصب لوحه، اقدامات مختلرف تامين آب، تامين ر خدمات عمومي

 براي نظافت و زيبايي شهر، نصب تابلوي اعالنات

تاسيس پرورشگاه، تاسيس مراكز درماني، تاسيس  كتابخانه، تاسيس نوانخانه، ايجاد كالسهاي مبارزه برا بري سروادي،  خدمات اجتماعي

 جلوگيري از تكدي گريودكان بي سرپرست، تهيه آمار مربوط به شهر ، مواليد، و متوفيات ،نگهداري ك

 .1331تهران، انتشارات مير، چاپ دوم، ماخذ: شكيبا مقدم، محمد، مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها ،

 

اي در ارتباط با وظايف و اقدامات انجام شده توسط شهرداريها در استان اردبيبل آمارهب 

ارائه شده دراين بخش مربوط به خدمات شهري شامل وضعيت كشتارگاهها، تعداد ايستگاههاي 

آتش نشاني، وضعيت ميادين ميوه و تره بار، حمبل زبالبه، پاركهباي عمبومي، گورسبتان و ... در 

شهرهاي استان مي باشد. آمارهاي فوق توسط شهرداريهاي استان به روش ثبتي تهيه شده است. 

(،اين خدمات درسطح كل استان و شهرسبتانهاي اسبتان ارايبه گرديبده 7-12شماره) و درجدول

 است.
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 1331(: خدمات شهري سال   1-12جدول  ) 

 شهر
وسعت فضاي سبز 

 شهري)مترمربع(

 تعدادحمام

تعدادتوالتهاي 

 عمومي

 كشتارگاه گورستان پارك عمومي حمل زباله

تعداد 

ايستگاههاي 

 آتش نشاني

 بار ميادين ميوه وتره

 تعدادخودرو خصوصي عمومي
زباله حمل 

 شده)تن(
 تعداد وسعت)مترمربع( تعداد وسعت)مترمربع( تعداد

متوسط كشتار 

روزانه دام 

 سبك

متوسط 

كشتار 

روزانه 

دام 

 سنگين

 تعداد
وسعت 

 )مترمربع(

 73812 8 13 - - 17 737822 13 1317137 113 218817 127 78 77 13 1171833 كل استان

 87733 2 3 - - 1 231337 3 721137 81 111811 77 23 23 32 2311111 بيلارد

 1 1 1 - - 1 1171 1 11111 1 2111 1 1 1 2 811 آبي بيگلو

 1 1 1 - - 1 11111 1 12111 2 2121 1 3 1 1 23271 اصالندوز

 1 1 1 - - 1 11111 2 88111 2 11171 8 7 1 1 38111 بيله سوار

 2111 1 1 - - 1 78111 3 118111 7 28881 12 7 8 1 831111 پارس آباد

 1 1 1 - - 1 11111 1 3111 1 1833 1 2 1 1 3211 تازه كندآنگوت

 1 1 1 - - 1 21111 1 181111 3 2733 3 1 1 1 17211 جعفرآباد

 1 1 1 - - 1 28811 1 71311 1 17311 7 1 3 1 178118 خلخال

 1 1 1 - - 1 11111 2 1 1 2888 1 1 1 1 28111 رضي

 1 1 1 - - 1 31111 2 131111 2 8111 1 8 1 1 178111 سرعين

 1 1 1 - - 1 3111 2 8111 2 2711 2 3 1 1 3111 كلور

 1 1 1 - - 1 31111 1 11111 1 18178 3 3 1 1 27111 گرمي

 1 1 1 - - 1 2111 3 13111 8 3771 2 3 2 3 118111 گيوي

 1 1 1 - - 1 21111 3 3111 2 8111 1 1 1 1 23111 الهرود

 3111 1 1 - - 1 21111 1 13111 7 17111 7 1 11 1 821111 مشگين شهر

 1811 1 1 - - 1 21111 1 71111 1 3771 3 2 1 3 87111 نمين

 1 1 1 - - 1 1111 1 3111 1 2888 3 3 1 1 18111 نير

 1 1 1 - - 1 31111 2 1111 1 731 2 1 1 1 32111 هشتچين

 1 1 1 - - 1 17111 2 2711 2 1118 1 3 1 1 3828 هير

 1 1 1 - - 1 27311 3 1 1 1328 1 1 2 2 13111 عنبران

 1 1 1 - - 1 227 3 1 1 378 1 1 1 1 2111 كورائيم
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: جمع بندي و نتيجه گيري از وضعيت محيط زيست ) نقاط قوت و ضرعف و 11

 فرصت و تهديد(

 

 : نقاط ضعف1-11

 

هاي اقليمي استان، حتي در قسمت هاي شمالي استان كبه ببه سردبودن تمامي گونه  .1

روز در سبال  52به طور متوسط جهت پست بودن ، منطقه داراي اقليم معتدل است،

 شاهد يخبندان مي باشيم .

ميلي متر به باال ميباشبد وجهبت رويبش  322با توجه به ميانگين بارش ساليانه كه  .2

مي باشد، به دليل پبايين ببودن درجبه  بسياري از گياهان ) پوشش مرتعي( مناسب

حرارت، محدوديت هايي در رويش گياهان جنگلي، به خصو  جنگل صنعتي وجود  

 دارد.

وزش باد سرد شمالي از سمت درياي خزر به استان كه ايبن بباد دمباي هبوا را ببه  .3

سرعت كاهش داده و بخشهاي مرتفع استان اردبيل و حتبي شبمال غبرب و غبرب 

 درجه سانتي گراد زيرصفر در معرض سرما قرار مي دهد.42 كشور را تا حدود

وزش بادهاي گرم همراه با گرد و غبار در ماههاي آخبر زمسبتان و اوايبل بهبار در  .4

مناطق مركزي استان . اين بادها كه منشاء كم فشارهاي سوداني را دارا مبي باشبند 

ود ببه پس از رسيدن به اردبيبل در حاشبيه جنبوب غرببي كبوه سببالن و در صبع

ارتفاعات سبالن، پس از بارندگي رطوبت خود را از دست داده و به صبورت هبواي 

خشك  وگرم از دامنه هاي جنوب شرقي سبالن سرازير شده و در رسيدن به شبهر 

اردبيل باعث وزش باد جنوب غربي با نام محلي گرميچ در  اين شهر مي شود. طبي 

ن بادها باعث ايجاد خسارت زيباد ، وزش شديد اي 1383- 1382اسفند ماه سالهاي 

 در شهرستانهاي اردبيل و مشگين شهر گرديده است.

 1/15استيالي هواي سرد در استان ،چنان كه  حداكثر دماي ساليانه استان برابر ببا  .5

درجه سانتي گراد است. گرمترين نواحي استان  4/6درجه سانتي گراد و حداقل آن  

به سمت جنوب استان پيش مي رويبم ازدمباي واقع در شمال استان بوده كه هرچه 

 ساليانه و گرمي هوا كاسته مي شود.
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درصد و  32-65درصد ازوسعت اراضي استان در شيب بين  65قرارگرفتن بيش از  .6

درصد كه اراضبي واقبع در ايبن شبيب ببراي اسبتفاده در هيچيبك از  65بيش از 

 كاربريهاي اصلي مناسب نمي باشند.

درصد از وسعت اراضي استان در طبقات ارتفباعي كمتبر از  3/28به لحاظ ارتفاعي ، .7

 4/24متبر قبرار دارنبد. 1222-1422درصد در طبقبات ارتفباعي  4/22و  1222

متر قرار گرفته  3422تا بيشتر از  1822درصد از وسعت استان در طبقات ارتفاعي 

ي اند كه اين طبقه ارتفاعي جهت شكل گيري آباديها و زيسبت انسباني مناسبب نمب

 باشد.

درصد از وسعت اراضي اسبتان  7/38به لحاظ جهت جغرافيايي ) جهت شيب(، تنها  .8

بدون جهت ) دشت( بوده و مابقي از جهات شمالي، جنوبي، شرقي و غربي برخوردار 

درصد از جهات شيب شمالي بوده كه ببه دليبل  4/22ضمن آن كه حدود باشند،مي

 راي كاربريهاي اصلي مي باشند.سايه بودن دراين جهت جزو جهات نامناسب ب

درصد از وسعت استان را تيپ  5/61براساس مطالعات ارزيابي منابع اراضي، معادل  .7

متر به بباال و در شبيب  1222كوهها و تپه ها در بر گرفته كه اين اراضي در ارتفاع 

درصد واقع شده اند. اين اراضي عمدتاً در تيپ كوهها ، جزو اراضي باير و  22باالي 

ناطق حفاظتي از نظر آبخيزداري قرار گرفته و تنها در برخبي از واحبدهاي اراضبي م

تيپ تپه ها با كنترل مناسب اين واحدها مي توان چراي نسبتاً مناسب را اجرا نمبود. 

درصبد از وسبعت كبل اسبتان  4/24تيپ فالتها و تراسهاي فوقاني نيز با اختصا  

سبط ببراي چراي تحت كنترل و قابليت متو مناسب برايعمدتاً داراي تناسب نسبتاً،

 4.2 ,4.1 ,4.3ديمكاري مي باشند. دراين استان دشتهاي دامنه اي كه واحدهاي اراضي 

 درصد از وسعت استان را دربر مي گيرند. 1/7تنها گيرند،برميرا در  4.5/1و  

جوان بودن پديده هاي زمين شناسي استان سبب شده تا به دليبل عبدم تعبادل در  .12

شكال زمين، خطرات طبيعي زيادي در استان مشاهده گردد. اخبتالف ارتفباع ببين ا

سبالن و اراضي كوهپايه اي دشت مشكين باعث شده تا رودخانه ها در اين پهنه در 

شيب هاي تند جاري شوند. اين پهنه ها هنوز به لحاظ ژئومرفولوژي جوان محسوب 

شند. اين امر سبب شده تبا دره مي گردند ودر مرحله عميق كردن بستر خود مي با

شكل درآنها ايجاد شود و به تبع آن در دامنه هاي شيب دار ايبن دره  Vهاي عميق 

ها، حركات لغزشي و ريزشي مشاهده گردد. از سوي ديگبر ايبن شبيب تنبد بسبتر 

زمينه خطر باالي سيل خيزي را فراهم كرده است. همينطور وجود اراضي رودخانه ها،
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هاي بين كوهي مانند دشت اردبيبل منجبر ببه شبكل گيبري  پست دشتي دردشت

 استعداد سيلگيري اراضي شده است.

تشكيل خاكهاي عميق برروي دامنه هاي جوان و شيب دار به همراه نفوذ بطئبي آب  .11

به اليه هاي زيرين خاك در آغاز ذوب تبدريجي برفهبا )ببارش برفهباي سبنگين ( 

چنان كه اين اسبتان فراهم نموده است،زمينه را براي شكل گيري حركات دامنه اي 

را از مناطق با حركات دامنه اي باال مي توان محسوب نمود كه خطر طبيعي ديگري 

 براي استان است كه خسارات زيادي را تاكنون به بار آورده است.

جوان بودن زمين شناسي  و  ساختارهاي آن در استان و پيرامبون آن سببب شبكل  .12

يادي در استان شده كه فعاليت آنها سبب رخداد زلزله در گيري گسلهاي بزرگ و بن

سال اخير در استان ، حباكي  42استان است، به نحوي كه بررسي زلزله هاي بزرگ 

زلزله درسال براي استان است كبه آمبار ببااليي اسبت و  3از وقوع به طور متوسط 

طر لرزه خيبزي اي است كه استان را تهديد مي نمايد. از نظر خحاكي از خطر بالقوه

 دراين استان چهار پهنه شناسايي شده است:

هكتار كه دراين پهنبه تعبداد  1136527پهنه با خطر نسبتاً باال با وسعت حدود  -

نفر وجبود دارد كبه آمبار ببااليي ببه  342587روستا با جمعيتي معادل  1266

 لحاظ سكونتگاهي در چنين پهنه اي محسوب مي شود كه سريعاً بايستي برنامبه

ريزي براي بهسازي خانه ها در اين پهنه در دستور كار قبرار گيبرد. شبهرهاي 

 پارس آباد، بيله سوار، مشگين شهر و نير در اين پهنه قرار دارند.

روسبتا ببا  256هكتار كه در برگيرنده  365276پهنه با خطر متوسط با وسعت  -

و اردبيل و نفر مي باشد. در اين پهنه شهرهاي گيوي   126572جمعيتي معادل 

 نمين واقع شده اند.

روسبتا  174هكتار كه در برگيرنده  278414پهنه با خطر نسبتاً پاپين با وسعت  -

نفر مي باشد و شهر خلخال دراين پهنه قرار دارد. ببا  88727با جمعيتي معادل 

توجه به مطالب فوق، متاسفانه بخش اعظم كانونهاي جمعيتي استان در پهنبه ببا 

 ت به ساير نواحي استان استقرار يافته اند.خطر باالتر نسب

به لحاظ منابع آب سطحي، استان از منابع قابل توجهي به دليل وجود رودخانه هباي  .13

باليخلوچاي و بالهبا رود برخبوردار  اسبت، ولبي از لحباظ منبابع آب دره رود، ارس،

رو مي زيرزميني در دشتهايي كه از آب زيرزميني استفاده مي شود، با محدوديت روب

باشيم. چنان  كه درحال حاضر تغييرات حجم مخبزن آبهباي زيرزمينبي در دشبت 

ميليون مترمكعب درسال برآورد گرديده اسبت. ببه عببارتي مخبزن  -13اردبيل ، 
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ميليون مترمكعب كسري مواجه است. دليبل  -13آبهاي زيرزميني دشت اردبيل با 

زيابي گرديده است، به طبوري اين امر افزايش تعداد چاههاي نيمه عميق و عميق ار

حلقه چاه نيمه عميق ببا تخليبه   2242كه براساس آخرين آمار برداري انجام شده، 

 23/163حلقه چباه عميبق ببا تخليبه سباليانه  1257ميليون مترمكعب و   42/55

 ميليون مترمكعب در دشت اردبيل شناسايي شده است.

و عبدم اسبتفاده از آب  دردشت مغان ببه دليبل اسبتفاده گسبترده از آب سبطحي .14

زيرزميني ، اراضي در معرض زهبدار شبدن قبرار دارنبد. ببا احبداث شببكه هباي 

 خداآفرين و عمارت اين خطر درآينده افزايش مي يابد.

به دليل كوهستاني و سرد بودن سرزمين و براساس مطالعات كاربري اراضبي، تنهبا  .15

 2/32يافتبه اسبت ودرصد از وسعت اراضي استان به اراضي آبي اختصبا   5/12

درصد به اراضي ديم كه بر وسعت اين اراضي به دليل تبديل مراتع به اراضبي ديبم 

افزوده مي گردد. اين اراضي عمدتاً در نواحي با شيب نامناسب ببراي ايبن كباربري 

 قرار دارند و باعث تخريب و شروع فرسايش خاك مي گردند.

د از وسعت سرزمين ببه مراتبع درص 48براساس مطالعات كاربري اراضي، مجموعاً  .16

اختصا  يافته است كه به دليل گستردگي دامداري در اين استان و وجود عشاير و 

مراتع درحال نبابودي مازاد بودن تعداددام بر ظرفيت مراتع و چراي بيش از اندازه ،

درصد و مراتع درجه دو   1/6تنها  1مي باشند. چنان كه در حال حاضر مراتع درجه 

صد از كل مراتع استان را تشكيل مي دهند. همچنبين براسباس مطالعبات در 7/41

بخش پوشش گياهي ، با وجود باال بودن پتانسيل مراتع ببه لحباظ ظرفيبت چرايبي، 

درصد وسعت تيپ هاي مرتعي فقير و ضبعيف ، در  8/63وضعيت مراتع استان در 

ضعيت تيبپ درصد، و1/2درصد متوسط و تنها در 8/6درصد خيلي فقير، در  3/27

ها خوب مي باشد. گرايش كه مبين چگونگي روند تكاملي تيپ هاي مرتعي است نيز 

درصد وسبعت  6/84حاكي از روند قهقهرايي تيپ هاي مرتعي است ، به طوري كه 

درصبد داراي گبرايش ثاببت و تنهبا  3/15تيپ هاي مرتعي داراي گرايش منفبي، 

به نقش پوشش گياهي در حفبظ  درصد داراي گرايش مثبت مي باشند. با توجه1/2

ارزشهاي حفاظتي و زيست محيطي و باال بودن وسعت مراتع در استان كه مي توانبد 

درصد وسعت تيپ هاي مرتعي از  1/52در اين امر سهم بسزايي داشته باشد، حدود

درصبد وسبعت تيبپ هبا، داراي  1/43حيث عملكرد حفاظتي داراي وضبعيت ببد، 

درصد وسبعت تيبپ  1/2اي وضعيت خوب و تنها درصد دار 7/6وضعيت متوسط، 
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ها از حيث پوشش تاجي داراي وضعيت عالي مي باشند. در ارتباط با تخريب مراتبع 

 موارد زير نيز قابل اشاره مي باشد:

عدم امكان اشتغال دامداران در ساير بخشهاي توليدي و اقتصبادي و فشبار روز  -

 افزون بر مراتع.

 .چراي زودرس و بيش از حد مجاز -

 تبديل مراتع به ديمزارها و زراعت غالت. -

 ديربازده بودن پروژه هاي اجرايي. -

 وجود دام مازاد در مراتع . -

مشاعي بودن اكثر مراتع و تعدددامداران مراتع و در نتيجه غيبر انتفباعي ببودن  -

 واحدهاي بهره برداري.

عبدم افزايش روز افزون تعداد دامداران و بهره برداران مرتعبي و فقبر مبالي و  -

 تمايل و توان سرمايه گذاري در مراتع.

 عدم وجود امكانات جهت ترويو و آموزش دامداران و مجريان طرح ها. -

 فقدان جنگل صنعتي به دليل وجود دو محدوديت مربوط به عامل دما و رطوبت. .17

براساس نتبايو ارزيبابي تبوان اكولوژيبك در اسبتان، جنگلهباي اسبتان ببا وسبعت  .18

قبرار گرفتبه انبد. ايبن طبقبه نشبان دهنبده جنگلهباي  7هكتاردرطبقه  6/57475

 نامرغوب و فاقد ارزش صنعتي بوده و از تراكم كم و رشد رويشي ناچيز برخوردارند.

براساس مطالعات ارزيابي توان اكولوژيك براي كاربريهاي كشباورزي و مرتعبداري،  .17

قرار  6درصد از وسعت استان درطبقه  7/35معادل هكتار ، 7/635345در مجموع 

اند كه اين سرزمين براي زنبورداري و باغباني با تراس بندي تبوان كبم دارد، گرفته

ضمن آن كه داراي  توان بخور و نمير براي مرتعداري بوده و  جهبت سباير شباخه 

 هاي  كشاورزي به ويژه كشت و كار توان هم ندارد.

 7سبتان درطبقبه درصد از وسعت ا 2/22معادل هكتار، 362157همچنين ، در مجموع 

اند كه اين سرزمين براي مرتعداري و كشاورزي مناسب نيست و فقط براي حفاظت و قرار گرفته

 چراي حيات وحش مي توان از آن استفاده كرد.
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 :نقاط قوت 2-11

 

تنوع زمين شناسي در استان سبب تنوع اشكال سطح زمين با تفاوت ارتفاع زيادشبده،  .1

ين قله سبالن و حاشبيه ارس در دشبت مغبان نزديبك به طوري كه اختالف ارتفاع ب

متر  مي باشد كه اين مسئله سبب تنوع آب و هوايي استان شده است كه بدان  5222

مشخصات اقليمي ويژه اي بخشيده و از مناطق گرمسيري تبا نبواحي معتبدل و سبرد 

اسبي كوهستاني درآن ديده مي شود. اين مسئله مي تواند به عنوان پتانسيل طبيعي من

نوع مراتع و كشبتزارها نيبز براي استان محسوب شود. به همين دليل پوشش گياهي ،

دراين استان متنوع بوده و قابليت هاي بسيار مناسبي براي كشت و زرع و دامپبروري 

به نحوي كه امروزه يكي از قطبهاي مهم توليد كشاورزي و دامي كشور به شبمار دارد،

 رود.مي

ين ، سرشت و ماهيت آتشفشاني و پديده هاي پي آمد آنها را بخش عمده اي از سرزم .2

دارد كه به شكل زونهاي دگرسان، با تنوع ليتولوژي و چهره رنگين ناهمگني خودنمايي 

كند  و با وجود چشمه هاي آب معدني و گرم آنها را از ساير منباطق كشبور جبدا مي

ت اردبيبل و منطقبه سازد. درياچه هاي طبيعي حتي در سبتيغ قلبه سببالن و دشبمي

هروآباد از ويژگيهاي  انحصاري اين استان است كه بدان زيببايي و جبذابيت خاصبي 

 بخشيده است. 

عليرغم كوهستاني بودن كل سرزمين، در ميان ارتفاعبات دشبتهائي شبكل يافتبه كبه  .3

فعاليت كشاورزي باشد. اين دشتها كه مهمترين آنها شامل چهاردشبت تواند منشاءمي

ين، اردبيل و خلخال مي باشد، همگي از رسوبات آبرفتي و كوهرفتي انباشته مشكمغان،

شده اند و از كانونهاي مهم زراعي و دامداري استان محسبوب مبي گردنبد. در ميبان 

بخوان آبرفتي مناسب است كه عمبده منببع دشت هاي استان، دشت اردبيل داراي آ

 آب زراعي دشت را تامين مي نمايد.

حوزه بسته خزر به شمار مي رود كه كليبه نبزوالت  جبوي آن توسبط استان اردبيل،  .4

كيلومتر طبول  252هاي كوچك و بزرگ متعددي كه از چندكيلومتر تا باالي رودخانه

ميليبون  554كيلبومتر طبول و حبدود   282دارند تغذيه مي شبود. رود دره رود ببا 

ه هباي داخلبي مترمكعب متوسط آبدهي ساالنه، طويل ترين و پبرآب تبرين رودخانب

رود. بالها رود و رود ارس نيز كه از رودهاي مرزي استان اسبت از استان به شمار مي

 منابع مهم آبهاي سطحي استان مي باشد.
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سبد در دسبت  3ميليون مترمكعبب،  64/1167سد با حجم آب تنظيمي  47احداث  .5

 سبد در دسبت 33ميليون مترمكعب در سال و  22/1687اجرا با حجم آب تنظيمي 

ميليون مترمكعب در سال باعث خواهد شد كه 6/327مطالعه با حجم آب تنظيمي كه 

ميليون مترمكعب حجم آبهباي سبطحي اسبتان ،  32/7216درشرايط آتي از مجموع 

ميليون مترمكعب به صورت جريبان تنظيمبي درآيبد. ببه عببارت  5/3186درحدود 

درصد  4/45ي درحدود ديگر، از مجموع آبهاي سطحي جاري در استان در شرايط آت

 به صورت جريانات تنطيمي در خواهد آمد.

از جملببه دشببتهاي آرپاچبباي، قببره سببوي بببيالن دشببتهاي واقببع در اسببتان اردبيببل، .6

بهباي زيرزمينبي درايبن دشبتها دره رود و بالهارود صفر است و سفره آاهرچاي،سفلي،

+ 22حجم مخزن ضمن اين كه در دشت مغان تغييرات داراي وضعيت متعادلي است ،

ميليون مترمكعب در سال برآورد گرديده است. )البته در اين دشت از آب زيرزميني 

 استفاده نمي شود(.

هكتبار از اراضبي  442222براساس مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي كه در  .7

( ببراي آبيباري III,II,Iصبد )جمبع كالسبهاي در 6/81استان صورت گرفته اسبت، 

بيباري ( ببراي آ IV, VI,V,IVجمع كبال سبهاي درصد) 4/18معادل  مناسب و مابقي،

 نامناسب هستند.

 براساس مطالعات تعيين توان اكولوژيك براي كاربريهاي كشاورزي و مرتعداري  .8

درصد از وسبعت اسبتان، در  7/2هكتار از اراضي، معادل  6/11623درمجموع  -

سبرزمين مسبتعد  طبقه يك براي كشاورزي قرار مي گيرند كبه درايبن طبقبه

كشت منظم فرآورده هاي كشاورزي )غالت، دانه هاي روغني، سببزيها، صبيفي 

و هبم چنبين برپبايي دامپبروري ، گل و ميوه (يا باغباني فشرده )جات و علوفه(

مرغداري و زنبورداري است. اين سرزمين با آبياري مي توانبد بباالترين توليبد 

 راداشته باشد.

درصد از وسعت استان در طبقه 4/5از اراضي، معادل هكتار  76671در مجموع  -

دو براي كشاورزي قرار مبي گيرندكبه درايبن طبقبه ، سبرزمين ببراي كشبت 

فرآورده هاي كشاورزي توان دارد، ولي براي برداشبت ممتبد مناسبب نيسبت، 

دامپبروري، سرزمين تبوان خبوبي ببراي كشبت و كبار، باغبباني) ببا آبيباري( ،

 دارد.مرغداري و زنبورداري 

درصد از وسبعت اسبتان  7/5هكتار از اراضي ، معادل  2/121757در مجموع  -

در طبقه سه براي كشاورزي قرار مي گيرند كه در اين طبقبه، سبرزمين ببراي 
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كشت فرآورده هاي كشاورزي توان دارد، ولي ببراي برداشبت ممتبد مناسبب 

آبيباري(،  نيست، سرزمين توان كم تا متوسط براي كشت و كبار، باغبباني ) ببا

 دامپروري، مرغداري و زنبورداري دارد.

درصد از وسعت كل اسبتان درطبقبه چهبار  2/2هكتار، معادل  8/38242در مجموع  .7

براي كشاورزي قرار مي گيرند كه اين سرزمين براي كشت درختبان ميبوه همبراه ببا 

توسبط آبياري و يا بدون آبياري  و برپايي دامپروري، مرغداري و زنبور داري تبوان م

درصد ازوسعت كل استان، كبه در طبقبه چهبار  1هكتار، معادل  1/18226دارد. در 

علوفه كشت و كار،قرار گرفته اند، سرزمين  توان با اليي براي مرتعداري و ديم كاري)

دارد و مي توان در آن كشت ديم به همراه و يا بدون مرتعداري انجام كاري و باغباني(

درصد از وسعت كل اسبتان از تبوان  4/14هكتار، معادل  7/256717داد. درمجموع 

متوسطي براي مرتعداري و ديم كاري برخوردار است  و مي توان در آن كشبت ديبم 

 7/7معبادل هكتار، 1/176532به همراه و يا بدون مرتعداري انجام داد. دراين طبقه، 

 درصد از وسعت كل استان براي مرتعداري داراي توان متوسط است.

ساس مطالعات تعيين توان اكولوژيك سرزمين براي آبزي پروري ، مجموعاً سطحي برا .12

هكتار از اراضي واقع در استان داراي توان اكولوژيك ببراي آببزي   5/127762برابر 

 پروري مي باشند.

براساس مطالعات تعيين توان اكولوژيك ببراي توسبعه شبهري، روسبتايي و صبنعتي،  .11

جهت توسعه شهري، روستايي و صنعتي جزو اراضبي هكتار  7/222777سطحي برابر 

 مناسب شناسايي شده اند.

براساس مطالعبات تعيبين تبوان اكولوژيبك ببراي توريسبم، مجموعباً سبطحي براببر  .12

هكتار از اراضي واقع در استان جزو منباطق مسبتعد كباربري توريسبم  1/1728875

 باشند.مي
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 : تهديدها3-11

 

اظ شاخص هباي بخبش صبنعت و معبدن. هبر چنبد عدم توسعه يافتگي استان از لح .1

تالشهاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته، ولي هنبوز تبا صبنعتي شبدن اسبتان راه 

درازي در پيش است كه داليل اين امر را مبي تبوان در بافبت اجتمباعي روسبتايي و 

 غالب بودن كشاورزي در اقتصاد منطقه دانست.

( و تا حدودي در دشت اردبيل، درساير به جز در شمال استان ) كشت و صنعت مغان .2

نقاط كشاورزي به شيوه سنتي صورت مي گيرد و اجراي مكانيزاسيون دربخشهاي آب 

و خاك استان كمتر مشاهده مي شود كه يكي از داليل اين امر، كوچكي دشتهاي واقع 

 در استان مي باشد.

اببل ، فعاليبت فعاليت باغداري در قياس با كل كشبور رواج كمتبري داشبته و در مق .3

زراعت در استان بيشتر انجام مي شود، چنان كه از كبل مسباحت اراضبي زيركشبت 

درصد( زيركشت محصوالت زراعي سباالنه و   85/75هزار كتار)  3/673حدود استان،

 زيركشت محصوالت باغي است.درصد(15/4هزار هكتار) 1/27

كي از تهديدات جدي در استان آالينده هاي آب و منابع ايجاد كننده اين آالينده ها، ي .4

صنعتي، فاضالبهاي خانگي،به شمار مي رود. به طور كلي منابع آالينده هاي آب شامل ،

روانابهاي شهري و كشاورزي از طريق شبكه هاي فاضالب و يا از طريق مجموعبه اي 

 بهاي پذيرنده تخليه مي گردند. منابع آلودگي همچون فاضالبهاي خانگي واز نقاط به آ

صنعتي را مي توان از طريق تصفيه مناسب فالضالب قبل از تخليبه ببه آب پذيرنبده 

كنترل نمود، مثل كارخانجات و تاسسيات تصفيه فاضالب ، محلهاي دفن زباله، معادن 

متروكه، تانكهاي ذخيره زيرزمين و روي زمين، ولي، در رابطه ببا روانابهباي شبهري و 

تصفيه آن در هبر نقاط به آب وارد مي شوند، كشاورزي چون از طريق مجموعه اي از

نقطه خروجي اقدامي اقتصادي نمي باشد و كاهش اين منابع آالينبده معمبوالً نيازمنبد 

تغييراتي در نحوه استفاده از زمين و بهبود سطح آگاهي و آموزش افراد است. در حال 

ارند كبه زبالبه مركز دفن زباله هاي خانگي وجود د 18در استان اردبيل تعداد حاضر،

هاي شهري را دراين مراكز دفن مي نمايند. اين مراكز مي توانند به عنبوان كانونهباي 

آلودگي باعث آلودگي آبهاي سطحي و زيرزمينبي شبوند.همچنين تصبفيه خانبه هباي 

شهرهاي اردبيل، خلخال و گرمي از ديگر كانونهاي الودگي مبي باشبند كبه در هنگبام 

نده هاي مختلف بخصو  مواد مغذي و ارد آبهاي پذيرنبده تخليه پسابهاي آنها، آالي
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شده و باعث بروز حوادث ناگواري دراين آبها مي شبوند. شبهركها ، نبواحي صبنعتي، 

صنايع غذايي استان مثل صنايع لبني و كشتارگاهها از جمله منابع آلوده كننده آبها مي 

رزميني ، از طريق كباهش باشند. اين پسابها عالوه بر آلوده نمودن آبهاي سطحي و زي

 اكسيژن محلول باعث مرگ موجودات آبزي مي گردند.
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 : فرصت ها 1-11

 

جنوب،  -استان سرسبز و پربركت اردبيل با شكل كشيده و طويل خود در جهت شمال .1

قريب به دو درجه عرض جغرافيايي را در بر مي گيرد كه ايبن گسبتردگي در محبور 

تالف ارتفاع بين دشتها و كوهستانهاي آن و فاصله عرض جغرافيايي همراه با عامل اخ

نزديك با درياي خزر امكانات محيطي وسيعي به اين استان بخشيده كه سرمايه هباي 

اصلي طبيعي استان را تشكيل مي دهد. اصلي ترين شاخص جغرافيايي و طبيعي استان، 

بخبش  توده آتشفشان سبالن مي باشد كه كوهسبتاني سبتبر و پرصبالبت و خاسبتگاه

متر ببا دريافبت و  4811مهمي از زندگي طبيعي استان است. اين كوهستان با ارتفاع 

 ذخيره خشك تغذيه نوده و موجب آباداني و فعاليت كشاورزي كل استان مي باشد.

از نظر گردشگري كه يكي از فرصت هاي اين استان مي باشد، استان اردبيل از حيبث  .2

ان به شمار مي آيد و برخي عقيده دارند كه اين آبهاي معدني از غني ترين مناطق اير

حوزه به سبب تعداد چشمه ها و تنوع آنها در ايران منحصر به فرد مبي باشبد. شبهر 

سرعين با منابع آبهاي معدني متعدد و متنوع خود، همه ساله هزاران مسافر را پبذيرا 

، قره چاي و قره باشد كه در شهرستان اردبيل واقع شده است. رودخانه هاي باليخلومي

سو در اين شهرستان جريان دارد و گسبتره وسبيعي از اراضبي در ايبن شهرسبتان را 

عرصبه  64كشت آبي، ديمزارها، باغات و مراتع انبوه تشكيل مي دهد. درايبن اسبتان 

آبي سطحي ساكن شناسايي شده و از نظر وضعيت اكولوژيك بررسي شده اند. در بين 

محيط  8در مواقعي از سال دچار خشكي مي شود، حدود  اين عرصه هاي آبي كه اكثراً

آبي داراي منشاء طبيعي مي باشند، تعدادي از آنها از نظر فعاليت هاي شيالتي داراي 

قابليت بوده، از جمله در درياچه هاي شورابيل و نئور پرورش ماهي صورت مي گيرد. 

ي مبي باشبند. از اين دو درياچه از نظر گردشگري محيط زيست داراي اهميت خاصب

ديگر جاذبه هاي گردشگري استان عالوه بر آثار تاريخي ، اماكن مذهبي مي تبوان ببه 

برخي از جاذبه هاي طبيعي تحت حفاظت محيط زيست اين اسبتان اشباره نمبود كبه 

 عبارتند از :

 اثر طبيعي ملي سبالن 

 غار يخگان 

 تاالب اصالندوز 

 درياچه نئور 

 آق داغ منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع 
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 منطقه شكار ممنوع گندمين 

 منطقه شكار ممنوع نوار مرزي ايران و آذربايجان 

 منطقه شكار ممنوع درياچه شورابيل 

 تاالب پته خور 

استان اردبيل، خصوصاً دشتهاي مسبتعد مغبان و اردبيبل، از قطبب هباي  حاصبلخيز  .3

وع آب و كشاورزي در كشور به شمار رفته و با داشتن منابع وسيع آب و خباك و تنب

اين هوايي، طيف وسيعي از محصوالت زراعي و باغي را توليد مي نمايد. از طرف ديگر ،

استان، موطن گوسفند نژاد مغاني كه از نژادهاي خوب گوشتي كشور است مي باشد و 

توليدات گوشت استان )گوشت قرمز( ، عالوه بر كفايت نياز داخلبي، پاسبخگوي ببازار 

 مركز نيز مي باشد.مصرف استانهاي همجوار و 

، 1383-84مساحت كل اراضي زيركشت استان در سال مارهاي در دسترس،بر پايه آ .4

هزار هكتار و مساحت متناظر اين اراضي در كبل كشبور نزديبك ببه  5/722بالغ بر 

درصد از مساحت اراضي زيركشت كشبور  5/4هكتار است. از اين رو، حدود  15646

د. همچنين سهم نسبي مساحت اراضي زيركشت استان در محدوده اين استان قرار دار

درصد بوده و اندازه نسبت متناظر آن در كل كشور حبدود  5/37از كل مساحت آن 

درصد است. بنابراين، با توجه به سهم نسبي مسباحت اسبتان در مسباحت كبل  6/7

درصد(، مالحظه مي شود كه شدت نسبي تمركبز اراضبي زيركشبت در 27/1كشور )

به مراتب بيشتر از متوسط متناظر آن در كشور بوده و اين اسبتان يكبي از  اين استان

قطب هاي فعاليت كشاورزي و باغداري كشور اسبت، زيبرا انبدازه ضبريب توزيبع و 

 برابر آن در كشور است. 1/4ضريب مكاني اراضي زيركشت استان بيش از 

 3/248 ، از كل مساحت اراضبي زيركشبت اسبتان، حبدود1383-84در سال زراعي  .5

اراضي درصد( 7/64هزار هكتار) 1/454درصد( اراضي آبي و حدود  3/35هزار هكتار)

ببه  2ديم است كه مبين بيشتر بودن اراضي ديم نسبت به اراضي آبي و وجود نسبت 

بين آنهاست. بنابراي، مالحظه مي شود كه شدت نسبي فعاليت ديمكباري در ايبن  1

آبي در اين استان به طور نسببي زراعتدر مقابل ،استان بيشتر از آن در كشور بوده و 

كمتر از متوسط متناظر آن در كشور است تركيب اين ويژگي با ويژگي تمركز نسببي 

 زياد اراضي زيركشت در استان باعث مي شود تا:

برابر و اندازه همبين ضبريب  6/2بي استان حدود اندازه ضريب توزيع اراضي آ -

 رابر آن در كشور باشد.ب 1/6براي اراضي ديم نزديك 



 

 

 

291

برابر و اندازه ضريب مكاني اراضي  63/2اندازه ضريب مكاني اراضي آبي استان  -

 برابر آن در كشور مي باشد. 5/1ديم استان حدود 

درصد اراضي ديم كشور در محدوده اين  6/6درصد اراضي آبي و  8/2بيش از  -

 استان زيركشت مي روند.

 2287باغي، كل توليد محصبوالت زراعبي اسبتان به لحاظ توليد محصوالت زراعي و  .6

در حبالي كبه مقبدار هبزار تبن اسبت، 223هزار تن و كل توليد محصوالت باغي آن 

هزار تن است. با  14864هزار تن و  67737متناظر اين توليد در كل كشور به ترتيب 

ناديده گرفتن تاثير ملموس الگوي كشت محصوالت زراعي و باغي و نيز سبهم نسببي 

 يوه كاشت آبي و ديم بر مقادير توليد ساالنه آنها مي توان نشان داد.ش

درصد محصوالت بباغي كشبور در  5/1درصد محصوالت زراعي و  3/3حدود  -

 اين استان توليد شده است.

مقدار سرانه توليد ببه ازاي هبر هكتبار اراضبي زيركشبت در فعاليبت زراعبت  -

متر بودن توليد سرانه زراعي تن است كه مبين ك 4/5تن و در كشور  4/3استان

 استان در قياس با آن در كشور است.

تبن  7/5تن  و در كشبور  7/7مقدار توليد به ازاي هر هكتار اراضي باغي استان -

است كه حاكي از بيشتر بودن سرانه توليد در هر هكتار اراضي باغي اسبتان در 

 قياس با آن در كشور است.

بسيار متنوع كه تقريباً كليه محصوالت زراعي را  در اين استان، عالوه بر تركيب كشت .7

دربرمي گيرد، امكان كشت دوم محصوالتي چون ذرت دانه اي، ذرت بذري، سورگوم 

بذري، سورگوم علوفه اي و كنجد در شهرستانهاي پارس آباد و بيله سوار امكان پذير 

 است.

واقبع در اسبتان، دراين استان، با توجه به ويژگيهباي طبيعبي و اقليمبي شهرسبتانهاي  .8

فعاليت دامپروري از جمله فعاليت هاي توليدي در بخبش كشباورزي اسبت كبه ببه 

صورتي نسبتاً گسترده در همه نواحي رواج دارد و در مجموع ، استان اردبيل را به يكي 

از كانونهاي دامپروري كشور تبديل كرده است. چنان كه ، برپايه آخرين اطالعات در 

سبهم نسببي اسبتان اردبيبل از جمعيبت دامبي كشبور در ، 1384دسترس در سبال 

درصد است. مقايسه سهم نسبي استان در كشور براي انواع دام نشان مبي  1/4حدود

 دهد كه در تركيب گله دامي دراين استان :

  تعداد گوسفند و بره ، گاو دورگ ، گاو بومي و به ويبژه گباوميش ببه

 طور نسبي بيشتر از آن در كشور است.
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 ز و بزغاله، گاو اصيل و تك سم ها به طور نسببي كمتبر ازآن تعداد ب

در كل كشور است. همچنين دراين سال، مقدار توليبد گوشبت قرمبز 

درصد مقدار توليد متنباظر آن  2/4هزار تن( در حدود  4/33استان )

هزار  7/286و مقدار توليد شير خام استان)هزار تن (  822در كشور )

هبزار  7177قدار متناظر آن در كشبور )درصد م 4تن( نيز درحدود 

 8/1است. به اين ترتيب، با توجه به سهم نسبي جمعيبت اسبتان)تن (

و درصبد ببراي جمعيبت روسبتايي( 3/2درصد براي جمعيت كبل و 

توان گفت كبه تمركبز نسببي ببر فعاليبت مساحت آن در كشور مي

 2دامپروري دراين استان بيشتر از متوسط آن در كشور و در حبدود 

برابر آن است. همچنين در رابطه با فعاليت هاي صبورت گرفتبه در 

ارتباط با پرورش طيور ، استان اردبيل و شهرستانهاي تابعه آن نيز در 

زمره نقاطي از كشور هستند كه اقدام به گسبترش فعاليبت پبرورش 

طيور و ايجاد واحبدهاي پبرورش مبرغ نمبوده انبد. برپايبه آخبرين 

، تعداد ظرفيت واحدهاي داراي 1384سال  اطالعات در دسترس، در

پروانه بهره برداري پرورش مرغ در استان اردبيل براي مرغ گوشبتي 

واحد ببا  25ميليون قطعه، مرغ تخمگذار  22/3واحد با ظرفيت  177

واحببد بببا ظرفيببت  12ميليببون قطعببه، مببرغ  مببادر  62/2ظرفيببت 

ليبون مي 23/3واحبد ببا ظرفيبت  5ميليون قطعه و جوجه كشي 4/2

قطعه است كه در قياس با ظرفيت هاي متناظرشان دركل كشور مبي 

درصد ظرفيت واحدهاي مرغ گوشبتي  7/1توان نشان داد كه حدود 

درصبد ظرفيبت  7/2درصد ظرفيت واحبدهاي مبرغ تخمگبذار ،  1،

درصد ظرفيبت واحبدهاي جوجبه كشبي  2/2واحدهاي مرغ مادر و 

است. در اين سبال حبدود كشور را اين استان به خود اختصا  داده 

هزار تن تخم مرغ در استان توليد  4/7هزار تن گوشت مرغ و  3/21

درصبد مقبادير توليبد  1درصبد و  7/1شده اسبت كبه ببه ترتيبب 

اين متناظرشان در كشور هستد. در ارتباط با فعاليت زنببورداري نيبز،

 2/375استان از پتانسيل بااليي برخوردار است. چنبان كبه ببالغ ببر 

درصد  3/13ار كندوي زنبور عسل فعال در استان وجود داشته كه هز

تعداد كندوهاي عسل فعال كشور است. در نتيجه فعاليت اين كندوها، 

درصبد كبل  7/6هزار تن عسل  توليد شده كبه حبدود 3/2بيش از 
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توليد عسل كشور است. البته الزم به توضيح است كه بايد ببه نقبش 

ليبد عسبل از ايبن كنبدوها توجبه سهم نسبي كنبدوهاي مبدرن و تو

چنببان كببه سببهم نسبببي كنببدوهاي مببدرن در كببل كنببدوهاي نمود،

درصد( به ميزان قاببل تبوجهي بيشبتر از سبهم نسببي  6/78استان)

درصبد  7/75درصبد(. حبدود 2/88متناظر آن در كل كشور اسبت)

درصبد آنهبا  1/4كندوهاي عسل اسبتان، كنبدوهاي مبدرن و تنهبا 

نه تغييرات سهم نسبي كنبدوهاي مبدرن در كندوي بومي است و دام

درصد در شهرستانهاي  122كل كندوهاي هر شهرستان بين حداكثر 

بيلببه سببوار، پببارس آببباد، گرمببي، مشببكين شببهر و نمببين و حببداقل 

 درصد در شهرستان كوثر قرار دارد.3/86

يكي ديگر از فرصت هاي استان در ارتباط با گسترش فعاليت آبزي پروري در استان  .7

مزرعه ماهيان سردابي،  22فعاليت آبزي پروري استان در  ، 1384باشد. در سال  مي

كشاورزي و آبزي پروري( استخر دو منظوره، ) 25مزرعه پرورش ماهيان گرمابي،  12

منبع آبهاي داخلي ) رودخانه ها، درياچه هاي پشت سدها و...( انجبام مبي شبده  28و

هيان گرمابي و سردابي وجود دارد، چنان كبه، است. در اين استان،  قابليت پرورش ما

استخرهاي تن، 412ميزان توليد ماهي در مزارع و منابع آبي براي استخرهاي سردابي 

تن و جمعاً  585تن و منابع آبهاي داخلي  243تن، استخرهاي گرمابي  126دو منظور 

ان سبردابي درصد( ماهي 7/42تن ) 577حدودباشد. از كل  مقدار توليد،تن مي 1344

 ماهيان گرمابي است.درصد( 1/57تن ) 767و 

هزار خانوار عشاير، يكي ديگر از فرصت هاي اين استان در ارتباط با  72وجود بيش از  .12

اقتصاد استان است،  چنان كه بنابه اظهبار ات مبديريت كبل امبور عشبايري اسبتان 

هبزار تبن گوشبت در  75هزار تن شبير و 82اردبيل،  عشاير منطقه با توليد بيشتر از 

 ، جايگاه ممتازي را در اقتصاد استان اردبيل و منطقه بر عهده دارند.1385سال 
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