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در ایرانتوسعههاي محیط زیست و برنامه

اسفندیار جهانگرد

چکیده
هر چند کسی انتظار . تمایل جدي نشان داد، براي ایجادمحیط زیستی سالم، 1350در اوایل دهه ، ایران

لذا برخی اصول در قانون اساسی لحاظ . رشد اقتصادي را فداي محیط زیست کند، نداشت که ایران
جاري توسعه هاي کنترل آلودگی و حفاظت محیط زیست با برنامههاي شدند که باعث شد برنامه

. شوندمیتلقیزیست محیطی بخشی از توسعه ملیهاي حاصل شودکه فعالیتترکیب شود تا اطمینان 
نقش دولت در، دهند که در تشویق و حفظ محیط زیستمیعمرانی و توسعه ایران نشانهاي برنامه

دستور ، کارایی و حفاظت از طریق ساز و کار بازار، قبل و بعد از انقالب اسالمی به جاي ترویج رقابت
نبود آگاهی عمومی و شانه خالی ، اجراییهاي در این باره ضعف برنامه. بوده استیمو نظارت مستق

ساالنه در هاي تخصیص بودجههاي قرار گرفتن اولویت، و قوانینها از سیاستها کردن افراد و کارخانه
ه هاي کنترل محیط زیست در ایران شددیگري به غیر از محیط زیست باعث ناتوانی سیاستهاي عرصه
آیا باورهاي افراد جامعه براي تخریب . لذا پاسخ به دو سوال اساسی در آینده بسیار مهم است. است

محیط زیست اهمیتی قایل هستند و خواستار اقدامی جدي براي مقابله با مخاطرات زیست محیطی 
پاسخ هستند؟ آیا حاکمیت بستر و امکان مناسب را براي حفاظت از محیط زیست فراهم نموده است؟ 

و اجراي عملیاتی آنها در قبال مسایل زیست محیطی دربرنامه ها به این سواالت منجر به تدوین سیاست
. بستگی به پاسخهاي این سواالت داردها سیاستشود و موفقیتمیو بودجه کشور
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مقدمه 
. ارتباط بین پیشرفت اقتصادي و محیط زیست همیشه بحث بر انگیر بوده و هست

بعضی ایجاد مشکل آلودگی جدید و عدم موفقیت در حل مشکل گرم شدن زمین و 
افزایش جمعیت در جهان سوم را دلیلی بر این میدانند که انسانها موجودات کوته بین و 

آنها متوجه پیشرفت . بینندمیپر لیوان رابعضی دیگر البته نیمه. باشنددرنده خوئی می
ارائه سرویس فاضالب شهري وهمچنین بهبود وضعیت هوا در بیشتر زیادي در

شهرهاي بزرگ وپیشرفت اعجاز برانگیز در بهبود وضعیت مردم به واسطه پیشرفت 
گروه اول تمرکز خود را روي مشکالت محیط زیست موجود که . تکنولوژي شده اند

یار جدي است قرار داده اند؛ گروه دوم تمرکز خود را بر تاریخ طوالنی و گاهاً غالباً بس
. نامنظم بهبود در استاندارد زندگی گذاشته اند

در ادبیات اقتصادي و برنامه ریزي معموالً توجه کمتري به نقش طبیعت به عنوان 
. شده استـاقتصايهاي مواد بوجود آمده از فعالیتـمخزنی براي مواد ناخواسته

که توانمندي محیط زیست جهت جذب یا پخش مواد زائد از حد معمول زمانی
کاسته میشود و عکس العمل به این کاهش در کیفیت کیفیت محیط زیستاز ، گذشت
پیشرفت امکان دارد کم شود زیرا کاهش در . میشودمحدودیت در پیشرفتباعث 

دارد که بازدهی سرمایه گذاري را کمتر کیفیت محیط زیست نیاز به تمیز کردن زیاد
که انسانها چنان اکوسیستم را تخریب کند و پیشرفت ممکن است محدود شود زمانیمی

کنند که قابل درست شدن نباشد و وضعیت جدیدي که کمتر مولد ثروت و پایدار 
اخیراً بخاطرمضامین تجربی رو به گسترشی که بین درآمد سرانه و . مستقر گردد، است

این . به ارتباط بین پیشرفت و محیط زیست توجه بیشتري شده است، آلودگی هست
بسیار تاثیر ، شناخته شده(EKZ)که بعنوان منحنی کوزنتس محیط زیست، مضمون

بنابراین تاحدي شرایط فرق کرده است؛ خیلی نگرانی کمتري براي . گذار بوده است
گرم شدن کره ، یشتري براي کیفیت هواتمام شدن بنزین و منیزیم وجود دارد و دغدغه ب
که مطالب اقتصادي زیادي وجود دارد. زمین و انتشارات محصوالت صنعتی وجود دارد

کند؛ آنها اساساً تئوري استخراج منابع ارتباط بین پیشرفت و محیط زیست را بررسی می
در 1970و1960از بدنه تئوري در دهه اي مقدار قابل توجه، کنندطبیعی را مطرح می
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در 1990خصوص کاهش منابع و رشد ساخته شده است؛ و مقدار زیادي در دهه 
زا ساخته شده؛ و در دهه اخیر مطالب جدید و رو بررسی پیامدهاي تئوري رشد درون

. به افزایشی در خصوص ارتباط بین آلودگی و سطح درآمد ملی ساخته شده است
بازیافت و غیر قابل بازیافت جهان وجود کتابهاي بسیار خوب درمورد تخلیه مواد قابل

. زا در حال حاضر در دنیا وجود داردچندین نشریه در مورد تئوري رشد درون، دارد
دهد که بشر در مورد مطلب تئوري جدیدي در ادبیات اقتصادي و برنامه مینشاناین

. ندارتباط برقرار میکسطح درآمدو کیفیت محیط زیستریزي بحث می کند که بین 
اما نشان میدهد ، شودمیارتباط بین آلودگی صنعتی و رشد بحث، براي بیشتر قسمتها

اخیر در مورد منابع محدود و پیشرفت ارتباط هاي که چگونه کارهاي جدید به مشارکت
اهمیت محیط زیست در ادبیات برنامه ریزي و از طرف دیگر نشان می دهد که. دارد

. اقتصادي روبه گسترش است
با 1332تصمیم گیري در ایران حاکی ازآن است که در سال هاي رونداین وصفبا

. از حق خود براي تعیین قیمت نفت در سطح دنیا استفاده کرد، ملی شدن صنعت نفت
جاه طلبانه طرح شد تا هاي با افزایش درآمدهاي نفت ایران در قبل از انقالب برنامه

راه اندازي . اقتصادي صنعتی در دو دهه تبدیل کندکشور را ازحالت تقریبا کشاورزي به 
باالرفتن سطح زندگی و ، باعث افزایش شهرنشینی، همراه با رشد جمعیت، صنایع

جانشین ، توسعه اقتصادي و تخریب محیط زیست. نوین شدهاي گسترش فناوري
راه اندازي صنایع مختلف و بعضا بزرگ باعث . وسیع و آرام شد، محیط زیست سالم

از حالت کشاورزي در این راستا. شدها ل گیري روند مهاجرت از روستا به شهرشک
افزایش . شدت تحول گرفتتغییر وسنتی به کشاورزي بزرگ مقیاس معطوف به بازار

شغلی باعث شکل گیري طبقه متوسط و هاي قیمت نفت و افزایش دستمزدها و فرصت
. شخصی شدت گرفتهاي خودروتقاضا براي دنبال آناعیان در جامعه شد و به

گازهاي ناشی از احتراق ناقص ، در شهرهاي بزرگ مملو از خودروها شدها خیابان
سنتز مواد . شهرهاي بزرگ کشور را در برگرفت، در این خودروهاها انواع آالینده

سمی مختلفی را بروز داد که به شکل مواد زاید غیر قابل هاي آالینده، پالستیکی
باعث ها استفاده از کودهاي شیمیایی و آفت کش. د محیط زیست شدبازیافت وار
جنگل زدایی به دلیل ، چراي بی رویه مراتع. هاي زیر زمینی و خاك شدآلودگی آب
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در اواخر . و تامین سوخت باعث افت محیط زیست شدتوسعه کشاورزي و مسکن
در سال عراقو جنگجنگ تحمیلی. همه این ظاهر تخریب شده دیده شد1350دهه 

دلیل آتش سوزي به. باعث بروز معضالت زیست محیطی براي ایران شد، نیز1369
از طرف دیگر قانون . اسیدي در ایران باریدن گرفتهاي باران، هاي نفت کویتچاه

هاي در برنامه. نمودمحیط زیست توجهدر قوانین رسمی کشور به موضوع، گذار
توسط قانون گذار مسایل محیط زیست لحاظ ، ساالنههاي توسعه پنج ساله و برنامه

در این باره رویکردهاي حاکم بر . گردید و دولت نیز موظف به اجراي آن بوده اند
در تطابق با مباحث نظري موجود در اقتصاد محیط زیست بسیار مهم و ها برنامه

. دهدمینشانرا در ایجاد بستر حفظ محیط زیستها موفقیت و عدم موفقیت برنامه
که آیا باورهاي افراد جامعه براي تخریب هاي مورد توجه این مقاله این استسوال

محیط زیست اهمیتی قایل هستند و خواستار اقدامی جدي براي مقابله با مخاطرات 
زیست محیطی هستند؟ آیا حاکمیت بستر و امکان مناسب را براي حفاظت از محیط 

محیط زیست هاي اول را با نگاهی به شاخصزیست فراهم نموده است؟ پاسخ سوال
در ایران بررسی خواهیم کرد و سوال دوم را با بررسی مسایل زیست محیطی 

لذا هدف . ویژه قوانین برنامه کشور جستجو خواهیم کرددربردارنده قوانین و مقررات به
صاد در کنار اهمیت و پیشرفت نظري و تئوریکی که در دنیا در حوزه اقت، این مقاله

عمدتا بررسی رویکردهاي حاکم بر محیط زیست در ایران ، محیط زیست انجام شده
براي انجام این مهم ابتدا موضوع . توسعه ایران استهاي ویژه در قوانین و برنامهبه

. گرددمیمحیط زیست و اهمیت آن به شکل بسیار مختصر در مباحث تئوریک بازگو
به شود تا بتواندمیبه صورت گذرا ارایهزیست محیطی ایران هاي پس آن شاخص

سپس موضوع محیط زیست در قوانین باالدستی و سند چشم . سوال اول مقاله پاسخ داد
توسعه و قوانین بودجه و نحوه سیاست گذاري در مورد محیط هاي انداز و اسناد برنامه

توسعه و بحث و هاي در نهایت ارزیابی برنامه. گیردمیزیست ایران مورد بررسی قرار
. شودنتیجه گیري ارایه می
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سیر تحول مباحث نظري اقتصاد محیط زیست
تولید و محیط زیست

تولید کاالها و اگررشدو توسعه اقتصادي رابه معناي یک افزایش درظرفیت اقتصاد براي
چنین رشدي معموالً با حداکثر کردن ، خدمات براي استفاده نهایی مردم تعریف کنیم

مواد و منابع انرژي به وسیله رشد جمعیت و مصرف سرانه بیشتر براي هر جریان 
چه ، روي دیگر افزایش تولید افزایش مصرف است، بدین ترتیب. گیردشخص انجام می

اما وقتی تولیدي انجام . به علت افزایش مصرف سرانه و چه به خاطر افزایش جمعیت
هاي تولیدي را به نهاده. کار می افتندهاي تولید و یا عوامل تولید بهنهاده، گیردمی

هاي هاي اقتصادي معموالً نهادهدر تحلیل. توان تقسیم بندي کردهاي مختلفی میشکل
) و Kمقدار سرمایه(، )Lکنند که عبارتند از نیروي کار(تولیدي را به سه شکل تقسیم می

چهارمی به نام هاي کاربردي گاهی اوقات عامل در تحلیل. )Dزمین مورد استفاده (
وLیا به شکل متغیر جریان (مانند، هاي مولداین نهاده. ) نیز معرفی می گرددEانرژي(

E و یا به صورت متغیر ذخیره (مثل (K وD در هر لحظه از زمان اندازه گیري (
شود:مینوشتهلذا تابع تولید را به شکل زیر. شوندمی

),,,( EDKLFQ 
کمیابی ما . هرنظریه اقتصادي این است که ما با مسأله کمیابی مواجه هستیماصل اساسی 

شود ولی ظاهراً به چشم کند که در فرایند تولید استفاده میمیرا با نهاده دیگري مواجه
. توان به هزینه فرصت منسوب کردهاي نامرئی را مییک بخش از این نهاده. آیدنمی

کارگیري یک شود که با بههایی گفته میبه هزینه، ددر اقتصا، هاي فرصتاین هزینه
اما 1. مانیماز استفاده آن در فرایندهاي دیگر محروم می، نهاده در یک فرایند تولید

با یک . شودهاي فرصت محدود نمیهاي استفاده از منابع طبیعی فقط به هزینههزینه
به عنوان نهاده تولید ، گلیدرختان جن. توان توضیح دادمثال این مسأله را بهتر می

درختان جنگلی با جذب مسافران . می باشند، شوند و عامل تولید ارزشمحسوب می
کنند و به داخلی و جهانگردان و غیره براي ساکنین جنگل و کل کشور ایجاد ارزش می

2- 4، صص1382پرمن، یوما و گیل، . 1
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بنابراین . گیرندغیر از این به صورت الوار نیز در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می
محروم ماندن مردم ، قطع درخت و استفاده از آن در صنایع تولیديهاي ی از هزینهیک

اما این تنها هزینه قطع درخت . منطقه از درآمدهاي ناشی از جذب توریسم است
، نیست؛ درخت یک عضو از نظام و چرخه طبیعی است که از طرف این نظام

در چرخه طبیعی اتفاق می افتد که تغییراتی ، هایی به عهده دارد و با قطع آنمسئولیت
ها را به هایی را به دوش انسان می گذارد که این هزینهاین تغییرات در نهایت هزینه

هاي فعالیت1هاي خارجی اینها هزینه. توان به خوبی تبیین کردنمی، مفهوم هزینه فرصت
ییراتی در هاي تولیدي انسان قادر است که تغبه عبارت دیگر فعالیت. تولیدي هستند

چرخه طبیعت ایجاد کند و باعث بر هم خوردگی اکوسیستم شود و از آنجا که گفته 
یک نظام فعال و زنده است و در برابر هر واکنشی عکس ، شود مکانیسم طبیعتمی

تواند هاي غیر قابل تخمینی میهر عکس العمل نظام طبیعت هزینه، دهدالعمل نشان می
"شکل نوین"هاي تولید در هر فرایند تولیدي بهین نهادهبنابرا. براقتصاد وارد کند

) Ocهاي فرصت (هزینه، زمین و مواد خام طبیعی، نیروي کار، عبارت است از سرمایه
Fc( .2هاي خارجی (و هزینه

),,,,,( cc FOEDKLFQ 
باید . در اقتصاد بسیار مهم است"آستانه تحمل طبیعت"به همین منظورپی بردن به

هاي تولیدي انسان را تحمل کرده و آثار فعالیت، تواندکه طبیعت تا چه حد میدانست
هاي رشد وتوسعه اینجاست که بحث محدودیت. هاي الزم براي آن را تأمین نمایدنهاده

باشند معموال بیش از میمنفیکاالهایی که داراي آثار جانبی، در اقتصاد. شودمطرح می
واگر حقوق مالکیت در چنین مواردي به خوبی تعریف شوندمیحد در بازار تولید

3.نشده باشد تنظیم و اعمال مقررات دولتی ضرورت خواهد یافت

اساس آن این است که در کند کهمیرا در این باره در اقتصاد مطرحاي قصیه"کاوز"
تواند مشکل میبخش خصوصی بدون توجه به توزیع اولیه منابع، غیاب هزینه مبادله

این قضیه بر این موضوع اذعان . برطرف کند، ارض خارجی را با قرار داد فی مابینعو

1. Externality
همان. 2

3. Jones,Charls,2016
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دارد که هزینه مبادله باید ناچیز باشد تا بخش خصوصی مشکل عدم تخصیص بهینه 
بعنوان ها ولی در عمل همواره این گونه نیست و معموال دولت. منابع را برطرف سازد

توانند میها از دو طریقدولت. شوندمید عملنهاد موثر براي رفع عوارض خارجی وار
تواند میکه یکی از آنهادستوري در قالب قوانینهاي اول سیاست. وارد عمل شوند

بخش ، مبتنی بر بازار که با ایجاد انگیزههاي دوم سیاست، قوانین برنامه توسعه باشد
عموال در خصوص اول م. کندمیخصوصی را راغب به حل مشکل عوارض خارجی

هاي حفاظت از محیط زیست را تاسیس و دایر کردند که در کشور ما هم دایر سازمان
حفاظت از محیط زیست معموال به منظور بر قراري قواعد هاي سازمان. شده است

از ها دولت، درحالت دخالت نوع دوم. وجود آمده اندمناسب براي کاهش آلودگی به
یارانه بر عملکرد بازار و عوارض خارجی تاثیرطریق برقراري سیستم مالیات و 

مبادله آلودگی و مالیات از نوع هاي در هر دو حالت یعنی برقراري مجوز. گذارندمی
1.پیگو به منظور داخلی ساختن عوارض خارجی تعبیه شده اند

رشدوتوسعه اقتصادي، محیط زیست
براي اولین بار ، ريبه صورت نظ، مباحث مربوط به امکان پذیري رشد و تداوم آن

وي عنوان کرد که با توجه به فزونی روند نرخ رشد . مطرح شد"مالتوس"توسط 
این موضوع . در انتظار بشر نیستجمعیت به نرخ رشد تولیدات کشاورزي آینده خوبی

با وقوع انقالب صنعتی و افزایش کارایی در تولید محصوالت کشاورزي منتفی شد ولی 
شکل جدیدي از نظریه"نورد هاوس"ی اقتصاددانان همانندبرخهاي اخیردر سال

را مطرح کردند که با افزایش رشد اقتصادي مسایلی هم چون آلودگی هوا و "مالتوس"
مطرح شده که باعث اثرات منفی بر رشد اقتصادي . .. وزمین و گرم شدن کره زمین

2. دارد

ماهیت ، صورت گرفته استهاي اقتصادي انسان که با هدف رشد اقتصادي فعالیت
بحث جالبی را "آنتونی گیدنز"در این مورد . ها را نیز تغییر داده استخطرات و ریسک

دو نوع ریسک را از هم ، هاي گذشته و حالآنتونی گیدنز با تمایز ریسک. دهدارائه می

1394منکیو،. 1
2. Jones,2002
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کند که بهترین گیدنز بیان می. دهد: ریسک خارجی و ریسک تولید شدهتشخیص می
نگریستن به رویدادهاي ، وضیح تمایز بین ریسک خارجی و ریسک تولید شدهراه ت

چند دهه قبل از شدت یافتن . جهان فیزیکی در نتیجه تأثیر دانش و فنآوري است
هایی که مردم نگران آن بودند ناشی از طبیعت بود؛ بیشتر ریسک، یکپارچگی جهانی

در . طوفان و بالیاي طبیعی، لزلهز، تغییرات آب و هوایی، مانند بازده ناچیز زراعت
اکنون آن تفکرات تقریباً مرده است و آرام . ها ناشی از طبیعت بودگذشته تنوع ریسک

تواند کارهایی برایمان انجام بدهد کم شده و آرام نگرانی ما نسبت به طبیعتی که می
ظهور سیاست نشانه ، این انتقال. کنیمامروز نگران کارهایی هستیم که خود با طبیعت می

وقتی نگرانی ما در مورد آنچه بر سر . محیط زیستی و عالیق محیط زیستی است
ریسک تولید . شروع شد به دوره ریسک تولید شده وارد می شویم، طبیعت آورده ایم

هاي ریسک بشري است که بخشی از آن به وسیله پیشرفت دانش شده به معناي محیط
توان دخالت بشر در تاریخ و لید شده را میریسک تو. 1و فناوري ایجاد شده است

ریسک تولید شده کشفی است که . تعریف کرد، از طریق دانش و فناوري، طبیعت
برخی از اقتصاددانان بر 2. هاي رشد در دانش بشري بر سر ما فرو ریخته استحوزه

تخصیص بهینه منابع است و توجه به مسائل ، این باورند که هدف اقتصاد کالسیک
این موضوع در فضاي . باشدیط زیستی خارج از چارچوب اقتصاد کالسیک میمح

به طوري که اگر . )1شود (نمودار هاي تولید یکسان ارائه میمختصات دو بعدي منحنی

اعالم کرد "جان اف کندي"رئیس جمهورآمریکا . شداي بحران موشکی کوبا موجب کشتار جمعی هسته1962در اکتبر .1
مشاور رئیس جمهورآمریکا این مورخ و "آرتور شلینجر"تواند اتفاق بیفتند همچنین میاین اتفاق در نقاط دیگر جهان نیز

افتد اگر جمعیت قابل توجهی در کشتار جمعی اتمی کشتهمیچه اتفاقی. اتفاق را خطرناك ترین لحظه در تاریخ بشري نامید
سال اخیر30جدید در هاي تکنولوژيهاي هزینه کلی نوآوريها توان دریافت که از برخی جنبهمیشدند از این مثالمی
منفعت . باشدمیبالقوه ي تغییرات تکنولوژيهاي اتمی یک مثال واضح از هزینههاي خرابی. شتر از منفعت آن باشدتواند بیمی

. همراه آن مانند آلودگی و گرم شدن کره زمین در نظر گرفتهاي حاصل از موتورهاي درون سوز را باید در مقابل هزینه
ایجادکرده است اما امکان ایجاد سالح و کاربردهاي ناصحیح را نیز پیشرفتهاي پزشکی بهبودهاي اساسی در سالمت جامعه

در نتیجه. توان در کاربردهاي ناصحیح بکار بردمیهمچنین ظرفیت بالقوه مفید در نانوتکنولوژي را نیز. فراهم نموده است
در مزارع که تأثیر مخربی براي جدید با ریسک و منفعت همراه هستند مانند سموم مورد استفاده هاي توان گفت تکنولوژيمی

اما از طرفی در دانشمند بزرگ که فواید قابل توجهی در علم پزشکی داشته است"ماري کوري"همچنین کشف . کودکان دارد
جدید خطرناك هستند و هاي توان گفت برخی از تکنولوژيمیدر حالت کلی. مورد سواستفاده قرار گرفته استها برخی زمینه
.Charls(. کنندمیبقاي زندگی را زیادبرخی دیگر  I. Jones,2016(

.55- 57، صص1379گیدنز،. 2
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نقطه بهینه تولید جایی است که منحنی تولید ، هاي تولیدي باشندنهاده، کار و سرمایه
. دیکسان بر منحنی هزینه یکسان مماس باش

منحنی مسیر توسعه.1نمودار 

هاي کل بنگاه افزایش یابد (در حالی که قیمت کار و در این وضعیت اگر پرداخت
هاي هزینه یکسان بنگاه به طور موازي به سمت باال منتقل منحنی، سرمایه ثابت باشد)

، مماسازآنجا که این نقاط . شوندهاي تولید یکسان باالتر مماس میشده و با منحنی
. آیدبنگاه به دست می"مسیر رشد"، از اتصال نقاط بهینه مذکور، نقطه بهینه تولید است

منحنی هزینه است و هیچ محدودیتی ، بدین ترتیب تنها محدودیت ما در این دیدگاه
ها و منابع پولی بنابراین با تأمین هزینه. شودبراي کار و سرمایه در نظر گرفته نمی

ایت رشد کرد بدون اینکه محدودیتی از نظر تامین نیروي کار و سرمایه توان تا بی نهمی
به خاطر این دیدگاه اقتصاد کالسیک است که گفته . (اعم از منابع طبیعی) پیش آید

در . شود توجه به مسایل محیط زیستی خارج از چارچوب اقتصاد کالسیک استمی
کند براي مسائل مربوط ش میدیدگاه دیگري هم وجود دارد که تال، مقابل این نگرش

چارچوب نئوکالسیکی ایجاد کند که این کار عموماً در قالب ، به تخریب محیط زیست
این گروه اقتصاددانان سعی 1.گیردانجام میاقتصاد منابع یا اقتصاد محیط زیست

کنند محدوده مباحث محیط زیست را به زمان شکل گیري علم اقتصاد کالسیک می

. 2،ص1379گلدین و وینترز، ترجمه ارمکی، . 1
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ریکاردو و استوارت میل را در گسترش اقتصاد ، مالتوس، هم اسمیتعقب ببرند و س
بیشتر بر روي محدودیت زمین ، عمده مباحث اقتصاددان اولیه. منابع طبیعی بررسی کنند

دور می زد که رابرت مالتوس ، و عدم تناسب رشد جمعیت با رشد مواد غذایی
گونه بیان پرمن در این رابطه این. ایی در این زمینه داردجایگاه ویژه، م)1766-1834(

در سیر تکاملی اقتصاد کالسیک تا اقتصاد نئوکالسیک همواره ترسی از اتمام "کند:می
هاي بسیار جدید آثار ناشی از جدا از تحلیل. منابع طبیعی محدود وجود داشته است

19هاي هاي بسیار زیادي در مورد اتمام منابع طبیعی در طی قرنمثال، محدودیت منابع
هاي فیزیکی عرضه ذغال ) محدودیت1865به طور مثال جونز (. توان یافتمی20تا 

ها سنگ را در دوران صنعتی انگلیس مشاهده کرد و پیش بینی نمود که این محدودیت
با تقلیل منابع طبیعی و محیط 1"سرانجام موجب توقف انقالب صنعتی خواهد شد

علوم مربوط به محیط زیست و ، به بعد1960هاي رشد از دهه زیستی و محدودیت
ها منجر به پیدایش عناصر کلیدي علوم طبیعی گسترش یافت که برخی از این تالش

شد که بانیان آن با مطرح کردن پیشینه توجه به مسائل علوم اقتصاد محیط زیست
. 2لقب دادند"اقتصاد نوین محیط زیست"طبیعی در اقتصاد کالسیک به آن نظام 

اقتصاددانان نظرات ، مورد توانایی معضالت محیط زیستی در محدود کردن رشددر
هاي بر خالف دیدگاه اعضاي باشگاه رم که عموماً در کتاب. متفاوتی دارند

اي علیه انسان گرایی نوینکیفیت بشري: ادعانامه، )1972(هاي رشدمحدودیت
) و 1981(هاي ماستدر دستآینده، )1979(آینده و یادگیري، معماي بشري، )1975(

اي به ) منعکس شده است و نگاه بدبینانه1982(جهان در آستانه قرن بیست و یکم
اي نسبت به پایداري نگاه خوش بینانه، برخی از اقتصاددانان، آینده رشد اقتصادي دارد

نظر اینها از . کنندرشد تولید دارند و از دیدگاه بدبینانه به این موضوع به شدت انتقاد می
ها نگران کننده نیست و آنچه مهم است این است که کمبود مواد اولیه و سایر کانی

احتمال هیچ فاجعه نابودکننده منابع وجود ندارد و . هاي تولیدي باید عوض شوندروش
چرا که رشد اقتصادي در طول تاریخ وجود . هیچ علتی مانع رشد مستمر نخواهد شد

9-14، صص1382پرمن، یوما و گیل، .1
. 8همان، ص. 2
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عبارت است از رشد ارزش تولید و این امکان وجود دارد رشد اقتصادي. داشته است
لذا . که افزایش ارزش تولید نیازي به افزایش کامالً یکسان در مواد و انرژي نداشته باشد

ها و منابع به کار رفته در تولید را دائماً توان نهادهرشد پایدار امکان پذیر است و می
تداوم رشد تولید اقتصادي این است که از در نظر این گروه یک دلیل براي1کاهش داد

درصد و تولید مواد غذایی جهان 8/1جمعیت جهان سالیانه 1990تا 1970سال 
. درصد رشد داشته اند23/2سالیانه
الگوهاي نظري رشد اقتصادي و محیط زیستانواع

ي هادر ادبیات رشد اقتصادي چهار نوع مدل در ارتباط با رشد اقتصادي و محدودیت
Green Solow)(مدل سبز سولو، هایکی از این مدل. محیط زیستی تهیه شده اند

زاي تکنولوژي در فرآیند خاطر پیشرفت برونکاهش در انتشار به، در این مدل. است
اگرچه این مدل خیلی ساده است ولی سه نتیجه . آیددست میجلوگیري از آلودگی به

حتی با ثابت نگه داشتن شدت جلوگیري از دهد که نشان می، اول. دهدمیمفید
-پویائی مدل سولو به همراه عملیات استاندارد باز تولید کافی می، آلودگی در اقتصاد

سمت هرگونه مسیر گذار به. باشند تا منحنی محیط زیست کوزنتس را بسازند
رشدپایدار در ابتدا باعث بدتر شدن وضعیت کیفیت محیط زیست با رشد اقتصادي 

. شودرویم بهتر میطور که به سمت مسیر رشد متعادل پیش میود ولی بعد همینشمی
باوجودیکه توضیحات زیادي براي ارتباط منحنی . این یک نتیجه تعجب برانگیز است

باشد جدید و کلی می، این توضیح ساده، زیست محیطی کوزنتس آورده شده است
محک مفید، مدل سبز سولو، دوم2. دباشچون فقط وابسته به خواص اولیه تابع رشد می

کند؛ سیاست دهد چرا که این مدل پیش بینی میو علمی را در این زمینه ارائه می
، در مدل اصلی سولو. سختگیرانه محیط زیست اثر دراز مدت روي پیشرفت ندارد

آورد ولی اثري در شدت میشدتهاي مختلف جلوگیري تغییراتی در مقداردرآمد بوجود
این نتیجه توجیه نسبی براي روش اندازه . اقتصادي در مسیر رشد متعادل نداردپیشرفت

فعلی خصوصی و هاي باشد که شامل مجموع هزینهگیري فعلی هزینه کنترل آلودگی می

. 20همان ، ص. 1
2. Brock and Taylor,2005
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وجودآمده و بدون ایجاد هیچگونه تصحیحی براي کاهش در رشد بهباشدعمومی می
گذاري سخت تر که هیچ زیانی سیاستهمچنین به شرایط دقیق مورد نیازبراي. است

دهد که مدل بطور واضح نشان می، سوم. 1کندمیدر رشد اقتصاد نداشته باشد اشاره
چگونه پیشرفت تکنولوژي در تولید کاال اثر خیلی متفاوتی بر روي محیط زیست دارد 

اثردر پیشرفت تکنولوژي درتولید کاال . تا پیشرفت در تکنولوژي جلوگیري از آلودگی
باعث ، افزایش انتشارات دارد و از طرف دیگر پیشرفت تکنولوژي در توانایی جلوگیري

- در مدل سبز سولو هر دو نرخ برونزا می. شودمیبهبود فنون و کاهش انتشار آلودگی

کلید اصلی براي ، بودن یا نبودن پیشرفت تکنولوژي در جلوگیري از آلودگی. باشند
رشد مداوم و ارائه تخمین قابل قبولی از هزینه کنترل پشتیبانی ، کاهش انتشارات

. باشدآلودگی می
الهام Nancy Stokey (1998)ازمقاله 2بنام الترناتیو استوکیدر این بارهدومین مدل

مدلی که . دهندمی) مدل ساده تري از آن را ارایه2005گرفته شده استکه بروك و تیلور(
کند نه مسیرگذار که توسط استوکی متعادل تمرکز میدهند در مسیر رشدآنها ارائه می

است اي نتیجهاول. ولی به هرحال داراي دو نتیجه قابل توجه است، تاکید شده است
که وقتی هدف استفاده از منابع کمتر باشد و جلوگیري از آلودگی را به عنوان فعالیت 

آلودگی را در کنترل افزایش در شدت جلوگیري که الزم است ، کنیماقتصادي مدل می
افزایش جلوگیري اثر تکنیکی را با . دارد اثر روي پیشرفت اقتصادي داردخود نگه

اما همچنین با کاهش نرخ ، آوردمیکاهش انتشارات براي هر واحد خروجی به ارمغان
که این مدل دارد پیش بینی اي مشخصهدومین. دهدآلودگی را کاهش می، رشد تولید

هایی که با کاهش سطح آلودگی روبرو در مدل. باشدجلوگیري میآن از بابت شدت
ونه پیشرفت خاص تکنولوژي ، مفروضات نئوکالسیک روي جلوگیري، هستند

براي مثال در تحلیل . به مرور زمان شدت جلوگیري باید مدام افزایش یابد، جلوگیري
. رودمت یک میساختصاص یافته به جلوگیري در حد به"تولید بالقوه"استوکی سهم 

که این سهم نشان دهنده هزینه جلوگیري از آلودگی در مقایسه با ارزش از آنجایی
باشند معموالً هایی که فقط برپایه جلوگیري میمدل، باشدافزوده فعالیت اقتصادي می

1. Brock and Taylor,2005
2. Stokey Alternative
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این درست است حتی . کنندخالف واقع براي هزینه جلوگیري ایجاد میهاي تخمین
و بنابراین ، دي مداوم توسط پیشرفت تکنولوژي بوجود آمده باشداگرچه پیشرفت اقتصا

. باشداین نتیجه تاکید دیگري بر اهمیت پیشرفت تکنولوژي در جلوگیري آلودگی می
. کندطبیعت ارتباط برقرار می1بین نقش منبع و مخزن، مدل رشد و محیط زیستسومین

هم مخزن منابع پایان پذیر شود که استفاده انرژي میارایهفرضاین مدل با این
کند که کیفیت محیط زیست را ایجاد میاي دهد و هم انتشارات آلودهمیراکاهش

دهد که ببینیم به ما این اجازه را می"منبع و مخزن"این فرموله کردن. دهدکاهش می
هاي کند تا با محدودیتمیچگونه تغییرات در مقدار انرژي محصوالت به ما کمک

شود و شدت جلوگیري ثابت در نظر گرفته می، در این مدل. تی مواجه شویممحیط زیس
درعوض اقتصاد نرخ انتشار . هیچگونه پیشرفت تکنولوژي در جلوگیري وجود ندارد

دهد و اینکار را با انتخاب ترکیبی تمیزتر از آلودگی به تولید را در طول زمان کاهش می
تمرکز خود را روي نقش اثرات ترکیبی براي در اینگونه مدلها . کندروشهاي تولید می

در این مدلها با کاهش آلودگی . دهندنظر گرفتن محدودیتهاي محیط زیست قرار می
آن هاي تواند رشد کند و این به خاطر تغییرات دائم در ترکیبات نهادهاقتصاد می

اینکه از منابع با توجه به . باشداما جلوگیري بدین شکل و رویه هزینه بر می، باشدمی
2. شودپیشرفت آهسته تر می، توان استفاده کردمیطبیعی کمتر وکمتر در تولیدات

تبیین موضوع ویژه رشد اقتصاديدربحث نظري محیط زیست و اقتصاد به، به طور کلی
در ادبیات علم اقتصاد وجود حقوق مالکیت براي . حقوق مالکیت نقش محوري دارد

اول این که بازار عالیم مشخصی در مورد . داللت مهم داردکاالهاي زیست محیطی دو
و دوم این که با وجود حقوق مالکیت براي دهدمیچگونگی استفاده از کاال را ارایه

توان از قیمت آن شواهدي در مورد اهمیت آن در تولید مییک کاالي زیست محیطی
ق مالکیت وجود ندارد اما درمورد کاالي زیست محیطی که براي آن حقو. بدست آورد

استفاده ازآنها داراي پیامد خارجی است لذا دخالت دولت در این حالت باید پرقدرت 
از شواهد در مورد اهمیت کاال وجود ندارد و اي تر باشد و قیمت بازار به عنوان خالصه

1. Source and Sink
همان. 2
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دلیل شکست بازار در ادبیات نظري مطرح تعیین قاعده و مقررات توسط دولت را به
ویژه در خصوص شکست بازاردر مورد بهلذا مسایل نظري اقتصاد خوش بینی.کندمی

موضع ، در تکاپوي درك نظري رشد اقتصادي. ارایه نمی دهندمسایل زیست محیطی
و مدلهاي ها اکثر نظریه. محیط زیست با محدود کردن رشد اقتصادي مطرح شده است

هاي رشد برونزار و از مدلدر چارچوب 1970و 1960ارایه شده به خصوص از دهه 
مدل ، زا عمدتا حول مدل سبز رشد سولوبه بعد با ظهور مدلهاي رشد درون1990دهه 

مدل نقش منبع و مخزن طرح شده است و در همه آن نفش تبادل نقش ، استوکی
. فناوري و محیط زیست براي دستیابی به رشد اقتصادي کارکرد اساسی داشته است

در ایرانناشی از تخریب آن هاي ط زیست و هزینهنگاهی به وضعیت محی
در حال حاضر منابع محیط زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار داشته و چون 

النیتدر استفاده از آنها باید عق، آینده توسعه اقتصادي به این منابع وابسته است
در مورد ي منطق اقتصاد، طبق مباحث نظري ارایه شدهلذا . اقتصادي رعایت گردد

کند که اگر از یک عامل براي تولید حکم می، بسیاري از کاالهاي زیست محیطی
زیرا . باید سهمی را که متناسب با ارزش تولید آن است در نظر بگیریم، کنیماستفاده می

پوشی امروزه تأثیر متقابل اقتصاد و محیط زیست بر یکدیگر واقعیتی غیرقابل چشم
گذارد و صمیم اقتصادي مستقیماً بر محیط زیست تأثیر میکه هر تاي گونهبه، است

با تمامی این اوصاف در کشور ما . کنندمحیطی نیز اقتصاد را متأثر میسیاستهاي زیست
شود و تا زمانی که تصور هنوز ارزش ریالی منافع غیرمستقیم منابع طبیعی محاسبه نمی

شاهد بهبود وضعیت قهقرایی ، اردها وجود درایگان بودن منابع خداداد طبیعی در ذهن
بنابراین این اهمال تبعات بسیار زیادي را چه از لحاظ اقتصاد . منابع طبیعی نخواهیم بود

نبودهایی ازنمونه. ملی و چه از جنبه حفظ محیط زیست به همراه خواهد داشت
وضعیت از نظر:استشرح زیربه، باورهاي اساسی در مورد حفظ محیط زیست

رسد که این رقم کمتر هکتار هم نمی2/0سهم سرانه هر ایرانی از جنگل به ، هاجنگل
ها توسط و همچنین میزان برداشت از جنگل. چهارم سرانه جهانی استاز یک

برداري رسمی نزدیک به دو برابر ظرفیت رویش و تولید طبیعی روستاییان و بهره
در کشور ما که حدود یک روند تخریب مراتع، وضعیت مراتعاز نظر . هاستجنگل
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کاهش توان تولیدي پوششهاي ، سبب فرسایش خاك، درصد در سال برآورد شده است
ت کشاورزي طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل استفاده براي تولید محصوال

هزار هکتار از اراضی حاصلخیز 322سالیانه وسعتی بالغ بر . گیاهی و دارویی شده است
2006بانک جهانی در گزارش منتشره در سال . ش میشودکشور دستخوش فرسای

الم میلیارد ریال اع332هزار و 15خسارات سالیانه تخریب زمین در ایران را معادل 
تخریب ، میلیارد ریال72هزار و 12براساس این گزارش شور شدن مزارع سالیانه . کرد

میلیارد 800هزار و 2خیز هاي حاصلنابودي زمین، میلیارد ریال372مراتع یک هزار و 
- میلیارد ریال سالیانه به ایران خسارت وارد می192ها یک هزار و ریال و بروز سیل

وضعیت آلودگی براساس مفاد گزارش جامع هواي ، وضعیت آلودگی هوااز نظر. کنند
1379سازمان بازرسی کل کشور ضرر و زیان ناشی از آلودگی هوا در ایران در سال 

، براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی. برآورد شده استالرمیلیارد د7بیش از 
از . میرسددالرمیلیارد 13به حدود 2016خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران تا سال 

گرم به ازاي هر 2710طور متوسط حال حاضر روزانه بهدروضعیت پسماندهانظر
هزار تخت 32ه با لحاظ حدود شود کپسماند عفونی تولید می، تخت بیمارستانی

تن خواهد رسید و 21روز به حدود تولیدي در هر شبانههاي مجموع زباله، بیمارستانی
2سالیانه ، بیمارستانیهاي دلیل وضعیت بسیار نابسامان و بحرانی دفع زبالهمتأسفانه به

از نظر. شودهزینه اضافی به سیستم بهداشتی و درمان کشور تحمیل میدالرمیلیارد 
میلیارد تن است که 75میزان فرسایش خاك در جهان حدود ، وضعیت فرسایش خاك

میلیارد تن بوده و حدود سه برابر متوسط آسیا است و 2سهم ایران از آن بیش از 
هزار میلیارد ریال 12ارزش اقتصادي خسارت سالیانه فرسایش خاك در کشور قریب 

کشاورزي برآورد شده است و سالیانه حدود دو معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین
شود و این میلیارد مترمکعب رسوب بر اثر فرسایش خاك در سدهاي کشور جمع می

براساس . هاي آبخیز کشور چین استحجم رسوب سه برابر حجم رسوب در حوزه
میلیون مترمکعب از ظرفیت 220طور متوسط برخی از گزارشهاي موجود سالیانه به

گذاري در مخازن سدها به گونه است که شود و روند رسوبشور کاسته میسدهاي ک
رود که براي درصد از ظرفیت مخازن سدهاي تازه ساخته شده از بین می33حدود 

گذاري میلیارد ریال سرمایه522یروبی مخازن اینگونه سدها سالیانه باید الجبران و 
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934، 431، 233، 195ترتیب با انه بهبهاي مخرب سالیالسی1372تا 1332از دهه . کرد
روند صعودي داشته که نشانگر تخریب شدید پوشش گیاهی ، مورد11221108و 

تن در هکتار در سال بوده در 15تا 12متوسط سالیانه فرسایش خاك کشور . است
همه موارد یاد 1. تن است3/0و در استرالیا 5/0در اروپا 8/3حالی که این رقم در آسیا 

ه حاکی از این است که اوال باورهاي الزم براي حفظ محیط زیست در اقتصاد ایران شد
جدي نیست و دوم این که قواعد ومقررات وحتی کارکرد بازار هم در حل و فصل 

براي بررسی گزاره نقش قواعد و . مسایل زیست محیطی چندان موفق نبوده است
موضوع خواهیم پرداخت و ارزیابی مقررات در محیط زیست در ادامه به تفصیل به این 

. ایران براي حفظ محیط زیست ارایه خواهیم کردهاي برنامه
محیط زیست در قوانین مادر و اسناد باالدستی ایران

طور که در بخش نظري توضیح داده شد موضوع بررسی مسایل زیست محیطی و همان
تفکر در مورد حقوق چگونه اثر آن بر رشد اقتصادي در اقتصاد بستگی به چگونگی 

اگر حقوق مالکیت معنوي براي عوامل محیط زیستی وجود داشته . مالکیت معنوي دارد
دهد و اگر حقوق مالکیت میباشد بازار عالیم با ارزشی در مورد استفاده ازآنها ارایه

استفاده از آنها داراي پیامد خارجی است و توجیه ، براي کاالهاي محیط زیستی نباشد
در این مطالعه ما با بررسی موضوع . شودمیولت در این حالت پرقدرتدخالت د

محیط زیست در قوانین اساسی و مادر و اسناد برنامه توسعه بدنبال چگونگی برخورد 
. ایران با مسایل محیط زیست هستیم

عمرانی و توسعه در ایران دستیابی به رشد اقتصاديهاي از اهداف مهم و اصلی برنامه
معموالً ، دهدرا مورد مالحظه قرار میرشد اقتصادي، زمانی که برنامه ریز. هستبوده و 

شمار حاصل از آن است: افزایش امید به شود منافع بیآنچه که به ذهن متبادر می
و خدمات در گسترش دامنه کاالها ، درآمدهاي باالتر، ومیر نوزادانکاهش مرگ، زندگی

هاي رشد اقتصادي چطور؟ در صدر اما در مورد هزینه. دسترس و مواردي از این دست
تحلیل منابع ، مسائل زیست محیطی مانند آلودگی، هاي رشد اقتصاديلیست هزینه

هاي رشد در کشورهاي ثروتمند هزینه. گیرندقرار میطبیعی و یا گرمایش زمین

)1394مرکز پژوهشهاي مجلش شوراي اسالمی(. 1
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یعنی در مراحل اولیه رشد اقتصادي میزان آلودگی آنها . گیرنددر سایه قرار میاقتصادي
. اي قرن نوزدهم و یا مکزیکوسیتی کنونی)یابد(مانند وضعیت لندن در میانهافزایش می

شواهدي را مبنی بر وجود یک رابطه به همانطور که گفته شداقتصاددانان محیط زیست
اي که یک اقتصاد اند:یعنی در مراحل اولیهدر خالل فرایند رشد مستند نموده∩شکل 

-هیچ مناقشه. یابدرود اما به تدریج اوضاع بهبود میمیزان آلودگی باال می، یابدبسط می

به ، هاستمستلزم صرف برخی هزینهاي بر این موضوع وجود ندارد که رشد اقتصادي
با . هاي خاص و براي برخی افراد خاصبرخی مکان، هاي خاصویژه در برخی زمان

ها کمتر از آن هستند که نتوان توسط منافع رشد اقتصادي این وجود عموماً این هزینه
1.ها را جبران نمودآن

ن گذار در ایران همواره دهد که قانومینشانمحیط زیست ایرانموجودبا این وصف
هاي و در همه برنامهبهره بردهآنهاي نسبت به هزینهمنافع رشد اقتصادياز گزاره

در این باره همواره نیم . توسعه و عمرانی رشد اقتصادي یک هدف عمده بوده است
نهادي حفظ که قدمتاي به گونه. رشد اقتصادي داشته استهاي نگاهی هم به هزینه

تخریب محیط دلیلبهگردد که در این سالمیبر1335سال در ایران بهمحیط زیست
با هدف حفظ نسل شکار و ، "کانون شکار ایران"دستگاهی مستقل به نام زیست 

در پی 1346در سال دنبال آن به. شدتشکیلنظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن
جایگزین کانون "بر صیدسازمان شکاربانی و نظارت"، تصویب قانون شکار و صید

مرکب از وزیران ، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، بر اساس قانون اخیر. فوق شد
بر . تعیین شده بودندجنگ و شش نفر از اشخاص با صالحیت ، دارایی، کشاورزي

وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده ، قانون فوق6اساس ماده 
ات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط نظارت و اجراي مقرر

تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و ، وحش کشوربه حیات
در . هاي جانورشناسی را نیز در بر گرفتتعیین مناطقی به عنوان پارك وحش و موزه

زمان حفاظت محیط سا“نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به 1350سال 

Jones (2002)براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به:. 1
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عالی حفاظت محیط شوراي“عالی شکاربانی و نظارت بر صید به و نام شوراي“زیست
بار براي هاي زیانمحیطی از جمله پیشگیري از اقدامتبدیل شد و امور زیست“زیست 

بنابراین براساس این . تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد
، ایران براي ایجاد محیط زیست سالم، 1350گفت که در اوایل دههتوانمیشواهد

رشد اقتصادي را فداي هر چند کسی انتظار نداشت که ایران. تمایل جدي نشان داد
لذا . حفظ محیط زیست کند اما عقالنی هم نبوده که محیط زیست را رها کنند

تا اطمینان حاصل شود هاي جاري دولت ترکیب شدکنترل آلودگی با برنامههاي برنامه
در سال . هاي اقتصادي و توسعه نیستندجداي از فعالیتکه معضالت زیست محیطی

قانون پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب 1353
اي این سازمان از اختیارات قانونی تازه، ماده21در حفاظت و بهسازي محیط زیست

اي از ابعاد و کیفیت سازگار با اندازهبرخوردار شد و از نظر تشکیالتی نیز تا 
لذا در این سال اولین قانون . برخوردار شدهاي رشد و توسعههاي برنامهضرورت

یک سال بعد مقررات . تصویب شدحفاظت و بهبود محیط زیست توسط مجلس ایران
اضافه و تصویب شد که طبق آن ترویج به عنوان ضمیمه به این قانون، هوا تمیزملی

اجراي موثر تدابیر کنترل آلودگی ، نگرش یکسان بر کنترل آلودگی هوادر سراسر کشور
هوا و نقش رهبري سازمان حفاظت از محیط زیست در محورهاي تعیین استانداردهاي 

دآوري اطالعات مربوط به منبع آلودگی و گر، سوختترکیبکنترل، ملی کیفیت هوا
تعیین استانداردهاي ملی وسایل نقلیه موتوري و صنعتی به وظایف سازمان حفاظت 

در این باره براي دو منبع آلودگی هوا یعنی صنایع و 1. محیط زیست اضافه شد
با این وصف . خودروها (منابع ثابت و متحرك) راهکارهاي کنترلی اتخاذ شدند

کنترل آلودگی در منبع ثابت با به کارگیري استانداردهاي خاص آلودگی يراهکارها
در خصوص منابع متحرك نصب دستگاه اکسیداسیون . شدمیصنعتی اجرا

) در برخی خودروها و ایجاد تغییرات جزیی در ساخت Catalytic oxidizationکمکی(
دروهاي شخصی خوگازهاي خروجیمعاینه متناوب، موتور برخی خودروهاو تنظیم
تبدیل وسایل ، هاي فرسودهکامیون و اتوبوس، تاکسی، کرایه ايوسایل نقلیه، قدیمی

)1378سعید (ذکاوت،. 1
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بهبود ، LPGوCNGهاي گازي اي با سوخت بنزین و گازوییل به سوختنقلیه کرایه
. ها و حمل و نقل عمومیبزرگراه، مدیریت ترافیک با افزایش جاده ها

را در اي نیز آیین نامهکنترل آلودگی آبهیات وزیران در خصوص، 1363در سال 
سواحل ، دریا، دریاچه ها، آبهاي زیر زمینی، رودخانه ها، سطحیهايخصوص آب

، مواد زاید انسانی و حیوانی، این مصوبه دولت. دریاي خزر و خلیج فارس گذراند
مواد زاید بیولوژیکی و ، صنعتی و شهريهايزباله، انواع خاك، اجساد حیوانات

. منابع آلود کننده آب معرفی کردها را به عنوانو زباله بیمارستانفاضالب، شیمیایی
توریستی و مناطق تفریحی کنار دریا و هاي جاذبه، اردو گاهها، هاي آب نماپارك

استانداردهاي آلودگی آب 1.نیز مشمول مصوبه کنترل آلودگی آب قرار گرفتندها دریاچه
در بعد از انقالب مقررات آلودگی هواي مصوب . تعیین شدسالم طبق این آیین نامه 

با تغییرات اندکی در سازو کارهاي اجرایی و اداره امور کارکنان 1354-1353سالهاي 
هم چنان پابرجا بود و توضیح جزییات منابع مختلف آالینده هوا و جریمه متخلفان به 

. قوانین موجود اضافه شد
قانون اساسی

نظام اقتصادي کشور را به صراحت نظامی مبتنی ، وري اسالمی ایرانقانون اساسی جمه
در قانون . )44و 43منظم و صحیح ترسیم کرده است (اصول ، ریزي عمومیبر برنامه

اساسی مشروطیت و متمم آن جایگاهی براي محیط زیست دیده نشده است اما در 
ضوع چگونگی استفاده از چهار اصل از اصول قانون اساسی به موا. ا. قانون اساسی ج

رعایت عدالت و استفاده بین نسلی محیط زیست ، طبیعیهاي منابع طبیعی و ثروت
به قرار زیر آمده است و 50و 48، 153، 45تاکید شده که شرح دقیق آنها در اصول

محیط هاي گذار بوده و به عبارتی میثاق ملی در خصوص ارزشمورد توجه قانون
. شودمیزیستی تلقی

، دریاها، معادن، یا رها شدهمواتهايزمیناز قبیلعمومیو ثروتهايانفال:45اصل
هاي بیشه، نیزارها، هاجنگل، هادره، هاکوه، عمومیو سایر آبهايها رودخانه، دریاچه

1. http://coastseng. pmo. ir/fa/law/122
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اموالو المالکمجهولو اموال، وارثبدونارث، نیستحریمکهمراتعی، طبیعی
مصالحتا بر طبقاستاسالمیشود در اختیارحکومتمسترد میاز غاصبینکهعمومی

. کندمیمعینرا قانوناز هر یکاستفادهوترتیبتفصیل. نمایدآنها عملبهنسبتعامه
، فرهنگ، و اقتصاديطبیعیبر منابعبیگانهسلطهموجبقرارداد کههر گونه:153اصل
از منابع برداريدر بهره:48اصل. استکشور گردد ممنوعو دیگر شؤونارتش
میاناقتصاديهايها و توزیع فعالیتاستاندر سطحملیاز درآمدهايو استفادهطبیعی

هر منطقهکهطوريبه، در کار نباشدباید تبعیض، کشورمختلفمناطقاستانها و 
. باشدداشتهدر دسترسالزمو امکاناتسرمایه، راخور نیازها و استعداد رشدخودف

هايامروز و نسلنسلکهمحیط زیستحفاظت، اسالمیدر جمهوري:50اصل
. گرددمیتلقیعمومیوظیفه، باشندداشتهرشديرو بهاجتماعیحیاتبعدباید در آن

غیر قابلیاتخریبمحیط زیستبا آلودگیکهو غیر آناقتصاديفعالیتهايرو از این
بنابراین در اصول قانون اساسی کشور . استممنوع، پیدا کندمالزمهآنجبران
عدم تبعیض در بهره برداري منابع طبیعی در اختیار حکومت است و ، طبیعیهاي دارایی

. عمومی استیک وظیفهحفاظت از محیط زیست
1404محیط زیست در سند چشم انداز بیست ساله 

هایی خواهد داشت: برخوردار از انداز چنین ویژگیي ایرانی در افق این چشمجامعه
، توزیع مناسب درآمد، هاي برابرفرصت، تأمین اجتماعی، امنیت غذایی، رفاه، سالمت

. مند از محیط زیست مطلوبهرهتبعیض و ب، فساد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر
لذادر سند چشم انداز تصویري که از محیط زیست در چشم انداز ارایه شده است یک 

. محیط زیست مطلوب است ولی تعریف محیط زیست مطلوب تعریف نشده است
محیط زیست درقوانین برنامه توسعه بعد انقالب

)1368-1372(فرهنگیواجتماعیاقتصاديتوسعهاولقانون برنامه. الف
جدول 11، حکم104، پنجاه و دو تبصره، یک ماده واحدهاول مشتمل برقانون برنامه

به تصویب 1368ماه هاي بخشی) در بهمنکالن و یک پیوست (اهداف کمی برنامه
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ترین برنامه توسعه ایران این برنامه به لحاظ شکلی جامع1.مجلس شوراي اسالمی رسید
الیحه برنامه به صورت سند اصلی و دو پیوست مربوط . آمدشمار میکنون بهاز ابتدا تا

هاي عمرانی به مجلس ارایه شده بود که هاي بخشی و پیوست طرحبه اهداف و برنامه
بنابراین برنامه اول . هاي بخشی به تصویب رسیدندسند اصلی و اهداف کمی برنامه

هاي بخشی است که داراي پیوست برنامهتوسعه تنها برنامه بعد از انقالب اسالمی 
محیطازحفاظتامربهمستقیمصورتبه13تبصرهتنها، برنامهایندرمصوب است

جنوبطبیعیمناطقازوسیعیبخشتخریبرغملیدر این برنامه ع. پردازدمیزیست
و تحمیلیبه دلیل جنگ، طبیعیمنابعازبرداريبهرهچنینهموکشورغربو

برنامه اولبود درکه شایستهاهمیتیوجایگاهمحیط زیست بهاستراتژیهاي اتخاذ شده
محیطمقولهبهاولبرنامهکلیهاي سیاستوها هدفدرحتیکهنحويبه، نیافتدست

بهنیلجهتبههمآنبرنامههاي مشیخطدرتنهاونشدتوجهطبیعیمنابعوزیست
. گرفتقرارتوجهموردزیستمحیطحفاظتکلیصورتبهوحدوديتااهدافدیگر

هاي طور که مطرح شد دولت در این برنامه با اتخاذ سیاستهمان، 13مطابق تبصره
مبتنی بر بازار که با ایجاد انگیزه بخش خصوصی را راغب به حل مشکل عوارض 

این عبارتی دولت در به. زیست محیطی استکند سعی در حل مسایلمیخارجی
و از طریق بر قراري سیستم مالیات و یارانه بر عملکرد بازار13برنامه و در قالب تبصره 

بهالزم. عوارض خارجی درصدد تاثیر بر عوارض زیست محیطی بر اقتصاد بوده است
ازبرخیوصولقانون45ماده"د"بندعنوانبهبعدها13تبصرهکهاستذکر

تبصره2. آمددردائمیقانونصورتبهمعینموارددرآنمصرفودولتدرآمدهاي
، کندمیایجادهاکارگاهوکارخانجات، صنایعبرايکهمالیاتیمعافیتدلیلبهراسیزده

تبصرهاینمزایايجملهازکه، کردذکراولبرنامهتشویقیقوانینجزءتوانمی
. 3باشدمی

مسایل محیط زیست نیز تا حدودي مشارکت در طول این برنامه در حوزه بین المللی 
1371ایران در کنفرانس سران درباره زمین در ریو در سال اهداف زیست محیطی. کرد

سازمان برنامه و بودجه ،قانون برنامه اول . 1
)1386دبیري و همکاران (. 2
همان. 3
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ایران ، در کنفرانس سران ریوایران دراین سال. نیز توسط ایران پی گیري شده است
نیروي انسانی و منابع ، آب، وضعیت زمیندر خصوصگزارش ملی محیط زیست
و ، هاي تهیه شده براي بهبود کیفیت محیط زیستطرح، آلودگی محیط زیست ایران

گزارش به که در آنهمکاري ایران با سازمانهاي جهانی حفاظت محیط زیست ارایه داد
حفاظت ، کنترل و نظارت بر آلودگی، پژوهشی، آگاه سازي عمومیهاي جزییات پروژه

- بهعمرانیهايکلیه طرح، توسعهاولبرنامههم چنین در1.محیط زیست پرداخت

موردایندراستثناتنهاوبوداستانیطرحگونههرفاقدوشداجراملیصورت
محیطوضعیتعمرانیشدهتعییناعتباراتاساسبربوده که1372سالبهمربوط
هااستانکلیهآینده درازتصویريوحال، گذشتهروندبررسیبرايهااستانزیست

برخیدرمعدنیهاي فعالیتازناشیمحیطیزیستهاي آلودگیبررسیهمچنینو
ایجادباعثامراینکهگرفتقراراستقبالو مورددرآمداجرابههااستاناز

. شددومبرنامهدراستانیطرحهاياجرايبرايالزمبسترهاي
1378ـ1374اجتماعی وفرهنگی، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي. ب

لکن با ، به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردید1372الیحه این قانون در آذرماه سال 
عمالً بررسی ، توجه به اینکه مجلس به فرصت بیشتر براي بررسی الیحه احتیاج داشت

به 20/9/1373موکول شد و الیحه مزبور در تاریخ 1373الیحه برنامه دوم به سال 
را در بر 1374ـ78برنامه دوم توسعه دوره . یدتصویب مجلس شوراي اسالمی رس

قانون برنامه دوم . کشور بدون برنامه توسعه بود1373گرفت و بدین ترتیب سال می
هاي اساسی مشیخط، هاي کالن کیفیفصل اول: هدف. فصل بود3مشتمل بر ، توسعه

مجموعاً تبصره و 101ها (شامل فصل دوم: ماده واحده و تبصره، هاي کلیو سیاست
استراتژي اصلی برنامه دوم . هاي کمی و جداول پیوستحکم) و فصل سوم: هدف278

توسعه تثبیت دستاوردهاي برنامه اول توسعه و ایجاد ثبات در روندهاي اقتصادي کشور 
مشتمل، دوم توسعهبرنامهقانون. و کاهش بار سنگین تحوالت اقتصادي بر جامعه بود

محیطحفاظتبرمستقیمصورتبهآن تبصرهسه، تبصره101وواحدهماده1بر
وطبیعیمنابعواحیايحمایتمنظوربهضمناً. نمایدمیتاکیدطبیعیمنابعوزیست

)1377(ذکاوت. 1
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چنددرقانون گذار، طبیعیمنابعاراضیمعامالتممانعت ازوتعديازجلوگیري
، ساالنهبودجهلوایح، قبیلازمناسباقداماتبه اجرايمکلفرادولت، تبصره
1. نمایدمیصنعتیوکشاورزي، اقتصاديهاي فعالیت

آبآلودگیازممانعتوها جنگلحفظ، به طور کلی دراین برنامه با سه تبصره فوق
باطبیعیمنابعازحفاظتتبصرهسهصورتبهوگرفتقرارتوجهموردهواو

وهواآلودگیازپیشگیريومنابعازپایداربرداريبهرهتضمینوها جنگلبرتأکید
ایران در کنفرانس اهداف زیست محیطیتوسعه تحت تاثیردومبرنامه. شدآب آورده

ها با از جمله دیگر تفاوت. نیز قرار گرفت1371سران درباره زمین در ریو در سال 
. استبودهبرنامهدر اینکمیاهدافگنجاندن، برنامه اول

)1379ـ1383(فرهنگیواجتماعی، اقتصاديتوسعهسومبرنامه. ج
الیحه این قانون در تاریخ . کردمیرویکرد این قانون با قوانین قبلی کمی فرق

بخش 3این قانون مشتمل بر . به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید17/1/1379
هاي فرابخشی (شامل فصول اول تا دوازدهم) بخش دوم امور است: بخش اول حوزه

بخشی (شامل فصول سیزدهم تا بیست و پنجم) و بخش سوم اجرا و نظارت (شامل 
540تبصره و در مجموع حدود 57، ماده199قانون شامل این. فصل بیست و ششم)

الزم به ذکر است که قانون برنامه سوم جداول پیوست (بجز دو . حکم اجرایی است
صل از صادرات نفت خام) را جدول کارکنان دولت و پیش بینی درآمدهاي ارزي حا

گرچه در برنامه سوم توسعه اهداف کمی به تصویب مجلس شوراي اسالمی 2. ندارد
هاي اشاره ي در حوزهگذاراستیسي کلی و هااستیسنرسیده و صرفاً به تأیید و اعالم 

به اهدافولی دولت کوشیده است جداول کمی را براي رسیدن ، شده اکتفا کرده است
» اهداف اصالحات اقتصاد«هاي مهم اقتصاد و با عنوان ها و عرصهدر زمینهمورد نظر 

توان گفت که در برنامه بنابراین می. اعالم کند و به منزله مستندات برنامه پیگیري کند
3. خوردریزي راهبردي به چشم میسوم گرایشی به نوعی برنامه

قانون برنامه دوم)1377سازمان برنامه و بودجه (. 1
)1379سازمان برنامه و بودجه (. 2
. 72، ص 1385و توفیق، 470، ص 1386قنبري و صادقی، . 3
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دوشامل"زیست محیطیهاي سیاست"عنوان تحتتوسعهسومبرنامهقانون 12فصل
. پردازندمیزیستمحیطمسئلهبهفرابخشیهاي فعالیتحوزهدر، کهاستماده

، رویکردگروهدرمحیطیزیستکلیرهنمودهايازتوجهیقابلبخشتحقق
محیطبرآنهافعالیتکهاستذیربطیهايدستگاههاي پروژهوها طرح، هاسیاست
، (بند ب61، الف)بند(17مواد، منظوراینبهلذا، داردمهمیاثرطبیعیومنابعزیست
ماده ، )الفبند(121ماده ، (بند ب)114ماده، یک)قسمتج(بند85یک) قسمت

. در این برنامه از این حیث بوده اند173و 134
باورهاي افراد جامعه ایجادجهتتالش قانون گذار درتوانمیرا104مادهببند

دلیل نگاه برنامه ریز به، امابراي تیجاد اهمیت براي حفظ محیط زیست قلمداد نمود 
براي ایجاد باور از باال به پایین و عدم خودجوش بودن آن توفیق چنانی با توجه به 

. نداشته استزیست محیطیهاي عملکرد شاخص
به. کندمیطی در قوانین کشور تغییرنوع نگاه به مسایل زیست محی104ماده"ج"بند 

وکارخانجاتمانندثابتآالیندهمنابعباتقابلوحلراهاولین، دائمیقوانینموجب
منبعفعالیتتوقفدستورصدور، آلودگیرفععدمواخطاریهابالغازپسهاکارگاه
، استهاکارگاهوکارخانجاتتعطیلیوپلمپ، ومرسوممتداولاصطالحبهیامذکور

وشودمیمحسوباقداموحلراهآخرینکارخانهتعطیلی104مادهمطابق بند ج، اما
بامتناسباي جریمهبایستمیزیستمحیطمخربوآالیندهمنابع، مدتاینطی

. بپردازنددولتبهونمودهتقبلرازیستمحیطبهواردهخسارات
مرتبط با آمایش سرزمین مطالعات آغاز شده از برنامه به لحاظ مطالعات ، در این برنامه

تدوین شد و با ارایه 1379نتایج این مطالعات در بهار . توسعه تداوم یافتدوم
دیدگاه بلند مدت "و "نظریه پایه توسعه ملی"مجموعه مطالعات مرحله اول شامل 

ي تدوین سند به هیئت محترم وزیران نخستین گام خود را به سو"توسعه فضایی کشور
ترین خطوط و تدوین نظریه پایه توسعه ملی که اصلی. آمایش سرزمین برداشت

کرد از آن جا ضرورت یافت که در فقدان هاي توسعه کشور را ترسیم میگیريجهت
. یک سند چشم انداز براي توسعه کشور خأل وجود اسناد باال دست توسعه را پر کند

، در هیئت دولت و تأکید دولت بر ادامه مطالعاتبا ارایه نظریه پایه توسعه ملی 
شوراي آمایش سرزمین "در جلسات "نظریه پایه توسعه ملی"هايمجموعه رهیافت
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نهایی و مبناي مطالعات آمایش سرزمین در مرحله "ریزيسازمان مدیریت و برنامه
هایی نتایج این مطالعات در دوران انتهایی برنامه سوم به صورت سند ن. تفصیلی شد

1. آمایش سرزمین تدوین و منتشر شد

یادفصلبهمحدودتوسعهسومبرنامهدرزیستیمحیطمالحظاترعایتبه طور کلی
، همانطور که در باال به انها اشاره شدهنیز173و134قانونی مواددرونبودهشده

مالحظاترعایتبهموکولتلویحاًايتوسعههاي فعالیتبهمربوطهاي گیريتصمیم
بهنسبتتوسعهسومبرنامهدرزیستمحیطجایگاه. استگردیدهمحیطزیستی

مالحظاتوادغامبروشدهبیشتري برخورداروزنازاول و دوم توسعههاي برنامه
کهها سیاستوشدهتأکیدپیشازبیشریزيبرنامهفرایندهايدرزیستیمحیط

اتخاذبه، بودواکنشیوانفعالیهاي سیاستبهمعطوفبیشترقبلهاي دربرنامه
. معطوف گردیدپیشگیرانهوفعالهاي سیاست

1388ـ1384فرهنگیواجتماعی، اقتصاديتوسعهچهارمقانون برنامه. د
رشد پایدار "انداز آینده در افق بلندمدت و با سرمشقاین برنامه در قالب سند چشم

به منظور اصالح ساختارها و ، "اقتصادي مبتنی بر محور دانایی و رویکرد جهانی
این برنامه برخالف برنامه سوم توسعه که اصالح ساختار . فرایندها تهیه و تدوین شد

با رویکرد دانایی ، درونی مد نظر قرار داده بودهاي کشور را با رویکرد اصالح ساختار
. و تعامل فعال با دنیاي خارج براي اصالح ساختار کشور تدوین شده استمحور

هاي قانون ها و الزامات ناشی از آرمانمقارن با تدوین این برنامه توجه به ضرورت
هاي علمی و فناوريتحوالت ، فضاي نوین اقتصاد جهانی، یالمللنیبتحوالت ، اساسی

اجتماعی کشور در مرحله -نو به خصوص فناوري اطالعات و نیازهاي توسعه اقتصادي
بلند مدت (از جمله برپایی و درتولید و اشتغال) ، گذاريکنونی(ازجمله رشد سرمایه

هاي دانایی با هدف تحقق صادرات پویا و بالنده و متکی بر مؤلفه، اقتصادي توانمند
باعث شد تا برخورداري از یک ، صدور مواد اولیه به ویژه نفت خام)انبوه به جاي

انداز آینده در افق بلند مدت رویکرد منطقی نسبت به تحوالت پیش رو و ترسیم چشم

. 118ص،1388هاي بازرگانی،مؤسسه مطالعات و پژوهش. 1
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بنابراین برنامه چهارم توسعه در قالب چشم انداز بلند مدت 1ضروري دانسته شود
. اقتصادي تهیه و تدوین شد

، قانوناین . استضمیمه9وتبصره34وماده161حاويوسعهتچهارمبرنامهقانون
آنهاذیلفصل15وهستندبرنامهاصلیمحورهايبیانگرکهاستعمدهبخش6داراي
2.است

توازنوسرزمینآمایش، محیط زیستحفظ"اختصاص به قانونبخش یا محور دوم
بهزیستمحیطحفظزمینهدرچهارمبرنامهقانوناصلیمواردتعداد. دارد"ايمنطقه

محیطبهقانونهمیندرنیزدیگرموادآنکهضمن، رسدمیماده و یک تبصره15
پنجمفصلموادازکمتر، هاآناهمیتمواردبرخیدرکه، کندمیپیداارتباطزیست

، 20، 22، 31، 32، 34، 36چهارده ماده است (بربالغنیزمرتبطموادتعداد. باشدنمی
17 ،14 ،3 ،135 ،140 ،117 ،72 ،43( .

قبلیاي برنامهقوانیندرکهچهارمبرنامهقانونشکلیمشخصاتازیکی
. استتغییرگونههیچبدونسومبرنامهقانونموادوتدوامتنفیذ، وجودنداشت
تنفیذعیناسومبرنامهقانونموادازبندوماده7، نیزمحیطیزیستموارددرخصوص

. استشده
ايمنطقهوتوازنسرزمینآمایش، زیستمحیطحفظ
ماده14برگیرندهدر، استیافتهزیست اختصاصمحیطحفظبهکه، برنامهپنجمفصل

عنوانبه، توسعهچهارمبرنامهقانون58مادهدرمجلس. است)71مادهتا58مادهاز(
عملبرنامهاجرايتسریعجهترادولت، زیستمحیطفصلازقانونیمادهاولین

بینالزمهماهنگیایجادبهموظفکشورزیستیتنوعازبرداريبهرهوحفاظت
حددروضعیتی، توسعهچهارمبرنامهپایانتاکهنحويبهنمودهمربوطههايدستگاه

. باشیمشاهدکشوردرزیستیتنوعزمینهدرراجهانیاستانداردهاي
محیطاقتصادنامبهجدیديواژه و مفهوم، توسعهچهارمبرنامهقانون59مادهدر

. استنبودهتوجهموردماکشوردرآنازپیشکهگرفتهقرارتوجهمورد، زیست

1383جهانگرد،. 1
)1383(سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور. 2
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سازمانهمکاريبااستشدهموظفریزيبرنامهومدیریتسازمان، مادهاینبراساس
اقتصاديهايارزشبرآوردمنظوربهمربوطههايدستگاهسایروزیستمحیطحفاظت

زیستمحیطتخریبوآلودگیناشی ازهاي هزینهنیزومحیطیزیستوطبیعیمنابع
اقدامآنالعملدستورتنظیمبهنسبت، ملیحسابهايدرآنمحاسبهوتوسعهفرآینددر

. نماید
تقویتجهتگذارقانونکهاي وظیفهبردارداشارهتوسعهچهارمبرنامهقانون60ماده

، گذاشتهدولتعهدهبرطبیعیومنابعزیستمحیطبامرتبطسازي ساختارتوانمندو
محیطتخصصیوعمومیهاي آموزشجهتراالزمکارهايوسازکهنحويبه

ایجادوطبیعیمنابعوزیستمحیطبخشدرگذاريسرمایهازحمایت، زیست
. نمایدبرقراروتنظیممحیطیزیستهاي فعالیتجهتمناسبساختارهاي

گذارقانونتوجهموردآنچهبنددر، توسعهچهارمبرنامهقانون61ماده"الف"در بند 
واقعدر، کهاستآالیندهمنابعوکنترلپایشزمینهدرهاي جدیدسیاست، گرفتهقرار
راآالیندهمنابعپایشبراياظهاريطرح خودکهشدهمحسوبمشارکتیحرکتیک
محیطحفاظتسازمان، دائمیقوانینطبق، استذکربهالزم. استدادهجايخوددر

صورتودرکردهبرداريونمونهبازدیدآالیندهصنایعواحدهاوازبودموظفزیست
. آوردعملبهراالزمقانونیاقدامات، آلودگیوجود

ریزي سهم بیشتري منظر برنامهدر برنامه چهارم توسعه از، زیستمحیطگفتتوانمی
در این . چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی به خود گرفتها نسبت به سایر برنامه

اطالع، زیستمحیطآموزشهاي زمینهدر، توسعهسومبرنامهبرمباحثعالوهبرنامه
، رویهبیشکارازجلوگیري، ايمنطقهوملیسطحدرزیستیمحیطرسانی

تنوععملبرنامهاجرايوبومیزیستیکپارچهمدیریت، منابعقتصادياارزشگذاري
وساماندهی، هواآلودگیکاهش، اظهاريخود، هاپروژهزیستیمحیطارزیابی، زیستی

منابعپایش، زیستمحیطملیصندوقایجاد، سواحلتخریبوآلودگیازجلوگیري
. گردیدزیستمحیطفصلدرقانونیموادداراي، آالینده

اجتماعی و فرهنگی، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي. هـ
به تصویب 15/10/1389این قانون مشتمل بر سه بخش و سیزده فصل در تاریخ

، هاي مهم تدوین برنامه پنجم توسعهیکی از ویژگی. رسیدمجلس شوراي اسالمی
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مه قبل از تدوین آن کلی برناهاي همانند برنامه چهارم توسعه تعیین و تهیه سیاست
رویکردباوسالهبیستاندازچشمسندچارچوبدریکليهاسیاستاین. است
تا الیحه در استشدهابالغاز طرف رهبري به دولت، عدالتوپیشرفتیمبنای

وبند45يداراتوسعهپنجمبرنامهیکليهاسیاست. تهیه و تنظیم شودچارچوب آن
ياقتصادامور، یاجتماعامور، يفناورویعلمامور، یفرهنگامور: يهاسرفصلشامل

1.استیامنیتویدفاع، یسیاسامورو

هاي طبیعی و انواع اکوسیستم، رویه از منابع طبیعیبرداري بیافزایش فعالیت و بهره
رغم تصویب و اجراي محیط زیست کشور را علیو جانوريگیاهیهاي گونه

. استانه برنامه پنجم توسعه در معرض خطر جدي قرار داده استتوسعه در هاي برنامه
. هاي محیطی بکاهدتواند تا حدودي از زیادي تخریب و آسیبرو حفاظت میاز این

کار گرفته به قبلیهاي گوناگونی در برنامههاي حفاظتیبراي تحقق این هدف سیاست
رور بخشی بعنوان محیط از این . اند اما شرایط زیستی کشور بدتر شده استشده

امور محیط زیست در قالب مواد زیست در این برنامه گنجانده شده و مستقیم به
نیز به 140، 139، 138، 135، 134، 123عالوه بر آن مواد. پردازدمی193تا 187

. پردازدمیموضوع محیط زیست
باماده7اینيادر قسمت توسعه منطقه، همانطور که اشاره شد در برنامه پنجم توسعه

پنجمبرنامهدیگرهاي بخشدر. استرسیدهتصویببهزیستیمحیطمهمموضوع16
هاي دستگاهسایرکهیافتهاختصاصزیستمحیطبهمختلفهاي با تبصرهماده13

آموزشبهمربوطقانونیمفاد مواداین برنامهدر. هستندآناجراءبهموظفاجرائی
بیشکارازجلوگیري، ايمنطقهوملیسطحدرزیستیمحیطرسانیاطالعوهمگانی

در. استشدهتنفیذ، توسعهچهارمبرنامهازطبیعیمنابعاقتصاديو ارزشگذاريرویه
یکپارچهمدیریتمثلموضوعاتیباقانونی دیگريموادهمچنینزیستمحیطبخش

مدیریت وساماندهی، حفاظت، زیستیتنوععملبرنامهاجرايوبومیزیست
، هواآلودگیکاهش، اظهاريخود، هاپروژهزیستیمحیطارزیابی، سواحلیکپارچه

انتشارهاي کانونشناسایی، دفنهاي به محلوروديهاي پسماندحجمکاهش

)1390معاونت راهبردي و نظارت رییس جمهور(. 1
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ممنوعیت بهره، ايگلخانهگازهايانتشارمیزانکاهشوکنترل، آنمهاروریزگردها
آمدهکشورهاي تاالبیکپارچهمدیریت، داخلیهاي تاالبازمعدنیوصنعتیبرداري

هاي شاخصنظاماجرايومحیطیارزیابینظاممنطقه ايتوسعهبخشدر. است
، کشاورزينظیرها بخشسایردر. استشدهتصویبقانونیمادهدوصورتبهپایداري

زیستمحیطحفظلحاظباايتوسعههاي فعالیتصنعتوانرژي، نقلوحمل
. استگردیدهمصوب

کشورهاي کلی محیط زیستیاستس. و
ابالغ این . سیاست کلی ارایه شده است15کلی محیط زیست در قالب هاي سیاست
از . ششم توسعه استدر آستانه تدوین برنامه و1394در سال ، ها از نظر زمانیسیاست

، ها استفاده شودبراي تمام برنامهبایدها این سیاستآمده آنیکی 5رسیاست جا که دآن
. جاري خواهد بودکلی محیط زیستهاي سیاستهمتوسعهبنابراین در برنامه ششم

در آستانه اجالس سران درباره تغییرات اقلیمی در دنیا، المللیهمچنین از نظر بین
هاي محیط زیستی کشورها متاثر تواند بر سیاستمیاست و1394در آذرماه پاریس

منشور اخالق ، مالیات سبز، از واژه هایی هم چون اقتصاد سبزها در این سیاست. باشد
اصالح ، زیر زمینیهاي تعادل و توازن آب، نظام حسابرسی محیط زیست، محیط زیست

به دیپلماسی محیط موضوع حقوق بین نسلی و ، الگوي تولید با محوریت آب و انرژي
ه باید براي حفظ محیط زیست تعامالت دهد کزیست پرداخته شده و نشان می

. الدولی وجود داشته باشداي و بینمنطقه، المللیبین

توسعه در مورد محیط زیستهاي ارزیابی برنامه
یکی از نظر کمیت بررسی . از سه منظر قابل بررسی است، توسعههاي ارزیابی برنامه

ها رویکردهاي علمی حاکم بر برنامهدوم از منظر کیفیت و ، محیط زیست در بر نامه ها
توسعه بعد از انقالب از منظر هاي به طورکلی برنامه. و نهایت اثر بخشی رویکردهاست

به . تعیین سیاست و چارچوب حرکت و تعداد حکم به سرعت افزایش پیدا کرده اند
حکم در1114به ، حکم در برنامه اول توسعه104از تعداد که از نظر حکماي گونه

تبصره در 101همین طور از منظر تبصره از . افزایش یافته استبرنامه پنجم توسعه
از منظر زیست . تبصره در برنامه پنجم توسعه فزونی داشته است192همین دوره به 
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از زمان برنامه . کندمیهاي توسعه اطالعات مفیدي ارایهمحیطی نیز نگاه به برنامه
ي به لحاظ کمی در قوانین برنامه در خصوص محیط توسعه اول تاکنون احکام بیشتر

یک تبصره در برنامه اول توسعه (تبصره ازبه طوري که. زیست گنجانده شده است
تبصره 9ماده و 17عدد و یک تبصره در برنامه چهارم توسعه و 32) تعداد مواد به13

سیاست کلی 15از برنامه ششم توسعه هم تعداد . در برنامه پنجم توسعه رسیده است
خود 15و8مثل سیاست کلی ها محیط زیست ارایه شده است که در برخی از سیاست

عدد 19توان گفت میسیاست کلی شده اند و به لحاظ کمی6این دو سیاست شامل 
. محیط زیست ایران ارایه شده استسیاست کلی براي

توسعههاي تبصره و حکم برنامه، تعداد مواد. 1جدول

تاریخ تصویبمنابع ریالیتعداد حکمتعداد تبصرهتعداد مادهدورهبرنامه

721521043463211/11/1368-1368اول
78110127823818620/9/1373-1374دوم
831995754027/1/1379-1379سوم

34774411855525/7/1383تنفیذ161+8873-1384چهارم
9423519211145/10/1389-1390پنجم

تحقیقهاي یافتهمنبع:

توانند در امور و میها از دو طریقطور که در بحث نظري مقاله گفته شد دولتهمان
دستوري در قالب قوانین هاي اول سیاست. ساماندهی محیط زیست وارد عمل شوند

بر بازار مبتنی هاي دوم سیاست، تواند قوانین برنامه توسعه باشدمیاست که یکی از آنها
در . کندمیبخش خصوصی را راغب به حل مشکل عوارض خارجی، که با ایجاد انگیزه

در ایران تاسیس سازمان حفاظت از محیط زیست در این راستا ، خصوص روش اول
محیط زیست معموال به منظور بر قراري قواعد مناسب براي هاي سازمان. بوده است

از طریق بر قراري ها دولت، درحالت دخالت نوع دوم. وجود آمده اندکاهش آلودگی به
در هر دو . گذارندمیسیستم مالیات و یارانه بر عملکرد بازار و عوارض خارجی تاثیر

مبادله آلودگی و مالیات از نوع پیگو به منظور داخلی هاي حالت یعنی بر قراري مجوز
در قبال مسایل زیست در مورد دوم در ایران. ساختن عوارض خارجی تعبیه شده اند
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اخذ مالیات به در ادبیات اقتصادي . محیطی تاکنون اقدام جدي صورت نگرفته است
ولی از ، پذیردبازتوزیع و غیره صورت می، سیاست گذاري، دالیلی مانند کسب درآمد

از این رو اقتصاددانان ، باشندها داراي آثار تخصیصی و توزیعی میآنجا که همه مالیات
کارآیی در اقتصاد هاي مالیاتی هستند که موجب کمترین عدمشناسایی پایهبه دنبال

پایه مالیاتی زیست ، هاي مالیاتی که این خصوصیات را داردیکی از پایه. کشور گردد
هاي تحمیل شده بر محیط زیست کشور این پایه مالیاتی بر آلودگی. باشدمحیطی می

منجر به تقویت فواید اجتماعی نیز کارآیی اقتصاديگردد که ضمن عدموضع می
ها به شکل همه جانبه در که در اقتصاد ایران در رابطه با برنامه این نوع مالیاتشودمی

. گستره اقتصاد ایران تعبیه و اجرا نشده است
توسعههاي تعداد مواد و تبصره مرتبط با محیط زیست در برنامه. 2جدول

تاریخ تصویبتبصرهتعداد تعداد مادهدورهبرنامه
111/11/1368-72- 1368اول
320/9/1373-78- 1374دوم
27/1/1379ماده مرتبط7ماده قانونی و 832- 1379سوم

125/7/1383ماده مرتبط)16ماده مستقیم + 16(8832- 1384چهارم

13وموضوع13باماده قانونی944- 1390پنجم
95/10/1389سایر مواد برنامهدرزیستی مرتبطمحیطماده

تحقیقهاي منبع: یافته

ورود موضوع مالیات سبز در سیاستهاي کلی به محیط زیست در سال در اقتصاد ایران
امده است و در دوره قبل در کنار عدم پیاده سازي این ابزار براي حفظ محیط 1394
هاي همه برنامهدو مشکل عمده در مدیریت و سازماندهی محیط زیست در زیست

رغم پیشرفت در مباحث نظري در دنیا و این دو مسئله علی. توسعه وجود داشته است
همزمان گسترش تعمیق کیفی مفاد قوانین برنامه بویژه از زمان برنامه سوم توسعه 

این . زیادي را بر ایران تحمیل کرده استهاي تاکنون هم چنان گسترش داشته و هزینه
گري و رش بی رویه دولت در کنار حجم قابل توجهی از تصديدو مسئله یکی گست

هاي ناشی از کارکردها و تصمیماي زیست محیطی بین المللی و منطقهدیگري مسایل
وجود مدیریت در باره موضوع اول . منطقه و جهان استهاي اقتصادي و سیاسی دولت
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ر حوزه اقتصاد به دولت دهاي گريکالن دولتی در کنار حجم قابل توجهی از تصدي
به . تبدیل شده استبزرگ در اقتصاد ایرانصورت اجتناب ناپذیري به یک چالش

تواند جداي از سایر حوزه ها) حداقل در حوزه محیط زیست می(که این امراي گونه
لذا حل مشکل فوق به نوبه خود نیازمند راهکارهایی . وجود آوردبهخطرات جدي 

منجر شده و پیامدهاي منفی مدیریت در اقتصادساختارياست که اساسا به اصالحات
اي باید به گونهها این سیاست. دولت را در حوزه اقتصاد و محیط زیست حداقل نماید

، گري اقتصادمدیریت دولت در امور تصديو سپهر که هم زمان با کاهش دامنهباشد
وجه به حجم قابل توجه چراکه بات. جایگاه حاکمیتی و کنترلی دولت را تقویت نماید

حضور دولت در اقتصاد و متعاقب آن سهم قابل توجه آن در تولید آلودگی و هم زمان 
رسد در به نظر می، زیستدر اختیار داشتن مسئولیت و مدیریت سازمان حفاظت محیط

(دولت) متمرکز شده نهادزیست عاملیت و نظارت کار در یک حوزه آلودگی محیط
زمان با تقویت نقش نظارتی و کنترلی ـ هم باید بنابراین . م را نداردو کارکرد الزاست 

حجم تصدي گري دولت در حوزه اقتصاد را که در ، دولت در حوزه محیط زیست
. حداقل نمود، گیردگذاري و مدیریت در واحدهاي اقتصادي صورت میقالب سرمایه

ساختاري و به تعبیري مهندسی نیازمند یک اصالح گفته شد این امر همان گونه که
نیازمند نگرش بدیهی است اصالحات ساختاري. باشدمجدد ساختار اقتصادي دولت می

. استفعلیزیستخارج از اختیار متولیان حوزه محیطوملی
زیست محیطی در نیز در کنار دیپلماسی سیاسی فعلیت دیپلماسیدر حوزه بین الملل

که به . الزم استي ادامه حیات و رعایت حقوق بین نسلیویژه در منطقه براجهان و به
کلی محیط زیست الزم بود ولی براي اجرا این مهم هاي نظر در وجود ان در سیاست

. سازماندهی کارآمدي الزم است که نهادهاي متولی انجام دهند
وضعیت ، تخصص، به منابع در دسترسزیست محیطی در ایرانهاي اما اجراي برنامه

طور که در برخی همان. نیز بستگی دارداوري و رعایت مقررات از طرف عامه مردمفن
دولت در مراحل متعدد سعی در حل باورها و عقاید مردم ، توسعه امدههاي مواد برنامه

بسیار کم و ها از طریق سیستم بورکراتیک کرده است که امکان اثر بخشی این سیاست
زا نمودن توجه به مسایل محیط زیست و درونناچیز است و ترویج فرهنگ آموزش 

اقتصادي و اجتماعی و سیاسی به هاي نیاز به درایت و تدبیر در همه امور و فعالیت
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. شکل ویژه دارد
آلودگی هوا به ویژه شهرهاي بزرگ هاي به طور کلی با توجه به مسایل و شاخص

ها و جنگلکاهش سطح مراتع و، خاكفرسایش، کاهش ذخایر آب کشور، کشور
توان گفت در قبال موفقیت عملکرد و اثر میهاي سطحی و زیر زمینیآلودگی آب

در کاهش ها البته بررسی نقش برنامه. در ایران باید کمی تامل نمودها برنامهبخشی
از دیدگاه برنامه. نیاز به مطالعه همه جانبه و جداگانه دارد، مخاطرات زیست محیطی

توسعههاي ري تحوالت مثبتی همزمان با تحوالت در دنیا در برنامهي و نوع نگاه نظریز
رنامه سوم توسعه کشور در زمینه محیط زیست خوب و که باي لحاظ شده به گونه

در اجرا برنامه سوم کمتر از ولیبودشدهطراحیبرنامه چهارم توسعه بسیار خوب 
علل عدم تحقق 1.ه استپنجاه درصد و اجراي برنامه چهارم بسیار کم ارزیابی شد

آگاهی کم ، هاي اجرایینگري و عدم ارتباط هماهنگ بین ارگانبخشی، اهداف
در اولویت نبودن محیط زیست در ، گذاران در زمینه محیط زیستمسئولین و سیاست

. کمبود متخصص و امکانات و ضعف مدیریت بیان گردیده است، هامقابل سایر برنامه
حظه بین تدوین قانون برنامه و اجراي آن وجود قابل مالاي صلهدهد که فااین نشان می

. دارد

خالصه و جمع بندي
هاي تولید در هر نهاده، هاي بشريبا ورود ادبیات اقتصاد محیط زیست در فعالیت

هاي فرصت و هزینه، زمین و مواد خام طبیعی، نیروي کار، فرآیند تولیدي به سرمایه
"آستانه تحمل طبیعت"به همین منظورپی بردن به. یافتندهاي خارجی گسترش هزینه

آثار ، تواندباید دانست که طبیعت تا چه حد می. در اقتصاد بسیار مهم شده است
با . هاي الزم براي آن را تأمین نمایدهاي تولیدي انسان را تحمل کرده و نهادهفعالیت

ها از دولت. شودطرح میهاي رشد وتوسعه در علم اقتصاد ماین تفسیربحث محدودیت
هاي اول سیاست. تواننددر حوزه اقتصاد محیط زیست وارد عمل شوندمیدو طریق

دوم ، تواند قوانین برنامه توسعه باشدمیدستوري در قالب قوانین که یکی از آنها

)1394مرکز پژوهشهاي مجلس (. 1
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بخش خصوصی را راغب به حل مشکل ، مبتنی بر بازار که با ایجاد انگیزههاي سیاست
معموال به منظور برقراري قواعد ها در خصوص اول دولت. کندمیعوارض خارجی

باره موضوع اقتصاد دراین. شوندمیمناسب براي کاهش الودگی وارد عرصه اقتصاد
زیست به طورعام و استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محیطزیست بهمحیط

اما به صورت ، برخوردار نیستطور اخص از پیشینه چندان طوالنی در کشور ما 
شوند که بر استفاده از هاي توسعه کشور مشاهده میاحکامی در برنامه، موردي

که هدف . تأکید دارند، زیستسازوکارهاي اقتصادي و تشویقی براي حفاظت از محیط
. این مقاله بررسی این موضوع بوده است

یکی از نظر کمیت بررسی . استاز سه منظر قابل بررسی ، توسعههاي ارزیابی برنامه
ها دوم از منظر کیفیت و رویکردهاي علمی حاکم بر برنامه، محیط زیست در بر نامه ها

هاي توسعه بعد از انقالب از منظر به طورکلی برنامه. و نهایت اثر بخشی رویکردها ست
به . تعیین سیاست و چارچوب حرکت و تعداد حکم به سرعت افزایش پیدا کرده اند

حکم در 1114به ، حکم در برنامه اول توسعه104از تعداد که از نظر حکماي ونهگ
تبصره در 101همین طور از منظر تبصره از . افزایش یافته استبرنامه پنجم توسعه

از منظر زیست . تبصره در برنامه پنجم توسعه فزونی داشته است192همین دوره به 
از زمان برنامه توسعه اول تاکنون . توسعه مفید استهايمحیطی نیز نگاه به مواد برنامه

احکام بیشتري به لحاظ کمی در قوانین برنامه در خصوص محیط زیست گنجانده شده 
32) تعداد مواد به13به طوري که از یک تبصره در برنامه اول توسعه (تبصره . است

برنامه پنجم توسعه تبصره در 9ماده و 17عدد و یک تبصره در برنامه چهارم توسعه و 
15به نیزدر برنامه ششم توسعه هم تعداد سیاست کلی محیط زیست. رسیده است

خود این دو 15و8مثل سیاست کلی ها عدد رسیده است که در برخی از سیاست
عدد سیاست 19توان گفت میسیاست کلی شده اند و به لحاظ کمی6سیاست شامل 

. گرفتمحیط زیست در نظر کلی براي
توسعه هاي دو مشکل عمده در مدیریت و سازماندهی محیط زیست در همه برنامه

رغم پیشرفت در مباحث نظري در دنیا و همزمان این دو مسئله علی. وجود داشته است
ویژه از زمان برنامه سوم توسعه تاکنون هم گسترش تعمیق کیفی مفاد قوانین برنامه به

این دو . زیادي را بر ایران تحمیل کرده استهاي هزینهچنان وجود و گسترش داشته و 
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گري و مسئله یکی گسترش بی رویه دولت در کنار حجم قابل توجهی از تصدي
هاي ناشی از کارکردها و تصمیماي زیست محیطی بین المللی و منطقهدیگري مسایل

اشاره در مورد موضوع اول باید. استمنطقه و جهانهاي اقتصادي و سیاسی دولت
نمود موضوع خارج از ساختارنهادي دیده شده براي امور محیط زیست (سازمان

در مورد دوم هم همزمان با فعالیت . خواهدحفاظت محیط زیست) است و عزم ملی می
درمورد این دو . دستگاه دیپلماسی سیاسی دیپلماسی زیست محیطی نیز باید فعال باشد

چرا که از . نتواستند موفقیت چندانی داشته باشندتوسعه و جامعه هاي کارکرد برنامه
از نظر مواد غذایی خودکفا بوده و مازاد آن را 1349ایران تا سال منظر تاریخی اقتصاد 

امروزه بدلیل گسترش اقتصاد و شهرنشینی و . کردمیبه کشورهاي همسایه صادر
ي متکی به واردات مواد برااي نه تنها خودکفا نیست بلکه دلیل قانع کننده، مسایل دیگر

ایران هم اکنون منابع طبیعی خود را درمقابل واردات مواد غذایی . غذایی وجود دارد
اتکاي زیادي بر سموم ، در حال حاضر کشور براي دفع آفات کشاورزي. کندمیمبادله

و هاي هرزو علفاستفاده از این سموم در دفع آفات نباتی. کنددفع آفات نباتی می
به خاطر اي یش محصوالت کشاورزي موفقیت آمیز بوده است ولی مشکالت عمدهافزا

در تولید محصول براي محیط زیست به وجوداز این سمومو بی رویهفزایندهاستفاده
کاهش بهره وري کشاورزي در . به آن توجه ننموده اندآورد که بیشتر کشاورزانمی

به علت مصرف کودهاي غذایی تا حد زیاديواردات مواد و وابستگی شدید بهایران
لذا عالوه بر کاهش راندمان . شیمیایی است که خاکهاي کم عمق را سوزانده اند

موازنه عناصر مغذي خاك را مصرف این کودها بر هم زده است و باعث ، محصوالت
صنعتیهاي زبالهمنبع اصلی آلودگی آب و زمین. آلودگی آبهاي زیر زمینی نیز شده اند

شود که منجر به دو مشکل عمده به میریختهها و دریاچهها هستند که در رودخانه
یکی ایجاد مشکل براي آبزیان و موجودات . شده استها دنبال آلودگی رودخانه

از ، شده است و دیگري ایجاد خطر سالمتیها هاي انتهاي رودخانهخشکی در باتالق
و مصرف آب شرب و مصرف ها دخانهطریق آلودگی آبهاي زیر زمینی اطراف رو

براي خودروهايگمرگی باالهاي به دلیل تعرفه. استها خانگی ساکنان کنار رودخانه
فرسوده ، تولید داخلهاي قیمت گذاري باالي خودرو، وارداتی نو با کالس متوسط

شهرتراکم، انرژي تولیدي زیر استانداردهاي حامل، بودن خودروهاي موجود در اقتصاد
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و عدم اجراي ، حمل و نقل عمومی الزمهاي عدم فراهم سازي زیر ساخت، نشینی باال
جنگل ، زاییبیابان. بزرگ آلوده و بحرانی استهاي برخی قوانین و غیره هواي اکثر شهر

، کشت دیم روي شیب تپه ها، از بین رفتن پوشش گیاهی زمین، رویهچراي بی، زدایی
باعثکشاورزي و مدیریت ضعیف زمین توسط حاکمیتاستفاده نامناسب از زمین 

. گسترش فرسایش خاك در ایران شده است
درباره توسعههاي رغم گسترش مواد و احکام در برنامهدهد علیمیاین شواهد نشان

اثر بخشی آن با توجه به اهداف اصلی اقتصاد یعنی رشد ، کنترل و حفظ محیط زیست
توسعه هاي عبارت دیگر دولت از طریق برنامهبه. ه استبسیار کم بود، اقتصادي مطلوب

هم . کندنتوانسته است بستر و امکان مناسب را براي حفاظت از محیط زیست فراهم
چنین نوع نگاه به ایجاد باور افراد جامعه براي جلوگیري از تخریب محیط زیست بیشتر 

ته است موفقیت چندانی نگاه تحکمانه در برنامه بوده است و از این حیث هم نتوانس
. داشته باشد
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Development Plans and the Environment in Iran

Esfandiar Jahangard

Abstract
In the early 1970s, the Iranian government was committed to maintain a
healthy environment in the country. While it was clear that the government
would not sacrifice economic growth in order to preserve and protect the
environment, several changes had been made in the Iranian Constitution
aiming to achieve environmental improvement. In particular, the goal was to
ensure the environmental activities become a major part of national
development plans. There are evidences that show that the government has
not been successful in tackling environmental challenges. The perceived
severity of environmental degradation was positively related to the weakness
of executive authority, the lack of administrative efficiency and the absence
of a detailed program of action. These facts raise important questions: First,
Whether society is willing to dedicate efforts to protect the environment.
Second, whether the government makes enough efforts to prevent
environmental degradation. Answering these questions leads to implications
for environmental policy making.
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