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دیدگاه اجمالی محیطزیست کشور
(شرایط و گرایشها)

مجید مخدوم

()1

فرخنده*

استاد محیطزیست دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت1392/7/15 :؛ تاریخ تصویب)1392/11/21 :

چکیده
در هزاره سوم ،علوم محیطزیست و ارتباطات حرر او را در حیهرع علروم بنیرادی و کراربردی م زننر .علروم محیطزیسرت ماننر .درود
محیطزیست مجموععای ترکیب از پ.ی.هها و بردارهای کنش و واکنش است این گرایش کع شامل اقتصاد ،طبیعرت ،نرنعت ،فرهنر و
سیاست است ،پیچی.گ منحصر بع فرد دود را دارد کع تفحص در آن را زمانبر و هزینعبر کرده است تحلیل و تشریح وضعیت موجود علوم
محیطزیست و محیطزیست ایران ،فرنتها ،ته.ی.ها ،قوتها و ضعفهای را نشان م دهن .در حال کع تع.اد دانشجویان رشتع های علوم
محیطزیست ( 42رشتع) رو بع فزون گذارده ،اما تع.اد هیات علم متناسب با تع.اد دانشجو و رشرتعهای محیطزیسرت نیسرت کرع ضرعف
فراوان را نمایان م سازد ع.م تناسب هیات علم و تع.اد دانشجو ،با فزون گرفتن مجلعهای علم  -پژوهش در محیطزیست و افرزایش
سازمانهای مردم نهاد شای .قابل جبران باش ،.اما در فق.ان یک طرح آمایش آموزش  ،شای .چشمان.از نوی .بخش در افق  1404برع نررر
نرس .نزو  36پلع ای ایرن از نرر شادص عملکرد محیطزیست در سا  2012گواه این م.عاست چع در چن .سرالع ادیرر چنر .رویر.اد
بسیار تامل برانگیز در محیطزیست کشور رخ داد دشک ش.ن تاالبها ،کاهش سهح جنگلها و مراتع ،مورد ته.ی .قرار گرفتن تنوعزیست
و حیاتوحش ،افزایش آلودگ ها بعویژه آلودگ هوا در کالنشهرها بع همراه معضل ریزگردها ،افزایش پسمان .و پساب ،فرو افت سفرههای
آب زیرزمین  ،کم آب بع واسهع ه.رده  70درن .آب مصرف در کشراورزی کرع برع بحرران آب مشرهور شر.ه اسرت ،همگر بحرران
محیطزیست را بع همراه بحران اقتصادی در کشور باعث ش.هان.

کلید واژه ها :وضعیت محیطزیست کشور ،بردارهای کنش و واکنش محیط زیست ،آسیب های محیط زیست  ،بحران محیط زیست

 نویسن.ه مسوو :

Email: mmakhdom@gmail.com
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سرآغاز

با روش پژوهش ،اجما بع عمل آم.ه با تجزیع مهمترین
او را در

بردارهای درگیر در محیطزیست و علوم حاکم بر آن بع اجزای

در هزاره سوم ،علوم محیطزیست و ارتباطات حر

حیهع علوم بنیادی و کاربردی م زنن )Time, 2010( .زیرا،

دود و تحلیل هر یک از بردارها ،بع جمعبن.ی یا ترکیب بردارها

گذشتع از علوم ارتباطات کع در مقولع محیطزیست نیز و

دتم ش.ه است (مخ.وم)1391 ،

گسترش دانش آن نقش دارد ،علوم محیطزیست در این هزاره،

یافتعها در ایران تقریباً همزمان با جهان (با تادیری  5تا  6سالع)

سخن از معیارها ،شادصها ،ضوابط ،مقیاسها ،الگوها ،م .ها،

شکل گرفتع است اگر دهع  1960میالدی را آغازی برای آن

آیینها و پ.ی.ههای بع میان م آورد کع همگ در یک مجموعع

در جهان ب.انیم ،در ایران نیز در همین اوان ،علوم محیطزیست با

ترکیب قرار دارن .این مجموعع ترکیب  ،از آن رو یک گردایش

راهان.ازی شورای سازمان شکاربان و نرارت بر نی .کع بع.ها

است کع دود محیطزیست گردهمای  ،گردهمآوری و آوردی از

پس از کنفرانس  1972استکلهم مب.

بردارهای کنش و واکنش است این گردایش شامل پ.ی.ههای

محیطزیست و سازمان حفاظت محیطزیست ش ،.پ.ی .آم .از

و سیاست است بنابراین ،روشن

رشتعهای دانشگاه مرتبط با علوم محیطزیست ،شای .بتوان از

او را در جهان ما

رشتع بهسازی طبیعت ،به.اشت محیط و جغرافیا در اوایل دهع

طبیعت ،ننعت ،اقتصاد ،فرهن

م شود کع چرا علوم محیطزیست حر

بع شورایعال

م زن ،.هر چن .کع این گردایش کنش و واکنش پ.ی.هها ،سبب

 50در دانشگاه تهران نام برد (بحرین و مبرقع )1376 ،

پیچی.گ علم و عمل علوم محیطزیست نیز ش.ه است

اما ،توسعع علوم محیطزیست در ایران بعطورفراگیر از دهع

بع دلیل این پیچی.گ و بسیط بودن موضوع ،علوم محیطزیست

 1360با ورود دانشآمودتگان ایران دانشگاههای معتبر جهان

نیز پیچی.ه و بسیط است اما در دی.گاه اجمال محیطزیست

غرب بع ایران آغاز ش .تصویب انل پنجاهم قانون اساس نیز

کوشش ش.ه است تا آن جا کع ممکن است با مح.ود کردن

یک

رش .و توسعع دانش

شادصها برای نشان دادن پر اهمیتترین آنها ،جلوهای روشن،

محیطزیست در کشور محسوب م شود

دقیق ،شفا و مبتن بر آمار درست و دقیق در دسترس باش.

همچنین ،سن .چشمان.از  20سالع کشور ( ،)1404برنامعهای

از مهمترین زمینعهای قانون

کشور کع

نکتع دیگری کع بای.دردی.گاه اجمال اذعان داشت ،آن است کع

چهارم و پنجم توسعع و نقشع جامع علم

محیط زیست نع تنها پیچی.ه و بسیط است ،بلکع غور و تفحص

فنآوریهای محیطزیست را در الویت الف (الویت باال) قرار

در آن نیز زمان بر است شای .در بسیاری از علوم ،همانن .شیم

م ده ،.در توسعع علوم محیطزیست تأثیر وافر داشتعان .با وجود

و فیزیک الکتریسیتع بتوان کار یک پژوهش بنیادی و یا

این ،بای .اذعان نمود کع سوای انل پنجاهم قانون اساس کع

کاربردی را در یک فصل بع انتها برد برای مثا  ،با افزایش یک

یک انل پیشرو در جهان امروز است و حت ایاالت متح.ه

قهره محلو از یک بورت و یک درجع باال و پایین بردن

امریکا هم چنین انل را در قانون اساس دود ن.ارد؛ تنها برنامع

اهممتر ،م توان بع دلق یک نوآوری و در نتیجع یک مقالع

چهارم توسعع فرهنگ  ،اقتصادی و اجتماع کشور است کع بع

علم  -پژوهش مبادرت نمود در حال کع ،برای دستیاب بع

نحو شایستعای بع محیطزیست و جایگاه آن در کشور بعنورت

یافتعهای یک پژوهش در علوم محیطزیست ،ح.اقل بع چهار

حقوق  ،علم و عمل م پردازد ،کع بسیاری از بن.های آن در

فصل نیاز است تا بتوان تفاوتها و تغییرات پ.ی.هها را مشاه.ه،

برنامع پنجم نادی.ه گرفتع ش.ه است در حال کع سن .چشمان.از

ان.ازهگیری و تحلیل کرد این زمان بر بودن سبب م شود کع

 20سالع و نقشع جامع علم کشور بیشتر یک وجع آرمان از

تع.اد مقالعهای علم  -پژوهش و سرانجام گرفتن پژوهشها در

علوم محیطزیست و محیطزیست کشور بع دست م دهن .کع بع

علوم محیطزیست ،نتوان .با علوم دیگر بع رقابت بپردازد

نرر غیرقابل ونو و اجرا م رسن ،.رسی.ن بع محیطزیست
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مهلوب تا سا ( 1404بع دور از فقر و فقط سالمت) ،با هجوم

و توزیع مکان و مقاطع تحصیل آنها شکل گرفتن .کع درن.

ریزگردها بع کشور از کشورهای همسایع و دشک ش.ن بسیاری

موفقیت را در آین.ه برای آن کشورها بسیار باال م برد اما در

از تاالبها و آبگیرها (مانن :.دریاچعهای ارومیع ،پریشان ،مهارلو

ایران ،مرور وضعیت اعضای هیات علم

با تخصص

و بختگان) بع دلیل دشکسال ها و ن.انمکاری بخش دولت

محیطزیست در مرتبعهای علم مرب  ،استادیار ،دانشیار و استاد

(س.سازی ب.ون راهبرد و در غیاب طرح آمایش سرزمین کشور)

نشان م ده .کع دستیاب

بع موفقیت در این همع رشتع

 70درن.ی آب در بخش

محیطزیست در مقاطع مختلف در کشور در آین.ه نزدیک بع دور

م رس .بع

از انترار است زیرا ،با داشتن  7استاد 10 ،دانشیار 95 ،استادیار

کاست های یاد ش.ه ،غفلت از بسط و توسعع انرژیهای نو

و  169مرب با تخصص محیطزیست ،نم توان تنها 17125

(بعویژه انرژی دورشی.ی) و تخریب مناطق حفاظت ش.ه (تقریب ًا

جذب ش.ه در سا  1390را با کیفیت مهلوب برای افق

بع

( 1404داشتن محیطزیست مهلوب) ،بع ثمر رسان( .یعن یک

و بخش دصون

(ه.رده

کشاورزی) اگر محا

نباش ،.بع نرر ناش.ن

ده درن .مساحت کشور) را بای .افزود ،کع دسترس

محیطزیست مهلوب را در  12سا آین.ه با وجود سن .تحو

نفر هیات علم باالتر از مرب برای  170نفر دانشجو) 95

راهبردی علم و فناوری کشور ،امری دست نیافتن م نمای.

استادیار فعل بین  4تا  9سا دیگر (اگر همگ موفق شو ن).

بخشهای محیطزیست کع تنها

بع درجع دانشیاری م رسن .تا بتوانن .رسالعهای دکتری را

فراتر آن کع ،در معرف

پراهمیتترین شادصها و هم چنین دست یافتن ترین آنها (از

راهنمای

ارش ،.پروژههای

نرر دقت درست و روز آم .بودن آمارها) بر شمرده ش.هان،.

مربوط را ه.ایت نماین .تا آن زمان 7 ،استاد و  10دانشیار نیز

م توان موارد کاست های یاد ش.ه در نفحات پیشین را بع

بازنشستع دواهن .ش .اگر از  160مرب فعل  ،نیم از آنها

همراه فرنتهای پیشرو مشاه.ه نمود

موفق بع کسب درجع استادیاری در  9سا آین.ه شون ،.نسبت

تشریح وضعیت موجود علم ،فنآوری و نوآوری و گرایشها و

هیات علم بع دانشجو یک بع ن( .با ثابت فرض کردن تع.اد

شرایط در حوزه محیطزیست براساس شادصهای بر شمرده

دانشجو) دواه .ش .کع چن.ان مهلوب نیست این نسبت در

ش.ه ،فرنتها و نقاط قوت را نشان م دهن .کع م توانن.

کشورهای توسعع یافتع یک بع ده و در کشورهای توسعع یابن.ه،

کرده و در کالسهای کارشناس

)( ) 2

امی.وارکنن.ه باشن .در این میان ،حضور رشتعهای دانشگاه

یک بع  35است (ریچارد فورمن ،مکاتبات شخص

علوم محیطزیست در چهار گروه علوم انسان  ،علوم پایع ،فن و

با توجع بع همع موارد ،معلوم نیست ک.ام هیات ،نهاد ،گروه و یا

مهن.س و کشاورزی برای کشور نوی .دهن.ه است راهان.ازی

اشخان در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری چنین بسه در

 42رشتع دانشگاه علوم محیطزیست در دانشگاههای دولت ،

رشتعهای محیطزیست را پیشنهاد ،تایی .و تصویب کردهان.

دانشگاه آزاد اسالم و دانشگاههای غیرانتفاع در این راستا

مصاحبعها و مکاتبات شخص بع عمل آم.ه با  6استاد و 10

قابل ذکر هستن .هم چنین توزیع موزون دانشجویان

دانشیار محیطزیست دانشگاههای کشور روشن نکرده است کع

محیطزیست در استانهای کشور در مقاطع کارشناس ،

تحو این همع رشتع محیطزیست و توزیع آن در کشور چگونع و

کارشناس ارش .و دکتری نوی .از آین.های آکن.ه از موفقیت

توسط چع نهادی نهادینع ش.ه است همانگونع کع عنوان ش ،.در

م ده .با وجود این ،نبای .فراموش کرد کع راهان.ازی این همع

غیاب شورایعال

آموزش و پژوهش محیطزیست در کشور

رشتع دانشگاه محیطزیست و رشتعهای وابستع در کشور در

چن.ان هم نم توان د نگران وضعیت هرج و مرج فعل در

غیاب یک استراتژی منتج از آمایش سرزمین بع عمل آم.ه است

رشتعهای محیطزیست و رشتعهای وابستع نبود در این نورت

مانن :.استرالیا و چین با حضور

بع کاستر  ،یاد شر.ه در نفحات پیشین در مورد وضعیت علروم

شورایعال آموزش محیطزیست در کشور ،رشتعهای محیطزیست

محیطزیست در کشور ،در آین.ه بای .د نگران یاد ش.ه را نیز افزود

در حال

کع کشورهای
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وضعیت مجلعهای منتشره در کشور ( 14مجلع علم  -پژوهش

محیطزیست بود و امروزه تنها نور ضعیف

و  2مجلع عمل  -ترویج ) ،بع نسبت امی.وارکنن.ه است هر

فررهنگستان علروم (با سع شادع محیطزیست) و از همع مهمتر،

چن .تع.اد  16مجلع در طو سا  ،تنها م توانن .تا  500مقالع

سازمان حفاظت محیطزیست است

را بع چاپ رسانن .این رقم با توجع بع تع.اد هیات علم (باالتر از

همانگونع کع مالحرع م شود ،تع.اد مرراکز اجرای و پژوهشر

مرب

 110نفر) منهق

از آن م تاب،).

است اما با در نرر گرفتن تع.اد

نیز بع موازات تع.د رشتعهای دانشگاه در علوم محیطزیست،

دانشجویان محیطزیست کع تنها در سا  17125( 1390نفر)

چشمگیر است تع.د مراکز اجرای

گرچع از نرر

جذب ش.ه ان ،.مایوسکنن.ه است هزینع باالی چاپ ،ویراستاری

رسی.گ بع امور محیطزیست پسن.ی.ه است اما ،در کشوری کع

و داوری شای .دلیل بر این کاست باش .اما ،همانگونع کع

هنوز پیاده کردن برنامع آمایش سرزمین یعن تنریم سازمان و

یادآوری ش ،.نبای .زمانبر بودن پژوهشهای محیطزیست را

سامان.ه فعالیتها پس از قریب نیم قرن در آن بع سرانجام

نادی.ه گرفت زیرا ،یک پژوهش محیطزیست ح.اقل بع چهار

نرسی.ه است ،این تع.د نع تنها نتوانستع است چن.ان چارهساز

فصل و گاه دیل طوالن تر زمان نیاز دارد تا بتوان .یافتعهای را

مشکالت و معضالت محیطزیست کشور شود ،بلکع سبب موازی

از پژوهش بعدست آورد؛ در حال کع در علوم دیگر مثل برق یا

کاری و دوباره کاری (انجام ارزیاب توان اکولوژیک سرزمین

شیم چنین نیست

توسط سع نهاد سازمان حفاظت محیطزیست سازمان جنگلها و

وضعیت علوم محیطزیست در استرالیا دردشان است ب جهت

مرتع آبخیزداری کشور و معاونت نرارت و راهبردی ریاست

استرالیا رتبع نهم را بین تمام

جمهوری) و در نتیجع حیف و میل بیتالما و گاه اوقات فساد

دانشگاههای جهان داراست چین با توسعع اقتصادی روزافزون

مال و اداری ش.ه است متأسفانع چنین فسادی در برد از

دود بع طور فزاین.ه مواجع با دهرات و تخریبهای محیطزیست

دانشگاههای برگزارکنن.ه رشتعهای محیطزیست بع علت تع.د،

ش .است اما ،با برنامعریزی استراتژیک کوشش م کن .کع ب.ین

ع.م بازرس و ارزیاب قاطع از آنها نیز بع چشم م دورد

دهرات با توسعع آموزش و پژوهش موزون با تقاضاها فایق آی.

مثا های فراوان در این مورد وجود دارد کع نویسن.ه از ذکر

گفتن است کع کشور چین از نرر پژوهش و رویآوری بع

آنها در این دی.گاه اجمال  ،معذور است

انرژیهای نو ،در حا حاضر در جهان پیشتاز است کشور مالزی

تنها نقهع امی.بخش در بین موضوع نهادها ،سازمانهای مردم

وضعیت تقریباً مشابه با کم تقریب با ایران یعن هرج و مرج

نهاد محیطزیست است کع کوشش م کنن .ضمن ارزیاب و

در رشتعها و مراکز آموزش و پژوهش  ،دارد

بازرس داوطلبانع ،هش.ارهای بع موقع و درست را بع مردم و

نهادهای فعا در محیطزیست در کشور ،شامل  12وزارتخانع بع

دستان.رکاران ب.هن .در این میان 441 ،سازمان مردم نهاد

همراه سازمانهای مرتبط (مانن :.سازمان شیالت یا سازمان

محیطزیست

در  31استان کشور تشکل یافتعان .کع تحت

جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور) ،شهرداریها (شهرداری

نرارت وزارت کشور ،استان.اریها ،فرمان.اریها یا وزارت علوم

تهران و شورای شهر تهران فعا ترین در میان شهرداریهای

تحقیقات و فناوری در سهح مل و استات با زحمت ،مشقت و

کشور هستن ).و مجلس شورای اسالم (مرکز پژوهشهای

سخت فعالیت م کنن .دلیل زحمت ،مشقت و سخت کار آنها

مجلس) ،سازمان ن.ا و سیما ،معاونت برنامعریزی و نرارت

را با جزییات م توان در متون مختلف محیطزیست مالحرع

راهبردی ریاست جمهوری (کع پیش از انحال سازمان م.یریت

کرد کمبود بودجع ،ع.م همکاری ارگانها و نهادهای دولت و

و برنامعریزی با داشتن دفتر آمایش سرزمین و بخش

نادی.ه گرفتن حضور از اهم آنهاست

نیست کع دانشگاه مل

محیطزیست یک

از فعا ترین دستگاههای کشور در علوم

و عملیات

همانگونع کع در آغاز این دی.گاه اجمال یاد ش ،.در هزاره سوم
بع واسهع تأکی .بیشتر بر دو علم محیطزیست و ارتباطات ،برای
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جهان وانفسا و بحران کنون منجر بع کار آفرین پژوهش و در

دریاچع تب.یل بع کویر ش .کع از آن بععنوان بزرگترین رد.اد

نتیجع آموزش بیشتر دواه .ش .اما در غیاب یک استراتژی

بیابانزای قرن  21یاد م شود آثار منف ناش از دشک ش.ن

جهان و منهقعای برای علوم محیطزیست ،حت شای .سازوکار

این دریاچع بزرگ بع ق.ری است کع در سا های آین.ه بع یقین

یک استراتژی مل نیز چن.ان قرین موفقیت نباش .زیرا ،اگر در

رتبع محیطزیست کشور را پایینتر دواه .آورد مشکل دیگری

کشور همسایع ما مثل عراق و افغانستان چنین استراتژی و

کع بسیار قابل تأمل م نمای .رون .فروافت سفره های آب

پذیرش آن مهیا نباش ،.نم توان بع موفقیت پیاده ش.ن

زیرزمین در کشور است کع براساس گزارش شرکت منابع آب،

استراتژهای ،سیاستها ،راهکارها و برنامعها در ایران امی.وار بود

 70دشت کشور بعطور متوسط  102متر افت پی.ا کردن .از

مثا بارز چنین شک و گمان را م توان در دشک ش.نهای

طرف فرونشست زمین در برد مناطق کشور از جملع دشت

پیاپ دریاچع هامون (بع دلیل ع.م کارای دولت افغانستان) و یا

مشه .بع  30سانت متر ،نیشابور  25سانت متر و دریاچع پریشان

برداستن ریزگردها از هورالعریم و هورهای دجلع و فرات در

هم  5سانت متر در سا بوده است همچنین در جنوب تهران،

عراق (بع دلیل س.سازی مشترك ترکیع و فلسهین اشغال در

فرونشست زمین بع  36سانت متر در سا رسی.ه است این در

باال دست دجلع و فرات) ،مشاه.ه نمود

حال است کع در دنیا اگر فرونشست زمین بع  4میل متر در
سا برس ،.شرایط را بحران اعالم م کنن .با این معیارها،
جنوب تهران  9برابر وضعیت بحران دارد

بحث و نتیجهگیری
بع هر حا  ،آین.ه علوم محیطزیست در کشور و جهان نوی .از

در حا

کارآفرین بیشتر بر اثر پژوهش و آموزش م ده .چع بهتر کع

افزایش میزان زبالعهای غیر بازیافت و پساب و فاضالب است

ان.یشعای برای تبیین استراتژی مل

آموزش و پژوهش

محیطزیست در چارچوب استراتژیهای منهقعای جهان

حاضر ،یک

دیگر از مشکالت مهم محیطزیست،

کع بع آبهای سهح و زیرزمین راه پی.ا م کنن .و آلودگ

بع

آب و داك را افزایش م دهن .هجوم ریزگردها از غرب کشور

کمک یونسکو و برنامع محیطزیست سازمان ملل در فرهنگستان

سا هاست کع شهرهای غرب و مرکزی را دچار مشکل بزرگ

نرریهای معمو مانن .ع.م بعکارگیری

سادتع و به.اشت و سالمت عموم را بع دهر ان.ادتع است

علوم کرد و از تن

پیشکسوتان علوم محیطزیست کشور در برنامعریزی آموزش

افزایش گازهای سم

دانشگاه های کشور پرهیز نمود تا بتوان بع افق  1404ح.اقل

تابلوهای اعالم آلودگ هوا بعدوب نمایان است

نزدیک ش« .بع امی .آن روز»

هم اکنون ،موقعیت اقتصادی کشور و افزایش تحریمها بع

گفتن

است رتبع جهان

ناش

از سودت غیراستان.ارد نیز در

ایران از نرر شادص عملکرد

گونعای ش.ه کع مشکالت اقتصادی اولویت م.یریت بحران را بع

محیطزیست در سا  2012بین  132کشور جهان114 ،

دود فرادوان.ه است مشکالت اقتصادی سرمنشای بسیاری از

اعالم ش.ه است این در حال است کع رتبع محیطزیست ایران

مشکالت محیطزیست

دواهن .بود کاهش فروش نفت

در سا 53 ،2006؛ در سا  67 ،2008و در سا ،2010

رویکرد اقتصادی را بع سمت استفاده بیشتر از سایر منابعطبیع

 78بوده است نزو  36پلعای این رتبع نشان از افزایش

سوق داده است دستان.ازی و بهرهبرداری ب رویع از

تخریبها و آلودگ های محیطزیست دارد بررس شواه .عین

منابعطبیع  ،جنگلها ،مراتع ،مناطق حفاظت ش.ه و سایر،

وضع موجود نیز بعدوب این کاهش رتبع را نمایان م سازد

مناطق حساس از جملع فعالیتهای است کع آثار دراز م.ت و

در  2 -3سا

آت

ادیر ،چن .اتفاق بسیار تامل برانگیز در

غیرقابل برگشت را بر محیطزیست بر جای دواه .گذاشت این

از

آثار غیرقابل برگشت بع آثار کنون افزوده ش.هان .کع وضعیت

محیطزیست کشور بع وقوع پیوستع است بخش عریم

دریاچع ارومیع دشک و ح.ود  390هزار هکتار از اراض این

محیطزیست ایران را باز هم بحران تر م سازن.
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تهیع و ت.وین آن توسط نویسن.ه مسئو و فرهنگستان علوم
پیشنهاد ش .طرح با م.یریت نویسرن.ه و همکراری بریش از
 12عضو فرهنگستان علوم بع پایان رسی.
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