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اشاره  :حفظ محيط زيست از نظر قانوني و اخالقي و اجتماعي يك ضرورت اجتناب ناپذير است  ،كم توجهي به اين نکته در
واقع كم توجهي به اصل زندگي بر روي زمين است .
از طرف ديگر توسعه آبزي پروري در كشور ما يك ضرورت اقتصادي است زيرا ذخاير طبيعي آبزيان ما چه در آب هاي
داخلي و چه در آبهاي سرزميني در شمال و جنوب  ،نه امروز و نه در آينده به هيچ وجه جوابگوي تقاضا نخواهند بود.
همچنين در شرايط كنوني كه موضوع اشتغال در جامعه ما بسيار پراهميت است  ،چون آبزي پروري مي تواند زاينده
فرصت هاي شغلي مولد و ارزش افزوده باشد  ،بنابراين توسعه آبزي پروري هم غيرقابل اجتناب مي شود .
اكنون مدت هاست كه اين پرسش مطرح است كه آيا توسعه آبزي پروري با حفاظت از محيط زيست در تضاد و تناقض
است ؟ آيا اگر تداخلي بين اين دو وجود دارد مي توان يکي را بر ديگري ارجح دانست ؟ آيا توسعه آبزي پروري در جهت
توسعه پايدار انجام مي شود ؟ يا برخالف آن ؟ نگارنده كه تجاربي در زمينه آبزي پروري دارد اعتقاد دارد كه آبزي پروري
اگر با اصول و مباني حفظ محيط زيست همراه شود نه تنها تضادي با محيط زيست ندارد بلکه مي تواند كمك به حفظ
محيط زيست و در جهت توسعه پايدار هم باشد.
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سخن آغازين

طبق برآورد سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني فائو ( )FAOبه طور ميانگين ،هر نفر در روز نياز به  07گرم پروتئين دارد
كه بايستي حدود  12گرم آن از منابع حيواني تامين شود .گوشت قرمز ،گوشت سفيد (شامل طيور و آبزيان) ،و فرآورده هاي
شيري تنها منابع تامين پروتئين حيواني مورد نياز انسان هستند.
غذاي مورد نياز انسان به طور طبيعي از  3منبع تامين مي شود .اين منابع عبارتند از :كشاورزي ،دامپروري و صيد .كشاورزي
با توجه به محدود بودن زمين هاي مناسب و نبودن آب كافي به طور كلي محدود است و در نهايت توان افزايش آن همگام
با افزايش جمعيت نيست .دامپروري هم به همين منوال است.
پس در آينده چگونه مي توان شکم هاي گرسنه ميلياردها نفر جمعيت رو به ازدياد زمين را سير كرد ؟ بديهي است كه بشر
مي تواند با پيشرفت تکنولوژي ،ميزان توليد در واحد سطح را افزايش دهد ،ولي به هر حال اين افزايش ها ،جوابگوي نيازها
نخواهند بود.
در چند دهه اخير انسان به اين نتيجه رسيده است كه كشتاب ورزي مي تواند تا حدي چاره ساز باشد ،زيرا با اين روش
مي توان توليدي فراتر از محصوالت فعلي كشاورزي ،دامپروري و صيد را تامين كرد .همان گونه كه قبال اشاره شد ،در
كشتاب ورزي مي توان از توان ها و امکاناتي استفاده كرد كه براي كشاورزي و دامپروري مناسب نيستند .كشور ما با داشتن
بيش از  1077كيلومتر مرز آبي و منابع زياد و قابل استفاده آب هاي داخلي ،كه متاسفانه قسمت چشمگيري از آن بدون
اينکه مورد بهره برداري قرار گيرد ،از مرزها خارج مي شود ،مي تواند جزء كشورهاي مهم جهان در زمينه كشتاب ورزي
باشد.
.

وضعیت موجود آبزی پروری در استان چهارمحال و بختیاری
استان چهارمحال و بختياري حوزه آبريز دو رودخانه بزرگ كشور (كارون و زاينده رود ) است  .با وجود  2331دهنه چشمه ،
 351رشته قنات  3231 ،حلقه چاه  11 ،رودخانه و  1تاالب مهم از ديگر منابع مهم و ارزشمند و غني اين خطه مي باشد كه
با برنامه ريزي صحيح امکان توليد ساليانه بالغ بر  27777تن ماهي سردآبي وجود دارد .در سال  21751 ،2311تن ماهي
سردآبي در اين استان توليد شده است.
اصلي ترين قابليت توسعه در اين استان توسعه فعاليت هاي كشاورزي با تاكيد بر باغداري ،دامپروري ،زنبورداري و پرورش
آبزيان متناسب با ظرفيت منابع آب در استان و برنامه هاي مديريت منابع آب حوزه آبريز به واسطه برخورداري از نزوالت و
منابع آبي فراوان و وجود سرشاخه ها و رودخانه هاي مهم كارون و زاينده رود و چشمه هاي فراوان مي باشد.
با نگاهي به سند توسعه استاني مي توان دريافت كه بخشي از درآمد استان بر فعاليت آبزي پروري استوار است .از اين در
جدول شماره  5ميزان توليد پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه و توليد انجام شده طي همين برنامه را مي توان
مالحظه كرد .عمده توليد پيش بيني شده در اين استان بر پرورش ماهيان سردآبي در مزارع منفرد و مجتمع هاي پرورشي
استوار است .صيد ماهيان گرم آبي در تاالب چغاخور و پشت سد زاينده رود رواج دارد .اين استان فاقد مزارع گرم آبي است.
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جدول  :5سهم تولید آبزی پروری استان چهارمحال و بختیاری در برنامه چهارم توسعه ( ارقام به تن)

سال

سال پايه

4831

4835

4831

4831

4833

تولید
میزان تولید پیش بینی شده 2364

0505

0605

0005

3005

0405

تولید ماهیان سردآبی

8260

8224

8033

4020

85030

84503

برداشت از منابع آبی

405

406

890

498

460

803

......

آثار احتمالي ناشي از آبزی پروری
شکي نيست كه هر فعاليتي در طبيعت مي تواند تأثيراتي بر محيط زيست داشته باشد اما ما بايد بدانيم كه آبزي پروري
مي تواند حامي و دوست محيط زيست هم باشد ! ! درك اين پديده چندان پيچيده نمي باشد .كمك به جلوگيري از انقراض
نسل گونه هاي تجاري  ،افزايش درآمد و اشتغال  ،ايجاد تحول فرهنگي و اجتماعي و ...از جمله مزاياي مثبت پرورش ماهي
مي باشد  .ولي چه كسي است كه نداند در مقابل مزايايي كه گفته شد خطراتي نيز وجود دارند كه نمي توان آنها را ناديده
گرفت .در مورد پيامدهاي منفي زيست محيطي پرورش آبزيان معموالً آدم هاي غيرمتخصص يا غيرمسئول بصورت اغراق
آميزي صحبت مي كنند به طوريکه اين خطر احساس مي شود كه با شمشير حفظ محيط زيست بايد جلوي توسعه پرورش
آبزيان گرفته شود  .اين پيامدهاي منفي را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:
 -2گروه اول پيامدهاي منفي زيست محيطي ناشي از توسعه پرورش آبزيان را مي توان به توسعه غيرمسئوالنه پرورش
ماهي نسبت داد .يعني توسعه اي كه فقط منافع افراد سودجو را درپي دارد و به هيچ وجه مورد تأئيد انسان هاي طرفدار
توسعه پايدار نمي باشد به طور مثال مي توان به احداث مزارع پرورش ماهي در جنگل ها كه معموالً با قطع درختان
جنگلي همراه است اشاره نمود .همچنين پرورش ماهيان علفخوار در مجاورت تاالب هايي كه وجود نيزار در آنها حيات
گروه هائي از جانداران را تضمين مي كندكه با فرار ماهيان علفخوار به اين گونه محيط ها خطر بومي شدن آنها وجود
دارد و در نتيجه نيزارها ممکن است نابود شده و زندگي در آنجا به خطر مي افتد.
همچنين پرورش ماهيان گوشتخوار در كنار منابع آب هاي طبيعي هم مي تواند خطر آفرين باشد .در هر صورت ظهور گونه
هاي ناخواسته ماهي در منابع آب هاي طبيعي ممکن است مشکالتي را براي اكوسيستم بوجود آورد  .از اين رو مسئولين
ذيربط بايد دقت الزم را به عمل آورند  .بديهي است اين نوع خطرات را نمي توان به حساب خطرات زيست محيطي پرورش
آبزيان در همه جا منظور نمود بلکه اينها مشکالت مسئوليت پذيري و مديريتي اشخاص هستند.
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 -1گروه دوم تضادهاي بالقوه ذاتي توسعه آبزي پروري با حفظ محيط زيست هستند كه وظيفه ما انسان ها آن است كه تا
جائي كه ممکن است از آن ها جلوگيري كنيم .شايد مهمترين مشکلي كه در اين رابطه خودنمايي مي كند موضوع پساب
مزارع پرورش ماهي و ورود آن به منابع پذيرنده و حضور ناخواسته برخي گونه هاي آبزيان در آب هاي طبيعي باشد.

همان گونه كه در بند شماره  2به آن اشاره شد  ،گروه اول پيامدهاي منفي زيست محيطي ناشي از توسعه پرورش آبزيان را
مي توان به توسعه غيرمسئوالنه پرورش ماهي نسبت داد .در سند راهبردي توسعه شيالت در بند  2اهداف اصلي آن  ،به
بهره برداري مسئوالنه و توسعه پايدار منابع آبزي كشور اشاره شده است  .جدول شماره  1مويد اين مطلب
است .از اين رو رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي تکليفي است كه توسط قانون گذار به دستگاه بهره بردار داده شده
است.

جدول شماره  :1اهداف ،راهبردها ،سیاست هاي راهبردي شیالت
در اهداف

راهبردها

سیاست هاي راهبردي

 .2بهره برداري مسئوالنه  .2.2تالش درجهت حفظ  .2.2.2تاكيد بر رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي درفعاليت هاي
و توسعه پايدار منابع اكوسيستم آبزيان دركليه شيالت ايران و تالش به منظور بهنگام نمودن آن
آبزي كشور

فعاليتهاي شيالتي و بازسازي .1.2.2هماهنگي و همکاري در حفظ محيط زيست و اكوسيستم آبزيان در
ذخاير
سطح ملي و منطقه اي

آبزي پروري مسئوالنه
 GAPكوتاه شده ي عبارت  Good Aquaculture Practiceو به معناي عمليات آبزي پروري صحيح است .اين برنامه
شامل اصول مختلفي است كه عدم توجه به آن ها مي تواند مخاطره هايي را براي محصوالت پرورشي به همراه داشته
باشد .معضلي كه طي يکي دو سال اخير در استان چهارمحال و بختياري در منطقه سبزكوه به وضوح قابل مشاهده است،
پرورش ماهي قزل آال در حوضچه هاي منفرد و مجتمع در بستر رودخانه و در حريم قانوني و در مالکيت جمهوري اسالمي
ايران به بهانه ايجاد اشتغال در منطقه مي باشد.
شواهد اوليه به همراه اظهار نظر بسياري از افراد بومي بيانگر اين مسئله است كه توسعه بدون محدوديت كارگاه هاي
پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان باعث كاهش شديد كيفيت آب رودخانه ها شده است .به اضافه آنکه جمعيت ماهي
قزل آالي رنگين كمان را در برخي از مناطق مورد بررسي افزايش داده است.
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شکل  :2پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان بر روي رودخانه بهشت آباد 2317
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شکل  :1كشت برنج و پرورش ماهي در بستر رودخانه سبزكوه 2317
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شکل  :3نمايي از رودخانه دوپالن (تالقي كوهرنگ و سبزكوه) و ايجاد حوضچه پرورش ماهي در بستر آن 2317
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شکل  :3پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان بر روي بستر رودخانه دوپالن (تالقي كوهرنگ و سبزكوه) 2317

شکل  :5پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان بر روي بستر رودخانه سبزكوه2311-
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در اين راستا مروري بر قوانين و مقررات جاري كشور و در ارتباط با استفاده از بستر رودخانه براي آبزي پروري و تکاليف
تعيين شده در قانون براي دستگاه هاي ذيربط به شرح جدول شماره  3است .
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جدول  :6قوانین و مقررات مربط به استفاده از حريم بسترو تكالیف تعیین شده براي دستگاهی حاكمیتی
سیاست هاي كلی برنامه پنجم بند  12امور اقتصادىـ

توجه به ارزش اقتصادى ،امنیتى ،سیاسى و زيست محیطى آب با

توسعه

تسريع در استحصال ،عرضه ،نگهدارى و مصرف آن و مهار آب هايى
كه از كشور خارج مىشود با اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك.

سیاستهاي كلی نظام در بخش سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران  -2ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب بر اساس اصول توسعه
درمورد «منابع آب» كه توسط رهبر معظم انقالب پايدار و آمايش سرزمين در حوضههاي آبريز كشور.
آب
 -1ارتقاي بهرهوري و توجه به ارزش اقتصادي ،امنيتي و سياسي آب در
اسالمي تأييد و ابالغ شده ،به شرح زير است:
استحصال ،عرضه ،نگهداري و مصرف آن.
 -3افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و
غيرطبيعي آن در كشور از هر طريق ممکن.
 -3تدوين برنامه جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و
آبخيزداري و آبخوانداري و شبکههاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و
استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم
در استحصال و بهرهبرداري.
 -5مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود و اولويت استفاده از منابع
آبهاي مشترك.
سیاستهاي وزارت نیرو در سياستهاي بخش آب اصول مشخصي را تعيين و جلوگیري از تخريب منابع آب و حفظ ،احیا ،توسعه و
اعالم ميكنند تا براساس آنها ،اقدامهاي حاكميت و بهرهبرداري بهینه از آن در راستاي تحقق توسعه پايدار.
بخش آب و آبفا
نظام در زمينههاي مختلف قانونگذاري ،قضايي و
اجرايي كه بر توسعه و تخصيص و توزيع منابع آب
تأثير ميگذارند ،در راستاي تحقق چشمانداز قرار
گيرند.اين سياستها ،خطوط راهنماي مشخص و
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معيني براي قواي مختلف ،گروههاي بهرهبردار و
ذينفع مانند تعاونيها و تشکلهاي بهرهبرداران،
مؤسسههاي اعتباري و بانكها ،صنعتگران بومي و
محلي ،رسانههاي عمومي و  ...تلقي ميشوند.
براي تدوين سياستهاي آب بايد به الزامهاي
سياستي زير توجه داشت
 مديريت جامع و به همپيوسته آب و پيوند برنامههاي بخش آب درسياستها و برنامهريزي ملي ،اقتصادي و اجتماعي بهمنظور بسترسازي
توسعه پايدار و آمايش سرزمين و تعادل پايدار بين عرضه و تقاضاي آب.

جهتگیريهاي بخش آب و آبفا
در برنامه پنجم

 ايجاد تعادل منطقي بين ارزشهاي اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطيآب با استفاده از نظام تخصيص آب.
هماهنگي پايدار با طبيعت و ذينفعان و ذيمدخالن در سطح حوضههاي
آبريز.
 تقدم پيشگيري از آلودگي آب بر رفع آلودگيهاقانون توزيع عادالنه آب (مواد

فصل اول ـ مالكیت عمومی و ملی آب

مربوط به تعیین حريم و
بستر)
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ماده  – 2براساس اصل  35قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،
آب هاي درياها و آب هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و درهها و هر
مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني  ،وسيالب ها و فاضالب
ها و زه آب ها و درياچه ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و چشمه
سارها و آب هاي معدني و منابع آب هاي زيرزميني از مشتركات بوده و
در اختيار حکومت اسالمي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره
برداري مي شود .مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداري از آنها
به دولت محول مي شود.
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ماده  -1بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از
اينکه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل ها و بستر مرداب ها و
بركه هاي طبيعي در اختيار حکومت جمهوري اسالمي ايران است و
همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن
سطح آب درياها و درياچهها و يا خشك شدن مرداب ها و باتالق ها
پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوة احياء
اراضي در حکومت جمهوري اسالمي.
تبصره 2ـ تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر
طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار
هيدرولوژي رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون
رعايت اثر ساختمان تاسيسات آبي با وزارت نيرو است .
تبصره  1ـ حريم مخازن و تاسيسات آبي و همچنين كانالهاي
عمومي آبرساني و آبياري و زهکشي اعم از سطحي و زيرزميني بوسيله
وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد
كرد.
تبصره  3ـ ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر
رودخانهها و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و
بركههاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچهها
اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
تبصره  – 3وزارت نيرو در صورتي كه اعيانيهاي موجود در بستر و
حريم انهار و رودخانهها و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و
بركههاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص
دهد به مالك يا متصرف اعالم خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در
04
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تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنکاف وزارت نيرو با اجازه
و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.
خسارات به ترتيب مقرر در مواد  33و  33اين قانون تعيين و پرداخت
مي شود.
فصل پنجمـ جبران خسارات ـ تخلفات و ماده 31ـ آلوده ساختن آب ممنوع است ،مسئوليت پيشگيري و ممانعت و
جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيطزيست محول
جرائم و مقررات مختلفه
ميشود.
سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كلية
تعاريف ،ضوابط مقررات و آييننامههاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب
را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند و پس از تصويب الزم االجراء
خواهد بود.
ماده 31ـ صدور اجازه بهرهبرداري يا واگذاري بهرهبرداري از شن و ماسه و
خاك رس بستر و حريم رودخانهها ،انهار و مسيلها و حريم قانوني
سواحل درياها و درياچهها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو است.
تبصرهـ وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات فني
مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهرهبرداري به دستگاه صادركننده
پروانه اعالم خواهد كرد و حق نظارت بر رعايت اين مشخصات را خواهد
داشت.
هیأت وزيران در جلسه مورخ ح  -بستر  :آن قسمت از رودخانه ،نهر يا مسيل است  -دوره برگشت طغيان رودخانه ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شوراي
 2933/8/22بنابه پیشنهاد كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيك و عالي شهرسازي و معماري تعيين و جهت برآورد سيبالب با تناوب مورد
شماره  68882/92/211مورخ داغاب و حداكثر طغيان با دوره هاي برگشت مختلف نظر به وزارت نيرو و شركت هاي آب منطقه اي و آب برق خوزستان
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 2933/8/9وزارت نیرو و به
استناد ماده ( )82قانون توزيع
عادالنه آب ـ مصوب 2922ـ
آيین نامه مربوط به بستر و
حريم رودخانهها ,انهار ,مسیلها,
مردابها ,بركههاي طبیعی و
شبكههاي آبرسانی ,آبیاري و
زهكشی

وسيله وزارت نيرو و يا شركت هاي آب منطقه اي و اعالم مي گردد.
 تعيين بستر در خارج از محدوده شهرها براساس حداكثر طغيان با دورهآب و برق خوزستان تعيين مي شود.
برگشت  15ساله بوسيله وزارت نيرو و شركت هاي آب منطقه اي و آب
برق خوزستان تعيين مي شود و در مناطقي كه ضرورت ايجاب نمايد
سيالب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از  15ساله محاسبه قرار گيرد
شركت هاي فوق الذكر حسب مورد با ارائه نقشه هاي مربوط و توجيهات
فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز الزم را اخذ خواهند نمود.
 تغييرات طبيعي بستر رودخانه ها ،مسييل ها يا انهار طبيعي در بسترسابق تاثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حکومت اسالمي
است ليکن حريم براي آن منظور نخواهد شد.
ماده  -0كشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه،
نهر ،مسيل كه براي بهره برداري از آب مزاحمتي
ايجاد ننمايد با موافقت كتبي و قبلي شركت آب
منطقه اي ذيربط بصورت اجاره و رعايت اولويت
براي مجاورين بالمانع است ولي مستاجر به هيچ
وجه حق ايجاد اعياني و غرس نهال و درخت (به جز
زراعت سطحي ) را ندارد در صروت تخلف اراضي
مسترد و از فعاليت وي جلوگيري خواهد شد  .شركت
آب منطقه اي ذيربط بايد در اجازه نامه قيد كند كه
در صورت بروز هرگونه خسارت ناشي از سيل و
نظاير آن هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت

قوانین مرتبط با مقوله آب در ماده 2ـ حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و
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قانون حفاظت و بهسازي محیط پيشگيري و ممانعت از هر نوعآلودگي و هر اقدام
زيست ( مصوبه  2989 / 9 /18مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب
محيط زيست ميشود ،همچنين كليه امور مربوط به
و اصالحیه ) 2932 / 8 /16
جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظائف
سازمان حفاظت محيطزيست است.
ماده 2ـ سازمان عالوه بر وظائف و اختياراتي كه در الفـ انجام دادن تحقيقات و بررسي هاي علمي و اقتصادي در زمينه
قانون شکار و صيد براي سازمان شکارباني و نظارت حفاظت و بهبود و بهسازي محيطزيست و جلوگيري از آلودگي و برهم
بر صيد مقرر بوده داراي وظائف و اختيارات زير است :خوردن تعادل محيطزيست از جمله موارد ذيل:
2ـ طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيطزيست)
1ـ تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيکي و
شيميايي و بيولوژيك خاك ،آب و هوا ايجاد مينمايند و اين تغييرات سبب
دگرگوني وضع طبيعي ميگردند .مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه ها،
تخريب جنگل ها و مراتع دگرگوني اكولوژي درياها ،بهم خوردن زهکشي
طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تاالب ها.
5ـ حفظ محيطزيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن.
زـ همکاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بينالمللي به منظور حفظ
محيطزيست در حدود تعهدات متقابل.
ماده 3ـ هر گاه اجراي هر يك از طرح هاي
عمراني و يا بهرهبرداري از آنها به تشخيص سازمان
با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيطزيست
مغايرت داشته باشد سازمان ،مورد را به وزارتخانه يا
مؤسسه مربوط اعالم خواهد نمود تا با همکاري
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سازمان هاي ذيربط به منظور رفع مشکل در طرح
مزبور تجديد نظر به عمل آيد.
در صورت وجود اختالف نظر طبق تصميم رئيس
جمهور عمل خواهد شد.
ماده 3ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي منظور از آلوده ساختن محيطزيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد
خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيکي يا
محيطزيست را فراهم نمايد ممنوع است.
شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوريکه زيان آور به حال انسان يا ساير
موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصرهـ استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و
حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي
مشمول اين ماده نخواهد بود ولي در صورتيکه استفاده از سموم براي
مقاصد باال مغاير با بهسازي محيطزيست باشد سازمان ضرورت تجديد
نظر در مقررات مربوط و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات
توصيه خواهد نمود.
ماده 22ـ سازمان با توجه به مقررات و ضوابط
مندرج در آييننامههاي مذكور در ماده 27
كارخانجات و كارگاه هائي كه موجبات آلودگي
محيط زيست را فراهم مينمايند مشخص و مراتب
را كتباً با ذكر داليل بر حسب مورد به صاحبان يا
مسئوالن آنها اخطار مينمايد كه ظرف مدت معيني
نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و
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فعاليت خوداري كنند .در صورتيکه در مهلت مقرر
اقدام ننمايد به دستور سازمان از كار و فعاليتآنها
ممانعت به عمل خواهد آمد.
در صورتيکه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا
دستور سازمان معترض باشند ميتوانند به دادگاه
عمومي محل شکايتنمايند دادگاه فوراً و خارج از
نوبت به موضوع رسيدگي ميكند و در صورتي كه
اعتراض را وارد تشخيص دهد رأي به ابطال اخطار
يا رفع ممانعت خواهد داد .رأي دادگاه قطعي است.
تبصرهـ رئيس سازمان ميتواند در مورد منابع و
عواملي كه خطرات فوري در برداشته باشد بدون
اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها
را بدهد.
قانون حفاظت و بهره برداري از ماده 2ـ منابع آبزي آبهاي تحت حاكميت و
منابع آبزي جمهوري اسالمی صالحيت جمهوري اسالمي ايران ثروت ملي كشور
بوده ،حفظ و حراست از آن وظايف دولت جمهوري
ايران (مصوب )26/2/2936
اسالمي ايران ميباشد .مديريت حفاظت و
بهرهبرداري اين منابع در جهت تأمين منافع ملي
كشور بر اساس اين قانون و مقررات اجرائي آن
اعمال ميگردد.
ماده 1ـ قلمرو اجرائي اين قانون و مقررات اجرايي
آن ،بجز مواردي كه در اين قانون تصريح شده است
كليه آبهاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري
09

پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زيستی در سیماي حفاظتی زاگرس مركزي

اسالمي ايران اعم از آبهاي داخلي مرزي و دريايي
ميباشد.
ماده 3ـ شركت سهامي شيالت ايران به منظور
افزايش كمي و كيفي توليد محصوالت آبزي حمايت
از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش شيالت
و آبزيان و مديريت و توسعه و بهرهبرداري منابع
موجود اقدامات زير را انجام ميدهد:
تبصرهـ وظايف و اختيارات شركت سهامي شيالت
ايران در اين قانون نافي وظايف و اختيارات سازمان
حفاظت محيطزيست نخواهد بود.
 -5هدايت و نظارت بر كليه فعاليتهاي صيادي،
تکثير و پرورش آبزيان ،عملآوري ،صادرات و
واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.
ماده 1ـ هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند
بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهرهبرداري
آبزيان در آبهاي موضوع ماده  1اين قانون نمايد
شرايط صدور ،تعليق ،ابطال ،مدت اعتبار و نحوه
تمديد و انتقال كلي يا جزيي و ميزان تعرفه پروانه
صيد بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين
ميگردد.
ماده 20ـ انجام هر گونه فعاليت تکثير و پرورش
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آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيالت
ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي
شرايط مندرج در اين قانون و مقررات اجرايي آن
هستند ،مجاز ميباشد.
ماده 21ـ چنانچه ايجاد مزارع و تأسيسات تکثير و
پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود،
صدور مجوز تکثير و پرورش ممنوع خواهد بود .در
صورتي كه تأسيسات تکثير و پرورش در معرض
آلودگي يا بيماريهاي مسري باشند ،شيالت موظف
است دستور اتخاذ تدابير حفاظتي الزم را صادر نمايد.
ماده 21ـ اقدامات موضوع ماده ( )3شركت سهامي
شيالت ايران در آبهاي داخلي (پشت سدها يا
رودخانهها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق
با برنامههاي استفاده از آب صورت گيرد .آبزيدار
كردن آبهاي مورد استفاده براي شرب يا آبهايي كه
براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه تأمين آب
در زمان معين رها شده و به مصرف برسد صرفاً پس
از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر
ميباشد.
مرتکبين جرايم ذيل:
ماده -11
-3عرضه و انتقال آبزيان به منظور تکثير و پرورش آنها بدون داشتن
گواهي بهداشتي
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 -5تغيير مسير،ايجاد موانع فيزيکي و احداث هر گونه تأسيسات غيرمجاز
در رودخانههايي كه به عنوان مسير مهاجرت يا تکثير طبيعي آبزيان تعيين
شدهاند.
0ـ عدم ارسال اطالعات مربوط به ماده  21اين قانون و يا ارائه اطالعات
غير واقعي مربوط به صيد و فعاليتهاي تکثير و پرورش انجام شده و به
ترتيب مقرر در اين قانون و مقررات اجرايي آن.
قانون

مجازات

اسالمی-

تعزيرات مواد ، 233 ، 238
، 283 ، 288 ، 282 ، 281
 ( 232 ، 232 ، 231مصوب
1/9/2938
) 8/8/2932

با

اصالحات

ماده 111ـ هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت
عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب
آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ،دفع غير
بهداشتي فضوالت انساني و دامي و مواد زائد ،ريختن
مواد مسمومكننده در رودخانهها ،زباله در خيابانها و
كشتار غير مجاز دام ،استفاده غيرمجاز فاضالب خام
يا پساب تصفيه خانههاي فاضالب براي مصارف
كشاورزي ممنوع ميباشد و مرتکبين چنانچه طبق
قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به
حبس تا يك سال محکوم خواهند شد.
تبصره2ـ تشخيص اينکه اقدام مزبور تهديد عليه
بهداشت عمومي و آلودگي محيطزيست شناخته
ميشود ونيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع
فضوالت دامي و همچنين اعالم جرم مذكور حسب
مورد بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي ،سازمان حفاظت محيطزيست و سازمان
دامپزشکي خواهد بود.
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تبصره 1ـ منظور از آلودگي محيطزيست عبارتست از
پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك
يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيکي ،شيميايي يا
بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير
موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضرباشد
تغيير دهد.
ماده 117ـ هر كس به وسيله صحنهسازي از قبيل
پي كني ،ديواركشي ،تغيير حدفاصل ،امحاي
مرز،كرتبندي،نهركشي ،حفرچاه ،غرس اشجار و
زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي
مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي،
جنگلها و مراتع ملي شده ،كوهستانها ،باغها،
قلمستانها ،منابع آب ،چشمهسارها ،انهار طبيعي
وپاركهاي ملي ،تأسيسات كشاورزي و دامداري و
دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و
ساير اراضي و امالك متعلق به دولت يا شركتهاي
وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين
اراضي و امالك موقوفات و محبوسات واثالث باقيه
كه براي مصارف عامالمنفعه اختصاص يافته يا
اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق
معرفي كردن خود يا ديگري ،مبادرت نمايد يا بدون
اجازه سازمانحفاظت محيط زيستيا مراجعذيصالح
ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب
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محيطزيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر
گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا
ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك
ماه تا يك سال حبس محکوم ميشود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني
يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به
حال سابق نمايد.
تبصره 2ـ رسيدگي به جرائم فوقالذكر خارج از
نوبت به عمل ميآيد و مقام قضايي با تنظيم صورت
مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا
صدور حکم قطعي خواهد داد.
تبصره 1ـ در صورتيکه تعداد متهمان سه نفر يا
بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتکاب جرم موجود باشد
قرار بازداشت صادر خواهد شد ،مدعي ميتواند
تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را
بنمايد.
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به نظر مي رسد كه با توجه به اين كه تکاليف قانوني بر عهده دستگاه هاي متولي به عنوان دستگاه هاي حاكميتي و
اجرايي دولت جمهوري اسالمي ايران اهمال صورت گرفته و دستگاه هاي زير به وظايف قانوني خود عمل ننموده اند
:
 -2مالکيت عمومي رودخانه ها و استفاده از حرايم و بستر (وزارت نيرو-شركت آب منطقه اي استان) ،
 -1عدم تخريب محيط زيست و برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست (سازمان حفاظت محيط زيست –
اداره كل محيط زيست استان) ،
 -3عدم صدور مجوزهاي قانوني شامل پروانه تاسيس و بهره برداري(وزارت جهاد كشاورزي -مديريت شيالت
وآبزيان استان)،
 -3تهديد عليه بهداشت عمومي (سازمان حفاظت محيطزيست -اداره كل محيط زيست استان و وزارت جهاد
كشاورزي -سازمان دامپزشکي سازمان دامپزشکي استان )

