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  چکیده
رده ل مواجه کهاي مختلف فضاهاي جغرافیایی را با مشکزیست محیطی یکی از مهمترین مسائلی است که به صورتمسائل امروزه 

 یاست داخلی وس و بخششورها است که می توان آن را در قالب ددر این میان یکی از مهمترین عوامل موثر در این زمینه سیاست کاست. 
در این  رد.کتفکیک یره غو ، تفکیک، بازیافت جمع آوريو پیشرفته در حوزه روز ه هاي ببین المللی در استفاده و دستیابی به تکنولوژي

 مسائل زیست درگیر هاي مختلفغیره به صورت میان، استان گیالن با توجه به تراکم به نسبت باال و از سوي دیگر حضور گردشگران و
تحلیلی و  -یفیوش توصربا  ،بر این مبنا مقاله حاضر متعددي بوده و با مسائل و مشکالت ناشی از آن دست به گریبان می باشد.  محیطی

سائل زیست متوسعه  وگیري  هاي کشور در عرصه داخلی و خارجی بر شکلبا هدف شناخت تأثیر سیاستبا استفاده از منابع کتابخانه اي 
ولید در تفزایش محیطی به انجام رسیده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که سیاست داخلی کشور در زمینه ا

ز اه استفاد زها،مجو ري، عدم مطالعات اولیه و پایه اي در واگذااستانداردهاي الزمبدون در نظر گرفتن  ي دولتیصنایع و کارخانه ها
 ستسیا، نبودن طی باالها در تولید کاالهاي بی کیفیت و با ماندگاري و تخریب زیست محیتکنولوژي هاي نسل دوم و قدیمی، وجود رانت

ت مشخص عدم در پیش گیري سیاس ،مشخص و قانونی جهت برخورد با مسائل زیست محیطی، نداشتن سیاست جامع حفظ محیط زیست
 ي دیگراز سو ست.یجاد و توسعه مسائل زیست محیطی را فراهم آورده اا زمینهو غیره حفظ محیط زیست و کامل در فرهنگ سازي جهت 

 وم وس و نسل عدم دستیابی به تکنولوژي به روز و که سبب تحریمسیاست بین المللی کشور  سیاست حرکت به سوي اقتصاد جهانی،
 یفیت و مخربکهاي بی هاي قاچاق کاال جهت ورود کاالافزایش کانال ان،چهارم، عدم همکاري و همراهی کشورها با جمهوري اسالمی ایر

اص در خه صورت نیز در تشدید مسائل زیست محیطی در کشور و بو غیره  ، استفاده از کاالهاي بی کیفیت از سر نیاززیست محیطی
 هین المللی بخلی و بت هاي کشور در عرصه دابر این اساس می توان گفت، سیاس .استان گیالن را تا حد قابل توجهی افزایش داده است

بل توجهی ا حد قاهاي مختلف بر ایجاد و توسعه مسائل زیست محیطی در کشور به صورت عام و در استان گیالن به صورت خاص تصورت
بین  گفت، ی توانمبر این مبنا تأثیرگذار بوده و سبب شده است که حرکت در راستاي توسعه استان مبتنی بر توسعه پایدار نباشد. 

 سیاست و تکنولوژي و مسائل زیست محیطی در کشور و استان گیالن یک رابطه مستقیم وجود دارد. 
 

 محیط زیست، استان گیالن سیاست، تکنولوژي،  کلیدي: هايواژه
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  مقدمه -1
هاي ورتطی به صی و ارتباهاي اطالعاتهاي اخیر ناشی از توسعه تکنولوژيتغییرات و تحوالت صورت گرفته در طی دهه

است توجه سی هايها و توجه به برخی مسائل را دچار تغییر کرده و سبب شده است برخی از آنها به کانوننگرشمختلف 
اشد که با میهمداران، پژوهشگران و حتی همه افراد تبدیل شوند. در این میان مسائل زیست محیطی یکی از این کانون

ا محیط ه است. زیرهاي مختلف به یک کانون توجه تبدیل شدهاي اخیر پیدا کرده و به صورتطی دههاي در فراگیري گسترده
هاي  ر مولفههاي متعددي را براي ایجاد تعادل دزیست یکی از ارکان بسیار مهم حیات و توسعه محسوب می شود و نقش

ن، اص براي آخمالکیت  نین، مقررات ویژه و عدم تعریفلیل فقدان قواهم اکنون این مولفه به داما مختلف حیات بازي می کند. 
این  ي مختلف درهادگیبه طور آزاد و نامحدود مورد بهره برداري قرار می گیرد، که نتیجه آن تخریب محیط زیست و ایجاد آلو

مسائل روز  زااین امر سبب شده است که مسأله حفظ محیط زیست به یکی ). 15: 1387حوزه است (قربانی و فیروز زارع، 
یز بشر را ن وجودیتجهان تبدیل شود زیرا فاجعه زیست محیطی نه تنها آرامش و امنیت را از زندگی انسان می رباید بلکه م

وز بحث ر تهدید می کند، به همین دلیل محافل علمی و سیاسی بحث مسائل زیست محیطی پر سر و صداترین و جدیترین
دیگري  طبیعت و کنند یکی دیدگاه انسان متمدن نسبت بهعامل بیشتر جلب توجه میدو  ،است. در پیگیري علل و عوامل آن

ر وقات حق هرف مخلتوسعه فن آوري است. بشر متمدن خود را مالک طبیعت دانسته و بر این باور است که انسان به عنوان اش
عه فن گر با توسرف دیط یتی داشته باشد ازگونه استفاده از طبیعت را داراست و بدون آن که در بازسازي و نگهداري آن مسئول

ی بشر را ه زندگآوري بشر دستاوردهاي عظیم و شگفت انگیزي به دست آورده در حالی که همین علل سازنده و دگرگون کنند
ا با خود به همراه ) و مسائل مشکالت زیست محیطی متعددي ر38: 1390در معرض نابودي قرار داده است (ادهمی و اکبرزاده، 

اي العادهیت فوقاز اهم توجه به منابع محیط زیست به عنوان بستر توسعه پایداراز سوي دیگر باید توجه داشت که،  آورده است.
ر را قتصادي کشوااي پایدار و از ثبات الزم برخوردار خواهد بود که بتواند با حفاظت محیط زیست، رشد برخوردار است. توسعه

ده از ارد. استفافاه نسل هاي آتی باقی بگذرن افزایش رفاه نسل حاضر منابع الزم را براي تأمین اي تضمین کند که ضمبه گونه
بع عده از مناهاي اقتصادي که هماهنگ با طبیعت نبوده و بلکه در جهت استفاده گسترده و بدون قاالگوهاي توسعه و برنامه

ین زمینه ااد در حن نخواهد کرد بلکه باعث بروز مشکالتی طبیعی باشد نه تنها ما را در دستیابی به اهداف توسعه رهنمو
 ). 4: 1382زاده، شود (بیگمی

یطی یست محدر این میان جمهوري اسالمی ایران به صورت عام و استان گیالن به صورت خاص با مسائل و مشکالت ز
ز سوي اراهم و فتوسعه پایدار را  هاي مختلف زمینه براي به چالش کشیده شدن فرایندمتعددي مواجه هستند که به صورت

ه طر انداختخی را به و از این طریق امنیت مل هاي متعدد دیگري را نیز با خود به همراه آورده استها و چالشدیگر بحران
ئل زیست اد مسااست. بررسی کارهاي مطالعاتی گذشته در این زمینه نشان دهنده آن است که عوامل متعددي در زمینه ایج

ت نقش و شده اس پرداختهدر کشور و استان گیالن نقش دارند. اما در این بین یکی از عوامل مهمی که کمتر به آن محیطی 
صورت  شور بهجایگاه سیاست چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی در ایجاد و توسعه مسائل زیست محیطی در ک

به  ر دستیابییاست دس، مقاله حاضر تالش دارد تا حد امکان جایگاه عام و استان گیالن به صورت خاص می باشد. بر این مبنا
 ش توجه بهن افزایمورد بررسی قرار دهد. تا از این طریق بتواند ضمرا  تکنولوژي به روز و از سوي دیگر حفظ محیط زیست

واقعیت  یدار راتوسعه پاحرکت جهت مسائل زیست محیطی، زمینه براي کاهش آن را در کشور و استان گیالن فراهم آورده و 
    ببخشد. 
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 قیادبیات نظري تحق -2
 سیاست -2-1

ق با ، که مطابل مقالهگیرند. به این منظور الزم است فایکلیه مقاالت کامل توسط داوران همایش مورد ارزیابی قرار می
 ضوابط این راهنما تهیه شده است، با فرمت

 
 تکنولوژي -2-2

ها ه انه ها درباردیدگا وی است که تعریف آن داراي ابهامات گسترده اي می باشد. زیرا برداشت ها تکنولوژي از جمله مفاهیم
   .مختلف و متعدد می باشد. با این وجود به صورت کلی تکنولوژي را می توان به صورت هاي ذیل تعریف کرد

نایع با صد علوم در کاربر بر این تکنولوژي را تکنولوژي را توانایی تبدیل منابع به محصول و خدمات تعریف کرده اند، عالوه
علوم براي  ستفاده ازوژي، ااستفاده از رویه ها و مطالعات منظم و جهت دار نیز تعریف کرده اند. تعریف دایره المعارف از تکنول

رایندها، فها،  نشتکنولوژي را می توان کلیه دا«مصارف علمی است. طارق خلیل تعریف زیر را از تکنولوژي ارائه می دهد 
وش کنولوژي ره تر، تدر بیانی ساد». ابزارها، روش ها و سیستم هاي بکار رفته در ساخت محصوالت و ارائه خدمات تعریف کرد

ت کمک به اري جهانجام کار و ابزاري است که توسط آن به اهداف خود نائل می شویم. تکنولوژي کاربرد عملی دانش و ابز
 ). 1: 1385برده، (حسینی ا تالش انسان است

 
 محیط زیست -2-3

ن، کنند. بدینسامی تمام عرصه پیرامون حیات، شامل زمین، هوا و آب که افراد انسانی، گیاهان و جانوران در آن زندگی
ه مدیریت دهد (دانشناممحیط زیست جمع تمام شرایط و آثاري است که زندگی و رشد موجودات زنده را تحت تأثیر قرار می

لیه ابل تجدید، ک). به بیانی دیگر محیط زیست شامل منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیرق682: 1387وستایی، شهري و ر
باشد اندازها میو چشم ها و غیره) و مناظری، صنعتی، راهموجودات زنده، محیط مصنوعی دست ساخته بشر (مناطق مسکون

 ).1: 1387(برخوردار، 
 

 روش تحقیق -3
از  براي گردآوري و فیش برداري آن وتحلیلی است  -، با توجه به ماهیت نظري آن توصیفیحاضر روش اصلی تحقیق

 -میتحقیق عل ، اولیناي، اینترنتی استفاده شده است. این تحقیق با توجه به رویکرد جغرافیاي سیاسی آناطالعات کتابخانه
، ست ازارت احاضر عب . سوال اصلی تحقیقزیست است جایگاه سیاست و تکنولوژي در حفظ محیط جغرافیاي سیاسی در تبیین

 ؟دوجود دار سائل زیست محیطی استان گیالنسیاست و تکنولوژي با م چه ارتباطی بین
 

 محیط شناسی تحقیق -4
این استان، از شمال به دریاي خزر متصل بوده و  هاي شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت است.استان گیالن، از استان

باشد و از طریق آستارا نیز داراي مرز خاکی با جمهوري آذربایجان است، از غرب به آبی با کشورهاي حاشیه دریا می داراي مرز
  14044 شود. مساحت گیالناستان اردبیل، از جنوب به استان زنجان و قزوین و از شرق به استان مازندران محدود می

تقسیم شده که شهرستان  16استان گیالن به نفر است.  2480874 ،1391کیلومترمربع و جمعیت آن طبق سرشماري 



 

٤ 
 

 فومن، سرا،صومعه رودسر، رضوانشهر، رودبار، رشت، شفت، اشرفیه، املش، بندر انزلی، تالش، سیاهکل،آستانه عبارتند از: آستارا،
 ). /http://www.gilan.irل (سایت استانداري گیالن، لنگرود، ماسا الهیجان،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي تحقیقیافته -5
 مسائل زیست محیطی استان گیالن  -5-1

رنگ و آن پر استان گیالن از جمله فضاهاي جغرافیایی در کشور است که به صورت هاي مختلف مسائل زیست محیطی در
به . ستان ابرجسته می باشد و به صورت هاي مختلف توانایی به چالش کشیدن توسعه و حتی امنیت زیست محیطی در است

 صورت کلی به برخی از این مسائل زیست محیطی در استان گیالن اشاره می شود:
 هاي استانهاي خانگی، صنعتی و کشاورزي و رودخانه آب؛ پساب -

ارد ومچنان اي هر استان گیالن تمامی پساب هاي خانگی، صنعتی و کشاورزي بدون هیچ تصفیهباید توجه داشت که د
ایی استفاده شده در کودها و سموم شیمی .شودها سرازیر میجاري شده و به دریاي کاسپین یا تاالبهاي ها و آب رودخانه

) شده و تریفیکاسیونها سبب خودشکوفایی سریع (یوشود و در آنها و تاالب میها وارد رودخانه مزارع نیز همراه رواناب
رودخانه  70ها حدود اند که از بین آنده در کشور شناسایی شدهرودخانه آلو 165بیش از  .معضالتی را نیز در پی خواهد داشت

هاي هاي آلوده به دریاچهنشده از راه رودخانه میلیون تن فاضالب تصفیه 20اند و ساالنه حدود ترین آلودگی را داشتهبیش
هاي  خانهترین رود آلوده شود. رودخانه زرجوب و گوهررودداخلی، دریاچه سدها، دریاي کاسپین و خلیج فارس سرازیر می

  موجود در این لیست هستند
 رهاسازي زباله ها در فضاهاي باز استان و تبدیل طبیعت سرسبز گیالن به دوزخ زباله ها -

 نقشه برداري کشور ؛ عکس از سازماناستان گیالننقشه 

http://www.anobanini.ir/travel/fa/gilan/
http://www.anobanini.ir/travel/fa/gilan/
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مروزه از زباله در همه جاي دنیا به عنوان طالي کثیف یاد می کنند ولی در گیالن انواع زباله هاي خانگی، بیمارستانی، ا
  .ی در عرصه هاي طبیعی مانند مناطق جنگل، تاالب، حاشیه رودخانه ها و سواحل دریا تخلیه می شو ندکشاورزي و صنعت

جمع آوري و بازیافت زباله امروز یکی از معضالت مهم جوامع بشري است که همواره براي حفظ محیط زیست و جلوگیري از به 
العاده آن در توسعه پایدار نام طالي کثیف ه دلیل اهمیت فوق هاي ملی مورد توجه و اهتمام جدي است و ب هدر رفتن سرمایه

با پیشرفتهاي انسان و بهره برداریهاي گوناگون از طبیعت، میزان زباله تولیدي انسانها رو به افزایش رفته  .را به خود گرفته است
ت پسماند به صورت کارآمد صورت گیرد، است اما به موازات آن شیوه هاي دفع و بازیافت نیز بهبود یافتند و امروز اگر مدیری

یکی از مشکالت زیست محیطی کشور به ویژه استان گیالن دفن غیر بهداشتی پسماندها است  .زباله دیگر یک معضل نیست
که آلودگی آب و خاك را به دنبال دارد و از دیگر سو به دلیل عدم اجراي طرحهاي تفکیک و شیوه سنتی جمع آوري زباله، 

 .لیاردها ریال صرف جمع آوري زباله می شودروزانه می
 سماندپ -

ست. دفنگاه سراوان اناپذیر کرده  هاي جبرانپسماندهاي رها شده یا دفع شده خاك و آب شهرها و روستاها را دچار آسیب
ا تولید تواند بکند، این مرکز که میترین دفنگاه شمال کشور است با شرایطی بحرانی دست و پنجه نرم میرشت که بزرگ

انه پیربازار ودگی رودخولی آلبیوگاز بخشی از انرژي مورد نیاز شهر را تامین کند با تولید گاز متان و شیرابه ناشی از دفع غیراص
مانند بمبی اتمی در منطقه به  ولیتر در دقیقه خارج شده  20اي با دبی و تاالب انزلی را به دنبال دارد. از دفنگاه سراوان شیرابه

ارند که نبود امکان دفن ها قرار د در کل استان گیالن مراکز دفع در دل جنگل یا حاشیه آن یا کنار رودخانه .آیدر میگردش د
 ددهمشکل را افزایش می) …هاي زیرزمینی و بهداشتی (به سبب باال بودن سطح آب

 تغییر کاربري زمین با سرعتی باور نکردنی -
ناطق در این م السازيهاي چاي و ویینه فروش آن تناسبی ندارد، تغییر کاربري زمیناین روزها که هزینه تولید چاي با هز

ضی اربري اراکین تغییر اخورد، در حالی که شالیزارها نیز همچنان در حال تغییر هستند، نتیحه اي به چشم میاکثرا کوهپایه 
 .د دادخواهد شد، خود را نشان خواه اعالم 1394که نتایج آن در اوایل سال  1393در سرشماري عمومی کشاورزي 

اصلخیزترین حهکتار اراضی کشاورزي گیالن جزء  430هزار هکتار اراضی شالیزاري دارد و در مجموع  238منطقه گیالن 
ون در نظر مساحت اراضی کشاورزي کشور (شامل زراعت و آیش و باغ) بد .شوندهاي بخش کشاورزي کشور محسوب میخاك

یسه با است که در مقا(شانزده و شش دهم) میلیون هکتار گزارش شده  6/16داري حدود کاري و مرتعگرفتن جنگل، جنگل
اهش را نشان ک %2/6(هفده و هفت دهم) میلیون هکتار اعالم شده بود معادل  7/17، که 1382سرشماري عمومی کشاورزي 

ت محصوالت ساالنه مواجه هستیم، وسعت این اراضی % مساحت اراضی زراعی براي کاش9تاکنون با کاهش  82دهد. از سال می
 )./http://gilkhabar.ir( کاهش یافته است 93میلیون هکتار در سال  7/14به  82میلیون هکتار در سال  16از حدود 

 
 سیاست داخلی و مسائل زیست محیطی استان گیالن -5-2

 نه هاي دولتیتولید بدون در نظر گرفتن استانداردهاي الزم در صنایع و کارخا -
ست، به ابوده  تجربه توسعه اقتصادي در ایران نشان می دهد که نقش دولت در امور تولیدي و سرمایه گذاري گسترده

طرف کردن ا هدف برهاي اقتصادي نقشی تعیین کننده ایفا می کند. این امر سبب شده است که دولت باي که در فعالیتگونه
نظري شده است (عایت نرمبادرت ورزد که در فرایند تولید آنها استانداردهاي زیست محیطی  نیازهاي جامعه به تولید کاالهایی

شده  اي مختلف سببهبر این مبنا می توان گفت تأمین کاالهاي اساسی و مورد نیاز جامعه به صورت ). 48: 1394و همکاران، 
ود به خین امر اضروري در تولید داشته باشد و است که دولت مجبور به چشم پوشی رعایت برخی از استانداردهاي الزم و 

ا پایدار ر توسعه توسعه مسائل زیست محیطی در کشور به صورت عام و در استان گیالن به صورت خاص را فراهم کرده و روند
 با مسائل و مشکالت متعددي مواجه ساخته است.  
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 ستعدم در پیش گیري سیاست مشخص و کامل فرهنگ سازي جهت حفظ محیط زی -
اصل مانی حفرهنگ عامل اصلی و به معناي موتور توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است. بهبود محیط زیست ز

ی در ت محیطتحقق چنین هدفی، وجود اخالق زیس هخواهد شد که محیط طبیعی و فرهنگ انسان با هم مرتبط باشند. الزم
از محیط  ود اعمخیطی رفتار ایده آل بشر نسبت به محیط زندگی تمامی اقشار جامعه در یک کشور می باشد. اخالق زیست مح

تلف عاد مخطبیعی، محیط اجتماعی و فرهنگی است. مجموعه رفتارهاي ضابطه مند در بستر فرهنگ موجب جهت دهی در اب
ادابی و شر نتظاازندگی خواهد بود. به عبارت دیگر فرهنگ ریشه و ساختار اصلی توسعه همه جانبه است و زمانی می توان 

). براي دست 38: 1390ه، ادهمی و اکبرزادبه صورت اصولی انجام یافته باشد (پویایی را براي جامعه تصور نمود که این ساختار 
فرهنگ  زمینه یابی به این مهم به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی دست نیازمند دارا بودن سیاست جامع و کامل در

 سازي هستیم. 
ه، ت دامنه غالب جمعیت کشور در زمینه فرهنگ زیست محیطی با چالش هاي متنابهی روبروست و وسعزیرا متأسفان

شور کرهنگی آلودگی هاي زیست محیطی در مرز بحرانی است و هنوز جامعه ف يمقیاس و پیچیدگی آن بی سابقه است. فضا
فرهنگ  ه صورتت آن طور که باید و شاید بدر سطوح ادراك مفاهیم، روش شناسی هاي نوین و غیره تا کنون نتوانسته اس

ط زیست فظ محیحاساسی، اهمیت  نزیست محیطی و کاربردي در کشور جایگاهی پیدا نماید. با این که در اصل پنجاهم قانو
ظ ست اما حفاردیده گبسیار زیبا و همه سو نگر نگارش و قوانین و مقررات دیگري هم به تبعیت از آن تهیه و تدوین و مصوب 

ساس بود اححیط زیست تنها در شعار باقی مانده است، چرا که بدلیل خالء هاي آموزش و آگاهی هاي زیست محیطی، نم
ي زیست دگی هامسئولیت در کل جامعه، عدم اخالق اجتماعی مناسب و غیره، به طور خالصه فقر فرهنگی ناشی از آن، آلو

مختلف در استان  ). این موضوع به صورت هاي38: 1390اکبرزاده، ادهمی و محیطی کشور را به مرز بحرانی سوق داده است (
دم ان گفت، عا می توزیست محیطی متعددي را ایجاد و توسعه داده است. بر این مبنگیالن نیز وجود دارد و مسائل و مشکالت 

که  ده استدارا بودن و در پیش گیري سیاست مشخص و کامل فرهنگ سازي زیست محیطی به صورت هاي مختلف سبب ش
ئل زیست ید مساجامعه دچار فقر فرهنگی در این زمینه باشد و این فقر فرهنگی به صورت هاي مختلف زمینه ایجاد و تشد

 محیطی چه در سطح کشور به صورت عام و چه در استان گیالن و به صورت خاص را فراهم آورده است. 
 مجوزها صدورعدم مطالعات اولیه و پایه اي در  -

حداث زهاي اقدام در زمینه حفظ محیط زیست افزایش آگاهی در سطوح مختلف مرتبط نسبت به واگذاري مجومهمترین ا
 یرگذاري وهش تأثصنایع و غیره در فضاهاي جغرافیایی است. به هر میزان این آگاهی و شناخت بیشتر باشد زمینه براي کا

 خش هاي ذیل صورت بگیرد:تخریب محیط زیست نیز کاهش می یابد. این آگاهی باید در بین ب
اشند، ی آن می باحتمال ي مکان یابی، اجراي پروژه و نیز کاهش اثراتمسئولین طرح ها و پروژه ها نیازمند آگاهی از نحوه

ن آعالیت هاي في رخهافرادي که براي پروژه هاي سرمایه گدذاري می نمایند مایلند آگاه شوند که اثرات طرح یا پروژه بر چ
 فاظت محیطحسازمان و چه خسارات و زیان هاوي از این طریق بر طرح و یا پروژه وارد می آید، مسئولین دولتی (چگونه است 

ایل دولتی تم سئولینمزیست) نیازمند آگاهی از نتایج ارزیابی زیست محیطی جهت ارائه مجوز اجرا به پروژه می باشند. دیگر 
مند ه اي نیازان منطقاثراتی بر دیگر پروژه ها خواهد گذاشت. برنامه ریز ي پشنهادي چهدارند که آگاه شوند طرحی ا پروژه

ان ان ا نمایندگیحلی و ي مآگاهی از اثرگذاري پروژه یا پروژه هاي مشابه بر طرح هاي توسعه و کاربري زمین می باشند، جامعه
اهی از یاز به آگنزاران ن می گذارد، سیاست گها مایلند آگاه شوند که طرح یا پروژه پیشنهادي چه تأثیري بر کیفیت زندگی آنا

 ).144: 1390(نیاکان الهیجی و خضري، تأثیرپذیري افراد و نتایج حاصله دارند 
دارا بودن آگاهی در بین این افراد و مسئولین به صورت هاي مختلف زمینه ایجاد چالش و مسائل بعدي را در بعد زیست 

حرکت جهت توسعه پایدار را در فضاهاي جغرافیایی تشدید می کند. اما نگاهی کلی  محیطی تا حد قابل توجهی از بین برده و
به صدرو و واگذاریی مجوزهاي احداث واحدهاي صنعتی در کشور به صورت عام و در فضاي استان گیالن به صورت خاص نشان 
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وجود نداشته است و این خود سبب  دهنده آن است که این آگاهی نسبت به عواقب و تأثیرگذاري ها در بین مسئولین مرتبط
 توسعه پایدار اتفاق نیفتد. شده است مسائل و مشکالت زیست محیطی گسترده اي در کشور و استان گیالن به وجود آید و 

 نبودن سیاست مشخص و قانونی جهت برخورد با مسائل زیست محیطی -
ه عنوان ه است بکلی به قوانین مشخصه در زمینه مسائل زیست محیطی نشان دهنده وجود قوانین خوب در این حوزنگاهی 

د یهاي بعد بالست که نسل امروز و نسیط زیمح از بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، در جمهوري اسالمی، حفاظتمثال، 
ا یر آن که بغهاي اقتصادي و شود. از این رو فعالیتومی تلقی میدر آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عم

 قابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است. آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر
مجلس شوراي اسالمی، فعالیت  3/2/1374) قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب 16) و (15)، (14بر اساس مواد (
برداري از ) را رعایت نکنند و همچنین فعالیت و بهره12هاي جدیدي که ضوابط و معیارهاي موضوع ماده (کارخانجات و کارگاه

هایی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، ممنوع است. سازمان حفاظت ها و نیروگاهها و کارگاهکارخانه
مجاز استانداردهاي محیط زیست باشد را  که آلودگی آنها بیش از حد هاییها و نیروگاهها و کارگاهمحیط زیست، کارخانه

ها ابالغ خواهد ها و نیروگاهها و کارگاهمشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئوالن کارخانه
شود نسبت به رفع آلودگی یا یین میهاي ذیربط تعکرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاري و مشارکت دستگاه

مجاز استانداردهاي محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط  تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام کنند. حد
هاي ها و نیروگاهها و کارگاهزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در صورتی که صاحبان و مسئوالن کارخانه

نده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط نکنند، در آلوده کن
مورین أپایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذیربط محل که بالفاصله توسط م

هاي آلوده کننده جلوگیري به عمل خواهد آمد. ادامه ها و کارگاهیت کارخانهشود، از کار و فعالانتظامی به مورد اجرا گذاشته می
زیست و یا راي دادگاه  هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیطها و نیروگاهها و کارگاهکار یا فعالیت کارخانه

 .)www.iana.ir( دار خواهد بودصالحیت
ط فظ محیبا وجود دارا بودن قوانین مشخص و متعدد در زمینه مسائل زیست محیطی که به صورت هاي مختلف بر ح

ور زمینه یست کشززیست کشور تأکید کرده اند و مسئولین را ملزم کرده اند در راستاي آن گام برداند تا ضمن حفظ محیط 
رت هاي به صو فانه در عمل چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است وتوسعه در کشور در قالب توسعه پایدار رغم بخورد متأس

دیده شور ناکمختلف در اقدامات صورت گرفته از سوي مسئولین در سطوح مختلف اهمیت و جایگاه مسائل زیست محیطی در 
تشدید  و یجادگرفته شده است. که این خود چه در سطح کشور و چه در سطح استان گیالن سبب شده است که زمینه براي ا

 مسائل زیست محیطی فراهم آورده شود و توسعه پایدار فضاهاي جغرافیایی دچار مشکل شود. 
 استفاده از تکنولوژي هاي قدیمی -
 ها در تولید کاالهاي بی کیفیت و با ماندگاري و تخریب زیست محیطی باالوجود رانت  -
 نداشتن سیاست جامع حفظ محیط زیست  -
 غیره -

 
 لی و مسائل زیست محیطی استان گیالنسیاست بین المل -5-3
 سیاست هاي ناشی از حرکت به سوي اقتصاد جهانی -

ها نگران نتایج هاي اخیر بسیاري از سازمانالمللی دارند و در سالبسیاري ار مشکالت مربوط به محیط زیست علل بین
المللی ی شدن باعث تأثیر فزاینده بازارهاي بیناند. فشارهاي پیچیده جهانجهانی شدن اقتصاد و تقسیم نابرابر منابع ارضی شده

ها و توسعه سطوح ناپایدار مصرف، ساختارهاي اقتصاد کالن و شده و با وارد کردن فشارهاي تازه بر منابع طبیعی و اکوسیستم

http://www.iana.ir/
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گرفته است و اقتصاد جهانی در حصار غول سرمایه داري قرار زیرا ). 32: 1382هاي ملی را تغییر داده است (مطلبی، سیاست
هاي مختلف تنها در پی دستیابی به سود بشتر است و به عواقب آن کمترین توجه را می تواند داشته سرمایه داري به صورت

 ها و محیط طبیعی را مد نظر خود جهت کسب سود و  ثروت را مد نظر دارد.باشد و به صورت هاي مختلف استثمار انسان
رنامه و ببودن  صاد جهانی وجود دارد حرکت کشور به سوي اقتصاد جهانی بدون دارامبتنی بر این رویکردي که در اقت

ت و مشکال به محیطی جهت بهره کشی کرده و مسائل هاي مختلف فضاي کشور را تبدیلاستراتژي خاص می توان به صورت
ه سوي بت حرکت ست هاي نادرسدر پیش گیري سیازیست محیطی متعددي را براي کشور به همراه داشته باشد. بر این مبنا، 

و استان  رت عاماقتصاد جهانی می تواند زمینه را براي به چالش کشیده شدن و ایجاد مسائل زیست محیطی در کشور به صو
    گیالن به صورت خاص را فراهم آورده و توسعه پایدار را با مشکل مواجه سازد. 

 تحریم و عدم دستیابی به تکنولوژي به روز  -
 وخلق ثروت  اتی دره علت جهانی شدن و فضاي رقابتی به وجود آمده تحت تأثیر آن، تکنولوژي و نوآوري نقش حیامروزه ب

از  اي بسیاريدگی بررشد اقتصادي کشورنها ایفا می کنند. نوآوري در تکنولوژي، نقش کلیدي در فراهم آوردن شرایط بهتر زن
 وسیله یک ههموار اجتماعی، و اقتصادي توسعه در یگر، تکنولوژياز سوي د). 2: 1391مردم بازي کرده است (بسطامی، 

 هايیشرفتپ در توسعه حال در کشورهاي کندي اصلی علت است که شده حاصل نتیجه این اکنون بود. خواهد و است ضروري
 فعالیتهاي در آن زا گیري بهره و درست تکنولوژي گسترش شناخت یا باز در آنها ناتوانی فرهنگی، حتی و اقتصادي و اجتماعی
 همچنین و نگیرندگا تصمیم و سازان سیاست براي آنها بر طرتبم اجزاي که است اي پیچیده مبحث تکنولوژي است تولیدي

 استراتژي ازمانها،س در گزینش و انتخاب اولیه منبع از طرفی. دارد ضرورت فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، توسعه به عالقمندان
 سازمان آورد. عمل هب را الزم اقدامات تکنولوژي اجراي استراتژي براي و کرد خاص توجهی تکنولوژي ژياسترات به باید و است
 آشوبناك رخروش،پ هاي محیط در واقع سازمان خود بیفزاید. دانش بر محیطی تغییرات با سازگار سرعتی با حداقل بایست می

 با و کرده رکتح خود نیاز مورد دانش تولید به سمت بتواند که میزانی به محیطی ثباتی بی درجۀ حسب بر باید متالطم و
 محیط با شساز در سازمان اداره حفظ در روال گذشته اساس بر ارشد مدیران که اي وظیفه گردد. همساز محیطی تحوالت

 مختلف وحسط رد کارکنان و مدیران همه وظیفه عمومی جزو محیط در تحوالت بسیار سرعت دلیل به امروزه دادند می انجام
ر این مبنا می توان گفت سیاست بین المللی کشور به گونه اي بوده ب). 7-8: 1391شود (بسطامی،  می محسوب سازمان یک

آوري و  ي، جمعاست که زمینه ایجاد فضایی جهت عدم دستیابی کشور به تکنولوژي هاي به روز در حوزه هاي مختلف تولید
وفقیت و مضریب  وسبب شده است که با تکنولوژي هاي قدیمی این کار صورت گرفته  بازیافت زباله ها را فراهم نیاورده و

 ه شود.  ن آوردحرکت جهت توسعه پایدار در کشور به صورت عام و در استان گیالن به صورت خاص تا حد قابل توجهی پایی
 در حفظ محیط زیست همکاري و همراهی کشورها با جمهوري اسالمی ایران -

ت، ابزار مهمی براي نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حقوق محیط زیس
 هاي بیانیه و اسناد در که گونه حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقوالنه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. همان

 بشر دشوار و طوالنی تکامل مراحل در است، قرار گرفته تاکید مورد نیز ریو بیانیه جمله از زیست محیط المللی درباره بین مهم
در  و متعدد هاي روش به آوري فن و علوم سریع یاري پیشرفت به انسان آن، در که است رسیده فرا اي مرحله روي زمین، بر

 کنونی بشر نسل تنها نه وضعیت این .است آورده دست به را زیست خود محیط تغییر قدرت بینی، پیش قابل غیر هاي مقیاس
 منابع ترین مهم از یکی .است داده قرار خطر معرض در جدي بطور نیز را بشر بقاي بلکه ساخته، مواجه جدي تهدیدي با را

 است. زیست محیط الملل بین الملل، حقوق بین حقوق تابعان رفتار تنظیم و تهدیدها و این خطرات با مقابله براي اتکا مورد
 زیست محیط الملل بین حقوق ترین موضوعات اساسی از و باشد می محیطی زیست مسایل اکثر کلید حل پایدار توسعه امروزه

 نام زیست محیط الملل بین حقوق و تدوین توسعه هدف ترین اصلی عنوان به توان می آن از که به طوري رود؛ می شمار به
 حقوقی شاخه این تحول شاهد جهان که باعث شده زیست یطمح الملل بین حقوق در پایدار توسعه که اهمیت حدي تا . برد
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 محیط از حفاظت را مستلزم پایدار توسعه به دستیابی استکهلم، و ریو هاي بیانیه .باشد پایدار توسعه بین الملل حقوق به
 خواستار پایدار، کمیسیون توسعه تشکیل پیشنهاد بر عالوه مفهوم، دو این ادغام با نیز 21دستورکار  و نموده عنوان زیست
 کمیسیون این است ذکر به الزم .است گردیده پایدار توسعه مفهوم راستاي در محیط زیست الملل بین حقوق گیري جهت
هایی با این وجود چارچوب ).214: 1388است (دبیري و همکاران،  نموده پایدار توسعه ارتقاي مفهوم به توجهی شایان کمک

رار گرفته است به صورت هاي مختلف مبتنی بر کشورهایی است که در تعامل و همکاري که در کنوانسیون فوق مد نظر ق
اسالمی ایران که با وجود تالش  جمله کشور جمهوريسیاسی با یکدیگر قرار می گیرند و همه کشورها را شامل نمی شوند. از 

ن المللی دارا می باشد از طریق هایی که براي حرکت جهت همکاري و همراهی جهت حفظ محیط زیست در سطح ملی و بی
کشورهاي رقیب به حاشیه رانده شده و این امر زمینه تشدید مسائل زیست محیطی کشور را تا حد قابل توجهی فراهم می 

 آورد. 
 هاي قاچاق کاال جهت ورود کاالهاي بی کیفیت و مخرب زیست محیطیافزایش کانال  -

اقتصادهاي ملّی در  به پروسه جهانی شدن و تأثیر آن بربین المللی باید ها و تحوالت صورت گرفته در عرصه با پیشرفت
المللی شده و کاالهاي مختلف را در نواحی گوناگون  سطح جهان اشاره کرد. جهانی شدن باعث نزدیکی بیشتر بازارهاي بین

نهایت  تجارت آزاد نپیوسته اند؛ اما در در این بین اگرچه برخی کشورها به بازار آزاد و یاداده است. جهان در دسترس مردم قرار 
سوي افراد باعث شکل گیري قاچاق شده و  حجم تولیدات، تقاضا براي مصرف در داخل کشورها و تمایل به وارد کردن آنها از

یا کم و بیش تمام کشورهاي دن کاال قاچاقهر چند پدیده کشورهاي دیگر می نماید.  کاالهاي تولید خارج را به این شکل وارد
به طوري که بیشتر از کشورهاي توسعه یافته است.  ، ولی وسعت و عمق آن در کشورهاي در حال توسعه،را درگیر کرده است

: 1378 (یاوري، گیردرا در بر می ههاي اقتصادي جامعبخش مهمی از فعالیتکاال برخی از کشورهاي در حال توسعه، قاچاق  در
در بین کشورهاي 1ر کشور جمهوري اسالمی ایران از آنجا که داراي بیشترین تعداد همسایهبه عنوان مثال، قاچاق کاال د ).10

باشد از حجم و گستره باالیی برخوردار است به طوري که بسیاري از مناطق کشور را در بر گرفته و آثار سوئی نیز بر جهان می
زمینی، به نقل و انتقال کاال بدون پرداخت عوارض گمرکی ي قاچاق کاال و یا تجارت زیرپدیدهاقتصاد کشور برجا گذاشته است. 

در این میان باید توجه داشت که با توجه به اینکه قاچاقچیان در پی کسب بیشترین سود می  شود.و سود بازرگانی گفته می
نه کم خریداري و به باشند به صورتهاي مختلف تالش دارند کاالهایی بی کیفیت و بدون توجه به استانداردهاي الزم را با هزی

هاي مختلف زمینه تحریم و دسترسی محدود به فضاي کشور قاچاق نمایند. از آنجا که سیاست بین المللی کشور به صورت
کاالها را براي کشور فراهم آورده و سبب شده است افزایش گرایش به استفاده از کاالهاي قاچاق در بین شهروندان کشور شکل 

یشتر انها کیفیت و استانداردهاي الزم را دارا نمی باشند و به صورت هاي مختلف زمینه ایجاد و توسعه بگیرد. کاالهایی که ب
 مسائل زیست محیطی را فراهم می اورند.   

 استفاده از کاالهاي بی کیفیت از سر نیاز   -
ریب وتهی سازي منابع هر چند امروزه اهدافی چون دستیابی به توسعه پایدار حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخ

تجدید شونده و غیر قابل تجدید، دولت ها و سازمان هاي بین المللی را در پی فراهم نمودن ضوابط و بدنبال آن ها کارفرمایان 
و پروژه ها، مسئولین طرحهاي توسعه، متخصصین جامعه و نمایندگان آنها در کشورهاي جهان را قانوناً ملزم به استفاده از 

ي پیشنهادي و شناخت اثرات احتمالی نموده که از زیابی در برنامه ریزي هاي کوتاه و بلند مدت خود، طرح یا پروژهمکانیسم ار
طرفی راه هاي صحیح و منطقی استفاده از منابع انسانی و طبیعی را نشان می دهد و از طرف دیگر سبب تسریع برنامه ها و 

). با این وجود، در کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور 144: 1390ي، خضر نیاکان الهیجی وکاهش هزینه ها می گردد (

                                                 
و روسیه بعنوان کشورهایی که داراي بیشترین همسایه هستند یاد شده و ایران بعد از آنها قرار داده شده است اما باید در  توجه: در منابع مختلف چین 1

ل می کنند مستقل عم هاي امارات را که هر کدام بصورتهاي و همچنین شیخ نشیناین زمینه توجه داشت که اگر ما کمی دقت کنیم و خودمختاري
 باشد. هاي بیشتري از چین و روسیه میشویم که ایران داراي تعداد همسایهمتوجه میرا در نظر بگیریم 
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جمهوري اسالمی ایران، سیاست هاي بین المللی به گونه اي پیش می رود که زمینه براي در پیش گیري چنین روندي و 
ارد اقدام به وارد کردن دستیابی به اهداف حفظ محیط زیست را با مشکل مواجه می سازد. زیرا کشور با توجه به نیازي که د

ورود هر ماده جدیدي به محیط کار و یا مواد مورد نیاز خود از فراسوي مرزها می کند. بدون اینکه در نظر گرفته شود که، 
زندگی ممکن است با خطرهاي بالقوه و بالفعل زیادي همراه باشد که عدم بررسی آنها پیش از استفاده، خسارت هاي بسیاري به 

هاي مختلف زمینه را بر این مبنا می توان گفت سیاست بین المللی کشور به صورت .)2: 1391د داشت (بسطامی، همراه خواه
براي ورود کاالهاي بی کیفیت و مبتنی بر نیاز به کشور فراهم آورده است و از این طریق زمینه براي افزایش آسیب هاي زیست 

 براي استان گیالن فراهم آورده است.  محیطی به صورت عام براي کل کشور و به صورت خاص
 غیره و -

 
 گیرينتیجه -6

ه اي ت. آیندقرار داده اسحرکت و روند پیش رو در سطوح مختلف نقطه مبهمی را براي اینده پیش روي جوامع بشري 
یان چالش م ت. درمواجه ساخته استاریک که به صورت هاي مختلف جوامع انسانی را با خطرات امنیتی و انسانی گسترده اي 

ه به حوي کاست به ن هاي پیش رو مسائل زیست محیطی از اهمیت و جایگاه برجسته تري نسبت به سایر بخش ها برخودار
 عی است کهو واق کامال ملموسیکی از کانون هاي مورد توجه دولتمردان، جوامع و پژوهشگران تبدیل گشته است و دغدغه اي 

ته اي که یطی نکهاي مختلف رو به ازدیاد و توسعه است. در زمینه مسائل زیست مح در پیرامون زندگی انسان ها به صورت
آنها  و خودت مسائل زیست محیطی هر کشور ناشی از نگرش دولت مردان به محیط و مردم اسباید توجه داشت این است که 

و  گاه هان. بر این مبنا، هستند که به صورت هاي مختلف در شکل گیري و توسعه مسائل زیست محیطی دخیل می باشند
اید ار گیرد بجرا قرنگرشها و راهکارهایی که در زمینه کنترل و کاهش مسائل زیست محیطی باید در پیش گرفته شود و مورد ا

 یدا کند.دست پ اهداف مد نظرمبتنی بر در نظر گیري این عوامل موثر بر شکل گیري باشد تا بتواند آن طور که باید به 
ت الت زیسجمهوري اسالمی ایران به صورت عام و استان گلستان به صورت خاص نیز از مسائل و مشکدر این میان 

حیطی مزیست  محیطی مستثنی نیستند و به صورت هاي مختلف با آن مواجه می باشند. که این خود ضرورت توجه به مسائل
سد ره نظر می بحاضر  ست. مبتنی بر استدالل مقالهدر کشور و شناخت عوامل موثر بر آن را تا حد قابل توجهی برجسته کرده ا

 تکنولوژي ابی بهسیاست کشور چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی به صورت هاي مختلف به ویژه در راستاي دستی
 ودهار بأثیرگذبه روز و مناسب در شکل گیري و تشدید مسائل زیست محیطی در کشور و استان گیالن تا حد قابل توجهی ت

عدم در پیاست. سیاست داخلی کشور مبتنی بر  داردهاي الزم؛  ستان ش گیري سیاستهاي تولید بدون در نظر گرفتن ا
عدم مطالعه در دادن مجوزها؛ وجود کنولوژي قدیمی؛  ستفاده از ت ست محیطی؛ ا گ سازي زی  سیاست جامع فرهن

غیره ور در کش کل گیري و تشدید مسائل زیست محیطیبه صورت هاي مختلف در ش رانت در تولید کاالهاي بی کیفیت و 
یابی عدم دست واقتصاد جهان؛ تحریم و استان گیالن نقش داشته است. از سوي دیگر سیاست بین المللی کشور مبتنی بر  

ستفاده از ک کنولوژي به روز؛ همکاري و همراهی بین المللی؛ افزایش قاچاق کاالهاي بی کیفیت؛ ا بی  االهايبعه ت
 ش داشتهبه صورت هاي مختلف در شکل گیري و تشدید مسائل زیست محیطی در کشور و استان گیالن نقغیره  کیفیت و

ت و ا سیاسباست. به صورت کلی می توان گفت، مسائل زیست محیطی کشور و استان گیالن تا حد قابل توجهی در رابطه 
 دارد. بر ی وجوداست و تکنولوژي و مسائل زیست محیطتکنولوژي شکل گرفته و تشدید شده اند و به رابطه مستقیمی بین سی

رد و ککنترل  بتوان مسائل زیست محیطی را در کشور به صورت عام و استان گیالن به صورت خاصاین مبنا، براي اینکه 
 شورکر فضاي را در پیش گرفت باید تا حد قابل توجهی در سیاست هاي جاري د سوي توسعه پایدارکاهش داد و حرکت به 

 چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی تجدید نظر کرد. 
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 عدم دستیابی به تکنولوژي
 مناسب و به روز

شکل گیري و توسعه مسائل زیست محیطی در ایران به صورت عام و به 
 طور خاص استان گیالن

سیاستهاي ناشی از حرکت به سوي 
م و عدم دستیابی اقتصاد جهان؛ تحری

بعه تکنولوژي به روز؛ همکاري و 
همراهی بین المللی؛ افزایش قاچاق 
کاالهاي بی کیفیت؛ استفاده از 

 کاالهاي بی کیفیت و غیره

سیاستهاي تولید بدون در نظر گرفتن 
استانداردهاي الزم؛ عدم در پیش 
گیري سیاست جامع فرهنگ سازي 

استفاده از تکنولوژي زیست محیطی؛ 
عدم مطالعه در دادن ؛ یمیقد

کاالهاي  وجود رانت در تولید؛ مجوزها
 بی کیفیت و غیره

 : رابطه سیاست، تکنولوژي و مسائل زیست محیطی1 شکل
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 مراجع -7
تهران (مطالعه  )، بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست شهر1390ادهمی، عبدالرضا و اکبرزاده، الهام ( -1

 ل. شماره اول. )، مجله تخصصی جامعه شناسی. سال او18و  5موردي مناطق 
 )، شناخت محیط زیست، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.1387برخوردار، بنفشه ( -2
ینی لی کارآفر). مطالعه تطبیقی نوآوریهاي تکنولوژي و اثرات زیست محیطی آن. کنفرانس م1391بسطامی، رجب ( -3

 و مدیریت کسب و کارهاي دانش بنیان. 
، انجمن مهندسین فضاي 25شریه پیام سبز، شماره نمنابع زیست محیطی،  گذاري). ارزش1382زاده، صدیف (بیگ -4

 سبز ایران، سال سوم.
هران. داز توسعه. تها و امیدها. همایش آینده پژوهی، فناوري و چشم ان)، تکنولوژي: آه1385حسینی ابرده، رضا ( -5

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر. 
ر. ه توسعه پایدامفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی ب ). بررسی اصول و1388دبیري، فرهاد و همکاران ( -6

 .3فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط زیست. دوره یازدهم. شماره 
پ و انتشارات )، مقدمه اي بر ارزش گذاري محیط زیست، مشهد: موسسه چا1387قربانی، محمد و فیروززارع، علی ( -7

 دانشگاه فردوسی مشهد.
سبز ایران،  ، انجمن مهندسین فضاي25محیط زیست و حقوق بشر، نشریه پیام سبز، شماره )، 1382مطلبی، محمد ( -8

 سال سوم.
. 1353 -1392 )، بررسی عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره1394نظري، روح اهللا و همکاران ( -9

 هاي رشد و توسعه اقتصادي. سال ششم. شماره بیست و یکم. فصلنامه پژوهش
ا تطبیق ب). ارزیابی زیست میحطی مجتمع فوالد گیالن 1390کان الهیجی، رحمت اله و خضري، سیدمصطفی (نیا -10

ی واحد م زیستشاخصها و استانداردهاي زیست محیطی و ارائه برنامه جدید پایش زیست محیطی براي آن. مجله علو
 الهیجان. سال پنجم. شماره چهارم. 

هاي کشور، دانشنامه مدیریت شهري و روستایی، مؤسسه ها و دهیاريي). سازمان شهردار1387وزارت کشور ( -11
 رسانی و مطبوعاتی، چاپ اول.اطالع -فرهنگی
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۱٤- www.iana.ir 

http://www.gilan.ir/
http://www.iana.ir/

