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قوانین و مقررات مرتبط با 
حفاظت و بهره برداری از تاالب ها

پوریا بای
کارشناس ارشد حقوق عمومی. دانشگاه مازندران-بابلرس

 1. حفاظــت و بهره بــرداری از تاالب هــا در 
ــی ــون اساس قان

ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل 50 قان   اص
ایــران در مــورد از حفاظــت از محیــط زیســت می باشــد 
ــط  ــت از محی ــوص حفاظ ــن در خص ــی بنیادی ــه اصل ک
زیســت کــه شــامل تاالب هــا نیــز می شــود، بیــان 
ــل  ــن اص ــوای ای ــگارش و محت ــیوه ن ــت. ش ــوده اس نم
بــه  از پیشــرفته ترین اصــول مربــوط  بیانگــر یکــی 
محیــط زیســت در قانــون اساســی اســت. در ایــن اصــل 
حفــظ محیــط زیســت بــه مثابــه یــک "وظیفــه عمومــی" 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــل ها" م ــط "نس توس
ــل  ها  ــوق نس ــه حق ــه ب ــل توج ــن اص ــی ای ــه مترق نکت
)نســل  نســلی  درون  و  نســل ها(  میــان  در  )انصــاف 
ــط  ــت از محی ــرا حفاظ ــت؛ زی ــر اس ــا یکدیگ ــر( ب حاض
ــه  ــوده و کلی ــط نب ــی مرتب ــل فعل ــه نس ــا ب ــت تنه زیس

نســل ها را در بــر دارد. 
طبــق اصــل 50 هرگونــه فعالیــت اقتصــادی و غیــر 
ــه  ــه ب ــی و...( ک ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــادی )اجتماع اقتص
محیــط زیســت آســیب برســاند، ممنــوع اســت. بــر ایــن 
ــای  ــا فعالیت ه ــه آی ــود ک ــرح می ش ــن مط ــاس، ای اس
ــر  ــای اقتصــادی و غی ــا فعالیت ه ــه ب ــران" ک ــل جب "قاب
آن مالزمــه پیــدا کنــد، مشــمول حکــم ایــن اصــل 
ــه  ــه در نظری ــیری ک ــاس تفس ــر اس ــه؟ ب ــا ن ــود ی می ش
"انســان محــوری"  )قائــل بــه برتــری منافــع و اراده آزاد 
ــده و  ــه ش ــت پذیرفت ــط زیس ــوم محی ــان ها( از مفه انس
ــاب یافتــه،  ــب قوانیــن و متــون حقوقــی نیــز بازت در غال
می تــوان قائــل بــه جــواز چنیــن فعالیت هایــی شــد امــا 
ــت  ــه "طبیع ــداران نظری ــه طرف ــر اســاس تفســیری ک ب
ــی  ــان محوری و حام ــل انس ــه تعدی ــل ب ــوری"  )قائ مح
حقــوق طبیعــت( ارائــه می کننــد، ایــن برداشــت از 
ــون اساســی خــالف فلســفه امــر حفاظــت از محیــط  قان
ــردد. از  ــیر می گ ــی آن تفس ــای اساس ــت و ارزش ه زیس
ــط  ــت از محی ــه حفاظ ــود ک ــتنتاج می ش ــن اصــل اس ای
ــده  ــی و آین ــل های کنون ــوق نس ــی از حق ــت تاالب زیس
ــر  ــودی ه ــه ناب ــد ب ــه بخواه ــی ک ــر فعالیت ــت و ه اس
ــهدی، ۱۳۹۲:  ــت )مش ــردود اس ــود، م ــر ش ــی منج تاالب
ــال  ــددی در قب ــات متع ــال، اقدام ــر ح ــه ه ۹۴و۱0۴(. ب
تاالب هــا  از  حفاظــت  ماننــد  تاالب هــا  از  حفاظــت 
ــم  ــظ حری ــی و حف ــی، نیازآب ــم آب ــی، ک ــر آلودگ در براب

ــت. ــال اس ــل اعم ــا قاب تاالب ه

ــخص  ــی  مش ــون اساس ــل ۴5 قان ــه در اص ــور ک همانط
ــق  ــن اصــل مصادی ــه در ای ــا )ک ــواع تاالب ه ــد ان می باش
آب هــای  و  دریاچه هــا  رودخانه هــا،  ماننــد  تــاالب 
عمومــی نــام بــرده شــده( و همچنیــن دریاهــا داخــل در 
مظاهــر "انفــال و ثروت هــای عمومــی" مطــرح شــده اند.  
الزم بــه ذکــر اســت کــه انفــال و ثروت هــای عمومــی در 
فقــه اســالمی بــه طــور کامــل دو نهــاد مســتقل از هــم 
ــا  ــت ت ــالمی اس ــت اس ــت دول ــال در مالکی ــتند. انف هس
در راه خــدا و بــرای رفــاه مــردم آنهــا را مصــرف کنــد و 
بــدون اذن دولــت کســی حــق اســتفاده از آنهــا را نــدارد؛ 
امــا ثروت هــای عمومــی در مالکیــت دولــت نیســت 
ــت؛  ــری از آن اس ــه بهره ب ــاز ب ــی مج ــش خصوص و بخ
ــوع  ــتفاده از آن را ممن ــی اس ــب مصلحت ــه موج ــر ب مگ
اعــالم کنــد. البتــه تعییــن مصادیــق انفــال و ثروت هــای 
عمومــی بــه تفســیر شــورای نگهبــان برمی گــردد کــه تــا 
کنــون انجــام نشــده اســت. البتــه رویــه پراکنــده موجــود 
ــت  ــد. مدیری ــی نمی کن ــداق کمک ــن مص ــه تعیی ــز ب نی
انفــال و ثروت هــای عمومــی در ابعــاد گوناگــون بــه 
حکومــت جمهــوری اســالمی محــول گردیــده اســت تــا 
بــر اســاس "مصالــح عامــه" بــه نمایندگــی از ملــت عمــل 
ــگری، ۱۳۹۱:  ــل، عس ــری، ۱۳۹5: 88 و وکی ــد )طاه کن

  .)۱7۱
در خصــوص بهــره بــرداری عادالنــه از تاالب هــا می تــوان 
بــه اصــل ۴8   قانــون اساســی  اشــاره کــرد کــه بــه عنوان 
ــه از  ــرداری عادالن ــره ب ــر به ــد ب ــی تأکی ــل کل ــک اص ی
منابــع طبیعــی می کنــد. در ایــن اصــل راجــع بــه بهــره 
ــروت و  ــه ث ــع عادالن ــی و توزی ــع طبیع ــرداری از مناب ب
ــوری  ــه ط ــده، ب ــان آم ــه می ــخن ب ــض س ــع تبعی رف
ــود  ــتعداد خ ــا و اس ــور نیازه ــه فراخ ــه ب ــر منقط ــه ه ک
رشــد داشــته باشــد. مــاده واحــده قانــون اجــرای اصــل 
ــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، مصــوب  ۴8  قان
ــه  ــت را موظــف ب ــس شــورای اســالمی، دول ۱۳80 مجل
تهیــه طــرح آمایــش ســرزمینی و اقدامــات قانونــی آن از 
آغــاز ســال ۱۳8۳ کــرده اســت. هیــأت وزیــران در ایــن 
ــرزمینی را  ــش س ــی آمای ــط مل ــه ضواب ــن نام ــال آیی س
بــه تصویــب رســانید. ایــن قانــون و آییــن نامــه بنــا بــه 
ــه نبــود بســتر مناســب و نظــام منطقــه  دالیلــی از جمل
گرایــی و تمرکززدایــی مناســب در کشــور چنــدان موفــق 
ــل،  ــری، ۱۳۹5: ۹0 و وکی ــت )طاه ــوده اس ــل ننم عم

ــگری، ۱۳۹۱: ۹0(. عس

چکیده
بــا توجــه بــه اهمیــت تاالب هــا در حیــات   
انســان ها و بــا توجــه بــه خشــکیدگی فراگیــر آنهــا 
در ســال های اخیــر احســاس می شــود تــا قوانیــن و 
ــایی  ــی کشــور را شناس ــام حقوق ــدون در نظ ــررات م مق
ــداف  ــروی از اه ــا پی ــتار ب ــن نوش ــود. ای ــی نم و ارزیاب
ــا و  ــت از تاالب ه ــر حفاظ ــی ب ــر مبن ــیون رامس کنوانس
ــدد  ــراف آن در ص ــی اط ــع محل ــول جوام ــتفاده معق اس
بررســی قوانیــن و مقــررات پراکنــده موجــود امــا مرتبــط 
در خصــوص حفاظــت و اســتفاده معقــول جوامــع محلــی 
پیرامــون آن از تاالب هــا بــه قوانیــن و مقــررات گوناگــون 
ــود  ــص موج ــتی ها و نواق ــا و کاس ــه تاالب ه ــط ب مرتب

ــت. ــه اس پرداخت
کلیدواژه

بهره بــرداری،  حفاظــت،  تاالب هــا،  ایــران،  حقــوق 
قوانیــن و مقــررات

مقدمه
ــتند  ــن هس ــتم های زمی ــن اکوسیس ــا از مهمتری تاالب ه
و حفاظــت از آنهــا امــکان بهــره بــرداری معقــول از آنهــا 

را فراهــم مــی آورد. در طــول یــک قــرن گذشــته بیــش 
ــه  ــان رفت ــان از می ــر جه ــا در سراس ــی از تاالب ه از نیم
ــی کــه وجــود تاالب هــا نقــش عمــده ای در  ــد. در حال ان
غنــای چرخــه زیســتی موجــودات زنــده پیرامــون خــود 
و معــاش جوامــع محلــی نظیــر کشــاورزی، ماهی گیــری، 
ــع  ــن مناب ــگری، تأمی ــوخت، گردش ــزم و س ــن هی تأمی
زیرزمینــی و جــذب جمعیــت داشــته اســت. بــا توجــه بــه 
اهمیــت فــوق العــاده تاالب هــا در تنــوع زیســتی و نقشــی 
ــد،  ــری کــه در زندگــی جوامــع پیرامــون خــود دارن موث
بررســی ســاختارهای پیــش بینــی شــده بــرای حفاظــت 
)۲۲ :۱۹۹۳ ,Barbier(. از آنهــا اهمیــت پیــدا می کنــد

در ایــران تاالب هایــی وجــود دارنــد کــه دچــار نارســایی 
ــول  ــرداری معق ــی در خصــوص حفاظــت و بهره ب مدیریت
از تاالب هــا شــده اند. بررســی قوانیــن و مقــررات مرتبــط 
ــز اهمیــت  ــرداری از تاالب هــا حائ ــا حفاظــت و بهــره ب ب
ــد در جوانــب گوناگــون  ــد دی اســت؛ بنابرایــن اینــک بای
چــه قوانیــن و مقرراتــی در حقــوق داخلــی ایــران وضــع 
شــده اســت کــه مرتبــط بــه ابعــاد گوناگــون حفاظــت و 

تاالب هاســت؟ از  بهره بــرداری 

ذار اســکله حیدر آباد 
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2.قوانین و مقررات ناظر بر آلودگی 
ــی  ــای گوناگون ــه آلودگی ه ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ب   
ــذا پیشــگیری  ــه خطــر کشــانده ، ل حیــات تاالب هــا را ب
ــام  ــی نظ ــر اصل ــد عنص ــا بای ــن آلودگی ه ــرل ای و کنت
ــد باشــد.  ــا بای ــرداری از آنه ــره ب ــی حفاظــت و به حقوق
در حقــوق ایــران قوانیــن و مقــررات کلــی بــرای مقابلــه 
ــط  ــی مرتب ــق تاالب ــا مناط ــه ب ــا ک ــواع آلودگی ه ــا ان ب
ــون  ــاده ۱0 قان ــق م ــت. طب ــده اس ــب ش ــود، تصوی بش
حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت مصــوب ۱۳5۳ 
مجلــس شــورای ملــی اقــدام بــه هــر عملــی کــه موجبات 
آلودگــی محیــط زیســت را فراهــم کنــد، ممنــوع اســت. 
ــوب ۱۳7۳  ــی آب )مص ــری از آلودگ ــه جلوگی ــن نام آیی
ــرزی و  ــی و م ــای داخل ــی آب ه ــران( تمام ــأت وزی هی
ــرار داده  ــر ق ــران را مدنظ ــت ای ــت حاکمی ــی تح دریای
ــنتی  ــی و س ــت عرف ــه برداش ــاالب ب ــف ت ــا در تعری ام
ــق  ــا را مطاب ــیع تاالب ه ــوم وس ــته و مفه ــه داش آن توج
مفهــوم موســع کنوانســیون رامســر لحــاظ ننمــوده 
ــا  ــون حفاظــت از دریاه ــاده ۲۴ قان ــق م ــر طب اســت.  ب

ــی  ــل آلودگ ــتی رانی در مقاب ــل کش ــای قاب و رودخانه  ه
مــواد نفتــی )مصــوب ۱۳8۹ مجلــس(  بررســی شــرایط 
اقلیمــی و زیســت بومی و پیشــگیری از هرگونــه آلودگــی 
ــه  ــوده و ب ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــده س ــر عه ــی ب آب
ــارت وارد  ــه خس ــوط ب ــغ مرب ــاده ۲۱ آن مبال ــب م موج
ــه بنــادر،  شــده تحــت عنــوان "جبــران خســارت وارده ب
تأسیســات، محیــط زیســت دریایــی و حیــات آبزیــان" بــه 
حســابی متمرکــز در خزانــه داری کل واریــز شــده، آنــگاه 
ــط زیســت  ــازی محی %۱00 آن صــرف بهســازی و بازس
ــکل  ــع مش ــرای رف ــد.  ب ــد ش ــواحل خواه ــی و س دریای
آلودگــی آبــی )صنعتــی و کشــاورزی( کــه وارد تاالب هــا 
ــام  ــد انج ــی بای ــگیرانه مقتض ــات پیش ــوند، اقدام می ش
ــت  ــا و مدیری ــه فاضالب ه ــه تصفی ــه ب ــرای نمون شــود. ب
ــاره  ــوان اش ــماندها می ت ــت پس ــا بازیاف ــع ی ــح دف صحی

داشــت )جواهریــان، ۱۳8۹: ۹۴(.

عکسی قابل تأمل از سد حسنلو که بیانگر 
فرهنگ بعضی هاست!
عکس: مهدی فیاضی

2.1. حفاظت از آب در برابر آلودگی
ــر  ــی ب ــع آب ــت مناب ــی کیفی ــی حام ــتگاه های اجرای دس
اســاس قانــون عبارتنــد از ســازمان محیــط زیســت 
ــکی. وزارت  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم و وزارت بهداش
ــاس  ــر اس ــز ب ــکی نی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــی  ــری از آلودگ ــه جلوگی ــره ۴ آیین نام ــاده ۳ و تبص م
آب )مصــوب ۱۳۶۴ هیــأت وزیــران( موظــف بــه اقدامــات 
موثــر بــرای حفاظــت کیفــی از منابــع آب اســت. ســازمان 
ــون  ــاده ۴۶ قان ــر م ــا ب ــت بن ــط زیس ــت از محی حفاظ
توزیــع عادالنــه آب، مــاده ۳ و ۴ آییــن نامــه جلوگیــری 
از آلودگــی آب وظیفــه ممانعــت، پیشــگیری و جلوگیــری 
از آلودگــی منابــع آب و پایــش کیفیــت آن را بــر عهــده 
دارد. بــه موجــب آییــن نامــه جلوگیــری از آلودگــی آب 
)اصــالح شــده بــه ســال ۱۳7۳ هیــأت وزیــران( ســازمان 
محیــط زیســت بــه منظــور پیشــگیری از آلودگــی امــکان 
ــی را  ــع آلودگ ــه رف ــده ب ــوده کنن ــئولین آل ــویق مس تش
ــه  ــف ب ــازمان مکل ــن س ــاده ۲0(. ای ــت )م ــد داش خواه
آزمایــش منابــع آبــی داخلــی و غیرمــرزی کشــور )مــاده 
ــتان آن  ــه دادس ــده ب ــوده کنن ــئوالن آل ــالم مس 7( و اع
ــون  ــاده ۱۲ قان ــاده ۱0(. در م ــود )م ــد ب ــه خواه منطق
شــکار و صیــد آلــوده ســاختن تاالب هــای حفاظــت 
شــده بــه مــوادی کــه باعــث آلودگــی آب و مــرگ آبزیــان 

ــگاری شــده اســت.  آن شــود، جــرم ان
2.2. مقابله با آلودگی صنعتی و معدنی

از  حاصــل  آلودگی هــای  بــه  توجــه  بــا   
ــوا،  ــی ه ــد آلودگ ــی، مانن ــی و معدن ــای صنعت فعالیت ه
ــاده  ــه م ــت ب ــاره داش ــوان اش ــدن می ت ــالب و مع فاض
۶ قانــون "ضوابــط و معیارهــای اســتقرار واحدهــا و 
 ۱۳۹0 مصــوب  تولیــدی"  و  صنعتــی  فعالیت هــای 
مجلــس شــورای اســالمی کــه اســتقرار واحدهــای آب بــر 
و فاضــالب زا در حوالــی دشــت ها و آبخوان هــای بحرانــی 
ــا خــارج از  ــن واحده ــه ای ــی ک ــا در صورت کشــور را تنه
محوطــه نواحــی و شــهرک های صنعتــی باشــند، منــوط 
ــته  ــت دانس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــازه س ــه اج ب
ــد و  ــا دارن ــه تاالب ه ــی ک ــه اهمیت ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــی  ــی در نزدیک ــهرک های صنعت ــی از ش ــاورت برخ مج
آنهــا بهتــر اســت در ایــن مــاده بازنگــری شــده و دامنــه 
ــش  ــت افزای ــط زیس ــازمان محی ــارت س ــارات و نظ اختی

داده شــود.

در مــاده ۱۲ قانــون "هــوای پــاک" مصــوب مجلــس 
)۱۳۹۶( ســازمان محیــط زیســت کشــور بــه کلیــه 
مراکــز و نهادهــای تولیــدی، اجرایــی، خدماتــی، صنعتــی 
و معدنــی عمومــی و یــا خصوصــی را کــه آلودگــی بیــش 
از حــد مجــاز داشــته باشــند، نســبت بــه اصــالح فراینــد 
ــه  ــن جریم ــر داده و ضم ــت تذک ــی موق ــا تعطیل کار ی
ــد  ــدم رســیدگی آن واحــد در موع ــدی در صــورت ع نق
مقــرر شــده در ســتاد مشــترک رئیــس ســازمان محیــط 
زیســت، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و رئیــس واحــد 
ــد. ــدام نماین ــل آن اق ــی کام ــه تعطیل مربوطــه نســبت ب

بــر طبــق مــاده ۲ آییــن نامــه "ضوابــط زیســت محیطــی 
فعالیت هــای معدنــی" مصــوب ۱۳8۴ هیــأت وزیــران 
ــادن در  ــتخراج از مع ــافی و اس ــت اکتش ــه فعالی هرگون
اطــراف مناطــق چهارگانــه حیــات وحــش ممنــوع اعــالم 
ــون برنامــه پنجســاله  شــده اســت. طبــق مــاده ۱۹۳ قان
توســعه )مصــوب ۱۳8۹( هرگونــه بهــره بــرداری جدیــد 
ــالم  ــوع اع ــا ممن ــراف تاالب ه ــی در اط ــی و معدن صنعت
ــاده  ــن م ــه در ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ش
اعــالم نشــده کــه واژه "اطراف" چــه محدوده ای را پوشــش 
می دهــد. از ایــن رو امــکان سوءاســتفاده معــدن کاوان از 
ــه  ــن،  ب ــود دارد. همچنی ــق وج ــف دقی ــود تعری ــن نب ای
ــاده  ــون تبصــره ۱ م ــن قان ــاده ۱۹۳ ای ــد م نظــر می رس
۱۱ آییــن نامــه قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط 
ــی  زیســت )۱۳5۴( را کــه فعالیت هــای صنعتــی و معدن
ــا را   ــه تاالب ه ــده از جمل ــت ش ــق حفاظ ــون مناط پیرام

ــت.  ــوده اس ــی نم ــخ ضمن ــد نس ــاز می دان مج
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2.3. مقابله با آلودگی کشاورزی
در مــاده ۹ و ۱0 قانــون حفاظــت و بهســازی   
محیــط زیســت هرگونــه عنصــری کــه منجــر بــه تخریــب 
ــالم  ــوع اع ــموم ممن ــد س ــود، مانن ــت ش ــط زیس محی
شــده اســت. طبــق مــاده ۹ آییــن نامــه "بســتر و حریــم 
برکه هــای  انهــار، مســیل ها، مرداب هــا،  رودخانه هــا، 
ــانی، آبیــاری و زهکشــی"  ــبکه های آبرس طبیعــی و ش
)مصــوب هیــأت وزیــران ۱۳7۹( در صــورت تصــرف 
و بهــره بــرداری در محــدوده برکه هــا، رودخانه هــا و 
انهــار توســط اشــخاص، آنــگاه وزارت نیــرو بــرای تعییــن 
ــی اســت  ــن در حال ــدام خواهــد کــرد، ای ــم آنهــا اق حری
کــه بــه ضابطــه و معیــاری بــرای ایــن امــر اشــاره 
ــس  ــا پ ــا و برکه ه ــم رودخانه ه ــن حری ــته و تعیی نداش
ــس  ــا توســط اشــخاص حکــم نوشــدارو پ از تصــرف آنه
از مــرگ ســهراب را خواهــد داشــت. نواقــص موجــود در 
ایــن آییــن نامــه موجبــات ســهل انــگاری در بخش هــای 

ــردد.  ــاورزی می گ ــژه کش ــه وی ــدد ب متع
3. قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر حقابــه 

ب هــا ال تا
نظــر بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن عوامــل   
ــن  ــه ای ــردن حقاب ــت نک ــا رعای ــده تاالب ه ــد کنن تهدی
ــراف  ــد و انح ــد و آب بن ــداث س ــل اح ــه دلی ــا ب تاالب ه
ــا  ــن تاالب ه ــه ای ــظ حقاب ــذا حف ــت، ل ــه و ... اس رودخان
بایــد توســط قوانیــن و مقــررات لحــاظ شــود. مدیریــت 
یکپارچــه و پایــدار منابــع آبــی نیازمنــد برقــراری تعــادل 
بیــن مصــرف آب و توســعه اقتصــادی در برابــر حفاظــت 
ــی  ــن الملل ــه بی ــت. اتحادی ــی اس ــتم های آب از اکوسیس
حفاظــت از طبیعــت  بــرای واژه نیازآبــی تاالب هــا چنیــن 
ــده  ــم ش ــی فراه ــم آب ــد: "رژی ــه می ده ــی را ارائ تعریف
ــع  ــرای تاالب هــا جهــت حفــظ از اکوسیســتم ها و مناف ب

 .)۲  :۲00۳ ,Dyson, Bergkamp, Scanlon( آنهــا" 

ــور،  ــع آب کش ــدت مناب ــعه بلندم ــرد توس ــه راهب مصوب
مصــوب ۱۳8۲ هیــأت وزیــران، هــدف از تعییــن میــزان 
نیــاز آبــی )حقابــه( را تأمیــن "حداقــل نیــاز محیط هــای 
ــدار" اعــالم نمــوده اســت.  ــه صــورت پای ــی ب طبیعــی آب
ــا  ــی تاالب ه ــاز آب ــه نی ــن مصوب ــود، در ای ــن وج ــا ای ب
نــه تنهــا تعریــف نشــده بلکــه حتــی بــه طــور مســتقیم 
ــوان  ــال، می ت ــن ح ــت. در عی ــده اس ــاره نش ــه آن اش ب
گفــت از آنجــا کــه تاالب هــا جــزو منابــع آبــی هســتند، 
ــی آنهــا در  ــاز آب راهبردهــای مدیریــت آب در تأمیــن نی

ــد. ــرار گرفته ان ــد ق ــورد تأکی ــدت م بلندم
بــه صــورت تلویحــی دربــاره تــوان طبیعــی و اکولوژیــک 
برنامــه  قانــون   ۱۹۳ مــاده  »د«   بنــد  در  تاالب هــا 
ــو  ــن نح ــه ای ــده، ب ــاره ش ــعه اش ــم توس ــاله پنج پنجس
ــور  ــای کش ــودن تاالب ه ــکننده ب ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــاماندهی  ــا س ــت ب ــع آب دول ــص مناب ــش تخصی و چال
کشــاورزی،  آب،  بخــش  در  موجــود  ســازمان های 
ــع طبیعــی، محیــط زیســت و گردشــگری از منظــر  مناب
ــتی و  ــوع زیس ــت بومی، تن ــادی، زیس ــاورزی، اقتص کش
ــا  ــت یکپارچــه  ب ــال مدیری ــه اعم گردشــگری نســبت ب
ــدام  ــاالب اق ــون ت ــت پیرام ــرداران دش ــارکت بهره ب مش
ــا"  ــی تاالب ه ــاز آب ــن نی ــر "تأمی ــود ذک ــا وج ــد. ب نمای

ــی  ــا و برخ ــی و راهبرده ــع آب ــای مناب در برنامه ریزی ه
مقــررات و آیین نامه هــا بــه دلیــل عــدم تصریــح مســتقیم 
ایــن بندهــا بــه موضــوع حقابــه محیــط زیســتی تاالب هــا 
ــق و  ــزی دقی ــای برنامه ری ــدن از فرآینده ــت ورزی و غفل
ــا کنــون  صحیــح در وزارت نیــرو، ایــن مهــم در عمــل ت

ــی، ۱۳۹۳: 55(. ــیاح مفضل ــت )س ــده اس ــق نش محق
ــع  ــون توزی ــال ۱۳۶۱، قان ــا در س ــوص تاالب ه در خص
ــه  ــره ب ــاده و ۲7 تبص ــل و 5۲ م ــه آب  در 5 فص عادالن
تصویــب رســید. در مــاده ۲ ایــن قانــون راجــع بــه 
ــن  ــه ای ــده اســت، ب ــاره ش ــا اش ــواع تاالب ه ــت ان مدیری
صــورت کــه بســتر جوی هــا، رودهــا، مرداب هــا در 
اختیــار حکومــت جمهــوری اســالمی اســت کــه بــر عهده 
وزارت نیــرو )بــر طبــق فصــل ۴ همــان قانــون( ســپرده 
ــا تبصره هــای ۱، ۳ و ۴  ــرو هــم ب شــده اســت. وزارت نی
ــن  ــاده ۳ آیی ــه آب،  م ــع عادالن ــون توزی ــاده ۲ قان از م
نامــه بســتر و حریــم رودخانه هــا، انهــار، مســیل ها، 
ــانی،  ــبکه های آبرس ــی و ش ــای طبیع ــا، برکه ه مرداب ه
ــران(، و  ــأت وزی ــوب ۱۳7۹ هی ــی )مص ــاری و زهکش آبی
تبصــره ۱ مــاده ۴ آییــن نامــه جلوگیــری از آلودگــی آب 
وظیفــه نظــارت بــر میــزان حجــم منابــع آبــی و تاالب هــا 

ــده دارد. ــر عه را ب
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ــده  ــناخته ش ــر ش ــران ناپذی ــاالب جب ــک ت ــودی ی  ناب
ــزی  ــا برنامه ری ــا ب ــد ت ــده بودن ــف ش ــورها موظ و کش
ــداد   ــی، تع ــاز آب ــن نی ــداری و تعیی ــرای نگه ــی ب آمایش
۴/۳  تاالب هــای فهرســت رامســر خــود را پوشــش 
ــن  ــر ای ــد  )Valencia Ramsar Conference: ۲00۲(. ب دهن
ــا دریاچــه ارومیــه، در  ــه حــال، در رابطــه ب ــا ب اســاس ت

ــاالب  ــن ت ــی ای ــاز آب ــن نی ــه تأمی ــع ب ــت راج گام نخس
ــه  ــر دریاچ ــالوه ب ــت. ع ــام اس ــال انج ــی در ح مطالعات
تــاالب   بــرای  نیــز  مشــابهی  فعالیت هــای  ارومیــه 
شــادگان و پریشــان نیــز از ســوی ســازمان محیــط 
ــیاح  ــت )س ــده اس ــه ش ــر گرفت ــور در نظ ــت کش زیس

.)8۹  :۱۳۹۳ مفضلــی، 

درمــاده اول قانــون "حفاظــت، احیــا و مدیریــت تاالب هــا" 
)مصــوب ۱۳۹۶ مجلــس شــورای اســالمی( هرگونــه بهــره 
ــط  ــت "ضواب ــتلزم رعای ــا مس ــتر تاالب ه ــرداری در بس ب
ــه  ــود ک ــت. الزم ب ــده اس ــوان ش ــا عن ــداری" تاالب ه پای
ایــن مــاده مفهــوم ضوابــط پایــداری را مشــخص می کــرد 
یــا تعییــن ایــن ضوابــط را بــه هیــأت دولــت یــا ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت تفویــض می نمــود. در مــاده دوم 
ایــن قانــون دولــت )وزارت نیــرو( مکلــف بــه تعییــن نیــاز 
آبــی تاالب هــا شــده و ضوابــط مربــوط بــه آن را بایــد بــا 

ــر  تدویــن و اجــرای برنامــه مــدون تأمیــن کنــد. نظــر ب
نقــش کلیــدی و چنــد جانبــه آب در کارکــرد بیولوژیــک 
ــتم های  ــٌا اکوسیس ــتم ها )مخصوص ــک اکوسیس و اکولوژی
ــه  ــت ب ــط زیس ــطح محی ــا( در س ــد تاالب ه ــی مانن آب
ــدگان  ــرف کنن ــی از مص ــه یک ــت ک ــن اس ــی روش خوب
ــمار  ــه ش ــا ب ــود تاالب ه ــی، خ ــع آب ــت مناب ــی و ثاب اصل
ــرار  ــن ق ــورد بررســی و تعیی ــد کــه می بایســت م می آین

ــد )ســیاح مفضلــی، ۱۳۹۳: 5۹(.  گیرن

ــای  ــیاری از تاالب ه ــی بس ــاز آب ــن نی ــوص تعیی در خص
کشــور تــا کنــون مطالعــه علمــی خاصــی انجــام نشــده، 
ــی آنهــا  ــذا اطالعــات دقیقــی در مــورد وضعیــت نیازآب ل
ــه  ــاده ۱۴ قطعنام ــد ۱0 م ــت. در بن ــترس نیس در دس
ــر  ــس رامس ــتم کنفران ــیه هش ــادره در اجالس ــتم ص هش

کــه در شــهر والنســیای اســپانیا در ۲00۲ منعقــد شــده 
بــود، رهنمودهایــی راجــع بــه تعییــن حداقــل نیــاز آبــی 
اکوسیســتم های تاالبــی، بســته بــه کشــورها موظــف بــه 
ــای  ــارب و یافته ه ــری از تج ــی و بهره گی ــکاری جهان هم
علمــی یکدیگــر شــده انــد و آســیب های ناشــی از

ــت از  ــر حفاظ ــر ب ــررات ناظ ــن و مق 4.قوانی
ــوری  ــی و جان ــش گیاه پوش

ــت  ــط زیس ــازی محی ــت و بهس ــون حفاظ ــاده اول قان م
)مصــوب ۱۳5۳ مجلــس شــورای ملــی( حفاظــت، بهبــود 
و پیشــگیری از هــر نــوع آلودگــی و اقــدام تخریبــی کــه 
تعــادل را در پوشــش گیاهــی و جانــوران از وظایــف 
ــه  ــت. ب ــده اس ــمرده ش ــت برش ــط زیس ــازمان محی س
موجــب مــواد 8 و ۹ همیــن قانــون هرگونــه جمــع آوری، 
ــموم  ــتفاده از س ــوران و اس ــکار جان ــروش، ش ــر، ف تکثی
ــود.  ــد ب ــط زیســت خواه ــه ســازمان محی ــد پروان نیازمن

ــش  ــات وح ــگاه حی ــده و پناه ــت ش ــق حفاظ در مناط
آییــن نامــه قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت 
ــه رســتنی ها را  ــردن هرگون ــاده ۱۱ خــود از بیــن ب در م
بــه هــر شــیوه از جملــه قطــع اشــجار، کنــدن بوته هــا یــا 
زغــال گیــری ممنــوع اعــالم مــی دارد و تعلیــف احشــام 
را تحــت ضوابــط ســازمان محیــط زیســت و جنگل هــا و 

ــع دانســته اســت.  مرات
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ــای  ــر گونه ه ــه در براب ــت از منطق 4.1.حفاظ
ــی  ــوری غیربوم ــی و جان گیاه

بــا توجــه بــه آســیب های ناشــناخته ای کــه   
ــت  ــن اس ــی ممک ــوری غیربوم ــی و جان ــای گیاه گونه ه
بــه یــک منطقــه وارد ســازند، مــاده ســوم قانــون 
ــور" ورود  ــای کش ــت تاالب ه ــا و مدیری ــت، احی "حفاظ

ــه  ــان، ب ــوران و گیاه ــم از جان ــی، اع ــای غیربوم گونه ه

محوطــه اکوسیســتم تاالب هــا ممنــوع اعــالم کــرده 
اســت. ورود گونه هــای غیربومــی گیاهــی و جانــوری 
ــه گونه هــای بومــی  ــه آسیب رســانی ب ــد منجــر ب می توان
از طریــق انتشــار بیماری هــای ناشــناخته و جدیــد شــده 
ــد  ــه را تهدی ــتم منطق ــی  و اکوسیس ــره غذای ــا زنجی و ی
کنــد )White, Shabman, ۱۹۹5: ۴8(. از ایــن رو بــا نبــود 
قطعیــت علمــی و بنــا بــر اصــل احتیــاط ایــن ممنوعیــت 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــر ب ــه پذی توجی

4.2. ترمیم و بهسازی پوشش گیاهی

ــم و بهســازی پوشــش گیاهــی اکوسیســتم  ترمی  
تاالبــی بــرای تجدیــد حیــات اکوسیســتم ها، بهبــود 
توســعه پایــدار و رونــق زندگــی جوامــع محلــی ضــرورت 
دارد. بــا کاشــت گیاهــان و مدیریــت محلــی منابــع 
ــی  ــور طبیع ــه ط ــر و ب ــه کمت ــا هزین ــوان ب ــی می ت آب

ــه کمــک راهــکار زیســت بومی  ــی را ب ــع آب کیفیــت مناب
پاکســازی کــرد. از آنجایــی کــه گیاهــان و آب هــای 
محلــی بــه طیــف وســیعی از گونه هــای حیاتــی خدمــات 
می رســانند، نابــودی آنهــا ســبب نابــودی معــاش بومیــان 
ــود  ــردم می ش ــادی م ــق اقتص ــث رون ــان باع و بهبودش

)جعفــری و همــکاران، ۱۳8۶: ۶0(. 

ــت تاالب هــای  ــاء و مدیری ــون حفاظــت، احی ــاده ۴ قان م
کشــور مجــازات مالــی بــرای تخریــب کننــدگان محیــط 
ــه در  ــت.  البت ــوده اس ــی نم ــش بین ــی پی ــت تاالب زیس
ــی  ــای کل ــا راهکاره ــتی تاالب  ه ــط زیس ــت محی مدیری
پیشــنهاد شــده کــه می تــوان بــا کمــک از خــود 
ــه از  ــه نحــوی ک ــه پاکســازی آن پرداخــت ب ــت ب طبیع
ایــن راهکارهــا در تدویــن قوانیــن و مقــررات حفاظــت از 

ــه: ــرای نمون ــرد؛ ب ــتفاده ک ــر اس ــا نی تاالب ه
۱.غــرس گیاهــان چوبــی ماننــد توســکا در اطــراف لــب 

ــاالب؛ ــه ت ــی ب ــای منته رودخانه ه
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــی ب ــان مرتع ــتن گیاه ۲.کاش

ــوبات؛  رس
۳.کشــت گیاهــان در ورودی مصــب رودخانه هــا بــه 

ــموم؛ ــذب س ــور ج منظ
۴.تصفیــه و بازیافــت هرگونــه پســاب، پســماند و آب 

ــهری؛ ــش ش ــی در بخ زهکش
5.کاهش مصرف کودها و سموم کشاورزی؛

۶.جلوگیــری از گســترش شــهرک صنعتــی نزدیــک 
ــاالب؛ ت

7.عــدم احــداث جاده هــای بــزرگ و پرتــردد در حاشــیه 
تــاالب بــرای جلوگیــری از نفــوذ ســولفور بــه آب و خــاک 

.)۱۱۴ :۲0۱5 ,Maute( منطقــه

5.مسئولیت ناشی از تخریب تاالب ها
تاالب  هــا  از  حفاظــت  روش هــای  از  یکــی   
شــخص  مســئولیت  تعییــن  تخریــب  از  جلوگیــری 
متخلــف اســت کــه در ایــن زمینــه حســب مــورد 
می تــوان ســه نــوع مســئولیت قائــل شــد. یکــی از 
انــواع مســئولیت مدنــی جبــران مالــی توســط اشــخاص 
دوم  نــوع  تاالب هاســت.  تخریب کننــده  و  آالینــده 
ــری  ــس از پی گی ــوده کــه دادگاه پ مســئولیت کیفــری ب
ســازمان محیــط زیســت و یــا ســازمان های مــردم نهــاد 
و اثبــات مدعــی امــکان جریمــه مضاعــف اشــخاص وارد 
ــاالب  ــب ت ــه ســبب تخری کننــده آلودگــی و ســموم را ب
ــتقیم  ــر مس ــاس تقصی ــر اس ــئولیت ب ــه مس دارد )نظری
ــون  ــز در قان ــذار نی ــد قانونگ ــر می رس ــه نظ ــخص(. ب ش
ــه  ــن نظری ــه ای ــا ب ــت تاالب ه ــا و مدیری ــت، احی حفاظ
قائــل باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه گاه اثبــات عامــل 
ــس هــر شــخصی  ــده آلودگــی دشــوار اســت پ وارد کنن
ــران خســارت  ــرد مســئولیت جب ــع بب ــط نف ــه از محی ک
نیــز دارد )نظریــه مســئولیت بــر اســاس ریســک(. البتــه 
ــه دلیــل  ــد، ب در مناطقــی کــه آالینده هــای متعــدد دارن
دشــواری در تعییــن مســئول بــه نظــر می رســد جبــران 
ــیم  ــد تقس ــط بای ــدگان آن محی ــان آالین ــارت می خس
ــاده ۶  ــال م ــر ح ــه ه ــهدی، ۱۳۹0: ۶۹(. ب ــود )مش ش
ــون برنامــه ششــم توســعه )مصــوب ۱۳۹5 مجلــس(  قان
ــته  ــاره داش ــدی اش ــای تولی ــی واحده ــوارض آالیندگ ــه ع ب
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ــا  اســت. ایــن مــاده بــرای واحدهــای صنعتــی بــزرگ )ب
بیــش از 50 نفــر کارگــر( می باشــد و آلودگــی ناشــی از 
ــدارد.  ــر ن ــگری را در ب ــاورزی و گردش ــای کش فعالیت ه
بــر اســاس مــاده اول قانــون حفاظــت، احیــا و مدیریــت 
تاالب هــا، ســازمان محیــط زیســت کشــور مرجــع 
تشــخیص تخریــب و آلودگــی غیرقابــل جبــران تاالب هــا 
خواهــد بــود و حــق اقامــه دعــوا علیــه خاطیــان را 
خواهــد داشــت. در مــاده ۴ اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
متخلــف مکلــف شــدند تــا در صــورت اقامــه دعــوا توســط 
ــران خســارت،  ــر جب ــالوه ب ــط زیســت، ع ــازمان محی س
بــر حســب تشــخیص مراجــع قضایــی مبلغــی بــه میــزان 
ــد.  ــت کنن ــده پرداخ ــن ش ــه معی ــر  جریم ــا 8 براب ۶ ت
درآمــد ناشــی از اجــرای وصــول جرایــم و خســارات بــه 
ــه  ــون بودج ــده و در قان ــه ش ــه داری ریخت ــاب خزان حس
هرســال ردیفــی جداگانــه خواهــد داشــت تــا %۱00 ایــن 
ــا و حفاظــت  ــران خســارات وارده، احی ــغ صــرف جب مبل
از تاالب هــا گــردد.  مرجــع قضایــی صالــح در ایــن مــاده 
ــه نظــر می رســد کــه  مشــخص نشــده اســت، هرچنــد ب

ــف اســت. ــوع تخل دادگاه عمومــی محــل وق
ــازمان های  ــدن س ــه نگنجان ــاده ب ــن م ــر ای ــص دیگ نق
ــرای  ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــار س ــاد در کن ــردم نه م
ــاده  ــد م ــان برمی گــردد، هرچن ــه خاطی ــوا علی اقامــه دع
۶۶ قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب ۱۳۹۲ ایــن 
ــمیت  ــه رس ــاد ب ــردم نه ــازمان های م ــرای س ــق را ب ح

شــناخته اســت. بــا ایــن وجــود، ایــن قانــون بــرای اولیــن 
ــا را  ــب تاالب ه ــورت تخری ــه ص ــران ب ــوق ای ــار در حق ب
ــه دارد،  ــگاری کــرده و بیشــتر جنبــه پیش گیران جــرم ان
زیــرا بیشــتر شــامل تدابیــری اســت کــه پــس از آســیب 
ــه  ــد أخــذ جریم ــی می شــوند؛ مانن ــاالب اجرای ــدن ت دی
ــه  ــپس هزین ــت و س ــط زیس ــه محی ــانان ب از آسیب رس
ــر  ــه دیگ ــی ک ــت از تاالب های ــا و حفاظ ــت احی آن باب
ــه از  ــا اخــذ جریم ــده اســت. ب ــا وارد ش ــه آنه آســیب ب
تخریــب کننــدگان محیــط زیســت منطقــه و وضــع 
مالیــات ســبز می تــوان ضمانــت اجــرای مناســبی بــرای 
صنایــع، کشــاورزان و  جوامــع محلــی )بخــش خصوصــی( 
بــرای بهبــود وضعیــت خودشــان در برابــر آلــوده ســاختن 
تــاالب بــه ارمغــان آورد. بــا وضــع مالیــات ســبز صاحبــان 
آالینده هــای صنعتــی و کشــاورزی بــرای کاســتن از 
ــای  ــتفاده از ابزاره ــه اس ــزم ب ــش مل ــی خوی ــار مالیات ب
اســتاندارد و کاهــش آلودگــی می شــوند )جعفــری و 
همــکاران، ۱۳8۶: 5۹(. مســئولیت ســوم، مســئولیت 
ــف از مقــررات اداری  ــی در برابــر تخل ــدان دولت کارمن
مرتبــط بــا مدیریــت و حفاظــت از مناطــق تاالبــی ماننــد 
صــدور مجــوز بــدون رعایــت مالحظــات محیــط زیســتی 
بــه جهــت احــداث صنایــع در ایــن منطقــه اســت کــه در 
ایــن صــورت طبــق مــاده ۹ قانــون رســیدگی بــه تخلفات 
اداری کارمنــدان دولــت بــا مجازات هایــی نظیــر اخطــار، 

توبیــخ، تنــزل مقــام و... مواجــه خواهنــد شــد.




