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قوانین و مقررات مرتبط با
حفاظت و بهرهبرداری از تاالبها

 .1حفاظــت و بهرهبــرداری از تاالبهــا در
قانــون اساســی

پوریا بای

کارشناس ارشد حقوق عمومی .دانشگاه مازندران-بابلرس

بــا توجــه بــه اهمیــت تاالبهــا در حیــات
انســانها و بــا توجــه بــه خشــکیدگی فراگیــر آنهــا
در ســالهای اخیــر احســاس میشــود تــا قوانیــن و
مقــررات مــدون در نظــام حقوقــی کشــور را شناســایی
و ارزیابــی نمــود .ایــن نوشــتار بــا پیــروی از اهــداف
کنوانســیون رامســر مبنــی بــر حفاظــت از تاالبهــا و
اســتفاده معقــول جوامــع محلــی اطــراف آن در صــدد
بررســی قوانیــن و مقــررات پراکنــده موجــود امــا مرتبــط
در خصــوص حفاظــت و اســتفاده معقــول جوامــع محلــی
پیرامــون آن از تاالبهــا بــه قوانیــن و مقــررات گوناگــون
مرتبــط بــه تاالبهــا و کاســتیها و نواقــص موجــود
پرداختــه اســت.

کلیدواژه

حقــوق ایــران ،تاالبهــا ،حفاظــت ،بهرهبــرداری،
قوانیــن و مقــررات

مقدمه

24

تاالبهــا از مهمتریــن اکوسیســتمهای زمیــن هســتند
و حفاظــت از آنهــا امــکان بهــره بــرداری معقــول از آنهــا

را فراهــم م ـیآورد .در طــول یــک قــرن گذشــته بیــش
از نیمــی از تاالبهــا در سراســر جهــان از میــان رفتــه
انــد .در حالــی کــه وجــود تاالبهــا نقــش عمــدهای در
غنــای چرخــه زیســتی موجــودات زنــده پیرامــون خــود
و معــاش جوامــع محلــی نظیــر کشــاورزی ،ماهیگیــری،
تأمیــن هیــزم و ســوخت ،گردشــگری ،تأمیــن منابــع
زیرزمینــی و جــذب جمعیــت داشــته اســت .بــا توجــه بــه
اهمیــت فــوق العــاده تاالبهــا در تنــوع زیســتی و نقشــی
موثــری کــه در زندگــی جوامــع پیرامــون خــود دارنــد،
بررســی ســاختارهای پیــش بینــی شــده بــرای حفاظــت
از آنهــا اهمیــت پیــدا میکنــد )22 :1993 ,Barbier(.
در ایــران تاالبهایــی وجــود دارنــد کــه دچــار نارســایی
مدیریتــی در خصــوص حفاظــت و بهرهبــرداری معقــول
از تاالبهــا شــدهاند .بررســی قوانیــن و مقــررات مرتبــط
بــا حفاظــت و بهــره بــرداری از تاالبهــا حائــز اهمیــت
اســت؛ بنابرایــن اینــک بایــد دیــد در جوانــب گوناگــون
چــه قوانیــن و مقرراتــی در حقــوق داخلــی ایــران وضــع
شــده اســت کــه مرتبــط بــه ابعــاد گوناگــون حفاظــت و
بهرهبــرداری از تاالبهاســت؟

عکاس :عزیز عذار

چکیده

اســکله حیدر آباد

اصــل  50قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران در مــورد از حفاظــت از محیــط زیســت میباشــد
کــه اصلــی بنیادیــن در خصــوص حفاظــت از محیــط
زیســت کــه شــامل تاالبهــا نیــز میشــود ،بیــان
نمــوده اســت .شــیوه نــگارش و محتــوای ایــن اصــل
بیانگــر یکــی از پیشــرفتهترین اصــول مربــوط بــه
محیــط زیســت در قانــون اساســی اســت .در ایــن اصــل
حفــظ محیــط زیســت بــه مثابــه یــک "وظیفــه عمومــی"
توســط "نســلها" مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
نکتــه مترقــی ایــن اصــل توجــه بــه حقــوق نســلها
(انصــاف در میــان نســلها) و درون نســلی (نســل
حاضــر) بــا یکدیگــر اســت؛ زیــرا حفاظــت از محیــط
زیســت تنهــا بــه نســل فعلــی مرتبــط نبــوده و کلیــه
نســلها را در بــر دارد.
طبــق اصــل  50هرگونــه فعالیــت اقتصــادی و غیــر
اقتصــادی (اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و )...کــه بــه
محیــط زیســت آســیب برســاند ،ممنــوع اســت .بــر ایــن
اســاس ،ایــن مطــرح میشــود کــه آیــا فعالیتهــای
"قابــل جبــران" کــه بــا فعالیتهــای اقتصــادی و غیــر
آن مالزمــه پیــدا کنــد ،مشــمول حکــم ایــن اصــل
میشــود یــا نــه؟ بــر اســاس تفســیری کــه در نظریــه
"انســان محــوری" (قائــل بــه برتــری منافــع و اراده آزاد
انســانها) از مفهــوم محیــط زیســت پذیرفتــه شــده و
در غالــب قوانیــن و متــون حقوقــی نیــز بازتــاب یافتــه،
میتــوان قائــل بــه جــواز چنیــن فعالیتهایــی شــد امــا
بــر اســاس تفســیری کــه طرفــداران نظریــه "طبیعــت
محــوری" (قائــل بــه تعدیــل انســانمحوری و حامــی
حقــوق طبیعــت) ارائــه میکننــد ،ایــن برداشــت از
قانــون اساســی خــاف فلســفه امــر حفاظــت از محیــط
زیســت و ارزشهــای اساســی آن تفســیر میگــردد .از
ایــن اصــل اســتنتاج میشــود کــه حفاظــت از محیــط
زیســت تاالبــی از حقــوق نســلهای کنونــی و آینــده
اســت و هــر فعالیتــی کــه بخواهــد بــه نابــودی هــر
تاالبــی منجــر شــود ،مــردود اســت (مشــهدی:1392 ،
94و .)104بــه هــر حــال ،اقدامــات متعــددی در قبــال
حفاظــت از تاالبهــا ماننــد حفاظــت از تاالبهــا
در برابــر آلودگــی ،کــم آبــی ،نیازآبــی و حفــظ حریــم
تاالبهــا قابــل اعمــال اســت.

همانطــور کــه در اصــل  45قانــون اساســی مشــخص
میباشــد انــواع تاالبهــا (کــه در ایــن اصــل مصادیــق
تــاالب ماننــد رودخانههــا ،دریاچههــا و آبهــای
عمومــی نــام بــرده شــده) و همچنیــن دریاهــا داخــل در
مظاهــر "انفــال و ثروتهــای عمومــی" مطــرح شــدهاند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه انفــال و ثروتهــای عمومــی در
فقــه اســامی بــه طــور کامــل دو نهــاد مســتقل از هــم
هســتند .انفــال در مالکیــت دولــت اســامی اســت تــا
در راه خــدا و بــرای رفــاه مــردم آنهــا را مصــرف کنــد و
بــدون اذن دولــت کســی حــق اســتفاده از آنهــا را نــدارد؛
امــا ثروتهــای عمومــی در مالکیــت دولــت نیســت
و بخــش خصوصــی مجــاز بــه بهرهبــری از آن اســت؛
مگــر بــه موجــب مصلحتــی اســتفاده از آن را ممنــوع
اعــام کنــد .البتــه تعییــن مصادیــق انفــال و ثروتهــای
عمومــی بــه تفســیر شــورای نگهبــان برمیگــردد کــه تــا
کنــون انجــام نشــده اســت .البتــه رویــه پراکنــده موجــود
نیــز بــه تعییــن مصــداق کمکــی نمیکنــد .مدیریــت
انفــال و ثروتهــای عمومــی در ابعــاد گوناگــون بــه
حکومــت جمهــوری اســامی محــول گردیــده اســت تــا
بــر اســاس "مصالــح عامــه" بــه نمایندگــی از ملــت عمــل
کنــد (طاهــری 88 :1395 ،و وکیــل ،عســگری:1391 ،
.)171
در خصــوص بهــره بــرداری عادالنــه از تاالبهــا میتــوان
ی اشــاره کــرد کــه بــه عنوان
بــه اصــل  48قانــون اساسـ 
یــک اصــل کلــی تأکیــد بــر بهــره بــرداری عادالنــه از
منابــع طبیعــی میکنــد .در ایــن اصــل راجــع بــه بهــره
بــرداری از منابــع طبیعــی و توزیــع عادالنــه ثــروت و
رفــع تبعیــض ســخن بــه میــان آمــده ،بــه طــوری
کــه هــر منقطــه بــه فراخــور نیازهــا و اســتعداد خــود
رشــد داشــته باشــد .مــاده واحــده قانــون اجــرای اصــل
 48قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،مصــوب
 1380مجلــس شــورای اســامی ،دولــت را موظــف بــه
تهیــه طــرح آمایــش ســرزمینی و اقدامــات قانونــی آن از
آغــاز ســال  1383کــرده اســت .هیــأت وزیــران در ایــن
ســال آییــن نامــه ضوابــط ملــی آمایــش ســرزمینی را
بــه تصویــب رســانید .ایــن قانــون و آییــن نامــه بنــا بــه
دالیلــی از جملــه نبــود بســتر مناســب و نظــام منطقــه
گرایــی و تمرکززدایــی مناســب در کشــور چنــدان موفــق
عمــل ننمــوده اســت (طاهــری 90 :1395 ،و وکیــل،
عســگری.)90 :1391 ،
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 .2.1حفاظت از آب در برابر آلودگی

.2قوانین و مقررات ناظر بر آلودگی

بــا توجــه بــه ایــن کــه آلودگیهــای گوناگونــی
حیــات تاالبهــا را بــه خطــر کشــانده  ،لــذا پیشــگیری
و کنتــرل ایــن آلودگیهــا بایــد عنصــر اصلــی نظــام
حقوقــی حفاظــت و بهــره بــرداری از آنهــا بایــد باشــد.
در حقــوق ایــران قوانیــن و مقــررات کلــی بــرای مقابلــه
بــا انــواع آلودگیهــا کــه بــا مناطــق تاالبــی مرتبــط
بشــود ،تصویــب شــده اســت .طبــق مــاده  10قانــون
حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت مصــوب 1353
مجلــس شــورای ملــی اقــدام بــه هــر عملــی کــه موجبات
آلودگــی محیــط زیســت را فراهــم کنــد ،ممنــوع اســت.
آییــن نامــه جلوگیــری از آلودگــی آب (مصــوب 1373
هیــأت وزیــران) تمامــی آبهــای داخلــی و مــرزی و
دریایــی تحــت حاکمیــت ایــران را مدنظــر قــرار داده
امــا در تعریــف تــاالب بــه برداشــت عرفــی و ســنتی
آن توجــه داشــته و مفهــوم وســیع تاالبهــا را مطابــق
مفهــوم موســع کنوانســیون رامســر لحــاظ ننمــوده
اســت .بــر طبــق مــاده  24قانــون حفاظــت از دریاهــا
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عکسی قابل تأمل از سد حسنلو که بیانگر
فرهنگ بعضی هاست!
عکس :مهدی فیاضی

و رودخانههــای قابــل کشــتیرانی در مقابــل آلودگــی
مــواد نفتــی (مصــوب  1389مجلــس) بررســی شــرایط
اقلیمــی و زیسـتبومی و پیشــگیری از هرگونــه آلودگــی
آبــی بــر عهــده ســازمان محیــط زیســت بــوده و بــه
موجــب مــاده  21آن مبالــغ مربــوط بــه خســارت وارد
شــده تحــت عنــوان "جبــران خســارت وارده بــه بنــادر،
تأسیســات ،محیــط زیســت دریایــی و حیــات آبزیــان" بــه
حســابی متمرکــز در خزانـهداری کل واریــز شــده ،آنــگاه
 100%آن صــرف بهســازی و بازســازی محیــط زیســت
دریایــی و ســواحل خواهــد شــد .بــرای رفــع مشــکل
آلودگــی آبــی (صنعتــی و کشــاورزی) کــه وارد تاالبهــا
میشــوند ،اقدامــات پیشــگیرانه مقتضــی بایــد انجــام
شــود .بــرای نمونــه بــه تصفیــه فاضالبهــا و مدیریــت
صحیــح دفــع یــا بازیافــت پســماندها میتــوان اشــاره
داشــت (جواهریــان.)94 :1389 ،

دســتگاههای اجرایــی حامــی کیفیــت منابــع آبــی بــر
اســاس قانــون عبارتنــد از ســازمان محیــط زیســت
و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی .وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی نیــز بــر اســاس
مــاده  3و تبصــره  4آییننامــه جلوگیــری از آلودگــی
آب (مصــوب  1364هیــأت وزیــران) موظــف بــه اقدامــات
موثــر بــرای حفاظــت کیفــی از منابــع آب اســت .ســازمان
حفاظــت از محیــط زیســت بنــا بــر مــاده  46قانــون
توزیــع عادالنــه آب ،مــاده  3و  4آییــن 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
(اصــاح شــده بــه ســال  1373هیــأت وزیــران) ســازمان
محیــط زیســت بــه منظــور پیشــگیری از آلودگــی امــکان
تشــویق مســئولین آلــوده کننــده بــه رفــع آلودگــی را
خواهــد داشــت (مــاده  .)20ایــن ســازمان مکلــف بــه
آزمایــش منابــع آبــی داخلــی و غیرمــرزی کشــور (مــاده
 )7و اعــام مســئوالن آلــوده کننــده بــه دادســتان آن
منطقــه خواهــد بــود (مــاده  .)10در مــاده  12قانــون
شــکار و صیــد آلــوده ســاختن تاالبهــای حفاظــت
شــده بــه مــوادی کــه باعــث آلودگــی آب و مــرگ آبزیــان
آن شــود ،جــرم انــگاری شــده اســت.

 .2.2مقابله با آلودگی صنعتی و معدنی

بــا توجــه بــه آلودگیهــای حاصــل از
فعالیتهــای صنعتــی و معدنــی ،ماننــد آلودگــی هــوا،
فاضــاب و معــدن میتــوان اشــاره داشــت بــه مــاده
 6قانــون "ضوابــط و معیارهــای اســتقرار واحدهــا و
فعالیتهــای صنعتــی و تولیــدی" مصــوب 1390
مجلــس شــورای اســامی کــه اســتقرار واحدهــای آببــر
و فاضــابزا در حوالــی دش ـتها و آبخوانهــای بحرانــی
کشــور را تنهــا در صورتــی کــه ایــن واحدهــا خــارج از
محوطــه نواحــی و شــهرکهای صنعتــی باشــند ،منــوط
بــه اجــازه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دانســته
اســت .بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه تاالبهــا دارنــد و
مجــاورت برخــی از شــهرکهای صنعتــی در نزدیکــی
آنهــا بهتــر اســت در ایــن مــاده بازنگــری شــده و دامنــه
اختیــارات و نظــارت ســازمان محیــط زیســت افزایــش
داده شــود.

در مــاده  12قانــون "هــوای پــاک" مصــوب مجلــس
( )1396ســازمان 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 اصــاح فراینــد
کار یــا تعطیلــی موقــت تذکــر داده و ضمــن جریمــه
نقــدی در صــورت عــدم رســیدگی آن واحــد در موعــد
مقــرر شــده در ســتاد مشــترک رئیــس ســازمان محیــط
زیســت ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس واحــد
مربوطــه نســبت بــه تعطیلــی کامــل آن اقــدام نماینــد.
بــر طبــق مــاده  2آییــن نامــه "ضوابــط زیســت محیطــی
فعالیتهــای معدنــی" مصــوب  1384هیــأت وزیــران
هرگونــه فعالیــت اکتشــافی و اســتخراج از معــادن در
اطــراف مناطــق چهارگانــه حیــات وحــش ممنــوع اعــام
شــده اســت .طبــق مــاده  193قانــون برنامــه پنجســاله
توســعه (مصــوب  )1389هرگونــه بهــره بــرداری جدیــد
صنعتــی و معدنــی در اطــراف تاالبهــا ممنــوع اعــام
شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن مــاده
اعــام نشــده کــه واژه "اطراف" چــه محدودهای را پوشــش
میدهــد .از ایــن رو امــکان سوءاســتفاده معــدنکاوان از
ایــن نبــود تعریــف دقیــق وجــود دارد .همچنیــن ،بــه
نظــر میرســد مــاده  193ایــن قانــون تبصــره  1مــاده
 11آییــن نامــه قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط
زیســت ( )1354را کــه فعالیتهــای صنعتــی و معدنــی
پیرامــون مناطــق حفاظــت شــده از جملــه تاالبهــا را
مجــاز میدانــد نســخ ضمنــی نمــوده اســت.
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مصوبــه راهبــرد توســعه بلندمــدت منابــع آب کشــور،
مصــوب  1382هیــأت وزیــران ،هــدف از تعییــن میــزان
نیــاز آبــی (حقابــه) را تأمیــن "حداقــل نیــاز محیطهــای
طبیعــی آبــی بــه صــورت پایــدار" اعــام نمــوده اســت.
بــا ایــن وجــود ،در ایــن مصوبــه نیــاز آبــی تاالبهــا
نــه تنهــا تعریــف نشــده بلکــه حتــی بــه طــور مســتقیم
بــه آن اشــاره نشــده اســت .در عیــن حــال ،میتــوان
گفــت از آنجــا کــه تاالبهــا جــزو منابــع آبــی هســتند،
راهبردهــای مدیریــت آب در تأمیــن نیــاز آبــی آنهــا در
بلندمــدت مــورد تأکیــد قــرار گرفتهانــد.
بــه صــورت تلویحــی دربــاره تــوان طبیعــی و اکولوژیــک
تاالبهــا در بنــد «د» مــاده  193قانــون برنامــه
پنجســاله پنجــم توســعه اشــاره شــده ،بــه ایــن نحــو
کــه بــا توجــه بــه شــکننده بــودن تاالبهــای کشــور
و چالــش تخصیــص منابــع آب دولــت بــا ســاماندهی
ســازمانهای موجــود در بخــش آب ،کشــاورزی،
منابــع طبیعــی ،محیــط زیســت و گردشــگری از منظــر
کشــاورزی ،اقتصــادی ،زیســتبومی ،تنــوع زیســتی و
گردشــگری نســبت بــه اعمــال مدیریــت یکپارچــه بــا
مشــارکت بهرهبــرداران دشــت پیرامــون تــاالب اقــدام
نمایــد .بــا وجــود ذکــر "تأمیــن نیــاز آبــی تاالبهــا"
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در برنامهریزیهــای منابــع آبــی و راهبردهــا و برخــی
مقــررات و آییننامههــا بــه دلیــل عــدم تصریــح مســتقیم
ایــن بندهــا بــه موضــوع حقابــه محیــط زیســتی تاالبهــا
و غفلــت ورزیــدن از فرآیندهــای برنامهریــزی دقیــق و
صحیــح در وزارت نیــرو ،ایــن مهــم در عمــل تــا کنــون
محقــق نشــده اســت (ســیاح مفضلــی.)55 :1393 ،
در خصــوص تاالبهــا در ســال  ،1361قانــون توزیــع
عادالنــه آب در  5فصــل و  52مــاده و  27تبصــره بــه
تصویــب رســید .در مــاده  2ایــن قانــون راجــع بــه
مدیریــت انــواع تاالبهــا اشــاره شــده اســت ،بــه ایــن
صــورت کــه بســتر جویهــا ،رودهــا ،مردابهــا در
اختیــار حکومــت جمهــوری اســامی اســت کــه بــر عهده
وزارت نیــرو (بــر طبــق فصــل  4همــان قانــون) ســپرده
شــده اســت .وزارت نیــرو هــم بــا تبصرههــای  3 ،1و 4
از مــاده  2قانــون توزیــع عادالنــه آب ،مــاده  3آییــن
نامــه بســتر و حریــم رودخانههــا ،انهــار ،مســیلها،
مردابهــا ،برکههــای طبیعــی و شــبکههای آبرســانی،
آبیــاری و زهکشــی (مصــوب  1379هیــأت وزیــران) ،و
تبصــره  1مــاده  4آییــن نامــه جلوگیــری از آلودگــی آب
وظیفــه نظــارت بــر میــزان حجــم منابــع آبــی و تاالبهــا
را بــر عهــده دارد.

عکاس :منصور شیخی

 .2.3مقابله با آلودگی کشاورزی
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در مــاده  9و  10قانــون حفاظــت و بهســازی
محیــط زیســت هرگونــه عنصــری کــه منجــر بــه تخریــب
محیــط زیســت شــود ،ماننــد ســموم ممنــوع اعــام
شــده اســت .طبــق مــاده  9آییــن نامــه "بســتر و حریــم
رودخانههــا ،انهــار ،مســیلها ،مردابهــا ،برکههــای
طبیعــی و شــبکههای آبرســانی ،آبیــاری و زهکشــی"
(مصــوب هیــأت وزیــران  )1379در صــورت تصــرف
و بهــره بــرداری در محــدوده برکههــا ،رودخانههــا و
انهــار توســط اشــخاص ،آنــگاه وزارت نیــرو بــرای تعییــن
حریــم آنهــا اقــدام خواهــد کــرد ،ایــن در حالــی اســت
کــه بــه ضابطــه و معیــاری بــرای ایــن امــر اشــاره
نداشــته و تعییــن حریــم رودخانههــا و برکههــا پــس
از تصــرف آنهــا توســط اشــخاص حکــم نوشــدارو پــس
از مــرگ ســهراب را خواهــد داشــت .نواقــص موجــود در
ایــن آییــن نامــه موجبــات ســهل انــگاری در بخشهــای

متعــدد بــه ویــژه کشــاورزی میگــردد.

 .3قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر حقابــه
تا ال بهــا

نظــر بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن عوامــل
تهدیــد کننــده تاالبهــا رعایــت نکــردن حقابــه ایــن
تاالبهــا بــه دلیــل احــداث ســد و آب بنــد و انحــراف
رودخانــه و  ...اســت ،لــذا حفــظ حقابــه ایــن تاالبهــا
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
از اکوسیســتمهای آبــی اســت .اتحادیــه بیــن المللــی
حفاظــت از طبیعــت بــرای واژه نیازآبــی تاالبهــا چنیــن
تعریفــی را ارائــه میدهــد" :رژیــم آبــی فراهــم شــده
بــرای تاالبهــا جهــت حفــظ از اکوسیســتمها و منافــع
آنهــا" (.)2 :2003 ,Dyson, Bergkamp, Scanlon
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در خصــوص تعییــن نیــاز آبــی بســیاری از تاالبهــای
کشــور تــا کنــون مطالعــه علمــی خاصــی انجــام نشــده،
لــذا اطالعــات دقیقــی در مــورد وضعیــت نیازآبــی آنهــا
در دســترس نیســت .در بنــد  10مــاده  14قطعنامــه
هشــتم صــادره در اجالســیه هشــتم کنفرانــس رامســر

کــه در شــهر والنســیای اســپانیا در  2002منعقــد شــده
بــود ،رهنمودهایــی راجــع بــه تعییــن حداقــل نیــاز آبــی
اکوسیســتمهای تاالبــی ،بســته بــه کشــورها موظــف بــه
همــکاری جهانــی و بهرهگیــری از تجــارب و یافتههــای
علمــی یکدیگــر شــده انــد و آســیبهای ناشــی از

عکاس :فرشید دیلمقانی

درمــاده اول قانــون "حفاظــت ،احیــا و مدیریــت تاالبهــا"
(مصــوب  1396مجلــس شــورای اســامی) هرگونــه بهــره
بــرداری در بســتر تاالبهــا مســتلزم رعایــت "ضوابــط
پایــداری" تاالبهــا عنــوان شــده اســت .الزم بــود کــه
ایــن مــاده مفهــوم ضوابــط پایــداری را مشــخص میکــرد
یــا تعییــن ایــن ضوابــط را بــه هیــأت دولــت یــا ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت تفویــض مینمــود .در مــاده دوم
ایــن قانــون دولــت (وزارت نیــرو) مکلــف بــه تعییــن نیــاز
آبــی تاالبهــا شــده و ضوابــط مربــوط بــه آن را بایــد بــا

تدویــن و اجــرای برنامــه مــدون تأمیــن کنــد .نظــر بــر
نقــش کلیــدی و چنــد جانبــه آب در کارکــرد بیولوژیــک
و اکولوژیــک اکوسیســتمها (مخصوصــ ٌا اکوسیســتمهای
آبــی ماننــد تاالبهــا) در ســطح محیــط زیســت بــه
خوبــی روشــن اســت کــه یکــی از مصــرف کننــدگان
اصلــی و ثابــت منابــع آبــی ،خــود تاالبهــا بــه شــمار
میآینــد کــه میبایســت مــورد بررســی و تعییــن قــرار
گیرنــد (ســیاح مفضلــی.)59 :1393 ،

نابــودی یــک تــاالب جبــران ناپذیــر شــناخته شــده
و کشــورها موظــف شــده بودنــد تــا بــا برنامهریــزی
آمایشــی بــرای نگهــداری و تعییــن نیــاز آبــی ،تعــداد
 ۴/۳تاالبهــای فهرســت رامســر خــود را پوشــش
دهنــد ( .)2002 :Valencia Ramsar Conferenceبــر ایــن
اســاس تــا بــه حــال ،در رابطــه بــا دریاچــه ارومیــه ،در

گام نخســت راجــع بــه تأمیــن نیــاز آبــی ایــن تــاالب
مطالعاتــی در حــال انجــام اســت .عــاوه بــر دریاچــه
ارومیــه فعالیتهــای مشــابهی نیــز بــرای تــاالب
شــادگان و پریشــان نیــز از ســوی ســازمان محیــط
زیســت کشــور در نظــر گرفتــه شــده اســت (ســیاح
مفضلــی.)89 :1393 ،

.4قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر حفاظــت از
پوشــش گیاهــی و جانــوری
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مــاده اول قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت
(مصــوب  1353مجلــس شــورای ملــی) حفاظــت ،بهبــود
و پیشــگیری از هــر نــوع آلودگــی و اقــدام تخریبــی کــه
تعــادل را در پوشــش گیاهــی و جانــوران از وظایــف
ســازمان محیــط زیســت برشــمرده شــده اســت .بــه
موجــب مــواد  8و  9همیــن قانــون هرگونــه جمــع آوری،
تکثیــر ،فــروش ،شــکار جانــوران و اســتفاده از ســموم
نیازمنــد پروانــه ســازمان محیــط زیســت خواهــد بــود.

در مناطــق حفاظــت شــده و پناهــگاه حیــات وحــش
آییــن نامــه قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت
در مــاده  11خــود از بیــن بــردن هرگونــه رســتنیها را
بــه هــر شــیوه از جملــه قطــع اشــجار ،کنــدن بوتههــا یــا
زغــال گیــری ممنــوع اعــام م ـیدارد و تعلیــف احشــام
را تحــت ضوابــط ســازمان محیــط زیســت و جنگلهــا و
مراتــع دانســته اســت.
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.4.1حفاظــت از منطقــه در برابــر گونههــای
گیاهــی و جانــوری غیربومــی
بــا توجــه بــه آســیبهای ناشــناختهای کــه
گونههــای گیاهــی و جانــوری غیربومــی ممکــن اســت
بــه یــک منطقــه وارد ســازند ،مــاده ســوم قانــون
"حفاظــت ،احیــا و مدیریــت تاالبهــای کشــور" ورود
گونههــای غیربومــی ،اعــم از جانــوران و گیاهــان ،بــه
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محوطــه اکوسیســتم تاالبهــا ممنــوع اعــام کــرده
اســت .ورود گونههــای غیربومــی گیاهــی و جانــوری
میتوانــد منجــر بــه آسیبرســانی بــه گونههــای بومــی
از طریــق انتشــار بیماریهــای ناشــناخته و جدیــد شــده
و یــا زنجیــره غذایــی و اکوسیســتم منطقــه را تهدیــد
کنــد ( .)48 :1995 ,White, Shabmanاز ایــن رو بــا نبــود
قطعیــت علمــی و بنــا بــر اصــل احتیــاط ایــن ممنوعیــت
توجیــه پذیــر بــه نظــر میرســد.

عکاس :منصور شیخی

عکاس :فرشید دیلمقانی

 .4.2ترمیم و بهسازی پوشش گیاهی
ترمیــم و بهســازی پوشــش گیاهــی اکوسیســتم
تاالبــی بــرای تجدیــد حیــات اکوسیســتمها ،بهبــود
توســعه پایــدار و رونــق زندگــی جوامــع محلــی ضــرورت
دارد .بــا کاشــت گیاهــان و مدیریــت محلــی منابــع
آبــی میتــوان بــا هزینــه کمتــر و بــه طــور طبیعــی
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کیفیــت منابــع آبــی را بــه کمــک راهــکار زیس ـتبومی
پاکســازی کــرد .از آنجایــی کــه گیاهــان و آبهــای
محلــی بــه طیــف وســیعی از گونههــای حیاتــی خدمــات
میرســانند ،نابــودی آنهــا ســبب نابــودی معــاش بومیــان
و بهبودشــان باعــث رونــق اقتصــادی مــردم میشــود
(جعفــری و همــکاران.)60 :1386 ،

مــاده  4قانــون حفاظــت ،احیــاء و مدیریــت تاالبهــای
کشــور مجــازات مالــی بــرای تخریــب کننــدگان محیــط
زیســت تاالبــی پیــش بینــی نمــوده اســت .البتــه در
مدیریــت محیــط زیســتی تاالبهــا راهکارهــای کلــی
پیشــنهاد شــده کــه میتــوان بــا کمــک از خــود
طبیعــت بــه پاکســازی آن پرداخــت بــه نحــوی کــه از
ایــن راهکارهــا در تدویــن قوانیــن و مقــررات حفاظــت از
تاالبهــا نیــر اســتفاده کــرد؛ بــرای نمونــه:
.1غــرس گیاهــان چوبــی ماننــد توســکا در اطــراف لــب
رودخانههــای منتهــی بــه تــاالب؛
.2کاشــتن گیاهــان مرتعــی بــه منظــور جلوگیــری از
رســوبات؛
.3کشــت گیاهــان در ورودی مصــب رودخانههــا بــه
منظــور جــذب ســموم؛
.4تصفیــه و بازیافــت هرگونــه پســاب ،پســماند و آب
زهکشــی در بخــش شــهری؛
.5کاهش مصرف کودها و سموم کشاورزی؛
.6جلوگیــری از گســترش شــهرک صنعتــی نزدیــک
تــاالب؛
.7عــدم احــداث جادههــای بــزرگ و پرتــردد در حاشــیه
تــاالب بــرای جلوگیــری از نفــوذ ســولفور بــه آب و خــاک
منطقــه (.)114 :2015 ,Maute

.5مسئولیت ناشی از تخریب تاالبها

یکــی از روشهــای حفاظــت از تاالبهــا
جلوگیــری از تخریــب تعییــن مســئولیت شــخص
متخلــف اســت کــه در ایــن زمینــه حســب مــورد
میتــوان ســه نــوع مســئولیت قائــل شــد .یکــی از
انــواع مســئولیت مدنــی جبــران مالــی توســط اشــخاص
آالینــده و تخریبکننــده تاالبهاســت .نــوع دوم
مســئولیت کیفــری بــوده کــه دادگاه پــس از پیگیــری
ســازمان محیــط زیســت و یــا ســازمانهای مــردم نهــاد
و اثبــات مدعــی امــکان جریمــه مضاعــف اشــخاص وارد
کننــده آلودگــی و ســموم را بــه ســبب تخریــب تــاالب
دارد (نظریــه مســئولیت بــر اســاس تقصیــر مســتقیم
شــخص) .بــه نظــر میرســد قانونگــذار نیــز در قانــون
حفاظــت ،احیــا و مدیریــت تاالبهــا بــه ایــن نظریــه
قائــل باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه گاه اثبــات عامــل
وارد کننــده آلودگــی دشــوار اســت پــس هــر شــخصی
کــه از محیــط نفــع ببــرد مســئولیت جبــران خســارت
نیــز دارد (نظریــه مســئولیت بــر اســاس ریســک) .البتــه
در مناطقــی کــه آالیندههــای متعــدد دارنــد ،بــه دلیــل
دشــواری در تعییــن مســئول بــه نظــر میرســد جبــران
خســارت میــان آالینــدگان آن محیــط بایــد تقســیم
شــود (مشــهدی .)69 :1390 ،بــه هــر حــال مــاده 6
قانــون برنامــه ششــم توســعه (مصــوب  1395مجلــس)
بــه عــوارض آالیندگــی واحدهــای تولیــدی اشــاره داشــته
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اســت .ایــن مــاده بــرای واحدهــای صنعتــی بــزرگ (بــا
بیــش از  50نفــر کارگــر) میباشــد و آلودگــی ناشــی از
فعالیتهــای کشــاورزی و گردشــگری را در بــر نــدارد.
بــر اســاس مــاده اول قانــون حفاظــت ،احیــا و مدیریــت
تاالبهــا ،ســازمان محیــط زیســت کشــور مرجــع
تشــخیص تخریــب و آلودگــی غیرقابــل جبــران تاالبهــا
خواهــد بــود و حــق اقامــه دعــوا علیــه خاطیــان را
خواهــد داشــت .در مــاده  4اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
متخلــف مکلــف شــدند تــا در صــورت اقامــه دعــوا توســط
ســازمان محیــط زیســت ،عــاوه بــر جبــران خســارت،
بــر حســب تشــخیص مراجــع قضایــی مبلغــی بــه میــزان
 6تــا  8برابــر جریمــه معیــن شــده پرداخــت کننــد.
درآمــد ناشــی از اجــرای وصــول جرایــم و خســارات بــه
حســاب خزانــهداری ریختــه شــده و در قانــون بودجــه
هرســال ردیفــی جداگانــه خواهــد داشــت تــا  100%ایــن
مبلــغ صــرف جبــران خســارات وارده ،احیــا و حفاظــت
از تاالبهــا گــردد .مرجــع قضایــی صالــح در ایــن مــاده
مشــخص نشــده اســت ،هرچنــد بــه نظــر میرســد کــه
دادگاه عمومــی محــل وقــوع تخلــف اســت.
نقــص دیگــر ایــن مــاده بــه نگنجانــدن ســازمانهای
مــردم نهــاد در کنــار ســازمان محیــط زیســت بــرای
اقامــه دعــوا علیــه خاطیــان برمیگــردد ،هرچنــد مــاده
 66قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392ایــن
حــق را بــرای ســازمانهای مــردم نهــاد بــه رســمیت

شــناخته اســت .بــا ایــن وجــود ،ایــن قانــون بــرای اولیــن
بــار در حقــوق ایــران بــه صــورت تخریــب تاالبهــا را
جــرم انــگاری کــرده و بیشــتر جنبــه پیشگیرانــه دارد،
زیــرا بیشــتر شــامل تدابیــری اســت کــه پــس از آســیب
دیــدن تــاالب اجرایــی میشــوند؛ ماننــد أخــذ جریمــه
از آسیبرســانان بــه محیــط زیســت و ســپس هزینــه
آن بابــت احیــا و حفاظــت از تاالبهایــی کــه دیگــر
آســیب بــه آنهــا وارد شــده اســت .بــا اخــذ جریمــه از
تخریــب کننــدگان محیــط زیســت منطقــه و وضــع
مالیــات ســبز میتــوان 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
آالیندههــای صنعتــی و کشــاورزی بــرای کاســتن از
بــار مالیاتــی خویــش ملــزم بــه اســتفاده از ابزارهــای
اســتاندارد و کاهــش آلودگــی میشــوند (جعفــری و
همــکاران .)59 :1386 ،مســئولیت ســوم ،مســئولیت
کارمنــدان دولتــی در برابــر تخلــف از مقــررات اداری
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  9قانــون رســیدگی بــه تخلفات
اداری کارمنــدان دولــت بــا مجازاتهایــی نظیــر اخطــار،
توبیــخ ،تنــزل مقــام و ...مواجــه خواهنــد شــد.
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