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 زیستی ایران قوانین و مقرّرات محیط هایمؤلفهتحلیل محتوای اصول و 

 *3ساز، ارشک حلی0خوانیساجده صفی

  .دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایراننابع طبیعی، گروه مهندسی م دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، -1

 .، ایرانگرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،یزداریآبخ یگروه علوم و مهندس اریاستاد -*2

 مقاله: نوع

 پژوهشی

  چکیده

 و  دکننیم رییتغ که مطابق با زمان هاییارزش انیب یاست برا ایلهیقانون وسف: یشینه و هدپ

بندی قانون فصلحاکمیّت است.  یک قبول مورد اصول ترینو بنیادی ترینمهم کنندهچنین، منعکسهم

اصول و  لیبا تحل کهنیا رغمیعلاست.  نیقواندر هنگام تدوین نکات ساختاری  نیتراز مهم یکی

و مشکلات مسائل  نیترمهم توانیم زیستیمحیط و مقرّرات نیقوان در متن شده برده کاربههای مؤلفه

را زیستی محیط و حل مسائل یبندتیّاولو یها برادولت یهاگذاریاستیو سگذاران سیاست دیمورد تأک

 و مقرّرات نیمتن قوانموجود در  هایمؤلفهاصول و که  دید توانیرا م ینشان داد امّا کمتر پژوهش

بالادستی  قوانین و ، این پژوهش با تمرکز بر اسنادنیبنابرا کند. یبررس یقیرا از منظر تطبزیستی محیط

مورد  هایمؤلفهترین اصول و ی مهمالمللنیهای بونیکنوانسها و های کنفرانسچنین بیانیهکشور و هم

تا پایان دولت دوازدهم بررسی و مقایسه  رضاخان یکودتا گذار را از مقطع زمانیتمرکز نهادهای قانون

 کند.می

 هایمؤلفهترین اصول و ی مهمفیک یمحتوا لیروش تحلپژوهش با استفاده از  این در :هاد و روشموا

از ها مؤلفهاصول و ی اهمیّت سپس برای نمایش درجه زیستی ایران استخراج شد.قوانین و مقرّرات محیط

ست که برای تعریف . لازم به ذکر ااستفاده شد Netdrawو  Ucinet افزارهاینرمو  تحلیل شبکهرویکرد 

های منابع آب، منابع های کلی نظام در بخشزیستی بر سیاستقوانین و مقرّرات محیط هایمؤلفهاصول و 

سازمان  کنفرانسهای قانون اساسی، بیانیه 44و  04، 04، 04، 00، 04های زیست، اصلطبیعی و محیط

و  11دستور کار ، و توسعه ستیزطیمح دربارهکنفرانس سازمان ملل ، و انسان ستیزطیدرباره مح ملل

 است.تمرکز شده داریتوسه پای اجلاس جهان

 یاجرا یکاربرده شده در مقاطع زمانبههای مؤلفه نتریشیبکه نشان داد این پژوهش  جینتا: نتایج

 (1421-1422و دوازدهم ) ازدهمی یهادولت ،مؤلفه 12با  (1401-44)ی تا انقلاب اسلام یاصلاحات ارض

چنین . هماست مؤلفه 14با  (1444-1434)ی لیجنگ تحم انیتا پا یانقلاب اسلام یروزیو پ مؤلفه 14با 

 14با  (1440-1421)م نهم و ده هایدولتو  مؤلفه 11با  (1443-1444) هفتم و هشتم هایدولت

 هایدولتجّه در های مورد تومؤلفهها را نسبت به سایر مقاطع زمانی دارند. تمامی مؤلفهکمترین  مؤلفه

ی اهمیّت معنای درجهکه به دارند یکسانی (41/4) ینینابیب تیّو مرکز (10درجه ) تیّمرکز نهم و دهم

 کاربه هایمؤلفه یزمان یدر هر دوره کهنیا رغمگذار است. علیمؤلفه از نظر نهاد قانون 14یکسان این 

 ید و در هر مقطع زمانندارهایی را تفاوت هاآن تیّاهم یدرجه نچنیهم و در متن قوانین شده برده

را  یگرید دیرا حذف و اصول جد یرا حفظ، برخ یقبل هایاز اصول دوره یگذار برخقانون ینهادها

 مقاله: تاریخچه
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 ،«ینظارت و بازرس ش،یپا» ،«یآلودگ»، «تقدم و حق یبندتیاولو» هایمؤلفهاّما  کنندیم نیگزیجا

 یاهدوره یدر تمام «یمشارکت و همکار»و  «یو اقتصاد یمال» ،«یو فنّ یاصول علم یو بررس تیرعا»

ی . مقایسهاستی مقاطع زمان تمامیه اشتراک وج هامؤلفه نای عبارتیاست. بهگرفتهمورد توجّه قرار ی زمان

ی المللنیسناد با یهااصول و مؤلفهزیستی ایران با ی موجود در قوانین و مقرّرات محیطهااصول و مؤلفه

 کنفرانس سازمان ملل یهیانیبزیستی ایران در قوانین و مقرّرات محیطهای مؤلفهتر دهد که بیشمینشان 

 قرار دارند. و توسعه ستیزطیکنفرانس مح یهیانیبو  و انسان ستزیطیدرباره مح

المللی های بینها و آژانسعضویّت در سازمان تحت تأثیر زیستی ایرانمحیط که حقوقرغم اینعلی :بحث

گذار در المللی قرار گرفته است امّا نهادهای قانونهای بینها و کنفرانسهای پایانی نشستو پذیرش بیانیه

ی تمرکز سطحی المللنیهای بونیکنوانسها و های کنفرانسهای بیانیهایران بر بعضی از اصول و مؤلفه

و مقرّرات  نیانبه متن قو یمقطع زمان کیدر ا ها رگذار این مؤلفهدارد. به این معنا که نهادهای قانون

 هاییمؤلفه و سایر «یابیارز» یمؤلفهکنند. مانند میحذف  یبعد یو در مقطع زمان اضافه یستزیطیمح

 .اشاره دارند «یابیارز» یبه مؤلفه میرمسقیو غ ممستقی طورکه به

 

 مقدمه

 توانمی را عدالت هنر دانش و عنوانبه کارکرد قانون

 قبول مورد اصول ترینو بنیادی ترینی مهمکنندهمنعکس

 که دانست حقوقی چارچوبی و قالب در حاکمیّت یک

 و گرانکنش اررفت و تسهیل مناسبات و علاوه بر تنظیم

 و حدود ، دامنه(Ministry of Energy, 2021)گروداران 

 Markaz)کند می نیز ترسیم را حکومت صلاحیت

Malmizi & Vakilian, 2016)ای . در واقع، قانون وسیله

 هایی که مطابق با زمان تغییر است برای بیان ارزش

 موجود سیاسی عقاید بندیصورت برای کنند و ابزاریمی

 ;Markaz Malmizi & Vakilian, 2016)جامعه است  در

Svein, 2007) . 

 مسائل حل جهت توان درکه قانون را میرغم اینعلی

 ,Markaz Malmizi & Vakilian)کار برد به پدیدآمده

2016; Svein, 2007)  و  نیوضع و اجرای قوان قیطرز او

 زیستتوان به حفاظت از محیطمی آورسازوکارهای الزام

از بین تمامی مسائل و امّا  (Faryadi, 2017)پرداخت 

ها توجّه زیستی فقط تعداد کمی از آنمشکلات محیط

کنند و در دستور گذاران را به خود جلب میجدی سیاست

 & Holisaz) گیرندگذاران قرار میکار سیاستی سیاست

Safikhani, 2020) . 

زیست طمحیت یکه باید توجه داشت که در مدیرحال آن

و هرگونه تأثیر  دارند عناصر به همدیگر ربط یهمه

زیست، محیط هایچرخه از یکی در غیرمستقیم یا مستقیم

و  دهدتحت تأثیر قرار مینیز دیگر را  هایاکوسیستم

 حفاظت از یک اکوسیستم مستلزم حفاظت از دیگر

 حقوق . بنابراین سازکارهایها استاکوسیستم

 متمرکز معدودی و خاص هایحوزه بر زیست نبایدمحیط

خاص  مشکلات برخی فصل و حل به صرفاً و بوده

 .(Faryadi, 2017)بپردازد  زیستیمحیط

مسائل و مشکلات مرتبط با  بودن علاوه بر این، چندوجهی

 ی ناشی ازستیزطیمح یهااستیس رییتغو  زیستمحیط

 ,Iorisی )ستیزطیموضوعات محروز افزون  گستردگی

برای  هاییمؤلفه کلی که شامل راحی یک الگویط (2014

ی ضروررا امری  قانون باشد متنموجود در  تبیین اصول

تر تعدّد عبارتی سادهاست. بهکرده قوانین در هنگام تدوین

 بودن مفصل و قوانین در بحث مورد موضوعات و مسائل

 لزوم این موضوعات، به مربوط قانونی مواد تعداد

 انسجام، ایجاد دهی،نظم منظوربه را قانون بندینوانع

 به ترسریع و ترراحت ارجاع امکان دسترسی و تسهیل

سازد. بنابراین ناپذیر میاجتناب امری مختلف موضوعات

 قوانین ساختاری نکات ترینمهم از یکی قانون بندیفصل

و  (Ministry of Energy, 2021)شود محسوب می

شود که هر اصلی که ی تنظیم اگونهمحتوای قانون باید به

هی باشد چون چراغ راشود، هممیکار بردهدر قانون به

 های ذهنی و چارچوببرای شناسایی روح قانون، 

گذار و راهکارهای جدیدی که های مورد نظر قانونسیاست

 است.برای زندگی اجتماعی درنظر گرفته شده

 ن درگذاراقانون یکلیه روش ی مهم این است کهنکته

 گونههمان نیست و یکسان قانونی مواد بندیهنگام تقسیم

 متفاوت جامعیّت و حیث حجم از مختلف قوانین که
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پیروی  کلی یقاعده یک از نیز قوانین بندیعنوان، هستند

. لذا با تحلیل و (Ministry of Energy, 2021)کند نمی

توان متن قوانین می های مندرج درمؤلفهو  بررسی اصول

ها های دولتگذاریترین مسائل مورد تأکید و سیاستمهم

ها را نشان داد و لزوم توجّه به بندی و حل آنبرای اولویّت

 منظور ارتقای کیفی نظام ها بهاین اصول و مؤلفه

گذاری مسائل سیاست ترینگذاری و شناخت مهمقانون

 امری بسیار ضروری است.

 اصول و بررسی  ترین تحقیقاتی که بهجمله مهم از

گذار در متن قوانین مورد تأکید نهادهای قانونهای مؤلفه

و  Eghbaliاند پژوهش زیستی کشور پرداختهمحیط

( است که با تحلیل محتوای قوانین آب از 1414همکاران )

ی کنند که در دورهدوران مشروطه تا حال حاضر بیان می

 قوانین آب به مبحث مالکیّت 1143-1403زمانی 

اند. در خصوصی و تعیین حریم برای منابع آب پرداخته

گذاری ( فصل جدیدی در قانون1404-1444ی دوم )دوره

آب گشوده شد و قوانین آب را جزو اموال عمومی قرار 

ی دادند و قابلیت مالکیّت خصوصی از بین رفت. در دوره

تا حال حاضر( با  1444سوم و پس از انقلاب اسلامی )

ین جدیدی تصویب شد اّما محتوای قوانین تا که قواناین

ی دوم و سوم حدی شبیه قوانین قبلی بود. درواقع در دوره

 Tamassokiقوانین آب بر حاکمیّت دولت تمرکز داشتند.  

و نهادهای  ( نیز با بررسی قوانین1044و همکاران )

 دوره چهار زیست درمحیط یتاسیس شده در حوزه

 برداریبهره و های مدیریّتلهأمس کنند کهبیان می تاریخی

آن،  کردنملّی و زیستاز محیط ها، حفاظتاز جنگل

سازندگی، تأمین منابع و مخاطرات  ارضی، جهاد اصلاحات

 مشروطه یدوره از گذاریسیاست مسائل ترینازجمله مهم

امروز  تا گذاریقانون دوره آغاز اند که ازبوده تاکنون

 ها تمرکز داشتند.آنگذار بر نهادهای قانون

رغم ارزشمندی این مطالعات امّا کمتر پژوهشی را علی

 مورد توجّه در متنهای مؤلفهتوان دید که اصول و می

قوانین را از منظر تطبیقی بررسی کند. در حقیقت با وجود 

 بودن متداخل و زیستیمحیط هایپدیده بودن 1فرامرزی

 Knill)المللی ینب و ملّی سطح دو در زیستیمحیط مسائل

et al., 2014) بسیاری مقرّراتی پذیرفت که تدابیر توانمی 

                                                           
1 Transboundary 

 تجربیّات براساس جهان غرب از کشورهای فراتر از

 قرار ایغربی کشورهای تأثیر غربی یا تحت کشورهای

 و هادستورالعمل در تغییر یآغازکننده که استگرفته

(. Ioris, 2014بودند ) زیستیمحیط حاکمیّت ابزارهای

شود که در ایران نیز نهادهای بنابراین این فرض ایجاد می

سایر کشورها برای تعیین  مقرّراتی گذار از تدابیرقانون

زیستی استفاده تدوین قوانین محیطهای اصول و مؤلفه

 قوانین و اسناد اند. لذا این پژوهش با تمرکز برکرده

های ونیکنوانس و هاکنفرانس هایبیانیه چنینهمو  بالادستی

های مورد تمرکز ترین اصول و مؤلفهمهمی، المللنیب

تا  رضاخان یکودتا گذار از مقطع زمانینهادهای قانون

 کند.مقایسه میرا بررسی و  پایان دولت دوازدهم
 

 هامواد و روش
زیستی با بدیهی است که وضع قوانین و مقرّرات محیط

کند و ق پیدا میدرنظرگرفتن نیازهای اصولی جامعه تحق

های کلان انداز و افق بلندمّدت و سیاستتوجّه به چشم

کشور از اصول اساسی و بنیادین تدوین، تصویب و اجرای 

 Department of)زیستی است این قوانین و مقرّرات محیط

Environment Islamic Republic of Iran, 2020 از .)

 ندی حاکمیّتبترین تغییر در پیکرهتوجّهرو، قابلاین

توان در ماده واحدهای قوانین و زیستی را میمحیط

(. بنابراین با تحلیل Ioris, 2014مقرّرات مشاهده کرد )

ساز و برگ توان های قوانین میمحتوای موارد و تبصره

های مختلف را مشخص مورد توجّه دولتاصول ی و حکومت

فقدان عبارتی در وضعیّت فعلی که عواملی مانند به کرد.

گذاری و ارزیابی از ضرورت قانون، عدم رعایت فن قانون

گذاری کشور را فراهم نویسی ناکارآمدی نظام قانونقانون

، هرگونه اظهار نظر در (Vakilian, 2011, a)است کرده

مورد قوانین مستلزم ورود در جزئیات و بررسی دقیق مفاد 

ه ارزیابی . به این معنا ک(Vakilian, 2011, b)ها است آن

گذار در متن قوانین که نهادهای قانون هاییمؤلفه

کنند، امری بسیار ضروری است و زیستی وارد میمحیط

، اتّخاذ و اجرای تصمیمات هامؤلفهعدم توجّه به این 

 دنبال دارد.نادرست مدیریتی و تمهیدات قانونی را به
تحلیل محتوای کیفی نوعی تکنیک پژوهشی است که از 

بندی منظّم مضامین یا الگوهای فرآیند طبقهطریق 

کدگذاری شده، مفاهیم مورد نیاز پژوهش را از متن مورد 
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 معانی ها به کشفبا تفسیر آنکند و مطالعه استخراج 

تحلیل محتوای در واقع، کمک کند.  پیام در بنیادین

کیفی با درنظر گرفتن بافت ارتباطی که موضوع مورد 

های فرهنگی موضوع، زمینه)رد مطالعه در آن ریشه دا

های متن گیو ویژ (اقتصادی، نیّت مؤلف-شرایط سیاسی

درک به  (های شناختی، بافت غیرزبانینشانه)مورد مطالعه 

(. بنابراین Tabrizi, 2014) کندموضوع پژوهش کمک می

 محتوای تحلیلدر این پژوهش نخست با تمرکز بر روش 

 43ر مجموع شامل سرفصل اصلی که د 3و تعریف کیفی 

ترین ی پژوهش، مهمعنوان کدهای باز و اولیّهبهمؤلفه 

 گذار در هر ماده و تبصرهکه نهادهای قانون هاییمؤلفه

 زیستیمتن قوانین و مقرّرات محیط قانون اشاره دارد از

 (.1و  1استخراج شدند )جدول 

مؤلفه مبتنی  43لازم به ذکر است که تعریف و تعیین این 

ی بالادستو قوانین اسناد بر تحلیل و بررسی است 

های منابع آب، منابع های کلی نظام در بخشسیاست)

و  04، 04، 04، 00، 04های زیست، اصلطبیعی و محیط

ها و های کنفرانسو بیانیه قانون اساسی( 44

 ستیزطیبا موضوع مح که یالمللنیهای بونیکنوانس

به مفاد و  هاآن در تیّضوبا ع زین رانیا و ستاشده برگزار

 هیانیب. ازجمله استها متعهد شدهآن با اهداف مرتبط

 هیانیب، و انسان ستیزطیکنفرانس سازمان ملل درباره مح

دستور ، )اجلاس زمین( و توسعه ستیزطیکنفرانس مح

 .داریتوسه پا یاجلاس جهان هیانیب، 11 کار

 ت ی اهمیّمنظور نمایش درجهی بعدی بهدر مرحله

 تحلیل شبکهمندرج در متن قوانین از رویکرد های مؤلفه

 هایروش از قانونی تفسیر متون دراستفاده شد. در واقع، 

 Markaz) شودمی استفاده اجتماعی و تجربی علوم

Malmizi & Vakilian, 2016)  ایشبکه تحلیل رویکردو 

های تحقیق تجربی صورت ابزارها و تکنیکتر بهکه بیش

گیری چند است، روشی جدید در تصمیمکردهظهور 

بندی عوامل و معیارها قابل معیاره است که برای اولویّت

تواند مفاهیمی مانند مرکزیّت میاستفاده است و با داشتن 

 & Robert) نشان دهدرا  هاروابط میان آن و نقاط جایگاه

Hanneman, 2015). 

ل به حصول در راستای نیها و تحلیل داده برای پردازش

های مؤلفهنتایج، بعد از تحلیل محتوای قوانین و تعیین 

وجهی  دو ماتریسی، و تبصرهمورد تأکید در هر ماده 

مورد تأکید در هر های مؤلفه آن سطرهای شد کهتشکیل 

 ی قوانین بودند.آن عنوان ماده و تبصره هایستون وماده 

 در آن عدد و شد هر ماده شمارشهای مؤلفهتعداد  سپس

 ماتریس اساس براین. گردید ثبت مربوطه ماتریس سلول

  آن هایسلول ارزش که آمد دستوجهی بهدو 

تعیین شده های مؤلفهدفعات کاربرد  تعداد یدهندهنشان

و  Ucinet افزارهایاز نرم استفادهبودند. در نهایت با 

Netdraw مورد تأکید در های مؤلفه تک وجهی ماتریس

زیستی بدست آمد و شاخص و مقرّرات محیطمتن قوانین 

ها ای آنو بینابینی محاسبه و نمودار شبکه مرکزیّت درجه

 دهندهنشان شاخص مرکزیّت درجه چراکهگردید.  ترسیم

گر با سایر تعداد ارتباطات مستقیمی است که هر کنش

 در دارد بالایی درجه مرکزیت که ایگران دارد و گرهکنش

بینابینی نیز  تیّمرکزای است. برجسته اهشبکه دارای جایگ

اندازه در مسیر  گر تا چهگر این است که یک کنشبیان

 گران قرار دارد و هرچه مرکزیّتارتباطی دیگر کنش

 مکانی آن گره در یعنی باشد تربیش گره یک بینابینی

 ,Robert & Hanneman) استگرفته قرارتر استراتژیک

2015). 
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 2یالمللنیبی و اسناد از اسناد بالادست یهای استخراجؤلفهمها و سرفصل -1 جدول

 مؤلفه سرفصل

 یالمللنیاسناد ب یاسناد بالادست

های استیس

 نظامی کل

قانون 

 اساسی

بیانیه کنفرانس 

سازمان ملل درباره 

 زیست و انسانمحیط

بیانیه کنفرانس 

زیست و محیط

 توسعه

دستور 

 21کار 

لاس بیانیه اج

جهانی توسه 

 پایدار

 مالکیّت تحدید و مالکیّت

     *  مالکیّت دولتی

     *  مالکیّت خصوصی

     *  تغییر مالکیّت

 

 

 هایاولویّت و اصول

 اساسی

   *  * * عدالت

      * یستیزطیمح یداریپا

 * *  * * * (و مصرف یحق دسترس) بندی و حّق تقدمتاولویّ 

      * ستیزیمحیط اخلاق

 *   * *  اجتماعی پایداری

     * * اکولوژیکی پایداری

 * * * *  * مدیریّت

 * *     غذایی تامنیّ

 * *   * * پایدار یتوسعه

      * ارزش اقتصادی

 *     * سبز اقتصاد

 *     * سبز رشد

 * * * * * * اقتصادی رشد و توسعه

  * * *  * یسازمدرن

 حفاظت از منابع

  * * * * * حفاظت و احیاء

    *  * زیستیاستانداردهای محیط

  * *    ارزیابی

 *   *  * یآموزش برنامه کاربرد

    *  * پیشگیری و کنترل

 * * *    بهداشتی اصول و رعایت ضوابط

   *    زیستیمحیط معیارهای و ضوابط

   *   * نظارت و پایش

   * *  * علمی اصول بررسی و رعایت

   *   * (برداری، صدور مجوزبردای )ارتقای بهرهبهره استفاده از منابع مقرّرات

 اجرای قانون و مقّررات

  *  *  * های تشویقی )پاداش و معافیت(سیاست

      * مجازات و جریمه

     *  تممنوعی

      * اتیعوارض و مال

 * * *   * ینهاد یسازتیّظرف

 * * * *  * و همکاری مشارکت

 مسائل  و مشکلات موجود

   * * * * آلودگی

 * * * * * * تخریب

  * * *   زیستیآثار و خطرات محیط

                                                           
گران زیستی نیست و سایر محققان و پژوهشمندرج در متن قوانین و مقرّرات محیط هایمؤلفهتمامی  شده، تعریف هایمؤلفه این که است بدیهی 1

 .کنند بسط و قبض ها را دچاراین مؤلفه توانندمی
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 منابع مورد بررسی جهت انجام پژوهش -2جدول 
 سال تصویب مرجع تصویب  عنوان ردیف

 (1411-1431) ارضی اصلاحات تا رضاخان کودتای

 1411 مجلس شورا هاجنگل به راجع قانون 1

 1444 مجلس شورا شکار به راجع قانونی طرح 1

 1444 مجلس شورا کشور مراتع و هاجنگل قانون 4

 (1431-75) اسلامی انقلاب تا ارضی اصلاحات اجرای

 1404 وزیران هیئت ارضی اصلاحات قانون 0

 1401 نوزیرا هیئت هاجنگل کردن ملّی قانونی یلایحه 4

 1404 مجلس شورا کشور زیرزمینی هایآب منابع حراست و حفظ قانون 3

 1403 مجلس شورا قانون شکار و صید 4

 1403 مجلس شورا و مراتع هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون 4

 1404 مجلس شورا شدن آنی ملّیقانون آب و نحوه 2

 1441 مجلس شورا ی درخترویهاز قطع بی قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری 14

 1444 مجلس شورا زیستقانون حفاظت و بهسازی محیط 11

 1440 مجلس شورا نامه جلوگیری از آلودگی هواآیین 11

 1444 زیستشورایعالی حفاظت محیط 144ی شماره مصوبه 14

 (1475-1435) تحمیلی جنگ پایان تا اسلامی انقلاب پیروزی

 1444 زیستشورایعالی حفاظت محیط 140ی شماره مصوبه 10

 1431 مجلس شورا آب عادلانه توزیعقانون  14

 1431 مجلس شورا مرزی های رودخانه بستر و کناره تثبیت و حفظ قانون 13

 (1431-1457)( های پنجم و ششمدولت) سازندگی دوران

 1432 زیستشورایعالی حفاظت محیط 140ی شماره مصوبه 14

 1444 زیستشورایعالی حفاظت محیط 144ی شماره مصوبه 14

 1441 زیستشورایعالی حفاظت محیط 143ی شماره مصوبه 12

 1441 مجلس شورا جنگلی ذخایر و طبیعی منابع حمایت و حفظ قانون 14

 1444 زیستشورایعالی حفاظت محیط 144ی شماره مصوبه 11

 1440 مجلس شورا هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 11

 1440 زیستشورایعالی حفاظت محیط 124ی شماره مصوبه 14

 (1453-1414) های هفتم و هشتمدولت

 1443 زیستشورایعالی حفاظت محیط 143ی شماره مصوبه 10

 1444 زیستشورایعالی حفاظت محیط 144ی شماره مصوبه 14

 1444 زیستشورایعالی حفاظت محیط 144ی شماره مصوبه 13

 1444 زیستشورایعالی حفاظت محیط 131ی شماره مصوبه 14

 1444 زیستشورایعالی حفاظت محیط 131ی شماره مصوبه 14

 1444 زیستشورایعالی حفاظت محیط 123ی شماره مصوبه 12

 1441 زیستشورایعالی حفاظت محیط 143ی شماره مصوبه 44

 1441 زیستمحیطشورایعالی حفاظت  144ی شماره مصوبه 41

 1441 زیستشورایعالی حفاظت محیط 144ی شماره مصوبه 41

 (1413-1431) های نهم و دهمدولت

 1444 وزیران هیئت کشور و اصلاح آن  در غبار و گرد پدیده بار زیان آثار با مقابله و آمادگی نامهآیین 44

 (1432-1433)و دوازدهم  های یازدهمدولت

 1423 مجلس شورا کشور هایتالاب مدیریت و احیاء ،حفاظت قانون 40

 1423 مجلس شورا پاک هوای قانون 44

 1424 مجلس شورا حفاظت از خاکقانون  43
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 نتایج
زیستی ترین قوانین و مقرّرات محیطتحلیل محتوای مهم

در مقطع زمانی کودتای رضاخان تا اصلاحات ارضی نشان 

مؤلفه  12گذار بر انوندهد که طی این دوره نهادهای قمی

تمرکز دارد و تمامی قوانینی که در این مقطع زمانی 

 مؤلفه را دربرداشتند. 12اند تصویب شده

نظارت در »های مؤلفه، مؤلفه 12که از بین این حال آن

، «تممنوعی»، «اخطار، جریمه و مجازات»، «برداریبهره

ت و مالکیّ»، «تغییر کاربری»، «حفاظت، مراقبت و احیا»

و « برداریی بهرهصدور مجوز و پروانه»، «تحدید مالکیّت

ت و مرکزیّ 14 با مرکزیّت درجه« حقّ دسترسی و مصرف»

ها دارند و تری نسبت به سایر مؤلفهاهمیّت بیش 4بینابینی

های قوانین بر این اصول تأکید دارد تر مواد و تبصرهبیش

 .(4، جدول 1و  1های )شکل
 

 
 (1411-1431) یرضاخان تا اصلاحات ارض یاز کودتا زیستییطو مقرّرات مح ینقوان هایدرجه اصول و مؤلفه یّتار مرکزنمود -1شکل 

 

 
 

 (1411-1431) ارضی اصلاحات تا رضاخان کودتای زیستی ازمحیط مقرّرات و قوانین هایمؤلفه و نمودار مرکزیّت بینابینی اصول -2شکل 
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 (1411-1431) یرضاخان تا اصلاحات ارض یاز کودتا زیستییطو مقرّرات مح ینقوان هایمؤلفه ینابینیب یّترکزدرجه و م یّتمرکز -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصلاحات زیستی از اجرایبررسی قوانین و مقرّرات محیط

 دهد که نهادهای اسلامی نشان می انقلاب تا ارضی

فرآیند  مؤلفه را در 40گذار در این مقطع زمانی قانون

تدوین قوانین مورد توجّه قرار داده است و ساختار قوانین 

 است.مؤلفه تدوین کرده 40را با توجّه با این 

های استفاده شده در این مقطع زمانی ی مؤلفهمقایسه

 تا رضاخان کودتای ی زمانیهای دورهنسبت به مؤلفه

دهد که نهاد نشان می (1444-1401ارضی ) اصلاحات

، «ارزیابی»، «اقتصادی ارزش»های گذار مؤلفهقانون

 هایبرنامه از استفاده»، «زیستیمحیط استانداردهای»

، «آلودگی»، «پروانه و مجوز تمدید و اصلاح»، «آموزشی

، «4گانه پایداریسه هایجنبه»، «معافیت و پاداش»

 ضوابط»، «اقتصادی رشد»، «سازیخصوصی»، «تخریب»

 اصول مقرّرات و، ضوابط»و « زیستیمحیط معیارهای و

 است. را به متن قوانین اضافه کرده« بهداشتی

گذار د توجّه نهاد قانونهای موررغم اینکه تعداد مؤلفهعلی

های است امّا مؤلفهی قبلی افزایش یافتهنسبت به دوره

پاداش و »و « اخطار، جریمه و مجازات»، «تممنوعی»

                                                           
 یاقتصادی و اجتماع یکی،اکولوژ یداریپا 4

و مرکزیّت بینابینی  40ی با مرکزیّت درجه« معافیت

و « مالی و اقتصادی»، «مالکیّت و تحدید مالکّیت»، 444/4

و مرکزیّت بینابینی  44ی با مرکزیّت درجه« برداریبهره»

« مشارکت و همکاری»و « سازی نهادیظرفیّت»،  443/4

از  411/4و مرکزیّت بینابینی  44ی با مرکزیّت درجه

ها گذار بر آنهایی بودند که نهادهای قانونترین مؤلفهمهم

 .(0 ، جدول0و  4های تمرکز دارد )شکل

 

 
 

 مرکزیّت بینابینی مرکزیّت درجه مؤلفهعنوان  ردیف

 441/4 14 تمالکیّ واگذاری و تغییر انتقال، 1

 44/4 14 مجازات و جریمه اخطار، 1

 441/4 14 تقدم حقّ  و بندیتاولویّ  4

 441/4 14 بردایبهره 0

 441/4 14 بازرسی و نظارت پایش، 4

 44/4 14 برداریبهره در نظارت 3

 44/4 14 تممنوعی 4

 4441/4 14 همکاری و مشارکت 4

 441/4 14 اقتصادی و مالی 2

 4441/4 14 خصوصی تمالکیّ 14

 44/4 14 تمالکیّ تحدید و تمالکیّ 11

 4441/4 14 دولتی تمالکیّ 11

 441/4 14 مالیات و عوارض 14

 441/4 14 نهادی سازیتظرفیّ 10

 44/4 14 برداریبهره پروانه و مجوز صدور 14

 441/4 14 فنّی و علمی اصول بررسی و رعایت 13

 44/4 14 مصرف و دسترسی حقّ 14

 44/4 14 ءاحیا مراقبت، و حفاظت 14

 44/4 14 کاربری تغییر 12
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 (1431-75) یتا انقلاب اسلام یاصلاحات ارض یاز اجرا زیستییطو مقرّرات مح ینقوان هایؤلفهدرجه اصول و م یّتنمودار مرکز -4شکل 

 

 

 
 (1431-75)اسلامی  انقلاب تا ارضی اصلاحات اجرای زیستی ازمحیط مقرّرات و قوانین هایمؤلفه و نمودار مرکزیّت بینابینی اصول -3شکل 
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 (1431-75)اسلامی  انقلاب تا ارضی اصلاحات زیستی از اجرایمحیط مقرّرات و قوانین هاینی مؤلفهمرکزیّت درجه و مرکزیّت بینابی -3جدول 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف مؤلفهعنوان  مرکزیّت درجه مرکزیّت بینابینی

 1 اخطار، جریمه و مجازات 40 444/4

 1 ارزش اقتصادی 14 341/4

 4 ارزیابی 14 441/4

 0 زیستیاستانداردهای محیط 11 441/4

 4 های آموزشیاستفاده از برنامه 14 341/4

 3 اصلاح و تمدید مجوز و پروانه 14 441/4

 4 انتقال، تغییر و واگذاری مالکیّت 41 443/4

 4 تقدم بندی و حقّ تاولویّ  12 144/1

 2 آلودگی 41 201/0

 14 بردایبهره 44 443/4

 11 پاداش و معافیت 40 444/4

 11 پایداری اجتماعی 14 441/4

 14 پایداری اقتصادی 14 441/4

 10 پایداری اکولوژیکی 12 441/4

 14 پایش، نظارت و بازرسی 41 411/4

 13 تخریب 44 243/1

 14 تغییر کاربری 14 014/4

 14 ءحفاظت و مراقبت، احیا 41 443/4

 12 حق دسترسی و مصرف 44 444/1

 14 سازیخصوصی 14 441/4

 11 رشد اقتصادی 12 144/1

 11 رعایت و بررسی اصول علمی و فنّی 12 443/4

 14 برداریصدور مجوز و پروانه بهره 41 404/0

 10 زیستیضوابط و معیارهای محیط 11 144/1

 14 رات و اصول بهداشتیضوابط، مقرّ 41 244/4

 13 سازی نهادیتظرفیّ 44 411/4

 14 و مالیات ضعوار 44 444/1

 14 مالکیّت دولتی 41 443/4

 12 تمالکیّت و تحدید مالکیّ 44 443/4

 44 ت خصوصیمالکیّ 14 404/4

 41 مالی و اقتصادی 44 443/4

 41 مشارکت و همکاری 44 411/4

 44 ممنوعیت 40 444/4

 40 بردارینظارت در بهره 14 441/4
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زیستی نشان ی متن قوانین و مقّررات محیطتحلیل محتوا

دنبال آن وقوع دهد که با پیروزی انقلاب اسلامی و به می

های مورد استفاده در متن قوانین جنگ تعداد مؤلفه

ها را در مؤلفه 14گذار کاهش یافت و نهادهای قانون

است امّا وقوع جنگ تحمیلی ساختار قوانین استفاده کرده

آورد که تا پایان جنگ تحمیلی سه  شرایطی را فراهم

مشارکت و »و « کنترل و پیشگیری»، «آلودگی»ی مؤلفه

 4و مرکزیّت بینابینی  14با مرکزیّت درجه « همکاری

گذار بودند ی مورد توجّه نهادهای قانونهاترین مؤلفهمهم

و بینابینی  (13ها با مرکزیّت درجه )و سایر مؤلفه

، 3و  4های سانی دارند )شکلی اهمیّت یکدرجه (441/4)

 .(4جدول 

های استفاده شده در این مقطع زمانی ی مؤلفهمقایسه

کار برده شده در مقطع زمانی های بهنسبت به مؤلفه

 نشان  (1401-44)اسلامی  انقلاب تا ارضی اصلاحات

 از استفاده»، «اقتصادی ارزش»های دهد که مؤلفهمی

، «پروانه و مجوز تمدید و اصلاح»، «آموزشی هایبرنامه

 تغییر»، «تخریب»، «اکولوژیکی پایداری»، «ارزیابی»

 مالکیّت»و « اقتصادی رشد»، «سازیخصوصی»، «کاربری

 از متن قوانین حذف شده است و نهاد « خصوصی

 و کنترل»، «اقتصادی یتوسعه»های گذار مؤلفهقانون

را به متن قوانین و مقرّرات « عدالت»و « پیشگیری

 است.زیستی اضافه کردهیطمح

 

   
 (1475-1435) یلیجنگ تحم یانتا پا یانقلاب اسلام یروزیاز پ زیستییطو مقرّرات مح ینقوان هایدرجه اصول و مؤلفه یّتنمودار مرکز  -7شکل 

 
 

 (1475-1435) تحمیلی جنگ پایان تا اسلامی انقلاب پیروزی زیستی ازمحیط مقرّرات و قوانین هایمؤلفه و نمودار مرکزیّت بینابینی اصول -3شکل 
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 تحمیلی جنگ پایان تا اسلامی انقلاب زیستی از پیروزیمحیط مقرّرات و قوانین هایمرکزیّت درجه و مرکزیّت بینابینی مؤلفه -7جدول 

(1435-1475) 

 ردیف مؤلفهعنوان  درجه مرکزیّت بینابینی مرکزیّت

 1 تمالکیّت و تحدید مالکیّ 13 441/4

 1 مالکیّت دولتی 13 441/4

 4 انتقال، تغییر و واگذاری مالکیّت 13 441/4

 0 مشارکت و همکاری 14 44/4

 4 مدیریّت 13 441/4

 3 عدالت 13 441/4

 4 آلودگی 14 44/4

 4 ءحفاظت و مراقبت، احیا 13 441/4

 2 رعایت و بررسی اصول علمی و فنّی 13 441/4

 14 ازرسیپایش، نظارت و ب 13 441/4

 11 کنترل و پیشگیری 14 44/4

 11 زیستیضوابط و معیارهای محیط 13 441/4

 14 زیستیاستانداردهای محیط 4 441/4

 10 رات و اصول بهداشتیضوابط، مقرّ 13 441/4

 14 بردارینظارت در بهره 13 441/4

 13 بردایبهره 13 441/4

 14 حق دسترسی و مصرف 13 441/4

 14 برداریدور مجوز و پروانه بهرهص 13 441/4

 12 بندی و حق تقدمتاولویّ  13 441/4

 14 پایداری 13 441/4

 11 پایداری اقتصادی 13 441/4

 11 پایداری اجتماعی 13 441/4

 14 مالی و اقتصادی 13 441/4

 10 ی اقتصادیتوسعه 13 441/4

 14 عوارض و مالیات 13 441/4

 13 تپاداش و معافی 13 441/4

 14 ممنوعیت 13 441/4

 14 اخطار، جریمه و مجازات 13 441/4

 12 سازی نهادیتظرفیّ 13 441/4

 با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع دولت سازندگی 

های مورد تأکید تعداد مؤلفه (های پنجم و ششمدولت)

ها مؤلفه رسید که از بین آن 14گذار به نهادهای قانون

ت درجه با مرکزیّ« اخطار، جریمه و مجازات»های مؤلفه

ت یّبا مرکز« آلودگی»، 44/12و مرکزیّت بینابینی  13

رعایت و بررسی »، 14/14ت بینابینی و مرکزیّ 14درجه 

و مرکزیّت  14با مرکزیّت درجه « اصول علمی و فنی

مالی و »و « حفاظت و مراقبت و احیاء»،  44/4بینابینی 

 44/0ت بینابینی و مرکزیّ 10ت درجه با مرکزیّ« اقتصادی

گذار در این های مورد توجّه نهادهای قانونترین مؤلفهمهم

 .(3، جدول 4و 4مقطع زمانی بودند )شکل 

های استفاده شده در این مقطع زمانی ی مؤلفهمقایسه

 تا اسلامی انقلاب پیروزی های مقطع زمانینسبت به مؤلفه

دهد که نشان می (1444-1434)تحمیلی  جنگ پایان

 واگذاری و تغییر، انتقال»های گذار مؤلفهنهاد قانون

 و عوارض»، «مالکیّت تحدید و مالکیّت»، «مالکیّت

 پروانه و مجوز صدور»، «نهادی سازیظرفیّت»، «مالیات

 و اقتصادی پایداری) پایداری هایجنبه»، «برداریبهره

« اقتصادی یتوسعه»، «بردایبهره»، «عدالت»، «(اجتماعی

را از متن قوانین و مقرّرات « مصرف و دسترسی حقّ»و 

 هایبرنامه از استفاده»های است و مؤلفهحذف کرده

را به متن « زیستیارزیابی اثرات محیط»و « آموزشی

 است.زیستی اضافه کردهقوانین و مقرّرات محیط
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 (1431-1457) های پنجم و ششمدولتزیستی در محیط مقرّرات و قوانین هایمؤلفه و نمودار مرکزیّت درجه اصول -5شکل 

 

 
 (1431-1457) های پنجم و ششمدولتزیستی در محیط مقرّرات و قوانین هایمؤلفه و نمودار مرکزیّت بینابینی اصول -1شکل 
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 (1431-1457) های پنجم و ششمتزیستی در دولمحیط مقرّرات و قوانین هایمرکزیّت درجه و مرکزیّت بینابینی مؤلفه -3جدول 

 ردیف مؤلفهعنوان  مرکزیّت درجه مرکزیّت بینابینی

 1 مالکیّت دولتی 4 4441/4

 1 مشارکت و همکاری 14 14/1

 4 آلودگی 14 14/14

 0 ءحفاظت و مراقبت، احیا 10 44/0

 4 رعایت و بررسی اصول علمی و فنّی 14 44/4

 3 موزشیهای آاستفاده از برنامه 11 441/4

 4 پایش، نظارت و بازرسی 11 441/4

 4 کنترل و پیشگیری 0 4441/4

 2 زیستیارزیابی اثرات محیط 4 4441/4

 14 زیستیضوابط و معیارهای محیط 11 441/4

 11 زیستیاستانداردهای محیط 14 14/1

 11 رات و اصول بهداشتیضوابط، مقرّ 11 441/4

 14 بردارینظارت در بهره 4 4441/4

 10 تقدم بندی و حقّ تاولویّ  11 441/4

 14 مالی و اقتصادی 10 44/0

 13 پاداش و معافیت 4 4441/4

 14 ممنوعیت 11 441/4

 14 اخطار، جریمه و مجازات 13 44/12

 

 حفاظت شورایعالی های هفتم و هشتمدولتدر 

ترین مصوّبات گذاری بود که بیشزیست، نهاد قانونمحیط

زیست را دارد. تحلیل محتوای مصوّبات محیطمرتبط با 

مؤلفه در متن  11دهد که این مرجع قانونی نشان می

زیست مورد توجّه قرار محیط حفاظت مصوّبات شورایعالی

رعایت »ها عبارت است از ترین این مؤلفهاست. مهم گرفته

با « مشارکت و همکاری»و « و بررسی اصول علمی و فنّی

و  2های )شکل 11مرکزیّت بینابینی  و 11مرکزیّت درجه 

 .(4، جدول 14

های هفتم و دولتهای استفاده شده در ی مؤلفهمقایسه

های دولتهای مورد استفاده در نسبت به مؤلفه هشتم

گذار دهد که نهادهای قانوننشان می پنجم و ششم

، ضوابط»، «زیستیمحیط و معیارهای ضوابط»های مؤلفه

 هایبرنامه از استفاده»، «داشتیبه اصول مقرّرات و

، «تممنوعی»، «مجازات و جریمه، اخطار»، «آموزشی

 در نظارت»، «احیاء، مراقبت و حفاظت»، «دولتی مالکیّت»

 حقّ و بندیاولویّت»و « معافیت و پاداش»، «برداریبهره

های است و مؤلفهرا از متن قوانین حذف کرده« تقدم

، «پایداری گانهسه هایجنبه»، «زیستیمحیط ارزیابی»

به متن « نهادی سازیظرفیّت»و « زیستیمحیط آثار»

 است.زیستی اضافه شدهقوانین و مقرّرات محیط
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 (1453-1414) های هفتم و هشتمدولتزیستی در محیط مقرّرات و قوانین هایمؤلفه و نمودار مرکزیّت درجه اصول -3شکل 

 
 (1453-1414) های هفتم و هشتمدولتزیستی در محیط مقرّرات و قوانین هایمؤلفه و بینی اصولنمودار مرکزیّت بینا -11شکل 

 

 (1453-1414) های هفتم و هشتمزیستی در دولتمحیط مقرّرات و قوانین هایمرکزیّت درجه و مرکزیّت بینابینی مؤلفه -5 جدول

 ردیف مؤلفهعنوان  درجه مرکزیّت بینابینی مرکزیّت

 1 مشارکت و همکاری 11 44/11

 1 آلودگی 4 4441/4

 4 سازی نهادیتظرفیّ 4 441/4

 0 رعایت و بررسی اصول علمی و فنّی 11 44/11

 4 پایش، نظارت و بازرسی 4 4441/4

 3 کنترل و پیشگیری 4 4441/4

 4 زیستیارزیابی اثرات محیط 4 441/4

 4 زیستیاستانداردهای محیط 4 4441/4

 2 زیستیر محیطآثا 4 441/4

 14 زیستیپایداری محیط 4 441/4

 11 پایداری اجتماعی 4 441/4

 11 پایداری اکولوژیکی 4 441/4
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 زیستی در تحلیل محتوای قوانین و مقرّرات محیط

 14دهد که در این دوره دهم نشان می و نهم هایدولت

  است. حالگذار قرار گرفتهمؤلفه مورد توجّه نهاد قانون

ها برابر است گذار به تمامی این مؤلفهکه نگاه نهاد قانونآن

و مرکزیّت  (10مؤلفه مرکزیّت درجه ) 14ی و همه

، 11و  11های یکسانی دارند )شکل (41/4بینابینی )

 .(4جدول 

های مورد توجّه ی این مقطع زمانی نسبت به مؤلفهمقایسه

های فهدهد که مؤلنشان می های هفتم و هشتمدولت

، «گانه پایداریسه هایجنبه»، «زیستیمحیط ارزیابی»

از « زیستیمحیط استانداردهای»و « زیستیمحیط آثار»

 از استفاده»های است و مؤلفهمتن قوانین حذف شده

، «مصرف و دسترسی حقّ»، «آموزشی هایبرنامه

، «ءاحیا، مراقبت و حفاظت»، «تقدم و حقّ بندیاولویّت»

 مقرّرات و، ضوابط»و « زیستیمحیط عیارهایم و ضوابط»

زیستی به متن قوانین و مقرّرات محیط« بهداشتی اصول

 است. اضافه شده

 

 
 (1413-1431نهم و دهم ) هایدر دولت زیستییطو مقرّرات مح ینقوان هایدرجه اصول و مؤلفه یّتنمودار مرکز -11شکل 

 

 
 (1413-1431نهم و دهم ) هایدر دولت زیستییطو مقرّرات مح ینقوان هایو مؤلفهاصول  ینابینیب یّتنمودار مرکز -12 شکل
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 (1413-1431)دهم  و های نهمزیستی در دولتمحیط مقرّرات و قوانین هایمرکزیّت درجه و مرکزیّت بینابینی مؤلفه -1جدول 

 ردیف عنوان مؤلفه درجه مرکزیّت بینابینی مرکزیّت

 1 ریمشارکت و همکا 10 41/4

 1 مدیریّت 10 41/4

 4 آلودگی 10 41/4

 0 ءحفاظت و مراقبت، احیا 10 41/4

 4 ارزیابی 10 41/4

 3 رعایت و بررسی اصول علمی و فنّی 10 41/4

 4 های آموزشیاستفاده از برنامه 10 41/4

 4 پایش، نظارت و بازرسی 10 41/4

 2 کنترل و پیشگیری 10 41/4

 14 زیستیرهای محیطضوابط و معیا 10 41/4

 11 ضوابط، مقررات و اصول بهداشتی 10 41/4

 11 دسترسی و مصرف حقّ 10 41/4

 14 تقدم بندی و حقّ تاولویّ  10 41/4

 10 مالی و اقتصادی 10 41/4

 14 سازی نهادیتظرفیّ 10 41/4

 

های مورد تعداد مؤلفه دوازدهم و یازدهم هایدر دولت

مؤلفه رسید که از بین  41گذار به تأکید نهادهای قانون

، «بهداشتی اصول مقرّرات و و ضوابط»های ها مؤلفهآن

 و ضوابط»، «تممنوعی»، «مجازات و جریمه، اخطار»

 و نظارت و پایش»، «آلودگی»، «زیستیمحیط معیارهای

 و رعایت»، «زیستیمحیط استانداردهای»، «بازرسی

و « تصادیمالی و اق»، «فنّی و علمی اصول بررسی

و مرکزیّت  44با مرکزّیت درجه « مشارکت و همکاری»

تر مورد توجّه ها بیشنسبت به سایر مؤلفه 341/2بینابینی 

 14ی اهمیّت بیشتری دارند )شکل اند و درجهقرار گرفته

های استفاده شده در این ی مؤلفهمقایسه .(2، جدول 10و 

شده در  کار بردههای بهمقطع زمانی نسبت به مؤلفه

های دهد که مؤلفههای نهم و دهم نشان میدولت

، اخطار»، «اقتصادی ارزش»، «سازیخصوصی»، «تخریب»

 اثرات ارزیابی»، «زیستیمحیط اخلاق»، «مجازات و جریمه

، «مالکیّت واگذاری و تغییر، انتقال»، «زیستیمحیط

، «غذایی امنیّت»، «تمعافی و پاداش»، «برداریبهره»

 صدور»، «پایدار یتوسعه»، «زیستیمحیط اردهایاستاند»

 در نظارت»، «سازیمدرن»، «برداریبهره پروانه و مجوز

به متن قوانین و مقرّرات « تممنوعی»و « برداریهرهب

 است. زیستی اضافه شدهمحیط

 
 (1432-1433)و دوازدهم  ای یازدهمهزیستی در دولتمحیط مقرّرات و قوانین هایمؤلفه و نمودار مرکزیّت درجه اصول -14شکل 
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 (1432-1433)و دوازدهم  های یازدهمزیستی در دولتمحیط مقرّرات و قوانین هایمؤلفه و نمودار مرکزیّت بینابینی اصول -13شکل 

 

 (1432-1433)و دوازدهم  های یازدهمزیستی در دولتمحیط مقرّرات و قوانین هایمرکزیّت درجه و بینابینی مؤلفه -3جدول 
 ردیف عنوان مؤلفه درجه مرکزیّت بینابینی مرکزیّت

 1 انتقال، تغییر و واگذاری مالکیّت 14 441/4

 1 مشارکت و همکاری 44 341/2

 4 سازیخصوصی 12 441/4

 0 زیستیاخلاق محیط 12 441/4

 4 آلودگی 44 341/2

 3 تخریب 11 141/1

 4 ءحفاظت و مراقبت، احیا 11 141/1

 4 ارزیابی 14 441/4

 2 رعایت و بررسی اصول علمی و فنّی 44 341/2

 14 های آموزشیاستفاده از برنامه 14 441/4

 11 پایش، نظارت و بازرسی 44 341/2

 11 کنترل و پیشگیری 12 441/4

 14 زیستیارزیابی اثرات محیط 12 441/4

 10 زیستیضوابط و معیارهای محیط 44 341/2

 14 زیستیستانداردهای محیطا 44 341/2

 13 ررات و اصول بهداشتیضوابط، مقّ 44 341/2

 14 بردارینظارت در بهره 14 441/4

 14 برداریبهره 11 141/1

 12 دسترسی و مصرف حقّ 11 44/1

 14 برداریصدور مجوز و پروانه بهره 12 441/4

 11 تقدم بندی و حقّتاولویّ 12 441/4

 11 پایداری 14 441/4

 14 ی پایدارتوسعه 14 441/4

 10 مالی و اقتصادی 44 341/2

 14 ارزش اقتصادی 14 441/4

 13 سازیمدرن 12 441/4

 14 یت غذاییامنّ 14 441/4

 14 پاداش و معافیت 11 44/1

 12 ممنوعیت 44 341/2

 44 اخطار، جریمه و مجازات 44 341/2

 41 سازی نهادیتظرفیّ 12 441/4
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اصول و  میان موجود هایتفاوت و اشتراک سی وجوهبرر

 زیستی نشانهای مندرج در قوانین و مقّررات محیطمؤلفه

کار برده ی زمانی اصول بهکه در هر دورهدهد با اینمی

ی اهمیّت چنین درجهگذار و همشده توسط نهاد قانون

هایی دارد و در هر مقطع زمانی نهادهای ها تفاوتآن

ی قبلی را حفظ، برخی را ذار برخی از اصول دورهگقانون

 کردند اّما درحذف و اصول جدید دیگری را جایگزین می

های گذار مؤلفههای زمانی نهادهای قانوندوره تمامی

 و نظارت، پایش»، «آلودگی»، «تقدم حقّ و بندیاولویّت»

 و مالی»، «فنّی و علمی اصول بررسی و رعایت»، «بازرسی

قرار  توجّه را مورد« همکاری و مشارکت»و  «اقتصادی

ها وجه اشتراک تمامی نهادهای است و این مؤلفهداده

 . (14گذار در تمامی مقاطع زمانی است )جدول قانون

 

 زیستیمقرّرات محیط و های مندرج در قوانینتعداد اصول و مؤلفه -11جدول 

 تعداد کل مقطع زمانی
 اصول حذف شده 

 قبلیاز مقطع زمانی 

اصول جدید نسبت به 

 مقطع زمانی قبلی

اصول مشترک با 

 مقطع زمانی قبلی

 - - - 12 ارضی اصلاحات تا رضاخان کودتای

 12 14 - 40 اسلامی انقلاب تا ارضی اصلاحات اجرای

 10 4 14 12 تحمیلی جنگ پایان تا اسلامی انقلاب پیروزی

 13 1 14 14 های پنجم و ششمدولت

 4 0 14 11 و هشتم های هفتمدولت

 4 4 0 14 دهم و نهم هایدولت

 10 14 1 41 و دوازدهم های یازدهمدولت

 

ی موجود در قوانین و هااصول و مؤلفهی بررسی و مقایسه

 یاسناد بالادست یهااصول و مؤلفهزیستی با مقرّرات محیط

ترین دهد که بیشی نشان میالمللنیو اسناد بکشور 

در هر مقطع  رگذاقانون ینهادهاد تمرکز مور هایمؤلفه

کنفرانس سازمان ملل درباره  هایهیانیبزمانی در 

و  و توسعه ستیزطیکنفرانس محو  و انسان ستزیطیمح

های منابع آب، در بخش نظام یکل هایاستیسهمچنین 

 زیست قرار دارد.منابع طبیعی و محیط
 

 یالمللنیبی و اسناد اسناد بالادست های مشترک باتعداد اصول و مؤلفه -11جدول 

 مقطع زمانی
ی های کلاستیس

 نظام

قانون 

 اساسی

بیانیه کنفرانس سازمان ملل 

 زیست و انساندرباره محیط

بیانیه کنفرانس 

 زیست و توسعهمحیط

دستور کار 

21 

بیانیه اجلاس 

 جهانی توسه پایدار

 اصلاحات تا رضاخان کودتای

 ارضی
11 4 4 4 4 0 

 انقلاب تا ارضی اصلاحات اجرای

 اسلامی
14 11 11 11 2 4 

 پایان تا اسلامی انقلاب پیروزی

 تحمیلی جنگ
14 14 11 11 4 4 

 0 3 4 2 4 11 های پنجم و ششمدولت

 4 0 4 4 4 4 های هفتم و هشتمدولت

 3 4 14 4 4 11 دهم و نهم هایدولت

 4 11 11 11 4 12 و دوازدهم های یازدهمدولت
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 بحث

زیستی محیط هایچالش برای شناخت جهان درگیری

 موضوعات از ایگسترده یشود که مجموعهباعث می

 قرار توجّه متن قوانین و مقرّرات مورد در نوظهور و کلیدی

کلیدی در متن  هایمؤلفهبا تعیین اصول و گیرد. لذا 

سازی و قابل درک ساختن توان ضمن آسانقوانین می

ی نهادها دلایل اتّخاذ هر تصمیم را نیز هقوانین برای هم

 و تعیین اصولمورد بررسی قرار داد. به این معنا که با 

 این بندیدر متن قوانین و تقسیمکلیدی  هایمؤلفه

کلان، ضمنی  هایکه چه سیاست دریافت توانها میمؤلفه

زیستی و صریحی در هنگام تدوین قوانین و مقرّرات محیط

است و میزان توجّه گذاران قرار گرفتهتمورد توجّه سیاس

ها به گذار در هنگام تدوین این سیاستنهادهای قانون

-زیست در عرصهتغییر و تحولات سیاستی مرتبط با محیط

 المللی چقدر است.ی ملّی و بینها

ها به شکلی عقلانی برای حلّ بسیاری از دولتدر واقع، 

کنند که قبلاً می شان از تجربیاتی استفادهمسائل داخلی

های سیاستی است و انتخابدر دیگر کشورها استفاده شده

های سیاستی شدّت تحت تأثیر انتخابدر یک کشور به

 عبارتی نهادها گذشته و حال دیگر کشورها است. به

ها در بین کشورها تأثیر دارند المللی در انتشار سیاستبین

و پذیرش  المللیبین ها و معاهداتو شرکت در کنوانسیون

 روی ها تأثیرات زیادیهای پایانی آنو اجرای بیانیه

 این چگونگی تدوین و زیستی کشورهامحیط مقرّرات

 است.گذاشته جای بر مقرّرات

 تحت تأثیر نیز زیستی ایرانمحیط که حقوقرغم اینعلی

المللی و پذیرش های بینها و آژانسعضویّت در سازمان

المللی قرار های بینها و کنفرانسی نشستهای پایانبیانیه

دهد که نهاد نیز نشان می 11و نتایج جدول  است گرفته

هایی تمرکز مؤلفهگذار در هر مقطع زمانی بر اصول و قانون

کنفرانس  هیانیبویژه ی بهالمللنیاسناد باست که در کرده

کنفرانس  هیانیبن و و انسا ستزیطیسازمان ملل درباره مح

است امّا نیز مورد توجّه قرار گرفته و توسعه ستیزطیمح

ها اغلب سطحی تمرکز بر بعضی از این اصول و مؤلفه

« سبز اقتصاد»رغم مطرح شدن عنوان مثال علیاست. به

های سیاست 4و بند  داریتوسه پا یاجلاس جهان هیانیبدر 

 گذار بر گسترشزیست و تأکید نهاد قانونکلی محیط

چنین ضرورت ضرورت و هم یک عنوانبه« زسب اقتصاد»

و ترویج آن در بند « زیستیمحیط اخلاق»تدوین منشور 

زیست امّا در هیچ یک از مواد های کلی محیطسیاست 11

 های قوانین و مقرّرات مورد بررسی حتّی به و تبصره

ای اشاره« زیستیمحیط اخلاق»و « سبز اقتصاد»های واژه

که با ارزیابی اصول و رغم اینبر این، علیاست.  علاوه نشده

توان به زیستی میمندرج در قوانین محیطهای مؤلفه

 زیستی در محیط هایگذاریسیاست شناسیمسئله

داد که در آینده از های مختلف پرداخت و نشاندولت

توان برای جلوگیری می رویکردهای سیاستی کدام دولت

زیست و منابع طبیعی طها و حفاطت از محیاز آلودگی

با وجود افزایش و گسترش ابزارهای ارزیابی، به بهره بُرد و 

زیستی دست تر و قابل اتّکاتری از کارآیی محیطدرک بیش

زیستی در حقوق محیط« ارزیابی»ی مؤلفهپیدا کرد امّا 

ایران دارای یک سطحی ابتدایی است و نهادهای 

 ارزیابی ندارد. گذار درک و شناخت جامعی از قانون

هایی که مؤلفهچنین و هم« ارزیابی»ی مؤلفهطوری که به

در اشاره دارند  «ارزیابی»طور مستقیم و غیرمسقیم به به

زیستی اضافه و در یک مقطع زمانی به متن قوانین محیط

شوند مانند: اضافه شدن مقطع زمانی بعدی حذف می

، «زیستییطمح استانداردهای»، «ارزیابی»های مؤلفه

 رعایت ضوابط و»و « زیستیمحیط معیارهای و ضوابط»

زیستی در مقطع به متن قوانین محیط« بهداشتی اصول

اسلامی، حذف  انقلاب تا ارضی اصلاحات زمانی اجرای

 پایان تا اسلامی انقلاب در مقطع زمانی پیروزی« ارزیابی»

ارزیابی »، اضافه شدن (1444-1434) تحمیلی جنگ

  های پنجم و ششمدولتدر « زیستیحیطاثرات م

 و معیارهای ضوابط»های مؤلفه، حذف (1444-1434)

و « بهداشتی اصول رعایت ضوابط و»و « زیستیمحیط

های هفتم و دولتدر « زیستیمحیط ارزیابی»اضافه شدن 

، و «زیستیمحیط ارزیابی»، حذف (1443-1444) هشتم

 و ضوابط»دن و اضافه ش« زیستیمحیط استانداردهای»

 اصول رعایت ضوابط و»و « زیستیمحیط معیارهای

و  (1440-1421)دهم  و نهم هایدر دولت« بهداشتی

 استانداردهای»، «زیستیمحیط اثرات ارزیابی»اضافه شدن 

های زیستی در دولتبه متن قوانین محیط« زیستیمحیط

 . (1421-1422)و دوازدهم  یازدهم

-ی قوانین و مقرّرات محیطتحلیل محتوا که از چهآن

 این قوانیندر  ی موجودهامؤلفهاصول و  زیستی و تعیین

راهنمایی برای  عنوانتوان بهرا میآید می دست به
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 در مطالعات نهادها و سایر مدیران، کاربران گذران،سیاست

 به و منظور بازنگریزیستی بهارزیابی حقوق محیط

گذران در واقع، سیاست روزرسانی قوانین استفاده کرد. در

 قوانین روزرسانی به یا جدید قانون یک تدوین هنگام

منظور به فعلی مقرّرات و قوانین مرور به موجود، ابتدا

 یتجربه بررسی و قانون قوّت و ضعف نقاط شناسایی

 است لازم یی کههامؤلفه و اصول پردازند وها میآن اجرای

-می مشخص شود را جدید گنجانده قوانین نویسپیش در

 و با مشورت و همکاری با نهادها موردی نیز کنند. در

زیست و منابع محیط مدیریّت در دخیل هایسازمان

 قانون اصلاح به رسند که نیازطبیعی نیز به این نتیجه می

تر اقدام به های کماست لذا با صرف هزینه اصلی کم

های اجرایی نامهآئین چونهم تدوین یا اصلاح قوانین فرعی

تواند ابزاری مفید کنند. بنابراین نتایج این پژوهش میمی

نویس قوانین ی پیشگذاران در هنگام تهیه برای سیاست

هایی عمیق از و مقرّرات جدید باشد. چراکه وجود تحلیل

های موجود در متن قانون، در هنگام مؤلفهاصول و 

نون باعث روزرسانی قاگیری در فرایند تدوین و بهتصمیم

های کمتری گذار با چالششود که نهادهای قانونمی

ی هامؤلفهنشان دادن که مواجه خواهد بود. ضمن آن

هایی مانند بررسی و تواند هزینهکلیدی در متن قوانین می

 میان ایجاد ارتباط مطالعه را نیز کاهش دهد و همچنین،

 وقیحق محتوای با گذارقانون و رویکردهای کلان اهداف

-امکان قانون بر حاکم اصول استخراج طریققانون از  مواد

  پذیر است.  
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Abstract 
Introduction: Laws are reflecting values that are changing and reflect the 

principles and values of the acceptable in a statehood. The chaptering of the 

legislation and regulation are one of the most important structural points 

when drafting the regulation and legislation. Because the principles and the 

axes of the environmental regulation and legislation show the most important 

environmental concerns and problems, and policies and activities of state to 

prioritize and resolve environmental problems. However, there are fewer 

studies available about the investigation of the principles and axes of 

environmental regulation and legislation from a comparative perspective. 

This article examines the principles and axes in environmental legislation and 

regulation. 

Materials and Methods: The paper follows the method of qualitative 

content analysis for the definition and determination of the principles and 

axes of environmental legislation and regulation. In this regard, it used the 

upstream documents of Iran's and the statements of international conferences 

for the definition and determination of the principles and axes of 

environmental legislation and regulation. Such as: the general policies of the 

system in the sectors of water resources, natural resources and environment, 

Articles 40, 44, 45, 47, 48 and 50 of the Iran's constitution, declaration of the 

United Nations conference on the human and environment, declaration of 

United Nations conference on environment and development, declaration of 

the agenda 21 and world summit on sustainable development plenary 

statement. Then, it uses of network analysis method and software of Ucinet 

and Netdraw in order to show degree centrality and betweenness centrality of 

the principles and axes. 

Results: The results show that the most axes are in the period of the 

implementation of the Land Reform to the Islamic Revolution (1962-1978) 

with 29 axes, the eleventh and twelfth governments (2013-2020) with 28 

axes, and the victory of the Islamic revolution to the end of the war (1978-
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1988) with 27 axes. Also, the seventh and eighth governments (1997-2004) 

with 12 axes and the ninth and tenth governments (2005-2012) with 15 axes 

have the least axes compared to other periods. All axes are of equal 

importance in the ninth and tenth governments. In other words, all axes have 

the same degree centrality (14) and betweenness centrality (0/02). Despite the 

fact that the principles and axes are different in each period, but the principles 

of "prioritization and priority right", "pollution", "monitoring and 

inspection", "investigation of scientific principles", "Economic growth and 

development" and "participation and cooperation" are common in all 

governments. In addition, comparing the principles and axes of Iran's 

environmental regulation and legislation with the principles and axes of 

international environmental documents shows that most of the axes used in 

the environmental regulation and legislation of Iran are located in the 

declarations of the United Nations conference on the human and environment 

and the United Nations conference on environment and development.  

Discussion: Although, Iran's environmental legislation and regulation are 

affected by acceptance of the statements of international conferences and 

membership in international organizations, but legislative institutions have a 

superficial focus on some principles and axes of the statements of 

international conferences. In other words, legislative institutions add these 

axes to the text of environmental regulation and legislation in a period of 

time and delete those at a later period of time. Such as the "evaluation" 

principle and other principles that directly and indirectly refer to the 

"evaluation" principle. 

 

 

 
 

   
 

 


