چکیدُ
هحيظ صيؼت دسيبيي خوَْسي اػالهي ايشاى ثِ دٍ ثخؾ وبهال هتوبيض اص ّن لبثل تمؼين اػت :الف) خليح
فبسع ٍ دسيبي فوبى دس خٌَة ٍ ،ة) دسيبي خضس دس ؿوبل وـَس .خليح فبسع ٍ دسيبي فوبى ثِ فٌَاى
دسيبّبي آصاد دس هدوَؿ داساي ثيؾ اص  3000ويلَهتش ػبحل ثَدُ (ؿبهل ػَاحل خليح فبسع ٍ دسيبي فوبى
ٍ خضايش ٍالـ دسآى) وِ ثخـي اص ػَاحل ؿوبلي اليبًَع ٌّذ سا دس ثش هيگيشًذ.
ػبصهبىّب ،هَػؼبت ٍ هشاوض فلوي ٍ پظٍّـي هختلفي ثِ عشق هختلف ثب تَخِ ثِ ٍؽبيف ؿبى دس پٌِْ دسيبّب
ٍ ػَاحل وـَس هؼئَليت ّبيي سا دس صهيٌِ ٍ هَضَفبت هختلف دسيب يي ٍ ػبحلي ثِ فْذُ داسًذ وِ دس ايي
هيبى ،ػبصهبى حفبؽت هحيظ صيؼت تٌْب ًْبد

حبوويتي اػت وِ ثش اػبع لبًَى هؼئَل حفبؽت توبهي

اوَػيؼتنّب اص خولِ دسيبّب ٍ ػَاحل وـَس اػت  .لزا ايي ػبصهبى ثبيذ ثتَاًذ ثب ثِ وبس گيشي هذيشيت هحيغي
داًؾ پبيِ ،هؼئلِ هحَس ٍ وبسا ،ضوي ح فبؽت اص هحيظ صيؼت دسيبيي ،دس فيي حبل تضويي الصم سا ثشاي
اػتفبدُ خشدهٌذاًِ اص فشكت ّبي هحيغي ايي اوَػيؼتن ّب دس ساػتبي تَػقِ پبيذاس وـَس فشاّن آٍسد .دس ايي
استجبط يىي اص هْنتشيي اثضاسّبي هذيشيت هحيظي ، 1پبيؾ هحيغي 2دس هحيظ خـىي ،خَ ٍ دسيبّبػت.
كشف ًؾش اص اًَاؿ پبيؾ هحيغي وِ هي تَاًذ ثب تَخِ ثِ اّذاف ثِ كَس هختلف تمؼين ثٌذي ؿَد ،پبيؾ
هحيغي اص هٌؾش هذيشيت هحيغي ثِ دٍ ثخؾ والى لبثل تمؼين اػت :الف) پبيؾ تغجيمي 3وِ ثِ آى پبيؾ هٌجـ
آاليٌذُ (چـوِ خشٍخي )ً 4يض گفتِ هي ؿَد ٍ ة) پبيؾ هحيظ پزيشًذُ  5وِ ثِ ًبم پبيؾ ويفي هحيغيً 6يض
ًبهيذُ هيؿَد ٍ هقوَال ثش پبيؾ اًَاؿ آاليٌذُ ّب دس هحيظ تبويذ داسد وِ دس استجبط ثب هحيظ ّبي آثي اص خولِ

Environmental Management
Environmental Monitoring
Compliance Monitoring
Source Monitoring
Ambient Monitoring
)Environmental Quality Monitoring (EQM
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هحيظّبي ػبحلي ٍ دسيب ثِ ًبم پبيؾ ويفي آة
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هغبلقبت حبضش ًبؽش ثش تذٍيي ًؾبم خبهـ پبيؾ ويفي

ؿٌبختِ هي ؿَد .ثب تَخِ ثِ تمؼين ثٌذي فَق ،هَضَؿ
8

( )WQMSػَاحل ٍ دسيبّبي وـَس (ثشاي ػبصهبى

هحيظ صيؼت ) اػت وِ هفبّين ٍ وبسثشد آى دس گضاسؽ هغبلقبت حبضش ثِ تفليل اسائِ ؿذُ اػت وِ دس ايي
ثخؾ خالكِ اي اص آى اسائِ هيـَد  .لزا دس ايي هغبلقبت تذٍيي ًؾبم پبيؾ كشفب ًبؽش ثش پبيؾ ويفي WQM
اػت ٍ دس ثشگيشًذُ پبيؾ هٌبثـ آاليٌذُ يب تغجيمي ًيؼت ،اگشچِ ّوَاسُ پيًَذ تٌگبتٌگي ثيي ًؾبم پبيؾ تغجيمي
ٍ ًؾبم پبيؾ ويفي ٍخَد داسد وِ هي ثبيؼت اص هٌؾش هذيشيت هحيغي ثِ كَست يىپبسچِ ثىبس گشفتِ ؿًَذ .
خالكِ گضاسؽ هـتول ثش ثٌذّبي صيش هيجبؿذ:
 ّذف هغبلقبت، سٍؽ وبس ٍ ػبختبس گضاسؽ، چبسچَة هفَْهي ًؾبم پبيؾ ويفي ، هَلفِ ّبي ًؾبم پبيؾ ويفي، چبسچَة ٍ هَلفِ ّبي ًؾبم پبيؾ ويفي ػَاحل ٍ دسيبّبي وـَس، ًيبصّبي پـتيجبى ٍ صيش ػبخت ّب دس ًؾبم پبيؾ ويفي ػَاحل ٍ دسيبّبي وـَس، -ثشًبهِ الذاهبت هَسد ًيبص ثشاي اػتمشاس ًؾبم پبيؾ ويفي ػَاحل ٍ دسيبّبي وـَس،

ّدف هطالعات
ّذف ًْبيي دس ايي هغبلقبت تذٍيي ًؾبم پبيؾ ويفي ) (WQMSدسيبّب ٍ ػَاحل وـَس ثب هحَسيت هَلفِ
آاليٌذُّب اػت وِ دس چبسچَة تـىيالت ػبصهبى حفبؽت هحيظ صيؼت ٍ هؼئَليتّبي آى اًدبم خَاّذ ؿذ.
دس تقشيفي ػبدُ ،پبيؾ ويفي هحيغي ثِ هقٌي ؿٌبخت ووي ٍ ويفي فَاهل وبٌّذُ ويفيت هحيظ (آاليٌذُّب) دس

)Water Quality Monitoring (WQM
)Water Quality Monitoring System (WQMS
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دسيب اػت .پبيؾ ويفي هحيغي اعالفبت الصم سا دس اختيبس هذيشاى ثشاي عشاحي الذاهبت هذيشيت هحيغي لشاس
دادُ ٍ دس ًتيدِ ؿشايغي سا وِ

الصهِ استمبء ويفيت هحيظ صيؼت (دسيب ٍ ػَاحل ) دس همبثل اّذاف ويفي

هحيظ ٍ 9اػتبًذاسدّبي ويفيت هحيظ 10اػت ،هـخق هي ًوبيذ.
اّذاف پبيؾ ويفي هي تَاًذ خٌجِّبي هختلف ٍ هتقذدي سا دس ثشگيشد وِ اكلي تشيي آى تبهيي دادُ ٍ اعالفبت
ثشاي تَػقِ ػيبػتّب ٍ هذيشيت هحيغي اػت ،وِ دس ؿىل(ً )1ـبى دادُ ؿذُ اػت .هَلفِ

 پبيؾ خضئي اص چشخِ هذيشيت هحيغي ػَاحل ٍ دسيبّب ػت ٍ يب دس ثيبًي فشاگيش ،پبيؾ هحيغي اص
خولِ پبيؾ ويفي  ،ثخـي اص ػيؼتن هذيشيت هحيغي
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" "EMSسا تـىيل هي دّذ .لزا ًتبيح حبكل اص

پبيؾ ويفي ثبيذ ثتَاًذ دس اخشاي لَاًيي ٍ همشسات خْت تغجيك ثب اػتبًذاسدّبي ٍضـ ؿذُ ثشاي

حفؼ ٍ

ثْجَد ٍضقيت ويفي هحيظ ػَاحل ٍ دسيبّب ثىبس گشفتِ ؿَد ُ .ة فجبست ديگش پبيؾ ويفي ثشاي هذيشيت
هحيغي كشفبً ثِ هذاخالت هذيشيتي ختن ًوي ؿَد ،ثلىِ اةتوبهي فٌبكشي وِ دس خبسج اص هحيظ ػبحلي ٍ
دسيب لشاس داسًذ ٍلي دس ويفيت هحيظ هَثشًذ ًيض دس استجبط اػت .ؿىل ( )2هذل هفَْهي استجبط پبيؾ ويفي
سا ثب چشخِ اخشائي هذيشيت هحيغي هـخق ًوَدُ ٍ دس ؿىل ( )3استجبط پبيؾ ويفي محيظ پزيشًذُ سا
ثب پبيؾ هٌجـ ٍ پيًَذ آى سا ثب اػتبًذاسدّبي هتٌبؽش ًؼجت ثِ ّن دس ايي هذل هفَْهي اسائِ هي داسد .ثب تَخِ
ثِ ٍؽبيف ػبصهبى هحيظ صيؼت ،هذيشيت هحيغي صهبًي هي

تَاًذ دسچشخِ وبهلي لشاس گيشد وِ ثتَاًذ

هـبسوت الصم سا اص عشيك ػبيش ػبصهبى ّبي هشتجظ ٍ هؼئٍل دس لبلت يه هذيشيت يىپبسچِ فولي ػبصد .
ّوبًغَسيىِ هالحؾِ هي ؿَد پبيؾ ويفي ٍ پبيؾ تغجيمي الصم ٍ هلضٍم يىذيگش دس هذيشيت هحيغي اًذ .
اّذاف پبيؾ ويفي دس فول حذ ٍ يب اػتبًذاسد

ّبي خشٍخي سا خْت هي دّذ ٍ دس فيي حبل دسخِ

هغلَثيت هذيشيت هحيغي سا ثشاي سػيذى ثِ اّذاف پبيؾ ويفي هقلَم هي داسد .ثذيْي اػت ثشاي سػيذى
ثِ اػتبًذاسدّبي خشٍخي هغلَة ٍ الذاهبت پيـگيشاًِ ٍوٌتشلي ،حفبؽت ٍ يب استمبء ويفي هحيظ ،هْن تشيي
Environmental /water Quality Objectives-EOOs/WQOs
Environmental/Water Quality Standards- EQSs/WQSs
Environmental Management System
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هَلفِ دس اسصيبثي هذيشيت ويفي هحيظ تَليذ دادُ ٍ اعالفبت حبكل اص پبيؾ ويفي خَاّذ ثَد  .ثب تَخِ ثِ
ؿشح فَق اّذاف پبيؽ ويفي ػَاحل ٍ دسيبّب هي تَاًذ دس هَاسد صيش خالكِ ؿَد:
 تبهيي وٌٌذُ دادُّبي پبيِ ويفي (هتغيشّبي ثيبى وٌٌذُ ويفيت ) ٍ لبثل لجَل اص هحيظ دسيبيي وِ هَسد
اػتفبدُ هذيشيت هحيغي ثبؿذ  .ايي اهش هي ثبيؼت ُة دلت ثشاي عشاحي ثشًبهِ پبيؾ هَسد تَخِ لشاس گيشد .
يبت خْبًي ًـبى هي دّذ وِ ثشًبهِ سيضي هَفك پبيؾ چٌذاى ّن ػبدُ ًيؼت
ثشسػي تدشة

 .فليسغن

تدشثيبت دساص هذت وـَسّبي كبحت ػبثمِ ٍ تدشثِ دس اخشاي ثشًبهِ ّبي پبيؾ ويفي وِ ثب ّضيٌِ ّبي
صيبد ًيض ّوشاُ ثَدُ اػت ،ايي ثشًبهِ ّب ووبوبى ثب اًتمبداتي هجٌي ثش ايٌىِ ًتَاًؼتِ اًذ دادُّبي وبفي لبثل
لجَل پبيِ سا وِ هَسد اػتفبدُ هذيشيت هحيغي ثبؿذ تبهيي ًوبيٌذ ،هَاخِ اًذ  .دس ايي ساػتب دس ثؼيبسي اص
وـَسّب ،ثشًبهِّبي پبيؾ عشاحي ٍ اخشا ؿذُ آاليٌذُ ّب دس گزؿتِ چٌذاى ثب هَفميت سٍثشٍ ًجَدُ اػت  .دس
ن دس عشاحي ثشًبهِ پبيؾ ،اًذاصُ گيشي سًٍذ هتغيشّبئي
ايي استجبط تلَس فوَهي اوثش هذيشاى ثش ايي اػت ُ
وِ دس فول پـتيجبى ًيبصّبي هذيشيتي ثبؿذ ،ثِ ًحَ هٌبػجي لحبػ ًـذُ اػت .
 ؿىلدّي ثِ الذاهبت هذيشيتي ثشاي حفؼ ػالهت اًؼبى ّب ٍ ويفيت هحيظ دسيبيي ُة فٌَاى اػبػي
تشيي ًيبصّبي هذيشيت هحيغي دسيبّب ٍ ػَاحل،
 خوـ آٍسي دادُ ّبي دساص هذت ثب فَاكل هٌؾن اص هحيظ

دسيبيي ٍ ثْشُ ثشداسي اص آى ّب ثش اػبع

فشضيبت ٍ تفؼيش آى ّب ثِ ًحَي وِ اهىبى تلوين ػبصي سا ثشاي ػيبػت گزاساى

خْت ًيل ثِ اّذاف

هختلف فشاّن ػبصد،
 اسصيبثي وفبيت ٍ يب ساًذهبى توْيذات ثىبس گشفتِ ؿذُ ًبؿي اص تلويوبت اتخبر ؿذُ دس ػغح هلي ٍ يب
هٌغمِاي ثشاي وبّؾ آلَدگيّب ٍ ثشًبهِ استمبء ويفي هحيظ صيؼت دسيبيي،
 اثضاسي هَثش ثشاي اسصيبثي پبيؾ تغجيمي ٍ يب هٌبثـ آلَدُ وٌٌذُ ٍ فَاهل وبٌّذُ ويفيت هحيظ  ،خْت
اعويٌبى اص ايٌىِ آاليٌذُّب ٍ اثشات هحيظ صيؼتي ًبؿي اص فقبليت خبف ثش اوَػيؼتن فشاتش اص اػتبًذاسدّبي
ويفي ٍضـ ؿذُ تَػظ هؼئَليي ٍ يب لَاًيي هشتجظ ًجبؿذ،
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 اػتفبدُ اص دادُ ٍ اعالفبت ٍالقي اًذاصُ گيشي ؿذُ دس ثشًبهِ پبيؾ ويفي

ثِ هٌؾَس اسصيبثي ،افتجبس

ػٌدي ٍ تبئيذ هذل ّبي هَسد اػتفبدُ خْت تقييي اثشات هوىي دس آيٌذُ دس هحيظ دسيبيي هجٌي ثشايٌىِ آيب
ايي تغييشات دس آيٌذُ دس هحذٍدُ لبثل لجَل لشاس خَاٌّذ داؿت يب خيش؟
 اثضاسي ثشاي سًٍذيبثي ٍ ؿٌبخت تغييشات هحيغي دس دساص هذت،
 اثضاسي لَي ٍ تقييي وٌٌذُ دس ػيبػت ّبي صيؼت هحيغي ًِ فمظ دس ػغح

هلي ،ثلىِ اثضاسي هَسد

ة فٌَاى اثضاسي وبسثشدي
اػتفبدُ دس ػغح دسيبّبي هٌغمِ اي ٍ هٌبعك ػبحلي  .ايي اهش دس دِّ ّبي گزؿتِ ُ
ّوَاسُ ُة فٌَاى هَلفِ اي هْن دس وٌَاًؼيَى ّب ٍ يب پشٍتىل ّب هٌغمِاي ثشاي هذيشيت صيؼت هحيغي هَسد
اػتفبدُ ٍ تبويذ لشاس گشفتِ اػت.

ضکل(:)1چارچَب داًص هحَر در سیاستّاي زيست هحیطي ٍ جايگاُ پايص در آى
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ضکل ( :)2ارتباط پايص کیفي با چرخِ اجرائي هديريت هحیطي در ٍضع قَاًیي  ،استاًداردّا ٍ ًظارت ٍ
بازرسي

6

ضکل( : )3ارتباط پايص کیفي با پايص تطبیقي ٍ ارتباط استاًداردّاي هحیطي ايي دٍ با ّن
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رٍش کار ٍ ساختار گسارش
دس هغبلقبت حبضش:
 اثتذا هفبّين پبيؾ ٍ 12پبيؾ هحيغي ثِ كَست فبم ٍ هفَْم پبيؾ ويفي دس هحيظ (ػَاحل ٍ دسيبّب )
ثِكَست خبف ثش اػبع آخشيي تقبسيف اسائِ ؿذُ دس هٌبثـ فلوي خْبًي اسائِ گشديذ.
 ػپغ ثب تَخِ ثِ اّذاف پبيؾ ٍ پيَػتگي يىپبسچِ ثيي چبسچَة

يه ثشًبهِ پبيؾ ويفي

13

ثب

چبسچَة هذيشيت ويفي هحيظ (ػَاحل ٍ دسيبّب ) ، 14هَلفِ ّبي چبسچَة هذيشيت ويفي هحيظ EQMF
ٍ ًحَُ يىپبسچگي آى

ثب فٌبكش ثشًبهِ پبيؾ  WQMPFؿٌبػبيي گشديذ  .دس ايي استجبط اص آخشيي

خشثيبت خْبًي وِ دس ثؼيبسي اص وـَسّبي پيـشٍ هَسد فول لشاس گشفتِ ،اػتفبدُ ؿذ.
دػتبٍسدّب ٍ ت
 ػپغ هذل هفَْهي ًؾبم خبهـ پبيؾ ويفي

15

وِ ثش اػبع تدشثيبت خْبًي اص يىپبسچگي  EQMFثب

 WQMPFحبكل هيؿَد اػتخشاج ،هَلفِّب  ،فٌبكش ٍ پيًَذ آىّب ثب يىذيگش تـشيح ؿذ .
 دس اداهِ ثب ثشسػي ؿشايظ هَخَد حبون ثش ػبصهبى هحيظ صيؼت

(دسٍى ػبصهبًي ) ٍ وـَس (ثشٍى

ػبصهبًي) دس استجبط ثب پبيؾ ويفي لَاًيي ٍ همشساتٍ ،ؽبيف ٍ هؼئَليت ّبي ػبصهبًي ٍ ًمؾ آى ّب دس
پبيؾ ويفي هَسد ثشسػي لشاس گشفت  .دس ايي ساػتب استجبط فقبليت ّبي هلي ثب فقبليت ّب ٍ تقْذات فشاهلي ٍ
وٌَاًؼيَىّب ًيض هَسد ثشسػي لشاس گشفت.
 ثش اػبع يبفتِ ّبي هشاحل يبد ؿذُ دس فَق ًؾبم خبهـ پبيؾ ويفي  WQMSپيـٌْبدي ثشاي ػبصهبى
هحيظ صيؼت اػتخشاج ٍ هَسد ثشسػي لشاس گشفت وِ دس آى ثِ ٍيظُ ثِ تغبثك هالحؾبت لبًًَي ٍ
تـىيالتي ٍ ٍؽبيف ٍ هؼئَليتّبي ػبصهبى تَخِ الصم ؿذُ اػت.

Monitoring
)Water Qulity Monitoring Programme Framework (WQMPF
)Environmental Quality Management Framework (EQMF
)Environmental/water Quality Monitoring System (E/WQMS
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 ثشاي فجَس اص ٍضـ هَخَد دس پبيؾ ويفي دس ػبصهبى هحيظ صيؼت ثِ ٍضقيت استمبء يبفتِ هجتٌي ثش
چبسچَة  WQMSپيـٌْبدي ،ثشًبهِ الذاهبت وَتبُ هذت ،هيبى هذت ٍ دساص هذت ثشسػي ٍ تذٍيي ؿذ ثِ
ًحَيوِ ثِ تذسيح ثتَاى ثِ ًؾبم پبيؾ ويفي هٌبػت دس ايي ػبصهبى دػت يبفت.
 هَضَؿ ًؾبم پبيؾ ويفي اهشي پيچيذُ ٍ چٌذ ٍخْي اػت  .ثب فٌبيت ثِ ايٌىِ گضاسؽ حبضش اٍليي
هغبلقِ دس ايي استجبط دس ًَؿ خَد هي ثبؿذ ػقي گشديذُ ثشًبهِ الذاهبت ثِ ًحَي تذٍيي ؿَد وِ ثتَاى ثب
هغبلقبت ثيـتش دس آيٌذُ ٍ اػتفبدُ اص تدشثيبت ثذػت آهذُ اص اخشاي فولي ايي ًؾبم ،ثِ تذسيح ثِ ؿشايظ
هغلَةتشي ثشاي پبيؾ ويفي دػت يبفت.
 دس توبهي هشاحل اًدبم هغبلقبتّ ،وبٌّگي ٍ لحبػ ًؾشات ثِ ٍيظُ دس هقبًٍت هحيظ صيؼت دسيبيي
هَسد تبويذ ٍيظُ لشاس گشفت.
اؿذ ،ؿىل دادُ ؿذ :
 ثشاػبع هشاحل يبد ؿذُ ،ػبختبس گضاسؽ دس  5ثٌذ وِ سئَع آىّب ثـشح ريل هية
 oوليبت
 oهفبّين ٍ اّذاف پبيؾ ويفي
 oچبسچَة ٍ هَلفِّبي ًؾبم پبيؽ نيفي
 oثشسعي ٍ تحليل ٍضـ هَخَد پبيؽ نيفي هحيط ػبحلي ٍ دساييي وـَس
يؿٌْبد ي ثشاي ػبصهبى هحيط صيػت
 oهذل هفَْمي ًؾبم پبيؽ نيفي ح
 ػقي گشديذ وِ ثشاي خلَگيشي اص تذاخل ،هَضَفبت خٌجي وِ استجبط هؼتمين ثب هجبحث ًؾبم پبيؾ
داؿتِ ٍ ّوشاُ ثب تَضيحبت تفليلي ٍ اسائِ ثشخي ًوًَِّب ّوشاُ ثَدُ اػت ،دس پيَػتّبي گضاسؽ (خوقب
دس  16پيَػت) اسائِ ؿَد  .لزا ثشاي ؿٌبخت وبفي اص هَضَؿ دس هتي گضاسؽ ،ثشحؼت ًي اص ثِ پيَػت
هشتجظ سخَؿ دادُ ؿذُ اػت.
چارچَب هفَْهي ًظام پايص کیفي
9

ثب تَخِ ثِ تقبسيف ٍ اّذاف پبيؾ ويفي ًؾبم پبيؾ ويفي هي ثبيؼت دس چبسچَة "هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي
هٌبثـ ٍ ويفيت آة هحيظ ػبحل ٍ دسيب" ثبؿذ وِ چبسچَة (هذل هفَْهي طًشيه) آى دس ؿىل ؿوبسُ ً 4ـبى
دادُ ؿذُ اػت  .دس ػغح خْبًي سٍيىشد ّبي هختلفي ثشاي هذيشيت هٌبثـ ٍ ويفيت هحيغي ٍ دس ًتيدِ
هذيشيت ويفيت آة ،هٌبثـ دسيب ٍ ػَاحل دس ػغح هلي ٍ هٌغمِ اي (ثشاي هثبل ثيي وـَسّبي اتحبديِ اسٍپب،
آهشيىبي ؿوبلي ،اػتشاليب ) تَػقِ يبفتِ ٍ ثِ هَسد اخشا گزاؿتِ ؿذ  .ايي سٍيىشدّب دس دِّ ّبي گزؿتِ هقوَال
دس چبسچَة هذيشيتي ٍاحذ ثب فٌبكشي يىؼبى دس ساػتبي اػتفبدُ ٍ ؿٌبخت ّش چِ ثيـتش ًيبصّب ثب

سٍيىشد

هذيشيت يىپبسچِ هٌبعك ػبحلي 16 iczmثَدُ اػت( ،ؿشح ثيـتش هَضَؿ ثب تَخِ ثِ ؿشايظ ايشاى دس پيَػت
" "Iگضاسؽ اسائِ ؿذُ اػت ) .ثِفجبست ديگش چبسچَة سٍيىشد هذيشيت يىپبسچِ هٌبعك ػبحلي ثِ فٌَاى
سٍيىشد غبلت دس هذيشيت هحيغي ٍ دس ًتيدِ پبيؾ ويفي آة پزيشفتِ ؿذُ اػت  .اّذاف هذيشيت ثشاي هٌبعك
ػبحلي تقييي هيوٌذ وِ چِ چيضي ٍ دسخِ ػغحي ثبيذ هحبفؾت ؿَد  .ايي اهَس هيثبيؼت ثغشيمي اًدبم ؿَد
وِ ثتَاًٌذ  )1 :ثِ فٌَاى اّذاف وليذي هَسد اػتفبدُ لشاس گيشًذ ٍ

 )2دس ثشًبهِ ّبي هذيشيت ٍ اثضاسّبي

همشساتي ثشاي دػتشػي ثِ ايي اّذاف لحبػ ؿًَذ ٍ دس فيي حبل ضوي استجبط ثب هحيظ صيؼت ثِ كَست
پبساهتشّبي لبثل اًذاصُگيشي لبثل تقشيف ثبؿٌذ.
اّذاف هذيشيت ويفي هيثبيؼت هٌقىغوٌٌذُ هؼبئل ٍ تْذيذات ٍيظُ دس هحيظ ػَاحل ٍ دسيب ثَدُ ٍ دس فيي
ٍاثؼتثِ آى دس وبسثشي ّبي هختلف اص ػَاحل
ُ
حبل ثتَاًذ ػغح هغلَة حفبؽت سا ثشاي اوَػيؼتنّب ٍ هٌبثـ
ٍ دسيب هـخق ًوبيذ  .اّذاف هذيشيت ويفي هـتول ثش سٍيىشد ّبي ديٌبهيىي اػت وِ هي تَاًذ تبهيي وٌٌذ
ًيبصّبي آيٌذُ دس عَل صهبى ثشاي تَػقِ اّذاف پيـشفتِ تشي ثبؿذ وِ اص عشيك اخشاي ساّجشدّب ثشاي دػتيبثي
ثِ ويفيت ثبالتشي اص ويفيت هحيغي ثِ كَست هذاٍم خشيبى هييبثذ.
ثشلشاسي اّذاف هذيشيت ثشاي يه هحذٍدُ هقيي ًيبص ثِ لحبػ وشدى هدوَفِ

اي اص هٌبثـ ػبحلي ٍ

اختلبكبت هحيغي آثي ،تٌَؿ صيؼتي ٍ فشآيٌذ ّبي صيؼتي ،ؿشايظ التلبدي اختوبفي ٍ پتبًؼيل ّبي هحذٍدُ،
هغلَثيتّبي ريٌفقبى ٍ ػيبػت ّبي هلي د س استجبط ثب هٌبثـ عجيقي ٍ ويفيت آة اػت  .لزا تقييي هَضَفبت
Integrated Coastal Zone Management- ICZM

10

16

ويفي آة ٍ اّذاف آى ثخـي اص هدوَفِ فشآيٌذ تقييي اّذاف هذيشيت دس هحذٍدُ هقيي دس ػغح والى اػت .
هجٌبي ايي سٍيىشد ثش ايي فشضيِ اػتَاس اػت وِ پبيؾ ويفي آة ثِ فٌَاى يه ثخؾ حيبتي ثشاي اسصيبثي
فولىشد ٍ اثش ةخـي هدوَفِ اػتشاتظي هذيشيت ٍ الذاهبت ثشاي دػتيبثي ثِ اّذاف هذيشيت اػت وِ هوىي
اػت ؿبهل اّذافي هبًٌذ پيـگيشي ٍ يب وبّؾ آلَدگي ثشاي اّذاف اص حفبؽت اص ٍضقيت هحيظ صيؼت
هَخَد ٍ ؿشايظ آتي ويفي آة ثبؿذ.

11

ضکل (: )4چارچَب (هدل شًريک)" هديريت ٍ برًاهِ ريسي هٌابع ٍ کیفیت هحیط ساحلي ٍ دريا " ٍ
ارتباط آى با يکديگر ٍ جايگاُ برًاهِ پايص ٍ ارزيابي
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مٍلفِ ّاي ًظام پايص کیفي
ثب تَخِ ثِ هذل طًشيه يبد ؿذُ دس ؿىل( ، )4ثذٍى اػتمشاس چبسچَة هذيشيتي هٌبثـ ٍ ويفيت آة ثشاي هحيظ
ػبحلي ٍ دسيب فوال اهىبى ثشًبهِ سيضي ثشاي ثشًب هِ سيضي پبيؾ ويفي (ػبهبًِ پبيؾ ويفي ) ثب هـىل هَاخِ
خَاّذ ثَد .لزا ثشاي ثْشُگيشي فولي اص هذل هفَْهي يبد ؿذُ ،اثتذا الصم اػت چبسچَة فشآيٌذ هذيشيت ويفي
 WQMF/EQMFثِ كَست هـخق تجييي ٍ خبيگبُ يه چبسچَة ثشًبهِ پبيؾ ويفي

 WQMPFدس آى

هـخق ؿَد  .ؿىل ( ، )5چبسچَة فشآيٌذ  WQMFسا وِ اص هذل يبد ؿذُ اػتخشاج ؿذُ ثِ كَست طًشيه
ًـبى هي دّذوِ خبيگبُ ثشًبهِ سيضي ٍ اخشاي پبيؾ ويفي آة  WQMPFهحيظ ػبحلي ٍ دسيب دس آى ًـبى
دادُ ؿذُ اػت .ثِ فجبست ديگش تقشيف ٍ تجييي چبسچَة فشآيٌذ هذيشيت ويفي  WQMFهمذم ثش ثشًبهِ پبيؾ
ويفي  WQMPFثَدُ ٍ هَضَؿ پبيؾ ويفي آة هحيظ ػبحلي ٍ دسيب

 WQMPFدس لبفذُ چبسچَة

 WQMFلشاس هيگيشد (ثِ هقٌي پبيؾ ثشاي هذيشيت).
ثِ ّويي دليل دس غيبة اّذاف ٍاثؼتِ ثِ هذيشيت هحيغي ،ػشهبيِ

گزاسي ثش سٍي پبيؾ ٍ اسصيبثي ويفي

ن هوىي اػت ًتَاًذ ثِ هْن تشيي ػئَاالت هذيشيتي ثِ
هحيغي فوال هتشادف ثب اتالف هٌبثـ ثَدُ ثِ ًحَي ُ
هٌؾَس حفؼ ٍ ثمبي ػالهت اوَػيؼتن (حيبت آثي دسيب ) ٍ تضويي ػالهت اًؼبى ّب ثشاي اػتفبدُ اص هحيظ
ػبحلي ٍ دسيب پبػخ ّبي سٍؿي اسائِ دّذ  .لزا دس ًْبيت ّذف ًؾبم خبهـ پبيؾ ويفي ووه ثِ تحمك اػتفبدُ
دسي ٍ ػَاحل اص عشيك حفبؽت ٍ استمبء ويفي ايي هٌبثـ ثب تضويي تَػقِ التلبدي ٍ اختوبفي
پبيذاس اص هٌبثـ ا
اػت .دس ساػتبي ّذف يبد ؿذُ ،ثشٍى داد پبيؾ ويفي  WQMثبيذ ثتَاًذ اعالفبت الصم ثشاي چگًَگي
تضويي ػالهت حيبت آثي (حفبؽت ،احيب ٍ استمبء اوَػيؼتن ّبي ػبحلي ٍ دسيبيي ) ٍ ػالهت اًؼبى
(وبسثشيّبي تقشيف ؿذُ اص هحيظ آثي) سا ثب تَخِ ثِ اّذاف ويفي هحيظ /آة  EQOs/WQOsفشاّن ًوبيذ.
هَلفِ پبيؾ ويفي دس ؿىل (ٍ( )5الـ دس لبفذُ چبسچَة دس اًتْب ) هـتول ثش فٌبكشي اػت وِ دس ؿىل ()6
ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِ فجبستٌذ اص :
 ثشلشاسي اّذاف ثشًبهِ پبيؾ
 هغبلقِ عشاحي
 ثشًبهِ ًوًَِثشداسي ٍ هـبّذات هيذاًي
13

 آًبليض آصهبيـگبّي
 آًبليض دادُ ٍ تحليل

14

ضکل ( :)5چارچَب فرآيٌد هديريت کیفي آب ( ٍ ) WQMFهَلفِّاي آى ٍ جايگاُ پايص کیفي
هحیطي /آب ()WQMدر ايي چارچَب ( در قاعدُ چارچَب)

15

ضکل (:)6چارچَب ٍ عٌاصر اصلي "برًاهِ پايص کیفي آب ( )WQMPF

چارچَب ٍ هَلفِ ّاي ًظام پايص کیفي سَاحل ٍ درياّاي کطَر
ثب تَخِ ثِ ؿشح اسائِ ؿذُ دس استجبط ثب ّذف ًؾبم خبهـ پبيؾ ويفي ،چبسچَة خبهـ ًؾبم پبيؾ ويفي
 WQMSػَاحل ٍ دسيبّبي وـَس هي ثبيؼت تلفيمي يىپبسچِ اص هَلفِ ّبي چبسچَة هذيشيت ويفي آة
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 WQMFؿىل( ٍ )5فٌبكش اكلي تـىيل دٌّذُ ثشًبهِ پبيؾ ويفي  WQMPFؿىل ( )6خَاّذ ثَد وِ
دس ؿىل ( )7اسائِ ؿذُ اػت وِ ؿبهل ّـت هَلفِ ثَدُ وِ دس ؿىل ( )7اسائِ ؿذُ ٍ فجبستٌذ اص:
 )1ثشًبهِ سيضي فضبيي دسيب ٍ ػَاحل ( )CMSPدس خليح فبسع ،دسيبي فوبى ٍ دسيبي خضس
 )2صٍىثٌذي 17هٌبعك ػبحلي ٍ دسيبيي ايشاى ثب تَخِ ثِ وبسثشيّب
 )3تَػقِ اّذاف ويفي هحيظ )  ( EQOs /WQOsدس هٌبعك ػبحلي ٍ دسيبيي ايشاى ثب تَخِ ثِ
صٍىثٌذيّب
 )4تقييي دسخِ حفبؽت دس صٍىّب
 )5تَػقِ هقيبسّبي ويفي هحيغي ثب تَخِ ثِ وبسثشيّب
 )6فشهَلِ وشدى اػتبًذاسدّب ويفي ثب تَخِ ثِ اّذاف ٍ هقيبسّبي ويفي
 )7تَػقِ ثشًبهِ پبيؾ دس هٌبعك ػبحلي ٍ دسيبيي ايشاى تَػظ هقبًٍت هحيظ صيؼت دسيبيي
 ثشلشاسي اّذاف ثشًبهِ پبيؾ
 هغبلقِ عشاحي پبيؾ
 ثشًبهِ ًوًَِثشداسي ٍ هـبّذات هيذاًي
 آًبليض آصهبيـگبّي
 آًبليض دادُ ٍ تحليل
 گضاسؽ ٍ اًتمبل اعالفبت
ً )8يبصّبي پـتيجبى ٍ صيش ػبختّب
ّشيه اص هَلفِ ّب ٍ فٌبكش فَق ثِ تفليل دس گضاسؽ اسائِ گشديذُ اػت.

Zoning
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ضکل ( :)7چارچَب ٍ هَلفِّاي ًظام جاهع پايص کیفي (سَاحل ٍ درياّاي جوَْري اسالهي
ايراى)

ًیازّاي پطتیباى ٍ زير ساخت ّا
هَاسد هشتجظ ثب صيش ػبخت ّب ٍ پـتيجبًي ّب ثِ فٌَاى هَضَفبت ّن فشم ثب توبهي هَلفِ ّبي ًؾبم پبيؾ ويفي
استجبط هي يبثذ وِ ايي استجبعبت دس ول گضاسؽ دس ًؾبم پبيؾ ويفي ثِ كَست هؼتمين ٍ يب غيش هؼتمين ؿشح
دادُ ؿذُ اػت.
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اكَال پبيؾ هحيظي ثب تَخِ ثِ ٍػقت وبس ٍ ثِ فٌَاى يه فقبليت دس ول ػَاحل ٍ دسيبّب اهشي ّضيٌِ آٍس
هيثبؿذ ،لزا فالٍُ ثش لضٍم ثْيٌِ ػبصي عشاحي پبيؾ ثشاي ثِ وبسگيشي حذاوثش اص صيش ػبخت ّب ٍ پـتيجبًي ّب
دس ػبصهبى هحيظ صيؼت ،الصم اػت اص اهىبًبت ػبيش ريٌفقبى وِ اّذاف ويفي هـتشوي س

ا دس وـَس تقميت

هيوٌٌذ ثِكَست ّن افضا اػتفبدُ ؿَد  .لزا پبيؾ ويفي هحيظ دسيبيي صهبًي هَفك اػت وِ ثتَاًذ دس چبسچَة
يه تشتيجبت ػبصهبًي ًْبديٌِ ؿذُ فقبليت ًوبيذ  .دسحبل حبضش ايي ٍضقيت دس وـَس ٍ ػبصهبى هحيظ صيؼت
دٍى خْت گيشي پبيـي ثشاي
ٍخَد ًذاسد ،ثلىِ فقبليتّبي هشتجظ اوثش پظٍّـي ٍ ة
اّذاف هذيشيت هحيغي ،اػت .ايي اهش هَخت ؿذُ وِ فقبليت ّبي پبيـي هختلش خبسي ًيض دس لبلت افتجبسات
فوشاًي غيش هىفي ٍ دس لبلت تقشيف پشٍطُ ّبي هَسدي اًدبم گيشد  .ثشخَسداسي اص تشتيجبت ػبصهبًي هٌبػت
فالٍُ ثش ايٌىِ هؼئَليت ثشًبهِ سيضي (وَتبُ هذت ،هيبى هذت ٍ دساص هذت) سا داسا خَاّذ ثَد ،هَخت هيؿَد
تب تشتيجبت هبليّ ،وبٌّگي ّبي دسٍى ػبصهبًيّ ،وبٌّگي ّبي ثشٍى ػبصهبًي ،آهَصؽ ٍ استمبء ػبصهبًي،
گضاسؽگيشي ٍ گضاسؽ دّي ،تجبدل دادُ ٍاعالفبت ٍ تحميك ٍ تَػقِ سا دس ساػتبي اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبي پيؾ
ثيٌي ؿذُ ؽفبف ٍ ثتذسيح ؿىل سػوي ثخَد گيشد  .دس ايي استجبط دسگيشي ريٌفقبى اص خولِ هَاسد صيش ًيبص
اػت وِ هـخق ؿَد:
ً حَُ هـبسوت ػبصهبى ّب ي هؼئَل دس ػغح وـَس (ؿيالتٍ ،صاست ثْذاؿت ٍ ػبيش ػبصهبى ّبي
هشتجظ)
ً حَُ هـبسوت ٍ هؼئَليت ثخؾ خلَكي ٍ ػبصهبى ّبي التلبدي اخشائي (كٌبيـً ،فت ،آثضيپشٍسي
ٍ هبًٌذ آى ثِ ٍيظُ پبيؾ ويفي هحيظ پزيشًذُ دس ساػتبي WQOs
ً مؾ ٍ فولىشد ثخؾ آوبدهيه ٍ ػبصٍوبسّبي هـبسوت
ً حَُ هـبسوت اػتبىّب ثِ ٍيظُ ػبصهبى هحيظ صيؼت
ً حَُ هـبسوت هشدم ثِ ٍيظُ خَاهـ هحلي
ً حَُ هـبسوت ػبصهبىّبي هٌغمِاي ٍ ثيي اهللي
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 ػبيش هَاسد
ًتيدِاي وِ اص هجبحث ثٌذ فَق هي تَاى گشفت ايي اػت وِ دس حبل حبضش اهىبى اسائِ ثشًبهِ پبيؾ ويفي دس
چبسچَة ًؾبم پبيؾ ثشپبيِ هـبسوت توبهي ريٌفقبى دس وـَس ٍخَد ًذاسد  .لزا ثبيذ ديذ هَضَفبت هشتجظ ثِ
صيشػبختّب سا چگًَِ هي تَاى ثب تَخِ ثِ تـىيالت ٍ ٍؽب يف ػبصهبى هحيظ صيؼت ٍ دس چبسچَة لَاًيي ٍ
همشسات حبون ٍ اػتفبدُ اص اهىبًبت هَخَد ٍيب ثبلمَُ ػبصهبى ثشاي ثشلشاسي ٍ استمبء پبيؾ ويفي دس چبسچَة
ًؾبم پبيؾ ثشاي هحيظ ّبي ػبحلي ٍ دسيب دسيبيي وـَس ػَد خؼت ٍ ثِ تذسيح ثب تدشثيبت ثذػت آهذُ دس
آيٌذُ ثتَاى ػبيش ريٌفقبى سا دس يه هـبسوت هَثش ّوشاُ ًوَد  .ثِفجبست ديگش فشضب دس ؿشايظ هَخَد ًيبص ثِ
تقشيف تـىيالت خذيذ ٍ ٍضـ لَاًيي دس دسٍى ػبصهبى ثشاي پبيؾ ويفي ًيؼت  .ثلىِ چٌبًچِ دس ايي هشحلِ
ايؾ ويفي سا
اص عشيك ّوىبسي دسٍى ػبصهبًي ٍ ّوبٌّگي ّب ٍ اتخبر سٍيِ ّب ي هٌبػت ثتَاى هَلفِ ّبي ًؾبم ح
ّش چٌذ دس اثقبد هحذٍد دس ػبصهبى هحيظ صيؼت فولي ػبخت هَفميتي لبثل تَخِ خَاّذ ثَد .دس حبل حبضش
اهىبًبت گؼتشدُ اي دس ػبصهبى هحيظ صيؼت ٍخَد داسد وِ هي تَاًذ دس ايي ساػتب ثىبس گشفتِ ؿَد وِ تب وٌَى
اػتفبدُ هٌبػت اص آى ّب ثِ فول ًيبهذُ اػت  .ثذيْي اػت چٌبًچِ ايي اهىبًبت ثب آهَصؽ ٍ تَاًوٌذ ػبصي
ًيشٍي اًؼبًي دس ػغَح هختلف ػبصهبى ّوشاُ ؿَد هؼلوب هَخت استمبء ٍضـ هَخَد سا ثِ

ّوشاُ خَاّذ

داؿت.
ايي اهش هي تَاًذ اص عشيك اخشاي ثشًبهِ الذاهبت وَتبُ هذت ،هيبى هذت ٍ دساص هذت هٌبػت ٍ ثب اػتفبدُ اص
حذاوثش اهىبًبت هَ خَد ٍ اهىبًبت ثبلمَُ اي وِ ثىبس گشفتِ هي ؿَد فولي ؿَد  .ايي الذاهبت ثبيذ ثتَاًذ اص
هٌؾش صيش ػبخت ٍ پـتيجبًي هَضَفبت صيش سا ثشاي ًْبديٌِ وشدى ًؾبم پبيؾ ويفي پَؿؾ دّذ ثِ ًحَي وِ دس
ثشًبهِ دساص هذت ايي صيش ػبختّب ٍ پـتيجبًيّب هتٌبػت ثب ًيبصّب ثِ ثلَك ًؼجي سعيذُ ثبؿذ:
 تىويل خالء ّبي لَاًيي ٍ همشسات ٍ ثِ وبس گيشي حذاوثشي اص ؽشفيت ّبي لبًًَي دس ػبصهبى هحيظ
صيؼت،
 ؿىل گيشي تشتيجبت ػبصهبًي هٌبػت ثب اػتفبدُ حذاوثشي اص اهىبًبت هَخَد ٍ آيٌذُ ػبصهبى هحيظ
صيؼت،
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 تشتيجبت هبلي ٍ ثَدخِ ٍيظُ ثشاي پبيؾ ويفي دس چبسچَة ػبصهبى هحيظ صيؼت،
 تبهيي ووي ٍ ويفي ًيشٍي اًؼبًي ٍ اػتفبدُ حذاوثشي اص ًيشٍي اًؼبًي ػبيش هقبًٍتّبي ػبصهبى
 تبهيي تدْيضات ٍ پـتيجبًيّبي فٌي،
 ػبصٍوبس اػتفبدُ اص فٌبٍسيّبي ًَ (ػٌدؾ اص دٍس ٍ ػبيش فٌبٍسيّب )،
 ػبصٍوبس اػتفبدُ اص فشكتّبي هَخَد وٌَاًؼيَىّبي هٌغمِاي ٍ خْبًي ٍ ثبًهّبي اعالفبتي هشتجظ
 تَػقِ آصهبيـگبُ ّبي هشخـ ،آصهبيـگبُ ّبي هؼئَل كالحيت داس ٍ آصهبيـگبُ ّبي هحلي ثب اػتفبدُ
حذاوثشي اص اهىبًبت هَخَد ػبصهبى دس هشوض ٍ اػتبى

ّب ٍ دس فيي حبل اػتفبدُ اص ثشًبهِ

ّبي

وٌَاًؼيَىّبيّبي دسيبيي دس استمبء ؽشفيتّب ثٍِيظُ اص ًؾش وٌتشل ويفي ٍ تضويي ويفيت،
 تَػقِ ٍ تىويل پبيگبُ هذيشيت دادُ ٍ اعالفبت ثِكَست يىپبسچِ ثب ػبصهبى هحيظ صيؼت،
 آهَصؽ ٍ تَاًوٌذ ػبصي ًيشٍي اًؼبًي دس توبهي ػغَح ثِ

ٍيظُ دس ثشًبهِ سيضي ،عشحي ٍ اخشاي

ثشًبهِّبي پبيؾ ويفي خبسي ٍ آيٌذُ ٍ هذيشيت ويفي هحيظ،18
 تَػقِ ػبص ٍ وبسّبي الصم ثشاي تحميك ٍ تَػقِ ثِ فٌَاى پـتيجبى ثشًبهِ پبيؾ ويفي ،اسصيبثي ٍ
هذيشيت ويفي هحيظ.

برًاهِ اقداهات هَرد ًیاز براي استقرار ًظام پايص کیفي سَاحل ٍ درياّاي کطَر
ثب فٌبيت ثِ ؿشح ًؾبم پبيؾ ويفي ػَاحل ٍ دسيبّبي وـَس ثشاي ػبصهبى هحيظ صيؼت ٍ ثب تَخِ ثِ ؿشح
هَلفِّب ٍ فٌبكش چبسچَة ًؾبم پبيؾ ويفي ،صيش ػبخت ّب ي هَسد ًيبص ،پيچيذگي ّب ٍ هَاًـ هتقذد دس اخشا،
هيتَاى ًتيدِ گشفت وِ پيبدُ ػبصي ايي هَلفِ ّب ثِ كَست ّوضهبى ٍ خبم ؿ دس ؿشايظ خبسي اهىبى پزيش
ًيؼت .اص عشفي ثشًبهِ ّبي خبسي هقبًٍت هحيظ صيؼت دسيبيي وِ دس لبلت ثشًبهِ ّبي تَػقِ پٌح ػبلِ ٍ
ثشًبهِّبي ػبالًِ عشاحي ٍ تبهيي هبلي هي ؿَد سا ًوي تَاى ثِ يىجبسُ هتَلف ٍ يب تغييش خْت داد  .لزا اخشاي
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ثشًبهِ الذاهبت هي ثبيؼت ثِ ًحَي ثب ؿذ وِ ثتَاًذ ثِ تذسيح (تَػقِ هشحلِ اي ) ثِ تٌبػت ؽشفيت ػبصي دس
هقبًٍت هحيظ صيؼت دسيبيي ٍ ػبصهبى هحيظ صيؼت ًؼجت ثِ ًْبديٌِ وشدى ًؾبم پبيؾ ويفي دس عَل صهبى
الذام ًوَد  .تَػقِ هشحلِ اي ًؾبم پبيؾ ويفي ايي اهىبى سا ثِ ٍخَد خَاّذ آٍسد تب ثِ
هذيشيت تغجيمي ٍ ؿٌبخت خغبّب ٍ اكالح هؼيش دس عَل صهبىً ،ؾبم لبثل تحمك

19

وبسگيشي ػبصٍوبس
سا پي سيضي ٍ ًْبديٌِ

ًوَد .ثب تَخِ اًتخبة ًْبئي ثشًبهِّبي پبيؾ ،توبهي اهىبًبت ثَدخِ ايً ،يشٍي اًؼبًي ،تدْيضات ٍ الثشاتَاسي
چِ دس هشوض ٍ اػتبى ّبي ػبحلي الصم اػت ثب ثشًبهِ ّبي اًتخبثي ّوؼَ ؿَد ٍ دس ايي استجبط ًمؾ اػتبى ّب
ثؼيبس ثب اّويت خَاّذ ثَد  .آهَصؽ ًيشٍي اًؼبًي ٍ ثشگضاسي وبسگبُ ّب دس ساػتبي اّذاف ثشًبهِ ّب ثؼيبس
اػبػي اػت.
ثِّشحبل اص ّن اوٌَى ًيبص اػت وِ دس احىبم ثشًبهِ ّبي ؿـن ٍ ثشًبهِ ّبي ػبالًِ آى دس تغبثك ٍ ّن ساػتبئي
ثب هَلفِ ّبي ًؼام پبيؾ پيـٌْبد ؿَد  .ثشاي ايي هٌؾَس الصم اػت دس دسخِ اٍل ثب ػبصٍوبسي هٌبػت يه
ػبصهبًذّي هَلت ثب اػتفبدُ اص اهىبًبت هَخَد هحيظ صيؼت دسيبيي ٍ ول ثذًِ ػبصهبى هحيظ صيؼت ثشاي
اخشاي فبصّبي ثشًبهِ ؿىل گيشد  .دس ايي ساػتب ٍ ثب تَخِ ػِ ػتَى اكلي هَسد ًيبص ثشاي اػتمش اس ًؾبم پبيؾ
ويفي ( WQMSؿبهل )1 :چبسچَة هذيشيت ويفي  )2 ،WQMFچبسچَة ثشًبهِ سيضي پبيؾ ويفي
 )3 ٍ WQMPFثشًبهِ صيش ػبخت ّب ٍ پـتيجبًي ّب) ػِ ّذف هٌغجك ثش ايي ػتًَْب دسثشًبهِ الذاهبت وَتبُ
هذت ،هيبى هذت ٍ دساص هذت تقشيف ؿذُ وِ دس پيَػت " "XVIIگضاسؽ هغبلقبت اسائِ ؿذُ وِ فجبستٌذ اص:

ّ دف ( :)1استقرار هقدهاتي ٍ تَسعِ ٍ تکویل چارچَب هديريت کیفي سَاحل ٍ درياّاي
کطَر"( "WQMFدر چارچَب ًظام جاهع پايص کیفي "  "WQMSسَاحل ٍ دريا ) در سازهاى
هحیط زيست (هعاًٍت هحیط زيست دريايي ) کِ هطتول بر  11اقدام هیباضد،
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ّ دف ( :)2بْیٌِ سازي برًاهِ ّاي جاري پايص کیفي در چارچَب برًاهِ پايص کیفي

 ٍ " WQMPFارتقاء ٍ تکویل آى ( در چارچَب ًظام جاهع پايص کیفي "  "WQMSسَاحل ٍ
دريا) در سازهاى هحيظ صيؼت (هقبًٍت هحيظ صيؼت دسيبيي ) وِ هـتول ثش  9الذام هيجبؿذ،

ّ دف ( :)3ارتقاء ٍ تکویل تَسعِ زير ساخت ّا ٍ اهَر پطتیباًي براي استقرار ٍ ًْاديٌِ کردى
ًظام پايص کیفي  WQMSهحیط ساحلي ٍ درياّاي کطَ ر در سازهاى هحیط زيست (هعاًٍت هحیط
زيست دريايي) کِ هطتول بر  11اقدام هیباضد،

 دس ريل ّش يه اص اّذف ػِ گبًِ اعالفبت هشثَط ثِ ثشًبهِ الذام ،ػبصهبى هؼئَل ،عشف ّبي ّوىبس،29

فقبليت ّبي وَتبُ هذت ،هيبى هذت ٍ دساص هذت هتٌبؽش ثِ ّشيه اص الذاهبت اسائِ ؿذُ اػت وِ خوقب
ثشًبهِ الذام سا ثشاي ػِ ّذف فَق ؿبهل هيـَد.

 دس فبص اٍل ثشًبهِ ّبي وَتبُ هذت ؿبهل الذاهبت ةّيٌِػبصي ٍضـ هَخَد ثب تَخِ ثِ هٌبثـ ثِ ٍيظُ هٌبثـثَدخِاي ٍ ّوچٌيي تغبثك ؿشايظ ٍ اهىبًبت هَخَد ثب تَخِ ثِ ًيبصّب ٍ الضاهبت هلي ،تقْذات هٌغمِ

اي ٍ

خْبًي ٍ تْيِ ثشًبهِ ثشاي ٍسٍد ثِ فبص دٍم خَاّذ ثَد  .ثْيٌِ ػبصي ٍضـ هَخَد هي ثبيؼت ثش پبيِ تذٍيي
ثشًبهِ پبيؾ لبثل اخشا (پبيلَت ٍ پيـبصّب ) ثب تَخِ ثِ اهىبًبت لبثل حلَل (ثشًبهِ وَتبُ هذت ) ثب تَخِ ثِ
ًيبصّب ٍ الضاهبت هلي ،تقْذات هٌغمِ اي ٍ خْبًي اػتَاس ثبؿذ .ثِ ّوشاُ ؿشٍؿ وبس دس فبص اٍلً ،مـِ ساُ ثشًبهِ
ويفي پبيؾ الصم اػت ثشاي توبم فبصّب تذٍيي گشدد ٍ ثشاي اعويٌبى اص اخشاي ًمـِ ساُ ثشًبهِ پبيؾ ٍ اسصيبثي
هذيشيت اخشاي ثشًبهِ ًيض هي ثبيؼت تْيِ ؿَد  .اص ايي عشيك هي تَاى پيـشفت وبس سا ثشاي ًْبديٌِ وشدى ًؾبم
پبيؾ هَسد اسصيبثي لشاس داد  .لزا عَل هذت فبص اٍل ثبيذ ثِ ًحَي دس ًؾش گشفتِ ؿَد وِ تغبثك الصم سا ثب
ثشًبهِّبي پٌح ػبلِ تَػقِ داؿتِ ثبؿذ (ثشًبهِ ؿـن تَػقِ) تب اص ايي عشيك ثبصًگشي ٍ تلحيحبت اًدبم ؿذُ
24

ثتَاًذ ثب تبهيي ثَدخِ ٍ ثٌذ ّبي لبًًَي هَسد ًيبص هٌغجك ٍ ّوشاُ ؿَد  .لزا عَل هذت فبص اٍل حذاوثش هي تَاًذ
تب آخش ثشًبهِ پٌدن ٍ يب اٍائل ثشًبهِ ؿـن دس ًؾش گشفتِ ؿَد.
 دس فبص دٍ م يب هيبى هذت ،ثب پبيؾ ٍ اسصيبثي ثشًبهِ پبيؾ ويفي اخشا ؿذُ دس فبص اٍل ٍ ثشًبهِ ّبي گزؿتِ ثِتذسيح خْت گيشي ّبي پبيؾ ثِ ػوت ٍ ػَي ثشًبهِ ّبي تْيِ ؿذُ دس فبص اٍل ػَق دادُ ؿذُ ٍ اخشا
هيگشدد .عَل هذت ايي دٍسُ  5ػبلِ خَاّذ ثَد ٍ فوال چبسچَة ًؾبم پبيؾ ويفي ثِكَست ًؼجي دس ثشًبهِ
هيبى هذت اػتمشاس هييبثذ.
 دس فبص ػَم يب دساص هذت ،هشحلِ ثلَك ًؾبم پبيؾ ويفي خَاّذ ثَد وِ ّوَاسُ ثب تحميك ٍ تَػقِ ٍ اػتوشاسهذيشيت تغجيمي ًؾبم پبيؾ ويفي دس ػبصهبى هحيظ صيؼت ثِ خبيگبُ ٍالقي خَد دػت خَاّذ يبفت ثِ
ًحَيوِ ثتَاًذ ثؼتش الصم سا دس يىپبسچگي الذاهبت توبهي ريٌفقبى هؼئَل سا فشاّن آٍسد.

کلوات کلیدي ً :ؾبم خبهـ پبيؾ ويفي

 ، WQMSپبيؾ هحيغي  ،چبسچَة ثشًبهِ پبيؾ ويفي

 ،WQMPFچبسچَة هذيشيت ويفي هحيظ (ػَاحل ٍ دسيبّب)  ،EQMFهذيشيت هحيغي دسيبّب ٍ ػَاحل،
هذيشيت يىپبسچِ هٌبعك ػبحلي  ،ICZMثشًبهِ سيضي فضبيي هحيظ ػبحلي ٍ دسيب  ،CMSPاّذاف ويفي
آة  ،WQOsاػتبًذاسدّبي ويفي آة WQS
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