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 دهیچک

تخریا  میایز زی ا     های مشترک جامعه جهاایی  جوایریری از عصر حاضر یکی از دغدغه در     

هاای حمایا  از  ای که سازمان مول یکی از مهمترین میلفه بررسی ر شهای حفاظ  از آن اس  به رییه

ی را امنی  زی   مییطی قومداد کرده اس ؛ اهمی  این میضیع از منظر همه جیاما،  باه امنی  ای ای

المووای  باه  باین ای   حدی اس  که ضر رت حفاظ  از مییز زی   در اسناد مختوف داخوی  منطقاه

تاکید بیده اس . از آیجا که تامین هدف حفاظ  از مییز زی   دررر  اتخاا  یا   کرات میرد تیجه  

برآسی  شناسی  کارآمد در قبال جرایم زی   مییطی اس   در این تیقیق با تمرکز ن جم  سیاس  م

  یعنی در قبال جارامم های سیاس  ن  یکی از مهمترین بخشایران  تواش شده تا ضمن یقد قیاییقیایین 

ناه های سیاسا  کناییی  زمی زی   مییطی را میرد یقد قرارداده   در پرتی آن با درک خواها   کاستی

ای   باه  اتخا  ی  سیاس  مطویب   کارآمد فراهم شید. در این تیقیق که از طریاق مطالعاه کتابخایاه

تیویوی صیرت ررفته  مشخص شد که سیاس  ایران در قبال جرامم زی ا  مییطای  –ر ش تیصیفی 

باه یظار  ایان ر  های کارآمد  یاکارآمدی دچار اس    ازظیر تشت  قیایین  خوا ضمای  اجرابه میاردی ی

 یماید. رسد که بازیگری در قیایین   اصواح آیها امری اجتناب یاپذیر می می

 هاکلید واژه
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 مقدمه

در زمینه جرامم زی   مییطی در یظام کیفری ایران  جرم ایگاری های متعددی صیرت    

ه اس . همین امر یشان از دغدغه مقنن مبنی بر حمای  کیفری از مییز زی   دارد ررفت

( 38: 6881  هرچند که در میرد جرم ایگاری ها  عنصر کارآمدی مغفیل مایده اس .)کی ییا

مر ری برقیایین حیزه مییز زی     جید ایبیهی از میاد قایییی را یمایان می کند که حاکی از 

تیان در غال  ی   درحالی که همه این قیایین را می در جرم ایگاری اس .پراکندری  آشفتگی 

شفاف تبیین یمید که دارای  در قال   اژران صریح   من جم   مجمیعه قیایین مشخص  

مجازاتها را در  اهداف اصل قایییی بیدن جرامم   کارآمد در این عرصه بیده   راهکارهای عموی  

به  م ئیلی  کیفری اشخاص حقیقی را 6832قایین مجازات سال 638در حالیکه ماده  بر ریرد.

این قایین ضمای  اجراهای آیرا پیش بینی یمیده  22ییی م تقل به رسمی  شناخته   در ماده 

اشخاص حقیقی د لتی   اشخاص عمیمی غیر د لتی در میاردی که  22استاما در تبصره ماده 

  م تثنی دای ته اس .)احمدی 22جراهای ماده اعمال حاکمی  می کنند را از شمیل ضمای  ا

در صیرتی که در حیزه جرایم زی   مییطی  اشخاص حقیق د لتی   اشخاص ( 266: 6838

( همچنین ماده 668: 6885 عمیمی غیرد لتی تاثیرات مخرب غیر قابل ایکار دارید. )میسیی 

ده اما درحیزه جرایم جهات شر ع به جرم را برشمر6832قایین آیین دادرسی کیفری مصیب 13

زی   مییطی ب یاری از این جهات فاقد کارایی لازم اس . از ی  طرف ضابطان از کارایی 

تخصصی در این زمینه بهره چندایی یدارید   از سیی دیگر هرچند سازمایهای مردم یهاد دارای 

قایین حفاظ  مطابق با  برخی از مجیزها ه تند اما در ایران از قدرت لازم برخیردار یی تند.

به ازی   مییز زی    اقدام به هر عموی که میجبات آلیدری مییز زی   را فراهم کند  

رخ دهد  قایییگذار برای مجرم مجازات تا ی  سال  اررآلیدریمییطزی تعمدی ممنیع اس   

 :6883)خالقی  حبس را در یظر ررفته اس  که با تیجه به ییع جرم  اعمال   اجرا خیاهد شد.

آلیدری مییز زی   باید رف  که  زارت بهداش   درمان    درباره مراج، تشخیص (15

آمیزش پزشکی  سازمان حفاظ  مییز زی    سازمان دامپزشکی م ئیل اعوام جرایم مییز 

جرایم مییز زی تی ازجموه جرایم ( 38: 6883  )کیشکیزی تی به مرج، قضایی ه تند.

آن  جید داشته باشد در قایین مشمیل مجازات شید که ارر سیءیی  در عمدی می یب می

شید  به عنیان مثال شدیدی اس ؛ البته مجازات در جرایم با  سع  بیشتر  ب یار شدیدتر می

ارر میاد شیمیایی در آب  ارد شید  به طیری که مردم شهر یا ر ستایی از این آب استفاده 
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به طیر ( 53: 6885 )پاد ید.شکنند   میج  قتل ی  یفر شید  مجازات قصاص مطرح می

 لازم آن میاد بگیرد  بر در را زی   مییز از رییارییی ابعاد باید مییطی زی   قیایینخواصه  

جرا بیده   م کیت یماید. ضمای  اجرای آن کارا   بازداریده باشد. هر چند پیش ریری  الا

ازیده  پی ریرایه را ییز در ارتقای استایداردها   فرهنگ سازی بهترین چاره اس  اما اقدامات س

با سازمان ها  سازمان مییز زی     ارران های  اب ته را پیشش   یا تکمیل کند. یظر بگیرد.

های جهایی   بین المووی همکاری م تمر داشته باشد. در کنار سهم خواقی    هماهنگی   یهاد

زی   در تقنین خییش مقنن ایرایی درتقنین از تجربیات د لتهای میفق در زمینه حفظ مییز 

بطیر کوی جرامم زی   مییطی رابا تیجه به ماهیتشان به د  (. 61: 6881  )رحمتیمددبگیرد.

 :رر ه عمده تق یم بندی می یمایند

الف(جرامم ارتکابی ی ب  به جایدارمییز زی   منهای ای ان شامل کویه جایداران ریاهی      

ازجموه  ظایف سازمان   ازی مییز زی  به  حییایی می شید برطبق قایین حفاظ     

اقدام مخربی که میج  برهم  هر ممایع  از هرآلیدری   پیشگیری    حفاظ  مییز زی  

همچنین کویه امیر مربیط به جایداران  حشی ؛ تناس  مییز زی   می شید خیردن تعادل  

جنگوها  مرات، ییز همان قایین تخری   1ماده  2بر طبق بند   آبزیان آبهای داخوی می باشد  

بنابر این عموی  از جموه میاردی اس  که باعث بر هم خیردن تعادل در مییز زی   شده  

 (86 :6833  )آشیریمجرمایه می یب می شید.

   صدا خاک   ی جان مییز زی   از قبیل آب  هیاب(جرامم ارتکابی ی ب  به عناصر ب     

سی  به مییز زی   می تیاید اشکال متعددی آ (266: 6832  )اشتیاقیآلیدریهای شیمیایی.

بدین لیاظ  مرات،  ....(   تخری  )جنگوها   داشته باشد مایند آلیدری ها )آب  خاک  هیا(

جرامم زی   مییطی رامی تیان به دسته هایی تق یم بندی یمید مایند جرایم ارتکابی ی ب  

جازاتهایی برای در یظر ررفته شده به عناصر جایدار  بی جان که با تیجه به شدت  ضعف آیها م

از  یژریهای جرایم زی   مییطی صدمه شدیدبه مییز زی     در یتیجه تخری  . اس 

امیال چه عمیمی   چه خصیصی اس  لذا ازاین یظر می تیان آیها را در طبقه بندی جرایم 

طی افراد جامعه را برعویه امیال   یا بر عویه مالکی  قرارداد. باتیجه به اینکه جرایم زی   میی

در کویات آن میرد تعرض قرار می دهد   فرد یا افراد خاصی را مد یظر یدارد   عوا ه برآن 

عرصه زیدری را بر سایر میجیدات اعم از حییایات   ریاهان به مخاطره می ایدازد یا باید آن را 

یند جرایم عویه یدی هماددر زمره جرایم عویه آسایش عمیمی قرارداد یا اینکه تی  عنیان ج
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سوام  افراد جامعه  یاحتی جرایم عویه مییز زی   فصوی را در طبقه بندی شاخه های 

استراتژی جهایی حفاظ  ازمییز ( 38 :6886 .)بهرام سوطایی جرایم درجزای اختصاصی کشیر

 :ز زی   برمی شمارد که عبارتند اززی   سه هدف را برای حفظ میی

 یظام تیسعه    ای ایی بقای های جنبه دیگر   سوام  غذا  یلیدت برای فرآیندی: ا ل هدف -6

 آبهای مناب،    حش حیات زی تگاهها    جنگوها کشا رزی  زمین خاک  شامل حمای  های

 .اشدب می شیرین

 اهوی دامی   ریاهی های رییه مقابل در چه زی تی تنیع حفظ زی تی؛ تنیع حفظ :هدفد م -2

 به)اس  بیمه حکم در هم زی تی تنیع این که  حشی دامی   اهیری های رییه مقابل در چه  

صیلات می پر رش مثوا  )آینده برای رذاری سرمایه حکم در هم  ( ریاهی بیماریهای مثال عنیان

 (ریاهی   یا دار یی

 حال در .اس  آن در میجید های رییه   جنگل زی   مییز پایدار تیسعه: سیم هدف -8

 میرد جهان سطح در پژ هش حیطه در   سیاس  حیزه در ر ترده یرط به پایدار تیسعه حاضر

یرترین تعریف این فرار   میثرترین اما دارد ب یاری تعریف پایدار تیسعه .ریرد می قرار استفاده

تیسعه  اس  که عبارت اس  از:« آینده مشترک ما»ریف کم یین برای  لند با عنیان  اژه  تع

  ده در برآ رده ساختن ییازهای خید  های ی ل های آینای که بد ن لطمه زدن به قابوی

در این پژ هش میقق به دیبال آسی   (28: 6883  )سعیدییا.سازدییازهای امر ز را بر آ رده 

با بازیگری   اصواح قیایین میجید شناسی سیاستهای کیفری   شناخ  ییاقص میجید بیده تا 

 .یمامیم را با کیفیتی بهتر دیبال حفاظ  از مییز زی  

 

 بررسی مقررات زیست محیطی -2

 در ایرانزیست محیطی قوانین و مقررات . الف

بر اساس اصل پنجاهم قایین اساسی  در جمهیری اسوامی  حفاظ  از مییز زی   که      

های بعد باید در آن حیات اجتماعی ر  به رشدی داشته باشند   ظیفه ی ل امر ز   ی ل

های اقتصادی   غیر آن که با آلیدری مییز زی   یا ین ر  فعالی شید. از اعمیمی توقی می

 تخری  غیر قابل جبران آن موازمه پیدا کند  ممنیع اس .

 8/2/6863( قایین یییه جویریری از آلیدری هیا مصیب 61( )65( )63بر اساس میاد)     

میضیع  معیارهای های جدیدی که ضیابز  کارخایجات   کارراه مجوس شیرای اسوامی  فعالی 
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ها   ها   کارراهبرداری از کارخایه( را رعای  یکنند   همچنین فعالی    بهره62ماده )

هایی که بیش از حد مجاز میجبات آلیدری هیا را فراهم آ رید  ممنیع اس . سازمان ییر راه

از حد مجاز هایی که آلیدری آیها بیش ها   ییر راهها   کارراهحفاظ  مییز زی    کارخایه

استایداردهای مییز زی   باشد را مشخص کرده   مرات  را با تعیین ییع   میزان آلیدری به 

ها ابواغ خیاهد کرد تا در مهو  معینی که ها   ییر راهها   کارراهصاحبان   یا م ئیلان کارخایه

ف، آلیدری شید ی ب  به رهای  یربز تعیین میتیسز سازمان با همکاری   مشارک  دستگاه

حد مجاز  (628 :6832آخییدی  )ی اقدام کنند.یا تعطیل کار   فعالی  خید تا رف، آلیدر

استایداردهای مییز زی   تیسز سازمان حفاظ  مییز زی   تهیه   به تصیی  هیات 

های ها   ییر راهها   کارراه زیران خیاهد رسید   در صیرتی که صاحبان   م ئیلان کارخایه

ده ظرف مهو  تعیین شده مبادرت به رف، آلیدری یا ممایع  از کار   فعالی  کارخایه آلیده کنن

  کارراه مربیط یکنند  در پایان مهو  مقرر به درخیاس  سازمان حفاظ  مییز زی     

دستیر مرج، قضایی  یربز میل که بوافاصوه تیسز مأمیرین ایتظامی به میرد اجرا رذاشته 

های آلیده کننده جویریری به عمل خیاهد ها   کارراه  کارخایهشید  از کار   فعالیمی

مییطی در کشیرها حاکی از آن اس  آمد.بررسی سابقه قایییگذاری در زمینه میضیعات زی  

  قایین 6826قایین مدیی مصیب  683  663که ا لین قیایین   مقررات مرتبز مایند میاد 

صرفا در ارتباط با مییز زی   طبیعی  6831  قایین شکار   صید مصیب 6885شکار مصیب 

بیدید   ا لین قایین جام، که به طیر ی بی به همه ابعاد مییز زی     از جموه تغییر ساختار 

پردازد  قایین حفاظ    به ازی مییز زی     تشکیوات سازمان حفاظ  مییز زی   می

 (33 :6886)بنان  اس . 6858مصیب 

 

 ب. آلودگی آب

های صنعتی   اجتماعی  عوا ه بر ایجاد م امل های اخیر رشد جمعی    فعالی در دهه     

های زیرزمینی ییز یقش مهمی داشته اس .این میضیع مییطی دیگر  در آلیده سازی آبزی  

 بقیه به ی ب  ییترات مقادیر .شیدرسد   یقش کیفی  آب بیشتر میتری میهرر ز به حد  خیم

   خایگی هایفاضواب  سیوه به آب شدن آلیده بر دلیوی   بیده تر یبیرای آب در حوال میاد

 .اس  شده شهر یدان دغدغه میج  میضیع همین   اس  شیمیایی کیدهای حتی یا   صنعتی

ای چندساله دارد    سقم این میضیع ریشههای آشامیدیی   صی بررسی میزان ییترات در آب
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های مناب، آب آشامیدیی ترین آلایندهیین ییترات از مهم  جید  رردد به امر ز   دیر ز بریمی

درصد شبکه  82حد د ییترات غوظ  که شده مشخصبر اساس یتایج آخرین تیقیقات اس .

 استایداردهای براساس ییتر ژن( اس     براساسررم در لیتر)میوی 62 تأمین آب آشامیدیی بالای

شبکه تأمین آب آشامیدیی به غوظ  ییترات  در صد از 82ووی حد د المبین   داخوی معتبر

 قبیل که درشید  یکی مقدار قابلاستایداردها به د  صیرت بیان می بالای حد مجاز رسیده اس .

قبیل که مقادیر   اق، مقادیر کمتر از آن برای ما مطویب اس ؛   دیگری حداکثر مقدار قابل

 38بررسی  با شید.آ ر می یب میزیان اق، آب یامطویب    بیشتر از آن خطریاک اس    در

 بیراییآمده در میرد ییترات  ضعی  دس یتایجی که بهکوان شهر  5در منطقه  62چاه آب از 

چنین یتایج تیقیقات منتشره میج  شد تا م ئیلان . ایتشار خبر افزایش ییترات آب   هماس 

دارای ییترات ها شهرکوان های درصد چاه 62ای با قبیل این مشکل اعتراف کنند که آب منطقه

 احتمال آلیدری چاه آب رفته شده مشهید  38در بررسی اس .با جیداینکه طعم یامطبیع آب 

 هایسیواب به تیجه با .می کنندامام ئیلان آب   فاضواب این میضیع را رد اس   آب مطرح 

 یکرده یش  چاه در آلیدری  جید شیرآبه های آلیده    جید این که تیایگف یمی 38فر ردین 

 که اس  آبی) شیر ل  شیداستخراج میچاه رفته شده  38در حال حاضر آبی که از  .اس 

شد شده اس ( بیده  دارای طعم با کمتر دریا آب از   بیشتر شیرین آب   از آن در یم  میزان

از بر ز  ها در این آب بررسی   پیشگیری قبلش  شیرابه زبالهی احتمال تیجهبه با  بدی اس  

 .را لازم داردبیران 

شد به آب های رذشته ارر زمین ی  متر حفاری میدرسال در برخی از شهرها      

متر زمین حفاری شید تا به آب برسیم   به دلیل برداش  از 62رسیدیم  اما الان باید می

اب، طبیعی   تجا ز به من های زیرزمینی هر چقدر باران ببارد این دخیره باز یخیاهد رش .آب

مرات، هم چنان ادامه دارد    ارذاری خارج از قاعده مرات، به کشا رزان  فرسایش خاک را به 

دیبال دارد  این اقدامات سطح ای تایی را کاهش داده اس    به این ترتی   ضعی  آب   

شید   در آینده عوا ه بر مشکل آلیدری هیا با مشکل آب هم میاجه هیایی دچار مشکل می

 های جدی داشته باشیم.یاهیم شد پس باید به سم  مدیری  درس  مناب، آب حرک خ

 (38 :6883)رمضایی قیام آبادی  

آخرین آمارها یشان می دهد در حال حاضر بیشترین آلیدری ییترات مربیط به شهرهای      

سرپرس  دفتر یظارت بر بهداش  آب   فاضواب شرک   اراک  مشهد  تهران  شیراز اس .
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مهندسی آب   فاضواب کشیر  راهیابی پ اب حاصل از مصرف در کاربری های رییارین شهری  

بیش از تیایایی بازیابی آبخیایها  فرسیدری تأسی ات  صنعتی   کشا رزی به مناب، آب  استیصال

تیزی،  عدم پیش بینی   رعای  حریم مناب، آب  تخویه م تمر پ اب های تصفیه یشده به 

ر   ازدیاد آلاینده های مقا م از جموه دلایل تقویل کیفی  آب عنیان کرده اس . مناب، آب  ظهی

 ی معتقد اس   در صیرتی که ر ید کنییی همچنان ادامه یابد   برای آن چاره ای اساسی 

سیمای کیفی  آب شهر  درآینده ای یه چندان د ر در هاله ای از ابهام قرار   ایدیشیده یشید

در ادبیات مدیری  آب د ر از  هن « یران کیفی ب»ن شرایطی  اژه د ررف    در چنیخیاه

خطریاکترین  آلیدری ای که در زمره یخیاهد بید. آلیدری شیمیایی آب اما میضیع دیگری اس .

آلیدری هاس    تنها با ایجام آزمایشات دقیق قابل تشخیص اس .به رفته کارشناسان از یظر 

ازی ترکیبات ییتر ژن دار   به عنیان پایدارترین ترکی  عومی ییترات میصیل یهایی تثبی  هی

اک یژن دار آیها می یب می شید که به مقدار زیاد در آب میویل اس . از یظر شیمیایی این 

ترکی   اکنش پذیر یبیده   تنها میکر ب ها قادر به احیای آن به ییتری  ه تند. در آبهای 

به مرات  کمتراز آبهای  لیتر(   ویگرم درمی 68سطیی مقادیر ییترات اغو  کم )صفرتا 

زیرزمینی اس . تخویه حجم ایبیهی از فاضواب ها   زهاب های کشا رزی   یا جاری شدن 

شیرآبه های زباله مهم ترین منب،  ر د ییترات به آب های سطیی می یب شده   راهی 

زمینی ییز افزایش  رغوظ  ییترات را در آبهای سطیی تا چندین برابر مقدار آن در آب های زی

میوی ررم ییترات در ی  لیتر  62کارشناسان مشاهده مقادیر بیشتر از  می دهند. بنا به رفته

آب های زیرزمینی   تغییرات آن  هرچند کمتر از مقادیر پیشنهاد شده   استایداردهای رایج 

ب کشا رزی  یش  با فاضواب ها  زها این ترکی  درآب آشامیدیی باشد  بیایگر تماس لایه آبدار

از ایبارها  شیرآبه های زباله بیده   به عنیان هشداری برای احتمال آلیدری میکر بی آب توقی 

شید. مدیرعامل شرک  مهندسی آبفای کشیر در این زمینه می ریید: امر ز یگرایی ما به  می

ی اس    عنیان متیلی آب شرب کشیر  ر ید ر به تزاید آلیدری مناب، آبهای سطیی  زیرزمین

باید تیجه داشته باشیم که ییع آلاینده ها از میادمعدیی به میادشیمیایی  آلی تغییر می یابد که 

از بین بردن آیها به مرات  کار سخ  تری اس    باید درکناراین که خیدمان را به دستگاه ها 

را ییز بالا  آزمایشگاههای پیشرفته تر  ییر ی ای ایی متخصص تر مجهز می کنیم  دق  در کار 

 (13 :6888)بشیرزادران  ببریم تا مشکوی متیجه مردم یشید.
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 درحاال حاضاردر ب ایاری از قایایین اساسای کشایرهادسترسی به مییز زی   سالم به

-  پیش هرچند بیث حمای  از آب ارزشهای جمعای شناساایی شاده اسا . عنیان یکی از

  6822ن قایین اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصیب ریری از آلیدری آن در قیایین داخوی همچی

  قایین حفظ   حراس  مناب، آبی زیرزمینی 6832قایین تأسیس  زارت آب   برق مصیب 

رایی در مقابل آلیدری های قابل کشتی  قایین حفاظ  از دریاها   ر دخایه6835کشیر مصیب 

جویریری از آلیدری دریا یاشی   اسناد فرا موی همچین کنیای یین  6883به میاد یفتی مصیب

  کنیای یین آمادری  مقابوه   همکاری در برابر آلیدری یفتی مصیب 6368ها مصیب از کشتی

 قیایین این همه اما  (82 :6838 دبیرسیاقی ) شده مطرح اس   هاآن عضی ییز ایران که 6332

. ممکن اس  از طریق آلیدری آب دارای منشأ متعددی اس  .ایدیکرده تعریف را آب آلیدری

های سطیی   ازآیجا به ای از میاد زامد یا دارای تصفیه یامناس    ر د آبهای تصفیهپ اب

آ ر در کشا رزی )مثل که از طریق میاد مصرفی زیانها داخل شید یا اینها   دریاچهر دخایه

-میاد زامد در میل  سیوه میاد شیمیایی سمی خطریاک یا ازچنین بهها(   همکشکیدها   آف 

همکاران  برا ن ل تر   رردد )های دف، زباله یا تأسی ات صنعتی امکان آلیدری آب فراهم می

صراح  به مشاهده ه تند که بهحال در یظام حقیقی ایران مقرراتی قابلاین با (.53 :6865

یییه موی شدن آن قایین آب    51تیان ماده اید. ا لین مقرره را میتعریف آلیدری آب پرداخته

آمیختن میاد خارجی به آب به میزایی که کیفی  »دای   که آلیدری آب را  6836مصیب 

که مضر به حال ای ان   چهارپایان   آبزیان   طیریفیزیکی یا شیمیایی یا بییلیژیکی آن را به

ی آب یامه جویریری از آلیدرآیین 62ماده  2دای ته اس . بند « ریاهان باشد  تغییر دهد

تغییر میاد میویل یا »دارد: د مین مقرره اس  که در تعریف آلیدری آب بیان می 6868مصیب 

معوق یا تغییر درجه حرارت   دیگر خیاص فیزیکی   شیمیایی   بییلیژیکی آب در حدی که آن 

؛ بنابراین آلیدری آب در اثر «را برای مصرفی که برای آن مقرر اس   مضر یا غیرمفید سازد

د میاد یا عیامل فیزیکی   شیمیایی به آن به میزایی که باعث تغییر حال  طبیعی آن رردد   ر 

در خصیص حمای  کیفری از آب باید بیان داش  که از  (.32 :6888یابد ) فادار  تیقق می

های حقیقی از آن به سی هرچند این قیایین به حمای  از مناب، آب تیجه داشته   حمای ی 

 یبیده کیفری سرزیش با همراه هاآن حمای  اما ایدآلیدری آن را ممنیع اعوام کرده آ رده  عمل

 قابل هایر دخایه   دریاها از حفاظ  قایین همچین قیایین برخی در ارر دیگر سیی از   اس 

حمای  کیفری صیرت ررفته  به  6883رایی در مقابل آلیدری به میاد یفتی مصیب شتیک
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ها را در خصیص مناب، شرب شید باید آنزی   مربیط یمیها به مییزکه قومر  آنجه  آن

- جید مقرراتی در حقیق کیفری ایران  جید دارید که بر اساس آن این با غیرقابل اجرا دای  .

که ارر زی   بید. یخ   آنرذار از آب در مییزرر حمای  کیفری قایینتیان یظارهها می

قایین آب   یییه  12ماده  5ب شید  به مجازات مقرر در بند عمد باعث آلیدری آشخصی به

(. اما در این 68: 6863زاده ایصاری  میکیم خیاهد شد )تقی 6836موی شدن آن مصیب 

زی   )آلیدری آب( تر ییز رفته شد چالش شناخ  آلیدری مییزطیر که پیشخصیص همان

ید معتقد بید که برای آلیده کردن آب حال با  تهدید عویه بهداش  عمیمی  جید دارد. بااین

سی آلیدری آب رفتاری اس  که در پس آن تهدید مجری اس  چراکه از ی  188فقز ماده 

عویه بهداش  عمیمی  جید دارد   از سیی دیگر کیفر قایین یخ   حبس از د  تا شش ماه 

ق قیایین خاص چنایچه طب»دارد: که مقرر می 188اس    بنابراین مشمیل ق م  اخیر ماده 

یخیاهد « مشمیل مجازات شدیدتری یباشند به حبس تا ی  سال میکیم خیاهند شد

شد.بااتیجه به اینکه مناب، آبی از یظر  سع    اهمی  قابل تق یم به د  ق م مناب، آبی 

ها   یهرها   ر دهای کیچ    مناب، آبی  سی،   بازرگ شاامل  قبیل چشمه میاد د از

ل کشتیرایی   دریاها شده  از ایانر  در ایان ق ام  براسااس ایان معیاار قاب هاای ر دخایاه

با تصیی  قایین آب   ییایه  6836مقنن در سال  سااز کارهایکیفری مرتبز بررسی میشید.

 اشخاص حقیقی به د ل  منتقل کارد   اساتفاده   بهاره موای شادن آن  مالکیا  آبهاا را از

جدیادی شاد. در یهای  در قایین مجازات اسوامی مصیب  اب، شارایزبارداری از آبهاا ییاز تا

باعث ایجاد آلیدری زی   مییطی در حیزه آبها شید   هایی کاه ایگاری اقدام درباره جرم6865

قایین مجازات 188در ماده  تر از قیایین سابق ه تیم. سنگین مراتا  شاهد اتخا  تدابیری به

قبیل  عمیمی شناخته شید از کاه تهدیاد عویاه بهداشا  اسوامی مقارر شاده هاراقادامی

کننده در  ریختن میاد م میم تیزیا، آب آشاامیدیی آلایده  آلیده کردن آب آشامیدیی  یاا

مشمیل مجازات شدیدتری  هاا جارم می ایب   مرتکباان چنایچاه طباق خااص ر دخایاه

های قابل  اظ  از دریاها   ر دخایهقایین حف یباشند به حبس تا یک ال میکیم خیاهند شد.

 به تصیی  رسید. قطعا6883ًقایین یادشده سال   کشتیرایی در مقابل آلیدری به میاد یفتی

های دریایی کشیرمان ایگیزهای شاده تاا بعاد از  در حیزه یر ترش ر زافز ن آلیدریهاای یفت

های مرزی از آلیدری  ر دخایه مشابه قایین حفاظ  از دریا   ساال؛ قاایییی تقریباا85ًرذشا  

ی اجرایی هر د  قایین یک ان میباشد   شامل  شید. مید ده تصایی 6853یفتی مصایب 
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شاده  قایین مناطق دریایی ایاران درخویج فارس   دریای عمان اس . باید رف  در قاایین یاد

مقاررات زی ا  دریاایی بارخواف  هررییه آلیدری مییز آن ایجااد 1در بناد ز مااده 

م ئیلی  مدیی دای ته  می یب   م تیج  عقیب  جزایی   جمهایری اساوامی ایاران جارم

 (58 :6832)اکبری   اس .

 

 : آلودگی خاکج. 

خاک یکی از مناب، مهم پایه زی تی متشکل از میاد معدیی   آلی اس  که بر اثر تجزیه        

یل خاک به رذش  زمان  مقا م  تشک تخری  یاشی از هیازدری سنگ ها تشکیل می شید.

سنگ  آب   هیا  فعالی  میجیدات زیده   تیپیررافی ب تگی دارد  خاک یقش میثری در حیات 

بشری دارد به طیری که برای ایجاد ی  سایتیمتر خاک طبق اعوام سازمان مییز زی   به 

ر اس  که باید سال زمان ییاز اس    این امر بیایگر ارزش   اهمی  این عنص 622طیر متیسز 

جه  حفظ آن تواش داش .خاک دارای ترکیبات مشخصی اس  که راهی دچار آلیدری    ر د 

ترکیباتی جدید می شید که اجزای طبیعی آن را دچار تغییر می کنند  برخی عناصر مایند آهن 

  مس به طیر طبیعی در خاک  جید دارید  اما راهی استایدارد این عناصر تغییر می کند که 

یج  آلیدری خاک می شید  بنابراین باید میزان مشخصی از عناصر در ترکی  خاک  جید م

عوا ه بر  جید عناصر آلیده  داشته باشد. در غیر این صیرت شاهد آلیدری خاک خیاهیم بید.

کننده در خاک متاسفایه فرسایش به عامل یابیدرر خاک بدل شده اس    این امر در  اق، 

با  جید ریاهی   در یهای  یابیدی خاک را به دیبال خیاهد داش . تخری    یابیدی پیشش

فرسایش  که عامل مهمی اس  باید بهمیویین تنی خاک در طیل سال در کشیر  65فرسایش 

تهدید   فر یش   دش  ها را منجر شده اس  که اف  شدید آب های زیرزمینی در کنار خاک 

ییز اشاره ای  ر این راستا صیرت یگرفته اس کننده خاک اس    تاکنین هیچ مطالعه دقیقی د

.اف  سطح آب های زیرزمینی در اطراف تالاب میقان فر یش   های عمیق را ایجاد کرده داش 

لیدری خاک به فوزات سنگین ی  مشکل آ اس    خایه های ر ستایی دچار ترک شده اید.

ای بییلیژیکی تجم، یابند   هاساسی   جدی اس   زیرا این قبیل فوزات قادر ه تند در سی تم

ها می ها باعث ایجاد آثار سیء   یامطویب متعددی در آن سی تمافزایش تدریجی غوظ  آن

ها بای تی تا سطح استایداردهای  ض، شده کاهش یابد   چنایچه شیید. بنابراین غوظ  آلاینده

ده مجدد قرار داد. بنابراین ها را بازیابی   میرد استفااز یظر اقتصادی باارزش ه تند می باید آن
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های متنیعی برای ها ب یار ضر ری اس . در حال حاضر ر شمطالعه راه حذف این آلاینده

های خاک   حذف فوزات سنگین  جید دارد که از جموه می تیان به تجزیه کاهش آلیدری

با این  جید  زی تی  آبشییی  پالایش حرارتی  درآمیختن با آسفال   تثبی    ... اشاره یمید. 

ها منجر به استفاده از فنا ری ریاه پالایی با کارایی بالا   های زیاد این ر شکارایی کم   هزینه

های  کر شده ر شی سری،  بررش  پذیر   هزینه کم شده اس . ریاه پالایی در مقای ه با ر ش

هایی که تیایایی اقتصادی بیده   فنا ری آن سازرار با مییز زی   اس . در این ر ش از ریا

هدف .در تیقیقی با جذب فوزات سنگین را دارید برای جذب   کنترل آلیدری استفاده می شید

  پالایشگاه بررسی غوظ  عناصر سرب  کادمییم   مس در خاک اطراف ییر راه شازید اراک 

متری درسه سایتی 82برداری  ازخاک سطیی  عمقای تگاه یمییه 3پس ازایتخاب پتر شیمی؛ 

سازی آزمایشگاهی  ها بعد از طی مراحل آمادهتکرار یمییه برداش  شد. غوظ  عناصر در یمییه

تیسز دستگاه یشر اتمی قرام  شد. یتایج یشان داد که بیشینه میایگین غوظ  عناصر سرب  

سایتیمتری بیایگر آن اس  که میایگین  82عمق های خاک سطیی  یمییه کادمییم   مس در

رر آن باحداستایدارد بیان . یعنی خاک میرد ارزیابیباشدتر ازحد مجاز میشغوظ  عناصر بی

به فوزات سنگین   پالایشگاه   پتر شیمی های اطراف ییر راه حرارتی شازیداس  که خاک

 هابخش اعظمی از ریزرردهای میجید مربیط به خید شهر سرب کادمییم  مس آلیده اس .

  ای هم داریم  در خصیص  ضعی  برخی صنای، آلایندهفرسایش یقطه هاشید  ما در شهرمی

هایی داشته باشیم که میزان آلیدری دامما میاسبه شید تا در صیرت افزایش باید سنجنده

ای که دایشگاه صنعتی اصفهان ایجام داده اس  حاکی از آلیدری بوافاصوه اطواع دهند. مطالعه

ه شده اس    این آلیدری در حال ایتقال آلیددراکثر شهرها های زیرزمینی آن اس  که آب

اس    این درس  یی   که شرایطی فراهم کنیم   ییعی ریاه را پر رش دهیم تا اثبات کنیم 

که در منطقه آلیدری  جید یدارد چین برخی میاد   ریاهان زیدری ایگوی دارید   با آلیدری 

دریگ پژمرده   ینتی کاشته شید؛ بیها   ریاهان زسازرارید. کافی   در کنار صنای، آلاینده رل

تیان با استناد به این که ما در کنار صنای، خید پر رش ریاه داریم به ر ید  پس یمیاز بین می

زی   مصیب این یتیجه برسیم که صنای،  آلایندری یدارید.قایین حفاظ    به ازی مییز

فته اس . بر اساس ماده ضمای  اجرای کیفری برای مرتکبان آلیدری خاک در یظر رر 6858

هایی که میجبات آلیدری ها   کارراهزی   در میرد کارخایهقایین مزبیر سازمان مییز 66

را ایجام دهد. « دادن دستیر»  یا « دادن اخطار»تیاید د  اقدام آ رید میخاک را فراهم می
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دام به آلیدری زی   تشخیص دهد کارخایه یا کارراهی اقاخطار زمایی اس  که سازمان مییز

جه  مرات  را کتباً با  کر دلایل برح   میرد به صاحبان یا کند که از این زی   میمییز

 یا مبادرت آلیدری میجبات رف، به ی ب  معینی مدت ظرف که یمایدمی اخطار هام ئیلان آن

 سازمان دستیر به ینمایند اقدام مقرر مهو  در کهصیرتی در اما کنند؛ خیدداری فعالی    کار از

 62ماده . ضمای  اجرای یقض این تکویف در خیاهدآمد عمل به ممایع  هاآن فعالی    کار از

 66های میضیع ماده ها   کارراهصاحبان یا م ئیلان کارخایه» بدین ییی مقرر رشته اس .

ایند. میض ابواغ دستیر سازمان  کار یا فعالی  ممنیع شده را متیقف   تعطیل یماید بهمکوف

دار خیاهد بید. در ادامه کار یا فعالی  مزبیر منیط به اجازه سازمان یا رأی دادراه صواحی 

 ی  ر ز تا ی  سال   یا پرداخ  جزای یقدی از صیرت تخوف به حبس جنیه ای از شص 

 :6836)اسماعیوی ساری  «.هزار ریال   یا به هر د  میکیم خیاهند شدپنج هزار   ی  تا پنجاه

25) 

به هم  خاک شناسان این  "قایین حفاظ  از خاک"سال   62پس از رذش  در این زمینه      

سرزمین در یهادهای رییارین    به  یژه ایجمن عویم خاک ایران تصیی    برای اجرا ابواغ 

ماده به مجوس ارامه شد. اررچه این لاییه در  88  در  6888رردید. لاییه جام، خاک در سال 

یاهی همگان قرار یگرف     سال ها در پیج   خم بیر کراسی ماید   لی به یظر می معرض یظرخ

سال از ارامه آن  همچنان قابل بیث اس    حذف برخی میاد آن   62رسد پس از رذش  

میتیای قایین مصیب حفاظ  از خاک را ارتقاء یداده اس . از جموه میارد مثب  این لاییه که 

 حفاظ  خاک  آبخیزداری   :  عبارتند ازشده یا تغییر یافته  حذف 6838صیبدر قایین م

 .8بهبید یظام های بهره برداری از مناب، اراضی در ماده. 8  2ماده به ازی   اصواح خاک  در

صد ر مجیز اجرای کویه . 3  8تعیین قابوی    تناس  اراضی برای میصیلات کشا رزی در ماده

مید د کردن هررییه برداش  . 3ماده  2ر تبصرهفعالی  های م توزم استفاده از خاک د

م ئیلی  عام تمامی اشخاص حقیقی . 5 جابجایی خاک ریزی به آیین یامه های اجرایی ماده 

 حقیقی در حفظ مناب، خاک   بهره برداری بهینه در عرصه کشا رزی   مناب، طبیعی در ماده 

تکویف  .صاح  حق می کند که از یظر حقیقی  همگان را برای حفاظ  از خاک مکوف   6

تیجه به احتمال .3  8 زارت جهاد کشا رزی در تعیین اصیل زراعی  الگیی کش  در ماده 

های  تکویف د ل  به اتخا  سیاس  .66ای درماده  ه ته آلیدری خاک در مراکز یظامی  

 .85پیشگیرایه حفاظ  خاک در بریامه های تیسعه در ماده
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  چالش های قابل طرح عبارتند 6838ب حفاظ  از خاک در سال اجرای قایین مصی در اما     

   قایین مصیب  فاقد یگرش جام،   کاسته شده 6888از جام، یگری لاییه ا لیه در سال : از

سی تمی به مدیری  خاک اس . تصیی  قیایین جدارایه   پراکنده از جموه: قایین حفاظ    

  قایین  ارذاری   احیای اراضی مصیب 6831 بهره برداری از جنگل ها   مرات، کشیر مصیب

  قایین جویریری از خردشدن اراضی 6885  قایین حفظ کاربری اراضی کشا رزی مصیب 6853

    ... این 6883  قایین افزایش بهره  ری بخش کشا رزی مصیب 6885کشا رزی مصیب 

ت جهاد کشا رزی   تعادل میان  ظایف   اختیارات  زار. در ضمن م ئوه را تشدید کرده اس 

سازمان مییز زی   بر هم خیرده   تمرکز قایین بیشتر بر آلیدری خاک   راه های مقابوه با 

اختیارات لازم برای .آن قرار ررفته اس    تخری  خاک ییز فاقد تعریف مشخص می باشد

ده رعای  تناس  اراضی   الگیی کش  تیسز کاربران اراضی  به  زارت جهاد کشا رزی داده یش

تعریف . ارتباط این قایین با بریامه های تیسعه کشیر   آمایش سرزمین مشخص یی  .اس 

 جنبه های حقیقی   .مشخص   شفاف از تخری  اراضی   یییه مقابوه با آن ارامه یشده اس 

جزایی مذکیر در قایین  فاقد شفافی    مغشیش اس    ممکن اس  درریری های حقیقی را 

قایین که  28تا  63دهای قضایی   جریمه   جزای پیش بینی شده در میاد برخیر. تشدید یماید

عمدتا مرتبز با آلیدری خاک   در اختیار سازمان حفاظ  مییز زی   می باشد  می بای   

با سیاس  های تشییقی برای کاربرایی که در حفاظ  خاک می کیشند همراه شید تا اهداف 

اد   مدیری  پایگاه اطواعات خاک   سامایه پایش ایج. مدیری  پایدار اراضی حاصل رردد

کیفی  خاک  مهو  راه ایدازی   تأمین اعتبار آیها به اجمال بررزار شده   ممکن اس  در آیین 

یقش تشکل های کشا رزی  یظام های بهره برداری از .یامه های اجرایی ییز قابل جبران یباشد

 مدیری . ریتپایدارخاک مغفیلمایدهاس اقتصادیدرمدی–اراضی کشا رزی   م ایل اجتماعی

. پایدار خاک بد ن جو  مشارک  کاریران اراضی    ینفعان  بی سرایجام   یاکارآمد خیاهد بید

. با اینکه عنیان قایین  حفاظ  از خاک اس   به جنبه های آبخیزداری تیجه کافی یشده اس 

های سازه ای منجر به تخری  به مید دی  های لازم برای خاک برداری   خاک ریزی   جنبه 

خاک تیجه یشده اس . همچنین  تخری  خاک یاشی از فعالی  های عمرایی یادیده ررفته شده 

متیلی شناسایی  اصواح   مدیری  خاک های مشکل آفرین )خاک های سخ  شییده  . اس 

ییید به پ .رمبنده   اررا  متیرم شییده  ر ایگرا  شیر   سدیمی  رچی   ...( مشخص یی  

متیلی حفاظ  از خاک    .تیجه کافی یشده اس  "آب"   "خاک"تنگاتنگ حفاظ  از 
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پیشگیری از تخری  خاک در مید ده اراضی غیر کشا رزی  بیابان ها   مید ده شهرها 

 .ر یکرد آینده یگرایه با تیجه تغییرات اقویمی  در قایین مشاهده یمی شید .مشخص یشده اس 

جو  : فرص  های تصیی  قایین حفاظ  از خاک را ییز می تیان چنین برشمردهمچنین      

 .تیجه یظام آمیزشی  سیاس  رذاری   بریامه ریزی کشیر   رسایه ها به اهمی    یقش خاک

امکان  .آراهی بخشی عمیمی به کاربران اراضی   کویه شهر یدان در میرد حفاظ  از خاک

 62تا  8ه   مشارکتی تهیه آیین یامه های اجرایی میاد سیاس  رذاری جام، در فرایند ر ترد

فراهم شدن امکان توفیق قیایین مرتبز با خاک  با هدف سیاس  رذاری جام،   پایدار  .قایین

فراهم شدن امکان ایجاد   به ر ز رسایی پایگاه جام، داده های خاک   سامایه  .مدیری  خاک

به مطالعات خاک شناسی در اجرای همه  الزامی شدن تیجه .پایش کیفی خاک های کشیر

فراهم شدن اهرم های اجرایی پیشگیری   مقابوه .پر ژه های عمرایی   بریامه ریزی های تیسعه

ب تر سازی برای حضیر اثررذار   جدی تر زیر مجمیعه های  زارت .با آلیدری خاک های کشیر

 .جهاد کشا رزی در فرایندهای سیاس  رذاری   بریامه ریزی کشیر

 

 آلودگی هوا: د.

 دیشیهای صنای، کشیر شناخته میقط که به عنیان   زیدری در اکثر کوان شهرهای کشیر     

رفته یعم  باشد به ی  یقم  تبدیل شده اس . بهمردم آن شهرها بیشتر از آیکه برای 

هر شهرهای به اصطواح کوان شبیمار مبتوا به سرطان در این  82522م ئیلین  زرات بهداش  

یظر مدیر دفتر پایش شناسایی شده که صنای، آلاینده از عیامل بر ز این بیماری بیده اس . به

دلیل همجیاری صنای، با مناطق م کییی خارج از سازمان مییز زی    شییع سرطان به

ای که درباره صنای، آلاینده   یییه رفته فعالان مییز زی    م الهبه ها یبیده اس .ایتظار آن

عنیان مثال  شبکه شیید. بهیش آن  جید دارد  این اس  که برخی  رات آلاینده پایش یمیپا

کند که شامل  رات آلاینده ییتر ژن  ریری میپایش آلیدری هیا  تنها پنج  ره آلاینده را ایدازه

ز شید.  رات فویراید ییمیکر ن   پنج میکر ن می 5/2ایدازه کربن  ا زن    رات ریزرردهای به

ترین عنیان یکی از شاخصبههای صنعتی شید. براساس شیاهد کارخایه ریری   پایش یمیایدازه

شبکه  این آلیدری در  ندنکای مایند فویراید تیلید می رات آلاینده  یشایه های کوان شهر بیدن

د د زاس . براساس آمار درحسرطان HFشید. رازهای فویراید  ریری یمیراه ایدازهپایش هیچ

 (16 :6883)لیاسایی  شید.میکوان شهرها تن فویراید ر زایه  ارد هیای  82
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 که اس  هاییای تگاه شامل که مییطی پایش .دارد  جید هیا پایش بطیر کوی د ییع     

چندین دستگاه  جید دارد که  اکثر استایها  کوان شهرهاکنند. در کیفی هیا را اعوام می  ضعی 

اک ید ریررد  یه آیواین کشیر متصل شده اس . رازهای مییطی مایند دیسامابرخی از آیها 

 5/2میکر ن    62اک ید ییتر ژن  ازن  میییک ید کربن   همچنین  رات معوق کمتر از دی

شیید. عنیان مناب، ثاب  آلیدری جدارایه پایش میکنند. اما صنای، بهریری میمیکر ن را ایدازه

دستگاه البته به تازری  کنند.ریری میامترهای مختوفی را ایدازهدر پایش این صنای،  پار

ریری   پایش تیاید فویراید را ایدازهخریداری شده   میبرخی از کوان شهرها  در Hfریری ایدازه

های کنترلی  پایش آلایندری ی  بیث اس    بیث دیگر این اس  که باید سی تمالبته کند.

یص  شیید. باید فیوتراسیین  جید داشته باشد   بتیایند آلایندری را ها ر ی خر جی این آلاینده

تا می رردد سال  لی تی از صنای، آلاینده به سازمان امیر مالیاتی کشیر اعوام هر کنترل کنند.

اید  م تقر شدهکوان شهرها  صنایعی که در چند دهه اخیر در. مشمیل عیارض آلایندری شیید

دلیل همجیاری صنای، با مناطق ها بهدارید. شییع برخی از بیماریکنار مناطق م کییی قرار 

تیایند م کییی د ر از ایتظار یی  . اقداماتی ایجام شده اس  تا برخی از مناطق صنعتی که یمی

مند ه تند  ها را کنترل کنند  حذف یا با خطیط جدید که از تکنیلیژی ییین بهرهآلیدری

اید که صنای، شناسایی شدهکوان شهرها توا به سرطان در این بیمار مب 82522جایگزین شیید.

در  ضعی  حادی قرار ها شهرکوان آلاینده از عیامل بر ز این بیماری بیده اس .آلیدری هیای 

د. در ب یاری یآلایندری صنای، را ییز دار  بر آلیدری خیدر ها   ریزرردها عوا ه هادارد.این شهر

ر د    ضعی  هیا در شرایز سالم ا  زش باد   باریدری از بین میاز شهرهای کشیر آلایندری ب

دهد. در اکثر میاق،  اتفاق دیگری رخ میکوان شهرها مثل تهران یا اراک ریرد اما در قرار می

؛ میزان آلیدری هیا را افزایش م یر  زشدلیل قرارریری  احدهای صنعتی آلاینده در بادها به

درکوان زی   کشیر درخصیص ییع  رات آلاینده ای فعالان مییزهدهند. یکی از یگراییمی

اس . براساس شیاهد ریزرردهای پایه سیلفات سدیم در  رات آلاینده  جید دارد که این شهرها 

ریزرردهای اهیاز به بیث داغ  در  اق،های مایند سرطان اس . رات میج  شییع اییاع بیماری

ریزرردهای اهیاز این اس   س . م اله مهم دربارهتبدیل شده امیافل زی   مییطی کشیر 

ک پایه سیلفاته برخی از کوان شهرها مثل اراکه جنس آن از سیویس اس  اما ریزرردهای 

اس . ریزرردهای اراک رُس یی   که تنها مشکوات تنف ی ایجاد کند  بوکه سیلفات سدیم 

عیامل مختوفی می تیان رف  بطیر کوی  شید.اس  که میج  مبتوا شدن به اییاع سرطوان می
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ترتی  به شرح  یل  دخیل می باشند که می تیان بهکوان شهرها در بر ز آلیدری هیا در 

 برشمرد : 

 از لیاظ احاطه شدن تیسز کیه هاکوان شهرها میقعی  جغرافیایی  -6

 خشک الی   کاهش باریدری -2

 کاهش فضای سبز -8

 ه(استقرار صنای، بزرگ )پتر شیمی  پالایشگاه   ییر را -3

 ...( استقرار صنای، کیچ  پراکنده با تکنیلیژی پایین )ریخته رری ها   ضایعاتی ها -5

 کیره های آجر پزی -1

 باریکی معابر   افزایش تعداد خیدر های شخصی )بخصیص تردد خیدر های فرسیده( -6

ان تیاید میالمووی که به حمای    حفاظ  از هیا   جی پرداختهترین اسناد بینجموه مهم از     

کنیای یین سازمان مول متید در   6385به کنیای یین  ین برای حفاظ  ازلایه ازن مصیب

 کنیای یین میرد در کییتی پر تکل   6332مصیب  هیا )تغییرات اقویمی(میرد تغییرات آب

قایین یییه جویریری از آلیدری هیا مصیب  2ماده  .کرد اشاره 6338 مصیب اقویم تغییرات

»... دارد: شید مقرر میع ساختن هر عموی که میج  آلیدری هیا میپس از ممنی 6863

کننده اعم از جامد  مای،  راز  آلیدری هیا عبارت اس  از  جید   پخش ی  یا چند آلیده

آ ر که زیانطیریتشعش، پرتیزا   غیر پرتیزا در هیای آزاد به مقدار   مدتی که کیفی  آن را به

منشأ آلیدری «.یدات زیده   یا ریاهان   یا آثار   ابنیه باشد تغییر دهدبرای ای ان   یا سایر میج

های های ف یوی   سایل یقویه  فعالی تیاید مناب، مختوفی مایند استفاده از سیخ هیا می

(؛ اما در این ق م  با 26 :6832  یها   فضیلات باشد )قاسمصنعتی  به آتش کشیدن زباله

کننده هیا را مناب، آلیده 6863ه جویریری از آلیدری هیا مصیب که قایین یییتیجه به این

ها؛   مناب، ها   ییر راهها   کارراه  به سه دسته  سایل یقویه میتیری؛ کارخایه8مطابق ماده 

بندی م ئیلی  تجاری   خایگی   مناب، متفرقه تق یم کرده اس   بر مبنای همین تق یم

تیایند از استفاده از  سایل یقویه میتیری در مجمیع می د.کیفری مرتکبان آن مشخص خیاهد ش

کننده د  جه  م ئیلی  کیفری به دیبال داشته باشد. ا ل از جه  تردد با  سایل یقویه آلیده

های آلیدری هیا که در این ق م  بررسی خیاهند شد.این رفتار غیرمجاز   د م یقض ممنیعی 

افرادی که با »بدین ییی که:  6863لیدری هیا مصیب قایین یییه جویریری از آ 28در ماده 

ایگاری شده اس . رفتار بزه« یمایند...کننده غیرمجاز تردد می سایل یقویه میتیری آلیده
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اس  که حتماً لازم اس  با  سایوی صیرت ریرد که هم میتیری بیده « تردد»مجرمایه این ماده 

 هایفعالی  تیقف یا آلیدری رف، ضیابز  ی رعا عدم .یمایند تیلید   هم آلیدری غیرمجاز

قایین یییه جویریری از  23ماده   براساس هاکارراه   هاکارخایه سیی از هیا آلیدری میج 

کننده که برخواف های آلیدهها   کارراهصاحبان   م ئیلین کارخایه»دارد: آلیدری هیا مقرر می

بار ا ل به جزای یقدی از پایصد هزار ریال تا  یمایند برایاین قایین عمل  66   61  63میاد 

میویین ریال   در صیرت تکرار به حبس تعزیری از د  ماه تا شش ماه   جزای یقدی از ی 

 (83 :6833  )فیر زی«.شییدصد هزار ریال تا د  میویین ریال میکیم میهف 

 احدهای تیلیدی قایین بریامه پنجم مییز زی   کشیر کویه  632براساس بندب ماده     

   آلیدریریری    ایدازه به یمییه برداری میظفند ی ب  زیربنایی خدماتی   عمرایی   صنعتی

یتیجه را در چهارچیب خید اظهاری به سازمان حفاظ     تخری  زی   مییطی خید اقدام

 راه ایدازی سامایه )سی تم( پایش   یص مه یمایند  احدهایی هم که قابوی  مییز زی   ارا

لیظه ای   مدا م را دارید می بای   ی ب  به یص   راه ایدازی سامایه)سی تم های( مذکیر 

 8/2/63( قایین یییه جویریری از آلیدری هیا مصیب 82اقدام یمایند. متخوفین مشمیل ماده )

قایین بریامه سیم تیسعه اقتصادی  اجتماعی  12د ل  به میج  ماده می شیید.در همین راستا  

گی جمهیری اسوامی ایران  مکوف رردیده اس  که در طیل بریامه چهارم  میزان آلیدری   فرهن

هیای شهرهای تهران  اهیاز  اراک  تبریز  مشهد  شیراز  کرج   اصفهان را در حد استایدارد 

این قایین به  18مصیب شیرای عالی حفاظ  مییز زی   کاهش دهد. مطابق بند ب ماده 

قایین اساسی جمهیری اسوامی ایران برای  85   62ید با رعای  اصیل د ل  اجازه داده می ش

تقویل آلاینده های  ارد به مییز زی     تخری  آن صند ق موی مییز زی    اب ته به 

سازمان حفاظ  مییز زی   را تأسیس کند. بند ییزدهم از سیاس  های کوی بریامه چهارم 

را به عنیان یکی از اصیل میرد ییاز  "طبیعی حفاظ  از مییز زی     احیای مناب،"تیسعه 

قایین بریامه پنج ساله پنجم به منظیر حفاظ   683برای آمایش سرزمین اعوام می یماید.ماده 

از مییز زی    راهکارهایی را ارایه یمیده اس . در بخش مییز زی   هم چنین میاد قایییی 

ایین های ایتشار ریزرردها   مهار آن  دیگری با میضیعاتی مثل کاهش آلیدری هیا  شناسایی ک

کم تیجهی به مقیله کنترل   کاهش میزان ایتشار رازهای روخایه ای آمده اس . با این حال 

 حتی همین حجم اختصاص یافته ییز مشهید بیده مییز زی   در بریامه پنجم تیسعه 

  فرهنگی   در  شاخصی از تیقق مواحظات مییز زی تی در بریامه تیسعه اقتصادی  اجتماعی
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می  برریریده بریامه های بوند مدت   جام، برای دستیابی به تیسعه پایدار   درخیر یمی باشد.

م تقر میباشندهری  به ییعی  ق می به کوان شهرها اکثرصنایعی که درمید ده تیان رف  

ع به افزایش آلیدری هیای شهرمی افزایند بعوا ه ر یدفعالیتهای شهری  تبدیل باغات  مزار

کارخایجات  فضاهای شهری  م کییی  یزدی  شدن منازل م کییی به کارخایجات  افزایش 

راکه درقدیم قط  کشا رزی  هاتعداد  ییع  مقدار آلیدری هادر مییز زیدری مردم این شهر

 (82 :6832.)برخیردار  ی باآلیدری هیای بالا تبدیل یمیده اس هایبه شهر اید  باغ تایی بیده

در کنار  شید.ها   ییع  زش باد ییز منجر به فرسایش میز در شهر  تردد ماشینساخ    سا

همه این مشکوات زی   مییطی که  جید دارد  مدیران یتیای تند فضای سبز میجید را به 

درستی مدیری  کنند  درصیرتی که  جید فضای سبز بیشتر در شهر باعث افزایش تبخیر   

کردن درخ    کاشتن چمن بیده اس   کنین ر ید به شکل قط،شید  اما تا رطیب  در شهر می

های لازم اس  رییه هاشید.برای شهردر صیرتی که چمن جز  فضای سبز میثر می یب یمی

آبی مقا م باشد  رشد سری، داشته باشد   با خاص از درخ  کاشته می شد که در مقابل کم

راستا ایجام یشده اس .سرایه فضای سبز به  اقویم سازرار باشد  در صیرتی که اقداماتی در این

تیزی، یشده اس   در برخی مناطق فضای سبز زیادی را شاهدیم   در  هاصیرت یرمال در شهر

برخی مناطق با کاهش فضای سبز میاجه ه تیم  در صیرتی که ما در حال حاضر به دلیل 

ه ته مرکزی شهر  اق،  مموی از تردد ماشین اس    کویه مراکز خرید در هااینکه مرکز شهر

 شده ییاز بیشتری به فضای سبز در این منطقه داریم.

 

 ح. آلودگی صوتی: 

-تیان مهماید که میدر یظام حقیقی ایران قیایین   مقرراتی به آلیدری صیتی تیجه داشته     

  6883یامه یص   استفاده از بوندری مصیبآیین  6883ها را قایین شهرداری مصیبترین آن

قایین یییه جویریری از آلیدری هیا   6858زی   مصیبایین حفاظ    به ازی مییزق

 قیایین بریامه 6868یامه اجرایی یییه جویریری ازآلیدری صیتی مصیب   آیین6863مصیب

مطابق بند  (.13 :6883  اشتریاناجتماعی   فرهنگی برشمرد ) سیم   چهارم تیسعه اقتصادی 

پخش   »ی یییه جویریری از آلیدری صیتی این عمل عبارت اس  از: یامه اجرایآیین 6ماده 2

 .«(غیرسرپیشیده) باز فضای در مقرر   ازحد مجازایتشار هررییه صیت   صدا   ارتعاش بیش

. مطابق اس  شده قامل تفا ت صیتی آلیدری مناب،   صیتی آلیدری عامل میان یامهآیین این
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. عبارت اس  از هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی عامل آلیدری صیتی..: »6ماده  5بند 

مناب، ثاب    هدای  مناب، سیار میلد آلیدری صیتی را خیاه برای خید  یا به یمایندری از طرف 

شخص یا اشخاص حقیقی یا حقیقی دیگر بر عهده داشته   یا شخصاً به طرق مختوف عامل 

ها   تیان به ییر راهآلیدری صدا میهای ؛ اما ازجموه مناب،   کایین«ایجاد آلیدری اس 

ها   سایل یقویه میتیری اعم از هیایی  دریایی  زمینی   هیایی  ها   کارراهها  کارخایهپالایشگاه

کنند.اما در خصیص ها   سایر منابعی اشاره کرد که به هر ییی آلیدری صیتی تیلید میفر دراه

را یاف  که دسته ا ل فقز بر ممنیعی  این ای تیان مقررات د رایهجرم آلیدری صیتی می

جه  چین همراه با سرزیش کیفری یبیده در قومر  حقیق کیفری رفتار تأکید داشته که ازاین

سان در قومر  حقیق قرار یگرفته  اما دسته د م پرچم ضمای  اجرای کیفری را برافراشته   بدین

 ریرید.کیفری قرار می

 

 : چ. تخریب طبیعت و درختان

خیبی یمایان ساخ . تیان با ی  مثال بهمییطی را می جید پراکندری در قیایین زی       

اس   رذار در حمای  از درختان جنگوی به تصیی  رسایدهیکی از یخ تین قیایینی که قایین

اس . در این قایین رفتارهایی  6831ها   مرات، مصیب برداری از جنگلقایین حفاظ    بهره

در اقدام بعدی خید در سال  رذارایگاری شده اس . قایینط، درختان جنگوی جرمازجموه ق

قایین حفظ   حمای  از مناب، طبیعی    خایر جنگوی کشیر را به تصیی  رساید که در  6866

 آن قط، درختان جنگوی را ممنیع   برای متخوفان ضمای  اجرای کیفری در یظر ررف .

 مطابق قایین این اما اس   6853 مصیب شهرها در سبز فضای ر ترش   حفظ قایین     

تیسز مجم، 6888درسال « ر ترش فضای سبز در شهرها یه قایییی حفظ  لای اصواح قایین»

منظیر حفظ   به»قایین اصواح:  6تشخیص مصوی  یظام میرد بازیگری قرار ررف . مطابق ماده 

قط، هر ییع درخ  یا یابید کردن آن  ر یه درختان ر ترش فضای سبز   جویریری از قط، بی

به  هایی کهها  باغات   ییز میلها  بیستانها  پارکها  بزررراهبه هر طریق در معابر  میدان

شناخته شیید در مید ده حریم شهرها بد ن اجازه شهرداری  اسوامی شهر  باغ تشخیص شیرای

را به  181یین مقرراتی شبیه ماده این قا 3اما ماده «.  رعای  ضیابز مربیطه ممنیع اس ...

هر کس »میج  این ماده: دای  . به  181تصیی  رسایده اس  که باید آن را یاسخ ماده 

( قایین ر ترش فضای سبز را عالماً عامداً   برخواف قایین مذکیر قط، 6درختان میضیع ماده )
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رت  ارده  ح   میرد به ها را فراهم آ رد  عوا ه بر جبران خ ایا میجبات از بین رفتن آن

که قط، درخ  میویین ریال تا ده میویین ریال برای هر درخ    درصیرتیجزای یقدی از ی 

)مطوبی  «.بیش از سی اصوه باشد  به حبس تعزیری از شش ماه تا ی  سال میکیم خیاهد شد

ه کیفری  کر اس  که یمایایگر مثب  یبیدن مداخودر خصیص این ماده یکاتی قابل (38 :6832

رذار در تصیی  این که عموکرد قایینرذار برای حمای  کیفری از درختان اس .یخ   آنقایین

سی مطویب   از سیی دیگر یامطویب تیان از ی قایین تعزیرات را می 181ماده ی ب  به ماده 

درخ  بینی جزای یقدی برای هر تیان پیشرذار در ماده جدید را میدای  . اقدام مفید قایین

یظر از تعداد جزای یقدی برای رفتار فرد صرف 181که در ماده صیرت مجزا دای    درحالیبه

تیان هم در رذار را میشده بید؛ اما اقدام غیرمفید   یامطویب قایینبینیشده پیشدرختان قط،

چنین مشر ط کردن تقویل کیفر حبس از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا ی  سال   هم

-مال این کیفر به قط، بیش از سی اصوه درخ  دای  . در اق، چنین مجیزی از سیی قاییناع

چنین رفتار دهد که تا سی اصوه درخ  را قط، یمایند   در قبال اینرذار به اشخاص اجازه می

رذارد فقز کیفر یقدی بر شخص اعمال شید؛   زای مهمی که یتایج ب یاری بر جای میآسی 

ار با تجا ز قط، درختان به بیش از سی اصوه درخ  فقز با کیفر ایدک شش ماه کچنین بزههم

یکته د م آن اس  که حقیق کیفری ایران به د  شکل از  تا ی  سال حبس میاجه اس .

آ رده اس . یخ   حمای  از درختایی که جزء درختان  اق، در فضای حمای  کیفری به عمل

 پیش تعزیرات قایین 183   165یند آیچه در میاد شیید ماامیال شخصی اشخاص می یب می

 جه  به بوکه زی   مییز از حمای    حفظ جه  به یه حمایتی چنین .اس  شده بینی

 این حال  حفاظ  درختان از در رذاردیگر سخن  قصد قایین به .اس  شخصی امیال از حمای 

که  ز درختان به جه  آنهمچین حمای  از دیگر امیال اشخاص اس . د م حمای  ا تعرض 

قایین اصواح قایین  3شیید مایند آیچه در ماده اید   ثر ت عمیمی می یب میجزء امیال موی

 (65 :6832)ابراهیمی رستاقی  شده اس .حفظ   ر ترش فضای سبز در شهرها تعیین

 

 خ. آلودگی ناشی از پسماند ها: 

پ ماید به میاد جامد  مای، : »6888مصیب قایین مدیری  پ ماید  2ماده « ب»مطابق بند      

طیر م تقیم یا غیرم تقیم حاصل از فعالی  ای ان شید که به  راز )غیر از فاضواب( رفته می

بندبه پنج رر ه  ادامه همین پ مایدها مطابق «.شیدتوقی می تیلیدکننده زامد یظر از   بیده
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این قایین   6مطابق ماده  .شییدمی تق یم  صنعتی   کشا رزی   یژهی(عادی  پزشکی)بیمارستای

مدیری  اجرایی پ مایدها باهم متفا ت اس . بر اساس این ماده  مدیری  اجرایی پ مایدهای 

ها ها   دهیاریبه عهده شهرداریها عادی  پزشکی   کشا رزی در شهرها   ر ستاها   حریم آن

ها اس ؛ اما مدیری  ها  به عهده بخشداریها   دهیاری  در خارج از حیزه  ظایف شهرداری

اجرایی پ مایدهای صنعتی    یژه به عهده تیلیدکننده خیاهد بید.اما جراممی که در این قایین 

 ل که شامل یگهداری  مخویط تیان در سه دسته بررسی کرد. دسته اشده اس  را میبینیپیش

 یقل  خرید فر ش  دف،  صد ر   تخویه پ ماید در غیر میارد مقرر آ ری  حملکردن  جم،

شده اس . این قایین مزبیر جرم توقی شده   برای آن کیفر در یظر ررفته 61قایییی مطابق ماده 

های مرتبز با بزه ر لیاظ میزان کیف زیده   ازلیاظ ییع کیفر  جزای یقدی را برر ماده از

ر یار یی  کمتری را برای آن در   کیفر یقدیعادی را دارای سرزیش کمتری دای ته  پ مایدهای

با سایر پ مایدها در یظر ررفته اس ؛ اما د  یکته در خصیص رفتار فیزیکی بزه مزبیر لازم به 

یه تمثیوی؛ بنابراین که رفتارهای فیزیکی مقرر در ماده جنبه حصری داشته    کر اس . ا ل آن

یگهداری  مخویط کردن  »رفتار فیزیکی لازم برای تیقق بزه مزبیر باید یکی از رفتارهای 

که در غیر میارد مقرر قایییی باشد. د م آن«  یقل  خرید فر ش  صد ر   تخویهآ ری  حملجم،

 یابد  یه ترک فعل.میآید که این بزه با ارتکاب فعل مثب    ایجام کار تیقق از ظاهر ماده برمی

 :6838)یاجی فر  این قایین مقرر شده اس . 68دسته د م شامل ممنیعیتی اس  که در ماده 

61) 

 

 : آلودگی محیط عمومی ذ.

رذار برای حمای  کیفری از تهدید عویه بهداش  عمیمی رفتار دیگری اس  که قایین     

قایین تعزیرات  188گاری کرده اس . ماده ایطیر اختصاصی(  آن راجرمزی   )البته یه بهمییز

هراقدامی که تهدید عویه بهداش  عمیمی شناخته »دارد: در این زمینه مقرر می 6865مصیب 

شید از قبیل آلیده کردن آب آشامیدیی یا تیزی، آب آشامیدیی آلیده  دف، غیربهداشتی فضیلات 

ها   ... ممنیع اس    مرتکبین چنایچه انای ایی   دامی   میاد زامد...  ریختن... زباله در خیاب

طبق قیایین خاص مشمیل مجازات شدیدتری یباشند به حبس تا ی  سال میکیم خیاهند 

عمل مرتک  در این ماده تهدید عویه بهداش  عمیمی اس ؛ بنابراین از این منظر تفا تی «.شد

ریری   بهره« هر اقدامی»رت رذار با استفاده از عبامیان رفتارهای مختوف  جید یدارد   قایین
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از رفتارهای تمثیوی ر تره ماده را افزایش داده   منیصر به میارد خاصی یکرده اس .میضیع 

شید عبارت اس  از بهداش  عمیمی. این جرم یعنی آن چیزی که جرم عویه آن  اق، می

مصیب  یامه بهداش  مییزآیین 6بهداش  عمیمی که همان بهداش  مییز اس  مطابق ماده 

ای که ر ی سوام  رییهکنترل عیاموی از مییز زیدری به» زیران  عبارت اس  از هیئ  6866

 (32 :6883)آ ریگ  «.رذاریدج می  ر ایی   اجتماعی ای ان تأثیر می

 

 نتیجه گیری

این پژ هش آن اس  که برخی از جرامم میجید در یظام کیفری ایران  یاهیافتهیخ        

؛ اما برخی دیگر طبیع    ه تند مایند از بین بردن درختان میجید در زیخاص مییز

جه  خاص این مییز یی تند  همچین هیا یا قابوی  تیقق در فضای شهری را دارید   ازاین

که خاص این شید  اعم از آنزی   مربیط میکه به مییزچه هرآیتیقیق پ مایدها. در این 

ن فضا را داشته باشد مدیظر اس . به همین جه  درختان  مییز باشد یا قابوی  تیقق در ای

بررسی قرار  پ مایدها  تهدید عویه بهداش  عمیمی   آلیدری هیا  آب  خاک   صیت میرد

صیرت یکپارچه   زی   در حقیق کیفری ایران بهکه حمای  کیفری از مییزررف .د م آن

یرت ررفته اس . این عدم ای جام صیرت یامتیازن صمن جم یبیده   در قیایین مختوفی به

که در حمای  شید.سیم آنهای فرا ایی ازجموه یاسخ  من یخ بیدن قیایین میسب  بر ز چالش

)همچین  شناسیزی   یقایص زیادی  جید دارد که از منظر جرمرذار از مییزکیفری قایین

 حمای  همچین) قیقیح   ها در بازداریدری کیفری(میزان ایدک کیفرهای مقرر  یاتیایی آن

سان لازم اس  که مقنن عوا ه بدین .رذاردمی جای بر را ب یاری هایچالش (درختان از کیفری

  به رف، یقایص میجید زی  ر حیزه حمای  کیفری از مییزبر اتخا  سیاس  کیفری افتراقی د

معه برای حفظ مییز زی    پاسخ به یکی از ییازهای امر ز جا در این عرصه اهتمام  رزد.

یگاهداری بیشتر از مییز زی     رعای  حقیق عمیمی جامعه اس    تخری  مییز زی   

های غوز از طبیع    یکی از عیامل تضیی، حقیق معویل یابرابریهای اجتماعی   استفاده

ای ایهاس . حقیق بعنیان مهمترین ابزار اجتماعی  فرهنگی در تنظیم ر ابز اجتماعی یقش 

زیرا بیث به یظم در آمدن م امل زی   مییطی در قال  قیاعد  الزام آ ر  دارد. مهمی را بعهده

می رردد. در این میان حقیق کیفری با تیجه به  یژری خاصی که دارد: همایند جنبه الزام آ ر 

  دارای ضمای  اجرا  از کارآیی بیشتری برخیردار اس . در این راستا  پاسخ به عیامل تهدید 
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زی     جرامم زی   مییطی به ی  یگرش جام،   سیاس  مؤثر   من جم کننده ی مییز 

بازداریدری حقیق کیفری   ضمای     همچنین فرهنگ سازی قیی ییاز دارد. جرم ایگاری  

اجراهای کیفری به مرات  بیشتر از حقیق مبتنی بر م ئیلی  مدیی اس    این امر از طریق 

ان جرایم زی   مییطی  از این ر  می تیان با شناسایی اعمال مخالف مییز زی   به عنی

المووی   تأسیس یهادهای قضایی اختصاصی رسیدری کننده  داخوی   بین قیاعد   مقررات د ینت

به م امل زی   مییطی اقدام مناسبی در جه  سیاس  جنایی زی   مییطی بشمار آید. 

سی تم های طبیع    آمیزش مییز زی    فرایندی اس  که در آن  بشر از رابطه میان 

رابطه میان خید   مییز اطرافش آراه می شید   دایش  مهارت  تیایایی  عواقه   ایگیزه آن را 

ک   می کند تا همیاره در میاق، تصمیم ریری   در رفتارهای ر زمره  شرایز مناس  زی   

. ظر داشته باشدحیات سالم را به همراه تیسعه هماهنگ افراد  رر ه ها   به طیرکوی جامعه در ی

زی   شهری را ی  ارزش میردحمای  پنداشته   برای میافظ  از قیایین کیفری ایران مییز

که شید. ا ل آناید. این مداخوه از د  جه  مثب  ارزیابی یمیآن به مداخوه کیفری اقدام کرده

مای  اجراهای که ضآمده اس . د م آنعملصیرت پراکنده   در قیایین مختوف بهاین مداخوه به

مقرر در این قیایین به جه  خفیف بیدن  اثر بازداریده یداشته   میج  تبعی  تابعان حقیق 

زی   دارای ارزش قومداد حال در حقیق کیفری ایران  مییزشیید.بااینها یمیکیفری از آن

ایگاری هایگاری رفتارهای مخرب عویه درختان  بزرذار در قیایین مختوفی به بزهشده   قایین

مییطی )هیا  آب  خاک   آلیدری صیتی(   تهدید های زی  ایگاری آلیدریپ ماید مییر  بزه

شید که مقنن در یخ تین عویه بهداش  عمیمی مبادرت  رزیده اس .بنابراین پیشنهاد می

مییطی مبادرت  رزد تا از پراکندری اقدام خییش به تد ین قایییی من جم   یکپارچه زی  

قیایین مییز زی تی جویریری به عمل آ رد   در اقدام بعدی به اصواح ضمای  اجراهای فعوی 

های متعدد به مییطی هم  رمارد تا رامی مثب  برای جویریری از  ر د آسی قیایین زی  

ریری از متخصصان حیزه حقیق کیفری چنین مقنن باید با بهرهاین حیزه برداشته شید. هم

زی   یامل آید تا از های میجید در عرصه حمای  کیفری از مییزلشزی   به رف، چامییز

ریری   کم  شایایی به کارایی   پییایی حمای  کیفری از تفاسیر یار ا در این عرصه پیش

 زی   شده باشد.مییز
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 .یشرآر ینتهران:  را تی ط ترجمه حمید  نگاهی به وضعیت جهان (.6865) همکاران   برا ن  ل تر

 ایتشارات دایشگاه پیام ییر. تهران:  شناخت محیط زیست (.6832) برخیردار  بنفشه

 .  تهران: یشر میزانحمایت قضایی از محیط زیست(. 6888) بشیرزادران  فرشاد

ایجمن موی حفاظ   تهران:  محیط زیست انسان وجلوگیری ازآلودگی آن (.6886) غوامعوی بنان 

 مییز  جود ا ل.  ، طبیعی  مناب

ت   مرکز مطالعا  تهران: های شهرسازیمجموعه مباحث وروش (.6886) سوطایی  کامبیزبهرام

 چاپ ا ل. تیقیقات معماری ایران 

 .25شماره   نشریه پیام سبز  «رذاری مناب، زی   مییطیارزش(. »6882) صدیف زاده بیگ

 .  تهران: یشر سم حقوق کیفری حیات وحش(. 6885) پاد  بهمن
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  فصلنامه فقه وحقوق اسلامی  «ر تره حقیق حییایات دراسوام  غرب(. »6886پیرمیمدی  شیما )

 .33شماره 

  تهران: آن راههای مقابله با خطرات احتمالی و حیات وحش ایران و(. 6883تقیامنش  میمد )

 یشر میزان.

   تهران: یشر قیمس  چاپ ا ل.تحقوق کیفری محیط زیس .(6881تقی زاده ایصاری  مصطفی )

در  رانیا یاسوام یبر قدرت یرم جمهیر یمبتن یراهبردها(. »6838م عید )  یرضا   موام  یدیجن

  صص 8  شماره 8د ره   یاسیفصلنامه راهبرد س  «کایمتیده آمر الاتیمقابوه با قدرت هیشمند ا

15-83. 

 اس یبر س رانیا  یتیژمیپو  یمیقع ریتاث یسبرر»(. 6836اسدالوه ) دیس ی اطهر   دیسع ی ریجهایگ

 .66-55   صص1  شماره 2  د ره یاسیفصلنامه راهبرد س  «(ی)قبل   بعد از ایقواب اسوام یخارج

  «رانیا یر ابز خارج طهیپ ا دفاع مقدس در ح ۀاستگذاراییس ی ایمیده ها(. »6838) دیچهرآزاد  سع

 .633-626  صص 3   شماره5  سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

فصلنامه   «تیویل تدابیر کیفری موی در حفاظ  از رییه های جاییری(. »6883خالقی ابیالفتح )

 . 3  شماره 32  د ره حقوق

   رانیراهبرد ا یا هیمقا یبررس(. »6838با ید  دا  د ) داسی  هرم رضایعو  یازغند وا؛یل  یخدابخش

  5  سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس  «ییررایی اق، یۀبر یظر هیبا تک هیعرب تان در بیران سیر

 .36-26  صص  8شماره 

با  کا؛یدر اعمال قدرت یرم آمر ر ایهیشبکه م ومایان م گاهیجا(. »6836می ن )  ی  خاک لیدارا  جو

 .66-51  صص 6  شماره 8  د ره فصلنامه مطالعات قدرت نرم  «رانیا یاسوام یبر جمهیر دیتأک

   قز ین: ایتشارات حدیث امر ز.بحران محیط زیست(. 6838ی  منیچهر )دبیرسیاق

 رانیا یاسوام یقدرت یرم جمهیر یها یها   ظرفمؤلفه(. »6836فرزایه )  ی  دشت یمهد  ی  لفقار

 .653-626  صص 2  شماره 8  د ره فصلنامه مطالعات قدرت نرم  «یفرهنگ یپوماسیدر د

  تهران: ایتشارات میزان  یم علیه حیات وحش درقوانین ایرانکیفر جرا(. 6881رحمتی  می ن )

 چاپ د م.

  تهران: ایتشارات میزان  کیفر جرایم علیه حیات وحش درقوانین ایران(. 6883رحمتی  می ن )

 چاپ د م.

مجله علوم   «حمای  کیفری ازرییه های جاییری ایران(. »6888رمضایی قیام آبادی  میمدح ین )

 تم  شماره د م.   سال هفمحیطی
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مجله علوم   «حمای  کیفری ازرییه های جاییری ایران(. »6883رمضایی قیام آبادی  میمدح ین )

   سال هفتم  شماره د م.محیطی

 فکر :ا ل  تهران   جودآیین دادرسی کیفریهای  بایسته(. 6832) مهاجری  عوی   زراع   عباس

 .سازان

فصلنامه   «رانیا یدر پرتی ایقواب اسوام یتیمهم هی یهاارهایگ یایاح»(. 6838) میمر  یژاد ییبایز

 . 221-686   صص23  شماره 8  د ره یانقلاب اسلام یپژوهش ها

   رانیتقابل ا یامدهایپ»(. 6838ح ن ) دیس ی آهنگر ینیح     یمص ی عباس ؛دالوهی ی سپهر

 .681-663 ص  ص23  شماره 8  د ره یانقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها  «کایآمر

سازمان د م  تهران: ایتشارات سبز شهرداری  جود کتاب  سبزشهریفضای(. 6883سعیدییا  احمد )

 کشیر.هایشهرداری 

  مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی  «حقیق بشر در چارچیب مییز زی  (. »6888سیمبر رضا )

 یهم  دهم. سال هجدهم  شماره 

   تهران: یشر دادر تر  چاپ ا ل. راضی ملی شدنظام حقوقی ا (.6861)شمس  احمد 

جایگاه یاتی در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ (. »6833طارمی  دا  د   میمد عویپیر  فریده )

-11صص  62 شماره چهارم  سال بهار   سیاسی راهبرد فصلنامه  «سرد )با تاکید بر خا رمیایه(

36. 

   چاپ ا ل  تهران: ایتشارات جهاد دایشگاهی.حق برمحیط زیست(. 6833فیر زی  مهدی )

  تهران: ایتشارات سازمان حفاظ  مییز حمایت کیفری از محیط زیست (.6885قیام  میرعظیم )

 زی    چاپ ا ل.

فصلنامه   «یحیزه جرایم زی   مییط چالشهای یظام کیفری ایران در(. »6883) غوامی ن کیشکی 

 . 66 مارهش  اطلاع رسانی حقوقی

ساز کارهای تضمین حقیق بنیادین بشر در یظام حقیقی »(. 6838اکبر )  بشیری   پری ا  میکاظ

  بهار   تاب تان  61  شماره 8  د ره مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه   «عمیمی ایران

 .663-632صص 

 قیاز طر رانیا یاسوام یجمهیر داتیتهد یبند یا لی»(. 6838) مانیپ  فر یاییکا    ابیالی ن ی ریکب

  3  شماره 5  د ره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس  «مقابوه با آن ی  راهکارها یمرکز یایآس

 .62-56 صص

   جود ا ل.   تهران: ایتشارات دایشگاه تهران  چاپ هشتممبانی جرم شناسی(. 6881) مهدی  کی ییا
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 .  سال سیم25شماره   نشریه پیام سبز  «مییز زی     حقیق بشر» (.6882) مطوبی  میمد

 پیام سبز. یشر   تهران:محیط زیست و حقوق بشر(. 6832) مطوبی  میمد

 .یشر جنگلتهران:   تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی (.6832) صادقی  ح ین یمدمیرم

تکنولوژی محیط  علوم و  «رعای  مییز زی   م ئیلی  د لتها در   تعهد» (.6888)  فادار  عوی

 .6  شماره د ره یهم  زیست

 


