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 مقدمه 

با توجه به تخریب بيش از حد طبيعت در چند دهه اخير ، که اغلب ناشی از فعاليت های انسانی 

مورد توجه دولت ها قرارگرفته است . در این ميان می باشد ، موضوع حفاظت از محيط زیست 

یکی از حمایت هایی که می توان از محيط زیست بعمل آورد بحث ضمانت های کيفری است . 

این نوع از حمایت دارای ماهيت پسينی می باشد . به این معنا که پس از وقوع عمل مجرمانه که 

می پردازند تا اورا مجازات کنند. به  منجر به تخریب محيط زیست شده است به تعقيب متخلف

عبارت بهتر ، امروزه در نظام داخلی اغلب کشور ها ، عمدتاً در هر زمان که جامعه با یک پدیده 

خطرناک ) نظير تخریب محيط زیست( مواجه می گردد ، نهاد قانونگذاری ان کشور به ناچار  

ر می رسد دولت ها با وضع قوانين کيفری اقدام به تدوین قوانين کيفری می نماید .در واقع به نظ

جدید ، در صدد حل مشکل هستند. حقوق کيفری حفاظت از محيط زیست برهمين راستا ایجاد 

گردیده و قوانين داخلی اغلب کشورها برای آلوده کنندگان محيط زیست، مجازات کيفری قائل 

در حقوق داخلی کشورمان وضع قوانين جدید کيفری در زمينه حفاظت از محيط زیست  شده اند.

، طی دو یا سه دهه اخير ، نمونه بارزی است که مؤید مطالب فوق می باشد .از سوی دیگر دامنه 

این قانونگذاری معطوف به حقوق داخلی کشورها نبوده بلکه در عرصه بين المللی ومنطقه ایی نيز 

  9رسی قرارخواهند گرفتتلش هایی در این زمينه صورت پذیرفته است که در جای خود مورد بر

. در حقوق داخلی ایران ، مسئله حفاظت از محيط زیست، در عالی ترین سند حقوقی کشور یعنی 

در جمهوری "قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته است . به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی 

تماعی روبه اسلمی حفاظت از محيط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حيات اج

روشدی داشته باشند وظيفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعاليت های اقتصادی و غيراز آن که 

.در یک " 5با آلودگی محيط زیست یا تخریب غيرقابل جبران آن ملزمه پيدا نماید ممنوع است

 د زیراشاره نمود:نگاه اجمالی، از جمله نتایجی که از این اصل قابل استنتاج است ، می توان به موار

                                                           
 برای ملحظه اقدامات بين المللی انجام شده در این زمينه به فصل اول همين پایان نامه ) گفتار دوم ( مراجعه نمایيد . -9 

جمهوری اسلمی ایران به قدری زیاد بوده که اصل پنجاهم اهميت حفاظت از محيط زیست از نظر مجلس خبرگان قانون اساسی  -5 

قانون اساسی ، به اتفاق آراء و بدون هيچگونه مخالفتی به تصویب این مجلس رسيده است . برای مطالعه بيشتر در این زمينه ر. ک. ، 

 9111صورت  مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ، جلد سوم ، ص 
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 تلش جهت ایجاد زمينه های لزم برای افزایش سطح دانش زیست محيطی مردم.  .1
تدوین قوانين و مقررات مورد نياز جامعه )از جمله قوانين کيفری ( در زمينه حفاظت از  .2

 محيط زیست.
 بسط و توسعه زمينه فعاليت آنان  حمایت از نهادهای مدنی حفاظت از محيط زیست و .3
و ایجاد  زیست محيطیپيشگيری از تخریب محيط زیست، پيشگيری از وقوع جرایم  .4

 بست های لزم جهت حمایت از محيط زیست از طریق وظع قوانين کيفری  ، مدنی و اداری.
همانطور که ملحظه می شود،در این اصل، حفاظت از محيط زیست به عنوان یک وظيفه 

فعاليت مخرب و غيرقابل جبران نسبت به محيط زیست، ممنوع عمومی تلقی شده و انجام هر گونه 

قانون اساسی نيز به وظيفه خاص قوه قضایيه  26شده است. در کنار این وظيفه همگانی ، در اصل 

در جهت حفاظت و پشتيبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشاره شده است . به موجب این اصل، قوه 

 ی باشد. :قضایيه عهده دار انجام وظایف ذیل م

 ..... رسيدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات و 
 ......احيای حقوق عامه 
  کشف جرم ، تعقيب، مجازات و تعزیر مجرمين و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی

 اسلم .
 . انجام اقدامات مناسب، برای پيشگيری از وقوع جرم و اصلح مجرمين 

زیست گردد که وظيفه کشف جرم ، تعقيب ، مجازات و تعزیر مجرمين از این اصل استنباط می 

نيز از وظایف قوه قضایيه می باشد . این وظيفه با ایجاد بسترهای لزم برای پيشگيری از  محيطی

وقوع جرم آغاز و با احيای حقوق عامه از طریق رسيدگی و صدور حکم و اصلح مجرمين پایان 

ر است ، امروزه در جهت حفاظت از محيط زیست و به جای استفاده از می پذیرد. .البته لزم به ذک

مجازات ها ، استفاده از سایر ابزارهای پيشگيرانه نظير مشارکت نهادهای مدنی ، ترویج نظام 

آموزش، اطلع رسانی ، آزادی اطلعات ، نظام مالياتی ، مقررات گذاری اقتصادی  و اجتماعی و 
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. به عبارت دیگر ، دولت های باید سعی کنند با استفاده از 9ته است ..... مورد توصيه قرارگرف

جلوگيری کنند و  زیست محيطیابزارهای یاد شده ، تا آنجا که بتوانند از وقوع تخلفات و جرائم 

در واقع توسل به ضمانت های کيفری ، مدنی یا اداری باید به عنوان آخرین ابزار وراهکار مورد 

وجود  زیست محيطی.در کشور ما، هر چند قانونی به نام مجازات متخلفان استفاده قرارگيرند  

ندارد، اما در قوانين  عادی موجود ، مصادیق بسياری از بحث حفاظت کيفری از محيط زیست ، 

 611؛ 616؛ 611؛ 671به شکل متفرق و پراکنده دیده می شود. از این قوانين نمی توان به مواد 

و به بعد قاتون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) مصوب  29اد قانون مجازات اسلمی مو

( ، قانون نحوه جلوگيری از الودکی  9372و اصلحی  9323(  ، قانون شکار و صيد )مصوب 9316

( و  9379و اصلحی  9323(، قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست )مصوب 9371هوا )مصوب 

، جهت تکميل حقوق داخلی و رفع هر چه بيشتر شکاف ها و خلء .... اشاره نمود. از سوی دیگر 

های قانونی موجود ، مطالعه تطبيقی حقوق سایر کشورها و نحوه عملکرد شان در این زمينه می 

تواند ما را در رفع صحيح خلء های قانونی ونيز هر چه بهتر نمودن قوانی موجود داخلی یاری نمود 

محيط زیست و منابع هر کشوری به عنوان ثروت خواهد پرداخت . ، بحثی که این نوشتار به آن

ملی آن محسوب می شود . باید ميراث ارزنده برای نسل های آینده حفظ شود . متاسفانه بعضی از 

افراد توجهی به این موضوع ندارند و ضربه های جبران ناپذیری را به محيط زیست وارد می کنند . 

شور از محيط زیست عوامل نگران کننده ای وجود دارند که بحران با وجود حمایتهای ویژه در ک

های زیادی را در کنار آلودگی های محيط زیست با مسئوليت انسان به بار آورده اند از جمله 

عوامل می توان به تخریب جنگل و مراتع ، تخریب و محدود شدن زیست گاههای حيات وحش ، 

شاره نمود لزم و ضروری است درجهت حفظ محيط خشکانيدن تالب ها و آب بندها و... ا

زیست و توسعه پایدار قوانينی با ضمانتهای اجرایی قوی و مناسب محيط زیست توسط مسئولين 

محترم در نظر گرفته شود تا این ميراث ارزشمند صحيح و سالم به دست نسل های آینده برسد . 

ی ، پيش بينی تضمين اجرای قوانين است . یکی از مهمترین اصول پذیرفته شده در امر قانونگذار

                                                           
دوره کارشناسی ارشد حقوق محيط زیست ،  "ضمانتهای حقوقی حفاظت از محيط زیست  "ی ، تقریرات درسی هداوند ، مهد -9 

 12-16دانشگاه شهيد بهشتی ، سال تحصيلی 
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ضمانت اجرا قدرتی است که برای کاربستن قانون یا حکم دادگاهها از آن استفاده می شود و یا به 

عبارت دیگر عکس العمل قانونی از یک دستور قانونی است . پس به طور کلی می توان ضمانت 

دن به اهداف و مقاصد وجودی آن اجرا امری برای تضمين پياده شدن صحيح ضابطه جهت رسي

ضابطه است . توجه به این امر مهم است اگر قانونگذار در نگارش متن قانونی فضای وضع قانون ، 

آداب و رسوم مردمان ، نفع همگانی ، جامعيت قانون و همپای طرفداران حقوق طبيعی ، قوانين 

از دایره منطق و عدالت فراتر  طبيعی حاکم بر وجود مردمان اجتماع را مد نظر قرار دهد و پا

نگذارد پيش بينی خردمندانه از موارد نقض قانون خواهد کاست . در سيستم حقوقی کشور به 

خاطر اهميت و توجه ویژه به محيط زیست و توسعه پایدار ، قوانين متعددی با ضمانتهای اجرایی 

 مختلف تدوین و تصویب شده است .  

 
 



 

فصل اول
 کلیات مربوط به جرایم علیه محیط زیست

در یک تعریف ساده می توان گفت که محيط زیست عبارت است از هر آنچه که پيرامون ما را 

نموده است .در این تعریف، محيط زیست خود به دو دسته محيط زیست طبيعی و انسان  احاطه

ساخت تقسيم می گردد. محيط زیست طبيعی شامل آن قسمت از محيط پيرامون ما است که بدون 

دخالت بشر بوجود آمده است، نظير کوهها،  جنگل های طبيعی و . . . اما محيط زیست انسان 

ز محيط پيرامون ماست که در اثر دخالت بشر به وجود می آید . در این ساخت شامل آن قسمت ا

مفهوم ، ابنيه و آثار ساخته دست بشر مهمترین نمونه های آن به شمار می رود . به هر حال محيط 

زیست، چه به صورت طبيعی و چه به صورت انسان ساخت ، در کيفيت زندگی بشر نقش بسيار 

فاظت از آن بر هيچ کس پوشيده نيست لذا جهت ادامه حيات و قابل توجهی داشته و اهميت ح

همچنين ارتقاء سطح زندگی بشر ، ناگزیر به حفاظت از آن می باشيم .همچنين با توجه به اینکه 

بحث حفاظت از محيط زیست به مسئله حيات انسانها و سایر موجودات زنده باز می گردد و 

ردن محيط زیست می تواند آثار بسيار بدی بر توجهات به این مطلب که تخریب ونابودن ک

سلمتی جسمی و روانی انسان و سایر موجودات زنده داشته باشد ، مسئله حفاظت از محيط زیست 

 وبه تبع آن ، حقوق کيفری محيط زیست اهميت خود را آشکار می سازد .
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 گفتار دوم : هدف حقوق محیط زیست
است که از دیدگاه حقوقی به مقوله حفاظت از حقوق محيط زیست شاخه ای از علم حقوق 

محيط زیست می پردازد . در این معنا ، بحث حفاظت و حمایت از طبيعت و منابع طبيعی جنبه 

واقعی به خود می گيرد و قانونگذار در قالب مقررات، افراد و حتی دولت را ملزم به رعایت 

ست است .در واقع حقوق نقش قواعدی می نماید که هدف نهایی آنها حفاظت از محيط زی

بسزایی در این حفاظت دارد و به گونه ای که امروزه ضرورت حمایت حقوقی از محيط زیست در 

. همانگونه که  9دستور کار کشور ها قرارگرفته و زمينه های این حفاظت نيز فراهم  گردیده است

در راستای حفاظت از در مقدمه اشاره شد ، در حقوق داخلی اغلب کشورها ، قوانين متعددی 

محيط زیست تدوین شده و حتی در متن قانون اساسی آنها به این مقوله پرداخته شده است . نمونه 

بارز این مطلب، اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران است .در این اصل ضمن 

مگانی تصریح به نقش محيط زیست در سرنوشت تمامی نسل ها، حفاظت از آن وظيفه ملی و ه

 تلقی شده و هر نوع فعاليت آلوده کننده و مخرب غير قابل جبران ، ممنوع شده است .

 کاربرد علم حقوق در زمينه حفاظت از محيط زیست، از دو جهت قابل توجه به نظر می رسد :

 به نحو گسترده و عمومی  زیست محيطیایجاد الزام قانونی برای رعایت موازین  -1
ایی لزم ، جهت تحقق مسئله حفاظت از محيط زیست که پی ریزی ضمانت های اجر -2

 مقوله دوم خود از جهات مختلف به ضمانتهای مدنی ، کيفری و اداری قابل تقسيم می باشد .

تهدیدات زیست محيطی تعریف  می دهد قرار هدف را جغرافيایی و زیستی سلمت اکوسيستم

 5کرده اند.

 
. مشکل است بسيار انرژی بدون زندگی ادامه. ای دارد فوق العاده اهميت بشر زندگی در انرژی

 خانوادگی، حمل ونقل، محيط غذا، توليد و سرمایش، گرمایش خدمات، کشاورزی، صنعت،

                                                           
(و چندین قطع نامه 9111از جمله اقدامات بين المللی انجام شده می توان به کنوانسيون حفاظت کيفری از محيطی زیست )مصوب  -9 

 دیگر اشاره نمود که در گفتار بعدی به تفصيل مورد بررسی قرارخواهد گرفت بين المللی 

 .333اول، ص  پاپلی،چاپ انتشارات :مشهد مفاهيم ژئوپليتيک، و اصول (، 1385 ) محمدرضا حافظ نيا، - 5
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 وابسته انرژی همگی به آن از غير و علمی پژوهشهای و درمانی، پزشکی های فعاليت نظامی گری،

 و کشورها حيات نيز جوامع و و مردم روزمره زندگی با انرژی ارتباط تنگاتنگ لحاظ به. هستند

 روست همين از و کرده نگران را دائماً توليدکننده دولتهای و متقاضی که دولتهای هاست دولت

رقابت،  از الگوهایی و نموده پيدا ای نقش تعيين کننده بين المللی و ملی در سياستهای انرژی که

بين  روابط و المللی بين عرصه در را و واگرایی همگرایی تعامل، تجاوز، کشمکش، همکاری،

 های مصرفکننده، دولت که است حد بدان اهميت انرژی. است داده شکل ها دولت و کشورها

 انتقال مسيرهای دو، هر انرژی و مصرف مکانهای توليدکننده، و دولتهای انرژی، توليد های مکان

 9می کنند. محسوب خود ملی امنيت ، و ملی اهداف جزو را انرژی به تکنولوژیهای مربوط و

 
 و منواکسيد متان دیاکسيدکربن،) ای گلخانه دليل گازهای به موجود، آلودگی به توجه با» 

 1به  2/3 از زمين درجه حرارت متوسط ، 5911 سال تا که بينی می کنند پيش دانشمندان ( نيتروژن

 ، گازهای سانتيگراد درجه 5 حدود در حرارت درجه با بال رفتن 5«درجه سانتی گراد افزایش یابد

 البته. کند می پيدا افزایش جو در 5COاز (به ميليون ) درصدppm  121 معادل گلخانهای

 از انتشار جلوگيری مورد در جهانی ثبات برای بازگرداندن را لزم اقدامات بين المللی، موافقتنامه

 و آب در تغييراتی نيز و باشد خطرناک انسان برای که ميتواند زمين سطح در گلخانه ای گازهای

 .است داده انجام کند، ایجاد هوا
عضو  کشورهای همه توسعه، و اقتصادی سازمان همکاری مشارکت با که است آن بر فرض

جنوبی،  افریقای برزیل، هند، روسيه، چين، از جمله جهان بزرگ اقتصادهای دیگر و اروپا اتحادیه

تعهدات موافقت نامه  –بخشی موافقتنامه در سيستمهای تجاری و اندونزی و ایران سعودی، عربستان

 انتشار کاهش به منظور یا و مشترک اهداف اتخاذ در کشورهای مشارکت کننده بين المللی های

 اقداماتی ملی، در سياستهای علوه به. باشند داشته مشارکت - بخش خاص در گلخانه ای گازهای

 . کشور مقياسجهانی، دهند در انجام خروجی فرایند گازهای کاهش برای را

                                                           
 .915همان، ص  - 9

 های دی اکسيد کربن(: برونده5113المللی انرژی )آمار( سالنه بين)5
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این  است، کرده رد را کيوتو پيمان که جهان است در کننده ها آلوده بزرگترین از یکی امریکا

در  را جهان که گازها این اثرات و است و گلخانه ای آلوده کننده گازهای انتشار مورد در پيمان

 قرار دارد، خطرناک مسير این در خودش هم امریکا .است کرده محکوم ميدهد، قرار معرض خطر

به  کشور این دنيا، در کنونی ابرقدرت تنها به عنوان و است آلوده کننده نيروهای از یکی چون

 9است. دیگران پيامدهایی برای به بی توجه و کرده توجه خود تصورات

 ميتوان بيان رابطه این در. ميگردد زایل انسان آن زندگی بدون و اند ناميده حيات مایه را آب

از  بعضی در آب. دارد جهان ژئوپليتيک در نقش مهمی نادر منبع منزله به شيرین آب که کرد

حداکثر  موجود آب حداقل از ميشود کشورها سعی این در و ندارد وجود کافی حد به کشورها

کره  دليل این به. نميرسد واقعی مصرف به از آن مقداری قطع طور به که بکنند را بهرهبرداری

 .هاست اقيانوس و دریاها آب از پوشيده آن از سطح درصد 79 که اند ناميده آبی سياره را زمين

و  شيرین آب و است شرب قابل غير و شور گسترش یافته، زمين کره روی در حد این تا که آبی

آب  از نيمی. است کمياب و نادر واقع در که  دهد می تشکيل را آن درصد 6/5 فقط شرب قابل

 جنوب و قطب شمال، قطب در طبيعی صورت یخچالهای به زمين کره روی در موجود شيرین

  5نيست . آن آسان به دسترسی که گرفته قرار مرتفع کوههای

 ای بشر، توسعه فعاليتهای رشد و اقليمی جهت تغييرات به اخير دهههای طی که آنجا از

گذاشته  به افول رو جهان سراسر در  تالبها و رودخانه ها، دریاچه ها از اعم  آبی اکوسيستمهای

 منابع مدیریت بينالمللی و دستورکارهای ملی و سياستها در حقابه زیستمحيطی، تعيين ضرورت اند؛

پيش  از بيش کشورها قوانين در نيز ابزار حقوقی این از استفاده لزوم و یافته چندانی اهميت دو آب

 ميزان یا حداقل و محيطی زیست حقابه تضمين و منظور حفظ به دیگر عبارت به. ميخورد چشم به

 سياست این. است نياز توانمندی مورد زیست محيطی سياست اکوسيستم،بقای  برای نياز مورد آب

                                                           
1 Taylor, J. P. (2001), New Political Geographies Twixt Places and Flows ; The Students 
Companion to Geography, Oxford : Blackwell 

 سمت، انتشارات :تهران رضيئی، سيد حامد ترجمه سیاسی، جغرافیای درك مفاهیم و شناخت ، ( 1386 )سوفی شوتار،5 

 .21اول، ص  چاپ
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 قانونی وضعيت مبين روشنی به که بتواند مکفی و مناسب قانونی ابزار حمایت ميبایست مورد جامع

 حقابه تعبيه مختلف های گزینه ارزیابی برای چارچوبی را همچنين و گرفته قرار باشد، و حقابه آب

 نماید.

پسابها در ابتدا  و آب آلودکردن درباره جدید کيفری قوانين تحليل و انگاری در خصوص جرم

رودخانه آلوده به مواد صنعتی و شيميایی ،  21رودخانه کشور  11لزم به ذکر است که از ميان 

روستایی، کشاورزی و همچنين پساب های بيمارستانی و عفونی است که از این ميان بيشترین 

کشور به علت روان شدن پساب ها و پسماندهای صنعتی و شيميایی به رودخانه های  آلودگی

داخل رودخانه ها بوده است. برهمين اساس ، پس از پساب های صنعتی و شيميایی، به ترتيب 

فاضلب های روستایی و کشاورزی، بيمارستانی و عفونی و همچنين فاضلب های شهری و 

 افزایند .آب ها و محيط زیست می  آلودگیخانگی ، بر 

نکته حائز اهميت دیگری که وجود دارد حق اعلم جرم توسط اشخاص حقيقی و مردم است 

 "چرا که اصل پنجاهم قانونی اساسی جمهوری اسلمی ایران حفاظت از محيط زیست را یک 
 "تکليف "دانست و هم شامل  "حق  "می داند و این وظيفه را می تواند هم شامل  "وظيفه عمومی 

بارت دیگر شهروندان در عين اینکه حق اعلم جرم و دادخواهی در موارد اطلع و مشاهده . به ع

در صورت اطلع  –متضررنيزمی شوند  آلودگیچه بسا که در مواردی از این  –را دارند  آلودگی

، تکليف اطلع رسانی نيز برعهده آنان است که می توان این اصل را ازطریق نهادهای مدنی مانند 

ان های غيردولتی به مرحله اجرا درآورد .مسئله قابل ذکر دیگر ناچيز بودن ميزان جزای نقدی سازم

است . با توجه به خسارات قابل توجهی که گاه به محيط زیست وارد می آید که اغلب ترميم آن 

ناممکن و یا بسيار مشکل است و همچنين با توجه به سودهای کلنی که گاه از عملياتی که منجر 

شده ناشی می شود، نمی توان مرتکبان چنين جرایمی را معسر ویا ندار به شمار آورد .  آلودگیه ب

بنابراین  این چنين مجازات های نقدی بسيار ناچيز به شمار می روند و مرتکبين حتی با آگاهی از 

 می شوند. آلودگیقانون و مجازاتی که در انتظار آنان است مرتکب ایجاد 

خصی که بخشی از آب را با مواد سمی ، شيميایی ، پساب های صنعتی ، هر ش " -9ماده 

بيمارستانی ، عفونی و یا هر گونه ماده خطرناک دیگری آلوده کند به طوریکه کيفيات آب از نظر 
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شيميایی ، فيزیکی و بيولوژیکی تغيير یافته و برای سلمتی انسان ، حيوانات ، گياهان و محيط 

نچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشد علوه برجبران زیست خطرناک باشد چنا

سال یا به جزای نقدی معادل دو برابر سود حاصله از  2تا  3خسارات وارده به حبس به مدت 

ارتکاب جرم محکوم خواهد شد و. در صورتی که آلودگی از فعاليت های کارخانه یا کارگاهی 

 "، واحد مذکور تعطيل خواهد شد.  آلودگیت رفع ناشی شده باشد تا فراهم آمدن موجبا

هر گاه شخصی بدون دریافت مجوز لزم از مرجع یا سازمان مربوطه ویا با تخطی از  "-5ماده 

شرایط و استانداردهای مندرج در مجوزهای صادره در استفاده از منابع آبی مرتکب یکی از 

ت شدیدتری نباشند علوه برجبران اقدامات زیرشود چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازا

برابر سود حاصله از  5سال یا به جزای نقدی معادل  5ماه تا  6خسارات وارده به حبس به مدت 

 ارتکاب جرم محکوم خواهد شد :

 خارج کردن یا انحراف مسير آب از آب های سطحی  -1
 مسدود کردن یا پایين کشيدن آب های سطحی  -2
در مواقعی که در خواص چنين آبهایی یا در خارج کردن خاک از آب های سطحی  -1

 جریان آبها تأثير می گذارد . 
 وارد کردن یا تخليه مواد در آبهای سطحی . -4
 وارد کردن یا تخليه مواد در آبهای ساحلی .  -7
 تخليه مواد به آبهای زیر زمينی .  -6
 ."خارج کردن وانتقال دادن مواد یا انحراف مسير آبهای زیر زمينی   -5

 بند چهارم : تهدیدات خاك و بیابان زایی و سازوکارهای مقابله با بیابان زایی 
 با سایر آن تعامل و محيطی توانمندیهای بر فضا مبتنی در فعاليتی هر استقرار اینکه به توجه با

 صورت به توسعه فعاليتها برای سازی ظرفيت گيرد، می سرزمين صورت جغرافيایی پهنه در فعاليتها

 و جمعيت آینده الگوهای اسکان ميتواند فضا ساماندهی قالب در های مختلف بخش با هماهنگ

 یک جمعيت اسکان ها برای بخش تمامی در هماهنگی این. دهد قرار تحت تأثير را فضا مدیریت

 بيابانها، مساحت از دارد، اعم قرار کشور یک پهنه در گوناگون تأثير محيطهای تحت سرزمين
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 جنگلداری طریق از مردم آن و دارد قرار جنگل یک کنار در که شهر بسا یک چه...  و ها جنگل

 به وابستگی که شهرها توسعه اینگونه و نشود محافظت مناسبی طور به کنند، جنگل می معاش امرار

 قرار ناصحيح استفاده یا و نگهداری حفاظت عدم این تأثير تحت دارند، اطراف خود محيط نوع

 .دنبال دارد به را جمعيت پذیری آسيب و نگرانيهاایجاد  گيرد،
 سالنه است که جهانی استاندارد برابر 6 ایران در فرسایش خاک گسترش شتاب و رشد سرعت

 بيشتر نشان داده اند ها پژوهش. است کشاورزی تخریب زمينهای هکتار ميليون یک معادل

 خاک فرسایش اوليه نتيجه .هستند فسفر کمبود دچار و فقير مواد نيتروژنی نظر از کشور خاکهای

یک  سالنه که طوری به است، مناطق سيلخيز سدهای مخازن در افزایش رسوبگذاری قالب در

 فرسایش خاک دليل به کشورهای سدهای در مخازن گذاری رسوب مخازن حجم از درصد

 متر ميليارد 57حدود  در شمسی 9311 سال تا ایران مخازن سدهای مجموع کل. شود می کاسته

 از. است شده توليد کشور در مکعب مخزن متر ميليون 221 سالنه طور ميانگين به که بوده مکعب

 سخن سالنه دیگر به یا ميشود؛ نابود اثر رسوبگذاری در مکعب متر ميليون 511 سالنه این حجم،

 این پيامدهای .رود می دست از گذاری رسوب اثر کشور در نوساز مخازن حجم از درصد 36

 به و سدها پشت در مخازن گذاری رسوب مکعب متر ميليون 536 افزون بر خاک، فرسایش ميزان

 از خارج و سنتی و زهکشی مدرن و آبياری شبکه های در برابر رسوبگذاری دو حدود ميزان

 است. کشاورزی زمين هکتار شدن هزاران دسترس

توسعه زمين های کشاورزی و شهری مسئله حفاظت از به دليل افزایش جمعيت انسانی و نياز به 

زمين و خاک امروزه اهميت به سزایی یافته و تبدیل به یکی از موضوعات مهم جهانی شده است 

برنامه محيط زیست سازمان ملل )یونپ( راجع به تخریب زمين  91/51به نحوی که قطعنامه شماره 

با  9لت جهانی محيط زیست اعلم می کند.این مسئله را یکی از مشک 9112فوریه  2، مصوب 

توجه به این نکته ضروری است که در اثر تخریب خاک امروزه یک سوم سطح کره زمين را 

 5ميليون هکتار برآن اضافه می شود. 95مناطق بيابانی و نيمه بيابانی تشکيل می دهند و سالنه حدود 

                                                           
1 -UNEP  Governing  council  RES. 20/10 land  degradation  , 5 February  1999. 

 2مصدق ، پيشين ، ص  -5 
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کنوانسيون سازمان ملل  "به تصویب  اهميت این مسئله جامعه جهانی را برآن داشت تا نسبت

متحد برای بيابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بيابان زدایی مواجه می 

در پاریس اقدام کند. تاکيد این کنوانسيون  9111ژوئن سال  97در  "به ویژه در آفریقا  "شوند

ه ای و متقابل بودن مسائل آن و نياز به عمدتاً برمحور جهانی بودن معضل بيابان زدایی ، زنجير

و خشکسالی مسائلی در مقياس  بيابان زداییتلش بين المللی هماهنگ کشورها بود. بدین نحو که 

و خشکسالی از طریق  بيابان زاییجهانی هستند که تمامی نواحی دنيا را تحت تاثير قرار می دهند؛ 

نند فقر، بهداشت و تغذیه ناکافی، عدم امنيت ارتباطات متقابل خود با مسائل مهم اجتماعی ما

غذایی . مسائل ناشی از مهاجرت، جابجایی افراد و فعل و انفعالت جمعيتی روی توسعه پایدار 

و یا کاهش اثرات خشکسالی مستلزم اقدام  بيابان زداییاثرمی گذارد و هر گونه تلش برای 

هم از تعهدهای دولت های عضو برمبنای این مشترک جامعه بين المللی است )مقدمه کنوانسيون ( ا

(؛ اتخاذ 9بند  1سند عبارتند از : توسعه یک استراتژی بلند مدت  یکنواخت در کليه سطوح )ماده 

اقتصادی روند  –یک شيوه جامع که پاسخگوی جنبه های فيزیکی ، زیست شناختی  و اجتماعی 

 بيابان زداییو خشکسالی باشد ؛ادغام استراتژی های فقر زدایی در اقدامات مربوط به  بيابان زدایی

، الف.پ( اتخاذ استراتژی ها و اولویت ها در چهارچوب 5بند  1و کاهش اثرات خشکسالی )ماده 

 :ب(.2و کاهش اثرات خشکسالی )ماده  بيابان زداییطرح ها و با سياست های توسعه  پایدار برای 

 55مصوب  " 9دستورالعمل ساختاری خاک و ارزیابی پيامدها "منطقه ای می توان به  در سطح

اتحادیه اروپا اشاره کرد که در پرتو راهبرد موضوعی برای حفاظت از خاک این  51126سپتامبر 

اتحادیه تصویب شده و هدف آن عبارت است از : تعيين اصول مشترک برای حفاظت و بهره 

ک ، پيشگيری از تهدیدهای عليه خاک و تعدیل آثار این تهدیدها ، حفظ برداری پایدار از خا

کارکرد خاک در پرتو بهره برداری پایدار و بازیافت خاک های آلوده و تخریب مقررات ناظر 

برکنترل تخریب خاک در سطح ملی در اغلب کشورها دیگر حوزه های محيط زیستی توسعه 

گی خاک و ممنوع سازی آلینده های سمی و الزام به استفاده چندانی نيافته و بيشتر به مسئله آلود

                                                           
1 -“soil  framework  anf  impact  Assessment  dirivtive  “, EU  council, 22 Sep.2006. 
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از مواد جایگزین آن پرداخته است . به اعتقاد کارشناسان بين المللی حتی مقررات کنونی اغلب 

 کشورها در زمينه حفاظت از خاک کاستی هایی دارند:

ستی این مقررات خاک رابه عنوان یک عنصر اکولوژیکی با نقش حياتی در نظام زی  -

 کره زمين ، حفاظت از تنوع زیستی و سازگاری محيط زیستی تلقی نمی کنند.

 کارکردهای اصلی خاک در این مقررات به نحو مقتضی مورد توجه قرارنمی گيرند . -

ویژگی اصلی این مقررات این است که اغلب مشکلت فيزیکی ناشی از استفاده  -

مد نظر قرارمی دهند که در نتيجه بيشتر منافع نامناسب از زمين مانند کشاورزی و جنگل کاری را 

 خصوصی کشاورزان و منافع کوتاه مدت و نه منافع بلند مدت همگانی مورد توجه قرارمی گيرد .

این نکته نشان می دهد که این مقررات بيشتر واکنشی در برابر مسائل سياسی و اداری  -

 خاک. هستند و نه الزامًا راهبرهایی برای حل مشکلت حفاظت از

این مقررات گاه فاقد اساسی لزم برای کارایی در حفاظت جدی از خاک هستند از  -

جمله اینکه در اغلب این مقررات استانداردهای علمی و تعاریف مربوط به خاک و انواع روش 

  9های تخریب آن ملحظه نمی شود.
شده است .  در نظام های معدودی از کشورها استانداردهای انتشار آلودگی خاک تدوین

استانداردهای کيفيت محيط زیستی برای  "انگلستان یکی از این کشورها است که با تصویب 

مواد  52منتشر کرده است که این سند  9119این استانداردها را در اوت سال  "آلودگی خاک 

راهبردهای بررسی و معيارهای آلودگی خاک و  "همچنين  5آلینده را تحت پوشش قرارمی دهد.

منتشر شدند که انواع مواد آلینده خاک و مقدار مجاز انتشار  9111در نوامبر  "3ب زیرزمينی آ

آنها و نحوه اجرا و رعایت استاندارد ها برای مناطقی که برای دفع آلودگی در نظرگرفته شده اند یا 

 خود آن منطقه آلوده مواد آلینده است ؛ قابل اجرا نيست .

                                                           
1 -Hannam, and  others, op cit., p.5 
2 - UK  environmental  Quality  standards,  EPA,  august  1991 
3 - “ guidelines  for  investigation  and  counterneasures  for  soil  and  groundwater  pollution”,  
EPA , nov. 1994 
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وجه به تداوم تاریخی جامعه دهقانی و اتکاء اقتصادی آن بر تخریب خاک در ایران با ت

کشاورزی ، توسعه روزافزون شهر نشينی و توسعه صنعتی تبدیل به یکی از معضلت محيط زیستی 

شده است . از آنجا که تخریب خاک به معنای کاهش ظرفيت توليد آن بوده ؛ کاهش امکان توليد 

ت کشاورزان کشور را مورد تهدید قرارداده است . در بخش کشاورزی نظام اقتصادی و معيش

تخریب زمين ضمن تاثير گذاری برنواحی وسيعی  در سطح کشور ، زندگی بسياری از افراد را در 

مناطق گوناگون کشور بویژه مناطق خشک و کویری تحت تاثير قرار است که بيکاری و مهاجرت 

 به شهرها از پيامدهای آن محسوب می شود.

ی موجود  وضعيت تخریب زمين را در ایران نگران کننده توصيف می کنند که  این گزارش ها

محيط زیستی  -ضعيت با تداوم روند کنونی می تواند به یک بحران گسترده انسانی  و

ميليون هکتار از زمين های ایران را زمين های خشک در برمی گيرد که از این  71بيانجامد . حدود 

درصد از زمين  76/5ميليون هکتار است. حدود  13نی شده و بيابان ها بالغ بر ميزان زمين های بيابا

ميليون هکتار از زمين های ایران در معرض بيابان زایی است که از این  952های کشور معادل 

ميليون هکتار تحت تأثير فرسایش آبی، سی ميليون هکتار تحت تأثير فرسایش بادی و  72مساحت 

تحت تأثير عوامل شيميایی  و فيزیکی بيابان زایی همچون کاهش حاصلخيزی پنج ميليون هکتار 

. سالنه یک ونيم ميليون هکتار از خاک های مرغوب ایران  9خاک، شوری وسایر تخریب ها است

سال  711به بيابان تبدیل می شود و یک سانتی متر از قشر خاک کشاورزی که برای ایجاد آن 

. استفاده نامطلوب از زمين ها از جمله  5ن پوشش گياهی از بين می رودزمان لزم است در اثر فقدا

برای استفاده از چراگاه به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تخریب محيط زیستی غير قابل جبران، 

هر ساله با وجود اجرای برنامه های مختلف برای کنترل آن ، تشدید می یابد. بدین ترتيب این 

که معضل تخریب خاک جدی بوده وکنترل وپيشگيری از آن ضرورتی  آمارها نشان ميد هد

حياتی برای حفاظت از پایداری محيط زیست محسوب می شود. در زمينه انجام تعهد های بين 

                                                           
ه در سومين همایش ملی فرسایش و رسوب، ؛ مقاله ارائه شد"بررسی وضعيت تخریب اراضی در ایران  "مهدیان ، محمد حسين ؛ -9 

 ، انجمن مهندسی عمران ایران ، واقع در : 9311

www.sivilica.com/papers-ESNCo3-0-10-title-asc-al.html  
 زیست ایران ، واقع در :گزارش  "تخریب سطح جنگل ها ومراتع کشور  " -5 

http://zistiran.elogspot.com/2006/09/blog-post-115900300238005925.html  

http://www.sivilica.com/papers-ESNCo3-0-10-title-asc-al.html
http://zistiran.elogspot.com/2006/09/blog-post-115900300238005925.html
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المللی جمهوری اسلمی ایران با توجه به شدت معضل بيابان زدایی اقدام به تصویب کنوانسيون در 

یا آیين نامه خاصی جهت اجرایی ساختن مفاد آن تدوین  کرده اما قانون 99/91/9372تاریخ 

نکرده است . بطور کلی اهميت حفاظت از خاک بر خلف  حفاظت از آب و هوا در قوانين و 

مقررات ایران به نحو ناچيزی مورد توجه قرارگرفته و مواد قانونی اندکی در این خصوص به 

 تصویب رسيده اند. 

 ز خاک در نظام حقوقی ایران را به نحو زیر می توان  برشمرد :مفاد قانونی ناظر بر حفاظت ا

( اقدام به هر  51/1/9379) اصلحيه  "قانون حفاظت وبهسازی محيط زیست " 1ماده  (1

عملی را که موجبات آلودگی محيط زیست ) از جمله خاک ( را فراهم کند ممنوع ساخته است. 

بينی شده است که مسئول کارخانه متخلف در  پيش 95ضمانت اجرایی این ممنوعيت نيز در ماده 

سال ویا پرداخت جریمه نقدی  9روز تا  69صورت خود داری از توقف عمل آلینده به حبس از 

 از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد .
(  هراقدامی را  که تهدید  1/2/9376) اصلحيه  "قانون مجازات اسلمی  " 611ماده   (2

عليه بهداشت عمومی شناخته شود از قبيل آلوده کردن خاک، ممنوع ساخته و مجازات مرتکبان 

 این رفتار مجرمانه را حبس تا یک سال زندان معين کرده است .
 57/95مصوب  "قانون برنامه سوم توسعه  911آیين نامه اجرایی بند )ج( ماده  "5ماده  (3

محيط زیست   هيئت وزیران ،کليه واحد های آلینده و واحد هایی که فعاليت آنها مخرب 9371/

است را مکلف کرده تا پس از دریافت اخطار سازمان حفاظت محيط زیست اقدام لزم را جهت 

یين نامه ميزان جریمه آلودگی ناشی این آ 7کاهش یا رفع آلودگی و تخریب به عمل آورند. ماده 

از دفع غير صحيح مواد زائد را تعيين ميکند اما محل دفع را ) آب یا خاک( مشخص نمی کند. بی 

نيز  1گمان وضعيت دفع این مواد در آب و در خاک متفاوت از هم هستند . در بند ) الف( ماده 

عریف نشده است . به نظر می رسد نحوه تعيين  جریمه تخریب خاک مقرر شده اما تخریب خاک ت

که با توجه تعيين جریمه برای خاک برداری وخاک ریزی در جدول شماره شش این آیين نامه، 

 منظور از تخریب خاک همان خاک برداری وخاک ریزی باشد .


