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Aims & Backgrounds The aim of this study was to evaluate the typology of environmental crimes in the 
natural geography of Iran.
Methodology First, a checklist of different environmental crimes prepared based on semi-structured 
interview method with 169 respondents identified as sample size. Second, using expert opinions and the 
method of pairwise comparison, environmental crimes are weighted and their importance coefficient 
was determined. Finally, related data were collected from the legal offices of the relevant organizations, 
the statistics of violations, and environmental crimes in each provinces of the country between the years 
2016 to 2019.
Findings Environmental crimes are classified into 3 major factors, 8 minor-factors, and 23 measurement 
categories. The highest crime rates were “ecosystem degradation”, “environmental pollution” and 
“biodegradation”, respectively. The highest percentage of minor crimes belongs to “water pollution” with 
58 percent, followed by “soil pollution” with 26 percent, and finally “air pollution” with 16 percent. In 
crimes related to “ecosystem destruction”; the highest percentage belongs to  “destruction of forests 
and pastures” with 48%, followed by “destruction of wetlands and ecosystems” with 35%, and finally, 
“destruction of mountains and plains” with 17%. In the case of crimes related to “harvesting resources 
and effects on biodiversity”; the highest percentage of “damage to wildlife” was 57% and the lowest rate 
was “damage to habitat” with 43%. The highest crime rates belong to “land-use change” (9.4%) and the 
lowest is “herbal plant harvests” (0.5%). Mazandaran province with 6674 cases of environmental crimes 
is at the top of the list of provinces in the country and Khorasan Razavi province with 232 crimes is at 
the lowest point.
Conclusion Considering the multiplicity and diversity of environmental crimes in the country and the 
increasing frequency of crime, it is necessary to take more effective measures in this regard.
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  چکیده

شناسی جرایم محیط زیستی در گونههدف این پژوهش  ها:اهداف و زمینه
 . بودجغرافیای طبیعی ایران 

در ابتدا، فهرست اولیه انواع این پژوهش از نوع کاربردی است.  شناسی:روش
ساختاریافته استفاده جرایم محیط زیستی با استفاده از روش مصاحبه نیمه

کلیه  گردید.نفر تعیین  ١٦٩گیری به روش هدفمند و حجم نمونه گردید. نمونه
در گام بعد، با استفاده سازی و کدگذاری شدند. ها به صورت متن پیادهمصاحبه

دهی و ضریب از آرای خبرگان و روش مقایسه زوجی، جرایم محیط زیستی وزن
های سپس، با استعالم از دفاتر حقوقی سازماناهمیت آنها مشخص شد. 

های کشور کیک استانربط، آمار تخلفات و جرایم محیط زیستی به تفذی
  . به دست آمد ١٣٩٨تا  ١٣٩٥های حدفاصل سال

سنجه  ٢٣عامل خرد و  ٨عامل کالن،  ٣جرایم محیط زیستی به ها: یافته
، »تخریب اکوسیستم«شوند. بیشترین میزان جرایم، به ترتیب، بندی میدسته

د. انبوده» برداشت منابع و اثر بر تنوع زیستی«و » های محیطیآلودگی«
و سپس،  %٥٨با » آلودگی منابع آب«بیشترین درصد جرایم خرد متعلق به 

بوده است. در جرایم  %١٦با » آلودگی هوا«و در نهایت،  %٢٦با » آلودگی خاک«
با » ها و مراتعتخریب جنگل«؛ بیشترین درصد »تخریب اکوسیستم«مربوط به 

و در نهایت،  %٣٥با » های آبیها و اکوسیستمتخریب تاالب«و سپس،  %٤٨
اند. در مورد جرایم مربوط به قرار داشته %١٧با » تخریب کوهستان و دشت«
» وحشخسارت به حیات«؛ بیشترین درصد »برداشت منابع و اثر بر تنوع زیستی«

بوده است.  %٤٣با » خسارت به زیستگاه«و کمترین میزان متعلق به  %٥٧با 
برداشت «) و کمترین ٪٩٫٤» (ی اراضیتغییر کاربر «بیشترین سنجه ارتکاب جرم 

مورد ارتکاب جرایم  ٦٦٧٤. استان مازندران با است) ٪٠٫٥» (گیاهان دارویی
مورد  ٢٣٢های کشور و استان خراسان رضوی با محیط زیستی در صدر استان

  اند.ارتکاب جرم، در انتهای فهرست قرار داشته
ی در کشور و افزایشی بودن نظر به تعدد و تنوع جرایم محیط زیستگیری: نتیجه

  روند ارتکاب جرایم، الزم است تا اقدامات موثرتری در این خصوص صورت گیرد. 
شناسی جرایم، جرایم محیط زیستی، جغرافیای طبیعی، تخریب گونهها: کلیدواژه

  اکوسیستم
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  مقدمه
در حقوق ایران؛ مساله حمایت و حفاظت از محیط زیست و 

هاست که مورد توجه قرار گرفته و پیشگیری از جرایم مرتبط سال

مقنن تالش کرده تا با تصویب قوانین متعدد به این مهم جامه 
عمل بپوشاند. بدین منظور، موضوع برخورداری از محیط زیست 

، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز) ٥٠سالم در اصل (
ترین سند قانونی کشور، منعکس شده و به تصویب عنوان مهمبه

در جمهوری اسالمی، حفاظت محیط «رسیده است. طبق این اصل: 
های بعد باید در آن حیات اجتماعی زیست که نسل امروز و نسل

رو، ینشود. از ارو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می
های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا فعالیت

» تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است
[Akrami et	al, 2018] محیط زیست سالم و . امروزه داشتن

های بشری مطرح ترین دغدغهعنوان یکی از مهمحفاظت از آن به
نظر گرفتن منابع موجود راهکارهای حفظ این محیط با در و  است

المللی قرار عنوان چالشی بزرگ مورد توجه جامعه بیندر آن به
های گرفته است. مدیریت محیط زیست و حفاظت از عرصه

طبیعی، مستلزم بکارگیری علوم و فنون متعددی است، از جمله 
	Cochran et]حقوق کیفری محیط زیست  al, 2016] .

 از استفاده و زیست محیط آلودگی و تخریب انگاریجرم
 جمله از آنهاز ا ناشی خسارات جبران کنار در کیفری هایمجازات
 بشری جامعه توسط اعمال ینت به انسب که است هاییواکنش
. البته این [Brisman & South, 2018] است گردیده اتخاذ

مهم نیز بیش از هر چیز نیاز به درک چرایی و علل ایجاد جرم و 
	Di Ronco et]ن دارد های آانگیزه al, 2018] به نحوی که ،

های مهمی الملل محیط زیست، یکی از جنبهامروزه، در حقوق بین
شناسی جرایم محیط زیستی است. که مورد توجه قرار گرفته، گونه

ها، دالیل، فشارها و تمامی فاکتورهایی که چرا که آگاهی از انگیزه
تواند در اتخاذ برد میمتخلف را به سمت ارتکاب جرم پیش می

 Hajivand]حیح برای پیشگیری و حفاظت موثر باشد راهبرد ص

et	al, 2018].  
واسطه ارتباط تنگاتنگ با به  حقوق محيط زيست و منابع طبيعی

ثير آنها قرار گرفته و به همين علت درک أعلوم و فناوری تحت ت
مسائل آن مستلزم برخورداری از اطالعات اوليه در محيط زيست 

و متداول محيط زيست که است. با توجه به مفهوم رايج 
ها و رابطه متقابل بين انواع موجودات کننده همه فعاليتبيان

زنده از جمله انسان با محيط پيرامونشان است، اين نتيجه حاصل 
شود که حقوق محيط زيست عالوه بر زير پوشش قرار دادن می

مختلف حقوق کالسيک (شامل حقوق خصوصی،  هایتمام رشته
 الملل)، آن قسمت از حقوق که سعیوق بينحقوق عمومی و حق

وارد کند  حقوقی هایارد مفهوم محيط زيست را در تمام قسمتد
. [White, 2016; Easterbrook, 1983]گیرد را نيز در برمی

 حقوق رد: تقسیم دسته دو به توانمی را زیست محیط حقوق
 زیست محیط حقوق زیست انسانی. محیط و طبیعی زیست محیط
 هایمحیط از حفاظت و بیوسفر حفظ هایراه بررسی هب طبیعی
 مناطق و ملی هایپارک مراتع، ها،جنگل طبیعی مانند زیست
 و جلوگیری آبزیان و حیوانات و وحش حیات نیز و شده حفاظت
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 زیست حیطم . حقوق[SEHN, 2008]پردازند می آنها انهدام از
 فرد زندگی از کهاست  مقرراتی و قواعد از دسته آن شامل انسانی،

 مشکالت و مسائلی از آنجا که و کندمی حمایت هامحیط این در
 انواع به آید وجود به بقای فرد محیط برای این در است ممکن که

در بردارنده  انسانی زیست محیط حقوق شود؛می مربوط هاآلودگی
هاست آلودگی با مقابله برای الزم قوانین و قواعد

[Poorhashemi et	al, 2016] جرم در حقوق موضوعه ایران به .
قانون مجازات اسالمی) براساس  ٢روشنی بیان شده است (ماده 

 هر ها،مجازات و جرایم بودنقانونی اصل موجب به و تعریف این
 آن برای و مقرر قانون، که توسط گرددیم تلقی جرم زمانی عملی،
محیط  . جرایم[al, 2015	Abedi et]باشد  شده تعیین مجازات
 توانمی صراحت به و مستثنی نیستند قاعده این از همت زیس
 Mirkamali]جرم است  تعریف خارجی از مصادیق مصداقی گفت

& Hajivand, 2017]قابل جرم، عنوانبه عملی آنکه . برای 
 . بعضی ازاستد ضروری ورو آمدن چندین جمع باشد، مجازات
 الزم جرایم در کلیه آنها وجود یعنی جنبه عمومی دارد موارد، این
	Poorhashemi et]هستند  خصوصی جنبه دارای برخی و است

al, 2016] .  
 شده هیارا یستیمحیط ز جرم خصوص در مختلفی هایبندیطبقه

 به گاهی محیط زیستی جرم یران،ا مقررات و قوانین است. در
 شده واقع مورد توجه خاص ایگونه به مواردی در و شکل عام

 و قوانین ایران، حقوق در جرم محیط زیستی قانونی عنصراست. 
 و صدمه ایراد موجب فعل ترک یا فعل آنها در که مقرراتی هستند

و برای مرتکب و  است شده زیست مشخص به محیط آسیب
مرتکبین نیز برحسب مورد مجازات تعیین شده است. بنابراین؛ هر 

ر اکوسیستم، اعم از گونه ایراد خسارت به اجزای جاندار و غیرجاندا
آنکه در قالب تخریب یا آلودگی باشد، جرم محیط زیستی قلمداد 

 جمله . از[Heydarzadeh & Mozafari, 2014]شود می
قرار  توجه مورد معنای عام در محیط زیستی جرم که مواردی
است  ١٣٧٥قانون مجازات اسالمی مصوب  ٦٨٨ماده  گرفته،

[Danesh Nari & Moradfar, 2016]جرایم بسیاری از . در 
 از ایصدمه و زیان باید کند، پیدا تحقق جرم، آنکه عمدی برای

کیفری  تحقق مسئولیت دیگر، عبارت شده باشد. به ناشی عمل،
 و ورود ضرر و مجرمان نتیجه شدن واقع به محیط زیستی، منوط

 جرایم مطلق عنوان تحت که جرایم بعضی در است. اما زیان
 یا شده منع قانون، در که یک عمل مطلق انجام شوندشناخته می

 مجرمانه حاصل نتیجه خواه شود؛می محسوب جرم آن، انجام ترک
. در حقوق کشور [Emery & Watson, 2004]یا نه  شود

عنوان جرایم رفتاری برای جرایم مطلق و جرایم انگلستان از 
ند یکا نیز همانبرند. در آمرجرایم مقید نام میای برای نتیجه

ولیت مطلق در مورد جرایم مربوط به رفاه سئانگلستان، اصل م
 جرایم بیشتر طبیعت توجه به با عمومی پذیرفته شده است. اصوالً،

 یا و طرف یک سریع از نتیجه عدم از اشین که محیط زیستی
 بعد از نظر یا و نحو مشخص به جرم عامل تشخیص مشکل

 در را زیستیمحیط  جرایم ؛ بایداست جرم ایجاد مسافتی
داد  قرار مورد بررسی مطلق، جرایم با رفتاری جرایم بندیطبقه

[Lynch et	al, 2015]. مادی و قانونی رکن دو وجود همیشه 
 نیز مجرمانه عمل یک انجام و بود نخواهد جرم کافی تحقق برای

 دیگر، ممکن عبارت نیست. به عنصر معنوی وجود دلیل به تنهایی
 نبودندلیل به را آن فاعل قانون، اما شود، واقع مجرمانه عمل است

 نداند. بنابراین مجازات قابل مسئولیت جزایی،ا ی و قصد مجرمانه
توان نمی گیرد قرار پذیرش مورد شخص، یک بودنمجرم آنکه برای
 محسوب جرم قانون، نظر از که عمل مادی یک شدنبه انجام تنها
 فعل، انجام در باید یامرتکب  فرد کرد. یعنی بسنده است؛ شده

 عمدی جرم صورت، این که در باشد داشته قصد عمد و مجرمانه،
 زده سر او از خطا اثر بر مجرمانه عمل یا و کرده است پیدا تحقق
غیرعمدی (خطای  را جرم شده واقع این حالت، جرم در که باشد

 . [Rees, 2010]گویند شبه عمد و یا خطای محض) می
 بر عالوه جرایم، اکثریت محیط زیستی، جرایم حیطه در

محیط  جرایم کمی از تعداد وهستند  نیز عمدی بودن،مطلق
گیرند. از لحاظ قرار می غیرعمدی، حیطه جرایم در زیستی
بندی، جرایم محیط زیستی به دو گروه اصلی عمدی و تقسیم

  شوند: غیرعمدی تقسیم می
  الف) جرم عمدی:

 است ضروری عمدی، جرم تحقق رایب آن احراز که مجرمانه قصد
 آنکه برای تشخیص است. گاهی قابل مختلف هایشکل به

 عبارت در است؛ عمدی جرایم از نظر مورد جرم مشخص شود
استفاده  تقلب قصد و عمد عمد، و علم کلماتی مانند از قانونی
ماده  متن در کلماتی چنین که دارد یز وجودن مواردی شود.می
 جرم که دریافت باید ماده، آن محتوای از و است نشده آورده
قانون  ٦٧٥در ماده  برای نمونه است. غیرعمدی یا و عمدی

مجازات اسالمی که در ارتباط با آتش زدن اموال و منابع طبیعی 
بودن این ، آشکارا، عمدی»عمداً «ه از کلمه است، مقنن با استفاد

 ٦٨٦جرم محیط زیستی را بیان کرده است. همچنین؛ در ماده 
به صراحت، » عامداً «از کلمه قانون مجازات اسالمی با استفاده 

بودن این جرم محیط زیستی را بیان کرده است عمدی
[Poorhashemi et al, 2016].  

  ب) جرم غیرعمدی:
 در زیستی، محیط جرایم اکثریت طور که در باال اشاره شد،همان
 در جرایم این اندکی از موارد اما گیرند.می جای عمدی جرایم زمره

 جرایم از احراق جرم چند هر .گیرندمی قرار دسته جرایم غیرعمدی
 طبیعی منابع غیرعمدی حریق قانون، حکم لکن به است؛ عمدی
 غیرعمدی زمانی جرایم است، شده تلقی جرم در مواردی خاص، نیز

 آنها، ارتکاب در انسان که گردندمی کیفری مسئولیت موجب
 Faure]باشد  ننموده را نظامات دولتی و مقررات و احتیاط رعایت

& Visser, 2003]و مهارت عدم و مباالتیبی و احتیاطی. بی 
نامند. مصادیق خطای کیفری می را نظامات دولتی رعایت دمع

برداری از قانون حفاظت و بهره ٤٥جرم احتراق غیرعمدی، ماده 
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آتش «که مقرر داشته است:  است ١٣٤٦ها و مراتع مصوب نگلج
زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و 

بانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه نظارت ماموران جنگل
مباالتی، حریق در جنگل ایجاد شود، مرتکب به حبس تادیبی از یب

  ». دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد
تشان به دو گروه عمده را با توجه به ماهي جرائم محیط زیستی

 کنند:می بندیتقسيم
نسان که ا نسبت به جاندار محيط زيست منهای جرائم ارتکابی

شود. طبق قانون می و حيوانی شامل همه جانداران گياهی
سازمان حفاظت حفاظت و بهسازی محيط زيست از جمله وظايف 

و اقدام  و ممانعت از هر نوع آلودگی محيط زيست، پيشگيری
که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست  مخربی
و  مام امور مربوط به جانداران وحشیشود، است. همچنين تمی

همان  ٦ماده  ٢شود. طبق بند میرا شامل  داخلی هایآبزيان آب
است که باعث  ها و مراتع نيز از جمله مواردیلقانون، تخريب جنگ

 ر محيط زيست شده و بنابراين عملیبر هم خوردن تعادل د
  شود.مجرمانه محسوب می

آب و جان محيط زيست از قبيل نسبت به عناصر بی جرائم ارتکابی
  شيميايی. هایهوا، خاک، صدا و آلودگی

 از دسته آن بشری، جوامع در اامنین عمده منابع از یکی تردید،بی
 فعل، ترک یا فعل قالب کیفری در قوانین در که است رفتارهایی

 در ارتکابی جرایم مجموعه همان یا بزهکاری اند.انگاری شده جرم
 نظم بقای بنابراین و اجتماعی انسجام واقع معین، در زمان

 ,Editorial] دهدیم قرار فروپاشیخطر  معرض در را عمومی

 به توسل با هرچیز، از پیش و دیرباز از هارو، دولتاز این .[2018
 با مبارزه مقام در گر (مجازات)واکنش سرکوب قهرآمیز و نهادهای
 وجود با که دهدمی نشان جنایی، آمار ولیکن آیند.برمی جرایم،

 حقوق قلمروتوسعه  کلی طور به و هامجازات تقویت ساختار
  های گوناگونجلوه تواندنمی تنهایی به کیفری نظام جزایی،
با  موثر مبارزه در کیفری نظام محدود کند. ظرفیت مهار را بزهکاری
 راهکارهای اعمال و اتخاذ و مطالعه سوی به را هادولت بزهکاران،

های پاسخ کنار در که است سانبدین است و داده غیرکیفری سوق
 قلمرو حقوق خارج از هاییپاسخ جستجو ضرورت گر،سرکوب
 شده احساس جرم رابر در پیشگیرانه، هایپاسخ جمله از کیفری،
محیط  جرم و وقوع آلودگی از پیشگیری .[UN, 2006]است 
 محیط تخریب برابر در که است پاسخ نخست مرحله زیستی،
-جرم اقسام از پیشگیری، مقوله گیرد.می استفاده قرار مورد زیست
امکانات  و وسایل بررسی و مطالعه به که است کاربردی شناسی
 پردازد. نظاممی مجرمانه اعمال ارتکاب از پیشگیری عملی و علمی
 ایحاشیه و جانبی طوربهها، مجازات اعمال راستای در کیفری
 وقوع از باشد. پیشگیری داشته نیز پیشگیری خاصیت تواندمی
 جمله از المللیبین گوناگون مقررات در محیط زیستی جرم

 اقلیمی، تغییرات درباره متحد ملل ساختاری سازمان کنوانسیون
 و توسعه، و زیست محیط درباره متحد ملل کنوانسیون

 پانزدهم اصل در است. گرفته قرار توجه مورد های دیگرکنوانسیون
 معیارهای و ضوابط باید کشورها شده، مقرر ریو کنوانسیون

 وضع نمایند. خود هایتوانایی براساس حمایتی یشگیرانه وپ
 محیط زیستی جرم از پیشگیری نیز ایران حقوق مبسوط در طورهب

  است. شده بینیپیش
ها یف متنوعی از اکوسیستمجغرافیای طبیعی ایران، شامل ط

های آبی، ها، اکوسیستمکوهستانها و کویرها، . بیاباناست
ترین تنوع پوشش درختزارها عمدهها و ها و مراتع، جنگلدشت

خاک ایران در  %٩٠جغرافیای طبیعی این سرزمین است. حدود 
کیلومتر مربع  ١٨٠٫٢١٠محدوده فالت ایران واقع شده است. حدود 

آن مربوط  %٥٥٫٥از خاک ایران را جنگل پوشانده است که حدود 
 %١٩های شمال ایران های بلوط غرب ایران است و جنگلبه جنگل

های جنگل %١٣٫٣های پست پراکنده در جنوب و شرق جنگلو 
 %٥٫٦های گرمسیری و کویری نیز و جنگل %٦٫٦کوهستانی ارس 

 ,al	al, 2016; Abedi et	Poorhashemi et]شوند را شامل می

2015] .  
سو، ضعف مدیریت و گستردگی و تنوع اکوسیستمی از یک

ترین وان مهمعنمشکالت اقتصادی و فرهنگی از سوی دیگر به
عوامل بروز جرایم محیط زیستی در جغرافیای طبیعی ایران مطرح 

. در گذشته برخی مطالعات در خصوص جرایم محیط هستند
توان به زیستی در کشور صورت گرفته است. از آن جمله می

، [Mirkamali & Hajivand, 2017]تحقیقات زیر اشاره داشت: 
گیری از جرایم محیط زیستی اقدام به مطالعه به روی تحلیل پیش

های سازمان ملل متحد نمودند. به اعتقاد آنان، در پرتو دستورالعمل
عمل به اصول مطروحه در رهنمودهای سازمان ملل متحد با 

تواند در پیشگیری از محوریت اصل پیشگیری از ضرر زیستی می
د و ونحاجی رسان باشد. در تحقیقی دیگرجرایم محیط زیستی یاری

، مسئولیت کیفری دولت در [al, 2018	Hajivand et] ارانهمک
قبال جرایم محیط زیستی در ایران را بررسی کردند. نتایج بیانگر آن 
بود که مشارکت جامعه مدنی در عرصه محیط زیست از طریق 

نمودن دسترسی شهروندان و توانمندسازی آنان و نیز فراهم
گردد. در محور توصیه میجامعهنهاد و های مردمحمایت از سازمان

	Abedi et] و همکاران عابدی ایمطالعه al, 2015] جرایم ،
محیط زیستی در ایران را مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار دادند. 

 [Heydarzadeh & Mozafari, 2014] حیدرزاده و مظفری
ویژه در حوزه  پیشگیری از جرایم محیط زیستی را به

و  پورهاشمی. و منابع آبزیان مطالعه کردندهای آبی اکوسیستم
های ها و چالشمولفه [al, 2016	Poorhashemi et] همکاران

الملل مورد های جرم محیط زیستی را از دیدگاه بینتدوین شاخص
های بررسی قرار دادند. تحقیقات گذشته بیشتر به دنبال جنبه

اند. ولیکن دهاجتماعی و اقتصادی جرایم و نیز علل رفتاری آنها بو
ای شناسی جرایم محیط زیستی مطالعهدر خصوص انواع و گونه

صورت نگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و 
. در استبندی انواع جرایم محیط زیستی طبیعی در کشور دسته
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این تحقیق، صرفًا جرایم محیط طبیعی (و نه محیط زیست 
حقق به دنبال پاسخ به این گردد. در اصل، مانسانی) بررسی می

های پرسش است که انواع جرایم محیط زیستی که در عرصه
  ؟هستنددهند، کدامند و شامل چه مواردی طبیعی سرزمین رخ می

  

  شناسیروش

تحقیق حاضر، به لحاظ هدف، از نوع کاربردی؛ و به لحاظ روش 
ای و میدانی است. همچنین به ها از نوع کتابخانهگردآوری داده

توصیفی -ها نیز از نوع تحلیلیلحاظ روش تجزیه و تحلیل داده
  است. فرآیند تحقیق شامل چند مرحله بوده است: 

الف) مرحله اول: در این گام، از طریق مطالعات گسترده 
ای و میدانی اقدام به تهیه فهرست اولیه از انواع جرایم کتابخانه

حقوق محیط  های طبیعی کشور (مرتبط بامحیط زیستی در عرصه
ای، با بررسی و مطالعه زیست طبیعی) گردید. در فاز کتابخانه

ها، گزارشات، مدارک و مستندات رسمی و عمیق و دقیق پرونده
موثق نسبت به استخراج انواع گوناگون جرایم محیط زیستی اقدام 

ها و اطمینان از جامعیت در منظور تدقیق دادهگردید. در ادامه، به

ساختاریافته استفاده شد. ها، از روش مصاحبه نیمههگردآوری داد
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و کارشناسان بخش 

های کشور، حقوقی ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست استان
قه و اعضای بانان باساببانان و جنگلدامپزشکان معتمد، محیط

در عرصه محیط نام فعال و خوش (NGOs) های مردم نهادسازمان
. با بررسی و استعالم صورت گرفته از نهادهای استزیست کشور 

های مورد اشاره ربط، تعداد افراد واجد شرایط در هر یک از گروهذی
). از این طریق، امکان تهیه فهرست اولیه ١مشخص گردید (جدول 

از جرایم محیط زیستی مرتبط با محیط طبیعی فراهم آمد. روش 
 Z) ٪٩٥از نوع هدفمند و حجم نمونه با اطمینان گیری، نمونه

Core= 1.96) نفر تعیین گردید ١٦٩ [Cochran et	al, 2016] .
های واالت در قالب فایل صوتی به شکل الکترونیک برای نمونهسئ

. این فرآیند در برخی موارد تکرار گردید. پس از گردیدآماری ارسال 
بندی و تفکیک موضوعی هها، اقدام به دستگردآوری و تهیه داده

سازی ها به صورت متن پیادهآنها گردید. بدین منظور کلیه مصاحبه
بندی نمود. بدین تر بتوان آنها را دستهو کدگذاری شدند تا راحت

  بندی اولیه از جرایم محیط زیستی به دست آمد. ترتیب دسته
  

  مشخصات جامعه و نمونه آماری تحقیق )١جدول 

های مورد نظرها و شاخصویژگی گروه ردیف  نمونه آماری جامعه آماری 

١ 
 مدیران و کارشناسان بخش
حقوقی ادارات کل منابع 
 طبیعی و محیط زیست

 سال سابقه کار مرتبط با حقوق محیط زیست ٢٠حداقل دارا بودن  -
  دارا بودن تحصیالت مرتبط (حداقل کارشناس ارشد) -

نفر ٩٠ نفر ٥١   

 دامپزشکان معتمد ٢
سال سابقه همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست و یا تایید شده توسط  ١٠حداقل  -

  ربطسازمان ذی
نفر ٢٧ نفر ١٥   

٣ 
بانان سازمان محیط

زیست حفاظت محیط  

سال سابقه کار در سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان  ٢٠دارا بودن حداقل  -
 بانمحیط

 دارا بودن مدرک کاردانی (حداقل) -
  سابقه حضور در محاکم قضایی به عنوان ضابط دادگستری -

نفر ٨٤ نفر ٤٧   

٤ 
بانان سازمان جنگل
مراتع و  ها،جنگل

 آبخیزداری

 ها، مراتع و آبخیزداریکار در سازمان جنگلسال سابقه  ٢٠دارا بودن حداقل  -
 دارا بودن مدرک کاردانی (حداقل) -

  سابقه حضور در محاکم قضایی به عنوان نماینده حقوقی -

نفر ٥٣ نفر ٣٠   

٥ 
های مردم اعضای سازمان

 (NGOs) نهاد

عضویت در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمان مردم نهاد  -
 سابقهنام و عدم سوء خوش

 عدم ارتباط با بخش دولتی -
 سال سابقه فعالیت ٢٠دارای حداقل  -

  دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط -

نفر ٤٩ نفر ٢٦   

نفر ٣٠٣ مجموع نفر ١٦٩   

  
، سنجش میزان روایی استاز آنجا که این بخش تحقیق 

صوری)  های مصاحبه از طریق روش اعتبار محتوا (اعتبارپرسش
انجام گرفته است. بدین معنی که پس از تدوین سئواالت، آن را 
با اساتید، در میان گذاشته و پس از بازخورد و اعمال نظرات آنان 

نامه مورد نامه و اعمال اصالحات در آن، روایی پرسشدر پرسش
یید قرار گرفته است. در این پژوهش جهت دستیابی به روایی أت

 ها از مطرحاست تا در طراحی پرسش نامه، سعی شدهپرسش
های مبهم، نامربوط و پیچیده خودداری شود. والئنمودن س

  
همچنین از آنجا که، درک دقیق مسئله پژوهش، خود مشخص 

کند چه مفاهیمی باید سنجیده شوند، لذا پژوهشگر نهایت می
  سعی خود را در این مهم به کار گرفته است.

های کیفی، ادعا پیشتاز در عرصه پژوهشتعدادی از پژوهشگران 
های خاص پارادایم کمی بوده و با کردند که روایی و پایایی واژه
یکی از  .[Arabi & Nesbi, 2016]پژوهش کیفی سنخیت ندارند 

آزمون است، که معموالً پس از مراحل فرآیند پژوهش علمی، پیش
یرد و به پذطراحی ابزارهای سنجش و گردآوری اطالعات انجام می
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کند. در این پژوهش با انجام یک مصاحبه پایایی ابزار کمک می
واالت ئهای سآزمون به اصالح برخی از بخشعنوان پیشبه

ه و شده پرداخته شد. بدین شکل که پس از انجام مصاحبطراحی
شده به بررسی و اصالح برخی از تهیه متن مصاحبه از فایل ضبط

همچنین برای سنجش پایایی است،  شدهواالت پرداختهئس
نامه و این پذیری پرسشنامه (که بر تکرارپذیری و تعمیمپرسش

نامه در شرایط مشابه گذارد که آیا چنانچه پرسشنکته صحه می
تکرار شود، نتایج مشابهی بدست خواهد داد یا خیر؟) از روش 

نامه عدد پرسش ٢٠آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین منظور 
صورت مقدماتی بین اعضاء جامعه آماری توزیع گردید، و پس به 

، نتایج نشان SPSS 19افزار آوری و تحلیل توسط نرماز جمع
برآورد گردیده است، از آنجایی که این  ٨٨٢/٠دهد که اعتبار می

نامه از پایایی قابل قبولی است، بنابراین پرسش ٧/٠مقدار بزرگتر از 
  برخوردار است.
وم: در گام بعدی، نسبت به تعیین ضریب اهمیت ب) مرحله د

های طبیعی کشور اقدام جرایم محیط زیستی مرتبط با عرصه
گردید. برای تعیین ضریب اهمیت (وزن) چندین روش وجود دارد 

معیارها  ترین آنها مقایسه زوجی است. در این روش،که معمول

معیار، شوند و درجه اهمیت هر دو با یکدیگر مقایسه میدوبه
توان از یک شود. بدین منظور، مینسبت به دیگری مشخص می

روش استاندارد استفاده کرد. روش کار بدین ترتیب است که به هر 
شود. معنی هر عدد نسبت داده می ۹تا  ۱مقایسه زوجی یک عدد 

 .[al, 2015	Beskese et]مشخص شده است  ٢در جدول 
  

  [al, 2015	Beskese et]دهی در مقایسه زوجی راهنمای وزن )٢جدول 
(شدت  امتیاز

  اهمیت)
  توضیح  تعریف

  اهمیت مساوی  ۱
در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی 

  دارند

۳  
اهمیت اندکی 

  بیشتر
دهد که برای تحقق هدف، تجربه نشان می
  است. jبیشتر از  iاهمیت 

  اهمیت بیشتر  ۵
خیلی  iدهد که اهمیت تجربه نشان می

  است. jبیشتر از 

۷  
اهمیت خیلی 

  بیشتر
خیلی  iدهد که اهمیت تجربه نشان می

  است. jبیشتر از 

  اهمیت مطلق  ۹
به طور  jنسبت به  iاهمیت خیلی بیشتر 

  قطعی به اثبات رسیده است.

  های میانه وجود دارد.هنگامی که حالت  -  ۲،۴،۶،۸

  

  
فلوچارت تحقیق ): ١شکل (  

  

تن از خبرگان عرصه مدیریت محیط زیست و  ١٢بدین منظور، از 
منابع طبیعی درخواست گردید تا از طریق مقایسه زوجی عوامل، 

 ها اقدام نمایند تا بتواننسبت به تعیین درجه اهمیت آن
ای میان درجه اهمیت جرایم محیط زیستی با تعداد وقوع مقایسه

و ارتکاب جرم صورت گیرد. برای محاسبه وزن نسبی عوامل 
های گوناگونی وجود دارد که در این تحقیق از روش میانگین روش

حسابی مقایسه زوجی استفاده شده است. برای این منظور ابتدا 
و سپس میانگین سطری  های ماتریس اصلی نرمالیزه شدهستون

محاسبه  ٠٫٠١شود. نرخ ناسازگاری در این ماتریس آنها محاسبه می
 Expertافزار شد که نشانگر اعتبار مطلوب ماتریس است. از نرم

Choice  .برای تحلیل نهایی استفاده گردید  
خبرگان مورد نظر در این تحقیق، دارای چهار شرط همزمان زیر 

  اند: بوده
هیات علمی دانشگاه و یا مراکز تحقیقاتی سراسر عضویت در 

   کشور؛
برخورداری از سابقه قابل قبول در عرصه مدیریت محیط زیست و 

  منابع طبیعی کشور؛
  دارای تالیفات و تحقیقات مرتبط؛ 

دارای مدرک کارشناس رسمی دادگستری در زمینه محیط زیست و 
  منابع طبیعی؛ 
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طریق استعالم صورت گرفته از پ) مرحله سوم: در گام نهایی، از 
ربط، آمار مربوط به های ذیدفاتر حقوقی و تخصصی سازمان

های کشور در بازه تخلفات و جرایم محیط زیستی به تفکیک استان
  به دست آمد.  ١٣٩٨تا ابتدای سال  ١٣٩٥زمانی ابتدای سال 

از این طریق، امکان مقایسه نوع و تعداد جرایم محیط زیستی در 
سازمان حفاظت  مانی مورد نظر و در کل کشور فراهم آمد.بازه ز 

محیط زیست (یگان حفاظت محیط زیست، دفتر صید و شکار، 
ها، مراتع و سازمان جنگل معاونت حقوقی و معاونت طبیعی)

آبخیزداری (دفتر امور حقوقی، معاونت حفاظت و امور اراضی، 
ر، مراکز زیر بدین منظو معاونت امور جنگل، معاونت امور بیابان)

گردید تا عالوه بر  در نهایت، تالشمورد استعالم قرار گرفتند: 
شناسی جرایم محیط زیستی مرتبط با حقوق بندی و گونهدسته

طبیعی محیط زیست کشور، نسبت به بررسی روند صعودی و یا 
های مورد مطالعه و همچنین مقایسه افزایشی انواع جرایم در سال

فرآیند انجام  د.گرد های کشور اقداماستانتطبیقی میان وضعیت 
  نشان داده شده است. ١ تحقیق در شکل

  

  هایافته
شناسی، های مورد اشاره در بخش روشنتایج تحقیق مطابق با گام
  شوند. به شکل جداگانه ارایه می

  بندی جرایم محیط زیستیدسته
 و ساختاریافتههای نیمههای حاصل از مصاحبهبا توجه به یافته

بندی جرایم محیط زیستی در ها، دستهسازی کدگذاریپیاده
  های طبیعی کشور مشخص گردید.عرصه

 

  

  های طبیعی ایران بندی نهایی انواع جرایم محیط زیستی در عرصهستهد )٣ جدول
  سنجه  عامل خرد  عامل کالن  ردیف

۱  
  

  آلودگی محیطی

  آلودگی هوا

 ها و مراتعسوزی عمدی جنگلآتش  

 سوزاندن زباله  

 گیریزغال  

 کاوی و استخراج کانی (غیرمجاز)معدن  

 انتشار از صنایع و کارخانجات  

  آلودگی منابع آب
 رهاسازی پسماند  

  رهاسازی پساب صنعتی  

 های آبی راهیابی فاضالب کشاورزی به اکوسیستم  

  آلودگی خاک
  نشت شیرابه زبالهرهاسازی پسماند در طبیعت و  

 سوزاندن زباله و دفن غیربهداشتی  

  تخریب اکوسیستم   ۲

  ها و مراتعتخریب جنگل

 سوزی عمدی آتش  

  تغییر کاربری  

 رویه چرای بی  

 قطع پوشش گیاهی  

 قاچاق چوب و برداشت الوار  

 گیری و برداشت هیزمزغال  

 رهاسازی پسماند  

  ها و تخریب تاالب
  های آبیاکوسیستم

 سوزی عمدی نیزارها و پوشش گیاهی اطرافآتش  

 صنعتی و شهریورود پساب کشاورزی ،   

 آبه) برداشت آب (فراتر از حق  

  برداشت منابع زیستی  

  برداشت شن و ماسه  

  تخریب کوهستان و دشت   
  برداشت منابع  

  پاکتراشی پوشش گیاهی  

 تغییر کاربری اراضی  

 برداشت منابع و اثر بر تنوع زیستی   ۳

  وحشخسارت به حیات
 وحششکار و صید حیات  

  آزار و شکنجه حیوانات  

  قاچاق حیوانات  

  خسارت به زیستگاه

 قاچاق چوب و برداشت الوار 

 ... برداشت گیاهان دارویی و 

 گیری و برداشت هیزمزغال 

 کاوی و استخراج کانی (غیرمجاز)معدن  
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عامل کالن  ٣توان به جرایم محیط زیستی را میبر این اساس، 
تخریب ، بندی نمود که عبارتند از: آلودگی محیطیدسته

 ٣٥به عالوه،  شت منابع و اثر بر تنوع زیستیبردا، اکوسیستم
سنجه نیز برای عوامل خرد، تعیین گردید. البته با توجه به آنکه 

نهایتًا و پس ها در میان عوامل خرد مشترک بودند، برخی از سنجه
در این میان،  مورد کاهش یافت. ٢٣از غربالگری تعداد آنها به 

مورد)  ٨ها و مراتع، دارای بیشترین سنجه (عامل تخریب جنگل
ها نظیر: رهاسازی پسماند، رهاسازی برخی سنجه بوده است.
گیری، سوزاندن زباله، برداشت منابع، تغییر کاربری پساب، زغال

کاوی و استخراج سوزی عمدی، معدنآتش اراضی، قاچاق چوب،
  ).٣کانی در چندین عامل خرد مشترک هستند (جدول 

  دهی و تعیین اهمیت جرایم محیط زیستیوزن
در ادامه، از طریق آرای خبرگان اقدام به مقایسه زوجی جرایم 

محیط زیستی (عوامل کالن و خرد) گردید تا اهمیت آنها از دیدگاه 
نشان داده شده  ٢ طور که در شکلهمان خبرگان مشخص گردد.
هشتگانه (جرایم خرد محیط زیستی)،  است، در میان عوامل

) و سپس، ٧٥٥/٠ها و مراتع (باالترین وزن متعلق به تخریب جنگل
) بوده است. ٥١٤/٠های آبی (ها و اکوسیستمتخریب تاالب

) ٢٥٣/٠همچنین؛ کمترین وزن نیز اختصاص به آلودگی هوا (
نهایی جرایم محیط زیستی، که در  از سوی دیگر، وزنداشته است. 

  ).٣، ارزیابی گردید (شکل استیرنده عوامل کالن و خرد برگ
» تخریب اکوسیستم«بر این اساس، جرایم محیط زیستی مربوط به 

 دارای بیشترین میزان اهمیت و پس از آن، جرایم ٥٥٧/١با وزن 
قرار  ١٠١/١با وزن » برداشت منابع و اثر بر تنوع زیستی«مربوط به 
در رتبه  ٩٦٦/٠با وزن » دگی محیطیآلو«اند. جرایم مربوط به داشته

  آخر قرار گرفتند و کمترین ضریب اهمیت را دارا بودند.
  

 
 مقایسه زوجی عوامل هشتگانه (جرایم خرد محیط زیستی) از دیدگاه خبرگان )۲ شکل

  

 
های طبیعی کشور از دیدگاه خبرگانضریب اهمیت انواع جرایم کالن و خرد محیط زیستی در عرصه )٣شکل   

  
  مقایسه کمی جرایم محیط زیستی

مقایسه تطبیقی میان جرایم محیط زیستی نشان داد که حدفاصل 
به لحاظ آماری، بیشترین میزان جرایم  ١٣٩٨تا  ١٣٩٥های سال

 تخریب«محیط زیستی مرتبط با عوامل کالن، به ترتیب، در زمینه 
و در نهایت؛» های محیطیآلودگی«و پس از آن » اکوسیستم

  
اند. نتایج به شکل بوده» برداشت منابع و اثر بر تنوع زیستی«

همچنین؛  اند.ایه شدهار  ٥و  ٤های ای در شکلنمودارهای مقایسه
های مورد مطالعه از لحاظ در نمودار زیر، مقایسه تطبیقی سال

در تمامی موارد، روند  یط زیستی نشان داده شده است.جرایم مح
ای تا ابتد ١٣٩٥ارتکاب جرایم محیط زیستی کالن از ابتدای سال 

)0.966(آلودگی محیطی 

ـ آلودگی هوا 

ـ آلودگی منابع آب 

ـ آلودگی خاک

)  1.101(برداشت منابع و اثر بر تنوع زیستی 

ـ خسارت به حیات وحش 

ـ خسارت به زیستگاه

)  1.557(تخریب اکوسیستم 

  مراتع و جنگل ها تخریب ـ

آبی اکوسیستم های و تاالب ها تخریب ـ

 دشت و کوهستان تخریب ـ
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  . استبه شکل صعودی  ١٣٩٨سال 
  

 
محیط زیستی (عوامل کالن) در حدفاصل مقایسه تعداد وقوع جرایم  )٤شکل 

  (براساس تعداد وقوع جرم) ١٣٩٥-٩٨های سال
 

 
مقایسه میزان ارتکاب جرایم محیط زیستی (عوامل کالن) براساس  )٥شکل 

  های مورد مطالعهسال

  
در ارتباط با جرایم محیط زیستی با عامل خرد، مشخص گردید که 

بیشترین درصد جرایم  ؛»آلودگی محیطی«در بحث جرایم مربوط به 
با » آلودگی خاک«و سپس،  %٥٨ا ب» آلودگی منابع آب«متعلق به 

 الف).. ٦بوده است (شکل  %١٦با » آلودگی هوا«در نهایت، و  %٢٦
؛ بیشترین »تخریب اکوسیستم«همچنین؛ در مورد جرایم مربوط به 

و سپس،  %٤٨با » ها و مراتعتخریب جنگل«درصد مربوط به 
و در  و در نهایت، %٣٥با » های آبیها و اکوسیستمبتخریب تاال«

؛ »برداشت منابع و اثر بر تنوع زیستی«مورد جرایم مربوط به 
و  %٥٧با » وحشخسارت به حیات«به بیشترین درصد مربوط 

بوده است  %٤٣با » خسارت به زیستگاه«ان متعلق به کمترین میز 
  . پ).٦(شکل 

  . ب).٦اند (شکل ار داشتهقر  %١٧با » تخریب کوهستان و دشت«
های شناسایی شده که در واقع جرایم محیط در خصوص سنجه

زیستی اختصاصی در عرصه محیط طبیعی کشور هستند، وضعیت 
  ای دیگر است.به گونه

تغییر کاربری «بر این اساس، بیشترین ارتکاب جرم مربوط به 
اشت برد«) و کمترین میزان ارتکاب جرم متعلق به ٪٩٫٤» (اراضی

ای نمودار مقایسه ٧شکل  ) است.٪٠٫٥» (گیاهان دارویی
های کشور مقایسه وضعیت استانهای شناسایی شده است. سنجه

های بایگانی با بررسی پرونده براساس ارتکاب جرایم محیط زیستی.
های کشور از لحاظ های آماری، وضعیت استانشده و تحلیل داده

های طبیعی زیستی عرصهتعداد ارتکاب مجموع جرایم محیط 
تعیین گردید. بر این اساس،  ١٣٩٨تا  ١٣٩٥های کشور، در سال

مورد ارتکاب جرایم محیط زیستی در صدر  ٦٦٧٤استان مازندران با 
مورد ارتکاب  ٢٣٢های کشور و استان خراسان رضوی با استان

). نکته حایز اهمیت ٨اند (شکل جرم، در انتهای فهرست قرار داشته
روند صعودی ارتکاب جرایم محیط زیستی، در تمام  آن که
  ها مشاهده گردیده است.استان

  
 الف

 
 

  
  ب

 
 پ

 

-٩٨سهم جرایم محیط زیستی خرد مرتبط با آلودگی محیطی (الف: ) ٦شکل 
-٩٨: سهم جرایم محیط زیستی خرد مرتبط با تخریب اکوسیستم (؛ ب)١٣٩٥
مرتبط با برداشت منابع و اثر بر تنوع زیستی خرد : سهم جرایم محیط پ؛ )١٣٩٥

  ١٣٩٥-٩٨زیستی (
  

19221
23654
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آلودگی محیطی بر  برداشت منابع و اثر تخریب اکوسیستم
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٪35

٪17

تخریب جنگل ها و مراتع تخریب تاالب ها و اکوسیستمهای آبی

تخریب کوهستان و دشت

٪57٪43

خسارت به حیات وحش خسارت به زیستگاه
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  ١٣٩٥-٩٨های ای درصد ارتکاب جرایم اختصاصی محیط زیستی در حدفاصل سالنمودار مقایسه )٧ شکل

 

 
  ١٣٩٥-٩٨های حدفاصل سالهای کشور ای تعداد ارتکاب جرایم محیط زیستی خرد استاننمودار مقایسه) ٨شکل 

 

  بحث
بندی در مباحث مربوط به حقوق محیط زیست، از دو نوع تقسیم

شود. یک دیدگاه بر رایج برای جرایم محیط زیستی استفاده می
کید دارد و دیدگاه دیگر، بر أ عمدی و غیرعمدی بودن جرایم ت
غیرجانداران. تحقیق حاضر با ارتکاب جرم نسبت به جانداران و 

شناسی جدید برای جرایم محیط زیستی در هدف ارایه یک گونه
طور ساخت، شکل گرفته است. همانهای طبیعی و نه انسانعرصه

جرایم محیط  شناسی،آید، از لحاظ گونهکه از نتایج تحقیق برمی
عامل خرد  ٨عامل کالن و  ٣توان در قالب زیستی در کشور را می

سنجه نیز مرتبط با جرایم مطرح  ٢٣بندی نمود. همچنین؛ بقهط

  
و » ها و مراتعتخریب جنگل«شوند. در این میان، دو عامل می

از اهمیت بیشتری » های آبیها و اکوسیستمتخریب تاالب«
بندی عوامل خرد در جرایم محیط برخوردارند. در مجموع، اولویت

ها و ست از: تخریب جنگلهای طبیعی کشور عبارت ازیستی عرصه
های آبی، آلودگی منابع آب، ها و اکوسیستممراتع، تخریب تاالب
وحش، خسارت به زیستگاه، آلودگی خاک، خسارت به حیات

  تخریب کوهستان و دشت، آلودگی هوا.
های تر ارایه شد، حدفاصل سالطور که پیشاز سوی دیگر، همان

به لحاظ آماری، بیشترین میزان جرایم محیط  ١٣٩٨تا  ١٣٩٥
تخریب «زیستی مرتبط با عوامل کالن، به ترتیب، در زمینه 
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و در نهایت؛ » های محیطیآلودگی«و پس از آن » اکوسیستم
است. نتایج این بخش،  بوده» برداشت منابع و اثر بر تنوع زیستی«

	Hajivand et] و همکاران وندحاجی های تحقیقبا یافته al, 

های های آنان علیرغم آنکه دادهمطابقت دارد. در یافته [2018
کید شد که میزان أ کمی ارایه نشده بود، ولیکن بر این نکته ت

 های طبیعی در ایران، نسبت بهجرایم مربوط به تخریب اکوسیستم
   سایر جرایم محیط زیستی باالتر است.

؛ بیشترین درصد جرایم »آلودگی محیطی«مورد جرایم مربوط به در 
با » آلودگی خاک«و سپس،  %٥٨با » آلودگی منابع آب«متعلق به 

همچنین؛ در  بوده است %١٦با » آلودگی هوا«در نهایت، و  %٢٦
؛ بیشترین درصد مربوط »تخریب اکوسیستم«مورد جرایم مربوط به 

ها تخریب تاالب«و سپس،  %٤٨با » ها و مراتعتخریب جنگل«به 
خریب کوهستان و ت«و در نهایت،  %٣٥با » های آبیو اکوسیستم

برداشت «در مورد جرایم مربوط به اند و قرار داشته %١٧با » دشت
خسارت به «؛ بیشترین درصد مربوط به »منابع و اثر بر تنوع زیستی

اده حیدرز  بوده که این مورد با نتایج تحقیق %٥٧با » وحشحیات
مطابقت  [Heydarzadeh & Mozafari, 2014] و مظفری

های آبزیان بوده است. از گونه دارد، هر چند که موردکاوی آنان
برداشت منابع و اثر «سوی دیگر، کمترین میزان جرایم مربوط به 

با بوده است. » خسارت به زیستگاه«؛ متعلق به »بر تنوع زیستی
این مورد تاکنون در هیچ یک از تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار 

آماری و های بار داده نگرفته است و در این تحقیق برای نخستین
  بندی ارایه گردیده است. رتبه

های شناسایی شده، بیشترین ارتکاب جرم مربوط به در مورد سنجه
. این بخش از نتایج تحقیق، است) ٪٩٫٤» (تغییر کاربری اراضی«

و  [al, 2018	Hajivand et] و همکارانوند حاجی هایبا یافته
در خصوص نوع  [al, 2015	Abedi et] و همکاران عابدی نیز

بودن آنان نیز در تحقیقات خود بر باالجرایم مطابقت دارد. چرا که 
روند تغییر کاربری اراضی در کشور صحه گذارده بودند. همچنین؛ 

» شت گیاهان داروییبردا«کمترین میزان ارتکاب جرم متعلق به 
از سوی دیگر، در تمامی موارد، روند ارتکاب جرایم  .است) ٪٠٫٥(

به  ١٣٩٨تا انتهای سال  ١٣٩٥ی کالن از ابتدای سال محیط زیست
های این بخش با نتیجه کلی شکل صعودی بوده است. یافته

که اعتقاد به  [al, 2015	Abedi et] و همکارانعابدی  تحقیقات
-بودن روند تخلفات محیط زیستی داشتند، مطابقت میصعودی

 کاب مجموع جرایم محیط زیستیکند. از لحاظ تعداد ارت
مورد ارتکاب  ٦٦٧٤های طبیعی کشور، استان مازندران با عرصه

های کشور و استان خراسان جرایم محیط زیستی در صدر استان
اند. مورد ارتکاب جرم، در انتهای فهرست قرار داشته ٢٣٢رضوی با 

زمینه جرایم  از آنجا که پیش از این، هیچ نوع مطالعه مرتبطی در
های کشور صورت بیعی استانهای طمحیط زیستی در عرصه

داشت. ای میان نتایج توان مقایسهنابراین؛ نمینگرفته است، ب
طور که از نتایج مشخص است، اختالف میان ولیکن، همان

های کشور از لحاظ تعداد جرایم محیط زیستی بسیار زیاد استان

توان چنین عنوان نمود که عواملی نظیر وسعت استان، است. می
های طبیعی، وضعیت اقتصادی و د اکوسیستمتنوع و تعد

های فرهنگی جوامع محلی در این میان اثرگذار هستند. ویژگی
دهد که های کشور نشان میای وقوع جرایم در استاننتایج مقایسه

یکی از عوامل اصلی مرتبط با جرایم محیط زیستی در کشور، تنوع 
ی در یک اکوسیستمی است. چرا که با افزایش تنوع اکوسیستم

استان، تنوع جرایم محیط زیستی نیز افزایش خواهد یافت. البته 
سایر عوامل نیز در این میان دخیل هستند. مطالعه انجام شده 

 ,Heydarzadeh & Mozafari] حیدرزاده و مظفری توسط

کند. نتایج این تحقیق بیانگر آن یید میأاین مورد را ت ،[2014
، سطح سواد، سطح درآمد و های فرهنگیبوده است که ویژگی

های اجتماعی و اقتصادی در یک اجتماع، بر میزان نارضایتی
  جرایم محیط زیستی اثرگذار است. 

بودن و یا غیرعمدی بودن ارتکاب جرایم از آنجا که تشخیص عمدی
در تحقیق حاضر بر  ،یستپذیر نمحیط زیستی، به سادگی امکان
یده و صرف ارتکاب جرم کید نگردأ تشخیص و تفکیک این موارد ت

مدنظر قرار گرفته است. این شیوه در بسیاری از تحقیقات مرتبط با 
 ، از قبیل مطالعات استحقوق محیط زیست مرسوم 

[Poorhashemi et	al, 2016; Lynch et	al, 2015; Abedi 
et	 al, 2015; SEHN, 2008; Pain, 2003]. طور کلی به

توان نتیجه گرفت که ماهیت و نوع بسیاری از جرایم ارتکابی می
بودن آنها داللت دارد؛ از بر عمدیهای طبیعی کشور، در عرصه

قبیل: آزار و شکنجه حیوانات، قاچاق حیوانات، شکار و صید، 
بری اراضی و قاچاق تغییر کار رهاسازی پساب و پسماند صنعتی،

 و همکاران پورهاشمی حقیقه در تئلچوب که این مس
[Poorhashemi et	al, 2016]  .نیز مورد اشاره قرار گرفته است  

نظر به روند افزایشی تعداد جرایم محیط زیستی در کشور و با 
ای جرایم، الزم است تا چرایی و علل توجه به تنوع و تعدد گونه

 طور دقیق شناسایی شوند. در مطالعه حاضر،انگیزشی این جرایم به
بر روی علل رفتاری و انگیزشی ارتکاب جرایم محیط زیستی 

های طور که در یافتهای صورت نگرفته است. ولیکن؛ همانمطالعه
اشاره  [al, 2018	Hajivand et]و همکاران  وندحاجی تحقیق

ها، دالیل و تمامی فاکتورهایی که آگاهی از انگیزه شده است،
تواند در اتخاذ برد، میمیمتخلف را به سمت ارتکاب جرم پیش 

راهبرد صحیح برای پیشگیری و حفاظت از محیط زیست و منابع 
های . برخی از جرایم محیط زیستی نظیر آلودگیطبیعی موثر باشد

تشار ان کاوی،محیطی، رهاسازی پسماند و پساب صنعتی، معدن
شدن پساب کشاورزی و شهری در زمره ها از صنایع و واردآالینده
توان از طریق ابزار اقتصادی نسبت به ی هستند که میموارد

طور که پیشگیری و یا کاهش وقوع جرم در انها اقدام نمود. همان
بیان شده  [al, 2015	Abedi et] و همکاران عابدی در تحقیق

است، استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون مالیات سبز، 
بازپرداخت و  -گذاریهای ودیعهسیستم بل فروش،مجوزهای قا

تواند در جرایم محیط زیستی از جمله راهکارهایی هستند که می



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسین ربانی و همکاران  ١٢٨

   ۱۳۹۹ ، بهار۲، شماره ۳۵ دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

نهایت؛ مطابق با اکثر مطالعاتی اصالح رفتار فعلی موثر باشد. در 
رییس  ،مظفری حیدرزاده  و که در گذشته انجام گرفته است، نظیر

 ,Heydarzadeh & Mozafari, 2014; Rees] و ادیتوریال

2010; Editorial, 2018] یری در این تحقیق نیز بر لزوم پیشگ
  گردد.کید میتأ از وقوع جرایم محیط زیستی، 

  

  گیری نتیجه
طور که از نتایج تحقیق مشخص است، جرایم محیط زیستی همان

توان به سه عامل کالن (آلودگی های طبیعی کشور را میدر عرصه
یستی) محیطی، تخریب اکوسیستم، برداشت منابع و اثر بر تنوع ز

توان در گانه مذکور را میبندی نمود. همچنین؛ عوامل سهدسته
تر تقسیم نمود که عبارتند از: هشت عامل خرد، به شکل جزیی

ها و آلودگی هوا، آلودگی منابع آب، آلودگی پسماند، تخریب جنگل
های آبی، تخریب کوهستان و ها و اکوسیستممراتع، تخریب تاالب

وحش و خسارت به زیستگاه. البته برخی دشت، خسارت به حیات
گیری، ها نظیر: رهاسازی پسماند، رهاسازی پساب، زغالسنجه

سوزاندن زباله، برداشت منابع، تغییر کاربری اراضی، قاچاق چوب، 
کاوی و استخراج کانی در چندین عامل سوزی عمدی، معدنآتش

در  خرد مشترک هستند. نظر به تعدد و تنوع جرایم محیط زیستی
توجه به آنکه بخش اعظمی از جغرافیای طبیعی ایران و با 

ارتکاب جرایم نیز های کشور دارای آمار باالیی بوده و روند استان
تری در این زم است تا اقدامات موثرتر و جدی، الاستافزایشی 

  خصوص صورت گیرد. 
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