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چکیده

و شود، پرداخته شودمیمحیطیزیستجرمزایشبهمنجر، کهها در محیط زیستتخریبوهاآلودگیبررسیبهعی بر آن بوده است کهدر این نوشتار پیش رو س
دریاي ديموربررسیبهنوشتارایندراینبرعالوه.آن بپردازیماثراتوهاآلودگیاینتولیدکاهشجهتمفیدراهکاریکارایهبهمحیطیزیستجرمتعریفبا

زیستجرایمتعریفدرکهآندرموجودهايآلودگیوتخریبودریاییموجوداتهايپناهگاهترینبزرگازیکیودریاییویژهمنطقهیکعنوانبهمکران
باشد را مورد ترین آلودگی این منطقه میآلودگی نفتی که مهمترین و گستردهاز قبیل دریااست و دالیل اصلی آلودگی این شدهقرار بگیرد، توجهتواندمیمحیطی 

با دریااز طرف کشورهاي حاشیه این دریاي مکراندر این پژوهش به ضرورت همکاري و اتخاذ تدابیر هماهنگ براي حفظ محیط زیست .بررسی قرار داده ایم
.استشدهاستفادهحقوقیوتاریخیتونو ماسنادمروروايکتابخانهروشازپژوهشایندر.شده استمساعدت جامعه جهانی تاکید 

دریاي مکراندریایی،زیست، آلودگیمحیطآلودگیمحیطی،زیستجرم:کلیديواژگان

مقدمه.1
کارهاي حفظ این باشد و اینکه راهي بشري مطرح میهامترین دغدغهو حفاظت از آن به عنوان یکی از مهسالم محیط زیست داشتن ه امروز

دسترسی به محیط زیستی سالم . المللی قرار گرفته استچالشی بزرگ مورد توجه جامعه بینجود در آن به عنواننظر گرفتن منابع مومحیط با در 
تولید آلودگی و تخریب، باعث در معرض .شودی و غیره قلمداد میمشارکت سیاس،بشري مانند حق حیات و آزادي فرديبه مثابه یک حق امروزه 

در پی این حوادث و در کنار آن تاکید بر .هاي جبران ناپذیري را به این محیط وارد کرده استو خسارتتن محیط زیست شده است خطر قرار گرف
تخریب و جرم انگاري.ها در جامعه بشري شده استودگیها و آلها نسبت به این تخریبباعث بوجود آمدن واکنشسالم حق بر محیط زیست 

است که نسبت به این اعمال توسط جامعه هایی کنار جبران خسارات از جمله واکنشکیفري در هايمجازاتستفاده از ی محیط زیست و اآلودگ
.بشري اتخاذ گردید

جرم زیست محیطیو بررسیتعریف.2
اند و کیفرهاي یم وارد کردهرا در قلمرو جراشود ه آالیندگی و تخریب محیط زیست میدر حال حاضر بسیاري از کشورها اقداماتی که منجر ب

. شودعنوان جرایم سبز نیز یاد میاین جرایم تحتهمچنین در حقوق محیط زیست از اند ،این جرایم نیز براي آنان برگزیدهمناسب و در خور 
شکل خاص و در مواردي این گاهی به شکل عام و گاهی به ، ن از جرم زیست محیطی یاد شده استهاي گوناگوکلدر قوانین و مقررات ایران به ش

قانون9ماده در براي مثال . قرار گرفته استگیرد و در برخی موارد قسمتی از این مصادیق مورد توجه مصادیق را در بر میو تعاریف همه افراد 
اعالم کرده است و در ادامه محیط زیست شود را ممنوع ) و تخریب(ملی را که باعث آلودگی عگذار هر گونه زیست، قانونمحیطبهسازيوحفاظت

یاشیمیایییافیزیکیکیفیتکهمیزانیبهخاكیاهواآب،بهخارجیموادآمیختنیاپخش«:زیست را این گونه تعریف کرده استآلودگی محیط 
.»دهدتغییرباشدابنیهوآثاریاوگیاهانیاوزندهموجوداتسایریاانسانحالبهآورزیانکهطوريبهراآنبیولوژیک

شود و ره موجب تحقق جرم زیست محیطی نمیهمواگونه تغییر در محیط زیستهر، ه به این تعریف نیز ضروري است کهالبته ذکر این نکته با توج
مواردي در قانون وجود دارد که هر 

قانون9به عنوان مثال در تبصره ماده . شودق نمیجرم زیست محیطی بر آن اطالشود ولی عنوانغییر یا دگرگونی در محیط زیست میچند باعث ت
وقوانینرعایتباموذيحشراتوجانورانونباتیآفاتبامبارزهمنظوربهسموماستعمال«: چنین آمده استزیست اینمحیطبهسازيوحفاظت
.]6[»بودماده نخواهداینمشمولطبیعیمنابعوکشاورزيوزارتمقررات

، چه تحت عناوین عام و چه تحت عناوین خاص و از جرم زیست محیطی ارایه شده استد با در نظر گرفتن تعاریف مختلفی که رسبه نظر می
: توان اینگونه بیان نمودو مفید به حال را میتعریف کامل،انددانان در این مورد ارایه کردههمچنین تعاریفی که حقوق
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و سالمتجديافتادنخطرو بهزیستمحیطبهشدیدصدمهوآسیبورودباعثکهگویندرافعلیتركیافعلینوعهرمحیطیزیستجرم«
.]2[»شودمیحیات انسان و سایر جانداران

چه در قالب ،عم از اجزاي جاندار و غیر جاندارهر گونه وارد نمودن خسارت به محیط زیست ا،شودهمانطور که از این تعریف مشخص میبنابراین 
.شودت محیطی تلقی میسجرم زیودگی یا تخریب باشد،آل

انواع جرایم زیست محیطی.3

جرایم ارتکابی نسبت به جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط زیست و؛ جرایم زیست محیطی را به طور کلی به دو نوع تقسیم می کنند
.هایی مورد بررسی قرار خواهد گرفتدر ادامه هر یک را با ذکر نمونهکه،جان محیط زیستعناصر بی

زیستمحیطجاندارانبهنسبتارتکابیجرایم.  1,3

نیزمراتعوجنگلهایبتخروآبزیانووحشیجاندارانبهمربوطامورکلیههمچنین . شودمیحیوانیوگیاهیجاندارانکلیهشامل، جاندارعناصر
.]11[گردد محسوب میمجرمانهعملی،زیستمحیطدرتعادلخوردنهمبردر صورتکهاستموارديجملهاز

:هاي زیر اشاره کردتوان به نمونهارتکابی نسبت به این جانداران میاز جمله اعمال 

شکار و صید حیوانات و جانداران محافظت شده
شکار و صید در فصول ممنوعه
بین رفتن آنان را فراهم آوردموجبات از، به صورتی کهآلوده نمودن زیستگاه جانداران
 هاي صنعتی و کشاورزيو کوچ اجباري آنان در اثر فعالیتتخریب زیستگاه حیوانات
چرانیدن دام در مناطق محافظت شده
ها یا مزارع و مراتع مجاور جنگل بدون هماهنگی و نظارت ماموران جنگل بانیآتش زدن جنگل
انونیبدون مجوز ققطع درختان
ها به منظور تغییر کاربري به کشاورزيتخریب جنگل

جان محیط زیستجرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی.  2,3

.باشدا و صدا می، هوتخریب و آلودگی عناصري مانند خاك، آباین جرایم شامل 

که براي آب اي، دغدغه همیشگی انسان بوده، به   گونهه و سعی بر جلوگیري از آلودگی آنآلودگی آب از دیر باز مورد توجه جامعه بشري بود
تواند جرم ه میاز جمله موارد آلودگی آب ک.باشدانگاري آلودگی آب باعث تعجب نمیجرمبا توجه به این پیشینه . اندتقدسی خاص قایل بوده

:باشدمحیطی شناخته شود به قرار زیر میزیست 

آلوده کردن آب آشامیدنی عمومی
کردن دریاها و محیط زیست دریاییآلوده
 یا منابع آبی با مواد شیمیاییهاقناتها و ، چاههارودخانهآلوده کردن آب

- واد شیمیایی یا مضر دیگر صورت میشود که بر اثر ممیایی خاك نمودار میلودگی و تخریب خاك بیشتر به صورت تغییر خصوصیات فیزیکی یا شیآ
شودشناختهمحیطیزیستجرمتواندمیکهخاكو تخریبآلودگیمواردجملهاز.شودها یا محیط زیست جاندار میگیرد و منجر به صدمه انسان

:باشدمیزیرقراربه

هاي شیمیایی و صنعتیالهها بخصوص زبآلوده کردن خاك از طریق زباله
کشاورزيکودهايوسمومحدازبیشآلوده کردن خاك با استفاده
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 هاجنگلانهداموجنگلىدرختانرویهبىقطعبا تخریب خاك
تخریب خاك بوسیله خاکبرداري و خاکریزي غیر اصولی و بدون مجوز

جاندارن حیوانی و ، که به طور مستقیم در زندگی انسان و سایر باشدیط زیست میجان محبیآلودگی هوا یکی دیگر از جرایم ارتکابی نسب به عناصر
- ها میشی از آتش سوزي یا سوزاندن زبالههاي ناسمی و آالینده کارخانجات یا دودهايدر اثر پخش دودآلودگی هوا معموال .دگذارگیاهی تاثیر می

آلودگی .گرددبه عنوان جرم زیست محیطی تلقی می، اي سالمت انسان یا سایر جانداراندر هواي آزاد و مضر ساختن آن برکه در صورت تغییر ،باشد
. باشدجرم زیست محیطی قابل شناسایی می، به عنوانهدیدکننده سالمت روان انسان باشدتواند تاثرات مخربی که دارد و  میدلیل بهصدا 

دروازه انرژي جهان؛دریاي مکران.4

تاکهباشدمیفرديبهمنحصرخصوصیاتدارايکهدریااین.استگرفتهصورتخاصدالیلیبهبنامورديمطالعهبرايدریاي مکرانانتخاب
خلیج فارس ،دروازه ورودي به قلب انرزي جهاندریاي مکران. دهدمیجلوهموجهراآنمطالعهوسازدمیمتمایزجهاننقاطسایرازراآنحدودي

برآیندهدروشودمیلیدتومنطقهاینکشورهايتوسطنفتبشکهمیلیون23حدودروزانهوبودهنفتوگازعظیمذخایردارايفارسخلیج.است
17بربالغکهکشورهااینامروزینصادراتبرابردویعنیرسید،خواهدبشکهمیلیون36بهکشورهااینصادراتمیزانانرژي،اطالعاتادارهاساس

.]1[باشدمیروزدربشکهمیلیون

لندنسلطنتىانجمندر،1904میالديسالدرکهاىمقالهدرابتدامکیندر. باشدمیايویژهجایگاهیدارايمکیندرهارتلندنظریهدرمنطقهاین
محورىمنطقه«: داشتاظهاررساند،چاپبهواقعیتودمکراتیکهاىآرمانعنوانباکتابشدراولجهانىجنگازپسراآنسپسوکردقرائت

امپراتورىباکهمحورى،ناحیهاین. یابدمىامتدادسیبرىهاىجلگهتاشرقىاروپاىازکهدهدمىتشکیلوسیعىمنطقهراالمللبینسیاست
منطقهو» زمینقلب«راناحیهایناو.]7[»استطبیعىمنابعازسرشاروبودهبرخورداراستراتژیکموقعیتیکازنمود،مىتطبیقتزارىروسیه

.نامیدزمینقلبايحاشیهکمربندراو دریاي مکرانفارسخلیجوخاورمیانه

فارسخلیجدریاي مکران و زیستمحیط.5

دریاییموجوداتهايپناهگاهترینبزرگازیکیو دریاي مکرانفارسخلیج.ستاغنیربسیامرجانینجریاويبزآنگیاهانظرازاین منطقه
هاياسفنجدریایی،هايشقایقتنان،نرمها،حلزونها،صدفخوراکی،غیروخوراکیهايماهیکوچک،تزئینیهايماهیها،مرجانمانند

مناسبییطاشرد،موجوضعیتوباشدمیدیگردریاییموجوداتازبسیاريوهاماهیکوسهها،دلفینها،پشتالكدریایی،هايعروسدریایی،
این یستزمحیطالبته.ستاآوردهدبوجوپشتكالویاییودرگامانندیاییدرارانجاندسایرومیگووماهیمختلفيهاگونهنمووشدرجهت

.]8[ستاهشدتحوالتیشستخودننساانگوناگويفعالیتهاثرابرمنطقه

تواندمیکهباشد،میخودخاصهايویژگیدارايآنبرحاکمشرایطاماباشد،میدریاییفردبهمنحصرمناطقوجزاین منطقهکهچندهر
:ازعبارتندشرایطاینجملهاز.دهدتغییرشدتبهراآنطیمحیزیستشرایط

تغذیهمیزانازبیشتبخیر•

معمولمیانگینازبیششوري•

دریاآبکردنشیرینازحاصلامالحونمکتخلیه•

]5[هانیروگاهکردنخنکازحاصلگرمآبورود•

دریاییآلودگیتعریف.6
یاییدریستزمحیطبهمستقیمغیریامستقیمرطوبهژينراوادمودننمووارد: ازستارتعبایاییدرگیدلوآکویتننسیواکنوعریفتطبق

ويماهیگیرجملهازبشريهافعالیتايبرمانعدیجاان،نسااسالمتبهرضره،ندزمنابعبهنیاز: مانندمخربیرثاآموجبحتماالًایامنتجکه
عنوانتحتکهیاعمالبرايتعریفیکنوانسیوناینالبته. ]9[دشومیننسااسایشآکاهشویادرازدهستفااظلحاازآبکیفیتبههصدم
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مجموعهزیر،آلودگیمانندنیزتخریبشداشارهآنبهمحیطیزیستجرمتعریفدرکههمانطورولیاستنکردهارایهگیرد،میقرارتخریب
.شودمیقلمدادمحیطیتزیسجرم

دریاي مکرانمحیطیزیستهايآلودگیوهاتخریبانواع .7

نفتیگیدلوآ•

ونددارنفتعظیمخایرذهممنطقهاست که اینینان همآعلت ستانفتیادموازناشیرس،فاخلیجدریاي مکران و يهاآبگیدلوآمهمترین
ووارداتونفت یناحملايبرديمتعدو بارينفتکشيکشتیهاهموهستندرکابهلمشغوآنزهحودرديدمتعو تاسیساتهاهپاالیشگاهم
بسیارآنسواحلساکنینومنطقهزیستمحیطبراينفتنشتازناشیآلودگی.نددارمدآوفتررسفاخلیجيهاآبدرکاالهایگرددراتصا

یادرواردگوناگونیطرقازنفت.بودخوهیمدریاییآبزیانزندگیوزیستمحیطکیفیتولسواحتخریبشاهدمدتدرازدرواستمخرب
کشتیهاازلمعموتخلیهوخشکیدرقعواصنایعازصنعتیيتخلیهها،طبیعینفتیينشتهاهاي نفتی کف دریا،نشت از لولهلمثاايبرد،میشو

.دبرمناانمیتورا

نقلوحملازناشیآلودگی•

یاییدرداريبرهبهربهطمربوصددر4/4ونفتکشهايبراترازگیهادلوآکلصددر4/15،هددمیننشانجهاگیدلوآرماآکهحالیدر
4/22ونفتکشهانقلوحملبهطمربونفتیگیدلوآصددر1/57کههددمیننشاو دریاي عمانرسفاخلیجمنطقهبهجعراتخمینها.ستا
.]10[یاستدردرداريبرهبهربهطمربوصدرد

مصنوعیجزایرساختطریقازدریابسترزیستمحیطبردنبینازوتخریب•

ومیشوندتهــکشمتــقسآندرزيترــبسداتوــموجد،وـشهـیختركاـخآنرـبهـکیادرازجاییهردریستمحیطیزيهاآوردبرسساابر
داتموجویناکهاچرد،میشویاییدرارانجاندونماهیا،هانمرجافتنربینازسببوفتهربااليکیلومترچندععاـشاـتآبورتکدآنبرونفزا

.]3[دـنرویـمینـبازنکسیژادوـنبتـعلهـب،دـیکننـمندگیزآبدنکررـفیلتاـبهـکمـهنتنامنرهمچنین. هستندساـحسآبورتکدبه

ازناشیاسیديهايبارانتزئینی،هايماهیصیدشاملصیاديوصیدهايفعالیتقبیلازکرد،اشارهدیگرموارديبهتوانمیباالمواردبرعالوه
.برخوردارندکمترياهمیتازکهدیگرمواردوفسیلیهايسوخت

محیطیزیستویژهمناطقوجزدریاي مکرانوفارسخلیجملل،سازمانزیستمحیطبرنامهاساسبرکهاستضرورينیزنکتهاینذکرپایاندر
شدهاعالممتوسطحدازبیشبرابر47آنآلودگیکهطوريبهاست،شدهبردهناممنطقهاینحدازبیشآلودگینیزآندلیلواستگرفتهقرار

.]4[است

گیرينتیجه.8

خودطبیعیمحیطباانسانبازدیراز.داردانکارقابلغیرنقشیبشرزندگیکیفیسطحوشکوفاییورشددرسالمتزیسمحیطشکبدون
برداريبهرهموردالهیموهبتاینانسانطلبیجاهگاهوهاییضرورتبهبناتاریخطولدرولیباشدمینیزآنداروامنوعیبهوبودهتعاملدر

محیطداشتنحقبشر،حقوقباآنهمگامیوزیستمحیطحقوقظهوربانمود، اماتشبیهتجاوزبهراآنتوانمیحتیوگرفترقراحدازبیش
درپاسخیسازند،میمخدوشراحقاینکهارتکابی،اعمالبرايداردضرورتامرایننتیجهدر.شدشمردهواجبومحترمانسانبرايسالمزیست

ونارساییدچارمواقعبیشتردرخسارتجبرانکهآنجاازاما. شوداعمالتواندمیمجازاتیاخسارتجبرانصورتبهکهشودرفتهگنظردرخور
بهالمللبینجامعهداردضرورتصورتایندر.باشدآنبرايخوبیمکملحداقلیاوجایگزینتواندمیکیفريباشد، مجازاتمیبازدارندگیعدم

.برسدمحیطیزیستجرمازواحديتعریف

بفردمنحصرهاياکوسیستمازیکیعنوانبهدیگرسويازوسویکازبه عنوان دروازه انرژي جهان و شاهراه مواصالتی شرق و غرب دریاي مکران 
اینازرفتبرونراهکاررسدمینظربه،شدارایهمحیطیزیستجرمازواحدتعریفبرايکهضرورتیبهتوجهبا.باشدمیبغرنجمشکلایندچار

ونگرفتهصورتزمینهایندرتالشیکنونتامتاسفانهولیاستنهفتهو دریاي مکرانفارسخلیجحاشیهکشورهايهمکاريسایهدربحران
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شدهخاصتوجهخسارتجبرانبهآندرکهاند،نبودهپایبندنیزکویتکنوانسیونمانندتعهداتیبهو دریاي مکرانفارسخلیجحاشیهکشورهاي
.است

کیفري،مجازاتبیشتربازدارندگیبهتوجهبارسدمینظرباشد، بهمیپیشگیريممکنشیوهترینمناسبزیستازمحیطحفاظتدرکهآنجاازاما
حفظبرايکشورهااینداردضرورت.رددابیشتريکاراییشود،میزیستمحیطآلودگییاتخریببهمنجرکهموارديدرپاسخنوعاینتعیین
راالزممساعدتنیزجهانیجامعهازلزومصورتدرونمودههمکاريیکدیگربامشتركوخاصهايسیاستوتدابیر، بااین منطقهزیستمحیط

.نماینددرخواست
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