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 تخریب جرایم قبال در ایران اسالمی جمهًری کیفری سیاست بررسی

  زیست محیط
 

 5زادٌ مىصًری محسه ،4سلیمی مجتبی ،3اخًان علی مراد ،2قاقاوی احمذ ،1بهرامی جًاد

 هزوشی - تْزاى تحمیمات ٍ ػلَم ٍاحذ اعالهی اساد داًشگاُ شٌاعی جزم ٍ جشا رشتِ. حمَق ارشذ وارشٌاط 8
اران ٍاحذ اساد داًشگاُ. شٌاعی جاهؼِ گزایش. اجتواػی ػلَم ذارش وارشٌاط 2  

  شاسًذ ًَر پیام داًشگاُ. عیاعی ػلَم وارشٌاعی 3
 اران ٍاحذ اعالهی اساد داًشگاُ صئَتىٌیه رشتِ ػوزاى ارشذ وارشٌاعی 4

 فزاّاى اران اساد داًشگاُ حغاتذاری لیغاًظ 5
 

 چکیذٌ

رٍد وِ سٍایای آى تِ خَتی تزای هجاهغ ی حمَق تِ شوار هیجذیذ در ػزصِ سیغت اس هغائل هْن ٍ هَضَع حمَق هحیط

الؼول هٌاعة اس هأخذ ػلوی رٍشي ًشذُ اعت. تذیْی اعت تا هؼلَم ًثَدى حذٍد ٍ ًیش اّویت هَضَع، ًثایذ اًتظار ػىظ

لذهت حیات تشزی دارد، اها  سیغت پیزاهَى خَد ػوزی تِ گیزی ٍ صذٍر احىام شایغتِ، داشت. تأثیز اًغاى تز هحیطتصوین

تخزیة ٍ ًاتَدی آى تِ دًثال اًمالب صٌؼتی ٍ افشایش عزیغ جوؼیت تِ ًحَی خطزًان شذت یافتِ اعت. پیشزفت ػلن ٍ 

فٌاٍری اس طزفی اًغاى را لادر عاخت تا طثیؼت را همَْر خَد عاسد ٍ اس طزف دیگز هَجة اًْذام تذریجی اها هغتوز 

-ِ هغثة ایي تخزیة ّغتٌذ، دٍ هغألِ هْن دیگز ًیش تِ ایي همَلِ ووه هیو تغیاری ػَاهل سیغت گزدد. جذای اس هحیط

وِ اتشار هذلّي ٍ تاشذ ٍ دٍم ایي سیغت هَجَد ًوی وِ لَاًیي وافی جْت جلَگیزی اس فزایٌذ تخزیة هحیطًوایذ. اٍل ایي

ّای سیغت تِ صَرت واًت اجزا در حمَق هحیطگزاى اس لَاًیي هَجَد در اختیار ًیغت. ضهٌاعة جْت اثثات تخطی تخزیة

گزدد. تخش ویفزی هشتول تز هختلف ٍجَد دارد. در حمَق داخلی ایي ضواًت اجزاّا تِ دٍ لغوت ویفزی ٍ هذًی تمغین هی

ِ وِ تزای هتخلفاى در ًظز گزفتِ شذُ اعت. اس لثیل حثظ، جزیوِ ًمذی، تٌثیِ تذًی، لغَ پزٍاًِ اشتغال و ّایی اعتهجاسات

سیغت را هَرد تَجِ  تاشین. ٍ تخش هذًی هغألِ جثزاى خغارات ٍاردُ تز هحیطها در ایي تحمیك درصذد تزرعی ایي تخش هی

ّای تزیي پاراداینوارگیزی هْنتاشذ. لذا ها در ایي پضٍّش تٌا دارین تا تا تِدّذ وِ هَرد تَجِ ها در ایي پضٍّش ًویلزار هی

 سیغت تپزداسین.  تزرعی عیاعت ویفزی جوَْری اعالهی ایزاى در لثال جزاین تخزیة هحیطسیغت تِ  ًظزی در حَسُ هحیط
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