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Abstract 
Examination of development plans and projects 
implemented in the country shows that in the past 
planning, like in many developing countries, the 
importance and values of natural resources and the 
environment are hidden from the view of decision 
makers and many of them are designed and 
exploited without considering environmental 
considerations. Is. The purpose of this study is to 
investigate the effect of dam construction on 
microclimatic factors using satellite images and to 
investigate the extent of government responsibility 
for it. In this research, satellite sensors in 2009 and 
2021 as well as land use map have been used to 
analyze the time series. After processing the 
images, the surface temperature was calculated 
using ground data, vegetation index, lighting 
temperature of the thermal sensor and the 
emissivity of the ground obtained from the 
multispectral band of the Landsat sensor. Damage 
to the environment is one of the environmental 
challenges that has a significant impact on the 
national and biological security of the country. 
Hence, criminal responsibility and punishment is 
the response that society shows to environmental 
crimes, and in this case, in the shadow of national 
security, it tries to defend itself against crimes and 
criminals. Policymakers of the penal system, as 
part of the legal system, must find solutions in the 
field of environmental protection, and by adopting 
appropriate measures and policies, eliminate or 
control the environment of aggression and 
aggression against the environment. Therefore, due 
to the importance of the issue, the legislator has 
allocated articles of the Islamic Penal Code and 
other miscellaneous laws in order to enumerate 
environmental crimes, punishments and criminal 
liability against them. 

Keywords: Dam Construction, Ground Surface 
Temperature, Climate Change, Criminal Liability, 
Government.  

  چکیده

 در دهـد  یمـ  نشان شورک در یعمران اجرا شده يها پروژه وها  طرح یبررس

ـا  يزیر برنامه ـته  يه ـال  در يشـورها ک از ياریهماننـد بسـ   گذش ، توسـعه  ح
 میتصــم دگاهیــد از ســتیز طیمحــ و یعــیطب منــابع يهــا ارزش و تیــاهم
ــگ ـانی ــوده ران پنهـ ــ و ب ـا  آن از ياریبس ــدونهـ ــه ب ــه توج ـات ب  مالحظـ

 پـژوهش هـدف ایـن   . اسـت  شـده بـرداري   بهـره  و یراحط محیطی زیست

ـاویر          تأثیربررسی  ـتفاده از تص ـا اس احـداث سـد بـر عوامـل میکرواقلیمـی ب
ـال آن     اي ماهواره ـئولیت دولـت در قب ن یـ در ا. اسـت  و بررسی حـدود مس
ـال  هاي ماهواره از سنجنده، یل سري زمانیلتح يبرا پژوهش ـاي   اي در س ه

پـس  . است استفاده شده یاراض يه کاربرو همچنین از نقش 2021و  2009
ســطح بــا اســتفاده از اطالعــات  يدمــا، ریتصــاو ياز اعمــال پــردازش رو

 و یســنجنده حرارتــ ییروشــنا يدمــا، شــاخص پوشــش گیــاهی، ینــیزم
 لندسـت  سنجنده یفین به دست آمده از باند چند طیزم یلندگیت گسیقابل

ـالش  از یکی زیست محیط آسیب به. محاسبه شد ـاي  چ  محیطـی  یسـت ز ه

 ایـن  از. گـذارد  مـی  سـزایی  بـه  تأثیر کشور زیستی و ملی امنیت بر که است

 در جامعـه  کـه  اسـت  واکنشـی  و پاسخ، مجازات و کیفري مسئولیت روي

ـان  خـود  از محیطی زیست جرایم برابر  در صـورت  ایـن  در و دهـد  مـی  نش

 حمایـت  مجـرمین  و جرایم مقابل در خود از که کوشد می ملی امنیت سایه

 در بایـد  حقـوقی  نظام از بخشی عنوان به کیفري نظام انگذار سیاست. ندک

ــه ــظ زمین ــد اندیشــی چــاره زیســت محــیط حف ــدابیر اتخــاذ بــا و کنن  و ت
ـاوز  و تعـرض  زمینـه ، مناسبهاي  سیاست ـیط  بـه  تج ـین  از را زیسـت  مح  ب

ـا  قانونگـذار  رو این از. آورند در خود کنترل تحت را آن یا و ببرند  توجـه  ب

ـانون  از مـوادي ، موضـوع  تاهمیـ  به ـازات  ق اسـالمی و قـوانین متفرقـه     مج
ـئولیت   ، محیطـی  زیستدیگر را در جهت برشماري جرایم  ـازات و مس مج

  .است داده اختصاصها  آن کیفري در قبال

مسئولیت ، تغییرات اقلیمی، دماي سطح زمین، سد سازي: واژگان کلیدي
  . دولت، کیفري
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  مقدمه

، در کشور ایران. ل شده استیتبد يبحران جد یکجهان به  يثر کشورهامسئله آب در حال حاضر در اک

اي مورد توجه قرار گرفته و بودجۀ  هایی است که در سالیان اخیر به صورت ویژه یکی از بخشسازي  سد

آبرسانی به شهرها ، از دالیل ساخت سد. است قابل توجه را در بحث عمران کشور به خود اختصاص داده

حال حاضر مشهود است که  اما در. آب شرب مردم و کشاورزي است تأمینی براي و مناطق مسکون

براي کشور به صورت مطلق داراي منفعت ، ها ساخت و اختصاص زمان و هزینه براي احداث این سازه

توانند به  یره آب میان رودخانه و ذخیسدها با متوقف کردن جر. نیست و داراي مضراتی خاص هم است

داري در حد توان و ین ناپایه اگر اک حال آن، عت محسوب شوندیدارکننده در طبیل ناپاعام یکعنوان 

 عیرا ضاسازي  کند و اهداف سد می ج ظهورین سازه به تدریب ایآثار تخر، ست نباشدیط زیتحمل مح

، ودد خیمف ان عمریو پا يبردار بهره، سدها در مراحل مختلف احداث). 1386، ارانکپرهام و هم( دینما می

  ).1386، پور یمصطف ي وثابت رفتار( خواهند گذاشت يست بر جایط زیبر مح یق و شگرفیات عمتأثیر

 يو اقتصاد یمیل اقلیر به دالیاخهاي  داشته و در سال ياریران مخالفان و موافقان بسیدر اسازي  سد

الت کاز بروز مش ياهبردح و ریصح یم با نگاهیتوان می اما امروز. است شتر بر مخالفان آن افزوده شدهیب

ن یکالن را با کمتر یعمران يها طرح کرده و يریجلوگ يو اقتصاد یاجتماع يامدهایو پ یمیخاص اقل

مناطق  یکدار به توان اکولوژیو پا ین موضوع نگاه اصولیتنها شرط ا؛ میبرسانبرداري  خسارت به بهره



  195  آن یطیمح ستیز آثار قبال در دولت تیمسئول یبررس و سد کی ساخت از حاصل یمیاقل راتییتغ یزمان يسر شیپا  

 

از  ياریا در بسیاحداث سد در نقاط مختلف دنج یبر آثار و نتا یبا نگاه). 1398، جمالی و همکاران( است

ه به ینه تنها اهداف اول یآب يها ن سازهیاز ا يا پاره يبردار د که هنگام بهرهیم رسیجه خواهین نتیموارد به ا

ن یدر چنگذاري  هیآور بوده که سرما انیز ين سدها به حدیاز ا يا ه اثرات سوء پارهکامده بلیدست ن

را  یسازه آب یک ییتواند به تنها یه نمیناح یک یل آبیلذا استفاده از پتانس. ده استهوده کریرا ب ییها طرح

ف یش تعریبر اهداف از پ یابید عالوه بر دستیساخته شود با يا در منطقه يه اگر بناست سدکبل، موجه کند

و  ياداقتص، ین اثرات اجتماعیو همچن یعیست طبیط زین شده از جهت اثرات متقابل آن بر محییو تع

  .ردیکامل قرار گ یابیز مورد ارزین یاسیس

به عنوان ، است داشته یرا در پ ياریبس یعیز همواره مخاطرات طبیدر شمال و غرب کشور نسازي  سد

ه را ین ناحیارزشمند ا يها ن رفتن بلوطیزاگرس همواره اسباب از ب یدر مناطق جنگل ییها ن طرحیمثال چن

زگردها یو چه از لحاظ جذب ر یچه از لحاظ جذب منابع آبها  آن ت حفاظت ازیفراهم کرده که اهم

ل پوشش طبیعی به یتغییرات کاربري پوشش زمین با تبد. کارشناسان گوشزد شده است يهمواره از سو

مطالعۀ تغییرات پوشش . بزرگی بر روي اقلیم در مقیاس میکرو و متوسط دارد ، تأثیرنواحی ساخته شده

به عنوان شاخص ، انجام گرفته استها  آن درسازي  ر مناطقی که عملیات سدگیاهی و درجه حرارت د

پوشش گیاهی از . ن مناطق از اهمیت خاصی برخوردار استیحاکم بر ا محیطی زیستط ینشان دهندۀ شرا

ط محیطی و تبادل انرژي را به وسیلۀ انعکاس انتخابی و یتواند شرا می ن جهت حائز اهمیت است کهیا

  .خورشیدي کنترل کند جذب تشعشعات

ا انسانی دچار تغییر یبه علل مختلف و به مرور زمان در اثر عوامل طبیعی ، هاي گیاهی در واقع پوشش

 یکی به اکنون زیست محیط از حفاظت. دنده قرار می تأثیرط و عملکرد اکوسیستم را تحت یشده که شرا

، فناوري و صنعت رشد، جمعیت یکباره شافزای چرا که؛ است شده تبدیل بشر يها دغدغهین تر مهم از

 مواجه فراوانی مشکالت با را انسان، و هوایی آب تغییرات و شهروندان گسیخته افسار زدگی مصرف

 دامن در نهفته مواهب از مندي بهره وکیفیت کمیت کاهش حداقل یا رسیدن پایان به که است ساخته

1پنجاهم اصل به باید ابتدا نیز داخلی قوانین در متن. استها  آن از یکی طبیعت
جمهوري  اساسی قانون 

                                                      
هـاي بعـد بایـد در آن حیـات اجتمـاعی رو بـه        در جمهوري اس�می، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسـل  -1

هاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط زیسـت   گردد. از این رو فعالیت وظیفه عمومی تلقی میرشدي داشته باشند، 

 یا تخریب غیرقابل جبران آن م�زمه پیدا کند، ممنوع است.  
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، اجتماعی، اقتصادي توسعه اول برنامه قانون باید از هم عادي قوانین از نظر. کرد اسالمی ایران اشاره

2سیزدهم تبصره در که کرد یاد 1368 مصوب ایران اسالمی جمهوري فرهنگی
 درآمد هزارم یک، آن 

ي ها تبصره در آن از بعد. شد داده اختصاص محیطی زیستهاي  رتخسا جبران براي کشورهاي  کارخانه

 اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي توسعه دوم ساله پنج برنامه قانون 5»83»و  4»82«، 3»81«

 براین عالوه. گردید بینی پیش زیست محیط از حمایت براي خوبی عملی هاي کار راه 1373 مصوب ایران

10»688«، 9»686«، 8»680«، 7»679« ،6»675« مواد در
 ،»689«11

12»690«و  
 مجازات قانون پنجم کتاب از 

                                                      
: به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات �زم جهت پیشگیري و جلوگیري از آلودگی ناشی از صـنایع  13تبصره  -2

ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خـود را بـا تشـخیص و تحـت نظـر سـازمان        کارگاه ها و ، کارخانهکننده آلوده

ها و ایجاد فضاي سبز نمایند. وجوه هزینـه   ها و جبران زیان ناشی از آلودگی حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی

 هد شد. هاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خوا شده از این محل جزء هزینه

برداري اصولی از منابع طبیعی دولت مکلف است اقدامات ذیل را به  : به منظور حفظ، احیاء، توسعه و بهره81تبصره  -3

الـزام   -هـاي رسـمی کشـور. ب    تأمین سوخت مورد نیاز عشایر در شـعاع پـنج کیلـومتري بـا قیمـت      -عمل آورد: الف

 -نشـینان. د  هـا و تجمیـع جنگـل    دهـی خـروج دام از جنگـل    سامان -جبرداران از منابع ملی نسبت به بازسازي آن.  بهره

 ها.   ها و مراتع کشور و آموزش و تجهیز آن گماردن بخشی از نیروي انتظامی به منظور حفاظت از جنگل

هاي اقتصادي و اجتماعی بایستی بـا رعایـت م�حظـات زیسـت محیطـی       در طول برنامه دوم کلیه فعالیت - : الف82تبصره  -4

هاي بزرگ تولیدي و خدماتی باید قبـل از اجـرا    ها و پروژه طرح - 1رت گرفته و به این منظور اجراي موارد زیر الزامی است: صو

یابی بر اساس الگوهاي مصوب شوراي عـالی حفاظـت محـیط زیسـت مـورد       و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان

ونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با در نظـر گـرفتن اهـداف توسـعه پایـدار در      انجام هر گ –2ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. 

برداري از منابع طبیعی کشور باید بر اسـاس تـوان بـالقوه محـیط      بهره - 3چهارچوب ضوابط استانداردهاي زیست محیطی باشد. 

یعی موجبات حفـظ تعـادل و   مندي صحیح از منابع طب زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد به نحوي که ضمن بهره

استفاده از انرژي در کشور بایـد از طریـق تجدیـد نظـر در الگـوي مصـرف و کـاهش در         - 4تناسب محیط زیست فراهم شود. 
دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت بـه کـاهش میـزان آلـودگی هـواي تهـران،        - ها صورت گیرد. ب آلودگی سوخت

 و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید.  مشهد، تبریز، اهواز، اراك، شیراز 

هاي صنعتی، صنایع و کارخانجات واقـع در شـهرها    : به منظور جلوگیري و رفع آلودگی منابع آب توسط فاض�ب83تبصره  -5

صـفیه فاضـ�ب صـنعتی    آوري و انتقال و تأسیسات ت هاي جمع برداري شبکه موظفند نسبت به ایجاد و بهره هاي صنعتی و شهرك

 ها اقدام نمایند.   هاي آب و فاض�ب استان بر اساس استانداردهاي سازمان محیط زیست و با مشارکت و یا نظارت شرکت

: هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد 675ماده  -6
هاي متعلق به دیگري را آتش بزند بـه   خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغبراي سکنی یا جنگل یا 

 شود.  حبس از دو تا پنج سال محکوم می
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ها  آن طبق و شد انگاري جرم محیطی زیستضد اعمال، تلویحاً یا صریحاً، 1375 مصوب) تعزیرات ( اسالمی

  .گرفت در نظر محیطی زیست جرایم مرتکبان براي را ییها مجازات توان می

                                                                                                                                   
هـا   : هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان ح�ل گوشت متعلق به دیگـري یـا حیوانـاتی کـه شـکار آن     679ماده  -7

یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یـا  توسط دولت ممنوع اع�م شده است را بکشد 

جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد. جزاي نقدي مندرج در ایـن مـاده   

 تعدیل شد.   به پانزده تا بیست و پنج میلیون ریال نهیات وزیرا 25/12/1399مصوبه مورخ   به موجب

: هر کس بر خ�ف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صـید حیوانـات و جـانوران وحشـی حفاظـت      680ماده  -8
 واهد شد.  شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزاي نقدي از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خ

بـه بیسـت تـا دویسـت و پنجـاه       هیـات وزیـران   25/12/1399مصوبه مورخ  جزاي نقدي مندرج در این ماده به موجب

 تعدیل شد.   میلیون ریال

و بـر خـ�ف قـانون مـذکور     : هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً 686ماده  -9

ها را فراهم آورد ع�وه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیري از شـش   قطع یا موجبات از بین رفتن آن

 ماه تا سه سال و یا جزاي نقدي از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. 

اخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشـامیدنی یـا توزیـع آب آشـامیدنی     : هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شن688ماده  -10

ـتار    هـا، زبالـه در خیابـان    کننده در رودخانـه  بهداشتی فضو�ت انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم آلوده، دفع غیر هـا و کش

باشـد و   اي مصـارف کشـاورزي ممنـوع مـی    هـاي فاضـ�ب بـر    خانـه  غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاض�ب خام یا پس آب تصفیه

 ات شدیدتري نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.   مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز

: در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتـل یـا   689ماده  -11
هـاي مـذکور حسـب مـورد بـه قصـاص و        ه انسانی شود مرتکب ع�وه بـر مجـازات  نقص عضو یا جراحت و صدمه ب

 پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. 

بنـدي، نهرکشـی،    کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحاي مرز، کـرت  سازي از قبیل پی : هر کس به وسیله صحنه690ماده  -12

و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعـی اعـم از کشـت شـده یـا در آیـش زراعـی،         حفر چاه، غرس اشجار
هـاي ملـی، تأسیسـات     سارها، انهار طبیعـی و پـارك   ها، منابع آب، چشمه ها، قلمستان ها، باغ ها و مراتع ملی شده، کوهستان جنگل

اراضـی و امـ�ك متعلـق بـه دولـت یـا        و بـایر و سـایر  کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صـنعت و اراضـی مـوات    
ها یا اوقاف و همچنین اراضی و امـ�ك و موقوفـات و محبوسـات و اثـ�ث باقیـه کـه        هاي وابسته به دولت یا شهرداري شرکت

ي، المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یـا دیگـر   براي مصارف عام

مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیص�ح دیگـر مبـادرت بـه عملیـاتی نمایـد کـه موجـب        

تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعـت از حـق در   

شـود. دادگـاه موظـف اسـت حسـب مـورد رفـع تصـرف          سال حبس محکوم می موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک

 عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.  
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 محیط حفاظت وظیفه بودن عمومی بر تأکید با ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون پنجاهم اصل

 داند می يضرور را منظور این يبرا مقتضی حقوقی نظام ایجاد و ذیربط ينهادها مشارکت کلیه، زیست

 ۀیتخل، تاریخی- فرهنگی مهم هاي محوطه تخریب، آبگیري در سدها تبعات از). 109، 1397، فریادي(

. باشد می گرید نقاط به سد ۀیحاش ساکنین ياجبار و ناخواسته مهاجرت با همراه اسده داخل مخزن جوامع

 و شناسی مردمشناسی،  باستان، یفرهنگ و اجتماعی مختلف يها عرصه در فراوانیهاي  چالش، انیم نیا در

اي ه طرح ن گونهیا انجام که با است این مسئلهین تر مهم و دارد وجود سدها احداث گویش براي و زبان

 آثار و جوامع نیا یفرهنگ براي ساختار اتفاقی چه، دهید بیآسهاي  خانواده ياجبار انکاس و عمرانی

  ).112، 1399، خسروي( ؟بود آن يامدهایپ يپاسخگو دیبا چگونه و افتاد؟ خواهدها  آن پیشینۀ و باستانی

از علم سنجش از دور و  بر روي محیط زیست با استفادهسازي  در این پژوهش به دنبال بررسی آثار سد

  .ها هستیم مسئولیت کیفري دولت به عنوان مالک این سازه

 پیشینه تحقیق

که  ها قبل مورد توجه دانشمندان بوده است احداث سد در تغییر اقلیم محلی از مدت تأثیرمطالعه بر روي 

نود و مطالعات بر روي  .هاي هواشناسی صورت گرفته است ستگاهیهاي میدانی و استفاده از ا با روشعمدتاً 

اي و آب و  ترانهیبر نوع آب و هواي محلی مدعمدتاً ن سدها یدهد که ا کا نشان مییسد بزرگ آمر دو

ر یبا استفاده از تصاو. حداقلی دارند تأثیرگذارند و بر روي آب و هواي مرطوب  می تأثیرخشک  هواي نیمه

تز چین  انگیدر دلتاي رودخانۀ  2006تا  2001به بررسی پوشش گیاهی از سال  MODISاي  ماهواره

، ر لندست به بررسی تغییرات دماي سطح در ترکیهیبا استفاده از تصاو ).Zhao et al .2013,( شد پرداخته

 NDVIن تحقیق براي تعیین میزان خشکی از شاخص یدر ا. شد پرداخته 2014تا  1984براي بازۀ زمانی 

درجۀ  پنجه دماي سطح زمین در بازۀ زمانی مورد مطالعه حدود ن نتیجه رسیدند کیاستفاده شد و به ا

میانگین دماي هوا نسبت درصد  4. 1افزایش  ).Orhan and Yakara,2016( است افتهیش یگراد افزا سانتی

هاي  همچنین مقایسه داده. به ابتداي دوره پس از محاسبه دماي سطح زمین با سنجنده مودیس مشخص شد

و کاهش نسبت به ابتداي دوره را  پنج درصد کاهش میانگین شاخص رطوبت به میزان، هابتدا و انتهاي دور

13بین مقادیر دماي سطح زمین. پس از برآورد شاخص رطوبت مشخص گردید، نشان داد
و رطوبت  

                                                      
13- LST 
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14خاك
که غالبا  دوازه درصدمقایسه میزان شاخص پوشش گیاهی افزایشی ، یک رابطه خطی برقرار است 

  ).1397، نژاد يپور و فیروز ذرتی( هاي کشاورزي زیر کشت بود نشان داد زمین به دلیل افزایش

از . داخل و خارج از کشور صورت گرفته است مطالعات فراوانی در رابطه با جزایر حرارتی در

باشد که دماي سطح زمین را با  می) 1398، همکاران محمودزاده و( هاي داخل کشور مطالعه پژوهش

نتایج این تحقیق . در شهر ارومیه برآورد کردند 8اي لندست  یتم سبال و تصاویر ماهوارهاستفاده از الگور

، نشان داد که اراضی بایر و مراکز کارگاهی و صنعتی در مقابل مناطقی که داراي پوشش گیاهی هستند

ن مناطق را تری خنک، تعرق بیشترین میزان دما را دارند و مناطق داراي پوشش گیاهی به دلیل عمل تبخیر و

بعد از تحلیل و بررسی شهر ارومیه توسط  1399جم وهمکاران طی تحقیق در سال  پوبان. شوند شامل می

، مناطق مسکونی، دریافتند که حداکثر در دما مربوط به پوشش گیاهی کم تراکم 8هاي لندست  داده

یجاد منافذ ریز در پوسته همچنین ا. باشد آجر و آهن می، بتن، آسفالت، اسکلت فلزي، صنعتی، کارگاهی

) R2( رادون: شود که گازهایی مانند تصور می. هاي مطرح شده است یکی از پدیده، زمین به دلیل فشار

در بررسی  ).Saraf et al .2009,( شوند تا نزدیک سطح زمین آمده و باعث افزایش دما می... و

د که فشار سنگ عاملی است که باعث شو تصور می، هاي دماي سطح زمین قبل از وقوع زلزله ناهنجاري

شود که تجمع فشار باعث انتشار امواج حرارتی مادون قرمز  تصور می. شود افزایش دما در سطح زمین می

  ).1391، صالحی و غیبی( دهد میشده که فعالیت حرارتی را افزایش 

 منطقه مورد مطالعه

. 56´- 33 510. 57´« که مابین استان کرمانشاه ارسد شرفشاه از توابع شهر سوم، سد مخزنی منطقه مورد مطالعه

شمالی و در ارتفاع  سی و هشتطول شرقی در زون  »45 673. 53́- 45 453. 52´«عرض شمالی و  » 33 819

احداث سد شرفشاه در بخش مرزي سومار از نوع خاکی . گرفته است هاي آزاد قرار متري از سطح آب هفتصد

سال در دولت دوازدهم  نهشروع و پس از  1389شهرستان گیالنغرب از سال با هسته رسی در حوزه استحفاظی 

این سد در شهرستان . رسید تا مشکل آب منطقه را در بخش شرب و کشاورزي برطرف کندبرداري  به بهره

واقع شده و شبکه پایاب آن  »کنگیر«مکعب بر روي رودخانه  میلیون متر یکصدویکگیالنغرب با حجم بیش از 

سازي  هکتار با قابلیت ذخیره چهارصدوبیستدریاچه سد نیز در سطح . ستان قصرشیرین توسعه یافته استدر شهر

  )1400، رحیمی و محمدي( استمیلیون متر مکعب پیش بینی شده 131

                                                      
14- NDMI 
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 بحثهاي  و یافتهشناسی  روش - 1

) 2021و  2009هاي  سال( ر ماهواره لندست قبل و بعد از احداث سد شرفشاهیاز تصاو پژوهشن یدر ا

سپس از بین  )،لیبا استفاده از هدر فا( ابتدا تصحیح هندسی. هستند می ر مربوط به ماهیتصاو. استفاده شد

که  FLAASHتصاویر با استفاده از روش ، هاي مختلف براي تصحیح فعل و انفعاالت اتمسفري روش

ر براي استخراج یصاوالت بر روي تیبرخی تبد. ترین مدل تصحیح اتمسفري است تصحیح شدند دقیق

ها به صورت خام یک انعکاس ظاهري از سطح  داده. اطالعات صورت گرفت که به صورت زیر است

. کوانتیزه شدند Radiometric Correctionتصاویر تحت دستور ، ها زمین هستند پس قبل از شروع تحلیل

ا در منطقه مطالعاتی ه سپس شاخص دما و پوشش گیاهی سطح زمین محاسبه شد و تغییرات این شاخص

  .در آن دو سال برآورده شد

در این پژوهش به منظور پایش دماي سطح زمین و بررسی رابطه کاربري اراضی با دماي سطح با 

نقشه کاربري ، در ابتدا به منظور بررسی تغییرات کاربري اراضی. استفاده از تصاویر لندست اقدام شد

تهیه شد و سپس بعد از به دست آوردن  2021و  2009هاي  لاراضی سنجنده محدوده مطالعاتی براي سا

باشد  الزم به ذکر می. نقشه دماي سطح اراضی نیز براي منطقه استخراج شد، نقشه پوشش گیاهی هر سال

هاي پوشش گیاهی و دماي  نقشهو اراضی و به روش شیءگرا صورت پذیرفت  که تهیه نقشه کاربري

پوشش . اند هاي زمانی مشخص نمایش داده شده ورد مطالعه در بازهسطح اراضی محدوده میکرواقلیمی م

آثار متفاوتی بر عناصر که  شود انتقال انرژي بین زیست کره و جو محسوب می نقل و ۀگیاهی عامل عمد

هاي سطح زمین و جو  کنش بخشی از برهم). 1393، ادب و همکاران( خود داردهواشناختی مناطق پیرامون 

نظیر انتقال ، یندهاي اقلیمیآپوشش گیاهی بر اثربخشی در فر، رو از این. گیاهی استپوشش  تأثیرتحت 

 نقل و ۀپوشش گیاهی عامل عمد و پوشش ابر، تابش، بارش، رطوبت نسبی، انرژي از طریق دماي هوا

شود که آثار متفاوتی بر عناصر هواشناختی مناطق پیرامون  انتقال انرژي بین زیست کره و جو محسوب می

  ).1393، ادب و همکاران( داردخود 

که نقش  شود پوشش گیاهی یکی از عوامل مهم در تغییرپذیري اقلیم منطقه مورد مطالعه محسوب می

. کند ایفا می) دماي سطح زمین( و جو) آلبدوي سطحی(، یندهاي سطح زمینآاساسی در تعامالت بین فر

هی با دماي سطح زمین و آلبدوي سطحی انجام گرفته بررسی ارتباط بین پوشش گیا ۀمطالعات متعددي در زمین

پوشش گیاهی تندرا نشان دادند که با کاهش مقادیر  ۀاي در ناحی در مطالعه) Pulinets et al .2006,( است
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تغییرات نسبی ، همچنین. یابد مقادیر آلبدوي سطحی گیاهان افزایش می، شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده

بیالن انرژي و در نهایت بازخوردهایی در ، هی موجب تغییراتی در آلبدوي سطحیاندك در ویژگی پوشش گیا

گرفته از سد  تأثیردر این پژوهش نیز با بررسی رابطه بین دماي سطحی و پوشش گیاهی . شود اقلیم منطقه می

به این صورت که . مشخص شد که ارتباط قوي بین دماي سطح زمین و پوشش گیاهی برقرار است، شرفشاه

. باشند نواحی عاري از پوشش گیاهی داراي دماي سطحی باالتري نسبت به نواحی داراي پوشش گیاهی می

درجه  چهلو  سی و هشتداراي دماي  2009نواحی داراي پوشش گیاهی همچون کشاورزي و مرتع براي سال 

درجه سانتیگراد  ارچه و چهباشند در حالی که در این سال نواحی بدون پوشش گیاهی داراي دمائی حدود  می

  .باشد پوشش گیاهی بر دماي سطحی می تأثیراست که نشان از 

محدوده میکرواقلیمی مورد مطالعه واقع بر باالدست ، ها نشان داد که بعد از احداث سد بررسی بیشتر نقشه

ار هاي بایر و داراي پوشش گیاهی کمتر دچ هاي کشاورزي شاهد افزایش پوشش گیاهی و زمین سد در زمین

عواملی باعث افزایش دماي منطقه بعد از احداث سد هستند که ، دهند مطالعات نشان می. اند افزایش دما بوده

یکی از عناصر رادیواکتیو است که هم در خاك و هم در هوا یافت ، رادون: توان به موارد زیر اشاره کرد می

دهد که رادون قبل از ایجاد زلزله  نشان می مطالعات. رود شود و یک خبردهنده مهم زلزله نیز به شمار می می

 ).Pulinets et al .2006,( دهد شود و یونیزاسیون آن باعث افزایش رطوبت شده و دما را افزایش می یونیزه می

  .تبخیر و تعرق آب موجود در مخزن سد در محدوده میکرواقلیمی باعث باالرفتن دما خواهد شد

ها که سازه نامیده  ها و برج بزرگراه، ها فرودگاه، سدها، ها نند نیروگاههاي عمرانی ما از انجام پروژه پیش

نیرویی از خارج  تأثیرهرگاه سنگ تحت . ضروري استها  آن شناسی سنگ بستر انجام مطالعات زمین، شوند می

آمده وجود ه هاي ب تنش. شود که تنش نام دارد نیرویی بر واحد سطح وارد می، در داخل سنگ نیز، قرار گیرد

وجود آمدن اصطکاك و در نتیجه باالرفتن ه هاي بزرگ باعث ب در زیر زمین توسط فشار ناشی از ساخت سازه

  .تغییر در شرایط اقلیمی باعث تغییر در شرایط اکولوژیک یک منطقه خواهد بود. شوند دما می

  رانیا يسدها محیطی زیست مسائل از یبرخ به ینگاه - 2

 شورک يسدها ازبرداري  بهره در هنگام ای احداث، یطراح مانند مختلف لمراح در محیطی زیست مسائل

 از. خورد می چشم به یالتکز مشین اجرا از قبل مراحل درها  ساختگاه ازاي  پاره در گرچه، شود می ظاهر

 نابیم رفت ویج، درود، عباسپور، دز يسدها به توان می را رانیا در شده ساخته بزرگ يسدها جمله

 در یو فرهنگ یاجتماع، ياقتصاد مالحظات عدم، آب تیفکی، رسوب مسئله سدها نیا در. ودنم اشاره
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، مردم ییجابجا، یاراض شدن دار زه، آب تلفات، یاراض شدن شور، سد ازبرداري  بهره نحوه خصوص

 اگر هک یحال در. خورد می چشم به مناسببرداري  بهره تیریمد عدم و يشاورزک توسعه و رشد عدم

 قرار نظر مورد جامع و گسترده صورت به هیاول يها يزیر برنامه و یطراح در محیطی زیستات مالحظ

 يامدهایپ حداقل، نهیپرهز و بزرگ اتتأسیس گونه نیا احداث و توسعه يها برنامه، گرفتند می

  ).56، 1386، پور یمصطف و يرفتار ثابت( ردک می جادیا خود نفوذ مناطق تحت در را محیطی زیست

 گذشته يها يزیر برنامه در دهد می نشان شورک در یعمران يها پروژه وها  طرح ییاجرا سوابق یسبرر

 دگاهید از ستیز طیمح و یعیطب منابع يها ارزش و تیاهم، توسعه حال در يشورهاک از ياریهمانند بس

برداري  بهره و یطراح محیطی زیست مالحظات به توجه بدونها  آن از ياریبس و بوده ران پنهانیگ میتصم

 منابع به خسارت و بیتخر و مختلف يها یآلودگ بروز یاقدامات نیچن يامدهایو پ جهینت. است شده

 وها  طرح زمره در توان می زین را آن یجانب يها سازه و سدها مسلماً. است بوده شورک در یطیمح

 باشند می برخوردار محیطی زیست بلندمدت و وتاهکاثرات  از هک نمود محسوب یعمران يها پروژه

  )75، 1386، یچمانچ و یجشن یمیرک(

 از مترک سدها ازاي  پاره در رسوب نیتخم هک دهد می نشان سدها به يورود مقدار رسوب یبررس

 مک ارتفاع لیدل به شورک جنوب يسدها در. باشد می سدها عمر اهشک جهت یعامل هک بوده یمقدار واقع

، یروستائ يها فاضالب، یمواد آل ورود، اچهیدر سطح از ادیز سبتاًن ریتبخ مقدار، ایدر سطح از منطقه

 يبند هیال احتمال، باال کنم، ادیز یکیترکال تیهدا مقدار با یسطحهاي  انیجر ورود و ییایمیش يودهاک

 از يهرچند تعداد. شد خواهد اچهیدر آب تیفکی اهشک موجب هک داشته وجود سد اچهیدر در یحرارت

 نامناسب را يها آب مناسبریزي  برنامه با توان می هک بوده یتحتان يها نندهک هیتخل يدارا شورک يسدها

 هک شده انجام یسطح صورت به يریآبگ، آن خاص تیموقع لیدل به ییسدها در اما. نمود خارج آن از

 نییپا تیفکی و نامطبوع يبو موجب تیوضع نیا. دهد نمی را مناسب تیفکی با آب ازبرداري  اجازه بهره

 نیهمچن. افتی خواهد شیافزابرداري  بهره نهیهز، آب از نامطبوع يبو زدودن لزوم لیبه دل و شده آب

. است ساز لکمش زین سدها نیا یتمام در یمصنوع و یآل يودهاک و ییروستا يها فاضالب ورود

 در سد دست نییپا رودخانه، شورک يسدها از ياریبس در نیهمچن). 49، 1388، و شفقتی پیرستانی(

 مرطوب فصول در و بزرگ يها البیس وقوع در هنگام لیس يرهاساز و بوده کخش سال از یفصول

 با و شده رودخانه یالبیس دشت یرقانونیتصرف غ موجب، سدها دست نییپا به توجه عدم. افتد می اتفاق
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15يمورفولوژ راتییتغ موجب، مصالح حیرصحیغ برداشت صورت بهها  رودخانه میحر به تجاوز
 رودخانه 

 خواهد موجب را ن دستییپا به یفراوان یجان و یمال خسارات، مخرب يها البیس يرهاساز با هک شده

  ).55، 1386، پور یمصطف و يرفتار ثابت( شد

 محتوایی و ساختاري تحول زیست به یک نهاد و لزوم محیط حفاظت واگذاري - 3

  زیست محیط قبال در دولت

 از حفاظت محدود يها حوزه از زیستی محیط مسائل، زیستی محیط التتشدید مشک با اخیر يها دهه در

 مشارکت و زیستی محیط عدالت، پایدار توسعه تر گسترده يها حوزه به کنترل آلودگی و وحش حیات

، امور این بودن گسترده و تخصصی دلیل به ترتیب بدین که یافت توسعه زیست مدیریت محیط در مردمی

 تأکید از پس به ویژه نتیجه در. نمود می يضرور زیست محیط حفاظت يبرا زمال تخصصی ينهادها ایجاد

 محیط حفاظت يبرا تخصصی ينهاد ، تأسیسانسان زیست محیط در خصوص استکهلم 1972 اعالمیه

 زیست محیط حفاظت يبرا يسازمانی دیگر قالب یا وزارتخانه قالب درها  دولت از يبسیار در زیست

زیست  محیط يبهساز و حفاظت قانون تصویببا  نیز ایران در). 112، 1397، ریاديف( شد واقع توجه مورد

 حقوق اشخاص ).ماده اول( گشت وظیفه دار این عهده زیست محیط حفاظت سازمان 1353مصوب 

 به که يامور در حوزه یعنی، خود قانونی صالحیت حدود در باید و هستند صالحیت اصل تابع عمومی

 اما)، 302، 1387، مؤتمنی طباطبائی( کنند عمل، است آمدهها  آن وظایف و یاراتاخت جزو قانون موجب

 قالب در، گستردگی به دلیل و است رفته فراتر اصل این از زیست محیط حفاظت مدیریت رسد می نظر به

  .گنجد نمی واگذار کرد مشخص نهاد یک به را آن مدیریت بتوان که مشخص عمومی امر یک

عوامل  پیوند نیز وها  آن میان تفکیک بودن ناممکن و هم بهها  اکوسیستم وابستگی كدر با واقع در

مدیریت  به ها اکوسیستم يبعد تک مدیریت از زیست محیط حفاظت، اجتماع و اقتصاد مانند انسانی

 بر يادار لحاظ به اکوسیستمی حفاظت رویکرد این. است یافته تحول زیست محیط چندبخشی و یکپارچه

                                                      
مورفولوژي. [ م ُ ف ُ ل ُ ] (فرانسوي، ا) علمی که از ساختمان و شـکل ظـاهري ابـدان موجـودات زنـده (اعـم از جـانوري و         -15

ـین     کند. علمی که ساختمان و شکل خارجی موجودات را مورد مطالعه قرار می هی) و غیرزنده (معدنی ها) بحث میگیا دهـد. بـه هم

سـازند: مورفولـوژي جـانوري، علمـی      جهت با در نظر گرفتن موجودات (اعم از زنده و غیرزنده) این علم را به سه شعبه منقسم مـی 

دهد. مورفولوژي گیاهی، علمی که اعضاء و ابدان و شـکل ظـاهري گیاهـان     رد مطالعه قرار میکه ابدان و شکل ظاهري جانوارن را مو

 ).  1385دهد (دهخدا،  ها را مورد مطالعه قرار می ها، علمی که شکل ظاهري کانی دهد. مورفولوژي کانی را مورد بحث قرار می
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ها  دولت نکته این به توجه با. است مبتنی آن از حفاظت زیست در محیط با مرتبط ينهادها همه مشارکت

 و منسجم مدیریت اعمال و زیست محیط کلیت از حفاظت يبرا يچندبعد و گسترده اقدامات انجام به

 امر این درگیر را مختلفی خصوصی و عمومی ينهادها و همزمان آورده يرو زیستی محیط امور یکپارچه

 و ياقتصاد ویژه به، زیست محیط با مرتبط ينهادها کلیه يساز امروزه هماهنگ دلیل همین به. سازند می

 را دولت از يجدید مفهوم يگیر شکل، تحول این. شود می محسوبها  ترین اولویت اصلی از اجتماعی

 کلیه و کرده نتضمی خود ساختار کلیت در را زیستی محیطهاي  ارزش باید رعایت که دهد می نشان

  .سازد زیست محیط مسئول حفاظت را خود ينهادها

. است طبیعی منابع وها  اکوسیستم اساس ماهیت بر نهادها زیستی محیطهاي  صالحیت تعیین روش ترین ساده

 ترتیب به راها  اکوسیستم دیگر و يجانور و گیاهی پوشش، هوا، كخا، آب امور مدیریت که ترتیب بدین

 که چرا. نیست ممکن سادگی به روش این ياجرا عمل در اما. کرد واگذارها  آن متولی يدهانها به و تفکیک

 منظور همین به. گذارد می اثر يدیگر در یک هر وضعیت و نبوده هم از قابل تفکیک سادگی بهها  اکوسیستم

  .کنند می جستجوها  اکوسیستم كمشتر مدیریت در را مسئله این مدیریت يبرا مناسب رویکرد

 زمینه حفظ در مسئول ينهادها تفکیک و شناسایی يبرا مشخصی يمعیارها، ایران حقوقی نظام در

 مانند محیط زیست مختلف يها حوزه بودن چندپارچه به يزیاد حدود تا امر این. ندارد وجود زیست محیط

بر  مؤثر سازمانی میان يهمکار نبود و سازمانی میان وظایف پراکندگی و یک سو از گیاهی پوشش و هوا، آب

. شد تأسیس يمتعدد يها وزارتخانه و یافت گسترش 1340 دهه از ایران در دولت سازمانی ابعاد. گردد می

 1340 يها دهه در داشتند ارتباط زیست محیط با ينحو به که يا توسعههاي  سازمان ها و وزارتخانه از يبسیار

 صالحیت از آن که بدون شدند تأسیس کشور اعیاجتم و ياقتصاد امور توسعه هدف با يخورشید 1350 و

16يکشاورز وزارت مانند شوند مند بهره محیط زیست حفاظت
17صنایع وزارت، 

18نیرو وزارت، 
 وزارت، 

19و دارایی ياقتصاد امور
20يشهرساز و مسکن وزارت، راه وزارت، 

21ایران نفت ملی شرکت، 
 یعنی؛ 
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  .نبود کشور ریتیمدی يجد دغدغه هنوز زیست حفاظت محیط کههایی  سال

22»1« ماده
 عهده بر را زیست محیط حفاظت 1353زیست مصوب  محیط يبهساز و حفاظت قانون 

 در زیست محیط حفاظت عام مرجع سازمان این لحاظ این از و گذارد می زیست حفاظت محیط سازمان

 دولتی يهانهاد به كخا و آب مانند زیست محیط يها حوزه مدیریت حالی که در؛ شود تلقی می کشور

 محیط مسائل به يبیشتر توجه قانونگذار، زیستی محیط مشکالت تشدید با. است شده مختلفی سپرده

 زمره در را زیست محیط حفاظت تدریج به تا است داشته تالش و کرده مختلف قوانین زیستی در

  .دهد قرار مرتبط ينهادها سازمانی يها مسئولیت

 در. نمود تحلیل محیطی زیست مطلوب حکمرانی تحقق مسیر در باید را زیست محیط با دولت مواجهه

 رعایت قوا تفکیک کیفیت و ساختار در. است نیاز مورداي  ویژه ماهیتی و ساختاري تحوالت مسیر این

مرکزگرایی و  مقابل در تمرکززدایی، نگري فرابخشی. است ضروري حفاظت براي اکولوژیکی الزامات

 در قضائیه قوه محیطی زیستهاي  صالحیت توسعه کنار در متولیاي ه سازمانهاي  صالحیت فراگیري

. نماید ایجاد را دولت محیطی زیست مناسب ساختار تواند می سالم زیست محیط بر حق تضمین جهت

 توانمندسازي جهت در تغییرات این. است نیازمند اساسی تغییرات به دولت به گذار در دولت محتواي

 شهروندان نیازهاي و عالئق بر مدرن دولت چرا که است ضروري یستز محیط از حفاظت در دولت

 در دولت صالحیت حوزه، زیست محیط حقوق گفتمان تأثیر تحت. دهد پاسخها  آن به باید و دارد تمرکز

 از مداري تکلیف و محدود دولت بنابراین. شد خواهد محدود خاصی ساختاري و هنجاري چارچوب

نیکخواه و ( است سالم زیست محیط بر حق چهارچوب در دولت هويما پذیريتأثیر بارز مشخصات

  ).150، 1395، همکاران

 بخش در است مشهور هزاره اعالمیه عنوان به کهاي  قطعنامه متحد طی ملل سازمان عمومی مجمع

 بر عالوه. است پذیرفته را مواردي »خوب حکمرانی و دموکراسی، بشر حقوق« عنوان تحت خود پنجم

 اساسیهاي  ویژگی 64/2000 شماره به دیگري قطعنامه طی متحد ملل سازمان بشر حقوق ونکمسی این

                                                      
: حفاظت و بهبود و بهسازي محیط زیست و پیشگیري و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بـرهم  1ماده  -22

هـاي داخلـی از وظـائف     شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشـی و آبزیـان آب   خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می
وزیري و  شود وابسته به نخست ان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده میسازمان حفاظت محیط زیست است. سازم

 کند.  داراي شخصیت حقوقی و استق�ل مالی است و زیر نظر شوراي عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می
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. است قانون حاکمیت و پاسخگویی، مسئولیت، شفافیت آن جمله از که است برده نام را خوب حکمرانی

، »مشارکت«، »شفافیت«، »قانون حاکمیت« اصول به دولت توجه نیازمند محیطی زیست مطلوب حکمرانی

 قانونگذار مقامات، قانون حاکمیت. است »پاسخگویی و مسئولیت«، »محیطی زیست اطالعات به ترسیدس«

 قواعد مراتب سلسله داشتن لحاظ به را کشور مقرات و قوانین کلیه تا کند می وادار را مقررات گذار و

، شفافیت صولا به توجه سالم زیست محیط بر حق تحقق لوازم از. نمایند اعمال زیست محیط از حفاظت

 خواهد محیطی زیست خوب حکمرانی و حاکمیت مبین که است قانون حاکمیت و پاسخگویی، کارآمدي

 مؤثر نحو به سالم زیست محیط بر حق از توان می، حاکمیت ارکان نزد اصول این وجود صورت در و بود

اي  وظیفه زیست محیط از حفاظت این که ایران بر اسالمی جمهوري اساسی قانون تأکید. گفت سخن

  .است محیطی زیست مدیریت مقوله به حاکمیت محور مشارکت رویکرد مؤید است همگانی

  بر محیط زیستسازي  نگاهی به مسئولیت دولت در قبال عدم توجه به آثار سوء سد - 4

23ط بند در حاکمیتی امور از یکی
محیط  حفظ، 1386 مصوب کشوري خدمات مدیریتقانون  8 ماده 

 بلکه گري تصدي موارد از نه و است حاکمیت موارد اعمال از نه محیطی زیست جرم نابراینب. است زیست

 محیط از برخورداري حق با مغایر است که آن غیر و محیطی زیستهاي  فعالیت از جلوگیري وظیفه دولت

 در باید حاکمیتی عمل زیرا، است انگشت شمار و نادر دولت حاکمیت اعمال تردید بی. است سالم زیست

 در، است قانون حاکمیت، مطلوب حکمرانی هاي همؤلف از یکی. باشد قانون اساسی با منطبق اول درجه

  ).56، 1399، خسروي( گیرند می قرار ضمانت موردها  حق، قانون حاکمیت پرتو

 دولت که چرا است سالم بر محیط زیست حق، نداشته تأثیر آن ایجاد در دولت که هایی حق از یکی

 و حمایت براي حقی هر. برداشته است گام حق این شناسایی جهت در فقط بلکه ایجاد نکرده را حق این

 داشته خسارت جبران مدنی و جنبه فقط هااجرا ضمانت اگر. است مناسب ياجرا ضمانت نیازمند تضمین

 مقابل در که است ضروري و الزم زمانی کیفري مسئولیت بود چرا که نخواهد کافی تضمین باشند

 مسئولیت، حقوقی اشخاص براي کیفري شناسایی مسئولیت در باید بنابراین. گیرد قرار ها وءاستفادهس

 و سبز دولت در و شود گرفته نظر حقوقی در شخص بارزترین وین تر مهم عنوان به دولت کیفري براي

                                                      
است و منافع آن بدون : امورحاکمیتی: آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور 8ماده  -23

محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت بـراي اسـتفاده دیگـران    

 حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.   -شود. از قبیل: ط نمی
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نیکخواه و ( تنیس قبول قابلها  این مانند و نظام مصلحت، عمومی منفعت مانند اي هیچ بهانه محور حق

  ).151، 1395، همکاران

24»143«ماده  در ایرانی قانونگذار
 اشخاص کیفري مسئولیت، 1392 مجازات اسالمی مصوب قانون 

25»20« در ماده و شناخته رسمیت به حقیقی اشخاص از مستقل به نحو را حقوقی
، قانون همان 

26تبصره در اما. است کرده بینی پیش حقوقی اشخاص در مورد جرایم را مختلفی هاياجرا ضمانت
 این 

 هاياجرا ضمانت شمول از حاکمیت اعمال مقام را در غیردولتی عمومی و دولتی حقوقی اشخاص، ماده

 در قانونگذار دغدغه کردن برطرف مقام در این تبصره مفاد بینی پیش هرچند. است کرده مستثنی 20ماده 

دولت  که آن جا از اما). 1394، افرانی و همتیپورب( رسد می نظر به حاکمیتی و دولتی تداوم اعمال

از  برخورداري حق، اقتصادي منافع و سود کسب جهت عمالً در و است محیطی زیست مخربین تر مهم

 حقوقی شخص ترین برجسته عنوان به دولت را تا است ضروري، کند می نقض را سالم زیست محیط

 با بزهکار حقوقی شخص شده که گفته یاد شده انونق 20 ماده در ضمناً. بدانیم مسئولیت کیفري داراي

 مشاهده اما. شود محکوم می ذکر شده که هاییاجرا ضمانت به آن نتایج زیان بار و جرم شدت به توجه

 در جرایم دولت به نسبت مجازات اعمال از عمالً قانونگذار، ماده این تبصره وضع با که شود می

پوشی  چشم، دارد غیرقابل جبرانی زیان بار نتایج و وردار استبرخ باالیی شدت از هم که محیطی زیست

  ).74، 1397، همکاران و حاجیوند( است کرده

عنوان  به ملت آراي شدن شناخته رسمیت به وها  مشروعیت دولت زیرساخت رفتن سوال زیر با امروزه

                                                      
ص حقـوقی در صـورتی داراي   : در مسئولیت کیفري اصل بـر مسـئولیت شـخص حقیقـی اسـت و شـخ      143ماده  -24

مسئولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمـی شـود. مسـئولیت    
 کیفري اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.  

شـود، بـا توجـه بـه شـدت       ) این قانون مسئول شناخته143: در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (20ماده  -25

شـود، ایـن امـر مـانع از مجـازات شـخص        جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می

ممنوعیت از یک یا چنـد فعالیـت شـغلی یـا      -مصادره کل اموال. پ -انح�ل شخص حقوقی. ب -حقیقی نیست: الف

ممنوعیت از دعوت عمومی براي افـزایش سـرمایه بـه طـور      -پنج سال. ت اجتماعی به طور دائم یا حداکثر براي مدت
 -ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مـدت پـنج سـال. ج    -دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال. ث

 انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.  -جزاي نقدي. چ

اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مـواردي کـه اعمـال    تبصره: مجازات موضوع این ماده، در مورد  -26

 شود.  کنند، اعمال نمی حاکمیت می
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 این و هستند خود غیرمستقیم و اعمال مستقیم مسئول، ناخواه خواه، ها دولت مشروعیت عامل تنها

 هرچند). 1390، موسی زاده( استیافته  توسعه هم اداري و سیاسی، کیفري، مدنی هاي به جنبه ها مسئولیت

 مواخذه و مسئولیت قرن و یکم بیست قرن که حالی در، است بوده ها دولت قرن مصونیت بیستم قرن

 کلی دولت حاکمیت، محیطی ستزی جرایم در تردید بی. آورد نمی قدرت مصونیت زیرا است ها دولت

. کند توجیه، نیستند حاکمیت اعمال واقعاً که اعمالی ها و فعالیت مورد در را وي مسئولیت عدم نیست قادر

27
 قانون از پاسداري شوراي دولتی یا شوراي اگرمثالً  چرا که نیست استواري توجیه رسد این می نظر به 

 با مغایر و یا مخالف غیرقانونی را قانون یا بخشنامه یا العملدستور، دولت هستند هاي ارگان ازکه  اساسی

 را خود، کند می ایجاد دولت براي هایی محدودیت که این تصمیمات آیا، کند می اعالم اساسی قانون

 دولت که استدالل این. کند محدود را خود که دولت است خصایص از واقع در نیست؟ کردن مجازات

 ياجرا ضمانت زیرا، است مردود مجازات کند را خود تواند نمی و است کردن مجازات داراي قدرت

، کند نمی ایجاد خاصی حق، مجازات حق دارندگان براي خود خودي به، آنسل گفته مارك به کیفري

  ).84، 1389، فرج اللهی( است جامعه از دفاع یا مجرم اصالح یا آموزي مجازات عبرت هدف بلکه

 این در رد توان می، دارد نقش آلودگی گسترش و ایجاد به هاي مربوط حوزه رد مجریه قوه که آن جا از

آن  محیطی زیست جرایم در دولت از منظور که گفت کردن است مجازات انحصاري حق داراي دولت که نظر

 هاي حوزه در که است مجریه قوه این و گذار استتأثیر آلودگی به مربوط هاي حوزه در که است اي قوه

 را دولت که دادگاهی رو این از. کند منفی بازي نقش یا و مثبت نقش تواند می محیطی زیست رایممختلف ج

 اگر زیرا، است قوا تفکیک اصل بارز از آثار یکی واقع در این و است قضائیه قوه تابع دهد می تعقیب قرار تحت

 اصل خالف این و کننده زاتهم مجا و مجري هم بود خواهد قانونگذار خود هم باشد بر امور حاکم قوه یک

 پس، هستند مستقل این که قوا از است عبارت شود می دنبال قوا تفکیک اصل در اي که ایده. است قوا تفکیک

  ).75، 1397، و همکاران حاجیوند( باشد پاسخگو باید ارتکابی و جرایم تخلفات قبال در اي قوه هر

                                                      
توان توجیه کرد که آلودگی یک کارخانه غیردولتی کـه موجـب آلـودگی آب یـا هـوا و در کـل موجـب        چطور می -27

گیزد، ولی وجود یک کارخانه دولتـی  شود، مسئولیت کیفري این کارخانه مدیران آن را برانهاي محیط زیستی می آلودگی

شود، باعث مسئولیت کیفري دولت نشـود؟ اگـر اصـل مسـاوات همگـان در      که آلودگی آب یا هواي شهر را موجب می
هـاي بـارز عـدم رعایـت اصـل      برابر قانون و دستگاه عدالت کیفري، از اصول مسلم و �زم است آیا این موارد از نمونه

شود این است که دولـت   براي توجیه استثناء کردن دولت از تعقیب و مجازات ذکر مینیست؟ دلیل مشخصی که معمو�ً

 داراي حق انحصاري مجازات کردن است، چطور ممکن است خود را مجازات کند؟
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  نتیجه

اقلیم ، دماي سطح زمین، تقیم و غیرمستقیم بر پوشش گیاهیتواند اثرات مس ز مییاحداث سد در حوضۀ آبر

، پژوهشن یج ایبا توجه به نتا. ین دست سد بر جاي بگذاردیندهاي حاکم بر منطقه در باالدست و پایآمحلی و فر

روي رودخانۀ کنگیر موجب تغییراتی در پوشش گیاهی و دماي سطح زمین در  احداث سد شرفشاه سومار بر

نشان دهندۀ متوسط افزایش اي  ر ماهوارهیتصاو ر محاسبه شده دریمقاد. ین دست حوضه شده استیباالدست و پا

پوشش گیاهی منطقه نیز پس از احداث . بوده است 2009نسبت به سال  2021سال اي  درجه چهارتا  سهدماي 

رجه سانتیگراد توسط د 6/0ها و دریاها حدود  در قرن بیستم میزان دما در سطح خشکی. افزایش داشته است، سد

28دخالت انسان
ش تبخیر و تعرق باعث شده است که در پایین یباالرفتن رطوبت منطقه و افزا. افزایش یافته است 

در . ن آن شودیگزیی خنک جایی بسیار گرم از بین رود و مساحت طبقۀ دمایمساحت طبقۀ دما، دست سد

مساحت ، افته و در اطراف سدیش یگرم افزا ییتغییرات معکوس است و مساحت طبقۀ دما، قسمت باالدست

هاي  البته خشکسالی، ش سطوح دماي میانگین طی بازۀ زمانی استیافزا. افته استیش یی متوسط افزایطبقۀ دما

  .تواند باشد کی از علل آن مییش درجه حرارت جهانی نیز یاخیر و افزا

 حق شناسایی به حاکمیت فمختل سطوح در زیست محیط اهمیت درك با حقوقی مختلفهاي  نظام

 در خاص طور به ایران حقوقی نظام در. اند پرداخته همگان برخورداري تضمین و سالم زیست محیط بر

 برنامه قوانین و انداز چشم سند، نظام کلیهاي  سیاست، اساسی قانون( فراقانونگذاري و قانونگذاري سطوح

 عمومی امري را زیست محیط از حفاظت پنجاهم لاص در اساسی قانون. است شده پرداخته حق این به) اي

 قانون دیگر اصول به مراجعه از و است فراوان مناقشه »عمومی« واژه تحلیل در هرچند. نماید می تلقی

 حفاظت بودن عمومی باید لیکن. نمود پیدا واژه این از دقیقی شناخت توان نمی مذاکرات مشروح و اساسی

 قانون محوري حق خاص رویکرد بتوان شاید وجود این با. نمود جستجو آن اکولوژیک مبناي در را

 اساسی قانونگذار نهی و امر این و نمود تحلیل اساسی قانون هشتم اصل حمایت تحت نحوي به را اساسی

  .دانست نیز دولت متوجه اساسی قانون صراحت به را

. کند می وارد بشري حیات به جبرانی غیرقابل و شدیدهاي  آسیب محیطی زیست جرایم ارتکاب

 خود دولت که نکته این به توجه و جرایم این گسترده دیدگان بزه و زیان بار نتایج به عنایت با امروزه

 قانونگذاري نظام در موجود قانونی و عقلی ادله سایر بر بنا و است محیطی زیست جرایم مرتکبین تر مهم

                                                      
28- man-made 
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 محیطی زیست عدالت، 1386 مصوب وريکش خدمات مدیریت قانون اساسی و قانون جمله از ایران

 در قانونگذار هرچند راستا این در. شود دانسته ضروري دولت کیفري مسئولیت شناسایی کند می ایجاب

 از مستقل نحو به را حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت، 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 143 ماده

 حقوقی اشخاص مورد در مختلفی هايرااج ضمانت 20 ماده در و شناخته رسمیت به حقیقی اشخاص

 ماده شمول از را غیردولتی عمومی و دولتی حقوقی اشخاص، آن تبصره در اما است کرده بینی پیش

  .است دانسته مستثنی

 در متعدديهاي  چالش با محیطی زیست جرایم قبال در ایران کیفري سیاست پهنه در رسد می نظر به

 در تردید باعث نباید مناسب کیفري ياجرا ضمانت نبود. ستیمه مواجه دولت کیفري مسئولیت خصوص

 است حقوقی شخص بارزترین وین تر مهم عنوان به دولت چنانچه. شود محیطی زیست مجرمانه اعمال قبح

 و اصول هیچ طبق و است داشته مجرمانه قصد واقع در شود مرتکب محیطی زیست جرم یک اگر و

 اقدام اما باشد مجرمانه، زیست محیط آسیب به در شخص یک ماقدا که نیست پذیر توجیه، ضوابطی

 راستاي در که دارد مشروعیت آن جا تا دولتی هر اقدامات. شود تلقی عمومی منافع و خیر روي از دولت

هاي  فعالیت کلیه، اساسی قانون پنجاهم اصل در که آن جا از. باشد اساسی قانون با منطبق و عمومی منافع

 در همگان برابري و مساوات به اساسی قانون اصول برخی در و شده اعالم ممنوع زیست محیط مخرب

  .است ضروري امري نیز دولت کیفري مسئولیت بنابراین، است شده اشاره قانون برابر

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .گردیده استتماماً رعایت 

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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