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9139تیر -ردادخ، 11دورۀ جدید، شمارۀ   
 

کارشناسان رسمی دادگستری عالیشورایشریۀ ن  

 

 

 
  کارشناس 

 هاهراهنمای تدوین مقال

ی با های مختلف کارشناسمشکالتی باشد که کارشناسان در رشته مسائل و موضوع مقاله در ارتباط با .1
 .ها روبرو هستندآن

 .نویسندگان( باشدها و تحقیقات نویسنده )یا مقاله حاصل مطالعات، تجربه .2

یک از نشریات )یا مجموعه یک از نشریات )داخلی یا خارجی( ارسال یا در هیچمقاله قبال برای هیچ .3
 .باشدها( چاپ نشدهمقاالت همایش

به باال( نوشته شود. برای متن فارسی  2007های )ترجیحا ویرایش Wordافزار مقاله بااستفاده از نرم .4
و فونت  Times New Romanو برای متن انگلیسی از قلم  13ت با فون  B Nazaninاز قلم 

 .استفاده شود 12

 .تایپ شده باشد Wordافزار ها فقط با نرمکلیه فرمول .5

پس از  .فرستاده شودارسالی باید پس از ثبت نام نویسنده در سایت دوماهنامه، ازطریق سایت  ۀمقال .6
 ۀرونیکی نویسندالکت نشانیها به دریافت فایل الکترونیکی مقاله، فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری

 .شودمقاله ارسال می

 .آورده شود پانویسصورت ها بهیادداشت .7

و از تکرار  ( آورده شودغیرفارسیبه ترتیب حروف الفبا )ابتدا فارسی و سپس  ،فهرست منابع جداگانه .8
 .نماییدخودداری  منابع

 :در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود .9

 .ناشر: نشر محل. کتاب نام(. نشر سال) نویسنده نام خانوادگی، نام: شدهتألیف کتاب .9-1

، دوره یا جلد،)شماره نام نشریهنام نویسنده )سال نشر(. عنوان مقاله.  خانوادگی، نام: مقاله .9-2
صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و  نشریه(: شماره صفحات مقاله. ارجاع به

در ارجاع فارسی و موارد مشابه در ارجاع « و دیگران»شماره صفحه باشد و از نوشتن لفظ 
 التین خودداری شود.

ام . نام و ننام کتاب به فارسیشده: نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال تألیف(. کتاب ترجمه .9-3
 م ناشر.خانوادگی مترجم. محل نشر: نا

 باشد. (صفحه 15چهار هزار کلمه )ها و شکل هاجدولبا منابع،  هامقالهحداکثر حجم  .10

 مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است. .11

 .بگیرندتماس  22909033 ۀبا شمار هامقالهپیگیری  برایشود از نویسندگان محترم تقاضا می
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 تشخیص هویت و ارتباط آن با خط و امضاء-هویت

 

 

 

 یتهو -1

وجود  یتاز هو یلذ یفموجود تعار یهافرهنگ در

 .دارد

دانسته  یصتشخ یرا به معنا یتدهخدا هو فرهنگ

 .است

ه ک یشخص یاو  یءش یقتحق»را  یتهو یدعم فرهنگ

 .تسنموده ا یفتوص« است یمشتمل بر صفات جوهر

 ییآنچه که موجب شناسا»را  یتهو ینمع فرهنگ

 .کرده است یفتعر« شخص باشد

 ایفرت، مارس یس یکسون،مانند ار یدانشمندان همچنین

اند که با را ارائه نموده یگریمتفاوت د یفو... تعار

 یفتعر ینرا چن یتهو توانیفوق م یفتعار یبندجمع

 : کرد

 یژگیها،، واز صفات یاعبارتست از مجموعه هویت«

موجود اعم  یککه  یاتیو خصوص یاتها، روحنگرش

موجودات  یگررا از د یشئ یاو  یوان: از انسان، حاز

 هویت »یسازدم یزمجزا و متما یرهمسانغ یاهمسان و 

 «تییسچ»و  «یستیک» یدر پاسخ به دو کلمه استفهام

 شودیداده م یحتوض

 یو شامل تمام یستمختص انسان ن یتهو لذا

 گرددیم یات در عالم هستموجود

( ی)ظاهر یرونیبه دو بخش عمده ب توانیرا م هویت

 کرد بندییم( تقسی)باطن درونی –

و  خصوصیات از آندسته –( ی)ظاهر یرونیب هویت

 شگاهییو آزما یزیکیف یهستند که با روشها یژگیهاییو

 – نوز –هستند مانند قد  یریگو اندازه یصقابل تشخ

 – انگشت اثر – خون گروه – چشم رنگ – مو رنگ

DNA -  حرکات – هااندام صفات –خط و امضاء 

 یریگو اندازه یشقابل آزما ظاهری

 و یاتروح ها،یژگی( آندسته از وی)باطن یدرون هویت

نجش قابل س یزیکیف یهستند که با روشها ییهانگرش

 – حسادت – یتمانند عصبان یستندن یریگو اندازه

قسمت  این که... و بخل – ستر – شهامت – جسارت

اند، که از آن با عنوان را مختص انسان دانسته یتاز هو

مفهوم  یدر فرهنگ سنت .شودینام برده م یزن یتشخص

 دهیچندان پسند «یتفرد»وجود نداشت و  یباًتقر« فرد»

 تیو هو یفآنها در گروه تعر یتنبود. انسانها و شخص

. کردیمشخص مافراد را  یتیشخص ییگروه اکثر قسمتها

راد و ارتباط اف یبو پس از آنکه جوامع و ترک یجبه تدر

 ریبشاز تمدن  یدیو اشکال جد یافت ییرعضو آن تغ

 ناصر حجتی     

 تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت ۀرشت یدادگستر یکارشناس رسم
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 یفبخصوص بعد از آنکه کارها و وظا یافت،تحقق 

 یهاشد، تفاوت یمها تقسو تخصص هایتافراد و مسئول

بوجود آمد و فرد بطور جداگانه در کانون  یشتریب یفرد

 .رار گرفتتوجه ق

 :اندرا در چند مقوله مورد توجه قرار داده یانسان هویت

 کندیم یرویپ یلذ یهاکه از مؤلفه یاجتماع هویت

 عوامل – سیاسی عوامل – یمیو اقل یایی)عوامل جغراف

 .یشتیو مع اقتصادی عوامل – تاریخی

)زبان، هنر، آداب و  یهاشامل مؤلفه یفرهنگ هویت

 ...(و اتیرسوم، اعتقادات، ادب

 یتیو جنس یفرد هویت

 یمل هویت

 ینید هویت

وق ف هایبندییماز تقس یکو بحث در مورد هر  توضیح
 مجال و فرصت یات،با جزئ ییگسترده و آشنا یاربس
 مقاله ینآنچه موردنظر ا یکنل کندیطلب م یاریبس

 یرونیاست و تنها در بخش ب یفرد یتاست، هو
ت اس یریگو اندازه یو بررس یش( که قابل آزمای)ظاهر

 .یردگیبحث قرار م ردمو یومتریکب یتکه با عنوان هو

و  ییرونب یتهو یکمعتقدند که تفک یاریبس اگرچه

 یستهم ن یرپذنبوده بلکه امکان یحو صح یمنطق یدرون

دارد مورد توجه و بحث  یعامتر یتمعذالک آنچه مقبول

 .قرار خواهد گرفت

 هاییتز خصوصا یککه هر  ینستمسلم است ا آنچه

اد آن در افر یقهر انسان منحصر بفرد است و مشابه دق

ان انس یژگیهایو یلذا تمام یستن یرتکرارپذ یگرد

 خط –صدا   DNA – گوش – چشم –)اثرانگشت  

و...(  یدنراه رفتن، نگاه کردن، خند شیوه – امضاء و

 یبندطبقه ی،بررس یمبنا تواندیمختص خود اوست و م

 .یردگقرار  یصو تشخ

شده و  یاد یفرد یاتاز خصوص یکهر  یبرا و

ها و آن روشها و دستگاه یبندو طبقه یصتشخ

ابداع و مورد استفاده قرار گرفت.  یخاص یزاتتجه

 یهکشب یافراد )از رو یتهو یصتشخ یبطور مثال برا

اشعه  لهیبوس یربرداری،تصو یلهچشم، بوس یهعنب یاو 

 ررسیبدن، ب یبو یبندو دسته یآورجمع یکس،ا

DNAموضوع که...( و –اثرانگشت  یبند، طبقه 

در ادامه مطلب در مقاله  تواندیاست و م مفصلی

 .یردقرار گ یمورد بحث و بررس یاجداگانه

 :  یتهو یصتشخ -2

روشها و  یریعبارتست از بکارگ یتهو تشخیص

 اتیشناخت خصوص یبرا یفن یزاتدستگاهها و تجه

 یندبو طبقه یاءو اش یواناتحمنحصر بفرد در انسانها، 

 آنها یشگاهیآزما هاییو بررس

نام  نیبه هم یاسابق( اداره ی)شهربان یانتظام یرویدر ن

 و در حال یدهگرد یتو مشغول فعال یزو تجه یستأس

است  فتهیابسط و گسترش  یزحاضر در سرتاسر کشور ن

 .آن در دو قسمت مجزا در حال انجام است یفهکه وظ

ت افراد آثار انگش یگانیبا یلکه تشک ییجنا یگانیبا -1

و  هیشینعدم سوء پ یسوابق و صدور گواه بررسی و –

 اشخاص به مراجع یو زندان یاعالم سوابق بازداشت یزن

 .باشدیم یو انتظام یو ادار ییمختلف قضا
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مجموعه آن  یرکه ز  ییجنا یقاتتحق یشگاهآزما -2

 – ییمش یشگاهآزما – یولوژیب یشگاهعبارتند از )آزما

 آزمایشگاه –و اصوات  یاسلحه شناس آزمایشگاه

( صحنه جرم بررسی –اسناد مشکوک و مجعول  یبررس

 یفوظا یشده دارا یاد یشگاههایاز آزما یکو هر 

قش پر که ن دهستن یو حساس و متنوع یتخصص یاربس

مدارک موجود در صحنه جرم و  یدر بررس یتیاهم

 هایینهه در زمک یکمک به مراجع یزو ن یتجنا

 ار –و اعالم نظر دارند  یبه بررس یازآنها ن یتخصص

 .نمایندیم ایفاء

و  اهیشگاهآزما ینا یتخصص یفو شرح وظا توضیح

 یازمندن یزن ییجنا یگانیانجام کار در با یچگونگ

 .جداگانه است یامقاله

ا ب یزن  یقانون یمجموعه، پزشک ینکنار و همراه با ا در

مواد و  یشدر آزما ینسبتاً مشابه فیساختار و وظا

اد و اجس یکه در بررس یمهم یاربس یفهعالوه بر آن وظ

ال در ح باشد،یعلت مرگ و... دارا م یصو تشخ یحتشر

 .است یّتفعّال

 افراد یتهو یصاز تشخ هدف

عدالت  یاجرا یت،هو یصاز تشخ ییقضا هدف

 .از استبدال افراد است یریو جلوگ یاجتماع

 تییو ترب ینیعمال مجازات و اقدامات تأمو ا شناسایی

و در زمان  یدگیناظر بر فرد بزهکار در مراحل رس

 احکام یاجرا

از مجازات مانند  یناش یتبع هاییتاعمال محدود *

 استخدام افراد

مشدده در صورت تکرار و  هاییتمحکوم یاجرا *

 تعدّد جرم

 یمتهم در جهت اجرا یتاز شخص یآگاه یبرا *

در  ییمقام قضا یاراتو استفاده از اخت فرییمقررات ک

شده  یبینیشپ یحداقل و حداکثرها ینمجازات ب یینتع

 در قانون

در  یو انتظام ییمقامات اجرا یاطالع و بهره بردار *

 درباره بزهکاران یمتخذه قانون یماتتصم

 و خطرناک المللیینب ینمجرم ییشناسا *

 اجساد یتهو یینتع *

ود مشخصات خ یانکه قادر به ب یدافرا یتهو یینتع *

ند هست یکه دچار فراموش یافراد - ین)مجنون یستندن

 ...و

که عمداً و به جهت انحراف  یافراد یتهو یینتع *

 یتخود را پنهان و هو یتهو ییقضا یعیطب یرمس

 .نمایندیم یانو ب یرا معرف یگرید

کار تاکنون ب یتهو یصتشخ یدایشکه از پ ییروشها -

 (روشها ینیه است )مراحل تکوگرفته شد

که  روش ین: ا(بریتوناژ – یکرنگاری)پ یمانیتن پ *

ل روشها بوده است شام ترینیو ابتدائ ترینیمیجزء قد

بدن افراد مانند طول قد، وزن، دور  یاندامها یریگاندازه

سر، ابعاد گوش، اندازه پا و دست و انگشتان و 

 که خاص یبه ترتها باندازه ینا یگانیو با یبندطبقه

 یینو تع یقدق تواندیروش نم ینمشخص است که ا

 .را به همراه داشته است یکننده باشد و اشتباهات فراوان
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 یدر محل خاص ینمجرم ی: عالمت گذارداغ کردن *

اد افر ییو سوابق و شناسا یتاز بدن که معرف وضع

 .مجرم بوده است

از چهره و  یربرداری: شامل تصویاگو یعکاس *

شکل و  یکه دارا ییآن و بخصوص اندامها یندامهاا

 .اندبوده یحالت خاص

: از جمجمه فرد یکسبا اشعه ا یبردار یرتصو *

و  آن یگرفته شده و بر رو یکسبا اشعه ا یریتصو

حاصله،  یایمختلف و زوا یهافواصل قسمت

ن روش بدا ین. اکردندیرا ثبت و ضبط م یمشخصات

 یظاهر یفراد در اندامهاکه ا شدیجهت بکار گرفته م

ند توانستینم یول کردندیرا اِعمال م ییراتیصورت تغ

 .یندرا اِعمال نما ییراتتغ یندر شکل جمجمه خود ا

لقت خ یباز عجا یکی: اثر انگشت که یانگشت نگار *

از جانوران وجود  یاست و در انسان و تعداد محدود

وع شر یندر جن یدارد. در انسان از حدود چهار ماهگ

 یپس از مرگ هم باق یو تا مدت کندیم یلبه تشک

که بطور  ینستمهم آن ا هاییژگیاز و یکیو  ماندیم

و  دباشینم یرتکرارپذ راداف یرصددرصد مشابه در سا

و  هایدگیپس از بر یمنحصر به فرد است. حت

به شکل اول خود  یسطح یمهو ن یسطح هاییسوختگ

حاظ آنکه افراد بل یلو به دل شودیم یلو تشک یبازساز

خود ناچار به استفاده از آن هستند آثار  یانجام کارها

 و یصقابل تشخ یخاص یهاو با روش ماندیآن بجا م

 سهیو کالسه و مقا ییجنا یگانیو انتقال به با بطض

ت جه یوتریکامپ یروشها یزن یرو در قرن اخ باشدیم

 .امر ابداع و بکار گرفته شده است ینا

 و یبندطبقه یهاآثار انگشت و روش ایهپیچیدگی

 یدجد یهاو روش یمیقد یآن با روش دست یبررس

 .است یگریمحتاج فرصت و مقال د یوتریکامپ

که آثار انگشت را به سه  شودیاندازه بسنده م ینهم به

 : یخانواده کل

 (WHORL) ورل – ARCH آرچ – Loop لوپ 

 کیهر  یبرا نموده و بندییمتقس یخانواده فرع 9و نُه/

 یگانیو با یبندرا جهت طبقه یقاعده و روش خاص

 و یو فرع یاند که بر اساس خانواده اصلکرده ینتدو

، تعداد Core ، مرکزDELTA چون دلتا یژگیهاییو

 دو شاخه نندما اییژهخطوط متشکله، خطوط و نقوش و

شده است. انگشت  طراحی... و – جزیره – شاخه سه –

)آشکار( )شامل  یی: قضا یکلبه دو روش  ینگار

سوابق آنان( و  یاز افراد جهت دسترس یانگشت نگار

رم ج یها)کشف و ضبط آثار انگشت از صحنه ییجنا

 .شودی( انجام میتو جنا

 O – AB – B یخون یهاگروه بندییم: تقسخون *

– A با RH  یمنف یامثبت 

گروه  یک یآنکه تعداد افراد دارا یلروش به دل این

 تواندیاست نم یادز یاردر جامعه بس (A )مثالً یخون

 یریگیجهو قابل اعتماد مورد استفاده و نت یقبطور دق

در جهت رد ادعا مثمر ثمر است.  یشتر. و بیردقرار گ

 ...و – یمثالً رد ابوت )رد رابطه پدر و فرزند

که تا ) D.N.A مانند یقیدق یهاروش یگزینیبا جا و

رخه از چ یجاثبات است( به تدربه باال قابل  %90حدود 

 .عمل خارج شده است
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 یهنبع یا یهچون شبک ییاندامها یو بررس یبندطبقه *

ه شبک یاچشم، شکل گوش، هندسه خطوط کف است و 

 دست یخون

حرف زدن و تلفظ  یصدا )صدا یاز رو یبندطبقه *

 ...و – یدنخند صدای –کلمات 

 چهره ینمودار حرارت یاز رو یبندطبقه *

 بدن یبو یبندطبقه *

 نبد یولوژیکیب یعاتما ییو شناسا یبندطبقه *

 یهامو در قسمت یقاز طر ییو شناسا یبندطبقه *

 مختلف بدن

ک اسناد و مدار یبر رو یومتریکب یاستفاده از نوارها *

 یو مسافرت یتیهو

ه ک یاطالعات یهاو تراشه هایکروچیپاستفاده از م *

از بدن  یادر نقطه یجراح با یمخف یابطور آشکار و 

 .شودیفرد کار گذاشته م

 با خط و امضاء یتهو ارتباط

از  یککه در مطالب باال ذکر شد، هر  همانگونه

 .منحصر بفرد است یانسان یو رفتارها یاتخصوص

و  یستن یقاعده مستثن یناز ا یزافراد ن یو امضا خط

 مختص خود اوست

 لی،یتحص ،یاست از عوامل وراثت یبیافراد ترک خط
و  یجسم هایییتوانا ین،تمر ی،آموزش یکالسها

 دگیریانسان شکل م یکو... که در  یاتو روح یعصب
آن اشراف  یاتو بدون آنکه هر شخص نسبت به جزئ

داشته باشد بطور ناخودآگاه بر  یقیکامل و دق یو آگاه

و امضاء از دو  طخ بنددیکاغذ )رسانه( نقش م یرو
 .یردقرار گ یفرد مورد بررس یکدر  تواندیجنبه م

 یزیکیو ف یظاهر یاتخصوص یث( از حالف

 ی)گرافولوژ یو درون یباطن یاتخصوص یث( از حب
Graphology) 

ه ب توانیم یظاهر یاتخصوص یثالف( از ح توضیح

 : همچون یژگیهاییو

 نحوه –سرعت قلم و دست  میزان –فشار قلم  میزان

 – معالئ و ارقام و کلمات و حروف نگارش

 –و انحناها  زوایا – قلم حرکت جهت – هاگذارینقطه

هر قسمت از خط و امضاء با خطوط  یهو زاو شیب

 – کلمات و حروف فواصل – یافق یاو  یعمود یفرض

 کلمات اندازه – ییو انشا ییامال هایغلط – خط ارتفاع

 ارتفاع و عرض و طول تناسب –

 فاصله خطوط با ابعاد کاغذ و یانشروع و پا فواصل
خطوط  یاو  منحنی خطوط از استفاده –سطور با هم 

 به توجه با) خاص عبارات و کلمات انتخاب –شکسته 
 – یمحل یهاو لهجه زندگی محل – یالتتحص میزان
 ینگارش زواید –انقباض  یا و انبساط –...( و شغل نوع
 –صاف بودن  یاو  بودن مواج –و پرتاب  تعلیق –

 و سبک –ابهام  یا وضوح – یفشردگ یاو  گستردگی
ودن ب یکپارچه –اغتشاش  یا یهنگهما – یرتحر سیاق

 و توجه –و مقطع بودن  یدگیتوقف و بر یدارا یاو 
 در حرکت –دور شونده از مرکز  یابه مرکز و  گرایش

 و تناسب – یرو انحراف از مس ییرتغ یاو  ینمع مسیر
 .مودن محل استقرار اجزاء نسبت بهم و... اشاره و ترکیب

و  اییسهمقا هاییخط و امضاء با بررس کارشناس

 افراد یدفوق را که از د هاییژگیاز و یکهر  یزیکیف
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قرار  یپنهان است، کشف و مورد توجه و بررس یعاد

 یعدم انطباق خط و امضا یاانطباق  یجه. تا به نتدهدیم

 .یابد یفرد دسترس یک

د ش ادآوری یدامر را با ینفوق، ا یحاتتوض یهحاش در

سند صرفاً و تنها به  یک یکه کارشناس در بررس

را  یگرعوامل د یاریفوق توجه ندارد و بس یاتخصوص

از آنها  یبه تعداد یتروارکه ت دهدیمورد توجه قرار م

 شودیاشاره م

 ییرامضاء از طرف خود فرد و عمداً مورد تغ یاخط  -

 ییگرفرد د یخط و امضا یفرد یاقرار گرفته است و 

 .نموده است یساز یهرا شب

حاکم بوده است  یردر هنگام تحر اییژهو یطشرا یاآ -

 ...و – یجسم ناتوانیهای – اکراه –)اجبار  یرخ یا

که در اثر مرور زمان و سن در خط  یادوار ییراتتغ -

 .آیدیو امضاء اشخاص بوجود م

 مختلف یتقدم و تأخر قسمتها -

 امضاء بودن یدسف -

 هایپاکشدگی – هاسائیدگی – هاشدگیهتا – یهاپارگ -

 هاخوردگی خط –سند  هایآلودگی – یمیاییش

 عمر جوهر و عمر سند -

 اختالف رنگ جوهرها -

 هاها و الصاقالحاق -

 هایسیو دوباره نو هایدستبردگ -

 یب : بر طبق مطالعات انجام شده خط و امضا توضیح

ور رد و انسانها بطارتباط دا یزآنها ن یدرون یتافراد با هو

 یمخود به ترس یدرون یتشخص یناخودآگاه و از رو

 نگارش یوهش یاو عالقه دارند و  یشگرا اییژهخطوط و

آنان  یدرون یژگیهایاز و یحروف و کلمات آنها ناش

 .است

 یا و در هم و یچیدهپ یاربا خطوط بس ییامضاها انتخاب

 و نام نوشتن – یافق یا عمودی خطوط انتخاب –ساده 

 انتخاب –مواج  یا و موزون حرکات – خانوادگی نام

از  یاریو بس منحنی خطوط –تند و حاوه  زوایای

 ینو صفات درو یاتدست را به خلق یناز ا یاتیخصوص

 .دانندیافراد مرتبط م

که  است یدهمنتشر گرد ینهزم یندر ا یو مقاالت کتابها

 .یندبه آنها مراجعه نما توانندیعالقمندان م

است که کارشناسان در  ینکته ضرور ینذکر ا ینجاا در

 : خود از سه روش یفهانجام وظ

 اییسهمقا هایبررسی

 یزیکیف هایبررسی

 یمیاییش هایبررسی

 گیرندیم بهره

همچون  ییاز دستگاهها یزیکیف هاییبررس در

 ورن دستگاههای – یو الکترون ینور هاییکروسکوپم

U.V و I.R – کترالیاس یدیودستگاه و VIDEO 

Spectral – دستگاه ظهور فشار قلم E.S.D.A  ...و

 .نمایندیاستفاده م
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 – کوماتوگرافی –منجمله  یمیاییش یروشها همچنین

 یمپتاس یانورسولفورس آزمایش – آنالیز توفل

S.C.N.K – جهت در... و – ینو تان ید یشآزما 

رار ق یبودن مورد بهره بردار یجعل یااصالت  تشخیص

 .ردگییم

ها و مقاالت هم به فرصت ینهزم یندر ا یحاتتوض که

 .شودیواگذار م یآت
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های بیمارستانیمدیریت زباله

 

 ،ی از انواع مهم مواد زائد جامد در شهرهایک

های تولیدی مراکز پزشکی و بهداشتی درمانی نظیر زباله

های تشخیص ها، آزمایشگاهها، درمانگاهبیمارستان

های پزشکان و دندانپزشکان و غیره ی، مطبپزشک

است، که در میان این دسته از مواد زائد تولیدی، 

های بیمارستانی از لحاظ کمیت، تنوع و خطرزایی زباله

 .از اهمیت بیشتری برخوردار هستند

پسماندهای بیمارستانی یا بهداشتی همه پسماندهای 

تولید شده توسط واحدهای تامین وحفظ سالمت، 

د. این گیرها را در برمیسسات تحقیقاتی و آزمایشگاهمو

تعریف حتی پسماندهای مرتبط تولید شده در منازل 

 ود.شمانند تزریق انسولین، دیالیز و... را نیز شامل می

تن پسماند در سطح  400بیش از  در حال حاضر روزانه

ر دشود که مراکز بهداشتی و درمانی کشور تولید می

تا  10 گردیده و تولید در شهر تهران  تن آن 70حدود  

ی هابررسیبر اساس  درصد آن خطرناک است. 25

میزان پسماندهای عفونی و پاتولوژیک  بعمل آمده

 روز به ازای هر کیلوگرم در هر 6/0تا  45/0مجموعا 

ان بستگی به میزتا حد زیادی این مقدار  کهتخت بوده 

د. در ان داراستفاده از وسایل یکبار مصرف در بیمارست

 زانهطور متوسط رو های تشخیص طبی نیز بهآزمایشگاه

ود که شبیمار تولید می کیلوگرم زباله به ازای هر 15/0

 شوند. بطور کلی براساس نتایجعمدتا عفونی تلقی می

در  تولیدیهای بیمارستانی مطالعات موجود میزان زباله

 کیلوگرم است. 2-3سطح کشور برای هر تخت بالغ بر

درمانی بویژه  همه مردم و مدیران مراکز بهداشتی و

قانون اساسی حافظ منافع  50ها، طبق اصل  بیمارستان

لذا همکاری مدیران قسمت بودهملی و محیط زیست 

های مختلف بیمارستانی شامل رئیس، مدیریت، مدیر 

میته ها، کپسماند بیمارستان، مترون و مسئولین بخش

 انی، مدیر پشتیبانی وهای بیمارستکنترل عفونت

تاسیسات،کمیته پسماند و مسئول بهداشت بیمارستان 

جزء اولین انتظارات برای اجرای دقیق اصالحات در 

بیمارستانی  هایهای مربوط به مدیریت پسماندطرح

و حمایت مدیران و نظارت مشوقانه و انجام بموقع  بوده

-وظایف آنها، نقش تعیین کننده در موفقیت سایر بخش

 د.نمایای مدیریت پسماندهای بیمارستانی ایفاء میه

 مدیریت پسماندهای بیمارستانی

یکی از اصولی ترین راه های پیشگیری و کنترل 

های عفونی در مراکز درمانی تعهد مدیریت و بیماری

اعمال قوانین بهداشتی در جهت بهینه سازی مدیریت 

یدن باشد. اولین قدم کارآمد در رسمواد زائد جامد می

به این اهداف واال و بزرگ استفاده از فرد یا افراد 

آموزش دیده و کار آمد به منظور نظارت و کنترل در 

باشد.یکی از ارکان مهم در امور زائدات بیمارستان می

امر مدیریت زباله های بیمارستانی ایجاد پیوستگی و 

ارتباط مناسب بین عناصر موثر تشکیل دهنده سیستم در 

 سعید مردان    

 کارشناس رسمی دادگستری، رشته مهندسی محیط زیست
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باشد. آموزش ادواری کارکنان به انی میمراکز درم

منظور روز آمد کردن دانش آنها، جمع آوری و دفع 

زائدات، بهبود فرآیندها، جایگزینی وسایل و مواد، آماده 

کردن تجهیزات فنی و ایمنی برای کارگران بخش 

خدمات و ..... بخش اعظم پیوستگی و ارتباط درونی 

ده جایی که بخش عمدهد. از آنبیمارستانی را تشکیل می

زائدات اکثر بیمارستان های ایران در حال حاضر توسط 

شود بنابراین نیروی خدمات شهری جمع آوری می

ارتباط مطلوب و مناسب بین مدیریت مواد زائد در 

داخل بیمارستان و سیستم مدیریت خدمات شهری نیز 

قانون مدیریت  7باستناد ماده  اهمیت به سزایی دارد. 

مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از  ،پسماندها

صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به 

عهده شهرداری، دهیاری و در خارج از حوزه وظایف 

باشد. ها میشهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداری

مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده 

بر پسماند عادی تولید کننده و در صورت تبدیل آن به

 باشد.ها میها و بخشداریها، دهیاریعهده شهرداری

توانند های اجرایی میباستناد تبصره ماده فوق مدیریت

تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، 

اشخاص )جداسازی و دفع آن را به بخش خصوصی  

 حقیقی و حقوقی ( واگذار نمایند.

 یمارستان ملزم است یکیطبق مفاد ماده فوق مدیریت ب

از دو روش زیر را برای مدیریت اجرایی پسماند 

 پزشکی ویژه بیمارستان بکار گیرد:

مدیریت اجرایی بیمارستان می تواند مطابق ماده  .1

قانون مدیریت پسماندها عملیات اجرایی  7

مدیریت اجرایی پسماند پزشکی ویژه را راسًا 

 انجام دهد.

اند توی ویژه میمدیریت اجرایی پسماند پزشک .2

قانون مدیریت پسماندها  7به استناد تبصره ماده 

تمام یا بخشی از عملیات اجرایی پسماند 

پزشکی ویژه را به بخش خصوصی ) اشخاص 

 حقیقی و حقوقی ( واگذار نماید.

طبق مندرجات ماده فوق الذکر پس از تبدیل پسماند

 کار مدیریت و های پزشکی ویژه به پسماند عادی ساز

ها ها، دهیاریآن همانند پسماند شهری بعهده شهرداری

 باشد.ها میو بخشداری

 پیگیری و اجرای ،رئیس بیمارستان، مسئول تنظیم

های مدیریت مواد زائد بیمارستانی، طرح دستور العمل

های علمی استاندارد میها و ایجاد روشخط مشی

 خباشد. او در برابر مقامات باالی وزارت بهداشت پاس

و همچنین سخنگو و مسئول اصلی در رابطه با  بودهگو 

ها و اقدامات مربوط به مدیریت مواد زائد به خط مشی

 مسئول وی  .باشدکلیه مراکز خارج از بیمارستان می

حجم و ، ارائه گزارش سالیانه درخصوص میزان

گزارش حوادث  مشخصات پسماندهای تولیدی و

کمیته مدیریت مواد احتمالی خواهد بود. همچنین باید 

زائد را تشکیل داده و به طور شفاف وظایف و 

های اعضاء را مشخص و پیگیری کند و در مسئولیت

ها کاهش تولید پسماندها را مورد توجه تمام برنامه

. از مهمترین وظایف رئیس بیمارستان جدی قرار دهد

های مدیریت  ضوابط و روشبه منظور رعایت مفاد 

ارد توان به مومی پزشکی و وابسته اجرایی پسماندهای

 زیر اشاره نمود:

تشکیل تیمی که خط مشی و طرح جامع  .1
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. این نمایدمدیریت پسماند بیمارستان را تعیین 

طرح باید به وضوح مسئولیت هرکدام از پرسنل 

بیمارستان شاغل در بخش درمانی یا غیر درمانی 

را در ارتباط با پسماندهای بیمارستانی تعیین 

 کند.

یک نفر مدیر زائدات بیمارستان جهت اجرا و  .2

پسماند بیمارستان مدیریت هدایت طرح جامع 

 د.نمایتعیین 

باید مطمئن شود که مدیریت پسماند بیمارستان  .3

مطابق اصول و ضوابط ملی  تحت سرپرستی او

دستورالعمل های جاری  آخرین رهنمودها و و

 شود.و بر اساس اصول ایمنی انجام می

 زائدات مدیریت هایها و طرحاز برنامه .4

آن را تا اجرای کامل بخوبی  و حمایت بیمارستان

حمایت و تشویق نماید و با کنترل دقیق از 

های پیش بینی شده در طرح اجرای روش

 مطمئن شود.

های آموزشی ویژه برای کارمندان و کلیه برنامه .5

 پرسنل مسئول اجرا نماید.

ز اعضاء همیشه جانشین مناسب برای هر نفر ا .6

تیم مخصوص مدیریت زائدات بیمارستان داشته 

 باشد.

 قوانین موجود در خصوص پسماندهای بیمارستانی

ترین قانون در زمینه مدیریت  در سطح بین المللی مهم

ه است ک "کنوانسیون بازل"پسماندهای بیمارستانی 

 شامل  1Y پسماندهای بیمارستانی را در گروه

امل پسماندهای ش  3Yو  یدرمان و کلینیکی پسماندهای

دارویی قرار داده است و نظام خطوط راهنمایی برای 

 مدیریت آنها تصویب کرده است. 

یز نقوانین مربوط به پسماندهای بیمارستانی در ایران 

 83عمدتا مربوط به قانون مدیریت پسماند مصوب سال 

بر اساس قانون مدیریت پسماند، سازمان باشد. می

متولی اصلی مدیریت  حفاظت محیط زیست

پسماندهای بیمارستانی است. همچنین بنا بر ماده هفت 

کند مدیریت که عنوان میها قانون مدیریت پسماند

اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولید 

پسماندهای بیمارستانی  از آنجایی که کنندگان است و

جزو پسماندهای ویژه قرار دارند، مسوولیت مدیریت 

ها و در نهایت با وزارت بهداشت به با بیمارستانآنها 

های تحت پوشش است. از طرف عنوان ناظر بیمارستان

ول حمل و دفع زبالهئدیگر و از آنجا که شهرداری مس

هاست در صورت بی خطر شدن پسماندهای 

ا هبیمارستانی در مبدا وظیفه امحای آنها مثل سایر زباله

 را دارد.

 هایت پسماند است که در سالبر اساس قانون مدیری

اخیر بر این موضوع تاکید شده است که تفکیک و بی 

 .خطرسازی پسماندهای بیمارستانی در مبدا انجام شود

اما، در اجرای این قانون همواره مشکالتی وجود داشته 

ها حتی بیمارستانو هنوز هم در بسیاری از بیمارستان

 شود و یا به نحوقانون اجرا نمیاین های بزرگ و معتبر 

پذیرد. در واقع از تفکیک صحیحی این کار صورت نمی

پسماندهای عفونی و عادی گرفته تا نحوه بی خطر 

کردن پسماندها همواره محل بحث و مناقشاتی بوده که 

در این میان آنچه به مشغولیت ذهنی . کماکان ادامه دارد

بسیاری از شهروندان تبدیل شده این است که 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 
 13 کارشناس 

9139تیر-خرداد، 11دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

1397 اسفند-بهمن، 3دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

 

ی بیمارستانی در بسیاری از جاها در کنار پسماندها

شود و توسط پسماندهای عادی قرار داده می

به  جمع آوری وخودروهای حمل زباله های معمولی 

و به شیوه های کامال  ارسالامحای زباله  های محل

 شود.ابتدایی دفع می
به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و  86 در سال

ن مدیریت پسماندها و با رعایت قانو 11به استناد ماده 
مورخ  56061/1901( بند )ج( مصوبه شماره 3جزء )

های شورای عالی اداری، ضوابط و روش 24/04/1386
مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابسته توسط 
کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست به 

 تصویب رسیده است.

 اهداف زیر:  اجرای این ضوابط در جهت دستیابی به

حفظ سالمت عمومی و محیط زیست در  -الف 

 مقابل اثرات نامطلوب پسماندهای پزشکی. 

اطمینان از مدیریت اجرایی مناسب و  -ب

 مند پسماندهای پزشکی. ضابطه

  مند برای تولید، ای مناسب و ضابطهایجاد رویه 
حمل، نگهداری، تصفیه، امحا و دفع پسماندهای 

 پزشکی. 

 ا،ه درمانگاه ها، مارستانیب از اعم یدرمان مراکز کلیه در
 راکزم ریسا و ها شگاهیآزماو  بهداشت مراکز ها، کینیکل
 و کشور در مستقر یپزشک یپسماندها دیتول

 را مواد این حمل و آوری جمع وظیفه که پیمانکارانی
این مجموعه شامل  .باشدمی االجرا الزم دارند، بعهده

پیوست  4ماده به همراه  73هشت فصل و در مجموع 
بوده که طی آن نحوه مدیریت انواع پسماندهای 
بیمارستانی از مرحله تولید تا بی خطر سازی، تصفیه و 

 امحاء تشریح گردیده است.

فصل اول این مجموعه به اهداف و فصل دوم آن به 

پردازد. حدود و اختیارات و همچنین طبقه تعاریف می

ای سوم هه ترتیب در فصلبندی پسماندهای شیمیایی ب

و چهارم ارائه شده است. در فصل پنجم این مجموعه 

آوری انواع  جمع و بندی بسته در خصوص تفکیک،

پسماند بیمارستانی و در فصل ششم در ارتباط با نحوه 

نگهداری زایدات مطالبی ذکر شده است. در فصل هفتم 

این مجموعه نیز ضوابط مربوط به حمل و نقل زایدات 

مارستانی تشریح و در نهایت در فصل هشتم در بی

امحا پسماند  و تصفیه خطرسازی، خصوص بی

توضیحات الزم ارائه شده است. همانطور که اشاره شد 

این مجموعه دارای چهار پیوست نیز بوده که در پیوست 

ویژه  پزشکی پسماندهای بندی اول در ارتباط با طبقه

دوم نیز به  توضیحات الزم ارائه شده است. پیوست

دفع پسماند پرداخته  و تصفیه عمده معیارهای و ضوابط

 ظروف هایاست. توضیحات الزم در خصوص ویژگی

پزشکی و همچنین  پسماندهای تفکیک هایکیسه و

زباله سوزها در پیوست سوم و  برای موقت استاندارد

 کارگران شده برای توصیه فردی حفاظت تجهیزات

ند در پیوست چهار ااین پسما نقل و حمل با مرتبط

مجموعه ارائه شده است. متن کامل این مجموعه که در 

روزنامه رسمی شماره کشور به شماره   8تا  3صفحات 

به چاپ رسیده در سایت  10/2/1387مورخ  18397

رس آدبهاینترنتی
http://usd.tehran.ir/Portals/0/Documents/Law/

Waste%20Management/9005-05021.pdf   موجود

 باشد.می
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های زیست محیطینحوه برآورد خسارات ناشی از انتشار آلودگی

گسترش فناوری ها همراه با توسعه شهر نشینی موجب 

افزایش دامنه تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی 

قانون اساسی حفاظت  50گردیده است. به موجب اصل 

از محیط زیست یک وظیفه عمومی است و همه 

مسئول باشند. واقعیت این شهروندان در حفاظت از آن 

است که هرگونه فعالیت اقتصادی به هر حال اثرات ولو 

ناچیزی را بر محیط زیست تحمیل می نماید، بنابراین 

تعریف حدود آلودگی به عنوان اسناد باال دستی )پس 

از قانون اساسی( وظائف صنعتگران و فعاالن اقتصادی 

 .با محیط زیست و ذینفعان را مشخص ساخته است

یعنی اینکه ضروری است همه صنعت گران و فعاالن 

اقتصادی، فعالت های خود را به گونه ای ساماندهی 

نمایند که حدود استاندارد های تعریف شده مراعات 

گردیده و میزان انتشار آلودگی ها از حدود تعریف شده 

تجاوز نکند. در غیر این صورت، مقوله خسارت و 

و آلوده کنندگان محیط جبران آن توسط تخریب گران 

زیست مطرح گردیده و این مهم به هیچ وجه قابل چشم 

پوشی نخواهد بود. در مقوله خسارات تا کنون ایده ها 

و نظریات مختلفی ارائه گردیده است. امروزه اکثر 

کارهای کارشناسی ارجاع شده به مهندسین محیط 

زیست پیرامون برآورد خسارات، نسبتا محدود بوده و 

ا ناشی از ارتقاء دانش و بینش زیست محیطی عمدت

جوامع محلی می باشد. در چنین شرایطی، کارشناس 

باید در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه، میزان 

خسارات ناشی از انتشار آلودگی را برآورد نماید.  انجام 

مطالعات گسترده و آنالیز کلیه هزینه های ناشی از انتشار 

ترده کاری وقت گیر و پر هزینه آلودگی در یک اشل گس

می باشد. هدف این مقاله ارائه یک روش قانونمند، 

سریع، آسان و متناسب با شرایط کشور مان جهت 

برآورد خسارات ناشی از انتشار آلودگی می باشد. برخی 

قوانین و مقرراتی که در گذشته وضع گردیده از اعتبار 

دن ی شو استحکام مناسبی برخوردار می باشد و سپر

زمان تأثیر چندانی در جامعیت آن ایجاد نکرده است. 

 توسعه سوم برنامه قانون 104در این چارچوب، ماده 

ایران  جمهوری اسالمی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

مورد نظر قرار دارد.  تعیین جریمه های زیست محیطی 

و یا خسارت های زیست محیطی مبتنی بر این قانون به 

مقدار خسارات تعیین می گردد و این با عنوان کمترین 

توانمندی صنایع کشور ما نیز همخوانی دارد. همچنین 

روش فوق به عنوان یک رویه قانونی می تواند کارآمدی 

الزم را داشته باشد.  این کار آمدی هم می تواند مرتبط 

با جریمه زیست محیطی در حق دولت باشد و هم می 

د به آسیب دیدگان مور تواند مرتبط با پرداخت خسارت

 توجه قرار گیرد.

واژه های کلیدی: آلودگی، محیط زیست، خسارت، 

 توسعه، 

 مهدی ریاحی خرم    

  زیستمهندسی محیط ۀرشت یدادگستر یکارشناس رسم
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 مقدمه 

توسعه صنعت و گسترش فناوری های نوین در پاره ای 

از موارد سبب بروز حوادث و خسارات گوناگون 

گردیده است. بسیاری از این خسارات به موجب قانون 

ور ارات نیز بسته به کشقابل جبران بوده و برخی از خس

ها و جوامع گوناگون شاید تا کنون مورد توجه قرار 

نگرفته و جبران آن دارای راهکار های شناخته شده 

حقوقی و قانونی نباشد. اما، قواعد حقوقی جدید ونیز 

راهکار های علمی مناسب موجب گسترش شمول 

 جبران پذیری بسیاری از خسارت ها گردیده است.  

ارت های زیست محیطی به عنوان یکی از امروزه خس

دغدغه های بسیار مهم جوامع بشری خود نمایی کرده 

و با گسترش دانش زیست محیطی در بین اقشار مختلف 

مردم، میزان مطالبه گری شهروندان رو به گسترش می 

باشد. مهم ترین سوالی که در ذهن هر شهروند عالقه 

که  این است مند به حفظ محیط زیست متبادر می گردد

خسارت های آیا مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها و 

زمره حقوق خصوصی قرار وارده به محیط زیست در 

دارد و یا در گستره حقوق اساس و عمومی می گنجد؟ 
[3] 

 حفاظتقانون اساسی  50در کشور ما به موجب اصل 

 بعد باید در آن هایامروز و نسل نسل که محیط زیست

 باشند، وظیفه داشته رشدی رو به اجتماعی حیات

و  اقتصادی هایرو فعالیت شود. از اینمی تلقی عمومی

 قابل غیر یا تخریب محیط زیست با آلودگی که غیر آن

بر این اساس،  .است پیدا کند، ممنوع مالزمه آن جبران

حفاظت از محیط زیست خواه در زمره حقوق عمومی 

رد و یا به عنوان حقوق خصوصی معرفی شود، قرار گی

در هر حال حفظ آن یک وظیفه عمومی است و همه 

شهروندان در حفاظت از آن مسئول بوده و مطالبه گر 

 . کیفیت مطلوب آن می باشند

 مفهوم آلودگی محیط زیست

این مفهوم در متون علمی و تخصصی داخلی و خارجی 

کسان  م و بیش یبا اشکال گوناگونی تبیین گردیده و ک

است.  ولی آنچه که در ایران در چارچوب قانون تعریف 

قانون حفاظت  9شده مورد اشاره قرار می گیرد. در ماده 

و اصالحیه آن  1353و بهسازی محیط زیست مصوب 

، آلودگی محیط زیست اینگونه تعریف 1371در سال 

 محیط زیست ساختن آلوده از شده است: منظور

 یا آب به خارجی مواد آمیختن یا پخش از عبارتست

 یا فیزیکی کیفیت که میزانی به یازمین خاک یا هوا

 به آور زیان طوریکه به را آن بیولوژیک یا شیمیایی

 یا و گیاهان یا و زنده موجودات یا سایر انسان حال

قانونگذار همچنین در  ماده  .دهد تغییر باشد ابنیه و آثار

واژه آلودگی  1396ی هوای پاک مصوب نهایقانون   یک

آلودگی هوا عبارت  هوا را اینگونه تعریف می کند. 

است از انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده های 

جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو 

و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان 

ی ا ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه

تغییر دهد که برای سالمت انسان و موجودات زنده، 

ان اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه زی)فرآیندهای بوم شناختی 

آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه 

 .عمومی گردد
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 استاندارد ها و حدود مجاز انتشار آلودگی در ایران

فته ادر کشور ما نیز تقریبا هم پای کشور های توسعه ی

و در حال توسعه موضوع استاندارد ها و تعیین حدود 

انتشار آلودگی ها همواره مورد توجه بوده و این 

استاندارد ها هر از چند گاهی مورد بازنگری قرار گرفته 

و می گیرد. برخی از مهم ترین استاندارد های کشور ما 

 [4]بشرح زیر می باشد: 

ات مرتبط با مشخصتدوین استاندارد های اولیه و ثانویه 

 هوای پاک

تعیین حد مجاز گاز های خروجی از خودرو ها و 

موتورسیکلت ها )ذیل قانون نحوه جلوگیری از الودگی 

 هوا(

تدوین استاندارد آلودگی صدا ) ذیل آیین نامه اجرایی 

 نحوه جلوگیری از آلودگی صدا(

تدوین استاندارد های خروجی کارخانجات و کارگاه 

قانون نحوه جلوگیری از  15ضوع ماده های صنعتی )مو

 آلودگی هوا(

تدوین استاندارد های خروجی فاضالب ها) موضوع 

 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب(   5ماده 

 تدوین قانون هوای پاک

 خسارات زیست محیطی

قانون اساسی  50واقعیت این است که بر اساس اصل 

حیط م دگیبا آلو که و غیر آنهرگونه فعالیت اقتصادی 

ند، پیدا ک مالزمه آن جبران غیر قابل یا تخریب زیست

از طرفی نیز هرگونه فعالیت اقتصادی به  .است ممنوع

هر حال اثرات ولو ناچیزی را بر محیط زیست تحمیل 

می نماید، بنابراین تعریف حدود آلودگی به عنوان اسناد 

 و باال دستی )پس از قانون اساسی( وظائف صنعتگران

فعاالن اقتصادی با محیط زیست و ذینفعان را مشخص 

ساخته است. یعنی اینکه ضروری است همه صنعت 

گران و فعاالن اقتصادی، فعالت های خود را به گونه 

ای ساماندهی نمایند که حدود استاندارد های تعریف 

شده مراعات گردیده و میزان انتشار آلودگی ها از حدود 

. الزم به یاد آوری است قاعدتا تعریف شده تجاوز نکند

قانونگذار حدود تعریف شده را مبتنی بر اصل خود 

تعریف کرده و اصل (Self Purification) پاالیی 

خود پاالیی گویای آن است که هر جزء از اجزاء محیط 

زیست قادر است آلودگی های تحمیلی توسط بشر را 

 در حدود توان خود  پاالیش و تصفیه نماید. بدیهی

است چنانچه این حد شناسایی شده و جوامع بشری 

مبتنی بر رعایت اصل خود پاالیی و یا همان استاندارد 

ها و یا حدود مجاز انتشار آلودگی رفتار ها و عملکرد 

د، می توان امیدوار بود که های خود را ساماندهی نماین

 Sustainable)پایدار توسعهمقوله

Development)  سل های بعدی عملی گردیده و ن

نیز خواهند توانست از مواهب خدادادی و طبیعت 

اطراف خود بهره برده و اهداف توسعه ای خود را به 

نحو مطلوبی اجرا نمایند. در غیر این صورت، مقوله 

خسارت و جبران آن توسط تخریب گران و آلوده 

کنندگان محیط زیست مطرح گردیده و این مهم به هیچ 

نیز  جهانی خواهد بود. جامعهوجه قابل چشم پوشی ن

 و کنندگان آلوده توسط آن جبران و خسارت مفهوم

الملل را نیز  بین درعرصه محیط زیست تخریب عوامل
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و در این ارتباط رویه  پذیرفته به عنوان یک مقوله مهم

 متعددی مصوب گردیده است.  قضایی ها و معاهدات

مروری بر تحقیقات گذشته در زمینه خسارات زیست 

 محیطی

در مقوله خسارات بطور اعم و خسارات زیست محیطی 

بطور اخص تا کنون ایده ها و نظریات مختلفی ارائه 

گردیده است. منابع معتبر خارجی در این زمینه بسیار 

فراون بوده و در این مقاالت، خسارت های زیست 

محیطی ناشی از انتشار آلودگی ها در حد باالیی ارزش 

. تحقیقاتی که در کشور ][11 ,10 ,9 ,8گذاری گردیده است

ما در این زمینه صورت گرفته نسبتا اندک است ولی 

نتایج آن با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تطابق 

بیشتری دارد. در اینجا تعدادی از پژوهش ها مرور می 

 گردد. 

( در مقاله خود به تبیین دو نظام مسئولیتی 1397همتی)

یریت محیط زیست و خسارت متفاوت در مواجهه با مد

های زیست محیطی پرداخته و تفاوت اصلی این دو 

نظام سنتی و مدرن را روشن ساخته است. در این 

 هدف تحلیل، بیان گردیده که در نظام مسئولیتی سنتی،

 حالت به وضعیت برگرداندن و جبران خسارات اصلی

هدف  نوین، مسئولیتی نظام در که درحالی است؛ پیشین

 از پیش یعنی است، خسارت ورود از پیشگیری اصلی،

محیطی ایجاد می  زیست مسئولیت خسارات، ورود

شود و با برنامه ریزی مناسب سعی می گردد تا شرایطی 

برقرار شود که کسی در فکر تحمیل خسارت بر محیط 

زیست نباشد. یکی از روش های اجرایی برای پیاده 

ه ها و سازی اینگونه روشهای توین، افزایش هزین

خسارت های زیست محیطی بوده و با این اقدام کسی 

تصور وارد ساختن خسارت بر محیط زیست را هم 

 . [7]نخواهد کرد

نکته حائز اهمیت دیگری که در این زمینه مطرح است 

 دشوار بسیار زیست محیطی خسارتهای اینکه ارزیابی

رابطه بین انتشار  است؛ یعنی اینکه شناسایی و اثبات

 برخی در و مشکل زیست محیطی خسارات ی وآلودگ

 قربانیان خسارتهای می باشد. همچنین  غیرممکن موارد

 مطالبه و پیگیری برای کمی بسیار انگیزه زیست محیطی

زیست محیطی خود را دارند. مشکل بعدی  خسارتهای

یک  محیط زیست موارد، از بسیاری این است که در

ت و نیسکاالی خصوصی و متعلق به بخش خصوصی 

تخریب آن و یا آلوده سازی آن از نظر حقوقی به عنوان 

 تلقی نمی شود فلذا امکان فردی مالکیت حقوق نقض

 غیرممکن وارده بر محیط زیست  خسارت جبران

خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه فردی نسبت به 

تخریب مراتع مبادرت بورزد در واقع بخش خصوصی 

اتع ملی است و بخش مدعی نخواهد بود، چرا که مر

خصوصی مالکیت آن را برعهده ندارد بلکه دولت به 

نیابت از سوی ملت عهده دار مسئولیت و صیانت از 

جنگل ها و مراتع را برعهده داشته ولی در بسیاری از 

موارد مدیریت حساب شده ای بر اینگونه عرصه ها 

 دیده نمی شود.  

مدل  ( در تحقیقات خود،1395اسکندری و همکاران)

سازی و ارائه مدل برای تعیین میزان خسارات وارده 

برزیرساخت های حیاتی ناشی از وقوع زلزله را مورد 

بحث قرار داده و بهره گیری از سامانه های اطالعات 

مکانی را مورد توجه قرار داده اند. در این مقاله با توجه 
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به اینکه از تعداد دفعات تکرار زیاد) مطابق با شبیه 

مونت کارلو ( استفاده شده، میزان عدم قطعیت تا  سازی

حد قابل قبولی، برآورد گردیده و به نظر می رسد در 

روش فوق نتایج بدست آمده به واقعیت نزدیک 

 .   [1]باشد

( در مقاله خود به رابطه بین سطح 2017فتوره چی)

ی ریست محیطی پرداخته است.  ها خسارت و اقتصاد

درآمد  سطح که در این بررسی نشان داده شده هنگامی

 از پرداخت و تقاضا یابد، افزایش کشور یک در رفاه و

 نظیر کیفیتی کاالها سمت به کمیتی و کاالهای ضروری

 اتخاذ .یافت خواهد افزایش زیست کیفیت محیط

 کشورهای در زیستی ی سرسختانه محیط ها سیاست

 نشان توسعه ی در حال کشورها به نسبت یافته عهتوس

کیفیت نظیر  با زیستی ی محیط تقاضا افزایش دهنده

 غذای سالم آنها، نتیجه در حتی هوای پاک و آب پاک و

 فشارهای .می باشد کشورهایی چنین در و ارگانیک

 کیفیت تقاضای افزایش از ناشی زیستی عمومی محیط

 ی سرسختانه ها ستسیا اتخاذ به زیست، منجر محیط

 و تولیدات ساختار با تغییر و شده زیستی محیط

 کننده های آلوده  تکنولوژی و تولیدات از ها تکنولوژی

سبز،  یا و کمتر گی آلود با تولیدات و ها تکنولوژی به

 شکل گیری و زیستی محیط های خسارت کاهش

 محیط  های خسارت و اقتصاد رشد بین معکوس رابطه

 .[5]شد اهدسبب خو زیستی

( به برآورد خسارت ناشی از 1394مدنی و خالقی )

سونامی محتمل در خلیج فارس و منطقه مکران پرداخته 

و در یک اشل گسترده، میزان خسارات وارده را در 

چهار طبقه شامل بخش اجتماعی، زیر ساخت ها، بخش 

های مولد و نیز بین بخشی بررسی و برآورد نموده اند. 

میزان خسارات ناشی از سونامی در در این پژوهش 

میلیارد دالر برآورد  4/1منطقه مورد مطالعه معادل 

گردیده و بخش عمده ای از این میزان خسارت مرتبط 

با تلفات انسانی و آسیب دیدگی زیرساخت های منطقه 

 . [6]می باشد

( در مقاله ای به برآورد 1396پناهی و همکاران)

گ و میر ناشی از بر مر 2Noخسارت اقتصادی گاز 

بیماری های قلبی شهروندان تهرانی پرداخته اند. در این 

پیرامون روز های آلوده  1392تحقیق ابتدا داده های سال 

در شهر تهران و غلظت این گاز در روز های آلوده اخذ 

 AirQگردیده و سپس ورودی های الزم در نرم افزار 

ر و میقرار گرفته و خروجی نرم افزار به صورت مرگ 

قلبی بر اثر این نوع آالینده تعیین شده است. در ادامه، 

هزینه های اقتصادی با توجه به مبلغ دیه مرتبط با مرگ 

میلیارد ریال در  80معادل  2Noو میر قلبی ناشی از گاز 

سال بدست آمده است. الزم به یاد آوری است این مبلغ 

ت است که غلظ 1392صرفا مربوط به روز هایی از سال 

این نوع آالینده در حد ماگزیمم بوده است و برای روز 

هایی با غلظت کمتر هزینه های اقتصادی کمتری بدست 

 .[2]آمده است

ذکر این نکته ضروری است که با این همه بررسی و 

دقت نظر، جواب بدست آمده و خسارت محاسبه شده 

مربوط به مرگ و میر ناشی از این آالینده بدست آمده 

ا، افرادی نیز هستند که دارای بیماری قلبی بوده است. ام

و در اثر این نوع آالینده دچار گرفتاری بیشتری می 

شوند و یا کسانیکه سالم هستند و بیمار می شوند ولی 

در حالت مرگ قرار نمی گیرند. بنابراین تعیین خسارات 
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زیست محیطی واقعا کاری مشکل، وقت گیر و پر هزینه 

ر برای یک کارشناس مهندسی محیط می باشد و این کا

زیست با یک تعرفه اندک و زمانی محدود دارای 

 مشکالت بیشتری است.

محدودیت های موجود برای کارشناسان رسمی 

دادگستری در رشته مهندسی محیط زیست جهت 

 برآورد خسارات ناشی از انتشار آلودگی ها

امروزه اکثر کارهای کارشناسی ارجاع شده به مهندسین 

حیط زیست پیرامون برآورد خسارات، نسبتا محدود م

بوده و عمدتا ناشی از ارتقاء دانش و بینش زیست 

محیطی جوامع محلی می باشد. به عنوان مثال صاحب 

یک صنعت واقع در یک منطقه صنعتی از یک واحد 

صنعتی دیگر که در مجاورت آن قرار دارد شاکی شده 

واحد صنعتی  و طلب خسارت می کند و اظهار می دارد

مجاور با تخلیه فاضالب تصفیه نشده در زمین  سبب 

گردیده آب چاه واقع در محدوده ملک صنعتی وی 

آلوده و غیر قابل استفاده شده است. و یا در پرونده ای 

دیگر، اهالی یک روستا از انتشار گاز دی اکسید گوگرد 

توسط واحد صنعتی مجاور روستای خود شاکی شده و 

ی های اولیه مشخص می گردد میزان انتشار پس از بررس

گاز دی اکسید گوگرد در دودکش خروجی کارخانه از 

 حد استاندارد بیشتر بوده است.

در چنین شرایطی، کارشناس باید در کوتاه ترین زمان 

و با کمترین هزینه، میزان خسارات ناشی از انتشار 

رد وآلودگی را برآورد نماید.  همانطور که ذکر گردید برآ

خسارات ناشی از انتشار آلودگی توسط واحد های 

صنعتی کوچک و متوسط، دارای محدودیت های 

فراوانی می باشد. چراکه کارشناس باید در یک محدوده 

 زمانی کوتاه و با هزینه اندک گزارش خود را ارائه نماید. 

انجام مطالعات گسترده و آنالیز کلیه هزینه های ناشی 

در یک اشل گسترده کاری وقت گیر از انتشار آلودگی 

و پر هزینه می باشد و این نوع مطالعات گسترده می 

تواند برای پروژه ها و صنایع سنگین مورد استفاده قرار 

گیرد. هدف این مقاله ارائه یک روش قانونمند و نسبتا 

سریع جهت برآورد خسارات ناشی از انتشار آلودگی 

 در یک دامنه محدود می باشد. 

 ه گیرینتیج

برخی قوانین و مقرراتی که در گذشته وضع گردیده از 
اعتبار و استحکام مناسبی برخوردار می باشد و سپری 
شدن زمان تأثیر چندانی در جامعیت آن ایجاد نکرده 

 سوم برنامه قانون 104است. در این چارچوب، ماده 

جمهوری  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه
قرار دارد.  تعیین جریمه های  ایران مورد نظر اسالمی

زیست محیطی و یا خسارت های زیست محیطی مبتنی 
بر این قانون به عنوان کمترین مقدار خسارات تعیین می 
گردد و این با توانمندی صنایع نه چندان پیشرفته کشور 
ما نیز همخوانی دارد. همچنین روش فوق به عنوان یک 

اند کارآمدی الزم رویه قانونی در شرایط کشور ما می تو
قانون یاد شده  104را داشته باشد.  بر اساس بند ج ماده 

 زیست، محیط کننده آلوده عوامل کاهش منظور به"

 کشور، آب منابع و طبیعی منابع مورد در خصباال

 فنی مشخصات قتطبی برای موظفند تولیدی واحدهای

 اقدام ها آلودگی کاهش و زیست محیط ضوابط با خود

 عنوان به مورد این در شده انجام های هزینه . کنند
 از. مگردد منظور ها واحد قبول قابل های هزینه

 و نمایند خودداری امر این انجام از که واحدهائی
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 زیست محیط تخریب و آلودگی باعث آنها فعالیتهای

 درآمد هوب اخذ وارده خسارت با متناسب جریمه گردد،

 سنواتی بودجه یحلوا قالب در تا میگردد واریز عمومی

 هزینه زیست محیط سازی سالم طرحهای اجرای برای

 اخذ چگونگی و مبلغ رب مشتمل بند اینآیین نامه . شود

 حفاظت سازمان پیشنهاد به، آن هزینه نحوه و جرایم

. مقوله "رسدی م وزیران تهیأ تصویب هب زیست محیط
جریمه که در این ماده قانونی مورد اشاره قرار گرفته 

وط به واحد های صنعتی است که ضوابط زیست مرب
محیطی را مراعات نکرده و در جهت کاهش آلودگی ها 
اقدامی صورت نداده اند. همچنین در تبصره ذیل ماده 

قانون برنامه سوم،  104آیین نامه اجرایی بند ج ماده  5
اجرای این قانون را خارج از شمول صنایع بزرگ می 

اشاره شد، اجرای این قانون  داند فلذا همانطور که قبال
برای رفع مشکالت صنایع کوچک و متوسط و کنترل 
آلودگی های احتمالی ناشی از اینگونه صنایع پیشنهاد 

 می گردد.  

 محاسبه میزان آلودگی

 104بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی بند ج ماده 

قانون برنامه سوم، میزان آلودگی در ابتدا با استفاده از 

 ( محاسبه می شود.1ل شماره )فرمو

A 

=
مقدارااندازه،گیری،شده − حدهمجاز

مجاز حد
     (1) 

 در این فرمول 

A مبین میزان آلودگی است )مقدار افزایش آلودگی :

 بیش از حد مجاز(

مقدار اندازه گیری شده: مقدار آلودگی است که بسته به 

وز ر نوع آلودگی طی سه بار نمونه برداری در یک شبانه

وزی واحد(  رو یا طی سه روز )درصورت عدم کارشبانه

 توسط وسایل سنجش، اندازه گیری می شود.

حد مجاز: مقدار آلودگی پذیرفته شده از هر نوع و یا 

 آستانه حد مجاز آلودگی 

میزان جریمه ماهیانه آلودگی آب برای آالینده ترین 

سبه ( محا2عامل تعیین و با استفاده از فرمول شماره )

 می شود

M 
= A × B × C × D × 𝐸
× 𝐹                                            (2) 

 در این فرمول: 

Mمیزان جریمه ماهیانه آلودگی آب بر حسب ریال : 

A (1: میزان آلودگی )بدست آمده از فرمول شماره 

B دبی کل جریان آب یا فاضالب آلوده بر حسب متر :

 مکعب در ماه

C بدست می آید 1از جدول شماره : ضریب ریالی که 

D 2: ضریب حساسیت منطقه که از جدول شماره 

 بدست می آید

E ضریب حساسیت محیط : 

F ضریب تخلیه )اگر تخلیه ناگهانی باشد این ضریب :

خواهد  1می باشد در غیر این صورت معادل  2برابر 

 بود(
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 (: ضریب ریالی آالینده های آب1جدول شماره )

 ضریب ریالی نام آالینده ضریب ریالی نام آالینده

5BOD 10 60 سلنیوم 

COD 7 60 نقره 

 6 وانادیوم 0.1 فسفات بر حسب فسفر

 6 آرسنیک 5 نیترات

 1 مواد چربی و نفتی 50 سیانور

 22 دترژنت 12 کادمیوم

 pH1 1000 30 کرم کل

 1000 (C)دما 2 60 جیوه

 2.5 (NTU)کدورت 3 60 کبالت

 300 رنگ4 0.6 مولیبدن

 10 اشرشیاکلی )گرما پای(5 120 نیکل

 10 تخم انگل های کرمی)نماتدی(6 60 سرب
 حد مجاز در متر مکعبهر درجه کاهش یا افزایش نسبت به  :1
 متری از محل ورود 200درجه کاهش یا افزایش در فاصله  3هر  :2
  NTUهر واحد اختالف :3
  TCUهر واحد اختالف :4
 ون عدد باکتریبازاء هر میلی :5
 عدد مازاد در هر متر مکعب 10بازاء هر  :6

 (: ضریب حساسیت منطقه2جدول شماره )

 4 3 2 1 درجه حساسیت

گیالن و مازندران گلستان، کلیه  منطقه

مناطق تحت حفاظت سازمان 

 حفاظت محیط زیست

خوزستان، 

بوشهر، 

 هرمزگان

 بقیه استان ها

 

 

یزد، سیستان و بلوچستان، 

 ن، خراسانکرما

 1 1.5 1.8 2 ضریب مناطق
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بدیهی است میزان تورم سالیانه به صورت تجمعی و با 

 استفاده از اطالعات بانک مرکزی بدست آمده و 

 منظور می گردد.  Mدر  محاسبه مقدار 

 (: ضریب حساسیت محیط3جدول شماره )

 ضریب استان محیط درجه حساسیت

 منابع تأمین کننده آب شرب  1

 یای مازندران و تاالبهای کشور در

  :های حساس شاملرودخانه 

 اترک، کارده ، ابهر رود

 بشار ، رود، مهاباد چای چای، زرینهبار اندوز چای، روضه 

 حله، مند ، رود، شاهرود حبله، رود، صوفی چای تلخه

 زاینده رود ، راوند، قره سو

 سیمره ، رودکرج، جاج، زر چوب، شفا رود، مرد آبرود، نو کنده

 گاماسیاب ، کر، کارون، قره سو

  :ها چاه

 دشت اصفهان، دشت دامغان، دشت لنجان

 ، آذربایجان غربی، خراسان، زنجان

 ،آذربایجان شرقی، کهکیلویه و بویر احمد

  ، کرمانشاه، بوشهر، سمنان

  ، ایالم، تهران، گیالن، اصفهان

 همدان، فارس، خوزستان، مازندران

2 

 س و دریای عمان خلیج فار 2

، دشت خوزستان، دشت زاهدان، دشت شیراز، دشت گرمسار  :چاه

 دشت مجن و شاهرود، دشت یزد

 

- 

1.8 

 های کشور سایر رودخانه  3

 دشت سمنان، دشت شبانکاره، دشت دالکی و دشت کرمان :چاه

- 1.6 

  :چاه 4

 سایر مناطق

- 1.4 

 1.2 - زمینهای کشاورزی 5

 1 - اراضی بایر 6

با استفاده از قانون فوق به راحتی می توان میزان جریمه 
ماهیانه آلودگی آب را محاسبه نمود. همچنین بر اساس 
بخش ها و جداول دیگر موجود در این قانون می توان  
جریمه ماهیانه آلودگی هوا، خاک و صدا را نیز محاسبه 
نمود. مزیت اصلی این روش اشاره شده، سهولت، 

 و سرعت عمل باال می باشد.  امکان پذیری

بر این اساس، پیشنهاد می گردد رویه فوق با اندک 
قانون هوای  12تغییراتی به عنوان آیین نامه اجرایی ماده 

توسط مجلس شورای اسالمی  1396پاک مصوب سال 
در هیأت وزیران مصوب گردیده و بتواند راهگشای 

 بسیاری از مصائب در این زمینه باشد.
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ها و مراتع بدانیمبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 34آن چه باید درباره ماده 

نظر به اینکه در مواردی اینجانب مشاهده نموده ام که 

برخی از وکالی محترم در پرونده های منابع طبیعی در 

دفاع از موکل خود در خصوص مستثنیات بودن اراضی 

قانون حفاظت و بهره  34مورد اعتراض و به استناد ماده 

را مبنای احیاء  1365ز جنگل ها و مراتع ، سال برداری ا

اراضی بر می شمارند و همچنین به دلیل ابهامات 

موجود)البته در مباحث کالمی( در اذهان تعدادی 

ازکارشناسان محترم در خصوص این ماده قانونی ، لذا 

اینجانب بدلیل خدمت طوالنی در اداره کل منابع طبیعی 

حد بضاعت علمی و آبخیزداری خراسان رضوی در

خود توضیحاتی را در این خصوص ارائه می نمایم و 

از همکاران خود در ادارات کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری کشور درخواست می کنم که به غنای این 

 بحث بیفزایند و اشکاالت احتمالی را بر طرف نمایند.

 : 34مبنای قانونی ماده -1

ع مرات و جنگلها از برداری بهره و حفاظت قانون 34 ماده

مرداد  25مجلس شورای ملی و  1346تیر  20مصوب 

 مجلس سنا  1346

 31ماده

ی اسازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه

شمال کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا 

و  کاریمصنوعی یا علوفهنهالستان یا ایجاد جنگلهای

اشخاص حقیقی یا دامپروری با رعایت مواد زیر به 

  .حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد

 34ماده 

کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در 

اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتی که 

مندرج در طرح را در مدت مجری طرح کلیه فعالیتهای

مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج 

انجام دهد سازمان جنگلبانی مکلف  32تبصره ماده  در

تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به است به

طور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتی که 

قبل از انقضای مدت پنج ساله مذکور در فوق باشداجاره 

  .بهای مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید

فرس ماژور تمام یا قسمتی از گر در اثر ا -تبصره 

تعهدات مجری طرح در مدت پنج سال انجام نپذیرد 

ته انجام نگرفنسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات که

تعیین  32مهلتی وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ماده 

و برای مدت فوق اراضی به مأخذ اجاره بهای قبلی به 

مدت طبق شود و در خاتمه میمجری طرح اجاره داده

  .گرددمقررات این قانون با نامبرده رفتار می

 یرز شرح به بعدا ماده که این با مرتبط قانونی موارد-2

 . است گرفته قرار تصویب مورد

 علیرضا هوشمند شریفی    

  کشاورزی و منابع طبیعی ۀرشت یدادگستر یارشناس رسمک
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قانون   34ماده قانون اصالح فصل پنجم و  -الف 

برداری ازجنگلها و مراتع مصوب سال حفاظت و بهره

ب مجلس وقت به تصوی 1354.3.14 که در تاریخ 1346

 رسید

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است   -34ماده 

ضی جنگلی جلگه شجر ملی ارا شمال ومراتع غیر م ای 

تصویب قانون اصالح قانون شده کشور را که تا تاریخ

برداری از جنگلهااا و مراتع کشاااور حفاااظاات وبهره

های  ( بر اسااااس تشاااخیص کمیسااایون1348.1.20)

قااانون از نظر تعیین تاااریخ این 56در ماااده  مناادرج

کار حل کسااااب و  یا م عه  یا مزر باغ  به  حداث   ا

و سااکونت تبدیل گردیده به متصاارفین و صاااحبان 

بنامهاعیانی به ترتیب مقرر درآیین ه اجرایی این قانون 

تاریخ بات مزبور را از  های رق جاره ب گذار و ا جاره وا  ا

تصاارف تا تاریخ عقد قرارداد به مأخذ متوسااط اجاره 

تاریخب تاریخ تصااارف و  که هر دو  عقدهای  قرارداد 

تعیین خواهد شااد به  33توسااط هیأت مندرج در ماده 

بها از تاریخ دریافت نماید. میزان اجاره سااالهاقساااط ده

ساس صرهعقد قرار داد بر ا  31ماده  8و7های مدلول تب

شد صره  .تعیین خواهد  سمت از منابع ملی  -1تب آن ق

 و در آن به زراعت دیم مبادرت که متصاارفین تبدیل و

فا نموده حداث دیوار در اطراف آن اکت به ا ند یا فقط  ا

 -2تبصااره  .گرددید می نبوده و خلع 34ماده شاامولم

تواند ظرف یک سااال از تاریخ مشاامولین این ماده می

اعالمیه سااازمان جنگلها و  انتشااار آگهی و یا وصااول

ه نموده و درخواست اجارمراتع مدارک خود را ضمیمه

صورت از  به سلیم نمایند در غیر این  سازمان مزبور ت

 .آنها خلع ید خواهد شد

 اصالحیه بعدی  -ب

 نظام مصلحت تشخیص مجمع 7/7/1373مصوب 

 34اصالح ماده به موجب ماده واحده قانون  - 34ماده 

مصوب  ازجنگلهاومراتع برداری وبهره حفاظت قانون

 علنی درجلسهآن ، ه ب چندتبصره والحاق 14/3/1354

اصالح و  اسالمی شورای مجلس 21/10/1372مورخ 

 محترم ایرادشورای به وباتوجه تصویب

 اساسی قانون یکصدودوازدهم اصل نگهبان،دراجرای

 مهرماه فتمه مورخه روزپنجشنبه درجلسه

 تشخیص مجمع( 7/7/1373) یصدوهفتادوسهسیکهزارو

 یدسر تصویب به وبااصالحاتی بررسی نظام مصلحت

 از برداری بهره و حفاظت قانون 34 ماده – واحده ماده

تع و جنگلهااا در تاااریخ 14/03/1354مصاااوب مرا

شخیص مجمعدر 7/7/1373 صلحت ت  شرح به نظام م

صالح زیر صویب و ا صره 4 و ت صره بعنوان تب  های تب

 :مااایاااگاااردد الاااحااااق آن باااه 6و3،4،5

 جهاد وزارت قانون این تصاااویب تاریخ از – 34 ماده

ست موظف یسازندگ ضی سال سه مدت ظرف ا  ارا

 رکشو مشجر غیر ملی مراتع و شمال ای جلگه جنگلی

یان تا که را  قانونی مجوز اخذ بدون 1365 ساااال پا

 های طرح برای یا و شاااده آبی زراعت باغ به تبدیل

 کشااااورزی غیر طرحهای ساااایر و آبزیان و دام تولید

 تشاااخیص براسااااس اند گرفته قرار اساااتفاده مورد

ندگان از مرکب سااایونیکمی مای  ساااازندگی، جهاد ن

 و کشاااور مراتع و ها جنگل ساااازمان و کشااااورزی

 قبال در و ساااازندگی جهاد مساااوولیت به فرمانداری

 یا و واگذار شاااده تعیین قیمت یا بها اجاره دریافت
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 ملی منابع هایزمین از اساات بدیهی. برساااند بفروش

 رطش و قید بدون الذکر فوق تاریخ از بعد شده تصرف

 .شد خواهد ید خلع

 اصالحیه بعدی  -ج

 و حفاظت قانون( 34) ماده اجرای زمان تمدید قانون

 مراتع مصوب  و جنگلها از برداری بهره

 مجلس شورای اسالمی 18/8/79مصوب 

 ماده اجرای مدت قانون این موجب به - واحده ماده

 مراتع و جنگلها برداری از بهره و حفاظت قانون( 34)

 - نظام مصلحتتشخیص مجمع 1373.7.7 مصوب -

 که هاییپرونده تکلیف و تعیین رسیدگی منظور به

 ماده کمیسیون به شده یاد قانون( 2) تبصره براساس

 تمدید 1382 سالپایان تا اندگردیده تحویل (34)

 ات متصرفین طرف از تقاضا دریافت مهلت .گرددمی

 فموظ دولت - تبصره .گرددمی تعیین 1380 سال پایان

 بار یک ماه شش هر را قانون این عملکرد گزارش است

 مجلس طبیعی منابع و آب کمیسیون کشاورزی، به

 هماد بر مشتمل فوق قانون .نمایدارایه اسالمی شورای

 چهارشنبه روز علنی جلسه در تبصره یک و واحده

 نه و هفتاد و سیصد و یکهزار ماه هجدهم آبان مورخ

 1379.8.25تاریخ  در و تصویب میاسالشورای مجلس

 .است رسیده نگهبان شورای تایید به

 جهاد وزارت قانون این تصویب تاریخ از  - 34 ماده

 اراضی 1382 سال پایان تا است موظف سازندگی

 رکشو مشجر غیر ملی مراتع و شمال ای جلگه جنگلی

 تبدیل قانونی مجوز اخذ بدون 1365 سال پایان تا که را

 امد تولید طرحهای برای یا و شده آبی زراعت و باغ به

 استفاده مورد کشاورزی غیر طرحهای سایر و آبزیان و

 از رکبم کمیسیونی تشخیص براساس اند گرفته قرار

 جنگلها سازمان و کشاورزی سازندگی، جهاد نمایندگان

 جهاد مسوولیت به فرمانداری و کشور مراتع و

 ینتعی قیمت یا هاب اجاره دریافت قبال در و سازندگی

 از است بدیهی. برساند بفروش یا و واگذار شده

 فوق تاریخ از بعد شده تصرف ملی منابع هایزمین

 .شد خواهد ید خلع شرط و قید بدون الذکر

 به مراجعه جهت متصرفین به ابالغ و اعالم نحوه

 عیینت چگونگی و فروش یا واگذاری ترتیب و کمیسیون

 فروش قیمت و تصرف ایام لالمث اجرت و بهاء اجاره

 ای نامه آئین موجب به مستاجرین عملکرد بر نظارت و

 هب و تهیه سازندگی جهاد وزارت توسط که بود خواهد

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب

 قانون 34قانون اصالح ماده   اجرایی نامهآیین-ج

مصوب  ازجنگلهاومراتع برداری وبهره حفاظت

ه آن مصوب ب بصرهچندت والحاق 14/3/1354

  وزیران هیات2/7/1374

ه با بن 2/7/1374مورخ  درجلسه وزیران هیات

 30/1/1374مورخ و  /10/ص/1434پیشنهادشماره 

 34ماده  اصالح قانون"استناد وبه جهادسازندگی وزارت

مصوب  ازجنگلهاومراتع برداری وبهره حفاظت قانون

مصوب – "به آن چندتبصره والحاق 14/3/1354

 نامه آیین نظام مصلحت تشخیص مجمع 7/7/1373

 نمود. تصویب فصل 4رادر  یادشده قانون اجرایی
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 قانون 34ماده  اصالح قانون اجرایی نامه آیین اصالح-د

مصوب  ازجنگلهاومراتع برداری وبهره حفاظت

 24/5/1375جهادسازندگی مصوب وزارت14/3/1354

 وزیران هیات

 استنتاج  -3

 34ماده  گذاردر کنید قانونهمانگونه که مالحظه می 

 به مدت سه سال دیگر تا 79بدواً پنج سال و در سال 

 به ها تقاضا تمدید و بدلیل حجم 1382 سال پایان

 گردیده واصل 1382 پایان سال تا که هایی درخواست

 دبع به تاریخ این از و رسیدگی 1385 سال پایان تا بود

 .گردید منقضی قانون اجرایی مهلت

 مصلحت تشخیص مجمعاصالحی مصوب  34در ماده 

این قانون آمده است که  7/7/1373در تاریخ  نظام

وبدون مجوز ادارات  1365اراضی ملی که تا قبل از سال 

منابع طبیعی توسط افراد تصرف و احیاء شده به شرط 

آن که به باغ یا زراعت آبی )نه دیم( شده باشد و یا این 

امداری یا سایر طرح های که برای طرح تولید آبزیان یا د

کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته باشد مشروط بر این 

که موضوع ازسوی متصرف به کمیسیون مرتبط با این 

ماده اعالم و درخواست واگذاری صورت گرفته باشد ، 

کمیسیون مذکور پس از احراز این مسئله که عملیات 

یت انجام شده و همچنین با رعا 1365فوق قبل از سال 

 7مقررات شش گانه فنی و حقوقی مندرج در ماده 

 حفاظت قانون 34قانون اصالح ماده  اجرایی نامهآیین

، مجوز واگذاری به  ازجنگلهاومراتع برداری وبهره

عنوان اجاره یا فروش و انتقال دائم آن زمین از مرجع 

قانونی صادر می گردد. نکته مهم آن که این ماده شامل 

شجر و اراضی جنگلی غیر مشجر بوده اراضی ملی غیر م

 است.

قانون تعیین تکلیف اراضی  4همچنین در تبصره 

 قانون جنگلها و مراتع 56اختالفی موضوع اجرای ماده 

 آمده است . 2/6/1367مصوب 

های  دولت موظف است توسط دستگاه - 4بصره ت

از اعالم  بعد ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی

اسالمی اقدام الزم دولت جمهوری 1365.12.16مورخ 

 .را به عمل آورد

وکالی محترم در  از بر پایه مطالب ارائه شده برخی

پرونده های منابع طبیعی در دفاع از موکل خود در 

خصوص مستثنیات بودن اراضی مورد اعتراض و به 

 جنگل از برداری بهره و حفاظت قانون 34استناد ماده 

نون تعیین تکلیف اراضی قا 4مراتع و تبصره  و ها

 قانون جنگلها و مراتع 56اختالفی موضوع اجرای ماده 

 شمارند. می بر اراضی احیاء مبنای را 1365 ، سال

چرا همچنان باید مالک تشخیص اراضی ملی از 

  27/10/1341مستثنیات را تاریخ احیاء اراضی قبل از 

 بدانیم

 را یاءاح یخبه دالیل زیر تار ماده این اینجانب اعتقاد به

 تا هک را شده ملی اراضی واگذاری بلکه بود نداده تغییر

 تصرف و احیاء فوق ماده موضوع شرح به 1365 سال

 بود .  شمرده مجاز گردیده

 تشخیص مجمعاصالحی مصوب  34در ماده  -1 

تأکید شده است که از اراضی تصرفی قبل از  مصلحت

 از مرکب کمیسیونی تشخیص براساس 1365سال 
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 جنگلها سازمان و کشاورزی سازندگی، جهاد مایندگانن

 گیسازند مسئولیت جهاد به فرمانداری و کشور مراتع و

 و قانونیفنی و مشروط به امکان پذیر بودن به لحاظ 

 ذارواگ شده تعیین قیمت یا بها اجاره دریافت قبال در

ودر همین قانون تصریح شده به برساند .  بفروش یا و

سیون یکه کااااام 1365سال  ل ازاراضی تصرفی قب

اشد بموافقت با فروش یا اجاره آن به دلیل فاانی نداشته 

در صورت عدم مراجعه متصرفین جهت  می بایست

در مهلت مقرر به از اراضی تصرفی  تعیین تکلیف

  د.خلع ید گردفوریت 

و  34اصاالی تصااویب ماده  اساااساااً یکی از دالیل -2

صالحات سئله آن  بعدی ا صویبود که باین م  بعد ازت

های قضایی پروندهقانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ، 

به ملی اعالم شاااادن زمین یادی در اعتراض  های ز

شااده بود . و به  باشااتهانشااخصاای در محاکم قضااایی 

حکومت وقت در تصاامیمی ساایاساای، با همین دلیل 

سال  صویب این قانون در  صرفاتی که تا 1354ت ، به ت

ه بود رسمیت بخشید تا از زیر بار انجام شد 1348سال 

  .هااا رهااایی یاااباادسااانگین بسااایاااری از پرونااده

صلحت  شخیص م صوبه مجمع ت ساس م ومتعاقباً  بر ا

خه  ظام در مور ید آن در مجلس  7/7/1373ن مد و ت

، وزارت جهاد  18/8/79شاااورای اساااالمی در تارج 

سال سازندگی اجازه یافت که  صرفاتی که تا   1365ت

خذ بدون بدیل قانونی مجوز ا عت باغ به ت  آبی و زرا

شرایطی در قبالبود  شده  یا هاب اجاره دریافت البته با 

 برساند .  بفروش یا و واگذار شده تعیین قیمت

گذار در ملی بودن عرصه  مالک تشخیص قانون - 3

تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور 

 وق( می باشد وتصرفات بعد از تاریخ ف27/10/41)

. همچنین تصرف غیر قانونی قلمداد گردیده است 

قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی نیز  4تبصره 

 16/12/65صراحت ندارد که تصرفات قبل از تاریخ 

 .مجاز بوده وبرای اشخاص ایجاد حق می نماید

ن حیث الاااااااامجموع مواد قانونی فاااااااوق مااا

ک تاااااشخیص الذکر داللاات بر این دارد که مال

ماااانابع ملی از مستثنیات اشخاص تاریخ تصویب 

قانون مااااااالی شدن جنگلها ومااااراتع کشااور می 

از  بعداااااااصرفات وتبد یااااالت تباشااد 

به سا بقه احیاء در  ق مسبو که 1341 سااااااال 

 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع 2ماده  3تعاریف تبصره 

ونی بوده ومااااااحکوم به رفع تصرف غیر قاننباشد 

 وخااااالع ید می باشد

 ادهم کمیسیون رأی به اعتراض های پرونده در بنابراین

 این نباید( دارد وجود هایی پرونده معدود هنوز)واحده

 از خارج اراضی در احیاء زیرا داد قرار مالک را تاریخ

 .باشد می 27/10/1341 تاریخ همان شهر محدوده

 منابع :

 روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران  -قوه قضائیه 

دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل ها و مراتع 

مجموعه قوانین منابع طبیعی  – 1380چاپ اول  -کشور

ناشر: سازمان جنگل ها و  –نشر نقش سبحان  -کشور

 مراتع کشور 
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 برگزیده هایکتاب

 ساینس جهانهای پاپبرترین

 !کتاب علمی عمومی که دنیا را تغییر داد ده

کتاب  25نیوساینتیست در یک نظرسنجی با معرفی 
علمی تاثیرگذار که دانشمندان برای مخاطب عام نوشته 
بودند و توانستند دنیا را تغییر دهند، از مخاطبان خود 

 .ها را انتخاب کنندخواست برترین این کتاب

شناسی به نام ریچل نیم قرن پیش، زیست :مجید جویا
ساینس( پاپ)پسندی کارسونیک کتاب علمی عامه

های شیمیایی را بر کشنوشت که تاثیر آفت
زیست طبیعی فاش کرد و باعث مجادالت محیط
 بهار ساکت»آلودی در سطح جامعه شد. خشم

(Silent Spring) های سال ترین کتابجزو پرفروش
سال پس از  2شد و به رغم این که کارسون در کمتر از 

انتشار کتاب درگذشت، میراث او باقی ماند؛ این کتاب 
وز و هن کرددرامریکاکمکت محیطیبه آغاز جنبش زیس

 .هم الهام بخش مردم است

علمی  هایین کتاب تنها یک مثال از تاثیر عمیق کتابا
به زبان ساده است. دانش قدرتمندترین ابزاری است که 
ما برای تحلیل و دریافتن منطق حاکم بر جهان در اختیار 

تر هاست که به درک عمیقداریم، و این تاریخ غنی کتاب
برای پاسداشت این سنت، و به یاد  .کندآن کمک می

در ماه « بهار ساکت»پنجاهمین سالگرد انتشار 
سپتامبر/شهریور، مجله نیوساینتیست تاثیرگذارترین این 

ها بر مردم را انتخاب کرده که در ادامه این مطلب کتاب
پردازیم. بخش تایی می 25کتاب اول این فهرست  10به 

 فردا در خبرآنالین مطالعه کنید دوم این گزارش را

 (A Brief History of Time) تاریخچه زمان. 1

 (1988/1367نوشته استیفن هاوکینگ )

از  شناسیترین کتاب کیهاناین احتماال شناخته شده
جاکه این ترین دانشمند جهان است. از آنشدهشناخته

کتاب اولین بار نزدیک به ربع قرن پیش منتشر شد، به 
میلیون نسخه  9زبان ترجمه شده و تاکنون  40کم دست

 .از آن فروخته شده است

 An Essay on the) ای در اصل جمعیتمقاله. 2

Principle of Population)  رابرت نوشته توماس 
 (1798/1177مالتوس)

 برانگیز مالتوس از دل بحثی با یککتاب بسیار مجادله
زاده « امعهپرسش عمومی رشد آینده ج»دوست در مورد 
که این چاپ اول این کتاب در سال شد. به رغم این

 پذیری انسان بود،، به منظور رد تصور کمال1798/1177
ن تریبا توجه به این که افزایش جمعیت یکی از مهم

 .است، خللی بر ایده او وارد نشده است 21مسائل قرن 

 Black Holes and) ها و انحنای زمانچالهسیاه .3

Time Warps) ( 1994/1373نوشته کیپ تورن) 

شروع کار این کتاب با یک سری محاسبات روی 
دستی بین او و دوستش کارل ساگان های دمکاغذپاره

 «تماس»تخیلی بود که در آن زمان روی داستان علمی

(Contact) خواست که شیرزن کرد و میکار می
 ا درهچالهبرهایی در سیاهقهرمانش با استفاده از میان

زمان سفر کند. ولی این کار برای کیپ تورن که 
فیزیکدان نظری بود، از یک کنجکاوی ابتدایی فراتر 

من »ای گفت: گونه که ساگان بعدها در مصاحبهرفت. آن

https://www.khabaronline.ir/news/238272/10-کتاب-علمی-عمومی-که-دنیا-را-تغییر-داد
https://www.khabaronline.ir/news/238272/10-کتاب-علمی-عمومی-که-دنیا-را-تغییر-داد
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 50یک نامه طوالنی از کیپ دریافت کردم که تقریبا 
این نامه بعدها به کتاب «. خط معادالت منطقی داشت

تبدیل شد که توضیح  «نحنای زمانها و اچالهسیاه»
دهد سفر زمان در دنیای واقعی فیزیکی چگونه می
تواند کار کند. این کتاب تبدیل به کتاب پرفروشی می

هم خیلی بد نفروخت: در سال « تماس»تبدیل شد و 
فیلم درخشانی با بازی جودی فاستر از  1997/1376

 .روی آن ساخته شد

تاریخ شخصی دانشمندان تر از هزار خورشید: روشن .4
 Brighter Than a Thousand Suns: A) اتمی

personal history of the atomic scientists )
 درآلماناول(،چاپ1956/1325جانگ)  نوشته رابرت

نگار در حال مصاحبه دان و روزنامهرابرت جانگ، تاریخ
با دانشمندان اتمی برای یک فیلم مستند در مورد ساخت 

چه را برای نوشتن اتمی بود که دریافت هرآن هایبمب
یک کتاب روشنگرانه الزم دارد، در اختیارش است. 

تاثیر عمیقی بر جنبش ضد « تر از هزار خورشیدروشن»
تسلیحات اتمی در سراسر جهان داشت و در کل، 

های دنیا را به آغاز عصر اتمی و مسابقه تسلیحاتی چشم
 .باز کرد

 Chaos: Making ) جدید آشوب: ساختن دانشی .5

a new science) ( 1987/1366نوشته جیمز گلیک) 

کتاب آشوب جیمز گلیک، اولین کتاب علم به زبان ساده 
بود که به حوزه نوظهور نظریه آشوب پرداخته بود و 

نگارش، جایزه پولیتزر را به برای نویسنده روزنامه
ارمغان آورد. این کتاب نه فقط این مباحث پیچیده 

یزیکی را به میان عموم آورد، بلکه به ورود آن به دیگر ف
 .های علم نیز کمک کردحوزه

 (Disturbing the Universe ) آشفتن دنیا .6

 (1979/1358نوشته فریمن دایسون )

آشفتن دنیا ای در که ترکیبی از اتوبیوگرافی، اندیشه
شعر و فلسفه و کاوشی در فیزیک و تاریخ جنگ سرد 

ر چیز دیگری متفاوت است. فریمن دایسون بود، با ه
مرد عنکبوتی فیزیک است: در اتوبیوگرافی خود، او 

 کند: هر چه قدرتخود دانشمندان را تبدیل به مسئله می
 .شودبیشتر باشد، مسئولیت بیشتر می

 Gaia: A) گایا: نگاهی تازه به زندگی روی زمین .7

new look at life on Earth )  نوشته
 (1979/1358الک)جیمزالو

چهار سال پیش از این که کتابی منتشر شود که جهان 
دارد هر ای که بیان مینظریه)را با نظریه گایا آشنا کند 

چیزی بر روی زمین بخشی از یک سیستم درهم تنیده، 
رو به تکامل و خودکنترلی است( ، جیمز الوالک این 
ایده را در نیوساینتیست مطرح کرده بود. تخریب 

ی تواند پایدارها، میمحیطی یا گونههای زیستستمسی
 .کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد

 ,Godel) گودل، اشر، باخ: یک جهش طالیی ازلی .8

Escher, Bach: An eternal gold braid 
 (1979/1358هافستدتر)داگالسنوشته

شود و نامیده می GEB این کتاب که به طور خالصه
دتر یک جایزه پولیتزر به ارمغان برای داگالس هافست

پوشاننده سه مرد های همآورده بود، به عالیق و هوس
ر سی اشدان، امبزرگ پرداخته بود: کرت گودل ریاضی

دان. هنرمند گرافیست و یوهان سباستین باخ موسیقی
این کتاب که ترکیب جالبی از علم و هنر است، بر نسلی 
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ها ینما به بیشتر از ا از اندیشمندان تاثیر گذاشته است.
 .احتیاج داریم

 Guns, Germs and ) ها و فوالدها، ریشهتفنگ .9

Steel) ( 1997/1376نوشته جارد دایموند) 

ناس شاش که زیستاین کتاب پرفروش برای نویسنده
آنجلس است، یک جایزه دانشگاه کالیفرنیا در لس
 «الدها و فوها، ریشهتفنگ»پولیتزر به ارمغان آورد. 

کند که چرا جوامع مدرن انسانی تا این حد بررسی می
ه ها وابستها برخی از فرهنگبا هم تفاوت دارند و در آن

به فرایندهای صنعتی هستند در حالی که دیگران تا 
 .کردندتری استفاده میهمین اواخر از ابزارهای ساده

 On the Origin of) درباره منشا انواع .10

Species) (1859/1238ارلز داروین )از چ 

سال  150شناس انگلیسی بیش از چارلز داروین طبیعت
پیش نظریه تکامل خود را برای خوانندگان عامی 
نوشت. توماس هنری هاکسلی در همان زمان نوشت: 

 توانند کتاب آقای دارویناز پیرزنان تا فالسفه، همه می»
 دو دسته به رغم آنکه منشا انواع همه را به«. را بخوانند

موافقان و مخالفان خود تقسیم کرد، اما تردیدی نیست 
 آغاز کرد. انتشار« عصر جدیدی را در تاریخ طبیعی»که 

نحوه درک مردم از منشا خود  1859این کتاب در سال 
املی شناسی تکرا تغییر داد و بنیاد جدیدی برای زیست

 .بنا نهاد
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