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 مقدمه

 دلیل رشد سریع جمعیت و آرمان رسیدن به خودکفایی در تولید غذا و امنیت غذایی ازسویهای اخیر بهدر دهه

های متکی به حصول سود برداریسیاستگذاران، مدیریت نادرست و غیراصولی منابع خاک و اراضی به همراه بهره

مدت توسط بخش خصوصی، همگی وضعیت نسبتاً بحرانی را در منابع خاک و اراضی کشور ایجاد سرشار در کوتاه

های زیرزمینی، جهت آلوده کردن آب کرده است. ارزش اقتصادی و اهمیت حفاظت خاک، همچنین آلودگی خاک به

از دست دادن یکی از منابع ارزشمند اقتصادی و به مخاطره انداختن سالمت جامعه بسیار حائز اهمیت است و ازآنجا 

های مذکور ارزش اقتصادی زیادی دارند، اما هرساله اند، زمینکه بیشتر مناطق صنعتی کشور در نزدیکی شهرها واقع

های مرده تبدیل های کشور توسط بخش آلودگی حاصل از پسماند و پساب به زمینع از زمینصدها هزار مترمرب

توجه به اهمیت موضوع و ضرورت رو گاه کارآیی قبلی خود را به دست نخواهند آورد. ازاینشوند که دیگر هیچمی

ایدار بر اراضی و رسیدن های خاک در راستای مدیریت بهینه آن، افزایش سطح مدیریت پشناخت توان و محدودیت

 به استقالل ملی از لحاظ تأمین نیازهای کشوری در امر کشاورزی از الزامات مدیریت خاک کشور است.

جمهور به مجلس ارائه گردید. یسئتوسط ر 1394منظور بحث و بررسی در سال یحه حفاظت از خاک بهال

الیحه را مورد تأیید دانسته و در برخی مواد اصالحات پیشنهادی ذیل را  های مجلس نیز کلیاتمرکز پژوهش

 های مرتبط قرار گرفته است. یید کمیسیونأشنهادی مورد تپیمطرح کرده بود که عمده اصالحات 

 

 ارزيابي اليحه حفاظت از خاك 

شوند و اثر میم نقدی ثابت بیبا توجه به این که الیحه دائمی است و در طول زمان و متاثر از نرخ تورم جرائ .1

انه آنها متناسب با نرخ تورمی یذکر نسبتی از جرائم نقدی موضوع این قانون با میزان خسارت و یا افزایش سال

اما در مواد مختلف الیحه ارائه شده به صحن، جرائم به شکل ثابت ذکر شده  ،اعالمی بانك مرکزی ضروری است

 رسند.بازدارنده به نظر نمیدر مجموع موضوع جرائم  است.

ـ  1383مصوب  –تخلفاتی که مشمول قانون مدیریت پسماندها » آمده اشت که (20)ماده  «2» در تبصره .2

در این تبصره به تخلفات قانون مدیریت پسماند  .«باشداست از شمول این قانون مستثنا و تابع مقررات مربوط می

مطرح بوده و ضمن اینکه چنانچه حکمی در این الیحه « جرم»ده موضوع اشاره شده در حالی که در قانون یاد ش

 بینی نشده باشد احکام مقرر در سایر قوانین حاکم خواهد بود و نیاز به تصریح ندارد.پیش

 هاي مجلس شوراي اسالمي با اليحه حفاظت خاك موافقت دارد.در مجموع مركز پژوهش
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