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 ( 1/79/7266تاریخ پذیرش: ؛ 0/1/7266)تاریخ دریافت:  

 چکیده
این دۀ شناخت عوامل ایجادکننبا هدف ای تحقیقاتی  ، پروژههای جنگل و مرتع عرصهخواری در  زمین از پیشگیریکمک به مهار و در زمینۀ 

های مختلف    از جنبهخواری  در بروز و گسترش زمین مؤثر های زمینهعوامل و  و معرفی شناساییاین پژوهش،  د. هدف اصلیشیده اجرا پد

برای تعیین . است جنگل و مرتعاراضی  ۀادار نظامخارج از  مؤثر عوامل و اجرایی، مدیریتی، اقتصادی -اجتماعی ،یمش خطو  استیس شامل

 عوامفل  تعیفین تحلیفل و  بفرای پرسفش از کارشناسفان،     و ،اراضی ۀادارهای  های روش ارزیابی سیستم شاخصو صول ااز  چارچوب بررسی،

 ریتأث. پذیرفت تحقیق و پرسش صورت سکارشنا 71از در طی حدود دو سال . دشاستفاده از روش دلفی  گیری نهایی و نتیجه خواری زمین

 مفؤثر وامل عنوان ع همورد ب 32 طی تحقیق،در  .شدگیری  ر طی اجرای روش دلفی اندازهمقیاس لیکرت د براساسخواری  بر زمین عاملهر 

 و ایجاد فرهنف   در افزایش سطح آگاهی مردم کاستیو  آمایش سرزمین ۀبرنامنبود وجود رانت، کارشناسان  خواری مشخص شد. در زمین

تحقیفق،  ایفن  خفواری در طفی    با شناخت عوامل زمین .برشمردندری خوا زمینوقوع  های و زمینه عوامل نیتر مهمرا  ها و مراتع جنگل حفظ

در و فرهنگی موجود  ، تاریخیحقوقی مدیریتی، های اجتماعی، اقتصادی، ای منتج از زمینه خواری پدیده گیری کرد که زمین توان نتیجه می

برای پیشگیری از بیشتری افزاری  افزاری و نرم سخت تاقداما باید ،شدهخوانده  نیز کشوراقتصادی  فسادترین  که بزرگ ازآنجاجامعه است و 

 .گیردصورت آن 

 .مرتع ،خواری روش دلفی، زمین اراضی، جنگل،کلیدی:  یها واژه

 

 مقدمه

طبیعی، اموال عمومی و متعلق به یکایک   منابع     

منففافع عامففه و  همسففو بففابایففد  و افففراد کشففور اسففت

یففدۀ پد. دشففوتوجففه  بففه آنهففابرخففورداری همگففان، 

هفای   از آسفی  خواری )تصرف غیرقانونی اراضی(  زمین

 نیتفر  بفزرگ طفوری کفه    هبف  ،است ،جامعه کنونیمهم 

 & Mahdavi)آیفد   به شمار میاقتصادی مطرح  فساد

Yazdani, 2011) و  ملففیطففور کلففی در اراضففی  هو بفف

عبفارت اسفت از   خفواری   زمفین  دهفد.  دولتی روی مفی 

، ملفی اراضفی   مجموعه اقداماتی غیرقانونی نسبت بفه »

و دولتفی کفه در نهایفت منجفر بففه تصفاح         عمومی

مجفاز کفاربری اراضفی مفذکور      غیفر غیرقانونی و تغییر 

 ,Mir Mohammad Sadeghi & Rajabali) «دشو می

که این تعری  در این تحقیق نیز مفدنظر قفرار   ( 2017

خواری ارتبفا  مسفتقیمی بفا     زمیندۀ پدیگرفته است. 

 جنبففۀ، یکففی از بحففن نقففو حقففو  مففردم دارد   

کفه   اموال عمفومی عنوان  به ملیدرازی به اراضی  دست

مردم در آن سهیم و محفق هسفتند و دیگفری از     ۀهم
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 محفیط  و منفافع  تغییر کاربری اراضی که حقو  جنبۀ

 د.انداز مردم را به خطر می زیستی

شفود   با بررسی جراید و منابع خبری مشخص مفی 

و دولتفی   لیماز اراضی  خواری، بخش بزرگی زمینکه 

و  هفای  و در حال وقوع است، اما گزارش را در بر گرفته

خواری در سفطح   زمین مقدار در زمینۀآمارهای رسمی 

 & Farzin دسففترس نیسففت.در  یاسففتانی و کشففور

Khazaei (2021)  تحقیقفاتی  پروژۀ براساس نتایج یک

 اطفراف  در جنگفل  و مرتفع  مساحت کهاند  اعالم کرده

 از ترتیف   بفه  7321 و 7301 یها سال در یاسوج شهر

 هکتففار 71339 بففه 70621 از و 79317 بففه 99611

 در  Mohammadi et al. (2019)اسفت.  یافتفه  کاهش

دماونففد بففرآورد  -محففور تهففراندۀ تحقیقففی در محففدو

مساحت مراتع و  ،های شهری اند که در اثر خزش کرده

 7/6و  61/2ترتیف    هبف  ،تحقیفق دۀ های محفدو  جنگل

میالدی(  9671تا  7210ان تحقیق )درصد در طی زم

آبخیز کن به حوضۀ در تحقیقی در  کاهش یافته است.

هکتففار مشففخص شففده اسففت کففه   96116مسففاحت 

بفه   ،9671تفا   9666های  کاربری مرتعی در طی سال

هکتار کاهش مساحت داشفته و تغییفر    31/096 مقدار

 .(Oghnoum et al., 2019)کففاربری یافتففه اسففت  

Hosseinpour & Abazari (2018)   بفه  در پژوهشفی

حفاظفت   گفان ی یتیمورأم یها چالش ریتأثو  ییشناسا

و مسکن استان تهران در مبارزه بفا   نیزم یملسازمان 

 هفا  چفالش  اعفالم کردنفد کفه    پرداختند و یخوار نیزم

 یاراضف نشفدن   تیف تثبمتناسف ،   نیقفوان نبفود   شامل

، انیف متولاز طفرف  آنها  مالکیتاسناد  افتیدرو  یدولت

حفاظت، نبود بانفک   گانیها با  عامل نامناس  سازمانت

و جامع اطالعات ثبفت   کپارچهی ۀسامان، نبود یاطالعات

 ییقضفا نشفدن احکفام    اسناد و امفالک کشفور و اجفرا   

 .اسفت کن و مسف  نیزمف  یملف سفازمان  معو  از طفرف  

Vafaei et al. (2013)      براسفاس تحقیفق خفود اعفالم

هکتفار   7932، 7301-7326در طول دورۀ کردند که 

غفرب  منطقفۀ  در  درصد در سفال،  97/6جنگل با نرخ 

 .تخری  شده است هکتار 20109مریوان به مساحت 

 Mir Mohammad Sadeghi & Rajabali 

در  کفه  اظهفار داشفتند  براساس بررسی خفود   (2017)

 نبود مانند مهمی یهاخألبا  خواری زمیندۀ پدی زمینۀ

ده، و در حفوزه و محفدو  نشفدن   نیفی تع، قیف دق  یتعر

خفاص نسفبت بفه عمفل      ۀمجرمانف عنفوان   نبود تینها

 .میمفففواجه خفففواران نیزمفففاز  یاریبسففف یارتکفففاب

Amoozadeh Mahdiraji et al. (2016) اسففاس بر

کففه در اسففتان  داشففتندتحقیقففاتی عنففوان  ای هپففروژ

 یقیحقبه اشخاص  یمل یاراض یواگذارمازندران طرح 

اهفداف   ۀهمه ب یکاف ۀاندازنتوانسته است به  یحقوقو 

اشفتغال،   جادیاشامل خود  یقانون ۀشد ینیب شیپ ۀیاول

دسفت   یعف یطبمنفابع    یتخر کاهشدرآمد و  شیافزا

از  Roudgarmi et al. (2011)تحقیفق   براسفاس یابفد.  

ترین عوامفل تخریف  اراضفی منفابع طبیعفی در       بزرگ

ی هفا  استان تهران تغییر کاربری این اراضی به کاربری

تفا   7332مذکور ) تحقیقهای  سال در طی .است دیگر

هفا   درصد اراضی مرتعفی اسفتان در دشفت    16(7316

 Mahdavi & Yazdani. انففد تغییففر کففاربری یافتففه

کردند که قفوانین و مقفررات    بیانای  در مقاله (2011)

 ،بفه لحفاپ پراکنفدگی    اراضفی دربفارۀ   مصوب موجفود 

و ضفمانت اجرایفی قفوی و     گینداشتن قدرت بازدارنفد 

ای بفه نفام    عری  مشخص و عنفوان مجرمانفه  نداشتن ت

 .Vahedian Beiki et al .نیستندخواری کارساز  زمین

دۀ در محفدو کفه  بفرآورد کردنفد    یتحقیق در  (2010)

 ، اراضففیهکتففار 1273تهففران بففه مسفاحت   1منطقفه  

هکتفار و اراضفی    7691کشاورزی، فضای سبز و بفاغی  

هکتفار در طفی    7203پوشش گیفاهی طبیعفی   دارای 

 .اند داشتهکاهش مساحت  7311 تا 7321های  سال

Gonda (2019) در ای ذکر کرده است که  در مقاله

از  یکف ی انحصفارطلبان توسط  یخوار نیمجارستان، زم

، بفدین  اسفت  7اوربفان  ریف وز نخسفت  میارکان حفظ رژ

 کننفد.  ترتی  که این افراد حکومت اوربان را حفظ می

 یهفا  رسفانه  رایف زاسفت،  عموم خارج دید از  دهیپد نیا

از  یناشف  هفای مجارهفا را بفا خطر   ،میف رژتحت کنترل 

                                                                                    
1. Orbán 
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ماننففد پناهنففدگان و  « دشففمنان مففردم مجارسففتان »

 .Kansanga et al  کننفد.  یاروپفا منحفرف مف    یۀاتحاد

اقدامات جدید دولت غنا برای پیشرفت و  ریتأث(2018)

اراضفی کشفاورزی   ادارۀ بخش کشفاورزی را بفر   توسعۀ 

دند. در گذشته این اراضفی  شمال این کشور بررسی کر

 بفر ایفن اسفاس،    .شفد  میمقررات عرفی اداره  براساس

اراضففی کشففاورزی  ادارۀ اقففدامات دولففت بففر رونففد   

از شدید دۀ نامطلوب گذاشته و استفا ریتأثمالکان  خرده

اراضی کشاورزی و اقفدامات بیشفتری بفرای تصفاح      

شده است. محققان سب  نامشروع اراضی کشاورزی را 

مالکفان را   خفرده مالکیت اراضی کشاورزی  ثبت رسمی

 پیشنهاد کردند. ایجادشدهبرای رفع مشکالت 

 Scheidel & Work (2018)  انفد کفه    کفرده  بیفان

ها برای مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی از طریفق   تالش

 ۀتوسفع مزارع جنگلی که برای ترسی  کربن و تفرویج  

روند  نهاآاند، در حال افزایش است.  پایدار طراحی شده

کفه   را کامبوج در مقیاس بزرگکاری درخت ۀپروژاولین 

تحلیفل  تخصفیص یافتفه    اقلیمیکاهش تغییرات برای 

تراشی شده و  کردند. در طی پروژه، اراضی جنگلی پاک

. ایففن پففروژه بففر نددرختففان آکاسففیا کشففت شففد تففک

خواری در کفامبوج اففزوده و همینفین     مشکالت زمین

 خطفر انداختفه اسفت.     هفا را بفه   تنوع زیستی جنگفل 

Rhodes et al. (2017) زدایفی   جنگفل  بررسیاساس  رب

که قوانین و مقررات موجفود   در استرالیا نتیجه گرفتند

های در معرض تهدید  توانند جنگل طور مناسبی نمی هب

در  Bulkan (2014)ایففن کشففور را حفاظففت کننففد.  

تصرف اراضفی جنگلفی در گویفان    به موضوع تحقیقی 

های اسفتعماری بفدون توجفه بفه حقفو        توسط دولت

در  7اقتصفادی نئفولیبرالی  برنامفۀ  یک  بومیان پرداخت.

هفای   درصفد جنگفل   16کفم   دسفت  هشدسب  گویان 

تعلفق  آسیایی  خارجی های دولت به شرکتادارۀ تحت 

هففا در  ایففن شففرکت  ییگیففرد. ایففن مسففئله در توانففا 

ایفن  ناآگاهی از گذاری و شناخت بازار تجاری و  سرمایه

   .گردد یبازموارد در گویان م
                                                                                    
1. Neoliberalism 

 ۀدهنفد  نشفان شده از منابع رسفمی نیفز    ارائهآمارهای 

، اسفت  ایران جنگل و مرتعاراضی  تغییر کاربریتخری  و 

مسففاحت مراتففع کشففور در  ۀدربفار یکفی از منففابع موثففق  

از  مفأمور های گذشته رقم مربو  به گروه کارشناسی  سال

حت مراتفع  که مسفا  استوزیری و دفتر فنی مرتع  نخست

 کفرد میلیفون هکتفار بفرآورد     26، 7306ایران را در سال 

(Shokatfadaei & Sanadgol, 1999).  درحففالی کففه 

مساحت  ،و آبخیزداری منابع طبیعیسازمان براساس آمار 

 ذکرمیلیون هکتار  3/13در حدود  ،7322سال مراتع در 

 مسففاحتهمینففین  .(FRWO, 2019)اسففت  بففوده

 9/72میلیفون هکتفار بفه     71د کشور از حدو یها جنگل

شمال کشفور نیفز از    یها جنگلمساحت میلیون هکتار و 

آنهفا  میلیفون هکتفار    12/7میلیون هکتار بفه   2/3حدود 

با  .(Asareh & Seidakhlaghi, 2009) کاهش یافته است

بخفش   کفه کفرد   بفرآورد توان  توجه به موارد ذکرشده می

م خارج و در از دست عموم مرد ملیهای  بزرگی از سرمایه

 .های شخصی شده است صرف استفاده یموارد

متمرکفز   تحقیقفی  اجفرای  ،شدهیادبا توجه به موارد 

و بفر   گیردخواری را در نظر  زمیندۀ جوان  پدی همۀکه 

خواری را  زمینبروز  بر مؤثر و عوامل ها نهیزماین اساس 

ایفن  هفدف اصفلی   . داشته استضروری  ،شناسایی کند

در بفروز و   مفؤثر هفای   زمینهامل و شناسایی عوپژوهش 

های مختل  شامل  خواری از جنبه زمیندۀ گسترش پدی

اقتصفادی، مفدیریتی،    -، اجتمفاعی یمشسیاست و خط 

جنگفل  اراضفی  نظام ادارۀ خارج از  مؤثر عواملو  اجرایی

شناسفی   که با آسی  آن استدر پی مقاله . است و مرتع

 ،تففعهففای جنگففل و مر خففواری در عرصففه زمففیندۀ پدیفف

ری یو راهکارهای پیشفگ شناسایی های وقوع آن را  زمینه

 کند. پیشنهاداز آن را 

 ها مواد و روش

 شیوه اجرای پژوهش

و اصففول توصففیفی اسففت و از  از نففوعروش تحقیففق 

 9اراضففی ۀادارهففای  معیارهففای روش ارزیففابی سیسففتم 

                                                                                    
2. Evaluation of Land Administration Systems 
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(Steudler & Williamson, 2005 ) کمففک بففه بففرای

جنگفل  خواری در  زمین وقوع های و زمینه شناخت عوامل

همینین از روش دلفی بفرای   .استفاده شده است و مرتع

دهفی عوامفل    اولویفت  شفناخت و  ،پرسش از کارشناسفان 

تحقیق در  .شدگیری نهایی استفاده  نتیجهو  خواری زمین

 .گرفتسال انجام حدود دو طی 

اراضی براسفاس   ۀادار یها ستمیسدر روش ارزیابی 

یافتفه و   توسفعه کشفورهای  لفه در  جهانی از جم تجارب

مختلففی بفرای    هفای  شفاخص سفطوح و   ،لسازمان مل

اداره  سفتم یس هفای  و ضفع   ها و شناخت قوت ارزیابی

. تعیففین شففده اسففت در سففطح کففالن و ملففی اراضففی

هفای ایفن روش معیارهفای بفرای      هفا و جنبفه   شاخص

و  سطوح 7جدول  بررسی توانمندی اداره اراضی است.

را  اداره اراضفی  هفای  سیستم ابیارزیروش  های شاخص

خفواری در   عوامل زمین ،تحقیقاین در  .دده می نشان

و  هفا  هفا و جنبفه   شفاخص  ایفن  با کمکجنگل و مرتع 

و بر اساس توسط کارشناسان  ذکرشدهمعیارهای دیگر 

 .شدتعیین )روش دلفی(  پرسش از کارشناسان

  (Steudler & Williamson, 2005) یاراض ۀادار های ستمیس یابیارزروش  یها سطوح و شاخص -7جدول 
Table 1. The areas and indicators of Evaluation of Land Administration Systems method used in this study 

(Steudler & Williamson, 2005)  

 سطح ارزیابی
Evaluation area 

 های احتمالی ها و جنبه شاخص
Aspects and possible indicators 

 وضعیت عملکردبررسی 
Check the performance 

status 

)در  مشی خطسطح سیاستگذاری و 

 سطح وظای  مجلس و دولت(
Policy Level 

(Parliament and Government) 

 سیاستگذاری دولتی

Governmental policy 

اراضی مختل  امور یها جنبهتعاری  قانونی برای وجود   

Existence of legal definitions for various aspects of land affairs 

های اجتماعی، سیاسی و تاریخی جنبه  

Social, political and historical aspects 

اراضی )مالکیت( گری های حقوقی و تصدی جنبه  

Legal aspects and tenure (ownership) of lands 

های اقتصادی و مالی جنبه  

Economic and financial aspects 

 ها و عوامل در این تحقیق شاخص

 زمینۀآمده، عملکردشان در  دست هب

روش دلفی با  خواری زمیندۀ پدی

 ارزیابی و تحلیل شد.

In this research, the 
indicators and factors 

obtained, their performance 

in relation to the land 
grabbing were evaluated by 

Delphi method. 

 ح مدیریتیسط

Management level 

های مسئول، نهادهای متمرکز و غیرمتمرکز،  )سازمان های ساختاری و سازمانی جنبه

 بخش خصوصی(
Institutional and organizational aspects (Responsible organizations, 

centralized and decentralized institutions, private sector) 

به اراضی مربو  حمایت از قوانین  

Supporting land laws 

اراضی یدادوستدهامدیریت   

land market management 

های پرسنلی وضعیت منابع انسانی و جنبه  

The situation of human resources and personnel aspects 

ستر اراضیاساختار و وضعیت کاد  

The structure and status of land cadastre 

 اییسطح اجر

Operational Level 

 

از وضعیت اراضی عمومی رسانی آگاهی  

Public awareness of the land situation 

 امکان دسترسی عمومی به اطالعات مرتبط با اراضی
The possibility of public access to information related to lands 

 

 

 

 خارجی عوامل

External Factors 

 

  زشو آمو سازی ظرفیت

(های آموزشی ارگاهک ، سمینارها واراضیادارۀ مرتبط با  های دانشگاهی و رشته )وجود  

Capacity building and training (existence and university courses related to 
land administration, seminars and educational workshops) 

 

اراضیادارۀ  انجام تحقیق و توسعه در امور  

Conducting research and development in land administration affairs 

الزم یها یفناور نیتأم  

Providing the required technologies 

مرتبط شغلی و یا حرفه یها انجمن  

Related  professional associations 
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 خفواری  زمفین دۀ پدیف  در عامفل هر  )اهمیت( ریتأث

مقیففاس  براسففاس شناسففان(شففده توسففط کار معرفففی)

توسففط ایشففان لیکففرت در طففی اجففرای روش دلفففی  

. مقیاس لیکفرت ابفزاری بفرای سفنجش     دهی شد وزن

موضفوع مشخصفی اسفت. در ایفن     دربفارۀ  نگرش افراد 

بفرای سفنجش    یا درجفه  پنجتحقیق از مقیاس لیکرت 

خفواری اسفتفاده شفد. عبفارات      اهمیفت عوامفل زمفین   

، 7کفم:  شامل بسیارکالمی و مقدار عددی این مقیاس 

در ایفن   .اسفت  1و خیلی زیاد: 2، زیاد:3، متوسط:9کم:

شفده توسفط    ارائفه های لیکرت  تحقیق میانگین مقیاس

خففواری  در زمففین مففؤثرکارشناسففان بففرای هففر عامففل 

اهمیفت و بزرگفی هفر    انفدازۀ  محاسبه و بدین ترتیف   

 .شدعامل مشخص 

شفده، بفرای    ابداع هایروش دلفی برای ارزیابی نظر

کفار   هسیدن بفه اجمفاع در مفورد موضفوع تحقیفق بف      ر

پرسش از اففراد متخصفص در    ۀاین روش برپای رود. می

 ,.Keeney et al)تحقیق اسفتوار اسفت   موضوع  ۀزمین

دسترسففی بففه   ،روشایففن کففاربرد هففدف از . (2011

گروهفی بفرای موضفوع     یفا اجمفاع   ترین توافق مطمئن

کففه بففا اسففتفاده از پرسشففنامه و   اسففتمففورد بحففن 

خواهی از خبرگان بفه دفعفات مکفرر بفا توجفه بفه        نظر

 Asghariyan)پذیرد  بازخورد حاصل از آنها صورت می

et al. 2012). دو ها ممکن است بین ارسال پرسشنامه 

تواففق   ۀدرجف تکرار شود و این بسفتگی بفه    ربا پنج تا

دسفت   هدهنده بف  پاسخگروهی دارد که بین کارشناسان 

قدر کفافی صفورت پذیرفتفه     هبآمده یا تبادل اطالعات 

 د.باش

 بلکفه ، سفت ین حیصفح پاسخ  افتنی یامعن بهاجماع 

در  یدر سففطح خاصفف کننففدگان شففرکتتوافففق  صففرفاً

 تفرین منفابع   در مهم (Ahmadi, 2009).موضوع است 

سفطح   اهکفار موضوع اجماع در روش دلففی، از ر  برای

 ,Von der Gracht)نام برده شده اسفت   7معین توافق

هففر مففورد تحففت پرسففش اگففر  ،ایففن روش در. (2012

مثبفت   یها پاسخمقدار میانگین یا درصد  مثالًبراساس 
                                                                                    
1. certain level of agreement 

موضوع مورد اجماع  ،برسد شده به سطح توافق یا منفی

صورت مورد بفرای   اینشود و در غیر  در نظر گرفته می

رود. در منفابع معتبفر    بعفد مفی   ۀمرحلف پرسشگری به 

هفا   اسفخ درصدی برای پ 16تا  17مختل  سطح توافق 

تحفت پرسفش در نظفر     موضفوع  ۀدرباراجماع  منزلۀ به

 ؛Seagle & Iverson, 2002)گرفتففففه شففففده 

Pasukeviciute & Roe, 2000 ؛ Alexandrov et 

al., 1996؛ (Putnam et al., 1995  .در ایففن اسففت

 16سطح تواففق   و سطح معین توافق راهکارتحقیق از 

 بففرای رسففیدن بففه اجمففاع دهنففدگان پاسففخی درصففد

 .استفاده شد

 :تحقیق عبارت بود از مراحل

در ایففن . تحقیففق پیشففینۀبررسففی سففوابق و   .7 

و  جهفان خفواری در کشفور و    وضفعیت زمفین   ،قسمت

خفواری بررسفی و    ها و موضوعات مرتبط با زمین زمینه

 ؛ی شدآور جمع

. در ایفن مرحلفه،   کفار  فنیمبانی علمی و  ۀتهی. 9 

دی، مدیریتی و اقتصا -اجتماعی یها شاخصمعیارها و 

خفواری تهیفه    زمفین دۀ پدیف  در زمینفۀ فنی  و سازمانی

اول پرسشففنامۀ مرحلففۀ در قالفف  ( و 7)ماننففد جففدول 

از کارشناسان و خبرگان شد.  ارائهدلفی به کارشناسان 

معیارهفای   ۀدربفار ضفمن اظهفار نظفر     شفد درخواست 

در مففؤثر هففای  معیارهففا و شففاخص دیگففر ،شففده ارائففه

)با  اول دلفیپرسشنامۀ مرحلۀ ل  در قاخواری را  زمین

از کارشناسان خواسته شفد   .کنند ارائه باز( های پرسش

دیففدگاه و  شففده ارائففهبراسففاس سففطوح و معیارهففای  

خففواری را بیففان و   زمففین، علففل و عوامففل  خودشففان

ممکفن  اراضفی کشفور را کفه     ۀراادسیسفتم   های ضع 

د مشخص کنند و نداشته باشاین زمینه تأثیر در  است

 د.ارهای رفع مشکل را بیان دارنراهک

تشفکیل   :لگفام او  .دلففی  تحقیقاجرای مراحل . 3

شفامل مجفری و همکفاران     کفه  طراح و تحلیلگر گروه

دهندگان  انتخاب پاسخ: گام دوم است؛تحقیقاتی  ۀپروژ

تفرین گفام در    مهفم  کفه  )گروه دلففی یفا کارشناسفان(   

 یگروهف بفرای دسفتیابی بفه    . روش دلفی استاجرای 
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)خبرگانی( بفا سفوابق مختلف      به کارشناسانی متعادل

 71 تففا 76. (Wheeller et al., 1990) نیففاز اسففت

اسفت  خفوب کفافی    ۀبرای رسیدن به نتیجف کارشناس 

(Skulmoski et al., 2007).  36تفا   76حفدود   البتفه 

ترین تعداد برای این روش ذکر شده  کارشناس مناس 

 .(Asghariyan et al., 2012)است 

از کارشناسان مسفتقر در اسفتان    قیقو تح پرسش

طبیعفی،    از بین کارشناسان منفابع  .گرفتانجام تهران 

، مدیریت امور اراضی و حقوقفدانان کفه   علوم اجتماعی

 کم دستسابقه ) ،مبتالبه اراضی تبحر مسائل ۀزمیندر 

گفروه   عضفو  71، داشفتند  زیفاد سال( و تحصیالت  71

دهنفدگان   خپاسف انتخاب شدند.  دهندگان( پاسخ) دلفی

(، نففر  9) و آبخیزداری کشفور  طبیعی منابعاز سازمان 

هفا و   تحقیقفات جنگفل  مؤسسفۀ  علمفی  هیأت اعضای 

نفر(، کارشناسفان رسفمی دادگسفتری     0) مراتع کشور

نففر(،   9گفروه کشفاورزی و منفابع طبیعفی )     -کشوری

نففر(، اداره   7) سازمان تحقیقات و آمفوزش کشفاورزی  

نففر( و سفازمان    3ن )کل منابع طبیعفی اسفتان تهفرا   

 7اداره امفور اراضفی )   -جهاد کشاورزی اسفتان تهفران  

دور اول بفا تکیفه بفه     ۀپرسشفنام : گام سوم نفر( بودند.

 یابیففارزهففای روش  ، شففاخصتحقیففق ۀسففابق مطالفف 

 ۀپفروژ و اهفداف  هفا   الؤسف  ،یاراضف  ۀادار هفای  ستمیس

صفورت   هدر این مرحله ب ها پرسششد، تحقیقاتی تهیه 

 و تحقیففق، اهففداف ۀمسففئلموضففوع و شففد.  ارائففهبففاز 

 شفد. دورهای تحقیق بفه اعضفای گفروه دلففی اعفالم      

سیاسفففتگذاری و  سفففطوحپرسشفففنامه در  سفففؤاالت

خفارجی و   عوامل، یاراضی، مدیریت ۀادارهای  مشی خط

راهکارهففای  ۀارائفف شففد.سففطح اجففرا طراحففی و تهیففه 

مدنظر  نیز خواری زمینپیشگیری و جلوگیری از وقوع 

 .بود

هففای دور اول، اطالعففات   از دریافففت پاسففخ  بعففد

صفورت   هبندی و در نهایت ب آوری، خالصه و طبقه جمع

صفورت   هبف  دومۀ پرسشنام شد،دوم طراحی  ۀپرسشنام

گروه دلففی   یساختارمند و بسته در بین اعضا سؤاالت

 ۀمرحلف  کارشناسان در های پاسخ در واقع، و شد توزیع

سففش یففا پردر معففرض  خففواری( )عوامففل زمففین اول

تا  شددهندگان خواسته  پاسخاز  .قرار گرفت یریگ یرأ

از  .ذکفر کننفد  هفر موضفوع    ۀدربفار خود را  ردیا  دییتأ

یفا رد خفود را    دییف تأشفد نظفر    درخواستکارشناسان 

پرسشفنامۀ مرحلفۀ   خفواری کفه در    عوامل زمیندربارۀ 

دهند.  ارائه بود کارشناسان ذکر شدهبقیۀ و توسط اول 

 ،مرحلففه براسففاس مقیففاس لیکففرتهمینففین در ایففن 

هفدف از   کارشناسان اهمیت هر عامل را تعیین کردند.

در روش  دیگفر پفس از آن   ۀمرحلف دوم یفا هفر    ۀمرحل

گفروه   یرسیدن به اجماع یفا ثبفات بفین اعضفا     ،دلفی

روش دلففی بفه    ،اجماع یفا ثبفات   با دستیابی به. است

 (.Murry & Hammors, 1995) رسد می سرانجام

 نتایج

خفواری در   زمیندۀ در پدی مؤثر های و زمینه لعوام

های کارشناسفان در   در پاسخ جنگل و مرتعهای  عرصه

)سفتون   شده اسفت  ارائه 9جدول چهار سطح به شرح 

مرحلۀ باز  های پرسشدر پاسخ به  عواملکه این  دوم(

در  توسففط کارشناسففان آنهففا دییففتأو  اول روش دلفففی

 مفؤثر های  مینهز و عوامل .است مرحله دومپرسشنامۀ 

 «شفده  پرسیده موارد»خواری در ستون  زمیندۀ در پدی

ول شده در جفد  ارائهنتایج دیگر  .اند شده ارائه 9 لجدو

دوم مرحلفۀ  اساس نظر کارشناسان در پرسشگری  بر 9

ایففن عوامففل بففر  ریتففأث مقففدار ،بفوده اسففت. همینففین 

 .شدمقیاس لیکرت مشخص براساس خواری  زمین
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Table 2. The Factors affecting land grabbing based on research results and the importance of each factor in land 

grabbing based on the Likert scale 

 ردی 

Row 
 خواری( زمین های وقوع و زمینه )عوامل شده پرسیده موارد

The Subject of Question (land grabbing factors) 

های  درصد پاسخ
 کارشناسان

Expert 
answers(%) 

میانگین مقیاس لیکرت هر 
خواری عامل زمین  

Mean Likert scale for 
each land grabbing factor بلی 

yes 
 خیر

No 

مشی خطسیاستگذاری و  سطح  

Level of policy 

1 
 ها خواری توسط دادگاه و شدت کم مجازات زمین مقدارتعیین 

Imposition of low punishments for land grabbers by laws and courts 
100 0 4.00 

2 
 اراضی جنگل و مرتع رفاقتصادی حاصل از تصزیاد دۀ ارزش افزو

High economic value added from forest and rangeland grabbing for land 
grabbers 

93.3 6.7 4.00 

3 
 پایدارتوسعۀ اشتغال، صنعت، اقتصاد در قال  مبانی توسعۀ به  یتوجه بی

Lack of attention to the development of employment, industry and economy 
based on the principles of sustainable development 

100 0 3.87 

4 
 قوانین و مقررات متعارض یا موازی در امور اراضیوجود 

Conflicting or parallel laws and regulations in the land affairs 
100 0 3.73 

5 
 مدیریت اراضیزمینۀ نگر در  مد و آیندهاهای مشخص و کار فقدان سیاست

Lack of clear, efficient and forward-looking policies in the field of land 
administration 

100 0 3.67 

6 
 بودن قوانین و مقررات در ارتبا  با مشکالت موجود در ارتبا  با حفظ اراضینروز  به

Lack of up-to-date laws and regulations regarding problems with land 
conservation 

100 0 3.67 

7 
 خواری ی مربو  به زمینهای تخصص فقدان دادگاه

Lack of specialized courts related to land issues 
100 0 3.60 

8 
 خواری های مردمی برای مبارزه با زمین تشکل نبود

Lack of NGOs to combat the land grabbing 
93.3 6.7 3.40 

9 
 های مختل  بخش از طرف پوشی از آنها قوانین مربو  به حفظ اراضی و چشم کامل عدم اجرای

Non-implementation of laws related to land protection and their waiver by the 
public and private sectors 

93.3 6.7 3.27 

10 
 افزایش تقاضا برای اراضی

Increasing demand for land acquisition 
100 0 3.20 

11 
 ل و مرتعوجود قوانین نامناس  در جهت حفظ اراضی جنگ

Existence of inappropriate laws to protect forests and rangeland 
100 0 3.13 

12 

 در مواردیکه  های کشاورزی و غیر کشاورزی اجرای طرحبرای سیاست واگذاری جنگل و مرتع 
 دگیر یمانجام  نامناس صورت  هب

The policy of assigning forest and rangeland for the implementation of 
agricultural and non-agricultural projects 

93.3 6.7 2.80 

13 
 خواری فقدان و کمبود قوانین و مقررات برای جلوگیری از زمین

Lack of laws and regulations to prevent land grabbing 
93.3 6.7 2.73 

14 
 اراضیزمینۀ در  همپوشانی در قوانین و مقررات موجود

Overlap in existing laws and regulations related to land 
93.3 6.7 2.73 

 میانگین مقیاس لیکرت

Likert scales average 
3.41 

 سطح مدیریتی

Level of managerial 

15 
 آمایش سرزمین در سطح منطقهبرنامۀ نبود 

Lack of land management plan at the regional level 
100 0 4.20 

16 
 طبیعی  کارکنان سازمان و ادارات منابعکم حقو  و دستمزد 

Low salaries of employees of organizations and departments of natural 
resources 

100 0 4.00 

17 
 فساد اداریموارد 

Political corruption issues 
100 0 3.93 

18 
 اهتمام جدی در حفظ اراضینبود 

Lack of serious interest in land conservation 
100 0 3.80 
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 9جدول ادامۀ 

19 
 خواری زمیندۀ های متولی زمین در مبارزه با پدی تعامل بین دستگاهنبود 

Lack of interaction between land authorities in the fight against the land 
grabbing 

100 0 3.60 

20 
 مدیریت اراضی جنگل و مرتعزمینۀ ر های موازی و چندگانه د وجود سازمان

Existence of parallel and multiple organizations in the field of forest and 
rangeland management 

86.7 13.3 3.60 

21 
 برای حفظ اراضی جنگل و مرتع یعیمنابع طبتنها بودن ادارات 

To be alone the natural resources departments to preserve forest and rangeland 
100 0 3.47 

22 
 کاداستر اراضی و تعیین حدود دقیق اراضی جنگل و مرتع ۀنقش ه نشدنتهی

Failure to prepare the country's cadastre and determine the exact boundaries of 
forests and rangelands 

100 0 3.47 

23 
 جامع اراضی کشاورزی ۀنقش نبود

Lack of comprehensive maps of agricultural lands in the country 
100 0 3.40 

24 
 کمبود نیروی انسانی در بخش مدیریت جنگل و مرتع

Lack of sufficient and efficient manpower in forest and rangeland management 
100 0 3.40 

25 
 و مرتع جنگلعرصه  ناکافیپایش و کنترل 

Poor monitoring and control of forests and rangelands 
100 0 3.36 

26 
 فقدان ساختار یکپارچه در مدیریت اراضی جنگل و مرتع در سطح کشور

Lack of integrated structure in forest and rangeland management at the national 
level 

86.7 13.3 3.20 

27 
 نشینان وجود جنگل

Existence and life of forest dwellers in forests 
93.3 6.7 2.40 

 میانگین مقیاس لیکرت

Likert scales average 
3.52 

 سطح عوامل خارجی

Level of external factors 

28 
 اراضی جنگل و مرتعادارۀ جدید در  یها فناوریاز  نکردن استفاده نبود یا

Lack of use of new technologies in forest and rangeland management 
100 0 3.60 

29 
 اراضیادارۀ نبود یا کمبود تحقیق و پژوهش در امور مختل  

Lack or shortage of research in various matters of lands administration 
93.3 6.7 3.27 

30 
 اداره و مدیریت اراضیزمینۀ دانشگاهی در  یها رشتهنبود 

Lack of academic disciplines in the field of land administration 
100 0 2.60 

31 
 (ها یبازآموزمنابع طبیعی )سمینارها و کارکنان ها برای کارشناسان و  کمبود و فقدان آموزش

Lack or shortage of training for natural resources experts and staff (seminars 
and training) 

93.3 6.7 2.53 

 میانگین مقیاس لیکرت

Likert scales average 
3.00 

 سطح اجرایی

Level of operational 

32 
 خواری رانتوجود 

Existence of rent-seeking 
100 0 4.33 

33 
 ها و مراتع کاستی در افزایش سطح آگاهی مردم و ایجاد فرهن  برای حفظ جنگل

for conservation of forests and  eawareness and culturWeakness of the public 
rangelands 

100 0 4.20 

34 

و غیره( برای حفظ و  ها یشهردارآموزش ادارات دولتی و عمومی مرتبط )مانند بخشداری، شوراها، نبود 
 حراست اراضی جنگل و مرتع

Relevant government and public departments (such as districts, councils, municipalities, 
etc.) have not received training in the conservation of forest and rangeland 

100 0 3.73 

35 
 ها در عرصه مشخص نبودن مرز اراضی جنگل و مرتع از سایر کاربری

Uncertainty of forests and rangelands border from other uses in the field 
100 0 3.67 

36 
 واگذاری آنهانحوۀ واگذاری اراضی و زمینۀ افیت کافی در شفنبود 

Lack of transparency in the field of forest and rangeland allocation process 
100 0 3.60 

37 
 اند دهنده آگاهی هایجنگل و مرتع، این اراضی بدون حصار، اعالن یا تابلو یها عرصهدر 

In forest and rangeland areas, these lands are without fences, announcements or 
signs for awareness 

100 0 3.47 

38 
 نبود بانک جامع اطالعات اراضی کشور

Lack of a comprehensive land database in the country 
100 0 3.33 

39 

شناسایی سایت( برای کارشناسان و عموم برای  وبهیچ منبع قابل دسترسی )چون کتاب یا 
 اراضی جنگل و مرتع وجود ندارد.

There is no accessible resource (such as a handbook or website) for experts and 
the general public to identify forest and rangeland 

93.3 6.7 2.53 

 میانگین مقیاس لیکرت

Likert scales average 
3.61 
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، کارشناسفان  9ه در جفدول  شد ارائهاساس نتایج  بر

عامففففل را در سففففطح سیاسففففتگذاری و  چهففففارده 

 یخفوار  نیزمف در  مفؤثر منفابع طبیعفی    یها یمش خط

 766خواری در این سفطح   زمینعامل هشت . دانستند

یعنفی همگفی    ،ندکارشناسان را کس  کرد یرأدرصد 

شفدت   و مقدارتعیین »دادند. عوامل مثبت  یرأبه آن 

ارزش »، «هفا  دادگفاه  توسفط خفواری   کم مجازات زمین

جنگفل و  اراضی  صرفاقتصادی حاصل از تافزودۀ زیاد 

اشتغال، صنعت، اقتصاد  ۀبه توسع یتوجه بی»و « مرتع

ترتیف    بفه  «پایفدار در جامعفه  توسفعۀ  در قال  مبفانی  

دسفت   هبف  را برحس  مقیفاس لیکفرت   مقداربیشترین 

بزرگی و اهمیفت ایفن عوامفل را     ،مقدارد که این نآورد

پفانزده  مقیاس لیکرت هفر  کل میانگین  .دهد یمن نشا

 .است 27/3خواری در این سطح  زمینعامل 

عامفل را در  سیزده در سطح مدیریتی، کارشناسان 

درصفد   766عامفل،  ده که  دانستند مؤثرخواری  زمین

فقدان برنامه ». عوامل ندکارشناسان را کس  کرد یرأ

کفم  دسفتمزد  »، «آمایش سفرزمین در سفطح منطقفه   

وجفود  »و « طبیعفی   ارکنان سفازمان و ادارات منفابع  ک

بیشفترین اهمیفت و بزرگفی را براسفاس      «اد اداریفس

فسفاد اداری   نفد. ددسفت آور  همیانگین مقدار لیکرت بف 

نفع شخصفی تعریف  شفده     برایاستفاده از قدرت  سوء

مخال  مصالح  مشخص طور بهاداری  فساد نتایج .است

 ,Rafiei & Rostami Nia) و منافع آحاد مردم اسفت 

سفیزده  کل مقدار مقیاس لیکرت هفر   میانگین .(2017

 .است 19/3در این سطح  یخوار نیزمعامل 

عامفل را  چهار در سطح عوامل خارجی کارشناسان 

 بففود یففان»و عوامففل  دانسففتند یخففوار نیزمففدر  مففؤثر

جدیفد در اداره اراضفی    هفای  فناوریاز  نکردن استفاده

زمینۀ دانشگاهی در  یها رشتهنبود »و « جنگل و مرتع

کارشناسفان   یرأدرصد  766، «اداره و مدیریت اراضی

دسفت   هرا بف خفواری   در زمفین  مفؤثر مبنی بفر عوامفل   

هفای   فنفاوری از نکردن یا استفاده  نبود»ند. عامل دآور

)ماننفد اسفتفاده   « جنگل و مرتعاراضی ادارۀ جدید در 

هففای سففنجش از دور در مففدیریت و پففایش  از فنففاوری

( بیشترین اهمیفت را براسفاس مقیفاس لیکفرت     اراضی

. میانگین کفل مقفدار مقیفاس لیکفرت هفر      کرد کس 

 .است 66/3خواری در این سطح  زمینعامل چهار 

عامفل را در  هشفت  ، کارشناسفان  اجراییدر سطح 

هشفت  عامل از این هفت و  دانستند ثرمؤخواری  زمین

. نفد کارشناسفان را کسف  کرد   یرأدرصفد   766عامل 

در اففزایش   کاسفتی »و  «خفواری  رانفت وجود »امل عو

سففطح آگففاهی مففردم و ایجففاد فرهنفف  بففرای حفففظ  

بیشففترین اهمیففت و بزرگففی را  «هففا و مراتففع جنگففل

براساس مقیاس لیکرت در این سفطح و سفایر سفطوح    

بفا کسف     «خفواری  توجفود رانف  »کس  کردند. عامل 

اساس مقیاس لیکرت بیشترین بزرگی و  بر 33/2مقدار 

شفده   ارائفه خواری  زمینعامل  32اهمیت را در بین هر 

چنفین  طور معمول  هرانت ب .کرددر این تحقیق کس  

 اففراد بفرای   ای ویفژه امتیاز یا انحصفار  شود:  تعری  می

. باشفند منفد   تواننفد از آن بهفره   خاصی که دیگران نمی

خفواری   زمفین عامل هشت میانگین مقیاس لیکرت هر 

اساس مقیفاس لیکفرت    برکه  است 07/3در این سطح 

 است. شده در سطوح بررسیبیشترین مقدار 

نهایی روش دلفی رسیدن به اجماع نظفر در   ۀمرحل

 ،موضوع تحقیق است. ازآنجا که در این تحقیفق  زمینۀ

سفترش  روز و گبف  هفای  زمینفه  و هدف شناخت عوامل

در  نظفر  ، رسفیدن بفه اجمفاع   استخواری  زمیندۀ پدی

کفه در   ییعنی مفوارد  ،ضرورت دارداین عوامل  زمینۀ

طور کفه در قسفمت روش    همان. اند شده ارائه 9جدول 

 راهکاربرای رسیدن به اجماع نظر از  ،شدبیان تحقیق 

 همۀازآنجا که سطح معین توافق استفاده شده است و 

بفیش  توافق  مقدار 9 ابق جدولمط شده پرسیدهموارد 

 و اجمفاع  از نظر روش دلفی تواففق  ،درصد دارند 16 از

دیگری بفرای  اجرای مرحلۀ نیازی به  و وجود داردنظر 

مفوارد ذکرشفده در    این تحقیفق  از نظر پرسش نیست.

دۀ در پدیفف مففؤثر هففای زمینففهعوامففل و  9جففدول 

 .اند خواری زمین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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 بحث

 یهفا  زمانسفا  یهفا  تفالش رغفم   علفی  یخوار نیزم

در کشفور وجفود    و دولتفی  ملفی مرتبط با امور اراضی 

خواری، شناخت  با زمین قابلهبرای م مقالهاین  در .دارد

 .آن مدنظر قرار گرففت  ۀایجادکنند های و زمینه عوامل

سطح بفر اسفاس   چهار در  یخوار نیعوامل زمشناخت 

. اولین سطح، سیاسفتگذاری  گرفتروش تحقیق انجام 

طبیعفی بفود. در     وجود در امور منابعهای م مشی خطو 

در  جنگفل و مرتفع  ادارۀ بیشفتر بفه مفوارد     ،این سطح

شفده، نبفود    طفرح . از مفوارد  شود توجه می سطح کالن

زمینفۀ  نگفر در   مد و آینفده اهای مشخص و کار سیاست

مدیریت اراضی کشور بفوده اسفت، بفدین صفورت کفه      

ی مدیریت و نوع استفاده از اراضف  یبرامشخصی برنامۀ 

برای زمان حال و آینده وجود ندارد و اطالعفاتی بفرای   

هفای   کفاربری  بفرای نیفاز اراضفی   مفورد   مقدارشناخت 

تهیفه   توسفعه  مختل  با توجه به سناریوهای گونفاگون 

عنفوان   بفه نشده است. از موارد دیگر که در این سفطح  

خفواری مطفرح شفده،     مشکل و چالش در بحن زمفین 

جنگفل و  بفا اراضفی   موضوع قوانین و مقررات مفرتبط  

و نبفود  است که در این زمینفه مشفکالتی چفون     مرتع

کمبفففود قفففوانین و مقفففررات بفففرای جلفففوگیری از   

روز نبودن قوانین، همپوشفانی قفوانین،    به ،خواری زمین

زی در امفور اراضفی   قوانین و مقررات متعارض یفا مفوا  

قفوانین مربفو     نشدن ، اجرای دیگرها بخش مربو  به

جفود قفوانین نامناسف  در جهفت     به حفظ اراضفی و و 

ذکفر  توسفط کارشناسفان    جنگل و مرتفع حفظ اراضی 

هفا   شفدت کفم مجفازات    نیز . از نظر حقوقیاست شده

هفای تخصصفی بفرای     خواری و نبود دادگاه برای زمین

عنفوان مشفکل    بهخواری  های زمین رسیدگی به پرونده

 اند. شده ارائه

نبود به توان  کمبود قوانین و مقررات، می زمینۀدر 

خففواری و تعریفف   تعریفف  قففانونی بففرای جففرم زمففین

در قفوانین و   طفور اخفص   همصادیق و جرائم این جرم ب

انگفاری در ایفن زمینفه     جفرم  .اشاره کرد مقررات کشور

ها و مراتفع   قوانین جنگلبر . هنوز صورت نگرفته است

شففدن ایففن دو منبففع توسففط قففوانین سففایر    ملففیو 

طوری  بهشده،  وارد خدشههای مربو  به اراضی  بخش

و مراتع چون  ها جنگلکه برخی از مبانی قوانین اصلی 

هفا و مراتفع    بفرداری از جنگفل   حفاظت و بهفره »قانون 

مرجفع  »قفانون   ماننفد ، تضعی  شفده اسفت  (« 7320)

و (« 7301تشخیص اراضی موات و ابطفال اسفناد آن )  

شفده را   ملفی که اراضی (« 7300قانون زمین شهری )»

 یواگذارموجبات  طوری که اند، به ادهدموات تشخیص 

 شففود یمففآنهففا فففراهم  یکففاربر رییففتغو  ملففی یاراضفف

(Roudgarmi & Amoozadeh Mahdiraji, 2019) .

 ففروش  اسفناد  ابطفال  قانون»همینین بعد از تصوی  

و (« 91/7/7303موقوففففه ) اراضفففی و آب رقبفففات،

های بعدی آن، معیارهای ملی شدن جنگفل و   هاصالحی

 .(Asghari, 2012) تغییر یافته است مواردیدر مرتع 

هفای جنگفل و    های تخری  عرصه جرائم و مجازات

بازدارنفدگی   یهفا  جنبفه انفد و   رسانی نشده روز بهمرتع 

قففانون  026مففادۀ » مثففل ،انففد خففود را از دسففت داده

که مجفازات   (Mohammadi, 2021) «مجازات اسالمی

اری از بفرد  قفانون حفاظفت و بهفره    11دۀ مفا »مقرر در 

 Forests & Rangelands) («7320ها و مراتع ) جنگل

Organization, 2001 ) کاهش داده است و نحوی  هبرا

در قفانونی  مفادۀ  شده در ایفن   تعییناز طرفی مجازات 

 جنگفل و مرتفع  از حین شدت با مساحت اراضی عمل 

در ارتبا  بفا وجفود    .مورد تصرف تناس  الزم را ندارد

 جنگفل و مرتفع  حففظ اراضفی    یبفرا قوانین نامناس  

قفانون تعیفین تکلیف  اراضفی اختالففی      »توان بفه   می

هففا و مراتففع  قففانون جنگففل 10دۀ موضففوع اجففرای مففا

(99/0/01») (Forests & Rangelands 

Organization, 2001 ) اعتفراض  اجفازۀ  اشاره کرد که

 بدون سند مالکیفت  ملیاشخاص را برای تملک اراضی 

را بفرای حففظ    زیادی مشکالت داده و ها و بعد از سال

بفه گفتفۀ    .اسفت  وجفود آورده  هب جنگل و مرتعاراضی 

Izadikhah & Gorjifard (2015) «   و قفانون حفاظفت

کفه   «7320هفا و مراتفع مصفوب     از جنگلبرداری  بهره

منابع طبیعی به برخفی ضفمانت اجراهفای     حفظبرای 
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در  ،ده اسفت شف حقوقی و بیش از آن کیفری متوسفل  

 محفیط زیسفتی  پاسخگوی نیازهفای   تواند ینم یموارد

 .باشدروز کشور 

 زمینفۀ تعفداد زیفاد قفوانین مصفوب در       با توجه به

شففدن  ملففیو دولتففی بعففد از  ملففیواگففذاری اراضففی 

د که در احکفام  شو ها و مراتع کشور مالحظه می جنگل

هفا توجفه    بخفش  منفافع  مالکیتی مصوب، قانونگذار بفه 

هفا و مراتفع    حقو  عمومی و حففظ جنگفل   ازبیشتری 

 & Roudgarmi) عنفوان منفابع پایفه کفرده اسفت      بفه 

Amoozadeh Mahdiraji, 2018). ها  در قوانین جنگل

 ایجفاد فرهنف   طور ویفژه و اخفص موضفوع     ع بهو مرات

ایففن منففابع مففورد تصففوی  توسففعۀ حفففظ، مراقبففت و 

در قفوانین بفه    در ضفمن قانونگذار قرار نگرفتفه اسفت.   

احیفا، توسفعه و حفاظفت از    آن در تأثیر دانش بومی و 

 Babaei Mehr ها و مراتع توجهی نشده اسفت.  جنگل

بففه تنففوع زیسففتی و منففافع   تففوجهی بففیبففر  (2010)

نشینان و منفافع عمفومی در قفوانین و مقفررات      جنگل

 کند. کید میأت جنگل و مرتع

دۀ ایففن مشففکالت قففانونی و حقففوقی ایجادکننفف   

ایجفاد   سفب  ، چراکفه  اند خواری زمینوقوع  یها زمینه

اند و  های متولی اراضی شده دعوای قضایی بین سازمان

بدین ترتی  هنفوز بحفن مالکیفت بسفیاری از اراضفی      

فاقفد سفند   اراضفی  بسفیاری از  و نشده اسفت  مشخص 

کاداستر اراضی ملفی دچفار   در نتیجه تهیۀ و اند  رسمی

مسفاعدی را بفرای   زمینفۀ  ایفن وضفعیت    است.مشکل 

 خواری ایجاد کرده است. زمین

 شده بر منفابع  اعمالمدیریت جنبۀ خواری از  زمین

در  مؤثرو عوامل  هنظر کارشناسان قرار گرفتمدطبیعی  

از  شفده اسفت.   ارائفه پدیفده توسفط ایشفان     وقوع این

کمبود نیروی انسانی در بخفش مفدیریت   ، مؤثرعوامل 

کفم  اسفت. حقفو  و دسفتمزد     جنگفل و مرتفع  اراضی 

ایجفاد  آنفان  ایی بهتفر  الزم را برای کارکارکنان، انگیزۀ 

های مرتبط بفا ادارات   دستگاهدیگر کند. همینین  نمی

خفواری   جلوگیری از پدیده زمین باید درطبیعی   منابع

کاداستر اراضفی  نشدن با سازمان همکاری کنند. تهیه 

دۀ کشور بفرای تعیفین حفدود دقیفق اراضفی بفه پدیف       

 Mossavizad کنفد.  مفی بسفیاری  خواری کمک  زمین

مشکالت مالی  کهبیان کرده است ای  مقالهدر  (2019)

در سفازمان ثبفت اسفناد و امفالک     کارکنفان  و کمبود 

، متولی اجفرای طفرح جفامع کاداسفتر کشفور(     )کشور 

 ریتفأخ را بفا مشفکالت و    طفرح ملفی کاداسفتر    اجرای

جفامع اراضفی کشفاورزی بفا     نقشفۀ   رو کرده است. هروب

 حدود دقیق از نظر کارشناسان وجود ندارد.

گفری اراضفی    های موازی در تصفدی  سازمانوجود 

بفرای مثفال    ،از مشفکالت دیگفر اسفت    جنگل و مرتع

زمینففۀ در  (صففمتصففنعت، معففدن و تجففارت )وزارت 

کفاری الزم  هم جنگل و مرتفع معادن در اراضی توسعۀ 

 ندارد. براساس و آبخیزداری منابع طبیعیرا با سازمان 

 (99/1/3267قانون اصالح قانون معادن ) 90و  9مواد 

 Nazeri, 2016)(  های  واقع در محدوده ملیدر اراضی

بففرداری معففادن  هففای بهففره اکتشففاف و پروانففهپروانففۀ 

وزارت  از وزارت جهفاد کشفاورزی بفه    نمایندگی دولت

با صفدور   ملیشود و واگذاری اراضی  صمت تحویل می

برداری به صاحبان معادن صورت  بهرهاکتشاف و پروانۀ 

با سازمان  الزم ات بدون هماهنگیو این اقدام ردیگ یم

و  دپفذیر  انجفام مفی  کشفور   و آبخیزداری منابع طبیعی

بفه کفاربری    ملفی سطح زیادی از اراضفی   بدین ترتی 

هفایی در نظفام    ضفع   ،. همینینگیرد معدن تعلق می

طبیعفی چفون فسفاد اداری و پفایش و       مدیریت منابع

واری خف  در زمفین  جنگل و مرتفع کنترل ضعی  اراضی 

اسفت و توسفط کارشناسفان تحقیفق      مؤثر ملیی اراض

 اند. شده دییتأ

در ایجاد فرهن  حفاظت از جنگل و مرتع  کاستی

ری خفوا  زمفین آگاهی مردم در این زمینه از عوامفل  ناو 

در این زمینفه   ت.تشخیص داده شده اس جنگل و مرتع

جنگفل و  اراضی آموزش جوامع محلی برای حفاظت از 

 رد et al. ( ibuYagho(2017 .اهمیففت دارد مرتففع

های حفاظت جنگفل   بررسی مشارکت عمومی در طرح

گیالنغرب بفه ایفن نتیجفه رسفیدند کفه       شهرستان در

 ینییپفا در سفطح   تحقیفق افراد مورد  نیبمشارکت در 
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 زانیف م نتفایج نشفان داده کفه   ، بر ایفن  دارد. افزونقرار 

حفاظفت از جنگفل    ۀنف یزمدانش و اطالعات مفردم در  

در  انییروسففتامشففارکت  حففدبففر  یدار یمعنفف ریتففأث

نهاد  مردمهای  تشکل د.حفاظت از جنگل دار یها طرح

 خفواری  زمفین مهمفی در مهفار   تواننفد کفارکرد    نیز می

 ،ایفن حفوزه  در  این نهادهفا  مهمکارکرد داشته باشند، 

تشکل خود و در کنفار آن   یاعضاافزایی  آموزش و توان

 ی است.منابع طبیع ۀحوزبرداران  جوامع محلی و بهره

 شففافیت نبفود  اداری چون  یها چالشکارشناسان 

از عوامفل مهفم در   را  خفواری  رانتجود وو  کافی کاری

 اراضی کشفور  بایداگرچه  .دادندتشخیص خواری  زمین

و  نیازهفای مختلف  جامعفه    رفع مشخصی برای تا حد

این واگذاری باید براساس قوانین و  ،واگذار شود توسعه

و حففظ محفیط   مفردم   حففظ حقفو  عمفوم    ،مقررات

در  جنگل و مرتفع همینین حدود اراضی  زیست باشد.

موضوع سفب   این  نشده است.ها مشخص  سطح عرصه

 بایفد شود و  تجاوز افراد به این اراضی و تصرف آنها می

هفای   بانک اطالعاتی جامع از اراضفی کشفور و کفاربری   

 Hosseinpour اطالعات مربو  تهیه شود.دیگر آنها و 

& Abazari (2018)  گفان ی یتیمفامور  یهفا  چالشنیز 

و مسکن اسفتان تهفران در    نیزم یملحفاظت سازمان 

هفا بفا    تعامل نامناس  سازمان را یخوار نیزممبارزه با 

 ۀسامان، نبود اراضی یاطالعاتحفاظت، نبود بانک  گانی

و جامع اطالعات ثبت اسناد و امفالک کشفور    کپارچهی

 اند. معرفی کرده

های دانشفگاهی   ارجی نبود رشتهدر سطح عوامل خ

تواند مهم  اداره و مدیریت ارضی میزمینۀ تخصصی در 

درحالی که در جهان بفه نقفش سفودمند اداره و     باشد.

پایفدار و  توسعۀ اقتصادی، توسعۀ مدیریت اراضی برای 

نیفاز  بفر  و شفده  مالکیت اراضی توجه زیادی در  امنیت

کیفد  أایفن رشفته ت   یا حرففه به آمفوزش دانشفگاهی و   

) Setha  ;Mohammad, 2020 &Chigbu& شفود  می

Mund, 2008).  

اراضی کشور ادارۀ های  مشکالت و چالشزمینۀ در 

از د. گیففر تحقیقففات الزم انجففام نمففی ،خففواری و زمففین

و  ای یففون امکانففات مففاهوارههمجدیففد هففای  فنففاوری

جنگففل و  اراضففی پففایش و سففنجش از دور بففرای اداره

تحلیفل و  برنامفۀ  در آمریکفا  . دشفو  استفاده نمفی  مرتع

) موجودی جنگل
7
FIA)    گذشفته  دهفۀ  در طفی چنفد

صففورت سففاالنه وضففعیت سففالمت و موجففودی     هبفف

در ایفن برنامفه    .کنفد  می ارائههای این کشور را  جنگل

 مهمیاثر های سنجش از دور و رقومی  استفاده از داده

 ).(Nelson et al., 2007 دارد در پایش منابع جنگلفی 

آمفوزش بفرای کارشناسفان و    نبفود  ود و کمبهمینین 

ادارۀ طبیعی از عوامل ضفع  در    ادارات منابعکارکنان 

 ذکر شده است. جنگل و مرتعامور اراضی 

، و پرسففش از کارشناسففان تحقیففقدر طففی اجففرای 

خواری در  زمینجلوگیری از برای  هاراهکارها و پیشنهاد

و راهکارهفا   هاشفد. ایفن پیشفنهاد    ارائفه  جنگل و مرتفع 

تصفوی  قفوانین و مقفررات جدیفد و     : شرح زیر اسفت  به

اسفاس مشفکالت موجفود بفرای جلفوگیری از       بفر روز  به

افففزایش مجففازات   ،طبیعففی  خففواری در منففابع  زمففین

هففای  ایجفاد دادگفاه   ،هفا  خفواری از طفرف دادگفاه    زمفین 

هفای   تشفکیل تشفکل  ، خفواری  تخصصی مربو  به زمین

اشفتغال،  توسفعۀ  ، خفواری  نهاد برای مبارزه با زمین مردم

پایفدار در  توسفعۀ  هفای   صنعت، اقتصاد براساس شاخص

در کارامفد  نیفروی انسفانی کفافی و     نیتأم ،سطح کشور

اففزایش حقفو  و   ، جنگل و مرتعبخش مدیریت اراضی 

مبارزه ، طبیعی  دستمزد کارکنان سازمان و ادارات منابع

پفایش و کنتفرل   ، امفور اراضفی   در زمینفۀ با فساد اداری 

 اراضفی  ملیاجرای طرح کاداستر ، نگل و مرتعجاراضی 

اجفرای  ، جنگفل و مرتفع  اراضی همۀ و صدور سند برای 

برای واگذاری  بندی مراتع هدرج وطرح آمایش سرزمین 

بففرای کیفیففت  کففمواگففذاری اراضففی از مراتففع ) اراضففی

انفدازی   راه، (صفورت گیفرد   و توسفعه  های عمرانفی  طرح

، و مفدیریت اراضفی  اداره زمینۀ های دانشگاهی در  رشته

اراضفی  ادارۀ های تحقیقاتی در امور مختل   اجرای پروژه

و اففزایش   ایجاد فرهنف  ، برای شناخت و رفع مشکالت

 ،جنگفل و مرتفع  حفاظفت از   بفرای سطح آگاهی مفردم  
                                                                                    
1. Forest Inventory and Analysis 
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دیگففر از  جنگففل و مرتففعمشففخص کففردن مففرز اراضففی 

، نظارت بر بازار دادوسفتد اراضفی   ،ها ها در عرصه کاربری

فروشفی اراضفی    و جلوگیری از گران ی اراضیگذار قیمت

 توسط بخش خصوصی و عمومی.
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Abstract 
To help harness and prevent land grabbing in forest and rangeland, a research project was conducted 

to identify the causes of this phenomenon. The main purpose is to identify the factors affecting the 

occurrence and spread of land grabbing from various aspects. The principles and indicators of the 

evaluation of land administrative systems method have been used to determine the study framework 

and the Delphi method was used to ask experts, analyze and determine the land grabbing factors and 

final conclusion. The research and questioning of 15 experts were carried out for about 2 years. The 

effect of each factor on land grabbing was measured by the Likert scale in Delphi method. During the 

study, 39 cases were identified as the effective factors in land grabbing. The existence of rent-seeking, 

lack of land management program, and weakness in increasing the level of public awareness and 

creating a culture for the preservation of forests and rangelands are recognized by experts as the most 

important factors of land grabbing. It can be concluded that land grabbing is a phenomenon resulting 

from social, economical, managerial, legal, historical and cultural contexts in the society and since it is 

considered as the biggest economical corruption in the country, more hardware and software measures 

are needed to prevent it. 
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