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 تعاو مر هاجنگل حفظ در کشور و مقررات قوانین مشکالتو  هاچالش
 

  2عموزاده مهدیرجیمحمدتقی  و  *1پژمان رودگرمی

 ن تحقیقات، وری از آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمابهرهبخش تحقیقات آبخیزداری و  7

 کشاورزی، تهران آموزش و ترویج
 ، تهراندانشگاه تهران ،حقوق ۀرشتکارشناسی ارشد  ۀآموختدانش 9

 (76/76/7321، تاریخ پذیرش: 71/2/21دریافت:  خیتار)

 چکیده
 و تغییرر کراربری آنهرا    و مراتع هاجنگلتصرف  ی برایرا عامل کشور قوانین و مقررات مشکالتها و کاستیهای مختلف حوزه نظرانصاحب

مقرررات جنگرل و مرترع بررسری شرود. ایرن        ها و مشکالت قروانین و کاستی ،در چارچوبی علمی بر این اساس، ضروری است که. دانندمی

و کدام قوانین و  است مشکلدچار کاستی و زمینه در این و مراتع  هاجنگلیک از قوانین و مقررات مرتبط به  کداممطرح شد که ها پرسش

 برمبتنی  ، تحقیقی با استفاده از روش دلفیهاپرسشاین  بهبرای پاسخ  دیگر با حفظ اراضی منابع طبیعی مغایرت دارد؟ یهابخشمقررات 

دچرار  تصرف اراضی جنگرل و مرترع    ۀدر زمینقانون و مقررات  72 براساس نتایج تحقیق، .گرفتانجام نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان 

در قرانون  دارتررین  مشرکل  ،(7319) قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخراب شرهرداران   و اندکاستیمشکل و 

ایجاد اخرتالل در جایگراه ملری     :ند ازاعبارتمقررات بودن قوانین و  دارمشکل یابرذکرشده دالیل  .شناخته شدجنگل و مرتع  حفظزمینۀ 

واگرذاری  اجرازة  هرا،  مجرازات  یا متناسرب نبرودن  بودن سبک  لیدلبههای بعضی از قوانین مجازات بودنه نتع، بازدارنداو مر هاجنگلبودن 

واگذاری رایگان اراضی معوض از محل اراضی ملی و  ةاجاز، تعاو مر هاجنگلوسازهای غیرقانونی در ساختاجازة تع، او مر هاجنگل ۀضابطبی

از  تعدادی، بر این اساس شود.میمنتقل نام اشخاص ه بمالکیت دولتی اراضی و سند کند می اراضی را آساناین ایجاد شرایطی که واگذاری 

 اصالح یا نسخ شوند. بایدو اند مشکلدچار کاستی و  ،و مراتع هاجنگلحفظ  زمینۀقوانین کشور در 

 .قوانین ،مرتعروش دلفی، ، جنگلتصرف اراضی،  :کلیدی یهاواژه

 

  مقدمه

 ةجوامرع سیاسری مردرن، ادار    یهرا یژگیویکی از 

براسراس قروانین و مقرراتری اسرت کره عامدانره        هاآن

  شرررررودمررررریطراحررررری، وضرررررع و تصرررررویب  

(Vakilian & Markaz Malmiry, 2016.)  این قوانین

و مرروقتی بلکرره  یمررورد یدسررتورهاو مقررررات، نرره 

قوانین جنگرل و مرترع،    .عام و دائمی است یهافرمان

تع با توجه به مردیریت و  امر و هاجنگلها را در فعالیت

 دولتی یهاسازمانکنند. میاز آنها کنترل  یبرداربهره

ریرزی و اجررای   برنامره معمول مسئول  طوربهوابسته، 

قوانین جنگلرداری و مرتعرداری هسرتند و در تعیرین     

و  ، توسعهریزی، حفاظتبرنامهموجودی منابع طبیعی، 

و اجررای  ین تردو  .کننرد از آنها دخالت می یبرداربهره

و مراتع  هاجنگل حفظ و پایداری سببقوانین مناسب 
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 (.Kaimowitz, 2003) شودمی

 هسرتند، و مراترع کره از انفرال     هاجنگلدر ایران، 

و  قانون اساسری در مالکیرت دولرت    29اصل  موجببه

قروانین کشرور    (.Bakhtar, 2014قرار دارند ) حکومت

ایط مختلرف  ها و شرر ، در زمانیعیطب منابعزمینۀ در 

انرد. بعضری قروانین در شررایط متعرارف      شرده تدوین 

اند و بعضری  آمده وجودبه قانونگذاری و توسط مجلس 

اجتمراعی و شررایط خراص     -حاصل تحوالت سیاسری 

 شرورای انقرالب   ؛ برای مثرال انقالب هستنددورة مثل 

 7392تررا  7391هررای سررال در ،در ایررران اسررالمی

گذاری در ایران و بررای  مبانی قانون .کردقانونگذاری می

اسالمی، قوانین پایره،  شامل اصول  طبیعی منابعبخش 

اصول فنی، ضوابط مردیریتی، سیاسرتگذاری، عررف و    

المللری ذکرر شرده    برین سنت، فرهنگ جامعه و قواعد 

 (.(Shamekhi, 2011است 

و مراترع کشرور برا     هرا جنگرل بر حاکم  مالکیتینظام 

 ری کشرروهرراجنگررلقررانون ملرری شرردن   » تصررویب

 ،ایررن قررانون براسرراسوجررود آمررد. هبرر» (91/76/7327)

و مراتع در مالکیرت بخرش خصوصری و اربرابی      هاجنگل

قرانون  »و در تملک بخش عمومی و دولرت اسرت.   نیست 

مصروب سرال    «و مراتع هاجنگلاز  یبرداربهرهحفاظت و 

و مراترع اسرت    هاجنگلزمینۀ ترین قانون در مهم 7320

را در  یعرریطب ریتی منرابع کره چرارچوب حقرروقی و مردی   

قانونگرذاری،  سرابقۀ   لحرا  به .استکرده کشور مشخص 

قروانین مهمری برا     ،هرا جنگرل قبل از قانون ملری شردن   

 وجرود داشرت  زیرر   شررح بهتصویب مجلس شورای ملی 

(Forests and Rangelands Organization, 2001) ، :

قانون تشکیل ایاالت و والیات و دسرتورالعمل حکرام   »

حفاظرت و   دربارة «(قمری 7399ذیعقدة  72)مصوب 

قانون »های دولتی و خالصجات دولتی، جنگلمدیریت 

 ۀنامر ینیر آ»و  «(90/79/7376امرالک )  ثبت اسرناد و 

صردور   زمینرۀ در » (71/1/7371قانون ثبرت امرالک )  

، دولتری هرای  جنگلسند مالکیت برای امالک دولت و 

 زمینرۀ  در(« 71/76/7397هرا ) جنگلقانون راجع به »

هرای دولتری و   جنگرل و مردیریت   یبرردار بهرهحفظ، 

هرا و  جنگرل مجازات تخریب  و انگاریجرمخصوصی و 

سیس بنگاه خالصرجات کشرور   أقانون ت»قطع درختان، 

ی و مالکیررت خالصررجات از یرردارا در زمینررۀ(« 7391)

کید بر مدیریت و أو همچنین ت هاجنگلجمله مراتع و 

قرانون  »براسراس   7لصره ی خاهرا جنگرل از  یبرداربهره

هرا،  جنگرل و تحرت نظرارت بنگراه    « هاجنگلراجع به 

 در زمینررۀ «(3/1/7332قررانون فررروش خالصررجات )»

استثنا کردن فروش جنگل و مرترع از سرایر مصرادیق    

قانون مربرو  بره اصرالح بعضری از مرواد      »خالصجات، 

 در زمینرۀ (« 3/77/7331قانون ثبت اسناد و امرالک ) 

الیحۀ »و ز اراضی جنگل و مرتع تحدید حدود امالک ا

(« 99/2/7331و مراتع کشور )مصوب  هاجنگلقانونی 

برررداری، بهرررهحفاظررت، مراقبررت، احیررا و   در زمینررۀ

 جنگل.توسعۀ چگونگی مدیریت، جنگلکاری و 

تخریرب و از   ةدهندنشاننیز آمارهای منابع رسمی 

آمارهرای  یکی از بین رفتن اراضی منابع طبیعی است. 

هررای سررالمسرراحت مراتررع کشررور در بررارة درموثررق 

وزیری و مور از نخستأرقم گروه کارشناسی م ،گذشته

بود که مساحت مراتع ایران را در سال  دفتر فنی مرتع

 کرررد میلیررون هکتررار برررآورد    26برابررر بررا   7306

Shokat Fadaei & Sanadgol, 1999).) کره   یدرحال

راتع را احت ممراتع و آبخیزداری مس ،هاجنگلسازمان 

میلیرون هکترار بررآورد     1/12در این اواخر در حردود  

ی هرا مساحت جنگلهمچنین . (FRWO, 2017) کرد

میلیرون   9/72میلیرون هکترار بره     71کشور از حدود 

شمال کشور نیز از حردود  ی هاجنگلمساحت هکتار و 

میلیرون هکترار کراهش     12/7میلیون هکترار بره    2/3

 .(Assareh & Seyed Akhalaghi, 2009) استیافته 

 قروانین مررتبط بره   ، مانند مراتع و هاجنگلقوانین 

در پاسرخ بره نیازهرای آن     ی از کشرور بخش دیگر هر

. بنابراین با تغییر این نیازها یا شده استبخش تنظیم 

 روز شردن تغییرر و بره  هویدا شردن نقرص در قروانین،    

 BabaeeMehr (2010) یابررد.ضرررورت مرری قرروانین 
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است که در قوانین منابع  یان کردهب هابررسی براساس

، همرراه دارد را بره آنچه حمایت قروانین   ،طبیعی ایران

نه تنوع زیسرتی   ،حمایت از محیط زیست جنگل است

ایرن  ؛ او و نه منرافع عمرومی   اننشینجنگلو نه منافع 

کارشناسران   دانرد. همچنرین  میموارد را نقص قوانین 

از نی را قرانو  مشرکالت هرا و  کاستی ،های مختلفحوزه

 داننررردمررریو مراترررع  هررراجنگرررلتصررررف عوامرررل 

(Roudgarmi, 2013)   و سودجویان با استفاده از ایرن

وجرود  بره  نظرو این پردازند میعامل به تصرف اراضی 

منابع طبیعی در  مرتبط با آید که قوانین و مقرراتمی

دچرار کاسرتی و مشرکل     ،ارتبا  با تصرف این اراضری 

در ایرن   چار کاستی و مشرکل منظور از قوانین د است.

حفظ اراضی منابع  در زمینۀکه است ، قوانینی پژوهش

اسرتفادة  سرو   زمینرۀ   تواننرد یمو دارند طبیعی نقص 

و  هرا جنگرل تغییر کاربری یرا تصررف    اشخاص را برای

 .کنندفراهم مراتع 

در  ضررورت داشرت کره    براساس مروارد ذکرشرده  

و و مشررکالت قرروانین  هررایکاسررتچررارچوبی علمرری، 

؛ از ترع بررسری شرود   او مر هرا جنگل مرتبط با مقررات

کره  اجررا شرد   زمینه در این  ای تحقیقاتیپروژهرو این

بیان شرده  حاضر  ۀدر مقال آنهای یافتهمراحل اجرا و 

 مشرکالت و  هایکاستی یشناسا ،مقاله این هدف. است

و  هرا جنگرل تصررف   زمینۀدر  کشور قوانین و مقررات

مناسرب بررای    هایرها و پیشنهادراهکامعرفی و  تعامر

 .استقوانین و مقررات  درمشکالت رفع این 

 

 هامواد و روش
 پژوهشروش 

تحقیق توصیفی با استفاده از  ،اصلیپژوهش روش 

 هرای روش دلفی بررای ارزیرابی نظر   دلفی است. روش

برارة  رسریدن بره اجمراع نظرر در    برا هردف   شده، ابداع

پرسش از افرراد   ۀیپابر رود و میکار بهموضوع تحقیق 

 تحقیررررق اسرررتوار اسررررت  زمینرررۀ  متخصرررص در  

(Jebel Ameli et al., 2004 .) برررای دلفرری از روش

اراضری   یرقرانون یغبرا تصررف    مررتبط شناخت قوانین 

نظر و  شد ر کاستی و مشکل استفادهجنگل و مرتع دچا

ایررن گونرره قرروانین  زمینررۀدر  و خبرگرران کارشناسرران

دسترسری بره    ،روش ناز ایر استفاده هدف  .شددریافت 

تحرت بررسری   ترین توافق گروهی برای موضوع مطمئن

کرره بررا اسررتفاده از پرسشررنامه و نظرخررواهی از   اسررت

خورد حاصرل از  ان به دفعات مکرر با توجه بره براز  خبرگ

 (.Asghariyan et al., 2012) پرذیرد مری آنهرا صرورت   

تکررار   ربرا ترا پرنج    سهها ممکن است پرسشنامهارسال 

در  و اجمراع  توافرق گروهری  درجۀ به وضوع م این .شود

یرا   وابسته اسرت دهنده پاسخ و کارشناسان بین خبرگان

 قدر کافی صورت پذیرفته باشد.بهتبادل اطالعات باید 

 کیبه اتفاق نظر در مورد  دنیرسمنظور از اجماع، 

 ستهاتفاوتمشخص ساختن  یبراو گاه تالش  نظریه

(Ahmadi, 2009.) اجمراع،   ةدهنرد نشران  یارهایمع از

در هرر پرسرش    هرا نهیگز شده توسطکسب یرأ درصد

 یهرا محردوده ، گرفتره انجرام تحقیقات  جینتادر  است.

درصررد  766تررا  97از  برررای تعیررین اجمرراع یمتفرراوت

 ،در این تحقیرق  .(Ahmadi, 2009) گزارش شده است

درصرد در نظرر    97بریش از   ،درصد رسیدن به اجماع

 یا بیشرتر از  درصد 97اگر بدین ترتیب که  ؛گرفته شد

ی أر یبره مرورد   دهنردگان( پاسرخ ) اعضای گروه دلفی

گررروه ی مررورد قبررول أعنرروان ربررهآن گزینرره  ،دهنررد

در این تحقیق بردین معناسرت   که لحا  شد  خبرگان

و مشرکل در   یدچار کاست مدنظر،که قانون و مقررات 

 تصرف اراضی جنگل و مرتع است.زمینۀ 

 پژوهش یکارمراحل 

آغاز شد  بررسی سوابق و ادبیات تحقیقبا  پژوهش

جنگرل و   مرتبط باقوانین و مقررات  یگردآورو سپس 

همرۀ  . گرفرت انجرام   آنهرا مرترع و بررسری و شرناخت    

ملری و   هرای شرورای  قوانین و مقررات مصوب مجلرس 

اسررالمی، مجمررع تشررخیص مصررلحت نظررام، شررورای  

)آرای  دیوان عالی کشور و انقالب، دیوان عدالت اداری

، شررورای عررالی اداری، شررورای عررالی  وحرردت رویرره(

ت وزیرران در مرورد   أشهرسازی و معماری ایران و هیر 
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 بنردی شردند.  موضروع آوری و جمرع و مراتع  هاجنگل

حکرم   مصوبات نهادهای مرذکور در سراسرر کشرور در   

ی هرا قوانین و مقرررات بخرش   .ستاالجراالزمقانون و 

طبیعری  منرابع  اراضری  نحروی بره موضروع    که به دیگر

قروانین از   مربو  بودند نیز گرردآوری و بررسری شرد.   

مجموعره   هرای باو کت قوانین و مقررات کشور ۀسامان

  قرررروانین و مقررررررات اراضرررری گررررردآوری شررررد 

(, 2017; Islamic Parliament Research Center

Mirzaee, 2011; Etemadi, 2005 .)  مرتن  در نتیجره

و مراتع  هالجنگ ااز قوانین و مقررات مرتبط ب مجلدی

ه ئر دهنرده ارا پاسرخ تهیه و به هر کدام از کارشناسران  

قرانون مصروب مجلرس     21 های، مجلد شامل متنشد

ت أمصروب هیر   ۀنامر آیرین  29شورای ملی و اسالمی، 

قانون مصوب مجمع تشخیص مصرلحت  هشت وزیران، 

از مرورد   70قانون مصروب شرورای انقرالب،     79نظام، 

از مرورد  هشرت  اداری،  دیوان عدالت ۀآرای وحدت روی

 ۀمصروب سره   ،عرالی کشرور  دیروان   ۀوحردت رویر  آرای 

 .7یه برود یقضرا  ةقرو  ۀمصروب یرک   عالی اداری و شورای

 زیر اجرا شد:مراحل شرح بهسپس روش دلفی 

ایرن   (:طررا  و تحلیلگرر   گروهتشکیل ) گام اول

 برود و تحقیقراتی   ةشامل مجری و همکاران پروژگروه 

هرا را برر   پرسشرنامه  یابیر زارو  عیر توز، هیته تیمسئول

 .داشتعهده 

انتخرراب  (:دهنرردگانانتخرراپ پا رر ) گررام دوم

 76ترین گام در روش دلفری اسرت.   دهندگان مهمپاسخ

خروب کرافی    ۀکارشناس برای رسیدن بره نتیجر   79تا 

و بر همین اساس، در  (Skulmoski et al., 2007) است

عنرروان گررروه دلفرری  بررهکارشررناس  79ایررن تحقیررق 

گان از برین  دهنرد پاسرخ  .دهندگان( انتخاب شدندپاسخ)

علمری  هرای اجرایری و   کارشناسان باتجربره در سرازمان  

کرره براسرراس تکمیررل افرررادی انتخرراب شرردند و تنهررا 

قروانین و  زمینۀ دور اول )شناخت قوانین( در پرسشنامۀ 

                                                           
دلیل محدودیت صفحات مقاله، فقط عناوین و موضوع قوانین . به7

های شورای ملی و اسالمی و ها و مراتع مصوب مجلسبط با جنگلمرت

 شود.ارائه می 7( در جدول 7327ها و مراتع )پس از ملی شدن جنگل

را داشررتند، برررای آگرراهی الزم حقرروق منررابع طبیعرری 

از  .گرفتنررد بعررد مرردنظر قرررارپاسررخگویی در مراحررل 

، هرا جنگرل سرازمان   و منابع طبیعری  حقوق کارشناسان

، (کارشررناس حقرروقیررک ) مراتررع و آبخیررزداری کشررور

سرره شررامل  نفرررچهررار ) سررازمان امررور اراضرری کشررور

ادارة ، (کارشناس منابع طبیعری یک کارشناس حقوق و 

 نفرهشت ) کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

کارشرناس منرابع   یرک  و کارشناس حقروق  هفت شامل 

در امور منرابع   و کارشناسان رسمی دادگستری (طبیعی

 79 مجمروع )در ( کارشناس منرابع طبیعری  دو ) طبیعی

 عنوان اعضای گروه دلفی استفاده شد.به (نفر

دور اول پرسشرنامۀ   (:اول دلفری مرحلۀ )گام  وم 

 یهرا افتره ی ربا تکیه ب و باز بسته هایپرسشصورت به

 .شدتحقیقاتی تهیه های پروژة پرسشو تحقیق سابقۀ 

عبرارت  شده مطرحهای و درخواست هاپرسشمضمون 

قروانین و مقرررات در    درمشرکل   نبرود یا  وجود بود از

و مراترع، ذکرر    هرا جنگلتصرف و تغییر کاربری  زمینۀ

نام قانون و مقرراتری کره در تصررف و تغییرر کراربری      

زمینره  ن شرود و در ایر  مری و مراتع دسرتاویز   هاجنگل

و یرک از قروانین   کردام  این که  ،کاستی و مشکل دارد

زمینرۀ  و مراتع  هاجنگلمقررات یا مواد آنها در تصرف 

در نهایرت  و کنرد  مری فراهم بیشترین سو  استفاده را 

ی که در اصالح قوانین و مقررات موجرود و  هایپیشنهاد

قوانین جدید برای جلروگیری از تصررف و تغییرر    تهیۀ 

 .استمؤثر ی منابع طبیعی کاربری اراض

همچنین در این مرحله از کارشناسران خواسرته شرد    

میرزان کاسرتی و مشرکل     ،براسراس مقیراس لیکررت   که 

 9تررا  7در مقیرراس لیکرررت اعررداد . شررودقرروانین بیرران 

کم، کم، متوسط،  های بسیارکیفیت ةدهندنشانترتیب به

ول، های دور اپاسخبعد از دریافت  .استزیاد و بسیار زیاد 

و در شررد بنرردی طبقررهآوری، خالصرره و جمررعاطالعررات 

 .شددوم طراحی پرسشنامۀ صورت بهنهایت 

 ،در ایرن مرحلره  (: دوم دلفری  مرحلرۀ )گام چهارم 

بسته ساختارمند و  هایپرسشصورت بهدوم پرسشنامۀ 

 همانندتوزیع و  )کارشناسان( گروه دلفی یدر بین اعضا
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در  .شرد داده  اول پوشرش  مرحلرۀ پرسشنامۀ های پاسخ

 است قوانین و مقرراتی ،این پرسشنامه هایپرسشواقع 

و  یقوانین و مقررات دچرار کاسرت   آنها راکه کارشناسان 

از آنهرا خواسرته    انرد. برشمرده اولپرسشنامۀ در  مشکل

که بره نظرر آنهرا    بیان کنند یا خیر بله جواب با که شد 

 و دچار کاستی یا مشکل است یرا نره   شدهپرسیدهقانون 

 برای رسیدن به اجماع اخذ شد.آنان نظر 

 ،در ایرن مرحلره   (: روم دلفری   مرحلۀ) گام پنجم

 ۀمرحلر  درکارشناسران   یا خیر هبل هایپاسخکل درصد 

برا   و شرد  نیری تع هر قانون یرا مقرررات  دوم دلفی برای 

از آنهرا  سوم در بین کارشناسان  مرحلۀ ۀتوزیع پرسشنام

 مرحلرۀ از  صرل حا یدرصردها ه با توجره بر  شد خواسته 

در ایررن  ،(7)شررکل  ننرردکپرسشررنامه را تکمیررل  ،قبررل

ییرد  أتوانند نظر قبلی خود را تمیگان دهندپاسخمرحله 

یا تغییرر دهنرد. هرر متخصرص فرصرت برازنگری       کنند 

را دارد  دیگرر  کارشناسران خود و ارزشیابی نظر  هاینظر

در  .سرمت اجمراع اسرت   بره حرکرت  در مهرم   یئکه جز

پرسشنامۀ ی هاهو تحلیل داد هاهدور رنهایت پس از تکرا

هرر قرانون و    .آمرد  دستبهنهایی  هایسوم، نظر مرحلۀ

کاسرتی و  درصد کارشناسان به  97از مقرراتی که بیش 

دچار قانون  عنوانبه ی داده بودند،أآن ربودن  دارمشکل

 .ه استپذیرفته شد در این تحقیق کاستی و مشکل

 

 شناخت بهتر برای سوم دلفی ۀمرحل ۀپرسشنامبخشی از  -7شکل 

 

 نتایج

کشرور کره    و مقررات قوانین همۀتحقیق،  ابتدایدر 

حررج جنگررل و مرتررع هسررتند بمنحرروی مرررتبط بررا برره

. شرردو موضرروع آنهررا مشررخص   محترروا و  ردآوریگرر

و  هرا جنگلمرتبط با قوانین و مقررات  ،ت اصلیعاموضو

ملری  نحروة  ترع،  او مر هرا جنگلملی شدن دربارة مراتع 

و  جررائم جنگرل و مرترع،   احیرای  ، حفاظت و آنهان شد

و مراترع،   هرا جنگرل مدیریت نحوة مربو ،  هایمجازات

واگررذاری اراضرری جنگررل و مرتررع و مرروارد مرررتبط برره 

 قوانین ،7 در جدول .استاراضی این چگونگی واگذاری 

های شورای ملری و اسرالمی مررتبط برا     مجلسمصوب 

، شده اسرت  ارائه هاملی شدن آناز و مراتع بعد  هاجنگل

در قوانین استخراج  نیز موضوع مرتبط با این دو کاربری

شرده در  ارائره قروانین  کره  ذکر اسرت  شایان . شد ارائهو 

در  شرده اسرتفاده کنرونی  قوانین بیشتر شامل  7جدول 

 .استو مراتع کشور  هاجنگلادارة 
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7 

-ی کشورهاجنگلقانون ملی شدن  ۀنامتصویب

 21 ةموجب تبصره)این قانون ب 91/76/7327

مصوب  کل کشور7322 سال ۀقانون بودج

ید مجلس أیت وزیران به تأهی 90/79/7323

 شورای ملی رسیده است(

تملک دولت بر اراضی و ملی شدن 

ی طبیعی و اراضی هاه، مراتع، بیشهاجنگل

جنگلی و تعیین مستثنیات اشخاص و 

شرایط پرداخت غرامت به مالکین دارای 

 اسناد مالکیت با کاربری جنگل و مرتع

9 

اصالحات ارضی: قانون اصالحی قانون اصالحات  گانۀسهاحل قوانین مر

قانون مواد الحاقی به قانون اصالحات ارضی  – 72/76/7326ارضی 

قانون مواد الحاقی  -3/9/7323اصالحات ارضی  ۀنامینیآ – 91/76/7327

کمیسیون خاص 7323مصوب سوم مرداد  اصالحات ارضی ۀنامآیینبه 

 ۀنامینیماده به آ 1قانون راجع به الحاق  -79/9/7320 مشترک مجلسین

و قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به 99/3/7320اصالحات ارضی

 93/76/7321-مستأجرزارعین 

اصالحات  گانۀسهن قرا  و دهات مشمول مراحل اواگذاری اراضی مالک

مشمول قوانین  و ن متصرفابه زارع ارضی تحت عنوان نسق زراعی

تشخیص اراضی موات و  بایر دولتی و نیز اراضی بایر ، اصالحات ارضی

ن مشمول قوانین اصالحات ارضی که با اجرای قانون ملی شدن امالک

و متصرف  نافروش این اراضی به زارع اند و متعاقباًشدهها، ملی جنگل

مشمول قوانین  فو  دهات ةمحدود استفاده از مراتع واقع در ةهمچنین نحو

 االشارهق

 96/2/7320 -قانون انحالل بنگاه خالصجات 2 و مراتع هاجنگلحفاظت و نگهداری از  70/3/7320 -ون شکار و صیدقان 3
و مراتع و واگذاری مراتع به زارع  هاجنگلایجاد مالکیت دولت در مورد 

 صاحب نسقی  اصالحات ارضی متصرف مراتع مذکور

9 
-و مراتع هاجنگلاز  یبرداربهرهقانون حفاظت و 

99/9/7320 

برداری و حفظ، احیا، اصالح، توسعه و بهره

 هاجرائم و مجازات
 این قانون شمولها و مراتع از استثنا شدن اراضی جنگل 99/9/7320 -قانون مربو  به اراضی ساحلی  0

 91/2/7321-ملی شدن آن ةنحوقانون آب و  1

و اراضی  رمشجریغمراتع واگذاری  ةاجاز

آب و برق  وزارت یاجموات و بایر مورد احت

 های عمرانیاجرای طرح منظوربه

 96/7/7321-و مراتع هاجنگلاز  یبرداربهرهقانون اصالح قانون حفاظت و  1
 و واگذاریاجازه به از جنگل،  یبرداربهرههای مرتعداری، طرحموضوع 

 غیره و ها و مراتعتغییر کاربری جنگل

2 

ت و قانون اصالح بعضی از مواد قانون حفاظ

 -و مراتع کشور هاجنگلاز  یبرداربهره

1/2/7322 

تغییر  برای واگذاری اراضی ملی ةاجاز

 کاربری 
 برای تغییر کاربری واگذاری مراتع ةاجاز 93/3/7396-قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران 76

77 
جلوگیری  قانون حفظ و گسترش فضای سبز و

 77/9/7399   - درخت ۀرویبیاز قطع 
 1/3/7393-قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 79 و مراتع هاجنگل فاظت ازح

ها و حفاظتی سازمان محیط زیست در جنگل ۀچهارگانتعیین مناطق 

 و مراتع هاجنگلاز  مراتع و حفاظت

73 
قانون تأسیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز 

 91/9/7392-مدارس کشور 
 برای توسعه مراتعاراضی دولتی و واگذاری اجازه به  9/3/7392 -های کشاورزیقطبقانون گسترش کشاورزی در  72 کاربریبرای تغییر  یملواگذاری اراضی 

79 

ای از مواد قانون پارهقانون اصالح فصل پنجم و 

و مراتع  هاجنگلبرداری از بهرهحفاظت و 

 72/3/7392- 7320مصوب سال 

به  واگذاری اراضی جنگلی و مرتع ةاجاز

 هاسایر کاربری
70 

برداری از اصالحی قانون حفاظت و بهره 99 ةمادقانون اصالح تبصره 

 92/2/7392 -و مراتع هاجنگل
 جنگل و مرتع حفاظت

 92/2/7392-قانون اراضی مستحدث و ساحلی 71

اراضی  و صدور اسناد مالکیت تملک

و واگذاری آن به  نام دولت ه ب ساحلی

یم سواحل و تعیین حر صالحذی اشخاص

متر و ممنوعیت واگذاری  06به میزان 

 اراضی حریم

 2/77/7306-قانون دیوان عدالت اداری 71
قانون  90 ةمادقطعی  کمیسیون موضوع  یآرارسیدگی به شکایات از 

 و مراتع هاجنگلبرداری از بهرهحفاظت و 

 70/79/7307–قانون توزیع عادالنه آب 72

تعیین بستر و حریم کمی و کیفی 

ها )شامل جنگل هاه، انهار و  برکهاهرودخان

 هاآنو حفاظت از  و مراتع(

96 
و  قانون  91/7/7303 -قانون ابطال اسناد آب، اراضی و رقبات موقوفه

 72/79/7316 -الحاق دو تبصره به قانون مذکور

شمول وقفیت نسبت به اراضی جنگل و مرتع )ملی( که در حریم موقوفات 

احیا شده  70/79/7309 اراضی موقوفه که قبل از تاریخواقع هستند و نیز 

 باشند.

 



 

 

ی ایران، سال یازدهم، شمارة 
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97 

بایر و دایر که بعد از  یهانیزمقانون واگذاری 

موقت در اختیار انقالب به صورت کشت 

 1/1/7309 -کشاورزان قرار گرفته

واگذاری اسناد اراضی ملی تصرف شده در 

 به کشاورزان متصرف 92و  91سالهای 
 36/2/7309 -قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 99

اراضی موات و تملک آن به نام دولت و  عنوانبهتشخیص اراضی مرتعی 

 سپس واگذاری به اشخاص

93 
 -قانون زمین شهری

99/9/7300 

تغییر نمایندگی مالکیت اراضی ملی و 

دولتی در محدوده حریم شهرها به وزارت 

 راه و شهرسازی و واگذاری اراضی ملی

 برای تغییر کاربری واگذاری اراضی دولتی 3/2/7300-بنیاد مسکن انقالب اسالمی ۀاساسنام 92

99 

وضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی م

 برداریبهرهحفاظت و   قانون 90 ةاجرای ماد

 99/0/7301 -و مراتع  هاجنگل

امکان اعتراض مجدد به ملی شدن اراضی 

منابع طبیعی و صدور سند مالکیت اراضی 

 ملی برای افراد حقیقی و حقوقی

90 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  ۀتوسع ۀسالپنجقوانین 

 (7301ایران )از سال 
 

خروج دام از  تعادل دام و مرتع، ، حفاظت،و مراتع هاجنگلاز  برداریبهره

، واگذاری مرتع و اراضی نانینشجنگلدام و سوخت  ۀعلوفتأمین  جنگل،

منابع طبیعی  یگذارارزشو  هاجنگلبرداری چوبی از هبهرملی، ممنوعیت 

 ملی یهاحسابدر 

91 
 -گردیصنعت ایرانگردی و جهان ۀقانون توسع

1/1/7316 

انتقال اسناد مالکیت واگذاری اراضی ملی و 

 به اشخاص  آنها
91 

صنعتی جمهوری اسالمی  -مناطق آزاد تجاری  ةادارقانون چگونگی 

 1/0/7319 -ایران

تغییر نمایندگی دولت در مدیریت اراضی ملی و دولتی به مناطق مذکور و 

 واگذاری اراضی مذکور

92 
رآمدهای دولت و مصرف قانون وصول برخی از د

 91/79/7313-آن در موارد معین

انتقال قطعی واگذاری اراضی ملی و  ةاجاز

 به اشخاص آنهااسناد مالکیت 
36 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

 -شهرداران

7/3 /7319 

 با هماهنگی هاجنگلمراتع و  حفظ

 در اراضی ملی وسازتساخصدور  ةاجازربط، ن ذیمسئوال

 9/3/7319 - قانون مجازات اسالمی 37
کنندگان تخریبها برای تعیین مجازات

 جنگل و مرتع
39 

و  هاجنگلاز  برداریبهره( اصالحی قانون حفاظت و 3) ةمادقانون اصالح 

 71/7/7310 -مراتع
 و مراتع هاجنگلاز  حفاظت

33 
 و  هاهقانون اصالح قانون ایمنی را

 77/9/7312-آهنراه 

اراضی جنگل و  و تغییر کاربری واگذاری

 هاهمرتع اطراف را
32 

نسبت به قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض  استفساریهقانون 

 96/9/7312 -ناشی از خشکسالی

 «جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی»مشمول قانون 

 بودن جنگل و مرتع

39 
ه قانون تنظیم بخشی از قانون الحاق موادی ب

 91/77/7316 -مقررات مالی دولت 
 30 واگذاری اراضی ملی ةاجاز

 ازبرداری بهره وحفاظت  قانون( 9) مادة به تبصره کی الحاققانون

 97/9/7312 -مراتعو  هاجنگل
 حفظ و احیا  جنگل و مرتع

31 
گذاری سرمایهقانون رفع برخی از موانع تولید و 

 7311/2/71-صنعتی

واگذاری اراضی ملی برای صنعت و توسعه 

 معادن
31 

( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 21) ةماد( 7) ةتبصرقانون اصالح 

 72/79/7311– دولت
 چرای دام  ۀصدور و ابطال پروانو مراتع  برای  هاجنگلتعیین سازمان 

32 
( اصالح قانون حفاظت و 33) ةمادقانون اصالح 

 7/0/7311 -و مراتع هالجنگبرداری از بهره

جنگل و  امور نظارت بر واگذاری اراضی

 مرتع 
 93/2/7312 -وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیبهرهقانون افزایش  26

 برداریبهرهنام دولت، واگذاری حق ه کاداستر، مالکیت اراضی ملی ب ۀتهی

اراضی مذکور به اشخاص و ممنوعیت انتقال قطعی مالکیت اراضی ملی، 

 لتی و مواتدو

 99/1/7326-  قانون اصالح قانون معادن 27

تغییر نمایندگی دولت به وزارت صنعت در 

 ۀپروانی هاهاراضی ملی واقع در محدود

برداری معادن و ی بهرههاهاکتشاف و پروان

 ۀالذکر با صدور پروانواگذاری اراضی فوق

 برداریاکتشاف و بهره

 ایتوسعههای برای طرح  انتقال قطعی اسناد مالکیت اراضی ملی  7/9/7322 -ذیر و ارتقای نظام مالی کشورپرقابتقانون رفع موانع تولید  29

 



 ...در کشور مقررات و قوانین مشکالت و هاچالش  96

 

 

هرا و روش دلفری و   نتایج ا تفاده از پر شرنامه 

 دارشناخت قوانین و مقررات مشکل

آیرا  »کارشناسان گروه دلفی در پاسرخ بره پرسرش    

ل قوانین و مقررات مررتبط برا جنگرل و مرترع در حرا     

ی این اراضری دچرار   رقانونیغحاضر در ارتبا  با تصرف 

 9شررح جردول   هایی بهپاسخ« کاستی و مشکل است؟

 ارائه دادند.

 تع در حال حاضر او مر هاجنگلقوانین و مقررات مرتبط با  آیا کارشناسان به این موضوع که هایپاسخ -9جدول 

 .استت و به چه میزان در ارتبا  با تصرف این اراضی دچار کاستی و مشکل اس

 

 پا   فراوانی درصد میانگین

 
 بلی 72 3/23

 خیر 7 1/0

 مقیاس لیکرت(: برا اس) و مقررات میزان کا تی و مشکل قوانین

30/3 

 : بسیار کم7 7 72/1

 : کم9 6 -

 : متوسط3 1 96

 : زیاد2 9 19/39

 : بسیار زیاد9 7 72/1

 

درصرد   3/23 ،آمرده دسرت بره  یهرا پاسرخ  براساس

دار بودن قروانین و مقرررات   ی به مشکلأکارشناسان ر

تصرف این اراضی زمینۀ و مراتع در  هاجنگلمرتبط با 

بنردی مقیراس لیکررت    رتبه براساساند. همچنین داده

میزان مشکل و کاستی ایرن قروانین   میانگین ( 9تا  7)

 دسرت به 30/3مقدار  کهشد توسط کارشناسان تعیین 

قروانین و مقرررات    ،نسرا یجه به نظر کارشناآمد. در نت

و تغییررر کشررور در حررد متوسررط تررا زیرراد در تصرررف 

 .انددارای کاستی و مشکلتع او مر هاجنگل کاربری

براسررراس نظرررر  دلفررری، روش اول  مرحلرررۀدر 

 ،کارشناسان حقوقی و منابع طبیعی و تنظیم نظر آنهرا 

زمینرۀ  قوانین و مقرررات دچرار کاسرتی و مشرکل در     

 پرس از  .اسرت مرورد   92 ،اراضی جنگل و مرتعتصرف 

 به دلفی و رسیدنو سوم روش  دوم هایمرحله اجرای

قروانین   ،شرده هئر براساس روش تحقیرق ارا  اجماع نظر

جردول   .اسرت  3 شرح جدولبه دچار کاستی و مشکل

دچار کاسرتی و مشرکل را   قوانین و مقررات  اوینعن ،3

ه ئاراتع امر و هاجنگلتصرف تغییر کاربری و ۀ در زمین

ی کارشناسان به هر قرانون  أهمچنین درصد ر ،دکنمی

ه ئدار بودن آن در ستون دوم جدول ارامشکلمبنی بر 

 شده است.

و  هاپیشرنهاد  ،برای حل مشکالت قوانین و مقررات

راهکارهای اصالحی برای بندها و موادی از این قوانین 

رها و راهکا ها. این پیشنهادشده استه ئارا 3 جدول در

شده از کارشناسان حقروقی در  کسب هاینظر براساس

طی مراحل مختلف تحقیق تهیه شده است که شرامل  

ایجراد   دلیرل بهموارد اصالحی و یا نسخ قانون مربوطه 

شرده  ئره دالیرل و اصرالحات ارا   .استمشکالت متعدد 

بنرردی مرروارد و محترروای جمررعاسررتخراج و براسرراس 

که  است حقیق(تجامعۀ ) توسط کارشناسان اظهارشده

ی أعنوان دلیل و اصالحیه رهتوسط سایر کارشناسان ب

 آورده است.

 



 

 

ی ایران، سال یازدهم، شمارة 
ن جنگلبان

ل ایران، انجم
مجلۀ جنگ
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97

 

  
 اصالحی  هاینظرو  هاو پیشنهاد با ذکر دلیل تعاو مر هاجنگلتصرف  در زمینۀقوانین و مقررات دچار کاستی و مشکل  عناوین -3جدول 

 عنوان قانون و مقررات و محل تصویب ردیف
ی أمیزان ر

 )درصد(
 اصالحی هاییشنهادپ دلیل

7 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شروراهای اسرالمی   

 -مجلس شرورای اسرالمی   -کشور و انتخاب شهرداران

7/3 /7319 

3/23 

 در نتیجره  صرورت نامتعرارف و  هبر  روسرتاها ة تعیین محدود

صردور مجروز   ة اجراز  ،روسرتاها ة محردود  گسترش بریش از حرد  

 ساخت و ساز بدون استعالم از ادارات منابع طبیعی 

 

مورد نظرر بررای   ۀ در قانون لزوم استعالم در خصوص احراز مالکیت عرص

واگذاری و ساخت و ساز قید گردد و حق واگذاری اراضری و انتقرال آنهرا    

 و هاجنگلبدون هماهنگی مرجع قانونی و متولی عرصه از جمله سازمان 

و در تعیرین   اراضری ملری وجرود نداشرته باشرد      در زمینرۀ  مراتع کشرور 

 کید باشد.أروستاها حفظ منابع طبیعی مورد تة محدود

9 
مجلرس شرورای    -قانون مجازات اسرالمی   026ة ماد

 79/79/7319 -اسالمی
3/23 

موجود در این قرانون   یهامجازاتاز یک طرف نوع و میزان 

متناسرب   آنهرا انبرار  با شدت و رشد تجاوزات و خسارات و آثار زی

و در نتیجه بازدارندگی الزم وجود نردارد. از طررف دیگرر     نیست

)اصرالحی( قراتون    99ة مراد  7ة کره جایگراه تبصرر    شدهموجب 

رفررع ۀ و مراتررع در زمینرر هرراجنگررلاز  یبرررداربهرررهحفاظررت و 

 در معررض ۀ در عرصر  یهایانیاعتجاوزات به اراضی ملی و ضبط 

 تجاوز متزلزل شود.

قانونی در خصوص نروع و میرزان مجرازات و تناسرب برا شردت        ةاین ماد

تجاوزات و خسارات وارده اصالح و تشدید شود و همچنرین در خصروص   

قیرد   026ة منابع طبیعی در اصرالح مراد  ة ادار نامأموروظایف و تکالیف 

منرابع   نامرأمور اصالحی )اجازه دادن به  99ة ماد 7ة شود که مفاد تبصر

ای رفع تصرف و از برین برردن آثرار و اعیرانی     طبیعی و یگان حفاظت بر

نرافی ایرن    026ة احداثی( کماکان به قوت خود باقی اسرت و حکرم مراد   

 تبصره نیست.

3 

از  یبرردار بهرهقانون حفاظت و  32ة انون اصالح مادق

و الحراق چنرد    72/3/7392و مراتع مصوب  هاجنگل

 -مجمررع تشررخیص مصررلحت نظررام  -تبصررره برره آن

 71/1/7312نون تمدید آن و قا 1/1/7313

3/29 

ن اراضی ملی اجازه داده ایرن اراضری را پرس از    ااین قانون به متجاوز

جرای  هو بدین صرورت بر   کنندچندین سال تصرف عدوانی خریداری 

ن به نوعی بره آنهرا جرایزه    ان و متصرفارفع تصرف و مجازات متجاوز

و در نتیجره سربب تشرویق بیشرتر بره تصررف منرابع ملری          دهدمی

و مراترع را کره مالکیرت     هرا جنگرل . مبنای قانون ملی شدن شودیم

آسرانی بره مالکیرت    بره عمومی است را نقض کررده و ایرن اراضری را    

 خصوصی در آورده است.

 نسخ قانون

 

2 

قرانون تعیررین تکلیرف اراضرری اختالفرری   ة واحرردمراده 

 -و مرترع   هرا جنگرل ( قانون 90) ةمادموضوع اجرای 

 99/0/7301 -مجلس شورای اسالمی

1/10 

مرذکور  ة واحرد سریون مراده  یاعتراض اشخاص و مراجعه به کمة اجاز

 یرأبرا استشرهاد محلری را داده )    صررفاً سرند مالکیرت و   ۀ بدون ارائ

براز   علرت بره عمومی دیوان عدالت اداری( و ت أهی 117/920 ةشمار

بودن زمان اعتراض به تشخیص قطعی اراضی ملی و دولتی که حتی 

مالکیرت بره نرام دولرت بردون قیرد مهلرت نیرز         بعد از صردور سرند   

 پذیر است.امکان

صورتی اصالح شود که اعتراض فقط با داشتن سرند  هقانون نسخ شود یا ب

مالکیت رسمی باشد نه با اسناد عادی. همچنین با توجره بره اهرم برودن     

مالکیت عمومی و رعایت نظم و مصرال  جامعره در قرانون مهلرت زمرانی      

 شود. برای اعتراضات تعیین
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 3جدول ادامه 

 عنوان قانون و مقررات و محل تصویب ردیف
ی أمیزان ر

 )درصد(
 اصالحی هایپیشنهاد دلیل

9 
مجلرس شرورای    -قانون ثبت اسناد و امالک 21ة ماد

 90/79/7376 -ملی 
1/10 

بدون استعالم از ادارات منرابع طبیعری تصررفات جراری اشرخاص را      

ن سند مالکیرت بردون توجره بره     و نسبت به صدور هزاراکرده  دییتأ

 اجرای مقررات اقدام شده است.

هرای  با توجه به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتری اراضری و سراختمان   

 قانونی نسخ شود. ةماد( این 7326فاقد سند رسمی )

0 
ۀ منراطق نمونر  ة تشرکیل و ادار ة اجرایی نحوۀ نامآیین

 77/9/7313 -ت وزیران أهی -گردشگری
1/10 

ۀ زمینر  کرردن اراضری جنگرل و مرترع و فرراهم     ۀ ضرابط بی واگذاری

 تخریب آنها  
 .دهدیمواگذاری جنگل و مرتع را به اشخاص ة مربوطه که اجازة لغو ماد

1 
 -مجلس شورای اسرالمی  -قانون اصالح قانون معادن 

99/1/7326 
16 

و مراترع و   هرا جنگرل نادیده گرفته شدن نظریات کارشناسی سازمان 

 طبیعی در بحج ایجاد معدنادارات منابع 

ة صررورتی کرره کرراهش محرردود بررهقررانون  90، و 99، 92اصررالح مررواد 

روی دهرد و اقردامی توسرط وزارت     یبرردار بهرره ی اکتشراف و  هرا هپروان

 د.گیرصنعت معدن و تجارت برخالف موافقت منابع طبیعی انجام ن

1 

قابررل واگررذاری دولررت در   یهرراتیررفعالواگررذاری 

شرت، درمران و آمروزش پزشرکی،     های بهداوزارتخانه

، مراترع و  هرا جنگرل فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان 

شواری عرالی اداری   -هایشهردارآبخیزداری کشور به 

- 0/3/7319 

0/11 
وسازهای غیر قانونی در اراضری جنگرل و مرترع و    ایجاد ساختة اجاز

 تغییر کاربری غیر مجاز آنها

 جلروگیری از اراضی ملی و نیرز  اصالح مصوبه به ممنوعیت تغییر کاربری 

واگذاری قطعی اراضری و حفرظ    جلوگیری ازمجاز و غیر یسازهاوساخت

 مالکیت دولت

2 

 - 99/0/7300( قانون زمین شهری مصروب  76)ة ماد

اجرایی ۀ ( آئین نام96)ة مجلس شورای اسالمی و ماد

 هیات وزیران -آن 

3/13 

ة ویز فروش و مزایرد از مالکیت عمومی خارج کردن اراضی ملی با تج

این اراضی، ایجاد موجبات تصررف اراضری ملری توسرط اشرخاص برا       

توجه به متزلزل نمودن مبانی مالکیت عمومی و ایجاد تداخل کراری  

 های اجرایی ذیربطدستگاه

صورتی اصالح شود کره تغییرر کراربری اراضری ملری      بهمذکور باید ة ماد

ی بره اشرخاص ممنروع    محدود و انتقال قطعی مالکیت عمومی اراضی مل

سریون مشرترک   یشهرها توسط کمۀ اراضی مورد نیاز توسع نیتأمشود و 

و مراتررع صررورت پررذیرد و  هرراجنگررلوزارت راه و شهرسررازی و سررازمان 

ها و حریم شرهرها برا رعایرت حفرظ     محدودههمچنین تعیین و گسترش 

منابع طبیعی و محیط زیستی و با کمترین تغییر کاربری منرابع مرذکور   

 شهری قبلی کاهش یابد و اصالح شود. ةشدتعیینهای محدودهد و باش

76 

قانون وصرول برخری از درآمردهای دولرت و      12ة ماد

 -مجلس شورای اسرالمی  -مصرف آن در موارد معین

91/79/7313 

3/13 
انتقال قطعی اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی به اشرخاص )خرروج   

 وصی(مالکیت عمومی اراضی ملی به مالکیت خص

وری بخرش  بهرره قرانون افرزایش    2ة مراد  9ة و تبصرر  1 ةمادبا توجه به 

، کررده کشاورزی و منابع طبیعی که انتقال قطعی اراضی ملی را ممنروع  

 .شودنسخ   12 ةماد



 

 

ی ایران، سال یازدهم، شمارة 
ن جنگلبان

ل ایران، انجم
مجلۀ جنگ

7
، بهار 

7321
، صفحۀ 

23
 

تا 
92

 
93

 

  
 3جدول ادامه 

 عنوان قانون و مقررات و محل تصویب ردیف
ی أمیزان ر

 )درصد(
 اصالحی هایپیشنهاد دلیل

77 
مجلرس   -صنعت ایرانگردی و جهانگردیۀ قانون توسع

 واگذاری اراضی(ة )ماد1/1/7316 -شورای اسالمی
 لغو تجویز انتقال قطعی اسناد مالکیت دولتی و ملی در قانون سناد مالکیت ملی و دولتی به اشخاصتجویز انتقال ا 1/00

79 

( اصرالحی قرانون حفاظرت و    33)ة قانون اصالح مراد 

مجمرع تشرخیص    -و مراترع  هرا جنگلاز  یبرداربهره

 73/79/7326و 2/2/7310 -مصلحت نظام 

1/00 

ة مراد  9ة و تبصر 02ة حق نظارت دولت بر اراضی مرتعی موضوع ماد

کره   و مراترع  هاجنگلاز  یبرداربهره قانون حفاظت و ) اصالحی( 99

توسط مالکین این گونه مراتع بر خالف قانون تفکیک و یرا تبردیل و   

 مانده است. فیبالتکلقانونی  ةاند براساس این ماددادهتغییر کاربری 

یدگی مرذکور مبنری برر صرالحیت رسر      33ة یک تبصره بره مراد   افزودن

 02ة شده توسط مراد ملینسبت به اراضی  33ة ت موضوع مادأداشتن هی

و  هاجنگلاز  یبرداربهره قانون حفاظت و (اصالحی) 99 ةماد 9ة و تبصر

 مراتع مصوب

73 
مجلرس   -قرانون مجرازات اسرالمی     760و  769مواد 

 7/9/7329 -شورای اسالمی
1/00 

و ملری از رونرد    دعاوی تصرف و تخریب اراضری دولتری   کردنخارج 

 شمول مرور زمان شدن دلیلبهبررسی قضایی 

اصالحاتی مبنی بر استثنا کردن دعاوی تصرف و تخریب اراضری ملری و   

 دولتی از شمول مرور زمان

72 

خریرد و تملرک اراضری و امرالک     ة قانونی نحرو ۀ یحال

هرای عمرومی، عمرانری و نظرامی     برنامره برای اجرای 

 71/77/7391 -شورای انقالب  - دولت

3/02 
واگذاری اراضی معوض را از محل اراضری  ة اجاز 2و  0موجب مواد به

 .دهدیمملی به رایگان 

کلری لغرو شرود یرا     بره مذکور واگذاری رایگان اراضی ملی ۀ الیح اصالحبا 

هرای  ارزش بره  برای واگذاری معوض اراضی شرایط و ضروابطی برا توجره   

 و مراتع تعیین شود. هاجنگل

79 
و  هرا جنگرل از  یبرردار بهرهقانون حفاظت و  93ة ماد

 99/9/7320 -مجلس شورای ملی -مراتع کشور
06 

ای از رئریس سرازمان   درجره یرک ایجاد محدودیت با تفویض اختیرار  

 هاو مراتع به مدیران کل استان هاجنگل

هرا و همچنرین   صورتی که رئریس ادارات حقروقی اسرتان   بهاصالح قانون 

ها نیرز قرادر بره پیگیرری امرور      شهرستانی در منابع طبیعرئیس ادارات 

 حقوقی باشند و تفویض اختیار به آنها مورد تجویز قرار گیرد.

70 

قرانونی   ۀالیحر اجرایری   ۀنامر آیین 33و  39 هایماده

اراضرری در  یاحیرراقررانونی واگرذاری و   ۀالیحرراصرالح  

 -شرورای انقرالب    -حکومت جمهوری اسالمی ایرران 

37/9/7392 

7/91 

از  یبرردار بهرهقانون حفاظت و  31ة د قانونی موجب نسخ ماداین موا

واگذاری اراضری ملری برا حفرظ مالکیرت       در زمینۀو مراتع  هاجنگل

و مراتع و  هاجنگلعمومی شده است. یعنی موجب تغییر کاربری در 

 مالکیت عمومی شده است.

 31ة صورتی اصالح شرود کره اختیرارات موضروع مراد     بهاین مواد قانونی 

در  7320و مراترع مصروب سرال     هرا جنگلبرداری بهرهنون حفاظت و قا

مرذکور برا    31ة های تولیدی مادخصوص واگذاری اراضی ملی برای طرح

 حفظ مالکیت عمومی و دولت صورت پذیرد.
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 3جدول ادامه 

 عنوان قانون و مقررات و محل تصویب ردیف
ی أمیزان ر

 )درصد(
 اصالحی هایپیشنهاد دلیل

71 
 -آهرن راههرا و  قانون اصالح قانون ایمنری راه  71ة ماد

 77/9/7312 -مجلس شورای اسالمی
7/91 

و  ری اراضی ارزشمند جنگرل و مرترع در محردوده   موجب تغییر کارب

 است شدهآهن راهها و راهحریم 

کراهش   هرا را مسراحت حرریم راه   اوالًمذکور مبنی بر اینکره  ة اصالح ماد

 ،نرادر و در خطرر انقرراض     هرای گونره دربرارة   یا هاجنگلدر  اًیثان ؛دهند

ریرق  جنگرل و مراترع از ط   حفرظ  یرا شود مکان تغییر مسیر داده االحتی

و همچنرین قبرل از   الزامی شرود  نظایر آنها  و و پل ساخت و احداث تونل

 شود. اخذو مجوز الزم شده استعالم منابع طبیعی  از ادارات ،هر اقدام

71 

قرا ، مزارع و امالک مشرمول   ةماندباقیتعیین تکلیف 

مجمرع تشرخیص مصرلحت     -قانون اصرالحات ارضری  

 9/3/7316 -نظام 

7/91 
ن( بره اشرخاص و   اشده )اراضی نسق زراعی زارعملی واگذاری اراضی

 تحت عنوان اراضی بایر و موات

کره در  را هرای تابعره بایرد اراضری نسرقی      مدیریتسازمان امور اراضی و 

اصرالحات ارضری مشرمول قروانین      ۀگانر سره های مندرج در قوانین سال

و  کنرد بررداری  نقشره های کاداسرتر  داساس استانداربر لزوماً شده،مذکور 

ن اشده، بایر و موات که مورد تصررف غیرمجراز زارعر   ملیاراضی  ةمحدود

ن خرودداری  اصاحب نسق قرار گرفته مشخص و از واگذاری آنها به زارعر 

 به منابع طبیعی عودت شود.این اراضی و شود 

72 
ة قرو  -یه یقضاة حقوقی قوة ادار 21021ة شمارۀ نظری

 93/79/7311 -یهیقضا
 کنندگان جنگل و مرتعریبتخبه  دادن مهلت 7/92

ن منابع طبیعی و یگان حفاظت بررای  امورأصورتی اصالح شود که به مبه

شرده اجرازه   ملیرفع تصرف و از بین بردن آثار و اعیانی احداثی در منابع 

 داده شود.
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 بحث 

 ،ترع او مر هرا جنگلدربارة ، کشور در قوانین موجود

 هرای موضوع و شده است یقانونگذاراختصاصی  طوربه

احرداث   ، اصالح واحیا حفظ، مختلفی از جمله مباحج

و همچنین  آنهاتوسعۀ و  یبرداربهرهو مراتع،  هاجنگل

و مراترع بررای    هاجنگلتبدیل اراضی واگذاری و نحوة 

مختلرف  هرای  نیازهای اساسی جامعه در بخرش  نیتأم

نیازهرای   کشاورزی، صنعتی، تجاری، خدماتی و سرایر 

 برروده اسررت. قانونگررذارمررورد توجرره  عمررومی جامعرره

قروانین   شرود، مری مالحظه  7طور که در جدول همان

ترع بیشرترین تعرداد    او مر هاجنگلمرتبط با واگذاری 

دارنرد   7327در سال  آنهاملی شدن  زمصوبات را بعد ا

بره   یقانونگرذار  بیشترین توجه که شودیمو مشخص 

و  ی عمرانری هرا هبرای توسرع  ملیواگذار کردن اراضی 

معطروف   و مراترع  هرا جنگرل  و تغییر کاربری خدماتی

 ت.بوده اس

و مراترع از زمران    هرا جنگرل نظام حقوقی حاکم بر 

دچار تغییر بزرگی شده  7327در سال  آنهاملی شدن 

و مالکیت خصوصی و اربابی بر جنگرل و مرترع ملغری    

شده و مالکیت دولتی و عمومی برر آنهرا اعمرال شرده     

در قرروانین  ایررن تحقیررق، برره نظررر کارشناسرران .اسرت 

موضرروع  ،ویررژه و اخررص طرروربررهو مراتررع  هرراجنگررل

ایرن  توسرعۀ  حفرظ، مراقبرت و    عمرومی  سازیفرهنگ

 در ضمنقرار نگرفته است.  قانونگذارمورد حکم  ،منابع

توسرعه و  ، آن در احیا تأثیربه دانش بومی و  در قوانین

 .تروجهی نشرده اسرت    و مراترع  هرا جنگرل حفاظت از 

BabaeeMehr (2010)  زیسرتی  تنوعبه  توجهیبیبه ،

در قرروانین  و منررافع عمررومی اننشررینجنگررلمنررافع 

 .ندکیماشاره  کشورو مراتع  هاجنگل

و مراترع   هاجنگلقوانین اسان، نبراساس نظر کارش

توسررط قرروانین سررایر   ایررن دو منبررع و ملرری شرردن

 طروری بره ، مربو  به اراضی مخدوش شرده  یهابخش

ها و مراتع چون گلنوانین اصلی جاز مبانی قبرخی که 

و مراترع   هرا جنگرل از  یبرردار بهرره حفاظت و »قانون 

از جملره قرانون    .تضعیف شرده اسرت   بسیار «(7320)

مرجررع تشررخیص اراضرری مرروات و ابطررال اسررناد آن »

(« 7300قانون زمرین شرهری )   79مادة »و (« 7309)

 .ندکنیمشده را موات تشخیص و اعالم ملیکه اراضی 

جنگرل و   یهرا هعرصر  ی تخریرب هرا مجرازات و  میجرا

ی بازدارندگی خود را از هاهو جنب اندنشدهروز به ،مرتع

قرانون مجرازات    026 ةمراد »از جملره   انرد دادهدست 

قررانون  99مرراده »کرره مجررازات مقرررر در   «اسررالمی

را (« 7320و مراتع ) هاجنگلاز  یبرداربهرهحفاظت و 

 شرده در تعیرین مجرازات  از طرفی و  کاهش داده است

با مساحت اراضی ملری  از حیج شدت  یقانونمادة این 

 7.ندارد رازم مورد تصرف تناسب ال

صرورت  جدیرد   میجررا انگاری بررای  جرمهمچنین 

نمونه در قوانین مربو  به حفاظرت   رایب نگرفته است.

فرروش و   آلرودگی،  و مراترع بررای تخریرب،    هرا جنگل

 مجرازاتی  تعی جنگل و مرهاهعرصدر خاک  جاییهجاب

 قوانین مصوب زیاد تعدادبهبا توجه  تعیین نشده است.

بعرد از ملری    و دولتری  واگذاری اراضی ملری  زمینۀ در

مالحظره   ،(7و مراترع کشرور )جردول     هاجنگلشدن 

 بره قانونگرذار  در احکام مرالکیتی مصروب،    د کهشومی

 حقروق بریش از   ی دیگرر، هرا بخرش اشرخاص و   منافع

منرابع پایره    عنوانبهو مراتع  هاجنگلعمومی و حفظ 

  در تحقیررررق دیگررررری اسررررت.توجرررره داشررررته 

Izadikhah & GorjiFard (2015) بررسری کرارایی    به

حفرظ حقروق   زمینرۀ  منرابع طبیعری در   حوزة قوانین 

 قرانون کره  انرد و اشراره دارنرد    پرداختره زیست محیط 

 «(7320و مراترع )  هاجنگلبردرای از حفاظت و بهره»

بررای   و مراترع  هرا جنگرل ین قرانون  ترر مهرم  عنوانبه

ضرمانت اجراهرای    یبرخر  تضمین منابع طبیعری، بره  

اسرت کره    شرده حقوقی و بیش از آن کیفری متوسرل  

کرم   لیر دلبره از جمله  موارد یاپارهدر  رسدیم نظربه

                                                           
 هیرأت وزیرران میرزان جررایم     72/1/7320نامرۀ  موجب تصرویب . به 7

قررانون حفاظررت و  ( 96و )( 20، )(22، )(23، )(29)منرردرج در مررواد  

تخریرب انرواع پوشرش     و مراتع اغلب مربو  بهها برداری از جنگلبهره

   افزایش یافته است.گیاهی 
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مجرازات  نشردن  یرا تعیرین    میجرا حداقل بودن میزان

 ،کننرردگان منررابع طبیعرری مشررخص برررای تخریررب 

 موجرود  محیطری سرت یزخگوی نیازهای تواند پاسمین

و  Khairkhah et al. (2016) همچنرررین .باشرررد

Mohammadi Kangarani et al. (2015)   محتروای

و  کررده چهارم و پنجم کشور را بررسری   ۀتوسعقوانین 

 مرتبط با بخش منابع طبیعری  که متن اندگرفتهنتیجه 

 این قوانین از نظر تفسیر وظایف، ارتباطات سازمانی در

کره   اسرت هرا دچرار مشرکل و ابهرام     سازمان ترکیبو 

 .شودیماین بخش  در یوربهروهموجب کاهش 

و تغییرر   تصررف زمینرۀ  دارترین قروانین در  مشکل

اراضی جنگل و مرتع کره توسرط کارشناسران     کاربری

قرانون تشرکیالت، وظرایف و    » ند ازاعبارتشده مطرح 

 انانتخاب شوراهای اسالمی کشرور و انتخراب شرهردار   

سراز  وساختصدور مجوز  لیدلبه« 7319/ 7/3 مصوب

 026مرادة  »بدون اسرتعالم از ادارات منرابع طبیعری،    

کرم  دلیرل  به(« 79/79/7319قانون مجازات اسالمی )

 و الزم تخریب و نداشتن توان بازدارنردگی  میجرابودن 

از  یبرداربهرهقانون حفاظت و  32 ةانون اصالح مادق»

و الحراق چنرد    72/3/7392و مراتع مصروب   هاجنگل

مجمع تشرخیص مصرلحت نظرام    مصوب  آن بهتبصره 

 «(71/1/7312( و قررررانون تمدیررررد آن )1/1/7313)

 و نابره متصررف   شرده ملری روش اراضی ف ةاجاز لیدلبه
آن در نهادهررای  مجرردد طرررح تمدیررد مهیررا بررودن  

 .قانونگذاری

و بنرردهای  3مطالررب منرردرج در جرردول  براسرراس

دار بررودن قرروانین و مشررکلدالیررل از جملرره  مربررو ،

بره  تروان  می در این تحقیق مقررات توسط کارشناسان

 رات منابع طبیعری در بعضری از  انادیده گرفته شدن اد

اخررتالل در  از آنهررا،نگرررفتن و اسررتعالم  هررایواگررذار

ه جایگاه ملی برودن اراضری جنگرل و مرترع، بازدارنرد     

کرم برودن    لیدلبههای بعضی از قوانین مجازات نبودن

ع، اراضی جنگرل و مرتر   ۀضابطبیاگذاری ها، ومجازات

 ،وسازهای غیرقانونی در اراضی جنگرل و مرترع  ساخت

ض از محرل اراضری ملری    واگرذاری اراضری معرو   اجازة 

واگذاری اراضی  برای تسهیل ایجاد شرایطی و گانیرابه

نرام  ه مالکیرت دولرت بر   سرند  انتقرال  و جنگل و مرتع 

 کرد. اشاره توانیماشخاص 

Christy et al. (2007)  یبررسرر در تحقیقرری بره 

و  پرداخته هاجنگلبارة ی درقانونگذاروضعیت و اصول 

ایستگی قوانین جنگرل  برای ارزیابی ش را ییهاشاخص

سرختگیری   نفری  ،آنهرا  هایاز پیشرنهاد . انددهکر بیان

در  کره  و ایرن سرت  هاجنگرل  زیاد در تصویب قروانین 

ی مرواد آن، اجررا   ۀجدا از تهیر  ،تصویب قوانین جنگل

 مرورد توجره  در زمران تصرویب آن بایرد     قوانین عملی

اعم از دولرت، بخرش خصوصری،     هابخش همۀباشد و 

 دولتی محلی در تصرویب قروانین   عمومی و یهابخش

در کره   اندکردهبیان همچنین  آنان مدنظر باشند. باید

تصررویب قرروانین منررابع طبیعرری، قرروانین و نیازهررای  

 در نظر گرفته شوند.باید نیز دیگر  یهابخش

این تحقیق براساس مشرکالتی اسرت    هایپیشنهاد

مقرررات جراری کشرور و همچنرین آرای     که قوانین و 

برررای حفرظ اراضرری منررابع  اجررع قضرایی  صرادره از مر 

انون قر  )ابطال( نسخ ،اندآوردهوجود هطبیعی در عمل ب

از  یبرررداربهرررهقررانون حفاظررت و  32 ةمرراداصررالح »

و الحراق چنرد   72/3/7392و مراترع مصروب    هاجنگل

مجمع تشرخیص مصرلحت نظرام     مصوب آنبه تبصره 

و (« 71/1/7312) و قرررانون تمدیرررد آن (1/1/7313)

مجلرس   قانون ثبت اسناد و امالک مصروب  21مادة »

 شرده اسرت.   پیشرنهاد  «(90/79/7376شورای ملری ) 

مالکیت عمرومی در   و انتقال همچنین ممنوعیت تغییر

اراضی ملی بره مالکیرت شخصری، افرزایش اختیرارات      

نظرسرنجی از  اسرتعالم و   یگان حفاظت منابع طبیعی،

 و کراربری اراضری ملری    رات منابع طبیعی در تغییرااد

سررط  افررزایش اختیررارات ادارات منررابع طبیعرری در  

 از جملرره امررور حقرروقی هررا درهررا و شهرسررتاناسررتان

کره مشرروح آنهرا در    اسرت   این تحقیرق  هایپیشنهاد

 ه شده است.ئارا 3جدول 

قوانین و مقررات منرابع طبیعری بخرش مهمری از     

سیاستگذاری و تعیرین خرط مشری بررای ایرن منرابع       

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1375/03/01&to_app_date=1375/03/01
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(Steudler et al., 2004)  اسرناد   در حکرم  و در واقرع

در ایرن   باالدستی در مدیریت منابع طبیعری هسرتند.  

و  هرا جنگرل قوانین و مقررات مربو  بره   همۀتحقیق، 

 ۀدر زمینر دار مشکل و قوانین شدهبررسی  کشور مراتع

نترایج ایرن   رو از ایرن این منابع مشخص شردند.   حفظ

و  مناسبی برای اصرالح قروانین  زمینۀ  تواندیمتحقیق 

کشور توسرط   مراتع و هاجنگلحفظ زمینۀ در  مقررات

 باشد. نمسئوال
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Abstract 

The experts in various fields consider the legal shortcomings as a factor in illegal obtaining of forests 

and rangelands (National Lands) in Iran. Therefore, it was necessary to analyze the shortcomings and 

problems of the law acts and regulations related to the forests and rangelands in a scientific 

framework. These questions were raised which of the forest and rangeland-related acts and regulations 

are in shortcoming and problem? And which acts and regulations of other sectors conflict with the 

protection of National Lands? In order to answer these questions, a research study was conducted 

using the Delphi method, which is based on a survey of experts. According to the results of the 

research, 19 acts and regulations on the illegal acquisition of forests and rangelands areas have 

problems and shortcomings. “The Organization, Duties and Selection of Islamic Councils of the State 

and the Choice of Mayors act (1996)” was voted as the most problematic law act in the field of forest 

and rangeland conservation. Some reasons for the problems of  acts and regulations were mentioned as 

the ignorance of Natural Resources Management organizations in some of the allocations and their 

failure to inquire, the disruption of nationality of forests and rangelands, the non-deterrence of 

penalties for certain acts because of the low amount of penalties, the permission to carry out illegal 

construction in the forests and rangelands, the establishing conditions that facilitate the free allocation 

of forests and rangelands, and facilitate the National Lands documents issuance in the name of 

persons. Finally, a number of law acts and regulations in the country regarding the maintenance of 

forests and rangelands are in shortcomings and problems that need to be amended or revoked. 

Keywords: Land illegal obtaining, Forest, Rangeland, Law acts, Delphi method.  



 

 


