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چکیده
صاحبنظران حوزههای مختلف کاستیها و مشکالت قوانین و مقررات کشور را عاملی برای تصرف جنگلها و مراتع و تغییرر کراربری آنهرا
میدانند .بر این اساس ،ضروری است که در چارچوبی علمی ،کاستیها و مشکالت قروانین و مقرررات جنگرل و مرترع بررسری شرود .ایرن
پرسشها مطرح شد که کدام یک از قوانین و مقررات مرتبط به جنگلها و مراتع در این زمینه دچار کاستی و مشکل است و کدام قوانین و
مقررات بخشهای دیگر با حفظ اراضی منابع طبیعی مغایرت دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها ،تحقیقی با استفاده از روش دلفی مبتنی بر
نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان انجام گرفت .براساس نتایج تحقیق 72 ،قانون و مقررات در زمینۀ تصرف اراضی جنگرل و مرترع دچرار
مشکل و کاستیاند و قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخراب شرهرداران ( ،)7319مشرکلدارتررین قرانون در
زمینۀ حفظ جنگل و مرتع شناخته شد .دالیل ذکرشده برای مشکلدار بودن قوانین و مقررات عبارتاند از :ایجاد اخرتالل در جایگراه ملری
بودن جنگلها و مراتع ،بازدارنده نبودن مجازاتهای بعضی از قوانین بهدلیل سبک بودن یا متناسرب نبرودن مجرازاتهرا ،اجرازة واگرذاری
بیضابطۀ جنگلها و مراتع ،اجازة ساختوسازهای غیرقانونی در جنگلها و مراتع ،اجازة واگذاری رایگان اراضی معوض از محل اراضی ملی و
ایجاد شرایطی که واگذاری این اراضی را آسان میکند و سند مالکیت دولتی اراضی به نام اشخاص منتقل میشود .بر این اساس ،تعدادی از
قوانین کشور در زمینۀ حفظ جنگلها و مراتع ،دچار کاستی و مشکلاند و باید اصالح یا نسخ شوند.
واژههای کلیدی :تصرف اراضی ،جنگل ،روش دلفی ،مرتع ،قوانین.

مقدمه
یکی از ویژگیهرای جوامرع سیاسری مردرن ،ادارة
آنها براسراس قروانین و مقرراتری اسرت کره عامدانره
طراحررررری ،وضرررررع و تصرررررویب مررررریشرررررود
( .)Vakilian & Markaz Malmiry, 2016این قوانین
و مقررررات ،نرره دسررتورهای مرروردی و مرروقتی بلکرره
فرمان های عام و دائمی است .قوانین جنگرل و مرترع،
 نویسندة مسئول

فعالیتها را در جنگلها و مراتع با توجه به مردیریت و
بهره برداری از آنها کنترل میکنند .سازمان های دولتی
وابسته ،به طور معمول مسئول برنامرهریرزی و اجررای
قوانین جنگلرداری و مرتعرداری هسرتند و در تعیرین
موجودی منابع طبیعی ،برنامهریزی ،حفاظت ،توسعه و
بهرهبرداری از آنها دخالت میکننرد .تردوین و اجررای
قوانین مناسب سبب حفظ و پایداری جنگل ها و مراتع
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میشود (.)Kaimowitz, 2003
در ایران ،جنگل ها و مراترع کره از انفرال هسرتند،
بهموجب اصل  29قانون اساسری در مالکیرت دولرت و
حکومت قرار دارند ( .)Bakhtar, 2014قروانین کشرور
در زمینۀ منابع طبیعی ،در زمانها و شررایط مختلرف
تدوین شردهانرد .بعضری قروانین در شررایط متعرارف
قانونگذاری و توسط مجلس به وجود آمدهاند و بعضری
حاصل تحوالت سیاسری -اجتمراعی و شررایط خراص
مثل دورة انقالب هستند؛ برای مثرال شرورای انقرالب
اسررالمی در ایررران ،در سررالهررای  7391تررا 7392
قانونگذاری میکرد .مبانی قانونگذاری در ایران و بررای
بخش منابع طبیعی شامل اصول اسالمی ،قوانین پایره،
اصول فنی ،ضوابط مردیریتی ،سیاسرتگذاری ،عررف و
سنت ،فرهنگ جامعه و قواعد برینالمللری ذکرر شرده
است ).)Shamekhi, 2011
نظام مالکیتی حاکم بر جنگرلهرا و مراترع کشرور برا
تصررویب «قررانون ملرری شرردن جنگررلهررای کشررور
(« )7327/76/91ب رهوجررود آمررد .براسرراس ایررن قررانون،
جنگلها و مراتع در مالکیرت بخرش خصوصری و اربرابی
نیست و در تملک بخش عمومی و دولرت اسرت« .قرانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» مصروب سرال
 7320مهمترین قانون در زمینۀ جنگلها و مراترع اسرت
کره چرارچوب حقرروقی و مردیریتی منرابع طبیعری را در
کشور مشخص کرده است .به لحرا سرابقۀ قانونگرذاری،
قبل از قانون ملری شردن جنگرلهرا ،قروانین مهمری برا
تصویب مجلس شورای ملی بهشررح زیرر وجرود داشرت
):،(Forests and Rangelands Organization, 2001
«قانون تشکیل ایاالت و والیات و دسرتورالعمل حکرام
(مصوب  72ذیعقدة  7399قمری)» دربارة حفاظرت و
مدیریت جنگلهای دولتی و خالصجات دولتی« ،قانون
ثبت اسرناد و امرالک ( »)7376/79/90و «آیریننامرۀ
قانون ثبرت امرالک (« )7371/1/71در زمینرۀ صردور
سند مالکیت برای امالک دولت و جنگلهرای دولتری،
«قانون راجع به جنگلهرا ( »)7397/76/71در زمینرۀ
حفظ ،بهره بررداری و مردیریت جنگرلهرای دولتری و
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خصوصی و جرمانگاری و مجازات تخریب جنگرلهرا و
قطع درختان« ،قانون تأسیس بنگاه خالصرجات کشرور
( »)7391در زمینررۀ دارای ری و مالکیررت خالصررجات از
جمله مراتع و جنگلها و همچنین تأکید بر مدیریت و
بهرهبرداری از جنگرلهرای خالصره 7براسراس «قرانون
راجع به جنگلها» و تحرت نظرارت بنگراه جنگرلهرا،
«قررانون فررروش خالصررجات ( »)7332/1/3در زمینررۀ
استثنا کردن فروش جنگل و مرترع از سرایر مصرادیق
خالصجات« ،قانون مربرو بره اصرالح بعضری از مرواد
قانون ثبت اسناد و امرالک ( »)7331/77/3در زمینرۀ
تحدید حدود امالک از اراضی جنگل و مرتع و «الیحۀ
قانونی جنگل ها و مراتع کشور (مصوب »)7331/2/99
در زمینررۀ حفاظررت ،مراقبررت ،احیررا و بهرررهبرررداری،
چگونگی مدیریت ،جنگلکاری و توسعۀ جنگل.
آمارهای منابع رسمی نیز نشاندهندة تخریرب و از
بین رفتن اراضی منابع طبیعی است .یکی از آمارهرای
موثررق دربررارة مسرراحت مراتررع کشررور در سررالهررای
گذشته ،رقم گروه کارشناسی مأمور از نخستوزیری و
دفتر فنی مرتع بود که مساحت مراتع ایران را در سال
 7306برابررر بررا  26میلیررون هکتررار برررآورد کرررد
) .)Shokat Fadaei & Sanadgol, 1999درحالی کره
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری مساحت مراتع را
در این اواخر در حردود  12/1میلیرون هکترار بررآورد
کرد ( .)FRWO, 2017همچنین مساحت جنگلهرای
کشور از حدود  71میلیرون هکترار بره  72/9میلیرون
هکتار و مساحت جنگلهای شمال کشور نیز از حردود
 3/2میلیون هکترار بره  7/12میلیرون هکترار کراهش
یافته است (.)Assareh & Seyed Akhalaghi, 2009
قوانین جنگلها و مراتع ،مانند قروانین مررتبط بره
هر بخش دیگری از کشرور در پاسرخ بره نیازهرای آن
بخش تنظیم شده است .بنابراین با تغییر این نیازها یا
هویدا شردن نقرص در قروانین ،تغییرر و برهروز شردن
قرروانین ضرررورت مررییابرردBabaeeMehr (2010) .
 .7اراضری خالصره در ایرران بره زمرینهرا ،مراترع و امرالک دولتری و
حکومتی گفته میشد.
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براساس بررسی ها بیان کرده است که در قوانین منابع
طبیعی ایران ،آنچه حمایت قروانین را برههمرراه دارد،
حمایت از محیط زیست جنگل است ،نه تنوع زیسرتی
و نه منافع جنگلنشینان و نه منرافع عمرومی؛ او ایرن
موارد را نقص قوانین میدانرد .همچنرین کارشناسران
حوزههای مختلف ،کاستیهرا و مشرکالت قرانونی را از
عوامرررل تصررررف جنگرررلهرررا و مراترررع مررریداننرررد
( )Roudgarmi, 2013و سودجویان با استفاده از ایرن
عامل به تصرف اراضی میپردازند و این نظر برهوجرود
میآید که قوانین و مقررات مرتبط با منابع طبیعی در
ارتبا با تصرف این اراضری ،دچرار کاسرتی و مشرکل
است .منظور از قوانین دچار کاستی و مشرکل در ایرن
پژوهش ،قوانینی است که در زمینۀ حفظ اراضی منابع
طبیعی نقص دارند و میتواننرد زمینرۀ سرو اسرتفادة
اشخاص را برای تغییر کاربری یرا تصررف جنگرلهرا و
مراتع فراهم کنند.
براساس مروارد ذکرشرده ضررورت داشرت کره در
چررارچوبی علمرری ،کاسررتیهررا و مشررکالت قرروانین و
مقررات مرتبط با جنگلهرا و مراترع بررسری شرود؛ از
اینرو پروژهای تحقیقاتی در این زمینه اجررا شرد کره
مراحل اجرا و یافتههای آن در مقالۀ حاضر بیان شرده
است .هدف این مقاله ،شناسایی کاستیها و مشرکالت
قوانین و مقررات کشور در زمینۀ تصررف جنگرل هرا و
مراتع و معرفی راهکارها و پیشنهادهای مناسرب بررای
رفع این مشکالت در قوانین و مقررات است.
مواد و روشها
روش پژوهش

روش پژوهش اصلی ،تحقیق توصیفی با استفاده از
روش دلفی است .روش دلفی بررای ارزیرابی نظرهرای
ابداعشده ،برا هردف رسریدن بره اجمراع نظرر دربرارة
موضوع تحقیق بهکار میرود و بر پایۀ پرسش از افرراد
متخصرررص در زمینرررۀ تحقیررررق اسرررتوار اسررررت
( .)Jebel Ameli et al., 2004از روش دلفرری برررای
شناخت قوانین مررتبط برا تصررف غیرقرانونی اراضری
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جنگل و مرتع دچار کاستی و مشکل استفاده شد و نظر
کارشناسرران و خبرگرران در زمینررۀ ایررن گونرره قرروانین
دریافت شد .هدف استفاده از ایرن روش ،دسترسری بره
مطمئنترین توافق گروهی برای موضوع تحرت بررسری
اسررت کرره بررا اسررتفاده از پرسشررنامه و نظرخررواهی از
خبرگان به دفعات مکرر با توجه بره برازخورد حاصرل از
آنهرا صرورت مریپرذیرد (.)Asghariyan et al., 2012
ارسال پرسشنامهها ممکن است سه ترا پرنج برار تکررار
شود .این موضوع به درجۀ توافرق گروهری و اجمراع در
بین خبرگان و کارشناسان پاسخدهنده وابسته اسرت یرا
باید تبادل اطالعات بهقدر کافی صورت پذیرفته باشد.
منظور از اجماع ،رسیدن به اتفاق نظر در مورد یک
نظریه و گاه تالش برای مشخص ساختن تفاوتهاست
( .)Ahmadi, 2009از معیارهای نشراندهنردة اجمراع،
درصد رأی کسبشده توسط گزینههرا در هرر پرسرش
است .در نتایج تحقیقات انجرامگرفتره ،محردوده هرای
متفرراوتی برررای تعیررین اجمرراع از  97تررا  766درصررد
گزارش شده است ( .)Ahmadi, 2009در این تحقیرق،
درصد رسیدن به اجماع ،بریش از  97درصرد در نظرر
گرفته شد؛ بدین ترتیب که اگر  97درصد یا بیشرتر از
اعضای گروه دلفی (پاسرخدهنردگان) بره مروردی رأی
دهنررد ،آن گزینرره بررهعنرروان رأی مررورد قبررول گررروه
خبرگان لحا شد که در این تحقیق بردین معناسرت
که قانون و مقررات مدنظر ،دچار کاستی و مشرکل در
زمینۀ تصرف اراضی جنگل و مرتع است.
مراحل کاری پژوهش

پژوهش با بررسی سوابق و ادبیات تحقیق آغاز شد
و سپس گردآوری قوانین و مقررات مرتبط با جنگرل و
مرترع و بررسری و شرناخت آنهرا انجرام گرفرت .همرۀ
قوانین و مقررات مصوب مجلرسهرای شرورای ملری و
اسررالمی ،مجمررع تشررخیص مصررلحت نظررام ،شررورای
انقالب ،دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور (آرای
وحرردت رویرره) ،شررورای عررالی اداری ،شررورای عررالی
شهرسازی و معماری ایران و هیرأت وزیرران در مرورد
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جنگل ها و مراتع جمرعآوری و موضروعبنردی شردند.
مصوبات نهادهای مرذکور در سراسرر کشرور در حکرم
قانون و الزماالجراست .قوانین و مقرررات بخرشهرای
دیگر که بهنحروی بره موضروع اراضری منرابع طبیعری
مربو بودند نیز گرردآوری و بررسری شرد .قروانین از
سامانۀ قوانین و مقررات کشور و کتاب هرای مجموعره
قرررروانین و مقررررررات اراضرررری گررررردآوری شررررد
( ;Islamic Parliament Research Center, 2017
 .)Mirzaee, 2011; Etemadi, 2005در نتیجره مرتن
مجلدی از قوانین و مقررات مرتبط با جنگل ها و مراتع
تهیه و به هر کدام از کارشناسران پاسرخدهنرده ارائره
شد ،مجلد شامل متنهای  21قرانون مصروب مجلرس
شورای ملی و اسالمی 29 ،آیریننامرۀ مصروب هیرأت
وزیران ،هشت قانون مصوب مجمع تشخیص مصرلحت
نظام 79 ،قانون مصروب شرورای انقرالب 70 ،مرورد از
آرای وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری ،هشرت مرورد از
آرای وحردت رویرۀ دیروان عرالی کشرور ،سره مصروبۀ
شورای عالی اداری و یرک مصروبۀ قروة قضراییه برود.7
سپس روش دلفی بهشرح مراحل زیر اجرا شد:
گام اول (تشکیل گروه طررا و تحلیلگرر) :ایرن
گروه شامل مجری و همکاران پروژة تحقیقراتی برود و
مسئولیت تهیه ،توزیرع و ارزیرابی پرسشرنامههرا را برر
عهده داشت.
گررام دوم (انتخرراپ پا رر دهنرردگان) :انتخرراب
پاسخدهندگان مهمترین گام در روش دلفری اسرت76 .
تا  79کارشناس برای رسیدن بره نتیجرۀ خروب کرافی
است ( )Skulmoski et al., 2007و بر همین اساس ،در
ایررن تحقیررق  79کارشررناس بررهعنرروان گررروه دلفرری
(پاسخدهندگان) انتخاب شدند .پاسرخدهنردگان از برین
کارشناسان باتجربره در سرازمانهرای اجرایری و علمری
انتخرراب شرردند و تنهررا افرررادی کرره براسرراس تکمیررل
پرسشنامۀ دور اول (شناخت قوانین) در زمینۀ قروانین و
 .7به دلیل محدودیت صفحات مقاله ،فقط عناوین و موضوع قوانین
مرتبط با جنگلها و مراتع مصوب مجلسهای شورای ملی و اسالمی و
پس از ملی شدن جنگلها و مراتع ( )7327در جدول  7ارائه میشود.
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حقرروق منررابع طبیعرری آگرراهی الزم را داشررتند ،برررای
پاسررخگویی در مراحررل بعررد مرردنظر قرررار گرفتنررد .از
کارشناسان حقوق و منابع طبیعری سرازمان جنگرلهرا،
مراتررع و آبخیررزداری کشررور (یررک کارشررناس حقرروق)،
سررازمان امررور اراضرری کشررور (چهررار نفررر شررامل سرره
کارشناس حقوق و یک کارشناس منابع طبیعری) ،ادارة
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران (هشت نفر
شامل هفت کارشناس حقروق و یرک کارشرناس منرابع
طبیعی) و کارشناسان رسمی دادگستری در امور منرابع
طبیعی (دو کارشناس منرابع طبیعری) (در مجمروع 79
نفر) بهعنوان اعضای گروه دلفی استفاده شد.
گام وم (مرحلۀ اول دلفری) :پرسشرنامۀ دور اول
بهصورت پرسشهای بسته و باز با تکیه بر یافترههرای
سابقۀ تحقیق و پرسش های پروژة تحقیقاتی تهیه شد.
مضمون پرسش ها و درخواستهای مطرحشده عبرارت
بود از وجود یا نبرود مشرکل در قروانین و مقرررات در
زمینۀ تصرف و تغییر کاربری جنگلهرا و مراترع ،ذکرر
نام قانون و مقرراتری کره در تصررف و تغییرر کراربری
جنگلها و مراتع دسرتاویز مریشرود و در ایرن زمینره
کاستی و مشکل دارد ،این که کردام یرک از قروانین و
مقررات یا مواد آنها در تصرف جنگلها و مراتع زمینرۀ
بیشترین سو استفاده را فراهم مریکنرد و در نهایرت
پیشنهادهایی که در اصالح قوانین و مقررات موجرود و
تهیۀ قوانین جدید برای جلروگیری از تصررف و تغییرر
کاربری اراضی منابع طبیعی مؤثر است.
همچنین در این مرحله از کارشناسران خواسرته شرد
که براسراس مقیراس لیکررت ،میرزان کاسرتی و مشرکل
قرروانین بیرران شررود .در مقیرراس لیکرررت اعررداد  7تررا 9
بهترتیب نشاندهندة کیفیتهای بسیار کم ،کم ،متوسط،
زیاد و بسیار زیاد است .بعد از دریافت پاسخهای دور اول،
اطالعررات جمررعآوری ،خالصرره و طبقررهبنرردی شررد و در
نهایت بهصورت پرسشنامۀ دوم طراحی شد.
گام چهارم (مرحلرۀ دوم دلفری) :در ایرن مرحلره،
پرسشنامۀ دوم بهصورت پرسشهای ساختارمند و بسته
در بین اعضای گروه دلفی (کارشناسان) توزیع و همانند
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پاسخهای پرسشنامۀ مرحلرۀ اول پوشرش داده شرد .در
واقع پرسشهای این پرسشنامه ،قوانین و مقرراتی است
که کارشناسان آنها را قوانین و مقررات دچرار کاسرتی و
مشکل در پرسشنامۀ اول برشمردهانرد .از آنهرا خواسرته
شد که با جواب بله یا خیر بیان کنند که بره نظرر آنهرا
قانون پرسیدهشده دچار کاستی یا مشکل است یرا نره و
نظر آنان برای رسیدن به اجماع اخذ شد.
گام پنجم (مرحلۀ روم دلفری) :در ایرن مرحلره،
درصد کل پاسخهای بله یا خیر کارشناسران در مرحلرۀ
دوم دلفی برای هر قانون یرا مقرررات تعیرین شرد و برا
توزیع پرسشنامۀ مرحلۀ سوم در بین کارشناسان از آنهرا

21

خواسته شد با توجره بره درصردهای حاصرل از مرحلرۀ
قبررل ،پرسشررنامه را تکمیررل کننررد (شررکل  ،)7در ایررن
مرحله پاسخدهندگان میتوانند نظر قبلی خود را تأییرد
کنند یا تغییرر دهنرد .هرر متخصرص فرصرت برازنگری
نظرهای خود و ارزشیابی نظر کارشناسران دیگرر را دارد
که جزئی مهرم در حرکرت برهسرمت اجمراع اسرت .در
نهایت پس از تکرار دورهها و تحلیل دادههای پرسشنامۀ
مرحلۀ سوم ،نظرهای نهایی بهدست آمرد .هرر قرانون و
مقرراتی که بیش از  97درصد کارشناسان به کاسرتی و
مشکلدار بودن آن رأی داده بودند ،بهعنوان قانون دچار
کاستی و مشکل در این تحقیق پذیرفته شده است.

شکل  -7بخشی از پرسشنامۀ مرحلۀ سوم دلفی برای شناخت بهتر

نتایج
در ابتدای تحقیق ،همۀ قوانین و مقررات کشرور کره
بررهنحرروی مرررتبط بررا مبحررج جنگررل و مرتررع هسررتند
گررردآوری و محترروا و موضرروع آنهررا مشررخص شررد.
موضوعات اصلی ،قوانین و مقررات مرتبط با جنگلهرا و
مراتع دربارة ملی شدن جنگلهرا و مراترع ،نحروة ملری
شدن آنها ،حفاظت و احیرای جنگرل و مرترع ،جررائم و
مجازاتهای مربو  ،نحوة مدیریت جنگرلهرا و مراترع،

واگررذاری اراضرری جنگررل و مرتررع و مرروارد مرررتبط برره
چگونگی واگذاری این اراضی است .در جدول  ،7قوانین
مصوب مجلسهای شورای ملری و اسرالمی مررتبط برا
جنگلها و مراتع بعد از ملی شدن آنها ارائه شده اسرت،
موضوع مرتبط با این دو کاربری نیز در قوانین استخراج
و ارائه شد .شایان ذکر اسرت کره قروانین ارائرهشرده در
جدول  7شامل بیشتر قوانین کنرونی اسرتفادهشرده در
ادارة جنگلها و مراتع کشور است.
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جدول  -7قوانین مصوب مجلسهای شورای ملی و اسالمی در زمینۀ جنگلها و مراتع از تاریخ ملی شدن آنها ()7327
عنوان قانون و تاری تصویب

موضوع مرتبط با جنگل و مرتع

ردیف

عنوان قانون و تاری تصویب

موضوع مرتبط با جنگل و مرتع

ردیف

واگذاری اراضی مالکان قرا و دهات مشمول مراحل سهگانۀ اصالحات
ارضی تحت عنوان نسق زراعی به زارعان متصرف و مشمول قوانین
اصالحات ارضی ،تشخیص اراضی موات و بایر دولتی و نیز اراضی بایر
مالکان مشمول قوانین اصالحات ارضی که با اجرای قانون ملی شدن
جنگلها ،ملی شدهاند و متعاقباً فروش این اراضی به زارعان متصرف و
همچنین نحوة استفاده از مراتع واقع در محدودة دهات مشمول قوانین فو
قاالشاره

7

تصویبنامۀ قانون ملی شدن جنگلهای کشور-
( 7327/76/91این قانون بهموجب تبصرة 21
قانون بودجۀ سال 7322کل کشور مصوب
 7323/79/90هیأت وزیران به تأیید مجلس
شورای ملی رسیده است)

تملک دولت بر اراضی و ملی شدن
جنگلها ،مراتع ،بیشههای طبیعی و اراضی
جنگلی و تعیین مستثنیات اشخاص و
شرایط پرداخت غرامت به مالکین دارای
اسناد مالکیت با کاربری جنگل و مرتع

9

قوانین مراحل سهگانۀ اصالحات ارضی :قانون اصالحی قانون اصالحات
ارضی  – 7326/76/72قانون مواد الحاقی به قانون اصالحات ارضی
 – 7327/76/91آییننامۀ اصالحات ارضی  -7323/9/3قانون مواد الحاقی
به آییننامۀ اصالحات ارضی مصوب سوم مرداد 7323کمیسیون خاص
مشترک مجلسین  -7320/9/79قانون راجع به الحاق  1ماده به آییننامۀ
اصالحات ارضی7320/3/99و قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به
زارعین مستأجر7321/76/93-

3

قانون شکار و صید7320/3/70 -

حفاظت و نگهداری از جنگلها و مراتع

2

قانون انحالل بنگاه خالصجات7320/2/96 -

ایجاد مالکیت دولت در مورد جنگلها و مراتع و واگذاری مراتع به زارع
صاحب نسقی اصالحات ارضی متصرف مراتع مذکور

9

قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع-
7320/9/99

حفظ ،احیا ،اصالح ،توسعه و بهرهبرداری و
جرائم و مجازاتها

0

قانون مربو به اراضی ساحلی 7320/9/99 -

استثنا شدن اراضی جنگلها و مراتع از شمول این قانون

1

قانون آب و نحوة ملی شدن آن7321/2/91-

اجازة واگذاری مراتع غیرمشجر و اراضی
موات و بایر مورد احتیاج وزارت آب و برق
بهمنظور اجرای طرحهای عمرانی

1

قانون اصالح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع7321/7/96-

موضوع طرحهای مرتعداری ،بهرهبرداری از جنگل ،اجازه به واگذاری و
تغییر کاربری جنگلها و مراتع و غیره

2

قانون اصالح بعضی از مواد قانون حفاظت و
بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور-
7322/2/1

اجازة واگذاری اراضی ملی برای تغییر
کاربری

76

قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران7396/3/93-

اجازة واگذاری مراتع برای تغییر کاربری

77

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری
از قطع بیرویۀ درخت 7399/9/77 -

حفاظت از جنگلها و مراتع

79

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست7393/3/1-

تعیین مناطق چهارگانۀ حفاظتی سازمان محیط زیست در جنگلها و
مراتع و حفاظت از جنگلها و مراتع

73

قانون تأسیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز
مدارس کشور 7392/9/91-

واگذاری اراضی ملی برای تغییر کاربری

72

قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی7392/3/9 -

اجازه به واگذاری اراضی دولتی و مراتع برای توسعه

79

قانون اصالح فصل پنجم و پارهای از مواد قانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
مصوب سال 7392/3/72- 7320

اجازة واگذاری اراضی جنگلی و مرتع به
سایر کاربریها

70

قانون اصالح تبصره مادة  99اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع7392/2/92 -

حفاظت جنگل و مرتع

71

قانون اراضی مستحدث و ساحلی7392/2/92-

72

قانون توزیع عادالنه آب–7307/79/70

تملک و صدور اسناد مالکیت اراضی
ساحلی به نام دولت و واگذاری آن به
اشخاص ذیصالح و تعیین حریم سواحل
به میزان  06متر و ممنوعیت واگذاری
اراضی حریم

71

قانون دیوان عدالت اداری7306/77/2-

رسیدگی به شکایات از آرای قطعی کمیسیون موضوع مادة  90قانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع

تعیین بستر و حریم کمی و کیفی
رودخانهها ،انهار و برکهها (شامل جنگلها
و مراتع) و حفاظت از آنها

96

قانون ابطال اسناد آب ،اراضی و رقبات موقوفه 7303/7/91 -و قانون
الحاق دو تبصره به قانون مذکور7316/79/72 -

شمول وقفیت نسبت به اراضی جنگل و مرتع (ملی) که در حریم موقوفات
واقع هستند و نیز اراضی موقوفه که قبل از تاریخ  7309/79/70احیا شده
باشند.
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ادامه جدول 7
ردیف

عنوان قانون و تاری تصویب

موضوع مرتبط با جنگل و مرتع

ردیف

عنوان قانون و تاری تصویب

موضوع مرتبط با جنگل و مرتع

97

قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از
انقالب به صورت کشت موقت در اختیار
کشاورزان قرار گرفته7309/1/1 -

واگذاری اسناد اراضی ملی تصرف شده در
سالهای  91و  92به کشاورزان متصرف

99

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن7309/2/36 -

تشخیص اراضی مرتعی بهعنوان اراضی موات و تملک آن به نام دولت و
سپس واگذاری به اشخاص

93

قانون زمین شهری-
7300/9/99

تغییر نمایندگی مالکیت اراضی ملی و
دولتی در محدوده حریم شهرها به وزارت
راه و شهرسازی و واگذاری اراضی ملی

92

اساسنامۀ بنیاد مسکن انقالب اسالمی7300/2/3-

واگذاری اراضی دولتی برای تغییر کاربری

99

قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع
اجرای مادة  90قانون حفاظت و بهرهبرداری
جنگلها و مراتع 7301/0/99 -

امکان اعتراض مجدد به ملی شدن اراضی
منابع طبیعی و صدور سند مالکیت اراضی
ملی برای افراد حقیقی و حقوقی

90

قوانین پنجسالۀ توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران (از سال )7301

بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ،حفاظت ،تعادل دام و مرتع ،خروج دام از
جنگل ،تأمین علوفۀ دام و سوخت جنگلنشینان ،واگذاری مرتع و اراضی
ملی ،ممنوعیت بهرهبرداری چوبی از جنگلها و ارزشگذاری منابع طبیعی
در حسابهای ملی

91

قانون توسعۀ صنعت ایرانگردی و جهانگردی-
7316/1/1

واگذاری اراضی ملی و انتقال اسناد مالکیت
آنها به اشخاص

91

قانون چگونگی ادارة مناطق آزاد تجاری  -صنعتی جمهوری اسالمی
ایران7319/0/1 -

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

92

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف
آن در موارد معین7313/79/91-

اجازة واگذاری اراضی ملی و انتقال قطعی
اسناد مالکیت آنها به اشخاص

36

قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران-
7319 /3/7

حفظ مراتع و جنگلها با هماهنگی
مسئوالن ذیربط ،اجازة صدور ساختوساز در اراضی ملی

37

قانون مجازات اسالمی 7319/3/9 -

تعیین مجازاتها برای تخریبکنندگان
جنگل و مرتع

39

قانون اصالح مادة ( )3اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و
مراتع7310/7/71 -

حفاظت از جنگلها و مراتع

33

قانون اصالح قانون ایمنی راهها و
راه آهن7312/9/77-

واگذاری و تغییر کاربری اراضی جنگل و
مرتع اطراف راهها

32

قانون استفساریه نسبت به قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض
ناشی از خشکسالی7312/9/96 -

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

39

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت 7316/77/91 -

اجازة واگذاری اراضی ملی

30

قانونالحاق یک تبصره به مادة ( )9قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع7312/9/97 -

حفظ و احیا جنگل و مرتع

31

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری
صنعتی71/2/7311-

واگذاری اراضی ملی برای صنعت و توسعه
معادن

31

قانون اصالح تبصرة ( )7مادة ( )21قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت– 7311/79/72

تعیین سازمان جنگلها و مراتع برای صدور و ابطال پروانۀ چرای دام

32

قانون اصالح مادة ( )33اصالح قانون حفاظت و
بهرهبرداری از جنگلها و مراتع7311/0/7 -

امور نظارت بر واگذاری اراضی جنگل و
مرتع

26

قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی7312/2/93 -

تهیۀ کاداستر ،مالکیت اراضی ملی به نام دولت ،واگذاری حق بهرهبرداری
اراضی مذکور به اشخاص و ممنوعیت انتقال قطعی مالکیت اراضی ملی،
دولتی و موات

27

قانون اصالح قانون معادن 7326/1/99-

تغییر نمایندگی دولت به وزارت صنعت در
اراضی ملی واقع در محدودههای پروانۀ
اکتشاف و پروانههای بهرهبرداری معادن و
واگذاری اراضی فوقالذکر با صدور پروانۀ
اکتشاف و بهرهبرداری

29

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور7322/9/7 -

انتقال قطعی اسناد مالکیت اراضی ملی برای طرحهای توسعهای

چالشها و مشکالت قوانین و مقررات کشور در...
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نتایج ا تفاده از پر شرنامه هرا و روش دلفری و
شناخت قوانین و مقررات مشکلدار

کارشناسان گروه دلفی در پاسرخ بره پرسرش «آیرا
قوانین و مقررات مررتبط برا جنگرل و مرترع در حرال

حاضر در ارتبا با تصرف غیرقانونی این اراضری دچرار
کاستی و مشکل است؟» پاسخهایی بهشررح جردول 9
ارائه دادند.

جدول  -9پاسخهای کارشناسان به این موضوع که آیا قوانین و مقررات مرتبط با جنگلها و مراتع در حال حاضر
در ارتبا با تصرف این اراضی دچار کاستی و مشکل است و به چه میزان است.
فراوانی

درصد

پا
بلی

72

23/3

خیر

7

0/1

میانگین

میزان کا تی و مشکل قوانین و مقررات (برا اس مقیاس لیکرت):
 :7بسیار کم

7

1/72

 :9کم

6

-

 :3متوسط

1

96

 :2زیاد

9

39/19

 :9بسیار زیاد

7

1/72

براساس پاسرخهرای برهدسرتآمرده 23/3 ،درصرد
کارشناسان رأی به مشکلدار بودن قروانین و مقرررات
مرتبط با جنگل ها و مراتع در زمینۀ تصرف این اراضی
دادهاند .همچنین براساس رتبهبنردی مقیراس لیکررت
( 7تا  )9میانگین میزان مشکل و کاستی ایرن قروانین
توسط کارشناسان تعیین شد که مقدار  3/30بهدسرت
آمد .در نتیجه به نظر کارشناسران ،قروانین و مقرررات
کشررور در حررد متوسررط تررا زیرراد در تصرررف و تغییررر
کاربری جنگلها و مراتع دارای کاستی و مشکلاند.
در مرحلرررۀ اول روش دلفررری ،براسررراس نظرررر
کارشناسان حقوقی و منابع طبیعی و تنظیم نظر آنهرا،
قوانین و مقرررات دچرار کاسرتی و مشرکل در زمینرۀ
تصرف اراضی جنگل و مرتع 92 ،مرورد اسرت .پرس از
اجرای مرحلههای دوم و سوم روش دلفی و رسیدن به
اجماع نظر براساس روش تحقیرق ارائرهشرده ،قروانین
دچار کاستی و مشکل بهشرح جدول  3اسرت .جردول

3/30

 ،3عناوین قوانین و مقررات دچار کاسرتی و مشرکل را
در زمینۀ تغییر کاربری و تصرف جنگلها و مراتع ارائه
میکند ،همچنین درصد رأی کارشناسان به هر قرانون
مبنی بر مشکلدار بودن آن در ستون دوم جدول ارائه
شده است.
برای حل مشکالت قوانین و مقررات ،پیشرنهادها و
راهکارهای اصالحی برای بندها و موادی از این قوانین
در جدول  3ارائه شده است .این پیشنهادها و راهکارها
براساس نظرهای کسبشده از کارشناسان حقروقی در
طی مراحل مختلف تحقیق تهیه شده است که شرامل
موارد اصالحی و یا نسخ قانون مربوطه بهدلیرل ایجراد
مشکالت متعدد است .دالیرل و اصرالحات ارائرهشرده
براسرراس اسررتخراج و جمررعبنرردی مرروارد و محترروای
اظهارشده توسط کارشناسان (جامعۀ تحقیق) است که
توسط سایر کارشناسان بهعنوان دلیل و اصالحیه رأی
آورده است.
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جدول  -3عناوین قوانین و مقررات دچار کاستی و مشکل در زمینۀ تصرف جنگلها و مراتع با ذکر دلیل و پیشنهادها و نظرهای اصالحی
میزان رأی

ردیف

عنوان قانون و مقررات و محل تصویب

7

قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شروراهای اسرالمی
کشور و انتخاب شهرداران -مجلس شرورای اسرالمی-
7319 /3/7

23/3

9

مادة  026قانون مجازات اسرالمی  -مجلرس شرورای
اسالمی7319/79/79 -

23/3

3

قانون اصالح مادة  32قانون حفاظت و بهرهبررداری از
جنگل ها و مراتع مصوب  7392/3/72و الحراق چنرد
تبصررره برره آن -مجمررع تشررخیص مصررلحت نظررام -
 7313/1/1و قانون تمدید آن 7312/1/71

29/3

2

مرادهواحرردة قرانون تعیررین تکلیرف اراضرری اختالفرری
موضوع اجرای مادة ( )90قانون جنگرل هرا و مرترع -
مجلس شورای اسالمی7301/0/99 -

10/1

(درصد)

دلیل
تعیین محدودة روسرتاها برهصرورت نامتعرارف و در نتیجره
گسترش بریش از حرد محردودة روسرتاها ،اجرازة صردور مجروز
ساخت و ساز بدون استعالم از ادارات منابع طبیعی

از یک طرف نوع و میزان مجازاتهای موجود در این قرانون
با شدت و رشد تجاوزات و خسارات و آثار زیانبرار آنهرا متناسرب
نیست و در نتیجه بازدارندگی الزم وجود نردارد .از طررف دیگرر
موجب شده کره جایگراه تبصررة  7مرادة ( 99اصرالحی) قراتون
حفاظررت و بهرررهبرررداری از جنگررلهررا و مراتررع در زمین رۀ رفررع
تجاوزات به اراضی ملی و ضبط اعیانیهای در عرصرۀ در معررض
تجاوز متزلزل شود.
این قانون به متجاوزان اراضی ملی اجازه داده ایرن اراضری را پرس از
چندین سال تصرف عدوانی خریداری کنند و بدین صرورت برهجرای
رفع تصرف و مجازات متجاوزان و متصرفان به نوعی بره آنهرا جرایزه
میدهد و در نتیجره سربب تشرویق بیشرتر بره تصررف منرابع ملری
میشود .مبنای قانون ملی شدن جنگرلهرا و مراترع را کره مالکیرت
عمومی است را نقض کررده و ایرن اراضری را برهآسرانی بره مالکیرت
خصوصی در آورده است.
اجازة اعتراض اشخاص و مراجعه به کمیسریون مرادهواحردة مرذکور
بدون ارائۀ سرند مالکیرت و صررفاً برا استشرهاد محلری را داده (رأی
شمارة  920/117هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و بره علرت براز
بودن زمان اعتراض به تشخیص قطعی اراضی ملی و دولتی که حتی
بعد از صردور سرند مالکیرت بره نرام دولرت بردون قیرد مهلرت نیرز
امکانپذیر است.

پیشنهادهای اصالحی
در قانون لزوم استعالم در خصوص احراز مالکیت عرصۀ مورد نظرر بررای
واگذاری و ساخت و ساز قید گردد و حق واگذاری اراضری و انتقرال آنهرا
بدون هماهنگی مرجع قانونی و متولی عرصه از جمله سازمان جنگلها و
مراتع کشرور در زمینرۀ اراضری ملری وجرود نداشرته باشرد و در تعیرین
محدودة روستاها حفظ منابع طبیعی مورد تأکید باشد.
این مادة قانونی در خصوص نروع و میرزان مجرازات و تناسرب برا شردت
تجاوزات و خسارات وارده اصالح و تشدید شود و همچنرین در خصروص
وظایف و تکالیف مأموران ادارة منابع طبیعی در اصرالح مرادة  026قیرد
شود که مفاد تبصرة  7مادة  99اصالحی (اجازه دادن به مرأموران منرابع
طبیعی و یگان حفاظت برای رفع تصرف و از برین برردن آثرار و اعیرانی
احداثی) کماکان به قوت خود باقی اسرت و حکرم مرادة  026نرافی ایرن
تبصره نیست.

نسخ قانون

قانون نسخ شود یا بهصورتی اصالح شود که اعتراض فقط با داشتن سرند
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
برای اعتراضات تعیین شود.
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ادامه جدول 3
میزان رأی

ردیف

عنوان قانون و مقررات و محل تصویب

9

مادة  21قانون ثبت اسناد و امالک -مجلرس شرورای
ملی 7376/79/90 -

10/1

0

آییننامۀ اجرایی نحوة تشرکیل و ادارة منراطق نمونرۀ
گردشگری -هیأت وزیران 7313/9/77 -

10/1

واگذاری بیضرابطۀ اراضری جنگرل و مرترع و فرراهم کرردن زمینرۀ
تخریب آنها

1

قانون اصالح قانون معادن  -مجلس شورای اسرالمی-
7326/1/99

16

نادیده گرفته شدن نظریات کارشناسی سازمان جنگرلهرا و مراترع و
ادارات منابع طبیعی در بحج ایجاد معدن

1

واگررذاری فعالیررتهررای قابررل واگررذاری دولررت در
وزارتخانههای بهداشرت ،درمران و آمروزش پزشرکی،
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان جنگرلهرا ،مراترع و
آبخیزداری کشور به شهرداریها -شواری عرالی اداری
7319/3/0 -

11/0

2

مادة ( )76قانون زمین شهری مصروب - 7300/0/99
مجلس شورای اسالمی و مادة ( )96آئین نامۀ اجرایی
آن  -هیات وزیران

13/3

76

مادة  12قانون وصرول برخری از درآمردهای دولرت و
مصرف آن در موارد معین -مجلس شورای اسرالمی-
7313/79/91

13/3

(درصد)

دلیل

پیشنهادهای اصالحی

بدون استعالم از ادارات منرابع طبیعری تصررفات جراری اشرخاص را
تأیید کرده و نسبت به صدور هزاران سند مالکیرت بردون توجره بره
اجرای مقررات اقدام شده است.

با توجه به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتری اراضری و سراختمانهرای
فاقد سند رسمی ( )7326این مادة قانونی نسخ شود.

لغو مادة مربوطه که اجازة واگذاری جنگل و مرتع را به اشخاص میدهد.

اصررالح مررواد  ،99 ،92و  90قررانون بررهصررورتی کرره کرراهش محرردودة
پروانههرای اکتشراف و بهررهبررداری روی دهرد و اقردامی توسرط وزارت
صنعت معدن و تجارت برخالف موافقت منابع طبیعی انجام نگیرد.

اجازة ایجاد ساختوسازهای غیر قانونی در اراضری جنگرل و مرترع و
تغییر کاربری غیر مجاز آنها

اصالح مصوبه به ممنوعیت تغییر کاربری اراضی ملی و نیرز جلروگیری از
ساختوسازهای غیرمجاز و جلوگیری از واگذاری قطعی اراضری و حفرظ
مالکیت دولت

از مالکیت عمومی خارج کردن اراضی ملی با تجویز فروش و مزایردة
این اراضی ،ایجاد موجبات تصررف اراضری ملری توسرط اشرخاص برا
توجه به متزلزل نمودن مبانی مالکیت عمومی و ایجاد تداخل کراری
دستگاههای اجرایی ذیربط

مادة مذکور باید بهصورتی اصالح شود کره تغییرر کراربری اراضری ملری
محدود و انتقال قطعی مالکیت عمومی اراضی ملی بره اشرخاص ممنروع
شود و تأمین اراضی مورد نیاز توسعۀ شهرها توسط کمیسریون مشرترک
وزارت راه و شهرسررازی و سررازمان جنگررلهررا و مراتررع صررورت پررذیرد و
همچنین تعیین و گسترش محدودهها و حریم شرهرها برا رعایرت حفرظ
منابع طبیعی و محیط زیستی و با کمترین تغییر کاربری منرابع مرذکور
باشد و محدودههای تعیینشدة شهری قبلی کاهش یابد و اصالح شود.

انتقال قطعی اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی به اشرخاص (خرروج
مالکیت عمومی اراضی ملی به مالکیت خصوصی)

با توجه به مادة  1و تبصررة  9مرادة  2قرانون افرزایش بهررهوری بخرش
کشاورزی و منابع طبیعی که انتقال قطعی اراضی ملی را ممنروع کررده،
مادة  12نسخ شود.
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ادامه جدول 3
میزان رأی

ردیف

عنوان قانون و مقررات و محل تصویب

77

قانون توسعۀ صنعت ایرانگردی و جهانگردی -مجلرس
شورای اسالمی(7316/1/1 -مادة واگذاری اراضی)

00/1

79

(درصد)

دلیل

پیشنهادهای اصالحی

تجویز انتقال اسناد مالکیت ملی و دولتی به اشخاص

لغو تجویز انتقال قطعی اسناد مالکیت دولتی و ملی در قانون

قانون اصالح مرادة ( )33اصرالحی قرانون حفاظرت و
بهرهبرداری از جنگل هرا و مراترع -مجمرع تشرخیص
مصلحت نظام 7310/2/2 -و 7326/79/73

00/1

حق نظارت دولت بر اراضی مرتعی موضوع مادة  02و تبصرة  9مرادة
 ( 99اصالحی) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراترع کره
توسط مالکین این گونه مراتع بر خالف قانون تفکیک و یرا تبردیل و
تغییر کاربری دادهاند براساس این مادة قانونی بالتکلیف مانده است.

افزودن یک تبصره بره مرادة  33مرذکور مبنری برر صرالحیت رسریدگی
داشتن هیأت موضوع مادة  33نسبت به اراضی ملیشده توسط مرادة 02
و تبصرة  9مادة ( 99اصالحی) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و
مراتع مصوب

73

مواد  769و  760قرانون مجرازات اسرالمی  -مجلرس
شورای اسالمی7329/9/7 -

00/1

خارج کردن دعاوی تصرف و تخریب اراضری دولتری و ملری از رونرد
بررسی قضایی بهدلیل شمول مرور زمان شدن

اصالحاتی مبنی بر استثنا کردن دعاوی تصرف و تخریب اراضری ملری و
دولتی از شمول مرور زمان

72

الیحۀ قانونی نحروة خریرد و تملرک اراضری و امرالک
برای اجرای برنامرههرای عمرومی ،عمرانری و نظرامی
دولت  -شورای انقالب 7391/77/71 -

02/3

بهموجب مواد  0و  2اجازة واگذاری اراضی معوض را از محل اراضری
ملی به رایگان میدهد.

با اصالح الیحۀ مذکور واگذاری رایگان اراضی ملی برهکلری لغرو شرود یرا
برای واگذاری معوض اراضی شرایط و ضروابطی برا توجره بره ارزشهرای
جنگلها و مراتع تعیین شود.

79

مادة  93قانون حفاظت و بهرهبررداری از جنگرلهرا و
مراتع کشور -مجلس شورای ملی7320/9/99 -

06

ایجاد محدودیت با تفویض اختیرار یرکدرجرهای از رئریس سرازمان
جنگلها و مراتع به مدیران کل استانها

اصالح قانون بهصورتی که رئریس ادارات حقروقی اسرتانهرا و همچنرین
رئیس ادارات منابع طبیعی در شهرستانها نیرز قرادر بره پیگیرری امرور
حقوقی باشند و تفویض اختیار به آنها مورد تجویز قرار گیرد.
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مادههای  39و  33آییننامرۀ اجرایری الیحرۀ قرانونی
اصرالح الیحرۀ قررانونی واگرذاری و احیررای اراضرری در
حکومت جمهوری اسالمی ایرران -شرورای انقرالب -
7392/9/37

91/7

این مواد قانونی موجب نسخ مادة  31قانون حفاظت و بهرهبررداری از
جنگلها و مراتع در زمینۀ واگذاری اراضری ملری برا حفرظ مالکیرت
عمومی شده است .یعنی موجب تغییر کاربری در جنگلها و مراتع و
مالکیت عمومی شده است.

این مواد قانونی بهصورتی اصالح شرود کره اختیرارات موضروع مرادة 31
قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلهرا و مراترع مصروب سرال  7320در
خصوص واگذاری اراضی ملی برای طرحهای تولیدی مادة  31مرذکور برا
حفظ مالکیت عمومی و دولت صورت پذیرد.

92

چالشها و مشکالت قوانین و مقررات کشور در...

ادامه جدول 3
میزان رأی

ردیف

عنوان قانون و مقررات و محل تصویب

71

مادة  71قانون اصالح قانون ایمنری راههرا و راهآهرن-
مجلس شورای اسالمی7312/9/77 -

91/7

71

تعیین تکلیف باقیماندة قرا  ،مزارع و امالک مشرمول
قانون اصرالحات ارضری -مجمرع تشرخیص مصرلحت
نظام 7316/3/9 -

91/7

واگذاری اراضی ملیشده (اراضی نسق زراعی زارعان) بره اشرخاص و
تحت عنوان اراضی بایر و موات

72

نظریۀ شمارة  21021ادارة حقوقی قوة قضاییه  -قروة
قضاییه7311/79/93 -

92/7

مهلت دادن به تخریبکنندگان جنگل و مرتع

(درصد)

دلیل

پیشنهادهای اصالحی

موجب تغییر کاربری اراضی ارزشمند جنگرل و مرترع در محردوده و
حریم راهها و راهآهن شده است

اصالح مادة مذکور مبنی بر اینکره اوالً مسراحت حرریم راههرا را کراهش
دهند؛ ثانیاً در جنگلها یا دربرارة گونرههرای نرادر و در خطرر انقرراض ،
حتیاالمکان تغییر مسیر داده شود یرا حفرظ جنگرل و مراترع از طریرق
ساخت و احداث تونل و پل و نظایر آنها الزامی شرود و همچنرین قبرل از
هر اقدام ،از ادارات منابع طبیعی استعالم شده و مجوز الزم اخذ شود.
سازمان امور اراضی و مدیریتهرای تابعره بایرد اراضری نسرقی را کره در
سالهای مندرج در قوانین سرهگانرۀ اصرالحات ارضری مشرمول قروانین
مذکور شده ،لزوماً براساس استانداردهای کاداسرتر نقشرهبررداری کنرد و
محدودة اراضی ملیشده ،بایر و موات که مورد تصررف غیرمجراز زارعران
صاحب نسق قرار گرفته مشخص و از واگذاری آنها به زارعران خرودداری
شود و این اراضی به منابع طبیعی عودت شود.
بهصورتی اصالح شود که به مأموران منابع طبیعی و یگان حفاظت بررای
رفع تصرف و از بین بردن آثار و اعیانی احداثی در منابع ملیشرده اجرازه
داده شود.
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بحث
در قوانین موجود کشور ،دربارة جنگلهرا و مراترع،
بهطور اختصاصی قانونگذاری شده است و موضوعهرای
مختلفی از جمله مباحج حفظ ،احیا ،اصالح و احرداث
جنگلها و مراتع ،بهرهبرداری و توسعۀ آنها و همچنین
نحوة واگذاری و تبدیل اراضی جنگلها و مراترع بررای
تأمین نیازهای اساسی جامعه در بخرشهرای مختلرف
کشاورزی ،صنعتی ،تجاری ،خدماتی و سرایر نیازهرای
عمررومی جامعرره مررورد توجرره قانونگررذار برروده اسررت.
همانطور که در جدول  7مالحظه مریشرود ،قروانین
مرتبط با واگذاری جنگل ها و مراترع بیشرترین تعرداد
مصوبات را بعد از ملی شدن آنها در سال  7327دارنرد
و مشخص میشود که بیشترین توجه قانونگرذاری بره
واگذار کردن اراضی ملی برای توسرعههرای عمرانری و
خدماتی و تغییر کاربری جنگرل هرا و مراترع معطروف
بوده است.
نظام حقوقی حاکم بر جنگرلهرا و مراترع از زمران
ملی شدن آنها در سال  7327دچار تغییر بزرگی شده
و مالکیت خصوصی و اربابی بر جنگرل و مرترع ملغری
شده و مالکیت دولتی و عمومی برر آنهرا اعمرال شرده
اسرت .برره نظررر کارشناسرران ایررن تحقیررق ،در قرروانین
جنگررلهررا و مراتررع بررهطررور ویررژه و اخررص ،موضرروع
فرهنگسازی عمرومی حفرظ ،مراقبرت و توسرعۀ ایرن
منابع ،مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است .در ضمن
در قوانین به دانش بومی و تأثیر آن در احیا ،توسرعه و
حفاظت از جنگرل هرا و مراترع تروجهی نشرده اسرت.
) BabaeeMehr (2010به بیتوجهی به تنوع زیسرتی،
منررافع جنگررلنشررینان و منررافع عمررومی در قرروانین
جنگلها و مراتع کشور اشاره میکند.
براساس نظر کارشناسان ،قوانین جنگل ها و مراترع
و ملرری شرردن ایررن دو منبررع توسررط قرروانین سررایر
بخشهای مربو به اراضی مخدوش شرده ،برهطروری
که برخی از مبانی قوانین اصلی جنگلها و مراتع چون
قانون «حفاظت و بهررهبررداری از جنگرلهرا و مراترع
( »)7320بسیار تضعیف شرده اسرت .از جملره قرانون

99

«مرجررع تشررخیص اراضرری مرروات و ابطررال اسررناد آن
( »)7309و «مادة  79قانون زمرین شرهری (»)7300
که اراضی ملیشده را موات تشخیص و اعالم میکنند.
جرایم و مجرازاتهرای تخریرب عرصرههرای جنگرل و
مرتع ،بهروز نشده اند و جنبههای بازدارندگی خود را از
دست داده انرد از جملره «مرادة  026قرانون مجرازات
اسررالمی» کرره مجررازات مقرررر در «مرراده  99قررانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ( »)7320را
کاهش داده است و از طرفی مجرازات تعیرینشرده در
این مادة قانونی از حیج شدت با مساحت اراضی ملری
مورد تصرف تناسب الزم را ندارد7.
همچنین جرمانگاری بررای جررایم جدیرد صرورت
نگرفته است .برای نمونه در قوانین مربو به حفاظرت
جنگلهرا و مراترع بررای تخریرب ،آلرودگی ،فرروش و
جابهجایی خاک در عرصههای جنگل و مرتع مجرازاتی
تعیین نشده است .با توجه به تعداد زیاد قوانین مصوب
در زمینۀ واگذاری اراضی ملری و دولتری بعرد از ملری
شدن جنگل ها و مراترع کشرور (جردول  ،)7مالحظره
میشود که در احکام مرالکیتی مصروب ،قانونگرذار بره
منافع اشرخاص و بخرشهرای دیگرر ،بریش از حقروق
عمومی و حفظ جنگل ها و مراتع بهعنوان منرابع پایره
توجرررره داشررررته اسررررت .در تحقیررررق دیگررررری
) Izadikhah & GorjiFard (2015به بررسری کرارایی
قوانین حوزة منرابع طبیعری در زمینرۀ حفرظ حقروق
محیط زیست پرداخترهانرد و اشراره دارنرد کره قرانون
«حفاظت و بهرهبردرای از جنگلها و مراترع (»)7320
به عنوان مهرمتررین قرانون جنگرل هرا و مراترع بررای
تضمین منابع طبیعری ،بره برخری ضرمانت اجراهرای
حقوقی و بیش از آن کیفری متوسرل شرده اسرت کره
بهنظر میرسد در پاره ای موارد از جمله بره دلیرل کرم
 .7بهموجب تصرویبنامرۀ  7320/1/72هیرأت وزیرران میرزان جررایم
منرردرج در مررواد ( )20( ،)22( ،)23( ،)29و ( )96قررانون حفاظررت و
بهرهبرداری از جنگلها و مراتع اغلب مربو به تخریرب انرواع پوشرش
گیاهی افزایش یافته است.
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بودن میزان حداقل جرایم یرا تعیرین نشردن مجرازات
مشررخص برررای تخریرربکننرردگان منررابع طبیعرری،
نمیتواند پاسخگوی نیازهای زیسرتمحیطری موجرود
باشرررد .همچنرررین ) Khairkhah et al. (2016و
) Mohammadi Kangarani et al. (2015محتروای
قوانین توسعۀ چهارم و پنجم کشور را بررسری کررده و
نتیجه گرفتهاند که متن مرتبط با بخش منابع طبیعری
در این قوانین از نظر تفسیر وظایف ،ارتباطات سازمانی
و ترکیب سازمانهرا دچرار مشرکل و ابهرام اسرت کره
موجب کاهش بهروهوری در این بخش میشود.
مشکلدارترین قروانین در زمینرۀ تصررف و تغییرر
کاربری اراضی جنگل و مرتع کره توسرط کارشناسران
مطرح شده عبارتاند از «قرانون تشرکیالت ،وظرایف و
انتخاب شوراهای اسالمی کشرور و انتخراب شرهرداران
مصوب  »7319 /3/7به دلیل صدور مجوز ساختوسراز
بدون اسرتعالم از ادارات منرابع طبیعری« ،مرادة 026
قانون مجازات اسالمی ( »)7319/79/79بهدلیرل کرم
بودن جرایم تخریب و نداشتن توان بازدارنردگی الزم و
«قانون اصالح مادة  32قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگل ها و مراتع مصروب  7392/3/72و الحراق چنرد
تبصره به آن مصوب مجمع تشرخیص مصرلحت نظرام
( )7313/1/1و قررررانون تمدیررررد آن (»)7312/1/71
بهدلیل اجازة فروش اراضی ملریشرده بره متصررفان و
مهیررا بررودن طرررح تمدیررد مجرردد آن در نهادهررای
قانونگذاری.
براسرراس مطالررب منرردرج در جرردول  3و بنرردهای
مربررو  ،از جملرره دالیررل مشررکلدار بررودن قرروانین و
مقررات توسط کارشناسان در این تحقیق میتروان بره
نادیده گرفته شدن ادارات منابع طبیعری در بعضری از
واگررذاریهررا و اسررتعالم نگرررفتن از آنهررا ،اخررتالل در
جایگاه ملی برودن اراضری جنگرل و مرترع ،بازدارنرده
نبودن مجازاتهای بعضی از قوانین بهدلیل کرم برودن
مجازاتها ،واگذاری بیضابطۀ اراضی جنگرل و مرترع،
ساختوسازهای غیرقانونی در اراضی جنگرل و مرترع،
اجازة واگرذاری اراضری معروض از محرل اراضری ملری
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بهرایگان و ایجاد شرایطی برای تسهیل واگذاری اراضی
جنگل و مرتع و انتقرال سرند مالکیرت دولرت بره نرام
اشخاص میتوان اشاره کرد.
) Christy et al. (2007در تحقیقرری بره بررسری
وضعیت و اصول قانونگذاری دربارة جنگلها پرداخته و
شاخص هایی را برای ارزیابی شایستگی قوانین جنگرل
بیان کرده اند .از پیشرنهادهای آنهرا ،نفری سرختگیری
زیاد در تصویب قروانین جنگرل هاسرت و ایرن کره در
تصویب قوانین جنگل ،جدا از تهیرۀ مرواد آن ،اجررای
عملی قوانین در زمران تصرویب آن بایرد مرورد توجره
باشد و همۀ بخش ها اعم از دولرت ،بخرش خصوصری،
بخش های عمومی و دولتی محلی در تصرویب قروانین
باید مدنظر باشند .آنان همچنین بیان کرده اند کره در
تصررویب قرروانین منررابع طبیعرری ،قرروانین و نیازهررای
بخشهای دیگر نیز باید در نظر گرفته شوند.
پیشنهادهای این تحقیق براساس مشرکالتی اسرت
که قوانین و مقرررات جراری کشرور و همچنرین آرای
صرادره از مراجررع قضرایی برررای حفرظ اراضرری منررابع
طبیعی در عمل بهوجود آورده اند ،نسخ (ابطال) قرانون
«اصررالح مررادة  32قررانون حفاظررت و بهرررهبرررداری از
جنگلها و مراترع مصروب 7392/3/72و الحراق چنرد
تبصره به آن مصوب مجمع تشرخیص مصرلحت نظرام
( )7313/1/1و قرررانون تمدیرررد آن ( »)7312/1/71و
«مادة  21قانون ثبت اسناد و امالک مصروب مجلرس
شورای ملری ( »)7376/79/90پیشرنهاد شرده اسرت.
همچنین ممنوعیت تغییر و انتقال مالکیت عمرومی در
اراضی ملی بره مالکیرت شخصری ،افرزایش اختیرارات
یگان حفاظت منابع طبیعی ،اسرتعالم و نظرسرنجی از
ادارات منابع طبیعی در تغییر کراربری اراضری ملری و
افررزایش اختیررارات ادارات منررابع طبیعرری در سررط
اسررتانهررا و شهرسررتانهررا در امررور حقرروقی از جملرره
پیشنهادهای این تحقیرق اسرت کره مشرروح آنهرا در
جدول  3ارائه شده است.
قوانین و مقررات منرابع طبیعری بخرش مهمری از
سیاستگذاری و تعیرین خرط مشری بررای ایرن منرابع
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 از ایرنرو نترایج ایرن.حفظ این منابع مشخص شردند
تحقیق میتواند زمینۀ مناسبی برای اصرالح قروانین و
مقررات در زمینۀ حفظ جنگلها و مراتع کشور توسرط
.مسئوالن باشد

( و در واقرع در حکرم اسرنادSteudler et al., 2004)
 در ایرن.باالدستی در مدیریت منابع طبیعری هسرتند
 همۀ قوانین و مقررات مربو بره جنگرلهرا و،تحقیق
مراتع کشور بررسی شده و قوانین مشکلدار در زمینرۀ
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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.
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