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 پیشگفتار
مشککتت   نیتر مهمعدی و فراملی و یکی از چند بُ، ی پیچیدها مسئله ستیز طیمححفظ 

تبیین ابعاد حقوقی حمایت کیفری از ، به همین دلیل. باشد می توسعه درحالاغلب جوامع 
تحت حفاظت یعنی پکار  ملکی، آرکار طبیعکی      در مناطق چهارگانه ویژهبه ستیز طیمح

نیازمنکد شکناخت قواعکد حقکوقی     ، شکده  حفاظکت و منطقکه   وحک   اتیک حملی، پناهگاه 
 . استی و داخلی الملل نیب

را  سکت یز طیمحکنفرانس جهانی ، که مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1724سال 
 . گرددمیمحسوب  ستیز طیمحنقطه عطف حقوق ، در استکهلم سوئد برگزار کرد

توسکعه  ، سکت یز طیمحک ی و ملکی در زمینکه حفکظ    المللک  نیبک قوانین ، طی این مدت
اصکول اساسکی حفاظکت      یدایک پایکن توسکعه حقکوقی باعک      . انکد  ی داشتهتوجه قابل
ی مکورد شناسکایی   المللک  نیبک این اصول در حقکوق داخلکی و   . ی شده استطیمح ستیز

در اسناد حقکوقی   نیا از  یپبخشی به مفاهیمی که تا  نامع باو به سهم خود  قرارگرفته
 . را توسعه بخشیدند ستیز طیمححقوق ، رسمی درج نشده بودند

پیشگیری از دخل و تصرف و یا تغییر کاربری اراضکی منکاطق تحکت حفاظکت چکه      
محسکوب   سکت یز طیمحک  1قاعکده طتئکی  ، دلیکل اقتصکادی  بهاکولوژیکی و چه  لیدل به
هایی مانند مجازات و مسئولیت مدنی همراه بوده و هدف  پیشگیری با بازدارنده. شود می

 . باشد می ستیز طیمحعام الشمول حقوق 
ککه   اسکت ای  در ایکران دارای قکدمت چنکد دهکه     سکت یز طیمحک حمایت کیفری از 

ی برخوردار بکوده ککه   توجه قابلمناطق چهارگانه تحت حفاظت از استحکام  درخصوص
که در  هرچندنماید  حقوقی ناممکن می ازلحاظتقریباً واگذاری و یا تصرف این مناطق را 

نیامکده و همکین امکر موجکب      بکه عمکل  ی قانونی استفاده مناسب ها تیظرفمواردی از 
 . واگذاری غیرقانونی اراضی موصوف شده است ایو تصرف 
از تصکرف و  اقکدامات مختلفکی بکرای جلکوگیری     ، در طی چند دهه گذشکته  اگرچه

گویای آن اسکت ککه ایکن اقکدامات     ، اما شواهد، تخریب مناطق چهارگانه صورت گرفته

                                                           
1. Golden Rule 
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های ناشی از دخل و  همچنان گرفتار آسیب، این مناطق چراکهی الزم بوده ارربخشفاقد 
 . باشند ی میرقانونیغهای  تصرف

هکا   انواع اکوسیسکتم  عییتضباع  ، شده حفاظتواقعیت این است که تخریب مناطق 
سازد و به همکین   اجرای توسعه پایدار کشور را موانع جدی مواجه می جهیدرنتو  گردیده
حفکظ ایکن    منظکور  بکه های کارآمد کیفری  تدوین اصول حقوقی و اجرایی سیاست، دلیل

 . مناطق ضرورتی انکارناپذیر است
داشتن الگوی مناسبی است که بتوانکد ابعکاد مختلکف حمایکت     ، مسئلهنیاز این  پی 

 . یفری از مناطق تحت حفاظت را شناسایی کرده و راه اقدامات بعدی را هموار سازدک
الگوهککای مختلفککی بککرای تککدوین چککارچوب حقککوقی حمایککت کیفککری از  ، امککروزه

ی بکر اصکول   ها مؤلفه نیتر مهمالمللی تدوین شده که  توسط نهادهای بین ستیز طیمح
 . پیشگیری و مسئولیت مدنی استوار شده است

ابتغی از سوی مقکام   ستیز طیمحی کلی ها استیساساس الگوی داخلی بر مبنای 
 . باشد معظم رهبری می

 انتشار از ممانعت و پیشگیری": داردمیمقرر چنین ، صراحت به ها استیساین  2بند 
 بازدارنده و مؤرر مجازات و ستیز طیمح تخریب یریگ جرم و غیرمجاز های آلودگی انواع
 "خسارت جبران به آنان الزام و ستیز طیمح کنندگان بیتخر وکنندگان  آلوده
ککه در   اسکت  از معکدود مکواردی   سکت یز طیمحک ، یکی زدا جکرم رغم اهمیت پدیده  به
داده ، آنتخریکب   درخصکوص دستور جکرم انگکاری در آن    صراحت بهی کلی ها استیس

 . شده است
و به وضعیت فعلی قوانین  ستیز طیمحضمن بررسی اصول حقوق ، در نوشته حاضر

های مناسب حمایت  گیری از شاخص ایم و در پایان نیز با بهره موضوعه پرداخته مقررات
الگوهایی برای تدوین قوانین کارآمکد و پیشکگیری از دخکل و تصکرف منکاطق      ، کیفری

 . ایم چهارگانه ارائه کرده
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 کلیات : صل اولف

 :مقدمه
بکا تصکرف و   ، اهمیت حیاتیرغم  مواهب الهی است که به نیتر ارزشاز با  ستیز طیمح

، ی اسکت ککه قکوانین   درحکال در چند دهه اخیر مواجکه بکوده و ایکن     خصوص بهتخریب 
. وجود دارد ستیز طیمححفظ و جلوگیری از تخریب  لزوم درنامه و مصوبات عدیده  آیین

آورد بح  قوانین  به عمل ستیز طیمحتوان از  که می ییها در این میان یکی از حمایت
 . کیفری و حمایتی است

هکای   مستلزم کاه  خطر آلودگی و مداخلکه در سکامانه  ، دستیابی به توسعه پایدار
این توسعه همچنین مستلزم اتخاذ تدابیری بکرای  . است 1نظیر اقلیم جهانی بخ  اتیح

مصکرف   قیک ازطر 3میراث طبیعی و فرهنگکی و تنکوع زیسکتی   ، 4اندازها چشمحفاظت از 
 . یح منابع طبیعی بخصوص منابع تجدید پذیر استصح

ی معطوف به حقکوق داخلکی کشکور    گذار قانون، ستیز طیمحاهمیت خاص  لیدل به
هکای   قکوانین و عهدنامکه و کنوانسکیون   ، ای المللکی و منطقکه   نبوده بلکه در عرصه بکین 

 . متعددی تصویب و اجرایی شده است 
ترین سند حقکوقی کشکور    در عالی ستیز طیمححفاظت از ، در حقوق داخلی ایران 

دارد  قانون اساسی اشعار مکی  پنجاهاصل . قرار گرفته است موردتوجهیعنی قانون اساسی 
های بعکد بایکد در    که نسل امروز و نسل ستیز طیمحدر جمهوری استمی حفاظت از » 

 رو نیک ازاگکردد   ی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمکومی تلقکی مکی   اجتماعآن حیات 
 جبکران  رقابکل یغیکا تخریکب    سکت یز طیمحبا آلودگی  آنکهی اقتصادی و غیر ها تیعالف

یک    عنکوان  بکه  ستیز طیمححفاظت از ، در این اصل .«ممنوع است، متزمه پیدا نماید
نسکبت بکه    جبکران  رقابکل یغفعالیکت مخکرب و    هرگونکه وظیفه عمومی تلقکی و انجکام   

                                                           
1 .Global Climate 
2 .landscapes 
3 .Biological diversity  
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قکانون اساسکی نیکز بکه وظیفکه       173همچنین در اصل . ممنوع شده است ستیز طیمح
حفاظت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشکاره شکده    درجهت قضائیه خاص قوه 
 :باشد دار انجام وظایف ذیل می عهده قضائیه قوه ، این اصل موجب به. است

  شکایات و ، تعدیات، تظلمات درموردرسیدگی و صدور حکم) ...( 

  احیای حقوق عامه) ...( 

 مجازات و تعزیکر مجکرمین و اجکرای حکدود و     ، تعقیب، کشف جرم
 مقررات 

 بکرای پیشکگیری از وقکوع جکرم و اصکت       ، انجام اقدامات مناسب
 مجرمین

مجکازات و تعزیکر   ، تعقیکب ، گردد که وظیفه کشکف جکرم   از این اصل استنباط می
باشکد و بکر همکین اسکاس      یمک  قضکائیه  ی نیکز از وظکایف قکوه    طیمح ستیزمجرمین 

تصویب که در بنکد   3/11/1372در مورخ « نظارت و پیگیری حقوق عامه»دستورالعمل 
، حقوقی اسکت ککه در قکانون اساسکی    : حقوق عامه چنین تعریف شده است 1الف ماده 

نکوع  ، رابت است و عدم اجرا یا نقک  آن ، االجرا قوانین موضوعه و یا سایر مقررات الزم
محلکه و صکنف را در معکرض    ، منطقکه ، جامعه مفروض مانند افراد ی  شکهر افراد ی  

، شکود  ییا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان مک  دهد یآسیب یا خطر قرار م
فرهنک   ، بهداشت و ستمت عمومی، یطیمح ستیحقوق ز، مشروع یها یاز قبیل آزاد

 . داردهای اجباریاموال عمومی و استان، انفال، عمومی و میراث فرهنگی

دارد  سکت یز طیمحک ی در حفاظکت  مکؤرر نق  بسیار  نهاد مردمها  مشارکت سازمان
( 42/3/1372اصککتحی ) دادرسککی کیفککری  آیککین 33براسککاس مککاده  کککه یطککور بککه

، هکا در زمینکه حمایکت از اطفکال و نوجوانکان      ی مردم نهادی که اساسنامه آنها سازمان
، منکابع طبیعکی  ، سکت یز طیمحک ، ناتوانی جسمی یکا ذهنکی  اشخاص بیمار و دارای ، زنان

نسکبت   تواننکد  یم، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میراث فرهنگی
فوق اعتم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شکرکت   یها نهیبه جرایم ارتکابی در زم

 . کنند
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تکوان قکوانین را بکه سکه دسکته شکامل قکوانین         می، ستیز طیمحاز دیدگاه حقوق 
شکامل  ، دسکته اول . ی نمودبند میتقسقوانین حمایتی و قوانین تضمینی ، کننده یریشگیپ

ی کلی نظام بوده و قوانین حمایتی شکامل قکوانین کیفکری و    ها استیسقانون اساسی و 
 شک   یبک بکوده ککه    سکت یز طیمحک مالیاتی است و قوانین تضمینی شامل قوانین خاص 

مسکتقیم در حفکظ و پیشکگیری از تخریکب      ریتکثر ککارایی ایکن قکوانین     زانیو مارتباط 
 . بخصوص دخل و تصرف و تخریب مناطق چهارگانه دارد ستیز طیمح

دارای حمایت پسینی است به این معنکا ککه پکس از وقکوع عمکل      ، مباح  کیفری
 .پکردازد  مکی شده است به تعقیب متخلکف   ستیز طیمحای که منجر به تخریب  مجرمانه
و در بسکیاری از قکوانین    امکا وجکود نکدارد    ستیز طیمحدر کشور ما قانون جامع  هرچند
 تکوان بکه   مکی مثتً مستقیم پرداخته است که  صورت به ستیز طیمحبه موضوع  مقررات
، یاسکتم  مجکازات  قکانون  ، ستیز طیمح یبهساز و حفاظت قانون ، وصید شکار قانون
 یفرهنگک  و یاجتماع، یاقتصاد توسعه و چهارم و پنجم سوم برنامه قانون، معادن قانون
 فاقکد  یها ساختمان و یاراض یربت تیوضع فیتکل نییتع قانون، رانیا یاستم یجمهور
 یدائمک  احکام قانون ون مسک عرضه و دیتول از تیحما و یسامانده قانون ، یرسم سند
 . اشاره نمود کشور توسعه یها برنامه

باع  ، های متولی ی سازمانها تداخلبرخی از  دلیلبه  1در بخ  مناطق چهارگانه
دخکل و تصکرف منکاطق     درخصکوص  ییآرای متفاوت و بعضاً معارض در مراجکع قضکا  

های ارزشمند کشور با مشکتت  چهارگانه ایجاد کرده و عمتً باع  شده این اکوسیستم
 . مواجه شوند جبران رقابلیغو تبعات بعضاً 

 یهکا  دارای ارزش، ویکژه و انتخکابی   یها ستمیعنوان اکوس مناطق تحت حفاظت به
. آینده نیز موردحفاظکت و حمایکت قکرار گیکرد     یها برای نسلباید که  باشد یمتنوعی م
ککه   ییهکا  ها در قبکال چکال    حفاظت آن منظور برای مدیریت پایدار این مناطق و بدین

برای حصول به  مد و مقرراتی متناسب نیاز استقواعدی کارآ ها قرار دارد به پیشروی آن
هکای مناسکب بکا     گذار ناگزیر به اتخکاذ شکیوه   قانون، فوق یها این مقصود و حل چال 

                                                           
 . باشد می شده حفاظت و منطقه وح  اتیحپناهگاه ، آرار طبیعی ملی، پار  ملی: شامل چهارگانهمناطق  .1
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در این قواعد حقوقی . باشد و ضمانت اجراهای مؤرر متناسب با شرایط منطقه می الزامات
، هکا  منوعیکت هکا و م  محکدودیت ، متولی یها صتحیت دستگاه حدود و، حاکم بر مناطق

ای مجکاز و همچنکین سکایر مقکررات     هک  برخورداری از منابع داخل این مناطق و فعالیت
 . ردیگ یبرای مدیریت مناطق موردبح  قرار م ازیاحتمالی موردن
شده با بررسکی وضکعیت منکاطق چهارگانکه و مقکررات       تتشرو، پی  گزارشدر 

هکا و   ترین شیوه مناسب، که این مناطق با آن مواجه هستند ییها چال  ها و حاکم بر آن
 ککه  یمفکاهیم حقکوقی اسکتخراج و درصکورت     الی متکون و  ابزارهای حقکوقی را از البکه  

هکا نیکز    باشکند آن  عمل آمده حاکی از نقکاط ضکعف و ختاهکای قکانونی     های به بررسی
 . مشخص و در حد امکان پیشنهادهای مناسب ارایه گردند

 

 تعریف مفاهیم  7-7
مفکاهیم مشکابه و روشکن     ها ازمتمایزسازی آنتعریف مفاهیم کلیدی برای  که ییازآنجا
از مفاهیم اصلی پکژوه  حاضکر ککه     ،لذا ،امری ضروری استمقصود پژوهشگر، شدن 

 :گیرد مورد واکاوی قرار می ،مستلزم تعریف و تبیین هستند
 
  ستیز طیمح 1-1-1

ی بکودن  چندبعکد پیچیکدگی و  است که به کاری سهل و ممتنع  "ستیز طیمح"تعریف 
نظکران تعکاریف مختلفکی از     بسکیاری از صکاحب   ،بکه همکین دلیکل   . گرددبازمیموضوع 
 . اند ارائه نموده ستیز طیمح

امکان تمایز بکین آن مفهکوم و    ،های علمی تعریف مفاهیم در پژوه  ،حال نیادر 
نموده و باع  اجتناب از سردرگمی مفهکومی   ریپذ امکانسایر مفاهیم و واژگان مشابه را 

 . شودمی
تعیین اعمال قواعد حقکوقی و  ، به تعیین قلمرو موضوع ستیز طیمحتعریف حقوقی 

از  سکت یز طیمحک واژه . کنکد  بروز خسارت کم  مکی  درصورتبرقراری حدود مسئولیت 
بکا  . اسکت گرفتکه شکده   ، به معنی احاطکه ککردن   (environner)کلمه کهن فرانسوی
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اجتماعی و فرهنگکی  ، شامل مجموع عوامل طبیعی ستیز طیمح، تعریف موسع این واژه
 (.1373، عبداللهی)گذارد  می ریتثرشده که بر حیات فرد و اجتماع 

 طکور  بکه که است ای از عوامل طبیعی و انسانی و عناصری  مجموعه، ستیز طیمح
، ستمت بشکر ، ی و کیفیت حیاتطیمح ستیزمتقابل با یکدیگر مرتبط بوده و بر تعادل 

 (همان)گذارد  ارر می انداز چشممیراث فرهنگی و تاریخی و 
( 1771مصکوب  )کشکور بلغارسکتان    سکت یز طیمحک قانون حفاظت از  1ماده  1بند 
تواند از فعالیکت بشکر    بخشی از طبیعت که می: زیست را چنین تعریف نموده است محیط

 (Lugano ،1993. )گردد متثرر
 سکت یز طیمح( 1773مصوب )کشور اسلونی  ستیز طیمحقانون حفاظت از  7ماده 

جانوران و گیاهان و تعامل ، خا ، آب، را منابع طبیعی اعم از زنده یا غیر زنده مانند هوا
 (همان. )عوامل یاد شده تعریف کرده است
: را چنکین تعریکف نمکود    ستیز طیمح 1732در سال ا پشورای جامعه اقتصادی ارو

موجود  خا  و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر، وهوا شامل آب ستیز طیحم
 . گردد یزنده م

چنکین   1770مصکوب   انگلسکتان  ستیز طیحفاظت محقانون  1در ماده این پدیده 
محکیط   دهنکده  لیشامل همه یا بخشی از عناصکر تشکک   ستیز طیمح :تعریف شده است
در حالکت طبیعکی یکا محکیط     ، سطح و چه در عمقخا  چه در ، هوا، طبیعی اعم از آب
 . باشد یانسان ساخته م

 1724انسان در سکال   ستیز طیدرباره مح، کنفرانس سازمان ملل متحد هیانیبدر  
خکود   سکت یز طیدهنده مح مخلوق و شکل ،نسانا: تصریح شده است ، چنیندر استکهلم

اجتمکاعی و  ، اختقکی )معنکوی رشکد   فرصکت  و محیطی که به وی بقای فیزیکی. است
 . کند یعطا م( روحی

بررسی قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای استمی و مجلس شورای ملی  در
عنکوان قکانون    474تعکداد   1374تکا اول مهرمکاه    1323شود از سال  وقت مشخص می

 424همچنکین در   .اسکت  شکده  استفاده ستیز طیمحوجود داشته که در متن آن از کلمه 
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 سکت یز طیمحک  ،ککدام  چیه در اما شده استفاده ستیز طیمحوزیران از کلمه  ثتیهمصوبه 
 . دقیقاً تعریف نشده است

  حفاظکت ،  اسکتمی   در جمهکوری " :در اصل پنجکاهم قکانون اساسکی آمکده اسکت     
  رشکدی   رو بکه   اجتمکاعی   حیات  باید در آن بعد  یها امروز و نسل  نسل  که  ستیز طیمح
بکا    و غیر آنکه  اقتصادی  یها تیفعال رو نیازا. گردد  می  تلقی  عمومی  وظیفه، باشند  داشته
بکا   ".  اسکت   ممنکوع ، پیدا کند  متزمه  آن  جبران رقابلیغ  تخریب یا  ستیز طیمح  آلودگی

زیست ارائه نمکود   توان این تعریف را از محیط عنایت به مفاد این اصل قانون اساسی می
 . رشد جامعه استکه بستر حیات روبه 

باشکد   ی که کشور ایران در آنان عضو میطیمح ستیزهای  بررسی مفاد کنوانسیون
 . ارائه نشده است ستیز طیمحبیانگر آن است که تعریف معینی از 

بکه تمکامی محیطکی     سکت یز طیمح“: آورده ستیز طیقوام در تعریف مح میرعظیم
بکه آن وابسکته اسکت و     میرمسکتق یطکور مسکتقیم و غ   که نسل انسان به شود یاطتق م
 .(1322قوام، ) او در ارتباط با آن قرار دارد یها تیفعال

عبارت است از محیطکی ککه فرآینکد     ستیز طیمح“: در تعریف دیگری چنین آمده
جوامع انسانی و نیکز  ، از طبیعت ستیز طیمح، آن برهم کن  دارد با حیات را فراگرفته و

اند تشکیل یافته اسکت و ککل فضکای     ان ساخته شدهدست انس فضاهایی که با فکر و به
 (1343 ،بهرام سلطانی). ردیگ یرا فرام کره ستییعنی ز، زیستی کره زمین
طبیعکی   سکت یز طیمحک  شکامل  را بکه دو بخک  عمکده    سکت یز طیمح ،اغلب منابع

 . اند ی کردهبند میانسانی تقس ستیز طیمح
 رنکده یگردد که دربرگ اطتق می ستیز طیطبیعی به آن قسمت از مح ستیز طیمح

که انسان در ساخت و ایجاد آن دخالتی نداشکته  بخشی از فضای سطح کره زمین است 
، آب، جنگکل  مانندی ادخداد مواهبطبیعی محیطی است  ستیز طیمح یبه عبارت. است
انسانی محیط ساخت دست  ستیز طیمح. باشد میو مانند آن  رودخانه، دشت، خا ، هوا

ککه   اسکت  محیطکی و در واقکع  آن نق  داشکته   ایجادمحیطی است که در بشر است و 
، شکهرها ، هکا  کارخانکه ، هکا  خانکه  ماننکد خود ساخته است  اقدامانسان با فکر و اندیشه و 

 . باشد می ...ها و سد، ها پار 
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ککه عنکوان   یک  نگکرش این  : وجکود دارد دو نگرش  ،ستیز طیمح واژه درخصوص
از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است ککه در فارسکی بکه معنکای      ستیز طیمح

، مکواردی همچکون آلکودگی هکوا     وی،این عنوان ازنظر لغک . جایگاه و محل زندگی است
اما امروزه مفاهیم گونکاگون  ، شود را شامل نمی... های جلوگیری از تخریب طبیعت و راه

هکای   راه، حقوق حیوانات و پرنکدگان ، وهک، جنگل، وهوا نمایند مثل آب را از آن ارایه می
در  سکت یز طیمحک ... های مبارزه با عوامل مخرب طبیعکت و  راه، جلوگیری از آلودگی هوا

 .شود یا بهبود بخ  محیط زندگی اطتق می دکنندهیاصطت  به کلیه عوامل تهد
بیانگر این است که چیزی به نام محیط وجود ندارد و این واژه یک    ،نگرشی دیگر

 لغتنامهطور که از مشتقات واژه با مراجعه به  همان، دارد معنای نسبی به مفهوم پیرامون
ی نسبی بکه مفهکوم پیرامکون دارد یعنکی چیکزی ککه توسکط        یمعنا، این واژه، پیدا است

کدام موجکود   ستِیز طیمنظور ما از مح است بدانیم مهم. پیرامون خود محاط شده است
زیسکت   آنچه وضعیت ی  محل را برای کهاهمیت دارد  ، از آن رویاین موضوع .است

یک  موجکود دیگکر را تبکاه      ستیز طیتوان مح بخشد می ی  نوع موجود زنده بهبود می
عبارت است ازآنچه فرآیند زیستن را احاطه  ستیز طیمح: گفت حال درمجموع باید. کند
با توجه به ایکن تعریکف   . آن را در خود فروگرفته و با آن درکن  متقابل قرار دارد، هکرد
آیا فراینکد حیکات بکدون     ؟تعیین نمود ستیز طیتوان مرزهای مشخصی برای مح آیا می

مکواد   توان یم، منطقی از خا  یبردار آیا بدون بهره ؟استفاده از هوا و خا  میسر است
  غذایی تولید نمود و امکان تغذیه سالم جمعیت رو به تزاید را فراهم ساخت؟

هم انسان . ردیگ یرا در برم زیچ همه ستیز طیکه مح شود یبدین ترتیب مشاهده م
داشکته و نیکز از    ریبشر تکثر  یها تیدر کلیه فعال. پدیدهو هم طبیعت و هم رابطه این دو 

ود زنده عبارت است از فضکایی ککه موجکود زنکده را     محیط ی  موج. شود یآن متثرر م
، گکر ید انیک ب بکه . روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قکرار دارد  قیاحاطه کرده و ازطر

در ی  فضای مشخص ، جانی دانست که مجموعه عوامل جاندار و بی توان یمحیط را م
 . دهند یخود قرار م ریو در زمانی معین موجود زنده را تحت تثر
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لککیکن فاقککد ، تواننککد دارای محککیط باشککند نیککز مککی رزنککدهیغ یهککا دهیککلبتککه پدا
، تخریب فیزیککی )عوامل محیطی  ریمثال سن  مادر تحت تثر عنوان به، اند ستیز طیمح

 . شود به خا  مبدل می( بیولوژی ، شیمیایی

 
 اکوسیستم  1-1-4

و  شناسکی  بکوم بکه معنکای   « یاکولکوژ »هکای   مخفف و ترکیب واژه« اکوسیستم»کلمه 
دری  نظرسنجی ، شناسان بریتانیا انجمن بوم. سامانه استنظام یا  به معنای« سیستم»

« اکوسیسکتم » ،شناختی را ارائه کنند ترین مفاهیم بوم از اعضای  خواست فهرست مهم
 . ها تکرار شد مفهومی بود که بی  از هر چیز در فهرست

آرتکور   ،انگلیسکی  شکناس بکوم شکده  واژه اکوسیستم برای اولکین بکار در ارکر منتشر   

روی  و توسکط  1730به سکال   آنتولید  ومورداستفاده قرار گرفت  1737به سال  تنسلی

بکه اجکزای    همکار تنسلی و کسی که از او درخواست شد تا نکامی بکرای اشکاره    کتفام
 . گردد برمی، عنوان ی  واحد مشخص برگزیند فیزیکی و بیولوژی  محیط به

سکی  )زیرا کنوانسیون تنوع زیستی ، دارنداهمیت  نیز ها از منظر سیاسی اکوسیستم
 ،بر طبکق تعریکف ایکن کنوانسکیون    ، است دهیکشور به تصویب رس 127توسط ( بی دی
و حفظ جمعیت مانکدگار انکواع موجکودات    های طبیعی  مسکن، ها حفاظت از اکوسیستم»

 کننکده  آور کشکورهای تصکویب   عنکوان یککی از تعهکدات الکزام     زنده در محیط اطراف به
هکا و   منظور شکناخت هویکت اکوسیسکتم    سیاسی به یاین امر باع  ایجاد الزام. باشد می
بر طبق تعریف سکی بکی دی اکوسیسکتم    . رود شمار می ها به های متمایزسازی آن روش
هکا بکا    حیوانات و جامعه عوامل میکروارگانیسم و تعامکل آن ، اجتماع پویا از گیاهانی  

مفاهیم اولیه اکوسیسکتم عبکارت بکود از    . عنوان ی  واحد فعال است محیط غیر زنده به

 . دهنده لیدر میان عوامل تشک ماده و انرژی ی  واحد فعال ساختارمند در موازنه جریان

حالکت  »ی  سیسکتم اکولوژیک  یک  سکازمان عملیکاتی پویکا یکا         ،از این دیدگاه

های اکولوژی   عنوان ی  مرحله از پیدای  سیستم به واختحالت یکن. است« یکنواخت

یککدیگر و بکا محکیط     در حالکت تکوازن بکا    ها ارگانیسم شود که در آن در نظر گرفته می

، شناسی انگل ، شکار مانند انواع مختلف تعامتت قیوازن ازطراین ت. اطراف خود هستند

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84
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معرفی عوامکل جدیکد چکه از نکوع غیکر      . گردند تنظیم می رقابت و همزیستی، همیاری 
این ، در برخی موارد. خواهد داشت مخربارری  ،یا جاندار به مجموعه اکوسیستمجاندار 

ای از علکم   اخهشک . شکود  و مرگ عوامل طبیعی آن مکی  اکولوژی  فروپاشی امر منجر به

 . شناسیم می وژیسیستم اکول پردازد را با نام اکولوژی که به این امر می

 
 مناطق چهارگانه تحت حفاظت  1-1-3

های طبیعی و تنوع زیسکتی از   به سبب وضعیت جغرافیایی و ویژگی شده حفاظتمناطق 
ایکن منکاطق را در نگکاهی کلکی        .شکود  های حساس و شکننده محسوب می اکوسیستم

  :توان شامل موارد زیر تلقی کردمی

 
 ،از جنگکل  کشور اعکم  طبیعی از منابع ایمحدوده بهاین واژه  :ملی پارك 7-7-3-7
 شکود ککه  مکی  اطتق و کوهستان آب ،دشت ،جنگلی اراضی ،طبیعی هایبیشه ،مرتع

 همیشگی منظور حفظ و به کشور است از مظاهر طبیعی ایبرجسته هاینمایانگر نمونه

 تکثیکر و پکرورش   بکرای  مناسکب  ایجاد محکیط  و همچنین آن و طبیعی زندگی وضع

 . گیردقرار می حفاظت تحت عییکامتً طب در شرایط ها یو رشد رستن وحشی جانوران
، و نکادر گیکاهی   نمونکه  هکای اند از پدیده عبارتآرار  این  :ملهی  آثار طبیعی 7-7-3-2
 کهنسکال  درختکان یکا   زمکین  طبیعکی  ویژه و کیفیات رینظ یا مناظر کم اشکال، حیوانی

 . گیردقرار می حفاظت تحت متناسبی محدوده با منظور داشتن که یادگار تاریخی
 کشور اعم طبیعی از منابع ایمحدوده به این اصطت  :وحش اتیح پناهگاه 7-7-3-3

 اطتق و کوهستان و آب و دشت جنگلی و اراضی طبیعی هایو بیشه و مرتع از جنگل

 وحشی جانوران برای خاصی اقلیمی و شرایط نمونه طبیعی زیستگاه دارای شود کهمی

ایکن  . گیکرد  قکرار مکی   حفاظکت  تحکت  هکا  ستگاهیز و یا احیاا این منظور حفظ و به بوده
در ارتباط بکا   ژهیو های آموزشی و پژوهشی به مناسبی برای فعالیت یها طیمح، مناطق

 یهکا  تیمصرفی و سازگار و همچنین فعال یبردار بهره. آیند شمار می جانوران وحشی به
 . ها مجاز است شده در پناهگاه کنترل یگردشگر

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA#%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 و مرتع از جنگل کشور اعم طبیعی از منابع ایمحدوده: شده حفاظت منطقه 7-7-3-4

یکا   وحشکی  جانوران و تکثیر نسل حفظ ضرورت ازلحاظ که و کوهستان و آب و دشت
 حفاظت و تحت بوده خاصی اهمیت دارای آن طبیعی و وضع ها یو یا احیاا رستن حفظ

 . گیردقرار می
 



 07/ جرم دخل و تصرف اراضی ملی 

 وضعیت مناطق چهارگانه در کشور ایران : فصل دوم

 مشخصات مناطق چهارگانه  2-7
 -عمکانی و ایرانکی   -خلکیج  ، زاگرسکی ، ارسکبارانی ، رویشگاه هیرککانی  پنجایران دارای 
ی منکاطق تحکت مکدیریت پکراکن      حفکاظت در شبکه  تاشده  تتشکه  باشد یمتورانی 

عمکده منکاطق    ،یطکورکل  بکه . ی ایکران وجکود داشکته باشکد    ها شگاهیرومناطق در کلیه 
 آنو بعکد از   شکده  واقعتورانی و زاگرسی  -ی ایرانیها شگاهیرودر کشور در  شده حفاظت
 . قرار دارندعمانی  –ارسبارانی و خلیج ، ی هیرکانیها شگاهیرودر 

ایکران دارای غنکای زیسکتی گیکاهی و     ، کشکور   یک نظر به تنوع اقلیمی و توپوگراف
گونکه  172های پستاندار وحشکی ایکران    تعداد گونه. باشد یم یا العاده جانوری باال و فوق

، گونه پرنده 222همچنین  .کند برابری میهای پستاندار اروپا  با کل گونه باًیبوده که تقر
گونکه دوزیسکت در ایکران     44گونکه خزنکده و    421، داخلکی  یهکا  گونه ماهی آب 130
گونکه جکانوری در    42عکداد  ت ککه  هسکتند گونه جانوری  1072، مجموعدر که شده  ربت

گونه  از هشت هزارهای گیاهی ایران بی   تعداد گونههمچنین  .باشندمیمعرض تهدید 
 . بومی کشور هستند( گونه 1400حدود) ها  درصد آن 43آورد شده است که حدود بر

، درصد از مساحت هکر کشکور   10متوسط  طور بهی الملل نیبی استانداردهابا توجه به 
جزا مناطق تحت حفاظت باید قرار گیرد ولی براسکاس آمارهکای موجکود وسکعت ایکن      

ی درحکال درصد از کل مساحت کشور بکوده و ایکن    3/2مناطق روی کاغذ در ایران فقط 
کمتر  مراتب بهآمار واقعی  قطعاًاست که میزان دخل و تصرف اراضی مناطق باال بوده و 

 . درصد است 3/2از 
 
  ملی پارك 2-7-7

اسکت و  هکتار  460346342که مجموع مساحت آنان  شده نییپار  ملی در ایران تع 31
سکرخه  ، تکوان بکه پکار  ملکی گلسکتان در اسکتان گلسکتان        مکی  هکا این پکار   جملهاز
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بکین   یالمللک  نیتکاالب بک   ککره  سکت یز گکاه  رهیک ذخ حصاردرشرق تهران و دریاچه ارومیه
 . آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اشاره نمود

بموشمال ، فارس بختگان، سمنان ریملی ایران شامل پار  ملی کو یها دیگر پار 
تنک   ، خجیرشرق تهران، اصفهان کته قاضی، قوچان در خراسان رضوی تندوره، شیراز
 گکل ، یبنکد بوشکهر  نا، الربین تهران و مازندران، خبرکرمان، چهارمحال و بختیاری ادیص

شکمال شکرق    بوجکاق ، اسفراین در خراسان شمالی سالو ، اسفراین در خراسان شمالی
مشخصکات جکامع   . باشکند  یمازندران مک  کیاسرمازندران و پابند، سمنان خارتوران، رشت

 : باشد زیر می به شر های ملی  برخی از پار 
دریکایی بوجکاق بکا وسکعت      -پکار  ملکی خشککی    :پار  ملکی بوجکاق   4-1-1-1

بکا   1322است که این پار  در سال  کیاشهر واقع شده هکتار در جنوب بندر 3433627
ممنوع بوجاق کیاشهر و سکسس   سال با نام منطقه شکارپنج  هکتار به مدت 400وسعت 
 -خشککی  عنوان نخستین پار  ملکی  فعلی به زانیافزای  سطح به م با 1344 در سال

، های مرتعی وضعیت ظاهری این منطقه شکل. دریایی کشور تحت مدیریت قرار گرفت
 . باشد ساحلی می تاالبی و

 ایران های ملی پراکنش پارك
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  ملی آثار طبیعی 2-7-2

اسکت  هکتار  727. 20که مجموع مساحت آنان  شده نییدر ایران تع آرار طبیعی ملی 34
، چشمه قیکر  منطقه دهلران، مازندران داران منطقه خشکه به توان میاین آرار از جمله و 

گونکه گیکاهی اللکه    ، تنیگک  دیگونه گیاهی سوسکن سکف  ، غار خفاش در ایتم، آب گرم
درخت ، یزد درخت سروکوه، گیتن درخت سرو هرزویل، چهارمحال و بختیاری واژگون
چشکمه  ، کرمانشکاه  غکار قکوری قلعکه   ، آذربایجان غربکی  غارسهوالن، کرمان سروسیرچ

قلکه  ، اردبیکل  غکار یخککان  ، مازنکدران  علم ککوه ، سیستان و بلوچستان فشان پیرگل گل
گنبکدهای نمککی   ، سیستان و بلوچسکتان  قله تفتان، اردبیل قله سبتن، دماوند مازندران

اشکاره   غار چال نخجیرشمال دلیجان، آذربایجان شرقی فسیل مراغه، هرمزگان خرسین
  .کرد

 یهکا  مناسب کوهنوردی نظیر قلکه  یها تیبه سبب برخورداری از قابلکوه  قله علم
هرسکاله  ، ریک نظ یانکدازهای بک  العبور و چشم صعب یها وارهیو د ها خچالیمرتفع متعدد و 

نکوردان از سراسکر کشکور و سکایر      کوهنوردان و صخره، پذیرای هزاران گردشگر طبیعی
، ل و بکز از ک ک  تکوان  یاین منطقکه مک  جانوری واقع در  یها از گونه. باشد ینقاط جهان م
گیکاهی   یهکا  کب  دری و معمولی و از گونه، روباه، شغال، گرگ، پلن ، ای خرس قهوه

. چوب  و گکون نکام بکرد   ، گیاهان بالشتکی نظیر کته میرحسن، از ارس خزنده توان یم
 : باشد زیر می به شر  از آرار طبیعی ملی دو نمونهمشخصات جامع 

لیلیکوم لکدبوری    ،نکام علمکی سوسکن چلچکرا      :سوسکن چلچکرا   ارر طبیعی ملی  
کمیاب از گیاهان تیره سوسنیان است ککه در سکال    یا چلچرا  گونه سوسکن. باشکد می
ا ین گونه گیکاهی نکادر   . قرار گرفت ستیز طیتحت مدیریت سازمان حفاظت مح 1372

هکتکار   3 مسکاحت  در هفت نقطه پراکنکده و جکدا از هکم جمعکاً در محککدودهای بککه      
 . است برداری گردیده شناسایی و نقشه

سرو تنومند هزار و پانصدسکاله یککی از    این :ارر طبیعی ملی سروکهنسال هرزویل
پنج  های طبیعی و تاریخی استان گیتن واقع در روستای هرزویل در  یادمان نیتر کهن

و  متکر  30طول ایکن درخکت   . باشد شهرستان رودبار می کیلومتری شهر منجیل از توابع
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عنکوان   بکه  1333 هکتار در سال 0/3مساحت  این درخت به. متر است 2/20محیط آن 
 . زیست به ربت رسیدارر طبیعی ملی در سازمان حفاظت محیط

 

 پراکنش آثار طبیعی ملی ایران

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحش اتیح پناهگاه 2-7-3

 473. 432. 7ککه مجمکوع مسکاحت آنکان      شده نییدر ایران تع وح  اتیحپناهگاه  23
تاالب  کره ستیز گاه رهیذخ میانکاله. 1 منطقه به توان می هااین پناهگاهاز  است وهکتار 
 یالمللک  نیتاالب ب شادگان. 3، سمنان کره ستیز گاه رهیذخ توران. 4، مازندران یالملل نیب

. 3، هرمزگکان  یالمللک  نیبشیدورتاالب . 7، فارس یالملل نیتاالب ب بختگان. 2، خوزستان
 سکرخانکل . 4، گکیتن  یالمللک  نیتکاالب بک   امیرکتیه. 2، گیتن یالملل نیتاالب ب سلکه
. 11، ککته قاضکی اصکفهان   . 10، خکوش یکیتق سکمنان   . 7، گکیتن  یالملل نیتاالب ب

موتکه  . 12، قمیشکلو اصکفهان  . 13، کیامکی آذربایجان شکرقی . 14، فریدونکنار مازندران
دشکت نکاز   . 14، کرخکه خوزسکتان  . 12، دز خوزسکتان . 13، روچون کرمان. 17، اصفهان
سمسکککنده . 41، میاندشککت خراسککان شککمالی. 40، دودانگککه مازنککدران. 17، مازنککدران
لوندویل . 47، بیستون کرمانشاه. 42، انگوران زنجان. 43، مهروئیه کرمان. 44، مازندران
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حیکدری خراسکان   . 47، بوروئیه یزد. 44، نایبندان یزد. 42، خارکو هرمزگان. 43، گیتن
شکیر  . 33، راسبند مرکزی. 34، دره انجیر و نی باز یزد. 31، جاسب مرکزی. 30، رضوی

مشخصکات جکامع برخکی از    . اشکاره ککرد   چوککام گکیتن  . 32، احمد خراسکان رضکوی  
 : باشد زیر می به شر  وح  اتیح های پناهگاه

 در شمال شهرسکتان الهیجکان  این پناهگاه : امیرکتیه وح  اتیحپناهگاه  1 -4-1-3
 هکتککار در سککال 1042677تککاالب بککا مسککاحتی حککدود   ایکککن. اسککت قککرار گرفتککه

و  گردیکد تبکدیل   وحک   اتیپناهگاه ح به 1372 در سال، شده شده اعتم حفاظت1327
 . المللی نیز به ربت رسید بین یها همان سال در فهرست تاالب

هکتکار در   34476333پناهگاه مذکور با وسعت  :سلکه وح  اتیحپناهگاه  1-3-4 – 4
شکده   حفاظکت  1327 ایکن منطقکه در سکال   . تاالب انزلی قرار دارد قسمت جنوب شرقی

مهکاجرت   لیک دل بکه . ارتقکاا یافکت   وحک   اتیک به پناهگاه ح 1372 شده و در سال اعتم
گکذرانی   پرندگان در فصول زمستان یکی از منکاطق مهکم اکولوژیک  جهکت زمسکتان     

 . شود پرندگان محسوب می
المللکی   این منطقه در محدوده تکاالب بکین   :سرخانکل وح  اتیحپناهگاه  1-3-3 – 4 

سکرخانکل در سکال   . باشد یهکتار م 1412642 مساحت آن حدود انزلکی قکرار دارد ککه
باهدف حمایت از پرندگان مهاجر آبزی و  1341 المللی در سال باعنوان تاالب بین 1372
 . تعیین شد وح  اتیح عنوان پناهگاه نسل ماهیان کمیاب نظیر سوف بهاحیای 

هکتکار  1022637بر  این پهنه با مساحتی بالغ :لوندویل وح  اتیحپناهگاه  1-3-2 – 4
شکده   حفاظکت  1374 این منطقه در سکال . است آستارا قرار گرفته کیلومتری شهردو در 

اراضکی منطقکه را    سکوم   یک . تبدیل شد وح  اتیبه پناهگاه ح 1372 اعتم و در سال
 . است های جنگلی به اشغال درآورده سیمای تاالبی و بقیه را درختچه

هکتار در شکرق   323 با مساحت چوکام تاالب :چوکام وح  اتیحپناهگاه  1-3-7 – 4
 به 1341 اهمیت زیستگاهی از دیدگاه پرندگان مهاجر آبزی از سال لیدل تاالب انزلی به

هکتکار  223637با افزای  مسکاحت بکه    1342 سسس در سال، سال شکارممنوع 7 مدت
 . چوکام گردید وح  اتیتبدیل به پناهگاه ح
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 ایران وحش اتیحی ها پناهگاهپراکنش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شده حفاظت منطقه 2-7-4

 713. 413. 7که مجموع مسکاحت آنکان    شده نییتعدر ایران  شده حفاظتمنطقه  120
 . هکتار است
درصد جنگلی تحت مدیریت  دهعنوان مناطق موسوم به  به منطقه 23 ،تعداداز این 

براسکاس   1340و  1324 یهکا  سکال . قرارگرفتکه اسکت   سکت یز طیسازمان حفاظت مح
 14 تعداد، درصد منطقه موسوم به ده 23 از ستیز طیحفاظت مح یعال یمصوبه شورا
در  دهنکد  یهکای جنگلکی تشککیل مک     شده که بخشکی از آن را عرصکه   حفاظت منطقه
شده ککه   مساحت کل مناطق حفاظت. قرار دارند مازندران و گلستان، های گیتن استان

 درمجمکوع معکادل  ، شکوند  های جنگلکی داخکل آن نیکز حفاظکت مکی      بخشی از عرصه
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شکمال کشکور واقکع     یهکا  هکتار در اسکتان  272044هکتار بوده که حدود  1123237
 :باشند زیر می به شر  شده حفاظتبرخی از مناطق ند ا شده

 یالملل نیتاالب ب کره ستیز گاه رهیارژن و پریشان ذخ. 4، هرمزگان یالملل نیتاالب ب
 کره ستیز گاه رهیذخ توران. 2، آذربایجان شرقی کره ستیز گاه رهیذخ ارسباران. 3، فارس
. 2، هرمزگکان  کره ستیگنوذخیره گاه ز. 3، سمنان کره ستیز گاه رهیذخ ریکو. 7، سمنان
سیسکتان و   یالمللک  نیگانکدوتاالب بک  . 4، سیستان و بلوچسکتان  یالملل نیتاالب ب هامون
البکرز مرککزی   . 11، حله بوشهر. 10، گیتن یالملل نیتاالب ب سیاه کشیم. 7، بلوچستان

مراکان آذربایجان . 12، راحمدیو بو هیلویدنا کهگ. 13، کالمند یزد. 14، مازندران و تهران
، کوه بافق یزد. 14، کرخه خوزستان. 12، دز خوزستان. 13، نما گلستان جهان. 17، غربی
سکبز ککوه   . 44، هفتکاد قلکه مرککزی   . 41، بیدوئیکه کرمکان  . 40، اشترانکوه لرستان. 17

، فکارس بهرام گکور  . 47، ورجین تهران. 42، هرمد هرمزگان. 43، چهارمحال و بختیاری
، سالو  خراسان شکمالی . 44، ساریگل خراسان شمالی. 42، سرانی خراسان شمالی. 43
. 33، مند بوشهر. 34، انگوران زنجان. 31، تندوره خراسان رضوی. 30، پرور سمنان. 47

ککوه خیکز و سکرخ    . 33، با  شادی یزد. 37، جاجرود تهران. 32، قرخود خراسان شمالی
بیجککار . 37، آبکاد زنجکان   سکرخ . 34، میکان جنگکل فککارس  . 32، راحمکد یو بو هیک لویکهگ

تنک   . 23، لیسکار اردبیکل  . 24، بیستون کرمانشاه. 21، لرستان دکوهیسف. 20، کردستان
. 23، باشکگل قکزوین  . 27، جزایکر فکارور هرمزگکان   . 22، صیاد چهارمحکال و بختیکاری  

چهاربکا   . 27، بلکس ککوه مازنکدران   . 24، مانشت و قترن  ایتم. 22، لشگردر همدان
. 73، آبشککار شککیرگاه مازنککدران. 74، هککراز مازنککدران. 71، واز مازنککدران. 70، مازنککدران

هکزار جریکب   . 73، اسکاس مازنکدران  . 77، ش  رودبار مازندران. 72، خیبوس مازندران
سکیاه رود  . 77، گشت رودخان و سیاه مزگکی گکیتن  . 74، بوال مازندران. 72، مازندران

، زاو گلسکتان . 34، لوه گلسکتان . 31، سروالت و جواهر دشت گیتن. 30، رودبار گیتن
، ارس سیستان خراسان رضوی. 37، با  کشمیر خراسان رضوی. 32، سیاه کوه یزد. 33
، هفکت شکهیدان خوزسکتان   . 34، شالو و مونگشت خوزستان. 32، شیمبار خوزستان. 33
پکوز  سیسکتان و   . 21، بیر  سیستان و بلوچسکتان . 20، آذربایجان غربی رآبادیم. 37

بوجاق . 22، هلن چهارمحال و بختیاری. 23، شیله سیستان و بلوچستان. 24، بلوچستان
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. 22، راحمکد یو بو هیک لویکوه خامین کهگ. 23، راحمدیو بو هیلویسول  کهگ. 27، گیتن
، حرای گابری . 27، راحمدیو بو هیلویدنای شرقی کهگ. 24، راحمدیو بو هیلویدیل کهگ
حرای تیاب و میناب . 41، حرای رود گز هرمزگان. 40، قی و غربی هرمزگانجاس  شر
. 47، کبیر ککوه ایکتم  . 42، سراج هرمزگان. 43، حرای خوران هرمزگان. 44، هرمزگان

آبشکار مکارگون   . 44، نتک  بسکتان  فکارس   . 42، ماله گاله فارس. 43، دینار کوه ایتم
. 74، آق دا  اردبیکل . 71، جکه کرمانشکاه  قت. 70، بوزین و مرخیل کرمانشاه. 47، فارس

بکه   شکده  حفاظکت مشخصات جامع برخی از مناطق . الوند مرکزی. 73، خانگرمز همدان
 :باشد زیر می شر 
این منطقکه در جنکوب غربکی تکاالب      :سیاه کشیم شده حفاظتمنطقه  4-1-2-1

 هکتکار از سکال   7417612 سرا قرارگرفته و بکا وسکعت   صومعه انزلی و شمال شهرسکتان
 . ظاهری منطقه تاالبی است سیمای. تحت مدیریت قرار گرفته است 1372
مسکاحتی در   بکا  این منطقه: سروالت و جواهردشت شده حفاظتمنطقه  4-1-2-4
 و بخ  شده شده اعتم حفاظت 1324 هکتار در شرق گیتن در سال  41472602 حدود

 ( یجنگلدرصد  10 منطقه) اعظم آن پوشیده از جنگل است
این منطقکه بکا وسکعت    : گشت رودخان و سیامزگی شده حفاظتمنطقه  4-1-2-3

شفت و بخک  ککوچکی از آن نیکز در محکدوده     ، شهرستان فومن هکتار در 37712612
از  پنجم  یو حدود  است شده شده اعتم حفاظت 1324 سالو از شهرستان رودبار واقع 

درصکد   10 منطقکه ) باشکد  مینخورده  وسعت منطقه دارای پوش  جنگلی و بکر و دست

 .(یجنگل
 37 ایککن منطقککه جنگلککی در: سککیاهرود رودبککار شککده حفاظککتمنطقککه  4-1-2-2

 کل مساحت آبخیز منطقه مذکور، شده شهرستان رودبار واقع کیلکومتری شکمال شکرقی
 3الکی   7شده اعتم شد ککه حکدود    حفاظت 1324بوده که در سکال  هکتار 44447637

اراضکی کشکاورزی و    متراکم و بقیه اراضکی مرتعککی و   نیمه یها هزار هکتار آن جنگل
 معنککای  از سکطح ککل آن بکه    سکوم   یدرمجموع حدود . درختان جنگلی پراکنده است

 .(یجنگلدرصد  10 منطقه)واقعی جنگلی است 
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هکتار کککه   31121644 وسعتاین منطقه با : لیسار شده حفاظتمنطقه  4-1-2-7
ایکن منطقکه در شکمال شهرسکتان تکال       . است موردحفاظت قرارگرفته 1342 از سکال

 . ای و کوهستانی دارد جلگه اراضی، قرارگرفته و سیمایی متشکل از ساحل
  ایران شده حفاظتپراکن  مناطق 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اکوسیستم مناطق چهارگانه دکنندهیتهدعوامل  2-2
از مخککاطرات طبیعککی و انسککانی تنککوع زیسککتی و مککدیریت منککاطق  یا طیککف گسککترده

سکیمای  ، ها با توجه به موقعیکت منطقکه   این چال . اند شده کشور را در برگرفته حفاظت
  :باشندو شامل موارد زیر میطبیعی و همچنین فاصله تا جوامع انسانی متنوع بوده 

  رمجازیشکار و صید غ -1

  دسترسی یها راهتوسعه و عبور  -4

 های اجرایی  ضعف مدیریت -3

  تغییر کاربری اراضی -2
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  برداشت علوفه و قطع درختان قیسوخت ازطر نیکنی و تثمبوته -7

  یسوز آت  -3

  یتغییر اقلیم و خشکسال -2

 معدنی  یها تیفعال -4

  توسعه شهر و روستاهای داخل و مجاور مناطق -7

  ضابطه یگردشگری ب -10

 (تهدید از بیرون منطقه)ز عدم تطبیق مرز مناطق با مرز آبخی -11
 به شر شدت و گستردگی برخی از این عوامل بیشتر از سایرین بوده که اهم آنان 

 :باشد زیر قابل احصاا می
 احداث جاده  2-2-7

یککی از محورهکای اساسکی     ،هکا  وساز و توسکعه آن  ساخت جهیها و درنت یاز به راهن
 یهکا  خصکوص توسکعه راه   بکه ونقکل و   حمل توسعه بخ ، از طرفی. استتوسعه مطر  

هکای   هکا و اکوسیسکتم   در زیستگاه یستز بر محیط ناپذیرو جبران ارتباطی ارراتی مخرب
 . گذارد برجای می ملی یها شده و پار  و مناطق حفاظت حساس

  :است وح  اتیح یها ستگاهیها بر ز ازجمله اررات جادهموارد زیر، 

 کشته شدن حیوانات 

 تکه شدن زیستگاه تکه  

 ه  مساحت زیستگاهکا 

 ارر حاشیه 

 آلودگی هوا 

 سطحی یها زیرزمینی و آب یها تثریر بر کیفیت آب 

 آلودگی صوتی 

 ها ستمیتثریر بر ساختار و کارکرد اکوس  

 های مهاجم به منطقه  حتمال ورود گونها 
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خکاص خکود را بکر     پیامکدهای  مناطق تحت حفاظت در ایران احداث جاده در
اشکاره  توان  می هاآنبه برخی از  ،نمونه از بابمناطق داشته که  نیارزشمند ااکوسیستم 

 . کرد
 جاده داخل پارك ملی گلستان 2-2-7-7

 عنکوان  بکه  1373 نخستین پکار  ملکی ایکران اسکت ککه در سکال      ، پار  ملی گلستان
 گکاه  رهیک بکه نکام ذخ   1377 گاه ژنی در فهرست یونسککو قکرار گرفکت و در سکال     ذخیره
 . انتخاب شد کره ستیز

، کوهسکتانی و دشکتی  ، مختلکف جنگلکی   سه نکوع برخورداری از  لیدل این پار  به
همچنکین  . های جانوری و گیاهی را در خود جای داده اسکت  بیشترین تعداد و تنوع گونه

احداث دیوار حائل بتنکی  . تعدادی گونه در معرض انقراض در این پار  دیده شده است
باع  قطع کریدور ارتباطی ، است رودخانه نیز تجاوز کرده در جاده گلستان که به حریم
مسیر و تعری  جاده باع  قطع درختکان و   از طرفی تغییر. جانوران در پار  شده است

و افکزای  نکرخ کشکته شکدن     ( یزیک ر خکا   بکا )ها در برخکی نقکاط   یا مدفون شدن آن
ورود ، افزای  شکار غیرمجکاز . است گردیده( افزای  سرعت لیدل به)منطقه وح  اتیح

محل گذر کل )های هسنگی و صخر تخریب چندین پوزه، حشرات جدید به داخل پار 
از دیگکر پیامکدهای منفکی    ( شکده  حفاظت بسیاری از جانوران و بزها و پلن  و زیستگاه

 . باشد یاحداث این جاده م
 جاده شهید کالنتری در پارك ملی دریاچه ارومیه 2-2-7-2

المللکی و   بین سطح آبی ایران که با عناوین تاالب نیتر بزرگ، پار  ملی دریاچه ارومیه
زیسکتگاه گونکه    ایکن دریاچکه تنهکا   . شکود  یشناخته م نیز در جهان کره ستیگاه ز ذخیره

های نادر و با  دارای گونهو در جهان ( یکی از هفت گونه آرتمیای جهان)آرتمیانا اورمیانا 
 کم . ستا آوری فتمینگوها جوجه و یگذار محل تخم، زرد ایرانیارزش ازجمله گوزن 

، هککای  ارزش اقتصککادی میکروارگککانیزم، توریسککتی ارزش، بککه تعککدیل هککوای منطقککه
 . های این منطقه است از دیگر ویژگیموجود در آن  بردهای درمانی لجن و نم رکا

در  دریاچه جمع شدن رسوبات، جاده شهید کتنتری باع  دو قسمت شدن دریاچه
جنکوبی   کامل اکولوژی  و هیدرولوژی  دو بخ  شمالی و عدم ارتباط، دو طرف مسیر



 زارش پژوهشیگ 28 

تغییکرات   ایکن . دریاچه و همچنین تغییر غلظت نم  در دو سمت دریاچکه شکده اسکت   
 تنهککا موجککود ایککن دریاچککه کککه بسککیار ارزشککمند اسککت در ، موجککب شککده کککه آرتمیککا

 رندگان مهکاجر و بکرهم خکوردن تعکادل    کاه  پ. معرض خطر نابودی کامل قرار گیرد
تغییکرات اکولوژیک    ، درحکال حاضکر  . جاده اسکت  زیستی از دیگر پیامدهای احداث این

 . سدها تثریر منفی جاده را بیشتر کرده است تغییرات اقلیمی و اررات، خشکسالی، شدید
 

 المللی انزلی انزلی از داخل تاالب بین کنارگذرجاده  2-2-7-3

آبی و  یها بوم ستیز نیتر و یکی از باارزش کره ستیگاه ز ذخیره، المللی انزلی تاالب بین
 فهرسکت اکولوژیک  در   های با تغییرات شدید در فهرست تاالبه ساحلی کشور است ک

، گردشکگر این تاالب واجد قابلیت جذب در  .کنوانسیون رامسر ربت شده است« مونترو»
منابع ذخیره آب شیرین برای استفاده در ، بیعیط عنوان ی  پاالیشگاه گیاهان تاالبی به

محکل  ، همچنین زیستگاه برخی پرنکدگان مهکاجر   کنند وعمل میامور آبیاری و زراعت 
منطقکه شکهری    یگرفتگ سیتب و جلوگیری از آب جذب عامل، انواع آبزیان یزیر تخم
 . است

 درصکورت ککه   کنکد  یاز داخل تاالب عبور مک ، کیلومتر کنارگذر انزلی13 بخشی از
 باعک  افکزای    و موجکب  شکود  مساحتی از تاالب جدا و نکابود مکی  ، اجرای کامل مسیر

 افزای  رسکوبات در تکاالب و ککم شکدن عمکق      جهیفرسای  حوزه آبریز تاالب و درنت
 حاشکیه  یهکا  نیتغییکر ککاربری زمک   ، های روگاهکا  مسدود شدن تعدادی از دهانه، تاالب
شککار   صکید و ، آلودگی صوتی و ایجاد ناامنی در منطقکه ، تردد زیاد وسایل نقلیه، تاالب

فلزات سنگین و  افزای  میزان، ها افزای  دسترسی به آن لیدل فزاینده پرندگان آبزی به
 هکای غیرقابکل   از زبالکه  تجمع مقادیر زیکادی ، خصوص سرب در آب و رسوبات تاالب به

تغییکر   .گکردد  الب مکی تکا  بازدیدکننکدگان از تکاالب وارد   قیک تجزیه در تاالب ککه ازطر 
و تکثیر ماهیکان   یزیر تخم تثریر بر روی جهیدرنت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و

 . شودنیز میتاالب  خصوص ماهیان تجاری و از بین رفتن خودپاالیی به
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 البرز مرکزی شده حفاظتتهران شمال در منطقه  آزادراهاحداث  2-2-7-4
 یهکا  کننکده  نیتثم نیتر بزرگ قرار دارد و از مهمین منطقه در مجاورت و شمال تهران ا

فرد  های بارز و منحصربه ویژگی از. کشاورزی استان تهران است آب آشامیدنی و آبیاری
مثل شمشاد هیرکانی )خاص البرز مرکزی  گیاهان و جانوران بومی است که، این منطقه

 . باشد می( و قوچ و می  البرز مرکزی
 تفریحکی ایکن منطقکه   ، آموزشی، ماهیگیری، کوهنوردیهای ویژه  همچنین جاذبه
تکمیل نشدن آزادراه تهران شمال که درحال حاضکر یککی از    رغم به .حائز اهمیت است

در  یتکوجه  زیستی قابکل  محیط یها خسارت، کشور است یساز راه یها پروژه نیتر بزرگ
، تکع منطقکه  هکا در مرا  شکده از تونکل   هکای اسکتخراج   انباشت نخاله. مشهود است منطقه

تخریکب  ، انداز این منطقکه  تغییرات در چشم، ها ها به رودخانه تونل رهاسازی آب حفاری
ایجکاد اخکتتل در   ، اُرس یهکا  تخریب جنگل، مانده یباق های نادر گونه مراتع و زیستگاه
، تولیکدمثل ، مهکاجرت  اختتل در رونکد ) وح  اتیو بر هم زدن امنیت ح آرام  منطقه

 مراحکل  هکای نخالهتخلیه ، ها برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه، ... (ورفتاری  عادات
دامنکه   انفجکار در ، ایجاد آلودگی صکوتی شکدید  ، ها وساز به داخل رودخانه مختلف ساخت

این خسکارات   ها ازجمله فرسای  مجدد در این دامنه احتمال ریزش و جهیها و درنت کوه
 . باشد یم

 
 طق دخل و تصر  عرصه منا 2-2-2

تصکرفات غیرمجکاز    هکا و آندخل و تصرف عرصه ، ترین مشکتت این مناطق از عمده
 73حدود  1373تا سال . استتوسط اشخاص حقیقی و حقوقی اراضی مناطق چهارگانه 

توسط اشخاص حقیقی و حقکوقی و برخکی    ستیز طیهزار هکتار از مناطق چهارگانه مح
هزار هکتار از این اراضی توسکط   32حدود واگذاری نهادها تصرف یا واگذارشده بود که 

طکی  . بکود صورت گرفتکه  هکتار توسط اشخاص  400هزار و  14حدود تصرف نهادها و 
 73درصد از ایکن   10حدود  قضایی با طر  دعوی در مراجع  ، 1377و  1372های سال

 . شده استشده رفع تصرف  هزار هکتار تصرف
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 ی عرصه مناطق رقانونیغواگذاری  2-2-3

های ایکن   بسیاری از عرصه ،شده حفاظترغم غیرقانونی بودن واگذاری اراضی مناطق  به
مراتع و آبخیزداری کشور واگذار ، مناطق توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل

 . شده است
قانون تنظیم بخشکی از   37ماده  2از مصادیق جرم مصر  تبصره ، هاواگذاری این

قکانون مجکازات اسکتمی     322امکوال دولتکی و مکاده     درخصکوص مقررات مالی دولت 
 . شود محسوب می

، زیسکت  حفاظکت و بهسکازی محکیط    قکانون  13 به استناد مکاده باید توجه داشت  
چهارگانکه تعیکین    دولتی در منکاطق یها مقام دستگاه قائم ستیز طیسازمان حفاظت مح

 هکا و مراتککع و   جنگل سازمان از طرفی مالکیت اراضی و نماینده دولت با. است گردیده
هنگام ارایه دالیل مالکیکت در اراضکی    آبخیزداری است و این موضوع موجب گردیده به

و حتکی در بسکیاری از    شکود عمتً سازمان با معضتت حقوقی مواجکه   مناطق چهارگانه
وزیکران در سکال    ثتیک مصوبه ه ،از طرفی. گردد موارد موجب تضییع حقوق این مناطق

عنوان نماینده دولت به هنگکام   به ستیز طین سازمان حفاظت محدرخصوص تعیی 1342
گردیده منتهی  ایجاد حق مالکیت به نماینده برای سازمانبه تجاوزات به مناطق مذکور 

 سکت یز طیها به سازمان مح عدم انتقال اسناد این مناطق از سرجنگلداری لیدل است و به
هنگام برخورد به  1342و امت  در سال  اسناد ابت  این مصوبه به سازمان ربت   باوجود

عکدم  . اسکت شکده   در مالکیکت اراضکی ایجکاد    یدوگکانگ  ییبا تصرفات در مراجع قضکا 
 73واحده اراضی اختتفی ماده  ماده ونیسیرسیدگی قطعی به اعتراضکات مطکر  در کم

موجکب عکدم تعیکین     نیز مراتع  ها و سازمان جنگل قیبرداری ازطر حفاظت و بهره قانون
مناسکبات   محدوده مالکیت اشخاص در مناطق و بروز تخلفات تصرفات عدوانی شکده و

ممنوعیکت  ها نیکز مسکتندات قکانونی     درخصوص واگذاری. زده است این مناطق را برهم
 31 مکاده  2تبصکره   سکت یز طیقانون حفاظت و بهسکازی محک   13ماده  :قرار زیر است به

اجرایکی قکانون منکع     نامه نییآ 7 ماده، ها و مراتع ی از جنگلرابرد قانون حفاظت و بهره
 یهکا  شکرکت ، فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسککونی بککرای امککر مککسکن    

نامکه اجرایکی الیحکه     ینیک آ 14مکاده  ، تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی



 30/ جرم دخل و تصرف اراضی ملی 

ی اسکتمی  الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضکی در حکومکت جمهکور    قانونی اصت 
صکتحی قکانون حفاظکت و    ا 33 قکانونی اصکت  مکاده    واحکده  ایران و اخیراً تبصره ماده

مکذکور هرگونکه واگکذاری در     کلیکه مکواد   نکهیا رغم بهها و مراتع  برداری از جنگل بهره
سکازمان   قیک ازطر یشکمار  یهای ب واگذاری اما، مناطق چهارگانه را ممنوع اعتم نموده

شهرسازی و ، توسعه، عمرانی یها اجرای طر برای  آبخیزداری کشورها، مراتع و  جنگل
 لیدل یا به مسئله،این  .که فاقد وجاهت قانونی هستند گرفته انجام یپرور دام، کشاورزی

 بکوده  یسکازمان  سازمانی و بکرون  درون نیآگاهی مسئول عدم لیدل به یافشارهای سیاسی 
هکای واگذارشکده در    اسکترداد زمکین   درخصکوص واحده قانونی اخیر  ماده 7 تبصره. است

 اگرچه بسیار دیر به تصویب رسکیده  31 ماده 2 اراضی مناطق چهارگانه برختف تبصره
 . بیشتر در این مناطق جلوگیری نماید یها یتواند از واگذار است ولی می

 

 ضعف مدیریت و اجرا 4 -2-2

اطتعکاتی جکامع منکاطق     نبود سامانه ،های جدی در مدیریت این مناطق یکی از ضعف
و یکا تخریکب    و تصرفمیزان دخل  ، بدین معنا که مساحت دقیق فعلی. چهارگانه است
 روز بکه ها مشخص و یکا   طر  مدیریت تفضیلی و تعیین زون، پت  ربتی، صورت گرفته

 :قرار زیر استها به  در این خصوص وضعیت برخی از استان. باشد نمی
 

 استان اردبیل  2-2-4-7

درصکد از عرصکه اسکتان را بکه خکود       7/7 یهکتار 107742مساحت مناطق چهارگانه 
برابکر   شکده  فیک تعر یهکا  یکاربر بانقشه اجرایی  فاقد ،این مناطق .اختصاص داده است

از اداره کل منکابع   اشخاصاراضی ملی و مستثنیات  یها نقشه ضوابط و مقررات بوده و
ربتی محدوده منکاطق چهارگانکه    یها پت  حتیو  طبیعی و آبخیزداری استان اخذ نشد

 . تحت مدیریت تفکی  و پاالی  نگردیده است
جلوگیری از تخریکب و تصکرف عرصکه     بنابراین هیچ عملیات حفاظتی در راستای 

 یها میزان تخریب و تصرف در عرصه جهیدرنتو ها به عمل نیامده  ملی در این محدوده
مکان حفاظکت و جلکوگیری از تصکرف و    مذکور مشخص نشده است و با این وضعیت ا

 . باشد نمی ریپذ امکان مؤرربه شکل تخریب 
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 استان کرمانشاه 2-2-4-2

عرصه استان را بکه خکود   درصد  2/3حدود  یهکتار 131323مناطق چهارگانه مساحت 
ی موجکود  هکا  نقشهبراساس  شده حفاظتضمناً حدود و مرز مناطق . اختصاص داده است

مشکخص و مسکلم نبکوده و     هکم  آنقابل استناد برای مراجع رسمی نبوده و مسکتثنیات  
 . باشد نمیمشخص  مناطقدر این  و تصرفمیزان دقیق دخل 

 
 استان لرستان 2-2-4-3

درصد مساحت کل اراضی اسکتان را   44/3 یهکتار 123122مساحت مناطق چهارگانه 
ان برای منکاطق تحکت مکدیریت خکود دارای     زیست استاداره کل محیط. شود شامل می

مستثنیات سکند و مکدر    ، نقشه بوده ولی در ارتباط با کاربری درون مناطق اعم از ملی
 . معتبری ندارد

 
 استان همدان 2-2-4-4

درصد مساحت کل اراضی اسکتان را   3حدود  یهکتار 30704مساحت مناطق چهارگانه 
زیست استان برای مناطق یاد شکده فاقکد   محیطبا توجه اینکه اداره کل  .شود شامل می

تخریکب و   درخصوصنقشه مصوب اراضی ملی و مستثنیات بوده لذا برای اقدام قانونی 
 . باشدتجاوز با مشکل مواجه می

 
 استان گیالن 2-2-4-7

. باشکد هکتار می 03/134437حفاظت به مساحت  تحتمنطقه  12استان گیتن دارای 
آبکادی و حتکی محکدوده شکهری در محکدوده منکاطق       ، دی روستازیا تعدادرغم آنکه  به

اطتعاتی در زمینه اراضی ملی و مستثنیات یا اراضکی   اما قرارگرفتهالذکر چهارگانه فوق
زیست موجود نبوده و همین امر باع  ایجاد مشکل تصرفی در اداره کل حفاظت محیط
 . اطق شده استاین من و تصرفدخل  درخصوصجهت طر  دعاوی در مرجع قضایی 

 



 33/ جرم دخل و تصرف اراضی ملی 

 استان مازندران 2-2-4-6

آمار و اطتعکات   اماباشد  هکتار می 703. 701مجموع مساحت مناطق چهارگانه استان 
و در  نیسکت زیسکت  دقیقی از مستثنیات این مناطق در اختیار اداره کل حفاظکت محکیط  

 . باشداداره کل منابع طبیعی استان می به عهدهمواقع ضروری تشخیص این نوع اراضی 
باشد؛ امکا   تابلو و عتئم مربوط نصب می، حاضر در تمامی مناطق چهارگانه درحال

، (هکتکار  400)سمسککنده   وحک   اتیک حپناهگکاه   ازجملهمناطقی ، در بح  حصارکشی
( هکتکار  472)داران  و ارر طبیعی و ملی خشکه( هکتار 73)دشت ناز  وح  اتیحپناهگاه 
حکدود  . یر مناطق تاکنون محصکور نگردیکده اسکت   کامل محصور گردیده ولی سا طور به
عکدم   لیک دل بههکتار از این اراضی توسط اداره کل منابع طبیعی واگذار شده است که 40

  .واقعی باید بیشتر باشد رقم ،استعتم الزم
 

 استان خراسان شمالی 2-2-4-7

و سکه   وحک   اتیحی  پناهگاه ، دو پار  ملی، شده حفاظتاستان چهار منطقه  این در
مساحت کل اراضی تحت حفاظت در مناطق یاد شده برابر با . ارر طبیعی ملی وجود دارد

درصد از مساحت کل استان را به خود اختصکاص   43/3که حدود  استهکتار  172121
موقعیت دقیق مستثنیات ، اما شده هیتهآنکه نقشه مناطق چهارگانه سابقاً  رغم به. دهد یم

ور تاکنون تعیین نشده است که این امر از دالیل مهم تصرفات ی مزبها نقشهاعتمی در 
 . باشد اراضی ملی می

هکتار از اراضی ملی مناطق چهارگانه این اسکتان دچکار دخکل و     21/73مساحت  
 قضکایی  فقره پرونده برای متصرفین تشکیل و بکه مراجکع    32 جهیدرنتکه  شده تصرف

 . است شده تصرفمترمربع آن رفع  000/10 جهیدرنتمنعکس و 
 

 استان خوزستان 2-2-4-8

هکتار است ککه نسکبت آن بکه     343337 بر بالغمساحت اراضی مناطق چهارگانه استان 
با مختصکات و مقیکاس مناسکب      نقشهاین مناطق فاقد . باشد یم 47/10مساحت استان 
 . باشند یمی ملی و مستثنیات اراضی ها محدودهجهت تعیین 
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 چهارمحال بختیاریاستان  2-2-4-9

هکای مربکوط بکه     نقشه .باشد یمهکتار  177404حدود مناطق چهارگانه مساحت اراضی 
 . اراضی ملی و مستثنیات برخی از مناطق مذکور تهیه شده است

ممنوعیت مطلکق قکانونی توسکط اداره ککل      برختفهکتار از اراضی فوق  7/173
 . منابع طبیعی استان تحت عنوان طر  واگذار شده است

 

 استان هرمزگان 2-2-4-70

هکتکار تحکت عنکوان منکاطق      470037منطقه به مسکاحت   17استان هرمزگان دارای 
و  1:70000هکای   چهارگانه تحت مدیریت دارد کلیه این مناطق دارای نقشه با مقیکاس 

باشد اما در رابطه با نقشه اراضی ملی و مستثنیات مناطق چهارگانه تنهکا   می 1:470000
و بقیه مناطق نقشه اراضی ملکی   باشد یمگنو دارای نقشه مستثنیات  شده حفاظتمنطقه 

طبیعکی و آبخیکزداری اسکتان هرمزگکان بکوده و       منکابع و مستثنیات در اختیار اداره کل 
 . تان نشده استاس ستیز طیمحتحویل اداره کل حفاظت 

منطقکه  ، کشکی و نصکب تکابلو منکاطق چهارگانکه     ککوبی و فکنس  پیکه درخصوص
 شکده  حفاظکت کوبی و دارای تابلو بکوده بقیکه منطقکه    پیکه، کشیگنو فنس شده حفاظت

 . باشند یمکوبی دارای تابلو و پیکه
 

 استان مرکزی 2-2-4-77

منطقه تحت عنوان مناطق چهارگانه در  ش استان مذکور دارای  شده ارائهبراساس آمار 
نقشه مصوب مناطق . هکتار است 34/1344در حدود  ها آناختیار دارد که مساحت جمع 
و اجرای نشده است و همچنین اقداماتی  تهیه ،مستثنیاتچهارگانه حاوی اراضی ملی و 

جهت مشخص نمکودن محکدوده    مانند آن، نصب تابلو و، کشیفنس، کوبیاز قبیل پیکه
 . انجام نشده است طور کامل بهمناطق چهارگانه 

 
 استان آذربایجان شرقی 2-2-4-72

هکتار بکوده ککه ایکن مسکاحت      334371 بر بالغدر استان مذکور مناطق چهارگانه جمعاً 
کلیه سطو  مناطق تحت مکدیریت دارای  . باشد یمدرصد نسبت به سطح استان  07/12



 35/ جرم دخل و تصرف اراضی ملی 

کدام از مناطق تحت  در هیچ امانقشه منابع ملی و مستثنیات است  ازجملهنقشه کاربری 
ی و یا برای مشخص گذار نشانه عنوان بهکشی فنس، مدیریت استان عملیات پیکه کوبی

 . نمودن مرزهای مناطق انجام نگرفته است
ممنوعیت مطلق قانونی توسط اداره کل منکابع   برختفهکتار از اراضی فوق  741

 . طبیعی استان تحت عنوان طر  واگذار شده است
 

 استان تهران 2-2-4-73

، ی خجیکر هکا  نکام میلیون هکتار دارای سه پار  ملی به  34/1استان تهران با مساحت 
بکه مسکاحت    شکده  حفاظکت هکتار و چهار منطقه  22403حصار و الر به مساحت سرخه
غار دور افشان به مساحت  -های تنگه واشی تار و هویر کتار و آرار طبیعی بنامه 32170
 . باشدوح  میهکتار بوده و فاقد پناهگاه حیات 2403

ی ها محدودهی با مختصات و مقیاس مناسب جهت تعیین ها نقشهاین مناطق فاقد 
 . باشند یمملی و مستثنیات اراضی 

ممنوعیت مطلق قکانونی توسکط    برختفهکتار از اراضی فوق  343/41223حدود 
 . اداره کل منابع طبیعی استان تحت عنوان طر  واگذار شده است

در قالکب   نفکره  هفکت هکای  هکا توسکط هیئکت   شایان ذکر است بعضی از واگکذاری 
تحکت   سکت یز طیمحک اداره کل حفاظکت   قیازطری کشاورزی صورت گرفته که ها طر 
وان تصرف عدوانی به مراجع قضایی منعکس لیکن این موارد توسط دادگکاه تصکرف   عن

محاکم با رد تصرف عکدوانی حککم بکر بکی حقکی ادارات       تاًینهاو  نشده شناختهعدوانی 
 . اند نمودهصادر  ستیز طیمح
 

 استان البرز 2-2-4-74

البکرز مرککزی    شکده  حفاظتتحت عنوان منطقه که هکتار استان البرز  33344مساحت 
ی ملکی و  هکا  محکدوده های با مختصات و مقیاس مناسب جهت تعیین  فاقد نقشه است،

 . باشند یممستثنیات اراضی 
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ی شده و در ایکن  رقانونیغهکتار از اراضی ملی این مناطق تصرف  33/41مساحت 
فقکره آن   17ککه   گردید منعکس قضایی فقره پرونده تشکیل و به مراجع  27خصوص 
 است شده تصرفرفع منجر به 

 استان ایالم 2-2-4-77

ارکر طبیعکی ملکی     دووجود ندارد ولی  وح  اتیحپار  ملی و پناهگاه  ،در استان ایتم
 شکده  حفاظکت منکاطق   چهکار و ( ارر طبیعی ملی دهلران و ارر طبیعی ملی تن  رازیانکه )
هکتار  124227با مجموع مساحت کل ( دینارکوه و کول ، کبیرکوه، مانشت و قترن )
 . باشند می

مشکخص   شکده  حفاظتمیزان دقیق مستثنیات اشخاص در مناطق  ،در استان ایتم
وجود  ،باشد شده  یتفکای که در آن میزان اراضی ملی و مستثنیات  نشده است و نقشه

هکایی از مانشکت و   ی قسمتاستثنا به)در استان تقریباً تمام مناطق تحت مدیریت . ندارد
، ککوبی فاقکد پیککه   ،در مجاورت مستثنیات اشکخاص ( انه سیمانقترن  در پشت کارخ

 . کشی و سایر اقدامات مشابه هستندفنس
هکتار از اراضکی فکوق بکرای طکر       47/37حدود 1327تا  1323های  سال در طی

ممنوعیکت کامکل    رغکم  بکه ی دار مرتعهکتار تحت عنوان طر   1237طوبی و همچنین 
 . قانونی توسط اداره کل منابع طبیعی استان واگذار شده است

 

 استان کردستان  2-2-4-76

منطقکه   2ککه شکامل    اسکت هکتکار   123222مساحت ککل منکاطق چهارگانکه اسکتان     
 . باشد می وح  اتیحو ی  پناهگاه  شده حفاظت

ی ها نقشهنسبت به واگذاری  ،در بح  مستثنیات منابع طبیعی و آبخیزداری استان
استان بکوده اقکدام و    ستیز طیمحکه مورد درخواست اداره کل حفاظت  73اجرایی ماده 

 . را تحویل اداره کل مذکور نموده است ها آن
 

 راحمدیبوو  هیلویکهگاستان  2-2-4-77

درصکد از   73/7و پار  ملی وجود دارد که جمعاً  شده حفاظتدر این استان تنها مناطق 
 . شوندمساحت کل استان را شامل می



 37/ جرم دخل و تصرف اراضی ملی 

تهیکه و   هشداردهندهی تابلوها، جهت تعیین محدوده قانونی مناطق تحت مدیریت
ضکمناً در بخشکی از منکاطق    . مرز مناطق تحت مدیریت نصب گردیکده اسکت   دورتادور

ککه  ، کشکی شکده  اقکدام بکه فکنس   ، ردحساس که خطر ورود کل و بز به مزارع وجود دا
 . متر اقدام گردیده است 4000مشخصاً در منطقه خونگاه در دنا به طول تقریبی 

اداره مستحدرات قانونی اشخاص و تعیین مرز این مناطق توسکط  ، نقشه مستثنیات
 . زیست استان ارسال شده استحفاظت محیط اداره کلمنابع طبیعی استان به  کل
 

 ن آذربایجان غربیاستا 2-2-4-78

 17673هکتکار بکوده ککه برابکر بکا       342021مساحت مناطق چهارگانه این استان حدود 
 . باشد درصد مساحت استان مذکور می

و فقکط بکا    باشند یمی مربوط به اراضی ملی و مستثنیات ها نقشهاین مناطق فاقد 
نصب تابلو و سایر اقکدامات مشکابه در راسکتای مشکخص     ، کشیفنس، کوبیانجام پیکه

صرفاً در پار  ملی دریاچه ارومیه موضکوع جداسکازی    چهارگانهنمودن محدوده مناطق 
عکدد در پیرامکون پکار      720ی بتنی به تعداد ها لهیمکشی و نصب تابلو با نصب فنس

 . فا شده استصرفاً نسبت به نصب تابلو اکت چهارگانهاقدام شده و در سایر مناطق 
 

 استان گلستان 2-2-4-79

هکای   مناطق فاقد نقشکه  نیا باشد یماستان هکتار  132، 233مساحت مناطق چهارگانه 
نظارت و حفاظت بهینه بوده لکذا امککان تطبیکق و     منظور به، اجرایکی با مقیاس مناسب

ی هکا  نقشکه با عنایت به اینکه وجکود  . جانمایی تصرفات و تجاوزات احتمالی وجود ندارد
حفاظت و تشکخیص منکابع    درجهتاجرایی مناطق یکی از ابزارها و فاکتورهای اساسی 

این مهم تکاکنون در اداره ککل مکذکور     باشد یممناطق تحت حفاظت  حدودورغورملی و 
 . عملی نشده است

کشکی و پیککه ککوبی در منکاطق      فکنس  ازجملکه همچنین اقدامات حفکاظتی الزم  
ها و مسکتثنیات   گاه سکونت، لی گلستان در مجاورت روستاهاپار  م ازجمله شده حفاظت

 . اشخاص انجام نشده است
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 استان زنجان 2-2-4-20

      بکا مسکاحت    وحک   اتیک حو یک  پناهگکاه    شکده  حفاظکت دو منطقکه   دارای این استان
 . باشد هکتار می 4346040
دولتکی واقکع در منکاطق     سکات یتثسمستثنیات و ، های مربوط به اراضی ملی نقشه

 . چهارگانه تهیه و اجرای نشده است
 

 استان کرمان  2-2-4-27

و  اسکت هکتکار   4207724منطقه تحت حفاظکت بکه مسکاحت     17استان کرمان دارای 
 .باشکد  یمک % 42/13درصد مساحت این مناطق نسبت به مساحت ککل اسکتان کرمکان    

ی مناطق جانمائی و مشخص ها نقشهمستثنیات واقع در محدوده مناطق مذکور بر روی 
همچنین اینککه نسکبت   . نشده و مستثنیات از اراضی ملی هر منطقه تفکی  نشده است
اقکدام   انکد  دهیگردها واقع  گاه به فنس کشی آن قسمت از مناطقی که در مجاور سکونت

 .نگردیده است
 
 استان اصفهان 2-2-4-22

نقشکه  . میلیون هکتار است 2/10احت با مس شده حفاظتمنطقه  4استان اصفهان دارای 
امکان تطبیق و جانمایی تصرفات  ،لذا و مستثنیات و کاربری این اراضی مشخص نشده

 . و تجاوزات احتمالی وجود ندارد
ممنوعیت مطلق قانونی توسط اداره کل منابع  برختفهکتار از اراضی فوق  323 

 .است واگذارشدهطبیعی استان تحت عنوان طر  
 

 استان فارس 2-2-4-23

وحک  بکا   پناهگکاه حیکات   2، شکده  حفاظکت منطقه  2، پار  ملی 3استان فارس دارای 
و و دخکل   هکا  یواگکذار هکتار بکوده و نقشکه وضکعیت مسکتثنیات و      107321مساحت 
 . ی صورت گرفته تهیه نشده استها تصرف

ا حفکر  کیلومتر فنس کشکی و یک   134صرفاً به میزان  ،مناطق این برای حفاظت از
 . کانال شده که با توجه به مساحت مناطق چهارگانه رقم بسیار کمی است



 31/ جرم دخل و تصرف اراضی ملی 

 و تصکرف دخکل   درخصکوص فقکره پرونکده    1124در کل کشور تعکداد   درمجموع
 سکت یز طیمحک توسط ادارات ککل حفاظکت   هکتار اراضی مناطق چهارگانه  034/17444
ی این پرونده منجر به محکومیت ا فقره 200در مراجع قضایی تشکیل که فقط ها  استان

 . متصرفین شده است
 

  شکار و صید غیرمجاز 2-2-7

قانون حفاظت و بهسکازی   اجرایی نامه نییاجرایی آن و آ نامه نییقانون شکار و صید و آ
محکل قکانونی بکرای اسکتناد      نیتر و موادی از قانون مجازات استمی مهم ستیز طیمح

روز نبکودن ایکن    بکه  لیک دل امکا بکه  ، باشد درجهت کشف و تعقیب جرایم شکار و صید می
قضات و صکدور آراا و احککام    یطیمح ستیعدم آگاهی و دان  ز ها و همچنین مجازات

این مواد ، منظور کم  و تخفیف به مجرمین به شده نییتع یها براساس حداقل مجازات
شکار و صید در مناطق نقک    میکه شایسته است نتوانسته در کاه  جرا نچنا عمتً آن

جبکران   بکرای  شده نییهمچنین ضرر و زیان تع. و جلوگیری کننده ایفا نماید کننده نییتع
 وحک   اتیک های مصرفی حفاظتی ح تنها برآورنده هزینه نه وح  اتیخسارت وارده به ح

 . باشد نیز نمی یطیمح ستیهای ز کننده ارزش جبران نبوده بلکه

 

 دام هیرو یبو  ضابطه یبچرای  2-2-6

و  دیو صک  قکانون شککار  ، در این منکاطق  رمجازیوانین مورد استناد در بخ  تعلیف غق
اجرایککی قککانون حفاظککت و بکهسکککازی  نامککه نیککیضککوابط تعلیککف احشککام براسککاس آ

 یها پناهگاهشده و  دستورالعمل ضوابط تعلیف احشام در مناطق حفاظت و ستیز طیمح
و مکازاد بکر    رمجکاز یغ یهکا  ورود دام .گکردد  تعیین می 43/3/1332مورخ  وح  اتیح
مطکابق بکا ظرفیکت مراتکع و      بکرداری  عدم صدور پروانه بهکره ، سو  یمرتع از  تیظرف
  نیعکدم تعیک  ، عدم تعیکین مراتکع حکریم روسکتاها    ، های صادره قبلی اصت  پروانه عدم

عکدم همککاری و   ، دام در هرسکال بکرختف مقکررات   افکزای   ، نفع حکق  دامداران ذی
، در منکاطق  رمجکاز یهای متولی در جلکوگیری از تعلیکف غ    های الزم سازمان هماهنگی

بکه منکاطق و    رمجکاز یورود دام غ کافی نبودن ابزارها و تجهیزات الزم در جلوگیری از
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عنوان بکزه   به، رمجازیدستگاه قضایی با جرایم تعلیف غ نیهمچنین عدم برخورد مسئول
خسارت وارده  هیاطاله دادرسی در تثد، های معینه ناکافی بودن جرایم و مجازات، و جرم
مشکتت این بخ  هستند  جملهاز، رمجازیتعلیف غ، های متشکله مناطق در پرونده به

 . است  شده قوانین مذکور ارربخشیکه مانع 
 
 ها یرستنقطع درختان و از بین بردن  2-2-7

قکانون مجکازات    343 مکاده  و صکید قوانین مورد استناد در این بخک  قکانون شککار و    
 را در این مناطق ممنوع اعکتم  انقطع درخت ،اینکه مواد مذکور رغم بهباشد  استمی می

محل قانونی برای استناد درخصوص کشف و تعقیب جکرایم   نیتر و این مواد مهم نموده
هکای مکذکور نتوانسکته در     جزای نقدی مقکرر در قکانون  باشد اما میزان   قطع درختان می

در ایکن منکاطق در    انایفا نماید و رونکد قطکع درختک    ای بازدارندهکاه  این جرم نق  
همچنکین  . شکود  یوفور دیده م به.. ها و کاربری سازی و تغییر جاده، تصرف، هنگام تجاوز
 مانکده  ییام گذشکته بکاق  از ا صورت سنتی صورت قاچاق و یا چرای دام به به انقطع درخت

 سکازی و همچنککین بککرای    لحکاظ سکوخت و خانکه    است و کتً مصارف روستاییان بکه 
به درختان روندی است که ادامکه  ... ، کتزنی، زنی سرشاخه قیهای دام خود ازطر استفاده
 . دارد
 

 یسوز آتش 2-2-8

هکتار  470به وسعت  1373سال ماهه نخست  در سهخصوص الزم به ذکر است در این
 11شده کشور طعمه حریق شد که در استان فارس  از اراضی مناطق چهارگانه و حفاظت

، (هکتکار  40) یسوز چهار مورد آت  راحمدیکهگیلویه و بو، (هکتار34) یسوز مورد آت 
و ( هکتار 40) یسوز ایتم چهار مورد آت ، (هکتار 120) یسوز مورد آت  11خوزستان 

سکوزی را  هایی از این آتک  نمونه. آشوراده به مساحت دو هکتار طعمه حریق شده است
 .نیز شاهد بودیم 1377در بهار سال 
 



 40/ جرم دخل و تصرف اراضی ملی 

های اجرایی برای مقابله با  مبانی قانونی و حقوقی دستگاه :سوم صل ف

 دخل و تصرف مناطق چهارگانه

بکه   های مختلف است بسیاری از پژوهشگران در رشته موردعتقهموضوع  ،ستیز طیمح
هری  به اقتضای ماهیت و اهداف رشته خود به تحلیل و بررسی بخشی از  ای کهگونه
بکرای اغلکب    سکت یز طیمحبیشترین اهمیت ، در این حال. اند پرداخته ستیز طیمحابعاد 
 . آن در توسعه پایدار است ریتثرنق  و  ،ها دولت

نقطکه  1724 سکال  در سکازمان ملکل در اسکتکهلم    ستیز طیمح کنفرانس انسان و
های  ازآن با شدت یافتن چال  پس .سمت پایداری بود به یالملل نیب یها آغازین حرکت

دستور کار منسجم افزوده شکد و   بر اهمیت مشارکت جهانی برای پیروی از ی ، جهانی
 مصککوبزیسککتی بسککیاری  هککای جهککانی محککیط  هککا و برنامککه  نامککه توافککق سککسس،

بکی  از   1774در سال  و توسعه سازمان ملل ستیز طیدر اولین اجتس مح. و اجرا شد
گردهم آمدند تا تعهد خودشان به توسکعه   برزیل سران جهان در ریودوژانیرو تن از 170

عنوان راهنمای حرککت جهکانی بکه سکمت      به 41کار سند دستور. پایدار را نمایان سازند
در  4000سکستامبر سکال   . اسکت ( ریو)ی اجتس سران زمین توسعه پایدار از دستاوردها

مشکارکت   متعهکد بکه  ، "اعتمیه هکزاره " دییکشور با تث147، اجتس هزاره سازمان ملل

اعتمیکه  . شکدند  4017تکا سکال   ، "اهداف توسعه هزاره"آرمان  هشتبرای دستیابی به 
هکا را در میکان جوامکع      فعالیتریزی  از تعهدات و برنامه یا سابقه یب هزاره دامنه وسیع و

چارچوب مهمی جهت توسعه فراهم نمکود   اهداف توسعه هزاره. شد المللی شامل می بین
 . دست آمده است از آن به یتوجه و در چندین زمینه نیز پیشرفت قابل

المللی در راسکتای   های بین اهداف و برنامه، ها نامه توافق، دستورکارها، اجرای اسناد
هکا و   با موفقیکت  40 +دهه از کنفرانس استکهلم تا کنفرانس ریو چهار  در، رتوسعه پایدا
ارزشکمندی بکرای ادامکه مسکیر در اختیکار جامعکه        تجکارب هایی همراه بود که  شکست
تحکت   4014 متحد در سکال  در کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل. المللی قرار داد بین

آن  فعان مختلف گرفته شد که حاصلنتصمیمات مهمی با مشارکت ذی 40+عنوان ریو
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در این سند ضمن تثکید بکر دسکتور   . باشد می «خواهیم ای که می آینده» سندی با عنوان
رویکرد اقتصاد سبز برای دستیابی بکه توسکعه   ، ستیز طیجهانی مح به حکمرانی 41کار 
 . اشاره شد اهداف توسعه پایدار و 4017دستور کار توسعه پس از ، پایدار

پایکان اهکداف    4017 رهبران جهان توافق کردنکد ککه سکال    40+ اجتس ریودر 
. جکایگزین آن گکردد  ، و دستورکار جدید توسعه توسعه هزاره باشد و اهداف توسعه پایدار

کشورهای عضو متعهکد شکدند یک  فرآینکد     4017، تا سال 40+ بنابراین در فاصله ریو 
با ، نفعان درخصوص اهداف توسعه پایداریو باز را برای تمام ذ شفاف، الدولی فراگیر بین

حاصکل تکتش و   . ایجکاد نماینکد  ، پایکدار  رویکرد گسترش و بسط اهداف جهانی توسعه
سکند  ، بسکیار  های نفعان در سراسر جهان پس از جلسات و گردهماییمشارکت همه ذی

 17برای توسعه پایدار است که الگوی عمل و فعالیت همه کشورها در  4030 دستور کار
 . آتی خواهد بود سال

 الملل از منظر حقوق بین ستیز طیمحمنابع حقوقی حفاظت از  3-7
ایکن  . شود المللی محسوب می در عرصه بین ستیز طیمححفاظت  مبدأاعتمیه استکهلم 
ی از کشور جهان مورد تثیید قرار گرفت توجه قابلبا حضور شمار  1724اعتمیه در سال 
جبران خسکارات وارده  ، خواستار وضع قوانین در سطح داخلیزیست  و برای حفظ محیط

 .شد... ی ورسان اطتعآموزش و ، ستیز طیمحبه 
 کننده لیتکمالمللی  ها و مصوبات بین اعتمیه ریو و دیگر اعتمیه ،ی بعدها سالدر 

 . اعتمیه فوق بوده است
گی و خسارت مسئول جبران آلود ها دولت، اعتمیه استکهلم 44براساس مفاد اصل 

: دارد یمک باشند و همچنکین اصکل دهکم اعتمیکه ریکو اعکتم        می ستیز طیمحبه  وارده
 ازجملکه به مراجع قضکایی و اداری   مؤرردسترسی ، یطیمح ستیزاقدامات  درخصوص»

 «. مجازات و جبران خسارت باید تضمین گردد
حفاظکت از   درجهکت ی عضکو را بکه ایجکاد قکوانین کیفکری      هکا  دولکت  ،این اصل

تعقیب و مجازات متخلفین و همچنین تسکهیل حکق دسترسکی افکراد بکه      ، ستیز طیمح
را تشکویق بکه    هکا  دولکت اصل یکازدهم اعتمیکه اخیکر    . نماید محاکم صالحه ترغیب می
نمایکد و اصکل    حفاظکت از طبیعکت مکی    درجهتی طیمح ستیزتصویب قوانین مناسب 
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ایجکاد مسکئولیت ناشکی از     درخصوصرا به تصویب قوانین داخلی  ها دولتسیزدهم نیز 
 . دینما یمتشویق  ستیز طیمحصدمات حاصل از تخریب 

ای ماننکد   المللکی یکا منطقکه    برخی دیگکر از مصکوبات بکین    ،فوق دو سندعتوه بر 
کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و کنوانسیون آفریقایی راجع به حفاظت از 

 سکت یز طیمحک ی عضو را مکلف به حمایت و حفاظت از ها دولت، طبیعت و منابع طبیعی
 . باشد نماید که این حمایت قطعاً شامل جنبه کیفری نیز می می

 1770مصکوب   سکت یز طیمحک حفاظکت کیفکری از    درخصوصقطعنامه ملل متحد 
درخصکوص  . ی اسکت المللک  نیبک در عرصه  ستیز طیمحسرآغاز بح  حفاظت کیفری از 

هکای شکورای    بکه قطعنامکه   تکوان  یمک ی مرتبط با موضوع اخیر الملل نیبسایر اسناد مهم 
قطعنامککه قککوانین کیفککری در حفاظککت از ، اقتصککادی و اجتمککاعی سککازمان ملککل متحککد

، شککورای اقتصککادی و اجتمککاعی سککازمان ملککل متحککد  1773مصککوب  سککتیز طیمحکک
شکورای   1777و مصکوب   1772مصکوب   سکت یز طیمحهای حفاظت کیفری از  قطعنامه

 – ستیز طیمحکنوانسیون حفاظت کیفری از  -جتماعی سازمان ملل متحداقتصادی و ا
 . اشاره نمود 1774استراسبورگ مصوب 

است و همکین همککاری نکوعی     بناشدههمکاری  پایهالمللی بر اغلب مصوبات بین 
 توانکد  یاعضکا مک  عدم رعایت آن توسط یکی از  ،لذا و شود ضمانت اجرایی محسوب می

اعضکا  ، یالملل نیبهمچنین اغلب مصوبات . المللی آن کشور را مخدوش نماید وجهه بین
ها در افکار عمومی نقک    تهیه و ارائه این گزارش. را مکلف به ارائه گزارش نموده است

 . گردد ی دارد و در همین راستا باع  فشار افکار عمومی جهت رعایت تعهدات میمؤرر
ا منجر به ورود خسارت بکه یک  یکا چنکد     اگر نق  تعهد در ی  سند الزم االجرا

کشور متضرر حق دارد در روابط خود یا کشور خاطی تجدد نظکر کننکد ککه    ، کشور شود
مجکازات فکردی    ینوع ،معموالً با قطع منافع تجاری کشور متخلف همراه است که این

 . شود محسوب می
 همچنین در مواردی که نق  تعهدات ی  دولت عضو بکدون آنککه موجکب ورود   

در  .تواند موجب تزلزل ارکان عهدنامه شود ی  دولت دیگر شود می بهخسارت مستقیم 
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هکای جمعکی علیکه     نسبت به اعمال مجکازات  توانند یمی عضو ها دولتسایر  این حال،
 :دولت متخلف به شر  زیر اقدام نمایند

 صورت  عمومی افکار قیازطر ها مجازاتاین : های معنوی و اختقی مجازات
 . گیرد می

 تعلیکق  ، های مالی شامل تعلیق کم  ها مجازاتاین : های اقتصادی مجازات
 . شود های علمی و فنی و تجاری می همکاری

 ی کشککور عضککو رأایککن مجککازات از تعلیککق حککق : ی انضککباطیهککا مجککازات
 . کنوانسیون تا اخراج آن رخ دهد

به دیگر  عرض مههای  المللی ارجاع ی بینطیمح ستیزگرای  فزاینده در معاهدات 
دریایی اغلب بکه قواعکد    ستیز طیمحمثال معاهدات اخیر  طور به. المللی است اسناد بین

ی المللک  نیبک اسکتانداردهای  »کنوانسیون حقوق دریاهکای سکازمان ملکل متحکد یکا بکه       
قواعد یاد شده را در خود ، ارجاع قیازطرکنند و برخی اوقات  اشاره می« عام شده رفتهیپذ

 .کنند ادغام می
 

 درخصهو   ستیز طیمحبررسی اختیارات قانونی سازمان حفاظت  3-2

 مناطق چهارگانه
از امکور   سکت یز طیمحک حفکظ   ی،قانون مدیریت خکدمات کشکور   4براساس بند ط ماده 
آن دسته از اموری است که تحقکق  منظور از امور حاکمیتی . شود حاکمیتی محسوب می

منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشکار  است و  آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور
خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگکران   مندی از این نوع جامعه گردیده و بهره

ی بکه بخک  غیردولتکی    واگذار قابلهمین قانون  42این وظیفه براساس ماده . شود نمی
 . باشد نمی
 قانون شکار و صید  3-4-1

مککواد زیکر بکا منککاطق   ( بکا اصکتحات بعکدی    1323مصککوب )در قکانون شککار و صکید    
 ستیز طیمحخصوص متوجه سازمان حفاظت مرتبط بوده و تکالیفی در این شده حفاظت
 :باشد می
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ها و فضای حیاتی حیوانات  حفظ و نگاهداری شکارگاه ،این قانون 3در بند پ ماده 
و   ه و عواملروی ها دربرابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی قابل شکار و حمایت آن

ها و  مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه حوادث نامساعد جوی و طبیعی
. از وظایف سازمان تعیین نمکوده اسکت   نباتی و امثال آن واگیر و مسمومیت یها یماریب

بدیهی است با توجه تعریف شکارگاه در زمان تصویب قانون مذکور انطبکاق زیکادی بکا    
 . دارد شده حفاظتمناطق 

ملکی و منکاطق    یهکا  پکار   «ایجکاد » ،از دیگر تککالیف مقکرر   ،در بند چ این ماده
طبیعکی منکاطق    سکت یز طیمحک براساس تعکاریف   که یدرحالاست  نام بردهشده  حفاظت
نکدارد و فقکط    هکا  آنطبیعی وجود داشته و بشر هیچ دخالتی در ایجکاد   صورت بهمذکور 
تکوان پکار  ملکی یکا منطقکه       نمکود ولکی نمکی   توان این مناطق را تعیکین و ابکت     می

 . را ایجاد یا احداث کرد شده حفاظت
مربوط بکه جنگکل و    یها همکاری با سازماندر بند چ این ماده تصریح شده است 

از دیگکر تککالیف بکوده و بکدیهی      منظور حفظ منابع طبیعی کشور مرتع و خا  و آب به
 . شود عی محسوب میاست مناطق چهارگانه از مصادیق بارز منابع طبی

از منکاطق چهارگانکه در بنکد د     میو مسکتق تردید اولین حمایت کیفری مشخص  بی
از بین بکردن  اقدام به هرکس بند مقرر شده  نیدر ا. است افتهیتبلوراین قانون  10ماده 
کنکی و تعلیکف غیرمجکاز در منکاطق      بوتکه ، خکارزنی ، ازجملکه قطکع درختکان    هکا  یرستن
بکه   بنمایکد  تخریکب در ایکن منکاطق    و تجاوز و  وح  اتیح یها پناهگاهشده و  حفاظت

هزار تا ی  میلیون ریال یکا حکبس از یک  مکاه تکا شک  مکاه         صد  یجزای نقدی از 
 . شود یمحکوم م 

به شکار و صکید در  هر کس اقدام  ،قانون یاد شده تصریح شده 11در بند ب ماده 
که سازمان در حدود اختیکارات   ییها تیو ممنوع ها تیمناطق ممنوع و یا ختف محدود

به بنماید  اختصاصی یها کرده است و شکار غیرمجاز در قرق  قانونی خود تعیین و آگهی
روز تکا    71و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال یا حبس از  ونیلیم  یجزای نقدی از 

 . شود یماه محکوم م 3
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ها و آبشخور حیوانکات    تخریب چشمه را برایدر بند د این ماده نیز همین مجازات 
 . است شده نییتع وح  اتیهای ح پناهگاه شده و در مناطق حفاظت

مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا قانون مذکور  14در بندهای مختلف ماده 
بکرای مکرتکبین    هجده میلیون ریال  و پانصد هزار ریال تا ونیلیم  یبه جزای نقدی از 

 :ذیل در نظر گرفته شده استاقدامات 
بکدون   وحک   اتیک هکای ح  شکده و پناهگکاه   شکار و صید در مناطق حفاظت –ب  

 . شده حفاظت یها تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه
ملکی و آرکار طبیعکی     یهکا  و تعلیف و تخریب در پار  ها یاز بین بردن رستن –ج 

 . مناطق گونه نیا ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در
هکا و   چشکمه ، شده های حفاظت و تاالب ها اچهیدر، ها آلوده نمودن آب رودخانه –د 

 . آبشخورها به موادی که باع  آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود
اختصاصکی و   یهکا  شده و قکرق  شکار و صید بدون پروانه در مناطق حفاظت –پ 
 وح  اتیح یها پناهگاه

دخل و تصکرف در   درخصوصی نسبت به مواد قبلی تر بزرگمجازات  13در ماده 
اعمال زیر شود بکه  است هر کس مرتکب  مقررشدهاست و  شده اعمالمناطق چهارگانه 

صکد   و هشکت  ونیک لیم  یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از   یمجازات حبس از نودو
 : شود  هر دو مجازات محکوم می تا بیست میلیون ریال و درصورت تکرار به هزار ریال 

 . های ملی  در پار ( لیکروکد)تمسا   –یوزپلن   –شکار ببر  –ب 
های ملی و آرکار طبیعکی     در پار  یسوز ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آت  –هک 

عکدم رعایکت     مباالتی یکا   برارر بی وح  اتیهای ح شده یا پناهگاه ملی و مناطق حفاظت
 . و یا تخلف از نظامات دولتی ستیز طیمقررات مح
منکاطق   –آرار طبیعی ملکی   –های ملی  ایجاد یا سبب ایجاد حریق در پار  –ث 
یکا تخلکف از     و یمبکاالت  ییا بک  یاطیاحت یبرارر ب وح  اتیهای ح شده و پناهگاه حفاظت

 . نظامات دولتی
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ملکی و آرکار طبیعکی     یهکا  عمدی در پار  یسوز درصورت ایجاد آت  -1 تبصره
اسکتمی محککوم    قکانون مجکازات   ( 327)مقرر در مکاده   یها به مجازات ،مرتکب، ملی

 . خواهد شد
فعکل شکروع بکه تخریکب اکوسیسکتم       میرمستقیغصورت  این قانون به 17در ماده 

شکروع بکه   ماده تصریح شده است  چراکهمناطق تحت حفاظت نیز جرم تلقی شده است 
و مجکازات   بیک تعق کار و صید برختف مقررات ایکن قکانون قابکل   شکار جانوران قابل ش

که این تعیکین مجکازات   . مقرر محکوم خواهد شد و مرتکب به حداقل مجازات  باشد یم
حمایکت کیفکری   ( باشد  شده گرفتهبدون آنکه حتی شکار صورت ) به شکاربرای شروع 

حکت حفاظکت   هکای حسکاس منکاطق ت    مناسب از برای جلوگیری از تخریب اکوسیستم
 . باشد می

اسکت   شکده  ینک یب  یپک ی مناسکب داشکته و در آن   بازدارنکدگ جنبه  ،قانون 13ماده 
این قانون مرتککب بکه اشکد     13و  14، 11در مواد  شده ینیب  یدرصورت تکرار جرایم پ

 . مجازات محکوم خواهد شد
زیست مسکئول پیگیکری در    صراحتاً سازمان حفاظت محیط ،این قانون 14در ماده 
درمکورد جکرایم    است ککه  شده حیتصرجرایم مصر  معرفی و  درخصوصمراجع قضایی 

مذکور در این قانون سازمان از حی  مطالبه ضرر و زیان ناشی از جکرم برحسکب مکورد    
 . شود می  شاکی یا مدعی خصوصی شناخته

فیکت سکایر   اسکتفاده از ظر  درخصکوص بینکی مناسکبی    این قانون پی  44در ماده 
درمکورد جکرایم مکذکور در ایکن قکانون       که ای گونهبه آمده عمل بهقوانین جزایی مرتبط 

هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجکازات شکدیدتری باشکد مرتککب بکه      
 . محکوم خواهد شد مجازات اشد 
حفظ اکوسیستم  درخصوصها  تکلیف بسیار مهمی برای سازمان جنگل 43در ماده 

سکازمان جنگلبکانی ایکران    مقرر شده ای که گونهبهاطق چهارگانه منظور نموده است من
نظکر سکازمان را درمکورد اجکرای      یبکردار  بهکره  یها موظف است قبل از واگذاری طر 

 . شده یا پار  ملی خواستار شود منطقه حفاظت  مزبور ازلحاظ تعیین یها طر 
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بودجه جهکت جبکران    نیتثم درخصوصتمهیدات الزم  ،قانون موصوف 30در ماده 
وجکوه   ککه  ای گونکه بکه اسکت   آمده عمل بهبه اکوسیستم مناطق چهارگانه  واردهخسارت 

شکار و صید  یها حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه
دولکت  قانون وصول برخی از درآمدهای ( 27)ماده ( الف )موجب بند  و ضرر و زیان که به
 و  سکازمان برنامکه  . شکود  یکل واریز م یدار حساب خاصی نزد خزانه هزینه خواهد شد به
طور جداگانه در بودجکه سکازمان    آن را به درصد 20ساله معادل  است همه بودجه موظف 

نظکارت سکازمان و     کنتکرل منکاطق تحکت   ، وح  اتیمنظور کند تا صرف حفاظت از ح
و  1323قکانون شککار و صکید مصکوب     ( 7)مکاده   مربوط بکه اجکرای   یها نهیتثمین هز

 . اصتحیه بعدی آن شود
 
 زیست  قانون حفاظت و بهسازی محیط 3-2-2

 و وحک   اتیپناهگاه ح -آرار طبیعی ملی  -تعیین مناطقی تحت عنوان پار  ملی 
 زیسکت  قکانون حفاظکت و بهسکازی محکیط     3براساس بند الف ماده  شده منطقه حفاظت

 . باشد می ستیز طیمحشورای عالی حفاظت  عهده به 44/3/1373مصوب 
این قانون وظایف و تکالیف مرتبط ذیل را برای سکازمان مکذکور مقکرر     3در ماده 
 :نموده است

های علمی و اقتصکادی در زمینکه حفاظکت و     انجام تحقیقات و بررسی -الف 
 سکت یز طیخوردن تعادل مح جلوگیری از آلودگی و برهم و ستیز طیبهسازی مح بهبود و

 :زیر ازجمله موارد

 .(ستیز طیحفظ مناسبات مح )طرق حفظ تعادل اکولوژی  طبیعت  -1

تغییراتککی کککه تثسیسککات و مسککتحدرات مختلککف در وضککع فیزیکککی و   -4
نماینکد و ایکن تغییکرات     مکی  وهوا ایجکاد  آب، خا  شیمیایی و بیولوژی 

ماننکد تغییکر و تخریکب مسکیر     . گردنکد  دگرگونی وضع طبیعی می  سبب
بکه هکم   ، دریاها دگرگونی اکولوژی، ها و مراتع تخریب جنگل، ها رودخانه

 . ها ها و دگرگونی و انهدام تاالب آب یعیطب یخوردن زهکش

 .ستیز طیآور به مح استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان -3



 41/ جرم دخل و تصرف اراضی ملی 

2- ) ...( 

 .ازنظککر ظککواهر طبیعککت و طککرق زیباسککازی آن  سککتیز طیحفککظ محکک -7

، هکوا ، منظور مراقبت و جلوگیری از آلکودگی آب  بهپیشنهاد ضوابط  -ب 
 یطکورکل  اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به پخ  فضوالت، خا 
هرگونکه اقکدام مقتضکی     -ج  .باشند می که مؤرر بر روی محیط یعوامل
با حفظ  در حدود قوانین مملکتی ستیز طیمنظور بهبود و بهسازی مح به

منظور تنکویر   های آموزشی به اجرای برنامهتنظیم و  -د   .حقوق اشخاص
 . سککتیز طیزمینککه حفککظ و بهسککازی محکک و هککدایت افکککار عمککومی در

 -برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمکانی   -و   )... ( - که
شکار و صید و اعتم آن طبق مقررات  نوعی و طریقی و کمی -مکانی 
مشابه خارجی و  یها ا سازمانهمکاری ب -ز   .شکار و صید  قانون 2ماده 
 . حدود تعهدات متقابل در ستیز طیمنظور حفظ مح المللی به بین
اعمکال مکدیریت در منکاطق     درخصکوص اختیکارات خاصکی    ،این قانون 4در ماده 

مبادرت است که  مقررشدهاعطاا شده است و  ستیز طیمحچهارگانه به سازمان حفاظت 
جانوران وحشکی   دوفروشییر و نگاهداری و خربه هرگونه شکار و صید و پرورش و تکث
منککاطق } 3مککاده ( الککف )منککاطق مککذکور در بنککد   و اجککزاا آن و اسککتفاده و سککیاحت از

در هر یک  از  ، باشد این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می{چهارگانه
عکالی حفاظکت   تواند با تصویب شورای  سازمان می  ،که ضرورت ایجاب نماید موارد فوق

 . یا پروانه رایگان صادر نماید اجازه ستیز طیمح
کلیه عرصه و اعیکان امکت  متعلکق بکه دولکت واقکع در        شده حیتصر 13در ماده 

های متعلق به دولت در  همچنین کلیه تاالب 3ماده ( الف )بند  در محدوده مناطق مذکور
تکاالب  استثناا  به)ها  از تاالب برداری خواهد داشت و سازمان در بهره سازمان قرار اریاخت
باشکد ولکی    مربوط مکی  یها سازمان  مقام قانونی مؤسسات یا امت  مذکور قائم و( انزلی

 . ها را ندارد عین آن حق واگذاری
 مترادفشود صرفاً عرصه و اعیان امت  که  در بررسی مفاد این ماده مشخص می

قکرار گرفتکه و قکانون     سکت یز طیمحک در اختیکار سکازمان حفاظکت     ،با سکاختمان اسکت  
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 را سازمان موصوف نق سکوت اختیار کرده و  ،اراضی که بح  اصلی بوده درخصوص
 . مشخص نکرده است ،اراضی مناطق چهارگانه درخصوص

هکای متعلکق بکه دولکت در اختیکار       کلیه تکاالب  نمایدمیاین ماده در ادامه تصریح 
ها انفال  تاالب ،قانون اساسی 27براساس اصل  در این حال،. سازمان قرار خواهد داشت

، سکازمان ، بکرداری  باشد و در ایکن بهکره   محسوب شده و در اختیار حکومت استمی می
الزم بکه ذککر اسکت در    . باشکد  ی مربکوط مکی  هکا  سکازمان   مؤسسات یاقانونی  مقام قائم
 نشده فیتعر "قانونی مقام قائم"وزیران عنوان  ثتیهاز قوانین و حتی مصوبات  کدام چیه

این عنوان تبیین نگردیده است و در آخر این ماده واگکذاری   اراتیو اختو حدود وظایف 
و یا امت  واقع در مناطق چهارگانه به غیکر ممنکوع شکده     ها تاالببرداری از  عین بهره
 . است

بخصوص ادارات کل تابعه استانی  ستیز طیمحسازمان حفاظت  ،الزم به ذکر است
اراضی مناطق چهارگانه معموالً به این ماده استناد  و تصرفعوای مربوط به دخل در د
اصوالً این  ،گفته  یپبراساس مطالب  زیرارسد  می به نظرنمایند که امری نادرست  می
برای سازمان موصوف قائل  شده حفاظتاراضی مناطق  درخصوصنقشی  گونه چیهماده 

 . نشده است
اقککع در اراضککی منککاطق چهارگانککه صککرفاً از جهککت  در اختیککار داشککتن امککت  و

اگکر سکازمان حفاظکت     امکا باشکد   هکا مکی   برداری از وضعیت موجود این سکاختمان  بهره
براساس نیاز اداری بخواهد در آنان تغییری ایجاد کنکد بایکد وفکق قکوانین      ستیز طیمح

 . موضوعه اقدام به خرید این امت  از دولت بنماید
بکه  تری به موضوعات مناطق چهارگانه  ن قانون به شکل وسیعاجرایی ای نامه نییآ 
 :زیر پرداخته است شر 

شرط پیشنهاد تعیین مناطق چهارگانه به شورای عالی حفاظکت   نامه آیین 3در ماده 
 :منوط به رعایت شرایط ذیل شده است ستیز طیمح

و ارائکه نقشکه آن در مقیکاس     موردنظرمشخص نمودن حدود دقیق مناطق  -الف 
 مناسب
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توجیه پیشنهاد تطبیق وضع طبیعی منطقه پیشنهادی با تعاریف مربوط به هر  - ب
 منطقه 

تدابیر الزم برای حفظ اکوسیستم پار  ملی لحاظ شده  ادشدهی نامه نییآ 2در ماده 
 . های ملی ممنوع است تیراندازی و شکار در پار  مقررشده که ای گونهبهاست 
در ایکن   وحک   اتیک حدر ایجاد وحشکت   به دلیلغیر شکار  قصد بهاندازی حتی تیر

و شکار به معنای عام آن به هکر وسکیله و طریکق     شده اعتمممنوع  ،اکوسیستم حساس
 . ممکن ممنوع گردیده است

 نیهمچنک های بیشتری برای حفظ اکوسیستم پکار  ملکی و    محدودیت 4در ماده 
تعلیکف احشکام و قطکع اشکجار و      ککه  یطور به ،است شده گرفتهآرار طبیعی ملی در نظر 

ی هر عملی که موجب از بین رفکتن  طورکل بهو  ستیز طیمحکنی و تجاوز و تخریب  بوته
 . های ملی و آرار طبیعی ملی ممنوع است ها و تغییر اکوسیستم باشد در پار  رستنی

فعالیکت تحکت هکر    حدی گسترده است که عمتً امکان هرگونه  محدودیت اخیر به
 .بردرا از میان می عنوان و به هر شکل که موجب تغییر اکوسیستم مناطق مذکور شود

ورود و عبور از داخل مناطق چهارگانه منوط بکه رعایکت دسکتورالعمل     10در ماده 
 . شده است ستیز طیمحربط سازمان حفاظت  ذی

و منطقکه   وحک   اتیک حتر به پناهگاه  ها با تعاریف تخصصی محدودیت 11در ماده 
کنکی و   قطع اشکجار و بوتکه  ، براساس این ماده چراکهاست  شده دادهتعمیم  شده حفاظت

ی هر عملی که موجکب  طورکل بهو  ستیز طیمحگیری و تجاوز و تخریب  خارزنی و ذغال
و منکاطق   وحک   اتیک حهکای   ها و تغییر اکوسیستم شود در پناهگاه از بین رفتن رستنی

 بدون اجازه ممنوع است ، که اراضی آن متعلق به دولت باشد شده حفاظت
آنکه مناطق مذکور در اراضی متعلکق بکه    شرط به "در بخ  آخر این ماده به قید 

اصکوالً امککان تعریکف و     چراککه است که این شرط زیاده است  شده اشاره "دولت باشد
تمکامی اراضکی   و  باشکد  ینمک  ریپذ امکانتصویب این مناطق در اراضی بخ  خصوصی 
 . شوند مناطق چهارگانه جزا اراضی ملی محسوب می

ایکن منکاطق    رغکور  و حدوددر حفظ  ستیز طیمحاز دیگر وظایف سازمان حفاظت 
 .است 13اگهی کردن حدود این مناطق وفق ماده 
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قرار داشتن واحدهای آالینده در داخل و یا مجاورت مناطق چهارگانه وفکق بنکد د   
 . ممنوع است 12ماده 

 سکت یز طیمحک هکای   و ارزش تیک اهم باآشنایی  منظور بهدر زمینه آموزش عمومی 
مکلکف شکده    سکت یز طیمحک سکازمان حفاظکت    44وفق مکاده  ( مانند مناطق چهارگانه)
های آموزشی خاص تنظیم و به مرحله اجرا بگذارد و  تنویر افکار عمومی برنامه منظور به
متوسکط و  ، راهنمکایی ، اعم از ابتکدایی  نیز آموزش رسمی کشور در کلیه مقاطع 43ماده 

به سزایی در حفظ اکوسیسکتم منکاطق    ریتثرعالی نیز منظور شده است که این دو ماده 
 . افزای  آگاهی عمومی دارد قیازطرچهارگانه 

 
 زیست  اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط نامه نییآ 7- 3-2-2

تصکویب   فصل به 7 قانون مذکور در 41 ماده براساس 2/14/1372مورخ  نامه نییآاین 
: دارد یمک بیکان   3مکاده  . اول اختصاص به تعکاریف منکاطق چهارگانکه دارد    فصل. رسید
قانون حفاظت و بهسکازی   3 الف ماده دربندمذکور  پیشنهاد برای تعیین مناطق هرگونه
 2مکاده   براسکاس . ردیک گ یمصورت  به پیشنهاد سازمان و با رعایت شرایط ستیز طیمح
: اسکت  آمکده  نامه این آیین 4در ماده . ملی ممنوع است یها پار در  شکار وندازی تیرا

هکر   یطورکل بهو  ستیز طیمحکنی و تجاوز و تخریب  تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته
 آرکار های ملی و  تغییر اکوسیستم باشد در پار ، ها که موجب از بین رفتن رستنی عملی
های اکتشکاف   تجدید و تمدید پروانه 7 ماده براساسهمچنین . ملی ممنوع است یعیطب

های ملکی و آرکار طبیعکی ملکی ممنکوع       پار  برداری صادره برای معادن واقع در و بهره
 هکا  آنعبکور از   ورود به منکاطق مکذکور و  که است   آمده 10در ضمن در ماده . باشد یم
قطکع   11 نهایتاً مکاده  .های عمومی تابع دستورالعمل سازمان خواهد بود جاده یاستثنا به

طکورکلی   و به ستیز طیمحگیری و تجاوز و تخریب  کنی و خارزنی و ذغالبوته اشجار و
 یهکا  پناهگکاه و تغییکر اکوسیسکتم شکود در     ها یرستنرفتن  هر عملی که موجب از بین

متعلق به دولکت باشکد را بکدون اجکازه      که اراضی آن شده حفاظتو مناطق  وح  اتیح
 . است کردهممنوع اعتم 
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 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران  3-2-3

 ریذخکا حفاظت از تنکوع زیسکتی و    مسئولیتکه  شده حیتصراین قانون چنین  7در ماده 
منکاطق  ، شکده  منکاطق حفاظکت  ، هکای ملکی   پکار  ، وح  حیات ژنتیکی آن در محدوده

کشکور   ستیز طیمححفاظت  ها و دریاها بر عهده سازمان تاالب، ها رودخانه، شکارممنوع
 . است

انجام دو مسئولیت مهم شامل حفاظت از تنوع  گذار قانونشود  که متحظه می چنان
سکازمان حفاظکت    عهکده  بکه زیستی و حفاظت از ذخایر ژنتیککی در منکاطق چهارگانکه    

گذاشته و بدیهی است بر همین استناد قکانونی تکلیکف انجکام کلیکه امکور       ستیز طیمح
هکای   ماننکد دسکتگاه   ربط یذبرای انجام این مهم بخصوص در مراجع  اجرایی و حقوقی

 . اجرایی و قضایی به عهده دارد
 

  ها آنروستا و شهرك و نحوه تعیین ، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر 3-2-4

این قانون تعاریف محدوده و حریم منکدرج در مفکاد قکانون مکذکور را      11براساس ماده 
با این اقدام جلکوی دخکل و تصکرف     گذار قانون. به مناطق چهارگانه تعمیم دادتوان نمی

نیز ضمانت کیفری  14تعاریف محدوده و حریم گرفته و در ماده  عنوان بهاین مناطق را 
هرگونکه تخلکف از    گردیکده  مقکرر معنا که در این مکاده   اینبهاست  شده ینیب  یپالزم 

 . شود اوز به حقوق عمومی و جرم محسوب میتج عنوان بهاحکام موضوع این قانون 
 

  تاریخ طبیعی یها موزهو  ها پاركقانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان  3-2-7

بخشی از اعتبارات و یا بودجه الزم برای حفظ اکوسیستم  نیتثمبینی  در این قانون پی 
شکود   اجکازه داده مکی   ستیز طیمحه سازمان حفاظت ب: است شده دهیدمناطق چهارگانه 

بکرای    و هکا  آنهای ملی و گسترش کمی و کیفی  حراست از سرمایه حفاظت و منظور به
طبیعکی و ارائکه خکدمات از     هکای تکاری    در مکوزه  ژهیک و بکه های عمومی  تعمیق آموزش

و منکاطق   یعک یطب  یتکار هکای   ها و مکوزه  از نمایشگاه کنندگان و بازدیدکنندگان استفاده
مراککز   اسکتثناا  بکه ، سکت یز طیمححفاظت و بهسازی  قانون 3ماده  "الف "مذکور در بند 

وجکه   تصکدور بلیک   قیازطر، آورد یم فراهمکه  آموزشی و تحقیقاتی در ازای تسهیتتی
 . دریافت نماید
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 اختیار وسیعی داشته  ،کرددر نحوه هزینه ستیز طیمحسازمان حفاظت  ،2 تبصره در
اجکرای   درصکد وجکوه حاصکل از    70معکادل   هرسکال در بینی شکده   پی  که ای گونهبه
بودجه مربوطکه   در ردیف مربوط در قانون شده ینیب  یپ اعتبارو حداکثر برابر  واحده ماده
 و بکدون الکزام بکه    نمایکد  حساب سازمان مزبکور دریافکت   درخواست وجه ذی براساسرا 

 ون نحوه هزینه کردن اعتبارات خکارج از عمومی و با رعایت قان محاسبات قانونرعایت 
تکثمین   واحکده  مادهفراهم آمدن اهداف مندرج در  برای 3/11/1332مصوب  (... )شمول
 . به مصرف برساند ستیز طیمحتجهیزاتی و تدارکاتی امور حفاظت از  نیازهای

 

  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 3-2-6

های بزرگ تولیدی و خدماتی باید  ها و پروژه کلیه طر که  مقررشدهچنین  107 در ماده
براسکاس ضکوابط   ، یکابی  و مککان  یسنج مرحله انجام مطالعات امکان پی  از اجرا و در

و مصکوب هیکثت وزیکران مکورد ارزیکابی       ستیز طیحفاظت مح پیشنهادی شورای عالی
هکای   هکا و پکروژه   مجریکان طکر     ارزیابی توسطنتایج  رعایت. قرار گیرد یطیمح ستیز

وبودجکه   اجرای این مکاده برعهکده سکازمان برنامکه     نظارت بر حسن. مذکور الزامی است
موظکف اسکت    سکت یز طیسازمان حفاظکت محک   ماده مذکور آمده کهتبصره  در . باشد می

 ه راشکد  در مناطق حفاظکت  ییزا عمرانی و اشتغال های پروژه اجراییراهکارهای عملی و 
هکای توسکعه    طکر  ، یطک یمح سکت یمسکائل ز  طریقی فراهم نماید که ضمن رعایکت   به 

 . عمرانی متوقف نگردد
 
اجتمکاعی و  ، قانون برنامکه سکوم توسکعه اقتصکادی     (102) ماده( الف )نامه اجرایی بند  آیین 1- 3-4-3

  فرهنگی جمهوری استمی ایران

اجتماعی ، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی( 102)ماده ( الف )در اجرای بند  - 4ماده 

 :باید رعایت شوند ریالزامات ز - 1327مصوب  -و فرهنگی جمهوری استمی ایران

   های منابع طبیعی نیازمنکد تکدوین و    برداری و یا فعالیت در عرصه بهره -الف
  .ربط خواهد بود های اجرایی یا مراجع ذی ها توسط دستگاه طر  تصویب

  وخا  و بکه حکداقل    از منابع رعایت اصول فنی حفظ آب یبردار بهرهدر  -ب
 . الزامی است یطیمح ستیضایعات ز رسانیدن



 55/ جرم دخل و تصرف اراضی ملی 

  سکت یز طیهای جنگلی و مناطق تحت حفاظت مح منظور حفظ عرصه به -ج ،
مسکلح   یروهکا یپشتیبانی نیروهای مسلح هماهنگی الزم را با ن وزارت دفاع و

 . آورد میعمل  ها به در تعیین محل رزمای 
 جمهوری اسالمی ایران یفرهنگ واجتماعی ، برنامه چهارم توسعه اقتصادیقانون  3-2-7

برنامکه مکدیریت زیسکت بکومی در     این قانون مقرر شکده بکود ککه     32در بند الف ماده 
سکازمان  . آیکد  و به مرحله اجرا درمکی  ارومیه تهیه  دریاچه ژهیو به، حساس یها بوم ستیز

هکای   ریزی کشور و وزارتخانه برنامه و تیریمد سازمانبا همکاری  ستیز طیمححفاظت 
وزیکران   را تهیه و بکه تصکویب هیکثت    ماده  نامه اجرایی این آیین، نیرو و جهاد کشاورزی

 . رسانند می
شکود بکا رعایکت     به دولت اجازه داده میقانون تصریح شده که  34در بند ب ماده 

هکای وارد   استمی ایران برای تقلیل آالیندهی جمهور یاساسقانون ( 47)و ( 24)اصول 
وابسته به سازمان حفاظکت  « ستیز طیمح صندوق ملی »، و تخریب آن ستیز طیمحبه 
 یهکا  تیک فعالبکرای انجکام    ادشدهی صندوق ازیموردنمنابع  . را تثسیس کند ستیز طیمح

سکنامه  اسا. گکردد  غیردولتی داخلی و خارجی تثمین می  های بخ  مذکور ازطریق کم 
وزارت امکور  ، سکت یز طیمحک سازمان حفاظکت   توسط  مشترکاً ستیز طیمحصندوق ملی 

هیکثت   بیتصکو  بکه کشکور تهیکه و    یزیر برنامه و اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت
 . وزیران خواهد رسید

ایکن  عمکده  یککی از وظکایف    ،سکت یز طیمحک  صندوق ملی اساسنامه  7ماده  3بند 
، حفظ قیازطر ستیز طیمحصندوق را اعطای تسهیتت مالی برای جلوگیری از تخریب 

تعیکین نمکوده   ( گونکه و ژن ، بکوم  ستیز، شامل زیستگاه) احیاا و مدیریت تنوع زیستی 
 . است
، قکانون برنامکه سکوم توسکعه اقتصکادی     ( 102)مکاده  ( الکف ) اجرایی بند  نامه نییآوابط ض 1- 2 -3-4

 فرهنگی جمهوری استمی ایراناجتماعی و 

حفظ اکوسیسکتم منکاطق چهارگانکه بخصکوص در      منظور به نامه نییآدر بند ج ماده این 
های جنگلی و مناطق تحت حفاظت  حفظ عرصه منظور بهاست  مقررشدهعملیات نظامی 



 زارش پژوهشیگ 56 

 یروهکا ینهمکاهنگی الزم را بکا    ،پشتیبانی نیروهای مسکلح  وزارت دفاع و، ستیز طیمح
 . آورد عمل می ها به در تعیین محل رزمای  مسلح
 
 7377انون معادن مصوب ق 8 -3-2

 یبکردار  جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره نموده که تصریحاین قانون چنین  42 ماده
اند حکداکثر ظکرف چهکار مکاه نسکبت بکه        مکلف های اجرایی مربوطه دستگاه، از معادن

منکاطق موضکوع بنکد     هکا و  قانونی آن یها میاستعتم وزارت معادن و فلزات درمورد حر
و  {ستیز طیمحسازمان حفاظت } ستیز طیقانون حفاظت و بهسازی مح 3 ماده 7الف)

ها و مراتع هنگام صدور پروانه اکتشکاف و   برداری از جنگل ه رعایت قانون حفاظت و بهر
هکای مزبکور    منزله موافقکت دسکتگاه   به عدم اعتم نظریه. برداری اعتم نظر نمایند بهره

 . شود یبرای اجرای عملیات فوق تلقی م
 
 7390مصوب  انون اصالح قانون معادنق 9 -3-2

بکه وجکود آمکده و     1322این قانون اصتحاتی نسبت به قانون مصوب سال  42مادهدر 
 یهکا  دسکتگاه ، برداری از معادن تسریع در امر اکتشاف و بهره که برای است مقرر نموده
اند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعتم وزارت  و متولیان قانونی مربوط مکلف اجرایی
 :معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعتم نظر نمایند، صنعت

 )... (ک 

و  وحک   اتیک پناهگکاه ح ، آرکار طبیعکی ملکی   ، چ ک مناطقی با عنوان پکار  ملکی    
 شده حفاظت

معکدن و  ، توسکط وزارت صکنعت  ، ربکط  یذ اجرایکی  یهکا  دستگاهاستعتم از  )... ( 
پروانه اکتشاف توسکط  . ردیگ یبرای صدور پروانه اکتشاف انجام م بار  یتجارت و فقط 
اعتم نظر . شود یمعدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعتم صادر م، وزارت صنعت

منزله  ظر در مهلت مقرر بهباید برای کل محدوده موردتقاضا صورت گیرد و عدم اعتم ن
 . شود یمذکور تلقی م یها موافقت دستگاه
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اند ظرف سه مکاه پکس از ابکت  ایکن      مربوط مکلف اجراییهای  ک دستگاه1تبصره 
معدن و تجارت ، های قانونی خود به وزارت صنعت نسبت به اعتم وضعیت حریم، قانون

 . اقدام نمایند

اند  مکلف ستیز طیو سازمان حفاظت محمعدن و تجارت ، ک وزارت صنعت3تبصره 
ایکن مکاده   ( چ)واقع در مناطق موضوع بنکد   ،درمورد مکعادن متروکه و مسبوق به سابقه

نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده  یریگ میبررسی و تصم
، از این معادن به مصکلحت باشکد   یبردار بهره، معدنی و میزان ذخیره ازنظر مصالح ملی

 یانکداز  معدن و تجارت با تصویب هیثت وزیکران نسکبت بکه احیکاا و راه    ، وزارت صنعت
 . ها اقدام کند آن
  های معدنی فعالیت یطیمح ستیزوابط ض 1- 7 -3-4

  :زیر استدارای معانی  نامه بیمندرج در این تصوو ضوابط ک اصطتحات 1 ماده
ک مراکز حسکاس منظکور در ایکن ضکوابط بکه مراککزی از قبیکل        2 )... (            

،  های زیرزمینکی  سفره)منابع آب شرب ،  نظامی،  آموزشی،  درمانی،  های انسانی سکونتگاه
،  دریاچکه ،  تکاالب ،  پار  ملی،  بزرگراه و جاده ترانزیتی و جاده اصلی (ها و سدها رودخانه
شکده اطکتق    های حفاظکت  ناطق و رودخانهم، وح  اتیهای ح زیستگاه،  ملی ارر طبیعی

 . گردد می
های اکتشاف از معادن طبقه ی  و دو واقکع   تجدید و تمدید پروانه، ک صدور4ماده 

فوریکه  )موضکوع کنوانسکیون رامسکر     یهکا  تاالب،  ملی یعیهای ملی و آرار طب پار  در
شککده مککذکور در  و منککاطق حفاظکت  وحک   اتیککح یهکا  دسکته از پناهگککاه  و آن( 1721
زیسکت  مابین وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط فی نامه موافقت " الف"بند
در محکدوده  (  سکطحی )معکادن روبکاز   ، شکده  حفاظکت  هکای  رودخانه (41/2/1372مورخ)

هکای مصکوب شکهری ممنکوع      مشجر و نیز داخل محکدوده  و مراتع یجنگل یها عرصه
  باشد می

هکای   برداری از مواد معدنی واقکع در پناهگکاه   صدور پروانه اکتشاف و بهرهک 3ماده 
 ایکن ( 4)نامه مورداشاره در ماده  بعد از موافقت)شده جدید  و مناطق حفاظت وح  اتیح

و وزارت صنایع و معکادن و   ستیز طیموکول به توافق بین سازمان حفاظت مح(  ضوابط
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ک انجکام ارزیکابی     1373مصکوب   ک  سکت یز طیمفاد قانون حفاظت و بهسازی مح رعایت
 . باشد می  و این ضوابط یطیمح ستیچارچوب الگوی ارزیابی ز و در یطیمح ستیز

ک وزارت صنایع و معادن مکلکف اسکت در مکوارد ذیکل از سکازمان حفاظکت       2ماده 
نماید و سازمان مذکور حداکثر ظکرف یک  مکاه از تکاری  وصکول       استعتم ستیز طیمح

  : عدم اعتم نظر به منزله موافقت است. اعتم نماید ود رااستعتم نظر خ
  های اکتشاف صدور کلیه پروانه(  الف
  برداری معادن داخل مناطق چهارگانه تمدید پروانه بهره(  ب
 . برداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند صدور پروانه بهره(  ج

ی طبقه سه و چهار منوط بکه اخکذ   ک صدور پروانه اکتشاف برای مواد معدن1تبصره 
باشد و سازمان مذکور ظرف ی  مکاه   می ستیز طیموردی از سازمان حفاظت مح مجوز

منزلکه موافقکت    عدم اعتم نظر بکه ، نماید می  استعتم نظر خود را اعتم از تاری  وصول
 .  است

 
 توسعه کشور یها برنامهقانون احکام دائمی  70 -3-2

از ابکزار مراجکع    نکه یهز ککم در راستای تحقکق اسکتفاده    مؤررقانون حمایت  44 ادهدر م
منظور رفع تصرف از  به ی که در این ماده مقرر شده استا گونه به شده ینیب  یپقضایی 

سکازمان امکور   ، مراتع و آبخیزداری کشور، ها سازمان جنگل، ملی و وقفی، اراضی دولتی
سکازمان اوقکاف و امکور خیریکه و وزارت راه و     ، سکت یز طیاراضی و سازمان حفاظت مح

از پرداخکت  ، مربکوط  اجرایکی شهرسازی حسب مورد پس از تثیید باالترین مقام دستگاه 
 . باشند دادرسی معاف می یها نهیهز

 درجهکت در طر  دعکاوی   رگذاریتثرمعافیت از هزینه دادرسی نق  بسیار مهمی و 
 . شود ارگانه محسوب میمناطق چه ویژهبهرفع تصرفات از اراضی ملی 

 
 مجازات اسالمی قانون  77 -3-2

ترین ابزارهای حمایکت کیفکری از منکاطق چهارگانکه      این قانون یکی از مهم 370ماده 
سازی  صحنه لهیوس هر کس به شده حیتصرماده  نیدر ا. گردد تحت حفاظت محسوب می
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، حفر چاه، نهرکشی، بندی کرت، امحای مرز، تغییر حدفاصل، دیوارکشی، کنی از قبیل پی
عت و امثال آن بکه تهیکه آرکار تصکرف در اراضکی مزروعکی اعکم از        زرا  غرس اشجار و

، هکا  بکا  ، هکا  کوهسکتان ، هکا و مراتکع ملکی شکده     جنگکل ، شده یا در آی  زراعکی  کشت
تثسیسات کشکاورزی  ، های ملی انهار طبیعی و پار ، سارها چشمه، منابع آب، ها قلمستان
و امکت    یاراض ریو کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سا یپرور و دامو دامداری 

هکا یکا اوقکاف و همچنکین      ای وابسته به دولت یا شکهرداری ه متعلق به دولت یا شرکت
المنفعکه   باقیه که بکرای مصکارف عکام     اراضی و امت  و موقوفات و محبوسات و ارتث

حکق معرفکی ککردن     منظور تصرف یا ذی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به افتهی اختصاص
یکا مراجکع    سکت یز طیبدون اجازه سازمان حفاظت محک   مبادرت نماید یا، خود یا دیگری

و منکابع   سکت یز طیصت  دیگر مبادرت به عملیاتی نماید ککه موجکب تخریکب محک     ذی
ایجاد مزاحمت یا ممانعکت از  اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا   طبیعی گردد یا

 . شود می  حق در موارد مذکور نماید به مجازات ی  ماه تا ی  سال حبس محکوم

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعکت از  
 . حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید

آیکد و مقکام    مکی  الذکر خارج از نوبت به عمکل  رسیدگی به جرایم فوق – 1تبصره 
تا صکدور حککم     مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را قضایی با تنظیم صورت

 . قطعی خواهد داد

تعداد متهمان سه نفر یا بیشکتر باشکد و قکرائن قکوی بکر       که یدرصورت – 4تبصره 
تواند تقاضکای خلکع    می  مدعی، ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد

 . قلع بنا و اشجار و رفع آرار تجاوز را بنمایدید و 

 
 صنعتی یگذار هیسرماقانون رفع برخی از موانع تولید و  72 -3-2

هکای   دستگاه ،برداری از معادن جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره مقررشده 42 مادهدر 
و اند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اسکتعتم وزارت صکنایع    مربوطه مکلف اجرایی

  :اعتم نظر نمایند زیر معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد
  ؛آهن ها و راه حریم قانونی راهدر ک 
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  ؛ها ک در داخل شهرها و حریم قانونی آن

  ؛های سدها و قنوات ک در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه

 ؛ها و مراتع ک در داخل جنگل

  ؛ابنیه تاریخیک در حریم اماکن مقدسه و 

 ؛ها و محل استقرار نیروهای مسلح ک در حریم پادگان

قککانون حفاظککت و بهسککازی ( 3)مککاده ( الککف)در منککاطق موضککوع بنککد ککک 
منزلکه موافقکت    بکه  عکدم اعکتم نظکر در مهلکت مقکرر     {مناطق چهارگانه}ستیز طیمح

 . شود های مزبور تلقی می دستگاه

 
جمهوری اسالمی  یفرهنگ واجتماعی ، توسعه اقتصادی پنجمبرنامه قانون  73 -3-2

 ایران

تکرین منکاطق    ها که یککی از مهکم   این قانون بر حفظ اکوسیستم تاالب 173بند د ماده 
با توجه به شکرایط   مقررشدهی که در آن ا گونه به داردویژه  دیتثک، باشند می شده حفاظت

تنکوع زیسکتی و   ، زیسکت بکومی  ، کشکاورزی ، کشور از منظر اقتصکادی  یها ویژه تاالب
هکای   ها و وجکود چکال    گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آن

پیچیکدگی و شککنندگی   ، یطکورکل  جدی در تخصیص منکابع آب در ایکن منکاطق و بکه    
با ساماندهی مجدد ، دولت مکلف است در سال اول برنامه، طبیعی این مناطق بوم ستیز

و  سکت یز طیمحک ، منکابع طبیعکی  ، کشکاورزی ، آب یهکا  ر بخک  های موجکود د  سازمان
هکای   بکرداران در دشکت   نسبت به اعمال مدیریت یکسارچه با مشارکت بهره، گردشگری

 . ها اقدام نماید اطراف این تاالب
 
 سهت یز طیمحه تعیین سهازمان حفاظهت    درخصو مصوبه هیأت وزیران  74 -3-2

 دولت در مناطق چهارگانه عنوان نماینده به

قکانون  13قانون اساسی و مکاده   134به استناد اصل  4/3/1342 تاری هیثت وزیران در 
رفع مشکتت قانونی طر  و پیگیری دعاوی  به منظور، ستیز طیحفاظت و بهسازی مح
دخل و تصرف و تخریب اکوسیستم منکاطق چهارگانکه در    درخصوصحقوقی و کیفری 
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مل از مناطق چهارگانه مکذکور در بنکد   منظور حفاظت کا بهمراجع قضایی مقرر نمود که 
قانون یکاد شکده و    3 مستند به ماده ستیز طیقانون حفاظت و بهسکازی مح 3 الف ماده

تجکاوز و تخریکب    تثمین دالیل و مستندات کافی برای ارایه به مراجکع قضکایی هنگکام   
 نمایندهعنوان  به ستیز طیسازمان حفاظت مح، منابع ملی و دولتی واقع در مناطق مزبور

 . شود یدولت در مناطق مزبور از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی تعیین م
 زیکر، مجلس شورای استمی به شکر  نامکه    ازسویالزم به ذکر است این مصوبه 
 . مغایر با قانون تشخیص داده شد

م ب مکورخ   147174/44417رئیس وقت مجلس شورای استمی طی نامه شماره 
مکاده   3دارد نظر به اینکه مطابق بنکد   خطاب رئیس وقت جمهور اعتم می 14/3/1342
نماینکدگی   1323هکا و مراتکع مصکوب سکال      برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 43

هکای   ها و مراتکع و بیشکه   حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل درمورددولت 
 ،لذا ،رئیس سازمان جنگلبانی کشور است راتایو اختاز وظایف ، طبیعی و اراضی جنگلی

 ازنظکر ککه نماینکدگی دولکت را     4/3/42هکک مکورخ    31141ت /17730مصوبه شکماره  
تفکوی  ککرده    ستیز طیمحمالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی به سازمان حفاظت 

 . مغایر قانون است
 
 (7377مصوب )کشور  یها جنگلمصوبه حفاظت از ده درصد مجموع  77 -3-2

توجه به اهمیت و حساسیت با 43/10/1322 تاری در  ستیز طیشورای عالی حفاظت مح
منظور تسریع در حفاظت و جلکوگیری از تخریکب منکاطق     جنگلی کشور و به های عرصه

تصکویب نمکود    ستیز طیقانون حفاظت و بهسازی مح 3جنگلی به استناد بند الف ماده 
در . شکده اعکتم شکود    منطقه حفاظکت ، کشور های که معادل ده درصد از مجموع جنگل

مراتکع مکلکف    هکا و  و سازمان جنگکل  ستیز طیسازمان حفاظت مح ،اجرای این تصمیم
های ارزشمند و یا در معرض تخریکب معکادل    محدوده 1324 ورماهیتا پایان شهر ند،شد

حکدود آن را در  ، های کشور را تعیین و ضمن مشکخص نمکودن   حداقل ده درصد جنگل
قانون شکار و صکید   2 شورای عالی طبق ماده دییاخذ تث هایی با مقیاس مناسب و نقشه

 . دنرسماً آگهی نمای
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   (7396۳2۳4مصوب ) کشور یها تاالباحیاء و مدیریت ، قانون حفاظت 76 -3-2

 گکذار  قکانون  ،شود محسوب می شده حفاظت ارزش باها از مناطق  با توجه به اینکه تاالب
های قانونی در قالب قوانین و مقکررات مربکوط بکه منکاطق چهارگانکه       عتوه بر حمایت

تبیکین  را ها  تر حمایت کیفری تاالب جامع صورت بهقانون موصوف که  ،خاص صورت به
و اقدامی که منجکر بکه    یبردار هرگونه بهرهنموده و حسب مفاد آن مقرر شده است که 

مرجع تشخیص تخریب و . ممنوع است، ها گردد تاالب جبران رقابلیتخریب و آلودگی غ
که در این قانون سکازمان   باشد یم ستیز طیسازمان حفاظت مح، جبران رقابلیآلودگی غ
 . شود ینامیده م

هکا حکداکثر    تاالب جبران رقابلیجلوگیری از تخریب و آلودگی غ نامه نییتبصره ک آ 
و به تصویب  شود یظرف مدت ش  ماه از تاری  ابت  این قانون توسط سازمان تهیه م

. قرار گیکرد  ربط یتا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذ رسد یهیثت وزیران م
 . کشور باشد یها باید متضمن حفظ و احیاا تاالب نامه نییاین آ

ها را تعیکین و   تاالب یطیمح ستینیاز آبی زکه  است سازمان مکلفآن  4 مادهدر 
وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تثمین 

 . آن اقدام نماید

گیکاهی و جکانوری    یهکا  واردککردن گونکه   این قانون چنکین آمکده ککه    3در ماده 
هکای مکذکور توسکط سکازمان      فهرست گونه. باشد یها ممنوع م غیربومی مضر به تاالب

 . شود یبازنگری و منتشر م بار  یال تعیین و هر دو س

اشخاص حقیقی و حقکوقی متخلکف از احککام     دارد که دیتثکبه این مطلب  2ماده 
عتوه بر توقف فعالیت و ، این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان

به پرداخت جریمه به میزان سکه   قضایی حسب تشکخیص مرجع ، جبران خسارات وارده
عتوه بکر جبکران خسکارات بکه پرداخکت      ، ج برابر خسارات وارده و درصورت تکرارتا پن

 . شوند یجریمه به میزان ش  تا هشت برابر خسارات وارده محکوم م

و خسارات موضوع این قانون  ها مهیک درآمدهای ناشی از اجرای وصول جر1تبصره
حسکاب   بکه ، شکود  یجداگانه که در قانون بودجه هرسال مشخص مک  طی ردیف درآمدی

در قوانین بودجه سنواتی  ینیب  یآن با پ صد درصد کل کشور واریز و معادل یدار خزانه
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هکا در اختیکار صکندوق     احیاا و مدیریت تاالب، منظور جبران خسارت وارده و حفاظت به
 . ردیگ یقرار م ستیز طیملی مح

 . باشد یمعاف ماز پرداخت هزینه دادرسی ، ک سازمان در اجرای این قانون4تبصره

هکای   برای اجرای طر  ازیاعتبارات موردن تا کرده مکلف را دولت 7ماده  ،آخر دست
هکای   سکنواتی سکالیانه دسکتگاه    یهکا  الزم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجکه 

 . نماید ینیب  یربط پ ذی

 

مراتهع و آبخیهزداری   ، هها  بررسی اختیارات قانونی سازمان جنگهل  3-3

 مناطق چهارگانه درخصو کشور 
مراتککع و آبخیککزداری کشککور بعککد از سککازمان حفاظککت ، هککا تردیککد سککازمان جنگککل بککی
ترین نق  را در حفاظت از مناطق چهارگانه دارد و دلیل آن مالکیکت   مهم ستیز طیمح

اراضکی منکاطق    ازجملکه هکای ملکی    این سازمان به نمایندگی از دولت بر کلیکه عرصکه  
توانکد   همین دلیل بررسی اهداف و وظایف قانونی این سازمان می به. باشد چهارگانه می

ی در نق  سازمان موصوف در حمایت کیفکری از منکاطق تحکت حفاظکت     مؤررکم  
 . داشته باشد
بکرداری اصکولی از    توسکعه و بهکره  ، احیکاا ، حفظ و حمایکت شامل  اهداف سازمان 
و   حفاظکت ، مستحدره ساحلیاراضی ، های طبیعی بیشه، اراضی جنگلی، مراتع، ها جنگل

های آبخیز و رعایکت اصکول    مدیریت علمی بر حوزه قیوخا  کشور ازطر حمایت از آب
 . است توسعه پایدار
 :زیر است به شر قانونی این سازمان در ارتباط با مناطق چهارگانه  وظایفعمده 

 ها و راهبردهای بخ  منابع طبیعی و آبخیکزداری و   تدوین سیاست
منکابع طبیعکی و آبخیکزداری در     های توسعه ای برنامهتنظیم و اجر

 های توسعه پایدار چهارچوب سیاست

 مراتکع و  ، هکا  اصولی از جنگل یبردار حراست و بهره، حمایت، حفظ
 های آبخیز کشور ها و حوزه بیابان
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  تشخیص و تفکی  حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص
 بر منابع ملی کشورحاکمیت دولت  حقیقی و حقوقی و تثبیت

 ریکزی و   منظکور برنامکه   های آبخیز کشور بکه  بررسی و مطالعه حوزه
هککای منککابع طبیعککی و  فعالیککت هککای جککامع و اجککرای تهیککه طککر 

 های آبخیز کشور آبخیزداری در حوزه

 اصکت  و  ، های جنگلی پار ، ها و مراتع دست کاشت توسعه جنگل
عت چوب با تثکیکد بکر   ها و مراتع مخروبه و ترویج زرا جنگل یاحیا

 حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی گیاهی
 
 قانون شکار و صید  3-3-7

هکایی را ککه تکا تکاری  تصکویب ایکن قکانون         جنگل شده حیتصراین قانون  47در ماده 
آید و یا با انعقکاد قراردادهکای    سازمان جنگلبانی به عمل می ها وسیله برداری از آن بهره

ها به اشکخاص حقیقکی یکا حقکوقی      برداری از آن جنگلداری بهره های الزم و طبق طر 
شکده یکا پکار      توان به مناطق حفاظت مدت اجرای طر  نمی واگذارشده است تا انقضاا
 . وح  اختصاص داد

هکا ککه حسکب     از جنگل یمفهوم مخالف قانون مذکور این است که چنانچه بخش
عمتً امکان ، قرار گیرند تموردحفاظبایست  می ستیز طیمحتشخیص سازمان حفاظت 

تکوان فرآینکد    می، تمدید زمان اجرای این طر  وجود نداشته و پس از پایان زمان اجرای
 . مربوط به حفاظت منطقه را انجام داد

سکازمان جنگلبکانی ایکران موظکف اسکت قبکل از       صراحتاً مقکرر شکده    43در ماده 
های مزبکور ازلحکاظ    اجرای طر نظر سازمان را درمورد ، برداری های بهره واگذاری طر 

توان در  خواستار شود ولی پس از اعتم نظر نمی ملی شده یا پار  منطقه حفاظت نییتع
 ملکی شده یکا پکار     محدوده جنگلی که طر  آن موردتوافق قرار گرفته مناطق حفاظت

 . اعتم کرد
عمکتً مکلکف بکه اسکتعتم      ،مراتکع و آبخیکزداری کشکور   ، هکا  لذا سکازمان جنگکل  

 . شده است ستیز طیمحبرداری از جنگل از سازمان حفاظت  های بهره طر  رخصوصد
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 یهکا  در مواردی که سازمان شکاربانی بخواهکد جنگکل   نمایدمی  حیتصر 42 ماده 
 اعتم کنکد بایکد قکبتً    ملیشده و یا پار   عنوان مناطق حفاظت برداری را به قابل بهره

 . را جلب نماید موافقت سازمان جنگلبانی 
هایی که جنبکه   جنگل درخصوصحکایت از آن دارد که ، مفهوم مخالف این مطلب

، هکا  نیازی به موافقت سازمان جنگکل ( های غرب کشور  مانند جنگل)برداری ندارند  بهره
  .نیستمراتع و آبخیزداری کشور 

 
  ستیز طیمحقانون حفاظت و بهسازی  3-3-2

وزیککر جهککاد کشککاورزی عضککو شککورای عککالی حفاظککت  ،ایککن قککانون 4براسککاس مککاده 
 سکازمان بوده و بدیهی است در جلسات شورا نظرات سکازمان تکابع یعنکی     ستیز طیمح
 . مراتع و آبخیزداری کشور منعکس خواهد کرد، ها جنگل

این قانون تعیین مناطق چهارگانه توسط شکورای عکالی    3بند الف ماده 4در ردیف 
موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعکی درمکورد    کسب موکول به ستیز طیمححفاظت 
هکا طکر     ها و مراتکع کشکور در آن   سازمان جنگل که با اجازه یا توسطگردیده مناطقی 

 . شود شده یا می موقع عمل گذارده داری به مرتع  جنگلداری یا
است که در آن  یمحدود به مناطق مذکور صرفاًقانون آنکه شرط  نیدر انکته مهم 

لذا در منکاطقی   ،شود شده یا می دهگذار به اجرا موقع بهنگلداری و یا مراتع در آن طر  ج
 موقکع  بکه  ،طکر  مصکوب   وجود درصورتمرتع بوده و  و باکه فاقد طر  مصوب جنگل 

 . باشد نیازی به کسب موافقت موصوف نمی، عمل نشده است
 

 ها و مراتع  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 3-3-3

بکرداری از   حفکظ و احیکاا و اصکت  و توسکعه و بهکره      شده حیتصراین قانون  4در ماده 
 های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده بیشه ها و مراتع و جنگل
 . ایران است سازمان جنگلبانی 

بح  حفظ  ،گیرد فوق قرار می فیدر تعاربا عنایت به اینکه مناطق چهارگانه دقیقاً 
، هکا  سازمان جنگکل  به عهده ،اراضی این مناطق که در شمار اراضی ملی محسوب شده
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باشد ولی این امکر نکافی مسکئولیت سکازمان حفاظکت       مراتع و آبخیزداری کشور نیز می
نیست اما در مواردی که پرونده دخل و تصرف اراضکی منکاطق چهارگانکه     ستیز طیمح

برخی از ، شود مراجع قضایی مطر  رسیدگی میدر  ستیز طیمحتوسط سازمان حفاظت 
نبکوده و بکا    سکت یز طیمحک آنکه مالکیت این اراضی با سازمان حفاظکت   لیدل بهمحاکم 

باشکد از قبکول    مراتع و آبخیزداری کشور به نماینکدگی از دولکت مکی   ، ها سازمان جنگل
 . نمایند شکوائیه خودداری می

ککه الزم بکوده اختیکارات واگکذاری     باید توجه داشت در قوانین و مقررات هکر جکا   
مناطق چهارگانکه مطلقکاً اسکتثنا     درخصوصمراتع و آبخیزداری کشور ، ها سازمان جنگل

حفظ این مناطق مورد استثنا نشکده و لکذا    درخصوصشده است اما وظایف آن سازمان 
 عهکده  ربک ی مانند سایر اراضی ملکی  رقانونیغ و تصرفحفظ این مناطق در مقابل دخل 

 . باشد سازمان مذکور می
و  یا آن قسکمت از اراضکی جنگلکی جلگکه     ،شده دیتثکقانون  31ماده  2در تبصره 
سکازمان   منظور حفکظ و حمایکت نسکل شککار از طکرف      ههای طبیعی که ب مراتع و بیشه

یکا منطقکه    ملکی عنکوان پکار     قکوانین و مقکررات مربکوط بکه     تیک با رعا ستیز طیمح
شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یکا بعکداً    خواهد شده اعتم گردیده یا حفاظت

 . نیست ریبه غ یواگذار قابل ،قرار خواهد گرفت
ی واگکذار  قابکل عکتوه بکر اینککه     چهارگانهنکته مهم در این تبصره اینکه مناطق 

، «بعداً قرار خواهد گرفت»و « د شداعتم خواه»های  بر عبارت دیتثکبا توجه به  ،نیست
چه مناطقی برای این امر تحت بررسی باشد حتی قبکل از اینککه در شکورای عکالی     چنان

 . ی نیستواگذار قابلنیز ، به تثیید برسد ستیز طیمححفاظت 
ترین قوانین بیکانگر حمایکت کیفکری از حفکظ و تمامیکت منکاطق        تردید از مهم بی

واگکذاری اراضکی   دارد  قانون مذکور است که اشعار می 33ماده  7چهارگانه مفاد تبصره 
هکا و مراتکع    برداری از جنگل اصتحی قانون حفاظت و بهره( 31)ماده( 2)موضوع تبصره

قکانون حفاظکت و بهسکازی    ( 3) ماده( الف) در مناطق مذکور در بند 12/3/1372مصوب
ممنوع بکوده و نسکبت    44/3/1373مصوب مناطق چهارگانه تحت حفاظت ستیز طیمح

 . شد به استرداد زمین اقدام خواهد
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اراضی مناطق  واگذاریبر این مهم است که  دیتثکنکته حائز اهمیت در این قانون 
 . باید نسبت به استرداد آن اقدام نمودتحت هر عنوانی، ممنوع است و چهارگانه 

اراضکی  ) چهارگانهحفظ حدود مناطق  درخصوصضمانت کیفری الزم  77در ماده 
قصد تصکرف   هر کس به به تصریح این ماده،و منظور شده است  گذار قانونتوسط ( ملی

  یک کشور تجاوز کنکد بکه    یها جنگل قانون ملی شدن 1به منابع ملی مذکور در ماده 
وزارت کشاورزی و منافع  - 1تبصره . سال حبس تثدیبی محکوم خواهد شد سال تا سه

مح  اطتع رفع تجاوز کند  گارد جنگل و مثموران خود به لهیوس طبیعی مکلف است به
 .)... ( و

با عنایت به اینکه اراضی مناطق چهارگانه دقیقاً در زمکره اراضکی ملکی محسکوب     
و تجاوز قرار گیرنکد سکازمان    مورد تصرفچنانچه این اراضی تحت هر عنوان  شوند،می
نونی الزم را در مراجکع قضکایی   مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اقدام قا، ها جنگل
 . آورد به عملرفع تصرف از مناطق چهارگانه  منظور به

 
 و مراتکع  هکا  جنگکل از  یبکردار  بهکره اصتحی قانون حفاظت و ( 33)اجرایی ماده  نامه نییآ 1- 3 -3-3

 (44/2/1372مصوب)کشور

مناطق موضکوع  )ضمن تعریف مناطق چهارگانه  نامه نییآاین  1ماده  4در بند ن تبصره 
ک ککه توسکط   1373ک مصوب   ستیز طیقانون حفاظت و بهسازی مح( 3)ماده ( الف)بند 

پناهگاه ، آرار طبیعی ملی، عنوان مناطق پار  ملی به ستیز طیشورای عالی حفاظت مح
ماده یادشکده  ( الف)شده با رعایت نکات مندرج در ذیل بند  و منطقه حفاظت وح  اتیح

بودن ایکن منکاطق از واگکذاری     مستثنامجدداً بر ( . باشد شده بیتعیین و حدود آن تصو
 . شده است دیتثک

 
جمهوری اسالمی  یفرهنگ واجتماعی ، برنامه چهارم توسعه اقتصادیقانون  3-3-4

 ایران

 منظکور  بکه این قانون مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی موظف اسکت   34در بند ج ماده 
اراضکی منکاطق   }های منکابع ملکی   تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت به عرصه

هکای   باشد و این قانون عام بوده و شامل کلیه عرصه های ملی می چهارگانه جزا عرصه
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اتمام عملیکات   ،و دولتی تا پایان برنامه چهارم{ باشد استثنایی می گونه چیهملی و بدون 
سکازمان  . دولتکی از مسکتثنیات و اشکخاص اقکدام کنکد      ممیزی و تفکی  منابع ملکی و 

های ارضی منکابع ملکی و دولتکی را     نقشه، کشور باید تا صدور اسناد و امت  اسناد ربت
 . را مت  عمل قرار دهد ها آناسناد رسمی پذیرفته و  عنوان به

 {مراتکع و آبخیکزداری کشکور   ، هکا  سازمان جنگکل }دولت تصریح شده  37در ماده 
ی عک یبکرداری از منکابع طب   توسکعه و بهکره  ، اصکت  ، احیکاا ، مکلف اسکت برنامکه حفکظ   

 :های زیر تنظیم و به مورداجرا بگذارد تجدیدشونده را با توجه به اولویت
 شمال تا پایان برنامه چهارم به نانینش خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل -الف  

 . 1343ینان در پایان سال نش دام و جنگل ماندهیمیزان هفتاد درصد باق
 نیدام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنک  درصد کاه  پنجاه -ب 

 .لغو و اصت  پروانه چراهای مربوط
در دسکت   یهای سدها اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد سطح حوزه -ج 
 های سایر مناطق شده و ده درصد حوزه تمام، اجرا

حکذف تعرفکه واردات   ، هزار هکتار صد  یعت چوب به میزان حداقل توسعه زرا -د  
 .تشدید مبارزه با قاچاق چوب چوب و

دست کاشت به میکزان حکداقل پانصکد هکزار      یها توسعه فضای سبز و جنگل -هک  
زا به میزان حکداقل   بحرانی بیابان یها اجرای عملیات کنترل کانون همچنین. هکتار
 . هکتار ونیلیم میی  و ن

 یو سکایر اراضک   ییروسکتا ، های شکهری  اجرای عملیات پخ  سیتب در حوزه - و 
منظکور ایجکاد مراتکع     منابع طبیعی به میزان ی  و نیم میلیون هکتار به و یکشاورز
 . ها اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوان تبدیل ، مشجر

 جیخلک ، رانارسکبا ، زاگکرس ، شمال )کشور  یها پوش  کامل حفاظتی در جنگل -ز  
 (تورانی – یرانیعمان و ا

 نشینان و روستائیان جنگل، رسانی به عشایر پوش  کامل سوخت -  

هکا و   و بسیج محلی در حفاظت از جنگل ییگسترش مشارکت شوراهای روستا -ط 
 سطح عملیاتی میزان پانزده درصد از مراتع به
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ضروریات حفظ جنگل برداری از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژی  و  بهره -ی 
 . گیرد می صورت

 

 و ارتقای نظام مالی کشور ریپذ رقابتنون رفع موانع تولید قا 3-3-7

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بکا همککاری سکازمان     ،این قانون 72براساس ماده 
رفع تکداختت ناشکی از اجکرای قکوانین و مقکررات       و امت  کشور نسبت به اسناد ربت

رفکع مکوارد    دولتی و مستثنیات اشکخاص اقکدام نمکوده پکس از    ، ملیموازی در اراضی 
 . اختتفی نسبت به اصت  اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید

اراضکی منکاطق    تصکرف  وی از جهت جلکوگیری و دخکل   مؤرراجرای این قانون کم  
 . گردد چهارگانه محسوب می

 

  فاقد سند رسمی یها ساختمانتی اراضی و نون تعیین تکلیف وضعیت ثبقا 3-3-6

اراضی کشاورزی و نسق زراعکی  ، تقاضا موردسند  که یدرصورتاین قانون  4حسب ماده 
راه  یها وزارتخانهنظر ، هیثت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، و با  باشد

ظرف دو ماه از  اند مکلفمراجع مذکور . و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعتم نماید
و اصکتحات   42/10/1321مصکوب   هکا  جنگکل تاری  ابت  با رعایت قانون ملی ککردن  

بخکک  کشککاورزی و منککابع طبیعککی مصککوب   یور بهککرهقککانون افککزای  ، بعککدی آن
درخکت   هیک رو یبک قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطکع  ، 43/2/1347

 هکا  بکا  فظ کاربری اراضی زراعی و قانون ح، و اصتحات بعدی آن 11/7/1374مصوب 
قکانون منکع فکروش و واگکذاری اراضکی فاقکد       ، و اصت  بعدی آن31/3/1322مصوب 

تعکاونی مسککن و سکایر اشکخاص      یهکا  شکرکت کاربری مسکونی برای امر مسکن به 
اراضی کشککاورزی   شدن خردو قانون جلوگیری از  3/7/1341حقیقی و حقوقی مصوب 
مجمککع تشخککیص    41/11/1347اقکتصادی مصککوب  ، نیو ایجاد قطکعات مناسکب ف

عکدم   درصکورت . اعکتم نظککر نماینکد    ،این قکانون( 3)مصلحت نظام و با رعایت ماده 
متخلف به انفصکال موقکت از   ، ارسال پاس  در مهلت مذکور یا ارسال پاس  ختف واقع

اداری رسیدگی به تخلفکات   یها ثتیهخدمت دولتی به مدت سه ماه تا ی  سال توسط 
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متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتکی  ، تکرار درصورت. شود محکوم می
 . گردند یممحکوم 

موظکف اسکت نقشکه منکاطق چهارگانکه       سکت یز طیک سازمان حفاظت محک 1تبصره
را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیکار واحکدهای    ستیز طیموضوع قانون مح
 . ربتی کشور قراردهد

، اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شکده باشکد   که یک درصورت4تبصره
هیثت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشکاورزی را اسکتعتم   

 . نماید

نکته مهم در این قانون شرط رعایت قوانین احصکاا شکده اسکت ککه در آنکان صکراحتاً       
گذار مجکدداً حفکظ منکاطق     م شده است لذا قانونواگذاری مناطق چهارگانه ممنوع اعت

و حمایت کیفکری الزم نیکز در ذیکل     ندانستهچهارگانه تحت این عنوان جدید نیز مجاز 
مبنی  ستیز طیمحماده پی  بینی شده است و نکته مهم دیگر تکلیف سازمان حفاظت 

قکاً  و ارائکه بکه واحکدهای ربتکی کشکور اسکت ککه دقی        نقشه منکاطق چهارگانکه  بر تهیه 
امکان تعددی به ایکن منکاطق بکه حکداقل      و عمتً شده مشخصاین مناطق  حدودورغور
 . خواهد رسید

بخ   یور بهرهقانون افزای  ( 14)ماده ( ب)اجرایی بند  نامه نییآوابط ض 1- 3 -3-3
 کشاورزی و منابع طبیعی

جبران خسارات وارده بکه منکاطق چهارگانکه     برایاین قانون تمهیدات الزم  2در تبصره 
بر ایکن اسکاس ککه     گردیدهی نیب  یپ، ی عمرانی حادث شدهها طر اجرای  علت بهکه 

هکای   خسکارات اجکرای طکر     وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اعتبارات ناشی از اخذ
 را سکت یز طیمحک ای در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت  عمرانی و توسعه، عمومی

قکانون و بکا نککظر سکازمان حفککاظت      ( 13)صرفاً در چکارچوب عملیات مکوضوع مکاده  
 . هزینه نماید ادشدهیدر مناطق  ستیز طیمح
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جمهوری اسهالمی   یفرهنگ واجتماعی ، توسعه اقتصادی پنجمبرنامه قانون  3-3-7

 ایران

مجدد بر عدم واگذاری منکاطق چهارگانکه صکورت گرفتکه      دیتثکاین قانون  12 مادهدر 
وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضکی ملکی   که در مفاد مقرر شده  ایبه گونهاست 
و خکارج از حکریم    ستیز طیاستثناا اراضی واقع در مناطق چهارگانه مح به یکشاورز ریغ

منظکور احکداث و    به، است یبدن تیسازمان ترب ازیشهرها و محدوده روستاها را که موردن
واگکذار   یبکدن  تیک طور رایگان به سازمان ترب توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تثمین و به

اراضی با شرایط ، یبدن تیهمچنین وزارت مذکور موظف است با تثیید سازمان ترب. نماید
بخ  غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت  ازیفوق را که موردن

ی بکا اولککویت بکه    یک شکده توسکط وزارت امککور اقتصکادی و دارا     عامتتی اعتمارزش م
 . تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است. های ایثارگران واگذار نماید تعاونی

 

 اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی نامه نییآ 3-3-8

  مکذکور   نامکه  نیکی آ 2جلوگیری از دخل و تصکرف منکاطق چهارگانکه در مکاده      منظور به
، شکده  شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل یجهاد کشاورز مدیریتبینی شده پی 

نامه و بتمکانع بکودن    این آیین بر صدور سند مالکیت اراضی موضوع گواهی الزم مبنی
 اراضی موات و منابع ملی و اصتحات اراضی و عدم تکداخل بکا منکاطق    ازلحاظ مقررات

و سایر مقررات مرتبط صادر و به  ستیز طیازمان حفاظت محس چهارگانه تحت مدیریت
 . کند امت  محل ارسال می اسناد و های ربت اداره

 

اراضهی کشهاورزی و ایجهاد     شدن خرداجرایی قانون جلوگیری از  نامه نییآ 3-3-9

 (هیثت وزیران 1377/14/4مصوب ) اقتصادی، قطعات مناسب فنی

اشتباه واگذاری و یا اجرای طر  در منکاطق چهارگانکه در    هرگونهجلوگیری از  منظور به
مربکوط مکلکف اسکت     یاداره جهاد کشاورزمذکور مقرر شده  نامه نییآ 3ماده  1تبصره 

درمورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شکهرها و اراضکی واقکع در    
تحت مدیریت سازمان  ها در مناطق چهارگانه خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آن

منابع طبیعی و آبخیکزداری  ، حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی ستیز طیحفاظت مح
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اند ظکرف   ادارات مذکور موظف. شهرستان مربوط استعتم نماید ستیز طییا حفاظت مح
 . صورت کتبی اعتم نمایند را به یحداکثر ی  ماه پاس  استعتم اداره جهاد کشاورز

 

هههای اجرایههی کشههور  ختیههارات قههانونی سههایر دسههتگاهبررسههی ا 3-4

 مناطق چهارگانه درخصو 
  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 3-4-7

نسکبت بکه مطالعکه و    شکده   وزارت مسکن و شهرسکازی موظکف  ، این قانون 3ماده در 
صورت  توسعه شهری به یها در قالب انواع طر  ازیاراضی موردن یابی جهت تثمین مکان
هکا و   شکهر  ، مسککونی  هکای  ایجکاد مجتمکع  ) منفصل ،(درونی با اولویت توسعه)متصل

های موجود در پهنه سرزمین بکا رعایکت    گاه سکونت و همچنین توسعه( شهرهای جدید
مؤسسکات دولتکی و   ، هکا  کلیکه وزارتخانکه  . ضوابط و مقکررات شهرسکازی اقکدام نمایکد    

انکد   مکلف است،ها متعلق به دولت  آن سرمایه و سهام صد درصد  های دولتی که شرکت
های موضکوع   یابی مکان در چارچوب نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که

تحکت مکدیریت سکازمان حفاظکت      استثناا مناطق چهارگانه گردند به این قانون واقع می
مذکور با فوریت  ارتخانهبه وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وز ستیز طیمح

 . اقدام نمایند

در حفظ تمامیت مناطق چهارگانکه در   گذار قانونشود حمایت  متحظه می که چنان
مقنن به انحای مختلکف واگکذاری    درواقعی کامتً بارز است و قانون مادهتعیین استثنا در 

 . مناطق چهارگانه ممنوع اعتم کرده است
مصکوب  ) اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولیکد و عرضکه مسککن    نامه نییآ 1- 1 -3-2
40/4/1342) 

مکذکور نیکز    نامکه  نیکی آتمهیدات الزم برای جلوگیری از واگذاری مناطق چهارگانکه در  
آن است که  ،است و علت تکرار این موضوع در قوانین و مقررات مختلف شده ینیب  یپ

پکی  بینکی    را دولتی تحت عنکاوین مختلکف   امکان واگذاری اراضی ملی و ،قوانیناین 
تفسکیر و پوشک  قکانونی بکرای واگکذاری       هرگونهپیشگیری از  منظور بهاست اما  کرده

که البته  شود یم دیو تثکبودن این مناطق به شکلی تکرار  مستثنامناطق مذکور همواره 
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 17باشد بنابراین در مکاده   منبع حقوقی مناسبی برای حمایت کیفری از مناطق میخود، 
های دولتی و همچنکین   مؤسسات و دستگاه، ها کلیه وزارتخانهمذکور مقرر شده  نامه نییآ

اند  مکلف، باشد ها متعکلق به دولکت می سرمکایه و سهکام آن هایی که صد درصد شرکت
یکابی   نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ککه در چکارچوب مککان   

استثناا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان  به)گیرند  قانون قرار می( 3)وضوع ماده م
ظرف دو مکاه از درخواسکت وزارت مسککن و شهرسکازی اقکدام      ، (ستیز طیحفاظت مح
 . نمایند

 
 (73۳3۳7387مصوب )عمران اراضی بایر نامه نییآ( 77)و ( 8)اصالح مواد  3-4-2

بودن مناطق چهارگانه جهت واگذاری  مستثنادیگری بر  دیتثک نامه نییآاین  11در ماده 
این مکاده مقکرر شکده     3در تبصره ای به گونه آمده عمل بهاراضی حتی تحت عنوان بایر 

های مصکوب و نیکز در    حریم شهرها و شهر ، اراضی بایر واقع در داخل محدودهاست 
نامکه   این آیکین  مصوب از شمول مقررات ستیز طیمناطق چهارگانه سازمان حفاظت مح

 . باشد و تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود خارج می
 
در خهار  از   سهات یتأس ونامه مربوط به استفاده از اراضی احهداث بنها    آیین 3-4-3

 حریم شهرها محدوده قانونی

 عنکوان  بکه حتکی   شکده  حفاظکت حفکظ اراضکی و منکاطق     منظکور  به 2 ماده 3 تبصرهدر 
های جدید در مناطق چهارگانکه   احداث شهرها و شهر مقرر شده است که  وساز ساخت

 . ممنوع است ستیز طیمح سازمان حفاظت
 

قانون اراضی مستحدث ( 2)ماده ( 2)اجرایی تبصره  نامه نییآ( 3)اصالح ماده  3-4-4

 (هیأت وزیران  7396۳2۳24مصوب) و ساحلی

قانون اراضی مستحدث ( 4)ماده ( 4)اجرایی تبصره  نامه نییآ( 3)تن زیر جایگزین ماده م
 :شود یم 1342/1/17  مورخ 33473ت/3427شماره  نامه بیو ساحلی موضوع تصو
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، ساله ششکم توسکعه اقتصکادی    ک وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه پنج3ماده
و هکا   اجتماعی و فرهنگی جمهوری استمی ایران نسبت به تهیه نقشه حد بستر تکاالب 

تکرین   یککی از مهکم  } هکا  حد بستر و اراضی مستحدث تاالب یگذار و عتمت ها اچهیدر
از  یا اقکدام و نسکخه  ، هکم باشکد   مبکین حکرایم آن   ککه  ینحکو  بکه  {شده حفاظتمناطق 
را برای اعمال وظکایف قکانونی در اختیکار وزارت جهکاد کشکاورزی       شده هیته یها نقشه
و سکازمان   سکت یز طیسازمان حفاظت مح، (کشورمراتع و آبخیزداری ، ها سازمان جنگل)

 . اسناد و امت  کشور قرار دهد ربت
 

احداث بنا و تأسیسات در خار  از حریم شهرها ، استفاده از اراضی نامه نییآ 3-4-7

 (20۳2۳7397مصوب )و محدوده روستاها 

بنا و احداث ، استفاده از اراضیدخل و تصرف تحت عنوان  هرگونهجلوگیری از  منظور به
 نامه آییناین  2در بند هک ماده  تثسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

ایجاد هرگونه بنا و تثسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده مقرر شده است که 
و مجموعه  یا هیناح( جامع)توسعه و عمران  یها روستاها پس از رعایت مفاد طر 

در  ستیز طیت ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محبا رعای( درصورت وجود)شهری 
صنعتی و تولیدی  یها تیمناطق چهارگانه و ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعال

و اصتحات بعدی  17/2/1370هک مورخ 37142ت/24723شماره  نامه بیموضوع تصو
 . مجاز است آن
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 مناطق چهارگانهحمایت کیفری در مقابله با دخل و تصرف   :چهارم صل ف

 

 مسئولیت 4-7
 ضمانت، مؤاخذه، بازخواست معنای "سَث ل "ریشه  از جعلی مصدر ،لغت در مسئولیت واژه

 ضکرر  موجکب  بکه  ککه  تعهدی از است عبارت مسئولیت، حقوق و فقه در. است ضمان و

 آن پی در و دیآ یم وجود به متضرر فرد نفع به شخص برای قضاا دربرابر، غیر به وارده

 ناشی حقوقی رابطه که مسئولیت .آورد یم بار به تثدیبی یا و کیفری، مدنی نتایج او برای

 او دربکاره  کیفر اجرای یا و مسئول تعهد ایفای قیازطر، باشد یم آور زیان تر  یا فعل از

، عبکارتی  بکه . است کیفری و مدنی های   مسئولیت مشتر  عنصر عدوان. گردند یم زایل
، ککرده  وارد دیگکری  به که فعالیت یا تقصیر از ناشی ضرری رفع بر شخص قانونی تعهد
 از آن در انسکان  ککه  است حالتی مسئولیت، همچنین .است آمده مسئولیت واژه بیان در

 برای خود سمت یا مقام جهت به شخص که است تعهدی و شود یم مؤاخذه خود عمل

 موظف و باشد یم اختیار داشتن الزمه ،مسئولیت. است دارا یا فهیوظ انجام عدم یا انجام

 . است امری دادن انجام به بودن

 

 انواع مسئولیت 4-2
با توجه به اهمیت مسئولیت در حفظ و پیشگیری و جبکران خسکارات وارده بکه منکاطق     

 :باشد زیر می به شر لزوم تبیین انواع مسئولیت ، تحت حفاظت

 مسئولیت قانونی  4-2-7

 بکه  نه باشد کرده تحمیل مردمان بر را آن قانون و آمده قانون در که مسئولیت نوع هر

. شکود  یم نامیده قانونی مسئولیت، آن اجرای سوا یا عقد از ناشی تعهداز  تخلف مناسبت
 . کارگر به عمل نسبت کارفرما مسئولیت مانند
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 مسئولیت مدنی 4-2-2

 ککه  جرم از ناشی زیان وز ضرر ا است عبارت دوگانه یبند طبقه ی  در مدنی مسئولیت

 مکوارد  خکارج  در غیکر  عمکل  مسکئولیت  و شکود  خواسته دادگاه از مدنی دعوی طی باید

 بکرای  اولیکه  و اساسکی  شکرط  خکود  اطفکال  عمل به نسبت پدر مسئولیت مانند کیفری

 وجکود ، دهکد  یمک  تشکیل را حاضر بح  اصلی محور که مدنی مسئولیت یافتن مصداق

، باشکد  نیکز  جکرم  حتکی  و ناشایست و نامتعارف هرچند ،عملی اگر. است زیان یا خسارت
 تنبیکه  ماننکد  دیگکر  اهداف و یابد نمی تحقق مدنی مسئولیت، نیاورد بار به زیانی چنانچه
 کیفکری  مسکئولیت  در که بار انیز اقدامات سایر به نسبت بازدارندگی یا زیان واردکننده

 از نوع این در. کند می ایفا فرعی نق  مدنی مسئولیت در، باشد می اصلی اهداف ازجمله
 جبکران  بکه  را خکود  جکای  ناصکواب  کارهکای  دهنده مکافات و کیفری چهره، مسئولیت

 ککرد  تعریکف  چنکین  را مکدنی  مسکئولیت  توان می که رسد می نظر به است داده خسارت
 عرفکاً  خسکارت  این که باشد دیگری بر وارده خسارت جبران به متعهد شخصی هرگاه"

 .باشکد  نداشکته  غیکر  بکه  اضکرار  در مشکروعی  حکق  هیچ شخص و باشد وی به منسوب
 وارده خسکارت  جبکران  قکانونی  الزام ".داشت خواهد خسارت جبران در مدنی مسئولیت

 از ناشکی  خسکارت  ایکن  ورود گاهی که است مدنی مسئولیت در اصلی مباح  از یکی

 بکه  التزام ،مدنی مسئولیت، مفهوم این در .باشد می آن اجرای در تثخیر یا قرارداد نق 

 یا قرارداد از ناشی مسئولیت را التزام این که است دیگری بر آمده وارد خسارت جبران
 و دیکده  زیکان  بین اختتف حل و نامند می عام معنای در مسئولیت قراردادی مسئولیت
 میکان  در عهکدی ، نیکز  زمکانی  .اسکت  قرارداد مفاد براساس خسارت واردکنندهمسئول 

 ککه  نماید می خسارت جبران به حکم، غیر به اضرار عدم و عمومی تکلیف ولی ،نیست

 نامیده خاص معنای در مسئولیت قانونی یا قهری یا غیرقراردادی مسئولیت عنوان تحت

 ایکن  و باشکد  مکی  قکانونی  و حقکوقی  واقعکه  از ناشکی  که است مسئولیتی یعنی ،شود می

 تعیین همگان برای را عامی تکالیف گذار قانون که شود می مربوط مواردی به مسئولیت

 در مکدنی  مسکئولیت . آیکد  می وارد دیگران به خسارتی آن از تخلف ارر در و است کرده

، غیرقکراردادی  هکای   مسئولیت و قرارداد نق  از ناشی های  مسئولیت شامل وسیع معنای
 تجمع عدم اصل براساس، همچنین ردیگ یبرم در را بار انیز رفتارهای از ناشی مسئولیت
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 دو هکر  از تکوان  ینم خسارت ی  درمورد، غیرقراردادی مسئولیت و قراردادی مسئولیت

 . کرد استفاده یقرارداد ریغ و قراردادی مبنای
قککوانین کیفککری بخشککی دیگککری از حقککوق  قیککازطر سککتیز طیمحککحفاظککت از 

بکا ضکمانت    سکت یز طیمحک  1است که هرگونه تخریب و خسارات و آلودگی ستیز طیمح
 . کرده است 4جرم انگاری درواقعمجازات ممنوع و 

. پیشگیری از وقع جرم اسکت ، قوانین گونه نیای مقرر در ها مجازاتهدف از اعمال 
شکر  زیکر    توان به دو گروه به ی را با توجه ماهیتشان میطیمح ستیزی جرایم طورکل به

 :تقسیم نمود
 اعم از گیاهان و حیوانات وحشی  ستیز طیمحجرایم نسبت به جانداران ( الف
خا  و ، آب، اعم از هوا ستیز طیمحجان  جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی( ب

 سایر موارد مشابه 
 

 دخل و تصر  اراضی مناطق ملی  متداول یها روش 4-3
 ملی  اراضی غیرقانونی مستقیم تصر  و تجاوز 4-3-7

 و مسکتقیم  تجکاوز  ،شکده  حفاظکت تصرف اراضی منکاطق   در متداول های روش از یکی
 و غیرقکانونی  صکورت  بکه  اشکخاص  ،روشایکن   در. باشد اراضی می نیا عدوانی تصرف
در  متعکدد  دعکاوی  طر  با یا و دهند می قرار تصرف مورد را های موصوف زمین عدوانی
 ایکن  در همچنکین . دارنکد  را هکا  آن بکه  نسبت مالکیت و تصرف ادعای، قضایی دستگاه

 پیگیکری  عکدم  با و نیستند تصرف رفع به حاضر ،تصرف تحقق رغم به متصرفان ،روش

 تسلط شده تصرف زمین بر، مختلف دالیل به امر متولیان و ربط یذ سوی مراجع از الزم

 هکا  دادگکاه  در دعکاوی  طکر   بکارز  نمونه. گردند می تصرف مرتکب بدین طریق و یافته

                                                           
را فکراهم   سکت یز طیاقدام به هر عملی که موجبات آلودگی مح - ستیز طیقانون حفاظت و بهسازی مح 7ماده  .1

هکوا   عبارت است از پخ  یا آمیختن مواد خارجی به آب یا ستیز طیمنظور از آلوده ساختن مح  .نماید ممنوع است
آور به حال انسان یکا سکایر    زیان طور بیولوژی  آن به ای ییایمییا خا  یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا ش

 .تغییر دهد باشد موجودات زنده و یا گیاهان و یا آرار و ابنیه

هر رفتاری اعم از فعل یا تر  فعل که در قانون برای آن مجازات تعیکین شکده   : قانون مجازات استمی 4ماده  .4
  .شود یاست جرم محسوب م
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، مکذکور  اراضکی  تصرف با افراد که دهد می رخ طبیعی منابع و جنگلی اراضی درخصوص
 زمکین  خکروج  تقاضای جهت نیبد و داشته را مل  در زرع و کشت سابقه ادعای داشتن

 نظریکه  بکا  نیکز  مکوارد  اکثکر  در و نمکوده  را دولتی و ملی اراضی از خوی  تحت تصرف

 یا ملی اراضی زمره از موردادعا مل  کل چنانچه، ها پرونده در گرفته کارشناسی صورت
 افراد ترتیب بدین و گردد می خارج بودن ملی از آن از بخشی حداقل، نگردد خارجدولتی 

. گیرنکد  خکوی  مکی   تمل  در، باشد می ملت عموم به متعلق اساساً که را زمین یراحت به
 طکر   بکا  کوهین قزوین بخ  عمومی دادگاه 470017 کتسه پرونده در مثال عنوان به

 رأی ککه طبکق   قکزوین  آبکاد  حسین روستای اراضی از هکتار 44 میزان، خواهان دعوای

 اعکتم گردیکده   غیرملکی  کارشناسی نظریه طبق، بود شده اعتم ملی واحده ماده هیئت

 از عبکارت اسکت   استمی مجازات قانون پنجم کتاب 370 ماده بنابر مذکور روش. است

، مکرز  امحکاا و  حدفاصل تغییر، دیوارکشی، یکن یپ قبیل از یساز صحنه هرگونه به اقدام
 مراتکع  و ها جنگل در آن امثال و زراعت و اشجار غرش، چاه حفر، نهرکشی، بندی کرت

 در موارد مذکور. دیگری یا خود کردن معرفی حق یذ منظور به و تصرف آرار تهیه برای

 تصرف تهیه آرار که عملی هر به اقدام لذا است؛ تمثیلی و نداشته حصری جنبه ماده این

 و حدفاصکل  تغییکر  ماننکد  نباشد بالفعل و مادی تصرف اگر حتی، شود محسوب ابتدایی
 . گردد محسوب تصرف از روش این زمره در تواند می ،مرز امحای

، منکاطق چهارگانکه   اراضی غیرقانونی تصرف و مستقیم تجاوز روش از دیگری نوع
 در هایی زمین ،اشخاص که است گونه بدین، طرق تصرفات این اراضی از یکی عنوان به

 هسکتند  زراعت و کشت به مشغول ها آن در و تمل  نموده را اراضی موصوف مجاورت

 فکراهم  را مکذکور  اراضکی  بکه  تجاوز هایزمینه مرورزمان به، یجوار هماین  لیدل به ولی

 دولتکی  و ملکی  هکای  زمین سمت به خوی  زمین محدوده گسترش با جیتدر بهو  نموده

 . ندینما یم نیز را دولتی یا ملی اراضی از محدوده این به نسبت ادعای مالکیت
 سایر و بانی یا یا محیط یجنگلبان مثموران که است چنین ها روش این انواع از دیگر

 اسکت  بکوده  حکم دادگکاه  مورد که تصرفی رفع یا دی خلع امر انجام در ربط یذ مثموران

 یکا  دیک خلع به محکوم محاکم قضایی آرای طبق که شخصی آوردن با و نموده کوتاهی

 امضای به که یا جلسه صورتتنظیم  و است گردیده دولتی یا ملی اراضی از تصرف رفع
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. نماینکد  می اعتم مختومه پرونده را و تلقی اجراشده را حکم، رسانند می هیعل محکوم فرد
 اراضکی  در خکوی   تصکرفات عکدوانی   به یراحت به دوباره مذکور اشخاص که یدرصورت

 . گردد نمی ها آن معترض هم کسی و دهند یم ادامه مذکور

ازلحاظ حکریم اراضکی ملکی و دولتکی نیکز همگکی قکوانین و مقکررات مورداشکاره          
توسط مقکام از آن اسکت    شده نییهای تع ربط جهت اراضی ملی و دولتکی ذی یها یحاک

احککام اراضککی نسککبت     متعلق به دولت بوده و تمامی آرار و، نیز مثل اراضی که حریم
 . باشد می حاکم زین ها بکه آن

 
 ملیتغییر کاربری غیرقانونی اراضی  4-3-2

 تعیکین  و دسکتورالعمل  1322 مصکوب  باغات و زراعی اراضی کاربری حفظ طبق قانون

 چنانچه تغییکر  ،مذکور قانون اصت  قانون ی  ماده موضوع کاربری غیرمجاز مصادیق

بنکابراین  . باشکد مکی  فکوق  قکانون  مشمول، گیرد انجام ها با  و زراعی اراضی در کاربری
قکانون   ایکن  مشکمول  زارهکا  بیشکه  و هکا  ککوه ، ها جنگل، مراتع نظیر دولتی و ملی اراضی
بتوان  تا شود نمی محسوب با  و زراعی، دولتی و ملی اراضی از کدام چیه زیرا شوند؛ نمی
اسکت   ممکن موارد برخی در اما. پرداخت درخت کاشت داری و با  و زراعت به ها آن در

 هکا  بکا   و زراعکی  اراضکی  ککاربری  حفظ اصت  قانون مشمول نیز دولتی و ملی اراضی

 و واگکذاری  قکانونی  الیحکه  اجرایکی  نامه نییآ 34 و 31 طبق مواد. باشد 1347 مصوب
 اراضکی  اسکتمی کلیکه   انقتب شورای 1377 مصوب استمی حکومت در اراضی، احیاا

طبیعکی بخصکوص    یها شهیب و ها جنگل قبیل از استثنا موارد برخی جز به)ی و دولت ملی
 ییهکا  یبکردار  بهکره  جهت حقوقی و حقیقی اشخاص ی بهواگذار قابل (مناطق چهارگانه

 بودجکه  قکانون  72تبصکره   طبق و هستند و دامداری زراعت، کشاورزی یها طر  نظیر

 از برخکی  وصکول  نحکوه  قکانون  42 ماده و کل کشور 1327و  1322، 1323 یها سال

 به قطعی یواگذار قابل نیز تخفیف درصد پنجاهاعمال  با، 1323 مصوب دولت درآمدهای

 ککاربری  تغییکر  به اقدام، قطعی از واگذاری پس شخصی چنانچه لذا. باشند می اشخاص

 هکا  بکا   و زراعکی  اراضی کاربری قانون حفظ مشمول تواند می، نماید واگذارشده امت 

 بکا   و زراعکت  ازجملکه  های کشاورزی طر  منظور به ملی اراضی نکهیازا پس زیرا گردد؛
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 یک   ماده 3و  4تبصره  دستورالعمل 2بند  استناد به مذکور اراضی، گردید واگذار داری

 و محسکوب شکده   بکا   و اراضکی زراعکی   جزا، 1/7/1327مصوب  کاربری حفظ قانون
، شکیوه  ایکن  در. فکوق گکردد   قکانون  مشکمول  تواند می اراضی این کاربری تغییر هرگونه
 اراضکی  قیمت به هم آنرا  اراضی شده یابیارز قیمت درصد پنجاه تا نکهیازا پس اشخاص

 اختیکار  در هکای  و زمکین  نمکوده  آن کاربری تغییر به اقدام، کردند تصاحب با  و زراعی

 بکه  و نمکوده  بنکدی  یا قطعکه  نمایند می تبدیل تجاری یا مسکونی کاربری به یا را گرفته

 طبکق  که خرید قیمت درصد پنجاه کاه  بر عتوه فرآیند این در که رسانند می فروش

 و زراعکی  اراضکی  های قیمت زمین برابر چندین، اندگردیده منتفع آن از مارالذکر قوانین
 . گردد می ها آن نصیب نیز با 

در  بنکا  احکداث  هرگونکه  1333 مصوب شهری زمین قانون 13 ماده طبق همچنین
شکده   شکناخته  جرم و محسوب مذکور اراضی کاربری تغییر ینوع به شهری موات اراضی
بکه   هکا  آن ککاربری  تغییر به اقدام مذکور اراضی تصرف یا خرید با سودجو افراد لذا است؛

 شکده  گرفتکه  نظر در قانونی های جریمه و عوارض پرداخت با و نموده تجاری و مسکونی
 . نمایند می دخل و تصرف این اراضی به اقدام

 ازجملکه  طبیعکی  منکابع  ککاربری  تغییر با اشخاص، روش این از دیگری قسمت در

بودن اراضکی   ملی تشخیص به دعاوی اعتراض طر  به اقدام طبیعی های بیشه و مراتع
 از داشکته لکذا   زرع و کشت سابقه مذکور اراضی که گردند می این مدعی و نموده مذکور

 تیک درنها و باشکد  می اراضی اصتحات قانون مستثنیات جزا و خارج ملی اراضی شمول
 مشککتت عدیکده   وجود لیدل به هایی پرونده چنین در گرفته انجام های کارشناسی با هم

، سکوی کارشناسکان   از موضکوع  دقیق بررسی جهت کافی امکانات و وسایل نبود ازجمله
 ربتی سامانه جامع وجود عدم و امر متولیان و مسئوالن سوی از الزم های پیگیری عدم

 باع ، طبیعی باشد منابع و ملی اراضی دقیق محدود نشانگر که دقیق هوایی ای نقشه و

 بکدین  گردنکد و  خکوی   نفکع  به رأی اخذ به موفق اشخاص موارد اکثر در که گردد می

 . نمایند تصاحب را دولت و عموم به متعلق زمین هکتارها طریق
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 قانونی های واگذاری از سوءاستفاده و غیرقانونی های واگذاری 4-3-3

 ،اسکتمی  انقکتب  از دوره پس در دولتی و ملی اراضی از یبردار بهره و واگذاری مستند
 شکورای  1377 مصکوب  اسکتمی  حکومکت  در اراضی احیاا و واگذاری الیحه بر عتوه

و  واگکذاری  شکرایط  و ضکوابط  به راجع های دستورالعمل و آن اجرایی نامه آیین انقتب و
اصکتحی   32 مکاده ، گردید اشاره ها آن به تر پی  که دولتی و ملی اراضی از برداری بهره
، تشکخیص  مرجکع  قانون، 1323مصوب مراتع و ها جنگل از یبردار بهره و حفاظت قانون
 72 مصکوب تبصکره   شهری زمین قانون، 1337 مصوب آن اسناد ابطال و موات اراضی

 از وصکول برخکی   نحکوه  قانون 42 ماده، 1327و  1322، 1323 یها سال بودجه قانون

 واگکذاری  درخصوص گذار قانون اراده آخرین تیدرنها و 1323 مصوب دولت درآمدهای

 و منکابع ملکی   اراضکی  واگکذاری  ضکوابط  اصتحی در دستورالعمل، دولتی و ملی اراضی
 . است یافته غیرکشاورزی تبلور و کشاورزی های طر  برای دولتی

 ،اول. گکردد  یخکوار  نیزمک  به منتهی است ممکن صورت دو به فوق های واگذاری
 شکرایط  یعنی، شده باشد بینی پی  موازین و قوانین ختف گرفته صورت های واگذاری

 قکانون  یکا اهکداف   مربوطکه  های کمیسیون موافقت و پیشنهادی طر  درخصوص الزم

 وزیر، بهشهر زمین در شهر به بان  معروف پرونده در مثال برای. است نگردیده رعایت

 اسناد دفترخانه در تنظیمی 4/4/1322-1147 شماره نامه صلح موجب به وقت کشاورزی

 را ملکی  اراضی از هکتار 212 میزان به جمعاً، زمین قطعه 11، تهران 474 شماره رسمی
 اولیکه  هکای  واگکذاری  ،دوم .اسکت  نمکوده  واگذار شرکت ی  به نبات سیر ی  ازای در

 از پکس  اشخاص ادامه در اما، باشد گرفته انجام قانون با منطبق و صحیح گرفته صورت

 عدول با یراحت به و نموده ها سوااستفاده واگذاری این از، ایشان به امت  قطعی انتقال

 زمکین  کاربری تغییر با، باشد یم و تولیدی کشاورزی های طر  معموالً که اولیه طر  از

 افکراد  بکه  هکا  آن فکروش  به اقدام مذکوراراضی  یبند قطعه با یا و تجاری و مسکونی به

 . ندینما یم

آرکار   و گرفت صورت ها واگذاری نوع این به مختلف مراجع از که فراوانی یانتقادها
بکر   را گذار قانون، آورد بار به یخوار نیزم سهولت ازنظر مذکور های واگذاری که زیانباری
 منکابع  و بخ  کشاورزی وری بهره افزای  قانون 7 ماده 4 تبصره وضع با تا داشت آن
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 و ملکی  واگکذاری اراضکی   در دولکت  مالکیکت  قطعی انتقال 43/2/1374مصوب  طبیعی
 تجویز انتفاع یا حق و اجاره قیازطر صرفاً را یبردار بهره و ممنوع را موات حتی و دولتی

 از بسکیاری  آن شدن االجرا الزمزمان  تا و رسید تصویب به دیر تبصره این هرچند. کند

 امکا ، شکد  منتقکل  طلب فرصتو  سودجو افراد به عموم به متعلق و دولتی و ملی اراضی

 ینک یب  یپ رغم به سابق که قوانین برد امر این به پی گذار قانون باالخره که جهت نیازا
 در فکراوان  یهکا  مفسده باع  ایجاد و ناکارآمد بسیار عمل در، ها آن برای عالیه اهداف

 سکت یبا یم حقوقی و اشخاص حقیقی به دولتی اراضی قطعی انتقال و اند گردیده جامعه

 . باشد یم اهمیت حائز و مفید بسیار، گردد ممنوع
 

 دولتی و ملی اراضی امور متولی یها اداره کارمندان و ها سازمان با تبانی 4-3-4

 تبانی اکثر اوقات در و بوده ارتباط در آن های روش سایر با معموالً ،متصرفان روش این

 اراضکی  امکور  اندرکار دست مسئوالن و کارمندان یا و ها سازمان و نهادها با هماهنگی و

 همکراه  جعل اسناد و کاربری غیرقانونی تغییر، واگذاری مانند ییها روش با دولتی و ملی

 باعک  رشکد   و گیکرد  مکی  انجکام  غیرقکانونی  اعمال چنین اشخاص این تبانی با و است

 همیشه این تبانی البته. شود می کشور در اراضی ملی و دولتیدخل و تصرف  روزافزون

 تبانی بکین  است ممکن موارد برخی در و گیرد نمی صورت دولتی مثموران و اشخاص با

 در مثتً. دولت گردد و عموم به متعلق های زمین تصاحب باع  و باشد حقیقی اشخاص

 المالک   یا مجهول مال  بدون های زمین ،مختلف های روش با افراد گاهی، تبانی بح 

 عنکوان  بکه  و تنظیم کرده صوری شکایت ی ، یکدیگر با تبانی ضمن و کنند می پیدا را

 پکی   یخکوب  بکه را  قکانونی  مراحکل  تمکام  نیز آنجا در و رفته دادگاه به خوانده و شاکی

 بکه  حکم تیدرنها و شوند نمی ها آن تبانی متوجه دادگاه و قاضی که یا گونه به برند؛ می

 در و تصکرف مسثله دخکل   طریق بدین و دهند می دعوا طرفین از یکی به زمین تحویل

 . گیرد می صورت حقیقی اشخاص این تبانی با و قانون پوش 
 تخلفکات  یدهک  گکزارش  بحک   در هکم ، دولتی و ملی اراضی شناسایی و تشخیص

 شورای 7 ماده کمیسیون های ی گیر تصمیم هم و مذکور اراضی به نسبت صورت گرفته

 دادن و اشکخاص  بکه  فکوق  اراضی واگذاری مرحله در نیز و معماری و عالی شهرسازی
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 در تواننکد  یمک  همگی که دولتی و ملی اراضی کاربری تغییر جهت مجوزهای غیرقانونی

 و دارد وجکود  امکر  متولیکان  و مسئوالن با تبانی امکان، گیرند قرار دولتی زمره معامتت
 . گردند مذکور قوانین تواند مشمول می

 
 جعل اسناد مالکیتی و هویتی 4-3-7

، گکردد  دولتی مکی  و ملی اراضی از زیادی مقادیر رفتن بین از باع  ،نمتصرفا روش این
 هکتارهکا  اسکناد  بکه جعکل   اقدام گروهی یا انفرادی صورت به متصرف افراد آن، در زیرا

 جهکت  بکه ، متصکرف  از ذکرشکده  های روش سایر در. نمایند می دولت به متعلق اراضی

امککان دخکل و تصکرف اراضکی ملکی و       مذکور روش اندازه به ها محدودیت برخی وجود
 مکالکیتی و  اسکناد  یکا  خوران زمین، روش این در. باشد نداشته وجود است دولتی ممکن

 یجا به خود زدن جا در سعی هویتی اسناد جعل با یا، کرده جعل را مربوطه مدار  سایر
یکا   عکام  موقوفکه  و المالک   مجهکول  اراضی درخصوص مثال عنوان به .دارند اصلی مال 
مشمول  اراضی یا المال  مجهول اراضی مال  را خود، هویتی اسناد جعل با افراد، خاص
ز ا هکا  آن مالککان ، موارد سایر یا انقتب لیدل به که اراضی یعنی، اساسی قانون 27 اصل
سند  اخذ در سعی ها آن تصرف با و نموده قلمداد، اند ه  کردن مراجعت و گشته خارج کشور
 . کنند می خوی  نام به رسمی مالکیت

 روش از چندین نامتصرف، مواقع از بسیاری در که است یادآوری به الزم ،پایان در

 تغییکر  و بکه تصکاحب   موفق و نمایند می استفاده ترکیبی صورت به ادشدهی های روش از

 . گردند می دولتی و ملی اراضی غیرقانونی کاربری
 
 از اجرای طرح  سوءاستفاده 4-3-6

برداری از ایکن   تحت شرایطی امکان بهره ،شده حفاظتو منطقه  وح  اتیحدر پناهگاه 
 ملی واگذاری اراضی لیدل به موارد از بسیاری متصرف در مناطق وجود دارد لذا اشخاص

 ی بکا نکوع  بکه ، مختلکف  یهکا  طکر   اجرای جهت مربوطه قوانین طبق ها آن به دولتی و

 هر دلیلی به اشخاص این چنانچه حال. ندینما یم مذکور اراضی تصرف به اقدام رضایت

 در یا حتی و نموده موردنظر یها طر  اجرای عدم به اقدام، مذکور های واگذاری از پس
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شککایت   عنوان به توان می، نماید استفاده دیگری مقاصد در و داده کاربری تغییر مواقعی
آیکین   قکانون  121 مکاده  طبکق  براسکاس  چراککه  نمکود  اقکدام  آنان علیه عدوانی تصرف
 یطورکل به و کارگر، خادم، سرایدار، دیگری امین هر یطورکل به و کارگر، خادم، سرایدار
 طرف از مثذون یا مال  اظهارنامه ابت  تاری  از روز ده از پس دیگری چنانچه امین هر

، ننمایکد  تصرف رفع آن از، امانی مال مطالبه بر مبنی دارد مطالبه که حق کسی یا مال 
 بکه  مربکوط  یهکا  دسکتورالعمل  و قکوانین  همچنین و شود یم عدوانی محسوب متصرف

 دستگاه نظارت با اشخاص که یدرصورت، اند داشته مقرر که دولتی ملی و اراضی واگذاری

 زمکین  ککاربری  غیرقکانونی  تغییکر  یا و نمایند تخطی واگذاری شرایط قرارداد از، متولی

 بکه  خصکوص  ایکن  در. شکد  خواهد دیخلع موردادعا زمین از و فس  ها آن قرارداد، دهند

 ملک   از ککه  گکردد  اخطکار  واگذارشکونده  شکخص  به چنانچه، مذکور 121 ماده استناد

 دعکوای  طکر   امکان بر عتوه، ننماید آن به اقدام نامبرده و تصرف نماید رفع موردنظر

 را عدوانی تصرف دعوای توان یم مذکور ماده استناد به، حقوقیمحاکم  قیازطر ید خلع
 و طبیعکی  منکابع  حفظ جهت قانونی های حمایت و اهمیت ضمن اینکه. نمود مطر  نیز

 و واگذاری شروط از تخلف چنانچه است بدیهی. باشد می این نظر مؤید نیز ملی اراضی
 صکورت  اشکخاص  بکه  قطعکی  واگذاری از پس مزبور اراضی کاربری تغییر غیرقانونی یا

 عکدوانی  تصکرف  دعکوای  دیگکر ، مذکور اشخاص به مالکیت انتقال لیدل به، باشد گرفته

 عدم لیدل به شد مطر  که گونه همان و، باشد ینم ریپذ امکان دولت عدم مالکیت لیدل به

 واگذاری های دستورالعمل و مقررات در خصوص این در خاص اجرای بینی ضمانت پی 

 . است گردیده متصرفان توسط موارد این در زیادی های سوااستفادهباع  

 

 قوانین کیفری  4-4
 قانون مجازات اسالمی  688ماده  4-3-7

ر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل ه استدر این ماده مقرر 
بهداشکتی فضکوالت    غیکر دفکع  ، آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلکوده 

ها و  زباله در خیابان، ها کننده در رودخانه ریختن مواد مسموم، انسانی و دامی و مواد زائد
های فاضتب  خانه فاضتب خام یا پس آب تصفیه استفاده غیر مجاز، دام رمجازیکشتار غ
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و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشکمول   باشد یبرای مصارف کشاورزی ممنوع م
 . نباشند به حبس تا ی  سال محکوم خواهند شد یدتریشد اتازمج

اقکدام مزبکور تهدیکد علیکه بهداشکت عمکومی و آلکودگی         نککه یتشکخیص ا  - 1تبصره 
شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفکع فضکوالت دامکی و     شناخته می ستیز طیمح

آمکوزش  درمکان و  ، جرم مذکور حسکب مکورد برعهکده وزارت بهداشکت     همچنین اعتم
 . دامسزشکی خواهد بود و سازمان  ستیز طیسازمان حفاظت مح، پزشکی

عبارت است از پخ  یا آمیختن مواد خارجی  ستیز طیمنظور از آلودگی مح - 4تبصره 
شیمیایی یا بیولوژی  آن را  ، به آب یا هوا یا خا  یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی

به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آرار یا ابنیکه مضکر باشکد     که یطور به
 . تغییر دهد

بککا سککازمان    در منکاطق چهارگانکه   ازجمله ستیز طیجرم آلودگی مح تشخیص و اعتم
جرایمی عمکدی   ستیز طیآنچکه مسکلم اسکت جکرایم مح .است ستیز طیحفاظکت مح
جکرم   معنکوی  ککابی را جکرم دانسکت ککه عنصکرتوان فعکل ارت می یلکن زمان. هستند

متحظکات   آلکودگی در شکرایطی ککه ضککوابط و تمککامی   عوقکو صرفاحکراز شکود و 
مسکئولیت   مککانع از  امکا . دنبال نخواهد داشککت  رعایت شده باشد مسئولیت کیفری را به

کیفکری  ، عدم اربات جنبکه رغم به توانند ینشده و خسارت دیدگان منیز  مرتکبحقوقی 
  .ر  دعوی و جبران خسارت اقدام نمایندطنسبت به 
 

 ایران اسالمی جمهوری ساسیا قانون 49 اصل اجرای نحوه قانون 4-3-2

اصکل   راسکتای  در ککه  گفکت  بایکد  دولتکی  و ملی اراضی یها یواگذار بح  درخصوص
تکاری    در ایکران  اسکتمی  جمهکوری  اساسکی  قانون 27 اصل اجرای نحوه قانون، مزبور
 . است رسیده تصویب به 12/7/1333
 از سوااسکتفاده  از دولتکی  از معکامتت  سوااسکتفاده  تعریکف  در مکذکور  قکانون  1 مکاده 

 قکوانین  رعایت عدم که است این منظور کند ویاد می دولتی معامتت و ها یکار مقاطعه

 انعقکاد  موجکب ، بکازی  رابطکه  و نفکوذ  اعمالیا  و دولتی قراردادهای به مربوط مقررات و

 مصالح برختف قراردادی یا و شود نامشروع منجر رروت تحصیل به که بشود قراردادی
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 جهکت  اشکخاص  بکه  ملکی  اراضکی  ی واگذاریقراردادها ،شود لذا منعقد استمی جامعه

 بکا  خصکوص  ایکن  در گکذار  قکانون  البتکه  .گردند ماده این مشمول تواند یم طر  اجرای

 و دولتی معامتت به کلی صورت بهمعامتت دولتی  از سوااستفاده نظیر هرگونه عباراتی
 را سوااسکتفاده  از منظکور  دقیکق  و یجزئک  صکورت  به و نموده اشاره ها آن از سوااستفاده
 صکراحت  بکه  که داده نظر قضائیه حقوقی قوه اداره ،زمینه همین در. است ننموده روشن

 مقررات و قوانین رعایت عدم اساسی قانون 27 اصل اجرای نحوه قانون ی  ماده 7 بند

 یکا  و گردیده نامشروع درآمد موجب مآالً است که بند این مشمول صورتی در شرایط و

 اسکتمی  امکت  مسکلم  مصکالح  و شرع برختف موردبح  قرارداد یا معامله اساساً اینکه

 صکرف  بنکابراین . است روابط و نفوذ اعمال احراز به مشروط هم آن که، باشد شده منعقد

 از مکورد  حسکب  و نبکوده  فکوق  ماده 7 بند مشمول، الزم شرایط و مقررات رعایت عدم

 درواقکع  بنکابراین  باشد یم مربوطه مراجع صتحیت در که است جزایی یا اداری تخلفات

 روابط و نفوذ اعمال احراز عبارت با ارتکابی در عمل سوانیت به ینوع به مذکور نظریه در

 و شرایط از برخی صرفاً، صورت گرفته های در واگذاری چنانچه ،لذا. است گردیده اشاره
، باشکد  نگردیکده  احکراز  سکوانیت  ایکن  و، نشکده باشکد   رعایکت  قانون یا قرارداد مقررات
 قکانون  27 اصکل  مشکمول  و دولتکی  از معامتت سوااستفاده مصداق را ها آن توان نمی

 . دانست اساسی
 شده ماده اشاره بدان قانون این در دولتی و ملی اراضی درخصوص که مواردی دیگر از

 در بکه  محککوم  باشد یا انفال عمومی اموال از نامشروع اموال که یدرصورت: آن است 2

 انفال از نامشروع درآمد تحصیل گیرد هرگونه قرار ایران استمی جمهوری دولت اختیار

 قبیکل  از اساسکی  قکانون  27 در اصکل  هکا  آن مصکادیق  از برخکی  ککه  عمکومی  اموال و

 برای مصداقی تواند یم، گیرد صورت، است گردیده اشاره بدان ها کوه دامنه و ها رودخانه

 اصکل  اجرای نحوه قانون 7 ماده در هم موات اراضی درموردگردد  مذکور قانون 2 ماده

 دارایکی  و امکوال  بکه  نسکبت  رأسکاً  اسکت  موظف است دادستان اساسی آمده قانون 27

 موجکود  امکارات  و دالیل به توجه با را ها آن که زیر موارد در یا حقوقی حقیقی اشخاص

 و رسکیدگی  صالح دادگاه از دهد تشخیص حسبیه امور یا المال تیببه  متعلق و نامشروع
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 یکا  فروش به مبادرت که حقوقی یا حقیقی اشخاص کلیه... نماید را تقاضا مقتضی حکم

 .اند نموده اصلی مباحات و موات تصاحب اراضی
 

 قوانین نظارتی 4-7
در . اسکت سازمان بازرسی ککل کشکور   ، یترین دستگاه نظارتی کشور در امور اجرای مهم

 قکانون  ایکن ازنظکر   بازرسی و نظارت: سازمان آمده که این قانون تشکیل 1تبصره ماده 
 آوری جمکع منظکور   دار بکه  هکدف  و مکنظم  و مستمر های فعالیت مجموعه از است عبارت
 ایکن ( 4) مکاده  مشمول های دستگاه اقدامات از بعد و حین مراحل درباره الزم اطتعات
 ارایکه  و قکانونی  تککالیف  و اهکداف  بکا  دسکتگاه  عملککرد  تطبیکق ، هکا  آن لیتحل، قانون

 قبل تواند می همچنین بازرسی سازمان. امور جریان حسندرجهت  مناسب پیشنهادهای
 . کند آوری جمع را الزم اطتعات نیز مذکور های دستگاه اقدامات از

 چنین قانون مذکور شر  وظایف سازمان مذکور تبیین شده و در بند الف 4در ماده 
 مکالی  و اداری امکور  و ادارات وهکا   وزارتخانکه  کلیکه  مسکتمر  نظکارت  و بازرسی کهآمده 

 و انتظکامی  و نظکامی  نیروهای و قضائیه قوه تابعه های دستگاه و ها سازمان، دادگستری
 اسکناد  دفاتر وها  آن  به وابسته مؤسسات و ها شهرداری و دولتی های شرکت و مؤسسات
 از قسکمتی  یا تمام که هایی سازمان و انقتبی نهادهای و المنفعه عام مؤسسات و رسمی
 یکا  نظارتها  آن بر انحا از نحوی به دولت  یا است دولت به متعلق آنان سهام یا سرمایه
 ذککر  مسکتلزم ها  آن به نسبت قانون این شمول که هایی سازمان کلیه و نماید می کم 
 .باشدبرعهده این سازمان می منظم  برنامهبراساس ، استها  آن نام

   را چنکین بیکان   براساس بند ج این ماده از دیگر وظکایف مهکم سکازمان موصکوف     
درخصکوص   مکالی  و اداری جریانکات  سکوا  و هکا  نارسکایی  و تخلف موارد اعتم: کندمی

درخصکوص   و جمهکور  سیکی ر بکه  هکا  بنیکاد  و اسکتمی  انقکتب  نهادهای وها  وزارتخانه
 ها شهرداریدرمورد  و ربط ذی وزیر به دولت به وابسته و دولتی های شرکت و مؤسسات

 دولکت  از بگیر کم  یردولتیغ مؤسسات درخصوص  و کشور وزیر به وابسته مؤسسات  و
 هکای  واحد و قضایی مراجع مالی و اداری هایجریان سوادرخصوص  و ربط ذی وزیر به
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 قکانون  نکود  اصکل  کمیسکیون  ارجکاعی  موارد در و قضائیه قوه رییس به دادگستری تابع
 . شد خواهد اعتم کمیسیون آن به بازرسی نتیجه اساسی

 متضکمن  بازرسکی  گکزارش  ککه  مکواردی  دردر بند د ماده مذکور اشاره شده است 
 یکا  سکازمان  ریکیس ، باشکد  عمومی حیثیت دارای جرم چنانچه، است جرمی وقوع اعتم
 بکرای  مربکوط  مکدار   و دالیکل  با را گزارش از نسخه ی  وی طرف از مثذون مقامات
 نتیجکه  حصکول  تکا  را موضوع و ارسال قضایی صالح مرجع به مرتکب مجازات و تعقیب
 به مستقیماً را مراتب انتظامی و انضباطی، اداری تخلفاتدرمورد  و نمایند پیگیری نهایی
 کننکده  رسکیدگی  مککراجع. آورند عمل به را الزم پیگیری و نموده منعکس ربط ذی مراجع
 . برسانند کشور کل بازرسی سازمان اطتع به را حضور جهت و رسیدگی وقتاند  مکلف

ها گزارش ارزشمند  سازمان بازرسی کل کشور ده ،در راستای اختیارات قانونی فوق
تهیکه و بکرای مراجعکی ماننکد مقکام       ستیز طیمحموضوعات  درخصوصدر سطح ملی 
تردیکد   بکی  وسران محترم قوا و سایر مسئوالن ارشد نظام ارسال نمکوده  ، معظم رهبری

موضکوع منکاطق    در. خصکوص شکده اسکت   ی در ایکن رسکاخت یزبنیادی و  تغییراتباع  
از دخکل   پیشگیریکه باع   گردیده تهیه و مستندچندین گزارش مستدل  نیز چهارگانه
مثکال   طکور  بکه عودت اراضی تصرف شده این مناطق شکده اسکت ککه     البتهو تصرف و 

 شکده  حفاظتمنطقه ، پار  ملی گلستان، حصار سرخههای پار  ملی  توان به پرونده می
 . اشاره نمود مانند آن جاجرود و

صکت  بکه شکر  زیکر      مراجکع ذی  برخی از نتایج مهم ارسال گزارش سکازمان بکه  
 :باشد می توجه قابل
بهه مراجهع قضهایی سراسهر     ( شهاهرودی  اهلل تیآ) قضائیهبخشنامه رئیس وقت قوه  4-4-7

 :کشور

تجاوز و تصکرف مراتکع و   ،  های تخریب اراضی پرونده رعایت نکات الزم در رسیدگی به
. 1ها پیکرو بخشکنامه شکماره     ها و شهرستان استان های ها بخشنامه به دادگستری جنگل
 و تجاوز،  اراضی  تخریب  های به پرونده یدگیدرمورد رس، 2/11/1322مورّخ  12707. 22

 ژهیک و بکه )هکا  دادگسکتری  این منظکور در  خاصی که به  ها در شعب جنگل و  تصرّف مراتع
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و رسکیدگی بکه    مقکام تحقیکق   هکا در  الزم اسکت دادگکاه  ، انکد  شکده  تعیکین ( شمال کشور
 : توجه مبذول دارند، به نکات زیر،  از اجرای قوانین مربوط یناش یها پرونده
از حق نسبت  ممانعت مزاحمت یا جادیو ا یاقدام به هرگونه تجاوز و تصرّف عدوان. 1

قکانون   370و  327براساس مکواد  ، ها مراتع و منابع طبیعی و تخریب آن، ها به جنگل
و  هکا  بکرداری از جنگکل   به بعد قانون حفاظت و بهره 24و (  تعزیرات) استمیمجازات 
و دادگکاه حسکب مکورد موّظکف اسکت بکا تنظکیم         یخکارج از نوبکت بررسک   ... مراتع و
متجاوز را تا صدور حکم قطعی صکادر و   اتیدستور متوقف ماندن عمل،  مجلس صورت
ز حق یا اعاده وضع بکه حکال   ممانعت ا ایعدوانی یا مزاحمت  به رفع تصرّف تیدرنها

 . سابق اقدام نماید
ها که وظایف ضابطان دادگسکتری   مثموران کشف و تعقیب جرایم سازمان جنگل. 4 

براسکاس  ، و از ناحیه سازمان معرفی شده باشکند  اند دهید میکتس مخصوص تعل را در
اتکع کشکور   ها و مر از جنگل یبردار آن از قانون حفاظت و بهره  های تبصره و 72ماده 
قکانون آیکین دادرسکی     17مکاده   7بعکدی و بنکد     اصکتحات  بکا  30/7/1323 مصوّب
در )  و تبصکره ذیکل آن   1324  انقتب در امور کیفکری مصکوّب   های عمومی و دادگاه

 . شوند محسوب می،  ضابط (محدوده وظایف قانونی خاص خود
ها و تثسیسکات و   با  مالکان و صاحبان،  رسیدگی به اعتراض زارعان صاحب نسق. 3

هکا و   از جنگل برداری قانون حفاظت و بهره 73نسبت به اجرای ماده  یمؤسسات دولت

هیکثت مقککرّر در   در صککتحیت (مسککتثنیات تشکخیص ) 1323 مراتکع کشکور مصککوّب  
موضوع اجکرای مکاده   }1332مصوّب  یاختتف یواحده قانون تعیین تکلیف اراض ماده
 .اشدب می{ها و مراتع جنگل قانون 73
 
به مراجع قضهایی سراسهر   ( آملی الریجانی اهلل تیآ) قضائیهبخشنامه رئیس وقت قوه 4-4-2

 :کشور

در اهمیکت و  ( یالعکال  مدظله)بیانات مقام معظم رهبری  مبتنی برهای  اجرای سیاست در
منکابع آبکی و جلکوگیری از    ، مراتکع ، هکا  خصوصاً جنگل، ستیز طیضرورت صیانت از مح
اراضی کشاورزی و لزوم جکدیت و   هیرو یمنابع طبیعی و تغییر کاربری بتعدی و تخریب 
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و با توجکه بکه وظکایف     ستیز طیهماهنگی کلیه مسئولین کشور در حفظ و ستمت مح

 :اند مراجع قضایی سراسر کشور مکلف، ذاتی دستگاه قضایی

با جدیت بیشتری نسبت ، های ارجاعی ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پرونده .1
نفکوذ اقکدام نمکوده و نبایکد      خصوصاً افراد ذی، ورد با متخلفین از قانونبه برخ
 . کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد گونه چیه

انکد درصکورت عکدم     های سراسر کشور حسب وظیفکه ذاتکی مکلکف    دادستان  .4
های اجرایی در موارد وقکوع جکرم در زمینکه امکوال عمکومی       شکایت دستگاه
 . آورند  عملمتهمین اقدام قانونی بهنسبت به تعقیب 

ها مسئولیت نظارت بر اجرای ایکن بخشکنامه را    رؤسای کل دادگستری استان .3
صکورت مرتکب بکه     آمده را به عمل اند نتیجه اقدامات به دار بوده و موظف عهده

 . گزارش نمایند قضائیهحوزه ریاست قوه 

سکازمانی و بکا    سازمان بازرسی کل کشور مکلف است بکا توجکه بکه وظیفکه      .2
نظارت بر عملکرد مسئولین مربوطه را بکی   ، استفاده از ظرفیت وسیع قانونی

 . از گذشته پیگیری و نتیجه را مستمراً به حوزه ریاست منعکس نماید

ربط حسب وظیفه ذاتی الزم است عکتوه بکر    های اجرایی ذی بدیهی است دستگاه
 . راجع قضایی منعکس نمایندموارد جرم را به م، نظارت بر واحدهای تحت امر

 
 عمومی و انقالب یها دادستانبه ( رئیسی اهلل تیآ)بخشنامه دادستان وقت کل کشور  4-4-3

 :سراسر کشور

مکورخ   (یالعکال  مدظله) مصوب مقام معظم رهبری ستیز طیهای کلی محنظر به سیاست
 یهکا  یپیشگیری و ممانعت از انتشکار انکواع آلکودگ   »بر  مبنی 3بند  ژهیو به 43/4/1372

ی و مجککازات مککؤرر و بازدارنککده  سککتیز طیغیرمجککاز و جککرم انگککاری تخریککب محکک  
و « و الکزام آنکان بکه جبکران خسکارت      سکت یز طیمحک  کننکدگان  بیکنندگان و تخر آلوده

و  المکال  تیدرخصوص حفظ حقوق ب (دامت برکاته) تثکیدات ریاست محترم قوه قضائیه
عمومی و انقتب و دیگر  یها مقتضی است دادستان، کشور ستیز طیمنابع طبیعی و مح

 :اقدام فرمایند زیرمقامات قضایی دادسرا نسبت به موارد 
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هکای  ضرورت رسیدگی تخصصی و خارج از نوبت نسبت به گزارش با توجه به .1
 سکت یز طیاراضی جنگلی و مراتکع و تخریکب محک    رمجازیمربوط به تصرّف غ

هکای وارده براسکاس بخشکنامه شکماره     مقتضی اسکت حسکب حجکم پرونکده    
بککا  قضککائیه مصککوب ریککیس محتککرم قککوه   30/3/44مککورخ  27/103/44/1

ای از مجتمع یا شعب ویژه، ها هماهنگی روسای محترم کل دادگستری استان
های شکمالی کشکور نسکبت بکه     در مراکز استان و شهرستان ژهیو دادسراها به
ها تشکیل شود و ظکرف شکعب و اسکامی قضکات     پرونده گونه نیرسیدگی به ا

جهت اقدامات بعدی از قبیل آموزش و غیره به دادستانی ککل کشکور اعکتم    
 . گردد

 17ها و مراتکع و مکاده    از جنگل یبردار قانون حفاظت و بهره 72نظر به ماده  .4
قکانون حفاظکت و بهسکازی     17و مکاده   1323قانون شکار و صکید مصکوب   

قکانون آیکین    30و مکاده   47و بند ب ماده  44/3/1373مصوب  ستیز طیمح
اجرایکی احکراز عنکوان ضکابط دادگسکتری مکورخ        نامه آیینو  دادرسی کیفری

وان ضابط دادگسکتری  احراز عن قضائیه مصوب رئیس محترم قوه  2/2/1372
آموزشی و تعلیمات خاص و صدور کارت ویژه ضکابطان   یها نیاز به طی دوره

ها و  مثمورین سازمان جنگل)ها در برگزاری آموزش ضابطیندادستان. باشدمی
از محکول  ، اهتمام الزم را داشته باشند و پس از صکدور ککارت  ( ستیز طیمح

جکز در مکوارد    کردن امور مربوط به ضابطیت بکه دیگکر نیروهکای ضکابط بکه     
 . ضروری خودداری نمایند

هیثت عمکومی   43/2/1342-341نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره  .3
واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختتفکی موضکوع    دیوان عالی کشور و ماده

تشخیص اراضی ملکی  ، 1332ها و مراتع مصوب  قانون جنگل 73اجرای ماده 
هکا و   سکازمان جنگکل  )و مستثنیات آن با نظر قطعی وزارت جهکاد کشکاورزی   

از این حیک    ،باشدالذکر می واحده فوق و یا رأی قطعی کمیسیون ماده( مراتع 
به بعکد قکانون    370قضات دادسراها در مقام رسیدگی به جرایم موضوع ماده 

باشکند و  مجازات استمی و دیگر جرایم مکلف به تبعیت از مستندات فوق می
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از ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی و یا غیررسمی جهت تشخیص اراضکی  
 . ملی و مستثنیات آن خودداری نمایند

گکزارش  چنانچکه  ، دادرسی کیفکری  آیینقانون  33نظر به اینکه مطابق ماده  .2
. واحوال مسلم قضیه نباشکد معتبکر اسکت    ضابطان دادگستری برختف اوضاع

درصورت ضرورت قکانونی  ، الوصف با توجه به اصل اعتبار گزارش ضابطان مع
 از کارشناسان رسکمی دادگسکتری دارای صکتحیت   ، ارجاع امر به کارشناسان

 قکانون   173مکاده   4استفاده شود و ارجاع به خبره صکرفا  بکا رعایکت تبصکره     
 . الذکر به عمل آیدفوق

ها و مراتع  از جنگل یبردار قانون حفاظت و بهره 24نظر به اینکه مطابق ماده  .7
حمکل چکوب و هیکزم و زغکال حاصکل از      »با اصتحات بعکدی  1327مصوب 

استثناا داخکل شکهرها بکدون تحصکیل      درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به
پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقکد پروانکه   

عقیکب و مجکازات   برداری باشد طبق قانون مجکازات مکرتکبین قاچکاق ت    بهره
قانون مبکارزه بکا    22و ماده  14و از طرفی مطابق بند ج ماده « ... خواهد شد

 22گانکه مکاده    شکرایط پکنج   ککه  یدرصورت 3/10/74قاچاق کاال و ارز مصوب 
قانون اشعاری وجکود نداشکته باشکد رسکیدگی در صکتحیت شکعب تعزیکرات        

موران جنگلبکانی از  بنابراین ترتیبی اتخاذ شود ضکابطان و مکث  . حکومتی است
قانون اشعاری به دادسراها خودداری  14و  41های موضوع مواد ارسال پرونده

 . نمایند

دادرسکی   آیکین قکانون   42نظر به اینکه دادستان مرکز اسکتان مطکابق مکاده     .3
کیفری بر دادسراهای تابع آن اسکتان نظکارت دارد چنانچکه در مقکام اجکرای      

اا ختف شرع بین یا قانون در موضکوعات  احکام صادره و اعمال نظارت به آر
مواجه  ستیز طیمربوط به حقوق عامه و دعاوی مربوط به منابع طبیعی و مح

دادرسی کیفری ضکمن تهیکه    آیینقانون  473در راستای اعمال ماده  ،گردند
صورت مستدل و مستند مراتکب بکه دادسکتانی ککل کشکور اعکتم        گزارش به
 . نمایند
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هیکثت عمکومی    40/10/1323مورخ  713رویه شماره با توجه به رأی وحدت  .2
در  سکت یز طیها و یا مح اقامه دعوی توسط سازمان جنگل، دیوان عالی کشور

دولتکی باشکد    یهکا  دسکتگاه  تیک رفطام حفظ حقوق عمومی ولو اینکه بکه  مق
باشد ضمن تثکیکد بکر ضکرورت انجکام ایکن وظیفکه توسکط        می یدگیرس قابل
ها نیز وفق مقکررات پیگیکری و اقکدام قکانونی     دادستان، های یاد شدهسازمان
 . نمایند

های بخ  ککه بکه جانشکینی از دادسکتان یکا مقامکات       مقامات قضایی دادگاه .4
 . باشندکنند مشمول این بخشنامه میقضایی دادسرا اقدام می

 . باشدهای مرکز استان میمسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه با دادستان
 

 :دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامهابالغ  4-4-4

 1372/11/3مکورخ  7000/73274/100دسکتورالعمل شکماره   قضکائیه ریاست وقکت قکوه  
آن به شکر  زیکر    7را ابت  نموده که ماده « نظارت و پیگیری حقوق عامه»درخصوص 

 :باشد می
هکای   درصورت اطتع دادسکتان شهرسکتان یکا مرککز اسکتان از وضکعیت       -7 ادهم
عدم توجه به بهداشت و ، ازقبیل نگهداری و توزیع کاالی فاسد یا تاری  گذشتهخطرساز 

های فاقد ایمنی در معکابر   گودبرداری، ستیز طیهای وارده به مح آسیب، ستمت عمومی
ونقکل و اجکرای    عدم رعایت مقررات ایمنکی در امکور حمکل   ، ها و بناهای فرسوده و جاده
ها یا اشخاص مسئول جهت انجام  ت به دستگاهموظف اس، های عمرانی ها و پروژه طر 

درصورت اقتضا تذکر و اخطار دهکد یکا اقکدام الزم    ، ها برای رفع خطر وظایف قانونی آن
 . قانونی به عمل آورد

 
 :های اجرایی به دستگاه جمهور سیرئبخشنامه معاون اول  4-4-7

خشی بودن حفظ و عنایت به فراب آمده است که با جمهور سیمعاون اول رئ در بخشنامه
ککه بکه نحکوی     ربکط  یهای دولتی ذ همه دستگاه، وخا  از منابع آب یبردار تداوم بهره

های کشاورزی و غیر کشکاورزی را در اراضکی زراعکی و     موافقت اصولی یا مجوز فعالیت
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اراضی متناسب با طکر    صیاند استانداردهای الزم در تخص کنند موظف ها صادر می با 
 . را رعایت کنند
ها اصل بر حفظ کاربری  موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و با  همچنین به

ها است و مرجع تشخیص ضکرورت بکرای    کاربری آن رییتغ اراضی زراعی و باغی و عدم
( 1)کمیسکیون موضکوع تبصکره    ، هکا  تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهر 

مکدیر   ، راه و شهرسکازی اسکتان  ، یشاورزقانون مزبور مرکب از روسای جهاد ک( 1)ماده 
بنکابراین  ، باشد یو نماینده استاندار م ستیز طیامور اراضی استان و مدیرکل حفاظت مح

باشد و درمورد اراضی زراعکی و   لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز کاربری الزامی می
صنعتی باشد  -ها که جزا اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری با 

اقکدام   نامکه  نیکی صنعتی و آ -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری( 42)مطابق ماده 
 خواهد شد

وزارت مسکن و شهرسازی موظکف اسکت جهکات توسکعه شکهرها و      ، براین اساس
ها طراحی و  المقدور در خارج از اراضی زراعی و با  را حتی( متصل یا منفصل)ها  شهر 

شاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشکاورزی را درمکورد غیکر    ک رقابلیاز اراضی غ
 . کشاورزی بودن اراضی اخذ کنند رقابلیزراعی و غ

وزارت فرهن  و ارشاد استمی موظف است به کلیه جراید ، براساس این بخشنامه
، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتبکاط بکا تفکیک    ، ها ابت  نماید و سایر رسانه

ها نظر سازمان جهاد کشاورزی را درخصکوص   فراز تقسیم و فروش اراضی زراعی و با ا
 بتمانع بودن انتشار آگهی اخذ کنند

صکدور  ، ها اصتحیه قانون حفظ کاربری اراضی و با ( 4)همچنین با توجه به ماده 
: زیربنکایی ماننکد   ساتیو واگذاری خدمات و تثس نیهرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تثم

هکا واقکع در    ربط در اراضی زراعکی و بکا    ذی یها گاز و تلفن از سوی دستگاه، برق، آب
ها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طر  هادی  خارج از محدوده شهرها و شهر 

، هککا اسککتانداری، راه و شهرسککازی، یهککای جهککاد کشککاورز مصککوب توسککط وزارتخانککه
صکرفاً بعکد از    ربط یها و سایر مراجع ذ دهداری، ها بخشداری، کنبنیاد مس، ها شهرداری

قکانون حفکظ ککاربری    ( 1) ماده( 1)صدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره 
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الحاقی به ( 2)های تبصره  طر »ها و اصتحیه بعدی آن درخصوص  اراضی زراعی و با 
مبنکی بکر   « کشکاورزی اسکتان  قانون پس از صدور مجوز توسط سازمان جهاد ( 1)ماده 

ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه خاطیکان را  
 . قکککانون مکککذکور بکککه مراجکککع قضکککایی معرفکککی کنکککد    ( 3)در اجکککرای مکککاده  

های عمرانی  اند در طراحی و اجرای پروژه های اجرایی موظف همه دستگاه، براین اساس
 ستیز طیمح بیها و جلوگیری از تخر راضی زراعی و با موضوع حفظ ا( استانی –ملی )

 . در اولویت قرار دهند

اصکتحیه قکانون   ( 1)ذیل ماده ( 3)کند با عنایت به تبصره  می دیاین بخشنامه تثک
اسناد و امت  و دفاتر اسکناد رسکمی و    ادارات ربت، ها حفظ کاربری اراضی زراعی و با 

افراز و تقسیم اراضی زراعی و ، اند در موارد تفکی  مکلفها و مراجع مربوط  سایر هیئت
هکا از   هکا در خکارج از محکدوده قکانونی شکهرها و شکهر        هکا و تغییکر ککاربری آن    با 

وزارت جهاد کشاورزی استعتم نموده و نظر وزارت مذکور ، های جهاد کشاورزی سازمان
هکا   بری اراضی زراعی و با اصتحیه قانون حفظ کار( 2)در اجرای ماده و  را اعمال کنند

ها اخکذ مجکوز    موظف است در تشخیص ضرورت( 1)ماده ( 1)کمیسیون موضوع تبصره 
ضکوابط  ، متناسکب بکا ککاربری جدیکد توسکط متقاضکی       ربط یالزم از دستگاه اجرایی ذ

ای مصکوب شکورای عکالی شهرسکازی و معمکاری       ای و ناحیه منطقه، های کالبدی طر 
د فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مطالبه مصوبه ستا، ایران
گذاری با توجکه بکه رو  کلکی     و تداوم تولید و سرمایه ستیز طیضوابط حفظ مح، مسلح

اصول و ضکوابط فنکی   ، ها و استانداردها قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و با 
 . را رعایت کند ربط یذ یها مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه

و نظارت راهبردی ریاسکت جمهکوری و شکورای     یزیر معاونت برنامه، براین اساس
ها اعتبارات الزم برای حسکن اجکرای قکانون حفکظ ککاربری اراضکی        استان یزیر برنامه

برخکورد قضکایی بکا     ژهیک و بکه  ربط ینیازهای واحدهای اجرایی ذ نیها و تثم زراعی و با 
احکام قطعی صادره از سوی محکاکم قضکایی را بکه وزارت    متخلفین و همچنین اجرای 
هکا اختصکاص خواهنکد داد و     هکای جهکاد کشکاورزی اسکتان     جهاد کشاورزی و سکازمان 

 . آورند عمل میالزم به ینیب  یعنداالقتضاا در لوایح بودجه ساالنه پ
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 :ستیز طیمحشورای عالی حفاظت  24۳70۳7397 مصوبه مورخابطال  4-4-6

خطاب به  3/4/1374 – 17703شماره  نامه تیموجب شکا بازرسی کل کشور بهسازمان 
ک   434233/24201مصکوبه شکماره   دارد ککه   اعکتم مکی   رئکیس دیکوان عکدالت اداری   

منتشرشده از جهت انطباق با  جمهور سیمعاون اول وقت رئ یکه با امضا 47/14/1371
این سازمان بررسکی  « های اداری با قانون کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه»قانون در 

 . شد

در جلسکه   سکت یز طیشورای عالی حفاظت مح»است  شده حیدر مصوبه مذکور تصر
و ... بنا به پیشکنهاد  ستیز طیصنعت و مح، امور زیربنایی کمیسیون 42/10/1371مورخ 

 :تصویب نمود 1373مصوب  ستیز طیقانون حفاظت و بهسازی مح( 3)به استناد ماده 

صد و سی هکتار از محدوده و حریم شهر جدید پردیس مطکابق نقشکه    الف ک هفت 
پیوست که به مهر دفتر هیثت دولت تثیید شده است جزا مناطق تحت حفاظت سازمان 

 . نیست ستیز طیمح

با رعایت شرایط ... ب ک عبور از خط لوله گاز پردیس از پار  ملی خجیر به عرض 
 . )... (زیر مجاز است
قکانون حفاظکت و بهسکازی     3مکاده  ، در صکدر مجموعکه فکوق    نکهیات به ابا التف

قکانون مرقکوم    3ذیکل مکاده   ، دارد لزوماً اشعار مکی ، مورد استناد قرار گرفته ستیز طیمح
عتوه بر وظایف و اختیاراتی که  ستیز طیشورای عالی حفاظت مح»: تصریح شده است

دارای ، و نظارت بر صید مقرر بکوده در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی 

 :وظایف و اختیارات زیر است

تعیکین منکاطقی تحکت عنکوان پکار  ملکی ک آرکار طبیعکی ملکی ک پناهگکاه             : الف
شده و تصویب حدود دقیق این منکاطق بکا رعایکت نککات      ک منطقه حفاظت  وح  اتیح
 )... (زیر

ریاسکت شکورای عکالی    قانون اخیرالکذکر   4ازآنجاکه حسب مفاد ماده ، مراتب بنا به
مقکرر گردیکده و اعضکای شکورای      جمهکور  سیبه عهده شخص رئ ستیز طیحفاظت مح

بنکابراین تصکمیم کمیسکیون وقکت امکور      ، اند مشخصاً احصاا شده 4مزبور نیز ذیل ماده 
ککه اساسکاً فکار  از شکورای عکالی حفاظکت       )دولکت   سکت یز طیصنعت و محک ، ییزیربنا
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صد و سکی هکتکار از اراضکی     درخصوص خارج کردن مساحت هفت( است ستیز طیمح
شده جاجرود منطبق با مقررات ناظر بر موضکوع نبکوده و فاقکد وجاهکت      منطقه حفاظت

 . باشد یقانونی م

واحکده قکانون تعیکین وضکعیت شکوراهای       مکاده » 12موجب بند  است به ذکر انیشا
با حفکظ اختیکارات و وظکایف و     مقرر گردید شورای عالی حفاظت محیط ز یست« عالی

در . ربکط قبلکی تشککیل و اداره شکوند     السابق براسکاس قکوانین ذی   ها کما فی اعضاا آن
 . مصوبه صدرالذکر با قانون اخیر مغایر است( الف)نیز بند  صورت نیا

قکانون   2مغکایر بکا مکاده    ، مصوبه موردبح ( ب)بند ، عتوه بر موارد فوق االشعار
مکذکور ککه بیکان     2زیرا باوجود تصریح ماده ، باشد می ستیز طیحفاظت و بهسازی مح

هکا بکه    از آن یبکردار  عمرانکی و یکا بهکره    یهکا  هرگاه اجرای هر ی  از طر »: دارد می
مغکایرت داشکته    سکت یز طیتشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محک 

ؤسسکه مربکوط اعکتم    مورد را به وزارتخانکه یکا م   (ستیز طیحفاظت مح)سازمان ، باشد
منظکور رفکع مشککل در طکر  مزبکور       ربط به های ذی خواهد نمود تا با همکاری سازمان

عمکل   جمهکور  سینظر طبق تصکمیم رئک   درصورت وجود اختتف. تجدیدنظر به عمل آید
دولکت درخصکوص    سکت یز طیصنعت و مح، کمیسیون امور زیر بنایی، لکن« خواهد شد

اجرایی قانون  نامه نییآ 4که مطابق ماده )عبور خط لوله گاز پردیس از پار  ملی خجیر 
اتخاذ تصمیم نمکوده  ( تغییر اکوسیستم آن ممنوع است ستیز طیحفاظت و بهسازی مح

 . است

قکانون تشککیل سکازمان بازرسکی ککل       4ماده « د»بند  4مراتب در اجرای تبصره 
شایسته است ابطال مصوبه صدرالذکر با اولویت و خارج از نوبت در  شود یکشور اعتم م

 . دستور کار هیثت عمومی دیوان قرار گیرد
به شر  زیر صادر و  هیثت عمومی دیوان عدالت اداری 1474أی شماره ر جهیدرنت
 :گردد ابت  می

قکانون حفاظکت و بهسکازی     اجرایکی  نامکه  نیکی آ 30مطکابق مکاده    نککه یتوجه به ا
نفکر از اعضکاا    4رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضکور حکداقل   ، ستیز طیمح
یابکد ولکی در    نفکر از اعضکاا قطعیکت مکی     3موافکق   یباشد و تصمیمات شکورا بکارأ   می
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نفکر از   4حضکور  ، سکت یز طیعالی حفاظت مح شورای 42/10/1371مورخ جلسه  صورت
بنابراین به جهت عدم ، نفر از اعضاا گواهی نشده است 3اعضاا و همچنین رأی موافق 

مصکوبه مکورد   ، رعایت ترتیب حضور اعضاا و عدم نصاب الزم برای اعتم رأی موافکق 
قکانون   44و ماده  14ماده  1شکایت به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر مستنداً به بند 
 . شود یابطال م 1374تشکیتت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 
 :صنعتی -تجاری آزادمصوبه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق  ابطال دو 4-4-7

ابطکال  ، 1372/7/12ک   124732شماره  نامه تیموجب شکا زمان بازرسی کل کشور بهسا
 - 70714ت/24374و  1373/4/40 - 70204ت/12137هکککای شکککماره  مصکککوبه
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی را خواستار شده  1373/3/47

زیران عضو شکورای همکاهنگی منکاطق    و و درجهت تبیین خواسته اعتم کرده است که
بکا اسکتناد بکه     1374/14/40صنعتی و ویکژه اقتصکادی در جلسکه مکورخ      -آزاد تجاری

جلفا و بندر انزلی ، نعتی آبادان و خرمشهرص -واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ماده
د ، ج، ب، هکتار به شر  بنکدهای الکف   3247اند مساحت  مصوب نموده( 1344مصوب )

صکنعتی انزلکی الحکاق گکردد ککه ایکن        -به محدوده قبلی منطقه آزاد تجکاری ، مصوبه
قکرار گرفتکه و بکا شکماره      جمهکور  سیمورد تثیید رئک  1373/4/13در تاری   نامه بیتصو

منتشکر   جمهکور  سیربت و با امضای معاون اول رئ 1373/4/40  ک   70204ت/12137
 . شده است

مکذکور   نامه بیتصو 1373/7/2در جلسه مورخ ، متعاقباً وزیران عضو شورای مزبور
ککل محکدوده فرودگکاه    )هکتار  443قرار داده و با خارج کردن مساحت  یرا موردبازنگر

 3433از مساحت عرصکه قبلکی و ککاه  آن جمعکاً بکه      ( سردار جنگل رشت یالملل نیب
بکه   1373/3/42اند که در تاری   الذکر نموده هکتار آن را اصت  و جایگزین مصوبه فوق

ربکت و بکا    1373/3/47  ک  70714ت/24374رسکیده و بکا شکماره     جمهور سیرئ دییتث
 . منتشر شده است جمهور سیامضاا معاون اول رئ

موجب نامکه   به ستیز طیو رئیس سازمان حفاظت مح جمهور سیمعاون رئ، ادامهدر 
مکاتبکه و مرقکوم داشکته     جمهکور  سیبا معاون اول رئک  1373/2/42ک 73/33732شماره 
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 یالمللک  نیاز محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموعه تاالب انزلی بک  ییها بخ ... »: است
ن پار  ملی بوجکاق در شکرق آن داخکل    شده در کنوانسیون رامسر سایت و همچنی ربت
 یها ستگاهیو تخریب بیشتر ز یانداز منظور جلوگیری از دست خواهشمند است به.... دارد

انزلی دستور فرمایند نسبت به  الملل نیپار  ملی بوجاق و تاالب ب ژهیو حساس کشور به
اقدام مقتضی تداخلی  یها منطقه آزاد انزلی و حذف عرصه افتهی بازنگری محدوده توسعه

 «…معمول گردد
و رئیس سازمان  جمهور سیمراتب فوق و با توجه به مفاد نامه معاون رئ با عنایت به
 434موجب مصوبه شماره  که به)هایی از پار  ملی بوجاق  بخ ، ستیز طیحفاظت مح

رسیده  ستیز طیپار  ملی به تصویب شورای عالی حفاظت مح با عنوان 41/3/1341ک 
با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجکاری ک صکنعتی و ویکژه     ( است

بکه لحکاظ مرجکع    )اقتصادی از عرصه پار  ملی مذکور منتزع شده است که این عمکل  
بکا   1372مصوب ) ستیز طیقانون حفاظت و بهسازی مح 3و  4برختف مادتین ( صدور

بکا   1323مصوب )قانون شکار و صید  3ده ما« ب»و نیز برختف بند ( اصتحات بعدی
شده  های ملی و مناطق حفاظت که ذیل آن تعیین حدود پار  باشد یم( اصتحات بعدی

. قکرار گرفتکه اسکت    سکت یز طیهای اختصاصی به عهده شورای عالی حفاظت مح و قرق
ریاست شورای عکالی  ، ستیز طیقانون حفاظت و بهسازی مح 4موجب ماده  همچنین به
محول شده و اعضاا شورای مذکور  جمهور سیصراحتاً به عهده رئ ستیز طیمححفاظت 

 . اند نیز ذیل همین ماده احصا شده

  ک  70204ت/12137هکای   مورداشکاره بکه شکماره    یهکا  نامه بیمراتب تصو بنا به
مادتین )الذکر  قانونی فوق مغایر مواد 47/3/1373  ک  70714ت/24374و  1373/4/40

قانون شکار و صکید و   3ماده « ب»و بند  ستیز طیقانون حفاظت و بهسازی مح 3و  4
رود که  با عنایت به اینکه بیم آن می. گردد خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می

عملیاتی شدن مفاد مصوبات یاد شده موجب تغییر اکوسیستم پار  ملی بوجکاق توسکط   
 . آزاد تجاری ک صنعتی انزلی گرددمنطقه 
به شر  زیکر صکادر و    هیثت عمومی دیوان عدالت اداری 473أی شماره ر جهیدرنت
 :گردد ابت  می
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، 1372مصکوب سکال    سکت یز طیقانون حفاظت و بهسازی محک  3و  4طابق مواد م
تعیین مناطق پار  ملی و تحدید حدود آن از افزای  و کاه  با شورای عالی حفاظت 

مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیکارات عمکل   . است ستیز طیمح
نموده و با افزای  محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاه  محدوده پار  ملی 

از طرفی داخل شدن محکدوده پکار  ملکی و    . شده گردیده است انزلی و منطقه حفاظت
 7و  2تجکاری انزلکی مطکابق مکادتین      شده انزلی به محدوده منطقه آزاد منطقه حفاظت

صنعتی جمهوری استمی ایران مستلزم خروج ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
 سکت یز طیشده از شورای عالی حفاظت محک  مدیریت و اداره پار  ملی و منطقه حفاظت

های تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بنکد   به مدیریت سازمان شرکت
هکای زمکانی و    هکا و ممنوعیکت   قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیت 3ماده ب 

شده اختصاصاً با شورای عالی حفاظکت   مکانی شکار و صید پار  ملی و مناطق حفاظت
قکرار  ، وحک   اتیک لذا با توجه به حساسیت مکدیریت زیسکتگاه ح  . قرار دارد ستیز طیمح

، ستیز طیمدیریت افراد غیر متجانس با محگرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با 
مراتکب و   های حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه به تخریب بیشتر زیستگاه

قانون تشکیتت و آیکین دادرسکی دیکوان عکدالت      44و ماده  14ماده  1با استناد به بند 
 . شود یمحکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعتم  1374اداری مصوب سال 
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 ی حقوقیها چالشبررسی : پنجمصل ف
 

 چهارگانه  اشکاالت موجود در قوانین و مقررات ناظر به اراضی مناطق
 اشکاالت حقوقی . الف

و پاسک    یطک یمح سکت یها و عدم تناسکب میکان جکرایم ز    ناکافی بودن مجازات. 1
جکرایم  هکا بکا    میکزان و چگکونگی بسکیاری از پاسک     ، نکوع  که طوری به شده نییتع
ککافی و مکؤرر دربرابکر ایکن      تواند پاسک   مربوط تناسب ندارد و نمی یطیمح ستیز

   . جرایم باشد
هرچنکد  ، یطک یمح ستیعدم برخورد قضات با دیدگاه کیفری و قاطع به جرایم ز. 4

هسکتند در موقکع    وحک   اتیک و ح ستیز طیکه آشنا به اهمیت مح برخی از قضات
کنند ولی این مسئله عمومیکت   صادر می محکمی آرا قاطع و، ها رسیدگی به پرونده

 .است نداشته و هنوز در بسیاری از مراجع قضایی آرای کیفری قاطع نبوده
که در عمل مورداستفاده قرارگرفتکه   تعیین مجازات در قوانین و مقررات با آنچه. 3

، تعلیکق ، حقکوقی ماننکد عفکو    سکات یمرجع قضایی با استفاده از تثس. متفاوت است
ی که یاهاند و همچنین نوسان وجود آورده  ها به کیفر تغییراتی در این پاس  تخفیف

سوی مراجع قضایی  وجودآورده که از ای را به زمینه  بینی شده ها پی  در خود پاس 
  های متفاوتی از حی  میزان و چگکونگی آن در نظکر گرفتکه    درباره ی  جرم پاس 

گذار در تعیین  نتوانسته هدفی را که قانون احکاممقرر در  یها آنجا که پاس  شود تا
 . کند نیتثم، است آن پاس  داشته

حبس و یا تبدیل آن بکه جکزای نقکدی نشکانگر عکدم      ، عدم استفاده از مجازات. 2
که حمایت گسترده و مکؤرر از   درحالی. باشد این پاس  می ها به اعمال تمایل دادگاه

نکد ککه گکاهی در برابکر جکرم      ک در شرایط خاص ایجکاب مکی   ژهیو به ستیز طیمح
پاس  مناسب و حتی شدیدی ماننکد حکبس مورداسکتفاده    ، شده واقع یطیمح ستیز

  .قرار گیرد
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زیرا طوالنی بودن ، ستیز طیرسیدگی خارج از نوبت درخصوص جرایم علیه مح. 7
را بکه ایکن بخک  وارد     یریناپکذ  صدمات جبکران ، یطیمح ستیز های روند پرونده

  کند می
 
 اجتماعی و فرهنگی، اشکاالت اقتصادی( ب

باشکند از   خصکوص منکاطقی ککه نزدیک  شکهرها مکی       ارزش افزوده اراضی بکه . 1
افزای  تخریب و تصرف اراضی در این منکاطق و  برای  یاقتصاد های قوی انگیزه
 . باشدمیتخلفات  گونه نیهای ا  شدن مجازات اهمیت بی
منظور حفکظ و   به یردولتیغ یها سازمان، های مشارکت افراد جوامع محلی زمینه. 4

ضعف مشارکت عمکومی و   که یطور است به نشده نیمناطق تثم حمایت بیشتر این
 .باشد یمحلی کامتً مشهود م بودن سطح آگاهی و آموزش جوامع پایین
 نسکبت بکه  متولیکان و مجریکان قکانونی    ، نوالئوجهی مسک تک  آگاهی و بکی  عدم .3

محیطککی در  ننمککودن موضککوعات زیسککت  و لحککاظ یطککیمح سککتیز یهککا ارزش
ضرورت و  به ولین و متولیان نسبتئچنانچه قبتً اشاره شد اگر مس .ها گیری تصمیم

برداری از حمایت آنان بیشتر  امکان بهره، اهمیت مناطق آگاهی کامل داشته باشند
شکدن کنارگکذر انزلکی بکدون در نظکر گکرفتن ارزیکابی         دستور اجرایی که باشد یم
آوری فاضتب و زباله در استان و  جمع و همچنین عدم وجود شبکه یطیمح ستیز

زبالکه و   بکه مخکازن رایگکان    هایی از مناطق تحکت حفاظکت اسکتان    تبدیل بخ 
 . باشد یای بارز همین امر مه نمونه ،فاضتب

 

 سازمانی اشکاالت ساختاری(  

ها و مراتع بکا سکازمان حفاظکت     عدم هماهنگی و همکاری میان سازمان جنگل .1
همکین   بهو  است در حفاظت این مناطق شده یبروز مشکتت موجب ستیز طیمح

  .در برخی مناطق تخریب و تصرف صورت پذیردامر سبب گردیده 
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و عدم اختصاص بودجه کافی و عدم پشتیبانی و حمایت کافی در ارایه امکانکات   .4
وسکیله نقلیکه   بکه   هکا  منظور حفاظت کمبود و یا تجهیز نبودن پاسکگاه  تجهیزات به
 .مانند آن نقشه جدید و، بیسیم، قایق موتوری، خودرو
 کمبکود نیروهکای  : ناکافی بودن منابع انسانی متخصص مناسب در امر حفاظکت  .3

سبب شده  همین امر، کارشناسان حقوقی، ننابا محیط، علمی باال باتجربه و با توان
خود خارج شود و نهایتاً نتیجه مطلکوب   ها از روند پیگیری قانونی بسیاری از پرونده

 یهکا  انیک و ز حاصل نگردد و همچنین در بسیاری از موارد ادارات از مطالبه ضکرر 
 . نظر کنند خود صرف
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 و پیشنهاد یریگ جهینت
بکه تکدوین و پیشکنهاد    ضرورت دارد نسبت ، گفتهپی  های توجه به اشکاالت و چال با

صکورت مسکتقل همکت     عنوان مدیریت مناطق چهارگانه بکه  باقانونی جامع  نویس پی 
جایگکاه  ، حاکمیکت سکازمان متکولی در مکدیریت ایکن منکاطق       گماشته شود تا با توسعه
عنوان نماینکده مطلکق    و به افتهیارتقاا در مناطق چهارگانه ستیز طیسازمان حفاظت مح
هکا بکا    مجکازات  ی دولتی تعیین شود و ضکمن افکزای  جکرایم و   دولت در مالکیت اراض

برقککراری ضککمانت اجرایککی الزم و بککی  ازآنچککه تککاکنون متککداول بککوده ایککن منککاطق 
 جامع قرار گیرد موردحفاظت
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 و تغییر عدوانی تصرف های روش صرفاً، یخوار نیزم متعدد یها روش با مشخص شدن

 از یاریو بس هستند کیفری اجرای ضمانت دارای مستقیماً ملی اراضی کاربری غیرمجاز

 و سوااسکتفاده  غیرقانونی یهاواگذاری، اطتعاتی رانت از استفاده نظیر دیگر های روش

 ضمانت دارای، دولتی اراضی امور متولیان و مسئوالن با تبانی و قانونی های واگذاری از

 و کننکد  یم قوانین استفاده ختا این از یراحت به خوار زمین افراد و نیستند کیفری اجرای
 افکراد  ایکن  بکا  به برخورد قادر مجرمانه عنوان فقدان لیدل به نیز قانونی و قضایی مراجع

 بکا  و اقکدام  ایکن مکورد   در تقنینی نظام اصت  راستای در باید گذار قانون لذا. باشند نمی

 پدیکده  از( واکنشی)کیفری  پیشگیری در سعی مناسب کیفری اجرای ضمانت ینیب  یپ

 . نماید خواری زمین
 

 کیفرگذاری شیوه اصالح. 2
 عنکاوین ، خکواری  مختلف زمکین  های روش انگاری جرم در موجود های کاستی بر عتوه

 و کیفرگکذاری  ازنظکر ، اختصکاص دارد  پدیده این به مستقیماً که هممحدودی  مجرمانه
 امکروز  نیازهکای  پاسکخگوی  عنکوان  چیه به و بوده اساسی ایراد دچار شده نییتع مجازات

 370 مکاده  در کیفرگکذاری  شکیوه  ازنظکر . باشد نمی شوم پدیده این با برخورد در جامعه

 بکه  مربکوط  نخست ایراد. وجود دارد عمده ایراد دو ،استمی مجازات قانون پنجم کتاب
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 یها نیزم به تجاوز از مجازات عمومی و ملی یها نیزم به تجاوز مجازات تفکی  عدم
 در مجکازات  و جرم میان عدم تناسب درخصوص توان می را دوم ایراد و است خصوصی

 ازنظکر  عمومی و ملی های عدوانی زمین تصرف و تصاحب اصوالً. نمود مطر  ماده این

 هکای  زمکین  عکدوانی  و تصکرف  غیرقکانونی  تصکاحب  بکا  آرکار  و وخامت، عوامل و علل

. باشکد  متفکاوت  بایکد  ایکن دو  بکر  ناظر کیفری سیاست، رو نیازا. است متفاوت خصوصی
 گرفتکه  نظکر  در دو پدیده این از هری  برای متفاوتی های مجازات الزم است، جهیدرنت

 بازدارنکدگی  هکم  و بازدارندگی خکاص  ازنظر هم، 370 ماده در شده نییتع مجازات. شود

 تصرف با ها آن زیرا گردد؛ می خواران نیزم تجری موجب بلکه، ندارد ای عمده نق  عام

 که شوند یم محکوم سال حبس ی  تا ماه ی  به تنها، دولتی و ملی اراضی از هکتارها

 اسکتمی  مجکازات  مختلکف قکانون   های ارفاق با نیز مجازات از میزان این است ممکن

 در مثکال  عنکوان  به. اجرا در نیاید مرحله به، عفو و مجازات تعلیق، مشروط آزادی ازجمله

 مرتککب  ککه  متهمکی  چمسکتان بکرای   دادگاه 30/4/1343مورخ  1222 شماره دادنامه

 میلیکون  سکه  تنها، شده بود ملی اراضی از مربع متر سیصد و هزار هفت عدوانی تصرف

 . شده بود تعیین نقدی جزای ریال

عکدوانی   تصرف جرم در که دیگری ایراد، کیفرگذاری به مربوط ایرادهای بر عتوه
. باشکد  مکی  مذکور ماده در مندرج جرم بودن گذشت قابل، دارد وجود دولتی و ملی اراضی
 مسکتقیماً بکه   ککه  اسکت  جرمکی  عمومی و ملی های زمین عدوانی و غیرقانونی تصاحب

 رو نیک ازا. نیسکت  مرتبط سازمان یا اداره ی  منافع با تنها و زند یم لطمه عمومی منافع

، منکابع طبیعکی   اداره شکایت به وابسته را مورد این در کیفری تعقیب به شروع توان نمی
 جرم وخامت این و اهمیت بلکه، دانست ها ارگان سایر یا و ستیز طیمح حفاظت سازمان

 ایکن  در اقدام مجرمانه هرگونه مشاهده درصورت بتواند باید دادستان که است حدی به

 شاکی شکایت نیازمندراستا  ین ا در و بسردازد مرتکبان یا مرتکب کیفری تعقیب به مورد

 . نباشد
کتکاب   370 مکاده  در منکدرج  جکرم  بودن گذشت قابل عنوان به آنچه، دیگر سوی از
ککه   است این معنای به آمده 1374 مصوب استمی مجازات قانون 102 ماده در، پنجم

نمایکد   تعقیکب  موقوفی قرار صدور به اقدام باید دادگاه خصوصی شاکی گذشت درصورت
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توجکه   بکا  جامعه فعلی وضعیت در یخوار نیزم با مبارزه کیفری سیاست با موضوع این و
 سه ماهه در آمده عمل به تحقیقات طبق. ندارد سازگاری پدیده این  یافزا قابل میزان به

 در المکال  تیک بحفکظ   ویژه دادسرای در مختومه پرونده 23 میان از 1343 سال نخست

 مورد 47 و منتهی شده مجرمیت قرار صدور به مورد 2 تنها، طبیعی منابع و ملی اراضی

 . است گردیده تعقیب منع یا و تعقیب موقوفی قرار صدور به منتهی
 

 اجرایی نظام اصالح. 3
هکا   به پرونکده  رسیدگی اطاله، یخوار نیزم با برخورد در اجرایی نظام های کاستی جملهاز

 رسیدگی بر مبنی قضائیه قوه رؤسای سوی از متعددی های بخشنامه زمینه این در. است

 کاستی. است نیفتاده مهم اتفاق این عمل در لیکن گردیده صادر نوبت از خارج و سریع

 کشکور  سراسر در خواری های زمین پرونده به رسیدگی ویژه شعب تخصیص عدم ،دیگر

 کافی اما، شده امر محقق این ها استان مراکز از برخی و تهران شهر دراگرچه . باشد می

 ضعف. شود تشکیل های مهم شهرستان و ها استان تمامی باید دریادشده  شعب و نبوده

 دولتکی  و ملکی  امور اراضکی  متولی یها دستگاه بین هماهنگی عدم، زمینه این در دیگر

 هکای  ناهماهنگی عمل در، اراضی این اندرکار دست های دستگاه تعداد لیدل به زیرا، است

 .بود خواهد پدیده این با جدی مقابله مانع وجود آمدهبه
 

 پیشگیرانه اقدامات .4
 بکا  در مقابلکه  کنشی پیشگیری ازنظر نیز اقداماتی، واکنشی یا کیفری پیشگیری کنار در

 طر  اجرای کامل زمینه این در پیشگیرانه اقدام نیتر مهم. پذیرد صورت باید فوق پدیده

 گردیکده  و ابکت   تصویب مذکور طر  اجرای قانون. است ربتی جامع سامانه و کاداستر

 مکوارد  از. داشکته باشکد   آن اجرای زمینه در جدی اهتمام باید دولت و ربت اداره و است

 طکی آن  ککه  نمکود  اشکاره  ملکی  اراضکی  از محافظکت  شکیوه  اصکت   به توان یم دیگر

اراضکی   گکذاری  عتمکت  و حکدود  تعیین با، دولتی و ملی اراضی امور متولی یها سازمان
ی وسکازها  سکاخت  و غیرقکانونی  هکای  تصرف از جلوگیری به منظور بیشتر نظارت و ملی

اقکدامات   از. باشکند  داشکته  پدیده این از پیشگیری در سزایی به نق  توانند می غیرمجاز
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 بکه  دولتکی  و ملکی  اراضکی  قطعکی  واگکذاری  ممنوعیکت  به توان می زمینه این در دیگر

 افکزای  »قکانون   در گکذار  قکانون  خوشبختانه که نمود اشاره حقوقی و اشخاص حقیقی

 ممنکوع  را مکذکور  موضکوع « 1347 مصکوب  طبیعی منابع و کشاورزی ی بخ ور بهره

 بررسکی  و اقکدام  دسکت  در ککه « طبیعکی  منابع جامع قانون الیحه»در  امانموده  اعتم

 اشاره قطعی یها یواگذار این به مجدداً، باشد یم مجلس علنی صحن تصویب در جهت

 . است شده
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