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  هاي حقوقی مناطق چهار گانه تحت مدیریت سازمان محیط زیستبررسی برخی چالش
 در استان گیالن

  
  4، مهوش همایونی3خراسانی.. ، نعمت ا2، برهان ریاضی1فرهاد دبیري

  
  چکیده

تعدادي از مناطق چهارگانه تحت حفاظت را در خود  کشور،هاي      استان گیالن با دارا بودن یکی از ارزشمندترین اکوسیستم
ها، وجود ساختار هاي بیشمار و اهمیت مناطق چهارگانه این استان در ساختار اکوسیستماست که با توجه به ارزشجاي داده

انه تحت با بررسی مناطق چهار گ. باشدمدیریتی و حقوقی متناسب با وضعیت زیست محیطی این مناطق از ضروریات می
روي هاي پیشترین مشکالت و چالشمحیطی و حقوقی عمدهلحاظ وضعیت زیستمدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به

ضابطه و تغییر کاربري و چراي بی واگذاري و از قبیل تخریب و تصرف اراضی، شکار و صید غیر مجاز،مشکالتی این مناطق 
در بررسی قوانین و  .شودرویه و غیرمجاز تشخیص داده میو سازهاي بیسوزي و ساخت رویه دام، قطع درختان، آتشبی

 احکام حقوقی و قواعدي که الزامات و ضمانت اجراهاي الزم براي حفاظت این مناطق را ،مقررات حاکم بر مناطق چهارگانه
 یو معضالت هاور و چالشل زیست محیطی در کشیبا پیچیدگی روز افزون مسا خورد ولی مسلمافراهم کرده باشد به چشم می

 اشکاالت حقوقی مترتب در این وجود دارد،ویژه مناطق چهارگانه که در زمینه حفاظت منابع طبیعی تجدید پذیر گیالن به
علت نقاط ضعف موجود در برخی موارد از جمله متناسب نبودن جرایم و د که بهانتایج بررسی نشان د .مناطق مشهود است

در نهایت عدم و یا واگذاري آنها توسط بخش دولتی   اجراي کافی در جلوگیري از تجاوز به مناطق وها عدم ضمانتمجازات
   . بایست به بازنگري قوانین پرداخت می،هماهنگی بین ذینفعان در این مناطق

  
  گیالن تخریب منابع، مناطق چهارگانه، محیطی،وضعیت زیست هاي حقوقی،چالش :هاي کلیديواژه
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  مقدمه 
هاي گذشته که متاسفانه در سال هاي طبیعی ایران را داردترین اکوسیستممتنوع و گیالن یکی از زیباترین     

ریب و بخشی نیز در آستانه تخریب جدي که طبیعت گیالن بخشی تخاز آنجایی .استدچار دگرگونی شده
. محیطی به این استان وارد خواهد نموداز لحاظ زیستي  لذا ادامه این روند ضربه جبران ناپذیر،قرار دارد

بایست باشد که میهاي متنوعی میهاي ویژه و انتخابی داراي ارزشعنوان اکوسیستممناطق تحت حفاظت به
منظور براي مدیریت پایدار این مناطق و بدین .حفاظت و حمایت قرار گیردهاي آینده نیز مورد براي نسل

و مقرراتی متناسب نیاز است  اعدي کار آمدقوروي آنها قرار دارد بههایی که پیشحفاظت آنها در قبال چالش
امات هاي مناسب با الزگذار ناگزیر به اتخاذ شیوههاي فوق، قانونبراي حصول به این مقصود و حل چالش

حدود و  در این قواعد حقوقی حاکم بر مناطق، .باشدوضمانت اجراهاي موثر متناسب با شرایط منطقه می
-برخورداري از منابع داخل این مناطق و فعالیت ها،ها و ممنوعیتمحدودیت هاي متولی،صالحیت دستگاه

در این  گیرد،مورد بحث قرار میهاي مجاز و همچنین سایر مقررات احتمالی مورد نیاز براي مدیریت مناطق 
مقاله سعی شده است با بررسی وضعیت هر یک از مناطق چهارگانه استان گیالن و مقررات حاکم بر آنها و 

الي متون و و ابزارهاي حقوقی را از البه هاترین شیوههایی که این مناطق با آن مواجه هستند مناسبچالش
عمل آمده حاکی از نقاط ضعف و خالءهاي قانونی هاي به بررسیکهدر صورتی مفاهیم حقوقی استخراج و

  .گردنده ی پیشنهادهاي مناسب اراها نیز مشخص و در حد امکانآن دنباش
  

  گانه محیط زیست در استان گیالنمعرفی مناطق چهار
اثر  ملی،پارك (بندي مناطق چهارگانه  تقسیم4هر  لحاظ اکوسیستم متنوع،گیالن به در بررسی مناطق،     

بندي به آن ترتیب درجهکه به باشدرا دارا می )منطقه حفاظت شده پناهگاه حیات وحش، طبیعی ملی،
  .شودپرداخته می

 هکتار در جنوب بندر 79/3266 دریایی بوجاق با وسعت -پارك ملی خشکی : پارک ملی بوجاق-
 سال با نام منطقه شکار 5ر به مدت  هکتا800 با وسعت 1377است که این پارك در سال کیاشهر واقع شده

عنوان نخستین پارك ملی  میزان فعلی به   باافزایش سطح به   1382ممنوع بوجاق کیاشهر و سپس در  سال         
هاي مرتعی، تاالبی و وضعیت ظاهري این منطقه شکل. دریایی کشور تحت مدیریت قرار گرفت -خشکی

  . باشدساحلی می
ترین پانصد ساله یکی از کهن    این سرو تنومند هزار و     :ليعی ملی سروکهنسال هرزو   ياثر طب  -
 کیلومتري شهر منجیل از توابع 5 طبیعی و تاریخی استان گیالن واقع در روستاي هرزویل در       هايیادمان

 6/0مساحت این درخت به. است متر 40/4 متر و محیط آن30طول این درخت . شهرستان رودبار می باشد
  .زیست به ثبت رسیدان اثر طبیعی ملی در سازمان حفاظت محیطعنوبه1366هکتار درسال 
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سوسـن  . باشـد نام علمی سوسن چلچراغ لیلیوم لدبوري می      : عی ملی سوسن چلچراغ   ياثر طب  -
 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط 54اي کمیاب از گیاهان تیره سوسنیان است که در سال چلچراغ گونه

اي بـه  نادر در هفت نقطه پراکنده و جدا از هم جمعاً در محـدوده            ا ین گونه گیاهی     . زیست قرار گرفت  
  . استبرداري گردیده هکتار شناسایی و نقشه3مساحت 

ایـن  . استاین پناهگاه در شمال شهرستان الهیجان قرار گرفته  : هيرکاليات وحش ام  يپناهگاه ح  -
 حفاظت شده اعالم شده، در سال 1349 هکتار این ناحیه تاالبی در سال 99/1084تاالب با مساحتی حدود 

  .المللی نیز به ثبت رسیدهاي بینپناهگاه حیات وحش تبدیل شد و همان سال در فهرست تاالب به1354
 هکتار در قسمت جنوب شرقی 3225/366 پناهگاه مذکور با وسعت :ات وحش سلکهيپناهگاه ح -

 به پناهگاه حیـات  1354 اعالم و در سال   حفاظت شده  1349این منطقه در سال     . تاالب انزلی قرار دارد   
دلیل مهاجرت پرندگان در فصول زمستان یکی از مناطق مهم اکولوژیک جهت زمستان به. وحش ارتقاء یافت

  .شودگذرانی پرندگان محسوب می
المللی انزلـی قـرار دارد کـه        این منطقه در محدوده تاالب بین      :ات وحش سرخانکل  يپناهگاه ح  -

المللی در سال عنوان تاالب بین با1354سرخانکل در سال    . باشد هکتار می  24/1214مساحت آن حدود    
عنوان پناهگاه  نسل ماهیان کمیاب نظیر سوف بهي باهدف حمایت از پرندگان مهاجر آبزي و احیا      1381

  .حیات وحش تعیین شد
 کیلومتري شهر 2  هکتار در35/1074این پهنه با مساحتی بالغ بر : ليات وحش لوندويپناهگاه ح -

 به پناهگاه حیـات  1354 حفاظت شده اعالم و در سال 1352این منطقه در سال . استآستارا قرار گرفته 
-هاي جنگلی به اشغال درآوردهیک سوم اراضی منطقه را سیماي تاالبی و بقیه را درختچه. وحش تبدیل شد

 .است

دلیل هکتار در شرق تاالب انزلی به 346 تاالب چوکام با مساحت   :ات وحش چوکام  يپناهگاه ح  -
 سال شکار ممنوع، سپس در سال 5مدت  به1381اهمیت زیستگاهی از دیدگاه پرندگان مهاجر آبزي از سال 

  . هکتار تبدیل به پناهگاه حیات وحش چوکام گردید69/443 با افزایش مساحت به 1384
ب انزلی و شمال شهرسـتان  این منطقه در جنوب غربی تاال    : مياه کش يمنطقه حفاظت شده س    -

سیماي .  هکتار تحت مدیریت قرار گرفته است17/5215 با وسعت 1354صومعه سرا قرارگرفته و از سال 
  .ظاهري منطقه تاالبی است

اسـت و   این منطقه در شرق گیالن واقع شده      : منطقه حفاظت شده سروالت و جواهردشت      -
است و بخش  حفاظت شده اعالم شده1378که در سال باشد  هکتار می07/21254داراي مساحتی در حدود 

   .)جنگلی% 10منطقه ( اعظم آن پوشیده از جنگل است
 هکتار در 14/39514این منطقه با وسعت : امزگیيس منطقه حفاظت شده گشت رودخان و -

است که در سال شهرستان فومن، شفت و بخش کوچکی از آن نیز در محدوده شهرستان رودبار واقع شده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ١٣٨٩ پاييز، ومس، شماره  پنجمفصلنامه علوم و فنون منابع طبيعي، سال
    

 

 

١٠٤ 

دست  بکر و است وحدود یک پنجم از وسعت منطقه داراي پوشش جنگلی و حفاظت شده اعالم شده1378
   .)جنگلی% 10منطقه ( نخورده است

 کیلـومتري شـمال شـرقی       35این منطقه جنگلی در      :اهرود رودبار يمنطقه حفاظت شده س    -
 1378ار بوده که در سـال        هکت 65/28289شهرستان رودبار واقع شده، کل مساحت آبخیز منطقه مذکور          

متراکم و بقیه اراضی مرتعـی و  هاي نیمه هزار هکتار آن جنگل6 الی 5حفاظت شده اعالم شد که حدود   
معنـاي  در مجموع حدود یک سوم از سطح کل آن به     . اراضی کشاورزي و درختان جنگلی پراکنده است      

  ).جنگلی% 10منطقه  (واقعی جنگلی است
 مـورد  1384 هکتار کـه از سـال        88/31141این منطقه با وسعت      :رسايمنطقه حفاظت شده ل    -

این منطقه در شمال شهرستان تالش قرار گرفته و سیمایی متشکل از ساحل، اراضی . استحفاظت قرار گرفته
  .] 1385درویش صفت،   و1386 همکاران، نژاد وزلفی[ اي و کوهستانی داردجلگه

 
   مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست طق چهار گانه تحتبررسی قوانین و مقررات حاکم بر منا

 لذا قوانین و مقررات ناظر و حاکم ،باشد حمایت حقوقی از این مناطق میاین تحقیقکه موضوع ازآنجا
  .گیردبر این مناطق مورد اشاره قرار می

  ۱۳۴۶يد مصوب قانون شکار وص-
عنوان  تبصره به3 ماده و 32ي مشتمل بر اصالحات بعد و با 16/3/1346قانون شکار و صید در مورخ 

هم اکنون نیز مورد عمل که اولین قانون مستقل حفظ و حمایت از حیات وحش کشور به تصویب رسید 
از وظایف را  تعیین حدود پارك ملی و مناطق حفاظت شده ، قانون ماده مذکور3 بند ب ماده .باشدمی

 این قانون که بازوي اجرایی 13 الی 10 در مواد .استعالی حفاظت محیط زیست تعیین نمودهشوراي
 کلیه مواد ، در رابطه باباشدمی جلوگیري از تخلفات شکار و صید وتخریب و تصرفات در مناطق چهارگانه

  .ه استدش مجازات نقدي و حبس تعیین میزان ،بندي مناطق و نوع تخلفاتذکر شده به تفکیک اولویت
  ۱۳۵۳ست مصوب يزط يسازی محقانون حفاظت و به-

 تبصره به 6 ماده و 21 مشتمل بر24/8/1371 قانون مذکور با اصالحیه مورخ 28/3/1353در تاریخ 
 این قانون مناطق چهارگانه توسط شورایعالی تعیین و حدود آن با 3به استناد بند الف ماده . تصویب رسید
 قانون مذکور کلیه عرصه و 16 اساس ماده بر. گردندصید تعیین می  قانون شکار و27 ، 26 ، 25رعایت مواد 

  اعیان امالك متعلق به دولت واقع در  محدوده مناطق چهارگانه را در اختیار آن سازمان قرار داده و در 
  .داند هاي مربوطه میبرداري از این منابع، سازمان را قائم مقام سازمانبهره

  ۱۳۷۵يرات مصوب تعز–از قانون مجازات اسالمی -
کوهستان،  جنگل،باغ، مراتع ملی شده،: هر کسی محیط زیست و منابع طبیعی  مانند690اس ماده بر اس
صالح مراجع ذي را تخریب کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا... پارك ملی و منابع آب،
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به هر گونه یا اقدام  طبیعی گردددیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع
همچنین نکته  .نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود...تجاوز و تصرف عدوانی یا

 رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ،مهم در ماده مذکور این است که دادگاه موظف است حسب مورد
عمل الذکر خارج از نوبت بهفوقرسیدگی به جرایم  نهایتاً .ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید

مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی و مقام قضایی با تنظیم صورت آیدمی
  .خواهد داد

  ۱۳۷۷قانون معادن مصوب -
هاي اجرایی مربوطه جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداري از معادن، دستگاه :دارد بیان می24ماده 

هاي قانونی آنها و ظرف چهار ماه نسبت به استعالم وزارت معادن و فلزات در مورد حریم  حداکثرمکلفند
-زیست و رعایت قانون حفاظت و بهرهسازي محیط قانون حفاظت و به3ماده ) الف( مناطق موضوع بند

عدم اعالم نظریه . دبرداري اعالم نظر نماینبهره ها و مراتع هنگام صدور پروانه اکتشاف وبرداري از جنگل
  .شودهاي مزبور براي اجراي عملیات فوق تلقی میمنزله موافقت دستگاهبه

  ۱۳۵۴يست مصوب ط زيسازی محبه ی قانون حفاظت وين نامه اجرايي آ-
فصل . تصویب رسید فصل به9 قانون مذکور در 21 بر اساس ماده 4/12/1354ین نامه مورخ ی این آ

هر گونه پیشنهاد براي تعیین مناطق   : داردبیان می 6ماده   .ناطق چهارگانه دارد  اول اختصاص به تعاریف م    
سازي محیط زیست به پیشنهاد سازمان و با رعایت شرایط  قانون حفاظت و به3مذکور در بند الف ماده 

امه نینی این آ8در ماده  .هاي ملی ممنوع است تیراندازي وشکار در پارك7بر اساس ماده  .گیردصورت می
طورکلی هر عملی کنی و تجاوز و تخریب محیط زیست و بهبوته قطع اشجار و تعلیف احشام و: استآمده

 .هاي ملی و آثارطبیعی ملی ممنوع استها، تغییر اکوسیستم باشد در پاركکه موجب از بین رفتن رستنی
صادره براي معادن واقع در     برداري  بهره هاي اکتشاف و   تجدید و تمدید پروانه    9همچنین بر اساس ماده     

 است ورود به مناطق مذکور و آمده10در ضمن در ماده  .باشدهاي ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع میپارك
  قطع اشجار و11ماده  نهایتاً. هاي عمومی تابع دستورالعمل سازمان خواهد بودعبور از آنها به استثناي جاده
طورکلی هر عملی که موجب از بین ز و تخریب محیط زیست و بهگیري و تجاوبوته کنی و خارزنی و ذغال

هاي حیات وحش و مناطق حفاظت شده که اراضی آن ها و تغییر اکوسیستم شود در پناهگاهرفتن رستنی
  .استرا بدون اجازه ممنوع اعالم کرده متعلق به دولت باشد

در خارج از محدوده قانونی سات ينامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا وتأسنيي آ-
  ۱۳۵۹يم شهرهامصوب حر

هاي جدید در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت احداث شهرها و شهرك :دارد بیان می4 ماده 3تبصره 
  .محیط زیست ممنوع است
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١٠٦ 

  ۱۳۷۷های کشور مصوب مصوبه حفاظت از ده درصد مجموع جنگل-
هاي حساسیت عرصه  توجه به اهمیت و با23/10/77 شوراي عالی حفاظت محیط زیست در مورخ 

 3جلوگیري از تخریب مناطق جنگلی به استناد بند الف ماده  منظور تسریع در حفاظت وجنگلی کشور و به
هاي کشور، سازي محیط زیست تصویب نمود که معادل ده درصد از مجموع جنگلقانون حفاظت و به

ها و سازمان جنگل سازمان حفاظت محیط زیست ودر اجراي این تصمیم  .منطقه حفاظت شده اعالم شود
- هاي ارزشمند و یا در معرض تخریب معادل حداقل ده محدوده1378مراتع مکلف شد تا پایان شهریور ماه 

هایی با مقیاس مناسب و در نقشهرا  حدود آن ،شخص نمودنمضمن  هاي کشور را تعیین ودرصد جنگل
 .ون شکار و صید رسماً آگهی نماید قان4اخذ تایید شوراي عالی طبق ماده 

ينده عنوان نما ست به يط ز ين سازمان حفاظت مح   ييران در خصوص تع   يأت وز يمصوبه ه  -
 دولت در مناطق چهارگانه

 138  معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوري و به استناد اصل 8/3/84هیأت وزیران در مورخ 
  :شرح ذیل تصویب نمود این مصوبه را به،محیط زیستسازي به قانون حفاظت و16قانون اساسی و ماده 

سـازي محـیط   به  قانون حفاظت و3به منظور حفاظت کامل از مناطق چهارگانه مذکور در بند الف ماده        
ه به مراجع قضایی هنگام یمستندات کافی براي ارا  قانون یاد شده و تأمین دالیل و3زیست مستند به ماده 

عنوان نماینده و دولتی واقع در مناطق مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست بهتجاوز و تخریب منابع ملی 
  .شوددولت در مناطق مزبور از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی تعیین می

سازي محيط  قانون حفاظت و به۳بند الف ماده   دستورالعمل ورود به مناطق مذكور در-
  زيست و عبور از آنها

هاي ملی و آثار طبیعی ملی مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از ورود و عبور و توقف در پارك 1طبق ماده 
هاي ملی و آثار طبیعی ملی و  عبور و توقف در پارك-شرایط ورود .باشدسازمان حفاظت محیط زیست می

مورد براي فصول و ساعات مجاز آن و همچنین نحوه تحصیل پروانه یا اجازه مربوط به بهاي آن بر حسب 
هاي ملی و آثار طبیعی ملی با توجه به مقتضیات مکانی و طبیعی آن تعیین و به متقاضیان هریک از پارك

هاي ملی و آثار حمل هر نوع سالح در پارك ).2ماده (  اطالع عموم خواهد رسیده و حسب مورد به یارا
اجازه کتبی سازمان حفاظت محـیط     بدون  ) ربط سازمان به استثناي مأمورین ذي   (طبیعی ملی براي عموم     
که طبق قوانین جاري سالح متخلف توسط مأمورین سازمان ضبط و در صورتی      . زیست ممنوع می باشد   

مأمورین . )3ماده  ( جرمی صورت نگرفته باشد، به صاحب آن پس از خروج از پارك مسترد خواهد شد              
ی و آثار طبیعی ملی جلوگیري و در صورت هاي ملسازمان از ورود اشخاص فاقد اجازه یا پروانه در پارك

هاي حیات وحش و منـاطق      گاهعبور وتوقف در پناه    ورود، ).4ماده  ( ورود، از پارك اخراج خواهند شد     
هاي منابع که به رستنی مشروط بر این،باشدبرداري و سیاحت آزاد می عکس،حفاظت شده به منظور بازدید

حمل هر نوع سالح در مناطق . )5ماده ( ات وحش بر هم نخوردملی آسیبی نرسیده و موجبات آرامش حی
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١٠٧

براي اشخاص غیر ساکن این ) ها و معابر عمومیبه استثناي جاده(هاي حیات وحش حفاظت شده و پناهگاه
  .)6ماده ( باشدمناطق بدون کسب اجازه از سازمان ممنوع می

  ۱۳۶۴ات وحش مصوب هاي حي ضوابط تعليف احشام در مناطق حفاظت شده و پناهگاه-
هاي حیات وحش فقط به دامدارانی  اجازه تعلیف احشام در مناطق حفاظت شده و پناهگاه1بر اساس ماده 

در هریک از  داردبیان می3ماده  .هاي مرتعداري مصوب را تحصیل نموده یا بنمایندداده خواهد شد که طرح
 وضعیت طبیعی این مناطق یک پنجم يو احیامنظور حفظ اي حیات وحش بهمناطق حفاظت شده و پناهگاه

در این  .گرددعنوان محدوده امن تعیین و اعالم میاز مساحت آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست به
 ضمناً ورود اشخاص و ایجاد هر گونه تأسیسات بدون اخذ ،محدودها ورود و چراي دام اهلی ممنوع است

 دامدارانی که بدون تحصیل 4طبق ماده  .نوع خواهد بودمجوز قبلی از سازمان حفاظت محیط زیست مم     
طرح مرتعداري مصوب مبادرت به تعلیف احشام در مناطق مذکور نمایند از ورود احشام آنـان توسـط                   

دفترحقوقی امور مجلس [ عمل خواهد آمدها جلوگیري بهسازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل
،1383 [.  

  طق چهارگانه گیالنهاي فراروي منابررسی چالش
 :ترین مشکالتی که اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن در مناطق چهارگانه با آن روبرستعمده     

ها از قبیل کشاورزي، گاوداري،    تصرف و تخریب اراضی که شامل تغییر کاربري زمین به انواع کاربري           -
یر مجاز پرندگان مهاجرو ماهیان، حمایت رویه و غشکار و صید بی؛ ...مرغداري و انواع ساخت و سازها و 
که ... هاي شکار، تورهوائی وزیرآبی، پره صیادي و   هایی چون کومه  شده ونیز پستانداران منطقه به روش     

-بهره؛ باشدیده فقر فرهنگی و اقتصادي ساکنین این مناطق مییصید تفریحی زا جداي از ضوابط شکار و

تخلیه و ؛ نشینانها جهت سوخت و دیگر مصارف توسط جنگلرستنیقطع درختان و  رویه وهاي بیبرداري
-برداشت بی؛ شوندعنوان مخازن رایگان زباله در استان محسوب میتجمع مقادیر زباله در این مناطق که به

ها و مناطق که تنوع زیستی در این مناطق را مختل و حیات ماسه از بستر رودخانه غیر اصولی شن و رویه و
؛ ...)منظور تامین خوراك دام ،زنی بهسر شاخه بري،تاج( ضابطه دامچراي بی؛ خطر انداخته استرا بهآبزیان 

کـه  ... هاي انسانی در حاشیه دریا، تاالب و        برداشت غیراصولی مناطق جنگلی، استفاده نادرست فعالیت      
ي شیمیایی به این عرصه رویه آب در فصول کشاورزي، ا نتقال فاضالب، سموم و انواع کودهابرداشت بی

همچنین  .داردهاي سطح زیرزمینی را در پیو آلودگی آب)  جانوري-گیاهی(که نهایتاً انهدام تنوع زیستی 
پیشروي آب ؛...و هاو راکون هاي غیر بومی گیاهی و جانوري همانند جلبک آزوالعواملی چون ورود گونه

دفتر معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط [ باشندار مینیز اثر گذ ...رانش زمین و طوفان و سیل و؛ دریا
 .]1387زیست،

بینی شده در هاي پیشحللحاظ اتخاذ راهاز منظر حقوقی و به را اکثر مشکالتی که باال به آن اشاره گردید    
 :بندي کردتوان طبقهمقررات را به شرح زیر می قوانین و
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١٠٨ 

 باشدترین مشکالتی که این مناطق با آن روبرو میهاز عمد :منابع ب اراضی ويتخر  تصرف و-الف
-مهم. ) به آمار چهار منطقه اشاره شده است1در جدول (است تخریب و تصرف مناطق چهارگانه این استان 

 قانون شکار و صید 13 الی 10 قانون مجازات اسالمی، مواد 690قوانین مورد استناد در این بخش ماده  ترین
طبیعی و محـیط  است از منابع  قانون مجازات اسالمی سعی کرده     690وضع ماده     با اگر چه مقنن   باشدمی

 صادره براساس يولیکن اکثر آرا) محکومیت به مجازات یک ماه تا یک سال حبس( زیست حمایت کند
تواند پاسخ و تعیین مدت یک ماه حبس براي این جرم زیست محیطی نمی گیردحداقل مجازات صورت می

همچنین به . ی باشد و باید در میزان حداقل و حداکثر مقرر در قانون مذکور تجدید نظر کردکیفري مناسب
هاي نقدي در نظر گرفته شده در قانون شکار و صید ، از نقاط ضعف این قـانون در      روز نبودن مجازات  

ن جزاي نقدي تعیی ها در استفاده از مجازات حبس و همچنین عدم تمایل دادگاه.باشدحفاظت این مناطق می
سبب افزایش روند تخریب  )ارزش افزوده اراضی هاي قوي اقتصادي مردم منطقه وبا توجه به انگیزه(اندك 

 .]1387عبادي، [است و تصرف در این مناطق شده

   منطقه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست گیالن4میزان تصرفات و تجاوزات در  -1جدول

 شهرستان نام منطقه ردیف

مساحت 
 همنطق

 )هکتار(

 تعداد متصرفین
به نفر یا تعداد (

 )روستا

متصرفین حقیقی یا 
 حقوقی

مساحت اراضی 
 تصرف شده

 )هکتار(

 مالحظات

1 

  نفر121 99/1084 الهیجان امیرکالیه

 226( نفر حقیقی120
  )هکتارتصرف
 12(یک نفر حقوقی 
 )هکتار تصرف

3/238 

 مورد مطروحه در 6
 مورد 1دادگاه و 

 3خلع ید شد و 
مورد جریانی در 

 تجدید نظر

2 

سیاه 
 کشیم

صومعه 
 -سرا

بندر 
 انزلی

  نفر109 17/5215
- هکتار حقیقی826
  هکتار حقوقی10

836 

 مورد مطروحه 35
 10در دادگاه و 

 مورد خلع ید شد

3 

 35/1074 آستارا لوندویل

 -نفرحقیقی1(نفر8
 4 - روستا3

 )شرکت

 64( نفر حقوقی4
 نفر حقیقی 4 -)هکتار
 )5/131 هکتار(

5/195 

 مورد مطروحه 22
 مورد 9دردادگاه و 

 خلع ید شد

4 

لیسار و 
 جوکندان

 341 88/31141 تالش

 نفر 341
هکتار 128(حقیقی
 هکتار 42 -مطروحه
 هکتار 40 -جریانی

 خلع ید شده

210 

 مورد 220(
 -مطروحه در دادگاه

 - مورد جریانی82
 مورد خلع ید 39

 )شده

  1386محیط زیست گیالن تا آذر واحد حقوقی اداره کل :منبع
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برداري بهره قانون حفاظت و ها و مراتع،ل قانون ملی شدن جنلگ:ت و واگذاری اراضی يمالک-ب
 56نامه اجرایی آن، قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده            آیین مراتع و  ها و لاز جنگ 

سازي محیط زیست و مـصوبه هیـأت   به ن حفاظت ونامه اجرایی آن، قانوها و مراتع و آئین   لقانون جنگ 
 قانون 16به استناد ماده . باشدعنوان نماینده دولت می درخصوص تعیین سازمان به1384وزیران در سال 

هاي دولتی در منـاطق     زیست، سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام دستگاه       سازي محیط حفاظت و به  
هـا و مراتـع و   لمالکیت اراضی و نماینده دولت با سازمان جنگـ  از طرفی   . استچهارگانه تعیین گردیده  

هنگام ارایه دالیل مالکیت در اراضی مناطق چهارگانه آبخیزداري است و این موضوع موجب گردیده که به
بسیاري از موارد موجب تضییع حقوق این مناطق  عمالً سازمان با معضالت حقوقی مواجه گردد و حتی در

- در خصوص تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به1384وبه هیات وزیران در سال از طرفی مص .گردد

عنوان نماینده دولت به هنگام تجاوزات به مناطق مذکور باعث ایجاد حق مالکیت به نماینده براي سازمان 
ها به سازمان محیط زیست با وجود گردیده است و به دلیل عدم انتقال اسناد این مناطق از سرجنگلداري

هنگام برخورد با تصرفات در مراجع قضایی  به1384ابالغ این مصوبه به سازمان ثبت اسناد و امالك در سال 
همچنین عدم رسیدگی قطعی به اعتراضـات مطـرح در           .استگردیدهایجاد  دوگانگی در مالکیت اراضی     

ها و  سازمان جنگل  برداري از طریق  بهره  قانون حفاظت و   56کمیسیون ماده واحده اراضی اختالفی ماده       
مراتع موجب عدم تعیین محدوده مالکیت اشخاص در مناطق و بروز تخلفات تصرفات عدوانی شـده و                 

 16ها نیز مستندات قانونی به قرار زیر است ماده در خصوص واگذاري.زده استمناسبات این مناطق را برهم
ها و مراتع، بردراي از جنگلت و بهره قانون حفاظ31 ماده 4سازي محیط زیست تبصره قانون حفاظت و به

ین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی بـراي امـر مـسکن،     ی آ 5ماده  
نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح  آئین12سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ماده  هاي تعاونی مسکن وشرکت

حکومت جمهوري اسالمی ایران و اخیراً تبصره ماده واحـده        اراضی در    ياحیا الیحه قانونی واگذاري و   
رغم این که کلیه مواد مراتع علی ها وبرداري از جنگلبهره  اصالحی قانون حفاظت و33قانونی اصالح ماده 

شماري از  بیيهالیکن واگذاري. استمذکور هرگونه واگذاري در مناطق چهارگانه را ممنوع اعالم نموده
هاي عمرانی، توسعه، شهرسازي و کشاورزي، دامپروري انجام محیط زیست براي اجراي طرحطریق سازمان 

دلیل عدم یا به دلیل فشارهاي سیاسی وجاهت قانونی هستند و این موضوع یا به گردید که همگی فاقد و
 خصوص  ماده واحده قانونی اخیر در5تبصره . استسازمانی و برون سازمانی بودهولین درونوآگاهی مس

است اگر  دستور داده31 ماده 4هاي واگذار شده در اراضی مناطق چهارگانه برخالف تبصره استرداد زمین
 هاي بیشتر در این مناطق جلوگیري نمایدتواند از واگذارياست ولی میچه بسیار دیر به تصویب رسیده

 .]1387عبادي، [

ین نامه اجرایی یی آن و آیین نامه اجرایآ ید وقانون شکار و ص :ر مجازيه و غيروبی ديشکار و ص: ج
سازي محیط زیست و موادي از قانون مجازات اسالمی مهمترین محل قانونی براي استناد قانون حفاظت و به
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ها و همچنین روز نبودن این مجازاتدلیل به اما به،باشددر جهت کشف و تعقیب جرایم شکار و صید می
هاي تعیین شده احکام بر اساس حداقل مجازات طی قضات و صدور آراء ومحیعدم آگاهی و دانش زیست

که شایسته است نتوانسته در کاهش جـرایم  چنانمنظور کمک و تخفیف به مجرمین، این مواد عمالً آن        به
زیان تعیین شده براي  همچنین ضرر و. جلوگیري کننده ایفا نماید کننده وشکار و صید در مناطق نقش تعیین

هاي مصرفی حفاظتی حیات وحش نبوده بلکه ن خسارت وارده به حیات وحش نه تنها برآورنده هزینهجبرا
  .]1387عبادي،[باشد هاي زیست محیطی نیز نمیجبران کننده ارزش

قوانین مورد استناد در بخش تعلیف غیر مجاز در این مناطق، قانون شکار : ر مجاز دامي چرای غ-د      
سـازي محـیط زیـست و       بـه  ین نامه اجرایی قانون حفاظت و     ی احشام بر اساس آ    وصید وضوابط تعلیف  

 26/6/1364هاي حیات وحش مورخ پناهگاه دستورالعمل ضوابط تعلیف احشام در مناطق حفاظت شده و
برداري پروانه بهره هاي غیر مجاز و مازاد برظرفیت مرتع از یک سو، عدم صدورگردد، ورود دامتعیین می
هاي صادره قبلی، عدم تعیین مراتع حریم روستاها، عدم تعین  ظرفیت مراتع و عدم اصالح پروانهمطابق با

-هاي الزم سازماننفع حق، افزایش دام در هر سال برخالف مقرارت، عدم همکاري و هماهنگیدامداران ذي

ت الزم در جلوگیري از هاي متولی در جلوگیري از تعلیف غیر مجاز در مناطق، کافی نبودن ابزارها و تجهیزا
ولین دستگاه قضایی با جرایم تعلیف غیر مجاز، وورود دام غیر مجاز به مناطق و همچنین عدم برخورد مس

هاي معینه، اطاله دادرسی در تادیه خسارت وارده به به عنوان بزه و جرم، ناکافی بودن جرایم و مجازات         
مشکالت این بخش هستند که مانع کارایی قوانین مذکور از  هاي متشکله، تعلیف غیر مجاز،مناطق در پرونده

 .]1387عبادي ،[ اندشده

صید، ماده   قوانین مورد استناد در این بخش قانون شکار و:اهين بردن رستنيو از ب  قطع درختان-و    
اعالم که مواد مذکور قطع درخت را در این مناطق ممنوع رغم اینعلی باشد قانون مجازات اسالمی می686

-این مواد مهمترین محل قانونی براي استناد در جهت کشف و تعقیب جرایم قطع درختان می است ونموده

کاهش این جرم نقش تعیین کننـده و       هاي مذکور نتوانسته در   باشد اما میزان جزاي نقدي مقرر در قانون       
سازي و تغییر ز، تصرف، جادهجلوگیري کننده ایفا نماید و روند قطع درخت در این مناطق در هنگام تجاو

صورت سنتی صورت قاچاق و یا چراي دام بههمچنین قطع درخت به. شودبه وفور دیده می.. ها و کاربري
همچنـین بـراي    سازي ولحاظ سوخت و خانهیان بهیکالً مصارف روستا است واز ایام گذشته باقی مانده  

 عبـادي، [ به درختان روندي است که ادامه دارد... ی، زنزنی، کتهاي دام خود از طریق سرشاخه     استفاده
1387[.  

 

  : زیست محیطی- اي از پرونده حقوقیارزیابی نمونه
و تـصمیمات  ) تخریب و تصرف( هاي مربوط به تخلفات وقوع یافته  اي از پرونده  در این بخش پاره        

  :گیردی در این مناطق مورد اشاره قرار مییمراجع قضا
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  :ليات وحش لوندويب اراضی پناهگاه حيتخرهای  پرونده-
 متر مربع از اراضی پناهگاه حیات وحش 4000ع دایر بر تخریب . این پرونده در خصوص اتهام آقاي م     

 الزم به ذکر است که نامبرده دو سال قبل نیز اقدام مشابه را انجام .باشد می87لوندویل در بهمن ماه سال 
 لذا دادگاه .استط زیست و دستگاه قضایی زمین یاد شده رفع تصرف گردیدهبود که با برخورد محیداده

 ریال جزاي نقدي در حق صندوق 200000 قانون شکار و صید، نامبرده را به پرداخت 10مستنداً به ماده 
 راي صادره دادگاه .]1387،دفتر حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن،[ نمایددولت محکوم می

که متهم را به پرداخت بیست هزار تومان جزاي نقدي محکوم ( قانون شکار و صید 10ه ماده مستنداً ب
 690باشد که در مورد تصرف اراضی یاد شده که مستند قانونی آن ماده نشان دهنده این امر می) استنموده

ه حیات وحش است و عمل ارتکابی متهم تنها تخریب پناهگاباشد توجهی نشدهقانون مجازات اسالمی می
مسلما محکومیت متهم براساس حداقل مجازات ممکنه  .ن کمتراست مد نظر قرار گرفته استآکه مجازات 

که   چرا،زیست دانستی موثر در جهت توسعه حقوق محیطیتوان یک اقدام قضاقانون ذکرشده را نمی در
 دهنده این امراست که باید  سال براي تصرف و تخریب این مناطق خودش نشان2اوال اقدام متهم بعد از 

ثانیا حکم به پرداخت جزاي نقدي . این امرجلوگیري شود گردید تا از تکرارمجازات شدیدتري اعمال می
له محیط اتوجهی و کم ارزش تلقی شدن مسبسیار اندك در برابر این مساحت تخریب شده حاکی از بی

نبودن  روزعلت بهجزاي نقدي هم به حداکثرصورت اعمال   اگرچه حتی در.استزیست توسط دادگاه بوده
چه که مسلم است تخریب اراضی در پناهگاه آن. مجازات قانون مذکور کیفر متناسب صورت نخواهدگرفت

. ترین مشکالتی است که اداره محیط زیست منطقه با آن روبروست از عمدهیحیات وحش لوندویل یک
که  )ی آستارایمربوط به یک شعبه دادگاه عمومی جزا( دیگر آراي سه پرونده ولیکن با بررسی راي مذکور و

است نشانگر این امر است که تفاوتی بین با درنظرگرفتن جزاي نقدي ده یا بیست هزارتومانی صادر شده
وسیله برداشت شن و  مترمربع یا یک هکتار از این اراضی و تبدیل آن به شالیزار یا تخریب به4000تخریب 

 همچنین صدور این احکام ضعیف را .د و تناسب بین جرم و مجازات رعایت نشده استماسه وجود ندار
توان گفت که با تعیین این مبلغ ناچیز کنترل کننده دانست و حتی می هیچ عنوان پاسخ حمایتی وتوان بهنمی

ه در است و عدم تمایل دادگاداده نشده) تخریب پناهگاه(هیچ گونه پاسخی به این جرم زیست محیطی 
توجهی دادگاه درباره اهمیت این پناهگاه و لزوم حمایت موثر از استفاده ار مجازات حبس نیز حکایت از بی

  .آن دانست
  

  گیرينتیجه
صورت زیر مورد تاکید توان بهعمل آمده را میهاي بههاي انجام شده نتایج مطالعات و تحلیلبا بررسی

  :باشداقتصادي و فرهنگی می اجتماعی، اري،ساخت هاي حقوقی،که شامل چالش قرار داد
  :)باشدو ضمانت اجرا می هاعمدتا مربوط به مجازات( اشکاالت حقوقی -1 
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که طوريهم زیست محیطی و پاسخ تعیین شده بیها و عدم تناسب میان جراناکافی بودن مجازات :الف
تواند پاسخ بوط تناسب ندارد و نمیها با جرایم زیست محیطی مرنوع، میزان و چگونگی بسیاري از پاسخ

اغلب بر اساس حداقل (  صادره کهيالخصوص با توجه به آرا علی.م باشدیکافی و موثر در برابر این جرا
که در آرا صادره طوريبه. گرددها محرز میروز نبودن این مجازاتشوند بهتعیین می) ها تعیین شدهمجازات

گاه وحش لوندویل بررسی شد محکومیت متهمان در برابر تخریب یک هاي تخریب اراضی پناهدر پرونده
اساس حداقل   هزار تومانی بر20هکتار و یا چهار هزار مترمربع از این اراضی هر یک به جزاي نقدي 

باشد که با تعیین این مجازات تعیین شده به قانون استنادي نشان دهنده عدم تناسب میان جرم و مجازات می
 .استگیرانه صورت نگرفتهبه هیچ عنوان پاسخ حمایتی و پیشمبلغ ناچیز 

 عدم برخورد قضات با دیدگاه کیفري و قاطع به جرایم زیست محیطی، هر چند برخی از قضات -ب
آرا قاطع و محکمی  ها،که آشنا به اهمیت محیط زیست و حیات وحش هستند در موقع رسیدگی به پرونده

-  کیفري قاطع نبودهيمومیت نداشته و هنوز در بسیاري از مراجع قضایی آراله عاکنند ولی این مسصادر می
 .است

 .که در عمل مورد استفاده قرار گرفته متفاوت استچهتعیین مجازات در قوانین و مقررات با آن -ج
- ها بهمرجع قضایی با استفاده از تاسیسات حقوقی مانند عفو، تعلیق، تخفیف کیفر تغییراتی در این پاسخ

وجودآورده که از اي را بهاست زمینهبینی شدهها پیشو همچنین نوساناتی که در خود پاسخ اندوجود آورده
شود تا هاي متفاوتی از حیث میزان و چگونگی آن در نظر گرفتهسوي مراجع قضایی درباره یک جرم پاسخ

  .کند تامین،استدر تعیین آن پاسخ داشتهگذار ها نتوانسته هدفی را که قانونهاي مقرر در حکمپاسخجا کهآن
ها به اعمال گر عدم تمایل دادگاه عدم استفاده از مجازات، حبس و یا تبدیل آن به جزاي نقدي نشان-د

- ویژه در شرایط خاص ایجاب میکه حمایت گسترده و موثر از محیط زیست بهدرحالی. باشداین پاسخ می
 پاسخ مناسب و حتی شدیدي مانند حبس مورد ،یست محیطی واقع شدهکند که گاهی اوقات در برابر جرم ز

  .استفاده قرار گیرد 
هاي  زیرا طوالنی بودن روند پرونده، رسیدگی خارج از نوبت در خصوص جرایم علیه محیط زیست-ه

  .کندزیست محیطی، صدمات جبران ناپذیري را به این بخش وارد می
  :گیفرهن اجتماعی و اشکاالت اقتصادي،-2

هاي قوي اقتصادي باشند از انگیزهخصوص مناطقی که نزدیک شهرها میهارزش افزوده اراضی ب-الف
- شدن مجازاتاهمیتبی شوند که همین امر افزایش تخریب و تصرف اراضی در این مناطق ومحسوب می

  .استهاي این گونه تخلفات را موجب گردیده
حمایت بیشتر این  منظور حفظ وهاي غیر دولتی به سازمانهاي مشارکت افراد جوامع محلی، زمینه- ب

بودن سطح آگاهی و آموزش جوامع که ضعف مشارکت عمومی و پایینطورياست بهمناطق تامین نشده
  .باشد محلی کامالً مشهود می
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هاي زیست محیطی و لحاظ ولین، متولیان و مجریان قانونی از ارزشوتوجهی مسآگاهی و بی عدم-ج
ولین و متولیان نسبت وها، چنانچه قبالً اشاره شد اگر مسگیريمحیطی در تصمیممودن موضوعات زیستنن

باشدکه برداري از حمایت آنان بیشتر می امکان بهره،به ضرورت و اهمیت مناطق آگاهی کامل داشته باشند
همچنین عدم وجود شبکه شدن کنارگذر انزلی بدون در نظر گرفتن ارزیابی زیست محیطی و دستور اجرایی

هایی از مناطق تحت حفاظت استان به مخازن رایگان آوري فاضالب و زباله در استان و تبدیل بخشجمع
  . باشدهاي بارز همین امر میزباله و فاضالب نمونه

  ):سازمانی(اشکاالت ساختاري-3
ت محیط زیست سبب ها ومراتع با سازمان حفاظعدم هماهنگی و همکاري میان سازمان جنگل -الف
که سه منطقه حفاظت شده تحت عنوان طورياست بهسري از مشکالت در حفاظت این مناطق شدهبروز یک

است مراتع به سازمان محیط زیست تحویل داده نشده ها ومناطق ده درصدي جنگلی از طرف سازمان جنگل
  .ت نگیردهمین امر سبب گردیده هیچ گونه اقدام حفاظتی در این مناطق صور و

ه امکانات و تجهیزات به ی عدم اختصاص بودجه کافی و عدم پشتیبانی و حمایت کافی در ارا-ب
  ..موتوري، بیسیم، نقشه جدید و قایق ها، وسیله نقلیه خودرو،منظور حفاظت کمبود و یا تجهیز نبودن پاسگاه

هاي با تجربه و با توان کمبود نیرو: ناکافی بودن منابع انسانی متخصص مناسب در امر حفاظت - ج
ها از روند پیگیري قانونی همین امر سبب شده بسیاري از پرونده علمی باال، محیط بان،  کارشناسان حقوقی،

خود خارج شود و نهایتاً نتیجه مطلوب حاصل نگردد و همچنین در بسیاري از موارد ادارات از مطالبه ضرر 
  .نظر کنندهاي خود صرفو زیان
هاي موجود لعات و تحقیقات در مورد وضعیت کنونی مناطق و میزان مشکالت و چالشاگرچه مطا-د

 با این حال متاسفانه با کمبود اطالعات ،شودترین سازو کارهاي حفاظت محسوب میدر آنها یکی از ابتدایی
  .و تحقیقات جدید در این مناطق روبرو هستیم 

  

 هاپیشنهاد
نویس پیشنهاد پیش ی که اشاره شد ضرورت دارد نسبت به تدوین وهایباتوجه به اشکاالت و چالش     

صورت مستقل همت گماشته شود تا با توسعه قانونی جامع تحت عنوان مدیریت مناطق چهارگانه به
جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهارگانه  حاکمیت سازمان متولی در مدیریت این مناطق،

و ضمن افزایش جرایم و  نماینده مطلق دولت در مالکیت اراضی دولتی تعیین شودعنوان ارتقاء یافته و به
چه تاکنون متداول بوده این مناطق مورد حفاظت آن ها با برقراري ضمانت اجرایی الزم و بیش ازمجازات

  .جامع قرار گیرد
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  پایان نامه کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات راهکارهاي حقوقی و مدیریتی متناسب،
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