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  ایرانقوانین مورد استفاده در مدیریت مراتع و تحلیل بررسی 
  
  2، عادل سپهري1*سیده زهره میردیلمی

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناستادیار 2 ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشجوي کارشناسی ارشد*1
  
  

  چکیده

هاي و ضعفقوانین موثر بر مدیریت مراتع هدف از انجام تحقیق حاضر، معرفی . هایی استتورالعملدیریت مراتع مبتنی بر قوانین، برنامه و دسم
سپس در هر بازه . هاي زمانی گردیدابتدا اقدام به تقیسم بندي مدیریت مراتع در بازهبدین منظور  .هاي مختلف مدیریتی استدر دورهعمده 

و قوانین برنامه هاي پنج ساله توسعه اقدام به استخراج  ، قانون اساسیمنابع طبیعیي ت در حوزهبا استفاده از مطالعه قوانین و مقررازمانی، 
ها و مراتع در مالکیت و قوانین مدیریتی تغییر اساسی ایجاد نمود، قوانین در این دوره ها با توجه به اینکه قانون ملی شدن جنگل. قوانین گردید

از مهمترین قوانین عبارت ) ها و مراتعقبل از ملی شدن جنگل( 1341تایج نشان داد در دوره زمانی قبل از ن. مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت
مهمترین قوانین در دوره بعد از ملی شدن مراتع که به دنبال . است )1339(و قانون اصالحات ارضی  )1325(قانون تشکیل ایاالت و والیات 

 و مراتعها جنگلبرداري از بهره حفاظت وقانون ، )1341( ها و مراتعملی شدن جنگل قانون ،)1341ال بعد از س(رخ داد قانون اصالحات ارضی 
 اختالفی تعیین تکلیف اراضیقانون ، )1365( مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنقانون ، )1350( تجدید تشکیالتقانون ، )1346(
زدایی و اتحادیه حفاظت از  الحاق دولت به کنوانسیون بیابان، قانون )1371( ر جنگلی کشورحفظ و حمایت از منابع و ذخایقانون   ،)1367(

ي وجود مشکالت عمده در زمینه حقوقی، نتایج نشان دهنده .باشدمی) 1380(و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت   )1375( طبیعت
  .دارددر آینده هاي مدیریتی گیريها و تصمیمریزيدر برنامهتوجه ویژه  قانونی است که نیاز به اتاي تعارضاجراي قوانین و پاره

  
  مرتع ،ملی شدن،برنامه ،قانون :کلمات کلیدي

 

  مقدمه - 1
اثر . انسان از بدو تکوین و حضورش در این کره با تکیه بر منابع طبیعی زندگی کرده است و این وضع تا به امروز ادامه دارد

 .ها و بروز پدیده بیابانی شدن استوالنی کاهش سطح پوشش سبز کره زمین و افزایش سطح بیابانحضور انسان در این دوره ط
هاي مرتعی جزئی از منابع تجدید شونده طبیعی هستند که بخشی از جوامع بشري جهت تامین اکوسیستم). 1390شامخی، (

  .اندنیازهاي معیشتی خود بدان روي آورده
نیمی از آن از نظر  دحدو. میلیون هکتار برآورد گردیده است 96/84جدیدترین منابع موجود، سطح مراتع ایران با توجه به 

شناختی و تولید آنچکه از تحقیقات علمی و اجرایی حاصل شد، این است که توان بوم. 3وضعیت، جزء مراتع فقیر تا خیلی فقیر است
با توجه به وسعت مراتع و ). 1390مهرابی، (ب را در پیش گرفته است علوفه در مراتع کاهش یافته و به بیانی دیگر روند رو به تخری

با توجه به این واقعیت ها، انسان که . یابدافزایش روند رشد جمعیت بشر، حفاظت و مدیریت پایدار مراتع بیش از پیش ضرورت می
ها و به دنبال آن به شکل ابتدا در قالب عرف هاهایی مواجه شد، این محدودیتدر ابتدا آزادانه در طبیعت تصرف میکرد، با محدودیت

                                                             
1  Zohremirdeilami@gmail.com 
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معین الدوله ( هاي مدیریت در منابع طبیعیضعف به تحقیقاتی انجام شده است که یدر راستاي قوانین مدیریت .قوانین مطرح شدند
 قوانین ر بررسید )1385(پور عبداهللا. اشاره کردند )1391و شامخی و میرمحدي،  1386، باژیان و همکاران، 1378و علیزاده، 

 از مراتع،) مالکانه بهرة( ارضی بهرة پرداخت عدم هاي مرتعداري، طرح و چرا پروانۀ امتیاز فروش و خرید عدم امکانمراتع  و هاجنگل
 فرور. است طبیعی دانسته منابع مدیریت هايچالش از را  ...و) واحده کمسیون ماده با( 56 ماده کمسیون رأي قطعیت عدم

 ایران منابع طبیعی شدن ملّی به منجر که داندمی ارضی قانون اصالحات را کشور طبیعی منابع در شده ایجاد هايشچال )2005(
   .هاي حقوقی مطرح نمودوي این قانون را بعنوان یکی از چالش. شد

اي اقلید و سمیرم همراتع شهرستان غیرقانونی شخم و تخریب در مدیریتی مشکالت در بررسی نقش) 1390(خلیقی و همکاران 
 مجازات قوانین مشکالت سبز، کشت فقهی قانون ،34 مادة کمیسیون آن، به اعتراض و واحده ماده کمیسیون چون حقوقی مشکالت

 در تعلل مراتع، تنسیق مشکالت و ممیزي تثبیت عدم عشایر، و روستا مراتع بودن مشاع چون مدیریتی و ساختاري مشکالت و
 پاسگاه، و احکام اجراي مشکالت طبیعی، منابع هايبحث در قضائی سیستم کارائی عدم قضائی، تمسیس توسط موضوع پیگیري

 کلی هايسیاست و مسئولین بعضی غیرتخصصی هايسخن ها،شخصیت و اهارگان بعضی نفوذ نهایت در و طبیعی منابع مشکالت
 لحاظ از اراضی بالتکلیفی) 1380( و باژیان ولی شاه .نمودند معرفی مراتع شخم و تخریب تجاوز، هاي محركرا بعنوان  مملکت
 به افراد حقوقی تجاوز. است کرده عمل ها آن تصاحب اراضی و این بودن زیرکشت جهت در تاکنون آنها، حق مالکیت یعنی حقوقی

  . است شده اشاراتی نیز تجاوز از انتظامی نیروي و ها دولتی جانبداري به همچنین و غیره و سازي ساختمان صورت به عشایر مراتع
-هاي وابسته به آن است که با جهتبرداري پایدار، تولید مستمر و ایجاد رفاه در زندگی انسانعلم مدیریت مرتع به دنبال بهره

با توجه به اینکه مدیریت مراتع در  .در این مسیر قدم گذاشته است "شناختی سرزمینبرداري متناسب با توان بومبهره"گیري کلی 
شناسایی و معرفی قوانین موثر بر مدیریت مراتع لذا هدف از انجام تحقیق حاضر . یران مبتنی بر قانون، برنامه و دستورالعمل استا

  . هاي مختلف مدیریتی استدر دورههاي عمده ضعف
  
  

  هامواد و روش -2
 را مراتع مدیریت درقانونی تغییرات  تاریخی و روند که گردیده سعی و یافته اي تدوینکتابخانه پژوهش اساس بر تحقیق این

ي منابع طبیعی، قانون قوانین و مقررات در حوزهاز قبیل  دسترس قابل و موجود مطالعاتی منابع از استفاده با کشور در کلی طور به
ایران موضوع مالکیت و  در. هاي مدیریتی تفکیک شدبدین منظور ابتدا دوره. نماید بررسی اساسی و قوانین برنامه هاي پنج ساله توسعه

در . است) 1392اسکندري، (هاي منابع طبیعی به شکل تاریخی و متأثر از تغییرات سیاسی و اجتماعی به تبع آن مدیریت عرصه
مبحث حاضر در مالکیت مراتع در ایران، اتفاق مهم که بر مالکیت و قوانین مدیریتی اثر بسزایی داشته است، ملی اعالم شدن منابع 

لذا متناسب با آن دو دوره مهم مدیریتی ازجمله ابتداي . )1378معین الدوله و علیزاده، ( باشدمی 1341در سال ) مراتع( طبیعی
به قوانین مورد استفاده، مهمترین آنها که با توجه و از ملی شدن مراتع تا کنون ) 1341(استفاده از مراتع تا قبل از ملی شدن مراتع 

  .اند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند چالش انگیزترین هم بوده
  

  نتایج -3
  )ملی اعالم شدن مراتع( 1341مدیریت مراتع از ابتدا تا سال  1-3

چهره اصلی مالکیتی حاکم، دولتی و خصوصی بوده است که مالکیت خصوصی بیشتر متعلق به شاه و اطرافیانش در این دوره 
 1332و از سال  1325شکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام در سال با تصویب قانون ت. بوده و معروف به امالك اربابی است

در . هاي سیاسی و اجتماعی وقت، نگاه دولتی در مدیریت مراتع ایران حاکم گشتبه بعد با کودتاي علیه دولت مصدق بعلت بحران
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 عشایر بر. ت آنها را به عشایر و ایالت واگذار نموداي براي هر ایالت گماشت و مدیریبندي کردن مراتع، نمایندهاین دوره شاه با ایالت
اصالحات  1339در سال  .ها بودند، در جهت مدیریتی بهینه با کمترین تنش اجتماعی افراد عشایر و تیرهاساس عرف و رسوم خود

انین و مقررات در این به قو 1در جدول . انجام شد) بزرگ مالکی(اراضی بخصوص براي اراضی کشاورزي و به منظور حذف فئودالیته 
  .زمینه اشاره شده است

  
  برداري مراتع هاي قانونی دولت در زمینه مدیریت و بهره قلمرو وظایف و مسئولیت :1جدول 
  محتوي و قلمرو وظایف  هاي قانونیقانون و ماده

  و مالیات از فروش محصوالت مراتعدریافت عایدات مطلق مالکانه   20/10/1304و تبصره قانون مالیات امالك اربابی و دواب  1ماده 
  هامالکیت دولتی و خصوصی بر جنگل  هاهیات دولت راجع به جنگل 1322و  1311، 1303مصوبات 

  هاي دولتی ها در دستگاهتوجه به اداره و امور منابع طبیعی و به خصوص جنگل  1325تشکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام 
  اخذ عوارض محصوالت فرعی جنگل و مرتع  11/06/1325مصوبه هیئت وزیران 

  منع فروش مراتع طبیعی  1334الیحه قانون فروش خالصجات مصوبه  8ماده 
  پرداخت بهره مالکانه و یا حق علف چر بر اساس عرف و عادات معمول   اصالح امور اجتماعی و عمرانی  12و ماده  1329الیحه الغا عوارض در دهات 

  1338ها و مراتع کشور مصوب لالیحه قانونی جنگ
  

اقدامات اصالحی، احیایی، حفاطتی و مدیریت اصولی بر مراتع دولتی و 
تبصره ماده ( ، مجازات)47و  46، 45مواد (خصوصی توسط سازمان جنگلبانی 

  )20ماده (و توجه به اعمال حفاظتی منابع طبیعی خشکی ) 19
  الحاتقابل فروش توسط سازمان اصحدود مالکیت خصوصی مراتع و غیرتعیین   1اده ، م1340و دي  26/2/1339قانون اصالحات ارضی، 

 
  مدیریت مراتع از زمان ملی شدن تا کنون 2-3

فقط  هاي طبیعی و اراضی جنگلی کشورو بیشهمراتع ، هامدیریت مراتع ایران بر اثر قانون ملی شدن جنگل 1341در سال 
، با تصویب این قانونبعد از تقریبا پنج سال . رسومات و عرف مدیریتی برقرار بودهمان نظام فئودالیته برچیده شد درحالیکه 

جهت  1346در مرداد ماه، وزارت منابع طبیعی در آذر ماه سال  ١"ها و مراتعبرداري از جنگلحفاظت و بهره"تصویب قانون 
ت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع راهکار قانون حفاظ 56در ماده  .تشکیل گردیداجراي بهتر اصول مربوط به منابع طبیعی 

ثنیات ماده در این قانون تشخیص منابع ملی شده و مست. دقیقتري براي اجرایی شدن قانون ملی شدن جنگل و مراتع ارائه شد
این  یک سال بعد از تصویب .ها و مراتع بعهده وزارت منابع طبیعی و حق اعتراض یک ماه نهاده شدقانون ملی شدن جنگل 2

ها و مراتع کشور، ضوابط و شرایط برداري از جنگلحفاظت و بهرهقانون اصالح قانون  3در راستاي اجراي تبصره یک ماده قانون 
، 8، 50مکرر،  43، 40 طبق مواد قانونیهمچنین . مصوب گردید 1348هاي مرتعداري در سال چراي دام تا تهیه و اجراي طرح

 69و ماده  1349در سال  "صندوق عمران مراتع"قانون  1ها و مراتع کشور، ماده اري از جنگلبرد،  قانون حفاظت و بهره28
  . هاي احیایی مراتع تدوین گردیدندبرنامهقانون برنامه چهارم 

هاي وزارت کشاورزي و منابع طبیعی و انحالل وزارت منابع قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمان 1350در سال 
برداري از ها و مراتع کشور با هدف حفظ، حمایت، احیا، توسعه و بهرهبه موجب این قانون سازمان جنگل. صوب گردیدطبیعی م

عد از ب .هاي طبیعی و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها تشکیل گردیدها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشهجنگل
به سمت تقویت قانون اساسی  45در جهت اصل  اسالمی، قانونگذاري با مطرح شدن انفال و نگرشپیروزي انقالب اسالمی، 

با  1365در سال . پذیرفتن حریم روستا، زمینه براي مدیریت مشارکتی مراتع فراهم می شودمالکیت عمومی حرکت کرد و با 
در ) ماده واحده(ا تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و قانون تشخیص منابع ملی از حریم روستاه

                                                             
 سومین قانون مصوب مجلس شوراي ملی.  1
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و ) 10و  9، مواد 3تبصره (مجلس شوراي اسالمی مسئولیت اینکار بر عهده هیات واگذاري زمین و کمیته تشخیص حریم 
  . زمین یا بی زمین قرار گرفتبا محوریت اعطاي زمین به افراد کم) 1تبصره (تشخیص موات بودن بر عهده وزارت کشاورزي 

هدف از . تصویب شد 1367در سال  "قانون جنگل ها و مراتع 56ختالفی موضوع اجراي ماده تعیین تکلیف اراضی ا"قانون 
حفاظت و حمایت از منابع قانون  ،1371در سال . این قانون تفکیک منابع ملی از مستثنیات بعد از پیروزي انقالب اسالمی بود

-به شمار می قانون اساسی 45قانون اجرایی اصل یقت که در حق( 4و  2نامه اجرایی ماده طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و آئین
همچنین طبق این قانون، . گام اساسی برداشت) 1ماده (هاي جزء ذخایر و ممنوعیت قطع آنها گونهمعرفی  در راستاي) رود

 و )2ماده (ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی قانون ملی شدن جنگل 2و مستثنیات ماده ) انفال(تشخیص منابع ملی 
با ) 5ماده (ها و مراتع برداري از جنگلاصالحی قانون حفاظت و بهره 56قانون ملی شدن اراضی و  2رسیدگی به اعتراض ماده 

ها و مراتع و قانون برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره .مقرر گردید )2ماده (تشکیل کمیسیون ماده واحده براي اعتراض 
و چهارم توسعه اقتصادي، ) 179ماده (، قانون برنامه سوم )1ماده (ذخائر جنگلی کشور  حفظ و حمایت از منابع طبیعی و

 42، 22، مواد 1ماده (ضابطان دادگستري از جمله تعیین  ، راهکار تنظیمی انضباطی)119ماده تنفیذي (اجتماعی و فرهنگی 
   .را ارائه داشتند هادر سازمان جنگل "یگان حفاظت منابع طبیعی" و )52تا 

دولت موظف و   )1375(زدایی و اتحادیه حفاظت از طبیعت قانون الحاق دولت به کنوانسیون بیابانهمچنین با تصویت 
قانون حفاظت  3ماده  7تبصره در راستاي  1376در سال . گردیدزایی اجراي مقررات جهانی در زمینه مقابله با بیابانمتعهد به 

  .برداري از محصوالت فرعی عنوان گردیدوابط بهرهها و مراتع، ضبرداري از جنگلو بهره
آن یک سال  69و ماده ) 47ماده (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس شوراي اسالمی  ،1380در سال 

نین همچ. گردیدمعرفی مراتع برداري از تامین درآمد با بهرهراهکارهاي این قانون مواد به موجب . تصویب گردید) 1381(بعد 
رعایت حقوق عرفی دامداران صاحب پروانه چرا در هنگام واگذاري اراضی تحت اختیار و جلوگیري از ورود دامداران بدون بر 

در همین  .تاکید شد پروانه چرا و مازاد بر ظرفیت مرتع و تعیین جریمه براي آنان، مالکیت دولتی و خصوصی بر منابع طبیعی
قانون  3برداري صحیح از مراتع به منظور چراي دام در راستاي اجراي تبصره یک ماده بهرهسال، دستورالعمل ضوابط و شرایط 

  .هاي مرتعی فاقد طرح مرتعداري ابالغ شدحفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع در خصوص نحوه چراي دام در عرصه
هاي توسعه روستایی و ر اهداف ارتقاي شاخصقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور ب 19در ماده 

هاي ریزي و نظارت بر امور توسعه روستایی و ساماندهی اسکان با حفظ ارتقاي توانمنديگذاري، برنامهعشایري، سیاست
ند در برنامه چهارم تمدید شد 137و بند ب ماده  72، 70، 20قانون برنامه سوم و مواد  108ماده . اقتصادي عشایر تاکید شد

  .)2جدول ( هاي اساسی بخش مرتع و آمایش سرزمین تاکید داشتکه بر محور تهیه طرح
  

  برداري مراتع هاي قانونی دولت در زمینه مدیریت و بهره قلمرو وظایف و مسئولیت:2جدول 
  محتوي و قلمرو وظایف  قانون و ماده هاي قانونی

 واگذاري اداره مراتع ده به شرکت تعاونی یا اداره کشاورزي محل  )ارضی قانون اصالحات 35ماده (هیئت وزیران  26/09/1341مصوبه 
شدن منابع طبیعی و تعلق آن به دولت، مسئولیت حفظ، احیاء و توسعه آن اعالم ملی، 1مواد (هیأت وزیران 27/10/1341ها، مصوب شدن جنگلقانون ملی

 )22ماده (، اعطاي پاداش در ازاي اطالع رسانی تخلف )1ماده (تعریف مرتع  )06/06/1342(ها آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل
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  ........هاي قانونی  قلمرو وظایف و مسئولیت. 2ادامه جدول 
  ایفمحتوي و قلمرو وظ  قانون و ماده هاي قانونی

هاي طبیعی و ها و مراتع و بیشهبرداري از جنگلقانون حفاظت و بهره
 1، ماده 27/06/1342اراضی جنگلی 

 اعالم مسئولیت و وظایف سازمان جنگلبانی

 و) 1ماده (چرانیدن دام با رعایت اصول مدیریتی بدون نیاز به پرداخت حق علفچر  10/07/1342مصوبه چرانیدن دام در منابع طبیعی 
 )4ماده (هاي مدیریتی مراتع ها جهت تامین هزینهدریافت عوارض از کشتارگاه

آئین  25قانون ملی شدن، ماده  8و ماده  4ماده  2قسمت الف بند 
 و آئین نامه اجرایی آن 03/05/1343نامه اصالحات ارضی 

ی هاي دولتی، ایجاد شرکت تعاونسلب حقوق سنتی و عرفی عشایر و واگذار به دستگاه
 حریم و ایجاد مالکیت خصوصینشناختن مراتعروستایی بعنوان نهاد مردمی، به رسمیت

ها و مراتع با اصالحات بعدي برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره
مصوب ( 2و قانون الحاق یک تبصره به ماده  30/5/1346مصوب 

 44و  44مکرر،  43، 17، مواد 15، 4، 1و تبصره 3، 1، )21/02/1384
 25و  24مکرر،  64، 55، 54، 53، 51، 50و مواد  1کرر و تبصره م

برخورد با متخلفین و جابجایی مستثنیات، بهره برداري از مراتع با اجراي طرح هاي 
، واگذاري مجانی )1و تبصره  3ماده (مصوب وزارت منابع طبیعی یا داشتن پروانه چرا 

ل، طرح هاي کشاورزي و موسسات مراتع غیر مشجر به احتیاجات دانشگاه، وزارت جنگ
 )25و  24مواد (هاي سازمان ، معرفی دارایی)37ماده (عام المنفعه 

 1در اجراي تبصره : 9/6/1347ضوابط و شرایط چراي دام مصوب 
 ... قانون اصالح قانون حفاظت و بهره برداري  3ماده 

 اعالم ضوابط و شرایط صدور پروانه چرا براي منابع ملی شده

هاي سهامی زراعی متشکله براي افزایش سطح زیر کشت شرکت ملی اراضیواگذاري  21/10/1349رالعمل نحوه تشخیص و اجراي قانون ملی شدن دستو
 مورد احتیاج وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی

 داري از معادن با اجراي طرح هاي مرتعداريمعارض نبودن بهره بر )1349... (وحفاظتقانونقانون اصالحی3ماده 4تبصرهنامه اجراییآئین
قانون  1، ماده ...،  قانون حفاظت و 28، 8، 50مکرر،  43، 40ماده 

 قانون برنامه چهارم  69و ماده  1349در سال  "صندوق عمران مراتع"
 ارائه برنامه هاي احیایی

و  28/03/1353قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب 
 )4و  3، 2مواد ( 24/08/1371اصالحیه 

تشکیل شوراي عالی حفاظت محیط زیست، وظایف، تعیین مناطق چهارگانه حفاظتی و 
 رعایت حق انتفاع اشخاص

هاي قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمان 12/11/1350
 وزارت کشاورزي و منابع طبیعی و انحالل وزارت منابع طبیعی

، )2ماده (ها و مراتع کشور ل سازمان جنگل، تشکی)1ماده (انحالل منابع طبیعی 
 ) 11ماده (سازمان دامداران متحرك 

 .اراضی حریم آن غیر قابل واگذاري است. ملی شدن اراضی فوق 29/04/1354قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 
ها و موسسات دولتی و ضوابط واگذاري اراضی ملی شده به وزارتخانه

 1355عام المنفعه مصوب 
 مسئولیت کمیته اي در سازمان جنگل ها و مراتع

  برداري از اراضی تصویب و اجراي مقررات زمینداري و ترتیب واگذاري و احیاء و بهره  25/06/1358قانون واگذاري و احیاء اراضی 
  هاي سازندگید سازندگی براي اجراي برنامهواگذاري اراضی ملی شده به تشخیص جها  1358... قانون حفاظت  37الیحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 

ها و مراتع شوراي الیحه قانونی انحالل شرکت سهامی خدمات جنگل
  1، ماده 27/11/1358انقالب جمهوري اسالمی ایران 

  ها و مراتعها به سازمان جنگلانتقال وظایف، اختیارات و دارایی

 11/12/1358ضی الیحه قانونی اصالح قانون نحوه واگذاري و احیا ارا
  31/02/1359و  26/1/1359شوراي انقالب و 

 1تبصره (بجز حریم روستا بنا به مصلحت ) موات و مراتع(واگذاري اراضی منابع طبیعی 
  2و ماده  18ماده  2، تبصره 1بند الف ماده 

-الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه
  17/11/1358امی دولت هاي عمومی، عمرانی و نظ

حتی ) 2ماده (و ضرورت ) 1ماده (خریداري و تملک در صورت نیاز، طبق مقررات 
  )1تبصره (المقدور اراضی ملی آنهم به تائید وزارت کشاورزي و توسعه روستایی 

قانون عضویت در اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع 
  )3/9/1370و  4/12/1353(طبیعی 

ها و روابط بین المللی بمنظور حفظ طبیعت و منابع مربوط به آن و مکاريگسترش ه
  هاي بومیمفاهیم اکولوژیک و توجه به ارزشو نابودي، اشاعه کاربردجلوگیري از تخریب

ماده واحده قانون واگذاري اراضی بایر و دایر که به صورت کشت 
  29/07/1370و  8/8/1365 قت در اختیار کشاورزان قرار گرفتمو

  زمین، ساکن محل و کشاورززمین یا بیواگذاري اقساط کلیه این اراضی به افراد کم

 30/09/1365(قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 
  10/10/1365و ) مجلس شوراي اسالمی

ي زمین و بر عهده هیات واگذار) ماده واحده(تشخیص منابع ملی از حریم روستاها 
  زمین یا بی زمیندادن زمین به افراد کم: ، هدفتشخیص حریم تشکیل کمیته

، 1348مکرر اصالحیه قانون  15و ماده ... قانون حفاظت  3تبصره 
  هاي سوم و چهارمو ماده برنامه... قانون تنظیم بخشی  47ماده 

  راهکارهاي تامین درآمد بهره برداري از مراتع
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  ........اي قانونی ه قلمرو وظایف و مسئولیت. 2ادامه جدول 
  محتوي و قلمرو وظایف  قانون و ماده هاي قانونی

و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر  ...قانون حفاظت و 
و چهارم توسعه ) 179ماده (، قانون برنامه سوم )1ماده (جنگلی کشور 

  )119ماده تنفیذي (اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

یگان ") 52تا  42، 22، مواد 1ماده (ضابطان دادگستري : باطیارائه راهکار تنظیمی انض
  )64ماده (اي تخریبی براي مراتع ها، مادهدر سازمان جنگل "حفاظت منابع طبیعی

 7تبصره ( ..و قانون حفاظت و ) 8و  4تبصره ماده ( ...قانون ملی شدن 
  )104 و 69هاي ماده(، قانون برنامه چهارم )60، 4ماده  3، بند 3ماده 

اقتصادي براي حفاظت از جمله به رسمیت بخشیدن حقوق -راهکارهاي اجتماعی
  ارتفاقی روستائیان و دهکده هاي جنگل نشین 

: 4، مجلس، ماده 17/9/1366اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
  3تبصره 

هاي مسکن روستایی در اختیار واگذاري اراضی دولتی غیر زراعی را براي اجراي طرح
  ها و مراتعنفره واگذاري زمین و سازمان جنگل 7هاي بنیاد توسط هیئت

  تفکیک منابع ملی از مستثنیات بعد از انقالب   1367، سال "...تعیین تکلیف اراضی اختالفی "قانون 
ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه هاي کشاورزي و جهاد 

  مجلس 11/06/1369سازندگی 
عت، آب و خاك متعلق به وزارت کشاورزي و احیاء، گسترش و بهره واگذاري امور زرا
  طبیعی، دام و طیور و امور عمران روستایی و بهسازي به جهاد سازندگیبرداري از منابع

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و دستورالعمل تعیین حریم روستا 
  16/07/1373و آئین نامه اجرایی  30/05/1368

- دبیرخانه هیئت/مرتع حریم، مرتع عمومی، تشکیل ستاد مرکزيتعریف حریم روستا، 
  )4ماده  2تبصره (هاي هفت نفره واگذاري و احیاء اراضی بمنظور اعتراض 

قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 
قانون ( 16/12/1371 2و آئین نامه اجرایی ماده ) 12/07/1371(

  آئین نامه اجرایی قانون فوق 4و ماده ) یقانون اساس 45اجرایی اصل 

) انفال(، تشخیص منابع ملی )1ماده (هاي جزء ذخایر و ممنوعیت قطع آنها معرفی گونه
، رسیدگی به )2ماده (با وزارت جهاد سازندگی  ...قانون ملی شدن  2و مستثنیات ماده 

با ) 5ماده ( ... اصالحی قانون حفاظت و 56قانون ملی شدن اراضی و  2اعتراض ماده 
  )2ماده (تشکیل کمیسیون ماده واحده براي اعتراض 

هاي اداري در خصوص واگذاري بخشی از فعالیتشوراي عالی مصوبه
  1371، 1وزارت جهاد سازندگی به بخش غیردولتی، ماده 

  هاي اجرایی دستگاه هاي دولتی بمنظور مشارکت مردمانتقال بخشی از فعالیت

و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب  قانون ابطال اسناد
نامه اجرایی این قانون مصوب ، آئین)10ماده (مجلس  25/11/1371
  )ماده واحده 6تبصره (هیئت وزیران و اصالحیه آن  3/2/1374

ماده (هاي زراعی و باغات دایر و بایر هاي روستایی و زمیناوقافی بودن عرصه و خانه
اراضی حریم روستاهاي موقوفات عامه در اجراي ماده ري بردا، واگذاري حق بهره)10
  ) 6تبصره(برداري به اوقاف، انفال بودن اراضی بدون سابقه بهره ...قانون حفاظت و  56

برداري از دستوالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاري حق بهره
، دستورالعمل واگذاري اراضی 07/06/1373ضی منابع ملی و دولتی ارا

  12/04/1374 هاي مختلفو دولتی براي مصارف طرحملی 

، اجاره اراضی به امور عام المنفعه از )4و  3مواد (واگذاري بخشی از اراضی ملی و دولتی 
از اراضی واگذار % 25و کشت علوفه ) 31و  29، 17مواد ( 32طریق کمیسیون ماده 

  )37ماده (شده به منظور جبران کمبود علوفه 
  نحوه تنظیم پرونده و پیگیري تخلفات در عرصه منابع طبیعی  )692و   690مواد ( 1375المی مصوب قانون مجازات اس

  تعهدات اجراي مقررات جهانی در زمینه مقابله با بیابان   1375زداییبراي بیابانمتحدمللسازمانکنوانسیونبهدولتقانون الحاق
  ضوابط بهره بردري از محصوالت فرعی  1376 .حفاظتقانون3دهما7تبصره،شدنملیقانوناجرایینامهآئین6ماده

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 
  )اجرایی آننامه آیین 108و  104مواد ( 17/01/1379اسالمی مصوب 

رعایت حقوق عرفی بهره برداران و اولویت صاحبان پروانه و عرف و واگذاري اراضی 
  هاي مرتعداري بردار مازاد و اجراي طرحمنظور ساماندهی جمعیت بهره مستعد و به

  رعایت حقوق عرفی دامداران صاحب پروانه چرا در هنگام واگذاري اراضی    27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
  در عرصه هاي مرتعی فاقد طرح مرتعداري... قانون حفاظت و  3ک ماده اجراي تبصره ی  1381برداري صحیح از مراتع  - دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره

هیئت وزیران و  04/03/1383قانون برنامه چهارم مصوبه  70ماده 
  آیین نامه اجرایی آن

واگذاري اراضی تحت اختیار به عشایر ذیحق، تحویل اراضی مرتعی واقع در قطب 
  . . .مرتعداري و  ، تهیه طرحو تاکید بر ممیزي مراتعمخالف اسکان 

تنفیذ موادي از قانون ( 6/1383 /11قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 
  )137، و بند ب ماده 72، 70، 20برنامه سوم در مواد 

هاي اساسی بخش مرتع، آمایش سرزمین، قانون برنامه سوم، طرح 108تمدید ماده 
  هاتشکیالت متناسب و فعالیت دهیاري

ماده (توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور قانون برنامه چهارم 
19(  

ریزي و راهبري و هاي توسعه روستایی و عشایري، سیاست گذاري، برنامهارتقاي شاخص
  هاي اقتصادي عشایرو ساماندهی اسکان با حفظ توانمنديروستایینظارت بر امور توسعه
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  گیريبحث و نتیجه -4
. هاي قبل و بعد از ملی شدن مراتع مورد بررسی قرار گرفتاز منظر مواد قانونی در دورهدر این تحقیق روند مدیریتی مراتع 

هاي مدیریتی، از قوانین و دستورالعملبا استفاده بندها و مواد قانونی مورد استفاده در مدیریت مراتع نتایج حاصل منجر به استخراج 
توان پی  با توجه به سوابق بررسی شده و نتایج ارائه شده تاحدودي می .گردیدهاي مختلف زمانی دورهدر هاو قانون اساسی برنامه

وضعیت مراتع بدین جا رسیده است و باز هم شاهد تخریب از نظر کمی و کیفی  مه اقدامات قانونی و مدیریتی چرابرد که با اینه
مالکیت اراضی مرتعی نیاز به تجدید نظر  آیا قوانین و مقررات موجود در مدیریت وراه حل آن چیست؟ . هاي مراتع هستیممولفه
  دارند؟

رسد موضوع مالکیت به صورت منطقی برخورد نشده و اصل کاربري زمین و استفاده به نظر میبا نگاهی به نتایج بدست آمده، 
ی نبوده دف از اصالحات ارضی و در پی آن ملی شدن صرفا برچیدن نظام بزرگ مالکچرا که ه .منطقی از آن مغفول مانده است

باژیان (بر مراتع بوده است ) اقتدار نظام ایلی عشایر(اجتماعی و اقتصادي قدرت حاکم  است بلکه با هدف تغییرات اساسی در ساخت
در دوران قبل از ملی شدن نهادهاي دولتی  .که نتیجه آن خرد شدن اراضی و افزایش جمعیت دام و دامدار شد )1386و همکاران، 

ریزي و اهداف در دوره بعد از ملی شدن که با برنامه. یت داشته است و اغلب مبتنی بر سنت و عرف بوده استنقش کمرنگی در مدیر
نقش راهنما و ) سنت ها(تجارب محلی تر شد و از قبل تعیین شده بود، نقش دولت و نهادهاي اداري در مدیریت مراتع پررنگ

حقوق عرفی و تجارب بهره برداران عدم در نظر گرفتن این موضوع را میتوان با . )1378معین الدوله و علیزاده، ( تري داشتندکمرنگ
ه رسمیت بسمت ها به در حالیکه بعد از ملی شدن مراتع سیاست. )2005 ،فرور( در زمان ملی شدن جنگل ها و مراتع مشاهده کرد

- مصوبه شوراي عالیسازي دولت طبق خصوصیاز جمله میتوان به سیاست  .شناختن حقوق عرفی و حمایت از آنها تغییر جهت داد
که منجر به  1371در سال  1هاي وزارت جهاد سازندگی به بخش غیردولتی، ماده اداري در خصوص واگذاري بخشی از فعالیت

در این زمینه میتوان به مطرح شدن  .شودهاي دولتی بمنظور مشارکت مردم میهاي اجرایی دستگاهانتقال بخشی از فعالیت
هاي پنج ساله از دوره برنامهآغاز آن با پذیرش مراتع حریم و سپس صوص بخریت مشارکتی جهت موفقیت در اجراي طرح ها مدی

   .اشاره داشتسوم به بعد 
، اعتراضات وارده بر اجراي قانون ملی شدن )1390، خلیقی و همکاران، 1390مهرابی، (از طرفی بعلت مشکالت حقوقی فراوان 

بعد از انقالب اسالمی اجراي این ماده را به تعویق انداخت و دست سودجویان را جهت تصرف اراضی و پیشبرد به  ها و مراتعجنگل
، راهکار 1342نامه اجرایی آن در سال ، آئین1341اي که قانون ملی شدن در سال به گونه. سمت عدم یکپارچگی آنها باز کرد

که  1388این شد که اتمام آن در پایان برنامه چهارم صورت گیرد یعنی در سال اما قرار بر . عملی شد 1346اجرایی آن در سال 
از پیش  ریزيهاي مرتعی نظم، هماهنگی و برنامهدهد که در مدیریت عرصهاین نشان می. سال بعد از اعالم شدن قانون 47شود می

تنگاتنگی دارند و در ایران انواع مالکیت و مدیریت براي  که مدیریت و مالکیت به هم ارتباط چرا. نگر وجود نداردشده و آینده تعیین
هر نوع مالکیت به صورت مجزا با توجه با سابقه کهن تاریخی و اسالمی وجود دارد که این نیازمند مطالعات و کارشناسی عمیق 

  ).1391، شامخی و میرمحمدي(بود جهت اجتناب از سردرگمی ها و اتالف وقت آنچانکه امروز  اتفاق افتاد، می
ها و در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل 64وجود ماده بطور مثال  .است قانونی اتتعارضیکی دیگر از موارد مهم وجود 

بر این اساس چنانچه زمین مالکین زراعی یک هکتار افزایش یابد، مالک عالوه بر این یک . مراتع، یکی از عوامل تخریب مراتع است
 هزاران هکتار از مراتع شخم خورده و تخریب شدند تااین قانون، انگیزه اي ایجاد کرد . تع نیز خواهد داشتهکتار، دو هکتار مر

هاي مرتبط و درگیر در منابع هاي مرتعی به سایر قوانین سازمانلذا می بایست در کنار توجهات به اکوسیستم. )1390شامخی، (
همچنین بحث اسکان عشایر، طرح خروج دام از جنگل و مرتع . بعدي در امان بودهاي چندطبیعی توجه ویژه نمود تا از این سیاست

 .و غیره از طرفی و اعطاي وام و تسهیالت به روستائیان و عشایر جهت توسعه شغل دامداري در تناقض با یکدیگر هستند
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ساله و قوانین و مقررات را عدم تخصص  هاي پنجشاید بتوان یک از دالیل وجود و ارائه قوانین با اهداف متناقض در متن برنامه
-این باعث دخالت دادن سلیقه. گیري در ابعاد خرد و کالن و دخالت دادن مسائل سیاسی روز عنوان نمودهاي مهم تصمیمدر پست

داشته و شود که البته در دوران انقالب بسیار طبیعی است اما این مسئله تاکنون نیز ادامه هاي شخصی در امر مهم مدیریت می
از . هاي مرتعی در سطح کالن دولتی اهمیت و ارزش چندانی داده نشده استارزش منابع طبیعی باالخص اکوسیستماز طرفی  .دارد

ها، امور تربیت بدنی، سازيهاي کشور اعم از صنعتی، عمرانی و خدماتی نظیر شهركاینرو اغلب جهت پیشرفت در سایر عرصه
این درد بزرگی است که . آورندبه سوي مراتع بعنوان اراضی ملی رها شده و آنهم به صورت رایگان میآموزش و پرورش و غیره روي 

برداري از دستوالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاري حق بهرهاز جمله این قوانین میتوان به  .هم اکنون نیز شاهد آن هستیم
لعمل نحوه تشخیص و اجراي قانون ملی شدن براي واگذاري اراضی ملی دستوراوزیر جهاد سازندگی،  اراضی منابع ملی و دولتی

دستورالعمل  ،هاي سهامی زراعی متشکله مورد احتیاج وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستاییبراي افزایش سطح زیر کشت شرکت
ه قانونی الحاق یک تبصره به الیح، هاي مختلف مرتبط با وظایف جهاد سازندگیمصارف طرح واگذاري اراضی ملی و دولتی براي

الیحه قانونی اصالح قانون نحوه واگذاري و احیا اراضی شوراي انقالب و الیحه ها، برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 37ماده 
  .اشاره نمود هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولتقانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

ها و مراتع نشان چرا که نتایج گزارشات سازمان جنگل. مشکالت مطرح در قوانین، عدم اجراي برخی از آنها استیکی دیگر از 
شاید بتوان یکی  .)1391شامخی و میرمحمدي، ( درصد از اهداف توسعه تحقق یافته است 5/14داد که در برنامه چهارم توسعه تنها 

عدم وجود نیروها و امکانات استاندارد و پرداخت حق الزحمه براي مدیریت و حفاظت ر را داز دالیل عدم امکان اجراي برخی قوانین 
 . این امر بی انگیزگی در اجراي قوانین در بازه هاي زمانی مشخص را در پی خواهند داشت. دانست

در چنـد   انون در مراتـع مدیریت مبتنی بر ق گرددپیشنهاد می هاي مشاهده شده در قوانینو ضعف با توجه به نتایج بدست آمده
 و غیـره  اجرایـی  ،اداري/نهادي ،قانونی، حقوقیدر ابعاد مختلف  خالءها قرار گیرد تا بتواندقیق و همه جانبه سال اخیر مورد بازبینی 

انین همچنین تجدید نظر و اعمال تغییراتی و یا افزودن بنـدهایی بـه قـو    .و شناسایی نمود دادو موشکافی قرار دقیق مورد بررسی را 
-موجود و تغییر جریمه و مجازات جهت اصولی و اجرایی شدن قوانین و متناسب شدن با دانش و تکنولوژي روز ضروري به نظـر مـی  

جهت ارائه پیشنهادات و تصمیمات راهبردي مـدیریتی در راسـتاي مـدیریت موفـق گـام      توان میاز این طریق به نظر می رسد  .رسد
  .ان ارشد قرار گیردگیران و مدیرتصمیماند در رفع نواقص احتمالی در خدمت تومیآن چرا که نتایج . برداشت

    

  منابع -5
در استان فارس با تاکید بر قلمرو ) جنگلها و مراتع(بررسی تحلیلی دوره هاي مدیریت بر منابع طبیعی تجدید شونده . 1392. اسکندري، ن .1

 .صفحه 50ها، مراتع و آبخیزداري کشور، اداره کل منابع طبیعی استان فارس، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان جنگل. ایل قشقائی برداريبهره 
 پژوهشی-علمی فصلنامۀ. راهکارها و چالشها تغییرات،: حال و گذشته در عشایري جامعه مراتع مدیریت بر مروري. 1386. ر.باژیان، غ .2

 .524- 538): 4(14ایران،  بیابان و مرتع تحقیقات
 علمی مجلۀ. مراتع غیرقانونی شخم و تخریب در مدیریتی مشکالت نقش. 1390 .شامخی، ت و .ا.، مهرابی، ع.حآذرنیوند،  ،.م.م خلیقی، .3

 .91-108): 1(5مرتع،  پژوهشی
 .صفحه 463انتشارات دانشگاه تهران، . )جنگل ها و مراتع(قوانین و مدیریت منابع طبیعی . 1390. شامخی، ت .4
. 150راهبردي  گزارش. رفع مشکالت براي پیشنهادهایی ایران و و مراتع ها جنگل هاي لشچا. 1391. م.محمدي، س و میر. شامخی، ت .5

 .صفحه 31، استراتژیک تحقیقات مرکز
سومین همایش . دیدگاه هاي مقدماتی براي تشخیص دانش بومی مرتعداري از میان عشایر استان فارس. 1380. و ژیان، گ. شاه ولی، م .6

 .شهریور، تهران، ایران 17-19. ملی مرتع و مرتعداري در ایران
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 .چالوسدانشکده نوشهر و 
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مهر، گروه علوم  21. مسائل اساسی مدیریت پایدار مراتع در ایران، مقاالت همایش مدیریت پایدار مراتع کشور. 1390 .ا.مهرابی، ع .11
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