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 چکیده

 

 ،مجلس شورای ملی و اسالمیت قوانین و مقررات مرتبط با جنگل ها و مراتع ارائه شده در این مقاله با جستجو و بررسی مصوبا

 1431ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال از تاریخ شورای عالی اداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  هیات وزیران،

ها، باره ملی شدن جنگل قوانین تعیین شده و این موضوعات در با جنگل و مرتع در موضوعات مرتبط اند.گردآوری و بررسی شده

ها و جرایم مربوطه، واگذاری اراضی های طبیعی و مراتع، نحوه ملی شدن این اراضی، حفاظت و احیاء جنگل و مرتع، مجازاتبیشه 

به  1431قانون ملی شدن جنگل ها که در سال ملی برای توسعه و موارد مرتبط به چگونگی واگذاری این اراضی می باشند. 

بوجود آورد و مالکیت مدیریتی و حقوقی اراضی منابع طبیعی تجدید شونده کشور  تصویب رسیده است، تغییر بزرگی را در نظام

ها و مراتع مصوب سال نون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را بغیر از اراضی مستثنیات به دولت واگذار نمود. قاجنگل

چهارچوب حقوقی و مدیریتی منابع طبیعی را در ها و مراتع است که لی، مهمترین قانون در زمینه جنگلمجلس شورای م 1431

د های عمرانی و توسعه، بیشترین تعداها و مراتع برای برنامهنین مرتبط با واگذاری اراضی جنگلقوا .کشور مشخص نموده است

به دانش ه در قوانین موجود کمبودهای وجود دارد از جمل دارند. 1431ها و مراتع در سال مصوبات را بعد از ملی شدن جنگل

در موضوعاتی با قوانین منابع طبیعی و اراضی  .توسعه و حفاظت از جنگلها و مراتع توجهی نشده است ،بومی و اثرات آن در احیاء

جنگل و مرتع  آورند.اراضی را بوجود می ابهاماتی در زمینه موات یا ملی بودنبرای نمونه هم دارای همپوشانی و تداخل هستند و 

 اند. هیات وزیران تعریف شدهو ها از لحاظ قانونی در مصوبات مجلس شورای ملی بدان و موارد مرتبط

 

 ها و مراتع، اراضی، مجلس شورای ملی و اسالمیقوانین و مقررات، جنگل: های کلیدیواژه

                                                           
 تهران، ایران اورزی و منابع طبیعی استان تهران،بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشآدرس نویسنده مسئول:  1 - 
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 مقدمه
-آنهای جوامع سیاسی مدرن، اداره یکی از ویژگی

و ه عامدانه وسیله قوانین و مقرراتی است ک بر اساس و به ها

شود. این قوانین و قاصدانه طراحی، وضع و تصویب می

ی عام هاآنمقررات، نه دستورهای موردی و موقتی بلکه فرم

از اراده یک شخص  . قوانین و مقررات، غالباًو دائمی هستند

بلکه طی فرایندها و تشریفات  ،شودمنفرد ناشی نمی

ق شور و طری مشخصی مانند فرایندهای پارلمانی یا اداری از

، شود )وکیلیان و مرکز مالمیریرایزنی، تدوین و تصویب می

دامنه و میزان این قبیل قوانین و مقررات، چنان  .(1931

گسترده و متعدد است که اکنون تمام ابعاد زندگی انسان را 

در برگرفته و اساس چارچوب زندگی مدنی و تعامالت 

 .دهدشکل می دی، فرهنگی و نظایر آن رااجتماعی، اقتصا

از  ،و مراتع هاگلها، جنخاکمنابع طبیعی از جمله 

، و مراتع هاجنگلثروتهای مهم هر کشوری هستند. در ایران 

لذا باید در  ،است ایرانیاناموال عمومی و متعلق به یکایک 

مدیریت و راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد 

از منابع طبیعی  جنگلها و مراتع جزئی گیرد. قرار حفاظت

تجدید شونده و انفال هستند و نه تنها به نسل حاضر تعلق 

 .بلکه امانتی است که باید به آیندگان سپرده شود ،داشته

جنگلی  هایعرصههایی را در فعالیت ،قوانین جنگل و مرتع

کنترل  هاآنبرداری از مراتع با توجه به مدیریت و بهره و

بطور معمول مسئول برنامه ریزی  های دولتیکنند. سازمانمی

اجرای قوانین جنگلداری و مرتعداری هستند و در تعیین  و

برداری و بهرهنابع طبیعی، برنامه ریزی، حفاظت موجودی م

کنند. تهیه و اجرای قوانین مناسب باعث دخالت می هاآناز 

 .(3009)کایموویتز،  شودو مراتع می هاجنگلحفاظت از 

المللی توسط بانک جهانی بیان  سطح بیننتایج تحقیقی در 

کلی  منابع طبیعی بطوربخش قوانین و مقررات  دارد کهمی

د و قوانین از نکندر جهت توسعه پایدار حرکت می

به سمت حفاظت محیط زیستی،  ،برداریاختصاص به بهره

 اندزشهای زیبایی شناختی گرایش یافتهحفظ منابع و ار

 (.3002)کریستی و همکاران، 

که در کشور وجود دارد، در منابع طبیعی قوانین 

اند. بعضی و شرایط مختلف تدوین شده گوناگون یهانازم

گذاری و توسط مجلس به قوانین در شرایط متعارف قانون

اجتماعی و  –اند و بعضی حاصل تحوالت سیاسیوجود آمده

گذاری شرایط خاص مثل دوره انقالب هستند. مبانی قانون

مبانی اسالمی، قوانین شامل ایران،  منابع طبیعیبرای بخش 

پایه، اصول فنی، ضوابط مدیریتی، سیاستگذاری، عرف و 

المللی ذکر شده است سنت، فرهنگ جامعه و قواعد بین

و مراتع که از جمله  هاجنگلدر ایران، (. 1930)شامخی، 

قانون اساسی در مالکیت  51به موجب اصل  ،باشندانفال می

 (.1939)باختر،  می قرار دارندحکومت اسال

، 1951ها مصوب سال شدن جنگل قانون ملی

تغییر بزرگی را در نظام مدیریتی و حقوقی اراضی منابع 

که تا حال حاضر نیز این نظام  طبیعی کشور بوجود آورد

ه لحاظ سابقه قانون گذاری، قبل از قانون ملی . بوجود دارد

با  به شرح زیر همی( قوانین م32/10/1951ها )شدن جنگل

قانون " .تصویب مجلس شورای ملی وجود داشته است

 15تشکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام )مصوب 

رابطه با حفاظت و مدیریت بر در  "قمری( 1931ذیعقده 

 قانون ثبت اسناد و"های دولتی و خالصجات دولتی، جنگل

ک ( و آئین نامه قانون ثبت امال32/13/1910امالک )

لکیت برای امالک در رابطه با صدور سند ما "(12/8/1912)

ها قانون راجع به جنگل"های عمومی، دولت و جنگل

برداری و مدیریت در رابطه با حفظ، بهره "(12/10/1931)

و جرم انگاری مجازات  های دولتی و خصوصیجنگل

قانون تاسیس بنگاه "ها و قطع درختان، تخریب جنگل

در رابطه با دارائی و مالکیت  "(1932خالصجات کشور )

خالصجات از جمله مراتع و جنگلها و همچنین تاکید بر 
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قانون "طبق  3های خالصهبرداری از جنگلمدیریت و بهره

قانون "و تحت نظارت بنگاه جنگلها،  "راجع به جنگلها

استثنا کردن در رابطه با  "(9/8/1995فروش خالصجات )

قانون "ر مصادیق خالصجات، فروش جنگل و مرتع از سای

مربوط به اصالح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و امالک 

تحدید حدود امالک از اراضی در رابطه با  "(9/11/1992)

الیحه قانونی جنگل ها و مراتع کشور "و جنگل و مرتع 

ه با حفاظت، مراقبت، احیا و در رابط "(33/5/1998)مصوب 

 .جنگلکاری و توسعه جنگل برداری، چگونگی مدیریت،بهره

های مهمی قبل از ملی شدن یز تصویب نامههیات وزیران ن

به موارد ادامه  هاها و مراتع داشته است که از جمله آنجنگل

ها )حوت تصویب نامه راجع به جنگل" توان اشاره کرد.می

-در رابطه با مالکیت دولت بر جنگل "هیات وزیران( 1909

یت معتبر بنام اشخاص باشد و هایی که فاقد سند مالک

دولتی و های ها شامل جنگلبر کلیه جنگل نظارت دولت

-های دولتی و نظارت فنی بر بهرهاربابی و مدیریت بر جنگل

تصویب نامه "و خصوصی، های اربابی برداری از جنگل

در  "(91/3/1911های صنعتی از غیرصنعتی )تفکیک جنگل

سواحل بحر خزر از های صنعتی رابطه با تفکیک جنگل

های غیرصنعتی چه دولتی و چه شخصی و ممنوعیت جنگل

آیین نامه قانون "تبدیل جنگلهای صنعتی به اراضی زراعتی، 

-در رابطه با مدیریت، بهره "(8/10/1933راجع به جنگلها )

بینی اقبت، تغییر کاربری جنگلها و پیشبرداری، حفاظت و مر

قانون جنگلها و مراتع کشور آیین نامه "تخلفات و مجازاتها، 

 ."(1993قانون اصالحات ارضی )"و  "(9/10/1993)

شناسایی، گردآوری و  در ارتباط با این مقاله،

 هایمجلسبررسی موضوعی قوانین و مقررات مصوب 

-آنهای اجرایی مربوط به شورای ملی و اسالمی و آیین نامه

ملی شدن  و مراتع بعد از هاجنگلکه در زمینه  باشدمی ها

در کشور وجود دارد. از آنجایی که  1951در سال  هاآن

                                                           
امالک دولتی و حکومتی  ،مراتع ،هااراضی خالصه در ایران به زمین3 

 .شدگفته می

به منابع طبیعی های عرصهبررسی و نقد قوانین و مقررات 

بطور محدود و معدود انجام شده است، این حاظ حقوقی ل

اقتصادی و  -اجتماعی هایمتن برای افرادی که در زمینه

واند تکنند میفعالیت میجنگل و مرتع  هایعرصه حقوقی

 ها و معیارهای مناسبی را ارایه کند.شاخص

 

 تعاریف قانونی جنگل و مرتع

از لحاظ قانونی  بدانجنگل و مرتع و موارد مرتبط 

و هیات وزیران تعریف  شورای ملی مجلس در مصوبات

مرتع برای اولین بار در قانون اصالحات ارضی اند. شده

کوه و زمینی است اعم از "( بدین شرح که 32/3/1993)

دامنه یا زمین مسطح که به طور طبیعی حداقل هر هکتار آن 

چرا  صد کیلو وزن دام زنده را در یک فصلبتواند یک

 مرتع بودن آن را، ،تعلیف نماید و یا با توجه به عرف محل

تعریف شده  "هیأت اصالحات اراضی استان تأیید نماید

یفی نداشته تر تعردر قوانین قبل ،است و این پدیده و کاربری

نیز در آیین نامه اجرای قانون ملی  هاجنگلاست. همچنین 

 بار برای اولین 2/2/1953ی کشور در تاریخ هاجنگلشدن 

 تعریف و مشخص شده است.

برداری از در قانون حفاظت و بهرهدر مرحله بعد، 

، جنگل و مرتع بصورت 1952و مراتع مصوب سال  هاجنگل

 و مورد با تعریف ارایه شده ازقانونی تعریف شده و این د

 تعریف ،اند و از این تاریخ به بعدشدهها متمایز یسایر کاربر

وجود ندارد.  مجلس از جنگل و مرتع در قوانین جدیدی

 ،های دولتیها و برنامهنامههیات وزیران نیز برای تهیه آیین

تعاریف ذکر  3 و 1جداول  ارایه داده است. یهایتعریف

 ارائه (1951) و مراتع هاجنگلاز ملی شدن  بعد ،شده را

 .است نموده

 

 قوانین و مقررات مرتبط با جنگل ها و مراتع

جنگل و مرتع از منابع طبیعی تجدیدشونده، در 

گذاری اکثر قوانین و مقررات کشور در کنار هم مورد قانون
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ها و مراتع اند. قوانین و مقررات مرتبط با جنگلقرار گرفته

در این مقاله با جستجو و بررسی مصوبات  ارائه شده

هیات وزیران، شورای ، های شورای ملی و اسالمیمجلس

عالی اداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و از 

گردآوری  1951ها و مراتع در سال جنگلتاریخ ملی شدن 

قواعد  1951ها و مراتع در سال شده اند. با ملی شدن جنگل

تغییرات  ی در رابطه با این دو کاربریحقوقی و مدیریت

ها و جنگلای کرد و مالکیت خصوصی و اربابی بر عمده

مراتع لغو شده و مالکیت دولتی جانشین آن شد، لذا در این 

 مد نظر قرار گرفته 1951مقاله قوانین و مقررات بعد از سال 

های مجلس، روزنامه است. قوانین از سایت مرکز پژوهش

اند )سامانه گردآوری و بررسی شده قوقیرسمی و کتب ح

 ;1939باقری و همکاران،  ;1932قوانین و مقررات کشور، 

و محتوای موضوعی ( 1985اعتمادی،  ;1930میرزایی، 

ها در باره ها و مراتع و سایر بخشجنگلقوانین و مقررات 

 این دو کاربری تعیین شد.

 

 های شورای ملی و اسالمیقوانین مجلس

شورای ملی و اسالمی دو بدنه اصلی  هایمجلس

و بعد از آن در  1912سال گذاری در پیش از انقالب قانون

باشند. قوانین مصوب در مجلس شورای ملی و کشور می

های اصلی ملی ی مرتبط با جنگل و مرتع در زمینهاسالم

برداری، نحوه ها، بهرهآنشدن این اراضی، حفاظت از 

واگذاری اراضی مزبور و احیاء ها و مراتع، جنگلمدیریت 

قوانین مصوب  9باشند. در جدول و مراتع می هاجنگل

ها و مراتع است، جنگلمجلس شورا که در ارتباط با موضوع 

ل موضوعاتی که در ارتباط با در جدوارایه شده است. 

 باشند در ستون موضوع ذکر شده است.ها و مراتع میجنگل

 

 مجلس شورا قوانینع در تعاریف جنگل و مرت -1جدول 
 تعریف مورد تصویبوتاریخ  عنوان

 
-قانون حفاظت و بهره

و  هاجنگلبرداری از 

مراتع مصوب 

52/2/1431 

 یا مرتع جنگل،

 بیشه طبیعی

 

 .ای که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشدمرتع یا بیشه ،از جنگل ستمرتع یا بیشه طبیعی عبارت ،جنگل

 
 
 
 

 اراضی جنگلی

هایی که در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کُندِه درختان جنگلی زمین –الف  :جنگلی اراضی
( تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کُندِه در هر هکتار از 72/01/10ها )جنگل تاریخ ملی شدنکه در وجود داشته باشد، مشروط بر آن

صد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر جداگانه یا مجموعاً از یکبوته جنگلی در هر هکتار  بیست و یا تعداد نهال یا
 صد عدد متجاوز باشد.هکتار از یک

هایی که در آن ها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه زمین –ب 
که گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد، مشروط بر آنهآستارا تا حوز

  .کشت یا آیش نبوده باشدها، تحتدر تاریخ ملی شدن جنگل
ر باشد این قبیل اراضی تبصره: اگر در اراضی بند ب، درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آن ها بیش از سی مترمکعب در هکتا

 گردد.اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب میمشمول 
 

 

از سیصد  ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از توده جنگلی

 .مترمکعب در هکتار باشد

 
مرتع غیرمشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای  .و غیرمشجرمراتع اعم است از مشجر  مراتع

که دارای  لو آن ند واعرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعت ،راسابقه چَای خودرو بوده و با توجه بهپوششی از نباتات علوفه
مرتع  ،اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد ف مرتع نیستند. مرتع مشجر:مشمول تعری ،ای خودرو باشندپوشش نباتات علوفه

بیش از پنجاه  ،شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در ،که حجم درختان موجود در هکتارمشروط بر آن ،شودمشجر نامیده می

تا حدود سیصد  ای ساحلی دریامت از اراضی ماسهآن قس :تبصره .مترمکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست مترمکعب باشد
مشمول اراضی جنگلی و مرتع  ،شرایط فوق باشد که واجدکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنمشروط بر آن ،متر از حریم دریا

 .مشجر و غیرمشجر( نخواهد بود)
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 تعاریف جنگل و مرتع در مصوبات هیات وزیران -5جدول 
خ وتاریمصوبه  عنوان

 تصویب

 تعریف مورد

یین نامه اجرایی قانون ملی آ

 1/1/35-جنگل هاشدن 

 یا جنگل، مرتع

 بیشه طبیعی
 

 .0411 -و مراتع جنگل هاانند تعریف قانون حفاظت و بهربرداری از هم

ة درختان ندِیا پاجوش یا کُآثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال  ،هاآند که در نالف ـ زمین هائی می باش اراضی جنگلی: اراضی جنگلی
-تحت کشت نباتات یک ،هاکه در تاریخ ملی شدن جنگلمشروط بر آن ،جنگلی بطور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد

درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد  هاآنب ـ زمین هائی که در  د.نساله یا آیش زراعت مزبور نبوده باش
وجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر و حجم درختان م

که در تاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعت های مشروط بر آن ،از بیست مترمکعب باشد
وجود داشته باشد  هاآنانبوه یا پراکنده در  طورهجنگلی بج ـ اراضی که درختچه یا بوته های خودروی  د.نمزبور نبوده باش
 :تبصره تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعت های مزبور نبوده باشد. ،که در تاریخ ملی شدن جنگل هامشروط بر آن

د این قبیل بیش از سی مترمکعب در هکتار باش آن هادرختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم  "ب"چنانچه در اراضی بند 
 .اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می گردد

 
 مرتع
 

 .0411 -و مراتع جنگل هابرداری از ه انند تعریف قانون حفاظت و بهرهم

 
 توده جنگلی

 

 .0411 -و مراتع جنگل هابرداری از ه انند تعریف قانون حفاظت و بهرهم

 
 

قانون "آیین نامه اجرایی 

( قانون 43ماده )اصالح 

حفاظت و بهره برداری از 

و مراتع مصوب  هاجنگل

 و الحاق چند 13/4/1423

 5/7/1473 -تبصره به آن

 

اراضی جنگلی 

 ای شمالجلگه

شود که مسطح و هموار بوده و حداکثر ارتفاع آن از سطح ای گفته میبه جنگل تکامل نیافتهای شمال اراضی جنگلی جلگه
هر هکتار آن  در درختان جنگلیه ندِدرخت، بوته، نهال و کُ ( باشد و تعداد%01( متر و با شیب کمتر از )711دریا کمتر از )

که حجم آن از ایباشد به گونه هصد اصله تجاوز نماید یا درختان جنگلی آن به صورت پراکند انه یا مجموعاً از یکگجدا
ترمکعب باشد. در صورت وجود درختان شمشاد حجم بیش از سی حوزه آستارا تا گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه م

 .جنگل شمشاد محسوب خواهد شد مترمکعب در هر هکتار

 
مراتع ملی 

 رجّشَغیرمُ

 
 

از نباتات خودرو بوده و با  یبه زمین اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوشش :مراتع ملی غیرمشجر
هرچند دارای  ،نداهایی که آیش زراعتملی شده باشند. زمیناین که ر، عرفاً مرتع شناخته شود، مشروط بسابقه چرا به توجه

 .مشمول تعریف مرتع نیستند ،ای خودرو باشندپوشش نباتات علوفه

آیین نامه اجرایی قانون 

( 37( ماده )1اصالح تبصره )

قانون تنظیم بخشی از 

 -مقررات مالی دولت

5/1/1431 
 

تع ییالقی مرا

 شمال کشور
 

 .متر به باال 7111مراتع دامنه شمالی البرز حدفاصل آستارا تا گلیداغی از ارتفاع 

ی جنگل ها

 شمال

( کیلومتر از جلگه 21( تا )71( کیلومتر و عرض )011ی ناحیه خزری )هیرکانی( که به صورت نوار باریکی به طول )جنگل ها
، حدفاصل آستارا در غرب تا گلیداغی در شرق دامنه شمالی رشته کوه البرز را شامل می ( متری از سطح دریا7111تا ارتفاع )

 .شود
 

برنامه بهینه سازی پایش، 

حفظ، بهره برداری و 

-مدیریت جنگل های کشور

57/3/1435 

های ب و قابلیتطبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به دلیل موقعیت مکانی مناس جنگل : مجموعهجنگلیپارک  جنگلیپارک 
طبیعی و جذابیت ها برای تأمین هدف های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می 

 د.نطبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می گرد جنگلید و به سه دسته پارک نشو

 
اک به فرسایش، استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خ حفاظتی جنگل

 جنگلی، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت های )اکوسیستم(
 .قرار می گیرد حفاظتی



 مرتبط با جنگلها و مراتع  وریبررسی قوانین و مقررات کش/  751

 (1431) هاآنی شدن و مراتع از تاریخ مل هاجنگلدر ارتباط با  ملی و اسالمی یهای شورامجلس قوانین مصوب - 4جدول 

 مرتبط با جنگل و مرتع موضوع عنوان قانون و تاریخ تصویب ردیف مرتبط با جنگل و مرتع موضوع عنوان قانون و تاریخ تصویب ردیف

 
 
0 

 
-تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل

)این قانون  72/01/0410-های کشور
سال قانون بودجه  10بموجب تبصره 

 71/07/0414کشورمصوب  کل 0411
هیات وزیران به تائید مجلس شورای 

 .ملی رسیده است(

 
ها، ی و ملی شدن جنگلتملک دولت بر اراض

های طبیعی و اراضی جنگلی و مراتع، بیشه
تعیین مستثنیات اشخاص و شرایط پرداخت 
غرامت به مالکین دارای اسناد مالکیت با 

 .کاربری جنگل و مرتع

 

7 

 
ارضی: قانون اصالحی  قوانین مراحل سه گانه اصالحات

قانون مواد الحاقی  – 01/01/0411قانون اصالحات ارضی 
آئین نامه  - 72/01/0410به قانون اصالحات ارضی 

قانون مواد الحاقی به آیین نامه  -4/5/0414اصالحات ارضی 
 کمیسیون 0414مصوب سوم مرداد ماه  اصالحات ارضی

الحاق قانون راجع به  -07/7/0411 خاص مشترک مجلسین
قانون  و 77/4/0411 یارضماده به آئین نامه اصالحات  0

-تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به زارعین مستاجر
74/01/0412. 

 

 
واگذاری اراضی مالکین قراء و دهات مشمول مراحل سه گانه اصالحات 

و مشمول قوانین  به زارعین متصرف ارضی تحت عنوان نسق زراعی
بایر دولتی و نیز اراضی بایر  راضی موات وتشخیص ا، اصالحات ارضی

مالکین مشمول قوانین اصالحات ارضی که با اجرای قانون ملی شدن 
و متصرف  جنگلها، ملی شده اند و متعاقبا فروش این اراضی به زارعین

 مشمول قوانین همچنین نحوه استفاده از مراتع واقع درمحدوده دهات
 اشاره.مورد 

ها و مراتع و واگذاری مراتع به زارع ایجاد مالکیت دولت در مورد جنگل .71/1/0411 -قانون انحالل بنگاه خالصجات 1 .ها و مراتعحفاظت و نگهداری از جنگل .01/4/0411 -قانون شکار و صید 4
 .اصالحات ارضی متصرف مراتع مذکور صاحب نسقی

 
-برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 5

 .75/5/0411-ها و مراتع
برداری و حفظ، احیاء، اصالح، توسعه و بهره

 .مربوطه جرائم و مجازات ها
 .استثنا شدن اراضی جنگلها و مراتع از شمول این قانون .75/5/0411 -قانون مربوط به اراضی ساحلی  1

 
 

-قانون آب و نحوه ملی شدن آن 2
72/1/0412. 

مراتع غیر مشجر و اراضی موات اجازه واگذاری 
 منظوروزارت آب و برق به احتیاج و بایر مورد

 .اجرای طرحهای عمرانی
 

برداری از جنگل ها و قانون اصالح قانون حفاظت و بهره 0
 .71/0/0410-مراتع

برداری از جنگل، اجازه به واگذاری و موضوع طرحهای مرتعداری، بهره
 .تغییر کاربری جنگلها و مراتع و غیره

ن قانون اصالح بعضی از مواد قانو 1
ها و برداری از جنگلحفاظت و بهره

 .2/1/0411 -مراتع کشور
 

 .اجازه واگذاری مراتع برای تغییر کاربری .74/4/0451-قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران 01 .اجازه واگذاری اراضی ملی برای تغییر کاربری

 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و 00
 - جلوگیری از قطع بی رویه درخت

00/5/0457. 
 

تعیین مناطق چهارگانه حفاظتی سازمان محیط زیست در جنگلها و  .0/4/0454-قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 07 .ها و مراتعجنگل حفاظت از
 .ها و مراتعاز جنگل مراتع و حفاظت

قانون تأسیس سازمان نوسازی و  04
-توسعه و تجهیز مدارس کشور 

70/7/0451. 
 

 -قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی 01 .لی برای تغییر کاربریواگذاری اراضی م
5/4/0451. 

 

 .اجازه به واگذاری اراضی دولتی و مراتع برای توسعه

قانون اصالح فصل پنجم و پاره ای از  05
مواد قانون حفاظت و بهره برداری از 

 0411جنگل ها و مراتع مصوب سال 
-01/4/0451.               

 

ازه واگذاری اراضی جنگلی و مرتع به سایر اج
 .کاربریها

اصالحی قانون حفاظت و  55قانون اصالح تبصره ماده  01
 .71/1/0451 -ها و مراتعجنگل برداری ازبهره

 

 

 .جنگل و مرتع حفاظت
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 4ادامه جدول 
-قانون اراضی مستحدث و ساحلی 02

71/1/0451. 
و صدور اسناد مالکیت اراضی ساحلی  تملک

و واگذاری آن به اشخاص ذی  نام دولتب
متر  11صالح و تعیین حریم سواحل به میزان 
 .و ممنوعیت واگذاری اراضی حریم

 

قانون  51کمیسیون موضوع ماده  رسیدگی به شکایات از آراء قطعی .1/00/0411-قانون دیوان عدالت اداری 00
 .حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

–عادالنه آب قانون توزیع 01
01/07/0410. 

تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه ها، 
ل جنگلها و مراتع( و برکه ها )شام انهار و

 .هاحفاظت از آن
 

 70/0/0414 -قانون ابطال اسناد آب، اراضی و رقبات موقوفه 71
 .01/07/0401 -قانون الحاق دو تبصره به قانون مذکور و

نگل و مرتع )ملی( که در حریم شمول وقفیت نسبت به اراضی ج
 تاریخموقوفات واقع هستند و نیز اراضی موقوفه که قبل از 

 احیا شده باشند. 01/07/0415

قانون واگذاری زمین های بایر و دایر  70
که بعد از انقالب به صورت کشت 
 -موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته

0/0/0415. 
 

در  واگذاری اسناد اراضی ملی تصرف شده
 .به کشاورزان متصرف 51و  50سالهای 

 -قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 77
41/1/0415. 

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

 -قانون زمین شهری 74
77/7/0411. 

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

 .شهرسازی و واگذاری اراضی ملی
 

 .واگذاری اراضی دولتی برای تغییر کاربری .4/1/0411-اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی 71

قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی  75
حفاظت  قانون 51موضوع اجرای ماده 

 -و بهره برداری جنگل ها و مراتع 
77/1/0412. 

امکان اعتراض مجدد به ملی شدن اراضی 
منابع طبیعی و صدور سند مالکیت اراضی ملی 

 .برای افراد حقیقی و حقوقی

قوانین پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  71
 .(0410جمهوری اسالمی ایران )از سال 

 

م از تعادل دام و مرتع، خروج دا بهره برداری از جنگلها و مراتع، حفاظت،
جنگل نشینان، واگذاری مرتع و جنگل، تأمین علوفه دام و سوخت 

گذاری برداری چوبی از جنگل ها و ارزش هاراضی ملی، ممنوعیت بهر
 .های ملیمنابع طبیعی در حساب

 
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و  72

 .2/2/0421 -جهانگردی
واگذاری اراضی ملی و انتقال اسناد مالکیت 

 .خاصبه اش آنها
صنعتی جمهوری  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  70

 .2/1/0427 -اسالمی ایران
تغییر نمایندگی دولت در مدیریت اراضی ملی و دولتی به مناطق مذکور 

 .و واگذاری اراضی مذکور
 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت  71
-و مصرف آن در موارد معین

70/07/0424. 

اراضی ملی و انتقال قطعی  اجازه واگذاری
 .اسناد مالکیت آنها به اشخاص

قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و  41
 -انتخاب شهرداران

0/4 /0425. 
 

 مراتع و جنگل ها با هماهنگی حفظ
 .مسئولین ذیربط، اجازه صدور ساخت و ساز در اراضی ملی

تعیین مجازاتها برای تخریب کنندگان جنگل و  .7/4/0425 - قانون مجازات اسالمی 40
 .مرتع

( اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری 4قانون اصالح ماده ) 47
 .02/0/0421 -از جنگل ها و مراتع

 

 .از جنگل ها و مراتع حفاظت

 ها و قانون اصالح قانون ایمنی راه 44
 .00/7/0421-راه آهن

تع واگذاری و تغییر کاربری اراضی جنگل و مر
 .ها اطراف راه

قانون استفساریه نسبت به قانون جبران خسارات و پیشگیری  41
 .71/7/0421 -عوارض ناشی از خشکسالی

 

جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از "مشمول قانون 
 .بودن جنگل و مرتع "خشکسالی

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم  45
 -بخشی از مقررات مالی دولت 

72/00/0401. 
 

و حفاظت  ( قانون7) مادهبه تبصره یک الحاققانون 41 .اجازه واگذاری اراضی ملی
 .70/7/0401 -از جنگل ها و مراتعبرداری بهره

 
 

 .حفظ و احیاء جنگل و مرتع



 مرتبط با جنگلها و مراتع  وریبررسی قوانین و مقررات کش/  761

 

 

 4ادامه جدول 

قانون رفع برخی از موانع تولید و  42
 .0402/1/00-سرمایه گذاری صنعتی

برای صنعت و توسعه واگذاری اراضی ملی 
 .معادن

( قانون تنظیم بخشی از 12( ماده )0قانون اصالح تبصره ) 40
 .01/07/0402– مقررات مالی دولت

 

 .برای صدور و ابطال پروانه چرای دام تعیین سازمان جنگل ها و مراتع

( اصالح قانون 44قانون اصالح ماده ) 41
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و 

 .0/1/0400 -مراتع
 

 -قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 11 .جنگل و مرتع امور نظارت بر واگذاری اراضی
74/1/0401. 

تهیه کاداستر، مالکیت اراضی ملی بنام دولت، واگذاری حق بهره برداری 
اراضی مذکور به اشخاص و ممنوعیت انتقال قطعی مالکیت اراضی ملی، 

 .دولتی و موات

- انون اصالح قانون معادنق 10
77/0/0411. 

تغییر نمایندگی دولت به وزارت صنعت در 
اراضی ملی واقع در محدوده های پروانه 

اکتشاف و پروانه های بهره برداری معادن و 
واگذاری اراضی فوق الذکر با صدور پروانه 

 .اکتشاف و بهره برداری
 

 -ظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای ن 17
0/7/11. 

 .ایبرای طرحهای توسعه انتقال قطعی اسناد مالکیت اراضی ملی
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 9در رابطه با اصطالحات بکار رفته در جدول 

عبارت است از مقدار  باید عنوان کرد اراضی نسقی

برای کشت و  زارع که های تحت تصرف و کشتزمین

است، بدون آنکه مالک آن باشد  آبادانی آن اقدام نموده

راضی موات ا ( و1993-)قانون اصالحات ارضی

ملک اشخاص نباشد )قانون  که بایری است هاییزمین

منظور از اراضی ملی اراضی (. 1993-اصالحات ارضی

قانون حفظ و حمایت از "( 3است که در اجرای ماده )

قانون " (12یا ماده ) "منابع طبیعی و ذخایر جنگلی

یا ماده واحده  "و مراتع هاجنگلبرداری از فاظت و بهرهح

 12قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده "

ملی  "و مراتع هاجنگلبرداری از قانون حفاظت و بهره

های کلیه زمینگردد. اراضی دولتی تشخیص گردیده یا می

متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک 

نام دولت ه خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بشده، 

 ،دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است

هایی که طبق قوانین و مقررات و آراء همچنین کلیه زمین

های مربوط، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم کمیسیون

قانون  19)ماده  بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد کهاز آن

 (.نامه اجرایی آنآئین 99و ماده زمین شهری 

 

 مصوبات هیات وزیران

قانون اساسی هیأت وزیران  198بر اساس اصل 

مین اجرای قوانین حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأ

نامه و های اداری به وضع تصویبو تنظیم سازمان

هریک از وزیران نیز در حدود وظایف  .نامه بپردازدآیین

نامه و یأت وزیران حق وضع آیینخویش و مصوبات ه

د ولی مفاد این مقررات نباید با متن رنصدور بخشنامه را دا

تواند تصویب دولت می .و روح قوانین مخالف باشد

های برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون

متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این 

تأیید رییس جمهور  ها در محدوده قوانین پس ازکمیسیون

 .االجرا استالزم

و  هاجنگلمصوبات هیات وزیران در ارتباط با 

ارایه شده است. تمامی مصوبات  5مراتع در جدول شماره 

و مراتع بعد از ملی  هاجنگلهیات وزیران در رابطه با 

ه شده است و موضوع ارای 1951شدن این منابع در سال 

یز در جدول جنگل و مرتع نها در ارتباط با این آیین نامه

 هاجنگلهای مصوب در ارتباط با موجود است. آیین نامه

ری این اراضی و نحوه او مراتع عمدتا مرتبط با واگذ

 می باشد. هاآنواگذاری )تغییرکاربری( 

 در ارتباط با اراضی جنگل و مرتع مصوبات هیات وزیران - 3جدول 

 رتبط با جنگل و مرتعم موضوع عنوان مصوبه تاریخ تصویب ردیف
شرایط  ، بهره برداری،ملی شدن اراضی جنگل و مرتع .آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها 1/1/0417 0

ضوابط و مقررات حاکم واگذاری طرحهای جنگلداری و 
 .بر قطع درختان جنگلی

 
راضی بایر و موات دولتی به متصرفین اراضی فروش ا .و اصالحات بعدی آنو موات آیین نامه عمران ارضی بایر  01/01/14 7

 .مذکور و زارعین
 

شرایط استفاده مراتع واقع در محدوده دهاتی  نحوه و .ارضی آیین نامه اصالحات 75آیین نامه اجرایی ماده  2/1/0411 4
که در اجرای قوانین اصالحات ارضی به ملکیت دولت 

 .در آمده است
 

و مراتع مصوب  جنگل ها( قانون حفاظت و بهره برداری از 41قانون اصالح ماده )آیین نامه اجرایی  01/4/0451 1
 .و الحاق چند تبصره به آن 045154501

 

 .برای سایر استفاده ها واگذاری اراضی جنگل و مرتع

 .آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری 41/4/0410 5
 

 .مرتبط با واگذاری جنگل و مرتع

آیین نامه اجرائی الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی نحوه و احیاء واگذاری  44و  40واد اصالح م 00/07/0414 1
 .شورای انقالب 5150501زمین در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 

 .واگذاری اراضی ملی شده یا دولتی

 .آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 02/1/0414 2
 

 .اط با اراضی موقوفه و منابع طبیعیدر ارتب

 .تغییر مدیریت اراضی منابع طبیعی در حریم شهرها .اساسنامه جدید سازمان زمین شهری 05/1/0412 0



 مرتبط با جنگلها و مراتع  بررسی قوانین و مقررات کشوری/  762

 3ادامه جدول           
 .آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری 05/1/0412 1

 
 .واگذاری اراضی منابع طبیعی

قانون حفاظت و بهره  51نون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده آئین نامه اجرایی قا 77/1/0412 01
 .و مراتع جنگل هابرداری از 

 

 .تعیین تکلیف اراضی اختالفی ملی شده

 .عی و ذخایر جنگلی کشوریقانون حفظ و حمایت از منابع طب 7آیین نامه اجرایی ماده  01/07/0420 00
 

 .جنگل هاملی شدن مرتبط با 

و مراتع مصوب  جنگل ها( قانون حفاظت و بهره برداری از 41آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده ) 7/2/0421 07
 .و الحاق چند تبصره به آن 045154501

 

 .واگذاری اراضی جنگل و مرتع

 .کشورو مراتع  جنگل ها( قانون حفاظت و بهره برداری از 41( ماده )5آیین نامه اجرایی تبصره ) 01/1/0425 04
 

 .برای سایر استفاده ها اراضی ملی واگذاری

 .کل کشور 0420قانون بودجه سال  57تبصره  "ج "آیین نامه اجرایی بند  05/7/0420 01
 

واگذاری اراضی دولتی و موات ملکی دولت برای بحث 
 .مسکن
 

 .رکل کشو 0420قانون بودجه سال  11تبصره  "ی "آیین نامه اجرایی بند  41/4/0420 05
 

واگذاری اراضی ملی و موات بالمعارض برای طرحهای 
 .اورزیسد سازی و توسعه کش

 
 .( آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه01اصالح ماده ) 05/07/0420 01

 
 .جنگل و مرتع-مرتبط با واگذاری اراضی ملی 

نون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی قا 010آیین نامه اجرایی ماده  1/1/0421 02
 .ایران

 

 .عرصه های منابع طبیعی و دولتی واگذاری

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  010و بند د ماده  041آیین نامه اجرایی بند ج ماده  71/00/0421 00
 .فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 

 .ملیاراضی  واگذاری

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 011الف( ماده ))آیین نامه اجرایی بند  71/1/0401 01
 .جمهوری اسالمی ایران

 

 .حفاظت منابع طبیعی

 هالجنگعدم پذیرش درخواست ثبت از افراد نسبت به  .(10ه دآیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک )ما 0/00/0401 71
 .و مراتع
 

 .ی شمال(هاجنگلی شمال کشور )حفظ، نگهداری و توسعه هاجنگلبرنامه جامع صیانت از  71/1/0407 70
 

 .هاجنگلحفاظت 

 .های آب کشور( ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح2آیین نامه اجرایی بند ) 71/0/0407 77
 

 .اراضی ملی و موات واگذاری

 .آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری 0404517500 74
 

 .اراضی دولتی واگذاری

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 21آیین نامه اجرایی ماده ) 00/4/0401 71
 .اسالمی ایران

 

 .واگذاری اراضی جنگل و مرتع

 .عشایر آیین نامه ساماندهی 01/4/0401 75
 

 .واگذاری اراضی جنگل و مرتع

 .های آب کشور( ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح2اصالح آیین نامه اجرایی بند ) 71/1/0404 71
 

 .واگذاری اراضی جنگل و مرتع

فرهنگی  و( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 11ماده ) "ی" آیین نامه اجرایی بند 70/4/0401 72
 .جمهوری اسالمی ایران

 

 .هاجنگلحفاظت 

مذکور در بند چهارگانه  ناطقدر م دولت نماینده عنوان بهمحیط زیست سازمان حفاظت  تعیین 0/1/0401 70
 .محیط زیستو بهسازی حفاظت  ( قانون4)مادهالف

 

تعیین مناطق چهارگانه و حفاظت و مدیریت منابع 
 .دولتی و ملی در این مناطق

( تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 010آیین نامه اجرایی ماده ) 0/5/0401 71
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  (71می ایران موضوع ماده جمهوری اسال

 .(ـ0404جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 
 

 .واگذاری اراضی جنگل و مرتع

 .00/1/0405 -های کم درآمد در شهرهای کوچک حمایت از تأمین مسکن گروه 00/1/0405 41
 

 .واگذاری اراضی جنگل و مرتع

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 21اصالح آیین نامه اجرایی ماده ) 2/7/0405 40
 .00/4/0401مورخ  هـ 44171 ت/05070جمهوری اسالمی ایران موضوع تصویب نامه شماره 

 .مرتبط با واگذاری اراضی
 
 

دامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها ـ و مراکز اق ن هااآیین نامه اجرایی قانون انتقال زند 4/1/0401 47
 .0401مصوب 

 .واگذاری اراضی جنگل و مرتع
 

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1384/04/01&to_app_date=1384/04/01
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  3ادامه جدول              

44  
4/1/0401 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  001 ماده «ی»آیین نامه اجرایی بند 
 .جمهوری اسالمی ایران

 

 .رتعواگذاری اراضی جنگل و م

های موافقت در خصوص اعالم طرح های عبور خطوط آب، برق، گاز، نفت و مخابرات در حاشیه راه 71/5/0401 41
کشور توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات به وزارت راه و ترابری و 

 .تخصیص اعتبار و واگذاری اراضی مورد نیاز به وزارت راه و ترابری
 

 .اری اراضی جنگل و مرتعواگذ

 .آیین نامه توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی 5/1/0402 45
 

 .واگذاری اراضی جنگل و مرتع

 .کل کشور 0401( ماده واحده قانون بودجه سال 01آیین نامه اجرایی بند ) 74/7/0401 41
 

 .مرتبط با واگذاری اراضی جنگل و مرتع

 .کل کشور 0401قانون بودجه  01ین نامه اجرایی بند دستورالعمل آئ 71/1/0401 42
 

 .واگذاری اراضی جنگل و مرتع

 .تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی 75/07/0401 40
 

 .مرتبط با واگذاری اراضی ملی و دولتی

 .کل کشور 0401( ماده واحده قانون بودجه سال 01آیین نامه اجرایی بند ) 71/7/0401 41
 

 .مرتبط با واگذاری اراضی جنگل و مرتع

قانون حفاظت و بهره  51آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده  71/7/0417 11
 .77/1/0412و مراتع مصوب  جنگل هابرداری از 

 

 .مرتبط با ملی شدن اراضی

 .عالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاهاآیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به ف 0/4/0411 10
 

 .مرتبط با واگذاری اراضی جنگل و مرتع

 .( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت12( ماده )0آیین نامه اجرایی قانون اصالح تبصره ) 71/0/0410 17
 

 .صدور پروانه چرا

وص ساماندهی و تجمیع آبادی ها و سکونتگاه های زیر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خص 00/7/0417 14
 .بیست خانوار داخل جنگل های کشور

 

 .واگذاری اراضی منابع ملی
 

 .قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی 07آیین نامه اجرای بند ب ماده  71/5/0417 11
 

 .و مراتع هاجنگلها به تعیین ارزش مالی خسارت

 .برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور 72/1/0417 15
 

 .هاجنگلحفاظت 

 .قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( 0آیین نامه اجرایی ماده ) 01/01/0414 11
 

 .مرتبط با واگذاری اراضی جنگل و مرتع

ه واحدهای استانی مربوط در دستگاه های اجرایی ب تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات 0/1/0411 12
 .هااستان

 

 .مرتبط با واگذاری اراضی جنگل و مرتع

 .اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور( 44آیین نامه اجرایی ماده ) 77/1/0411 10
 

 .مرتبط با واگذاری اراضی جنگل و مرتع

به منظور حفاظت از منابع خاک در معرض فرسایش  .یی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبارآیین نامه اجرا 1/1/0415 11
بادی توسعه جنگل کاری و احیای مراتع استان های 

 انجام شود. کشور
 

 .اراضی ملی و دولتیمرتبط با واگذاری  .تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی 71/5/0415 51
 

قانون حفاظت و بهره برداری از ( 51و ) (11، )(11، )(14، )(17صالح میزان جرایم مندرج در مواد ) 01/0/0411 50
/ 2/ 70هـ مورخ  75111 ت /17072و لغو تصویبنامه شماره  0411مصوب  -جنگل ها و مراتع 

0407. 

تخریب انواع پوششهای  افزایش میزان جرایم مربوط به
 .گیاهی طبیعی

 

ی ادرای و شورای عالی شهرسازی و معماری شورای عال

 ایران

شورای عالی ادرای بر اساس مصوبات قانون 

برنامه های پنج ساله توسعه اول تا سوم تشکیل شده 

باشد. عهده رئیس جمهور میاست. ریاست این شورا به 

در رابطه با جنگل و مرتع سه مصوبه این شورا وجود دارد 

و مراتع  جنگل هامانی که در زمینه نحوه مدیریت ساز

 .است

اری اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معم بر

، شورای عالی مجلس 33/13/1911ایران مصوب 

شهرسازی و معماری ایران ایجاد شده است. از جمله 

های شهرسازی هماهنگ کردن برنامه ،وظایف این شورا

 .به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم می باشد
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برای مناطق  ین شورا در رابطه با واگذاری اراضیا

ای است که توسعه گردشگری در گردشگری دارای مصوبه

مناطق حساس زیست محیطی نظیر عرصه های ذخیره گاه 

 مرتعی را ممنوع اعالم کرده است. جنگلی و

 
 و مراتع جنگل هاط با در ارتبا مصوبات شورای عالی اداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - 2جدول 

تاریخ  ردیف

 تصویب

 مرتبط با جنگل و مرتع موضوع عنوان

 شورای عالی اداری 

های وزارت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص واگذاری بخشی از امور، وظایف و فعالیت 2/00/20 0
 .جهاد سازندگی

واگذاری بخشی از امور، وظایف و 
در های وزارت جهاد سازندگی فعالیت

 .و مراتع جنگل هاامور 

 

تفکیک وظایف اجرایی از حوزه ستادی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و  2/01/00 7
 .انتقال آن به واحدهای استانی و شهرستانی

اعطای اختیارات الزم به مسئولین 
ها در امور واحدهای استانی وزارتخانه

 .و مراتع جنگل هااراضی 

 

واگذاری فعالیت های قابل واگذاری دولت در وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  1/4/0407 4
 .هااتع و آبخیزداری کشور به شهرداریفرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان جنگل ها، مر

واگذاری حفاظت، احیاء و توسعه منابع 
برداری طبیعی و ایجاد، نگهداری و بهره

محدوده و  های جنگلی واقع دراز پارک
 .حریم شهرها

 ایران معماری و شهرسازی عالی شورای  

ن پیرامون ساماندهی مناطق نمونه گردشگری و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایرا 41/1/11 1
 .شیوه نامه آن

 .حفاظت از منابع طبیعی

 

همچنین شورای عالی حفاظت محیط زیست بر 

قانون حفاظت و بهسازی محیط  9اساس بند الف ماده 

( موضوعیت یافته و یکی از اختیارات آن 1919زیست )

 ی،آثار طبیعی مل مناطقی تحت عنوان پارک ملی،تعیین 

منطقه حفاظت شده و تصویب  پناهگاه حیات وحش و

حدود دقیق این مناطق است. در مناطقی که با اجازه یا 

توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح 

شود این شورا به داری اجرا شده یا میمرتعجنگلداری یا 

جهاد کشاورزی برای تعیین مناطق  کسب موافقت وزیر

 .تچهارگانه موظف اس

هیات وزیران  1/5/1985بر اساس مصوبه مورخ 

، پارکهای ملی)به منظور حفاظت کامل از مناطق چهارگانه 

، پناهگاههای حیات وحش و مناطق آثار طبیعی ملی

( قانون یادشده و تأمین 12) ( مستند به مادهشدهحفاظت

دالیل و مستندات قانونی کافی برای ارایه به مراجع قضایی 

اوز و تخریب منابع ملی و دولتی واقع در مناطق هنگام تج

مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده 

دولت در مناطق مزبور از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی 

بدبن ترتیب که حفاظت و  .ملی و دولتی تعیین شده است

مدیریت جنگلها و مراتع واقع در مناطق چهارگانه به عهده 

 ت محیط زیست است.سازمان حفاظ

 گیرینتیجهبحث و 

مجلس شورای ملی و اسالمی دو بدنه اصلی 

و بعد از آن  1912سال قانون گذاری در پیش از انقالب 

باشند. قوانین مصوب در مجلس شورای ملی در کشور می

و اسالمی مرتبط با جنگل و مرتع در زمینه ملی شدن 

و احیاء  اراضی برداری، واگذاریهاراضی، حفاظت، بهر

که  هاجنگلباشند. قانون ملی شدن و مراتع می هاجنگل

به تصویب هیات وزیران وقت رسیده  1951در سال 

اراضی است، تغییر بزرگی را در نظام مدیریتی و حقوقی 

منابع طبیعی تجدید شونده کشور بوجود آورد و مالکیت 

اراضی جنگل و مرتع را بغیر از اراضی مستثنیات به دولت 

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar15
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و  هاجنگلبرداری از گذار نمود. قانون حفاظت و بهرهوا

-جنگلمهمترین قانون در زمینه  1952مراتع مصوب سال 

و مراتع است که چارچوب حقوقی و مدیریتی منابع  ها

ول همانطور که در جدطبیعی را در کشور مشخص نمود. 

مالحظه می شود، قوانین مرتبط با واگذاری جنگلها و  1

نها در تعداد مصوبات را بعد از ملی شدن آمراتع بیشترین 

شود که بیشترین توجه دارند و مشخص می 1951سال 

های توسعهاگذار کردن اراضی ملی برای قانونگذاری به و

عمرانی و خدماتی و تغییر کاربری جنگلها و مراتع 

 معطوف بوده است.

 اشارهو مراتع باید  هاجنگلدر ارتباط با تعاریف 

-قانون حفاظت و بهرهاریف ذکر شده در کرد که در تع

تعریف  ،1952و مراتع مصوب سال  هاجنگلبرداری از 

ارایه نشده است و  طبیعی دقیق و جامعی از جنگل و بیشه

قانون نحوه البته در  اشاره شده. هاآنتنها به طبیعی بودن 

واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی 

-جامع ورای انقالب تعریفش 31/2/1918مصوب  ایران

جنگل و بیشه طبیعی بدین شرح ارایه شده است  تری از

شود جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطالق می که

متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات زنده از 

خزه( و  ،علف ،نهال ،بوته ،درختچه ،درخت) منشاء نباتی

بشر در حیوانی، صرف نظر از درجه تکامل آن که دست 

 .ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد

ل و مرتع در قوانین و مقررات کشور، جنگ

گذاری قرار گرفته شده بصورت تخصصی مورد قانون

از جمله مباحث احیاء و  گوناگوناست و موضوعات 

و  آنهاو مراتع، بهره برداری و توسعه  هاجنگلاحداث 

امعه در واگذاری اراضی برای تامین نیازهای اساسی ج

جاری، خدماتی و سایر های کشاورزی، صنعتی، تبخش

ونگذار قرارگرفته است. نجامعه مورد توجه قا نیازهای

های مختلف توسط اشخاص حقیقی همچنین اجرای طرح

منابع طبیعی برای مصارف گوناگون  اراضیو حقوقی در 

 .است نیز مورد توجه قانونگذار بوده

رسد به لحاظ با مروری بر قوانین به نظر می

ها د قوانین و مقررات مرتبط با جنگلکمیت و فراوانی تعدا

ها، بیش از در مقایسه با تعداد قوانین سایر بخش و مراتع

حد متعارف باشد و در عین حال در موضوعاتی با هم 

خل هستند و ابهاماتی را بوجود دارای همپوشانی و تدا

رحله اول آورند از جمله آن همپوشانی و تداخالت ممی

قانون اصالحات ارضی و قوانین خالصجات با قانون ملی 

-( و قانون حفاظت و بهره1951شور )شدن جنگلهای ک

( در خصوص 1952ها و مراتع )برداری از جنگل

ای به عنوان اراضی بایر و موات عرصه تشخیص و تملک

دولتی از یکسو و تشخیص و تملک همان عرصه به عنوان 

 اراضی ملی.

 15/8/1932 دیرهنگام جب تصویب نامهبه مو

، (59، )(53)موضوع مواد  هیات وزیران میزان جرایم

برداری از قانون حفاظت و بهره (10و )( 52، )(55)

 تخریب پوشش گیاهی عمدتا مربوط به جنگلها و مراتع

جرائم و مجازاتهای  ولی .است افزایش یافته طبیعی

اند انی نشدهی جنگل و مرتع به روز رسهاتخریب عرصه

اند از جمله ی بازدارندگی خود را از دست دادههاو جنبه

که مجازات مقرر در  "قانون مجازات اسالمی 230ماده "

برداری از جنگلها و مراتع قانون حفاظت و بهره 11ماده "

را کاهش داده است و از طرفی مجازات تعیین  "(1952)

حت اراضی قانونی از حیث شدت با مسا شده در این ماده

و  خواهایزدی ملی مورد تصرف تناسب الزم را ندارد.

به بررسی کارایی قوانین حوزه منابع  (1935) فردگرجی

اند و ستای حفظ حقوق محیط زیست پرداختهطبیعی در را

و  هاجنگلبردرای از قانون حفاظت و بهره اشاره دارند که

مراتع و  هاجنگل( به عنوان مهمترین قانون 1952مراتع )

برای تضمین منابع طبیعی، به برخی ضمانت اجراهای 

ه است که به حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردید

ای از موارد از جمله بدلیل پایین بودن رسد در پارهنظر می

 تواند پاسخگوی نیازهای زیستنمی هامجازات میزان

 .محیطی موجود باشد
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جایگاه  گرددبا کنکاش در قوانین مشخص می

های مردمی از جمله قوقی و اجتماعی متقابل سایر گروهح

گردشگران و کوهنوردان با مرتعداران و ساکنین محلی 

در قوانین  دارای ضابطه و مقررات مشخصی نیست.

سازی جنگلها و مراتع بطور ویژه و اخص موضوع فرهنگ

حفظ و احیاء، مراقبت و توسعه این منابع مورد حکم 

قرار نگرفته است. ضمنا به دانش بومی و اثرات گذار قانون

آن در احیاء و توسعه و حفاظت از اراضی منابع طبیعی در 

در احکام مالکیتی، قوانین به قوانین توجهی نشده است. 

ها توجه بیشتری نسبت به حقوق و سایر بخشاشخاص 

و مراتع به عنوان منابع  هاجنگلاراضی عمومی و حفظ 

( 1983) بابایی مهر اند.رجحان داده شده هاآنپایه دارند و 

تنوع زیستی، منافع جنگل نشین و منافع  به عدم توجه به

 .نمایدو مراتع اشاره می هاجنگلعمومی در قوانین 

قوانین مرتبط با واگذاری اراضی جنگل و مرتع 

و  هاجنگلبیشترین تعداد مصوبات را بعد از ملی شدن 

بیشترین  شود کهمشخص می دارند و 1951اتع در سال مر

توجه به واگذار کردن اراضی جنگل و مرتع برای توسعه و 

تغییر کاربری معطوف بوده است. با مروری بر موضوعات 

و  هاجنگلها در ارتباط با مصوب در قوانین سایر بخش

و مراتع به  هاجنگلشود که احکام ویژه مراتع مشخص می

و  هاجنگلقوانین  نوعی دستخوش اقدامات موازی شده و

اراضی مواردی ملی شدن  اند و درمراتع مخدوش شده

 موضوع به از جمله آنکه  و مرتع نقض شده است جنگل

 مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن"قانون 

که مراتع ملی شده و یا مستثنیات قانونی  "(9/3/1921)

 توانمی گیرددر نظر می مواتاشخاص را بعنوان اراضی 

و  (33/3/1922) قانون زمین شهری همچنین .اشاره کرد

با تشخیص مجدد اراضی ملی  کهآیین نامه اجرایی آن 

موجب خروج اراضی ملی از  شده بعنوان اراضی موات

و موجبات  )خروج از وضعیت اراضی ملی( انفال شده

 .آورداراضی را بوجود میاین تصرف 

ع جنگل های اجرای موضودر ارتباط با آیین نامه

آیین نامه از مصوبات هیات  11و مرتع در این مقاله تعداد 

ها است. با بررسی متن این آیین نامهوزیران ارایه شده 

ها بعد از ملی شدن شود عمده تصویب نامهمشخص می

برای  اراضیو مراتع در ارتباط با واگذاری این  هاجنگل

 کارهای عمرانی، کشاورزی، خدمات و مسکن سازی است

 و بر حفظ این منابع کمتر توجه شده است.

 

 پیشنهادات ترویجی

مقاله ارایه شده قوانین و مقررات اصلی کشور را 

در زمینه جنگلها و مراتع ارایه کرده است، بدین ترتیب 

خط مشی مدیریتی و حقوقی برای این دو کاربری 

ارایه گردیده. این اطالعات منبع مناسبی نظامند بصورت 

مرتبط با این دو کاربری از  اسان سازمانهایبرای کارشن

اری کشور و سازمان مراتع و آبخیزد ،جمله سازمان جنگلها

باشد، همچنین این مقاله نیازهای امور اراضی می

کارشناسان منابع طبیعی و حقوق را در مطالعات و 

کند و جایگاه یهای اجتماعی و حقوقی برآورده میبررس

-ها و مراتع را نشان میقضایی جنگلحقوقی و حفاظت 

دهد. در این مقاله با گرد آوری و تحلیل محتوای قوانین و 

موجود در ارتباط با قوانین مقررات تا حدی مشکالت 

ای زمینه دتواناست که این میبیان شده  جنگلها و مراتع

های قوانین مسئولین برای رفع مشکالت و کاستیبرای 

 باشد.

باره قوانین و در بر اساس بررسی انجام شده

رد زیر ابه مو یبندجمعیک در  مقررات جنگلها و مراتع

 :اشاره کردتوان می

ربری بصورت تخصصی قانونگذاری این دو کا -1

های دیگر چون بخش ن بخشاند و همچنین در قوانیشده

 اند.اهسازی مورد توجه قانونگذار بودهمعدن و بخش ر

ر یتی، قوانین به اشخاص و سایدر احکام مالک -3

به حقوق عمومی و حفظ  ها توجه بیشتری نسبتبخش

ها به عنوان منابع پایه دارند و آن ها و مراتعاراضی جنگل

 اند.رجحان داده شده

با تصویب قوانین جدید تر ملی در مواردی،  -9

 شدن اراضی جنگل و مرتع نقض شده است.
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در  منابع طبیعی از به فرهنگ سازی حفاظت -5

 است.قوانین مصوب توجه نشده 

راهکارهای جوامع بومی در مدیریت استفاده از  -1

 .مد نظر قرار نگرفته است منابع طبیعی

که  شودپیشنهاد میبا توجه با موارد ذکر شده، 

قوانین و مقررات در بخش جنگل و مرتع و قوانین سایر 

بررسی و و مراتع هستند،  هاها که مرتبط با جنگلبخش

اصالح  و کاستی موارد دچار مشکل تحلیل شده و سپس

 د.نشو
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Abstract 

 

This manuscript is an effort to compile and review the laws and regulations at the 

state level related to forests and rangelands. This was accomplished by collecting 

the laws adopted by the National Consultative Assembly (prior to the Islamic 

Revolution of 1979), the Islamic Consultative Assembly (after the Revolution), 

the Council of Ministers, the Supreme Administrative Council, and the Supreme 

Council on Urban Development and Architecture of Iran spanning the period 

from 1962 when the forests and rangelands were nationalized up to the present. 

Initially, the topics and areas related to forests and rangelands covered in these 

documents were identified. These included issues concerning nationalization of 

forests, natural woodlands, and rangelands; the procedures for the nationalization 

process; protection, rehabilitation, and exploitation of forests and rangelands; 

penalties and compensations related to offences and encroachments; and 

assignment of forests and rangelands to other land uses. The Forest and 

Rangeland Nationalization Act of 1962 brought decisive changes in the legal and 

management system of renewable natural resources at the state level while it gave 

their ownership, save for exceptional cases, to the national government. The Law 

on Conservation and Exploitation of Forests and Rangelands of 1967 passed by 

the National Consultative Assembly is the most important Act that developed a 

legal framework for the management of natural resources at the state level. The 

laws formulating methodologies and procedures for dedicating forests and range 

lands to development schemes account for the greatest portion of the laws adopted 

after the Act of 1962. There are, however, some shortcomings in the existing 

legislation such as the neglect of indigenous knowledge and its effects on the 

restoration, development, and protection of forests and rangelands. On the other 

hand, the laws on natural resources and lands overlap in certain areas as they lead 

to ambiguities on whether a certain land should be considered as nationalized or 

deserted. Legal definitions of forests and rangelands may be generally solicited in 

the adoptions and acts by the National Consultative Assembly and the Council of 

Ministers. 
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