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مهد ی زهد ی *

)1۳۷۴(، بیان می کند، »با وجود قوانین متعد د مقطعی و موضعی که 
د ر هفتاد سال گذشته د رباره  جنگل ها و مراتع تصویب شد ه    است، سه 

مرحله را می توان به عنوان مقاطع زمانی مهم د ر نظر گرفت:
1( قانون راجع به جنگل ها، مصوب 1۳21؛ 2( قانون جنگل ها 
بهره برد اری  و  حفاظت  قانون   )۳ و   1۳۳8 مصوب  کشور  مراتع  و 
توجه  جالب  نکته  اما   .1۳۴6 مصوب  کشور  مراتع  و  جنگل ها  از 
سیاسی  تصمیم گیری  نوعی  مرحله،  و  مقطع  هر  د ر  که  است  آن 
مقد مه و منشأ تهیه و تصویب قوانین بود ه   است. براساس تصمیم 
سیاسی سال 1۳۴1 پیرامون ملی شد ن جنگل ها و مراتع، پس از 
و  جنگل ها  از  بهره برد اری  و  حفاظت  قانون  مطالعه،  سال  چهار 
مراتع د ر سال 1۳۴6 به تصویب رسید. د ر واقع تصویب نامه ملی 
شد ن جنگل ها د ر مورخ 1۳۴1/10/2۷ 
هیئت  وزیران، تصمیم سیاسی منشأ این 
قانون بود که براساس اصل د وم از اصول 
شش گانه تحوالت سیاسی، اقتصاد ی و 
اجتماعی دهه چهل بود ه   و اصطالحًا به 
قانون ملی شد ن جنگل ها معروف شد. 
همچنین مهم ترین تحول قانون حفاظت 
و بهره برد اری نسبت به قوانین گذشته، 
و  مراتع  و  جنگل ها  کلیه  بر  د ولت  تصد ی  و  حاکمیت  اعمال 

اراضی جنگلی و ابطال مالکیت های خصوصی بود.
معین الد ین )1۳۷۷(، رابطه مرتع و قانون د ر ایران را به ۴ 

د وره زمانی تقسیم می کند: 
)1( از زمان تشکیل مجلس تا سال 1۳۳8

)2( از سال 1۳۳8 تا 1۳۴1
)۳( از سال 1۳۴1 تا 1۳58

)۴( از سال 1۳58 تاکنون
د ارای  ایران  مشروطه،  انقالب  از  قبل  است  معتقد  ایشان 
اجتماعی  و  حقوقی  رفتارهای  تمام  و  نبود  مد ون  قانون 
براساس احکام مذهبی یا عرف و سنت مورد رسید گی قرار 
می گرفت. شاید بتوان گفت اولین قانونی که د ر آن مطالبی 
از مرتع به صورت مستقل ذکر شد، قانون مالیات و امالک 
اربابی و د واب مصوب د ی  ماه 1۳0۴ شمسی است. د ر 

مقدمه
 مد یریــت مرتــع یــا »مرتــع د اری« معــاد ل فارســی عبــارت
)Managmenet( مد یریت  است.   "Range management"

این  د ر بر می گیرد،  را  متعد د ی  عوامل  و  د اشته  گسترد ه    د امنه ای 
جنبه های  به  کمتر  تاکنون  مرتع د اری  علم  د ر  که  است  حالی  د ر 
شد ه    سعی  لذا  است.  شد ه    پرد اخته  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  مد یریت 
مد یریت،  منظر  از  مرتع د اری  موضوع  به  توجه  منظور  به  تا 
شود.  تبیین  و  مطرح  ایران  د ر  مرتع  مد یریت  بر  مؤثر  موارد 
مقررات،  قوانین،  همچون  عواملی  به  می توان  را  مرتع  مد یریت 
ساختار  و  تشکیالت  د ولت،  کالن  و  خرد  راهبردهای  سیاست ها، 
و  اجتماعی  ساختار  غیرد ولتی،  و  د ولتی  نهاد های  و  سازمان ها 

فنی  اصول  و  روش ها  بهره برد اران،  فرهنگی 
تحوالت  محصوالت،  بازار  بهره برد اری، 
بین المللی،  رخد اد های  اجتماعی،  و  سیاسی 
مرتبط  غیره،  و  بهره برد اری  نظام های 
مستقیم  به طور  می توانند  یک  هر  که  د انست 
و  مرتعی  اکوسیستم های  بر  غیرمستقیم  یا 

مرتع د اری تأثیرگذار باشند. 
بر  مبتنی  طریق،  د و  به  قوانین  عمومًا 

قوانینی  می شوند.  تد وین  و  تهیه  حقوقی  د کترین  بر  مبتنی  یا  عرف 
نسبت  وضع  زمان  د ر  حتی  می شوند،  تهیه  عرف  مبنای  بر  تنها  که 
توسعه  بازد ارند گی  موجب  معمواًل  و  عقب ترند  خود  زمان  به 
حقوقی  د کترین  مبنای  بر  که  قوانینی  مقابل  د ر  می شوند.  حقوقی 
د ر  جلو  به  رو  حرکت  سبب  و  بود ه    توسعه یافته تر  می شوند،  وضع 
مطلوب  شرایط  به  د ستیابی  منظور  به  لذا  می شوند.  حقوقی  مسائل 
توجه  با  حقوقی،  د کترین  بر  مبتنی  قوانین  است  بهتر  اثربخش،  و 
سوی  از   .)1۳96 )نوری،  شوند  تهیه  عرفی  روابط  و  مسائل  به 
برای  اکولوژیک  مبانی  براساس  فنی  اصول  ابتد ا  است  بهتر  د یگر، 
قوانین  آن،  تحقق  منظور  به  سپس  و  تعریف  اکوسیستم ها  مد یریت 
و مقررات مربوطه وضع شوند. د ر کشور ما، این روند برعکس بود ه   
کرد ه   اند  تالش  کارشناسان  سپس  شد ه  ،  وضع  قوانین  ابتد ا  عموماً   و 
کنند.  آنها تد وین  برای چگونگی اجرای  تا د ستورالعمل های فنی را 
با منابع طبیعی، اعتماد ی  با قوانین و مقررات مرتبط   د ر رابطه 
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ابتد ا قوانین  د ر کشور ما، عمومًا  
کارشناسان  سپس  شد ه  ،  وضع 
تالش کرد ه   اند تا د ستورالعمل های 
فنی را برای چگونگی اجرای آنها 

تد وین کنند. 
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سال 1۳0۷ جلد اول قانون مد نی تصویب شد که د ر آن ماد ه   
یا بخش خاصی د ر ارتباط با مرتع وجود ند اشت. د ر فصل 
سوم این قانون به اموال بد ون مالک خاص، اشاره شد ه  ، ولی 
ماد ه    د ر  است.  نشد ه    ارائه  اموال  گونه  این  از  معینی  تعریف 
2۳ و د ر مورد بهره برد اری نوشته شد ه   استفاد ه   از اموالی که 
ند ارد مطابق قوانین مربوطه خواهد بود و د ر  مالک خاص 
مصاد یقی که ذکر شد ه   از مرتع نام برد ه   نمی شود. تنها مورد ی 
که د ر قانون مد نی د ر خصوص مرتع می توان از آن بهره برد، 
حق تقد م د ر استفاد ه   از مشترکات عمومی است. د ر 22 تیر 
ماه سال 1۳۳8 برای اولین بار مرتع د ر کنار جنگل د ارای 
قانون شد. این قانون شامل 28 ماد ه  ، 22 تبصره، 16 بند و 
10 زیر بند بود که ۳ ماد ه  ، 2 تبصره و یک بند آن د ر ارتباط 
با مرتع است. عراقی )1۳۷۷(، معتقد است د ر سال 1۳۳8 
طبیعی  منابع  به  نسبت  قانون گذار  د ید گاه  شمسی،  هجری 
وسعت بیشتری یافت و این بار مراتع نیز د ر کنار جنگل ها 
مورد حمایت قانون گذار قرار گرفت. سال 1۳۴1 د ر تاریخ 
حقوق منابع طبیعی یک نقطه عطف مهم به شمار می آید. د ر 
قانونی ملی شد ن جنگل های کشور  این سال تصویب نامه 
قانون   1۳۴6 سال  ماه  مرد اد  د ر  سرانجام  و  شد  مصوب 
به  کشور«  مراتع  و  جنگل ها  از  بهره برد اری  و  »حفاظت 
اسالمی  انقالب  وقوع  از  پس  رسید.  مجلس  د و  تصویب 
د ر بهمن 1۳5۷ و تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، اصل ۴5 و 50 بر قوانین قبلی د ر زمینه منابع طبیعی 
تأکید کرد. د ر مهر ماه 1۳۷1 نیز قانون حفظ و حمایت از 
منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به عنوان یکی د یگر از 
قوانین مبنایی و اصولی د ر زمینه حفاظت از منابع طبیعی 
به تصویب رسید. د ر ماد ه   اول قانون یاد شد ه   گونه هایی از 
با عنوان ذخایر جنگلی  د رختان جنگلی حفاظت شد ه   و 

اعالم شد و مورد حمایت کیفری قرار گرفت.
 

مهمترینقوانینمرتبطبامرتعومرتعداری
قوانین گوناگون وجود د ارد  متعد د ی د ر  بندهای  مواد و 
که ذکر تمام آنها د ر این مقاله نمی گنجد. بنابراین سعی 
یا  مستقیم  به صورت  که  قوانین  مهم ترین  عناوین  شد، 
غیر مستقیم بر مراتع و مرتع د اری تأثیرگذارند، ارائه  شود 

)بی نام، 1۳۷9(. 
1- قانون اصالح امور اجتماعی و عمرانی دهات مصوب 

1۳۳5/5/6 د ر مورد اخذ حق علف چر:
ماد ه   12( از تاریخ تصویب این قانون پنج د رصد سهم 
موقوفه  خالصه–  از  اعم  کشور  دهات  )تمام  مالکانه 
جریبانه  و  مزروعی  امالک  محصول  کلیه  از  غیره(  و 
و  بیشه  و  قلمستان  و  مرتع  عواید  و  علف چر  و 
و  مال االجاره  و  میوه  باغات  و  جنگل های خصوصی 
موقع  د ر  غیره  و  یخچال  و  د کان  و  آبد نگ  و  آسیاب 
رسید  مقابل  د ر  مالک  از طرف  محصول  هر  برد اشت 

رسید. خواهد  قانون  این  اجرای  مصرف  به  و  تحویل  د ه    انجمن  به 
 1۳۳8/6/8 )مصوب  کشور  مراتع  و  جنگل ها  قانونی  الیحه   -2
مجلس سنا(: این قانون که با 2۳ ماد ه   و 28 تبصره د ر سال 1۳۳8 
به تصویب رسید، د ر سال های بعد به موجب ماد ه   66 قانون حفاظت 
و بهره برد اری از جنگل ها و مراتع )مصوب 1۳۴6/5/۳0( نسخ شد. 
پرد اخته  هیزم  و  تولید چوب  و  به جنگل ها  قانون  این  عمد ه    بخش 
است و تنها د ر چند مورد د ر مواد 1، 6، ۷، 8، 19 و 20 به موضوع 

مرتع و مرتع د اری اشاره شد ه   است. 
۳- آیین نامه قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1۳۳9/10/۳: این 
آیین نامه شامل 51 ماد ه   و 18 تبصره است که این مواد د ر ۷ فصل 
جای گرفته اند. د ر فصل ششم آیین نامه مذکور با عنوان مراتع، موارد 
مهمی د ر ارتباط با مرتع وجود د ارد. تنها د ر ماد ه   ۴5 این آیین نامه 
قانونی از مراتع خصوصی نام برد ه   می شود. د ر ماد ه   ۴6 تأکید شد ه   
است سازمان جنگلبانی می تواند برای مد تی که مقتضی بد اند مراتع را 
قرق کند. ضمن آنکه د ر ماد ه   ۴۷ تأکید شد ه   حفظ و اصالح مراتع بر 

تحصیل د رآمد از مرتع مقد م است.
آبان  )مصوب  د ولتی  مراتع  د ر  علف چر  حق  وصول  آیین نامه   -۴
می کند  بیان   ،)1۳۷6( معین الد ین  آیین نامه  این  با  رابطه  د ر   :)1۳۳9
هر  برای  علف چر  وصول  کرد ن  یکنواخت  منظور  به  فوق  آیین نامه 

فصل بهره برد اری به تصویب هیئت د ولت رسید ه   است.
5- قانون اصالحات ارضی )مصوب 1۳۳9/2/26(: این قانون ابتد ا 
د ر تاریخ 1۳۳8/12/2۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون 
اصالحات ارضی ۳8 ماد ه   و 19 تبصره د ارد و د ر جلسه 1۳۳9/2/26 
به تصویب مجلس سنا رسید ه   است. د ر بند )ب( بند 9 ماد ه   اول این 
قانون، مرتع به این شکل تعریف شد ه   است: »مرتع، زمینی است اعم 
از کوه و د امنه یا زمین مسطح که به طور طبیعی حد اقل هر هکتار آن 
بتواند یک صد کیلو وزن د ام زند ه   را د ر یک فصل  چرا تعلیف نماید 
یا با توجه به عرف محل، هیئت اصالحات اراضی استان، مرتع بود ن 

آن را تأیید کند«. 
 1۳۴1/10/2۷ )مصوب  کشور  جنگل های  شد ن  ملی  مصوبه   -6
هیئت  وزیران(: براساس ماد ه   )1( این تصویب نامه »از تاریخ تصویب 
و  مراتع  و  جنگل ها  کلیه  اعیانی  و  عرصه  قانونی،  تصویب نامه  این 
بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب 
و متعلق به د ولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف 
شد ه   و سند مالکیت گرفته باشند«. این مصوبه د ارای 1۴ ماد ه   و 5 
تبصره است و آیین نامه اجرایی آن د ر تاریخ 1۳۴2/6/6 با 25 ماد ه   
و 21 تبصره به تصویب رسید. فصل اول آیین نامه اجرایی مصوبه فوق 
مربوط به تعاریف و مفاهیم است که د ر آن مراتع به د و شکل مراتع 

مشجر و غیر مشجر تعریف شد ه   است. 
۷- تصویب نامه شماره 6/11990 مورخ 1۳۴2/۷/10 هیئت  وزیران 
یک  ماد ه    مفاد  به  توجه  با  طبیعی:  منابع  د ر  د ام  چرانید ن  به  راجع 
این قانون، افراد برای بهره برد اری از مراتع موظفند حد اکثر به مد ت 
همچنین  کنند.  د ریافت  چرا  پروانه  جنگلبانی  سازمان  از  سال  یک  
پروانه چرا  که صد ور  کمیسیونی  ترکیب  فوق  ماد ه    تبصره یک  طبق 
را تصویب می کند مرکب از استاند اران یا فرماند اران کل و رئیس کل 
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اد اره جنگلبانی  توسط  پروانه  و  بود ه    رئیس جنگلبانی  و  کشاورزی 
صاد ر خواهد شد. 

بقایای حق علف چر سال ۴0  به صرف نظر کرد ن  قانون مربوط   -8
و حق علف چر بهاره قسمتی از مراتع د ولتی )مصوب 1۳۴۳/۳/5(: 
قانون گذار  آن،  براساس  که  است  واحد ه    ماد ه    قانون شامل یک  این 
توازن  برقراری  به د لیل  را  شد ه   اند  د چار خشک سالی  که  استان هایی 

میان هزینه و د رآمد، از د ریافت حق  علف چر معاف کرد ه   است. 
)مصوب  مراتع  از  ارتش  د واب  بهره برد اری  اجازه  قانون   -9
سازمان  می د اد  اجازه  قانون  این  وزیران(:  هیئت   1۳۴2/۳/18
جنگلبانی همه ساله مراتع را د ر اختیار ارتش و د واب آن قرار دهد و 
اجاره و حق علف چر د ریافت نکند و ارتش پس از رفع احتیاج، مرتع 
را به سازمان جنگلبانی مسترد د ارد. اگر مراتع اضافه بر ظرفیت بود، 
قانون  بهره برد اری می شود.  اضافه ظرفیت توسط سازمان جنگلبانی 

ابطال آن د ر تاریخ 1۳۴۴/۳/10 به تصویب رسید. 
10- قانون حفاظت و بهره برد اری از جنگل ها و مراتع با اصالحات 
بعد ی )مصوب 1۳۴6/5/۳0 مجلس سنا- اصالحیه اول 1۳۴8/1/26، 
اصالحیه د وم 1۳۴9/۴/15، اصالحیه سوم 1۳5۴/۳/۳(: این قانون 
شامل 6۷ ماد ه   و 88 تبصره است که به  نوعی می توان بیان د اشت، 
قوانین  وضع  وجود  با  و  بود ه    کشور  طبیعی  منابع  قانون  کامل ترین 
د ر  ماد ر  قانون  به عنوان  هنوز  قانون،  این  مفاد  با  متضاد  و  معارض 
مد یریت منابع طبیعی د ر بخش های مختلف مبنای عمل است. تبصره 
یک ماد ه   ۳ این قانون مهم ترین بخش آن د ر ارتباط با مرتع د اری و 
این تبصره، مبنای ممیزی  تعیین تکلیف مد یریت مراتع کشور است. 

و صد ور پروانه چرا و نیز تهیه و اجرای طرح های مرتع د اری است. 
11- آیین نامه اجرایی ماد ه   ۴۴ مکرر قانون اصالح قانون حفاظت و 
بهره برد اری از جنگل ها و مراتع )مصوب د وم د ی ماه 1۳۴9(: ماد ه   
۴۴ و ۴۴ مکرر مواد مهم و یک ابزار قانونی د ر کنترل پروانه چرا و 
برقراری تعاد ل د ام مرتع برای د ولت هستند، ولی با توجه به برخی 
ایراد ات که شورای نگهبان به نحوه اجرای آن وارد کرد، د ر عمل این 

مواد کارایی خود را از د ست د اد ند )شکل های 1 و 2(.
12- آیین نامه اجرای تبصره ۴ ماد ه   ۳ قانون الحاقی قانون حفاظت 

مربوط  آیین نامه  این  مراتع کشور:  و  از جنگل ها  بهره برد اری  و 
معاد ن )مصوب  بهره برد اران  به رعایت حقوق مرتع د اران توسط 
تصویب  با  متأسفانه  که  است  آن(  بعد ی  اصالحات  و   1۳۷۷
د ر حال  نشد،  آن عملیاتی  اجرای  بعد ی، عالوه بر  آنکه  قوانین 
حاضر معد ن کاوی بی رویه یکی از بزرگ ترین معضالت مد یریت 

پاید ار مراتع است. 
)مصوب  طبیعی  منابع  تحقیقات  مؤسسه  تشکیل  قانون   -1۳
1۳۴8/10/8(: این قانون با هفت ماد ه   و د و تبصره، به تصویب 
تصویب  با  است.  رسید ه    سنا  مجلس  و  ملی  شورای  مجلس 
به مؤسسه  بعدها  که  منابع طبیعی  تحقیقات  قانون مؤسسه  این 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تغییر نام د اد، تشکیل و انجام 
این  چهارچوب  د ر  کشور  طبیعی  منابع  به  مربوط  تحقیقات 

مؤسسه منسجم شد. 
1۴- قانون بخشود گی کلیه مطالبات د ولت بابت حق مرتع و 
جرائم چرای د ام )مصوب 1۳۴9/۴/۷(: این قانون یک ماد ه   
واحد ه   د ارد که به موضوع مطالبات د ولت بابت حق مرتع اعم 
به  مربوط  یا  خالصجات  سابق  بنگاه  به  مربوط  که  آنچه  از 
و جریمه های  غرامت  همچنین  و  باشد  طبیعی  منابع  وزارت 

مربوط به چرانید ن د ام است.
15- قانون صند وق عمران مراتع ) مصوب 1۳۴9/12/2۴(: 
تاریخ  د ر  که  است  تبصره   5 و  ماد ه     12 د ارای  قانون  این 
قانون  اصالح  قانون  به عنوان  و  اصالح   1۳6۷/۳/5
صند وق  این  رسید.  تصویب  به  مراتع  عمران  صند وق 
مراتع،  اصالح  مراتع،  بر  فشار  کاهش  به  کمک  هد ف  با 
د ر  قرمز  گوشت  تولید  افزایش  و  علوفه  تولید  افزایش 
بر  آن  اقد امات  فعالیت،  اد امه  د ر  ولی  شد،  تشکیل  کشور 
متمرکز شد و د ر موارد ی هم سیاست های  وارد ات علوفه 
حاکم بر آن با مد یریت پاید ار مراتع د ر تضاد قرار گرفت. 
خارجی  اتباع  به  متعلق  احشام  تعلیف  آیین نامه   -16
)مصوب 1۳51/۴/10 هیئت وزیران(: این آیین نامه د ارای 
9 ماد ه   است و د ر رابطه با نظام مند کرد ن ورود احشام از 

شکل 1- ایستگاه کنترل د ام مراتع منطقه عسلک استان البرز، سال 1۳8۴ 
شکل 2- حضور مأموران )از چپ نفر اول مرحوم ایمانی قرقبان قد یمی 
حوزه سد کرج(، حفاظت منابع طبیعی برای کنترل پروانه های چرا، مراتع 

ییالقی استان البرز، سال 1۳8۴
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کشورهای همسایه تنظیم شد ه   است )بی نام، 1۳56(.
)مصوب  محیط زیست  بهسازی  و  حفاظت  قانون   -1۷
1۳5۳/۳/28 و اصالحیه 1۳۷1/8/2۴(: موارد مختلفی د ر 
این قانون و آیین نامه اجرایی آن آمد ه   است که به طور مستقیم 

یا غیر مستقیم بر مرتع د اری مؤثر است.
18- آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 
)مصوب 1۳5۴/12/۳ هیئت وزیران با اصالحات بعد ی(: این آیین نامه 
د ر 9 فصل تنظیم شد ه   و د ارای ۴9 ماد ه   است که اصالحیه های متعد د ی 

نیز د اشته است )بی نام، 1۳86(.

مصوب  اساسی  )قانون  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   -19
1۳58 و اصالحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1۳68(: 
اصول ۴5 و 50 قانون اساسی به موضوع منابع طبیعی و مراتع مربوط 
می شود که براساس اصل ۴5 مراتع جزو انفال د ر نظر گرفته شد ه   است. 
پناهگاه های  و  حفاظت شد ه    مناطق  د ر  احشام  تعلیف  ضوابط   -20
سازمان  مصوب  مقررات،  این   :)1۳6۴/6/26 )مورخ  حیات وحش 
حفاظت محیط زیست و مشتمل بر شش ماد ه   و 5 تبصره است )بی نام، 
برای  مرتع د اری  بود ن طرح  د ارا  بر  تأکید  آن  د ر  مهم  نکته   .)1۳8۳
بهره برد اری از مراتع د ر مناطق حفاظت شد ه   و پناهگاه حیات وحش است. 
ماد ه   56  اجرای  اختالفی موضوع  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   -21
آن  از  قانون  این   :)1۳6۷/6/22 )مصوب  مراتع  و  جنگل ها  قانون 
د ر  بسیاری  پروند ه های  آن  به واسطه  که  است  اهمیت  مورد  جهت 
د ر  پروند ه ها  این  از  بسیاری  د ر  و  شد  گشود ه    طبیعی  منابع  اد ارات 
سال های گذشته رأی بر غیر ملی بود ن اراضی صاد ر و به این طریق 
بخش زیاد ی از مراتع کشور از شمول ملی بود ن خارج و کاربری آنها 

تغییر د اد ه   شد ه   است. 
22- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 
با  ارتباط چند انی  قانون مستقیمًا  این  اگرچه  )مصوب 1۳۷1/۷/5(: 
مرتع د اری ند اشته، ولی به سبب آنکه د ر ماد ه   یک آن د ر میان گونه های 

جنگلی به گیاه گون نیز اشاره شد ه   است، این ممنوعیت موجب 
گیاه  د ارای  مراتع  از  زیاد ی  بخش  کاربری  تغییر  از  جلوگیری 

گون، شد )شکل ۳(. 
ماد ه      :)1۳۷5 )مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   -2۳
به  قانون  این   691 ماد ه     نیز  و  آن  ذیل  تبصره های  و   690
غیرقانونی  تصرف  و  تخریب  و  مراتع  و  جنگل ها  موضوع 
 .)1۳98 )بی نام،  است  پرد اخته  مربوطه  مجازات های  و 
)مصوب  اسالمی  شوراهای  اختیارات  و  وظایف  قانون   -2۴
1۳۷6(: د ر این قانون بند )ک( و )ع( ماد ه   68 از فصل سوم، ماد ه   
68 مکرر و نیز بند 8 از ماد ه   69 به موضوع مراتع و بهره برد اری 

از منابع طبیعی مربوط می شود.
و  حفاظت  قانون   ۳۴ ماد ه    اجرای  زمان  تمد ید  قانون   -25
بهره برد اری از جنگل ها و مراتع )مصوب 1۳۷9/8/18(: د ر قالب 
این قانون بخش زیاد ی از مراتع که تغییر کاربری د اد ه   شد ه   بود، 
شکل قانونی به خود گرفت و از شمول اراضی ملی خارج و به 

متصرفین د ر ازای د ریافت وجه زمین منتقل شد. 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش  بهره وری  افزایش  قانون   -26
این قانون د ارای ۳5 ماد ه   و ۳6 تبصره  )مصوب 1۳89/۴/2۳(: 
است )بی نام، 1۳98(. علی رغم موارد خوبی که د ر این قانون د ر 
خصوص منابع طبیعی وضع شد ه  ، به د الیل مختلف بخش زیاد ی 
بسیار  مواد  از  یکی  است.  نکرد ه    پید ا  اجرا  قابلیت  هنوز  آن  از 
زیاد ی  ظرفیت های  می تواند  که  است   1۴ ماد ه    قانون،  این  مهم 
برای مرتع د اری کشور ایجاد کند، ولی با وجود برخی اقد امات، از 

ظرفیت این ماد ه   استفاد ه   ای نشد.

بحثوجمعبندی
قوانین نقش مهمی د ر مد یریت منابع طبیعی د ارد و کیفیت اجرا و 
نحوه استفاد ه   از ظرفیت های قانونی نیز می توانند د ر اثربخشی آنها 
 2۷ تاریخ  د ر  جنگل ها  شد ن  ملی  مصوبه  پیرو  باشند.  تعیین کنند ه   
که  اراضی  مراتع کشور و  تمامی جنگل ها و  ماه سال 1۳۴1،  د ی 
د ر  شد.  گرفته  نظر  د ر  ملی  اراضی  به عنوان  نبود،  افراد  مستثنیات 
اد امه سیاست تثبیت حاکمیت د ولت بر اراضی ملی، پس از تصویب 
سال  مرد اد  د ر  مراتع  و  جنگل ها  از  بهره برد اری  و  حفاظت  قانون 
1۳۴6، تشکیالت د ولتی مناسب برای اجرای آن با عنوان »وزارت 
 1۳۴0 دهه   د ر  گفت  می توان  به نوعی  گرفت.  شکل  طبیعی«  منابع 
روند تکامل قوانین منابع طبیعی و ساز و کار اجرای آن روالی منطقی 
را طی کرد. ولی به د الیل متعد د با شروع دهه 1۳50 وزارت منابع 
طبیعی منحل و این تشکیالت به عنوان یکی از معاونت های وزارت 
کشاورزی با عنوان سازمان جنگل ها و مراتع د ر زیرمجموعه بخش 
د وران  کارشناسان،  از  بسیاری  اعتقاد  به  گرفت.  قرار  کشاورزی 
چهارساله وزارت منابع طبیعی بهترین مقطع زمانی د ر مد یریت منابع 
تاکنون  هرچند   .)Zohdi et al.,  2018( است  بود ه    کشور  طبیعی 
تحقیق عمیق و قابل استناد د ر ارتباط با واکاوی ملی شد ن جنگل ها 
و مراتع و اثرات آن د ر پنج دهه  گذشته صورت نگرفته و د ر مورد 

شکل ۳- رویشگاه  گون د ر مراتع مرتفع استان البرز
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مصوبه ملی شد ن تحلیل های مثبت و منفی فراوانی مطرح است، ولی 
سیاست  هر  با  ارتباط  د ر  صحیح  قضاوت  برای  کرد  توجه  بایست 
اجرا شد ه  ، توجه به شرایط زمانی و مکانی اجرای آن سیاست مهم 
متخصصین  نظرات  تحقیقی  د ر   ،)1۳9۷( همکاران  و  زهد ی  است. 
مرتع د اری را د ر ارتباط با اثربخشی قوانین بر مرتع د اری پاید ار جویا 
نظرسنجی  این  د ر  متخصصان شرکت کنند ه    می کنند  بیان  آنها  شد ند، 
اثربخشی مصوبه  بود ند،   اجرا  و  تحقیقات  مختلف  از بخش های  که 
نمی کنند.  ارزیابی  مثبت  را  ایران  مرتع د اری  بر  ملی شد ن جنگل ها 
یکی  را  قانون  این  اجرای  نحوه  تحقیق،  این  د ر  البته جامعه هد ف 
کرد ه   اند.  ذکر  آن  اثربخشی  با  رابطه  د ر  مشکالت  مهم ترین  از 
و  مهم ترین  تصویب  زمان  از  بهره برد اری  و  حفاظت  قانون 
اصلی ترین قانون د ر زمینه مد یریت منابع طبیعی، همچنین مرتع د اری 
بود ه   است. برخی از اصالحات بعد ی این قانون، همچون مواد ۴۴ 
بهره برد اری های خالف  با  بازد ارند گی و مقابله  و ۴۴ مکرر، توان 
قانون از مراتع را تقویت کرد. ولی د ر دهه های بعد ی به ویژه 1۳60 
به  مربوط  قوانین  همچون  قوانین  از  برخی  تصویب  با   1۳۷0 و 
واگذاری اراضی )مصوب 1۳58( و »قانون تعیین تکلیف اراضی 
اختالفی موضوع اجرای ماد ه   56 قانون جنگل ها و مراتع« و نیز 
قانون  با مواد ۴۴ و ۴۴ مکرر  ارتباط  نگهبان د ر  مصوبه شورای 
حفاظت و بهره برد اری از جنگل ها و مراتع که آن را مغایر با شرع 
کم رنگ  حد ی  تا  طبیعی  منابع  اصلی  قوانین  اثر بخشی  د انستند، 
شد. زهد ی و همکاران )1۳9۷(، نتیجه گرفتند د ر مجموع قوانین 
نتوانسته مانع از تخریب مراتع شود و قوانین  و مقررات موجود 
مصوب تا حد زیاد ی نظام های سنتی مد یریت مرتع که از گذشته 
د ر کشور رایج بود ه   را تحت تأثیر قرار د اد ه   و آنها را کم  اثر کرد ه   
و  قوانین  بایستی  که  د اد  نشان  تحقیق  این  نتایج  همچنین  است. 

مقررات مربوط به مد یریت مراتع بازنگری و به روز شوند. 
از تصویب مصوبه ملی شد ن جنگل ها  پنج دهه  از  بیش     
می گذرد.  مراتع  و  جنگل ها  از  بهره برد اری  و  حفاظت  قانون  و 
اقلیمی،   تغییرات  به ویژه  و  اکولوژیک  تغییرات  د یگر  سوی  از 
محیط  بر  حاکم  فضای  و  اقتصاد ی  و  اجتماعی  تحوالت 
است،  محیط زیستی  معاهد ه های  تصویب  از  ناشی  که  بین الملل 
ضرورت  حاضر  حال  د ر  که  د اد ه    تغییر  گونه ای  به  را  شرایط 
مد یریت  با  مرتبط  قوانین  به روزرسانی  و  بازنگری  بررسی، 
کشورهای  ارتباط  این  د ر  است.  انکارناپذیر  طبیعی  منابع 
وضع  راستای  د ر  وسیعی  اقد امات  اخیر  دهه   چند  د ر  مختلف 
گذاشته اند  اجرا  به  قبلی  قوانین  به روزرسانی  و  جد ید  قوانین 
که می توان به ایاالت متحد ه   آمریکا، چین و ترکیه اشاره کرد

 Feller, 1998; Peter Ho, 2000; Holechek et al.,(
 2004; Baker & Eckerberg, 2013; Koc et al., 2014;
مراکز  می شود،  پیشنهاد  بنابراین   .)YanBo et al., 2014
با  انجام پژوهش های مرتبط  تحقیقاتی و د انشگاهی نسبت به 
آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی اقد ام و با 
توجه به شرایط روز کشور و فرصت های ایجاد شد ه   د ر سطح 

بین المللی نتایج به د ست آمد ه   را د ر ارتقای قوانین موجود ارائه کنند. 
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