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  چکیده

هاي واضح، تفاسیر  شههاي اراضی ملی، نداشتن نق تمیز دادن اختالف در هاي مهم یکی از چالش

قانون ملی شدن پس از تصویب متفاوت و نداشتن ابزارهاي الزم براي تشخیص حدود این اراضی است. 

، برنامه تفکیک اراضی ملی از مستثنیات با هدف ایجاد امنیت براي 1341کشور در سال  هاي جنگل

 .هاي منابع طبیعی شروع گردید ها و جلوگیري از تخریب، تجاوز و تصرفات غیرمجاز به عرصه دیگر طرح

هاي طبیعی و  ها، مراتع، بیشه شامل شناسایی، تثبیت و تملک عرصه و اعیانی جنگلها  این تفکیک

هاي روستایی و همچنین اراضی  ها و خانه ها از عرصه کشور و تفکیک آن هاي و بیابان اراضی جنگلی

حدود امر موجب اختالفاتی در این  .شده بودند که تا تاریخ تصویب قانون ایجادشد  ی میهای زراعی و باغ

 از یکی شک وجود آمد. بیبه ها آنسبب آن اختالفات حقوقی براي کسب مالکیت این اراضی گردید و به

افزاري و  امکانات و ابزارهاي سخت از جستن بهره اختالفی، اراضی تکلیف تعیین کارهاي راه ترین مهم

 اراضی بر دولت مالکیت تثبیت و عمومی حقوق رعایت ضمن طریق این از تا افزاري جدید است نرم

 از خصوصی حقوق تضییع گونه یچه و گیرد قرار توجه مورد نیز اراضی این در متصرف حقوق ملی،

در این مقاله چگونگی استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و سنجش  .نگیرد صورت حق يذ اشخاص

 و حفاظت ها و مراتع، قانون هاي مورد اختالف در قانون ملی شدن جنگل  از دور با توجه به ماده

 صورت بهکشور  جنگلی ذخائر و طبیعی منابع از حمایت و حفظ مراتع و قانون و ها جنگل از برداري بهره

وجود آمده در تغییر و تحول به هرگونهپایش دقیق و منظم  منظور بهن شده است. در نهایت کاربردي بیا

اي با  وجود آمده نسبت به گذشته، استفاده از تصاویر ماهوارهاراضی ملی و همچنین مقایسه تغییرات به

   پیشنهاد شده است. هوایی هاي هاي زمانی منظم و عکس دوره

  .ها، مرتع اي، جنگل، قانون ملی شدن جنگل ماهوارهتصویر  ي کلیدي:ها واژه
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  بیان مسئله

توان یک  یایی را میجغرافسامانه اطالعات 

ها دانست که  هاي نقشه اي کار با داده سامانه رایانه

هاي رقومی، پردازش و تحلیل  بیشتر به تهیه داده

صفت و باوقار،  یشدروشود ( مربوط می ها آن

 پایگاه یکعنوان  بهسامانه  این ). همچنین1391

 حاوي مختصات که ویژه اي رایانه اطالعاتی

 مربوطه اطالعات مکانی شناسنامه و جغرافیایی

). بر 1382است (جلیلی،  شده باشد، تعریف می

چهار وظیفه  GISشده براي  اساس تعاریف یاد

 عبارتنداصلی براي سامانه پیشنهاد شده است که 

هاي مکانی، ذخیره و مدیریت  نمودن داده  از وارد

دار و ارائه  هاي مکان هاي مکانی، پردازش داده داده

 GIS). 1390خروجی (مخدوم و همکاران، 

 و نقشه بین دوسویه ارتباط که سیستمی است

 فرآیند کند و در میبرقرار  را توصیفی اطالعات

 ،مالکیت به مربوط اطالعات توصیفی اراضی، تملک

 و گذاري قیمت دعاوي ثبتی، اختالفات و ثبت

  است. مطرح کیفیت تشخیص

  )Sensing Remote( دور از  سنجش

عنوان علم و فن تولید  دور به از  سنجش

اطالعات  عنوان یکی از منابع اطالعات مکانی به

ها)  نقشه یرمکانی نسبت به سایر منابع متداول (نظ

به  نیاز کمترداراي مزایایی ازجمله پوشش فراوان، 

روز  چنین به برداري، هزینه کمتر و هم انجام نقشه

ها را براي  که استفاده از آن باشند یاطالعات م بودن

بررسی و کشف تغییرات کاربري زمین  کاربر جهت

  ).1389 شتایی، و نماید (باقري یمیر ناپذ اجتناب

  براي دولتاراضی قابل تملک 

در زمان وقوع یک طرح عمومی  بیشتر اوقات

در یک محدوده، افرادي وجود دارند که  یا دولتی

را  یکنند اراضی ملی، عمومی و دولت تالش می

مورد تجاوز قرار داده و ملک خود معرفی و به طرح 

که این اراضی ملی بوده و متعلق  یدرحال، بفروشند

این اراضی داراي کاربري  غالباًبه دولت است و 

باشند که مورد تعرض قرار  تع و بیابان میجنگل، مر

اند. این اراضی شامل اراضی عمومی، ملی،  گرفته

موات، اراضی و امالك مصادره شده و اراضی و 

  باشند. امالك موقوفه و عام می

  اراضی عمومی انواع

قانون اساسی: انفال و  45اصل با توجه به 

 هاى موات یا رها زمین قبیل هاى عمومى از ثروت

 ها و سایر ها، رودخانه ه، معادن، دریاها، دریاچهشد

ها، نیزارها،  ها، جنگل ها، دره هاى عمومى، کوه آب

حریم نیست، ارث ی که هاى طبیعى، مراتع بیشه

عمومى  المالک و اموال بدون وارث و اموال مجهول
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، در اختیار حکومت شود میغاصبین مسترد  که از

ها  نسبت به آنعامه  تا برطبق مصالحاست  اسالمی

ترتیب استفاده از هر یک را  عمل نماید، تفصیل و

   کند. میمعین  قانون

در این اصل از قانون اساسی همچنین 

ها،  ها، دره اراضی ملی ازجمله کوه مصادیقی از

با  هاى طبیعى و مراتع بیشه ها، نیزارها، جنگل

ها و  مطابقت این مصادیق با قانون ملی شدن جنگل

برداري از  قانون حفاظت و بهره 1341مراتع مصوب،

قانون  و بخصوص 1346 ها و مراتع مصوب جنگل

حفظ و حمایت از منابع طبیعى و ذخایر جنگلى 

که پس از پیدایش  1371 مصوب مهرماه -کشور

قانون اساسی در راستاي تکمیل و تأیید قوانین 

است (قانون اساسی، قانون  به تصویب رسیده مذکور

  .)اه ملی شدن جنگل

اراضی ملی، اراضی موات،  اراضی عمومی شامل

اراضی و امالك مصادره شده و اراضی و امالك 

باشد. لذا در این مقاله کارآیی  موقوفه عام می

 از  سنجش و جغرافیایی اطالعات استفاده از سامانه

هاي  یص و حل اختالفات برخی از مادهتشخدر  دور

مراتع  و ها جنگل از برداري بهره و حفاظت قانون

  شود. تشریح می

  

  هاها و تحلیل یافته

 هــا و مراتــع کشــور شــدن جنگــل قــانون ملــی

27/10/1341  

 قانونی نامه تصویب این تصویب تاریخ از :یکم ماده

 هاي بیشه و مراتع و ها جنگل کلیه اعیانی، و عرصه

 عمومی اموال جزء کشور جنگلی اراضی و طبیعی

 از قبل این که ولو است دولت به متعلق و محسوب

 مالکیت سند و شده متصرف را آن افراد تاریخ این

هاي مناسب که  عدم وجود نقشه .باشند گرفته

هاي مختلف را  بتواند مرز بین اراضی ملی و کاربري

نشان بدهد همواره یکی از موضوعات اختالف بین 

ها در تشخیص اراضی ملی  مردم و سازمان جنگل

ضی همواره به یک بود، زیرا در تشخیص این ارا

). لذا امروزه با 1شد (شکل  کروکی اکتفا می

این  GISاي و امکانات  استفاده از تصاویر ماهواره

مرز بین اراضی  2است. در شکل  شده  فراهمامکان 

ی با استفاده از تصاویر ماهواره خوب بهجنگلی و مرتع 

  نشان داده شده است.

  
  برگ تشخصی اراضی ملیاي از کروکی پیوست شده  نمونه -1شکل
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  اي مرز جنگل و مرتع بر روي تصاویر ماهواره - 2شکل 

  

 مشجر غیر و مشجر مراتع براي موارد :ماده چهارم

 :شود می رفتار زیر نحوبه

به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد  -1

ها قرارگرفته یا به نام مرتع مشجر داراي  مالکیت آن

از مراجع  یاسند مالکیت رسمی جداگانه بوده و 

ها صادر شده  قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آن

رسیدگی  هاي یئتو یا داراي حکم قطعی از ه

در مناطق شمال (از حوزه  ،الك واگذاري باشندام

ریال  100آستارا تا حوزه گلیداغی) براي هر هکتار 

ریال  50و در سایر مناطق ایران براي هر هکتار 

  شود. پرداخت می

  شود: نحو زیر رفتار میمراتع غیر مشجر به براي -2

نام مرتع الف: نسبت به مراتع غیر مشجر که به

ت هستند چنانچه با توجه به داراي اسناد مالکی

مراتع  1340قانون اصالحات ارضی مصوب سال 

نصاب به دولت  مزبور ضمن امالك زائد بر حد

مرتع مزبور در  ،و یا در آتیه انتقال یابد یافته  انتقال

ماند که  اختیار سازمان اصالحات ارضی باقی می

آن را در اختیار تواند مینامه مربوطه  طبق آیین

هاي تعاونی محلی یا  یا شرکت کشاورزان

قیمت مراتع  .هاي تعاونی بگذارد هاي شرکت اتحادیه

موجب این بند در آتیه به دولت  غیر مشجري که به

  آن ساله یکچر ده برابر عایدي علف ،شود منتقل می

مورخ  2432/12نامه شماره  که در تصویب

  شود. پرداخت می شده یین مبلغ آن تع 13/9/1339

مشجري که با توجه به قانون  غیر ب: مراتع

در سهم  1340اصالحات ارضی مصوب سال 

اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجري 
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موجب  که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به

اسناد مالکیت یا آراي قطعی محاکم قضایی یا 

رسیدگی به امالك واگذاري در محدوده  هاي یئته

مشمول ، ته یا بگیرندامالك مزروعی قرارگرف

تشخیص مراتع  مقررات این قانون نخواهد بود.

همواره  ها آنمشجر و غیر مشجر و نحوه مالکیت 

ربط و مردم  یکی از موارد مورد اختالف مراجع ذي

اي  بوده است. لذا با استفاده از تصاویر و ماهواره

 ها آنتشخیص این نوع اراضی و رفع اختالفات 

، مراتع 3ي شکل ا ماهوارهصاویر گردد. در ت مسیر می

  مشجر و غیر مشجر قابل تشخیص هستند.

  

 

  اي وضعیت مراتع مشجر و غیر مشجر بر روي تصاویر ماهواره - 3شکل 

  
مراتع  و ها جنگل از برداري بهره و حفاظت قانون

  25/05/1346 مصوب

تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و  -42ماده 

منابع ملی و  ها در کن کردن درختان و نهال ریشه

 هاي جنگلی تودهمتعلق به دولت و همچنین در 

بانی ممنوع سازمان جنگل بدون موافقت کتبی 

بانی نفع سازمان جنگلها به این قبیل فرآورده .است

و متخلف به پرداخت جریمه از  شود ضبط می

هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر  تا یک صد یک

هیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش  مترمکعب

موضوعات مهم و  . یکی ازماه محکوم خواهد شد

ها، قطع  مورد اختالف بعد از ملی شدن جنگل

تبدیل  ازجملههاي مختلف  درختان جنگلی به بهانه

اراضی جنگلی به اراضی کشاورزي، چراي دام، تهیه 
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دلیل ناهمگنی باشد، لذا به سوخت و غیر می

هاي  العبور بودن آن، هزینه اکوسیستم جنگل، صعب

ردشی، کمبود گ باالي پایش مستقیم و جنگل

نیروي انسانی براي حفاظت، روند خیلی کند و 

خزنده تخریب در برخی موارد حفاظت و نگهداري 

هاي  سازد. با استفاده از داده ها را دشوار می جنگل

توان روند قطع  هاي مختلف می اي در زمان ماهواره

 قرارو تخریب و اراضی ملی را مورد پایش  درختان

ه حفظ اراضی ملی شود. یت منجر بدرنهاکه  داد

چگونگی قطع درختان براي چراي دام و  4شکل 

تهیه سوخت و افزایش محوطه گاوسرا در داخل 

در ناحیه  1380-1398جنگل را در فاصله زمانی 

، 5در شکل . کشد رویش هیرکانی به تصویر می

قطع درختان براي تبدیل اراضی جنگلی به اراضی 

در  1385-1399هاي  کشاورزي در فاصله سال

  است. شده  دادههاي هیرکانی نشان  جنگل

  

  

  افزایش محوطه گاو سرا  منظور بهقطع درختان و تجاوز به جنگل  - 4شکل 

  هاي ناحیه رویشی هیرکانی در جنگل 1398 تا 1380از سال 
  

  

  
  تبدیل آن به اراضی کشاورزي  منظور بهرویه درختان و تجاوز به جنگل  قطع بی - 5شکل 

  هاي زاگرس در جنگل 1398 تا 1380از سال 
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تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات  -56اده م

با  ها و مراتع ماده دوم قانون ملی شدن جنگل

رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین 

معترض باید اعتراض خود  .بانی استجنگل  سازمان

را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی 

  بانی به آن سازمان تسلیم نماید.جنگل سازمان

 بور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب ازاعتراض مز

رئیس  فرماندار، رئیس دادگستري، رئیس ثبت،

نمایندگان  بانی محل یاکشاورزي و رئیس جنگل

نماینده رئیس دادگستري یکی از قضات  ( ها آن

نسبت به آن  خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم 

 که  یصورت ی است و درکمیسیون قطع  اکثریت

تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و 

مکلف به اجراي آن  مأموران انتظامی ،باشد ید خلع

یکی از موارد مورد بحث همواره تشخیص  .هستند

 ها آنهاي مجاور  اراضی ملی و سایر کاربري  بین

باشد که همواره باعث دخل و تصرف در این  می

اختالف بین ادارات منابع وجود آمدن اراضی و به

طبیعی و سایر ذینفعان بوده است. لذا با تهیه 

اي  هاي کاداستر و انطباق آن با تصاویر ماهواره نقشه

 روند و نیز  ها آنتوانم مرز  می GISدر محیط 

یص داد. در تشخرا در طول زمان  ها آنتغییرات 

نقشه کاداستر جانمایی شده بر روي  6شکل 

در  Arc GIS افزار نرماي در محیط  تصاویر ماهواره

  هاي ناحیه هیرکانی نشان داده شده است. جنگل

  

  
  هاي هیرکانی اي در جنگل نقشه جانمایی شده اراضی جنگلی و مستثنیات بر روي تصاویر ماهواره -6شکل 

 



   44                                             2/ شماره 2/ دوره 1399هاي هیرکانی / سال برداري جنگلت و بهرهحفاظمجله ترویجی 

 ذخائر و طبیعی منابع از حمایت و حفظ قانون

  12/7/1371مصوب  کشور جنگلی

 هاي گونه قانون این تصویب تاریخ از -1 ماده

سرو  زربین، سرخدار، شمشاد، قبیل از درختانی

 فندق، ارس، چندل، و حرا ،پلت یدسف ي،ا خمره

 ششم، گون، ،)پسته وحشی ( بنه یعی،طب یتونز

 سراسر در) بادامک  ( وحشی بادام و) جنگلی ( گردو

ها  آن قطع و محسوب ذخائر جنگلی جزء کشور

یص حفاظت و نگهداري تشخباشد.  می ممنوع 

هاي  هاي جنگلی همواره داراي حساسیتگاه ذخیره

فراوانی بوده است، لذا عالوه بر حفاظت فیزیکی، 

را  ها آنتواند روند حفاظت  پایش این مناطق می

گاه نقشه جانمایی ذخیره 7تسهیل نماید، شکل 

اي در  جنگلی بادام تلخ بر روي تصاویر ماهواره

 دهد. هاي زاگرس را نشان می جنگل

  

  
  زاگرسهاي  اي در جنگل گاه جنگلی بادام تلخ بر روي تصاویر ماهوارهنقشه جانمایی ذخیره - 7شکل 

  

هاي  عنوان یکی از شاخه به ورسنجش از د

 الرشدترین تخصصی علوم جغرافیایی، یکی از سریع

ابل دسترس ـاي قـهروش ترین کــاربردي و

است که با مسائل محیطی در قلمرو  پژوهشگرانی

شناسی، کشاورزي، منابع طبیعی،  جغرافیا، زمین

ی، هواشناسی، شناس اقیانوسبیولوژي، جنگل، 

هاي نظامی  ریزي شناسی، تهیه نقشه و برنامه باستان

 اطالعات سیستم يفناورد. و استراتژي سروکار دارن

 یک جغرافیایی، فناوري یکعنوان  به نیز جغرافیایی

 است. وظیفه این سیستم ویژه اي رایانه سیستم
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 و پردازش بازنگري، سازي، ذخیره آوري، جمع

 مربوط اطالعات سایر و فضایی اطالعات سازي مدل

 ،افزار سخت جزء چند از مرکب و طراحی مکان به

 متخصص افراد و اطالعات کامپیوتر، افزار نرم

 سنجش هاي یکتکن کارآمدي به توجه با .باشد می

هاي  ینهزم در جغرافیایی اطالعات سیستم و دور از

توان از ترکیب این علوم و فنون در  مختلف می

 ازجملههاي مختلف علوم منابع طبیعی  زمینه

دم قوانین مربوط آن استفاده نمود. از طرفی ع

نوین نظیر تصاویر دقیق  هاي  فناورياستفاده از 

هایی از  عنوان الیه ههاي رقومی ب اي و عکس ماهواره

شود در  میهاي مکانی سبب  هاي داده سامانه

استفاده و تملک  مواردي که افرادي براي سوء

ها  اراضی ملی و موات نزد مراجع اداري و دادگاه

طرح دعوي نموده و مدعی مالکیت آن اراضی 

شوند، امکان استناد کافی به چنین اطالعات  می

فنی و تصاویر دقیقی براي سازمان متولی فراهم 

صدور  يفناورنباشد. نتیجه این ضعف اطالعات و 

غیر حق  به بعضاً کهرأي به نفع مدعیانی است 

طرح دعوي نموده و قصد تصاحب اراضی عمومی و 

 در ،اند دولتی و فروش آن به طرح و پروژه را داشته

این تصاویر و امکانات سابقه واقعی زمین  که  یحال

واقعی را  را روشن نموده و امکان اثبات ادعاي غیر

  .نماید غیرممکن می

  ترویجیتوصیه 

ها و  از زمان اجراي قانون ملی شدن جنگل

حفظ  منظور بهمراتع حفظ کاربري اراضی ملی 

مالکیت دولت بر این اراضی و همچنین جلوگیري 

هاي رویش یافته  ها و بوته از قطع درختان، درختچه

هاي مختلف جنگل، مرتع،  در اراضی ملی با کاربري

ها  ن جنگلهاي اصلی سازما بیابان و غیره از دغدغه

ین در بیشتر موارد، همچنو مراتع بوده است. 

اختالفات دولت با متخلفین و ذینفعان در 

با توجه به  عالوه بهموضوعات مذکور بوده است. 

حساسیت مقوله مالکیت زمین، دقیق نبودن 

قدیمی، هماهنگ و یکسان نبودن  هاي مرجع نقشه

متعدد  هاي مختلف و ها و اطالعات سازمان نقشه

د به این مشکالت و در مورد زمینی واح ربط يذ

  شود: اختالفات دامن زده است لذا پیشنهاد می

زمانی،  صورت بهاي  یه تصاویر ماهوارهو تهدریافت  -

تغییـر و   هرگونـه پایش دقیـق و مـنظم    منظور به

  وجود آمده در اراضی ملی؛تحول به

 سـال (مثالً  کنونی هاي يکاربر نقشه تهیه بررسی -

 هوایی هاي برداري عکس ادوار با مقایسه و )1400

  یافته؛ تخریب مناطق تعیین جهت
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ــایش جهــت کوادکوپترهــا و پهپــاد از اســتفاده -  پ

پایش مـدوام اراضـی    ها کاربري تغییر و ها یبتخر

  ملی؛

هـا و   دقیـق از نقشـه   اطالعـاتی  بانـک  یـک  ایجاد -

ــاهواره  ــاویر م ــی و   تص ــابع طبیع اي در ادارات من

  اراضی کشور؛ سازمان امور

هاي متـولی  یله سازمانوس بهها نهایی کردن نقشه -

ــه اشــتراك گذاشــتن  در یــک ســامانه  هــا آنو ب

  مشترك با حفظ موارد امنیتی؛

فراهم نمودن دسترسی به اطالعات براي همـه بـا    -

هـاي  درنظر گرفتن سطح دسترسـی بـراي گـروه   

  مختلف.
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