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  ها و دستورالعمل ها نامه بررسي قوانين، آيين: 1پيوست

  
  

هاي مورد استفاده در بحث مديريت چرا و در همچنـين             ها و دستورالعمل    نامه  براي آگاهي از قوانين، آيين    

بـراي ايـن منظـور ضـمن     . باشـد بررسي روند مديريتي در قالب اين قوانين، نياز به مطالعه و بررسي آنها مي          

طبيعي، با ارتباط بر قرار نمـودن   هاي مرتبط با منابع نامه هاي چاپ شده در مورد قوانين و آيين      كتابي    مطالعه

ي مميـزي اراضـي و      ي مرتع، اداره    ي حقوقي، اداره    اداره(طبيعي    كل منابع   هاي مختلف موجود در اداره      با اداره 

بنـدي و     ورد نياز به شرح زير دسته     هاي موجود، مطالب ضروري و م       و دريافت دستورالعمل  ) ي حفاظت   اداره

  .ارايه شد

 اميد است مجموعه حاضر كه در قالب چهار پيوسـت تنظـيم شـده اسـت، مـورد اسـتفاده دانـشجويان،                      

  .مندان به منابع طبيعي كشور قرارگيردپژوهشگران و عالقه

��������	
   

 تشخيص منابع ملي منـدرج در مـاده         :06/06/1342نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها مصوب           آئين 20 ماده   -1

نامه شده با جنگلدار مربوطه اسـت و هرگـاه            يك قانون ملي شدن جنگلها با رعايت تعاريفي كه در اين آيين           

نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلباني، يا شخص ذينفع واقع شود اعتراض مزبور در كميسيوني مركـب               

بازرس سرجنگلداري مطرح و مـورد رسـيدگي قـرار خواهـد           از رئيس كل كشاورزي استان، سر جنگلدار و         

  .االجراست قطعي و الزمگرفت و نظر اكثريت اين هيأت 
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 قـانون ملـي جنگلهـا و        2تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات مـاده          :برداري   قانون حفاظت و بهره    56ماده   -2

و ظرف يـك مـاه پـس از اخطـار           . تطبيعي اس   مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع          

هاي محلي  هاي كثيراالنتشار مركز و يكي از روزنامه  طبيعي بوسيله يكي از روزنامه      كتبي يا آگهي وزارت منابع    

تواننـد بـه نظـر وزارت مزبـور اعتـراض كـرده و                و ساير وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع مـي          

  .مرجع صادر كننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارنداعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات به 
 : مجلس شوراي اسالمي   05/07/1371طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب          قانون حفظ و حمايت از منابع      2ماده   -3

تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعـاريف مـذكور در قـانون                     

داري از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است، كه شش ماه بعد از اخطار كتبي يـا                  بر  حفاظت و بهره  

هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب          هاي كثيراالنتشار مركز و يكي از روزنامه        آگهي به وسيله روزنامه   

ارت محلي، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صـورت نبـودن معتـرض حـسب اعـالم وز                    

  .جهادسازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايند

 
  :44ماده 

 شـده اسـت    آگهـي چرانيدن بز در داخل جنگلها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيـين و       

 .شود م ميممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا يك صد ريال براي هر راس بز محكو

 : 1 مكرر44ماده 

چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور بـدون اخـذ پروانـه،                      

طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبـادرت بـه چـراي دام                  مطلقاً ممنوع است و وزارت منابع     

در مـورد صـاحبان   . ايت تشريفات مزايـده بفـروش برسـاند   نمايند را به نفع خود ضبط نموده و بدون رع      مي

ي صادره مبادرت به چراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانـه   هاي چرا كه بر خالف مندرجات پروانه    پروانه

طبيعـي ضـبط و       بنمايند به ترتيب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چـرا بـه نفـع وزارت منـابع                    

طبيعي و    اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت منابع         نامه   اجراي اين ماده به موجب آيين      نحوه. رسد  بفروش مي 

  .هاي مربوط در مجلسين خواهد رسيدتصويب كميسيون

 واگذاري حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به ديگري و يـا دريافـت                     - 1تبصره  

چر يا حق عبور يا به هر عنوان بابت اسـتفاده از   ي پروانه يا حق علفوجه و يا هر نوع مالي به عنوان واگذار 

  .مرتع، موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد
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اي   نامه  چر به موجب آيين      چرانيدن احشام كشورهاي همجوار در مراتع داخل كشور و تعيين علف           -2تبصره  

  .طبيعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كه از طرف وزارت منابعخواهد بود 

 قـانون تنظـيم بخـشي از مقـررات مـالي دولـت مـصوب          47 مـاده    2ي مهم اينكه با تصويب تبصره         اما نكته 

برداري از جنگلها و مراتع كـشور را نـسخ             مكرر قانون حفاظت و بهره     44 شوراي نگهبان ماده     27/11/1380

 28/07/1382 - ه25046ت /4217نامـه شـماره      قانون مزبور را طبـق بنـد ج تـصويب          44م و ماده    شده اعال 

براي هر رأس بز افزايش يافتـه   ) ريال320000( هيأت وزيران سيصدوبيست هزار ريال       23/07/1382مصوب  

  . گيرد  مي2است، در نظر

  :3 برداري از جنگلها و مراتع تبصره يك ماده سه قانون حفاظت و بهره

 استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتعداري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخـذ               

طبيعي و رعايت ضوابط و شرايطي است كه به وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد                پروانه چرا از وزارت منابع    

  .شد
4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت47ماده 

:   

شـود از     يجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهادكشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي             در راستاي ا  

چراي دام در مراتع مبلغي را معادل يـك در هـزار ارزش متوسـط هـر            محل صدور و يا تجديد ساالنه پروانه      

  .واريز نمايد) داري كل نزد خزانه(واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي 

گـردد و واگـذاري اراضـي         مدرك معارض محسوب مي   ) برداري از مرتع    پروانه بهره ( پروانه چرا    - 1تبصره  

هايي خواهد بود كه  نامه برداري براساس آيين برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره بهره محدوده پروانه

 بـه تـصويب هيـأت       به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريـزي كـشور و              

  .وزيران خواهد رسيد
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 چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانـه جـرم محـسوب                     - 2تبصره  

ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهـد بـود، كـه            %) 20(شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد          مي

  .واريز شود) داري كل  خزانهنزد(پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي 

  
  ) :1384( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 69ماده 

طبيعي تجديـد شـونده را بـا     برداري از منابع دولت مكلف است برنامه حفظ، احياء، اصالح، توسعه و بهره        

  : بگذاردهاي زير تنظيم و به مورد اجراتوجه به اولويت

  هفتاد% (70 خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان _الف 

  .1383باقي مانده در پايان سال )  درصد

  چراهاي دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصالح پروانه% 50 كاهش _ب 

  . مربوطه

  هاي سدهاي در دست اجراء، تمام سطح حوزه%) 20( آبخيزداري در بيست درصد  اجراي عمليات_ج 

  .هاي ساير مناطق حوزه%) 10( شده و ده درصد 

   توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه-د

  . با قاچاق چوب

  

  :جتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ا 70 ماده

طبيعي وتنظيم مديريت چرا مراتع و  دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع       

ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتعداري و مديريت مراتع از           ) دام عشاير (حفظ ذخاير ژنتيكي دامها     

و در همين راستا واگذاري اراضي مـستعد قلمـرو عـشاير بـه خانوارهـاي       .طريق عشاير ذي حق انجام گيرد   

  .كوچنده در چهارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد
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  :برداري از جنگلها و مراتع   قانون حفاظت و بهره5 مكرر44نامه اجرايي ماده  آيين -1

طبيعي مكلف است قبل از صدور پروانه چراي دام در منابع ملي، مشخصات محلي را                 ع وزارت مناب  - 1ماده  

شـود بـا    شود و نوع و تعداد دامهايي كه براي چراي آنها پروانه صادر مـي              كه در آن اجازه چراي دام داده مي       

 .دحضور متقاضي پروانه صورتمجلس كند و يك نسخه از صورتمجلس را با پروانه چرا به متقاضي بده

خواهند دامهاي خود را از محلي به محل ديگر نقل و انتقال دهند در صـورتي كـه                     دامداراني كه مي   - تبصره

تـرين واحـد    ناچار شوند دامهاي خود را از منابع ملي شده عبور دهنـد مكلفنـد مراتـب را قـبالً بـه نزديـك                

  .طبيعي محل اطالع دهند و اجازه عبور اخذ نمايند منابع

طبيعي كـه بـه       طبيعي و همچنين آن عده از كارمندان وزارت منابع          ستها و رؤساي ادارات منابع     سرپر - 2ماده  

اند منحصراً مجاز خواهند بود كه در ضبط و فـروش             موجب قانون در حكم ضابطين دادگستري شناخته شده       

  . كنندنمايند اقدام دامهاي افرادي كه بدون پروانه يا مازاد بر پروانه مبادرت به چراي دام مي

 دامهاي موضوع پروانه حداكثر تا يك فصل چرا احتياج به صدور پروانـه چـراي جداگانـه                  6 نتاج - 1تبصره  

  .ندارند

 مامورين مذكور در اين ماده مكلفند پس از ضبط دام كيفيت وقوع تخلف را از قبيل محل وقـوع                    - 2تبصره  

 متخلف را ضمن نمونه چاپي صورت     تخلف، تعداد ونوع دامهاي ضبط شده و ساير مشخصات دام و هويت           

  .مجلس كرده و ذيل آنرا با ذكر هويت كامل و سمت خود امضاء نمايد

ها عرضه نمايند و     مكلفند دامهاي ضبط شده را براي فروش به كشتارگاه         2 مامورين مذكور در ماده      - 3ماده  

عتمد محل از طريق حراج به فروش  يا با حضور رئيس خانه اصناف يا كدخدا يا رئيس انجمن ده يا دو نفر م               

  .برسانند و نتيجه را صورتمجلس نموده به امضاي حاضرين برسانند

طبيعي مكلفند براي تعليف دامهاي مورد حراج به مدت حـداكثر يـك مـاه                  مامورين وزارت منابع   - 1تبصره  

  .پروانه چرا به نام خريدار صادر نمايند

وجوه حاصل از فروش دامهاي ضبط شده را بالفاصـله بـه حـساب              طبيعي مكلفند      مامورين منابع  - 2تبصره  

 منظـور داشـته و رسـيد        1346برداري از جنگلها و مراتـع مـصوب            قانون حفاظت و بهره    25مذكور در ماده    

  .طبيعي منطقه ارسال دارند بانكي را براي سرپرست منابع
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بـرداري از    مكـرر قـانون حفاظـت و بهـره    44آيين نامه فوق مشتمل بر سه ماده و پنج تبصره به استناد مـاده         

هـاي دادگـستري،     به ترتيب به تصويب كميسيون     1349 آذر   2 آبان ماه و     28 و   21جنگلها و مراتع در جلسه      

هاي  شمسي به تصويب كميسيون1349 آذر ماه    22 و 17شوراي ملي و در تاريخ       طبيعي مجلس   دارايي ومنابع 

 .سنا رسيده استطبيعي، دارايي و دادگستري مجلس  منابع

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولـت و مـصرف آن در            ) 84(الحاقي ماده   ) 5(بند  ) 1(نامه اجرايي تبصره      آيين -2

 :موارد معين 

گـردد و واگـذاري اراضـي         مدرك معارض محـسوب مـي     ) برداري از مرتع    پروانه بهره ( پروانه چرا    - 1ماده  

برداري براسـاس ايـن آيـين نامـه صـورت             وق دارندگان پروانه بهره   برداري با رعايت حق     بهره  محدوده پروانه 

  .گيرد مي

  .روند هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي  اصطالح- 2ماده 

بـرداري،    مجوزي است كه بـا در نظـر گـرفتن سـابقه بهـره              ) :برداري مراتع   پروانه بهره ( پروانه چرا    -الف  

برداريهـاي   اظت از منابع پايه و براي تعليـف دام و يـا سـاير بهـره       ظرفيت مرتع، فصل چرا و نيز رويكرد حف       

مرتعي در يك دوره و با توجه به عرف محل در يك مرتع با محدوده مشخص به نام شـخص يـا اشـخاص                        

حقيقي و حقوقي واجد شرايط توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بـراي مـدت معـين صـادر                    

زيـست حـضور نماينـده محـيط زيـست الزامـي              يريت سازمان حفاظت محيط   در مناطق تحت مد   . (گردد  مي

  ) .خواهد بود

هـاي صـادر    اي است كه براساس پروانـه   محدوده) :برداري از مراتع   پروانه بهره ( محدوده پروانه چرا     -ب  

برداريهاي محدوده تاالبها بر اساس تعاريف كنوانسيون رامـسر هيچگونـه    جهت بهره (گردد    شده مشخص مي  

  ).شود اي صادر نمي پروانه

برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز براي           حقوقي است كه انتفاع بهره     :برداران     حقوق بهره  -ج  

  .گردد تعليف دام آنها در مرتع موجب مي

 ســاير تعــاريف در حــدود قــوانين و مقــررات ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخيــزداري كــشور و  -تبــصره 

  . مربوط خواهد بودهاي دستورالعمل

  :منوط به شرايط زير خواهد بود) برداري مراتع بهره(هاي پروانه چرا   واگذاري محدوده- 3ماده 

 تشخيص و موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با توجه به مطالعات انجام شده منطقه                 -الف  

نظــور تعيــين ارزش اكولوژيــك و تناســب كــاربري اراضــي و مطالعــات و تحقيقــات صــورت گرفتــه بــه م

  .گيرد زيست صورت مي هاي طبيعي كشور كه توسط سازمان حفاظت محيط اكوسيستم
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اين آيـين نامـه توسـط متقاضـي      ) 4(برداران به ريال بر طبق ضوابط مقرر در ماده             پرداخت حقوق بهره   -ب  

  .باشد زمين مي

هاي صادر شده و كاهش يا حـذف دام            پروانه هاي واگذاري با اصالح يا لغو        بالمعارض نمودن محدوده   -ج  

  .متناسب با آن

سـازمان  ( واگذاري مراتع بالمعارض شده در قالـب قـوانين و مقـررات جـاري وزارت جهادكـشاورزي                -د  

  .به متقاضيان انجام خواهد شد) جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

  

  :برداران   نحوه محاسبه حقوق بهره- 4ماده 

  

                                                                      ( ) GKEDCBAX +×××××=  
  

 X = برداران به ريال حقوق بهره.  

 A = چرا به واحد دامي تعداد دام مجاز مندرج در پروانه.  

 B =  كيلوگرم علوفه خشك مرتعي7/1برابر با (علوفه مورد نياز يك واحد دامي در روز . (  

 C = كه هر ساله در ابتداي سال توسط سازمان جنگلها،         ) به ريال (مت يك كيلوگرم علوفه خشك مرتعي       قي

  .گردد مراتع و آبخيزداري كشور تعيين مي

 D =    برداري به مدت حداكثر ده سال، در مواردي كه سابقه پروانه مدت كمتـري را      تعداد روزهاي قابل بهره

  .دشامل گردد مدت مذكور مالك عمل خواهد بو

 E = نسبت سطح واگذاري به سطح كل عرصه پروانه مورد نظر.  

 K =        ييالقـي، قـشالقي و     (برداري، كيفيت و موقعيـت مكـاني مرتـع            ضريبي است كه با توجه به سابقه بهره

 بنـا بـه     2/1 تـا    8/0، محصوالت فرعي شاخص، حفاظت خاك، مديريت مرتع، تنوع زيستي و غيره از              )غيره

  .گردد ا، مراتع و آبخيزداري كشور تعيين ميتشخيص سازمان جنگله

 G =         برداري ايجاد شـده اسـت و براسـاس توافـق             ارزش اعياني مستحدثات و تأسيساتي كه در جهت بهره

  .گيرد الطرفين صورت مي طرفين و با محاسبه كارشناس رسمي دادگستري مرضي

  

سـازمان جنگلهـا،    ( وزارت جهادكـشاورزي     نامه توسـط    هاي الزم در ارتباط با اين آيين         دستوالعمل - 5ماده  

  .گردد و در صورت نياز هر سال اصالح مي. گردد تهيه و ابالغ مي) مراتع و آبخيزداري كشور
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هاي كنترل نقشه و گزارشهاي مطالعاتي منطقه و  نامه مشتمل بر هزينه هاي اجرايي اين آيين  هزينه- 6ماده 

سـازمان  ( مرتعداري بنا به پيـشنهاد وزارت جهادكـشاورزي   نيز كنترل صحرايي هر سال در قالب برنامه 

هزينـه  . گردد ريزي كشور تأمين مي و تاييد سازمان مديريت و برنامه   ) جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور    

  .پرداخت خواهد شد) نفع ذي(كارشناسي دادگستري توسط دارنده پروانه چرا 

 ��������	���   �� 

 : 7دستورالعمل مميزي مراتع -1

برداري صحيح از مراتع به منظور چراي دام، به استناد تبصره يك ماده               دستورالعمل، ضوابط و شرايط بهره      

كـه آخـرين    . باشد  ها جهت مديريت مراتع مي      برداري يكي از مهمترين دستورالعمل      سه قانون حفاظت و بهره    

و شامل سه فصل است، كـه       . عالم شد  به استانها ا   01/10/1381نسخه آن با انجام تغييرات مختصر در تاريخ         

فصل اول شامل سيزده بند و يك تبصره، فصل دوم داراي پنجاه و سه بند و چهل دو تبـصره و فـصل سـوم                      

  . آورده شده است11كه متن كامل آن در پيوست شماره . باشد  بند و هفت تبصره ميداراي هشت
  :مرتعداري  دستورالعمل قرارداد اجراي طرح -2

برداري از جنگلها و مراتع كشور و براساس سـوابق و مـدارك     قانون حفاظت و بهره 3ناد تبصره   كه به است    

اند و كتابچه طرح مرتعداري كه بـه      مميزي مرتع، كه برابر دستورالعمل مميزي دامداران تعيين صالحيت شده         

جـزء الينفـك قـرارداد      كل و يا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور رسيده و              تصويب كميته فني اداره   

كـل منـابع طبيعـي و نماينـده            آمده است، بـين اداره     12اين قرارداد مانند آنچه كه در پيوست شمار         . باشد  مي

 .گردد برداران، در دفترخانه منعقد مي بهره
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