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 چکیده

 نیا شنهادیپ. ندشویم تیریمد همربوط یهاسازمان قیطر از که هستند یعیطبارزشمند  یهاستمیاکوساز  ییهاعرصه ،یحفاظت ژةیو مناطق

 نیچن گاهیجا .گرددیم یستیزتنوع و هاستمیاکوساز  یحفاظت وجه تیتقو باعث ستیزطیسازمان حفاظت مححفاظتی مناطق در کنار مناطق 

 یقیتطب استفاده از حقوق بان راستا یا در. استروزرسانی به ازمندیو مبهم و ن یمیقداغلب  رانیاها و مراتع کشور جنگل نیدر قوان یموضوعات

جنگل  نیوانق یقیتطب مطالعه به حاضر پژوهششنهاد نمود. یاز را پیرد و اصالحات مورد نک یرا بررس ینقاط ضعف و قوت حقوق داخل توانیم

 یهاعرصهخارج از  در ،خاص یو حفاظت یتیریمد میبا رژ یمورد اختصاص مناطق در یجنوب یقایآفرفرانسه و  ران،یا یکشورهاو مرتع 

 (2 ق،یتحق ةطیح نییتع و موضوع انتخاب (1: شامل یقیدر پنج گام حقوق تطب پژوهش نیا. پردازدیم ستیزطیمح نیقوانشده در  ینیبشیپ

 یو مرتع یجنگل یحفاظت ةژینشان داد مناطق و جینتاانجام شده است.  شنهادات،یو ارائه پ یابیارز (7و  نییتب (3 سه،یمقا (3 ف،یتوص

و  یعیطب راثیم (2 ،زیستیو  یعیطب ریذخا( 1 با ارتباطرا در  یخاص یمالحظات حفاظت جادر آن انهستند که جنگلبان یعیطب یهاعرصه

 ریوز به ژهیو اراتیاخت یاعطا با یجنوبیقایآفر دادنشان  نتایجدهند. یمورد توجه قرار م شکننده و حساس یهاستمیاکوس (3 و یستیزتنوع

 نییدر تع یعلم یهاهیتوصاز  یریگبهره اعتراضات، و شنهاداتیپ گرفتن نظر در ،یعیر طبیذخا یبرا یحفاظت ةژیو مناطق جادیا خصوص در

ان یپا در. ترین قوانین را داردپیشرفته یضرور یو استانداردها ارهایمع ها،شاخصردن کن مناطق و لحاظ یا ازیحداقل مساحت مورد ن

  است. دهش ارائهشور ک یزداریآبخ و یعیطب منابعسازمان  تیریتحت مد یهاعرصه درمناطق  نیا جادیا منظور بهالزم  یقانون یشنهادهایپ
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 مقدمه

 یاز کشورها یاری، بس1992و در ینفرانس رک ییپس از برپا

 ایکرده و  اصالحرا  خود مراتع و هاجنگل ةادار نیقوان ایدن

(. Nugraheni, 2021) هستند هاآناصالح  یدر تالش برا

 و هاجنگل ةادارمرتبط با  نیقوان رسدیم نظر به رانیا در

به حفاظت از منابع ارزشمند موجود در  یکاف توجه مراتع

 نظام یهاتالش عمده و نداشته یعیمنابع طب یهاعرصه

 هاتیها، جمعحفاظت از گونه یران برایا کشور یگذارقانون

 تحتچهارگانه  مناطقدر قالب  یعیطب یهاستمیاکوسو 

ه ک است شده متمرکز ستیزطیمححفاظت  سازمانت یریمد

. تندهس گریکدی از منفصل و بزرگ یتیجمع یهالکهاغلب 

درصد مساحت کشور در  33حدود  که است یحال در نیا

 هک بودهکشور  یزداریآبخ و یعیطب منابعسازمان  اریاخت

وح ن سطیا در یاگسترده یتیحما و یحفاظت فیوظا شامل

مفهوم حفاظت و  امروزهه کجا . از آنباشدیمپهناور 

 تاس الزم افتهی گسترش اریبس آن یاتیعمل یهاوهیش

 زینو مراتع کشور  هاجنگل یمتولسازمان  یاقدامات حفاظت

 .شود تراملکو  ترمتنوع تر،گسترده

 تیریمد اینقاط دن یاریبس درگذشته  ةده سه حدود تا

 همسئل هامروز یشد ولیچوب انجام م دیجنگل با هدف تول

ز ا حفاظتو  تیریمد یداریپا مراتع، و هاجنگل ةادار یاصل

را  عتی(. حفاظت از طبSchmidt, 2005) است یستیز تنوع

ه و زند یهاستمیاکوسحفاظت از  ندیعنوان فرآ به توانیم

شامل  کهکرد  فیتعر هاآندر  رینظ کم یهادهیپد ریسا

ها و آن یهاستگاهیز اهان،یگ یهاوحش، گونه اتیح

 گرید یسو از(. Yalçınkaya, 2020است ) هااندازچشم

 مقررات و نیقوان که دهدیمنشان  یالمللنیب یهاپژوهش

از  یلک طوربها یمختلف دن یشورهاکدر  یعیطب منابع بخش

 ،ستیزطیمح ازبه سمت حفاظت  یبرداربهرهاختصاص به 

 نداداشته شیگرا یشناختییبایز یهاارزش و منابع حفظ

(Case et al., 2013)موضوعات در یگذارقانونجه یدر نت ؛ 

در الزام و تحقق  ثرؤم هایروشاز  یکی تواندیمشده  ادی

ما کمتر مورد توجه قرار گرفته  کشورباشد که در  حفاظت

ست ا ییهاروشاز  یکی ،یقیراستا، حقوق تطب نی. در ااست

 ةبتجراستفاده از  زیو زمان و ن نهیدر هز ییجوصرفهکه با 

 نیقوان یساختار و محتوا توانیمکشورها  ریسا یحقوق

 یواتمح ،یقیتطب دانحقوق که چرا. دیبخشکشور را بهبود 

 یرتربه ب متعصبانه یدارد و اگر اعتقاد اریدر اخت یشتریب

 شودیمآگاه  یینداشته باشد از راهکارها یخاص ینظام حقوق

 یممکن است به راحت زین یدانان داخلحقوق نیترخالقکه 

 یآزاد یقیتطب حقوق مطالعاترو  نیاز ا ابند؛یها دست نبه آن

 ندیرس یاو را برا وکنند یمحقق فراهم م یبرا یادیز عمل

 Zweigert and) دهندیم یاری یوطنبه آرمان جهان 

Kotz, 2014.) 

 یقانون حفاظت و بهساز 3 ةماداز  الف بند برابر

 یشورا اراتیو اخت فیوظا از ،1373مصوب  ستیزطیمح

 (1 :نیعناوبا  یمناطق نییتع ستیزطیحفاظت مح یعال

( 3وحش و  اتیپناهگاه ح (3 ،یمل یعیطب آثار (2 ،یمل پارک

 به یضوابط تیرعابا  کهشده است  ذکرحفاظت شده  ةمنطق

و مقررات  نیقوان تیرعا (1: گرددیم یاتیعمل ریز شرح

 ریسب موافقت وزک (2 ها،جنگلمربوط به سازمان 

 سازمانتوسط  ایکه با اجازه  یدر مورد مناطق یکشاورزجهاد

 یمرتعدار ای یها طرح جنگلدارها و مراتع کشور در آنجنگل

کسب موافقت  (3و  شودیم ای شدهبه موقع عمل گذارده 

اکتشاف و  یهاکه طرح یاقتصاد در مورد مناطق ریوز

. گرددیمربوط اجراء م نیطبق قوان یمعدن مواداز  یبرداربهره

 یلعا یشورا د،یآیبرم شده ادیگونه که از مفاد قانون  همان

 نیا در دهش ینیبشیپت ضوابط یبا رعا ستیزطیحفاظت مح

را  هاآن قیدق حدود ون ییتع را چهارگانه مناطق قانون

طق منا تیمسئولن قانون یاساس ا بر. دینمایم بیتصو

 مقرراتبوده که  ستیزطیمح حفاظتچهارگانه با سازمان 

. ستا شده ینیبشیپ ستیزطیمح نیقوان درمربوط به آن 

 ،یعیطب یهاعرصه ریسااز  یبخش اگر مناطق، نیااز  خارج

 جنگل نیقوان درباشد  خاص یحفاظت یهاارزش یدارا

 یهاضمانتتوجه قرار گرفته و به تبع  مورد کمتر موجود

 یگاه ایو  شده مقرر آناناز  حفاظت یبرا یمحدود ییاجرا
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ر، در پژوهش حاض نیبنابرا. باشندیم یضمانت نیچن فاقد

در  یجنوب یقایآفرفرانسه و  ران،یا یجنگل کشورها نیقوان

 قرار یقیتطب یبررس مورد 1یحفاظت ةژیوخصوص مناطق 

 هاجنگل یمتول سازمان تیمسئول و پوشش تحت که ردیگیم

 ةطیحداشته و خارج از  قرارشده  ادی یکشورها مراتع و

 هدفشورها است. کآن  ستیزطیمح یهاسازمان تیمسئول

است که موضوعات و مالحظات مهم  آنحاضر  پژوهش

که در  کشورارزشمند  یهاعرصهحفاظت از  یبرا یقانون

ور کش یزداریآبخو  یعیطب منابعسازمان  تیصالحقلمرو 

 یرسانروزبهاصالح و  یبرا یشنهاداتیپ و شده ییشناسااست 

 .دارائه گرد یداخل نیقوان

 روش شناسی
: یصلا گام پنج پژوهش یک انجام یبرا یقیتطب دانانحقوق

 (3 ف،یتوص (2 ق،یتحق ةطیح نییموضوع و تع انتخاب (1

 هیتوصرا  شنهاداتیپ ارائهو  یابیارز (7 و نییتب (3 سه،یمقا

 البته(. Van Hoecke, 2015; Mohseni, 2019) نندکیم

ها و شباهت ییو شناسا فیتوص اب یقیتطب ةاه مطالعگ

نوع پژوهش  نیا شود؛یم گام نخست محدود سهها در تفاوت

ت فگ دیبا امابرخوردار است  یو اعتبار کمتر درجهاز  چند هر

 فو هد تیغا اما گنجد؛یم یقیکه در قلمرو مطالعات تطب

 اطالعات یابیارز و لیهمانا تحل ،یقیدر حقوق تطب ترباال

 یابیرزا و نییتب یهاگام یعنی هسیو مقا فیحاصله از توص

 (. Mc Evoy, 2012است )

عمل  یاد شده را مبنای ةگانپنجحاضر مراحل  پژوهش

گام نخست، موضوع  درو  شده ادی چارچوب در. است دادهقرار 

 حسب بر کشورها انتخاب و شدهمشخص  قیتحق ةطیحو 

 ،یمیاقل یهامشابهت با مرتبط عمدتاً که ییارهایمع

 تصور است آن رینظ یموارد و یحقوق نظام ،یاهیگپوشش

 یدارا کهمنتخب  یکشورها نیقوان دوم، گام در. گرفت

 ره درشده و سپس  یبندطبقه بودند یموضوعات مشابه

ائه ار مرتبط یقانون مواد ازمختصر  یشرح ،یموضوع طبقه

                                                      
 مناطق حفاظت»پژوهش حاضر با  ییو محتوا یاز تداخل موضوع یریجلوگ لیدلبه1 

 نهادشیپها عرصه نیا یبرا «یحفاظت ةژیمناطق و»عنوان  ست،یزطیسازمان مح« شده
 شده است.

 کی یمواد قانون یهاتفاوتو  هاشباهت. در گام سوم، دیگرد

 لیدال نییتب به چهارم گام. شد انیب یموضوع ةطبق

 زا استفاده با پنجمگام  در و پرداخته هاتفاوتو  هاشباهت

 یکشورها نیموجود در قوان یکارهاراه ،یابیارز یارهایمع

 قرار یابیارز مورد یتحت بررس موضوع یبرامورد مطالعه 

 نیقوان ضعف و قوت نقاط کردنبرجسته  باو  گرفت

 ادی موضوع ةنیزمدر  که یکشورمورد مطالعه،  یکشورها

 یراهکارها سپس. شد یمعرف ،کردهعمل  هیبق از بهترشده 

 عیتجم با ایو  شده انتخابنظر  مورد لهأمسحل  یبرتر برا

 یقیتلف راهکار کیمورد مطالعه  یکشورها یراهکارها

 یتمام زا برتر و دیجد یحلراهدارد  امکان البته. دیگرد شنهادیپ

 کی چیه نیقوان در کهگردد  شنهادیپ زینموجود  یکارهاراه

ه با توج انیپا در. باشد نشده کرمورد مطالعه ذ یکشورهااز 

ارائه شده،  یکارهاو راه یداخل نیقوان یهایکاستبه 

 که دیگرد ارائهایران  نیقوان اصالح منظوربه یشنهاداتیپ

 . باشند داشته اجرا و بیتصو تیقابل

و  دانانحقوقانجام شده توسط  یهاپژوهش یبررس

ات مطالع دهدیمو جنگل نشان  یعیطبمنابع نیمتخصص

 یقیتطب و یداخل حقوق در بحث مورد ةنیزمدر  یجامع

دارد  یسع ،یقیتطب حقوق پژوهش نیا. است نگرفته صورت

با  ده،یبرگز یجنگل کشورها نیقوان ةسیمقاضمن مطالعه و 

 یقواعد حقوق ریو تفس لیبه تحل یارشته انیم یکردیرو

  بپردازد. یعیطبمنابعموجود از منظر علوم 

 نظام انتخاب یبرا: مورد مطالعه یکشورها انتخاب

ه ک چهآن هر دیبا یقیتطب مطالعات در مطالعه مورد یحقوق

 ،آب و هوا ا،یجغراف)ازجمله دهد یقرار م ریثأحقوق را تحت ت

 ودش گرفتهدر نظر ( ث تاریخیحواد کشورها و ةنژاد، توسع

(Zweigert and Kotz, 2014 ؛)موضوع به توجه با 

و آب و  ییایجغراف یهامشابهت تیبا اولو ،حاضر پژوهش

مورد  یکشورهاانتخاب  منظوربه یاگانهده یارهایمع ،ییهوا
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 )1ر است: یمطالعه در نظر گرفته شد که شامل موارد ز

)وسعت،  ییایجغراف )2 ،یاهیگپوششو  یمیاقل یهامشابهت

 زبان (3(، رانیا به نسبت یجنگل پوشش درصد ت،یجمع

 (7 ،یحکومت نظام (3 آن، ةترجمموجود بودن  ایقانون 

 نیقوان وجود (6 جنگل، ةحوزدر  مشترک یجهان یندهایفرآ

 اصالت (5 ،یعیطب منابع ةحوزدر  کارآمد تیریمد ومناسب 

 ،یاسیس تیوضع (9 ،یجنگلبان نظام (3 ،یحقوق نظام

. یانسان ةتوسع شاخص (14 و یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ

 ةنیزمو مرتع در  جنگل نیقوان پژوهش، موضوع که جا آن از

ر ب یاهیگپوششو  یمیاقل مشابهت اریاست و مع حفاظت

 یپانزده کشور دارا نخست دارد، یبرتر گرید یارهایمع

ترتیب از شرق به غرب  به رانیبا ا یمیاقل یهامشابهت

عراق،  ه،یهند، قزاقستان، ترک ن،یچ ا،یشدند: استرال نییتع

اکش، مر ا،یتونس، فرانسه، اسپان ،یجنوب یقایآفر ه،یسور

 ی. سرانجام کشورهانیو آرژانت کیمتحده، مکز االتیا

 شرویپ شده ادی یارهایمع نظر از هک یجنوب یقایآفرفرانسه و 

پژوهش  نیا یران داشتند برایرا با ا مشابهت نیشتریب ای بوده

متعلق به نظام  کیهر دهیبرگز یشورهاکانتخاب شدند. 

 نوشته حقوق نظام یدارا رانیا؛ هستند یمتفاوت یحقوق

 ینظام حقوق ی، فرانسه دارایبر منابع حقوق اسالم یمبتن

 مختلط ینظام حقوق یدارا یجنوب یقایو آفر یژرمن-یروم

 (.Penda, 2014)باشد می

 نیانقو کهنیتوجه به ا با :یبررس مورد نیقوان انتخاب

 یکپارچگی یجنوب یقایفرانسه و آفر یجنگل کشورها

 گرید ةمطالعکشور ما دارند از  نینسبت به قوان یشتریب

 نیر اد ستیزطیمحقانون  ریکشورها نظ نین مرتبط ایقوان

وضوع م یگستردگ لیدلبه نیشد. همچن یپوشچشممطالعه 

 گرید به ورود از گرید یپژوهش یهاتیمحدودحاضر و وجود 

 نیدکتر و ییقضا یهاهیرو عرف، جمله از حقوق علم منابع

 مرکزت پژوهش، یارشته انیم تیماه به توجه با تا شد زیپره

 نیکه منجر به صدور چن یعمل-یفن یهاهیرو بر یشتریب

 شده است، معطوف گردد. ینیقوان

                                                      
2Convention on Biological Diversity 

و  یحقوق میمفاه یعدم همخوان :پژوهش ساختار

 یهاظامشده در ن رفتهیو پذ جیرا یهایبندمیتقس یگوناگون

 حقوق ةمطالع یهاچالش نیترمختلف از بزرگ یحقوق

 یبه گوناگون نظر. (Mohseni, 2019است ) یقیتطب

 یساختار یحاو با هدف طر یمورد بررس یحقوق یهانظام

تخب من یجنگل و مرتع کشورها نیقوان ر،یپذجامع و انعطاف

نه یآنان در زم یدیو موضوعات کل یماده به ماده بررس

 یبندطبقهمناطق حفاظت شده استخراج شد. با توجه به 

IUCN (2021) نیقوان و شده حفاظت مناطق ةدربار 

مناطق  از متفاوت گونه سه گفت توانیم ده،یبرگز یکشورها

 ،زیستی و یعیطب ریذخا (1است:  ییحفاظت شده قابل شناسا

 حساس یهاستمی( اکوس3و  ،یستیزتنوعو  یعیطب راثی( م2

شده در  ادی ةگانسهمرتبط با انواع  نیقوان هادام. در شکننده و

مورد  لیبه تفص یجنوب یقایفرانسه و آفر ران،یا یکشورها

 .ردیگیمقرار  لیو تحل سهیمقا ،یبررس

 

 جینتا
 که «Protected area» اصطالح ی:حفاظت ژةیو مناطق

 عنوانزیر  در ،2(CBD) یستیزتنوع ونیکنوانس 3 ةماد در

 ,UNEP) است آمده «یعیطب یهاستگاهیز در حفاظت»

به  رانیا یاسالم یقانون الحاق دولت جمهور»در  ،(1992

 «شدهحفاظتمناطق » یمعنا به «یستیزتنوع ونیکنوانس

قانون،  نیاز هم« د»است؛ البته در بند  شدهترجمه 

«protection of ecosystems»، از  تیحما» یمعنابه

 در که است نکته نیا انگریبترجمه شده که  «هاستمیاکوس

واژگان حفاظت و  نیب یمشخص یمرزبند یگاه رانیا

 یجابهواژگان  نیموارد ا یو در برخ شتهوجود ندا تیحما

 کیحفظ  عتی. هدف حفاظت از طبشوندیمبرده  کارهم ب

 همراه با جوامع یرو جانو یاهیگ یهاو گونه خاص عرصه

 است که اتیح یمومع طیو شرا هاستگاهی، زهاآن یستیز

 در(. Yalçınkaya, 2020) باشند داشته کردنارزش حفظ 

 بودهن تیاهم یدارا انجنگلبان یبراشده  ادی مناطقگذشته 
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و  هاجنگلاز  یبرداربهرهدر قانون حفاظت و  اگرچه. است

از  یانشانه ،شده بیتصو 1336 سالما که در  کشورمراتع 

 لجنگحفاظت اما  شودینم افتی ییمعنا نیحفاظت در چن

 ن،یتصرف زم چوب، قاچاق هماننددر مقابل عوامل مخرب 

ة همو در  یکل طور بهره یغ و یسوزآتش دام، یچرا

ه شد انیب یعیطبمنابع سازمان تیریمد تحت یهاعرصه

حفاظت از  یبرا یالملل نیب یهاانیهمسو با جر امااست. 

 نفرانسکپس از  اًکه عمدت نیزم ةکر یستیو ز یعیطب راثیم

 جنگلبانان ،مطرح شدند ویر در 1992 ةتوسعو  ستیزطیمح

 یزیررا در برنامه شده ادی موارد اندنمودهتالش  زین

 یفیعرت در نی. بنابرارندیبگ نظر درخود  یتیریمد یهاعرصه

د که هستن یمناطق یحفاظت ةژیگفت مناطق و توانیمجامع 

 یبرا عام طوربهکه  ییهاتیفعالبر  عالوهجا در آن انجنگلبان

 عوامل مقابل در یجنگل یهاتودهو  هاعرصه ازحفاظت 

را مورد  یخاص یمالحظات حفاظت دارند،یم معمول مخرب

 یهاعرصهمتفاوت از  هاعرصه نیدهند و ایتوجه قرار م

هستند که از گذشته توسط سازمان حفاظت  یاچهارگانه

های اند. این مناطق دارای ارزششده تیریمد ستیزطیمح

زیستی، فرهنگی و تاریخی به صورت مجزا یا توامان بوده و 

های ارتباطی بین مناطق چهارگانة توانند نقش داالنمی

 Hemmat et)زیست را ایفا نمایندسازمان حفاظت محیط

al., 2012)  . 

 یستیز و یعیطب ریذخا

به و معموالً دهستن یستیزتنوع یهاکانون 3یعیطب ریذخا

کنند یعمل م آنو منبع انتشار  یستیزتنوع ریعنوان جزا

(Yan et al., 2019از نظر تار .)یعیطب ریذخا جادیا یخی 

 یسنگ بنا ،هاآن یهاستگاهیها و زحفاظت از گونه یبرا

 دصاز  شیبوده است. در حال حاضر ب یستیزحفاظت از تنوع

 باً یدر سراسر جهان وجود دارد که تقر یعیگاه طبرهیذخ هزار

 Boweiدهد )یرا پوشش م نیزم مساحت ازدرصد  7/11

et al., 2016 .)قابل یعیطب ریذخا ةهم که نیا به توجه با 

                                                      
3Natural reserves (in English), Des réserves naturelles (en 

Français) 

از  یبرخ ستند،ین چهارگانه مناطق یهاعرصهدر  عیتجم

 و اهجنگل ةادار یمتول یهاسازمانتوسط  ییهاعرصه نیچن

 .شوندیم تیریو مد جادیا مراتع

 عهمورد مطال یحقوق جنگل کشورها مقایسهف و یتوص

 نیقوان درمبحث  نیاموضوع  ةدربار: رانیا حقوق. الف

و  یعیطباز منابع تیقانون حفظ و حما 1 ةماد برابر ران،یا

از  یدرختان یهاگونه»، 1351 مصوبکشور  یذخائر جنگل

 و حرا دپلت،یسف ،یاسروخمره سرخدار، ن،یزرب شمشاد، لیقب

(، گون، یپسته وحش، بنه )یعیطب تونیز فندق، ارس، چندل،

بادامک( در سراسر ) ی( و بادام وحشیجنگلششم، گردو )

 هبود «ها ممنوعمحسوب و قطع آن یکشور جزء ذخائر جنگل

از آن در نظر گرفته  یتخط یبرا ییهامجازات ادامه در و

 سازمان ،ماده نیهم 2 و 1 ةتبصر روی. پاست شده

 هاونهگ نیاکشور موظف است مناطق استقرار  یعیطبمنابع

ن یکه قطع ا یدر موارد» و دیرا مشخص و حفاظت نما

 ینل فئها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مساگونه

ادر را ص هاآن قطع ةاجاز ،«گر الزم باشدید یهاگونه هو توسع

 یحفاظت ةژیو ةمنطق کی جادیدر مورد ا گرید یسو از .دینما

 قانونمکرر  63 ةماد برابر ،در آن اشخاص اتیمستثن کو تمل

 با 1336 مصوب مراتع و هاجنگل از یبرداربهرهحفاظت و 

ور منظ مجاز است به یعیطبمنابع سازمان ،یبعد اصالحات

 جادیو ا یکارحفاظت خاک و جنگل یهابرنامه یاجرا

 فیمربوط به وظا که یاتیهر نوع عمل ای یعموم یهاپارک

ا را در هشدن جنگلیمذکور در قانون مل اتیآن باشد مستثن

 موظف سازمان نی. همچندیتملک نما وضع یبرابر واگذار

 ریتملک شده را از مراتع غ اتیمستثن یمعادل بها» است

وافق با ت اینقاط کشور و  ریسا ایمحل و  نیترکیمشجر نزد

مال مشجر ش ریمراتع غ ایو  یاجلگه یجنگل یاراضاز  نیطرف

توسط  راض عوَو مُ عوض یبها ای «مالک انتقال دهد هب

 و دینما پرداختنظر کارشناس  و 76 ةموضوع ماد ونیسیکم

 یهاروشکدام از  چیه یاجرابه لیما اتیاگر مالک مستثن



 1041 تابستان ،2 شماره ،57 دوره طبیعی، زیست محیط 
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 یمرا طبق نظر کارشناس رس اتیمستثن یبها ،نباشد شده ادی

پرداخت مربوط  یهااز محل اعتبار طرح یوزارت دادگستر

 .دینما

 جنگل قانون L212-2-1 ماده در: فرانسه حقوق. ب

 یسازآماده سند»: است شده حیتصر 2424 مصوب فرانسه

 یکی یبرا که زیستی گاهرهیذخ یبرا اهایی رپهنه تواندیم

 ؛«ندک ییشناسا باشد یعیطب راثیم ءایاح ای حفظ اهداف از

-رهیذخ کی کنندهجادیا ةبخشنام» در وماده در ادامه  نیا

 نییمجاز را تع ایممنوع  یهاتیفعالاهداف و  محدوده، ،«گاه

 بجل ست،یزطیمحجنگل و  یکه در آن موافقت وزرا کندیم

 ای تیجمع لزوم صورت در و عتیطب تیحما یمل یشورا نظر

در بند دوم  نیهمچن. است یضرور نفعیذ یحقوق شخص

 درشده است  دیتاک اًمجدد زیاز همان قانون ن L212-3 ةماد

 و زیستی گاهرهیذخ جادیدر زمان ا نیهمچن و اقتضاء صورت

ب جل یاز مقامات دهستان برا یتیریطرح مد نیدر زمان تدو

 L212-2-1. برابر بند آخر ماده شودیم یموافقت نظرخواه

 حطر طبق دیبا زیستی گاهرهیذخ» نیاد شده ایاز قانون 

مسئول  ریتوسط بخشنامه مشترک وز شدهبیتصو یتیریمد

د سن وستیکه پ «شود اداره ستیزطیمح ریو وز هاجنگل

 هستند یاژهیونظام  مشمول هاجنگل نیا. است یسازآماده

 .گرددیم نییتع یدولت یکه توسط مصوبه شورا

قانون جنگل  12 ةماد برابر: یجنوب یقایآفر حقوق. پ

 ریوز ،یبعد اصالحات با 1993مصوب  یجنوبیقایآفر

قانون  نیهم 3 ةماد از 3بند  طبق تواندیم هاجنگل مسئول

حفظ  ها،آن ةتوسع ،یعیطب یهاجنگل حفظ منظوربه

الف( : »)هریعادالنه منافع و غ عیتوز ،یعیطبمنابع ها،ستگاهیز

-دارکیاز درختان، ج(  یدرخت خاص، )ب( گروه خاص کی

 کی: خاص ییها)د( درختان متعلق به گونه ایخاص  3زاربوته

 حفاظت یهاگونه ای زاربوته-از درختان، دار یدرخت، گروه

همان  13و  9 ةمادشده در  نییاز روند تع یرویرا با پ« شده

 ةیاطالعروند، شامل  نیاعالم کند. ا شدهحفاظتقانون، 

                                                      
4Woodland 
5Le sujet (en Français), Subject (in English) 

دعوت از نظرات و اعتراضات در خصوص موضوع  ،یشنهادیپ

 گذارآن است. قانون هیاعالم انتشار ةنحوو  تیتحت حما

در  شده، ادیموارد  حفاظت نیتأم از نانیاطم حصول یبرا

روند معمول  یکه احتمال دارد قبل از ط یموارد اضطرار

 بیتخر ای بیمورد نظر دچار آس 7موضوع ه،یصدور اعالم

 عمل قانون نیهم 13 ةمادداده تحت  اریاخت ریگردد، به وز

دون ب کند،یم جابیا یاضطرار طیشرا که یصورت در و کرده

 شده ادی منابع یاهیاطالعبا انتشار  نظرات، دنیشن ایمشورت 

قانون درباره روند لغو  نیهم 17 ةماد. دینما اعالم یرا حفاظت

کند یرا موظف م ریوز واست  مذکور ةیاعالماصالح  ای

ده شحفاظت یهاگونه یتماماز  یفهرستصورت ساالنه به

 تفکیک یبرا ریوزهمان قانون،  3 ةماد برابر .دیمنتشر نما

 دیاب ریوز جمله ازدارد.  یاگسترده اراتیاخت ،یمناطق حفاظت

 یکه هر نوع را یمساحت نهیمک ،یعلم یهاهیبراساس توص

 نییشود را تعیم اظتحف ثرؤم طوربهآن  در زاربوته-دار از

 یراضا تواندیم ریشده وز ادی ةماد نخستاساس بند  برکند. 

 برابر آن هدف که یصورت درقانون را  نیهم 39 مادهموضوع 

به نفع  ای یهدف عموم کیالف( : »)39 ماده نخست بند

 یداریخر« کند تموافق یآثار عموم ری. و )ب( وزباشدعموم 

اعالم و  شدهحفاظت ةمنطقرا  آنکرده و  تیسلب مالک ای

قانون  نیاز نظر ا یگریهر منظور د ای یجنگلدار یبرا

 کی تیرضا با ایدر صورت درخواست و  البتهکند.  یمستثن

شده وجود دارد.  حفاظت ةمنطق کی جادیا امکان زین کمال

را به  شدهحفاظتمناطق  اعالم ةیاطالعموظف است  ریوز

قانون  12خش ب اساس بر که ستیزطیمح یهماهنگ تهیکم

به عضو  زین و شده جادیا کشور آن ستیزطیحفاظت مح

در استان مربوطه و  عتیمسئول حفاظت طب ییاجرا یشورا

 .دهد اطالع گرانید

 : همورد مطالع یحقوق جنگل کشورها یابیو ارز نییتب

 زیستی و یعیطب ریمحل استقرار ذخا ییو شناسا نیی. تعالف

 : یحفاظت ةژیومناطق  جادیا و
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 ریمحل استقرار ذخا ییو شناسا نییتع تیسه کشور اهم هر

 را یحفاظت ةژیومناطق  جادیمتعاقب آن ا و زیستیو  یعیطب

در صدد حفاظت از  ینیبا وضع قوان ینحوبهدرک کرده و 

 و یعیطبمنابعراستا سازمان  نی. در ااندبرآمده هاآن

اظت از و حف یجنگل ریذخا ییشناسا فهیوظ کشور یزداریآبخ

 قطع مجوز تواندیمموارد  یرا بر عهده دارد و در برخ هاآن

 .دیصادر نما زیها را ن آن

 قةمنطجاد و اعالم یدر ا رندهیگمیتصم. مقام صالح ب
 : شدهحفاظت

 مسئول وزارتخانه صالح مقام یجنوب یقایآفرو  رانیا در

 تسیزطیمحو  هاجنگل مسئول یوزرا فرانسه در و هاجنگل

 ای تیو در صورت وجود، جمع عتیطب تیحما یمل یشوراو 

مسئول جنگل در  ری. وزباشدیم نفعیذ یشخص حقوق

 ،یوزارتخانه جنگلدار یمتول قتیدر حق یجنوبیقایآفر

 موافقت در عمل یبوده و موافقت و التیو ش ستیزطیمح

توجه به مفاد  با. است ستیزطیمحو  جنگل کل ةاداردو 

ئول مس یوزراکم دست رسدیم نظربهن سه کشور یا نیقوان

 یترگسترده اراتیاخت یجنوب یقایآفرو  رانیجنگل در ا

خود داشته باشند؛ چرا که در  یفرانسو ةردنسبت به هم 

 یمشارکت وزرا ازمندیگونه اقدامات ن نیفرانسه ا

. است نفعیذ افراد و ینیسرزم یهاتیجمعو  ستیزطیمح

 یقایدر آفر ریشده است، وز حیکه در قانون تصر گونهآن

خود  یرانیا ةردهمنسبت به  یترگسترده اراتیاخت ،یجنوب

 یبدون در نظر گرفتن روندها تواندیم یدارد؛ چنانچه و

 . دیاعالم نما یحفاظت ةژیو عنوانبهمنطقه را  یک ،یقانون

 ةژیو ةمنطق کی جادینفعان در روند ایت ذکمشار. پ

 :یحفاظت

ورت ص نیبد یروند قانون ،مطالعه مورد کشور سه نیقوان در

 به فمکل ییتنهابه یعیطبمنابعسازمان  رانیا در کهاست 

ت. در اس یمناطق نیچن یبرا یزیربرنامهثبت و  ،ییشناسا

 مشارکت و موافقت با فرانسه کشورمهم در  نیا که یحال

 یهاتیجمعو  ستیزطیمح و هاجنگلمسئول  یوزار

 نیهمچن. است نفعیذ اشخاصصورت وجود  در ای ینیسرزم

صادر  یفراخوان ابتدا یجنوب یقایآفردر  هاجنگلمسئول  ریوز

 یتحفاظ ةژیو ةمنطقرا در خصوص  شنهاداتیو اعتراضات و پ

اقدام  اههیتوص نیا گرفتن نظر در بانموده و سپس  افتیدر

هر  نیقوان جهینت در. دینمایم یحفاظت ةمنطق کیبه ثبت 

 تکنسبت به مشار یجنوب یقایآفرفرانسه و  کشوردو 

افراد  یهاهیتوصنسبت به  یجنوب یقایآفر مورد در و نفعانیذ

ه ب یران توجهیه در اکداشته است  یاژهیوتوجه  نظرصاحب

 .است نشده هاآن

 : یحفاظت ةژیومناطق  یتیریم مدی. رژت

 روشن یعیطب ریدر مورد ذخا فرانسهجنگل  نیقوان به توجه با

و نظام  یتیریطرح مد یگونه مناطق دارا نیا کهاست 

. تاسشده  اشاره به آن یسازآمادهدر سند  کههستند  یاژهیو

در مورد آن  یجنوب یقایآفر و رانیا نیکه قوان یدر حال

 نینبود چن ةمنزلبه سکوت، نیا البته است؛ کرده کوتس

دارد در مقررات و  امکان و ستین کشور دو نیادر  یابرنامه

 موضوع نیبه ا یفن یهاهیرودر  ای و یگرید یهانامهنییآ

 .باشد شده پرداخته

 ن: کی. حقوق مالث

 تیمالکتأمل در قانون فرانسه احترام به حقوق  قابل ةنکت

 اجآنو تا  هاستدهستانو  هاتیجمع تیکمال ایو  یشخص

 انجام خصوص نیا در یامصادرهنخواهند  نیکه خود مالک

 مصوباز قانون جنگل  L141-7 ماده برابر هک چرا رد؛یگینم

 دهشحفاظته توسط دولت ک یخصوص یهاجنگل در ،2424

 دیتملک را مطالبه نما نیا تواندیم مالک» شوندیماعالم 

نگل ج عنوانبه یبنددستهمشروط به آن که اثبات کند که 

از درآمد معمول که از جنگل خود  یمیاو را از ن شدهحفاظت

 یقایآفر کشور در. «محروم نموده است ،آوردیم دستبه

شده، اعتراضات  حفاظت ةمنطققبل از اعالم  زین یجنوب

م با یت تصمیدر نها یول رندیگیم قرار توجه مورد یافتیدر

 ضرورتدر صورت  رانیا در کهاست  یحال در نیار است. یوز

 کملجز ت یراه ،یمناطق نیچناشخاص به  اتیالحاق مستثن

 داده اریاخت مربوطه سازمانبه  گذارقانون و نشده ینیبشیپ

 صورت بهغرامت را  ایواگذار و  ازاءبهما  نیزم مالک، به است
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 .دیپرداخت نما ینقد

  :یحفاظت ةژیورات در مناطق ییط قطع درخت و تغی. شراج

 ،زیستیو  یعیطب ةریذخ یهاعرصه یهایقطع رستن یبرا

 یاقیو آفر رانیدر ا هاجنگل مسئول یهاوزارتخانه به قانون

 صورت نیبد است؛ داده مجوزموارد خاص  یدر برخ ،یجنوب

از منابع  تیحما و حفظ قانون 1 ةمادران و برابر یدر ا هک

 نیکه قطع ا یدر موارد»کشور  یو ذخائر جنگل یعیطب

 ینل فئها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مساگونه

 یجنوب یقایو در آفر «باشد الزم گرید یهاو توسعه گونه

 هصادرشد یهاپروانه که یصورت در جنگل قانون 5 ةمادبرابر 

 ریوز شورا و توسط هیبه توص که ییهاتیا معافیر یتوسط وز

. شودیمصادر  هاآناجازه قطع  ،منتشر شده یرسمدر روزنامه 

 ،یمجوز نیصدور چن یفرانسه، برا دراست که  یدر حال نیا

 و است یالزام ستیزطیمحمسئول جنگل و  یموافقت وزرا

 مناطق نیاواقع در  درختانبر قطع  یشتریب نظارت جهیدر نت

 دارد.  وجود

 :یحفاظت ژةیو. حداقل مساحت مناطق چ

 ةژیوو اعالم مناطق  نییاز موضوعات مهم در تع یکی

بتواند  یاست که از نظر علم یحداقل مساحت نییتع ،یحفاظت

. دینما نیمأت را یحفاظت ةمنطق ستمیاکوس بقایو  یداریپا

ها و پارک یدر طراح 6رهیجز ییایجغرافستیز ةیمروزه نظرا

 Malekian) ردیگیشده مورد استفاده قرار ممناطق حفاظت

and Bagheri, 2015 فاصله و مساحت  اساس نیا بر( و

 یهاتیمهاجرت و انقراض در جمع نیتعادل ب میتنظ یبرا

 ,MacArthur and Wilsonشوند )یم بیترک رهیجز

 هاتگاهسیز یه گسستگکد توجه داشت ین بای(. همچن 2001

 یوستگیدنبال آن افول پو به یستیز یهاو سامانه

 کاهش یاصل لیاز دال نیسرزم یمایس یشناختبوم

 ؛(Darvishi et al., 2020) ندیآیحساب مبه یستیزتنوع

سهولت ارتباطات و  ةمعرف درج ،اندازچشم یوستگیپه کچرا 

 یهالکه انیموانع حرکت در م ایانداز کنش در چشمبرهم
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ها بومزیست یچند پارگ نیهمچنمختلف است.  یستگاهیز

خ ر نیزم یکاربر راتییتغ و یصنعت ،یشهر ةدر اثر توسع

 ,.Karam et al) گرددیم هانتخریب آباعث  هک دهدیم

ورد م نیدر ا یجنوب یقایآفر قانونر ین تفاسی(. با ا2012

 افتیدر یعلم یهاهیتوصبرابر  ریعمل کرده و وز خوب اریبس

را  شدهحفاظتمنطقه  کی یشده حداقل مساحت الزم برا

 اکتس نهیزم نیو فرانسه در ا رانیا نیقوان. ردیگیمنظر  در

 موضوع نیادر  یجنوب یقایآفر قانونجه ینت درهستند. 

 . است گرید کشوراز دو  تریمترق

به  مربوط ونیکنوانس :یستیز تنوع و یعیطب راثیم

 یمناطق ،1952 ،5جهان یعیو طب یفرهنگ راثیحفاظت از م

شامل موارد  که است کرده یمعرف 3یعیطب راثیم عنوانبهرا 

 یمتشکل از سازندها یعیطب ییهایژگیو یدارا (1ر است: یز

 یدارا یلمع ای یشناختییبایکه از نظر ز زیستیو  یکیزیف

 یشناسنیزم التیتشک (2 ایبرجسته هستند و  یارزش جهان

 اهستگیمشخص شده که ز قاًیو مناطق دق یوگرافیزیو ف

 یبا ارزش جهان اهانیو گ واناتیدر معرض خطر ح یهاگونه

 (3 ایدهند و یم لیحفاظت را تشک ایبرجسته از نظر علم 

ز برجسته ا یارزش جهان یدارا که یعیمناطق طب ای هاتیسا

 ,UNESCO) هستند یعیطب ییبایز اینظر علم، حفاظت 

 21 کاردستور  ازدهمیاز فصل  13بخش  نیهمچن(. 1972

متناسب  تیری، گسترش و مدجادیز به این 1992در سال 

 اثریم یگذارشده که شامل ناممناطق حفاظت یهاستمیس

انجام اقدامات  و یجهان راثیم ونیتحت کنوانس یجهان

و حفظ  یستیزاز منابع داریاز استفاده پا نانیاطم یبرا یتیحما

 جهینت در ؛(Kolbasov, 1992دارد ) اشاره یستیزتنوع

مورد  ژهیو یمناطق در تواندیم یستیزتنوعو  یعیطب راثیم

 .ردیگ قرار ثرؤمحفاظت 

 حقوق جنگل کشورهای مورد مطالعه سهیمقاتوصیف و 

با بررسی قوانین موضوعه مشخص شد : رانیا حقوق. الف

 اند.ن جنگل ایران در این مورد سکوت کردهیقوان
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مصوب  جنگل قانون از L212-2-1 مادة: فرانسه حقوق. ب

 واندتیم ،یجنگل مناطق یسازآمادهسند  دارد،یم انیب 2424

 ایاز اهداف حفظ  یکی یبرا کهکند  ییشناسارا  ییهاپهنه

 نیا نییتع نیهمچنشوند.  یتلق مهم یعیطب راثیم ءایاح

 ریوز ها،جنگلمسئول  ریبا موافقت وز دیمنطقه با

 ود،وج صورت در و عتیطب تیحما یمل یشورا ست،یزطیمح

 .باشد نفعیذ یحقوق شخص ای تیجمع

حفاظت »بند دوم آن:  وهمان قانون  از L112-1 ةماد برابر

 ،9یعموم عمناف جمله از «یجنگل یستیزتنوعو  یکیمنابع ژنت

قانون  ازL121-3 ةمادشناخته شده است؛ چرا که برابر 

 ،یجنگلدار میتحت رژ یهاجنگلو  درختزارها شدهادی

ظر مانند در ن ییهاتیفعال ءرا با ارتقا یمنافع عموم یازهاین

 ةمادوم س بند برابر و کنندیمبرآورده  یستیزتنوعگرفتن 

1-L121 ظ دولت بر حف بدان یابیدست یبراقانون جنگل  از

 ظامن مشمول هاجنگل نی. ادارد نظارت زیستیتنوعتعادل و 

 نییتع یدولت یهستند که توسط مصوبه شورا یاژهیو

 .گرددیم

قانون جنگل  3 ةاز ماد 3بند  برابر: یجنوب یقایآفر حقوق. پ

ر ثؤ، که اصول راهنمایی تصمیمات م1993این کشور مصوب 

 ها باید منابع میراثیها نام دارد، وزیر مسئول جنگلدر جنگل

شناختی، فرهنگی و های زیباییرا حفاظت کرده و ارزش

 معنوی را ارتقاء دهد.

انون که مربوط همان ق 2 ةگذار آفریقای جنوبی در مادقانون

 به تفسیر و تعاریف اصطالحات موجود در آن قانون است، به

دارد: زیستی را شناسایی کرده و اعالم میصراحت تنوع

ها و تنوع ، تنوع گونهیکیتنوع ژنت یبه معنا یستیزتنوع»

 3 ةهمچنین بندهای سوم و ششم از ماد«. است ستمیاکوس

قانون جنگل آن کشور، اختیاراتی را به وزیر در بند دوم از 

ها و شاخص ارها،یمع»برای ایجاد مقرراتی درباره  73 ظماد

ر د یستیزتنوعها داده است تا بتواند با آن« استانداردها

 حفظ جنگل داریپا تیریمد یارتقاء و اجرارا جهت  هاجنگل

 ةتی در مناطق ویژزیسنماید. اما در رابطه با حفظ تنوع
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-همان قانون پیش 3 ةحفاظتی، در بندهای دوم و سوم از ماد

ه حفظ ک : تشخیص دهددیبا دولتیارگان یک »بینی شده که 

د که ای ارتقاء یابباید به گونه هاکاریجنگلدر  یزیستتنوع

ده ش سیسأتبرای آن  مناطقاقتصادی که این  ةبا هدف اولی

برای [ دیها باجنگلکه:  است نیا اصولو  سازگار باشد ،است

 افتهیتوسعه  ] هاستگاهیها و زستمی، اکوسیستیزحفظ تنوع

 «.شوند تیریو مد

 حقوق جنگل کشورهای مورد مطالعه یابیارزن و ییتب

 ن جنگل: یدر قوان یم نوظهور حفاظتی. توجه به مفاهالف

ه ب رانیجنگل ا نیقوان هک داد نشان رانیا حقوق ةمطالع

توجه به  با. اندنپرداخته یستیزتنوع و یعیطب راثیمموضوع 

 ران،یجنگل ا یقانون اصل بیاز تصو قرن مینگذشت حدود 

 انتظار داشت که نباید ،یبرداربهرهقانون حفاظت و  یعنی

 نیدر مفاد ا یستیزتنوعنوظهور چون حفاظت از  یمیمفاه

 شیافزا قانون در. باشد شده ینیبشیپ یمیقانون قد

ال کشور مصوب س یعیو منابع طب یبخش کشاورز یوربهره

ر د یاهیتنوع گ بیضر شیافزا به گذرا یااشارهکه  1339

 رایز ندارد وجود یمناسب حیتصر زین شده یمرتع یهاعرصه

 انسجام بودن، گسسته لیدلبه یمقطع نیقوان اصوالً

 تنها و نداشتهقبل و بعد از خود  نیبا قوان یچندان یموضوع

 یاتیخاص پرداخته و وارد جزئ یدرباره مسائل یاتیکل زیبه تجو

 .شوندینم یستیزتنوع رینظ

 راثیون مربوط به حفاظت از مینوانسک یسازادهیپ. ب

 : ن جنگلیجهان در قوان یعیو طب یفرهنگ

مربوط به حفاظت از  ونیکنوانس 6 ةمادنخست از  بند در

ه طور کامل ب که به یجهان در حال یعیو طب یفرهنگ راثیم

 راثیشود که میاحترام گذاشته م ییکشورها تیحاکم

 نیچن اماها واقع شده است در قلمرو آن یعیو طب یفرهنگ

 در(. UNSECO, 1972شود )یم حسوبم یجهان یراثیم

 داشتن لیلد بهجنگل فرانسه  یمل دفتر رسدیم نظر به جهینت

 نیمتعدد چن ثبت و نییمناسب در خصوص تع یاراتیاخت

تر به ،یجهان یراثیم عنوان بهو اختصاص دادن آن  یمناطق
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 .است کرده عمل یجنوب یقایآفر و رانیا از

 :یحفاظت ةژیو ةمنطقمربوط به  یهابرنامهو  هااستیس. پ

 یعیو طب یفرهنگ راثیحفاظت از م ونیکنوانساز  7ماده  برابر

، تیحما یبرار و فعال ثؤماز اقدامات  نانیاطم یبرا ،جهان

، واقع در قلمرو آن یعیو طب یفرهنگ راثیم یمعرفحفاظت و 

ن ا که ممکجتا آن ونیکنوانس نیعضو ا یاز کشورها کیهر 

که  ندیاتخاذ نما یکل استیس کی تا کنندتالش  دیبااست 

جامعه باشد و  یدر زندگ یعیو طب یفرهنگ راثیهدف آن م

جامع  یهایزیرطرحها و را در برنامه راثیماز آن  تیحما

 نییتع خصوص در(. UNSECO, 1972) دکنادغام 

 نوانعبه ژهیو ةمنطق یک نییتع یزیربرنامهو  هااستیس

 نیقوان در. اما هستند ساکت رانیا نیقوان ،یعیطب راثیم

 سند وستیدر پ یعیطب راثیم که ییجاآن از فرانسهکشور 

دستورالعمل  یدارا دیبا قاعدتاً شود،یم مهیضم یساز آماده

 جز به چند هر زین یجنوب یقایآفرمورد  درباشد.  یمشخص

 گرید یحیتصر یراثیمنابع م یارتقا و حفاظت در ریوز فهیوظ

 حفاظت واژه یمعنا به توجه با اما ست،ین دست در

(Conservation به )نیا قاعدتاً قانون، آن نص در رفته کار 

 .است همراه برنامه و طرح با اتیعمل

 : یت عمومکو مشار یعلم یهاهیتوصاز  یریگبهره. ت

که  تافیدر توانیممورد مطالعه  یکشورها نیقوان قیتطب با

 یهاهیتوص یجنوب یقایقانون جنگل کشور آفر 73 ةماد

 یحفاظت و ارتقا رینظ یموضوعات نو ظهور یرا برا یعلم

 ها،شاخصدر نظر گرفته و آن را بر اساس  یستیزتنوع

 یزیربرنامهجنگل  داریپا تیریمد یهااستانداردو  ارهایمع

ر دارد. ب یقابل توجه اراتیاخت نهیزم نیدر ا ریو وز کندیم

ل جنگ یمل دفترفرانسه،  قانون جنگل L121-3 ةماداساس 

 یرجنگلدا میرا در مناطق تحت رژ یستیزتنوعشور، کن یا

راهکار آن، اعالم جنگل و  یول دهدیقرار م تیمورد حما

است که در  یمنافع عموم عنوان بهدرختزار مورد نظر 

 یهاجنگلمالک و در  تیبا رضا دیبا یخصوص یهاجنگل

 صورت نفعیذ یهاتیجمعاز  یبر اساس نظرسنج یعموم
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قانون  درسیم نظر بهشده  ادی یهایابیارزبه  تیعنا با .ردیپذ

و قانون جنگل  یعیطب راثیجنگل فرانسه در مبحث م

 نیواناز ق تریمترق یستیزتنوعدر مبحث  یجنوب یقایآفر

 مورد مطالعه هستند.  یکشورها ریسا

 شکننده و حساس یهاستمیاکوس

ز نظر ا کههستند  یمناطق ملشا 14شکننده یهاستمیاکوس

 یها به راحتشوند و تعادل آنیدچار مشکل م یستیزطیمح

ها ستمین اکوسیاز ا یبرخ(. King, 1979خورد )یبر هم م

 زیکنند و شامل منابع آبخیم یبانیپشت یخاص شتیاز مع

 باشند؛یمنحصر به فرد و مزرعه و جانوران م یهاگونه ،مهم

آب  اترییدر برابر اثرات نامطلوب تغ ژهیوها بهاز آن یاریبس

اظت حف اقداماتهستند و به  ریپذبیشکننده و آس ییو هوا

-ستمیو حفاظت از اکوس ییشناسا جهی. در نتدارند ازین یخاص

و  تیزیسنقاط متنوع  گریمنحصر به فرد و شکننده، د یها

در معرض خطر  یهاگونه ژهیوها، بهمرتبط با آن یهاگونه

 ةتوسع ایو  قیدق 11یجابا هدف حفاظت در یاقدامات ازمندین

 (.Kolbasov, 1992) باشندیم یرونیب یهاسمیمکان

 عهمورد مطال یحقوق جنگل کشورها سهیمقاف و یتوص

از  یبردارقانون حفاظت و بهره 15 ةماد: رانیا حقوق. الف

سازمان  داردیم اعالم ،1336مصوب  مراتع و هاجنگل

 یمناطق در هابوتهو  هاجنگلحفاظت از  منظوربه هاجنگل

 است، خاک شیفرسا و روان یهاشن حرکت به حساس که

 11 ةماد نیهمچن. کندیمرا ممنوع  یریگزغالو  یچوب قطع

 را دولت ،یعیو منابع طب یکشاورز یوربهره شیقانون افزا

 یادب - یش آبیفرسا یبحران یهااست کانون کرده مکلف

 ییزابانایده بیو اقدامات الزم را جهت مقابله با پد ییرا شناسا

روان و گرد و غبار با منشأ  یهااز هجوم شن یریو جلوگ

 ش خاکیفرسا نرخکاهش ساالنه  منظوربه یو خارج یداخل

 .آورد عملبهکشور  در

قانون جنگل فرانسه  L122-10 ةماد: فرانسه حقوق. ب

 یهاتیساحفاظت  نیتضم یبرا کندیم مقرر، 242مصوب 

11In-situ conservation 
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 قرار هک ییهاجنگلرابطه با  دراست  الزم یجنگل ترشکننده

 یشتریب قاتیتحق شوند باز عموم یرو به استفاده یبرا است

 یهاتوده زینهمان قانون  از L133-3 ةمادانجام شود. در 

 هاخاکآن،  یامدهایپ ایو مرور  عبور دلیلبه  که یایجنگل

 ودشیماعالم  یعموم ةدیفا شوندیم بیتخر هایدرختکارو 

 وادمشده در  ینیبشیپ مقررات طبق آن یایاح و حفاظت تا

L133-4 تا L133-10 یشود. از سو انجاماد شده یقانون  از 

 L143-1 ةماد برابر ،یشن یهاتوده تیدر رابطه با تثب گرید

 اجرا و تواندیم یدولت صالحیذ یمقام ادار جنگل قانون از

 تیتثب ،کنندهنیتضم یهایجنگلکار ای یبذرافشان ینگهدار

-L143 ةماد زین ادامه در. کند اعالم یاجبار را یشن یهاتپه

مناطق را ممنوع  نیا یاماسه اهانیگ قطع قانون همان از 2

 .است نموده یدولت صالحیذ یادار مقام مجوزو مشروط به 

 کشور نیا جنگل قانون 2 ةماد در: یجنوب یقایآفر حقوق. پ

ه از ک یدولت یاز اراض یاطقهمن یجنگل دولت ،1993مصوب 

 ایخاک  شیاز فرسا یریجلوگ یجنگل برا یقبل نینظر قوان

 در نیهمچن. است شده فیتعر ،شده مجزاها ماسه بادرفت

 شدهمطرح  یاصول قانون، نیهم 3 ةماداز  یبخش کوتاه

 خاک و آب حفظ منظوربه دیبا هاجنگلآن  برابرکه  است

 .شوند تیریمد و افتهی توسعه

 همورد مطالع یحقوق جنگل کشورها یابیو ارز نییتب

  :ییزاابانیحساس به ب یهاستمیوسکا. الف

در  ابان،یب رانیا در روان یهاشنکه منشاء  نیوجود ا با

، است هاآن یهر دو یجنوب یقایو در آفر ایفرانسه ساحل در

مناطق  نیمورد مطالعه در مورد حفاظت از ا یهمه کشورها

 یقایآفر نیقوان. در اندگرفته شیدر پ یکسانی باًیتقر هیرو

 قرار گرفته که نشان حیحفاظت آب و خاک مورد تصر یجنوب

 ها،ماسهخاک و بادرفت  شیدر خصوص فرسا دهدیم

شور ک نیوجود دارد که با توجه به قرار گرفتن ا ییهابرنامه

 یکاالهار ریکو نیآرام و اطلس و همچن انوسیدو اق نیب

 .رسدیم نظربه یضرور ییهابرنامه نیوجود چن

 ب: یش و تخریننده در برابر فرساکش یهاستمیوسکا. ب

 یورو خاک و کاهش بهره یاهیگپوشش بیتخر

مناطق خشک و  درشده تیریو مد یعیطب یهاستمیاکوس

 یو معرف تیجمع شی. افزااست نیآفر لکمشخشک مهین

 یهانامناسب منجر به حذف درختان و درختچه یهایفناور

سوخت و سرپناه شده است  نیمأت ،یکشاورز یبرامحافظ 

(King, 1979قوان .)هرمورد مطالعه  یکشورهاجنگل  نی 

 اندداده قرار توجه مورد را یمناطقحفاظت از  ینحو به کی

حساس و  یهاستمیاکوس بحثدر  یشتریب تیاهم که

 حساس یهاتیسا ریدر رابطه با سا یول. استشکننده داشته 

 یراتمقر یجزئ صورت بهو نه  یکل صورت به نه شکننده و

 .اندننموده وضع

 قطع و دخل و تصرف:  یهاتیممنوعا فسخ ی. اعمال پ

 و حساس یهاستمیاکوسحفاظت از  تیتوجه به اهم با

قطع و دخل و تصرف  یهاتیممنوعا فسخ ی اعمال شکننده،

لطمات  تواندیم یدر سطح محل یمقام ادار یکتوسط 

 نندهکشحساس و  یهاستمیوسکان یرا به ا یریناپذبرگشت

 یمقام ادار کیجنگل فرانسه  نیقوان مطابقند. کوارد 

 یهاتیممنوع تواندیخود م اراتیشهرستان با استفاده از اخت

 یسو از. دینما فسخ ای ومناطق اعمال  نیرا در ا شده ادی

 تکمناطق حساس به حر ییشناسا بر عالوه رانیا در گرید

 نیا در زین یبرداربهره اتیعملصراحت  بهروان،  یهاشن

سه و در فران یتیممنوع نیچن. البته است شدهممنوع  مناطق

 نیاعالم شدن ا یحفاظت محض به زین یجنوب یقایآفر

 رانیا جنگل قانون گرید مثبت ةنکت. گرددیم اعمالمناطق 

 رانیا کهاست  آنمورد مطالعه  یکشورها ریسانسبت به 

 ظورمنبهرا  یدستور ،یبحران یهاکانون ییشناسا بر عالوه

روان  یاهاز هجوم شن یریو جلوگ ییزاابانیب ةدیمقابله با پد

ه ک است کرده زیتجو یو خارج یو گرد و غبار با منشأ داخل

. هددیمم یتعم یامنطقهن قانون را به سطح یا شمول ةدامن

 نیقوان رسدیم نظربهآمده  عملبه یهایابیارزبه  تیعنا با

دو  جنگل نیاز قوان تریمترقنه ین زمیا درما  کشورجنگل 

 است.  گریکشور د
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 یریگجهینت

 یبجنو یقایبه خصوص در آفر یگذارقانون تجربه یبررس

 حفاظت ةکنندنیتضم که روزبهو  یمترققانون  کینشان داد 

در  یحفاظت ةژیو ةمنطق کیمنحصر به فرد  اتیخصوصاز 

 :ردیگ قرار توجه مورد ریز بند دو قالب در تواندیمران باشد یا

 و جینتاتوجه به  با: یحفاظت ةژیو ةمنطق کی جادیا

 کی جادیا مورد در پژوهش، نیا دربه عمل آمده  یهایابیارز

 سازمان تیریمد تحت یهادر عرصه یحفاظت ةژیو ةمنطق

ر د یاست روند مشخص یضرور یزداریو آبخ یعیطبمنابع

 دراشد. مشخص ب زین امر نیا یمتول و گردد ینیبشیپقانون 

 از دتوانیم یحفاظت ةژیو ةمنطق کی انتخاب نخست مرحله

 مناسب یارهایمع اساس بر و یعیطبمنابعسازمان  قیطر

امعه مردم نهاد، ج یهاسازمان شنهادیپ به ای وشده  ینیبشیپ

 یارهایمعانجام شود.  نفعانیذ گرید و یمحل جوامع ،یعلم

 یاهیگ یهاحضور گونه شامل تواندیم یمناطق نیچن انتخاب

 ،یکیژنت ریذخادر معرض انقراض،  ایو  ابیکم یو جانور

 یستیز یهاارزش واجد مناطق ،یعیطب ژهیو یاندازهاچشم

ر مناطق شکننده و د ،یکیزیفو  یو منحصر به فرد فرهنگ

 . باشد هاآنمانند  و یو باد یآب شیمعرض خطر فرسا

با انتشار  تواندیممنطقه، سازمان  انتخاب یک از پس

 یعلم یهاهیتوصو  اعتراضات نظرات، هیکلاز  ،یاهیاطالع

 یرا به شورا یافتیدر نظرات هیکل و آورده عملبهدعوت 

موظف  مذکور یشورا. دینما میتسلجنگل و مرتع  یعال

 یرا برا یعلم الزامات ریحداقل مساحت الزم و سا بود خواهد

 دینما نییتع نظر مورد منطقه ثرؤم حفاظت از نانیحصول اطم

 انجام یعیطبمنابعسازمان  استیتوسط ر یینها بیتصوو 

 را هاحداقل نیا ،موجود یمل یاراض که یصورت در. گردد

 از را رمجاواشخاص  اتیمستثن تواندیمسازمان  نکند نیمأت

 کملت یکارشناس متیبه ق یداریخر ایازاء و بهما نیزم قیطر

 جادیا اثر در مجاور نیمالک که یصورت در نیهمچن. دینما

 ایدرآمد  کاهش ای انیدچار ز یحفاظت ةژیو ةمنطق کی

 ای تملک درخواست توانندیمشوند  تیفعال تیمحدود

سازمان  استیر .ندینما اقامه را تیپروانه فعال ییجابجا

 رودیماحتمال  که یبحران مواقع در بتواند دیبا یعیطبمنابع

 قبل یحفاظت یهاارزش یهر منطقه دارا ای منتخب منطقه

 دایخسارت شود، از روند  دچار شدهینیب شیپروند  یاز ط

 یظتحفا ةژیو ةمنطقنظر را  مورد ةعرصو  نکرده تیتبع شده

 زمان یط درموظف است  یو صورت نیا در. دیاعالم نما

را به  لمعموسال باشد روند  کیاز  شتریب دیکه نبا یمعقول

 .اندازدیب انیجر

قانون  کی در: یحفاظت ژهیو منطقه از موثرحفاظت 

 یعال یشورا مناطق، از حفاظت کنندهنیتضمو  یمترق

 ةژیو ةمنطقهر  یجنگل و مرتع موظف خواهد بود برا

 ارها،یجداگانه بر اساس مع یتیریطرح مد کی ،یحفاظت

و  نیتدو رامتناسب با منطقه  یاستانداردها و هاشاخص

با مشارکت اشخاص  ایآن توسط سازمان و  ینسبت به اجرا

 تیاحم و حفاظت کنندهنیتضمکه  یاگونه به دیاقدام نما

 و راتمقر اصالح و رییتغ. باشدمورد نظر  ژهیو ةمنطق از ثرؤم

نگل و ج یعال یشورا بیمنطقه با تصو یمرزبند در راتییتغ

 بیتصو با طرح کامللغو  ایو  بیمرتع و مجوز قطع، تخر

. ودب خواهد انجام قابل ستیزطیمحشورا و جلب نظر سازمان 

-همجموع ستیبایم یعیت منابع طبیریمد یهاطرح یتمام

اص، خ ستمیاکوسریز ایدرختان  ای درختر: یارها نظیاز مع یا

 یهاارزش یدارا یهامکانچشم انداز منحصر به فرد، 

 کننده،حساس و ش یهاستمیاکوس ،یو معنو یفرهنگ

 رابار و غ گرد و ییزاابانیب ،یو آب یباد شیفرسا یهاکانون

ظر ه طرح مورد نک یو در صورت دینما ینیبشیپوست یدر پ

 آناد شده باشد، ی یارهایاز مع یبخش قابل توجه یدارا

 خابانت یحفاظت ةژیو ةمنطق یک عنوانبه تواندیم منطقه

ه یبرابر رو یحفاظت ةژیو ةمنطق عنوانبهو ثبت آن  شده

 .شود انجام شده ینیبشیپ

 رد یحفاظت ژهیودرباره مناطق  یقانون یهاشنهادیپ

 پژوهش هدف به توجه با: رانیا مراتع و ها جنگل نیقوان

 هالجنگ نیاصالح قوان یبرا یشنهاداتیفراهم آوردن پبرای 

 ن،یشیپبخش  مالحظاتبه  تیعنا با و رانیا تعامر و

 بهور و مرتع کش جنگل نیقوان اصالح منظوربه یشنهاداتیپ
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 :گرددیم ارائه ریز شرح

 یحفاظت ةژیو مناطق جادیا یبرا یضمانت قانون وضع. الف

 ،یستیزتنوعو  یعیطب راثیم ،یجنگل ریذخا شامل

 ایدرختان  ای درخت کننده،حساس و ش یهاستمیاکوس

 یاهمکانمنحصر به فرد،  اندازچشمخاص،  ستمیاکوسریز

 شیفرسا یهاکانون ،یو معنو یفرهنگ یهاارزش یدارا

نحصر م یهایژگیو گرید و گردوغبار ،ییزاابانیب ،یو آب یباد

 ةاداره ب یسازمان متول الزامو  رانیا جنگل نیقوان در ،به فرد

 و ارهایمع ها،شاخص ةیپابر  ومصوب  یهاطرح طبق هاآن

 .داریپا تیریمد یاستانداردها

 اندرکاران،دست ،نیمتخصص. جلب نظر و مشارکت ب

 از نهاد مردم یهاسازمانو  ینفعان، جوامع محلین، ذیطرف

نظر  در نیهمچن واز نظرات و اعتراضات  دعوت قیطر

بر اساس  شدهحفاظتمنطقه  کیگرفتن حداقل مساحت 

 نیتأم منظوربه اتیو تملک مستثن یعلم یهاهیتوص

 .آن یکپارچگی

و  یعیطبمنابعسازمان  استیر به یقانون اراتیاخت یاعطا. پ

 کی یاضطرار حفاظت اعالم منظور بهشور ک یزداریآبخ

 .یحفاظت ةژیو ةمنطق عنوانبه منطقه

 هیلک وستیدر پ یحفاظت ةژیو مناطق اتیخصوص نی. تدوت

 یبرا هیرو وحدت جادیاو  یعیطب منابع تیریمد یهاطرح

 یهادر برنامه یحفاظت ةژیومناطق  تیریمدنمودن  کپارچهی

 ،یجنگلدار یهاطرحهمچون  یعیطبمنابع تیریمد

 سرانجام و هاآنو مانند  ییزداابانیب ،یزداریآبخ ،یمرتعدار

 .یحفاظت یهابرنامه یادوره یابیارز

 یبرا مرتع و جنگل یعال یشورا مجوز صدوربه  الزام. ث

و  یجنگل یحفاظت ةژیو ةمنطق کامللغو  ایو  بیتخر قطع،

 .یمرتع

 

 اریزسپاسگ

 مطالعه تطبیقی»این مقاله حاصللل رسللاله دکتری با عنوان 

یه و  گل و مرتع ایران، فرانسللله، ترک حقوق و قوانین جن

قای جنوبی گل در گروه « آفری لداری و اقتصلللاد جن جنگ

ست که بخش کوچکی از هزینه شگاه تهران ا های آن از دان

ماره  نت شللل یت از  93443239طریق گر ما ندوق ح صللل

 6335691آوران کشللور و گرنت شللماره پژوهشللگران و فن

منابع طبیعی دانشللگاه تهران  ةمعاونت پژوهشللی دانشللکد

ردد.گفراهم شده است. به این وسیله از آنان قدردانی می
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