
  ۶۸-۵۵ ، صفحة۹۱ تابستان، ۶۲محيط شناسي، سال سي و هشتم، شمارة 

   مناطق تحت حفاظت استان زنجاني و حقوقيتيري مديها چالش
  

   ۲فرهاد دبيري ،*۱سيد امين نجات
                كارشناس ارشد حقوق محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات تهران-۱

 fara.dabiri@yahoo.com        ه حقوق محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات تهرانگروو مديراستاديار –۲

  ۳/۱۰/۹۰ :  تاريخ پذيرش             ۲/۱۱/۸۹ :تاريخ دريافت 
  

  

  چكيده
 و ها قانونرد، البته اعمال اين توان به رژيم حقوقي خاص اين مناطق نام ب  كه از آن مياست و مقرراتي جاري ها قانون ،در مناطق تحت حفاظت

 عـام در منـاطق      يها  قانون بر   افزونيد اين نكته است كه      ؤ م مسئله عام تر نخواهد شد، بلكه اين        يها  قانونرژيم حقوقي خاص مانع از اجراي       
رتبط بـه امـور صـالحيتي     مـ هـا  قانوناين . دهند مي  رژيم حقوقي را تشكيل است خاص كه صرفاٌ در اين مناطق مورد اعمال          يها  قانونمذكور  

ف غير مجاز دام، استقرار، اكتشاف و بهره برداري از صـنعت و  يسازمان حفاظت محيط زيست، شكار و صيد، تخريب و تجاوز به اراضي ملي، تعل    
 حقـوقي و  يهـا  چـالش  بروز برخي از باعثكند، عوامل متعددي  با وجود مزايايي كه وضعيت حيات وحش اين منطقه را متمايز مي         . استمعدن  

 پـر  يهـاي حقـوقي مـسير    كه سير پرونـده  طوري هد، ب هاي غير قابل جبراني را در پي دار         خسارت  موارد اي  پارهده و در    شاجرايي در اين مناطق     
ات كمبـود امكانـات و تجهيـز   . كـشد  و نابودي حيات وحش را در آينده به تصوير مـي       بودن  روند در معرض خطر      با دامنه وسيع بوده كه       تالطم

مد و با انگيزه و همچنين عدم مشاركت اكشاورزان، نبود مديريت قوي زيست محيطي،كمبود نيروي انساني كارفاظتي، تخريب زيستگاه توسط ح
هـاي    و مقررات از جمله مواردي هستند كه بر معضالت محيط زيست منطقه افـزوده و زيـان  ها قانونمردمي، عدم بازدارندگي و نقص برخي از      

 اعمـال  منظـور  بـه ي موجود ها چالشتوان از معضالت و   مي بنابراينده است،   كرتحميل   دولت و حتي مردم منطقه        را بر  بسياريمالي و معنوي    
  . كاست در قالب برخي از راهكارهامديريت بهينه

  
  واژهكليد 

  ي مديريتي و حقوقيها چالش منطقه حفاظت شده، پناهگاه حيات وحش، جرايم زيست محيطي، 

  سرآغاز
جمهوري اسالمي، حفاظت محيط زيست كه نـسل امـروز و            در

هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشـند،              نسل
هاي اقتصادي و غيـر      د، از اين رو فعاليت    شو   عمومي تلقي مي   ةوظيف

 يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه ،آن كه با آلودگي محيط زيست
 حفـظ و  بـراي  ).قـانون اساسـي  اصـل پنجـاه   (پيدا كند ممنوع است   

صيانت از محيط زيست كشور با تجويز قانون برخي از نقـاط كـشور              
هاي شاخص زيست محيطي بوده به عنـوان منـاطق           كه داراي جنبه  

ده تا نسبت به دست اندازي نوع بشر در ايـن           شتحت حفاظت تعيين    
   .مناطق تا حدي جلوگيري به عمل آيد
 در قالب هستند كه خاص خود   اين مناطق تابع قواعد و مقررات     

قوانيني همچون قانون حفاظـت و بهـسازي محـيط زيـست، قـانون         
با افزايش رشد جمعيت و توسعه      . ده اند شمشخص  .... شكار و صيد و   

 پايـدار نيـز نبـوده و        ةهـاي توسـع    پايه صنعتي در ايران كه مبتني بر     
ي زيست محيطي همچـون تخريـب زيـستگاههاي         ها  چالشنيست،  

بـروز  ... هاي محيط زيست ، شكار و صيد بي رويه و          ودگيطبيعي، آل 
 نـابودي     و اين عوامل باعث فرسايش خاك، فقر غذايي خـاك،          كرده

هاي بكر با قدمت چندين ميليـون سـال، انقـراض جـانوران و          جنگل
اسـتفاده بـودن    قابل  گياهان، كاهش آبهاي زيرزميني و سطحي، غير      

ه عمـالً رفـاه جـسمي،       شـده كـ   ... آبهاي سطحي به سبب آلودگي و     
 كـرده ي و اجتماعي جامعه كنوني را با مخاطره و تهديـد مواجـه             وانر

  . است
در اين تحقيق سعي شده است با بررسي وضعيت محيط زيست      

 حفاظـت   ة منطقـ  دومناطق تحت حفاظت استان زنجان كـه شـامل          
و همچنين بررسي   مي شود    پناهگاه حيات وحش     ةشده و يك منطق   

ي اجرايي و حقوقي، نقـاط      ها  چالشق مذكور و    وضعيت حقوقي مناط  
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۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۵۶  
قوت و ضعف مديريت در اين مناطق شناسايي و راهكارهاي حقوقي           

  .دشوآن نيز ارائه 

  مواد و روشها
زيـرا نتـايج آن      ،از لحاظ هدف، كـاربردي اسـت      تحقيق حاضر   

ريزان و مديران ارشـد و ميـاني درگيـر بـا             گيران، برنامه  براي تصميم 
در اين تحقيق با استفاده از      .  قابل استفاده است    محيط زيست  مسائل

 شناسايي وضـعيت زيـست محيطـي         ة در زمين  ةمنابع موجود كتابخان  
مناطق تحت مديريت اسـتان زنجـان و همچنـين بررسـي وضـعيت          
حقوقي همان مناطق با استفاده از روش ميداني و بازديـد از منـاطق              

از سـالهاي  ور ي موجـود در اسـتان مـذك    ها بررسي پرونده و  موصوف  
ل و مـشكالت موجـود      ئده با بررسي مسا   شسعي  ۱۳۸۹ لغايت   ۱۳۸۵

ي اجرايي و حقوقي منطقه را فراهم آورده است         ها  چالشكه موجبات   
 تـا از ايـن طريـق       زدپـردا ب صادره از محاكم قـضايي       يبه تحليل آرا  

 منظـور  بـه هـاي كـاربردي      گيري مناسب بـه پيـشنهاد      بتوان با نتيجه  
  . ينه مناطق مذكور رسيداعمال مديريت به

  
   تحقيقةپيشين

وضعيت زيست محيطي مناطق تحت حفاظت در       محققاني چند   
از  ،انـد  دادهمورد بررسي قـرار  را هاي مختلف   كشور ايران و در استان    

ـ "توان به تحقيقـي تحـت عنـوان          آن جمله مي   هـاي    جاذبـه  ةمطالع
 ۱۳۸۷ در سـال "اكوتوريسم در مناطق حفاظت شـده اسـتان زنجـان       

 ورود بـه بحـث      ةدر اين تحقيق با توجه به اين كه الزمـ          .كرداشاره  
توريـسم، شـناخت و بررسـي منـاطق تحـت حفاظـت          هاي اكو  جاذبه

اي از تحقيـق بـه بررسـي ايـن موضـوع             ، قسمت عمده  استمذكور  
 تحقيق داللت بر آن داشته كه بـا توجـه بـه اينكـه      ةپرداخته و نتيج  

  اسـت   گردشـگري  ةب توسع مناطق تحت حفاظت بستر اوليه و مناس      
 با مـديريت مناسـب محـيط       دباي ميحفاظت و حمايت از اين مناطق       

 م بــا مــشاركت مردمــي و اهــالي بــومي صــورت پــذيردأزيـست تــو 
  .)۱۳۸۷كالنتري،(

زيـست  _بررسي وضعيت حقوقي    " عنوان   بادر تحقيق ديگري    
 با توجـه  ۱۳۸۷ در سال"محيطي مناطق تحت حفاظت استان گيالن  

هاي شمالي منحـصر    بخصوصي كه به نوعي در استان  يها  چالشبه  
 اشاره به شكننده بودن مـديريتي       استبه فرد و خاص همان مناطق       

، و تعـامالت و تقـابالت        اسـت   كوتاهي و غفلت همراه    د كه با  كن  مي
هاي متعدد دولت را موضوع اصلي مناقشات زيست محيطـي           سازمان

 بررسـي   " عنـوان  در تحقيق ديگري تحت    .برد در آن مناطق نام مي    

وضعيت زيست محيطي و حقوقي مناطق حفاظـت شـده و پناهگـاه             
ـ    ةحيات وحش با مطالعـ    راهكارهـاي  ة مـوردي اسـتان تهـران و ارائ

د كه بسط و گـسترش      شو  عنوان مي ۱۳۸۶در سال    "حفاظتي مناسب 
 تعرض ،ريزي و سازماندهي جمعيت شهري و شهرنشيني بدون برنامه

هـاي   ن يه عرصـه ات از سوي متجاوزو تجاوز به مناطق تحت مديري  
 تخريب غيـر قابـل جبـران محـيط           موضوع ملي را سبب شده و اين     

 اعمال مديريت زيست محيطـي را در        زيست را در پي داشته و اساساً      
هاي متولي محيط    دهد و در صورت عدم توجه سازمان       تنگنا قرار مي  

 ايـن   عمـالً ،ربط در تخريب محيط زيـست  هاي ذي زيست و سازمان  
مناطق تبديل به مناطقي بـدون هرگونـه ارزش اكولـوژيكي شـده و              

  )۱۳۸۷همايوني،( .كند ولين را طلب ميئعزم جدي مس
 و معـضالت    هـا   چالشها و نتايج حاصل از آن تنوع         اين بررسي 

مبحث مديريت مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست         
هـاي   ازمان چاره انديشي چندگانه را از سـوي مـديران سـ         ترديد  بيو  

   .سازد متولي را متجلي مي
  

    در استانمناطق برخي حفاظتضرورت 
درك جايگاه محيط زيست با مفهومي فراگير و ضرورت توجـه           
هر چه بيشتر به حفاظت آن، بـه تـشكيل سـازمان حفاظـت محـيط           

 قانون تجديد تشكيالت ۴ ةد بر اساس ما۱۳۵۰زيست ايران در سال     
زارت كـشاورزي و منـابع طبيعـي و         هـاي و   و تعيين وظايف سـازمان    

 بـا تـصويب   .دشـ  ۱۲/۱۱/۱۳۵۰انحالل وزارت منابع طبيعي مصوب     
، اختيـارات و   ۱۳۵۳قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سـال          

هـاي رشـد و      هاي قانوني جديدي، كه تا حدي با ضـرورت         صالحيت
توسعه اقتصادي و صنعتي آن زمان متناسب بود، به سازمان حفاظت           

  .يست ايران داده شدمحيط ز
تعيين مناطق چهار گانه شامل پارك ملـي، آثـار طبيعـي ملـي،             

از » الـف «پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده به استناد بنـد          
 قانون حفاظـت وبهـسازي محـيط زيـست جـزو اختيـارات و               ۳ ةماد

 ۴ ةبه استناد ماد   .استصالحيت شوراي عالي حفاظت محيط زيست       
 "رايـي قـانون حفاظـت و بهـسازي محـيط زيـست              از آئين نامه اج   

اي از منـابع طبيعـي كـشور اعـم از            پناهگاه حيات وحش به محدوده    
هاي طبيعي و اراضي جنگلي و دشـت و آب و            جنگل و مرتع و بيشه    
شود كه داراي زيستگاه طبيعي نمونه و شـرايط          كوهستان اطالق مي  

ظ و يا احياي اقليمي خاص براي جانوران وحشي بوده و به منظور حف
  . )۱۳۸۳دبيري، (".گيرد مي اين زيستگاهها تحت حفاظت قرار



  
  
  
  

     ۵۷  . مناطق تحت حفاظت استان زنجاني و حقوقيتيري مدهاي چالش

 اجرايـي قـانون حفاظـت و        ة از آئـين نامـ     ۵ ةد بـه مـاد    استنبا ا 
اي از منـابع      حفاظت شده به محدوده    ة منطق "بهسازي محيط زيست  

طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و كوهستان اطالق          
ت حفظ و تكثير نسل جانوران وحـشي يـا      شود كه از لحاظ ضرور     مي

ها و وضع طبيعـي آن داراي اهميـت خاصـي            حفظ و يا احياء رستني    
  . )۱۳۸۳دبيري، ("گيرد  بوده و تحت حفاظت قرار مي

 سه منطقه داراي اسـتعدادهاي بـالقوه و          زنجان در سطح استان  
هـا و حفـظ، تكثيـر و پـرورش          بالفعل از نظر حفـظ و احيـاء رسـتني         

هاي خاصـي از نظـر       ها و ويژگي   حشي بوده و داراي پديده    جانوران و 
اين مناطق كه از نظر قانوني جـزو منـاطق چهارگانـه      ،اند  آثار طبيعي 

  : اند عبارتند از تحت حفاظت سازمان محيط زيست قرار گرفته
  ؛ هكتار۱۱۹۲۲۵ حفاظت شده سرخ آباد با وسعت ة منطق–
  ؛هكتار ۹۲۱۸۰ حفاظت شده انگوران با وسعت ة منطق–
 حفاظت ة پناهگاه حيات وحش انگوران در شرق منطق    ة منطق –

  .)۱۳۸۵كياني، (  هكتار۲۹۸۱۲شده بالغ بر 
 ۲۱۲۴۰۵سهم مناطق حفاظت شده استان زنجان بـا مـساحت           

 ۲۷/۳ ) هكتـار  ۶۴۷۶۰۴۹( هكتار از كل مناطق حفاظت شده كـشور       
 هكتـار   ۲۹۸۱۲درصد و پناهگاه حيات وحش انگـوران بـا مـساحت            

 درصد از كل مساحت پناهگـاه حيـات وحـش           ۸۳/۰ي در حدود  سهم
  .)۱۳۸۷كالنتري، ( دشو را شامل مي)  هكتار۳۵۷۸۳۳۸(كشور

  
   حفاظت شده سرخ آباد ةمنطق

 ۲۷/۱۱/۷۵ مـورخ    ۱۴۹ ة شـمار  ةاين منطقه بـه اسـتناد مـصوب       
عالي حفاظت محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده با           شوراي

در استان زنجان، با اقتباس و برگرفته        هكتار واقع    ۱۱۹۲۲۵مساحت  
از نام يكي از روستاهاي همان منطقه با نام سرخ آباد تحت حفاظـت    

  . قرار گرفت
 غربي آن تپـه مـاهوري و   ة كوهستاني و نيمة شرقي منطق ةنيم

دشتي است، دشت سهرين اين منطقه يك زيـستگاه بـا ارزش آهـو              
ـ . شود ب مي ومحس ر ، بارنـدگي و      متـ  ۲۹۰۰ تـا    ۵۰۰ ارتفـاعي    ةدامن

 سانتيگراد، منطقـه را   ة درج ۱۱ ميليمتر و    ۵۰۰دماي متوسطه ساالنه    
  .اند كردهاي معتدل  هاي نيمه خشك و مديترانه داراي اقليم

ارس، گردو، بلـوط ايرانـي، سـياه تلـو، زالزالـك، انـار وحـشي،                
حـسين،  ون، گـون، آويـشن، درمنـه، كـاله مير      داغداغان، زرشك زيت  

  . هاي گياهي منطقه هستند و ثعلب از جمله گونهچوبك، الله، مرزه 

 آهو، پلنگ، بـز و پـازن، گـراز،          :جانوران مهم منطقه عبارتند از    
اي، سمور سنگي، سـنجاب زمينـي، رودك، كبـك دري،        خرس قهوه 

هوبره، عقاب، شاهين، دال، غاز خاكستري، خوتكا، لك لـك سـفيد،            
ماهيـاني   زنجـاني و     باكالن، افعي البرزي، افعي شاخدار ايراني، افعي      

  . )۱۳۸۵كياني، ( نظير كپور، سيم و اسبله
اين منطقه داراي حيوان شاخص اكولوژيك به نام آهوي ايراني          

 تعـداد آن حـدود   ۱۳۸۸ و بر اساس آخرين سرشماري در سـال     است
 درصـدي بـا لحـاظ      ۴۰شود، كه كـاهش     راس تخمين زده مي    ۱۸۰۰

يـت شـده نمايـان       در جمعيت اين حيوان حما     ۱۳۵۸سرشماري سال   
  . است

  
  انگورانو پناهگاه حيات وحش  حفاظت شده ةمنطق

 مـورخ   ۲۱ ة شمار ة به استناد مصوب   حفاظت شده انگوران   ةمنطق
 ةعالي حفاظت محيط زيست به عنوان منطقـ         شوراي ۲۲/۱۲/۱۳۴۹

مـستند  ۲۱/۵/۱۳۵۴ در تاريخ    بنابراينحفاظت شده به تصويب رسيد      
 منطقه حفاظت شـده و      دومذكور به    شورايعالي   ۶۵ ة شمار ةبه مصوب 

  . شدپناهگاه حيات وحش انگوران تقسيم 
 هكتـار   ۹۱۲۸۰حفاظت شده انگوران با مساحتي برابر با         ةمنطق

 ۲۹۸۱۲  بـا وسـعت    در شمال غربي پناهگاه حيـات وحـش انگـوران         
   .قرار داردهكتار 

 تـا  ۱۲۴۰، دامنه ارتفـاعي  اين مناطق كوهستاني و تپه ماهوري     
 درجه ۶ ميليمتر و ۴۵۰ بارندگي و دماي متوسطه ساليانه  متر ،۳۲۲۰

، كه اين شرايط منطقه را به اقليم هاي مديترانه اي و           بوده سانتيگراد
   . استكردهنيمه مرطوب معتدل تبديل 

هـاي مرتعـي از    منطقه به طور عمده از گونـه   دوزيست بوم اين    
 ،كما، مرزه قبيل درمنه، چوبك، گون، كاله مير حسين، الله، شقايق،          

هـايي نظيـر     به همراه درختان و درختچـه    و الله واژگون   گل حسرت 
بنه، بادام، خينجونك، شير خشت، زرشك، گـردو و سـنجد تـشكيل             

اين منطقه زيستگاه بسيار مناسـبي بـراي قـوچ و مـيش             . شده است 
  . ارمني و بز و پازن است

اي،  خـرس قهـوه   : هاي جانوري منطقـه عبارتنـد از         ديگر گونه 
باه معمولي، سياه گوش، سمور سنگي، كبـك دري، كبـك چيـل،             رو

باقرقره، سار، دال، شاه بوف، غاز خاكستري، تنجه، آنقوت، حواصيل،          
ــاني    ــشت افغ ــاني و الك پ ــي زنج ــزرگ، افع ــرت ب ــا، اگ در . خوتك

اوزن، انگوران چاي، حلب، كاكا و دربنـد كـه           هاي پرآب قزل   رودخانه



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۵۸  
ن بسيار متنـوعي از جملـه سـفيد         طق جاري هستند، ماهيا   امناين  در  

   .)۱۳۸۵كياني، ( اي، سس، زرده پر و اسبله وجود دارند رودخانه
  

  ي موجود در مناطق تحت حفاظت استان ها چالش
هـاي زيـر بـروز       در حيطـه  د منطقـه    ومشكالت موج   و ها  چالش

  .دكن مي
  شكار غير مجاز  -۱

ي جانوري  ها گونه :عبارتند از  اند  زمينه دخيل اين  در  عواملي كه   
 وسعت منـاطق تحـت حفاظـت،       قاچاق، سالح غير مجاز و   ،  با ارزش 

 استفاده شدهتجهيزات  نوع ادوات و كوهستاني بودن برخي از نواحي،
وجود روستاهاي فراوان در     صيد، در پيشگيري و جلوگيري از شكار و      

ضعف  حمايت، در امر حفاظت و    كمبود نيروي انساني   مناطق مذكور، 
  . ...ونيروهاي موجود 

  
  شكار وةآمار پرونده هاي متشكله در زمين:)۱( ة شمارجدول

   صيد غير مجاز در مناطق تحت حفاظت استان

  )۱۳۸۹ اول ةماه ۶ الي۱۳۸۵(
  سال

  
 منطقه      

۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ 

نيمه 
 اول

۱۳۸۹ 

حفاظت شده سرخ 
 آباد

۲۴ ۱۷ ۱۹ ۱۶ ۹ 

ــده   ــت شـ حفاظـ
 انگوران

۶ ۶ ۶ ۴ ۱ 

پناهگـــاه حيـــات 
 حش انگورانو

۳ ۴ ۷ ۳ ۱ 

حــوزه شهرســتان 
 زنجان

۵۶ ۵۵ ۳۹ ۳۷ ۲۲ 

حــوزه شهرســتان 
 ماهنشان

۳۶ ۲۳ ۲۵ ۱۱ ۱۰ 

  
  
  اراضي ملي  تخريب در منابع طبيعي و جاوز وت-۲

از طـرق فعاليـت     به طور عمده    تجاوز و تخريب در اين مناطق       
و  احداث خطوط انتقال نفت و گـاز         ، جاده كشي  ،كشاورزيغير مجاز   

  .پذيرد  صورت ميدنمعا

 تخريب ةهاي متشكله در زمين آمار پرونده: )۲( ة شمارجدول

وتجاوز به اراضي ملي و منابع طبيعي در مناطق تحت حفاظت 

  )۱۳۸۹ اول ةه ما۶الي۱۳۸۵( استان

سال                     
 منطقه

۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ 

نيمه 
اول 

۱۳۸۹ 

حفاظت شده 
 سرخ آباد

۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 شده حفاظت
 انگوران

۷ ۷ ۲ ۱ ۰ 

پناهگاه حيات 
 وحش انگوران

۲ ۱ ۱ ۲ ۰ 

  
  دامتعليف غير مجاز -۳

تـرين   تنش تعليف غير مجاز در مناطق تحت حفاظت يكي از پر         
ن آ است كه سازمان حفاظت محيط زيست بـا       يمشكالت معضالت و 

صاحبان احشام به نوعي خود       چرا كه اهالي و    ،استدست به گريبان    
 ،هشدواقع آنان راتعي كه در اراضي روستاي محل سكونت  را مالك م  

  .دانند  خويش مية و چراي هر ميزان دام را جزو حقوق اوليدانسته
  
 غير ف تعليةآمار پرونده هاي متشكله در زمين: )۳( ةشمارجدول 

  مجاز در مناطق تحت حفاظت استان

  )۱۳۸۹ اول ةه ما۶ الي ۱۳۸۵(

                                 سال         
  منطقه

۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ 

نيمه 
اول 

۱۳۸۹ 

 ةحفاظت شد
 سرخ آباد

۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 

 ةحفاظت شد
 انگوران

۲ ۳ ۱ ۱ ۰ 

پناهگاه حيات 
 وحش انگوران

۲ ۰ ۱ ۰ ۰ 

  
مـزارع   هجـوم حيـات وحـش بـه افـراد محلـي،            حمله و -۴

   احشام كشاورزي و
دين صورت   ب ،است الذكر   سابق واملاين موضوع خود معلول ع    

، هجـوم حيـات     كه با از بين رفتن حيات وحش و زيستگاههاي آنان         



  
  
  
  

     ۵۹  . مناطق تحت حفاظت استان زنجاني و حقوقيتيري مدهاي چالش

 فصل سـرد  ويژه ب،وحش به احشام، مزارع و انسان در فصول مختلف 
در دو بخـش     را   هـا   چـالش  ، وضوح بيـشتر   براي. استاجتناب ناپذير   

  .يم دادو حقوقي مورد بررسي قرار خواه) اجرايي( مديريتي
  )ياجراي( ي مديريتيها چالش

    مناطق تحت حفاظتوجود مستثنياتمشكالت ناشي از 

اراضي تحت مالكيت جوامـع محلـي مهمتـرين عامـل تهديـد             
، چرا كه اكثر مناطق دشتي موجـود در         است مناطق چهار گانه     ةكنند

 زيـر كـشت محـصوالت       اراضـي مـستثنيات   مناطق مذكور در قالب     
 محـيط   كشاورزي بوده وتعارضات بين كشاورزان با سازمان حفاظـت        

ه شـد  باعثي بسياري را ها چالشزيست در مقام حامي حيات وحش  
  . است

 قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست، اعمال       ۴ ةبه استناد ماد  
 يا حـق انتفـاع      ،هر گونه ممنوعيت و محدوديت نبايد با حق مالكيت        

، مغاير باشد و به طور قانوني حقوق دارنداشخاصي كه در اين مناطق 
بيـشتر مـستثنيات موجبـات تزلـزل     ده، وسعت هر چه با لحاظ اين ما   

مديريت حمايتي و حفاظتي محيط زيست را در پـي خواهـد داشـت،               
اعمال مديريت در مناطق تحت حفاظت نـسبت عكـس بـا تعـداد و               
وسعت مستثنيات دارد و هـر چـه منطقـه تحـت حفـاظتي عـاري از               

  . بودتر خواهد مستثنيات باشد مسلماً اجراي طرحهاي حفاظتي موفق
 ماننـد اسـتفاده از   ي شكار و صـيد ها چالشاين اراضي مستثنيات   

 هـا   چالش يا انباري به عنوان كمينگاه شكارچيان،        ،هاي كارگري  خانه
و دعاوي عليه سازمان حفاظت محيط زيست مبتني بر خسارت وارده       

ي تخريـب   هـا   چالش حيات وحش به مزارع احشام و انسان،         ةاز ناحي 
د كـه چـاره انديـشي در ايـن ارتبـاط            شو  سبب مي را  ... اراضي ملي و  

  .است مالي غير قابل انكار ةبدون هزين
  اطالع رساني

  كننده عالئم هشداردهنده ومحدود)الف

هـاي تحـت حفاظـت يكـي از روشـهاي         پس از تعيين محدوده   
 در خصوص ب، مورد نظر  ة محدود ةمرسوم نصب تابلوهاي نشان دهند    

شوسـه و مـسيرهاي تـردد شـناخته      راههاي ارتباطي از نوع آسفالته،      
 آگاهي و اطالع به عمـوم افـراد در          بدين ترتيب  .استشده روستايي   

 بـر اثـر مـرور زمـان     ولـي پـذيرد،   مـي حين ورود به مناطق صـورت   
 و يا كنـده     ،هاي تابلوها كامالً از بين رفته و برخي نيز شكسته          نوشته

 اي  پاره نصب    بر اصالح نياز به افزايش تعداد آنها و        افزوندكه  وش مي
  تـا  اسـت هـاي روسـتاهاي موجـود در منـاطق           از تابلوها در محدوده   

  . صورت پذيردفيدترتر و م آگاهي رساني قوي

   طور عام ه بآگاهي رساني)ب

مزايا و اهميت حيات وحش و محيط زيست و تاثير آن بر روي              
مـستقيم بـا    به طـور    كره خاكي و حيات انسان براي افراد محلي كه          

ر ارتباط هستند موضوعي است كه اطـالع رسـاني آن    حيات وحش د  
 كل حفاظت محيط زيـست اسـتان وادارات تابعـه كـم             ةاز سوي ادار  

هـم در    هـاي مربـوط آن     جز برخي از همايش    نظر به  هاهميت بوده و ب   
 و يا سخنراني بسيار محدود در ،سطح افرادي با سطح تحصيالت باال

هاي   گام_هميت استكه بسيار با ا_مقاطع مختلف تحصيلي مدارس
  . ثري برداشته نشده استؤم

هـايي در مبحـث اطـالع         فوق كاستي  ياد شده با توجه به موارد     
رساني و آموزش كه يكي از اركان اصلي حفاظت و حمايـت محـيط              

 كه با ميـزان بودجـه و تـوان كارشناسـان            استزيست است، موجود    
  . مستقيم خواهد داشتةروابط عمومي و آموزش رابط

   انساني و تجهيزاتنيروي
مد و با انگيـزه يكـي از مهمتـرين وسـايل و           انيروي انساني كار  

 با توجه به    .آيد ابزار مديريت بهينه مناطق تحت حفاظت به شمار مي        
 هكتاري مناطق تحت حفاظت استان شـامل        ۲۴۰۰۰۰وسعت حدود   

مور اجرايـي   أ منطقه ذكر شده، استفاده از تعداد مناسب و مطلوب م          ۳
 مـديريتي قـوي از ضـروريات امـر          ةابط قضايي، با پشتوان   در مقام ض  

 كه اين موضوع در منـاطق       استپيشگيري از جرايم زيست محيطي      
 از جملـه    ، و به داليل متعـدد     ناديده گرفته شده  تحت حفاظت استان    

 نفر در كل وسعت منطقـه       ۲۱با تعداد   فقط   استخدامي،   ةكمبود بودج 
كار گرفته   همور اجرايي ب  أم هكتار يك    ۱۱۵۰۰ حفاظت از هر     يبه ازا 

   . است غير منطقي و غير معقولشده كه
هـاي بـا مـسافت       با اين وصف عمالً مناطق كوهستاني و محل       

تر نسبت به پاسگاهها، از ديد نظارتي خارج و شايد كنترلي بر    طوالني
  . دشو مناطق اشاره شده اعمال نمي

 بـا  ةيـس موران اجرايـي در مقا   أتجهيزات مورد استفاده م   اگر چه   
 از رشـد    فنـاوري اسـتفاده شـده     سالهاي پيش از نظـر تعـداد و نـوع           

 از آنهـا    ة و يا اسـتفاد    ،به كارگيري ة  ، نحو استچشمگيري بر خوردار    
 و كـارايي پـايين      مناسب نبـوده  به شرايط توپوگرافي منطقه     با توجه   

  .آورد تجهيزات را فراهم مي
  مشاركت مردمي

اكز جمعيتي بـسياري  مناطق تحت حفاظت استان متشكل از مر     
هـا و حتـي شـهرهايي ماننـد شـهر دنـدي،              همانند روستاها، بخـش   

 مردم سـاكن در ايـن       بديهي است ،  استماهنشان و شهر ارمغانخانه     



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۶۰  
در مناطق تعامالت فراواني با محيط زيست اطراف خويش داشـته و            

ه اسـت   شـد عمل مستثنيات و امالك آنها در منـاطق مـذكور واقـع             
هاي عمومي، اهميت محيط      شد در بحث آگاهي    كه گفته  وهمانطوري

زيست و بر شمردن محاسن اجزاي اكوسيـستم و ارتبـاط مـستقيم و           
توان ايـن جوامـع را    غير مستقيم بر منافع اقتصادي جوامع محلي مي       

 بنابراين تك تك افراد      .كردتشويق به حفظ و حمايت مناطق مذكور        
نـاطق را تحـت   با علم به مفيد بودن مناطق تحـت حفاظـت، ايـن م      

پايش قرار داده و مطمئناً با توجه به تعداد اهـالي، جـاي جـاي ايـن                 
رسـد   نظـر مـي    ه ب همه با اين    ؛استبين جوامع محلي     مناطق زير ذره  

  .  تحقق نيافته استموضوعاين 
  وجود مناطق پر جمعيت در مناطق تحت حفاظت

 ةوجود شهرهايي همچون ماهنـشان و دنـدي در داخـل منطقـ           
 حفاظـت   ة انگوران و شهر ارمغانخانـه در داخـل منطقـ          حفاظت شده 

 با تعريـف شـهر    كه چرا،افزايد شده سرخ آباد بر معضالت منطقه مي    
آن مطرح   امكانات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي خاص        ،بر يك محل  

كوني،  اين امكانات نظير جاده كشي، ساخت واحـدهاي مـس         .شود  مي
 ايـن منـاطق و      يم شهري به سـمت    صنعتي و خدماتي، گسترش حر    

 تعارضات شهر نشيني با فلسفه وجودي مناطق   ، ديگر مسائلخيلي از   
 پيشتر از   دباي مي كشاند كه قاعدتاً مي     تحت حفاظت را به حد نهايت     

 و يا امـروز     ،شد ها نسبت به اين موضوع دقت مي       اعالم اين محدوده  
  .كردنسبت به اصالح مناطق اقدام 

   شكارةپروان
نون حفاظت وبهسازي محيط زيست و مـواد       قا ۸ ةبه استناد ماد  

 اجرايي همان قانون هر ساله سازمان حفاظـت       ة از آيين نام   ۲۰ و   ۱۹
محيط زيست اقدام به صدور پروانه شكار پرندگان، خرگـوش، گـراز            

گونـه بررسـي كارشناسـي در ايـن      هـيچ رسـد     مينظر   هد، ب كن  مي... و
بتنـي بـر     م بايـد     موضـوع  كه ايـن   طوري ه ب ،خصوص صورت نگرفته  

 از شروع صدور پروانه شكار پرنـده  راي نمونه ب .جمعيت هرگونه باشد  
 فقـره پروانـه بـراي    ۱۱۰۰ حـدود  ، مـاه ذر تـا پايـان آ   ۱۳۸۹در سال   

اگـر     سادهي با حساب.شكارچيان مجاز در مناطق آزاد صادر شده است 
در هر سفر و در طول دو روز مجـاز هفتـه، شـكارچيان مبـادرت بـه             

 در طـول هـر هفتـه هـر     كننـد  قطعـه كبـك   ۴كثر شكار مجاز حـدا  
 با توجـه بـه تعـداد        .كردطور مجاز شكار خواهد      ه كبك ب  ۸شكارچي  

 قطعه كبـك    ۱۰۰۰۰۰ به حدود   ماه ذرآ شكار اين عدد تا پايان       ةپروان
شكار شده از طرق مجاز خواهد رسيد، كه قطعا تا پايان فصل شـكار              

 عـدم هـر   مبـين د و ارقام    اين اعدا  .اين آمار بسيار باالتر خواهد رفت     

 ةرويـ  بيهاي  گونه بررسي كارشناسي بوده، و يا اينكه با صدور پروانه      
مـورد   حيوانـات  ءها را كه جز نهجمعيت اين گوخرگوش و گراز شكار  

همچـون دريـده    و گرفتاريهـايي     شود  مي فراهم   هستندعالقه گرگ   
مـاه در شهرسـتان خدابنـده توسـط     ۳ظرف را ساله ۲ كودك   ۲شدن  
  . آورد به وجود مي گرگ

  ي حقوقي  ها چالش
ي موجود موجب تـشكيل     ها  چالش بروز   شدكه بيان    همانطوري

هاي بـه    بررسيكه پس ازهايي در محاكم قضايي استان شده     پرونده
ي  هـا   پرونـده ۱۳۸۹ ماهـه اول  ۶ الـي  ۱/۱/۸۵عمل آمـده از تـاريخ     

  ي حقوقي پرداخته خواهد شدها چالش به عوامل متعدد قضايي

   كاستي مجازات هاي زيست محيطي
يكي از اصول حقوقي، اصل متناسب بـودن جـرم بـا مجـازات              

تـوان بـا نـوع و ميـزان           به نحوي كه اهميت وقوع جرم را مي        ،است
 ليمـسا .  است مورد سـنجش قـرار داد       كردهمجازاتي كه مقنن مقرر     

 و نقص هر يـك  ردمحيط زيست با حيات نوع بشر ارتباط مستقيم دا        
طبيعي اسـت  بنابراين  ، خسران زندگي انسان شدهباعث آن  از اجزاي 

 بازدارنـدگي   بـراي  مناسـبي    ميـزان  از   ،هاي تعيين شـده    كه مجازات 
  .برخوردار باشد

 قانونگــذار چنــين بيــان ، قــانون شــكار و صــيد۱۰ ةدر مــاد) ۱
 از  نقـدي   جـزاي   بـه  شـود  زيـر   اعمـال   مرتكـب   هـركس « .كند  مي

 از  حـبس  يا ، ريال )۱۰۰۰۰۰۰ ( ميليون  يك تا) ۱۰۰۰۰۰( يكصدهزار
 : شود مي  محكوم  ماه  تا شش  ماه  يك

   .پروانه  بدون  عادي  وحشي  جانوران صيد و شكار ـ  الف

  خـالف  يـا  و  ،پروانه در  مندرج  ميزان از  بيش صيد و شكار ـ  ب
  . پروانه در  مندرج  هاي محل از  خارج و  مقررات

 يـا   زنـده   وحـشي   جـانوران  صـدور  و  وشفر ،  عرضه ،  حمل ـ   ج
  . سازمان از مجوز يا و  ،پروانه  كسب  بدون آنها  اجزاي و  كشته

 ،  خـارزني  ،  درختـان   قطـع   جملـه  از هـا   رسـتني   بردن  بين از ـ د
  پناهگاههـاي  و  شـده   حفاظـت   مناطق در غيرمجاز  تعليف و  كني  بوته

  . »  مناطق  اين در  تخريب و تجاوز و  وحش  حيات
الف، ب،  "د، در خصوص بندهاي     شو  كه مالحظه مي   همانطوري

 ولي ، شايد بتوان ميزان حبس مقرر در اين ماده را معقول دانست           "ج
مجازات جزاي نقدي با جرايم مصرح در بندهاي ذكر شـده متناسـب     

طـور مثـال مجـازات جـزاي         ه، ب استنبوده و اساساً غير قابل توجيه       
 هزار ريال تا يك ميليون ريال بـراي مرتكـب   نقدي از حداقل يكصد 

بوده كه بـه    ) يا ديگر حيوانات عادي   (شكار غير مجاز حيوان كل و بز      



  
  
  
  

     ۶۱  . مناطق تحت حفاظت استان زنجاني و حقوقيتيري مدهاي چالش

از همـان  » د«در ارتبـاط بـا بنـد         ).۱۳۸۳دبيري،  ( .استنظر ناكافي   
ماده داير بر تخريب وتعليف غير مجـاز در منـاطق حفاظـت شـده و                

 جزاي نقـدي مـاده      هاي مقرر حبس و     مجازات ،پناهگاه حيات وحش  
مذكور نامتناسب بوده چرا كه مقنن شكار يك قطعه كبوتر را برابر با             
تخريب چندين هكتار اراضي دانسته و در خصوص ايـن دو موضـوع             

ثير تخريب و أ حال آنكه ميزان ت،مجازات هاي مساوي را مقرر داشته
تجاوز به اراضي ملي كـه موجبـات فرسـايش خـاك، از بـين رفـتن                 

آورد، قابل مقايـسه بـا شـكار يـك قطعـه             را فراهم مي  ... وها   رستني
 تخريب و تجـاوز بـه اراضـي    بيشتركه   و با توجه به اين  يستكبوتر ن 

» د« جايگاه بنـد     ؛استومراتع ملي غير قابل بازگشت به حالت اوليه         
  ، است قانون شكار وصيد ناموزون ۱۰ ةماد

 مقـرر    قانون مجازات اسـالمي، مجـازات      ۶۹۰هر چند در ماده     
 صادره از محـاكم   يآرابا مالحظه   ولي  )۱۳۸۸كماالن،  (تر بوده   يدشد

مـرتكبين بـه ايـن اعمـال يعنـي تجـاوز و              كه هشدقضايي مشاهده   
 ةاز مـاد » د«تخريب در مناطق تحت حفاظت استان مستند بـه بنـد        

  .اند  قانون شكار و صيد مجازات شده۱۰
ذار جـرايم    قانونگـ  ، قـانون شـكار و صـيد       ۱۳ تا   ۱۰در مواد   ) ۲
 ماده و با لحاظ شدت جرم تقـسيم         ۳را در    مرتبط با امر شكار   معنونه  
ها نيـز    قانون مذكور مجازات ۱۳تا  ۱۰ و به ترتيب از ماده       كردهبندي  

 شديدتر از   ۱۲ ة حال با اين توصيف كه جرايم ماد       .ه است شدشديدتر  
 خواهد بود، مقنن حداقل مجازات حبس و جزاي نقدي را در       ۱۱ ةماد

   . استكرده ماده برابر لحاظ ۲ن اي
كه حداقل مجازات شكار يك قطعه كبك در فـصول و     طوري هب

برابـر بـا حـداقل    ) ۱۱مستند بـه بنـد الـف از مـاده      ( ساعات ممنوعه 
 حفاظت ةدر منطق) حيوان حمايت شده(س آهو أمجازات شكار يك ر

 مـاه   ۳يعنـي   ) ۱۲مستند به بندهاي الف وب از ماده        ( شده سرخ آباد  
، مضافاً بر   استبس يا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي           ح

 قـانون شـكار و صـيد كـه          ۱۳ ةكه حداقل مجازات حبس در ماد      اين
 ماه يعني برابر با حداقل مجازات در مواد         ۳شدت جرايم باالتر است،     

   .است همان قانون ۱۲و۱۱
 آتش سوزي در مناطق تحت حفاظت استان مستند         راي نمونه ب
 و يا شكار و صيد جانوران وحشي با استفاده          ۱۳ ةاز ماد « هـ «به بند 

از همان مـاده، برابـر بـا        » ج«از سموم و مواد منفجره به استناد بند         
حداقل مجازات صيد يك قطعه ماهي در ساعات و فـصول ممنوعـه             

جبـران خـسارات    در مورد    .است قانون شكار وصيد     ۱۱ ةمقرر در ماد  
قـانون   ۹مـاده   ،ه افراد، احشام و مـزارع  وارده از ناحيه حيات وحش ب     

  ميرشـكاران  و  سازمان  مورانام  چنانچه«: دارد اعالم ميصيد  شكار و 
 از نتواننـد   شـده  صـادر   مجوزهاي حدود در باغها و  مزارع  صاحبان يا

  مـزارع  افراد،  به  وحشي  جانوران  ناحيه از  كه  صدماتي يا  خسارت  دفع
 وارد  خـسارت   جبـران  آورنـد   عمل  به  جلوگيري شود  مي وارد باغها و

 شد خواهد  تأمين  قانون  اين  اجراي از  حاصل  درآمدهاي  محل از  شده
  بـه   نـسبت   خسارت  اين از  پيشگيري  براي تواند مي  سازمان  همچنين
  محـل  از  وحـشي   جانوران  شده  حفاظت  زيستگاههاي  نكرد محصور

  » .كند  اقدام مذكور  درآمدهاي
هاي حيات وحش بـه مـزارع و         در بررسي آراء مرتبط با خسارت     

د برخي از محاكم قضايي حكم به پرداخت ضرر و شو ميدام مشاهده   
زيان به خسارت ديده به استناد ماده مذكور داده اند و برخي ديگر بـا         

كه سازمان حفاظـت محـيط زيـست در ايـن خـصوص              توجه به اين  
  . اندكردهبرائت سازمان مذكور را صادر ، حكم ستنيمباشر و مسبب 

هرگاه يك نفر سبب تلف     « قانون مدني بيان شده      ۳۳۲ ةدر ماد 
مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بـشود، مباشـر              

 به نحوي كـه    ،كه سبب اقوي باشد    مسوول است نه مسبب، مگر اين     
  )۱۳۸۶كنگراني، (»عرفاً اتالف مستند به او باشد

مالـك  « قانون مدني چنين عنوان مـي دارد         ۳۳۴ ة ماد ةامدر اد 
ـ        ،يا متصرف حيوان    آن حيـوان    ة مسئول خساراتي نيست كـه از ناحي

شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد لكن در هر   وارد مي 
د، فاعـل آن    شـو  ضـرر    اء عمل كسي منـش    ةواسط هحال اگر حيوان ب   

  .)۱۳۸۶راني، كنگ(»عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود
يابيم كه سـازمان حفاظـت محـيط          ماده در مي   ۲ اين   ةبا مطالع 

تـا  نيـست  زيست نسبت به حيـات وحـش مالـك اسـت و متـصرف        
 قـانون شـكار     ۹ ةكه ماد  وجود آمده باشد، در حالي     همسئول خسارت ب  

 اسـت،   كـرده صيد حكم به پرداخت خسارت از ناحيه سازمان مذكور          
 به اعتبار تكليـف قـانوني       فقطكه سازمان مربوط     است   اين در حالي  

  . دكن است كه از حيات وحش حمايت و حفاظت مي
 ة رفع اين نقيصه اقدام به تبيـين مـاد  برايرسد مقنن   نظر مي  هب

مبني بـر اينكـه وجـوه حاصـل از          كند    مي در قانون شكار و صيد       ۳۰
ود شاجراي قانون مذكور يه حساب خاصي نزد خزانه داري كل واريز         

آن صرف حفاظت از حيات وحـش، كنتـرل    % ۷۰تا همه ساله معادل     
 قـانون  ۹ ة مربوط به اجـراي مـاد  ةمين هزينأمناطق تحت نظارت وت  

 قانون مذكور قانونگذار مـد نظـر        ۳۰ ةبا وجود ماد   .شكار و صيد شود   
داشته تا پرداخت خسارت به متـضرر را از طـرف دولـت بـا واسـطه                 

ظ دارد، امـا مـشكل ديگـري كـه          سازمان حفاظت محيط زيست لحا    



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۶۲  
 قانون شكار وصـيد     ۳۰ه اين است كه از سال تصويب ماده       شدحادث  

 مبالغ جزاي نقدي حاصل از اجراي     ۱۳۸۸تا پايان سال     )۱۳۷۵سال  (
  .ه استشدواريز نقانون مذكور به حساب خاص محيط زيست 

  سـازمان دارد  مقرر مـي  از قانون شكار و صيد كه     ۹ ةانتهاي ماد 
  نكـرد  محـصور   بـه   نـسبت   خسارت  اين از  پيشگيري  براي دتوان  مي

  درآمـدهاي   محـل  از  وحـشي   جـانوران   شـده   حفاظـت   زيستگاههاي
 امـروزه بـا     موضوع زيرا اين    ،يستد خالي از اشكال ن    كن  اقدام مذكور

اصول حفاظتي كه عدم كنترل حيـات وحـش از مـصاديق آن بـوده               
  . سنخيتي ندارد

 استقرار صنايع 

ــ ــمار  ب ــصوبه ش ــتناد م ــورخ  ۱۸۵۹۱ت /۶۴۶۷۷ ةه اس ـــ م  ه
در ارتبـاط بـا ضـوابط        بعـدي    ةت وزيـران واصـالحي    أ هي ۲۶/۱۲/۷۸

در » الـف،ب،ج «، استقرار واحدهاي مـشمول كـدهاي     استقرار صنايع 
مناطق حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش بالمانع بـوده و كـدهاي       

 و ديگـران،    سـاعد ( ندشـو يـن منـاطق مـستقر        ا توانند در  باالتر نمي 
عمومــاً واحــدهايي همچــون » الــف،ب،ج«صــنايع كــدهاي  .)۱۳۸۷

هـاي   ها، بـره پـرواري، پـرورش مـاهي، خانـه           ها، مرغداري  گاوداري
شوند كـه بـا توجـه بـه بافـت روسـتايي و               را شامل مي  ... كارگري و 

استعداد مناطق مـذكور در ايـن زمينـه، تمايـل بـه اسـتقرار صـنايع                 
  . ست اكردهكشاورزي را تشديد 

ايي است كه هر چه از مراكز جمعيتـي و           استقرار صنايع به گونه   
توانند  حرايم قانوني فاصله داشته باشند، صنايعي با كدهاي باالتر مي         

ـ  مستقر شوند،   ۳۰۰۰۰ يـك واحـد مرغـداري گوشـتي          راي نمونـه  ب
 قرار داشته، خارج از طـرح هـادي روسـتا و            »ج«ي كه در كد      ا  قطعه

متـري از ايـن منـاطق        ۵۰۰ا فاصله حداقل    گاهي ب   سكونت ةمحدود
 از  ۴ به همـراه مـاده       موضوعقابليت استقرار را خواهد داشت كه اين        

 باعثقانون حفاظت وبهسازي محيط زيست كه شرح آن قبالً رفت،           
معضالتي همچون از بين رفتن فضاي حركتي حيات وحش، جزيـره           

 ةسـد مـصوب   ر  به نظـر مـي     بنابرايند،  شو  مي... شدن زيستگاه آنان و   
را در منـاطق تحـت   » الـف،ب،ج «مذكور كه مجوز استقرار كـدهاي       

ـ  مـي حفاظت استان داده است با توجه به حساسيت منطقـه             بـه   دباي
  .دشونوعي اصالح 

  اكتشاف و بهره برداري معادن 
بـين سـازمان حفاظـت محـيط          تـوافقي  ۲۱/۷/۱۳۵۴در مورخ   

 بـه عنـوان     زيست و وزارت صنايع ومعادن صورت پذيرفت كه از آن         
  .  نام برده مي شود۵۴ ةموافقتنام

 موافقتنامه موصـوف، صـدور پروانـه    "الف" حرف "۲۸"در بند   
اكتشاف و اجازه بهره برداري از معادن واقع در پناهگاه حيات وحـش        

كه تكليف پناهگاه حيات وحش انگوران   به طوريشدانگوران ممنوع   
تعالم در اين زمينه گونه اس هاي معدني مشخص و هيچ   از نظر فعاليت  

د و در صورت صـدور      شو  از طريق سازمان صنايع و معادن صادر نمي       
گونـه بررسـي     استعالم، سازمان حفاظت محيط زيـست بـدون هـيچ         

  .دارد كارشناسي، مخالفت خود را اعالم مي
 حفاظت شده سرخ آباد بـه  ةدر ارتباط با فعاليت معدني در منطق    

ــد  ــتناد بن ــاد۷اس ــ ة از م ــصوبه هي ــك م ــمار أ ي ــه ش ــران ب  ةت وزي
 منـــاطق حفاظـــت شـــده و ۳/۲/۸۴هــــ مـــورخ ۲۹۳۷۹ت/۵۱۳۹

 ۳ مراكز حساس شناخته و در ماده        ءزيستگاههاي حيات وحش را جز    
 اكتشاف و بهره بـرداري از مـواد معـدني           ةهمان مصوبه صدور پروان   

 واقع در پناهگاههاي حيات وحـش و منـاطق حفاظـت شـده جديـد              
منوط بـه توافـق     ) ۱۳۵۴از سال   مناطق تحت حفاظت اعالمي پس      (

سازمان حفاظت محيط زيست و سـازمان صـنايع و معـادن، رعايـت              
مفـاد قــانون حفاظـت و بهــسازي محـيط زيــست و انجـام ارزيــابي     

 مـذكور وزارت    ة مـصوب  ۴ ة همچنين با لحاظ ماد    است؛زيست   محيط
هاي اكتشاف، تمديد و      پروانه ةصنايع و معادن مكلف به استعالم كلي      

سـليماني،  ( ، است بهره برداري معادن داخل مناطق چهار گانه      پروانه  
 كه بنا به موضوعات قيد شده سازمان حفاظت محيط زيـست        )۱۳۸۵

با توجه به حساسيت اكولوژيك منطقه از هر گونـه موافقـت فعاليـت       
ده و عمال ايـن  كرمعدني در منطقه حفاظت شده سرخ آباد خودداري        

   .دارد ممنوع اعالم مي را در اين منطقه ها گونه فعاليت
اما مشكل استعالم وصدور مجوزهاي اكتشاف و بهـره بـرداري           

   .اظت شده انگوران همچنان باقي استدر منطقه حف
 ۱۳۵۴از موافقتنامـه  » ب« حرف ۲كه به استناد بند   نخست اين 
 از سازمان حفاظت ۲ ةمعادن در خصوص معادن طبق وزارت صنايع و 

ر بوده ولكن در ارتباط با معادن طبقه        محيط زيست ضوابط را خواستا    
 در  ۴و۳معـادن طبقـه      . اسـت  كـرده  مذكور سـكوت     ةيك، موافقتنام 

 قـانون   ۴منطقه حفاظت شده انگوران موجود نبوده و به استناد ماده           
 ۲و۱ ة نـسبت بـه معـادن طبقـ    فقـط معادن، وزارت صنايع و معـادن   

بط زيـست    ضـوا  ۳ و ۲كه در مواد   دوم اين  ).صالحيت استعالم را دارد   
ت وزيـران، مجـدداً در      أ هي ۳/۲/۸۴هاي معدني مورخ   محيطي فعاليت 

 انگوران سكوت اختيار شده ودر      ة حفاظت شد  ةخصوص معادن منطق  
 ۱۳۵۴ ةموافقتنامـ » الـف « ماده فقط به مناطق مـشمول بنـد          ۲اين  

  .ومناطق اعالمي پس از اين موافقتنامه اشاره شده است



  
  
  
  

     ۶۳  . مناطق تحت حفاظت استان زنجاني و حقوقيتيري مدهاي چالش

وزارت « مـي گـردد    ه عنوان  همان مصوب  ۴ ةكه در ماد   سوم اين 
صنايع ومعادن مكلف است در موارد ذيل از سازمان حفاظت محـيط            

 وسازمان مذكور حداكثر ظرف يك ماه از تـاريخ          كندزيست استعالم   
 عـدم اعـالم نظـر بـه منزلـه      ،دكنوصول استعالم نظر خود را اعالم  

  موافقت است؛
  ؛هاي اكتشاف  پروانهةصدور كلي)الف
  ؛هره برداري معادن داخل مناطق چهارگانهتمديد پروانه ب)ب
 بهره برداري براي معادني كه نياز بـه اكتـشاف           ةصدور پروان )ج
  .)۱۳۸۵سليماني، (» ندارند

مصوبه مذكور، اسـتعالم از سـازمان       ۴ ةماد»الف«به استناد بند    
هـاي اكتـشاف معـادن در        حفاظت محيط زيست در خصوص پروانـه      

ده لذا اسـتعالم پروانـه      شصريح   حفاظت شده انگوران ت    ةداخل منطق 
اي از ابهـام     بهره برداري معادني كه نياز به اكتـشاف دارنـد در هالـه            

  .است
 قانون رفـع برخـي از موانـع         ۹ ة ماد "ب"كه در بند     چهارم اين 

، ) قـانون معـادن    ۲۴ة  اصـالحيه مـاد   ( توليد و سرمايه گذاري صنعتي    
 حفاظـت   مشكل بهره برداري از معادن داخل منطقـه        ،۱۳۸۷مصوب  

 بـدين صـورت كـه در ايـن مـاده            ،شده انگوران همچنان باقي است    
  .دشو اعالم مي

برداري از معادن، دستگاههاي    تسريع در اكتشاف و بهره     براي«
 حداكثر ظرف مدت دو مـاه نـسبت بـه            هستند ي مربوط مكلف  ياجرا

 صدور پروانه اكتشاف در مـوارد       براي استعالم وزارت صنايع و معادن    
قـانون  ) ۳( مـاده ) الـف ( در مناطق موضوع بنـد    .ندكنظر  ذيل اعالم ن  

حفاظت و بهسازي محيط زيست عدم اعالم نظر در مهلت مقرر بـه             

  . »شود  ميهاي مزبور تلقي  موافقت دستگاهةمنزل
 مذكور نسبت به صدور پروانه اكتشاف اعالم نظر شـده           ةدر ماد 

   .كنند  مي وانه بهره برداري قانونگذار سكوتاما در خصوص صدور پر
 قانوني كه صدور پروانه بهـره بـرداري         ة ماد يگانهكه   پنجم اين 
 قانون رفع برخـي از موانـع توليـد    ۷ است، ماده   كردهمعادن را لحاظ    
 بوده كه سازمان حفاظت محـيط زيـست را          )۱۳۸۷ (وسرمايه گذاري 

موظف به اعالم نظريه پروانه بهره برداري معادن ظرف مهلت يـك            
 ضـوابط زيـست محيطـي       ۸ ةر ادامـه و در مـاد      ششم د  .دكنن  ماه مي 
 سخن به ميان    ۱ از پيوست شماره     ۳/۲/۸۴هاي معدني مورخ     فعاليت

كه رعايت مفاد آن پيوست در بهره بـرداري از معـادن           طوري ه ب ،آمده
   .الزامي است

 ۱ پيوسـت مربـوط نهفتـه اسـت، در بنـد             ۱ مهمي در بند     ةنكت
  د شو اعالم مي

برداري از مواد    يت استخراج و بهره   رعايت حداقل فواصل فعال   «
ها بدون استفاده از ناريـه       معدني نسبت به مراكز حساس به جز جاده       

در هـر   (اسـت    متر و با استفاده از ناريه مطابق طـرح آتـشبازي             ۵۰۰

،  )۱۳۸۵سليماني،  ( ») متركمتر باشد  ۸۰۰صورت اين فاصله نبايد از      
ين مراكز به استناد بند در اين بند از مراكز حساس نام برده شده كه ا         

مراكـزي از   « شامل   ۳/۲/۸۴ مصوبه هيات وزيران مورخ      ۱ از ماده    ۷
قبيل سكونتگاههاي انساني، درمـاني، آموزشـي، نظـامي، منـابع آب            

بزرگـراه و جـاده     ) هاي زيـر زميني،رودخانـه هـا وسـدها         سفره شرب
ترانزيتي و جاده اصلي، پارك ملي، تاالب، اثر طبيعي ملي، زيـستگاه            

سـليماني،  ( اسـت »هاي حفاظت شده   حيات وحش، مناطق و رودخانه    
۱۳۸۵(.   

 مناطق حساس   ء حفاظت شده انگوران جز    ةبا اين توضيح منطق   
مصوبه مربوطه بهـره بـرداري از هـر    ۱پيوست ۱بوده و به استناد بند     

 متر از مرز اين منطقه فاصـله داشـته   ۵۰۰ حداقل دباي مينوع معدني  
  .)۱۳۸۵سليماني، ( باشد

ـ       ةهذا بنا به مراتب معروض     علي خر و تقـدم    أ فوق و با توجه به ت
 برخـي از موانـع      ، قانون ۹ ة و مقررات و به استناد بند ب ماد        ها  قانون

 ة مبنـي بـر اصـالحي   ۲۵/۸/۸۷توليد وسرمايه گذاري صنعتي مصوب    
 قانون معادن، سازمان صنايع و معادن در خصوص اكتـشاف           ۲۴ ةماد

شده انگوران از سازمان حفاظت محـيط      معادن داخل منطقه حفاظت     
 مـاه نظريـه     ۲ وسازمان مربـوط ظـرف مهلـت         كردهزيست استعالم   

  .اردد  مخالف يا موافق خود را به مرجع استعالم كننده اعالم مي
 پيوست ۱ بهره برداري مستند به بند ةدر ارتباط با استعالم پروان

محيطي  ضوابط زيست    ۳/۲/۸۴ت وزيران مورخ    أ هي ة مصوب ۱ ةشمار
هاي معدني، هـيچ معـدني در داخـل منطقـه حفاظـت شـده                فعاليت
 متـري را    ۵۰۰ فاصله حـداقلي     دباي  بهره برداري نداشته و مي     توانايي
   .دكنرعايت 
 اگر شخصي موفق به اخذ پروانه اكتشاف معـدن در      راي نمونه ب
 حفاظت شده انگوران شود و پس از صرف هزينه و تعيين نوع   ةمنطق

 با  بايد  برداري باشد، عمال     واد معدني، متقاضي بهره    خلوص م  ةو درج 
د، و بـا  شـو جمع آوري ادوات و آالت خويش از منطقه مذكور خـارج       

زم و ملـزوم    التوجه به اين امر كه در معادن اكتشاف و بهره برداري            
  .رسد يكديگرند اين موضوع غير كارشناسي به نظر مي



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۶۴  
ط زيست با  سازمان حفاظت محي،با توجه به توضيحات فوق

رو  ه معادن خارج از مناطق تحت حفاظت روب،چالشي ديگر در ارتباط
هم عدم استعالم در مرحله اكتشاف از سوي مراجع  ه است و آنشد

   .استاستعالم كننده 
 قانون رفع برخي از موانع توليـد       ۷ ة ماد يبدين شرح كه با انشا    

قـانون   ۱۳ ة ماد ۴ كه تبصره  ۲۵/۸/۸۷و سرمايه گذاري صنعتي مورخ    
 بـه اسـتعالم   فقط است كرده جلوگيري از آلودگي هوا را اضافه     ةنحو

 بـا توجـه بـه مـوخر بـودن قـانون            و كردهپروانه بهره برداري اشاره     
 مصوبه هيـات وزيـران مـورخ        ۴ ةاز ماد » الف«نوعي بند   ، به   مذكور

سـفانه  أ كـه مت دادهتخـصيص   به مناطق چهارگانـه     صرفاً  را   ۳/۲/۸۴
 و از   كـرده ادن استان از اين خال قانوني اسـتفاده         سازمان صنايع ومع  

در  .كنند هرگونه استعالم اكتشاف معادن در مناطق آزاد خودداري مي        
  پرداريم  ادامه به بررسي و تحليل يكي از دعاوي مربوطه مي

 هجوم آهوان به مزرعه زير كشت هندوانه ةبررسي پروند

  زرد آناناسي در منطقه حفاظت شده سرخ آباد
 مالك قطعه زمين كـشاورزي در       »م .س« آقاي   ۱۳۸۷ال  در س 

آوري داليل اثباتي از    جمع   با   " حفاظت شده سرخ آباد    ةمنطق"داخل  
 ،فـاكتور فـروش قيمـت       كارشناس رسمي دادگستري و    ةجمله نظري 

 ةمنطقـ  ه كه آهـوان شدطي دادخواستي به دادگستري زنجان مدعي    
ـ      ۴به مزرعه   حفاظت شده     ه زرد آناناسـي    هكتاري زير كـشت هندوان

خسارت ديدن يك هكتـار از        از بين رفتن و    باعث وي هجوم برده و   
 ۲۴۰طبق همان نظريه كارشناسي ميزان       هاي مذكور شده و    هندوانه
وف آقـاي   صـ طي دادخواست مو   وارد و ضرر  ريال به خواهان    ميليون  

اداره كـل حفاظـت محـيط زيـست         ( خوانـده الزام   خواهان   »م .س«
ه بــه انــضمام هزينــه دادرســي بلــغ خواســتبــه پرداخــت م )زنجــان

 و ۳۳۱صـيد و مـواد     از قانون شـكار و    ۹به استناد ماده     الوكاله، وحق
   .دشو  قانون مدني مي۳۳۴

اي  اليحـه نيـز طـي     حفاظت محـيط زيـست زنجـان         كل   ةادار
خواهان بـه دليـل      خسارت وارده، در  كه   خود را مبني بر اين    دفاعيات  

 و بـه اسـتناد      كـرده خويش را فراهم    زيان   عدم مراقبت الزم ضرر و    
ـ عمـسلطون   النـاس   «و    » فعليه الغرم  من له الغنم  « فقهي   عدقوا ي ل

ن آ ةبا لحاظ ايـن كـه در خـسارت وارد          و )۱۳۸۹محمدي،  (»اموالهم
هـوان  آ و اصـوال حفاظـت از        اسـت نه مـسبب      كل نه مباشر و    ةادار

 ،استان محاكم تجديدنظر    يمنطقه به اعتبار تكليف قانوني بوده وآرا      
حكـم  ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري كه منجر بـه صـدور              

اليحـه  ضـم   ده و ديگـر داليـل را        ش خوانده در دعاوي مشابه      برائت

دادگاه حقوقي مربوطه    د،كن   و در جلسه رسيدگي نيز شركت مي       كرده
مبادرت به صـدور     ۱۰/۴/۸۸طرفين در تاريخ  دفاعيات  پس از استماع    

  .دكن ميدادنامه به شرح ذيل 
بــه ...  بــا وكالــت آقــاي "م. س"درخــصوص دعــوي آقــاي «

 كل حفاظت محـيط زيـست اسـتان زنجـان بخواسـته             ةطرفيت ادار 
هاي دادرسي و حـق       ميليون ريال خسارت و هزينه     ۲۴۰مطالبه مبلغ   

 وي ةالوكاله، خالصه اينكه آهوان وحشي موجود در منطقه به مزرعـ         
ده بوده و در حـال ثمردهـي        كه در آن هندوانه زرد آناناسي كشت ش       

ـ          عمـل آمـده بـه ميـزان         هبودند حمله ور شده و حسب تامين دليل ب
انـد و از آنجـا كـه اداره خوانـده            خواسته به وي خـسارت وارد كـرده       

موظف به حفاظت و دفع حيوانات تحت حفاظت خود مي باشد در اثر     
بي احتياطي و شايد عدم توانايي سبب ورود چنين خسارت هنگفتـي            

ـ   است اداره خوانده دفاع كرده است خواهان مي   شده  تـدابير الزم  دباي
 چـرا كـه   كـرد را جهت جلوگيري از ورود ضرر به خـود فـراهم مـي          

د مضافاً اينكـه آهـوان     كنهركس موظف است از اموال خود حراست        
 بلكه به اعتبار تكليف قـانوني در       يستندشده در تصرف اداره كل ن      ياد

 تـا مـسئول     يـست س عامل اين عمل ن    حمايت اداره هستند و هيچك    
ييـد  أباشد و تعدادي از آراء دادگاهها و ديوان عدالت اداري را جهت ت            

 و تقاضـاي رد دعـوي خواهـان را    كردهاستدالل خود ضميمه اليحه   
اند، هرچند اداره خوانده صاحب حيوانات وحـشي و مالـك آنهـا              كرده

 زيانبار و ضـرر      عرفي بين فعل   ةشود اما نظر به اينكه رابط      تلقي نمي 
وارده در موضوع وجود دارد و ترك فعـل كـه همـان عـدم مواظـب                 
خوانده و كنترل حيوانات وحشي است يك تخلـف وجـودي بـوده و              
امري اخالقي نيست تا مسئوليتي برآن بار نباشد و ضمان آور نباشـد             

كه به موجب قاعده مسلم الضرر، دليلي بر ورود ضرر ناروا            مضافاً اين 
ـ   به ديگري وجود ندارد و هرگونه ضرر نامشروع مـي          و ناخواسته   دباي

 صادره از محاكم ديگر هم كه مورد استناد         ايعالوه آر  هجبران شود ب  
ـ      شخوانده واقع     تقنينـي نـدارد بنـابراين       ةده الزم االتباع نبوده و جنب

دادگاه مستنداً به قاعده الضرر و ماده يك قانون مـسئوليت مـدني و            
ن آيين دادرسـي مـدني حكـم بـه محكوميـت       قانو۵۱۹ و   ۱۹۸مواد  

 ۴۷۵۵۰۰۰ريال بابت اصل خواسته و  ميليون ۲۴۰ خوانده به پرداخت
ريال بابت حق الوكاله وكيـل       ۶۹۶۰۰۰۰ريال بابت هزينه دادرسي و      

ي صـادره حـضوري بـوده و    أد ركنن درحق خواهان صادر و اعالم مي  
اههاي تجديـد   روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر در دادگ         ۲۰ظرف  

  ».نظر استان خواهد بود



  
  
  
  

     ۶۵  . مناطق تحت حفاظت استان زنجاني و حقوقيتيري مدهاي چالش

،  موصوف به داليل مشروح ذيل مورد اعتراض اداره كل         ةدادنام
در دادگاه محترم تجديد نظـر و تقاضـاي رسـيدگي مجـدد و نقـض                

   .دشو  واقع ميدادنامه معترض عنه
ــق )۱ ــد اوالً طبـ ــي ةقائـ ــاس  فقهـ ــسلطون النـ ــعمـ ي لـ
لت سهل انگـاري و     به ع  تجديدنظر خوانده    )۱۳۸۹محمدي،  (اموالهم

با عدم اتخاذ تدابير حفاظتي موجبات ورود ضـرر بـه خـود را فـراهم                
كه با لحاظ نـص صـريح قواعـد فقهـي اقتـضاي              ييو از آنجا  كردند  

، از اين رو خـود خواهـان بـا          استاستيفاء از مالي حفظ ملزومات آن       
 مناطق جزءسهل انگاري در محيطي كه از نظر اقليمي و اكولوژيكي          

 استفاده بهينـه    براي كه ايشان    كند  مي ده است و ضروري   حفاظت ش 
 و اساساً   رعايت كنند از مال مورد تصرف و تسلط، شرايط حفاظتي را          

  .دكنهر كس موظف است از اموال خود حراست 
 " قاعـده الضـرر    " استدالل دادگاه محترم بدوي مستند بـه         )۲

اد بـه   چـرا كـه اسـتن     ،  اساسا مبتني بر اشتباه بـوده      )۱۳۸۹محمدي،  (
ـ قاعده مذكور در مواقعي است كه شخصي مال ديگري را تلف              ،دكن

 و  لئو مـس  ،مباشـر در ايـن صـورت      يا اتالف آن را فراهم سازد كـه         
 ، مگر اينكه سبب اقوي از مباشـر       استضامن پرداخت خسارت وارده     

  ۳۳۲ ةباشد به نحوي كه عرفا اتالف مستند به عمل او باشد كه مـاد    
 ة صراحت دارد و در دادنام موضوع نيز به اين   )۱۳۸۶كنگراني،  (م  . ق

ـ  ئموصوف دليلي بر اقوي بودن سبب از مباشر ارا         ه و از سـوي     شده ن
 كـرده ديگر اين سازمان به عنوان مباشر اتالف محصول را فـراهم ن           

  .است
اين موضوع به طريق اولي در مراجع عاليرتبه قضائي كـشور از            

ـ         محتـرم وقـت كـل        دادسـتان  ةجمله ديوان عالي كشور وفـق نظري
ل دادگـاه تجديـد نظـر        او ةكشور، قضات ديوان عدالت اداري و شعب      

 . استان تبيين گشته است

ترك فعل كـه    ..." ثالثاً استدالل دادگاه محترم بدوي مبني بر       )۳
قابـل   "...همان عدم مواظبت خوانده و كنترل حيوان وحـشي اسـت          

كنتـرل و   چرا كه ماهيت ذاتي حيوانات وحـشي در عـدم    ،مل است أت
 و در صورت كنتـرل ايـن قبيـل    استآزادي اين نوع حيوانات مستتر      

حيوانات، آنهـا از حالـت وحـش خـارج و مبـدل بـه حيوانـات اهلـي              
ارزش اكولـوژيكي  در ايـن صـورت   همچون گاو و گوسفند شده كـه      

 كل حفاظت محيط زيست از باب قاعـده  ةتكليف اداربنابراين ،  دارندن
وده چرا كه آهواني كه بر حـسب ادعـاي          الضرر مصادره به مطلوب ب    

اند در تـصرف ايـن       تجديد نظر خوانده مزرعه او را با چرا از بين برده          

اداره كل نبوده و حمايت از وحوش مـذكور هـم بـه اعتبـار تكليـف                 
   .ديستنقانوني است و عمالً تحت تصرف و كنترل اين اداره كل ن

ه و نمي تواند    كل مبري از مسئوليت بود     ةبا اين وصف، اين ادار    
  .  به معناي ناديده گرفتن قاعده فقهي مذكور باشد

مــن لــه الغــنم فعليــه " معتبــر فقهــي ة رابعــا بنــا بــه قاعــد)۴
بـر   هاى اموال و حقـوق     ها و خسارت   ، هزينه )۱۳۸۹محمدي،  ("الغرم
كـه مالـك مزرعـه داراي       به طـوري   ، استفاده كننده از آنهاست    ةعهد

  .نيز متوجه اوستمنفعت بوده و خسارت احتمالي 
 سـودي بـراي     فقـط  اين در حالي است كه حيـات وحـش نـه            

سازمان حفاظت محيط زيست نداشته بلكه حفاظت از آنها به عنـوان    
لحـاظ نـص    هاي آينـده بـا    ميراث مشترك جهاني و تحويل به نسل      

ترين اصـل     قانون اساسي كه از آن به عنوان مترقي        ۵۰صريح اصل   
هاي هنگفـت    مستلزم هزينه  شود مي دهبر از اصول قانون اساسي نام    

كه اين موضوعات حساس و دقيق از نگاه دادگـاه        استجاني   و مالي
  .بدوي مغفول مانده است

 عرفـي بـين فعـل    ة مذكور اشاره بـه رابطـ  ة خامساً در دادنام  )۵
زيانبار و ضرر وارده شده كه اصوال بنا به مراتب معروضـه، ايـن اداره    

كـه در    بـه طـوري  . اسـت   فعـل زيانبـار    كل نه مباشر و نه مسبب در      
دعوي مشابه در خصوص مطالبه خسارت، مقام منيع دادستان محترم  

و نقض  داده   كل را وارد تشخيص      ةوقت كل كشور اعتراض اين ادار     
 كـرده رأي مرجع تجديد نظر استان را از ديوانعالي كشور درخواسـت            

ر ، قضات    هشتم ديوانعالي كشو   ةو پس از ارجاع پرونده به شعب      است  
محترم آن شعبه با مد نظر قرار دادن جميع جهات قـضيه و ملحـوظ               

 دادستان كل كشور، پس از رسيدگي دقيق مبـادرت بـه     ةن نظري كرد
كه اسـتدالل قـضات محتـرم       است   كردهنقض دادنامه معترض عنه     

  : د شو   مزيد استحضار به حضور تقديم ميبرايديوانعالي كشور 
  
اداره محيط زيـست اسـتان زنجـان،         در دعوي مطروحه اوالً      "

  ، مباشر اتالف مال تجديد نظر خواه نيست
  ، ثانياً اتالف مالي را هم فراهم نكرده است

ثالثاً آهوان كه حسب ادعاي خواهان بـدوي يونجـه زار او را بـا     
اند در تصرف اداره محيط زيست استان زنجان نبـوده     چرا از بين برده   

  " .به اعتبار تكليف قانوني استو حمايت از وحوش مورد بحث هم 
دادگاه محترم بدوي بدون امعان نظر در نظريه صـريح و قـاطع    
قضات عاليرتبه ديوانعالي كشور مبادرت به صـدور دادنامـه معتـرض            

  . است كه جاي بسي تأمل استكردهعنه 



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۶۶  
آراي صـادره از    "دارد كـه      دادگاه محترم بـدوي اعـالم مـي        )۶

 بنـابراين "... ده و جنبـه تقنينـي نـدارد         محاكم ديگر الزم االتباع نبو    
رتبه و باالتر نسبت به دادگاه محترم        محاكم مورد نظر محاكمي عالي    

بدوي بوده و طبعاً قضاتي با سوابق و درجات باالتر نسبت به انـشاي      
اند و چنانچه جنبـه تقنينـي نداشـته باشـد الجـرم         كردهي مبادرت   أر

 .ي خواهـد داشـت    ياداراي جنبه ارشـادي بـراي سـاير محـاكم قـض           
متاسفانه اين موضوع از سوي دادگاه محتـرم بـدوي مـد نظـر واقـع             

  .نشده است
 ، در پايان چنانچه استدالالت دادگاه محترم بدوي را بپذيريم         )۷
بعد كشاورزان منطقه از هر گونه حفاظـت نـسبت بـه مـزارع              از اين   

خويش دست برداشته و با كـوچكترين رفـت و آمـد وحـوش، تعـداد       
هاي حقوقي عليه تجديـد نظـر خـواه در مراجـع        از دادخواست  زيادي

 و  كـرد و ادعـاي خـسارت خواهنـد        خواهد شد   محترم قضائي مطرح    
ن بيشمار  امورأالجرم سازمان حفاظت محيط زيست بايد با گماردن م        

هاي مورد نظر مراقبت از مزارع را نيز بر عهـده گرفتـه كـه                در محل 
ر نبـوده و هـر كـس موظـف اسـت            پذي عمالً و منطقاً اين امر امكان     

  .حفاظت از مال خويش را شخصاً به عهده گيرد
ــشاورزي    )۸ ــته ك ــرفاً در رش ــاه، ص ــب دادگ ــناس منتخ  كارش

متخصص بوده و در علوم مربـوط بـه حيـات وحـش از تخـصص و                 
 بـاوجود صالحيت الزم و كافي مورد نظر قانونگذار برخوردار نبوده و           

رعه را توسط آهوان عنـوان  عدم تخصص علت تامه ورود ضرر به مز    
حيوانـات اهلـي بـا      ) فضوالت(  كه تشخيص آثار سم و سرگين      كرده

  .وحشي به كارشناس اهل فن نياز دارد نه كارشناس كشاورزي
دادگاه تجديد نظر استان پس از رسيدگي مجدد پرونـده ضـمن         

ي قطعي أ مبادرت به انشاي ر   ۳۰/۳/۸۹ بدوي در تاريخ     ةنقض دادنام 
 .دكن به شرح ذيل مي

 كـل حفاظـت محـيط       ةرادر خصوص تجديد نظر خـواهي اد      « 
 از دادنامـه صـادره از   "م.س"زيست استان زنجان به طرفيت آقـاي        

 ۸۷۰۷۲۶دادگاه عمومي حقوقي زنجـان در پرونـده كالسـه        ... شعبه  
ريال بابـت   ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ مذكور به پرداخت     ةمبني بر محكوميت ادار   

 ريـال   ۶۹۶۰۰۰۰ادرسـي و     د ة بابت هزين  ۴۷۵۵۰۰۰اصل خواسته و    
امعان نظر در محتويـات پرونـده مالحظـه          بابت حق الوكاله وكيل با    

   : بدوي داراي ايراد واشكال قانوني است زيراة دادنامشود مي
  
   ، محيط زيست مباشر اتالف مال نيستةاوالً ادار -
   ،يست اتالف مال نيز نباعثثانياً  -

 يـست ثالثاً آهوان در تـصرف اداره كـل محـيط زيـست ن              -
وحمايت از وحوش نيز به اعتبار تكليف قانوني بـه عهـده            

   ، استمحيط زيست
مين دليل استنادي دادگاه محترم بدوي صرفاً دليل        أرابعاً ت  -

  نبوده و مثبت ادعاي خواهان بدوي نمي باشد،
تجديـد   دادنامه بدوي مخدوش و ايراد ،با عنايت به مراتب فوق 

ـ "داً بـه بنـد    مستنوداده شده   نظرخواه وارد تشخيص    و تبـصره  "هـ
 از قانون آيين دادرسـي مـدني ضـمن نقـص            ۱۹۸و۳۵۸ و   ۳۴۸ماده  
دارد   بدوي حكم به رد دعوي خواهان بدوي صادر واعالم مي          ةدادنام

  ».ي صادره قطعي استأر
  

  نتيجه گيري 
 ۲۱ هكتار با تعـداد حـدود        ۲۴۰۰۰۰مناطق موصوف به وسعت     

ودرو و موتـور سـيكلت و ادوات        مور اجرايي و با تعداد معدود خ      أنفر م 
 دستگاه از آنها فعـال و  ۵ پاسگاه محيط باني كه    ۷پيشگيري ديگر و    

 استفاده بوده تحت كنترل و پايش     قابل  غير  در عمل    دستگاه ديگر    ۲
د شـو   هاي متشكله روشن مـي      شكار با مقايسه پرونده    ةدر زمين  .است

جان از سـال     شهرستان زن  ة فقره پرونده در حوز    ۲۰۹كه از تعداد كل     
 فقره مربوط بـه منطقـه       ۸۵، تعداد   ۱۳۸۹ ماهه اول    ۶ تا پايان    ۱۳۸۵

حفاظت شده سرخ آباد واقع در حوزه همان شهرستان بوده كـه ايـن              
 مـذكور  ة درصدي جرايم در داخـل منطقـ   ۴۰موضوع نشان از ميزان     

دارد، كه اين درصد در حوزه شهرستان ماهنشان و منـاطق حفاظـت             
  .ت وحش انگوران نيز صادق استشده و پناهگاه حيا

هاي متشكله    پرونده ،در موضوع تخريب و تجاوز به اراضي ملي       
 به بعد در منطقه حفاظت شده سرخ آباد عـدد صـفر و              ۱۳۸۶از سال   

در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش انگوران روند نزولـي            
   .)۱۳۸۹، حفاظت محيط زيست زنجاناداره كل( شود مشاهده مي
 نشانگر اين موضوع است  ةينه تعليف غير مجاز اين مقايس     در زم 

كه در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش انگـوران هماننـد             
 تعداد جرايم ارتكابي به نسبت      ،بحث تخريب و تجاوز به اراضي ملي      

   .از منطقه حفاظت شده سرخ آباد بيشتر است
ق  حيات وحش به مزارع، احـشام و انـسان در منـاط            ةروند حمل 

وجـه بـه دسـت      ت بـا    بنـابراين  ، هميشگي و ثابت بوده    يمذكور روند 
ـ       زمينـه حملـه     درويژهاندازي بيشتر بشر در مناطق آزاد، اين چالش ب

حفاظت محـيط   اداره كل ( حيات وحش به انسان رو به افزايش است       
  . )۱۳۸۹، زيست زنجان



  
  
  
  

     ۶۷  . مناطق تحت حفاظت استان زنجاني و حقوقيتيري مدهاي چالش

 مـورد   ، منـاطق ايـران     ديگر مشابه در هاي    با تحقيق  ة مقايس در
و  هـا   چالشتوان نتيجه گرفت كه       مي  تحقيق ةدر بخش پيشين  اشاره  

 و مقـررات  هـا  قانون حقوقي و اصوالً ناكارآمدي برخي از    هاي  قصانن
ه و يـا    شدمشاهده ن  در نتايج ديگر محققان      ،موجود در مناطق مذكور   
   .است متفاوت و مختلف ،ن به موضوعااصوالً نوع نگرش محقق

  
  پيشنهادها

 و معضالت متعـددي همـراه   ها  چالش با   مديريت مناطق مذكور  
صورت آرمانگرايانه   هتوان به اين موضوع مديريتي ب      بوده و عمال نمي   

 چرا كه در هـر حـالي حفاظـت و حمايـت منـاطق تحـت                 ،نگريست
  .استحفاظت با منافع و مالكيت افراد محلي در تعارض 

ثر در مديريت بهينـه  ؤتواند گامي م اما بهبود وضعيت موجود مي   
 حفاظتي و حمايتي پيـشنهاداتي      ليمسااشته و در راستاي ارتقاي      برد

د كه بـه    شو  به عنوان راهكار اجرايي و حقوقي به شرح ذيل بيان مي          
رسد تحقق برخي از اين پيشنهادها در مرحله اجرا مفيد واقع            نظر مي 

  .دشو
 در  هـا   چـالش  كـاهش    منظـور   بـه يكي از راهكارهاي اصلي     ) ۱

اجـراي ايـن    . اسـت  مـستثنيات منطقـه      مناطق مذكور تملك اراضي   
كـه سـازمان     تر و آسانتر بوده به صورتي      راهكار با تجويز قانون سهل    

 خريـد و    ةتواند طبق اليحـه قـانوني نحـو        حفاظت محيط زيست مي   
هـاي عمـومي، عمرانـي و نظـامي          تملك اراضي براي اجراي برنامه    

 شــوراي انقــالب اســالمي جمهــوري ۱۷/۱۱/۱۳۵۸دولــت مــصوب 
 منـاطق مـذكور را     ة ايران عرصه و امالك واقـع در محـدود         اسالمي

 مستلزم بار مالي بـوده كـه   موضوعد، البته اين كنخريداري و تصرف    
  .دشو در سطح كالن به جد پيگيري دباي مي

 حفظ آرامش و امنيـت بـا هـدف          برايتشويق جوامع محلي    ) ۲
منفعت اقتصادي و معنوي براي جوامع از طريق مشاركت عمومي از           

  . استاهكارهاي مفيدر

 لزوم آگاهي رساني مبني بر وابستگي ادامـه حيـات اهـالي بـا              
هـاي   تواند شامل صدور پروانه  ها كه مي   حفظ و حراست از اكوسيستم    

ــراي جوامــع محلــي، اســتفاده از   شــكار ويــژه در منــاطق مــذكور ب
مزاياي حفظ حيات وحش، برنامه هاي       بروشورهاي حاوي محاسن و   

  .ضروري است...  وس روستاهاي داخل اين مناطقمشاركتي در مدار
 نيروهاي سازماني با انگيزه و مستعد در حفاظت و          استفاده از ) ۳

حمايت از منـاطق مـذكور و همچنـين افـزايش حـداقل دو برابـري                
 مديريتي آگاه و آشنا بـا دانـش روز محـيط            ةنيروهاي گارد با پشتوان   

  .زيست
مراتـع و اراضـي ملـي و        كه تجاوز و تخريب      با توجه به اين   ) ۴

تعليف غير مجاز در مناطق حفاظت شـده و پناهگـاه حيـات وحـش               
 شايسته است هر كدام از      بنابراين،  استداراي تبعات زيست محيطي     

اي جداگانه و با حـداكثر مجـازات هـاي مقـرر در              اين جرايم در ماده   
  .د شو و يا در قانون مجازات اسالمي لحاظ،قانون شكار و صيد

ت هـاي قليـل در قـانون شـكار و صـيد بازدارنـدگي               مجازا) ۵
ـ              رو  همناسب نسبت به جرايم مصرح در قانون مذكور را با چـالش روب

 ۱۳ تـا  ۱۰هـاي جـزاي نقـدي در مـوارد        ساخته كه افزايش مجازات   
همچنين لحاظ حداكثر مجازات جزاي نقدي در مـاده    قانون مذكور و  

توانـد    بعدي مـي   ةقبل به عنوان حداقل مجازات جزاي نقدي در ماد        
  .دشوراهكاري مناسب تلقي 

در مبحث معدن كه يكي از پيچيده ترين موضوعات مناطق          ) ۶
 حفاظت شده انگـوران بـوده       ة منطق خصوص ب ،تحت حفاظت استان  

 ةتناقص در مقررات معادن اختالفات سازمان صـنايع ومعـادن و ادار           
صالح  ا  و كردهكل حفاظت محيط زيست استان را روز به روز بيشتر           

  .است موضوعه مربوط ضروري يها قانونو تغيير در 
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