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ها را در  آسممان برای ممما باران سرسمتاد تا به آن درختان و با  و بسمتانیا آن خدایی که آسمماناا و زمی  را خق  کرد  و از  »

کمال سمبزی و خرمی رویاندی  که هرزز ممما زاز پیخ خودق دادر بر رویانیدن آن درختان نبودیدآ آیا با ودود خدای یاتا 

   .«زردانندخدایی هستآ زهرزز خدایی نیستق بقاه ای  مشرکان زاز نادانیق روی زاز خداق می

 " 60آیه  -سور  نمل"                                                                                                                       

 

ی  ی عمومیِ هممه ایجماد زیما  زنمد  و  گی زیما  زنمد  یمه و یگمه 

همی   انسمماناا اسممت، اون انسمماناا همه به زیا  وابسممته هسممتند. به  

ای  کمه  دامت اسمممت کمه تمیکیمد میانی ، همیشمممه ه  تمیکیمد کرد  

زیسممت و نابود کردن رویشمماای  تخریب دنگقاا، تخریب محیط  

ی روی زمی ، تخریب منابع مقّی اسمت و  زیاهی و درخت و سمبز  

ی به مناسع عمومی دامعه اسمممتم همه بدانند، ای  که یه  ضمممربه 

د برای اینامه سر   بخشمممی از دنگمل را تخریمب کننمد، ویران کننم

کنید یه سممماختمانی، یه مرکزی بسمممازند، ای  دهعار به ضمممرر  

  .است

 « 1400/ 12/ 15بیانات رهبر معظ  انقالب ، روز درختااری » 
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 :    ی ع ی منابع طب تعریف  

دسممت دامد  یقی ق یسضما اند و مماملممد  دیتول   یزم یعیطب  یهاواکنخ   یهسمتند که از طر یمنابع  یعیطب منابع

  ،ی زراع  ایم و    یو شممم   اهمانیم ز   ،یزم یدشمممر  و  یعمقهمای  الیمهخماک و    ،یمواد معمدن ،ییمواد غماا   ،یسمممهم زم

 هیم بماممممنمد و کقیم  عمتیمودود در طب یزائمد و ارخمه هما مواد  ،یعیکننمد  طب هیم آب و هوا و عواممل تجز  وانمات،ی 

 .بامندیم ازمندین به آناا  یزم یمودودات زند  رو

زارها،  بوته  امنزارها،  ،یدنگق  یاراضم  ،یعیطب  یهاشمهیدنگل ها، مراتع، ب  یانیعرصمه و اع هیممامل کق  یعیطب منابع

  یاراض  ،یدولت  ی، اراض3خالصه  یاراض  ،2موات  یاراض  ،یسا ق  ی، اراض1مستحدثه  یباا، مرداباا، اراضالتا  زارها،ین

  یها دنگل  ر،یها،دزاج یخقها،ااهیدراها،یبسممتردر  ها،آبراهه مممنزارها، منابع خاک،  رها،یکو ،یو کوهسممتان یابانیب

ها و ناالسممتان  ،یدنگق  یهاپارک ز،یآبخ   یپارک ها  ،یو عموم یدولت  اعتبارات از محل  یکامممت، ا داثدسممت

  یمراتع  آن، دنگل ها و  یو ادزا  یعیطب  یهابوم  سممتیز  ،یعموم  یایژنت ریبار و ناال و ذخا دیتولی  هاسممتگا یا

منابع مشابه  ریو سا مودیم  جادیمنابع ا  لیح و تبدالاص  اء،یا   یها و مراتع براسازمان دنگل  فیو ا  یکه در ادرا

 .بامد یم مود،یم ایمد   جادیا تابعه یو سازمان ها و وا دها یکه توسط وزارت دااد کشاورز

 منابع   ی بند     ی تقس 

 (Resources Renewable)ریپا دیتجد منابع

 دیم امامان تجمد یی کمههمازمیاروارزمانیمو قانیم از دمقمه آبز ز وانماتیهما ،  هسمممتنمد کمه مماننمد دنگمل  یایولوژیب  منمابع

آن ودود   یبرا  هیم اکولوژ  یامما سشمممارهما هسمممتنمد  نمامحمدود را دارا زانیخمدممات بمه م  یتمام تیم وادع  رسدرزدارنمد  

 قموند ینم ادار  موند هرزز تمام م یطور صح هدارد و ازر ب

 :موند یم  یکه خود به دو دسته تقس ق(Resources Renewable-Nonریدناپایتجد منابع

 خاممانند ذغال سنگ و نگت ستندین یشدناز آناا مودود بود  و پ یکه مقدار ثابت: ریپا انیمنابع پا - الف

  . میزان ای  منابع دابل مقایسه با میزان بردامت از معادن نیست  ... ، مس والمانند سقزات، ط  : استیمنابع دابل باز   -  ب

  

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 شده باشد   جادیخشـک شـدن تـاالب ا ایبستر رودخانه ها  رییها و تغ اچهیدر اها،یخشک افتادن آب در جهیاست که در نت یاراض 1

  .مانده است یباق یع یندارد و به صورت طب یو بهره بردار اءیاست که سابقه اح ییها نی ، زم یاراض  اءیو اح یو مقررات واگذار نی موات  بر اساس قوان یاراض 2

  شودیگفته م یو حکومت  یو مراتع و امالک دولت  هانیبه زم رانیخاصه در ا یاراض ایخالصه  یاراض3

آنها را به وجود    انسان  در طبیعت یافت می شوند و   که  ترکیباتی هستند  مواد و(،  Natural resources)    ی عیمنابع طب

ااست  اوردهین نور خورش  نیمنابع در کره زم  نی.  معدن  همه)شامل    یآب، خشک  خاک،اتمسفر،  د،یشامل  تمام  یمواد  و   )

 . شودی دارد، م ایدر آن وجود داشته  یعیکه به صورت طب یجانور  یو زندگ یمحصوالت کشاورز ، یاهیپوشش گ

نفت خام    ن،یزم  اب یفلزات، فلزات کم  یمعدن  یهاباشد مانند سنگداشته    یورآبه فر  ازیجهت استفاده ن  همچنین موادی که

 ی شامل منابع طبیعی می شوند. انرژ یهاو اکثر گونه 

 دهند تشکیل می  های منابع طبیعیمیلیون هکتار را عرصه  ۱۳۷میلیون هکتار کل کشور،  ۱۶۴از مساحت 
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 ایران :    منابع طبیعی 

 می مود. و معدنی  آبی، دنگقی، عقگزار، بیابانی و کوهستانیمنابع  مامل  ایران منابع طبیعی

 آبی  پانه  - 1

 زیست بوم های آبی مامل ادیانوس ها، دریا ها، دریااه ها، تاالب ها و رودخانه ها می بامد. 

 سرزمی  ایران از ممال و دنوب به دو پانه بزرگ دریایی می رسد.   

دریای کاسپی  زخزرق که در وادع بزرگ تری  دریااه داان می بامد، یه مخزن طبیعی منحصر  •

کیقومتر مربع    392600ر ممال کشور ایران درار دارد. وسعت آن  بگرد در سیار  زمی  است، که د

است. بر اساس ویژزی های ساختار مورسولوژیای و مرایط سیزیای و دغراسیایی، دریای خزر به  

طور معمول به سه دسمت تقسی  می مود. دسمت خزر دنوبی که سوا ل ایران با طول خط سا قی  

با    کیقومتر در کنار  دنوبی آن  873 دود   ای  دریااه  متر   1025درار دارد، دارای بیشتری  عم  

 است. 

  ذخایر   %90   دود  در  است،  خاویاری  ماهیان  از  ارزش  با  بسیار  زونه  5  زیستگا   که  خزر  دریای 

 .دربردارد را داان خاویاری ماهیان

سارس که پس از خقیج های مازیه و هادسون، سومی  خقیج بزرگ  ایران از سمت دنوب به خقیج   •

مود.  داان محسوب می زردد و همچنی  دریای عمان که بخشی از ادیانوس هند می بامد، منتای می 

کیقومتر است. عمی  تری    4644کل طول خط سا قی ایران در دنوب با ا تساب دزایر بیخ از   

متر در نزدیای تنگه هرمز وادع مد  است. خقیج سارس عالو  بر اهمیت    93نقهه خقیج سارس با عم   

وسیست  سوق الجیشی و ژئوپقیتیه که دارد و ودود ذخایر عظی  نگت و زاز در آن ، به عنوان یه اک 

آبی ما  و با ارزش مناخته می مود، بهوریاه دو نوع از غنی تری  اکوسیست  های مولد داان یعنی  

 آبسنگ های مردانی و دنگل های مانگرو در ای  منهقه ودود دارند.  

 عاس هوایی خقیج سارس ، دریای عمان و دریای خزر
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یای از  ساس تری  اکوسیست  ها در داان، تاالب ها هستند. بمنظور  گا ت و مدیریت تاالب ها   •

 1971یون  گا ت از تاالب ها که یه میثاق داانی زیست محیهی است در سال در داان، کنوانس

ایران دزو کشورهای  بر اساس تعریف و طبقه بندی ای  کنوانسیون،  در مار رامسر پایه زااری مد.  

نوع آن    41نوع تاالب مناخته مد ،    42دارای بیشتری  تنوع تاالب ها در داان است، بهوریاه از  

ایران یاست م از میان  در  با مجموع   36تاالب مودود در کشور، تعداد    140   دودی مود.  تاالب 

 عنوان در سارست کنوانسیون رامسر به ثبت رسید  است.  25میقیون هاتار در دالب  1.4مسا ت 

رودخانه    37عدد می بامد که از ای  تعداد،    3450تعداد رودخانه های دائمی و سصقی ایران در  دود   •

 می روند. بسیاری از ای  رودخانه ها زیستگا  های منحصر بگرد و مامی هستند. اصقی به ممار 

 

 

 دنگل  -2

 سیمای دنگل در داان

که به   ممودهاتار راممامل می  میقیارد  4های داان زیرپوممخ دنگقاا درارداردکه مسما تی در دودازخشمای  %30 دود

 .بامدت سازمان یاسته کارآمد در  ال کاهخ میال سقدان مدیریت وتشای عقت بار  برداری های بی رویه و 

 قمربع  قومتری ک  ونی قی م  510میقیار هاتارز 51مسا ت کر  زمی  : 

 میقیون کیقومترمربعق 149میقیارد هاتار ز 9/14مسا ت خشای های زمی  : 

 میقیاردی داان سرانه دنگل برای هر نگر نی  هاتار است.  8یعنی با توده به دمعیت  

 تاالب مادزان 



 

 
7 

 
کشور   ی ع ی منابع طب   ی ما ی س   

کشور   ی ع ی منابع طب   ی کنون   ت ی از وضع   ی ا   خالصه   

 رخانهیدب یدیو تول ییربنایز ونی سیکم

 و آب ستیز طی ، مح یکشاورز تهیکم

مدیریت دنگل درکشمورهای مختقف، متاثر از سرهنگ وسمیاسمت های ادتصمادی دامعه اسمت. عامل مامی که تعیی  کنند   

 اسزایخ یاکاهخ سهم دنگل هاست پشتوانه های مالی وخودکگایی ادتصادی است

نمود    راتسمایل  میزان آزاهی مردمی و آموزش هایی که به مردم داد  میشمود تا  د بسمیارزیادی مدیریت پس ازای  عامل

 .و به ایجاد رویاردی اساسی برای صیانت و  مایت ازدنگل ها کمه می کند

 مدیریت پایدار دنگل: 

نظارت و استگاد  از دنگقاا و اراضی دنگقی به رومی و به انداز  ای که تنوع زیستی، بار  وری، توان زادآوری، مادابی  

م برای تحق  آناا اکنون و در آیند  متناسب با عمقاردهای زیست محیهی، ادتصادی و ادتماعی مربوط  الزو پتانسیقاای 

 د. سیب به سایر اکوسیستماا نشودر سهم محقی، مقی و داانی  گی مد  و مودب آ

 .اندوادع مد  و ای   های داان سقط در پنج کشور روسیه، برزیل، کانادا، ایاالت متحد بیخ از نیمی از دنگل 

 مناط  دنگقی داان رو به کاهخ هستند

ادل وسمعت ها را از دسمت داد  اسمت. ای  مسما ت معمیقیون هاتار از مسما ت دنگل 178تاکنون،    1990داان از سمال 

زدایی در برخی کشمورها و دلیل کاهخ دنگل، به2020تا   1990ها در دور   کشمور لیبی اسمت. میزان از دسمت رست  دنگل

 دلیل کامت درختان و توسعه  ها در برخی کشورها بهاسزایخ سهم دنگل

، به نسمبت دو دهه  2020تا   1020های  ها بی  سمالمیزان از بی  رست  دنگل  .دنگقی، از روند کاهشمی برخوردار بود  اسمت

 .درصد کاهخ دامته است 50دبل،  

 زدایی و توسعه دنگل های دست کامت در سه دهه اخیر دنگل 

زدایی از بی  رسته اسممت. با ای   ال، میزان نابودی میقیون هاتار دنگل از طری  دنگل  420تاکنون  دود   1990از سممال 

میقیون هاتار    10زدایی  ق، نرخ سماالنه دنگل2015  -2020سماله اخیر زددیدتری  دور  پنجها کاهخ یاسته اسمت. در  دنگل

 .دهدمیقیون هاتار کاهخ را نشان می 2تقریبار  2010 -2015به نسبت دور    برآورد مد  است که

 

1990-2000 2000-2010 2010-2015 2015-2020

جنگل زدایی -16 -15 -12 -10

گسترش جنگل ها 8 10 7 5
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بیشمتری  سما   .دهند  را پوممخ میق  های دااندرصمد از مسما ت دنگل 3زمیقیون هاتار    131های زراعی  دود دنگل 

،  ق هادرصد از کل مسا ت دنگل 2درصد از کل منهقه دنگقی کامته مد  و    99  زهای زراعی در آمریاای دنوبیدنگل

درصمد از کل   4/0های کاممته ممد   درصمد از دنگل 6 .زهای زراعی متعق  به اروپاسمتکمتری  سما  دنگل و  وادع اسمت

 می بامد .  پقاس و مورزز، در  با ، آتریتا های  زونه زونه های مناسب کامت برای بیابان:از دمقه    قمسا ت دنگقی

 دنگل های ایران : 

هاتار و  دادل    5/0بر اساس معیارهای سازمان خواربار و کشاورزی مقل متحد زسائوق کمتری  مسا ت دنگل را 

  1/11در نظر می زیرند، که با مبنا درار دادن ای  مقیاس وسعت دنگل های ایران    %10تاج پومشی درختان را  

  % 5کشور که  دادل ای  تاج پومشی را    میقیون هاتار می بامد. ولیا  بر  سب آمار سازمان دنگل ها و مراتع

از وسعت    %8/8میقیون هاتار برآورد مد  است که در  دود  3/14محاسبه می نمایند،  وسعت دنگل های کشور  

هاتار می بامد و سرانه دنگل در ایران    547/0کشور را پوماند  است. با مقایسه متوسط سرانه داانی دنگل که  

اذعان نمود که ایران دزو کشورهای با پومخ دنگقی ک  محسوب می زردد. هاتار است، می توان    147/0که  

البته باید متاکر مد که دنگل های ایران عقیرغ  پومخ کمتر نسبت به میانگی  داانی، بسیار ارزممند و با اهمیت 

قیون هاتار،  می  2هستند. دنگل های هیرکانی که از نظر مدیریتی به نام دنگل های ممال مهرح مد  اند، با وسعت  

میقیون ساله هستند که دسمت هایی از آن به عنوان میراث طبیعی داانی به ثبت رسید     40سسیل های زند  با ددمت  

ز ارسباران  های  : دنگل  از  عبارتند  ایران  از ممال  های خارج  مدیریتی دنگل  نظر  از  همچنی    173000است. 

میقیون هاتارق و دنگل های    6/4تورانی ز-ای ایرانیمیقیون هاتارق، دنگل ه  5/5هاتارق، دنگل های زازرسز 

با وسعت  دود    2عمانی ز-خقیج  بارزتری  بخخ های    21000میقیون هاتارق که دنگل های مانگرو  از  هاتار 

 عمانی می بامد. -دنگل های خقیج 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دنگل های هیرکانی
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 و آب ستیز طی ، مح یکشاورز تهیکم

 

 عقگزار زمراتعق -3

میقیون هاتار، زسترد  تری  عرصه    8/84بر اساس آمار موسسه تحقیقات دنگل ها و مراتع کشور، مراتع با وسعت  

از سهم کشور را پوماند  است. مراتع از نظر مقدار زیاهی    %52زیستگاهی کشور محسوب می موند که  دود  

راک ق و مراتع سقیر زک  تراک ق.  درصد که آن را پوماند  است به مراتع خوب زمتراک ق، مراتع متوسط زنیمه مت

 26میقیون هاتار،    2/7درصد مراتع متراک  با وسعت    8تراک  مراتع کشور به ترتیب درده اهمیت عبارتند از:  

 میقیون هاتار   2/56درصد مراتع ک  تراک  با وسعت   66میقیون هاتار و  4/21درصد مراتع نیمه متراک  با وسعت 

 هاتار است. 82/0هاتار و سرانه داانی  32/1رتع در کشور در  ال  اضر سرانه م 

البته الزم به توضیم است که باال بودن میانگی  مرتعی در کشور به خصوص مراتع ک  تراک ، نامی از تبدیل  

 اکوسیست  های ارزممند دنگل و سپس مراتع متراک  به اکوسیست  سرودست مراتع ک  تراک  می بامد.  

میقیون وا د   124ار معاونت امور دام وزارت دااد کشاورزی، دمعیت دامی کشور  دود  بر اساس آخری  آم

میقیون وا د دامی آن وابسته به مراتع کشور است. ای  در  الی است که مراتع کشور    83دامی است که  دود  

 میقیون وا د دامی را دارد.   6/24تناا توانایی تامی  خوراک ساالنه  دود 

 مراتع زازرس 

 بیابان    -4

درار زرست  ایران در مسیر نوار بزرگ بیابانی داان زاز صا ارا یا صحرای بزرگ آسریقا تا زبی مغولستانق، باعث 

  در مد  است تا ادقی  زرم و نیمه خشه بر کشور  اک  مود. بیابان های ایران بخشی از ای  پانه ماکور هستند.  

  دخالت پومخ زیاهی    و   خاک  مناسی،   زمی   ژئومرسولوژی،    ، ادقی  مانند  مختقگی  عوامل   بیاباناا   عمومی  سیمای
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ایران ارائه مد     .دارند از ای  رو بر اساس هر یه از معیارها، ززارش های متگاوتی در مورد سهم بیابان های 

درصد    20میقیون هاتار معادل     5/32است. بر اساس آمار سازمان دنگل ها و مراتع کشور، وسعت بیابان ها  دود  

  22/0هاتار است زسرانه داانی    5/0کشور در نظر زرسته مد  است. در  ال  اضر سرانه بیابان در کشور    مسا ت

هاتارق. بیابان های ایران از نظر مودعیت دغراسیایی به دو زرو  عمد  بیابان های سا قی و بیابان های داخقی تقسی   

ر لوت و  وضه دازموریان. از ماخص تری  نوا ی  می موند. بیابان های داخقی ایران عبارتند از دمت کویر، کوی

سهم کشورق،    %2کیقومتر مربع ز  35385مناخته مد  مناط  بیابانی ایران، ریگ زارهازتپه های ماسه ایق با وسعت  

کیقومتر مربع و دریااه    5430کیقومتر، دریااه نمه با وسعت    120و طول    80کقوت ها زیاردانگ هاق با عر   

 کیقومتر مربع می بامند.     299ت  و  سقهان با وسع

 یات زیاهی و دانوری منحصر بگرد و خاصی در بیابان های ایران ودود دارد. البته مناطقی از ای  بیابان ها سادد  

 یات هستند. در خصوص کویر لوت دو ماخصه بسیار ما  مهرح است. یای مناسایی نقاطی در  امیه مردی  

لوت به عنوان زرم تری  نقهه کر  زمی  زبر اساس ززارش ناساق و دیگری ثبت آن در  و دنوب مردی ریگ  

 سارست میراث طبیعی داانی می بامد.

 

 کوهستان -5

  رمته  از ای   پیچید  مجموعه ایران  سالت. است  مد  وادع ایران  سالت محدود   در ایرانکشور  از درصد  90  دود

 882150کو  ها با وسعت    .است  آن  در   سرزمی    سیمای  اصقی  عنصر   کو    که   ای  نا یه  است،   تنید    ه   به  های  کو 

 . مودمی  محسوب کوهستانی  کشوری درصد کشور را سرا زرسته اند. بنابرای  ایران  54کیقومتر مربع در  دود 

مامل کو  های آذربایجان   رمته کو  های ممالیرمته کو  اصقی و مجزا تشایل مد  است.   4کو  های ایران از 

با مسا ت   البرز  و  زمعادل    51500خاوری  بزرگ    % 3کیقومتر مربع  از ای  خوردزی  سهم کشور قکه بخشی 

 کویر لوت
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کیقومتر و مسا ت    1700به عنوان طویل تری  رمته کو  ایران با طول    رمته کو  زازرس هیمالیا هستند،  -آلپ

رمته کو  های  کیقومتر و    1460با طول    کو  های مرکزیرمته  سهم کشورق،    %20کیقومتر مربع زمعادل   323000

. عالو  بر ااار رمته کو  ماکور، کو  های منگرد دیگری بهور پراکند  در زومه و کنار  ناپیوسته مرق ایران

دقه است که در میان آناا   212متر می بامند، 3500کشور ودود دارد. تعداد دقل بقند ایران که ارتگاع آناا بیخ از 

 متر به عنوان بام ایران مناخته می مود و از اعتبار بسزایی برخوردار است.   5671دماوند با ارتگاع دقه 

 

 دریااه دقه کو  سبالن 

 مشاالت و مسائل منابع طبیعی کشور : 

 سیالب -1

و  لیاز سمم  یخسممارت ناممم   خیو اسزا  آب ت مرتبط با آب، مانند کمبود منابعالمسممائل و مشمما  ریاخ  یهادر دهه

 ت،یدمع  روزاسزون  اسممت. رمممد استهی  خیداان و ازدمقه در کشممور ما اسزا مختقفی  در دسمممتاا  یخشمماسممال

و   یصمنعت  یهاتیتوسمعه سعال  ،ییروسمتا  یهازا سماونت  گرید ممارها و  هیرویزسمترش ب  ،ینیممارنشم   خیاسزا

باعث   خشه،مهیخشه و ن مناط  و  یدنگق  ،یمرتع  یهانامناسب، پانه  یبه اراض  یکشاورز  یهاعرصه  زسترش

 رییمسملقه تغ  یممد  اسمت. همچن  ینیرزمیز و یبرداممت از منابع آب سمهح   خیاسزا جهیبه آب و درنت ازین  خیاسزا

آب و توان خود منابع  تیگیرا بر ک  یاند یسزای  سشممارها  ،یو کشمماورز یصممنعت  ،یمممار  یهاند یالآ دیو تول   یادق
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  ییو روسمتا  یممار  یهازا سماونت  یریپا بیآسم   خیاسزا ریدو دهه اخ  یط  رانیآن وارد کرد  اسمت. در ا  ییپاال

 .است استهی خیمدت اسزابه لیس د یاز پد

ازراه ایران به دلیل ویژزی های دغراسیایی، ادقیمی و ریخت مممناسممی منابع آب و خاک در تاریال طوالنی خود 

بخخ عمد  ای از سالت ایران ممناخه ممد  اسمت، اما از سموی دیگر به عقت  به عنوان یه سمرزمی  نیمه خشمه در  

تنوع سمممرزمینی و ادقیمی و نیز ممممرایط  اک  بر ممممیو  توسمممعه داری و  اک ، در همی  دوران هموار  با بروز  

نظر از  نگام آب های سهحی در بسیاری از مناط  کشور، صرفهویژ  طغیان و دریان نابه وادث متعدد طبیعی به

های  تری  دالیل آناا است ممدید سمهم ایسمتایی آبممرایط متنوع دغراسیایی خود در االخ بود  اسمت. که از ما 

ها، ناپایداری و سرسمایخ خاک و به ویژ  زسمیل ذرات ناپایدار  االهزیر زمینی، سرو نشمسمت زمی ، بروز پدید  سرو

 .ای زرد و غباری استخاک از مناط  مستعد سرسایخ پایری و یا همان توسان ه

 را می توان موارد زیر برممرد : در کشور  لیس لیدالاز دمقه 

 کشور یما  تاالب ها یها تیتوده ناردن به  رس ❖

آب    زیسمممر ر  رند یو پا البیکشمممور به عنوان کاهند  ممممدت سممم   یتاالب ها   یما  تر تیناردن به  رس  توده

دژ، بختگان ممادزان، بام   ،یهورالعظ ارومیه ، انزلی ،  یدر کشمور زتاالب ها یسمهح   یرودخانه ها و روان آب ها

سمهم در    خیو اسزا  هاتاالب   یها منجر به کاهخ پانه آب  البیسم   دیبر تشمد ریزاممته عالو  بر تاث انیو... ق در سمال

 .مد  است ززردهایر لیو زس خیمعر  سرسا

 ی منابع ما  آب     ی بستر و  ر   ی کاربر   ر یی تغ  ❖

باست خاک ممممد  و ه     یداریباست خاک و ناپا یمودب ممممانندز  یمنابع ما  آب   یبسمممتر و  ر  یکاربر رییتغ

و مستحدثات سر   یایزیودود موانع س لیاز بارش به دل  ینام  یمازاد آب ها  یریمودب کاهخ ددرت و توان پا

  یروها یو ن گتمتعدد توسمط وزارت ن  یا داث داد  ها به عنوان مثالامر،   یا  یممد  اسمت. از دمقه مصماد  یراه

آب را در تاالب داار    یبرد  و اماان رها سماز   یتاالب را از ب  یاپاراگیاسمت که    یدر تاالب هور العظ  ینظام

   ی باعث مسمدود ممدن ا    یرودخانه کرخه به تاالب هورالعظ  یدر ورود  ادیز راتییتغ   یمشمال کرد  اسمت. همچن

   است .مد یها و پس زدن آب به مارها و مزارع کشاورز یرودو

ا داث  وا ل  و و سمم رودخانه ها   هیدر  اممم   یالسممازیبه همرا  و یح یمتعدد تگر  یا داث رسممتوران و سمماز  ها

  خی اسمت که منجر به اسزا  یقیمصماد  گریآناا از د  یمسمتق   ی ر ایدر بسمتر رودخانه ها    یو کشماورز  یپرورش ماه

های بزرگ سمدسمازی  از مسمائل بسمیار  ائز اهمیت ا داث پروژ   .ممد  اسمت  یو ادتماع  یادتصماد  یخسمارت ها

 زاارد. نوعی برروی تاالب هورالعظی  اثر میبامد که بهدر ترکیه می
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 ی اه ی پومخ ز   طی و مرا   یمناس  خت ی ر   ر یی تغ  ❖

  یو دامدار   یبه کشماورز یصم یتخصم   یهاپانه  یمنهقریغ  خیبا اسزا یاهیپوممخ ز طیو ممرا یاسم نمم ختیر رییتغ

 تیکه عالو  بر کاهخ  رس  اد،یز  یها بیو در مم   داریسمبه ناپا  یخاک ها  صمنعتیدر مناط    ژ یمتمرکز و به و

سمو مودب کاهخ زمان    هیاز    ینیزم  ریآب ز  یآب به سمگر  ها یعیو نگوذ طب  یاندازها در داب، به دامخاک

دسمت و   ییآب ها در پا عیتجم  یبرا  ازیکاهخ زمان مورد ن جهیق و در نت یز  رکت آب در سمهم زم  یدوآب

از مراتع و ادرا    یدام و کنترل ناردن بار  بردار  هیم رو یب  یامر ارا   یا  یخط القعرهما ممممد  اسمممت. از مصممماد

 وضممه زازرس و   یمناط  دنگق  یاهیبه پومممخ ز  دیمممد بیاسممت که آسمم   ریعشمما عیتجم  یناردن طرح ها

 لیها به دلکه سمممال  یدنگق  یعیطب  یها  سمممت یاکوسممم  تخریب و خشمممه ممممدن  وهمچنی وارد کرد     یادقگه

 بر مسائل مضاعف مد  است .  طبیعیمنابع بهآ قو  اف  یو ا داث سد و توسعه کشاورز یسالخشه

 ت باال دس   ی در  وضه ها   یزدار ی آبخ   ات ی عمق  ضعف  ❖

  ی و ماندسم   یتمام مهالعات سن   دی کشمور، به رغ  تاک یسمدها    یباالدسمت مامتر  یدر  وضمه ها  یزداری آبخ  اتی عمق ضمعف

  ی زداری در انجام آبخ   ی زسمترد  و  گا ت منابع آب و خاک در باالدسمت سمدها، عدم توس  یدار زی بر آبخ  یعی و منابع طب 

 دی مگ   تی مممد  و عالو  بر کاهخ  رس  یآب زار یرهای سمم م  یرسمموب زاار خ یباالدسممت مودب اسزا  یدر  وضممه ها

منابع و   تی  رس ،یآب زار  یرهای مسم  دی کاهخ عم  مگ  زی ما  کشمور با انباممت رسموبات در مخازن سمدها و ن  یسمدها

 .ها مد  است  البی مدت س خ یاسزا  جهی از روان آب ها و در نت   ینام  یانتقال مازاد آب ها یبرا یآب  یساز  ها

در سمممنوات زاممممته و  یبه سمممد سممماز عمد و توده    یآبخوان دار  اتی عمق ضمممعفتوان به   یعوامل م  گریاز د    ی همچن 

 ،یآبخوان دار  یکردن و کاهخ سمرعت  رکت روان آب ها از طر  لی مسمتح رش،یدر پا  ین ی سراموش کردن توان سمرزم

پراکنخ و   یمنهق   یبمه الگو  یتودا  یب  ،یمصمممنوع  هیم ل تغمایم از دب   یعی منهب  بما توان طب   یبمه روش هما  یتودمه ناردن کماس

 یو توده به برخ ینامناسممب اراضمم  یکاربر  ،یکشممور  زیما  آبر  یدر  وضممه ها  یخدمات  -یکشمماورز  -یصممنعت   یکاربر

  خت یدر ر  یدسممت انداز  ژ یو به و  یمنابع تاالب  یاپاراگیدر کشممور و توده ناردن به   ییای دغراس  -یمی ادق ژ یو  طیمممرا

 طیاز عرصه تاالب در مرا  یدر خوزستان که در عمل بخش   ی کردن تاالب هورالعظ یدسمت بند  لی ها از دب   البتا  یممناسم 

 مد  است، امار  کرد.   ززردهایر دیمودب بروز و تشد  یخشا
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 سرسایخ خاک  و سرونشست زمی  -2

.  ند یزویم  خیسرسما  یانسمان ای  یعیآن توسمط عوامل طب بیترسم   و ییو پراکنخ ذرات خاک، دابجا  ییبه دابجا  

  یدر اثر با دها  انانچه و  یآب  خیخاک اتگاق استد به سرسممما  یرینگوذناپا ای  لیسممم   لیبه دل  خیسرسممما   یانانچه ا

 زانی، م  1396در سمال    یکشماورز  موسموم اسمت. بر اسماس آمار وزارت دااد یباد  خیبه سرسما  دیآ  دیپد  دیممد

 .ت  در هاتار برآورد مد  است 16/ 5 از خیکشور به طور متوسط، ساالنه ب زیآبخ  یها  وزدر یآب خیسرسا

که   استهی  کاهخ  برنامه پنج  و مممشمم   یط زانیم   یا  یندار  آبخوا و  یزداریاسممت با اددامات آبخ  م یبه توضمم   الزم

دالیل  از مناط  به    هی  هر  خاک در  خیکشممور، سرسمما  یمیبه تنوع ادق  باتوده  .آن اعام نشممد  اسممت  یآمار رسممم

 ، ممدتاسمت  یترو باران سراوان  ادیز  بیمم   یدارا که یطور مثال در مناط  کوهسمتانهب  .اسمت  یاسته  خیاسزا متعدد

در   یآب  خیسرسما  ی. همچنقالبرز  یدنوب  یهازازرس و دامنه دبال  سمقسمقه  ،یمناط  غربممود زمی شمتریب  خیسرسما

 .است  باال اریبس یو دنگق یمرتع ،یکشاورز یاز اراض هیرویب یبرداربار  لیدلبه یممال ینوا 

 1398سروردی  ما   میراز  سیل
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کشور   سرسایخ خاک  یانگیکه از م می مودهاتار براورد    در  ت  20ساالنه  دود   ،یباد  خیمتوسط سرسا  زانیم

هاتار   ونیقیم29با وسمعت   یو مرکز  یدنوب  ،یممرد  یناااسمتا شمتریب ،یباد  خیسرسما ریتحت تاث  ی. نوا اسمت شمتریب

  قی سمتیو ز  یادتصماد  خسمارت منشماءز یباد  خیسرسما یبحران  یکانو ناا  آن،هاتار  ونیقیم 14که  دود   دبامم می

 .موندیمناخته م

  

 

 ی خوار    ی زم -3

مد قه  زی، مقام معظ  رهبر 1393سال    ما   است که در اسگند  د یرسیی به دا  یعیو منابع طب  ی تعر  به اراض  زانیم

 :تاکر دادندمودود،  تیبا انتقاد از وضع قی العال

ارتگاعات ممال تاران را نگا     رومی که م   یبند  زاه  ،یمد  کو  خوار  واشی  واشی  ،یخوار    ی اال بحث زم"

  ها   یو مانند ا   یو مسلوالن دولت  یبا مسلوالن مار   دار ی م  در د  هابار   مود،ی متاسف م  یقی انسان وادعا خ  کن ،یم

    ی در مقابل ا  دیبرخورد کنند، مسلوالن با  دی داطع با  ا یزاامته ام، خب تالش ه  کرد  اند، ل  انیمسائل را در م

 ."به خرج دهند، عُرضه به خرج دهند ت ی، داطعسوءاستگاد  کنند  ها
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غبه  " اددامات  اراض  یردانونیمجموعه  به  دولت  یعموم  ،یمق  ینسبت  ناا   یو  در  تصما ب    مت یکه  بمه  منجمر 

 .مودی زگته م  یخوار   یزم "زرددی ماکور م  ی اراض  یمجاز کاربر ریغ  رییو تغ یردمانونیغ

که   مودی م  زین  ینینشهی ام   خ یها باعث اسزاو دنگل  یعیطبمنابع   بیعالو  بر تخر  ،یو کو  خوار  یخوار   یزم

به    یا اسزاامر  خود  ادتماع  یبرخ  خی نوبه  و  یمعضالت  دارد  همرا   به  سو  نیز  را  و   هاست  یاکوس  گرید  ی از 

 .کندی م ردوا  یدد  ی هابیو خ آس ات یو   یبرد  و به زندز   یدانوران را از بهای  ستگا  یز

تصرف    ی گریو د   ربط ی ذ   ی از ناادها   ی دانون   ر ی غ   ی مجوزها   است ی صدور و در   ی ای کنند،    یخواران به دو روش عمل م   یزم 

 .ها بر آن   ت ی مالا   ی و ادعا   ی مق   ی اراض   ی وارکش ی و د   سات ی با  کامت اند اصقه درخت، ا داث تاس   ب ی تخر   ی عدوان 

 است   ی خوار و کو    ی خوار   ی مقابقه با زم   ی تناا را  برا    دنگار 

استاندارد است که بر    ی مختصات باددت هندس  یدارا   یردوم   ی مامل نقشه ها   یعیق منابع طبیز دنگار   کاداستر

 ه یتا  اتیمستثن  یو اراض   یکشور از محدود  منابع مق  یزداریو آبخ   یعینامه کاداستر سازمان منابع طب  و یاساس م

  .مود یمقهق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ثبت م اپاراهی یزمباه مق  یمد  و در سامانه مم

از محل اعتبارات    یو دولت  یمق   یو تصرف اراض   بیاز تخر  یریدقوز  ،یمق   یدولت بر عرصه ها   تیمالا   تیتثب 

 .است ی دنگار  یادرا  یاز دمقه اهداف اصق  اتیمستثن هیو تگا یاراض  ی زیطرح مم ،یمق

  ی درصدق اراض   97کشورز معادل    ی عیمنابع طب  ی هاتار عرصه ها  ونیقیم  137هاتار از    ون یقیم  132  یتاکنون برا

 .سند صادر مد  است 

خاک در کنار بحران    خی آن به ساختمان و به دنبال ان سرسا  لیو تبد   یکشاورز  زی اصقخ   یها   یزم  یکاربر  رییتغ 

 .کند یکشور را داار بحران م  ییغاا تیآب امن

 

 انگال   ودف- 4

وادف مرط    یمرع   یخصوص  تیدر دات ودف ، سابقه مالا  ":تاکر دادند    ،  یقمد قه العال زیمعظ  رهبر  مقام

و دابل ودف    ستین  یمحسوب است، مقه خاص کس  یکه از انگال و اموال عموم  یع یاست و دنگل ها و مراتع طب

  "بامد ینم

مق  ا  ی  ماد  اعیانی کقیه دنگل   یدانون  و  مراتع: عرصه  بیشهمدن دنگقاا و  و  مراتع  اراضی  ها و  های طبیعی و 

دنگقی کشور دزء اموال عمومی محسوب و متعق  به دولت است ولو ایناه دبل از ای  تاریال اسراد آن را متصرف  

 .مد  و سند مالایت زرسته بامند

آق  "  یرکانیه  یهاکو  دماوند و  دنگل  ازده ی  هی   ی، برا"ودف"با نام    یخوار و کو    یخواردنگل  پروند 

با بررس   تیاستاد که در ناا  انیبه در  99مازندران از مرداد  "مشاد همه دانبه مستندات    ی ا  ودف آق مشاد 
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صادر    ی را به منابع مق  یدنگق   یاراض     یباززشت ا   یکشور  ا  دهع  یعال  وانیداد  مد و د  صیخالف مرع تشخ 

 545هزار و    6  یمق   یهامجموع مسا ت عرصه   ،یمشاد سارآق   یهادنگل   ی اساس سند صادر مد  برا  بر.ردک

هاتار    470با ا تساب    یعن یکاداستر به دست آمد  و مشخص مد  است.    یطرح  دنگار   یاست که با ادرا هاتار  

مسا ت رسع ودف    مجموع  مودی آن م   یها یمشاد و زمآق   یها که مامل روستادنگل   یا  هیدر  ام  اتیمستثن

سازمان      یب  یمربوط به دامنه کو  اختالسات  یهاپالک  ی هاتار است. البته هنوز دربار  برخ  7015مد  در اصل  

موضوع     ی هستند که ا  ی و سند ودگ  ی سند مق  یها و سازمان اوداف ودود دارد و بعضا هر دو سازمان دارا دنگل

 .مود  فیتاق  ییتع دیبا

  1381خرداد    21مورخ    221طی مصوبه ممار     1381هاتار در سال    2950عی مقی دقه دماوند با مسا تی بالغ بر  اثر طبی 

است. اثر طبیعی مقی  مورای عالی محیط زیست به مجموعه مناط  تحت مدیریت سازمان  گا ت محیط زیست پیوسته  

 .برداری نداردزونه اماان وازااری یا بار تری  رد   گا تی است که بر اساس دانون هیچعالی

  همراهیو  ابع طبیعی و آبخیزداری کشورمن هاتار با تالش سازمان  200هزار و   18مسا ت  به  کو  دماوند پالک ثبتی 10

و دزو اراضی مقی    است  سند خورد منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  به نام سازمان     سازمان ثبت و اسناد امالک کشور،

می ممار  به  انگال  پالک  البتهآید.و  برخی  دربار   سازمان  هنوز  بی   اختالساتی  کو   دامنه  به  مربوط  و  های  طبیعی  منابع 

و سازمان اوداف ودود دارد و بعضا هر دو سازمان دارای سند مقی و سند ودگی هستند که ای  موضوع باید   اری آبخیزد

 .تعیی  تاقیف مود
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 ی مشاد سار آق  یهادنگل سند مالایت 
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 ران ی ا   ی در دنگل ها  ی سوز   آتخ - 5

رود که هرساله ماهد سوخت  اندهزارهاتار    یازنظر دنگل درداان به ممارم  ریکشور سق  56درزمر     رانیا  کشور

    ی .که ارودی م    یاز ب  یسوز در اثر آتخ   رانیا  یهاصدم درصد از دنگل  6دنگل است. براساس آمار سائو ساالنه  

 .هاتار از دنگل هاست 6500معادل  زانیم

 .موند یم یسوز کشورزدنگل و مرتعق داار آتخ  یعینابع طبهزار هاتار از م 16 یال  15 ساالنه

 13518رخ داد  که    یسقر  آتخ سوز   24555،  98تا  86کشور از سال    یزدار یو آبخ   یعیاعالم سازمان منابع طب  طب 

هاتار از دنگل    107558ها    یآتخ سوز    ی ا  جهیسقر  آن در مراتع بود  است.در نت  11037سقر  آن در دنگل ها و  

 . هاتار از مراتع در آتخ سوخته اند 110358ها و 

تگاق سقر  در مراتع ا  849در دنگل ها و    یسقر  آتخ سوز   1040سال به طور متوسط در هر سال    13  یط   یبنابرا

هاتار از سهم مراتع طعمه    8490به    ه یهاتار از سهم دنگل ها و نزد  8273آن هر ساله    یاستاد  است که ط

    ی درصد  ر  90کشور  دود  یزدار یخ و آب یعیمار سازمان منابع طبآطب   ران یموند. ضمنا در ا  یم  یآتخ سوز 

 است   یاز عامل انسان  یدنگل ها و مراتع نام

 

 

 دنگقاا و مراتع ایران آتخ سوزی 
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 ه یرو   ی ب  ی ارا -6

    ی عدم تعادل ب   یزودرس در مرتع و همچن  ی که به  ورود دام به مرتع دبل از زمان مناسب و ارا  هیروی ب   یارا

و  رس دام  م  تیممار  زگته  مراتع کشور  باعث کاهخ دمع  یتحمل  و سخوش   ی هازونه   تیمود    ر یخوراک 

 .مودی مراتع م یی داقرا

دام در مرتع، باعث سشرد  مدن    ادیخاک و در اثر تردّد ز   ادیرطوبت ز  لیبه دل  ،یاهیبه پومخ ز  بیعالو  بر آس 

نگوذ آن    تیو دابق  استهیخ یعمل، وزن مخصوص خاک اسزا   یا   جهیو درنت  مودیخاک و ک  مدن تخقخل آن م

  خشه مه یامر در مناط  خشه و ن   ی اخاک را به دنبال دارد و    خیآن سرسا  جهیکه در نت  ابدیی به آب کاهخ م 

 .است  تی ائز  اهم

  اهان یآناا ز یداخوراک کاهخ و به مرغوب و خوش  اهانیمگرط، ز یسال در اثر ارا بهروند، سال    یتداوم ا  با

 .موندی م  ی گزیخوراک داخوش   ریو غ یسمّ اهانیبسا زدام و اه  یبرا  مصرفیب

  ی وا د دام  ونیقیم  124کشور  دود    یدام  تیدمع  ،یآمار معاون امور دام وزارت دااد کشاورز    یاساس آخر  بر

  37خوراک  دود    توانندی مراتع تناا م   ی آن وابسته به مراتع کشور است. ا  ی وا د دام  ونیقیم  83است که  دود  

که در    ی کند، در  ال    یسال تام  ه یرا در مدت    یوا د دام   ونیقیم  24.6  ایما    7را در مدت   یوا د دام  ونیقیم

هزار    916 دود    شتیو مع  مودی م   یبردارمجاز از مراتع کشور بار    تیاز  رس  خی برابر ب  2.2 ال  اضر  دود  

  .از مراتع وابسته است یبردار به بار   ی ریو عشا  یی خانوار روستا

 رویه دام در مراتع  نوب و غرب کشور ارای بی
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 بیماری های دنگلزممال و زازرسق آسات و  - 7

های اخیر و همچنی   سموزی زسمترد  و با سراوانی زیاد در سمالهای مممال می توان به آتخ از دیگر تادیدات دیگر دنگل

زنوعی دارچ که به برگ و سمماده  های بالیت ممممشممادبروز آسات و بیماری های ددید امممار  کرد. در  ال  اضممر بیماری

روی  ز، آست پروانه برزخوار، دوانه خوار مممشماد، ستیقه نارنجی ممرزباعث خشمایدزی می ممودقمممشماد  مقه می کنه و 

پوسمت سماده بخصموص در محل های آلود  نقاط سمیا  رنگ بردسمته و دوش مانندی به انداز  ته سمنجاق تشمایل می ممود  

اسمپور دارچ خارج می ممود و به همی   که از ای  دوش ها مواد صممغی یا رزی  به ممال رممته های ستیقه مانند با تود  های  

هر عمقی که باعث مممااف و یا ترک روی پوسممت و ممماخه مممودزمثل تگرگ، هرس  .دلیل بدان ستیقه نارنجی می زویند

 وارد دسممت آن به  بیماری  ای   عامل  دارچ ،مماسمته ممدن مماخه های درختان، سمرما، زرما و یخبندان و  تی  شمراتق  

صمورت پژمردزی مماخ و  ای  بیماری بهزو نیز بیماری زغالی بقوط  قممودارت درختان میخسم باعث   زمان مرور به و ممد 

های سمیا  رنگ از داخل تنه در ارتگاعات خود را نشمان می دهد که به مرور زمان ممیرابه اسزایخ ها و خروج ممیرابهبرگ

ه در ناایت منجر به مرگ کامل یاسته و  الت ذغالی مممال در روی تنه و سممیا  مممدن در زیر پوسممت نمایان می مممود ک

ممود که خشمای و دمای باال به عنوان دو عامل اصمقی ممناخته ممد  در ممیوع ای  بیماری در بیشمتر نقاط دنیا از درخت می

خسمممارت زیادی به دنگمل ها وارد کرد  اسمممت. بسمممیماری از ای  آسات و   ق.روددمقمه دنگمل های زازرس به ممممممار می

کنند، برنامه ریزی کند که البته نیاز به منابع توان با روش هایی که سمایر کشمورها ادرا میا میهها را سمازمان دنگلبیماری

 .های تخریب مد  کار مودهای مقاوم و بانه ژن و ا یا مجدد عرصهمالی دارد تا بر روی زونه

های رطوبت پسمممنمد و دایگزی   زونهسممموزی و از بی  رست   با توده به تغییر ادقی  ای  خود طغیمان آسات و بیمماری و آتخ 

سموزی  ممود که برای رسع ای  مشماالت نیاز به برنامه و بودده اسمت. برای آتخ های خشمای پسمند را سمبب میممدن زونه

 .باید اماانات و اطالعات و تشایالت دوی در اختیار درار زیرد

 

 

 

 (Gall Wasp) زالزا یزنبورهاآسات در دنگقاای زازرس 
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کشور   ی ع ی منابع طب   ی ما ی س   

کشور   ی ع ی منابع طب   ی کنون   ت ی از وضع   ی ا   خالصه   

 رخانهیدب یدیو تول ییربنایز ونی سیکم

 و آب ستیز طی ، مح یکشاورز تهیکم

 

 

  https://frw.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=2090سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور . -

 . 1400وضعیت  ری  در دنگقاای ایران ، تیرما    3پژوهشنامه ممار   -

 . 1400آلودزی خاک ، مرداد سرسایخ و  4پژوهشنامه ممار   -

 . 1400وضعیت تنوع زیستی ایران ، آذر  6پژوهشنامه ممار  -

 . هما و مراتمع کشمور دنگلقماتیاز موسسمه تحق یاستمیاسمتعام و زمزارش در-

 .1390سمال  ،یمناسم مرانیانتشمارات ا مران،یدر ا یزمردابمانیمعصوممه. ب ،ینمور مایساسمان و بابما ن ،یسمقوت-

 .1379سمال  ،یمناسمتمایز یو کارتوزراسم یمیایدغراس موسسمه مران،یعبماس. کو  هما و کمو  ناممه ا ،یدعگمر-

 .ا مد دارمان یبه سرپرسمت رانیا مراتع دنگل ها و قاتیاز موسسه تحق رانیمجموعه سقور ا-

 .1393مااامه، سال  ،انتشاراتیاهیز یایبر دغراس هیتا  با رانیماخص ا اهانیبا ز ییاهقل. آمنا یول ان،یمظگر-

 .1399 یستیتنوع ز ونیکنوانس یاز مردع مق ق NBSAPیزستی گا ت تنوع ز یززارش مش  برنامه اددام مق-

 . 1396سمال  مخیرایو  مرانیا یسمتیو ز یامیژنت مریذخا یبولتم  مرکمز مقم-

 

https://frw.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=2090


 

 

 

 کمیته کشاورزی محیط زیست و آب

 

 سیمای منابع طبیعی کشور 

 خالصه ای از وضعیت منابع طبیعی کشور 

   ۱۴0۱آبان 



 

 

 ی در دانون اساس    ی ع ی منابع طب   گا  ی دا
 ، کو عمومی  ها و سمایر آباای ، رودخانه، دریاها، دریااه، معادنیا رها ممد  موات زمیناای از دبیل عمومی  و ثروتاای  اال و پنج : انگال اصمل

از   کمه  عمومی   و اموال  لمهالمما  مجاول  ، و اموالوارث  بمدون  ، ارثنیسمممت   ری   کمه  ، مراتعی طبیعی   همای  هما ، دنگقاما، نیزارهما، بیشمممه  هما، در 

را  از هر یه اسمتگاد  و ترتیب نماید. تگصمیل آناا عمل به نسمبت عامه مصمالم تا بر طب  اسمت اسمالمی  ممود در اختیار  اومت مسمترد می  غاصمبی 

 .کند می  معی   دانون

اسممتاناا و  میان ادتصممادی اسممتاناا و توزیع سعالیتاای در سممهم مقی  از درآمدهای و اسممتگاد   از منابع طبیعی  برداری اال و هشممت : در بار  اصممل

 در دسمترس الزم ناتو اماا سراخور نیازها و اسمتعداد رممد خود، سمرمایه هر منهقه که طوری در کار نباممد، به کشمور، باید تبعی  مختقف مناط 

 .بامد دامته

از  ، سموء اسمتگاد از مودوسات اسمتگاد  ، دمار، سموء، سمردت، اختالس، رممو از ربا، غصمب ناممی  ثروتاای اسمت مو ف  اال و نا  : دولت اصمل

 و به را زرسته سسممماد و سمممایر موارد غیر مشمممروع اماک  ، دایر کردناصمممقی  و مبا ات موات زمیناای ، سروشدولتی  کاریاا و معامالت مقاطعه

ادرا  دولت وسمیقه به ممرعی  و ثبوت و تحقی  باید با رسمیدزی   ا  بدهد. ای  المال بیت او به نبودن معقوم رد کند و در صمورت    صما ب

 .مود

باممند،   داممته رممدی رو به ادتماعی   یات بعد باید در آن و نسمقاایامروز   نسمل که محیط زیسمت ،  گا تاسمالمی  پنجاه : در دماوری اصمل

پیدا   مالزمه آن دبران غیر دابل  یا تخریب محیط زیسمممت  با آلودزی  که و غیر آن ادتصمممادی رو سعالیتاای زردد. از ای  می   تققی  عمومی  و یگه

 .است کند، ممنوع

 وزیران  هییت تصمویب به در هر مورد، موکول داوری به آن  یا ارداع  و دولتی  عمومی  اموال رادع به دعاوی یاصمد و سمی و نا : صمقم اصمل

د. موارد نیز برسم مجقس تصمویب باید به داخقی  باممد و در موارد ما  خاردی  دعوی طرف که برسمد. در مواردی مجقس اطالع و باید به اسمت

کند می  تعیی   را دانون ما 



 

 

 

 

 

 

 کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه 

 کمیته کشاورزی ، محیط زیست و آب

 دماوندکو  تصویری از 


