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 چکیده
 .اند گرفتهاوین مختلف مورد تعرض قرار هستند که از زمان ملي شدن، به عن ایران پذیرترین منابع کشور آسيبیکي از  مراتع       

از انجام این تحقيق  هدف ی مصوب آن از دالیل اصلي واگذاری اراضي ملي محسوب شده است.ها قانون اصالحات ارضي و ماده
 طبيعي، امور اراضي، وضع موجود در آنمنابع بررسي تغييرات کاربری اراضي بر اساس مستندات موجود در سوابق اجرای مقررات 

سوار  این تحقيق از نوع کمي و کاربردی بوده و جامعه آماری آن را شش پالک از توابع شهرستان بيله دوران و وضعيت کنوني است.
و نزدیکي آن به یکدیگر، از دالیل انتخاب این منطقه  ها ی ثبتي این پالکها پرونده امکان دسترسي به .دهد مي استان اردبيل تشکيل

ها با استفاده از ضریب کاپا در  همپوشاني تمامي نقشه ميزان تدقيق شدند. Arc GISدر محيط  ها طالعات، نقشهپس از دریافت ا بود.
گوگل  ای ماهوارهود با استفاده از تصاویر و وضع موج 9949ی هوایي سال ها استفاده از عکس با سنجيده شد. Idrisi Selvaمحيط 

برای انجام این مقایسه، از  ی مختلف با هم مقایسه شدند.ها و مستثنيات در دورهی اراضي ملي ها ( تمامي مساحت9994ارث )سال 
های  و عکس منابع طبيعيبين سطح اراضي ملي و مستثنيات در زمان اجرای مقررات  که نتایج نشان داد جفتي استفاده شد. tآزمون 

ی ها داری با عکس راضي در همان دوران، اختالف معنياکه اسناد امور   در حالي دار وجود دارد. هوایي همان دوران اختالف معني
درصد اراضي ملي در  95، منجر به واگذاری تا بيش از 9994همچنين اجرای قوانين مختلف واگذاری اراضي تا سال  هوایي نداشتند.

 آن به زمين زراعي داشتند.با شخم بيشتر اراضي ملي، سعي در تبدیل  برداران بهرهدر زمان ملي شدن مراتع،  این منطقه شده است.
شود با پياده  مي پيشنهاد بنابراین تشخيص موات و بایر بودن زمين نيز یکي دیگر از دالیل متفاوت بودن آمار این دو ارگان بوده است.

 . انجام شودکردن کامل نظام کاداستر و اتخاذ قوانين عليه متصرفان زمين، محافظت از اراضي ملي 
 

 .اراضي، عکس هوایي، شخم غيرقانوني تصرف، اجرای مقررات امور گذاری اراضي ملي،وا: کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 توسعه،  حال  در  کشورهای  پيشرفت  مسير  در  معموالً

 آن بخش  پذیرترین آسيب  طبيعي منابع  و زیست  محيط 
 گذشته،  سال  پنجاه  طي  در  مدیریتي تغييرات  شود.  مي محسوب 
اثرهای   ایران،  ملي منابع  ترین گسترده عنوان به  مراتع،  بر 
 شروع  از  قبل تاکه  طوری به  است.  کرده  وارد  ناپذیری   جبران 

مالکيت بر اراضي  ( در ایران،9955ذاری )قبل از سال گ قانون 
نيز در مالکان طور مطلق به اشخاص تعلق داشت و  هملي ب
کردند و در بسياری از موارد با  مي آزادانه عمل  برداری بهره

قطع درختان، اراضي را به زمين کشاورزی تبدیل و آن را 
تدریج قوای حکومتي بر  به دادند. مي وکار اجاره کشتبرای 

 (.Shams, 2017گستره مالکيت خود بر اراضي افزودند )
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و مراتع مالکيت دولتي داشته  ها، بخشي از جنگلهاهمان سال
توجه دولت در رو  ازاینشد،  مي و بخشي خصوصي اداره

ی دولتي بود هاموضوع مدیریت معطوف به عرصه
(Shamekhi, 2009.) چندین قانون در  هاطي این سال در

 این ازجمله رابطه با حفاظت از اراضي ملي تصویب شد.
 و و والیات ایاالت تشکيلقانون » توان به مي قوانين

و امالک  اسناد ثبت قانون» و« حکام دستورالعمل
بر  مدیریت و حفاظت با رابطه ، در«(70/97/9995)

نامه قانون ثبت  آئين»دولتي،  خالصجات و دولتي هایجنگل
 برای مالکيت سند صدور با رابطه در «(92/8/9992امالک )

ها جنگل در مورد قانوني» عمومي، هایجنگل و دولت امالک
مدیریت  و برداری بهره حفظ، با رابطه در «(92/95/9979)

 مجازات تخریب انگاری جرم و خصوصي دولتي، های جنگل

 بنگاه خالصجات تأسيس قانون» درختان، قطع و هاجنگل

مالکيت خالصجات  و يیدارا با رابطه در («9972) کشور
ها و مراتع الیحه قانوني جنگل»ها، جنگل ازجمله مراتع،
مراقبت،  در رابطه با حفاظت، («77/4/9998کشور )مصوب 

کاری و توسعه جنگل چگونگي مدیریت، ،برداری بهرهاحيا و 
 ,Roudgarmi &Amouzadeh Mahdirajiجنگل را نام برد )

از چالش برانگيزترین تغييرات در مناسبات  (. یکي2019
ران تصویب و اجرای قانون ملي طبيعي در ایاراضي و منابع
شمسي بود که  9945ها و مراتع در ابتدای دهه  شدن جنگل

نحوه اجرای آن مالکيت منابع ملي را دگرگون کرد و نظام 
 داری حاکم نمودای در تحوالت نظام زمين حقوقي ویژه

(Eskandari et al., 2008) برای اجرایي 9940. در سال ،
تصویب شد که پس از انقالب  00نمودن این قانون، ماده 

 ,Shamekhi)شد اسالمي، اجرای آن مغایر با شرع شمرده 

قانون تعيين تکليف » 9902در سال  پس از آن، .(2009
قانون حفاظت و  00اراضي اختالفي موضوع اجرای ماده 

این قانون  به تصویب رسيد. «و مراتع ها جنگلاز  برداری بهره
زمينه که چون تفکيک منابع ملي از مستثنيات قبل  با این پيش
، امکان تبعيض و از بين رفتن حقوق انجام شدهاز انقالب 

صاحبان عرصه زیاد است، تصویب شد. بر اساس این قانون 
نفره  2هيئت توانند اعتراض خود را به  همه معترضان مي

از آن پس مشکالت حقوقي در  واگذاری زمين تسليم کنند.
افزایش  سبب های ملي، تار شکننده مدیریتي عرصهکنار ساخ

 تجاوز، (،Abdolali-zadeh et al., 2018تصرف عدواني )

 ,.Khalighi et alشد ) مراتع غيرقانوني شخم و تخریب

ها و مراتع،  ، از زمان ملي شدن جنگلها گزارشبرابر  (.2011
ليون هکتار در سال مي 8/84به  955سطح مراتع ایران از 

(. عمده تخلفات FRW, 2020اهش یافته است )ک 9998
، 09، 00، 47طبيعي شامل تخلف از مواد در منابع انجام شده

گذار برای  بوده که اغلب قوانيني هستند که قانون 05 و 44
 استفاده مناسب و پایدار از زمين وضع کرده است

(Tahmasebi et al., 2012).  در کشورهای اروپایي و آسيای
تراژدی استفاده مشاعي  ، با طرح مشکل9985دور، پس از 
سازی این منابع در برخي هاردین، خصوصيتوسط گارت
دهد  مي مطالعات ليو نشان (.Hardin,1968د )شکشورها آغاز 

عامل تخریب در مراتع خصوصي شده، تغييرات کاربری و که 
پيگيری  .(Liu et al., 2019)افزایش قيمت گوشت دام است 

تحدید حدود اراضي ملي از مستثنيات، توسط مورد جدی در 
قانون حفظ و » 7ها و مراتع بر مبنای ماده  سازمان جنگل
شروع شد و  «طبيعي و ذخائر جنگلي کشورحمایت از منابع

موازات آن کميسيون ماده واحده در هر شهرستان رسيدگي  به
 با .داشتعهده را بر  به اعتراضات اراضي ملي اعالم شده

واگذاری های  هيئت»و  «ها و مراتعسازمان جنگل» قرارگيری
، تا حدودی اشکاالت 9929در یک وزارتخانه از سال  «زمين

ناشي از قرار گرفتن دو دستگاه مذکور در دو وزارتخانه مرتفع 
وری قانون افزایش بهره» 9ماده  در .(Shamekhi, 2009)شد 

بر  ،«79/4/9989طبيعي مصوب بخش کشاورزی و منابع
. وزارت جهاد کشاورزی شده استتأکيد اجرای کاداستر 

مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در 
اجرای قوانين و مقررات مربوطه با تهيه حد نگاری )کاداستر( 

های مورد نياز نسبت به تثبيت مالکيت دولت بر منابع  و نقشه
روستاها و طبيعي و ملي و موات دولتي و با رعایت حریم 

همراه با رفع تداخالت ناشي از اجرای مقررات موازی اقدام و 
سند مالکيت  ساله پنجم توسعه، حداکثر تا پایان برنامه پنج

و ضمن اعمال گرفته به نمایندگي از سوی دولت را ها عرصه
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برداری از عرصه و  مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره
 هزینهه بدون پرداخت اعياني منابع ملي و اراضي یادشد
 State Organization) دادرسي در دعاوی مربوطه اقدام نماید

of Land Affairs, 2012.) های  دقتي این در حالي است که بي
در تحدید حدود اراضي ملي از مستثنيات از سوی  انجام شده
طلب از  موجب سوء استفاده افراد فرصت های اجرایي، دستگاه

المال و مالکان واقعي را  ضييع حقوق بيتاجرای قانون شده و ت
 تصرف تخریب و حوزه در جرم وقوع .شده استسبب 

 دستگاه و مردم انمي اختالف در ریشه که ملي اراضي عدواني

دهه  از تنها نه دارد ملي اراضي مالکيت سر بر کشور اجرایي
 متخصصان نظر طبق بلکه ،داشته صعودی روند تاکنون 9975

 اقتصادیمجرمان  آگاهي و زمين روزافزون ارزش دليل هب امر،

روبه  نانچهم اجرایي نظام در موجود هایکاستي و هاضعف از
 ,Abdolali-zadeh et al., 2018: Khalighiافزایش است )

منظور از تصرف عرصه دولتي، اراضي است که  (.2011
مشمول مقررات مورد عمل سازمان امور اراضي کشور شامل 

موات اصالحات  مرحله اول اصالحات ارضي، خالصجات،
 ارضي شده و در حال حاضر تحت تصرف اشخاص قرار دارد

(State Organization of Land Affairs, 2012).  از دیگر
 ماده کميسيونمانند  حقوقي مشکالت دالیل تخریب مراتع،

 کشت فقهي قانون ،94ماده  کميسيون آن، به اعتراض و واحده

 و ساختاری و مشکالت مجازات قوانين مشکالت سبز،
 تثبيت عدم عشایر، و روستا مراتع بودن مشاع مانند مدیریتي

 موضوع پيگيری در تعلل مراتع، تنسيق مشکالت و مميزی

 عنوان بهقضایي  سيستم کارایي عدم ،قضایي سيستم توسط

 معرفي مراتع شخم و تخریب تجاوز، های محرک

تغييرات  بررسي نتيجه .(Khalighi et al., 2011)اندشده
های سنجش از دور و سيستم  کاربری اراضي با استفاده از داده

اطالعات جغرافيایي در حوزه شهرستان اردبيل نيز نشان داد 
 ، مناطق مسکوني،ها باغهای زراعت آبي،  که سطح کاربری

 9995تا  9900های  صنعتي و نيز اراضي بایر در فاصله سال
های جنگل و مرتع  در مقابل سطح کاربریافزایش یافته و 

 در .(Mosayebi & Maleki, 2014)اند  روندی کاهشي داشته
 وجود و استفاده ازهای قوانين م ان، استفاده از ظرفيتمي این

 و فني باعث حل مشکالت، علمي افزارهای نرم و تجهيزات
متولي زمين و  های رفع اختالفات و مناقشات بين دستگاه

 State)برداران و صاحبان نسق خواهد شد  بهره

Organization of Land Affairs, 2012). مورد کاربری  در
های آبخيز کشور مطالعات و  اراضي و تغييرات آن در حوضه

زان تصرفات ميمورد ولي در  انجام شدههای متعدد  بررسي
قاله سعي این م .نيستمنابع ملي مطالعه قابل توجهي در دست 

عالوه بر تفکيک و مشخص نمودن مرز بين اراضي ملي  دارد
های طبيعي و تهيه نقشه  و مستثنيات اشخاص در عرصه

ها و مراتع را  زان تصرفات غيرقانوني جنگلمي اجرای مقررات،
 سوار واقع در استان اردبيل در محدودهدر حوزه شهرستان بيله

قشالق،  جران، قرهآغ لو، خليفه سقال، های ثبتي قره پالک
هوایي سال  هایدره مرادلو بر پایه عکس وردی و اوچ اله

طبيعي در همان دوران و تصاویر ، مستندات اداره منابع9949
 بررسي نماید. 9994ی در سال اماهواره

 
 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
وردی، شش روستای اله شاملجامعه آماری تحقيق 

دره مرادلو، آغرجان کهلو و اوچ لو،خليفه سقال،قره
 سه .بود اردبيل استان از سوارقشالق در شهرستان بيلهقره
و از نظر جغرافيایي در حد فاصل  98اول در زون  پالک

شرقي و  48°55'59"تا  42°07 '05" طول جغرافيایي
شمالي  99° 79' 40"تا  99° 98' 09"عرض جغرافـيایي 

و از نظر جغرافيایي در حد  99و سه پالک بعدی در زون 
 48° 50' 90"تا  48° 59' 50"فاصل طول جغرافيایي 

 99° 75' 54"تا  99°90' 05 شرقي و عرض جغرافـيایي
از نظر خصوصيات  است. منطقهشده شمالي واقع 
قرار گرفته  يدشت تقریبا مسطح و در مناطقفيزیوگرافي، 

ترتيب يشترین ارتفاع مرتع مورد مطالعه بهاست. کمترین و ب
 8متر از سطح دریا بوده، شيب متوسط آن  049و  998برابر 

متر، درجه حرارت متوسط  ميلي 725درصد، متوسط بارش 
درجه سانتيگراد و نوع اقليم آن بر اساس مدل  8/94هوا 

شناسي، بيشتر  از نظر خاک آمبرژه خشک سرد است.
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لت رسي و ماسه توفي با آهک آب های منطقه از سي قسمت
ساکنان بيشتر  گيرد.  مي شيرین، در گروه سازند باکو قرار

، کشت ساکنانترین شيوه معيشت منطقه کشاورز بوده و عمده
 (.FRW, 2010دیم گندم و جو است )

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان -1شکل 

 

 روش تحقیق
صحت  بررسي منظور به :اطالعات منابع طبیعی دریافت

ابتدا شش پالک  اجرای قانون ملي شدن و اصالحات ارضي،
. در دسترس شدعنوان جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب  به

ثبتي و نزدیکي مناطق به یکدیگر، از دالیل بودن مدارک 
و  انجام شدههماهنگي و مکاتبات  با ها بود.انتخاب این پالک

با مراجعه به اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اردبيل 
سوار نسبت به دریافت و اداره آبخيزداری شهرستان بيله

 سطوح اراضي ملي، مربوط به برگه تشخيص، اطالعات
 7، ماده 00نيات و مستحدثات مورد اجرای قوانين ماده مستث
به تغييرات بوجود  توجه با اقدام گردید. 99و  99های  مادهو 

 شد.آمده در این مرحله نسبت به موارد ذیل اقدام 

 تحویل نقشه اجرای مقررات منابع طبيعي 

تدقيق محدوده نقشه منابع طبيعي با نقشه پالک ثبتي 
 تصحيح شده

اطالعات اجرای مقررات منابع طبيعي )سطوح استخراج 
 مستثنيات و موات( اراضي ملي،

ثبتي  الیه اجرای مقررات منابع طبيعي با نقشه تصحيح
مستثنيات و موات با  اصالح شده )تعيين سطح اراضي ملي،

 استفاده از حدود ثبتي جدید( 

ضي ملي و مستثنيات با اعمال اصالحات اتعيين جدول ار
 جدید

 سازمان مراجعه به با اطالعات امور اراضی:دریافت 
و همچنين جهاد کشاورزی  استان اردبيل جهاد کشاورزی
دریافت اطالعات مربوط به به سوار نسبت  شهرستان بيله

 . شدها و مراحل اجرایي اصالحات اراضي اقدام شق

 بررسي پرونده مرحله اول اصالحات اراضي

 يبررسي پرونده مرحله دوم اصالحات اراض
 بررسي پرونده مرحله سوم اصالحات اراضي

 های واگذار شده تعيين مساحت
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های امور تهيه جدول اطالعات استخراج شده از پرونده
 اراضي 

تصحيحات انجام شده  به توجه باموجود:  وضع دریافت
های حدود ثبتي و اجرای مقررات منابع طبيعي، روی نقشه

استفاده از تصاویر وکار و مراتع با  وضعيت موجود کشت
استفاده از  بابعد تفکيک گردید و  Earth Googleای  ماهواره
تلفيق اوليه بين اجرای مقررات منابع  Arc Gis10.3.1افزار نرم

که نتایج مربوطه در فصل بعدی شد طبيعي و وضع موجود انجام 
 .در این مرحله نسبت به موارد ذیل اقدام گردید آورده شده است.
تصحيح شده با  منابع طبيعي مقررات اجرای شهنق جانمایي

 های هوایي ای و نقشه روی تصاویر ماهواره حدود ثبتي جدید

 ملياراضي تهيه نقشه آثار کشت در 
 تهيه نقشه فاقد کشت در مستثنيات

 تهيه نقشه وضعيت موجود

تعيين تکليف در  منظور به :04دهه  هوایی عکس تفسیر
های فاقد ملي و لکهاراضي های آثار کشت در لکه مورد

های کشت در مستثنيات بهترین گزینه استفاده از عکس
ها در سال به اینکه این عکس توجه با بود. 45هوایي دهه 

قانون اصالحات  مقارن با اجرای رو ازاینتهيه شده،  9942
تواند جوابگوی ابهامات موجود در قوانين  مي ارضي بوده و

 ع ملي و اصالحات ارضي( باشد.مناب مقررات موازی )اجرای
برداری کشور و همچنين  با استفاده از اندکس سازمان نقشه

پرواز و  شماره خط های مورد مطالعه،الیه رقومي محدوده
های مورد مطالعه استخراج شماره عکس هریک از محدوده

جانمایي عکسهای هوایي از طریق  نسبت به بعدگردید و 
درصد در عرض اقدام  75درصد در طول و  05همپوشاني 

عکس از دقت الزم زميني برخوردار  حواشي . از آنجا کهشد
با  رو ازاین ،بوده هادقت در مرکز عکس و بيشترین نبوده

در  ArcGisافزار  نرم Transformationاستفاده از خاصيت 
های ذیل نسبت به  طریق روشاز  Georeferencingمنوی 

 شد.جانمایي دقيق عکس هوایي اقدام 

-1st Order Polynomial (Affine)  
-2nd Order Polynomial 
-3rd Order Polynomial 

 

 نتایج 
دست آمده از اراضي ملي در  های بهبر اساس مساحت

حدود مساحت اراضي ملي در زمان اجرای  های مختلف،سال
)وضع موجود در آن  9949های هوایي سال عکس قانون،
 (. 7)شکل  .اختالف سطح دارد و ها(، مستندات امور اراضيسال

 

 
 های مورد مطالعه . وضعیت اراضی ملی در سال2شکل 
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هـای مختلــف نيــز  مســتثنيات در حالــت در وضـعيت 
هایي بين وضع موجود و مساحت اراضي زراعي در تفاوت

 ها نشانبررسي کليه پالک (.9شود )شکل  مي گذشته دیده
سطوح مربوط به اراضي ملي اجـرای مقـررات   که دهد  مي

منابع طبيعي نسبت به سـطوح منـابع ملـي اجـرای امـور      
اراضي بيشتر بوده است و به همان نسبت سـطوح اراضـي   

از سوی دیگر آمار سطوح  ست.زراعي کمتر برآورد شده ا
اراضي کشاورزی و ملي، امور اراضي و اداره منابع طبيعي 

با هم تفاوت دارد و با هم همخواني  45هم در همان دهه 
وضع موجـود اراضـي ملـي در     مقایسه (.9ندارد )جدول 

نيـز در   9949و وضع موجود اراضي در سال  9994سال 
از البتـه   دهـد.  مي ها تفاوت فاحشي را نشان همه پالک

در  ها کاسته شده است.مساحت اراضي ملي در همه پالک
ها سطح مستثنيات در حال حاضـر بيشـتر از   تمامي پالک

دره  جـز اوچ  ها بهپالک همه در گذشته برآورد شده است.

تصـرف شـده    ملي توجهي از اراضي مرادلو مساحت قابل
حدود کاسته شـده از اراضـي ملـي بـه     که  طوری به است.
 سـقال  قره وردی، در پالک اله ستثنيات افزوده شده است.م
دره مساحت اراضي ملي بيشتر از سطح اراضي ملي  اوچ و

 مقایسـه  در شـده اسـت.   بر اساس اجرای مقررات برآورد
نسبت به وضعيت  (،9994موجود اراضي ملي )سال  وضع

، کاهش چشـمگير سـطوح اراضـي    9949اراضي در سال 
 منبـع اداره کــل  دو نتــایج همچنـين  ملـي مشـهود اســت.  

 نشان طبيعي و امور اراضي نيز اختالفاتي را در سطحمنابع
هـای  وضع موجود و عکس مقایسه در اعداد این دهد. مي

ـ ده تـری را نشـان مـي   هوایي اعداد بـزر   در بيشـتر   د.ن
ها درصد باالیي از اراضي ملي تغييـر کـاربری داده   پالک

رسـد   درصـد مـي   90لو بـه  شده است که در پالک خليفه
 (.7)جدول 

 
 

 
 های مورد مطالعه. وضعیت مستثنیات در سال3شکل 

 

  



 

 های مورد عمل های مورد مطالعه بر اساس نقشه محدوده -1 جدول

ف
ردی

 

 نام پالک

وضعيت عرصه طبق اجرای مقررات منابع
 طبيعي 

 وضعيت عرصه در سوابق
 اجرای مقررات امور اراضي

 وضعيت عرصه طبق 
 9949هوایي سال عکس 

 وضع موجود عرصه طبق 
 7599ای گوگل ارث سال تصاویر ماهواره 

 بر اساس نقشه اصالح هندسي )کاداستر(

 مرتع

ت
مستثنيا

 

 مرتع

 مستثنيات

 مرتع

 مستثنيات

 ملي
 مستثنيات

 ابنيه  زراعت ابنيه  زراعت
 ابنيه  زراعت

70/882 وردی اله 9  72/999  47/99  90/295  742 79/894  08/799  98/9  29/920  07/040  04/94  

99/840 سقال قره 7  00/974  90/7  89/084  0/488  99/297  89/499  59/9  48/057  59/007  22/8  

99/9900 قشالق قره 9  7/29  5 49/9780  0/85  9790 99/08  29/7  99/950  97/440  89/94  

90/9508 آغجران کهلو 4  09/909  09/9  0/949  0/790  89/048  79/088  0/5  44/08  8/9925  99/8  

08/9895 لو خليفه 0  50/479  2/27  99/9008  0/029  9/9009  09/000  00/2  80/20  7/7928  99/28  

00/252 دره مرادلو اوچ 0  42/907  5 97/994  040 40/097  89/970  84/9  99/792  99/099  50/9  

 

 اختالف سطوح اراضی ملی و مستثنیات )هکتار( -2جدول 

 ردیف
 نام
 پالک

. مقایسه اجرای مقررات 9
 طبيعي با مقررات امور اراضي منابع

. مقایسه وضع موجود با عکس 7
 هوایي

. مقایسه مقررات منابع طبيعي با 9
 عکس هوایي

. مقایسه امور اراضي با عکس 4
 هوایي

تغيير درصد 
کاربری در هر 
 مستثنيات ملي مستثنيات ملي مستثنيات ملي مستثنيات ملي پالک

99/90 اله وردی 9  - 99/90  - 0/492  0/492  92/27  - 92/27  - 94/79  94/79  2/09  

0/909 قره سقال 7  - 0/909  - 89/779  89/779  58/994  - 98/994  - 47/42  47/42  4/99  

0/85 قره قشالق 9  - 0/85  - 84/989  84/989  - 77/8  77/8  - 07/9  07/9  9/95  

80/990 آغجران کهلو 4  - 9/992  - 99/095  99/095  07/459  - 07/459  77/797  - 77/797  5/99  

20/929 خليفه لو 0  - 20/929  - 4/9099  4/9099  49/909  - 49/989  - 97/95  97/95  0/90  

09/999 اوچ دره مرادلو 0  - 09/999  - 99/790  99/790  99/920  - 99/920  - 94/798  94/798  7/44  



 ... بررسی میزان تغییر کاربری اراضی  294

 نتایج تحلیلی

سطح اراضي ملي در زمان اجرا  چهار مقایسه منظور به
شدن قانون ملي شدن، زمان اجرای قانون امور اراضي، 

و وضع موجود، از آزمون تي  49عکس هوایي سال 

)جدول  انجام شدها دو به دو جفتي استفاده شده و مقایسه
جز بين اراضي ملي در امور  به ها،حالت همه در (.9

دار  های هوایي همان دوران تفاوت معنياراضي و عکس
 مشاهده شد. 

 

  ها و مراتع، اصالحات ارضی،های مختلف مراتع )ملی شدن جنگلآزمون تی جفتی حالت -3جدول 
 وضع موجود( و 1301عکس هوایی سال 

 متغيرها
معني 

 داری

درجه 

 آزادی
t 

 تفاوت جفتي

اختالف در سطح اطمينان 

90%  

ميانگين 

 یخطا

 استاندارد

انحراف 

 معيار
 ميانگين

 حد پایين حد باال

590/5 مراتع در زمان ملي شدن و امور اراضي  0 098/9  979/795  777/49  597/42  902/990  529/925  

ملي شدن و عکس  مراتع در زمان

 هوایي
579/5  0 740/9  999/799  859/94  002/09  999/970  909/902  

575/5 مراتع در زمان ملي شدن و وضع کنوني  0 942/9  744/9975  747/929  959/779  480/040  249/240  

90/5 مراتع در امور اراضي و عکس هوایي  0 -.545 04/925  909/920-  992/02  595/900  - 29902/7  

در عکس هوایي و وضع کنونيمراتع   59/5  0 202/7  050/9999  902/99  900/795  220/094  98902/029  

 
 بحث 

همزماني  آید که با توجه به مي از این مقاله چنين بر
ها و مراتع در قانوني اصالحات ارزی و ملي شدن جنگل

، با وجود آنکه هر دو اهرم اجرایي متعلق به یک 45دهه 
وزارتخانه بود، آمار اراضي ملي و مستثنيات آنها از یک 
منبع تهيه نشده بود و از همان ابتدا تناقضاتي را فراهم آورد. 
همچنين نتيجه اجرای قوانين مختلف واگذاری اراضي تا سال 

ملي  درصد اراضي 95، منجر به واگذاری تا بيش از 9994
های مشمول زمين در منطقه مورد مطالعه شده است.

های مازاد موات، بایر و زمين اصالحات ارضي شامل اراضي
بر حد نصاب بوده و ممکن است که این اراضي در محاسبات 

(. سطوح Shams, 2017هر دو ارگان لحاظ شده باشد )
های هوایي  مربوط به اراضي ملي در مقایسه با تفسير عکس

ها و  مقارن با اجرای قانون ملي شدن جنگل 9940سال 

تواند به دليل فاصله  ميمسئله مراتع بيشتر بوده است که این 
بين تصویب قانون ملي شدن تا اجرای آن باشد که در 

برداران از فرصت ها طول کشيد و بهرهموارد سالاز بسياری 
 تا زمين مزروعي دندزاستفاده کرده و مراتع بيشتری را شخم 

اشاره  مسئلهنيز به این  Shamekhi (7559)قلمداد کنند. 
پس از  نيز ذکر شده است که یدر پژوهش دیگر است. کرده

بسياری از رعایا  برداران، بهره ید ملي شدن اراضي و خلع
عرصه  دوبارهگيری سرمایه خود به تصرف منظور بازپس به

 های قضایي به احقاق حقوق پرداخته و با تحمل محکوميت
رویه های بي رفته خود تن دادند و نتيجه آن تخریب ازدست

 ,Karimi Maneshاراضي جنگلي و مرتعي بوده است )

شورای اسالمي  واگذاری اراضي حریم روستاها به (.2017
رویه برداری بيتخریب و بهرهدالیل روستا نيز یکي دیگر از 
 (.Hosseininasab et al., 2010مراتع معرفي شده است )
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های سطح اراضي ملي و مستثنيات در امور اراضي با عکس
ناشي از این  کارهوایي آن دوران متقارن است. در واقع این 

از مساحت اراضي ملي و  45است که اطالعاتي که در دهه 
مستثنيات در اداره امور اراضي ثبت شده است بر اساس 

در تحقيقاتي نيز  های هوایي بوده است. مستندات عکس
م شده است که در بسياری از دعاوی احقاق حقوق اعال

های هوایي همان  مرجع رسيدگي قانون، عکس اراضي ملي،
دوران است و الزم بوده که قبل از ملي شدن اراضي، اسناد 

 Karimiهای هوایي تطبيق داده شود ) موجود با عکس

Manesh, 2017.)  مقایسه وضعيت موجود استحصال شده از
ی گوگل ارث )وضعيت موجود(، نسبت به ا تصاویر ماهواره

، تغييرات کاربری شدیدی از 9949های هوایي سال  عکس
دهد. کاهش سطح مراتع   مي مرتع و جنگل به کشت دیم نشان

به دوران اصالحات ارضي و ملي شدن  تاًعمددر طول زمان 
در این دوره با وضع قوانين متعدد ازجمله  گردد.  ميمراتع بر

يص اراضي موات و ابطال اسناد آن زمينه قانون مرجع تشخ
 & Mirdeilamiبرای تصاحب اراضي موجود به وجود آمد )

Moradi, 2017.)  مهمترین عامل تصرف اراضي در منطقه
و  Geituryمورد مطالعه، کشت دیم و آبي بوده است. 

تخریب مرتع را  نيز یکي از عوامل ،(7552همکاران )
همچنين  اند. ملي دانستهگسترش اراضي زراعي در اراضي 

Ansari ( 7559و همکاران) برداران را از تضاد بين بهره
این در حالي است که  .اند عوامل تخریب مرتع معرفي کرده

های نه چندان سنگين دولت، انگيزه اعمال تخلف را  جریمه
از دالیل تجاوز به مراتع عدم  دیگر کند. یکي کمتر نمي

و بازدارنده نبودن ن اخلفمتبرخورد قاطع و قانوني با 
 & Ahmadi et al., 2011مجازات معرفي شده است )

Moradi et al., 2015 های  (. هرگونه تغيير در ماهيت عرصه
ها مگر بر اساس طرح آمایش  مرتعي به سایر کاربری

غير قابل توجيه است  صورت این درغير ،باشد سرزمين
(Jahanifar et al., 2017.) اربری اراضي در واقع تغيير ک

 و منافع اقتصادی به توجه ها با ملي به سایر کاربری
و  Jahanifar .نيست صالح به زیست محيطي های هزینه

های  بررسي ( به نتایج مشابه رسيدند.7592همکاران )

خواری اساسا با نظام  دهد که جرم زمين  مي تطبيقي نشان
هایي که  نظاممالکيت زمين و نظام نظارتي مرتبط است و در 

دارای مالکيت عمومي و خصوصي هستند، احتمال بروز 
بنابراین اولين گام در جهت مقابله  خواری بيشتر است. زمين

افزایش مسئوليت دولت در  های عمومي، با تصرف زمين
 برداری مناسب از زمين و منطبق با منافع عمومي، بهره

ل نظام های ثبتي و پياده کردن کام مشخص کردن دقيق نقشه
کاداستر و اتخاذ قوانين و مقررات شدید عليه متصرفان زمين 

 .است
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Abstract  

   Rangelands are one of the most vulnerable resources in Iran, which have been invaded in 

various ways since the nationalization. The Land Reform Law and its enacted articles are the 

main reasons for the transfer of national lands. The purpose of this study is to investigate land-

use changes based on the documents in the records of the implementation of natural resources 

regulations, land affairs, the current situation at that time, and the current situation. This 

research was quantitative and applied type, and its statistical population consisted of six license 

plates of Bilesvar city of Ardabil province. The possibility of access to the registration files of 

these plaques and their proximity to each other were the reasons for choosing this area. After 

receiving the information, the maps were investigated in the Arc GIS environment. The overlap 

extent of all maps was examined using the Kappa coefficient in Idrisi Selva environment. Using 

aerial photographs from 1962 and the current situation using Google Earth satellite images 

(2015), all areas of national lands and exceptions in different periods were compared. To 

perform this comparison, paired t-test was used. Results indicated that there was a significant 

difference between the level of national lands and exceptions at the time of implementation of 

natural resources regulations and aerial photographs of the same period, while the land affairs 

documents at the same period did not have significant difference from aerial photographs. Also, 

the implementation of various land assignment laws until 2015 has led to the assignment of 

more than 90% of national lands in this region. At the time of the nationalization of rangelands, 

the exploiters tried to turn it into arable land by plowing more national lands. The diagnosis of 

mortality and barrenness of the earth has been another reason for the different statistics of these 

two organs. It is suggested that national lands be protected by fully implementing the cadaster 

system and enacting laws against land grabbers. 

 

Keywords: National resources assignment, land tenure, implementation of land affairs 

regulations, aerial photography, illegal plowing.  
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