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 مقدمه

 عنوانبه جهان شده حفاظت منطقه نیاز زمان احداث نخست       

 یمل یهاپارک امروزه. گذردیم سال ستیب و صد از شیب یمل پارک

 از جانبه چند و داریپا یوربهره اشکال نیدتریمف از یکی عنوانبه

 و یاساس کیاکولوژ یندهایفرآ یدارنگه. شوند یم شناخته نیسرزم

 ،یکیژنتتنوع از حفاظت زها،یآبخ حوضه حفظ بخش،اتیح یهاستمیس

 ژهیوبه یاهیگ یهاشگاهیرو وحش، اتیح یهاستگاهیز از یاردنگه

 انقراض، ای دیتهد خطر در ابیکم یبوم یجانور و یاهیگ یهاگونه

 ،یعیطب یهاراثیم حفظ ،یخشک و یآب یهاطیمح یستیزتنوع حفظ

 ،یپژوهش ،یآموزش جوامع، داریپا یبرداربهره یبرا الزم طیشرا نیتأم

 حفاظت تحت مناطق که است یدیفوا نیتریعاد از حیتفر و سمیتور

 عرضه جامعه به مطلوب تیریمد صورت در یمل یهاپارک ژهیوبه

 و جانبه چند یهاارزش با هستند یمناطق یمل یهاپارک. کنندیم

 و ژهیو یهاستمیاکوس از حفاظت اهداف یبرا که تاهمیب اغلب

و همکاران،  ی)طهور رندیگیحفاظت قرار ممورد شمند و تفرج ارز

تر کم ایو  بکر یهاستمیمعموالً معرف اکوس یمل یها(. پارک1395

 یهاهستند که ابتدا حفاظت از ارزش یعیطب یهاومیخورده از بدست

دارد. هر  یگریممکن چ یهاستفادها ریها بر ساآن نیقابل جانشریغ

 متنوع، یهاستگاهیز جانوران، و اهانیمتشکل از انواع گ یپارک مل

 از فرد به منحصر یماهایس و نخورده دست و بکر یهاستمیاکوس

 (.1393 ان،ی)مجنون باشدیم ینیزم عوارض و اندازهاچشم ها،شگاهیرو

 مقابله جهت در ثرمو و یاساس حال نیع در و هیاول یهاگام از یکی

 بیتعق زین و ستیز طیو انهدام مح ی)آلودگ یمل یهاپارک بیتخر با

 نیقوان میتنظ و نیتدو( ستیز طیمح هیعل جرائم نیمرتکب مجازات و

 نیا یتمام .باشدیم ستیز طیمح مختلف یهاحوزه در مقررات و

 بیتخر با مقابله ای و یریشگیپ آن و دارند مشترک هدف کی مقررات

 یکشورها(. 1389 ،یری)دب باشدیم ستیزطیمح یآلودگ و ستگاهایز

 طیمح از تیحما جهت در ترشیب هرچه تیموفق منظوربه مختلف

 ستیز طیمح مظاهر انهدام و هایآلودگ انواع از یریجلوگ و ستیز

 شرفتیپ و توسعه به توجه با دارند تالش ،یمل یهاپارک خصوصهب

 مراجع در که یاتیتجرب زین و یآلودگ دیجد اشکال و یفناور و صنعت

 موثر حالنیع در و یمترق مقررات و نیقوان آورند،یم دستهب یقانون

 نیقوان در یدگرگون و تحول. بگذارند اجرا مورد به و بیتصو را دیمف و

 از یکی عنوانبه ها،آن لیتکم و اصالح و کشورها یطیمح ستیز

 یتلق ستیز طیمح از تیحما نهیزم در کشورها شرفتیپ یهاشاخص

 یضرور یامر یکشور هر در یمل یهاپارک از حفظ امروزه. گرددیم

 از حفاظت نهیزم در یمل مقررات و نیقوان یبررس رو،نیا از. باشدیم

 و نیقوان به استناد با یتیریمد یکارهاراه ارائه و)بمو(  یمل پارک

 هده نمودمشا تا کندیم کمک ستیز طیمح مهیب و یقیتطب مقرارت

 یستیز طیمح نیقوان نیتدو و تیریمد و نیقوان یرگذاریتأث زانیم

 با دیبا و است موثر)بمو(  یمل پارک بیتخر کاهش بر زانیم چه

 نیا در موجود یهافرصت و هاچالش بتوان قیتحق نیا از یریگبهره

های متعدد و متنوع اقتصادی و . وجود ارزشودنم مشخص را نهیزم

بمو سبب شده که این منبع ارزشمند  یر پارک ملمحیطی دزیست

گاه مطمئن و استواری برای تداوم و ارتقای زیست عنوان تکیهالهی به

ویژه انسان و متضمن شکوفایی حیات جوامع بشری و هجانوران ب

بر اثر عوامل متعدد ازجمله  پارکتوسعه پایدار باشد، متأسفانه این 

غیرمجاز و... در شرف تخریب  یهایتهای غیراصولی، فعالبرداریبهره

باشد، در میان علل و عوامل امحا و نابودی مناطق، یم یو نابود

های زیست محیطی این منبع  نیز به سهم ناآگاهی از خواص و ارزش

سازی و منظور شفافخود تأثیرات زیانباری داشته و دارد، بنابراین به

فعال در ایفای رسالت جلب توجه اذهان و افکار عمومی، به مشارکت 

خطیر و ملی و مذهبی برای حفظ، احیا و توسعه این منبع ارزشمند 

، عوامل تجاوز و تخریب، پارک نیاسعی شده است با شمردن ارزش 

چنین بررسی مذکور و هم یروند حفاظت و مدیریت در پارک مل

ها و راهبردهای در نظر سیاست ها وقوانین و مقررات حاکم بر آن

های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، موانع شده از برنامهگرفته 

موجود در سر راه حفاظت از این منابع برداشته شده و به بهبود 

 یبررس به( 1389و همکاران ) یریدب وضعیت موجود کمک نماید.

 سازمان تیریمد تحت چهارگانه مناطق یحقوق هایچالش یبرخ

 علتبه که داد نشان جیتانپرداختند،  النیگ استان در ستیز طیمح

 و میجرا نبودن متناسب ازجمله موارد یبرخ در موجود ضعف نقاط

 مناطق به تجاوز از رییجلوگ در یکاف اجرای ضمانت عدم هامجازات

 نیب یهماهنگ عدم تینها در و یدولت بخش توسط هاآن واگذاری ای و

 یعباد .ختپردا نیقوان بازنگری به ستیبایم مناطق، نیا در نفعانیذ

مناطق چهارگانه و ارائه  یطیمح ستیو ز یحقوق یبررس به (1392)

در نشان دادکه  آن جهینت ،آن پرداخت یو مناسب برا یراهکار حقوق

 آلودگیشامل  اجراییترین معضالت و مشکالت این مناطق عمده

غیرمجاز  سازهایو  ساخت رودخانه، حاشیه یپذیرای و یخدمات واحدهای

ر حریم رودخانه، تعلیف غیرمجاز دام، شکار و صید رویه دبیو 

( به 1391) ینیحسباشد. می عمرانی هایطرح اجرایغیرمجاز و 

ر د ،پرداخت رانیمناطق چهارگانه کشور ا یحقوق یهاچالش یبررس

 حاکم مقررات و هاقانون یبررس در که شودیم مشاهده مطالعه نیا

 و تالزاما که یقواعد و یحقوق احکام ران،یا چهارگانه مناطق بر

 باشد کرده فراهم را مناطق نیا حفاظت یبرا الزم یاجراها ضمانت

 یطیمح ستیز لیمسا روزافزون یدگیچیپ با یول خوردیم چشم به

 به یعیطب منابع حفاظت نهیزم در که یمعضالت و کشور در

http://transline.ir/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%da%86%d9%87%d8%a7/
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 مناطق نیا در یحقوق یهامشکل دارد وجود چهارگانه مناطق ژهیو

 یکوچک بخش یلیتحل و یفیتوص رتصوبه حاضر کار در .است مشهود

 رانیا ستیز طیمح چهارگانه مناطق به مربوط یحقوق یهاچالش از

 .است گرفته قرار مطالعه و یبررس مورد آن حل جهت یکارهاراه و

 ریپذبیآس یطیمحستیز تیوضع یبررس مقاله نیهدف از نگارش ا

 کیبه  یابیبمو و ضرورت دست یمل یهاپارک بیو در معرض تخر

باشد. هرچند درحال یحفاظت آن م یبرا یچارچوب مستحکم حقوق

وجود  یمل یهاپارک بیدر مقابل تخر یحقوق تیحما یحاضر ابزارها

 شیاز پ شیب ینظام متناسب حقوق کی نیضرورت تدو یدارند ول

 یاست با انجام بررس دهیگرد یسع مقاله نیگردد. در ایاحساس م

بمو در قلمرو حقوق  یپارک مل بیرو انهدام تخ رییالزم درخصوص تغ

عالوه بر  یچارچوب متناسب حقوق کیو ارائه  رانیا یو مقررات قانون

 صورت اقدامات و یکنون مقررات نبودن ای بودن مطلوب و دیمف انیب

 بسته جهت در یتیریمد و یحقوق یکارهاراه و شنهاداتیپ رفتهیپذ

 .است دهیگرد ارائه یفصل طیشرا

 

 هامواد و روش

 یشازجمله ف یاکتابخانه یهاپژوهش با استفاده از روش ینا در       

و  یمقاالت معتبر علم ،هاشامل کتاب یمنابع موجود نوشتار یبردار

جهت  ینترنتیا یو جستجو یدکتر ارشد و یکارشناس یهانامهیانپا

آن و  یو خارج یداخل یاتو مرور ادب یقتحق ینظر یمبان یلتکم

اطالعات  یآورشامل پرسشنامه به جمع یدانیم یهاطور ابزارینهم

استناد  یحقوق یهابه پرونده یو در بخش حقوق است شده پرداخته

 شده است. 

 

 
 SWOT ینوابسته و مستقل با استفاده از قوان یهایرروابط متغ یشنما -یقتحق یمدل مفهوم  :1شکل

 

و  SWOTروش با استفاده از  1395-96پژوهش در سال  نیا       

طرز  کیبلکه  ستیبرنامه ن کی یانجام شد. استراتژ QSPM سیماتر

و محقق  یاصل یهافرصت صینگارش است که اساس آن بر تشخ

 نیترپژوهش ابتدا مهم نیساختن منافع نهفته در آن قرار دارد. در ا

 20و توسط  ییشناسا یطوفان مغز تهیاز کم یرونیو ب یعوامل درون

توسط  یینها ستیشد. در مرحله بعد چک ل لیان تکمنفر از کارشناس

 یشد. برا یدهنمره کرتیل فیسازمان براساس ط رانینفر از مد 10

بهره گرفته  SWOTموجود از روش  تیوضع نییتع و هایاستراتژ نیتدو

  (SPACE) کیاستراتژ تیاقدام و موقع یابیارز سیشده است. از ماتر

توسعه و  یموثر و مناسب برا یکیکنشده و ت شناخته یعنوان ابزاربه

ها )ضعف یدرون عوامل نیتعادل ب جادیو ا شرکت یهایاستراتژ ینیبازب

 ها(، استفاده شده است.دیها و تهد)فرصت یرونیها( و بو قوت

 ، در استانایران غربیبمو در جنوب یپارک مل: بمو یپارک مل       

 قرق پارک محدوده ینر دارد. اشهر شیراز قرا شرقیو در شمال فارس

و  است شده گذاریبمو نام ملی پارک عنوان تحت که است ایشده

شود. پارک می ، حفظ و حمایتحفاظت محیط زیست توسط سازمان

عنوان ههکتار ب 100000از  یشب یبا مساحت 1341بمو در سال  یمل

و با  یرازبه شهر ش کییو با توجه به نزد یدمنطقه ممنوعه اعالم گرد

و گسترش شهر از وسعت آن کاسته شد. در سال  یتجمع یشافزا

هکتار به  50000 یزانممنطقه بمو با کاهش مساحت به 1346

به پارک وحش  1349شد سپس در سال  یلمنطقه حفاظت شده تبد

هکتار  48000شد و وسعت آن به  یلتبد یدنبال آن به پارک ملهو ب

وشش پمحیطی متنوعی دارد. منطقه سیمای زیست. این یافت یلتقل
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های قبل از حفاظت در اثر مجاورت گیاهی این منطقه در طول سال

تخریب شده است.  شدتو به گرفته برداری قراربا شهر شیراز مورد بهره

های در مجاورت پارک، شهر صدرا در دست احداث است و شهرک

زرقان به نوعی دارای اکبرآباد و سعدی، پاالیشگاه شیراز و شهر 

باشد. در دو دهه اخیر، تعداد کل ارتباطی با محدوده پارک می

های درصد و تعداد آبادی 43میزان های محدوده پارک ملی بهآبادی

 درصد افزایش داشته است.  66مسکونی 

تنها  : تجاوز و یخوارنیزم مقابله با جرم یقانون یراهکارها       

 690 ماده است، شده فیتعر یخوارنیله با زممقاب یکه برا یاماده

 ضمانت رسدیم نظربه که است یاسالم مجازات قانون راتیتعز بخش

 نظارت در مربوطه مسئوالن متاسفانه .آوردینم وجودبه را الزم ییاجرا

 ضعف دچار و کنندیم یکارکم ،یعیطب منابع و یمل یاراض بر

. است شده یخوارنیزم یاهپرونده شیافزا سبب که هستند ینظارت

 یکس تا کردندیم یسندساز رشوه، پرداخت با افراد یگاه یحت

 .کند برخورد یقانون یمجرا از هاآن با نتواند

  

 نتایج
مالحظه  1جدول  اطالعات براساس :تیجنس پراكندگی توزیع       

مورد( مونث هستند  14)  %35مورد( مذکر و  26) %65شود،  می

 فراوانی مربوط به مردان است. ترین که بیش
 

 تیتوزیع پراكندگی جنس :1جدول 

 
 تیپراكندگی جنس ینسب ی: نمودار توزیع فراوان2 شکل

اطالعات جدول  براساس :تحصیلی مدرک آخرین توزیع فراوانی       

 1) %5/2نمونه پژوهش،  40شود مدرک تحصیلی در مالحظه می 2

مورد( فوق  24) %60 سانس،یمورد( ل 15) %5/37 پلم،یمورد( فوق د

ترین فراوانی مربوط به افرادی است که لیسانس و باالتر است که بیش

 و باالتر دارند.  سانسیمدرک تحصیلی فوق ل
 

 توزیع فراوانی آخرین مدرک تحصیلی :2جدول 

 یفراوان یلیمدرک تحص  
 درصد  

 یفراوان 

   درصد   

 یاعتبار   

 یفراوان

 یتجمع

 اعتبار

 - - - - دیپلم و کمتر

 5/2 5/2 5/2 1 فوق دیپلم

 40 5/37 5/37 15 لیسانس

فوق لیسانس    

 و باالتر
24 60 60 100 

  100 100 40 کل 
 

 مولفه سوم: سوال :پرسشنامه یهامولفه یپراكندگ عیتوز       

 تیوضع مولفه سوال چهارم:، یمل یهاعوامل موثر در حفاظت از پارک

 نیبودن قوان یمولفه کاف پنجم: سوال ،بمو یمل پارک و تجاوز در بیتخر

 از یریجلوگ ییاجرا یهاششم: مولفه ضمانت سوال، موجود مقررات و

سوال هفتم : عوامل موثر در کاهش ، بمو یمل پارک تجاوز و بیتخر

سوال هشتم : مولفه نقاط ضعف ، بمو پارک در ساز و ساخت و بیتخر

 یسوال نهم : مولفه نقاط قوت اجرا، یمل یهاحفاظت پارک نهیدر زم

 ریتاث زانیهم: مولفه مسوال د، بمو پارک در یطیمح ستیز نیقوان

 مجاز ریغ یدر ساخت و سازها یستیز طیمح نیقوان یاجرا

 نیانگیشود که: میمالحظه م 3 جدول در شده ارائه جیبراساس نتا

 یدارا یمل یهاپارک از حفاظت در موثر عوامل مولفه به مربوط نمرات

 یفراوان تیجنس 
 درصد

 یفراوان

درصد 

 یاعتبار

 یفراوان

 یتجمع

 متغیر

 65 65 65 26 مذکر

 100 35 35 14 مؤنث

  100 100 40 کل
      

 
 فراوانی آخرین مدرک تحصیلی یمودار توزیع نسبن: 3ل شک
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حداقل که طوریهب باشدمی 17/0با انحراف استاندارد  57/2برابر  ،بند 7

 مربوط یمل یهاپارک از حفاظت در موثر عوامل نیمولفه مربوط به ا

 نظر)از  5 بند به مربوط حداکثر و( بایز یاندازهاچشم نظر)از 1 بند به

است  SK=27/0. ضریب کجی برابر باشدمی( یفرهنگ راثیم و یخیتار

تر کوچک یمل یهادهد عوامل موثر در حفاظت از پارککه نشان می

که بیانگر اختالف پایین است  421/0 کشیدگی ضریب .تیانگین اساز م

 مولفه به مربوط نمرات نیانگیباشد. میمولفه م نیخصوص اافراد در

 با 43/1 برابر بند، 3 یدارا بمو یمل پارک در تجاوز و بیتخر تیوضع

 تیوضع مولفه حداقل کهطوریهب باشدمی 126/0 استاندارد انحراف

 حداکثر و)بله(  1 بند به مربوط بمو یمل پارک رد تجاوز و بیتخر

 SK=41/1. ضریب کجی برابر باشدمی( یحدود)تا  3 بند به مربوط

بمو  یو تجاوز در پارک مل بیتخر تیدهد وضعاست که نشان می

است که  378/0به محدوده میانگین است. ضریب کشیدگی  کینزد

 .باشدیم مولفه نیبیانگر اختالف پایین افراد در خصوص ا

 

 

پرسشنامه  یهامولفه یپراكندگ عیتوز :3جدول

 شده، طراحی پرسشنامه اعتبار سنجش برای: ییروا ای اعتبار       

 اختیار در پرسشنامه که، صورتنیبد شود،یم استفاده یصور اعتبار از

 الزم اصالحات اهآن نظر اعالم از پس و فتگر قرار قیتحقمشاوران 

  . دش انجام
 

 پرسشنامه ییایپا یبررس :5 جدول

 

تا  1 نیب یعدد شهیهم یهمسبتگ بیضر: یهمبستگ بیضر       

 یداشتن همبستگ یبه معن 1تا  0 نیب یهمبستگ بیاست. ضر -1

 تریقو یباشد همبستگ ترکینزد 1به  بیضر نیمثبت است و هرچه ا

 رینمره متغ ریمتغ کینمره  شیبا افزا یعنیمثبت  یاست. همبستگ

 یبه معن -1تا  0 نیب یهمبستگ بیضر ابد،ییم شیافزا زین گرید

 -1است و هرچه عدد به  ریدو متغ نیب یمنف یداشتن همبستگ

 یمنف یهمبستگ. است تریقو یمنف یهمبستگ یعنیتر باشد کینزد

 .ابدییکاهش م گرید رینمره متغ ریمتغ کیبا کاهش نمره  یعنی

 -1تا  1 نیب یهمبستگ بیضر :یهمبستگ بیضر ریتفس      

 :باشدیم ریز شرحبه اعداد یمعنا یعنیاست. 

 نیب بیضر، فیضع یدهنده همبستگنشان 29/0 تا 0 نیب بیضر

تا  70/0 نیب بیضر، متوسط یدهنده همبستگنشان 69/0تا  30/0

 یقو یدهنده همبستگنشان 1
 

پرسشنامه ابعاد ییایپا: 6جدول                        

 

 بیضرا ریمقاد و پرسشنامه سواالت یهمبستگ لیتحل جینتا در       

 و اندازچشم عوامل هدف که گرددیم مالحظه رمنیاسپ و رسونیپ

 یمعن به نیا و باشدیم 1 تا 7/0 محدوده در آن به تجاوز و بیتخر

 باشدیم دهندهپاسخ افراد جینتا براساس ریمتغ نیا یقو یهمبستگ

 بوده 05/0 از ترکم و بوده 045/0 برابر sig یداریمعن عدد ریدمقا و

 لیتحل در. باشدیم ریمتغ نیا سواالت بودن داریمعن مفهوم به و

 رمنیاسپ و رسونیپ بیضرا ریمقاد و پرسشنامه سواالت یهمبستگ

 محدوده در یطیمحستیز مقررات و نیقوان هدف که گرددیم مالحظه

 نیا متوسط یهمبستگاست که  یمعن به نیا و باشدیم 69/0 تا 3/0

   سوال دهم سوال نهم   سوال هشتم سوال هفتم سوال ششم سوال پنجم سوال چهارم سوال سوم یپراكندگ عیتوز      

 40 40 40 40 40 40 39 40 تعداد

 97/1 2/2 17/3 27/3 17/2 7/1 43/1 57/2 نیانگیم

 115/0 179/0 192/0 164/0 1/0 081/0 126/0 17/0 انحراف استاندارد

 86/0 357/0 -98/0 -31/1 157/0 41/1 41/1 27/0 یکج بیضر

 374/0 374/0 37/0 374/0 374/0 378/0 378/0 374/0 انحراف از کجی

 52/1 -3/1 -82/0 515/0 483/0 64/0 206/0 421/0 یدگیکش بیضر

 733/0 733/0 733/0 733/0 733/0 733/0 741/0 733/0 انحراف از کشیدگی

 1 1 1 1 1 1 1 1 حداقل

 4 2 4 4 4 3 3 5 حداکثر
         

 كرونباخ یآلفا تعدادكل

20 858/0 

 كرونباخ یآلفا سواالت تعداد اهداف فیرد

 789/0 2 نآ به تجاوز و بیتخر و انداز چشم عوامل 1

 886/0 3 یطیمح ستیز مقررات و نیقوان 2

 722/0 2 مقررات و نیقوان ییاجرا ضمانت 3

 860/0 4 یطیمح ستیز تیریمد 4

 858/0 20 کل 5



  و تجاوز بیبمو از منظر تخر یپارک مل یطیمح ستیز – یحقوق تیوضع یبررسهرندی و همکاران                                            

432 
 

 عدد ریمقاد و دباشیم دهندهپاسخ افراد جینتا براساس رهایمتغ

 مفهوم به و بوده 05/0 از ترکم و بوده 0365/0 برابر sig یداریمعن

 یهمبستگ لیتحل در .باشدیم ریمتغ نیا سواالت بودن داریمعن

  مالحظه رمنیاسپ و رسونیپ بیضرا ریمقاد و پرسشنامه سواالت

 صفر محدوده در مقررات و نیقوان ییاجرا ضمانت هدف که گرددیم

 براساس ریمتغ نیا فیضع یهمبستگ یمعن به نیا و باشدیم 29/0 تا

 با برابر sig یداریمعن عدد ریمقاد و باشدیم دهندهباسخ افراد جینتا

 سواالت ودنب داریمعن مفهوم به و بوده 05/0 از ترکم و بوده 023/0

 ریمقاد و پرسشنامه سواالت یهمبستگ لیتحل در. باشدیم ریمتغ نیا

 تیریمد هدف که گرددیم مالحظه رمنیاسب و رسونیپ بیضرا

 یمعن به نیا و باشدیم 69/0 تا 3/0 محدوده در یطیمح ستیز

 باشدیم دهندهباسخ افراد جینتا براساس ریمتغ نیا فیضع یهمبستگ

 بوده 05/0 از ترکم و بوده 01/0 با برابر  sig یداریمعن عدد ریمقاد و

 .باشدیم ریمتغ نیا سواالت بودن داریمعن مفهوم به و
 

 هاآن یداریمعن و رمنیاسپ و رسونیپ بیضرا ریمقاد :7 جدول

 sig رمنیاسپ بیضر رسونیپ بیضر اهداف فیرد

 045/0 765/0 856/0 آن به تجاوز و بیتخر و انداز چشم عوامل 1

 0365/0 376/0 365/0 یطیمحستیز مقررات و نیقوان 2

 023/0 234/0 232/0 مقررات و نیقوان ییاجرا ضمانت 3

 010/0 567/0 675/0 یطیمح ستیز تیریمد 4

 حثب
 هانآ لیها و تحلپرسشنامه از آمده دستبه جینتا به توجه با       

 پارک در دیدته ،و فرصت ضعف قوت، نقاط درخصوص نظرات یبررس

 :است لیذ شرحبه بمو یمل

 ،یگردشگر یهاجاذبه و یستیتنوع ز : حفظشامل قوت نقاط       

 یریجلوگ ،یمل یهاحفاظت از پارک ،و مقررات موجود نیقوان ییکارا

 یسازفرهنگ منطقه، بودن العبور صعب ،یقانونریدخل و تصرف غ

 بحث نطقه،م در ییاجرا نیمامور حضور و وجود ر،یاخ یهاسال

 ه،یقوه قضائ یعدم همکار :شامل ضعف نقاط .منطقه در یگردشگر

نبود  ها،پارک بیتخر از یریجلوگ ینبود برنامه مدون و جامع برا

 دیشد کمبود موجود، نیاجرا نشدن قوان باره،نیا در یکاف نیقوان

 فرهنگ اعتبارات، کمبود زات،یتجه و امکانات کمبود ،یانسان منابع

 ها،دام رمجازیغ یچراها و ریعشا حضور ،همنطق ردمم در شکار

 به وابسته یردولتیغ و یدولت ینهادها یبرخ توسط ستگاهیز بیتخر

 نقاط. منطقه حفاظت یبرا یکاف اعتبارات وجود عدم قدرت، مراگز

 تنوع دیتهد ،یعیطب یاندازهاچشم و منابع رفتن نی: از بشامل دیتهد

 یهاجاذبه بیتخر ،یمل یهاپارک ستیزطیمح بیتخر منطقه، یستیز

 و گرد دهیدپ ر،یاخ یهایخشکسال آب، دیشد کمبود ،یگردشگر

 منابع و منافع نیب تعارض منطقه، هیحاش در عیصنا استقرار غبار،

 فرصت نقاط .منطقه انیبوم توسط مناطق یکاربر رییتغ ،یاتیح

 نییتع ،ییاجرا یهاضمانت جادیا ه،یخوب قوه قضائ ی: همکارشامل

 با مرتبط نیقوان وضع ،دائم یهاوجود مراقبت د،یشد یهامجازات

 جرائم و دیص و شکار نهیزم در دیجد نیقوان وضع ،یمل یاراض حوزه

 حوزه مقررات و نیقوان .ستیز طیمح یکل یهااستیس ابالغ آن،

 مقررات و نیقوان در ییخأل کهیدرصورت شود، اصالح دیبا یخوارنیزم

 از که است الزم نیچن. همکرد رفع را آن دیبا باشد، داشته وجود

 انجام حوزه نیا انیمتول از یکاف یبانیپشت و تیحما ،یقانون جنبه

 یبرا عتیطب و شده یریجلوگ یخوارنیزم دهیپد بروز از تا شود

 در یعیطب منابع .(یاساس قانون 50)ماده  شود حفظ یبعد یهانسل

 قت،یحق در ،است مردم همه حق و گرفته قرار یبشر حقوق حوزه

توجه به  اب .رودیم شماربه عتیطب ینابود ،یعیطب منابع بیتخر

توان به این نتیجه رسید که تعریف خاص و قانونی چه بیان شد میآن

عمل نیامده است، قانون به یمل یهاو تجاوز در پارک یباز تخر

ه بینی و به تصویب نرسیدموضوع پیش ینخاصی نیز در ارتباط با ا

توان با قوانین پراکنده و همراه با جرایم دیگر است. با این وجود می

ترین آن کالهبرداری که مهم ه شدها در مقاله آمد و گفتکه ذکر آن

است به مبارزه با زمین خواران حتی بدون تصویب قانون خاص ادامه 

 یخوارینده زمیداد. با این وجود باید یادآور شد که متاسفانه پد

و در  یستن یبخش خاص یابه محله، شهر، روستا، استان محدود 

رسد ارائه ینظر مسراسرکشور به اشکال مختلف پراکنده شده است. به

نهادها  یشوم و همکار یدهپد ینمبارزه با ا یطرح همه جانبه برا یک

 یخوارینزم یانگار جرم ینچنهم و خصوصینا در یردرگ یهاسازمان و

ارتکاب  یممکن برا یهایوهش یظر گرفتن تمامخاص با درن یدر قانون

 از .به آن توجه شود تریعهرچه سر یداست که با یجرم ضرورت ینا

 یهادرپارک یگذارقانون که گرفت یجهنت توانیم شد یانب که چهآن

 به یانیکمک شا تواندیم آن اصالح که است ییهاضعف یدارا یمل

 .یدنما یستز یطمح
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 :توان بیان نمودایج تحقیق با موارد مشابه میدر مقایسه نت       

های انجام شده در اسناد حقوقی اساس بررسی( بر1395)طهوری 

رویکردهای متفاوت مطروح در آن اسناد نسبت به موضوع نمود  نبیا

خاک و پراکندگی و عدم انسجام اقدامات مورد نیاز باعث گردیده تا 

برداری منظور حفاظت و بهرهاسناد حاضر فاقد کارایی موثر و الزم به

، پایدار از خاک با لحاظ نمودن ویژگی و کارکردهای خاص آن باشند

با تجزیه و تحلیل جرایم زیست محیطی  (1393) عابدی و همکاران

نشان داد که عدم توجه کافی به ابعاد اقتصادی قانون جرایم زیست 

جرا و سازی و امحیطی، ضعف سازمانی، محدویت امکانات در پیاده

عدم اعمال هماهنگ و یکنواخت، از عوامل اصلی ناکارآمد بودن این 

حقوقی و  با بررسی (1392) عبادی .ابزار اقتصادی در ایران بوده است

ترین در این مناطق عمده محیطی مناطق چهارگانه دریافت کهزیست

معضالت و مشکالت اجرایی شامل آلودگی واحدهای خدماتی و 

رویه در ساخت و سازهای غیرمجاز و بی دخانه،پذیرایی حاشیه رو

حریم رودخانه، تعلیف غیرمجاز دام، شکار و صید غیرمجاز و اجرای 

های در بررسی چالش (1391)حسینی . باشدهای عمرانی میطرح

احکام حقوقی و قواعدی که نشان داد که مناطق چهارگانه کشور 

مناطق را فراهم  الزامات و ضمانت اجراهای الزم برای حفاظت این

خورد ولی با پیچیدگی روزافزون مسایل کرده باشد به چشم می

زیست محیطی در کشور و معضالتی که در زمینه حفاظت منابع 

های حقوقی در این چهارگانه وجود دارد مشکل ویژه مناطقطبیعی به

 و حقوقی بررسی در Heijnsbergen (1997) است. مشهود مناطق

داد در  زیستگاه نشان محیطیزیست ای همکاریعهپروژه توس مدیریتی

ها وحدت و اتفاق نظر همحیطی در مورد زیستگاهمکاری زیست زمینه

 . ها باشندحاکمیت دولت قوانین و مداخله در در دور از دخالتداشته به

 ضمانت و هامجازات به مربوط )عمدتاً یحقوق اشکاالت       

 یانم تناسب عدم و هامجازات دنبو یالف: ناکاف: باشد(یم اجرا

 و یزانم نوع، کهیطوربه شده یینتع پاسخ و یطیمح یستز یمجرا

 تناسب مربوط یطیمح یستز یمجرا با هاپاسخ از یاریبس یچگونگ

 عدم  ب: باشد. یمجرا ینا برابر در موثر و یکاف پاسخ تواندینم و ندارد

 هر یطی،مح یستز یمجرا به قاطع و یفریک یدگاهد با قضات برخورد

 وحش یاتح و یستز یطمح یتاهم به آشنا که قضات از یبرخ چند

 صادر یمحکم و قاطع یآرا ها،پرونده به یدگیرس موقع در هستند

 مراجع از یاریبس هنوز در و نداشته یتعموم مساله ینا یول کنندیم

 و ینقوان در مجازات یینتع ج: است. نبوده قاطع یفریک یآرا ییقضا

 .است متفاوت گرفته قرار استفاده مورد عمل در که چهآن با اتمقرر

 یفتخف یق،تعل عفو، مانند یحقوق یساتتاس از استفاده با ییقضا مرجع

 ییقضا مراجع یسو از که آورده وجودبه هاپاسخ ینا در ییراتیتغ یفرک

 در آن یچگونگ و یزانم یثح از یمتفاوت یهاجرم پاسخ یک درباره

 یهدف نتوانسته هاحکم در مقرر یهاپاسخ که جاآن تا ودش گرفته نظر

 عدم د: کند. ینتام است، داشته پاسخ آن یینتع در گذارکه قانون را

 عدم نشانگر ینقد یجزا به آن یلتبد یا و حبس مجازات، از استفاده

 گسترده یتحما کهیدرحال .باشدیم پاسخ ینا اعمال به هادادگاه یلتما

 که کندیم یجابا خاص یطشرا در یژهوبه و یستز طیمح از موثر و

 و مناسب پاسخ شده، واقع یطیمح یستز جرم برابر در اوقات یگاه

 خارج یدگیرس ه: .یردگ قرار استفاده مورد حبس مانند یدیشد یحت

 روند بودن یطوالن یراز یست،ز یطمح یهعل یمجرا درخصوص نوبت از

 بخش ینا به را یریناپذ صدمات جبران یطی،مح یستز یهاپرونده

 .کندیم وارد

 گردد:زیر ارائه می شنهاداتیپالذکر، در خاتمه با توجه به موارد فوق

 قانون کی قالب در نیزم مقررات و نیقوان حیتنق و نیتدو ع،یتجم -1

 ندیو دقت در فرآ یمحدود کردن واگذاری اراض -2 .نیزم جامع

 یبه اشخاص خصوص یولتد یواگذاری اراض یو فن یو نظارت ییاجرا

 هایدادگاه لیتشک -3. (تصرف و دخل توسعه از یری)جلوگ یو عموم

 منابع و یاراض حقوق مسائل به آشنا قضات حضور با نیزم یتخصص

 جرائم و تخلفات به یدگیدر رس یرفع اطاله دادرس -4. یعیطب

 هایمجازات و یارتکاب جرائم انیم تناسب جادیا -5. یاراض به مربوط

 هیته طرح شبردیپ و نیزم اطالعات بانک تیتقو -6. شده ینیبشیپ

 در کاریموازی مشکل حل و کشاورزی و یمل یاراض کاداستر نقشه

 ادواری شیپا و یابیارز به متصدی هایسازمان قیتشو -7. نهیزم نیا

 نهیزم در کشورها ریسا اتیتجرب از رییگبهره -8. یاراض منابع

( یساز)فرهنگ یرسانآموزش و اطالع -9. دارینیزم هایاستیس

 یریجلوگ  -10. ستیز طیدر حفاظت مح یبه مردم جهت همکار

کاهش  -11. یمل یهادر پارک یقانونریاز دخل و تصرف و تجاوزات غ

ارتقا  -12. منطقه یستیو تنوع ز ستیز طیاثرات مخرب بر مح

شناسان ارتقا تخصص کار -13. و مقررات نیقوان یو بروز رسان ییکارا

  منطقهو تصرف  بیدر مباحث تخر یحقوق

آموزش و اطالع رسانی به مردم : (SO) تهاجمی /رقابتی راهبردهای

دخل و تصرف  از یریجلوگ، جهت همکاری در حفاظت محیط زیست

کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست و تنوع اقدام برای ، یقانونریغ

 زیستی منطقه   

زش و اطالع رسانی به مردم جهت آمو: (ST) تنوع بخشی راهبردهای

 تعیین مجازات های بازدارنده، همکاری در حفاظت محیط زیست

 در حقوقی کارشناسان تخصص ارتقای :(WT) تدافعی راهبردهای

های ضمانت ایجاد، مباحث تخریب و تصرف منطقه پارک ملی بمو

 اجرایی
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اء ارتق، جلوگیری از توسعه دخل و تصرف: (WO) بازنگری راهبردهای

 روز رسانی قوانین و مقرراتکارایی و به
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