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خواري در ايي با هدف توسعه يا مجرايي براي زمينپروژه "واگذاري اراضي ملي"
 ايران شمال

 

 چکيده

 شورای انقلاب و 3159احیای اراضی مصوب سال  اد قانون واگذاری وتناستان مازندران به اس اداره کل منابع طبیعی
کاهش روند  ،ا هدف اشتغال زايی و کاهش بیکاری، و ب12و 13آن و در قالب مواد  ی اجرايی مرتبط باهاآيین نامه

 ،اقتصادی اجتماعی مناطق روستايی هتوسع وری وآن و افزايش بهره حفظ و نگهداری بهینه از تخريب منابع طبیعی و
کشاورزی  صنعتی و های مختلففعالیت وها حقوقی جهت اجرای طرح نسبت به واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و

قصد دارد روند  تحقیقاين  اجرای اين قانون تصويب و گذشت حدود سه دهه از . اکنون پس ازاقدام نموده است
 تا میزان ارزيابی قرار دادهاستان مازندران مورد  یعی و اثرات اقتصادی و اجتماعی آنرا درهای اراضی منابع طبواگذاری

د ر با عنوان ارزيابی رون. از اين رو تحقیق حاضلیه را مورد مورد بررسی قرار دهدتحقق پذيری اهداف پیش بینی شده او
پژوهش  مهم با استفاده ازاين  انجام به دنبال( 3192تا  3181طی دوره ی اراضی ملی در استان مازندران )هاواگذاری

فقره واگذاری در قالب اشخاص  579جامعه آماری اين تحقیق تعداد  .باشدمی ه استتوصیفی با روش پیمايشی انجام شد
طبیعی منابع ، زمین يا عرصه 12و  13در قالب مواد های مذکور و سال طیحقیقی و حقوقی بوده که در استان مازندران 

 تصادفی احتمالیگیری نمونه به صورت آماری تحقیق با استفاده از جدول مورگان نمونه 399تعداد  ،آنها واگذار شدهبه 
 ق عبارتند از:تحقیاين  مورد بررسی درهای متغیر ند.گری مستقیم قرار گرفتمورد پرسشافراد اين  غیر قضاوتی انتخاب و

 واگذار شده.های میزان اشتغال تحقق يافته در طرحها. برای اجرای طرحمساحت واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی 
پس بوده است.  میزان تحقق اهداف واگذاری واگذار شده. هایعدم موفقیت طرحو ی موفقیت هاعوامل و زمینهبررسی 

های يافته ،شدند SPSSفزارنرم اهای تحقیق وارد محیط داده، نامهاز جمع آوری اطلاعات میدانی با استفاده از ابزار پرسش
های اراضی ان کل واگذاریزمی بدست آمدند. بر اساس نتايج بدست آمدهنمودارهای آماری  جداول و به شکلتحقیق 

بیشترين میزان  است. بودهخدمات  کشاورزی، صنعت و بخشهای فعالیت هکتار، و شامل 4839انجام شده به مساحت 
های آزمون برای انجام .شوداراضی را شامل میدرصد  59حدود که  استبخش کشاورزی  هایواگذاری مربوط به فعالیت

تايج نصورت گرفت. رهای تحقیق استفاده شد، در نهايت تجزيه و تحلیل روابط بین متغی Chi-square از روشآماری 
دازه نتوانسته است به ان ،نشان دادکه طرح واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقیتحقیق حاضر از بدست آمده 
را بدست  (و کاهش تخريب منابع طبیعی درآمدقانونی خود )ايجاد اشتغال، افزايش اهداف اولیه پیش بینی شده  کافی همه

 .آورد
 .مازندران ،12و  13ماده واگذاری منابع ملی، منابع طبیعی،  كليدي: ژگانوا -
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 مقدمه:

میلیون  93به حدود  3433در سال ايران  میلیون نفر رسید، پیش بینی جمعیت 85میزان به 3193در سال ايران  جمعیت
افیا و گیری بهینه از جغرگذاری متناسب برای نیازهای جمعیت که بتواند از طريق بهرهپژوهش لزوم سیاستاين  رسد،می

د )دبیرخانه مجمع تشخیص کنپیشنهاد می ،دهدمنابع طبیعی که، نیازهای متنوع رو به فزون جمعیت را پاسخ در خور
های شمال کشور، ضعف بعضی قوانین اشاره به کاهش سطح جنگل(. در پژوهش انجام شده با 392، 3191مصلحت نظام، 

اراضی اين  باعث تصرفتوان میرا  3142واگذاری اراضی ملی از جمله قانون مربوط به مرتع مشجر، خصوصا قبل از سال 
مهندسین مشاور در بررسی ديگری . (294 ،3198)ملکی،  محلی دانست قی و ساير افرادتوسط افراد سودجو حقیقی و حقو

معابر،  وها راه تجاری، و اداری، صنعتی مسکونی،اراضی اطراف روستاها را به:  کاربری تقريبیبندی يك طبقه درهلندی 
، DHVمشاور  )مهندسین نمودند متمايز يکديگر ازو بندی تقسیم بلااستفاده و باز فضاهای اقتصادی، و اجتماعی خدمات

 بی استفاده و تهاجم معرض در طبیعی بکر و مناطق زيبا از بالايی نسبت که است آن از حاکی نتايج (.453، 3183 ،هلند از

 از و آلودگی درياها ،هاجنگل سواحل، تدريجی نابودی باعث قرار گرفته است، و توريسم صنعت بخش زيان ثراتا رويه

های مرتعداری که طرحشد گیری (. در تحقیق ديگری نتیجه389، 3184 رضوانی،) است شده کشاورزی یهازمین رفتن بین
های مذکور نیستند بلکه دير بازده بودن مانع اجرای طرحاراضی ملی باعث افزايش تولید علوفه و عدم واگذاری قطعی 

 3154 یهاسال طی(. 357، 3172)احمدی زاده، شوند محسوب میها و بهره برداری مشاعی و شورايی مانع اصلی طرح

 علت به تغییر کاربری اين که شودمی ديده وفور به آبی زراعت و زارها به ديم مرتعی اراضی تبديل 3173 سال تا

 و غیراصولی گسترده صورت به مطالعاتی منطقه در که است زراعی و عملیات شیار و شخم شديد، کشاورزی هایفعالیت

  (.224، 3171سیگارودی، خلیقیت )اس گرفته صورت

در  طور بنیادیه ها بايستی گام مهمی را در جهت قطع وابستگی بردارد و بدارد واگذاری طرحدر تحقیقی، اظهار می
کار در بخش کشاورزی، های جاد زمینهايجهت کاهش مهاجرت روستايیان با تامین اراضی مورد نیاز مسکن روستايی،

ی با لحاظ ها بايستطرحاين  کند هر گونه ارزيابیی و صنايع بزرگ صنعتی فراهم نمايد، وی پیشنهاد میصنايع روستاي
)سوسنی، در پژوهش ديگری  (.314 -75، 3175های زيست محیطی منابع طبیعی صورت گیرد. )ابراهیمی، نمودن ارزش

گیرد علت اصلی کاهش سطح جنگل نتیجه می 3147الی  3114های های هوايی سال(، با بررسی عکس249 -218، 3177
 باشد.می 3143ها در سال تبديل جنگل به اراضی کشاورزی مسايل اجتماعی و قانون ملی شدن جنگل

 که جايی معنی دانست و بیان کردند که در اجرايی را بی ضمانت داشتن بدون مالکیت، حق واگذاری محقق ديگری

 اعطای اما دارد، ضرورت مالکیت سند کند،می منطقه آن متوجه را زمین دلالان ی،اراض احیای اثر در زمین قیمت افزايش

 (.8، 3179، ثنايی طرقبه) ندارد سنت بر مبتنی مرسوم مالکیت خاصی بر مزيت هیچ اجرايی ضمانت بدون زمین مالکیت
کل منابع طبیعی و اداره امور موجود در اداره  براساس آمار (،47، 3193 داداشی و همکاران،در بررسی مشابه ديگری )

انجام های قرار داد. نتايج بدست آمده نشان دادکه واگذاری را مورد مطالعه، 3183-73های دوره اراضی گیلان واگذاری
اری نتايج مطالعات واگذ اشتغال و بهبود سطح زندگی بهره برداران موثر بود. جادايتولید،میزان افزايش درآمد،  شده در

 خروج طرح در زمین دريافت با دامداران درصد 68 که داد نشان طرحاين  انجام از حاصل نتايجروج دام نیز اراضی به خ

 زمین دريافت به علاقمند جنگل از دام خروج منظور به جنگل داخل دامداران از درصد 97 همچنین کردند شرکت دام

( 229، 3194، )احمدی و حیدری عمرانیهای پروژه(. در مورد واگذاری اراضی برای 75-85، 3192 توحیدی،د )باشنمی
 ودشجاد سدها با اطلاعات کاملا دقیق انجام نمیايبا مطالعه بر روی سد سنگ سیاه شهرستان دهگلان نتیجه گرفتند که

بر  .باشدواگذاری اراضی برای سدها علاوه بر داشتن نقاط قوت در مسايل اقتصادی اجتماعی دارای اثرات منفی نیز می
اراضی اين  . که واگذاری قطعیدر زمره اموال عمومی قرار گرفتندها و مراتع جنگل 3143اساس قانون ملی شدن سال 

. اما بر اساس قوانین واگذاری اراضی و اجاره آنها صرفا به افراد حقوقی تحت شرايط خاص ممکن بود است بوده ممنوع
بق در اختیار حکومت اسلامی است تا بر ط "م و اراضی ملی شده بطور اخص بعد از انقلاب اسلامی، منابع طبیعی به معنای اع
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گونه اموال يعنی تملك خصوصی اين  ممکن است شامل فروش و واگذاری قطعی "مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد
 تحت منابع از رويه بی برداری بهره معضل رفع برای که اقداماتی از يکیدر پژوهشی، . (392، 3194)شمس،  نها نیز باشدآ

است  سازی خصوصی يا همان خصوصی بخش به منبع واگذاری شودمی انجام گروهی، و مالکیت آزاد دسترسی شرايط
224F)دمستز

استوايی فقر افرادی که در های در حال حاضر به طور کلی علت اصلی از نابودی و تخريب جنگل(. 58، 3998، 3
225Fوفائ) کنندجنگلی را تصرف میهای جاد اشتغال و امنیت غذايی عرصهايو برای، کنندزندگی میداخل و اطراف آنها 

2 ،
ه از جمل و مقامات دولتی محلیشديد بین جوامع  اختلاف تصدی گری دولتی در مالکیت اراضی را موجب(. 392، 3975

ر جوامع محلی ذينفع شده که د باعث افزايش فاصله بین دولت وموضوع اين  .دانستندمیپارک را مالکیت  در خصوص
221F)پان بیشر شده استتخريب منابع طبیعی ها درگیریاين  نتیجه

منابع تصدی های (. در تحقیق مشابه سیستم73، 3999، 1
دسترسی  برای و افزايش رقابت در میان ذينفعان جمعیت، تنش با افزايش تراکمنشان داد  در آفريقاآن مفهوم و طبیعی 

ت برای در نتیجه رقاب شودبیشتر میدام و همچنین دسترسی به جنگل، شیلات و حیات وحش  کشاورزی وبه زمین برای 
 (.225F4 ،2338 ،98- 89شود )سمدوسطح آن می کاهش باعثمنابع طبیعی  دسترسی به

فاده قابل است کشاورزی و صنعتهای متعدد در زمینههای برنامهبرای مهم مولد است که  سرمايهدر آفريقا زمین يك 
بهبود محیط زيست و حفاظت از  انواع سرمايه گذاری زمین که نیاز به افزايش بهره وری کشاورزی، نتیجه، در. است

223F)تامبی شوندعرصه اجرا میاين  درطبیعت هستند 

تبديل اراضی نشان داد خروج دامداران و  يافته تحقیق (.71، 2338، 5
ن است. دولت با توان سیاسی اراضی مناطق مختلف تخريب آو مردم از دلايل مهم  مرتعی به معادن مختلف توسط دولت

225Fکهن) کندواگذار میمعادن  برایرا 

 که نشان داد های جنگلاز تعاونی ینوع(. در تحقیق ديگری بر روی 335، 2339، 9
جنگل به اراضی سپردن  روشاين  در. شوندمی توسط اعضای تعاونی انجام فروش محصولات خاصو  خدمات تولید

225F)يانگ و همکاران کندرا اعمال می غیر چوبی جنگلمحصولات  در زمینه مديريتبهره برداری تخصصی ها تعاونی

8 ،
منافع مثبت و دارای  های دولتی دخیل اند،زمانیکه بهره برداران جنگل در سیاستگذاریگیرد، نتیجه می (.21 -38، 2339

راضی انتیجه گیری، در مناطقی که اين  قابل حصول تر است وافع اجتماعی و اکولوژيك هستند دستیابی منمشترک 
 بیشتر صادق است هکتار( 233های زير ) جنگل واگذار گرديدمردم منطقه ی به قطعات کوچکتر تقسیم شده و به جنگل

246F)پرشیا

7 ،2333 ،3939.) 
نطقه ماين  به تخريب و نیز قطعه قطعه شدن جنگل در های مختلف شهرسازی در اطراف شهر آتلانتا، منجرفعالیت

دهد به دلیل دخالت نیروهای سیاسی، اقتصادی و منافع شخصی افراد چنین ساختار گزارش نشان میاين  گرديده است.
241F)مايلر موجب کاهش سطح جنگل و قطعه قطعه شدن آنها بودند وهای منطقه بوجود آمده است. فضايی برای جنگل

9 ،
 شوندیمبکار گرفته جنگل در مقیاس بزرگ های ، اشکال مختلف از تعاونینیز در چینگزارش نمودند . (389 -383: 2332

جمعیت ای هبا ويژگیدهد که، اعلام تمايل به شرکت در تعاونی جنگل می نتايج نشانشود. تسهیل ها مديريت جنگل تا
تعاونی  هب واگذاری اراضی نوع جنگلی، و نگرش نسبت به اصلاحاتح سطهای ، درآمد مربوط به جنگل، اندازهشناختی مانند

242F)يانگ و همکاران همراه بود

آن  اورگن و مجاوراثرات پروژه رشد شهر  پژوهش خود محقق ديگری در. (32، 2331، 33
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ي َمچىیه امبکه تًریستی ي  جذیذَبی  تًسؼٍ ضُز ي ویبس بٍ جبدٌمالحظٍ ضذ بز تغییزات پًضص گیبَی را بزرسی ومًد. 
322F)مزیذان ضًدببػث اس بیه رفته جىگل می تفزج،

322F)دمسسیبزرسی طی یک . (42، 2013، 1

دَذ کٍ مقذار  می وطبن( 144، 2015، 2
ضًد. می ياگذاربٍ سزمبیٍ گذاران فزاملی  دٌ سبلٍ،َبی  مؼمًال ديرٌ غىی آفزیقب در اجبرٌ بلىذ مذت اس سطًح اراضیسیبدی 

 اصالحبت قبوًن اگزچٍ ،وطبن داد ايگبوذا درَب بزرسی آيروذ. می مًرد وظز را بذستَبی  سمیهفؼبالن اقتصبدی فزاملی ي ملی 

ی کٍ َبسبسمبن تؼذدػًامل دیگزی مبوىذ:  ي در وتیجٍ کبَص سمیه خًاری ضذ. امب سمیه ػزفی مبلکیت ضىبخته رسمیتمىجز بٍ 
ببػث تغییز کبربزی مًضًػبت کطبيرسی ي دامذاری  ي، يجًد خزدٌ مبلکیه، سًخت مصزف ،بب مًضًع سمیه سزيکبر داروذ

322Fمبتیجشضًد )جىگل ي مزتغ می اراضی

َبی اس سمیه % مبلکیىی ک87ٍدادوذ کٍ  گشارش(. محققیه دیگزی 300 -292، 2014، 30
اس جملٍ اس بخص مىببغ طبیؼی تحت تبثیز وسبت درآمذ غیز کطبيرسی ضبن ، اوذ َبی دیگز اوتقبل یبفتٍکطت ضذٌ ضبن بٍ مکبن

322F)سوگ ي َمکبران اوتقبل آوُب قزار گزفتٍ است

4 ،2011 ،120- 128.)  

در راستبی حفظ،  افشایص تًلیذاضتغبل، جبد ای در ابؼبد درآمذسایی،آن َب ي اثزات سىجص میشان تحقق اَذاف ي اگذاری
ی ياگذاری َب بزخًردار بًدٌ است. ارسیببی طزحای  ی مىببغ طبیؼی، اس اَمیت ي ايلًیت يیژٌَب اس ػزصٍ احیبء ي بُزٌ بزداری

ياگذاری اراضی ملی ي ديلتی در سبسمبن  البتٍ چىذ سبلی است کٍ مببحث .ببضذ می تحقیقاراضی ملی مًضًع ي َذف اصلی ایه 
تب ياگذاری اراضی یبد ضذٌ کٍ ىست ای مسئلٍ اسبسی ببضذ، امبمیمطزح  َبی بیزيویَب، مزاتغ ي آبخیشداری ي سبیز سبسمبنجىگل
مزبًط  قبوًویتحقیق وتبیج حبصل اس اجزای مفبد ایه  راستبایه  در .بیىی ضذٌ خًد دست یببذتًاوستٍ است بٍ اَذاف پیص چقذر 

ىببغ طبیؼی ي آبخیشداری مىطقٍ سبری ادارٌ کل مرا در حًسٌ  92ی ال 1372سبلٍ اس سبل  20در یک پزیًد بٍ ياگذاری اراضی 
 ومبیذ. بزرسی می

 روش پژوهش و هاداده

درصذ مسبحت کل  5/1َکتبر مؼبدل  2397440ياقغ ضذٌ است. مسبحت استبن در حذيد ایزان  استبن مبسوذران در ضمبل
درجٍ  56دقیقٍ تب  32درجٍ ي  50دقیقٍ ػزض ضمبلی ي  5درجٍ ي  38دقیقٍ تب  47درجٍ ي  35استبن بیه ایه ببضذ.  می کطًر

 19 وفز جمؼیت، 3100000دقیقٍ طًل ضزقی اس وصف الىُبر گزیىًیچ قزار گزفتٍ است. استبن مبسوذران حذيداً دارای  14ي
َکتبر مؼبدل  1181573 سطح جىگل ي مزتغ استبن مبسوذراناس مجمًع ببضذ.  می آببدی دارای سکىٍ 3161ضُز ي  51 ضُزستبن،

درصذ در حًسٌ  30مؼبدل َکتبر  510393شداری مىطقٍ سبری يکل مىببغ طبیؼی ي آبخی ٌحًسٌ استحفبظی اداردرصذ در  70
َبی ضمبل َکتبر جىگل 794014کل مىببغ طبیؼی ي آبخیشداری سبری حذيد  ٌسُم ادار استحفبظی مىطقٍ وًضُز قزار دارد.

محذيدٌ ي مًقؼیت مىطقٍ تحقیق  .ببضذکطًر میضمبل مزاتغ  َکتبر 387559کل  ٌببضذ. سطح مزاتغ استبن حًسٌ ادار می کطًر
 .وطبن دادٌ ضذٌ است 1ضکل بٍ تفکیک َز ضُزستبن در 
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 محدوده و موقعیت منطقه تحقیق به تفکیک هر شهرستان -1شکل 

 
تخص تٌذی  هحذٍدُ تحقیق در حَسُ ادارُ کل هٌاتغ طثیؼی ٍ آتخیشداری هٌطقِ ساری ٍاقغ ضذُ است کِ اس لحاظ تقسین

ّطت گاًِ، تْطْز، ًکاء، ساری، قائن ضْز، سَادکَُ، تاتل، آهل ٍ ًَر ّای  ضْزستاىهٌاتغ طثیؼی ضاهل، ادارات هٌاتغ طثیؼی 
 تاضٌذ. هی

 روش تحقیق
کِ ػثارتٌذ اس> هحل اجزای طزح، ًَع  ٍاگذاری اراضی گزدآٍری ضذاسٌاد ٍ هذارک تزرسی اس طزیق  ّای پژٍّصهتغیز

ّای راکذ، هیشاى ٍاگذاری، طاٍرسی ٍ غیز کطاٍرسی(، سهاى درخَاست ٍ سهاى ٍاگذاری، هیشاى اضتغال، تؼذاد طزحّا ) کطزح
 هساحت ٍاگذاری سهیي ٍ غیزُ.

 درتاضٌذ کِ  هی الوٌفؼِّای کطاٍرسی، صٌؼت ٍ ػامتخص طزح فقزُ :78تحقیق جاهؼِ آهاری ضاهل ایي  درجاهؼِ اهاری> 
 ، ادارُ کل هٌاتغ طثیؼی تِ اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی ٍاگذار ضذُ است. اس حَسُ 4;الی  3595س سال سالِ ا 42دٍرُ در یک 

ّا، ّای اجزایی ّوچَى> ساسهاى جٌگلآرضیَ دستگاُ اس ایکتاتخاًِگزدآٍری اطالػات ّا، در اتتذا تزای جوغ آٍری دادُ
، اهَر اراضی ، هؼاًٍت تزًاهِ ریشی استاًذاری هاسًذراىاسًذراىخیشداری ههزاتغ ٍ آتخیشداری کطَر، ادارُ کل هٌاتغ طثیؼی ٍ آت

پژٍّص ایي  جاهؼِ آهاریای اًجام ضذ. تذست آهذ، سپس اطالػات هیذاًی تا رٍش پزسطٌاهِغیزُ  ساسهاى جْاد کطاٍرسی ٍ
تِ  ًوًَِ آهاری  هَرگاى تؼذادتا استفادُ اس جذٍل ّای فسخ قزار داد ضذُ تاضذ کِ تؼذ اس حذف پزًٍذُ هی هَرد ٍاگذاری، :78

تْیِ  تحقیقًاهِ پزسصًوًَِ آهاری تذست آهذ. سپس  ;38 هیشاىتِ یای کاهال تصادفی تا رٍش سیستواتیک خَضِ صَرت
ّای اٍلیِ تحقیق جشء هستٌذات اسٌاد ٍ هذارک ٍ آهارایٌکِ  تا تَجِ تِ ،اػتثار ٍ رٍایی تحقیقگزدیذ. تزای تذست آٍردى 

ًاهِ تحقیق تْیِ گزدیذ ٍ رٍایی آى تِ تائیذ ّای اجزایی تَدُ است پس اس جوغ آٍری اطالػات هَرد ًظز، پزسصاداری دستگاُ
ّطت گاًِ تحقیق تَسط افزاد حقیقی ّای  ضْزستاىطح در سسپس پزسطٌاهِ . حَسُ قزار گزفتِ استایي  ًظز در اساتیذ صاحة

 فشارا تؼذ اس ٍارد کزدى در ًزم، ّا تجشیِ ٍ تحلیل دادُزدیذ. تزای اًجام اراضی تا آًْا ٍاگذار ضذ تکویل گ ٍ حقَقی کِ سهیي
 هحیط در اطالػات ایي. کذام هَرد تزرسی قزار گزفتِ است ًوَدار فزاٍاًی ٍ تؼییي درصذ ّز تِ ضکلًتایج اطالػات اکسل 

  تذست آهذ.ّای السم خزٍجی تحقیق، اّذاف تِ تَجِ تا ٍارد گزدیذ ٍ 38ًسخِ  SPSS افشاری ًزم

 مبانی نظری تحقیق

ٍسارت کطاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی هجاس است  3568ٍ هزاتغ هصَب سال ّا  طثق قاًَى حفاظت ٍ تْزُ تزداری اس جٌگل
هتز هکؼة تاضذ ٍ ًیش هزاتغ غیز هطجز  72ای کِ حجن درختاى سزپای هَجَد در ّکتار آى کوتز اس اراضی جٌگلی جلگِ

پزٍرش  کاری، هَسسات داهپزٍری،ّای هصٌَػی، ػلَفِهشرػِ ٍ تاؽ، هزاتغ ٍ جٌگل تِزای تثذیل ت ،هلی کطَر را
 تْذاضتی،آهَسضی ٍ جاد ضْزک، احذاث هسکي، تاسیس، هزاکش ای تزداری هؼادى، ٍْزُ، اکتطاف ٍ تآتشیاى، تخص صٌؼت
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)مجموعه قوانین و مقررات  به اشخاص حقوقی اجاره دهد عمومیگردی، همچنین ساير مصارف تاسیسات ورزشی و جهان
لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب اساس  بر(. 727، 3182ها و مراتع کشور، سازمان جنگل

های بخش فعالیتوزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است به منظور کمك به توسعه ، شورای انقلاب 3159
اشخاص مصوب زمین لازم از اراضی ملی و دولتی به های طرحدر ازای  ،عام المنفعهبخش صنعت و اقدامات  ،کشاورزی

 (.731، 3189منابع طبیعی، مجموعه قوانین ). واگذار نمايدی را ايران حقیقی يا حقوقی
وزارت جهاد سازندگی  ،3181سال درها و مراتع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل 14اصلاح ماده "طرح در 
 3195و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پايان سال  شما لای ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه شدموظف 

ر های غیهای تولید دام و آبزيان و ساير طرحبدون اخذ مجوز قانونی تبديل به باغ يا زراعت آبی شده و يا برای طرح
 )بشیری .ین شده واگذار و يا بفروش برساندره بها يا قیمت تعیدر قبال دريافت اجااند. کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته

مجلس شورای اسلامی:  3173مصوب تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون -( 99ماده )(. در 3532، 3192 و همکاران،
موسسات دولتی به يکی از طرق تملك شده است و يا به نام  ها ویه که برای استفاده وزارتخانهکلیه اراضی، املاک و ابن

 شود. متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامیآن وزارتخانه، مؤسسه خريداری شده يا می
دارک موجود گردد. کلیه اسناد، سوابق، مبه عنوان مالك يا حق استفاده از وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج میايران 

تشکیلات دفتر واگذاری (. 123، 3179، )حیدریگیرد یار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار میاموال در اختاين  مرتبط با
، هادفتر واگذاری اراضی مسئول تعیین سیاست. به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی وقت رسید 3153سال  زمین در
جاد توسعه و بهره برداری بهینه از اراضی، منابع ملی و دولتی و برای کمك به ايهتو برنامه ريزی در جها خط مشی

ی، منابع طبیعی و ضوابط زيست محیط های کشاورزی و غیر کشاورزی و با رعايت حفظطرح های منابع طبیعی،توسعه طرح
 (.434، 3178علاف آشتیانی، )نی و حفظ محیط طبیعی بوده اصول فهمچنین لحاظ نمودن 

 هاي پژوهشيافته
را بر اساس اطلاعات پژوهش پیگیری نموده است. اطلاعات در واگذاری اراضی های تحقیق اهداف ذکرشده يافته

و اطلاعات  های اداری و اجرايی،از دستگاه شامل، اطلاعات و مستندات جمع آوری شدهاز تحقیق  جمع آوری شده
ا و ه. بر اساس بررسیباشدها واگذار شده است میه اراضی ملی به آنای مربوط به افراد حقیقی و حقوقی کنامهپرسش

 های تحقیق به سه بخش تقسیم شده که نتايج هر قسمت به تفکیك بهتجزيه و تحلیل مجموعه اطلاعات بدست آمده، يافته
 آيد:شرح ذيل می

 بخش اول

ج رديد. نتايگ اکسلفزار ا وارد نرم اداری و اجرايیهای جمع آوری از دستگاه ای که بعد ازاطلاعات و مستندات اولیه
ها در جهت دستیابی به سوالات مطرح های پژوهش و توصیف دادهاطلاعات در قالب جداول و نمودار يافتهاين  حاصله از

 بدست آمد.شده 
ه ابل مقايسمیزان واگذاری انجام شده هر شهرستان متناسب با مساحت جنگل و مرتع قحاصل از بر اساس نتايج 

هد که، تعداد واگذاری بخش غیر کشاورزی نتايج تحقیق نشان میاست. ملاحظه ( قابل 3) جدولباشد، که نتايج آن در می
در  13های بخش کشاورزی ماده طرح فقره ولی 137در مجموع  12( ماده )بخش صنعت و موسسات دولتی و خیريه

متر مربع واگذاری اراضی ملی و دولتی  48319494دوره اين  در فقره واگذاری در حوزه اداره کل انجام شده. 293مجموع 
متر مربع مربوط به واگذاری بخش غیر کشاورزی صنعت و  23119123مقدار اين  . ازصورت گرفت 12و  13مواد 

درصد  59است که مربع مربوط به واگذاری بخش کشاورزی  متر 29733341موسسات دولتی و خیريه بوده است و مقدار 
 .گرددکل را شامل می
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موضوعات  -13ماده بخش اول مربوط به، اند. های واگذاری بر اساس قوانین به دو بخش تقسیم شدهها و پروژهطرح
دولتی و های و شرکت هاو سازمانها اراضی مورد احتیاج وزارتخانه -12مادهکشاورزی است. ولی بخش دوم مزبور به 
ها و است. عناوين اصلی طرح بخش صنعتاراضی مورد نیاز برای مصارف  موسسات خیريه و عام المنفعه و همچنین

های مربوط به دامپروری باشد. بر اساس نتايج بدست آمده طرحقابل ملاحظه می 3های پیش گفته در نمودار شماره پروژه
ها ها بیشترين مورد از واگذاریدرصد از کل واگذاری 17فقره و حدود  235ها با ه به آنهمراه صنايع وابستو مرغداری به
 شوند.را شامل می

 
 

 

 17تا   0929سال مطالعههای مورد شهرستان در تعداد و سطح واگذاری، مساحت جنگل و مرتع  -0جدول 

مساحت  نام شهرستان
 جنگل و مرتع

 سطح واگذاری تعداد فقرات واگذاری
 12ماده  13ماده  12ماده  13ماده 

 9799735 518998 31 35 229229 بهشهر

 288993 4825 33 1 224992 نکا

 4773824 2214995 94 87 333435 ساری

 1287333 432998 54 12 29232 شهر قائم

 3924383 3392937 49 17 395819 سوادکوه

 249958 2557889 29 21 237917 بابل

 2581349 39348224 83 41 333819 آمل

 239345 953488 21 27 335923 نور

 23299123 29733319 137 293 3373775 مجموع

 : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران منبع
 
 

 
 (17 تا 0927ساله ) 75دوره در  90و 97د واگذاری مواهای و پروژهها طرح عناوین -0شکل

 : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساریمنبع
 

های امور اراضی استان مديريتعهده  به 12و  13، فروش و واگذاری قطعی مواد اقتصادیهای نظارت بر اجرای طرح
درصد از پروندها مختومه  44فقره يا  247واگذاری انجام شده تعداد های از مجموع پرونده نتايج حاصل، بر اساسباشد. می
و تعهدات لازم در قرارداد را به اجرا در اند ی است که به مرحله بهره برداری رسیدهيهاموارد مربوط به طرحاين  اندشده

درصد( از موارد واگذاری به علت عدم اجرای تعهدات، با رای کمیسیون هیات نظارت  25فقره ) 319و تعداد  آوردند.
درصد  13فقره و يا  373که ها و ما بقی پروندهدولتی عودت داده شدند. های د شده و اراضی مورد نظر به عرصهاستردا
 باشد. باشد در مرحله تمديد قرار داد، اخطار به اشخاص و يا در حال نظارت و بررسی پروندها میمی

ره
فق

د 
دا
تع
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در  :ل غير منقول، در حوزه اداره كلواامسازي طرح مستند -69اجراي ماده ميزان اراضي واگذاري در وضعيت 
بیعی در ادارات منابع طها و موسسات دولتی اراضی واگذار شده به وزارتخانهمیزان کل راستای تحقق مفاد قانون ذکر شده، 

هکتار تحت عناوين مانند: اماکن  329هشت گانه حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری به مساحت های شهرستان
 .حفاظتی و انتظامی، مساجد و حسینیه، مراکز آموزشی، امداد و نجات و غیره بوده استهای گاهورزشی، پاس

بر اساس نتايج حاصل از اجرای ماده : 3171مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام سال  -14وضعيت اجراي ماده 
 اند واگذار شد. هکتار زمین به افرادی که اراضی موصوف تحت تصرف داشته 479قانونی ذکر شده در حدود 

ها مراتع و آبخیزداری جنگل سازمان طرح ساماندهي خروج دام:براي واگذاري اراضي ملي و دولتي، وضعيت ميزان 
ضمن جمع آوری اطلاعات کلیه دام و دامداران شمال کشور در قالب طرح جامع مقدماتی، برنامه  3194در سال  کشور

آغاز نمود.  3197اجرای برنامه فوق را از سال سپس از جنگل را انجام داد،  طرح ساماندهی خروج دام ريزی لازم را برای
هکتار  3783میزان به 3192ها، مراتع و آبخیزداری، در طول اجرای برنامه ساماندهی خروج دام تا سال سازمان جنگل

توجه به نتايج بدست آمده  . با( ،9-34،ری زمین انجام داده است. )رضائیعرصه جنگلی و مرتعی را با شیوه واگذا
هکتار از اراضی ملی و دولتی در قالب  8399در مجموع  92الی  3181های از جداول و مطالب پیش گفته در طول سال

 و دستورالعمل طرح ساماندهی و خروج دام به افراد حقیقی و حقوقی واگذاری گرديد. 99،  14، 12، 13مواد قانونی 

 بخش دوم 

صورت ه ب هاالوسها است. بعضی از نامهبخش مربوط به اطلاعات جمع آوری شده از پرسش اين نتايج حاصل از
ر دو قسمت نامه دهای پرسش. در نتیجه نتايج دادهاندبودهکمی  به شکل هاو تشريحی بوده و پاسخ ديگر سوالتوصیفی 

 باشد:شرح ذيل میبهنامه های تشريحی و توصیفی پرسشتنظیم شده است. نتايج مربوط به داده
، مشکلات مالی، عدم دريافت وام -اجرای طرح در مدت پیش بینی شده شامل:و عدم علل تاخیر  مهمترين -الف

کنترل  -. فسخ قرارداد از سوی دستگاه متولی -ها به همین دلیل اجرا نشدند. درصد طرح 59امکانات و تجهیزات که 
وجود مشکلات  - .در بازار وجود تورم و نوسانات قیمت -. یطی و جویمحنامساعد شرايط –. محیطی زيستهای آلودگی

ازم های لبه زيرساختعدم دسترسی  و اداری اخذ پروانه تاسیس کراسیوبوروجود  - .با دامداران منطقه طرحعدم توافق 
 ، بوده است. آب، همانند: جاده، برق

درصد  28: در حدود هاها برای اجرای طرحواگذاری زمینبه اطلاعات مربوط به افراد متقاضی چگونگی دسترسی  -ب
ازمان جهاد کشاورزی و امور درصد از طريق س 22افراد اطلاعات مربوطه را از طريق اداره کل منابع طبیعی و در حدود 

ا واگذار هآن ، افرادی که زمین بهو فرمانداری ، بقیه افراد نیز از طريق مطالعه قوانین، اطلاعات شخصی، استانداریاراضی
 .مطلع شدند شده

های جاد شغل و امرار معاش، اجرای طرحاي:شامل هاملی و دولتی برای اجرای طرح گرفتن زمین اصلیدلايل  -ت
بوده  تفريحیهای جاد مجتمعاي ، کمك به تولید کشور، واماکن تفريحیورزشی،  و المنفعه، اماکن آموزشیعمومی و عام

 است.

 بخش سوم  

 باوارد شده و  39ه نسخ SPSSحیط ها در مدادهاين  کمی شدن دارند. قابلیتکه  است هايیلسوا شاملش اين بخ
رهايی ارائه نمودا به صورت هاهای لازم بدست آمده است. خروجی نتايج حاصل از دادهخروجی تحقیق، اهداف به توجه
 . و تجزيه و تحلیل آماری نیز انجام شدشده 
های منابع ملی و طبیعی، گويان بهره بردار در طرح ارزيابی روند واگذاریدرصد از پاسخ 75حدود  تحقیقاين  در-
در  درصد آنها 13و ،سال 93بیش از  سنی هطبق درصد از 15حدود  دردر زمینه سنی نیز، اند. زن بودهفراد و بقیه ا مرد،
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درصد دارای سواد  33/. درصد بیسواد، 9، افراد به لحاظ تحصیلات و سطح سواد قرارا دارند.سال  93تا  53ی سنی طبقه
درصد نیز دارای  2/3درصد از افراد نیز لیسانس و فوق لیسانس،  15درصد ديپلم،  13درصد متوسطه،  31خواندن و نوشتن، 

 بودند.دولتی های شرکت مشمولدرصد  7مدرک دکتری و در حدود 
درصد( مربوط  59ها )خصوص بیشترين تعداد واگذاریاين  نتايج نشان داده که در ی قرارداد،هادر ارتباط با دوره-
ساله و  33تا  5درصد قراردادها  23ساله، در حدود  13قرارداد بیش از  درصد با 4 حدود ساله و در 5های قرارداد به طرح

 ساله داشتند.  23تا  33درصد باقیمانده قرارداد  39
کمترين تعداد واگذاری انجام تعداد واگذاری درج شده است.  دیومحور عم 2عات مندرج در نموداربر اساس اطلا-

هکتار بوده  3/. تا 5 مساحت هکتار و بیشترين واگذاری در محدوده 1تا  2حدود های در مساحتشده به بهره برداران 
 است.

 
 97و  90وضعیت مساحت )هکتار(، واگذاری زمین مواد  -7 شکل

 پژوهشهای : يافتهمنبع

ن درج شده است. مربوط به وضعیت نوع واگذاری آدرصد محور عمودی تعداد واگذاری و محور افقی  1 در شکل -
صد  به در 31رايگان و در حدود  به شکلدرصد  8ای، در حدود شکل اجارهه درصد واگذاری ب 99است، که در حدود 

 باشد.واگذاری قطعی می شکل

 

 97و  90وضعیت نوع واگذاری اراضی طبق مواد قانونی  -9 شکل

 پژوهشهای : يافته نبعم
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مساحت واگذاری 59.2 20.7 3 4.7 3.6 8.9

اجاره  رایگان واگذاری قطعی

نوع واگذاری  68.6 6.5 13.6
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. دهدهای بهره برداری و محور افقی درصد آن را نشان میوضعیت پیشرفت اجرای طرحمحور عمدی تعداد  4شکل-
 در آن هیچ گونه فعالیتی انجام نشده های واگذاریدرصد از طرح 32نمودار حدود اين  منعکس شده درهای بر اساس داده

 . انددرصد نیز به بهره برداری رسیده 92 و

 97و  90وضعیت اجرای طرح، اراضی واگذاری مواد قانونی  -4 شکل

 پژوهشهای ماخذ: يافته

 
ای هدرصد از افرادی که طرح 28دهد. در محور عمودی تعداد افراد و محور افقی درصد افراد را نشان می 5 شکل -

بیکار و افراد  درصد 37  کارمندان کشوری و لشکری، درصد از 38، حدود ها انجام شده دارای شغل آزادبه آن واگذاری
 اند. نیز دارای ساير مشاغل بودهافراد درصد  27در حدود 

 

 
 97و  90وضعیت نوع شغل هنگام واگذاری اراضی مواد  -0شکل

 پژوهشهای ماخذ: يافته

 92دود . حکشدمی پیش بینی شده و محور افقی درصد آن را به تصويراشتغال  عمودی مربوط به تعدادمحور  9 شکل
جاد اي نفر را 33ل بیش از درصد نیز اشتغا 28جاد اشتغال نموده و در حدود اينفر 5تا  انددرصد از بهره برداران توانسته

 .نمايند

 
 97و  90وضعیت میزان اشتغال طرح های واگذاری مواد  (6 شکل
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بیکار هبازنشست سایر

نوع شغل هنگام واگذاری 27.8 16 1.8 18.3 8.3 27.8
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میزان اشتغال پیش بینی شده 61.5 22.2 26.6

فعالیت انجام نشد در دست اجرا  در حال بهره برداری سایر
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 29رابطه اين  در دهد.نشان می ر افقی درصد آن راوشده و محواگذاری اراضیاشتتغال محور عمودی تعداد  8شتکل
 اند.جاد نمودهاي نفر را 5بیش از درصد اشتغال  28 نفر، 3درصد درحد اشتغال  39ال، ها بدون اشتغدرصد از طرح

 
 97و  90وضعیت میزان اشتغال فعلی، طرح واگذاری اراضی مواد  (2 شکل

 

های درصد از بهره برداران استفاده کننده از زمین 92حدود در مورد چگونگی استفاده از وام بانکی نیز مشاهده شد، -
 اند.نیز تسهیلاتی دريافت ننموده درصد 17، از وام بانکی استفاده نموده و واگذار
درصد،  39های بخش شرکت تعاونی طرح خصوص صلاحیت حقیقی و حقوقی افراد نیز بررسی تحقیق نشان داددر - 

درصد ديگر واگذاری به افراد حقیقی صورت  57درصد و  2درصد، چند منظوره در حدود  21سهامی خاص در حدود 
 گرفت.
های درصد از طرح 91در حدود  يج نشان داد که،ها در زمان مقرر پیش بینی شده در قراردادها نتادرباره اجرای طرح -

درصد در موعد مقرر به مرحله بره برداری  18در حدود اند، وواگذاری در زمان مقرر به مرحله بهره برداری رسیده
 اند.نرسیده
درصد از بهره برداران دسترسی به اهداف  44حدود نیزهای واگذاری میزان دسترسی به اهداف طرح درباره -
درصد دسترسی به اهداف طرح را در حد  33درصد در حد خیلی کم و در نهايت حدود  1های را در حد متوسط، ذاریواگ

 خیلی زياد اعلام داشتند.

 هاي تحقيقو تجزيه و تحليل يافتهآزمون فرضيات  -

 بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق

 هادادهبرای بررسی نرمال بودن توزیع  0فاسمیرنو -آزمون کولموگروف جنتای -7جدول 

 

رسد می نظربه فرضیه اصلی:
های انجام گرفته به واگذاری

اهداف اولیه )افزايش اشتغال و 
 افزايش درآمد ( نرسیده باشد.

د رسمی نظرفرضیه دوم: به
ها به افراد بیشتر واگذاری

شاغل صورت گرفته 
 است.

 نظرفرضیه اول: به
 هایرسد واگذاریمی

انجام گرفته به موقع به 
 اند بهره برداری نرسیده

 

N 

Normal Mean Parameter  
Std. Deviation  
Most Absolute Extreme Differen  
Positive 
Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Test distribution is Normal. 

                                                      
3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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اسمیرنوف برای همه متغیرهای فرضیات  -در آزمون کولموگروف zمقدار ، دهدمی نشان 2گونه که نتايج جدول همان
های ( بیشتر گرديد لذا تفاوت توزيع داده35/3از خطای مجاز )داری نیز جدول کمتر شده و سطح معنی zتحقیق از مقدار 

 فرضیات تحقیق را نرمال فرض کرد. های دادهها توان توزيعنمی ارگرديد ودهمه فرضیات با توزيع نرمال معنی

  تحقيقهاي ارزيابي فرضيه

 فرضيه اصلي تحقيق

 H1.ال و افزايش درآمد ( نرسیده باشدافزايش اشتغهای انجام گرفته به اهداف اولیه )رسد واگذاریمی به نظر -
  H0.غال و افزايش درآمد ( رسیده باشدهای انجام گرفته به اهداف اولیه )افزايش اشترسد واگذاریمی به نظر -

منعکس  5 سکوئر، که نتايج آن در جدولفرضیه با استفاده از آزمون ناپارامتری کای ااين  تجزيه و تحلیل آماری
P2= 973/333برابر با اسکوئر  دهد که مقدار کاینشان می باشدمی

Px  333/3داری و سطح معنی 4، با درجه آزادیp= 
  های مورد بررسی در سطح يك صدم خطا دارد.محاسبه شده است که نشان از معنی دار بودن پاسخ نمونه

تأثیر دستیابی طرح واگذاری اراضی مورد میزان  در0اسکوئر  کایناپارامتری  از آزمون حاصلها فراوانی توزیع -9جدول 
 (هاملی به اهداف پیش بینی شده اولیه آن )افزایش اشتغال و درآمد بهره برداری

Reidual Expected N Observed N Choices 

)هیچ / خیلی کم( 

)کم( 

)متوسط( 

)زياد( 

)خیلی زياد( 

--جمع 

 تأثیر دستیابی طرح واگذاری مورد میزان دراسکوئر  کایآزمون ناپارامتری  آزمون نتایج -4جدول 
 (هااراضی ملی به اهداف پیش بینی شده اولیه آن ) افزایش اشتغال و درآمد بهره برداری 

 Analyze Test 
Chi-Square  

df 
Asymp. Sig. 

0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 

 تر از مقدار کای اسکوئر جدول( بزرگ973/333رابطه) اين  از آن جا که مقدار کای اسکوئر محاسبه شده در
توان گفت که طرح واگذاری می بنابراين، شود.می پذيرفته (R1RH) تحقیق فرض و رد (R0RHصفر) بنابراين، فرضباشد؛ می

 (هااراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی به اهداف اولیه پیش بینی شده خود که )افزايش اشتغال و درآمد بهره برداری
 .ی به آنان واگذار شده نرسیده استاراضاين  از نگاه کسانی که

 : فرضیه اول

 H1.وقع به بهره برداری نرسیده باشندگرفته به مهای انجام رسد واگذاریمی به نظر -
  H0های انجام گرفته به موقع به بهره برداری رسیده باشند.رسد واگذاریمی به نظر - 

ه را در یش بینی شدهای انجام گرفته در زمان پعلیرغم پیش فرض اولیه محقق که به بهره برداری نرسیدن واگذاری
موعد  گری درنشان داده که بهره برداران مورد پرسش آزمون ناپارامتری کای اسکوئرنتايج حاصل از  ،نظر گرفته بود

                                                      
3 Chi-Square Noneparametric Test 
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به طوری که  ی خود را به بهره برداری برسانند.واحدها 12و  13بر اساس مواد های واگذار شده در زمیناند مقرر توانسته
P2= 973/333برابر با اسکوئر  مقدار کای

Px  333/3داری و سطح معنی  4، با درجه آزادیp=  محاسبه شده است که نشان
 مورد بررسی در سطح يك صدم خطا دارد. های از معنی دار بودن پاسخ نمونه

 آماری به سوالهای مورد پاسخ نمونه دراسکوئر  کایآزمون ناپارامتری  از آزمون حاصلها فراوانی توزیع -0جدول

    " ؟اند برداری رسانده طرح را در مدت زمان پیش بینی شده به بهرهاین  ایآ" 

Reidual Expected N Observed N Choices 
  (بله ) 

 (خیر ) 
 
 
 
 
 
 

های مورد به موقع به بهره برداری رساندن واحدها در زمین دراسکوئر  کایآزمون ناپارامتری  آزمون نتایج -6جدول 
 97و  90واگذار شده بر اساس مواد 

 Analyze Test 

Chi-Square 
df 

Asymp. Sig. 
0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 84.5 

 

باشد؛ ( بزرگتر از مقدار کای اسکوئر جدول می943/33رابطه)اين  از آن جا که مقدار کای اسکوئر محاسبه شده در
های واگذار شده توان گفت که طرحبنابراين، می شود.می پذيرفته (R0RH)مخالف  فرض و رد (R1RHمحقق ) بنابراين، فرض

 .بینی شدهموعد مقرر در مهلت پیش در 12و  13درصد( از اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مواد  8/92)
 . برداری برسندند به موقع به بهرهادرصد نتوانسته 1/18برداری رسیده و تنها برای آنها به بهره

 : فرضیه دوم تحقیق -
 H1.ه به افراد شاغل صورت گرفته باشدهای انجام گرفترسد بیشتر واگذاریمی به نظر -
  H0های انجام گرفته به افراد شاغل صورت نگرفته باشد.رسد بیشتر واگذاریمی به نظر -

تايج ، نضی ملی به آنان در نظر داشته استشاغل بودن متقاضیان را در هنگام واگذاری اراعلیرغم فرض محقق که 
گری درصد از بهره برداران مورد پرسش 9/57نشان داده که بیش از بیش از اسکوئر  کایحاصل از آزمون ناپارامتری 

محاسبه شده که نتايج آن در جدول ر اسکوئ مقدار کایاند. شاغل بودهدرصد هم  4/43در زمان واگذاری بیکار بوده و 
P2= 989/4باشد برابر با ( قابل رويت می7)

Px  329/3و سطح معنی داری  3، با درجه آزادیp= باشد که نشان از معنی می
 مورد بررسی در سطح پنج صدم خطا دارد. های دار بودن پاسخ نمونه

 مورد شاغل بودن خود هنگام واگذاری دراسکوئر  آزمون ناپارامتری کایاز  حاصلها فراوانی توزیع -2جدول 
 .97و  90اراضی ملی به آنان بر اساس مواد قانونی  

Reidual Expected N Observed N Choices 
  (بله ) 

  (خیر ) 

 اراضی ملی به آنان بر اساسمورد شاغل بودن خود هنگام واگذاری  دراسکوئر  آزمون ناپارامتری کای نتایج -8جدول 
 97و  90مواد قانونی 
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 Analyze Test 

Chi-Square  
df 

Asymp. Sig. 
cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 84.5 

 

 فرض و رد (R1RHدر ناحیه ) %95محقق به احتمال  فرض، (989/4رابطه) اين  با توجه به کای اسکوئر محاسبه شده در

( از متقاضیان شاغل درصد 4/43واگذار شده ) گام اراضیدر هنتوان گفت که می بنابراين، شود.می پذيرفته (R0RH)مخالف 
 اند. درصد نیز بیکار بوده 9/57و معادل 

 نتيجه گيري
در خصوص ارزيابی اقتصادی، اجتماعی و  علمی مشابه زيادیتا کنون تحقیقات دهد، ها نشان میهرچند که بررسی

نهايی ستتعی گرديده که به نتايج گیری و نتیجهبندی در جمع ها صتتورت نگرفته استتت ولیزيستتت محیطی واگذاری
نشان  (294 ،3198)ملکی،  مطالعات انجام شدهپژوهش پرداخته شود. اين  های بدستت آمده درتحقیقات عمومی با يافته

با اشاره به کاهش سطح  ویشتمستی شتروع شتده،  3131هد اولین قانون مربوط به واگذاری اراضتی ملی از ستال دمی
اين  را باعث تصرف 3142، خصوصا قبل از سال ف بعضی قوانین واگذاری اراضی ملیهای شتمال کشتور، ضتعجنگل

هد، بر دست. بررسی قوانین نشان میدان اراضتی توسط افراد سودجو و فرصت طلب حقیقی و حقوقی و ساير افراد محلی
 اراضی ملی در آن ممنوع شد، اما درهرگونه واگذاری تصويب شد،  3142 که در سال هاقانون ملی شتدن جنگلاستاس 

)مجموعه  موقت و در قالب اجاره به تصويب رسید به شکلواگذاری اراضتی  3149قانون حفاظت و بهره برداری ستال 
قانون واگذاری اراضی فقط به شکل اجاره اين  (، بر اساس727، 3182 ها و مراتع کشور،نگلقوانین و مقررات سازمان ج

نامه اجرايی لايحه قانونی اصلاح لايحه  آيین با تصويب 3159در سال ولی در سال . بود پذيرامکانو صرفا به افراد حقوقی 
و بر  قابلیت اجرايی خود را از دست داد، 3149ل واگذاری و احیای اراضی عملاً قانون حفاظت و بهره برداری مصوب سا

های بخشهای طرحبرای  ،اراضتتی به افراد حقیقی و حقوقی قطعی آن واگذاری 12و  13قبلی در متاده  قوانین خلتاف
، 3189 ها و مراتع کشور،)مجموعه قوانین و مقررات سازمان جنگلشتد  پذيرامکانکشتاورزی، صتنعت و عام المنفعه 

731). 
ها و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل 14اصلاح ماده "ها طرح سالاين  ديگر قوانین واگذاری اراضی طیاز 
ه سال اراضی جنگلی وزارت جهاد سازندگی موظف شد ظرف مدت سطی آن  د، کهباشمی 3181مصوب سال مراتع 
ون اخذ مجوز قانونی تبديل به باغ يا زراعت بد 3195و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پايان سال  شما لای جلگه

اگذار و و در قبال دريافت اجاره بها يا قیمت تعیین شدهاند. مورد استفاده قرار گرفته ديگرهای آبی شده و يا برای طرح
اداره اين  ، بر اساس نتايج حاصل از اجرای ماده قانونی ذکر شده در حوزه(434، 3192يا بفروش برساند )علاف آشتیانی، 

 راینامه اج آيین . دره استاند واگذار شدهکتار زمین به افرادی که اراضی موصوف تحت تصرف داشته 479کل، حدود 
و يا  سازیسبب سندامر اين  موضوع شد،اين  به نام اشخاص متصرف شدها مکلف به دادن سند قانون سازمان جنگلاين 

شد علاوه بر آن بسیاری از افرادی که در ملی و دولتی تحت تصرف اراضی افراد برای اخذ سند مالکیت سازی مدرک
هنوز هم در فکر احیای مجدد قانون فوق  دزمان مقرر اجرای قانون نتوانستند برای اراضی تحت تصرف اخذ سند کنن

با بررسی ، (249 -218، 3177)سوسنی، اند از جملهنتايج را محققین ديگر نیز تايید کردهاين  ، قابل ذکر استهستند
سايل م گیرد علت اصلی کاهش سطح جنگل تبديل جنگل به اراضی کشاورزینتیجه می مختلفهای های هوايی سالعکس

  .دانستند مربوطهقانون بعضی اجتماعی و 
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واگذاری اراضی، نتايج مطلوبی از  نظارت بر اراضی 11های تحقیق و مستندات ارزيابی کمیسیون ماده بر اساس يافته
نامه  نآيی نايایبر یمختلف قوانین اصلاحیهای بعد در نتیجه طی سال .بدست نیامده است قطعی اراضی واگذاریموارد 

کلیه اراضی،  ،3173مصوب سال  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتبر اساس  –( 99ماده ) آنتصويب شد، از جمله 
رج دايران  بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ها و نهادها متعلق به دولتدستگاهاين  املاک و ابنیه

شکل بوده است که، اين  نامه واگذاری اراضی به آيین ( يکی از طرق سوء استفاده از123، 3179 گردد )حیدری،می
 ودند، ولی پس ازنمآن میفروش  واگذار شده اقدام بههای های دولتی، بعد از اخذ سند مالکیت زمینها و نهاددستگاه

ه قوانین اصلاحی ک از ديگر .گرفته شد های دولتیاز دستگاه زمین واگذاری اراضی حق فروشقانون  -99تصويب ماده 
در سال  که است قانون افزايش بهره برداری کشاورزی 9ماده  2تبصره  باعث کاهش سوء استفاده از واگذاری زمین شد،

ند مالکیت ممنوع شد و هر گونه واگذاری قطعی و اخذ س( طبق آن 3532، 3192و همکاران، تصويب شد )بشیری  3179
 . شوندساله اجاره داده می 99قراردادهای های با ها و پروژهب طرحاراضی در قال

 شروع شده 3197از سال های واگذاری اراضی بوده که اجرای آن يکی ديگر از روشطرح ساماندهی خروج دام 
کل منابع طبیعی هکتار عرصه جنگلی و مرتعی در حوزه اداره 3783میزان به 3192برنامه تا سال  است که در طول اجرای

بررسی تحقیق نشان  (34 -9، 3191 )رضائی، طرح اختصاص يافتاين  برایو آبخیزداری منطقه ساری واگذاری زمین 
رانت و ارزش  چون( بوده هاواگذاری درصد 17اراضی در بخش غرب مازندران از جمله شهرستان نور )اين  بیشترداد 

مین به دريافت زبرای ساماندهی از جنگل تمايل اکثر دامداران در حال حاضر نیز  ،باشدمناطق بسیار بالا میاين  زمین در
نشان نتايج مورد تايید قرار گرفته است، اطلاعات وی اين  (75-85، 3192 توحیدی،مشابهی) بررسی رابطهاين  دارند، در

. بررسی تحقیق نشان باشندمی زمین دريافت به علاقمند جنگل از دام خروج منظور به جنگل داخل دامداران از درصد 98داد 
يکی از اهداف اصلی واگذاری اراضی ملی حفظ و احیا و کاهش تخريب منابع طبیعی بود اما به غیر از طرح  دهد،می

اند در مابقی موارد قوانین و مقررات کردهدام و دامدار از جنگل زمین دريافت میساماندهی و خروج دام که در ازای تخلیه 
اند هیچ تعهدی در قبال حفاظت ها زمین دريافت کردهواگذاری اراضی برای افراد حقیقی و حقوقی که برای اجرای طرح

 و کاهش تخريب منابع طبیعی پیش بینی نکرده است.
با مقايسه قوانین قبل و بعد از انقلاب  نظام حقوقی اراضی ملی شده،( با عنوان 392، 3194)شمس، در بررسی ديگری 

اراضی ممنوع بوده است، اما اين  ها و مراتع واگذاری قطعیجنگل 3143اند که بر اساس قانون ملی شدن سال هبیان نمود
گونه اموال يعنی تملك اين  عیبر اساس قوانین واگذاری اراضی بعد از انقلاب اسلامی، امکان فروش و واگذاری قط

بردای و حفاظت و بهره 3143، به غیر از قوانین ملی شدن سال . با توجه به مطالب پیش گفتهخصوصی آنها نیز ممکن شد
ی هر گونه واگذاری قطع قوانیناين  ها در تهیه و تدويننظران سازمان جنگلاساتید و صاحبکه بدلیل حضور  3149سال 

ر د تصويب قوانین، واگذاری قطعی زمین و اخذ سند مالکیت امکان پذير شد.در بقیه موارد  ،است ممنوع بودهاراضی 
ن سازمانی ای و بروحقیقت قوانین و مقررات وضع شده بیشر در فکر حل مشکلات و پاسخگوی به نیازهای درون وزارتخانه

ابع تا حفاظت و توسعه من نمودتولید را پیگیری میجاد اشتغال و افزايش ايرا در المنفعهو عام صنعت بخش کشاورزی،
 قوانین کم رنگ بوده است.اين  ها در تدوين و تصويب، به عبارت ديگر نقش سازمان جنگلطبیعی

 ه است،توريسم و تفريح و تفرج بود ل از تحقیق بخشی از اراضی واگذار شده مربوط به فعالیتبر اساس نتايج حاص
، 3184 رضوانی،)، از جمله شده استگزارش مشابه نیز های پژوهشديگر در خش توريست اختصاص اراضی به بموضوع 

 ازحد بیش برداری توريسم ناشی از بهره صنعت بخش زيان اثراتاند که (، اشاره کرده42، 2331)مريدان،  ( و389

 یهازمین رفتن بین از و درياهاآلودگی  ،هاجنگل سواحل، تدريجی نابودی و گرددمی ناشی طبیعی یهامحیط از گردشگران
اطلاعات  بهافراد متقاضی چگونگی دسترسی . يکی ديگر از دستاوردهای تحقیق است اثرات چنین از يیهانمونه کشاورزی

درصد افراد اطلاعات مربوطه را از طريق اداره کل منابع  49در حدود ها بود، ها برای اجرای طرحمربوط به واگذاری زمین
دهد که درصد قابل توجهی از نشان میگیری نتیجهاين  اند،زمان جهاد کشاورزی و امور اراضی کسب نمودهطبیعی و سا
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متقاضیان اطلاعات مورد نظر را از دستگاه متولی واگذاری دريافت کردند از طرف ديگر بسیاری از افراد هیچ اطلاعی از 
 شرايط واگذاری اراضی ندارند.

ان های تحقیق حاضر نشجاد اشتغال و افزايش تولید است، يافتهاياگذاری اراضی ملی،اساسا يکی از اهداف اصلی و
برداری شده عملا کمتر از مقدار پیش بینی شده در طرح اولیه بوده است، علاوه بر آن های بهرهدهد میزان اشتغال طرحمی

ه برداری هستند در نتیجاند يا در مرحله بهرهبرداری طرح شدهاند موفق بهرهدرصد افرادی که زمین دريافت نموده 92فقط 
در حالی است که پژوهشگران اين  ها محقق نشده است،جاد اشتغال طرحايهای بدست آمده تحقیق اهدافطبق آماری

انجام شده های واگذاریاند که نمودهگیری ( نتیجه47، 3193 داداشی و همکاران، و (314 -75 ،3175ديگری )ابراهیمی، 
رآمد، فزايش ده و باعث اهای بعد از انقلاب تدوين شدهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و بنا به ضرورتبا ا

و  يابید هر گونه ارزنکنشان پیشنهاد میايشده است. همچنین ،صنايعدر بخش کشاورزی و  اشتغالهای جاد زمینهايتولید،
های زيست محیطی منابع طبیعی و در چارچوب آمايش سرزمین صورت ها بايستی با لحاظ نمودن ارزشطرحاين  واگذاری

های واگذار شده اثرات منفی زيست محیطی در بر داشته های تحقیق حاضر هم ثابت کرد که اجرای طرح، يافتهگیرد
 خلیقی) ،(357، 3172)احمدی زاده، های توسعه، محققین ديگری است، در خصوص اثرات زيست محیطی طرح

243F)تامبی ( و229، 3194، )احمدی و حیدری (،224، 3171ی،سیگارود

خود اثرات منفی تغییر کاربری با مطالعه  (71، 2338، 3
 ن اشاره کردند. آاز جمله مسايل زيست محیطی 

درصد افرادی که  31های تحقیق فقط يکی از مقررات واگذاری اراضی مالکیت قطعی و اخذ سند است، طبق يافته
مهمی  هد بخشبررسی نشان میاين  برداری رساندند، موفق به اخذ سند قطعی مالکیت شدندرا به مرحله بهرههای خود طرح
 افراد بجای افزايشاين  دهد کهموضوع نشان میاين  اند،افراد بعد از اخذ سند مالکیت اقدام به فروش زمین نمودهاين  از

ه در های مشابه صورت گرفتاند، در همین زمینه پژوهشزمین بودهاشتغال و تولید دنبال منافع اقتصادی حاصل از فروش 
245F)دمستز ديگر کشورها،

يا همان  خصوصی بخش به گروهیفردی يا  مالکیت دسترسیدهد که نشان می (58، 3998، 2
پژوهشگران ساير تحقیق ، همچنین دانستند منابع تخريب و اطمینان عدم را موجب زمین بر مالکیت حق نبودن رسمی
245F)پان

256F)سمندو ( و73، 3999، 1

 اختلاف تصدی گری دولتی در مالکیت اراضی را موجبای طی مطالعه( 89 -98، 2338، 4
 دانستند. و مقامات دولتی محلیشديد بین جوامع 

 ه است،ها بودهای تعاونیها متعلق به شرکتدرصد از کل واگذاری 39دستاوردهای اطلاعات تحقیق نشان داد که 
موضوع  بدين معنی است کهاين  جنبه خانوادگی يا فامیلی داشتند های تعاونیشرکتاين  بررسی نشان داد بخشی ازاين 

های تعاونی نیز بخوبی محقق نشده است، برخلاف تحقیق حاضر مطالعات در ديگر نقاط مشارکت جمعی برای اجرای طرح
251Fدنیا از جمله: )يانگ و همکاران

252F( و )پرشیا21 -38 ،2339، 5

های نشان داد که تجربه آنها در زمینه تعاونی ،(3939، 2333، 9
مانیکه زنتايج مثبتی حاصل شد، بهره برداری تخصصی های سپردن اراضی جنگل به تعاونی کوچك و بزرگ، با روش

تر است. طبق اطلاعات بدست  دسیابی به اهداف قابل حصولهای دولتی دخیل اند، گذاریبهره برداران جنگل در سیاست
گیری در ساير تحقیقات نتیجهاين  درصد( مربوط به بخش کشاورزی بوده است، 59ها )آمده از تحقیق بیشترين واگذاری

254Fفائوهای )هم مشاهده شده بطور نمونه گزارش

255Fماتیجز) و (392، 3975، 8

نشان  شانهايدر بررسی( 133 -292، 2334، 7
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پرورش ، ر، فیب، مواد غذایتريالاانرژی زيستی و بیوم بیولوژيك،کشاورزی )ات تولیدکه بخشی از اراضی برای  اندداده
 . شودباعث تغییر کاربری اراضی جنگل و مرتع میيابد که اختصاص می ، ماکیان، دامداری و غیره(انواع ماهی

اسی، ، سیاجتماعی همچنین ارزيابی اثرات اقتصادی،، و واگذاری و احیاء اراضی روندسنجش قصد  به تحقیق حاضر
های آمار عملکرد کمیسیوندر نتیجه با در نظر گرفتن نتايج حاصل از . انجام شدآن در استان مازندران  و زيست محیطی

علت درصد( از موارد واگذاری به  25فقره ) 319تعداد  کههای حاصل از تحقیق حاضر با توجه به يافتهو  12و  13 مواد
 دولتی عودت داده شدندهای عدم اجرای تعهدات، با رای کمیسیون هیات نظارت استرداد شده و اراضی مورد نظر به عرصه

 با توجه ، وبرداری و اجرا يی شدن برسندهای واگذار شده توانستند به مرحله بهرهدرصد از طرح 41فقط و از انجای که 
ه تواگذاری و احیای اراضی نتوانسهای طرح اجرايی شودگیری میبه، نتیجهحاصل از تحقیقات مشامطالب پیش گفته  به

رهای ها صرفا با متغیطرحاين  علاوه بر آن معمولا واگذاری و نظارت ال پیش بینی شده دست يابد.دهايبه تمام اهداف است
ها و خدمات محیطی و ارزشهای تاثیر گذار مانند اثرات زيست گیرد و ديگر شاخصاقتصادی و اجتماعی صورت می

 شود.غیر بازاری جنگل و مرتع در آن لحاظ نمی

 پيشنهادات محقق
خاص خود را داشته است، اما مسايلی را که به عنوان پیشنهادات ارائه گرديده های اين تحقیق مشکلات و محدوديت

 باشد:ق است که بدين قرار مییتحقهای برگرفته از محیط سازمان و يافته
یین تع لازم استدر منابع ملی ها با هدف کار آمد نمودن فعالیتاراضی واگذاری مناسب  پراکنشو ی توزيع برا -

 بهره گرفته شود. منابع اين  با محوريت حفظ باشدمیاصول توسعه پايدار  که از اراضی کاربری
بالقوه های متناسب با استعداددر محدوده و پهنه جغرافیايی استان ای اجرايی منطقههای با بازنگری و تدوين سیاست -

ذاری در امر واگ و مديريت يکپارچه های واحدسیاست سرزمین و همچنین اتخاذ از الزامات آمايشگیری با بهره و بالفعل و
 توان با کاهش زمان واگذاری زمین، مدت زمان اجرای طرح را نیز کوتاه نمود. می اراضی
نی های فل از واگذاری اراضی و تصويب طرح، واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نیازها و توانائیقب -

 با موقع وه ها بصورت پذيرد تا طرح و اطلاع رسانی همگانی به تمام کسانی که توانايی انجام فعالیت را دارند و تخصصی
 شوند.  نتايج مطلوب اجرا

ه میزان بدر عوض متولیان هر بخش طبیعی در تولید، اشتغال و سرمايه گذاری مشخص و سهم منابع شود پیشنهاد می-
  .متعهد گردند منابع طبیعیسازی در احیاء و باز ارزش اراضی واگذار شده

های برای دستیابی به اهداف جامع لازم است قوانین واگذاری اراضی ملی و دولتی، با لحاظ نمودن تمام شاخص-
 سازیها و خدمات زيست محیطی)تنظیم و ذخیرهکارکردها، ارزشطی، اثرات زيست محی، سیاسی، اعیاجتم اقتصادی،

هیه، تآب به عنوان پشتوانه بخش کشاورزی و صنعت، توريسم و تفريح و تفرج، تولید اکسیژن و ترسیب کربن و غیره( 
 .ديآتدوين، تصويب و به مرحله اجرا در

 و مآخذ منابع
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