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 وزارت منابع طبیعی

 سپس .شد تشکیل و رسید تصویب به 1347 سال در طبیعی منابع وزارت

 کلیه تمرکز و مطالعه و تحقیق منظور به طبیعی منابع تحقیقات موسسه

 اهداف از .شد تشکیل 1348 سال در طبیعی منابع به مربوط تحقیقات

 موجبات آوردن فراهم و کشور خاک های اصالح و طبیعی منابع وزارت

 و تکثیر و توسعه و حمایت و حفظ همچنین و آن ها از بهره برداری

 و وحشی حیوانات مراتع، جنگل ها،) طبیعی منابع سایر از بهره برداری

 .(داخلی آب های آبزیان



 وظایف اساسی وزارت منابع طبیعی

توسعه و مراتع و جنگل ها از صحیح بهره برداری و حراست و حفظ 

آبزیان سایر و ماهی از صحیح بهره برداری توسعه و تکثیر و حمایت و حفظ 

شکاری پرندگان و وحشی حیوانات تکثیر و حمایت و حفظ 

انجام برای الزم کادر تربیت و تعلیم و مصنوعی جنگل های و مراتع ایجاد 

 محوله وظایف

و وحشی حیوانات و آبزیان مراتع، و ها  جنگل به مربوط قوانین اجرای 

 روان شن های تثبیت و آبخیزها و خاک حفاظت و فرسایش و شکاری پرندگان



 وزارت منابع طبیعی

 وظایف تعیین و تشکیالت جدید قانون اجرای در طبیعی منابع وزارت

 طبیعی منابع وزارت انحالل و طبیعی منابع و کشاورزی وزارت سازمان های

 به کشور مراتع و جنگل ها سازمان .گردید منحل 1350/11/12 مصوب

 و کشاورزی وزارت معاونت تحت آن رئیس که مستقل سازمان یک صورت

 طبیعی منابع و کشاورزی وزارت .گردید تشکیل داشت، قرار طبیعی منابع

 بهبود و آنها انهدام از جلوگیری و طبیعی منابع حفظ زمینه در است مکلف

 و بخش زیان که اقدامی هر از پیشگیری و جانوران و گیاهان زیست محیط

 نامه های آیین طبق بشود زیست محیط تعادل و تناسب خوردن هم بر موجب

 .نماید نظارت مربوط مقررات اجرای حین بر و الزم



 اهداف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

 جنگل ها، از اصولی بهره برداری و توسعه احیاء، حمایت، و حفظ

 ساحلی، و ستحدثه اراضی طبیعی، بیشه های جنگلی، اراضی مراتع،

 بر علمی مدیریت طریق از کشور خاک و اب از حمایت و حفاظت

 .پایدار توسعه اصول رعایت و آبخیز حوزه های



 وظایف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

اجرای و تنظیم و آبخیزداری و طبیعی منابع بخش راهبردهای و سیاست ها تدوین 

 توسعه سیاست های چهارچوب در آبخیزداری و طبیعی منابع توسعه برنامه های

 .پایدار

،و بیابان ها و مراتع جنگل ها، از اصولی بهره برداری و حراست حمایت، حفظ 

 .کشور آبخیز حوزه های

تهیه و برنامه ریزی منظور به کشور آبخیز حوزه های مطالعه و بررسی 

 حوزه های در آبخیزداری و طبیعی منابع فعالیت های اجرای و جامع طرح های

 .کشور آبخیز



 ، مراتع و آبخیزداری کشورجنگل هاوظایف سازمان 

جنگل ها احیاء و اصالح ،جنگلی پارک های کاشت، دست مراتع و جنگل ها توسعه 

 تنوع و ژنتیکی ذخایر حفظ بر تاکید با چوب زراعت ترویج و مخروبه مراتع و

 .گیاهی زیستی

،زمینه در بهره برداری و تولید نظام های و الگوها سازی بهینه و طراحی مطالعه 

 .جهانی تجربیات و بومی دانش از استفاده با آبخیزداری و طبیعی منابع

منظور به سازمان انسانی سرمایه و مدیریت توسعه جهت برنامه ریزی و مطالعه 

 .بخشی اثر و وری بهره ارتقاء



 قوانین و مقررات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

 این عهده به کشور مراتع و جنگل ها از حراست و حفاظت اولیه مسئولیت

 تصویب از قبل تا .می کند برخورد متخلفان با قوانین طبق بر که است سازمان

 از حفاظت ،1346/5/25 در مراتع و جنگل ها از برداری بهره و حفاظت قانون

 الیحه طبق بر که بود ایران جنگلبانی سازمان عهده به کشور مراتع و جنگل ها

 و جرائم از برخی به آن در که 1338 مصوب کشور مراتع و جنگل ها قانونی

 سازمان آمدن وجود به از پس اما .بود شده اشاره جنگل به مربوط تخلفات

 مراتع و جنگل ها از برداری بهره و حفاظت قانون تصویب با مراتع و جنگل ها

 در مراتع و جنگل ها سازمان اصلی قوانین از قانون این ،1346 سال در

 .می شود محسوب مراتع و جنگل ها به متجاوزان با برخورد



 :سازمان جنگل ها و مراتع دو وظیفه دارد

جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع 

احیای جنگل ها و مراتع 



 :مهمترین عوامل تخریب جنگل ها و مراتع عبارتند از

(42 ماده) درخت و نهال سوزانیدن و کردن کن ریشه و بریدن 

و کویری و بیابانی درختچه های و خارها و بوته ها کردن کن ریشه و بریدن 

 (43 ماده) کوهستانی

(44 ماده) سازمان تعیین به دیگر مناطق و مراتع و جنگل ها در بز چرانیدن 



 :مهمترین عوامل تخریب جنگل ها و مراتع عبارتند از

(مکرر 44 ماده) قانون در مذکور ملی منابع در دام چرانیدن 

(45 ماده) جنگل مجاور و داخل باغات و مزارع در نباتات زدن آتش 

(46 ماده) درخت تنه در آتش کردن روشن با زدن کت 

(47 ماده) جنگل عمدی زدن آتش 

 


