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  : کنندگان هیهت

  بیژن عباسی

دانشگاه تهران و معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاون حقوقی رئیس  دانشیار دانشکده حقوق

  جمهور

  رضا زارعی

  نوردي و صعودهاي ورزشی ج.ا.ایران رئیس فدراسیون کوه

  درگاهی محمد دهدار

  دکتري محیط زیست، استاد دانشگاه آزاد اسالمی

  نیما فریدمجتهدي

  ستان گیالندکتري جغرافیاي طبیعی، بخش پژوهش هیئت کوهنوردي ا

  

  همقدم

 نیدر ا يادیز یو علم یپژوهش يها و برنامهتوجه به مناطق کوهستانی دنیا، در دو دهه اخیر افزایش یافته 

 ها )، کوهستانونسکویملل متحد ( یو آموزش یعلم ،یفرهنگ  ، سازمان1973است. در سال   آغاز شده نهیزم

 ,Ives and Messerliذکر کرد (  کره ستیبرنامه انسان و ز یگانه اصل دوازده يها مولفه از یکی را

 رویودژانی، در ر نزمی اجالس ای، و توسعه سازمان ملل متحد ستیز طیدنبال آن، در کنفرانس مح به). ١٩٩٩

) موضوع  داریپا ی: توسعه کوهستان شکننده ستمیاکوس تیریبا عنوان (مد 13)، در فصل 1992( لیبرز

  است: آمده 13گرفت. در فصل  رقرا 21کار  دستور  از یکوهستان، بخش

 دهند، یم لیما را تشک ارهیس دهیتن  و درهم دهیچیپ ياکولوژ ،یاصل ستمیاکوس کی عنوانِ به ها کوهستان چون «

 طیشرا ،یکوهستان يها ستمیاکوس عیسر رییبه تغ  توجه هستند. با يضرور یجهان يها ستمیاکوس يبقا يبرا

و... مساعد است. در  یکیو ژنت ستگاهیها، از دست رفتن تنوع ز خاك، لغزش عِیسر شِیوقوع فرسا يبرا

مناسب منابع  تیریمد ، نی. بنابراکنند یرا تجربه م ستیز طیمح بیجهان تخر یکوهستان ینواح شتریب جه،ینت

انسان  برنامه .)UNEP,2003(» است ياقدام فور کی، سزاوار  مردم ياقتصاد-یو توسعه اجتماع یکوهستان

 یپژوهش يها توسعه موسسات و گروه يبرا یپرش يسازمان ملل، سکّو نزمی و اجالس  کره ستیو ز

  کوهستان یالملل نیفوروم و انجمن ب نی، مونت کوهستان کپارچهیتوسعه  یالملل نبی مرکزاز جمله گوناگون 

  فراهم کرد.

به هاي مهم جغرافیایی ایران هستند که نقش حیاتی در استمرار حیات در این سرزمین دارند.  ها از مولفه کوه

هاي  سازمان هاي برنامه در چندانی ها عمدتاً موضوع مورد توجه  هاي زیستی، کوه رغم تاثیر مهم این سامانه

 تیریمد یکارگروه مل نامه نیآئ«هایی در زمینۀ تصویب  طبیعی نیستند. هرچند تالش بعدولتی متولیِ منا
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موجود، فرصت را در جهت استفاده   هاي حقوقیخال ، ولیدر حال انجام استدر کشور » کوهستان داریپا

فشارهاي زیر ها و مناطق کوهستانی ایران، به شدت  نابخردانه از مناطق کوهستانی مهیا کرده است. کوه

  هاي جهانی بیشتر تابع شرایط محیط رها و چالشهاي محلی و جهانی قرار دارند. فشا مختلف در مقیاس

تاثیر ِ مقیاس محلی، تحتدر وهوا و فشارهاي  زیست جهانی همچون گرمایش جهانی و تغییر آب

شود. این مساله  اي به منابع طبیعی کوهستان می هاي عمده هاي انسانی است که منجر به آسیب اندازي دست

سازگان  ا با روندي مستمر، شرایط کاال و خدمات ارائه شده توسط بومتدریج و ام ابعاد گوناگونی دارد و به

زیستی که مناطق کوهستانی ایران را متاثر  هاي محیط کند. ابعاد مختلف این چالش کوهستانی را متاثر می

 هاي دوم کاوي، توسعه سکونتگاه سازي، معدن رویه از منابع جنگلی، راه توان شامل برداشت بی کنند را می می

  است.   تبدیل شده مناطق جغرافیایی ایرانعنوانِ چالشی بزرگ در  (ویال) و... دانست. این مساله امروزه به

  

 کارهاي قانونی و استفاده از ظرفیت موجود در قوانین و مقررات حفاظتی گزارش حاضر به بررسی راه

در ابتدا مفاهیم و بندهاي قانونی موجود در قوانین  پردازد. ها می از میراث طبیعی کشور از جمله کوه

هاي شاخص در  کار عملیاتی معرفی و ثبت کوه سپس شیوه و راهگیرد.  فعلی ایران موردتوجه قرار می

هاي کوهنوردي و  آشنایی هیئت جهت نامه شود. این شیوه نی ساده مطرح میاهاي مختلف، به بی استان

هاي کشور، با توجه به تجربه اتفاق افتاده در استان گیالن در ثبت کوه  صعودهاي وزشی استان

، با همکاري 1398تهیه شده است. کوه سماموس، در مرداد سماموس (بلندترین کوه استان گیالن) 

مشترك میان فدراسیون کوهنوردي و صعودهاي ورزشی ایران، هیئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشی 

ت از میراث طبیعی و فرهنگی استان گیالن و اداره کل میراث فرهنگی، استان گیالن، انجمن حمای

  گردشگري و صنایع دستی استان گیالن، ثبت میراث طبیعی ایران شد. 

  

  در قوانین و مقررات میراث طبیعی -الف

هاي موات یـا رهـا    هاي عمومی از قبیل زمین انفال و ثروت«قانون اساسی جمهوري اسالمی  45مطابق اصل 

هـا، نیزارهـا،    لگـ ، جن هـا  هـا، دره  هاي عمـومی، کـوه   ها و سایر آب ها، رودخانه شده، معادن، دریاها، دریاچه

المالک و اموال عمـومی کـه از    هاي طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول بیشه

ها عمل نمایـد.   مه نسبت به آنشود در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عا غاصبین مسترد می

  .»کند تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می

زیسـت کـه نسـل امـروز و      در جمهوري اسالمی، حفاظت محیط«دارد :  نیز مقرر می قانون اساسی 50اصل 

از این رو گردد.  هاي بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می نسل
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زیست یا تخریب غیرقابل جبـران آن مالزمـه پیـدا کنـد،      هاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط فعالیت

  .»ممنوع است

، میراث 1353مصوب  جهان یعیو طب یفرهنگ راثیم تیحما ونیکنوانس به رانیقانون الحاق ا 2مطابق ماده 

که  باتیترک نوع نیاز ا يا مجموعه ای یشناس ستیو ز یکیزیف باتیمتشکل از ترک یعیآثار طبطبیعی شامل، 

و  یعیطب ییایو جغراف یارض باتیترک هستند، ییاستثنا یجهان حائز ارزش یعلم ای یشناس ییبایاز نظر ز

و  یبوده، از نظر علم دیتهد مورد اهانیگ رشد و منطقه واناتیح ستگاهیمناطق کامالً مشخص که ز

مشخص شده و به  قاًیکه دق یعیمناطق طب ای یعیطب يا محوطه هستند، ییاستثنا یحائز ارزش جهان حفاظت

  هستند. ییاستثنا یارزش جهان يدارا یعیطب ییبایز ایحفاظت  ،یلحاظ علم

وجه تهاي علمی و آموزشی مورد  و سیماهاي طبیعی که از جنبه اندازها اي از چشم هاي برجسته نمونه

هاي گیاهی و  گونه هاي آتشفشانی، کوه هاي آتشفشانی، دهانه ، خاصکشورها هستند مانند آبشارهاي 

شناسی خاص و دیگر  مناطق فسیلی، غارها، ساختارهاي زمین هاي شنی، تپه جانوري منحصر به فرد،

ها  گر طبیعت به کار رفته و خلق مجدد آن دست معجزه ، ها هاي طبیعی غیر قابل تقلید که در خلق آن شگفتی

آموزشی و معنوي است که  ها حائز آنچنان اهمیت علمی، این نمونه امکان پذیر نیست. ان اصالًوسیله انس هب

اي آنچنان که سزاوار آن هستند قرار گیرد و همچنین الزم است اهمیت و مفهوم آن  حفاظت ویژه باید تحت

توان  طبیعی ملی، می. در زمینه حفاظت از اثر )1398زیست.  سازمان حفاظت محیط( به مردم شناسانده شود

ماده برابر نام برد.  )24/8/1371 و اصالحی 28/3/1353ط زیست (مصوب حفاظت و بهسازي محی قانوناز 

، اي مناطقی که تحت عنوان پارك ملیبرداري از مواد معدنی بر هرگونه پروانه اکتشاف و بهره این قانون، 3

اند موکول به موافقت  تعیین گردیده آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده

   عالی حفاظت محیط زیست است. شوراي

، این سازمان مکلف شـد  1382قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی مصوب سال  2ي  ي ماده تبصره مطابق 

هاي طبیعی کشور و اجراي تعهدات مطروحه در  گیري از میراث چگونگی امکان بهره منظور هماهنگی در  به 

مشـترك سـازمان    اي با پیشنهاد   نامه نسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان نسبت به تدوین آیینکنوا 

   .میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند

به تصویب  21/2/1384فرهنگی در تاریخ   میراث سازمان  تشکیل  قانون  2  ي ماده  تبصره  اجرایی نامه ي   آیین

هـاي   محـدوده «نامـه، میـراث طبیعـی را بـدین ترتیـب تعریـف کـرد:         این آیین 1 هیات وزیران رسید. مادة

جغرافیایی طبیعی و مناطق خاصی از کشور است که به علت کیفیت ویژه فیزیکی و زیست شناسی یا مناظر 

هاي ارزشمند  ها و نمونه نیز پدیدهتاریخی و -هاي طبیعی نظیر و یا محوطه اندازهاي طبیعی زیبا و کم و چشم

 ».گیـرد  پایـدار قـرار مـی    بـرداري   هـا تعیـین و تحـت حفاظـت و بهـره      هاي آن گیاهی و جانوري و زیستگاه

  است:نامه شامل موارد زیر  هاي طبیعی موضوع این آیین  میراث
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  . ـ مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرافیایی غیرحفاظت شده الف

  ، هاي حاصل از تعامل فیزیکی و فرهنگی انسان و طبیعت تی انسانی و محوطهبقایاي دیرین شناخ -ب

زیست از قبیل آثار طبیعی ملـی و   قانون حفاظت و بهسازي محیط 3ماده ي »  الف«مناطق مذکور در بند  -ج

  ، سایر مناطق تحت حفاظت

   ). 2ي  رین شناختی جانوري و گیاهی (مادهآثار و بقایاي دی-د

هاي  ها، پوشش ها، رودخانه ها، تاالب ها، دریاها، دریاچه ها، غارها، دره : کوهطبیعی عبارتند ازمصادیق میراث 

ژه، ارزشمند و دست نخـورده  که داراي کیفیت وی هاي طبیعی گیاهان، درختان کهنسال و... گیاهی، رویشگاه

  نظیر هستند. اندازي زیبا و کم یا چشم

، حفاظـت،   ، مستندسازي، ثبـت  ، پژوهش اث فرهنگی مکلف به شناساییي یادشده، وزارت میر نامه برابر آیین

 3ي  هاي طبیعی است. به موجـب مـاده   برداري میراث حفاظتی و بهره  مرمت، معرفی، تعیین حریم و ضوابط

، تعیـین حـریم و    ، ثبـت  ، پـژوهش  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري نسبت به شناسـایی «این آیین نامه، 

نامه اقدام نموده و  این آیین 2ماده »  ب«و »  الف«برداري میراث هاي موضوع بندهاي  و بهره حفاظتی  ضوابط

  .»گیرند ثبت شده تحت مدیریت سازمان مذکور قرار می هاي  میراث

نامـه، تحـت    این آیـین  2 ةماد» د«و »  ج»  هاي موضوع بندهاي نامه، مناطق و میراث این آیین 6و  4طبق مواد 

زیست قرار داشته و این سازمان همچنـان وظـایف محـول شـده و      سازمان حفاظت محیط اختیار و مدیریت 

این سـازمان بـه    .ها را طبق مقررات مربوط برعهده دارد برداري از آن و حفاظت و بهره امور مربوط به تعیین 

دولت و منابع ملـی واقـع در منـاطق چهارگانـه      لکیت ها و مناطق تحت ما ي دولت در محوطه عنوان نماینده

  .باشد موضوع این بندها می

هاي طبیعی کشور به طور مشترك بـه تصـویب وزارت میـراث     برداري پایدار از میراث هاي بهره دستورالعمل

ي  رسد (مـاده  ها، مراتع و آبخیزداري کشور می زیست و جنگل هاي حفاظت محیط فرهنگی و رئیسان سازمان

5.(  

منظـور حفـظ و     ، وزارت میراث فرهنگی موظف است به1395ي ششم توسعه مصوب سال  در قانون برنامه

منظـور   ربط به  صیانت از میراث فرهنگی اقدام الزم را با همکاري و هماهنگی سایر دستگاه هاي اجرائی ذي

ست میراث جهانی طبق در فهر شناسایی، مستندسازي، حفاظت، مرمت و معرفی میراث میراث طبیعی و ثبت

ي آثار طبیعـی در   ). برابر این ماده، درخواست ثبت همه98ماده ي » ب«عمل آورد (بند  ي سنواتی به  بودجه

  فهرست میراث جهانی به وزارت میراث فرهنگی واگذار شد.
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تصـویب شـد.   میـراث فرهنگـی   توسط سازمان  1386در سال طبیعی  آثار ثبت دستورالعملگفتنی است که 

میـراث طبیعـی، بـه تبیـین ارکـان       در بخش ثبـت نیز  9/7/1398دستورالعمل اجرایی ثبت آثار ملی مصوب 

 9/7/1398در تـاریخ   پردازد  می» شوراي ملی ثبت آثار«و » هاي استانی ثبت کمیته«اجرایی ثبت ملی از طریق 

  به تصویب وزیر میراث فرهنگی رسیده است.

  )حکا-رانیا يها حفاظت از کوه يشنهادیپ  نامه وهیش( پیشنهاد و راهکار -ب

 به شناسایی، ثبت ملی و جهانی و حفاظت از ،يو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم  وزارت ران،یدر ا

در مناطق چهارگانه حفاظتی  »یمل یعیاثر طب« نیز به حفاظت و اعالم  ستیز طیمح سازمان و  یعیطب راثیم

هدف از تهیه این شیوه نامه، نحوة همکاري با ادرات کل میراث فرهنگی، گردشگري و  پردازد. خود می

در دولتی با توجه به کمبود اعتبارات و نیروي انسانی متخصص،  این نهاد است. ها در استان صنایع دستی

و اشخاص  هاي مردم نهاد سازمان طبیعی، بدون کمک نهادهاي مدنی،ثبت و حفاظت از میراث و آثار 

  د.تواند موفق باش نمی زیست کشور متخصص و عالقمند به طبیعت و محیط

جامعه با توجه به  نیاست. ا یورزش يو صعودها ينورد کوه ونیسرافدنظر  زیر رانیا ينورد جامعه کوه

و   کوهستان  ستیز طیکارگروه محها،  استان یورزش يو صعودها ينودر گانه کوه31 يها تایه ظرفیت

ادارات کل میراث فرهنگی با  يهمکاراز طریق  توانند یمنوردان  کوهو آن  کارگروه آموزشِ پژوهشبخش 

 ها آن هاي ثبتی روندهتهیه پجمله در ها از استانشاخص  يها کوهو حفاظت از ثبت  نقش مهمی در، ها استان

و ثبت رویشگاه طبیعی گل گاوزبان در نمونه موفق آن، ثبت قله سماموس، بلندترین قله گیالن  کنند. ایفا

به کمک هیات  1398در فهرست میراث طبیعی کشور در شهریور سال کوهستان اشکور این استان 

این اقدام مورد  است. بوده نوردي استان گیالن و انجمن حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی گیالن کوه

  ستان قرار گرفت.جمله اداره کل میراث فرهنگی ا تقدیر مقامات استان از

  

  گانه31هاي استانی  هیئتدر  هاي شاخص همکاري در جهت ثبت کوهشیوة -ج

با تشکیل  توانند، میطبیعی هاي متمایز  هاي شاخص و داراي ویژگی مند به ثبت کوه هاي عالقه استان 

مناطق کوهستانی، مردم نهاد، نسبت به شناسایی  هاي نوردان، راهنمایان و انجمن جلسات در همراهی با کوه

اي  نماینده بندي، هاي طبیعی اقدام کنند. پس از شناسایی و جمع ارزشمند از دیدگاه ویژگیهاي  قلل و سایت

کوهستان، به اداره کل میراث فرهنگی استان زیست  محیطاز طرف هیئت استان مربوطه، ترجیحاً از کارگروه 

اي در جهت معرفی و هنام ، همکاري و تفاهمراثاستانی ثبت میرفته، و ضمن ایجاد ارتباط با مسئول 

دهد. در صورت  ارائه می ،هاي شاخص را هاي طبیعی پیشنهادي، در اینجا کوه همکاري در ثبت میراث

، مراحل معرفی و تهیه پرونده نوردي و صعودهاي ورزشی نامه میان هیئت کوه فاهمموافقت و احیاناً امضاي ت

     کارشناس ثبت اداره کل میراث طبیعی صورت بگیرد.و نظارت میراث طبیعی توسط هیئت استان 
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انجمن حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی گیالن و   استان یورزش يو صعودها نوردي سرانجام هیات کوه

تهیه دستورالعمل مربوط به همکاري فدراسیون و انتقال تجربه فوق و ، آمادگی کامل خود را در زمینه گیالن

نامه  و یا انعقاد تفاهمی عیطب راثیمهاي کشور به عنوان  نهاد فعال در این حوزه در ثبت کوه هاي مردم تشکل

  دارد. اعالم می یادشدهدرباره موضوع ی فرهنگ راثیم  وزارتهمکاري با 
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  نوردي و صعودهاي ورزشی کشور  هاي کوه هاي پیشنهادي هیئت مجموعه فعالیت) 1شکل(

  .طبیعی  ها  در فهرست میراث شاخص استانها و قلل  در جهت ثبت کوه

  

  
  

  هاي ایران. گانه همکار در ثبت و حفاظت از کوه سه عوامل) 2شکل(

  

  

  

پیشنهاد پژوهش همکاري

اداره کل میراث  

فرهنگی،گردشگري 

و صنایع دستی

سازمان هاي 

مردم نهاد

هیئت 

کوهنوردي و 

صعودهاي 

ورزشی
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  میراث طبیعی.ها و قلل شاخص در فهرست  مراحل سه گانه ثبت کوه) 3شکل(

  

  

پیشنهاد
• هیئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشی 

پژوهش و 

همکاري

• هیئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشی 

• اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري وصنایع دستی

ثبت
• اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري و صنایع دستی


