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Appendix 45 - The legal status of the territory of Lor Tribes 
In this table, instances of intrusion, dispossession, occupation and reallocation of tribal ICCA territories of Lor tribes analysed and suggested appropriate potential legal 

actions. 

ایالت لر )بیرانوند، حسنوند(وضعیت حقوقی قلمروی 

شیییییییوه  موضوع مورد مناقشه طایفه/تیره ایلردیف

تمییل  ح م

اشغال

مییحییل 

اشغال

دسییییییتییییا رد ییییا 

 ییاا اامییا )فعییاتییی 

شده(

مییدار 

موجود

 راه کار ا اچاتش

 اا آتی()پیگیرا

یییارا  م

محلی

توضیحات

1

بیرااواد تر

راه  ؛ قطع ایلدریاچه سیید کر ه

 تخریب مراتع

عییی   قشالق  اگذارا ق مو اقشییییه   

حل  یایی کلی م جغراف

مشخص شده اس .

 ضعی  موجود منطقه

بردارا به بهره 1381سییید کر ه در سیییال - ---

سا   آ  از  سیده    عملیات  شر ع  1370ر

شده اس . بنابراین اراضی   موارد اشغال شده 

سییال پیش اسیی . سیید  24مربوط به حد د 

ا  اس .ترین سد تاریخ ایرکر ه بزرگ

زماای آغاز عملیات سیییا   سییید با اجراا  م-

کند د ی این احتمال را متصور میسرح ساما 

که یا اراضیییی معور در ا تیار عشیییایر قرار 

شده سکا  داده  س    ا سًا گرفته ا سا ااد   یا ا

 اا چرا باطل شده اس .پر ااه

احتمال  ر د قضایی به این مسئله بسیار پایین -

اا راه پر ادهدر مورد ایلاسییی ا شیییاید بتوا  

تشییکیل داد  تی بر اسییاا کدا  مسییتندات  

ترین سیید یادما  باشیید که سیید کر ه عری 

ایرا  ایز  س .

مصییاح ه   تحقیب بیشییترا ایاز -

اس .

شده    - سایی  شنا ضررین باید  مت

ماتی  ندات احت مدار    مسیییت

 گردآ را شود.

به مسیییئله مر ر زما   م توجه -

شود.

تکک
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شیییییییوه  موضوع مورد مناقشه طایفه/تیره ایلردیف

تمییل  ح م

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

دسییییییتییییا رد ییییا 

 ییاا اامییا  )فعییاتییی 

 شده(

مییدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یییارا   م

 محلی

توضیحات

2

 بیرااواد تر

اقشیییه   موقعی   - ییالق  اگذاراابطال پر ااه چراا بر ی از عشایر

کلی  فیییایی  جغرا

محییل مشیییخص 

 شده اس .

ی  موجود  -  ضیییع

 منطقه

 موضوع  اگذارا مشخص ایس . - ----

 زما   اگذارا مشخص ایس . -

محد ده  اگذارا به دق  مشییخص اسیی   به  -

سایی اا که بتوا  ذاگواه شنا افعا  حقیقی را 

 کرد 

شییخص یا اشییخای جایگزین   دریاف  کننده  -

اراضیی مشیخص ایسی . به چه کسیاای  اگذار 

 ااد  شده

 شیوه  اگذارا مشخص ایس . -

ایییاز بییه برگزارا جلسییییه بییا  -

سی    طایفه/تیره براا بحث   برر

گیرا در زمینه موارد بیا  تصمیم

  ا اس .شده در چاتش

یا حقوق  - که آ مشیییخص شیییود 

شایر در این  ضی براا ع  ق یلمعو

 موارد اعطا شده اس  یا  یر.

  

3

 بیرااواد تر

یلع ور پر ژه راه  اا عمراای از ا

   مراتع عشایر

عییی   راهایل  اگذارا ق مو اقشییییه   

حل  یایی کلی م جغراف

 مشخص شده اس .

  ضعی  موجود منطقه

 یلی کلی   م هم اسیی    اسییاسییاً سییر   ته  - ----

 داستا  مشخص ایس .

 

 با طایفه/تیره ایاز به برگزارا جلسیییه

ر گیرا دبراا بحث   بررسی   تصمیم

 ا زمینه موارد بیا  شیییده در چاتش

 اس .

  

4

حسنوادتر

ممنوع شیید  چراا دا  توسیی  

سازما  حفاظ  محی  زیس  در 

به عل   اقع  دامنه سیییفیدکوه )

شد  در محد ده منطقه حفاظ  

 شده سفیدکوه(

عییی   قشالق  اگذارا ق مو اقشییییه   

یایی کلی حل  جغراف م

 مشخص شده اس .

  ضعی  موجود منطقه

به  -  ---- با توجه  ممکن اسییی  بتوا  

سازما   صورت گرفته با  توافقات 

ح   ظ  محی  زیسییی  ت فا ح

عنوا  قرق بومی به این مسیییئله 

 پردا  .

  

5

 حسنواد تر

تصییرب بر ی مراتع توسیی  طرح 

 طوبی

یالق/   اگذارا ی

 راهایل

عییی   ق مو اقشییییه   

حل  یایی کلی م جغراف

 مشخص شده اس .

پیگیرا  ضیییعییی  فعلی طرح  -  ----

 طوبی از اهاد اا مرت  
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شیییییییوه  موضوع مورد مناقشه طایفه/تیره ایلردیف

تمییل  ح م

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

دسییییییتییییا رد ییییا 

 ییاا اامییا  )فعییاتییی 

 شده(

مییدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یییارا   م

 محلی

توضیحات

ایییاز بییه برگزارا جلسییییه بییا  -  ضعی  موجود منطقه

طایفه/تیره براا بحث   بررسیییی 

چه اجراا طرح طوبی در  تاریخ

 منطقه اس .

حب در شییناسییایی اشییخای ذا -

 طایفه/تیره

6

 حسنواد تر

ترسییییم اقشیییه محل  ییالق  اگذارا کار ااه سیما 

 شده

  ضعی  موجود منطقه

 زما   اگذارا  - ---

 افعا  متضرر ذا -

 به طور کلی اطالعات مکفی در دسترا ایس . -

س  یا  - شده ا س  ر اد قااوای طی  شخص ای م

  یر 

 دارا  کار ااه کیستند متنفعا    سها  -

حب در شییناسییایی اشییخای ذا -

 طایفه/تیره

برگزاا جلسییه با حضییور  مگی  -

دس  آ رد  حقا  با  دب به ذا

حداکثر مدار    مسییتندات قابل 

 اتکا

شیییناسیییایی صیییاح ا  کار ااه  -

سیییما    مشییخص شیید  کلیه 

 اابهامات مطر ح در بخش چاتش

ایییاز بییه برگزارا جلسییییه بییا  -

سی    طایفه/تیره براا بحث   برر

گیرا در زمینه موارد بیا  تصمیم

  ا اس .شده در چاتش
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 وضعیت حقوقی قلمروی شاهسون

مورد  طایفه/تیره ایل ردیف موضییییوع 

 مناقشه

شییییییوه 

محتمییل 

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

دسییییتییا رد ییا 

تییی  فعییا  ییاا )

 ااما  شده(

مدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یارا   م

 محلی

 توضیحات

شا سو  7

---- 

برا  یر کییار ی غ ت

اراضییی مرتعی به 

 زراع ا 

اقشییه   موقعی   ییالق  اگذارا

کلی جغرافیییایی 

حل مشیییخص  م

 شده اس .

 ضیییعی  موجود 

 منطقه

ایاز به برگزارا جلسه با طایفه/تیره  -  - ---

را گیبراا بحث   بررسی   تصمیم

یا  شییییده در  نه موارد ب در زمی

  ا اس .چاتش

مشخص شود که آیا حقوق معوضی  -

یل موارد  براا عشیییایر در این ق 

 اعطا شده اس  یا  یر.

  

 شا سو  8

--- 

  اگذارا به ملک

 شخصی

اقشییه   موقعی   ییالق  اگذارا

جغرافیییایی کلی 

حل مشیییخص  م

 شده اس .

 ضیییعی  موجود 

 منطقه

در قلمر ا کدا  طایفه/تیره  - 

 بوده اس  

به چه کسییاای  اگذار شییده  -

 اس  

اه بوده  - گذارا چگو اد  ا ر 

 اس  

بود  زمییا   - خص  اییامشیییی

  اگذارا

عارر  - گذاراا م حل  ا یا م آ

 داشته اس  یا  یر 

ضای   - سب آیا ر ضین ک معار

 شده اس  

ایاز به برگزارا جلسه با طایفه/تیره  -

را گیبراا بحث   بررسی   تصمیم

یا  شییییده در  نه موارد ب در زمی

  ا اس .چاتش

مشخص شود که آیا حقوق معوضی  -

یل موارد  براا عشیییایر در این ق 

 اعطا شده اس  یا  یر.
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5 
 

مورد  طایفه/تیره ایل ردیف موضییییوع 

 مناقشه

شییییییوه 

محتمییل 

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

دسییییتییا رد ییا 

تییی  فعییا  ییاا )

 ااما  شده(

مدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یارا   م

 محلی

 توضیحات

 شا سو  9

--- 

 اگیییذارا بیییه 

  ییااشییییرکیی 

 کش    صنع 

اقشییه   موقعی   ییالق  اگذارا

جغرافیییایی کلی 

حل مشیییخص  م

 شده اس .

 ضیییعی  موجود 

 منطقه

در قلمر ا کدا  طایفه/تیره  - 

 بوده اس  

به چه کسییاای  اگذار شییده  -

 اس  

اه بوده  - گذارا چگو اد  ا ر 

 اس  

بود  زمییا   - خص  اییامشیییی

  اگذارا

عارر  - گذاراا م حل  ا یا م آ

 داشته اس  یا  یر 

سب  - ضین ک ضای  معار آیا ر

 اس   شده

ایاز به برگزارا جلسه با طایفه/تیره  -

را گیبراا بحث   بررسی   تصمیم

یا  شییییده در  نه موارد ب در زمی

  ا اس .چاتش

مشخص شود که آیا حقوق معوضی  -

یل موارد  براا عشیییایر در این ق 

 اعطا شده اس  یا  یر.

  

شا سو   10

---- 

برا  یر کییار ی غ ت

اراضییی مرتعی به 

 پازراع   رده

اقشییه   موقعی   ییالق  اگذارا

جغرافیییایی کلی 

حل مشیییخص  م

 شده اس .

 ضیییعی  موجود 

 منطقه

  اگذارا بوده اس  یا اشغال  - ----

شده یا  - ستاییا  زراع   توس  ر 

شرک   اا کش   ود عشایر یا 

   صعن  

 اطالعات ااقص اس . -

 زما  تغییر کاربرا -

 ر اد  اگذارا چگواه بوده اس   -

یره طایفه/تایاز به برگزارا جلسه با  -

را گیبراا بحث   بررسی   تصمیم

یا  شییییده در  نه موارد ب در زمی

  ا اس .چاتش

مشییخص شییود که آیا حقوق  -

معوضییی براا عشییایر در این 

س  یا  شده ا ق یل موارد اعطا 

  یر.
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6 
 

مورد  طایفه/تیره ایل ردیف موضییییوع 

 مناقشه

شییییییوه 

محتمییل 

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

دسییییتییا رد ییا 

تییی  فعییا  ییاا )

 ااما  شده(

مدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یارا   م

 محلی

 توضیحات

شا سو   11

---- 

اراضیییی  تصیییرب

بند توسییی  میا 

ر سیییتییاییییا    

 ییییاا ارگییییا 

 ختلفم

اقشییه   موقعی   راهایل تصرب

جغرافیییایی کلی 

حل مشیییخص  م

 شده اس .

 ضیییعی  موجود 

 منطقه

تفکیکی میا  اراضی اشغال شده  - ----

 اا توسیی  ر سییتاییا    ارگا 

د تتی ااما  شییده  تشییخیصییی 

 داریم 

چه اشیییخاصیییی )حقیقی    -

 ااد حقوقی( تصرب کرده

 اامشخص بود  زما  تصرب -

با  - به برگزارا جلسییییه  یاز  ا

بحییث    براا  یره  ت یفییه/ طییا

گیرا در   تصیییمیمبررسیییی 

یا  شییییده در  نه موارد ب زمی

  ا اس چاتش

ضی میا   سع  زیادا از ارا بند توس   

 اا مختلف تخریب ر سییتاییا    ارگا 

   تصرب شده اس 

شا سو   12

میکاییل/طاتش

یالق  ی تصیییرب 

 یو قوتور سوا

اقشییه   موقعی   ییالق تصرب

جغرافیییایی کلی 

حل مشیییخص  م

 شده اس .

 ضیییعی  موجود 

 منطقه

در قلمر ا کدا  طایفه/تیره  - ----

 بوده اس  

به چه کسییاای  اگذار شییده  -

 اس  

اه بوده  - گذارا چگو اد  ا ر 

 اس  

بود  زمییا   - خص  اییامشیییی

  اگذارا

عارر  - گذاراا م حل  ا یا م آ

 داشته اس  یا  یر 

آیا رضای  معارضین کسب شده  -

 اس  

ایاز به برگزارا جلسه با طایفه/تیره  -

را گیتصمیمبراا بحث   بررسی   

یا  شییییده در  نه موارد ب در زمی

  ا اس .چاتش

مشییخص شییود که آیا حقوق  -

معوضییی براا عشییایر در این 

س  یا  شده ا ق یل موارد اعطا 

  یر.

  

 شا سو   13
 ولامُغا

له حداث ت کابین ا

 سرعین 

اقشییه   موقعی   ییالق  اگذارا

جغرافیییایی کلی 

قلمر ا کدا  طایفه/تیره در  - ----

 بوده اس  

ایاز به برگزارا جلسه با طایفه/تیره  -

را گیبراا بحث   بررسی   تصمیم
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7 
 

مورد  طایفه/تیره ایل ردیف موضییییوع 

 مناقشه

شییییییوه 

محتمییل 

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

دسییییتییا رد ییا 

تییی  فعییا  ییاا )

 ااما  شده(

مدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یارا   م

 محلی

 توضیحات

حل مشیییخص  م

 شده اس .

 ضیییعی  موجود 

 منطقه

به چه کسییاای  اگذار شییده  -

 اس  

اه بوده  - گذارا چگو اد  ا ر 

 اس  

بود  زمییا   - خص  اییامشیییی

  اگذارا

عارر  - گذاراا م حل  ا یا م آ

 داشته اس  یا  یر 

آیا رضای  معارضین کسب شده  -

 اس  

یا  شییییده در در  نه موارد ب زمی

  ا اس .چاتش

مشییخص شییود که آیا حقوق  -

معوضییی براا عشییایر در این 

س  یا  شده ا ق یل موارد اعطا 

  یر.

14  

 تی لیفه شا سو 

قه  تصیییرب منط

 وشیینم میداای 

  اا میینییطییقییه

دامپر را  احداث

 د تتی

محییل  ییالق  اگذارا اقشییییه 

 ترسیم شده

 ضیییعی  موجود 

 منطقه

کدا  طایفه/تیره در قلمر ا  - ---

 بوده اس  

به چه کسییاای  اگذار شییده  -

 اس  

اه بوده  - گذارا چگو اد  ا ر 

 اس  

بود  زمییا   - خص  اییامشیییی

  اگذارا

عارر  - گذاراا م حل  ا یا م آ

 داشته اس  یا  یر 

آیا رضای  معارضین کسب شده  -

 اس  

ایاز به برگزارا جلسه با طایفه/تیره  -

را گیبراا بحث   بررسی   تصمیم

نه مو یا  شییییده در در زمی ارد ب

  ا اس .چاتش

مشییخص شییود که آیا حقوق  -

معوضییی براا عشییایر در این 

س  یا  شده ا ق یل موارد اعطا 

  یر.
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8 
 

مورد  طایفه/تیره ایل ردیف موضییییوع 

 مناقشه

شییییییوه 

محتمییل 

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

دسییییتییا رد ییا 

تییی  فعییا  ییاا )

 ااما  شده(

مدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یارا   م

 محلی

 توضیحات

15  

 عیسی بیگلو شا سو 

اقشییه   موقعی   ییالق تصرب تصرب مراتع

جغرافیییایی کلی 

حل مشیییخص  م

 شده اس .

 ضیییعی  موجود 

 منطقه

در قلمر ا کدا  طایفه/تیره  - 

 بوده اس  

کسییاای  اگذار شییده  به چه -

 اس  

اه بوده  - گذارا چگو اد  ا ر 

 اس  

بود  زمییا   - خص  اییامشیییی

  اگذارا

عارر  - گذاراا م حل  ا یا م آ

 داشته اس  یا  یر 

آیا رضای  معارضین کسب شده  -

 اس  

ایاز به برگزارا جلسه با طایفه/تیره  -

را گیبراا بحث   بررسی   تصمیم

یا  شییییده در  نه موارد ب در زمی

  ا اس .چاتش

خص شییود که آیا حقوق مشیی -

معوضییی براا عشییایر در این 

س  یا  شده ا ق یل موارد اعطا 

  یر.

 ااد.را تصرب کرده مراتع  ستاییا ر 

16  

  شا سو 

تع  مرا  اگییذارا 

ایییییل بییییه 

 ییاا شییییرکیی 

کشیی    صیینع  

 در دش  مغا 

قشییالق   اگذارا

دشییی  

 مغا 

مصییاح ه با حا  

قاا  وب   آ صیییا

 سپهرا

ه  ا ب اگذارااین موارد بیشتر به  - ---

ش   شیرک  کشی    صینع  د

 گردد.مغا  بر می

در بسییییارا از مواردا عشیییایر با  -

یا م اغ  ف  زمین معور  یا در

کارشییناسییی شییده یا موارد دیگر 

اه  طال پر ا گذارا   اب به  ا تن 

یا طرح  ود داده اد   امر چرا  ا

 غیر قااوای رخ اداده اس .

نه - به  ا د  راهدر این زمی کار 

 رسد:ذ ن من می

ا تی  ما  تالش براا اصییالح  -

قوااین   مقررات به افع عشایر 

 اس .

د می  مکارا   مشییارک  در  -

طرح مشییتر  امور عشییایر   

نابع ط یعی براا  ما  م سیییاز

مدیری  عشیییایر بر  گذارا   ا

تحییا   براا  تالش  تع    مرا

 زار  کتار از  60-50در دشییی  مغا   - 

صنع   اگذار کرده  ش     مراتع را به ک

کدا  از افراد  به  ر  اد   در ازاا آ   ا

که متصیییرب این  اد حقیقی  مراتع بود

  کتار داده ااد. 3فق  

در قشالق مراتع ایل شا سو  اداره امور  -

کااال کشی  اعشایر پمپاژ آب ااما  داد 

کرد   تصمیم به اسکا  عشایر در آ  

منطقه گرف    عده به عشایر داداد که 

زمینهایی آ  منطقه را به آاها  اگذار 

می کنند  تی در اهای  این کار را 

702



9 
 

مورد  طایفه/تیره ایل ردیف موضییییوع 

 مناقشه

شییییییوه 

محتمییل 

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

دسییییتییا رد ییا 

تییی  فعییا  ییاا )

 ااما  شده(

مدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یارا   م

 محلی

 توضیحات

یک جا ایی  م بحث  - به گماام 

 رح اس .اسکا  عشایر مط

شایر درگیر  حداکثرا منافع ع

  

سیییو ا آگاه کرد  عشیییایر از  -

اشیییکاوت   ت عات طرح  اا 

اسکا ا   اگذاا مراتع    ابطال 

تد ین طرح عدارا     اا مرت

 اتگوا مشابه آقاا امید ار

اکنو  حتی آب  م به آاها  اکرداد    م

 امی د ند.

به ع ارتی مشیییخص کرد   یا  ممیزا مراتع 

 محد ده مراتع به درستی ااما  اشده اس .
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مییوضییییوع طایفه/تیره ایلردیف

میییییییورد 

 مناقشه

شیییییییییوه 

مییحییتییمییل 

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

عاتی  تا رد ا )ف  اا دسییی

 ااما  شده(

میییدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یییارا   ییم

 محلی

 توضیحات

1 

 

ابرسج

 

شه   موقعی  جغرافیایی  راهایل  اگذارا  اق

کلی محل مشییخص شییده 

 اس .

  ضعی  موجود منطقه

 یلی کلی   م هم اسیی     - ---

اسییاسییاً سییر   ته داسییتا  

 مشخص ایس .

 

ایاز به برگزارا جلسییه با طایفه/تیره براا بحث 

در زمینه موارد بیا  گیرا   بررسییی   تصییمیم

  ا اس .شده در چاتش

  

ابرسج 2

 

شه   موقعی  جغرافیایی  ییالق  اگذارا  اق

کلی محل مشییخص شییده 

 اس .

  ضعی  موجود منطقه

 یلی کلی   م هم اسیی     - 

اسییاسییاً سییر   ته داسییتا  

 مشخص ایس .

 

ایاز به برگزارا جلسییه با طایفه/تیره براا بحث 

زمینه موارد بیا  گیرا در   بررسییی   تصییمیم

  ا اس .شده در چاتش

  

ابرسج 3

 

شه   موقعی  جغرافیایی  ییالق  اگذارا  اق

کلی محل مشییخص شییده 

 اس .

  ضعی  موجود منطقه

 یلی کلی   م هم اسیی     - 

اسییاسییاً سییر   ته داسییتا  

 مشخص ایس .

 

ایاز به برگزارا جلسییه با طایفه/تیره براا بحث 

زمینه موارد بیا  گیرا در   بررسییی   تصییمیم

  ا اس .شده در چاتش

  

ابرسج 4

 

شه   موقعی  جغرافیایی  ییالق  اگذارا  اق

کلی محل مشییخص شییده 

 اس .

  ضعی  موجود منطقه

 یلی کلی   م هم اسیی     - ----

اسییاسییاً سییر   ته داسییتا  

 مشخص ایس .

 

ایاز به برگزارا جلسییه با طایفه/تیره براا بحث 

زمینه موارد بیا   گیرا در  بررسییی   تصییمیم

  ا اس .شده در چاتش

  

ابرسج 5

 

شه   موقعی  جغرافیایی  راهایل  اگذارا  اق

کلی محل مشییخص شییده 

 اس .

 یلی کلی   م هم اسیی     - ----

اسییاسییاً سییر   ته داسییتا  

 مشخص ایس .

 

ایاز به برگزارا جلسییه با طایفه/تیره براا بحث 

در زمینه موارد بیا   گیرا  بررسییی   تصییمیم

  ا اس .شده در چاتش

ضی میا   سع  زیادا از ارا س    بند تو

 اا مختلف تخریب ر سییتاییا    ارگا 

   تصرب شده اس 
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مییوضییییوع طایفه/تیره ایلردیف

میییییییورد 

 مناقشه

شیییییییییوه 

مییحییتییمییل 

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

عاتی  تا رد ا )ف  اا دسییی

 ااما  شده(

میییدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یییارا   ییم

 محلی

 توضیحات

  ضعی  موجود منطقه

 

 

موضیییوع طایفه/تیره ایل ردیف

میییییورد 

 مناقشه

شییییییوه 

محتمییل 

 اشغال

محییل 

 اشغال

دسیییییتیییا رد یییا 

ی  عات ما  )ف  اا اا

 شده(

مییدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یییارا   م

 محلی

 توضیحات

1

 

تز ر

 

ی   ییالق تصرب  اقشیییه   موقع

لی  ک یی  فیییا غرا ج

محل مشخص شده 

 اس .

 ضیییعییی  موجود 

 منطقه

در مصیییاح ه اا که با آقاا اماینده در کارگاه  - 

کال  ااما  شییدا ایشییا  قول ارسییال مدار  

تع مر طرح  جود  ث یی    ین م ن چ م دارا    

 اا اهاد اا د تتی مرت   جوابیه ا   اگارااامه

 اا بعدا این عمل را دادادا اما با  جود پیگیرا

 محقب اشد.

  یچ ارت اطی با این ایل  جود ادارد. -

 یچ شیینا    ی ه اا از  ضییعی  معیشییتی    -

میزا   ابستگی آ  به این یک مرتع تصرب شده 

  جود ادارد

سئله ا ود  - شاکی از م  ود آقاا امایندها چندا  

 عتقد بود  ضعشا   وب اس !  م

رسییید این مسیییئله از به اظر امی

چنییدا  ا تویتی براا پردا تن   

 پیگیرا بر وردار باشد.

با این آقاا  باید  های  اینکه  در ا

اماینده تماا گرف    یک سییفر 

رف  به منطقه   مدار  را گرف  

  موقعی  دقیب مرتع تصرب شده 

 را در آ رد.

که له ا م این اسییی   ما مسیییئ  ا

مشیییخص شیییود آیا  ود جامعه 

عشایر تز ر اساساً میل   رغ تی به 

 این امر دارد یا  یر.

صرب ارتش در آمده     از ابتداا جنم گویا به ت

 ایی  م تا جایی که  اطر   سییی  یک تالش

ااد براا باز پس گیرا مرتع کذا اما مثمر کرده

دارا تمر ا وده اس . اما گویا مدار  طرح مرتع

پر ااه چرا اا آ  منطقه را داراد یا دسیی  کم 

  نوز.
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شییییییییوه  موضوع مورد مناقشهطایفه/تیره ایل ردیف

تمییل  ح م

 اشغال

مییحییل 

 اشغال

 اا دستا رد ا )فعاتی 

 ااما  شده(

مییدار  

 موجود

 راه کار ا  اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یییارا   م

 محلی

توضیحات

1

 

سنگسرا

 

 اگییذارا بخشیییی از  -1

 کش  راه به شرک ایل

   صنع  شهمیرزاد

احداث شیییرک  فیر ز  -2

 دا 

مسییییر   اگذارا

کوچ دا 

عییی   ق مو اقشییییه   

حل  یایی کلی م جغراف

 مشخص شده اس .

  ضعی  موجود منطقه

 ایی کنند یا چوپا  ا کوچ میآیا سیینگسییرا - 

 برد داراد که دامشا  به چرا می

ما می  - که  این مسیییئله مهمی اسییی  زماای 

اه بکنیما اساساً ایل ر وا یم ادعاا تصرب ایل

صورت کوچنده شدا   گراه  شته با اا  جود دا

 کند.مسئله تغییر می

چرا در تعارضیییات به مسیییاول مرت   با پار   -

  ارتورا  اشاره اا اشده اس   

ثرییی   ک تی ا مکن مییا ت توجییه بییه  بییا 

ها از سییینگسیییرا  ا    ار  شییید  آا

رسییید ا تویتی در کوچندگی! به اظر امی

 باشد. پیگیرا  جود داشته
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شیییییییوه  موضوع مورد مناقشهطایفه/تیره ایلردیف

تمییل  ح م

 اشغال

دسییییییتیییا رد یییا  محل اشغال

ی  عات ما  )ف  اا اا

 شده(

مییدار  

 موجود

 راه کار ا اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یییارا   م

 محلی

توضیحات

1 

 

تر  شییی

دارا  

 بافب

 

ضی   احداث  تغییر کاربرا ارا

 باغ   اخلستا 

شالق/  اگذارا سیر  ق م

 چراا شتر

اقشییییه   موقعییی  

جغرافیایی کلی محل 

 مشخص شده اس .

جود  مو عییی    ضییی

 منطقه

کار حقوقی   مدیریتی بود به طور کلی در مورد  ضییعی  شییتر دارا  باید به دا ال راه   

به  «دا »اه قضییایی. در حقیق ا باید تالش کرد که  ضییعی  حقوقی شییتر به عنوا  

 اا ه رسییمی  شیینا ته شییودا به شییتر دارا  طرحصییراح  در قوااین   مقررات ب

اا در ق ال شییتر در ایرا  پیگیرا شییود. دارا تعلب بگیرد   سیییاسیی  یکپارچهمرتع

شیود ارت اطات با ااممن علمی شیتر از طریب کااو  شیتر دارا  توسیعه پیشینهاد می

شتر  م صورت گیرد. به عال ه بحث بیمه  ه به ک یافته   مذاکراتی پیرامو  این موارد 

 رام در کارگاه شتر شا سو  مطرح شد پیگیرا شود.صورت بسیار کم

  

تر  2 شییی

دارا  

  بافب

ع ور    آ ن از میا  مسیییر 

 چراا شتر   تلفات فرا ا 

مسییییر چراا   اگذارا

 شتر

اقشییییه   موقعییی  

جغرافیایی کلی محل 

 مشخص شده اس .

جود  مو عییی    ضییی

 منطقه

 -    

تر  3 شییی

دارا  

  بافب

جاده  باد از  -بافبع ور  ها ب

فات  گاه شیییتر   تل یا  چرا م

 باوا دا 

مسییییر چراا   اگذارا

 شتر

اقشییییه   موقعییی  

جغرافیایی کلی محل 

 مشخص شده اس .

جود  مو عییی    ضییی

 منطقه

 -    

تر  4 شییی

دارا  

 بافب

 

مختلف در  معییاد   احییداث 

منطقه؛ اابودا پوشش گیا ی 

   فرار حیات  حش

مسییییر چراا   اگذارا

 شتر

موقعییی  اقشییییه   

جغرافیایی کلی محل 

 مشخص شده اس .

 -    
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شیییییییوه  موضوع مورد مناقشهطایفه/تیره ایلردیف

تمییل  ح م

 اشغال

دسییییییتیییا رد یییا  محل اشغال

ی  عات ما  )ف  اا اا

 شده(

مییدار  

 موجود

 راه کار ا اچاتش

  اا آتی()پیگیرا

یییارا   م

 محلی

توضیحات

جود  مو عییی    ضییی

 منطقه

تر  5 شییی

دارا  

  بافب

با مرتع - عارر  دارا  ت

 محلی دیگر

با سیییازما   - عارر  ت

 منابع ط یعی

 ییالق  

داج آباد

اقشییییه   موقعییی  

جغرافیایی کلی محل 

 مشخص شده اس .

جود  مو عییی    ضییی

 منطقه

 -    
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