
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 آيين نامه اجرايي  قانون شكار و صيد
 

 ( 1374/1/30هيات وزيران و اصالحيه  1346/10/29) مصوب 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آيين نامه اجرايي  قانون شكار و صيد                                                

 (     1374/1/30يران و اصالحيه هيات وز 1346/10/29) مصوب                               

 

 فصل اول      

 تعاريف        

 شوند:مي بنديزير طبقه شرح به وحشي ـ جانوران1 ماده

 .وحشي ـ پستاندارانالف 

 .وحشي ـ پرندگانب 

 .وحشي ـ خزندگانپ 

 .ـ آبزيانت 

يا  يا كشتن وحشي و خزندگان و پرندگان پستانداران به از تير اندازي است ـ شكار عبارت2 ماده 

 .و طريق و وسيله هر كيفيت آنها به كردن يا تعقيب گرفتن

يا  و طريق و وسيله هر كيفيت صيد به قابل آبزيان يا گرفتن از كشتن است ـ صيد عبارت3 ماده 

 آنها. به تيراندازي

خطر و  تكثير يا در معرض در شرف هستند كه وحشي جانوران دهش حمايت ـ منظور از حيوانات4 ماده 

 باشند. يا نادر و نافع

 و آسيب زيان و ساير حيوانات و باغات مزارع به هستند كه وحشي زيانكار جانوران ـ جانوران5 ماده

 رسانند.مي

 . است شده ـ حذف6 ماده 

 .است شده ـ حذف7 ماده 

 .است شده ـ حذف8 ماده 

باير  هايو زمين و كوهستان بندان و آب و آب و مرتع از جنگل ايمحدوده به اختصاصي ـ قرق9 ماده 

 و مقررات اشخاص حقوق ، با رعايتمحدوده امتياز شكار و صيد در آن شود كهمي يا داير اطالق

صالحيتدار  مقامات از موافقت شكار و صيد پس قابل حيوانات از برداريو تكثير و بهره حفظ به مربوط

يا  حقوقي اشخاص به معين مدت براي زيستمحيط حفاظت سازمان از طرف طبيعي منابع وزارت

 گردد.واگذار مي حقيقي

 

 



 دوم فصل 

  اختصاصي و قرق شده حفاظت و منطقه ملي پارك به مربوط مقررات 

 

 .است شده ـ حذف10 ماده 

 .است شده ـ حذف11 ماده 

 .است شده ـ حذف12 ماده 

 .است شده ـ حذف13 ماده 

 .است شده ـ حذف14 ماده 

و  تعيين سازمان از طرف ، هر سالشده حفاظت شكار و صيد در مناطق و مقررات ـ شرايط15 ماده 

 خواهد شد. اعالم

 حفاظت شورايعالي از طرف اختصاصي قرقهاي پروانه دارندگان و تكاليف ـ حقوق16 ماده 

 شود.مي تعيين زيستمحيط

 

 سوم فصل 

 صدور آن شكار و صيد و شرايط هايپروانه 

 

صادر  عيو انتفا و ويژه عادي هايپروانه صورت به شكار و صيد مذكور در قانون هايـ پروانه17 ماده 

 گردد.مي

 هايها و ممنوعيتمحدوديت مشمول كه است مواردي شكار و صيد براي عادي ـ پروانه18 ماده 

 زير نباشد: چهارگانه

 (و ساعات . )فصولزماني و ممنوعيت ـ محدوديتالف 

 (ختصاصيا و قرق شده حفاظت ـ منطقهملي . )پاركمكاني و ممنوعيت ـ محدوديتب 

 (شده حمايت . )حيواناتنوعي و ممنوعيت ـ محدوديتج 

 (و وسايل و طرق و مهمات اسلحه . )انواعطريقي و ممنوعيت دـ محدوديت 

 و خزندگان و پرندگان شكار پستانداران متقاضيان به درخواست بر حسب عادي هايـ پروانه19 ماده 

 گردد. شكار در مناطقآنها صادر مي يا مجموع يا چند دسته يك صيد براي قابل و آبزيان وحشي

 .است ممنوع عادي با پروانه شده حمايت شكار حيوانات و همچنين اختصاصي و قرق شده حفاظت

كار ش و همچنين اختصاصي و قرق شده حفاظت و مناطق   ملي شكار در پاركهاي ـ براي20 ماده 

 گردد.صادر مي ويژه پروانه شده حمايت حيوانات



 يا تجارت يا كسب ايحرفه جنبه شكار و صيد كه مورد براي بر حسب انتفاعي هايـ پروانه21 ماده 

شكار و صيد و  قابل و صدور حيوانات و تكثير و خريد و فروش پرورش براي باشد و همچنين داشته

 شود.صادر مي آن اجزاي

 .است شده ـ حذف22 ماده 

 

 چهارم فصل 

 سازمان 

 

 . است شده ـ حذف23 ماده 

 .است شده ـ حذف24 ماده 

 . است شده ـ حذف25 ماده 

 

 پنجم فصل  

 زيستمحيط حفاظت با  سازمان دولت به وابسته ها و ساير سازمانهايوزارتخانه همكاري نحوه 

 

 سازمان كه بايد در مواردي دولت به وابسته و سازمانهاي دولتي ها و مؤسساتـ وزارتخانه26 ماده 

مسير  ـ تغيير و انحرافسازيـ كانالسدسازي به مربوط هايدهد طرح تشخيص زيستمحيط حفاظت

 از لحاظ كه ساير موارد مشابه و آفات ـ دفعدولتي مراتع ـ اجارهجنگل پلهاـ قطع هاـ ساختمانرودخانه

 قرار دهند. مورد توجه مزبور را در حدود امكان ، نظر سازمانآور استزيان وحشي جانوران نسل حفظ

 كشور با سازمان و فرهنگي آموزشي دانشگاهها و مؤسسات و كليه و پرورش آموزش ـ وزارت27 ماده 

 حمايت آموزشي هايبرنامه و اجراي و تنظيم شناسيو حيوان طبيعي تاريخ هايموزه تأسيس براي

 خواهند نمود. ، همكاريحيوانات

و  ورود و خريد و فروش و محدوديت صالحيتدار در مورد منع مقامات به تذكر الزم ـ سازمان28 ماده 

 براي شكار و صيد را كه ساير وسايل نو همچني آن و اجزاي شكاري و مهمات اسلحه هرگونه استعمال

و  قانون مقررات مذكور با رعايت دهد، خواهد داد و مقامات مضر تشخيص وحشي جانوران نسل حفظ

 خواهند كرد. زيستمحيط حفاظت را با سازمان الزم همكاري اشخاص حقوق

 شكاري اسلحه حمل هاييا تمديد اعتبار پروانه صدور به مبادرت در صورتي مسوول ـ مقامات29 ماده 

 معتبر شكار باشد. پروانه شكار داراي مقررات طبق متقاضي نمايند كهمي



 هايپروانه زيستمحيط حفاظت سازمان تقاضاي صالحيتدار به و ساير مقامات دفاع ـ وزارت30 ماده 

 نمايند، لغو خواهد نمود. شكار عمل راتمقر برخالف را كه كساني اسلحه حمل

 

 ششم فصل  

 وحشي جانوران تكثير و پرورش  و صادرات ، وارداتو نگهداري ، عرضهخريد و فروش مقررات 

 

و  و كشته زنده وحشي جانوران و صدور كليه و حمل و نگهداري ـ عرضهـ خريد و فروش31 ماده 

 از طرف آنچه استثناي به است ممنوع زيستمحيط حفاظت از سازمان پروانه يلتحص اجزاء آنها بدون

 باشد. شده مجاز اعالم زيستمحيط حفاظت شورايعالي

 به موكول از گمرك پرندگان قبيل اين و تخم زنده وحشي و پرندگان حيوانات ـ ترخيص32 ماده 

مبدأ  صالحيتدار دامپزشكي از مقامات حيوانات بودن بر سالم مبني اهيگو و ارائه سازمان موافقت

 .صدور است

 مستلزم طبيعي منابع وزارت تشكيل قانون با رعايت و آبزيان وحشي جانوران ـ تكثير و پرورش33 ماده 

 گردد.زير صادر مي نكات به با توجه كه است زيستمحيط حفاظت از سازمان پروانه تحصيل

 و ايمني و آسايش بهداشت نبايد مخل سازمان تشخيص به تكثير و پرورش تأسيسات ـ محلالف 

 و همچنين عمومي آبهاي شدن و آلوده جنگلها و مراتع به خسارات وارد شدن و يا موجب عمومي

 باشد. آبزيانو  حيوانات نژاد براي يا تضعيف ايجاد خطر بيماري

 باشد. ساختمانها بايد مورد تاييد سازمان و نقشه عمليات ـ طرحب 

نژاد  تضعيف موجب كه و آبزياني وحشي حيوانات تكثير و پرورش از صدور پروانه ـ سازمان34 ماده 

 خواهد نمود. كشور گردد، خودداري وحشي جانوران يا ايجاد خطر براي

و  عمومي و ايمني و آسايش بهداشت اصول بايد رعايت تكثير و پرورش پروانه ارندگانـ د35 ماده 

 را بنمايند. نامهآيين در اين آبها و ساير موارد مندرج آلودگي عدم

 .است ممنوع سازمان اجازه بدون تكثير شده وحشي و پرندگان حيوانات ـ رها نمودن36 ماده 

 

 

 

 . 1374/1/30اصالح آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب  ـ3و1،2

به موجب مفاد فصل دوم آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست  14تا  10ـ مواد 4

 نسخ شده است .



اي ملي آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست شكار در پاركه 7(ـ با توجه به ماده 5)

 عموماً ممنوع است .

اين  24و  23(ـ با اجراي فصل چهارم آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مواد 6)

 آيين نامه قابل اجراء نمي باشد .

تا  27(ـ به فصل ششم آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مراجعه شود . ) مواد 7)

34 ) 


