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  در نظام قضایی ایران ها قانون حفظ کاربري اراضی زراعی وباغ                              

  1*مهدي سلطانی سده

    2*امیر مرادي

  : چکیده 

در . زراعی و باغات یکی از اقدامات مفید و مثبت قانونگذار در عرصه کشاورزي می باشد تصویب قانون تغییر کاربري اراضی

گونه تغییر مطابق قانون موصوف هر . مشاهده نمود بخوبیرا نفوذ این قانون اجرا و محدوده می توان ماده یک این قانون 

عوارض حاصل از آن   80%اخذ مجوز نموده و از مراجع ذي صالح اشخاص آنکه  مگر بودهکاربري جز در موارد ضروري ممنوع 

و در  هدیه گردمحکوم به مجازات مقرّ کاربراین قانون  3در غیر این صورت مطابق ماده  .اد کشاورزي پرداخت نمایدهرا به ج

نکته قابل  .گرددمی  شدیدتر با آنها قانون برخورد را بنا نهاده باشندمذکور صورتی که کارمندان دولت پایه اساسی ایجاد جرم 

ات را بدون صدور این قانون اختیار قلع و قمع محدث  10ماده  2گذار در تبصره که قانون مطلب استاین قانون این  توجه در

  .مورین جهاد کشاورزي محول نموده استدر اختیار مأ ،حکم از محاکم

  

  .تقویم، تغییر کاربري، قلع و قمع، باغات، کمسیون اراضی زراعی: واژگان کلیدي
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  : مقدمه

رشد گیاهان، موهبتی است الهی که به رسم امانت  جایگاه تکوین و خاك به عنوان اساسی ترین عنصر حیات بشري و زمین و

گیاهان و جانوران را تضمین  آن قوام و دوام نسل خویش و حفاظت از بهره برداري بهینه و با به انسان سپرده شده است تا

ه همین گرفته و بثیر قرار أستم هاي کشاورزي شدیداً تحت تاکوسی ،اقتصاد بازار»  سود انگارانه «مکتب در حال آنکه  .نماید

معموالً با انگیزهاي اقتصادي قوي به دنبال تغییر کاربري براي چنین  باغی صاحبان اراضی مستعد کشاورزي و سبب مالکین و

شهري در بستر  د در نواحی قرار دارند که معموالً فضاهاي مسکونی وبختانه اینکه غالب این اراضی مستعشور .فضاهایی هستند

میلیون هکتار زمین قابل  51د میلیون هکتاري ایران حدو 165از مساحت و این درحالی است که آنها شکل و توسعه یافته اند 

تولید محصوالت زراعی مورد  میلیون هکتار در روند 18/6فقط نیز و از این مقدار ) درصد 33حدود (  رفتهشمار  کشت به

و باید  هاي قابل کشت در ایران در چرخه تولید قرار گرفته درصد از زمین 11بر اساس این محاسبات حدود ، بودهاستفاده 

سرانه زمین و در این میان را نیز مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل داده  ماندرصد از مساحت کشور 80حدود  افزود که

و جلوگیري از  ، لذا صیانت از این فضاهامی باشدمربع یعنی یک چهارم هکتار  متر 400ر ایرانی دو هزار و کشاورزي براي ه

 تأسیسات صنعتی و غیره در کنار حفظ توان اکولوژیکی و تولیدي آنها و ،ویالها، جاده ها تبدیل آنها به فضاهاي مسکونی،

باغی روز به روز مشکل تر شده و تغییر کاربري آنها علیرغم احتیاج شهرها و روستاها  همچنین مدیریت پایدار اراضی زراعی و

 48، 1392 د،امیرنژا( می باشدمستمر در حال وقوع و به فضاهاي سبز بویژه در اطراف کالن شهرهاي کشور بصورت انفجاري 

اصلخیز، پوشش گیاهی، و از بین رفتن هاي ح از بین رفتن خاك( این جریان عالوه بر مشکالت زیست محیطی متعدد نظیر . )

اقتصادي متعددي از قبیل حاشیه نشینی، وابستگی غذایی، کاهش  آثار اجتماعی و ،) گونه هاي جانوري و گیاهی این مناطق

در این راستا . است را در پی داشتهتولید محصوالت باغی و سوداگري زمین هاي کشاورزي و گسترش پدیده زمین خواري 

توسعه پایدار دست به تدوین و توسعه قواعد  مسیر سر جهان جهت حمایت و حفاظت از این فضاها و در تا قانون گذاران در سر

براي چرا که . ) 1382،67افتخاري، (  دجلوگیري نمایکه قابل برگشت نیز نمی باشد و قوانینی زده تا از تخریب بی رویه آنها 

هاي   ها و زمین  قانونگذار براي اینکه از باغایران عزیزمان نیز  در .است مندسال زمان نیاز 700 تشکیل یک سانتیمتر خاك

، به طوري که دهیشوند قوانینی به تصویب رساننها تبدیل به برج و مسکن   زراعتی حفاظت کند و مانع از آن شود که این زمین

متحمل می بایست و مجازات شدیدي را  مجرم شناخته نماینددر این قوانین کسانی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربري 

که آیا مأمورین جهاد کشاورزي  ائیممشخص نمضمن مشخص نمودن وظایف جهاد کشاورزي، در این مقاله بر آنیم تا  .گردند

ستري مرکز رسیدگی به شکایات آنکه با توجه به اینکه محاکم دادگرأساً می توانند اقدام به تخریب محدثات غیر مجاز نموده یا 

همچنین بر آن هستیم تا دامنه . نمایندباقدام به تخریب  مورین مذکور، مأد می بایست پس از صدور حکم قطعیمی باشن



مشخص  کامالًرا و استثناعات وارده در باب پرداخت عوارض تغییر کاربري  مشخصقانون تغییرکاربري اراضی زراعی و باغات را 

می  الزم به ذکرنیز را این نکته  .بکاهمبه گونه اي ص جامعه از ابهامات وارده نمائیم تا بدین گونه با آگاهی دادن به کلیه اشخا

  .که تاکنون مقاله یا کتابی در باب موضوع و اهداف مورد بحث تدوین نگردیده است دانم

  ج

 تاریخچه قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها در ایران

نگیزه حفاظت زمین هاي کشاورزي وضع ا بااولین قانونی است که ، 16/1/1354مصوب  قانون گسترش قطب هاي کشاورزي

هاي کشاورزي  ز تفکیک اراضی واقع در قطبیتبدیل نوع استفاده و ن اذعان می داشت که قانون مذکور 12ماده  .ه استگردید

 ورتخلع ید و واگذاري آنها بص - الف :هایی از جمله ضمانتمی باشد و در راستاي این ممنوعیت هکتار ممنوع  10به کمتر از 

جلوگیري از تبدیل یا تغییر و بهره  -ب) آن قانون13 و 12دوام(سسات مجاور یا غیر مجاور ؤاجاره دراز مدت به اشخاص و م

بند ( :قلع و امحاي مستحدثات -ج )قانون  آن 12ماده (برداري بوسیله گارد منابع طبیعی یا سایر مأمورین نیروي انتظامی 

از مواد قانون گسترش  الیحه قانون اصالح بعضیپس از مدتی تصویب  .نموده بود معینرا  ،)ن قانون اهم 13اخیر ماده 

قانون موصوف نصاب  3وجب ماده که به م ،را داشته شوراي انقالب 1358آذر  17مصوب ، هاي کشاورزي کشاورزي در قطب

منحصراً نسبت  هکتار، 10ه کمتر از هکتار و باغات ب 20کرد و محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از  قانون قبلی تغییر 12ماده 

به این ترتیب قانون مذکور شامل . ) 2، 1330، بهرامی(  دوده قطب هاي کشاورزي ادامه یافتبه اراضی و باغات واقع در مح

و از این نظر تفکیک اراضی و باغات خارج از محدوده قانوناً  زمین هاي کشاورزي واقع در خارج از قطب هاي کشاورزي نبود

ت دیوانعالی کشور نیز صحت هیأ 24/10/1363 – 48ي وحدت رویه شماره أکه مدلول و منطوق ر چنان. شکال می نمودبالا

به  31/3/74قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب  1374در سال بعد از آن یعنی . نماید ید میاین مدعا را تأی

در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در تغییر کاربري  ن،این قانو موجب ماده یکه ب. 1تصویب قانونگذار رسید

به  ت محترم وزیرانأهی 24/10/84مورخ مصوب جلسه  ،سپس آئین نامه اجرائی قانون مذکور .موارد ضروري ممنوع اعالم شد

بدون ( کشاورزي رسیده ، به تصویب وزارت 1/5/75پس از آن دستورالعمل اجرائی تبصره پیش گفته مصوب . تصویب رسید

ضوابط تغییر  و طی آن) را دارا باشد قانون مدنی  3و  2مادتین   اینکه در روزنامه رسمی منتشر و شرایط قانونی مذکور در

ها در  عی و باغارضوابط حاکم برتفکیک اراضی ز کور،دستور العمل مذ  "و  "همچنین در بند  و ها کاربري اراضی زراعی و باغ

براین اساس حداقل تفکیک . شدگفته تعیین و مشخص  آئین نامه اجرائی پیش 4دوده قانونی شهرها، موضوع ماده خارج از مح

وجود موارد ابهام بعد از آن به دلیل  .) 3همان، (  هکتار تعیین شده است 15و حداقل تفکیک باغات دیم  هکتار 5باغات آبی، 

                                                             

 . 10/11/74 – 14832در روزنامه رسمی شماره منتشره  - ١



 ها قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی و زراعی و باغ ،راعی و باغ هادر قانون حفظ کاربري اراضی ز شمار و ایرادات بی

هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی  ماه یک شنبه مورخ اول آبان مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دو

تصویبنامه شماره و به موجب  4/1386 /19در تاریخ بعد از آن  .یدبه تأیید شوراي نگهبان رس 10/8/1385تصویب و در تاریخ 

و بالخره . الحات قانون حفظ کاربري اراضی زراعی مورد تعریف واقع گردیدطت وزیران مصادیق و اصأه هی 37110ت / 59879

ن ااعم از باغ ها، نهالست(به منظور جلوگیري از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزي  که اقدام مثبت و قابل قبول دیگر

و ایجاد قطعات وضع گردید، قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي  ) ا، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آن هاه

 19/4/1386تاریخ الزم به ذکر است که در . می باشدمجلس شوراي اسالمی  25/1/83مناسب فنی و اقتصادي مصوب 

الحات قانون حفظ طرد تصویب قرار گرفت که مصادیق و اصوزیران مو محترم تأهی –ه 37110ت / 59879تصویبنامه شماره 

  ).3، 1330، بهرامی(  ه استمورد تعریف واقع گردیددر آن کاربري اراضی زراعی 

  

  تعاریف و مفاهیم

اعالم می  ،از مفاهیم موجود موارد مکتوب ذیل گاندر باب آگاهی خوانند بنشینیمقبل از آنکه بخواهیم در باب موضوع به بحث 

  :گردد

کاربري داراي انواع گوناگونی از قبیل  اینکه  ،نوع استفاده و بهره برداري از اراضی را کاربري می گویند: کاربري) الف  

سبز، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، تجهیزات شهرداري، خدمات شهري، پارکینگ، خدمات عمومی،  ، فضاي مسکونی

                                                                                       .) 37،  1391، رضوانی(  باشدمی و باغ  ورزيانبارداري، تجاري و صنعتی، حمل و نقل، کشا

و زراعی به فضاهاي  هاي سبز از حالت باغیعبارت است از تبدیل، تخریب و ناتوانمند کردن غیر مجاز فضا :تغییر کاربري) ب

حاصلخیز، پوشش گیاهی و توان اکولوژیکی آن شده بطوري که داراي  رفتن خاك به از بینمنجر  مسکونی، صنعتی و غیره که

                                                        .)18، 1392 د،امیرنژا(  آثار و تبعات منفی طبیعی، زیست محیطی و اقتصادي گردد

 .     پذیردصورت  ها روي آنبر  به صورت مداوم داري  امالکی هستند که عملیات کشاورزي، باغداري یا تاك :اراضی کشاورزي )ج

 بوده و در غیر این یونجه حیوان مانند سبزیجات و بی میوه و نباتات مورد مصرف انسان و کشت درختان میوه ومحل  :باغ )د

                                                                                        .  ) 103ص ،دکتر جعفري ترمینولوژي حقوق،(  خودرو باشد باغ نیست آنچهصورت 

جامع که ضوابط و مقررات شهر سازي در  عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح :شهرمحدوده ) و

 .) 15، 1367جعفري لنگرودي، ( باشد االجراء می  الزم آن



ضرورت  نظارت و کنترل شهرداري در آن عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که :حریم شهر )ه

 .) 12، 1367جعفري لنگرودي، ( مربوط تجاوز ننماید دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش

  

  محدوده نفوذ اجراي قانون تغییر کاربري 

ها و تداوم  ضی زراعی و باغراجهت حفظ ادر که ه، یک قانون مستقل و امري بودها  قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ

 ها، مرغداري ها، دامداري گلخانه ها،احداث  نمی دانست؛مصادیق تغییر کاربري و آنچه را از تصویب گردید آن ها بهره وري 

به منظور بهینه کردن تولیدات  های در روستایهاي صنایع تکمیلی و غذا پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزي و کارگاه

 هاییاراضی داخل در محدوده روستاهمچنین الزم به ذکر است که کلیه  ،) 44، 1366 ،رخواجه پو( بوده می بخش کشاورزي

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از با اجرایی شدن این قانون . بوده را نیز در بر می گرفتن مشمول طرح هاديکه 

این  .دیگرد لغو  1373 /28/12 ین مصوبقانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد مع) 77(جمله ماده 

ممنوع را جز در موارد ضروري   ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركقانون در ماده یک خود هر گونه تغییر کاربري 

استان به ها در هر  تشخیص موارد ضروري تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ آن ماده اعالم گردید که 1تبصره و در  اعالم نمود

رئیس سازمان مسکن و شهرسازي مدیر کل  ،مدیر امور اراضی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزيتشکل از عهده کمیسیونی م

تجدید نظر  و گردیدهریاست سازمان جهاد کشاورزي تشکیل  ، بهدارحفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استان

با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد  گردیدهمجوز تغییر کاربري صادر  کمیسیون در مواردي کهاین در مورد تصمیمات 

ربط  کشاورزي به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزي یا نماینده تام االختیار وي و با عضویت معاونان ذي

داراي دبیرخانه اي مذکور کمسیون  .ایجاد می گرددهاي مسکن و شهرسازي کشور و سازمان حفاظت محیط زیست  وزارتخانه

سازمان امور (منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی در وزارت جهاد کشاورزي به  بوده که

مجوز از با صدور  الزم به ذکر است که .) 65، 1389مجموعه قوانین و مقررات اصالحات اراضی، ( مستقر گردیده است )اراضی

مصوب ( ها آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 4ماده  قانونمطابق ی زمان ابالغ به متقاض

 مجوز تغییر کاربري دریافت نموده) 1385قبل از سال ( سابقاً  داشته و اگرفرصت تغییر کاربري مدت دو سال  کاربر، )1386

مربوطه اقدام موضوع مجوز حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون نسبت به اجراي طرح ند موظف باشد 

نظارت بر احداث  علی ایحال .)11، 1384خسروشاهی، (  در غیر این صورت مجوز صادره کان لم یکن تلقی می گردد .دنماین

هرگونه ساختمان و تأسیسات که به  بوده و در غیر از این صورت یعنیشهرها به عهده جهاد کشاورزي  هداراضی خارج از محدو

 میها  به عهده شهرداري ،قرار گرفته )شهر هاي کوچک و بزرگاعم از (  حریم شهر ها و ضوابط مصوب در داخل موجب طرح

موجود در اراضی این قانون  1ماده  5و  4همچنین باید اذعان داشت که قانونگذار در تبصره  ).12،  1390 ،فروغی ( باشد



را از  بهینه کردن تولیدات کشاورزيو همچنین و شهر ها و شهرك ها  هادي  داخل محدوده قانونی روستاهاي داراي طرح

  .) 56، 1381بی نام ،  ( ذکر نموده است ي اراضی زراعی و باغ هااستثناعات موجود در عدم تغییر کاربرجمله 

  

 تغییر کاربري اراضی کشاورزي و باغاتوظایف ویژه جهاد کشاورزي در مقابله با

 :که این وظایف شاملشته حفظ کاربري اراضی بر عهده داقانون گذار وظایف مهمی از جهت امر ه جهاد کشاورزي به واسط

تشخیص مصادیق تغییر کاربري ، قلع و قمع محدثات غیر مجازتصویب آیین نامه ها،  همچنین ،یین نامه هانظارت بر قانون و آ

   .نها می پردازیمه در ذیل به بحث و گفتگو در باب آاراضی و تعیین اراضی کشاورزي از غیر کشاورزي می باشد ک

 :یین نامه ها نظارت بر قانون و آ) الف

عالوه بر  .باشد  هاي اجرایی آن می و آئین نامه ل اجراي این قانونئووزارت جهاد کشاورزي مسرالذکر، قانون ما 13ماده مطابق 

قانون حفظ  2اصالحی ماده  1و تبصره  1ماده ه الحاقی ب 4دستور العمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره این در 

)  هیئت وزیران 19/4/1386هـ مورخ  37110ت /59879تصویب نامه شماره  10وضوع مادهم (ها  کاربري اراضی زارعی و باغ

ها  جهاد کشاورزي استان نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل به عهده رؤساي سازمان گردیده که ذکراین موضوع نیز 

وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد  .) 67، 1386لطیفی، (  خواهد بود

هاي الزم  قانون همکارياین ایران و سایر مراجع ذي ربط، موظفند در اجراي و امالك کشور، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 

مکلفند در موارد ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مثال . آورندرا با وزارت جهاد کشاورزي بعمل 

 ها از سازمان ربري آن ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها و تغییر کا افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ،تفکیک

 1صره تبمطابق  همچنین. ) 67، 1386شهري،(  نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند ات الزم رااستعالمجهاد کشاورزي 

ریاست محترم پلیس ناجا، نیروي انتظامی  15/5/1390مورخ  392263/7/45دستور شماره آن عاقب تماین قانون و  10ماده 

و لذا  .) 56، 1381بی نام ،  ( به همکاري با جهاد کشاورزي در راستاي جلوگیري از تغییر کاربري اراضی می باشد موظف

به درخواست جهاد جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نیروي انتظامی موظف است منع چنانچه مرتکب پس از اعالم 

  .جلوگیري نماید کاربرکشاورزي از ادامه عملیات 

  :قلع و قمع محدثات غیر مجاز )ب

مأموران جهاد کشاورزي موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی : داشته اشعار این قانون 10ماده  2تبصره قانون گذار در  

نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و  اًصورتجلسه رأس که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم



نکته تأمل بر انگیز که در این راستا وجود دارد این مطلب  .) 15، 1376 ، نوبخت ( وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند

ه د یا این مادنماینتوانند نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام  مأموران جهاد کشاورزي بدون حکم دادگاه می یاآاست که 

اشاره که در اینجا از جهت روشن شدن موضوع . می باشدپس از صدور حکم قطعی در باب چگونگی اجراي قلع و قمع، آن هم 

  .می گردد مسئلهبه ذکر دالیل موافق و مخالف این اي 

  دیدگاه مخالفان) الف 

منصرف به زمان بعد از صدور حکم  1385ري زراعی و باغ ها مصوب ح قانون حفظ کارب قانون اصال 10تبصره دو ماده  -1

این مطلب از مواد قبلی قانون مذکور استنباط می شود؛ زیرا در ماده سه چرا که  .) 14، 1376 ، نوبخت( قطعی دادگاه است

ون که به صورت غیرمجاز و مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ هاي موضوع این قان  قانون یاد شده بیان گردیده که تمامی

وه بر قلع و قمع بنا به  بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربري نمایند، عال

از سوي دیگر ماده . شوند پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی و باغ ها به نرخ روز با کاربري جدید محکوم می

انون مذکور هرگونه احداث بنا را جرم دانسته و مأموران جهاد کشاورزي را مکلف کرده تا نسبت به توقف عملیات اقدام و ق 10

م کنند و حسب تبصره یک ماده مذکور نیز مأموران جهاد  مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعال

از این رو با توجه . نمایند نسبت به جلوگیري از ادامه عملیات اقدام   انتظامی کشاورزي در صورت ادامه عملیات از طریق نیروي

مذکور در مقام بیان قلع و قمع مستحدثات پس از صدور و قطعی بودن حکم دادگاه است که  10تبصره دو ماده  ،فوقبه مفاد 

براساس  همچنین. ي اقدام می شودکشاورز جلس توسط مأموران جهادتماجراي حکم با حضور نماینده دادسرا و تنظیم صور

تظلمات است و اصل بر رسیدگی در محاکم قضایی و توسط مقامات رسیدگی به دادگستري مرجع  ،قانون اساسی 36اصل 

اگر اجازه دهیم هر کدام از مأموران تصمیم چرا که  .ف آن به صراحت در قوانین آمده باشد خال آن که باشد مگر قضایی می

یعنی رسیدگی در  .کنیم به قدر متیقن اکتفا  لذا می بایست حفظ عدالت مخدوش می شود وکنند، اقدام سپس گرفته و 

  .می بایست صورت پذیردنزد مقامات قضایی در دادگستري و 

  دیدگاه موافقان) ب

م دادگاه نافی ، صدور حک1385ح حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب  قانون اصال 10ماده  2با توجه به تبصره  -1

باشد؛ زیرا  مجاز و اعاده اراضی به حالت سابق نمی وظیفه مأموران وزارت جهاد کشاورزي در قلع و قمع مستحدثات غیر

 اي براي احداث بناي غیر گذار به دلیل اینکه گذشت زمان در طول فرایند دادرسی تا صدور حکم و قطعیت آن، وسیله قانون

  ورزي نشود و حکم صادر شده را متعاقباً با تعذر و تعسر اجرا مواجه ننماید، این اختیار فوقمجاز و از بین بردن اراضی کشا



که نماینده مدعی العموم و حافظ منافع  (مأموران با حضور نماینده دادستان  از سوي دیگر. العاده را به مأموران داده است

نوعی کنترل قضایی بر اعمال از این لحاظ به ین خود که ا نمایند نسبت به قلع و قمع مستحدثات اقدام می)  جامعه است

وه اگر منظور از تبصره دو قانون  به عال. از تضییع حقوق اشخاص جلوگیري می گرددبه همین واسطه د و باش ن مییمأمور

ل لغو و عبث انتساب عم ( می باشدوه بر این که تکرار آن در تبصره جداگانه عبث  مرقوم، قلع بنا پس از صدور حکم بوده، عال

                                           .قرار می گیرددر تعارض آشکار نیز بلکه با تبصره یک همان ماده  ،) باشد به مقنن صحیح نمی

ضرورتی به تفویض آن به مأموران جهاد  آنگاه چه اگر این اختیار را ناظر بر اجراي حکم قلع مذکور در ماده سه بدانیم -2

باید اذعان داشت  »رأساً«کلمه با توجه به  و لذا. مورین جهادنه مأ باشد دادستان میبا حکم  اجراي می باشد چرا کهزي کشاور

                                                  . ) 14، 1376  ، نوبخت ( نماینداجرا  بدون حکم دادگاه توانند این امر را مأموران میکه 

 لذاو مصوبات از حیث انطباق از نظر شوراي نگهبان گذشته است، ازاین رو حق مخالفت با قانون اساسی را نخواهیم داشت  -3

                                                                                                                                                                                                 .باشیم  ماده قانونی میاین ناگزیر به اجراي صریح 

که تشخیص موارد ضروري تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها در هر بیان نموده گذار   قانون ، تبصره یک ماده یکدر  -4

توان خرده گرفت که چرا کار قاضی به غیر  نها را قاضی تلقی کرده و نمیآ و لذا .است ... ازاستان به عهده کمیسیونی مرکب 

                                                         ).ف و هیئت منصفه قاضی هستند؟ مگر شوراي حل اختال ( قاضی واگذار شده است

این  اجتهاد در برابر نص صریح قانون وجود ندارد و در باید اذعان داشت که حال با توجه به نظر موافقان و مخالفان اجراي طرح

به حکم  منوط قمع را اجراي قلع و)  3ماده  (درجاي دیگر  قمع را به مأمورین جهاد محول نموده و بار قلع و که قانونگذار یک

 نهعیکه بخشی از مجازات محبس یا جریمه نقدي (مجازات تعیین چرا که  گونه تعارضی دیده نمی شود دادگاه دانسته هیچ

از خود آنان و نموده  به دادگاه معرفیرا مأمورین کاربران  و لذا. تدر اختیار فقط محاکم می باشد نه کارمندان دول)  می باشد

حبس یا جزاي نقدي محکوم نشده یا از اعمال این مجازات تبري یا تخفیف الزم را کسب نمایند و نه چیز  دفاع می کنند تا به

خود  ،باب تخریب عمل ننموده قصد داشته تا درصورتی که مأمورین به وظیفه خود در 3 ماده همچنین قانونگذار در .دیگر

   .گونه اي در تحت نظارت محاکم قرار گیرنده بدین صورت مأمورین جهاد کشاورزي نیز ب و اقدام به این عمل نماید مستقیماً

  تصویب آیین نامه ها )ج

 هاي اجرایی این قانون را با همکاري وزارتخانه د کشاورزي موظف است آئین نامهوزارت جها: این قانون ذکر گردیده 14ماده در 

هاي مسکن و شهرسازي، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران ارائه  

  . نماید

  تشخیص مصادیق تغییر کاربري  )د



وزارت جهاد کشاورزي موظف است مصادیق ، 1391 /22/8- 586: شماره به هیأت عمومی دیوان عدالت اداريمطابق رأي 

، 1380مصالیی ، ( قابل ابطال نیست این مصادیق ، کهاعالم را و جرم محسوب می شود اقداماتی را که تغییر کاربري غیر مجاز

ها در هر استان به  ی و باغتشخیص موارد ضروري تغییر کاربري اراضی زراع قانون مذکور 1 ماده 1تبصره چرا که مطابق  .) 13

مدیر کل  ،رئیس سازمان مسکن و شهرسازي ،مدیر امور اراضی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزي از متشکلعهده کمیسیونی 

 به جهت آنکه کمیسیون مذکور .) 14، 1376،  نوبخت ( .باشد حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می

صورت  اتخاذ تصمیم و در   نگامه به استموظف  دلخواه و بدون در نظر گرفتن سایر شرایط اقدام به صدور مجوز ننماید

 این قانون 7که این موارد مطابق ماده  .دموارد خاصی را رعایت نمای ،ها تشخیص ضرورت تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ

هاي کالبدي،   ضوابط طرح -2 ز الزم از دستگاه اجرایی ذي ربط متناسب با کاربري جدید توسط متقاضیخذ مجوأ -1 شامل

مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهاي مسلح در  -3اي مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  اي و ناحیه منطقه

م تولید و سرمایه گذاري با توجه به روح کلی ضوابط حفظ محیط زیست و تداو -4رسیدگی به درخواست نیروهاي مسلح 

استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي  - 5ها  قانون مبنی بر حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

قانون مذکور مشخص  10در ماده نیز تغییر کاربري اراضی مصادیق  نکته قابل توجه آنکه برخی از .می باشند دستگاه ذي ربط

هر گونه تغییر کاربري در قالب ایجاد بنا یا افزایش، برداشتن شن و ماسه و سایر اقداماتی  :ده استدر این ماده آم .گردیده است

گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از  که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي تغییر کاربري محسوب می

تعیین دستورالعمل مطابق عالوه بر این ماده . می باشدرت پذیرد، جرم این قانون صو )1(ماده ) 1(کمیسیون موضوع تبصره 

 ،) 85 /8 /1 مصوب ( ها حفظ کاربري اراضی زراعی و باغاصالح قانون قانون  10 موضوع مادهمصادیق تغییر کاربري غیر مجاز 

احداث  -  گودبرداري -  اکریزيخاکبرداري و خ -سیساتأایجاد بنا و ت -برداشت یا افزایش شن و ماسه :ی از جملهاقدامات

 - دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزي -دیوارکشی اراضی -  کنی پی -پزي هاي آجر و گچ کوره

 رها کردن پساب -هاي واحدهاي صنعتی  دفن زباله -احداث جاده و راه -استقرارکانکس وآالچیق -هاي موقت ایجاد سکونتگاه

انتقال و تغییر حقابه  -هاي برق عبور شبکه - گذاري لوله -هاي شهري، ضایعات کارخانجات واحدهاي صنعتی، فاضالبهاي  

کنی و خشک کردن باغات به هر  سوزاندن، قطع و ریشه - غیرکشاورزي يها  اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت

استخرهاي  -هاي ورزشی  پیست -احداث پارك و فضاي سبز -دگاهآهن و فرو  احداث راه -ریزي  ریزي و شن  مخلوط -طریق

گذاري،  جدول کاري، شامل سنگفرش و آسفالت (سازي  محوطه -احداث پارکینگ مسقف و غیرمسقف - ذخیره آب غیرکشاورزي

 -ع دستیصنای - الذکر  فوق 4هاي موضوع تبصره   صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح - ) ریزي و موارد مشابه سنگ

عنوان به  ،)ـ استانی ملی (اي مصوب مجلس شوراي اسالمی  هاي سرمایه  هاي تملک دارایی  طـرح -هاي خدمات عمومی طرح

  .گردیده استمجاز تلقی  مصادیق تغییر کاربري غیر



 تعیین اراضی کشاورزي از غیر کشاورزي ) ن

ها وزارت جهاد کشاورزي است و  عی و باغزرااراضی  تعیینمرجع : قانون مذکور اشعار داشته  1ماده  2تبصره قانون گذار در 

نمایند و مراجع اداري موظف به  ربط را در این زمینه استعالم می مراجع قضایی و اداري نظر سازمان جهاد کشاورزي ذي

نظر سازمان قانون گذار در ادامه این ماده اذعان داشته . ) 60، 1381بی نام ،  ( یت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بودارع

 (الزم به ذکر است که مطابق . شود جهاد کشاورزي براي مراجع قضائی به منزله نظر کارشناسی رسمی دادگستري تلقی می

شاورزي موظف وزارت جهاد ک )1386مصوب ( ها آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 6ماده 

ها و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از  ها در خارج از محدوده شهرها، شهرك اعی و باغرتشخیص اراضی و ز است ضوابط

تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمان هاي 

  .جهاد کشاورزي ابالغ نماید

  ها هاي دیگر سازمان عضویت در کمسیون) و

حضور وزارت محترم جهاد کشاورزي در کمسیون هاي مربوطه می تواند دفع کننده طرح هایی باشد که موجبات تغییر کاربري 

 قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  5کمیسیون ماده ها،  یکی از این کمسیون. اراضی را فراهم می آورد

  .می باشد

   2اخذ عوارض ماده ) ه

ها طبق مقررات این قانون   در مواردي که به اراضی زراعی و باغ):  این قانون ( 2ماده جهاد کشاورزي موظف است در راستاي 

با احتساب ارزش زمین پس از  را هاي مذکور  قیمت روز اراضی و باغ) %80(شود هشتاد درصد  مجوز تغییر کاربري داده می

هاي  تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ. دنمایداري کل کشور واریز  بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه ،يتغییر کاربر

اي متشکل از نمایندگان  توسط کمیسیون سه نفرهاز صالحیت کارشناس رسمی دادگستري خارج بوده و موضوع این قانون 

از این تصمیم . پذیرد در هر یک از شهرستان ها انجام می ،دارایی استانسازمان جهاد کشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و 

زمان اعالم به متقاضی به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم واریز عوارض، قیمت 

ضاء کمیسیون، کمیسیون به هر یک از اعالزم به ذکر است که  .توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعالم خواهد شد ملک مجدداً

اي  الزحمه حق ی، ارزیابی و اتخاذ تصمیم نماینداي که بررس تقویم، کمیسیون تجدید نظر و دبیرخانه مرکزي به ازاء هر پرونده

 مشروط بر آنکه مجموع دریافتی ماهانه هریک ازاعضاء از حداقل حقوق کارکنان دولت بیشتر نباشد ،متناسب با میزان عملکرد

در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزي منظور  عوارض مذکوراز ) %80(هشتاد درصد  نکته قابل ذکر آنکه. ی گرددپرداخت م



تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزي شامل تسطیح اراضی، احداث کانال  هدیگرد

و  هاي دادرسی و اجراي قانون برساند اء اراضی موات و بایر و هزینهآبیاري، زهکشی، سدها و بندهاي خاکی تامین آب و احی

هاي غیرقابل کشت و زرع براي  باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمین) %20(بیست درصد 

نکته قابل توجه  .) 1382،36، افتخاري(  گیرد ها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازي قرار می توسعه شهرها و ایجاد شهرك

در صورت (  مربع متر 500سکونت شخصی صاحبان زمین تا ، همچنین و خدمات عمومی)  استانی - ملی(هاي   طرح دیگر آنکه

  .) 81، 1384، اکبري(  .می نماید عوارضمعاف از پرداخت  را ،)اعم از حقیقی یا حقوقی( اشخاص  ،) اخذ مجوز

  گزارش به مقامات قضایی ) ي

بر عهده جهاد کشاورزي  ها قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ 10ماده در راستاي  یکی دیگر از وظایف که قانون گذار

مأموران جهاد کشاورزي محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع نهاده است این مطلب است که 

هیچ گونه مأمورین جرم جهت اعالم  آنچه قابل توجه است این مطلب است که .یندجهت انعکاس به مراجع قضایی اعالم نما

خت هزینه دادرسی پردا می بایست بهجهاد کشاورزي  ،ولیکن در باب اعتراض نسبت به احکام ننمودههزینه اي پرداخت 

ا تغییر مقامات قضایی چگونه بپس از اعالم جرم  اینکهدر . نموده تا محاکم نسبت به مورد اعتراض رسیدگی نمایندمبادرت 

ها این موضوع بخوبی مشخص گردیده، به  قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ 3در ماده  نمایندمی متهم برخورد  کاربري

هاي موضوع این قانون که بصورت غیرمجاز و  کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ :آمده استدر این ماده طوري که 

 بنا، بهاین قانون اقدام به تغییر کاربري نمایند عالوه بر قلع و قمع  )1(ماده ) 1(بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 

ها به قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف  پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغ

 الزم به ذکراست که .شش ماه محکوم خواهند شدو در صورت تکرار جرم به حداکثر جزاي نقدي و حبس از یک ماه تا  بوده

یا  در صورتی که سازمان آبو لذا . ) 2، 1330، بهرامی(  گردندمتصرف ملک قلمداد نیز می توانند کارمندان شهرداي 

بدون اخذ مجوز در زمین هاي کشاورزي نمایند دستور دهنده ساخت و ساز مذکور مسئول  اقدام به ساخت و سازشهرداري ها 

استان رسیدگی  ساي سازمان باشد در دادگاه مرکزده و به جرم وي در صورتی که از رؤنی شده در قانون بواعمال کیفر پیش بی

هر یک از کارکنان : ها ذکر گردیده قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3ماده  2تبصره در نکته قابل توجه آنکه . می گردد

به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطالی مجوز صادره دولت و شهرداري ها و نهادها که در اجراي این قانون 

ها به قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف بوده  به جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغ

سردفتران . محکوم خواهند شد است و در صورت تکرار عالوه بر جریمه مذکور به انفعال دائم از خدمات دولتی و شهرداري ها



متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سر دفتري محکوم 

   .) 78، 1381شاچري، (  شوند می

  

  نقش دولت و ارگان هاي وابسته در عدم تغییرکاربري اراضی  

اقتصادي نبودن می توان به می باشد که از جمله آنها  اراضیبه تغییر کاربري اشخاص گرایش دالیل خواستی موجب 

سود کم فعالیت ها ، وسوسه ویالسازي ،گرانی نهادهاي کشاورزي، هزینه باالیی تولید و کوچک بودن اراضی ،کشاورزي

رها، بورس کم ارزش بودن زمین هاي زراعی و در مقابل با ارزش شدن زمین ها در صورت تغییر کاربري، توسعه شه کشاورزي،

قیمت پایین و  ها، بازي برخی مشاوران امالك براي تغییر کاربري زمین ها، بی اطالعی افراد از قوانین تغییر کاربري زمین

هاي حمایتی، وجود واسطه ها و دالل هایی که آزادانه و بدون هرگونه  نامتناسب محصوالت تولیدي بویژه برنج، فقدان سیاست

ر عرصه زمین و ویال فعالیت دارند، عدم اصالح ساختار شالیکوبی ها، کم توجهی به یکپارچه سازي محدودیتی به بورس بازي د

اراضی و عدم تالش براي اقتصادي کردن تولید محصوالت کشاورزي و افزایش انگیزه تولید در فعاالن این بخش به همراه 

ابهامات و نواقص  جودارث، و ،توسعه شهرها ،رنج و مرکباتواردات بی رویه، غیرمنطقی و نابهنگام انواع محصوالت زراعی نظیر ب

در مقرارات تصویب شده، اجرایی نشدن طرح هاي آمایش سرزمین، کمبود نیروي انسانی متخصص و قیمت بسیار باالي اراضی 

رح هاي آمایش اجرایی نشدن ط نداشتن قوانین، تصویب، کاراییخیرالتأبا کاربري مسکونی یا صنعتی، میزان قوانین ناچیز و 

 اشاره نمود... و  وجود واسطه ها و دالل هایی که در عرصه زمین و ویال فعالیت دارند، سرزمین، کمبود نیروي انسانی متخصص

و لذا دولت می بایست حمایت همه جانبه خود را از زارعین انجام تا این قشر خدوم انگیزه الزم از  .) 15، 1371شکوئی،  (

تشویق مالکین  جهتبه  ربط موظفند  دولت و سایر دستگاه هاي ذي به همین واسطه .ا از دست ندهندجهت هر گونه تولید ر

سازي آن اراضی  یکپارچه به تجمیع و)  باشد تر از حد نصـاب فنی، اقتصادي می  که میزان مالکیت آنان کم ( اراضی کشـاورزي

مالی، اعتباري، : اعطاء امتیازات و تسهیالت ویژه از قبیل  به نسبتهاي تعیین شده و باالتـر،  هاي در حد نصـاب به مساحت

عالوه بر ماده مذکور  .هاي حمایتی مورد نیاز اقدام نماید  بناهاي تولیدي و پرداخت یارانه ساخت زیر حقوقی، بازرگانی، فنی و

ه منظور حمایت از تداوم کاربري اراضی ب: تغییر کاربري اراضی اذعان داشته قانون 9ماده شاهد می باشیم که قانونگذار در 

هاي جامع و تفصیلی داراي کاربري کشاورزي  ها که در طرح ها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرك زراعی و باغ

ها موظفند تسهیالت و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداري ها در اختیار مالکان  باشند، دولت و شهرداري می

ی از اقدامات به انجام ها مکلف شهرداريآنکه در مورد حریم شهر نکته قابل توجه . ) 37، 1381بی نام ،  ( قرار دهند آن ها

تهیه مقررات براي کلیه اقدامات  ،تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالی شهر جمله

، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه  ایجاد باغ و ساختمان ، کشی ، خیابان بندي و تفکیک اراضی عمرانی از قبیل قطعه



قانون  99ماده ( می باشند عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر مقررات مربوط به حفظ بهداشت

قانون منع فروش و  4 مادهبیشتر از امالك مذکور مطابق  جهت حمایتدر قانونگذار  ).1345/ 27/11مصوب  شهرداري ها

مصوب  هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به

ونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی براي امر مسکن در هاي تعا هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمین به شرکت ، 6/5/81

هایی  شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جدید و شهرك)  قانونی (خارج محدوده 

نکته دیگر  .) 67، 1384شکوري، (  اعالم نمودشوند، ممنوع  هاي مصوب احداث شده یا می که طبق مقررات و بر اساس طرح

لذا می بایست از انشعابات اولیه موجود استفاده  پس از تغییر کاربري متهم نیازمند استفاده بهینه از آن می باشد آنکه چون

در صورتی که ارگانهاي ذي ربط بدون اخذ مجوز از کمسیون تبصره یک ماده یک به کاربران خدمات به همین واسطه نماید و 

به همین جهت  .) 55، 1384ربیعی، (  خود نقش مثبت در جهت پیشگیري از جرم می باشد رسانی ننمایند این اقدام

مین و أاخت و تصدور هرگونه مجوز یا پروانه س: ها اشعار داشته قانون تغیییر کاربري اراضی زراعی و باغ 8ماده قانونگذار در 

ها   سوي دستگاه هاي ذي ربط در اراضی زراعی و باغسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از أواگذاري خدمات و ت

هاي جهاد کشاورزي، مسکن و شهرسازي، استانداري ها و شهرداري ها و سایر   این قانون توسط وزارتخانه) 1(موضوع ماده 

 .اهد بوداین قانون مبنی بر ضرورت تغییرکاربري مجاز خو) 1(ماده ) 1(مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون تبصره 

بازده، کوهستانی   افراد را به ساخت خانه باغ در اراضی کم ددر راستاي پیشگیري از جرم مذکور می تواننکته پایانی آنکه دولت 

و هم از تخریب اراضی زراعی و رسیده  خانه باغ مورد عالقه خود تا هم آن ها به نمایدارزش از نظر کشاورزي هدایت   و کم

  . ) 15، 1384کاترین، (  گرددباغی ممانعت 

  

 :نتیجه گیري

گرانی نهادهاي کشاورزي، هزینه  ،اقتصادي نبودن کشاورزي  می توان به دالیل گرایش به تغییر کاربري اراضیدر باب  -1

کم ارزش بودن زمین هاي زراعی و در  سود کم فعالیت ها کشاورزي،، وسوسه ویالسازي ،باالیی تولید و کوچک بودن اراضی

با ارزش شدن زمین ها در صورت تغییر کاربري، توسعه شهرها، بورس بازي برخی مشاوران امالك براي تغییر کاربري مقابل 

قیمت پایین و نامتناسب محصوالت تولیدي بویژه برنج، فقدان  ها، زمین ها، بی اطالعی افراد از قوانین تغییر کاربري زمین

ی که آزادانه و بدون هرگونه محدودیتی به بورس بازي در عرصه زمین و ویال هاي حمایتی، وجود واسطه ها و دالل های سیاست

فعالیت دارند، عدم اصالح ساختار شالیکوبی ها، کم توجهی به یکپارچه سازي اراضی و عدم تالش براي اقتصادي کردن تولید 

یه، غیرمنطقی و نابهنگام انواع محصوالت کشاورزي و افزایش انگیزه تولید در فعاالن این بخش به همراه واردات بی رو

ابهامات و نواقص در مقرارات تصویب شده، اجرایی نشدن  جودارث، و ،توسعه شهرها ،محصوالت زراعی نظیر برنج و مرکبات



طرح هاي آمایش سرزمین، کمبود نیروي انسانی متخصص و قیمت بسیار باالي اراضی با کاربري مسکونی یا صنعتی، میزان 

اجرایی نشدن طرح هاي آمایش سرزمین، کمبود نیروي انسانی  نداشتن قوانین، تصویب، کاراییخیرالتأ قوانین ناچیز و

   .اشاره نمود... و  وجود واسطه ها و دالل هایی که در عرصه زمین و ویال فعالیت دارند، متخصص

ها و تداوم  ضی زراعی و باغراهت حفظ اجدر که ه، یک قانون مستقل و امري بودها  قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ -2

پرورش  ها، مرغداري ها، دامداري گلخانه ها،احداث  ؛دنمی دانمصادیق تغییر کاربري و آنچه را از بهره وري تصویب گردید 

به منظور بهینه کردن تولیدات بخش  های در روستایهاي صنایع تکمیلی و غذا ماهی و سایر تولیدات کشاورزي و کارگاه

بوده نیز ن مشمول طرح هاديکه  هاییاراضی داخل در محدوده روستاهمچنین الزم به ذکر است که کلیه  بوده، کشاورزي

  .مشمول موارد فوق می باشد

قانون و آیین نامه نظارت بر  :از جملهحفظ کاربري اراضی ه امر قانون گذار وظایف مهمی از جهت جهاد کشاورزي به واسط -3

تعیین اراضی کشاورزي از غیر  تغییر کاربري،تشخیص مصادیق  ،قلع و قمع محدثات غیر مجاز، تصویب آیین نامه ها ،ها

   .دنبر عهده دار را ...و  گزارش به مقامات قضایی ،2 اخذ عوارض ماده، عضویت در کمسیون هاي دیگر سازمان ها ،کشاورزي
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