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( قانون وصول برخی از ۱۱کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده ) : )اصالحی( 31ماده 

 .لغو می گردد 28/۷2/۷۹۱۹در موارد معین مصوب درآمدهای دولت و مصرف آن 

آيین نامه اجرايی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصويب 

 16هیأت محترم وزيران  39/1/3186مورخ ه   13331/ت 19839نامه شماره 
وزارت جهاد  ۳/۷/۷۹86مورخ  ۹۰۴/۴2۴بنا به پیشنهاد شماره  2/۹/۷۹86هئیت وزیران در جلسه مورخ 

مصوب  –( قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ۷۰کشاورزی و به استناد ماده )

 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:  -۷۹85

 در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مربوط به کار می رود : – 3ماده 

 ۷۹85و اصالحیه آن مصوب  ۷۹۱۰مصوب  –فظ کاربری اراضی زراعی و باغها قانون ح :قانون –الف 

 که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود.

محدوده ای که براساس قانون  محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا: –ب 

به تصویب مراجع  ۷۹8۰ن آن مصوب تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیی

 قانونی ذی ربط رسیده یا خواهدرسید.

طرحی که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی  طرح هادی روستا: –پ 

و نحوه نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و 

 ای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.سکونتگاههای روستایی یا طرحه

اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایرکه  :اراضی زراعی و باغها –ت 

( الحاقی که در حکم اراضی ۰سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره )

 ۷۱زراعی و باغها محسوب می شود.

 ( قانون می باشد.۷( ماده )۷یون تبصره )کمیس :کمیسیون –ث 

 ( قانون می باشد.2( الحاقی ماده )۹کمیسیون تبصره ) :کمیسیون تقویم –ج 

 در مقررات ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر. :تفکیک –چ 

                                                           

 2۷/۳/۷۹86مورخ  ۷82۳۴روزنامه رسمی شماره   ۷6

و منتشر در این مجموعه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ۷۹/۴5/۷۹۳6مورخ  ۷۴۴. به دادنامه ۷۱

 مراجعه شود. ۹۷۳به صفحه 



  2۷ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 اء و یا تقسیمدر اصطالح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شریک یا شرک :افراز –ح 

 مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان.

 اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن.  :تقسیم –خ 

هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها  :تغییرکاربری –د 

اتی که بنا به تشخیص وزارت درقالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقدام

 جهادکشاورزی تغییرکاربری محسوب شود.

شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اراضی زراعی یا باغی با ارایه  :مالک یا صاحب زمین –ذ 

سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم 

آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعالن ثبت عمومی و مالکیت   ۷8قضایی

اجباری نباشد و از قدیم االیام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسالمی 

                                                           

 معاون امورحقوقی دولت: 22/6/1321مورخ  121262/16361.الف. نظریه شماره 11

شوراهای حل  ۷۱و۷6و مواد  5تا ۰عالوه بر اینکه بر اساس مستفاد از مواد متعدد قانون شوراهای حل اختالف از جمله مواد  

طی آراء شعب این شوراها در چارچوب قانون یاد شده پس از  "می باشند. اساسا "مرجع قضایی "اختالف مصداق عموم اصطالح 

مراحل قانونی ،الزم االجراء هستند)البته موضوع اعتراض ثالث نسبت به این آراء که امکان پذیر نیز می باشد. موضوعی مستقل و 

متفاوت است.(  بنابراین اشخاصی که مطابق آراء مورد نظر در نامه آن سازمان مالک شناخته می شوند. مصداق تعریف مالک در آئین 

 اشند. نامه اجرایی فوق می ب

 معاون امور حقوقی دولت:  1/2/1322مورخ  11262/16361ب. نظریه شماره 

در خصوص جایگاه رای شوراهای حل اختالف در اثبات مالکیت و تعریف مالک در بند ذ ماده یک آئین نامه اجرائی قانون اصالح 

دام آن سازمان در استعالم همزمان یک موضوع از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اعالم می دارد: صرف نظر از اینکه اق

معاونت و اداره حقوقی دادگستری ضرورت و توجهی نداشته است. از آنجا که نظریه حقوقی این معاونت طی شماره 

 به تفسیر لفظی "با تکیه بر اصول و مبانی حقوقی و قواعد حاکم صادر شده و در تنظیم آن صرفا 2۳/6/۷۹۳۷مورخ  ۷2825۹/۷525۴

و ظاهری از قانون یا مقررات اکتفاء نشده است. و به عالوه هیچ دلیل حقوقی و منطقی برای بی اعتباری آراء شورای حل اختالف یا 

عدم داللت آن در مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول ثبت نشده در مواردی که این شورا در چارچوب و حدود اختیارات و 

به صدور رای کرده و این رای هم مانند سایر آراء قطعی صادره از دادگستری قابلیت اجراء دارد صالحیت قانونی خود مبادرت 

موجود نیست. لذا اشخاصی که مطابق آراء قطعی صادره از شورای حل اختالف مالک اعالم می شوند. مصداق تعریف مالک در بند ذ 

در این بند به لحاظ حقوقی و منطقی از جمله شامل شورای  "ضایی محاکم ق "ماده یک آئین نامه اجرائی پیش گفته بوده و عبارت 

حل اختالف که در چارچوب اختیارات و صالحیت های قانونی خود حق رسیدگی و صدور رای راجع به مالکیت اشخاص را دارد 

 نیز می شود.
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اراضی متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع  ( قاعده ید)محل تصرف مالکانه 

 ملی و دولتی به تأیید مراجع ذیصالح رسیده باشد، مالک تلقی می شود.

 : (استانی –ملی )طرحهای تملک و دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسالمی  –ر 

طرحهایی که دارای موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 

 باشد. ( به مورد بنا)یا استان 

طرح های :  12(16/12/1326اصالحی مورخ ) :قانون 2طرحهای خدمات عمومی موضوع ماده  –ز  

                                                           

اصالح و به  نقل از روزنامه رسمی هیات وزیران  ۷5/۴۱/۷۹۳6ه  مورخ  5۰۴۱6/ت 85622الف. به موجب تصویب نامه شماره   ۷۳

 منتشر  شده است.   ۷۳/۴۱/۷۹۳6مورخ  2۷۷۰۹شماره 

 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاه های اجرایی:  11/11/26مورخه  122313/36212ب. نظریه شماره 

از « طرحهای خدمات عمومی»عی و باغها ( قانون حفظ کاربری اراضی زرا2( اصالحی ماده )2= نظر به اینکه مطابق تبصره )۷

( قانون مذکور )هشتاد درصد قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری( معاف شده 2پرداخت عوارض ماده )

اینکه در آیین نامه قانون یاد شده با تصویب دولت معین می شود و با عنایت به « طرحهای خدمات عمومی»اند و با توجه به اینکه 

( زمان الزم ۹/۷۴/۷۹68مورخ  882/ت ۷۷۷۰۹8( آیین نامه داخلی هیئت دولت )موضوع تصویب نامه شماره ۹۴مطابق تبصره ماده )

 االجرا ی مصوباتی که برای مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می نماید به شرح زیر تعیین شده است: 

ه عالوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و مصوباتی ک -آیین نامه داخلی هیئت دولت ۹۴تبصره ماده » 

روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران الزم االجرا است مگر آنکه در خود مصوبه  ۷5تکلیف ایجاد می نماید، 

 زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.

)برای معافیت از پرداخت عوارض( که در تصویب نامه های دولت تعیین « طرحهای خدمات عمومی»ق بنابراین تاریخ اجرای مصادی

( آیین نامه داخلی دولت است، در نتیجه طرحهای خدمات عمومی که در ۹۴یا تغییر یافته است تابع ترتیب مقرر در تبصره ماده )

آیین نامه داخلی هیئت دولت(،  ۹۴به ترتیب مقرر در تبصره ماده فهرست مصوبه بعدی منظور نشده، از زمان قابلیت اجرای مصوبه )

لیکن تغییر کاربری زمین در مورد طرحی که در زمان تصمیم گیری کمیسیون جزء طرحهای خدمات  مشمول معافیت نخواهند بود.

معافیت می باشد مشروط  عمومی بوده و قبل از الزم االجرا شدن مصوبه بعدی به تصویب رسیده باشد مالک عمل بوده و مشمول

براینکه در تصویب نامه بعدی مربوط به تعیین و تغییر مصادیق طرحهای خدمات عمومی، زمان خاصی برای عطف بما سبق مصوبه 

 منظور نشده باشد.

 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی : 21/12/1326مورخ  166226/36212نظریه شماره -پ

پس از تغییرکاربری "( زمان تعلق عوارض مربوط ۷۹۱۰قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها )مصوب  2وجه به این که حسب ماده با ت

آیین  ۰تعیین شده که با صدور مجوز تغییرکاربری باید از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز شود و بر اساس ماده  "

 ۷ماده  ۷حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر گردیده که در صورت موافقت کمیسیون تبصره نامه اجرایی قانون اصالح قانون 

قانون با تغییرکاربری اراضی یاد شده دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی ...برای تعیین قیمت روز اراضی به کمیسیون تقویم 

قانون مبداء ایجاد حق برای  ۷ماده  ۷این تاریخ تصمیم کمیسیون تبصره اعالم .....و مجوز تغییرکاربری را صادر می نماید. بنابر



  2۹ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

( قانون منحصرا به شرح جدول 2( اصالحی ماده )2خدمات عمومی مورد نیاز مردم موضوع تبصره )

 ود :پیوست که تایید شده به مهر دفتر  هیئت دولت است با رعایت ضوابط ذیل تعیین می ش

قررات مربوط از دستگاههای اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس با رعایت ضوابط استقرار و سایر م -۷

 ذیربط 

 ( قانون ۷( ماده )۷یسیون تبصره )تشخیص ضرورت تغییر کاربری از کم -2

برنامه ریزی  و توسعه استان و در محدوده حریم  تعیین کاربری توسط کارگروه تخصصی و شورای -۹

 ن شهری توسط وزارت راه وشهرسازی . راه های برو

.اخذ پروانه ساختمان از شهرداری ها در حریم شهرها و در خارج از حریم شهرها از مراجع صدور  ۰

آیین نامه  استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و  ۷۴پروانه  براساس ماده 

و اصالحات    2۴/۴2/۷۹۳۷ هـ مورخ۰۱۴۳۱/ت ۹۷6۹6محدوده روستاها  موضوع تصویب نامه شماره 

 حریم راه ها و راه آهن از وزارت راه وشهرسازی .2۴یکصد متر از انتهای  بعدی آن و در محدوده 

را به ترتیب  قمتقاضیان طرح های یاد شده باید در احداث تاسیسات مربوط ضوابط فو – 3تبصره 

 اولویت رعایت نمایند. 

رایی صادر کننده موافقت اصولی  یا جواز تاسیس موظف است از زمان صدور دستگاه اج -2تبصره 

برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه  بهره طول مجوز و در

گزارش اقدامات صورت گرفته  را به سازمان  جهاد کشاورزی  استان اعالم و در صورت هرگونه تخلف 

( قانون ضمن توقف عملیات  ۷۴اتب را به سازمان مذکور  منعکس  تا در اجرای ماده )و تغییر طرح مر

  و اخذ عوارض مربوطه اقدام نماید. قانون ( 2)نسبت به اعمال  ماده

توسعه و عمران مصوب شورای عالی های ناشی از تصویب و بازنگری طرح  افزایش محدوده -1تبصره 

قانون نمی  2ض موضوع ماده هادی روستایی مشمول اخذ عوار هایشهرسازی و معماری ایران و طرح 

 باشد.

در صورت درخواست جدید  برای تغیییر  طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم به سایر   -1تبصره 

                                                                                                                                                                                

متقاضیان و مالک عمل می باشد. در نتیجه در صورتی که طرحی در زمان تصمیم گیری این کمیسیون مطابق مقررات حاکم ،جزء 

معلق و منوط به موافقت با طرح های معاف  از پرداخت عوارض بوده مشمول معافیت خواهد بود. بدیهی است این حق مکتسب 

 تعیین کاربری اراضی یاد شده توسط مراجع ذیربط می باشد. 

 هیات وزیران اصالح گردید.  ۴8/۴8/۷۹۳6مورخ  ۳۱5۳۰/5۰۴۱6. به موجب تصویب نامه شماره 2۴
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قانون  2موضوع مشمول عوارض موضوع ماده  ۷ماده  ۷طرح ها  پس از طرح پرونده در کمیسیون تبصره 

 خواهد بود 

ک ۹۳۷۷6/ت ۱۰5۱۳و شماره   2۱/۴۳/۷۹86 هـ مورخ۹8۱۳۱/ت ۷56۳85نامه های شماره تصویب ( ب

 لغو می شوند.   ۷۹/۴5/۷۹8۱ مورخ
 21جدول مصادیق طرح های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم 

 مصداق ردیف مصداق ردیف

مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در خارج از  ۷
 حریم شهرها 

 بازیافت آن محل دفن زباله و ۷۰

 جاده ای  پایگاه های امدادی ۷5 انواع هتل ها  2

 تحقیقات کشاورزی مراکز آموزش  ۷6 استخرهای آب گرم و آب های معدنی ۹

 آرامستان ها  ۷۱ مجتمع ورزشی ۰

 ایستگاه های هواشناسی و پایش محیط زیست  ۷8 مساجد و نمازخانه های بین راهی 5

 و تاسیسات توزیع برق  نیروگاه های تولید ۷۳ راهی بین  سرویس های بهداشتی 6

 بنادر و تاسیسات وابسته  2۴ پایانه های مسافربری و باربری ۱

راه های عمومی و  راه آهن و تاسیسات وابسته و  8
 حریم آنها و کارگاه های راه سازی

 فرودگاه ها  2۷

 ار چه های مرزی پایانه ها و باز 22 ایستگاه های مترو بین شهری و حومه  ۳

  توقفگاه ماشین آالت سنگین در حریم شهرها  2۹ مرکز ارایه خدمات مکانیزه به کشاورزان  ۷۴

 آب انبارهای عمومی 2۰ خانه ها راهدار ۷۷

 اراضی بایری که تبدیل به فضای سبز می شود. 25 جایگاه های عرضه سوخت  ۷2

ایستگاه ها و تاسیسات مربوط به خدمات زیر  ۷۹
 بنایی آب، برق، گاز، تلفن و فاضالب

 

محدوده شامل بافت موجود روستا  :اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب –ص

 و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستا می باشد.

دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهادکشاورزی استان مستقر بوده و مدیراموراراضی، دبیر  –2ماده 

 می باشد. کمیسیون

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رأی از سوی  –تبصره

                                                           

به این  21و  22و  26های ردیف وزیران  تهیا 11/12/1322ه مورخ  62211/ت22226به موجب تصویب نامه شماره  21

مراجعه شود.  263برای مشاهده تصویب نامه به صفحه بصره الحاق گردید.جدول و دو ت



  25 .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 شد. دبیر دعوت خواهد

درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک  – 1ماده 

طرح موردنظر، نقشه عرصه مورد اجرای  ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی

طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان  و حسب مورد پاسخ استعالم دستگاههای ذی ربط 

 ( قانون، تحویل دبیرخانه می گردد.۱در چارچوب ماده )

 –درخواست دستگاههای مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای )طرحهای ملی  – 3تبصره 

و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارایه مصوبه مرجع قانونی ذیربط و   (استانی

دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس مورد اجرای طرح به صورت خارج از نوبت در 

 شد. کمیسیون مطرح خواهد

م های موردنیاز، نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده اعم از استعال – 2تبصره 

بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها در کمیسیون، نگهداری سوابق و مصوبات و ابالغ 

تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم به متقاضی براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت 

 .دوماه از سوی وزارت جهادکشاورزی )سازمان اموراراضی( تهیه و ابالغ می گردد

دستورالعمل نحوه و چگونگی دريافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی طرح 

، نگهداری سوابق و مصوبات و ابالغ تصمیمات کمیسیون و 3ماده  3درخواست در کمیسیون تبصره 

 22کمیسیون تقويم

 ن:الف( چگونگی دریافت تقاضای تغییر کاربری اشخاص حقیقی و حقوقی و نحوه رسیدگی به آ

ذیل بر اساس فرم های ابالغی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست تغییر کاربری خود را به همراه مدارک  -۷

مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان یا مدیریت جهاد  ۷ماده  ۷به دبیرخانه کمیسیون تبصره ت پیوس

 کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک تقدیم می نمایند. 

 2۹اداره ثبت مشعر بر مالکیت و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی سند مالکیت یا گواهی۷.۷

                                                           

 ابالغ گردیده است. وزیر جهاد کشاورزی  11/11/1316مورخ  21211/121ابالغیه شماره  به موجب .22

 مدیرکل حقوقی ،اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه:  1/12/1321مورخ  2162/2. نظریه شماره  23

قانون شوراهای حل اختالف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال و در  ۷۷( ماده ۷تالف طبق بند )شوراهای حل اخ-۷ 

شهرها تا پنجاه میلیون ریال صالحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارند و در مورد دعاوی راجع به امالک ثبت نشده از جمله دعاوی 

واقعی امالک موضوع خواسته می باشد که اگر مازاد بر نصاب صالحیت یاد شده اثبات مالکیت نیز مالک صالحیت شوراها قیمت 
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مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعالن ثبت عمومی و اجباری نباشد و از 

صرف مالکانه قدیم االیام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسالمی محل ت

)قاعده ید( متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع 

 ذیصالح رسیده و تصرفات بالمنازع و بالمعارض باشد، مالک تلقی می شود. 

 در خصوص اراضی وقفی، اخذ نظریه متولی موقوفه الزامی می باشد. :1تبصره

اراضی منابع ملی و دولتی که بدون مجوز تصرف و تبدیل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعیین : 2تبصره

                                                                                                                                                                                

باشد شوراها فاقد صالحیت رسیدگی هستند و حتی با تراضی طرفین نیز حق رسیدگی و صدور حکم مازاد بر نصاب صالحیت خود 

تنفیذ یا تایید قراردادهای عادی بیع و صلح و هبه کنند. مضافا اینکه اساساً  را ندارند فقط سازش طرفین را به دادگاه صالحه اعالم می

و غیر آن عنوان دعوی نداشته و غیرقابل استماع است زیرا تنفیذ صرفاً ناظر به معامالت فضولی و اکراهی و مربوط به مالک است و با 

عاوی مطابق قانون و عنداالقتضاء قانون آئین دادرسی در امور مدنی راجع به تکلیف دادگاهها در رسیدگی به د ۹و  2توجه به مواد  

منابع معتبر فقهی که تسری به شوراهای مذکور نیز دارد و با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خالف اصل بودن ادعای مدعی است 

ل نیست. قانون مدنی نیز اصل بر صحت قراردادهاست و ادعای تنفیذ معامله یا تایید یا اعالم صحت آن خالف اص 22۹و مطابق ماده 

هیات  ۷۴/۷۴/۱۴مورخ  56۳ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره 

 ۰8و  ۰6و  22عمومی دیوان عالی کشور فقط نسبت به امالک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به امالک ثبت شده مغایر با مواد 

مالک بوده و غیر قابل استماع است باستثنای مواردی که بموجب قوانین خاص تجویز گردیده که آن هم در قانون ثبت اسناد و ا

 صالحیت شوراها نیست.

قانون ثبت پس از خاتمه عملیات ثبتی و عدم وصول  22مستنبط از مجموع مقررات ثبتی سند مالکیت سندی است که طبق ماده -2

ه موجب حکم قطعی دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر امالک بنام اعتراض به آن یا رد اعتراض معترض ب

متقاضی ثبت صادر و به وی تسلیم می شود یا در مواردی که بموجب حکم قطعی اعتراض معترض ثابت تشخیص داده شود به نام 

ت بعدی نیز که براساس سند رسمی بنچاق شود و همچنین شامل اسناد مالکیت انتقاالله صادر و تسلیم وی میمعترض محکوم

ها  و خالصه معامالت ارسالی پس از ثبت در دفتر امالک، در ستون نقل و انتقاالت سند مالکیت ثبتی نیز وارد تنظیمی دفترخانه

 شود.باشد و آراء شوراهای حل اختالف سند مالکیت رسمی تلقی نمیشود میمی

وال دوم معلوم است ولی الزم به تصریح است که رای شورای حل اختالف سند رسمی اگرچه پاسخ سوال سوم  از پاسخ س -۹

هیات وزیران فقط  ۷۹86شود و بند ذال ماده یک آئین نامه اجرائی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب مالکیت محسوب نمی

شده در شوراهای حل اختالف است. بنابراین  شامل احکام قطعیت یافته صادره از محاکم دادگستری است و منصرف از آراء قطعی

تقاضای تغییر کاربری باستناد آراء مذکور تاقبل از مالکیت رسمی متقاضی بموجب سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت قابل 

 پذیرش نیست./ن



  2۱ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 نمی باشد. ۷ماده  ۷تکلیف توسط مراجع قانونی ذیربط، قابل طرح در کمیسیون تبصره 

اجازه اجرای  "سال که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صراحتا 2۴اجاره نامه به مدت حداقل  :3تبصره 

ح و احداث هرگونه اعیانی و اخذ مجوز های قانونی در آن ذکر شده باشد منضم به سند مالکیت طر

 2۰رسمی به نام موجر قابل پذیرش خواهد بود. 

موافقت اصولی یا جواز تأسیسی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارچوب قوانین و  ۷-2

                                                                                      مقررات مربوط صادر می شود.                       

نقشه عرصه محل اجرای طرح با مشخص بودن عوارض طبیعی و نقاط ثابت جهت تطبیق محل  ۷-۹ 

 وقوع ملک در طبیعت. 

های اولیه اعم از کاربری را جهت انجام بررسی د کشاورزی شهرستان درخواست تغییرمدیریت جها -2

مطابقت مدارک منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخیص زراعی و یا باغ بودن اراضی برابر 

آیین نامه اجرایی به کارشناس یا کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهاد  6مقررات موضوع ماده 

ودن، نسبت به اخذ پاسخ کشاورزی ارجاع می نماید و پس از وصول نظریه مذکور مبنی بر زراعی و باغ ب

آیین نامه اجرایی اقدام و پرونده متشکله را به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا در  ۹استعالمات مقرر در ماده 

 نوبت رسیدگی قرار گیرد. 

چنانچه نظریه کارشناس یا کارشناسان منتخب بر غیر زراعی و باغی بودن اراضی مورد نظر باشد  تبصره:

به نظریه مذکور بدون اخذ استعالمات به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا به شرح  درخواست متقاضی منضم

 ذیل اقدام گردد:

زراعی و باغی بودن مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان باشد مراتب نظریه غیرچنانچه  الف(

م کننده یا عدم شمول قانون حفظ کاربری و اصالحیه آن از طریق دبیرخانه کمیسیون به مرجع استعال

 متقاضی اعالم می گردد. 

چنانچه نظریه غیر زراعی و باغی بودن، مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نباشد، به  ب(

آئین نامه اجرایی را انجام دهد.  ۹مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعالم تا استعالمات موضوع ماده 

رزی پس از تکمیل در دبیرخانه کمیسیون و دفاتر پرونده های واصله از مدیریت جهاد کشاو -۹

آیین  ۹ماده  ۹مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبیرخانه کمیسیون به عنوان زمان مصرحه در تبصره 

                                                           

 الحاق گردید.  وزیر جهاد کشاورزی 21/12/1326مورخ  3211/121بخشنامه شماه . به موجب 2۰
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نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها تلقی می گردد و در صورت نقص و 

یسیون طی اخطاریه ای به متقاضی اعالم می نماید ظرف مدت یک عدم تکمیل مدارک مورد لزوم دبیرکم

 ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نماید.  

را به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید دبیر  ۷در صورتی که متقاضی مدارک و مستندات موضوع بند  -۰

ک و مستندات مربوطه به مدیریت جهاد مراتب را به همراه مدار 2کمیسیون می بایست در اجرای بند 

ماه، موضوع در  2کشاورزی شهرستان ارسال تا پس از تکمیل پرونده و با رعایت نوبت و ظرف مدت 

 مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. ۷ماده  ۷کمیسیون تبصره 

 ۱اعضای کمیسیون موظفند عالوه بر محتویات پرونده تکمیلی، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده  تبصره:

 الحاقی قانون را در تشخیص ضرورت رعایت نمایند.

دبیرکمیسیون که توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی انتخاب می شود، موظف است به منظور  -5

نسبت به ارسال دعوت نامه کتبی برای اعضاء اقدام و  ۷ماده  ۷تشکیل به موقع جلسات کمیسیون تبصره 

 ثبت و ضبط نمایند. تصمیمات کمیسیون را در سوابق دبیرخانه 

در صورت درخواست دستگاه اجرایی ذیربط و یا بر اساس نوع طرح و تشخیص دبیرکمیسیون : 1تبصره 

ضمن هماهنگی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی از نماینده دستگاه اجرایی ذیربط برای حضور در جلسه 

 کمیسیون )بدون حق رأی( دعوت به عمل می آید.

ات کمیسیون و صدور مجوز ضرورت تغییر کاربری توسط دبیرکمیسیون صورت ابالغ تصمیم :2تبصره 

 می پذیرد.

 مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک در مواردیکه اجرای طرح ضروری تشخیص داده  :3تبصره 

  26می شود. در صورت شمول عوارض به مدت شش ماه و در سایر موارد سه ماه اعتبار خواهد داشت. 

 ه تقویم و ارزیابی اراضی در قالب دستورالعمل جداگانه ای ابالغ می شود. ضوابط مربوط ب -6

 قانون:  1ب( چگونگی رسیدگی به استعالمات دستگاههای مصرحه در ماده 

دبیر خانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در صورت وصول استعالم در خصوص صدور 

 مات و تأسیسات زیر بنایی به شرح زیر عمل می نماید:مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خد

 ۷ماده  ۷در صورت وجود سابقه مبنی بر موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری توسط کمیسیون تبصره  -۷

                                                           

 وزیر جهاد کشاورزی الحاق گردید. 2۴/۴2/۷۹۳6مورخ  ۹۱۷8/۴2۴وجب بخشنامه شماه .به م25



  2۳ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

دبیر کمیسیون یا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با مراجعه به سوابق نسبت به پاسخگویی به مرجع 

 استعالم کننده اقدام می نماید.

در صورت درخواست احداث بنا یا تأسیسات جدید، دبیرخانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزی  -2

 شهرستان مطابق ضوابط مقرر در بند الف این دستورالعمل اقدام می نماید.

کلیه ساخت و سازهای صورت گرفته قبل از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها )مصوب 

 .ت این دستورالعمل خارج می باشد( از شمول مقررا۹۷/۹/۷۹۱۰

آیین نامه اجرایی قانون اصالح  3ماده  1ج( چگونگی رسیدگی به درخواستهای موضوع تبصره 

 قانون(: 2اصالحی ماده  2قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها )تبصره 

انی( و است –درخواست دستگاههای مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )طرح های ملی  

و دو نسخه   طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارائه مصوبه مرجع قانونی ذیربط

500کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس
1

مورد اجرای طرح بصورت خارج از نوبت در کمیسیون   

  مطرح خواهد شد

 مانهای جهاد کشاورزی استان:د( تمرکز اطالعات مربوط به تغییر کاربری در ساز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تهیه مکانی مناسب جهت استقرار دبیرخانه  -۷

با امکانات و تجهیزات الزم برای نگهداری سوابق، مصوبات، پرونده های  ۷ماده  ۷کمیسیون تبصره 

 متشکله و غیره در مدیریت امور اراضی اقدام نماید.

امور اراضی برنامه نرم افزاری الزم جهت ثبت و ضبط سوابق تشخیص نوع زمین، تصمیمات سازمان  -2

، کمیسیون تقویم و تغییرکاربری های غیر مجاز و .... تهیه و به سازمانهای جهاد ۷ماده  ۷کمیسیون تبصره 

 کشاورزی استانها ارسال می نماید. 

ماهه را در قالب نرم افزار مربوطه به  ۹ملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی استانها موظفند گزارش ع -۹

                                                              سازمان امور اراضی ارسال نمایند.                                                                                              

ن موظف است درصورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی دبیرخانه کمیسیو – 1تبصره 

ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید. بدیهی است 

 درصورت ارایه مدارک و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.

رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با  جلسات کمیسیون با حضور – 1تبصره 
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حداقل سه رأی موافق معتبر و الزم االجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت 

درخواست یا استعالم در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به 

 متقاضی ابالغ نماید.

دبیرخانه کمیسیون از رؤسای سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صنایع  – 1ه تبصر

 و معادن استان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهدآورد.

درصورت موافقت کمیسیون با تغییرکاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون  – 1ماده 

ا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ مراتب را به همراه کروکی ی

با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعالم و پس از اخذ نظریه کمیسیون یادشده و اعالم به متقاضی و 

( قانون به حساب خزانه داری کل 2ارایه گواهی الزم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده )

تغییرکاربری را صادر و به مرجع استعالم کننده و متقاضی اعالم می نماید. مجوز صادره از  کشور، مجوز

 26زمان ابالغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می باشد.

در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید  –تبصره 

ییرکاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید درصورت مجوز قبلی یا تقاضای تغ

( قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی ما به التفاوت تعیین و به 2شمول عوارض موضوع ماده )

 گردد.متقاضی جهت واریز ابالغ می

ستانها در صدور در مواردی که به تشخیص وزارت جهادکشاورزی یا سازمان جهادکشاورزی ا – 1ماده 

مجوز تغییرکاربری توسط کمیسیون رعایت مقررات این قانون نگردیده باشد، موضوع جهت رسیدگی و 

( الحاقی ماده یک قانون احاله می گردد و کمیسیون موظف ۱اتخاذ تصمیم الزم به کمیسیون تبصره )

 الغ نماید. است حداکثر پس از دو ماه از تاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و اب

وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند معاونین  –تبصره 

 ذی ربط را جهت عضویت در کمیسیون مذکور،  به وزارت جهادکشاورزی معرفی نمایند.

وزارت جهادکشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از  – 6ماده 

هرها، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه و پس محدوده ش

از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهادکشاورزی 

                                                           

  مراجعه  شود. ۰۴۹ و به صفحه 2۰/۴5/۷۹۳5مورخ  2۱۹۴۴8/۴2۴/5۹بخشنامه شماره  2.به بند  26
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 ابالغ نماید

 23روستاها ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هادی

 اصطالحات مندرج در این ضوابط درمعانی مشروح زیر بکار می رود:   -1ماده  

 اراضی که تحت کشت محصوالت زراعی قرار دارد.  : اراضی تحت کشت –الف 

باغ مثمر: محلی است که دارای محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن محصوالت باغی یا  -ب

خاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار درختان میوه یا مو به وسیله اش

آن از یکصد اصله کمتر نباشد و درمورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر 

 نباشد. 

 اراضی تحت کشت چای، باغ محسوب می گردد. –تبصره 

محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن درختان محلی است که دارای : باغ غیرمثمر و قلمستان –پ 

 غیرمثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله کمتر نباشد .

زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت : زمین آیش –ت 

 بماند. 

الحاقی به ماده یک قانون اصالح حفظ کاربری اراضی  (۰اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره) -ث

 زراعی و باغها که درحکم اراضی زراعی و باغها محسوب میشوند، شامل موارد زیرمی باشد 

اراضی زراعی و باغها که قبل از اجرای قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بدون  -۷

( اختصاص یافته و اجرا شده ۰( به فعالیتهای موضوع تبصره )2)( ماده ۷اخذ مجوز از کمیسیون تبصره )

 باشند. 

( قانون که با رعایت ضوابط ۷( الحاقی به ماده )۰عرصه فعالیت های طرح های موضوع  تبصره ) -2

 زیست محیطی و موافقت سازمان جهادکشاورزی مجوز الزم را دریافت می نمایند.

صویب قانون اصالح قانون حفظ کاربری به موجب تصمیمات اراضی زراعی و باغها که قبل از ت -۹

 ( به فعالیتهای موضوع تبصره فوق تغییر کاربری پیدا نموده اند.2( ماده )۷کمیسیون تبصره )

تا  "الف"مواردی که زمین قبالً سابقه بهره برداری به یکی از شیوه های مندرج در بندهای   –تبصره 

                                                           

 ابالغ گردیده است.  وزیر جهادکشاورزی 12/11/1316مورخ  32211/121ابالغیه شماره به موجب -الف .2۱

منتشر تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری هیات  2۳/۴۷/۷۹۳۱مورخ  ۳۱۴۳۳۱۴۳۴6۴۴۴۴2۷ به دادنامه -ب

 مراجعه شود  ۹28و به صفحه در این مجموعه 
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ن تغییر نوع استفاده در چارچوب قوانین و مقررات، به یکی از شیوه این ماده را داشته ولی بدو "ث"

 های فوق بهره برداری نمی شود مشمول این ضوابط می باشد.

باغات آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و  اراضی تحت کشت، آیش و – 2ماده  

قانون که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب  (۷به ماده) ( الحاقی۰اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره )

می شوند توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب سازمان جهادکشاورزی استان بر اساس فرم مربوط و با درنظر 

گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد 

سی میشود و پس از اعالم نظر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی نه گانه برر

یا با تقویض وی، مدیر امور اراضی استان نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی 

( ماده ۷یسیون تبصره )بودن محل اجرای طرح اعالم نظر میشود و مراتب جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه کم

   ابالغ می گردد: -۷۹85مصوب  –( اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 2)

  سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد. .۷

  سوابق کشت و کار   .2

های سهامی زراعی یا شرکت های اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده قطب ها ی کشاورزی و یا شرکت.۹

 تعاونی تولید و مانند آنها.

   استعالم محلی .۰

سایر اراضی زراعی و باغها واقع درزیر دست سدها و شبکه های آبیاری که در اجرای برنامه های توسعه به .5

  قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می شود.

  ه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز.منابع طبیعی در رابط نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و.6

  تهیه گزارش مصوب )عکس، فیلم و...( حسب نیاز. .۱

 استفاده از عکس های هوایی یا تصاویر ماهواره ای عرصه مورد نظر حسب نیاز. .8

  منابع تأمین آب برای اراضی آبی. .۳

مراتب وقوع یا عدم  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است همزمان با بررسی کارشناسی -1تبصره 

مناطق چهارگانه محیط زیست را از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استعالم  وقوع اراضی مورد نظر در

نماید و اداره یاد شده نیز مکلف است ظرف مدت یک ماه نظریه خود را به مدیریت جهاد کشاورزی اعالم 

  اقدامات بعدی نخواهد بود.  نماید، عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین شده مانع از انجام

در مورد اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذی صالح برای اجرای طرح های زراعی و باغی  – 2تبصره 

 .واگذار گردیده تا قبل از انتقال قطعی مطابق قرارداد واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهد شد

ادکشاورزی استانها موظفند ظرف یک ماه پس از ابالغ استانداری، اموراقتصادی و دارایی و جه – 3ماده 



  ۹۹ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

این آیین نامه، نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها به دبیرخانه کمیسیون 

معرفی نمایند. کمیسیون تقویم در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تشکیل و جلسات آن با حضور کلیه 

 یت اعضاء معتبر و الزم االجرا است.رأی اکثربا اعضاء رسمیت یافته و

به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت  – 8ماده 

بر آن ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، دستورالعمل مشترکی از سوی وزارتخانه های کشور، 

دکشاورزی تهیه و توسط وزارت جهادکشاورزی به اموراقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جها

 استانها ابالغ خواهد شد.

 2الحاقی ماده  1دستورالعمل اصالحی نحوه تقويم و ارزيابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره 

/ت 19839تصويب نامه شماره  8اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع  ماده 

 28هیأت محترم وزيران( 39/1/3186مورخ ه  13331

 ترکیب کمیسیون تقویم و نحوه تشکیل آن: : 1ماده 

اداره و  استانداری، سازمان جهادکشاورزی کمیسیون تقویم در هر یک از شهرستانها با حضور نمایندگان

کل امور اقتصادی و دارایی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل که جلسات آن با حضور کلیه 

 سازمان جهادکشاورزی است.  که یکی از آنان نماینده  رأی اکثریت اعضاء با  رسمیت یافته واعضاء 

 معتبر و الزم االجرا خواهد بود. 

موظفند ظرف و سازمان جهادکشاورزی استان ها اداره کل امور اقتصادی و دارائی  ، استانداری :1تبصره 

را برای  نمایندگان علی البدل خود ، ندگان فعلیعالوه بر نمای یک ماه پس از ابالغ این دستورالعمل

ماده  ۷دبیرخانه کمیسیون تبصره  برای مدت حداقل یک سال به  عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها 

 معرفی نمایند. ۷

در صورت عدم امکان  قائم به شخص بوده و در جلسات  کمیسیوناصلی حضور اعضاء  :2تبصره 

  البدل معرفی شده الزامی خواهد بود.  شرکت در جلسه حضور عضو علی

معرفی یک نماینده برای عضویت در چند کمیسیون تقویم در شهرستانهای تابعه استان حسب  :3تبصره

 مورد بالمانع می باشد.

ثبت و نگهداری سوابق ، مدیرجهادکشاورزی شهرستان موظف است نسبت به تشکیل دبیرخانه :2تبصره:

                                                           
 ابالغ گردیده است.وزیر جهادکشاورزی   11/11/1326مورخ  21121/121غیه شماره ابالموجب  هب. 28
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و تشکیل جلسات اقدام نماید. رئیس اداره امور اراضی شهرستان به عنوان و دعوت از اعضای کمیسیون 

 . دبیر کمیسیون تعیین می گردد. 

 نحوه تقویم و ارزیابی:: 2ماده 

مجاز با احتساب ارزش زمین پس از قیمت روز اراضی زراعی و باغ ها برای تغییرکاربری مجاز و غیر

اره کل امور اقتصادی  و دارایی و سازمان جهادکشاورزی با تغییرکاربری ،توسط نمایندگان استانداری ،اد

انجام تحقیقات محلی ،بازدید از زمین و بررسی های الزم از قبیل دوری و نزدیکی به شهرها ،روستاها و 

امور خدماتی و زیربنایی و ارزش کاربری های مشابه در نزدیک ترین فاصله عرفی از محل وقوع ملک 

( روز پس از درخواست مدیریت 2۴ون تقویم موظف است حداکثر ظرف مدت )تعیین می گردد. کمیسی

 جهادکشاورزی شهرستان نسبت به تقویم و ارزیابی اراضی اقدام نماید. 

کمیسیون تقویم موظف است بر اساس مساحت موافقت شده در مصوبه کمیسیون تبصره یک  :1تبصره 

 ت به تقویم و ارزیابی زمین اقدام نماید. که توسط دبیر کمیسیون ابالغ می گردد. نسب ۷ماده 

در خصوص تغییرکاربری اراضی کشاورزی برای برداشت معادن ،کمیسیون تقویم موظف است  :2تبصره 

با توجه به میزان حجم مندرج در پروانه بهره برداری طرح مصوب ،قیمت روز اراضی با کاربری جدید را 

 تعیین کند. 

ه روز نسبت به ابالغ صورت ر ظرف مدت سرستان موظف است حداکثمدیرجهادکشاورزی شه :3تبصره 

 استان اقدام نماید.  ۷ماده  ۷جلسه کمیسیون تقویم به دبیر کمیسیون تبصره 

 نحوه ایجاد وحدت رویه و نظارت: : 3ماده 

 بمنظور نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و عملکرد کمیسیونهای تقویم و ارزیابی شهرستانها، سازمان 

جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیگیری معرفی به موقع نمایندگان استانداری و امور اقتصادی و 

 دارایی، تشکیل به موقع کمیسیونها و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابالغ آن اقدام نماید. 

عات ایجاد بانک اطال سازمان امور اراضی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به  :1تبصره 

 تهیه فرم های موضوع این دستورالعمل اقدام نماید.  تقویم اراضی و 

ماه اعتبار خواهد داشت و در  6ت یم از زمان اعالم به متقاضی به مدتصمیم کمیسیون تقو  :2تبصره 

 مجدداً  تعیین وزمین  عوارض در مدت مقرر،  قیمت تمام  صورت انقضای مدت مذکور و یا عدم واریز

اعالم خواهد شد. عوارض جدید با احتساب مبلغ پرداختی قبلی  ۷ماده   ۷ه کمیسیون تبصره به دبیرخان

 محاسبه و به متقاضی جهت واریز ابالغ خواهد شد.  



  ۹5 .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

در مهلت اعتبار بهای تقویم شده، کمیسیون پس از اعالم نظریه کارشناسی خویش به مدیریت  :3تبصره 

 قیمت تقویم شده را ندارد.   جهاد کشاورزی شهرستان، حق تجدید نظر در 

 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و اعضای کمیسیون تقویم ، اراضی استان رامومدیریت  : 2تبصره 

مجاز به قبول درخواست تخفیف و یا تقسیط و یا هر گونه مساعدت دیگری در خصوص عوارض 

 قانون نمی باشد. 2موضوع ماده 

تغییر کاربری  صورت جلسه کمیسیون تقویم نسبت به آن دسته از  ماهه اعتبار 6در پایان مهلت  :6تبصره 

های غیر مجاز که کمیسیون اقدام به ارزیابی نموده و پرونده مربوطه در محاکم قضایی مطرح و منجر به 

صدور حکم قطعی نگردیده،  مدیریت جهاد کشاورزی موظف است از کمیسیون تقویم، ارزیابی جدید را 

روز قیمت گذاری جدید را به  2۴نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت  تقویم  درخواست و کمیسیون

 مدیریت مذکور اعالم نماید. 

به عهده اعضای کمیسیون تقویم و ارزیابی  2مسئولیت صحت تقویم و ارزیابی عوارض ماده  :2ماده 

 می باشد.  در شهرستان ذیربط  2عوارض ماده 

قانون اصالحی حفظ  2ماده  ۹و ارزیابی موضوع تبصره  حق الزحمه اعضای کمیسیون تقویم: 6ماده 

کاربری بابت بازدید اراضی و تحقیقات محلی و تعیین قیمت روز و سایر هزینه های ذیربط از محل 

 اعتبارات قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل پرداخت است. 

ر عهده رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوده و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل ب :6ماده 

سازمان امور اراضی کشور در پایان هر سال گزارش نظارت ساالنه در استان های کشور را به نمایندگان 

 آئین نامه اجرایی ارایه نماید.  8موضوع ماده 

 2ع ماده سازمان جهاد کشاورزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش واریز عوارض موضو : 2ماده 

 استان و سازمان امور اراضی کشور  سازیراه و شهرسازمان استانداری و  قانون را پس از تأیید خزانه به 

 ارسال نماید. 

تبصره تهیه و به تائید و امضای نمایندگان وزارت خانه های  ۷2ماده و  8این دستورالعمل در : 1ماده 

اه و شهرسازی رسیده است. و از تاریخ ابالغ و دارایی و ر یامور اقتصاد ،کشور جهادکشاورزی،

 می گردد.  26/۴8/۷۹86مورخ  ۹۴52۹/۴2۴جایگزین دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 

 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹6

ادارات ثبت اسناد و امالک، دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت ها و مراجع مربوط موظفند در  – 9ماده 

اقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی وباغهای و

را استعالم و تفکیک، افراز و  ( مدیریت جهادکشاورزی)هادی روستایی، نظر سازمان جهادکشاورزی 

 تقسیم اینگونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهادکشاورزی قابل اجرا خواهد بود.

رف دو ماه پس از صدور این آیین نامه ضوابط و حدنصابهای تفکیک، افراز و تقسیم اراضی ظ –تبصره 

توسط وزارت جهادکشاورزی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور 

 2۳زیربنایی، صنعت و محیط زیست و سازمانهای جهادکشاورزی اعالم خواهد شد.

( قانون ظرف سه ماه پس 2ه )( ماد۷( و تبصره )۷( ماده )۰مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ) – 31ماده 

از ابالغ این آیین نامه، طی دستورالعملی حسب مورد با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، 

صنایع و معادن و سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و 

 ۹۴توسط وزارت جهادکشاورزی ابالغ خواهد شد.

و  3الحاقی به ماده  1ن مصاديق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره دستور العمل تعیی

 13قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 2اصالحی ماده  3تبصره 
آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع  ۷۴در اجرای ماده 

                                                           
دبیر کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست   21/11/1311مورخ 231231/23612/22الف.به موجب نامه شماره  22

ویب نامه شماره            حدنصاب های موضوع آئین نامه اجرائی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی موضوع تص

جایگزین و ابالغ گردید. لیکن با توجه به ابطال آئین نامه اجرائی مذکور حدنصاب های ۷۰/۴2/۷۹88ک مورخ  ۷۰۴۱2۹/۰۴۱8۴

 مذکور ملغی االثر اعالم گردید. 

،شوراها ،کمیسیون کلیه کارگروه ها  :هیات وزیران  12/16/1322ه مورخ  23616/ت112222به موجب تصویب نامه شماره ب. 

تشکیل شده و  ۷۹۳2مرداد  2۱ها و ستادهای تشکیل شده و سایر عناوین مشابه به استثنای کمیسیون های دایمی دولت تا تاریخ 

منتشر شده  ۷۴/۴6/۷۹۳2مورخ  ۷۳۳5۷اختیارات هیات وزیران نیز به آن تفویض شده است لغو گردید. و در روزنامه رسمی شماره 

 است.  
و به صفحه  منتشر در این مجموعه 21/13/1322مورخ 122وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره رایبه  ۹۴

 مراجعه شود. ۹۹۹

 ابالغ گردیده است.وزیر جهادکشاورزی  11/11/1316مورخ  21212/121ابالغیه شماره به موجب  الف.۹۷

و به  منتشر در این مجموعه اداریت و صنایع دیوان عدالتستخصصی اراضی،محیط زیهیات 22/11/23مورخ به ب.

 مراجعه شود. 013صفحه 

 



  ۹۱ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

هیئت وزیران و به منظور تعیین مصادیق و  ۷۳/۰/۷۹86مورخ ه   ۹۱۷۷۴/ت  5۳8۱۳تصویب نامه شماره 

قانون حفظ کاربری  2اصالحی ماده  ۷و تبصره  ۷الحاقی به ماده  ۰ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 

اراضی زراعی و باغها دستورالعمل مشروحه ذیل که به تأیید وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، صنایع 

یع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست رسیده است، و معادن و سازمانهای میراث فرهنگی، صنا

 جهت اجرا ابالغ می گردد:

 الف( تعاریف:

 کارگاه یا واحد صنایع تکمیلی، غذایی و تبدیلی: -1

کارگاه صنایع تکمیلی و غذایی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بنگاه های تولیدی  

فقت اصولی صادره از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط به هستند که به موجب جواز تأسیس یا موا

 فعالیت می پردازند و مصادیق آن بر اساس کدهای آیسیک )ویرایش سوم( به شرح پیوست می باشد.

 ضوابط زیست محیطی:  -2

عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنایع و در داخل مناطق چهارگانه با رعایت ضوابط خاص و 

ق مذکور با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و پس از کسب استعالم مالک عمل حساسیتهای مناط

 خواهد بود.

 سایر تولیدات کشاورزی: -3 

هایی از قبیل پرورش قارچ، آبزیان، اسب، کرم ابریشم، زنبورداری، تولید نهال و بذر و ...  شامل فعالیت

شاورزی تعیین و پس از تصویب می باشد که حسب اظهار نظر معاونت های ذیربط وزارت جهاد ک

 این دستورالعمل اعالم می گردد.   ۹جزء  2کمیسیون تبصره 

بهینه کردن تولیدات بخش  ۷الحاقی به ماده  ۰با توجه به اینکه فعالیتهای مندرج در تبصره ۹2 :1تبصره

زمه و کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شوند لذا انجام اقدامات تکمیلی که حسب مورد ال

 مکمل زیر ساختها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشند از قبیل :

 احداث راههای بین مزارع. -۷

 ی.شکانتقال آب کشاورزی و کانالهای زهتأسیسات تأمین و  -2

 ایستگاههای پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی. -۹

                                                           

 مراجعه شود. ۹۱۷سازمان امور اراضی و به صفحه  ۷6/۴5/۷۹۳۹مورخ  2۷۷6۷8/۴2۴/5۹به بخشنامه  ۹2



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹8

 (.موتورخانه و آشیانه ماشین آالت کشاورزی )هانگار -۰

 دیوارکشی باغات. -5

 ۹۹محل جمع آوری و نگهداری محصوالت کشاورزی. -6

با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی برای هر یک از اقدامات مذکور تعیین و اعالم میگردد 

 مشمول این تبصره  می گردد. 

مورد، توسط سایر مصادیقی که در این دستورالعمل به آنها اشاره نگردیده است حسب : 2تبصره

کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و 

سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشخیص و احصاء 

اکثریت آرا خواهد گردید و مراتب توسط سازمان امور اراضی ابالغ خواهد شد. رأی کمیسیون مزبور با 

 مالک عمل بوده و جلسات در محل دبیرخانه مرکزی مستقر در سازمان امور اراضی تشکیل خواهد شد.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی  1الحاقی به ماده  2قلمرو اجرای فعالیتهای مذکور در تبصره  -ب

 و باغها :

ه روستاهای دارای طرح هادی اراضی زراعی و باغی که خارج از محدوده شهرها،  شهرک ها و محدود

 مصوب واقع است، می باشد.

 : 1ماده  2ج( ضوابط و مراحل رسیدگی فعالیتهای موضوع تبصره 

در صورت وصول استعالم از مراجع ذیربط یا درخواست متقاضی و ارائه مدارک و مستندات اعم از  -۷

ان پس از تطبیق موقعیت زمین طرح، نقشه محدوده اراضی مورد تقاضا،  مدیریت جهاد کشاورزی شهرست

و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول این دستورالعمل، مکلف است به منظور رعایت ضوابط 

                                                           

انی( مورد اشاره عبارت  )اتاق کارگری و نگهب وزیر جهادکشاورزی 11/13/1321مورخ  1631/121بخشنامه شماره  . به موجب۹۴

تغییر یافته است.  6و5به ترتیب به  ۱و6حذف و شماره  بندهای  ۷۴از قسمت الف دستورالعمل ماده  ۹بند  ۷ذیل تبصره  5در ردیف 

هیات محترم وزیران در خصوص  ۷۳/۴۰/۷۹86ه مورخ  ۹۱۷۷۴/ت5۳8۱۳تصویب نامه  ۷۴همچنین براساس اختیاراتی که در ماده 

به وزارتخانه های جهادکشاورزی ،مسکن و شهرسازی ،صنایع و  2ماده  ۷و تبصره  ۷ماده  ۰های موضوع تبصره تهیه ضوابط فعالیت 

معادن و سازمان های میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست اعطا شده است. مقرر گردید که بررسی و 

مصوبه  ۹ماده  2ان با رعایت دستورالعمل موضوع تبصره رسیدگی به درخواست احداث اتاق کارگری و نگهبانی متقاضی

مورخ  282۴۴/۴2۴هیات محترم وزیران  )دستورالعمل پیوست بخشنامه وزارتی شماره  ۷۳/۴۰/۷۹86ه مورخ  ۹۱۷۷۴/ت5۳8۱۳

 ۷سیون تبصره استان انجام پذیرد. در این رابطه الزم است قبل از طرح موضوع در کمی ۷ماده  ۷( توسط کمیسیون تبصره 8/8/۷۹86

 متقاضی موافقت الزم را از مراجع قانونی ذیربط اخذ و ارائه نماید.  ۷ماده 



  ۹۳ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

زیست محیطی ضمن استعالم الزم از اداره حفاظت محیط زیست و اخذ نظریه اداره مذکور مراتب را با 

متشکله به سازمان جهاد کشاورزی استان  رعایت ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها، همراه پرونده

 )مدیریت امور اراضی استان(  ارسال نماید. 

سازمان جهاد کشاورزی موظف است قبل از صدور موافقت نامه در مواردی که متقاضی فاقد  : 1تبصره

سند مالکیت رسمی باشد پس از استعالم و اخذ نظریه سازمان مسکن و شهرسازی استانها در مورد 

واقع در حریم شهرها و در مورد اراضی خارج از حریم شهرها از اداره کل منابع طبیعی نسبت به اراضی 

اخذ تعهد نامه رسمی از ایشان مبنی بر پذیرش مسئولیت  هر گونه دعوی احتمالی  و به عهده گرفتن 

 خسارات و غرامت وارده  راجع به مالکیت  ملک محل اجرای طرح اقدام نماید.

سازمان جهادکشاورزی موظف است در مورد آن دسته از طرح های موضوع تبصره  : ( اقی)الح 2تبصره 

که نیازمند احداث بنا می باشند. قبل از صدور موافقت نامه به منظور رعایت آئین نامه  ۷الحاقی به ماده  ۰

رها مصوب مربوط به استفاده از اراضی  ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شه

هیات وزیران با اصالحات بعدی و نیز رعایت طرح های کالبدی و منطقه ای و ناحیه ای  2۱/۴2/۷۹55

مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و عدم تداخل با حریم کاربری های موجود و مصوب 

،موافقت سازمان مسکن و شهرسازی و نظریه کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان را اخذ 

تاسیسات تامین و انتقال آب کشاورزی و کانال های زهکشی موضوع   -اید. احداث راههای بین مزارعنم

 ۰از قسمت الف دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره  ۹ دتبصره ذیل بن 2-۷ردیف های 

ن تبصره قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها  از شمول ای 2اصالحی ماده   ۷الحاقی به ماده 

 ۹۰مستثنی می باشند. 

مدیریت اموراراضی پس از وصول و بررسی پرونده و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوطه،   -2

حسب مورد موافقت یا عدم موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی را با اجرای طرح مورد نظر حداکثر 

د. رعایت نکات ذیل قبل از صدور ظرف یک ماه به مرجع استعالم کننده یا متقاضی اعالم می نمای

 است.ا موافقت از سوی سازمان جهاد کشاورزی الزم االجر

توسعه و ایجاد واحدها و کارگاههای صنایع تکمیلی، تبدیلی و غذایی را در نواحی و شهرک های   2-۷

ه صنعتی هدایت و در موارد ضرورت از اراضی زراعی و باغی غیر قابل کشاورزی و کم بازده استفاد

                                                           
 الحاق گردید.  وزیر جهادکشاورزی 11/13/1321مورخ  1631/121بخشنامه شماره این تبصره به موجب  ۹۰



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۴

 شود.  

و همچنین باغها و اراضی واقع در  2و  ۷حتی المقدور از صدور موافقت در اراضی زراعی درجه   2-2

محدوده قطب های کشاورزی، اراضی تحت شبکه های آبیاری زیر دست سدها و تجهیز و نوسازی شده 

 خودداری نمایند. 

 شود. به مزیت نسبی تولیدات کشاورزی و الگوی کشت منطقه توجه   2-۹

رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی    2-۰

 مجمع تشخیص مصلحت نظام( در انتخاب محل اجرای طرح  الزامی است. 2۷/۷۷/۷۹85)مصوب 

حتی المقدور در انتخاب محل اجرای طرح، حفظ یکپارچگی اراضی،  مد نظر قرار گرفته به    2-5

 که ایجاد راههای دسترسی موجب تخریب بی رویه اراضی نشود.   نحوی

در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نیاز برای اجرای طرح توسط مراجع صادر کننده موافقت    2-6

 اصولی مورد تأکید می باشد. 

 در ذیل موافقت نامه های صادره قید گردد: -۹

الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری  ۰تبصره  در اجرای طرح های "این موافقت نامه صرفا»   ۹-۷

موافقت نامه ایجاد نخواهد نمود.  اراضی زراعی و باغها صادر شده و هیچگونه حق مالکیتی برای دارنده

بدیهی است در صورتی که بعداً راجع به ملک محل اجرای طرح، ادعا و اختالفی از باب مالکیت بوجود 

 «  دارنده موافقت نامه خواهد بودآید مسئولیت آن منحصراً متوجه 

 «این موافقت نامه مجوز احداث بنا نمی باشد و اخذ مجوز الزم از مراجع ذیربط الزامی می باشد.»  2 -۹
 

 قانون: 2اصالحی ماده  1ضوابط طرح های موضوع تبصره   ( د

ز مواردی که در فعالیتهای موضوع این تبصره در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها )به ج

است لیکن از  ۷ماده  ۷الحاقی به ماده یک قانون قیدگردیده(، مشمول طرح در کمیسیون تبصره  ۰تبصره 

 پرداخت عوارض معاف می باشند.

 ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی صاحبان زمین: ه(   

اصالحی  ۷وع تبصره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین موض -۷

 و با توجه به ضوابط ذیل مجاز خواهد بود:  ۷ماده  ۷قانون با مجوز کمیسیون تبصره  2ماده 

در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی مصوب، مرجع صدور پروانه احداث بنا مکلف است پس    ۷-۷

ز مسکونی، قبل از از اخذ استعالم از بنیاد مسکن انقالب اسالمی در مورد ضوابط فنی ساخت و سا



  ۰۷ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 را اخذ نماید.  ۷ماده  ۷صدور مجوز تأییدیه کمیسیون تبصره

در اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده روستاها، شهرها و شهرک ها مرجع صدور مجوز    ۷-2

را در مورد ضرورت تغییر  ۷ماده  ۷احداث بنا مکلف است قبل از صدور مجوز، تأییدیه کمیسیون تبصره 

 خذ نماید. کاربری ا

اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب )شامل بافت موجود روستا و  تبصره:

 گسترش آتی آن( مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از ضوابط این دستورالعمل مستثنی می باشند.

وضوع دبیرخانه های کمیسیون تبصره یک ماده یک استانها موظفند فهرست افرادی که از معافیت م -2

 این دستورالعمل استفاده نموده اند، بنحوی ثبت و ضبط نمایند تا احتمال صدور مجوز مکرر منتفی گردد.

 قانون:  2اصالحی ماده  1و( ضوابط صدور مجوز برای سایر فعالیتهای موضوع تبصره 

ه مذکور قانون عبارتند از صنایع تبدیلی موضوع تبصر 2اصالحی ماده  ۷مصادیق فعالیتهای تبصره  -۷

بعالوه فهرست صنایع دستی اعالم شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که 

 به پیوست این دستورالعمل ابالغ می گردد. 

قانون مطابق دستورالعمل نحوه و  2اصالحی ماده  ۷ضوابط صدور مجوز برای فعالیتهای تبصره  -2

رونده، بررسی کارشناسی، طرح درخواست در کمیسیون چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پ

 ، نگهداری سوابق و مصوبات و ابالغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم، خواهد بود.۷ماده  ۷تبصره 

 نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها خواهد بود. 

( قانون ظرف یک ماه مصادیق ۷۴موظف است در اجرای ماده )وزارت جهادکشاورزی  – 33ماده 

 اقداماتی که تغییرکاربری غیرمجاز بوده و جرم محسوب می شود را تهیه و ابالغ نماید.

 موضوع  دستورالعمل تعیین مصاديق تغییر کاربری غیر مجاز 

 11 هیئت وزيران 39/1/3186مورخ ه    13331/ت  19839تصويب نامه شماره  33ماده 

های موضوع قانون اصالح قانون حفظ کاربری اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغ.۷

اراضی زراعی و باغها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک 

                                                           
 . ابالغ گردید وزیر جهادکشاورزی 12/16/1316مورخ  21222/121ابالغیه شماره الف.به موجب  ۹5

منتشر در این   هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری 21/11/1322مورخ  21دادنامه ب. به 

 مراجعه شود. ۹۴8و به صفحه مجموعه 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰2

حسب  الحاقی قانون مذکور ۰ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح های تبصره 

مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق 

 تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد: 

 برداشت یا افزایش شن و ماسه.  .1

 ایجاد بنا و تأسیسات. .2

 خاکبرداری و خاکریزی..3

 گود برداری..2

 احداث کوره های آجر و گچ پزی..6

 پی کنی..6

 دیوارکشی اراضی..2

 دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه  و ضایعات فلزی. .1

 سکونتگاههای موقت. ایجاد.2

 استقرار کانکس و آالچیق..11

 احداث جاده و راه..11

 دفن زباله های واحد های صنعتی. .12

 یعات کارخانجات.  رها کردن پساب های واحد های صنعتی، فاضالب های شهری، ضا.13

 لوله گذاری..12

 عبورشبکه های برق..16

 انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیر کشاورزی.16

 سوزاندن، قطع و ریشه کنی  و خشک کردن باغات به هر طریق..12

 مخلوط ریزی و شن ریزی..11

 احداث راه آهن و فرودگاه..12

 ارک و فضای سبز.احداث پ.21

 پیست های ورزشی..21

 استخر های ذخیره آب  غیرکشاورزی..22



  ۰۹ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 احداث  پارکینگ مسقف و غیر مسقف. .23

 محوطه سازی )شامل سنگفرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه(. .22

 فوق الذکر. 2صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصره  .26

 صنایع دستی. .26

 طرح های خدمات عمومی..22

 استانی(. –طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسالمی )ملی .21

تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و  :1تبصره

سازمان مذکور را استعالم و بر اساس سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه 

الحاقی به ماده یک قانون به خارج  ۰تغییر هر یک از فعالیتها و طرح های موضوع تبصره آن عمل نماید.

قانون تغییر کاربری غیر  ۷ماده  ۷از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 

 ۹6 مجاز تلقی می گردد.

الحاقی به ماده یک قانون به سایر طرح های مندرج  ۰عالیتها و طرح های موضوع تبصره تغییر ف :2تبصره

در تبصره مذکور مستلزم اخذ گواهی الزم از اداره کل محیط زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهاد 

  . کشاورزی می باشد

ی غیرمجاز متخلف در به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییرکاربر – 32ماده 

اراضی زراعی و باغها، مأموران جهادکشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغها در صورت 

( قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام ۷۴مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده )

 نمایند.

جرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به مأموران جهادکشاورزی مکلفند توقف عملیات ا – 3تبصره 

صورت مکتوب اخطار و اعالم نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعالم مأموران جهادکشاورزی به اقدامات 

به درخواست مأموران  خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است بنا

 اید.جهادکشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نم

مدیریت جهادکشاورزی مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به  – 2تبصره 

                                                           
منتشر در این  هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری 12/11/1326مورخ  212دادنامه شماره به  ۹6

 مراجعه شود.  ۹2۹فحه و به صمجموعه 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۰

معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف 

 ۹۱رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نمایند.

( قانون با ۷۴( ماده )2( و )۷های )فند در چارچوب تبصرهمأموران وزارت جهادکشاورزی مکل – 31ماده 

حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و 

 قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

به ماده یک قانون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی  ( الحاقی۰فعالیتهای موضوع تبصره ) – 31ماده 

بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها می باشد. درصورتی که مجریان فعالیتهای این تبصره قصد 

تغییرکاربری این فعالیتها را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از 

جاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق سایر مفاد این قانون با آنها کمیسیون تغییرکاربری غیرم

 می شود. برخورد

وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد  – 31ماده 

و امالک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سایر مراجع ذی ربط، موظفند در اجرای قانون 

 همکاریهای الزم را با وزارت جهادکشاورزی به عمل آورند.

نحوه و چگونگی پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضای  –  (31/6/3189اصالحی )  36 ماده

، توسط وزیران ۹8قانون مدیریت خدمات کشوری  ۳۹کمیسیون ها و مجریان این قانون با رعایت ماده 

 ۹۳رونیک هیات دولت تعیین و ابالغ می شود.عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکت

( اصالحی قانون، ۰سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور اجرای ماده ) – 33ماده 

های اعتباری مستقلی برای وزارتخانه های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد  ردیف

( در %2۴( و بیست درصد )%8۴یب هشتاد درصد )و همه ساله درآمدهای موضوع این ماده را به ترت
                                                           

و به صفحه منتشر در این مجموعه  12/16/1322مورخ 311رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهبه  ۹۱

 مراجعه شود  ۹۹۰

کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع .ماده   قانون مديريت خدمات کشوری:  91ماده  ۹8

انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان (  به 8۱)

نیاز باشد براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر 

 مقررات مربوط خواهند بود .
قانون اساسی  ۷۹8کمیسیون موضوع اصل  ۷۹/6/۷۹8۳ک مورخ  ۰۰556/ت ۷2۳۰۴5تصویب نامه شماره ماده به موجب  این ۹۳

 اصالح شده است.



  ۰5 .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 بودجه سنواتی دستگاههای یاد شده منظور نماید.

آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع  – 38ماده  

خ هـ مور۷658۰/ت/2۴/۷286۹۱و شماره  ۷/۷۷/۱۰هـ مورخ ۷5۹۳8/ت۷۹۷۴5تصویب نامه های شماره 

 و اصالحیه های بعدی آن لغو و این آیین نامه جایگزین آنها می گردد. 28/۷2/۱5

 11 13/11/3131و باغها مصوب زراعی اراضی  کاربری قانون حفظ

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وتداوم وبهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون -۷ماده 

در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها جز در موارد ضروری تغیییر کاربری اراضی زراعی وباغها 

 ممنوع میباشد .

در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی وباغها به عهده کمیسیون مرکب از نمایندگان  -۷تبصره 

جهاد سازندگی وسازمان حفاظت محیط زیست ، مسکن وشهر سازی، وزارتخانه های کشاورزی

ر استان زیرنظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود محول میگرددوتصمیمات کمیسیون واستانداری که در ه

مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود واین کمیسیون موظف است ظرف مدت دو 

 ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید .

وباغها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها وزارت مرجع تشخیص اراضی زراعی  -2تبصره 

کشاورزی وتغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی 

 باشد. تعیین خواهدکرد مجاز می

ادارات ثبت اسناد وامالک ودفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی وباغها  -۹تبصره 

وتغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها از وزارت کشاورزی استعالم ونظر 

 وزارت مذکور را اعمال نمایند.

در مواردیکه به اراضی زراعی وباغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود  -2ماده 

اب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت هشتاد درصد قیمت روز اراضی وباغهای مذکور با احتس

یم ارزش اراضی موضوع وی کل کشور واریز میگردد. نحوه تقبه خزانه دار عوارض از مالکین وصول و

 این قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

صی مالکین کم بضاعت در مساحت کوچک تغییر کاربری زمین زراعی وباغ برای سکونت شخ -۷تبصره 

                                                           
 قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نسخ صریح شده است.  ۷5این قانون به موجب ماده ۰۴



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰6

طبق ضوابط وتعاریف وزارت کشاورزی مشخص می نماید وهمچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی 

 ودامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

وزارت مسکن وشهرسـازی مکلف است جهات توســـــعه شـهرها وشهرکها )متصل یا  -2تبصره 

المقدور در خارج از اراضی زراعی وباغها طراحی واز اراضی غیر زراعی وغیر قابل  منفصل( را حتی

کشاورزی استفاده نماید وتغییر کاربری اراضی زراعی وباغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به 

 حداقل ممکن برساند .

مجاز اراضی زراعی وباغها مالکین یا متصرفین اراضی زراعی وباغهای موضوع این قانون که غیر -۹ماده 

 ۹به پرداخت جزای نقدی تا  2را تغییر کاربری دهند عالوه برالزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 

محکوم خواهندشد در صورت تکرار جرم  برابر بهای اراضی وباغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید

وزارت کشاورزی موظف  .واهند شدماه محکوم خ ماه تاشش عالوه برمجازات مذکور به حبس از یک

مراجع مذکور دستور توقیف  است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا

اساس ضوابط  بر در خارج از نوبت رسیدگی و عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و

  نمایند. درمربوطه حکم قطعی صا

های عمومی وشرکتها وموسسات  وسسات وشرکتهای دولتی وشهرداریها ونهادسازمانها وم -۷تبصره 

 باشد. دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می
 

هریک از کارکنان دولت وشهرداریها ونهادها که دراجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه  -2تبصره 

کاربری جدید  باسه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین  باشند به جزای نقدی تاتخطی نموده 

انفصال دائم از خدمات دولتی وشهرداریها محکوم خواهند  هدر صورت تکرار عالوه برجریمه مذکور ب و

 شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تادوسال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد. 

ت موظف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد در صد از درآمدهای موضوع این قانون را دول -۰ماده 

مربوطه به مصرف امور  ر نماید تاوزارت مزبور طبق قانوندر بودجه سالیانه وزارت کشاورزی منظو

وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائی  زیربنائی کشاورزی منظور نماید تا

اورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری زهکشی، سدها وبندهای خاکی تامین آب واحیاء کش

اراضی موات وبایر برساند وبیست در صد باقیمانده از در آمد موضوع این قانون به منطور مطالعه وآماده 

ت مسکن سازی زمینهای غیر قابل کشت وزرع برای توسعه شهرها وایجاد شهرکها در اختیار وزار



  ۰۱ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 وشهرسازی قرارمیگیرد.

قانون تاسیس شورای  5از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده  -5ماده 

 عالی شهرسازی ومعماری ایران عضویت خواهد داشت.

صد هکتار اراضی مربوط به  هزار ویک مقدار سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت ازیک-6ماده 

گ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته وبا بقیه اراضی مطابق با این ورزشگاه بزر

 قانون عمل خواهد شد.

وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون میباشد ووزارت مذکور مکلف است آئین نامه  -۱ماده 

 اجرائی این قانون را طرف مدت سه ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران برساند.

 لیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. ک -8ماده 

قانون فوق مشمول برهشت ماده وهفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد 

به تایید  ۱/۰/۷۹۱۰ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 شورای نگهبان رسیده است

 13/18/3181قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب قانون اصالح 

مجلس شورای اسالمی به شرح  ۹۷/۹/۷۹۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب – 3ماده 

 گردد:زیر اصالح می

تبصره به عنوان  قانون مذکور به شرح زیر اصالح و چهار(۷( ماده)۹( و )2(، )۷های)تبصره  -2ماده 

 گردد.( به آن الحاق می۱( و )6(، )5(، )۰ای )هتبصره

عهده کمیسیونی   تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به – 3تبصره 

مسکن و شهرسازی، مدیرکل  مدیر امور اراضی، رئیس سازمانمرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، 

باشد که به ریاست سازمان جهاد می نماینده استاندارحفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر 

تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون ربط مینماینده دستگاه اجرایی ذی گردد.کشاورزی تشکیل می

 سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا شرکت نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای  سبت به صدور پاسخ اقدام نماید.استعالم مطابق نظر کمیسیون ن

دار وظیفه دریافت تقاضا، گردد و عهدهمذکور تشکیل می جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان

کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و  بررسیتشکیل و تکمیل پرونده،

  باشد.ومصوبات مینگهداری سوابق 


