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ٌر کس آب َ خاکی داشتً باشد َ با ایه حال فقیر باشد خدا 

پس در جٍت حفاظت « اَ را از رحمت خُیش دَر می کىد 

 از اراضی زراعی َ باغٍا تالش کىیم .

آیا هی تَاى چیشی را تصَر ًوَد کِ تزای  : مقدمً

رتثاط اداضتِ تاضذ. هی تا ارسش تز اس خاکتطز هفَْ

تسیار ًشدیک توذى ّای گذضتِ تا خاک تِ حذی سیاد تَدُ 

. کِ ٍاصُ خاک حتی در جوالت هزتَط تِ آفزیٌص ٍ است 

خلقت تطز ّن تجلی یافتِ است خذاًٍذ اًساى را اس خاک 

 آفزیذ ٍ آًگاُ تِ اٍ جاى تخطیذ .

حزهت خاک ٍ سهیي چِ در رٍسگاراى گذضتِ ٍ چِ در 

ال تَدُ است . تارٍ پَد حال حاضز تزای تطز تس ٍا

سًذگی تطز در کارگاّْای خاکی کِ اس گَضِ ّا ٍ سٍایای 

آى تَی گل استطوام هی گزدد ،تافتِ ضذُ است . اهزٍسُ 

ّن تؼذاد تسیار سیادی اس جوؼیت کزُ سهیي تِ سراػت 

اضتغال داضتِ ٍ تزای تاهیي غذا ٍ پَضاک ، تا خاک در 

ي تا تَجِ تِ اّویت ارتثاط تٌگاتٌگ تسز هی تزًذ تٌاتزای

تستز رضذ ٍ حفظ گیاُ ٍ ّوچٌیي رضذ خاک تِ ػٌَاى 

 رٍس افشٍى جوؼیت ، حفظ ٍ حزاست 

اس اراضی کطاٍرسی تِ ػٌَاى هٌثغ تاهیي غذا اّویت هی 

 1                                                                   کٌذ .

ضی رٍیِ اراتثذیل تی  ٍایي رٍ تِ دًثال تخزیة اس

 31/3/74اریخ کطاٍرسی هجلس ضَرای اسالهی درت

قاًَى حفظ کارتزی اراضی سراػی ٍ تاغی را تِ تصَیة 

اصالحیِ آى ًیش تِ تصَیة  1/8/85رساًذُ ٍ در تاریخ 

 هجلس ضَرای اسالهی رسیذ .

 کاربری اراضی

کلیِ اراضی تحت کطت ، آیص ، تایز ٍ دایز ٍ تاغات اػن 

ارای خاک کطاٍرسی تَدُ ٍ ساتقِ تْزُ اس دین ٍ آتی کِ د

تزداری داضتِ تاضذ تا سهاًی کِ استؼذاد تْزُ ٍری خَد 

را تز احز ػَاهلی هحیطی ٍ استفادُ ًاهطلَب اس دست 

 ًذادُ تاضذ دارای هفَْم کارتزی سراػی است .

     َباغٍا اجرای حفظ کاربری اراضی زراعی قُاویه
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قاًَى حفظ کارتزی ّز گًَِ اقذام در  1تز اساس هادُ 

جْت تغییز کارتزی اراضی کطاٍرسی در خارد اس 

هحذٍدُ ضْز جش در هَارد ضزٍری هوٌَع هی تاضذ . 

ری ّا، اجزای طزح ّای ٍاتستِ تِ کطاٍرسی اس قیثل داهذا

در اراضی ...احذاث گلخاًِ ٍ،هزغذاری ّا ، پزٍرش هاّی

سراػی ٍ تاغی تْیٌِ ساسی تَلیذات کطاٍرسی هحسَب 

هادُ یک  4ضذُ ٍ ساسهاى جْاد کطاٍرسی طثق تثصزُ 

قاًَى حفظ کارتزی تِ هالکاى ٍ هتصزفاى اراضی هجَس 

تغییز کارتزی هی دّذ ٍ تاتت صذٍر هجَس ّیچگًَِ 

 ػَارضی اس هتقاضیاى دریافت ًوی گزدد .

( هطوَل سی) خذهاتی ٍ...کلیِ طزح ّای غیز کطاٍر

قاًَى حفظ کارتزی هی تاضذ کِ پس اس  1تثصزُ یک هادُ 

تصَیة کویسیَى ٍ در تزخی هَارد تا اخذ ػَارض 

هی ضَد . افزادی کِ تز خالف هجَس تغییز کارتزی دادُ 

هقزرات ٍ تذٍى اخذ هجَس اقذام تِ تغییز کارتزی هی 

قاًَى ػالٍُ تز قلغ ٍ قوغ تٌا تِ  3ًوایٌذ ، هطاتق هادُ 

پزداخت جشای ًقذی اس یک تا سِ تزاتز تْای سهیي تِ 

ًذ ٍ در ضَقیوت رٍس ٍ تا کارتزی جذیذ هحکَم هی 

ٍ حثس اس یک  صَرت تکزار جزم تِ حذاکخز جشای ًقذی

 3                                   هاُ هحکَم خَاٌّذ ضذ . 6تا 

اقددداماق قدداوُوی بددرای تاییددر کدداربری اراضددی  

 زراعی َ باغٍا :



هتقاضیاى تغییز کارتزی اراضی سراػی ٍ تاغْا هی تَاًٌذ 

ذیزیت جْاااد کطاااٍرسی ارا ااِ تقاضااای خااَد را تااِ هاا 

تَطِ را تکویل ْای هزهذیزیت جْاد کطاٍرسی فزهًوایٌذ.

تِ هذیزیت استاى ارسال هی ًوایذ . چٌاًچِ اجزای طزح ٍ

قاًَى حفاظ کاارتزی اراضای     1 هادُ  1هطوَل تثصزُ 

در کویسیَى هزتَطِ هطازح ٍ پاس اس   سراػی،تاغْا تاضذ

صاادر های گازدد . چٌاًچاِ      تغییز کارتزیهَافقت هجَس 

س قاًَى تاضذ پس ا 1هادُ  4اجزای طزح هطوَل تثصزُ 

 تغییاز کاارتزی  هَافقت ریاست هحتازم سااسهاى هجاَس    

 صادر هی گزدد . 

مدارک مُرد ویاز جٍت درخُاست تاییر 

 کاربری اراضی
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 سٌذ هالکیت سهیي   -

 جَاس تاسیس یا هَافقت اصَلی  -

 طزح هَرد ًظز   -

 ًظزیِ هحیط سیست   -

 ًقطِ سهیي   -

 تاییر کاربری غیر مجاز

ػج کاّص تا هجاس اراضی کطاٍرسی تغییز کارتزی غیز 

احز هْاجزت رٍستا یاى تِ ضْز ٍ تَلیذ ٍ درآهذتز

کطَر  در ًتیجِ ػذم اهٌیت غذاییگستزش ضْز ًطیٌی ٍ 

ّوچٌیي تاػج گستزش تیاتاًْاٍتخزیة هحیط ضذ.خَاّذ 

 .جاری ضذى سیل هی ضَد سیست ٍ

  مصادیق تاییر کاربری غیر مجاز

  سِ تزداضت یا افشایص ضي ٍ ها  -

  تزداریگَدٍ خاکثزداری،خاکزیشی،احذاث جادُ  -

 پی کٌی ٍ دیَار کطی اراضی   -

 احذاث کَرُ آجزپشی   -

 االچیقٍکاًکس   . . .استقزار ،ایجادسکًَتگاّْای هَقت  -

 خطک کزدى تاغاتسَساًذى قطغ ٍریطِ کٌی ٍ  -

 ایجاد تٌا ٍ تاسیسات   -

 طزح ّای خذهات ػوَهی  -

 صٌایغ تثذیلی،تکویلی ٍغذایی ٍ... -

 5                                             ٍ دپَی ستالِ هحَطِ ساسی  - -

  اًتقال ٍ تغییز حقاتِ  - -

 ٍفؼالیت ّای  سراػی ٍ تاغات تِ سایزاراضی اراضی

 .کطاٍرسیغیز

است تا تْزُ گیزی تْیٌِ اس ظزفیات ّاا اهکاًاات ٍ هٌااتغ     اهیذ

اس تااالقَُ ٍ تالفؼاال هَجااَد در تخااص کطاااٍرسی کااِ یکاای  

هَحزتزیي آًْا در ٍضؼیت کًٌَی حفظ ٍ حزاست اس اراضای  

ُ اس راّکار قاًًَی ٍ هستذل  سراػی ٍ تاغْای هَجَد تا استفاد

قاًَى حفظ کارتزی اراضی سراػی ٍ تاغی اسات تتاَاًین تاِ    

 ٍ افااشایص تَلیااذ ًاخااالا   ضاااخا اهٌیاات غااذایی هطلااَب 

 یاتین . دستٍصادرات ٍ... اضتغالهلی،
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