
 (۱۳/۱/۳۱۷۱)مصوب  هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 ۳ماده 

 دس ّا تاؽ ٍ اساضی کاستشی تغییش قاًَى ایي تػَیة تاسیخ اص آًْا ٍسی تْشُ ٍ تذاٍم ٍ ّا تاؽ ٍ صساػی اساضی کاستشی حفظ هٌظَس تِ 

 . تاضذ هی هوٌَع ضشٍسی هَاسد دس جض ّا ضْشک ٍ ضْشّا قاًًَی هحذٍدُ اص خاسج

 ۳تبصره

دس هَاسد ضشٍسی تغییش کاستشی اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا تِ ػْذُ کویسیًَی هشکة اص ًوایٌذگاى ٍصاستخاًِ ّای کطاٍسصی، هسکي ٍ 

ضْشساصی، جْاد ساصًذگی ٍ ساصهاى حفاظت هحیظ صیست ٍ استاًذاسی کِ دس ّش استاى صیش ًظش ٍصاست کطاٍسصی تطکیل هی 

یسیَى هضتَس کِ ٍاجذ آسای اکثشیت اػضاء تاضذ هؼتثش خَاّذ تَد ٍ ایي کویسیَى هَظف ضَد هحَل هی گشدد ٍ تػویوات کو

 است ظشف هذت دٍ هاُ اص تاسیخ دسیافت تقاضا یا استؼالم ًسثت تِ غذٍس پاسخ اقذام ًوایذ.

 ۲تبصره 

ست ٍ تغییش کاستشی اساضی هشجغ تطخیع اساضی صساػی ٍ تاغْا دس خاسج اص هحذٍدُ قاًًَی ضْشّا ٍ ضْشک ّا ٍصاست کطاٍسصی ا

 هَضَع ایي قاًَى دس سٍستاّا عثق ضَاتغی کِ ٍصاست کطاٍسصی تؼییي خَاّذ کشد هجاص هی تاضذ.

 ۱تبصره 

اداسات ثثت اسٌاد ٍ اهالک ٍ دفاتش اسٌاد سسوی هکلفٌذ دس هَاسد تفکیک اساضی صساػی ٍ تاغْا ٍ تغییش کاستشی آًْا دس خاسج اص 

 ضْشک ّا اص ٍصاست کطاٍسصی استؼالم ٍ ًظش ٍصاست هزکَس سا اػوال ًوایٌذ.هحذٍدُ قاًًَی ضْشّا ٍ 
 

 ۲ماده 

دس هَاسدی کِ تِ اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا عثق هقشسات ایي قاًَى هجَص تغییش کاستشی دادُ هی ضَد ّطتاد دسغذ قیوت سٍص اساضی ٍ 

اص هالکیي ٍغَل ٍ تِ خضاًِ داسی کل کطَس ٍاسیض هی تاؽ ّای هزکَس تا احتساب اسصش صهیي پس اص تغییش کاستشی تاتت ػَاسؼ 

 گشدد. ًحَُ تقَین اسصش اساضی هَضَع ایي قاًَى تَسظ ٍصاست اهَس اقتػاد ٍ داسایی تؼییي ٍ تِ تػَیة ّیأت ٍصیشاى خَاّذ سسیذ.

 ۳تبصره 

تظ ٍ تؼاسیفی کِ ٍصاست تغییش کاستشی صهیي صساػی ٍ تاؽ تشای سکًَت ضخػی هالکیي کن تضاػت دس هساحت کَچک عثق ضَا

کطاٍسصی هطخع هی ًوایذ ٍ ّوچٌیي سایش ًیاصّای تخص کطاٍسصی ٍ داهی هطوَل پشداخت ػَاسؼ هَضَع ایي هادُ ًخَاّذ 

 تَد.

 ۲تبصره 

ٍصاست هسکي ٍ ضْشساصی هکلف است جْات تَسؼِ ضْشّا ٍ ضْشکْا )هتػل یا هٌفػل( سا حتی الوقذٍس دس خاسج اص اساضی صساػی 

عشاحی ٍ اص اساضی غیش صساػی ٍ غیش قاتل کطاٍسصی استفادُ ًوایذ ٍ تغییش کاستشی اساضی ٍ تاغْای هَجَد داخل هحذٍدُ  ٍ تاغْا

 قاًًَی ضْشّا سا تِ حذاقل هوکي تشساًذ.
 

 ۱ماده 

کاستشی دٌّذ ػالٍُ تش هالکیي یا هتػشفیي اساضی صساػی ٍ تاؽ ّای هَضَع ایي قاًَى کِ غیش هجاص اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا سا تغییش 

تِ پشداخت جضای ًقذی تا سِ تشاتش تْای اساضی ٍ تاؽ ّا تِ قیوت سٍص صهیي تا کاستشی جذیذ  ۲الضام تِ پشداخت ػَاسؼ هَضَع تٌذ 

هحکَم خَاٌّذ ضذ. دس غَست تکشاس جشم ػالٍُ تش هجاصات هزکَس تِ حثس اص یک هاُ تا ضص هاُ هحکَم خَاٌّذ ضذ. ٍصاست 

ظف است پشًٍذُ ّای هتخلفیي اص ایي قاًَى سا تِ هشاجغ قضایی اسسال تا هشاجغ هزکَس دستَس تَقیف ػولیات هشتَط کطاٍسصی هَ

 تِ هَاسد هزکَس دس ایي قاًَى سا غادس ٍ دس خاسج اص ًَتت سسیذگی ٍ تشاساس ضَاتظ هشتَعِ حکن قغؼی غادس ًوایذ.

 ۳تبصره 

داسی ّا ٍ ًْادّای ػوَهی ٍ ضشکت ّا ٍ هَسسات دٍلتی کِ ضوَل قاًَى ساصهاى ّا ٍ هَسسات ٍ ضشکت ّای دٍلتی ٍ ضْش

 ًسثت تِ آًْا هستلضم رکش ًام است ًیض هطوَل هقشسات ایي قاًَى هی تاضٌذ.

 ۲تبصره 

ّش یک اص کاسکٌاى دٍلت ٍ ضْشداسی ّا ٍ ًْادّا کِ دس اجشای ایي قاًَى تِ تطخیع دادگاُ غالحِ تخغی ًوَدُ تاضٌذ تِ جضای 

ی تا سِ تشاتش تْای اساضی ٍ تاغْا تِ قیوت سٍص صهیي تا کاستشی جذیذ ٍ دس غَست تکشاس ػالٍُ تش جشیوِ هزکَس تِ اًفػال دائن ًقذ

اص خذهات دٍلتی ٍ ضْشداسی ّا هحکَم خَاٌّذ ضذ. سشدفتشاى هتخلف ًیض تِ ضص هاُ تا دٍ سال تؼلیق اص خذهت هحکَم خَاٌّذ 

 ضذ.



 ۱ماده 

سالِ اػتثاسی هؼادل ّطتاد دسغذ اص دسآهذّای هَضَع ایي قاًَى سا دس تَدجِ سالیاًِ ٍصاست کطاٍسصی  دٍلت هکلف است ّوِ

هٌظَس ًوایذ تا ٍصاست هضتَس عثق ضَاتظ قاًًَی هشتَعِ تِ هػشف اهَس صیشتٌایی کطاٍسصی ضاهل تسغیح اساضی، احذاث کاًال، 

اساضی هَات ٍ تایش تشساًذ ٍ تیست دسغذ تاقیواًذُ اص دسآهذ هَضَع ایي  آتیاسی، صُ کطی، سذّا ٍ تٌذّای خاکی تأهیي آب ٍ احیاء

قاًَى تِ هٌظَس هغالؼِ ٍ آهادُ ساصی صهیي ّای غیشقاتل کطت ٍ صسع تشای تَسؼِ ضْشّا ٍ ایجاد ضْشک ّا دس اختیاس ٍصاست 

 هسکي ٍ ضْشساصی قشاس هی گیشد.
 

 ۵ماده 

قاًَى تأسیس ضَسای ػالی ضْشساصی ٍ هؼواسی ایشاى  ۵اٍسصی دس کویسیَى هادُ اص تاسیخ تػَیة ایي قاًَى ًوایٌذُ ٍصاست کط

 ػضَیت خَاّذ داضت .
 

 ۶ماده 

هقذاس سیػذ ّکتاس اساضی غیش قاتل کطت اص یک ّضاس ٍ یکػذ ّکتاس اساضی هشتَط تِ ٍسصضگاُ تضسگ اغفْاى جْت احذاث 

 ایي قاًَى ػول خَاّذ ضذ.ٍسصضگاُ هزکَس اختػاظ یافتِ ٍ تا تقیِ اساضی هغاتق تا 
 

 ۷ماده 

ٍصاست کطاٍسصی هسؤٍل اجشای ایي قاًَى هی تاضذ ٍ ٍصاست هزکَس هکلف است آییي ًاهِ اجشایی ایي قاًَى سا ظشف هذت سِ هاُ 

 تْیِ ٍ تِ تػَیة ّیأت ٍصیشاى تشساًذ.
 

  ۸ماده 

 کلیِ قَاًیي ٍ هقشسات هغایش تا ایي قاًَى لغَ هی گشدد.


