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 چكيده

 مختلف روستاهاى و شهرها براى جديد قانونى حريم تعيين و شهرها گسترش با
 كاربرى تغيير سمت به زمين بهاى افزايش دليل به كشاورزى اراضى صاحبان كشور،
 خرد به منجر ايران در وراثت و قوانين ديگر سوى از.شوندمى داده سوق اراضى
 دليل به فروش از پس كشاورزى اراضى عمده.شودمى كشاورزى اراضى شدن
 سطح از روز هر و شوندمى داده كاربرى تغيير راحتى به قانونى خالءهاى برخى
 اراضىكاربرى تغيير قانون تصويب. شودمى كاسته ايران كشت قابل هاىزمين

. است كشاورزى عرصه در قانونگذار مثبت و مفيد اقدامات از يكى باغات و زراعى
 مشاهده خوبى به را قانون اين نفوذ و اجرا محدوده توانمى قانون اين يك ماده در

 ممنوع ضرورى موارد در جز كاربرى تغيير هرگونه موصوف، قانون مطابق. كرد
 عوارض %80 و نموده مجوز اخذ ذيصالح مراجع از اشخاص آنكه مگر بوده،

 ماده مطابق صورت اين غير در. نمايند پرداخت كشاورزى جهاد به را آن از حاصل
 همين در حاضر مقاله. است گرديده مقررّه مجازات به محكوم كاربر قانون اين 3

 اميد پردازد،مى آن سازى يكپارچه راهكارهاى و اراضى پراكندگى بررسى به راستا
 .گردد واقع ثمربخش مطالب اين است
 .اراضى حفظ اراضى، اصالحات غيرمجاز، ها،باغ كاربرى، تغيير : هاواژه كليد

                                                           
 20/2/1395تاريخ پذيرش:      05/012/1394تاريخ دريافت مقاله:  - 8

 کارشناس ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز.- 9
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 مقدمه. 1

 رشد و تكوين جايگاه و بشرى حيات عنصر تريناساسى عنوان به خاك و زمين
 با تا است شده سپرده انسان به امانت رسم به كه الهى است موهبتى گياهان،

 را جانوران و گياهان و خود نسل دوام و قوام آن، از حفاظت و بهينه بردارىبهره
 ثروت و اجتماعى قدرت يك كشورها و افراد براى نيز زمين مالكيت. كند تضمين
 بازار، اقتصاد« انگارانه سود» مكتب در آنكه حال رود،مى شمار به مهم شخصى

 مالكان سبب همين به و گرفته قرار تأثير تحت شدّت به كشاورزى هاىاكوسيستم
 به قوى اقتصادى انگيزهاى با معموالً باغى، و كشاورزى مستعد اراضى صاحبان و

 به اقدام بيشتر سود براى افراد و هستند فضاهايى چنين براى كاربرى تغيير دنبال
 كاربرى تغيير كه آنجا از. پردازندمى خود هاىباغ و زراعى اراضى كاربرى تغيير

 به يك كشور حاصلخيز هاىزمين ترينمرغوب و بهترين شود،مى باعث اراضى
 از هكتار هزار 30 ساالنه دهد،مى نشان آمارها همچنين و شوند ويال به تبديل يك

 مجامع هشدارهاى رغم به شود،مى ساختمان به تبديل كشور اراضى بهترين
 تغيير يافتن شدت دليل به جهان مردم غذايى امنيت تهديد خصوص درجهانى
 حاصلخيز هاىخاك در ساز و ساخت روند دنيا، كشاورزى اراضى كاربرى

 توسعه حال در كشورى عنوان به نيز ايران. دارد ادامه همچنان مختلف كشورهاى
 .نيست مستثنى كلى قاعده اين از

 در حقوقى و فقهى موثر راهكارى راهبردهاى بررسى پژوهش اين از هدف
 و هاباغ و زراعى اراضى مجاز غير كاربرى تغيير و بزه از پيشگيرى و جلوگيرى

 ايران هاىباغ و زراعى اراضى كاربرى حفظ بر ناظر مقررات و قوانين شناخت
 با هاباغ و اراضى كاربرى تغيير آيا: اصلى سوال بررسى به پژوهش اين در. است

 و زراعى اراضى كاربرى تغيير: فرعى سواالت و است، ممنوع اىانگيزه و قصد هر
 تغيير از جلوگيرى جهت حقوقى و قانونى راهكارهاى آيا است، چگونه هاباغ

 اين با ارتباط در كه شودمى بيان و پرداخته دارد، وجود هاباغ و اراضى كاربرى
 هاوباغ زراعى اراضى تغييركاربرى رسدمى نظر به داد پاسخ چنين توانمى سواالت

 هرگونه و است ممنوع گيرد، صورت اىوانگيزه هرقصد با ضرورى موارد جزدر
 هاوباغ زراعى اراضى در كشاورزى استمرار و بردارىبهره از مانع كه اقدامى
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 بنا كه اقداماتى ساير و ماسه و شن افزايش يا برداشت بنا، ايجاد جمله از. گرددمى
 جهت و شودمى محسوب تغييركاربرى كشاورزى جهاد وزارت تشخيص به

 حقوقى و قانونى راهكارهاى هاباغ و زراعى اراضى كاربرى تغيير از جلوگيرى
 روش و بوده تحليلى ـ توصيفى حاضر پژوهش اين در تحقيق شيوه. دارد وجود

 . است استوار اىكتابخانه تحقيق اساس و پايه بر اطالعات گردآورى
 كاربرى حفظ زمينه در كشور از خارج و داخل در بسيارى هاىپژوهش تاكنون
 موجود ادبيات بررسى اين، وجود با اما است، گرفته صورت باغها و زراعى اراضى
 اراضى تجزيه از جلوگيرى حقوقى سازوكارهاى بررسى زمينه در كه دهدمى نشان

 مشاهده دهد، قرار تدقيق مورد را موضوع اين كه پژوهشى تاكنون داخل در ها،باغ و
 اهداف، و سواالت به توجه با و بوده جديد پژوهش اين لحاظ اين از. است نشده
 اصالحات قانون به هاباغ و زراعى اراضى از حفاظت پيشينه. است نوآورى داراى
 تفكيك از جلوگيرى آن 19 ماده 2 تبصره در كه گرددمى باز 1340 مصوب ارضى

 و داده قرار تأكيد مورد را اراضى اصالحات قانون موضوع نسقى اراضى تجزيه و
 پيدا زراعت از غير ديگرى مصرف شده تقسيم هاىزمين هرگاه: )است كرده اعالم
 رسيدگى از پس كشاورزى وزارت باشد كشاورزى از بيش آن درآمد كه نمايد
 حفاظت انگيزه به كه قانونى اولين(. دهدمى را آن فروش و تفكيك و تجزيه اجازه

 مصوب كشاورزى هاىقطب گسترش قانون. گرديد وضع كشاورزى هاىزمين از
 اراضى تفكيك نيز و استفاده نوع تبديل مذكور، قانون 12 ماده. است 16/1/1354

 . كرد اعالم ممنوع را هكتار 10 از كمتر به كشاورزى هاىقطب در واقع
 كاربرى حفظ مفاهيم. 2

 1  ماده( د) بند در اما است، نشده تعريف قانون خود در كاربرى تغيير مفهوم
 : است شده تعريف گونهاين كاربرى، تغيير قانون، نامهآيين

 هاباغ و زراعى اراضى كشاورزى واستمرار بردارىبهره از مانع كه اقدام هرگونه»
 تشخيص به بنا كه اقداماتى وساير وماسه شن افزايش يا برداشتن بنا، ايجاد قالب در

 از مانع ديوار، احداث« .گرددمى محسوب تغييركاربرى كشاورزى، جهاد وزارت
 و بهبود موجب ازموارد، درخيلى حتى نيست؛ واستمراركشاورزى بردارىبهره

 نيز قانون اجراى نامهآيين 10 ماده دستورالعمل در. گرددمى ورىبهره افزايش
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 تغيير را نگهبانى و كارگرى اتاق واحداث باغات ديواركشى آن يك درتبصره
 تغييركاربرى، مصاديق تعيين دستورالعمل در هرچند است؛ نكرده محسوب كاربرى

 و ازتداوم مانع بايد اقدام همين اما است؛ شده قيد اراضى ديواركشى و كنىپى
 وجود از يا كشاورزى، جهاد مأموران كه است درصورتى اين و گردد بردارىبهره

 ارجاع به مبادرت دليلى، هر بنابه كه اين يا ندارند اطالعى مربوطه دستورالعمل
. نمايندمى قضايى مراجع به كارگرى هاىواتاق باغات ديوار احداث هاىپرونده

 مجاز غير صورت به تغييركاربرى بين كه گردد طرح استدالل اين است ممكن البته
 ديواركشى و دارد وجود تفاوت قانون 3 ماده مفهوم لحاظ به مجوز اخذ وبدون
 مجوز كه وقتى تا و دارد قانونى مجوز اخذ به نياز اما است، مجاز گرچه باغات،
 است؛ جرم قانونى، ضوابط رعايت با ديوارحتى احداث است، نشده اخذ آن، قانونى

 به مذكور، قانون 11 و 10 مواد در اصطالح دو بين عطف او و وجود لحاظ به اما
 بدون هميشه مجاز غير كاربرى تغيير كه است اين به قايل گذار،قانون رسدمى نظر
 بردارىبهره و توليد تداوم از مانع ديواركشى كه فرضى در. است مجوز اخذ
. بود خواهد هم مجوز بدون بالطبع، است مجاز غير صورت به چون گردد،مى

 اشاره و است زمين سطح از استفاده براى روپيش مختلف هاىگزينه اراضى كاربرى
 اقدامات از اىمجموعه اثر بر و انسان توسط كه نمايدمى تغييراتى از دسته آن به

 هرگونه به اشاره كه است عامى اصطالح تغييركاربرى،. گيردمى انجام زمين برروى
 بيان به نمايد؛مى مطلوب يا شودمى استفاده آن از كه موردى غير در چيزى استفاده
 ،1392 خبر، مقاله) شودمى اطالق زمين از استفاده روش به تغييركاربرى ديگر،
271.) 

 اىگونه به زمين از استفاده از مجوز اخذ به را تغييركاربرى حقوقى، اصطالح در
 اندكرده تعريف است شده بينىپيش شهرى مصوب هاىطرح در آنچه از متفاوت كه
 حفاظتى رويكرد از فارغ باغى و زراعى اراضى در تعريف اين رسد،مى نظر به كه

 مصوب كاربرى حفظ قانون اصالح قانون اجرايى نامهآيين« د» بند در. است
 مانع كهاقدامى هرگونه: است شده تعريف گونهاين تغييركاربرى، ،86/3/2

 برداشتن بنا، ايجاد درقالب هاوباغ زراعى اراضى كشاورزى استمرار و بردارىازبهره
 كشاورزى، جهاد وزارت تشخيص به بنا كه وسايراقداماتى وماسه شن افزايش يا
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 اىاشاره گونههيچ و است قرارگرفته تعريف مالك شود،مى محسوب كاربرى تغيير
 اخذ با كه درمواردى كه است درحالى اين است؛ ننموده آن، نبودن يا بودن مجاز به

 كشاورزى، از بهينهبردارىبهره استمرار ضرورت به بنا است ممكن است، مجوز
 ( .271 ،1392 خبر، مقاله) گردد مختل

: نمود تعريف گونهاين را سبز فضاهاى تغييركاربرى توانمى جامع، تعريف يك در
 فضاهاى غيرمجاز كردن وناتوانمند تخريب تبديل، از است عبارت تغييركاربرى»

 بين از به منجر كه وغيره صنعتى مسكونى، فضاهاى به زراعى و باغى، ازحالت سبز
 داراى كهطورىبه شده؛ آن اكولوژيكى وتوان گياهى پوشش خيز،حاصل خاك رفتن
 «.گردد واقتصادى محيطى زيست طبيعى، منفى وتبعات آثار

 آيش كشت تحت اراضى ازهمه است عبارت نيز باغى و زراعى اراضى از منظور
 دراين. دارد يا داشته بردارىبهره سابقه كه وديم آبى از اعم باغات، چنينوهم

 بردارىبهرهسابقه به اشاره بلكه نظرنبوده؛ مد اراضى، موجود وضعيت صرفاً تعريف،
 ترىجامع و تردقيق تعريف حقوقى لحاظ از كه است نموده نيز هاازآن
 وزارت يا نهاد يا قوه يك كه نيست امرى ها،تغييركاربرى ازوقوع جلوگيرى.است
 قوا، همه مشاركت كه است چندوجهى اىمسئله بلكه باشد؛ آن اداره متكفل بتواند
 ( .271 ،1392 خبر، مقاله) طلبدمى را جامعه آحاد و نهادها

 تحقيق نظرى مبانى. 3
 و اكولوژيك كاركردهاى از برخى شهرى، اراضى براى جمعيت تقاضاى ادامه با

 هاىجمعيت براى زندگى كيفيت سازى متناسب سمت به عرضه، نظر از محيطى
 سريع نرخ(. 1388:105 نسب، رخشانى و آبادى زنگى( كنندمى حركت انسانى
 شهرها پيرامون اراضى كاربرى الگوى در وسيعى تغييرات موجب شهرى توسعه

 كشورهاى و توسعه حال در كشورهاى در نشينى شهر رشد تأثيرات. است شده
 ازجمله توسعه، حال در كشورهاى در حال، اين با.است بوده محسوس يافته توسعه
 اراضى كاربرى در وسيعى تغييرات به نتيجه در و بوده ترسريع رشد نرخ اين ايران،
 كه داده نشان جهان سراسر در متعدد مطالعات نتايج. (Hall,2000) است شده منجر

 خود، پيرامون هاىزمين در هاآن گسترش و شهرها رشد يافتن سرعت دنبال به
 اراضى و باغات شامل(شهرى سبز فضاهاى.دارد دنبال به چندى منفى پيامدهاى
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 پس يكى شهر طبيعى منابع و گياهىهاىگونه طبيعى، هاىاندازه چشم ،(كشاورزى
 (Johnson, 2001: 717-720). اندگرفته قرار نابودى و مخاطره مورد ديگرى از

 الگوهاى و پراكنش نحوه در تغيير و هاكاربرى نوع تغيير شامل زمين كاربرى تغيير
 تغيير ديگر عبارت به (Briassoulis, 2000: pp12) است هاكاربرى و هافعاليت فضايى
 زمين سطح در تغيير لزوماً كه زمين از استفاده نوع در تغيير يعنى اراضى كاربرى
 امروزه(. 40 1389: پرنون،) است نيز زمين مديريت و تراكم در تغيير بلكه نبوده،

 شده زمين سطح پوشش و اراضى كاربرى تحوالت كنترل به خاصى توجه دنيا در
 نياز كه است بودهاراضى كاربرى به مربوط هاىسياست تنظيم خاطر به تر بيش كه
 پاسخ براى. دارد اراضىكاربرى تحوالت روند مورد در جديد و كافى اطالعات به
 كاربرى تغيير كجا؟ چگونه؟ وقت؟ چه چرا؟ نظير اىپيوسته هم به سواالت به

 متعددى الگوهاى و نظريات كه است سال دويست مدت به دهدمى روى اراضى
 كاربرى تغيير علل:(. 1386 48 ديگران، و خاكپور) است گراييده عمل به و مطرح
 كشورهاى در. است متفاوت توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاى بين زمين

 بزرگ كشاورزى مانند اقتصادى داليل در ريشه زمين كاربرى تغيير يافته توسعه
 نسل براى زيست محيط كيفيت نگهدارى به نياز افزايش و شهرى توسعه مقياس،

 جمعيت، سريع رشد توسعه حال در كشورهاى در امّا دارد، آتى هاىنسل و فعلى
 از نقل به Nigal and others: 2008.1) است اصلى عوامل اقتصادى وموقعيت فقر

 نظر از زمين كاربرى تغيير بر موثر عوامل به 1 شماره جدول در( 1388 جرجانى،
 در شده ذكر عوامل بر عالوه. شودمى اشاره زمينه اين در پردازان نظريه از تعدادى
 توسعه سكونتى، هاىهسته شهرى، هاى توسعه نظير عواملى( 1) جدول

 همچنين. باشد موثر اراضى كاربرى تغيير در تواندمى ارتباطات و هازيرساخت
 نشان( 2) جدول در اىومنطقه محلى مقياس در اراضى كاربرى تغيير ابعاد ترينمهم
 . است شده داده
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 زمين كاربرى تغيير بر موثر عوامل( 1)جدول

  
 عوامل محقق

 ميان رابطه و مردم خواست و عاليق مانند اجتماعى داليل اقتصادى، چاپينداليل
 عوامل اين
 نقل، و حمل و ارتباطات قبلى، فعاليت پيشينه طبيعى، عوارض و عوامل الهين مك

 مقررات و ضوابط و زمين بازى بورس
 و« انسانى اكولوژى» دسته دو به را اثرگذار عوامل با مرتبط هاىرادلنظريه توماس

 . كندمى بندى تقسيم« سياسى اقتصاد»
 شدت كننده كنترل عوامل ،(جمعيت مانند) تقاضا بر موثر وايتعوامل و موليگان
 كنترل يا و بودن موجود به كه عواملى ،(شهرى توسعه هاىطرح) زمين از استفاده

 تحليل سياسى اقتصاد ساختارهاى نظر از معيارها اين كه شوندمى مربوط زمين منابع
 كند،مى ايجاد خرد سازان تصميم تحريك جهت هايىانگيزه كه عواملى شوند،مى

 دولتي شكوي رانت و سياسى ساختارهاى مانند
  

 1380: شكويى، مختلف؛ 1387: حجازى، ؛19 1387: نمين، زادگان مهدى: )ماخذ
 (Chapin-1966 McLoughlin, 1973: 44-46 ؛255
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 اىمنطقه و محلى مقياس در اراضى كاربرى تغيير ابعاد( 2) جدول
  
  
  
  
  
  
 (7 1376: حبيبى،: ماخذ)
  
  كاربرى تغيير قانون اجراى نفوذ محدوده. 4

 در كه بوده، امرى و مستقل قانون يك هاباغ و زراعى اراضى كاربرى تغيير قانون
 آنچه و گرديد تصويب هاآن ورى بهره تداوم و هاباغ و زراعى اراضى حفظ جهت

 ها،مرغدارى ها،دامدارى ها،گلخانه احداث دانست؛نمى كاربرى تغيير مصاديق از را
 در غذايى وتكميلى صنايع هاىكارگاه و كشاورزى توليدات ساير و ماهى پرورش
 44:  پور، خواجه( بودهمى كشاورزى بخش توليدات كردن بهينه منظور به روستاها

 روستاهايى محدوده در داخل اراضى تمام كه است ذكر به الزم همچنين ،(1366
 تمام قانون اين شدناجرايى با. گرفتمى بر در نيز را نبوده هادىطرح مشمول كه

 از برخى وصول قانون)  77) ماده جمله از قانون اين با مغاير مقررات و قوانين
. گرديد لغو 1373/12/28 مصوب معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاى

 قانونى محدوده از خارج در كاربرى تغيير گونه هر خود يك ماده در قانون  اين
 آن 1 تبصره در و نمود اعالم ممنوع را ضرورى موارد در جز هاشهرك و شهرها

 درباغ و زراعى اراضىكاربرى تغيير ضرورى موارد تشخيص كه گرديد اعالم ماده
 امور مدير كشاورزى، جهاد سازمان رئيس از متشكل كميسيونى عهده به استان هر

 آن زيست محيط حفاظت كل مدير شهرسازى و مسكن سازمان رئيس اراضى،
 تشكيل كشاورزى جهاد سازمان رياست به استاندار، نماينده نفر يك و استان

 تغيير مجوز كه مواردى در كميسيون اين تصميمات مورد نظردر تجديد و گرديده
 عهده به كشاورزى جهاد وزارت پيشنهاد و تشخيص با گرديده صادر كاربرى
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 عضويت با و وى االختيار تام نماينده يا كشاورزى جهاد وزير رياست به كميسيونى
 محيط حفاظت سازمان و كشور شهرسازى و مسكن هاىوزارتخانه ذيربط معاونان
 تعيين منظور به كه بودهاى دبيرخانه داراى مذكور كمسيون. گرددمى ايجاد زيست
 جهاد وزارت در ارزيابى و نظارت و اجرايى رويه وحدت ايجاد و كلى روش

 مقررات و قوانين مجموعه) است گرديده مستقر( اراضى امور سازمان) كشاورزى
 ابالغ زمان از مجوز صدور با كه است ذكر به الزم(. 65 ،1389: اراضى اصالحات

 كاربرى حفظ قانون اصالح قانون اجرايى نامه آيين 4 ماده قانون مطابق متقاضى به
 كاربرى تغيير فرصت سال دو مدت كاربر ،(1386مصوب) هاباغ و زراعى اراضى
 باشد، كرده دريافت كاربرى تغيير مجوز( 1385 سال از قبل) سابقاً اگر و داشته

 به نسبت قانون اين شدن االجرا الزم از پس ماه نه مدت ظرف حداكثر موظفند
 صادره مجوز صورت اين غير در. نمايند اقدام مربوطه مجوز موضوع طرح اجراى

 احداث بر نظارت ايحال على( 11 ،1384: خسروشاهى) گرددمى تلقى يكن لم كان
 اين از غير در و بوده كشاورزى جهاد عهده به شهرها محدوده از خارج اراضى

 مصوب ضوابط و هاطرح موجب به كه تأسيسات و ساختمان هرگونه يعنى صورت
 عهده به گرفته، قرار( بزرگ و كوچك شهرهاى از اعم) شهر حريم داخل در

 قانونگذار كه داشت اذعان بايد همچنين(. 12 ،1390: فروغى) باشدمى هاشهردارى
 قانونى محدوده داخل در موجود اراضى قانون اين 1 ماده 5 و 4 تبصره در

 توليدات كردن بهينه همچنين و هاشهرك و شهرها و هادىطرح داراى روستاهاى
 باغ و زراعى اراضى كاربرى تغيير عدم در موجود استثناعات ازجمله را كشاورزى

 (.56 ،1381فقهى آراى گنجينه) است نموده ذكر
 باغات و كشاورزى اراضى كاربرى باتغيير مقابله در كشاورزى جهاد ويژه وظايف. 5

 حفظ جهت از مهمى وظايف گذار،قانون امر واسطه به كشاورزى جهاد
 ها،نامه آيين و قانون بر نظارت: شامل وظايف اين كه داشته عهده بر اراضىكاربرى

 مصاديق تشخيص مجاز، غير محدثات قمع و قلع ها،نامه آيين تصويب همچنين
 ذيل در كه است كشاورزى غير از كشاورزى اراضى تعيين و اراضى كاربرى تغيير

 .پردازيممى آنها درباره وگو گفت و بحث به
  هانامه آيين و قانون بر نظارت. 5.1
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 و قانون اين اجراى مسئول كشاورزى جهاد وزارت مارالذكر، قانون 13 ماده مطابق
 و مصاديق تعيين العمل دستور در اين بر عالوه. است آن اجرايى هاىنامه آيين

 حفظ قانون 2  ماده اصالحى 1 تبصره و 1 ماده به الحاقى 4 تبصره موضوع ضوابط
 ت /59879 شماره نامه تصويب 10 ماده موضوع) هاباغ و زارعى اراضى كاربرى
 نظارت كه گرديده ذكر موضوع اين نيز(. وزيران هيئت 19/4/1386 مورخ  ه 37110

 هااستان كشاورزى جهاد سازمان روساى عهده به دستورالعمل اين اجراى حسن بر
 شهرسازى، و مسكن وزارت كشور، وزارت(. 67 ،1386: لطيفى) بود خواهد
 انتظامى نيروى كشور، امالك و اسناد ثبت سازمان زيست، محيط حفاظت سازمان

 قانون ايناجراى در موظفند ذيربط، مراجع ساير و ايران اسالمى جمهورى
 ادارات مثال عنوان به. آورند بعمل كشاورزى جهاد وزارت با را الزم هاىهمكارى

 تقسيم و افراز تفكيك، موارد در مكلفند رسمى اسناد دفاتر و امالك و اسناد ثبت
 و شهرهاقانونى محدوده از خارج در هاآن كاربرى تغيير و هاباغ و زراعى اراضى
 مذكور وزارت نظر و نموده را الزم استعالمات كشاورزى جهاد سازمان از هاشهرك

 1  تبصره مطابق همچنين(. 67 ،1386: شهرى) نمايند اعمال را
 

 1390 /15/5 مورخ 45/7/39226 شماره دستور آن متعاقب و قانون اين 10 ماده
 كشاورزى جهاد با همكارى به موظف انتظامى نيروى ناجا، پليس محترم رياست

 ،1381: فقهى آراى گنجينه) باشدمى اراضى كاربرى تغيير از جلوگيرى راستاى در
 ادامه خود اقدامات به كشاورزى جهاد منع اعالم از پس مرتكب چنانچه لذا و(. 56

 عمليات ادامه از كشاورزى جهاد درخواست به است موظف انتظامى نيروى دهد،
 .كند جلوگيرى كاربر

 مجاز غير محدثات قمع و قلع. 5.2

 كشاورزى جهاد مأموران: داشته اشعار قانون اين 10 ماده 2 تبصره در گذار قانون
 نماينده حضور با نباشد دادسرا كه نقاطى در و دادسرا نماينده حضور با موظفند
 مستحدثات و بنا قمع و قلع به نسبت رأساً جلسه صورت تنظيم ضمن محل دادگاه
 نكته(. 15 ،1376: نوبخت) نمايند اعاده اوليه حالت به را زمين وضعيت و اقدام
 جهاد مأموران آيا كه است مطلب اين دارد، وجود راستا اين در كه انگيز بر تأمل
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 اقدام مستحدثات و بنا قمع و قلع به نسبت توانندمى دادگاه حكم بدون كشاورزى
 حكم صدور از پس هم آن قمع، و قلع اجراى چگونگى باب در ماده اين يا نمايند
 و ندارد وجود قانون صريح نص برابر در اجتهاد كه داشت اذعان بايد. است قطعى

 درجاى و نموده محول جهاد مأموران به را قمع و قلع بار يك قانونگذار كه اين در
 تعارضى گونههيچ دانسته، دادگاه حكم به منوط را قمع و قلع اجراى( 3 ماده) ديگر
 مجازات از بخشى كه حبس يا نقدى جريمه) مجازات تعيين كه چرا شود،نمى ديده
 مأموران را كاربران لذا و. دولت كارمندان نه است محاكم اختيار در فقط( است معينه

 نقدى جزاى يا حبس به تا كنند مى دفاع خود از آنان و كرده معرفى دادگاه به
 نه و كنند كسب را الزم تخفيف يا تبرى مجازات اين اعمال از يا نشده محكوم

 به مأموران كه درصورتى تا داشته قصد 3 ماده در قانونگذار همچنين. ديگر چيز
 عمل اين به اقدام مستقيم طور به خود ننموده، عمل تخريب باب در خود وظيفه
 محاكم نظارت تحت اىگونه به نيز كشاورزى جهاد مأموران صورت بدين و نمايد
 .گيرند قرار

 كشاورزى غير از كشاورزى اراضى تعيين. 6
 زراعىاراضى تعيين مرجع: داشته اشعار مذكور قانون 1 ماده 2 تبصره در گذار قانون

 جهاد سازمان نظر ادارى و قضايى ومراجع است كشاورزى جهاد وزارت هاباغ و
 رعايت به موظفادارى مراجع و نمايندمى استعالم زمينه اين در را ذيربط كشاورزى

 گذار قانون(. 60 ،1381 فقهى، آراى گنجينه) بود خواهند اشاره مورد سازمان نظر
 به قضايى مراجع براى كشاورزى جهاد سازمان نظر داشته، اذعان ماده اين ادامه در

 مطابق كه است ذكر به الزم. شودمى تلقى دادگسترى رسمى كارشناسى نظر منزله
 هاباغ و زراعى اراضى كاربرى حفظ قانون اصالح قانون اجرايى نامه آيين( 6 ماده)
 و اراضى تشخيص ضوابط است موظف كشاورزى جهاد وزارت( 1386 مصوب)

 را روستاها هادىطرح و هاشهرك شهرها، محدوده از خارج در هاباغ و زراعى
 امور كميسيون تصويب از پس و تهيه نامه آيين اين ابالغ تاريخ از ماه دو ظرف

 ابالغ كشاورزى جهاد هاىسازمان به اجرا جهت زيست محيط و صنعت زيربنايى،
 .نمايد
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 2  ماده عوارض اخذ. 7
 به كه مواردى در(: قانون اين) 2 ماده راستاى در است موظف كشاورزى جهاد

 شود،مى داده كاربرى تغيير مجوز قانون اين مقررات طبق هاباغ و زراعى اراضى
 پس زمين ارزش احتساب با را مذكور هاىباغ و اراضى روز قيمت درصد هشتاد

 واريز كشور كل دارى خزانه به و وصول مالكان از عوارض بابت كاربرى، تغيير از
 صالحيت از قانون اين موضوع هاىباغ و زراعى اراضى ارزيابى و تقويم. كند

 از متشكلاى نفره سه كميسيون توسط و بوده خارج دادگسترى رسمى كارشناس
 در استان، دارايى و اقتصادى امور استاندارى، كشاورزى، جهاد سازمان نمايندگان

 به متقاضى به اعالم زمان از تصميم اين. پذيردمى انجام هاشهرستان از يك هر
 عدم و مذكور مدت انقضاى صورت در و داشت خواهد اعتبار ماه شش مدت
 خواهد اعالم و تعيين تقويم كميسيون توسط مجدداً ملك قيمت عوارض، واريز

 كميسيون تقويم، كميسيون كميسيون، اعضاى از يك هر به كه است ذكر به الزم. شد
 اتخاذ و ارزيابى بررسى، كه اىپرونده هر ازاى به مركزى دبيرخانه و نظر تجديد
 مجموع آنكه بر مشروط عملكرد، ميزان با متناسب اىالزحمه حق نمايند، تصميم
 نباشد بيشتر دولت كاركنان حقوق حداقل از اعضا از يك هر ماهانه دريافتى
 بودجه در مذكور عوارض از درصد هشتاد آنكه ذكر قابل نكته. گرددمى پرداخت

 قانونى ضوابط طبق مزبور وزارت تا گرديده منظور كشاورزى جهاد وزارت ساليانه
 كانال احداث اراضى، تسطيح شامل كشاورزى زيربنايى امور مصرف به مربوطه
 و باير و موات اراضى احياى و آب تأمين خاكى بندهاى و سدها كشى،زه آبيارى،

 درآمد از باقيمانده درصد بيست و برساند قانون اجراى و دادرسى هاىهزينه
 زرع و كشت غيرقابل هاىزمين سازى آماده و مطالعه منظور به قانون اين موضوع

 قرار شهرسازى و مسكن وزارت اختيار در هاشهرك ايجاد و شهرها توسعه براى
( استانىـ  ملى) هاىطرح آنكه ديگر توجه قابل نكته(. 36 ،1382: افتخارى) گيردمى
 در) مربع متر 500 تا زمين صاحبانشخصى سكونت همچنين عمومى، خدمات و

 پرداخت از معاف را ،(حقوقى يا حقيقى از اعم) اشخاص ،(مجوز اخذ صورت
 (.81 ،1384: اكبرى. )نمايدمى عوارض
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 قضايى مقامات به گزارش. 8
 اراضىكاربرى تغيير قانون 10 ماده راستاى در گذار قانون كه وظايف از ديگر يكى

 مأموران كه است مطلب اين است گذاشته كشاورزى جهاد عهده بر هاباغ و زراعى
 اداره به را مراتب و اقدام عمليات توقف به نسبت اندمكلف محل كشاورزى جهاد
 مطلب اين است توجه قابل آنچه. كنند اعالم قضايى مراجع به انعكاس جهت متبوع
 باب در وليكن كرده پرداخت اىهزينه گونههيچ مأموران جرم اعالم جهت كه است

 دادرسى هزينه پرداخت به بايستمى كشاورزى جهاد احكام، به نسبت اعتراض
 از پس اينكه در. نمايند رسيدگى اعتراض مورد به نسبت محاكم تا كرده مبادرت

 3 ماده در كنندمى برخورد متهم تغييركاربرى با چگونه قضايى مقامات جرم اعالم
 گرديده، مشخص خوبى به موضوع اين هاباغ و زراعى اراضى كاربرى تغيير قانون

 و زراعى اراضى متصرفان يا مالكان كليه: است آمده ماده اين در كه طورى به
 كميسيون از مجوز اخذ بدون و غيرمجاز بصورت كه قانون اين موضوع هاىباغ

 قلع بر عالوه نمايند، كاربرى تغيير به اقدام قانون اين( 1) ماده( 1) تبصره موضوع
 هاباغ و زراعى اراضى بهاى برابر سه تا يك از نقدى جزاى پرداخت به بنا، قمع و
 تكرار صورت در و بوده متخلف نظر مورد كه جديد كاربرى با زمين روز قيمت به

. شد خواهند محكوم ماه شش تا ماه يك از حبس و نقدى جزاى حداكثر به جرم
 گردند قلمداد ملك متصرف توانندمى نيز شهرداى كارمندان كه ذكراست به الزم

 ساخت به اقدام هاشهردارى يا آب سازمان كه صورتى در لذا و( 2 ،1330: بهرامى)
 و ساخت دهنده دستور نمايند، كشاورزى هاىزمين در مجوز اخذ بدون ساز و

 در وى جرم به و بوده قانون در شده بينى پيش كيفر اعمال مسئول مذكور ساز
 نكته. گرددمى رسيدگى استان مركز دادگاه در باشد سازمان روساى از كه صورتى

 ذكر هاباغ و زراعى اراضىكاربرى حفظ قانون 3 ماده 2 تبصره در آنكه توجه قابل
 قانون اين اجراى در كه نهادها و هاشهردارى و دولت كاركنان از يك هر: گرديده

 جزاى به صادره مجوز ابطالى ضمن باشند نموده تخطى صالحه دادگاه تشخيص به
 كاربرى با زمين روز قيمت به هاباغ و زراعى اراضى بهاى برابر سه تا يك از نقدى
 مذكور جريمه بر عالوه تكرار صورت در و است بوده متخلف نظر مورد كه جديد

 سردفتران. شد خواهند محكوم هاشهردارى و دولتى خدمات از دائم انفعال به
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 ماه شش به تكرار صورت در و خدمت از تعليق سال دو تا ماه شش به نيز متخلف
 (.78 ،1381: شاچرى) شوندمى محكوم دفترى سر از محروميت و حبس

 
 اراضى تغييركاربرى عدم در وابسته هاىارگان و دولت نقش. 9

 جمله از كه است اراضى كاربرى تغيير به اشخاص گرايش موجب خاصى داليل
 باالى هزينه كشاورزى، نهادهاى گرانى كشاورزى، نبودن اقتصادى به توانمى آنها

 كشاورزى، هاىفعاليت كم سود ويالسازى، وسوسه اراضى، بودن كوچك و توليد
 صورت در ها زمين شدن ارزش با مقابل در و زراعى هاىزمين بودن ارزش كم

 كاربرى تغيير براى امالك مشاوران برخى بازى بورس شهرها، توسعه كاربرى، تغيير
 نامتناسب و پايين قيمت ها،زمين كاربرى تغيير قوانين از افراد اطالعى بى ها،زمين

 و هاواسطه وجود حمايتى، هاىسياست فقدان برنج، بويژه توليدى محصوالت
 و زمين عرصه در بازى بورس به محدوديتى هرگونه بدون و آزادانه كه هايىداليل
 سازى يكپارچه به توجهى كم ها،شاليكوبى ساختار اصالح عدم دارند، فعاليت ويال

 افزايش و كشاورزى محصوالت توليد كردن اقتصادى براى تالش عدم و اراضى
 نابهنگام و غيرمنطقى رويه، بى واردات همراه به بخش اين فعاالن در توليد انگيزه
 ابهامات وجود ارث، شهرها، توسعه مركبات، و برنج نظير زراعى محصوالت انواع

 سرزمين، آمايشهاى طرح نشدن اجرايى شده، تصويب مقرارات در نواقص و
 يا مسكونى كاربرى با اراضى باالى بسيار قيمت و متخصص انسانى نيروى كمبود

 نشدن اجرايى قوانين، نداشتن كارايى تأخيرالتصويب، و ناچيز قوانين ميزان صنعتى،
 و هاواسطه وجود متخصص، انسانى نيروى كمبود سرزمين، آمايش هاىطرح
 ،:1371 شكويى) نمود اشاره...  و دارند فعاليت ويال و زمين عرصه در كه هايىدالل
 قشر اين تا انجام زارعين از را خود جانبه همه حمايت بايستمى دولت لذا و(. 15

 دولت واسطه همين به. ندهند دست از را توليد گونه هر ازجهت الزم انگيزه خدوم
 كه) كشاورزى اراضى مالكان تشويق جهت به اندموظف ذيربط هاىدستگاه ساير و

 يكپارچه و تجميع به( است اقتصادى فنى، نصاب حد از تر كم آنان مالكيت ميزان
 به نسبت باالتر، و شده تعيين هاىنصاب حد در هاىمساحت به اراضى آن سازى
 و فنى بازرگانى، حقوقى، اعتبارى، مالى،: قبيل از ويژه تسهيالت و امتيازات اعطاى
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. نمايد اقدام نياز مورد حمايتى هاى يارانه پرداخت و توليدى بناهاى زير ساخت
 كاربرى تغيير قانون 9  ماده در قانونگذار كه باشيممى شاهد مذكور ماده بر عالوه
 واقع هاباغ و زراعى اراضى كاربرى تداوم از حمايت منظور به: داشته اذعان اراضى

 تفصيلى و جامع هاىطرح در كه ها شهرك و شهرها قانونى محدوده داخل در
 و تسهيالت موظفند هاشهردارى و دولت باشند،مى كشاورزى كاربرى داراى

 قرار هاآن مالكان اختيار در هاشهردارى سبز فضاى تعرفه مطابق را شهرى خدمات
 آنكه شهر حريم مورد در توجه قابل نكته(. 37 ،1381: فقهى آراى گنجينه) دهند

 جامع نقشه تهيه و حريم حدود تعيين جمله از اقداماتى انجام به مكلف هاشهردارى
 عمرانى اقدامات تمام براى مقررات تهيه شهر،احتمالى توسعه به توجه با شهرسازى

 ايجاد ساختمان، و باغ ايجاد كشى، خيابان اراضى، تفكيك و بندى قطعه قبيل از
 عمومى بهداشت حفظ به مربوط مقررات تهيه همچنين و كارخانه و كارگاه

 قانون 99  ماده) هستند شهر عمرانى نقشه به توجه با شهر حريم به مخصوص
 امالك از بيشتر حمايت جهت در قانونگذار(. 27/11/1345 مصوب هاشهردارى

 مسكونى كاربرى فاقد اراضى واگذارى و فروش منع قانون 4 ماده مطابق مذكور
 حقوقى و حقيقى اشخاص ساير و مسكن تعاونى هاىشركت به مسكن امر براى

 تعاونى هاىشركت به زمين واگذارى و انتقال و نقل هرگونه ،6/5/81 مصوب
( قانونى) محدوده خارج در مسكن امر براى حقوقى و حقيقى اشخاص و مسكن
 شهرهاى مصوب محدوده در بجز شهرها حريم از خارج يا و داخل از اعم شهرها
 شده احداث مصوب هاىطرح اساس بر و مقررات طبق كههايى شهرك و جديد

 از پس چون آنكه ديگر نكته(. 67 ،1384: شكورى) نمود اعالم ممنوع شوند،مى يا
 انشعابات از بايستمى لذا است، آن از بهينه استفاده نيازمند متهم كاربرى تغيير
 بدون ذيربط ارگانهاى كه صورتى در واسطه همين به و نمايد استفاده موجود اوليه
 اين ننمايند رسانى خدمات كاربران به يك ماده يك تبصره كمسيون از مجوز اخذ
 به(. 55 ،1384: ربيعى) باشدمى جرم از پيشگيرى جهت در مثبت نقش خود اقدام
 اشعار هاباغ و زراعى اراضى كاربرى تغييير قانون 8 ماده در قانونگذار جهت همين
 و خدمات واگذارى و تأمين و ساخت پروانه يا مجوز هرگونه صدور: داشته

 در ذيربط هاىدستگاه سوى از تلفن و گاز برق، آب، مانند زيربنايى تأسيسات
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 جهاد هاىوزارتخانه توسط قانون اين( 1) ماده موضوع هاباغ و زراعى اراضى
 ذيربط مراجع ساير و هاشهردارى و هااستاندارى شهرسازى، و مسكن كشاورزى،

 ضرورت بر مبنى قانون اين( 1) ماده( 1) تبصره كميسيون تأييد از پس صرفاً
 جرم از پيشگيرى راستاى در دولت آنكه پايانى نكته. بود خواهد مجاز تغييركاربرى

 كم و كوهستانى بازده، كم اراضى در باغ خانه ساخت به را افراد تواندمى مذكور
 خود عالقه مورد باغ خانه به هاآن هم تا نمايد هدايت كشاورزى نظر از ارزش
 (.15 ،1384:  كاترين) گردد ممانعت وباغى زراعى اراضى تخريب از هم و رسيده

 : جرم معنوى عنصر با اراضى كاربرى حفظ قانون تعرض. 10
 .گردد محقق آن در عنصر سه بايد جرمى هر انگارى جرم براى كه دانيممى

 (مجازاتها و جرائم بودن قانونى اصل) قانونى عنصر. 10.1

 نگهدارى و حالت يا فعل ترك يا فعل انگارى جرم وجودش كه عناصرى از يكى
 انتساب تواننمى عنصر اين بدون و داردمى ضرورى و الزم مجازات تعيين در را

 جرم قانونى عنصر وجود نمود، تلقى جرم معاون، يا شريك يا مباشر به را عملى
 را آن عمل مباشر و شود شناخته جرم قانون در كه عملى هر كه معنى بدين است
 با قانون در بايستى اين و گرددمى تلقى جرم آن از تخطى است مجرم دهد انجام
 مصوب قانون در جرم تعريف گردد قانونى مجازاتش آن انگارى جرم به توجه

 باشد قانون تعريف به بايد مجرمانه وصف جرم قانونى عنصر نظر از است مملكتى
 تقصير از ناشىمدنى جرم حاليكه در اما است نيت سوء و جزايى تقصير از ناشى كه
 اسالم مقدس شريعت در كه منابعى مهترين گرددومى محقق خسارت ورود لحاظ با

 شريفه آيه است مجازاتها و جرائم بودن قانونى اصل به بودن مقيد به الزام از حاكى
:  كامران افشار، اكرمى) باشدمى طالق سوره از( آتاها ما إلّاَ نَفْساً اللّهُ يُكَلِّفُ ال)

1390، 6.) 
 جرم مادى عنصر. 10.2

 از كه كنيممى مشاهده خارج علم در ما كه است چيزى از ناشى جرم مادى عنصر
 معنى بدين آن بودن مشاهده قابل و است مشاهده قابل و مادى فعل ترك يا فعل

 حالت يا فعل ترك يا فعل كه اينست بلكه ببيند را آن بايد فردى حتما كه نيست
 بردن ربايش مثال است جرم قانونى عنصر از برگرفته و باشد مشاهده قابل فاعل
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 تعريف را باشد ناراضى مال، صاحب كه ظاهر يا مخفيانه طور به ديگرى مال
 فعل ديدن و دارد نام سرقت رضايت بدون غير مال بردن عنصر اين در نماييممى

 از است جرم مادى عنصر وجود از ناظر مرتكب فعل به نگرش با تعريف، از ناشى
 تحقق قابل نيز خسارت ورود بدون و مستقال جزايى جرممادى عنصر لحاظ

 عنصر ديدگاه از مدنى جرم در حاليكه در مجاز غير سالح حمل مانند باشدمى
 (.6 ،1390: كامران افشار، اكرمى) است شخص بر تحميلى خسارت مبنا مادى
 معنوى عنصر. 10.3

 نيت سوء و مجرمانه قصد با كه است مجرم درونى نيت و قصد بر ناظر عنصر اين
 جرم كاربرى حفظ قانون در اينست تامل قابل نكته حالت اين در گرددمى محقق

 كاربرى تغييير در كه چرا يافته انجام معنوى عنصر لحاظ بدون مزبور فعل انگارى
 نگرش با را معنوى عنصر و دانست متصور بزه وقوع در را معنوى عنصر تواننمى

 حفظ قانون بسا چه.  است زوال به رو مجرمانه قصد و سوءنيت بودن محال به
 كاربرد عدم بدليل شايد متخصص افراد گاهاً كه است تخصصى قانون نوعى كاربرى

 در تصرف خود خيال و فكر به كه عادى افراد به رسد چه ندارند آشنايى آن با آن
 توجه با كه هستند كسانى مانند و دانندمى شرعى و قانونى را خويش حالل مالميك

 در نيز معنوى عنصر كه زيرا گردندمى شناخته مجرم بيان بال عقاب قبح قاعده به
 .رسدنمى بنظر گرديده، لحاظ قانون اين تصويب و انگارى جرم

 اسالم شريعت در باز دير از بيانكه بال عقاب قبح يا بيان بال عقاب ممنوعيت قاعده
 بدون اشخاص به نسبت كيفر اعمال كه باشدمى فقهى قواعد از يكى شده پذيرفته

 آنست از حاكى نيز عقلى دليل و داندمى زشت و قبيح را مجرمانه رفتار قبلى ن بيا
 از.داد نخواهد كيفر را كسى آن، ابالغ و قانون و حكم به تصريح بدون خداوند كه

 جرائم تمام مبناى حاليكه در است مدنى جرم مبناى بر خطا معنوى عنصر نظر
 است عمل بودنقانونى غير و نامشروعيت به مرتكب شخص معرفت و علم عمدى

 (. 7 ،1390 كامران، افشار، اكرمى) ارتكاب در سوءنيت گفت بايد ساده بيان يك در
  

 تسليط اصل با كاربرى حفظ قانون تعارض. 11
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 شرعا بنمايد بخواهد كه تصرفاتى نوع هر خود مال در مالك اصل، اين به توجه با
 وارد وى مالكيت بر مشروع تحديدى كه مواردى در جز قانوناً، و است مجاز

 تسليط قاعده طبق پس يافت مدنى قانون 30 ماده در را آن توانمى كه باشد گرديده
 اصل اين و دارند را خويش مالميك در انتفاع و تسلط گونه همه حق مسلمانان

 با آن تعارض برسى در اما نباشد تزاحم در الضرر قاعده با كه است جارىزمانى
 را اعيان و عرصه بر تسلط قانون اين گفت بايد زراعى اراضى كاربرى حفظ قانون

 رسدمى بنظر چنين و است نموده تلقى جرم را آن در تصرف گونه هر بلكه محدود
 در جرم قانونى عنصر و تسليط اصل مالكيت، اصل با مستحدثات قمح و قلع

 گرددمى تلقى نيز اعيان بر مالكيت عرصه بر مالكيت. گردد واقع تزاحم و تعارض
 (.8 ـ 7 ،1390: كامران افشار، اكرمى)

  اباحه اصل و رفع حديث با مالكيت اصل لحاظ با كاربرى حفظ قانون تزاحم. 12
: اشياء تسعه امتى عن رفع»: است شده نقل رسول حضرت از نقل به كه رفع حديث

 شده برداشته چيز 9 من امت از «يعلمون ال ما و عليه هوا استكر ما و والنسيان الخطا
 توجه با حديث اين طبق آيا دانندنمى را آن حكم كه آنچه و....  اشتباه اشتباه: است

 و چهل اصل ، چهارم اصل به استناد با قانون صريح نص و مالكيت اصل جواز به
 اصل يا مدنى قانون 33 الى 30 مواد و ايران اسالمى جمهورى اساسى قانون هفتم

 ندارد؟ فقهى قانونى، تعارض اباحه اصل تسليط،
 عالم حتى در موجود اشياء به نسبت انسان اصل اين به توجه با كه: اباحه اصل

 كرده منع را آن قانون كه مواردى در مگر دارد تصرف و دخل گونه هر حق خارج
 اصل بنابراين.است تصرف گيرىتصميم و عقود در افراد اراده ضامن اصل اين باشد

 يك مبناى بر بايستى جواز و اباحه اين ولى« است جواز و اباحه» چيز هر در
 را اشخاص مالميك در تصرف و مالكيت جواز و مالكيت كه پذير صورتقانونى

 (.8 ،1390: كامران افشار، اكرمى. )نمايد قبول رسميت به
  

 گيرىنتيجه
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 و نبودن اقتصادى به توانمى اراضى كاربرى تغيير به گرايش داليل باب در ـ 1
 وسوسه اراضى، بودن كوچك و توليد باالى هزينه كشاورزى، نهادهاى گرانى

 در وزراعى هاىزمين بودن ارزش كم كشاورزى، هاىفعاليت كم سود ويالسازى،
 بازى بورس شهرها، توسعه كاربرى، تغيير صورت در هازمين شدن ارزش با مقابل
 تغيير قوانين از افراد اطالعى بى ها،زمين كاربرى تغيير براى امالك مشاوران برخى

 فقدان برنج، بويژه توليدى محصوالت نامتناسب و پايين قيمت ها،زمين كاربرى
 هرگونه بدون و آزادانه كه هايىدالل و هاواسطه وجود حمايتى، هاىسياست

 نشدن اصالح دارند، فعاليت ويال و زمين عرصه در بازى بورس به محدوديتى
 تالش به توجهىبى و اراضى سازى يكپارچه به توجهى كم ها،شاليكوبى ساختار

 فعاالن در توليد انگيزه افزايش و كشاورزى محصوالت توليد كردن اقتصادى براى
 محصوالت انواع نابهنگام و غيرمنطقى رويه، بى واردات همراه به بخش اين

 در نواقص و ابهامات وجود ارث، شهرها، توسعه مركبات، و برنج نظيرزراعى
 كمبود سرزمين، آمايش هاىطرح نشدن اجرايى شده، تصويب مقرارات

 صنعتى، يا مسكونى كاربرى با اراضى باالى بسيار قيمت و متخصص انسانىنيروى
 نشدن اجرايى قوانين، نداشتن كارايى تأخيرالتصويب، و ناچيز قوانين ميزان
 و هاواسطه وجود متخصص، انسانى نيروى كمبود سرزمين، آمايش هاىطرح
 .كرد اشاره...  و دارند فعاليت ويال و زمين عرصه در كه هايىدالل

 كه بوده، امرى و مستقل قانون يك هاباغ و زراعى اراضى كاربرى تغيير قانون ـ 2
 آنچه و گرديد تصويب ورى بهره تداوم و هاباغ و زراعى اراضى حفظ جهت در
 ها،مرغدارى ها،دامدارى ها،گلخانه احداث داند؛نمى كاربرى تغيير مصاديق از را

 در غذايى و تكميلى صنايع هاىكارگاه و كشاورزى توليدات ساير و ماهى پرورش
 ذكر به الزم همچنين بوده، كشاورزى بخش توليدات كردن بهينه منظور به روستاها

 نيز نبوده هادىطرح مشمول كه روستاهايى محدوده در داخل اراضى تمام كه است
 .است فوق موارد مشمول

 كاربرى حفظ جهت از مهمى وظايف گذار قانون امر واسطه به كشاورزى جهاد ـ 3
 قمع و قلع ها،نامه آيين تصويب ها،نامه آيين و قانون بر نظارت: جمله از اراضى
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 غير ازكشاورزى اراضى تعيين كاربرى، تغيير مصاديق تشخيص مجاز، غير محدثات
 گزارش ،2 ماده عوارض اخذ ها،سازمان ديگر هاىكمسيون در عضويت كشاورزى،

 .دارد عهده بر را...  و قضايى مقامات به
 مراجع و است كشاورزى جهاد وزارت ها،باغ و زراعى اراضى تعيين مرجع ـ 4

 استعالم زمينه اين در را ذيربط كشاورزى جهاد سازمان نظر ادارى و قضايى
. بود خواهند اشاره مورد سازمان نظر رعايت به موظف ادارى مراجع و نمايندمى

 منزله به قضايى مراجع براى نيز كشاورزى جهاد سازمان نظر كه ذكراست به الزم
 .شودمى تلقى دادگسترى رسمى كارشناسى نظر

 شخصى سكونت همچنين عمومى، خدمات و( استانى ـ ملى) هاىطرح ـ 5
 حقيقى از اعم) اشخاص ،(مجوز اخذ صورت در) مربع متر 500 تا زمين صاحبان

 .نمايدمى عوارض پرداخت از معاف را ،(حقوقى يا
 وقمع قلع بار يك كاربرى تغيير قانون در قانونگذار اينكه در تعارضى گونه هيچ ـ 6
 به منوط را وقمع قلع اجراى( 3 ماده(ديگر درجاى و محول جهاد مأموران به را

 حبس يا نقدى جريمه) مجازات تعيين كه چرا شود،نمى ديده دانسته دادگاه حكم
. دولت كارمندان نه است محاكم فقط اختيار در( است معينه مجازات از بخشى كه
 به تا كنندمى دفاع خود از آنان و كرده معرفى دادگاه به مأموران را كاربران لذا و

 الزم تخفيف يا تبرى مجازات اين اعمال از يا نشده محكوم نقدى جزاى يا حبس
 درصورتى تا داشته قصد 3 ماده در قانونگذار همچنين. ديگر چيز نه و كنند كسب را
 اين به اقدام مستقيماً خود نكرده، عمل تخريب باب در خود وظيفه به مأموران كه

 نظارت تحت در اىگونه به نيز كشاورزى جهاد مأموران صورت بدين و نمايد عمل
 .گيرند قرار محاكم

 تغيير فرصت سال دو مدت كاربر متقاضى، به ابالغ زمان از مجوز صدور با ـ 7
 كرده دريافت كاربرى تغيير مجوز( 1385 سال از قبل) سابقاً اگر و داشته كاربرى

 قانون اين شدن االجرا الزم از پس ماه 9 مدت ظرف حداكثر است موظف باشد،
 مجوز صورت اين غير در نمايد، اقدام مربوطه مجوز موضوع طرح اجراى به نسبت
 .گرددمى تلقى يكن لم كان صادره
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 در باغ خانه ساخت به را افراد توانمى مذكور جرم از پيشگيرى راستاى در ـ 8
 هاآن هم تا كرد هدايت نظركشاورزى از ارزش كم و كوهستانى بازده، كم اراضى

 ممانعت باغى و زراعى اراضى تخريب از هم و رسيده خود عالقه مورد باغ خانه به
 .باشد گرديده

 جهت از مهمى وظايف گذار قانون امر واسطه به كشاورزى جهاد مأموران ـ 9
 ها،نامه آيين و قانون بر نظارت جمله از. دارند عهده بر اراضى كاربرى حفظ

 مصاديق تشخيص مجاز، غير محدثات قمع و قلع ها،نامه آيين تصويب همچنين
 .كشاورزى غير از كشاورزى اراضى تعيين و اراضى كاربرى تغيير

 سازمان زيست، محيط حفاظت سازمان شهرسازى، و مسكن وزارت كشور، وزارت
 مراجع ساير و ايران اسالمى جمهورى انتظامى نيروى كشور، امالك و اسناد ثبت

 كشاورزى جهاد وزارت با را الزم هاىهمكارى قانون اين اجراى در موظفند ذيربط،
 در تالش رغم على كاربرى حفظ قانون كه گفت توانمى پايان در. آورند عمل به

 عدم تسليط، قاعده آن، توابع و مالكيت اصل با باغى وزراعى اراضى نگهدارى
 اصول نكردن رعايت ماوقع، انگارى جرم در جرم معنوى عنصر لحاط و رعايت

 .گرددمى احساس ضروريات از آن در موارد لحاظ و است تعارض در دادرسى
  

 پيشنهادات

 چند يا يك تصويب زمين، حقوقى نظام تعيين زمينه در كشورها اغلب رويكرد
 پايدار و معقوالنه بردارىبهره و زمين از حفاظت. است بوده زمين براى جامع قانون

 در خوارىزمين مشكل ترديدبى. است بوده كشورها از برخى توجه مورد نيز آن از
 اجتماعى، ادارى، اقتصادى، حقوقى، متعدد عوامل كه بوده بعدى چند مشكلى كشور

 نبود زمين، مالكيت نظام در آشفتگى. هستند دخيل آن در شهرى و كشاورزى
 هاىبرنامه دقيق تهيه عدم مستغالت، و زمين كاذب بازار وجود ثبتى، دقيق هاىنقشه
 متخصص نيروهاى فقدان اجرايى، متعدد مشكالت اى،منطقه و شهرى توسعه جامع

 عدم قضايى، و ادارى كارمندان برخى ميان در فساد وجود مرتبط، هاىدستگاه در
 مشكل اين بروز عوامل مهمترين جمله از اىمنطقه متوازن توسعه به جدى توجه
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 با يا حقوقى رويكردهاى بر اتكاى با تنها كه شوندمى محسوب اجتماعى ضد
 قصد گونه هر بنابراين. كرد حل را آن تواننمى حقوقى كارشناسان از گيرىبهره

 عملى و علمى اىرشته ميان جامع رويكرد يك مشكل اين حل براى سياسى جدى
 همه از متشكل مجربگروهى بايد نخست مرحله در كه صورت بدين. طلبدمى را

 اجرايى واحدهاى اجرايى كارشناسان البته و مرتبط هاىرشته در علمى كارشناسان
 عملى پيشنهادهاى تهيه و جدى و دقيق مطالعه همفكرى، منظور به را قضايى و

 رسندمى نظر به زمينه اين در كه راهكارهايى. كرد ايجاد مشكل اين حل براى الزم
 : از اندعبارت

 .زمين جامع قانون يك قالب در زمين مقررات و قوانين تنقيح و تدوين تجميع، ـ
 واگذارىفنى و نظارتى و اجريى فرآيند در دقت و اراضى واگذارى كردن محدود ـ

 .عمومى و خصوصى اشخاص به دولتى اراضى
 زايىاشتغال واگذارى هاىطرح خصوص در ويژه به) اراضى مشروط واگذارى ـ

 اراضى صورتى در...(.  و صنعتى هاىطرح همچنين و كشاورزى آموختگان دانش
 و صنعتى كاربرى براى صرفاً اراضى اول؛ كه شوند منتقل قطعى صورت به

 كسب از پس تنها غير به انتقال حق دوم،. روند كاربه شده بينىپيش كشاورزى
 در گذشته هاىسال در كه امرى. )شود بينىپيش اسناد در واگذارى مرجع مجوز

 (.است هاخوارىزمين از بسيارى ريشه و نشده رعايت هاواگذارى خصوص
 اراضى حقوق مسائل به آشنا قضات حضور با زمين تخصصى هاىدادگاه تشكيل ـ
 .طبيعى منابع و
 اراضى نوسازى و تجهيز سازى، يكپارچه طرح بيشتر هرچه شناساندن منظور به ـ

 الزم استفاده سيما، و صدا خصوصاً گروهى، هاىرسانه از كشاورزان، به كشور آبى
 .آيد عمل به
 جهاد وزارت بردارىبهره هاىنظام و ترويج معاونت تحقيقات و آموزش سازمان ـ

 چنين هاىمزيت مورد در كشاورزان به دادن آگاهى و شناخت زمينه در كشاورزى
 تحول ىزمينه آموزشى، هاىدوره برگزارى با و دارد مبذول بيشترى كوشش طرحى

 .آورد فراهم طرح اجراى در را هاآن مالى مشاركت حالعين در و فرهنگى
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 داده طرح اين به خاصى اولويت فيزيكى، تراز رعايت ضمن منابع تخصيص در ـ
 .شود

 .شود داده يكپارچه هاىزمين به اولويت كشاورزى، هاىنهاده تأمين در ـ
 مالكيت به مربوط حقوقى موانع رفع جهت در قانون وضع با مجلس و دولت ـ

 به كه نحوى به كنند تالش قطعات معاوضه و فروش و خريد ويژه به هازمين
 مقررات وضع با همچنين و شود منجر كشاورزى هاىزمين بيشتر سازىيكپارچه

 .كنند جلوگيرى هازمين مجدد پراكندگى از خاص
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