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 هفتمپیش گفتار چاپ 
 د دانا و توانابه نام خداون

ب بخوانیم، خوشـبختانه  اند تا کمتر کتاادهدست به دست هم د ،در شرايطی که عوامل متعددالف( 
 (۱۳8۶)از  ین بـار مـ هفتکاربری بـرای  زمانی کتاب تغییر م رسید.هفتبه چاپ  کاربری،کتاب تغییر
طعـی  ر رای قهنوز منتهی بـه صـدو   ،تاکنون ۱۳۹۲د که پرونده سرقت از آن، از سال شوچاپ می

ر پرونــده شــماره  دبــدوی دادگــاهاز چهــار ســال پیگیــری،   پــسنشــده اســت. اگرچــه   
آنان را بـه موجـب دادنامـه مـور       ،متهمو مولف ، با احراز مجرمیت ناشر۹۲۰۹۹8۲۶88۲۰۰۳۳۵

به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده اسـت، امـا بـا تجديـدنظرخواهی از دادنامـه       ۲۹/۵/۱۳۹۶
به خواب رفته است. خوابی که خـواب را  گويی  ،استان تهراننظر  گاه تجديدپرونده در داد ،صادره

 .ه استاز چشمان من ربود
تـر از سـرقت ديگـر    و انديشه آدمی است، بسـیار دردنـاک  که حاصل فکر  ،اگرچه سرقت از کتاب

آن را درک نخواهـد کـرد؛ امـا    شدت ايی به اين درد دچار نشود، هرگز هاست و تا نويسندهدارايی
هدف من از طرح شکايت کیفری و پیگیری آن، بیش از آن که منافع شخصی را مد نظـر داشـته   

های متعدد و اشکال گوناگون که افرادی در قالبهاستسالزيرا ام. صنفی بودهفکر منافعبه ،باشم
ر کنند، بی آن که حدی برای کااقدام به کپی آثار ديگران می ،های حقوقیبه ويژه در حوزه کتاب

فرآيند دادرسی در دادگستری و عـواملی   به خاطر طوالنی بودن ،خود قائل باشند. اما صاحبان آثار
ورزند. اين درحالی است که اين کار، موجب تجری متخلفـین  از طرح شکايت خودداری می ديگر،

  و مجرمین می شود.
است، سرقتی ديگر از  دردناک تر اين که هنوز پرونده سرقت اول از کتاب حاضر به انجام نرسیده

 آن را اخیراً کشف شد. و همین امر مرا در مبارزه با اين پديده کثیف، راسخ تر کرده است. 
علی خالقی، چاپ انتشارات شهر دانش، با عنوان ب آئین دادرسی کیفری، تالیف دکتردر مقدمه کتا
فرآينـد دادرسـی    تحت عنوان ی، کتاب۱۳88در واپسین روزهای سال »( آمده است: ۲سخن ناشر )

حقوق کیفری ايران نوشته آقای بهروز جوانمرد، دانشجوی دوره دکترای حقوق کیفری و جـرم  رد
و در تیراژ يکهزار نسـخه  صفحه  4۳۱، در توسط انتشارات بهنامیشناسی دانشگاه شهید بهشتی، 

خـی  ها و فرازهـای متعـددی، و حتـی گـاه در بر    مطالب کتاب مورد بحث در بخش ....منتشر شد
علی خالقی است که هم اکنـون در  کیفری تالیف دکتردادرسیهای آن، برگرفته از کتاب آئینمثال



 موسسه منتشرنسخه توسط اين ۳۰۰۰ در تیراژ ۱۳8۷ت آن در پايیز سال داريد و چاپ نخسدست
و يا جناب آقای دکتر خالقی ديگر دانش و يا موسساتبديهی است اگر موسسه شهر«. ست...شده ا

و  هـای غیـر اخالقـی   مقابله با اين روشبرایيا ساير مولفینی که از آثار آنان سرقت شده است،  و
و البته قوه قضائیه نیـز در زمـانی معقـول بـه      آوردند،به عمل میالزم را اقدام قانونی  غیرقانونی،

 ،ودنمـ موضوع رسیدگی کرده و تصمیمی شايسته با هدف بازدارندگی نسبت به مجرمین اتخاذ می
 بوديم.های مختلف میمسلماً کمتر شاهد سرقت آثار ادبی در حوزه

ای را رقت از کتاب حاضر، هرگونه انگیزهگرچه مدت زمان پنج ساله در رسیدگی به پرونده س
اما در اين شرايط سخت اقتصادی و  ،کنداز ناشر و نويسنده سلب می را برای تعقیب ساير موارد
که نفس ناشر و کتابفروش و ساير دست اندرکاران چاپ و نشر کتاب را  ،گرانی لوازم تولید کتاب

 باقی نمانده است. ،قرار گرفتن به شماره انداخته است، ديگر ظرفیتی برای مورد دستبرد 
ب( در اين چاپ با توجه به تغییراتی چند، در رويه قضايی و صدور چند رای وحدت رويه از ديوان 

و الحاق مطالب جديد و روزآمد کردن مطالب کتاب نمودم. امید که  عالی کشور، اقدام به ويرايش
توانسته باشم، برای پرسش های نوپیدا درمورد قانون حفظ کاربری پاسخ های مناسبی ارائه کرده 

 باشم.
 يگر احترام بگذاريم.به امید روزی که به حقوق يکد

 
 

 محمدموسوی مقدم
 وکیل پايه يک دادگستری

 ۱۳۹۷اسفند  ۱۷آمل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نخست یشویرا ،سومگفتار چاپ  پیش

 

 کنندمیوای جنگل را بیابان                                                                                            صحبت از خشکیدن یک ربگ نیست

 

قـدام بـه   ا ،چاپ سوم کتابتا پس از  داد توفیقکه کنم شکر میيزدان بخشاينده را  -۱
، ت محتـرم مندی از نظـرات قضـا  گذشته بهره یهاسالبازنگری کلی آن نمايم. در طول 

ی امور اراضی سراسر کشور و بررسـی  هاسازمانوکالی دادگستری، مديران و کارشناسان 
پیرامـون قـانون حفـظ     چندباره مسائل و نصوص قانونی، موجب شکوفايی نظراتی جديـد 

گرديد. نظراتی که ضرورت الحـاق، اصـالح و حتـی حـذف      اهباغکاربری اراضی زراعی و 
 مطلب يا مطالبی از متن اصلی را بر من نمايان ساخت.

رو و استفاده از آن بـه عنـوان   اثر در پیشو سوم پس از چاپ اول و بالفاصله چاپ دوم 
های آموزشی کارآموزی قضايی، ضـمن خـدمت قضـات و کارشناسـان     منبع آموزشی دوره

دوره طـی  مباحث مطروحـه بـه ويـژه     ، همچنیناراضیر زمین سازمان امور ی و اموحقوق
ريـزی و  آموزشی بررسی مسائل حقوقی اراضی حاشیه شهری که به همت معاونت برنامـه 

 توسعه منابع انسانی سازمان امور اراضی برگزار شد، موجب تقويت احساس اين نیاز گرديد.
با دارابودن  هاباغظ کاربری اراضی زراعی و که قانون حف شدتصور نمیهرگز  ابتدادر  -۲
 ائل پیچیدههمه مسقضايی است اين –حکم و اثر حقوقیماده آن دارای 4که تنها ماده ۱۵

هـای  نامـه و دسـتورالعمل  باشد؛ اما دقت در قانون، آيـین  پی داشتهدر خود و در و الينحل
در آراء محاکم تبلور يافته اسـت،  های قضايی از اين مقررات که مربوط و به ويژه استنباط

های متعـدد و گـاه   اين نکته را نمايان ساخت که اگر نگويیم سوء استنباط، حداقل استنباط
 ابهام قوانین و از جمله اين قانون فراوان است.معارض حتی از نصوص کامالً واضح و بی

حفـظ   هـای گونـاگون قـانون   کتاب حاضر نخستین کتابی است که به بررسی جنبـه  -۳
پرداخته است که البته در پی آن در کتاب توصیف و تحلیل  هاباغکاربری اراضی زراعی و 



از انديشـمندان  توسط اينجانب بـا همکـاری تنـی چنـد      ۱۳88علمی آراء قضايی در سال 
 .نگاشته شده و به وسیله معاونت آموزش قوه قضايیه چاپ شده است

و نظرات چندگانه مطروحه در کتاب صرفاً  از شقوق -و نه البته تمامی آن –بسیاری -4
در واقع مبین اين امر « برخی عقیده دارند»از سوی اينجانب مطرح شده است و عبارت 

های مختلف اين روش برای بررسی جنبه«. باشندعقیده داشتهممکن است برخی»است که 
ت تا شیوه های احتمالی از يک نص انتخاب شده اسيک موضوع و تعیین شقوق و استنباط
 تحلیلی در سرتاسر کتاب به چشم آيد.

انتظار برای تصويب قانون اصالح قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  -۵
که به صورت طرح به مجلس شورای اسالمی ارائه شده است موجـب ايجـاد وقفـه     هاباغ

نتظـاری کـه   آن شده اسـت. ا  چهارم وم کتاب و عرضه چاپسبین پايان يافتن نسخ چاپ 
 ادامه دارد و اقدام مجلس به انجام نرسیده است. همچنان

صورت تصويب قانون اصالحی شرحی شد درعنايت باريتعالی باقی باشد سعی خواهد اگر
، جداگانه بر آن نوشته شود تا با وجود آن و الحاق به کتاب حاضـر، علیـرغم تغییـر قـانون    

 ابل استفاده باشد.ای به متن حاضر وارد نیايد و همچنان قخدشه
برای جلوگیری از  ،حدود صد صفحه به متن اولیه کتاب در اين چاپ به علت افزودن -۶

های پیوست در صفحات پايانی کتاب حذف شد تا قوانین و آئین نامه ،افزايش حجم کتاب
 ای چاپ شود.ورت حصول فرصت در مجموعه جداگانهدر ص

 اينجانب خواهد شد.انتقادات خوانندگان عزيز موجب خوشحالی 
 

 محمد موسوی مقدم

 وکیل پايه يک دادگستری
mosavimoghadam@yahoo.com 

 ۱۳۹۱اسفند ۱۷
۰۹۱۲۳4۰۱۱8۲ -  ۰۲۶۳۲۵۵8۹۵۱ 

  
 
 
 

                                          



 

 

 

 

 

 

 گفتار چاپ اولپیش
ن قـم در  ی  بدوی و تجديد نظـر اسـتا  هادادگاهرأی صادر شده از  ۱۰۰بررسی بیش از 

، مالحظـه وجـود تشـتت آراء و اخـتالف     هاباغاجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
، حتی بین آراء صادره از يک دادگاه و نظر به حساسـیت شـورای   هادادگاهنظرات زياد بین 

المال استان قم بر اجرای دقیق و مـؤثرتر قـانون و تأکیـد    گذاری حفظ حقوق بیتسیاست
های آسیبقم بر شناسايیدادگستری استانمحترمکلخلیلی رئیسمسلمیناالسالم والحجت

منـدی  ای با رويکرد آموزشـی بـرای بهـره   موجود و تالش برای رفع آن و تدوين مجموعه
کنکـاش  آفرين اصلیترديد نقشای برای تدوين مجموعه حاضر شد. بیعالقمندان، انگیزه

کل استان قم  ، قضات دادگستریهاباغراعی و زاراضیکاربریقانون حفظ زءجزء مواددر ج
های مختلف قـانون مـذکور   هستند که با غور و بحث و فحص، در راستای شناسايی جنبه

 اند.سعی وافر نموده
ی، ـنقد و تحلیل قانون حفظ کاربری اراضی زراعدرکتاب حاضر سعی شده است عالوه بر

ی هـا دادگـاه وط به رويـه قضـايی   ـهای مربنامهها و شیوهورالعملـنامه اجرايی و دستینيآ
ای شود و در موارد گونـاگون آراء صـادر شـده از    نظر استان قم توجه ويژهبدوی و تجديد 

در متن کتاب درج شده است تا عالوه بر آشنايی خواننده با رويـه قضـايی    هادادگاهسوی 
اين که تمامی آراء تر گردد. آن چه که الزم به ذکر است موجود، درک و فهم مباحث آسان

تغییر در نگارش آنها و تنها با حذف اسامی اصحاب دعوا شماره و تاريخ دادنامه عیناً و بدون
 و مشخصات قاضی و دادگاه صادرکننده رأی آورده شده است. بديهی است نظـرات ارائـه  

تلـف  هـای مخ بیـان جنبـه  عنوان نظر نويسنده و برایشده در تأيید يا رد برخی آراء تنها به
موضوع ارائه شده است و هدف، نقد آراء صادره و بیان وجود خلل در ارزش و اعتبـار آنهـا   

است مجموعه در پیش رو برای دانشجويان، کارآموزان محترم قضاوت و  امید نبوده است.
 وکالت، قضات و وکالی دادگستری و کارشناسان ادارات امور اراضی مفید باشد.



والمسلمین خلیلـی رئـیس    االسالمهای حجتها و حمايتقپايان الزم است از تشويدر 
قـدر جنـاب آقـای    چنین از راهنمايی و کمک دوستان گـران  قم، همکل دادگستری استان

 وق دانشـگاه آزاد واحـد تهـران مرکـز،    علمی دانشکده حقدکتر منصور رحمدل عضو هیأت
 ،ی دانشـگاه اراک کشاورزعلمی دانشکدهحسین صالحی ارجمند عضو هیأتدکتر مهندس 

زحمات سرکار خانم حمیده جعفری و همراهی و شکیبايی همسرم کـه نگـارش ايـن اثـر     
 تقدير و تشکر نمايم. ،رسیدبدون همیاری وی به انجام نمی

 
 

 محمد موسوی مقدم
 معاون آموزش ريیس کل دادگستری استان قم

 ۱۳8۶پنجم مهر ماه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یرپاسخ داده خواهد شد:های زدر این کتاب به پرسش

 کلیات -خبش اول 

 قلمرو زمانی اجرای قانون حفظ کاربری - فصل اول

 ؟چیست حفظ کاربری منظور از قلمرو زمانی اجرای قانون -۱

 است؟ شدهقابل اجرا تاريخیاز چه ۱۳۷4قانون حفظ کاربری مصوب سال  -۲
 شده است؟بری از چه زمانی جرم محسوب تغییر کار -۳
قبل از تاريخ الزم االجرا شدن قانون حفظ انجام شد و در  به تغییر کاربری قداماگر ا -4

 آيا عمل جرم است؟ ،ادامه يابد نیز جرا شدن قانونزمان بعد از الزم اال
ديگـر پـس از آن تغییـر    جرا قانون و بخشـی  گاه بخشی از اراضی قبل از الزم االهر -۵

 د بود؟نحوه اعمال قانون چگونه خواه ،کاربری يابد
 ضروری است؟ ،آيا احراز زمان وقوع عنصر مادی تغییر کاربری -۶
 دارد؟ در رسیدگی به بزه تغییرکاربری احراز زمان وقوع تغییر کاربری چه اثری -۷
 کاربری را احراز کند؟ن دقیق وقوع عنصر مادی بزه تغییرزما تواندمیدادگاه چگونه  -8
 از چه تاريخی قابل اجرا است؟ ۱۳8۵سال  قانون اصالح قانون حفظ کاربری مصوب -۹
 ماهیت حقوقی عوارض و قلع بنا چیست؟ -۱۰
نقشی در تعیین زمان  ،اصالحی قانون ۳آيا حذف عوارض و الحاق قلع بنا در ماده  -۱۱

 دارد؟ ۱۳8۵اجرای قانون اصالحی مصوب 
 چگونه بايد عمل کرد؟حق ررسی شديد يا خفیف بودن قانون البرای ب -۱۲
 آيا تغییر کاربری جرمی مستمر است؟ -۱۳
 چه تغییراتی در قانون حفظ کاربری ايجاد شد؟ ۱۳8۵در جريان اصالحات سال  -۱4

 قلمرو مکانی اجرای قانون حفظ کاربری -م فصل دو

 هاباغاراضی زراعی و  - مبحث اول
 هايی تصويب شده است؟ قانون حفظ کاربری برای حفظ کاربری چه زمین -۱
 از اراضی زراعی و باغ چیست؟منظور  -۲
 باغ يا زمین زراعی تعريف شده است؟، آيا در مقررات مربوط به حفظ کاربری -۳



 چیست؟ ،منظور از اراضی در حکم اراضی زراعی و باغات -4
آيا  ،بری ديگری تغییر يابدرماده يک به کا 4گاه کاربری اراضی مشمول تبصره هر -۵

 عمل جرم است؟
 باغ بودن زمین با کدام مرجع است؟تشخیص زراعی و  -۶
 د؟نمراجع قضايی برای احراز نوع کاربری زمین چه اقدامی بايد انجام ده -۷
ه ـچ ،کشاورزی يا باغ کشاورزی برای شناسايی زمین جهاد ارشناسان سازمانـک -8

 معیارهايی را بايد در نظر بگیرند؟
برای مراجع  ،زروعی بودن زمینکشاورزی مبنی بر باغ يا مآيا تشخیص سازمان جهاد -۹

 قضايی الزم االتباع است؟
کشاورزی در مورد باغ يا مزروعی بودن نظر سازمان جهاد تواندمیآيا مرجع قضايی  -۱۰

 ملکی را ناديده بگیرد؟
کشاورزی مبنی بر اينکه زمینی باغ نظر سازمان جهاد تواندمیمرجع قضايی چگونه  -۱۱

 ذيرد؟را نپ شودمیيا مزرعه محسوب 
 در تشخیص اراضی زراعی و باغ موثر باشد؟ تواندمیآيا نظر معتمدين و شهود  -۱۲
آيا نظر اداره جهاد کشاورزی در تشخیص نوع کاربری زمین با نظر اداره مذکور در  -۱۳

تعیین مصاديق تغییرکاربری، از حیث تبعیت مرجع قضايی از اين تشخیص، دارای تفاوت 
 است؟ 

 هااز حمدوده شهرها و شهرک خارج - مبحث دوم

 ؟شودمیشهر و شهرک به چه محلی اطالق  -۱
 آيا محدوده شهر با حريم شهر تفاوت دارد؟ -۲
ه قانونی شهر و شهرک است تغییر کند آيا دوداگر کاربری زمینی که داخل در مح -۳

 ؟شودمیمشمول قانون حفظ کاربری 

اشته باشند که نه در محدوده شهر و آيا ممکن است اراضی زراعی و باغاتی وجود د -4
 شهرک واقع باشند و نه در محدوده روستا؟

ماده يک  4احداث تاسیسات مذکور در تبصره  با تواندمیآيا سازمان جهاد کشاورزی  -۵
 موافقت کند؟ قانون در حريم استحفاظی شهرها،

 ،اظی شهرهاماده يک قانون در حريم استحف 4اث تاسیسات مذکور در تبصره دآيا اح -۶
 ؟شودمیکاربری محسوب ییرتغ



 

 

 

مشمول قانون حفظ کاربری ، شهرک شهر و آيا اراضی زراعی و باغی واقع در حريم -۷
 است؟
 ؟قرار داردی در محدوده شهر و شهرک احراز کرد که ملک توانمیچگونه  -8
 ت؟عهده چه کسی اسشهر و شهرک برر زمین در حريموظیفه ارائه دلیل برای استقرا -۹

 آيا قانون حفظ کاربری در محدوده قانونی روستاها قابل اعمال است؟ -۱۰

 روستاهای دارای طرح هادی - مبحث سوم

 مقصود از طرح هادی روستا چیست؟ -۱
 محدوده روستا چیست؟ -۲
 حراز کرد که روستايی دارای طرح هادی است؟ ا توانمیچگونه  -۳
عهده بر ،يا فاقد طرح هادی استا يی دارروستا که وظیفه ارائه دلیل برای اثبات اين -4

 کیست؟
برای قناعت دادگاه  ،آيا صرف اعالم بخشداری مبنی بر وجود طرح هادی مصوب -۵

 کافی است؟
بدون رعايت ، هادیروستای دارای طرحملکی زراعی يا باغی در محدودهمالک هرگاه -۶

آيا جرم تغییرکاربری ، دهدتغییر  ،کاربری ملک خود را بدون اخذ مجوز ،ضوابط طرح هادی
 ؟شودمی ققمح

 منظور از طرح هادی مصوب چیست؟ -۷
 طرح هادی را که پس از تصويب و الزم االجرا شدن قانون حفظ کاربری توانمیآيا  -8

مـاده يـک را    ۵طرح هادی مصوب دانست و حکـم مقـرر در تبصـره    ، تصويب شده است
 شامل آن دانست؟

 ،گیرداضی زراعی و باغی جديدی را در برتوسعه يابد و ار ،بقطرح هادی سا هرگاه -۹
 وضعیت به چه نحو خواهد بود؟

 تغییرکاربری و انواع آن –خبش دوم 

 مفهوم و انواع تغییر کاربری - فصل اول
 ؟مفهوم تغییر کاربری چیست -۱

 کاربری غیر مجاز محقق خواهد شد؟تغییربا تحقق چند شرط  -۲



کاربری تغییر کشاورزیجهادند مصداقی راکه سازمان راز کـه احصورتی که دادگادر -۳
 تواندمیآيا ، برداری و استمرار کشاورزی نیستواقعاً مانع از تداوم تولید و بهره ،استدانسته

 به آن ترتیب اثر ندهد؟

 ؟شودمیکاربری محسوب تغییر ،آيا احداث سرويس بهداشتی در مزرعه يا باغ -4
 کاربری است؟کشاورزی تغییر ،اضیياصرف تفکیک ارآ -۵
تغییر  ،باغ يا مزرعه کاربری خودِبدون تغییر، آيا صرف احداث ديوار دور مزرعه يا باغ -۶

 ؟شودمیکاربری محسوب 

 کاربری با چه مرجعی است؟تعیین مصاديق تغییر -۷
ا کاربری دانسته است رقی که سازمان جهاد کشاورزی تغییرمصدا تواندمیآيا دادگاه  -8

 تغییر کاربری نداند؟
 رتب است؟تماثری ،کشاورزیسوی سازمان جهادبر اعالم مصاديق تغییرکاربری از آيا -۹
 وجود دارد ؟ يا اراضی زراعی آيا امکان صدور مجوز برای احداث ديوار دور مزرعه  -۱۰
 ؟شودمیباغ تحت چه شرايطی تغییرکاربری محسوب احداث ديوار دور  -۱۱
از  وحفظ کاربری ماده يک قانون  4ه تبصرمشمول توانمیديوار را احداث آيا  -۱۲

 بهینه سازی تولیدات بخش کشاورزی دانست؟مصاديق 
 ماده يک حصری است؟ 4ر در تبصره کوآيا مصاديق مذ -۱۳
 کاربری است؟تغییر و...کارگری و آشیانه ماشین آالت اتاق  ،خانهيا احداث موتورآ -۱4
 ؟شودمیمزرعه و مزرعه به باغ تغییر کاربری محسوب  آيا تبديل باغ به -۱۵

 انواع تغییر کاربری - فصل دوم

 آيا تغییر کاربری غیر مجاز و تغییر کاربری بدون اخذ مجوز با هم تفاوت دارند؟ -۱
 ؟شودمیديده  یتفاوتآيا در رويه قضايی بین تغییرکاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز -۲
 به چند نوع تقسیم کرد؟ توانمیکاربری را تغییر -۳

 بری ضروریتغییرکار :گفتار اول
 کاربری ضروری چیست؟تغییر مفهوم -۱
 از چه زمان و چگونه متولد شده است؟کاربری ضروری تغییر -۲
 کاربری با چه مرجعی است؟تشخیص موارد ضروری تغییر -۳
 رعايت چه نکاتی ضرورت دارد؟، کاربریبرای تشخیص ضرورت تغییر -4



 

 

 

 کاربری چیست؟وضوع تبصره يک ماده يک قانون حفظصالحیت اصلی کمیسیون م -۵

 کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون - مبحث اول
 اعضای کمیسیون موضوع تبصره يک ماده يک قانون چه افرادی هستند؟ -۱
 منظور از نماينده دستگاه اجرايی ذيربط چیست؟ -۲
 ؟داردسه کمیسیون حق رای ر جلآيا نماينده دستگاه اجرايی د -۳
 چه مقامی رئیس کمیسیون تبصره يک ماده يک است؟ -4
در اعضـای  چـه تغییـری   ۱۳8۵حفظ کاربری مصوب سـال   قانون اصالح به موجب -۵

 ايجاد شده است؟کمیسیون 
 محل تشکیل دبیرخانه کمیسیون کجاست؟ -۶
 دبیرکمیسیون چه مقامی است؟ -۷
 موضوع تبصره يک ماده يک قانون چیست؟وظايف دبیرخانه کمیسیون  -8
 چه مدارکی را بايد به دبیر خانه کمیسیون ارائه کند؟ کاربریغییرمتقاضی ت -۹
 سند مالکیت رسمی است؟، آيا تنها دلیل مالکیت و منظور از دلیل مالکیت چیست؟ -۱۰
 ربرای اخذ تغیی ،گاه اراضی منابع ملی و دولتی بدون مجوز تصرف شده باشندهر -۱۱

 ماده يک قانون هستند؟يک کمیسیون موضوع تبصره  رد حقابل طرکاربری 
تشـکیل و تکمیـل   ، العمل نحـوه و چگـونگی دريافـت تقاضـا    موارد تعارض دستور -۱۲
 با آيین نامه اجرايی قانون حفظ کاربری چیست؟ ...پرونده

 چه مهلتی تعیین شده است؟، کاربریغییررای رفع نقص درخواست تب -۱۳
 أ زمانی محاسبه موعد تعیین شده برای رفع نقص چگونه بايد محاسبه شود؟مبد -۱4
 کاربری چگونه است؟غ بودن زمین موضوع درخواست تغییراحراز زراعی يا با -۱۵
غیـر زراعـی و غیـر بـاغی      ،کاربریاز شود زمین موضوع درخواست تغییرگاه احرهر -۱۶

 است چه اقدامی بايد صورت گیرد؟

 يابد؟ می با حضور چه تعداد از اعضا رسمیت جلسات کمیسیون -۱۷
 فرصت دارد؟ چقدرکاربری های تغییربه درخواست دادن پاسخ کمیسیون برای -۱8
نمود يا استعالمی از سازمان  اگر مالک ملکی درخواست تغییرکاربری ملک خود را -۱۹
تقاضی يا م ،پاسخی ندهند ن يا دبیرخانه ظرف مدت مقررکشاورزی انجام شد و سازماجهاد

 استعالم کننده از چه حقی برخوردار است؟

 قانونی است؟غیر ،اعطای مجوز يا کاربریاقدام به تغییر ،در فرض مذکور آيا -۲۰
 ؟شودمیزمانی مهلت دو ماهه برای دادن پاسخ از چه زمانی محاسبه  ءمبدا -۲۱



یـق يـا   کـاربری انجـام تحق  جريان رسیدگی به تقاضـای تغییر  درگاه کمیسیون هر -۲۲
 ماهه چگونه بايد محاسبه شود؟ مهلت دو ،استعالمی را ضروری دانست

 تاريخ ثبت تقاضا با تاريخ ثبت پرونده دارای تفاوت است؟ آيا -۲۳
 چه اثری برای تفکیک تاريخ ثبت تقاضا با تاريخ ثبت پرونده مترتب است؟ -۲4
 خواهی است؟تصمیمات کمیسیون قابل تجديدنظر آيا -۲۵

 هاباغتقویم اراضی زراعی و  - مبحث دوم

 چه زمان بايد عوارض اخذ شود؟ و میزان عوارض چقدر است؟ -۱
 چه تغییری در مورد اخذ عوارض ايجاد شده است؟ ۱۳8۵در اصالحات سال  - ۲
 ؟چیست از پرداخت عوارضموارد معافیت   -۳
 هستند؟ماده يک قانون از پرداخت عوارض معاف  4آيا مصاديق مذکور در تبصره  -4

تغییرکاربری بر  بدون اخذ موافقتقانون ۲ماده  ۱مذکور در تبصره آيا احداث مصاديق -۵
 شوند؟محسوب می

 يد عوارض تغییربا عمرانی هایطرحجرای ا ی دولتی برایهاسازمان ارات وادآيا  -۶
 د؟بپردازنکاربری 

 را برعهده دارد؟چه مرجعی و با چه ترکیبی صالحیت تقويم اراضی زراعی و باغات  -۷
 کمیسیون نماينده معرفی کنند؟کت درتوانند برای شرآيا اعضای کمیسیون تقويم می -8
 مهلت زمانی تقويم اراضی چه مدت است؟ -۹
 اعضای کمیسیون چه اقدامی بايد انجام دهند؟، برای دستیابی به قیمت روز ملک - ۱۰
 مورد تقاضا چیست؟کاربری جديد يا کاربری  ،مقصود از کاربری فعلی - ۱۱
 ارزيابی کمیسیون تقويم چه مدت اعتبار دارد؟ -۱۲
 ضروری است؟ قیمت ملکآيا تعیین  کاربری مجرمانهمورد وقوع تغییردر  -۱۳
 چه ارتباطی بین قیمت ملک و جزای نقدی وجود دارد؟ -۱4

 تغییر کاربری جماز - گفتار دوم
 ؟کاربری مجاز چیستمنظور از تغییر -۱
 کاربری مجاز است؟مواردی تغییردر چه -۲

 قانون 1ماده  4حمدوده اجرای مفاد تبصره  - مبحث اول

 ؟ای قابل اجرا استدر چه محدوده قانون ۱ماده  4مفاد تبصره  -۱

 



 

 

 

 2ماده  1ارتباط با تبصره  - مبحث دوم

 قانون حفظ کاربری چه تفاوتی دارد؟ ۲ماده  ۱ماده يک با تبصره  4تبصره   -۱

 شرط مستثنی شدن - ممبحث سو

قانون با حصول چه شرايطی از شمول  ۱ماده  4احداث تاسیسات مذکور در تبصره  -۱
 ماده يک قانون مستثنی است؟

خارج  طور مطلق از شمول ماده يک قانوننفسه و بهآيا احداث تاسیسات مذکور فی -۲
 هستند؟

تفاوت « بالمانع است»رت با عبا« از شمول ماده يک قانون مستثنی بوده»آيا عبارت  -۳
 دارد؟

 ک قانون بـدون موافقـت سـازمان جهـاد    ماده ي 4تبصره  در هرگاه تاسیسات مذکور -4
 آيا جرم است؟ ،کشاورزی احداث شوند

ماده يک صدور مجوز کاربری ضروری  4آيا برای احداث تاسیسات مذکور در تبصره  -۵
 است؟
 وجود دارد؟ ۲ماده  ۱بصره ماده يک قانون و ت 4چه ارتباطی بین تبصره  -۶

 1هماد 4تبصره یا متثیلی بودن مصادیق مذکور در حصری -مبحث چهارم

 ماده يک قانون حصری هستند يا تمثیلی؟ 4آيا مصاديق مذکور در تبصره  -۱
مصاديق جديد معیاری برای الحاقحصری نبودن اين مصاديق باشیم چهاگر معتقد به -۲

 وجود دارد؟
 عاریفت -م مبحث پنج

 ماده يک قانون: 4در تبصره 
ماده  ۱ای مذکور در تبصره گلخانهتفاوتی با تولیداتآيا گلخانه چیست؟منظور از واژه -۱
 دارد؟ ۲

 ومرغ های پرورش شترآيا به محل مقصود از واژگان دامداری و مرغداری چیست؟ -۲
 دامداری اطالق کرد؟ توانمیخرگوش 

ماده يک با پرورش آبزيان موضوع تبصره  4ر در تبصره آيا واژه پرورش ماهی مذکو -۳
 قانون تفاوت دارد؟ ۲ماده  ۱



زنبورداری را  و کرم ابريشم ،آيا پرورش اسب ؟چیستکشاورزی  مقصود از ساير تولیدات
 از مصاديق ساير تولیدات کشاورزی دانست؟ توانمی

 چیست؟ماده يک قانون  4مقصود از ضوابط زيست محیطی مذکور در تبصره 

ماده یک  4های موضوع تبصره ضوابط و مراحل رسیدگی به فعالیت -م مبحث شش
 قانون

 ارائه مدارک -الف
 ضروری است؟ چه مدارکی ارائه ،درخواست صدور مجوز تغییر کاربری برای -۱
 ؟گونه قابل احراز استاو چ مالکیت ،باشدمیسند مالکیت رس گاه متقاضی فاقدهر -۲
 اثر حقوقی مترتب است؟ ،هد نامه رسمی از مالک فاقد سند مالکیتآيا بر اخذ تع -۳
شود کاربری صادر مجوز تغییر، غیر از مالک رسمی ملکشخصی خواست اثر دراگر بر -4

 کاربری صادره بی اعتبار خواهد بود؟دم مالکیت متقاضی آيا مجوز تغییردر صورت اثبات ع
واقعی ملک يا شخص مالک  توانیآيا می صورت بی اعتبار دانستن چنین مجوزدر -۵

 متقاضی را به اعاده کاربری ملک به حالت قبل از تغییر کاربری ملزم نمود؟
 مرجع صادر کننده جموز - ب
موضوع تبصره  هایطرحچه مرجعی مجاز به اعالم موافقت يا عدم موافقت با اجرای  -۱
 ماده يک قانون است؟ 4

 باشد؟به صدور مجوز تغییر کاربری می ازآيا رئیس سازمان جهاد کشاورزی مج -۲
 مهلت اعالم نظر  - ج

مخالفت با اورزی چه مدتی برای اعالم نظر درمورد موافقت ياکشرئیس سازمان جهاد -۱
 ماده يک قانون مهلت دارد؟ 4موضوع تبصره  هایطرحاجرای 

 مذکور چیست؟ مبدأ محاسبه مهلت -۲

موضوع  هایطرحمورد درخواست اجرای  کشاورزی برای اعالم نظر درسازمان جهاد -۳
 بايد به چه نکاتی توجه نمايد؟ ،ماده يک قانون 4تبصره 

ماده  4موضوع تبصره  هایطرحکشاورزی با اجرای آيا صرف موافقت سازمان جهاد -4
 ؟دهدمیبه متقاضی مجوز احداث بنا و تاسیسات  ،يک قانون

 هاباغعی و جرم انگاری تغییر کاربری اراضی زرا -خبش سوم 
 عنصر قانونی - فصل اول

 ؟مجازات چیستو مقصود از اصل قانونی بودن جرم  -۱
 ؟تغییرکاربری چیستقانونی بزه  عنصر قانونی يعنی چه و عنصر -۲



 

 

 

 ۳با ماده  ۱۳۷4مصوب  هاباغقانون اساسی حفظ کاربری اراضی زراعی و  ۳ماده  -۳
 و اشتراکی دارند؟ فتراقچه وجوه ا ۱۳8۵ال قانون حفظ کاربری اصالحی س

 تفاوت دارند؟ ،آيا جرم نبودن عمل و عدم قابلیت انتساب بزه به متهم -4
 ؟کاربری دارای خصوصیت استتغییر تکب بزهآيا مر -۵
که مالکیتی بر باغ يا ملک مزروعی داشته باشد به دستور مالک  اگر فردی بدون آن -۶
 ؟عقیب استچه کسی قابل ت، نمايدم به تغییر کاربری اقدا
کاربری ملکی صرف عدوانی مبادرت به تغییرهرگاه فردی غیر از مالک ملک پس از ت -۷

 ؟عقیب استيا به اتهام تغییر کاربری قابل تنمايد آ
کاربری به کار گمارده را برای تغییر یمالک يا متصرف قانونی ملک را که مستخدمآيا -8
 قرار داد؟کاربری تحت تعقیب به اتهام تغییر توانمی، است
رت اگر شخصی غیر از مالک يا متصرف قانونی ملک بدون اذن و اطالع مالک مباد -۹

مزروعی نمايد آيا به اتهام تغییرکاربری قابل تعقیب خواهد کاربری باغ يا ملکی به تغییر
 ؟بود

 ؟تکاب جرم تغییر کاربری چگونه استمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ار -۱۰
تاثیری در جرم بودن عمل يا امکان تعقیب ، کاربریس از وقوع تغییرآيا اخذ مجوز پ -۱۱

 متهم دارد؟
، خود را به نحو مجرمانه تغییر دهدکاربری ملک  ،ک ملکی زراعی يا باغگاه مالهر -۱۲

راساً مبادرت به اعاده ، کشف جرم و تعقیب متهم و قبل از صدور رای محکومیتاما پس از
 ؟دآيا متهم قابل تعقیب خواهد بو، يدکاربری زمین به حالت قبل نما

 چیست؟  نقش مرور زمان در عدم امکان تعقیب متهم -۱۳
 آيا جرم تغییر کاربری مشمول مروز زمان می شود؟ -۱4
اگر بزه تغییر کاربری مشمول مرور زمان شود آيا دادگاه می تواند علیرغم صدور  -۱۵

 ر کند؟قرار موقوفی تعقیب، حکم بر قلع و قمع بنا هم صاد

 عنصر مادی - فصل دوم
 ؟شودمیجرم تغییر کاربری آيا مستلزم ارتکاب فعل است يا با ترک فعل هم محقق  -۱
 ؟ا از بین بردن کاربری متفاوت استکاربری بآيا تغییر -۲



 ؟گری غیر از زراعت و باغ استايجاد کاربری دي، کاربریآيا الزمه تحقق تغییر -۳
 ؟بری چیستکارعنصر مادی جرم تغییر -4

 عنصر روانی - فصل سوم

 آيا تغییر کاربری جرمی عمدی است؟ -۱
 قصد ارتکاب تغییر کاربری يعنی چه و چه تاثیری در تحقق جرم دارد؟ -۲
 ؟ز قصد ارتکاب جرم يا سوءنیت چیستمنظور ا -۳

 جهل به قانون - گفتار اول
 م بودنعلم به جر، ادیکاربری الزم است مرتکب عنصر م آيا برای تحقق بزه تغییر -۱
 ؟کاربری داشته باشد تغییر
را تغییر  که کاربری آن ینداند زمین، کاربریه فردی با علم به جرم بودن تغییرگاهر -۲
 است؟ عمل او جرمکاربری شود آيا رتکب تغییرم، استده است باغ يا مزرعه دا

 سوء نیت - گفتار دوم
 ؟سوءنیت يعنی چه -۱
 ؟ی جرمی مقید به نتیجه استیر کابرآيا جرم تغی -۲
که قصد انجـام فعـل را داشـته امـا      حالی کاربری کند درشخصی اقدام به تغییر اگر -۳

 ؟ه ارتکاب تغییر کاربری خواهد بودمتهم ب، خواست نمی حصول نتیجه آن فعل را
 کاربری شود باز هم عمل جرم است؟ تغییر اگر شخصی در ملک خود مرتکب -4

 هانگیز - گفتار سوم
 انگیزه با قصد ارتکاب جرم چه تفاوتی دارد؟ -۱
 کاربری انگیزه موثر است؟آيا برای تحقق بزه تغییر -۲

 جمازات و عوامل موثر در آن - خبش چهارم
 جمازات و انواع آن - فصل اول

 انواع جمازات - گفتار اول
 ؟يی تعیین کرده استهامجازاتقانون برای جرم تغییر کاربری چه  -۱



 

 

 

 دارد؟ ۱۳8۵چه تفاوتی با قانون سال  ۱۳۷4ی مقرر در قانون سال هازاتمجا -۲

 جزای نقدی - مبحث اول
 ؟است چه میزان جرم تغییر کاربری جزای نقدی -۱
يا قیمت زمان صدور  کاربری ملک تغییر يافته که است قیمت روزی، منظور از قیمت روز -۲
 ؟حکم
 ؟شودمیمیزان جزای نقدی چگونه محاسبه  -۳
 ؟داشتخواهد ضمانت اجرايی در پی جزای نقدی چه  عدم پرداخت -4
 آيا دعوای اعسار از پرداخت جزای نقدی مسموع است؟ -۵

 الزام به پرداخت عوارض - مبحث دوم
 ؟مقصود از عوارض چیست -۱
 ؟کندرا به پرداخت عوارض محکوم میکاربری دادگاه چه زمان متهم به تغییر -۲
 ؟شودمیه محاسبه و تعیین میزان عوارض چگون -۳
 ؟ماهیت حقوقی عوارض چیست  -4
 ؟شودمیآيا حکم به الزام به پرداخت عوارض مشمول مرور زمان  -۵
 آيا دعوای اعسار از پرداخت عوارض مسموع است؟ -۶
تا  توانمیعلیه از پرداخت عوارض موضوع حکم خودداری ورزد آيا گاه محکومهر -۷

 شت کرد؟داباززمان پرداخت او را 
از مبلغ عوارض  ،شت نمود آيا به میزان بازداشت اودام علیه را بازاگر بتوان محکو -8

 کسر خواهد شد؟
اسالمی میزان عوارض را تخفیف قانون مجازات  ۳۷همستند به ماد تواندمیا دادگاه آي -۹
 ؟دهد
 عوارض بايد به چه حسابی واريز شود؟ -۱۰

 قلع و قمع بنا - مبحث سوم
 ؟ا مجازات است يا ماهیت مدنی دارد؟ آيیت حقوقی قلع و قمع بنا چیستماه -۱



قمع بنا تقديم دادخواست از سوی وآيا برای صدورحکم بر محکومیت مرتکب به قلع -۲
 شاکی الزامی است؟

ی مقرر در ماده هامجازاتبه ديگر  ۱۳8۵چرا قلع و قمع بنا در قانون اصالحی سال  -۳
 قانون الحاق شد؟ ۳

 ؟اده وضع به حالت سابق متفاوت استيا قلع و قمع بنا با اعآ -4
 آيا قلع و قمع بنا الزاماً بايد با صدور حکم قطعی دادگاه انجام پذيرد؟ -۵
نسبت به قلع و قمع بنا اقدام  توانندمی کشاورزی تحت چه شرايطیماموران جهاد -۶

  ؟نمايند
 آيا قلع و قمع بنا با تخريب به يک معنا است؟ -۷
 قلع و قمع بنا است؟ مجازات دادگاه در چه صورتی ملزم به تعیین -8
در  ۱۳8۵را شدن قانون اصالحی سال االجکاربری در زمان پس از الزممرتکب تغییر -۹

 د؟خواهدشبه قلع و قمع بنا محکوم نچه صورت 
بنا  حکم به قلع و قمع توانمیکاربری بدون احداث بنا انجام پذيرد آيا هرگاه تغییر -۱۰

 و يا اعاده وضع صادر کرد؟

 عوامل موثر بر جمازات - فصل دوم
 تشدید جمازات - مبحث اول

 ؟مفهوم تشديد مجازات چیست -۱
 ؟کیفیت مشدد بر چند نوع است -۲

 تکرار جرم - گفتار اول
 مفهوم تکرار جرم چیست؟ -۱
 مستند قانونی تکرار جرم چیست؟ -۲
 ری در مجازات مرتکب دارد؟کاربری چه تاثیتکرار جرم تغییر -۳
 وقمع بنا صادر کند؟حکم به قلعتواندمیآيا دادگاه  ،کاربریجرم تغییر درصورت تکرار -4

 تعدد جرم - گفتار دوم
 ؟مفهوم تعدد جرم چیست  -۱
 ؟تعدد جرم بر چند نوع است -۲
 آيا برای تعدد جرم در قانون حفظ کاربری حکم خاصی تعیین شده است؟  -۳



 

 

 

، کشاورزی را تغییر دهـد  هر دفعه چند متر از باغ يا ملکو شخصی به دفعات  گاههر -4
 چگونه بايد برای او تعیین کیفر شود؟

 ختفیف جمازات - مبحث دوم
 ؟مفهوم تخفیف مجازات چیست -۱
 ؟شودمیعلل تخفیف مجازات چگونه تعیین  - ۲
 ؟کیفیات مخففه چیست -۳
 ؟لیف دادگاه در تعیین مجازات چیستتک ،وجود کیفیات مخففه زاردر صورت اح -4
 کاربری چیست؟حداقل مجازات تغییر -۵
اقل مجازات رای به حد تواندمیرا احراز کرد آيا دادگاه وجود کیفیات مخففه  اگر -۶

 صادر کند؟
 آيا جرم تغییر کاربری قابل گذشت است؟ -۷

 سقوط جمازات –مبحث سوم 
 شود؟میکاربری مشمول مرور زمان آيا جرم تغییر

 تکالیف و اختیارات سازمان جهاد کشاورزی :خبش پنجم
 جایگاه سازمان جهاد کشاورزی  –فصل اول 

 ؟کاربری چیستارتباط با جرم تغییرجايگاه حقوقی سازمان جهاد کشاورزی در  -۱
 يا صرفاً اعالم کننده جرم است؟ شودمیکشاورزی شاکی محسوب آيا سازمان جهاد -۲
 شوند؟ می ازمان جهاد کشاورزی ضابط محسوبآيا ماموران س -۳
 شکايت و اعالم جرم چه تفاوتی با هم دارند؟ -4
 عنوان شاکی چیست؟ ثمره عملی شناسايی سازمان جهاد کشاورزی به -۵
 نظرحق تجديد ،کاربریدرمورد تغییرکشاورزی نسبت به آرای صادره سازمان جهاد آيا -۶

 خواهی دارد؟

 ران سازمان جهاد کشاورزیاختیارات مامو -فصل دوم
 هاباغبازدید از اراضی زراعی و  -ل گفتار او

 هستند؟ هاباغآيا ماموران سازمان جهاد کشاورزی مکلف به بازديد از اراضی زراعی و  -۱



ند بدون اجازه مالک به ملک خصوصی توانمیکشاورزی آيا ماموران سازمان جهاد -۲
 اشخاص وارد شوند؟

 عملیات اجراییتوقف  - گفتار دوم
 ؟توقف عملیات اجرايی يعنی چه -۱
 ؟جرايی چه اقدامی بايد انجام دهندکشاورزی پس از توقف عملیات اماموران جهاد -۲
 توقف عملیات اجرايی بايد چگونه انجام پذيرد؟ -۳

 درخواست از نیروی انتظامی - گفتار سوم
 ی درخواست کمک نمايند؟ماموران جهاد کشاورزی چه زمان بايد از نیروی انتظام -۱
 گیرد؟ای و برای چه اقدامی صورت میورود ماموران نیروی انتظامی درچه مرحله -۲
 قانون چیست؟ ۱۰ماده  ۱در تبصره  «پس از اعالم»مقصود از  -۳
کاربری به صورت مشهود در حال انجام باشد آيا اقدام نیروی انتظامی منوط اگر تغییر -4

 کشاورزی است؟به اقدام ماموران جهاد 
 ؟سازمان جهاد کشاورزی تفاوت دارندآيا ماموران جهاد کشاورزی با  -۵
کشاورزی وجود ادهکشاورزی و سازمان جگذاری بین ماموران جهادبر تفاوتچه اثری  -۶
 دارد؟

 قلع و قمع بنا و مستحدثات -گفتار چهارم
 ؟بنا صرفاً مستلزم رای دادگاه استآيا قلع و قمع  -۱
 ند راساً مبادرت به قلع و قمع بنا نمايند؟توانمیکشاورزی اموران جهادآيا م -۲
 ند راساً مبادرت به قلع و قمع بنا نمايند؟توانمیچه مواردی ماموران جهادکشاورزی در -۳
هايی الزم باشد قمع بنا و اعاده وضع زمین به حالت سابق صرف هزينهوبرای قلعاگر  -4
 ر را از مالک درخواست کرد؟ مذکو هایهزينه توانمیآيا 

 غییر کاربریتجرایم مرتبط با  - خبش ششم
 کاربری چیست؟منظور از جرايم مرتبط با تغییر -۱

 عنصر قانونی -فصل اول
 عنصر قانونی جرايم مرتبط با تغییر کاربری کدام است؟ -۱



 

 

 

 عنصر مادی - فصل دوم
 کاربری چیست؟عنصر مادی جرايم مرتبط با تغییر -۱
ها و ساير ادارات و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با حفظ کاربری کارمندان شهرداری -۲

 ممکن است مرتکب چه جرايمی شوند؟
مرتبط با اراضی چه تکالیفی در ارتباط هایها و پروانهمجوز ادارات ذيربط برای صدور -۳

 با قانون حفظ کاربری بر عهده دارند؟

 ضمانت اجرا -فصل سوم
 کارمندان - گفتار اول

کاربری ممکن است چه جرم يا جرايمی را مرتکب ارمندان دولت در ارتباط با تغییرک -۱
 شوند؟
 چه ضمانت اجراهايی برای جرايم ارتکابی کامندان دولت در نظر گرفته شده است؟ -۲
اش کرد که کارمند دولت در عدم اجرای وظايف قانونیفرضی را تصور توانمیآيا  -۳

 باشد؟  فاقد سوء نیت

 سر دفرتان اسناد رمسی - گفتار دوم
 هرگاه سردفتر اسناد رسمی از اجرای وظايف مقرر در قانون حفظ کاربری تخطی کند -۱

 است.تعیین شده  چه ضمانت اجرايی
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 قدمهم

به  است که پاترين حقوق هر انسانی ترين و مسلماز ابتدايی، امکان تأمین غذا و پوشاکالف. 
اطمینان از دسترسی همه هد گذاشت. امنیت غذايی به معنای  خوايا  وجود گذاشته و عرصه

يکی  ه منظور داشتن زندگی سالم و فعالسالم و مغذی در تمام اوقات، ب  مردم به غذای کافی،
در زندگی اجتماعی و فردی است. افزايش  ،ترين ارکان تحصیل احساس امنیتاز اساسی

دهد و به خوراک و پوشاک را روز به روز افزايش می  ردهای زندگی، نیازجمعیت و ارتقاء استاندا
های قابل توجه در علوم کشاورزی به ويژه در تولید محصول بدون هنوز هم با وجود پیشرفت

استفاده از خاک، منابع خاک به عنوان بستر اصلی برای پاسخگويی به اين نیازهای اساسی 
های آتی نیز اين جايگاه رود تا سدهرخوردار است و انتظار میای بمردم جهان، از اهمیت ويژه

آوردن تقريباً کل غذا و بسیاری از نیازهای فراهمآفرينی خود در نقشحفظ شود و خاک به 
امروزه به سبب افزايش روزافزون جمعیت و پیرو آن حال ما ادامه خواهد داد؛ اما با اين پوشیدنی

و بنابراين نیاز  شودمیسطح زير کشت، به مرور کاسته  گسترش شهرها از امکان افزايش
 گردد.فراوانی به کاربرد بهینه خاک و سرزمین احساس می

بسیار فراتر از آن اسـت   ،البته نقش خاک به عنوان بستر اصلی حیات در روی کره زمین
دی نقش کلیـ  ۵حداقل دارای  هاخاککه در باال اشاره شد. در هر بوم سامان )اکوسیستم( 

 باشند: می
های تمامی اندامکه برایغذايیعناصربا تهیه بستر رشد گیاهان و عرضه ،خاککهاين :اول

کند. خصوصیات خاک معموالً سرشـت  عالی را تضمین میرشد گیاهان ،گیاهی الزم است
کـه   نوع جانورانی )از جمله انسـان( را داد و ـپوشش گیاهی موجود را به طور مستقیم و تع

 کند. مستقیم مشخص میطور غیرکند را بهتواند پشتیبانی و نگهدارییاهی میگپوشش
که خاک و خصوصیات آن عامل اصلی در تعیین سرنوشت آب و چرخه آب در اين :دوم

رفت آب، آلودگی آب و تصفیه آب هم تحت تأثیر  نظام طبیعت است. استفاده از آب، هدر
 خاک است.

کند و بازچرخش مواد و عناصر غذايی در طبیعت عمل می خاک به عنوان ساماناينکه سوم: 
حفظ هوای قابل  ،ای داردو تعادل جو و گازهای گلخانه تبادلواسطه تأثیری که بر ه حتی ب

 تنفس موجودات جانوری و تعادل آب و هوايی کره زمین نیز به خاک وابسته است.



 

 

 

کوچک و خزندگان پستانداران ها موجود زنده ازمیلیونخاک مسکن و مأوایاينکه :چهارم
قابل تصور است که هريک از میکروسکوپی در تعداد و انواع غیرو حشرات تا موجودات 

 .دهندآنها جزء مهمی از حیات کره زمین را تشکیل می
نوان بستر، شالوده و مصالح ـخاک به ع ،انـکه در بوم سامان دست ساخت انسينپنجم: ا

 ها، شهرها، روستاها و ساير تأسیسات مورد نیاز بشر است.از جمله جاده متعددیهای سازه
ها و تنوع زيست در زيستمحیط برای حفظ  ،های کلیدی خاکتوجه به وظايف و نقش

بايد مورد توجه جدی قرار گیـرد.   ،طبیعت عالوه بر بحث تأمین غذا و پوشاک مردم جهان
و کاهش ارتباط مستقیم مردم شدن جوامع انسانی  با افزايش شهری اين در حالی است که

با خاک و طبیعت، افراد بینش خود در مورد اين که خوشبختی و حتی بقای آنها وابسته به 
دهند و اين مسأله بزرگترين تهديد بـرای بقـای خـاک و بقـای     خاک است را از دست می

 حیات است. 
ابر و باد و مه و  کار سال هاشايد فراوانی و وفور اين نعمت بزرگ الهی که حاصل میلیون

خورشید و فلک است و شايد سکوت و سخاوتمندی اين مجموعه عظیم زنده و پويا باعث 
به  مهاباشده است که ما از اهمیت اين موهبت خدادادی غفلت بورزيم و اين چنین بی

سالم  ،آينده هاینسلبرای تحويل به  گذشته هاینسلسازی امانتی که از تخريب و آلوده
 بربنديم.کمر ،قرار گرفته استما  اختیار در

نتیمتر شايد کمتر کسی به اين مسأله واقف است که تشکیل هر سا ،خاک به دلیل وفور
گذشت زمان نیازمند  ،سازی در طبیعتيندهای مختلف خاکخاک تحت تأثیر عوامل و فرآ

 سال است و در شرايط خشک کشور ما اين زمان بعضاً به ۷۰۰تا  4۰۰حداقل به میزان 
 رسد. سال می ۱۰۰۰بیش از 

دوام و تکامل خاک نیز تا حـد   ،همان طور که بشر برای بقای خود به خاک متکی است
ظهـور   ،دلیل نیست که در طول تـاريخ زيادی به نحوه استفاده بشر از آن بستگی دارد. بی

صورت گرفته و سـقوط   ،اندبزرگ در مناطقی که خاک خوب و حاصلخیز داشته هایتمدن
های بزرگ نیز همزمان با دخالت بی رويه بشر در طبیعت و تخريـب و کـم حاصـل    نتمد

وقوع پیوسته است که نمونه کالسیک آن تجربـه  شدن خاک در اثر عدم حفاظت از آنها به
 (The fertileهرين در منطقه حاصلخیز هالل سبزالن تلخ اضمحالل تمدن بزرگ بین

crescent) ل است.و نیز سقوط تمدن دره رود نی 



توجهی يا عدم آگاهی از ارزش خاک و منابع اراضی، متأسفانه در حال حاضر به دلیل بی
میلیون ۱۲۵کشور ما از باالترين آمار فرسايش خاک در سطح جهان برخوردار است. حدود 

رار دارد و طبق آمـار  میلیون هکتار اراضی کشور در معرض خطر فرسايش ق ۱۶۵هکتار از 
های مکعب از خاکمیلیارد متر 4تا  ۳( ساالنه FAO) ،ملل متحد باروخوارجهانی سازمان 

 ۱يابد.ايران فرسايش می
میلیون هکتار از منابع طبیعی تجديدشونده خود را در سال از  ۵/۱سرزمین ايران بیش از 

 از اسالم، با الهام از تعالیم مذهبیحالی که به گواهی اسناد، ايرانیان قبلدر ۲دهد.دست می
دس ـطبیعت به ويژه خاک، آب، آتش، هوا و گیاه به مثابـه عناصـری مقـ    شت بهزرت آئین
ای را وظیفهداشتن و پاک نمودن آنهاکه پاک نگاه ،را گناه تنها آلودن آنهااند. نهنگريستهمی

ند. ضمن آن که عالوه بر وجه ظاهری و دنیايی، وجهی معنوی و آسـمانی  شمرددينی می
بعد از اسالم نیز نه تنها ادامه پیدا کرد بلکه تحـت   ،اند. اين نگرشبوده نیز برای آنها قائل
تقويت نیز شد. دين مبین اسالم نیز به گواهی آيات و روايات متعـدد   ،تأثیر تعالیم اسالمی

 در اين مورد تأکیدات جدی دارد. 
ته شده و شناخ تعالیحق وجود ای از عالم هستی به طور کامل و واحد، آيه ،از نظر اسالم

وجهه ربوبی يافته و در شريعت اسالمی رعايت اصولی همچون احتراز از اسراف و تبـذير،  
گیری از منابع طبیعی در مسیر منطقی و انسانی و حتـی  روی و اعتدال، قناعت و بهرهمیانه

جمله امـام   از ۳تأکید قرار گرفته است.وانات، گیاهان و جمادات نیز موردتوجه به حقوق حی
: هرکس آب و خاک در اختیار داشته ندفرمودالسالم از حضرت امیرالمؤمنین  نقل علیهباقر 
برداری از آب و خاک و عدم کاشت و برداشت کارش به فقـر  سپس در اثر عدم بهره ،باشد

 4خداوند متعال او را از رحمت خود دور خواهد کرد. ،و تهیدستی برسد
اضی قابل کشت( و مقايسه وضعیت موجود کشاورزی )ارنگاهی به وضعیت موجود اراضی
 ترتواند اهمیت مسأله را روشنمی ،غذايی مردمنیازهای با وضعیت مطلوب برای تأمین 

اقتصادی از زمین کشاورزی، وجود  برداریکشاورزی و بهره هایانجام فعالیت سازد. جهت

                                                 
۱.Moameni. 2003. impact of the utilization systems on agricultural productivity 

Asian productivity organization.  
 .۱۳۶۹طبیعی فالت ايران، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان،  ا...، سیمای. قباديان، عطاء۲
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حائز اهمیت  ،فیخوب و حاصلخیر، تصمیم مناسب و آب کاهایتوامان اراضی هموار، خاک
 است.

منعکس کننده وضعیت دسترسـی بـه ايـن     ،کشاورزی در ايرانهایتوزيع مکانی فعالیت
اما در بیشتر نواحی اين سرزمین،  ؛باشد. گرچه ايران سرزمین وسیعی استمنابع طبیعی می

 زير حد مورد نیاز برای انجام فعالیت کشاورزی قرار ،عوامل محیطیيک يا چند مورد از اين
يک توزيع بسیار ناهمگن  ،کشاورزیهایکشور، فعالیتگیرد. در نتیجه در چارچوب کلیمی

یک همگـن  نمايشگر يک موزاي خزرساحلی درياینواحیدر دهد. تنها میو پراکنده را نشان
رت ديگـر از کـل   خورد. به عباچشم می کشاورزی در يک منطقه نسبتاً وسیع به از اراضی

 قابلیت ،هکتارمیلیون ۳8هکتار( میلیون ۱۶۷کشور )حدودمساحت مربعترکیلوم ۰۰۰/۶۷۵/۱
 اراضی تحت کشتکل ،طبیعی و اقلیمیهای مختلفکشاورزی دارد. اما به دلیل محدوديت

 4۵هکتار همراه بـا آيـش )   میلیون ۷میلیون هکتار است که اين مقدار حدود  ۵/۱۵کشور 
   ۱باشد.می ديم کشت درصد( تحت ۵۵هکتار ) لیونمی ۵/8و  آبی کشاورزی درصد( تحت

 ۵۰شناسی و طبقه بندی اراضی برای آبیاری در کشور از  از طرف ديگر مطالعات خاک
دارای درجات کشت کشور تحتمی از منابع اراضیبخش اعظدهد کهمینشان ،سال گذشته

ستی و بلندی، فرسايش خاک، پبودنشوری و قلیائیشاملهای محیطیاز محدوديتمختلف
که تولید اقتصادی و پايدار محصوالت  باشندمی... کشی، کمبود عمق مناسب خاک وو زه

 سازد.کشاورزی را با محدوديت مواجه می
بندی اراضی کـه توسـط مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب      شناسی و طبقه مطالعات خاک

میلیـون   ۲۰که از مجموع  حاکی از اين است ،ا کمک کارشناسان فائو انجام گرفتهبکشور 
که شامل بخش  ۱۳8۳تا  ۱۳۳۲های در فاصله سال ،شده کشورشناسی هکتار اراضی خاک

میلیون هکتار آن  ۳/۱درصد يعنی  ۵/۶شود، فقط اعظم اراضی کشاورزی موجود کشور می
 گیرد. بقیه اراضی خاکبر می( در Iرا اراضی با کیفیت مناسب و بدون محدوديت )کالس 

باشـند.  دارای درجات مختلفی از محدوديت يا خطراتی برای کشت آبی مـی  ،شده شناسی
( نیز از وسعت چندانی برخوردار نیستند. وسعت اين IIحتی اراضی با محدوديت کم )کالس

شناسی شده( را شامل  درصد کل اراضی خاک ۵/۲میلیون هکتار ) ۲۹/4گونه اراضی تنها 
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