
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسترس است: های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابلفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  

 شيرسوار علي قنبري پژوهشگر:
 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 : نشست پژوهشي

 کشور کشاورزي در اراضيبررسي تغيير کاربري 



 

1 

 

  :نکات برجسته:نکات برجسته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئله  

شد روز افزون جمعیت و صنعتی شدن جوامع بشری، تغییرات چشمگیری در کاربری اراضی کشاورزی اتفاق با ر

ای از اراضی را اراضی کشاورزی در کشور سالیانه بخش عمدهدهد، تغییر کاربری ها نشان میافتاده است. بررسی

 نماید.از چرخه تولید خارج می

های اقتصادی قابل بازیافت نیست. بنابراین کاربری زمین منبع غیرقابل جایگزینی است که به آسانی و با صرفه

 ریزی و کاملا با برنامه اراضی در کشور که فضای زیست محدود است، باید همانند مصرف آب با اندیشه همراه

ها، سان، صیانت از این فضاها و جلوگیری از تبدیل آنها به فضاهای مسکونی، ویلها، جادهبهینه باشد. بدین

تاسیسات صنعتی و غیره در کنار حفظ توان اکولوژیکی و تولیدی آنها و همچنین مدیریت پایدار اراضی زراعی و 

تغییر کاربری آن، علی رغم احتیاج شهرها و روستاها به فضاهای سبز به ویژه تر شده و باغی روز به روز مشکل

 در اطراف کلن شهرهای کشور به صورت انفجاری مستمر در حال وقوع است.

-نمونهو  دشومی بمحسو انیرا ورزیکشا ساسیا مشکل میندو ،بیآ کماز  پس ورزیکشا ضیارا یبررکا تغییر

-میناز ز عظمیا بخش دینابو سبب مرا ینرود. امی رشما به یستز محیط حفظدر  زاربا رکازوسا ناکامیای از 

 ،جتماعیا یپیامدها، ستاییرو جامعه ارپاید لشتغاو ا کفاییدخو ،ییاغذ منیتا هیدگاو از د هشد ورزیکشا یها

و  یحاصلخیز کاهشو  بیآ کم انبحر ی،شگردگر ،صنعت رفشا. ستا همیتا حائز ربسیا دیقتصاو ا فرهنگی

  های هفت نفره، ستاد مرکزی هیات از ادغام تشکیالت سازمان اصالحات ارضی و ۱۳۷۱در بهمن ماه

 اراضی کشور تاسیس شد. سازمان امور

 سازمان  یتیمامور یاصل هایحوزه ،یو توسعه اراض تیمالک تیتثب ،یسامانده ،یکپارچگی ،یحفظ کاربر

و  یکشاورز یطرحها یبرا یاراض یو واگذار یکشاورز یبر اراض تیریکشور در جهت مد یمور اراضا

 است. یرکشاورزیغ

  میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشور به زیر کشت محصوالت زراعی و  2/۱4ساالنه به طور متوسط

 .رودباغی می

  آن  یبعد هی( و اصالح ۱۳۷4مصوب  و باغها ) یزراع یاراض یقانون حفظ کاربر ۱مستند به ماده (

 نیا بیتصو خیآنها از تار وریو باغها و تداوم بهره یزراع یاراض ی( به منظور حفظ کاربر ۱۳85مصوب 

در موارد  جزشهرها و شهرکها  یو باغها در خارج از محدوده قانون یزراع یاراض یکاربر رییقانون تغ

 .باشدیممنوع م یضرور

 ایکشور به صورت مجاز و  یکشاورز یهزار هکتار از اراض کصدیاز  شیب باًیحدود دو دهه گذشته تقر 

 .است دهیخارج گرد دیداده شده و از چرخه تول یکاربر رییتغ رمجازیغ

 موظف به  یو ادار ییاست و مراجع قضا کشاورزی جهاد وزارت هاو باغ یزراع یاراض صیمرجع تشخ

  نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. تیرعا

 است. رانیا یمهم بخش کشاورز هایاز چالش یکی یکشاورز یاراض هروییب رییحال حاضر تغ در 
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 ضیاز ارا حفاظتاداری،  دفساو  هندزداربا نیناقو خل ن،ستاییارو ندگیز سبک تغییر ورزی،کشا بخشوری هبهر

 . کندمی ترارشورا د ورزیکشا

 و شناسایی بررسی های کارشناسی خود بهدر همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست

ارچگی و سازماندهی ها و راهکارهای حفظ کاربری، یکپچالشعوامل موثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی، 

با حضور آقای مهندس علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور و  15/10/97در مورخ  اراضی کشاورزی

 اختصاص داده است. معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشور، فرید صیدی نژاد

 

 امور اراضي کشور پيشينه تاریخي سازمان  

شورای عالی اصلحات ارضی ایران بر اساس  سالهمان در  وقانون اصلحات ارضی تصویب  1۳۴0در دی ماه 

قانون اصلحی قانون اصلحات ارضی و به منظور تعیین روش و خط مشی واحد و نظارت بر حسن  7ماده 

قانون تشکیل وزارت  1۳۴۶در آبان ماه و  اجرای وظایف پیش بینی شده، در قوانین اصلحات ارضی تشکیل شد

قانون  1۳۴9در اسفندماه سال و  ابلغ شد 1۳۴۶آذر  5ب و در تاریخ اصلحات ارضی و تعاون روستایی تصوی

تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلحات ارضی و تعاون روستایی تصویب و ابلغ شد. بر 

 . اساس این قانون سازمان اصلحات ارضی به عنوان زیر مجموعه وزارت جدید تاسیس شد

قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی کشاورزی در حکومت  1۳59در فروردین ماه  اسالمی انقالب پیروزی از بعد

 .جمهوری اسلمی ایران تهیه و به تصویب شورای انقلب رسید

-در راستای قانون نحوه احیا و واگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسلمی ایران ستاد مرکزی هیات

هدف واگذاری اراضی موات و منابع ملی به روستائیان و کشاورزان در سراسر های هفت نفره واگذاری زمین با 

 .کشور تاسیس شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه روند اصلحات ارضی را قانونی اعلم نمود. از این تاریخ  1۳70در خرداد 

 .مجددا تشکیلت اصلحات ارضی در وزارت کشاورزی ساماندهی گردید

هفت نفره، سازمان های ستاد مرکزی هیات از ادغام تشکیلت سازمان اصلحات ارضی و 1۳71در بهمن ماه 

اراضی کشور تاسیس شد. سازمان امور اراضی کشور از این تاریخ به عنوان سازمانی مستقل و وابسته به  امور

های حاکمیتی فعالیت عی از وظایف و ماموریتوزارت کشاورزی )و پس از ادغام وزارت جهاد کشاورزی( با تنو

 . کندمی

 

 

 

 ياصل هايحوزه «يو توسعه اراض تيمالک تيتثب ،يسامانده ،يکپارچگی ،يحفظ کاربر»

 ياراض يو واگذار يکشاورز يبر اراض تیریکشور در جهت مد يمور اراضاسازمان  يتیمامور

 است. يرکشاورزيو غ يکشاورز يطرحها يبرا
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سازمان  1۳7۴.10.27مشترک مورخ  شنهادیبنا به پ 1۳75در جلسه مورخ هفتم اسفندماه سال  رانیوز أتیه

 هایوزارتخانه فیوظا کیماده واحده قانون تفک ۴و  ۳ یهاکشور و به استناد تبصره یو استخدام یامور ادار

 نمود. بیتصو اکشور ر یاساسنامه سازمان امور اراض -1۳۶9مصوب -یو جهاد سازندگ یکشاورز
 

  و تغيير کاربري اراضي کشاورزيمدیریت زمين در ایران 

بشر مستلزم  یو آت ینسل فعل ییغذا تیامن نیتام یکه در همه جوامع کوچک و بزرگ بشر ستین یدیترد

 .از آنهاست نهیاستفاده مستمر و مؤثر و کارآمد و به یموجود برا یاز اراض انتیحفظ و ص

ریزی برای حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری و پیشرو در عرصه کشاورزی برنامه بیشتر کشورهای توسعه یافته

ه سازی نحووری و بهینهسازی آن، مدیریت بهرهدی بودن تولید و یکپارچهاز خرد شدن اراضی برای اقتصا

 .اندداده های خود قرارها دانسته و در راس برنامهترین وظایف حاکمیتی دولتاستفاده از زمین را یکی از مهم

مستعد برای کشاورزی در ابعاد ملی، های بشر درباره تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی نگرانی

، استفاده از منابع محدود غیرقابل دید که با توسعه صنعت و تکنولوژیای و جهانی هنگامی مشهود گرمنطقه

ان متوقع بود که همراه با توسعه صنعتی که از توهر چند امروزه نمی .جدید کره زمین رو به فزونی نهادت

، لیکن اثرات رزی و ملی دست نخورده باقی بماند، اراضی کشاوت علمی و اقتصادی بشر استملزومات پیشرف

ل های متعادار همراه با استفاده از تکنولوژیای پایدتی در حدی معقول در راستای توسعهتخریبی پیشرفت صنع

، رشد و تعالی حال و آینده موجودات کره زمین مد نظر بوده ین سلمت، امنیت غذاییهمواره برای حفظ و تضم

 .است

ه و ایجاد ، توسعاقتصادی کشور و همچنین رشد جمعیتدر کشور ما ایران نیز همگام با توسعه صنعتی و 

روستاها  معقول، و تبدیل غیرکارشناسانه و اراضی زراعی و باغی حاشیه شهرها ها درغیرمنطقی شهرها و شهرک

ترین اند و هزاران هکتار از مرغوبکم روستایی تبدیل به شهر گردیده اند و با جمعیتکه تا دیروز روستا بوده

همه جانبه از های ن محدوده و حریم شهر و عدم حمایتاراضی کشاورزی و مستعد برای کشاورزی را تحت عنوا

، اطاله رسیدگی به ی با متجاوزین به اراضی کشاورزین، و عدم برخورد قاطع و قانوجامعه کشاورزی کشور

دالیل  ، و عدم اجرای به موقع احکام قلع و قمع صادره از محاکم قضایی بههای تغییر کاربری غیرمجازپرونده

های اجرایی در برخورد با سط برخی از مسئولین محترم دستگاههای غیر منطقی توغیرقانونی و مصلحت اندیشی

 . کشاورزی افزایش یافته است اضیتخریب اراضی زراعی و باغها و ... تغییر کاربری ارمتجاوزین به 

 

 

 

 

 

 

هاي منابع هاي متعدد و عليرغم محدودیتمندي از اقليمميليون هکتار وسعت و بهره 165کشور ما ایران با 

ميليون هکتار  23از مجموع مساحت کشور حدود . هاي کشاورزي در جهان استآب و خاک، یکي از قطب

 7/18هاي کشاورزي است که از این رقم حدود درصد از مجموع وسعت کشور مستعد فعاليت 15معادل 

 2/14ميليون هکتار هم اکنون در چرخه توليد محصوالت کشاورزي قرار دارد و ساالنه به طور متوسط 

 .رودغي ميميليون هکتار از اراضي کشاورزي در کشور به زیر کشت محصوالت زراعي و با

 



 

۴ 

 

به  (۱۳85مصوب (و اصالحیه بعدی آن  ( ۱۳۷4مصوب )قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  ۱مستند به ماده 

وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره

 . باشدقانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میو باغها در خارج از محدوده 

 ۶های اخیر با توسعه کشور گرایش به شهرنشینی رشد قابل توجهی داشته و جمعیت شهری از و اما در دهه

افزایش یافته  (درصد 7۴)میلیون نفر  59های گذشته به در دهه (درصد جمعیت کل کشور 28)میلیون نفر 

 دو دههشهر افزایش یافته است طی حدود  12۴5شهر به حدود  500که تعداد شهرها از ای است به گونه

گذشته تقریباا بیش از یکصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به صورت مجاز و یا غیرمجاز تغییر کاربری 

ا در اراضی داده شده و از چرخه تولید خارج گردیده است البته این آمار به غیر از گسترش محدوده شهره

کشاورزی از یک طرف و افزایش نیاز مسکن و تفریح و اجرای طرحهای عمرانی و غیره از طرف دیگر موجبات 

، ویل و ... را فراهم ، خدماتگردشگری کاربری آن به مناطق شهری و مناطقفشار بر اراضی کشاورزی و تغییر 

  . نموده است

ی و مناطق گردشگری کشور از اراضی کشاورزی تامین شده است در این رهگذر متاسفانه عمده نیاز توسعه شهر

های ریزان دولتنگر در میان برنامهریزی مدون، جامع و مانع و منطقی آیندهکه این نشان دهنده عدم یک برنامه

که این یک هشدار بسیار جدی و خطرناک برای تامین امنیت غذایی کشور در  .باشدحاکم در درون حاکمیت می

 . ه خواهد بودآیند

ریزی بر آن است تا با برنامهوزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور  البته با عنایت به تکلیف قانونی :

ها و اختیارات سازمان حقق اهداف حاکمیتی در حیطه وظایف، ماموریتصحیح و مدیریت جهادی در جایگاه ت

ورزی را ساماندهی و مدیریت نماید، توسعه داده و از اراضی کشاامور اراضی کشور به ویژه صیانت و حفاظت از 

 .های پیش رو جلوگیری نمایدآسیب

 

 يکشاورز ياراض يکاربر رييو تغ يداریعوامل مؤثر در ناپا  

 : ینیگسترش شهرها و توسعه شهرنشالف ( 

و بیش از ده برابر  1۳95درصد در سال  7۴به بیش از  1۳00درصد در  28از  ینیشهر نش زانیم شیافزا -

 شدن جمعیت شهری 

و افزایش تعداد کلنشهرها  1۳95شهر در سال  12۴5به  1۳۳5شهر در سال   ستیتعداد شهرها از دو شیفزاا -

  1۳95کلنشهر در سال 18به  1۳۳5از یک مورد در سال 

بخش قابل ملحظه  لیو تبد رییو تغ یقابل کشاورز یاراض یکشور بر رو یشهرهادرصد  70 و استقرار جادیا   -

 و گسترش شهرها جادیجهت ا یو باغ یزراع یاز اراض یا

 ماتیقانون تقس دیاصلحات جد بیبه شهر با تصو ییمناطق روستا لیدر تبد یقانون یهاکاهش نصاب -

شهر  نفر به عنوان ۳500 تیجمع یدارا یو روستاها تیجمع زانیمرکز بخش با هر م یکه روستاها یکشور
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شهرها قرار گرفته  میدر محدوده و حر یکشاورز یاز اراض یادیمساحت ز ندیفرآ نیشوند که در ایشناخته م

 .باشدیم یکشاورز یاراض یکاربر رییمعقول در تغ ریو غ یمنطق ریو غ یاز عامل اصل یکیبند  نیا هاست. ک

های آبی و کاهش نزوالت جوی که منجر به خروج قهری بخش قابل سفره( محدودیت منابع آب و افت ب

 گردد. ای از اراضی کشاورزی از چرخه تولید میملحظه

های های زراعی و باغی در مقایسه با سایر فعالیتها در فعالیتگذاری( دیرپایی و عدم بازدهی مناسب سرمایه ت

 اقتصادی.  

 افراز، تفکیک و تغییر کاربری و الحاق آن به محدوده و حریم شهرها. ث ( رشد تصاعدی ارزش زمین پس از

ها و روستاها به سمت و سو اراضی رویه و غیر منطقی و غیرلزوم شهرها و شهرکج ( توسعه و ایجاد بی

 کشاورزی و اراضی ملی مستعد کشاورزی. 

 وبه شهر  یکشاورز یهاتیفعال یمستعد برا یلزوم روستاهاریو غ یمنطق ری، غهیرویب لیارتقاء و تبد ح ( 

  .شهرک

 .هاو توسعه شهرها و شهرک جادیا یبرا یکشاورز یاراض یبر رو نیسنگ اریعدم اعمال عوارض بس  خ (

 . یکشاورز یو افراز اراض کیاز تفک یریدر جلوگ ربطیذ یهاهمه جانبه دستگاه یعدم همکار  د (

 .و مقررات نیقوان ها درمجازات یعدم بازدارندگ  ذ (

 هایگروه کارها در طرح بیو تصو نیدر تدو یکشاورز یاراض یو حرمت حفظ کاربر تیعدم توجه و اهمر ( 

 .5 ماده یهاونیسیکمو  یو شهرساز یمعمار یعال یمسکن و شورا ییربنایامور ز ونیسیو کم یو فن یکارشناس

 بخشکنندگان  دیهمه جانبه از تول تیدر جهت حما ،مناسب یهاهیو رو ی، خط مشعدم وجود برنامهز ( 

و  لیوسا هی، تهمحصوالت دیمناطق تول نیی، تعدی، سطح تولنوع محصول دیاز لحاظ ) تول کشاورزی محصوالت

 مهی، بیتمام محصوالت کشاورز یبرا ینیتضم متی، قدیتول یواقع نهی، برآورد هزبخش ازیآالت مورد ن نیماش

 رییتغ یروستا به شهر برا لیکشاورزان و افراد تحت پوشش آنان و ... و تبد مهیب ،یتمام محصوالت کشاورز

مسکن  ادی، اداره بنیامر مسکن شامل ) اداره راه و شهرساز یمتول ییاجرا یهادستگاه یبرا یاراض یکاربر

 یاراض یکاربر رییبه تغ ازیخود ن یهاطرح یاجرا یکه برا گرید یمتول یهادستگاه ری( و سا یانقلب اسلم

  د. را دارن یو باغ یزراع

و ارائه  کشاورزی یمجاز در اراض ریغ یاز ساخت و سازها یریدر جلوگ ییاجرا یهادستگاه یعدم همکارس (  

، ، مخابرات، گازی، راه و شهرساز: ادارات برق، آب لیاز قب .یکشاورز یبه اراض نیو متجاوز نیخدمات به متخلف

 ...  مسکن و ادیاداره بن

 اربسیبند عامل  نیا یکه عدم اجرا .در کشور نیسرزم شیطرح آما ای ی، سند اصلطرح مادر یعدم اجراش ( 

  . است یکشاورز یاراض یکاربر رییدر تغ یمهم

 طرحها وها ها صرفاا جهت اخذ عوارض از پروژهشهر میحر هیرویها به توسعه بیها و بخشدارینگاه شهردارص ( 

  . شهرها به عنوان منبع درآمد محری در



 

۶ 

 

 اراضی رمجازیغ یکاربر رییخصوص تغ در ییدر صدور احکام از محاکم محترم قضا هیعدم وحدت روض (  

 .و باغها یزراع

 انیاحکام قلع و قمع صادره توسط دست اندرکاران و مجر یدر اجرا تی( عدم نشان دادن قاطع قدرت حاکم ط

 .ون(قان یاجرا یو ... ، دستگاه متول ی، نظاتیبازرس یدستگاهها، قانون )دادستان، فرمانداران

 و ...

 

 سازمان امور اراضي کشور شنهاداتيها و پچالش 

 شیشهرها ب از یکه محدوده برخ یاو باغها به گونه یزراع یشهرها در اراض میمحدوده و حر هیرویب شیافزا - 1

 یگسترده در نظر گرفته شده و در برخ اریشهرها بس میحر نیفوق بوده و همچن یهاحوزه یتیجمع یازهایاز ن

 . در نظر گرفته شده است میمحدوده آن مساحت حر برابر 50 از شیب هااز شهر

و ضوابط  فیاز قانون تعار ی)موضوع قانون اصلح مواد به شهر تیجمعنفر  ۳500 یباال یروستاها لیتبد - 2

 .جامعه مولد به مصرف کننده لی( و تبدیاسلم یمجلس شورا ۴/12/1۳89مصوبه  یکشور ماتیتقس

و  یاراض در ساخت و ساز یدولت یهاوابسته به وزارت خانه یهاها و تشکلیقانون توسط تعاون تیعدم رعا - ۳

 . و باغها یزراع یاراض یکاربر رییدر تغ یاخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورز

 و یشهر یهاطی، محدی، جراها، رسانهونیزیو تلو ویو بدون مجوز در راد هیرویگسترده و ب غاتیتبل - ۴

 .یمستعد کشاورز ناطقدر م یحی، تفریاحداث مراکز سکونت یتلفن همراه برا یاپراتورها

 و ی)فقدان مراکز اقامت یقانون یمردم از مباد یازهاین ینیب شیو پ نیسرزم شیعدم وجود طرح آما - 5

   . و ...( یعموم یگردشگر

 ،یاریاز جمله ده ییاجرا یاز دستگاهها یتوسط برخ رمجازیاعطاء مجوز ساخت و ساز به صورت غ - ۶

 ایو  یکشاورز یدر صدور مجوز ساخت و ساز از اراض یو نگرش آنها به عنوان منبع درآمد ی، فرمانداریبخشدار

به عنوان مجوز  یمجوزها در محاکم قضائ نیکه ا، تلفن و ... : آب، برق، گاز لیانشعابات مختلف از قب یواگذار

 .شودیم نیدولت محسوب و منجر به صدور احکام برائت متخلف یاز سو یقانون

 .یکشاورز یدر اراض یصنعت هایاحداث شهرک - 7

 .در سطح کشور یکشاورز یطرح کاداستر اراض یاجرا - 8

 یاراض وسعه شهرها و شهرکها به سمت و سو، تشهرها و شهرکها ینینش هیحاش لیو تشک جادیاز ا یریجلوگ - 9

 .یکشاورز ی( مستعد برایو دولت ی)مل یدولت یاراض ایو  یو باغ یزراع

 یمنطق ریبه طور غ ریشهرها و شهرکها که در دو دهه اخ میخصوص کاهش حر قانون در بیاصلح و تصو - 10

 . است افتهی شیافزا

 و ...
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  تغيير کاربري اراضي در موارد ضروري 

و  ۳1/۳/1۳7۴) قانون نیا بیتصو خیآنها از تار یورها و تداوم و بهرهو باغ یزراع یاراض یبه منظور حفظ کاربر

شهرها و  یقانون ودر خارج از محدوده  هاو باغ یزراع یاراض یکاربر رییتغ (1/8/1۳85آن  یبعد هیاصلح

  . باشدیممنوع م یضرورها جز در موارد شهرک

مرکب از  یونیسیها در هر استان به عهده کمو باغ یزراع یاراض یکاربر رییتغ یضرور ردموا صیضمنا تشخ

 طیکل حفاظت مح ری، مدیسازمان مسکن و شهرساز سی، رئیامور اراض ری، مدیسازمان جهاد کشاورز سیرئ

 .گرددیم لیتشک یسازمان جهاد کشاورز استیکه به ر .باشدیاستاندار م ندهینفر نما کیآن استان و  ستیز

 . تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نمایدربط مینماینده دستگاه اجرایی ذیالبته 

ر نظ تیموظف به رعا یو ادار ییاست و مراجع قضا یها وزارت جهاد کشاورزو باغ یزراع یاراض صیمرجع تشخ

 . دسازمان مورد اشاره خواهند بو

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلم مطابق نظر 

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها و . کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید

دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی دار وظیفه گردد و عهدهزیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می

 .باشدها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات میکارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست

 

  کالم آخرکالم آخر    

و  رویزمان، ن یمتماد هایبه وجود آوردن آن، سال یاست که برا یمل ایهیسرما قتیدر حق یکشاورز نیزم

به  ندهیآ هایو نسل شیخو یاتیو ح یاساس یازهاین نیتام یصرف شده است، بدون شک انسانها برا هیسرما

 یاست و از طرف یمحدود یورزمستعد کشا یاراض یکشور که دارا یمیاقل طشرای به توجه با اندوابسته نیزم

 . گرددیدر هکتار م دیتول زانیکه منجر به کاهش م یو اشتباه انسان یعلم ریغ هایدخالت

 یکاربر رییاست. تغ رانیا یمهم بخش کشاورز یهااز چالش یکی یکشاورز یاراض هیرویب رییدر حال حاضر تغ

مهمترین عوامل گرایش به . کندیخارج م دیرا از چرخه تول یکشاورز یاز اراض یابخش عمده انهیسال یاراض

، اقتصادی نبودن بخش کشاورزی، کشاورزی در کشورتوسعه نیافتگی تغییر کاربری اراضی کشاورزی عبارتند از 

های عمران روستاها، توسعه شهرها و تمایل جوانان به مشاغل غیر ضعف اطلعات و اجرای نادرست برنامه

گذاران این بخش، کشاورزی در شهرها و ... و همچنین با افزایش جاذبه بخش کشاورزی برای کشاورزان و سرمایه

توسعه روستایی با تاکید بر حفظ کاربری اراضی، افزایش جاذبه و کاهش دافعه زندگی  هایاجرای دقیق سیاست

توان از گرایش کشاورزان به برای جوانان و مدیریت ساخت و ساز در اراضی کشاورزی به عنوان خانه دوم می

  تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری نمود.


