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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه 
افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. 
درخشان،  خدمات  ارائه ی  با  است  امیدوار  دانش  چتر  انتشارات 
شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش





بخش.اول:.قوانين.و.
مقررات.اراضي



نشر چتر دانش/ مجموعه قوانين و مقررات اراضي، امالک و منابع طبيعي ۱۴

قانون.اصالحات.ارضي.
مصوب.1338/12/24

فصل اول: تعاريف 
ماده 1- اصالحاتي که در این قانون به کار برده شده از نظر 

اجراي این قانون به شرح زیر تعریف مي شود: 
1- کشاورزي- عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات 

زراعي و همچنین دامداري و تولید محصوالت حیواني. 
2- کشاورز- کسي است که خود مالک زمین بوده و شخصاً 
به کشاورزي اشتغال دارد و منبع اصلي درآمد او از راه کشاورزي 

تامین شود. 
3- کمک کشاورز- کسي است که مالک زمین و عوامل دیگر 
مزد  کشاورزي  معین  کار  انجام  مقابل  در  و  نیست  کشاورزي 

)نقدي یا جنسي( دریافت مي کند. 
4- زارع کسي است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق 
به دیگري کشاورزي مي کند و مقداري از محصول را به صورت 

نقدي یا جنسي به مالک مي دهد. 
5- رییس خانوار- کسي است که متکفل معاش خانوار است. 
6- خانوار- عبارت است از زن و شوهر و فرزنداني که تحت 
تکفل یا والیت رییس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون 



۱۵ بخش اول: قوانين و مقررات اراضي

در حکم یک شخص محسوب مي شوند. 
که  آن  بدون  باشد  زمین  داراي  که  است  کسي  مالک-   -7

شخصا به کشاورزي اشتغال داشته باشد. 
8- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقي 

و اشخاص حقوقي. 
9- زمین- منظور از زمین )ارض( در این قانون زمیني است 
مورد  کشاورزي  امور  از  نوع  چند  یا  یک  براي  را  آن  بتوان  که 

استفاده قرار داد. 
الف- زمین بائر- زمیني است که در آن عملیات زراعي انجام 

نگرفته باشد. 
اشخاص  ملک  که  است  بایري  زمینهاي  موات-  اراضي  ب- 

نمي باشد. 
پ- مرتع- زمیني است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح 
که به طور طبیعي حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن 
دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه به عرف 
محل هیأت اصالحات اراضي استان مرتع بودن آن را تایید نماید. 
ت- زمین آبي- زمیني است که زراعت آن از آب دائمي رود 

یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاري مي شود. 
یا  باران  آب  از  آن  زراعت  که  است  زمیني  دیم-  زمین  ث- 

سیالب مشروب مي شود. 
زمیني است که در آن درختان غیر  قلمستان-  یا  بیشه  ج- 
مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار 


