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  انقالب يشورا 1359 ماه خرداد مصوب

 ، نياديم معابر، در درخت  نوع هر قطع ، درختان هيرو  يب قطع از يريجلوگ و سبز يفضا گسترش و حفظ منظور به ـ 1 ماده

 يشهردار اجازه بدون شهرها ميحر و يقانون محدوده در شوند شناخته باغ صورت به كه ييمحلها و باغات ها، پارك و بزرگراهها

 .  است ممنوع

 .  اجراست قابل شهر يشورا بيتصو و يشهردار توسط هيته از پس ماده نيا ياجرا يچگونگ به مربوط ضوابط

 و طيمح و نوع و تعداد شامل  يا  شناسنامه سال كي مدت ظرف مكلفند شهرها ميحر و يقانون محدوده در ها يشهردار ـ 2 ماده

 نيا ياجرا سند و ديتجد قابل بار كي سال پنج هر شناسنامه  نيا و كنند ميتنظ را قانون نيا مشمول يمحلها درختان يبيتقر سن

 . باشد يم قانون

 . كنند يكوب  پالك آنان  مشخصات ميتنظ از پس را پاركها و بزرگراهها ، نياديم معابر، درختان مكلفند هايشهردار ـ تبصره

 و نامه  يمعرف داشتن دست در با درختان ييشناسا برگ قيتطب اي ميتنظ يبرا توانند يم مورد برحسب هايشهردار مأموران ـ 3 ماده

 . بشوند قانون نيا مشمول يمحلها وارد يدادستان يندگينما

 قانون مشمول درختان قطع نه اي باشد شده ابالغ و ميتنظ 2 ماده موضوع شناسنامه نكهيا از اعم قانون نيا ياجرا خيتار از ـ 4 ماده

 .  مربوط  ضوابط و مقررات طبق يشهردار از اجازه ليتحص با مگر است ممنوع

 از نكند تجاوز مترمربع پانصد از آن مساحت كه تجارت و شهيپ و كسب يمحلها و يمسكون اماكن و مشجر ياراض ـ 1 تبصره

 .  است يمستثن قانون نيا شمول

 در درخت قطع يول است مجاز يشهرساز مقررات تيرعا با مربع پانصدمتر از بزرگتر باغات و مشجر ياراض قطعات كيتفك

 .  است ممنوع قانون نيا مقررات  طبق اجازه ليتحص بدون باشد كه مساحت هر به شده كيتفك قطعات

 كه يدرخت تعداد شود يم صادر ها يشهردار طرف از شهرها يهاد اي و جامع طرح براساس كه يساختمان يها  پروانه در ـ 2 تبصره

 در مندرج مدت ظرف درخت قطع و پروانه افتيدر از پس  كه يصورت در. شد خواهد ديق و نييتع شود قطع ديبا ساختمان اثر در

 . بود خواهد قانون نيا در مقرر يمجازاتها مشمول مرتكب نشود ساختمان  به اقدام موجه عذر بدون پروانه



 طرف از آنان قطع اجازه  كه ييدرختها يازا به مكلفند شوند شناخته باغ صورت به كه ييمحلها و باغات نيمالك ـ 3 تبصره

 و ضوابط طبق بر كرد خواهد نييتع يشهردار  كه يمحل هر اي و محل همان در برابر دو تعداد به شود يم صادر يشهردار

 . ندينما غرس مناسب فصل در موجود يها  دستورالعمل

 . باشد يم هايشهردار فيوظا  اهم از يعموم يها پارك و ها بزرگراه ، نياديم معابر، درختان ياريآب و حفاظت و كاشت ـ 4 تبصره

 قلمستان ها، نهالستان از يبردار  بهره با مالزمه كه درختان قطع و ساختن نيجانش ـ كردن جا جابه و خزانه به مربوط ضوابط ـ 5 ماده

 . ديگرد خواهد نييتع قانون  نيا يياجرا يها  نامه نييآ موجب به دارد گريد موارد و باغات و ها

 را قانون آن مشمول درختان  رفتن نيب از موجبات اي و قطع مرتكب قانون نيا مقررات برخالف و عامدا و عالما هركس ـ 6 ماده

 هزار كي از آن تيموقع و درخت سن ، طيمح و نوع برحسب  ينقد يجزا پرداخت و سال سه تا يا  جنحه حبس به سازد فراهم

 . شد خواهد  محكوم الير هزار كصدي تا الير

 و كيتفك صورت به آن نيزم از و ببرد نيب از را يباغ كه باشد ينحو به نيمالك طرف از درخت قطع كه يصورت در ـ 1 تبصره

 . رسد يم نيمحروم و شهر يعموم خدمات مصرف  به و شود يم ضبط يشهردار نفع به نيزم همه كند استفاده يساز  خانه

 . بود خواهد پژوهش قابل فقط صادره  احكام و نبوده ينقد يجزا به ليتبد اي و قيتعل قابل ماده نيا در مذكور يمجازاتها ـ 2 تبصره

 منزله به اند شده آشنا  يدادگستر نيضابط فيوظا با قبال كه قانون نيا ياجرا مامور يها يشهردار مأموران گزارش ـ 7 ماده

 .  است يدادگستر نيضابط گزارش

 يكس به قتيحق خالف به را  قانون نيا در مذكور ميجرا عالما اشخاص ريسا اي و قانون نيا يمجر مأموران از اعم هركس ـ 8 ماده

 ييجزا نيقوان در نكهيا مگر شود يم محكوم سال سه تا يا  جنحه حبس مجازات به بدهد واقع خالف گزارش اي و دهد نسبت

 نيا در 6 ماده ليذ تبصره مقررات. شد خواهد محكوم اشد مجازات به صورت نيا در كه باشد شده ينيب  شيپ يدتريشد مجازات

 . است هيالرعا  الزم زين مورد


