قانون حفظ نباتات
لاًْىزفظًثاتاتهقْب1346.2.12

هادٍ-1اصتاسیختقْیةایيلاًْىعاصهاىزفظًثاتاتّاتغتَتَّصاستکؾاّسصی

تؾکیل
ّصیش

هی گشددایيعاصهاىداسایؽخقیتزمْلیاعتّ تَّعیلَیکسییظتَاًتخاب

کؾاّسصیاداسٍخْاُذؽذ.
تثقشٍ-اًتخابریسغابعاصهاىتَػِذٍّصیشداساییاعت.
عاصهاىزفظًثاتاتداسایؽْساییاعتکَاصاؽخاؿصیشتؾکیلهیؽْد:

هادٍ-2
ّ-1صیشکؾاّسصی
-2هؼاّىفٌیّصاستکؾاّسصی
-3هؼاّىّصاستداسایی
-4هؼاّىّصاستکؾْس
ُذاسی
-5هؼاّىّصاستتِذاسییایککاسؽٌاطتَاًتخابّصیشب
سییظهؤعغَتشسعیآفاتّتیواسیُایگیاُی

-6
-7سییظعاصهاىزفظًثاتات

  -8هذیشػاهلتٌگاٍؽیویاییّعًَفشکاسؽٌاطدفغآفاتتاؽخقیتِاییکَکاسآًِا
تادفغآفاتاستثاطداسدتَاًتخابّصیشکؾاّسصی

ّصیشکؾاّسصیّدسغیاباّهؼاّى

.

ُذٍداسسیاعتؽْساخْاُذتْد.
فٌیّصاستکؾاّسصیع 
هادٍ -3ؽْساخلغاتهاُیاًَخْاُذداؽتّدسهْالغلضّمتشزغةدػْتّصیش کؾاّسصی
یاتماضایسییظعاصهاىخلغَفْقالؼادٍتؾکیلخْاُذداد.

هادٍّ-4ظایفعاصهاىزفظًثاتاتتَؽشذصیشاعت:
الف  -هثاسصٍتاآفاتّتیواسیُایػوْهی  ًثاتاتّآفاتّتیواسیُایلشًغیٌَای داخلیتَ
تؾخیـؽْسایزفظًثاتاتّتقْیةّصاست

کؾاّسصیتَُضیٌَدّلتّتَعْس

ب  -هؾاسکتدساهشهثاسصٍتاآفاتّتیواسیِاییکَخضّآفاتػوْهیًثاتاتهٌظْس

 سایگاى.
 ًؾذٍ

ّلیّصاستکؾاّسصیهثاسصٍتاآىآفتساُوگاًیاػالمکٌذ.
ج-اخشایّظایفیکَعثكتثقشٍهادٍ ّ6هْاد ّ9ّ7تٌذجّدسهادٍ ّ10هْادّ13ّ12ّ11
21ّ18ّ14ایيلاًْىتَػِذٍعاصهاىزفظًثاتاتهسْلگشدیذٍاعت.

هادٍّ-5ظایفؽْسا:
-1تقْیةتشًاهَکاسعاالًَعاصهاىزفظًثاتاتکؾْس.
فاتّتیواسیُایػوْهیًثاتاتّلشًغیٌَایداخلی.

-2تقْیةفِشعتآ
-3تقْیةتْدخَتفقیلیّافالذتْدخَعاصهاىتَهیضاىاػتثاسهقْب.
هیآیذ
تشسعیگضاسػُایعاصهاىزفظًثاتاتیااعالػاتیکَاصهٌاتغهختلفتَدعت 

-4
ّاظِاسًظشّفذّسدعتْسُایالصم.
-5اًدامّظایفیکَعثكهْاد21ّ13ّ10ّ9ایيلاًْىتَػِذٍؽْساهسْل گشدیذٍاعت.
هادٍ ُ-6شگاٍّصاستکؾاّسصیتَهٌظْسخلْگیشیاصاؽاػَآفاتّتیواسی
ّاًثاسیاخشایػولیاتهثاسصٍساتَعْسُوگاًیتشای

ُایًثاتی

هذتهؼیٌیدسهٌاعكضشّسی

تؾخیـدُذهشاتةساتَّعایلهمتضیتَ اعالعػوْمخْاُذسعاًیذکلیَؽشکتِای
تؼاًّیسّعتاییّکؾاّسصاىّ فازثاىیاهغتأخشیيهضاسعّتاغاتّداسًذگاىهسقْالت
کؾاّسصیهْظفتَهثاسصٍعثكدعتْسُاّساٌُوایی

ُایفٌیعاصهاىزفظ



هیتاؽٌذ.
ًثاتات 

تثقشٍ -عاصهاىزفظًثاتاتهْظفاعتًْعّتشکیةعوْمًّر

ٍّهثاسصٍّهْلغّ

عشیمَزفاظتاصهغوْهیتتشایاًغاىّدامّدعتْسات تِذاؽتیآىسادسُشهٌغمَتَ
ّعائلهمتضیتَاعالعػوْمتشعاًذ.
هادٍ -7دساخشایهادٍ 6ایيلاًْىُشگاٍکغاًیّعایلّاهکاًاتهثاسصًٍذاؽتَ
تاؽٌذتاپشداختُضیٌَهثاسصٍتَعاصهاىاختیاس

هیدٌُذّعاصهاىهکلفاعتالذام

تَهثاسصٍکٌذ .اگشؽخقیتَعشیكفْقػولًکٌذعاصهاىساعاًیاتَّعیلَؽشکت ُای
خقْفیدفغآفاتیااؽخاؿّیا

تَُشعشیكدیگشیکَفالذتذاًذالذامتَهثاسصٍ

ًوْدٍُّضیٌَتوامؽذٍساتَاضافَدٍدسفذآىتَّعیلَاخشایثثتاعٌا

دّفْل

کٌذ.
تثقشٍ -عاصهاىزفظًثاتاتهداصاعتدسهْالغضشّسیدسهْسدهثاسصٍُوگاًیتَ
پیؾٌِادؽْسایزفظًثاتاتّتقْیةّصیشکؾاّسصیتا

هْادّّعائلّلْاصمدّلتیتا

کؾاّسصاىّتاغذاساىتؾشیکهغاػیکٌذ.
عاصهاىُایخقْفیّدّلتیّهؤعغاتّاتغتَتَدّلتتَعْسهغتمینیاغیش

هادٍ-8
هغتمینتَاهشکؾتّتِیًَّگاُذاسیهسقْالت کؾاّسصیهثادستهی کٌٌذهکلفٌذدس
هْسدهثاسصٍتاآفاتّتیواسی ُایًثاتیدعتْساتفٌیعاصهاىزفظًثاتاتساتَهْلغ
اخشاگزاسًذ.

هادٍ ّ-9صاستکؾاّسصیتشزغةپیؾٌِادؽْسایزفظًثاتات

هداصاعتتَهٌظْس

ُایًثاتیکؾتًثاتاتیسا

دسُشهٌغمَاصکؾْس

خلْگیشیاصاؽاػَآفاتّتیواسی

.دسایيلثیلهْاسدعاصهاىزفظ

تشایهذتیکَضشّسیتذاًذهوٌْعیاهسذّدعاصد

ًثاتاتهکلفاعتهشاتةساعَهاٍلثلاصفقلکؾتتَّعائلهمتضیتَاعالعػوْم
تشعاًذّفا زثاىاؽداسّصساػاتهْظفتَاخشاُغتٌذُّوچٌیيعاصهاىزفظًثاتات هداص
اعت ّسّدّخشّجهسقْالتکؾاّسصییاهتفشػاتآىسااصیکًازیَتًَازیَدیگش هوٌْعیا

هْکْلتَاًدامػولیاتگٌذصداییًّظایشآىدسهضاسعّکاسخاًداتّ اًثاسُاتکٌذ .اؽخافی 
کٍهمشساتایيم ادٍسااخشاًکٌٌذدسهْسدصساػاتّاؽداس

آًِاعثكتٌذجهادٍ

خْاُذؽذًّغثتتَهسقْالتکؾاّسصیّهتفشػاتآىػیي

10ػول

خٌظتًَفغدّلتضثظ

هیؽْد.

تثقشٍُ -وضهاىتااػالمهوٌْػیتکؾتًْػیهسقْلّصاستکؾاّسصیهْظفاعت
هسقْلیاهسقْالتدیگشیساکَهیتْاىدخاًؾیي صساػتهوٌْػَؽْدتَصاسػاىهؼشفی
کٌذ.
هادٍ -10دسهْاسدیکَتَهٌظْسخلْگیشیاصاؽاػَآفاتّتیواسی
کشدىهسقْالتکؾاّسصیّیاًثاتاتّاؽداسّیاتمایای

ُایًثاتیهؼذّم

آًِاتَپیؾٌِادؽْسایزفظ

ًثاتاتّتقْیةّصاستکؾاّسصیضشّسیتؾخیـدادٍهی ؽْدتَتشتیةصیشػولخْاُذ
ؽذ:
الف-دسهْسدصساػاتتا 4تشاتشلیوتؽخنّتزسُّضیًٌَگاُذاسیتشزغةًْعآفت
ًّثاتهْسدکؾتّدّساىسؽذآىعثكًظشاداسٍکؾاّسصیهسلخغاستتؼییيّپشداخت
خْاُذؽذ.
ب-دسهْسداؽداستاًظشیککویغیْىعًَفشیهشکةاصًوایي دٍّصاستکؾاّسصیّیک
ًفشکاسؽٌاطکَتشعثكهمشساتدادگغتشیاًتخابهیؽْدّفازةاؽداسیاًوایٌذٍاّ
ّدسفْستیکَچٌذًفشهؾاػاًهالکاؽداستاؽٌذیکًفشتًَوایٌذگیآًاىخغاستسا
کٌذّخغاستتَهیضاىتؼییيؽذٍپشداختخْاُذؽذ.


تؼییيهی
ج-هؼذّمکشدىتمای ایصساػاتّاؽداسّهسقْالتآلْدٍتَآفاتّتیواسی
اصعشفکؾاّسصاىّفازثاىهضاسعّتاغاتتااخغاس

ُایًثاتی

کتثیعاصهاىزفظًثاتاتدسهذت

تؼییيؽذٍالصماالخشااعت.


دُ -شگاًٍثاتیدسهٌاعكهوٌْػَکؾتؽذٍتاؽذهؼذّمکشدىآىاصعشفعاصهاىزفظ
ىپشداختخغاستتَػولهیآیذ.

ًثاتاتتذّ

تثقشٍ -دسفْستاعتٌکافکؾاّسصاىّتاغذاساىّفازثاىهسقْالتکؾاّسصیاصاخشای
ایيهادٍهأهْسیياًتظاهیهکلفٌذزذاکثشدسظشفچِلُّؾتعاػتاصتاسیخاخغاستَ
ریٌفغًغثتتَاخشایهمشساتایيهادٍتاهأهْسیيعاصهاىزفظًثاتاتُنکاسیکٌٌذ .
هادٍّ-11اسدکشدىتزس-پیاص-للوَ-پیًْذ-سیؾَ-هیًٍِْ-الّتخنًثاتاتّتَعْسکلی
ٍ سگًًَْثاتّلغوتُایًثاتیتَکؾْسهغتلضمتسقیلپشّاًَ لثلیاصّصاستکؾاّسصی
اعتتَاؽخافیکَتذّىپشّاًَاخٌاطهضتْسساّاسدکٌٌذ اخغاسهی ؽْدکَذ داکثشدس
ظشفهذتیکهاٍتَخاسجاصکؾْستشگشداًٌذّاالتازضْس

ًوایٌذٍعاصهاىزفظًثاتاتدس

گوشکهؼذّمخْاُذؽذ.
هادٍ ً-12ثاتاتّهسقْالتکؾاّسصییاهتفشػاتآًِاکَتاپشّاًَتَیکیاص
هشاکضگوشکّاسدّدسًتیدَسعیذگیهؼلْمؽْدکَتَػلت

تّ

آلْدگیتَآفا

تیواسیُایلشًغیٌَایتَفْستهْخْدلاتلتشخیـًیغتدسفْستیکَتَتؾخیـّصاست

کؾاّسصیتاگٌذصداییتتْاىآفتسااص

تیيتشدتَُضیٌَفازثاىآىگٌذصداییؽذٍّ

عپظاخاصٍتشخیـدادٍخْاُذؽذدسغیشایيفْستهشاتةاصعشفعاصهاىزفظًثاتاتتَ
فازثاى آىاخغاس خْاُذگشدیذتادسهذتیکَتؼییيهی

ؽْدآًِاسااصکؾْسخاسج

کٌٌذدسفْستیکَفازثاىکاالیهضتْسپظاصکؾْسخاسجًکٌٌذاصعشف

عاصهاىهضتْس

تذّىپشداختخغاستهؼذّمخْاُذؽذ .دسهْسدُضیٌَُایگٌذصداییدسفْستیکَفازة
کاالتاتاسیخاػالمؽذًٍغثتتَپشداخت

آىالذامًکٌذکاالاصعشفعاصهاىزفظ

ًثاتاتپظاصگٌذصداییتَفشّػسعیذٍّتؼذاصاعتیفاءزمْقدّلتُّضیٌَ

ُای

هشتْطتالیهاًذٍتِاءتَفازةآىدادٍخْاُذؽذ.

هادٍ -13عاصهاىزفظًثاتاتهکلفاعتتشایخلْگیشیاصهغوْهیتاًغاىّدامّ
صًثْسػغلدعتْسات فٌیالصمّضغّتاتقْیةؽْسای

زفظًثاتاتآىساضويتٌظین

دعتْسالؼولُایخاهغتَاعالعػوْمتشعاًذ.

هادٍ-14تؾکیلهؤعغاتّؽشکت ُایخقْفیدفغآفاتهٌْطتَدسیافتپشّاًَاص
عاصهاىزفظًثاتاتهی تاؽذّعاصهاىهضتْسدسایي هؤعغاتزكًظاستفٌیخْاُذ
داؽت.

فازثاىایيهؤعغاتّؽشکتِاهْظفٌذهمشساتیساکَاصعشفعاصهاىزفظًثاتاتتذّیي ّ
هیگشدداخشاکٌٌذّاالپشّاًَآًِالغْخْاُذؽذ.
تْفیَ 

تثقشٍ-1هؤعغاتّؽشکتُایدفغآفاتکَلثلاصتقْیةایيلاًْىتأعیظؽذٍاًذتاتغ
همشساتایيلاًْىخْاٌُذتْد.

تثقشٍ -2هأهْسیياًتظاهیهکلفٌذتَتماضایعاصهاىزفظًثاتاتاصاداهَفؼالیت
هیتاؽٌذخلْگیشیکٌٌذ.
الزکش 


ُایدفغآفاتکَفالذپشّاًَفْق

هؤعغاتّؽشکت
اخشایایيزکندسهْسدهؤعغاتّؽشکت ُایدفغآفاتکَلثلاصتقْیةایيلاًْى
اًذؽؼهاٍپظاصتاسیختقْیةایيلاًْىخْاُذتْد.


تأعیظؽذٍ
هادٍ -15ؽشکتِاّهؤعغاتخقْفیدفغآفاتهؾوْلتثقشٍ 1هادٍ7اعاعٌاهَتاًک
کؾاّسصیایشاىهیتاؽٌذ.

هادٍ ّ-16صاستکؾاّسصیُشعالفِشعتآفاتّتیواسی
هْضْعتٌذالفهادٍ

4ایيلاًْىساپظاصتقْیةُیأت

ُایػوْهیّلشًغیٌَ ای
ّصیشا ىتَّعائلهمتضیتَ

اعالعػوْمخْاُذسعاًیذ.


هادٍ ّ-17سّدّعاختّتثذیلّتغتَ تٌذیّتْصیغّفذّسکلیَعوْمدفغآفاتّ

کؾِاهستاجاخزپشّاًَاصعشفّصاست کؾاّسصی

تیواسیُایًثاتیُّْسهْىُایًثاتیّػلف

اعت.
یُایًثاتیُّْسهْى ُایًثاتیهکلفٌذ 
هادٍ -18فشّؽٌذگاىعوْمدفغآفاتّتیواس 
پشّاًَاصعاصهاىزفظًثاتاتاخزّتاتِاییکَعاصهاى تشایهْادهضتْستؼییي

هیکٌذتَ

فشّػتشعاًٌذدسفْستػذمسػایتهمشساتایيهادٍعثكتثقشٍ 2هادٍ ً14غثتتَآًاى
سفتاسخْاُذؽذ.
تثقشٍ-دسفْستیکَعوْمیاُْسهْىٍ ایًثاتیکَتَهؼشكفشّػگزاؽتَهی ؽْدتا 
هؾخقاتپشّاًَتغثیكًکٌذّصاستکؾاّسصیهکلفتَخلْگیشیاصفشّػّضثظآىخْاُذ



تْد.
هادٍّ -19صاستداساییهکلفاعتاػتثاساتعاصهاىزفظًثاتاتساتَهیضاىهقْبدس تْدخَ
کلکؾْستَالغاطچِاسگاًَدساتتذایُشفقلدساختیاسعاصهاىهضتْستگزاسد.

ُایپیؼتیٌیًؾذٍکَُضیٌَآىدستْدخَ هٌظْس

هادٍ-20دسفْستزولَآفاتّتیواسی
ًگشدیذًٍیضّصاستکؾاّسصیهکلفتَهثاسصٍفْسیاعتّدّلتاػتثاساتالصمسا تأهیيخْاُذ
کشد.
هادٍ-21دسهْاسدیکَخشیذعوْمّّعایلُّضیٌَُایهشتْطتَدفغآفاتفْسیت داؽتَ
تاؽذسییظعاصهاىزفظًثاتاتهداصاعتتَتؾخیـؽْسایزفظًثاتاتّتقْیة
کؾاّسصیتاهثلغپٌحهیلیْىسیالتذّىسػایتهمشساتهٌالقَخشیذاسیّهقشفکٌذ.

ّصیش

هادٍ-22تَّصیشکؾاّسصیاخاصٍدادٍهی ؽْدتَهأهْسیيهثاسصٍتاآفاتک

هک ُضیٌَ

الؼادٍآًاىتداّصًکٌذتپشداصد.


فسشاییکَهثلغآىاصهیضاىفْق
هادٍ -23دسفْستیکَخغاساتیًاؽیاصتؼللیاػذمسػایتًکاتفٌیؽشکتِایا
هؤعغاتدفغآفاتیافشّؽٌذگاىعوْمّاسدآیذّؽاکیتَهشاخغ



لضاییهشاخؼَکٌذ 

هشاخغلضاییهکلفٌذتَایيلثیلؽکایاتخاسجاصًْتتسعیذگیکٌٌذ.
آییي ًاهَاخشاییایيلاًْىساّصاستکؾاّسصیظشفعَهاٍاصتاسیخ تقْیةتِیَّ
هادٍ -24
پظاصتقْیةدّلتتَهْلغاخشاهیگزاسد.

دّلتهأهْساخشایایيلاًْىهیتاؽذ.

هادٍ-25
لاًْىتاالهؾتولتش 25هادٍّ 8تثقشٍکَدست اسیخسّصدّؽٌثَ 15اعفٌذهاٍ 1345تَ
تقْیةهدلظعٌاسعیذٍتْددسخلغَسّصعَؽٌثَدّاصدُن اسدیثِؾتهاٍیکُضاسّ



عیقذّچِلّؽؼؽوغیتَتقْیةهدلظؽْسایهلیسعیذ.

سییظهدلظؽْسایهلی-هٌِذطػثذاهللسیاضی

