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  پیشگفتار

هاي شناخته شـده قـرار دارد و از اینـرو انتظـار      اگرچه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم
اي در ایـن کشـور پهنـاور بـوده باشـد؛ امـا        هاي محلی و منطقه موضوعی براي مناقشه "آب"رود که  می

 400اند. احداث بـیش از   ایرانیان از دیرباز این منبع محدود را به محور همکاري و مشارکت تبدیل کرده
ت هـا حـول مـدیری    هزارکیلومتر قنات در پهنه سرزمینی ایران و تنظیم انواع و اقسام مناسـبات و تفـاهم  

با ایـن حـال در مسـیر توسـعه و بـه      نیاکان ماست.  انههنرمندرویکرد هایی از این  مصرف آب تنها نمونه
هـاي اخیـر، کمیـت و کیفیـت منـابع آب       هـایی در تقسـیم کـار سـرزمینی در دهـه      دلیل وجود کاستی

هاي قابل توجهی شده است که رفع آنها نیازمند اتخـاذ رویکـردي اسـت کـه از مـداري       دستخوش تنش
نگري نسبت به مقوله آب است)، نسبت به ارائه طریق اقـدام   باالتر از سطح ایجاد تنش (که همان بخشی

. رجوع به تجارب موفق جهانی، اسناد باالدستی کشور و نیز تجربه نـیم قـرن گذشـته در مـدیریت     نماید
هـاي مشـارکتی در    توجه به فرابخش بـودن آب و برگـرفتن روش  ضرورت همگی موید  ،بع آب کشورمنا

 اي و محلی در امر مدیریت کمی و کیفی منابع آب هستند.  سطوح ملی، منطقه

کننده  آب بر این باورند که قانون آب نه تنها باید منعکس قانون الیحه پیشنهاديکنندگان  تدوین
دیریت بخش آب باشد و بستري براي عملیاتی کردن این نگاه در تنظیم رویکرد مشارکتی در م

مناسبات آبی میان ذینفعان گردد بلکه این رویکرد باید در طی مراحل تدوین این قانون نیز متبلور 
تر و فراگیرتر باشد، احتمال مقبولیت و حمایت از  تر، مشارکتی هرچه فرآیند تدوین قانون شفاف .شود

ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو (به عنوان دبیرخانه تدوین  دفتر برنامهلذا هد بود. آن بیشتر خوا
پس از طی مراحل مقدماتی تدوین الیحه و گردآوري تجارب جهانی و اسناد و قوانین  قانون آب) الیحه

هاي استاندارد و  ان بر اساس روشععرض و مرتبط، نسبت به طراحی سازوکار ارتباط با ذینف هم
جدول   اشاره در (مورد  نهاد رسمی از ذینفعان اصلی بخش آب 71شناسایی المللی اقدام نمود و با  ینب

نسبت به  1399سال  همین سند) طی بازه زمانی مهرماه تا اسفندماه 13صفحه  فصل اول - 1-1
اندیشی  اي همه هایی همچون برگزاري نشست نظر و دریافت نظرات ایشان اقدام و از ابزارها و روش تبادل

رسانی از  جاد پورتال اختصاصی قانون آب بر وبسایت رسمی وزارت نیرو؛ اطالع؛ ایهاي تخصصی و کارگاه
با  جلسه کمیته راهبري 45برگزاري هاي گروهی؛ نظرخواهی مکتوب و  طریق فضاي مجازي و رسانه

آب  قانون الیحه پیشنهاديدر تدوین حضور نمایندگان ذینفعان اصلی براي جلب مشارکت ایشان 
  استفاده نمود. 

اي   مرحلـه  10و در راستاي برنامه 1399در بهمن ماه آب  الیحه پیشنهادينتشار ویرایش نخست با ا
گران مرتبط با مسایل بخـش   نظران و کنش تعریف شده براي تدوین این الیحه، دریافت نظرات از صاحب

 تـدوین الیحـه قـانون آب   آب از طریق مجاري رسمی معرفی شده و سایر مجاري در دسترس دبیرخانـه  
دریافـت  روزه  40طی یک دوره شخصیت حقوقی و حقیقی  76نظر از  1600بیش از  صورت پـذیرفت و 

 الیحـه پیشـنهادي  ویرایش نخسـت  . پس از ثبت و مستند سازي نظرات دریافتی به تفکیک مواد گردید
نیازمنـد تبیـین و   "و  "قابـل طـرح در جلسـه کمیتـه راهبـري     "، نظرات یادشده به دو دسـته  قانون آب
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کمیته راهبـري   هجلس 14نظر از مجموع نظرات دریافتی در  700قریب به گردید. تفکیک  "پاسخگویی
و نتیجه مباحث در متن الیحه انعکاس یافت و به جهت ارج نهادن بـه مشـارکت    مورد بحث قرار گرفت

 ،ات دریافتیپاسخ و تبیین الزم به سایر نظرنظر اقدام نمودنـد،   گرانی که متعهدانه نسبت به اعالم کنش
  .که در قالب اسناد پشتیبان الیحه منتشر گردیده است ارائه و تدوین گردید

مشابه سازوکاري  لوایح قانونی یک از هیچ تدوینکنون در  توان بیان داشت که تا با قاطعیت می
براي  محکی جدي توان را می این اقدامنشده است و  طراحی براي جلب مشارکت گسترده ذینفعان

. به عبارت دیگر اگر توانمندي ذینفعان بخش آب جهت حل مسائل پیچیده این بخش دانست يارتقا
راه برون رفتی از این وضعیت  ،در قالب مشارکت مردمی و با تضارب آرا ،قرار است مدیریت بخش آب

آب بهترین عرصه براي تمرین این  الیحه پیشنهادي قانونپیدا کند، مشارکت در فرآیند تدوین 
و ارتقا توانمندي ذینفعان در تحمل نظر مخالف و پیدا کردن راهکاري براي مسایل دشوار  مشارکت

  بخش آب است.

آب، سندي است که عالوه بر متن الیحـه پیشـنهادي،   قانون  الیحه پیشنهاديکتاب حاضر با عنوان 
هـا،   اي از روش همتن قانون توزیع عادالنه آب و قانون آب و نحوه ملی شدن آن، دربردارنده روایت خالص

فرآیندها و اقدامات انجام شده جهت تدوین الیحه مذکور است. در بخش اول این کتـاب کـه بـا عنـوان     
مراحل و فرآیندهاي انجـام  تدوین شده است،  "آب الیحه پیشنهادي قانونمسیر طی شده براي تدوین "

تشریح گردیده است و بخش دوم به متن الیحه پیشـنهادي قـانون    اي مرحله 10در قالب یک برنامه کار 
قـوانین توزیـع عادالنـه آب    آن  باشد که در ها می شامل پیوستاین کتاب  بخش سوم اخته است.دآب پر

الیحـه  نمودن امکان مقایسه ایـن دو قـانون بـا     ) جهت فراهم1347شدن آن ( ) و آب و نحوه ملی1361(
  شده است.آب ارائه  پیشنهادي قانون

هـاي مـرتبط در    همزمان با ارسال الیحه پیشنهادي بـه کمیسـیون  دبیرخانه تدوین الیحه قانون آب 
بخش  ذینفعانمندان و  از کلیه دغدغه دولت براي دریافت نظرات ایشان و طی مراحل بررسی و تصویب،

رخـواهی پورتـال   خش نظبا اعالم نظرات ارزشمند خود از طریق ب همچنان که نماید میآب کشور دعوت 
 شـده،  و سایر بسـترهاي فـراهم   https://iwa.moe.gov.irروزرسانی قانون آب به نشانی  رسمی طرح به

آب بـه   الیحـه پیشـنهادي قـانون   به این امید کـه   را در طی این مسیر یاري نمایند. مذکور دبیرخانه
اعمال حکمرانی خوب در مندان بخش آب، بستري براي  و دغدغهذینفعان پشتوانه حمایت حداکثري 

  بخش آب باشد.
          

  ریزي کالن آب و آبفا دفتر برنامه
  زارت نیروو               
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3  

  مقدمه -1- 1
ترین  ترین و بنیادي کردن مهمتوان منعکس  کارکرد قانون به عنوان دانش و هنر اجراي عدالت را می

اصول مورد قبول جامعه از طریق حاکمیت و در قالب و چارچوبی حقوقی دانست که در عین حال 
کند. به بیان دیگر،  می و تسهیل   گران و ذینفعان قانون یادشده را نیز تنظیم مناسبات و رفتار کنش

تدوین یک قانون و همچنین تعریف  وجود سازوکاري براي استخراج فهرستی از اصول و راهبردهاي
فرآیندي براي نگارش مواد قانونی بر مبناي این اصول، تضمین خواهد کرد که مواد قانونی مورد اشاره 

   کنند. گذار پشتیبانی می قبولی از اصول بنیادین مورد نظر قانون به نحو قابل

ب، تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی با گذشت قریب به چهار دهه از زمان تصویب قانون توزیع عادالنه آ
برداري از منابع آب سطحی و زیرزمینی از سوي دیگر، چنان شگرف  از یک سو و افزایش شدید بهره

 ات ماهويزیستی، اقتصادي و اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییر بوده که مناسبات محیط
اوالً برخی  که دریافتتوان  عادالنه آب میشناسانه نسبت به قانون توزیع  نموده است. با یک نگاه آسیب

براي تحقق حکمرانی خوب آب، در قانون مذکور جایگاهی ندارند و ثانیاً ساز  زمینهرویکردها و اقدامات 
نسبت به آنها یا سکوت  مذکورن ونظر قرار گیرد که قان باید مد ی نیزها و الزامات محدودیتاین هدف، 

هاي قانون  کاستی ترین مهمدر یک بیان مصداقی، . استکرده و یا داراي مفادي مخالف با این الزامات 
پیوسته و حکمرانی خوب، عدم  هم عدم توجه به اصول پایداري، مدیریت بهتوان  میتوزیع عادالنه آب را 

هاي اخیر، اتخاذ  ساخت در دهه حوالت انسانتغییرات اقلیمی و تپذیري نسبت به  یا انعطافانطباق 
، عدم وجود سازوکار از منابع آب برداري بهینه حفاظت و بهره توجه به محور به جاي رویکرد توزیع

کننده  ضرورت تدوین قانونی جامع که برطرفاز همین رو هاي اجرایی دانست.  مشارکتی و ضمانت
مؤثر براي اعمال حاکمیت کارآمد بر منابع آب باشد،  هاي قوانین موجود بوده و بتواند ابزاري کاستی

 بیش از پیش نمایان شده است. 

وزارت کارشناسی اي در بدنه  هاي گسترده تالشو در پاسخ به این نیاز قانونی، هاي گذشته  طی سال
 1393ها صورت پذیرفت که در سال  نیرو جهت تدوین یک قانون جامع براي رفع این خألها و کاستی

نویس مذکور به دالیل مختلف در  نویس نهم قانون جامع آب کشور شد؛ البته پیش به تدوین پیش تجمن
اي که  هاي مجدانه ها و پیگیري و در راستاي تالش 1399از ابتداي سال  .نهایت به سرانجامی نرسید

خور وظیفه جهت بهبود جایگاه قوانین و مقررات آب در کشور صورت گرفته است، وزارت نیرو نیز به فرا
 گانه بخش آب و آبفا 16اهداف عنوان یکی از  آب را به الیحه پیشنهادي قانونحاکمیتی خود، تدوین 
با استفاده از رویکرد مشارکتی و  تا همورد توجه قرار داده و تالش نمودکارها  و در بحث ارتقاي ساز
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را تدوین نماید که واجد چارچوب مستحکم و  جدید نویس قانون اصلی، پیشذینفعان خرد جمعی کلیه 
در این فصل به گران بخش آب باشد.  کردن نیازها و اقتضائات قانونی کنش  کارآمدي براي برآورده

شود و طی  آب پرداخته می الیحه پیشنهادي قانونمعرفی ابزارها، فرآیندها و اقدامات منتهی به تدوین 
  مجموعه اقدامات یادشده نیز خواهد شد. آن نگاهی به آمار و اطالعات مرتبط با

  آب الیحه پیشنهادي قانونمراحل و فرآیندهاي تدوین   -2- 1
آب، مراحل و  الیحه پیشنهادي قانونشناسی مورد توافق اعضاي تیم مطالعاتی تدوین  بر اساس روش

  گردید: اي به شرح زیر طراحی و اجرا حلهمر 10فرآیندهاي انجام کار در قالب یک برنامه 

 اصلی انجام مطالعات  هاي مند خطوط و چارچوب بیین نظامت )1

 ررسی منابع و مرور ادبیات  ب )2

 الیحه پیشنهادي قانونشناسایی و استخراج دکترین، سیاست و رویکرد منتخب جهت تدوین  )3
 آب

آب براساس تجـارب جهـانی و اسـناد     الیحه پیشنهادي قانوناستخراج اصول حاکم بر تدوین  )4
 باالدستی

ها  بررسی و تحلیل تطبیقی تجارب جهانی ساختارهاي قانونی مدیریت آب و استخراج سرفصل )5
 آب الیحه پیشنهادي قانونو محورهاي تدوین 

 ذینفعانشناسایی و طراحی سازوکار ارتباط با  )6

 هاي بخش آب از منظر قوانین و مقررات شناسی مسائل و چالش بررسی و آسیب )7

 عرض باالدستی و هم بررسی و تحلیل اسناد و قوانین 

 هاي مرتبط روندنگاري قوانین بخش آب و سایر بخش 

  با توجه بـه اهـداف، انتظـارات و     الیحه پیشنهادي قانونتعیین چارچوب و الزامات تدوین
 ها وظایف متقابل بخش آب و سایر بخش

 .و..نظران فنی، حقوقی  دریافت مستمر نظرات و برگزاري جلسات تکمیلی با خبرگان و صاحب )8

 آب   الیحه پیشنهادي قانونتدوین و انتشار ویرایش نخست  )9

  .براي طی مراحل قانونی تصویب اصالحی الیحهدریافت نظرات، اعمال اصالحات و ارسال  )10

  شود. در ادامه این بخش به تشریح هریک از مراحل فوق پرداخته می
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-1-2-1  هاي اصلی انجام مطالعات مند خطوط و چارچوب تبیین نظام 

مدنظر قرار هاي اصلی انجام مطالعات  مند خطوط و چارچوب تبیین نظاماول فرآیند،   به عنوان گام
گرفته است. بدین معنی که اقدامات اولیه (منابع نیازمند بررسی)، مسیر اقدامات و اندرکنش اجزاي 

ند که هاي میانی و خروجی اصلی به نحوي در این چارچوب جانمایی شو مطالعه و همچنین خروجی
  بیشترین اثربخشی و کارآیی را در دستیابی به هدف طرح حاصل نمایند.

) بررسی اسناد 2شناسی قانون توزیع عادالنه آب،  ) بررسی و آسیب1اقدام اولیه شامل  4بدین ترتیب 
) مرور ادبیات موضوعی 4) بررسی تجارب کشورها در تدوین قانون آب و 3عرض،  باالدستی و قوانین هم

آب قرار گرفته  الیحه پیشنهادي قانونان منابع نیازمند بررسی، مدنظر تیم مطالعاتی تدوین به عنو
شامل الف) دکترین و اصول مورد نظر، خروجی میانه  3منظور دستیابی به هاي یادشده به  است. بررسی

قانون به  ها و محورهاي تدوین و ج) استخراج سرفصل ذینفعانب) شناسایی و طراحی سازوکار ارتباط با 
  عنوان گام دوم صورت گرفته است.

شدن سازوکارهاي مشارکت  در ادامه فرآیند، بر اساس سه خروجی میانی حاصل شده و با فعال
اصالحات محتوایی قانون توزیع عادالنه و تدوین مواد قانونی جدید در  شامل لفهؤدو م، ذینفعان

در مرحله بعد و به عنوان گام چهارم، تلفیق، رفع . گذاري شد هدفدر گام سوم  ،موضوعات مغفول
هاي اساسی تعریف  اصول و اولویت تحققها، ایجاد یکپارچگی در اجزا و مواد قانون و کنترل  تناقض

 پس از انتشار و دریافت نظرات بربینی گردید که  شده، در قالب برگزاري جلسات کمیته راهبري پیش
اقدامات بعدي جهت  سند حاضر تدوین گردیده است تا ،آب الیحه پیشنهادي قانونویرایش نخست 

 -1- 1شکل  طی مراحل قانونی تصویب این الیحه و تبدیل شدن آن به قانون آب صورت گیرد. در 
معرفی شده هاي اصلی انجام مطالعات  خطوط و چارچوبهاي یادشده به عنوان  نمودار فرآیندي گام

  است. 

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



 

6  

  
-1-1 شکل  آب  الیحه پیشنهادي قانونهاي اجرایی تدوین  نمودار فرآیندي گام 

CabinetOffice.ir
www.dotic.ir



   

7  

-2-2-1  بررسی منابع و مرور ادبیات   

نامه و  سند باالدستی، آئین 100در کنار بررسی دقیق بیش از یات موضوع، به منظور مرور منابع و ادب
. کشور منتخب ترجمه شد 6منبع داخلی و خارجی مطالعه شده و قوانین  30عرض، بیش از قانون هم

هاي  توان به قانون اساسی، قانون مدنی، احکام دائمی برنامه شده می اسناد باالدستی بررسی ترین مهماز 
هاي  زیست و کشاورزي و کنوانسیون هاي آب، محیط هاي کلی نظام در بخش شور، سیاستتوسعه ک

  زیست اشاره کرد. المللی مربوط به آب و محیط بین

آب با این اسناد و جلوگیري از ایجاد  الیحه پیشنهادي قانونهدف از بررسی اسناد باالدستی، تطابق 
ل مورد توجه در اسناد باالدستی استخراج شده همچنین، اصوتضاد با اسناد باالدستی کشور بود. 

عنوان راهنمایی براي تعیین اصول مورد استناد این طرح و نیز تدوین محتواي مواد در  و به
توان به برتري حقوق  این اصول می ترین مهمقانون جدید مورد استفاده قرار گرفت. از جمله 

پایداري اجتماعی، اقتصادي  عمومی بر حقوق فردي، احترام به حقوق فردي مشروع، عدالت،
  هم پیوسته اشاره کرد. زیستی و مدیریت به و محیط

هاي این قوانین و  عرض، استفاده از ظرفیت هدف بررسی و مطالعه قوانین هم ترین مهم
برخی از مسائل مربوط به آب از جمله نحوه جلوگیري از  قانون آب بود.ها در تدوین  نامه آئین

است و پرداختن مجدد به آن،   هاي اجرایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته نامه در آئین ،آلودگی آب
عرض به خوبی  راستا، از ذکر مواردي که در قوانین هم  خارج از حوصله قانون خواهد بود. در همین

عرض  است. در مواردي که قوانین هم شده است، اجتناب شده و یا تنها بدان اشاره ه پوشش داده شد
است، با   عرضی براي موضوع مورد نظر وجود نداشته کفایت اهمیت موضوع را نداده یا قوانین هم

. از است هاي اجرایی، این موضوعات مورد توجه قرار گرفته  نامه پرداختن به آن در قانون یا ارجاع به آئین
نامه جلوگیري از  ها، آئین توان به قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب این قوانین می ترین مهمجمله 

نامه حریم مخازن، تاسیسات عمومی،  زیست، آئین آلودگی آب، قانون حفاظت و بهسازي محیط
غیرقابل جبران نامه جلوگیري از تخریب و آلودگی  هاي عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی، آئین کانال
انداز و برنامه راهبردي وزارت نیرو، قانون مدیریت بحران و... اشاره  ها، قانون هواي پاك، سند چشم تاالب
  کرد.

  هاي زیر اشاره کرد: توان به نمونه اسناد و منابع خارجی مورد مطالعه می ترین مهماز 

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



   

8  

  هـاي آب (  تکامل قوانین و سیاسـتDelapenna & Gupta, 2008ن کتـاب بـه بررسـی    : ایـ )١
ها و کشـورهاي مختلـف پرداختـه     هاي آب در فرهنگ گذاري و سیاست خالصه تحوالت قانون

قـوانین آب در جهـان، قـوانین آب     وه بر بررسی تاریخچه و سیر تکاملاست. در این کتاب عال 
در آئین اسالم و یهود و همچنین، تکامل و تحوالت قوانین آب در کشورهاي برزیـل، آفریقـاي   
جنوبی، کنیا، فلسطین اشغالی، هندوسـتان، روسـیه، اسـترالیا، ایـاالت متحـده و اروپـا مـورد        

المللـی شـرح داده    و در نهایت روندها و الگوهاي امروزي در قوانین آب بین  بررسی قرار گرفته
 است. شده 

 2هاي قانونی براي مدیریت منابع آب ( چارچوبWorld Bank, 2006در این کتاب که توسط :( 
کشـور از جملـه    16هـاي قـانونی و قـوانین آب     است، ابتدا چارچوب بانک جهانی منتشر شده 

آفریقاي جنوبی، چین، ارمنستان، برزیل، فرانسه، آلمان، مکزیک، اتحادیـه اروپـا و تعـدادي از    
هـاي قـانونی بـا     کشورهاي آفریقایی مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت. در ادامـه ایـن چـارچوب     

اسـت کـه بـر اسـاس آن      و یک چارچوب قانونی واحـد از آن اسـتخراج شـده     یکدیگر مقایسه
ها و محورهاي کلیدي یک قانون آب و موضوعاتی که در هر محور باید به آن پرداخته  سرفصل

 است. شود، مشخص گردیده 

 3جنوبی ( تحلیل تاریخی حقوق آب در آفریقايTewari, 2009 :(به بررسی سـیر   در این کتاب
جنوبی به عنوان یکی از کشورهاي متکامل در  الت قوانین و حقوق آب در آفریقايتاریخی تحو
 گذاري آب پرداخته است. زمینه قانون

 4ا (بررسی اصالح قانون آب اسپانیGarido, 2003 :(به بررسی روند ایجاد قانون آب  این نوشتار
 پرداخته است. 1999اسپانیا و آخرین تحوالت آن در سال 

  5و تکامل رژیم حقوقی آب در اسپانیا (بررسی تحوالتCosteja et al., 2002 :(بـه   این نوشتار
از  گذاري آب و نحوه تکامل قانون آب اسپانیا در طول دوره بیش بررسی روند تحوالت در قانون

 است. پرداخته  1999تا  1866ساله از  130

 ) دکترین امانت عمومی و منابع آبAlexandra et al., 2009بـه بررسـی و   در این نوشـتار   ):١
ترین دکترین مدیریت منـابع آب پرداختـه    عنوان تکامل یافته معرفی دکترین امانت عمومی به

 است. شده 
                                                             

1 Dellapenna, J.W. and Gupta, J., 2009. The evolu on of the law and poli cs of water. Dordrecht: Springer. 
2 Salman, S. M. A., & Bradlow. D. (2006). Regulatory frameworks for water resources management. The World 
Bank, Washington, D.C 
3 Tewari, D. D., 2009. A Brief Historical Analysis of Water Rights in South Africa. 
4 Garrido, A. and Llamas, R., 2010. Water Management in Spain: An Example of Changing Paradigms. 
5 Costeja, M. and Font, N., 2002. The Evolu on of the Na onal Water Regime in Spain 
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 اشـغالی و   جنوبی، اسپانیا، چین، استرالیا، فلسطین متن قوانین مرتبط با آب کشورهاي آفریقاي
 افغانستان.

مطالعه این اسناد و منابع در کنار منابع متعدد داخلی و خارجی دیگر، کمک شایانی به 
هاي مختلف، نحوه تکامل این  گیري قوانین آب در کشورها و فرهنگ نحوه شکل شناخت

 ها تا رسیدن به قوانین امروزي آب کرده ها و رویکردهاي حاکم بر آن گیري قوانین و جهت
ه این روندها، تحوالت و رویکردها، تدوین یک قانون آب جامع و مانع که از شک بدون مطالع بی است. 

  نمود.  ترین رویکردهاي روز دنیا برخوردار باشد، امري دشوار و ناممکن می ترین و متکامل نوین

شناسایی و استخراج دکترین، سیاست و رویکرد منتخب جهـت تـدوین     1-2-3-
  آب الیحه پیشنهادي قانون

عنوان زیربناي تدوین  که بههستند هاي بنیادینی  مؤلفه ،ا (رویکردها) و راهبردهاه ها، سیاست دکترین
کننده اصول بنیادین حرکت  عنوان ترسیم ها به کنند. دکترین آفرینی می نقش ،از جمله قانون آب ،قوانین

هاي کالن تدوین قانون آب خواهند داشت؛  گیري سیستم حکمرانی آب، نقش مؤثري در تعیین جهت
هاي مناسب  و راهبردها شاخص عمل کردهو اجراي قانون گیري  شکل عنوان الگوهاي کلی ها به ستسیا

هایی براي پایش و نظارت بر قانون  دهند. همچنین، ضروري است شاخص نون را ارائه میبراي استقرار قا
  آب و ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثربخشی آن در عرصه عمل، تعیین گردد.

نشان  ها و رویکردهاي حاکم بر تدوین قوانین در تجارب کشورهاي منتخب سیر تحوالت دکترین
دکترین امانت عمومی به تري،  مومی و پس از آن به شکل تکامل یافتهکه دکترین مالکیت ع دهد  می

از سوي  ننده نگاه حکمرانان به مالکیت آب بوده و، تعیین کترین دکترین ترین و مترقی عنوان جامع
کشورها مورد اقبال قرار گرفته است. در عین حال، کشورها متناسب با مقتضیات سیاسی، اجتماعی و 

اند و در جهت حل  دهاي نسبتا متفاوتی را در جهت تحقق این دکترین اتخاذ کردهاقلیمی خود رویکر
اي چون توسعه پایدار را در  هاي مشخصی از رویکردهاي شناخته شده ترین مسایل خود، جنبه برجسته

  اند. صدر نشانده

م بر قوانین ها و رویکردهاي حاک شمول تحول در دکترین بر اساس آنچه به عنوان مقایسه الگوهاي جهان
شده  ، ساختار طراحیمورد بررسی قرار گرفته استدر تجارب جهانی مدیریت آب در کشورهاي مختلف 

                                                                                                                                                           
1 Alexandra, B. Klass and Ling-Yee, H., 2009. Restoring the Trust: Water Resources and the Public Trust Doctrine, 
A Manual for Advocates. 
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آب کشور در چارچوب تصویري کالن و مبتنی بر ارکان اصلی آن  الیحه پیشنهادي قانونبراي تدوین 
 راهبرد به شرح زیر ارائه شده است: و شامل دکترین، سیاست

عنوان پیشروترین دکترین حاکم بر قـوانین آب   که به "امانت عمومی"رین دکت دکترین منتخب: .1
دنیا در بسیاري از کشورهاي جهان پذیرفته شده است، به عنوان دکتـرین منتخـب بـراي تعیـین     

. ایـن دکتـرین، مالکیـت    گرفته استنویس قانون آب کشور مدنظر قرار  اصول بنیادین تدوین پیش
عنوان امانـت در اختیـار    کند که به آب را ثروتی عمومی قلمداد میعمومی را به رسمیت شناخته و 

گیرد تا بر اساس مصالح عامـه، حقـوق بـین نسـلی و منـافع ملـی از آن        دولت (حاکمیت) قرار می
 استفاده شود.

نگـر   عنوان الگـویی مناسـب و کـل    که در حال حاضر به "توسعه پایدار"رویکرد  سیاست منتخب: .2
زیسـت مـورد اسـتفاده قـرار      براي ایجاد تعادل و توازن میان سه عنصر اجتمـاع، اقتصـاد و محـیط   

گیرد، به عنوان سیاست منتخب جهت طراحی الگـوي کلـی تـدوین قـانون و اسـتخراج اصـول        می
طراحی الگو و استخراج اصـول یادشـده،    حاکم برآن تعیین گردیده است. الزم به ذکر است که در

تري خواهد داشت. بـه عبـارت دیگـر ضـرورت      سهم برجسته توسعهنسبت به مولفه  پایداريمولفه 
برداري پایدار از منابع آب و توجه به توان اکولوژیک و ظرفیت برد محیط زیسـت، نسـبت بـه     بهره

 مولفه توسعه داراي اولویت و ارجحیت است.  

به عنوان راهبـرد پیشـنهادي جهـت تعیـین     " پیوسته منابع آب هم مدیریت به"راهبرد منتخب:  .3
هاي استقرار قانون آب تعیین شده اسـت. در واقـع، مـدیریت     مند و استخراج شاخص سازوکار نظام

بـراي   اي مولفـه پیوسته منابع آب، در چارچوب قوانین آب متکی بر دکترین امانـت عمـومی،    هم به
پایدار در بخش آب محسوب خواهـد شـد. دسـتیابی بـه پایـداري (توسـعه       استقرار رویکرد توسعه 

پیوسـته منـابع آب بسـیار مشـکل      هـم  پایدار) بدون درنظر گرفتن مالحظات مربوط به مدیریت به
است. بنابراین براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار، ضـروري اسـت راهبردهـاي اسـتقرار قـانون،      

هـاي طبیعـی و    پیوسـتگی سـامانه   هـم  ته و با در نظرگـرفتن بـه  پیوس هم برمبناي اصول مدیریت به
هاي مشارکتی مدیریت منابع آب، چه در میـان نهادهـاي    انسانی در مدیریت آب و همچنین جنبه

  این بخش، ترسیم گردد. ذینفعانحاکمیت و چه در ارتباط با سایر 
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-2-1 شکل  ا پایش و نظارتسازي ت الگوي پیشنهادي قانون آب از مرحله تدوین، اجرا و پیاده 
  

آب براسـاس   الیحه پیشنهادي قـانون تدوین  حاکم براصول  استخراج  1-2-4-
  تجارب جهانی و اسناد باالدستی

بررسی و تحلیل اسناد و قوانین  ازهاي بنیادین حاکم بر تدوین قانون آب  اصول و مؤلفه در استخراج
المللی مورد تعهد دولت جمهوري اسالمی ایران و همچنین،  هاي بین باالدستی، بررسی کنوانسیون

اصل  14 گیري شده و بهره بررسی و تحلیل تجارب جهانی با تمرکز بر قوانین آب شش کشور منتخب
 جهت توجه و رعایت در تدوین مواد ،مورد توافق اعضاي کمیته راهبري -3-1شکل  به شرح بنیادین 

عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع «عالوه بر اصول یاد شده، اصل کلی همچنین . قرار گرفت قانون،
گانه مذکور، مورد توجه قرار 14ر سطحی فراتر از اصول تدوین قانون د الزاماتعنوان یکی از  ، به»اسالم

   .گرفته است

  
-3-1 شکل  هاي بنیادین حاکم بر تدوین قانون آب اصول و مؤلفه 
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بررسی و تحلیل تطبیقی تجارب جهانی ساختارهاي قانونی مدیریت آب   1-2-5-
  آب الیحه پیشنهادي قانونها و محورهاي تدوین  و استخراج سرفصل

و تشریح نحوه مواجهه کشورهاي هاي معرفی شده توسط بانک جهانی  سرفصلتر  به منظور تبیین روشن
تحلیل تطبیقی تجارب جهانی در تدوین قوانین و مقررات مورد مطالعه با هریک از این موضوعات، 

عالوه بر  ،مرحلهدر این . گرفت صورتهاي پیشنهادي بانک جهانی  مدیریت آب در انطباق با سرفصل
قوانین آب کشورهاي منتخب  گانه،16شده توسط بانک جهانی بر روي کشورهاي مطالعه بررسی انجام 

در  نیز جنوبی، افغانستان، فلسطین اشغالی، اسپانیا و استرالیا در تجارب جهانی شامل چین، آفریقاي
ها و اجزاي اصلی یک قانون آب، مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این امر آن  انطباق با اصول، سرفصل

هاي پیشنهادي بانک جهانی  میزان جامعیت اصول استخراج شده از اسناد باالدستی و سرفصل که بود
براي تدوین قانون آب، در عرصه عمل مورد آزمایش قرار گرفته و مشخص شود که آیا اصول و 

دهد یا  هاي مذکور، کلیه ابعاد و مسائل موجود در قوانین آب کشورهاي یاد شده را پوشش می سرفصل
قانون پیشنهاد شده براي هاي اصلی  ، سرفصلیادشدههاي صورت گرفته بر تجارب  مطابق بررسی خیر.

  آب عبارتند از:

 مالکیت منابع آب )1

 هاي اساسی اصول و اولویت )2

 مقررات استفاده از آب )3

 حفاظت از منابع آب )4

 هاي آبی مقررات زیرساخت )5

 ترتیبات نهادي )6

 ترتیبات مالی )7

 مشارکت بخش خصوصی )8

 آبحق دسترسی به  )9

 اجراي مقررات )10

  وفصل اختالفات حل )11

هاي پیشنهادي بانک جهانی با قوانین کشورهاي منتخب و همچنین قانون  با تحلیل تطبیقی سرفصل
هاي پیشنهادي از مواد قوانین کشورهاي منتخب مورد تایید  توزیع عادالنه آب، پوشش مناسب سرفصل

از  اي قرار گرفت. در عین حال نتایج حاصل از این مقایسه بیانگر نیاز به استخراج طیف گسترده

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



   

13  

بندي مفاد قانونی ذیل هر سرفصل  . به عبارت دیگر تقسیمبودموضوعات محوري ذیل هر سرفصل قانون 
ناپذیر  در قالب محورهایی که موضوعات محدودتري را نسبت به سرفصل اصلی دربرگیرند، اجتناب

به  هاي انجام شده بر مواد قانونی شش کشور منتخب، توجه بررسی در نتیجه مجموعه .شمرده شد
گانه  هاي یازده محور در ذیل سرفصل 57هاي بانک جهانی و ساختار قانون توزیع عادالنه آب،  توصیه

  گردید. پیشنهادي بانک جهانی استخراج

-6-2-1  ذینفعانشناسایی و طراحی سازوکار ارتباط با  

تر،  افهرچه فرآیند تدوین قانون شف با استناد به مرور ادبیات و تجارب کشورها در تدوین قانون آب،
تر و فراگیرتر باشد، احتمال مقبولیت و حمایت از آن بیشتر خواهد بود. از این رو، در فرآیند  مشارکتی
آب نیز تالش شد تا از رویکرد مشارکتی و خرد جمعی، استفاده  الیحه پیشنهادي قانونتدوین 

با استفاده  ذینفعان ها و سازوکارهاي شناسایی و جلب مشارکت حداکثري گردد و براي این منظور، گام
المللی تبیین گردید. براساس الگوي پیشنهادي سازمان همکاري و توسعه  از تجارب داخلی و بین

که باید در ساز و کار ارتباطی با  قابل تعریف است ذینفعان)، شش سطح همکاري OECDاقتصادي (
تباط، مشاوره، مشارکت، اردر نظر گرفته شود. این شش سطح عبارتند از:  ذینفعانهاي مختلف  گروه

  .)4- 1(شکل  گیري و تولید مشترك نمایندگی، شراکت و تصمیم

ی که ذینفعان، در گام نخست فهرست حداکثري از تمامی ذینفعانشناسی نحوه شناسایی  اساس روش بر
به نوعی در فرآیند تدوین قانون آب تاثیرگذار هستند، تهیه گردید. براي این منظور با استفاده از نظرات 

 ذینفع 71اي متشکل از  کارشناسان، بررسی اسناد و مدارك موجود و طوفان فکري، فهرست اولیه
هاي مدنی،  تی، سازمانها، نهادهاي دول خانه نهادهاي حاکمیتی، وزارتشناسایی و در شش گروه شامل: 

-1شدند (جدول  بندي طبقه برداران عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی نمایندگان بهره
 الیحه پیشنهادي قانونتدوین  ذینفعانپس از تبادل نظر در جلسات کمیته راهبري و تهیه فهرست ). 1

هاي  ودن تمامی زیرمجموعهدر ادامه، ضمن مشخص نمبندي شدند.  گروه دسته 6در  ذینفعانآب، این 
با موضوع  ذینفعانها و دفاتر ذیل هر گرودار اصلی)، نحوه ارتباط  ها، معاونت مرتبط (اعم از سازمان

  .آب مشخص گردید الیحه پیشنهادي قانونتدوین 
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-4-1 شکل  )OECD,2015( ذینفعانالگوي سطوح همکاري  

هاي زیر جهت  آب از ابزار و روش انونالیحه پیشنهادي قشده، در تدوین  با توجه به ساز و کار تعیین
  استفاده گردید: ذینفعانجلب مشارکت 

 هاي اجرایی و حاکمیتی،  هاي تخصصی با دستگاه اندیشی و کارگاه هاي هم برگزاري نشست
 ها ها و انجمن سمن

  برگزاري جلسات مستمر کمیته راهبري 

  برگزاري جلسات کمیته راهبردي 

  نظرخواهی مکتوب 

 اختصاصی قانون آب بر روي سایت وزارت نیرو ایجاد پورتال 

 هاي گروهی. رسانی از طریق فضاي مجازي و رسانه اطالع 
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-1-1 جدول آب  الیحه پیشنهادي قانونتدوین  ذینفعانفهرست حداکثري از  
 ربط هاي ذي ها/ دفاتر/سازمان معاونت ها  ها/ انجمن / سمنها  دستگاه ردیف

1  
  مجلس شوراي اسالمی

 زیست مجلس شوراي اسالمی کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیطکمیسیون 

  دیوان محاسبات کشور 2
  هاي مجلس شوراي اسالمی مرکز پژوهش 3
  معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه  قوه قضائیه 4
  سازمان بازرسی کشور 5
6 

  نهاد ریاست جمهوري
  جمهوري هاي استراتژیک ریاست  مرکز بررسی

  هاي تحول و پیشرفت ریاست جمهوري مرکز همکاري 7
  فرهنگستان علوم 8
  کمیسیون زیربنایی و تولیدي دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام  مجمع تشخیص مصلحت نظام 9
  -  شوراي نگهبان  10
11 

  وزارت نیرو

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
  مدیریت حوضه آبریزهاي  / کمیسیون سازمان  12
  دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل حوزه ستادي 13
  اي مدیریت آب شهري مرکز منطقه 14
  مؤسسه تحقیقات آب 15
  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 16
  مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژي 17
  معاونت برق و انرژي 18
  پشتیبانیمعاونت حقوقی، مجلس و  19
  ریزي و اقتصادي معاونت برنامه 20
  معاونت تحقیقات و منابع انسانی 21
  هاي مرزي و منابع آب مشترك دفتر رودخانه  22
  برداري و حفاظت آب و آبفا هاي بهره دفتر نظام  23
  دفاتر حقوقی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران  24

  نیروي ایرانشرکت توسعه منابع آب و   25
  هاي آبیاري برداري شبکه هاي بهره شرکت  26
  اي و سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقه شرکت 27
28 

  وزارت جهاد کشاورزي

  ریزي و امور اقتصادي معاونت برنامه
  معاونت آب و خاك  29
  معاونت زراعت  30
  ها، مراتع و آبخیزداري کشور سازمان جنگل 31
  سازمان مرکزي تعاونی روستائی ایران 32
  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 33
  سازمان امور اراضی کشور 34
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 ربط هاي ذي ها/ دفاتر/سازمان معاونت ها  ها/ انجمن / سمنها  دستگاه ردیف

  دفتر امور حقوقی 35
  ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی هاي برنامه مؤسسه پژوهش  36
37 

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  معاونت امور صنایع
  معادن و صنایع معدنیمعاونت امور   38
  شناسی و اکتشافات معدنی سازمان زمین  39
  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك 40
41 

  وزارت راه و شهرسازي

  سازمان هواشناسی کشور
  سازمان بنادر و دریانوردي 42
  اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 43
  معاونت مسکن و ساختمان 44
  معاونت شهرسازي و معماري 45
46 

  وزارت کشور

  ها استانداري
  سازمان مدیریت بحران کشور 47
  نیروي انتظامی  48
  هاي کشور  ها و دهیاري سازمان شهرداري  49
  ها شوراي عالی استان 50
  وزارت امور اقتصادي و دارایی 51
  -  وزارت امور خارجه 52
  -  وزارت نفت  53
  درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت،  54
  سازمان اداري و استخدامی کشور 55
56 

  سازمان برنامه و بودجه کشور
  مرکز آمار ایران

  برداري کشور سازمان نقشه  57
  شوراي عالی آمایش سرزمین  58
  زیست انسانی معاونت محیط  زیست سازمان حفاظت محیط 59
  زیست طبیعی معاونت محیط 60
  زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولتکمیسیون امور  61
  مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي و آب  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران  62
  خانه کشاورز 63
  کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران 64
  کمیته ملی سدهاي بزرگ ایران 65
  انجمن هیدرولیک ایران 66
  منابع آب ایرانانجمن علوم و مهندسی  67
  زیست و منابع طبیعی کشور هاي محیط شبکه تشکل 68
  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران  69
  بران هاي آب تشکل  70
  نظام صنفی کارهاي کشاورزي و منابع طبیعی  71
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 -ماتریس قدرت ،کلیدي ذینفعان، به منظور شناسایی ذینفعانپس از اخذ پرسشنامه جهت امتیازبندي 
 ذینفعانثانویه و  ذینفعاناولیه،  ذینفعاناصلی،  ذینفعانتشکیل گردید. بر این اساس  ذینفعانعالقه 

مجلس شواي  اصلی شامل ذینفعانآمده،  دست بندي شدند. مطابق نتایج به مشخص و اولویت اثر کم
هاي مجلس شوراي  زیست، مرکز پژوهش اسالمی (کمیسیون کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط

هاي مدیریت  / کمیسیون اسالمی)، وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، سازمان
اي و سازمان آب و برق  هاي آب منطقه حوضه آبریز، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، شرکت

بع آب مشترك، هاي مرزي و منا خوزستان، شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران، دفتر رودخانه
مؤسسه تحقیقات آب، مرکز امور اجتماعی، منابع آب و انرژي)، سازمان حفاظت محیط زیست (معاونت 

زیست انسانی)، وزارت جهاد کشاورزي (معاونت آب و خاك،  زیست طبیعی، معاونت محیط محیط
ي عالی آب و ها، مراتع و آبخیزداري کشور)، شورا معاونت زراعت، دفتر امور حقوقی، سازمان جنگل

   باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور می

قوه قضائیه (معاونت اجتماعی و پیشگیري ، شوراي نگهبان اولیه عبارتند از ذینفعانهمچنین فهرست 
هاي  نهاد ریاست جمهوري ایران (مرکز بررسی، از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور)

مجلس شوراي ، هاي تحول و پیشرفت ریاست جمهوري) همکاريجمهوري، مرکز  استراتژیک ریاست 
ریزي  وزارت نیرو (معاونت حقوقی، پشتیبانی و مجلس، معاونت برنامه، اسالمی (دیوان محاسبات کشور)

مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون زیربنایی و تولیدي دبیرخانه مجمع تشخیص ، و اقتصادي)
زیست هیئت  کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط ،ها) يوزارت کشور (استاندار، مصلحت نظام)

وزارت امور ، ریزي و امور اقتصادي) وزارت جهاد کشاورزي (دفتر امور حقوقی، معاونت برنامه، دولت
هاي  وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرك، وزارت نفت، اقتصادي و دارایی

ازي (سازمان هواشناسی کشور، سازمان بنادر و دریانوردي، معاونت وزارت راه و شهرس ،صنعتی ایران)
 .بخش خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي)و  مسکن و ساختمان)
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آب الیحه پیشنهادي قانونتدوین  ذینفعانفهرست   -5-1 شکل
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، نحوه ارتباط نهادهاي مذکور با موضوع تدوین در چارچوب یادشده ذینفعانبندي  پس از تعیین و دسته
در  ذینفعانابزارهاي ارتباطی با سطوح مختلف  ترین مهم گردید. طراحیآب  الیحه پیشنهادي قانون

  اند از: آب عبارت بوده الیحه پیشنهادي قانونمراحل تدوین 

هـاي آب   هـا، شـرکت   اندیشی با دسـتگاه  همهاي  برگزاري نشست -1- 1-2-6
 ها ها و انجمن اي، سمن منطقه

اندیشی، سه  هاي هم نامه شرکت در نشست اساس دعوت و بر 1399ماه  زمانی مهرماه و آبان دورهطی 
ویرایش قانون جامع آب ( نویس پیششناسی قانون توزیع عادالنه آب و  نشست تخصصی با هدف آسیب

دبیرخانه تدوین الیحه قانون و دست کم سه مجموعه نشست تخصصی توسط  با محوریت) 1393نهم 
برگزار گردید. الزم به اشاره است که با توجه به لزوم رعایت گران بخش آب  و کنش ذینفعانسایر 

  . اندیشی به صورت مجازي و درقالب وبینار برگزار گردیده است هاي بهداشتی، جلسات هم پروتکل

  هاي اجرایی  اندیشی دستگاه الف) نشست هم
در محل سالن جلسات وزارت  20/07/99دستگاه اجرایی مورخ  22نماینده از  47با حضور این نشست 

هاي  مشخصات نماینده/ نمایندگان دستگاه 2-1در جدول . ز طریق ویدیوکنفرانس تشکیل شدنیرو ا
ویس قانون جامع آب (ویرایش نهم) ارائه شده ن اندیشی نقد و بررسی پیش مختلف مدعو در نشست هم

  است.
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آب جامع نویس قانون نقد و بررسی پیش"اندیشی  مشخصات نماینده/نمایندگان مدعو نشست هم  -2-1 جدول
 ")1393 (ویرایش نهم

  دستگاه  ردیف
  معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه  1
  اي مدیریت آب شهريمرکز منطقه  2
  مطالعات راهبردي آب و کشاورزي اتاق ایرانمرکز   3
  وزارت جهادکشاورزي  4
  سازمان حفاظت محیط زیست  5
  هاي استراتژیک ریاست جمهوري مرکز بررسی  6
  وزارت اقتصاد و دارایی  7
  کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت  8
  مؤسسه تحقیقات  9
  فرهنگستان علوم  10
  محاسبات کشوردیوان   11
  وزارت صنعت، معدن و تجارت  12
  وزارت کشور  13
  سازمان برنامه و بودجه کشور  14
  سازمان بازرسی کل کشور  15
  سازمان هواشناسی  16
  هاي تحول و پیشرفت ریاست جمهوري مرکز همکاري  17
  مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی  18
  سازمان اداري و استخدامی کشور  19
  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  20
  شرکت مدیریت منابع آب ایران  21
  جامعه دانشگاهیان  22

  

    
-6-1 شکل   هاي اجرایی اندیشی دستگاه نشست هم 
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نویس  اندیشی نقد و بررسی پیش هاي مدعو در نشست هم هاي نمایندگان دستگاه اي از دیدگاه خالصه
  شناسی انجام این مطالعات ارائه گردیده است.  و رویکرد و روش) 1393(آب جامع نهم قانون 

 دکترین، استراتژي و رویکرد 

  مشخص نبودن دکترین حاکم بر روح این قانون  -
 صورت شفاف  عدم بیان سیاست کلی قانون به -

 هاي کلی نظام عدم ارتباط با اسناد باالدستی از جمله سیاست -

) و Nexusمـدیریت منـابع آب نظیـر رویکـرد همبسـت (     مندي از رویکردهاي نوین  عدم بهره -
 رویکرد سازگاري

 ریزي گذاري و تقدم آن به مدیریت و برنامه عدم توجه به مبحث سیاست -

 محور آب به رویکرد توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست -عدم عبور از رویکرد توزیع -

 عدم توجه به آمایش سرزمین -

 ساختار و حکمرانی آب  
  ها و حتی خود دولت براي وزارت نیرو   در نظر گرفتن اختیارات مطلق و فراتر از تمام دستگاه -
 ها و صرفا لحاظ منافع وزارت نیرو به صورت یک جانبه   عدم توجه به جایگاه سایر دستگاه -

 دهی عملکردي  مستثنی شدن وزارت نیرو از ارائه هرگونه گزارش -

 ي شوراي عالی آب، شوراي اقتصاد و ...  ها گیري از ظرفیت عدم توجه به بهره -

هـا در   هـا در مـتن قـانون در پـی تغییـرات برخـی از آن       وز نمودن عناوین نهادها و سازمانر به -
 1393هاي پس از  سال

 حسابداري و اقتصاد آب  
  هاي آب و فاضالب  اي شرکت دیده نشدن ساختار مالی و بودجه -
  عدم توجه به حسابداري آب   -
گیرد)  قانون نسبت به آب به عنوان کاالي عمومی (که یارانه به آن تعلق میعدم شفافیت نگاه  -

  یا کاالي اقتصادي (که داراي ارزش است)
  قانون برنامه توسعه در رابطه با حسابداري آب 27عدم توجه به ماده  -
 مشارکت و شفافیت  
 برداران   نادیده گرفتن حقوق بهره -

 و همچنین نقش مردم هاي اجرایی  عدم توجه به نقش سایر دستگاه -

 دن نوع و میزان مشارکت در قانونعدم توجه به مفهوم مشارکت و انواع آن و مبهم بو -
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هـا و اطالعـات پایـه تـا      عدم توجه به موضوع شفافیت در عملکرد (شامل تولیـد و انتشـار داده   -
  ...) مجوزها و

 هیدرولوژي و اقلیم  
  مغفول بودن بحث تغییر اقلیم  -
  سیل و خشکسالی و رویکردهاي جدید مدیریت این پدیده عدم توجه جدي به بحث -
 عدم توجه به کل چرخه هیدرولوژیکی -

 هاي هواشناسی و هیدرومتري  لزوم پایش اطالعات ایستگاه -

 مالکیت 

  هاي آبیاري و زهکشی  عدم توجه به مالکیت طرح -
 هاي آب زیرزمینی   تبدیل مالکیت منابع آب زیرزمینی و به نسبتش مالکیت چاه -

 اجماع در خصوص انفال بودن منابع آب یا مشترکات  -

 سایر  
  هاي نوین  عدم توجه کافی به تکنولوژي -
  عدم توجه کافی به مدیریت مصرف، مدیریت تقاضا و مسائلی مانند آب سبز  -
  کننده آب  عدم توجه کافی به بخش آب کشاورزي به عنوان بزرگترین مصرف  -
 ه عنوان بخش غالب مصارفعدم توجه به رابطه آب با بخش کشاورزي ب -

  تمرکز بر جریمه تخلفات و عدم توجه به امر پیشگیري از تخلفات -
  ها  شناسی قوانین قبلی و استخراج نقاط ضعف و قوت آن عدم آسیب -
 عدم شفافیت در هدف تدوین قانون آب  -

 هاي تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب  عدم شفافیت در خصوص تکمیل پروژه -

 عدم تعریف مفاهیم در ابتداي قانون  -

 توجه به تنقیح قوانین و نیز مرور قوانین و مقررات منسوخ در موضوعات مربوط   -

 اعمال اصالحات بر قانون توزیع عادالنه آب  -

 نویس و عدم لحاظ مسائل روز در آن   قدیمی بودن نسخه پیش -

 یپلماسی آب هاي فرامرزي و د آب   گذاري و مدیریت  عدم مشخص بودن سیاست -
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   اي هاي آب منطقه اندیشی با شرکت ب) نشست هم

اي و سازمان آب و برق خوزستان با حضور و یا اعالم  هاي آب منطقه اندیشی مجازي شرکت جلسه هم
. موارد کلی بیان تشکیل گردید 06/08/99مورخ  ،اي هاي آب منطقه نماینده از سوي شرکت 170نظر 

 آب (ویرایش نهم جامع نویس قانون که بر مواد پیش اي هاي آب منطقه شرکتشده توسط نمایندگان 
نماید و انتظار رفع این موارد در تدوین قانون آب را داشتند  صدق می ) و قانون توزیع عادالنه آب1393

  به شرح ذیل است: 

 مالکیت منابع آب  
قانون  45ت با ماده ها به صورت مشترکا ): تناقض مالکیت کلیه آب1ها (ماده  مالکیت آب -

 اساسی (مرکزي)

 ها و انهار طبیعی  عدم شفافیت الزم در خصوص مسئولیت نهادي تعیین حریم دریاها، رودخانه -

مالکیت قبل از سال ها و انهار طبیعی که داراي اسناد  شفاف نبودن مالکیت حریم رودخانه -
 اند. بوده 1347

 

 مقررات استفاده از آب  
  هاي مصرف آب   لزوم توجه به نیاز زیست محیطی در اولویت -
   ISICها براساس استاندارد  بندي آن بندي مصارف و اولویت دسته -
گیري براي تعیین سهم بخش صنعت نسبت به کشاورزي براي  عدم شفافیت قانون در جهت -

  ارتقاي ارزش اقتصادي آب 
هاي  در خصوص مجازت دستگاه هاي حفاري: عدم وجود شفافیت قانونی توقیف دستگاه -

حفاري و همچنین عدم وجود قانون بازدارندگی تکرر جرم در این خصوص و همچنین نظارت 
 بر آنها  

قانون  18بروز مشکل در صورت صدور پروانه مصرف معقول توسط جهاد کشاورزي (ماده  -
 توزیع عادالنه آب)

 نی و آب سطحی لزوم توجه به مدیریت پیوسته و تلفیقی منابع آب زیرزمی -

 شکنی  توجه به واقعیات موجود در وضع قوانین مرتبط با تعیین عمق کف -

 ها  المللی در موضوع انتقال آب بین حوضه توجه به رعایت کنوانسیون بین -
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 حفاظت از منابع آب 

 گیري و پایش در قانون  لزوم دیده شدن ابزار اندازه -

 مابین وزارت نیرو و سازمان محیط زیستتداخل مسئولیت جلوگیري از آلودگی منابع آب  -

تغییر اقلیم و حتی امکان  اساس برالعمر و تغییر آن  برداري مادام پرهیز از صدور پروانه بهره -
 لغو آن 

 قانون توزیع عادالنه آب  5هاي مشمول ماده  عدم تعیین تکلیف چاه -

  هاي مازاد سطحی از مرزها عدم تعیین تکلیف نحوه جلوگیري از خروج آب -

 لزوم توجه به ممنوعیت کشت محصوالت پرآب  -

 هاي آلوده و شور  عدم تعیین تکلیف ممنوعیت جابجایی چاه -

 لزوم دیده شدن تعیین خسارت وارده به آبخوان  -
 

 هاي آبی مقررات زیرساخت 

 ها هاي آبی و تعاونی رنگ بودن جایگاه تشکل نفعان و کم عدم توجه کافی به مشارکت ذي -

در خصوص اعیانی و  1347اسناد مالکیت و احکام صادره قبل از سال لزوم ابطال کلیه  -
 ها و ...  حفاري و دخل و تصرف در بستر و حریم انهار و رودخانه

 

 ترتیبات نهادي 

 ها  ها و جریمه ها و برخی از تعرفه نامه استفاده از ظرفیت شوراي عالی آب جهت تصویب آئین -

زیرزمینی و آبهاي سطحی و باالبردن جایگاه هاي  هاي تخصصی آب دیده شدن کمیسیون -
امور تسریع و  قانونی آنها جهت جلوگیري از رجوع به مراجع قضایی و رسیدگی به سایر

 پیشبرد امور 

اي به عنوان شرکت تابعه  هاي آب منطقه ف به طور صریح به شرکتسپردن برخی از وظای -
 وزارت نیرو 

 سازگاري با کم آبی و بخشیدن روح قانونی به آندر نظر گرفتن جایگاهی براي کارگروه ملی  -
 

 ترتیبات مالی 

ها براي  اي از پرداخت هزینه دادرسی هاي آب منطقه لزوم در نظر گرفتن معافیت شرکت -
 دعواي مربوط به آب 

 النظاره در امور آب زیرزمینی  دریافت حق ضرورت ایجاد ظرفیت -
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نویس قانون  در پیش 1399رنامه بودجه سال النظاره در ب قانون دریافت حق استفاده از ظرفیت -
 آب 

 

 اجراي مقررات 

 برداري از منابع آب  لزوم ایجاد پلیس آب جهت حفظ و بهره -

 تعیین سازوکار مناسب براي برخورد با تخلفات و قوانین بازدارنده  -

در خصوص درنظر گرفتن گزارش ضابط به عنوان قانون توزیع عادالنه آب  30ماده  اصالح -
  احکام کارشناسی در دادگستري 

 

 حل و فصل اختالفات 

مابین  قانون توزیع عادالنه آب در خصوص حل اختالف فی 42استفاده از ظرفیت ماده  -
 برداران براي مشارکت بهره سفیدان برداران از طریق ریش بهره

 هاي حل و اختالف  ع پروندهایجاد شعبه دادگاهی تخصصی آب براي ارجا -

  

   نهاد هاي مردم اندیشی با نمایندگان سازمان هم  ) نشستج

هاي استانی، اعضاء کارگروه تخصصی  نماینده از دبیران شبکه 18اندیشی مزبور با حضور  جلسه هم
نهاد عضو شوراي هماهنگی  هاي مردم تشکل و کارشناسانآب و انرژي شبکه ملی، مدیران 

هاي محیط زیست و منابع طبیعی کشور برگزار شد. از جمله انتظارات نمایندگان  تشکل
  توان به موارد زیر اشاره نمود: نهاد در این جلسات می هاي مردم سازمان

 جویی نهادهاي دولتـی و اسـتفاده حـداکثري از ظرفیتـی کـه در       پذیري و مشارکت مشارکت
دولت جهت تحقق شراکت و مشارکت نهادهاي مـدنی بـا نهادهـاي دولتـی وجـود داشـته و       
همواره با مقاومت مسئوالن دولتی مواجه بوده اسـت؛ بـرخالف تصـریحات قـانونی در قـانون      
اساسی و سایر اسـناد باالدسـتی مبنـی بـر اثرگـذاري واقعـی مـردم در تعیـین سرنوشـت و          

 سرگذشت خود 

 جود کشور و عدم تنقیح قوانین مرتبط و رفع تعارضات قانونیشناسی قوانین مو آسیب  
      سـایر  منـدي از مشـارکت   پرهیز از تعجیل در تدوین مـتن نهـایی قـانون آب کشـور و بهـره 

 جهـاد کشـاورزي،   وزارت بران، آب هاي تشکل کشاورزي، صنفی هاي تشکل ویژه به نفعان، ذي

 ... و عشایري امور دانشگاه، نهاد اراضی، ها، امور جنگل سازمان
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    ریـزي بـراي پسـاب و مـدیریت آن،      تقویت مواردي نظیر کنترل و مـدیریت سـیالب، برنامـه
ضوعات اقتصـادي و بـازار آب   زیست، سازوکارهاي حل اختالف، مو تکلیف حقابه محیط تعیین

 ...و
 

  اندیشی همزمان هاي هم د) نشست
  

آب  قـانون هاي فوق که با دعوت دبیرخانه تدوین الیحـه   الزم به اشاره است که همزمان با نشست
گران بخـش   و کنش ذینفعانهاي تخصصی توسط  دست کم سه دسته نشست ،صورت گرفته است

آب طراحی و اجرا گردید که نتایج آنها در قالـب نظـرات مکتـوب و یـا طـرح در جلسـات کمیتـه        
هـاي تخصصـی    گردید. نشست لآب منتق الیحه پیشنهادي قانونتدوین لعاتی راهبري به تیم مطا

  عبارتند از:مذکور 

 مجموعه جلسات برگزار شده توسط سازمان آب و برق خوزستان: ) 1-د

مانند توجه به  ،محور قانون آب 11سازمان آب و برق خوزستان چهار کارگروه جهت بررسی در 
و تمامی قوانین شده  تغییر اقلیم، آمایش سرزمین، تجربیات قوانین آب سایر کشورها و... تشکیل

آوري نتایج  . پس از جمعگرفتبخش آب از جمله قانون توزیع عادالنه آب مورد بررسی قرار 
ظرات ارائه شده تمامی بندها و ن ها یک کارگروه تلفیق تشکیل داده و مجدداً جلسات این کارگروه

. ه شد) پرداخت1393 آب (ویرایش نهم جامع نویس قانون مورد بررسی قرار گرفته و به اصالح پیش
  .گردیدبه صورت کتبی به وزارت نیرو ارائه ها  یج به دست آمده از کارگروهنتا

 : 1هاي برگزار شده توسط گروه مجازي سیجاب مجموعه نشست) 2-د

نفر از  46بیش از ، »بازنگري قانون آب کشور«پیرامون در گروه مجازي سیجاب براي گفتگو 
تهیه نموده و در پورتال رسمی وزارت نیرو جهت استفاده در تدوین  اي بیانیهخبرگان و اساتید آب 
نویس قانون آب توسط  جلسه با موضوع بررسی پیش 10همچنین،  .کردندقانون آب بارگذاري 

  رگزار شده است.سیجاب ب

زیست و  هاي محیط هاي برگزار شده توسط شبکه ملی سمن مجموعه نشست) 3-د
 منابع طبیعی: 

 جلسه مجازي و با حضور کارشناسان، 30ملی، طی برگزاري  شبکه انرژي و آب تخصصی کارگروه

 از کارشناسانیو  صنایع نمایندگان کشاورزي، صنف نمایندگان دولتی، مسئوالن دانشگاه، استادان

                                                             
  رانیا آب جامع تیسا  ١
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 جوامع ایران، اتاق اراضی، امور کشاورزي، جهاد ها، جنگل سازمان مانند نفع ذي هاي بخش سایر

 محورها، موضوعات، ،در قالب شخصیت حقیقی چه ها و از دستگاه به نمایندگی چه محلی و...

را  پیشنهادهاو  راهکارها موجود، خألهاي و ها ضعف بنیادین، تجربیات، اصول کارکردها، مفاهیم،
  .اند داده قرار نظر تبادل و بحث مورد

 تشکیل و برگزاري جلسات کمیته راهبري -2- 1-2-6

که وظیفه راهبري، نظارت بوده آب  الیحه پیشنهادي قانوناجرایی تدوین  رکن ترین مهمکمیته راهبري 
ه با این کمیت .را بر عهده داشته استآب  الیحه پیشنهادي قانونتدوین و محتواي و تصحیح روش 

 الیحه پیشنهادي قانونتدوین  ،ساعت کار کارشناسی -نفر 2450 بیش از جلسه و صرف 31برگزاري 
جلسات این  این دوره از .به ثمر رساند روزي طی یک فرآیند شش ماهه شبانه را(ویرایش نخست)  آب

  بازه زمانی تقسیم کرد:  سهکنندگان در آنها به  ر مشارکتتوان از نظ کمیته را می

و آبفاي ریزي کالن آب  جلسه اول کمیته راهبري، جلسات با حضور تیم کارشناسی دفتر برنامه 18در 
  است: بوده محورهاي مورد بحث در این جلسات به شرح ذیل ترین مهمکه  وزارت نیرو تشکیل شد

  ذینفعانشناسایی و تحلیل   

  رسانی   اطالع کار و ساز در تجارب جهانی و تعیین ذینفعانارتباط با ساز و کارهاي بررسی 

  ارتباط با آنها کار و سازو تعیین  ذینفعانتعیین سه سطح 

  ذینفعانایجاد بستر تبادل نظر در پورتال رسمی وزارت نیرو براي ارتباط با 

  و همچنـین دعـوت ایشـان بـه جلسـه       ذینفعـان هـاي سـطح سـوم     درخواست نظر از دسـتگاه
 اندیشی و تبادل نظر هم

   در بحث تجارب جهانی: تهیه شناسنامه تجارب جهانی، تشریح معیارهاي گزینش از میان آنها 

  هـاي قـانون مـورد     ) ساختار و سرفصل2) دکترین حاکم؛ 1بررسی تجارب جهانی در سه محور
) مواد قانون و نحوه مواجهه با مسایل آب (از جمله اندرکنش آب سطحی و زیرزمینـی،  3نظر و 

ها) و بررسـی نحـوه انعکـاس دکتـرین در      ب، مشارکت مردم، جرایم و مجازاتمسایل کیفیت آ
 مفاد قانون 

          هـاي   انطباق فصـول قـوانین آب کشـورهاي منتخـب و قـانون توزیـع عادالنـه آب بـا سرفصـل
  پیشنهادي بانک جهانی

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



 

28  

 شناسی ساختار قانون توزیـع   هاي تدوین قانون بر اساس تجارب جهانی و آسیب بررسی سرفصل
 عادالنه

    بررسی مالکیت عمومی و خصوصی در تجارب جهانی و بررسی این موضوع که به جـز حکومـت
 آیا نهاد دیگري متولی اجراي مالکیت عمومی بوده است یا خیر؟

 هـاي   عـرض بـه تفکیـک موضـوعی و منطبـق بـا سرفصـل        بررسی اسناد باالدستی و قوانین هم
 پیشنهادي تجربیات جهانی

 هاي کلی (فراتر از اصول) احصا شده از اسـناد باالدسـتی و تجـارب     استبررسی راهبردها و سی
 جهانی

  هاي توسعه پایدار و مدیریت بهم پیوسته و امانت عمـومی در تـدوین    مولفه لحاظبررسی نحوه
 قانون آب

 نویس قانون آب (ویرایش نهـم) براسـاس نظـرات     شناسی قانون توزیع عادالنه آب و پیش آسیب
 ت داخلیدریافتی و مطالعا

 المللی که ایران متعهد به رعایـت و الـزام    ها و معاهدات بین بررسی اصول برگرفته از کنوانسیون
 هاي اصلی آن آن است و استخراج اصول و مولفه

 هاي قبلی  بررسی نحوه مواجهه با حقابه 

 بران و موارد مشابه مربوط به تغییرات مالکیت خصوصی   بررسی نحوه جبران خسارت حقابه 

 هاي کارگروه سازگاري با کم  بررسی الیحه حفاظت از رودخانه و کاهش خطرات سیل و گزارش
 آبی  

          تهیه شناسنامه و فایل ارائه به تفکیـک مـواد قـانون توزیـع عادالنـه آب شـامل نقطـه نظـرات
 .اصالحی و تجربیات جهانی مرتبط با موضوع هايدریافتی، پیشنهاد

 

    
-7-1 شکل  ویرایش نخست - آب الیحه پیشنهادي قانون جلسات کمیته راهبري تدوین 
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جلسه با  9و در قالب  29/10/1399 تا 02/10/1399کور در بازه زمانی کمیته مذجلسات  دورهدومین 
اي، دفتر حقوقی وزارت نیرو، دفتر حقوقی شرکت مدیریت  هاي آب منطقه شرکت گانی ازحضور نمایند

مردم نهاد و به  هاي تشکلمحیط زیست، حفاظت سازمان  ،منابع آب ایران، موسسه تحقیقات آب
هاي  . عمده فعالیتو آبفاي وزارت نیرو تشکیل شد آب کالن ریزي دفتر برنامهکارشناسی تیم  میزبانی

هاي مختلف مدعو  مشخصات نماینده/ نمایندگان دستگاهو بوده  این دوره به شرح زیرصورت گرفته در 
  شده است: اشاره 3- 1در جدول 

 شناسی صورت گرفته  نون توزیع عادالنه آب براساس نظرات دریافتی و آسیببررسی قا 

 ها و مسائل موجود به صورت جزئی در هر ماده قانون توزیع عادالنه آب و رفع  بررسی چالش
 ها با قوانین هم عرض  تالقی آن

 خصوص تدوین مواد جدید جهت رفع کمبودهاي موجود به منظور مدیریت منابع در نظر تبادل 
 آب

 اصالح مواد قانون توزیع عادالنه آب و تدوین مواد جدید.  

الیحه تدوین "مشخصات نماینده/نمایندگان سازمان/ نهاد/ دستگاه اجرایی در کمیته راهبري   -3-1 جدول
 "ویرایش نخست-آب پیشنهادي قانون

  سمت  نام و نام خانوداگی  سازمان/ نهاد/دستگاه  ردیف
1  

  اي تهران شرکت آب منطقه

  عضو هیئت مدیره  فروغیجناب آقاي 
  رییس گروه مطالعات آب زیرزمینی  جناب آقاي مختاري  2

هاي  برداري آب معاونت حفاظت و بهره  جناب آقاي عابدي  3
 تهران  سطحی

  دفتر محیط زیست و کیفیت آب  زاده جناب آقاي اسالم  4
  کارشناس حقوقی  جناب آقاي زمانی  دفتر حقوقی وزارت نیرو  5
6  

  مدیریت منابع آبشرکت 

  کارشناس دفتر حقوقی  جناب آقاي هاشمی

هاي اقتصادي، تعرفه  مدیر کل دفتر بررسی  ییجناب آقاي آهو  7
  سازي و خصوصی

هاي اقتصادي، تعرفه و  رئیس گروه بررسی  فر جناب آقاي مجیدي  8
  درآمد

  معاون دفتر آب و خاك  جناب آقاي فتحی  سازمان محیط زیست  9
  کارشناس دفتر آب و خاك  پور آقاي حسینجناب   10
  مدیر گروه مدیریت حوضه آبریز  جناب آقاي زارعیان  موسسه تحقیقات آب  11
هاي  شبکه ملی سمن  12

  زیست و منابع طبیعی محیط
  عضو کارگروه آب و انرژي  جناب آقاي امیرزاده حجازي

  عضو کارگروه آب و انرژي  جناب آقاي رفیع  13
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-8-1 شکل ها نمایندگان سازمان/ نهاد/ دستگاه با حضور (دوره دوم) جلسات کمیته راهبري تدوین قانون آب 

بخشی به اجزاي آن در بازه  در نهایت سومین دوره جلسات کمیته راهبري با هدف تلفیق مواد و روح
       برگزار گردید که توضیحات مربوط به آن در بخش 1399 ماه بهمن 6تا  1399ماه  دي 30زمانی 

  ه شده است.ئارا "نظران فنی، حقوقی برگزاري جلسات تکمیلی با خبرگان و صاحب"با عنوان  - 8- 1-2

 تشکیل و برگزاري جلسات کمیته راهبردي -3- 1-2-6

ت و تصحیح طور که پیشتر اشاره شد، عالوه بر تشکیل کمیته راهبري که وظیفه راهبري، نظار همان
الیحه آب را بر عهده داشته است، کمیته راهبردي تدوین  الیحه پیشنهادي قانونروش تدوین 

  آب نیز با هدف ایفاي نقش هماهنگی بین سازمانی و تأیید فرآیندها تشکیل گردید. پیشنهادي قانون

  بوده است:آب شامل موارد زیر  الیحه پیشنهادي قانونهاي کمیته راهبردي تدوین  اهم مأموریت
 تدوین چارچوب کلی و شمولیت قانون 

 تالش براي ارتقاي کارآیی و اثربخشی مفاد قوانین 

 عرض افزایی مفاد قانون با اسناد باالدستی و قوانین هم اهتمام بر حفظ همسویی و هم 

 شده. هاي تهیه ها و خروجی تصویب گزارش 
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 الیحه پیشنهادي قانونشده توسط تیم تدوین  هاي تهیه ها و خروجی این امر از طریق بررسی گزارش
الیحه آب و برگزاري جلسات کمیته راهبردي میسر گردید. اعضاي اصلی کمیته راهبردي تدوین 

  آب عبارتند از: پیشنهادي قانون

o مـدیره و   آبفـا و رئـیس هیئـت   زاده خامسی (معاون وزیر نیرو در امور آب و  مهندس قاسم تقی
 مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران)

o مقام و مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزي) مهندس عباس کشاورز (قائم 

o زیست) زیست انسانی سازمان حفاظت محیط دکتر مسعود تجریشی (معاون محیط 

o دبیـر   -زارت نیـرو ریزي کـالن آب و آبفـاي و   کله (مدیرکل دفتر برنامه دکتر صدیقه ترابی پلت
  کمیته).

در وزارت نیرو برگزار شد. در  06/10/99الزم به ذکر است نخستین جلسه کمیته راهبردي در مورخ 
شده توسط تیم،  هاي تهیه ها و خروجی شده و گزارش این جلسه، عالوه بر بررسی روند اقدامات انجام

هاي  شده جهت برگزاري کارگاه آب و فرآیند ترسیم الیحه پیشنهادي قانونآخرین وضعیت تدوین 
تخصصی تدوین الیحه مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اعضاي کمیته راهبردي در این ارتباط دریافت 

همچنین با توجه به نقش و اهمیت مباحث فقهی در قوانین کشور، اولین نشست تخصصی  گردید.
آب با موسسه اجتهاد قم به نمایندگی آقایان  قانونالیحه پیشنهادي اعضاي کمیته راهبردي تدوین 

در  جناب آیت اهللا احمدي و حجت االسالم عبدي و با محوریت مباحث مالکیت آب و با دستور کار ذیل
  برگزار گردید: 25/11/99تاریخ 
      هـاي آن اعـم از سـطحی،     چگونگی وضعیت مالکیت منابع آبـی در تمـام شـقوق و انـواع وضـعیت

و... و تکـالیف و اختیـارات دولـت/ حاکمیـت در      هـا، چشـمه   هـا و دریاچـه  ، دریازیرزمینی، پسـاب 
  ؛خصوص مالکیت منابع آبی

 کیـف ایـن    و شقوقی از مالکیت خصوصی اشخاص در قسمی از منابع آب و کم وجود وجود یا عدم
 ؛مالکیت و حقوق و اختیارات دولت/ حاکمیت در خصوص آنها در صورت وجود

 ها و حقوق مکتسبه قبلی، در صورت عدم پذیرش مالکیت خصوصی براي  حقابهتکلیف  نحوه تعیین
    .منابع آبی

 نظرخواهی مکتوب -4- 1-2-6

حدفاصل زمانی در فراخوان اعالمی وزارت نیرو براي دریافت نظرات که  6راستا و بر اساس در این 
 30فحه از ص 760نظر دریافتی در قالب  110بیش از  جمعاً ارسال شد 21/10/1399تا  09/07/1399
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نویس  شناسی قانون توزیع عادالنه آب و پیش مرجع حقوقی در خصوص آسیب 24مرجع حقیقی و 
نظر مکتوب در خصوص  30. همچنین شد ) دریافت و بررسی1393 آب (ویرایش نهم جامع قانون

شناسی قانون توزیع  جهت آسیب نیز داخلی نبعم 64اسناد پشتیبان منتشر شده دریافت شده است. 
   .قرار گرفت عادالنه آب و قوانین هم عرض مورد بررسی

شده از مراجع حقیقی و حقوقی در خصوص قانون  درصد نظرات مکتوب ارسال توزیع - 9-1شکل  در 
در قالب اشخاص حقیقی، موسسات ) 1393(نویس نهم قانون جامع آب  ع عادالنه آب و پیشتوزی

بردار بخش  ها، نمایندگان بهره اي هاي حاکمیتی، آب منطقه هاي دولتی و دستگاه آکادمیک، سازمان
  ها و انجمن ارائه شده است.  خصوصی و سمن

  
-9-1 شکل )1393نویس نهم  (پیش آبجامع ون نویس قان درصد نظرات ارسالی از هر گروه در مورد پیش 

  

  باشد: مراجع حقوقی فعال در این رابطه به قرار ذیل می فهرست

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران 

 انجمن هیدرولیک ایران  
 سازمان استخدام کشوري 

 (معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادي) سازمان بازرسی کل کشور 

  زیست محیطسازمان حفاظت  

 سازمان سهامی آب و برق خوزستان  
 سازمان هواشناسی کشور  
 ستاد احیاي دریاچه ارومیه  
 شرکت آب و فاضالب کشور 

38%

4%

22%

2%

29%

1%

4%
اشخاص حقیقی

موسسات آکادمیک

سازمان هاي دولتی

دستگاه هاي حاکمیتی

آب منطقه اي

نمایندگان بهره بردار بخش خصوصی

سمن ها و انجمن ها
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 اي آذربایجان شرقی منطقه شرکت سهامی آب  
 اي اصفهان منطقه شرکت سهامی آب  
 اي البرز منطقه شرکت سهامی آب  
 اي ایالم منطقه شرکت سهامی آب  
  اي بوشهر منطقه آبشرکت سهامی  
 اي تهران منطقه شرکت سهامی آب  
 اي سمنان منطقه شرکت سهامی آب  
 اي سیستان و بلوچستان منطقه شرکت سهامی آب  
 اي قزوین منطقه شرکت سهامی آب  
 اي قم منطقه شرکت سهامی آب  
 اي کردستان منطقه شرکت سهامی آب  
 اي کرمان منطقه شرکت سهامی آب  
  اي گلستان منطقه آبشرکت سهامی  
 اي لرستان منطقه شرکت سهامی آب  
 اي مازندران منطقه شرکت سهامی آب  
 اي مرکزي منطقه شرکت سهامی آب  
 اي هرمزگان منطقه شرکت سهامی آب  
 اي یزد منطقه شرکت سهامی آب  
 برداري آب زیرزمینی) شرکت مدیریت منابع آب ایران (دفتر حفاظت و بهره  
  منابع آب ایران (دفتر حقوقی)شرکت مدیریت  
 هاي غیرمتعارف و پساب برداري از آب شرکت مدیریت منابع آب ایران (گروه بهره ( 

 ها و سواحل) شرکت مدیریت منابع آب ایران (دفتر مهندسی رودخانه 

 کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران 

 ایران اسالمی جمهوري علوم فرهنگستان  
 ریاست جمهوريهاي استراتژیک  مرکز بررسی  
 هاي تحول و پیشرفت ریاست جمهوري مرکز همکاري  
 معاونت اجتماعی پیشگیري از وقوع جرم قوه قضاییه  
 موسسه تحقیقات آب  
 وزارت جهاد کشاورزي  
 وزارت صنعت، معدن و تجارت  
 برداري و حفاظت آب و آبفا) هاي بهره وزارت نیرو (دفتر نظام.  
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 هاي اي و شرکت منطقه هاي آب نظرانی از شرکت نظردهنده نیز عالوه بر صاحبدر میان مراجع حقیقی 
  اند. نیز مشارکت داشته علمیهایی از موسسات  مشاور، شخصیت مهندسین

نویس نهم قانون  شده در مورد قانون توزیع عادالنه آب و یا پیش با بررسی کلیه نظرات مکتوب دریافت
شده به تفکیک  یاز در خصوص آنها صورت گرفته و نظرات ارائههاي مورد ن ، تفکیک)1393( جامع آب

ها و جلسات کمیته راهبري نیز مورد بحث  شده در نشست هاي ارائه مواد این اسناد، در قالب شناسنامه
    قرار گرفتند.

 گذشت سالیان زیاد توان بر نقدهاي وارده بر قانون توزیع عادالنه آب در این نظرسنجی، می ترین مهماز 
اشاره نمود که در قانون  از تصویب این قانون و پیدایش مفاهیم جدید در مبحث مدیریت منابع آب

فعلی کشور مغفول بوده و بالعکس، اشاره به موادي از قانون توزیع عادالنه آب که با توجه به شرایط 
 نیز )1393( نویس نهم قانون جامع آب کشور پیش درخصوصباشند.  حال حاضر کشور عمال منسوخ می

اختصار به توان به  خورد، که از میان آنها می شده به چشم می در میان نظرات مکتوب ارسالانتقاداتی 
 چند مورد اشاره نمود:

 نویس نهم و عدم لحاظ رویکردهاي مدیریت  محور در مفاد پیش توجه به رویکرد عرضه
 مصرف و تقاضا

 رخی از مواد با یکدیگرتکراري بودن برخی از مواد پیشنهادي و یا تالقی ب 

 نویس عدم برخورداري از چینش منطقی مواد در فصول مختلف پیش 

 ها و نهادهاي مختلف مرتبط در امور مربوط به  عدم توجه به شرح وظایف و مشارکت سازمان
 آنها 

 نویس و یا نامفهوم بودن متن برخی از  هاي به کار رفته در این پیش ابهام در برخی از واژه
 مواد

هاي  مطالعه داخلی نیز در قالب کتاب، مقاله، گزارش، گفتگو، فایل 60یادشده، بیش از  اقداماتعالوه بر 
زیست مؤخر و پیشین مورد  ارائه، جزوات آموزشی و نشریات الکترونیکی در خصوص قوانین آب و محیط

ته منابع آب و خاك: پیوس هم گزارش مدیریت به توان به آنها می ترین مهمبررسی قرار گرفتند که از 
شده توسط موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا  ها تهیه هاي قانونی و اعمال سیاست چارچوب

داوري و مقاله نقد و بررسی قانون توزیع عادالنه آب اثر  هاي مجلس شوراي اسالمی، براي مرکز پژوهش
قانون آب و نحوه ملی شدن آن به  مرتضی سرمد که عالوه بر نقدتاب حقوق آب به نگارش و ک همکاران
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طور مفصل پرداخته است، اشاره نمود. سایر منابع  پیشینه مالکیت آب در کشور بهمبحث مهم بررسی 
داخلی مورد بررسی نیز به مباحث مشابه و بعضا متفاوتی در زمینه نظام مالکیت منابع آبی، بستر و 

 گذاري ایران از منظر شناسی حوزه قانون آسیبهاي عمومی در حقوق ایران،  برداري از آب حریم، بهره
ارزیابی اثربخشی قانونگذاري ها در کشور،  تکلیف مسئله حقابه ، تعیینآبسازوکارهاي تأثیرگذار بر منابع 

رسی رب، حقوق آب در فالت ایران در بستر تحوالت اقتصادي و اجتماعی، منابع آب زیرزمینی بر وضعیت
 آب ایران حقوق قضایی ساختار و صالحیت مراجع شبه، اصول توسعه پایدار در تبیین جایگاه شهر پایدار

  اند. داختهو... پر

  )iwa.moe.gov.ir(اخذ نظرات از طریق پورتال قانون آب  -5- 1-2-6

شناسی قانون توزیع  جهت بارگذاري نظرات خود در خصوص آسیب ذینفعانبه منظور دسترسی تمامی 
آب، درگاهی در  الیحه پیشنهادي قانونو  )1393( نویس قانون جامع آب عادالنه آب، ویرایش نهم پیش

افراد (اعم از  هاي زیر است که تمامی ب شامل بخشد شده است. پورتال قانون آسایت وزارت نیرو ایجا
 ها دسترسی دارند: نظران به این بخش حقوقی و حقیقی) و صاحب

 رسانی  ها در این بخش جهت اطالع ها: بارگذاري تمامی اخبار طرح و اطالعیه اخبار و اطالعیه  
  عادالنه آب، قانون آب و نحوه ملی کردن آن و متن قوانین: بارگذاري متن قانون توزیع

 نویس قانون آب (ویرایش نهم) در این بخش پیش

 هایی به تفکیک مواد قانون توزیع عادالنه آب و  نظرخواهی و مشارکت: بارگذاري فرم
امکان ارائه نظر براي تمامی افراد ایجاد شده است.   ) کهنویس قانون آب (ویرایش نهم پیش

هاي طرح نیز دیده  ها و خروجی گزارش قسمت امکان نظرخواهی در خصوص اینهمچنین در 
 شده است.

 هاي طرح در این بخش  ها و خروجی ها: بارگذاري تمامی گزارش ها و خروجی گزارش 

 هاي تدوین قانون آب  رسانی در خصوص کارگاه هاي تدوین: اطالع کارگاه 

 طول فرآیند تدوین قانون آب توسط دفتر  ویژه کارگروه اجرایی: بارگذاري تمامی مستندات در
 ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو برنامه
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-10-1 شکل )iwa.moe.gov.irپورتال قانون آب (  
  

هاي بخش آب از منظر قوانین و  شناسی مسائل و چالش بررسی و آسیب  1-2-7-
  مقررات

یکرد نسبت به بررسی سیر تحوالت رویکردهاي مدیریت آب در سطح دنیا بیانگر نوعی تغییر نگرش و رو
ان بخش آب، چگونگی توزیع آب بین این مساله فرابخشی است. اگر در گذشته چالش اصلی متولی

 لهأتوان گفت که با توجه به افزایش تقاضاي آب و کاهش منابع، مس مختلف بوده، امروزه می نفعان ذي
هاي مواجهه و  کار و سازاست. توزیع کمبودها و همچنین تبیین  آبی بین آنها اصلی چگونگی توزیع کم

هاي متولیان  ها و برنامه عنوان یکی از رئوس سیاست آبی، موضوعی است که امروزه به سازگاري با کم
 الیحه پیشنهادي قانوندر فرآیند تدوین  بخش آب در گوشه و کنار دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

و تالش حول یافتن به شرح زیر سی شناسی اجراي قوانین موجود با طرح دو پرسش اسا آسیبآب، 
   :ها، همراه شد پاسخ آن

زیسـت کشـور و    هایی در راستاي صیانت و حفاظت از منابع آب و محیط چه اقدامات و برنامه )1
هاي قانونی، مانع از انجام آن شده است یا بسترهاي  ارتقاي پایداري مدنظر بوده که محدودیت
هایی در قوانین و مقررات موجود تعریف نشده  برنامه قانونی الزم براي اجراي چنین اقدامات و

  است؟
زیست کشور بـوده کـه قـوانین     چه اقداماتی در تضاد با حفاظت و پایداري منابع آب و محیط )2

هاي پیشگیري و  کرده یا ظرفیت کنندگان را ملزم به انجام آن می برداران و مصرف موجود، بهره
  جام چنین اقداماتی نداشته است؟بازدارندگی الزم را براي ممانعت از ان
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قانون توزیع عادالنه با توجه به زمان تصویب آن و شرایط حاکم بر وضعیت منابع آب و جامعه آن 
برداري موثر از منابع آب، از رویکردي توزیع محور برخوردار بوده  روزهاي ایران، به جاي حفاظت و بهره

، پایداري بهینهوجه به اصولی همچون استفاده و به دنبال برداشت حداکثري از منابع آب بدون ت
ست که ی ادر آن زمان تصور بر این بود که آب منبعی تمام نشدناکولوژیکی و حقوق بین نسلی است. 

  رداري قرار گیرد. ب هباید به صورت حداکثري مورد بهر

مع مختلف، زیستی در جوا پیوندهاي مساله آب با ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و محیط
ناپذیر نموده است. از یک سو، قوانین  لزوم بازنگري و اصالح قوانین و ساختار مدیریت آب را اجتناب

هاي  جدید آب باید پاسخگوي نیازها و مسائل جامعه بوده و ابعاد و مفاهیم نوینی نظیر ظرفیت برد، آب
و انرژي و غذا، حکمرانی خوب و... را در بست آب  برداري پایدار، هم پیوستگی منابع، بهره هم نامتعارف، به

عنوان بخشی از ساختار کالن  محتواي مواد قانونی انعکاس دهند و از سوي دیگر، ساختار مدیریت آب به
حکمرانی، سازوکارها و فرآیندهاي مناسبی را براي استقرار حکمرانی خوب در سطوح عمودي و افقی 

گذاران و  م ابزار مناسب حکمرانی را در اختیار سیاستفراهم نماید. این حکمرانی چندسطحی باید ه
ها و  متولیان امر قرار دهد (مدیریت باال به پایین) و هم بتواند رویکردي مناسب جهت اخذ دیدگاه

هاي بخش آب تبیین نماید. حکمرانی منابع  و انعکاس آن در اصول و سیاست ذینفعانانتظارات 
هایی است که با هدف پر  ي محلی، یکی از جدیدترین نگرشمشترك با رویکرد خودحکمرانی نهادها

 ذینفعانمطرح گردیده است. این نگرش بر لزوم مشارکت  ذینفعانبین دولت (حاکمیت) و  خألکردن 
هاي بخش آب تاکید  ها و برنامه سازي و پایش و نظارت طرح در تمامی مراحل طراحی، اجرا، پیاده

  نماید. می

جهت تضمین اجراي صحیح قانون و  ذینفعانبودن مساله آب و لزوم جلب رضایت و مشارکت  فرابخش
ناپذیر  موفقیت آن در عرصه عمل، ضرورت بازنگري و اصالح قانون آب را در این مرحله اجتناب

که  دهه از تصویب آن، نشان داده است 4. چرا که قانون توزیع عادالنه آب با گذشت قریب به نماید می
ها  نسبت به بسیاري از رویکردها و مفاهیم نوین بخش آب، پاسخ مناسبی ندارد. برخی از این ناکارآمدي

هاي مرتبط با آن است که  ناشی از گذشت زمان و تغییر و تحوالت پدیدآمده در بخش آب و سایر بخش
خش آب است. اما بخش نه ایراد ذاتی قانون، بلکه نتیجه شرایط بیرونی و اثرات آن بر مسائل اصلی ب

هاي قانون توزیع عادالنه آب نیز ناشی از اشکاالت محتوایی و خالهایی است  دیگري از ایرادات و کاستی
  ها به اثبات رسیده است. که این قانون از ابتداي امر با آن مواجه بوده یا در عمل، ناکارآمدي آن
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  :به لحاظ محتوایی عبارتند ازهاي قانون توزیع عادالنه آب  ایرادات و کاستی ترین مهم

 برداري پایدار، مدیریت  عدم انطباق با اصول حاکم بر مدیریت نوین منابع آب (بهره
 پیوسته و...) هم به

 هاي اخیر ساخت دهه عدم انطباق با تحوالت اقلیمی و انسان 

 ایرادات مرتبط با ساختار مدیریتی و ناکارآمدي ترتیبات نهادي 

 ها با اختیارات در قانون ولیتعدم تناسب وظایف و مسئ 

 و مشارکت بخش  44هاي اصل  عدم تناسب کافی ساختارهاي قانونی بخش آب با سیاست
 خصوصی

 مراتب نهادي جهت مدیریت نهادي منابع آب  پیوستگی در سلسله هم عدم به 

 هاي الزم جهت تقویت حکمرانی خوب آب فراهم نیاوردن زمینه 

 بخش آب ذینفعانهاي تعارض  تعارض متناسب با زمینه هاي قانونی حل  عدم وجود زمینه 

 سازي نهادي در حل اختالفات آب عدم توجه به استفاده از ظرفیت 

 وجود تمرکزگرایی در تخصیص اختیارات و وظایف نهادي مرتبط با بخش آب 

 در تدوین قانون ذینفعانهاي مشارکت  عدم وجود جنبه 

 ی قانون عدم توجه به جنبه پیشگیرانه و بازدارندگ 

 زدایی از قوانین آب عدم توجه کافی به راهکارهاي جرم 

 هاي مندرج در قانون عدم کارآیی مجازات 

 عدم اختیار و اقتدار کافی در برخورد با متخلفین 

 عدم اجراي کارآمد مقررات 

 هاي قانونی مناسب جهت تقویت بنیه اقتصاد آب و مالحظات مالی  عدم وجود زمینه
 هاي مدیریت آب شرکت

 هاي نامتعارف و.. عدم توجه کافی به مدیریت تقاضا و مسائلی نظیر آب سبز، آب. . 

بررسی قانون توزیع عادالنه آب در مقایسه با قوانین کشورهاي مختلف و اسناد و تجارب جهانی نشان  
 دهد که اصالح این قانون براي افزودن مباحث و موضوعات جدیدي نظیر سازگاري با تغییر اقلیم و می

، ذینفعانها، مشارکت بخش خصوصی و  شرایط حدي (خشکسالی و سیالب)، تناسب جرایم و مجازات
پیوسته، توسعه پایدار و... ضروري و  هم تامین امنیت غذایی در پیوند با امنیت آبی، مدیریت به

 57ناپذیر است. حاصل مرور قوانین آب سایر کشورها و رهنمودهاي بانک جهانی، رسیدن به  اجتناب
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گانه قانون توزیع عادالنه آب 52محور کلیدي براي تدوین یک قانون آب مترقی است. با قرار دادن مواد 
نیمی از این محورها  اصوال بهقانون فعلی بخش آب کشور،  ترین مهمتوان دریافت که  در این محورها می

مان تصویب قانون است و در اغلب محورهاي دیگر نیز یا رویکردي منسوخ و مختص به ز نپرداخته
  است یا نیازمند تکمیل این مباحث است. داشته

هایی که متوجه قانون توزیع عادالنه آب است و  و آسیب هابا توجه به موارد گفته شده در رابطه با ایراد
روز  از طرفی عدم کفایت این قانون براي شرایط کنونی کشور، بازنگري این قانون و تدوین یک قانون به

منظور مدیریت بهینه و موثر منابع  رو به ترین اقدامات پیش براي بخش آب کشور، از ضروريو کارآمد 
ها را به  شده در نشست نظرات پرتکرار ارائه 11-1شکل  نمودار ارائه شده در  آید. آب کشور به شمار می

، نذینفعابر این اساس ضعف در مشارکت  دهد. هاي برگزار شده نشان می تفکیک هریک از نشست
موضوعاتی است  ترین مهمضعف در موضوعات اقتصادي و بازار آب و عدم توجه به اصل بازدارندگی از 

  که قانون توزیع عادالنه آب در آنها دچار نقصان است.

  
ها و  ها، سمن هاي دستگاه نظرات، انتقادات و پیشنهادهاي پرتکرار مطرح شده در نشست  -11-1 شکل

  تکرار هرکداماي و فراوانی  منطقه آبهاي  شرکت
  

دریافت مستمر نظرات و برگـزاري جلسـات تکمیلـی بـا خبرگـان و        1-2-8-
  ...نظران فنی، حقوقی و صاحب

جلسه پایانی کمیته راهبري که با حضور تیم مطالعاتی دفتر  5تر عنوان شد،  گونه که پیش همان
فیق و نهایی کردن مواد ریزي کالن آب و آبفا و نماینده دفتر حقوقی وزارت نیرو برگزار شد، به تل برنامه

جلسات قبلی کمیته راهبري ارائه شده در تدوین شده اختصاص یافت. در این جلسات، همه نظرات 
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مورد توجه قرار گرفته و بر مبناي آن تمام مواد تدوین شده بند به بند مورد بررسی قرار گرفت و تالش 
  .د میان این مواد برقرار شودشد که روح الزم به مواد قانونی بخشیده شده و پیوندهاي موجو

تالش بر این شد که مواد به بهترین در همین راستا، ارتباطات میان مواد قانونی بررسی شده و 
شکل ممکن در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و از هرگونه تناقض، تکرار و نقصان جلوگیري 

سیم متناسب وظایف و شود. ساختار ترتیبات نهادي در این جلسات مجددا مرور شده و از تق
هاي هرکدام از اجزاي ساختار نهادي اطمینان حاصل  اختیارات و جزئیات مربوط به فعالیت

  شد.

موضوع دیگري که در جلسات پایانی کمیته راهبري و با همکاري عضو حقوقی این کمیته به سرانجام 
بود که در آن از  تفصل اختالفا و هاي قضایی براي حل طراحی ارکان حل اختالف و رویهرسید، 

یک ساختار حل اختالف چندسطحی و مبتنی بر اصل قضازدایی استفاده شد. در ادامه پیوندهاي 
هاي قضایی و حل اختالف بود، برقرار شد. مورد  مناسب میان کلیه مباحث و موادي که مرتبط با رویه

قانون  45(معادل ماده  59، ماده صورت گرفتبندي نهایی آن در این جلسات  دیگري که بحث و جمع
ها بود. در این مورد نیز کلیه تخلفات در هریک از مواد  در خصوص جرایم و مجازاتتوزیع عادالنه آب) 

پوشش داده و جرایم  59قانون استخراج گردیده و اطمینان حاصل شد که همه تخلفات در ماده 
  .متناسبی براي آن در نظر گرفته شده باشد

الیحه بخشی به  هاي قانون، تلفیق و روح ق بر روي بهم پیوستگی مواد و سرفصلنتیجه این جلسات، تواف
مند از ارتباط میان مواد مختلف قانون  تنیده و نظام آب و استخراج یک ساختار در هم پیشنهادي قانون

قابل  12- 1 در شکل آب الیحه پیشنهادي قانوندر مورد ویرایش نخست  با یکدیگر بود که خالصه آن
(ویرایش آب  الیحه پیشنهادي قانونشود، مواد  طور که در این شکل مالحظه می ه است. همانمشاهد

ها کامال برقرار است. براي مثال،  اند که ارتباطات منطقی میان آن اي کنار هم قرار گرفته به گونهنخست) 
د را بر سایر اجزاء است، تاثیر خو تبیین شده الیحهساختار و ارکان ترتیبات نهادي که در فصل دوم این 

هاي  دهد. همچنین ارتباط میان تخلفات و جرایم و همچنین رویه و مواد قانون به خوبی نشان می
تنیده، پیوستگی باالي قانون را  این ساختار درهمقضایی با سایر مواد قانون کامال ملموس است. 

آن به ویژه در  دهد، به طوري که در صورت نادیده گرفتن یا حذف یکی از مواد نشان می
 سرفصل ترتیبات نهادي، بسیاري از مواد دیگر نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
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-12-1 شکل آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانونپیوستگی و ارتباط میان مواد  میزان به هم 

  

و فرآینـدهاي دریافـت و    آب الیحه پیشنهادي قـانون ویرایش نخست   1-2-9-
  اعمال نظرات بر آن

 1399ماه  تبصره در بهمن 79ماده و  63فصل،  9آب در قالب  الیحه پیشنهادي قانونویرایش نخست 
مرحله قبل، از کلیه مسیرها و سازوکارهاي طراحی شده براي دریافت نظرات از ه و مشاب گردید منتشر

هاي تخصصی، دریافت نظرات از طریق پورتال رسمی و مکاتبات براي ثبت  جمله برگزاري نشست
شخصیت حقیقی و  76نظر از  1600در نتیجه این فرآیند، گیري شد.  ارائه شده بر آن بهره بازخوردهاي

بندي و ارزیابی  آب دریافت، ثبت، طبقه الیحه پیشنهادي قانونحقوقی در ارتباط با ویرایش نخست 
  شده ارائه گردیده است. اي از فرآیندهاي یاد در ادامه خالصهکه  گردید

هـاي آب   هـا، شـرکت   ندیشی با دسـتگاه ا هاي هم برگزاري نشست -1-2-9-1
 الیحه پیشنهادي قـانون ها جهت بررسی ویرایش نخست  ها و انجمن اي، سمن منطقه

 آب

و در راستاي اخذ نظرات و  1399ماه  آب در بهمن الیحه پیشنهادي قانونپس از انتشار ویرایش نخست 
اندیشی  هاي هم و نشست هاي الزم جهت برگزاري جلسات نفعان، هماهنگی پیشنهادهاي کلیه ذي
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ریزي انجام شده، سه نشست تخصصی با حضور نمایندگان  صورت پذیرفت. بدین منظور و مطابق برنامه
ها در هفته اول  ها و انجمن هاي مختلف و سمن اي استان هاي آب منطقه هاي اجرایی، شرکت دستگاه

بررسی نقدها، نظرات و  هاي مذکور، دریافت و برگزار شد. محور اصلی نشست 1399اسفندماه 
زیست و منابع طبیعی در  هاي مختلف و فعاالن بخش آب، محیط پیشنهادهاي نمایندگان دستگاه

هاي دوره  مشابه نشستهاي مذکور  آب بوده و نشست الیحه پیشنهادي قانونخصوص ویرایش نخست 
  . ینار برگزار گردیدهاي بهداشتی، به صورت مجازي و درقالب وب رعایت پروتکل دلیل لزوم ، بهقبل

  هاي اجرایی  اندیشی دستگاه الف) نشست هم
اسفندماه  2دستگاه اجرایی و جامعه دانشگاهیان در روز  20نمایندگان بیش از با حضور این نشست 

مشخصات  4-1در جدول . ز طریق ویدیوکنفرانس برگزار شددر محل سالن جلسات وزارت نیرو ا 1399
الیحه پیشنهادي اندیشی نقد و بررسی  هاي مختلف مدعو در نشست هم / نمایندگان دستگاه نماینده

  ) ارائه شده است.نخست آب (ویرایش قانون
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آب  الیحه پیشنهادي قانوننقد و بررسی "اندیشی  و نشست هممشخصات نماینده/نمایندگان مدع  -4-1 جدول
 "(ویرایش نخست)

  دستگاه  ردیف
  از وقوع جرم قوه قضائیه معاونت اجتماعی و پیشگیري  1
  اي مدیریت آب شهريمرکز منطقه  2
  مرکز مطالعات راهبردي آب و کشاورزي اتاق ایران  3
  وزارت جهادکشاورزي  4
  سازمان حفاظت محیط زیست  5
  هاي استراتژیک ریاست جمهوري مرکز بررسی  6
  وزارت اقتصاد و دارایی  7
  زیست هیئت دولتکمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط   8
  مؤسسه تحقیقات  9
  فرهنگستان علوم  10
  دیوان محاسبات کشور  11
  وزارت صنعت، معدن و تجارت  12
  وزارت کشور  13
  سازمان برنامه و بودجه کشور  14
  سازمان بازرسی کل کشور  15
  سازمان هواشناسی  16
  هاي تحول و پیشرفت ریاست جمهوري مرکز همکاري  17
  هاي مجلس شوراي اسالمی مرکز پژوهش  18
  سازمان اداري و استخدامی کشور  19
  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  20
  شرکت مدیریت منابع آب ایران  21
  جامعه دانشگاهیان  22

  

  
-13-1 شکل الیحه پیشنهادي قانونویرایش نخست  هاي اجرایی درخصوص بررسی اندیشی دستگاه نشست هم 

 )1399اسفندماه  2(        آب
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اندیشی  هاي مدعو در نشست هم نمایندگان دستگاه هاي مطرح شده توسط در ادامه، اهم نقدها و دیدگاه
  ارائه گردیده است.  آب الیحه پیشنهادي قانونویرایش نخست نقد و بررسی 

 کلیات ارائه شده 

عـرض مربوطـه در حـوزه آب قبـل از      شناسی قانون توزیع عادالنه آب و قوانین هم آسیبلزوم  -
 تدوین قانون آب

لزوم مشارکت بیشتر در تدوین قانون آب و توجه بیشتر وزارت نیرو به نظرات ارائه شده جهت  -
 جلسات بیشتر برگزاريدرخواست ها و  اعمال آن

 آب الیحه پیشنهادي قانوندستگاهی تا زمان نهایی شدن  بیناختالفات لزوم رفع  -

 شوراي اسالمیتعجیل در تدوین قانون آب و ارائه به مجلس عدم  -

هاي برخی از اسناد باالدسـتی   عرض و لزوم توجه به توصیه برخی از تناقضات با قوانین همرفع  -
 مانند سیاست هاي کلی نظام

 ها برخی از ابهامات در مواد این الیحه و شفاف نبودن آنوجود  -

 حقوقی الیحه اصالحو لزوم بازبینی و  -

 دستیابی به مدیریت نوین آب جهتدر الیحه  آن انعکاسنوین و هاي  کارگیري فناوري لزوم به -
 

  آب الیحه پیشنهادي قانونجزئیات مرتبط با مواد  
 )2لزوم اصالح برخی از تعاریف (ماده  -

 ریزي برنامه تشریح نحوه تعیین آب قابل -

 تهیه اسناد ذکر شده در الیحه -

 بازنگري نحوه تعیین الگوي کشت بهینه -

 گیري برداري از آب زیرزمینی و نصب تجهیزات اندازه بهرهتکمیل مواد مربوط به الزامات  -

 افزایش نقش و سهم بخش غیردولتی در ترتیبات نهادي -

 الملل آب تر شدن مباحث دیپلماسی و حقوق بین پررنگ -

 تقویت مواد مربوط به شفافیت و دسترسی به اطالعات -

 رفع ابهامات مربوط به مالکیت   -

 ر آبتقویت ماده مربوط به بانک یا بازا -

 آب. الیحه پیشنهادي قانوننسخ قوانین و مقررات مغایر با مفاد  -
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   اي هاي آب منطقه اندیشی با شرکت ب) نشست هم

آب (ویرایش نخست) با حضور نمایندگان  الیحه پیشنهادي قانوناندیشی نقد و بررسی  نشست هم
از طریق  1399 اسفندماه 5در روز اي و سازمان آب و برق خوزستان  هاي آب منطقه شرکت

هاي یاد شده نقدها، نظرات و پیشنهادهاي  ویدیوکنفرانس برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان دستگاه
  خود را در ارتباط با مواد مختلف الیحه ارائه نمودند که اهم این موارد به شرح زیر است:

 کلیات ارائه شده  
 آب الیحه پیشنهادي قانونتغییر فصول لزوم  -

 یک فصل جداگانه براي امور و مسائل منابع آب زیرزمینین در نظر گرفت -

قش وزارت نیرو در این الیحه در نظر نگرفتن ماهیت آن به عنوان مدیریت رنگ شدن ن کم -
 منابع آب

 ویرایش الیحه از لحاظ مباحث حقوقیلزوم  -

 آبی در قانون  سازگاري با کم موضوع کارگیري بهلزوم  -

 ها پیوسته منابع آب براي مدیریت آبخوان هم مدیریت بهاستفاده از  -

 نظام مهندسی آب در قانونکارگیري  لزوم به -

 فروشی توجه به مجازات آبلزوم  -

 تعریف یک ماده براي حق دسترسی به آب براي همگانلزوم  -

 ریزي مشخص شدن نحوه تعیین آب قابل برنامهلزوم  -

 ها در نظر گرفتن تغییرات اقلم آتی در تعیین حقابهلزوم  -

 سیسات آبی و ایمنی آنهاتأپررنگ نمودن حفاظت از منابع آب و حفاظت از لزوم  -

 تعریف پلیس آبنیاز به  -

 دیده شدن مباحث سیالب و خشکسالیتر  مفصل -

 هاي اجرایی نامه تعدد آیین -

 شفافیت و قاطعیت در برخی از موادعدم  -

 یتناقضات حقوقی در حق ارتفاقوجود  -

 ذکر شده در الیحهتناقض در زمن تهیه اسناد وجود  -

 شهرها هاي خانگی در کالن مشکالتی در ارتباط با چاهوجود  -
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مصرف  جویی ي نوین در صرفهها فناوريبزرگ به استفاده از  صنایعصنایع پرمصرف و الزام  -
 آب

 

 اهداف، تعاریف و مالکیت آب  
 اصالح برخی از تعاریفلزوم  -

 حذف آب غیرمتعارف در ماده مالکیت -

    غذایی -تأمین امنیت آبیبیان اهداف سند  -

 ترتیبات نهادي 

 در نظر گرفتن جایگاه کمیسیون امور آب زیرزمینی در ساختار نهادي جدیدلزوم  -

 آبریز و رئیس آن وجود برخی ابهامات در تشکیل کمیسیون حوضه -

 آبریز، نقش و محل تشکیل آن وجود ابهامات در مورد سازمان حوضه -

 تانی آبهاي اس مشخص نبودن وظایف کارگروه -

 لزوم عضویت افراد حقوقی در ساختار نهادي -

 هاي اجرایی به همکاري با ارکان اصلی ساختار مدیریت آب نمودن کلیه دستگاه موظف -

 لزوم مشارکت قوه قضائیه در ساختار نهادي جدید -

 ها و شوراها  در نظر گرفتن جایگاه دهیاري -

موضوع تخصیص آب به دلیل دخیل ها و  نمودن کارگروه استانی در صدور پروانه عدم دخیل -
 نمودن مسائل سیاسی و منجر شدن به عدم حفاظت از منابع آب

 لزوم عضویت سازمان برنامه و بودجه در ساختار نهادي جدید -

 لزوم عضویت سازمان بهداشت و درمان در کارگروه استانی آب -

  استفاده از آبمقررات 

 ISICبندي مصارف براساس استاندارد  اولویت -

 زیست اولویت یکسان به شرب و محیطعدم  -

 آبریز تشکیل مرکز ملی داده ذیل سازمان حوضه -

 طوالنی بودن زمان تدوین برخی از اسناد نظیر سند تخصیص آب -

 توسط جهاد کشاورزي 3و  2هاي درجه  شفاف نمودن تقسیم و توزیع آب در کانال -

 ها تکلیف حقابه کم بودن زمان تعیین -

 جاي قنات در برخی از مناطق و یا استفاده از چاه به عدم ممنوعیت جابجایی چاه -

 آبریز ها به کمیسیون حوضه محول نمودن لغو پروانه -
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 ها جاي ممنوعیت کلی آن در برخی از محدوده شکنی به لزوم تعیین سقف کف -

 1347به جاي سال  1361ارائه اسناد حقابه قبل از سال در نظر گرفتن  -

 خصوصیها با مالکیت  تناقض ماده حقابه -

 عنوان یک حق دائمی دلیل تلقی شدن آن به  عدم ارائه پروانه دائمی به افراد به -

 ها به کمیسیون امور آب زیرزمینی واگذاري ابطال پروانه -

ه به جاي  کمیسیون امور آب زیرزمینی براي تعیین تکلیف نمودن حقابهاستفاده از ظرفیت  -
 تشکیل یک کمیسیون جدید

 

 حفاظت کمی و کیفی آب 

 ها در داخل شهرها دهی رودخانه ها در سامان وزارت نیرو و شهرداري وجود تناقض در وظایف -

 وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو بنوظیفه صدور پروانه شن و ماسه بتناقض در  -

 به عنوان متولی تعیین پهناي بستر رودخانهاي  تعیین شرکت آب منطقه -
 

 ها و تأسیسات آبی مقررات زیرساخت 

 پررنگ نمودن حفاظت از تأسیسات آبی و ایمنی آنهالزوم  -

 هاي آبی عدم وجود نیروي انسانی الزم براي احیاي سازه -
 

 ترتیبات مالی 

 ها موارد مربوط به مباحث دریافت عوارض و تعرفهدیده شدن تمامی لزوم  -

 شن و ماسه توسط وزارت نیرو هدریافت تعرفه صدور پروانلزوم دیده شدن  -
 

  مقرراتاجراي 

 ها وجود برخی ابهامات در ارتباط با جرایم و مجازات -

  

 حل و فصل اختالفات 

 بینی شده در الیحه سازي رویه جدید پیش ابهام در رویه حل اختالف تا زمان پیاده -

 لزوم تأکید بر اهمیت گزارش ضابطین دادگستري -

 هاي حل اختالف. در نظر گرفتن شوراي حل اختالف در ساختار رویه -
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الیحه اي درخصوص بررسی ویرایش نخست  منطقه هاي آب اندیشی نمایندگان شرکت نشست هم  -14-1 شکل

 )1399اسفندماه  5آب ( پیشنهادي قانون

  
   نهاد هاي مردم سازمانها و  انجمناندیشی با نمایندگان  هم  ) نشستج

 1399 اسفندماه 7آب در روز  الیحه پیشنهادي قانوناندیشی بررسی ویرایش نخست  نشست هم
هاي فعال در  زیست و منابع طبیعی و انجمن با حضور نمایندگان شبکه ملی متخصصین محیط

و... برگزار شد در  بخش آب نظیر کمیته ملی سدهاي بزرگ ایران، کمیته ملی آبیاري و زهکشی
ها حضور داشتند و نظرات خود را  ها و انجمن نفر از نمایندگان سمن 35این نشست بیش از 

آب (ویرایش نخست) بیان نمودند. در نهایت، مقرر گردید به  الیحه پیشنهادي قانوندرخصوص 
زیست و  هایی با محوریت شبکه ملی متخصصین محیط تر مفاد الیحه، کارگروه منظور بررسی دقیق

هاي مذکور به کارگروه تلفیق  منابع طبیعی برگزار و پیشنهادها در قالب خروجی جلسات کارگروه
 مایندگان هر کارگروه و دبیرخانه تدوین الیحه قانون آب) ارائه گردد. (متشکل از ن

 

  اندیشی همزمان هاي هم د) نشست
  

آب  قـانون هاي فوق که با دعوت دبیرخانه تدوین الیحـه   الزم به اشاره است که همزمان با نشست
برگـزار   هاي دیگري نیز در ارتباط با بررسی ویرایش نخست الیحه جلسات و نشست ،صورت گرفت

بـا نماینـدگان وزارت جهـاد     1399 اسـفندماه  6تـوان بـه جلسـه مـورخ      شد که از آن جملـه مـی  
ها، مراتع و آبخیزداري کشور و نظام صنفی کشـاورزي و منـابع طبیعـی     کشاورزي، سازمان جنگل

  کشور اشاره نمود.  
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 تشکیل و برگزاري جلسات کمیته راهبري -1-2-9-2

آب و به موازات دریافت نقدها، نظرات و  پیشنهادي قانونالیحه پس از انتشار ویرایش نخست 
منظور بررسی نظرات دریافتی و اصالح ویرایش  پیشنهادها، جلسات کمیته راهبري تدوین قانون آب به

بدین منظور و در حد فاصل انتشار ویرایش نخست الیحه در  طور مستمر برگزار شد. نخست الیحه به
جلسه کمیته راهبري جهت  14، 1399ویرایش دوم در اواخر اسفندماه  ماه تا زمان تدوین اوایل بهمن

بررسی نظرات و پیشنهادهاي دریافتی، پاسخ به برخی از نظرات، اعمال اصالحات در مفاد ویرایش 
برگزار گردید. عالوه بر ساعت کار کارشناسی  - نفر 490و با صرف نخست الیحه و تدوین مواد جدید 

در ارتباط با دریافتی  اتنظرجلسات کمیته راهبري، جلسات تخصصی و کارشناسی جهت بررسی 
آب برگزار شد و نظرات به تفکیک موارد نیازمند پاسخ، اصالح و  الیحه پیشنهادي قانونویرایش نخست 

  بندي شدند.   اعمال در مفاد الیحه تقسیم

    

    
الیحه بررسی نظرات دریافتی در ارتباط با ویرایش نخست  جهت راهبريجلسات کمیته   -15-1 شکل

  آب پیشنهادي قانون
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-10-2-1  آب الیحه پیشنهادي قانونتدوین و انتشار  

ماده تدوین شده است.  69فصل و  9در قالب آب  الیحه پیشنهادي قانونویرایش دوم در حال حاضر 
تضمین حق دسترسی عموم به آب و استفاده پایداري منابع آب، ، پیشنهادي هدف از این الیحه قانونی

هاي آینده و نیز ارتقاي پایداري  بهینه از آن با رعایت منافع ملی، مصالح عامه و حقوق نسل
زیستی، اجتماعی و اقتصادي و تأمین توامان امنیت آبی و غذایی کشور با استفاده از مشارکت  محیط

ا اتکا بر رویکردهاي توسعه پایدار (با تأکید بر مشارکت) و مدیریت که این هدف ب آحاد جامعه است
  تحقق است. پیوسته منابع آب، قابل هم به

آب عبارتند از: اهداف و تعاریف و مالکیت آب، ترتیبات نهادي،  الیحه پیشنهادي قانونگانه  فصول نه
ها و تأسیسات آبی، ترتیبات  مقررات استفاده از آب، حفاظت کمی و کیفی منابع آب، مقررات زیرساخت

(مقررات  3وفصل اختالفات و سایر. بیشترین تعداد مواد مربوط به فصل  مالی، اجراي مقررات، حل
ماده و کمترین تعداد مواد  12(حفاظت کمی و کیفی منابع آب) با  4ماده و فصل  18استفاده از آب) با 
باشد. بررسی مواد و فصول  ماده می 3و  4با یب به ترت(سایر)،  9(ترتیبات مالی) و  6مربوط به فصول 

درصد از کل مواد الیحه مربوط به سه  64دهد که حدود  آب نشان می الیحه پیشنهادي قانونمختلف 
باشد. این امر بیانگر  فصل مقررات استفاده از آب، حفاظت کمی و کیفی منابع آب و ترتیبات نهادي می

  آب است.  الیحه پیشنهادي قانونر اهمیت و جایگاه ویژه مباحث مذکور د

پیوسته در کل چرخه آب و  هم کردن مدیریت به از طریق عملیاتی تجدید ساختار مدیریت آب کشور
کننده و فرابخشی و مشارکت مردمی در قالب  آبریز با تقویت نهادهاي هماهنگ واحدهاي طبیعی حوضه

را در الیحه مذکور نشان  ترتیبات نهاديتوجه به آبریز، استانی و محلی، اهمیت  سطوح ملی، حوضه
ماده تدوین شده در فصل ترتیبات نهادي، ارکان ساختار مدیریت آب و  10دهد. در این راستا،  می

نماید. در فصل مقررات استفاده از آب،  وظایف و اختیارات هریک از سطوح مدیریت آب را تبیین می
هاي  سازي پروانه ، اختصاص و یکسانبرداري دائمی رهدر قالب ارائه پروانه به ها تکلیف حقابه تعیین

و  آبریز برداري از منابع آب در چارچوب اسناد پایداري و تخصیص حوضه الزامات بهرهبرداري و  بهره
ریزي سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف هر حوضه تبیین گردیده است و به  براساس آب قابل برنامه

گیري و صالحیت حفاري  بانک یا بازار آب، نصب تجهیزات اندازه اي، حوضه موضوعاتی نظیر انتقال بین
، عالوه بر حفاظت کمی و کیفی منابع آب و مالحظات آن، مباحثی 4و... پرداخته شده است. در فصل 

برداري از منابع بستر و حریم و تعیین پهناي بستر و حریم منابع آب و مدیریت  نظیر مالکیت و بهره
مواد در فصول  عیتوز ینمودار مولکول خشکسالی) مورد توجه قرار گرفته است.شرایط حدي (سیالب و 
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داده شده  شینما 16- 1و ارتباط آنها در شکل  یوستگیبه هم پ زانیقانون آب و م يشنهادیپ حهیال
آب و محتواي  الیحه پیشنهادي قانوننیز جانمایی مواد در فصول  -18-1شکل   و -17- 1شکل   .است

  دهند. توزیع عادالنه آب در این الیحه را نمایش می برگرفته از قانون
 

  

  
  

و  یوستگیبه هم پ زانیقانون آب و م يشنهادیپ حهیمواد در فصول ال عیتوز ینمودار مولکول  -16-1 شکل
 ارتباط آنها
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  10فصل  9فصل  8فصل  7فصل  6فصل  5فصل  4فصل  3فصل  2فصل  1فصل  

 

هدف، 
تعاریف و 
 مالکیت آب

ترتیبات 
 نهادي

مقررات 
استفاده از 

 آب

حفاظت کمی 
و کیفی منابع 

 آب

مقررات 
ها و  زیرساخت

 تأسیسات آبی

ترتیبات 
 مالی

مشارکت 
بخش 

 خصوصی

اجراي 
 مقررات

حل و 
فصل 

 اختالفات

  سایر

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 تعاریف هدف قانون

مالکیت 
عمومی و 
ملی منابع 

 آب

پایدارسازي 
هاي  حوضه

 آبریز

سازي  ظرفیت
 نهادي

اصلی ارکان 
ساختار مدیریت 

 آب

 شوراي عالی آب
کمیسیون 

 آبریز حوضه

سازمان 
 آبریز حوضه

کارگروه 
 استانی آب

          11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

تشکیل 
سازمان ملی 

مدیریت منابع 
آب و 

هاي  سازمان
 ها آب استان

مدیریت 
مشارکتی و 

مشارکت 
 خصوصی بخش

دیپلماسی و 
حقوق 

الملل  بین
 آب

شفافیت و 
دسترسی به 

 اطالعات 

بندي  اولویت
هاي  استفاده

عمومی و 
 مصارف آب

تخصیص و اجازه 
برداري از  بهره

 منابع آب

وظایف وزارت 
نیرو در تأمین 

 آب

انتقال آب 
 اي  بین حوضه

استفاده از 
 آب دریاها

تعیین تکلیف 
 ها حقابه

          21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

صدور پروانه 
 برداري بهره

تعیین الگوي 
 کشت بهینه

آب 
تحویل  قابل

 ساالنه

الزامات 
برداري  بهره

از آب 
 زیرزمینی

بانک یا بازار 
 آب

ارائه خدمات 
 فنی

نصب تجهیزات 
گیري در  اندازه

نقاط برداشت 
 آب

پروانه 
صالحیت 

 حفاري

اختصاص 
پروانه 

برداري  بهره
 آب

تشخیص 
صالحیت فنی 

 کارشناسان

          31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

مالکیت در 
 ملک غیر

خریداري 
تأسیسات 

 معارض

مالکیت 
بستر و 

 حریم

برداري  بهره
از منابع 

 بستر و حریم

مدیریت 
جامع سیالب 
 و خشکسالی

تعیین و قطعیت 
پهناي بستر و 

 حریم

تثبیت پهناي 
بستر و حریم در 
سامانه حدنگار 

 (کاداستر)

رعایت 
مالحظات 

کیفی حریم 
آب در  منابع

هاي  پروژه
 زیربنایی

مصادیق 
ممنوعیت 

برداري  بهره
از منابع آب 
سطحی یا 
 زیرزمینی

حفاظت کیفی 
 منابع آب

          41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

لزوم انجام 
هاي  طرح

تصفیه آب و 
 فاضالب

شور یا 
شدن  آلوده

منابع آب 
 شیرین

تکلیف  تعیین
ها و  چاه

قنوات بایر 
 متروكیا 

حفاظت 
هاي  چاه

آرتزین و 
 آرتزین نیمه

احداث کانال 
یا مجراي 
 جایگزین

امالك واقع در 
حریم و مسیر 

 هاي آبی طرح

حفظ حریم 
 اماکن عمومی

نگهداري از 
منبع آب 
 مشارکتی

حفظ آثار و 
هاي  سازه

تاریخی و 
توسعه 

گردشگري 
 آبی

 تعرفه

          51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

پرداخت  لزوم
 بها آب

صندوق 
 پایداري آب

 تأمین اعتبار
ضابطین 

 دادگستري

مرجع اجراي 
 قانون

خسارت بر منابع 
آب در نتیجه 

هاي  اجراي طرح
 توسعه

خسارت بر 
محیط زیست در 

نتیجه اجراي 
هاي توسعه  طرح

 منابع آب

الزام 
هاي  طرح

توسعه به 
 اخذ مجوزها

جرایم، 
ها و  مجازات

جبران 
 خسارت

ارکان ساختار 
داوري و حل 

 اختالفات 

          61 62 63 64 65 66 67 68 69 
 

هاي حل  رویه
 اختالف

نقصان آب 
 هاي مجاور  چاه

تأمین 
هاي  هزینه

 منابع آب

ثبوت اعراض 
 حق ذي

تعیین مسیر 
یا طرز 
 انشعاب

رسیدگی خارج 
از نوبت به 

 تخلفات

وضع 
هاي   نامه آئین

 اجرایی

 دوره گذار

قوانین نسخ 
و مقررات 

 مغایر

 
-17-1 شکل  آب الیحه پیشنهادي قانون نمایش جانمایی مواد در فصول 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 تعاریف هدف قانون

مالکیت 
عمومی و 
ملی منابع 

 آب

پایدارسازي 
هاي  حوضه

 آبریز

سازي  ظرفیت
 نهادي

ارکان اصلی 
ساختار مدیریت 

 آب

 شوراي عالی آب
کمیسیون 

 آبریز حوضه

سازمان 
 آبریز حوضه

کارگروه 
 استانی آب

          11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

تشکیل 
سازمان ملی 

مدیریت منابع 
آب و 

هاي  سازمان
 ها آب استان

مدیریت 
مشارکتی و 

مشارکت 
 خصوصی بخش

دیپلماسی و 
حقوق 

الملل  بین
 آب

شفافیت و 
دسترسی به 

 اطالعات 

بندي  اولویت
هاي  استفاده

عمومی و 
 مصارف آب

تخصیص و اجازه 
برداري از  بهره

 منابع آب

وظایف وزارت 
نیرو در تأمین 

 آب

انتقال آب 
 اي  بین حوضه

استفاده از 
 آب دریاها

تعیین تکلیف 
 ها حقابه

          21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

صدور پروانه 
 برداري بهره

تعیین الگوي 
 کشت بهینه

آب 
تحویل  قابل

 ساالنه

الزامات 
برداري  بهره

از آب 
 زیرزمینی

بانک یا بازار 
 آب

ارائه خدمات 
 فنی

نصب تجهیزات 
گیري در  اندازه

نقاط برداشت 
 آب

پروانه 
صالحیت 

 حفاري

اختصاص 
پروانه 

برداري  بهره
 آب

تشخیص 
صالحیت فنی 

 کارشناسان

          31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

مالکیت در 
 ملک غیر

خریداري 
تأسیسات 

 معارض

مالکیت 
بستر و 

 حریم

برداري  بهره
از منابع 

 بستر و حریم

مدیریت 
جامع سیالب 
 و خشکسالی

تعیین و قطعیت 
پهناي بستر و 

 حریم

تثبیت پهناي 
بستر و حریم در 
سامانه حدنگار 

 (کاداستر)

رعایت 
مالحظات 

کیفی حریم 
آب در  منابع

هاي  پروژه
 زیربنایی

مصادیق 
ممنوعیت 

برداري  بهره
از منابع آب 
سطحی یا 
 زیرزمینی

حفاظت کیفی 
 منابع آب

          41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

لزوم انجام 
هاي  طرح

تصفیه آب و 
 فاضالب

شور یا 
شدن  آلوده

منابع آب 
 شیرین

تکلیف  تعیین
ها و  چاه

قنوات بایر 
 متروكیا 

حفاظت 
هاي  چاه

آرتزین و 
 آرتزین نیمه

احداث کانال 
یا مجراي 
 جایگزین

امالك واقع در 
حریم و مسیر 

 هاي آبی طرح

حفظ حریم 
 اماکن عمومی

نگهداري از 
منبع آب 
 مشارکتی

حفظ آثار و 
هاي  سازه

تاریخی و 
توسعه 

گردشگري 
 آبی

 تعرفه

          51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

پرداخت  لزوم
 بها آب

صندوق 
 پایداري آب

 تأمین اعتبار
ضابطین 

 دادگستري

مرجع اجراي 
 قانون

خسارت بر منابع 
آب در نتیجه 

هاي  اجراي طرح
 توسعه

خسارت بر 
محیط زیست در 

نتیجه اجراي 
هاي توسعه  طرح

 منابع آب

الزام 
هاي  طرح

توسعه به 
 اخذ مجوزها

جرایم، 
ها و  مجازات

جبران 
 خسارت

ارکان ساختار 
داوري و حل 

 اختالفات 

          61 62 63 64 65 66 67 68 69 
 

هاي حل  رویه
 اختالف

نقصان آب 
 هاي مجاور  چاه

تأمین 
هاي  هزینه

 منابع آب

ثبوت اعراض 
 حق ذي

تعیین مسیر 
یا طرز 
 انشعاب

رسیدگی خارج 
از نوبت به 

 تخلفات

وضع 
هاي   نامه آئین

 اجرایی

 دوره گذار

قوانین نسخ 
و مقررات 

 مغایر

-18-1 شکل  آب الیحه پیشنهادي قانوننمایش محتواي برگرفته از قانون توزیع عادالنه آب در فصول   
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در جدول ) 1361آب و قانون توزیع عادالنه آب (مصوب  الیحه پیشنهادي قانونهمچنین تطابق مواد 
 ارائه شده است. 6-1جدول آب در  الیحه پیشنهادي قانونو عناوین مواد جدید  1-5

  

-5-1 جدول  )1361آب و قانون توزیع عادالنه آب ( الیحه پیشنهادي قانونمقایسه مواد  
قانون توزیع 
  عادالنه آب

  الیحه
    عنوان ماده  قانون آب

قانون 
توزیع 

  عادالنه آب

  الیحه
  عنوان ماده  قانون آب 

  28    مالکیت بستر و حریم  33  2  برداري آب اختصاص پروانه بهره  29  27    مالکیت عمومی و ملی منابع آب  3  1

  وظایف وزارت نیرو در تأمین آب  17  29    برداري صدور پروانه بهره  21  3
  ضابطین دادگستري  54  30    برداري از آب زیرزمینی الزامات بهره  24

برداري از منابع آب  ممنوعیت بهره  39  4
  مرجع اجراي قانون  55  31    سطحی یا زیرزمینی

  ها آب استان  تشکیل سازمان ملی آب و سازمان  11  32    برداري صدور پروانه بهره  21ماده  5تبصره   5
  تعرفه  50  33    حفاظت کیفی منابع آب  40ماده  2تبصره   6
  بها لزوم پرداخت آب  51  34    بانک/ بازار آب  25  7
  36    آب شیرین شدن منابع شور یا آلوده  42  9  نگهداري از منبع آب مشارکتی  48  35    ارائه خدمات فنی  26  8
  حفظ حریم اماکن عمومی  47  37   آرتزین هاي آرتزین و نیمه حفاظت چاه  44  10

تبصره ماده    آرتزین هاي آرتزین و نیمه حفاظت چاه  44  11
37  

ماده  4تبصره 
  مالکیت بستر و حریم  33

گیري در نقاط  نصب تجهیزات اندازه  27  12
  آبهاي منابع  تأمین هزینه  63  38    برداشت آب

  حق ثبوت اعراض ذي  64  39    پروانه صالحیت حفاري  28  13

  احداث کانال یا مجراي جایگزین  45  40    هاي مجاور نقصان آب چاه  62  14
  تعیین مسیر یا طرز انشعاب  65  41    برداري از آب زیرزمینی الزامات بهره  24ماده  1تبصره 

  اختالفهاي حل  رویه  61  42    خریداري تأسیسات معارض  32  15

ها و قنوات بایر یا  تکلیف چاه تعیین  43  16
  هاي آبی امالك واقع در حریم و مسیر طرح  46  43    متروك

هاي  خسارت بر منابع آب در نتیجه اجراي طرح  56  44    مالکیت در ملک غیر  31  17
  توسعه

تبصره ماده 
  و جبران خسارت ها جرایم، مجازات  59  45    ارائه خدمات فنی  26ماده  2تبصره   17

  حفاظت کیفی منابع آب  40  46    ها تعیین تکلیف حقابه  20  18
  هاي تصفیه آب و فاضالب لزوم انجام طرح  41  47    ها تعیین تکلیف حقابه  20  19
  برداري از منابع بستر و حریم بهره  34  48    ها تعیین تکلیف حقابه  20  20

برداري از منابع  تخصیص و اجازه بهره  16  21
  تشخیص صالحیت فنی کارشناسان  30  49    آب

  رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات  66  50    برداري صدور پروانه بهره  21  22
  هاي اجرایی  نامه وضع آئین  67  51    برداري صدور پروانه بهره  21  23

برداري از منابع  تخصیص و اجازه بهره  16ماده  3تبصره   24
  نسخ قوانین و مقررات مغایر  69  52    آب

ماده  6و  2تبصره   25
  برداري صدور پروانه بهره  21

  تعیین الگوي کشت بهینه  22  26
  ه است.منسوخ شددر قانون آب  1389مصوب  برداريبهرههاي آب فاقد پروانهقانون توزیع عادالنه آب و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه 5ماده ** 
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-6-1 جدول  آب  الیحه پیشنهادي قانونمواد جدید  
ماده جدید  شماره

  عنوان  قانون آب

  هدف قانون  1
  تعاریف  2
  هاي آبریز پایدارسازي حوضه  4
  سازي نهادي ظرفیت  5
  ارکان اصلی ساختار مدیریت آب  6
  شوراي عالی آب  7
  آبریز کمیسیون حوضه  8
  سازمان حوضه آبریز  9
  کارگروه استانی آب  10
  مدیریت مشارکتی و مشارکت بخش خصوصی  12
  الملل آب دیپلماسی و حقوق بین  13
  شفافیت و دسترسی به اطالعات  14
  هاي عمومی و مصارف آب بندي استفاده اولویت  15
  اي انتقال بین حوضه  18
  استفاده از آب دریاها  19
  تحویل ساالنه آب قابل  23
  مدیریت جامع سیالب و خشکسالی  35
  تعیین و قطعیت پهناي بستر و حریم   36
  حد بستر و حریم در سامانه حدنگار (کاداستر) تثبیت  37
  هاي زیربنایی رعایت مالحظات کیفی حریم منابع آب در پروژه  38
  هاي تاریخی و توسعه گردشگري آبی حفظ آثار و سازه  49
  ي آبپایدارصندوق   52
  تأمین اعتبار  53
  هاي توسعه منابع آب خسارت بر محیط زیست در نتیجه اجراي طرح  57
  هاي توسعه به اخذ مجوزها الزام طرح  58
  ارکان ساختار داوري و حل اختالفات  60
  هاي حل اختالف رویه  61
  دوره گذار  68

آب  الیحه پیشنهادي قانونگانه  69نکته دیگر قابل اشاره در این قسمت، اسنادي است که در قالب مواد 
به منظور آشنایی خوانندگان با این اسناد و متولیان تهیه فهرست اسناد مزبور اند.  مورد توجه قرار گرفته

  ارائه شده است. -7- 1جدول  دریا تصویب آنها 
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-7-1 جدول  صویب آنهاو متولیان تهیه، تأیید و تآب  الیحه پیشنهادي قانونت اسناد مصرح در فهرس 
 کننده تصویب تأییدکننده کننده تهیه  ماده عنوان سند ردیف

1 
نامه تدوین سند راهبردي  نظام

غذایی کشور و  -امنیت آبی
 هاي آبریز اسناد پایداري حوضه

 هیئت وزیران - شوراي عالی آب  4

2 
 -سند راهبردي امنیت آبی

 غذایی کشور
4  

هاي نیرو،  وزارتخانه
بهداشت، جهادکشاورزي و 

درمان و آموزش پزشکی و 
هاي برنامه و بودجه  سازمان

 زیست کشور و حفاظت محیط

 هیئت وزیران 

 عالی آب شوراي - آبریز  حوضه  کمیسیون  4 آبریز سند پایداري حوضه 3

4 
سند تخصیص آب 

 آبریز هاي حوضه
 وزارت نیرو  16

هاي  کمیسیون
 آبریز هاي  حوضه

 عالی آب شوراي

5 
تکلیف  عملیاتی تعیینبرنامه 

 هاي موجود چاه
 هاي استانی آب کارگروه  21

هاي  کمیسیون
 هاي آبریز حوضه

- 

 وزارت جهاد کشاورزي  22 الگوي کشت بهینه 6
هاي  کمیسیون

 هاي آبریز حوضه
 عالی آب شوراي

7 
طرح مدیریت جامع سیالب و 

 هاي آبریز خشکسالی حوضه
35  

هاي  هاي حوضه سازمان
هاي استانی  کارگروهآبریز و 

 آب
- 

هاي  کمیسیون
 هاي آبریز حوضه

8 
مطالعات تشخیص و تعیین 

 پهناي بستر و حریم
 هاي آب استان سازمان  36

هاي  سازمان
 هاي آبریز حوضه

- 

هاي تاریخی و  اطلس محوطه  9
وزارت میراث فرهنگی،   49  باستانی کشور و حریم آنها

  -  -  گردشگري و صنایع دستی

میراث فرهنگی پیوست   10
  وزارت نیرو  49  هاي توسعه منابع آب طرح

وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگري 

  و صنایع دستی
  

  49 طرح گردشگري آبی استان 11
هاي استانی آب و  کارگروه

کل میراث فرهنگی،  ادارات
 صنایع دستی و گردشگري

- 
هاي  کمیسیون

 آبریز هاي حوضه

12 
هاي  نامه تعیین تعرفه نظام

 به آب و پسابمربوط 
 - وزارت نیرو  50

تصویب شوراي عالی 
 آب
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و به شرح  مجلد 5صفحه سند پشتیبان در قالب  1500بیش از شود که  در پایان این بخش اشاره می
  :آب منتشر شده و یا در دست انتشار است الیحه پیشنهادي قانونزیر در طی مراحل تدوین 

 حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهانها و رویکردهاي  دکترینبررسی تحوالت  .1

 آب الیحه پیشنهادي قانونهاي تدوین  فرآیندها، اصول و سرفصل .2

تدوین در  ذینفعان و تحلیل و مستندسازي مشارکتشناسی قانون توزیع عادالنه آب  آسیب .3
 آب الیحه پیشنهادي قانون

   قوانین آب کشورهاي منتخب تجارب جهانی .4

 آب. الیحه پیشنهادي قانونفرآیند انجام و تدوین فتی و نظرات دریامستندسازي  .5

 

آب بر قانون توزیع  الیحه پیشنهادي قانونوجوه افتراق و برتري  -3- 1
  عادالنه آب 

شناسی صورت  آب مدعی است که با اتکا به اصول مورد توجه خود، آسیب الیحه پیشنهادي قانون
عرض توانسته است  گرفته، بررسی تجارب جهانی و استفاده از ظرفیت اسناد باالدستی و قوانین هم

وجوه تمایز  ترین مهماز اي را نسبت به قانون توزیع عادالنه فراهم سازد.  هاي ساختاري برجسته تفاوت
آبریز و با  توان به اعمال مدیریت در سطح حوضه میآب  الیحه پیشنهادي قانونتدوین  مورد توجه در

هم پیوسته شامل پیوستگی منابع  اصلی حوضه اشاره کرد. همچنین لحاظ مدیریت به ذینفعانمشارکت 
زیست و شرب و  دهی به محیط آب سطحی و زیرزمینی، توجه همزمان به کمیت و کیفیت و اولویت

بوده قانون سان در تخصیص منابع آب، از دیگر اصول مورد توجه در تدوین ویرایش جدید بهداشت ان
است. در نهایت، توجه به اصل بازدارندگی و قضازدایی از سازوکارهاي اعمال مقررات به منظور  

جلوگیري از اطاله دادرسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در سرفصل جرائم و تخلفات، از جمله 
آب در مقایسه با  الیحه پیشنهادي قانونو وجوه تمایز  ها اهم نوآوري رود. ي جدید به شمار میرویکردها

  توان به شرح زیر بیان نمود: قوانین و مقررات فعلی بخش آب را می

 زیست. محیط و اولویت تأکید بر جایگاه 

 شوراي عالی بخشی و فرابخشی  بخشی به ترتیبات نهادي بخشی، میان تبیین، تصریح و هویت)
 آبریز، کارگروه استانی آب و...). آبریز، سازمان حوضه آب، کمیسیون حوضه

 زیستی، اقتصادي و  دهی به پایداري محیط پیوسته و اولویت هم تقویت نگاه سیستمی و به
 اجتماعی.
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 .تصریح و توسعه مباحث حفاظت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و غیرمتعارف 

  ها ترسی به آب به عنوان یکی از حقوق اساسی انسانبه حق دستوجه. 

 گیري مدیریت مشارکتی  افزایش مشارکت ذینفعان از طریق ایجاد بسترهاي قانونی جهت شکل
ها، مشارکت بخش خصوصی و  هاي مطالعاتی یا دشت آبریز فرعی، محدوده هاي در سطح حوضه

وح مختلف مدیریت آب ها در سط برداري و سمن هاي بهره عضویت نمایندگان تشکل
عالی آب) به انتخاب خود  آبریز و شوراي هاي هاي حوضه هاي استانی آب، کمیسیون (کارگروه

 آنها

 ها و  در جهت شفاف کردن تصمیم دهی و پاسخگویی گزارشها به  دستگاهمند کردن  وظیفه
 همچنین اعالم عمومی تصمیمات.

  برداري و انتقال  اقتصادي در تخصیص و بهرهزیستی، اجتماعی و  قانونی به مسائل محیطتوجه
 .هاي آبریز در قالب سند پایداري حوضه ،آب

  هاي آب بخشی و نیز حق دسترسی عمومی به اطالعات و داده اشتراك اطالعات بینتسهیل. 

 .تقویت ابزارهاي پیشگیرانه و بازدارنده در مواجهه با تخلفات آبی 

  از اجراي قانون از طریق تعریف مراکز داوري در قضازدایی در رسیدگی به اختالفات ناشی
 اي و ملی و...  سطوح محلی، استانی، حوضه

  الملل آب به دیپلماسی و حقوق بینتوجه 

 تأکید بر حفظ آثار تاریخی و باستانی میراث فرهنگی 

 محیطی و میراث فرهنگی  تخصیص آب، زیستي هاي توسعه به اخذ مجوزها الزام طرح 

  پایداري آب.تشکیل صندوق 
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  اهداف، تعاریف و مالکیت آب -اولفصل 
 : هدف قانون1ماده 

و استفاده تضمین حق دسترسی عموم به آب ایجاد پایداري منابع آب و هدف از این قانون، 
هاي آینده و نیز ارتقاي پایداري  بهینه از آن با رعایت منافع ملی، مصالح عامه و حقوق نسل

مان امنیت آبی و غذایی کشور با استفاده از أتو تأمینزیستی، اجتماعی و اقتصادي و  محیط
  مشارکت آحاد جامعه است. 

 تعاریف: 2ماده 

 تعاریف و معانی مشروح زیر است: اصطالحات به کار رفته در این قانون، داراي

 منابع آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز بر اساس شرایط  بخشی از ریزي: آب قابل برنامه
زیست، که قابلیت  ها، پس از کنارگذاشتن آب براي محیط هیدرولوژیکی و توسعه زیرساخت

عارف دارد. آب برداري براي مصارف مختلف را در قالب منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمت بهره
 گردد.  اي و استانی تعیین و ابالغ می در مقیاس حوضهریزي  قابل برنامه

 از منابعی غیر از  هستند کههایی  آبهاي غیرمتعارف آن دسته از  آبهاي غیرمتعارف:  آب
شور و  هاي شور و لب شوند و منابعی همچون آب هاي شیرین سطحی و زیرزمینی حاصل می آب

رطوبت هوا و سایر موارد که به صورت مستقیم و یا پس از انجام فرآیندهایی  آب دریا و پساب و
  باشند.  زدایی، قابل استفاده براي مصارف مختلف می نظیر نمک

  :شود که آب مورد نیاز  اراضی آبخور هر منبع آبی، آن دسته از اراضی را شامل میاراضی آبخور
  کنند. می تأمینخود را از آن منبع آبی 

 آب در حدي و رادیولوژیکی بیولوژیکی ،شیمیایی ،خواص فیزیکیدر تغییر هرگونه  آب: آلودگی 
  سازد.که آن را براي مصرفی که براي آن مقرر است نامناسب 

 :هاي انسان در  رابطه میان انسان، سرزمین و فعالیت عبارت است از تنظیم آمایش سرزمین
برداري درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت  سرزمین به منظور بهره

 .بهبود وضعیت مادي و معنوي اجتماع در طول زمان

  :حفظ داشتبهشرب، امنیت آبی عبارت است از اطمینان از وجود آب مورد نیاز براي امنیت آبی ،
 قبول. با کمیت و کیفیت مناسب و ریسک قابلحیات انسان و اکوسیستم و اقتصاد مولد 
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 :دسترسی پایدار همه مردم سرزمین در تمام اوقات به غذاي سالم و کافی مبتنی  امنیت غذایی
  اي. بر فرهنگ صحیح تغذیه

 است که در این  انتقال فیزیکی آب از یک حوضه به حوضه دیگراي:  حوضه انتقال آب بین
عنوان  آبریز دیگر به عنوان حوضه مبدأ، آب را از دست داده و حوضه آبریز به جابجایی یک حوضه

هاي مبدأ و  آورد. از نظر تقسیمات سیاسی ممکن است حوضه حوضه مقصد، آب را به دست می
 مقصد در یک استان یا بیش از یک استان قرار گیرند.

 :است که در هر محل، با توجه به آمار هیدرولوژي و داغاب و  پیکره آبی آن قسمت از بستر
  د.شو حداکثر طغیان با دوره بازگشت مشخص تعیین می

 که بر  است برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف مجوز بهره برداري: پروانه بهره
  د.شو اساس الگوي مصرف بهینه آب و سایر ضوابط مرتبط این قانون صادر می

 هاي  المللی به ویژه تاالب هاي مهم بین ) قانون کنوانسیون مربوط به تاالب1بر اساس ماده ( الب:تا
ها و  ها، باتالق ، شامل مرداب-1352مصوب  -زیستگاه پرندگان آبزي (کنوانسیون رامسر) 

هاي شیرین، تلخ یا  هاي طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آب زارها یا آب لجن
هاي دریا که عمق آنها در  شود، از آن جمله است آب شور در آن به صورت راکد یا جاري یافت می

  ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز نکند. پایین
 نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده که با رویکردي اجتماعی توسط جمعی از  نهاد: تشکل مردم

روانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه، در موضوع مشخص پ
  رسد. می

 :هاي  و زیرساخت تأسیسات ،استفاده از آب تأمین و به که مستقیماً است هایی هزینه تعرفه آب
تواند با توجه به شرایط مختلف تمام یا بخشی از آن را به عنوان  و دولت می شود آب مربوط می

  تعرفه دریافت نماید.
 :تواند با تغییر در میانگین و یا متغیرهاي  وضعیت اقلیم که مییر در هرگونه تغی تغییر اقلیم

اقلیمی شناسایی شود و براي مدت طوالنی (به طور معمول چند دهه یا بیشتر) ادامه یابد. تغییر 
ساخت در  اقلیم ممکن است به دلیل فرآیندهاي داخلی یا خارجی طبیعی یا تغییرات مداوم انسان

  راضی باشد.ترکیب جو یا کاربري ا
  :کردن نیازهاي نسل حاضر  آن شکل از توسعه اقتصادي است که به دنبال برآوردهتوسعه پایدار

زیستی، پایداري  لفه پایداري محیطؤبا در نظر گرفتن نیازهاي نسل آینده است و شامل سه م
 اقتصادي و پایداري اجتماعی است.
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  :زیرسطحی یا زیرزمینی، معموالً به صورت هاي  اي است که جهت استحصال آب حفرهچاه آب
 شود. عمودي حفر می

 :کره  کره و سنگ فرآیند حرکت و گردش آب در سه بخش هواکره، آب چرخه آب  
  :محلی است که آب زیرزمینی به صورت طبیعی به سطح زمین جریان پیدا کند. چشمه  
 جوشد هاي بسیار از آن می زمینی که چشمهسار:  چشمه.  

 :هاي طبیعی  و برکه تاالب ، ، نهر طبیعی یا سنتی ، مسیل ت از اراضی اطراف رودخانهآن قسم حریم
اراضی اطراف چاه، چشمه، قنات یا هر منبع یا مجراي  یادارد  که بالفاصله پس از بستر قرار  است

   و یا کیفی آنها الزم است. یکمبه عنوان حق ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت دیگر آب که 
  :حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم حقابه

تعیین  )1347مصوب (شدن آن  دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی
  یافته قضایی تا زمان تصویب این قانون احراز شده باشد.  یا به موجب احکام قطعیت

 هاي سطحی آن با توجه به شیب و شکل زمین در مسیر  اي است که رواناب منطقهیز: آبر حوضه
 مشخصی حرکت کرده و در یک نقطه متمرکز شوند.

 :زمان اثر سیل در هر منبع یا مجراي آبی  بیشترین تراز آب در طی مدت داغاب 

 :مکان تشکیل وسیله رسوبات ناپیوسته پوشیده شده و ا بخشی از حوضه آبریز است که به دشت
 سفره آب زیرزمینی را داشته باشد.

  سازمان ملی مدیریت منابع آب ایران: سازمان ملی آب  

 :سازمان مدیریت منابع آب استان سازمان آب استان  
 :صورت ثقلی  مجراي زیرزمینی براي تخلیه آب از سفره آب زیرزمینی است که بهیا کاریز،  قنات

و از  کمتر از شیب سفره آب زیرزمینی و سطح زمین است تا سطح زمین ادامه یافته و شیب آن
  تعدادي میله چاه، یک کوره، مادر چاه و مظهر تشکیل شده است.

 هاي موجود به منظور جبران کاهش آبدهی یا دستیابی به  حفاري و افزایش عمق چاهشکنی:  کف
 آبدهی بیشتر

  :ترین واحد  و کوچک 2درجه آبریز  محدوده مطالعاتی قسمتی از حوضهمحدوده مطالعاتی
هاي جغرافیایی محدود شده و مبادي ورودي و خروجی  سأالر هیدرولوژیک است که توسط خط

اي، تعدادي  واجد یک یا چند شبکه رودخانه مشخص است. محدوده مطالعاتی معموالً آب آن کامالً
 مسیل و آبخوان است.
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 فرآیندي است که توسعه و مدیریت  پیوسته منابع آب هم مدیریت بهپیوسته:  هم مدیریت به
سازي رفاه اجتماعی و اقتصادي در  هماهنگ منابع آب و خاك و سایر منابع وابسته را براي بیشینه

  نماید. هاي حیاتی ترویج می انداختن پایداري اکوسیستم خطر یک روال عادالنه و بدون به
  :ایت الگوي مصرف بهینه آب مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان با رعمصرف بهینه

کننده و رعایت احتیاجات عمومی و  هاي مختلف مصرف و با توجه به احتیاجات مصرف براي بخش
 امکانات تعیین خواهد شد.

 
  :مقدار آبی است که حوضه آبریز طی چرخه آبی سالیانه توانایی بازیابی منابع آب تجدیدپذیر

 آن را دارد.

 طبیعی و کیفیت  تاریخی حجم آب مورد نیاز بر اساس رژیمجریان یا زیست:  نیاز آبی محیط
هاي  زیستی اکوسیستم حفظ پایداري جریان، کارکرد اکولوژیکی و پایداري محیط پیکره آبی جهت

 وابسته 

  :زیرزمینی  هاي علم شناسایی طبقات زمین و آبهیدروژئولوژي  

  : مالکیت عمومی و ملی منابع آب3ماده 

هاي جاري در  هاي دریاها و آب اساسی جمهوري اسالمی ایران، آبقانون  45بر اساس اصل 
ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و  ها و آبراهه رودها و انهار طبیعی و دره

ها و  ها و مرداب بندان ها و آب ها و دریاچه آب ها و زه ها و پساب ها و فاضالب نیز سیالب
هاي  هاي معدنی و منابع آب سارها و آب ها و چشمه و چشمههاي طبیعی  ها و برکه تاالب

عنوان ثروت عمومی در اختیار  هاي غیرمتعارف از مشترکات بوده و به زیرزمینی و آب
حکومت جمهوري اسالمی ایران است تا در راستاي مصالح عامه و با رویکرد توسعه پایدار و 

برداري شود. مسئولیت حفظ،  از آنها بهرهپیوسته و رعایت الزامات این قانون  هم مدیریت به
  شود. برداري از آنها به دولت محول می بهره اجازه و نظارت بر 

 هاي آبریز : پایدارسازي حوضه4ماده

هم پیوستگی  هاي آبریز با رعایت به منظور ایجاد شرایط پایدار در حوضه دولت موظف است به
هم پیوستگی منابع آب سطحی و  ی و کیفی منابع آب، ظرفیت تجدیدشوندگی و بهکم
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 ها و سیاستزیستی و با لحاظ شرایط تغییر اقلیم، با تدوین  زیرزمینی و پایداري محیط
ها و  نمودن منابع و مصارف آب، حفاظت و احیاي رودخانه نسبت به متعادل   هاي کالن، برنامه
هاي زیرزمینی و در صورت لزوم  آب زناها، توقف بیالن منفی و جبران کسري مخ تاالب
، اقدام نماید. هاي آبریز با هدف تأمین نیازهاي اساسی گیري تغییر نوع مصرف در حوضه جهت

غذایی  -دولت موظف است در راستاي تحقق اهداف این ماده، سند راهبردي امنیت آبی
  هاي آبریز را تدوین نماید. کشور و اسناد پایداري حوضه

غذایی کشور و اسناد پایداري  -امه تدوین سند راهبردي امنیت آبین نظام -1تبصره 
توسط شوراي عالی آب  پس از تصویب این قانون، ماه 6هاي آبریز حداکثر ظرف مدت  حوضه
  رسد. و به تصویب هیئت وزیران میشود  میتهیه 

سال پس از تصویب  غذایی حداکثر ظرف مدت یک -سند راهبردي امنیت آبی - 2تبصره 
و بهداشت،  جهادکشاورزي ،نیروهاي  خانه، توسط وزارتاین ماده 1موضوع تبصره نامه  منظا

زیست تهیه  حفاظت محیط هاي برنامه و بودجه کشور و و سازمان درمان و آموزش پزشکی
ساله  هاي توسعه پنج همزمان با تدوین برنامهرسد و  و به تصویب هیئت وزیران میشود  می

  باشد. کشور قابل بازنگري می

نامه  آبریز حداکثر ظرف مدت دو سال پس از تصویب نظام سند پایداري هر حوضه -3تبصره 
و به تصویب  شود می آبریز مربوطه تهیه  حوضه  ، توسط کمیسیوناین ماده 1موضوع تبصره 

   باشد. بار قابل بازنگري می رسد و هر پنج سال یک شوراي عالی آب می
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  ترتیبات نهادي -فصل دوم

 سازي نهادي ظرفیت: 5ماده 

پیوسته  هم کردن مدیریت به دولت موظف است به منظور تحقق اهداف این قانون و عملیاتی
آبریز، ساختار مدیریت آب کشور را با تقویت  در کل چرخه آب و واحدهاي طبیعی حوضه

 ،آبریز فرابخشی و مشارکت مردمی در قالب سطوح ملی، حوضه و کننده نهادهاي هماهنگ
 نماید. سازمان تجدید و محلی، استانی

  : ارکان اصلی ساختار مدیریت آب6ماده 

  اند از: ساختار مدیریت آب عبارتاصلی ارکان 

هاي نیرو، جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت  خانه الف) سطح ملی: شوراي عالی آب و وزارت
  زیست. محیط

  آبریز. هاي حوضه فرعی) و سازمانآبریز (اصلی و  هاي حوضه آبریز: کمیسیون ب) سطح حوضه

هاي آب و  و شرکت ها هاي آب استان سازمان هاي استانی آب، ج) سطح استانی: کارگروه
  .ها فاضالب استان

 تأمینو شوراهاي  ریزي و توسعه استان ، شوراي برنامههاي اجرایی کلیه دستگاه - 1 تبصره
جهت اجراي تصمیمات و استان، شهرستان و بخش موظف به همکاري و مساعدت الزم 

هاي استانی آب  هاي آبریز و کارگروه هاي حوضه مصوبات شوراي عالی آب، کمیسیون
  باشند. می

ارکان اصلی مدیریت آب کشور موضوع این ماده مشمول کلیه مقررات قانون  -2تبصره 
  باشند. ) می1387انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات (مصوب 

 شوراي عالی آب: 7ماده 

کردن مدیریت  گذاري، تحقق رویکرد توسعه پایدار و عملیاتی منظور هماهنگی سیاست به
رئیس جمهور یا  از مرکب هاي آبریز، شوراي عالی آب  پیوسته در سطح ملی و حوضه هم به

کشاورزي،  وزراي نیرو (دبیر شورا)، کشور، جهاد معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا)،
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سازمان  و رؤساي سازمان برنامه و بودجه کشور و ه و شهرسازيرا صنعت، معدن و تجارت،
هاي  عنوان ناظر، دو نفر از رؤساي کمیسیون زیست، دادستان کل کشور به حفاظت محیط

عنوان ناظر، دو نفر از  مرتبط مجلس شوراي اسالمی با انتخاب هیئت رئیسه مجلس به
دو نفر نماینده جمهور،  رئیس نظران مسائل آب به پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم صاحب
  تشکیل زیستی نهاد محیط هاي مردم برداران و دو نفر نماینده تشکل هاي بهره تشکل

مذکور در اصل یکصد و   تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون .گردد می
شد. با االجرا می هاي اجرایی الزم ) قانون اساسی براي کلیه دستگاه138سی و هشتم (

ماه پس از تصویب این  ظرف مدت ششحداکثر  ،12و  10، 8و مواد اجرایی این ماده  نامه آیین
 رسد. قانون، توسط شوراي عالی آب تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می

زیستی از طریق  نهاد محیط هاي مردم برداران و تشکل هاي بهره نمایندگان تشکل -1 تبصره
ادهاي غیردولتی مربوطه، پیشنهاد شده و عضویت آنها با حکم ساز و کار انتخاباتی نه

  یابد. ساله رسمیت می 2 جمهور براي یک دوره رئیس

به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس شورا، از سایر وزرا یا رؤساي  در موارد لزوم - 2تبصره 
  آید.  هاي اجرایی براي حضور در جلسات شوراي عالی آب دعوت به عمل می دستگاه

زیست  از تاریخ تصویب این قانون، وزیر نیرو به عنوان عضو شوراي عالی محیط -3تبصره 
  شود. تعیین و به ترکیب شوراي مذکور اضافه می

 آبریز حوضه : کمیسیون8ماده 

(رئیس  فرد منتخب وي جمهور یا هاي آبریز متشکل از معاون اول رئیس هاي حوضه کمیسیون
آبریز (دبیر کمیسیون)، استانداران  رئیس سازمان حوضه ،جمهور رئیس کمیسیون) با حکم

هاي نیرو، جهادکشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، کشور و  خانه وزارت هربط، نمایند ذي
 ها، مراتع و آبخیزداري کشور ، برنامه و بودجه کشور، جنگلزیست هاي حفاظت محیط سازمان

نظران مسائل  دو نفر از صاحب و ر، سازمان ملی آب و دادستانی کل کشوو هواشناسی کشور
به  برداران هاي بهره تشکل گانآب به پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم رئیس کمیسیون، نمایند

زیستی به  محیط نهاد مردم هاي گان تشکلو نمایند درصد کل اعضاي کمیسیون 15میزان 
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زیر  خاصمندرج در این قانون و وظایف  با وظایف درصد کل اعضاي کمیسیون 15میزان 
  شود: تشکیل می

 آبریز الف) تدوین و نظارت بر اجراي سند پایداري حوضه

 گذار بر منابع آبتأثیراي  توسعه  یا طرح برنامه هرگونه بندي و تصویب اولویت ،ب) بررسی

  ها گذاري تحویل ساالنه، منابع مالی و سرمایه گیري در خصوص آب قابل ج) تصمیم

  نفعان ذي و تخصصی و توانمندسازي کلیههاي عمومی  د) افزایش آگاهی

  آبریز  ه) حل اختالفات بین استانی و محلی در حوضه

  و) ارائه گزارش عملکرد ساالنه به شوراي عالی آب

 ز) سایر امور محوله شوراي عالی آب.

زیستی از طریق  نهاد محیط هاي مردم برداران و تشکل هاي بهره نمایندگان تشکل -1 تبصره
نتخاباتی نهادهاي غیردولتی مربوطه، پیشنهاد شده و عضویت آنها با حکم رئیس ساز و کار ا

  باشد. می ساله 2کمیسیون براي یک دوره 

هاي فرعی  تواند در صورت لزوم و به تناسب، کمیسیون آبریز می کمیسیون حوضه -2 تبصره
ده و نسبت دا ها تشکیل هاي مطالعاتی یا دشت هاي آبریز فرعی، محدوده را در سطح حوضه

. هاي مذکور اقدام نماید به تفویض بخشی از وظایف خود در سطوح یاد شده به کمیسیون
 متناسب با مأموریت تشکیل کمیسیون فرعی،آن دولتی رئیس کمیسیون فرعی و اعضاي 

اعضاي غیردولتی مشابه سازوکار  شود. می تعیینآبریز  کمیسیون حوضه توسط
  شوند. اده، تعیین میاین م 1شده در تبصره  بینی پیش

آبریز و سایر وظایف  آبریز در راستاي اجراي سند پایداري حوضه کمیسیون حوضه -3تبصره 
کارهاي پشتیبانی فنی و مالی را تهیه نماید و پس از تأیید شوراي  و محوله، موظف است ساز

  عالی آب به تصویب هیئت وزیران برساند. 
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 آبریز : سازمان حوضه9ماده 

ایجاد نسبت به آبریز  هاي حوضه متناسب با کمیسیونآبریز  موظف است در هر حوضه دولت 
عنوان دبیرخانه  به ذیل وزارت نیرو (سازمان ملی آب)، آبریز سازمان حوضه تشکیالت

با وظایف پایش، نظارت و ارائه گزارش عملکرد  8ماده آبریز موضوع  کمیسیون حوضه
  اقدام نماید. ر وظایف مندرج در این قانون تصمیمات کمیسیون حوضه آبریز و سای

 آب : کارگروه استانی10ماده 
  

  سازمانرئیس کارگروه)، رئیس هاي استانی آب در هر استان متشکل از استاندار ( کارگروه
، مدیرعامل شرکت استان ریزي (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه  آب استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزي،  شرکت آب و فاضالب استان،مدیرعامل  توزیع نیروي برق،
رئیس سازمان  هاي صنعتی، شرکت شهركمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداري، مدیرعامل 

مدیرکل هواشناسی، رئیس کل زیست،  صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل حفاظت محیط
نده استان در شوراي نمای ،استان دادگستري، دادستان مرکز استان، فرمانده نیروي انتظامی

، یک به انتخاب و با حکم رئیس کارگروه نظران مسائل آب یک نفر از صاحب ها، عالی استان
زیستی، با  محیط نهاد مردم هاي تشکلو یک نفر نماینده  برداران هاي بهره نفر نماینده تشکل

 هاي هاي عملیاتی تصمیمات کمیسیون ، به منظور تدوین برنامهرئیس کارگروه حکم
 گردد.  تشکیل می آبریز در سطح استان و سایر وظایف مندرج در این قانون حوضه

زیستی از طریق  نهاد محیط هاي مردم برداران و تشکل هاي بهره نمایندگان تشکل -1 تبصره
ساز و کار انتخاباتی نهادهاي غیردولتی مربوطه، پیشنهاد شده و عضویت آنها با حکم رئیس 

  باشد. میساله  2 براي یک دوره کارگروه

در موارد لزوم برحسب تشخیص رئیس کارگروه یا پیشنهاد دبیر کارگروه، از  -2تبصره 
نظران مسائل  هاي اجرایی استان یا سایر متخصصین و صاحب مدیران یا رؤساي سایر دستگاه

  آید. عمل می عنوان عضو مدعو دعوت به آب براي حضور در جلسات کارگروه به
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  ها آب استانهاي  سازمان ملی مدیریت منابع آب و سازمان : تشکیل11ماده 
شود  به منظور انطباق تشکیالت مدیریت آب کشور با این قانون، به وزارت نیرو اجازه داده می

از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تبدیل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به 
اي و  هاي آب منطقه سطح ملی و تبدیل شرکتملی مدیریت منابع آب ایران در   سازمان

ربط که  هاي ذي هاي مدیریت منابع آب استان شرکت سازمان آب و برق خوزستان به سازمان
شود با انتقال  ها نامیده می »سازمان آب استان«و » آب سازمان ملی«به ترتیب در این قانون 

هاي  موریتأروي انسانی و نیز با مها، بودجه، تعهدات و نی ها، دارایی موریتأکلیه وظایف، م
مندرج در این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه و واگذاري بخشی از وظایف حاکمیتی 

هاي مذکور به این  وزارت نیرو، از طریق تحویل کلیه امکانات و منابع انسانی شرکت
  اقدام نمایند.  ،بدون گسترش تشکیالت و ایجاد بار اضافی ،ها سازمان

مستقل و مدت نامحدود بوده و رئیس آن داراي شخصیت حقوقی  آبسازمان ملی  -1ره تبص
  باشد و مرکز آن در تهران قرار دارد. معاون وزیر نیرو می

رئیس سازمان، باالترین مقام اجرایی سازمان ملی آب و مسئول اداره کلیه امور  -2تبصره 
باشد و با حکم وزیر  می مراجع کلیههاي زیرمجموعه و نماینده سازمان در  ها و شرکت سازمان

ها، باالترین مقام اجرایی سازمان در  هاي آب استان ساي سازمانؤشود. ر نیرو منصوب می
د و توسط رئیس سازمان ملی آب منصوب نباش ینده آن در کلیه مراجع میاستان و نما

  د.نگرد می

ها، عالوه بر تخصیص ساالنه بودجه، از محل  هاي آب استان لی سازمانامنابع م -3تبصره 
موضوع این قانون و وصول جرایم و خسارات  50ماده هاي موضوع  درآمدهاي حاصل از تعرفه

، عالوه بر تخصیص ساالنه آبگردد. منابع مالی سازمان ملی  میمین أقانون ت این 59ماده 
  شود. مین میأها ت هاي آب استان درصد از درآمدهاي سازمان 5بودجه، از طریق دریافت تا 

ها توسط وزارت نیرو  هاي آب استان ساختار و وظایف سازمان ملی آب و سازمان -4تبصره 
به تایید سازمان اداري و استخدامی کشور شود و بعد از طی مراحل قانونی،  طراحی می

  رسد. می

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



 

71  

الثبت و تمبر و هزینه  ها از هرگونه حق هاي آب استان سازمان ملی آب و سازمان -5تبصره 
  دادرسی معاف هستند.

ایران، کماکان با تشکیالت و وظایف پیشین و  و نیروي شرکت توسعه منابع آب -6تبصره 
. اساسنامه شرکت مذکور حداکثر ظرف مدت دخواهد دامه ادا به فعالیت ذیل سازمان ملی آب

سازمان برنامه بودجه  شش ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و
  رسد. و به تصویب هیئت وزیران میشود  کشور اصالح می

ها،  رکتش تأسیس تواند از اختیارات این ماده براي تغییر وضع یا وزارت نیرو می -7تبصره 
 خود و تعیین حوزه عملکرد آنها استفاده کند. مؤسسات ها و سازمان

  : مدیریت مشارکتی و مشارکت بخش خصوصی12ماده 

منظور تقویت مشارکت مردمی و در راستاي تحقق  آبریز مجاز است به کمیسیون حوضه
نفعان در تدوین سند مذکور،  آبریز، ضمن استفاده از مشارکت ذي اهداف سند پایداري حوضه

هاي مطالعاتی یا  برداري و حفاظت از منابع آب در محدوده واگذاري مدیریت بهرهدر خصوص 
هاي  هاي آبریز فرعی، محدوده برداران آب در سطوح حوضه نونی بهرههاي قا ها به تشکل دشت

گیري نماید. وزارت نیرو موظف است مطابق تصمیمات کمیسیون  تصمیم ها، مطالعاتی یا دشت
هاي  رفهآبریز و از محل بخشی از درآمد حاصل از تع با نظارت سازمان حوضهو  آبریز حوضه

برداري و حفاظت از منابع آب در  اگذاري مدیریت بهرهواین قانون، نسبت به  50موضوع ماده 
هاي  برداران آب در سطوح حوضه هاي قانونی بهره ها به تشکل هاي مطالعاتی یا دشت محدوده

تواند از  همچنین وزارت نیرو میاقدام نماید.  ها، هاي مطالعاتی یا دشت آبریز فرعی، محدوده
برداري و   ها، بهره اقداماتی از قبیل اجراي طرحگذاري در  مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه

شده در سند پایداري  بینی هاي آبی یا سایر موارد پیش نگهداري از تأسیسات و سازه
   آبریز استفاده نماید. حوضه

  الملل آب : دیپلماسی و حقوق بین13ماده 

ملی و  منظور حفظ حاکمیت، امنیت و منافع دولت موظف است با همکاري سایر قوا و به
همجواري، اقدامات الزم را درباره انعقاد و اجراي معاهدات مربوط به  رعایت اصل حسن
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برداري از منابع آب مرزي و مشترك، اعم از سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف،  حفاظت و بهره
  المللی دیگر معمول نماید. هاي بین ها و سازمان با دولت

وزارتین امور خارجه و نیرو و سازمان حفاظت  نامه اجرایی این ماده توسط آیین -تبصره
پس از  و شود میتهیه زیست حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون  محیط

  رسد. تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران می

  : شفافیت و دسترسی به اطالعات14ماده 

هاي استانی آب  آبریز و کارگروههاي  هاي حوضه هاي شوراي عالی آب، کمیسیون دبیرخانه
موظفند به منظور افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی آزاد به اطالعات، مصوبات خود را 

منظور ایجاد نظام   دولت موظف است بهجهت دسترسی عموم منتشر نمایند. همچنین، 
و انتشار ها و اطالعات مرتبط با بخش آب و در راستاي تأمین  گذاري داده کارآمد و به اشتراك

هاي مختلف کشور در زمینه آب، حداکثر  نیاز بخش روز آمار و اطالعات مورد دقیق، پایدار و به
ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، مرکز ملی داده و اطالعات آب را ذیل 

هاي اجرایی موظفند اطالعات  دبیرخانه شوراي عالی آب ایجاد نماید. کلیه دستگاه
  لی داده و اطالعات آب را در اختیار این مرکز قرار دهند.درخواستی مرکز م

شده و اطالعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص از  بندي ها و اطالعات طبقه داده -1تبصره 
  شمول این ماده خارج است.

هاي نیرو، جهاد  خانه نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت آیین - 2تبصره 
زیست  زي (سازمان هواشناسی کشور) و سازمان حفاظت محیطکشاورزي، راه و شهرسا

شود و پس از تأیید شوراي  حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می
  رسد. وزیران می عالی آب به تصویب هیئت
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  مقررات استفاده از آب -فصل سوم

 و مصارف آب هاي عمومی بندي استفاده اولویت: 15ماده 

در راستاي  ،هاي آبریز حوضه درمختلف رف مصاها و  استفادهاي بر آبمنابع ي از داربر هبهر
شود.  زیست و شرب و بهداشت، انجام می اولویت یکسان محیطظ با لحااهداف این قانون، 

مایش سرزمین و بر اساس سند پایداري رعایت الزامات آها و مصارف با  اولویت سایر استفاده
 گردد. آبریز تعیین می ون حوضهآبریز، توسط کمیسی حوضه

  برداري از منابع آب : تخصیص و اجازه بهره16ماده 

براي مصارف شرب،  به طرق مختلفبرداري از کلیه منابع آب  و اجازه بهره تخصیص
قبول براي مصارف  با لحاظ حدود اطمینان قابل زیست، کشاورزي، صنعت و سایر موارد، محیط

منحصراً  این قانون، 4موضوع ماده هاي آبریز  ي حوضهسازبا توجه به شرایط پایدار مختلف و
تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزي با وزارت جهاد کشاورزي و تقسیم و با وزارت نیرو است. 

هاي صنعتی، با بخش صنعتی  ها و شهرك هاي صنعتی در داخل محدوده توزیع آب بخش
  .باشد میربط  ذي

سال پس از تصویب این  دو آبریز حداکثر ظرف مدت هاي تخصیص آب حوضه سند -1تبصره 
آبریز، به تصویب  هاي  هاي حوضه قانون توسط وزارت نیرو تهیه شده و پس از تأیید کمیسیون

  رسد. شوراي عالی آب می

ریزي  برنامه آبریز، آب قابل وزارت نیرو موظف است بر اساس سند تخصیص حوضه -2تبصره 
هاي  آبریز و براي استان منابع آب اعم از سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را در هر حوضهکلیه 

  ساله بازنگري نماید. هاي پنج ربط تعیین، ابالغ و در دوره ذي

شده براي  ریزي سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف تعیین در قالب آب قابل برنامه - 3تبصره 
توانند در چارچوب سند  می ها  آب استان  هاي سازمانها و براي مصارف مختلف،  استان

آبریز، براي موارد زیر در قالب تخصیص جدید  آبریز و سند تخصیص حوضه پایداري حوضه
  برداري براي متقاضیان صادر نمایند: آب، پروانه بهره
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ریزي سطحی یا زیرزمینی مازاد بر مصارف موجود در قالب  منابع آب قابل برنامه –الف 
   سدسازي و مانند اینها و آبیاري و زهکشی م یا از طریق احداث تأسیساتبرداشت مستقی

ها،  ها، پساب هاي حاصل از فاضالب ریزي غیرمتعارف اعم از آب برنامه منابع آب قابل – ب
  سرزمینی و مانند اینها  درونشور  دریاها، شور و لب

، پس از شود ظاهر می اي هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه آب – ج
  ریزي. برنامه تکلیف در قالب آب قابل تعیین

زیست موظف است با همکاري وزارت نیرو، نیاز آبی  سازمان حفاظت محیط -4تبصره 
عنوان مبناي  هاي آبی طبیعی را به ها و سایر پیکره ها، تاالب زیست کلیه رودخانه محیط

تعیین نموده و به تأیید کمیسیون آبریز  زیست در هر حوضه تخصیص نیاز آبی محیط
زیست بر عهده کمیسیون  محیط آبی تعیین ساز و کار پایش تأمین نیازآبریز برساند.  حوضه

  حوضه آبریز است.

  : وظایف وزارت نیرو در تأمین آب17ماده 

 نیاز کشور و در چارچوب سند پایداري آب مورد تأمینوزارت نیرو موظف است به منظور 
  به عمل آورد: را مقتضی اتاقدام ،آبریز، از طرق زیر سند تخصیص حوضهآبریز و  حوضه

  ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی ها و ذخیره نمودن آب رودخانه مهار کردن سیالب -الف  

 1ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاري  آبی و کانال تأسیساتتنظیم و انتقال آب یا ایجاد  -ب 
  2و 

هاي آبریز مشترك با کشورهاي  و حوضه هاي کشور منابع آب بررسی و مطالعه کلیه - ج 
  همسایه

  هاي زیرزمینی و معدنی استخراج و استفاده از آب - د  

در  زدایی) (با یا بدون نمک سرزمینی و دریا شور درون هاي شور و لب  آباستفاده از  –ه 
  مناطق الزم

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



 

75  

  هاي شیرین در مناطق الزم جلوگیري از شور شدن آب -و  

  بندي آن کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره -  ز 

  هاي موردنیاز ها و کمیته و مؤسسات و تشکیل هیأت ها، ها، سازمان شرکتتأسیس  -ح 

  .آب مؤثر باشد تأمینانجام سایر اموري که در  - ط 

هاي  و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل 4و  3آبیاري  هاي ایجاد و نگهداري شبکه -تبصره  
  .مصرف با وزارت جهاد کشاورزي است

  اي  : انتقال آب بین حوضه18ماده 

، کمبود نیاز آب شرب و بهداشت انسان صرفاً براي دوهاي آبریز درجه  آب بین حوضهانتقال 
 مین حق دسترسی به آب،بدون در نظر گرفتن سرانه نیاز آبی فضاي سبز، و در راستاي تض

 تأمینراهکارهاي مدیریت مصرف در حوضه مقصد و تنها در صورت تمامی مشروط به اجراي 
حوضه مبدأ در شرایط موجود و آتی مبتنی بر الزامات آمایش سرزمین اساسی کلیه نیازهاي 

 ،زیستی، پس از تصویب شوراي عالی آب و وجود توجیهات فنی، اقتصادي، اجتماعی و محیط
اي،  هاي انتقال آب بین حوضه با تصویب شوراي عالی آب در خصوص طرحمجاز است. 

هاي تقسیم  آبریز مبدأ و مقصد موظفند نسبت به تعیین روش هاي هاي حوضه کمیسیون
آبریز مقصد موظف  عادالنه منافع خالص حاصل از اجراي طرح، تفاهم نمایند. کمیسیون حوضه

گیري  شده اقدام نماید. تصمیم تفاهم در بازه زمانی تعییناست نسبت به تأمین منافع مورد 
تر از  اي در سطح واحدهاي هیدرولوژیکی کوچک در خصوص انتقال آب بین حوضه

هاي  آبریز بر عهده کمیسیون آبریز درجه دو در قالب سند تخصیص حوضه هاي حوضه
  باشد. هاي آبریز می حوضه

ماه پس از تصویب این قانون به  6کثر ظرف مدت نامه اجرایی این ماده حدا آیین -1تبصره 
زیست  هاي برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و سازمان

  رسد. وزیران می تهیه شده و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت
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رج از هاي آبریز مرزي و مشترك خا گیري در خصوص انتقال آب از حوضه تصمیم - 2تبصره 
شمول این ماده بوده و صرفاً با تأیید شوراي عالی آب و بر اساس تصویب هیئت وزیران 

  باشد. می

  : استفاده از آب دریاها 19ماده 

زدایی، مشروط به اجراي تمامی راهکارهاي مدیریت  استفاده از آب دریاها، با یا بدون نمک
نیازهاي آبی در  تجدیدپذیر براي تأمینبرداري از منابع آب  مصرف و عدم امکان توسعه بهره

مبتنی بر وجود توجیهات  و ریزي و آب قابل برنامه آبریز هاي د پایداري حوضهاسنا چارچوب
 آبریز، به شرح زیر ، در قالب سند تخصیص حوضهزیستی فنی، اقتصادي، اجتماعی و محیط

  مجاز است.

  طق ساحلیزدایی صرفاً در منا استفاده از آب دریا بدون نمک - الف

و براي مصارف شرب و بهداشت  به مناطق غیرساحلی، صرفاً انتقال آب دریازدایی و  نمک - ب
  صنعت با تأیید شوراي عالی آب

به پیشنهاد کارگروه استانی  استفاده از آب دریا براي کشاورزي صرفاً در مناطق ساحلی - ج
  و بدون تأمین اعتبارات مالی توسط دولت  آبریز آب و تأیید کمیسیون حوضه

صنعت، به پیشنهاد مصارف  ، با یا بدون انتقال، براي استفاده درآب دریازدایی  نمک -تبصره
آبریز و پس از تأیید شوراي عالی آب در خصوص انتقال آب، بدون تأمین  کمیسیون حوضه

حل طرح اعم از مطالعات، انجام کلیه مرا مسئولیت اعتبارات مالی توسط دولت مجاز است.
 نیاز، بر عهده بخش خصوصی مورد برداري از طرح و تأمین اعتبارات مالی طراحی، اجرا و بهره
  باشد. و با نظارت دولت می

  ها : تعیین تکلیف حقابه20ماده 

هاي  سال و از طریق تشکیل کمیسیون پنج کارگروه استانی آب مکلف است ظرف مدت
برداري دائمی اقدام نماید.  ها به پروانه بهره سبت به تبدیل حقابهها، ن تکلیف حقابه تعیین
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 و آتی شرایط اقلیمی موجود بري، اساس اسناد حقابهبر  ندمذکور موظف هاي کمیسیون
ریزي استان،  هاي آبریز و شرایط مصرف بهینه و سایر عوامل، در قالب آب قابل برنامه حوضه

اساس  بر دائمی برداري هاي بهره د. پروانهننسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام نمای
. پس از صدور پروانه شود میصادر   آب استان  سازمانآراي صادره کمیسیون مذکور توسط 

هاي صادره مشمول سایر مقررات مندرج در  هاي پیشین منتفی و پروانه ري، حقابهبردا بهره
ها،  خواهد بود. آراي صادره از کمیسیون تعیین تکلیف حقابه 21این قانون از جمله مفاد ماده 

   باشد. این قانون می 61ماده اعتراض وفق پس از ابالغ، قابل  روز 45 حداکثر ظرف مدت

  باشد. مستقر می  آب استان  سازمانها، در  تکلیف حقابه ییندبیرخانه کمیسیون تع

ها مرکب از یک نفر کارشناس حقوقی و یک نفر  تکلیف حقابه کمیسیون تعیین -1تبصره 
سال سابقه به انتخاب رئیس آن سازمان، یک  5با حداقل   آب استان  سازمانکارشناس فنی 

سال سابقه به  5مرتبط با حداقل نفر کارشناس فنی سازمان جهاد کشاورزي با تخصص 
با معرفی رئیس کل دادگستري استان و یک نفر  خاب رئیس آن سازمان، یک نفر قاضیانت

باشد. حکم اعضاي کمیسیون مذکور  معتمد و مطلع محلی به انتخاب کارگروه استانی آب می
   شود. توسط رئیس کارگروه استانی آب صادر می

یا  ، قنات، چشمهبرداري چاه پروانه بهره داراي حقابه،زمین  در هر شرایطی که براي -2تبصره 
آب حقابه صادر شده باشد، مقدار آب مندرج در  تأمینهر منبع دیگري غیر از منبع اولیه 

  گردد. برداري مذکور از حقابه کسر می پروانه بهره

نسبت کارگروه استانی آب، از تاریخ اعالم  یک سال موظفند ظرف مدت بران حقابه - 3تبصره 
اقدام نمایند. پس از انقضاي  برداري دائمی بهرهبري و درخواست پروانه  به ارائه اسناد حقابه
بري ممنوع بوده و مشمول  برداري از منابع آب موضوع اسناد حقابه مهلت مذکور، بهره

   گردد. می این قانون 59موضوع ماده برداري غیرمجاز  مقررات بهره

آبریز  بران آن بین دو یا چند استان در یک حوضه که منبع آب و حقابه در صورتی -4تبصره 
آبریز تشکیل شده و  ها ذیل کمیسیون حوضه تکلیف حقابه مشترك باشند، کمیسیون تعیین
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اعضاي دولتی کمیسیون مذکور به انتخاب وزراي مربوطه بوده و حکم آنها توسط رئیس 
  دد.گر آبریز صادر می کمیسیون حوضه

آبریز، گزارش مربوطه توسط  ها در سطح حوضه تکلیف کلیه حقابه پس از تعیین - 5تبصره 
  گردد. آبریز به کمیسیون مذکور جهت تأیید نهایی ارائه می دبیرخانه کمیسیون حوضه

پس از تصویب این قانون ماه  شش مدت اجرایی این ماده حداکثر ظرف نامه آیین -6تبصره 
تأیید شوراي عالی  پس ازو  تهیه شدهي وزارت جهاد کشاورزهمکاري با وزارت نیرو  توسط

  رسد. آب به تصویب هیئت وزیران می

  برداري صدور پروانه بهره :21ماده 

این قانون در هر منطقه از کشور باید با  3ماده برداري از منابع آب مندرج در  هرگونه بهره
آب   هاي سازمانزیست انجام شود.  محیطاجازه و موافقت وزارت نیرو و با رعایت نیاز آبی 

آبریز،  هاي حوضهتوجه به شرایط اقلیمی، خصوصیات هیدرولوژي و هیدروژئولوژي  باها   استان
آبریز، سند تخصیص  الگوي مصرف بهینه آب و سایر عوامل در قالب سند پایداري حوضه

نسبت به صدور پروانه ریزي سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف،  آبریز و آب قابل برنامه حوضه
برداري براي متقاضیان جدید و بازنگري در هرگونه پروانه صادره پیش از تصویب این  بهره

برداران غیرمجاز، در هر استان اقدام  برداري و تعیین تکلیف بهره قانون در قالب پروانه بهره
مشخصات  وشروط و تعهدات الزم   ،باید حاوي کلیه مقررات برداري پروانه بهرهنمایند.  می

کامل دارنده یا دارندگان پروانه، مشخصات و مختصات منبع و محل برداشت آب، مشخصات 
  اراضی آبخور یا محدوده مصرف،و کیفی آب برداشتی و برگشتی، نوع و میزان مجاز  یکم

الگوي مصرف بهینه، ساعت کارکرد،  ،کننده آب اجراي طرح صنعتی و خدماتی مصرف
و سایر موارد الزم باشد.  برداري، مدت اعتبار پروانه مشخصات منصوبات و تجهیزات بهره

هاي حل اختالف  رسیدگی به اعتراضات و حل اختالف مربوط به این ماده، در چارچوب رویه
  شود.  انجام می این قانون 61ماده شده در  بینی پیش
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با  این قانون، 20هاي دائمی موضوع ماده  هبرداري به استثناي پروان هاي بهره پروانه -1تبصره 
سال صادر شده و مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه و با توجه به آب سه  مدت اعتبار

  است.بار قابل تمدید و تعدیل  سال یکسه  ریزي و شرایط آب و هوایی، هر برنامه قابل

برداري در  پروانه بهرهکلیه منابع آب داراي  رضمن نظارت ب سازمان آب استان  -2تبصره 
روز  45تا حداکثر ظرف مدت  کند اعالم می دارندگان پروانهمراتب را به  ،صورت وجود تخلف

 نسبت به رفع آن اقدام نمایند. در صورت عدم رفع تخلف در زمان مقرر یا تکرار تخلف،
 نسبت به برداري و جلوگیري از برداشت آب، سازمان آب استان ضمن لغو اعتبار پروانه بهره

برداري از طریق دادگاه  پروانه بهرهابطال  و درخواست این قانون 59ماده وفق اعالم جرم 
المنفعه  برداري، چاه مورد نظر پر و مسلوب پس از ابطال پروانه بهرهنماید.  اقدام می صالحه

  شده یا محل برداشت آب به وضع سابق اعاده خواهد شد.

  شود عبارتند از: برداري درج می مصادیق تخلف که در پروانه بهره

  برداري غیر مجاز . نصب منصوبات و تجهیزات بهره 1

  . اضافه برداشت از مفاد پروانه 2

  شکنی، جابجایی و الیروبی بدون مجوز شرکت . کف 3

  . انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه منبع آبی یا افزایش سطح زیرکشت 4

  مندرج در پروانه  . مصرف آب در محلی غیر از موارد 5

  . تغییر نوع کاربري مصرف 6

  . اتالف آب و عدم رعایت الگوي مصرف بهینه7

  ی و کیفی آب برگشتی کم. آلوده ساختن آب یا عدم رعایت مشخصات 8

  منصوبهگیري  حذف یا دستکاري تجهیزات اندازه. 9

  این قانون 27. عدم رعایت مفاد ماده 10
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  این قانون 29. عدم رعایت مفاد ماده 11

  . این قانون 50هاي موضوع ماده  . عدم پرداخت تعرفه12

هاي صادره پیش از تصویب این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت  دارندگان پروانه - 3تبصره 
برداري  مراجعه و پروانه بهره  ها آب استان  هاي سازمانسال پس از انتشار آگهی رسمی، به  سه 

  اخذ نمایند. 

نسبت به اراضی  برداري پروانه بهره مندرج در افزایش سطح زیرکشتدر هر حال،  - 4تبصره 
  باشد. آبخور اولیه آن، ممنوع می

و  - 1361 مصوب - قانون توزیع عادالنه آب 5از تاریخ تصویب این قانون، ماده  -5تبصره 
 -برداري روانه بهرههاي آب فاقد پ و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههاي ذیل آن  تبصره

هاي استانی آب موظفند حداکثر  گردد. کارگروه لغو می هاي ذیل آن و تبصره -1389مصوب 
هاي موجود  تکلیف چاه سال پس از تصویب این قانون، برنامه عملیاتی تعیین ظرف مدت یک

، هاي غیرمجاز از منابع آب سطحی برداري و همچنین سایر بهره موضوع قوانین لغو شده فوق
و به تأیید  نموده استان تهیهریزي  برنامه قالب آب قابل را در زیرزمینی و غیرمتعارف

حداکثر ظرف موظفند  ها هاي آب استان سازمانهاي آبریز برسانند.  هاي حوضه کمیسیون
سال پس از تأیید برنامه عملیاتی یاد شده، ضمن انتشار آگهی رسمی، نسبت به  مدت دو 

ها و  . دارندگان چاهاقدام نمایند هاي غیرمجاز برداري و سایر بهره فوق هاي تکلیف چاه تعیین
 ها هاي آب استان سازماند در مهلت مقرر به موضوع این تبصره موظفن برداران سایر بهره

رسیدگی به اعتراضات و حل دهند. تکلیف انجام  مراجعه و اقدامات الزم را جهت تعیین
 61ماده بینی شده در  هاي حل اختالف پیش ارچوب رویهاختالف مربوط به این تبصره، در چ

مراجعه در  عدمبرداري یا  شود. در صورت عدم امکان صدور پروانه بهره این قانون انجام می
متخلفین وفق گردیده و با  مذکور غیرمجاز تلقیهاي  برداري ها و سایر بهره مهلت مقرر، چاه

محل مکلف است تا تعیین تکلیف نهایی، دستور  دادستان. گردد رفتار می این قانون 59ماده 
  برداشت آب را صادر نماید.از پلمب و جلوگیري 
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وضع سابق یا پر و مسلوب به داراي آراي قطعی قضایی مبنی بر اعاده  ی کههاي آبکلیه چاه
سایر برداري از  المنفعه شدن یا داراي آراي قطعی مبنی بر عدم موافقت با صدور پروانه بهره

یا دیوان عدالت اداري هستند از شمول این تبصره خارج بوده و  ع اداري یا شبه قضاییمراج
  المنفعه گردند. باید پر و مسلوب

به  ،تعیین الگوي مصرف بهینه و عدم اتالف آب براي مصارف مختلفنامه  آیین - 6تبصره 
جهاد (براي بخش آب شرب، بهداشت و خدمات)،  نیرو هاي خانهوزارتپیشنهاد مشترك 

حداکثر  (براي بخش صنعت)، و صنعت، معدن و تجارت(براي بخش کشاورزي)  کشاورزي
  رسد. و به تصویب هیئت وزیران میشود  میتهیه ماه پس از تصویب این قانون  6ظرف مدت 

 : تعیین الگوي کشت بهینه22ماده 

ردي امنیت به منظور تعیین الگوي مصرف بهینه آب در بخش کشاورزي و مطابق با سند راهب
وزارت جهاد کشاورزي موظف است حداکثر این قانون،  4غذایی موضوع تبصره ماده  - آبی

منطقه ، الگوي کشت بهینه را در هر سند راهبردي یاد شده ماه پس از تصویب 6 ظرف مدت
شرایط  توان اکولوژیکی، هاي نسبی، ارزش افزوده، بر اساس مزیت هاي آبریز، از حوضه
پس از تأیید تعیین نموده و ریزي  برنامه ی و اقلیمی و در چارچوب آب قابل، اجتماعاقتصادي

استقرار  تصویب به شوراي عالی آب اعالم نماید.هاي آبریز، جهت  هاي حوضه کمیسیون
هاي جهاد کشاورزي مربوطه  نظارت بر آن در هر منطقه بر عهده سازمان الگوي کشت بهینه و

 تبعیت ازها و سوخت به متخلفین از  کشاورزي، یارانه، نهاده ارائه هرگونه تسهیالتباشد و  می
  شود.  برخورد می این قانون 59ماده وفق  است. با متخلفینالگوي کشت بهینه ممنوع 

کشاورزي استان  ها توسط سازمان جهاد در استانکشت بهینه گزارش ساالنه اجراي الگوي 
موظف است آبریز  رسد. دبیرخانه کمیسیون حوضه می آب ید کارگروه استانیأیتهیه و به ت

را به مربوطه  ساالنه گزارشآبریز،  ضمن نظارت بر اجراي الگوي کشت بهینه در سطح حوضه
  نماید. کمیسیون مذکور ارائه
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  تحویل ساالنه آب قابل: 23ماده 

درج در برداري تا سقف من هاي بهره ساالنه به دارندگان پروانهتحویل  میزان آب قابل
در  و آبریز حوضهآب و هوایی  ظرفیت آبی و شرایط با لحاظدر هر سال آبی هاي مذکور  پروانه

بر  ،آبریز ریزي استانی در حوضه هاي مصرف و به نسبت سهم آب قابل برنامه اولویتچارچوب 
هاي آب  سازمانآبریز به  سازمان حوضهتوسط  آبریز، اساس مصوبات کمیسیون حوضه

هاي استانی آب به اطالع  گردد و از طریق کارگروه جهت اجرا ابالغ می ربط يذ يها استان
با توجه به حدود اطمینان لحاظ شده براي هریک از مصارف در  رسد. برداران می عموم بهره

آبریز موظفند در چارچوب سند پایداري  هاي هاي حوضه آبریز، کمیسیون سند تخصیص حوضه
کنندگان و  سازوکار استفاده از پوشش بیمه براي مصرف آبریز، نسبت به پیشنهاد حوضه

کار یاد شده را به تصویب شوراي عالی آب برسانند.  و برداران آب اقدام نموده و ساز بهره
کردن سازوکار مصوب در هر استان اقدام  هاي استانی آب موظفند نسبت به عملیاتی کارگروه
رسانی عمومی، عملکرد  وظفند ضمن اطالعآبریز م هاي هاي حوضه سازمان همچنیننمایند. 

  آبریز گزارش نمایند. هاي هاي حوضه ساالنه مفاد این ماده را به کمیسیون

  برداري از آب زیرزمینی : الزامات بهره24ماده 

این  21قالب مقررات موضوع ماده ها و قنوات در  برداري براي چاه منظور صدور پروانه بهره به
شناسی و هیدروژئولوژي منطقه و مقررات  ا توجه به خصوصیات زمیننیرو ب ، وزارتقانون
صرفاً در داخل اراضی  ،پروانه حفر چاه یا قناتبینی شده در این قانون نسبت به صدور  پیش

  نماید.  میدام اق ،اجراي طرح صنعتی و خدماتی  آبخور یا محدوده

 برداري داراي پروانه بهرهآب  ايه چاه کلیه جابجاییشکنی، الیروبی یا  کفهرگونه  -1تبصره 
  به استثناي موارد زیر ممنوع است:

  برداري. هاي دچار نقص فنی در حین حفر یا بهره چاه صرفاً الیروبی یا جابجایی برايالف) 

هاي مطالعاتی  آبریز براي محدوده شده توسط کمیسیون حوضه ب) مطابق با ضوابط تعیین
برداري، در قالب سند تخصیص آب و  جاز پروانه بهرهربط، از قبیل شرط تعدیل آبدهی م ذي
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هایی که با کاهش فاحش آبدهی  آبریز، صرفاً براي چاه ریزي زیرزمینی در حوضه برنامه آب قابل
  اند. مواجه یا خشک شده

  این قانون. 62هاي موضوع ماده  چاه صرفاً جابجایی برايج) 

به خارج از اراضی آبخور اولیه یا  برداري هاي آب داراي پروانه بهره چاه جابجاییدر هر صورت 
  است. ممنوع ،هاي واحد صنعتی و خدماتی محدوده

جاي قنات یا چاه به جاي سایر منابع  بهبرداري چاه  صدور هرگونه پروانه حفر و بهره - 2تبصره 
  آبی ممنوع است.

هاي  ربوط به این ماده، در چارچوب رویهرسیدگی به اعتراضات و حل اختالف م  -3تبصره 
  شود. انجام می این قانون 61ماده شده در  بینی حل اختالف پیش

  بانک یا بازار آب: 25ماده 

تواند در قالب درصدي از مقادیر آب  آبریز، وزارت نیرو می در صورت تصمیم کمیسیون حوضه
آب و نظارت  تشکیل بانک یا بازاربرداري صادره معتبر، نسبت به  هاي بهره مندرج در پروانه

پرداخت تعرفه دولتی براي هرگونه مبادله آب اقدام نماید.  ،آبریز بر آن در هر منطقه از حوضه
حداکثر ظرف مدت شش نامه اجرایی این ماده را  وزارت نیرو موظف است نظامالزامی است. 

دستورالعمل آب برساند. تهیه نموده و به تصویب شوراي عالی  ماه پس از تصویب این قانون
هاي آبریز   هاي حوضه نامه یادشده توسط کمیسیون آبریز بر اساس نظام اجرایی در هر حوضه

   گردد. تهیه می

  : ارائه خدمات فنی26ماده 

موظف است بنا به درخواست متقاضی مبنی بر تعیین حد بستر و حریم منابع و وزارت نیرو 
برداري از منابع آب  چشمه یا هرگونه خدمات بهرهتوسعه  مجاري آب، حفر چاه یا قنات،

اقتصادي مورد بررسی قرار دهد.  درخواست مربوطه را از لحاظ فنی و  سطحی و زیرزمینی،
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. وزارت نیرو در صورت باشد میعهده متقاضی  رهزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو ب
  .کنند ی را راهنمایینماید تا متقاض خود را به محل اعزام می لزوم، کارشناسان

تواند جهت ارائه خدمات فنی از مشارکت کارشناسان صاحب  وزارت نیرو می -1تبصره 
صالحیت بخش غیردولتی استفاده نماید. تشخیص صالحیت کارشناسان مذکور بر عهده 

  باشد. وزارت نیرو می

زارت نیرو با کارشناسان و کلیه منابع و مجاري آبی، تشخیص حریمدر هر صورت،  -2تبصره 
پس از کسب  ،یا محاکم و مراجع صالحه 61موضوع ماده  موارد نزاع، مراکز داورياست و در 

  به موضوع رسیدگی خواهند کرد. مذکور،نظر از کارشناسان 

  در نقاط برداشت آبگیري  : نصب تجهیزات اندازه27ماده 

صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل در نقطه برداشت آب هر 
 برداري بهره پروانه دارنده یا دارندگاندر این صورت باشد. کمی و کیفی آب گیري  اندازه
یید وزارت أگیري با ت با هزینه خود نسبت به تهیه و نصب کنتور یا سایر وسایل اندازهند مکلف

مکلفند گزارش مقدار آب برداري  بهرهدارندگان پروانه ا دارنده ید. در هر حال ننمای نیرو اقدام 
را طبق درخواست و و در صورت ضرورت، کمیت و کیفیت آب برگشتی مصرف شده 

دارنده یا دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند. در صورت احراز گزارش خالف واقع، با 
  گردد. برخورد می این قانون 59وفق ماده برداري  بهرهپروانه  دارندگان

گیري آب در کلیه نقاط برداشت آب،  وزارت نیرو مجاز است در موارد الزم براي اندازه -تبصره
گیري  مذکور و اندازه  گیري را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداري وسایل وسایل اندازه

  برداران آن نقاط برداشت خواهد بود. دهی نقاط برداشت آب با بهرهآب

  ه صالحیت حفاري: پروان28ماده 

اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاري است و با وسایل موتوري اقدام به حفر چاه یا 
از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه   کنند باید پروانه صالحیت حفاري قنات می

ه شروط الذکر موظفند کلی اشخاص فوق مذکور مجاز به حفاري با وسایل موتوري نخواهند بود. 
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حفر یا الیروبی چاه یا قنات را رعایت کنند و در مندرج در پروانه صالحیت حفاري و پروانه 
ها یا  خواهد شد و اگر بدون هرکدام از پروانه  پروانه صالحیت آنها لغو ،صورت تخلف

یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین  هاي مذکور اقدام به حفر چاه نامه اجازه
ها و مؤسسات حفاري  سازمان  ها و یا شرکتعامل  دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران

ها  هاي آب استان سازماناین قانون محکوم خواهند شد.  59به مجازات مقرر در ماده 
  مایند.دستگاه حفاري شخص یا اشخاص متخلف را توقیف ن د رأساً توانن می

هاي حفاري داراي پروانه صالحیت  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه -1تبصره 
محل اقامتگاه قانونی، کارت تردد   سازمان آب استانموظفند پس از تصویب این قانون، از 

نقل و تردد اقدام نمایند. نیروي انتظامی موظف به جلوگیري از  و دریافت و سپس به حمل
 موظفندها  هاي آب استان سازمانباشد.  هاي فاقد کارت تردد می تردد دستگاه حمل و نقل یا

با هزینه  فاقد کارت ترددهاي حفاري  همکاري نیروي انتظامی نسبت به توقیف دستگاه با
رفتار خواهد این قانون  59وفق ماده با مالک دستگاه حفاري مذکور  .دنمالک آن اقدام نمای

هاي حفاري فوق، سامانه  مکلف است براي پایش کلیه دستگاههمچنین، وزارت نیرو شد. 
  پایش الزم را مستقر نماید.

هاي حفاري  نقل یا تردد دستگاه و موظف به جلوگیري از حملنیروي انتظامی  - 2تبصره 
هاي  باشد. با مالکین دستگاه میها  هاي آب استان غیرمجاز و توقیف و تحویل آن به سازمان

  رفتار خواهد شد. این قانون 59ماده  وفقحفاري غیرمجاز 

 برداري آب اختصاص پروانه بهره: 29ماده 

مختص به زمین و مواردي است که براي آن صادر شده است مگر آنکه  برداري آب بهرهپروانه 
همچنین انتقال کل یا  شود. اتخاذ  مربوطه آبریز کمیسیون حوضه توسط تصمیم دیگري

  برداري به دیگري ممنوع است مگر در موارد ذیل: بخشی از پروانه بهره

  اطالع وزارت نیرو. مصرف صرفاً باالف) به تبع زمین و براي همان 

ب) براي زمین دیگر و یا مصارف دیگر صرفاً با اجازه وزارت نیرو و در قالب تصمیم کمیسیون 
  آبریز. حوضه
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در قالب تصمیم برداري به دیگري یا تغییر نوع مصرف آن،  پروانه بهرهتبصره: انتقال 
  گردد. ها محسوب نمی جزو مصادیق تغییرکاربري اراضی زراعی و باغآبریز،  کمیسیون حوضه

 : تشخیص صالحیت فنی کارشناسان30ماده 

رسانی  هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آب تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته
قضائیه با استعالم از وزارت نیرو  ر مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستري و قوهد

  باشد. می

 مالکیت در ملک غیر: 31ماده 

تصرف چاه یا قنات یا مجرا  ،اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر باشد
مجرا خواهد  یا قنات یا مجرا و براي عملیات مربوط به چاه یافقط از نظر مالکیت چاه یا قنات 

مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه  یاقنات  یاتواند در اطراف چاه  بود و صاحب ملک می
 یا تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب چاه مجرا هر یا

 مجرا نشود.  یاقنات 

  معارض تأسیسات خریداري: 32ماده 

چنانچه تأسیسات غیرآبی مجاز یا تأسیسات آبی مجازي که مطابق مفاد این قانون 
اخالل  یا نقصان آبشوند موجب ایجاد اختالل در مدیریت منابع آب از طریق  برداري می بهره

و نظایر آن گردند، وزارت نیرو   در کیفیت یا امر تقسیم آب یا کاهش ایمنی در مقابل سیالب
این قانون  46ماده آبریز و مطابق با ترتیب مقرر در  تواند در چارچوب سند پایداري حوضه می

  را خریداري نماید. آنها
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 منابع آب کمی و کیفی حفاظت -فصل چهارم

  : مالکیت بستر و حریم33ماده 
که آب دائم یا اعم از اینها  هاي عمومی و رودخانه طبیعی و کانال يها آبراههو  بستر کلیه انهار

طبیعی و سایر منابع و  هاي ها و برکه مردابها و  تاالبها و بستر  فصلی داشته باشند و مسیل
هاي سطحی و زیرزمینی اعم از اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از  مجاري طبیعی آب

ري اسالمی ایران است و قابل تملک خصوصی، فروش یا حکومت جمهواختیار  د، درنآن باش
رفتن سطح  ینیوقف نیست و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پا

ها پدید آمده باشد در صورت عدم  باتالقها و  ها و یا خشک شدن مرداب دریاچه آب دریاها و 
 و حفاظت از . ادارهاسالمی جمهوري احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت

شود. مفاد این ماده  مفاد این قانون به وزارت نیرو محول می در حدود ،آبی این منابع بستر
  ها نیست.دستگاهسایر نافی وظایف قانونی 

ها،  مسیل ،طبیعی هاي و آبراهه انهار ،ها تعیین پهناي بستر و حریم رودخانه - 1تبصره  
ها و انهار و  رودخانه هیدرولوژي طبیعی در هر محل، با توجه به آمار  هاي و برکه ها مرداب

ساختمان ها یا  پلبدون رعایت اثر با لحاظ شرایط طبیعی و داغاب در بستر طبیعی آنها 
. تعیین حریم کیفی موارد این تبصره و با وزارت نیرو است و غیرآبی آبی تأسیسات

  شود.  انجام میو وزارت نیرو  زیست فاظت محیطهاي مجاز در آنها توسط سازمان ح کاربري

فاضالب و همچنین خطوط  تأسیساتآبی،  تأسیساتو کیفی مخازن و کمی حریم  -2تبصره 
هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و زهکشی اعم از  و کانال آب، فاضالب و آبرسانیانتقال 

ت وزیران قطعیت پیدا ئنیرو تعیین و پس از تصویب هی وزارت توسطسطحی و زیرزمینی 
سازمان حفاظت هاي مجاز حریم کیفی موارد این تبصره توسط  تعیین کاربريکند.  می

  شود. نیرو انجام می وزارتزیست و  محیط

ها، انهار و  و تصرف در بستر رودخانهو حفاري و دخل  ایجاد هر نوع اعیانی -  3تبصره 
طبیعی و همچنین در حریم  هاي و برکه  دابها، مر هاي عمومی، مسیل هاي طبیعی، کانال آبراهه

انحراف مسیر یا مسقف کردن و  ها اعم از طبیعی و یا مخزنی قانونی سواحل دریاها و دریاچه
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ها ممنوع است مگر با  مسیل و هاي عمومی کانال و هاي طبیعی انهار و آبراهه و ها رودخانه
اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده ، وزارت نیرودر صورت صدور مجوز توسط اجازه وزارت نیرو. 

باشند. در  مجوز، مکلف به رعایت کلیه مقررات، شروط و تعهدات ابالغی وزارت نیرو می
دادستان محل موظف است برابر صورت وقوع هرگونه تخلف از مقررات این تبصره، 

ه دستور توقف کار یا تخریب اعیانی یا رفع تصرف و اعاد ،درخواست وزارت نیرو، حسب مورد
رفتار  این قانون 59وفق ماده ، تبصرهاز مفاد این  متخلفان بابه وضع سابق را صادر نماید. 

  شود.  می

و کیفی کمی کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم  احداث نهر، کانال یا جوي و لوله -4تبصره 
آب یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در محدوده شهرها یا  تأسیساتمخازن و 

. باشد میروستاها با جلب موافقت شهرداري یا دهیاري و کسب اجازه از وزارت نیرو 
  االجرا است. نامه الزم مشخصات فنی مندرج در اجازه

مذکور در این در بستر و حریم موارد  موجود تأسیساتدر صورتی که اعیانی و  - 5تبصره  
ماده، از نظر وزارت نیرو مزاحم تشخیص داده شوند، دادستان محل مکلف است بنا به 

به صدور دستور و  ، ضمن اعالم مدت معینی، نسبتربط ذي آب استان  سازماندرخواست 
هاي تخلیه، قلع  معرفی نماینده جهت تخلیه، رفع تجاوز و قلع اعیانی اقدام نماید. هزینه

حسب مورد از مرتکب یا متصرف دریافت خواهد شد. در  ،اده به وضع سابقو اع اعیانی
احداثی قبل از تصویب قانون آب و نحوه    که با ارائه اسناد مثبته، ثابت شود اعیانی صورتی

) ایجاد یا پس از تاریخ مذکور با اجازه وزارت نیرو ساخته 27/04/1347ملی شدن آن (مصوب 
ولیکن از نظر وزارت صیل مالکیت منطبق بر مبانی قانونی باشد شده و در هر حال تصرف و تح

بر  قلع و خسارت اعیان ،تشخیص داده شود، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده نیرو مزاحم
  شود. این قانون پرداخت می 56و  46مواد اساس 

سال  حداکثر ظرف مدت یکهاي آن  اجرایی موضوع این ماده و تبصره نامه آیین -6تبصره 
تهیه هاي آبریز  هاي حوضه با همکاري کمیسیونتوسط وزارت نیرو پس از تصویب این قانون، 
  .رسد میوزیران  تئعالی آب به تصویب هی شده و پس از تأیید شوراي
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  برداري از منابع بستر و حریم : بهره34ماده 

یا سایر منابع قرضه شن و ماسه و خاك رس  برداري از بهره از تاریخ تصویب این قانون هرگونه
سواحل دریاها  و حریم قانونی  ها و آبراهه ها ها، انهار و مسیل بستر و حریم رودخانهیا معدنی 
از هرگاه هرگونه برداشت وزارت نیرو است. از  برداري کسب پروانه بهرهها منوط به  و دریاچه

  یالب گردد، سازمانسمنجر به کاهش ایمنی در مقابل  موضوع این ماده، منابع بستر و حریم
ممنوعه  و براي مدت معین با حدود جغرافیایی مشخصباید محدوده را  ربط ذيآب استان 

برداري از منابع بستر  برنامه و مالحظات بهره .این امر را به اطالع عموم برسانداعالم نموده و 
و لحاظ  زیستی، تعیین مناطق ممنوعه موضوع این ماده با تأکید بر ضوابط محیط و حریم

آبریز تهیه  هاي  هاي حوضه مباحث مربوط به کاهش ایمنی در مقابل سیالب، توسط سازمان
  رسد. آبریز مربوطه می هاي  هاي حوضه شده و به تأیید کمیسیون

کلیه مندرجات برداري موضوع این ماده موظف به رعایت  دارندگان پروانه بهره - 1تبصره 
ند. با باش وزارت نیرو می مقررات، شروط و تعهدات ابالغی برداري و همچنین سایر پروانه بهره

  .شود میبرخورد  ماده این 2متخلفین، براساس تبصره 

دادستان محل مکلف است به درخواست وزارت نیرو، نسبت به صدور دستور  -2تبصره 
 تکلیف آالت و ادوات مربوطه تا تعیین برداران غیرمجاز و توقیف وسایل، ماشین تعقیب بهره

  شود.  رفتار می این قانون 59وفق ماده با متخلفان نهایی پرونده، اقدام نماید. 

 : مدیریت جامع سیالب و خشکسالی35ماده 

قانون مدیریت  14بینی شده وزارت نیرو در بند (پ) ماده  در راستاي اجراي وظایف پیش
 اريبا همکند موظف هاي آبریز هاي حوضه ، سازمان1398بحران کشور مصوب سال 

 دربا را  هاي آبریز و خشکسالی حوضه جامع سیالب مدیریتطرح  هاي استانی آب، کارگروه

از آوري  پذیري و افزایش تاب آسیبکاهش  با رویکرد هاي مرتبط و گرفتن وظایف دستگاه نظر
کار پوشش  و اي، و ساز ، با اولویت اقدامات غیرسازهاي اي و غیرسازه هاي سازه طریق طرح

پس از تصویب  سال دوظرف مدت  حفظ حداکثري منظر و وضعیت طبیعی رودخانه،بیمه، با 
هاي آبریز برسانند. وزارت نیرو  هاي حوضه تصویب کمیسیونو به نموده مطالعه  این قانون،
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خطرپذیري پذیري و  آسیبهاي آبریز با  اولویت حوضهشده را با  موظف است مطالعات انجام
عالی آب برساند.  آبریز، به تصویب شوراي پایداري حوضه، به عنوان بخشی از سند باال

هاي آبریز در خصوص  هاي اجرایی در سطح حوضه مطالعات مذکور مبناي عمل کلیه دستگاه
در  اجراییهاي  دستگاهکلیه ، این مطالعات و تأیید تا زمان تکمیلباشد.  موضوع این ماده می
وظف به استعالم و اخذ تأیید وزارت نیرو مدر راستاي موضوع این ماده، اجراي وظایف خود 

   باشند. می

ها در محدوده روستاها موظف به انجام  ها در محدوده شهرها و دهیاري شهرداري -1تبصره 
اقدامات  از طریق دهی بهسازي شهري، سامانکلیه اقدامات مربوط به رفع خطر سیل از قبیل 

اصالح نقاط خطرآفرین،  ع موانع فیزیکی،و نیز الیروبی، تنظیف و رف اي اي و غیرسازه سازه
، با حفظ حداکثري منظر بندها ایجاد بندهاي انحرافی و سیلرفع موانع آبگذري ایمن سیالب، 

و در چارچوب  ها هاي آب استان سازمانو وضعیت طبیعی رودخانه، پس از موافقت و تأیید 
  باشند. ماده می آبریز موضوع این طرح مصوب مدیریت جامع سیالب و خشکسالی حوضه

ها، مراتع و آبخیزداري کشور) موظف است  وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل -2تبصره 
گیري از وقوع و  به منظور حفاظت از منابع آب، خاك و گیاه، کنترل فرسایش و رسوب و پیش

 داري در هاي آبخیزداري و آبخوان خسارات سیل، با هماهنگی وزارت نیرو نسبت به تهیه طرح
رگونه عملیات حوضه آبریز پیش از آغاز ه  هاي آبریز و تصویب آن در کمیسیون حوضه

  اجرایی اقدام نماید. 

  : تعیین و قطعیت پهناي بستر و حریم36ماده 

در قالب نتایج مطالعات مدیریت جامع سیالب و خشکسالی  ها موظفند هاي آب استان سازمان
آن مطالعات در  تأییدسال از تاریخ  مدت دوحداکثر ظرف  ،این قانون 35موضوع ماده 

تشخیص و تعیین پهناي بستر و  انجام مطالعات ، نسبت بهآبریز  هاي هاي حوضه کمیسیون
آبریز، از طریق  هاي هاي حوضه و اخذ تأییدیه کمیسیون 33ماده حریم مصادیق مندرج در 

رایی مربوط به تعیین، اعالم آبریز اقدام نموده و پس از آن اقدامات اج هاي هاي حوضه سازمان
  . معمول نمایندخیز،  با اولویت مراکز جمعیتی و سیل عمومی و قطعیت پهناي بستر و حریم را
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  : تثبیت پهناي بستر و حریم در سامانه حدنگار (کاداستر)37ماده 

این  33ماده موارد مذکور در  و حریم بستر از قطعیت پهناي ها پس هاي آب استان سازمان
مذکور  نموده و ادارات ثبت اسناد و امالك اقدام اداراتها به  نسبت به ارسال نقشهقانون 

در سامانه حدنگار (کاداستر)   ی و تثبیت آنیجانما نسبت به ها پس از وصول نقشه ندمکلف
 و به قرار ذیل اقدامنام دولت جمهوري اسالمی ایران  اسناد مالکیت بستر به صدور ملی و

  نمایند: 

و باالتر واقع در کلیه  6هاي درجه  نمایندگی دولت در اخذ سند براي بستر رودخانه -1
تر در خارج از محدوده اراضی ملی با وزارت نیرو و  و پایین 5هاي درجه  اراضی و رودخانه

ها، مراتع  تر در داخل محدوده اراضی ملی با سازمان جنگل و پایین 5هاي درجه  رودخانه
ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که  آبخیزداري کشور است. تعیین درجه رودخانهو 

ها، مراتع و آبخیزداري  هاي نیرو و جهاد کشاورزي (سازمان جنگل توسط وزارتخانه
 گردد. کشور) تهیه می

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند کلیه اسناد مالکیت ثبتی صادره قبلی در بستر موارد  -2
را بدون تشریفات قضایی، حسب مورد ابطال یا اصالح  این قانون 33ماده ر مندرج د

نمایند. همچنین در اجراي این بند، اداره ثبت اسناد و امالك موظفند اسناد مالکیت 
و باالتر واقع  6هاي درجه  هاي اجرایی در بستر رودخانه صادره قبلی براي کلیه دستگاه

تر در خارج از محدوده اراضی ملی را به  و پایین 5 هاي درجه در کلیه اراضی و رودخانه
 نام دولت جمهوري اسالمی ایران با نمایندگی وزارت نیرو اصالح نمایند.

به نام  این قانون 33ماده اراضی موضوع اسناد مالکیت صادره در بستر موارد مندرج در  -3
ها، مراتع و  دولت جمهوري اسالمی ایران با نمایندگی وزارت نیرو یا سازمان جنگل

 آبخیزداري کشور، قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست.

ها در اجراي مقررات این قانون، از پرداخت هرگونه  هاي آب استان وزارت نیرو و سازمان -4
 باشند. هاي ثبتی معاف می هزینه
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اسناد و امالك موظفند تا قبل از صدور سند مالکیت موارد مذکور در ماده ادارات ثبت  -5
ن قانون به نام دولت جمهوري اسالمی ایران، از صدور سند مالکیت براي اراضی و ای 33

اشخاص اعم از  ها به نام هاي آب استان امالك مجاور بدون استعالم و تأیید سازمان
همچنین در کلیه اسناد صادره اراضی و امالك مجاور، حقیقی و حقوقی خودداري نمایند. 
  الزامی است. اسالمی ایران به نمایندگی وزارت نیرودرج حقوق ارتفاقی دولت جمهوري 

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند در هنگام تحدید حدود امالك مجاور منابع آبی،  - 6
ها را دعوت نمایند و هرگونه اقدامی در این خصوص  هاي آب استان سازمانالزاماً نماینده 

 باشد. ارچوب این قانون میها در چ هاي آب استان کتبی سازمانمنوط به کسب موافقت 

اسناد  از این قانون اعم 33ماده هرگونه ادعاي مالکیت بر بستر منابع آبی مذکور در  - 7
اشخاص حقیقی و حقوقی،  طرف رسمی، عادي، صلح، وقفی و سایر اسناد محلی از

  مسموع نیست.  

 هاي زیربنایی : رعایت مالحظات کیفی حریم منابع آب در پروژه38ماده 

برداري از  ها، نهادها و اشخاص مکلفند در احداث و بهره هاي اجرایی، شهرداري تگاهکلیه دس
 یا سایر منابع ها ها یا مخازن سد  آهن مشرف به بستر و حریم رودخانه ها و راه  جاده

و   کننده مواد سمی کننده آب شرب به نحوي عمل نمایند که از سقوط وسایل حمل تأمین
کننده یا  سازي به عهده احداث لوگیري شود. مسئولیت ایمنشیمیایی به داخل آنها ج

 بردار است.  بهره

هاي نفت و مواد نفتی،   کننده و عبور لوله جانمایی و استقرار هر نوع منبع آلوده -1تبصره 
که آب شرب را تأمین  و سایر منابع آبی ها  فاضالب در بستر و حریم رودخانه و شیمیایی

و تأیید سازمان حفاظت  با اجازه وزارت نیرودر موارد ضروري مگر کنند، ممنوع است  می
، زیست و تأیید سازمان حفاظت محیط وزارت نیرودر صورت صدور مجوز توسط . زیست محیط

اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده مجوز مکلف به رعایت کلیه مقررات، شروط و تعهدات 
باشند. در صورت وقوع هرگونه تخلف  زیست می ابالغی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط

یا سازمان  دادستان محل موظف است برابر درخواست وزارت نیرواز مقررات این تبصره، 
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را صادر اصالح یا رفع تخلف یا اعاده به وضع سابق ، حسب مورد دستور زیست حفاظت محیط
  . نماید

و هرگونه اشیاء در پسماند  ،کننده از قبیل فاضالب، نخاله تخلیه هرگونه مواد آلوده -2تبصره 
  مطلقاً ممنوع است.  این قانون، 33ماده بستر و حریم موارد مندرج در 

رفتار  این قانون 59وفق ماده ، هاي آن ماده و تبصرهاز مفاد این  متخلفین با -3تبصره 
  شود. می

 برداري از منابع آب سطحی یا زیرزمینی بهرهممنوعیت : مصادیق 39ماده 

برداري از منابع  مقدار بهرههاي مطالعاتی،  آبریز یا محدوده مناطق حوضه هریک از درهرگاه 
آبریز یا  باشد یا شرایط حوضهریزي مربوطه  آب قابل برنامهبیش از آب سطحی یا زیرزمینی 

بنا به ایجاب نماید،  هاي کمی و کیفی تأمین نیاز آب شرب یا ضرورت حفاظت کیفی آب
هاي مطالعاتی  آبریز مبنی بر ممنوعیت مناطق یا محدوده حوضه تشخیص و تصمیم کمیسیون

است با حدود جغرافیایی  موظف آبریز، وزارت نیرو و در راستاي سند پایداري حوضه شده یاد
اطق یا من سطحی یا زیرزمینی منابع آب  برداري از مشخص، هرگونه افزایش در بهره

عمیق یا قنات یا توسعه چشمه  عمیق یا نیمهحفر چاه  هاي مطالعاتی یاد شده اعم از محدوده
را براي برداري از منابع آب سطحی یا زیرزمینی  سایر تأسیسات بهرهیا یا نهر یا سردهنه 

ممنوعیت بنا به تشخیص و تصمیم کمیسیون مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این 
وعیت، تمدید یا رفع آن رسانی عمومی در خصوص ممن اطالع .آبریز با وزارت نیرو است حوضه

  باشد. هاي آبریز می هاي حوضه بر عهده سازمان

هاي استانی آب موظفند متناسب با مصادیق موضوع این ماده، برنامه  کارگروه -1تبصره 
ریزي سطحی  برنامه دهی مصارف موجود استان در قالب آب قابل عملیاتی خود را جهت سامان

آبریز مربوطه، ظرف  هاي رچوب سند پایداري حوضهو زیرزمینی و سند تخصیص آب و در چا
تهیه و در شود،  آبریز تعیین می هاي هاي حوضه مدت معینی که با تشخیص کمیسیون

هاي آبی  ها و پیکره زیست رودخانه رعایت سهم محیطهاي مذکور مصوب نمایند.  کمیسیون
گزارش عملکرد آبریز الزامی است.  آبریز در چارچوب سند تخصیص حوضه در سطح حوضه
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آبریز به  هاي استانی آب موضوع این تبصره توسط دبیرخانه کمیسیون حوضه ساالنه کارگروه
   .گردد میکمیسیون مذکور ارائه 

آبریز یا  اي از حوضه که با توجه به شرایط مندرج در این ماده، منطقه درصورتی - 2تبصره 
هاي مصوب موضوع تبصره  مودن برنامهمنظور اجرا ن محدوده مطالعاتی، ممنوعه اعالم شود، به

شده، نسبت به کاهش  هاي یاد موظفند متناسب با برنامهها  هاي آب استان سازمانماده، این  1
  بندي آب اقدام نمایند.  برداري یا جیره هاي بهره مقدار آب مندرج در پروانه

و  ها ، شهرستانها استان تأمینو شوراهاي  گانه قواي سه هاي اجرایی کلیه دستگاه -3تبصره 
  تصمیمات موضوع این ماده هستند.موظف به همکاري و مساعدت الزم جهت اجراي  ها بخش

آب شرب و  تأمینبرداري از منابع آب سازند سخت، صرفاً براي  استفاده و بهره - 4تبصره 
  منوط به موافقت و اجازه وزارت نیرو است.

 حفاظت کیفی منابع آب: 40ماده 

کردن آب ممنوع است. مسئولیت  ب یا هرگونه اقدام در جهت آلودهن آساخت آلوده
 زیست سازمان حفاظت محیطبه آب کردن  اعالم جرم آلوده و جلوگیري ممانعت،پیشگیري، 
موظف است نسبت به تدوین ضوابط و  زیست حفاظت محیطسازمان  شود. محول می

هاي بهداشت، درمان و  خانه وزارتاستانداردهاي مربوطه اقدام نموده و همچنین با همکاري 
تشخیص مربوط به  اجراییهاي   نامه آیینو  مقررات نسبت به تدوینآموزش پزشکی و نیرو 

حداکثر ظرف مدت یک سال آلودگی منابع آب  رفع و ، پایشجلوگیريمصادیق، راهکارهاي 
هاي  میسیونوزیران برساند. ک اقدام نموده و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت

سهم بار آلودگی آبریز و تعیین  هاي آبریز موظفند ضمن بررسی شرایط کیفی حوضه حوضه
به شرایط کیفی  برنامه عملیاتی جهت رسیدن آبریز، قبول مناطق مختلف در سطح حوضه قابل

آبریز مطابق با مصوبات اخیرالذکر به همراه برنامه  مطلوب را در چارچوب سند پایداري حوضه
هاي  آبریز، تدوین نموده و به تصویب شوراي عالی آب برسانند. کارگروه کیفی حوضه پایش

ساالنه هاي عملیاتی مذکور در هر استان بوده و گزارش عملکرد  استانی مسئول اجراي برنامه
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آبریز به کمیسیون مذکور ارائه  دبیرخانه کمیسیون حوضه ماده را از طریقموضوع این 
 نمایند.  می

شخص حقیقی هر مشخص گردد که شده،  یاد هاي عملیاتی اجراي برنامهدر هرگاه  -1تبصره 
) و ماده 1386قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوب  5موضوع ماده هاي اجرایی  یا  دستگاه

سازمان حفاظت ، اند موجب آلودگی آب شده) 1395(مصوب  برنامه ششم توسعه 29
 اقدام الزم بهو تعیین مهلت، جهت فنی  ارائه دستورهاي را با ذکر علل، مراتب زیست محیط

   .گردد میرفتار  این قانون 59ماده وفق با متخلف یا متخلفین  نماید. اعالم می وي

کنندگان یا  چنانچه جلوگیري یا رفع آلودگی آب، خارج از قدرت مصرف -2تبصره 
زیست یا  سازمان حفاظت محیطبرداران باشد، آنان مکلفند، حسب مورد، مراتب را به  بهره

تواند جهت بررسی و تأیید  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطالع دهند. موضوع می
هاي  هاي استانی آب و در صورت لزوم به کمیسیون راهکار رفع آلودگی، به کارگروه

اص در هر صورت جلوگیري و رفع آلودگی آب بر عهده اشخ آبریز ارجاع داده شود. هاي حوضه
  باشد. ایجادکننده آن می

زیست، نسبت به  دادستان محل مکلف است به درخواست سازمان حفاظت محیط - 3تبصره 
کنندگان منابع آب و توقیف وسایل و تجهیزات مربوطه تا  صدور دستور تعقیب آلوده

   شود. رفتار می این قانون 59ماده تکلیف نهایی پرونده، اقدام نماید. با متخلفان وفق  تعیین

 تصفیه آب و فاضالب هاي لزوم انجام طرح: 41ماده 

 تأمینرا  یا صنعتی مؤسساتی که خدمات آبرسانی براي مصارف شرب و بهداشتها یا  شرکت
 تهیه و اجرا نمایند. ربط مقامات مسئول ذيتصویب   کنند، موظفند طرح تصفیه آب را با می

باشد، مگر  کردن آب می مصداق آلوده ،پذیرنده هاي یطمحبه  آب یا زه تخلیه هر نوع فاضالب
  . این قانون 40مطابق ماده  شده با رعایت استانداردهاي تدوین
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 شدن منابع آب شیرین : شور یا آلوده42ماده 

در مواردي که آب شور یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو الزم 
کنندگان، مجراي آب شور یا آلوده  استفاده  ع به صاحبان وتواند پس از اطال می ،تشخیص دهد

پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون  را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان
عنداالقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه  پرداخت خسارت، 

خسارت وارده   داري را رعایت نموده است،بر شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره
  .کند میصاحب چاه را وزارت نیرو جبران  به

 ها و قنوات بایر یا متروك تکلیف چاه : تعیین43ماده 

اجتماعی، احیاي قنواتی را که به نظر  صورت تشخیص وجود ضرورتتواند در  وزارت نیرو می
به علت نقصان فاحش آب عمالً وك مانده یا خانه بایر یا متر وزارتکارشناسان این 

تکلیف نماید. در  به مالک یا مالکین آن ،پذیري فنی المنفعه باشد، در صورت امکان مسلوب 
نیرو، قنات مذکور متروکه    وزارت پس از اعالم  صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا پنج سال

که به نظر کارشناسان این  اتواند چاهی ر وزارت نیرو میهمچنین  .گردد میو فاقد حریم اعالم 
المنفعه باشد، پر و  مسلوب علت نقصان فاحش آب عمالً  خانه بایر یا متروك مانده یا به وزارت

 المنفعه نموده و پروانه آن را لغو نماید. مسلوب

 آرتزین هاي آرتزین و نیمه : حفاظت چاه44ماده 

برداري از  سال که احتیاج به بهرهبراي جلوگیري از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از 
آرتزین یا قنواتی که منابع آنها تحت فشار باشد،   هاي آب زیرزمینی نباشد، صاحبان چاه

موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیري کنند. همچنین 
ه وزارت نیرو الزم بداند آرتزین، دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچ هاي آرتزین و نیمه در چاه

وسیله پوشش جداري یا طرز مناسب دیگري به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن  به
  تحت فشار در قشرهاي دیگر جلوگیري کنند.
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 ها و تأسیسات آبی مقررات زیرساخت -فصل پنجم

 : احداث کانال یا مجراي جایگزین45ماده 

برداري  ستفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی یا بهرهها یا انهار مورد ا در مواردي که کانال
آب   سازمانتأیید جاي آنها مجراي دیگري با تواند به  صاحب زمین گردد، صاحب زمین می

به  ،به صورتی که سبب اتالف آب یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاري نگردد ، استان
  .رود میحق مجراي قبلی از بین هزینه خود احداث کند. پس از احداث مجراي جدید، 

 هاي آبی : امالك واقع در حریم و مسیر طرح46ماده 

در موارد ضرورت، اراضی، مستحدثات، اعیانی و امالك متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه 
هاي توسعه منابع آب نظیر سدسازي  آبیاري و خطوط آبرسانی و مسیر یا محدوده سایر طرح

گیرند و قیمت عادله با توجه به  ریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار میرعایت ح واقع باشند با 
شود. در مواردي که دولت قادر به پرداخت  میپرداخت  قانونیخسارت وارده به مالکین 

هاي دیگر  اقساط یا از طریق روشتواند با توافق مالک به شکل  صورت نقدي نیست می به
نظیر زمین معوض، اسکان مجدد یا پرداخت از طریق منابع اعتباري دیگر طبق نظر کارگروه 

  د. نمایاستانی آب مربوطه اقدام 

 : حفظ حریم اماکن عمومی47ماده 

مومی و اماکن متبرکه و هاي ع هیچ نهر و کانال و جوي و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده
و مزاحمت براي ساکنین و عابرین و   که ایجاد خطر باشد و حریم آنها به صورتیباستانی 

نقلیه و اماکن و تأسیسات مذکور نماید. در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند  یلوسا
زاحمت هاي اجرایی مربوطه، اقدامات الزم براي رفع خطر و یا م طبق مشخصات فنی دستگاه

را به عمل آورند. در صورتی که مالک یا مالکین از اجراي اخطار کتبی وزارتخانه و 
در شهرها) و دهیاري (در روستاها) حداکثر به مدت  ربط و شهرداري ( هاي اجرایی ذي دستگاه

یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند، دستگاه اجرایی، شهرداري یا 
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و  نمودهدریافت   اي رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکیندهیاري مربوطه بر
  نماید. که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می در صورتی

  مشارکتینگهداري از منبع آب : 48ماده 

آبی مشترك،  تأسیساتمجاري و سایر منابع، و برداران چاه، چشمه، قنات  شرکا و بهرهکلیه 
یچ شخصی بدون اجازه مچنین هباشند. ه ول حفاظت و نگهداري از آنها میبه سهم خود مسئ
احداث و تغییر مقطع و مجراي آب و انشعاب جدید را ندارد و هر باالدستی  وزارت نیرو، حق 

  آید. می دستی وارد  مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پایین

  سعه گردشگري آبیهاي تاریخی و تو : حفظ آثار و سازه49ماده 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی موظف است نسبت به تهیه و انتشار 

هاي  هاي تاریخی و باستانی کشور و حریم آنها با هدف جلوگیري از تداخل طرح اطلس محوطه
هاي یاد شده و حریم آنها حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ  توسعه منابع آب با محوطه

  نماید. ساله بازنگري هاي پنج در دورهن قانون، اقدام نموده و اطلس یاد شده را تصویب ای

هاي توسعه منابع آب حفاظت  برداري از طرح در مطالعه، اجرا و بهرهوزارت نیرو موظف است 
هاي تاریخی و باستانی کشور،  از آثار تاریخی و میراث فرهنگی را در چارچوب اطلس محوطه

و نسبت به تدوین پیوست میراث فرهنگی مربوطه و اخذ تأیید از وزارت  مورد توجه قرار دهد
میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی اقدام نماید. وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و 
صنایع دستی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه در قالب تأیید، رد یا تأیید مشروط 

  گویی در مهلت مقرر به معناي تأیید خواهد بود.پیوست مربوطه، اعالم نظر نماید. عدم پاسخ

نسبت  وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري مکاريوزارت نیرو موظف است با ه
تاریخی، مطالعه و پژوهش بر روي  هاي آبی برداري پایدار از آثار و سازه به حفظ، احیاء و بهره

  اقدام نماید.در ردیف آثار ملی و جهانی  هاي مذکور آثار و سازه آنها و ثبت و مستندسازي

میراث فرهنگی، صنایع دستی و کل  هاي استانی آب موظفند با همکاري ادارات کارگروه
حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه طرح  گردشگري

ی از عنوان بخش آبریز به هاي هاي حوضه گردشگري آبی استان و تصویب آن در کمیسیون
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هاي آبریز موظفند گزارش عملکرد  هاي حوضه آبریز اقدام نمایند. سازمان سند پایداري حوضه
  آبریز ارائه نمایند. هاي هاي حوضه ساالنه مفاد این ماده را به کمیسیون
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 ترتیبات مالی -فصل ششم

  : تعرفه50ماده 
و پساب  آب ربوط بهمهاي  تعرفه نامه تعیین تدوین نظام نسبت بهوزارت نیرو موظف است 

و  اقدام نموده و برداشت شن و ماسه و سایر موارد موضوع این قانونبراي مصارف مختلف 
هاي آبریز  هاي حوضه کمیسیون برساند. شوراي عالی آبصویب تبه نامه مذکور را  نظام

 نامه یاد شده و بر اساس ارزش اقتصادي آب هاي هر استان را مطابق با نظام موظفند تعرفه
نحوه آبریز،  حوضه هر منطقه از عی، اقلیمی، اقتصادي و اجتماعیمتناسب با شرایط طبی

و بازیافت آب  ، انتقال، توزیعتأمینهاي  گذاري دسترسی به آب و ارزش سرمایهاستحصال و 
هاي استانی آب، تعیین و پس از تصویب شوراي  به پیشنهاد کارگروه براي مصارف مختلف
  باشد. هاي موضوع این ماده بر عهده وزارت نیرو می د. وصول تعرفهعالی آب، ابالغ نماین

هاي آبریز موظفند ارزش اقتصادي آب را با همکاري  هاي حوضه سازمان -1تبصره 
هاي استانی آب در هر حوضه آبریز، براي مناطق مختلف تعیین و پس از تصویب  کارگروه

  د.هاي آبریز به اطالع عموم برسانن هاي حوضه کمیسیون
بابت  ها هاي آب استان سازمانساله اعتبارات کمک به  ولت مکلف است همه د - 2ه تبصر

بینی کرده و به منظور  ساالنه پیش  هاي آب را در بودجه هرگونه تخفیف یا معافیت در تعرفه
  ها قرار دهد. در اختیار آن سازمان انجام وظایف قانونیبودجه جاري و  تأمین

قانون تأمین منابع مالی براي جبران خسارات  3از تاریخ تصویب این قانون، ماده  - 3تبصره 
قانون الحاق موادي به قانون  58و ماده  - 1383مصوب  -ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی 
  گردد. لغو می -  1384مصوب  - تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 بها : لزوم پرداخت آب51ماده 

برداران آب موظف به پرداخت صورتحساب صادره بر اساس این قانون  ندگان یا بهرهکن مصرف
 2وفق تبصره بردار حاضر به پرداخت نگردد،  بهره کننده یا مصرف که باشند. در صورتی می

از پرداخت  بردار بهره کننده یا مصرفچنانچه   شود. این قانون با وي رفتار می 21ماده 
صورت بدهی   عالوه بر قطع انشعاب، آب استان  سازمانتنکاف نماید هاي معوقه خود اس بدهی
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و اداره  نماید میاجرائیه به اداره ثبت محل ارسال   را جهت صدور بردار یا بهره کننده مصرف
االجرا نسبت به صدور ورقه  ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم

  قدام کند.وصول مطالبات از بدهکار ا  اجرائیه و

  آب پایداري: صندوق 52ماده 

 پایداري صندوق کمک به پایدارسازي منابع آب کشور،  به منظور شود به دولت اجازه داده می
صندوق پایداري آب نسبت به ایجاد شعب به تعداد  آب را ذیل شوراي عالی آب تأسیس کند.

 منابع مورد نیاز صندوق یاد شده از طریق  نماید. آبریز اقدام می هاي هاي حوضه کمیسیون
و  گردد هاي بخش غیردولتی داخلی و خارجی تأمین می و کمکتخصیص ساالنه بودجه 

آبریز با تصمیم و نظارت  هاي کرد آن در راستاي اجراي اسناد پایداري حوضه هزینه
اکثر ظرف آب حد پایداري . اساسنامه صندوقگیرد آبریز صورت می هاي هاي حوضه کمیسیون

طور مشترك توسط وزارتین نیرو و امور اقتصادي و  ماه پس از تصویب این قانون، به 3مدت 
پس از تأیید شوراي عالی آب، و  شود می بودجه کشور تهیه  دارایی و سازمان برنامه و

  رسد. تصویب هیئت وزیران می به

  : تأمین اعتبار53ماده  

هاي الزم جهت  ها و طرح ي مطالعه و اجراي برنامهدولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برا
ربط  ذي اجرایی هاي هاي سنواتی سالیانه دستگاه تحقق اهداف این قانون را در بودجه

  .بینی نماید پیش
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 اجراي مقررات -فصل هفتم

  : ضابطین دادگستري54ماده 

جهاد کشاورزي (بنا هاي تابعه آن و کارکنان وزارت  کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت
زیست (بنا به معرفی رئیس سازمان  به معرفی وزیر جهاد کشاورزي) و سازمان حفاظت محیط

حفاظت محیط زیست) که به موجب ابالغ وزارت نیرو، مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در 
دادگستري محسوب و مشمول مقررات بند (ب) ماده  شوند در ردیف ضابطین  این قانون می

  باشند. قانون آیین دادرسی کیفري می 29

 : مرجع اجراي قانون55ماده 

 ها ، سازماندستورهاي وزارت نیرو و مؤسسات ،مأمورین نیروي انتظامی موظفند حسب مورد
زیست را در اجراي  هاي تابعه آن، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط و شرکت

 این قانون به مورد اجرا گذارند. 

خلف از مقررات این ماده توسط مأمورین نیروي انتظامی، موجب محکومیت به سه ت -تبصره
  .شود میماه تا یک سال انفصال از خدمت 

 هاي توسعه : خسارت بر منابع آب در نتیجه اجراي طرح56ماده 

هاي توسعه اعم از عمرانی و صنعتی و معدنی و کشاورزي و  که در اثر اجراي طرح در صورتی
هاي سطحی و زیرزمینی در  آب  یسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابعسدسازي و تأس
برداري از منابع آب متعلق به  ها و یا هر نوع تأسیسات بهره اي، قنوات و چاه ناحیه یا منطقه

هاي مذکور، آب قنوات و  آن وارد شود و یا در اثر اجراي طرح اشخاص، تملک و یا خسارتی بر 
یافته و یا  بردار مجاز، نقصان کننده یا بهره هاي داراي مصرف ها و چشمه ها و رودخانه چاه

  گردد. ترتیب زیر براي جبران خسارت عمل می خشک شوند، به

پذیر  در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکان - الف 
 باشد. یآب م باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود 
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پذیر  در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکان - ب
مالکین طبق رأي دادگاه صالحه   نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا

  گردد. پرداخت می

شدن قنوات و  المنفعه شدن یا مسلوب در مواردي که خسارت وارده ناشی از خشک - ج
پذیر باشد، مالک  از طرق دیگر امکان  الذکر فوق تأسیساتآب  تأمینها بوده و  ها و چشمه چاه

توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت  مذکور می تأسیساتیا مالکین 
موظف به پرداخت خسارت از طریق دستگاه اجرایی مربوطه  دولت نمایند. در هر صورت 

  باشد. مذکور می  تأسیساتالمنفعه شدن  شدن یا مسلوب ی از خشکناش

  گردد. در کلیه موارد فوق چنانچه اختالفی پیش آید طبق رأي دادگاه صالحه عمل می 

ها و  در مواردي که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه -د 
پذیر نباشد خسارت  دیگر امکان رق از ط تأسیساتآب مالکین این  تأمینها بوده و  چشمه

  گردد. مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت می

از منابع آب که طبق مقررات  برداري بهره تأسیساتها و قنوات و سایر  نسبت به چاه - هـ
  شود. مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نمیغیر

هاي ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاري  که از منابع آب طرحدر مورد اراضی  -و 
است بهاي آب طبق مقررات و  شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده می

کننده یا  برداران آب از طریق مصرف کنندگان و بهره معیارهاي وزارت نیرو مانند سایر مصرف
  بردار باید پرداخت شود. بهره

که در اثر اجراي طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید  تیدر صور - ز 
  گردد. دادگاه صالحه پرداخت می خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأي

 هاي توسعه منابع آب زیست در نتیجه اجراي طرح : خسارت بر محیط57ماده 

زیست را در  ت وارده به محیطهاي توسعه منابع آب، خسارا دولت مکلف است در اجراي طرح
سنجی اجرایی منظور و پس از درج در بودجه  هاي امکان محاسبات اقتصادي و برآورد هزینه

زیست براي حفاظت،  هاي مبادله شده با سازمان حفاظت محیط نامه سنواتی، در قالب موافقت
 زیست اختصاص دهد. احیاء و بازسازي محیط
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هاي مذکور را حداکثر ظرف مدت سه ماه  ت هزینهزیست مکلف اس سازمان حفاظت محیط
  پس از استعالم دستگاه اجرایی مربوطه تعیین و اعالم نماید.

ماه  6اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت  نامه نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناي آیین
هاي حفاظت  پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و سازمان

  رسد. شود و به تصویب هیئت وزیران می ست و برنامه و بودجه کشور، تهیه میزی محیط

زیست ناشی از تخطی پیمانکار غیردولتی  در صورتی که خسارات وارده به محیط -1تبصره 
طرح توسعه منابع آب از نظامات و ضوابط ابالغی کارفرماي دولتی باشد، پیمانکار مذکور 

  زیست خواهد بود. عالم سازمان حفاظت محیطمکلف به پرداخت خسارات مطابق ا

آبریز، کلیه درآمدهاي ناشی از اجراي این ماده، به  در راستاي پایداري حوضه - 2تبصره 
زیست قرار  زیست در اختیار صندوق ملی محیط منظور حفاظت، احیاء و بازسازي محیط

شده  دریافتکرد مبالغ  زیست موظف است گزارش هزینه گیرد. سازمان حفاظت محیط می
صورت ساالنه به کمیسیون  شده را به موضوع این ماده و نتایج عملکرد اقدامات انجام

  آبریز مربوطه ارائه نماید. حوضه

 هاي توسعه به اخذ مجوزها : الزام طرح58ماده 

هاي توسعه مؤثر بر منابع آب اعم از عمرانی، صنعتی، معدنی، کشاورزي و  کلیه طرح
 محیطی زیست تخصیص آب، اخذ مجوزهايعالوه بر سدسازي و تأسیسات مربوطه، موظفند 

، پیش از آغاز هرگونه این قانون 8مجوز بند (ب) ماده و میراث فرهنگی، نسبت به دریافت 
دولتی به  و اختصاص ردیف بودجه هاي یاد شده . تصویب طرحنمایند عملیات اجرایی اقدام

   باشد. آنها، منوط به رعایت الزامات این ماده می

 ها و جبران خسارت : جرایم، مجازات59ماده 

شود. مرتکبان با توجه به میزان و نوع جرم ارتکابی، عالوه بر  رفتارهاي زیر جرم محسوب می
ده، به مجازات ذیل طبق نظر دادگاه صالحه محکوم اعاده وضع سابق و جبران خسارت وار

  شوند: می
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  حبس و جزاي نقدي درجه پنج: - الف

 حفر چاه یا قنات بدون پروانه حفر. -1

 برداري. برداري از چاه یا قنات بدون پروانه بهره بهره  -2

شکنی یا الیروبی چاه، ادامه پیشکار قنات یا توسعه و دستکاري  جابجایی، کف -3
 مجوز.چشمه بدون اخذ 

 برداري. برداري از منابع آب سطحی و منابع آب غیرمتعارف بدون پروانه بهره بهره -4

تغییر نوع مصرف آب یا انتقال آب به خارج از اراضی آبخور اولیه یا به خارج از  -5
محدوده اجراي طرح صنعتی و خدماتی یا مصرف آب در محلی به غیر از موارد 

 جازه کتبی وزارت نیرو.برداري بدون ا مندرج در پروانه بهره

آلوده ساختن آب یا هرگونه اقدام در جهت آلوده کردن آب طبق مقررات مندرج در  - 6
هاي مرتبط با آن و نیز عدم رعایت  ها و دستورالعمل این قانون و آیین نامه 40ماده 

 هاي آن. این قانون و تبصره 38مقررات ماده 

ها، انهار و  بستر رودخانه ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در - 7
طبیعی و همچنین  هاي و برکه  ها، مرداب هاي عمومی، مسیل هاي طبیعی، کانال آبراهه

ها اعم از طبیعی و یا مخزنی و انحراف  در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه
هاي عمومی و  هاي طبیعی و کانال ها و انهار و آبراهه مسیر یا مسقف کردن رودخانه

 ها بدون اجازه وزارت نیرو. مسیل

هرگونه برداشت غیرمجاز از شن و ماسه و خاك رس یا سایر منابع بستر و حریم   -8
ها  سواحل دریاها و دریاچه ها و حریم قانونی  ها و آبراهه ها، انهار و مسیل رودخانه

 برداري معتبر از وزارت نیرو. مرتکبان، عالوه بر مجازات مقرر بدون اخذ پروانه بهره
برابر ارزش کارشناسی منابع برداشت  4تا  2در این بند، به پرداخت جریمه به میزان 

 شده به قیمت روز محکوم خواهند شد.

هاي حفاري غیرمجاز و هرگونه  هرگونه حفاري غیرمجاز توسط دارندگان دستگاه -9
حفاري غیرمجاز یا خارج از ضوابط و شرایط مقرر در پروانه صالحیت یا پروانه 

هاي حفاري بدون کارت تردد توسط دارندگان  یا حمل و نقل و تردد دستگاه حفاري
 هاي حفاري داراي پروانه صالحیت.  دستگاه

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



 

106  

هاي حفاري داراي پروانه صالحیت موضوع این بند عالوه  دارندگان دستگاه -تبصره
ماه و انتقال به  6بر مجازات فوق براي بار اول به توقیف دستگاه حفاري به مدت 

براي بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار به  کینگ با هزینه مالک دستگاه، پار
هاي  ضبط دستگاه حفاري به نفع دولت محکوم خواهند شد. دارندگان دستگاه

حفاري غیرمجاز موضوع این بند عالوه بر مجازات فوق، به ضبط دستگاه حفاري به 
 نفع دولت در همان بار اول محکوم خواهند شد.

  حبس و جزاي نقدي درجه شش - ب

برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف داراي  افزایش غیرمجاز بهره -1
  برداري. پروانه بهره

برداري وفق  بري بدون اخذ پروانه بهره برداري از منابع آب موضوع اسناد حقابه بهره  -2
  همان ماده. 3این قانون یا عدم اقدام وفق تبصره  20ماده 

این قانون و سایر مسئولین مرتبط که از وقوع  54ضابطین دادگستري موضوع ماده   -3
دار اعالم  جرایم مندرج در این قانون مطلع گردیده و مراتب را به مراجع صالحیت

  ننمایند.

  7حبس و جزاي نقدي درجه  - ج

تصرف عدوانی یا به هدر دادن آب حق دیگري یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت در  -1
  باشد. ه از آن به هر نحو. جرم موضوع این بند قابل گذشت میاستفاد

این قانون و تأسیسات آنها یا حریم  3عدم رعایت حریم منابع آبی مندرج در ماده  -2
کمی و کیفی مخازن و تأسیسات آبی، تأسیسات فاضالب و همچنین خطوط انتقال 

زهکشی اعم از هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و  آب، فاضالب و آبرسانی و کانال
  سطحی و زیرزمینی.

هرگونه دخالت، اختالل یا دخل و تصرف در تأسیسات آبی دولتی و عمومی یا   -3
  هرگونه اخالل در تقسیم و توزیع آب.

گزارش خالف واقع مقدار آب مصرف شده یا کمیت و کیفیت آب برگشتی طبق   -4
  این قانون. 27مقررات ماده 
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زمینی و غیرمتعارف بدون تمدید پروانه برداري از منابع آب سطحی، زیر بهره -5
این قانون در صورتی که به طور  21ماده  2برداري یا مصادیق مندرج در تبصره  بهره

  خاص در سایر بندهاي این ماده، مجازات معینی براي آن در نظر گرفته نشده باشد.
  آب.گیري کمی و کیفی  هرگونه ممانعت از نصب، قرائت یا کنترل ابزارهاي اندازه  - 6
عدم رعایت مقررات خشکسالی و الگوي کشت بهینه. مرتکبان، عالوه بر مجازات  - 7

برابر ارزش کارشناسی محصول  4تا  2مقرر در این بند، به پرداخت جریمه به میزان 
  قابل برداشت به قیمت روز محکوم خواهند شد.

ت گرفته باشد، هرگاه جرایم و تخلفات موضوع این ماده به نفع اشخاص حقوقی صور -1تبصره 
شود مگر آنکه مرتکب اثبات  ها در خصوص مدیرعامل یا رئیس شخص حقوقی اعمال می مجازات

نماید که دستوردهنده شخص دیگري بوده که در این صورت مجازات در خصوص دستوردهنده 
  گردد. اجرا می

به حفر چاه اشخاصی که پیش از آن مبادرت  االجرا شدن این قانون،  از تاریخ الزم - 2تبصره 
اند،  برداري غیرمجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف نموده غیرمجاز یا هرگونه بهره

هاي آب  این قانون نسبت به مراجعه به سازمان 21ماده  5باید طی مدت تعیین شده در تبصره  
مقرر به خاطر ها و تعیین تکلیف اقدام نمایند و در این مدت از تعقیب کیفري و مجازات  استان

برداري غیر مجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف معاف  حفر چاه غیرمجاز و بهره
وزارت نیرو مکلف است   شوند. صورت مشمول مقررات این قانون می خواهند بود. در غیر این

در هر مجلس و به طور کتبی به مرتکبان ابالغ نماید.  مراتب مذکور در این تبصره را طی صورت
صورت دادستان محل مکلف است تا تعیین تکلیف نهایی، دستور جلوگیري از هرگونه برداشت 

بردار و اقدام به برداشت آب، مرتکب از  آب از موارد فوق را صادر نماید. در صورت تخطی بهره
  این ماده با وي برخورد خواهد شد. 1شمول این تبصره خارج شده و مطابق بند 

عالوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به قلع   ن جرایم موضوع این قانون،مرتکبا - 3تبصره 
مستحدثات غیرمجاز، اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارده نیز بدون نیاز به تقدیم 

برداري غیرمجاز از  شوند. میزان خسارت ناشی از حفر چاه غیرمجاز یا بهره دادخواست محکوم می
غیرمتعارف، بر اساس ارزش اقتصادي آب در هر منطقه تعیین منابع آب سطحی، زیرزمینی و 

  شود. می

محکوم به اعاده وضع به حالت سابق مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در رأي که  -4تبصره 
در این خصوص اقدام و همچنین خسارات وارده را جبران کند و در   بیش از سه ماه نخواهد بود،
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به این امور اقدام و هزینه مربوطه توسط قاضی اجراي احکام وزارت نیرو نسبت   غیر این صورت،
گردد. اعاده وضع به حال سابق،  علیه وصول می تعیین و مطابق قوانین مربوطه از اموال محکوم

  مشمول مرور زمان نیست.

هاي  هرگاه مرتکب جرایم و تخلفات فوق از مستخدمین شاغل یا بازنشسته دستگاه -5تبصره 
  گردد. باشد، حسب مورد به اشد مجازات یا جریمه مربوطه محکوم میربط  اجرایی ذي

نهاد یا  هاي مردم تواند جهت کشف جرایم و تخلفات از خدمات تشکل وزارت نیرو می - 6تبصره 
الکشف مربوطه را به میزانی که در خصوص  سایر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نموده و حق

 رسد، پرداخت نماید. زارت به تصویب شوراي عالی آب میموارد مختلف بنا به پیشنهاد آن و

قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوب  5هاي اجرایی موضوع ماده  کلیه دستگاه -7تبصره 
) موظف به اجراي صحیح مقررات مندرج در 1395برنامه ششم توسعه (مصوب  29) و ماده 1386

از فعل یا ترك فعل، مشمول رسیدگی طبق این قانون  بوده و هرگونه رفتار ناقض این قانون اعم 
  باشد. قوانین و مقررات مربوطه می
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  حل و فصل اختالفات -فصل هشتم

 ارکان ساختار داوري و حل اختالفات : 60ماده 
  

  اند از: ارکان ساختار داوري و حل اختالفات موضوع این قانون عبارت

  آب.الف) سطح ملی: مرکز ملی داوري آب زیرنظر شوراي عالی 

هاي  هاي حوضه آبریز زیرنظر کمیسیون هاي آبریز: مراکز داوري آب حوضه ب) سطح حوضه
  آبریز.

هاي استانی آب، شوراهاي حل  ها زیرنظر کارگروه ج) سطح استانی: مراکز داوري آب استان
  اختالف و نهادهاي محلی موجود.

الذکر با پیشنهاد  ي فوقنامه اجرایی ساختار و سازوکار هریک از مراکز داور آیین -تبصره
  رسد.  شوراي عالی آب، به تصویب هیئت وزیران می

  حل اختالف هاي : رویه61ماده 

و با رعایت اصل  حقوقی در اجراي این قانونمیان اشخاص حقیقی و  در موارد بروز اختالف
  :گردد مییکی از طرق زیر عمل  ، بهقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 139

نهادهاي ابتدا باید از طریق  ،میان اشخاص در سطح استان اختالفاتالف) رسیدگی اولیه به 
خود را  شوراها یاهریک از این نهادها چنانچه شوراهاي حل اختالف صورت پذیرد.  محلی و

 ،یا هریک از طرفین دعوا نسبت به نظر یا رأي صادره معترض باشند صالح به رسیدگی ندانند
در  استانداوري آب  نهایی مرکز. رأي شود ز داوري آب استان ارجاع داده میموضوع به مرک

    دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد بود.

آبریز باشد،  میان اشخاص، فراتر از یک استان و در سطح حوضه اختالفب) در صورتی که 
از طرفین  هریک چنانچهگیرد.  آبریز صورت می حل اختالف توسط مرکز داوري آب حوضه

معترض باشند، موضوع به مرکز  آبریز توسط مرکز داوري آب حوضه ي صادرهأدعوا نسبت به ر
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ملی داوري آب، در دادگاه عمومی  رأي نهایی مرکزشود.  آب ارجاع داده میملی داوري 
  صالحه قابل اعتراض خواهد بود.

به مرکز داوري موضوع هاي اجرایی در سطح استان،  میان دستگاه در صورت بروز اختالفج) 
ي صادره معترض أدعوا نسبت به ر طرفینهریک از  چنانچهشود.  آب استان ارجاع داده می

داوري آب  ي مرکزأر .شود آبریز ارجاع داده می باشند، موضوع به مرکز داوري آب حوضه
  .باشد میقطعی، غیرقابل اعتراض و الزم االجرا  آبریز، حوضه

آبریز، موضوع  ها در سطح حوضه هاي اجرایی استان د) در صورت بروز اختالف میان دستگاه
هاي طرف دعوا  شود. چنانچه هریک از دستگاه آبریز ارجاع داده می به مرکز داوري آب حوضه

شود. رأي  نسبت به رأي صادره معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع داده می
  .باشد میاالجرا  ي آب، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزممرکز ملی داور

هاي اجرایی در سطح ملی، موضوع به مرکز ملی  ه) در صورت بروز اختالف میان دستگاه
شود. رأي مرکز ملی داوري آب، قطعی، غیرقابل اعتراض و  داوري آب ارجاع داده می

  .باشد میاالجرا  الزم

در قراردادها و  ، مشاوران و پیمانکارانها و) در صورت بروز اختالف میان تشکل
هاي اجرایی در سطح استان، موضوع به مرکز  هاي آبی با یکدیگر یا با دستگاه نامه تفاهم

شود. چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره  داوري آب استان ارجاع داده می
مرکز  شود. رأي نهایی یآبریز ارجاع داده م معترض باشند، موضوع به مرکز داوري آب حوضه

  آبریز، در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد بود. داوري آب حوضه

هاي  نامه در قراردادها و تفاهم ، مشاوران و پیمانکارانها ز) در صورتی که اختالف میان تشکل
حل  آبریز باشد، هاي اجرایی فراتر از یک استان و در سطح حوضه آبی با یکدیگر یا با دستگاه

هریک از طرفین دعوا  چنانچهگیرد.  آبریز صورت می اختالف توسط مرکز داوري آب حوضه
شود. رأي  میي صادره معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع داده أنسبت به ر

  نهایی مرکز ملی داوري آب، در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد بود.
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هاي اجرایی، مطابق با فرآیندهاي  یان اشخاص و دستگاهح) در صورت بروز اختالف م
. با این تفاوت که رأي صادره گردد میشده در بندهاي (الف) و (ب) این ماده عمل  تعریف

  اعتراض در دیوان عدالت اداري خواهد بود. نهایی، قابل

و  ، نهادهاي محلیمهلت اعتراض به هریک از آراي غیرقطعی شوراهاي حل اختالف -تبصره
باشد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر یا اسقاط  روز پس از ابالغ می 20مراکز داوري، 

  .باشد میاالجرا  حق اعتراض، آراي مذکور، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم

  هاي مجاور  : نقصان آب چاه62ماده 

نقصان یابد و آب منابع مجاور  ،برداري از چاه یا قنات جدیداالحداث گاه در اثر حفر و بهرههر
  شود: از طرق زیر عمل مییا خشک شود، به یکی 

در هزینه  مشارکت یافته آب منابع مجاور در قبال با توافق طرفین مقدار کاهش - الف 
  شود.  تأمیناز چاه یا قنات جدید باید   آب استان  سازمان برداري به تشخیص بهره

نسبت به کاهش  حسب شرایط فنی،  آب استان  انسازمدر صورت عدم توافق طرفین،  - ب
یا از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور برداري چاه یا قنات جدیداالحداث تا حد  پروانه بهره

  نماید. یا قنات جدیداالحداث اقدام می چاه مجوز جابجایی صدور

ط اقلیمی توسط میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرای -1تبصره  
  .شود تعیین می  آب استان  سازمانکارشناسان 

  باشد. این قانون می 61هاي حل اختالف این ماده، مطابق ماده  رویه -2تبصره  

که خسارت موضوع این ماده  مسلم شودمرکز داوري آب استان  گاه به تشخیصهر -3تبصره 
 ناین قانو 56بق ماده اطم رت واردهبوده خسا  آب استان  سازماناز اشتباه کارشناسان  ناشی

  .گردد می جبران سازمان آب استان مربوطه توسط
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 هاي منابع آب : تأمین هزینه63ماده 

 تأمینبرداران مشترك نهر یا کانال یا جوي یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به  هرگاه بهره
 61مطابق ماده توانند  یک از شرکا می، تعمیر یا نگهداري آن نشوند، هربرداري هاي بهره هزینه

 این قانون عمل نمایند.

 حق : ثبوت اعراض ذي64ماده 

حق در  هر نهر غیرطبیعی که در زمین دیگري جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذي
  محاکم قضایی، حق مجرا از بین خواهد رفت.

 : تعیین مسیر یا طرز انشعاب65ماده 

رد مسیر یا طرز انشعاب آب از مجراي طبیعی یا کانال اصلی با بران نتوانند در مو آبهرگاه 
تواند با توجه به  می  آب استان  سازمانبران،  یکدیگر توافق نمایند، حسب درخواست آب

  آب استان  سازماناي نرسد، مسیر یا انشعاب را تعیین کند. نظر  که به حق دیگري لطمهاین
 این قانون از متقاضیان 26کارشناسی مطابق ماده هاي  هاالجرا بوده و هزین بران الزم براي آب
  .گردد میدریافت 

 به تخلفات : رسیدگی خارج از نوبت66ماده 

متشکل از  در دادسراها و محاکم عمومی آب در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعب تخصصی
ین به منظور رسیدگی به دعاوي و شکایات ناشی از ا زیست قضات آگاه به حقوق آب و محیط

  شود. قانون تشکیل می

ها در اجراي مقررات این قانون، صالح به رسیدگی  در هر مورد که دادسراها و دادگاه -تبصره
و خارج از نوبت، نسبت به رسیدگی و حسب مورد صدور دستور یا  باشند مکلفند به فوریت

  حکم قضایی اقدام نمایند. 
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  سایر - فصل نهم

  اجراییهاي    نامه : وضع آیین67ماده 

هاي اجرایی  دستگاهنیاز این قانون، حسب مورد توسط  هاي اجرایی مورد  نامه آیینسایر 
  .باشد میوزیران قابل اجرا  تهیه و پس از تصویب هیئتربط  ذي

  : دوره گذار68ماده 

ریزي  برنامه آبریز و آب قابل هاي حوضه تا پیش از تدوین و تصویب اسناد جدید تخصیص 
آبریز و آب  هاي این قانون)، اسناد موجود تخصیص آب حوضه 16(موضوع ماده ها  استان

گیرد. در خصوص سایر اسناد مورد  ریزي، ابالغی وزارت نیرو، مالك عمل قرار می برنامه قابل
به  گیري مربوط به آنها اختیار تصمیم اشاره در این قانون تا پیش از تدوین و تصویب آنها،

  گردد.  آبریز محول می هاي هاي حوضه کمیسیون

 : نسخ قوانین و مقررات مغایر69ماده 

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد، از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت 
  گردد. که مغایر است بالاثر می
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  ) با اصالحات و الحاقات بعدي1361قانون توزیع عادالنه آب (مصوب   - 1پیوست 

  مالکیت عمومی و ملی آب -فصل اول 
  1ماده 

هاي جاري در رودها و  هاي دریاها و آب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، آب 45اساس اصل  بر 
ها و  ها و فاضالب دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیالب  ها و هر مسیر طبیعی درهانهار طبیعی و 

هاي معدنی و منابع  سارها و آب هاي طبیعی و چشمه ها و برکه ها و مرداب ها و دریاچه آب زه
زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آنها  هاي آب

   د.شو برداري از آنها به دولت محول می بهره شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به اري میبرد بهره

  2ماده 

که آب دائم یا فصلی داشته باشند و ها اعم از این ي عمومی و رودخانهها بستر انهار طبیعی و کانال 
طبیعی در اختیار حکومت جمهوري اسالمی ایران است و هاي  ها و برکه بستر مرداب ها و مسیل

ها و یا  دریاچه  رفتن سطح آب دریاها و پایینهمچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر 
ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء  ها و باتالق شدن مرداب خشک

  .المیاس اراضی در حکومت جمهوري
تعیین پهناي بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه  -1تبصره  

ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون  رودخانه  طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژي
  .رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است

هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و زهکشی اعم  ازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالحریم مخ -2تبصره  
ت وزیران قطعیت پیدا خواهد ئنیرو تعیین و پس از تصویب هی  وسیله وزارت از سطحی و زیرزمینی به

  .کرد
هاي  لها و انهار طبیعی و کانا ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه -3تبصره  

ها  طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه هاي ها و مرداب و برکه عمومی و مسیل
 .اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو

هاي  ها و کانال هاي موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه وزارت نیرو در صورتی که اعیانی - 4تبصره  
طبیعی را براي امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به  هاي ها و مرداب و برکه و مسیل عمومی

کند و در صورت عینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت م
   .واهد کرداستنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خ

 .شود این قانون تعیین و پرداخت می 44و  43خسارات به ترتیب مقرر در مواد  
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  هاي زیرزمینی آب - فصل دوم 
   3ماده 

این قانون از طریق حفر هر نوع  5هاي زیرزمینی به استثناي موارد مذکور در ماده  استفاده از منابع آب
کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و از  چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه 

هاي  شناسایی طبقات زمین و آب قه (وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژي منط
برداري اقدام  بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره زیرزمینی) و مقررات پیش

  .کند می

وزارت نیرو حفر که در گذشته بدون اجازه  هایی قانون صاحبان کلیه چاهاز تاریخ تصویب این  -تبصره  
باشد موظفند طبق آگهی که منتشر نگرفته  قرار گرفته یاي بردار شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره

را  ها این چاه یک ازهر اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو برداري شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره می
گونه  خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچ الاقل طبق نظر دو کارشناس

این قانون رفتار  45برداري از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده  بهره  و شود خسارتی مسدود می
  ایند.مراجعه نم  هاي صالحه توانند به دادگاه شد. معترضین به رأي وزارت نیرو می خواهد

ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهاي بعد از قانون  3تبصره ماده  **
  است. منسوخ شده12/4/1384دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

   4ماده 

هاي زیر زمینی بیش از حد مجاز  برداري از منابع آب در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره
دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی  هاي  باشد و یا در مناطقی که طرح
منابع آب منطقه  برداري از عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه
  .تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است .را براي مدت معین ممنوع سازد

  5ماده 

ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا در مناطق غیر 
برداري ندارد  روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره شبانه  متر مکعب در 25ظرفیت آبدهی 

ها به  از این نوع چاه تواند  م میوزارت نیرو در موارد الز .ولی مراتب باید به اطالع وزارت نیرو برسد
  .آوري آمار و مصرف آن بازرسی کند هاي منطقه و جمع منظور بررسی آب
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هاي موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و  در مناطق ممنوعه حفر چاه - 1تبصره  
  .ندارد برداري  نیازي به صدور پروانه حفر و بهره

هاي موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات  فر چاهدر صورتی که ح -2تبصره  
بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین   مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو

  .تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می می

  6ماده 

هستند و موظفند  آنهادگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیري از آلودگی آب کنن صاحبان و استفاده 
جلوگیري از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند   طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه

  .زیست یا وزارت بهداري اطالع دهند مراتب را به سازمان حفاظت محیط

   7ماده 

دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب هایی که مقدار آب در مورد چاه
امور کشاورزي، صنعتی و شهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو   چاه با ارائه شواهد و قرائن براي

رعایت مصالح عمومی براي کلیه   تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و می
  .کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود مصرف

  8ماده 

منظور راهنمایی فنی و علمی،  وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به 
د را اقتصادي مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خو  حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و

وزارت نیرو به عهده کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی 
  .متقاضی خواهد بود

المنفعه فقط  هاي تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایري و مؤسسات عام شرکت -تبصره 
  .خواهند کرد % هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت 50

   9ماده 

در مواردي که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو الزم تشخیص دهد 
کنندگان مجراي آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در  استفاده تواند پس از اطالع به صاحبان و  می

عنداالقتضاء   رتپذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسا صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



   
 
 

122  
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مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و 
    .خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد  برداري را رعایت نموده است، بهره

  10ماده 

برداري از آب  ه احتیاج به بهرهبراي جلوگیري از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال ک 
فشار باشد موظفند از طریق  تحت آنهاهایی که منابع  آرتزین یا قنات هاي  زیرزمینی نباشد صاحبان چاه

  .نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیري کنند

   11ماده 

وسیله  زارت نیرو الزم بداند بههاي آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه و در چاه
دیگري به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در  پوشش جداري و یا طرز مناسب 

    .قشرهاي دیگر جلوگیري کند

   12ماده 

این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید  5هاي مذکور در ماده  هر چاه به استثناء چاه
گیري  آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه گیري سطح  ل اندازهیمجهز به وسا

پروانه اقدام به تهیه باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروري 
بق نماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را ط و نصب کنتور می

  .نیرو ارائه دهندوزارت درخواست و دستورالعمل 

گیري را به هزینه  ل اندازهگیري آب قنوات وسای م براي اندازهوزارت نیرو مجاز است در موارد الز -تبصره 
کنندگان قنات  گیري بده آب قنات با اداره مزبور و اندازه  لتعبیه نماید. حفظ و نگهداري وسای خود

  .خواهد بود

  13ماده 

ل موتوري اقدام به حفر چاه یا قنات حفاري است و با وسای آنهااشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه  
وانه مذکور مجاز به از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پر کنند باید پروانه صالحیت حفاري  می

ر پروانه الذکر موظفند کلیه شروط مندرج د اشخاص فوق  .ل موتوري نخواهند بودحفاري با وسای
شد  دخواه  صالحیت حفاري و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو

و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد 
 45به مجازات مقرر در ماده  ها و مؤسسات حفاري سازمان  ها و یا عامل شرکت حقوقی مدیراناشخاص 
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دستگاه حفاري دادستانی تواند با اجازه  این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می
  .را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاري را تعیین خواهد کرد

   14ماده 

محیاه آب منابع مجاور غیربرداري از چاه یا قنات جدیداالحداث در اراضی  هرگاه در اثر حفر و بهره
  :شود از طرق زیر عمل مینقصان یابد و یا خشک شود، به یکی 

پذیر  شکنی و یا حفر چاه دیگري جبران شدن منابع مجاور با کف در صورتی که کاهش و یا خشک - الف 
شکنی را به صاحبان منابع مجاور  باید هزینه حفر چاه و یا کف احبان چاه جدید باشد با توافق طرفین ص

  .پرداخت نمایند

پذیر نباشد در  شکنی جبران شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف در صورتی که کاهش و یا خشک -ب
برداري به  هرهیافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه ب این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش

 )ج(طبق بند  تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین
  .شود این ماده عمل می

برداري از چاه یا قنات جدید مسأله تأثیر سوء در منابع مجاور از  در صورتی که با تقلیل میزان بهره -ج
رفتن اثر سوء در منابع  چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین ري بردا بین برود در این صورت میزان بهره

  .مجاور کاهش یابد

در مواردي که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را  -د 
  .نخواهد شد  جذب ننماید، احکام باال در مورد آن جاري

تواند به  معترض می .وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داددر کلیه موارد باال بدواً  - 1تبصره  
  .دادگاه صالحه شکایت نماید

میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان  -2تبصره  
  .شود وزارتین نیرو و کشاورزي تعیین می

این قانون مسلم شود که خسارت  20و  19موضوع مواد  نفري هر گاه به تشخیص هیأت سه -3تبصره  
این قانون به  44وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده   موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان

  .وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد
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   15ماده 

را که موجب نقصان  هایی ها و آسیاب دنگ توانند آب هاي تابع آن می وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت
 43شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده  می  آب و یا اخالل در امر تقسیم آب

  .این قانون خریداري کنند

  16ماده 

تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروك مانده و یا به  وزارت نیرو می 
المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء  مسلوب  عمالً علت نقصان فاحش آب

پس از اعالم، وزارت نیرو مالک یا مالکین تا یک سال را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام  آنها
طریق شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از  تواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف می

الذکر صادر  تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق نماید. همچنین می  فروش آب وصول
  .نماید

  17ماده 

اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر  
نات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک عملیات مربوط به ق مالکیت چاه یا قنات و مجرا و براي 

تصرفی که بخواهد  تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر می
  .بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود

رت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزا -تبصره 
    .به موضوع رسیدگی خواهند کرد  صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور

  حقابه و پروانه مصرف معقول هاي سطحی  آب – فصل سوم
  18ماده 

ر موقت طو این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به 19تواند مطابق ماده  وزارت کشاورزي می 
که حق اقدام نماید. بدون اینهاي موجود  معقول آب براي صاحبان حقابهنسبت به صدور پروانه مصرف 

  .داران از بین برود آن گونه حقابه

حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم  -1تبصره  
  .این قانون براي ملک یا مالک آن تعیین شده باشد تصویب دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از 
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مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات  -2تبصره  
  .امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد کننده و رعایت احتیاجات عمومی و  مصرف

  19ماده 

وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب براي امور کشاورزي یا صنعتی یا  
اند و  براي اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته  مصارف شهري از منابع آب کشور

طبق  ها  نفري در هر محل تعیین کند. این هیأت هاي سه تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأت
از قبیل  اساس اطالعات الزم ( شود بر اي که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزي تدوین می نامه یینآ

کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و   مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع
ه مصرف معقول پروان نیاز اقدام خواهد کرد و  عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد

ربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأي  هاي ذي وسیله وزارتخانه حسب مورد به
کند و سازمان مذکور اعتراض را  را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می نفري اعتراض خود هیأت سه

تواند به  معترض می  و االجراء است نفري الزم نماید رأي هیأت پنج به هیأت پنج نفري ارجاع می
  .هاي صالحه مراجعه نماید دادگاه

  20ماده 

و یک  نفري مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو هاي سه اعضاء هیأت 
 .وزارت کشاورزي و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شوراي محلنفر کارشناس فنی به انتخاب 

اي و مدیر کل یا رئیس کل  نفري عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقه نجهاي پ اعضاء هیأت 
انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع  و یک نفر کارشناس به  آنهاکشاورزي استان و یا نمایندگان 
که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات  در صورتی  .محلی به انتخاب شوراي محل

  .مذکور در این ماده با وزراي مربوط خواهد بوددولتی 

نفري و نحوه اجراي تصمیمات  نفري و پنج هاي سه مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأت -تبصره 
اي  نامه ها طبق آیین مدت اعتراض به تصمیم هیأت  هاي مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و هیأت

  .ت وزیران خواهد رسیدئرت کشاورزي به تصویب هیخواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزا
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  صدور پروانه مصرف معقول وظایف و اختیارات  -فصل چهارم 
  21ماده 

برداري از منابع عمومی آب براي مصارف شرب، کشاورزي، صنعت و سایر موارد  تخصیص و اجازه بهره 
  .منحصراً با وزارت نیرو است

  .النظاره با وزارت کشاورزي است کشاورزي، وصول آب بهاء یا حقتقسیم و توزیع آب بخش  -1تبصره  

آوري و دفع فاضالب در داخل محدوده  تقسیم و توزیع آب شهري و اداره تأسیسات و جمع - 2تبصره  
شرکت آب و فاضالب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگري  هاي مستقلی به نام شهرها به عهده شرکت

صورت  باشند. در ها می نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداري خواهد بود که در هر صورت تحت
الذکر مسئولیت  هاي فوق ها و دستگاه تا تأسیس شرکت  .نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت کشور است

وزارت   .هایی است که فعالً بر عهده دارند آوري و دفع فاضالب آنها به عهده دستگاه آب شهرها و جمع
ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه  6ا همکاري وزارت نیرو حداکثر تا کشور موظف است ب

  .ت وزیران برساندرا تهیه و به تصویب هیئ هاي مناسب دیگر  الذکر یا دستگاه هاي فوق شرکت

هاي صنعتی، با بخش صنعتی  هاي صنعتی در داخل محدوده تقسیم و توزیع آب بخش -3تبصره  
  .ربط خواهد بود ذي

ربط در داخل محدوده روستاها با  تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذي -4تبصره  
  .وزارت بهداري خواهد بود

 11/10/1369هاي آب و فاضالب مصوب  قانون تشکیل شرکت 19ماده بعد از  21ماده  2تبصره  **
  است. شدهمنسوخ 

   22ماده 

پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف هاي تابعه  ها و شرکت وزارت نیرو یا سازمان
ت ئاي که وزارتین نیرو و کشاورزي پیشنهاد و هی نامه آیین معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس

  .کند نمایند صادر می وزیران تصویب می
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  23ماده 

در ماده یک این نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور  آیین
شروط و تعهدات الزم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ   قانون باید حاوي کلیه مقررات و

  .شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد

   24ماده 

ز که تحت نظارت و هاي مشروح در زیر نی هاي الزم براي آب وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی
  .کند برداري صادر می اجازه بهره گیرد  مسئولیت آن وزارتخانه قرار می

  .هاي عمومی که بدون استفاده مانده باشد آب -الف 

  .آید هایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاري و سدسازي و زهکشی و غیره به دست آمده و می آب -ب

  .ریزند و دریاها و انهار می ها هاي زائد بر مصرف که به دریاچه آب -ج

  .ها هاي حاصل از فاضالب آب -د 

  .هاي زائد از سهمیه شهري آب -ه

  .وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد هایی که در مدت مندرج در پروانه به آب -و

  .هایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد آب -ز

  .شود اي ظاهر می که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقههایی  آب -ح

   25ماده 

 دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتالف غیرمعقول آب اجتناب نمایند و مجاري
نحوي که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداري کنند، اگر به  اختصاصی مورد استفاده خود را به

حسب مورد وزارت نیرو  مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادي نیست در این صورت برهر علتی 
گاه در دارد. هر کننده اعالم می به مصرف یا وزارت کشاورزي مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهاي فنی

نده به کن هرحال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف هشده در اخطار مزبور که ب مدت معقول تعیین
   .رفتار خواهد شداین قانون  45با متخلف طبق ماده  الذکر عمل ننماید دستورهاي فنی فوق

این قانون  19در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزي مراجع مذکور در ماده  -تبصره 
  .رسیدگی خواهند کرد
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  26ماده 

کشاورزي در مورد مقدار مصرف آب هر یک از  وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطالعاتی که وزارت 
میزان مصرف آب را توجه به  ،دهد ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می  محصوالت کشاورزي براي هر

  .برداري بنماید بهره نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه 

    27ماده 

پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردي است که براي آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگري 
  .شود وسیله دولت در منطقه اتخاذ  به

  28ماده  

جز آنچه که در پروانه قید شده  ههیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی ب  
صادره را به دیگري بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت   پروانهاست برساند و همچنین حق انتقال 

  نیرو.مگر به تبع زمین و براي همان مصرف با اطالع وزارت 

   29ماده 

  منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد: وزارت نیرو موظف است به

  .ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی رودخانهها و ذخیره نمودن آب  مهار کردن سیالب - الف 

  .2و  1ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاري  تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانال -ب

  .هاي کشور بررسی و مطالعه کلیه منابع آب -ج

  .هاي زیرزمینی و معدنی استخراج و استفاده از آب -د 

  .کردن آب شور در مناطق الزم شیرین  - ه

  .هاي شیرین در مناطق الزم شدن آب جلوگیري از شور -و 

  .بندي آن کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره -ز 

  .نیاز هاي مورد ها و کمیته اي و مؤسسات و تشکیل هیأت هاي آب منطقه ها و سازمان تأسیس شرکت -ح

  .اشدانجام سایر اموري که مؤثر در تأمین آب ب -ط
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هاي مصرف با وزارت  تا محل آنهاو تنظیم و انتقال آب از  4و  3هاي آبیاري  ایجاد شبکه -تبصره 
  .کشاورزي است

  30ماده 

گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزي (بنا به معرفی وزیر کشاورزي) 
وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها وزیر نیرو براي اجراي  که به موجب ابالغ مخصوص 

دادگستري خواهد بود و  شوند مالك تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین  معرفی می
  .قانون آیین دادرسی کیفري به عمل خواهد آمد 59تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 

  31ماده 

ظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و مأمورین شهربانی و ژاندارمري و سایر قواي انت 
  د.گذارن قانون به مورد اجراکشاورزي را در اجراي این  اي و وزارت هاي آب منطقه سازمان

   32ماده 

هاي بازرگانی رأساً یا با  اي را به صورت شرکت هاي آب منطقه ها و شرکت تواند سازمان وزارت نیرو می
اند ایجاد کند.  هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده شرکت یا هاي دیگر دولتی  مشارکت سازمان

هاي  ت وزیران خواهد رسید و شرکتئها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هی اساسنامه این شرکت
تواند از این  وزارت نیرو می  .الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود مذکور از پرداخت حق 

  .ها و مؤسسات موجود خود استفاده کند ها و سازمان وضع شرکتاختیارات براي تغییر 

  .نماید اي را تعیین می هاي آب منطقه ها و سازمان وزارت نیرو حوزه عمل شرکت -تبصره 

  بها، عوارض و دیون وصول آب 

  33ماده 

وزارت نیرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و کشاورزي و صنعتی و سایر مصارف با توجه  
یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب براي هر  به نحوه استحصال و مصرف
  .شوراي اقتصاد وصول نماید

شده در اختیار  و به صورت تنظیموسیله دولت انجام پذیرفته  در مواردي که استحصال آب به - الف 
  ل:هاي جاري از قبی گرفتن هزینه کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر مصرف
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برداري و هزینه استهالك تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادي و  مدیریت، نگهداري، تعمیر، بهره 
  .شود می کننده وصول  اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف

تواند به ازاء نظارت و  پذیرد دولت می وسیله دولت انجام نمی که استحصال آب بهدر مواردي  -ب
اقتصادي و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را  دهد با توجه به شرایط  خدماتی که انجام می

  د.کننده وصول نمای تعیین و از مصرف

شهرهاي بزرگ و کوچک را به  وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب - 1تبصره  
   .ت دولت به اجرا درآوردئاز تصویب هیر کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس منظو

به کشت محصوالت اساسی  آنهادر مواردي که جلوگیري از ضرر کشاورزان و یا تشویق  -2تبصره  
  .را منظور نمایدت دولت تخفیف الزم ئتصویب هیتواند با  قتضا کند وزارت نیرو میتخفیف خاصی را ا

اي بابت  هاي آب منطقه ساله عالوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکت  دولت مکلف است همه - 3تبصره  
این ماده در مقایسه با قانون اصالح  1از اجراي تبصره  التفاوت احتمالی ناشی بخشودگی بهاي آب مابه

این ماده را در بودجه  2تبصره هاي موضوع  قانون بخشودگی آب بهاي مشترکین کم مصرف تخفیف
  .بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد ساالنه پیش 

  به این ماده الحاق شده است. 16/12/1361در تاریخ  3و  2، 1تبصره  **

  34ماده 

مذکور در  )ب(و  )الف(اساس بندهاي  بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفی و یا عوارض آن بر آب 
اي که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از  کننده مصرف اال آب  باشند و این قانون می 33ماده 

کننده  چنانچه مصرف  گردد و کننده داده خواهد شد قطع می مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف
تنکاف نماید دولت صورت بدهی بها و یا عوارض اس هاي معوقه خود بابت آب از پرداخت بدهی

اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر   کننده را جهت صدور مصرف
وصول مطالبات از بدهکار  االجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و  طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم

  .اقدام کند

ط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه مهلت معقول براي قطع آب و شرای -تبصره 
  .ت وزیران برسدئوزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیاي خواهد بود که به وسیله  نامه نطبق آیی
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  حفاظت و نگهداري تأسیسات آبی مشترك

   35ماده 

آبی جوي و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات  -نهر  -قنات  - در مورد حفاظت و نگهداري چاه 
  .خود مسئولندمشترك کلیه شرکاء به نسبت سهم 

  36ماده 

کنندگان آب از مجاري و سردهنه مشترك مسئول نگهداري تأسیسات مشترك هستند و هیچ  مصرف 
جدید را ندارد و هر احداث و تغییر مقطع و مجراي آب و انشعاب   کس بدون اجازه وزارت نیرو حق

  .آید می دستی وارد  ینایمتعارف او به پی است که از عمل غیردستی مسئول خساراتباال

   37ماده 

هاي عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم  هیچ نهر و جوي و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده
نقلیه و اماکن مذکور  و مزاحمت براي ساکنین و عابرین و وسائط  به صورتی باشد که ایجاد خطر آنها

مربوطه اقدامات  هاي  نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه
اي اخطار کتبی الزم براي رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی که مالک یا مالکین از اجر

در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع  ( ربط و شهرداري وزارتخانه ذي
دریافت خواهد کرد  را از مالک یا مالکین  دولت براي رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آن ،خطر اقدام نکنند

  .نماید را مسدود می و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن

کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و یا برق موکول  احداث نهر یا جوي و لوله -تبصره 
شهرها با جلب موافقت شهرداري و وزارت نیرو خواهد بود.  به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر 

  .است االجرا نامه الزم اجازهمشخصات فنی مندرج در 

   38ماده 

ین هزینه آن نشوند نندگان مشترك نهر یا جوي یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمک هرگاه استفاده
  .قانون مدنی عمل نمایند 594ماده د مطابق توانن می هریک از شرکا
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  39ماده 

حق در محاکم قضایی حق  هر نهري که در زمین دیگري جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذي 
  .مجرا از بین خواهد رفت

   40ماده  

برداري صاحب  ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره در مواردي که کانال
مجراي دیگري با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب  آنهاجاي  تواند به زمین گردد. صاحب زمین می

  .کند نه خود احداثاتالف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاري نگردد به هزی

   41ماده  

بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجراي طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر  هرگاه آب
تواند با توجه به اینکه به حق دیگري  نیرو و وزارت کشاورزي می  توافق نمایند حسب مورد وزارت

  .اي نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند لطمه

   42 ماده 

هاي سطحی حل اختالف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان  برداري از آب در مورد بهره
شود ابتدا باید از  رسانی می اختالفاتی که موجب تأخیر آب برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین 

وجود داشته که  همکاري شوراهاي محلی در صورتیمنشی توسط سرآبیاران و میرابان با  طریق کدخدا
  .نماید باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختالف به دادگاه صالح مراجعه می

جبران  تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه  -جبران خسارات  -فصل پنجم  
  خسارت

  43ماده 

در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و امالك متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاري و 
گیرند و قیمت عادله با  نیاز در اختیار دولت قرار می رعایت حریم مورد  رسانی واقع باشند باخطوط آب

  .شود توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می

تواند با توافق مالک به شکل  در مواردي که دولت قادر به پرداخت به صورت نقدي نیست می -1تبصره  
  .قسطی پرداخت نماید
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شود در مواردي که اراضی، مستحدثات، اعیانی و  به وزارتین کشاورزي و نیرو اجازه داده می -2تبصره  
 هایی که در اجراي طرح غیر آبیاري و زهکشی واقع و زمین امالك متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه 

و یا از  بشود  هایی که در اثر اجراي طرح قابل کشت شده یا شود با توافق مالک از زمین استفاده می قابل
هاي مواتی که آماده واگذاري است و یا در مقابل حق اشتراك از شبکه آبیاري به افراد مزبور داده  زمین

  صورت اقساطی پرداخت نمایند. اشتراك را به التفاوت ناشی از بهاي زمین و حق شود و مابه

  ه است.ردیدالحاق گ 43به ماده  14/08/1364در تاریخ  2و  1تبصره  **

   44ماده 

سدسازي و تأسیسات هاي عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزي و  که در اثر اجراي طرح در صورتی
ها و  اي قنوات و چاه هاي سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه آب  نتیجه استفاده از منابعمربوطه یا در

آن وارد شود و یا   خسارتی بربرداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا  یا هر نوع تأسیسات بهره
هاي متعلق به اشخاص حقیقی  ها و چشمه ها و رودخانه هاي مذکور آب قنوات و چاه در اثر اجراي طرح
ترتیب زیر براي جبران خسارت عمل خواهد  یافته و یا خشک شوند به بر آن نقصان  یا حقوقی و حقابه

  .شد

پذیر باشد، بدون پرداخت  و جبران کسري آب امکان در مواردي که خسارت وارده نقصان آب بوده - الف 
  .آب خواهد بود خسارت، دولت موظف به جبران کمبود 

پذیر نباشد  در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکان -ب
  .د شدمالکین طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواه خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا

ها  ها و چشمه شدن قنوات و چاه المنفعه شدن یا مسلوب در مواردي که خسارت وارده ناشی از خشک -ج
توانند  پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می از طرق دیگر امکان  الذکر بوده و تأمین آب تأسیسات فوق

آب و قیمت بقیه  زه مصرف معقولقیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندا
شدن یا  آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک

  .باشد مذکور می شدن تأسیسات  المنفعه مسلوب

  .چنانچه اختالفی پیش آید طبق رأي دادگاه صالحه عمل خواهد شد در کلیه موارد باال 

ها بوده و  ها و چشمه ده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهدر مواردي که خسارت وار -د 
پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق  دیگر امکان  تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق

  .با مالک یا مالکین طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد
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مجاز  رداري از منابع آب که طبق مقررات غیرب ها و قنوات و سایر تأسیسات بهره نسبت به چاه - ه
  .شد تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد 

شود و  هاي ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاري می در مورد اراضی که از منابع آب طرح -و 
نیرو است بهاي آب مصرفی طبق مقررات و معیارهاي وزارت  طبق این قانون پرداخت شده  آنهاخسارات 

  .رداخت شودکننده باید پ ندگان آب از طریق مصرفکن مانند سایر مصرف

که در اثر اجراي طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات  در صورتی -ز 
  .دادگاه صالحه پرداخت خواهد شدوارده در صورت عدم توافق طبق رأي 

  تخلفات و جرائم 

  45ماده 

روز  15ضربه شالق و یا از  50تا  10اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به  
  .شوند موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می حسب  تا سه ماه حبس تأدیبی بر

هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییري دهد یا دخالت  - الف 
برداري از تأسیسات آبی را مختل  نحوي از انحاء امر بهره گیري آب کند یا به وسائل اندازه مجاز درغیر 
  .سازد

هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاري یا شبکه آبیاري متعلق به خود  -ب
  .دیگري به او نرسد منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق

  .نحوي از انحاء به ضرر دیگري آبی را به هدر دهد هر کس عمداً به -ج

  .هر کس آب حق دیگري را بدون مجوز قانونی تصرف کند -د 

برداري از منابع آب مبادرت  هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره - ه
  .کند

  .شود تعقیب موقوف میبا گذشت شاکی خصوصی  )د(و  )ج(ب) و (در مورد بندهاي  -تبصره 
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  مقررات مختلفه

  46ماده 

ه ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیري و ممانعت و جلوگیري از آلودگی منابع آب ب آلوده 
سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر   .شود میزیست محول  سازمان حفاظت محیط

تهیه  هاي مربوط به جلوگیري از آلودگی آب را  نامه آیینربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و  مقامات ذي
  .االجرا خواهد بود ت وزیران برساند و پس از تصویب الزمئو به تصویب هی

   47ماده 

رسانند موظفند  مؤسساتی که آب را به مصارف شهري یا صنعتی یا معدنی یا دامداري و نظایر آن می
  .کنند تهیه و اجراربط  قامات مسئول ذيتصویب مطرح تصفیه آب و دفع فاضالب را با 

  48ماده 

ها،  برداري از شن و ماسه و خاك رس بستر و حریم رودخانه برداري یا واگذاري بهره صدور اجازه بهره 
ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو  سواحل دریاها و دریاچه ها و حریم قانونی  انهار و مسیل

    .است

نظر خود را جهت درج در  وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد -تبصره
پروانه اعالم خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات برداري به دستگاه صادرکننده  بهرهپروانه 

  .را خواهد داشت

  49ماده 

رسانی در مورد  امور آب و آبهاي مختلف فنون مربوط به  تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته 
  .دادگستري با استعالم از وزارت نیرو خواهد بود اخذ پروانه کارشناسی رسمی 

   50ماده 

ها در اجراي مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج  در هر مورد که دادگاه
  .حکم صادر نمایندو از نوبت به اختالفات رسیدگی 
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   51ماده 

هاي اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزي بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب  نامه آیین
  .ت وزیران قابل اجرا خواهد بودئهی

   52ماده 

قسمت که مغایر کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن 
  باشد. است بالاثر می
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  کلیات -فصل اول
  بخش اول: مالکیت عمومی و ملی آب 

   1ماده  

ها و جویبارها و هر مسـیر طبیعـی دیگـر اعـم از      ها و انهار طبیعی و دره در رودخانههاي جاري  کلیه آب
هـاي   هـا و برکـه   هـا و مـرداب   ها و دریاچـه  آب ها و زه فاضالب ها و سطحی و زیرزمینی و همچنین سیالب

هاي زیرزمینی ثـروت ملـی محسـوب و متعلـق بـه       هاي معدنی و منابع آب سارها و آب طبیعی و چشمه
برداري این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به  است و مسئولیت حفظ و بهره عموم

  شود. وزارت آب و برق محول می

    2ماده  

که آب دائم یا فصلی داشـته باشـند متعلـق بـه دولـت اسـت و       ها اعم از این ار طبیعی و رودخانهبستر انه
هر را در حداکثر طغیان معمولی نشـان دهـد و همچنـین    رودخانه یا ن  پهناي آن تا حدي است که مسیر

ایجاد هر نوع اعیـانی در   25/05/1346ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب  است ساحل دریاها و دریاچه
ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قـانونی   ها و در سواحل دریا و دریاچه بستر انهار و رودخانه
  زه وزارت آب و برق.اجا ممنوع است مگر با 

هـا و   حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیـدرولوژي رودخانـه   -1تبصره  
رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبـی از طـرف وزارت آب و بـرق      آب در بستر طبیعی آنها بدون انهار و داغ

  تعیین خواهد شد.

هـا را بـراي    هـاي موجـود در بسـتر انهـار و رودخانـه      اعیـانی  کـه  وزارت آب و برق در صـورتی  -2تبصره  
مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت معینی  برداري آب و برق مزاحم تشخیص دهد به  بهره

نماینده او   در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یا
  لع خواهد کرد.اقدام به تخلیه و ق

صالحیت شـده باشـد    که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذي در صورتی 
  شود. تعیین و پرداخت می  50فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده 
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  حقابه و اجازه مصرف -بخش دوم 
    3ماده  

رك جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مـدا حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر 
   .قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشدقانونی دیگر قبل از تصویب این 

    4ماده  

بینی شـده در   منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش اجازه مصرف حقی است که به
  شود. ی یا حقوقی واگذار میاشخاص حقیقین قانون از طریق صدور پروانه به ا

    5ماده  

هـا باشـد و    کنندگان بیش از میـزان واقعـی و عـادي رودخانـه     هایی که مجموع حقابه مصرف در رودخانه
تواند در هر ناحیه تـا تـاریخ اعـالم اجـراي      هاي موجود به مصرف مفید نرسد وزارت آب و برق می حقابه

توجـه بـه   ن قـانون بـا   ای 8و  7نفري طبق مواد  و پنج نفري هاي سه وسیله هیأت شدن آب به قانون ملی
مدارك موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیـین میـزان حقابـه    

وسیله وزارت آب و بـرق بـه    هاي مزبور پس از قطعیت به هیأت  نظر کند و نظریه کنندگان تجدید مصرف
  شود. مورد اجرا گذارده می

    6ماده  

این  7شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده  از تاریخ اعالم اجراي ملی
تحویل براي امور کشـاورزي   پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابلنفري  هاي سه قانون با تعیین هیأت

کنندگان  به یا مصرفحقادر این قانون براي دارندگان یا صنعتی یا مصارف شهري و سایر مصارف مذکور 
  .منتفی است 3هاي موضوع ماده  صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه

این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصـرف   6و  5اجراي مواد  -تبصره 
ررات اصالحات ارضی واگذار امالکی که در اجراي قوانین و مقاالجاره یا قیمت  براي تغییر مال ایجاد حق

  .شده یا خواهد شد نخواهد کرد

    7ماده  

وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب براي امور کشاورزي یا صنعتی یـا  
انـد و   براي اشخاص حقیقی یا حقـوقی کـه در گذشـته حقابـه داشـته       مصارف شهري از منابع آب کشور
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هـا   ایـن هیـأت    .نفري در هر ناحیه یا منطقه تعیین کنـد  هاي سه مصرف مفید هیأتتبدیل آن به اجازه 
م اساس اطالعـات الز  شود بر برق و وزارت کشاورزي تدوین می و اي که از طرف وزارت آب نامه طبق آیین

سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول نسبت به مقدر آب موجود و میزان 
هیأت صادر خواهد شـد،  مصرف طبق نظر این و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه و عرف محل 

ر صورت موافقـت  کند تا د برق تسلیم می و نفري اعتراض خود را به وزارت آب معترض به رأي هیأت سه
  .االجرا است نفري قطعی و الزم نفري ارجاع شود، رأي هیأت پنج هیأت پنجوزارت آب و برق به 

  8ماده  

هاي سه نفري مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یک نفـر   اعضاء هیأت
هـاي پـنج نفـري عبارتنـد از دادسـتان اسـتانی کـه         کشاورزي و اعضاء هیأت کارشناس به انتخاب وزارت

ســازمان  اي و در صــورت نبــودن  منطقــه منطقــه آبریــز در آن قــرار گرفتــه و مــدیر عامــل ســازمان آب
اي نماینده وزارت آب و برق و مدیر کل یا رییس کل اصالحات ارضی استان یا فرمانداري کـل   منطقه آب

یا فرمانداري کل و یک نفر کارشـناس بـه انتخـاب وزیـر آب و       و مدیرکل یا رییس کل کشاورزي استان
خـاب دادسـتان یـا مقامـات     که منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداري کل باشد انت در صورتی  .برق

  مذکور در این ماده با وزراي مربوط خواهد بود.

نفـري و نحـوه اجـراي تصـمیمات      نفـري و پـنج   هاي سه مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأت -تبصره 
نفري و مدت اعتـراض بـه تصـمیم     نظر به هیأت پنج هاي مذکور و موارد و ضوابط ارجاع به تجدید هیأت
برق و وزارت کشـاورزي بـه    و اي خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آب نامه طبق آییننفري  هاي سه هیأت

  ت وزیران خواهد رسید.ئتصویب هی

  صدور پروانه مصرف -بخش سوم 
    9ماده  

از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور 
  .ممنوع استبه راجع به حقااسناد رسمی 

وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی در اجراي قوانین و مقررات اصـالحات ارضـی کماکـان     -تبصره 
حقابه مندرج در ایـن  ( .در هر سند شرط زیر را قید خواهد کرد نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی 

شـود   سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می
  قبول باشد). عنوان ادعایی قابلاینکه از این بابت بدون 
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  10ماده  

  ) این قانون موکول به تحصیل پروانه مصرف است.1استفاده از منابع آب مذکور در ماده ( 

  11 ماده 

هاي تابع پس از کسب اطالعات و رسیدگی به درخواست مربـوط   ها و شرکت وزارت آب و برق یا سازمان
اسـاس   تقـدم بـر   اخـذ تعهـد الزم پروانـه مصـرف آب را بـا رعایـت حـق        به مصرف آب و صدور پروانه و 

نمایند  تصویب می ت وزیرانئبرق و وزارت کشاورزي تدوین و هی و اي که به پیشنهاد وزارت آب نامه آیین
  کند. صادر می

    12ماده  

ن نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه اسـتفاده منـابع آب مـذکور در مـاده یـک ایـ       آیین
شروط و تعهدات الزم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاریخ شـروع و  قانون باید حاوي کلیه مقررات و 

  استفاده از آن باید قید گردد.اتمام تأسیسات آبیاري اختصاصی و تاریخ 

    13ماده  

جز آنچـه کـه در پروانـه قیـد شـده       هکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی ب هیچ
 و صادر را به دیگري نخواهد داشـت مگـر بـا اجـازه وزارت آب    برساند و همچنین حق انتقال پروانه است 
  برق.

    14ماده  

پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردي است که براي آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگري 
در  .وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود و یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادي نیسـت  به

 .دارد اعالم مـی  کننده مصرف  برق  مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهاي فنی به و این صورت وزارت آب
 ،برق عمل ننماید و کننده به دستورهاي وزارت آب مصرف ،هرگاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور

   لغو خواهد شد. پروانه مصرف آب 

نفري منـدرج در مـاده    در صورت اعتراض به تصمیم وزارت آب و برق مرجع رسیدگی هیأت سه -تبصره 
  .این قانون است 7
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  شرایط استفاده و نحوه مصرف آب -بخش چهارم

    15ماده  
دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند کـه از اتـالف و مصـرف غیرمفیـد آب اجتنـاب ورزیـده و مجـاري        

  .نحوي که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداري کنند اختصاصی مورد استفاده خود را به

    16ماده  

کننـده و   بـا توجـه بـه احتیاجـات مصـرف      مکـان (  مصرف مفید مصرفی است که تحت شـرایط زمـان و  
مصـرف مفیـد بـا تغییـر      .مقـررات ایـن قـانون تعیـین خواهـد شـد        احتیاجات عمومی و امکانات) طبق

  .نظر است هاي علمی و فنی قابل تجدید روش

    17ماده  

ز یـک ا مصـرف آب هر وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطالعاتی که وزارت کشـاورزي در مـورد   
دهد تدریجاً میزان اجازه مصـرف آب را در هـر    وزارت آب و برق قرار می محصوالت کشاورزي در اختیار 

  ناحیه با توجه به نوع محصول، نوع خاك، کیفیت اقلیمی تعیین و اعالم دارد.

  هاي مصرفی نشده آب -بخش پنجم 
    18ماده  

هـاي مشـروح در زیـر پروانـه صـادر       آبهاي الزم بـراي   وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی
  کند: می

  .هایی که بدون استفاده مانده باشد آب -1
گـذاري دولتـی    هایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاري و سدسازي و زهکشی به وسیله سرمایه آب -2

   .آید به دست آمده و می
  ریزند. ها و دریاها و انهار می هاي زائد از مصرف که به دریاچه آب -3
  ها. حاصل از فاضالبهاي  آب -4
  هاي زائد از سهمیه شهري. آب -5
هایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال به وسـیله دارنـده پروانـه یـا جانشـین او بـه مصـرف         آب - 6

  نرسیده باشد.
  هایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد. آب -7
  شود. اي ظاهر می ههایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطق آب -8
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  ف و اختیاراتیوظا - فصل دوم 
  19ماده  

نیاز کشور از طرق زیر اقـدام مقتضـی بـه عمـل      وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمین آب مورد
  آورد:

  .زمینیها در مخازن سطحی و زیر رودخانه ها و ذخیره نمودن آب کردن سیالب مهار -الف 

  .کشی هاي آبیاري و لوله شبکهتنظیم و توزیع آب با ایجاد  -ب

  .هاي زیرزمینی و معدنی استخراج و استفاده مفید از آب -ج

  .کردن آب شور در مناطق الزم شیرین -د 

  .هاي شیرین شدن آب جلوگیري از شور -ه

  .کردن ابرها بارور -و 

  هاي کشور. نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آب -ز 

هـاي   هاي اجرایی و کمیتـه  هاي آبیاري و هیأت و سازمان ها تأسیسات آبیاري و تأسیس شرکت ایجاد -ح
  .حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف

  .بندي آب در خشکسالی طور مستقیم یا غیرمستقیم و جیره ها به نظارت بر آب -ط

  .انجام سایر اموري که موجب حسن اجراي این قانون باشد -ي

    20ماده  

برق و مؤسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزي و وزارت اصالحات ارضی و  و کارکنان وزارت آب گزارش
روستایی) که به موجب ابالغ  ارضی و تعاون معرفی وزیر کشاورزي و وزیر اصالحات بنا به تعاون روستایی (

ا معرفـی شـده   قانون انتخـاب و بـه دادسـراه    برق براي اجراي وظایف مندرج در این و مخصوص وزیر آب
ي خواهـد بـود و تعقیـب    باشند مالك تعقیب متخلفـین اسـت و در حکـم گـزارش ضـابطین دادگسـتر      

  .قانون آیین دادرسی کیفی به عمل خواهد آمد 59از ماده  )ب(بند متخلفین طبق 
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  21ماده  

ن قـانون  تواند در نواحی و مناطقی که الزم بدانـد بـراي اسـتقرار نظـم و اجـراي ایـ       وزارت آب و برق می
وظایف پلیس مسلح آب که در اجراي ایـن قـانون داراي اختیـارات     سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند، 

وزیران  تئتصویب هیپیشنهاد وزارت آب و برق به اي که به  نامه باشد طبق آیین ضابطین دادگستري می
  .شود خواهد رسید تعیین می

    22ماده  

هـاي بازرگـانی    صـورت شـرکت   اي را که به هاي آب منطقه و شرکتها  تواند سازمان وزارت آب و برق می
هایی که بـا سـرمایه دولـت تشـکیل      هاي دیگر دولتی یا شرکت سازمانشود رأساً یا با مشارکت  اداره می

هـاي آب و   کمیسیون  و برق به تصویب ها به پیشنهاد وزارت آب اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت شده
الثبت و تمبر معـاف   هاي مذکور از پرداخت حق تخدام مجلسین خواهد رسید و شرکتبرق و دارایی و اس

 هـاي موجـود خـود بـه     تواند از این اختیارات براي تغییر وضع سازمان وزارت آب و برق می  .خواهند بود
  .هاي بازرگانی استفاده کند صورت شرکت

هاي آبریـز منـاطق و نـواحی و     تعیین حوزهوزارت آب و برق براي اجراي این وظایف و همچنین  -تبصره 
تصـویب   هاي الزم را تهیه و پـس از  نامه مذکور در این قانون آییناریف و اصطالحات و عناوین تشریح تع

   .گذارد می ت وزیران به موقع اجرائهی

  هاي زیرزمینی آب -فصل سوم 
  23ماده  

این قانون از طریق حفر هر نوع  25در ماده  هاي زیرزمینی به استثناي موارد مذکور استفاده از منابع آب
اجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مـذکور بـا    چاه و قنات در هر نقطه از کشور با 
منطقـه و مقـررات    هـاي زیرزمینـی)    شناسایی طبقـات زمـین و آب  توجه به خصوصیات هیدروژئولوژي (

   .کند صدور پروانه حفر اقدام میبینی شده در این قانون نسبت به  پیش

هاي زیرزمینی که قبـل از تـاریخ تصـویب     براي استفاده از چاه و سایر تأسیسات استخراج آب -1تبصره  
ترتیب انتشار آگهی بـراي   .مصرف طبق این قانون الزامی استانون ایجاد شده است تحصیل پروانه این ق

مصـوب وزارت  و تعهدات طبـق مقـررات   و سایر شروط  اطالع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه
  .خواهد بود شود تعیین می 14ه با رعایت ماده آب و برق ک
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با توجه به قوانین و مقررات طبق تشخیص وزارت آب و برق  14/07/42هایی که از تاریخ  چاه -2تبصره  
و همچنین طبق این قانون شده ممنوع یا محدود اعالم و آگهی  در مناطقی که از طرف وزارت آب و برق

آب و بـرق مـورد   خسارت به تشـخیص وزارت  گونه  مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچغیر
  .استفاده آبیاري قرارداده یا با حضور نماینده دادستان محل مسدود خواهد شد

  24ماده  

شـود کـه سـفره آب    هـاي علمـی و فنـی معلـوم      وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسـی 
هـاي آبیـاري    همچنین در مناطقی کـه طـرح   ،رود پایین می  زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر

گـردد    اي از طرف دولت باید اجرا کردن آب در ناحیه منظور ملی هاي زیرزمینی به جامع و استفاده از آب
ات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت عمیق و یا قن با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه

  است.و برق منوط به اجازه مجدد وزارت آب 

  25ماده  

احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن براي مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تـا ظرفیـت   
بـرق در   روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و متر مکعب در شبانه 25آبدهی 

آوري آمـار و مصـرف آن    جمـع   هاي منطقـه و  ها به منظور بررسی آب تواند از این نوع چاه موارد الزم می
  .بازرسی کند

ها موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجـاور   که حفر این قبیل چاه در صورتی -تبصره 
به شـکایت شـاکی رسـیدگی و در صـورت      توافق مالکین عدمتواند در صورت  وزارت آب و برق میگردد 

  .برداري آن جلوگیري کند احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره

  26ماده  

شـاع  یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنـات م ن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هرشد تا زمان اجراي ملی
قنـات و احـداث تأسیسـات پرداختـه یـا توافـق       که براي حفر چاه یا و مشترك متناسب با سهامی است 

بنـدي خواهـد    نوبـت   اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یا کرده
  .شد

  27ماده  

دارندگان پروانه چاه مسئول جلـوگیري از آلـودگی آب داخـل چـاه هسـتند و موظفنـد طبـق مقـررات         
  د.بهداشتی عمل کنن
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  28ماده  

 هیچ عنوان مجاز به آب فروشـی  شدن آب در هر منطقه به هاي صادره پس از اعالم ملی دارندگان پروانه
شرکت تعاونی روستایی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشـد کـه   نیستند مگر اینکه پروانه به نام 

  .در این صورت مجازند به اعضاء شرکت بفروشند

اند و ظرفیت اسـتخراج   طور مجاز احداث شده ز تصویب این قانون بههایی که قبل ا در مورد چاه -تبصره 
مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شـواهد و قـرائن    ها بیش از میزان مصرف آب این قبیل چاه

اسـت بـراي    قبل از تصویب این قانون براي امور کشاورزي و صنعتی و یا شـهري مصـرف مفیـد داشـته     
ب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت کنندگان آ مصرف
% نسبت به سـرمایه  8معیارهاي وزارت آب و برق با احتساب بهره تا  هاي جاري و استهالکی طبق  هزینه

 کنندگان از پرداخت مـنظم  مصرف که  شود و در صورتی کننده به صاحب چاه پرداخت می از طرف مصرف
  .این قانون با آنان رفتار خواهد شد 53بهاي آب خودداري کنند طبق ماده 

  29ماده  

یی کننده حفر چاه یا قنـات و بـه منظـور راهنمـا     وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضاي درخواست
محل اعزام و امکان حفر چاه یـا قنـات را از لحـاظ فنـی و اقتصـادي      فنی و علمی متخصصین خود را به 

  .خواهد بودرشناسی به عهده متقاضی د بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کامور

% هزینـه  20% فقـط  50جـاي   هـاي سـهامی زراعـی بـه     هاي تعاونی روستایی و شـرکت  شرکت -تبصره 
  .کارشناسی پرداخت خواهند کرد

    30ماده  

غیر قابل مصـرف بـا آب شـیرین مخلـوط شـود      در مواردي که آب شور و یا آب مخلوط با امالح معدنی 
که ایـن کـار از    آب شور یا مخلوط به امالح را مسدود کند و در صورتی تواند مجراي  وزارت آب و برق می

  .مسدود یا منهدم سازد پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عنداالقتضاء  لحاظ فنی امکان

  31ماده  

بـرداري از آب   زیرزمینی خصوصاً در فصـولی از سـال کـه احتیـاج بـه بهـره       براي جلوگیري از اتالف آب
هاي آرتزین موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب  چاه  زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه

  .زیرزمینی جلوگیري کنند
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    32ماده  

هـاي   شـود و در چـاه   خـارج مـی  ها آرتزین که از آنها آب زیرزمینی به خودي خود از سطح زمین  در چاه
باالتر از سطح اولیه برخـورد بـه آب اسـت دارنـدگان پروانـه چـاه         بیاآرتزین که در آنها سطح ایست نیمه

نفـوذ آب مخـزن     برق از و وسیله پوشش جداري و یا طرز مناسب دیگر به تشخیص وزارت آب مکلفند به
  .فشار در قشرها دیگر جلوگیري کنند تحت

    33ماده  

گیـري سـطح آب و میـزان آب     ل اندازهیباید مجهز به وسا 25هاي مذکور در ماده  چاه به استثناء چاههر 
شده را طبق معیارها و درخواسـت   مکلفند گزارش مقدار آب مصرف  شده باشد، دارندگان پروانه استخراج

  .وزارت آب و برق بدهند

گیـري را بـه    ل اندازهیگیري آب قنوات وسا ازهبرق مجاز است در موارد الزم براي اند و وزارت آب -تبصره 
کننـدگان   گیـري بـده آب قنـات بـا اداره     ل مزبور و اندازهیوسا هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداري 

  .قنات خواهد بود

    34ماده  

ل موتـور اقـدام بـه حفـر چـاه یـا قنـات        یاشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاري است و با وسا
برق تحصیل کنند و بدون داشـتن پروانـه حفـاري مجـاز بـه       باید پروانه حفاري از وزارت آب و کنند می

اشخاص مذکور موظفنـد کلیـه شـروط منـدرج در پروانـه        .ل موتوري نخواهند بودیاقدام حفاري با وسا
حفـاري   حفاري را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه حفاري آنها لغو خواهد شد و اگر بـدون پروانـه   

هـا و یـا    عامـل شـرکت   ها مدیران ها و سازمان اقدام به حفر چاه کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکت
محکوم خواهند شد و بـه عـالوه وزارت آب و بـرق     این قانون  60در ماده ها نیز به مجازات مقرر  سازمان

  .تواند دستگاه حفاري را مجاناً به سود دولت ضبط کند می

  35ماده  

کـه   هرگاه در اثر حفر چاه یا قنات جدید آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در صـورتی 
آب چاه یا قنات جدید ممکـن باشـد مقـدار آب سـابق او در      استفاده از  براي صاحب چاه یا قنات مجاور

تأمین خواهد شـد  رت آب و برق از چاه یا قنات جدید برداري به تشخیص وزا قبال شرکت در هزینه بهره
و اال صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را که میزان آب 
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پردازند و در صورت استنکاف از تأدیـه خسـارت مزبـور طبـق     شود ب عیین میو برق تاز طرف وزارت آب 
  .وصول است قابل 53قسمت آخر ماده مقررات 

 سال اخیر مصرف مفید آب قنات یا چاه در دوران مالك تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنج -تبصره 
لیمـی نقـاط مختلـف کشـور و     برداري در سال بر حسب شـرایط اق  بهرهبرداري است و تعداد ساعات  بهره

  شود. میبرق تعیین  و دوره کشت و آبیاري طبق نظر کارشناس وزارت آب

    36ماده  

هـایی را کـه موجـب     ها و آسیاب توانند آبدنگ هاي آبیاري تابع می برق و مؤسسات و شرکت و وزارت آب
  .خریداري کنند 50شوند به ترتیب مقرر در ماده  می  نقصان آب و یا اخالل در امر تقسیم آب

    37ماده  

المنفعـه تشـخیص    علت نقصان فاحش آب عمـالً مسـلوب   قنات یا چاهی که چهار سال متوالی بایر یا به
نسـبت    .کتبی وزارت آب و برق در مدتی که از یک سال تجاوز نکنـد شود و مالک یا مالکین آن با اعالم 

شـود   اناً جزء منابع ملی شده محسوب مـی کردن قنات یا چاه اقدام نکنند متروك تشخیص و مج یربه دا
بـرداري آن   متروك را رأساً مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره  تواند چاه یا قنات وزارت آب و برق می

متـروك صـادر     را به دیگري واگذار نماید و عنداالقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چـاه یـا قنـات   
  .نماید

  38ماده  

مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقـط از نظـر مالکیـت    اگر کسی 
توانـد در اطـراف    به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می قنات و مجرا و براي عملیات مربوط

بـر اینکـه   بکنـد مشـروط     چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد
  .تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود

  .برق است و تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب -تبصره 

  39ماده  

وزیران به موقـع   تئبرق پیشنهاد و پس از تصویب هی و نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب آیین
  .شود اجرا گذارده می
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  حفاظت و نگهداري تأسیسات مشترك -چهارمفصل 
    40ماده  

جوي و استخر و هر منبع یا مجراي آب مشـترکی   -نهر -قنات -کلیه شرکاء در حفاظت و نگهداري چاه
  .به نسبت سهم مسئولند

    41ماده  

کنندگان آب از مجاري و سـردهنه مشـترك مسـئول نگاهـداري تأسیسـات مشـترك هسـتند و         مصرف
حق احداث و تغییر مقطع و مجراي آب و انشعاب جدیـد را نـدارد    زه وزارت آب و برقهیچکس بدون اجا

  .آید می  دستی وارد و هر باالدستی مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پایین

    42ماده  

هیچ نهر و جوي و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آنهـا بـه صـورتی باشـد کـه      
و وسائط نقلیه کند مالک یـا مـالکین موظفنـد روي آن را بـه نحـوي       د خطر و مزاحمت براي عابرینایجا

کـه مالـک یـا     در صورتی  .وجود نیاورد نقلیه و راه به بپوشانند که خطر یا خسارتی براي عابرین و وسائط
خصـات فنـی   ماه طبـق مش  در شهرها) به مدت یک مالکین از اجراي اخطار کتبی وزارت راه و شهرداري (

در رفع خطر اقدام نکنند و همچنـین در صـورت عـدم اسـتفاده و یـا اعـراض و       وزارتین آب و برق و راه 
آب و بـرق بـه مالـک یـا      ر کتبـی وزارت  برداري به مدت سه سال متوالی با توجه به اخطا انصراف از بهره

نه مجاري متعلق بـه دولـت   گو مالکین چنانچه در مدت سه ماه از تاریخ اخطار اقدامی به عمل نیاورد این
  خواهد بود.

ها و حریم آنها موکول به تحصیل اجازه از  احداث نهر یا جوي و یا چاه و قنات و نظایر آن در راه -تبصره 
 .بـرق خواهـد بـود    و با جلـب موافقـت شـهرداري از وزارت آب    برق و در معابر شهرها  و وزارتین راه و آب

  االجرا است. نامه الزم رج در اجازهمشخصات فنی مند 

    43ماده  

کنندگان مشترك نهر یا جوي یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند  هرگاه استفاده
نهـر   -وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینـه آن  دیق توانند به تص هر یک از شرکاء می

% زیـان تـأخیر   12یا جوي یا چاه یا قنات را شخصاً تعمیر و سهم شریک یا شرکاء مستنکف را به اضافه 
در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن بایـد بـه گـواهی وزارت آب و      .در سال از او مطالبه کند
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االجـرا   اسناد رسـمی الزم ات مربوط به اجراي و سهم شریک یا شرکاء مستنکف بر طبق  مقرربرق برسد 
  .به وسیله اجراي ثبت به تقاضاي ذینفع وصول خواهد شد

وزارت آب و برق وظایف مربوط به اجراي این مـاده را در سـطح روسـتاها بـه وزارت اصـالحات       -تبصره 
  .اراضی و تعاون روستایی واگذار خواهد کرد

  44ماده  

منظـور نهرکشـی و انتقـال آب و     براي کسانی که پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضـی دیگـران بـه   
است و مالک زمین محـق بـه دریافـت ارزش زمـین و خسـارت       نگاهداري تأسیسات مربوط به آن مجاز 

نهـر و   مشخصـات فنـی   وارده طبق نرخ عادله است که قبل از آغاز کـار ترتیـب پرداخـت آن داده شـود     
  .تأسیسات باید به نظر وزارت آب و برق تعیین گردد

    45ماده  

بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجراي طبیعـی بـا یکـدیگر توافـق نماینـد       هرگاه آب
  .ن کنداي نرسد مسیر یا انشعاب را تعیی اینکه به حق دیگري لطمه  تواند با توجه به وزارت آب و برق می

  46ماده  

هاي سطحی حل اختالفات حاصل در امر تقدم یـا اولویـت و کیفیـت و کمیـت و همچنـین       در مورد آب
شود و تقسیم و مصرف آب در مرحله اول از طریق کدخدامنشی  می اختالفاتی که موجب تأخیر آبرسانی 

و یـا ریـیس ناحیـه      ر منطقهتوسط سرآبیاران و میرابان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختالف مدی
نظر رییس ناحیه یا مدیر منطقه موقتاً تـا اجـراي قـانون      .موظف به مداخله و رسیدگی و اظهارنظر است

  .شدن آب در آن ناحیه قطعی است و مأمورین انتظامی موظف به اجراي آن هستند ملی

  47ماده  

سال خشک  ص وزارت آب و برق پنجکه به تشخی هر نهري که در زمین دیگري جریان داشته در صورتی
  .از بین خواهد رفت و بالاستفاده مانده باشد حق مجرا 

    48ماده  

 تواند بـه  استفاده مانع از عملیات عمرانی صاحب زمین گردد، صاحب زمین می در مواردي که انهار مورد

تفـریط آب و یـا   برق به صورتی کـه سـبب    و نهر با تصویب وزارت آب جاي نهر مذکور مجراي دیگري از 
  .موجب اشکال در امر آبیاري نگردد به هزینه خود احداث کند
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    49ماده  

هـاي آبیـاري را کـه     وزارت آب و برق مکلف است سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی در شـرکت 
است در ازاء پرداخت مبلغ اسمی هر سهم خریـداري نمـوده و ایـن     قسمتی از سهام آن متعلق به دولت 

موظـف بـه    گونـه سـهام    اي ادغام کنـد صـاحبان ایـن    منطقه هاي آب ها یا شرکت ها را در سازمان شرکت
  فروش سهام مربوط به وزارت آب و برق هستند.

  هاي مورد نیاز در تملک و تصرف اراضی و اعیانی -فصل پنجم 
    50ماده  

تأسیسات اصلی و فرعی هاي عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزي و سدسازي و  هرگاه براي اجراي طرح
هـاي سـطحی و زیرزمینـی احتیـاج بـه اراضـی و ابنیـه و مسـتحدثات و          آب  مربوطه و استفاده از منـابع 

تصرف بـه تصـدیق وزارت     تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت
هـاي تـابع    سـات و شـرکت  آب و برق و مدیرعامل سازمان برنامه رسیده باشـد وزارت آب و بـرق و مؤس  

مستحدثات را به شرح زیر خریداري و تصرف بنماینـد و در مـوارد ضـروري و      توانند اراضی و ابنیه و می
خرید مانع تصرف و اجـراي کـار   م تشریفات ارزیابی و پرداخت بهاي فوري با تصویب وزیر آب و برق انجا

رشناس و نماینده مجري طرح مشخص و وسیله کا بهنیست مشروط بر اینکه قبل از تصرف وضع موجود 
  .شده باشدمجلس  صورت

تعیــین بهــاي اراضـی و ابنیــه و مســتحدثات و تأسیسـات و ســایر حقــوق از طریـق توافــق بــین     -الـف  
بـرق   و در صورت عدم توافق هیأتی مرکب از وزیر آب  آید و عمل می هاي اجرایی و مالکین آنها به دستگاه

ثبـت یـا    مـدیرکل  -دادسـتان کـل   -روستایی مدیرعامل سـازمان برنامـه   و وزیر اصالحات ارضی و تعاون
که مالک یا مـالکین   نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند کرد و رأي این هیأت قطعی است و در صورتی

برق به صندوق ثبـت محـل    و از سپردن بها از طرف وزارت آبر به امضاء سند واگذاري نشوند پس حاض
  .ماینده او سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضاء خواهد کرددادستان شهرستان یا ن

مالك تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقـوق عبـارت از بهـاي عادلـه      -ب
از تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون رعایت تأثیر اجـراي  واقع در حوزه عملیات در سال قبل  مشابه آنها

  .آید عمل می ها است که با استفاده از نظر کارشناس یا کارشناسان به عملیات در قیمت

قـانون طـرز    6و  5ها طبق بند (ب) تعیین و با رعایت مواد  بهاي امالك مزروعی و باغات و قلمستان -ج
بـه مالـک و کشـاورزان پرداخـت      1345خـرداد   25مصـوب    نیاز سد فرحناز پهلـوي  تملک اراضی مورد

  .خواهد شد
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تاریخ تقدیم این الیحـه) منـدرج در    و جمله ( 5مذکور در بند (ت) ماده  28/02/1337تاریخ  -1تبصره  
سـال قبـل از تصـویب طـرح مقـدماتی)       فرحناز پهلوي به (نیاز سد  اراضی مورد نون طرز تملکقا 6ماده 

    .شود تغییر داده می

اشـخاص وارد آیـد   بدون لزوم تصرف و خرید) بـه   که در اثر اجراي طرح خسارتی ( در صورتی -2تبصره  
   .پرداخت خواهد شد  اساس مقررات این ماده تعیین وخسارت بر

پذیر باشـد بـدون    در مواردي که خسارت ناشی از نقصان آب باشد و جبران کسري آب امکان -3تبصره  
  .شود حد مصرف مفید خواهد شد و اال خسارت پرداخت می کمبود آب به خت خسارت تعهد تحویلپردا

با رعایت حریم گیرند  اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاري قرار می -4تبصره  
 صـورتی  در  .گیـرد  بدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار میموردنیاز از طرف صاحبان این اراضی 

راضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجـراي طـرح تأسیسـات مـذکور در     که در ا
شود مؤسسات دولتی مربوط باید خسـارت مالـک اعیـانی را بـه     ی به آنها وارد فوق از بین برود یا خسارت

خـت  پرداکـه کارهـاي سـاختمانی از جهـت     ترتیب مذکور در این ماده تقویم و پرداخت نماید بـدون این 
ت وزیـران  ئـ خسارت متوقف شود. حریم انهار و شبکه آبیاري به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هی

  .خواهد رسید

 2در مورد اراضی که در اجراي قوانین اصالحات ارضی به زارعین واگـذار شـده مفـاد تبصـره      -5تبصره  
  .شود میرعایت 19/10/1340ارضی مصوب   قانون اصالحی قانون اصالحات 19ماده 

هاي توسـعه کشـاورزي از اختیـارات ایـن مـاده و       تواند براي اجراي طرح وزارت کشاورزي می -6تبصره  
  .جاي وزیر آب و برق خواهد بود مواردي وزیر کشاورزي به  هاي مربوط استفاده کند و در چنین تبصره

  51ماده  

ات هـا و هـر نـوع تأسیسـ     و چـاه  اي آب قنـوات  شدن آب در ناحیـه یـا منطقـه    که در اثر ملی در صورتی
شـدن   هاي مربوط بـه ملـی   اشخاص تملک شود و یا در اثر اجراي طرحاستخراج آب زیرزمینی متعلق به 

  خواهد شد: منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند به ترتیب زیر براي جبران خسارت عمل

محدوده طرح عمرانـی قـرار   در مواردي که اراضی زراعتی آبی مشروب شده به وسیله این منابع در  -1
مقدور باشد یا در مـواردي کـه ایـن اراضـی خـارج        شده طرح گیرند و تأمین آب آنها از منابع ملی

پـذیر باشـد    محدوده طرح عمرانی بوده و تأمین آب آنها از منبع دیگر به حد مصـرف مفیـد امکـان   
بـه مالـک یـا متضـرر      عادله قنات یا تأسیسات استخراج آب طبـق مقـررات ایـن قـانون     فقط بهاي 
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این قانون تعیـین و پرداخـت    50ماده  1صورت خسارت طبق تبصره  در غیر این ؛شود پرداخت می
 .خواهد شد

د پروانـه  بایـ  مـی ها و قنوات و تأسیسات مربوط به استخراج آب زیرزمینی کـه قانونـاً    نسبت به چاه -2
 شد.این قانون اقدام خواهد  23ه ماد 2طبق تبصره  اند  داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده

شـوند و خسـارت آنهـا     در مورد اراضی که از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیـاري مـی   -3
مصرفی طبق مقررات و معیارهـاي وزارت آب و بـرق    طبق این قانون پرداخت شده است بهاي آب 

 .کننده باید پرداخت شود کنندگان آب از طرف مصرف مانند سایر مصرف

در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزي اشخاص و کشاورزانی که از خارج طرح به داخل طرح جابجا  -4
نامـه اصـالحات ارضـی مصـوب      هشـت مـاده بـه آیـین    قانون راجع به الحاق  8شوند طبق ماده  می
 .عمل خواهد شد 22/03/1346

  52ماده 

مجازند مراتع غیرمشجر و اراضی مـوات  هاي منابع طبیعی و اصالحات ارضی و تعاون روستایی  وزارتخانه
هـاي عمرانـی باشـد در اختیـار آن      منظـور اجـراي طـرح    وزارت آب و بـرق بـه    و بایري که مورد احتیاج

   .وزارتخانه قرار دهند

هاي تابع خود هرگونه دخـل و تصـرفی    ها و شرکت وزارت آب و برق رأساً یا به وسیله سازمان -1تبصره  
  اراضی واگذاري مزبور بکند. تواند در  ري الزم بداند میبردا منظور بهره که به

ر و جلوگیري از تجاوز بـه اراضـی مزبـور    یصورت اولیه یا دا منظور حفظ اراضی واگذاري به به -2تبصره  
آب وظایف و اختیاراتی را که طبق مقـررات قـانون حفاظـت و    وسیله پلیس  تواند به وزارت آب و برق می

دهـد و از  محول شـده اسـت مسـتقیماً انجـام     طبیعی  عهده وزارت منابع طبیعی به برداري از منابع بهره
  .متجاوزین خلع ید کند

در مورد اراضی واگذاري از طرف وزارتین منابع طبیعی و اصالحات ارضی و تعـاون روسـتایی    -3تبصره  
ر شـده باشـد ثبـت    مالکیت به نام وزارتخانه مذکور در فوق صـاد   که سند به وزارت آب و برق در صورتی

که سند مالکیت  نام وزارت آب و برق ثبت نماید و در صورتی به یااسناد مکلف است اسناد مالکیت صادر 
  .صادر نشده باشد جریان ثبتی را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند مالکیت ادامه دهد
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  بها و دیون وصول آب -فصل ششم
    53ماده  

شـدن آب بـه مرحلـه اجـرا      هاي عمرانی یا قانون ملی مناطقی که طرح وزارت آب و برق موظف است در
آبریز بـراي   حسب مترمکعب به تدریج در هر ناحیه یا حوزه شده آب را بر درآمده است نرخ متوسطه تمام

مدیریت و نگهداري و تعمیـر و  هاي جاري شامل  هزینهبار با توجه به  کنندگان پنج سال یک کلیه مصرف
هزینه استهالك و بهره سرمایه بـا توجـه بـه اسـتهالك تعیـین و اعـالم دارد و همچنـین         برداري و بهره

 .کشاورزي را براي محصول واحد در تمام کشور یکسـان تعیـین و وصـول کنـد      تدریجاً نرخ آب مصارف
بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز به سـازمان یـا شـرکت مزبـور      تر علت گران ضرري که به 

بـودن   تـر  علت ارزان که در منطقه آبریز دیگر به هایی ها یا سازمان گردد از محل درآمد شرکت میتحمیل 
اسـاس نـرخ    بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفی بر شود جبران کند و آب هزینه استحصال عاید می

ت هـر  بها نگردیـده اسـت پـس از برداشـ     کننده که حاضر به پرداخت آب مذکور هستند و اال آب مصرف 
بینـی شـده اسـت     طبق مقرراتی که در این قانون پـیش  بهاي معوق  شود و به عالوه آب محصول قطع می

در   .شـود خواهـد بـود    هایی که تعیـین مـی   وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه
سـاي  ایـن مـاده کـه از طـرف مـدیران و رؤ      6بران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصـره   که آب صورتی

قبـولی بـراي    را پرداخـت نکننـد و یـا ترتیـب قابـل      شود بـدهی خـود    مناطق و نواحی آبیاري تعیین می
  حساب خود برقرار نسازند متصدي و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صـدور  تصفیه

راي اسـناد  اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بـر طبـق مقـررات اجـ    
  .وصول مطالبات از بدهکار کند  االجرا اقدام به صدور ورقه اجراییه و رسمی الزم

هاي مالیـاتی کـه در    هاي مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیت ها و سازمان شرکت -1تبصره  
منـد   بهـره کشاورزي و صنعتی) در نظر گرفتـه شـده    هاي خصوصی ( قانون مالیات بر درآمد براي شرکت

  هـا و  منظور اعمال نـرخ واحـد بـراي محصـول معـین در منـاطق مختلـف کشـور شـرکت          شوند و به می
هاي ضـرردهنده را بـه تشـخیص وزارت آب و بـرق بـه       ها و سازمان دهنده زیان شرکت هاي نفع سازمان

بـه ایـن    کنند و سود خالص کـه  پرداخت می  هاي ضرردهنده ها و سازمان هزینه خود منظور و به شرکت
  .شود پس از انقضاي مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است ترتیب محاسبه می

میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزي با توجـه بـه    -2تبصره  
که وزارت آب و برق تشخیص دهـد حـداکثر تـا ده سـال اول      اي وضع اجتماعی و اقتصادي در هر منطقه

طـرف    شود و پس از دوره معافیت بنـا بـه پیشـنهاد وزارت آب و بـرق از     برداري در نرخ منظور نمی رهبه
  .شود ت وزیران تعیین میئهی
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 53بهـا طبـق مـاده     پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آب -3تبصره  
انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیـل نشـده    تأسیسات ذخیره وانون خواهد بود لیکن در نواحی که این ق

دارنـدگان    بهـاي  هـاي اسـتهالك و بهـره سـرمایه در نـرخ آب      باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینـه 
  .هاي قبلی به میزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید حقابه

هـاي   ها و سازمان ساسنامه شرکتکلیه وجوه دریافتی به موجب این قانون به هر عنوان طبق ا -4تبصره  
بـرداري و   هـاي جـاري و بهـره    آب است به مصـرف هزینـه   ها و سایر منابع  آب که مسئول اداره رودخانه

 1هاي ضـرردهنده موضـوع تبصـره     نگهداري و استهالك و تکمیل تأسیسات و کمک احتمالی به شرکت
هـا و مراکـز    مصارف شهري مراکـز اسـتان   در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه براي  .این ماده خواهد رسید

   .شود % محسوب می3% در سال و مصارف شهري سایر شهرها 6صنعتی 

شـدن آب در   قانون سابق بنگاه مستقل آبیاري تا اجراي قـانون ملـی   16وظایف مقرر در ماده  -5تبصره  
ي تابع انجام خواهد شـد و  ها ها و سازمان برق یا شرکت و آبوسیله وزارت  هر ناحیه و هر منطقه رأساً به

  .عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسیسات آبیاري حوزه مربوط خواهد گردید

مـاه تـا    برق از یک و بها به تشخیص وزارت آب مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب -6تبصره  
  ل.برداشت هر محصو  ماه است و براي امور زراعی پس از چهار

هـزار ریـال فقـط از     بها مصرف کشاورزي کمتر از بیست اجراي ثبت در مورد وصول بدهی آب -7تبصره  
خواهد نمود و از بازداشت این بـدهکاران خـودداري خواهـد      طریق توقیف اموال استیفاي حقوق دائن را

  .شد

    54ماده  

آب  ناسب بـا حجـم  شوند مت این قانون می 7هاي قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده  دارندگان حقابه
   .شوند مند می بها بهره درصد تخفیف آب مدت ده سال از سیمصرفی طبق پروانه صادره براي 

  جلوگیري از آلودگی منابع آب -فصل هفتم 
    55ماده  

رسـانند   ساختن آب ممنوع است و مؤسساتی که آب را به مصارف شهري یا صنعتی یا معـدنی مـی   آلوده
بـرق و وزارت بهـداري تهیـه و اجـرا      و فاضالب را بـا تصـویب وزارت آب    دفعموظفند طرح تصفیه آب و 

   .کنند
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بردن مکرر آب ضرورت داشـته   کار در مواردي که به سبب عدم کفاف مقدار آب قابل استفاده به -تبصره 
برق آب را تصفیه کرده باز هـم   و موظفند بنابر دستور وزارت آب باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق 

  .کار برند به

    56ماده  

منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شـیمیایی  
به حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد. مـواد   که مضر طوري یا بیولوژیکی آن را به

  خارجی به قرار زیر است: 

اسید و هرگونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیایی اعم از جامد و مـایع از هـر    -ذغالی -مواد نفتی 
هـا و کارخانجـات شـیمیایی و     کشی و کارگاه کاري و الکل رنگ هاي  پاالیشگاه یا منبع گازي و یا دستگاه

  .معدنی و صنعتی و مواد غذایی و فاضالب شهرها

  57ماده  

سـازمان   وزارت بهداري و وزارت کشور و وزارت منابع طبیعی ووزارت آب و برق موظف است با موافقت 
منظور جلوگیري از آلودگی آب و تعطیـل تأسیسـاتی    نامه مخصوصی به یینشکاربانی و نظارت بر صید آ

  گذارد.  ت وزیران به موقع اجرائگردند تهیه و پس از تصویب هی که موجب آلودگی می

    58ماده  

هـاي آب وزارت و کارکنـان وزارت کشـاورزي و وزارت     هـا و سـازمان   کتکارکنان وزارت آب و برق و شر
هـاي مربـوط مـأمور     نامـه  طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آیـین نابع طبیعی و سازمان شکاربانی که م

از آلـودگی آب   شوند موظفند  جلوگیري از آلودگی آب و تعطیل تمام یا قسمتی از کارخانه یا مؤسسه می
جلوگیري کنند و در صورت تکرار متخلف را به وسیله مأمورین انتظامی یـا پلـیس آب بـه    طبق مقررات 

  .کنند ترین مرجع قضایی تسلیم نزدیک

  تخلفات و جرائم - فصل هشتم 
    59ماده  

برداري آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام کنـد و یـا مقـررات وزارت آب و     هرکس در بهره
هزار ریـال محکـوم و در    هزار تا سی نکند به پرداخت جریمه از یک اده از آن رعایت برق را در نحوه استف
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اسـتفاده نمایـد چـاه از     صورت تکرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی که بدون پروانه از چاه مزبـور  
  .طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عنداالقتضاء پر خواهد شد

    60ماده  

ماه حبس تأدیبی یا به هـر دو مجـازات    6ماه تا  2هزار ریال یا از  هزار تا پنج اشخاص زیر به پرداخت دو
  شد:  بر حسب مورد محکوم خواهند

کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییري دهـد یـا دخالـت     هر -1
برداري از تأسیسـات عمـومی را    نحوي از انحاء امر بهره بهگیري آب کند یا  ل اندازهیغیرمجاز در وسا

 .مختل سازد

کس عمداً آبی را بودن حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاري یا شبکه آبیاري متعلق بـه خـود    هر -2
  .به او نرسد منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگري 

 .کس آب حق دیگري را بدون مجوز قانونی تصرف کند هر -3

 .س عمداً به نحوي از انحاء به ضرر دیگري آبی را به هدر دهدک هر -4

ها را با اضـافه   کس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه هر -5
 این قانون آلوده کنـد در مـواردي کـه منبـع آب بـه      56کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده 

رود مرتکب به موجب سایر قوانین مربـوط نیـز مـورد تعقیـب      کار می به عنوان منبع آب آشامیدنی
 .قرار خواهد گرفت کیفر

کس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف کند یا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانـه   هر - 6
موضوعه وزارت آب و بـرق در اجـراي مـواد فصـل دوم       خود را به دیگري منتقل سازد یا از مقررات

 .ین قانون تخلف کندا

برداري از منابع آب مبادرت  کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره هر -7
 .کند

  .شود با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می 4و  3و  2در مورد بندهاي  -تبصره 

    61ماده  

آبیـاري و تأسیسـات مربـوط بـه      کس عمداً به نحوي از انحاء سد و تأسیسات سد اعـم از تأسیسـات   هر
خط انتقال فشار قوي را تخریب یا منهدم نمایـد بـه حـبس بـا     هاي انتقال خط و  آبی و پست نیروي برق

  .سال محکوم خواهد شد 15تا  3اعمال شاقه از 
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  مقررات مختلفه -فصل نهم 
    62ماده  

هـا و منـابع آب زیرزمینـی     رودخانـه ملی شدن آب و مواد و مقررات مربوط به آن تدریجاً در حوزه آبریز 
هـاي عمرانـی آگهـی و اجـرا      توجه به امکانات مالی و فنی و برنامـه قه به منطقه و ناحیه به ناحیه با منط

  .است خواهد شد. تشخیص این مقررات خاص و تاریخ اجراي آن به عهده وزارت آب و برق

    63ماده  

شدن آب محدوده ناحیـه یـا منطقـه     ز اجراي ملیوزارت آبی و برق موظف است که شش ماه قبل از آغا
  .برق واقف گردند و به وظایف و تکالیف خود و وزارت آب مورد نظر را آگهی نماید تا مشمولین 

  64ماده  

هاي مختلف فنون توسعه منابع آب و آبیـاري در مـورد اخـذ     تشخیص صالحیت علمی کارشناسان رشته
  .برق استآب و  پروانه کارشناسی رسمی با وزارت 

  65ماده  

هـاي   کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و همچنین قـانون حفـظ و حراسـت منـابع آب    
  قانون در آن قسمت که مغایر است بالاثر است.  زیرزمینی کشور از تاریخ تصویب این

    66ماده  

بـرق بـه تصـویب     و وزارت آبشنهاد هاي مربوط به امور اجرایی سایر مواد در صورت لزوم به پی نامه آیین
  .وزیران خواهد رسید هیئت
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روزي تیم تدوین  آب (سند حاضر) ماحصل اقدامات، مشارکت و تالش متعهدانه و شبانه الیحه پیشنهادي قانون
و با دریافت نظرات  ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو آب، با محوریت دفتر برنامه الیحه پیشنهادي قانون
  هاي زیر بوده است: ها و مجموعه دلسوزانه و مؤثر دستگاه

 
 دبیرخانه تدوین الیحه قانون آب همکاران 

اصغر الیاسی، مهدي نعمتی حسینلو،  کله، داودرضا عرب، محمدرضا جاللی، حسین زمانی، علی صدیقه ترابی پلت
آزاده استادرحیمی، محمدجواد زارعیان، مسعود امیرزاده حجازي، مهدي فروغی، محمدقاسم هاشمی، حامد 

نژاد،  پور، نسرین رفیعی انزاب، سمیه مقیمی وطن، حبیب کریمی د حبفر، تورج فتحی، منیژه ایزدي، محم توکلی
  هماي رسولی، کوثر پیرنیا و فاطمه مجدي.

 
 کنندگان در فراخوان اعالم نظر مشارکت 

وري آب و  دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره ،دفتر حقوقی، ریزي کالن آب و آبفا دفتر برنامه( حوزه ستادي وزارت نیرو
مرکز امور اجتماعی منابع آب و  ،ها و استانداردهاي آب و آبفا دفتر طرح ،برداري و حفاظت آب و آبفا هاي بهره نظامدفتر ، آبفا

   .)انرژي
دفتر حفاظت و  ها، هاي غیرمتعارف و پساب برداري از آب (دفتر حقوقی، گروه بهره شرکت مدیریت منابع آب ایران

دفتر ، ها و سواحل، گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب دسی رودخانهبرداري منابع آب زیرزمینی، دفتر مهن بهره
   .)هاي اقتصادي، تعرفه و خصوصی سازي بررسی

   ؛اي و سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقه شرکت
هاي فنی، دفتر  (دفتر مطالعات و بررسی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورسایر نهادهاي وابسته به وزارت نیرو: 

   ؛اي آب شهري مرکز منطقه و قیقات آبحقوقی)، موسسه تح
ها، دفتر مدیریت  (دفتر مدیریت و حفاظت آب و خاك، دفتر حفاظت و احیاي تاالب زیست سازمان حفاظت محیط

  ؛ها و امور مناطق) زیستگاه
   ؛جرممعاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع  قوه قضاییه:

  ؛هاي مجلس شوراي اسالمی مرکز پژوهش
   ؛نظارت و بازرسی امور اقتصادي تمعاون سازمان بازرسی کل کشور:

  دیوان محاسبات کشور، 
  ، هاي استراتژیک ریاست جمهوري مرکز بررسی

  ، هاي تحول و پیشرفت ریاست جمهوري مرکز همکاري
  کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت،

   ؛زیست دفتر امور آب و کشاورزي و محیط :سازمان برنامه و بودجه کشور
  سازمان هواشناسی کشور، 

    وزارت صنعت، معدن و تجارت،
   ؛معاونت امور آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي:

  سازمان اداري و استخدامی کشور، 
  وزارت اقتصاد و دارایی، 

  ریزي عمرانی  دفتر فنی و برنامهوزارت کشور: 
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  هاي صنعتی ایران،  سازمان صنایع کوچک و شهرك
  ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی،  هاي برنامه موسسه پژوهش

  ها، مراتع و آبخیزداري کشور،  سازمان جنگل
  موسسه تحقیقات خاك و آب،

  دانشگاه تربیت مدرس، 
  فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران، 

  جمعی از اساتید آب کشور (سیجاب)، 
  ستاد احیاي دریاچه ارومیه، 

  انجمن هیدرولیک ایران، 
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، 

   انجمن پسته ایران
  هاي صنعتی استان اردبیل،  شرکت شهرك

  دفتر سرمایه گذاري و مقررات بازار آب، 
  مرکز پژوهشی فناوري هاي نوین باغبانی پیستاط، 

  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، 
  شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن، 

  .شرکت مهندسین مشاور مهاب گستر زاگرسو 
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