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  :خواننده گرامي
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبادرت                   امور نظام فني اجرايي معاونت برنامه     

بـا وجـود تـالش فـراوان، ايـن اثـر            . هيه اين نشريه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است               به ت 
  .هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست مصون از ايرادهايي نظير غلط

  
 صـورت زيـر     گونه ايراد و اشكال فني مراتب را بـه        ، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر           رو  از اين 

  :گزارش فرماييد
  .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 .ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

  .ناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشتكارش
  .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 

با توجه . است كشورهاي درحال توسعه ها به ويژه در ين زيرساختتر مهم در زمره ،ي مخزنيسدهاتوسعه منابع آب از طريق ايجاد 
رويكرد بررسي چنين   . ها مورد توجه قرار گيرد       آنها در ارزيابي   رايبه اثرات گسترده سدها الزم است تا حد امكان آثار مثبت و منفي اج             

استوار .. . ومحيطي ستزياز لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،   توسعه پايدار   ي نظري   ها  چارچوب و   ها  ديدگاهآثاري از لحاظ نظري بر      
مطالعات همه جانبه و مختلفي نظير مطالعات يكپارچـه حوضـه آبخيـز، خـسارت مخـزن، اسـكان مجـدد بـا                    ،  آن نيل به    راياست و ب  

   .نياز است  مورد...مدخالن و مشاركت و اعمال نظر كليه ذي
ريـزي   تـرين موضـوع در برنامـه    اي  حاشـيه  شايد بررسي خـسارت مخـزن  ،متاسفانه در زمان حاضر و در تعارض با واقعيات موجود       

 در عدم وحدت رويه مطالعات نزد مشاورين مختلـف، عـدم            توان  مي را   مسالهي اين   ها  نشانه. ي توسعه منابع آب باشد    ها  طرحمطالعات  
 مطالعـاتي و   توجهي يا كـم تـوجهي بـه ابزارهـاي             انجام يا انجام ناقص اين مطالعه در مراحل مختلف طرح، بودجه كم مطالعاتي و بي              

  . ضعف و يا كمبود نيروي متخصص يافت
با توجه به اهميت مبحث فوق، امور آب وزارت نيرو در قالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كـشور، تهيـه نـشريه                          

ـ  را با هماهنگي امور نظام فني معاونـت برنامـه  » برآورد خسارت مخزن در محدوده درياچه سدهاي مخزني     راهنماي  « زي و نظـارت  ري
جمهور در دستور كار قرارداد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابالغ به عوامل ذينفع نظام فني اجرايي كشور بـه ايـن                            راهبردي رييس 

نامه استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محتـرم          قانون برنامه و بودجه و آيين      23معاونت ارسال نمود كه پس از بررسي، براساس ماده          
  .تصويب و ابالغ گرديد)  هيات محترم وزيران20/4/1385 مورخ 33497ت /42339مصوب (ن و طبق نظام فني اجرايي كشور وزيرا

ي هـا   طرح پذيري اقتصادي  يني و توجيه  زگ راهنماي حاضر در برآورد خسارت در محدوده مخزن سدهاي مخزني براي مطالعات به            
براي يكدسـت  بديهي است اين راهنما .  كاربرد داردها طرحايي ها براي مجريان   توسعه منابع آب و همچنين برآوردي جهت تملك دار        

  .ي توسعه منابع آب تهيه شده استها طرحدر  برآورد خسارت مخزنساختن انجام مطالعات 
بدين وسيله معاونت نظارت راهبردي از تالش و جديت رييس امور نظام فني جناب آقاي مهندس غالمحسين حمزه مصطفوي و                    

رشناسان محترم امور نظام فني و نماينده مجري محترم طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كـشور وزارت نيـرو، جنـاب                        كا
نمايد و از ايزد منـان    و متخصصان همكار در امر تهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قدرداني مي ابراهيم نيا آقاي مهندس محمد    
 .باشد رگواران را آرزومند ميي اين بز توفيق روزافزون همه

  .اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص اين نشريه ما را در اصالحات بعدي ياري فرمايند
  

   معاون نظارت راهبردي                                                                                                  
 1391تابستان                                                                                                    
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  1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه

ي هـا   طرح پذيري اقتصادي  يني و توجيه  زگ  سدهاي مخزني براي مطالعات به     راهنماي حاضر در برآورد خسارت در محدوده مخزن       
براي يكدسـت  بديهي است اين راهنما .  كاربرد داردها طرحتوسعه منابع آب و همچنين برآوردي جهت تملك دارايي ها براي مجريان           

  .ي توسعه منابع آب تهيه شده استها طرحدر  برآورد خسارت مخزنساختن انجام مطالعات 
هـاي فرهنگـي و گـاه         توان بخشي از خسارات زيست محيطي، اقتـصادي، طبيعـي، يادمـان             ، مي قالب مطالعات خسارت مخزن   در  

اين مطالعات به منظور تشخيص     به عبارت ديگر    . تاريخي كه در اثر غرقاب شدن درياچه سدها ايجاد مي شود را مورد بررسي قرار داد               
  . شود جود در مخزن سد انجام ميهاي مو ها و دارايي ي كردن ثروتو كم

موارد عمومي در مطالعات خسارت مخزن در بخش اول مـورد بررسـي             .  پيوست تشكيل شده است    4 بخش و    5 حاضر از    راهنماي
نظر به وجود نواقصي در رابطه با جايگاه مطالعات خسارت مخزن در شـرح خـدمات موجـود و رايـج در صـنعت آب                         . قرار گرفته است  

 به نقد شرح خدمات موجود پرداخته و به منظور ارتقا اين مطالعات، شرح خدمات انجام مطالعات خسارت مخـزن در                     كشور، بخش دوم  
الزم به ذكر است كه شرح خـدمات        . ي توسعه منابع آب پيشنهاد شده است      ها  طرح توجيهي و طراحي پايه   ) 2پيدايش و    )1: دو مرحله 

الزم يي كه خسارت مخزن آنها محدود است نيز كـاربرد دارد، امـا              ها  طرحي مرحله دوم    ارائه شده در مرحله توجيهي و طراحي پايه برا        
 نيازمند مطالعات جابجـايي  ،يي با  ابعاد گسترده خسارت مخزنها طرحبديهي است   .  مطالعات با عمق و دقت بيشتري انجام گيرد        است

هـاي انجـام      بخش سوم اين راهنما به ارائه گـام        .گرددصورت مجزا تهيه    راهنماي آن به     است   ضروريو اسكان مجدد مي باشند كه       
رويكـرد اقتـصادي و مـالي در بـرآورد          ،  فنـون محاسـباتي   با عنـوان    اين فصل   بند چهارم     در  . مطالعات خسارت مخزن اختصاص دارد    

، اجتمـاعي،   )بيعـي تاسيسات و منـابع ط    (در رويكرد اقتصادي، خسارت از ديدگاه اقتصادي        . خسارت مخزن مورد توجه قرار گرفته است      
 فرهنگي مورد توجه قرار گرفته و در رويكرد مالي به نحوه برآورد خسارت با توجه به قوانين موجود از                    –زيست محيطي و آثار تاريخي      

ي ها طرحبه منظور درك بهتر اهميت و موقعيت مطالعات خسارت مخزن در مجموع مطالعات     .ديدگاه سازمان مجري اشاره شده است     
 دو مطالعه مـوردي از مطالعـات         مطالعات متعددي مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به خطوط كلي راهنماي حاضر،              بع آب، توسعه منا 

يكي از اين مطالعات به ارزيابي بعـد از اجـراي يـك مطالعـه خـسارت                 . انجام يافته خسارت مخزن در بخش چهارم ارائه گرديده است         
در بخش پـنج  . يك طرح توسعه منابع آب به دليل ابعاد مختلف خسارت مخزن اشاره دارد       مخزن پرداخته و ديگري به توقف مطالعات        

  . ها ارائه شده است بندي مطالب و توصيه گيري و جمع اين راهنما، نتيجه
ار هاي اطالعاتي در مرحله پيدايش و توجيهي و طراحـي پايـه را در اختيـ    ها و فرم  اين راهنما، پرسشنامه2 و   1هاي شماره     پيوست

هاي مرتبط با موضـوع خـسارت مخـزن در            ها، مصوبات، دستورالعملها و بخشنامه      نامه  به دليل پراكنده بودن قوانين، آئين     . دهد  قرار مي 
كردن برخي از آثار مـستقيم و         به منظور كمي  . ه است دش ارائه   3اي از اين قوانين و مقررات در پيوست شماره            مراجع مختلف، مجموعه  

قيم و  تگـذاري آثـار مـس       هـاي ارزش   اي از روش     چكيـده  4 درياچه در محدوده سدهاي مخزنـي، در پيوسـت شـماره             غيرمستقيم ايجاد 
  .غيرمستقيم خسارت مخزن ارائه شده است
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   هدف-

با توجه . استها به ويژه در كشورهاي درحال توسعه  ين زيرساختتر مهم در زمره ،ي مخزنيسدهاتوسعه منابع آب از طريق ايجاد 
رويكرد بررسي چنين   . ها مورد توجه قرار گيرد       آنها در ارزيابي   رايرات گسترده سدها الزم است تا حد امكان آثار مثبت و منفي اج            به اث 

استوار .. . ومحيطي زيستاز لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،   توسعه پايدار   ي نظري   ها  چارچوب و   ها  ديدگاهآثاري از لحاظ نظري بر      
مطالعات همه جانبه و مختلفي نظير مطالعات يكپارچـه حوضـه آبخيـز، خـسارت مخـزن، اسـكان مجـدد بـا                    ،  آن نيل به    راياست و ب  

   .نياز است مورد... و مدخالن  مشاركت و اعمال نظر كليه ذي
ريـزي   تـرين موضـوع در برنامـه    اي  شايد بررسي خـسارت مخـزن حاشـيه   ،متاسفانه در زمان حاضر و در تعارض با واقعيات موجود       

 در عدم وحدت رويه مطالعات نزد مشاورين مختلـف، عـدم            توان  مي را   مسالهي اين   ها  نشانه. ي توسعه منابع آب باشد    ها  طرحالعات  مط
توجهي يا كـم تـوجهي بـه ابزارهـاي مطالعـاتي و                انجام يا انجام ناقص اين مطالعه در مراحل مختلف طرح، بودجه كم مطالعاتي و بي              

  .  يافتضعف و يا كمبود نيروي متخصص
طرف ديگر تفاوت چك ليست كنترلي دفتر فني شركت مديريت منابع آب ايران با شرح خدمات تيپ خسارت مخزن در مرحلـه          از

، موجب سـردرگمي تهيـه كننـدگان و بررسـي           )طراحي مقدماتي و تفصيلي سابق    (و طراحي پايه و تفصيلي      ) سابقشناسايي  (توجيهي  
  . شود  ميشدن روند تصويب مطالعات  نين كند خسارت مخزن و همچهايكنندگان گزارش

  : به شرح زير خالصه كردتوان ميهدف از تهيه راهنماي حاضر را 
  مناسب در چهارچوب قراردادهاي تيپنقد بندهايي از شرح خدمات موجود مرتبط با خسارت مخزن و ارائه فهرست •

 ل اقتصادي هاي انجام مطالعات خسارت مخزن در چارچوب ديدگاه تحليارائه گام  •

 و همچنـين اسـتفاده در مطالعـات         هـا   طـرح  از ديـدگاه مجريـان       هايي براي برآورد ارزش مالي خسارت مخـزن         ارائه توصيه  •
 ريزي و تحليل مالي  برنامه

 هاي موردي ارائه برخي از نتايج مطالعات خسارت مخزن در قالب مثال •

 

    دامنه كاربرد-

محيطـي و اقتـصادي در        پيامدهايي زيست د  توان  ات كاربري در محدوده مخزن سد، مي      ايجاد سدهاي مخزني عالوه بر ايجاد تغيير      
بديهي است ميزان خسارت بستگي به ابعاد طرح و محدوده آثـار آن             . اي گسترده شامل محل احداث و پاياب خود داشته باشد           محدوده

نظير خطوط گاز رسـاني، راه آهـن،        (ا تاسيسات بزرگ    تواند چند هكتار اراضي منابع طبيعي، يك روستاي كوچك ت           اين ميزان مي  . دارد
  . و جوامع گسترده روستايي و حتي شهري را در بر داشته باشد) آزادراه، صنايع بزرگ

موجود در داخل مخازن سـدهاي مخزنـي نيـز بـا توجـه بـه ابعـاد آن نيازمنـد                     ات  تاسيسبرآورد خسارات وارده به منابع و       بنابراين  
  كه خسارت سنگين اجتماعي، اقتصادي وزيست محيطـي دارد، ها طرحبه عنوان مثال برخي از    .  متفاوت است  مطالعاتي با دقت و عمق    

 در )اسـكان مجـدد   (ي و جـايگزيني جـاي  بهجاجبران خسارت وارده و يا  رايبدستيابي به راه حلي   و جامع جهت     كاملنيازمند مطالعات   
  . استاي  چارچوب اقتصاد ملي و منطقه



  3  مقدمه

 
 

هاي فرهنگي و گاه تاريخي كـه در         ، اقتصادي، طبيعي، يادمان   محيطي  زيست بخشي از خسارات     تواند  مي،   مخزن خسارتمطالعات  
 و  هـا   ثـروت  كـردن ي  تـشخيص و كمـ    اين مطالعات به منظور     . دهد را مورد بررسي قرار      شود  مياثر غرقاب شدن درياچه سدها ايجاد       

نماي حاضر در بـرآورد خـسارت در محـدوده مخـزن سـدهاي مخزنـي بـراي                  لذا راه . شود  ميهاي موجود در مخزن سد انجام         يرايدا
 و مطالعـات    هـا   طـرح پذيري در مطالعات اقتصادي طرح و همچنين ارائه تخميني از برآوردهاي مالي براي مجريـان                  گزيني و توجيه    به

   .برنامه ريزي و تحليل مالي طرح كاربرد دارد
صنعت آب و كارشناسان اجتماعي و اقتصادي شاغل در اين صنعت، كارشناسان شاغل             كنندگان اصلي اين راهنما مشاوران        استفاده

  .ي توسعه منابع آب هستندها طرحاي وزارت نيرو و مجريان  در حوزه ستادي و نمايندگان منطقه
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 كليات –فصل اول 

  تعاريف  -1-1

   طرحخسارت - 1-1- 1
 اقتـصادي، اجتمـاعي و   ،محيطـي  زيست و ي طبيعيها سامانهمنابع و امكانات و يا اختالل در  استفاده از يها فرصتاز دست رفتن  
  . رود ميي توسعه منابع آب، خسارت طرح به شمار ها طرح رايفرهنگي ناشي از اج

ـ  ميبيني است و   طرح قابل پيش  راي از اج  متاثرهاي   محدوده در  ي توسعه منابع آب     ها  طرحوقوع خسارت در     ع و گـستره  د تنـو توان
   :وسيعي داشته باشد

 تغيير كاربري جهت ايجاد سازه هاي طرح و هزينه تملك آن −

  )طبيعي( طرح در ديگر نقاط رايي ساختماني اجها زبالهدفن  −
يا مقاومـت در برابـر       برداري در صورت انفعال و      برداران از طرح در طراحي، اجرا و بهره        توجهي به مشاركت بهره    توجهي و يا كم    بي
  . رود مي طرح شود كه خود نوعي خسارت طرح به شمار راي در اجتاخيريا  د مانع از تحقق كامل اهداف طرح وتوان مي طرح

ي هـا   خـسارت توليدات كشاورزي نيز از ديگر       الجرم محدود شدن اراضي كشاورزي و       دست و  پاييني  ها  آبهقطع و يا كاهش حق      
 .رود ميطرح به شمار 

نـابودي امكانـات     تخريب چـشم انـدازهاي طبيعـي و منـاظر، ميـراث فرهنگـي،              سلب آسايش،  رواني،افزايش ناامني اجتماعي و     
  .رود شمار مي  از جمله خسارات ناشي از طرح به... ي دسترسي وها راهقطع  زيربنايي،

  خسارت مخزن  - 1-2- 1
سـازي و غرقـاب شـدن         آماده به سوي شناسايي اثرات ناشي از        ها  بررسيگيري     ارتباطات فضايي سد با محيط خود، جهت       براساس

، اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي در سـطوح     محيطـي  زيـست  اين اثرات طيف وسيعي از پيامـدهاي      .ه است مخزن سد سوق پيدا كرد    
 اي از   مجموعـه «اي در نظر گرفته شد كه مطابق آن خسارت مخـزن              با توجه به دامنه اين اثرات تعريف اوليه       . گيرند  مختلف را دربرمي  

، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي در محـدوده مخـزن و منـاطق     محيطي زيستهاي  امكانات و منابع از دست رفته و آسيب        و   ها  فرصت
  ».المللي نيز قابل طرح است اي، ملي و حتي بين  در سطح منطقهگاه آن آن است كه محدوده جغرافيايي اثرات تاثيرتحت 

مخزن برابر است با ارزش ريـالي هـر كـاال يـا خـدمتي از قبيـل اراضـي        راهنما خسارت اين  گفت كه در    توان  ميبه عبارت ديگر    
اي و ريلي، خطوط انتقال  ي جادهها راهات شامل تاسيسي آب، واحدهاي صنعتي ـ توليدي و خدماتي،  ها چاهكشاورزي و منابع طبيعي، 

 واحـدهاي آموزشـي،    ، آثـار باسـتاني،  .)..مـساجد، امـامزاده و   (برق، نفت، گاز و آب، واحدهاي مسكوني، دامي، اماكن مقـدس مـذهبي              
  . شود مي است و از حيز انتفاع خارج كرده مي اجتماع ايجاد رايبهداشتي، رفاهي و مواردي از اين دست كه در حال حاضر منافعي را ب
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  1مرحله مطالعاتي - 1-3- 1
 از بـرداري   بهـره  يا و خدمت يا كاال توليد فكر پيدايش با. شود  مي انجام متوالي مراحل در كه است اي  يكپارچه فرآيند طرح تكامل

از  پس و،  مقدماتي مطالعه آن پي در. شود  مي آغاز طرح تكاملي روند طرح كلي يا هسته  فكر شناسايي با خالصه طور به و معين منابع
  .شود مي انجام طرح و تفصيلي توجيهي مطالعه، شده ياد مطالعه بودن اميدبخش صورت در، آن

 انجـام  طـرح  و تفـصيلي   تـوجيهي  مطالعه براساس،  آن اصالح و نظر تجديد يا و طرح شناختن مردود يا و پذيرفتن درباره تصميم
  .شود مي داده اشاره مورد مطالعات درباره كوتاهي توضيح، ترتيب به حال. گيرد مي

  2پيدايش مطالعه -3-1- 1- 1

 اسـت   تـر   بـيش در خـور بررسـي و توجـه         هايي از توسعه و عمران كه          كه در آن زمينه    شود مياي اطالق      به مرحله  پيدايشمرحله  
 و تـشخيص محـدوديت فيزيكـي يـك          تر  بيش در جهت نياز به انجام يا عدم انجام مطالعات           غالبا پيدايشمطالعات  . شود ميمشخص  

  . پذيرد طرح صورت مي
نهـا از طريـق انجـام    هاي مختلف و در صورت نياز تكميـل آ       هاي موجود و با كيفيت      مطالعات اين مرحله در درجه اول بر پايه داده        

، ولي پايه و اساس آن بايـد  شود مي مطالعات گسترده محلي را شامل ن   كه ايناين مرحله با    . پذيرد   صورت مي  يرايصححداقل مطالعات   
 طـرح، ظرفيـت     ي مشخص نمودن ترتيـب كلـي اجـزا        راياگر چه ممكن است مطالعات دفتري ب      . ط موجود در منطقه طرح باشد     رايش

پذير خواهد بود كه مطالعـات        هاي طرح كافي باشد، ولي انجام برآوردهاي الزم، زماني امكان           و برآورد تقريبي هزينه   خدمات مورد ارائه    
 برآوردهاي حاصـل از مطالعـات   تاييد به منظور   يرايصحي  ها  بررسي. شود تكميل   يرايصحي  ها  بررسي و   شناسايي ي  وسيله  بهدفتري  

اي وجود نداشته      داده گونه  هيچهاي مورد بررسي      اگر ارزيابي اوليه نشان دهد كه در زمينه       . باشد ميدفتري و يا تغيير احتمالي آنها الزم        
ها يا اطالعات     آوري حداقل داده     موكول به جمع   پيدايشرسد، ضروري است كه انجام مطالعات         و يا در صورت وجود كافي به نظر نمي        

  .شودمورد نياز 

  3توجيهي و طراحي پايه مطالعه -3-2- 1- 1

ي در حـد  رايمطالعات دفتـري و صـح      ( كه در آن با انجام مطالعات الزم       شود مياي اطالق      به مرحله   و طراحي پايه   جيهيمرحله تو 
 آن،  تاييـد گيـرد و در صـورت         هاي طرح پيشنهادي مورد بررسي قرار مي         گزينه راي كافي امكان يا عدم امكان اج      جزييات و با    )كفايت

 نهـايي  فرهنگي الزم انتخاب و در چهارچوب گـزارش  - و توجيه اقتصادي، فني، اجتماعي گزينه برتر بر پايه داليل و منطق مشخص 
پذيري طـرح و دسـتيابي         توجيه تاييدها جهت     هاي الزم و تحليل      با توجه به ميزان نيازي كه به نقشه        ضمنا. شود  مياين مرحله معرفي    

ريزي، طراحي متناسب با مقياس مطالعات   عالوه بر مطالعات برنامههاي طرح وجود دارد، در اين مرحله به برآوردهاي قابل قبول هزينه
بـديهي  . شـود   مـي  انجام مطالعات مرحله بعدي بـرآورد        رايها و زمان الزم ب      انجام شده و براساس آن تجهيزات، مواد و مصالح، هزينه         

                                                       
تجربـه  (هـاي تـدوين گـزارش توجيـه طـرح             مروري بر روش  : اهنماي تهيه گزارش توجيه طرح جلد اول      ر«،  )1381(ريزي كشور      سازمان مديريت و برنامه    -1

  .، معاونت امور فني»)جهاني
2- Reconnaissance 
3- Feasibility 
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 باشد  مي جزييات در حدي از     معموال،  شود  يميي كه در اين مقطع توسط مهندسين مشاور و يا دستگاه مطالعه كننده تهيه               ها  طرحاست  
  . ترسيم نموده و حجم كارها و سطح منابع الزم را نشان دادخوبي به سيماي طرح را توان ميكه 

قابـل قبـول    ( اجتمـاعي    –  فرهنگي    ،)ي بودن راي اج (  طرح را از نظر فني     رايمطالعات اين مرحله كليه اثرات و عواقب احتمالي اج        
نمايد كه آيا طرح پيشنهادي از نظر اقتصادي قابل توجيـه اسـت يـا                 گيري مي    را مورد توجه قرار داده و نتيجه       طيمحي  زيست و   1)بودن
  خير؟

  2طراحي تفصيلي مطالعات -3-3- 1- 1

تـوجيهي و   مطالعات اين مرحله شامل انجام طراحي تشريحي و تهيه مشخصات فني آنها بـا اسـتفاده از نتـايج مطالعـات مرحلـه                        
  . را انجام داديراياجهاي تكميلي است به طوري كه بتوان براساس آنها عمليات  ها و آزمايش برداري قشهن و انجام طراحي پايه

 آن  راي كه اجـ   شود كافي به نحوي ارائه      جزييات و طراحي گزينه مصوب بايد در مقياس مناسب و با            ها  بررسيدر اين مرحله كليه     
هـاي    همچنين ضمن هماهنگي با طرح عمـومي مطالعـات مرحلـه يـك، برنامـه     . پيمانكاران و سازندگان بدون ابهام عملي باشد    رايب

 و  جزييـات هاي تهيه شده در حدي از          نقشه ددر اين مرحله باي   . شود ميبرداري و نگهداري طرح نيز در اين مرحله تدوين            تفضيلي بهره 
 يرايصـح  مطالعـات   ضـمنا .  دهـد دسـت  به را ها بررسيتفضيل باشند كه برآورد دقيقي از اجزاي طرح و متناسب با دقت اين مرحله از              

  .تكميلي در حد دقت اين مرحله نيز در صورت نياز انجام خواهد شد

  از انجام مطالعات خسارت مخزن در هر يك از مراحل مطالعاتيو دامنه بررسي هدف  -1-2

خـسارت مخـزن نيـز بـا هـدف      در هريك از مراحل مطالعاتي، با توجه به اهداف اصـلي انجـام مطالعـه در آن مرحلـه، مطالعـات                  
از انجام مطالعات خسارت مخزن در هر يك از مراحل           و دامنه بررسي     هدف. شود  مييي به نيازهاي مطالعاتي آن مرحله انجام        گو  پاسخ

  .مطالعاتي در ادامه به صورت خالصه ارائه شده است

  پيدايشمرحله  - 2-1- 1
 از بخـشي   عنـوان ات و آمار كلي از محدوده مخزن سـد بـه   اطالعآوري جمع، پيدايشهدف از مطالعات خسارت مخزن در مرحله     

اقتصادي زمينه دو پس از پردازش در اين اطالعات . جهت قضاوت در مورد ادامه يا عدم ادامه مطالعات طرح، است       اطالعات مورد نياز  
  :كاربرد داردو اجتماعي 
   است  سدل مخزني از دست رفته داخها فرصت و ها ثروت گذاري ارزشمطالعات اقتصادي شامل  −
و نيز شناسـايي مـوارد اثرگـذار    ...)   اشتغال و،جمعيت(سيماي اجتماعي منطقه ترسيم اجمالي به منظور مطالعات اجتماعي   −

 .گيرد ميانجام ...)  تاريخي و، نظير اماكن مذهبي(اجتماعي بر طرح و موانع عمده آزاد سازي مخزن سد 

                                                       
هاي آنهـا در   حق اظهارنظر به كليه ذيمدخالن داده شده و ديدگاه) هاي سدسازي ويژه طرح به(هاي توسعه منابع آب   براي همين منظور، الزم است در طرح       -1

  .مطالعات لحاظ گردد
2- Detail Design 
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  و طراحي پايه توجيهيمرحله  - 2-2- 1
در ي موجود در مخزن سد،     ها  خسارتتري از     برآورد دقيق   در اين مرحله دستيابي به     مطالعات خسارت در مخزن سد     هدف از انجام  

شايان  .است و انجام مطالعات توجيهي      گزينه منتخب  با يكديگر و معرفي      ها  گزينهمطرح در اين مرحله و مقايسه اقتصادي        ي  ها  گزينه
 آن  دربـاره  كـه بايـد بـه طـور مـستقل            باشـد   مـي نياز به مطالعـات تفـصيلي اجتمـاعي          ،ي هر منطقه  ها  ويژگيذكر است كه بسته به      

ان در  نفعـ   ذيگردآوري نظرات     اجتماعي خسارت ديدگان،   مسايلبررسي  اما   .شود  مي كرد و اين شرح خدمات شامل آن ن        گيري  تصميم
نتـايج ايـن     انتقـال    وان مجدد خسارت ديدگان     ي و اسك  جاي  بهمورد نحوه جبران خسارات در گزينه منتخب و بررسي اجمالي امكان جا           

   .د موضوع مطالعات اجتماعي در اين مرحله باشدتوان ميطراحي تفصيلي  مطالعات مرحله بهمرحله 

  طراحي تفصيليمرحله   - 2-3- 1
 و  دارد سديرايهاي اج  فهرست خدمات، اختصاص به تهيه نقشه،طراحي تفصيلي مرحله  براساس شرح خدمات موجود در مطالعات       

به هر دليل كه مطالعه خسارت مخزن در اين مرحلـه           ، لذا   منظور نشده است  در اين مرحله    طالعات اقتصادي و خسارت در مخزن سد        م
هـاي   بديهي است تفاوت عمـده در دقـت داده        . هاي ارائه شده در اين دستورالعمل براي اين مرحله نيز كاربرد دارد            باشد، گام مورد نظر   

به شناسايي دقيق صاحبان اموال و امـالك        د ارتقا يافته و     توان  مي مطالعات خسارت مخزن در اين مرحله        در حالت مطلوب  پايه است و    
   .بپردازد ...  برنامه زمانبندي و، تهيه انواع قراردادها،واقع در محدوده مخزن سد

 موارد عمومي در مطالعات خسارت مخزن -1-3

  ي توسعه منابع آبها رحط عمومي مطالعات فرآيندجايگاه مطالعات خسارت مخزن در  - 3-1- 1
ي هـا   طـرح . سازد  پذيري طرح را مشخص مي      ند آنها توجيه  راي هر طرح متضمن صرف هزينه و تحقق درآمدهايي است كه ب           راياج

 مـورد بررسـي   زمـان  همها و درآمدهاي آن به طور       آنها الزم است كل هزينه     راي اج رايسدسازي نيز از اين مقوله مستثني نيستند و ب        
  .ا امكان سنجي اقتصادي طرح سنجيده شودقرارگيرند ت
ـ      ي مختلفي تشكيل شده است كه قسمت عمده آن بـه سـرمايه            ها  بخش از   سدسازيي  ها  طرحگذاري در     سرمايه  رايهـاي الزم ب

 اقتـصادي و   -ي جبـران خـسارات اجتمـاعي        هـا   هزينهدر اين بين برآورد دقيق      .  بدنه سد و تجهيزات جانبي آن اختصاص دارد        راياج
گفتـه، سـدها بـا        به عبارت ديگر بـا درنظـر گـرفتن مـوارد پـيش            .  از اهميت خاصي برخوردار است       ناشي از احداث سد،    محيطي  زيست
كنند، كـه تنهـا در صـورتي كـه ايـن              ي برقرار مي  غيرمستقيمي اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي پيرامون خود روابط مستقيم و          ها  محيط

 شـود  گـذاري  ارزش شناسـايي و  درسـتي  بـه  برداري بهرهو ) 1-1شكل ( آنها در دوران ساخت  متقابل سد بااثرگذاريارتباطات و نحوه    
  . ي طرح قابل محاسبه، و نتايج ارزيابي اقتصادي طرح قابل استناد خواهد بودها فايدهخسارات و 

هـاي    ديل آنها به كميـت     و تب  محيطي  زيستفرهنگي و    هاي اجتماعي، اقتصادي،  )و نيز فايده  (  در اين بين محاسبه تمامي خسارت     
 اين نوع خسارات به دليل اثـرات چنـد اليـه و             گذاري  ارزش. هاي خاص خود از اهميت بسياري برخوردار است         پولي عليرغم پيچيدگي  

اما به هر ترتيب بررسي اين خسارات تا حد امكان كمي كـردن و              .  دشوار است  غايت  بهگستردگي دامنه و ماهيت كيفي بسياري از آثار         
الزم بـه  . افزايـد  ميهاي برآورد خسارت مخزن است و بر اعتبار آن   از اولويت و ماليي معتبر اقتصاديها روش آنها با استفاده از  تقويم
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 جوامع داخل مخزن، گاه منـشا       رايعليرغم ايجاد پيامدهاي منفي ب    )  احداث سدها  ويژه  به(ي توسعه منابع آب     ها  طرح رايذكر است اج  
پرورش ماهي  (ي شغلي جديد    ها  فرصت، ايجاد   اي  درياچه به ايجاد چشم اندازهاي      توان  مي مثال   عنوان  به كه   دنشو مياثرات مثبتي نيز    

  . )2-1شكل  (اشاره نمود...  طرح ورايي معامالتي اراضي به لحاظ اجها قيمتافزايش  ،...) و

 

  
   اثرات سد بر محيط پيرامون در حين ساخت-1-1شكل 
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  )برداري بهره( برخي اثرات سد بر محيط پيرامون پس از ساخت -2-1 شكل

  : است زير اساسي هاي كاركردرايي توسعه منابع آب داها طرحمطالعات خسارت مخزن در 
 در ايـن راسـتا پـس از تعيـين           : اقتـصادي   مطالعات تحليـل    طرح در   پذيري تهيه اطالعات پايه جهت بهگزيني و توجيه      

ريزي منابع آب، آغاز شده و با دريافت اطالعات پايه از قبيل              تي توسط ساير مطالعات تخصصي از جمله مطالعات برنامه        محدوده مطالعا 
 ي متناسـب بـا مراحـل مطالعـات،        ها  مقياسو مشخص نمودن آنها بر روي نقشه در         ) ساختگاه سد و رقوم نرمال سد     (هاي طرح     گزينه

اين برآوردها به عنوان يكي از اقالم       . شوند  ي واقع در محدوده بررسي شناسايي و برآورد مي        ها  ثروتادامه يافته و سپس ارزش منابع و        
  . شود مي اقتصادي طرح وارد توجيه پذيرياي طرح در محاسبات بهگزيني و هزينه

ر  براي استمالك اراضي و همچنين استتفاده از نتايج اين مطالعـات د            ها  طرحمجريان  جهت  اوليه  تهيه اطالعات پايه    
در اين چهارچوب بايستي دقت كرد كـه خـسارات شناسـايي شـده بـا قيمـت هـاي بـازاري              : مطالعات برنامه ريزي و تحليل مالي     

   .ارزشگذاري شود
ي و جـاي  بهجهت مطالعات جااي را  اوليهاطالعات پايه عالوه بر كاركردهاي اشاره شده در فوق، مطالعات خسارت مخزن قادر است       

  .ايد فراهم نماسكان مجدد
  .بديهي است كه كاركردهاي فوق با پيشرفت مراحل طرح، اثر بخشي متفاوتي بر روند مطالعات خواهند داشت 
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  ط ايرانراي و منابع موجود در محدوده مخزن در شها ثروتامكانات و تنگناهاي استمالك  - 3-2- 1

  امكانات -2-1- 3- 1

 منظور بـرآورد خـسارات وارده در محـدوده مخـازن            اي از امكانات به     با توجه به سابقه مطالعات خسارت مخزن در ايران، مجموعه         
سازي در تعدادي از مهندسين مـشاور در رابطـه بـا بـرآورد خـسارت        به ظرفيتتوان مياز جمله اين امكانات . سدها شكل گرفته است 
امه به تعـدادي از آنهـا اشـاره          كه در اد   1ها و روابط در اين مورد اشاره كرد         نامه  آيينها،    اي از قوانين، بخشنامه     مخزن و نيز به مجموعه    

  :شود مي
 قانوناين  ماده يك راي مربوط به اجنامه آيينو قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها  −

 آن  50ي ماده راي اجنامه آيينو قانون آب و نحوه ملي شدن آن  −

  سدهايربرداري از اراضي ز هاي بهره  شركتتاسيس قانون 4قانون الحاق يك تبصره به ماده  −

 هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت  برنامهراي اجراياليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ب −

 زيع عادالنه آب قانون تو −

 اني، آبياري زهكشيي عمومي آبرسها كانال ات آبي،تاسيس  حريم مخازن،نامه آيين −

 ه قانوني و حريم شهرها رج از محدودات در خاتاسيس مربوط به استفاده اراضي احداث بنا و نامه آيين −

 قانون ابطال اسـناد و فـروش رقبـات، آب و اراضـي              يراياج نامه  آيينقانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضي موقوفه و           −
 موقوفه

  ها باغقانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  −

 درياچـه سـدها و اراضـي    محـدوده ع در  واقامالك چگونگي تصرف و تملك اراضي و در رابطه با     وزارت نيرو    دستورالعمل −
 ي باالتر از آن ها رقوم

 ات آبيتاسيسهاي مرتبط با مخزن سدها و ساير  دستورالعمل وزارت نيرو در رابطه با اقالم اصلي در برآورد هزينه −

 بخشنامه وزارت نيرو در رابطه با حفظ و بقاي آثار ارزشمند تاريخي و ميراث فرهنگي  −

  در رابطه با حفاظت آثار تاريخي و فرهنگيبخشنامه رياست جمهوري −

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در رابطـه بـا حفاظـت آثـار تـاريخي و                        −
  آن) 114( ماده »ج«ي بند راي اجنامه آيينو ميراث فرهنگي كشور 

 احداثي در پشت درياچـه        تعيين محدوده حريم درياچه    راير قانوني ب   سعي داشته است تا بست     ها  دستورالعملمجموعه اين قوانين و     
و هـاي مـرتبط بـا مخـزن سـدها       اقالم اصلي در برآورد هزينهاين محدوده،   واقع در    امالك چگونگي تصرف و تملك اراضي و     سدها،  

ا كماكان تنگناهـا و مـوانعي در مـسير          نحوه تعامل با آثار تاريخي و ميراث فرهنگي موجود در محدوده مخزن سدها را فراهم سازد، ام                
  .تملك اراضي و مستحدثات موجود در محدوده مخازن سدها وجود دارد

                                                       
 . ارائه شده است) 3( شماره هاي موضوعي در پيوست نامه ها و آيين نامه ها، بخش مجموعه قوانين، دستورالعمل -1
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  تنگناها -2-2- 3- 1

 برخورد با مقوله تملك در محدوده درياچه سدهاي مخزني، امـا            راي، عليرغم وجود بستر قانوني ب     شدكه در بند قبل ذكر      طور  همان
از جملـه ايـن     . ي سدسازي را با مشكل روبرو ساخته و يا روند آن را كند نمـوده اسـت                ها  طرح رايهمواره مشكالتي وجود دارد كه اج     

  : به موارد زير اشاره كردتوان ميمشكالت 

  ي اجتماعي در صورت وجود بقاع متبركه و يا ميراث فرهنگي در محدوده مخزن سدها مقاومت -

گاوي  طرح در. است يجاي بهجا اين راه سر بر مانع بزرگترين مردم باورهاي و اعتقادات اما است عملي چند هر ها زيارتگاه يجاي بهجا
 سـاكنين  آنها تبع به و امامزاده متوليان شديد مخالفت ،1سد مخزن در واقع محمد پير امامزاده يجاي بهجا در شرعي احكام وجود عليرغم
 مـساله  همـين  نيـز  گرمـاب  طرح در. گرديد متوقف عمالً طرح و شد سد اول مرحله در طرح مطالعات ادامه از مانع محمد پير روستاي
   .است ضعيف آن موفق راياج امكان و دارد بااليي پذيري ريسك به نياز ييها ساختگاه چنين انتخاب لذا. داشت وجود

   تكوين مراحل مطالعاتي خسارت در مخزن سدفرآيندناتمام ماندن  -

ي توسعه منـابع آب مـورد       ها  طرح مطالعات مرحله پيدايش و طراحي پايه        متاسفانه مطالعات خسارت در مخزن سد تنها در شرح خدمات         
 مطالعه خسارت مخزن نيز در مرحله طراحـي تفـصيلي           فرآيند،  ها  طرحبا توجه به فقدان مطالعات اسكان مجدد در غالب          . گيرد  توجه قرار مي  

، شـود  مـي تـر    طرح جـدي رايي دارد و اج   رايهاي اج   شهبه عبارت ديگر در مرحله طراحي تفصيلي كه اختصاص به تهيه نق           . شود ميتكميل ن 
ـ هـا  طـرح  كه در مرحله طراحي تفصيلي      رود  ميدر واقع انتظار    . 2شود  ميناديده گرفته   ) و نه طرح جايگزين   (ي استمالك   راياقدامات اج   راي، ب

 تهيـه   ،ي مـذاكره  ها  طرفتعيين  (اسب  ي من ها  گام ،ي كاداستر ها  نقشه براساسسرنوشت امالك و اموال غيرقابل انتقال محدوده مخزن سد          
  .بندي شود تا صاحبان آنها از ابهام و بالتكليفي خارج شوند ي هر طرح تعيين و زمانها ويژگيبا توجه به ..)  . برآورد ريالي و،انواع قراردادها

  محيطي زيست مسايل -

 محيط در   ننساا فتصر و خلد. دارد لنباد به ار اي ويـــژه محيطي يستز رثاآ ،كيفيت يا كميت از اي درجـــه هر با توسعه عنو هر
 توانـد   مـي  نهايتا ،طبيعي يطاشر   تغيير در ننساا عمل اومتد. ستا محيط ليهاو و طبيعي شكل در اتتغيير ديجاا يمعنا به لزوما طبيعي
ــوازن ــا ت ــره و زده هم بر را محيط دموجو يه ــيش يا ستهاناخو يپيامدها از اي زنجي ــي پ  از ستا بديهي   .باشد شتهدا بر در را هنشد بين
  نمازسا ظيفهو ينتر  مهم ،محيطي يستز مسايل مالحظه آن، از برداري  بهره وعشر تا يدآمي وجود  به سد يك اثحدا فكر كه هنگامي

 زغاآ از   پس و وژهپر ايجرا حلامر ،حياطر حلامر شامل رتنظا ينا. ست و مراتـع كـشور ا      هـا   جنگلو سازمان    يستز محيط حفاظت 
از جملـه  ( از سـد  متـاثر هـاي   هاي مختلف در محـدوده      اكوسيستم گذاري  ارزش آن،   راي و ابزار الزم ب    باشد  مي وژهپر آن از برداري  بهره

  . 3 مورد توجه كارشناسان ارزيابي خسارت مخزن قرار گيردكه اين مهم نيز بايد. باشد مي) محدوده مخزن سد

                                                       
 . استشدهدر فصل چهارم ارائه  -1
 ...).در اثر طوالني شدن زمان و به تبع آن تورم و  (شود يجه آن براي جامعه پرهزينه مي كه عموما نت-2
شايان ذكر است كه اين مهم احتياج به شرح خدمات          . هاي موجود در مخازن سدها منتشر نشده است         گذاري اكوسيستم   تاكنون دستورالعملي مختص ارزش    -3

  .خدمات اين دستورالعمل استو زمان خاص خود داشته و خارج از چارچوب شرح 
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  ني مورد نياز در مطالعات خسارت مخزها تخصص - 3-3- 1
ريـزي روسـتايي و      شناسـي و برنامـه      شناسي، پژوهشگري، مردم    شناسي، جامعه    جمعيت ههاي مختلف علوم اجتماعي از جمل       شرايگ

ي فوق در مطالعات خسارت مخزن بـه شـرح جـدول ذيـل              ها  تخصصجايگاه كارشناسان   .  اقتصاد مورد نياز است    هاي مختلف   شرايگ
  :باشد مي

   مطالعات خسارت مخزن تخصص هاي مورد نياز در -1-1جدول 
  جايگاه در مطالعات خسارت مخزن  كارشناس يا تكنسين  رديف

   مخزن سدي جمعيتي محدودهها ويژگيبررسي و ارزيابي   جمعيت شناسي  1
  )يرايستادي و صح (مخزن سدي مردم شناختي و فرهنگي محدوده ها ويژگيبررسي و مطالعات   شناسي مردم  2
3  

  كارشناس علوم اجتماعي
  )يرايستادي و صح (مخزن سدي جامعه شناختي و اجتماعي محدوده ها ويژگيمطالعات   شناسي و پژوهشگري جامعه

  )يرايستادي و صح (مخزن سدارزيابي اقتصادي خسارت مخزن   )هاي مرتبط شراي يا گكشاورزياقتصاد (كارشناس اقتصاد   4
    مخزن سد محدودهمحيطي زيست  آثارگذاري ارزش  كارشناس اقتصاد محيط زيست  5
  هاي مورد نياز مطالعات گردآوري و استخراج داده  تكنسين آماركارشناس و   6

  
 





 

 
 

  2فصل 2

نقد شرح خدمات موجود و ارائه شرح 
  خدمات پيشنهادي
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  نقد شرح خدمات موجود و ارائه شرح خدمات پيشنهادي -فصل دوم

  نقد شرح خدمات موجود -2-1

  شرح خدمات تيپ - 1-1- 2
ريزي كشور و وزارت نيرو      فهرست خدمات تهيه شده توسط سازمان مديريت و برنامه        شامل   در مراحل مختلف،     سدسازيلعات  مطا

  .ي مجزا تهيه شده استها كتابچه  قالب در)طراحي تفصيلي(  تا مرحله دوم)شناخت( پيدايش است كه از مرحله
 از جمله خسارت در مخزن سد فقـط در مرحلـه             و اجتماعي  دي، مطالعات اقتصا  1370 در سال    هبراساس فهرست خدمات تهيه شد    

  .شود مي انجام )2توجيهي و طراحي پايه مرحله(و اول  )پيدايش( 1شناخت

  : در ارتباط با خسارت مخزن آمده است»)پيدايش(مطالعات مرحله شناخت « شرح خدمات 8 -3در بند  -الف

  ه آبخيزضو فرسايش حووسيستمي كي حقوقي، اقتصادي، سياسي، اها بررسي -3-8
   و اجتماعي يي حقوقها بررسي -3-8-1

  ها، با توجه به قوانين و مقررات مملكتي   بررسي حريم درياچه-3-8-1-1
   رود مي پروژه سدسازي از بين راياتي كه با اجتاسيس و ها زمين بررسي كمي و كيفي -3-8-1-2
  ي واقع در محدوده مخزن سدها آباديات و ساكنان تاسيس بررسي امكان انتقال -3-8-1-3

  ات موجود در محدوده مخزنتاسيس برآورد هزينه خريد اراضي و همچنين انتقال -3-8-2-2-2

ي خـسارت مخـزن     ها  بررسي شرح خدمات مطالعات مرحله اول يا توجيهي و طراحي پايه در خصوص              8-3در بند    - ب
  :چنين آمده است

  اكوسيستمي سي،حقوقي، اجتماعي، سيا: ها بررسي ساير -3-8
   قراردادي ـي حقوقيها بررسي -3-8-1

ات تاسيسي محدوده   ها  زمينها و مصوبات مربوط به تعيين حريم اراضي و              نامه  آيين - بررسي قوانين    -3-8-1-1
  . و درياچه پشت سدهاها كانال

ويژه ايجاد درياچـه و      طرح، به    راييي كه در اثر اج    ها  باغ و   ها  آبادي،  ها  ساختمان بررسي مستحدثات،    -3-8-1-2
  .حريم آن از بين خواهند رفت، و نحوه خريد و تصرف اين گونه اراضي و مستحدثات

هـاي      الـذكر بـه اراضـي و محـدوده            ي فـوق  ها  باغ و   ها  آباديات و سكنه    تاسيس بررسي امكان انتقال     -3-8-1-3
  نزديك مخزن سد، با توجه به ضوابط و قوانين مملكتي

  ات موجود در محدوده درياچه سدتاسيسهاي خريد اراضي و انتقال   نه برآورد هزي-5-2-1-2

                                                       
  .1370، 30 سد سازي، نشريه شماره شناساييسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت نيرو، فهرست خدمات مرحله : ماخذ -1
  .1370، 31سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت نيرو، فهرست خدمات مرحله توجيهي سد سازي، نشريه شماره :  ماخذ-2
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 عدم انطبـاق كامـل بنـدهايي از شـرح خـدمات بـا انتظـارات مرحلـه         ،فهرست خدمات فوقين ضعف در  تر  مهم گفت كه    توان  مي
 .1ن برخـي از عبـارات اسـت       از دامنه اين مطالعات بـه دليـل واضـح نبـود           كارفرما و مشاور    ي متفاوت   ها  برداشتمطالعاتي و همچنين    

  : به شرح زير استگيري نتيجهمصاديق اين 
يعنـي   3-1-8-3 بنـد    اساسـا  به آن اشـاره شـد،        1-3-3-1 كه در بند     پيدايشبا توجه به هدف مطالعات      : پيدايشمرحله   −

 كـه در ايـن   ، چـرا باشـد  مي مورد نياز ن»ي واقع در محدوده مخزن سد     ها  آباديات و ساكنان    تاسيسبررسي امكان انتقال    «
-2-8-3با همين استدالل بند . تر را دارد يا خير      پاسخ داد كه طرح ارزش مطالعات تفصيلي       سوال بايد به اين     صرفامرحله  

، پيـدايش ، چرا كه در مرحلـه       باشد  ميخسارات اشاره دارد، قابل حذف      ) ي بازار ها  قيمتاستفاده از   ( كه به برآورد مالي      2-2
الزم به ذكر است كه در ايـن فهرسـت          . پذيرد  نميانجام  ...)  و ها  هزينه بازپرداخت مالي،   تامينچگونگي  (تحليل مالي   غالبا  

 ي از دست رفته داخـل مخـزن  ها  فرصت و   ها  ثروت گذاري  ارزشين وظيفه اين مرحله از مطالعات يعني        تر  مهمخدمات، به   
  .  از ديدگاه اقتصاد ملي اشاره نشده استسد

و همچنـين بخـش   )  و مـستحدثات  باغاتتصرف  نحوه خريد و    ( 2-1-8-3 بخش دوم بند     :توجيهي و طراحي پايه   مرحله   −
 2به صراحت به روش پرداخت مستقيم و از ديـدگاه سـازمان مجـري             ) هاي خريد اراضي      برآورد هزينه  (2-1-2-5اول بند   

يي هـا   بررسـي  مشخصا 3-1-8-3و بند   ) ات موجود تاسيسهاي انتقال       برآورد هزينه  (2-1-2-5بخش دوم بند    . اشاره دارد 
 منظـور بررسـي     چه  چنان. ابهام در اين فهرست خدمات مربوط به دامنه كار است         . در خصوص اسكان مجدد را انتظار دارد      

بايـد در   ) بررسـي اجمـالي    (مسالهباشد، اين   ) نزديك مخزن (اي مشخص     هم در محدوده   نآاجمالي در مورد اسكان مجدد      
ـ  اين شرح خدمات مشاور را بـه ارائـه راهكارهـاي عملـي و برنامـه اج            بديهي است . شرح خدمات تصريح شود    ـ راي  رايي ب

هاي اقدام و انتخاب بهترين گزينـه بـا توجـه بـه               بررسي گزينه . سازد  ي ساكنين محدوده مخزن سد، رهنمون نمي      جاي  بهجا
ده و نيازمند شرح خدمات      نبو تامينچارچوب شرح خدمات فعلي قابل        اجتماعي و اقتصادي جامعه مبداء و مقصد در        مسايل

 شايان ذكر است كه در ايـن       3.د به شكل الحاقيه قرارداد اصلي يا قراردادي مجزا مورد توجه باشد           توان  ميمجزايي است كه    
  . اي نشده است  از ديدگاه اقتصاد ملي اشارهگذاري ارزش مساله به پيدايشفهرست خدمات هم مشابه مرحله 

به مطالعات خسارت مخزن توجه ) خسارت مالي( از ديدگاه پولي تر بيشست خدمات اين دو مرحله، عالوه بر موارد اشاره شده، فهر 
ات عميق اجتماعي و اقتصادي كه در اثر ساخت سد بـر سـاكنان محـدوده مخـزن سـد، ايجـاد       تاثير با توجه به كه درحالي. كرده است 

  . شدبا مياقتصادي نيز  -ي اجمالي اجتماعيها بررسي، نياز به شود مي
نكته مهم در نحوه پرداخت خسارت ثابت نبودن آرا و نظرات ساكنان محدوده مخزن سـد در ايـن خـصوص اسـت، كـه اهميـت                           

ـ      مسايل نمودن و پايش اطالعات و نيز بررسي        هنگام  به  راي و فشارهاي رواني موجود در انتخـاب گزينـه نهـايي پرداخـت خـسارت  ب
  .دهد سكان مجدد را نشان ميساكنان محدوده مخزن سد در قالب مطالعات ا

                                                       
  .توسط مشاورين مختلف گرددوحدت رويه در مطالعات خسارت تواند موجب عدم  مي امر همين -1
) ميان ذينفعان و مجري طرح(بصورت قيمتهاي توافقي ) 27/4/1344مصوب (اين امر مطابق با ماده سه قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها  -2

 .پذيرد و يا برآوردهاي كارشناسي شده صورت مي
هاي مختلف و اعتبارات كافي جهت مطالعه مكانيابي و اسكان خانوارهاي  قبول چنين انتظاري و تحقق آن نيازمند تجهيز نيروي انساني متخصص از جنبه -3

  .باشد آسيب ديده از احداث سد در محل جديد مي
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  ساير مراجع - 1-2- 2

   1ي منابع آبها طرحفهرست خدمات مطالعات اجتماعي  -2-1- 1- 2

 از جمله خسارت در مخزن  و اجتماعيمطالعات اقتصادي اشاره شد، براساس فهرست خدمات تيپ سدسازي، تر پيش كه طور همان
اختـصاص  تنها   مرحله دوم فهرست خدمات،      .شود  ميانجام   )توجيهي و طراحي پايه   ( و اول    پيدايش مراحل فقط در    ييها  كاستي با   سد

 در شرح خدمات مرحله     ها  كاستيوالن صنعت آب كشور، متوجه اين       ودر دهه گذشته متوليان و مس     .  دارد  سد يرايهاي اج  به تهيه نقشه  
 كـاملي از    تقريبـا  خـدمات    مطالعات سدسازي شدند، لذا شرح     )طراحي تفصيلي (و دوم   ) توجيهي و طراحي پايه   (، اول )شناخت(پيدايش  

اند كه در ادامه بندهايي كه بـه موضـوع خـسارت مخـزن اشـاره دارد مـورد بررسـي قـرار           هر مرحله تهيه كرده رايديدگاه اجتماعي ب  
ـ              شايان ذكر است كه اين شرح خدمات به شكل رسمي نتفيذ نشده و            . گيرد مي  رايكاربرد گسترده شـرح خـدمات تيـپ را نداشـته و ب

  .  با توجه به خواست كارفرما در قراردادهاي مربوطه گنجانده شده استها طرحتعدادي از 

   سدسازيپيدايش فهرست خدمات مطالعات اجتماعي در مرحله -الف

   دست سد و منطقهپايينمحدوده اجتماعي واقع در مخزن سد، :  از احداث سد شاملمتاثرتعيين محدوده اجتماعي  -1
  ناشي از احداث سدمطالعه و بررسي تغييرات اجتماعي  -2

  : مطالعه و بررسي تغييرات اجتماعي ناشي از احداث سد در مخزن سد-2-1
 مطالعه و بررسي و ارزيابي اعتقادات و وابستگي رواني اجتماعات به محيط زنـدگي از جملـه زمـين، روسـتا،                      -2-1-1

  برداري از زمين شكل زندگي، فضاي طبيعي، امكانات، محيط زيست، نحوه بهره
  ي و ميزان نارضايتي حاصل از آنجاي به بررسي فشارهاي رواني حاصل ازجا-2-1-2
  ي اعتقادي افراد در مقابل از بين رفتن موارد اعتقادها مقاومت بررسي -2-1-3
   بررسي نوع معيشت خانوار در محدوده مخزن سد-2-1-4
   بررسي نوع و ميزان مالكيت خانوار در محدوده مخزن سد-2-1-5
  ي قومي، محلي و مذهبي در مخزن سدها تقابل و شناسايي انواع  بررسي-2-1-6
   بررسي و مطالعه مهاجرت اجتماعات در محدوده مخزن سد-2-1-7
  ينمسوول، نهادها و ها سازمانشات اجتماعات محدوده مخزن سد نسبت به رايها و گ  بررسي طرز تلقي-2-1-8
ي اقتصادي، اجتماعي و سياسـي  ها فرصتست رفته و ايجاد  بررسي منافع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از د     -2-1-9

  جديد ناشي از احداث سد در سطح اجتماعات
   تخمين مجموع هزينه و فايده اجتماعي احداث سد در محدوده مخزن-2-1-10

                                                       
  منابع آب ايران معاون طرح و توسعه سازمان مديريت 12/09/1382ش مورخ /130/40380موضوع نامه شماره  -1
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   سدسازيتوجيهي و طراحي پايه فهرست خدمات مطالعات اجتماعي در مرحله -ب

   دست سد و منطقهپايينمحدوده اجتماعي واقع در مخزن سد، : ث سد شامل از احدامتاثرتعيين محدوده اجتماعي  -1
  بررسي و ارزيابي تغييرات اجتماعي ناشي از احداث سد -2

  ي جمعيت در اثر احداث سد در مخزنجاي به جامسايل بررسي و ارزيابي -2-1
، روستا، شكل زندگي، فـضاي       بررسي و ارزيابي ميزان وابستگي رواني خانوار به محيط زندگي از جمله زمين             -2-1-1

  برداري از زمين طبيعي، امكانات، محيط زيست، نحوه بهره
  ي و ميزان نارضايتي حاصل از آنجاي به بررسي و ارزيابي فشارهاي رواني حاصل ازجا-2-1-2
   بررسي و ارزيابي شدت اعتقادات افراد نسبت به محيط زندگي-2-1-3
  تقادي افراد در مقابل از بين رفتن موارد اعتقادي اعها مقاومت بررسي و ارزيابي -2-1-4
   بررسي و ارزيابي نوع معيشت خانوار در محدوده مخزن سد-2-1-5
   بررسي و ارزيابي نوع و ميزان مالكيت خانوار در محدوده مخزن سد-2-1-6
  به احداث سد نسبت نفوذ ذيي اجتماعي و افراد ها گروه بررسي و ارزيابي ميزان پذيرش و مخالفتهاي -2-1-7
  ي قومي، محلي و مذهبي و تعيين خرده فرهنگ مسلطها تقابل بررسي و ارزيابي تعامل و -2-1-8
  بر احداث سد و اثرات احداث سد بر آنها) 8-1-2( بررسي و ارزيابي اثرات موارد مطروحه در بند -2-1-9
   بررسي و ارزيابي مهاجرت در محدوده مخزن سد-2-1-10
  ينمسوول، نهادها و ها سازمانشات افراد نسبت به رايرزيابي طرز تلقي و گ بررسي و ا-2-1-11
ي اقتصادي ـ اجتماعي جديـد   ها فرصتـ اجتماعي از دست رفته و ايجاد   بررسي و ارزيابي منافع اقتصادي -2-1-12

  ناشي از احداث سد در سطح خانوار
  دوده مخزن تخمين مجموع هزينه و فايده اجتماعي احداث سد در مح-2-1-13

  فهرست خدمات مطالعات اجتماعي در مرحله تشريحي سدسازي-ج

  :شود ميدر مورد اجتماعات محدوده سد يكي از دو گزينه ذيل انتخاب 
  خريد اراضي و مستحدثات -1
  هاي ديگر ات به اراضي و محدودهتاسيسانتقال سكنه و  -2

عنايت به اصل جلـب رضـايت حـداكثر، اسـتفاده از             خريد اراضي و مستحدثات با       راي تهيه فهرست اقدامات الزم ب     -2-1
زا  و پرهيز از تقويت عوامـل مقاومـت  )  در اجتماعاتنفع ذياز قبيل شناخت افراد (هاي شناسايي شده    كننده  تسهيل

  ).ي محلها سنت به توجهي بياز قبيل برخوردهاي آمرانه و (
ـ   هـا  محـل هالي نسبت به  تهيه فهرست اقدامات الزم در جهت جلب نظر و تغيير نگرش ا        -2-2  راي و مـستحدثاتي كـه ب

هـاي    كننـده   مانند امامزاده، مسجد، قبرستان، درختان مقدس با اسـتفاده از تـسهيل            (شود  مياهالي محترم شناخته    
  .)زا شناسايي شده و عدم تقويت عوامل مقاومت



 23  پيشنهادي خدمات شرح ارائه و موجود خدمات شرح نقد -دوم فصل

 
 

طراحي تفصيلي محل جديـد و       تهيه فهرست اقدامات الزم جهت ايجاد محل جديد زندگي اجتماعات محدوده سد،              -2-3
  :هاي الزم با عنايت به نقشه
  رعايت حداكثر منافع و رضايت اهالي −
  جلب نظر و مشاركت آنها −
  هاي عمل سنتي رعايت شيوه −

   تهيه فهرست اقدامات الزم جهت انتقال اهالي به محل جديد-2-4
  قص طرح و تكميل آنجهت رفع نوا) انجام آزمايشي آنها(ارزيابي مقدماتي از اقدامات پيشنهادي  −
  .ي محتمل هر مرحله و پيشنهاد اقدام مناسبها حالتبيني  بندي اقدامات الزم و پيش مرحله −

 با شرح خـدمات تيـپ،       توجيهي و طراحي پايه    و   پيدايش تفاوت عمده شرح خدمات فوق در مرحله         شود  مي كه مالحظه    طور  همان
 جامه عمـل پوشـاندن بـه        عمال،  پيدايشي گسترده در مرحله     رايطالعات صح  م بيني  پيشبه دليل عدم    .  اجتماعي است  مسايلتوجه به   

ادامـه يـا     (پيدايش به دليل پيش گفته در مورد هدف اصلي مرحله           كه  آن تر  مهم نيست و    پذير  امكانچنين شرح خدماتي در اين مرحله       
 بـا اصـالحاتي قابـل دسـتيابي بـوده و         حـي پايـه   تـوجيهي و طرا   اما موارد مطروحه در مرحله      . باشد  ميمورد نياز هم ن   ) توقف مطالعات 

شايان ذكر اسـت كـه مـوارد اشـاره شـده در مرحلـه         . كند  مي نيز فراهم    1ي و اسكان مجدد   جاي  به مطالعات جا  راياطالعات مفيدي را ب   
  .مربوط به شرح خدمات مطالعات اسكان مجدد است كه بررسي آن خارج از وظيفه راهنماي حاضر است) فاز دو(تشريحي 

  شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران  -2-2- 1- 2

 نيازهاي خود، شرح خدماتي تحت عنوان شرح خدمات مطالعات          تامينشركت آب و نيرو به عنوان يك نهاد كارفرمايي در راستاي            
 گونـه  اين، پيش توجيهي و توجيهي تهيه كرده كه مفاد شرح خدمات پيدايشاقتصادي ـ اجتماعي و خسارت مخزن به تفكيك مرحله  

  . مطالعات در تعدادي از قراردادها را تشكيل داده است

  و پيش توجيهي  )پيدايش ( خسارت مخزن در مرحله شناخت-الف

   مطالعات جمعيتي-2-1
   جمعيت و جوامع محدوده مخزن سد-2-1-1
ع ي جمعيت جوامع محدوده مخزن سد از نظر سطح سواد و تحـصيل، اشـتغال، وضـ                ها  ويژگي بررسي خصوصيات و     -2-1-2

  ...ي شغلي وها گروهفعاليت، 
  ها گروه بررسي تركيب جمعيت از نظر بافت و انواع -2-1-3

  شناختي  مطالعات جامعه-2-2
رهبران، ( در مراكز جمعيتي محدوده مخزن       »نفوذ  ذي«ي  ها  گروه و   »نفع  ذي«ي  ها  گروه بررسي قشربندي اجتماعي،     -2-2-1

  ي نفوذ فرهنگيها راهو ) نهادهاي اجتماعي

                                                       
1- Relocation And Resettlement 
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  ي ساختار قومي و فرهنگي جوامع جمعيتي محدوده مخزن سدها ويژگي بررسي -2-2-2
   مراكز جمعيتييجاي بهجا طرح و رايهاي اجتماعي محتمل ناشي از اج  واكنششناسايي -2-2-3
   و اسكان مجدديجاي بهجاي جلب رضايت اكثر سكنه در راستاي ها روش شناخت و بررسي راهكارها و -2-2-4
، آثار  زيربناييات و تسهيالت موجود در محدوده مخزن سد اعم از مراكز آموزشي، خدمات، بهداشتي،               تاسيس  بررسي -2-2-5

  باستاني و ميراث فرهنگي
   بررسي الگوهاي سكونتي در محدوده مخزن-2-2-6
ط و قوانين    اسكان مجدد مراكز جمعيتي داخل محدوده مخزن سد با توجه به ضواب            رايهاي منطقه ب     بررسي پتانسيل  -2-2-7

  مملكتي
   مطالعات اقتصادي و مالي-2-3

  برداري بهره بررسي الگوهاي زراعي، مناسبات ارضي، مناسبات توليد و نظام -2-3-1
   بررسي منابع و ميزان درآمد خانوارها-2-3-2
ابي اقتصادي و مالي اي واقع در محدوده مخزن و ارزي  برآورد ميزان خسارت وارده به مراكز جمعيتي، امكانات سرمايه         -2-3-3

  ...، باغات مثمر و غيرمثمر، منابع طبيعي وها ساختماناراضي، مستحدثات،  :گذاري آنها به تفكيك و قيمت
   و تغيير ساختار اقتصادي منطقهيجاي بهجا شغل و درآمد در صورت تامين بررسي منابع -2-3-4
 مـالي وارد    –الت مورد نياز و جبران خـسارات اقتـصادي          ات و تسهي  تاسيسهاي اسكان مجدد و ايجاد         برآورد هزينه  -2-3-5

  شده به محدوده مخزن سد
  1:10000 بري اراضي در محدوده مخزن با مقياس كار بههاي مورد نياز و   تهيه نقشه-2-4
   تهيه گزارش خسارت مخزن-2-5

  توجيهي و طراحي پايه خسارت مخزن در مرحله -ب

   مطالعات جمعيتي-2-1
   نمودن آنهاهنگام به و توجيهي و طراحي پايه آمده از مطالعات پيش دست بهالعات  تدقيق اط-2-1-1
ي جمعيتي در محدوده كليه روسـتاها و مراكـز جمعيتـي داخـل محـدوده                ها  ويژگي تمام شماري جمعيت و خانوار و        -2-1-2

  مخزن
   بررسي تركيب جمعيت ساكن در محدوده مخزن سد-2-1-3

   مطالعات جامعه شناختي-2-2
   تعيين قشربندي اجتماعي جمعيت ساكن در مراكز جمعيتي محدوده مخزن-2-2-1
 مـسايل ي ساختارهاي قومي و فرهنگي جوامع جمعيتي و ارائه راهكارهـاي مناسـب عـدم تـداخل                  ها  ويژگي بررسي   -2-2-2

   و اسكان مجدديجاي بهجافرهنگي در 
  هاي منفي هاي عملي مناسب در راستاي تعديل واكنش هاي اجتماعي محتمل و ارائه شيوه  واكنشنهايي بررسي -2-2-3
  ات و تسهيالت موجود از محدوده مخزن به خارج از آن تاسيس بررسي و ارائه راهكارهاي انتقال -2-2-4
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   و اسكان مجدديجاي بهجا ارائه راهكارهاي عملي جلب رضايت عمومي در راستاي -2-2-5
ين تـر   كـم  شده با توجـه بـه ضـوابط و قـوانين و بـا                شناساييدد در مناطق    ي اسكان مج  ها  روشترين     ارائه مناسب  -2-2-6

  ي قومي و فرهنگيها تقابل
   مطالعات اقتصادي و مالي-2-3

   كليه خانوارهاي خسارت ديدهراي شغل و درآمدهاي جديد بتامين تدقيق منابع -2-3-1
  حداث مناطق جديداالراي اجتماعي ب-ترين نظام اقتصادي   ارائه مناسب-2-3-2

اي واقع در محدوده مخزن و ارزيابي اقتصادي و مـالي    برآورد دقيق ميزان خسارت وارده به مراكز جمعيتي، امكانات سرمايه          -2-3
 ...، باغات مثمر و غيرمثمر، منابع طبيعي وها ساختمانگذاري آنها به تفكيك اراضي، مستحدثات،  و قيمت

 ات مورد نياز مراكز جمعيتي جديدتاسيس امكانات و هاي اسكان مجدد و  برآورد دقيق هزينه-2-3-4

  كليه خانوارهاي خسارت ديدهرايي اقتصادي و مالي بها خسارت ارائه راهكارهاي مناسب جهت جبران -2-3-5

 1:2000هاي مورد نياز و به كاربري اراضي در محدوده مخزن با مقياس   تهيه نقشه-2-4

  تهيه گزارش خسارت مخزن-2-5

جمعيـت،  ( اقتـصادي، مـالي و اجتمـاعي         مسايل در تهيه شرح خدمات فوق تالش شده تا تمامي           شود  مي مالحظه   كه  طوري  همان
 اين  دربارهنكات زير   . مورد توجه قرار گيرد   ) در قالب مطالعات خسارت مخزن    (در شرح خدمات مشاور     ...) ساختارهاي قومي، فرهنگي و   
  :شرح خدمات قابل ذكر است

ـ  مـي اين مرحله . تعريف نشده استتوجيهي اي مستقل تحت عنوان پيش        نعت آب كشور مرحله    استاندارد ص  براساس − د توان
 .ط مشخص تعريف شود، اما قابل تعميم نيستراي شبراساس ها طرح برخي از رايب

ط راي بسيار فراتر از نيازهاي اين مطالعات اسـت و انجـام آن حتـي در شـ                 پيدايششرح خدمات پيشنهادي در مورد مرحله        −
  .فراهمي امكانات به صرفه و صالح نيست

ي موجود موارد مربوط بـه مطالعـات خـسارت مخـزن بـا مطالعـات                ها  خدمات در اين شرح خدمات نيز مشابه ديگر شرح          −
هـا    مهندسين مشاور و همچنين سـاير محـدوديت  الزحمه حقبديهي است با توجه به   . ي و اسكان ادغام شده است     جاي  بهجا
 ايـن   عمـال ..) .ي، فراهم بودن اطالعـات پايـه مـورد نيـاز و           جاي  به، اهميت و ضرورت مطالعات جا     هاي كارشناسي   ظرفيت(

 كـه   طـور   همانلذا  . سازد  مي و مراحل تصويب طرح را با چالش روبرو          شود  ميمطالعات در قالب شرح خدمات طرح انجام ن       
ي هر طرح، به طور قراردادي      ها  ويژگيه نياز و    ي و اسكان مجدد با توجه ب      جاي  به نيز اشاره شد، الزم است مطالعات جا       قبال

 .مجزا مورد توجه قرار گيرد

   1چك ليست مطالعات خسارت مخزن -2-2

   ).1-2جدول ( چك ليست مطالعات خسارت مخزن است يكي از موارد كنترل مطالعات خسارت مخزن در دفتر فني وزارت نيرو،

                                                       
  .گيرد اين چك ليست توسط دفتر فني وزارت نيرو مورد استفاده قرار مي -1
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  چك ليست مطالعات خسارت مخزن-1-2 جدول

  نه  آري  :طرح                                                                 زنخسارت مخ       
      . مطالعات انجام شده با شرح خدمات استاندارد صنعت آب منطبق است-1
      . اطالعات پايه مورد استفاده در اين مطالعات به درستي انتخاب شده است-2
      .مطالعاتي هم خواني داردي ها گزينهي انتخابي با ها گزينه -3
      . جدول اقتصاد محصول اراضي مخزن تهيه شده است-4
      .صورت پذيرفته است) درآمد از دست رفته( محاسبه هزينه فرصت از دست رفته براساس خسارت وارده به اراضي زراعي -5
      .ين برآورد شده استات جايگزتاسيس محاسبه هزينه براساسات تاسيس هزينه خسارات وارده به -6
      .ي و اسكان اهالي ديده شده استجاي به و مشكالت اجتماعي ناشي از جامسايل -7
      .توجه شده است..) .قبور متبركه، قبرستانها، آثار باستاني، امامزاده و(ي فرهنگي اهالي ها وابستگي در برآورد خسارات به -8
      . ايمني روستاها ديده شده استمسالهدر اطراف مخزن،  در استقرار روستاهاي باقي مانده -9

      .ي وزارت نيرو در تعيين حريم مخازن رعايت شده استها دستورالعمل كليه -10
      .ي مطالعاتي به درستي ارائه شده استها بخش استفاده در ساير راي كليه اطالعات و پارامترهاي مورد نياز ب-11
      .ات ارائه شده از صحت كافي برخوردار است و استنتاجها روش -12
        . استتاييد فرمت گزارش مورد -13

اي   نكتـه . در طراحي اين چك ليست سعي گرديده است تا موارد مطرح در مطالعات خسارت مخزن تا حد امكان پوشش داده شود                    
. ستورالعمل وزارت نيرو در تعيين حـريم مخـازن اسـت           گفت، توجه به مرحله مطالعاتي در مورد د        توان  ميكه در مورد اين چك ليست       

 براساس محدوده مخزن و حريم آن       پيدايش مطالعات كاربرد داشته و در مرحله        توجيهي و طراحي پايه   اين دستورالعمل تنها در مرحله      
  .شود مياين دستورالعمل تعيين ن

  شرح خدمات پيشنهادي -2-3

  .شود ميمنطبق با مراحل مختلف مطالعاتي بوده ارائه براساس موارد ذكر شده، شرح خدمات پيشنهادي كه 

  پيدايشفهرست خدمات مطالعات خسارت در مخزن سد در مرحله  - 3-1- 2
 هاي مملكتي نامه آيينبررسي و تعيين محدوده مخازن سدها با توجه به قوانين، مقررات و  -1

  روش شناسي انجام مطالعات -2
 شناختي مطالعات جمعيت -3

  )داخل و حاشيه(هاي مختلف  زن سد در گزينه جمعيت و جوامع محدوده مخ-3-1
  )تعداد خانوار و جمعيت، ساختار سني، ساختار جنسي، سواد، اشتغال، مهاجرت(شناختي  ي جمعيتها ويژگي بررسي -3-2

 مطالعات اجتماعي و فرهنگي -4

  هاي مختلف در گزينه) داخل و حاشيه( اقوام و طوايف جوامع محدوده مخزن سد شناسايي -4-1
  هاي مختلف  آثار تاريخي و ميراث فرهنگي در محدوده مخزن سد در گزينهشناسايي -4-2

 مطالعات اقتصادي -5

  هاي مختلف ات و تسهيالت موجود در محدوده در مخزن سد در گزينهتاسيس شناسايي -5-1
  هاي مختلف واقع در محدوده مخزن سد در گزينه) كشاورزي و منابع طبيعي( اراضي شناسايي -5-2
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  هاي مختلف ررسي الگوي زراعي اراضي واقع در محدوده مخزن در گزينه ب-5-3
  ها خسارت مباني و مفروضات برآورد -5-4
  هاي مختلف هاي محدوده مخزن سد در گزينه  برآورد خسارت وارده به منابع و موجودي-5-5

 نهايي عوامل اثرگذار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي محدوده مخازن در انتخاب گزينه شناسايي -6

 هاي مختلف تهيه گزارش خسارت در مخزن سد در گزينه -7

  توجيهي و طراحي پايهفهرست خدمات مطالعات خسارت در مخزن سد در مرحله  - 3-2- 2
 هاي مملكتي نامه آيينتعيين و بررسي محدوده مخزن سد با توجه به قوانين، مقررات و  -1

  روش شناسي انجام مطالعات -2
 مطالعات جمعيت شناختي -3

  مع انساني واقع در داخل و حاشيه مخزن سد به تفكيك جوامع شهري، روستايي و عشايري بررسي جوا-3-1
خـانوار و جمعيـت، سـاختار سـني و          ( از طرح در محـدوده مخـزن         متاثرشناختي جوامع     ي جمعيت ها  ويژگي بررسي   -3-2

  ..).ي عمده فعاليت، مهاجرت وها گروهجنسي، رشد، سواد، اشتغال و 
 هنگيمطالعات اجتماعي و فر -4

   از طرح در محدوده مخزنمتاثر و رهبران جامعه محلي در مناطق نفوذ ذي افراد شناسايي -4-1
   بررسي ساختار قومي، مذهبي و فرهنگي جوامع محدوده مخزن سد-4-2
   آثار تاريخي و ميراث فرهنگي در محدوده مخزن سدشناسايي -4-3
   بررسي الگوي سكونت جوامع واقع در محدوده مخزن -4-4
  ي جمعيها فعاليتهاي مردمي در   بررسي سوابق و پيشينه مشاركت-4-5
زمين، روستا، محيط زيـست و شـكل   (ان محدوده مخزن به محيط طبيعي نفع ذي بررسي و ارزيابي ميزان وابستگي    -4-6

   بار اعتقاديرايي داها مكان، امكانات، آثار تاريخي، ميراث فرهنگي و )زندگي
  ...) و ، ميان راه عشايرها راهايل ( عرفيي ها سامان بررسي -4-7
   طرحرايان محدوده مخزن نسبت به اجنفع ذي بررسي و ارزيابي ميزان پذيرش و مخالفت -4-8
  ان محدوده مخزن در خصوص نحوه جبران خسارتنفع ذي بررسي و ارزيابي ديدگاه -4-9
  نحوه جبران خسارت در خصوص طرح و اي منطقهين مسوول و نظرات ها ديدگاه بررسي -4-10
  مندي ذينفعان محدوده مخزن سد از احداث شبكه آبياري اراضي پاياب سد  بررسي ميزان بهره-4-11

 مطالعات اقتصادي  -5

   بررسي  و تدقيق اطالعات نقشه كاربري اراضي محدوده مخزن و تهيه جدول كاربري-5-1
  :لهاي محدوده مخزن سد شام  بررسي و ارزيابي منابع و موجودي-5-2

   و رفاهي و بهداشتيزيربناييات مسكوني، تاسيس -5-2-1
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  )جنگل و مرتع(و منابع طبيعي ) زراعي آبي، ديم و باغ( اراضي كشاورزي-5-2-2
   بررسي وضعيت اراضي كشاورزي-5-3

   الگوي زراعي و اقتصاد محصول-5-3-1
   نوع و ميزان مالكيت خانوارها-5-3-2

  ع درآمدي جوامع محدوده مخزن سد بررسي ساختار اقتصادي و مناب-5-4
  ها خسارت مباني و مفروضات برآورد -5-5
  ي محدوده مخزن سدها موجودي برآورد ميزان خسارت وارده به منابع و -5-6

  و اسكان مجدد در محدوده اطراف مخزن يجاي بهجاهاي   اجمالي پتانسيلشناسايي -6

  تهيه گزارش خسارت مخزن -7
  
  



 

  3فصل 3

  ي انجام مطالعاتها مگا
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 ي انجام مطالعاتها گام  –فصل سوم 

  كليات -3-1

 در  تـر   بـيش  جزييـات  با   ها  فعاليتاين  . به طور كلي پنح مرحله كلي در مطالعات خسارت مخزن در هر مرحله مطالعاتي وجود دارد               
  .اند ادامه توضيح داده شده

شروع 

 فعاليت هاي برنامه ريزي

فعاليت هاي مربوط به جمع اوري 
 اطالعات پايه

 فعاليت هاي محاسباتي

 بررسي و نتيجه گيري ها

 تهيه گزارش

پايان
  

  مطالعات خسارت مخزني اصلي در ها گام -1-3نمودار 

  ريزي برنامهي ها فعاليت -3-2

دو گام اوليه در اين نمودار به منظور بررسي شرح خدمات و سوابق . دهد ريزي را نشان مي ي برنامهها فعاليت 2-3نمودار شماره 
ابق مطالعاتي  اما در بررسي سو،چرا كه ممكن است در شرح خدمات، مطالعات خسارت مخزن ديده نشده باشد. مطالعاتي طرح است
  . اي در محدوده مخزن وجود داشته باشد كه انجام مطالعات خسارت مخزن را ضروري سازد كننده كننده و مقاومت طرح، موارد تسهيل

آوري و دريافت اطالعات پايه آغـاز         ريزي جهت جمع    ، برآورد خسارت مخزن در مطالعات طرح ديده شده باشد، برنامه          كه  صورتيدر
ريـزي منـابع آب در ترازهـا و           ي مطالعـاتي از قبيـل اطالعـات برنامـه         ها  گروه با دريافت اطالعات پايه از ساير        فرآينددر اين   . شود  مي

ايـن محـدوده بـا      .  محدوده مطالعاتي را مشخص نمـود      توان  ميهاي مختلف، نقشه كاربري اراضي و توپوگرافي محدوده مخزن            گزينه
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 1، دسـتورالعملي  و طراحي پايهجهت تعيين محدوده مطالعاتي در مرحله توجيهي   . هد داشت توجه به مرحله مطالعاتي دامنه متفاوتي خوا      
ي توسعه منابع آب قرار گرفته است كـه در آن چگـونگي   ها طرحاي متولي  ي منطقهها  سازمانتوسط وزارت نيرو در اختيار مشاورين و        

 . باالتر از آن چهار محدوده مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت              يها  رقومتصرف و تملك اراضي و امالك واقع در درياچه سدها و اراضي             
 به منظور رفع ابهامات موجود در مورد 2ي عمرانيها طرح راي و تملك اراضي و امالك جهت اجتاميندستورالعمل نحوه عالوه بر اين  

  . ي عمراني ارائه شده استها طرحاستمالك اراضي واقع در محدوده 

 

بلي

 فعاليت هاي برنامه ريزي

بررسي سوابق و اطالعات

برنامه ريزي جهت جمع آوري و 
تدوين اطالعات پايه 

دريافت داده هاي اوليه جهت 
 تعيين محدوده مخازن

 تعيين محدوده مخازن

 بررسي شرح خدمات

 - جانمائي محورهاي سد
- اطالعات برنامه ريزي منابع آب 

جهت تعيين تراز در گزينه هاي 
 مختلف

پايان مطالعات
آيا مطالعات خسارت خير

 مخزن الزم است

  
  ريزي ي برنامهها فعاليت -2-3نمودار 

  آوري اطالعات پايه ي مربوط به جمعها فعاليت -3-3

آوري اطالعـات بـه دو صـورت          جمـع . آوري اطالعات پايه نشان داده شـده اسـت          ي الزم جهت جمع   ها  گام 3-3در نمودار شماره    
  .  مستلزم استفاده موازي از هر دو مسير استعمدتا اطالعات تكميل. اطالعات ميداني) 2اطالعات دفتري و ) 1: پذير است امكان

                                                       
   پيوست ج16-، بند ج4/5/1376 مورخ 100/3431 موضوع ابالغيه شماره -1
   وزير نيرو 24/6/87 مورخ 100/50/62669 موضوع ابالغيه شماره -2
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فعاليت هاي مربوط به جمع آوري اطالعات پايه 

جمع آوري داده ها و 
 اطالعات دفتري

جمع آوري داده ها و 
 اطالعات ميداني

برنامه ريزي عزيمت به محدوده مخازن

شناسايي و مراجعه به منابع اطالعاتي
 محلي

اخذ اطالعات اجمالي از طريق تكميل
پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، تهيه 

 عكس و فيلم و ...

جمع آوري داده ها و اطالعات از 
ساير بخش هاي تخصصي مشاور

بلي

آيا اطالعات
جمع آوري شده 
كافي است؟

خير

 گام بعدي

تلفيق داده هاي 
 جمع آوري شده

تاسيسات (زيربنايي، 
عمومي و اختصاصي)

اراضي كشاورزي و 
 منابع طبيعي

آثار تاريخي و 
ميراث فرهنگي

شناسايي منابع و ثروت هاي 
موجود در گزينه هاي مختلف

شناسايي مقاومت كننده ها و 
تسهيل كننده هاي اجراي طرح

  
  آوري اطالعات پايه ي مربوط به جمعها فعاليت -3-3نمودار 
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  ي تخصصي مشاورها بخشها و اطالعات از ساير   دادهآوري جمع - 3-1- 3
از جملـه ايـن     . شـود   مـي شاور توليد   ي تخصصي م  ها  بخشها و اطالعات مورد نياز در برآورد خسارت مخزن توسط             بخشي از داده  

  . ي طراحي و جانمايي سد اشاره كردها بخشريزي منابع آب، اطالعات   به اطالعات برنامهتوان مياطالعات 

   اطالعات و آمار مورد نياز از ساير قسمت هاي تخصصي مشاور-1-3جدول 
در مطالعات خسارت مورد استفاده 

منابع اخذ آمار   آمار و اطالعات مورد نياز  مخزن
  )بخش تخصصي(

  مرحله اول  مرحله شناخت

در مقياس    منابع آبريزي برنامه  تراز نرمال سد
1:50000   

  در مقياس
 1:5000   

ي متناظر با دوره ها سيالبتراز 
 ساله و 500، 50بازگشت 

  حداكثر سيالب طراحي سد
      هيدروليك

جانمائي محور ساختگاه سد بر 
      GISكشي، واحد  هنقش  ي پايهها نقشهروي 

        محيط زيست  محيطي زيستاطالعات 

  ها و اطالعات دفتري  دادهآوري جمع - 3-2- 3
ايـن  . ها و اطالعات دفتري، اطالعات موجودي هستند كه امكان دسترسي به آنها بدون مراجعه به محدوده طرح ميسر اسـت                     داده

ي اينترنتي، اطالعات كلي ها سايت آمار ايران، اطالعات موجود در اطالعات در آمارهاي منتشر شده توسط مراجع رسمي از قبيل مركز
يي از قبيل سازمان    ها  سازماني مختلف كه توسط     ها  مقياسهاي موجود در      ط اقتصادي منطقه از ديدگاه كالن، نقشه      رايدر خصوص ش  

  . ، قابل دسترسي استشود ميبرداري و يا سازمان جغرافيايي ارتش توليد  نقشه
  : آوردن اطالعات موجود در برآورد خسارت مخزن، عبارتند ازدست بهو اصلي در كنار ساير مراجع اطالعاتي جهت مراجع عمده 

 مركز آمار ايران −

  : عبارتند از www.sci.org.irاطالعات موجود در اين مركز به آدرس 
  :آمارهاي جمعيتي و اقتصادي شامل

  اي نفوس و مسكن هاي دوره نتايج سرشماري •
  هاي كارگاهي صنعت ومعدن مارينتايج سرش •
   ها آبادينقشه  •
  اي كشاورزي هاي دوره نتايج سرشماري •
  ي مختلفها استانقيمت محصوالت كشاورزي در  •

  . آورددست به اطالعات مفيد ديگري نيز توان ميالبته در اين مرجع بسته به نياز 
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  وزارت جهاد كشاورزي −

  :  عبارتند ازhttp://www.maj.irاطالعات موجود در اين وزارتخانه به آدرس 
  مختلف به تفكيك استان و سال) زراعي و باغي(سطح زير كشت محصوالت كشاورزي  •
  هزينه توليد محصوالت كشاورزي به تفكيك استان و سال •
  قيمت محصوالت كشاورزي و دامي •

  .  به اطالعات مفيدي دست يافتانتو ميي جهاد كشاورزي در سطح استان و شهرستان نيز ها سازماني ها سايتعالوه بر اين در 
 جهت دريافت اطالعات كلي در خصوص واحـدهاي صـنعتي و معـدني و ابنيـه     توان ميدر كنار اين دو مرجع اصلي بسته به مورد         

ميـراث  ، سـازمان  www.mim.gov.irخانـه بـه آدرس       تاريخي و مذهبي به ترتيب به وزارت صـنايع و معـادن و سـايت ايـن وزارت                 
 نيز مراجعه   www.awqaf.ir و سازمان اوقاف و امور خيريه به آدرس          www.ichto.ir به آدرس    ع دستي و گردشگري   فرهنگي، صناي 

  .نمود
ترين نيازهاي اطالعاتي در تعيـين محـدوده          برداري از اصلي    هاي منتشر شده توسط سازمان جغرافيايي ارتش و سازمان نقشه           نقشه

تر زمـين در    مشاهده واقعيراي نيز ابزار خوبي بGoogle Earthرتباطي استفاده از نرم افزار البته با پيشرفت امكانات ا. مطالعاتي است
  .اختيار كارشناسان قرار داده است

  ها و اطالعات ميداني  دادهآوري جمع - 3-3- 3
تعيـين  پـس از    . ها و اطالعات ميداني، اطالعاتي هستند كه امكان دسترسي به آنها با مراجعه به محدوده طـرح ميـسر اسـت                      داده

ها و اطالعات مـورد نيـاز از محـدوده            هاي دفتري، نسبت به تكميل داده       محدوده طرح به صورت اوليه و با استفاده از اطالعات و داده           
اين تفاوت در نـوع     .  گذار خواهد بود   تاثيرشايان ذكر است مرحله اطالعاتي در اين گام از مطالعات خسارت مخزن             . شود  ميطرح اقدام   

  .آوري اطالعات و عمق اطالعات دريافت شده است فتي، ابزارهاي جمعاطالعات دريا
خـصوص    در ايـن  . ريـزي نمـود     قبل از عزيمت به منطقه به كمك اطالعات دريافت شده دفتري، بايد نسبت به انجام سفر برنامـه                 

ات تاسيـس هاي مورد نياز، شناسـايي    و در نتيجه برآورد تعداد پرسشنامه1 به شناسايي اماكن جمعيتي موجود در محدوده مخزن    توان  مي
ي هـا  طـرح  آمده در دست بهبراساس تجربيات . ي محلي موجود در محل اشاره نمودها ارگانواقع در اين محدوده و در نتيجه ادارات و        

 از مراجع و    ها جهت دريافت اطالعات      و بخشداري  ها  فرمانداريها،    انجام گرفته، هماهنگي با مراجع حكومتي محلي از قبيل استانداري         
 جهت توجيه و تـدقيق اطالعـات آن در روي          عالوه بر اين تهيه نقشه    . نيازهاي عزيمت به منطقه طرح است       منابع محلي يكي از پيش    

  .نيازهاي سفر به محدوده مورد بررسي است زمين نيز يكي از پيش

                                                       
 اراضي متعلق به برخي از افراد در دو يا چند روستا قرار گرفته              "سنتي روستاهاي ايران به دليل مسائل قومي و خويشاوندي و وراثت ، گاها            با توجه به بافت      -1

ورد برخي از اين روستاها در داخل مخزن سد نيز نباشند، لذا شعاع پراكنش متعرف مالكيت هاي چند نقطه اي و در چند روستا نيز بايـد مـ                           كه ممكن است    
  .توجه الزم قرار گيرد
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مراجعـه  ) 2نهادهاي محلـي و   كميلي از ادارات وآوري اطالعات ت جمع) 1: 1شوند  به دو دسته اصلي تقسيم مي      ها  فعاليتدر منطقه   
  . هاي مورد نياز آوري داده به محدوده طرح و جمع

  . است2-3گيرند و اطالعات دريافتي از آنها به شرح جدول شماره  ادارات و نهادهايي كه در اين مرحله مورد بررسي قرار مي

  عات خسارت مخزن سد ادارت و نهادهاي مورد مراجعه در مرحله اول مطال-2-3جدول 
  نوع اطالعات دريافتي  اداره و نهاد مورد مراجعه

هاي بهداشـت     شبكه بهداشت و درمان استان، شهرستان و خانه       
  روستايي

  اطالعات جمعيتي در سطح خانوار شامل سن، جنس، شغل و سطح تحصيالت
  هاي احداث خانه بهداشت هزينه

هـاي    ط به سطح زير كشت، محصوالت كـشت شـده و شـاخص            اطالعات مربو   مديريت جهاد كشاورزي شهرستان 
  اقتصاد محصول در سطح روستا

هـاي حـذف      اطالعات مربوط به پوشش گياهي در محدوده مورد بررسي، هزينه           اداره منابع طبيعي شهرستان
   در محدوده مورد بررسيها جنگلمراتع و 

  اداره برق در سطح استان و شهرستان
رساني موجود در محدوده بررسي،  ات برقتاسيس و مشخصات خطوط انتقال نيرو  

هاي احـداث شـبكه و        ات موجود و هزينه   تاسيسآوري خطوط و      هاي جمع   هزينه
  ات جديد، سرانه هزينه برقرساني به يك خانوار در محدوده مورد بررسيتاسيس

  اداره آموزش و پرورش در سطح استان و شهرستان
جود در محدوده مورد بررسـي، تعـداد        اطالعات مربوط به واحدهاي آموزشي مو     

هاي ساخت واحـدهاي      دانش آموزان به تفكيك جنس و مقطع تحصيلي، هزينه        
  آموزشي

ات ذخيـره، انتقـال و توزيـع آب در محـدوده مـورد              تاسيـس اطالعات مربوط به      )شهري و روستايي(اداره آب و فاضالب 
  بررسي، سرانه هزينه آبرساني به هر خانوار در اين محدوده

هـاي    ي مواصالتي موجود در محـدوده مـورد بررسـي، هزينـه           ها  راهمشخصات    اداره راه و ترابري در سطح استان و شهرستان
  ي جايگزينها راهي موجود، هزينه احداث ها راهاحداث 

  هزينه احداث واحدهاي مسكوني در محدوده شهرستان و آبادي  بنياد مسكن

  اداره مخابرات
 مخابراتي موحود در محدوده بررسي و هزينه احداث         مشخصات واحدها و مراكز   

آنها، هزينه برقراري امكانات مخابراتي بـه ازاي هـر خـانوار در محـدوده مـورد                 
  بررسي

اطالعات مربوط به آثار تاريخي، باستاني و فرهنگي موجـود در محـدوده مـورد                 سازمان صنايع دستي،گردشگري و ميراث فرهنگي
  ي اين آثاريجا بههاي جا بررسي، هزينه

هـاي    اطالعات مربوط به اماكن زيارتي موجود در محدوده مورد بررسي و هزينه             اداره اوقاف و امورخيريه
  ي آنجاي بهجا

  اداره گاز در سطح استان و شهرستان
ات و تاسيساطالعات مربوط به خطوط لوله گاز موجود در محدوده مورد بررسي، 

آوري خطـوط و شـبكه        هـاي جمـع     ينه، هز )شهري و روستايي  (شبكه گازرساني   
  موجود، هزينه ايجاد خطوط و شبكه گازرساني جايگزين

محيطي  ات زيستتاثيراطالعات مربوط به فون و فلور در محدوده مورد بررسي،           سازمان محيط زيست در سطح استان و شهرستان
  ناشي از احداث سد در محدوده مخزن سد 

  ن و شهرستانسازمان صنايع و معادن در سطح استا
اطالعات مربوط به واحدهاي صنعتي و معدني موجود در محدوده مورد بررسـي             

گذاري اوليه، درآمد ساليانه،  هاي سرمايه شامل نوع فعاليت، ظرفيت واقعي، هزينه
  ميزان اشتغال ايجاد شده

وده مـورد بررسـي،     اطالعات مربـوط بـه خطـوط لولـه نفـت موجـود در محـد                 اداره خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت
  آوري خطوط موجود، هزينه ايجاد خطوط جايگزين هاي جمع هزينه

  ها و انهار اطالعات مربوط به تعيين حريم بستر رودخانه  اي  و ادارات امور آب شهرستان هاي آب منطقه شركت
  

                                                       
وري اين اطالعات در اين سطح و پراكنش اختصاص به مطالعات مرحله توجيهي و طراحي پايه طرح دارد و در مطالعات مرحلـه                       آ شايان ذكر است كه جمع     -1

  .پيدايش، بسته به مورد مي توان بخشي از اين اطالعات را از مطالعات دفتري توليد كرد
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ز است تا اطالعاتي را نيز از طريق آوري شده از ادارت و نهادهاي محلي، در مراحل مختلف مطالعاتي نيا عالوه بر اطالعات جمع
مشاهده مستقيم و تهيه عكس و فيلم از محدوده مورد بررسي يكي از ابزار مناسب مستندسازي .  آورددست بهمشاهده و مصاحبه 

ي مطالعات ميداني جهت دستيابي به ها بخشين تر مهممصاحبه و گفتگوي مستقيم با مردم و تكميل پرسشنامه از . اطالعات است
  .ي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اين محدوده استها ويژگيتر از محدوده مورد بررسي و شناخت  طالعات واقعيا

ـ        پرسشنامه البتـه اصـول اوليـه طراحـي ايـن          .  دريافـت اطالعـات طراحـي گرديـده اسـت          رايهاي مختلفي در مطالعات ميداني ب
هاي طراحي شده  پرسشنامه. هاي مختلف اطالعاتي است  اليهرايها يكي است ولي در مراحل مختلف مطالعات سدسازي دا        پرسشنامه

  : عبارتند از1 و طراحي پايه و توجيهيپيدايشدر دو مرحله 

 هاي مورد استفاده در مطالعات خسارت مخزن  و پرسشنامهها فرم -3-3جدول 

 مرحله 
 پيدايش

  ي عمومي آباديها پرسشنامه
  فرم اطالعات كشاورزي 

 فرم جمعيت و خانوار 

مرحله 
توجيهي و 
  طراحي پايه

 ي عمومي آباديها پرسشنامه
  ي شورا و معتمدين محليها پرسشنامه

 فرم جمعيت و خانوار
 ي تمام شماري خانوارهاها فرم
 ي اطالعات كشاورزي و اقتصاد محصولها فرم

  
 اقتصادي و امكانات زيـر   ،يت اجتماعي تي راجع به موقع   سواالحاوي  ) 2 پيوست   1ند   و ب  1پيوست   1بند  (آبادي  عمومي  ي  ها  پرسشنامه

ها مراجعه به مطلعين محلي از قبيل اعضاي شوراهاي اسالمي روسـتايي               تكميل اين پرسشنامه   راي ب .است خدماتي و رفاهي روستا       ،بنايي
حـاوي  )2يوسـت   پ5 بنـد  و 1 پيوسـت  2بنـد  (فرم اطالعات كشاورزي و اقتـصاد محـصول   . سفيدان روستايي در اولويت قرار دارد     و ريش 

ـ  مـي اين فـرم  . اطالعاتي در خصوص سطح زير كشت محصوالت باغي و زراعي و هزينه توليد و درآمد محصوالت است             د بـا كمـك   توان
) 2 پيوسـت    4و بنـد     1 پيوسـت    3بنـد   ( تكميل فرم اطالعـات خـانوار و جمعيـت           رايب. شودادارات خدمات روستايي هر دهستان تكميل       

هـاي انـساني، تعـداد        اين فرم حاوي اطالعاتي در خصوص زيـج       . هاي بهداشت روستايي استفاده كرد      د در خانه   از اطالعات موجو   توان  مي
  . است.. . خانوار، سواد، تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده و

 كه ممكن است   بينند  مييا آسيب     است كه در اثر احداث طرح غرقاب و        جوامع انساني  به تعداد    ي عمومي آبادي  ها تعداد پرسشنامه 
 از كليه ) 2 پيوست   3بند   ( و طراحي پايه   در مرحله توجيهي   ي نظرسنجي ها  فرم . دست سد واقع باشند    پاييندرون درياچه و يا حاشيه و       

 حاوي سواالتي در خصوص ميـزان  ها فرماين . شود ميتكميل شماري   به صورت تمام   محدوده مخزن  )ساكن و غير ساكن   (هاي  خانوار
  . خانوار، محل سكونت، شغل اصلي، تعداد دام، نظر خانوار در مورد احداث سد و شرط جبران خسارت استاراضي ملكي هر 

ـ    متاثربا توجه به گستردگي و پراكنش خانوراهاي ساكن در محدوده مخزن سد و               ي نظرسـنجي بـه     هـا   فـرم  تكميـل    راي از آن، ب
ي روستا، دهداري و بخشداري و كمـك از افـرادي از قبيـل معلـم      اسالمراي از مراجع محلي از قبيل شوتوان  ميشماري،    صورت تمام 

 به صورت مجزا در اختيار اين مراجع قرار گرفته          معموال ها  فرماين  .  تحصيالت باالي ساكن در روستا استفاده كرد       رايروستا و افراد دا   

                                                       
  2 و 1پيوست  -1
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 اجمـالي بيـانگر نظـرات خانوارهـاي محـدوده           د به صورت  توان  ميتكميل اين فرم    . شود  ميو پس از تكميل در اختيار مشاور قرار داده          
ـ   مـي ايـن اطالعـات     .  طرح در منطقه و نحـوه جبـران خـسارت اسـت            رايمخزن سد در خصوص اجرا و يا عدم اج         د در مطالعـات   توان

  . ي و اسكان مجدد نيز مورد استفاده قرار گيردجاي بهجا

  آوري شده هاي جمع تلفيق داده - 3-4- 3
الزم اسـت تـا     . آيـد    مـي  دسـت   به مفصلي از مطالعات ميداني و دفتري        نسبتاباال، اطالعات   ي توضيح داده شده در      ها  گامبراساس  

هاي مطالعات خسارت مخزن شـامل شناسـايي منـابع و             بندي و سپس براساس اهداف مطالعه و خروجي         اطالعات ابتدا تجزيه و دسته    
  . كننده مطالعات، تلفيق شوند هيلكننده و تس ات موجود در محدوده مخزن سد و تصويري از عوامل مقاومتتاسيس

براسـاس   ارائه سيماي روشني از محدوده مخزن سد از جمله وضعيت اجتماعي و اقتصادي ساكنين ايـن محـدوده،                    ، اين گام  نتايج
  . ه است تجزيه و تحليل شداطالعات

.  اشـاره كـرد    SPSS و   Excelافزار     نرم  به توان  مي ها  و تلفيق داده  تجزيه و تحليل    مستندسازي، ثبت،    رايافزارهاي موجود ب    از نرم 
  . ها مناسب است  دادهتر سريعها به كد به منظور تجزيه و تحليل  ي كدنويسي و تبديل دادهها روشاستفاده از 

  ي محاسباتيها فعاليت -3-4

  . ي محاسباتي نشان داده شده استها فعاليتي الزم جهت ها گام )4-3(در نمودار 

 فعاليت هاي محاسباتي 

 ورود داده ها به نرم افزارهاي مربوطه

پردازش و جمع بندي داده ها

 انجام محاسبات

   كنترل محاسبات
  ي محاسباتيها فعاليت -4-3نمودار 

  . شود ميي محاسباتي آغاز ها فعاليتآوري اطالعات ميداني و دفتري،  پس از جمع

  فنون محاسباتي در خسارت مخزن - 4-1- 3
 دسـته   چهـار  بهها ثروتاين منابع و . شود ميي موجود در مخزن سد انجام     ها  ثروت منابع و    گذاري  ارزشبراساس نتايج گام قبلي،     

) 4آثار تاريخي و ميراث فرهنگـي و        ) 3،  منابع طبيعي و اراضي كشاورزي    ) 2 ،)عمومي و خصوصي  (ات  تاسيس) 1: شوند  م مي كلي تقسي 
   .محيطي زيست
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 اقتصادي  رويكرد.  مالي رويكرد اقتصادي و    رويكرد: ي ايجاد شده در محدوده مخزن سد وجود دارد        ها  خسارت در برآورد    رويكرددو  
 مالي اثـرات پـولي      رويكرد كه  صورتيدر ،پردازد   آن بر اقتصاد ملي مي     تاثير در محدوده مخزن از منظر       ها  ثروتبه برآورد ارزش منابع و      

 در رويكـرد در ادامه مفهوم هر يك از ايـن دو  . دهد  ان آن مورد بررسي قرار مي     نفع  ذيبرداران و ساير      طرح را بر مجري طرح و يا بهره       
  .گيرد تر قرار مي برآورد خسارت مخزن سد مورد بررسي دقيق

  اقتصاديتحليل  دري موجود در مخزن سد ها ثروت منابع و گذاري ارزشي ها روش -1-1- 4- 3

، از  ..).ي مخـزن و   هـا   خـسارت برداري،     نگهداري و بهره   گذاري،  هاي سرمايه   هزينه( هاي طرح   ها و هزينه     فايده  اقتصادي تحليلدر  
با ي از دست رفته و يا كسب شده      ها  فرصتدر اين چارچوب كل     . شوند  ميبي  ارزيا) اي  اقتصاد ملي يا اقتصاد منطقه    (ديدگاه كل جامعه    

ي آب، هـا  طرحگيري در مورد شكل و ابعاد  بديهي است اين بررسي به منظور تصميم .دشون  ميگذاري ارزش 1ي سايهها قيمتتوجه به   
  . كاربرد دارد.. .ي مكمل وها طرحريزي   طرح، برنامهراياجرا و يا عدم اج

  :شوداشكال زير محاسبه د به توان مي ها ثروت، خسارت وارده به جامعه متناسب به نوع منابع و اقتصاديچوب تحليل در چار
اراضي كـشاورزي،   (ط درآمد اقتصادي از دست رفته منابع        رايدر اين ش  : براساس هزينه فرصت درآمدهاي آينده بدون طرح       -1

  .شود ميادي به صورت هزينه وارد محاسبه و در محاسبات اقتص)  و معادنها جنگلمراتع، 

پذير است كـه در قالـب مطالعـات اسـكان مجـدد، محـل                 اين محاسبات در صورتي امكان    : جايگزينطرح  هزينه   براساس -2
هـاي    بيني شده و پس از برآوردهاي فني، هزينـه          ط ساكنين واقع در محدوده مخزن سد پيش       رايمتناسب با ش  ) يها  محل(
 . شود  ي طرح جايگزين محاسبهراياج

 برآورد خسارت مخـزن     راي تركيبي از دو روش ب     غالباي فوق يا    ها  روشدر حال حاضر با توجه به اطالعات قابل دسترس، يكي از            
  . شود مي و طراحي پايه استفاده پيدايش و توجيهيدر قالب مطالعات مرحله 

 معاونـت محتـرم   9/3/1377 مـورخ  270/8122 هاي مرتبط با مخزن سد براساس بخش نامه شـماره     اقالم اصلي در برآورد هزينه    
  ).3-3جدول شماره (هاي وابسته است  وزارت نيرو در امور آب، متشكل از خسارات مستقيم و هزينه

                                                       
ـ هزينـه بـر       گذاري اقالم عمده فايده    ، ارزش )هاي محاسباتي  هاي سايه يا قيمت    قيمت(هاي اقتصادي     در شرايط فقدان اطالعات كافي جهت برآورد قيمت        -1

  .هاي طرح هستند ها و فايده ها مبين ارزش اجتماعي هزينه شود كه اين قيمت هاي بازار صورت گرفته و فرض مي پايه قيمت
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 هاي مرتبط با مخزن سد اقالم اصلي در برآورد هزينه -3-3جدول 

  اقالم هزينه
   1خسارات مستقيم -1
  اتتاسيس -1-1
  زيربنايي-1-1-1
 ات وابستهتاسيسدهاي مسكوني و  واح-1-1-2
  واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي-1-1-3
  ها و آثار تاريخي  زيارتگاه-1-1-4
  نابع طبيعي م-1-2
  اراضي زراعي-1-2-1
  و مراتعها جنگل -1-2-2
  معادن-1-2-3
   فضاهاي طبيعي تفريحي و استراحتگاهي-1-2-4
   2هاي وابسته هزينه -2
  خيزداريهاي آب هزينه -2-1
  و اقدامات كنترل كيفيت آب يا حفاظت محيط زيستها طرحهاي  هزينه -2-2
   مرتبطمحيطي زيستخسارات  -2-3

  جمع كل
  

بـه چهـار گـروه اصـلي      را ي موجود در محدوده مخزن سدها ثروتمنابع و  خسارات وارده به    توان  ميتر    بندي دقيق   در يك تقسيم  
  ).5-3نمودار (اريخي ـ فرهنگي تقسيم نمود  و تمحيطي زيستاجتماعي، اقتصادي، 

 گروه هاي اصلي خسارت در مخزن سدهاي مخزني 

تاريخي و ميراث فرهنگي اقتصادي

ايستارها و
پنداشت ها

هزينه نيروي
انساني

زيست محيطي  اجتماعي

آثار تاريخي فلورفونمنابع طبيعيتاسيسات
فرهنگي

اماكن 
مذهبي

  
  ي اصلي خسارت در مخزن سدهاي مخزنيها گروه -5-3نمودار 

   خسارات اقتصادي-الف

  اتتاسيس -

  .اند  از آن جمله…ات خدماتي، رفاهي، واحدهاي اقتصادي، اماكن تاريخي و تاسيسات زيربنايي، تاسيسواحدهاي مسكوني، 

                                                       
 .شوند گيرند و از حيز انتفاع ساقط مي  هايي است كه در محدوده مخزن سد قرار مي قيم شامل منابع و ثروتخسارات مست -1
پوشي قرار گيرند يا منابعي است كـه بايـد هزينـه     هايي است كه در سطح حوضه آبخيز وجود دارند و بايد مورد چشم هاي وابسته شامل منابع و ثروت    هزينه -2

  .ي و دوام سد احداث شده به نحو مطلوبي تامين گرددشوند تا منظور پايدار
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هاي   هزينه براساسبايستي  ات  تاسيسارزش اقتصادي اين گونه      ،)258شماره  (ي اقتصادي منابع آب     ها  بررسيمطابق دستورالعمل   
بـه  ..) . مطالعات، نبود زمـين مناسـب و       بيني  پيشعدم  (ط فقدان طرح جايگزين به داليل مختلف        رايدر ش . 1شود طرح جايگزين برآورد    

  :شكل زير عمل خواهد شد
 طرح جـايگزين در يـك       رايي مرتبط با اج   ها  هزينهمسكوني و ابنيه جانبي آنها از       ات  تاسيسي  جاي  بههاي جا  ورد هزينه در برآ  •

  .شود مياستفاده  )جزييوضع موجود با تغييرات (فضاي مجازي 
جاده، راه آهـن    ) قوي فشار   ويژه  به( خطوط انتقال برق      نفت، گاز،  ويژه  به) زيربنايي(ات  تاسيسي  جاي  بههاي جا  در برآورد هزينه   •

  .ات استتاسيسبه هماهنگي با سازمان متولي آن  نياز... و
مصرف ) جايگزين(ي ارتباطي ها جاده طوالني شدن مسير مثال( درصدي تحت عنوان تغيير مكان ي مستقيم بايدها هزينهبه  •

ي يـك بنگـاه اقتـصادي بـه     جاي هبجا(يا تغيير مطلوبيت  )دهد نقل را افزايش مي كل هزينه حمل و سوخت و استهالك و در   
  .اضافه شود ...) و مكان جديد مزيت نسبي مكان قبلي را نداشته باشدكه صورتيموقعيت جديد، در

 و بـه طـور كلـي هزينـه توليـد       ي توليد يا محصول نهايي    ها  نهاده عوامل و    به عنوان مثال هزينه حمل و نقل      كه   يدرصورت •
 . شود مينيز به مثابه خسارت به حساب طرح گذاشته  افزايش هزينه محصول ،محصول افزايش يابد

  منابع طبيعي  -

 برابر اسـت بـا ارزش       2ارزش اقتصادي اين منابع    .روند  مي شمار  به معادن جزء منابع طبيعي       و منابع خاك كشاورزي، جنگل و مرتع     
 طـرح از توليـد آنهـا چـشم پوشـي            رايج طرح به حالت با ا     رايكه به دليل تغيير نوع استفاده از حالت بدون اج         آن  خالص محصوالت   

 طـرح بـه   رايي اقتصادي منابع آب، در تحليل اقتصادي ارزش اقتصادي منابعي كه در اثر اجـ  ها  بررسيبراساس دستورالعمل   . شود  مي
 سـاالنه   گيرند، بايد با توجه به ارزش اقتصادي توليدات         ات مختلف اشغال شده و يا در نتيجه آن در معرض خطر قرار مي             تاسيسوسيله  

  .آن از نظر اقتصاد ملي محاسبه شود
 از طرح، ارزش اقتصادي برداري بهره ساليانه اين منابع و محاسبه ارزش حال آنها در دوران توليداتبا برآورد ارزش بدين منظور، 

  :شود مي از رابطه زير استفاده توليدات محاسبه ارزش حال رايب. شود ميآنها محاسبه 
n nNPV x ((1 i) 1) /(i (1 i) )= × + − × + 

  :در اين رابطه
NPV :ارزش حال توليدات  

x :ارزش توليدات ساليانه  
i :رخ بهره ـ تنزيلن  
n :ه بررسيدور  

                                                       
  62، صفحه 1381، 258هاي اقتصادي منابع آب، نشريه شماره  ريزي كشور، دستورالعمل بررسي  سازمان مديريت و برنامه-1
تخريـب شـده در شـرايط جديـد قابـل      هاي  هاي زيست محيطي نيز هستند كه اين ارزش از طريق برآورد هزينه بازسازي عرصه       منابع طبيعي داراي ارزش    -2

  .  بسيار پرهزينه است،البته چنين بازسازي اگر غيرممكن نباشد. محاسبه است
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ن اگـر رونـد   رايبنـاب .  است برآورد ارزش اقتصادي منابع بايد با توجه به تحـوالت محتمـل در محـدوده بررسـي باشـد                ذكر  بهالزم  
، بايد اراضـي آبـي در نظـر         خواهند شد ي ديم داخل مخزن سد تبديل به اراضي آبي          تحوالت نشان دهد كه در آينده بدون طرح، اراض        

  .گرفته شوند
 به دو صـورت قابـل محاسـبه         كند  مي دست كه سيستم آبرساني آنها از ساختگاه سد عبور           پايين به حق آبه بران      ها  خسارتارزش  

  :است
هزينه سازه يا راه حل پيشنهادي، خـسارت        . شود  ميداث سد حفظ     در حين اح   هبحقابا ايجاد سازه و يا راه حلي جديد جريان           -الف

  .تخريب سازه موجود خواهد بود
  . سد تا برقراري جريان مجدد آبراي سازه جديد و محاسبه و پرداخت فايده از دست رفته در طول دوره اجرايعدم اج  -ب

  خسارات اجتماعي - ب

حل زندگي از جمله خسارات مخزن است كه در زمره خسارات اجتماعي  ي مختلف به م   ها  وابستگياز دست دادن شغل و همچنين       
 طـرح و نحـوه جبـران خـسارت و بررسـي             رايهاي ساكنان محدوده مخزن سد نسبت به اج         ، لذا ايستارها و پنداشت    شود  ميمحسوب  

ي اجتمـاعي در    ها  بررسيي از ابعاد    د يك توان  ميي و امكان انتقال ساكنين محدوده مخزن سد،         جاي  بههاي جا   ها و پتانسيل    اجمالي قابليت 
   هزينـه  براسـاس ي مختلـف    هـا   بخـش از ساير موارد در اين بررسي، برآورد هزينه نيروي انساني شـاغل در              . محدوده مخزن سد باشد   

  . ايجاد يك فرصت شغلي در بخش هاي مختلف در عوض شغل از دست رفته در محدوده مخزن سد استرايگذاري ب سرمايه

  محيطي تخسارات زيس -ج

هاي مختلف جانوري و گيـاهي و غرقـاب شـدن     غرقاب شدن اراضي باالدست سد، موجبات نابودي زيستگاه و محل استقرار گونه        
  . 1كند ميدر محدوده درياچه سد را فراهم .. .ط قبلي ورايتوده زيستي نسبت به ش

. شـود   مـي تحـت عنـوان آثـار خـارجي غيرپـولي شـناخته              كه   باشد  ميگيري ن   برخي از آثار فوق از طريق سازوكار بازار قابل اندازه         
ي خـاص بـه   هـا  روشدر مواردي نيز كـه بـا اسـتفاده از     .  اين آثار به سادگي ميسر نبوده و در بعضي موارد ناممكن است            گذاري  ارزش
ي اخيـر   هـا   سـال  در   بـا ايـن وجـود     . هاي منتسب تـا حـدي زيـادي تقريبـي اسـت             ، ارزش شود  مي آثار مبادرت    گونه  اين گذاري  ارزش

  . 2 حاصل شده استها روشي زياد در تكميل و اصالح اين ها پيشرفت
ي هـا  ديـدگاه هـاي مـورد نيـاز،      به عوامل مختلفي نظير ويژگي و طبيعت پيامد مورد نظر، فراهمي داده     گذاري  ارزش انتخاب روش 

ـ    توان ميدر عمل قاعده كلي در اين مورد ن       . تخصصي، زمان و منابع در اختيار بستگي دارد         راي صادر كرد و ممكن اسـت چنـد روش ب
در ) محـدوديت بودجـه و زمـان      (ط فعلي   رايكردن آثار غيرپولي خسارت مخزن، در ش        لذا كمي .  رفته شود  كار  به يك پيامد    گذاري  ارزش
محيطـي    زيـست  يي كه خسارت مخزن آنها ابعاد قابل مالحظـه        ها  طرح راي اين مهم ب   ، و الزم است   باشد  مي قابل توصيه ن   ها  طرحكليه  

ريـزي و نظـارت راهبـردي رياسـت       معاونت برنامه331ي مورد نظر به طور تفصيلي در نشريه شماره ها  روش.  گرفته شود  كار  بهدارند،  

                                                       
ايـن  . بندي آثار خارجي، الزم است به آثار و پيامدهاي مثبت اجتماعي و زيست محيطي طرح نيز توجه كافي شود                    شايان ذكر است كه در تشخيص و طبقه        -1

  . مسئله برآورد خسارات مطرح استشود و در اين راهنما صرفا جام ميصادي طرح انمهم در چارچوب تحليل اقت
  . شود  در قالب رشته اقتصاد محيط زيست پيگيري ميوده كه كارهاي پژوهشي آنها عمدتاهاي محققيني ب ها حاصل تالش اين روش -2
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 »ي توسـعه منـابع آب     هـا   طـرح  و توجيـه اقتـصادي       گذاري  ارزشراهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي،      «جمهوري با عنوان    
  .ارائه شده است »3«تر در پيوست  ي سادهها روشاز اي  تشريح شده كه خالصه

محيطي توسـط   محيطي، الزم است مطالعات ارزيابي پيامدهاي زيست   پيامدهاي زيست  گذاري  ارزششايسته تاكيد است كه قبل از       
  .  انجام شده باشد،اند زيست آموزش ديده اي كه در زمينه علوم محيط متخصصين حرفه

  ث فرهنگيتاريخي و ميراخسارات  - د

گذار   نظر به تاكيد قانون   .  آثار تاريخي و ميراث فرهنگي يكي از اقالم مهم در برآورد خسارت مخزن است              گذاري  ارزششناسايي و   
شناسـي سـازمان ميـراث        پژوهـشكده باسـتان    فرهنگى، در محدوده جغرافيايى اجراى طـرح،         -شناسايى و مستندسازى آثار تاريخى    بر  

ي توسـعه منـابع آب، نـسبت بـه     هـا  طـرح ردشگري به صورت متمركز و از طريق عقد قرارداد با مجريـان       فرهنگي، صنايع دستي و گ    
نتيجه اقدامات عملي اين سازمان در اختيار مشاور قرار خواهد گرفت تا به عنوان يكي      . نمايد   اين آثار اقدام مي    گذاري  ارزششناسايي و   

  . 1تفاده قرار گيرداي در برآورد خسارت مخزن مورد اس از اقالم هزينه

  )ماليتحليل  (ها طرحمجريان ي موجود در مخزن سد از ديدگاه ها ثروت منابع و گذاري ارزشي ها روش -1-2- 4- 3

ات مختلف اشغال شده و يا در نتيجـه     تاسيس طرح به وسيله     راي با مالكيت خصوصي كه در اثر اج       ها  ثروتمنابع و   در تحليل مالي،    
مبناي قيمتي كه هم خريدار و هم فروشنده مايل به فروش آن هستند ارزيابي و بهـاي آن جـزو                ، بر   گيرند  ميآن در معرض خطر قرار      

از جملـه    ( ي مجـرب  هـا   ارزيـاب گذاري اراضـي بايـد از تجربيـات كارشناسـان و               قيمت رايب. شود  مياعتبارات مورد نياز طرح منظور      
 اعتبار از بودجه عمومي و يـا        تاميندستگاه مجري طرح به لحاظ       رايتوليد اين اطالعات ب   .  استفاده شود  )كارشناسان خبره دادگستري  

  .ساير منابع اعتباري واجد اهميت بسياري است
قانون طرز تقويم و تملـك  « به توان مي  گذاري اراضي موجود در محدوده مخزن سدها،      از جمله مباني موجود در مورد روش قيمت       

گذاري اراضي زراعي آبـي و ديـم و باغـات              نمود كه در آن مباني مختلف قيمت        اشاره 1345 مصوب سال    »تيانلاراضي مورد نياز سد     
 هر هكتار زمين    راي ارزيابي ب  ماخذدر مورد اراضي    «:  اراضي زراعي آبي در اين قانون چنين آمده است         گذاري  ارزشدر  . ده است شذكر  

ي هـا   طـرح  رايموجـود قبـل از تـاريخ شـروع اجـ            هاي زراعتي آبي با توجه به موقعيت و نوع زراعت و مدت آيش و فاصله آن با جاده                
 برابـر   15گرفتـه حـداكثر تـا          عمليات عمراني كه به منظور احداث سد در اين منطقه صورت           تاثيرساختمان سد و بدون در نظر گرفتن        

  .»خواهد بود )42-43-44ي ها سال(معدل درآمد خالص واقعي ساالنه آن در سه سال اخير 
مـصوب  «ي عمومي عمراني و نظارت دولـت      ها  برنامه راي اج رايني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ب        يحه قانو ال« 3در ماده   

ي عمـومي، عمرانـي و نظـامي        ها  برنامه راي اج رايب، در خصوص خريد اراضي       انقالب جمهوري اسالمي ايران    راي شو 17/11/1358
 ييهـا  سازماني دولتي و ها دانشگاه و ها بانك و ها شهرداريچنين ، هم دولت  بهي دولتي يا وابسته     ها  شركت و   موسساتها يا    وزارتخانه

ات و سـاير    تاسيـس بهاي عادله اراضـي، ابنيـه، مـستحدثات،         «: ، چنين آمده است   كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد         
وق و خسارات وارده از طريق توافق بين        و مالك يا مالكين و صاحبان حق      ) يراياجدستگاه  (حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين         

                                                       
  .زماني مقدم بر مطالعات خسارت مخزن باشدشايان ذكر است كه زماني اين مطالعه مفيد فايده خواهد بود كه از نظر  -1
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 گونـه   ايـن  در ادامه اين قانون مبناي تعيين بهاي عادله اراضـي            ».شود ميو مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين         ) يراياجدستگاه  (
 مشابه واقـع در     ات و حقوق و خسارات    تاسيسمالك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و              «: بين شده است  

  ). قانون مذكور5ماده  (» طرح در قيمت آنهاتاثيرحوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن 
مبنـاي محاسـبات    .  باشد كه در باال به آن اشاره شـد         1345د قانون مصوب سال     توان  ميقيمت،  برآوردبه هر صورت يكي از مباني       

 درصد است كه با لحاظ ايـن  10 تا 7 با در نظر گرفتن نرخ بهره ـ تنزيل  اقتصادي اين قانون محاسبه ارزش حال درآمد خالص اراضي
البته الزم به ذكـر اسـت كـه بـدليل      .  برابر خواهد بود   10 تا   3/14اي حدود      ساله، ضريب مورد استفاده در دامنه      100نرخ در يك دوره     

سـت محاسـبات انجـام يافتـه بـر ايـن اسـاس بـا                ي اخير، ممكن ا   ها  سالرويه قيمت زمين در       قدمت اين قانون از يك سو و رشد بي        
  .ي مالي موجود در منطقه انطباق نداشته باشدها قيمت

ط به علت وابستگي شديد عاطفي و يا مالي مالكـان بـه             رايگذاري اراضي بايد به اين مطلب توجه داشت كه در بعضي ش             در قيمت 
 هـا   ارزيـاب كند، ارزش اموال خود را بيش از قيمتي كه            ا ايجاد مي  اموال خود و يا خال شديدي كه از دست دادن مالكيت در زندگي آنه             

، در چنين مواردي مسير دسـتيابي بـه توافـق بـسيار سـخت و نـاهموار و                   نمايند  ميكنند اعالم     ميبرآوردط عمومي بازار    رايبراساس ش 
  .شود مييه  با حق جالي وطن و ترك سرزمين آبا و اجدادي توجمعموالاين تفاوت قيمت . شود ميطوالني 

 زيـرا مبـاني محاسـبات متكـي بـر           . انتظار داشت كه تفاوت جدي ميان دو ديدگاه وجود نداشـته باشـد             توان  ميات  تاسيسدر مورد   
 كه گفته شد خسارت پرداختي بر مبناي توافق ميان مجـري طـرح و صـاحب ملـك         طور  هماناست اما در مورد منابع       ي بازار ها  قيمت

  . رضايت صاحب زمين باشدتاميناي زمين و يا  ي منطقهها قيمت براساسمكن است اين توافق م. گيرد صورت مي

   محاسباتي در خسارت مخزنمدل - 4-2- 3
افزارهـاي صـفحه گـسترده ماننـد          اي نياز نيست و استفاده از نرم        افزار خاص و پيچيده      انجام محاسبات خسارت مخزن به نرم      رايب
 ارائـه   Ms-Excelاي از تـصاوير محاسـبات در محـيط            در ادامه اين بحث نمونـه     . دشو  مي در اين زمينه پيشنهاد      Ms-Excelافزار    نرم
  . شود مي

  
  Ms-Excel محاسبه هزينه جايگزين منازل روستايي در محيط -1-3شكل 
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  Ms-Excel محاسبه هزينه به زير آب رفتن مسير كوچ عشاير در محيط -2-3شكل 

  
  Ms-Excel در محدوده مخزن در رقوم نرمال متفاوت در محيط ها ثروت محاسبه ارزش از دست رفته منابع و -3-3شكل 
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  ها گيري بررسي و نتيجه -3-5

 

استنتاجات كمي و كيفي

ارزش گذاري منابع و ثروت هاي
موجود در محدوده مخازن

شناسايي عوامل اثرگذار بر 
 طرح

 بررسي و نتيجه گيري ها

  
  ها گيري  بررسي و نتيجه-6-3نمودار 

ارت  استنتاجات كمي و كيفي كه مبنـاي بـرآورد خـس           راياي است ب     پايه  بندي آنها   ها و اطالعات و جمع      نتايج تجزيه و تحليل داده    
 طـرح را در     رايگيري نسبت به اجرا و يا عدم اجـ          هاي تصميم    زمينه توان  ميبندي كلي     در دو دسته  . مخزن در محدوده سد خواهد شد     

از نظـر كيفـي و ميـزان خـسارت      ) ها  كننده  ها و تسهيل    كننده  مقاومت( گذار بر طرح     تاثيرشناسايي عوامل   . گيران قرار داد    احتيار تصميم 
از . گيـري در ايـن مـورد هـستند           تصميم ها  زمينهي موجود در محدوده مخزن سد از نظر كيفي از جمله            ها  ثروتابع و   كمي وارده به من   

 مهمي بر پيشرفت مطالعات دارد، نتايج نظرسنجي از ساكنين محدوده مخزن سد در رابطه با نظر                 تاثيرجمله ساير استنتاجات كيفي كه      
ارائه طرح جايگزين، دريافت (و نيز در خصوص روش جبران خسارت ) ، مخالف و بدون نظرموافق(آنان نسبت به احداث سد در منطقه 

  . است) نقدي خسارت

  تهيه گزارش -3-6

  . دهد ، روند تهيه گزارش را نشان مي7-3نمودار شماره 

 تهيه گزارش 

 تهيه عناوين گزارش

تهيه جداول، نمودارها و نقشه هاي گزارش

 تهيه متن گزارش

كنترل، تصويب و اصالح گزارش
  

   تهيه گزارش-7-3نمودار 
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 هـا   فـصل شايان ذكر است ايـن سر     . شود  ميزارش خسارت مخزن ارائه     ي مطرح در گ   ها  فصلسازي مطالعات، سر    به منظور يكسان  
 تا حد امكان كليه مواردي را كه در گـزارش خـسارت             ها  فصلد بسته به مورد كم و يا زياد شوند اما سعي شده است كه اين سر               توان  مي

  .شودوجود دارد، ارائه )  و طراحي پايهجا مرحله توجيهي در اين(مخزن 
   كليات -1

  ه  مقدم -1-1
  سوابق و پيشينه مطالعات طرح  -2 -1
   اهداف مطالعه و چهارچوب بررسي -1-3
  موقعيت جغرافيايي محدوده مخزن سد  -1-4
   آشنايي با محدوده مطالعاتي -1-5
   روش بررسي -1-6
    بررسي دامنه-1-7

   اجتماعي مطالعات -2
  ط اجتماعي راي ش-2-1

   تقسيمات اداري -2-1-1
   بعد خانوار جمعيت، تعداد و -2-1-2
   رشد جمعيت -2-1-3
   ساختار سني جمعيت -2-1-4
   ساختار جنسي جمعيت -2-1-5
   ميزان باسوادي -2-1-6
   اشتغال -2-1-7
   مهاجرت -2-1-8
  اجتماعي مردم منطقه  ي عمده قومي، فرهنگي وها ويژگي -2-1-9
   مديريت روستا -2-1-10
  ارتباطات بيروني محدوده بررسي  -2-1-11

   رابطه با جوامع روستايي -2-1-11-1
  رابطه با جوامع شهري  -2-1-11-2

    الگوي سكونت-2-1-12
    روستايي خدماتي-امكانات رفاهي ات و تاسيس -2-1-13

  ي اقتصادي ها ويژگي -3
  سيماي عمومي منطقه  -3-1
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   كشاورزي -3-2
   دامداري -3-3
   صنايع دستي -3-4

  ي واقع در مخزن سدها ثروتارزش منابع و  -4
   مباني و مفروضات برآورد خسارت -4-1
  هاي محدوده مخزن سد    منابع و موجودي -4-2

   اراضي كشاورزي -4-2-1
  منابع طبيعي -4-2-2
  ات جنبي تاسيسهاي مسكوني و  خانه -4-2-3
  ساختمان آموزشي  -4-2-4
  ات آب رساني تاسيس -4-2-5
  خط انتقال گاز   -4-2-6
  خط انتقال برق  -4-2-7
  خطوط انتقال نفت  -4-2-8
  خطوط مواصالتي  -4-2-9
  ات مخابراتي و راه تاسيس -4-2-10
   ميراث فرهنگي -4-2-11

   ارزش حال درآمدهاي از دست رفته كشاورزي و منابع طبيعي واقع در محدوده مخزن سد -4-3
  ي عمومي ها ساختمانهاي مسكوني و  ات، خانهتاسيس ارزش -4-4

   طرح راي از اجواكنش اجتماعي محتمل ناشي -5
   طرح رايي جلب رضايت ساكنين در راستاي اجها روشراهكارها و  -6
  ات موجود در محدوده مخزن سد تاسيس و ها ثروتارزش حال منابع،  -7
   و پيشنهادات گيري يجهنت -8
  



 

  4فصل 4

  مطالعه موردي
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  مطالعه موردي –فصل چهارم 

  كليات -4-1

د، مطالعات خسارت مخزن دامنه وسيعي از مالحظات فني، اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي    كه در فصل سوم بررسي شطور  همان
هاي مختلف   جنبهتر بيشبه منظور بررسي .  داشته باشدتاثيرد بر پيشبرد كلي طرح توان ميگيرد و هر يك از اين مالحظات  را در بر مي 

 گرفت كه بـا توجـه بـه خطـوط كلـي ايـن راهنمـا و همچنـين                     مطالعات متعددي مورد بررسي قرار     خسارت مخزن و اثر آن بر طرح،      
 است كه در مورد سد علويان       ذكر  بهالزم   . شد انتخاب دو مطالعه موردي در خصوص سد علويان و سد گاوي            اطالعات قابل دسترس،    

  .طرح مد نظر بوده است رايي موجود در راه اجها كننده در قالب اين مطالعه ارزيابي بعد از اجرا و در مورد سد گاوي، مقاومت

 سد علويان -4-2

.  است شدهغربي شهر مراغه در استان آذربايجان شرقي احداث           كيلومتري شمال  5/3سد علويان بر روي رودخانه صوفي چاي در         
بناب به درياچـه اروميـه        پس از عبور از غرب شهر مراغه و جنوب شهر          ،گيرد  ميرودخانه صوفي چاي كه از ارتفاعات سهند سرچشمه         

 آب شرب شهر مراغه و پادگـان        تاميني سطحي صوفي چاي جهت      ها  جريان و كنترل    آوري  جمعهدف از احداث سد علويان      . ريزد  مي
  .باشد مينظامي، جبران قسمتي از كمبود نيازهاي آبياري و كشاورزي دشت مراغه و باغات اطراف آن و همچنين توليد انرژي برقابي 

 مشخصات سد - 2-1- 4

 10 متر، عرض 935طول تاج سد . باشد مي متر 80با هسته رسي مركزي بوده و ارتفاع آن از سنگ بستر سد علويان از نوع خاكي 
منظور اصالح كيفيت سنگ بـستر در پـي و جنـاحين سـد، پـرده آب بنـد از       . باشد مي ميليون مترمكعب 8/4متر و حجم كل بدنه سد      

 1568رقوم تراز اسـتان سـرريز   . ، احداث شده استتر كمبا عمق  متر و دو رديف فرعي 49طريق حفاري در يك رديف اصلي با عمق         
 متر از سطح دريا و حداكثر تراز ممكن سـطح آب            1568 متر از سطح دريا، تراز نرمال آب مخزن          1572 تراز تاج سد     ،متر از سطح دريا   

   و حجـم مـرده     57 × 106د آن    و حجـم مفيـ     60 × 106حجم مخزن در تراز نرمـال       . باشند  مي متر از سطح دريا      65/1572در مخزن   
 .باشد مي در سال مترمكعب 123 × 106 و حجم آب تنظيم شده در حدود مترمكعب 3 × 106

   مشخصات سد علويان-1-4جدول 
  آذربايجان شرقي   نام سازمان  علويان  نام سد

  خاكي  نوع سد  1369  سال شروع ساخت
  1374  برداري بهرهسال شروع   آذربايجان شرقي   استان-محل سد 

  3, مرا غه  نزديكترين شهر و فاصله از آن به كيلومتر  درياچه اروميه  نام حوضه آبريز اصلي
  درياچه اروميه  نام حوضه آبريز فرعي  صوفي چاي  نام رودخانه

  70   متر-ارتفاع از كف   76   متر-ارتفاع از پي 
  935   متر-طول تاج   10   متر-عرض در تاج 
  410   متر-ض در پي عر  13900   هكتار-سطح زير كشت 
  MCM(  123,4 (حجم آب قابل تنظيم ساليانه  0   مگاوات-ظرفيت نيروگاه 

  MCM(  60 (حجم كل  آ زا د  نوع سرريز
      MCM(  57 (حجم مفيد
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 سابقه مطالعات خسارت مخزن - 2-2- 4

 گـزارش توجيـه     تنهـا در  . موجود نبـود   خسارت مخزن    رايدر بررسي سوابق مطالعاتي خسارت مخزن، مطالعاتي به صورت مجزا ب          
حـل  مات  تاسيـس ، رقم خريد اراضي و خسارات وارده به         1چاي  هاي آبياري حوزه مشروبي رودخانه صوفي       اقتصادي سد علويان و شبكه    

  .  ميليون ريال ذكر شده است1033سد علويان و مخزن آن 
جمله مشكالت و موانع     ، از در گزارش خالصه طرح سد علويان تهيه شده توسط دفتر نظارت شركت مهندسي مشاور مهاب قدس               

  .2 استشده ذكر »مشكل خريد اراضي درياچه سد اصلي «پيشرفت كار،
.  مطالعه اوليه در خصوص نحوه پرداخت خسارت انجام نـشده اسـت  گونه هيچبراساس بررسي سوابق مطالعاتي، مشخص است كه   

 ساكنان محدوده مخزن سـد و پيرامـون آن ايجـاد            راي مجري و هم ب    راياي هم ب    چنين امري باعث گرديده است تا مشكالت عديده       
  : به موارد زير اشاره كردتوان مياز جمله اين مشكالت . شود

 . از سد، هنوز تملك اراضي به اتمام نرسيده استبرداري بهره سال 12با گذشت بيش از  −

تي كـرده و پـس از دريافـت     نقدي پرداخت شده است ابـراز نارضـاي   صورت  به كشاورزاني كه خسارت وارده به آنها        تر  بيش −
 .اند شده طرح كشاورزان به افراد بيكار و يا كارگر مبدل راياند چه بسا پس از اج خسارت وضعيت مطلوبي نداشته

 :حفظ روستا در حريم سد و نتايج آن از جمله −

م تدابير  نفر در درياچه سد به دليل عد6وجود فشارهاي رواني ساكنين حاشيه مخزن و غرق شدن ساليانه حداقل  •
 .حفاظتي در حاشيه مخزن

كه يكـي    با عنايت به اين   (ورود فاضالب هاي روستايي باال دست به داخل مخزن و مشكالت زسيت محيطي ناشي از آن                  −
  ).از اهداف طرح شرب است

  متري150ي دسترسي جايگزين در داخل حريم ها راهاحداث  −

   و پيشنهادگيري نتيجه - 2-3- 4
 100 مراجع محلي و كارفرماي طرح سد علويان، رقم پرداخت شده بابت استمالك اراضي بـيش از                   آمده از  دست  بهبراساس اطالعات   

 اسـتمالك هنـوز بـه طـور         فرآينـد عالوه بر اين    . بوده است )  ميليارد ريال  1در برابر برآوردهاي اقتصادي اوليه حدود       (ميليارد ريال تاكنون    
  :شود مي برخورد با اين مشكالت پيشنهاد رايلذا راهكارهاي زير ب. اكان باقي استكامل پايان نيافته و مشكالت موجود در اين زمينه كم

 .ي شدن طرحرايي و اسكان مجدد در صورت اججاي بهضرورت انجام مطالعات خسارت مخزن دقيق در فازهاي مختلف و جا -1

 بـه   ، طـرح  رايلي دقيق قبل از اجـ      برآوردهاي ما  رايريزي ب   ها و برنامه    هزينه توجه به تفاوت بين برآورد اقتصادي و مالي        -2
ي و اسكان مجدد در دستور كار مجري طرح نباشد، الزم است تا ضـمن شناسـايي   جاي  به مطالعات جا  چه  چنانعبارت ديگر   

بيني بودجه الزم، نسبت به استمالك سريع         ي موجود در محدوده مخزن سد، با پيش       ها  ثروتشفاف و روشن كليه منابع و       
   .ي شدن مراحل ساخت سد اقدام نمودراياقل زمان و قبل از اجمحدوده مخزن سد در حد

                                                       
هـاي آبيـاري      چاي، گزارش نهايي توجيه اقتصادي سد علويان و شـبكه           شركت مهندسي مشاور مهاب قدس، مطالعات مرحله دوم طرح چند منظوره صوفي            -1

 .1365، 2چاي، ص حوزه مشروبي رودخانه صوفي
 .1371ن، دفتر نظارت، شركت مهندسي مشاور مهاب قدس، خالصه طرح سد علويا -2
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  سد گاوي -4-3

هاي مرزي ايران و عراق، در غرب كشور پيـشنهاد شـده              اي به همين نام در حوزه آبريز رودخانه         احداث سد گاوي بر روي رودخانه     
 بـود كـه در صـورت احـداث، آب     »ويسد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي رودخانه گا«سد مخزني گاوي، يكي از اجزاي طرح      . بود

  . 1كرد  ميتامينمورد نياز بخشي از اراضي كشاورزي دشت مهران را 

   سد گاوينتايج مطالعات خسارت مخزن - 3-1- 4
  . به شرح زير است1371نتايج مطالعات خسارت مخزن در مرحله شناخت براساس اعداد سال 

در محدوده مخـزن  . شود مياز محدوده مخزن را شامل    ) رصد د 10-5بين  (هاي مختلف اراضي كشاورزي بخش ناچيزي         در گزينه 
 وجـود   . با احداث سد آنچه كه از حساسيت و اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت                با اين وجود  .  خانوار غرقاب خواهند شد    308 روستا با    2

 مـساله  ارائه طريق و حل اين  و با توجه به مالحظات فرهنگي ـ مذهبي الزم است در باشد مياي كه زيارتگاه ساكنين منطقه  امامزاده
  .ي شودتر بيشتوجه 

  هاي مختلف مطرح در مرحله شناخت مشخصات گزينه -2-4جدول 
  )ha(وسعت مخزن   )masl(رقوم نرمال   گزينه  )ha(اراضي كشاورزي 

  ديم  آبي
  امامزاده  تعداد خانوار  تعداد روستا

1  875  255  25  50 2  308  1  
2  895  433  25  50  2  308  1  
3  900  475  25  50  2  308  1  

  
  .دهد  را در محدوده مخزن سد نشان ميها ثروت برآورد ارزش منابع و )4-4(جداول 

  درآمدهاي از دست رفته زراعي در محدوده مخزن سد گاوي -3-4جدول 
  اي زمين ارزش سرمايه  ارزش حال درآمدها  ارزش ساليانه درآمد خالص  گزينه   زميناي يك هكتار متوسط ارزش سرمايه

  ديم  آبي
1  6,5  105  111  3,5  0,4  
2  6,5  105  111  3,5  0,4  
3  6,5  105  111  3,5  0,4  

  ميليون ريال: ارقام
  1371:  سال

  
  
  

                                                       
شركت مهندسي مشاور مهاب قدس، مطالعات مرحله شناخت طرح سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي رودخانه گاوي، گزارش خسارت در مخـزن سـد،                          -1

  .1371، 2ص
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  ات واقع در محدوده مخزن سد گاويتاسيس ارزش 4-4جدول 

ات رفاهي و تاسيس  )1(ات اقامتي تاسيس  گزينه
جاده   ات كنترل آبتاسيس  )2(خدماتي 

  جمع  )3(اكن تجاري ام  روستايي

1  2555 337  10  800  19  3721  
2  2555  337  10  800  19  3721  
3  2555  337  10  800  19  3721  

  شامل واحدهاي مسكوني و زائرسرا ) 1(
  شامل موسسات آموزشي، شبكه آب و برق روستايي و حمام) 2(
  هاي خصوصي و شركت تعاوني شامل فروشگاه) 3(

  ميليون ريال: ارقام
  1371:سال

  توقف مطالعات سد گاوي و علت آن - 3-2- 4
دليل اصـلي ايـن امـر وجـود         . شد جامع و دقيق خسارات مخزن، احداث سد گاوي در مرحله شناخت متوقف              نسبتاعليرغم بررسي   

 در كنار ايـن امـامزاده، نيـز قبرسـتاني        .  گنبد پيرمحمد است   نام  بهامامزاده پير محمد در يكي از روستاهاي واقع در محدوده مخزن سد             
وجود دارد كه تنها اختصاص به دفن اموات اهالي روستاي فوق ندارد بلكه مورد استفاده بخش قابل توجهي از عشاير ملكـشاهي قـرار             

 تكميل«در مطالعات مرحله شناخت، مكاتبات الزم با سازمان حج، اوقاف و امور خيريه به عمل آمد و اين سازمان مشروط به          . گيرد  مي
ـ      ها  سرويس ي دسترسي، ها  راهو ايجاد امكاناتي از قبيل زائرسرا،        »بناي فعلي امامزاده    انجـام فـرائض     رايي بهداشتي و فضاي كافي ب

  . )1-4شكل  (ي امامزاده موافقت كردندجاي به با جا،... ديني و
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  ي امامزاده پيرمحمدجاي بهتصوير نامه موافقت حج و اوقاف و امور خيريه با جا -1-4 شكل

  .شود اين طرح متوقف راي كه اجشدهاي فيزيكي از جانب ساكنين اين روستا، باعث  لي و در مواردي درگيريي محها مقاومتاما 
 . نمايد هاي اجتماعي را در مطالعات خسارت مخزن مشخص مي كننده كننده و تسهيل اين امر لزوم توجه به مقاومت

  





 

  5فصل 5

  ها گيري و توصيه نتيجه
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 ها گيري و توصيه نتيجه –فصل پنجم 

  گيري نتيجه -5-1

ـ      ي مختلفي تشكيل شده است كه قسمت عمده آن بـه سـرمايه            ها  بخش از   سدسازيي  ها  طرحگذاري در     سرمايه  رايهـاي الزم ب
فرهنگـي و   ي اجتمـاعي، اقتـصادي،  هـا  خـسارت در ايـن بـين بـرآورد تمـامي     .  بدنه سد و تجهيزات جانبي آن اختـصاص دارد  راياج

 ايـن  گذاري ارزش. هاي خاص خود از اهميت بسياري برخوردار است هاي پولي عليرغم پيچيدگي تبديل آنها به كميت  و   محيطي  زيست
اما به هر ترتيـب بررسـي       .  دشوار است  غايت  بهنوع خسارات به دليل اثرات چند اليه و گستردگي دامنه و ماهيت كيفي بسياري از آثار                 

مطالعـات  هـاي      از اولويـت    و مـالي   ي معتبر اقتـصادي   ها  روشآنها با استفاده از     پولي  قويم  تا حد امكان كمي كردن و ت      و  اين خسارات   
ي مورد استفاده در برآورد خسارت مخـزن  ها روشلذا اين راهنما با هدف همسان سازي    . ايدافز خسارت مخزن است و بر اعتبار آن مي       

  :شرح زير استتوسط كارشناسان صنعت آب تبيين شده كه خالصه موارد اساسي آن به 

  تعريف مقتضي از مقوله خسارت −

ي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از ها سامانه استفاده از منابع و امكانات و يا اختالل در يها فرصتاز دست رفتن 
  . رود ميي توسعه منابع آب، خسارت طرح به شمار ها طرح راياج

، اجتمـاعي، اقتـصادي و      محيطـي   زيـست هـاي      و منابع از دست رفته و آسيب        و امكانات  ها  فرصت اي از   مجموعه«خسارت مخزن   
اي، ملـي و حتـي     در سـطح منطقـه  گـاه  آن آن است كه محـدوده جغرافيـايي اثـرات           تاثيرفرهنگي در محدوده مخزن و مناطق تحت        

  ».المللي نيز قابل طرح است بين

  كاركردهاي اساسي مطالعات خسارت مخزن  −

 بهگزيني و ارزيابي اقتصادي مطالعات جهت  پايهتهيه اطالعات  •

   براي استمالك اراضي و همچنين مطالعات برنامه ريزي و تحليل ماليها طرحتهيه اطالعات پايه اوليه جهت مجريان   •
  ي و اسكان مجددجاي بهات جاجهت مطالعاوليه تهيه اطالعات پايه  •

  ط ايرانرايمحدوده مخزن در ش و منابع موجود در ها ثروتامكانات و تنگناهاي استمالك  −

اي از امكانات بـه منظـور بـرآورد خـسارات وارده در محـدوده                 با توجه به سابقه مطالعات خسارت مخزن در ايران، مجموعه          •
سازي در تعدادي از مهندسين مشاور در رابطـه بـا              به ظرفيت  توان  مياز جمله اين امكانات     . مخازن سدها شكل گرفته است    

پيوست (ها و روابط در اين مورد اشاره كرد           نامه  آيينها،    اي از قوانين، بخشنامه     به مجموعه همچنين  ن و   برآورد خسارت مخز  
 .)3شماره

  ي اجتماعي در صورت وجود بقاع متبركه و يا ميراث فرهنگي در محدوده مخزن سدها مقاومت •
ـ هـاي اج    ص بـه تهيـه نقـشه      در مرحله تشريحي كه اختصا     : مطالعات خسارت در مخزن سد     فرآيندناتمام ماندن    • ي دارد و راي

ـ   عموما كه   شدهناديده گرفته   ) و نه طرح جايگزين   (ي استمالك   راي، اقدامات اج  شود  ميتر     طرح جدي  راياج  راي نتيجـه آن ب
  ..). . در اثر طوالني شدن زمان و به تبع آن تورم و (شود ميجامعه پرهزينه 
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 و زده هم بر را محيط دموجو يهــا تــوازن توانــد مــي نهايتــا ،طبيعي يطاشر   تغيير در ننساا عمل :محيطــي زيــست مــسايل •
 محيطي  زيست اين آثار مطالعات     گذاري  ارزشالزمه   .باشد شتهدا بر در را هنشد بيني  پيش يا ستهاناخو يپيامدها از اي  زنجيره

 .گيرد مي زمان و هزينه كافي است كه در غالب موارد مورد غفلت قرار ،توسط متخصصين مربوطه

  انطباق شرح خدمات با نيازهاي مرحله مطالعاتي  −

 يـا   هـا   ارگـان اعم از شرح خدمات تيـپ و شـرح خـدماتي كـه توسـط                ( ي موجود ها  خدمات، تمامي شرح    در فصل دوم اين راهنما    
اساسي اين شرح مشكل . با توجه به نيازهاي هر مرحله از مطالعات مورد نقد و بررسي قرار گرفته است        ) ي معتبر منتشر شده   ها  سازمان
 عدم انطباق نيازهاي هر مرحله از مطالعات با بندهاي شرح خدمات و همچنين تداخل بندهاي مربوط به مطالعات اسـكان و                      ها  خدمات

الزم به ذكر است كه در انتهـاي ايـن فـصل         . با شرح خدمات خسارت مخزن است     ) كه نيازمند شرح خدمات مستقلي است     (ي  جاي  بهجا
 . د در همسان سازي نتايج موثر باشدتوان مي خسارت مخزن با توجه به نيازهاي هر مرحله پيشنهاد شده كه خود شرح خدمات مطالعات

  دقت مراحل مطالعاتي −

هريك از مراحل مطالعاتي به سطح خاصي از دقت نياز دارند و با ارتقا مرحله مطالعات عمق اطالعات مورد نياز و سطح دقت الزم                
 تا اطالعات مورد نياز از مراجع اطالعاتي موجود و شود ميبدين معني كه در مراحل ابتدايي سعي . شود مي تر بيشها  آوري داده در جمع

 نياز است رود مي تر شدن پيش   يراي و در مراحلي كه طرح به سمت اج        شوداي استخراج     االمكان از مطالعات كتابخانه     در دسترس و حتي   
  . شود ميداني و مراجعه مستقيم به محدوده مورد نظر فراهم تري از طريق مطالعات تا اطالعات دقيق

  ي انجام مطالعاتها گام −

 آوري و دريافت اطالعات پايه ريزي جهت جمع برنامه،  سوابق مطالعاتي طرح وبررسي شرح خدمات (ريزي ي برنامهها فعاليت •
 )تعيين محدوده مطالعاتيو 

هـا و     آوري داده   جمـع ،  ميـداني دفتـري و    ورت  صـ آوري اطالعـات بـه        جمع (آوري اطالعات پايه    ي مربوط به جمع   ها  فعاليت •
 )آوري شده هاي جمع تلفيق داده و ي تخصصي مشاورها بخشاطالعات از ساير 

 ي محاسباتي ها فعاليت •

o    دامنه بررسي كليه آثار و پيامدهاي منفي . است) اي منطقه( اقتصاد ملي ،ديدگاه و نگرش  : در چارچوب تحليل اقتصادي
محاسبات با استفاده از قيمت سايه و فنـون تقـويم پـولي انجـام               . ت به رشد اقتصادي، محيط زيست و غيره است        نسب
چـارچوب  ايـن   در  ). به عنـوان يكـي از اقـالم هزينـه         (پذيرد و دامنه كاربرد آن در مطالعات تحليل اقتصادي است             مي

  :شود به اشكال زير محاسبه دتوان مي ها ثروتخسارت وارده به جامعه متناسب به نوع منابع و 
اراضـي  (ط درآمد اقتصادي از دسـت رفتـه منـابع         رايدر اين ش  : براساس هزينه فرصت درآمدهاي آينده بدون طرح       -1

  .شود ميمحاسبه و در محاسبات اقتصادي به صورت هزينه وارد )  و معادنها جنگلكشاورزي، مراتع، 
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پذير است كه در قالـب مطالعـات اسـكان مجـدد،               صورتي امكان  اين محاسبات در  : جايگزينطرح  هزينه   براساس -2
بيني شده و پس از برآوردهاي فني،        ط ساكنين واقع در محدوده مخزن سد پيش       رايمتناسب با ش  ) يها  محل(محل  
 . شود ي طرح جايگزين محاسبه رايهاي اج هزينه

 برآورد  راي تركيبي از دو روش ب     غالبا ي فوق يا  ها  روشدر حال حاضر با توجه به اطالعات قابل دسترس، يكي از            
شـرح تفـصيلي    . شـود   مـي  و طراحـي پايـه اسـتفاده         پيدايش و تـوجيهي   خسارت مخزن در قالب مطالعات مرحله       

   . اقالم مختلف در فصل سوم ارائه شده استرايمحاسبات ب
o   طـرح بـه   راي كه در اثر اج با مالكيت خصوصيها ثروتمنابع و ، ها طرح و از ديدگاه مجريان      تحليل مالي چارچوب  در 

، بر مبناي قيمتي كه هم خريـدار        گيرند  ميات مختلف اشغال شده و يا در نتيجه آن در معرض خطر قرار              تاسيسوسيله  
ـ . شـود   مـي و هم فروشنده مايل به فروش آن هستند ارزيابي و بهاي آن جزو اعتبارات مورد نيـاز طـرح منظـور                        رايب

 دسـتگاه   رايتوليد اين اطالعات ب   . ي مجرب استفاده شود   ها  ارزيابت كارشناسان و    گذاري اراضي بايد از تجربيا      قيمت
  . اعتبار از بودجه عمومي و يا ساير منابع اعتباري واجد اهميت بسياري استتامينمجري طرح به لحاظ 

  ها توصيه -5-2

  كوتاه مدت - 2-1- 5
 استفاده از شرح خدمات يكسان و مناسب در مراحل مختلف توسط كارفرمايان −

ه به محدوديت ظرفيت كارشناسي، زمان و هزينه اختصاص يافته به موضـوع خـسارت مخـزن، اولويـت در شناسـايي و                       با توج  −
اي  كننـده  محيطي نقش تعيين ي اجتماعي و خسارات زيستها مقاومت خسارات بالفصل است، مگر در مواردي كه       گذاري  ارزش

 .شوديستي تمهيدات الزم از طرف كارفرما و مشاور فراهم با ط ميرايدر اين ش.  طرح داشته باشدرايدر اجرا يا عدم اج

بـه منظـور اجرايـي كـردن         اسـتمالك اراضـي      فرآينـد مرحله طراحي تفصيلي به منظور تبيـين        در   دستورالعملتهيه يك    −
  »1ي عمرانيها طرحدستورالعمل نحوه تامين و تملك اراضي و امالك جهت اجراي «
 ي منطقهها ارگانها در داخل مخزن با ادارات و  گذاري  سرمايه جلوگيري از افزايشرايهماهنگي الزم ب •

 ي كاداسترها نقشه با توجه به ها مالكيتتعيين  •

  ها رساني به موقع از طريق رسانه اطالع •
 مسايلتوجه به  ي شدن طرح بارايريزي مناسب با يك زمانبندي دقيق جهت استمالك اراضي قبل از اج برنامه •

 ... مالي و، اجتماعي،حقوقي

 اعتبارات مربوط به تملك اراضي به نحوي كه تملك اراضي و امالك متوقف و موكول به پيشرفت طرح نباشد تامين •
 .2ي طرح به پايان رسيده باشدرايالمقدور قبل از آغاز عمليات اج و حتي

                                                       
 هاي عمراني  امالك جهت اجراي طرح وزير نيرو با عنوان دستورالعمل نحوه تامين و تملك اراضي و24/6/87 مورخ 100/50/62669دستورالعمل شماره  -1
 هاي عمراني   دستورالعمل نحوه تامين و تملك اراضي و امالك جهت اجراي طرح4-4بند  -2
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 به غير از كارفرما به   به يك نهاد مستقل   ...)  شامل بررسي خسارات، مذاكره با آسيب ديدگان و       ( واگذاري استمالك اراضي   −
  . منظور تسريع در كار

  بلند مدت - 2-2- 5
  جايي و اسكان مجدد تهيه راهنماي مطالعات جابه −
مطالعـات    گـسترده اي دارنـد كـه صـرفا     خسارت مخـزن يي كه ابعاد  ها  طرحي و اسكان مجدد در      جاي  به مطالعات جا  انجام −

 .ات غرقاب شده باشدخسارت مخزن نمي تواند پاسخگوي ساز و كار تمليك اراضي و مستحدث

  اي در خصوص واگذاري اراضي معوض هاي منطقه شناسايي قابليت •
   و اسكان مجدديجاي بهجااي در زمينه  هاي منطقه سنجي قابليت شناسايي و امكان •
  ديده  اراضي ديم حاشيه مخزن روستاهاي خسارتراي آب بتامينبررسي امكان  •
  شي از احداث سداي تفريحي و توريستي نا  جاذبه بررسي قابليت •
  ات واقع در حاشيه مخزنتاسيسسازي روستاها و  توجه به ايمن •
  شوند ي دسترسي جوامع انساني و مزارع كه با احداث سد غرقاب ميها راهتوجه به  •
  طرح در محل ساختگاه سد و تخريب انهاررايهاي ناشي از اج توجه به قطع حقابه •

 ...و •

 ه خسارت مخزن محيطي در محدود بيني مطالعات زيست پيش −

محيطي توسط متخصصين  محيطي، الزم است مطالعات ارزيابي پيامدهاي زيست  پيامدهاي زيستگذاري ارزشقبل از  •
 . با شروع مطالعات طرح انجام شودزمان هماند  زيست آموزش ديده اي كه در زمينه علوم محيط حرفه

بديهي است اين مهم در گرو جمـع بنـدي مـشكالت            (وجود  پيشنهاد و ارائه راهكارهاي قانوني با توجه به ضعف قوانين م           −
 ).قانوني در استمالك اراضي است كه مي تواند موضوع يك كار تحقيقاتي باشد

  



 

 1پيوست 6

ي اطالعاتي در ها فرمها و  پرسشنامه
  پيدايشمرحله 





 59  پيدايش مرحله در اطالعاتي هاي فرم و ها پرسشنامه – 1 پيوست

 
 

 ي اطالعاتي در مرحله پيدايشها فرمها و  پرسشنامه – 1پيوست 

  پيدايشوستا در مرحله  پرسشنامه عمومي ر-1-1.پ
  

   خدانام به
  جمهوري اسالمي ايران

  ....اي منطقهشركت سهامي آب 
  

  .........مطالعات خسارت مخزن سد
  مرحله شناخت

  

  پرسشنامه عمومي آبادي

  
 :نام روستا −

  
 

 : نام دهستان −
  
 

 :نام بخش −
  
 

 :نام شهرستان −
  
 

 :نام استان −
  
  

  ............ نام باز بين:نام ونام خانوادگي پرسشگر −
  :تاريخ تكميل پرسشنامه −

  
  

  .......                      مهندسين مشاور
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  :افراد مصاحبه شونده

  توضيحات  ميزان سواد  شغل  جنسيت  سن  سمت  نام و نام خانوادگي
              
              
              
              
              

  
  :مشخصات فرهنگي مردم بومي

  :زبان و لهجه  : مذهب
  

   خانوارتعداد  تعداد جمعيت  تعداد واحد مسكوني  خوش نشين  تعداد خانوار صاحب زمين
  مزرعه  داخل روستا  ساير  كشاورزي  غير ساكن  ساكن

                

  

  :راه دسترسي به روستا و فاصله از مركز شهرستان به كيلومتر

  مالرو   جاده خاكي   جاده شني   آسفالته 
  

  ارتباط آبادي با مناطق شهري

          نام شهر
          سافتم

          نوع ارتباط
  

  :جوار همارتباط آبادي با روستاهاي 

          نام آبادي
          مسافت

          نوع ارتباط
  



 61  پيدايش مرحله در اطالعاتي هاي فرم و ها پرسشنامه – 1 پيوست

 
 

  ):نوع و تعداد افراد شاغل ذكر شود(مشاغل موجود در روستا 

      صنايع روستايي  خدمات شخصي  خدمات دولتي  باغداري  دامداري  زراعت
                

  
  :جزييات اهالي روستا با ذكر راي بار اعتقادي برايي تاريخي، مذهبي و داها مكانروستا و مشخصات اي از سابقه تاريخي  خالصه

...........................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  

 
    ):هكتار(ميزان اراضي روستا 
  ):معادل مترمربع يا هكتار(واحد محلي مساحت 

  
      باير  مرتع  باغات  ديم  آبي  نوع اراضي

  آيش  زيركشت  آيش  زيركشت
          )هكتار(سطح 

          

  :منابع آب كشاورزي

  )مشخص شود(ساير   چاه  چشمه  قنات  رودخانه  نوع منابع
            تعداد

            مساحت تحت آبياري
  

  كند؟  ميتامينمقدار آب موجود، نياز كشاورزي را 
  خير  بلي 

  ؟شود مي تامين اگر خير، كمبود آب چگونه -
........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
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  :تعداد دام روستا

  بز  گوسفند  گاو اصيل  گاو ميش  دو رگ  گاو بومي
            

  :پرورش زنبور عسل

  توليد هر كندو  تعداد كندو  تعداد زنبور دار
  سنتي  مدرن  سنتي  مدرن  سنتي  مدرن
            

  :هاي روستا نحوه تعليف دام

  مرتع   پس چر مزارع   دستي 
  )مشخص شود(ساير 

...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  
  

  : مكان و نحوه استفاده از آن توضيح داده شود– در صورت تعليف از مراتع، زمان -

........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

  :وات كشاورزي روستاآالت و اد ماشين

    دروگر  سمپاش  تريلي  كمباين  مرزبند  نهركن  ماله  ديسك  گاوآهن  تراكتور  نوع
                       تعداد

  



 63  پيدايش مرحله در اطالعاتي هاي فرم و ها پرسشنامه – 1 پيوست

 
 

  :ات موجود در روستاتاسيس

سال 
  احداث

نوع 
  تعداد  اتتاسيس

1  2  

تعداد 
  آموز دانش

نوع 
  اتتاسيس

سال 
  احداث

ات يا تاسيستعداد 
سال   اتتاسيسنوع   تعداد خانوار برخوردار

  اثاحد

    پل      آب لوله كشي          دبستان پسرانه
    خانه بهداشت      مخابرات          دبستان دخترانه

مركز خدمات       تلفن خانگي          پسرانهراهنمايي
    روستائي

 راهنمايي
    مكان ورزشي      لوله كشي گاز          دخترانه

          حمام عمومي          دبيرستان پسرانه
دبيرستان 
          تعميرگاه          دخترانه

          مغازه          مسجد
                برق

                دفتر پست

  : در روستازيربناييات تاسيس

      بند انحرافي  خط لوله آب  خط انتقال برق  خط لوله گاز  خط لوله نفت  اتتاسيسنوع 
                سال احداث

               اتتاسيسمبداء و مقصد 
                ساير توضيحات

  ..): . شن و ماسه، نجاري، آهنگري، گاوداري، مرغداري، پرورش ماهي و(نعتي هاي توليدي و ص كارگاه
          محصول توليدي          محصول توليدي

          تعداد          تعداد

          ظرفيت          ظرفيت

          نام مالك يا مالكين          نام مالك يا مالكين

          سال احداث          سال احداث

          هزينه ساليانه          انههزينه سالي

ات
خص

مش
 

          درآمد ساليانه

ات
خص

مش
  

          درآمد ساليانه

  ..):.كشي، خيارشور، پنير و سازي، روغن رب، كمپوت، برگه(هاي صنايع تبديلي و تكميلي  كارگاه
          مشخصات كارگاه          مشخصات كارگاه

          تعداد          تعداد
          ظرفيت          ظرفيت

          نام مالك يا مالكين          مالك يا مالكيننام 
          سال احداث          سال احداث
          هزينه ساليانه          هزينه ساليانه

ات
خص

مش
 

          درآمد ساليانه

ات
خص

مش
  

          درآمد ساليانه
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  :تعداد خانوارهاي مشغول در صنايع دستي زير

    سفال  گري كوزه  حصيربافي  سبدبافي  جاجيم  گليم  فرش
               

  :خصات واحدهاي مسكوني روستا مش-

مشخصات واحدهاي 
  بلوك سيماني و تيرآهن  بلوك سيماني و چوب  آجر و تيرآهن  آجر و چوب  خشت و چوب  خشت و گل  مسكوني 

              تعداد يا درصد

  : قيمت معمول خريد و فروش زمين مسكوني در روستا-

  .......................................................................................................................................... ):تومان(هر متر مربع 

  )تومان/ هكتار : ( قيمت خريد و فروش اراضي كشاورزي روستا-

  باغي  زراعي
  ديم  آبي  ديم  آبي

    
 

    
  

  ائي وابستگي طايفه  شغل  سواد  سن  .). ورييس(سمت افراد    اسالمي روستاراينام اعضاي شو
1-           
2-            
3-            
4-            
5-            

  

  يا وابستگي طايفه  شغل  سواد  سن  .). ورييس(سمت افراد    حل اختالف روستاراينام اعضاي شو
1-            
2-           
3-            
4-            
5-            

  :مشخصات ساير نهادهاي رسمي و عرفي روستا
  
  
  
  

   شورا يا افراد معتمد و مطلعامضا و مهر  امضا پرسشگر



 65  پيدايش مرحله در اطالعاتي هاي فرم و ها پرسشنامه – 1 پيوست

 
 

   فرم اطالعات كشاورزي در مرحله پيدايش2-1. پ

  هكتار- )..........شهرستان....... (.ميزان اراضي روستاهاي واقع در محدوده مخزن سد

 ديم آبي
 نام روستا

 آيش زير كشت آيش زير كشت
 ساير مراتع باغات

                

                

                

                

                

  

  ...........) .شهرستان............. (. باغي روستاهاي محدوده مخزن سد سطح زير كشت زراعي و نوع محصول و
  هكتار:                          واحد سطح

 نوع محصول
         نام روستا 
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  )هكتار :واحد....... (.شهرستان....... .هزينه توليدات كشاورزي در محدوده سد مخزني اقتصاد محصول و

هزينه 
نيروي 
انساني

آب 
 بها

اجاره 
 زمين

هزينه 
سموم 
 مصرفي

هزينه 
كودهاي 
شيميايي 
 ودامي

هزينه 
 شخم

قيمت 
 بذور
 يا

 نهال

ميزان 
 يا بذور

نهال 
 مصرفي

قيمت 
محصول 
 فرعي

قيمت 
محصول 
 اصلي

عملكرد 
محصول 

 )فرعي(

عملكرد 
محصول 

 )اصلي(

نام 
محصول 
زراعي 
وباغي 

آبي (
 )وديم

 رديف

                       1 

                       2 

                       3 

                       4 

                       5 

                       6 

                       7 

                       8 

                       9 

                       10 

                       11  
                       12  
                       13  
                       14  
                       15  

  



 67  پيدايش مرحله در اطالعاتي هاي فرم و ها پرسشنامه – 1 پيوست

 
 

  پيدايش فرم اطالعات خانوار در مرحله -3-1.پ

 )  ( درماني  وابسته به مركز بهداشتي و)  (اطالعات خانه بهداشت 

  )هاي سني روستاي  رنج(

 مرد زن كل
ي عمده ها وهگر

    سني
 روستا تعداد خانوارساكن در

        ازيكسالتر كم      

 عشايري تعداد خانوار  تعداد جمعيت مدت اطراق محل و  1-4      

      5-9        

      10-14       

 رانيرايتعداد خانوار غي تعداد جمعيت  مليت  15-19      

      20-24        

      25-29       

  روستا در طول يك سال در مير مرگ و تعداد مواليد و  30-34      

   مرد زن كل  35-39      

 مواليد        40-44      

 مير مرگ و        45-49      

      50-54       

 تعداد باسواد   55-59      

  مرد زن كل  60-64      

 باسواد        65-69      

      70-74       

      
75-79 

 تعداد شاغلين 

      
80-84 

 
   كشاورزي صنعت  خدمات ساير

 مرد          +85      

      
 مجموع

 زن         

 

     
 مرد زن كل

        
 ساله 5تعداد جمعيت 
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 )سال اخير 5در طول (تعداد مهاجران خارج شده از روستا 

 نوع مهاجرت مرد زن  كدام مناطق رفته اندبه  مهاجرتداليل

 فصلي         

 دائمي        

                 
 )سال اخير5در طول (تعداد مهاجران وارد شده به روستا 

 نوع مهاجرت مرد زن ازكدام مناطق آمده اند  مهاجرتداليل

 فصلي        

 دائمي        

         
 : خانه بهداشتمسوولدگي نام ونام خانوا  :سمت    
         
 :تاريخ تكميل فرم      
         

 
  



 

 2پيوست 7

ي اطالعاتي در ها فرمها و  پرسشنامه
   و طراحي پايهمرحله توجيهي





 69  پايه طراحي و توجيهي مرحله در اطالعاتي هاي فرم و ها پرسشنامه – 2 پيوست

 
 

 ي اطالعاتي در مرحله توجيهي و طراحي پايهها فرمها و  پرسشنامه – 2پيوست 

  هي طراحي پايه در مرحله توجيها آبادي پرسشنامه عمومي -1-2.پ

  
   خدانام به

  جمهوري اسالمي ايران
  ....اي منطقهشركت سهامي آب 

  
  ......... مطالعات خسارت مخزن سد

  مرحله اول
  

  ها آباديپرسشنامه عمومي 
  
  

 :نام روستا −
  

 : نام دهستان −
  

 :نام بخش −
 

 :نام شهرستان −
 

 :نام استان −
  

  :نام باز بين                                             :نام ونام خانوادگي پرسشگر −
  :تاريخ تكميل پرسشنامه −

  
  
  
  
  

  ...............                      مهندسين مشاور
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  :افراد مصاحبه شونده

  توضيحات  ميزان سواد  شغل  جنس  سن  سمت  نام و نام خانوادگي
              
              
              
              
              

  :مشخصات فرهنگي مردم بومي

  :زبان و لهجه  : مذهب
  

  تعداد خانوار  تعداد جمعيت  تعداد واحد مسكوني  خوش نشين  تعداد خانوار صاحب زمين
  مزرعه  داخل روستا  ساير  كشاورزي  غير ساكن  ساكن

                

  :راه دسترسي به روستا و فاصله از مركز شهرستان به كيلومتر

  مالرو   جاده خاكي   جاده شني   آسفالته 

  :نفوذ ذيف و گروه هاي خويشاوندي در روستا و مشخصات افراد مشخصات طواي

طايفه يا گروه   تعداد خانوار طايفه
  غيرساكن  ساكن  خويشاوندي

 طايفه نفوذ ذيين شخص تر مهم
  يا گروه

محل 
  سكونت

ميزان   شغل
  سواد

 توضيحات

               
                
                
                
                
                
                
                

 



 71  پايه طراحي و توجيهي مرحله در اطالعاتي هاي فرم و ها پرسشنامه – 2 پيوست

 
 

  ارتباط آبادي با مناطق شهري

          نام شهر
          مسافت

         نوع ارتباط

  :جوار همارتباط آبادي با روستاهاي 

          نام آبادي
          مسافت

          نوع ارتباط

  ):نوع و تعداد افراد شاغل ذكر شود(مشاغل موجود در روستا 

ي، رانندگ(خدمات شخصي   كارمند دولت  باغداري  دامداري  زراعت
  ...)مغازه داري و

صنايع 
  روستايي

كارگري 
  كشاورزي

كارگري 
  ساختمان

 
  

                 

  ):با ذكر نام محل مهاجرت(مراكز جذب مهاجرين 

            داخل استان
            تعداد خانوار يا افراد مهاجر

 
            خارج از استان

            تعداد خانوار يا افراد مهاجر

  ):نوع و تعداد افراد شاغل ذكر شود( صورت فصلي در خارج از روستا شاغل باشند؟ آيا در روستا كساني هستند كه به

  خير  بلي 

  در صورت مثبت بودن پاسخ

                نوع شغل
                محل اشتغال
                تعداد شاغلين
                مدت در سال
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  :جزييات اهالي روستا با ذكر راي بار اعتقادي بايري تاريخي، مذهبي و داها مكاناي از سابقه تاريخي روستا و مشخصات  خالصه
..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  
  

    ):هكتار(ميزان اراضي روستا 
    ):معادل مترمربع يا هكتار(واحد محلي مساحت 

 
      باير  مرتع  باغات  ديم  آبي  نوع اراضي

  )هكتار(سطح   آيش  زيركشت  آيش  زيركشت
        

          

  
  داري در روستا سوابق زمين

  : و تحوالت آنمالكيت زمين قبل از اصالحات اراضي

  )دولتي(خالصه   اوقافي   خرده مالكي   ارباب و رعيتي 
    :نوع وقف  تعداد خرده مالك   :اسامي اربابان

  
  : مالكيت اراضي غير از موارد فوق بود، توضيحات كافي ارائه شودكه صورتيدر*** 

...............................................................................................................................................................................................................  

  آيا اراضي روستا مشمول قانون اصالحات ارضي گرديده است؟
 خير  بلي 

  
  :اگر پاسخ مثبت بود

  
  : قانونرايمرحله اج −

..............................................................................................................................................................................................................  
  

  :تعداد زارعين زمين گرفته −
..............................................................................................................................................................................................................  
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  ):برحسب هكتار يا واحد محلي(مقدار زمين مشمول اصالحات  −
.........................................................................................................................................................................................................  

  
  ):برحسب هكتار يا واحد محلي(مقدار زمين مستثني از قانون اصالحات  −

.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  

  
  :اگر اراضي روستا مشمول اصالحات ارضي نشده علت بيان شود −

.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  

.. .هـاي هفـت نفـره و        هيـات  آيا بعد از انقالب اسالمي تغييراتي در وضعيت زمينداري روستا از لحاظ واگذاري توسط                -
  صورت گرفته است؟

  خير  بلي 
  :اگر پاسخ مثبت بود

  ..).اي، باير و مصادره(واگذاري از كدام دسته از اراضي بود  −
...............................................................................................................................................................................................................  

  :تعداد خانوار زمين گرفته −
...............................................................................................................................................................................................................  

  
  ):برحسب هكتار يا واحد محلي(تعداد مشاع و مقدار زمين واگذار شده  −

...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  
  

  ..):.مشاعي، شخصي و(برداري از اين اراضي   نوع بهره
...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  
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  :اقتصاد محصوالت كشاورزي

عملكرد در 
  )Kg(هكتار 

قيمت فروش هر 
kg) تومان(  

نوع محصول 
زراعي، (

باغي، آبي و 
  )ديم

مساحت 
  )هكتار(

  فرعي  اصلي  فرعي  اصلي

درآمد ناخالص 
محصول در 

  )تومان(هكتار 

هاي  مجموع هزينه
محصول در هكتار 

غير از هزينه نيروي  هب
  )تومان(كار 

درآمد خالص 
محصول در 

  )تومان(هكتار 

نه نيروي هزي
كار در هر 

هكتار 
  )تومان(

                    
                    
                    
                    
                    
  
                    

  
                    

  تغييرات كشت

  : سال گذشته10محصوالت حذف شده در : الف

1-   
2-   
3- 

  :محصوالت جديد: ب

1-   
2-  
3-  

  :علت تغييرات: ج

  :ه محصوالت حذف شدهدربار
.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................  
  
  
  



 75  پايه طراحي و توجيهي مرحله در اطالعاتي هاي فرم و ها پرسشنامه – 2 پيوست

 
 

  :درباره محصوالت اضافه شده

.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  

  :منابع آب كشاورزي

  )مشخص شود(ساير   چاه  چشمه  قنات  رودخانه  نوع منابع
             تعداد–مشخصات 

            مساحت تحت آبياري

  كند؟  ميتامينياز كشاورزي را مقدار آب موجود، ن

  خير   بلي 

  ؟شود مي تامين اگر خير، كمبود آب چگونه -

...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

  ..):.بلوك، صحرا، جفت، دانگ و(بندي يا صحرابندي اراضي روستا  وضعيت بلوك

   نوع منبع–در صورت آبي بودن 
نماينده   نام بلوك

  بلوك

تعداد 
بردار  بهره

  بلوك

مساحت بلوك 
هكتار يا واحد (

  )محلي

نوع كاربري 
ابي، (اراضي، بلوك 
/ نوع (چاه   قنات  چشمه  رودخانه  .).ديم، باغ و

  )دتعدا
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  : علل وجود اين نوع تقسيمات-
...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  

  ..):.از نظر اليروبي و آبياري، كشت و كار و(ي ديگر ها بلوكط هر بلوك با  نحوه ارتبا-
...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  

  :ها و راهكارهاي بهبود آن بندي  مزايا و معايب اين تقسيم-
...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  

  

ترسيم كروكي 
ج رايبندي  تقسيم

روستا و مشخص 
نمودن مناطق 

واقع در محدوده 
مخزن و مناطق 
خارج از مخزن 

  :سد

  

  :تعداد دام روستا
  بز  گوسفند  گاو ميش  دو رگ  گاو بومي

          

  :ش زنبور عسلپرور
  توليد هر كندو  تعداد كندو  تعداد زنبور دار

      

  :هاي روستا نحوه تعليف دام
  مرتع   پس چر مزارع   دستي 

  )مشخص شود(ساير 
.......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
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  : مكان و نحوه استفاده از آن توضيح داده شود–در صورت تعليف از مراتع، زمان  -

.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................  

  :زي روستاآالت و ادوات كشاور ماشين

    دروگر  سمپاش  تريلي  كمباين  مرزبند  نهركن  ماله  ديسك  گاوآهن  تراكتور  نوع

                       تعداد

  :ات موجود در روستاتاسيس

سال 
  تعداد  اتتاسيسنوع   احداث

1  2  

تعداد 
سال   اتتاسيسنوع   آموز دانش

  احداث

ات تاسيستعداد 
يا تعداد خانوار 

  برخوردار
سال   اتتاسيسنوع 

  احداث

    پل      آب لوله كشي          دبستان پسرانه
    خانه بهداشت      مخابرات          دبستان دخترانه

     مركز خدمات روستائي      تلفن خانگي           پسرانهراهنمايي
    مكان ورزشي      لوله كشي گاز           دخترانهراهنمايي

          حمام عمومي          دبيرستان پسرانه
          تعميرگاه          دبيرستان دخترانه

          مغازه          مسجد
                برق

                دفتر پست

  : در روستازيربناييات تاسيس

      بند انحرافي  خط لوله آب  خط انتقال برق  خط لوله گاز  خط لوله نفت  اتتاسيسنوع 
                سال احداث

                اتتاسيسمبداء و مقصد 
                ساير توضيحات
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توضيحات تكميلي  ..) (.شن و ماسه، نجاري، آهنگري، گاوداري، مرغداري، پرورش ماهي و         (هاي توليدي و صنعتي       كارگاه
  ):شوددر پشت صفحه ارائه 
          محصول توليدي          محصول توليدي

          تعداد          تعداد
          ظرفيت          ظرفيت

          نام مالك يا مالكين          نام مالك يا مالكين
          سال احداث          سال احداث
          هزينه ساليانه          هزينه ساليانه

ات
خص

مش
  

          درآمد ساليانه

ات
خص

مش
  

          درآمد ساليانه

  ..).كشي، خيارشور، پنير و سازي، روغن رب، كمپوت، برگه(هاي صنايع تبديلي و تكميلي  كارگاه
          مشخصات كارگاه          مشخصات كارگاه

          تعداد          تعداد
          ظرفيت          ظرفيت

          نام مالك يا مالكين          نام مالك يا مالكين
          سال احداث          سال احداث
          هزينه ساليانه          هزينه ساليانه

ات
خص

مش
  

          درآمد ساليانه

ات
خص

مش
  

          درآمد ساليانه

  :تعداد خانوارهاي مشغول در صنايع دستي زير

    سفال  گري كوزه  حصيربافي  سبدبافي  جاجيم  گليم  فرش
               

  : مشخصات واحدهاي مسكوني روستا-

مشخصات واحدهاي 
بلوك سيماني و   بلوك سيماني و چوب  آجر و تيرآهن  آجر و چوب  خشت و چوب  خشت و گل  مسكوني 

  تيرآهن
              تعداد يا درصد

  : قيمت معمول خريد و فروش زمين مسكوني در روستا-

  .......................................................................................................................................... ):تومان(هر متر مربع 
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  )تومان/ هكتار : ( قيمت خريد و فروش اراضي كشاورزي روستا-

  باغي  زراعي
  ديم  آبي  ديم  آبي

   
  

    
  

  ائي وابستگي طايفه  شغل  سواد  سن  .). ورييس(سمت افراد   تا اسالمي روسراينام اعضاي شو

1-            

2-            

3-            

4-            

5-            

 

  ائي وابستگي طايفه  شغل  سواد  سن  .). ورييس(سمت افراد    حل اختالف روستاراينام اعضاي شو

1-            

2-            

3-            

4-            

5-            

  

  :و عرفي روستامشخصات ساير نهادهاي رسمي 

  
  
  
  
  

  مهر و امضا شورا يا افراد معتمد و مطلع  امضا پرسشگر
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   و طراحي پايه و معتمدين محلي در مرحله توجيهينفوذ ذي پرسشنامه شورا، افراد -2-2.پ

  
   خدانام به

  جمهوري اسالمي ايران
 ...اي منطقهشركت سهامي آب 

  
  ........مطالعات خسارت مخزن سد

  مرحله اول

   و معتمدين محلينفوذ ذيه شورا، افراد پرسشنام

 
  :شماره پرسشنامه −

  
  

  :نام روستا −
  
  

  :نام و نام خانوادگي پرسشگر −
  
  

  :تاريخ تكميل پرسشنامه −
  
  
  
  
  

  
  ...............................                           مهندسين مشاور
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   مشخصات فردي-الف 

يف
رد

 

  نام 
وابستگي   محل سكونت  صيالتتح  شغل  سن  سمت  و نام خانوادگي

  توضيحات  اي طايفه

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

   تصميم گيرندگان-ب

  )اولين اولويت، نمره داده شود؟ = 1به ترتيب اولويت از (؟ گيرند مي چه كساني تصميم معموال درباره امور روستا، -
  ..... .:روحاني– 3      .......   .: معتمدين–2......     ...: اسالميراي شو-1
  ...... .: زنان-6     .....  .: بهره برداران-5         ........       .: جوانان-4

   فعاليت نهادهاي اجتماعي-ج

   اسالمي روستا در چه مواردي فعال است؟راي شو-
  اليتارزيابي از نتيجه فع-3

  نحوه فعاليت-2  نوع فعاليت-1
  منفي  مثبت

1          
2          
3          
4          
5          
6          
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   حل اختالف روستا در چه مواري فعال است؟رايشو -
   ارزيابي از نتيجه فعاليت-3

  نحوه فعاليت-2  نوع فعاليت-1
  منفي  مثبت

1         
2          
3          
4          
5          
6          

  روستاي مشاركتي ها فعاليت سوابق و پيشينه -د

  ي مشاركتي و جمعي بين اهالي روستا در زمينه امور مختلف وجود دارد؟ها فعاليت آيا سابقه -
    1سوال                    خير •                            2سوال                بلي  •   

  
  : داليل نبود فعاليت هاي مشاركتي در روستا-1
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 83  پايه طراحي و توجيهي مرحله در اطالعاتي هاي فرم و ها پرسشنامه – 2 پيوست

 
 

  :  جزييات فعاليت هاي مشاركتي اهالي روستا-2

مشاركت كنندگان   نحوه مشاركت مردم
  در طرح

ميزان رضايت 
  پيشگامان انجام فعاليت مشاركت  اهالي از طرح

تي
ارك

مش
ت 

عالي
م ف

نا
  

جرا
ل ا

سا
  

-
ن 
رگا

يا ا
اد 
نه

ول
سو

م
 اج

اي
ر

 
رح

ط
  

لي
ما

ري  
كا

 

ين
 زم

ري
گذا

وا
  

اير
س

لي  
اها

ل 
ك

كي  
اند

اد 
عد
ت

  
ا

ص
 خا

راد
ف

  
ين

اير
س

ياد  
ر ز

سيا
ب

  
ياد

ز
سط  

متو
  

اها  كم
شور

  

 ذي
فوذ

ن
ان  ان
فيد

 س
ش

ري
  

ان
دار

مين
ز

  

ان
وان
ج

  

ان
زن

  

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

  )  گفت و شنود اخذ شودصورت به اين قسمت اطالعات الزم در(ي اختالف ها زمينه - ه

 كدامند؟ اين اختالفات با كدام روستا و در چه سالي پيش آمده اسـت؟ ايـن   جوار همين اختالفات پيش آمده با روستاهاي تر  مهم -
  اي داشته است؟  روستاييان چه هزينهراياختالفات چگونه حل شده و ب
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هايي و در چه سـالي پـيش آمـده            خانواده/مده بين اهالي روستا كدامند؟ اين اختالفات بين چه طايفه         ين اختالفات پيش آ   تر  مهم -
 اي داشته است؟  روستاييان چه هزينهراياست؟ اين اختالفات چگونه حل شده و ب

   پروژهرايشها و باورها درباره ساخت سد و اجراي اگاهي، گ–و 

  طالع دارند؟ طرح سدسازي اراي آيا اهالي روستا از اج-
  2سوال         ←          خير•         1سوال         ←         بلي •
  
  : طرحراي نسبت به اجروستاييان روستاييان از ساخت سد اطالع دارند، واكنش چه چنان -1
  بدون واكنش خاص  •          طرحراي موافق اج •     طرح رايمخالف اج •
  
   طرح چيست ؟راي نسبت به اجروستاييان علل مخالفت يا موافقت -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 85  پايه طراحي و توجيهي مرحله در اطالعاتي هاي فرم و ها پرسشنامه – 2 پيوست

 
 

ـ ( تملك اراضي كشاورزي روستا كه در داخل مخزن قرار گرفته است، چه پيشنهاداتي داريد؟                رايب -2  منـاطقي كـه اراضـي       رايب
  ) مخزن قرار گرفته استكشاورزي داخل

  :واگذاري اراضي معوض به ترتيب اولويت در مناطق  1  اولويت چهارم  اولويت سوم  اولويت دوم  اولويت اول
        

    پرداخت نقدي خسارت وارده به اراضي  2

3  

  ):توضيحات يادداشت شود(ساير موارد 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  

  
  ين همكاري نمايند؟مسوولو تملك اراضي داخل مخزن با  يجاي بهجا بهتر طرح راي اجراي آيا افراد با نفوذ حاضرند ب-
  2سوال         ←        خير  •                         1سوال         ←         بلي  • 

  
   اگر بلي، چگونه؟1
   اگر خير، چرا؟-2
  
 طرح  راي واگذاري اراضي و اج    راي ب روستاييان و شوراها در فراهم نمودن زمينه مشاركت         نفوذ  ذيد   آيا تشويق و پا در مياني افرا       -

  گذار خواهد بود؟تاثير يجاي بهجا
  1سوال         ←        خير  •                         2سوال         ←        بلي  • 

  
   چرا؟-1
 مناطقي كه محل سكونت آنها داخـل مخـزن          رايب (يجاي  بهجا موفق طرح    راي اج راي روستا ب  نفوذ  ذي پيشنهاد شوراها و افراد      -2

  قرار گرفته است، چيست؟
  
  )مشخص شود(اسكان در يكي از مناطق روستائي يا شهري نزديك  -

............................................................................................................................................................................................  
  

  )مشخص شود(اسكان در حاشيه درياچه و نزديكي محل كنوني روستا  -
............................................................................................................................................................................................  

  

  پرداخت نقدي خسارت -
...................................................................................................................................................................................................  

  

 )توضيحات يادداشت شود(ساير موارد  -

............................................................................................................................................................................................  
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   آيا اهالي روستاي شما حاضرند در كنار همديگر و در مكان ديگري سكونت نمايند؟-
      خير  •              بلي  • 

  
  )به ترتيب اولويت(كنيد؟   را پيشنهاد ميييها مكان چه -

  ....................................................:...................1اولويت  −
  :.......................................................................2اولويت  −
  :.......................................................................3اولويت  −

  
  مد و مطلع شورا يا افراد معتامضامهر و   امضا پرسشگر
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  و طراحي پايه فرم نظر سنجي در مرحله توجيهي-3-2-پ
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   و طراحي پايه فرم اطالعات خانوار در مرحله توجيهي-4-2.پ

  )  ( درماني  وابسته به مركز بهداشتي و)  (اطالعات خانه بهداشت   

   ... )هاي سني روستاي رنج(

 روستا تعداد خانوارساكن در   ي عمده سنيها گروه مرد زن كل

       ازيكسالتر كم      

 عشايري تعداد خانوار تعداد جمعيت مدت اطراق محل و 1-4      

      5-9       

      10-14      

 رانيرايتعداد خانوار غي تعداد جمعيت مليت 15-19      

      20-24       

      25-29      

 روستا در طول يك سال در مير مرگ و تعداد مواليد و 30-34      

    مرد زن كل  35-39      

 مواليد        40-44      

مير مرگ و        45-49        

      50-54      

 تعداد باسواد  55-59      

   مرد زن كل  60-64      

دباسوا        65-69        

      70-74      

 تعداد شاغلين 75-79      

  كشاورزي صنعت خدمات ساير 80-84      

 مرد     +85      

 زن     مجموع      

 

 مرد زن كل     

        

ساله 5تعداد جمعيت   
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 )سال اخير5در طول (تعداد مهاجران خارج شده از روستا 

 نوع مهاجرت مرد زن ق رفته اندبه كدام مناط  مهاجرتداليل

 فصلي        

 دائمي        

                 

 )سال اخير5در طول (تعداد مهاجران وارد شده به روستا 

 نوع مهاجرت مرد زن ازكدام مناطق آمده اند  مهاجرتداليل

 فصلي        

 دائمي        

         

:سمت      :انه بهداشت خمسوولنام ونام خانوادگي 
         

 :تاريخ تكميل فرم      

  
   و طراحي پايه فرم اطالعات محصوالت كشاورزي در مرحله توجيهي-5-2.پ

  هكتار- )..........شهرستان....... (.ميزان اراضي روستاهاي واقع در محدوده مخزن سد

 ديم آبي
 نام روستا

 آيش زير كشت آيش زير كشت
 ساير مراتع باغات
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  هكتار :واحد سطح...........)                          .شهرستان............. (.باغي روستاهاي محدوده مخزن سد نوع محصول وسطح زير كشت زراعي و

نوع محصول   
                 نام روستا

  
          

      

  
          

      

  
          

      

  
          

      

  
          

      

                  

                  
  

  )هكتار :واحد....... (.شهرستان....... .هزينه توليدات كشاورزي در محدوده سد مخزني اقتصاد محصول و

هزينه 
نيروي 
يانسان

آب 
 بهاء

اجاره 
 زمين

هزينه 
سموم 
 مصرفي

هزينه 
كودهاي 
شيميايي 
 و دامي

هزينه 
 شخم

قيمت 
 بذور
 يا

 نهال

ميزان 
يا  بذور

نهال 
 مصرفي

قيمت 
محصول 
 فرعي

قيمت 
محصول 
 اصلي

عملكرد 
محصول 

 )فرعي(

عملكرد 
محصول 

 )اصلي(

نام 
محصول 
زراعي 
وباغي 

آبي (
 )وديم

 رديف

                         1 
                         2 

                         3 
                         4 

                         5 
                         6 

                         7 
                         8 

                         9 
                         10 
                         11  
                         12  
                         13  
                         14  
                         15  

  



 

 3پيوست 8

بات، ها، مصو نامه آيينقوانين، 
هاي مرتبط   و بخشنامهها دستورالعمل

  با موضوع
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  هاي مرتبط با موضوع  و بخشنامهها دستورالعملها، مصوبات،  نامه آيينقوانين،  – 3پيوست 

  ي توسعه منابع آب در قانونها طرححريم و خسارت  -1-3.پ

ه پشت سدها، همچنين در خصوص اقالم اصلي در  و درياچها كانالات تاسيسي محدوده ها زميندر رابطه با تعيين حريم اراضي و      
بـرداري از اراضـي زيـر          از احداث و آبگيري سدها و نيز نحـوه بهـره           متاثرها و نحوه خريد و تصرف اراضي و مستحدثات            برآورد هزينه 

 و به مـورد اجـرا گذاشـته         ها و مصوبات حقوقي ذيل مورد استناد        نامه  آيين آمده، قوانين،    عمل  بهي  ها  بررسياساس مطالعات و      سدها، بر 
  .شود مي

  )27/4/1344مصوب ( قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها -2 -3.پ

) بر روي خطي است موازي به فاصـله افقـي         (هاي احداثي در پشت سدها         قانون مدني، حريم دريچه    136 با توجه به ماده      -1ماده  
  .بر مبناي حداكثر ارتفاع آب روي سرريزيكصد و پنجاه متر از محيط اطراف تر شده مخزن سد 

اي خواهد بود كه بنا به پيـشنهاد وزارت آب و بـرق و تـصويب                  نامه  آيينات و هرگونه دخل و تصرف به موجب         تاسيساجازه ايجاد   
  .شود مي وزيران تعيين هيات

 با آگهـي وزارت     زمان  همريم سدها    ايجاد مستحدثات در ح    شود  مي در مورد سدهايي كه بعد از تصويب اين قانون احداث            -2ماده  
 مذكور در ماده يك خواهد بود و در مورد مستحدثاتي كه قبل از آگهـي در حـريم درياچـه                     نامه  آيينآب و برق درباره احداث سد طبق        

  .اند رفتار خواهد شد سدها ايجاد شده باشد عيناً مانند مستحدثاتي كه در مخزن سد قرار گرفته
در صورت لزوم مستحدثاتي را كه در حريم درياچه سدها قبل از تـصويب ايـن قـانون ايجـاد شـده اسـت                 د  توان  مي دولت   -3ماده  

  . زير خريداري و تصرف نمايدشرح به
اگـر ايـن توافـق    . آيد  ميعمل بهتعيين بهاي مستحدثات از طريق توافق بين وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور    -الف

مدير كل ثبت با نمايندگان آنها با توجه به نظر » دادستان كل «وني مركب از وزير آب و برق      كميسي ي  وسيله  بهحاصل نشود   
  .حضور مالك يا نماينده او در كميسيون مزبور بالمانع است.  كميسيون قطعي استرايكارشناسان تعيين خواهد شد و 

ت عمراني در سال قبل از تاريخ تصويب طرح مالك تعيين قيمت عبارت از بهاي عادالنه مستحدثات مشابه در حوضه عمليا  -ب
  .است

  .تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده  -ج
در صورتي كه مالك با رعايت بند الف به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك        -د

  .نمايد قيمت در صندوق ثبت امضا و در مدت سه ماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مينظر را پس از توديع تمام  مورد
 ماده كه اليحه آن به موجب ماده واحـد مـصوبه بيـستم آذرمـاه                4قانون باال مشتمل بر     .  قانون است  راي اج مامور دولت   -4ماده  

جلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه و هفتم تير ماه             به تصويب م   1344 خرداد ماه    24 تقديم شده و در تاريخ روز دوشنبه         1342
  . ملي قرار گرفتراييك هزار و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شو
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  )28/2/1345مصوب ( لتيان قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد  -3-3.پ

دثات و همچنين استفاده از حقوق ارتفاقي مـورد نيـاز           ها و مستح    ها و قلمستان     و بيدستان  ها  باغ تملك و تصرف اراضي و       -1ماده  
اي تهـران و تـصويب       برداري از آنها به پيشنهاد سازمان آب منطقه         ات مربوط و بهره   تاسيسو  ) لتيان  (فرحناز پهلوي       ساختمان سد  رايب

رتيب فوق به تصرف سازمان آب عامل سازمان برنامه صورت خواهد گرفت و بهاي آنچه كه به ت        وزيران آب و برق و كشاورزي و مدير       
  .شود مي اي تهران در آمده طبق مقررات اين قانون پرداخت منطقه

ي مشجر و كليه مستحدثات به وسـيله        ها  زمين و   ها  باغ تعيين درآمد و تشخيص ضرائب ارزيابي به منظور تقويم اراضي و             -2ماده    
و مدير عامل سازمان برنامه و مدير كل ثبت يـا نماينـدگان آنـان بـا                 وزير آب و برق و وزير كشاورزي و دادستان كل             هيئتي مركب از  

شوند طبق مقررات و ضوابط مندرج در اين قانون بـه عمـل               به وسيله هيئت مزبور تعيين مي       توجه به نظر كارشناس يا كارشناساني كه      
  . قطعي استرايآيد و نظر هيئت به اكثريت آ مي

الك هر ملك مورد ارزيابي اعالم نمايد كه در مدت معيني خود يا نماينـده وي در جلـسه                    هيئت مذكور در فوق بايد به م       -تبصره    
  .دارد رسانند و هيئت پس از استماع اظهارات مالك يا نماينده او نظر خود را به طور قطع اعالم مي هم ههيئت حضور ب

نهايي را اتخاذ نمايد و تشخيص عذر موجه نيـز          د تصميم   توان  ميدر صورت عدم حضور مالك يا نماينده او بدون عذر موجه هيئت               
  .است به عهده هيئت مذكور

 اگر امالكي مشمول مراحل اول و دوم قانون اصالحات ارضي بوده ولي به عللي تاكنون قانون در مورد آنها اجـرا نـشده                        - 3ماده    
اي   مه خواهد داد و سپس سازمان آب منطقـه         قانون اصالحات ارضي را در آن ملك خات        راياصالحات ارضي بالفاصله اج     باشد سازمان 

  .اقدام خواهد نمود تهران طبق مقررات اين قانون
زار و باير و كليه مستحدثات با توجه به نكات زير بـه           ي مشجر و ديم   ها  زميني ميوه و قلمستان و      ها  باغ ارزيابي ارضي و     - 4ماده    

 :عمل خواهد آمد

ر هكتار زمين زراعتي آبي با توجه به موقعيت و نوع زراعت و مدت آيش و فاصله آن با                    ه راي ارزيابي ب  ماخذدر مورد اراضي     -الف
 عمليـات عمرانـي كـه بـه     تـاثير ي ساختمان سد و بدون در نظر گـرفتن  ها  طرح رايموجود قبل از تاريخ شروع اج       هاي  جاده

واقعي سـاالنه آن در سـه سـال اخيـر            برابر معدل درآمد خالص      15گرفته حداكثر تا      منظور احداث سد در اين منطقه صورت      
  .خواهد بود )44 – 43 - 42(ي ها سال

ي مشجر مشروط بـه ايـن كـه تـاريخ احـداث آنهـا قبـل از بيـست و هـشتم                       ها  زمينمالك ارزيابي قلمستان و بيدستان و         -ب
ن از يـك و نـيم برابـر     ولي حداكثر بهـاي آ شود  ميها تعيين     توجه به نوع و تعداد و سن درخت          باشد با  1337ارديبهشت ماه   
  .نبايد تجاوز كند ترين زمين زراعتي مندرج در بند الف اين ماده بهاي مرغوب

اشجار موجود در قلمستان و بيدستان متعلق به مالكين خواهد بود ولي مالكين مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ اخطـار سـازمان       
رسد از زمين خلع يد بكنند و در غير اين صورت سازمان بدون   ميد و راديو به اطالع آنهارايج  كه به وسيله آگهي در محل و

 نگهـداري اشـجار قطـع    مـسوول اي تهران  سازمان آب منطقه .بود هيچ گونه تشريفات قانوني مبادرت به قطع اشجار خواهد
  .شده نيست
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ها   توجه به نوع و تعداد و سن درخت        باشد   37,2,28ي ميوه مشروط بر اين كه تاريخ احداث آنها قبل از            ها  باغمالك ارزيابي     - ج
تـرين زمـين زراعتـي         مشروط به اين كه حداكثر بهاي تعيين شده از سه برابر بهاي مرغوب             شود  ميتعيين    و ميزان محصول  

موجود در باغات ميوه متعلق به مالكين بوده و تا موقعي كه زمين مورد استفاده  مندرج در بند الف اين ماده تجاوز نكند اشجار
مالكين مكلفند ظرف دو ماه از تـاريخ اخطـار سـازمان             برداري كنند ولي    ند از آنها بهره   توان  ميات آن قرار نگرفته     تاسيس و   سد

كنند و در غيـر ايـن         رسد از زمين خلع يد      د و راديو به اطالع آنها مي      راياي تهران كه به وسيله آگهي در محل و ج           آب منطقه 
 مجاز به قطـع اشـجار و اسـتفاده از زمـين خواهـد بـود سـازمان آب                    راسات قانوني   صورت سازمان بدون هيچ گونه تشريفا     

  . نگهداري اشجار قطع شده نيستمسوول اي تهران منطقه
  . هر هكتار حداكثر ده هزار ريال و اراضي باير هر هكتار يكصد ريال خواهد بودرايزار ب  ارزيابي اراضي ديمماخذ  -د
 و انبار و اصطبل و نظاير آن با توجه به مصالح ساختماني و موقعيت محل بدون در نظـر       ها  مانساختارزيابي عرصه و اعياني       - ه

  .عمليات عمراني سد به نرخ عادالنه خواهد بود  تاثيرگرفتن 
 كـه تـاريخ احـداث آن قبـل از بيـست و هـشتم                شـود   ميي غير روستايي به شرطي پرداخت       ها  ساختمانولي بهاي اعياني      

  . باشد1337ارديبهشت ماه 
زار و بـاير و       ي مـشجر و ديـم     هـا   زمـين ها و     ها و بيدستان    ي ميوه و قلمستان   ها  باغ نحوه پرداخت بهاي اراضي زراعتي و        - 5ماده    

  :خواهد بود مستحدثات به شرح زير
شده باشـند    مراحل اول و دوم قانون اصالحات ارضي مالك          رايدر صورتي كه مالك متعلق به اشخاصي باشد كه در اثر اج            -الف 

 قانون اصالحات ارضي پس از كسر بدهي زارع بابت بهاي ملـك مـازاد بهـا بـه آنهـا پرداخـت                      19 ماده   2با توجه به تبصره   
  .شود مي

السعي و حقوق      پرداخت به صاحب آن حق     رايامالكي كه در اجاره زارعين است هيئت ارزيابي عالوه بر تعيين بهاي زمين ب               -ب
  .شود پرداخت حق ذيمود تا به زارعين خواهد ن زارعانه را تعيين

 آباد كردن زمين مورد نياز متحمل شده        راي بهاي شخم و كود و ارزش زحماتي كه زارع ب          -حقوق زارعين اعم از حق ريشه         -ج
  .شود ميزارعين پرداخت و از بهاي تعيين شده جهت مالكين كسر  است برآورد و به

انـد    احـداث شـده    1337هايي كه بعد از تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت مـاه              بيدستانها و     ي ميوه و قلمستان   ها  باغدر مورد     -د
اراضي مشابه زراعتي به ترتيب مقرر در اين قانون صورت خواهد گرفت ولي حقوق زارعين طبق بند پ اين                     براساسارزيابي  

  .زارعين مربوطه پرداخت خواهد شد ماده محاسبه و اضافه بر بهاي فوق به
ها و اراضي مشجر متعلق به زارع باشد و يا مالـك و زارع طبـق                  ها و بيدستان    ي ميوه و قلمستان   ها  باغتي كه اعياني    در صور   - ه

 مقررات اين قانون به زارع و يـا مالـك و زارع بـه          براساسدر اعياني شريك و سهيم باشند ارزش اعياني           قراردادهاي خاصي 
  .ميزان سهم هر يك پرداخت خواهد شد

 قانون اصالحات ارضي به زارعين تعلق يافته اسـت بـه آنهـا پرداخـت                31ي روستايي كه طبق ماده      ها  ساختمانيه  بهاي كل   -و
  .خواهد شد
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 در صورتي كه مساحت كل زمين زراعي يا باغ ميوه و قلمستان و بيدستان و اراضي مشجر متعلق به يك مالك در تاريخ                   - 6ماده    
 پرداخت بهاي ملك نسبت بـه مـازاد پـنج           ماخذ) به استثناي تقسيم قهري از طريق ارث        ( باشد   تر  بيشپنج هكتار      تقويم اين اليحه از   

  .هكتار به قرار زير خواهد بود
مازاد بر پنج هكتار تا ده هكتار هفتاد و پنج درصد نرخ ارزيابي و از ده هكتار به باال نسبت به مازاد شصت درصد نرخ ارزيابي مقرر                             

  .ترين اراضي مالك به عمل خواهد آمد خاب پنج هكتار و ده هكتار اوليه از پرارزشانت در اين قانون است و
 در صورتي كه مالك يا مالكيني از انجام معامله و امضاي اسناد انتقال خودداري نماينـد دادسـتان شهرسـتان تهـران يـا                         - 7ماده    

 نموده و ثمن معامله در صندوق ثبت به نام مالك يا            امضابوطه را   مالك يا مالكين اسناد انتقال قطعي و دفاتر مر          نماينده او بايد به جاي    
  .مالكين سپرده شود

 تـصرف شـده ولـي       عمـال  از طرف سازمان آب تهران تملك و         قبالا مالكين كه    ي پرداخت بهاي اراضي و امالك مالك        - 8ماده    
 و چنان چه وجوهي كـه مـالكين مـذكور بـه طـور               تنظيم نگرديده است مشمول مقررات اين قانون خواهد بود          هنوز سند انتقال قطعي   

التفاوت قابـل اسـترداد نخواهـد          باشد مابه  تر  بيشآيد     اين قانون به عمل مي     براساسارزيابي كه      ماخذاند از     الحساب دريافت داشته    علي
  .بود

به تصويب مجلس سنا رسيده      1345ارديبهشت ماه    28قانون باال مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه                 
  . ملي قرار گرفترايشنبه هفدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شو سه بود در جلسه روز

 
   مهندس عبداهللا رياضي- ملي رايرييس مجلس شو 

  ماده يـك قـانون تعيـين حـريم درياچـه احـداثي پـشت سـدها                 راي مربوط به اج   نامه  آيين -4-3.پ
)22/7/46(  

 قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها و بنا به پيشنهاد وزارت              1 ماده   راي در اج  22/7/46هيئت وزيران در جلسه مورخ      
  :  زير را تصويب نمودندنامه آيينآب و برق 
اختمان و ايجـاد اعيـاني   ها و جلوگيري از آلودگي آب دخل و تصرف و احداث هرگونه س         به منظور حفظ و حراست درياچه      -1ماده  

  . تابعه مجاز وزارت آب و برق خواهد بودموسساتدر حريم درياچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه كتبي از طرف وزارت آب و برق يا 
هاي ساختماني را ضميمه درخواست خود نموده و از وزارت آب و برق و يا                  متقاضيان ساختمان در حريم درياچه بايد نقشه       -2ماده  

 تابعه درخواست صدور اجازه نمايند، اين اجازه با رعايت طرح جامع مراكز ييالقي و تفريحي اطراف درياچه كه توسط وزارت                      ساتموس
  .  عالي شهرسازي خواهد رسيد صادر خواهد شدرايآباداني و مسكن تهيه و به تصويب شو

هـاي بنـا را مـورد بررسـي قـرار داده               ساختمان نقشه   تابعه مجاز با وصول درخواست اجازه      موسسات وزارت آب و برق يا       -3ماده  
 و در   نماينـد   مـي ات سد و بهداشت آب بالمانع باشد به صدور اجازه ساختمان مبادرت             تاسيس از نظر حفظ و حراست درياچه و         چه  چنان
اصـول فنـي و بهداشـتي از        هاي سـاختماني را بـا          انجام متظور راهنمايي خواهند نمود تا نقشه       راي درخواست كننده را ب    صورت  نرايغي
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هرگونه دخل و تصرف در حريم درياچه ها كه مالزمه با داشتن اجازه دارد ممانعت و همچنين در احداث هر نـوع سـاختمان و اعيـاني                  
  . صدور اجازه تسليم نمايندرايبمجددا نظارت خواهند كرد كه بدون اجازه اصالح و تكميل و 

 و هرگونه عمليات كشاورزي در حريم درياچـه سـدها فقـط بـا اسـتفاده از كـود              كاري  لگ،  درختكاري احداث جنگل، باغ،     -4ماده  
  .شيميايي مجاز خواهد بود

 و هرگونه عمليات كـشاورزي تقاضـانامه        كاري  گل،  كاري  جنگل،  درختكاريگان اجازه احداث جنگل، باغ،      د درخواست كنن  -5ماده  
  . مجاز سد تسليم خواهند نمودموسساتخواهند كرد به خود را با تعهد اين كه فقط از كود شيميايي استفاده 

 از طرف وزارت آب و برق از نظر حفـظ           كه  صورتيدرات ورزشي و تفريحات سالم      تاسيس رايها ب    استفاده از حريم در جاده     -6ماده  
  . و حراست درياچه و عدم آلودگي آب مجاز تشخيص داده شود موكول به صدور اجازه خواهد بود

نامه و تعهد كـه دربـاره    ين انتظامي و يا بر خالف مدلول اجازهمامور ي وسيله به و يا راسا تابعه وزارت آب و برق  اتموسس -7ماده  
  .اند اقدامي ننمايد رعايت اصول فني و بهداشتي نموده

 مقررات  راياج تابعه آن وزارت در      موسساتين انتظامي حسب مورد موظفند در صورت مراجعه وزارت آب و برق با              مامور -8ماده  
  . اقدام نمايندنامه آييناين 

   دكتر محمود كشفيان-مشاور وزير
  )27/1/1347مصوب (قانون آب و نحوه ملي شدن آن  -5-3.پ

ها و جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزمينـي                ها و انهار طبيعي و دره       هاي جاري در رودخانه      كليه آب  -1ماده  
هـاي معـدني و منـابع         سـارها و آب     هاي طبيعي و چـشمه      ها و بركه    ها و مرداب    ها و درياچه    آب  ها و زه     و فاضالب  ها  سيالبو همچنين   

بـرداري ايـن ثـروت ملـي و احـداث و اداره               يت حفظ و بهـره    مسوولهاي زيرزميني، ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم است و              آب
  .شود ميات توسعه منابع آب، به وزارت آب و برق محول تاسيس

 آب دايم يا فصلي داشته باشند متعلق به دولت است و پهنـاي آن تـا حـدي                   كه اينها اعم از       بستر انهار طبيعي و رودخانه     -2ماده  
است كه مسير رودخانه يا نهر را در حداكثر طغيان معمولي نشان دهد و همچنين ساحل درياها طبق قـانون اراضـي سـاحلي مـصوب                          

ها اعم از طبيعي و يا مخزني با توجه به حريم             ها و در سواحب دريا و درياچه         اعياني در بستر انهار و رودخانه       ايجاد هر نوع   25/5/1346
  .قانوني ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق

ـ                      -1تبصره   ستر طبيعـي   حداكثر طغيان در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه و انهار و داغاب در ب
  .آنها بدون رعايت اثر ساختمان آبي از طرف وزارت آب و برق تعيين خواهد شد

بـرداري آب و بـرق مـزاحم           بهره رايها را ب    هاي موجود در بستر انهار و رودخانه         وزارت آب و برق در صورتي كه اعياني        -2تبصره  
ر تخليه و قلع اعياني اقدام كنـد و در صـورت اسـتنكاف،    تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعالم خواهد كرد كه ظرف مدت معيني د   

در صورتي كه تا تاريخ تصويب ايـن قـانون ايجـاد            . وزارت آب و برق با نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد                
  .شود مي تعيين و پرداخت 5اده يت شده باشد فقط خسارات اعياني به ترتيب مقرر در مصالح ذياعياني با كسب اجازه از مقامات 
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ات اصـلي و فرعـي مربوطـه و        تاسيـس ي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و           ها  طرح راي اج راي هرگاه ب  -50ماده  
ات و سـاير حقـوق متعلـق بـه اشـخاص            تاسيسهاي سطحي و زيرزميني احتياج به اراضي و ابنيه و مستحدثات و               استفاده از منابع آب   

قوقي باشد و ضرورت تصرف به تصديق وزارت آب و برق و مديرعامل سـازمان برنامـه رسـيده باشـد، وزارت آب و بـرق                          حقيقي يا ح  
 زير خريـداري و تـصرف بنماينـد و در مـوارد ضـروري و      شرح بهند اراضي و ابنيه و مستحدثات را       توان  ميهاي تابع      و شركت  موسسات

 قبل  كه اين كار نيست مشروط بر      رايرزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و اج        فوري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ا         
  .از تصرف وضع موجود به وسيله كارشناس و نماينده مجري طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد

ـ ي اجها دستگاهات و ساير حقوق از طريق توافق بين تاسيس تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و          -الف الكين آنهـا  ي و مـ راي
 - مركـب از وزيـر آب و بـرق و وزيـر اصـالحات اراضـي و تعـاون روسـتايي         يهياتآيد و در صورت عدم توافق،          مي عمل  به

 قطعي  هيات اين   راي مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها تعيين قيمت خواهند كرد و             - دادستان كل  -مديرعامل سازمان برنامه  
 سند واگذاري نشوند پس از سپردن بها از طرف وزارت آب و بـرق بـه   امضار به است و در صورتي كه مالك يا مالكين حاض      

  . خواهد كردامضاصندوق ثبت محل دادستان شهرستان يا نماينده او سند انتقال را از طرف ملك يا مالكين 
آنهـا واقـع در حوضـه    ات و ساير حقوق عبارت از بهاي عادله مشابه   تاسيس مالك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات و           -ب

 است كـه بـا اسـتفاده از         ها  قيمت عمليات در    راي اج تاثيرعمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح مقدماتي بدون رعايت            
  .آيد  ميعمل بهنظر كارشناس يا كارشناسان 

تملك اراضي موردنياز سـد   قانون طرز    6 و   5تعيين و با رعايت مواد      ) ب( بهاي امالك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند           -ج
  . به مالك و كشاوران پرداخت خواهد شد1345 خرداد 25لتيان مصوب 

اسـاس مقـررات      به اشخاص وارد آيد خسارت بر     ) بدون لزوم تصرف و خريد    ( طرح خسارتي    راي در صورتي كه در اثر اج      -1تبصره  
  .اين ماده تعيين و پرداخت خواهد شد

پذير باشـد بـدون پرداخـت خـسارت تعهـد       ي از نقصان آب باشد و جبران كسري آب امكان   در مواردي كه خسارت ناش     -2تبصره  
  .شود ميتحويل كمبود آب به حد مصرف مفيد خواهد شد واال خسارت پرداخت 

گيرنـد بـا رعايـت حـريم مـورد نيـاز از طـرف                  اراضي واقع در خارج محدوده شهرها كه در مسير شبكه آبياري قرار مي             -3تبصره  
  .گيرند اين اراضي بدون تشريفات در اختيار دولت قرار ميصاحبان 

ات مذكور در فوق از بين برود يا تاسيس طرح رايدر صورتي كه در اراضي مزبور مستحدثات يا اعياني وجود داشته باشد و بر اثر اج              
 اين ماده تقـويم و پرداخـت نمايـد           دولتي مربوط بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در           موسساتخسارتي به آنها وارد شود      

 كارهاي ساختماني از جهت پرداخت خسارت متوقف شود حـريم انهـار و شـبكه آبيـاري بـه پيـشنهاد وزارت آب و بـرق                           كه اينبدون  
  . وزيران خواهد رسيدهياتتصويب 

 قـانون اصـالحي   19 مـاده  2ه  قوانين اصالحات اراضي به زارعين واگذار شده مفاد تبـصر راي در مورد اراضي كه در اج  -4تبصره  
  .شود مي رعايت 19/10/1340قانون اصالحات اراضي مصوب 

هاي مربوطه استفاده كنـد   ي توسعه كشاورزي از اختيارات اين ماده و تبصرهها طرح رايد بر اج  توان  مي وزارت كشاورزي    -5تبصره  
  .و در چنين مواردي وزير كشاورزي به جاي وزير آب و برق خواهد بود
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ات استخراج آب زيرزميني    تاسيسها و هر نوع       اي آب قنوات و چاه       در صورتي كه در اثر ملي شدن آب در ناحيه يا منطقه            -51 ماده
ي مربوط به ملي شدن منابع موجود نقصان يافته يا خشك شـوند بـه ترتيـب                 ها  طرح رايمتعلق به اشخاص تملك شود و يا در اثر اج         

  . جبران خسارت عمل خواهد شدرايزير ب
 آب آنهـا  تامين اين منابع در محدوده طرح عمراني قرار گيرد و    ي  وسيله  بهدر مواردي كه اراضي زراعتي آبي مشروب شده          −

 آب آنها از منبع     تاميناز منابع ملي شده طرح مقدور باشد يا در مواردي كه اين اراضي خارج محدوده طرح عمراني بوده و                    
ات استخراج آب طبق مقررات اين قانون به       تاسيسد فقط بهاي عادالنه قنات يا       پذير باش   ديگري به حد مصرف مفيد امكان     

  . اين قانون تعيين و پرداخت خواهد شد50 ماده 1 خسارت طبق تبصره صورت نرايغي در شود ميمالك يا متضرر پرداخت 
وانه داشـته باشـند ولـي بـدون      پرباشد  مي قانوناات مربوط به استخراج آب زيرزميني كه        تاسيسها و قنوات و       نسبت به چاه   −

 . اين قانون اقدام خواهد شد23 ماده 2اند طبق تبصره  پروانه ايجاد شده

شوند و خسارت آنها طبـق ايـن قـانون پرداخـت      در مورد اراضي كه از منابع ملي شده در داخل و يا خارج طرح آبياري مي     −
 مانند ساير مصرف كنندگان آب از طرف مصرف         شده است بهاي آب مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت آب و برق            

  .كننده بايد پرداخت شود

  )21/4/1348( قانون آب و نحوه ملي شدن آن 50ي ماده راي اجنامه آيين -6-3.پ

ات تاسيـس ات و ساير حقوق مورد احتياج عمليات عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي           تاسيس اراضي و ابنيه و      -1ماده  
ات و تاسيـس هاي سطحي و زيرزميني عبارت از آن قسمت از اراضي و ابنيه و  دثات فرعي مربوطه و استفاده از منابع آب   اصلي و مستح  

  . رسيده است ساير حقوق است كه ضرورت تصرف آن طبق صورت مجلس به تصديق وزير آب و برق و مديرعامل سازمان برنامه
هاي عمراني مـذكور در فـوق          هر يك از عمليات و برنامه      رايبعه آن در اج   هاي تا    و شركت  موسسات وزارت آب و برق يا       -2ماده  

ـ                           هيـات  رايكه مستلزم خريد ملك يا انتقال حقي باشد در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين آن ملك تقاضانامه خريـد ملـك را ب
  .ند نمود تسليم خواههيات قانون آب و نحوه ملي شدن آن ارسال و به دفتر آن 50مذكور در ماده 

  :هاي خريد ملك بايد شامل نكات مشروح زير باشد  تقاضانامه-3ماده 
  .هاي عمومي تعيين عمليات عمراني موردنظر و يا موجبات خريداري ملك يا انتقال ساير حقوق در مورد نيازمندي −
 .خصوصيات ملك و خصوصيات ساير حقوق مورد تقاضا −

 .گاه هر يك از آنهااسم و اسم خانوادگي مالك يا مالكين و اقامت −

 .نقشه ملك مورد نظر −

  . تقاضانامه و نقشه پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مالكين به عدد آنها به عالوه يك نسخه باشد-4ماده 
  . خواهد رساندهيات پس از وصول تقاضانامه آن را در دفتر مخصوص ثبت نموده و پرونده آن را به نظر هيات دفتر -5ماده 

 مـديرعامل   - وزيـر اصـالحات ارضـي و تعـاون روسـتايي           - وزير آب و برق    - با حضور دادستان كل كشور     هيات جلسات   -6ده  ما
سازمان برنامه و مديركل ثبت يا نمايندگان آنها در دفتر دادستان كل كشور تشكيل خواهد شد و اداره جلسات با دادستان كل وظـائف                       

  .كند  را اجرا ميهياتدفتر 
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 تقاضانامه را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و در صورت تشخيص انطباق مورد با قانون به دفتر دسـتور خواهـد داد                       تهيا -7ماده  
  . انتخاب كارشناس دعوت نمايدرايمالك يا مالكين را ب

لكين يـك    مالك و در صورت تعدد مـا       راي ضبط كرده و نسخه ديگر را ب       هيات دفتر يك نسخه از تقاضانامه را در پرونده          -8ماده  
ـ       دعوت مي  ضمنا هر يك از آنها ارسال خواهد داشت و          راينسخه ب   انتخـاب كارشـناس در دفتـر    راينمايد كه در روز و ساعت معين ب
  . كارشناس خود را با تعيين نشاني كامل او معين و معرفي نمايدكتبا حاضر شده يا هيات

مالكين بايد بين خود در انتخـاب كارشـناس واحـد توافـق داشـته                بايد قيد شود كه      نامه  دعوت در صورت تعدد مالكين در       -تبصره
  . عمل خواهد گرديدنامه آيين اين 19باشند واال طبق ماده 

ـ     نامه  آيين طرز ارسال تقاضانامه و مواعد و ترتيب ابالغ همان است كه در قانون               -9ماده    ابـالغ دادخواسـت     راي دادرسي مـدني ب
  .معين شده است

 نشر سه نوبت آگهي بـه فاصـله ده          ي  وسيله  به مالك يا مالكين را      هيات اقامتگاه مالك معلوم نباشد دفتر        در صورتي كه   -10ماده  
  .هاي كثيراالنتشار تهران و روزنامه رسمي و همچنين به وسيله فرمانداري محل وقوع ملك دعوت خواهد نمود روز در يكي از روزنامه

  . از پانزده روز باشدتر كمد  فاصله بين نشر آخرين آگهي و جلسه نباي-تبصره
 حاضـر شـوند و      هيـات  تعيـين كارشـناس در دفتـر         راي وكيل ب  ي  وسيله  به يا   شخصا مالك يا مالكين بايد در وقت مقرر         -11ماده  

  . كارشناس خود را معرفي نمايند در هر حال بايد قبول كتبي كارشناس مزبور را به دفتر تسليم نمايندكتباند توان مي
 كارشناسي از طرف خود تعيـين خواهـد نمـود و در صـورتي كـه                 هيات تشكيل خواهد شد و      هياتوقت مقرر جلسه     در   -12ماده  

 نسبت به انتخاب كارشناس مالك يا مـالكين         نامه  آيين اين   19 طبق ماده    هياتكارشناس مالك يا مالكين تعيين و معرفي نشده باشد          
  .نيز اقدام خواهد كرد

قال به وسيله زارعين زراعت شود و اين امر بنا بر گزارش اداره اصالحات ارضي و تعـاون روسـتايي         هرگاه ملك مورد انت    -25ماده  
 قانون آب و نحوه ملي شدن 50ماده ) ج(محل برسد وزارت آب و برق بايد عالوه بر پرداخت بهاي امالك مزروعي به مالك طبق بند 

السعي زارعـين مربـوط را كـه ميـزان آن از              سد لتيان حقوق زارعانه و حق      قانون طرز تملك اراضي مورد نياز        6 و   5آن و رعايت مواد     
  . تعيين خواهد شد به زارعين آن ملك بپردازدهياتطرف كارشناس منتخب 

بـرداري از اراضـي زيـر         هاي بهـره     شركت تاسيس قانون   4قانون الحاق يك تبصره به ماده        -7-3.پ
  )30/11/1352مصوب (سدها 

  :شود ميبرداري از اراضي زير سدها اضافه  هاي بهره  شركتتاسيس قانون 4به ماده  تبصره زير -ماده واحد
 اين  راي در صورت وجود اختالف در مالكيت و حقوق مربوط به آن بر حسب مورد، وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در اج                     -تبصره

 قانون آب و نحوه ملي شـدن آن بهـاي ملـك مـورد               50 قانون سازمان برق ايران يا ماده        16 ماده   رايماده و وزارت آب و برق در اج       
ي دولتـي بـه حـساب سـپرده ثابـت بـه نـام وزارت                هـا   بانـك  در يكي از     موقتاتصرف را طبق ضوابط مندرج در موارد مذكور تعيين و           

سپرده و بهـره    نمايد و پس از تعيين تكليف نهايي اصل           كشاورزي و منابع طبيعي يا وزارت آب و برق با قيد مشخصات ملك ابداع مي              
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 ادعاي خسارت از ناحيه مالك عليه وزارت كشاورزي    صورت  اين به صاحب حق پرداخت خواهد شد و در          صالح  ذيآن به دستور مراجع     
  .و منابع طبيعي يا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود

مـاه   ام بهمـن    شنبه سي   ه روز سه   جلس 18/11/1352قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه                
  . ملي رسيدراييك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شو

هاي عمومي، عمرانـي و        برنامه راي اج راياليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ب          -8-3.پ
  )13/12/1358-10204روزنامه رسمي شماره  (نظامي دولت

هاي دولتي يا وابسته به دولت،   و شركتموسساتها يا  هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه رنامه براي اجراي هرگاه ب-1ماده 
كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نـام باشـد و از ايـن                  ييها  سازماني دولتي و    ها  دانشگاه و   ها  بانك و   ها  شهرداريهمچنين  

ات و ساير حقوق مربـوط بـه اراضـي مـذكور متعلـق بـه                تاسيسبنيه، مستحدثات،   شوند، به اراضي، ا    ناميده مي » يرايدستگاه اج  «پس
 شـده   تـامين يا از طرف سازمان برنامه و بودجه        » يرايدستگاه اج  « وسيله قبالاشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن           

مان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين            هر ساز  ي  وسيله  به يا   مستقيماد مورد نياز را     توان  مي» يرايدستگاه اج  «باشد
  .قانون خريداري و تملك نمايد

ـ موقـع  بـه  رايهايي است كه اج    هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه         برنامه -2ماده   دسـتگاه   « امـور عمـومي و امنيتـي   راي آن ب
  .برسد» يرايدستگاه اج «يرايالترين مقام اج و تصويب باتاييد طرح بايد به رايضرورت اج. الزم و ضروري باشد» يراياج

عدم وجـود ايـن   . المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد  طرح حتيراي اج رايي موظف است ب   راي دستگاه اج  -1تبصره  
ادارات كـل و     وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهـران و                تاييدقبيل اراضي حسب مورد بايد به       

  . رسيده باشدها استانشعب مربوط در 
 اداره ثبت اسناد و امالك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظـرف                         -2تبصره  

  . روز از تاريخ استعالم پاسخ دهد15
ـ دستگاه اج  «سارات وارده از طريق توافق بين     ات و ساير حقوق و خ     تاسيس بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات،       -3ماده   و » يراي

  .شود ميمالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين 
 در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليـون ريـال                   -1تبصره  

و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هرگاه مبلغ مورد معامله يـا خـسارت هـر                نسبت به خريد ملك      راسا دتوان  مي» يرايدستگاه اج  «نباشد
يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب هيئت مقـرر در مـاده                           

  . به تصويب انجمن شهر برسدها شهرداري قانون محاسبات عمومي و در مورد 71
موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا     » يرايدستگاه اج  « در صورت حصول توافق    -2تبصره  

حال عدم اقدام به خريد يا اعـالم   هر هب.  به مالك يا مالكين اعالم نمايدكتبا انصراف خود را از خريد و تملك كه آنخسارات اقدام و يا     
  .راف استانصراف در مدت مذكور به منزله انص
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ـ دسـتگاه اج   «ات و حقوق و خسارات وارده بين      تاسيس هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و            -4ماده   و مالـك   » يراي
كارشناسـان يـك نفـر از    . شـود  ميتوافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين           

ر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا اسـتنكاف بـه                       يك نف » يرايدستگاه اج  «طرف
  .ست ااالجرا  اكثريت هيئت مزبور قطعي و الزمراي. شوند معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي

ات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه تاسيس مالك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و           -5ماده  
  طرح در قيمت آنها  تاثيرعمليات طرح بدون در نظر گرفتن 

 در مواردي كه ملك محل سكونت يا ممر اعاشه مالك باشد عالوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افـزوده                       -1تبصره  
 .خواهد شد

است و در صورت بروز اخـتالف  » يرايدستگاه اج « باباشد ميعاشه وي ا ملك ممر اي مالك در محل ساكن است  كه اينتشخيص  
  . كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهار نظر خواهد كردباشد ميتشخيص نهايي با دادگاه صالحه محل وقوع ملك 

 باشند حقوق   در ملك مورد بحث داشته     ي طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستايي محل، زارعين حقوق          كه  صورتيدر -2تبصره  
 به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معاملـه بـه مالـك پرداخـت                          نفع  ذيزارعين  

  . خواهد شد
ي روستايي فاقد سند مالكيت و نيز هرگونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريـشه، بهـاي                  ها  ساختمان در ملك مورد معامله،      چه  چنان
بهاي اعيان و حقـوق متعلـق بـه           آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد         راي كه زارع ب    ذر، كود وساير زحماتي   شخم، ب 

آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل 
  . شود ميبه مالك پرداخت ارزش كل ملك به ايشان و بقيه 

ن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفـت         آ ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به              چه  چنان -3تبصره  
  .محل كسب و پيشه بوده باشد» يرايدستگاه اج «كه حداقل يكسال قبل از اعالم تصميم

 مذكور در   طريق  بهمجاز است    قانونا اوقاف تبديل به احسن آنها       اي كه طبق تشخيص سازمان       نسبت به امالك موقوفه    -4تبصره  
المدت عمل خواهد شد در مـورد امـالك اخيـر در صـورت وجـود            اجاره طويل  طريق  به مجاز نيست    شرعااين قانون اقدام و آنها را كه        

از سوي هيئت كارشناسـي منـدرج در         اين قانون حقوق فوق      5 ماده   3 و   2هاي    اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره         
وقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسـي            ماالجاره ملك     اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال          

  .تعيين خواهد شد
 در قانون كارشناسي     در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج                -5تبصره  

 نامـه  آيـين دستمزد كارشناسان طبق .  اعالم نمايددقيقا نظرات خود را    ماه  يك و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف        1317مصوب سال   
دستمزد كارشناسان رسمي و اصالحات بعدي آن و در صورت اختالف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محـل اعتبـار مربـوط بـه                          

 در هنگام انجـام معاملـه از ارزش ملـك           باشد  مي مالك   عهده  بهنصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه       . باشد  ميطرح قابل پرداخت    
  . شود ميكسر 
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مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شـده از اراضـي مـشابه                 » يرايدستگاه اج  « در مواردي كه   -6ماده  
در ايـن صـورت نيـز    . نمايد ابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط، به مالكين واگذار مي و با حفظ ضو   تامينملي يا دولتي متعلق بخود      

  . باشد مي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون عهده بهتعيين بهاي عوض و معوض 
 پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايـد كـه پـس از        جاي  بهمجاز است   » يرايدستگاه اج  «-7ماده  

  . نجام طرح، محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايدا
ات و خلع يد مالك قبل از انجام معاملـه و پرداخـت قيمـت ملـك يـا حقـوق مالـك مجـاز             تاسيس تصرف اراضي، ابنيه و      -8ماده  

ل بودن مالك، رهن يـا بازداشـت         در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختالفات مالكيت، مجهو             كه  آن مگر   باشد  مين
 شـرح  بـه  طرح راي در اجتاخير جلوگيري از وقفه يا منظور به، در اين صورت شودملك، فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن ن    

  : شود ميزير اقدام 
 انجام معاملـه مراجعـه   راي ب4 ماده 2بيكي از انحاء مقرر در تبصره  » يرايدستگاه اج  « تاريخ اعالم  از ماه  يك مالك ظرف    چه  چنان

 روز مهلت مجدد، ارزش تقـويمي ملـك         5 بار دوم اعالم و پس از انقضاء         راي استنكاف نمايد مراتب ب    نحوي  بهنكند يا از انجام معامله      
 آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملـك بـه صـندوق ثبـت                  2 يا تبصره    4كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده         

يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملـك يـا             به تخليه و خلع    ماه  يك و ظرف    امضاتوديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را           محل  
 پرداخـت و اسـناد قبلـي مالـك          حق  ذي از سوي ادازه ثبت به       شود مي احراز   ربط  ذيحقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع          

اداره ثبـت محـل موظـف اسـت         . شـود   مـي مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مـسترد           حسب مورد اصالح يا ابطال و       
ات مـورد   تاسيس شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و                  امضابراساس سند انتقال    

  . صادر و تسليم نمايد» يرايدستگاه اج «تملك به نام
 كـه   نحـوي  بهي ضرورت داشته باشد     راي موجه به تشخيص وزير دستگاه اج      داليل طرح با ذكر     راي فوريت اج  كه  صورتيدر -9ماده  

د قبل از انجام معامله قطعي و با تنظـيم  توان مي» يرايدستگاه اج «،شودعدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري         
ا نماينده وي و در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تـصرف  مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك ي    صورت

ه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخـت يـا توديـع قيمـت              امكلف است حداكثر تا سه م     » يرايدستگاه اج  « طرح اقدام نمايد لكن    رايو اج 
  .عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد

 در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صـالحه درخواسـت توقيـف      دتوان  مي مالك يا صاحب حق      -تبصره
 و در   نماينـد   مـي ي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم الزم صـادر                      رايعمليات اج 

  .  خواهد آمدعمل بهي رايصورت پرداخت قيمت تعيين شده بالفاصله رفع توقيف عمليات اج
هـا،   اتي براساس قوانين موضوعه قبلي بـه تـصرف وزارتخانـه   تاسيس قبل از تصويب اين قانون، اراضي، ابنيه يا        چه  چنان -10ماده  
كـه شـمول     ييها  سازماني دولتي يا    ها  دانشگاه و   ها  بانك،  ها  شهرداريهاي دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين             و شركت  موسسات
حدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه براساس قوانين مذكور دولت مكلف مت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در قانون نسب

به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظـر قطعـي                           
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ا به تصرف مجري طرح درنيامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زير پرداخـت خواهـد                  نشده باشد و ي    صالح  ذيدر مراجع   
  : شد

ات، مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات ايـن قـانون تقـويم و               تاسيس ارزش كليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان،         -الف
  .شود مي پرداخت نقدا

، مراتع  ها  جنگلي موات،   ها  زمينه قيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت           ي داير در بخش خصوصي ب     ها  زمين بهاي    -ب
ي داير را به آن قسمت كه ها زمين. و اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شدزو هر قسمتي كه طبق قانون اساسي ج

 گونه  هيچشاورزي پيشنهاد شده     انقالب كه توسط وزارت ك     رايي مذكور در قانون مصوب شو     ها  زميناضافه بر حداكثر مجاز     
  . گيرد وجهي تعلق نمي

 اين قانون با در نظر گـرفتن        4 ارزش تقويم شده زمين در صورت اختالف نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع ماده                -1تبصره  
  . ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد

  . يك واحد مالكيت خواهد بود هرگونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله-2تبصره 
بينـي و پـس از         اين قـانون را پـيش      10 مفاد ماده    رايباشند اعتبار مورد نياز جهت اج       مكلف مي » يرايي اج ها  دستگاه «-3تبصره  

 سال بهاي كليه اراضـي متـصرفي را پرداخـت و           5 اعتبار الزم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداكثر ظرف              تامين
  .باشند  سند مالكيت ميصدور بهادارات ثبت اسناد و امالك مكلف . لك نمايندتم

 مثـل انـواع   هـا   شـهرداري هر نوع عوارض مستقيم بـه        پرداخت    از  شروع به اجراء   تاريخ ازي موضوع اين قانون     ها  طرح -4تبصره  
  .مرغوبيت و مشابه آن معاف هستندعوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق 

 يا  ها  وزارتخانهات متعلق به ساير     تاسيساحتياج به اراضي داير يا باير، ابنيه يا         » يرايدستگاه اج  « طرح راي اج راي هرگاه ب  -11ماده  
كه شمول قانون   ييها  سازماني دولتي و    ها  دانشگاه و   ها  بانك،  ها  شهرداري و همچنين    دولت  بههاي دولتي يا وابسته        و شركت  موسسات

 يا شركت كه ملـك را در    موسسه رييسنسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاري حق استفاده بموجب موافقت وزير يا                 
ين مربوط به توافـق نرسـند طبـق نظـر           مسوول كه  صورتيدر  و باشد  مي بالعوض   صورت  به اين واگذاري    .اختيار دارد ممكن خواهد بود    

  .ل خواهد شدنخست وزير عم
 بـوده و    دولت  به دولتي يا وابسته     موسسهات يا حقوق آن متعلق بشركت يا سازمان يا          تاسيس اراضي و ابنيه و      كه  صورتيدر -تبصره

  .اساس ارزش تعيين شده در تراز نامه شركت قابل پرداخت است اساسنامه شركت مقدور نباشد، بهاي آن بر واگذاري بالعوض آن برابر
  .منتقل خواهد شد» يرايدستگاه اج « قطعي بهصورت بهملك در اين صورت 

ـ                    -12ماده   ي هـا   برنامـه  راي اجـ  راي كليه قوانين و مقرراتيكه تا اين تاريخ در مورد اليحه نحوه خريد و تملك اراضي و امـالك ب
  .باشد ميلغي االثر عمومي و عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون م

  
  انقالب جمهوري اسالمي ايرانرايشو
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  )16/12/1361مصوب (قانون توزيع عادالنه آب  -9 -3.پ

 در موارد ضرورت، اراضي، مستحدثات، اعياني و امالك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و خطوط آبرسـاني              -43ماده  
گيرند و قيمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالكين وارده به مـالكين         ر دولت قرار مي   واقع باشند با رعايت حريم مورد نياز در اختيا        

  .شود ميشرعي پرداخت 
  .د با توافق مالك به شكل قسطي پرداخت نمايدتوان مي در مواردي كه دولت قادر به پرداخت به صورت نقدي نيست -1تبصره 
 در مواردي كه اراضي، مستحدثات، اعياني وامالك متعلق بـه اشـخاص         شود  ميه   به وزارتين كشاورزي و نيرو اجازه داد       -2تبصره  

يي كه در ها زمين با توافق مالك از شود مي طرح غيرقابل استفاده راييي كه در اجها زمينكه در مسير شبكه آبياري و زهكشي واقع و   
اگذاري است و يا در مقابل حق اشتراك از شـبكه آبيـاري             ي دولتي كه آماده و    ها  زمين طرح قابل كشت شده يا بشود و يا از           راياثر اج 

  . اقساطي پرداخت نمايدصورت بهالتفاوت ناشي از بهاي زمين و حق اشتراك را  به افراد مزبور داده شود و مابه
، شـود ين بـرداري صـاحب زمـ     يا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني و يـا بهـره           ها  كانال در مواردي كه     -40ماده  

 سبب اتالف آب و يـا موجـب اشـكال در امـر              كه  صورتي ديگري با تصويب وزارت نيرو به        رايد به جاي آنها مج    توان  ميصاحب زمين   
  . به هزينه خود احداث كندشودآبرساني يا آبياري ن

ها و يا هر  اي قنوات و چاه ي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي در ناحيه يا منطقهها طرح راي در صورتي كه در اثر اج-44ماده 
ي مـذكور آب    هـا   طـرح  رايبرداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك يا خسارتي بر آن وارد شود و يا در اثر اج                    ات بهره تاسيسنوع  

تيـب   نقصان يافته و يا خشك شوند به تر        رايهاي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي و حقابه ب           ها و چشمه    ها و رودخانه    قنوات و چاه  
  : جبران خسارت عمل خواهد شدرايزير ب

پذير باشد بدون پرداخت خسارت، دولت موظف بـه           در مواردي كه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان             -الف
  .جبران كمبود آب خواهد بود

خسارت وارده در صـورت عـدم       پذير نباشد     در مواردي كه خسارت وارده ناشي از نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان                -ب
  . دادگاه صالحه پرداخت خواهد شدرايتوافق با مالك يا مالكين طبق 

ها بوده، قيمت عادله آب       ها و چشمه    در مواردي كه خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاه                 -ج
در هـر صـورت     . قول آب و قيمت بقيه آن را دريافت كننـد         خود و يا به ميزان آن آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف مع              

در كليـه   . باشـد   مـي ات مـذكور    تاسيسوزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن               
  . دادگاه صالحه عمل خواهد شدراي آيد طبق   اختالفي پيشچه چنانموارد باال 

 آب مـالكين ايـن   تامينها بوده و   ها و چشمه    تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاه        در مواردي كه خسارت وارده ناشي از          -د
 دادگاه صـالحه  رايپذير نباشد خسارت مذكور در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق    ات از طريق ديگر امكان    تاسيس

  .پرداخت خواهد شد
ابع آب كه طبق مقررات غيرمجاز تشخيص داده شـود خـسارتي            برداري از من    ات بهره تاسيسها و قنوات و ساير        نسبت به چاه    - ه

  .پرداخت نخواهد شد
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 و خسارات آنهـا طبـق ايـن         شود  ميي ملي در داخل و يا خارج محدوده طرح آبياري           ها  طرحدر مورد اراضي كه از منابع آب          -و
 مصرف كنندگان آب از طريـق      قانون پرداخت شده است بهاي آب مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير              

  .مصرف كننده بايد پرداخت شود
 طرح خسارتي بدون لزوم تصرف و خريد به اشخاص وارد آيـد خـسارت وارده در صـورت عـدم                     رايدر صورتي كه در اثر اج       -ز

  . دادگاه صالحه پرداخت خواهد شدرايتوافق طبق 
هـا و حـريم       ها، انهار و مـسيل      و خاك رسوبي بستر و حريم رودخانه      برداري يا واگذاري از شن و ماسه           صدور اجازه بهره   -48ماده  

  .ها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو است قانوني سواحل درياها و درياچه

   قانون مجازات اسالمي690ماده  -10-3.پ

هركشي، حفـر چـاه، غـرس       بندي، ن   كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت         سازي از قبيل پي     وسيله صحنه  هر كس به  
 و مراتـع ملـي شـده        ها  جنگلاشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي،                      

ات كشاورزي و دامداري و دامپـروري و        تاسيسهاي ملي،     سارها، انهار طبيعي و پارك      ها، منابع آب، چشمه     ، قلمستان ها  باغها،    كوهستان
 يـا اوقـاف و   ها شهرداريهاي وابسته به دولت يا  كشت و صنعت اراضي موات و باير و ساير اراضي و امالك متعلق به دولت يا شركت       

المنفعه اختصاص يافته يا اشـخاص حقيقـي يـا             مصارف عام  رايهمچنين اراضي و امالك و موقوفات و محبوسات و اثالث باقيه كه ب            
 معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجـع    حق  ذيحقوقي به منظور تصرف يا      

 يا اقـدام بـه هرگونـه تجـاوز و تـصرف      شودزيست و منابع طبيعي   ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيطصالح  ذي
  .شود ميبه مجازات يك ماه تا يكسال حبس محكوم عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد 

  .دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق اعاده وضع به حال سابق نمايد

مصوب (ي عمومي آبرساني، آبياري زهكشي      ها  كانال ات آبي، تاسيس  حريم مخازن،  نامه  آيين -11-3.پ
24/4/71(  

ي عمومي آبرساني، آبيـاري و زهكـشي مـستحدثاتي هـستند كـه بـه منظـور آبرسـاني،                    ها  كانالات آبي،   اسيست مخازن،   -1ماده  
  .شوند  يا انتقال آب ايجاد شده ميها زمينسازي  سالم

ي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيـت آنهـا طبـق جـدول زيـر                   ها  كانالات آبي،   تاسيس حريم مخازن،    -2ماده  
  .اليه ديواره آنهاست اين حريم از منتهي. باشد مي

   متر12 ميزان حريم از هر طرف - مترمكعب در ثانيه15بيش از ) دبي(آبدهي  −
  متر8 ميزان حريم از هر طرف - مترمكعب در ثانيه15 تا 10از ) دبي(آبدهي  −

  متر6 ميزان حريم از هر طرف - مترمكعب در ثانيه10 تا 5از ) دبي(آبدهي  −

  متر4 ميزان حريم از هر طرف - مترمكعب در ثانيه5 تا 2ز ا) دبي(آبدهي  −

  متر2 تا 1 ميزان حريم از هر طرف - مترمكعب در ثانيه2 ليتر تا 150از ) دبي(آبدهي  −
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  متر1 ميزان حريم از هر طرف - ليتر در ثانيه150 از تر كم) دبي(آبدهي  −

  ) متر از هر طرف نسبت به محور لوله3(ر  مت6متر، در كل   ميلي50 حريم لوله آبرساني با قطر -3ماده 
  ) متر از هر طرف نسبت به محور لوله3( متر 6متر، در كل   ميلي800 تا 500حريم لوله از  −
 ) متر از هر طرف نسبت به محور لوله5( متر 10متر در كل   ميلي1200 تا 800حريم لوله از  −

 ) ف نسبت به محور لوله متر از طر6( متر 12 ميلي متر، در كل 1200حريم لوله از  −

هاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب شوند، حد خارجي حريم به اعتبار قطر آخـرين لولـه                       در صورتي كه لوله    -تبصره
  .شود ميمنظور 

ان زارع   آبياري هم  راي هكتار كه ب   100 تا مساحت    ها  باغ كانال عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي واقع در داخل مزارع و             -4ماده  
  . حريم نيستندرايو باغ ها مورد استفاده است، دا

 اداره هاي ثبت اسناد و امالك مكلفند بيست روز قبل از تجديد حدود امالك واقع در مجاورت رودخانه، نهـر، مـسيل، مـرداب،              -5ماده  
اي و در داخل محدوده استحفاظي  آب منطقههاي  بركه طبيعي، كانال هاي آبياري، آبرساني و زهكشي، روز قبل از تجديد حدود را به شركت      

 و در خوزستان به سازمان آب و برق خوزستان اطالع دهند كه حريم مربوط را، حسب مورد تعيين و قبل ربط ذياز شهرها به شهرداري هاي 
  .باشد مي ن مقررات ثبت اسناد و امالكراي نرسيدن پاسخ در مدت ياد شده، مانع از اج.از روز تجديد حدود اعالم دارند

 راي و نهادهاي وابسته به دولـت مكلفنـد قبـل از اجـ             ها  سازمان،  ها  شهرداريهاي دولتي،     ها، شركت   موسسهها،     وزارتخانه -6ماده  
ي هـا   بركـه هـا و      هـا، مـرداب     ها، مسيل   ي مربوط به وظايف خود يا صدور پروانه ساختمان يا نظاير آن حد بستر، حريم رودخانه               ها  طرح

اي و در خوزسـتان از        هـاي آب منطقـه       و در خارج از ايـن محـدوده، از شـركت           ها  شهردارياخل محدوده استحفاظي از     طبيعي را در د   
ي ياد شده موظفند حـداكثر ظـرف بيـست روز پـس از تـاريخ دريافـت پاسـخ                    ها  دستگاه. سازمان آب و برق خوزستان استعالم نمايند      

  . طرح استراي شده به مفهوم بالمانع بودن اجاعالم نكردن پاسخ در مدت تعيين. استعالم را بدهند
 حريم هستند، تداخل نمايد     رايساتي كه دا  تاسيسي طبيعي با ساير     ها  بركه، و   ها  مرداب،  ها  مسيل،  ها  رودخانه حريم   هرگاه -7ماده  

  .گيرند ات دو طرف، به صورت مشترك مورد استفاده قرار ميتاسيس رايقسمت مورد تداخل ب
ات آبي و آبرساني قرار گيـرد، طبـق   تاسيس و ها كانالي اشخاص در مسير و حريم ها زمين، نامه آيين اين  راياج در   هرگاه -8ماده  

  .شود ميقانون توزيع عادالنه آب بهاي عادله روز آنها به مالكان پرداخت ) 43(ماده 

قانوني و ات در خارج از محدوده تاسيس مربوط به استفاده اراضي احداث بنا و نامه آيين -12-3.پ
  )2/11/73 و اصالحيه 27/2/1355مصوب (حريم شهرها 

  .ات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها، مستلزم رعايت ضوابط عمومي زير استتاسيس ايجاد هرگونه ساختمان و -4ماده 
هـا،    ها، مـسيل    قنوات و چاه  ها، نهرهاي عمومي،      ها، تاالب   ، درياچه ها  جنگلها،    ، دريا، رودخانه  ها  راهرعايت حريم نسبت به      −

هاي انتقال نفـت و       ات عمراني، لوله  تاسيس با   ها  راههاي واقع در مسير       ها و تونل    ات مخابراتي، پل  تاسيسها و     خطوط و پايه  
ات نظـامي و انتظـامي و امنيتـي و مـرزي،            تاسيـس هاي آبرساني،     هاي آبياري، خطوط و لوله       و شبكه  ها  كانالگاز، سدها و    
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ات عمـومي و عمرانـي و ابنيـه و آثـار تـاريخي و        تاسيسگيرها و ساير      اي آب و فاضالب، مسيل بندها و سيل       ه  خانه  تصفيه
  . در مورد بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت محيط زيستربط ذيهمچنين رعايت ضوابط و مقرر توسط مراجع 

ي هـا   طـرح ات مربوط به    تاسيس و   ها  ساختماننين  ات نظامي، انتظامي، امنيتي، مرزي و همچ      تاسيس و   ها  ساختمان ايجاد   -10ماده  
ات فني مربـوط بـه اكتـشاف و اسـتخراج نفـت و گـاز، خطـوط ارتبـاطي و                     تاسيسلوله كشي هاي نفت و گاز،        آب و فاضالب و برق،    

 در خارج از اه شهرداريي دولتي يا وابسته به دولت و ها سازمانات متعلق به  تاسيسهاي مسكوني و ساير       مخابراتي و واحدها و مجتمع    
 و مقامـات تهيـه كننـده و         باشـد   ميي مصوب توسط مراجع و مقامات صالحيتدار مربوط         ها  طرحو  ها  پروژهمحدوده قانوني شهرها تابع     

ات در خارج از محدوده قانوني شـهرها        تاسيس بايد رعايت ضوابط عمومي ايجاد ساختمان و         ها  طرحها و     تصويب كننده اين قبيل پروژه    
  . مقرر شده است بر حسب مورد بنمايندنامه آيين كه در اين را به ترتيبي

  قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضي موقوفه  -13-3.پ

ي به ملكيت درآمده باشـد      صورت  بهاز تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي بفروش رسيده يا               : ماده واحده 
  .لكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است و اسناد ماگردد ميبه وقفيت خود بر 

 پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كنـد بـا رعايـت مـصلحت                         -1تبصره  
  .وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد

قانون اجاره تبديل به احـسن و واگـذاري دهـات و مـزارع موقوفـات عـام مـصوب                     راي كليه امالك مزروعي كه در اج      -2تبصره  
 و ساير مراحل اصالحات ارضي به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف يا متصرفين                 29/1/1350

 از طـرف دولـت بابـت امـالك مزبـور       قبالوجوهي كه   . شود  مينامه تنظيم     و زارعان صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره         
المثل زمـين توسـط    مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدايي دولت به موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرت             

  .ديدكارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي قبلي متصرف تهاتر و كسر و يا اضافه آن محاسبه خواهد گر
اي را بدون اطالع از وقفيت از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريـداري نمـوده و بموجـب                     كساني كه زمين يا خانه موقوفه      -3تبصره  

در صـورتي كـه متـصرف    .  دريافت خسارات وارده به فروشنده رجوع نماينـد رايند بتوان مي، شود مياين قانون اسناد مالكيت آن باطل  
  .د از تاريخ تصويب اين قانون با متصدي تنظيم اجاره نمايدتوان ميسازمان اوقاف . ضاي اجاره نمايد اين قانون تقا1طبق تبصره 
  . در مواردي كه جهت موردنظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود-4تبصره 
  . شود در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد، بايستي به نظر واقف عمل-5تبصره 
وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف . باشد  ميهاي آن لغو و كان لم يكن           كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصره          -6تبصره  

 دولـت بـه اجـرا       هيـات ي اين قانون را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تـصويب                    راي اج نامه  آيينموظفند  
شنبه بيست و هشتم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت               مشتمل بر ماده واحد و پنج تبصره در جلسه روز سه           قانون فوق . درآورند

  . نگهبان رسيده استراي شوتاييد به 3/2/1363 اسالمي تصويب و در تاريخ رايو سه مجلس شو
       نوري اكبر ناطق علي

   اسالميراي مجلس شورييس
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   ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه  قانونيراياج نامه آيين -14-3.پ

   سازمان اوقاف و امور خيريه- وزارت كشاورزي

 بنابه پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد تبصره                3/2/1374 وزيران در جلسه مورخ      هيات
 قانون ياد شده را بـه       يراياج نامه  آيين 25/11/1371 مصوب   -اضي موقوفه ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و ار          ) 6(

  :شرح زير تصويب نمود
   تعاريف و اصالحات-1ماده 
   نظر واقف و منابع موقوف عليهم با رعايت غبطه موقوفه تامين: مصلحت وقف −
اي عرصـه و يـا        ي كه به گونه   حسب مورد زارعان صاحب نسق يا قايم مقام قانوني آنان، مالكان اعيان و اشخاص             : متصرف −

 .عرصه و اعيان موقوفه تبديل يا فروخته شده را در يد و اختيار دارند

ط قانوني معيني حاصل شده باشـد، از قبيـل مالكيـت            راي متصرف تحت ش   رايهر نوع حقي كه ب    : حقوق مكتسب متصرف   −
  .انند آناعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه، حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و م

اساس ضوبط شرع مقدس اسالم در مورد تبديل يـا فـروش امـوال موقوفـه توسـط مجتهـد                      مجوزي كه بر  : مجوز شرعي  −
 .ط صادر شده باشدرايالش جامع

 يا با كمـك خـانواده       شخصاكسي است كه مالك زمين نيست و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي                : زارع صاحب نسق   −
 و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به عنوان اجاره بها بـه موقوفـه               نمايد  ميت  خود در اراضي موقوفه زراع    

 .مي دهد و نسق مورد زراعت وي مشمول قوانين اصالحات ارضي بوده است

 توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي يا باغداري : زراعت −

هر هكتار آن   به طور طبيعي روييده و در    اي  علوفه نباتات   زميني است اعم از كوه و دامنه يا زميني مسطح كه در آن            : مرتع −
 . باشدپذير امكانحداقل تعليف سه راس گوسفند يا معادل آن از انواع دام هاي ديگر، در يك فصل چرا 

 اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتـار آن  ي وسيله بهزميني است كه در آن درختان غيرمثمر   : بيشه يا قلمستان   −
  .ر اصله تجاوز نمايداز هزا

 . اشخاص غرس شده و عرف باغ شناخته شودي وسيله بهزميني است كه در آن درختان مثمر يا : باغ −

اي را كه به فروش رسيده يـا      ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان موقوفات، مكلفند با توجه به سوابق ثبتي موقوف عامه                -2ماده  
. برداري و همراه با مستندات و داليل به سازمان اوقاف و امورخيريه ارسال نماينـد                باشد، صورت به صورتي به ملكيت اشخاص درآمده       

نظر كه با انتخاب و زير نظر نماينده ولي فقيه در سازمان             سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع را به كميسيوني مركب از فقهاي صاحب            
در . نمايـد  ظر خود را در مورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات اعـالم مـي  كند كميسيون مذكور ن  ارجاع ميشود ميياد شده تشكيل   

 صـورت   نراي و در غيـ    شود  مي تاييدصورتي كه تبديل و فروش رقبه موقوفه به نظر كميسيون با مجوز شرعي انجام شده باشد، معامله                  
فروش يا تبديل موقوفه بـه سـازمان ثبـت اسـناد و          نظر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه داير بر بطالن سند                
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 موقوفـه   نام  به تا ادارات ثبت نسبت به بطالن سند در سوابق ثبتي و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جديد                    شود  ميامالك كشور اعالم    
  .اقدام نمايند

ماده واحده قانون ابطال اسـناد  ) 4(يت تبصره  پس از ابطال انتقاالت بعد از وقف، اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي با رعا                -3ماده  
روز ) 30(نمايد و در صورتي كه متصرف ظرف سي   تنظيم سند اجاره دعوت ميرايو فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه، متصرف را ب

 : تنظيم سند اجاره مراجعه ننمايد به شرح زير اقدام خواهند نمودراياز تاريخ ابالغ نظريه اوقاف ب

يد شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صالح وقف به داوطلبان ديگر  قبلي با رعايت حقوق مكتسب او خلع    از متصرف    −
  .اجاره داده خواهد شد

 در مورد ميزان حقوق مكتسب قبلي بين او و اداره اوقاف و امورخيريه يا متولي اختالفي به وجـود آيـد از طريـق                         كه  صورتيدر −
 .نمايند مي موارد را خارج از نوبت رسيدگي و به صدور حكم مبادرت گونه اينها  دادگاه. اهد شدمراجع قضايي تعيين تكليف خو

 و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفتـه بـه          تامين كه به نحوي از انحاء در رهن يا وثيقه يا            نامه  آيين موقوفات مشمول اين     -4ماده  
  .تبع ابطال اسناد مالكيت، آزاد خواهد شد

 خواهـد رسـاند تـا نـسبت بـه      نفـع  ذينگام تنظيم سند اجاره با استعالم از اداره محل مراتب را به اطـالع اشـخاص     اداره اوقاف ه  
  .استيفاي حقوق خود از ساير اموال متعهد اقدام نمايند

 -1350 مـصوب    - در مورد موقوفات مزروعي مشمول قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام                 -5ماده  
  :و ساير مراحل اصالحات ارضي به ترتيب زير عمل خواهد شد

واگذار شده ولي تاكنون اسناد فـروش آن بـه زارعـان، تنظـيم              ) وزارت كشاورزي (در صورتي كه موقوفات ياد شده به دولت          -الف
ناد رسمي حاضر و بطالن    نشده نمايندگان اداره اوقاف و امور خيريه و اداره كشاورزي محل و متوليان مربوط در دفترخانة اس                

ـ          ي  هسند را در دفاتر و هامش سند قيد و به وسيله دفترخان             اصـالح اسـناد اعـالم       راي ياد شده موضوع به اداره ثبت محـل ب
  .خواهد شد

هرگاه موقوفه مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به زارعان مربوط واگذار شده باشـد ادارات اوقـاف، امـور                  -ب
 موقوفات مزروعي را به اداره ثبت محل ارسـال و ادارات            گونه  اينه و متوليان، صورت مشخصات و مستندات مربوط به          خيري

يكن تلقي و پس از اصالح دفاتر و سوابق ثبتي نسبت به صدور اسناد مالكيت به نام              ثبت مكلفند انتقاالت ياد شده را كان لم       
  .سمي اعالم كنندموقوفه اقدام و مراتب را به دفاتر اسناد ر

ادارات اوقاف نسبت به موقوفـات تـصرف شـده و متوليـان      ) 5(و ماده   ) ب(و  ) الف( پس از انجام موارد مندرج در بندهاي         -6ماده  
مبلـغ اجـاره بهـا    .  با متصرفان و زارعان سند اجاره تنظيم خواهند نمـود        نامه  آييننسبت به موقوفات تحت توليت خود مطابق مفاد اين          

  .ا مورد اجاره طبق نظر كارشناس يا خبره محلي تعيين خواهد شدمتناسب ب
 بعضي از زارعان صاحب نسق به علت فوت يا انتقال يا بنا به علل ديگري در حال حاضر در اراضي يـاد شـده                         چه  چنان -1تبصره  

م اسناد اجاره با اين گونه متصرفان مفـاد   در تنظي . زراعت ننمايند با وراث قانوني يا متصرفان فعلي رقبه قرارداد اجاره تنظيم خواهد شد             
  . مجري خواهد بودنامه آييناين ) 1(از ماده ) 3(بند 

 اگر زارعان صاحب نسق در اين گونه اراضي چاه حفر نموده باشند، موقوفه در صـورت امكـان نـسبت بـه خريـد آن اقـدام             -2تبصره  
  .ين اجاره بها، موضوع مالكيت چاه و عرف محل را ملحوظ خواهد داشت كارشناس يا خبره محلي در موقع تعيصورت نراينمايد در غي مي
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 در صورتي كه زارعان صاحب نسق بخشي از اراضي نسق زراعتي خود يا تمامي آن را به باغ يا قلمستان و بيشه تبديل نموده            -3تبصره  
  . نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظيم نمايندنامه آيين اين) 1(باشند، اداره اوقاف يا متولي بايستي با توجه به تعاريف ذكر شده در ماده 

 در محدوده خدمات شهري قرار گرفته و كاربري زراعي آن تغيير نامه آيين در صورتي كه موقوفات مزروعي موضوع اين -4تبصره 
 موضـوع  -ن حـج و اوقـاف و امـور خيريـه    ي قانون تشكيالت و اختيارات سازماراي اجنامه آيين) 15(يافته يا قابل تغيير باشد برابر ماده       

ـ         تامين و   صالح  ذي مقامات   تاييد و با    22/2/65 مورخ   95270ه شماره   نام  بهتصوي  راي و پرداخت حقوق مكتسب زارعان صاحب نسق ب
  .امور ساختماني مجاز به اجاره واگذار خواهد شد

ند، متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط  كليه اعياني و مستحدثاتي كه زارعان صاحب نسق احداث نموده باش-7ماده 
  .نسبت به عرصه به شرط رعايت كاربري زمين با آنان تنظيم خواهد شد

 قوانين مختلف اراضي زارعان در اختيار اشخاص حقيقي يا حقـوقي قـرار گرفتـه و در ايـن گونـه اراضـي                        راي در اج  چه  چنان -1تبصره  
  .ستحدثات ياد شده متعلق به اشخاص ياد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظيم خواهد شدمستحدثاتي ايجاد كرده باشند، م

 قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهـات و مـزارع             راي در صورتي كه مستحدثاتي متعلق به موقوفه بوده و در اج           -2تبصره  
به مراحل مختلف اصالحات اراضي به زارعان صـاحب نـسق واگـذار شـده               موقوفه عام به زارعين صاحب نسق يا ساير قوانين مربوط           

برداري باشد، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان  و در حال حاضر نيز قابل بهره     ) نظير منازل مسكوني و محوطه مربوط به آن       (باشد  
  .ريافت نخواهد شدبا رعايت عرف محل د) عرصه و اعيان( رقبات گونه اينبوده و وجهي به عنوان اجاره بهاي 

 معتمدان  تاييدها و يا اشخاص غير احداث شده و با            نشين   كليه مستحدثاتي كه در دهات و مزارع موقوفات توسط خوش          -3تبصره  
محل، اعيان متعلق به آنان شناخته شده باشد سند اجاره براساس نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي فقط در مورد عرصه                      

  .ان تنظيم خواهد شدبا صاحبان اعي
  .باشد مي تغيير كاربري زراعي و احداث هرگونه اعياني بدون مجوز قانوني در اراضي نسق زراعتي موقوفه همچنان ممنوع -8ماده 
هاي احداثي در دهات و مزارع موقوفه را تهيه و به سـازمان اوقـاف و                   ادارات اوقاف و متوليان مكلفند صورت كليه اعياني        -تبصره

  .يريه بفرستندامور خ
 قـوانين   راي واسـناد و صورتجلـسات تنظيمـي در اجـ          هـا   فرم آيد،   وجود  به هرگاه در تشخيص زراع صاحب نسق اختالفي         -9ماده  

  .اصالحات اراضي مالك عمل خواهد بود
 در  نامـه   آييناين  ) 9(و  ) 5( در مورد زارعان و متصرفان و صاحبان اعياني و انتقال گيرندگان موقوفات عام موضوع مواد                 -10ماده  

  .عمل خواهد شد) 3(صورت خودداري از تنظيم سند اجاره طبق ماده 
بانك تعـاون كـشاورزي توديـع شـده و اهـدايي      ) 5557( وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعي كه در حساب شماره    -11ماده  

 حساب همان موقوفه منظور و واريز خواهـد         دولت به موقوفات تلقي شده به نسبت دستور پرداختهاي وصولي مربوط به هر موقوفه به              
  .شد تا در صورت لزوم صرف عمران و آبادي موقوفه شود

  .رسد نيز مجري است هاي موقوفه كه عوايد آنها به مصارف عام مي  در مورد آبنامه آيين كليه مقررات اين -13ماده 
  .باشد مي است ملغي نامه آيينمغاير با اين  دوليت كه هيات كليه مصوبات نامه آيين از تاريخ تصويب اين -17ماده 

         حسن حبيبي

    جمهوررييسمعاون اول 



 راهنماي برآورد خسارت مخزن در محدوده درياچه سدهاي مخزني  112

 

  ) اسالميراي مجلس شو31/3/74مصوب  (ها باغقانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  -15-3.پ

 تغييـر كـاربري اراضـي    وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون  و تداوم و بهرهها باغ به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و      -1ماده  
  .باشد ميها جز در موارد ضروري ممنوع   در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها باغزراعي و 

هـاي    بـه عهـده كميـسيوني مركـب از نماينـدگان وزارتخانـه      هـا  بـاغ  در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعـي و   -1تبصره  
 سازمان حفاظت محـيط زيـست و اسـتانداري كـه در هـر اسـتان زيـر نظـر وزارت                       جهاد سازندگي و    كشاورزي، مسكن و شهرسازي،   

 معتبر خواهد بـود و ايـن        باشد  مي اكثريت اعضا    راي و تصميمات كميسيون مزبور كه واحد آ       شود مي محول   شود  ميكشاورزي تشكيل   
  .اسخ اقدام نمايدكميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعالم نسبت به صدور پ

ها وزارت كـشاورزي اسـت و تغييـر            در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك        ها  باغ مرجع تشخيص اراضي زراعي و       -2تبصره  
  .باشد ميكاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز 

 و تغيير كاربري آنها در خارج از   ها  باغ و دفاتر اسناد مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و             ادارات ثبت اسناد و امالك     -3تبصره  
  .ها از وزارت كشاورزي استعالم و نظر وزارت مذكور اراضي اعمال نمايند محدوده قانوني شهرها و شهرك

 هشتاد درصد قيمت روز اراضـي و        شود  ميده   در مواردي كه اراضي زراعي طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري دا             -2ماده  
. شـود  ميداري كل كشور واريز       ي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه                 ها  باغ

  .واهد رسيد وزيران خهياتي تعيين و به تصويب راينحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دا
 سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت راي تغيير كاربري زمين زراعي و باغ ب-1تبصره 

  .نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود كشاورزي مشخص مي
 را تغيير كاربري دهـد      ها  باغي موضوع اين قانون كه غير مجاز اراضي زراعي و           ها  باغفين اراضي زراعي و     مالكين يا متصر  : 3ماده  

 بـه قيمـت روز زمـين بـا          هـا   باغ به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و            2عالوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده         
هاي متخلفين از اين قانون را بـه مراجـع قـضايي ارسـال تـا                  ظف است پرونده  وزارت كشاورزي مو  . كاربري جديد محكوم خواهند شد    

اسـاس ضـوابط      مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبـت رسـيدگي و بـر                        
  .مربوط حكم قطعي صادر نمايند

 محـدوده  واقع در     تصرف و تملك اراضي وامالك     چگونگيدر رابطه با     وزارت نيرو    دستورالعمل -16-3.پ
  )4/5/1376 مورخ 100/3431شماره (ي باالتر از آن ها رقومدرياچه سدها و اراضي 

 تر از حـريم قـانوني سـدها و كـاهش خـسارات وارده بـه        پاييني  ها  رقوم تعيين ضوابط يكسان نسبت به اراضي واقع در          منظور  به
 سدها از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، كاربري اراضي و به تبـع آن پرداخـت                رايهاي اج   زينهصاحبان اراضي و مستحدثات و كاهش ه      

  :شود ميخسارت اراضي و مستحدثات در حاشيه سدهاي در حال احداث و سدهاي آينده به ترتيب زير انجام 
 ،سـاله كـه بـا احـداث سـد          50در محدوده واقع در زير رقوم نظير سيالب استهالك يافته با دوره برگـشت               : محدوده اول  -1

ي هـا   برنامه راي اج راي طبق مقررات قانون نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ب           .گيرد  مياستغراق دائمي امالك صورت     
  . شود نسبت به تصرف و خريد اراضي و امالك اقدام ،دولت نظامي  عمراني و عمومي،

 سـاله   500 سـاله و     50استهالك يافته بـا دوره برگـشت        ي  ها  سيالبي متناظر   ها  رقوماراضي واقع در بين     : محدوده دوم  -2
 نامـه  آيـين  4 ولي چون با احداث سد احتمال مستغرق شدن موقتي آنها وجود دارد بايد به اسـتناد مـاده      شود  ميخريداري ن 
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 هـا و   حـريم شـهرها بـه اسـتانداري        ات در خـارج از محـدوده قـانوني و         تاسيـس احداث بنـا و     , مربوط به استفاده از اراضي    
 هرگونه ساختمان و بنـا      راي تا از صدور پروانه ساخت ب      شودهاي مربوطه اعالم      ها با ارسال نقشه    ها و بخشداري   فرمانداري
 حسب مـورد اجـازه   اي منطقهي آب   ها  سازمان .شود  مي زراعت تعيين    صرفادر اين محدوده كاربري اراضي      . شودخودداري  

ن محدوده  رايايجاد مستحدثات موقت با عمر كوتاه و ارزش اقتصادي كم د           فني سد حداكثر با      مسايلدارند كه با مالحظه     
 در مـورد متقاضـيان جديـد از ايـشان تعهـد گرفتـه شـود كـه كليـه          كـه  آنمـشروط بـر      ،موافقت كنند  )نظير احداث باغ  (

ذيرنـد و در صـورت       را با آگاهي از احتمال بروز خسارت بپ         )و تبعات حاصله از آن    (ي ناشي از احداث اين طرح       ها  يتمسوول
  .  هيچ گونه خسارتي از دولت نكننديوارد شدن خسارت سيالب به اين گونه مستحدثات ادعا

 ساله و سيالب طراحي سد فقـط ايجـاد          500ي نظير سيالب با دوره برگشت       ها  رقومدر اراضي واقع دربين     : محدوده سوم  -3
ي اصـلي،   هـا   راه  آهـن،   شـهر، شـهرك، راه      نظير روستا،  (ات حياتي، استراتژيك و زير بنايي     تاسيس زيستي،    مراكز جمعيتي، 

ي ديگـر در    هـا   فعاليتممنوع است ولي انجام        ) نفت، برق با ولتاژهاي باال و كارخانجات        گاز، خطوط لوله اصلي انتقال آب،    
روط بـه   فني سد و درياچه و مـش مسايل و با مالحظه ربط ذياي  اين محدوده با كسب موافقت موردي سازمان آب منطقه     

 ، مربوط به اسـتفاده از اراضـي       نامه  آيين خسارتي درصورت وقوع سيالب و رعايت        گونه  هيچاخذ تعهد مبني بر عدم مطالبه       
 احتماال مذكور   نامه  آيين و هرگاه با رعايت      باشد  ميات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مجاز           تاسيساحداث بنا و    

در موارد ممنوعه مذكور     . طبق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد      شوده مالكين وارد    در صورت استغراق اراضي خسارتي ب     
ي موضوع را با آگاهي از احتمال استغراق و ورود خسارت و تبعات ناشي ها يتمسوول، ربط ذي وزير   كه  صورتيدردر اين بند    

 سـپردن تعهـد     شرط  بهات  تاسيسداث اين    فني سد و درياچه با اح      مسايلد با مالحظه    توان  مياز آن كتبا بپذيرد، آن شركت       
  . خسارتي در صورت وقوع سيالب مورد موافقت كندگونه هيچمبني بر عدم مطالبه 

 متر از منتها اليه رقوم متناظر سيالب طراحي مخزن سد به صورت افقي              150اراضي حريم قانوني سد كه      : محدوده چهارم  -4
ـ  اج نامـه   آيـين  و   1344ي در پشت سد، مصوب سـال        قرار دارد و تابع قانون تعيين حريم درياچه احداث         ي مـاده يـك آن    راي

  .  پايدار مشخص نمايدعاليم و با نصب كوبي ميخ خط حريم تعيين شده را بر روي زمين با بايد ميو آن شركت  باشد مي
اعت و   مصرف در زر   راي فقط ب  4 و   3،  2هاي    تخصيص آب جديد اعم از سطحي و زيرزميني در صورت امكان در محدوده             -5

ات آب متعلـق    تاسيسباغ بايد داده شود و متقاضيان آب بايد تعهد رسمي بسپارند كه در صورت استغراق احتمالي اراضي و                   
  .هاي و ادارات تابعه آن عنوان نكنند  را از هيچ بابت عليه وزارت نيرو و شركتادعايي گونه هيچبه آنها و مستحدثات ديگر 

هـاي دوم و سـوم اطـراف هـر سـد        احداث سد در اراضي واقع در هريك از محـدوده  در زمان شروع عمليات   كه  صورتيدر -6
ـ           وجود داشته باشد كه با كاربري      هايي  كاربريمستحدثات و    هـا    ايـن محـدوده  رايهاي تعيين شده در ايـن دسـتورالعمل ب

 خـسارات، طـرح الزم بـا    ها و نيز نحـوه پرداخـت   منافات داشته باشد حسب مورد بايد در مورد تغيير و اصالح اين كاربري            
  : تهيه و جهت تصويب ستاد امور آب پيشنهاد شودربط ذياي  مراعات موارد ذيل توسط آب منطقه

 محدوده دوم يـا بايـد       خصوصاها    هاي واقع در اين محدوده      در مورد مراكز جمعيتي و زيستي نظير روستاها و شهرك           -الف
 اطمينـان كـافي از      كه اينر كاربري مستحدثات اقدام شود و يا         خسارات به مالكين و تملك و تغيي        نسبت به پرداخت  

 حاصل شود كه در اين صورت با اتخاذ تمهيداتي در           شود  ميعدم بروز خسارت جاني به مردم طي گزارشي كه تهيه           
 ولي در هر حال در صورت وارد شـدن          شود  ميبرداري از مخزن و يا موارد مشابه از خريد مستحدثات خودداري              بهره
  . گونه خسارت به مردم بايد خسارت مردم جبران شودهر
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 خريد مستحدثات و اراضي خودداري شود لـيكن در          راي از هزينه كردن ب    استثناييات جز موارد    تاسيسدر مورد ساير      -ب
ات موجود در زمان احداث سد، ارزيابي و بـه عنـوان خـسارت حادثـه          تاسيسصورت وقوع سيالب، خسارات وارده به       

  .رت خواهد شدپرداخت خسا
هـاي دوم و سـوم قـرار           و خطوط لوله و نظاير آنها كه در زمان احداث سد در محدوده             ها  راهاتي نظير   تاسيسدر مورد     -ج

 ربـط   ذياي     بدون كسب موافقت موردي آب منطقـه       ربط  ذيي  ها  دستگاهدارند، در هر صورت بايد مراقبت شود كه         
ات اقـدام نكننـد اقـدامات مربـوط بـه تعميـر و              تاسيسازي و بهسازي     نسبت به نوسازي و بازس     نامه  آيينمطابق اين   

  .ات از اين حكم مستثني استتاسيسنگهداري متعارف 
ات نيز بايد دقت شود كه پـس از اسـتهالك اعيـاني و مـستحدثات، بـدليل ناسـازگاري كـاربري، از                       تاسيسدر مورد ساير    

  . خسارت زمين در آن زمان پرداخت شودبازسازي و نوسازي آنها ممانعت شود و در صورت لزوم فقط
ها و مستحدثاتي وجود داشته باشـد كـه بـا      در محدوده چهارم يعني حريم سد نيز در زمان احداث سد، اعياني   كه  صورتيدر -7

  . رفتار شود4 مذكور در بند نامه آيينهاي تعيين شده منافات داشته باشد بايد با آنها مطابق قانون و  كاربري
 اراضي و مـستحدثات واقـع       راي ب صرفا تصرف، تملك و به تبع آن پرداخت خسارات          صرفاغ اين دستورالعمل    از تاريخ ابال   -8

 ساله كه در اين دستورالعمل از آنها به اراضي مستغرق نـام             50زير رقوم متناظر با سيالب استهالك يافته با دوره برگشت           
  .از خواهد بودبرده شده و موارد استثناء شده مذكور در اين دستورالعمل مج

رقوم نظير حداكثر ارتفاع آب روي سـرريز در همـه        (هرگونه تغيير كاربري در اراضي واقع در زير رقوم سيالب طراحي سد              -9
 و بايد از هرگونه     باشد  مينيز اعم از كشاورزي و غير آن، جز در چهارچوب اين دستورالعمل ممنوع              ) 4 و   3،  2هاي    محدوده

  .ي شود جلوگيرجداتخلف از اين امر 
 .اي و آب و برق خوزستان خواهد بود هاي آب منطقه   اين امر حسب مورد با شركتراييت اجمسوول           

 مقدور و يا به مـصلحت       ربط  ذياي     از مفاد اين دستورالعمل به تشخيص آب منطقه        هايي  بخش رايدر موارد خاص كه اج     -10
ي در  تـر   بـيش هـاي      آب شهري، اعمال محـدوديت     تامين رايد ب  به داليلي نظير حفاظت ويژه آب درياچه س        مثالنباشد و   

 بايد با تهيه گـزارش تـوجيهي پيـشنهادات خـود را جهـت بررسـي بـه              ربط  ذيكاربري اراضي ضروري باشد، سازمان آب       
  .معاونت امور آب اعالم نمايد

5000حداقل ( مناسب  با مقياسهايي نقشهاي و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند  ي آب منطقهها سازمانكليه   -11
را كـه  ) 1

ي اسـتهالك يافتـه بـا    هـا  سـيالب ي متنـاظر  هـا  رقـوم  هريك از    رايدر آنها وضعيت مستحدثات و اراضي وضع موجود ب        
، سيالب طراحي و خط حريم مشخص شده باشد تهيه و در روزنامه آگهي نموده و بـه عنـوان               500،  50هاي برگشت     دوره

ها، ادارات كل مـسكن        نظير استانداري  ربط  ذي مسوولي  ها  دستگاهن نگهداري در مركز اسناد شركت، به        اسناد معتبر ضم  
  .و شهرسازي، ادارات كل محيط زيست نيز به منظور رعايت مفاد اين دستورالعمل اعالم نمايند

 و مـستحدثات اقـدام    بيش از حدود مذكور فوق نسبت به تصرف و نيز تملـك اراضـي      معموالدر مورد سدهاي موجود كه       -12
تـر از آن پيـشنهادات خـود را           پايينوري مطلوب از اراضي حريم و         ند به منظور بهره   توان  مياي    هاي آب منطقه    شده شركت 

  .جهت بررسي به معاونت امور آب ارسال دارند
العمل مراتـب را  اي و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند ضمن رعايت دقيق مفاد اين دستور          ي آب منطقه  ها  سازمانكليه   -13

ي توسه منـابع آب و همچنـين بـه واحـدهاي            ها  طرح ملحوظ نمودن آن در مطالعات       راي ب ربط  ذيي  ها  طرحبه مشاورين   
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 آن تدارك ديـده و بـه طـور مرتـب            راي اج رايهاي مناسب همراه با آموزش الزم ب        حقوقي سازمان ابالغ نموده و ظرفيت     
  .نتايج را به ستاد وزارت نيرو منعكس نمايند

          بيژن زنگنه
          وزير نيرو

هاي مرتبط با مخزن سدها        دستورالعمل وزارت نيرو در رابطه با اقالم اصلي در برآورد هزينه           -17-3.پ
  )27/3/1377 مورخ 27/8122(ات آبي شماره تاسيسو ساير 

ات آبي و لزوم توجه     تاسيسمخزني و ساير    هاي مرتبط با احداث سدهاي         و هزينه  ها  خسارتبا توجه به اهميت كمي و كيفي اقالم         
 ضـمن ارسـال يـك نـسخه از          وسـيله   بـدين ها از ديدگاه اقتصاد ملي و سازمان مجري طرح             و هزينه  ها  خسارتو ملحوظ داشتن كليه     

الزم اسـت   ي وارده به منابع طبيعي و محاسبه اقتصادي آن،          ها  خسارتتصوير نامه وزير محترم جهاد سازندگي در مورد توجه و برآورد            
ـ  تاسيسهاي وابسته به سدها و ديگر  هاي خسارت مخزن و ساير هزينه      از تاريخ ابالغ اين نامه اطالعات مربوط به هزينه          رايات آبـي ب

  .، مرحله اول و مرحله دوم مطابق جدول پيوست تهيه و تنظيم شودشناساييي مطالعاتي مرحله ها طرحكليه 
      رسول زرگر

  )ارقام به ميليون ريال(ات آبي تاسيسهاي مرتبط با مخزن سد با ساير  سارت و هزينه برآورد خ-1-3.پجدول 
  از ديدگاه مجري طرح  از ديدگاه اقتصاد ملي  اقالم هزينه

    1 خسارت مستقيم -1
    اتتاسيس -1-1
  زيربنايي -1-1-1
  ات وابسته تاسيس واحدهاي تكميلي و -2-1-1
  دماتي واحدهاي صنعتي، توليدي و خ-3-1-1
  ها و آثار تاريخي  زيارتگاه-3-1-1

  

     منابع طبيعي-2-1
   اراضي زراعي-1-2-1
   و مراتعها جنگل -2-2-1
   معادن-3-2-1
   فضاهاي طبيعي، تفريحي و استراحتگاهي-4-2-1

  

    2هاي وابسته  هزينه-2
    هاي آبخيزداري  هزينه-1-2
  ت آب يا حفاظت محيط زيست و اقدامات كنترل كيفيها طرحهاي   هزينه-2-2
   مرتبطمحيطي زيست خسارت -3-2

  

    جمع كل
  .شود ميگيرند و از حيز انتفاع ساقط  ئي است كه در محدوده مخزن سد قرار ميها ثروت خسارت مستقيم شامل منابع و -1
د مورد چشم پوشي قرار گيرند يا منابعي است كـه بايـد هزينـه    ه آبريز وجود دارند و بايضئي است كه در سطح حوها  ثروتهاي وابسته شامل منابع و         هزينه -2

 .شود تامينشوند تا سطوح پايداري و دوام سد احداث شده به نحو مطلوبي 
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 بخشنامه وزارت نيرو در رابطه با حفظ و بقاي آثـار ارزشـمند تـاريخي و ميـراث فرهنگـي                     -18-3.پ
  )5/8/1378 مورخ 130/2931شماره (

 كـه  جـا   آن از   شـود  مـي  سازمان ميراث فرهنگي كشور ايفـاد        13/6/1378 مورخ   1/1-5592تصوير نامه شماره    ، به پيوست    احتراما
 و از طرفي به لحاظ جلـوگيري        شود ميضرورت حفظ و بقاي آثار ارزشمند تاريخي مورد انتظار بوده و در شمول تكاليف ملي محسوب                 

و اماكن تاريخي الزم است ضمن توجه كافي در مرحله مطالعات نـسبت بـه               ات  تاسيساز تخريب و هرگونه آسيب به اين قبيل ابنيه و           
ط عمومي پيمـان قبـل از تهيـه هرگونـه           راي ش 26رعايت كامل و دقيق ضوابط سازمان ميراث فرهنگي اقدام و با عنايت به مفاد ماده                

 صورت پذيرد و مهندسين مشاور طرف قرارداد  و يا عملياتي كردن آنها هماهنگي الزم با سازمان مذكور در اين مورديراياجهاي  نقشه
  . موضوع حفظ آثار تاريخي را مدنظر قرار دهندها طرحدر حين انجام مراحل مختلف مطالعاتي 

  
            رسول زرگر

 38140شـماره   ( بخشنامه رياست جمهوري در رابطه با حفاظت آثار تـاريخي و فرهنگـي               -19-3.پ
  )9/7/1382مورخ 

 بـه لحـاظ     قضاييي عمراني و بروز اختالف و پيگرد        ها  طرح راي در اج  تاخير ميراث فرهنگي كشور، پرهيز ار       به منظور حفاظت از   
ـ اجي ها دستگاهقوانين آمره ناظر به جلوگيري از ميراث فرهنگي كشور، مقتضي است كليه    ـ اج قبـل از عمليـات   يراي ي هـا  طـرح  يراي

 طرح را از سازمان ميراث فرهنگي كشور استعالم و براسـاس            راير محل اج   فرهنگي موجود د   -عمراني، ضوابط حفاظتي آثار تاريخي      
  .آن اقدام نمايند

       محمدرضا عارف

      جمهوررييسمعاون اول 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در رابطه              -20-3.پ
  )114د ج ماده بن(با حفاظت آثار تاريخي و ميراث فرهنگي كشور 

 تاييد طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت بر         راي فرهنگي در محدوده هاي جغرافيايي اج      –شناسايي و مستندسازي آثار تاريخي      
  .سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
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قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و          ) 114( ماده   »ج«ي بند   راي اج نامه  آيين -21-3.پ
  )11/5/1384(ري اسالمي ايران فرهنگي جمهو

ي بزرگ عمراني و در مرحلـه  ها پروژه رايي مشمول قانون برنامه چهارم توسعه موظفند قبل از اجرايي اجها دستگاه كليه   -1ماده  
  . طرح اقدام نمايندراييابي نسبت به انجام مطالعات فرهنگي ـ تاريخي در مكان اج سنجي و مكان امكان

ي صادر ها دستورالعملگي ـ تاريخي و مستندسازي آثار فرهنگي ـ تاريخي واقع در محدوده طرح، براساس    مطالعات فرهن-2ماده 
  .شده از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تحت نظارت علمي سازمان مذكور توسط دستگاه مجري انجام خواهد شد

ريـزي     بين سـازمان مـديريت و برنامـه        نامه  موافقت در   هاي مطالعاتي طرح     از هزينه  جزيي هزينه مطالعات و مستندسازي      -3ماده  
  .بيني خواهد شد كشور و دستگاه مجري پيش

بخشي آنها،   ضوابط حفاظتي عرصه و حريم آثار فرهنگي ـ تاريخي واقع در محدوده طرح و در صورت لزوم عمليات نجات-4ماده 
 نهـايي   تاييـد  انجـام و پـس از        نامـه   آيينطالعات موضوع اين    حسب نظر و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در قالب م            

  .سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري توسط مجري و از محل اعتبارات طرح انجام خواهد شد
 دستگاه مجري يك نسخه از مطالعات فرهنگي ـ تاريخي و اسناد مربوط به مستندسازي آثار فرهنگي تاريخي موجـود در   -5ماده 
  .به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تحويل خواهد داد را رايمحوطه اج
 مطالعـات   تاييدريزي كشور و دستگاه مجري طرح منوط به            طرح بين سازمان مديريت و برنامه      راي اج نامه  موافقت مبادله   -6ماده  

  . از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواهد بودنامه آيينو اقدامات موضوع اين 

  )11/4/1386( كل كشور 1386قانون بودجه سال ) 3( تبصره "و"نامه اجرايي بند  آيين -22-3. پ

  :روند  در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي-1ماده 
هـاي آبيـاري و زهكـشي كـه در فهرسـت               شامل سد و تاسيسات وابسته اعم از نيروگاه، خطوط انتقال آب و شبكه             : طرح -الف

 كـل كـشور قـرار    1386قانون بودجه سال    ) 1(اي ملي و ملي استاني شده مندرج در پيوست شماره             ي تملك دارائيهاي سرمايه   ها  طرح
  .باشد دارد مي
اي، سازمان آب و برق خوزستان، شركت توسـعه منـابع    هاي آب منطقه  منظور از دستگاه اجرايي شركت: دستگاه اجرايي –ب  

  . منابع آب و خاك سيستان استآب و نيروي ايران و شركت توسعه
   اراضي و امالك واقع در محدوده اجراي طرح : عرصه–ج 
   مستحدثات، باغات، قلمستان و محصوالت كشت شده در اراضي تحت اجراي طرح : اعياني–د 
مي دولـت،   هاي عمومي، عمراني و نظـا        قانون نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه           : قانون نحوه خريد   - ه

   شوراي انقالب1358مصوب سال 
  1380 مصوب – قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت : قانون تنظيم–و 



 راهنماي برآورد خسارت مخزن در محدوده درياچه سدهاي مخزني  118

 

ي ذيربط در امر ساماندهي و اسكان مجدد ساكنين، اتخاذ تصميم براي ها دستگاه به منظور هدايت و ايجاد هماهنگي بين -2ماده 
 گروه اجرايي در هر استان به رياست استاندار يا نماينده تام االختيـار او و نماينـدگان                  انجام تشريفات و حل و فصل مسائل مربوط كار        

  :شود ي ذيل تشكيل ميها دستگاهتام االختيار 
  فرمانداري -1
 )دبير كار گروه(دستگاه اجرايي  -2

  اي شركت برق منطقه -3
  شركت آب و فاضالب روستايي -4
  سازمان مسكن و شهرسازي -5
  سازمان جهاد كشاورزي -6
  سكن انقالب اسالميبنياد م -7
  اداره كل ثبت اسناد و امالك -8
  دادگستري -9

  شوراهاي اسالمي روستاهاي محل اجراي طرح -10
  )حسب مورد (ها دستگاهساير  -11

ي هـا  دسـتگاه  تصميمات كار گروه اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات موضوع هر بخش پس از ابـالغ اسـتاندار بـراي             :تبصره
  .داالجرا مي باش اجرايي ذيربط الزم

ي اجرايـي حـسب   هـا  دسـتگاه  سازمان مديريت و بنرمه ريزي كشور براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي طرح ذيربط و ساير -3ماده  
مورد، اعتبارات الزم براي ساماندهي و اسكان مجدد ساكنين متناسب با شرايط قبل از اجراي طرح و يا به تشخيص كار گروه اجرايـي                

ي اجرايي بر حـسب نـوع       ها  دستگاه قانوني مترتبه را در قالب موافقتنامه طرح مربوط و بودجه ساير             استمالك عرصه و اعياني و حقوق     
هـاي مـورد نيـاز بـر      ي اجرايي موظف هستند هزينهها دستگاهدستگاه اجرايي طرح و ساير . خدمات قابل ارائه آنها، پيش بيني مي كند 

  .ريزي كشور اعالم كنند ديريت و برنامهعملياتي كردن اين آيين نامه را برآورد و به سازمان م
 دستگاه اجرايي موظف است به منظور احقاق كليه حقوق ساكنين، صاحبان مشاغل و ذينفعان در محدوده اجـراي طـرح                     :تبصره

  .نسبت به تدوين برنامه اسكان مجدد متناسب با حقوق مذكور اقدام نمايد
هـاي    هـا و شـيوه نامـه         و آيين نامـه    »قانون تنظيم «) 69(ماده  ) 1(تبصره   در ساماندهي و اسكان مجدد ساكنين، مطابق         -4ماده  

شود و هرگونه استمالك اراضي و امالك بخش خصوصي، فقـط پـس از    اجرايي آن، از اراضي مليف دولتي و منابع طبيعي استفاده مي     
  .باشد تصويب كار گروه اجرايي و ابالغ استاندار مجاز مي

 فقط در صورتي مجاز است كه ساماندهي و اسكان مجدد ساكنين با استمالك اراضي آنهـا انجـام                   شروع عمليات اجرايي   -5ماده  
  .شده باشد
شود، الزم است اسناد مالكيت در اسـرع           در كليه مواردي كه به منظور اسكان مجدد ساكنين از اراضي معوض استفاده مي              -6ماده  

  . اسكان يافته منتقل شود متقابالً اسناد قبلي به نام دولت منتقل گرددوقت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به نام ساكنين
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 در صورت عدم امكان اسكان مجدد ساكنين تصرف و تملك اراضي و اعياني مطابق با قانون نحوه خريـد انجـام خواهـد                      -7ماده  
  .شد

ريـزي كـشور     سازمان مديريت و برنامه وزارت نيرو موظف است گزارش عملكرد اين آيين نامه را هر شش ماه يك بار به        -8ماده  
  .ارائه نمايد

  . به تائيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است6/4/1386اين تصويب نامه در تاريخ 

ي عمرانـي موضـوع     ها  طرح راي و تملك اراضي و امالك جهت اج       تامين دستورالعمل نحوه    -23-3.پ
   وزارت نيرو24/6/87 مورخ 100/50/62669ابالغيه شماره 

 مقدمه 

ي عظـيم صـنعت آب، بـرق و آبفـا بـوده كـه در       هـا  طـرح  راي در چرخـه اجـ  مـوثر اراضي و امالك بـه عنـوان يكـي از عوامـل             
تملك اراضي و حل و فصل دعاوي حقوقي        . هاي كالن حوزه فعاليت وزارت نيرو از جايگاه مهم و راهبردي برخوردار است              ريزي  برنامه

، به لحاظ اقتـصادي و اجتمـاعي نيـز در سـطح جامعـه               ها  طرح قابل توجهي از بودجه مصوب       ناشي از آن، ضمن اختصاص منابع مالي      
  .نمايد اين امر ضرورت تنظيم و ساماندهي تفصيلي روند تملك اراضي را ايجاب مي. ات انكارناپذيري داشته استتاثير

   هدف-1

  ي عمرانيها طرح راي اجفرآيندسازي  هاي اجتماعي و اقتصادي تملك اراضي و روان به حداقل رساندن هزينه

   محدوده اجرا-2

هاي تابعه، وابسته، زيرمجموعه و ساير واحدهايي      هاي مادرتخصصي، شركت    هاي آب، برق و آب و فاضالب، اعم از شركت           شركت
  .كه مجاز به استفاده از قانون نحوه خريد هستند

   تعاريف-3

  :اختصارات اين دستورالعمل عبارتند از
هاي عمومي، عمراني و   برنامهراي اجراي به جاي اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ب      »حوه خريد قانون ن « -3-1

  )1358 انقالب رايمصوب شو(نظامي دولت 
  )27/11/1380مصوب ( به جاي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت »قانون تنظيم« -3-2
هاي تابعـه، وابـسته    هاي مادرتخصصي، شركت   و آب و فاضالب، اعم از شركت      هاي آب، برق،       به جاي شركت   »ها  شركت« -3-3

  .زيرمجموعه و ساير واحدهايي كه مجاز به استفاده از قانون نحوه خريد هستند
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   دستور انجام كار-4

و دولتـي   االمكان از اراضي ملي        حتي »قانون نحوه خريد  « 2 ماده   1 وفق تبصره    ها  طرح راي اج رايها موظفند ب     شركت -4-1
ـ                      راي اجـ  راياستفاده نمايند، هرگونه تملك اراضي و امالك خصوصي مشروط به اين است كه اراضي ملـي و دولتـي ب
در صـورت   . طرح وجود نداشته باشد، يا به لحاظ فني و اقتصادي، امكان استفاده از اراضي ملي و دولتـي مقـدور نباشـد                     

ين مالك خصوصي باشـند، بـا رعايـت نكـات فنـي             تر  كم رايضرورت تملك اراضي و امالك خصوصي، امالكي كه دا        
  .طرح، در اولويت قرار دارند

ـ هـاي اج    نامـه    و شـيوه   نامـه   آيين و   »قانون تنظيم « 69تملك اراضي ملي و دولتي با رعايت مفاد ماده          : تبصره ي آن بايـستي از     راي
  . انجام شودربط ذيي ها سازمانهاي الزم با ادارات و  هماهنگي
 طرح، وضـعيت اراضـي و   رايهاي مشاور در انتخاب محل يا مسير اج  موظفند به نحو ممكن يا توسط شركت     ها   شركت -4-2

امالك را از نظر ثبتي، حقوقي، ملي يا دولتي بودن و مالكيت اشخاص مورد بررسي قرار دهند به نحـوي كـه اراضـي و              
  . گرفته و نياز به تملك آنها باشد طرح قرارراي و در حد ضرورت در معرض اجاستثنايي طور بهامالك خصوصي 

 به تبـصره    توجها و   »قانون نحوه خريد  « 6 ماده   راي در صورت ضرورت تملك اراضي و امالك خصوصي و اقتضاي اج           -4-3
ها مكلفند با توافق مالكين امكان ارائه اراضي مشابه ملـي يـا دولتـي موجـود را بـه                      ، شركت »قانون تنظيم « 69 ماده   1

هـاي مـادر      ي محلـي و شـركت     هـا   دسـتگاه صوصي مورد نياز مورد بررسي قرار داده و از طريق           عنوان عوض اراضي خ   
 اين اراضـي و ارائـه بـه         تامينتخصصي متبوع و كميسيون مركزي مستندسازي اراضي و امالك وزارت نيرو نسبت به              

  .ين و مقامات محلي و استاني اقدام نمايندمسوولمالكين خصوصي با هماهنگي 
 و مطالعـات   هـا   بررسيهاي مربوط به تملك اراضي و امالك و خسارات احتمالي مربوطه را در                ا موظفند هزينه  ه   شركت -4-4

 به موقع اعتبارات و تخصيص جهـت  تامينهاي طرح منظور نمايند و در خصوص          بيني و در برآورد هزينه      مقدماتي پيش 
  .شوداي حادث ن ي طرح وقفهرايرند تا در عمليات اج به عمل آوربط ذي با مبادي قبال را  هاي الزم پرداخت، هماهنگي

پيـشرفت   كه تملك اراضي و امالك متوقف و موكول به           شود تامينبايست به نحوي      اعتبارات مربوط به تملك اراضي مي     : تبصره
كين توافقات ديگري شـده   با مالك يا مال    كه اينمگر  . ي طرح به پايان رسيده باشد     رايالمقدور قبل از آغاز عمليات اج       طرح نباشد و حتي   

  .شودباشد كه در اين صورت بايد تضمينات الزم جهت ادامه كار اخذ 
 در صورت وجود اراضي و امالك موقوفه در محدوده طرح و ضرورت استفاده از آنها، بايد مطابق با ترتيبـات منـدرج در                -4-5

  . عمل شود»قانون نحوه خريد« 5 ماده 4تبصره 
ات و حقـوق و خـسارات مـشابه واقـع در حـوزه              تاسيس تقويم اراضي، ابنيه و      »قانون نحوه خريد  « 5 وفق مقررات ماده     -4-6

  .پذيرد  طرح در قيمت آنها صورت ميتاثيرعمليات طرح، كارشناس بدون در نظر گرفتن 
قـت و  ها موظفند در اسرع و ، شركتشود ميي مصوب تملك    ها  طرح راي در كليه مواردي كه اراضي و امالك جهت اج         -4-7

قـانون  « 69 مـاده    راي خود يا دولت منتقل نمايند و در اجـ         نام  بهبا رعايت مقررات قانوني، اسناد مالكيت را حسب مورد          
  . مستندسازي نمايند»تنظيم
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 تملك عرصه و اعيان نبـوده ولـي         راي، ضرورتي ب  ها  طرح راي در اج  چه  چنان »قانون نحوه خريد  « وفق حكم ماده يك      -4-8
هـا    عبور از اراضي و امالك باشد شـركت رايير حقوق مربوط به اراضي و امالك از جمله حق ارتفاقي بنياز به خريد سا 

  .موظفند قرارداد مناسب واگذاري حقوق موصوف را با مالك يا مالكين منعقد نمايند
رنامـه رسـمي بـه انـضمام     ها مكلفند با تنظـيم و اخـذ اقرا    حقوق مورد معامله مستند به سند رسمي نباشد، شركتچه  چنان: تبصره

  .يت در قبال مدعيان احتمالي اقدام به انجام معامله بنمايندمسوولقرارداد عادي مبني بر واگذاري حقوق موصوف و قبول 
بايستي طبق اسناد مربوط صورت پـذيرد و در           ، هرگونه پرداخت مي   باشد  مي سند رس  راي در مورد امالك و اراضي كه دا       -4-9

 محـل، نيـروي انتظـامي،     راي شـو  تاييـد د حسب ارائه اسناد عادي كه به        توان  ميسمي، شركت   صورت عدم وجود سند ر    
 رسيده باشد، با اخذ اقرارنامه رسـمي از متـصرف مـدعي مالكيـت،               صالح  ذيمجاورين ملك و حسب مورد ساير مراجع        

 كارشناسـان   هيـات ين شـده    يي به اشخاص ثالث، به انضمام قرارداد عادي نسبت به پرداخت مبالغ تعي            گو  پاسخمبني بر   
  .رسمي دادگستري اقدام نمايند

آيـد، بايـد طبـق صورتجلـسه و بـا امـضاي               هـا در مـي       در كليه مواردي كه اراضي و امالك به تصرف قانوني شركت           -4-10
 اعم از مالك يا مالكين قائم مقـام يـا نماينـدگان ايـشان و حـسب مـورد                    ربط  ذينمايندگان شركت و ساير اشخاص      

  .باشد ميبه هر حال تصرف ملك بدون تنظيم صورتجلسه مجاز ن. يا نماينده دادستان صورت پذيرددادستان 
 .صورتجلسه مزبور حداقل بايد حاوي نكات و اطالعات ذيل باشد

   تاريخ و ساعت تحويل يا تصرف-4-10-1
  ... قضايي و اسناد و داليل تصرف يا تحويل ملك از قبيل ذكر شماره قرارداد توافق، دستورات-4-10-2
  نشاني ملك و نوع كاربري آن-4-10-3

  )شناساييدر صورت ( مشخصات و نشاني مالك يا مالكين و قائم مقام يا نماينده قانوني ايشان -4-10-4
 مشخصات ملك شامل مختصات ثبتي، مساحت، حدود اربعه، موقعيت جغرافيايي و ساير عوارض طبيعي يا                -4-10-5

  مصنوعي و وضعيت اعياني
  ساير اطالعات و ترتيبات خاص مربوط به تصرف ملك-4-10-6

   مشخصات كامل حاضرين و امضا ايشان-4-10-7
هاي كثيراالنتشار و يـا يـك روزنامـه        طرح را در يكي از روزنامه      رايها مكلفند مراتب اج     پس از تصويب طرح، شركت     -4-11

در آگهي منتشره درج مختصات     . رساني نمايند    اطالع محلي آگهي نموده و يا به نحو مقتضي با درج اعالميه در محل،            
ـ                 رايجغرافيايي محل اج    راي طرح و ضرورت مراجعه مالكين اراضي و امالك واقع در طرح يا مالكين حقوق مربوطه ب

  .باشد ميتعيين تكليف امالك خود حداكثر ظرف مدت يك ماه الزامي 
 3 مـاده    2هـا موظفنـد وفـق تبـصره            و حصول توافق، شـركت      در صورت مراجعه مالك در مهلت تعيين شده در فوق          -4-12

.  حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات مربوطـه اقـدام نماينـد                   »قانون نحوه خريد  «
ات و حقوق و خسارات وارده بين شركت و مالك يا مالكين توافـق  تاسيسهرگاه در تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و  

 و تفهيم مقررات و حقوق قانوني به مالك يا مالكين ابالغ شـود كـه تـا                   نشود الزم است با تنظيم صورتجلسه     حاصل  
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 آن اقدام   2 و تبصره    »قانون نحوه خريد  « 4پايان مهلت يك ماهه نسبت به معرفي كارشناس انتخابي خود وفق ماده             
ه نموده باشد، يـك هفتـه مهلـت ارفـاقي جهـت             در صورتي كه مالك در هفته آخر ملهت مقرر در فوق مراجع           . نمايند

 و دريافت صورتجلـسه، مراتـب در صورتجلـسه          امضادر صورت استنكاف از     . معرفي كارشناس به وي داده خواهد شد      
  .قيد و به امضا حاضرين خواهد رسيد

دت يك ماه از تـاريخ     به علت عدم مراجعه مالك يا مالكين و يا موانع ديگر امكان انتخاب كارشناس ظرف م                چه  چنان -4-13
ها مكلفند    الذكر اقدام به معرفي كارشناس منتخب خود ننمايد شركت          نشر آگهي ميسر نباشد و يا مالك در مهلت فوق         

 »قـانون نحـوه خريـد    « 4 ماده   2با مراجعه به دادگاه صالح محل وقوع ملك و ارائه داليل و مدارك خود وفق تبصره                 
  .تقاضاي تعيين كارشناس بنمايند

ـ    شود به نحوي از انحاء انجام معامله ميسر ن        چه  چنان پس از تعيين قيمت كارشناسي طبق مقررات فوق          -14-4  راي، مراتـب ب
قـانون  « 8 روز مهلت مجـدد، وفـق مـاده          15بار دوم با درج قيمت تعيين شده اعالن و آگهي شده و پس از انقضاي                

به ميزان و مساحت مـورد تملـك بـه صـندوق ثبـت      ها موظفند ارزش تقويمي ملك يا حقوق را  ، شركت »نحوه خريد 
  .محل توديع و از دادستان تقاضا نمايند تا نسبت به انتقال سند مالكيت و تخليه و خلع يد اقدام نمايد

بايست حسب مورد نسبت به اصالح يا ابطال اسـناد مالكيـت اراضـي،                در موارد فوق جهت اخذ يا انتقال سند عنداللزوم مي         : تبصره
  .شود طرح اقدام رايحقوق به ميزان و مساحت تصرف شده در معرض اجابنيه و 

اي برخوردار باشد، به نحوي كه رعايت كامل تشريفات مندرج در ماده               طرح از ضرورت و فوريت ويژه      راي اج چه  چنان -4-15
هـا    ، شـركت  شـود ناپذير     طرح موجب ورود خسارات جبران     راي در اج  تاخيرپذير نباشد و       امكان »قانون نحوه خريد  « 8

 ربـط   ذي از طريق شركت مادر تخصـصي        »قانون نحوه خريد  « 9ط زير و براساس حكم ماده       رايند با رعايت ش   توان  مي
  .درخواست مجوز فوريت بنمايند

 طرح و ورود خسارات جبران ناپذير در صـورت          راي گزارش مشروح و مستند مبني بر ضرورت و فوريت اج          -4-15-1
   فوري طرحرايعدم اج

  »قانون نحوه خريد« 8گزارش مستند و مستدل مبني بر عدم امكان سير مراحل مندرج در ماده  -4-15-2
   طرحرايارائه تصوير آگهي اج -4-15-3
 پرداخت يا توديع قيمت و خـسارات بـرآورد   راياعالم كتبي مدير عامل شركت مبني بر وجود منابع مالي ب           -4-15-4

 .شده در مهلت مقرر قانوني

 با درج كليـه عـوارض و مختـصات          1:5000 يا   1:2000رائه دو نسخه نقشه دقيق محل اراضي با مقياس          ا -4-15-5
و حـدود   ) طول و عرض  (با ذكر ابعاد زمين     ..) .كوه، جنگل، رودخانه، جاده، پاسگاه، روستا و      (طبيعي احداثي   

  اربعه آن با امضاي مدير عامل شركت
 و  ربـط   ذي شـركت مادرتخصـصي      تاييد بايستي به       الف، ب، د و ه     شامل گزارش بندهاي  كليه موارد فوق     -4-15-6

  . مدير عامل آن برسدامضا
بايستي با حضور مالك يا مـالكين يـا قـائم             ها مي    شركت »قانون نحوه خريد  « 9 در صورت صدور مجوز موضوع ماده        -4-16

ادسـتان و كارشـناس رسـمي دادگـستري         مقام قانوني يا نماينده آنان و در غياب ايشان با حضور دادستان يا نماينده د              
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نسبت به تنظيم صورتجلسه و تصرف فوري زمين اقدام و سپس حداكثر ظـرف مـدت سـه مـاه بهـاي اراضـي و يـا                           
خسارات مربوطه را برآورد و به مالكين و يا صاحبان حقوق پرداخت و يا بـه صـندوق ثبـت توديـع نمـوده، و اسـناد و                 

  .دولت يا شركت تنظيم نمايند نام بهمدارك مالكيت آنرا حسب مورد 
هـاي    يت جبران خسارات و هزينـه     مسوولدر صورت عدم پرداخت يا عدم توديع قيمت و خسارات در مهلت مقرر قانوني،               : 1تبصره  

  .ناشي از شكايات اشخاص و توقف احتمالي عمليات طرح به عهده مدير عامل شركت خواهد بود
 و شـود بايستي حداكثر ظرف مدت مقرر در متن مجوز اجـرا    مي»قانون نحوه خريد« 9 ماده رايمجوزهاي صادره در اج  : 2تبصره  

 به دفتر حقوقي وزارت نيرو مـنعكس  فورا، شركت موظف است مراتب را شود منتفي   عمال در مدت اعتبار مجوز استفاده از آن         چه  چنان
  .نمايد

شي حاكي از وضعيت تملك موضوع مجوز، شامل نحـوه           ماه از تاريخ صدور مجوز، گزار      6ها موظفند ظرف مدت       شركت: 3تبصره  
  . و موارد احتمالي را به دفتر امور حقوقي وزارت نيرو ارائه نمايندمسايلتصرف و اداي حقوق اشخاص و 

ات و خلع يد مالك قبل از انجـام         تاسيس هرگونه تصرف اراضي و ابنيه و        »قانون نحوه خريد  « 8وفق حكم صدر ماده      -4-17
 قباليي كه   ها  طرحدر  . باشد  مياخت قيمت ملك يا حقوق مالك يا اخذ مجوز برابر مقررات قانوني ممنوع              معامله و پرد  

ي آنها به پايان رسيده است، افتتاح طرح منوط و موكول به اتمام اقدامات مربـوط بـه تملـك اراضـي و                       رايعمليات اج 
  .باشد ميامالك در معرض طرح و پرداخت حقوق اشخاص 

 پس از تملك اراضي تحت درياچه مجاز بـوده و پـيش از آن               صرفاي و مغروق نمودن اراضي تحت درياچه سدها،         آبگير: 1تبصره  
 يا در موارد فوت مالـك و مـواردي از           شود  ميدر مواردي كه مالكين اراضي شناخته ن      . باشد  ميهرگونه اقدامي در اين خصوص ممنوع       

  . اين دستورالعمل اقدامات تملك اراضي صورت پذيرد15 و 14 خريد و مواد  قانون نحوه4 ماده 2بايست وفق تبصره  اين قبيل مي
بـرداري قـرار      يي كه قبل از اتمام اقدامات مربوط به تملك اراضي و امالك، افتتاح و در حال حاضر مورد بهره                  ها  طرح -4-18

هاي احداثي آنها     عرض درياچه اند و يا سدهايي كه عليرغم آبگيري تاكنون اقدامات مربوط به تملك اراضي در م                گرفته
 و باشـد  مـي هـاي شـركت مجـري طـرح         به اتمام نرسيده است، انجام امور تملك اراضي آنها در صدر اولويت برنامـه             

 نـسبت بـه اتمـام عمليـات       ربـط   ذي با مراجع    موثر شدن رديف اعتبار طرح مورد نظر با تعامل           بايست قبل از بسته     مي
  .شودتملك اراضي اقدام 

 اين دستورالعمل بوده و هرگونه تخلف موجب رسيدگي قانوني اعم از قضايي        راي حسن اج  مسوولير عامل شركت    مد -4-19
هـاي ارزيـابي عملكـرد در جلـسه سـاليانه             ها به عنوان شاخص     همچنين عملكرد مثبت شركت   . و انظباطي خواهد بود   

 ايـن  راياي الزم را در خصوص اجه هاي مادرتخصصي الزم است حسب مورد نظارت ، شركتشود ميمجامع ملحوظ   
  .مقررات اعمال نمايند
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   اسناد مرتبط و پيوست-5

  1پيوست شماره 
 رايمـصوب شـو  (هاي عمـومي، عمرانـي و نظـامي دولـت         برنامه راي اج راياليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ب         

  )1358انقالب 

  2پيوست شماره 
  27/11/1380ت مالي دولت مصوب  قانون تنظيم بخشي از مقررا69ماده 

  3پيوست شماره 
هاي آن موضوع      و تبصره  69بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بالعوض اراضي و امالك موضوع ماده                شيوه نامه تغيير بهره   

  4/9/1369 مورخ 141485ابالغيه شماره 

  4پيوست شماره 
 16/7/1381 مـورخ       ه 27211ت  /33980ه شماره   نام  بهي موضوع تصوي  رايي اج ها  دستگاهشيوه نامه مستندسازي اموال غيرمنقول      

  4/9/1386 مورخ 141485موضوع ابالغيه شماره 

  5پيوست شماره 
 نامـه   آيـين  8اصـالح مـاده     : موضـوع  (9/12/1385 مـورخ       ه 36228ت  /164778 محتـرم دولـت بـه شـماره          هياتتصويب نامه   

  )يراياجي ها دستگاه بردار اموال غيرمنقول مستندسازي و تعيين بهره

  6پيوست شماره 
    ه 27494ت  /41028 موضوع تصويب نامـه شـماره        يراياجي  ها  دستگاهبردار اموال غيرمنقول       مستندسازي و تعيين بهره    نامه  آيين

  23/7/1382مورخ 

 7پيوست شماره 

  4/9/1386 مورخ 141485ه  قانون تنظيم موضوع ابالغيه شمار69 ماده 7شيوه نامه رسيدگي به اختالفات موضوع تبصره 

  8پيوست شماره 
 صدور اسناد مالكيـت     راي اعتبارات مورد نياز ب    تامين راجع به نحوه     »قاون نحوه خريد  « 9 ماده   8مصوبه كميسيون موضوع تبصره     

  21/2/1383 مورخ 7476 به شماره يراياجي ها دستگاهاموال غيرمنقول 

   بازنگري -6
انطباق اين دستورالعمل با قوانين جاري، در صورت نياز توسط دفتر امور حقـوقي وزارت نيـرو                هرگونه اصالح و بازنگري به منظور       

  .صورت خواهد گرفت



 

 4پيوست 9

 گذاري ارزشهاي  اي از روش چكيده
آثار خارجي مستقيم و غيرمستقيم 
  خسارت مخزن
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  سارت مخزن آثار خارجي مستقيم و غيرمستقيم خگذاري ارزشي ها روشاي از   چكيده– 4پيوست 

  كليات -1-4.پ

 آنها را بـه صـورت كاالهـاي خـصوصي،           توان  ميپس از كسب شناخت از آثار و پيامدهاي خارجي يك طرح بايد توجه داشت كه                
د بـه طـور كارآمـدي       توان  مي  طرح آثاربندي    تهسد اين   براساس. بندي كرد  كاالهاي همگاني و منابع مشترك عمومي و نظاير آن دسته         

طي كه يك سد موجب تغيير در درآمد نقدي ماهيگيران در باالدسـت و              راي در ش  . شود گذاري  ارزشيا مكانيزم غيربازاري    و  توسط بازار   
اما هنگامي كه تنظيم جريان بر زيبـايي طبيعـي          . شود  مي، اين يك پيامد بازاري است يعني ماهي در بازار فروخته            شود  ميپايين دست   

. شـود   مـي مرتبط با مناظر طبيعي در بازار خريد و فـروش ن          هاي    چرا كه ارزش  مد غير بازاري است     گذارد، اين يك پيا      مي تاثيررودخانه  
گر، رفتار بازار را مشاهده خواهد كرد تا بـه    آن آسانتر است به ويژه آن كه تحليل        گذاري  ارزشهرچه آثار خارجي به بازار نزديكتر باشد،        

  :ي آب به دو دسته قابل تقسيم استها طرحبر اين اساس آثار خارجي .  برآورد كند هزينه يا فايده را،تحليل و استنتاج از آن ارزش
گيري اسـت و بـه عنـوان آثـار خـارجي پـولي                قابل اندازه ) غيرمستقيممستقيم و   (آثار خارجي كه از طريق ساز و كار بازار           −

  .شوند شناخته مي
 آثـار خـارجي غيـر     عنوان  به كه   باشد  ميگيري ن   قابل اندازه ) غيرمستقيممستقيم و   (آثار خارجي كه از طريق ساز و كار بازار           −

 .شود ميپولي شناخته 

   خسارت مخزنگذاري ارزشهاي  تكنيك -2-4.پ

  : اقتصادي خسارت مخزن وجود دارد كه عبارتند ازگذاري ارزش رايهاي مختلفي ب تكنيك

  ي مبتني بر بازارها  روش-1-2-4.پ

تخمـين  ( كاالها و خدمات مبادله شده در بازارهاي رقابتي داخلـي يـا جهـاني                راي ب زاريباي  ها  قيمتدر اين روش، در حقيقت از       
 و محاسـبه قيمـت سـايه، اسـتفاده     ها قيمتو يا در صورت نياز با تعديالت در    ) شود  ميارزش با استفاده از قانون عرضه و تقاضا انجام          

 مبتنـي بـر     گـذاري   ارزش و رويكردها، ارجـح اسـت زيـرا نتيجـه            در صورت امكان، استفاده از اين روش نسبت به ساير فنون          . شود  مي
 . رفتار مردم فرضياتي بسازد و آن ها را تعبير و تفسير كنددربارهگر   تحليل،يعني الزم نيست. ي واقعي است نه فرضيها انتخاب

 گذاري ارزشا استفاده از اين روش ند ب توان  مي ،شوند    ي سدسازي كه در اثر ايجاد درياچه سد حادث مي         ها  طرحتعدادي از پيامدهاي    
  .شوند، نظير خسارت مربوط به توليد تجاري و منابع غير جنگلي نظير ماهيگيري در درياچه سد

  ي مبتني بر ترجيحات آشكار شدهها روش -2-2-4.پ

اين گروه، از ترجيحات    در  . پردازد   مي غيرمستقيم پولي   گذاري  ارزش مشاهده شده و     گيري  نتيجهاين گروه از رويكردها به بررسي و        
ي پولي مشاهده شده در بازار به صـورت         ها  روش تا از    شود  مياستفاده  ) تابع توليد، صورت مخارج و نظاير آن      (افراد در بازارهاي واقعي     

  :ي زير استها روشاين رويكرد شامل . گيري شود  آثار خارجي مورد نظر نتيجهگذاري ارزش راي بغيرمستقيم
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 قـرار   گـذاري   ارزش طرح بر تغييرات در محصوالت را مـورد سـنجش و             راي اج تاثير اين رويكرد    :وري  بر بهره رويكرد مبتني    -الف
  .دهند مي

هـاي دريـايي، تخريـب جنگـل و خـسارات              تخمين اثرات ناشي از از دست رفتن تاالب ها، تخريب صـخره            راياين روش ب  
ي ماهيگيري و تغيير در ميزان توليدات مبتني ها فعاليتل از مربوط به توليد صنايع چوب و غير چوب، تغيير در توليدات حاص         

  .د استفاده شودتوان ميبر شكار 
 دفاع يا پيشگيري نيز     رايهاي پرهيز و صورت مخارج ب         كه به عنوان هزينه   ( از اين رويكرد     :رويكرد مبتني بر صورت مخارج      -ب

  .شود ميغير بازاري به كار گرفته  محيطي زيست كاالهاي گذاري ارزش راي بمعموال) شود ميناميده 
ـ   معمـوال اين رويكرد   : رويكرد هزينه سفر    -ج  كيفيـت و    گـذاري   ارزشي تفريحـي و همچنـين       هـا   فرصـت  گـذاري   ارزش راي ب

ي ناشـي از كـاهش مـاهيگيري    هـا  خـسارت  برآورد راياز اين روش ب . گيرد   مورد استفاده قرار مي    ها  فرصتخصوصيات اين   
ي مشابه انجام شـده در ايـن زمينـه در كـشور آمريكـا نـشان          ها  بررسي. شود  مي مخزني، استفاده    تفريحي در اثر احداث سد    

 درصـد كـاهش     75 تا   50ي برقابي جمعيت ماهيان و ميزان صيد را به ميزان           ها  نيروگاهدهد كه احداث برخي از سدها و          مي
  .داده است

در قيمـت  ) انـداز  مثـل چـشم   (محيطـي  زيـست وعيـت  ارزش مطب ): نيكوروش هـد   (گرايي  لذتگذاري براساس     روش قيمت   -د
  .شود ميها منعكس  يرايدا

 بازار، تابعي از خصوصيات متفاوت آن است و يـك        راياين روش بر پايه اين فرض قرار دارد كه قيمت بعضي از كاالهاي دا             
وت قيمت زمين قبل و بعد  به عنوان مثال تفا.كند قيمت ضمني وجود دارد كه ارزش خصوصيات متفاوت آن كاال را بيان مي      

  .دهنده ارزش آبي است كه به آن زمين منتقل شده است از آبرساني، نشان
 طـرح را بـا يـك گزينـه     تاثيراين روش برآوردي از هزينه جايگزيني يك كاال، خدمت يا منبع تحت  : روش هزينه جايگزين    - ه

هـاي اسـكان     ه هزينـ  ،هـا   ي تاالب ها  خسارت ساير   توليد چوب، حيات وحش، كشاورزي، ماهيگيري و      . دهد   مي دست  بهديگر  
  .  استگذاري ارزشهايي است كه با اين روش قابل  از زمينه) به عنوان مثال خسارت بر امالك(مجدد مبتني بر بازار 

  ) بر مبناي نظر خواهيگذاري ارزش(جيحات اظهار شده ري مبتني بر تها روش -3-2-4.پ

هـا را از      اند، اين رويكردها، ارزش     گيري ارزش تمايل به پرداخت به صورت مستقيم طراحي شده           اندازه رايرويكردها در اين گروه ب    
  .آورند  ميدست بهبازاري،  يان در مورد عوامل غيرگو پاسخجيحات رطريق استنباط از اطالعات مربوط به ت

از دسـت دادن    . هندگان را تعيـين كنـد     سازد تا تمايل به پرداخت پاسخ د        اين روش، بازاري فرضي مي    :  مشروط گذاري  ارزش -الف
  . كردگذاري ارزش با استفاده از اين روش توان ميتنوع زيستي را 

مستقيم، ارزش كاال  يان است كه فقط به  طور غيرگو پاسخ فرضي از سواالتها شامل     اين مدل :  مبتني بر انتخاب   سازي  مدل  -ب
د سدهاي مخزني بـه منظـور سـنجش تغييـرات در گردشـگري يـا             كاربرد آنها در مور   . كند  ميو خدمات مورد نظر را روشن       

  .باشد ميتفريحات يا در مورد استفاده معيشتي از منابع 
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  ها  رويكردهاي انتقال فايده-4-2-4.پ

هاي اقتصادي خدمات اكوسيستم به وسيله انتقال اطالعات قابل دسترس از مطالعـات تكميـل شـده                    برآورد ارزش  راياين روش ب  
 پر هزينه باشد و يا      گذاري  ارزش كه مطالعه    شود  ميانتقال منافع اغلب زماني استفاده      . رود  مي مكان و يا يك مورد به كار         قبلي در يك  
  . انجام اين كار در اختيار باشدرايزمان كمي ب
  .دهد ارائه مي مخزن سد را  در اقتصادي خسارتگذاري ارزشي ها روشطور خالصه  به )1-4.پ(جدول 

   اقتصادي خسارت در مخازن سدهاي مخزنيگذاري ارزشي ها روش -1-4.پجدول 
  ترجيحات اظهار شده  ترجيحات آشكار شده

  روش/اثر
ي ها روش

مبتني بر 
  بازار

مبتني بر 
  وري بهره

مبتني بر صورت 
  مخارج

هزينه 
 هدونيك  سفر

هزينه 
  جايگزيني

گذاري ارزش
  مشروط

سازي مدل
  انتخاب

انتقال منافع

ات حاصل تغيير در توليد
  √              √   ي ماهيگيريها فعاليتاز 

تغيير در ميزان توليدات 
  √              √    مبتني بر شكار

خسارات مربوط به توليد 
 √             √   صنايع چوب و غير چوب

 √             √   ها از دست رفتن تاالب
 √      √          اسكان مجدد

از دست رفتن تنوع 
 √    √          )جانوري، گياهي(زيستي 

ازي واحدهاي نوس
ات تاسيسمسكوني و 

  وابسته
√             

خسارت مربوط به توليد 
             √  چوب تجاري

ي ناشي از ها خسارت
كاهش ماهيگيري 

  تفريحي
    √         

 √   √ √      √   ها جنگلتخريب 
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  گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سـال  سـي  از بـيش  گذشـت  با بردي رييس جمهور،ريزي و نظارت راه  نظام فني معاونت برنامهامور
 فنـي  مشخـصات  دستورالعمل، معيار، ضابطه، نامه، آيين قالب در  فني،-نشريه تخصصي عنوان صدپان بر افزون خود، مطالعاتي

 راه تا در شده، تهيه شده ديا موارد راستاي در حاضر نشريه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي

 در شـده  منتـشر  فهرسـت نـشريات  . شـود  بـرده  كـار  به عمراني هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل

 .باشد مي دستيابي  قابلir.nezamfanni اينترنتي سايت در اخير هاي سال
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  اين نشريه

برآورد خسارت مخزن در محدوده درياچه سدهاي       راهنماي  «با عنوان   
 در برآورد خسارت در محدوده مخـزن سـدهاي مخزنـي            به »مخزني

ي توسعه منابع آب    ها  طرح ذيري اقتصادي پ يني و توجيه  زگ مطالعات به 
 هـا   طـرح و همچنين برآوردي جهت تملك دارايي ها بـراي مجريـان            

به عبارت ديگر اين مطالعات بـه منظـور تـشخيص و            . ص دارد ااختص
هـاي موجـود در مخـزن سـد انجـام             هـا و دارايـي      ي كردن ثروت  كم
نقـد  موارد عمومي در مطالعات خسارت مخزن،        در اين راستا  . شود  مي

هاي    گام ،ارتقا اين مطالعات   براي   يياهو پيشنهاد شرح خدمات موجود    
انجام مطالعات خسارت مخزن و فنون محاسـباتي آن در دو رويكـرد             

  . اقتصادي و مالي مورد بررسي قرار گرفته است
استفاده از شـرح خـدمات يكـسان و         كوتاه مدت   توصيه اين نشريه در     

ايان، اولويـت در شناسـايي و       مناسب در مراحل مختلف توسط كارفرم     
 رگذاري خسارات بالفصل، توجه به ابعاد مختلف اسـتمالك و د            ارزش

شناسايي جايي و اسكان مجدد،       بلندمدت تهيه راهنماي مطالعات جابه    
بررسـي   اي در خصوص جابجايي و اسكان مجـدد،         هاي منطقه   قابليت
بينـي    ش، پـي  اي تفريحي و توريستي ناشي از احداث سد          جاذبه  قابليت

پيشنهاد و ارائـه     محيطي در محدوده خسارت مخزن و       مطالعات زيست 
  .راهكارهاي قانوني با توجه به ضعف قوانين موجود است

بـراي   راهنمـا ، ايـن    ت با توجه به عـدم وجـود كـار مـشابه           بديهي اس 
ي هـا   طـرح در   برآورد خسارت مخزن  يكدست ساختن انجام مطالعات     
   .توسعه منابع آب تهيه شده است




