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 ULRP.sharif.ir                 ستاد احياي درياچه اروميه

 گفتارپيش
گونه گذشتت و حدي رسيده است كه ديگر جايي بر هيچبحران آب و ابعاد آن در مناطق مختلف كشور به

باشتد  حفتر ريرمزتاا چتاهد برداشتت مدارا در خصوص تخلفات و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطته نمي

ها بته منتابع خليه آاليندههاد ترويه و ريرمزاا اا منابع آب سطحيد تزاوا به حريم و بستر قانوني رودخانهبي

آبي و طبيعيد تغيير ريرمزاا كاربري اراضي و تخريب منابع طبيعيد مصاديقي اا عوامل موثر بر ايتن بحتران 

 سااد  باشند كه نياا به حاكميت قانون و اجراي آن را بيش اا پيش نمايان ميملي مي

هاي هاي كشور در اثر حفر چاهري اا دشتهاي كشور و اعالم ممنوعيت در تعداد كثياا بين رفتن آبخوان

هتا در منتاطق مختلتف قانونيرويه اا منابع آبي محدود نمونه باراي اا گستره ايتن بيريرمزاا و برداشت بي

قانوني در برداشت اا منتابع آب حوضته آبريتز باشد  درياچه اروميه نيز به عنوان يكي اا قربانيان بيكشور مي

روارساني متناسب با وضتعيت شده است  گرچه قوانين موجود نياامند اصالح و به خود به چنين وضعي دچار

دهنده تعدد تخلفتات و ويژه اا لحاظ ايزاد تناسب بين جرم و جريمه دارندد اما شواهد موجود نشانكنوني به

ي اجرايتي هاو همچنتين عتدم التتزام دستتگاه برداران اا منابع آبتيعدم رعايت قوانين و مقررات توسط بهره

 همچنتين ترديتدي نيستت كتهد  باشتدمي ها در اين خصتوصمسئول در اجرايي نمودن قوانين و تساهل آن

ساماندهي اين وضعيت نياامند همكاري و نقش فعال اركان قضتايي كشتور در دو حتواه پيشتگيري اا وقتو  

باشد  الام به ذكر است كه در بسياري اا قوانين به ويژه جرائم و برخورد سريع و قاطع با تخلفات رخ داده مي

 گذار قرار گرفته است   يد قانونقانون توايع عادالنه آبد ضرورت برخورد با متخلفين به صراحت مورد تاك

هاي موجود در اعمال درست تعدد و تنو  بيش اا حد قوانين و مقررات مرتبط با بخش آب اا جمله چالش

حال اجراي درست و دقيتق همتين قتوانين موجتود نيتز باشد  با اينهاي اجرايي مرتبط مينامهقوانين و آئين

مستئله هاي مديريتي بخش آب موثر و مفيد باشد  اري اا چالشتواند در راستاي حل وفصل و كاهش بسيمي

تر اا آن عدم رعايت قوانين و مقررات توسط متردم اصلي عدم آشنايي درست و دقيق با قوانين موجود و مهم

خوبي ختود را موضو  برداشت اا منابع آب ايرامينتي و ستطحي بتهويژه در خصوص باشد  اين مسئله بهمي

  نشان داده است 

 توان در قالب موارد اير بيان نمود:اهم قوانين و مقررات موجود و قابل استناد را مي

 قانون آب و نحوه  ملي شدن آب  -

 نامه مربوطه قانون توايع عادالنه آب و آئين -

 نامه مربوطه برداري و آئينهاي آب فاقد پروانه بهرهقانون تعيين تكليف چاه -

 ين منابع و مصارف آبنامه ضوابط ايزاد تعادل بآئين -

 قانون تشكيل واارت جهاد كشاوراي  44نامه ماده آئين -

 قانون جلوگيري اا خرد شدن اراضي كشاوراي و ايزاد قطعات مناسب فنيد اقتصادي -

 نامه مصرف بهينه آب كشاوراي آئين -

 برنامه پنزم توسعه  414ماده  "الف"بند  -
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 ت محترم وايران در خصوص احياي درياچه اروميه مصوبات كارگروه ملي نزات درياچه اروميه و هئي -

 ويژه جلسه پانزدهم شوراي عالي آب مصوبات شوراي عالي آب به -

 هاي ايراميني هاي اجرايي طرح احياء و تعادل بخشي آبنامهآئين -

بتر طبتق مصوبات شوراي عتالي آبد  همچنين در خصوص درياچه اروميه الام به ذكر است كهد بر مبناي

محيطي درياچته اروميته اا منتابع آب ستطحي (د حقابته ايستت4931اخير واير محترم نيرو )تيرماه  ابالريه

هاي مربوطته ابتال  ميليون مترمكعب در سال تعيين گرديده و تامين آن به دستتگاه 2752حوضه به ميزان 

حوضته توستط همچنين در ابالريه مذكور حد مزاا برداشت اا منابع آب سطحي و ايرامينتي  گرديده است 

قتانون  41ف نيز تعيين و ابال  گرديده است  لذا بر طبق جايگاه شوراي عالي آب )طبق ماده هاي مختلاستان

 باشد  االجرا ميهاي اجرايي الامتشكيل واارت جهاد كشاوراي( مصوبات اين شورا براي كليه دستگاه

راهكارهاي مصوب طرح احيتاي درياچته  در اين نوشتار مختصر فقط اهم موارد قانوني و حقوقي مرتبط با

توانند در راستاي تستهيل و اروميه ارائه شده است  در واقع تالش گرديده است بخشي اا موارد قانوني كه مي

هاي مختلف مرتبط با احياي درياچه اروميه اثرگذار باشندد مورد بررسي ها و پروژهتسريع در روند اجراي طرح

 قرار گيرند  

هاي مختلف در يك در حواهمزموعه قوانين و مقررات الام و مورد استناد هاي فايلاست كه الام به ذكر 

 ارائه گرديده است  جهت مطالعه بيشتر پيوست گزارش لوح فشرده به

 

 

 فرهنگي-كميته اجتماعي

 ستاد احياي درياچه اروميه 
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 فهرست مطالب
2گفتارپيش

7آب حقوق مفهوم و محتوي  4
5ايراميني هايآب  2
3حوضه هايرودخانه حريم در واقع هايچاه وضعيت  2-4
41برداريبهره پروانه فاقد آب هايچاه تكليف تعيين قانون  2-2
27آب منابع اا برداريبهره و نظارت تخصيصد مديريت  9
21هارودخانه بستر و حريم  1
22معقول مصرف پروانه صدور  7
23دادگستري ضابطين  1
91اراضي سااييكپارچه و اراضي خردشدن اا جلوگيري  5
91قضائي دستگاه با هماهنگي و همكاري هايظرفيت و هافرصت  2
93مراجع  3

 فهرست اشكال
5هاي مطالعاتي حوضه آبريز درياچه اروميههاد قنوات و ممنوعيت محدودهوضعيت چاه -4شكل 
3هاي مطالعاتي مختلفدر محدوده4927هاي فاقدپروانه قبل اا سال مقايسه تعداد چاه -2شكل 
41هامنابع آب ايراميني بر آبدهي رودخانه رويه اااثرات برداشت بي -9شكل 
44رربيهاي استان آذربايزانهاي واقع در حريم رودخانهچاه -1شكل 
44            رربي در حوضه آبريز درياچه اروميه هاي استان آذربايزانهاي واقع در حريم رودخانهوضعيت آماري چاه -7شكل 
42شرقي در حوضه آبريز درياچه اروميه                              هاي استان آذربايزانهاي واقع در حريم رودخانهچاه -1شكل 
42شرقي در حوضه آبريز درياچه اروميه      هاي استان آذربايزانهاي واقع در حريم رودخانهوضعيت آماري چاه -5شكل 
49هاي استان كردستان در حوضه آبريز درياچه اروميه                                      هاي واقع در حريم رودخانهچاه -2شكل 
49                هاي استان كردستان در حوضه آبريز درياچه اروميه    هاي واقع در حريم رودخانهوضعيت آماري چاه -3شكل 
41هاي فاقد پروانهروند تغييرات قوانين مربوط به تعيين تكليف چاه -41شكل 
94(4922وضعيت مالكيت اراضي در حوضه درياچه اروميه )سال  -44شكل 

 فهرست جداول
2)مرجع: شركت مديريت منابع آب ايران ( 4927هاي ريرمزاا حوضه آبريز درياچه اروميه تا قبل اا سال آمار چاه -4جدول 
99حد فني و اقتصادي اراضي اراعي و باري به تفكيك استان و آبي و ديم بر حسب هكتار -2جدول 
92(4931ماهه 2شرقي با دستگاه قضائي استان )اي آذربايزانهاي بين شركت آب منطقهنتايج حاصل اا هماهنگي -9جدول 
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 محتوي و مفهوم حقوق آب. 1
گتذاري در ايتن باشتدد لتذا قانونترين منابع طبيعي هر كشوري منابع آب آن ميبدون ترديد يكي اا مهم

دانتان اا نگتاه حقوقخصوص و مباحث حقوقي مرتبط با مديريت آب اا اهميت بااليي برخوردار استت  البتته 

طور معمول به متوارد مكتتوب و به« قانون»تفاوت قائل شد  طبق تعريف « قانون»و « حقوق»بايست بين مي

قراردادي اشاره دارد كه طبق اسلوبي كه در قانون اساسي هتر كشتور تعيتين شتده استتد تصتويب و اعتالم 

هتاي د كليه قواعد و مقررات حاكم بتر فعاليتعالوه بر حقوق مكتوب در قوانين« حقوق»گردد  اما مفهوم مي

گيرد  به عبارت بهتر حقتوق آب متشتكل اا رودد نيز در بر ميميانساني را كه قانون فقط بخشي اا آن شمار 

برداري و اداره منابع آبد هاي مختلف مديريت آب اا جمله حفاظتد بهرهكليه مصوبات قانوني است كه جنبه

 دهد  د آلودگي آب و موارد مشابه را تحت پوشش قرار ميكنترل اثرات ايانبار آب

هاي نوظهور حقوق است كه طيف وسيعي ااابعاد مختلف حقوقي اا جمله حقوق حقوق آبد يكي اا شاخه

اعمال اداري(د حقوق مدني)حقوق حاكم بر روابط بين اشخاص حقيقتي بتا يكتديگر و اداري )حقوق حاكم بر 

االجترا( و (د حقوق جزا )تعيين و اجراي مزااات اعمال مغاير با قوانين الاماشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي

اندد در بتر نحوي با مساله آب مرتبط)حقوق تزارت و صنعتد حقوق ارتباطات( را كه بههاي حقوقساير شاخه

 هاي حاكم بر حقوق آبد حاصل پيوستتگي و ارتبتاط متقابتل آن بتا توستعه اقتصتادي وگيرد  پيچيدگيمي

موضتوعات  مستائلي كته بته آن در ايتن حيطته اجتماعي هر كشور است  محتوي حقوق آب به دليل تنتو  

 شودد بسيار وسيع و گسترده است  مي پرداخته

شود كته گيرد و مشتمل بر مسائل و موضوعات مختلفي ميتعريف حقوق آب اا محتواي آن سرچشمه مي

مشي مديريت منابع آبد قوانين حتاكم توان به خطجمله مياين شاخه اا حقوق به آن معطوف شده است  اا 

بندي آند حق مالكيتت يتا حتق هاي سطحي و ايرامينيد حقوق مالكيتد تخصيص منابع آب و اولويتبر آب

استفاده اا منابع آبد حقوق ارتفاقي يا به عبارت ديگر حق عبور كانال اا اراضي متعلق به مالكين و بسياري اا 

گتردد  يگر اشاره نمود  لذاد حقوق آب شامل كليه قوانين و مقررات حاكم بتر متديريت آب ميمسائل مشابه د

نحوي كه بر طبق قانون مقرر شده استد اختيارات جامعي در مورد كليه منابع مرجع مسئول مديريت آبد به

 رد  هاي اقتصادي ديگر مرتبط با آب نيز ارتباط داطور معمول با بخشآب بر عهده دارد و به

نبايد اين موضو  را اا خاطر دور داشت كه كميت و كيفيت آب محدود است  با اين حتال منتابع محتدود 

ريزي منتابع آب در هتاي نتويند متديريت و برنامتهگوي نيااهاي رواافزون نيز باشد  توسعه فناوريبايد پاسخ

ست  در طي چنتد دهته اخيتر المللي توجه بسياري را به سمت حقوق آب معطوف نموده اسطوح ملي و بين

روارساني قوانين و نهادهاي خود مواجه شده و مقررات و مصوبات جديدي اكثر كشورها با توجه به ضرورت به

اند و در ساختار اداري خود نيز تغييرات الام را ايزاد را در امينه مسائل مرتبط با آب تدوين و تصويب نموده

 اند  كرده

منبع حقوق آب است كه ريشه در قانون اساسيد قانون بنيادين هر كشتور دارد و ترين قانوند اولين و مهم

بترداري اا در قتانون اساستي پيرامتون بهره جگيرد  حقوق آب اا اصول بنيادين منتدراعتبار خود را اا آن مي

ن اساستي صورت خاصد اا قانوطور كلي و قانون آب بهقوانين بهمنابع طبيعي يا منابع آب ريشه گرفته است  
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دهنده آن در هر كشور مشتق شده استد ايرا حق و توانايي يك كشور در كنترل و متديريت و دكترين شكل

اساسي يك كشورد اصل مالكيت خصوصي منابع خودد يك مساله بسيار مهم است  لذا در صورتي كه در قانون

مرتبط با منابع آبد بايد اصل مذكور را  منابع آب رسما بيان شده باشدد دولتد قبل اا اقدام به مداخله در امور

مدنظر قرار دهد  اماد اگر بر طبق يكي اا اصول مندرج در قانون اساسي مالكيت منابع آبد عموميد دولتي يتا 

 گذاري اا چنين اصلي بايد تبعيت نمود سلطنتي اعالم شده باشدد در روند قانون

 بندي گردد: تواند تقسيمميهمچنين قانون اا لحاظ شكليد به دو طبقه اصلي ذيل 

گذار كشور مورد تائيد قرار گيترد و قبتل اا تصتويب آند اعالميه يا قانون ماهوي كه بايد توسط نهاد قانون

 بايد رويه قانون مفصلي طي گردد  

ماننتد هيئتت نامه( كه متشكل اا احكام و دستورات صادره توسط مراجعي بهقانون فرعي يا تكميلي )آئين

ها اعطا شده استت  قتانون است كه بر طبق قانون اصليد اختيار صدور چنين احكام و دستوراتي به آنوايران 

هاي تعيتين شتده در مشتيستااي خطمنظور پيادهفرعي يا همان مقررات بيشتر ماهيت تفسيري داشته و به

 گردند قانون وضع مي

طور معمول تتدوين و تصتويب مزموعته در ايران تصويب قانون بر عهده مزلس شوراي اسالمي بوده و به

هاي اجرايي تدوين و پس اا طرح هاي اجرايي ذيل قوانين توسط دستگاهنامهويژه آئينمقررات مرتبط با آن به

 گردند وايران جهت اجرا ابال  ميو تصويب در هئيت

 بودن مباح تفكر طرا آنهاد به نياا افزايش و آبي منابع كاهش و قانون مدني تصويب اا دهه چند گذشت با

 گرديتدد تنظتيم آن مبنتاي كه بر قواعدي و آب بودن مباح حقوقي تفكر داد نشان تزربه گرديد  منسوخ آب

در  گرفتت  بتاال آن تقستيم و آب تملتك سر بر در نتيزه نزا  و نمايد برآورده را كشور آبيهاي نياا نتوانست

 ميان را آب منابع پرداختد پراكنده و مباح هايآب آوريجمع به دست گرفت و به را عمل ابتكار نهايت دولت

 ايتن اجتراي در گونتاگوني گرديتد  قتوانين محسوب ملي ثروت يك عنوان به نمود و آب توايع عادالنه مردم

 "كشتور ايرامينتي هتايآب منتابع اا حراستت و حفت  قتانون" آنها ترينمهم كه رسيد تصويب به سياست

 پتنزم قتانون و چهتل اصتل متعاقباً  بودند "آن شدن ملي نحوه و آب قانون" و (4917خرداد  دهم )مصوب

 قراراسالمي  حكومت اختيار در وعمومي  هايو ثروت انفال را جزء كشور هايآب تمامد پس اا تصويب اساسي

)مصتوب  "آب عادالنته توايع قانون" تصويب با مهم اين نمايد  عمل آنها به نسبت عامه مصالح بر طبق تا داد

 ايراميني و سطحي هايآب تمام اساسيد قانون 17 اصل اجراي مقام در و پوشيد عمل ( جامه41/42/4914

 و كرد واگذار دولت به را آنها اا برداريبهره بر نظارت حف  و درآوردد مسئوليتعمومي  مشتركات امره در را

تترين قتوانين پتس اا يكتي اا مهم  نمتود تنظتيم آب ملي و عمومي مالكيت مبناي بر را كشور هايآب اداره

است كه پس اا يك سري فراا و نشيب و جترح و تعتديلد  "قانون توايع عادالنه آب"پيرواي انقالب اسالمي 

 17به تصويب نهايي مزلس شوراي اسالمي رسيد  اين قانون در راستاي اصتل  41/42/4914نهايتاً در تاريخ 

و با انگيزه برقراري نظام عادالنه  "شدن آنقانون آب و نحوه ملي"قانون اساسي و به منظور باانگري در اصول 

هتاي فاقتد پروانته   همچنين قانون تعيين تكليتف چاهگذار به مورد اجرا گذارده شدسوي قانونتوايع آبد اا 

 هاي گوناگونيرا ايزاد نمود كه در ادامه مورد بررسي قرار گرفته است  مسائل و چالش
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 هاي زيرزميني . آب2
بختش آب كشتور هاي اصتلي موضو  مديريت منابع آب ايراميني اا منظر حقوقي همواره يكي اا چالش

گذاري ويژه اينكه بخش خصوصي نقش بسيار فعالي در اين امينه داشته و تقريبا تمتام سترمايهبوده است  به

گيترد  گرچته جهت برداشت اا منابع آب ايراميني اا طريتق حفتر چتاه توستط كشتاوراان صتورت مي الام

هاي ريرمزاا فاقد پروانه تا يين تكليف چاهالنظاره و تعمانند حذف دريافت حققانونگذار با تصويب قوانيني به

هاي ايراميني تحت تاثير قرار داده اي حاكميت و نقش نهادهاي اجرايي و نظارتي را در امر مديريت آباندااه

ها بتوان وضعيت باشد كه در صورت اجراي دقيق و درست آناي مياستد اما ظرفيت قوانين موجود به اندااه

در   ستامان كتردرا اصتالح و به هتزار چتاه ريرمزتاا 11ويژه به يراميني حوضهابع آب امديريت مننابسامان 

هاي مطالعاتي مختلف تا قبل هاي ريرمزاا حفرشده در سطح حوضه به تفكيك محدودهتعداد چاه (4)جدول 

بايد شتاهد  ارائه گرديده است  البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تاكنون به احتمال اياد 4927اا سال 

( و شكل 4شكل )( و همانطور كه در 4ها در سطح حوضه باشيم  بر اساس آمار جدول )افزايش تعداد اين چاه

هتاي فاقتد پروانته در دو ويژه چاههتاي حفتر شتده بتهخوبي مشخص شده استد تمركز اصلي چاه( نيز به2)

هاي فاقدپروانه حفر شده درصد كل چاه 77 باشد  بر طبق آمار موجودد بيش اامحدوده اروميه و مياندواب مي

اين دو منطقه را قرار دارند  لذا اا لحاظ اولويت اقدامات در سطح حوضهدد در اين دو محدوده 4927تا قبل اا 

  توان در رتبه اول قرار داد  مي

 
گروه )مرجع: هاي مطالعاتي حوضه آبريز درياچه اروميه ها، قنوات و ممنوعيت محدودهوضعيت چاه -1 شكل

 گذاري و تخصيص آب واارت نيرو(سياست
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 )مرجع: شركت مديريت منابع آب ايران ( 1831هاي غيرمجاز حوضه آبريز درياچه اروميه تا قبل از سال آمار چاه -1جدول 

 حزم تخليه 

 )هزار مترمكعب(
 تعداد

 وضعيت توسعه و 

بهره برداري
 كد محدوده

مطالعاتي 
نام محدوده مطالعاتي

  ممنوعه  سلماس
  ممنوعه  اروميه
  آااد  سرو
  آااد  موانا -سيلوانا
  آااد  ايوه 
  آااد  رشكان
  آااد  نقده
  آااد  اشنويه
  آااد  مهاباد

  آااد  مياندواب
  آااد  بوكان
  آااد  صائين قلعه
  آااد  تكاب
  آااد  سقز
  آااد  مراره
  ممنوعه  عزب شير
  ممنوعه  شيرامين
  ممنوعه  آذرشهر
  ممنوعه-آااد  تبريز
  آااد  دوادواان-بيلوردي
  آااد  بستان آباد
  آااد  سراب
  ممنوعه  شبستر-صوفيان
  ممنوعه  تسوج
  آااد  جزاير درياچه اروميه

  جمع 
شودد كته بختش ميليون مترمكعب آب برداشت مي 121هاي فاقد پروانه حوضه بيش اا در مزمو  اا چاه

 باشند   اند و اا عمق كمتر اا بيست متر برخوردار ميها واقع شدهها در حريم رودخانهاي اا آنعمده
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 تي مختلف هاي مطالعادر محدوده1831فاقدپروانه قبل از سال هاي مقايسه تعداد چاه -2 شكل

 

هتا توستط متردم و اا طترف ديگتر نظتارت ناكتافي توجهي به اجراي قوانين مصوب و عدم رعايتت آنبي

هاي اجرايي مسئول و دستگاه قضائيد منزر به بروا چنين شرايطي در سطح حوضته و بتدتر اا آن در دستگاه

هتاي اخر تعيتين تكليتف چاهسطح كشور گرديده است  اا طرف ديگر تصويب برخي قوانين به ويژه قانون مت

كشتور ايتن  ايرامينتي فاقد پروانه نيز برخي مشكالت را تشديد نموده است  امتا واقعيتت شترايط منتابع آب

بايستت كمتال استتفاده را موجود مي هاي قانونيبايست اا ظرفيتضرورت را ايزاد كرده است كه حداقل مي

 هت اصالح قوانين و مقررات به عمل آورد هاي الام را جو عالوه بر آن پيگيري عمل آوردهبه

طرح احيتاء "مصوبات جلسه پانزدهم شوراي عالي آب و متعاقب آن عملياتي نمودن الام به ذكر است كه 

هاي نهادي الام را جهت تحقق اين هدف را به همراه ها و ظرفيتفرصت "بخشي منابع آب ايرامينيو تعادل

هتاي هاي حريمي حوضه مورد بررستي قترار گرفتته و ستپس ظرفيتاهدر ادامه ابتدا وضعيت چ داشته است 

 وار مورد بررسي قرار گرفته است  صورت خالصهقانوني موجود به

  هاي حوضههاي واقع در حريم رودخانهچاه. وضعيت 2-1
هتاد آبخوانماننتد افتت كيفيتت رويه اا منابع آب ايراميني حوضه )بهعالوه بر تبعات مستقيم برداشت بي

دليل ها و   (د بتهكسري تزمعي بيش اا يك ميليارد مترمكعبيد ايزاد فروچاله و فرونشست در برخي اا دشت

ها بتا افتت قابتل اد ميتزان آبتدهي ايتن رودخانتهههاي حفرشده در حتريم رودخانتهتعداد بسياري باالي چاه

  بتا (9)شتكل  درياچه را در پي داشته استاين امر در نهايت كاهش آب ورودي به اي مواجه شده و مالحظه

كيلتومتر مربعتي  42711حلقه چاه حفر شده در سطح حوضه و  با فرض مساحت  22111احتساب بيش اا 

طور متوستط در هتر دهتد كته متاستفانه بتههاي حوضهد يك حساب ساده نشان ميها و كوهپايهبراي دشت

چاه حفر گرديده استت  البتته بتا توجته عتدم توايتع  حلقه 5هاي حوضه تعداد كيلومتر مربع اا سطح دشت
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مانند اروميهد مياندواب و تبريز بتيش اا ها بهها در برخي اا دشتها در سطح حوضهد تراكم چاهيكنواخت چاه

   باشددر سطح حوضه به خوبي مويد مطلب فوق مي (4)شكل  هاي حفرشدهباشد  پراكنش چاهاين تعداد مي

 

 
 ها رويه از منابع آب زيرزميني بر آبدهي رودخانهبياثرات برداشت  -8 شكل

 

درصد برداشت اا منابع آب  27بر طبق نتايج آخرين آماربرداري صورت گرفته توسط واارت نيرود بيش اا 

ميليارد مترمكعتب برداشتتد  2شود  همچنين اا حدود بخش كشاوراي برداشت ميايراميني حوضه توسط 

گردد  لتذا مستئله ها تخليه ميهاي واقع در حريم رودخانهرمكعب توسط چاهميليون مت 211رقمي در حدود 

بتااليي ها اا اهميتت ويژه اا منظتر افتزايش آبتدهي رودخانتهها بههاي واقع در حريم رودخانهساماندهي چاه

و عمق  هااي اا آنبخش قابل مالحظه هاد ريرمزاا بودنباشد  نكته مهم در خصوص اين نو  چاهبرخوردار مي

انتد  بتا ها حفتر گرديدههاي حاشيه رودخانهصورت دستي توسط صاحبان امينباشد كه اكثرا بهها ميكم آن

رربي )با تخليه ساالنه هاي حريمي در سه استان آذربايزانتوجه به اهميت موضو  در ادامه ابتدا وضعيت چاه

ميليون مترمكعتب( و كردستتان )بتا تخليته  272شرقي )با تخليه ساالنه ميليون مترمكعب(د آذربايزان 752

گذاري و تخصتيص آب واارت گروه سياستت"هاي كارشناسي تحليل ميليون مترمكعب( بر مبناي 21ساالنه 

هتاي قتانوني و مقرراتتي موجتود در راستتاي تستريع در فرآينتد تبيين گرديده و در ادامه اهم ظرفيت"نيرو 

 بندي و ارائه شده است  اروميه جمعهاي حوضه آبريز درياچه ساماندهي چاه
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رربي و هاي واقع در محدوده استان آذربايزانهاي حفر شده در حريم رودخانهچاه(د موقعيت 1در شكل )

اي هاي مذكور ارائه شده است  همانطور كه اشاره گرديدد تعداد قابل مالحظهوضعيت آماري چاه( 7در شكل )

درصد تخليه را بته  71متر بوده و حدود  21لقه(د داراي عمق كمتر اا ح 49111هاي مذكور )بيش اا اا چاه

هاي واقع در شهرستان اروميه اا نكات قابل تامل وضتعيت متديريت آب در اند  تراكم چاهخود اختصاص داده

 باشد   رربي ميمركز استان آذربايزان

 

 
گذاري و تخصيص آب واارت ع: گروه سياست)مرج غربيهاي استان آذربايجانهاي واقع در حريم رودخانهچاه -4 شكل

  نيرو(

 
 در حوضه آبريز درياچه اروميه        غربيهاي استان آذربايجانهاي واقع در حريم رودخانهوضعيت آماري چاه -1 شكل

 گذاري و تخصيص آب واارت نيرو()مرجع: گروه سياست
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شرقي و در محدوده استان آذربايزانهاي واقع هاي حفر شده در حريم رودخانه(د موقعيت چاه1در شكل )

چاه با  5711هاي مذكور نشان داده شده است  در اين استان نيز بيش اا ( وضعيت آماري چاه5در شكل )

 هاي حوضه حفر گرديده است متر در حريم رودخانه 21عمق كمتر اا 

 
رياچه اروميه                              در حوضه آبريز د شرقيهاي استان آذربايجانهاي واقع در حريم رودخانهچاه -6 شكل

  گذاري و تخصيص آب واارت نيرو()مرجع: گروه سياست

  
در حوضه آبريز درياچه اروميه        شرقيهاي استان آذربايجانهاي واقع در حريم رودخانهوضعيت آماري چاه -7 شكل

 گذاري و تخصيص آب واارت نيرو()مرجع: گروه سياست
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درصتد  31اند كه البته بيش اا ها حفر شدهچاه در حريم رودخانه 4791كردستان نيز  در محدوده استان

 ( 3و  2هاي متر دارند  )شكل 21ها عمق كمتر اا آن

 
هاي استان كردستان در حوضه آبريز درياچه اروميه                                         هاي واقع در حريم رودخانهچاه -3 شكل

 گذاري و تخصيص آب واارت نيرو(سياست)مرجع: گروه 

  
هاي استان كردستان در حوضه آبريز درياچه اروميه                  هاي واقع در حريم رودخانهوضعيت آماري چاه -9 شكل

 گذاري و تخصيص آب واارت نيرو()مرجع: گروه سياست

متتر در حتريم  21بتا عمتق كمتتر اا  حلقته چتاه 22111در مزمو  بتر استاس آمتار موجتودد بتيش اا 

 71ترين علل كاهش بيش اا هاي حوضه آبريز درياچه اروميه حفر گرديده و بدون ترديد يكي اا مهمرودخانه

باشد  در خصتوص تعيتين تكليتف ايتن نتو  هاي ورودي به درياچه اروميه همين موضو  ميدرصدي رواناب

امه مصرف بهينه آب كشاوراي و قانون تعيين ندستورالعمل اجراي توامان آئين"ها در پيوست شماره دود چاه

هتاي آب رسيدگي به درخواست متقاضتيان داراي چاه نامهشيوه "برداريهاي آب فاقد پروانه بهرهتكليف چاه

نكتات  تبيتين گرديتده استت ها رودخانه هاي آبياري و حريمبرداري محفوره در اراضي شبكهفاقد پروانه بهره

 ادامه بحث ارائه گرديده است  نامه مذكور درمهم شيوه
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 برداري هاي آب فاقد پروانه بهرهقانون تعيين تكليف چاه. 2-2
گذار در ادوار مختلتف بتوده برداري اا منابع آب ايراميني همواره اا مسائل بسيار مهم قانونبهرهموضو   

 4915شدن آب در سال قانون ملي هاي ريرمزاا اا همان امان تدوين و تصويباست  در اين بين مسئله چاه

نيتز ايتن مستئله مزتددا  4914گذار تعيين تكليف گرديده و در قانون توايع عادالنه آب مصوب نتوسط قانو

تغييرات در قوانين مربوط به صورت خالصه روند (د به41مورد تاكيد قرار گرفته است  همانطور كه در شكل )

در  بيشترگذار دهنده اين است كه قانونهاي ريرمزاا نشان داده شده استد متاسفانه نشانتعيين تكليف چاه

گريزي و ايزتاد امتان جهتت قتانوني برداران بوده است و همواره راهي را براي قتانونتامين منافع بهره صدد

اند كته اند و يتا نخواستتهوقت نتوانستهاست  هر چند مزريان نيز هيچنمودن بسياري اا تخلفات ايزاد نموده 

اي صورت كمال و تمام قوانين موجود را اجرايي نمايند  ماحصل اين مسئله اا بين رفتن حزم قابل مالحظهبه

حلقه چاه فاقد پروانته در دشتت  44111اا ذخاير راهبردي آب ايراميني كشور گرديده است  وجود بيش اا 

بترداران نوعه اروميه نيز نشان باراي اا عمق مسئله عدم تمكتين بته قتوانين توستط متوليتان امتر و بهرهمم

باشد  هدف اين نوشتار بررسي علل عدم تحقق و اجرايي نمودن اهداف متورد انتظتار اا قتوانين كشاوراي مي

د امتا تتا امتان اصتالح باشتدمصوب نيستد هر چند كه اين مسئله نياامند يك موشكافي دقيق اجتماعي مي

هاي فاقد پروانه كته اا مصتوبات كتارگروه ملتي نزتات اجرايي نمودن همين قانون تعيين تكليف چاه دقوانين

باشدد نياامند اهتمام جدي در مسئولين امر و ايزاد هماهنگي بتين دستتگاه اجرايتي و درياچه اروميه نيز مي

 باشد  دستگاه قضائي مي

 

 
 هاي فاقد پروانهمربوط به تعيين تكليف چاه روند تغييرات قوانين -11 شكل
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 18/14/1839 -برداريقانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره

 پـ  تمام سال دو طي نفعان،ذي به مؤثر و فراگير رسانياطالع ضمن است موظف نيرو وزارت ـ واحده ماده

 از قبـل كه كشور هايدشت كليه در واقع پروانه فاقد فعّال كشاورزي آب هايچاه كليه براي قانون، اين ابالغ از

هاي تابعه استاني شناسايي شده باشـند و توسط وزارت نيرو و دستگاه و حفر شمسي هجري 1831 سال پايان

مشروط بـه  عدم اضرار به ديگران و عمومو  هاي مجازرعايت حريم چاه، و با ظرفيت آبي دشت مرتبطبراساس 

 برداري صادر نمايد.توسط متقاضي پروانه بهره تحت فشاراجراء آبياري 

هتاد ره آبهاي ايرامينيد واارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه اا ستوي مالكتان چتاهسف اا صيانت منظور به ـ1تبصره

هاي حداكثر طي دو سال پس اا تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حزمي آب در كليه چاه

   آب كشاوراي اقدام نمايد 

جويي حاصل اا تصويب اين قانون و اا محل منابع صرفه اا پس سال پنج مدت ظرف است مكلف نيرو واارت ـ2تبصره

 هاي آب كشاوراي اقدام نمايد هاي فسيلي ناشي اا اجراء اين قانوند نسبت به برقي كردن كليه چاهكاهش مصرف سوخت

مالك  توسط چاه پروانه مفاد اا تخلف نبود به مشروط بارد يك سال سه هر مكلفند ايقهمنط آب هايشركت ـ8تبصره

 هاي آب كشاوراي در سراسر كشور اقدام نمايد برداري چاهيا مالكاند نسبت به تمديد پروانه بهره

 اا پتس متاه سته ظرف موظفند كشور سراسر در حفاري دستگاههاي مالك حقوقي و حقيقي اشخاص كليه ـ4تبصره 

كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام  و فعاليت مزوا استانها ايمنطقه آب هايشركت اا قانوند اين ابال 

شدهد نيروي انتظامي موظف به جلوگيري اا حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مزوا نمايند  پس اا انقضاء مهلت تعيين

واارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت بته توقيتف دستتگاههاي حفتاري همچنين  باشد و كارت تردد مي

 در متالكين اعتتراض به رسيدگي متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه )پاركينگ( با هزينه مالك آن اقدام نمايد 

  باشدمي قانون اين( 7) تبصره در مندرج كميسيون عهده بر خصوص اين

اين قتانون و قتانون توايتع عادالنته آب  اجراء اا ناشي اختالفات به رسيدگي جهت است مكلف نيرو رتواا ـ 1تبصره 

مركب اا يك نفر قاضتي « يرامينياكميسيون رسيدگي به امور آبهاي » عنوان د در هر استان كميسيوني تحت4914مصوب

با حكم رئيس ساامان و يك نفر نماينتده شتركت  با حكم رئيس قوه قضائيهد يك نفر نماينده ساامان جهاد كشاوراي استان

هاي شتكايات اشتخاص عليته دولتت اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونتدهآب منطقه

  گردد اقدام نمايد  رأي الام توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي

اا تاريخ تصويب ايتن  باشد در ديوان عدالت اداري مي احكام صادره مذكور ظرف بيست روا پس اا ابال  قابل تزديدنظر

 قانوند كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احالته خواهدشتد 

 باشد اي مستقر ميهاي آب منطقهدبيرخانه اين كميسيون در شركت

آبتدهي  فتاحش كتاهش بته مواجته كته پروانته داراي چاههاي جابزايي هرگونه قانون اين تصويب تاريخ اا ـ 6تبصره 

و يا خشك شده استد صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالتك و مشتروط بته رعايتت   گرديده 

شتتخيص هاي ذيتتل آن و بتتا تنامتته اجرائتتي فصتتل دوم قتتانون توايتتع عادالنتته آب و تبصتتره( آئين44ستتاير ضتتوابط متتاده )

 باشد ها مزاا ميهاي رسيدگي به صدور پروانهكميسيون

 جهاد و نيرو هايواارتخانه مشترك پيشنهاد به ابال  اا پس ماه سه ظرف حداكثر قانون اين اجرائي نامهآئين ـ7تبصره

  رسدمي وايران هيأت تصويب به كشاوراي

يصتد و س و يكهتزار تيرمتاه سيزدهم مورخ يكشنبه روا علني جلسه در تبصره هفت و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد  29/1/4923هشتاد و نه مزلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 رئيس مزلس شوراي اسالمي ت علي الريزاني 
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مربوطته و نامته اجرايتي آئينهتاي فاقتد پروانهددر ادامه طبق آنچه كه در ماده واحده تعيتين تكليتف چاه

ي در دسترس آمده استد اهم مسائل و موضوعات موردنياا جهت اجرايتي هاي ابالرها و بخشنامهدستورالعمل

 نمودن اثربخش قانون مذكور مورد بررسي قرار گرفته است 

وايران تصتتويب گرديتتده و در تتتاريخ در هئيتتت 22/14/4931نامتته اجرايتتي ايتتن قتتانون در تتتاريخ آئين

تبصره ابتال  گرديتده استت  اهتم متوارد  42ماده و  24نامه اجرايي در اين آئين  گرديد  ابال 42/19/4931

 نامه به شرح اير مي باشد: مطرح در مواد مختلف اين آئين

 كاررفته در قانون: تشريح اصطالحات به4ماده  -

 رساني موثر وفراگير ظرف مدت سه ماه مباحث اطال  :2ماده  -

ها ام كارشناسي و رسيدگي پرونده دركميستيون رستيدگي بته صتدورپروانهنحوه انز :7و  1د  9مواد  -

 برداري  ونحوه صدورپروانه بهره

هتاي آن برداري هرسه سال يكبار درصورت عدم وجود تخلتف و در تبصترهتمديد پروانه بهره :1ماده  -

  مشخص گرديده است  موارد تخلف

 يگران  و بندهاي ذيل آن مصاديق اضرار به عموم و د 5ماده  -

تعيين ظرفيتت آب ايرامينتي قابتل تخصتيصد رعايتت آئتين نامته مصترف بهينته آب :  3و  2مواد  -

 هاي مزاا فعلي و برنامه هاي آتي توسعه منابع آب كشاوراي و در نظر گرفتن بهره برداري

 المنفعه شده قبلي طي آراي قضائيمسلوب پروانه پر و هاي فاقدچاهعدم مشمول بودن  :41ماده  -

 نصب كنتور هوشمند آب و برق به هزينه متقاضي با اولويت دشت ممنوعه :44ماده  -

هاي آن مرتبط با موارد تخلتف هاي حفاري وتبصرهصدورمزوا فعاليت و كارت تردد دستگاه :42ماده  -

 ها و تدوين دستورالعمل نحوه نظارتمالكين دستگاه

اي در آبخوان آبرفتي و اراضي تحت شترب هاي فعال و مزااكشاوركف شكني وجابزائي چاه:49ماده  -

 اوليه چاه

 هاي ايراميني آب شرايط اعضاي كميسيون رسيدگي به امور :41ماده  -

چگونگي دريافت و رسيدگي به شتكايات دركميستيون رستيدگي بته امتور  :42و  45د  41د 47مواد  -

 آبهاي ايراميني با حضور قاضي

 ايا با شركت آب منطقههاستان و شهرستانلزوم همكاري شوراي تأمين هر : 43ماده  -

 پروانه ريرمشمول قانون حاضراي فاقد هالمنفعه نمودن چاه: پر و مسلوب21ماده  -

نامته توستط واارت نيترو بتا چگونگي تهيه دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط با قتانون و آئين :24ماده  -

 همكاري واارت جهاد كشاوراي
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و رونتد  نامته اجرايتي آند آئينقانون نكات مرتبط با ايناهم هاي درياچه اروميهد با توجه به شرايط دشت

 موارد اير برشمرد:  قالب توان دررا مي اجرايي نمودن آن

هاي ممنوعته هاي فاقد پروانه واقتع در دشتتچاه بر اساس اين قانون :توجه به ظرفيت آبي دشت  4

ها اجرا شود  بايست كه حكم انسداد در خصوص آنشوند و ميبرداري نميصدور پروانه بهره مشمول

(د 4هاي مطالعاتي حوضه آبريز درياچته اروميته كته در جتدول )لذا بر طبق آخرين وضعيت محدوده

چتاه فاقدپروانته  44953ويژه بتراي هاي ممنوعه بهارائه شده است صدور هر گونه پروانه براي دشت

هاي سلماسد باشد  عالوه بر اروميهد محدودهدر دشت اروميه ممنو  مي 4927 حفر شده قبل اا سال

آااد -شبستر و تسوج ممنوعه بوده و دشت تبريز نيز ممنوعته-شيرد شيراميند آذرشهرد صوفيانعزب

هاي متذكور در اولويتت نصتب نامه اجرايي اين قانوند دشتآئين  (44همچنين طبق ماده )باشد مي

 گيرند  د نيز قرار ميكنتورهاي هوشمن

همانگونه كه اشاره گرديد بر اساس آمار موجود و با لحاظ مزموعه  :و عموم ديگران عدم اضرار به  2

حلقته چتاه در  5طور متوسط در هر كيلومتر مربع حوضه حدود هاي مزاا و ريرمزاا حوضهد بهچاه

هاي فاقد پروانه مشمول ا اين چاهباشدد لذا بدون ترديد بسياري احال تخليه منابع آب ايراميني مي

وضتعيت همچنتين المنفعه و پتر شتوند  بايست  كه مسلوبمسئله اضرار به ديگران گرديده و لذا مي

هاي حريمي حوضه در نمودارها و اشكال ارائه شتده بته ختوبي تبيتين گرديتده و ايتن موضتو  چاه

هاي حوضته ويژه رودخانتهب مزتاا بتهها در حريم منابع آدهنده شرايط قرارگيري چاهخوبي نشانبه

 باشد مي

در مزمو  اهتم مصتاديق اضترار بته ديگتران و عمتوم را نامه اجرايي اين قانوند ( آئين5طبق ماده )

 توان در قالب موارد اير بيان نمود:مي

 عدم رعايت حريم كمي و كيفي منابع آب مزاور مانند چاهد چشمهد قنات و رودخانه  -

برداري اا چاه براي تامين نيااهاي آب شترب فعلتي و آتتي و صتنعتي تداوم بهرهاضرار ناشي اا  -

 فعلي و آتي مصوب 

هاي فاقتد ظرفيتت ويژه در دشتبرداري اا چاه بهاستمرار افت كمي و كيفي ناشي اا تداوم بهره -

 آبي 

 برداري اا چاه  هاي نشست امين و فروچاله ناشي اا تداوم بهرهايزاد پديده -

  برداري اا چاه ي آب و پيشروي آب شور به آب شيرين ناشي اا تداوم بهرهافت كيف -

تتامين گذار نصب كنتورهاي هوشتمند حزمتي را بتا گرچه قانون (:1الزام به نصب كنتور )تبصره   9

آمده در اجراي ايتن تبصتره اا مالكان تصويب كرده استد اما با توجه به مشكالت پيش توسط هزينه

د قانوگذار اجااه خريتد و نصتب كنتورهتاي متذكور را و دريافتت 4931دجه سال قانون بوقانوند در 

بايستت دو البته طبق قتانون ايتن كتار ميها اا كشاوراان را به واارت نيرو داده است  اقساطي هزينه

هتا هنتوا شده است كه طبق معمول و عرف كشور در اجراي قوانين در بسياري اا چاهساله انزام مي

 شده است  كنتور نصب ن
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هاي آبيتاري با توجه به اهميتت اجتراي سيستتم فشار:هاي آبياري تحتالزام به اجراي سيستم  1

الزام ايتن قتانون نوين در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه و تسهيالت اعطايي دولت در اين امينهد 

ويژه در هباشتد  ايتن موضتو  بتهاي نوين آبياري اثرگذار مينيز در تسريع روند كنوني اجراي سامانه

 تواند بيشتر مورد پيگيري قرار گيرد  دشت مياندواب مي

مقطعتي بتودن و محتدوديت : الزام به تمديد سه ساله پروانه و عدم تمديد پروانه متخلفـين .1

هتا امتري استت كته در صتورت تعهتد هاي صادره و لزوم ارايتابي سته ستال يكبتار آناماني پروانه

رويه اا منابع آب ايرامينتي تواند روند برداشت بيت آن مياي به اجراي درسهاي آب منطقهشركت

متواردي كته نامه اجرايي اين قانوند ( آئين1( ماده )2طبق تبصره ) حوضه را مديريت و كاهش دهد 

باشتد و تكترار آن جزو تخلف محسوب شده و در صورت ارتكاب آند امكان تمديد پروانه ميستر نمي

 عبارتند اا: شوددموجب ابطال پروانه نيز مي

 نصب منصوبات ريرمزاا -

 برداري اضافه برداشت اا مفاد پروانه بهره -

 عدم نصب و يا حذف و دستگاري كنتور هوشمند حزمي -

 اي شكنيد جابزايي و اليروبي بدون مزوا شركت آب منطقهكف -

 انتقال آب به اراضي آبخور ريراوليه چاه  -

 تغيير نو  مصرف آب -

 فشارفعال نبودن آبياري تحت  -

ضمن نظتارت بته  اي()آب منطقه شركتنامه اجرايي اين قانوند ( آئين1( ماده )4همچنين طبق تبصره )

نمايتد تتا هاي آب كشاوراي فعال در صورت وجود تخلف مراتب را بته مالتك يتا مالكتان اعتالم ميكليه چاه

توسط مالك يتا مالكتان در  ( روا نسبت به رفع آن اقدام نمايند  در صورت عدم رفع تخلف17حداكثر ظرف )

برداري چاه با رعايت قتوانين و مقتررات مربتوط امان مقرر يا تكرار تخلفد شركت نسبت به ابطال پروانه بهره

( روا پس اا اعتالم 17نمايد  در صورت وجود تخلف در امان تمديد پروانه و عدم رفع آن در ظرف )اقدام مي

شركت براساس قوانين و مقررات مربوط به چاه فاقد پروانه اقدام  برداريدشركت ضمن عدم تمديد پروانه بهره

 1894قانون بودجه سال  11( تبصره وبند )

هـاي به وزارت نيرو اجازه داده مي شود كل هزينه هاي مربوط به تهيه و نصب كنتـور حجمـي هوشـمند چـاه 

تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و كنتـرل سـيل موضـوع رديـف »كشاورزي را از محل اعتبارات رديفهاي طرح 

پرداخت و به صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي نمايد از « اين قانون( 2پيوست شماره ) 148111

وجوه واريزي صرفاً بـراي  (%111)داري كل كشور واريز كند. صددرصدها دريافت و به حساب خزانهصاحبان چاه

 .گيردهاي تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو قرار مياجراي طرح
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هتاي آورد  در صورت اعتراض مالك يا مالكان موضو  به كميسيون رسيدگي بته امتور آبالام را به عمل مي

   شود( براي رسيدگي و اقدام قانوني ارجا  مي41ايراميني موضو  ماده )

بتا توجته بته محتدوديت  :اي حفـاري متخلـفهمحدوديت زماني توقيف شش ماهه دستگاه  1

هاي حفاري متخلف نياا است كه در اين بااه ( قانون براي دستگاه1ماهه تعيين شده در تبصره )شش

هاي مربوطتهد قبتل اا سررستيد موعتد مقتررد وضتعيت نامهاماني طبق قوانين موجود مرتبط و آئين

هاي ئله رسيدگي قانوني به تخلفات دستتگاهرسد هنوا مسها مشخص گردد  البته به نظر ميدستگاه

ها اا نظتر حقتوقي و قتانوني نياامنتد شتفافيت و اصتالحات در ريرمزاا اعم اا حفاري و موتورتلمبه

 باشد قوانين موجود مي

ساله واارت نيترود مانده اا امان پنجعليررم فرصت اندك باقي هاي آب كشاورزي:كردن چاهبرقي  5

كردن اند  عالوه بر مسئوليت واارت نيرو در خصوص برقيي حوضه برقي نشدههاهنوا بسياري اا چاه

قتانون بودجته  44قانون تعيين تكليف( طبق بند )ا( تبصتره  2هاي آب كشاوراي )طبق تبصره چاه

 ها شده است  دار كردن چاهد واارت نفت نيز موظف به تامين اعتبار برق4931سال 

   
 

 

 

 

 

يكتي اا فاقـد پروانـه:  ها براي تعيين تكليـف چـاهعدم مراجعه كشاورزان و صاحبان چاه .3

باشند  اطمينان هاي اجراي اين قانون عدم مراجعه و پيگيري كشاوراان جهت اجراي قانون ميچالش

 ترين داليل اين موضو ويژه سوخت اا مهمهاي كشاوراي و بهها اا دريافت تسهيالتد نهادهخاطر آن

باشد  در اين راستا نياا است كه با ايزاد هماهنگي بين دستگاه اجرايي و دستگاه قضائي به ويتژه مي

برداران صورت گيرد و طبق آمار و اطالعات موجود يك هرساني الام به بهرحواه پيشگيري آند اطال 

ي خود اقدام نمايند و هاها داده شود كه سريعا نسبت به تعيين تكليف چاهبااه اماني به صاحبان چاه

د ها برخورد گردد  همچنين عدم تحويتل نهتادهدر صورت عدم مراجعه با دستور دستگاه قضائي با آن

هتتاي فاقتتد پروانتته بتتا همتتاهنگي يارانتتهد تستتهيالت و بستتياري اا ختتدمات ديگتتر بتته صتتاحبان چاه

تتوان در اين خصوص ميباشد  جهادكشاوراي اا جمله ابزارهاي موثر در تسريع روند اين موضو  مي

 به ابالريه معاونت آب و آبفاي واارت نيرو نيز اشاره نمود )تصوير نامه در صفحه بعد( 

 4927عالوه بر قوانين و مقررات موجودد پاسخ مقام معظم رهبري به استفتائات واير محترم نيرو در سال 

ن و اعمال حكمراني دقيتق و كارآمتد گر اجراي قوانيهاي ريرمزاا نيز اا لحاظ شرعي تسهيلدر خصوص چاه

 باشد  هاي ايراميني در سطح كشور ميبر مديريت آب

 

 1894جه سال قانون بود 11( تبصره زبند )

( قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعـي 24زارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده)و 

درصورت رعايت الگوي كشت نسبت به تأمين اعتبار برق دار كـردن چاههـاي كشـاورزي  28/4/1839مصوب 

 .اقدام كند
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 برداري از منابع آب و بهره ، نظارتمديريت تخصيص. 3
تخصيص و اجااه بهره برداري اا منابع عمومي آب بتراي مصتارف  توايع عادالنه آب؛ قانون 24ماده طبق 

 شربد كشاورايد صنعت و ساير موارد منحصراً با واارت نيرو است  

هاي مديريتد حفاظت و بهره برداري اا منابع آب بر اساس اين ماده قانوني واارت نيرو مزاا است سياست
 كشور را تدوين و اجرا نمايد 

واارت نيرو موظف است به منظتور تتامين آب متورد  توايع عادالنه آب؛  قانون 23 مادههمچنين بر طبق 

 عمل آورد:هنياا كشور اا طرق اير اقدام مقتضي ب

 مهار كردن سيالبها و ذخيره نمودن آب رودخانه ها در مخاان سطحي و ايراميني-الف

 2و  4ني و شبكه آبياري تنظيم و انتقال آب با ايزاد تاسيسات آبي و كانالها و خطوط آبرسا-ب

 بررسي و مطالعه كليه منابع آبهاي كشور-ج

 استخراج و استفاده اا آبهاي ايراميني و معدني-د

 شيرين كردن آب شور در مناطق الام-ه

 جلوگيري اا شور شدن آبهاي شيرين در مناطق الام-و

 آن بنديكنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و در صورت لزوم جيره-ا

 انزام ساير اموري كه موثر در تامين آب باشد -ط

اين ماده اا اين نظر حائز اهميت است كه در مواقعي كه ايزتاب متي نمايتد )نظيتر خشكستالي و “ ا”بند 

بنتدي نمايتد كته بته هدود آب را بين مصارف كنندگان جيرمواقع كمبود آب( واارت نيرو مي تواند منابع مح

با توجه به ابالريه وايتر  شود اا آن مستفاد مي“ منابع محدود بين تقاضاهاي نامحدودتخصيص ”نوعي مفهوم 

ايست نسبت به تامين آب بخش كشاورايد بر طبق اين متاده قتانوني در محترم نيرو مبني بر اولويت محيط

بختش  توان چنين استنباط كرد كه تامين آب درياچه اروميه نستبت بته تتامين آب بترايآبي ميشرايط كم

 تواند در اولويت قرار گيرد   كشاوراي مي

بترداري در مناطقي كه به تشخيص واارت نيرو مقدار بهره" ؛قانون توايع عادالنه آب 1بر طبق ماده  •

هتاي دولتتي ايزتاب نمايتد اا منابع آب ايراميني بيش اا حد مزاا باشد و يا در مناطقي كه طترح

هرگونته افتزايش در ي مشتخص حفتر چتاه يتا قنتات و يتا واارت نيرو مزاا است با حدود جغرافياي

برداري اا منابع آب منطقه را براي مدت معين ممنو  سااد  تمديد يتا رفتع ايتن ممنوعيتت بتا بهره

  "واارت نيرو است 

رسد بر طبق اين ماده قانونيد واارت نيرو قادر است بنابر ضرورت )مثال احياي درياچته اروميته( نظر ميبه

برداري اا منابع آب اقدام موردنظر نسبت به اعمال ممنوعيت يا محدوديت در خصوص افزايش بهرهدر مناطق 

بترداري اا منتابع آب در نمايد  لذا مصوبات كارگروه نزات درياچه اروميه در خصوص ممنوعيت افتزايش بهره

 باشد  نوني الام نيز برخوردار ميسطح حوضه درياچه اروميه اا پشتوانه قا
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 دارد:آئين نامه اجرايي قانون توايع عادالنه آب مقرر مي 21ين ماده همچن •

هاي آب و تامين برق آنها تحويل مواد سوختي مورد نياا موتور پمپ چاه داا تاريخ تصويب اين آئين نامه"

ا طترف صادره ا تنها در قبال ارائه پروانه حفر و بهره برداريو نيز تحويل موتورپمپ و لوله و تزهيزات چاهها 

 “شركت ها و ساامانهاي آب منطقه اي امكان پذير مي باشد 

قانون تشكيل واارت جهاد كشاوراي نيز ذكتر شتده  44آيين نامه اجرايي ماده  -9ماده  2در تبصره  •

 است كه:

حفاظت كمي و كيفي منابع آب هاي الام جهت هماهنگي موظفندهاي نيرو و جهادكشاوراي خانهواارت"

بته  هاي داراي يارانتهعمل آورده و اا ارائه هرگونه تسهيالت اا قبيل برقد سوختد وام و نهاده كشاوراي را به

 “رير مزاا آب خودداري نمايندكنندگان مصرف

 هتا وامتين بته آب رودخانهد نهركشي مزاور هايامين روي بر كشاوراي براي هاي دور هموارهاا گذشته

 استت  بتا شتدهمي ايزتاد كنندگان حقابتهاستفاده اين وسيله براي گرفته و بهآب صورت مي تقسيم و انتقال

 راها حقابه بر نظارت نيرو واارت و شد شناخته رسميت به قديميهاي حقابه آب عادالنه توايع قانون تصويب

 توسط قانون اين تصويب اا قبل كه است آبي مصرف حق 42ماده  4تبصره  استناد به حقابه .گرديد دارعهده

 يا ملك براي قانوني مدارك يا دادگاه حكم مالكيتد اسناد در و آمده وجودبه افراد برايها رودخانه آب حياات

 .است شده تعيين آن مالك

 دگرفتته قترار قانوني مواد تصويب و بررسي مورد و بوده اهميت داراي بيشتر توايع قانون تصويب در نچهآ

 امتر ايتن دليتل و استت بتوده ريرمزتاا يهتاچاه حفر با مقابله همچنين وها چاه آب مصرف بر نظارت بحث

 نمتوده واردهتا دشتت آبخوان به دبرداشت اضافه و مزوا بدونهاي برداشت كه است ناپذيريخسارات جبران

 كته گيردمي صورت تلمبه موتور نصب با برداشت اضافه دسطحي هايآب اا استفاده خصوص در وليكن ؛است

 اليحته پتنزم متاده و 29/4/4999 متورخ 11121 شتماره مصوبه دوم ماده تبصره استناد به خصوص اين در

 صتدور اجرايتي دستتور مزلسيند مشترك كميسيون( 4911 ماه مرداد ياادهم مصوب) آبياري اصالح قانوني

  گرديد تصويب كشورهاي رودخانه رويبر  تلمبه موتور نصب پروانه

 قتديم آبيتاريهاي بنگاه اجااه با آن مزوا صدور و تلمبه موتور نصب حق صرفاً الذكرفوق دستورالعمل در

 است شده بينيپيش برانحقابه حقابه وها رودخانه آب ماااد اا استفاده منظور بهاي( آب منطقههاي شركت)

    نمود آن آوريجمع به اقدام قضايي دستور با توانمي براندحقابه توسط مزوا موتور بدون نصب صورت در كه

 ها حريم و بستر رودخانه. 4
  قانون آب و نحوه ملي شدن آن 4ها شامل؛ سه ضابطه قانوني اصلي مرتبط با بحث حريم و بستر رودخانه

نامه مربوط به بستتر   آيين9و اصالحات بعدي آن و  4914  قانون توايع عادالنه آب مصوب 2د 4915مصوب 
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هاي بعتدي آن هيتات وايتران و اصتالحيه 4953ها مصوب هاد كانالسيلهاد انهار طبيعيد مو حريم رودخانه

 باشد  مي

ها و     د بستر انهار طبيعيد رودخانهقانون توايع عادالنه آب 2و ماده  15قانون آب سال  2با توجه به ماده 

متعلق به حكومت اسالمي و دولت )به نمايندگي واارت نيرو( است  فلذا سابقه ثبتي و اسناد مالكيتت صتادره 

باشد  قانون ثبت معتبر مي 22مستنداً به حق مكتسبه مالكين رسمي و ماده  15قبل اا وضع قانون آب سال 

ست ثبت يا صدور سند مالكيت براي اراضي واقتع در بستتر پتس اا وضتع بديهي است هرگونه پذيرش درخوا

اصتالحي ثبتت و يتا قتانون تعيتين  412و 415د چه اا طريق ثبت عمومي يا اعمال قانون 15قانون آب سال 

باشد  نميد موجه و قانوني 21/3/4931تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 

 باشد: صوص چند نكته اير قابل ذكر ميهمچنين در اين خ

: بستر انهار سنتيد تابع نظام مالكيت حاكم بر آنها بوده و اا شمول دايتره ايتن دستتورالعمل 4تبصره •

 خارج مي باشد 

: هرگونه ادعاي مالكيت رير رسميدشامل اسناد عاديد اسناد صلح و اسناد محلي و ريره بتر 2تبصره  •

 بستر منابع آبي مذكور در اين دستورالعملد مسمو  نيست  

د سوابقد استناد و 15: مالك اسناد مالكيت رسمي مورد قبول قبل اا تصويب قانون آب سال 9تبصره •

 ت اسناد و امالك محل و اسناد مادر مربوطه مي باشد    مدارك ثبتي موجود در ادارات ثب

ها را و تصرف در بستر رودخانهقانون توايع عادالنه آبد ايزاد اعياني و حفاري و دخل  9اا ماده  2تبصره 

است كه البته اين تصرف به معناي مالكيت نبودهد بلكه هرگاه نماينده دولت نيرو مزاا دانسته با اجااه واارت 

 تواند رفع تصرف نمايد شخيص دهد ميت

دارد: ها بيتان متيرودخانته و حتريم بستر به مربوط نامهاا آيين 5برداري اا اراضي نيزد ماده در مورد بهره

برداري اا آب مزاحمتي ايزاد ننمايتدد كشت موقت در آن قسمت اا بستر رودخانهد نهر و مسيل كه براي بهره

اي ذيربط به صورت اجاره و رعايت اولويت براي مزتاوران بالمتانع آب منطقه با موافقت كتبي و قبلي شركت

وجه حق ايزاد اعياني و ررس نهال و درخت )به جز اراعت ستطحي( را نتدارد  در است؛ ولي مستاجر به هيچ

اي ذيتربط بايتد در منطقتهصورت تخلفد اراضي مسترد و اا فعاليت وي جلوگيري خواهتد شتد  شتركت آب

گونه مسئوليتي نخواهد امه قيد كند كه در صورت بروا هر گونه خسارت ناشي اا سيل و نظاير آند هيچناجاره

  داشت 

هاي ريرفعالد مردهد ماااد و مسيل هاي متروك صرفاٌ در چارچوب مواد برداري اا اراضي بسترهرگونه بهره

اي امكانپذير خواهد منطقههاي آبه با شركتنامه و پس اا اخذ تعهدنامه و انعقاد قرارداد اجارآئين 41و  2د 5

بايست قبل اا تنظيم قرارداد اجاره كليه جوانب حقوقي و فني را بررستي و اي ميمنطقهبود  شركت هاي آب 

قبتت مورد مداقه قرار داده و نسبت به رعايت موارد الزام آور اا قبيل كارشناسي محل و تعيتين دقيتق آن مرا

ر گونه انعقاد قرارداد اجاره در بستر فعال رودخانه به هر نحو و عنتوان ممنتو  است كه ه  الام به ذكر نمايند

 است  
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مصوبه كارگروه ملي نزات درياچه در خصوص حوضه آبريز درياچه اروميه الام به ذكر است كه با توجه به 

ها لذا اجاره اراضي بستر رودخانهوضهدبرداشت اا منابع آب حتوسعه مبني بر ممنوعيت  و هيئت وايران اروميه

بايست نهادهاي اجرايي مربوطه پذير نبوده و مياي براي كشت موقت نيز امكانهاي آب منطقهتوسط شركت

 وايران نظارت الام را نيز در اين امينه به عمل آورند  ضمن اجراي مصوبه هيئت

 

 

 

 

 

 

 

 كمتال براي كه است رودخانه اطراف اراضي اا مقداري رودخانه حريم دمدني قانون 491 ماده مفاد مطابق

 كتردنكم و اقتصتادي نظتر اا دولتت ايترا؛ دارد ضترورت امثتالهم و اليروبي نظير آن اا برداريو بهره انتفا 

 بته يعنتي نقطه تريننزديك در را رسوبي مواد است ناچارد مذكور اجراي طرح به بخشيدن سرعت وها هزينه

  شودمي آشكار نيز آن و ضرورت وجود حريم فلسفه لحاظ اين اا  كند منتقل رودخانه ساحل كنار

 بته مضتر كته تصترفي اا بايد ديگران پس است؛ دولت تضرر اا جلوگيري رودخانهد حريم شناسايي مبناي

 گفتته نيتز و شوند منع است رودخانه مهندسي هايطرح اجراي جهت آنان انتفا  و نيرو واارت و حال دولت

 بند آبد عادالنه توايع قانون 41 ماده و مدني قانون 493 )ماده است مباح ديگراند ضرر بدون تصرف كه شده

 و طبيعتيهاي بركتههتاد مردابهاد مستيلد انهتارهاد حتريم رودخانته و بستتر بته مربتوط نامهآيين 4 ماده خ

 هيئت وايران(  44/2/53مصوب  كشياه و آبياريد رسانيآبهاي شبكه

منظور تثبيت مالكيت حكومت اسالمي بر بستر منابع آبي شركتها مكلفند با استفاده اا كارشناسان خود به

هاد انهتار طبيعتيد مستيلها و يا گروههاي گشت و باارسي مستمراً نسبت به بااديد و پيمايش مسير رودخانته

ايند و اا هرگونه تصرف يا تزتاوا اشتخاص بته بستتر و حتريم منتابع آبتي يتا ايزتاد اقدامات الام معمول نم

   مستحدثات ريرمزاا جلوگيري نمايند

 معقول مصرف پروانه صدور. 5

 مصتارف يتا صتنعت يتا كشاوراي براي آب معقول مصرف ميزان تعيين منظور به است موظف نيرو واارت

 معقتولد مصرف اجااه به آن تبديل و اندداشته حقابه گذشته در كه اشخاصي براي كشورد آب منابع اا شهري

 تفستيرقتانون توايتع عادالنته آب  42 متاده بته توجته بتا ماده اين .كند تعيين محل هر در نفري سه هيئت

بته  و اجتمتاعي ضرورت وجود صورت در 43 ماده مطابق تواندمي كشاوراي واارت فوق ماده كه در گرددمي

  اقدام نمايد  معقول مصرف پروانه صدور به نسبت موقت طور

 تصويب ممنوعيت افزايش برداشت از منابع آبي حوضه 

 هيئت محترم وزيران1894/14/24ر جلسه د

هرگونه توسعه اراضي كشاورزي اعم از تبديل اراضي ملي منابع طبيعي به كشاورزي، ديم به آبـي، زراعـي بـه 

باغي در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه و هرگونه عمليات منجر به افزايش برداشت از منابع آب حوضه اعـم 

بندان و سدهاي معيشتي در سطح حوضه آبريـز درياچـه پمپاژ آب، احداث آب هايسازي ايستگاهاز ايجاد و به

هاي نيرو و جهادكشاورزي موظفند ضـمن ممنوعيـت صـدور مجـوز در ايـن خانهاروميه ممنوع بوده و وزارت

 خصوص، با متخلفين برخورد نموده و گزارش عملكرد ماهانه را به دبيرخانه كارگروه ارائه نمايد. 
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 اقتصتادي و پروانتهد معقتول صتاحبان مصترف نحوه كه صورتي در مورد بر حسب كشاوراي و نيرو واارت

 عتدم صتورت در كته نماينتدمي اعتالم كنندهمصترف به فني هايدستور ارائه و دليل ذكر با را نباشدد مراتب

 متخلف با الذكرفوق ماده آخر بند اساس بر اخطاريه صدور تاريخ اا يكسال شدهد ظرف ارايههاي دستور اجراي

 هايآب اا ريرمزاا استفاده براي تعيين مزااات خصوص در 17 شود )مادهمي رفتار قانون اين 17 ماده طبق

صاحبان  اعتراض و نموده بال اثر حدودي تا را شده تعيين اجراي ضمانت فوقد ماده باشد(  تبصرهمي سطحي

 و اعتتراض اا پتس صترفاً رستدمي نظتر به لذا دانسته است؛ استما  قابل 43 ماده موضو  هيئت در را پروانه

 جترم 17 متاده طبتق پروانته صتاحب مزدد دستتوراتد عمتل اجراي عدم و هيئت در نيرو واارت نظر تأييد

 راه و بر بودهامان وليكن است شده تعيين برانحقابه حقوق حف  جهت هرچند كه ايپروسه .گردد محسوب

هتاي قتانوني الام جهتت رسد كه حداقل ظرفيتنظر ميبا اين وجود به .است گذاشته باا استفادهءسو براي را

اي به نمايندگي اا واارت نيترو هاي آب منطقهويژه شركتهاي اجرايي بهاعمال نظارت مناسب توسط دستگاه

 چندان تناسبي با جرم ندارد   17وجود داردد هر چند كه مزااات درنظر گرفته شده در ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ضابطين دادگستري6
باشتدد گذار مبني بر توجه ويتژه بته دعتاوي مترتبط بتا امتور آب مييكي اا مواردي كه بيانگر اراده قانون

متورد توجته و  قانون توايع عادالنه آب است كه متاسفانه در ارلب مواردد 94و  91اختيارات مندرج در مواد 

ع حقتوق دولتت و اطالته دادرستي گيرد و همين امتر باعتث تضتييالتفات مقامات قضايي و انتظامي قرار نمي

هاي مزبور را در حكم گتزارش ضتابطين گزارش گذاردگردد  لذا چنانچه مراجع قضايي حسب تكليف قانونمي

 ن توزيع عادالنه آبقانو 41ماده 

روز  11ضربه شالق و يـا از  11تا  11به  ،اشخاص زير عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده"

 :شوندموارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي تا سه ماه حب  تأديبي بر حسب

يري دهد يا دخالـت هر ك  عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغي -الف

برداري از تأسيسات آبـي را مختـل نحوي از انحا امر بهره گيري آب كند يا بهغيرمجاز در وسايل اندازه

 ؛سازد

هر ك  عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق بـه خـود  -ب

 ؛سدديگري به او نر منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق

 ؛هر ك  عمداً به نحوي از انحا به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد -ج

 ؛هر ك  آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند -د

برداري از منابع آب مبـادرت هر ك  بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره -ه

 "كند.

 .شودگذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميدر مورد بندهاي ب و ج و د با  -تبصره
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الذكر عمل نمايندد مسلماً قانون فوق 94دادگستري تلقي نمايند و مراجع انتظامي نيز به تكليف مقرر در ماده 

هاي بعدي در همان مراحل ابتدايي برخورد شده و نيااي به پيگيري صدبا بسياري اا تخلفات و تزاواات اشخا

 نخواهد بود 

 

 

 

 

 

 

 

 سازي اراضي . جلوگيري از خردشدن اراضي و يكپارچه7
وري مصترف آب در اراضتي كشتاوراي و تترين عوامتل متوثر در بهترهمقياس يا اندااه امين يكتي اا مهم

ويژه در ها است كه به داليل مختلف بهباشد در ايران سالهاي شكاوراي ميهمچنين ميزان سودآوري فعاليت

هتاي يد قطعتات اميناثر تفكيك اراضي بين وراثد فروش قطعاتي اا امين و همچنين اجراي اصالحات ارضت

باشد  حوضه آبريز درياچه اروميه نيز اا ايتن قاعتده مستتثني نبتوده و كشاوراي مرتبا در حال خرد شدن مي

بودن وسعت اراضي هتر يتك اا كشتاوراان برداران بخش كشاوراي در اين حوضه و پايينباالبودن تعداد بهره

درياچه اروميته گستترش اراضتي اراعتي آبتي و بتاري باشد  در حوضه آبريز نشان باراي براي اين مسئله مي

هتاي مزتاا و وري در توليد گرديتده بلكته افتزايش تعتداد چاهكوچك مقياس نه تنها باعث پايين آمدن بهره

ريرمزاا را نيز در پي داشته استد چرا كه صاحب هر امين و باري به دنبال حفر چاه مختص به ختود بتوده 

برداران امينهاي كشاوراي در حوضه درياچه اروميه و متوسط كتل اضي بهرهمقايسه وضعيت مالكيت اراست  

دهتدد گونه كه اين نمودار به خوبي نشان ميهمان نشان داده شده است  4922در سال  (44)كشور در شكل 

باشد  همچنتين الام بته هكتار مي 7اوراي حوضهد اير برداران بخش كشدرصد بهره 51سطح اراضي بيش اا 

 كتل  برداران كشاورايدرصد اا بهره 72حدود د 4939ست كه براساس نتايج سرشماري كشاوراي سال ذكر ا

كمتر  هكتار و 7درصد بهره برداران كشاوراي مالك قطعات 51هكتار امين دارند و بيش اا  2كشور كمتر اا 

  باشند آن مياا 

جلوگيري اا خرد شدن اراضي كشتاوراي "قانون  4927 گذار در سالبا توجه به اهميت اين مسئلهد قانون

هايي را نيتز بتراي نامه قانون مذكور مشتوقرا مصوب نمود و در آئين "و ايزاد قطعات مناسب فنيد اقتصادي

وضعيت فعلتي سااي اراضي در نظر گرفت  جلوگيري اا خردشدن بيشتر اراضي و همچنين تزميع و يكپارچه

هاي مسئول مرتبط اقدام شاياني را ميت اين مسئله نه تنها دستگاهگر اين امر است كه عليررم اهحوضه نشان

اندد عليررم گذشت نزديك به يك دهه اا تصويب قانون مذكور شاهد بدترشتدن در اين امينه به عمل نياورده

قانون توزيع عادالنه آب 81و  81مواد    

ي وزير بنا به معرفزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي )گ": 81ماده

و به  اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب وزير نيرو براي كشاورزي( كه به موجب ابالغ مخصوص

خواهد  دادگستري مالك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطين ،شونددادسراها معرفي مي

"قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد. 19بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده   

 ر قواي انتظامي حسب مورد موظفند دستورات وزارتمورين شهرباني و ژاندارمري و سايما": 81ماده

"كشاورزي را در اجراي اين قانون به مورد اجرا گذارند. اي و وزارتهاي آب منطقهنيرو و سازمان  
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هاي قانوني ديگتري نيتز در باشيم  عالوه بر اين قانون ظرفيتشرايط مالكيت در سطح حوضه و كشور نيز مي

قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچته شتدن اراضتي در "توان به ها ميمينه وجود دارد كه اا جمله آناين ا

 3/17/4971نامه اجرايتي آن مصتوب و آئين "21/42/4913هاي تعاوني روستايي مصوب حواه عمل شركت

 اشاره نمود  

 

 
 (1832)سال وضعيت مالكيت اراضي در حوضه درياچه اروميه  -11 شكل

 

در خصوص جلوگيري اا خردشتدن  24/44/4927هاي قانون مصوب هاي قانوني و مشوقاا جمله ظرفيت

 توان به موارد اير اشاره نمود: اراضي و ايزاد قطعات مناسب اراعي مي

منظور تشويق مالكين اراضي كشاوراي )كته ميتزان هاي ذيربط موظفند بهساير دستگاه و دولت -9ماده  

هاي سااي آن اراضي به مساحتر ااحد نصاب فنيد اقتصادي مي باشد( به تزميع و يكپارچهمالكيت آنان كمت

هاي تعيين شده و باالترد نسبت به اعطاء امتيتااات و تستهيالت ويتژه ااقبيتل: متاليد اعتبتاريد درحد نصاب

  اقدام نمايد. ي حمايتي مورد نيازحقوقيد باارگانيد فني و ساخت ايربناهاي توليدي و پرداخت يارانه ها

بترداران كشتاوراي )مالتك يتا ساامان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است براي اراضتي بهتره -1ماده  

مالكين اراضي كمتر اا حدنصاب فنيد اقتصادي( كه دراثر عمل تزميع قطعات مزاور به صورت واحد درآمدهد 

صورتزلسه تزميتع حتدود كته بته تأييتد  به درخواست مالك يا مالكيند با ترسيم نقشه تزميعي و با تنظيم

مالك يا مالكين رسيده استد با رعايت مقررات ثبت اا نظر حف  حقوق اشخاصد بدون اخذ هرگونته وجهتي 

 .)مالياتد عوارض و حقوق دولتي ( سند مالكيت صادر نمايد

مالكين را كه به مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضي خرده  ساامان ثبت اسناد و امالك كشور -7ماده  

ترستيم و  گيرد پس اا معاوضه و ياخريد و فتروش توستط متالكيندصورت پراكنده مورد بهره برداري قرار مي

صورتمزلس حاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تأييد آنها و نماينده واارت جهاد 
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ثبتتي و حقتوق دولتتي توستط متالكيند طبتق  هتايكشاوراي تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينته

  صورتمزلس تنظيمي و با رعايت مقررات ثبتي اا جهت حف  حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد 

نامه اجرايي مصوب قانون مذكور حد فني و اقتصادي مناسب اراضي اراعتي و (د بر طبق آئين2در جدول )

هاي واقتع در حوضته اين جدول حد مناستب استتان هاي مختلف مشخص گرديده است  بر طبقباري استان

هاي مختلف ارقتام مختلفتي تعيتين هكتار تعيين شده است كه البته در استان 7آبريز درياچه اروميه حداقل 

درصد اراضي اراعتي حوضته  51گرديده است  اين رقم در حالي برآورد شده است كه در حال حاضر بيش اا 

هاي خصتوص در راستتاي سياستتنامته بههاي موجود ايتن آئينهم ظرفيتهمچنين اباشد  هكتار مي 7اير 

 تشويقي عبارتند اا:

هاي حمتايتي و منظور اعطتاي يارانتهواارت جهادكشاوراي موظف استد اعتبارات متورد نيتاا بته -9ماده

ضتيد قتانون اا جملته: ستاخت ايربناهتاي توليتدد تزهيتز و نوستااي ارا 9تسهيالت و امتيااات موضو  ماده 

گيري و ها و نصتب كنتتور انتدااهد اهكشيد برقي كردن چاه 1و  9هاي هاي دسترسي بين مزار د كانالجاده

نامته بته صتورت يكپارچته شبكه آبياري نوين به مالكان اراضي كشاوراي را كه در اجراي قتانون و ايتن آيين

  واتي پيشنهاد كند درآمده و اراضي آنها حايز حداقل نصاب تعيين شده باشدد در بودجه سن

قانوند واارت نيرو موظف استد با هماهنگي واارت جهادكشتاوراي در منتاطقي  9در اجراي ماده  -1ماده

كننتدد نامه ميسااي اراضي موضو  اين آيينكه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقدام به يكپارچه

بينتي و در بودجته ستنواتي اي آبياري و اهكشي پيشهاعتبارات مورد نياا را براي تأمين آب و احداث شبكه

 و بهتا آب پرداخت اا سال ده حداكثر مدت به ماده اين مشمول بردارانبهره و مالكان –پيشنهاد كند  تبصره 

ريزي و نظارت برنامه معاونت هماهنگي با انددموظف نيرو و جهادكشاوراي هايواارتخانه  هستند معاف حقابه

بينتي كننتد  هاي سنواتي واارت نيرو پيشجمهوريد اعتبارات الام را به اين منظور در بودجهرييسراهبردي 

قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشتده را  91كميته تخصيص اعتبار موضو  ماده 

 به واارتخانه يادشدهد تخصيص دهد 

گذاراني كه به پرداخت تمام حق بيمه آن دسته اا بيمهواارت جهادكشاوراي موظف استد نسبت  -7ماده 

هاي فنتي و اقتصتادي اقتدام سااي اراضي كشاوراي كوچك و پراكنده تا حد نصابپس اا تزميع و يكپارچه

كنندد نسبت به بيمه محصوالت مشمول بيمه اا طريتق صتندوق بيمته محصتوالت كشتاوراي و اا محتل مي

 كند نامه براي حداكثر پنج سال اا تاريخ تزميع اقدام اين آيين 1اعتبارات موضو  ماده 

ستتااي اراضتتي ختتود را دارنتتد بايتتد بتته متتديريت تمتتام اشخاصتتي كتته قصتتد تزميتتع و يكپارچه -1متتاده 

ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيتت تستليم كننتد  متديريت جهادكشاوراي ذي

معمول و در صورت وجود شرايط الام نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و  يادشده ظرف يك ماه بررسي الام را

 قانون اقدام شود  1امالك محل اعالم كند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده 

به تمام مالكان اعم اا حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضتي كشتاوراي پراكنتده و يكپارچته  -5ماده 

ر حد نصاب فني و اقتصادي و بيشتر اا آن به شرط حفت  كتاربري اراضتي كشتاورايد اا طريتق كردن آن د
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الحسنه يا تسهيالت ده ساله با حداقل نترخ بهتره بختش هاي اعتباري ماليد تسهيالت قرضها و مؤسسهبانك

 شود كشاوراي امان دريافت تسهيالت و به ميزان قيمت كارشناسي روا اراضي مورد معاملهد اعطا مي

 حد فني و اقتصادي اراضي زراعي و باغي به تفكيك استان و آبي و ديم بر حسب هكتار  -2جدول 
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 هاي همكاري و هماهنگي با دستگاه قضائي ها و ظرفيتفرصت. 8
هتاي مختلفتي در خصتوص اي با مسائل و چالشهاي آب منطقهويژه شركتهاي اجرايي بهگرچه دستگاه

باشندد با توجه به شرايط كنوني تخريب منابع طبيعي كشور و برخورد حقوقي و قانوني با متخلفين مواجه مي

قضائيهد امكان استفاده  همچنين تاكيدات اخير مقام معظم رهبري و متعاقب آن بخشنامه رياست محترم قوه

اا جملته هاي همكاري و هماهنگي با دستگاه قضائي كشور بيش اا پيش ايزاد شده استت  مناسب اا ظرفيت

هاي اي استانهاي آب منطقه( شركت4931توان به اقدامات اخير )هاي موفق اين مسئله ميمصاديق و نمونه

خصتتوص ريرمزتتاا اا منتتابع آب ستتطحي حوضتته )بههاي شتترقي و رربتتي در برختتورد بتتا برداشتتتآذربايزان

 هاي ريرمزاا اشاره نمود  چاي( و انسداد چاهآجي

 

 
 

  

(1898بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه )اسفندماه   

در پي بيانات مهم مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در اهميت و ضرورت صيانت اا محتيط ايستتد 

جلوگيري اا تعتدي و تخريتب منتابع طبيعتي و تغييتر كتاربري  هاد مراتعد منابع آبي وخصوصاً جنگل

رويه اراضي كشاوراي و لزوم جديت و هماهنگي كليه مسئولين كشور در حفت  و ستالمت محتيط بي

 :ايست و با توجه به وظايف ذاتي دستگاه قضاييد مراجع قضايي سراسر كشور مكلفند

برختورد بتا  بتا جتديت بيشتتري نستبت بتهد هاي ارجاعيرسيدگي سريع و قاطع به پروندهضمن  -4

گونه كوتاهي و ارماضي در اين رابطه نفوذ اقدام نموده و نبايد هيچمتخلفين اا قانوند خصوصاً افراد ذي

   صورت پذيرد

هاي اجرايي در صورت عدم شكايت دستگاهسراسر كشور حسب وظيفه ذاتي مكلفند هاي دادستان -2

  به عمل آورندوال عمومي نسبت به تعقيب متهمين اقدام قانوني در موارد وقو  جرم در امينه ام

دار بوده و موظفند استانها مسئوليت نظارت بر اجراي اين بخشنامه را عهده رؤساي كل دادگستري -9

  نتيزه اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حواه رياست قوه قضاييه گزارش نمايند

مكلف است با توجه به وظيفه سااماني و با استتفاده اا ظرفيتت وستيع ساامان باارسي كل كشور  -1

قانونيد نظارت بر عملكرد مسئولين مربوطه را بيش اا گذشته پيگيري و نتيزته را مستتمراً بته حتواه 

  رياست منعكس نمايد

بديهي است دستگاه هاي اجرايي ذي ربط حسب وظيفه ذاتي الام است عالوه بر نظارت بر واحتدهاي 

 ت امرد موارد جرم را به مراجع قضايي منعكس نمايند تح

رئيس قوه قضاييه -صادق آملي الريزاني  
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برد ها را در راستاي پيشقابل ارائه به دستگاه قضايي استان و شهرستانانتظارات و پيشنهاداتي  همچنين 

 توان در قالب موارد اير بيان نمود: اهداف مورد انتظار مي

عليتررم تأكيتد  هاي مراجع قانوني:دادرسي و قاطعيت و تسريع در رسيدگي اطالهجلوگيري از  -

قانون مزااات اسالميد مراجع قضايي بدون عنايت بته  131ماده  4قانون توايع عادالنه آب و تبصره  71ماده 

 طالتهنماينتد  تتأثير نتامطلوب اها را معمتول نميتصويب آند تسريع در رسيدگي حساسيت موضو  و فلسفه

 نظمي و تزري افراد متخلف را موجب خواهد شد دادرسيد بي

 هاي زيرزميني:ها با لحاظ كليه خسارات وارده به منابع آبصدور دستور موقت توسط دادگاه -

صدور دستور موقتد توديع خسارات احتمالي توستط شتخص  آيين دادرسي مدني الامه 943به استناد ماده 

گتذاري و هتاي ايرامينتي و نحتوه تأثيرباشد  اا طرف ديگر با توجه به وضعيت ختاص منتابع آبخواهان مي

نمايتد  بتا ايتن وصتف نميگذار را تأمين استمرار ورود خسارتد تعيين بخشي اا خسارات احتمالي نظر قانون

مراجع قضايي بدون عنايت به تكليف قانوني و بدون توجه به اين موضو  و عدم ذكر دليل جهت اقدام ختودد 

 دانند توديع بخش ناچيزي اا خسارات را كافي مي

توجه به اين موضوع كه ممكن است برخي كارشناسان رسمي دادگستري تخصـ  الزم را در  -

مراجع قضايي در برخي موارد  ام كارشناسان به اداي توضيحات و تكميل نظريات:موضوع نداشته و الز

نمايد كه يا رشته تخصصي ايشان با موضو  اجراي قرار و دعوي مطروحته تناستب كارشناساني را انتخاب مي

رختي نمايند؛ عليررم اعتراضات مدلل به عمتل آمتدهد در بدقيق نداشته و يا مسئوالنه با موضو  برخورد نمي

 گيرد مواردد  اعتراضات مورد توجه قرار نمي

اطال  بتوده و اظهتار نظرهتاي وكيف مستائل بتي اند كه اا كمدر مواردي كارشناساني به محل اعزام شده

باشتد  بتديهي استت اظهتارنظر دقيتق ايشان صرفاً بر اساس مشهودات ظاهري و منتافع شخصتي مالتك مي

 پيوسته ديدن مسائل است(  همر انزام پذيرد )كه اين همان بهبايست با توجه به جميع جوانب اممي

توجه و عنايت مراجع قضايي به موضوع و فلسفه اعالم ممنوعيـت منـاطق و عـدم تجـويز  -

كننتده رترض بترداري توستط مراجتع قضتايي در واقتع نق تزويز بهتره گونه مناطق:برداري در اينبهره

نيرو )در تدوين مقررات مربوط به اعالم ممنوعيت مناطق( بوده و اا جمله  گذار در موضو  اختيار واارتقانون

 باشد هاي ايراميني ميناپذير به منابع آبعلل و اسباب ورود ضررهاي جبران

 رغم صدور رأي قطعي مراجع قضايي:تسريع در اجراي احكام كيفري در برخي از مناطق علي -

باشد؛ اجراي حكم صادره نيز به همان اندااه فاظت اا منابع آب ميتعقيب و مزااات متخلفين يكي اا ابعاد ح

 داراي اهميت است 

قـانون  81عنايت و توجه الزم به گزارشات نمايندگان داراي ابالغ مخصـوص موضـوع مـاده  -

قانون توايع عادالنه آب گزارشات نمايندگان متذكور را در حكتم  91گونه كه ماده همان توزيع عادالنه آب:

رود مراجتع قضتايي داندد لذا انتظار ميرش ضابطين دادگستري تلقي نموده و مالك تعقيب متخلفين ميگزا

ها هنگام وقو  و ارتكاب جرم حضور داشته گزارشات مذكور را معتبر بدانند  در مواردي هم نمايندگان شركت



 

 

 

 91  مباحث حقوقي و قانوني -احياي درياچه اروميه

 ULRP.sharif.ir                 ستاد احياي درياچه اروميه

دعاي متهمد بررسي موضو  مزدداً به وجود در هنگام انمايند؛ با اينو آن را در گزارشات خود دقيقاً اعالم مي

 شود كارشناس رسمي دادگستري يا پاسگاه انتظامي محول مي

ها در ارلب موارد منزر به محتو آثتار جترم شتده و محتل گونه پروندهطوالني شدن روند رسيدگي به اين

شتكالتي نحوي كه كارشناستان منتختب دادگتاه در هنگتام مراجعته دچتار مگرددد بهدستخوش تغييرات مي

همچنين الام است كه ضابطين مربوطه  باشند پيرامون تشخيص دقيق موضو  اا قبيل عدم تعيين قدمت مي

 هاي الام قرار گيرند  تحت آمواش

هتاي اا اجتراي حكتم قطعتي در خصتوص چتاهپتس عنايت مراجع كيفري به موضوع تكرار جرم: -

فاقد صتالحيتد در خصتوص ارتكتاب عمتل ختالف  هاي حفاري ريرمزااريرمزاا و يا تعيين تكليف دستگاه

گردد  متأسفانه مراجع كيفري به موضو  تكرار جرم توسط متخلفين عنتايتي نداشتته و مزدداً اعالم جرم مي

 نمايند آن را اا باب كيفيات تشديدكننده جرم لحاظ نمي

ايزتاد ايتن : ها در خصـوص آبهاي تخصصي در مراجع بـدوي وتجديـدنظر اسـتانايجاد شعبه -

تواند در تسريع روند رسيدگي به تخلفتات بستيار اثتربخش باشتد و همچنتين امكتان هاي تخصصي ميشعبه

عبارت ديگتر بتهرا ايزتاد نمايتد  هاي مرتبط با تخلفات بختش آب رسيدگي فوري و خارج اا نوبت به پرونده

هتاي است  تزربه موفق در شهرستتانها الزامي تشكيل دادگاه ويژه آب در كليه شهرستانرسد كه نظر ميبه

بستان آبادد شبسترد عزب شير و مراره طي همين چندماه پس اا جلسه مشتترك بتا قضتات و دادگستتراند 

هاي استان نشان اا نسبت چندين برابري اقدامات تعادل بخشي در اين شهرستان ها نسبت به بقيه شهرستان

 آذربايزان شرقي دارد 

هـاي اداره آب هر شهرستان براي مسلوب المنفعه نمودن كليـه چاه دريافت حكم جمعي توسط -

در واقع بته استتناد بته ايتن برگته اداره آب آن  :دادستان شهرستانواقع در محدوده آن شهرستان از 

شهرستان مي تواند بدون نياا به حكم منفرد قاضي براي هر چاه  نسبت به پلمپ كليته چتاه هتاي ريرمزتاا 

الام به ذكر است كه اخيرا طبق گزارش شركت آب  در آن شهرستان اقدام كند  4927ل حفر شده بعد اا سا

اا جمله بستان آباد و آذرشهر اين اقدام صورت  حوضه هايشهرستانتعدادي اا در شرقيد اي آذربايزانمنطقه

 گرفته است  

نمونته حكتم : اخذ حكم قضايي سيار براي  پلمپ چاه هاي غير مجاز محفوره قبل از طرح دعـوي -

 صادره در اين خصوص در شهرستان شبستر در صفحه بعد نشان داده شده است  

شترقي اي آذربايزانهاي شركت آب منطقه( نتايج حاصل اا نشست9در جدول )عنوان نمونه بههمچنين 

اي هارائه گرديده است  اين مستئله ضترورت تعامتل بيشتتر دستتگاه 4931ن در سال با دستگاه قضائي استا

 سااد  را بيش اا پيش نمايان مي آنها و اثربخشي اجرايي با دستگاه قضائي استان
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 (1894ماهه 3شرقي با دستگاه قضائي استان )اي آذربايجانهاي بين شركت آب منطقهحاصل از هماهنگي نتايج -8جدول 

 اقدام انزام پذيرفته شرح حكم يا دستور قضايي صادر شده شهرستان رديف

 آذرشهر 4
حلقه چاه در روستاي  22اجراي انسداد گروهي 

 صغايش

حلقته انستداد  2به دليل ممانعتت اهتالي تنهتا 

 يافت 

 بستان آباد 2

اجراي انسداد گروهي در روستاهاي كردكندي و 

 سقين سرا
 حلقه چاه مطابق حكم قضايي انسداد يافت 74

 چاه مطابق حكم قضايي انسداد يافتحلقه  22 اجراي انسداد گروهي در روستاي تركه داري

 شبستر 9

پلمپ چاههاي ريرمزاا محفتوره قبتل اا طترح 

 دعوي
 مورد 92

 دستگاه 9 جلوگيري اا تردد و توقيف تانكرهاي حمل آب

 بناب 1

جمتتع آوري و توقيتتف موتتتور پمتتپ چتتاه هتتاي 

 ريرمزاا
 دستگاه موتور پمپ 41جمع آوري 

داراي چاه ريتر قطع انشعاب برق خانه با  هاي 

 مزاا برقي با هماهنگي امور برق

چتاه مزتاا  42خانه با  و 42قطع انشعاب برق 

كيلتتووات ملتتزم بتته نصتتب كنتتتور  91بتتيش اا 

 هوشمند

 مورد 9 جلوگيري اا انزام كشت دوم در اراضي پاياب

كاهش ستطح كشتت اراضتي پترآب بر)هتويج و 

 پياا(در اثر اقدامات ترويزي
 هكتار 711مساحت 

 تبريز 7

قلتع و قمتع لولته گتذاري ريتر مزتاا روستتاي 

 سفيده خوان
 قلع و قمع لوله گذاري رير مزاا

جمع آوري موتور پمپ هتاي حاشتيه رودخانته 

 آجي چاي 
 موتور پمپ  442جمع آوري 

 عزبشير 1
پلمپ چاههاي ريرمزاا محفتوره قبتل اا طترح 

 دعوي
 حلقه چاه  51تعداد 
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 مراجع. 9
 نظام حاكم بر حقتوق كتاربردي آب  چتاو دوم  انتشتارات جاودانته و 4931عباس و همكاران  بشيريد  -

 جنگل 

هتاي آب چالش   وضتعيت و4932م پيوسته حوضه آبريز درياچه اروميه )واارت نيرو( هدفتر مديريت به -

هتاي ديريت آب  ارائته شتده در كتارگروه تخصصتي متايراميني حوضه آبريز درياچه اروميه و ارائه راهكارهتا

 سطحي و ايراميني درياچه اروميه 

  وضعيت مصارف در حوضته 4939م پيوسته حوضه آبريز درياچه اروميه )واارت نيرو( هدفتر مديريت به -

 آبريز درياچه اروميه 

  بررستي 4939هتاي ايرامينتي دفتر مطالعات پايه شركت مديريت منابع آب ايراند گروه مطالعتات آب -

  34-32آب ايراميني كشور تا پايان سال آبي  وضعيت منابع

  دستتورالعمل حفاظتتد 4932ها و سواحل شركت متديريت منتابع آب ايتران  دفتر مهندسي رودخانه -

 ها  برداري و آاادسااي بستر و حريم رودخانهبهره

بخشي آبهاي ماهه طرح احياء و تعادل  2گزارش عملكرد   4931شرقي  اي آذربايزانشركت آب منطقه -

  4931ايراميني در حوضه آبريز درياچه اروميه بر اساس برنامه عملياتي پيشنهادي سال 

   مصوبات پانزدهمين جلسه شوراي عالي آب  4939شوراي عالي آب   -

  اصول حقوق و مديريت آب  ترجمته: محستن عبتدالهي و 4932كاپونئراد دآنته آگوستو و مارسال ناني   -

 و اول  شهر دانش  اصلي عباسي  چا

  گزارش درياچته اروميته؛ علتل خشتكي و 4931فرهنگي ستاد احياي درياچه اروميه  -كميته اجتماعي -

 تهديدات اجمالي 

  اساليدهاي مربوط به اقتدامات انزتام شتده در 4931گذاري و تخصيص آب واارت نيرو  گروه سياست -

 خصوص بررسي تخصيص آب حوضه آبريز درياچه اروميه  

 ايست  مزموعه قوانين و مقررات مرتبط با بخش آبد كشاورايد منابع طبيعي و محيط -

   نتايج آماربرداري سراسري كشاوراي  4931مركز آمار ايران  -

هاي آب فاقد پروانته و رساني قانون تعيين تكليف چاه  اساليدهاي آمواشي و اطال 4931جواد  ميبديد -

 ميني كشورهاي ايرابخشي آبطرح تعادل

 بخشي منابع آب ايراميني هاي طرح احياء و تعادل  مزموعه دستورالعمل4931واارت نيرو   -
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