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  آسیبشناسی قانون توزیع عادالنه آب و روششناسی تحلیل گروداران در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب  عنوان:
، داودرضا عرب، محمدرضـا جاللـی،   کلهپلتصدیقه ترابی با همکاري  ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرودفتر برنامهتدوین: 

 نژادسمیه مقیمی
 1400: چاپتاریخ 

 : اولنوبت چاپ
 : عطر یاسناشر

 نسخه 500: شمارگان
 ریال 1،200،000 : شده قیمت تمام

کــد -ابتــداي بزرگــراه نیــایش، روبــروي درب جنــوبی پــارك ملــت، ســاختمان وزارت نیــرو، طبقــه ششــم شــرقی: نشــانی
 968361پستی:

  81606322 نمابر:   81606323 شماره تماس:
  http://waterplan.moe.gov.ir سایت:وب
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 باشد.ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو میمحفوظ و متعلق به دفتر برنامه این کتاب کلیه حقوق
 هرگونه استفاده از مطالب آن با ذکر مأخذ بالمانع است. 

/ تهیه و آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین در گروداران تحلیل شناسیروش و آب عادالنه توزیع قانون شناسیآسیب  : عنوان و نام پدیدآور

 تدوین دفتر برنامهریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو؛ با همکاري صدیقه ترابیپلتکله ... [و دیگران].
 ، 1400.قم: عطر یاس : مشخصات نشر

 ).رنگی( جدول ،)رنگی( نقشه.: ص172 ج، : مشخصات ظاهري
 6-22-6871-600-978 : شابک

 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی
 با همکاري صدیقه ترابیپلتکله، داودرضا عرب، محمدرضا جاللی،  سمیه مقیمینژاد . : یادداشت
 قوانین و مقررات - آب : موضوع
 Water - Law and legislation : موضوع
 ایران ˚قوانین و مقررات  - آب : موضوع
 Water - Law and legislation - Iran : موضوع
 مشارکت - گروداران - شناسیآسیب : موضوع
  Participation - Stakeholders  -   criticism  : موضوع

 -، 1348کله، صدیقهپلتترابی  : شناسه افزوده
 -1342عرب، داودرضا،  : شناسه افزوده
 -1352جاللی، محمدرضا،  : شناسه افزوده
 - 1369، سمیه، نژادمقیمی : شناسه افزوده
 ایران. وزارت نیرو. دفتر برنامه ریزي کالن آب و آبفا : شناسه افزوده

 KMH3046 : رده بندي کنگره
 5504691/346 : رده بندي دیویی

 7616378 : شماره کتابشناسی ملی
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 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا اصغر الیاسیعلی
 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا مهدي نعمتی حسینلو

 وزارت نیرو-ریزي کالن آب و آبفادفتر برنامه آزاده استادرحیمی
 ی، مهندسی راهبرد دانش پویاپژوهشموسسه  پورحبیب کریمی
 وزارت نیرو-ریزي کالن آب و آبفادفتر برنامه منیژه ایزدي
 وزارت نیرو-ریزي کالن آب و آبفادفتر برنامه فرحامد توکلی

 وزارت نیرو-برداري و حفاظت آب و آبفاهاي بهرهدفتر نظام وطنمحمد حب
 دانش پویاموسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد  هماي رسولی

 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا نسرین رفیعی انزاب
 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا مهدي رجبی هشجین

 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا کوثر پیرنیا
 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا نسیم خیرخواه

 مهندسی راهبرد دانش پویاموسسه پژوهشی،  فاطمه مجدي



  



 پنج جلدتدوین الیحه پیشنهادي قانون آب، مطالعات صورت گرفته براي در راستاي 
 جلد از این مستندات است. سومینمنتشر گردید که کتاب حاضر زیر کتاب 

 

 عنوان کتاب جلد

 و ایران در آب قوانین تدوین بر حاکم رویکردهاي و ها دکترین تحوالت بررسی 1
 جهان

 آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین هاي سرفصل و اصول فرآیندها،بر  مروري 2

 در گروداران تحلیل شناسی روش و آب عادالنه توزیع قانون شناسی آسیب 3
 آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین

 چین، اسپانیا، جنوبی، جهانی، آفریقاي تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 4
 اشغالی فلسطین و استرالیا افغانستان،

 مستندسازي مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب 5

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 دهیچک

 یشناسـ  بیآسـ  د،یـ قـانون جد  نیقانون و تـدو  کیاصالح  يازهاین شیپ نیتر مهم از
بردن بـه نقـاط ضـعف و قـوت و شـناخت       یاست. در واقع بدون پ نیشیمرتبط پ نیقوان

 سـر یو کامـل و جـامع م   دیـ قـانون جد  کیـ  نیتدو ،یقبل نیقوان يها تیو مز ها یکاست
ابتـدا   دیـ قـانون جد  نیتـدو  ایقانون و  یروزرسان هاصالح و ب ندیفرآ ن،ینخواهد بود. بنابرا

نقـاط   ییشناسا ،یفعل نیآغاز شود. هدف از مرور قوان یو مقررات فعل نیبا مرور قوان دیبا
 يمـوارد  چـه  درکـه   یمعن نیآن است؛ به ا ياجرا اربتج یضعف و قوت قانون و بررس

 لیبـه تسـه   وعموضـ  نیـ جواب نداده است. ا يموارد چه درجواب مناسب داده و  نیقوان
بـه آن پرداختـه شـود و     دیـ باقـانون   نیاصـالح و تـدو   درکـه   یمسائل ییشناسا ندیفرآ

 یقاعده مسـتثن  نیاز ا زی. قانون آب نکند یدارد، کمک م لیبه تکم ازیکه ن ییها یکاست
شـود.   ییشناسـا  یفعل نیالزم است که نقاط ضعف و قوت قوان ياز هرکار شیو پ تسین

است که بـه   يا اندازهبه  دیقانون جد نیبخش آب در زمان تدو یفعل نیمرور قوان تیاهم
و  يگـذار  نقشه راه قانون هیته يپالتا برا گانه کنفرانس ماردل9 يها هیاز توص یکیعنوان 

 دیـ کنفـرانس تأک  نیـ نخسـت ا  هیاست. در توصـ  قرار گرفته آب مورد توجه یمل استیس
منـابع   تیریمربوط به مد يها جنبه توان یم ،یو مقررات فعل نیاست که با مرور قوان شده

صـدور   رمجـاز، یغ هیتخل يها مجازات ،یاز آلودگ يریشگیمنابع آب، پ تیفیآب، حفظ ک
 .دیو بهبود بخش کرده تسهیل منابع آب را تیمجوزها، استفاده از آب و مالک

 ، که در حال حاضر قانون رسمی و جاري در بخش آب است،قانون توزیع عادالنه آب
 45سی از اصول کلی حاکم بر بخش اقتصادي قانون اساسـی و بـا عنایـت بـه اصـل      ابا ت

گـذار تصـویب گردیـد. ایـن قـانون از       توسط قانون 26/12/1361در تاریخ  ،قانون مذکور
الکیت آب، حقـوق جزایـی آب، حـریم رودخانـه و نهـر طبیعـی،       جوانب مختلفی نظیر م
 ،محیطـی و...  هـا، قـوانین زیسـت    النظاره ها، قوانین حق ها و قنات حفاظت و نگهداري چاه

موضوع آب و مدیریت آن را مورد بررسی قرار داده است. اما از دیدگاه برخی از مدیران و 
جـاي بحـث و بررسـی     ،ی مـدیریت آب کارشناسان، کارآیی آن در ارتباط با مسائل کنون



 

ها بلکه اهداف مدیریت آب در شرایط کنونی نسـبت   بیشتري دارد؛ چراکه نه تنها اولویت
 شرایط تدوین و تصویب این قانون تغییر نموده است.

بودن مساله آب و لزوم جلب رضایت و مشـارکت گـروداران جهـت تضـمین      فرابخش
عمل، ضرورت بازنگري و اصالح قانون آب را  اجراي صحیح قانون و موفقیت آن در عرصه

نماید. چرا که قانون توزیع عادالنه آب با گذشـت قریـب    ناپذیر می در این مرحله اجتناب
دهه از تصویب آن، نشان داده است که نسبت بـه بسـیاري از رویکردهـا و مفـاهیم      4به 

از گذشت زمـان و   ها ناشی نوین بخش آب، پاسخ مناسبی ندارد. برخی از این ناکارآمدي
هاي مرتبط با آن است که نه ایـراد   تغییر و تحوالت پدیدآمده در بخش آب و سایر بخش

ذاتی قانون، بلکه نتیجه شرایط بیرونی و اثرات آن بر مسائل اصلی بخـش آب اسـت. امـا    
هاي قانون توزیـع عادالنـه آب نیـز ناشـی از اشـکاالت       بخش دیگري از ایرادات و کاستی

خالهایی است که این قانون از ابتداي امـر بـا آن مواجـه بـوده یـا در عمـل،       محتوایی و 
 ها به اثبات رسیده است. ناکارآمدي آن

زیسـتی در   پیوندهاي مساله آب با ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و محیط
ناپـذیر   جوامع مختلف، لزوم بازنگري و اصالح قوانین و سـاختار مـدیریت آب را اجتنـاب   

وده است. از یک سو، قوانین جدید آب باید پاسخگوي نیازها و مسائل جامعـه بـوده و   نم
پیوسـتگی منـابع،    هـم  هـاي نامتعـارف، بـه    ابعاد و مفاهیم نوینی نظیر ظرفیـت بـرد، آب  

بست آب و انرژي و غذا، حکمرانی خـوب و... را در محتـواي مـواد     برداري پایدار، هم بهره
عنـوان بخشـی از    بـه بایـد  ي دیگـر، سـاختار مـدیریت آب    قانونی انعکاس دهند و از سو

ساختار کالن حکمرانی، ساز و کارها و فرآیندهاي مناسـبی را بـراي اسـتقرار حکمرانـی     
خوب در سطوح عمودي و افقی فراهم نماید. این حکمرانی چندسـطحی بایـد هـم ابـزار     

د (مـدیریت بـاال بـه    گذاران و متولیان امر قرار ده مناسب حکمرانی را در اختیار سیاست
ها و انتظارات گروداران و انعکاس  پایین) و هم بتواند رویکردي مناسب جهت اخذ دیدگاه

هاي بخش آب تبیین نماید. حکمرانی منابع مشترك بـا رویکـرد    آن در اصول و سیاست
هایی است که با هدف پر کـردن   خودحکمرانی نهادهاي محلی، یکی از جدیدترین نگرش



 

 

(حاکمیت) و گروداران مطرح گردیده است. این نگرش بر لزوم مشـارکت   خال بین دولت
هـا و   سـازي و پـایش و نظـارت طـرح     گروداران در تمامی مراحل طراحـی، اجـرا، پیـاده   

 نماید. کید میاهاي بخش آب ت برنامه

هایی که متوجه قانون توزیـع   با توجه به موارد گفته شده در رابطه با ایرادات و آسیب
ی کشـور، بـازنگري   عادالنه آب است و از طرفی عدم کفایت این قانون براي شرایط کنون

تـرین   روز و کارآمد بـراي بخـش آب کشـور، از ضـروري     این قانون و تدوین یک قانون به
آیـد.   ثر منـابع آب کشـور بـه شـمار مـی     ورو به منظور مدیریت بهینه و مـ  اقدامات پیش

هاي این قانون در مواردي همچون عدم انطباق با تحـوالت راهبردهـاي    ترین کاستی مهم
پیوسته منابع آب)، عدم پشتیبانی اصول و رویکردهاي  هم (مدیریت به مدیریت منابع آب

سـاخت طـی    مدیریت و حکمرانی بخش آب، عدم تطـابق بـا تحـوالت اقلیمـی و انسـان     
هـا،   هاي اخیر، ضعف در ترتیبات نهادي و عدم تناسب اختیـارات و وظـایف دسـتگاه    دهه

 عدم توجه به مشارکت گروداران و... قابل مشاهده است.

هـاي قـانون توزیـع عادالنـه آب      ترین آسیب نظر از جزئیات به مهم اگر بخواهیم صرف
 اشاره کنیم، موارد زیر قابل ذکر خواهد بود:

 هاي اخیر اخت دههس عدم انطباق با تحوالت اقلیمی و انسان •

 پیوسته هم عدم توجه به مدیریت به •

 عدم انطباق با اصول حاکم بر مدیریت منابع آب •

 ضعف در ترتیبات نهادي شامل: •

 تمرکزگرایی -

 عدم تناسب وظایف و اختیارات -

 پیوستگی در سلسله مراتب ترتیبات نهادي هم عدم به -

 در آب از يبـردار  هرهب و تیریمد ت،یمالک حیصح طیشرا نییتب لزوم به توجه عدم •
 آب نیقوان

 هاي حکمرانی خوب فراهم نبودن زمینه •



 

 عدم توجه به حفاظت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و غیرمتعارف •

 ها هاي حقابه محلی و تبیین صحیح شرایط آن عدم توجه به نظام •

 عدم توجه به مشارکت گرودران •

 اطالعات شفافیت، پاسخگویی و دسترسی به فقدان •

 عدم توجه به ارزش اقتصادي آب •

 عدم توجه به جنبه بازدارندگی قانون •

 رویه مشخص براي حل و فصل اختالفات فقدان •

 عدم توفیق در اجراي کارآمد قانون •

 الملل آب عدم توجه به دیپلماسی و حقوق بین •

 پذیري نسبت به شرایط مختلف. عدم پویایی و انعطاف •
بازنگري و  ای قانون جدید نیتدو ندیدر فرآاسی قوانین موجود، شن نظر از آسیب صرف

قـانون  که الزم اسـت در   ییها هیاصول و رو ،یاصل يها استیس دیبا ،قوانین فعلی اصالح
در  لیـ دخ يهـا  سسـات و سـازمان  وممـورد بـا    نیـ گنجانده شوند، مشخص شده و در ا

 يریـ مشـارکت و فراگ  ت،یشـفاف  ،نـد یفرآ نیـ آب، توافق حاصل شـود. هرچـه ا   تیریمد
 نیخواهـد بـود. چنـ    شـتر یب زیاز آن ن تیو حما تیباشد، احتمال مقبول هداشت يشتریب

ر د قـانون را برطـرف خواهـد کـرد.     يموانع قابل توجه موجود بر سر راه اجـرا  ،یتیمقبول
، خواستار مشارکت همه شهروندان در مسائل مربـوط بـه   ویر هیانیاصل دهم ب عین حال،

اطالعـات و فرصـت    به یمشارکت، شامل دسترس نیدر تمام سطوح است. ا ستیز طیمح
 است. يریگ میتصم يندهایشرکت در فرآ

قـانون  پیشـنهادي  به منظور ارتقاي هرچه بیشتر مشارکت گروداران در تهیه الیحـه  
آب، اقدام به شناسایی و تحلیل گـروداران و تعیـین سـازوکارهاي مشـارکت و برقـراري      

 دلیـل  بـه  اول،: شود می انجام دلیل چند به گروداران مدیریت آنان شد. فرآیند ارتباط با
 میـزان  بـین  تعـادل  برقـراري  از اطمینـان  حصـول  براي دوم، پروژه؛ گروداران با آشنایی

 چهـارم،  و گـروداران  مـدیریت  عنـوان پایـه و اساسـی بـراي     به سوم، پاداش؛ و مشارکت



 

 

 سـنجش  و پـروژه  اهـداف  تعیـین  در بایـد  هکـ  افـرادي  گیـري  تصمیم به کمک منظور به
 .باشند درگیر آن موفقیت

 الیحـه  تـدوین براي این منظور ابتدا یک فهرست حداکثري از گـروداران مـرتبط بـا    
و در ادامه با در نظر گرفتن میزان قدرت و عالقه هریـک   تهیه شده قانون آب پیشنهادي

هـا و شناسـایی گـروداران کلیـدي بـر اسـاس        بندي آن از این گروداران، اقدام به اولویت
بندي گروداران، سازوکارهاي  بندي و طبقه در نهایت با اولویتعالقه شد.  -ماتریس قدرت

 ارتباط با گروداران مشخص گردید.

، چندین ساز و آنهاهاي ارتباط با  بر اساس میزان قدرت و عالقه گروداران و استراتژي
ارتباطی براي ایجاد ارتباط و مشارکت گروداران تدوین الیحه قـانون آب در فرآینـد   کار 

 گردد:  ها اشاره می انجام کار، مشخص شد که در زیر به آن

هـا و   اي، سـمن  هـاي آب منطقـه   ها، شرکت اندیشی با دستگاه هاي هم نشست

. در مرحلـه  اندیشـی طراحـی شـد    هاي هم در این مطالعات، دو مرحله نشست ها: انجمن

هاي غیردولتی و  انجمنها و  هاي اجرایی، سمن اندیشی با دستگاه نخست، سه نشست هم
شناسی وضع موجود قوانین و مقـررات بخـش    اي به منظور آسیب هاي آب منطقه شرکت

هـاي   آب کشور و دریافت نقدها و نظرات گروداران درخصوص نـواقص، خالهـا و کاسـتی   
طـرح پیشـنهادها و   هاي مرتبط با آن و همچنـین   سایر بخشقوانین موجود بخش آب و 

ها پـس   مرحله دوم این نشست برگزار شد. راهکارهاي الزم جهت اصالح و ارتقاي قوانین 
قانون آب و با هدف اجمـاع بـر مفـاد آن از طریـق اصـالح و      پیشنهادي از تدوین الیحه 

برگـزار گردیـد.   اران،شـده مطـابق بـا نظـرات و پیشـنهادهاي گـرود       تکمیل الیحه تهیه



 

 

 
آب قانونپیشنهادي  حهیال نیتدو گروداران فهرستالف:  شکل



 

 

طور  در جلسات کمیته راهبري که به تشکیل و برگزاري جلسات کمیته راهبري:

نظـران و   شد، برحسب موضوع هر جلسه از صـاحب  ژه برگزار مستمر و در کل فرآیند پرو
متخصصان امر دعوت به عمل آمد تـا نظـرات خـود را در ارتبـاط بـا موضـوعات و ابعـاد        

کنندگان در جلسات کمیته راهبري، از گروداران  مختلف پروژه بیان نمایند. اغلب شرکت
آب، نماینـدگانی از   نظـران  کلیدي هستند. در این کمیته در کنار متخصصـین و صـاحب  

ــران، شــرکت   بخــش ــابع آب ای ــدیریت من ــرو، شــرکت م ــف وزارت نی ــاي  هــاي مختل ه
هـاي   هـاي مجلـس، سـازمان    زیست، مرکز پـژوهش  اي، سازمان حفاظت محیط منطقه آب

قانون آب پیشنهادي نهاد و... حضور داشته و به طور مستقیم در تدوین مواد الیحه  مردم
 مشارکت فعال داشتند.

طـور   در این مطالعات عالوه بـر کمیتـه راهبـري کـه بـه      تشکیل کمیته راهبردي:

عنـوان   اي تحـت  لف کار نظارت خواهـد داشـت، کمیتـه   مستمر و پیوسته بر مراحل مخت
کمیته راهبردي نیز ایجاد گردید که متشکل از نمایندگان گروداران اصلی پـروژه (وزارت  

) اسـت و بـه نـوعی بیـانگر     زیست سازمان حفاظت محیطو  وزارت جهاد کشاورزي نیرو،
 .  استهاي رسمی آنان  دیدگاه

اندیشـی و   هـاي هـم   عـالوه بـر برگـزاري جلسـات و نشسـت      خواهی مکتوب:نظر -

اي و سـایر   منطقـه  هـاي آب  هـا، شـرکت   خانه تخصصی، نظرخواهی مکتوب از وزارت
است که جهت مشارکت و ارائه نظرات ایـن   بوده هایی گروداران اصلی از دیگر روش

ر گرفته اسـت. ایـن   قانون آب مدنظر قرا پیشنهادي ها در فرآیند تدوین الیحه گروه
هاي گروداران اصـلی درخصـوص مزایـا و معایـب      نظرخواهی شامل دریافت دیدگاه

تـرین قـانون رسـمی و جـاري      ترین و اصـلی  عنوان مهم قانون توزیع عادالنه آب (به
هــا درخصــوص ویــرایش نهــم  آن هايکشــور در حــوزه آب)، انتقــادات و پیشــنهاد

 پیشنهادي دها و نبایدهاي تدوین الیحهنویس قانون جامع آب و همچنین، بای پیش
هـاي   مین انتظـارات و خواسـته  اقانون آب از منظر جامعیت و مانعیت الزم و نیـز تـ  

 است. بوده گروداران اصلی



 

بـا اسـتفاده از    ):iwa.moe.gov.irاخذ نظرات از طریق پورتـال قـانون آب (   -

در امکـان بارگـذاري نظـرات     ،درگاهی که در سایت وزارت نیرو ایجاد شـده اسـت  
نـویس قـانون    شناسی قانون توزیع عادالنه آب، ویـرایش نهـم پـیش    خصوص آسیب

تمامی افراد (اعم از حقوقی و حقیقی)  براي قانون آب پیشنهاديجامع آب و الیحه 
 .فراهم شد نظران و صاحب

سازي  به منظور آگاههاي گروهی:  ریق فضاي مجازي و رسانهرسانی از ط اطالع -

اثر، اهم تصمیمات، نتایج و روند انجام کار از طریـق   گروداران، به ویژه گروداران کم
هـاي گروهـی در اختیـار عمـوم قـرار       هاي اجتماعی و رسـانه  فضاي مجازي، شبکه

 گرفت.

) 1361دالنه آب (مصوب شناسی قانون توزیع عا حاضر حاوي شرح نتایج آسیب کتاب
تدوین  در گروداران شناساییهاي صورت گرفته در خصوص تحلیل و  و اقدامات و بررسی
  قانون آب است.الیحه پیشنهادي 



 

 

 شگفتاریپ

گیري در رابطه با مدیریت منابع آب، موضوعی است که هـم   گذاري و تصمیم سیاست
نهـاد اسـت.    هـاي مـردم   کننـدگان آب و هـم عمـوم مـردم و سـازمان      مورد توجه مصرف

دهـد تـا در تصـمیماتی کـه بـه آنـان        مشارکت عمومی این حق را به کلیه گروداران می
تـرین مزیـت ایـن مشـارکت، اعتباربخشـی بـه        شود، نقش داشته باشند. مهـم  مربوط می

هاي مختلف مانند تضمین حقوق و  تواند به روش است. مشارکت می شده  تصمیمات اتخاذ
بــه اطالعــات، مشــارکت نماینــدگان مــردم و گــروداران در      عــدالت در دسترســی  

رسانی در رابطه بـا تصـمیمات اتخاذشـده و عـدالت در      ها، شفافیت و اطالع گیري تصمیم
زیستی تحقق یابد. این موضـوع، باعـث افـزایش اطالعـات در دسـترس و در       امور محیط

ت آب بایـد بـه   شود. مشارکت عمومی در زمینـه مـدیری   نتیجه اتخاذ تصمیمات بهتر می
اي باشد که منجر به بهبـود کیفیـت و نحـوه اجـراي تصـمیمات، تعهـد نسـبت بـه          گونه

رسانی در رابطه بـا   تصمیمات اتخاذشده، افزایش پاسخگویی و همچنین شفافیت و اطالع
مسائل شود. این تغییرات کمک شایانی به دستیابی به اهداف مدیریت منابع آب و بهبود 

 کند. زیست می کیفیت محیط

یکی از ابزارهاي کلیدي در راستاي تحقق موارد فوق، قوانین جاري در حوزه مدیریت 
از تصویب قانون توزیع عادالنه آب به عنوان قانون جـاري و مرجـع بخـش آب    ت. آب اس
گذرد. افزایش جمعیت و توسعه اقتصادي در کنار تغییـرات   میقریب به چهار دهه کشور 

ساخت طی این مـدت، باعـث افـزایش فشـار بـر روي منـابع آب کشـور         انسان اقلیمی و
بـرداري   است؛ از طرفی رویکرد مدیریت منـابع آب از رویکردهـاي مبتنـی بـر بهـره      شده

است. پیامد این  حداکثري، به حفاظت و استفاده پایدار از این منابع ارزشمند تغییر یافته
زیسـتی،   ات محـیط بابع آب، تغییر در مناسـ تغییرات گسترده در رویکردهاي مدیریت من

است. قانون توزیع عادالنـه آب بـا وجـود     اقتصادي و اجتماعی حول محور منابع آب بوده
نعکاس برخـی از  ها، به دلیل عدم ا برخورداري از مفاد مستحکم و کارآمد در برخی زمینه

ت گـروداران و  کننده در اعمال حکمرانی خوب، از جمله بحـث مشـارک   هاي تعیین مولفه



 

توجه به پیوستگی میان منابع آب سطحی و زیرزمینی و مسائل اثرگذار بـر کیفیـت آب،   
هـا، تبلـور    برد. همچنین، در کنـار اصـالح ایـن کاسـتی     ها رنج می از وجود برخی کاستی

اعمال تحوالت حاکم بر بخش آب به نحوي که اقتضاي یک قانون جـامع و مـانع باشـد،    
 .رسد ضروري به نظر می

در حال حاضر، اصالح قانون توزیع عادالنه آب به عنوان یکی از اهداف وزارت نیرو در 
ریـزي   ر همین راستا، دفتـر برنامـه  است. د بحث ارتقاء سازوکارها مورد اهتمام قرار گرفته

کالن آب و آبفاي وزارت نیرو (به عنوان دبیرخانه تـدوین الیحـه قـانون آب) بـه منظـور      
هاي صـورت گرفتـه در سـتاد وزارت نیـرو و همچنـین،       تسریع در به ثمر رساندن تالش

با  شده با محوریت قانون آب، متناسب ها و مطالعات انجام گیري حداکثري از پژوهش بهره
هاي موجود، نسبت به طراحی ساختار سـازمانی تـدوین    اقتضائات این امر مهم و ظرفیت

گیـري از مشـارکت گـروداران و     . همچنـین، بهـره  قانون آب اقدام نمود پیشنهاديالیحه 
اندیشـی، برگـزاري جلسـات     هـاي هـم   استفاده از خرد جمعی از طریق برگزاري نشسـت 

گیـري از   توب، برگزاري جلسات کمیته راهبري، بهرهتخصصی چندجانبه، نظرخواهی مک
هـاي دولتـی و در نهایـت     در دسـتگاه  گـروداران تـرین   کمیته راهبردي متشکل از اصلی

هـاي تـیم کـاري مطالعـات،      ها و دسـتاورد  گذاري نتایج تحلیل رسانی و به اشتراك اطالع
هـا و نظـرات    یـان دیـدگاه  افزایـی م   بخشی از سازوکارهایی هستند که بـراي ایجـاد هـم   

 است. کنندگان اصلی مدنظر قرار گرفته مشارکت

 

 کله صدیقه ترابی پلت
 ریزي کالن آب و آبفا مدیرکل دفتر برنامه
 قانون آب) الیحه(دبیر تدوین 
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-1-1 آب قانون نیتدوو ضرورت  مقدمه 

از   یکـی   کـه   زیسـت  محیط  پیرامون  از مباحث  بر آب  عمومی  حقوق  حوزه  ورود  نقطه
  مختلـف  وجـوه   شـدن   بـا روشـن   جیتـدر  و به هشد  شروع  است،  عمومی  حقوق  هاي شاخه

دادنـد.    گسـترش   آبـی   و منـابع   خـود را بـر آب    هـا نیـز حاکمیـت    ها، دولـت  آب  اهمیت
  شوند، به عنـوان  می  محسوب  اجتماعی  هاي نظام  براي  جوامع  نمایندگان  که  گذاران انونق

  بـا وضـع   جیتـدر  و بـه   به کـار شـده    دست  هر جامعه  بنیادین  هاي سیاست  تعیین عامالن 
  نـوین   شـکلی   و به  خارج  و فردي  سنتی  را از حالت  از آب مندي  بهره  ، نظام قواعد مختلف

  گـذاري  از سیاسـت   ناشـی   کـه   آبـی   از مسایل  بخش  آن اي که به گونه. دنمودن  ریزي ایهپ
. زیـرا بـا   یابنـد   ارجحیت آب   مهندسی -فنی  هاي بر جنبه  مراتب  ، بههستند  آب  پیرامون

  فنی  اقدامات ه ک  انتظار داشت  توان نمی  یا مدون  مصوب  و قانون  بخصوص  سیاست  فقدان
 ).1399 ان،یباشد (مدن اه حفظ آب  بتواند عامل

و   خصوصـی، عمـومی    از نظـر حقـوق    مختلفـی   هاي بخش  ها به آب  کالن،  دیدگاه در
 يها از جنبه زیها ن آب  مبنا تدابیر حفاظت نیهستند. بر ا  و تحقیق  تقسیم  قابل  الملل بین

هـا،   آب  آلـودگی   قـانونی   هـاي  جنبـه   بررسـی   بـه  تـوان  یو لـذا مـ    مدنظر اسـت   گوناگون
  کننـده   حفاظت  هاي ها و نیز سازمان آب  حفاظت  جزایی  ها، سیاست از آب  حفاظت قوانین

  خـود را در اقصـی    واقعـی   چهـره   آب  بحران  جدي هاي  نشانه  حاضر که  پرداخت. در قرن
قواعـد    بـه   و نگـرش   با بررسی  که  ن استآ  کشور ما بروز داده، زمان  نقاط دنیا و از جمله

و ورود   تخریـب   افزایش  از روند رو به  پیشگیري  براي  مناسبی  ايه حل  موجود راه  حقوقی
وضع   ها را به آن  گذاران قانون  حساسیت  تقویت  و با هدف  داده  ارائه  آبی  منابع  به  خسارت

 ان،ینمـود (مـدن    و ترغیـب   ها تشـویق  آب  ظتدر حفا  جدید و راهبردي  موضوعه  مقررات 
1399.( 

قـانون   بیتصـو  ، زمـان 1347تا سال  یآب ساتیدر خصوص منابع و تأس يگذار قانون
 تیـ پراکنـده و بـا محور   نیو با وضع مواز رمنسجمیآن، به شکل غ شدن یآب و نحوه مل
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، سـجم و جـامع بـر منـابع آب    من يگـذار  تا زمان وضع قانونهمراه بود.  یحقوق خصوص 
و  یمـدن  نیبـود. مطـابق بـا قـوان     دهیرسـ  يگـذار  نهاد قانون بیبه تصو قانون 46حدود 

 ،یامر، هرگونه دخالت در منـابع آبـ   يمحض، در ابتدا یمقررات مربوط به حقوق خصوص
 یدولتـ  ایـ  یاعم از خصوصـ  یاشخاص ایاذن از شخص  ای آنکه محتاج به کسب اجازه  یب

 دندها قادر بو تمام افراد اجتماع، مستند به عمومات مشترکات آزاد بوده و آن يباشد، برا
 يرونـد  نیکه ادامه چن ییجا . از آنندیدخالت نما یآب يو در مجار يبردار تا از آب بهره

  کیـ رونـد متوقـف و بـه     نیا ،یزمان نسبتاً طوالن به صالح جامعه نبود، با گذشت مدت 
نظارت دولت بر امور مربوط به  د،یگشت. با وضع مقررات جد لیتبد یروند منظم و قانون

و حفاظـت از   يبردار دولت در جهت کاهش نقش افراد در بهره زافزونها و دخالت رو آب
مقتدرانه در صحنه روابط  يا شد که دولت با چهره دهیجا کش تا بدان يثروت خداداد نیا

 گشت. داریپد ياریآب

 سـتم یبـر س  يدیـ جد ودیـ ب باعـث شـد کـه ق   شـدن آ  یمقررات مربوط به مل وضع
قدرت  نیاجتماع ا ندهیعنوان نما است که دولت به یعیاز آب حاکم گردد. طب يمند بهره
 يدیـ نظام جد ،یو فن یالزم داشت تا بر اساس ضوابط علم یقانون اراتیواسطه اخت  را به
مـاده و   66ر کـه د  آن شـدن  یآب و نحوه مل نونآب به وجود آورد. قا انیمتقاض يرا برا
آب، حقابـه و اجـازه    یو ملـ  یعمـوم  تیـ بـه مباحـث مالک   د،یرس بیتبصره به تصو 35

 ،یمصـرف  يهـا  اسـتفاده و نحـوه مصـرف آب، آب    طیمصرف، صدور پروانه مصـرف، شـرا  
 سـات یتأس يحفاظت و نگهـدار  ،ینیرزمیز يها وزارت آب و برق، آب اراتیو اخت فیوظا

 میتخلفـات و جـرا   و منـابع آب  یاز آلـودگ  يریجلـوگ  ون،یـ بهـا و د  مشترك، وصول آب
 پرداخته است.  

بـه   محـض  یبـر حقـوق خصوصـ    یمبتن کردیاز رو يگذار نهاد قانون کردیرو رییتغ با
 گـر یکـه د  میرا شـاهد هسـت   نیقوان نیاز ا یعیحجم وس ،یقواعد حقوق عموم تیمحور

آب را از  يریـ و به تعبمسلط ساخته  ینهاد دولت را بر منابع آب ،یاغماض گونه چیبدون ه
و  یعمـوم  تیدر مالک رییداده است. تغ یت حقوقیماه رییتغ یبه دولت آن یوجه خصوص
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 کـرد یبه رو یقبل کردیاز رو ،يگذار نهاد قانون نیادیچرخش بن نیدهنده ا آب، نشان یمل
 شـدن  یدر قـانون آب و نحـوه ملـ    رییـ تغ نیـ ا يبـرا  يمتعـدد  يهـا  است. مولفه دیجد

 مکتسـبه جـز حـق    داشـت، بـه   انیبه جرات ب توان یکه م ياست. به نحو دهش ینیب شیپ
 يمنـد  بهره يرا برا يازیامت چیه ،یاشخاص خصوص ایشخص  يبرا یاز قانون مدن یناش

 ).  1399 ان،ی(مدن داند یروا نم یدولت تیجز اعمال حاکم از آب، به

 کـرد یرو نیهمـ  زین ندا دهیرس بیراستا به تصو نیکه در ا ینیقوان ریاساس، سا نیا بر
حاکم بر آن کماکـان بـا اعمـال     یاند. آب و نظام حقوق گرفته شیرا تا به زمان حال در پ

 عیـ از جمله قـانون توز  ،يمتعدد نیمندرج در قوان يو براساس محورها یدولت تیحاکم
سـط  و تو شـود  یداده مـ  صیتخصـ  نبه مصـارف گونـاگو  توسط وزارت نیرو عادالنه آب، 

هـم   يگرید يها . دستگاهردیگ ینظارت و حفاظت قرار م ،يزیر مرجع، مورد برنامه نیهم
مهم  نیا یو اساس ينهاد فهیباشند، اما وظ مدخل يمباحث آب ذ ندیممکن است در فرآ

 نیـ ا لیکه در ذ یمقرراتو  نیاز قوان يریوزارتخانه بوده و هست. تعداد کث نیهمواره با ا
نظارت  ،یبا هماهنگ پردازند، یم گرید يها وزارتخانه ایها  دستگاه فیابه انجام وظ کردیرو
عادالنـه آب و مـاده    عیـ قانون توز 2و  1وزارت است (ماده  نیا يصدور مجوز از سو ایو 

 ).1379 میبستر و حر نییتع نامه نیآئ 13

گـذرد. افـزایش جمعیـت و     قریب به چهار دهه از تصویب قانون توزیع عادالنه آب می
ساخت طی ایـن مـدت باعـث افـزایش      وسعه اقتصادي در کنار تغییرات اقلیمی و انسانت

است. از طرفـی رویکـرد مـدیریت منـابع آب از رویکردهـاي       فشار بر روي منابع آب شده
پایدار از این منابع ارزشمند تغییر   استفاده حفاظت و برداري حداکثري، به مبتنی بر بهره

زیسـتی، اقتصـادي و    ات گسترده، تغییر در مناسـبات محـیط  است. پیامد این تغییر یافته
نسـبت بـه قـانون     شناسـانه  بینگاه آسـ  کیبا است.  اجتماعی حول محور منابع آب بوده

 یحکمرانساز  زمینهو اقدامات  کردهایرو یاوالً برخ دریافت که توان یعادالنه آب م عیتوز
و  هـا  تیمحدوداي تحقق این هدف، بر اًیندارند و ثان یگاهیخوب آب، در قانون مذکور جا

 ایـ سـکوت کـرده و    اینسبت به آنها  مذکور نوکه قان ردیمد نظر قرار گ دیبا ی نیزماتالزا
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هـاي   تـرین کاسـتی   در یک بیان مصداقی، مهم .استالزامات  نیمخالف با ا يمفاد يدارا 
پیوسـته و   هم توان عدم توجه به اصول پایداري، مدیریت به قانون توزیع عادالنه آب را می

پـذیري نسـبت بـه تغییـرات اقلیمـی و تحـوالت        حکمرانی خوب، عدم انطباق یا انعطاف
محور به جـاي توجـه بـه حفاظـت و      هاي اخیر، اتخاذ رویکرد توزیع ساخت در دهه انسان
هـاي اجرایـی    برداري بهینه از منابع آب، عدم وجـود سـازوکار مشـارکتی و ضـمانت     بهره

 نیقـوان  يهـا  یکننده کاسـت  جامع که برطرف یقانون نیرت تدوضرودانست. از همین رو 
از  شیب د،کارآمد بر منابع آب باش تیاعمال حاکم يمؤثر برا يموجود بوده و بتواند ابزار

 شده است.   انینما شیپ

در بدنـه   يا گسـترده  يهـا  تالشو در پاسخ به این نیاز قانونی، گذشته  يها سال یط
 هـا  یخألهـا و کاسـت   نیرفع ا يقانون جامع برا کی نیوجهت تد رویوزارت نکارشناسی 

قـانون جـامع    سینو شیپویرایش از  9 نیبه تدو تجمن 1393سال  تاکه  رفتیصورت پذ
فرآینـد تصـویب وارد   به  تیمختلف در نها لیالبه د نهم سینو شیآب کشور شد؛ البته پ

که جهـت بهبـود    يا مجدانه يها يریگیها و پ الشت يو در راستا ریدو سال اخ یط .نشد
بـه فراخـور    زیـ ن رویـ و مقررات آب در کشور صورت گرفته اسـت، وزارت ن  نیقوان گاهیجا
گانـه بخـش   16از اهداف  یکیعنوان  قانون آب را بهالیحه  نیخود، تدو یتیحاکم فهیوظ

با اسـتفاده   ه تانمود ساز و کارها مورد توجه قرار داده و تالش يدر بحث ارتقا آب و آبفا
 ،ی) اصـل مـدخالن  يو ذ نفعـان  ذيگـروداران (  هیـ کل یو خرد جمعـ  یمشارکت کردیاز رو

 يبـرا  يکه واجد چارچوب مسـتحکم و کارآمـد   دینما نیرا تدو جدید قانون سینو شیپ
 گران بخش آب باشد.   کنش یو اقتضائات قانون ازهایکردن ن  برآورده

قـانون   و اصـالح  یروزرسـان  به ای نیتدو ندیدر فرآت یکی از موارد کلیدي که الزم اس
 بایـد که  است ییها هیاصول و رو ،یاصل يها استیسصورت گیرد، تشخیص و تبیین آب 
در  لیدخ يها با موسسات و سازمان حصول توافق و قانون گنجانده شوند، سینو شیدر پ
 يشـتر یب يریـ مشـارکت و فراگ  ت،یشـفاف  نـد، یفرآ نی. هرچه االزامی استآب،  تیریمد

 ،یتیمقبـول  نیخواهد بـود. چنـ   شتریب زیاز آن ن تیو حما تیباشد، احتمال مقبول هداشت
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 در عـین حـال،   قانون را برطرف خواهـد کـرد.   يموانع قابل توجه موجود بر سر راه اجرا
ــه ، خواســتار مشــارکت همــه شــویــر هیــانیاصــل دهــم ب هروندان در مســائل مربــوط ب

اطالعـات و فرصـت    به یمشارکت، شامل دسترس نیدر تمام سطوح است. ا ستیز طیمح
 است. يریگ میتصم يندهایشرکت در فرآ

 اسـت یو س يگـذار  نقشه راه قانون هیاقدام به ته بار نیکنفرانس ماردل پالتا نخست در
شد کـه الزم   ارائه ریبه شرح ز يا گانه9 يها هیتوصنقشه راه،  نی. بر اساس اشدآب  یمل

 :ردیقانون آب مورد توجه قرار بگ نیاست در تدو

و  نیمرور شود. با مرور قوان دیدر رابطه با منابع آب با یو مقررات فعل نیقوان نخست،
منـابع آب،   تیفیمنابع آب، حفظ ک تیریمربوط به مد يها جنبه توان یم ،یمقررات فعل

صـدور مجوزهـا، اسـتفاده از آب و     رمجـاز، یغ هیـ تخل يهـا  مجازات ،یاز آلودگ يریشگیپ
 .دیکرده و بهبود بخش يزسا منابع آب را ساده تیمالک

 نیشـکل ممکـن تـدو    نیتر به ساده دیحال، با نیجامع باشد. با ا دیقانون آب با دوم،
شده و  شرح داده یدولت يها مربوط به سازمان اراتیو اخت ها تیمسئول ودر آن شده باشد

 حق استفاده از آب به افراد سازگار باشد. ياعطا يابزارهابا 

 نیرا فـراهم کنـد. بـد    ها استیساده و موثر س يساز ادهیامکان پ دیقانون آب با سوم،
مد  زیحال منافع معقول افراد را ن نیشده و در ع نیمفهوم که مطابق با منافع عموم تدو

 نظر قرار دهد.

کنـد و در   فیـ را تعر یآبـ  يهـا  پروژه یعموم تیمقررات مالک دیقانون آب با چهارم،
بر نقـش   دیبپردازد. قانون با زیمرتبط با آن ن يها تیکنار آن به حقوق، تعهدات و مسئول

آب  تیـ فیو ک تیـ متناسب در ارتباط با کنتـرل کم  یتیریدر سطح مد یعموم ينهادها
 نیقوان قیاز طر و چه یعرض و باالدست هم نیقوان قیچه از طر دیبا نیکند. همچن دیتاک
هماهنـگ، عادالنـه و کارآمـد همـه      تیریکنترل و مـد  يالزم برا يادار يها هیرو ،یفرع

 از آن را شرح دهد. یمنابع آب و حل تعارضات ناش يها جنبه
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 .ردیمقررات را در نظر بگ ياجرا يبرا ازیمورد ن يادار يها تیظرف دیقانون با پنجم، 

 بـات یو در صـورت لـزوم، ترت   ردیـ قـرار گ  تیـ ولودر ا دیموثر مقررات با ياجرا ششم،
 آن فراهم شود. تیتقو ياقدامات الزم برا ریو سا يادار

نهـاد،   مردم يها و سازمانآب کنندگان  مشارکت استفاده قیاز طر دیکشورها با هفتم،
جلـب مشـارکت مـوثر در رونـد      يبـرا  ازیمورد ن ریالزم را در جهت اتخاذ تداب يها تالش
 کیـ متقاعد شوند که مشارکت  دیانجام دهند. عموم مردم با يریگ میتصم و يزیر برنامه

مستمر و دوطرفه از اطالعـات   انیجر کی دیو با ستا يریگ میدر روند تصم یجزء اساس
 وجود داشته باشد. رانیگ میعموم مردم و تصم انیم

 يرو بـر  يا ژهیـ و دیـ تاک دیجامعه، با ازیو بهداشت آب مورد ن نیتام نهیدر زم هشتم،
 باشد. نقش زنان وجود داشته

 یابیارز یتوسعه عموم يها استیمطابق با س دی) آب بايتعرفه (بها يها استیس نهم،
ابـزار   کیـ بـه عنـوان    توانـد  یو اصالح شود. تعرفه آب م يو در صورت لزوم بازنگر شده

ت کـه  اسـ  یدر حـال  نی. اردیبهتر تقاضا مورد استفاده قرار گ تیریدر جهت مد یاستیس
 يهـا  تیو محـدود  یسـخت  جادیمنابع موجود (بدون ا زاستفاده کارآمدتر و بهتر ا به دیبا
تـا حـد امکـان     دیآب با يشود. بها قیجامعه) تشو رتریفق يها بخش ياز اندازه برا شیب

 باشد. ارانهیبر پرداخت  یها مبتن دولت استیس نکهیرا جبران کند؛ مگر ا ها نهیهز
شناسی قانون جاري و فعلی بخـش آب   به آسیب دوم فصل در، با توجه به موارد فوق

جایی که فرآیند تـدوین قـانون    از آناست.  کشور (قانون توزیع عادالنه آب) پرداخته شده
سـوم  باشد، در ادامـه و در فصـل   و همراه با مشارکت گروداران آب باید فرآیندي فراگیر 

  ارهاي ارتبـاط بـا گـروداران پرداختـه    حاضر به شناسایی، تحلیل و تعیـین سـازوک   کتاب
 است.   شده
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-1-2 مقدمه 

شناسـی   نیازهاي اصالح یک قانون و تـدوین قـانون جدیـد، آسـیب     ترین پیش از مهم
قوانین مرتبط پیشین است. در واقع بدون پی بردن بـه نقـاط ضـعف و قـوت و شـناخت      

قوانین قبلی، تدوین یـک قـانون جدیـد و کامـل و جـامع میسـر       هاي  ها و مزیت کاستی
 دیـ ابتدا با دیقانون جد نیتدو ایقانون و  یاصالح و بروزرسان ندیفرآنخواهد بود. بنابراین، 

نقـاط   ییشناسـا  ،یفعلـ  نیآغاز شود. هدف از مـرور قـوان   یو مقررات فعل نیبا مرور قوان
 در چـه مـواردي  کـه   یمعنـ  نیت؛ به اآن اس يتجربه اجرا یضعف و قوت قانون و بررس

 لیبـه تسـه   وعموضـ  نیـ جواب نداده است. ا در چه موارديجواب مناسب داده و  نیقوان
 لیـ بـه تکم  ازیـ که ن ییها یبه آن پرداخته شود و کاست دیکه با یمسائل ییشناسا ندیفرآ

الزم  هر اقدامیاز  شیو پ ستین یقاعده مستثن نیاز ا زی. قانون آب نکند یدارد، کمک م
بخش  یفعل نیمرور قوان تیاهم شود. ییشناسا یفعل نیاست که نقاط ضعف و قوت قوان

گانـه  9 يها هیاز توص یکیاست که به عنوان  اي اندازهبه  دیقانون جد نیآب در زمان تدو
آب مورد توجه قرار  یمل استیو س يگذار نقشه راه قانون هیته يپالتا برا کنفرانس ماردل

و مقررات  نیبا مرور قواناست که  وصیه نخست این کنفرانس تاکید شدهدر ت است. گرفته
منـابع آب،   تیـ فیمنـابع آب، حفـظ ک   تیریمربـوط بـه مـد    يهـا  جنبـه  توان یم ،یفعل

صـدور مجوزهـا، اسـتفاده از آب و     رمجـاز، یغ هیـ تخل يهـا  مجازات ،یاز آلودگ يریشگیپ
 .دیکرده و بهبود بخش يزسا منابع آب را ساده تیمالک
انون توزیع عادالنه آب با تاسی از اصول کلی حاکم بر بخش اقتصادي قانون اساسـی  ق

گـذار تصـویب    توسط قـانون  26/12/1361قانون مذکور در تاریخ  45و با عنایت به اصل 
، وجود شـرایط  1347گردید. هرچند که با وجود قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 

رسـید،   نظر نمی ران براي مدیریت آب ضروري بهنظ جدید قانونی از دیدگاه برخی صاحب
بهبود رونـد سـابق مـدنظر بـود،      در آن اما با تغییر ساختار حکومتی و شرایط خاصی که

شایسته دانسته و با هـدف    گذار تدوین ساختار قانونی جدیدي را براي مدیریت آب قانون
مـذکور را بـه تصـویب     تدوین ساختار کارآمد قانونی تأمین عادالنه آب براي همه، قانون
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 رساند.   

این قانون از جوانب مختلفی نظیر مالکیت آب، حقوق جزایی آب، حـریم رودخانـه و   
هـا، قـوانین    النظـاره  هـا، قـوانین حـق    هـا و قنـات   نهر طبیعی، حفاظت و نگهـداري چـاه  

قرار داده است. امـا از دیـدگاه    توجهمحیطی و... موضوع آب و مدیریت آن را مورد  زیست
از مدیران و کارشناسان، کارآیی آن در ارتباط با مسائل کنونی مدیریت آب جـاي   برخی

ها بلکه اهداف مدیریت آب در شرایط  بحث و بررسی بیشتري دارد؛ چراکه نه تنها اولویت
) 1399شرایط تدوین و تصویب این قانون تغییر نموده اسـت. مـدنیان (  به کنونی نسبت 

 رفـع  و نیازهـا  گـوي  پاسـخ  حاضـر  حـال  در زیـر  دالیل هب نظام بر این باور است که این
 نیست: آن فراروي هاي چالش
 مـورد  همـواره  عرفی قوانین( برداران بهره جامعه در محلی هاي عرف به توجه عدم •

 است) برداران بهره جامعه حمایت
 ندارد) تطبیق ها دشت در فنی نگاه با قوانین( فنی هاي واقعیت به توجه عدم •
 ها آن صحیح شرایط تبیین عدم و محلی حقابه هاي نظام به توجه عدم •
 هـا  مجـازات  تعیـین  مـالك  آب واقعی ارزش( ها مجازات و جرایم بین تناسب عدم •

 نیست)
 ها آب از حفاظت قواعد وضع جاي به آب توزیع قواعد وضع •
 در آب از بـرداري  بهره و مدیریت مالکیت، صحیح شرایط تبیین لزوم به توجه عدم •

 آب قوانین
 بـرداران  بهـره  توسـط  هـا  دشـت  یکپارچـه  مدیریت براي آب اصالح قانون ضرورت •

 مشترك) منافع شرایط تعیین(
 قـانون  28 و 27 مـواد  موضوع زمین، از آب تبعیت بحث در فراوان اشکاالت وجود •

 آب توزیع عادالنه
 حـل ( آبریـز  هاي حوضه کالن مدیریت راستاي در نیرو وزارت ساختار تغییر لزوم •

 اي) حوضه بین انتقال هاي الشچ تعارض
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 دادگـاه  انـدازي  راه آب، قـوانین  کیفري و قضایی بخش مشکالت به توجه ضرورت •
 آب. تخصصی هاي کمیسیون هاي صالحیت افزایش و آب داوري آب،

توانـد   بسیاري از مدیران بخـش آب معتقدنـد کـه مفـاد قـانون توزیـع عادالنـه نمـی        
هـاي بخـش آب ایجـاد نمایـد.      هاي کنونی برنامـه  هاي الزم را براي اجراي سیاست زمینه

ناکارآمدي یا عدم تناسب برخی از مفاد قانونی (در ارتباط با شرایط آب کشـور) و وجـود   
هـا و   نامـه  هـا، آیـین   تعارض در زنجیره نهادهاي رسـمی (قـانون، مقـررات، دسـتورالعمل    

اي از  ریت آب، زنجیرهسازي و اجرایی مدی تواند در فرآیند تصمیم استانداردهاي فنی)، می
وجود آورد که برشمردن مصادیق آن ما را با زنجیره نامحدودي از  ها را به مسائل و چالش
سازد. در چنین شرایطی جهـت شناسـایی رئـوس مسـائل و مشـکالت       میمسائل مواجه 

و طـی   شـده بندي  قانونی آب کشور الزم است تا مسائل ناشی از ناکارآمدي قوانین دسته
تحلیل مسائل و پس از آن،  آنها صورت گیرد. یابی معلولی ریشه -زنجیره علیتحلیل یک 

وجودآورنده قـانونی، منـتج بـه رئـوس مسـائل قـانونی آب        ها در ارتباط با عوامل به ریشه
 کشور خواهد شد.

آنچه که در ادامه آمده است حاصل تحلیل مسائل و مشکالت آب کشور در ارتباط بـا  
. عمده تمرکز مباحث و مسائل مطرح شده بر قانون توزیع استونی عوامل پدیدآورنده قان

گـذاري   عادالنه آب است و این قانون به لحاظ رعایت اصول حـاکم بـر مـدیریت و قـانون    
منابع آب، محتوا و ساختار و محورهاي مورد توجه یک قانون آب مورد نقد و بررسی قرار 

واردي همچون عدم انطباق با تحـوالت  هاي این قانون در م ترین کاستی گرفته است. مهم
پیوسته منابع آب)، عدم پشتیبانی اصـول و   هم راهبردهاي مدیریت منابع آب (مدیریت به

ساخت  رویکردهاي مدیریت و حکمرانی بخش آب، عدم تطابق با تحوالت اقلیمی و انسان
تناسـب اختیـارات و وظـایف     ضـعف در ترتیبـات نهـادي و عـدم    هـاي اخیـر،    طی دهـه 

در ادامـه بخشـی از    و... قابل مشاهده اسـت.  گروداران ها، عدم توجه به مشارکت گاهدست
هاي موجود در قانون توزیع عادالنه آب شناسـایی و بررسـی    ها و آسیب ترین کاستی مهم
 است. شده
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-2-2 هاي اصلی قانون توزیع عادالنه آب آسیب 

-1-2-2 هاي اخیر ساخت دهه عدم انطباق با تحوالت اقلیمی و انسان 

 بر آن تأثیرات و اهمیت که است مهمی مسائل جمله از هوایی و آب و اقلیمی راتتغیی
 کشـورهاي  از بسـیاري . اسـت  شـده  مشخص خوبی به اخیر هاي دهه طی آب منابع روي

. نیست مستثنی حیث این از نیز ایران و اند گرفته قرار اقلیمی تغییرات تأثیر تحت جهان
 و کمیـابی  خشکسالی، و سیل وقوع افزایش جمله زا اقلیمی تغییرات منفی اثرات امروزه
 کیفیـت  در تغییر و آزاد دریاهاي آب سطح باالآمدن برف، و یخ ذخایر کاهش آبی، تنش
 اثـرات  ایـن،  بـر  عـالوه . اسـت  تشـخیص  قابـل  خـوبی  به آبی هاي اکوسیستم و آب منابع

 بسیاري و زیست محیط انسان، سالمت بر منفی تأثیرات به آب، منابع بر اقلیمی تغییرات
 بهداشـت،  نـاوبري،  آبـی،  بـرق  انرژي، کشاورزي، نظیر اجتماعی و اقتصادي هاي بخش از

 اخالقـی،  موضوع یک اقلیمی تغییرات با سازگاري بنابراین،. شود می منتج... و گردشگري
 ). United Nations, 2009( است اقتصادي و اجتماعی زیستی، محیط

 بـا  سـازگاري  راهبـرد  مرکـزي  عنصر عنوان به باید آب منابع مدیریت منظور، این به
 در نابخردانـه  و غیرمعقـول  اقـدام  هرگونه. شود گرفته نظر در کشوري هر در اقلیم تغییر

 جـامع  آب قانون یک بنابراین،. اندازد خطر به را پایدار توسعه اهداف تواند می رابطه، این
 یـک  عنـوان  به حدي شرایط و اقلیمی تغییرات با سازگاري به اي ویژه توجه باید روز به و

 . باشد داشته آب منابع مدیریت از مهم جنبه

 پـرداختن  عدم و آب عادالنه توزیع قانون تدوین از سال 40 حدود گذشت به توجه با
 قـانون  روزرسـانی  بـه  و بـازنگري  اقلـیم،  تغییر مانند جدیدي نسبتاً مفاهیم به قانون این

 حـائز  بسـیار  آب منـابع  مدیریت حوزه در شده مطرح جدید مفاهیم به پرداختن و مذکور
 فشـار  افـزایش  اقلیمی، تغییرات چون هم مسائلی ظهور اخیر، هاي دهه طی. است اهمیت

 استحصال اي، حوضه بین آب انتقال تقاضا، افزایش و نامتوازن توسعه از ناشی آب منابع بر
 آب ردپـاي  و مجـازي  آب رنظیـ  مفاهیمی نوظهور، هاي آالینده غیرمتعارف، منابع از آب
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 ناپـذیر  اجتنـاب  مفـاهیم  این با متناسب را آب قانون روزرسانی به و بازنگري ضرورت ،...و
نیـز، صـریحاً و یـا     مـوارد  ایـن  به جدید آب قانون در که است الزم بنابراین. است نموده

) خشکسـالی  و سیل( حدي شرایط مانند مسائلی همچنین،. شود پرداخته حتماً ضمنی،
 و ابعـاد  بـه  یـا  مانـده  مغفـول  زیـادي  حدود تا قبلی قوانین در که است مواردي دیگر از

 .است نشده توجه کافی اندازه به آن اهمیت

-2-2-2 پیوسته هم عدم توجه به مدیریت به 

 منـابع  هماهنگ مدیریت و توسعه که است فرآیندي آب منابع پیوسته هم به مدیریت
 یـک  در اقتصادي و اجتماعی رفاه سازي یشینهب براي را وابسته منابع سایر و خاك و آب

 .نمایـد  مـی  تـرویج  حیاتی هاي اکوسیستم پایداري انداختن خطر به بدون و عادالنه روال
تـرین و مـوثرترین    پیوسته منابع آب امروزه به عنوان یکـی از مهـم   مفهوم مدیریت به هم

منـابع آب شـامل    پیوسـته  هم مدیریت به شود. راهبردهاي مدیریت منابع آب شناخته می
 زیستی است و ابعاد مختلفی مانند عدالت اجتماعی، کارآمدي اقتصادي و پایداري محیط

 کیفـی،  و کمـی  پیوسـتگی  زیرزمینی، و سطحی آب منابع پیوستگی همچون هایی مولفه
ــادي ــاعی، و اقتص ــه اجتم ــم ب ــتگی ه ــاختار پیوس ــی و س ــودي( حکمران ــی و عم  ،)افق

 و انـرژي  آب، غـذا و  پیوسـتگی  هـم  بـه  و زیسـت  محیط و هوا خاك، آب، پیوستگی هم به
توان دریافت کـه ایـن    با مرور قانون توزیع عادالنه آب می .گیرد را در بر می ها زیرساخت

است؛ البته با توجـه بـه گذشـت     مفهوم در هیچ کجاي این قانون مورد توجه قرار نگرفته
یـن مفهـوم در زمـان تصـویب     نزدیک به چهار دهه از تصویب این قانون و مطرح نبودن ا

 رسد.   قانون مذکور، این مسئله طبیعی به نظر می

-3-2-2 عدم انطباق با اصول حاکم بر مدیریت منابع آب 

 قبـل  هـاي  دهـه  در آب مدیریت هدف نظران، صاحب و مدیران از بسیاري اعتقاد بنابر
 تمـدیری  طریـق  از تقاضـا  و عرضـه  میـان  تعادل یک ایجاد) آب مدیریت قبلی پارادایم(

 منـاطق،  از بسـیاري  در کـه  کنونی شرایط در اما است؛ بوده آبی نیازهاي تأمین و عرضه
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 از بخشـی  به گویی پاسخ توان و است رسیده خود حداکثر به آب منابع از استفاده و مهار 
 ضمن تا باشد اي گونه بهباید  مدیریت ،)است تشدید به رو روند این و( ندارد وجود تقاضا
را  منطقـه  هر آبی محدود منابعان تولید ارزش افزوده ساالنه بیشتر از امک پایداري، حفظ

 . فراهم نماید
 آبـی،  منـابع  مـوثر  مدیریت و کنترل توسعه، برداري، بهره حفاظت، راستاي در امروزه

 حقـوق  از آب منابع مدیریت و مالکیت بر حاکم دکترین. است شده مطرح نوینی مفاهیم
 و تـر  کامـل  دکتـرین  بـه ... و تقـدم  حـق  اسـاس  بـر  تخصیص کامل، مالکیت همجواري،

 عنـوان  بـه  را آب عمـومی،  امانـت  دکتـرین . اسـت  رسیده عمومی امانت نام به تري جامع
 منبـع  این که است موظف حاکمیت و بیند می حاکمیت اختیار در جامعه سوي از امانتی

 امانـت  تـرین دک. کند مدیریت مردم عموم منافع جهت در و پایدار شکلی به را ارزشمند
 حقـوق  بـر  عمـومی  حقـوق  تقـدم  عمـومی،  مالکیـت  نظیر هایی مولفه و اصول از عمومی
 شـفافیت  و عمـومی  هـاي  استفاده بندي اولویت مشارکت، پذیري، انعطاف و پویایی فردي،

 .است شده تشکیل
 راسـتاي  در منـابع  از کشـی  بهـره  و حداکثري استفاده از آب منابع از استفاده رویکرد

 پایـدار  توسعه رویکرد. است رفته  پیش پایدار استفاده و توسعه سوي به تصادي،اق توسعه
 پایـداري  و اقتصـادي  پایـداري  اکولـوژیکی،  پایـداري  زیسـتی،  محیط رویکردي عنوان به

 از اسـتفاده  رویکـرد،  ایـن  اسـاس  بـر . کند می بیان پایداري اصلی سه مولفه را اجتماعی
. باشـد  آتـی  هـاي  نسـل  نیازهـاي  و حقـوق  ظرگرفتندرن با و معقول شکلی به باید منابع

 الزم اجتماعی، و اقتصادي اکولوژیکی، پایداري بر عالوه آب، منابع از استفاده در بنابراین
 مبـذول  اي ویـژه  توجـه  نیـز  نسـلی  بـین  حقوق رعایت و منابع از معقول استفاده به است
 .گردد

 راهبرد و پایدار توسعه ویکردر عمومی، امانت دکترین در توجه مورد اصول از بسیاري
 نظام کلی هاي سیاست نظیر مختلف باالدستی اسناد در آب، منابع پیوسته هم به مدیریت

 احکـام  همچنـین  و کشـاورزي  و طبیعـی  منـابع  آب، منـابع  زیست، محیط هاي بخش در
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 .  است شده متبلور نیز کشور توسعه هاي برنامه دائمی

 نظـر  مـورد  اصـول  بـا  ارتباط در هایی تناقض آب، نهعادال توزیع قانون اجمالی مرور با
 آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  هاي قسمت برخی در که اصلی نخستین. است تشخیص قابل

 دلیـل  بـه  قـوانین  در تعارضـاتی  اسـت  ممکـن  گـاهی . است شفافیت اصل مانده، مغفول
 انفـال،  محکـ  در کـه  باشد داشته وجود زیرزمینی آب منابع ویژه به آب منابع از استفاده

 منـابع  ایـن  بـا  برخـورد  نحـوه  در تفـاوت  سـبب  که شوند می دیده مباحات یا مشترکات
 در تـا  اسـت  بـازنگري  نیازمند آب منابع حوزه در جاري قوانین لذا. شد خواهد خدادادي

 قـانون  1 مـاده  در. گـردد  تعریف یکدیگر کنار در گروداران و دولت نقش جدید، رویکرد
 45 اصـل  طبـق  اصـوالً . اسـت  شـده  یاد مشترکات و انفال عنوان به آب از عادالنه توزیع
 از زیرزمینـی  و سـطحی  از اعـم  هـا  آب آب، عادالنـه  توزیع قانون 1 ماده و اساسی قانون
 هـاي  زمینـه  قـوانین  این در حتی. باشد می مشترکات و عمومی و ملی هاي ثروت و انفال
 نیـز  غیرمجـاز  کننـدگان  داشـت بر و آبـی  هـاي  حـریم  بـه  متجاوزان با برخورد براي الزم

 فاقـد  متعـدد  هـاي  برداشـت  و غیرمجـاز  هاي چاه واقعی از آمار اما است؛ شده بینی پیش
 مطلـب  ایـن  گواه پذیرد، می صورت مردم عامه توسط اغلب که سطحی هاي آب از پروانه
 با است شده نهادینه غیررسمی، نهاد یک عنوان به مردم، عامه فرهنگ در آنچه که است
 همخـوانی  آب عادالنـه  توزیـع  قانون 1 ماده و اساسی قانون در مندرج آب مالکیت اصل
 نیست شفاف مفهوم این آب، بخش پژوهشگران و کارشناسان از بسیاري عقیده به. ندارد

 در قنـوات  ماننـد  زیرزمینـی  آب منابع با رابطه در ویژه به خصوصی مالکیت با طرفی از و
 چـالش  ایـن . شـود  بیان بیشتري شفافیت با مفهوم ینا است الزم بنابراین. است تعارض
 حکمرانـی  قـانونی  هـاي  زمینه اصالح و داشته آب حکمرانی در ریشه شک بدون اساسی

 غیررسـمی  نهـاد  این اصالح براي را الزم مقدمات توانست خواهد حکمرانی تقویت و آب
 .آورد فراهم
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 اشـاره  اجتماعی ضرورت جودو به ،16 ماده مانند قانون این مواد برخی در همچنین، 
 ایـن  از نادرسـت  هاي برداشت باعث تواند می و نشده ذکر آن ابعاد و مفهوم که است شده
 کمتر و است گرفته قرار توجه مورد ندرت به نیز قانون کلیت در شفافیت اصل. شود واژه

 .شود می  دیده قانون این در شفافیت و رسانی اطالع از اثري

 عنوان به همگان اختیار در آب دادن قرار آب، عادالنه توزیع ونقان بر حاکم کلی روح
 دادن قـرار  بـه  قـانون  این در عدالت مفهوم واقع در. است تجدیدپذیر و فراوان منبع یک

 بـر  عـدالت  مفهـوم  از آنچـه  آنکه حال است؛ شده محدود مردم همه اختیار در آب منابع
 از استفاده و دسترسی براي برابر هاي فرصت ایجاد شود، می برداشت پایدار توسعه اساس

 منـابع  از پایدار استفاده هاي مولفه ترین مهم از یکی. است نسلی بین عدالت رعایت و آب
 و دخـل  و حفـاري  اعیـانی،  ایجـاد  قـانون،  ایـن  2 ماده در. است اکولوژیکی پایداري آب،

. است شده هشمرد مجاز نیرو وزارت موافقت صورت در آب منابع حریم و بستر در تصرف
 منـابع  و عمـومی  هـاي  آب بـه  صـدمه  باعـث  تواند می موضوع این که است حالی در این

 پایـداري  حفـظ  و زیسـت  محـیط  تخریب از جلوگیري جهت. شود ها آن بسته هم طبیعی
 و بسـتر  در اعیـانی  و سـاز  و سـاخت  هرگونـه  است الزم آبی، هاي اکوسیستم اکولوژیکی

زیستی و همچنین بررسـی   محیط اثرات ارزیابی مطالعات انجام به منوط منابع این حریم
 .  شود انجام زیست محیط با سازگار صورت به و پایداري حوضه آبریز

 المنفعـه  مسـلوب  و متروك قنوات و ها چاه احیاي به آب عادالنه توزیع قانون 16 ماده
 و هـا  آن اياحیـ  قابلیت به توجه بدون قنوات و ها چاه این احیاي بر تاکید. است پرداخته
 دیگـري  ایـرادات  از. اسـت  تناقض در اکولوژیکی پایداري با واضح طور به آبخوان وضعیت

 و اجتمـاعی  ضـرورت  مصـادیق  بودن نامشخص" شامل است شده مطرح 16 ماده به که
 .باشد می "اراضی به ورود نحوه و ها چاه صاحبان مالکیت وضعیت بودن نامشخص

 و سـطحی  آب منـابع  از حداکثري برداري بهره بنايم بر قانون این 24 ماده طرفی از
 تـأمین  رویکـرد،  این. است شده تدوین ها دریاچه و ها دریا به آب ورود رساندن حداقل به

 تخریـب  بـه  توانـد  مـی  درازمـدت  در و کـرده  مواجـه  اختالل با را زیستی محیط نیازهاي
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 را رویکـرد  همـین  29 ماده. شود منجر آب منابع کیفیت تغییرات و آبی هاي اکوسیستم
 سـطح  افـت  بـه  بلندمـدت  در توانـد  می که است کرده اتخاذ زیرزمینی آب منابع قبال در

 .بیانجامد آن با مرتبط مشکالت و آبخوان

 منظر از آن شناسی آسیب و آب عادالنه توزیع قانون خصوص در) 1397( االمینی روح
 هیچ به آب عادالنه توزیع ونقان": کند می عنوان زیرزمینی هاي آب منابع حفظ و صیانت

 قـانون  این. باشد کشور هاي آب از حراست و حفاظت براي مناسبی عنوان تواند نمی وجه
 امـا  اسـت،  بـوده  آب بحـران  دچـار  کشـور  کـه  است رسیده تصویب به زمانی در درست

 اقـدام  آب زمینـه  در گـذاري  قـانون  بـه  بحـران  این به توجه بدون قانون این نویسندگان
 ."دان کرده

 اسـتفاده  اصـل  اسـت،  مانده مغفول) 29 و 24 مواد( ماده دو این در که دیگري اصل 
 موجـود،  منـابع  از حـداکثري  بـرداري  بهـره  به تشویق حال، هر به. است منابع از معقول

 هـاي  نسـل  منـافع  و شـده  منجر منابع این از نامتناسب و غیرمعقول استفاده به تواند می
 حفاظـت  براي تالش در که آن از بیش آب عادالنه توزیع قانون. بیندازد خطر به را آینده

 ایـن  از کشـی  بهـره  حتی و آب منابع توزیع دنبال به باشد، آب منابع از معقول استفاده و
 .ماست دستان در آینده هاي نسل امانت که منابعی است؛ حیاتی منابع

-4-2-2 تمرکزگرایی و ضعف در ترتیبات نهادي 

جدیـد   مسـائل زافزون شرایطی که مدیر بخـش آب را بـا   باید پذیرفت که تغییرات رو
هاي مدیریت بخش آب است. ظهور پارادایم مـدیریت   سازد، از ویژگی مدیریتی مواجه می

. اجراي رویکردهـاي  است بوده بخش آببه نیاز مدیران  هم پیوسته منابع آب، پاسخی به
مدیریتی خواهد بود کـه در  محوري پارادایم جدید آب قطعاً نیازمند استفاده از ابزارهاي 

کارکردشان مورد ارزیابی قـرار گرفتـه باشـد. قـانون      ،ارتباط با شرایط فعلی مدیریت آب
توزیع عادالنه آب در واقع ابزاري است که مدیران بخش آب را طی چنـد دهـه اخیـر در    
راستاي مدیریت منابع آبی تجهیز نموده است. ارزیابی کارکرد ایـن قـانون در ارتبـاط بـا     
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شرایط مدیریتی کنونی قطعاً اولین مرحله از مراحلی خواهد بود که به تـدوین و تنقـیح    
 قوانین جدید در این راستا خواهد انجامید.

-1-4-2-2 تمرکزگرایی 

هـاي   ترین ایراداتی که هم بر قانون توزیع عادالنه آب و هم بر ویـرایش  یکی از اساسی
 و غیرمنطقـی وزارت نیـرو بـه   نویس قانون جامع آب وارد است، اختیارات گسـترده   پیش

هـایی ماننـد    عنوان متولی اصلی آب کشور است. در بسیاري از مفاد قانون نقش دسـتگاه 
ــیط  ــت مح ــازمان حفاظ ــایر    س ــت و س ــاورزي، وزارت بهداش ــاد کش ــت، وزارت جه زیس

باید پذیرفت که فرابخش و است.  شده  هاي مرتبط کمرنگ شده و به حاشیه رانده دستگاه
بایست در تمامی ترتیبات نهـادي و سـاختاري    تصمیمات حوزه آب می میان بخش بودن

 مدیریت آب نمایان گردد.

-2-4-2-2 عدم تناسب وظایف و اختیارات 

هاي مهمی از جمله حفاظت، نظارت و  در قانون توزیع عادالنه آب وظایف و مسئولیت
امـا   هـاي آب تابعـه اسـت؛    برداري از منابع آب برعهده وزارت نیـرو و شـرکت   اجازه بهره

. نیستها و وظایف  نهادي) متناسب با مسئولیت  اختیارات مندرج در آن قانون (و زنجیره
بنابراین باید با تدوین و تصویب مقررات جدید، تناسـب الزم را میـان حیطـه اختیـارات     

هـاي آنـان بوجـود آورد تـا      و وظایف و مسـئولیت (در ساختار نهادي جدید) متولیان آب 
 ها و وظایف مندرج در آن قانون فراهم گردد. فی براي اعمال مسئولیتتوانایی و اقتدار کا

-3-4-2-2 پیوستگی در سلسله مراتب ترتیبات نهادي هم عدم به 

پیوسـتگی در مـدیریت منـابع آب کشـور بـه ایـن        هـم  اعمال رویکرد بهاز یک منظر، 
معناست که کلیه گـروداران بخـش آب در مـدیریت آب شـرکت داشـته و مالحظـات و       

هـاي خـود لحـاظ نماینـد. دایـره       سـازي  اي سیستم منابع آب را در تصـمیم ه محدودیت
بسیاري از  ،کنندگان مستقیم آب مصرف عالوه برگروداران بخش آب بسیار وسیع بوده و 

گردد. بدون شک بخش  شامل مینیز ها و...) و غیردولتی را  هاي دولتی (وزارتخانه سازمان
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هاي هریـک از گـروداران    یج تصمیمات و فعالیتطور مستقیم یا غیرمستقیم از نتا آب به
 متأثر خواهد بود. 

هاي بخش  سازي ، لحاظ کلیه گروداران در انجام تصمیمنظريدر یک تحلیل و تفسیر 
رسـد و   مسلم به نظر می ،در منافع هریک از گروداران یهاي بخش آب و لحاظ محدودیت

کـه مـدیریت سیسـتمی نیـز      اسـت پیوستگی در مدیریت  هم این همان اعمال رویکرد به
هـاي اجرایـی متعـدد     شود؛ اما از لحاظ عملی، اجراي آن با ابهامـات و چـالش   نامیده می

هـا   مواجه است چراکه ابهام اساسی در ارزیابی نقش هر یک از گروداران و نحوه التزام آن
 ها در تضادي آشکار باشد. حتی اگر با منافع اصلی آن ،در مدیریت آب است

پیوسـتگی   هـم  تقویت بنیه نهادي و به ،در این زمینه پیشرورب کشورهاي بررسی تجا
دهد. در توضیح این جمله باید چنین بیـان کـرد    در سلسله مراتب نهادي را پیشنهاد می

این بدین معناست که در سلسله مراتـب قـوانین مصـوب، مقـررات و اسـتانداردهاي       که
گردد از بقیه بـاالتر   گذار تصویب می نقوانین مصوب که توسط قانو بخشی و فنی، جایگاه

و سلسله مراتب بعدي ملزم به اعمال مفاد قانون در متون خود هسـتند. بـه عنـوان     بوده
هـاي ملـی و اسـتانی) در     ها و سازمان هاي کشور (اعم از کلیه وزارتخانه مثال کلیه بخش

را لحـاظ  تدوین مقررات مربوط به خود باید قـوانین بخـش آب و سـایر قـوانین مصـوب      
دارند. بدیهی است که هرگونه استانداردهاي فنی و بخشی نیز نبایـد از حـدود قـوانین و    

 مقررات عدول نمایند.

-5-2-2 هاي حکمرانی خوب فراهم نبودن زمینه 

هـاي سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و اداري اطـالق       حکمرانی آب به طیفی از نظـام 
 دمات آبـی در سـطوح مختلـف،   شود که براي توسعه و مدیریت منابع آب و عرضه خ می

در گزارش دوم توسعه جهانی آب سازمان ملل، بـراي حکمرانـی آب چهـار     دایر هستند.
 بعد تعریف شده است:

  ؛»استفاده عادالنه«بعد اجتماعی معطوف به  •
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  ؛»استفاده کارآمد«بعد اقتصادي معطوف به  • 
 ؛ »استفاده پایدار«زیستی معطوف به  بعد محیط •

  ؛»هاي برابر فرصت«عطوف به بعد سیاسی م •
 -1پیوسـته منـابع آب بـر سـه بنیـان       هم حکمرانی آب طبق رویکردهاي مدیریت به

مشـارکت بخـش عمـومی،     -3مشارکت بخش خصوصـی و   -2بخش دولتی (حاکمیت)، 
) و نهادهاي مدنی استوار است. همکاري این سـه بخـش و روابـط میـان     NGOها ( سمن

 دهد. خش مدیریت آب را تشکیل میترین ب هاست که زیربنایی آن
طراحـی گردیـده و عمـل نمایـد کـه       داي بایـ  گونه یک ساختار قانونی مدیریت آب به
وجود آورده  هاي عمومی، دولتی و بخش خصوصی به  بتواند تعامل مناسبی میان مشارکت

ل سـازد. ایجـاد تعامـ   ها فـراهم   هاي الزم را از نظر نهادي براي فعالیت و رشد آن و زمینه
ی از نظر نهادي و سـازگاري در  دستهاي باال هاي مدیریتی و سازمان مناسب با سایر حوزه

هاي یـک سـاختار قـانونی مناسـب در مـدیریت آب       هاي مدیریتی، از ویژگی گیري جهت
 است.

کـه   اسـت هـا و اشخاصـی    منظـور کلیـه سـازمان    شود میصحبت از بخش آب  وقتی
فـی مصـرف، تقاضـا و ارائـه خـدمات آب را      تصمیمات و عملکردشان میـزان کمـی و کی  

هاي متعددي در  ها و شرکت سازمان ،دهند. با این تعریف از بخش آب تأثیر قرار می تحت
و فاضـالب،   هـاي آب  اي، شـرکت  منطقـه  هاي آب مدیریت آب سهیم خواهند شد (شرکت

ي هـا  هـا، شـرکت   هاي صنایع و معـادن، اسـتانداري   هاي جهاد کشاورزي، سازمان سازمان
 بران و تولید ....).  هاي آب کنندگان، تعاونی برداران و مصرف بازرگانی، بهره

 بخـش آب  توان دریافت که ساختار حکمرانی با نگاهی به قانون توزیع عادالنه آب می
 بخش دولتی (حاکمیتی) است و هیچ جایگاهی براي این قانون کامال مبتنی بر بر اساس

است. بنابراین، جنبه  ي مدنی در نظر گرفته نشدهی، بخش عمومی و نهادهابخش خصوص
مشارکت حکمرانی خوب در ساختار نهادي ترسیم شده در این قانون از این حیث داراي 

 سازد. که مدیریت بخش آب را با مشکل مواجه میهاي جدي بوده  ضعف
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هـاي    هاي  قانونی  حل تعارض  متناسب  با  زمینـه  زمینه  فقدان  2-2-6-

 بخش آبتعارض  گروداران 

هـا اهدافشـان در تعـارض بـا یکـدیگر قـرار گیـرد یـا          طبیعی است که هرگاه سازمان
تـأثیر قـرار دهـد تعـارض      هاي دیگر را (در تضاد با اهداف آن) تحـت  عملکرد یکی بخش

آید. این برداشت از تعارض مفاهیم زیادي را وارد مدیریت منابع آب کـرده و   وجود می به
نماید. از بعد قانونی، قانون توزیع عادالنه  یریت آن طلب میابزارهاي متنوعی را جهت مد

گونـه تعارضـات و یـا عـدم      هاي الزم را جهت حـل ایـن   آب و سایر قوانین موجود زمینه
گونه  هاي بروز این زمینهتقلیل یا حذف گیري تعارضات بالقوه ندارند. چراکه معموالً  شکل

 (کـه قـبالً توضـیح داده شـد)     اتب نهاديپیوستگی در سلسله مر هم تعارضات از طریق به
 .گیرد صورت می

عدم توجه به حفاظت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی   2-2-7-

 و غیرمتعارف

بیش از ایـن کـه قـانونی در     آب تر گفته شد، قانون توزیع عادالنه طور که پیش همان
ردم است. در جهت حفاظت از منابع آب باشد، قانونی در راستاي توزیع منابع آب میان م

کل کنونی و امروزي مطرح بـوده و نـه   زمان تدوین این قانون نه مسائل کیفیت آب به ش
ایـم. بـه همـین سـبب در قـانون       مانند عصر حاضر با کمبود شدید منابع آب مواجه بوده

اسـت. ایـن در حـالی     مذکور توجه بسیار کمی به مباحث کیفی و آلودگی منابع آب شده
خـورد   ع حفاظت کمی، حتی بیش از حفاظت کیفی به چشم میاست که غفلت از موضو

اسـت کـه آب منبعـی کـامال      گذاران در زمان تدوین این قانون بر این بـوده  و تصور قانون
تجدیدپذیر و پایان ناپذیر است. رویکرد قانون توزیع عادالنـه آب در قبـال ایـن موضـوع،     

 مبنـاي  بـر  قـانون  ایـن  24 هبرداري حـداکثري از منـابع آب اسـت. مـاد     تشویق به بهره
 و هـا  دریـا  بـه  آب ورود رسـاندن  حداقل به و سطحی آب منابع از حداکثري برداري بهره

 مواجه اختالل با را زیستی محیط نیازهاي تأمین رویکرد، این. است شده تدوین ها دریاچه
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 آب منابع کیفیت تغییرات و آبی هاي اکوسیستم تخریب به تواند می درازمدت در و کرده 
 کـه  اسـت  کرده اتخاذ زیرزمینی آب منابع قبال در را رویکرد همین 29 ماده. شود منجر

 .بینجامد آن با مرتبط مشکالت و آبخوان سطح افت به بلندمدت در تواند می

قـانون توزیـع    16مورد دیگري که در تضاد با حفاظت کمی از منابع آب است، مـاده  
  المنفعه را بدون توجه به قابلیت هاي مسلوب چاه عادالنه است. این ماده در واقع صاحبان

کند. مواردي از ایـن قبیـل    ها می احیاي آن و وضعیت آبخوان، تشویق به احیاي این چاه
شکنی آن براي دستیابی به آب بیشـتر بـدون توجـه بـه      باعث رواج جابجایی چاه یا کف

منابع آب زیرزمینـی و   شود و امروزه تبدیل به یکی از تهدیدات اصلی ظرفیت آبخوان می
 است. افت سطح آبخوان شده

است، منابع آب غیرمتعـارف    عادالنه آب مغفول مانده بحث دیگري که در قانون توزیع
است. منابع آب غیرمتعارف در این قانون نه تنها به عنوان جزئی از منـابع آب برشـمرده   

 است. ع دیده نشدهاند، بلکه هیچ ظرفیتی براي استفاده بهینه از این مناب نشده

-8-2-2 ها هاي حقابه محلی و تبیین صحیح شرایط آن عدم توجه به نظام 

 پـر  روند ها آبه حق و آب مالکیت با مرتبط حقوقی تحوالت سیر ایران معاصر تاریخ در
 بـر  را تاثیرات ترین عمیق قانون، پنج تحول، سیر این در. است کرده طی را نشیبی و فراز

 آن، شـدن  ملـی  نحوه و آب قانون مدنی، قانون از عبارتند که دان داشته ها آبه حق موضوع
 در چنـد  هـر . کشـور  اي توسـعه  قوانین و آب عادالنه توزیع قانون ارضی، اصالحات قانون
 قـوانین  در امـا  بـود  شده شناخته رسمیت به آب خصوصی مالکیت موضوع مدنی، قانون

 این با. است درآمده عمومی صورت به آن مالکیت و لغو آب خصوصی مالکیت آن، از بعد
 هـاي  دوره در برانگیـزي  چالش موضوع حقوقی لحاظ به همچنان ها آبه حق موضوع وجود

 عبـارت  آبه حق« آب، عادالنه توزیع قانون 18 ماده 1 تبصره با مطابق. است بوده مختلف
 یـا  دادگـاه  حکم یا مالکیت اسناد یا قدیم جزءجمع دفاتر در که است آبی مصرف حق از

.» باشد شده تعیین آن مالک یا ملک براي قانون این تصویب از قبل دیگر قانونی اركمد
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 در امـا  اسـت،  شده تاکید داران آبه حق حقوق حفظ بر کلی طور به ماده، این در چند هر
 و داران آبـه  حق با تعامل نحوه و احراز ضوابط خصوص در اي گسترده ابهامات حاضر حال

 متفـاوت  اقلیمـی  شـرایط  در و مختلـف  آبریـز  هاي حوضه رد آنها حقوق احقاق چگونگی
 و یکسان مفهوم به رسیدن لزوم و طرف یک از موضوع پیچیدگی از نشان که دارد وجود
 .سازد می آشکار را قضائیه و مجریه مقننه، قواي بین و کشور سطح در قبول قابل

عادالنـه آب و  قـانون توزیـع    18ماده  1تفسیرهاي مختلفی از حقابه براساس تبصره 
بران احصـاء   از جمله اینکه بسیاري معتقدند براي تک تک حقابه ؛سایر قوانین وجود دارد

دهنده حق مصرف آب براي ملک یـا مالـک باشـد،     سند مالکیت یا سند دیگري که نشان
هاي توسـعه منـابع آب در    الزامی است. برخی معتقدند، همه منابع آبی که در قالب طرح

(سال تصویب قانون توزیع عادالنه آب) قرار  1361ندگان پیش از سال اختیار مصرف کن
قـانون توزیـع    24شود (اگرچـه ایـن اسـتدالل بـا مـاده       گرفته است، حقابه محسوب می

 1361عادالنه آب مغایرت دارد). برخی دیگر معتقدند همه منابع آبی کـه قبـل از سـال    
ن وجـود نداشـته، حقابـه آن    شده، حتی اگـر مصـرف کامـل بـراي آ     وارد یک منطقه می
 .شود منطقه محسوب می

 تغییـرات  دلیـل  بـه  آب منـابع  کاهش نظر از آبریز هاي حوضه تغییرات سوي دیگر از
 کشـور،  اي توسـعه  هاي سیاست از منبعث آبریز هاي حوضه در مصارف تغییرات و اقلیمی

 تـاثیر  کشور سطح در آب منابع عرفی و سنتی برداري بهره نظام بر توجهی قابل شکل به
 تغییـرات  شـده،  ذکـر  اتفاقـات  بـه  باتوجه آبریز هاي حوضه سیماي لذا و است بوده گذار

 بـر  آن اثـر  و تغییـرات  ایـن  رونـد  شناخت ها، حقابه تکلیف تعیین براي و داشته اساسی
 . است ناپذیر اجتناب ها حقابه

ایش درجـه  هاي اخیر با کاهش قابـل مالحظـه بـارش، افـز     اثرات تغییر اقلیم در سال
هاي آبریز مختلف، مشـهود   تغییر برف به باران در حوضه و ها فصلشرایط  حرارت، تغییر

درصـدي) منـابع آب    30و غیرقابل انکـار شـده اسـت کـه حاصـل آن کـاهش (حـدود        
تجدیدپذیر بوده است. افزایش دوبرابري جمعیت در چنـد دهـه گذشـته و توسـعه قابـل      
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هاي شـرب و کشـاورزي منجـر شـده تـا       بخشهاي مختلف مصرف از جمله  توجه بخش 
 60برابر، نسبت به دهه  برداشت آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی به حدود یک و نیم

برسد. عالوه بر موارد فوق، سهولت استفاده از پمپ و افزایش قابـل مالحظـه   خورشیدي 
ب در هـاي توسـعه و تنظـیم منـابع آ     هاي آب زیرزمینی و افزایش طرح برداشت از سفره

نسبت به  گرودارانهاي آبریز سبب ایجاد محدودیت بیشتر در منابع آب و افزایش  حوضه
هاي گذشته و لزوم اعمال نظامی براي تعیین سهم هرکدام  ها در زمان زمان تعریف حقابه

هاي آبریز باتوجه به اتفاقات ذکر شده، تغییـرات   گردد. لذا سیماي حوضه می گروداراناز 
ها شـناخت رونـد ایـن تغییـرات و اثـر آن بـر        براي تعیین تکلیف حقابهاساسی داشته و 

 ناپذیر است. ها اجتناب حقابه

-9-2-2 راناعدم توجه به مشارکت گرود 

است که هـم   یمنابع آب، موضوع تیریدر رابطه با مد يریگ میو تصم يگذار استیس
 نهـاد اسـت.   مـردم  يهـا  کننـدگان آب و هـم عمـوم مـردم و سـازمان      مورد توجه مصرف

کـه بـه آنـان     یماتیتـا در تصـم   دهـد  یگروداران م هیحق را به کل نیا یمشارکت عموم
بـه   یمشـارکت، اعتباربخشـ   نیـ ت ایـ مز نیتـر  نقش داشته باشند. مهـم  شود، یمربوط م

حقـوق   نیمختلف مانند تضم يها به روش تواند یاست. مشارکت م شده اتخاذ  ماتیتصم
ــ  ــدالت در دسترس ــارکت   یو ع ــات، مش ــه اطالع ــدگانینماب ــروداران در   ن ــردم و گ م

اتخاذشـده و عـدالت در    ماتیدر رابطه بـا تصـم   یرسان و اطالع تیشفاف ها، يریگ میتصم
اطالعـات در دسـترس و در    شیموضـوع، باعـث افـزا    نی. اابدیتحقق  یستیز طیامور مح

بـه   دیـ آب با تیریمـد  نـه یدر زم ی. مشارکت عمومشود یبهتر م ماتیاتخاذ تصم جهینت
تعهـد نسـبت بـه     مات،یتصـم  يو نحـوه اجـرا   تیـ فیباشد که منجر به بهبـود ک  يا گونه
در رابطه بـا   یرسان اطالعو  تیشفاف نیو همچن ییپاسخگو شیاتخاذشده، افزا ماتیتصم

منابع آب و بهبود  تیریبه اهداف مد یابیبه دست یانیکمک شا راتییتغ نیمسائل شود. ا
 .کند یم ستیز طیمح تیفیک
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هـا و   در دسـتورالعمل  يا نـده یبـه طـور فزا   یمشـارکت عمـوم   ر،یـ اخ يهـا  دهـه  یط
مـورد توجـه قـرار     داریـ و توسـعه پا  سـت یز طیمـرتبط بـا محـ    یالمللـ  نیب يها کنفرانس

 دیـ اروپـا، دولـت با   هیـ اتحاد EC/2000/60است. بر اسـاس دسـتورالعمل شـماره     گرفته
آنهـا، از   يهـا  مشاورهاز  يریگ بهره منکرده و ض قیمشارکت فعال همه گروداران را تشو

منـابع   تیریدر رابطه بـا مـد   يریگ میتصم يآنها به اطالعات مورد استفاده برا یدسترس
خواستار مشارکت همه شـهروندان   و،یر هیانیحاصل کند. اصل دهم ب نانیآب حوضه اطم

راه  نیاصـل، بهتـر   نیدر تمام سطوح است. بر اساس ا ستیز طیدر مسائل مربوط به مح
مشارکت عموم مـردم و تمـام گـروداران در سـطوح      ،یستیز طیمسائل مححل  يحل برا

 متناسب است.

 کجـاي  هیچ در که گفت توان می جرأت به آب، عادالنه توزیع قانون مفاد بر مروري با
 کشـورهاي  جهـانی  تجـارب  مـرور . شود نمی دیده گروداران مشارکت از اثري قانون، این

 نهـاد،  مـردم  هـاي  سازمان طریق از تواند می نگرودارا مشارکت که دهد می نشان مختلف
 و هـا  آمـوزش . یابـد  ارتقـاء  توجهی قابل شکل به... و بران آب هاي تشکل محلی، نهادهاي

 مربوط هاي گیري تصمیم در و گرفته قرار توجه مورد باید مردم به الزم هاي بخشی آگاهی
 .گردد استفاده بومی دانش و ها ظرفیت از آب منابع مدیریت به

 سـاختار  ارزیابی با آب، منابع در مدیریتی بحران بررسی راستاي در) 1395( میرزایی
 در را ایران آب حکمرانی ساختار ،UNDP توسط شده ارائه چارچوب تحت آب حکمرانی

 در. داد قرار ارزیابی مورد بازیگران و ساختارها و کارایی حکمرانی، اصول اصلی محور سه
 ایـران،  اسـالمی  انقـالب  از بعـد  شـده  تصـویب  آب بخـش  قوانین برمبناي پژوهش، این

 بـه  رسـیدن  بـراي  را مسـیر  ایـران،  در فعلـی  آب حکمرانـی  ساختار که گردید مشخص
 ایـران  آب قـانونی  سـاختارهاي  ارزیابی. است کرده هموار فعلی آب منابع بحران وضعیت

 نبـود  و انهسـاالر  دیـوان  ماهیـت  سـاختار،  ایـن  مشکالت ترین بزرگ از یکی که داد نشان
 .است غیررسمی گروداران براي اجرایی و گیري تصمیم جایگاه
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-10-2-2 و دسترسی به اطالعات پاسخگوییشفافیت،  فقدان 

تـرین اصـولی کـه بایـد در قـانون آب بـدان پرداختـه شـود، شـفافیت و           یکی از مهم
 اسـت؛  اسـتوار  کارآمـدي  برپایه آب قوانین استقرار براي منطقی نظریهپاسخگویی است. 

 قـوانین . شـود  مـی  کـم  آن اعمال هاي هزینه ،آب قوانین ن مفهوم که با تعریف شفافبدی
 را افراد عملکرد قوانین این نخست هستند؛ ضروري مختلف دالیل به آب، صریح و شفاف

 آب وري بهره عالوه، به. کنند می کنترل خود زندگی حیاتی منبع از استفاده چگونگی در
 بـه . آورد خواهـد  فـراهم  را آب کننـدگان  استفاده درآمد يارتقا موجبات و یافته افزایش
 افـزایش  را -ضـعیف  قشـر  ویـژه  بـه  -پـذیري  آسـیب  کارآمد، قوانین فقدان دیگر، عبارت

 مـدیریت  نبـود  و آب کمیـابی  چالش با که توسعه حال در کشورهاي براي دوم. دهد می
 باشـند  الزم اجرایـی  قـدرت  داراي کـه  شـفاف  قـوانین  وجـود  هستند، روبرو آب کارآمد

هاي مهم دیگر شفافیت و پاسخگویی که نقش بسیار مهمـی   یکی از جنبه .است ضروري
 کند، تسهیل دسترسی آزاد به اطالعات است.   نیز در جلب مشارکت گروداران ایفا می

توان دریافت که این قانون نه تنها از شفافیت  با مرور مواد قانون توزیع عادالنه آب می
ختلف از قبیل مالکیت منابع آب برخوردار نیست، بلکه ایـن شـفافیت   کافی در مباحث م

خورد. از طرفی، هیچ اثـري از   ها نیز به چشم نمی در عملکرد، وظایف و اختیارات دستگاه
رسـانی   دهـی و اطـالع   ها و نهادهاي مرتبط با حکمرانی منابع آب به گزارش الزام دستگاه

قانونی به منظور تسـهیل دسترسـی آزاد بـه    گونه ظرفیت  همچنین، هیچ شود. دیده نمی
اي  الزم است بستر قـانونی بـه گونـه    شود. اطالعات در قانون توزیع عادالنه آب دیده نمی

رسـانی، بـا ارائـه     گیرنـده عـالوه بـر اطـالع     ها و نهادهـاي تصـمیم   فراهم شود که دستگاه
ا را در جریـان  اي به گروداران مختلف پاسـخگو باشـند و آنهـ    هاي مقطعی و دوره گزارش

تـرین   تصمیمات اتخاذ شده و روند طی شده براي اتخاذ این تصمیمات قرار دهند. از مهم
ابزارها در جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی، تسهیل دسترسی آزاد به اطالعات و الزام 

 رسانی است. دهی و اطالع گیرنده به گزارش ها و نهادهاي تصمیم دستگاه
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-11-2-2 ارندگی قانونعدم توجه به جنبه بازد 

 خـود  ضـوابط  و قـوانین  تا نماید کافی توجه باید ضوابط و قوانین تدوین در حاکمیت
 و بروز آب برداشت تخلفات گذشته، چهار دهه طی. نگردد جرم و اشتباه ساز وقوع زمینه
 کشـور  آب مـدیریت  جـاري  تعارضـات  ها و چالش از یکی آن کنترل اکنون و یافته ظهور
 از و شـده  رفـع  ها ابهام و برطرف ها تناقض قانون، در بازنگري با است الزم بنابراین. است
 .آید عمل به جلوگیري منافع تضاد

 مـوارد  برخـی  در کـه  گفت باید آب قوانین از زدایی جرم بحث مثال دریک به عنوان 
 و متمـادي  سـالیان  گذشت دلیل به لیکن است رودخانه بستر جزء که دارد وجود اراضی
 احتمـال  و آمـده  در مـرده  بستر صورت به و خارج بستر از رودخانه، سیرم طبیعی تغییر

مدیریت ایـن اراضـی    براي راهکاري چنانچه لذا است؛ ضعیف بسیار ها آن در گرفتگی آب
 زارعـین  و مالکین که چرا گردد؛ ایجاد می بستر اراضی به تجاوز زمینه مدنظر قرار نگیرد،

 مانـده   بالاستفاده که بینند می را بستر مستعد ايه زمین ها سال که وقتی رودخانه مجاور
 کشـاورزي  آن در و نمـوده  ملحـق  خود زمین به نیز را اراضی این شوند می ترغیب است،

الزم است به جهت از بین بردن زمینه وقوع جرم، ظرفیـت قـانونی مـدیریت     لذا نمایند؛
 این اراضی ایجاد گردد.

 وقـوع  از پیشـگیري  در شـود  التفات آن هب چنانچه رسد می نظر به که دیگري مطلب
 مـؤثر  زیرزمینی هاي آب منابع از غیرمجاز برداري بهره و غیرمجاز چاه حفر نظیر تخلفاتی

 اینکه چه. است فعلی هاي مجازات به نسبت شدیدتر و مؤثرتر اجراي ضمانت وضع است،
 گرفتـه  نظـر  در جـرایم  براي خفیفی بسیار مجازات آب، عادالنه توزیع قانون 45 ماده در

و  جـرم  ارتکاب به افراد ترغیب باعث امر همین و نیست جرم اهمیت با متناسب که شده
 طـور  بـه  هـا  سـال  شـاید  و هـا  ماه که فردي مثال عنوان به. شود تنها پرداخت جرایم می

 از شـکایت  طـرح  از پـس  نمـوده،  برداشت) سطحی یا زیرزمینی( آب منابع از غیرقانونی
 نـاچیز  مبلـغ  پرداخـت  به نهایت در طوالنی، هاي رسیدگی و اي شرکت آب منطقه سوي
 بسـیار  آب برداشـت  از حاصـل  منافع با مقایسه در بعضاً که شود می محکوم نقدي جزاي
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 گـردد  تعیـین  نحوي به ها مجازات قانون، در تجدیدنظر هنگام بایست می لذا. است ناچیز 
 را مجـازات  کفـه  احتمالی، مجازات و بزه ارتکاب از حاصل منافع میان سنجش با افراد تا

 .گردند منصرف جرم ارتکاب از نتیجه در و دیده تر سنگین

 هـاي  مقولـه  از صـحیحی  شـناخت  غالبـاً  مـردم  که است این اهمیت حائز دیگر نکته
 مختلـف  جـرایم  به ارتکاب باعث موضوع، به آنان جهل بسا چه و ندارند قانون در مذکور

 قوانین سازي شفاف لذا. گردد... و ها مسیل ها، رودخانه حریم و بستر حد به تجاوز جمله از
 .باشد داشته خصوص  این در مؤثري و پیشگیرانه نقش تواند می رسانی اطالع و

 الزم کـارآیی  وجـه  هـیچ  به فعلی قوانین در شده بینی پیش هاي مجازات اینکه به نظر
 وضــع و بینــی یشپــ بنــابراین ندارنــد؛ را آب بخــش در دولــت حاکمیــت اعمــال بــراي

 نظـر  بـه  ناپـذیر  اجتنـاب  باشـد،  تخلفـات  از گیري پیش در مؤثر که متناسب هاي مجازات
 .رسد می

 بـراي  کـافی  اختیار و اقتدار هاي اجرایی دستگاه و دولت فعلی، مقررات و قانون طبق
 کـافی  اختیار و اقتدار آن در که جدید قانون تصویب لذا ندارند، را آب تخلفات با برخورد

 بـه  ضـروري  به دولت (و همچنین به نهادهاي محلی) داده شود متخلفان با برخورد رايب
 از قبـل  که نحوي به دولت نمایندگان به قانونی اختیارات اعطاي رسد. همچنین، می نظر

 در توانـد  مـی  نیز باشند داشته را مجرمانه عملیات توقف جهت اجرایی قدرت جرم، وقوع
 کنتـرل  در مشارکت منظور به محلی و مردمی هاي تشکل تقویت. باشد مؤثر خصوص  این

 در مـؤثر  مـوارد  دیگـر  از جـرایم،  وقـوع  اعـالم  یـا  و ها آن ارتکاب از جلوگیري و تخلفات
 .باشند می آب عادالنه توزیع قانون موضوع جرایم از پیشگیري

-12-2-2 رویه مشخص براي حل اختالف فقدان 

 میـان  اخـتالف  آب، کیفیت به مربوط مشکالت و آبی کم روزافزون افزایش به توجه با
. اسـت  افـزایش  بـه  رو دولـت  و کننـده  استفاده بین همچنین و مختلف کنندگان استفاده
 اینکـه  بـه  توجـه  بـا . بپـردازد  اختالفات این فصل و حل نحوه به باید آب قانون بنابراین،
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 نقـوانی  تصویب بنابراین دارند، فنی و تخصصی جنبه کشور آب بخش مشکالت و مسائل
، وزارت نیـرو  وزارت مجموعـه  در آب بـه  مربـوط  شکایات و دعاوي آن اساس بر که الزم

 در تخصصـی  صـورت  بـه  ها زیست و سایر بخش جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محیط
 طریـق  از توانـد  مـی  مهم این. رسد می نظر به ضروري شود، رسیدگی اختالف حل هیئت

 افـزایش  یـا  حل اختالف آب در سطوح مختلف ، مراکز داوري وآب هاي دادگاه اندازي راه
 هـاي  حوزه برخی در. شود حاصل آب تخصصی هاي کمیسیون هاي صالحیت و اختیارات

 داوري یـا  گـري  میـانجی  منظـور  بـه  قضـایی  خـاص  هاي کمیسیون است ممکن قضایی،
 در همچنین،. گردد ایجاد شود، نمی مربوط دولت به که کنندگان استفاده میان اختالفات

 بـران  آب هـاي  تشکل به اعضاء میان اختالف حل با رابطه در اختیاراتی کشورها، از خیبر
 .شود می داده

آنچه مسلم است، در قانون توزیع عادالنه آب چنین ظرفیتـی دیـده نشـده اسـت. در     
هاي حل و فصل اختالفات دیـده نشـده اسـت و همـه      این قانون ارکان داوري آب و رویه

است. این موضوع مغایر با اصـل قضـازدایی    مومی ارجاع داده شدههاي ع مسائل به دادگاه
هاي موجود در مراجع قضایی و کند شـدن رونـد رسـیدگی بـه      بوده و باعث تعدد پرونده

قانون توزیع عادالنه آب بر رسـیدگی   50شود. حتی با وجود تاکید ماده  ها می این پرونده
 است. کنون محقق نشده به دعاوي به فوریت و خارج از نوبت، این امر تا

-13-2-2 عدم توفیق در اجراي کارآمد قانون 

 واداشـتن  و آن اجـراي  بـه  مربـوط  مفـاد  بـه  آب، قـانون  جملـه  از قـانون،  هـر  اعتبار
 از ناشـی  ، بخشیقوانین کامل اجراي عدم. دارد بستگی ،آن رعایت به مختلف هاي طرف

 مـردم  بیگـانگی  حس دلیل به دیگر بخشی و قضایی احکام اجراي ضمانت در کمبودهایی
 حال، هر در. هستند اصالحی اقدامات نیازمند مورد دو هر که است قوانین این به نسبت

 شـرط  آن، اسـتثناء  بـدون  و عادالنه اجراي و قانون منصفانه تدوین که داشت توجه باید
 تـأثیري  تنهایی به خود »قانون نوشتن« وگرنه است اي جامعه هر پیشرفت و توسعه الزم
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 از یکـی  قـانون،  مـوثر  اجـراي  بـراي  کـافی  تضـمین  ایجـاد  عـدم  رسد، می نظر هب. ندارد 
 .است آب عادالنه توزیع قانون در مانده مغفول هاي جنبه ترین مهم

به منظور اجراي موثر قانون آب، باید موضوعاتی مانند موارد نقـض قـانون، تنبیهـات،    
بازرسی و پرداخـت خسـارت    ها، پایش، نظارت و ها و پاداش ها، مشوق ها، مجازات جریمه

هـا و تخلفـات بایـد مشـخص      در آن گنجانده شود. همچنین مرجع رسیدگی به مجازات
 شود.

  قانون توزیع عادالنه آب متأسفانه در اغلب مـوارد،  31و  30اختیارات مندرج در مواد 
گیرد و همین امر باعـث تضـییع    مورد توجه و التفات مقامات قضایی و انتظامی قرار نمی

گـردد. لـذا چنانچـه مراجـع قضـایی حسـب تکلیـف         قوق دولت و اطاله دادرسـی مـی  ح
هاي مزبور را در حکم گـزارش ضـابطین دادگسـتري تلقـی نماینـد و       گزارش  گذار، قانون

الذکر عمل نماینـد، مسـلماً بـا     قانون فوق 31مراجع انتظامی نیز به تکلیف مقرر در ماده 
در همان مراحل ابتدایی برخورد شده و نیازي به   بسیاري از تخلفات و تجاوزات اشخاص،

 هاي بعدي نخواهد بود. پیگیري
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-1-3 مقدمه 

اجتمـاعی داراي ابعـاد متعـدد و     محـیط  و سازمانی فرهنگی، لحاظ به ها طرح برخی
 برخوردار اسـت،  از اهمیت بیشتري گروداران مدیریت شرایط، این در اي هستند. پیچیده

 هـم  کـه  دارنـد  شرکت مختلفی بازیگران بینی، پیش غیرقابل هاي محیط گونه این در زیرا
 & Siering( بگذارند تاثیر پروژه بر کنند می تالش هم و گیرند می قرار پروژه تاثیر تحت

Svensson, 2012 .(بایـد گـروداران    که تاسهایی  از جمله چنین طرح آب قانون تدوین
ها در فرآیند تـدوین   مدیریت و جلب مشارکت آن سازوکار درستی شناسایی شده و آن به

 در اي به طـور قابـل مالحظـه    ها بسیاري از آن زندگی چرا که دقت تبیین گردد؛ قانون به
 خواهد شد. تصمیماتی است که در آینده به تبع وضع این قوانین در حوزه آب اتخاذ گرو

 انگلیسـی  معادل براي گروداران کلمه از مقاالت و کتب برخی درشایان ذکر است که 
»Stakeholders «.1396( درودیـان  توسـط  کـه  اي مطالعه براساس استفاده شده است (

 هـاي  پروژه در گروداران جاي به گروداران استفاده از واژه دلیل دو به است، گرفته صورت
 این فهرست در که افراد از بسیاري اینکه اول بهتري است. انتخاب آبی مسائل به مربوط
 آنـان  شغل ولی برند نمی آب روابط از خود براي را نفعی شوند، می گرفته نظر در ها پروژه

 هـا  گیـري  تصمیم در و دهند نظر آب درباره که کند می ایجاب آنان اندیشه و دغدغه یا و
 تصـمیمات  از مسـتقیمی  نفـع  آب داره امـور منـابع  ا کارمنـد  مثال عنوان به. باشند موثر

 و دانشـگاهی  اسـاتید  یا و مدخل) است (ذي مسائل این درگیر ولی برد نمی آب به مربوط
 یـا  و مسـتقیم  نفـع  آبـی  تصمیمات و تحوالت که زیستی محیط انگر کنش یا و نخبگان

 کـه  کوشـد  رد، مـی اي کـه دا  علت عالقـه و دغدغـه   به ولی ،ندارد آنها براي مستقیمی غیر
 دور اي جامعه حتی( کند می تامین را جامعه صالح که خود علمی هاي دانسته و تجربیات

 ریشـه  بـا  »گروداران« کلمه اینکه بر دومدلیل . نماید ، منتشر)کند نمی زیست آن در که
 "گروداران" کلمه از کتاب این در بنابراین،. دارد برتري معنی هم دیگر واژگان بر فارسی

 .است شده استفاده» Stakeholders« انگلیسی معادل ايبر
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 از کـه  شـود  مـی  گفتـه  هـایی  گـروه  یا ها سازمان اشخاص، به گروداران بنا به تعریف، 
 تـاثیر  موجـود  مسـائل  و اقـدامات  تصـمیمات،  بـر  توانند می یا پذیرند می تاثیر تصمیمات

 شناسـایی  جاي به تا است تالش در گروداران تحلیل). آب مدیریت حوزه مانند( بگذارند
 و مثبـت  چه( تاثیر تحت است ممکن که را هایی سازمان و افراد ها، گروه گروداران، صرف

. دهـد  قـرار  شناسـایی  مـورد  باشـند،  قرار داشته آبهاي مدیریت  ریزي برنامه) منفی چه
 کسـانی  شناسـایی  درصدد ریزي، برنامه از متاثر افراد شناسایی بر عالوه گروداران تحلیل

 Laušević( گذارند می اثر فرآیند این نتیجه و خروجی بر منفی یا مثبت طور به که است

 et-al., 2016(. 

 بـا  آشـنایی  دلیـل  بـه  اول،: شـود  مـی  انجـام  دلیـل  چند به گروداران مدیریت فرآیند
 و مشـارکت  میـزان  بـین  تعـادل  برقـراري  از اطمینان حصول براي دوم، پروژه؛ گروداران

 بـه  کمک منظور به چهارم، و گروداران مدیریت عنوان پایه و اساسی براي به سوم، ؛پاداش
 باشند درگیر آن موفقیت سنجش و پروژه اهداف تعیین در باید که افرادي گیري تصمیم

)Ayata, 2012 .(حیـات  چرخـه  سراسـر  در مداوم طور به باید گروداران مدیریت فرآیند 
 اولیـه  مراحـل  طـول  در تنهـا  گـروداران  مـدیریت  هـاي  روش از نبایـد  و شود اجرا پروژه
 فرآینـد  مورد در جامعی و  گسترده دیدگاه باید بنابراین،. نمود استفاده پروژه سازي پیاده

 گردد. اتخاذ پروژه چرخه کل در گروداران مدیریت

شده درخصوص اهمیت شناسایی و مـدیریت گـروداران در    با توجه به توضیحات ارائه
تـدوین   گـروداران  شناسایی کتابفصل از  این اصلی هدف اجراي پروژه،مراحل مختلف 

 هـا،  آن بنـدي  اولویـت  گروداران، قدرت و عالقه میزان تعیین قانون آب،پیشنهادي الیحه 
 و نهایت، تعیین سـاز  در و عالقه -قدرت ماتریس از استفاده با کلیدي گروداران شناسایی

 .است گرفته صورت بندي اولویت براساس گروداران با ارتباط کار
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-2-3 گروداران تحلیل و شناسایینحوه  

 در هـا  آن  منـافع  ارزیـابی  کلیدي، گروداران شناسایی از است عبارت گروداران تحلیل
 قـرار  آن پایـداري  و دوام و پـروژه  تاثیر تحت منافع، این که هایی روش شناسایی و پروژه

 ): Terstriep, 2007( است یاصل مرحله سه شامل گروداران تحلیل گیرد. می
 .ها آن نمایندگان و گروداران ییشناسا: اول مرحله •
 کـه  باشـد  اي گونـه  بـه  بایـد  بنـدي  اولویت این. گروداران بندي اولویت: دوم مرحله •

 گـروداران  انتظـارات  وهمچنـین  گرودار هر نفوذ و قدرت میزان از روشن تصویري
 .دهد ارائه

 ؛مشـخص  هـاي  پرسش برخی از استفاده با يکلید گروداران شناخت: سوم مرحله •
 انگیـزه  ایجـاد  باعث چیزي چه چیست؟ دارند، پروژه خروجی در که منافعی: نظیر

 است؟ کدام مناسب یارتباط کار و ساز شود؟ می ها فعالیت در شرکت براي ها آن در

 بنـدي  طبقـه  و شناسـایی  بـراي  کـه  اسـت  ابزارهایی جمله از 1عالقه -قدرت ماتریس
 .شود می پرداخته ماتریس این تشریح به ادامه در. رود می کار به رودارانگ

-1-2-3 اولیه از کلیه گروداران فهرستتهیه  

منظور شناسایی گروداران، در ابتدا بایـد کلیـه گـروداران بـدون توجـه بـه شـدت         به
ها بر روي پروژه در نظر گرفتـه شـوند. بـراي شناسـایی گـروداران در گـام        اثرگذاري آن

 زیـر  مـوارد  به توان می نمونه عنوان به هاي زیادي پاسخ داده شود. اید به پرسشنخست ب
 :)Laušević  et-al., 2016کرد ( اشاره

 گرفت؟ خواهند قرار پروژه ریتاث تحت یکسان چه •
 بود؟ خواهند) المللی بین یا ملی محلی،( مقیاسی چه در تاثیرات •
 رند؟دا را پروژه نتایج بر تاثیرگذاري قدرت کسانی چه •

                                                            
1 Power interst matrix 
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 هستند؟ کسانی چه بالقوه مخالفان و متحدین • 
 شود؟ ایجاد بحث مورد موضوعات حول تواند می هایی ائتالف چه •
 گرفتـه  نادیـده  شـان  عالیق یا نشود شنیده ها آن صداي که دارند وجود افرادي آیا •

 شود؟
 بود؟ نظرخواهد مورد نتیجه به رسیدن براي پروژه مدیریت مسئول کسی چه •
 کرده هموار را نتایج به رسیدن راه کسانی چه مخالفت یا مشارکت عدم مشارکت، •

 شود؟می مسیر این در موانعی ایجاد باعث یا

 کنند؟ فراهم را پروژه فنی یا مالی منابع توانند یم یکسان چه •

هـا و   خانـه  مـرتبط بـا آب، وزارت   یو حقـوق  یقـ یاشـخاص حق  هیکلدر گام دوم، باید 
بـرداران   بهـره  نـدگان یو نما یمـدن  يهـا  سازمان ،علمی يها مؤسسه ،یدولت يها سازمان

 بندي شوند. بدین هستند، شناسایی و دسته ریفرآیند درگ نیدر ا که یو خصوص یعموم

هـا را   هـاي زیـر آن   اسـاس گـروه   نظـر گرفتـه و بـر    در را گروداران هاي گروه باید منظور
  ):Laušević & et-al, 2016بندي نمود ( دسته
   سیاستمداران و یدولت يهانهاد و ادارات •
 تولیدکنندگان یا صنعت نماینده هاي تشکل یا نهادها •
 هارسانه •
 تجاري شرکاي •
 زمین مدیران و مالکان •
 خاص البی هاي گروه •
 ملی مشاوران و نمایندگان •
 تحقیقاتی هاي سازمان •
 ها آن نمایندگی نهادهاي و اي حرفه هاي گروه •
 )کنندگان مصرف يبرا المث عنوان به( نمایندگی هاي گروه •
 اجتماعی هاي وگروه نهاد مردم هاي گروه •
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شده در خصوص نحوه شناسایی گروداران، در گام نخسـت   شناسی بیان براساس روش
 گذارتاثیر تدوین قانون آبدر فرآیند  یکه به نوع تمامی گرودارانیاز  يفهرست حداکثر

اسـناد و   یستفاده از نظرات کارشناسـان، بررسـ  با ا منظور ینا ي. برادیگرد هیهستند، ته
گرودار شناسایی گردید و  71متشکل از  يا هیاول تفهرس ،يمدارك موجود و طوفان فکر

هـا، نهادهـاي    خانـه  سپس این گروداران در شش گروه شامل: نهادهاي حاکمیتی، وزارت
خاص حقیقی برداران عمومی و خصوصی و اش هاي مدنی، نمایندگان بهره دولتی، سازمان
تـدوین   مذکور بـا موضـوع   ينحوه ارتباط نهادهابندي شدند و در نهایت،  و حقوقی طبقه

 قانون آب در پیوند با اسناد و قوانین باالدستی تبیین گردید. 

-2-2-3 عالقه -شناسایی گروداران کلیدي با استفاده از ماتریس قدرت 

توانـد مـدیریت    ، مـی با انتظـارات و کارکردهـاي متفـاوت    یک پروژه حضور گروداران
سـازد. از   مواجـه بـا چـالش    در جریان مراحل مختلف اجـراي پـروژه  صحیح گروداران را 

 بایسـت  گروداران را برآورده سـاخت، مـی   هر یک از توان تمامی انتظارات که نمی آنجایی
هـاي   ها و تکنیک ابزارها، روش زمینه مدیریت گروداران،در  د.نشوبندي  اولویت گروداران
عالقه،  -مانند تجزیه و تحلیل گروداران، ارزیابی ریسک گروداران، ماتریس قدرتفراوانی 

). در این میـان مـاتریس   Siering & Svensson, 2012شبکه قدرت/اثر و... وجود دارد (
ترین ابزارهاي مدیریت گـروداران اسـت. ایـن روش در     شده  ختهعالقه یکی از شنا -قدرت

اقتبـاس گردیـد و بـا     2ابداع شد، اما بعدها توسط جانسون و اسـکولز  1اصل توسط مندلو
 -جاي محور پویا، به شـکل فعلـی مـاتریس قـدرت     گیري عالقه به نمودن اندازه جایگزین

 ,Olander & Landinد (کنـ  هاي زیـر را تجزیـه و تحلیـل مـی     عالقه درآمد که پرسش

2005:( 

 
 يریـ گ میتصـم  مـورد  در شان انتظارات کننده انیب گروداران گروه هر عالقه چگونه •

                                                            
1 Mendelow 
2 Johnson and Scholes 
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 است؟ پروژه درباره 

 کار را دارند؟  نیها قدرت انجام ا آن ایآ •

ها در پروژه و  عالقه، با توجه به قدرت نسبی آن-جانمایی گروداران در ماتریس قدرت
 Olander( دشـو  راي تحمیل انتظارات خود بر روي پروژه، قضاوت میشان ب میزان عالقه

& Landin, 2005(کـه بایـد    یهای بندي شده و استراتژي . گروداران در چهار گروه طبقه
شـود کـه    از تیم خواسته مـی  کنیک،در این ت. گردد ها دنبال شود، تعیین مینسبت به آن

هـاي مـاتریس    ت آمده است، در خانـه دس را که با روش طوفان فکري به یجاي گروداران
و در نهایـت، اجمـاعی بـر روي موقعیـت هـر       نماینـد  کننده نظرات مختلف، اعالم تعیین

 .گردد گرودار حاصل می

 براي نفوذ در یـک پـروژه از آن  گروداران  کهکاري  و سازعنوان  قدرت را به ،1کمب نیو
تواند در قالب دو  می که قدرت استبر این عقیده وي کند.  د، تعریف مینماین تفاده میاس

اعمـال  "بـراي   و یـا  "حفـظ وضـع موجـود   "استفاده شود؛ بـراي  ) مخالف( شکل متضاد
مهـم بـراي قـدرت در    ا منشـ  پـنج  2). هنـدي Hervé  et-al., 2009( "تغییرات اساسـی 

موقعیـت، قـدرت منـابع،     از : قدرت فیزیکـی، قـدرت ناشـی   ه استکرد تعریف ها سازمان
 و قدرت شخصی.   صتخص قدرت ناشی از

 پروژه مرتبط اسـت  روند شان در با تعامل و مشارکت نسبی و دخالتگروداران عالیق 
)Nguyen  et-al., 2009 .(واژه يعالقه، ترجمه لغـو  واژه Interest  شـتر  یت کـه در ب اسـ

 عالقـه  است. پروژه درگروداران اما در واقع به مفهوم منافع  آمده، صورت نیمنابع به هم
 بـه  تـوان  ته باشد؛ از جمله این موارد مـی داش تواند به پروژه دالیل متعددي میگروداران 

 اقتصادي، حـق قـانونی، کسـب حمایـت     منافع ،گرودارمسائل مرتبط با اهداف و رسالت 
 ها و حفـظ شـرایط   ایمنی، توسعه فرصت و و اجتماعی، مسائل مرتبط با سالمت سیاسی
 ).Nguyen et-al., 2009( داشاره نمو موجود

                                                            
1 Newcombe 
2 Handy 
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ودن نمـ  ءکردن، القا وادار يبرا اوت ی، قابلگرودار کیمنظور از قدرت به عبارت دیگر، 
 & Chinyio( خــاص اســت یانجــام عملــ يبــرا ران پــروژهیکــردن مــد بیــترغ ایــو 

Olomolaiye, 2009 (عالقــه  از و منظــور)ازگــروداران ، عوایــدي اســت کــه )منفعــت 
 بـراي  روشـی  آورند. این ماتریس به منزلـه  می دست دهاي سازمان بهها و دستاور تیفعال

 گـروداران بندي  ا گروهب). Siering & Svensson, 2012( استگروداران بندي انواع  طبقه
و  گـروداران ر از چگـونگی ارتبـاط بـین    بهتـ  توان تصویري ، میعالقه -قدرت در ماتریس

 نمود.رسیم بر اجراي پروژه ت آن تاثیر

شـوند (شـکل       مـی بنـدي   گروه اصلی دسـته  4عالقه، گروداران به -در ماتریس قدرت
3-1.(   

 ؛1دادن مشارکت استراتژي با یاصل گروداران .1

 ؛3تیرضا جادیا ياستراتژ با هیاول گروداران .2

 ؛5سازي آگاه ياستراتژ با هیثانو گروداران .3

 .7تالش حداقل ياستراتژ با اثر کم نگرودارا .4

در تـدوین  به منظور تعیین میـزان عالقـه و قـدرت گـروداران     با توجه به موارد فوق، 
یک پرسشنامه تهیه شده و از کارشناسان درخواست شد کـه میـزان عالقـه و    قانون آب، 

ن قدرت هر گرودار را با عددي بین یک تا پنج تعیین کنند. به ایـن صـورت کـه کمتـری    
میزان قدرت یا عالقه را با عدد یک و بیشترین میزان قـدرت یـا عالقـه را بـا عـدد پـنج       

نامـه، شـامل تکمیـل جـدول گـروداران،       آمده از پرسـش  دست کنند. نتایج به امتیازدهی 
 يبـرا  شـود. همچنـین   عالقه و شناسـایی گـروداران کلیـدي مـی    -ترسیم ماتریس قدرت

 گردید.   استفاده 8پارِتو از تحلیل ،قهعال-قدرت سیماتر يمحورها نمودن مشخص
                                                            
1 Manage closely 
3 Keep satisfied 
5 Keep informed 
7 Monitor minimum effort 
8 Pareto Analysis 
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 گروداران اصلی
 

 استراتژي مشارکت دادن
Manage Closely 

 گروداران ثانویه
 

 سازي استراتژي آگاه
Keep Informed 

 زیاد
القه

ع
 

 گروداران اولیه
 

 استراتژي ایجاد رضایت
Keep Satisfied 

 اثر گروداران کم
 

 استراتژي حداقل تالش
Monitor Minimum Effort کم 

  کم زیاد
  قدرت

-1-3 شکل عالقه - قدرت سیماتر کیشمات 
 

ترتیب شامل گروداران اصلی (عالقه و قدرت بـاال)،   ، گروداران کلیدي بهکتابدر این 
گروداران اولیه (قدرت باال، عالقه کم) و گروداران ثانویه (عالقه باال، قدرت کم) است کـه  

 ها تمرکز نمود. باید بر روي آن

-3-2-3 تعیین سطوح همکاري با گروداران 

روداران، فرآیندي است که در آن هر شخص یـا گروهـی کـه عالقـه و یـا      همکاري گ
ــه آب دارد، در فعالیــت  ــوط ب گیــري و  هــاي مــرتبط و تصــمیم ســهمی در موضــوع مرب

هاي بسیاري از همکاري گروداران وجود دارد؛ برخـی   فرآیندهاي اجرا دخیل است. شکل
هـا از سـوي    تند. سایر همکاريیافته هس ها و افراد غیردولتی، خود سازمان واسطه گروه به

). براسـاس الگـوي   OECD, 2015شود ( هاي دولتی، تسهیل می گیرندگان و مقام تصمیم
 و شش سطح از همکاري گروداران وجود دارد که بایـد در سـاز   OECDارائه شده توسط 

گرفته شود. این شش سطح همکـاري گـروداران در ایـن     نظر کار ارتباطی با گروداران در
بندي گروداران و اسـتراتژي اتخـاذ شـده     ئه شده است و سپس، براساس اولویتبخش ارا

   ).2-3است (شکل  نوع همکاري و ارتباط با گروداران مشخص گردیده ،براي هر دسته

دادن اطالعـات اسـت کـه     هـدف آن در دسـترس قـرار    .همکاري اول سطح ارتباط،
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هـا و یـا    هاي سنتی و اجتماعی تـا جلسـات، کارگـاه    هاي گوناگون از رسانه توان با راه می
 انجام داد.   ،هاي اطالعات هاي خاص این بخش مانند سامانه برنامه

 هـا،  برداشـت  نظرهـا،  آوري جمـع  دنبـال  بـه  مشـاوره  .همکـاري  دوم سطح مشاوره،

سـوي   از بیشـتر  اسـت. ایـن فرآینـد،    گـروداران  هـاي  ایـده  و ها، تجارب توصیه اطالعات،
یـا   و گـروداران درگیـر   هـاي  دیـدگاه  و آمـار  دنبـال  به که شود می آغاز گیرندگانی تصمیم

 هـایی  جلسـه  در مشـاوره،  .گیرند می تاثیر نتایج از زیاد، احتمال به که هستند گرودارانی

 شده داده توضیح مشخص هاي پروژه و یا ها سیاست آن اصالحات، در که گیرد صورت می

 شـرکت  خـود  نظرهـاي  اشـتراك  بـراي  وگـویی  گفت در و شهروندان ها سازمان ا،نهاده و

 و پرسـی  (مثـل همـه   آرا کسـب  یـا  مکتـوب  شـکل  بـه  مشـارکت  تواند می کنند؛ ولی ی م
 نظرسنجی) باشد.

 فرآینـد  بـا  گروداران به مفهوم آن است که مشارکت .همکاري سوم، سطح رکتمشا

 .کنند می شرکت ها فعالیت ا وه بحث در و بوده مرتبط گیري تصمیم

تر همکـاري   تر و نهادي سطح ساختارينمایندگی  .همکاري چهارم سطح نمایندگی،
آوري انتظـارات گـروداران    است. این مقوله به دنبال توسعه انتخاب گروهـی از راه جمـع  

 مـورد  در منافع گـروداران  و ها دیدگاه رسمی بیان شامل بیشتر مختلف است. نمایندگی،

 بـه  تواند می نمایندگی آب، برنامه یک مورد در .است سازمان یک یا و پروژه یک یریتمد

ماننـد   .باشـد  گـروداران  مختلـف  انواع از متشکل مشاوره، هیئت یا نظارت و کمیته شکل
 از شـامل نماینـدگانی   مؤسسـه،  یـک  راهبـري  کمیته یا و شرکت مدیره هیئت که وقتی

  حوضـه  هـاي  سـازمان  شوراهاي بسیاري از مثال، براي باشد. گروداران گوناگون هاي گروه
 .است شده تشکیل مدنی جامعه و کاربران آب دولت، نمایندگان از رودخانهآبریز 

 بین همکاري سر بر توافق از عبارت است مقوله این .پنجم سطح ،همکاري (شراکت)

 برنامه یک درباره ها توانمندي و منابع ترکیب يبرا يمجامع شهروند یا نهادها ها، ن سازما

 آن. حل براي مشترك یا چالش و
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سـهم   با این سطح از همکاري .همکاري نهایی سطح مشترك، تولید و گیري تصمیم 
 شود. گیري سیاست یا پروژه مشخص می متعادل قدرت در فرآیند تصمیم

  
-2-3 شکل )OECD, 2015( گروداران يهمکار سطوح يالگو 

 

-3-3 قانون آبپیشنهادي شناسایی و تحلیل گروداران تدوین الیحه  

-1-3-3 اولیه گروداران فهرستتهیه  

 پس از تبادل نظر در جلسات کمیته راهبري و تهیه فهرست گروداران تدوین الیحـه 
در ادامـه،   ).3-3شدند (شکل بندي  گروه دسته 6قانون آب، این گروداران در پیشنهادي 

 و هـا  هـا، معاونـت   هاي مرتبط (اعـم از سـازمان   زیرمجموعه تمامی دننمو مشخص ضمن
 پیشـنهادي الیحـه   تدوین موضوع با ارتباط گروداران ذیل هر گرودار اصلی)، نحوه دفاتر

 ).1-3است (جدول  قانون آب مشخص گردیده
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-3-3 شکل قانون آب پیشنهاديفهرست گروداران تدوین الیحه  
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 قانون آب پیشنهادي حهیال نیدر تدو گرودارانمشارکت  يمستندساز و لیو تحل آب عادالنه عیتوز قانون یشناس بیآس

 
-1-3 جدول قانون آب  پیشنهادي یحهفهرست حداکثري از گروداران تدوین ال 

 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

1 

مجلس شوراي 
 اسالمی

 طبیعی منابع آب، کشاورزي، کمیسیون
 اسالمی شوراي مجلس زیست محیط و

قانون اساسی جمهوري اسالمی  62اصل 
 ایران

مجلس شوراي اسالمی در عموم مسـائل در  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران:  71اصل 
 .تواند قانون وضع کند می قانون اساسی حدود مقرر در

لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران:  74اصل 
نفـر از نماینـدگان، در    هاي قانونی به پیشنهاد حـداقل پـانزده   شود و طرح مجلس تقدیم می

 .مجلس شوراي اسالمی قابل طرح است
مجلس شوراي اسالمی حق تحقیق و تفحص قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران:  76اصل 

 .در تمام امور کشور را دارد

 کشور محاسبات دیوان 2

3 
 شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز

 اسالمی

4 

 قوه قضائیه

 وقوع از يپیشگیر و اجتماعی معاونت
 قضائیه قوه جرم

اصل یکصدو پنجاه و شش قانون اساسی 
 جمهوري اسالمی ایران

 قضـائیه قـوه  مطابق اصل یکصد و پنجاه و شـش قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران       
فردي و اجتماعی و مسئول  حقوق است مستقل که پشتیبان اي قوه ن،ایرا اسالمی جمهوري

 ست.ا ایران تحقق بخشیدن به عدالت در
 وظایف:

سیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوي و رفـع  ر •
خصومات و اخذ تصـمیم و اقـدام الزم در آن قسـمت از امـور حسـبیه کـه قـانون معـین         

 .کند می
 حسن اجراي قوانیننظارت بر  •
 اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصالح مجرمین •

 کشور بازرسی سازمان 5

6 
 جمهوري ریاست نهاد

 ریاست استراتژیک هاي بررسی مرکز
 جمهوري 

قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و 
هاي ریاست جمهوري اسالمی  مسئولیت

 17، ماده 1365ایران مصوب 

نظـور اداره امـور   است کـه بـه م   شخصیت حقوقی داراي نهادي ت جمهوري ایراننهاد ریاس
 .است تشکیل شده جمهور ایران رئیس نظارت

 پیشرفت و تحول هاي همکاري مرکز 7

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

 جمهوري ریاست
 علوم فرهنگستان 8

9 
 تشخیص مجمع

 نظام مصلحت
 دبیرخانه تولیدي و زیربنایی کمیسیون
 نظام مصلحت تشخیص مجمع

قانون اساسی جمهوري اسالمی  112اصل 
 ایران

 حل اختالف میان مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان

 - شوراي نگهبان 10

اصل چهارم، اصل شصت و هشتم، اصل 
و دوم، اصل هشتاد و پنجم، اصل نود  هفتاد

و  کصدیتا اصل نود و نهم، اصل  کمیو 
 ازدهم،یو دهم،  کصدیهشتم، اصل 

هفتاد و  کم،یو  ستیدوازدهم، هجدهم، ب
 هفتم

 

اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مـدنی، جزایـی، مـالی، اقتصـادي، اداري، فرهنگـی،       •
زین اسالمی باشد. این اصل بر اطـالق یـا   نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موا

عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشـخیص ایـن   
 امر برعهده فقهاء شوراي نگهبان است.

تواند قوانینی وضع کنـد کـه بـا اصـول و      اصل هفتاد و دوم: مجلس شوراي اسالمی نمی •
رت داشته باشد. تشخیص این امر بـه  احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغای

 ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهدة شوراي نگهبان است.
مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضاي شـوراي نگهبـان بـراي مـدت شـش سـال        •

شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضاي هر گـروه   انتخاب می
 .شوند اي به جاي آنها انتخاب می بند و اعضاي تازهیا به قید قرعه تغییر می

اصل نود و چهارم: کلیه مصوبات مجلس شوراي اسالمی باید به شوراي نگهبان فرستاده  •
شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تـاریخ وصـول از نظـر    

نانچـه آن را مغـایر   انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چ
 ببیند براي تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل نود و ششم: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمی با احکام اسالم  •
هـا بـا قـانون اساسـی بـر       با اکثریت فقهاي شوراي نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن
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 قانون آب پیشنهادي حهیال نیدر تدو گرودارانمشارکت  يمستندساز و لیو تحل آب عادالنه عیتوز قانون یشناس بیآس

 

 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

 اي شوراي نگهبان است.عهده اکثریت همه اعض
اصل نود و نهم: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابـات مجلـس خبرگـان رهبـري، ریاسـت       •

پرسـی را برعهـده     جمهوري، مجلس شوراي اسالمی و مراجعه به آراء عمـومی و همـه  
 دارد.

اسـت.   مجلس شـوراي اسـالمی   خستین وظیفه شوراي نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین درن
و  قــانون اساســی تصــویب شــده در مجلــس را بــا قــانون ایــن شــورا وظیفــه دارد کــه هــر

یـا طـرح مجلـس را     الیحه مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، اسالم شرعی قوانین
شـود تـا    ند. در صورت عدم مطابقت، آن الیحه یا طرح به مجلس برگردانـده مـی  ک تأیید می

مجلس اصالحات مورد نظر شوراي نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاري مجلس بر نظر 
 .شود فرستاده می مجمع تشخیص مصلحت نظام خود، طرح یا الیحه مورد نظر به

11 

 1وزارت نیرو

منابع آب  تیریمد یشرکت مادر تخصص
 رانیا

قانون اساسی جمهوري اسالمی  45اصل 
 ایران

هـا،   ، دریاهـا، دریاچـه   ، معـادن  هاي موات یا رهاشده ی از قبیل زمینهاي عموم انفال و ثروت
،  هـاي طبیعـی   هـا، نیزارهـا، بیشـه    ها، جنگـل  ها، دره ، کوه عمومی  هاي ها و سایر آب رودخانه
عمـومی کـه از    المالـک و امـوال    ، ارث بدون وارث و امـوال مجهـول   که حریم نیست مراتعی 

است تا برطبق مصالح عامه نسـبت بـه    ر حکومت اسالمی شود، در اختیا غاصبین مسترد می
 کند. ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می آن

 
 

 زیآبر حوضه تیریمد يها ونیسیکم/  سازمان 12

13 
غیرعامل  پدافند و بحران مدیریت دفتر

 حوزه ستادي
 شهري آب مدیریت اي منطقه مرکز 14
 آب تحقیقات مؤسسه 15
 کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت 16

                                                            
 .است گرفته صورت) جدید ساختار کامل استقرار از پیش( 1399 ماه دي تا مهرماه زمانی بازه در نیرو، وزارت جاري ساختار اساس بر مطالعات این ۱

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

 انرژي و آب منابع اجتماعی امور مرکز 17
 معاونت برق و انرژي 18
 پشتیبانی و مجلس حقوقی، معاونت 19
 اقتصادي و ریزي برنامه معاونت 20
 انسانی منابع و تحقیقات معاونت 21

22 
و منابع آب  يمرز ياه دفتر رودخانه

 مشترك
 رانیا یو زهکش ياریآب یمل تهیکم 23
 رانیبزرگ ا يسدها یمل تهیکم 24
 رانیا يرویشرکت توسعه منابع آب و ن 25

26 
 يشبکه ها يبردار بهره يها شرکت

 ياریآب

27 
 آب سازمان و اي منطقه آب هاي شرکت

 برق خوزستان و
28 

وزارت جهاد 
 ورزيکشا

 اقتصادي امور و ریزي برنامه معاونت
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي 
مصوب مجلس شوراي اسالمی مورخ 

791010 

منظـور فـراهم آوردن    در راسـتاي اصـالح و بهسـازي تشـکیالت دولـت و بـه       -1ماده 
کیفـی محصـوالت     موجبات توسعه پایـدار کشـاورزي و منـابع طبیعـی و افـزایش کمـی و      

گذاري، عمـران و توسـعه روسـتاها و     جهت تأمین امنیت غذایی، رشد سرمایهکشاورزي در 
هـا و رعایـت پیوسـتگی     ها و سیاست به برنامه مناطق عشایري و در جهت انسجام بخشیدن 

 معاونت آب و خاك 29
 معاونت زراعت 30

31 
 آبخیزداري و مراتع ها، جنگل سازمان

 کشور
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 قانون آب پیشنهادي حهیال نیدر تدو گرودارانمشارکت  يمستندساز و لیو تحل آب عادالنه عیتوز قانون یشناس بیآس

 

 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

هاي کشاورزي و جهاد  وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروي انسانی موجود، وزارتخانه ایران روستائی تعاونی مرکزي سازمان 32
هـاي   اورزي با کلیه اختیـارات و وظـایفی کـه وزارتخانـه    و وزارت جهاد کش  سازندگی ادغام

 گردد. اند تشکیل می مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده

منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصـرف   به -13ماده 
بـوده عینـا   عهده وزارت کشاورزي  که به 1363آب براساس قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

 شود. به وزارت جهاد کشاورزي محول می

 

33 
 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 کشاورزي
 کشور اراضی امور سازمان 34
 دفتر امور حقوقی 35

36 
اقتصاد  ،يزیر برنامه يها مؤسسه پژوهش

 ییو توسعه روستا يکشاورز

37 

 معدن صنعت، وزارت
 تجارت و

 عیمعاونت امور صنا

وزارت صنعت، معدن و قانون تشکیل  •
مجلس شورای  تصویب  تجارت

و 1390تیر  8در  اسالمی
 تیر 12در  ی نگھبانشورا تصویب

 جلسه پانزدهم شوراي عالی آب 9بند  •

شود  نیز خوانده می وزارت صمت صورت سرواژه که به وزارت صنعت، معدن و تجارت •
 12در  شوراي نگهبان و تصویب 1390تیر  8در  مجلس شوراي اسالمی پس از تصویب

و  صـنایع  و بازرگـانی  سازي دولت بـا ادغـام دو وزارتخانـه    در راستاي طرح کوچک تیر
 .معادن تشکیل گردید

جلسه پانزدهم شوراي عالی آب: وزارت صنعت، معدن و تجـارت مجـاز اسـت     9بند  •
حداکثر در سقف سـهمیه صـنعتی تعیـین شـده توسـط وزارت نیـرو در هـر محـدوده         

ر صورت نیاز به آب بیشـتر  مطالعاتی نسبت به صدور مجوز براي صنایع اقدام نماید و د
مصـوب   -قانون توزیع عادالنـه آب  28و  27از خرید چاه کشاورزي (در چارچوب مواد 

هــاي  و دســتورالعمل اجرایــی آن)، بازیافــت آب مصــرفی، اســتفاده از آب 1361ســال 
 وري مصرف آب اقدام نماید. غیرمتعارف و نیز افزایش بهره

 یمعدن عیمعاونت امور معادن و صنا 38

 معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان 39

40 
 هاي شهرك و کوچک صنایع سازمان

 ایران صنعتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

41 

 و راه وزارت
 شهرسازي

 کشور هواشناسی سازمان

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به 
وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف 
آن، مصوب مجلس شوراي ملی، مورخ 

530416 

هـاي جـامع و هماهنـگ بـراي      ها و تنظـیم برنامـه   منظور اتخاذ و اعمال سیاست به -3ماده 
وسعت شهرها در سطح کشـور،    تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و

هـا و   تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهاي کمی و کیفی مسکن با توجـه بـه هـدف   
کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجتماعی  مقتضیات توسعه اقتصادي و 

آن   هاي دولتی وظایف وزارت مسکن و شهرسازي عالوه بر اجراي ها و ساختمان اجراي طرح
موجب قانون تاسیس وزارت آبـادانی و مسـکن در    قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که به

باشـد و قـانون تاسـیس     محول میمسکن   تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت آبادانی و
شوراي عالی شهرسازي و معماري ایـران و سـایر قـوانین و مقـررات بـه شـرح زیـر تعیـین         

 گردد: می
 
 ریزي: برنامه -1
تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه بـه عوامـل محدودکننـده از قبیـل      -الف 

اولویت براي مصارف کشـاورزي از    هاي مختلف از زمین با رعایت کمبود منابع آب و استفاده
وسـیله وزارت مسـکن و شهرسـازي و وزارت     طریق تهیه طرح جامع سرزمین که مشترکاً به

قانون  17ماده  1و بند  13گردد با توجه به مقررات ماده  تهیه می کشاورزي و منابع طبیعی 
و  هــاي وزارت کشــاورزي و منــابع طبیعــی  تجدیــد تشــکیالت و تعیــین وظــایف ســازمان 

 وزارت منابع طبیعی. انحالل

 دریانوردي و بنادر سازمان 42

 اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان 43

 ساختمان و مسکن معاونت 44

 معماري و شهرسازي معاونت 45

 ها استانداري کشور وزارت 46
 جلسه پنجم شوراي عالی آب؛ 4بند 
 جلسه بیست و هفتم شوراي عالی 5بند 
 آب

 از وظایف وزارت کشور:
 .هاي دولت هاي عمومی و برنامه هماهنگی و هدایت استانداران براي تحقق سیاست •
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 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

 کشور بحران مدیریت سازمان 47
هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و     هاي عمومی دولت به منظور پیشـبرد برنامـه   اجراي سیاست •

 عمرانی
 – هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هـدایت و پشـتیبانی فنـی    •

 .ها و نظارت بر اجراي قوانین و مقررات مربوط به آنها ها و دهیاري ی شهردارياجرای
 مصوبات شوراي عالی آب:

هاي کشاورزي نصب نماید  گیري و کنترل مصرف آب را بر روي چاه وزارت نیرو وسایل اندازه
ي گیـر  هاي کشاورزي مجهز به کنتورهاي انـدازه  کلیه چاه 1390اي که تا پایان سال  گونه به

جمهـور و وزارت کشـور موظفنـد     ریـزي و نظـارت راهبـردي رئـیس     گردند. معاونـت برنامـه  
 ریزي نمایند. تمهیدات الزم براي انجام این کار را برنامه

ظـت  اکارگروهی متشکل از وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت کشور و سـازمان حف 
هـا   ریـزي  طور جدي در برنامه مر بهوبودجه تشکیل شده و این ا زیست و سازمان برنامه محیط

ها مشخص شده و ضـمن پیگیـري    بندي انجام عملیات آبخیزداري در حوضه لحاظ و اولویت
طور مستمر به دولت و به شوراي عـالی آب ارائـه شـود.     شده به جدي گزارش اقدامات انجام

مذکور قرار ضمنا از پیشنهادات مطروحه در گزارش آبخیزداري هرکدام مورد تأیید کارگروه 
 عنوان مصوبه شورا ابالغ گردد. گرفت به

 انتظامی نیروي 48

49 
 يها  ياریو ده ها يسازمان شهردار

 کشور

 ها استان یعال يشورا 50

51 
 اقتصادي امور وزارت

 دارایی و
 وظایف -

 هـاي  برنامـه  اجـراي  جهـت  در خصوصـی  بخش اقتصادي و مالی هاي فعالیت بر نظارت •
 .اقتصادي توسعه

 مالیاتهــاي وصــول همچنــین و مســتقیم هــاي مالیــات وصــول و تشــخیص بــر نظــارت •
 .گمرکی هاي هزینه و عوارض و حقوق و غیرمستقیم

 منظـور  کشـور  کل بودجه قانون در که دولت درآمدي منابع سایر وصول امر در مراقبت •
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 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

 .شود می
 از دولتـی  موسسـات  و هـا  وزارتخانه ذمه بر محقق دیون پرداخت با موافقت و رسیدگی •

 .بالمحل دیون اعتبار محل
 هـاي  دسـتگاه  پیشنهادي هاي نامه تصویب همچنین و لوایح مورد در اظهارنظر و بررسی •

 .دارند اقتصادي و بانکی معامالتی، محاسباتی، مالی، جنبه که اجرایی
 متعلق ها آن سهام که دولتی هاي شرکت زیان و سود حساب و ترازنامه و بودجه بررسی •
 .مزبور هاي شرکت عمومی مجامع در تصویب و طرح براي است دولت به
 هـاي  دسـتگاه  اختیـار  در دولتـی  اموال حساب تمرکز و نظارت و موجودي به رسیدگی •

 .اجرایی
 مـورد  در اقـدام  و هـا  هزینـه  پرداخت امر در مقررات اجراي از تخلف موارد به رسیدگی •

 .کشور عمومی محاسبات قانون 91 ماده طبق ها آن
 قـوانین  اصالح یا وضع پیشنهاد و کشور درآمدي منابع شناسایی براي مالی هاي بررسی •
 .مالی مقررات و
 در درج و بررسـی  بـراي  اجرایـی  هاي دستگاه از ساالنه و ماهانه صورتحسابهاي دریافت •

 .کشور کل ساالنه بودجه عملکرد صورتحساب
 بـراي  کـه  اوراقـی  سـایر  و دولـت  بهادار اوراق چاپ بر نظارت چنینهم و توزیع و تهیه •

 .گیرد می قرار استفاده مورد کشور کل بودجه قانون در دولت عمومی درآمدهاي وصول
 

 المللی کشور را به عهده دارد. در کنار شوراي عالی امنیت ملی، وظیفه رسیدگی به امور بین - - امور خارجه وزارت 52

 جلوگیري از آلودگی نفتی - - وزارت نفت 53



 
 

 54 

 

 
 

 قانون آب پیشنهادي حهیال نیدر تدو گرودارانمشارکت  يمستندساز و لیو تحل آب عادالنه عیتوز قانون یشناس بیآس

 

 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

54 
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

 یپزشک
 تعیین استانداردهاي کیفی آب در بخش شرب و بهداشت  

55 
 و اداري سازمان

 کشور استخدامی
 وظایف -

و  اداري ســازمان قالــب در اســتخدامی و اداريجمهــور در حــوزه  دار وظــایف رئــیس عهــده
باشـد؛ کـه مهمتـرین آنهـا شـامل ایجـاد        جمهـور مـی   ئیساستخدامی کشور توسط معاون ر

هاي الزم براي اجراي سیاستهاي کلی نظـام اداري ابالغـی رهبـر معظـم انقـالب؛       هماهنگی
ریزي نظارت بر  گذاري، برنامه هاي مختلف دولتی؛ سیاست هاي بخش تعیین نقش و ماموریت

انی دولـت، آمـار و   هاي مختلـف دولتـی شـامل سـاختارهاي سـازمانی، سـرمایه انسـ        بخش
ریزي نیروي انسانی، راهبري توسعه دولت الکترونیک، مـدیریت فرآینـدهاي سـازمانی     برنامه

ها، مدیریت دانش جبران خدمات و سالمت اداري ارزیابی عملکرد و  ها و روش اصالح سیستم
مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندي و حقـوق کارکنـان دولـت؛ توسـعه و تـرویج      

ریـزي،   هاي راهبردي در حوزه نظام اداري کشور و تربیت مدیران توسعه گرا؛ برنامـه  آموزش
وري ملـی؛ طراحـی    هدایت و راهبري ارتقاي اثر بخشی و کارایی نظام اداري و مدیریت بهره

 .باشد هاي توسعه می هاي اداري براي تحقق برنامه سازي و استقرار نظام بهینه
56 

 و برنامه سازمان
 رکشو بودجه

 رانیمرکز آمار ا

- 

بـا توجـه بـه    1395/ 5/ 2عالی اداري در یکصد و هفتـاد و ششـمین جلسـه مـورخ      شوراي
هـا و   قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریـت  126اختیارات اصل 

هاي امور اداري و استخدامی و برنامه و بودجه تصویب نمود: وظـایف   وظایف مربوط به حوزه
معاون «جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط  رییس

 .اداره گردد» رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
 :ترین وظایف این سازمان عبارت است از از مهم
 راهبري و رصد توسعه کشور •

 کشور يبردار سازمان نقشه 57

 نیسرزم شیآما یعال يشورا 58
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 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

 شورهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ک انجام مطالعات و بررسی •
 ریزي ریزي و بودجه هاي برنامه هاي علمی براي بهبود نظام انجام مطالعات و بررسی •
 هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تهیه و تنظیم راهبردهاي توسعه و برنامه •
 تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط •
اي سـاالنه آنهـا و ارائـه     هـا و بودجـه و پیشـرفت دوره    نظارت مستمر بر اجـراي برنامـه   •

 هاي الزم گزارش
 تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی •
بندي و  مدیریت، هدایت و راهبري نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صالحیت، رتبه •

 ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور
 کشورهاي آماري در چارچوب نظام آماري  ها و برنامه هماهنگی و راهبري روش •
 تهیه نقشه و ارائه اطالعات مکانی کشور •

 

59 
 حفاظت سازمان
 زیست محیط

 انسانی زیست محیط معاونت

 وظایف اساسی سازمان

تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به منظور حفاظـت از محـیط    •
 .مندي درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار ین بهرهزیست و تضم

 زیست پیشگیري و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط •
وري معقـول و مسـتمر از منـابع     ارزیابی ظرفیت قابـل تحمـل محـیط در جهـت بهـره      •

 زیست برداري از منابع محیط زیست نظارت مستمر بر بهره محیط
 یعیطب زیست محیط معاونت 60

61 
 امور کمیسیون

 و صنعت زیربنایی،
 هیئت زیست محیط

- - 
 :اهم موضوعات و مصادیق ارجاعی به کمیسیون

امور مربوط به بخش هاي صنایع و معادن، پست و مخابرات (ارتباطات)، محیط زیست، آب، 
ابع مسکن و شهرسازي و عمران روستایی، انرژي، راه و ترابري، هواشناسـی، کشـاورزي، منـ   
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 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

 .طبیعی، شیالت، دام و طیور دولت
 وظایف:

هـاي الزم از طریـق    هاي موجود، سفارش و مـدیریت پـژوهش   گردآوري اطالعات و پژوهش
استفاده از ظرفیت علمی و تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، محققان و متخصصـان و  

و ارائـه   هـاي الزم  صاحب نظران در مورد موضوعات ارجاع شـده و اجـراي تجزیـه و تحلیـل    
سازي براي اتخـاذ تصـمیم در کمیسـیون حسـب ضـرورت، شـامل        هاي ویژه تصمیم گزارش

تجزیه و تحلیل ابعاد مسئله، عوامل پدیدآورنده مشکل و آثار ناشـی از آن، خالصـه نظـرات،    
ها در تحقق اهـداف و حـل مسـائل، عوامـل تسـهیل       گزینه هاي تصمیم، آثار و نتایج گزینه

 .ها قق اهداف و آثار و نتایج جانبی گزینهکننده و موانع در تح

62 
 صنایع، بازرگانی، اتاق

 کشاورزي و معادن
 ایران

 کشاورزي راهبردي مطالعات ملی مرکز
 آب و

 ها مأموریت

 وري بخش کشاورزي و آب کشور کمک به توسعه اقتصادي پایدار و ارتقا بهره •
 ذار بر بخش کشاورزي و آبانجام مطالعات راهبردي پیرامون موضوعات مهم و اثرگ •
ــراي مشــارکت و حضــور ســازمان   • ــین ســازوکارهاي مناســب ب ــروداران و  تبی ــه گ یافت

 ها ریزي ها و برنامه گذاري گیران کشاورزي و آب در سیاست تصمیم

 اهداف - کشاورز خانه 63

فکري و  منظور جلب مشارکت و هم دهی و هماهنگ نمودن کشاورزان سراسر کشور به سامان
افزایـی در   فاده از تجارب یکدیگر و رساندن صداي کشاورزان به گـوش مسـئوالن و هـم   است

جهت حصول به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی و قطع وابستگی به کشورهاي بیگانه 
کردن تراز تجاري محصوالت کشاورزي در راستاي امنیـت غـذایی و احقـاق حقـوق      و مثبت

 اقتصادي کشاورزان انسانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و

64 
 و آبیاري ملی کمیته

 ایران زهکشی
- 

قانون تشکیل کمیته ملی سدهاي بزرگ و 
 کمیته ملی آبیاري و زهکشی

 ضـویت در شـود بـه منظـور کمـال اسـتفاده از ع      به وزارت نیرو اجازه داده می -ماده واحده  
  علمی تسهیل مبادله اطالعات  المللی آبیاري و زهکشی و سدهاي بزرگ و هاي بین کمیسیون
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 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

مصوب  شتمل بر ماده واحده و دو تبصره
 27/03/1366مجلس شوراي اسالمی مورخ 

 تشکیل زهکشی و هایی به نام کمیته ملی سدهاي بزرگ و کمیته ملی آبیاري فنی کمیته و
 .دهد

 نظـران مربـوط بـه وزارت نیـرو،     هاي فوق از کارشناسـان و صـاحب   اعضاي کمیته - 1بصره 
 انتخاب نظر سایر کارشناسان صاحب جهاد سازندگی و اساتید دانشگاههاي کشور وکشاورزي، 

 .گردد می
قـانون   هاي یاد شده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب ایـن  اساسنامه کمیته - 2تبصره 

 تصویب تقـدیم مجلـس شـوراي    توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران جهت
 .اسالمی خواهد شد

65 
 سدهاي ملی میتهک

 ایران بزرگ
- 

قانون تشکیل کمیته ملی سدهاي بزرگ و 
 کمیته ملی آبیاري و زهکشی

مصوب  شتمل بر ماده واحده و دو تبصرهم
 27/03/1366مجلس شوراي اسالمی مورخ 

 شـود بـه منظـور کمـال اسـتفاده از عضـویت در       به وزارت نیرو اجازه داده می -ماده واحده  
  علمی تسهیل مبادله اطالعات  مللی آبیاري و زهکشی و سدهاي بزرگ وال هاي بین کمیسیون

 تشکیل زهکشی و هایی به نام کمیته ملی سدهاي بزرگ و کمیته ملی آبیاري فنی کمیته و
 .دهد

 نظـران مربـوط بـه وزارت نیـرو،     هاي فوق از کارشناسـان و صـاحب   اعضاي کمیته - 1بصره 
 انتخاب نظر سایر کارشناسان صاحب گاههاي کشور وکشاورزي، جهاد سازندگی و اساتید دانش

 .گردد می
قـانون   هاي یاد شده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب ایـن  اساسنامه کمیته - 2تبصره 

 تصویب تقـدیم مجلـس شـوراي    توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران جهت
 .اسالمی خواهد شد

66 
 هیدرولیک انجمن

 ایران
- - 

پیشکسوتان حوزه مهندسی توسط تعدادي از  1373کیل انجمن هدرولیک ایران در سال تش
 آب
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 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

67 
 و علوم انجمن
 آب منابع مهندسی

 ایران
 ها وظایف و فعالیت -

 و محققـان  بـین  المللـی  بـین  و ملی سطح در تحقیقاتی و علمی روابط تحکیم و ایجاد •
 .دارند کارسرو آب منابع مهندسی علم با اي گونه به که متخصصان

 انجمن فعالیت  همکاري با نهادهاي اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه علمی موضوع •
 ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز •
 ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی •
 برگزاري گردهمایی هاي علمی در سطح ملی، منطقه اي و بین المللی •
 علمی انتشار کتب و نشریات •

68 
 هاي تشکل شبکه
 منابع و زیست محیط

 کشور طبیعی
 اهداف -

تـوان بـه    جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. براي مثـال مـی  
ها و مردم به رعایت حقوق بشر، باال بـردن سـطح    زیست، تشویق گروه بهبود وضعیت محیط

جمعـی اشـاره    یک برنامه مشترك و دسـته پذیر یا مطرح ساختن  رفاه اقشار محروم و آسیب
 .کرد

69 
انجمن علوم و 

منابع آب  یمهندس
 رانیا

- - 
بنیادي غیر انتفاعی است و در زمینه هاي علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کنـد   انجمن،

 .و داراي شخصیت حقوقی است

 -  بران آب يها تشکل 70
ه از منـابع آب بـا تاکیـد بـر مشـارکت      ي بهینـ  این تشکل سازمانی براي مدیریت و استفاده

 .است گرودارهاي  ي گروه کلیه

71 
 يکارها ینظام صنف
و منابع  يکشاورز
 یعیطب

- - 

هاي فرعی و اصلی هیئت دولت در هفـدهم مـرداد مـاه     پس از بحث و بررسی در کمیسیون
ــال  ــین1386س ــه        آئ ــماره نام ــه ش ــاورزي ب ــاي کش ــنفی کاره ــام ص ــی نظ ــه اجرای نام

بـراي اجـرا بـه وزارت جهـاد     1387خرداد مـاه سـال   20ك تصویب و در34274ت/40260
 کشاورزي ابالغ شده است.
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 ردیف

ها/  / سمن دستگاه
/ شخص  انجمن

 حقیقی

هاي  ها/ دفاتر/سازمان معاونت
 ربط ذي

 سند ارتباط با موضوع

 مفاد مأخذ

براین اساس نظام صنفی کشاورزي به منظور دفـاع از حقـوق و منـافع صـنفی کشـاورزان و      
هـا و   تولیدکنندگان بخش کشاورزي و هویت بخشی به مشاغل کشاورزي با اهداف، ماموریت

زه منافع صنفی کشاورزان و دفاع از حقوق شغلی، تامین امکانات و هاي متنوعی در حو برنامه
 برداران بخش کشاورزي تشکیل گردید. خدمات اجتماعی تولیدکنندگان و بهره
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 آب قانون پیشنهادي حهالی تدوین در گروداران تحلیلشناسی  روش و آب عادالنه توزیع قانون شناسی آسیب
 

 
-2-3-3 شناسایی گروداران کلیدي 

پس از اخذ پرسشنامه جهت امتیازبندي گـروداران، بـه منظـور شناسـایی گـروداران      
عالقـه گـروداران تشـکیل گردیـد. در      -اتریس قدرتم ،کلیدي با استفاده از تحلیل پارتو

و براي محور  8/2اساس تحلیل پارتو، براي محور قدرت عدد  گرفته بر بندي صورت طبقه
 پیشنهاديگروداران تدوین الیحه  عالقه –قدرت سیماتردست آمد.  به 18/3عالقه عدد 

 نشان داده شده است. 4-3 0 قانون آب در 

 اثـر  کـم  گـروداران  و ثانویـه  گـروداران  اولیه، گروداران اصلی، گروداران ،اساس این بر
 لـس مج شـامل  اصلی گروداران آمده، دست به نتایج مطابق. شدند بندي اولویت و مشخص
ــابع آب، کشــاورزي، کمیســیون( اســالمی شــواي  مرکــز زیســت، محــیط و طبیعــی من
 منـابع  مدیریت تخصصی مادر شرکت( نیرو وزارت ،)اسالمی شوراي مجلس هاي پژوهش

 فاضـالب  و آب مهندسی شرکت آبریز، حوضه مدیریت هاي کمیسیون/  سازمان ایران، آب
 آب منابع توسعه شرکت خوزستان، برق و آب سازمان و اي منطقه آب هاي شرکت کشور،

 آب، تحقیقـات  مؤسسـه  مشـترك،  آب منـابع  و مرزي هاي رودخانه دفتر ایران، نیروي و
 معاونـت ( زیسـت  محـیط  حفاظـت  سـازمان  ،)انـرژي  و آب منـابع  اجتمـاعی  امـور  مرکز

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

 .  هستند کشور بودجه و برنامه سازمان و آب عالی شوراي

 معاونـت ( قضـائیه  قـوه  نگهبـان،  شـوراي  از عبارتند اولیه گروداران فهرست همچنین
 ریاست نهاد ،)کشور کل بازرسی سازمان قضائیه، قوه جرم وقوع از پیشگیري و اجتماعی
 هـاي  همکـاري  مرکـز  جمهـوري،   ریاسـت  اسـتراتژیک  هاي بررسی مرکز( ایران جمهوري

 ،)کشـور  محاسـبات  دیـوان ( اسالمی شوراي مجلس ،)جمهوري ریاست پیشرفت و تحول
 ،)اقتصـادي  و ریـزي  برنامـه  معاونـت  مجلـس،  و پشـتیبانی  حقوقی، معاونت( نیرو وزارت
 تشـخیص  مجمع دبیرخانه تولیدي و زیربنایی میسیونک( نظام مصلحت تشخیص مجمع
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 و صـنعت  زیربنـایی،  امـور  کمیسـیون   ،)هـا  اسـتانداري ( کشـور  وزارت ،)نظـام  مصلحت
 معاونــت حقــوقی، امــور دفتــر( کشــاورزي جهــاد وزارت دولــت، هیئــت زیســت محــیط

 صـنعت،  وزارت نفت، وزارت دارایی، و اقتصادي امور وزارت ،)اقتصادي امور و ریزي برنامه
 و راه وزارت  ،)ایـران  صـنعتی  هـاي  شـهرك  و کوچـک  صـنایع  سازمان( تجارت و معدن

 و مسـکن  معاونـت  دریـانوردي،  و بنـادر  سـازمان  کشـور،  هواشناسی سازمان( شهرسازي
 ).کشاورزي و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق( خصوصی بخش و) ساختمان
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 قانون آب پیشنهادي حهیال نیدر تدو گرودارانمشارکت  يمستندساز و لیو تحل آب عادالنه عیتوز قانون یشناس بیآس

 

 
-4-3 شکل عالقه گروداران -ماتریس قدرت 
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-3-3-3 تباط با گرودارانسازوکارهاي ار 

شـود و اسـتراتژي    عالقه تعیین مـی  -بندي که از طریق ماتریس قدرت مطابق اولویت
شـود. ایـن    کار ارتباطی با گروداران مشـخص مـی   و گردد، ساز که بر این اساس اتخاذ می

 گیرد. بر گانه همکاري گروداران را نیز در اي است که الگوي سطوح شش کار به گونه و ساز

برقراري ارتباط براساس موقعیت هریک از گروداران به صورت زیـر درنظـر    استراتژي
 گرفته شده است:

 تـالش  بیشترین باید که هستند گرودارانی: )اصلی گروداران( باال عالقه باال، قدرت •
 .شود بردهکار  به هاآن با تعامل و رسانیاطالع داشتن،نگه راضی براي

 بـه  گـروداران  از گـروه  ایـن  بـا  تعامـل : )اولیـه  گـروداران ( نییپا عالقه باال، قدرت •
 بـه  نـه  امـا  شود، رسانیاطالع هاآن به و گردد جلب شانرضایت که است اي اندازه
 پـروژه  جالـب  و کلـی  مزایـاي  از باید افراد این. شوند خسته تعامل از که اي اندازه
 .بپردازند حمایت به الزم زمان در تا باشند باخبر

 نـد یفرآ امـور  ازدسته از گـروداران   این :)ثانویه گروداران( باال عالقه پایین، قدرت •
 مشـکلی  که شود می داده اطمینان هاآن به و شده صحبت هاآن با شوند، می مطلع
 .  ندارد وجود

 نظـر  زیـر  باید گروداران از دسته این: )اثر کم گروداران( پایین عالقه پایین، قدرت •
 با زمان و شده جلوگیري آنان با غیرضروري و هانداز از بیش ارتباطات از اما باشند

 .نرود هدر به اضافی ارتباطات

کار ارتباطی براي ایجـاد ارتبـاط و مشـارکت     و ها چندین ساز اساس این استراتژي بر
قانون آب در فرآیند انجام کار، مشخص شده است که  پیشنهاديگروداران تدوین الیحه 

   ):5-3(شکل  گردد ها اشاره می به آن ادامهدر 

 و هـا  سمن ،يا منطقه آب يها شرکت ها، دستگاه با یشیاند هم يها نشست -

و پـس از   شی(پـ  یشـ یاند هـم  يهـا  مطالعات، دو مرحله نشست نیدر ا :ها انجمن
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شـده اسـت. در مرحلـه نخسـت، سـه       یطراحـ  قانون آب) يشنهادیپ حهیال نیتدو 
بـه   يا آب منطقـه  يها و شرکتها  سمن ،ییاجرا يها با دستگاه یشیاند نشست هم
 افـت یو مقـررات بخـش آب کشـور و در    نیوضع موجود قـوان  یشناس بیمنظور آس

موجـود   نیقـوان  يهـا  ینقدها و نظرات گروداران درخصوص نواقص، خالها و کاسـت 
 سینـو  شیپـ  ینقـد و بررسـ   نیمرتبط با آن و همچنـ  يها بخش ریبخش آب و سا

ها پـس از   نشست نی. مرحله دوم اشد برگزار نهم)  شیرایموجود قانون جامع آب (و
اصـالح و   قیـ قانون آب و با هدف اجماع بر مفاد آن از طر يشنهادیپ حهیال نیتدو
 . دیگردگروداران، برگزار  يشنهادهایمطابق با نظرات و پ شده هیته حهیال لیتکم

کـه   يراهبـر  تـه یدر جلسـات کم  :يراهبر تهیکم جلسات يبرگزارو  لیتشک -

برحسـب موضـوع هـر جلسـه از      ،شـد پروژه برگزار  ندیطور مستمر و در کل فرآ به
تا نظرات خـود را در ارتبـاط بـا     آمد عملنظران و متخصصان امر دعوت به  صاحب

کننـدگان در جلسـات    . اغلـب شـرکت  نـد ینما انیموضوعات و ابعاد مختلف پروژه ب
 و نیمتخصصـ  کنـار  در تـه یکم نیا در .اند بوده يدیاز گروداران کل ،يراهبر تهیکم

 تیریمـد  شـرکت  رو،یـ ن وزارت مختلف يها بخش از یندگانینما آب، نظران صاحب
 مرکـز  سـت، یز طیمحـ  حفاظـت  سـازمان  ،يا منطقهآب يها شرکت ران،یا آب منابع

 در میمسـتق  طور به و داشته حضور... و نهاد مردم يها سازمان مجلس، يها پژوهش
 .داشتند فعال مشارکت آب قانون يشنهادیپ حهیال مواد نیتدو

طـور   کـه بـه   يراهبـر  تهیمطالعات عالوه بر کم نیا در :يراهبرد تهیکم لیتشک -

 تهیعنوان کم تحت يا تهیکم داشت،بر مراحل مختلف کار نظارت  وستهیمستمر و پ
پـروژه (وزارت   یگروداران اصـل  ندگانیکه متشکل از نما دیگرد جادیا زین يراهبرد

 انگریب یبه نوع و بوده) يو وزارت جهاد کشاورز ستیز طیسازمان حفاظت مح رو،ین
 .  بودآنان  یرسم يها دگاهید
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و  یشـ یاند هـم  يهـا  جلسـات و نشسـت   يعـالوه بـر برگـزار    :مکتوب ینظرخواه -

 ریسـا  و يا منطقـه آب يهـا  هـا، شـرکت   خانه مکتوب از وزارت ینظرخواه ،یتخصص
 نیـ است که جهت مشارکت و ارائه نظرات ا بوده ییها روش گرید از یاصل گروداران

 نیـ . اقـانون آب مـدنظر قـرار گرفـت     يشـنهاد یپ حـه یال نیتدو ندیها در فرآ گروه
 بیـ و معا ایـ درخصـوص مزا  یگروداران اصـل  يها دگاهید افتیشامل در ینظرخواه

 يو جـار  یرسـم  قـانون  نیتـر  یو اصـل  نیتر عنوان مهم عادالنه آب (به عیقانون توز
ــهــا درخصــوص و آن شــنهاداتیکشــور در حــوزه آب)، انتقــادات و پ نهــم  شیرای

 يشنهادیپ حهیال نیتدو يدهایو نبا دهایبا ن،یقانون جامع آب و همچن سینو شیپ
 يهـا  خواسـته انتظـارات و   نیتـام  زیـ الزم و ن تیو مانع تیقانون آب از منظر جامع

 است. بوده یگروداران اصل

بـا اسـتفاده از    ):iwa.moe.gov.ir( آب قـانون  پورتـال  قیطر زا نظرات اخذ -

) یقـ یو حق یافراد (اعم از حقوق یتمام شد جادیا رویوزارت ن تیکه در سا یدرگاه
 عیقانون توز یشناس بینظرات خود در خصوص آس ينظران امکان بارگذار و صاحب

قـانون آب   يشنهادیپ حهیقانون جامع آب و ال سینو شینهم پ شیرایعادالنه آب، و
 .داشت خواهندو  داشتهرا 

 يساز آگاه منظور به: یگروه يها و رسانه يمجاز يفضا قیاز طر یرسان اطالع -

 قیـ طر از کار انجام روند و جینتا مات،یتصم اهم اثر، کم گروداران ژهیو به گروداران،
 هگرفت قرار عموم اریاخت در یگروه يها رسانه و یاجتماع يها شبکه ،يمجاز يفضا

 .است
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-5-3 شکل مشارکت با گروداران و  ارتباط سازوکارهاي 

 

 گـروداران  عالقـه، -قـدرت  مـاتریس  هـاي  خروجـی  و گروداران تحلیل نتایج اساس بر
 گردیـده  مشخص 2-3ر جدول د اجرایی هاي دستگاه میان از اثر کم و ثانویه اولیه، اصلی،

 .است شده تعیین هرکدام مشارکت جلب و همکاري استراتژي و
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-2-3 جدول ها هاي اجرایی و استراتژي مواجهه با آن بندي گروداران دستگاه تقسیم 
 گروه

 گروداران
 نام دستگاه ياستراتژ

 مشارکت دادن یاصل

 ، مرکـز زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزي، مجلس شوراي اسالمی (کمیسیون -
 اسالمی) شوراي مجلس هاي پژوهش

 هـاي  کمیسـیون /  ایران، سـازمان  آب منابع مدیریت تخصصی مادر وزارت نیرو (شرکت -
 اي منطقـه  آب هاي کشور، شرکت فاضالب و آب مهندسی آبریز، شرکت حوضه مدیریت

 ایــران، دفتــر نیــروي و آب منــابع توســعه خوزســتان، شــرکت بــرق و آب ســازمان و
 اجتمـاعی،  امـور  آب، مرکـز  تحقیقات مشترك، مؤسسه آب منابع و مرزي هاي رودخانه

 انرژي) و آب منابع
 زیسـت  محـیط  طبیعـی، معاونـت   زیسـت  محیط زیست (معاونت محیط حفاظت سازمان -

 انسانی)
 حقوقی، سازمان امور زراعت، دفتر خاك، معاونت و آب کشاورزي (معاونت جهاد وزارت -

 ور)کش آبخیزداري و مراتع ها، جنگل
 آب عالی شوراي -
کشور (معاونت فنی، امور زیربنـایی و تولیـدي دفتـر امـور آب،      بودجه و برنامه سازمان -

 کشاورزي و محیط زیست، معاونت اقتصادي و هماهنگی بودجه)

 تیرضا جادیا هیاول

 نگهبان يشورا -
 یسـازمان بازرسـ  ، هیاز وقوع جرم قوه قضـائ  يریشگیو پ یمعاونت اجتماع( هیقوه قضائ -

 )ل کشورک
مرکـز  ، جمهـوري  هـاي اسـتراتژیک ریاسـت     مرکز بررسی( رانیا يجمهور استینهاد ر -

 )هاي تحول و پیشرفت ریاست جمهوري همکاري
 )محاسبات کشور وانیدی (اسالم يمجلس شورا -
 )ریزي و اقتصادي معاونت برنامه، و مجلس یبانیپشت ،یمعاونت حقوق( رویوزارت ن -
یون زیربنـایی و تولیـدي دبیرخانـه مجمـع     کمیسـ ( مصـلحت نظـام   صیمجمع تشـخ  -

 )تشخیص مصلحت نظام
 )ها ياستاندار( وزارت کشور -
 زیست هیئت دولت کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط -
 ي)و امور اقتصاد يزیر معاونت برنامهي (دفتر امور حقوقی، وزارت جهاد کشاورز -
 ییو دارا يوزارت امور اقتصاد -
 وزارت نفت -
 )رانیا یصنعت يها کوچک و شهرك عیسازمان صنا( و تجارت وزارت صنعت، معدن -
 دریانوردي، معاونـت  و بنادر کشور، سازمان هواشناسی وزارت راه و شهرسازي (سازمان -

 ساختمان) و مسکن
 کشاورزي) و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق( خصوصی بخش -

 يساز آگاه هیثانو

 زهکشـی  و آبیـاري  ملی یاري، کمیتهآب هاي شبکه برداري بهره هاي وزارت نیرو (شرکت -
 شـهري، دفتـر   آب مـدیریت  اي منطقـه  ایـران، مرکـز   بزرگ سدهاي ملی ایران، کمیته

 تحقیقات معاونت انرژي، و برق معاونت ستادي، حوزه غیرعامل پدافند و بحران مدیریت
 انسانی) منابع و
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 گروه 
 گروداران

 نام دستگاه ياستراتژ

، کشـاورزان  یفصـن  يها انجمن، بران آب يها تشکل، خانه کشاورز( ها ها و انجمن سمن -
 طیمحـ  نهـاد  مـردم  يهـا  شبکه تشـکل ی، عیو منابع طب يکشاورز يکارها ینظام صنف

 ییروسـتا  دیـ تول یتعـاون  يهـا  شـرکت  يمرکـز  هیاتحاد، کشور یعیو منابع طب ستیز
 )رانیا کیدرولیانجمن هایران،  آب منابع مهندسی و علوم ، انجمنکشور

جامعه مهندسـان  ها)،  فناوري (دانشگاه(وزارت علوم و  نظران مستقل مشاوران و صاحب -
 )مشاور

 اراضـی  امـور  سـازمان  ایـران،  روستایی تعاونی مرکزي سازمان( کشاورزي جهاد وزارت -
 سـازمان  روسـتایی،  توسعه و کشاورزي اقتصاد ریزي، برنامه هاي پژوهش مؤسسه کشور،

 کشاورزي) ترویج و آموزش تحقیقات،
 )کشور يبردار سازمان نقشه، رانیار امرکز آم( سازمان برنامه و بودجه کشور -
 )کشور يها  ياریو ده ها يسازمان شهردار( وزارت کشور -

 حداقل تالش ثرا کم

 )ها يشهرداری (عموم ينهادها -
معمـاري،   و شهرسـازي  سـاختمان، معاونـت   و مسـکن  وزارت راه و شهرسازي (معاونت -

 اي) جاده نقل و حمل و راهداري سازمان
 عیمعاونـت امـور معـادن و صـنا    ، عیمعاونت امور صـنا ( جارتوزارت صنعت، معدن و ت -

 ی)و اکتشافات معدن یشناس نیسازمان زمی، معدن
 ی)انتظام يروین، ها استان یعال يشورا، بحران کشور تیریسازمان مد( وزارت کشور -
 وزارت امور خارجه -
 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -
 )ائمه جمعهی (عرف ينهادها -
 )فرهنگستان علوم( رانیا يمهورج استینهاد ر -
 مانکـاران یپي، دادگسـتر  یکانون کارشناسـان رسـم  ( نظران مستقل مشاوران و صاحب -

 )بخش آب و برق
 کشور استخدامی و اداري سازمان -
 تولیدکنندگان تجهیزات آب و برق -
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-1-4 شناسی قانون توزیع عادالنه آب آسیب 

بررسی سیر تحوالت رویکردهاي مدیریت آب در سطح دنیا بیانگر نوعی تغییر نگرش 
این مساله فرابخشی است. اگر در گذشته چالش اصلی متولیان بخش  و رویکرد نسبت به

توان گفت که با توجه بـه   مختلف بوده، امروزه می گرودارانآب، چگونگی توزیع آب بین 
ایـن  آبـی بـین    افزایش تقاضاي آب و کاهش منابع، مساله اصـلی، چگـونگی توزیـع کـم    

هاي مواجهـه و سـازگاري بـا     سماست. توزیع کمبودها و همچنین تبیین مکانی گروداران
هاي متولیـان   ها و برنامه عنوان یکی از رئوس سیاست آبی، موضوعی است که امروزه به کم

 بخش آب در گوشه و کنار دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به زمان تصویب آن و شرایط حاکم بر وضعیت منابع  آب قانون توزیع عادالنه
بـرداري مـوثر از منـابع آب، از     ي ایران، به جـاي حفاظـت و بهـره   آب و جامعه آن روزها

رویکردي توزیع محور برخوردار بوده و به دنبال برداشت حـداکثري از منـابع آب بـدون    
توجه به اصولی همچون استفاده معقول، پایداري اکولوژیکی و حقوق بـین نسـلی اسـت.    

اسـت کـه بایـد بـه صـورت       در آن زمان تصور بر این بود کـه آب منبعـی تمـام نشـدنی    
برداري قرار گیرد. این موضوع حتـی در قـوانین تشـکیل وزارت آب     حداکثري مورد بهره

این قوانین یکی از اهداف  1شود. جایی که در ماده  برق و بعدها وزارت نیرو نیز دیده می
 است. اصلی تاسیس این وزارت، استفاده حداکثري از منابع آب و انرژي بیان شده

زیسـتی در   اي مساله آب با ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و محیطپیونده
ناپـذیر   جوامع مختلف، لزوم بازنگري و اصالح قوانین و سـاختار مـدیریت آب را اجتنـاب   

نموده است. از یک سو، قوانین جدید آب باید پاسخگوي نیازها و مسائل جامعـه بـوده و   
پیوسـتگی منـابع،    هـم  هـاي نامتعـارف، بـه    ، آبابعاد و مفاهیم نوینی نظیر ظرفیـت بـرد  

بست آب و انرژي و غذا، حکمرانی خـوب و... را در محتـواي مـواد     برداري پایدار، هم بهره
عنـوان بخشـی از سـاختار     قانونی انعکاس دهند و از سوي دیگر، ساختار مدیریت آب بـه 

حکمرانـی خـوب در   کالن حکمرانی، ساز و کارها و فرآیندهاي مناسبی را براي اسـتقرار  
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سطوح عمودي و افقی فراهم نماید. این حکمرانی چندسـطحی بایـد هـم ابـزار مناسـب       
گذاران و متولیان امر قرار دهد (مدیریت باال بـه پـایین) و    حکمرانی را در اختیار سیاست

ها و انتظارات گـروداران و انعکـاس آن در    هم بتواند رویکردي مناسب جهت اخذ دیدگاه
هـاي بخـش آب تبیـین نمایـد. حکمرانـی منـابع مشـترك بـا رویکـرد           تاصول و سیاس

هایی است که با هدف پر کـردن   خودحکمرانی نهادهاي محلی، یکی از جدیدترین نگرش
خال بین دولت (حاکمیت) و گروداران مطرح گردیده است. این نگرش بر لزوم مشـارکت  

هـا و   ش و نظـارت طـرح  سـازي و پـای   گروداران در تمامی مراحل طراحـی، اجـرا، پیـاده   
 نماید. هاي بخش آب تاکید می برنامه

بودن مساله آب و لزوم جلب رضایت و مشـارکت گـروداران جهـت تضـمین      فرابخش
اجراي صحیح قانون و موفقیت آن در عرصه عمل، ضرورت بازنگري و اصالح قانون آب را 

نه آب با گذشـت قریـب   نماید. چرا که قانون توزیع عادال ناپذیر می در این مرحله اجتناب
دهه از تصویب آن، نشان داده است که نسبت بـه بسـیاري از رویکردهـا و مفـاهیم      4به 

ها ناشی از گذشت زمـان و   نوین بخش آب، پاسخ مناسبی ندارد. برخی از این ناکارآمدي
هاي مرتبط با آن است که نه ایـراد   تغییر و تحوالت پدیدآمده در بخش آب و سایر بخش

نون، بلکه نتیجه شرایط بیرونی و اثرات آن بر مسائل اصلی بخـش آب اسـت. امـا    ذاتی قا
هاي قانون توزیـع عادالنـه آب نیـز ناشـی از اشـکاالت       بخش دیگري از ایرادات و کاستی

محتوایی و خالهایی است که این قانون از ابتداي امـر بـا آن مواجـه بـوده یـا در عمـل،       
هـا و   همانگونـه کـه تشـریح گردیـد، آسـیب      ت.ها بـه اثبـات رسـیده اسـ     ناکارآمدي آن

 بندي نمود: توان در چند دسته زیر تقسیم هاي قانون توزیع عادالنه آب را می کاستی

 اخیر هاي دهه ساخت انسان و اقلیمی تحوالت با انطباق عدم •

 پیوسته هم به مدیریت به توجه عدم •

 آب منابع مدیریت بر حاکم اصول با انطباق عدم •

 نهادي ترتیبات در ضعف و تمرکزگرایی •



 
 

 

 
 

 بندي : جمع4فصل 

 

73 

 

 خوب حکمرانی هاي زمینه نبودن فراهم •

  تعـارض   هـاي  زمینـه   بـا   متناسـب   تعـارض  حـل   قـانونی   هـاي  زمینـه   فقدان •
 آب بخش گروداران

 غیرمتعارف و زیرزمینی و سطحی آب منابع کیفی و کمی حفاظت به توجه عدم •

 ها نآ شرایط صحیح تبیین و محلی حقابه هاي نظام به توجه عدم •

 گرودران مشارکت به توجه عدم •

 اطالعات به دسترسی و پاسخگویی شفافیت، فقدان •

 قانون بازدارندگی جنبه به توجه عدم •

 اختالف حل براي مشخص رویه فقدان •

 .قانون کارآمد اجراي در توفیق عدم •

هایی که متوجه قانون توزیـع   با توجه به موارد گفته شده در رابطه با ایرادات و آسیب
نه آب است و از طرفی عدم کفایت این قانون براي شرایط کنونی کشـور، بـازنگري   عادال

تـرین   روز و کارآمد بـراي بخـش آب کشـور، از ضـروري     این قانون و تدوین یک قانون به
 آید. رو به منظور مدیریت بهینه و موثر منابع آب کشور به شمار می اقدامات پیش

-2-4 شناسایی و تحلیل گروداران 

ارتبـاط بـا    يسـازوکارها  نیـی و تع لیتحل ،ییبه منظور شناساه ذکر شد، همانگونه ک
 یقانون آب کشور، سه گـام اصـل   يشنهادیپالیحه  نیو تدو يبازنگر ندیگروداران در فرآ

 زانیـ نظـر از م  پـروژه صـرف   نیگروداران مرتبط با ا هیشده است. در گام نخست کل یط
 هیـ ک فهرسـت اول یـ  هیـ آن ته جـه یشدند کـه نت  ییها شناسا عالقه آن ایقدرت  ت،یاهم

 نیـ گروداران شد. بـر ا  يبند گرودار مختلف بود. در گام بعد اقدام به طبقه 71متشکل از 
 ،یتیحـاکم  يشـامل نهادهـا   یشـده در شـش گـروه اصـل     ییاساس، گـروداران شناسـا  

و  یومبـرداران عمـ   بهـره  نـدگان ینما ،یمـدن  يهـا  سازمان ،یدولت يها، نهادها خانه وزارت
  .شدند يبند  طبقه یو حقوق یقیو اشخاص حق یخصوص
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 نیـ قـدرت و عالقـه ا   ت،یـ اهم زانیبا گروداران، به م يارتباط و نحوه همکار سازوکار 
آنـان در   يبرا يسطح همکار 6گروداران،  تیاهم زانیدارد. بر اساس م یگروداران بستگ

 ،ینـدگ یط، مشاوره، مشارکت، نمابه باال شامل ارتبا نییاز پا بینظر گرفته شد که به ترت
گروداران  ییراستا و در گام سوم، به منظور شناسا نیبود. در هم يریگ میشراکت و تصم

 .عالقه شد-قدرت سیگروداران بر اساس ماتر يبند تیاقدام به اولو ،يدیکل

 4شده، گروداران به  ییبه گروداران شناسا یازدهیو امت ینظرخواه يها فرم لیتکم با
 یگرودارانـ  ،یشدند. گروداران اصـل  يبند میتقس ثرا و کم هیثانو ه،یاول ،یه شامل اصلدست

قـدرت بـاال، عالقـه     رغم یعل هیعالقه باال هستند. گروداران اول وقدرت  يهستند که دارا
 یبـا وجـود عالقـه بـاال، از قـدرت کمـ       هیـ . گـروداران ثانو دهنـد  یاز خود نشان مـ  یکم

  .برخوردارند یاثر، از عالقه و قدرت کم ، گروداران کمبرخوردارند. و سرانجام

نگـه داشـتن،    یراضـ  يتالش برا نیشتریب دیهستند که با یگروداران ،یاصل گروداران
گـروداران،   نیـ در برابـر ا  یاصل يها به کار برده شود. استراتژ و تعامل با آن یرسان اطالع

هـا بـه    ن هستند که تعامل با آنآن دسته از گرودار هیجلب مشارکت است. گروداران اول
 يا شود، اما نه به انـدازه  یرسان ها اطالع جلب گردد و به آن شان تیاست که رضا يا اندازه

 نیـ در برخـورد بـا ا   یاصـل  ياسـتراتژ  ت،یکه از تعامل خسته شوند. در واقع، جلب رضـا 
ند تـا در زمـان الزم   باخبر باش طرحو جالب  یکل يایاز مزا دیافراد با نیگروداران است. ا

ها صحبت شـده   با آن شوند، یمطلع م ندیاز امور فرآ هیبپردازند. گروداران ثانو تیبه حما
 نیـ در برابـر ا  یاصـل  يوجود ندارد. استراتژ یکه مشکل شود یداده م نانیها اطم و به آن

ز ارتباطات نظر باشند اما ا ریز دیاثر با است. و سرانجام، گروداران کم يساز گروداران، آگاه
 نیحداقل تالش در برابر ا ياستراتژشده و  يریبا آنان جلوگ غیرضرورياز اندازه و  شیب

 .شود یگروداران اتخاذ م

الیحـه   نیتـدو  نـد یدر فرآ ریـ گـروداران درگ  نیتـر  يدیآمده، کل دست به جینتا مطابق
و  سـت یز طیو محـ  یعـ یآب، منابع طب ،يکشاورز  ونیسیقانون آب شامل کم يشنهادیپ

تابعـه،   يهـا  و دفترهـا و شـرکت   رویـ مجلس شوراي اسالمی، وزارت ن يها مرکز پژوهش
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امور (معاونت آب و خاك، معاونت  يوزارت جهاد کشاورز ست،یز طیسازمان حفاظت مح
آب  یعال يوراکشور)، ش يزداریها، مراتع و آبخ سازمان جنگل ،یزراعت، دفتر امور حقوق

 و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.

راهبري تدوین قانون آب به عنوان سازوکار اصـلی بـه    هاي راهبردي و تشکیل کمیته
هـاي   منظور جلب مشارکت گروداران اصلی مورد استفاده قرار گرفـت. برگـزاري نشسـت   

پیشـنهادهاي   اندیشی، سازوکار دیگري بود کـه در کنـار گـروداران اصـلی، نظـرات و      هم
برخی گروداران اولیه و ثانویه نیز دریافت گردید. عالوه بر این، دریافت نظرات مکتـوب و  

دادن گـروداران بـود کـه در     رسانی قانون آب از دیگر سازوکارهاي مشارکت پورتال اطالع
 قانون آب مورد استفاده قرار گرفت.  يشنهادیپالیحه فرآیند تدوین 

-3-4 یحه پیشنهادي قانون آبچارچوب فرآیندي تدوین ال 

و تبیین سازوکارهاي  شناسی قانون توزیع عادالنه آب آسیببررسی اولیه منابع،  پس از
ارتباط با گروداران به عنوان دو گام مهم از فرآیند تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب 

ر مسیمورد توجه قرار گرفت. به منظور دستیابی به حداکثر کارایی در انجام مطالعات، 
هاي میانی و خروجی اصلی به  اقدامات و اندرکنش اجزاي مطالعه و همچنین خروجی

بیشترین اثربخشی و کارآیی در  تا گردیدجانمایی فرآیندي چارچوب  یکنحوي در 
 .شوددستیابی به هدف طرح حاصل 

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

) مرور ادبیات موضوعی به عنوان منابع نیازمند بررسی، مدنظر تیم مطالعاتی 4آب و 
هاي یادشده به منظور دستیابی به  قانون آب قرار گرفت. بررسی پیشنهادي تدوین الیحه

ن و اصول مورد نظر، ب) شناسایی و طراحی سازوکار خروجی میانه  شامل الف) دکتری 3
ها و محورهاي تدوین قانون به عنوان گام دوم  ارتباط با گروداران و ج) استخراج سرفصل

 صورت گرفت.
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در ادامه فرآیند، بر اساس سه خروجی میانی حاصل شده و با فعال شدن سازوکارهاي  
ی قانون توزیع عادالنه و تدوین مواد مشارکت گروداران، دو مؤلفه شامل اصالحات محتوای

گذاري شد. در مرحله بعد و به  قانونی جدید در موضوعات مغفول، در گام سوم هدف
ها، ایجاد یکپارچگی در اجزا و مواد قانون و کنترل  عنوان گام چهارم، تلفیق، رفع تناقض

ه راهبري هاي اساسی تعریف شده، در قالب برگزاري جلسات کمیت تحقق اصول و اولویت
قانون آب و اخذ  يشنهادیپبینی گردید که نهایتا با انتشار ویرایش نخست الیحه  پیش

اصالح ویرایش نخست الیحه  نظرات گروداران بر این ویرایش، اقدامات بعدي جهت
طی مراحل قانونی تصویب  مورد اهتمام قرار گرفت. گام نهایی در این فرآیند، پیشنهادي

نمودار فرآیندي  1-4در شکل . خواهد بودن آن به قانون آب این الیحه و تبدیل شد
  معرفی شده است. انجام مطالعات یاصل يها خطوط و چارچوبهاي یادشده به عنوان  گام

ها، بحث و  ها، ارزیابی کلیه اقدامات، بررسیسازد که  در پایان خاطرنشان می
ي قانون آب، در قالب کتاب هاي صورت گرفته منتهی به انتشار الیحه پیشنهاد نظر تبادل

 "مستندسازي مسیر طی شده در الیحه پیشنهادي قانون آب"اي با عنوان  جداگانه
در طی  منتشر شده است و طی آن کلیه مذاکرات، نقدها و پیشنهادهاي دریافت شده

فرآیند مذکور و همچنین نحوه اعمال این نظرات و یا پاسخگویی به آنها با حداکثر دقت 
 گردد. دسازي شده است که مطالعه آن به عالقمندان توصیه میممکن مستن
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-1-4 شکل قانون آبي شنهادیپهاي اجرایی تدوین الیحه  نمودار فرآیندي گام 
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 آب ملی و عمومی مالکیت - اول فصل

 1ماده 

جـاري در رودهـا و    هـاي  هاي دریاها و آب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، آب 45اساس اصل  بر 
و  هـا  هـا و فاضـالب   دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سـیالب   ها و هر مسیر طبیعی انهار طبیعی و دره

هـاي معـدنی و منـابع     سـارها و آب  چشـمه  هـاي طبیعـی و   هـا و برکـه   هـا و مـرداب   ها و دریاچـه  آب زه
حکومت اسـالمی اسـت و طبـق مصـالح عامـه از آنهـا        زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار هاي آب

 .شود ل میبرداري از آنها به دولت محو بهره اجازه و نظارت به شود. مسئولیت حفظ و برداري می بهره

 2ماده 

یـا فصـلی داشـته باشـند و      ها اعم از اینکه آب دائـم  هاي عمومی و رودخانه بستر انهار طبیعی و کانال 
جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت و      طبیعـی در اختیـار حکومـت    هـاي  ها و برکه ها و بستر مرداب مسیل

ها و یا  دریاچه  آب دریاها ورفتن سطح  یینپا همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر
باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء  ها پدید آمده ها و باتالق شدن مرداب خشک

 .اسالمی جمهوري اراضی در حکومت

مـرداب و برکـه    تعیین پهناي بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و -1تبصره  
داغاب در بستر طبیعی آنهـا بـدون    ها و انهار و رودخانه  با توجه به آمار هیدرولوژيطبیعی در هر محل 

 .رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است

زهکشی اعم  هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال -2تبصره  
وزیران قطعیت پیدا خواهـد   تئتعیین و پس از تصویب هینیرو   وسیله وزارت از سطحی و زیرزمینی به

 .کرد

طبیعـی و   هـا و انهـار   ایجاد هر نوع اعیـانی و حفـاري و دخـل و تصـرف در بسـتر رودخانـه       -3تبصره  
قانونی سواحل دریاهـا و   طبیعی و همچنین در حریم هاي ها و مرداب و برکه هاي عمومی و مسیل کانال

 .وزارت نیرو ا مخزنی ممنوع است مگر با اجازهها اعم از طبیعی و ی دریاچه

هـاي   ها و کانال رودخانه هاي موجود در بستر و حریم انهار و وزارت نیرو در صورتی که اعیانی -4تبصره  
مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهـد   طبیعی را براي امور هاي ها و مرداب و برکه عمومی و مسیل

کنـد و در  م معینی در تخلیـه و قلـع اعیـانی اقـدا     کرد که ظرف مدت به مالک یا متصرف اعالم خواهد
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  .نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و 

 .شود این قانون تعیین و پرداخت می 44و  43خسارات به ترتیب مقرر در مواد  

 هاي زیرزمینی آب - فصل دوم 

  3اده م

قانون از طریق حفر هر نوع  این 5هاي زیرزمینی به استثناي موارد مذکور در ماده  استفاده از منابع آب
موافقـت وزارت نیـرو بایـد انجـام شـود و       از کشور با اجازه و  چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه

 هـاي  ات زمـین و آب شناسـایی طبقـ   منطقـه (  وزارت مذکور بـا توجـه بـه خصوصـیات هیـدروژئولوژي     
بـرداري اقـدام    نسبت به صـدور پروانـه حفـر و بهـره     بینی شده در این قانون زیرزمینی) و مقررات پیش

 .کند می

حفـر   روین وزارتزه که در گذشته بدون اجا ییها چاه هیقانون صاحبان کل نیا بیتصو خیاز تار -تبصره  
که منتشر  یموظفند طبق آگه باشده نگرفت ایرفته گ قراري بردار که چاه مورد بهرهنیشده باشد اعم از ا

هـا   چاه نیا از کیهر روی. چنانچه وزارت نندینما اخذي بردار مراجعه و پروانه بهره رویبه وزارت ن شود یم
 گونه چیدهد چاه بدون پرداخت ه صیتشخ یمضر به مصالح عموم خود را الاقل طبق نظر دو کارشناس

قانون رفتـار   نیا 45طبق ماده  نیاز آن ممنوع بوده و با متخلف يبردار بهره  و شود یمسدود م یخسارت
 .ندیمراجعه نما  صالحه يها به دادگاه توانند یم رویوزارت ن يبه رأ نی. معترضشد خواهد

بعد از قانون ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخـی از درآمـدهاي    3** تبصره ماده 
 منسوخ شده است.12/4/1384موارد معین مصوب  دولت و مصرف آن در

  4ماده 

زیر زمینی بیش از حد مجاز  هاي برداري از منابع آب در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره
نیرو مجـاز اسـت بـا حـدود جغرافیـایی       دولتی ایجاب نماید، وزارت  هاي باشد و یا در مناطقی که طرح

منابع آب منطقه  برداري از هر گونه افزایش در بهره عمیق و یا قنات و یا مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه
 .تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است .را براي مدت معین ممنوع سازد
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 5ماده 

و بهداشتی و باغچه تا  در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگی و شرب 
بـرداري   صـدور پروانـه حفـر و بهـره     روز مجاز است و احتیاج به شبانه  متر مکعب در 25ظرفیت آبدهی 

هـا   از این نوع چـاه   تواند وزارت نیرو در موارد الزم می .ندارد ولی مراتب باید به اطالع وزارت نیرو برسد
 .آوري آمار و مصرف آن بازرسی کند جمع هاي منطقه و به منظور بررسی آب

مجـاز اسـت و    هاي موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو طق ممنوعه حفر چاهدر منا -1تبصره  
 .ندارد  برداري نیازي به صدور پروانه حفر و بهره

یا قنات  هاي موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و در صورتی که حفر چاه -2تبصره  
توافـق بـین طـرفین     موضـوع رسـیدگی و سـعی در   بدواً بـه    مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو

 .مراجعه نماید تواند به دادگاه صالح نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می می

 6ماده 

هسـتند و موظفنـد    آنهـا  کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیري از آلـودگی آب  صاحبان و استفاده 
خارج از قدرت آنان باشد مکلفنـد   از آلودگی آبجلوگیري   طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه

 .بهداري اطالع دهند زیست یا وزارت مراتب را به سازمان حفاظت محیط

  7ماده 

صاحبان چاه باشد و مازاد آب  هایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول در مورد چاه
و شهري مصـرف معقـول داشـته باشـد، وزارت      یامور کشاورزي، صنعت  چاه با ارائه شواهد و قرائن براي

رعایـت مصـالح عمـومی      ایجاب کند با توجه به مقـررات و  تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی نیرو می
 .مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود کنندگان اجازه براي کلیه مصرف

 8ماده 

راهنمایی فنی و علمی،  منظور تقاضی حفر چاه یا قنات و بهوزارت نیرو موظف است بنا به درخواست م 
داده و در صورت لزوم متخصصین خـود   اقتصادي مورد بررسی قرار  حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و

وزارت نیـرو بـه    کنند و هزینه کارشناسـی طبـق تعرفـه    را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی
 .عهده متقاضی خواهد بود
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المنفعه فقـط   عام هاي تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایري و مؤسسات شرکت -تبصره  
 .خواهند کرد  % هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت50

  9ماده 

نیـرو الزم تشـخیص    در مواردي که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شـود چنانچـه وزارت  
شور یا آلوده را مسدود کند. و در  کنندگان مجراي آب استفاده  ه صاحبان وتواند پس از اطالع ب دهد می

عنداالقتضـاء    چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسـارت  پذیر نباشد صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان
شود صاحب چاه شرایط و مشخصـات منـدرج در پروانـه حفـر و      مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم

   .خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد  است، را رعایت نمودهبرداري  بهره

 10ماده 

بـرداري از آب   بهـره  براي جلوگیري از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال کـه احتیـاج بـه    
وظفند از طریق فشار باشد م تحتآنها هایی که منابع  آرتزین یا قنات  هاي زیرزمینی نباشد صاحبان چاه

 .کنند نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیري

  11ماده 

وسـیله   وزارت نیرو الزم بداند به هاي آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه در چاه
 نیـرو از نفـوذ آب مخـزن تحـت فشـار در      دیگري به تشـخیص وزارت   پوشش جداري و یا طرز مناسب

   .قشرهاي دیگر جلوگیري کند

  12ماده 

تشخیص وزارت نیرو باید  این قانون در صورت ضرورت به 5هاي مذکور در ماده  هر چاه به استثناء چاه
گیـري   وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه آب و میزان آبدهی طبق نظر  گیري سطح ل اندازهیمجهز به وسا

پروانه اقدام به تهیه  باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب ضروريآب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز 
حال دارندگان پروانه مکلفند گـزارش مقـدار آب مصـرف شـده را طبـق       نماید. در هر و نصب کنتور می

 .نیرو ارائه دهندت وزار درخواست و دستورالعمل
گیري را به هزینه  اندازه لیساگیري آب قنوات و وزارت نیرو مجاز است در موارد الزم براي اندازه -تبصره 

کننـدگان قنـات    گیري بـده آب قنـات بـا اداره    اندازه مزبور و  لیخود تعبیه نماید. حفظ و نگهداري وسا
 .خواهد بود
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 13ماده 

به حفر چـاه یـا قنـات     ل موتوري اقدامیحفاري است و با وسا آنهااشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه  
بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به  از وزارت نیرو تحصیل کنند و  فاريکنند باید پروانه صالحیت ح می

الـذکر موظفنـد کلیـه شـروط منـدرج در پروانـه        اشخاص فـوق   .ل موتوري نخواهند بودیحفاري با وسا
شد  دخواه  یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو صالحیت حفاري و پروانه حفر چاه

اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مـورد   وانهو اگر بدون پر
 45ها و مؤسسات حفاري به مجازات مقرر در مـاده   سازمان  ها و یا عامل شرکت حقوقی مدیران اشخاص

فاري دستگاه ح دادستانی تواند با اجازه این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می
 .کرد را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاري را تعیین خواهد

  14ماده 

غیرمحیـاه آب منـابع مجـاور     برداري از چاه یا قنات جدیداالحـداث در اراضـی   هرگاه در اثر حفر و بهره
 :شود از طرق زیر عمل می نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی

پذیر  جبران شکنی و یا حفر چاه دیگري ن منابع مجاور با کفشد در صورتی که کاهش و یا خشک -الف 
را بـه صـاحبان منـابع     شـکنی  باید هزینه حفر چاه و یـا کـف    باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید

 .مجاور پرداخت نمایند

پـذیر نباشـد    جبران شکنی شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف در صورتی که کاهش و یا خشک -ب
برداري  قبال شرکت در هزینه بهره یافته آب منابع مجاور در صورت با توافق طرفین مقدار کاهش در این

طبـق بنـد    تأمین شود. در صورت عدم توافق طـرفین  به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید
 .شود این ماده عمل می )ج(

در منابع مجـاور از   جدید مسأله تأثیر سوء برداري از چاه یا قنات در صورتی که با تقلیل میزان بهره -ج
رفتن اثر سوء در منـابع   تا حد از بین چاه یا قنات جدید باید  برداري بین برود در این صورت میزان بهره

 .مجاور کاهش یابد

منـابع مقابـل را    در مواردي که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشـد و آب  -د 
 .نخواهد شد  احکام باال در مورد آن جاريجذب ننماید، 
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تواند به  معترض می .در کلیه موارد باال بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد -1تبصره  
 .دادگاه صالحه شکایت نماید

توسط کارشناسـان   میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی -2تبصره  
 .شود وزارتین نیرو و کشاورزي تعیین می

که خسارت  این قانون مسلم شود 20و  19نفري موضوع مواد  هر گاه به تشخیص هیأت سه -3تبصره  
این قانون به  44طبق ماده  وزارت نیرو بوده خسارت وارده  موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان

 .وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد

  15ماده 

هایی را کـه موجـب نقصـان     آسیاب ها و دنگ توانند آب هاي تابع آن می وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت
اجتماعی و حرج به ترتیـب مقـرر در مـاده     شوند در موارد ضرورت می  آب و یا اخالل در امر تقسیم آب

 .این قانون خریداري کنند 43

 16ماده 

بایر یا متروك مانـده و یـا بـه     نظر کارشناسان این وزارتخانه تواند قنات یا چاهی که به وزارت نیرو می 
ضرورت اجتمـاعی بـه مالـک یـا مـالکین       المنفعه باشد، در صورت مسلوب  علت نقصان فاحش آب عمالً

پس از اعالم، وزارت نیـرو   مالک یا مالکین تا یک سال را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام آنهااحیاء 
شده را در صورت عـدم پرداخـت مالـک یـا مـالکین از       نموده و هزینه صرف را احیاء تواند رأساً آنها می

تواند اجازه حفـر چـاه یـا قنـات در حـریم چـاه یـا قنـات          نماید. همچنین می  وصول طریق فروش آب
 .صادر نماید الذکر فوق

 17ماده 

ت یا مجرا فقط از نظـر  قنا اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا 
چاه و مجرا خواهد بـود و صـاحب ملـک     عملیات مربوط به قنات و  مالکیت چاه یا قنات و مجرا و براي

تصـرفی کـه    بین دو چاه تـا حـریم چـاه و مجـرا هـر      تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی می
 .و چاه و مجرا نشودموجب ضرر صاحب قنات  بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او

نـزاع، محـاکم    تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو اسـت و در مـوارد   -تبصره 
   .به موضوع رسیدگی خواهند کرد  صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور
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 حقابه و پروانه مصرف معقول  هاي سطحی آب – فصل سوم

 18ماده 

طور موقت  اجتماعی و به این قانون در صورت وجود ضرورت 19ند مطابق ماده توا وزارت کشاورزي می 
موجود اقدام نماید. بدون اینکه حـق   هاي معقول آب براي صاحبان حقابه نسبت به صدور پروانه مصرف

 .داران از بین برود آن گونه حقابه

مالکیت یا حکـم   یا اسنادحقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم  -1تبصره  
 .مالک آن تعیین شده باشد این قانون براي ملک یا  دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب

احتیاجـات   مصرف معقول مقدار آبی است که تحـت شـرایط زمـان و مکـان و بـا توجـه بـه        -2تبصره  
 .خواهد شد ون تعیینامکانات طبق مقررات این قان  کننده و رعایت احتیاجات عمومی و مصرف

 19ماده 

کشاورزي یـا صـنعتی یـا     وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب براي امور 
انـد و   گذشـته حقابـه داشـته    براي اشخاص حقیقی یا حقوقی که در  مصارف شهري از منابع آب کشور

طبـق    هـا  یـین کنـد. ایـن هیـأت    تع نفري در هر محل هاي سه تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأت
از قبیـل   اساس اطالعات الزم ( شود بر تدوین می اي که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزي نامه آیین

کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و   نوع مقدار آب موجود و میزان سطح و
پروانه مصرف معقول   از اقدام خواهد کرد ونی نسبت به تعیین میزان آب مورد) عرف محل و سایر عوامل

ربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شـد و معتـرض بـه رأي     هاي ذي وسیله وزارتخانه به حسب مورد
اعتـراض را   کند و سازمان مذکور را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می نفري اعتراض خود سه هیأت

توانـد بـه    معتـرض مـی    و االجـراء اسـت   نفـري الزم  ت پـنج نماید رأي هیأ به هیأت پنج نفري ارجاع می
 .هاي صالحه مراجعه نماید دادگاه

 20ماده 

انتخـاب وزارت نیـرو و    نفري مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقـوقی بـه   هاي سه اعضاء هیأت 
وراي مطلع محلی به انتخـاب شـ   وزارت کشاورزي و یک نفر معتمد و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب

رئیس کـل   اي و مدیر کل یا نفري عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقه هاي پنج اعضاء هیأت  .محل
و دو نفر معتمد و مطلـع   انتخاب وزیر نیرو  و یک نفر کارشناس به آنهاکشاورزي استان و یا نمایندگان 
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باشـد، انتخـاب مقامـات    که منطقه آبریز شامل چند اسـتان   در صورتی  .محلی به انتخاب شوراي محل 
 .ماده با وزراي مربوط خواهد بود دولتی مذکور در این

تصـمیمات   نفـري و نحـوه اجـراي    نفري و پـنج  هاي سه مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأت -تبصره 
اي  نامـه  طبـق آیـین   هـا  مدت اعتراض به تصمیم هیأت  هاي مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و هیأت

 .ت وزیران خواهد رسیدئهی ه پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزي به تصویبخواهد بود که ب

 صدور پروانه مصرف معقول  وظایف و اختیارات -فصل چهارم 

 21ماده 

صنعت و سایر مـوارد   برداري از منابع عمومی آب براي مصارف شرب، کشاورزي، تخصیص و اجازه بهره 
 .منحصراً با وزارت نیرو است

 .کشاورزي است النظاره با وزارت تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزي، وصول آب بهاء یا حق -1تبصره  

داخـل محـدوده    آوري و دفع فاضالب در تقسیم و توزیع آب شهري و اداره تأسیسات و جمع -2تبصره  
دسـتگاه مناسـب دیگـري     شرکت آب و فاضالب شهرها و یا هاي مستقلی به نام شهرها به عهده شرکت

صـورت   باشـند. در  هـا مـی   شهرداري بود که در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به خواهد
الذکر مسئولیت  هاي فوق ها و دستگاه تا تأسیس شرکت  .نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت کشور است

وزارت   .هایی است که فعالً بر عهـده دارنـد   آنها به عهده دستگاه آوري و دفع فاضالب آب شهرها و جمع
اساسـنامه   مـاه پـس از تصـویب ایـن قـانون      6کشور موظف است با همکاري وزارت نیـرو حـداکثر تـا    

 .وزیران برساند تئرا تهیه و به تصویب هی  هاي مناسب دیگر الذکر یا دستگاه هاي فوق شرکت

 هـاي صـنعتی، بـا بخـش صـنعتی      هاي صنعتی در داخل محـدوده  تقسیم و توزیع آب بخش -3تبصره  
 .ربط خواهد بود ذي

روستاها بـا   ربط در داخل محدوده تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذي -4تبصره  
 .وزارت بهداري خواهد بود

 11/10/1369هاي آب و فاضـالب مصـوب    قانون تشکیل شرکت 19بعد از ماده  21ماده  2** تبصره 
 منسوخ شده است.
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  22ماده 

متقاضـی، پروانـه مصـرف     هاي تابعه پس از رسـیدگی بـه درخواسـت    ها و شرکت انوزارت نیرو یا سازم
ت ئـ وزارتین نیرو و کشـاورزي پیشـنهاد و هی   اي که نامه آیین معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس

 .کند نمایند صادر می وزیران تصویب می

 23ماده 

مذکور در ماده یـک ایـن    اده از منابع آبنامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استف آیین
ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ  شروط و تعهدات الزم باشد و  قانون باید حاوي کلیه مقررات و

 .استفاده از آن باید قید گردد شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ

  24ماده 

نیز که تحـت نظـارت و    هاي مشروح در زیر آبهاي الزم براي  وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی
 .کند می برداري صادر اجازه بهره  گیرد مسئولیت آن وزارتخانه قرار می

 .هاي عمومی که بدون استفاده مانده باشد آب -الف 

 .آید می هایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاري و سدسازي و زهکشی و غیره به دست آمده و آب -ب

 .ریزند ها و دریاها و انهار می ر مصرف که به دریاچههاي زائد ب آب -ج

 .ها هاي حاصل از فاضالب آب -د 

 .هاي زائد از سهمیه شهري آب -ه

 .مصرف نرسیده باشد وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به هایی که در مدت مندرج در پروانه به آب -و

 .شده باشد هایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو آب -ز

 .شود اي ظاهر می هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه آب -ح

  25ماده 

اجتنـاب نماینـد و مجـاري     دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتـالف غیرمعقـول آب  
نند، اگر بـه  کند احداث و نگهداري ک نحوي که این منظور را تأمین اختصاصی مورد استفاده خود را به

حسـب مـورد وزارت    نیست در این صـورت بـر   هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادي
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 .دارد کننـده اعـالم مـی    ارائه دستورهاي فنی به مصـرف  نیرو یا وزارت کشاورزي مراتب را با ذکر علل و 
ـ    شده در هرگاه در مدت معقول تعیین ز نخواهـد کـرد   هرحـال از یـک سـال تجـاو     هاخطار مزبـور کـه ب

رفتار خواهد  این قانون 45الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده  فوق کننده به دستورهاي فنی مصرف
  .شد

این قـانون   19 در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزي مراجع مذکور در ماده -تبصره 
 .رسیدگی خواهند کرد

 26ماده 

مقدار مصرف آب هر یـک از   به اطالعاتی که وزارت کشاورزي در موردوزارت نیرو مکلف است با توجه  
میزان مصـرف آب را توجـه بـه     ،دهد می ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار  محصوالت کشاورزي براي هر

 .برداري بنماید بهره  اقدام به صدور اجازه نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن

   27ماده 

آنکـه تصـمیم    آب مختص به زمین و مواردي است که براي آن صـادر شـده اسـت مگـر    پروانه مصرف 
 .شود  وسیله دولت در منطقه اتخاذ بهدیگري 

 28ماده  

در پروانـه قیـد شـده     جز آنچه که ههیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی ب  
اجازه وزارت نیـرو نخواهـد داشـت     ه دیگري بدونصادره را ب  است برساند و همچنین حق انتقال پروانه

 و.نیر مگر به تبع زمین و براي همان مصرف با اطالع وزارت

  29ماده 

 :اقدام مقتضی به عمل آورد منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر وزارت نیرو موظف است به

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

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

 .هاي کشور بررسی و مطالعه کلیه منابع آب -ج

 .هاي زیرزمینی و معدنی استخراج و استفاده از آب -د 
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 .کردن آب شور در مناطق الزم شیرین  -ه
 .هاي شیرین در مناطق الزم دن آبش جلوگیري از شور -و 
 .بندي آن کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره -ز 

 مـورد  هـاي  هـا و کمیتـه   اي و مؤسسات و تشکیل هیأت هاي آب منطقه ها و سازمان تأسیس شرکت -ح

 .نیاز
 .انجام سایر اموري که مؤثر در تأمین آب باشد -ط

مصـرف بـا وزارت    هـاي  تـا محـل   آنهـا و تنظیم و انتقـال آب از   4و  3هاي آبیاري  بکهایجاد ش -تبصره 
 .کشاورزي است

 30ماده 

بنـا بـه معرفـی وزیـر     ( گزارش کارکنـان وزارت نیـرو و مؤسسـات تابعـه و کارکنـان وزارت کشـاورزي      
انتخاب و به  مندرج در این قانون وزیر نیرو براي اجراي وظایف  کشاورزي) که به موجب ابالغ مخصوص

دادگستري خواهـد    در حکم گزارش ضابطین شوند مالك تعقیب متخلفین است و دادسراها معرفی می
 .قانون آیین دادرسی کیفري به عمل خواهد آمد 59بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 

 31ماده 

ورات وزارت نیـرو و  دسـت  مأمورین شهربانی و ژاندارمري و سایر قواي انتظامی حسـب مـورد موظفنـد    
 د.قانون به مورد اجرا گذارن کشاورزي را در اجراي این اي و وزارت هاي آب منطقه سازمان

  32ماده 

هاي بازرگانی رأساً یـا بـا    شرکت اي را به صورت هاي آب منطقه ها و شرکت تواند سازمان وزارت نیرو می
انـد ایجـاد کنـد.     یه دولـت تشـکیل شـده   سـرما  هایی که با شرکت  هاي دیگر دولتی یا مشارکت سازمان

 هـاي  ت وزیران خواهـد رسـید و شـرکت   ئبه تصویب هی ها به پیشنهاد وزارت نیرو اساسنامه این شرکت
توانـد از ایـن    وزارت نیـرو مـی    .هزینه دادرسی معاف خواهند بود الثبت و تمبر و مذکور از پرداخت حق 

 .موجود خود استفاده کند و مؤسساتها  ها و سازمان اختیارات براي تغییر وضع شرکت

 .نماید اي را تعیین می هاي آب منطقه ها و سازمان وزارت نیرو حوزه عمل شرکت -تبصره 

  



 
 

 96 

 

  

 آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین در گروداران تحلیلشناسی  روش و آب عادالنه توزیع قانون شناسی آسیب
 

 بها، عوارض و دیون وصول آب 

 33ماده 

سایر مصارف با توجـه   وزارت نیرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و کشاورزي و صنعتی و 
شرح زیر تعیین و پس از تصـویب   براي هریک از مصارف در تمام کشور به  به نحوه استحصال و مصرف
 .شوراي اقتصاد وصول نماید

در اختیـار   شـده  وسیله دولت انجام پذیرفته و بـه صـورت تنظـیم    در مواردي که استحصال آب به -الف 
 ل:هاي جاري از قبی گرفتن هزینه کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر مصرف

اقتصـادي و   برداري و هزینه استهالك تأسیسات و با توجـه بـه شـرایط    نگهداري، تعمیر، بهرهمدیریت،  
 .شود می  کننده وصول اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف

نظـارت و   توانـد بـه ازاء   پـذیرد دولـت مـی    وسیله دولت انجام نمـی  در مواردي که استحصال آب به -ب
صورت لزوم عوارضی را  اقتصادي و اجتماعی هر منطقه در  رایطدهد با توجه به ش خدماتی که انجام می

 د.کننده وصول نمای تعیین و از مصرف

را به  وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و کوچک -1تبصره  
  .ت دولت به اجرا درآوردئاز تصویب هی منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس

اساسـی   بـه کشـت محصـوالت    آنهـا ر مواردي که جلوگیري از ضرر کشاورزان و یا تشویق د -2تبصره  
 .را منظور نماید ت دولت تخفیف الزمئتصویب هی تواند با تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می

اي بابت  منطقه هاي آب ساله عالوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکت  دولت مکلف است همه -3تبصره  
ماده در مقایسه با قانون اصـالح   این 1از اجراي تبصره  التفاوت احتمالی ناشی شودگی بهاي آب مابهبخ

 ایـن مـاده را در بودجـه    2موضوع تبصره  هاي قانون بخشودگی آب بهاي مشترکین کم مصرف تخفیف
 .ردمناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذا بینی کرده و به منظور تأمین آب در ساالنه پیش 

 به این ماده الحاق شده است. 16/12/1361در تاریخ  3و  2، 1** تبصره 

 34ماده 

مـذکور در   )ب(و  )الف( اساس بندهاي بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفی و یا عوارض آن بر آب 
پرداخت آب بها نگردیده است پـس   اي که حاضر به کننده مصرف  اال آب باشند و این قانون می 33ماده 
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چنانچـه    گـردد و  خواهـد شـد قطـع مـی     کننـده داده  از مهلت معقولی که از طـرف دولـت بـه مصـرف    
بها و یا عوارض استنکاف نمایـد دولـت صـورت     آب هاي معوقه خود بابت کننده از پرداخت بدهی مصرف

به اداره ثبت محل ارسال خواهـد کـرد و اداره ثبـت مکلـف      اجرائیه  کننده را جهت صدور بدهی مصرف
وصول مطالبـات از    االجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و رسمی الزم ت بر طبق مقررات اجراي اسناداس

 .بدهکار اقدام کند

مربوطـه   مهلت معقول براي قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجـدد از آب و سـایر موضـوعات    -تبصره 
 .ت وزیران برسدئهی تصویب وزارت نیرو پیشنهاد و به اي خواهد بود که به وسیله نامه طبق آیین

 حفاظت و نگهداري تأسیسات آبی مشترك 

  35ماده 

مجـرا و تأسیسـات آبـی     جوي و استخر و هر منبع یا -نهر  -قنات  -در مورد حفاظت و نگهداري چاه 
 .خود مسئولندم مشترك کلیه شرکاء به نسبت سه

 36ماده 

هستند و هـیچ   داري تأسیسات مشتركکنندگان آب از مجاري و سردهنه مشترك مسئول نگه مصرف 
جدیـد را نـدارد و هـر     احداث و تغییر مقطع و مجراي آب و انشـعاب   کس بدون اجازه وزارت نیرو حق

 .آید می  دستی وارد ینایباالدستی مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پ

  37ماده 

متبرکه و باستانی و حریم  اي عمومی و اماکنه هیچ نهر و جوي و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده
نقلیـه و امـاکن مـذکور     عابرین و وسائط و مزاحمت براي ساکنین و  به صورتی باشد که ایجاد خطر آنها

مربوطه اقـدامات    هاي طبق مشخصات فنی وزارتخانه نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند
عمل آورند. در صورتی که مالـک یـا مـالکین از اجـراي اخطـار       الزم براي رفع خطر و یا مزاحمت را به

در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصـات مـذکور، در    ( شهرداري ربط و کتبی وزارتخانه ذي
 دریافت خواهد  را از مالک یا مالکین دولت براي رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آن ،نکنند رفع خطر اقدام

 .نماید را مسدود می طر قابل رفع نباشد آنکرد و در صورتی که خ
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یا برق موکـول   کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و احداث نهر یا جوي و لوله -تبصره  
شهرداري و وزارت نیرو خواهـد بـود.    شهرها با جلب موافقت  به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر

 .است االجرا الزمنامه  مشخصات فنی مندرج در اجازه

  38ماده 

حاضـر بـه تـأمین هزینـه آن      کنندگان مشترك نهر یا جوي یا چاه یا قنـات و امثـال آن   هرگاه استفاده
 .عمل نمایند قانون مدنی 594ماده  توانند مطابق نشوند هریک از شرکا می

 39ماده 

حـاکم قضـایی حـق    م حـق در  هر نهري که در زمین دیگري جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذي 
 .مجرا از بین خواهد رفت

  40ماده  

بـرداري صـاحب    عمرانی و یا بهره ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات در مواردي که کانال
دیگري با تصـویب وزارت نیـرو بـه صـورتی کـه       مجراي آنهاجاي  تواند به زمین گردد. صاحب زمین می

 .کند آبرسانی یا آبیاري نگردد به هزینه خود احداث در امرسبب اتالف آب و یا موجب اشکال 

  41ماده  

طبیعی یا کانال اصلی بـا یکـدیگر    بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجراي هرگاه آب
تواند با توجـه بـه اینکـه بـه حـق دیگـري        می نیرو و وزارت کشاورزي  توافق نمایند حسب مورد وزارت

 .کند سد مسیر یا انشعاب را تعییناي نر لطمه

  42ماده  

اولویـت و نحـوه میـزان     هاي سطحی حل اختالف حاصـل در امـر تقـدم یـا     برداري از آب در مورد بهره
شود ابتـدا بایـد از    رسانی می آب اختالفاتی که موجب تأخیر  برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین

وجود داشـته   که همکاري شوراهاي محلی در صورتی با منشی توسط سرآبیاران و میرابان طریق کدخدا
 .نماید اختالف به دادگاه صالح مراجعه می باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه
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 خسارت جبران  مختلفه مقررات و جرائم و تخلفات - خسارات جبران - پنجم فصل 

 43ماده 

مسیر شـبکه آبیـاري و    اشخاص که در در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و امالك متعلق به
گیرند و قیمـت عادلـه بـا     دولت قرار می نیاز در اختیار رعایت حریم مورد  خطوط آبرسانی واقع باشند با

 .شود می توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت

الک به شکل م تواند با توافق در مواردي که دولت قادر به پرداخت به صورت نقدي نیست می -1تبصره  
 .قسطی پرداخت نماید

مستحدثات، اعیـانی و   شود در مواردي که اراضی، به وزارتین کشاورزي و نیرو اجازه داده می -2تبصره  
هایی کـه در اجـراي طـرح     زمین آبیاري و زهکشی واقع و  امالك متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه

و   در اثر اجراي طرح قابل کشت شده یا بشود ایی کهه شود با توافق مالک از زمین استفاده می قابل غیر
است و یا در مقابل حق اشتراك از شبکه آبیاري به افراد مزبور  هاي مواتی که آماده واگذاري یا از زمین

 د.صورت اقساطی پرداخت نماین اشتراك را به التفاوت ناشی از بهاي زمین و حق مابه داده شود و

 الحاق گشته است. 43به ماده  14/08/1364در تاریخ  2و  1** تبصره 

  44ماده 

سدسـازي و تأسیسـات    هاي عمرانی و صـنعتی و توسـعه کشـاورزي و    که در اثر اجراي طرح در صورتی
هـا   اي قنوات و چاه ناحیه یا منطقه هاي سطحی و زیرزمینی در آب  مربوطه یا درنتیجه استفاده از منابع

آن وارد شود و   متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر از منابع آببرداري  و یا هر نوع تأسیسات بهره
هـاي متعلـق بـه اشـخاص      هـا و چشـمه   ها و رودخانه آب قنوات و چاه هاي مذکور یا در اثر اجراي طرح

ترتیب زیر براي جبران خسارت عمل  یافته و یا خشک شوند به  بر آن نقصان حقیقی یا حقوقی و حقابه
 .خواهد شد

بدون پرداخت  پذیر باشد، ر مواردي که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکاند -الف 
 .آب خواهد بود  خسارت، دولت موظف به جبران کمبود

نباشـد   پـذیر  در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصـان آب بـوده و جبـران کسـري آب امکـان      -ب
 .پرداخت خواهد شد لکین طبق رأي دادگاه صالحهما خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا
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و  هـا  شـدن قنـوات و چـاه    المنفعـه  شـدن یـا مسـلوب    در مواردي که خسارت وارده ناشی از خشک -ج 
یا مـالکین مـذکور    پذیر باشد، مالک از طرق دیگر امکان  الذکر ها بوده و تأمین آب تأسیسات فوق چشمه

آب و  و یا به اندازه مصـرف معقـول   زان آن، آب دریافت نمایندتوانند قیمت عادله آب خود و یا به می می
 نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشـی از خشـک   قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت

 .باشد می مذکور  شدن تأسیسات المنفعه شدن یا مسلوب

 .خواهد شد چنانچه اختالفی پیش آید طبق رأي دادگاه صالحه عمل در کلیه موارد باال 

ها بوده و  چشمه ها و در مواردي که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه -د 
مذکور در صورت عدم توافـق   پذیر نباشد خسارت دیگر امکان  تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق

 .با مالک یا مالکین طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد

مجـاز   غیـر  بـرداري از منـابع آب کـه طبـق مقـررات      ها و قنوات و سایر تأسیسات بهره چاه نسبت به -ه
 .شد  تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد

شـود و   آبیاري مـی  هاي ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح در مورد اراضی که از منابع آب طرح -و 
مقـررات و معیارهـاي وزارت    آب مصـرفی طبـق  است بهاي   طبق این قانون پرداخت شده آنهاخسارات 

 .رداخت شودد پکننده بای کنندگان آب از طریق مصرف نیرو مانند سایر مصرف

آیـد خسـارات    که در اثر اجراي طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد در صورتی -ز 
 .دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد وارده در صورت عدم توافق طبق رأي

 خلفات و جرائمت 

 45ماده 

روز  15ضربه شالق و یا از  50تا  10اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به  
 .شوند محکوم می موارد جرم به نظر حاکم شرع  حسب تا سه ماه حبس تأدیبی بر

دهد یـا دخالـت    ییريهرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغ -الف 
برداري از تأسیسات آبی را مختـل   بهره نحوي از انحاء امر گیري آب کند یا به غیر مجاز در وسائل اندازه

 .سازد

متعلق به خـود   هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاري یا شبکه آبیاري -ب
 .رسددیگري به او ن منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق
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 .هر کس عمدًا به نحوي از انحاء به ضرر دیگري آبی را به هدر دهد -ج

 .هر کس آب حق دیگري را بدون مجوز قانونی تصرف کند -د 

منابع آب مبـادرت   برداري از هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره -ه
 .کند

 .شود با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می )د(و  )جو ( (ب)در مورد بندهاي  -تبصره 

 مقررات مختلفه 

 46ماده 

آلـودگی منـابع آب بـه     ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیري و ممانعـت و جلـوگیري از   آلوده 
سازمان مذکور موظف اسـت پـس از کسـب نظـر سـایر        .شود میل زیست محو سازمان حفاظت محیط

تهیه   هاي مربوط به جلوگیري از آلودگی آب را نامه مقررات و آیین بط،ربط کلیه تعاریف ضوا مقامات ذي
 .االجرا خواهد بود وزیران برساند و پس از تصویب الزم تئو به تصویب هی

  47ماده 

رسـانند موظفنـد    آن می مؤسساتی که آب را به مصارف شهري یا صنعتی یا معدنی یا دامداري و نظایر
 .تهیه و اجرا کنند ربط تصویب مقامات مسئول ذي را باطرح تصفیه آب و دفع فاضالب 

 48ماده 

هـا،   بستر و حریم رودخانـه  برداري از شن و ماسه و خاك رس برداري یا واگذاري بهره صدور اجازه بهره 
منوط به کسـب موافقـت قبلـی وزارت نیـرو      ها سواحل دریاها و دریاچه  ها و حریم قانونی انهار و مسیل

   .است

جهت درج در  نظر خود را وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد -تبصره
نظارت بر رعایت این مشخصات  پروانه اعالم خواهد کرد و حق برداري به دستگاه صادرکننده پروانه بهره

 .را خواهد داشت
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 49ماده  

رسـانی در مـورد    آب امور آب و هاي مختلف فنون مربوط به تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته 
 .خواهد بود دادگستري با استعالم از وزارت نیرو  اخذ پروانه کارشناسی رسمی

  50ماده 

باشـند مکلفنـد بـه فوریـت و      ها در اجراي مقررات این قانون صالح به رسـیدگی  در هر مورد که دادگاه
 .حکم صادر نمایندو خارج از نوبت به اختالفات رسیدگی 

  51ماده 

مورد تهیه و پـس از تصـویب    هاي اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزي بر حسب نامه آیین
 .ت وزیران قابل اجرا خواهد بودئهی

  52ماده 

قانون در آن قسمت کـه مغـایر    کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این
 د.باش است بالاثر می
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 آب حقوق و مالکیت: اول فصل

 1 ماده

 هـاي  آب کلیـه  ایـران  اسـالمی  جمهوري نظام کلی هاي سیاست و اساسی قانون 45 اصل اساس بر
ا، هـ  رودخانـه  در جـاري  هـاي  آب از جمله عمومی هاي آب احداثی، کلیه و طبیعی هاي دریاچه و دریاها

 همچنـین  و زیرزمینـی  و سـطحی  از اعـم  دیگـر  طبیعـی  مسـیر  هـر  و ها، جویبارهـا  طبیعی، دره انهار
هـا،   آبی، مـرداب  عمومی، مخازن بندهاي ب بندها، آ ب ها، آ آنها، زهاب هاي پساب و ها ها، فاضالب سیالب
 هـاي  معـدنی، آب  گـرم  و سرد هاي سارها، آب چشمه و ها مصنوعی، چشمه و طبیعی هاي ها، برکه تاالب
 هـاي  یخچـال  و زیرزمینـی  و سـطحی  آب منبع هرگونه و آب انتقال اصلی هاي کانال و ها لوله در جاري

 اسـالمی  جمهـوري  حکومت اختیار در و شود می محسوب عمومی ثروت و بوده مشترکات جزء طبیعی
حفـظ،   مسـئولیت . شـود  بـرداري  بهره آنها از باید قانون این ضوابط و عامه مصالح طبق و باشد می ایران
 اختیـارات . شود می محول نیرو وزارت به ها آب کلیه از برداري بهره بر نظارت و برداري بهره مجوز صدور
 بـاقی  خـود  قـوت  بـه  گردیـده، کماکـان   تصریح مربوطه قوانین در که دریاها در ها دستگاه سایر قانونی
 .ماند خواهد

 2 ماده

 هر توسط طبیعی نهرهاي و ها مسیل و فصلی و دائمی از اعم ها رودخانه روي بر پل هرگونه احداث
 فنـی  مشخصـات  رعایـت  و نیرو وزارت از مجوز اخذ بدون غیردولتی و دولتی حقوقی و حقیقی شخص
 مشخصـات  از تخلـف  یـا  مجوز بدون پل احداث صورت در. است ممنوع مذکور وزارتخانه توسط اعالمی

 مورد حسب شده انجام عملیات یا شده احداث هاي سازه محل اندادست نماینده نظارت شده، با اعالم فنی
 .شود می متوقف خالف رفع تا یا و قلع

 و نفـت  هاي لوله عبور، جاده احداث کنند می تأمین را شرب آب که هایی رودخانه حریم در -تبصره
 حـال  در کـه  هایی دستگاه و است ممنوع دیگر کننده آلوده منبع هر و فاضالب و شیمیائی و نفتی مواد

 مشخصـی  بندي زمان برنامه با باید دارند تأسیساتی شرب آب کننده تأمین هاي حریم رودخانه در حاضر
 کنند جابجا را تأسیسات محل داد خواهند ارائه مجلس طبیعی منابع و کشاورزي، آب کمیسیون به که

 حـریم  بـه   مشـرف  کـه  هـا  هجـاد  کنـاره . نباشد جابجایی امکان توجیهی دالیل با وجه هیچ به اینکه مگر
 سـازي  دیواره نحوي به مناسب پوشش با باید است شرب آب کننده تأمین سدهاي مخازن یا ها رودخانه

 .نباشدآن  داخل به شیمیائی و سمی مواد کننده حمل وسایل سقوط احتمال که شوند
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 3 ماده 

 تغییـر  لحـاظ  بـه  کـه  یعمـوم  شود، انهـار  می داده اجازه) اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو وزارت به
 شـوند  می متروکه آنها موضوع اراضی آبیاري شدن منتفی و صنعتی یا مسکونی به کشاورزي از کاربري

 صـورت  بـه  یـا  و رسـانده  فـروش  بـه  ثالث اشخاص یا و مجاور مالکین تقاضاي فنی، با ضوابط رعایت با
 وجـوه  صـد  در صـد  معـادل  لههرسـا  و واریز کشور کل خزانه به را حاصل وجوه و دهد اجاره بلندمدت

 .نماید هزینه رودخانه مهندسی عملیات براي را واریزي

 از اسـتفاده  منظـور  بـه  را ها رودخانه روي پوشانیدن حق دیگر هاي دستگاه و ها شهرداري -1 تبصره
 کسـب  بـا  و است زمال جاده و خیابان سازي پل عملیات براي که مواردي در جز ندارندآن  يالبا فضاي
 .نیرو وزارت از مجوز

 خواهد ها شهرداري عهده به شهرها قانونی محدوده داخل هاي رودخانه یروبیال و تنظیف -2 تبصره
 .بود

 4 ماده

 و تقـدم  حـق  رعایـت  با مختلف مصارف براي آب عمومی منابع از برداري بهره پروانه هرگونه صدور
 از مصارف از هریک براي بآ تخصیص با که است نیرو وزارت با منحصراً اشخاص مکتسبه حقوق حفظ

 :نماید می اقدام زیر هاي اولویت لحاظ با و زیرزمینی و سطحی هاي آب

 انسان بهداشت و شرب :الف

 دام شرب :ب

 سرزمین آمایش الزامات رعایت با مصارف سایر :ج

 حفاظـت  سـازمان  و نیرو وزارت که است الگویی اساس بر آبی هاي اکوسیستم موردنیاز آب -تبصره
 .نمایند می تعیین منطقه شرایط و آبی امکانات به توجه با زیست محیط

 5 ماده

 نـوع  یا محل تغییر و شده قید پروانه در که است مصرفی نوع و محل آب، خاص برداري بهره پروانه
 و بیـع، صـلح، وکالـت، اجـاره     قبیل از عنوان هر تحت آب واگذاري یا دیگري به پروانه انتقال یا مصرف

 هـاي  نظـارت  نیـرو  وزارت. باشـد  می مجاز صادره اجازه حد در و نیرو وزارت قبلی موافقت کسب با غیره
. نمـود  خواهـد  اعمـال  آب فـروش  قیمت کنترل و صادره مجوزهاي و پروانه از مورداستفاده در را زمهال
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 و ماه شش حداکثر مدت به پروانه تعلیق موجب اول مرتبه در و باطل فوق مقررات خالف اقدام هرگونه
 .شد خواهد برداري بهره پروانه لغو موجب سوم مرتبه در و سال یک مدت به حداکثر دوم مرتبه در

 6 ماده

 و اسـت  آب رسـمی  سـند  منزله به شود می صادر قانون این اجراي در که آب برداري بهره هاي پروانه
 شـرایط  تضـاي بـه اق  اسـت  ممکـن  پروانـه  در مندرج آب میزان. بود خواهد گذاري وثیقه و ترهین قابل

 )بـرداري  بهـره  و استحصال اجازه( مصرف حق بر دال سند این. کند تغییر آبی منابع ظرفیت و محیطی
 بـر  مشـتمل  و صادرشده دار مدت صورت به مشخص آبی منبع از حقوقی یا حقیقی شخص براي معین

 و مصـرف  نـوع آب،  برداشت یا تحویل نحوه و آب، محل منبع دارندگان، موقعیت یا و دارنده مشخصات
 .است اعتبار مدت و شده داده اختصاص آب حجم و زمانی جدولآن،  محل مشخصات

 7 ماده

 بـرداري  بهره و است نیرو وزارت اختیار در منحصراً عمومی هاي فاضالب تصفیه از حاصل هاي پساب
 باید نیرو وزارت. است آب تخصیص نظام قالب در برداري بهره پروانه کسب به موکول مورد هر درآن  از
 کشـاورزي  تالمحصـو  تولیـد  براي المقدور حتی که نماید مدیریت به نحوي پساب مصرف تخصیص در

 .گردد درج برداري بهره پروانه در مصرف موارد و نگرفته قرار مورداستفاده

 تعلیـق  و پسـاب  قطـع  موجـب  اول بـار  براي و محسوب تخلف پروانه مفاد خالف پساب از استفاده
 پروانـه  سـوم  بـار  بـراي  و یکسـال  مـدت  بـراي  تکرار صورت در و ماه سه مدت براي اريبرد بهره پروانه
پروانـه،   لغـو  یـا  تعلیق پساب قطع از ناشی احتمالی زیان صورتی چنین در. شد خواهد لغو برداري بهره
 .بود نخواهد مطالبه قابل

 را کشـاورزي  در بپسـا  از استفاده مجاز موارد پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت -1 تبصره
 .نمود خواهد نظارتآن  اجراي بر و اعالم کشاورزي جهاد و نیرو هاي وزارتخانه به

 مصرف براي و بوده آنها مالکین اختیار در خصوصی هاي فاضالب تصفیه از حاصل پساب -2 تبصره
 مجـاز  کـه  کشـاورزي  مصـارف  و صـنعت  در بازچرخـانی  یـا  سـبز  فضاي براي خود فعالیت محدوده در
 صـدور  و تخصـیص  شـود  خـارج  آنهـا  دسترس از پساب چنانچه لیکن است استفاده قابل شده ناختهش

 .بود خواهد نیرو وزارت باآن  از برداري بهره اجازه

 8 ماده

 مجـري  و چاه، قنـات  اطراف ملک صاحب مالکیت اعمال مانع غیر ملک در مجري یا قنات مالکیت
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 و نمایـد  اعمـال  چـاه  و قنـات  صـاحب  ضـرر  عـدم  به شروطم را تصرفی هر تواند می مالک. بود نخواهد 
 خواهـد  آنهـا  از بـرداري  بهره به مربوط عملیات به محدود مجري و چاه، قنات صاحب مالکیت همچنین

 .بود

 خواهـد ) اي منطقـه  آب هاي شرکت( نیرو وزارت عهده به مجري و چاه، قنات حریم میزان تشخیص
 موضـوع  بـه  مـذکور  وزارت از کارشناسـی  نظر اخذ از پس یقضای صالح اختالف، محاکم صورت در. بود

 .نمایند می رسیدگی

 9 ماده

 انـد  ایجـاد شـده   1361 مصـوب  آب نهالعاد توزیع قانون از قبل که قنواتی از برداري بهره و مالکیت
 .بود خواهد 1309 شهریور 18 و 6 مصوب قنوات به راجع قانون مشمول

 آب مدیریت ساختار: دوم فصل

 10 ماده

 بنـام  کشـور، شـورایی   آب مصـرف  و تـأمین، توزیـع   زمینه گذاري در سیاست و هماهنگی منظور به
 رئـیس  و تجـارت، کشـور   و معـدن  نیرو، جهـاد کشـاورزي، صـنعت    وزراي از متشکل آب عالی شوراي
 اعضـاي  از نفـر  زیسـت، یـک   محـیط  حفاظـت  سـازمان  کشـور، رئـیس   ریـزي  برنامه و مدیریت سازمان

 از نفـر  سـه  و نـاظر  عنوان به اسالمی شوراي مجلس انتخاب با طبیعی منابع و آب کمیسیون کشاورزي،
 جمهـور  رئـیس  حکم به و شورا دبیر پیشنهاد به کشور زیست محیط و آب، کشاورزي بخش متخصصین
. بـود  خواهـد  جمهـور  رئـیس  اول معـاون  یـا  جمهـور  رئـیس  با شورا این عالیه ریاست. گردد تشکیل می
 در وزیران هیئت تصویب منزله به و یابد می رسمیت اعضا سوم دو حداقل موافقت با شورا این تصمیمات

 .باشد می االجرا الزم ربط ذي هاي دستگاه براي و بوده اساسی قانون) 138( هشتم و سی و یکصد اصل

 .بود خواهد نیرو وزارت در نیزآن  دبیرخانه و بوده نیرو وزیر آب عالی شوراي دبیر -1 تبصره

 توانند می حق رأي بدون و شورا دبیر دعوت با وزیران هیئت اعضاي سایر ضرورت حسب -2 تبصره
 .یابند حضور شورا جلسات در

 11 ماده

آن  اختیـارات  و بوده کشور آب ملی مدیریت متولی نیرو وزارت قانون این اهداف تحقق راستاي در
 .باشد می زیر شرح به آب ملی مدیریت اعمال جهت
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 مصارف کلیه در کشور نیاز مورد آب تأمین .1

 زیرزمینی و سطحی مخازن در ها رودخانه آب نمودن ذخیره و ها سیالب مهار .2

، 2 و 1 درجـه  زهکشـی  و آبیـاري  هـاي  شبکه احداث با آب توزیع و تخصیص، تنظیم، انتقال .3
 آبرسانی خطوط ها و آبی، کانال تأسیسات

 معدنی و سطحی، زیرزمینی هاي آب از بهینه برداري بهره و استحصال حفاظت، اجازه .4

 شور هاي آب کردن شیرین و شیرین هاي آب کیفیت تغییر از جلوگیري .5

 نیاز مورد مناطق در و مختلف هاي روش به ابرها از آب استحصال .6

 آب مصارف و منابع کمیت و کیفیت بر نظارت .7

 ربط ذي هاي دستگاه هماهنگی با خشک مناطق و خشکسالی در آب بندي جیره .8

 مشترك و مرزي هاي آب و کشور آب منابع سنجی و رفتار عهبررسی، مطال .9

 کشور آب هاي برنامه در آبی تاریخی هاي سازه از پایدار برداري بهره و احیا و حفظ .10

 نیازهـاي  تـأمین  منظـور  بـه  آب منابع ارچهپیک مدیریت به توجه با اي حوضه بین آب انتقال .11
 ضروري

 ها دخانهرو ساماندهی و حریم، حفاظت و بستر حد تعیین .12

 مجدد استفاده منظور به ها پساب و ها فاضالب تصفیه .13

 سـرزمین  آمایش و پایدار توسعه اصول اساس بر آب چرخه کل در مدیریت جامع نظام ایجاد .14
 کشاورزي جهاد وزارت و زیست محیط حفاظت سازمان هماهنگی با کشور آبریز هاي حوزه در

 پساب مصرف به مربوط استانداردهاي رعایت با ها پساب از برداري بهره و ها فاضالب تصفیه .15

 کشور آب منابع کلیه از کیفی و کمی حفاظت .16

 عمـومی  اعتبـارات  بـا  کـه  آبـی  تأسیسـات  کلیـه  از حفاظـت  و برداري، نگهداري، تعمیر بهره .17
 نشده واگذار... و ها خصوصی، تشکل هاي بخش به که زمانی تا شده احداث

 آبی منابع از قیمغیرمست استفاده هرگونه براي مجوز صدور .18

 توزیع و انتقال و تأمین، تولید از اعم شرب آب جامع راهبري، پایش، مدیریت .19
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 کشور فاضالب و آب صنعت رشد و توسعه براي زمال راهبردهاي تنظیم .20 

 منـابع  از بهینـه  اسـتفاده  و کشور فاضالب و آب صنعت مالی منابع تأمین و مدیریت، توسعه .21
 بالقوه و موجود

 و آبفا آب بخش در فنی دانش انتقال و فناوري توسعه جهت زمال اقدامات و بررسی، مطالعه .22

 فاضالب دفع و آب توزیع و تأمین، انتقال هاي شرکت فعالیت بازرسی و نظارت و مدیریت .23

 پساب خصوص در تصمیم اتخاذ و فاضالب آوري، تصفیه جمع .24

 وزارت با مصرف هاي محل تا آنها از آب انتقال و تنظیم و 4و 3 آبیاري هاي شبکه احداث -1 تبصره
 .است کشاورزي جهاد

 12 ماده

 ظـرف  را زمال سـازوکار  کشـور  ریـزي  برنامـه  و مدیریت سازمان همکاري با است موظف نیرو وزارت
 .آورد فراهم قانون این اجراي براي ماه 6 مدت

 13 ماده

 هاي آب از سرزمین خلدا آب کمبود تأمین توانایی که آبی منابع ترین بزرگ از یکی عنوان به دریاها
 بـرداري  بهـره  بـراي  مناسب شرایط که گیرند قرار برداري بهره مورد اي گونه به باید باشند می دارا را ملی

 اول اولویـت  در المللـی  بین قوانین و ها کنوانسیون رعایت با سرزمینی داخل آب کمبود تأمین منظور به
 منظـور  بـدین . باشد دریایی صنایع و اکتشاف، شیالتکشتیرانی،  قبیل از ها برداري بهره سایر به نسبت
 و شهرسازي، دفـاع  نیرو، جهاد کشاورزي، کشور، نفت، راه(هاي  وزارتخانه نمایندگان از مرکب اي کمیته

) آزاد زیست، مناطق محیط حفاظت(هاي  سازمان و) خارجه امور فناوري و تحقیقات -پشتیبانی، علوم و
 بـه  نسـبت  تـا  گـردد  مـی  تشکیل نیرو وزارت در جمهور رئیس راهبردي تنظار و ریزي برنامه معاونت و

 و هـا  کلـی، اولویـت   مشـی  خط تعیین هاي مذکور، در سازمان و ها وزارتخانه همکاري و هماهنگی ایجاد
 دریاهـاي  بـه  مربـوط  مشـکالت  رفع و برداري بهره و تحقیقاتی، مطالعاتی، حفاظتی، اجرایی هاي برنامه

 .نمایند تصمیم اتخاذ فارس خلیج و مازندران، عمان

 و کننـد  می شرکت جلسات در رأي حق بدون مدعوین و بوده رأي حق داراي کمیته اعضاء -تبصره
 .شود می تصویب حاضرین یک به عالوه درصد پنجاه اکثریت رأي با تصمیمات
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 14 ماده

تحـت   اي ژهویـ  شـعبه   شهرسـتان  دادگسـتري  هر آب، در بخش با مرتبط دعاوي به رسیدگی براي
 توسـط  مـورد  حسب ماده این موضوعات. گردد می تشکیل» آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه« عنوان
 مـدیرعامل  معرفـی  بـا  اسـتان  اي منطقـه  آب شـرکت : نمایندگان از مرکب کارشناسی هیئت به دادگاه

 معرفی اب استان و فاضالب آب شرکت و سازمان رئیس معرفی با استان کشاورزي جهاد شرکت، سازمان
 حکـم  بـا  باشـند، کـه   مـی  اسـتان  مدیرکل معرفی با زیست محیط حفاظت سازمان و شرکت مدیرعامل

 .گردد می گردند، ارجاع می منصوب سال 3 مدت به استان دادگستري ریاست

 15 ماده

 ضـمن  نیرو آبریز، وزارت هاي حوضه پایداري راستاي در و آب منابع پیوسته هم به مدیریت منظور به
 و بازیافت، بازچرخانی بر تأکید با و آب بخش هاي سیاست با ذینفعان و ها دستگاه سایر هماهنگی ایجاد

 هـاي  روش وسـیله  به مصارف و استحصال قابل آب منابع بین تعادل ایجاد به آب، نسبت مجدد استفاده
  .نماید اقدام آبریز هر حوضه در اي غیرسازه و اي سازه

 16 ماده

 آب منـابع  از بهینـه  برداري بهره و حفاظت راستاي در و آب مصارف و منابع مبهنگا پایش منظور به
 :باشد می زیر موارد اجراي به موظف نیرو کشور، وزارت

 آب  کیفی و کمی پایش و آماربرداري هاي شبکه و ها ایستگاه تجهیز و توسعه .1

 ملـی  هسـامان  سـازي  پیـاده  و طراحـی  بـا  کشـور  آب مصـرف  و تقاضـا  مدیریت ساختار ایجاد .2
 کشور آب حسابداري

 17 ماده

 بـا  کشـاورزي  آب مصـارف  وري بهـره  بهبـود  و آب منـابع  از بهینـه  برداشت راستاي در نیرو وزارت
  :آورد می در اجرا به را زیر موارد کشور و کشاورزي جهاد هاي وزارتخانه همکاري

 آب بازارهاي تقویت و ایجاد از حمایت .1

 مرتبط اي حرفه و مردمی هاي تشکل تقویت و ایجاد از حمایت .2

 حجمی تحویل گیري اندازه ابزارهاي از استفاده با آب برداشت پایش .3
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 مناسب برداري بهره هاي نظام استقرار منظور به آب محلی هاي مدیریت تقویت .4 

 18 ماده

 از منـاطقی  درآن  بـودن  بحرانـی  و شـیرین  آب ویـژه  به آب منابع جدي هاي محدودیت به توجه با
 هـاي  آگـاهی  ارتقـاي  بـه  نسـبت  ربـط  ذي هاي دستگاه سایر همکاري با است موظف یرون کشور، وزارت

 نتـایج  و اقـدام آن  از بهینه برداري بهره و آب منابع کیفی و کمی حفاظت و جویی صرفه لزوم و عمومی
 .برساند عموم اطالع به راآن 

 -کشـاورزي  جهـاد  -نیـرو  هـاي  وزارتخانـه  مشترك پیشنهاد با ماده این اجرایی نامه آیین -1 تبصره
 علوم، تحقیقات -اسالمی ارشاد و فرهنگ -پزشکی آموزش و بهداشت، درمان -تجارت و صنعت، معدن

 اسـالمی  جمهـوري  صداوسیماي سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان -پرورش و آموزش -فناوري و
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به ایران

 نیـرو  وزارت هـاي  سیاسـت  بـر اسـاس   است موظف رانای اسالمی جمهوري صداوسیماي -2 تبصره
 .نماید اقدام اولویت با ماده این موضوع هاي برنامه پخش و تهیه به نسبت

 19 ماده 

 بـا  اسـت  موظـف  کشـاورزي  جهـاد  وزارت کشـاورزي  بخش در آب مصرف ساختار اصالح منظور به
 الگـوي  آب، تعیـین  هـدررفت  از جلـوگیري  بـه  نسبت ربط ذي هاي دستگاه سایر و نیرو وزارت همکاري

 از آب، اسـتفاده  وري بهـره  و کـارایی  کشـاورزي، افـزایش   هـاي  سیاست بر اساس بهینه کشت و مصرف
 به عمـل  را زمال اقدامات مجدد استفاده و پساب، بازچرخانی آبیاري، جایگزینی علمی و نوین هاي روش
 .آورد

 20 ماده

 منظـور  بـه . شـود  مـی  شـناخته  کشـور  آب ریتمـدی  در طبیعی واحدهاي عنوان به آبریز هاي حوضه
 مناسب سازمانی ساختار است موظف نیرو کشور، وزارت آب منابع پایدار توسعه و پیوسته هم به مدیریت
 و ذینفعـان  تمـامی  مشـارکتی  نقـش  گـرفتن  نظـر  در بـا  را آبریـز  هـاي  حوضـه  پیوسـته  هم به مدیریت

 .نماید اجرا و تدوین مدخالن ذي

 21 ماده

 و پایـدار  توسعه اصول و آب چرخه کل در نگري جامع اساس بر کشور آب ملی مدیریت تحقق براي
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 آب منابع پیوسته هم به مدیریت تحقق منظور به و مشترك و کشور آبریز هاي حوضه در سرزمین آمایش
 و اقتصـادي، اجتمـاعی، زیربنـایی    مختلـف  هـاي  بخـش  بـین  متقابل هاي هماهنگی است موظف دولت

 .کند فراهم آب بخش با را خدماتی

 ریـزي  برنامه و مدیریت سازمان و نیرو وزارت مشترك پیشنهاد با ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره
 رسد. می وزیران هیئت تصویب به کشور

 22 ماده

 و آبخیزداري، کنترل هاي طرح جانبه همه اجرایی و مالی، مطالعاتی ریزي برنامه با است مکلف دولت
تجهیـز،   فرعـی، همچنـین   و اصـلی  زهکشـی  و آبیـاري  هـاي  شـبکه  ث سد، اجرايسیالب، احدا پخش

 را آبریـز  هـاي  حوضه در هماهنگ برداري بهره امکان برداري بهره دست در هاي شبکه نوسازي و بهسازي
  .نماید فراهم

 23 ماده

 پایـدار  توسـعه  دیـدگاه  از را هـا  حوضـه  بـین  آب انتقـال  به نسبت شود می داده اجازه نیرو وزارت به
 مدیریت اجراي نیز و مبدأ حوضه در مکتسبه حقوق رعایت و اولویت و بران حقابه آب تأمین به مشروط

 فنی، اقتصادي، اجتماعی توجیهات وجود صورت در و ملی منافع حفظ کننده با دریافت حوضه در تقاضا
 .نماید اقدام محیطی زیست و

 24 ماده

 هـاي  دسـتگاه  سـایر  همکـاري  بـا  مصـوب  بهینـه  رفمصـ  الگوي اساس بر است موظف نیرو وزارت
 .نماید اقدام بهداشت و شرب آب مصرف سرانه سازي بهینه و اصالح به ربط، نسبت ذي

 25 ماده

فنـی،   معیارهـاي  و ضـوابط  اعمال به نسبت موظفند ها شهرداري همکاري با شهرسازي و راه وزارت
 هاي مجتمع در واحد هر براي جداگانه ورهايکنت نصب منظور به تشویقی هاي حمایت و مالی پشتیبانی
 تأسیسـات  و هـا، امـاکن   سـاختمان  در آب مصـرف  کاهنـده  ابزارآالت و تجهیزات از استفاده و مسکونی
 .نمایند اقدام عمومی

 و تجـارت  و شهرسازي، صنعت، معدن و راه هاي وزارتخانه توسط ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره
 .رسید خواهد وزیران یئته تصویب به و تهیه نیرو
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 26 ماده 

 در مکلفنـد  ذیصـالح  هـاي  دستگاه سایر و تجارت و معدن -صنعت و شهرسازي و راه هاي وزارتخانه
مسـکونی،   جدیـد  هاي شهرك و شهرها محل تعیین یا سرزمین کالبدي و آمایش هاي طرح تهیه هنگام

 امکـان  بررسی جهت را نیرو زارتو نظر بدون صنعتی تجمع و جمعیتی مراکز هاي طرح غیره و صنعتی
 بـه  موظـف  مـذکور  هـاي  دسـتگاه  و ها وزارتخانه ضمناً. نمایند فاضالب، جلب دفع آب تأمین و جانمایی

 .بود خواهند فاضالب دفع و آب تجهیزات و تأسیسات استقرار محل تأمین

 27 ماده

 اسـت  موظـف  رتتجـا  و صنعت، معدن صنایع، وزارت بخش در آب مصرف ساختار اصالح منظور به
 ربـط  ذي هـاي  دسـتگاه  سایر و نیرو وزارت همکاري بر، با آب کم هاي فناوري از استفاده به توجه ضمن
 از مختلـف  هـاي  روش طریـق  از آب مصـرف  سازي بهینه منظور به تشویقی هاي حمایت اعمال به نسبت
ـ  اصـالح  جهـت  را مراتب و اقدام آب مصرف تعدیل و تصفیه، بازچرخانی جمله  بـه  بـرداري  بهـره  هپروان
 .نماید اعالم نیرو وزارت

 28 ماده

 شـرایط  با متناسب نیاز مورد آب تأمین براي خشکسالی مواقع در شود می داده اجازه نیرو وزارت به
 موقت برداري، قطع بهره ساعات ها، کاهش تخصیص بندي، تعدیل جیره قبیل از زمال اقدامات خشکسالی

 .آورد عمل به را مصرف پر مشترکین مصارف آب

 29 ماده

 و هـاي مـدیریت   کشاورزي، سازمان کشور، جهاد هاي وزارتخانه همکاري با است موظف نیرو وزارت
 کـاهش  مـدیریت  مطالعـات  بـه  نسـبت  کشـور  هواشناسـی  و زیسـت  محیط کشور، حفاظت ریزي برنامه

 ريخطرپـذی  مـدیریت  قالـب  در خشکسـالی  و سـیل  نظیـر  اقلیمـی  و جـوي  تغییرات از ناشی خطرات
  .نماید اقدام) ریسک(

 30 ماده

 حقـوقی  و حقیقـی  اشـخاص  کلیـه  و کشـوري  خـدمات  مدیریت قانون 5 ماده موضوع هاي دستگاه
 یـا  نیـرو  وزارت توسط که راو آبفا  آب با مرتبط فنی معیارهاي و مکلفند استانداردها، ضوابط غیردولتی

 راهبـردي  نظـارت  و ریـزي  برنامـه  معاونت سوي از و گردند می تدوین و تهیه ربط ذي هاي دستگاه سایر
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 .نمایند اجرا و داده قرار عمل مالك را اند شده ابالغ استاندارد ملی سازمان یا جمهور رئیس

 31 ماده

 زمال تمهیدات است مکلف آب، دولت مصارف و منابع مدیریت نوین هاي روش به دستیابی منظور به
 .آورد فراهم را جدید هاي فناوري و دانش از گیري بهره و تولید زمینه در

 32 ماده

 و صـنعت، معـدن   و کشـاورزي  نیرو، جهاد هاي آب، وزارتخانه مختلف مصارف سازي بهینه منظور به
 و و بهداشـت، کشـاورزي   شرب هاي بخش در مصارف الگوهاي تهیه به نسبت به ترتیب موظفند تجارت
 تـدوین  بـا . نماینـد  اعمـال  کشـور  سـطح  در آب عـالی  شوراي در تصویب از پس و نموده اقدام صنعت

 صادرشـده  هـاي  پروانـه  و صادر مربوطه مصرف الگوي بر اساس برداري بهره هاي مصرف، پروانه الگوهاي
 مصـارف  به. شد خواهد متناسب مربوطه الگوي با برداري بهره میزان و گرفته قرار تجدیدنظر مورد قبلی

 بـه  جرائم و تخفیفات. گیرد می تعلق گو، جریمهال يالبا مصارف به و نرخ در مصرف، تخفیف الگوي زیر
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به نیرو وزارت پیشنهاد

 در صـنعت  بخـش  در و کشاورزي جهاد وزارت با کشاورزي بخش در آب توزیع و تقسیم -1تبصره 
 .بود خواهد ربط ذي صنعتی بخش با صنعتی هاي محدوده داخل

 همکـاري  بـا  نیـرو  وزارت عهـده  بـه  سـالیانه  گـزارش  ارائـه  و ماده این اجراي بر نظارت -2تبصره 
 .باشد می ربط ذي هاي دستگاه

 33 ماده

 بـرداري  بهـره  و حفـظ، احیـاء   بـه  نسبت ربط ذي هاي دستگاه هماهنگی با است موظف نیرو وزارت
 دیـف ر در مستندسـازي  و ثبـت  و آنهـا  بر روي پژوهش و آبی، مطالعه تاریخی هاي سازه و آثار از پایدار

 و درون هـاي  محـدوده  در آبـی  تـاریخی  سـوابق  و آثـار آبفـا (  و آب هـاي  حـوزه  در جهـانی  و ملـی  آثار
 و بـزرگ  شـهرهاي  و هـا  اسـتان  مراکـز  در آب تخصصی هاي حوزه توسعه و ایجاد با همراه) شهري برون

 بـه  تنسـب  مردم آگاهی سطح ارتقاء جهت فرهنگی هاي فعالیت انجام و آبی گردشگري ترویج و توسعه
 .نماید گذشته، اقدام در نیاکانمان سابقه غنی

 34 ماده

 بـه  نسـبت  اسـت  مکلـف  دولـت آبفـا   و آب بخـش  در شده انجام هاي گذاري سرمایه حفظ منظور به
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 آبـی  تأسیسـات  حفاظـت  و تعمیر، نگهداري، اصـالح، بازسـازي، ارتقـاء    جهت زمال اعتبارات بینی پیش 
 .نماید خود، اقدام اختیار در شده احداث

 35 ماده

رأسـاً   باید و باشد می زیست محیط حفاظت سازمان عهده به آب آلودگی رفع و جلوگیري مسئولیت
 .دارد معمول را زمال اقدامات نیرو وزارت اعالم با یا و

 به سابق وضع به اعاده و آلودگی رفع و جلوگیري براي مترتب هاي هزینه و اقدامات کلیه -1 تبصره
 .باشد می ساز لودهآ عاملین یا عامل عهده

ننمایـد،   اقـدام  آلودگی رفع و جلوگیري به نسبت ساز آلوده عاملین یا عامل که درصورتی -2 تبصره
 بـه  روزه ده مهلت با قانونی اخطار صدور به نسبت نیرو وزارت همکاري با زیست محیط حفاظت سازمان

 آلـودگی  رفع و جلوگیري به نسبت یقضای مراجع از مجوز اخذ از پس و اقدام ساز آلوده عاملین یا عامل
 .نمود خواهد دریافت ساز آلوده عاملین یا عامل از راآن  از ناشی هاي هزینه و نماید می اقدام

 با زیست محیط حفاظت سازمان توسط ماه شش ظرف حداکثر ماده این اجرایی نامه آیین -3 تبصره
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به و تهیه طرب ذي هاي دستگاه سایر و نیرو، دادگستري وزارتین همکاري

 36 ماده

حقیقی، حقوقی،  از اعم اشخاص کلیه و کشوري خدمات مدیریت قانون 5 ماده موضوع هاي دستگاه
 و نظـامی  و انتظـامی  هـا، بنیادهـا، نهادهـا، نیروهـاي     ها، سـازمان  و غیردولتی، مؤسسات، شرکت دولتی

 یا آب برداري، توزیع، انتقال، فروش تولید، بهره به انحاء از وينح به که خیریه امور و هاي اوقاف سازمان
 اشـتغال  فاضـالب  تصـفیه  و آوري آبـی، جمـع   طبیعی، تولید برق و معدنی از اعم بندي بسته پساب، آب

 فعالیـت  یـا  و اقـدام  نحوي به فاضالب و آب و آبی آبی، برق تأسیسات توسعه و احداث امر در یا و دارند
 مجـوز  یـا  پروانـه  اخـذ  بـه  نسـبت  قانون این چارچوب در و نیرو وزارت به مراجعه با دموظفن نمایند می

 تبعیـت آن  از و اقـدام  نیـرو  وزارت از فنی و علمی استانداردهاي و ها، ضوابط روش مورد، مطابق حسب
 و ابطـال  آنهـا  مجـوز  یا جلوگیري، پروانه آنها فعالیت ادامه مورد، از این صورت، حسب در غیر و نمایند

 این اجرایی نامه آیین. شد خواهد اعمال قانون این پنجم فصل با مطابق مربوطه هاي مجازات و خسارات
 .گردد می ابالغ وزیران هیئت تصویب و نیرو وزارت پیشنهاد باآن  ذیل هاي تبصره و ماده

 از پـس  فتکلی تعیین براي مکلفند ماده این در مذکور مشروح ماده، افراد این اجراي در -1 تبصره
 پرداخـت  مسـتلزم  مـذکور  تکلیـف  تعیین همچنین و نمایند مراجعه ربط ذي دوایر به نیرو وزارت اعالم
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 جبـران  بـه  نسـبت  نیـرو  وزارت کارشناسـان  نظریه اساس بر تخلف صورت در کارشناسی، و هاي هزینه
 .نمایند اقدام غیرمجاز فعالیت طول با متناسب وارده خسارات

 37 ماده

 ایـن  از قسمتی یا تمام توانند می مورد قانون، حسب این اجراي به موظف اجرایی هاي دستگاه کلیه
 بـا  سازمان و شرکت تشکیل یا ساختار اصالح با نیاز صورت در یا و واگذار غیردولتی بخش به را وظایف
  .نمایند اقدامآن  اجراي به نسبت قانونی موازین رعایت

 38 ماده

 و تأسیسـات  و آبـی  منـابع  بـه  کیفـی  و کمی رسانی آسیب هرگونه از ممانعت و پیشگیري منظور به
 وزارت و تابعـه  مؤسسـات  و هـا  شرکت و نیرو وزارت کارکنان کشور، گزارش وفاضالب آب، آب تجهیزات

 بـراي  نیرو وزیر مخصوص ابالغ موجب به که) کشاورزي جهاد وزیر طرف از شده معرفی( کشاورزي جهاد
 ضـابطین  گـزارش  حکـم  در شـوند  می معرفی دادسراها به و انتخاب انونق این در مندرج وظایف اجراي

 آیـین  قـانون  59 مـاده  از ب بنـد  طبـق  متخلفـین  و اسـت  متخلفـین  تعقیب مالك و بوده دادگستري
 .گیرند می قرار تعقیب تحت کیفري دادرسی

 ر، دادگستريکشاورزي، کشو نیرو، جهاد هاي وزارتخانه توسط ماده این اجرایی نامه آیین -1 تبصره
 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه زیست محیط حفاظت سازمان و

 39 ماده

 نیـرو  وزارت دستورات موظفند قانون این اجراي حسن جهت در انتظامی نیروي مأمورین و ها یگان
 .گذارند اجرا مورد به را تابعه هاي شرکت و

 40 ماده

 کـه  فاضـالب  و فاضـالب  و آب هـاي  شـرکت  توسـط  اي سـرمایه  هاي دارایی تملک هاي طرح اجراي
 .است مجاز گردند می تلقی بردار بهره دستگاه
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 آب منابع برداري بهره و حفاظت: سوم فصل 

 آب منابع از برداري بهره و کمی حفاظت: اول بخش

 41 ماده 

 و ربشـ  اولویـت  ترتیـب  بـه  مصـارف  کلیه براي آب عمومی منابع از برداري بهره و تخصیص اجازه
متفـاوت   4بـا مـاده    .اسـت  نیـرو  وزارت با منحصراً موارد سایر و خدمات، کشاورزي و بهداشت، صنعت

 است.

 همکـاري  بـا  کـه  اسـت  مشـترکی  الگـوي  اساس بر آبی هاي اکوسیستم محیطی زیست نیاز -تبصره
 .گردد می تدوین زیست محیط حفاظت سازمان و نیرو وزارت

 42 ماده

 از یـک  هـر  در کشـور  آب منـابع  از پایـدار  برداري بهره و حفاظت منظور به است موظف نیرو وزارت
 کنتـرل  نحـوي  بـه  را آب منابع از برداشت آب، میزان تجدیدشوندگی میزان رعایت با آبریز هاي حوضه
  .گردد برقرار آب مصارف و منابع بین تعادل همواره که نماید

 میـزان  منفی بیالن با هاي دشت در شود می ادهد اجازه نیرو وزارت به ماده این اجراي در -1 تبصره
 .دهد کاهش منصوبات کنترل و ها پروانه اصالح با را ها چاه از برداشت

 پرداخـت  بـدون  توانـد  مـی  نیـرو  وزارت آب منابع در بحران بروز و خشکسالی شرایط در -2 تبصره
 .نماید اقدام آب بندي جیره و تخصیص کاهش به نسبت خسارت

 43 ماده

 علتـی  هـر  به اگر و هستند آب اتالف عدم و آب معقول مصرف به ملزم برداري بهره پروانه گاندارند
 با را مراتب نیرو وزارت مورد برحسب صورت این در نیست بهینه و مصرف، معقول نحوه که شود مسلم

 شـده  ینتعی مدت در هرگاه. دارد می اعالم کننده مصرف به سازي بهینه فنی دستورهاي ارائه و علل ذکر
 عمـل  فـوق  فنی دستورهاي به کننده مصرف کرد نخواهد تجاوز یکسال از هرحال به که مزبور اخطار در

 .آورد به عمل قانونی اقدام پروانه ابطال یا تعلیق براي تواند می نیرو وزارت ننماید

 44 ماده

 منـابع  از بـرداري  بهـره  هرگونـه  شود، براي می داده اجازه) اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو وزارت به
 جـایگزین  و خدمات و صنعتی مصارف براي مربوطه استانداردهاي رعایت با که آب بازچرخانی و پساب
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 .نماید صادر برداري بهره مجوز باشد کشاورزي، مناسب مصارف

 آمـوزش  و درمـان ، بهداشـت  وزارت بـا  مـورد  حسـب  مذکور استاندارهاي رعایت بر نظارت -تبصره
 .بود خواهد زیست محیط ظتحفا سازمان و پزشکی

 45 ماده

 یـا  محـل  تغییـر  و قیدشده پروانه در که است مصرفی نوع و محل به مختص آب برداري بهره پروانه
 و بیع، صلح، وکالت، اجاره قبیل از عنوان هر تحت آب واگذاري یا دیگري به پروانه انتقال یا مصرف نوع

 .صادره اجازه حد در و نیرو ارتوز قبلی موافقت کسب با مگر باشد می ممنوع غیره

. نمـود  خواهـد  اعمـال  صـادره  مجوزهـاي  و پروانه از مورداستفاده در را زمال هاي نظارت نیرو وزارت
 .شد خواهد قانون این در مندرج مجازات مشمول فوق مقررات خالف اقدام هرگونه

 46 ماده

 نظـرات  طبق موظفند برداران بهره باشد ضروري آب از مکرر استفاده نیرو وزارت تشخیص به هرگاه
 تصـفیه  محیطی زیست استانداردهاي با مطابق را فاضالب) اي منطقه آب هاي شرکت( وزارتخانهآن  فنی

 تولیدکننـده  نیـاز  اولویـت  بـا  تـا  قرار دهند) اي منطقه آب هاي شرکت( مذکور وزارت اختیار در و کرده
 .مایندن اقدامآن  تخصیص به نسبت عامه مصالح بر اساس و پساب

 47 ماده

 و نظـارت  تحـت  کـه  زیـر  مشـروح  هاي آب براي زمال هاي رسیدگی از پس محل هر در نیرو وزارت
 .کند می صادر برداري بهره اجازه گیرد می قرار وزارتخانهآن  مسئولیت

 .باشد مانده استفاده بدون که عمومی هاي آب -الف

 و آمـده  دسـت  بـه  غیـره  و زهکشـی  و سدسازي و آبیاري تأسیسات احداث اثر بر که هایی آب -ب
 .میاید

 .ریزند می انهار و دریاها و ها دریاچه به که مصرف بر زائد هاي آب -ج

 .ها فاضالب از حاصل هاي آب -د

 .شهري سهمیه از زائد هاي آب -ه

 نرسـیده  مصـرف  بـه  او جانشین یا پروانه دارنده وسیله به پروانه در مندرج مدت در که هایی آب -و
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 . باشد 

 .باشد شده لغو قانونی علل بهآن  از استفاده پروانه که هایی آب -ز

 .شود می ظاهر اي منطقه در طبیعی عوامل سایر یا زلزله اثر بر که هایی آب -ح

 48 ماده

 عمـل  بـه  مقتضـی  اقـدام  زیـر  طرق از کشور نیاز مورد آب تأمین منظور به است موظف نیرو وزارت
 :آورد

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

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

 .کشور هاي آب منابع کلیه مطالعه و بررسی -ج

 .معدنی و زیرزمینی هاي آب از استفاده و استخراج -د

 .زمال مناطق رد شور آب کردن شیرین -ه

 . زمال مناطق در شیرین هاي آب شدن شور از جلوگیري - و

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

 . نیاز مورد هاي کمیته و ها هیئت تشکیل و مؤسسات و اي منطقه آب هاي شرکت تأسیس - ح

 ابرها باروري و زایی باران از حاصل هاي آب نظیر باشد آب تأمین در مؤثر که اموري سایر انجام -ز

 وزارت بـا  مصـرف  اي محلـه  تـا  آنهـا  از آب انتقال و تنظیم و 4 و 3 آبیاري هاي شبکه ایجاد -تبصره
 .است کشاورزي

 49 ماده

 تجهیـزات  و تأسیسـات  و مشـترك  آبی منبع نوع هر و آب کانال یا قنات، چاه، چشمه، مجرا هرگاه
 بـه  منوط برداري بهره یا و داشته مرمت و تعمیر به نیاز و شود خراب مذکور موارد از استفاده به مربوط
 پرداخـت  یـا  و خرابـی  رفـع  و تعمیـر  در مشارکت به حاضر شرکا از نفر چند یا باشد یک هزینه تأمین
 اي منطقـه  آب شـرکت  بـه  تواننـد  مـی  متضـرر  شرکاي یا شریک نشوند خود سهم به مربوط هاي هزینه
 فیصـله  محلـی  شـوراهاي  یـا  و بران آب هاي تشکل طریق از باید ابتدا موضوع تا مراجعه ربط ذي استان
 .نمایند عمل مدنی قانون 594 مطابق ماده اختالف ادامه صورت در و پذیرد
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 50 ماده

 و اجتمـاعی  ضـرورت  وجـود  صـورت  در قانون این 51 ماده مطابق تواند می کشاورزي جهاد وزارت
. نمایـد  اقـدام  موجـود  هـاي  حقابه صاحبان براي آب مصرف معقول پروانه صدور به نسبت موقت طور به

  .برود بین از داران حقابهگونه  آن حق که این بدون

 یـا  مالکیـت  اسـناد  یا قدیم جمع جزء دفاتر در که است آبی مصرف حق از عبارت حقابه -1 تبصره
آن  مالـک  یـا  ملـک  براي آب نهالعاد توزیع قانون تصویب از قبل تا دیگر قانونی مدارك یا دادگاه حکم

 .باشد شده تعیین

 نیـاز  بـه  توجـه  بـا  و مکـان  و زمـان  شـرایط  تحـت  کـه  اسـت  آبـی  مقـدار  معقـول  مصرف -تبصره
 .شد خواهد تعیین قانون این مقررات طبق امکانات و عمومی نیازهاي رعایت و کننده مصرف

 51 ماده

 یا صنعتی یا کشاورزي امور براي آب معقول مصرف میزان تعیین منظور به است موظف نیرو وزارت
 حقابـه  گذشـته  در کـه  حقـوقی  یـا  حقیقـی  اشـخاص  براي کشور سطحی آب منابع از شهري مصارف
 ها هیئت این. کند تعیین محل هر در نفري سه هاي معقول، هیئت مصرف اجازه بهآن  تبدیل و اند داشته
 و نوع کشـت  و سطح میزان و موجود آب مقدار قبیل از( زمال اطالعات اساس بر مربوطه نامه آیین طبق
 تعیـین  بـه  نسـبت ) عوامـل  سایر و محل عرف و معمول و آب مصرف و کیفیت انشعاب و مصرف محل
 هـاي  وزارتخانـه  وسـیله  بـه  مـورد  حسـب  معقول مصرف پروانه و کرد خواهند اقدام نیاز مورد آب میزان

 بـه  را خـود  اعتـراض  نفـري  سه هیئت رأي به معترض شد و خواهد صادر هیئت این نظر طبق ربط ذي
 ارجـاع  نفـري  پـنج  هیئـت  بـه  را اعتـراض  مـذکور  سـازمان  و کند می تسلیم پروانه صادرکننده سازمان

 آب بخـش  به رسیدگی ویژه دادگاه به تواند می معترض و بوده االجرا الزم نفري پنج هیئت رأي نماید می
 .نماید مراجعه

 52 ماده

 و نیرو وزارت انتخاب به حقوقی کارشناس نفر یک از بود خواهند مرکب نفري سه هاي ئتهی اعضاء
 انتخـاب  بـه  محلـی  مطلع و معتمد نفر یک و کشاورزي جهاد وزارت انتخاب به فنی کارشناس نفر یک

 سـازمان  رئـیس  و اي منطقه آب شرکت مدیرعامل: از عبارتند نفري پنج هاي هیئت اعضاء. محل شوراي
 و معتمـد  نفـر  دو و نیرو وزیر انتخاب به کارشناس نفر یک و آنها نمایندگان یا و استان شاورزيک جهاد
 مقامات باشد، انتخاب استان چند شامل آبریز منطقه که درصورتی. محل شوراي انتخاب به محلی مطلع
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 .بود خواهد مربوط وزراي با ماده این در مذکور دولتی 

 هـاي  مصوبه اجراي نحوه و نفري پنج و نفري سه هاي هیئت گیرسید نحوه و مأموریت مدت -تبصره
 نامـه  آیـین  طبـق  هـا  هیئـت  تصـمیم  به اعتراض مدت و تجدیدنظر ضوابط و موارد و مذکور هاي هیئت

 .بود خواهد مربوطه

 53 ماده

 خصوصـی  و دولتی از اعم ها سازمان و ها مؤسسات، شرکت و حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص کلیه
 یـا  انتقـال  یـا  توزیـع  یـا  تولید به انحاء از نحوي به که مختلط یا و ها شهرداري به وابسته یا و متعلق یا

 و آب و آب، بـرق  تأسیسـات  توسـعه  و احـداث  امـر  در یا و فاضالب آب، دفع واردات و فروش، صادرات
 اقدام نیرو توزار از پروانه اخذ به نسبت موظفند دارند فعالیت مرتبط، قصد هاي فعالیت سایر و فاضالب

  .نمایند پیروي نیرو وزارت فنی و علمی استانداردهاي و ها، ضوابط روش از و

 موظفنـد  دارنـد  اشـتغال  ماده این در مذکور هاي فعالیت به که مؤسساتی و ها شرکت کلیه -تبصره 
 هـا  شرکت براي. نمایند اقدام پروانه درخواست به نسبت نیرو وزارت فراخوان از پس ماه سه مدت ظرف

 جلوگیري آنها فعالیت ادامه از صورت این غیر در و شد خواهد صادر) مجوز( پروانه ذیصالح مؤسسات و
 .شد خواهد

 54 ماده

 کشـور  منـاطق  کلیـه  در قنـوات  و ها چشمه آب از کنندگان مصرف کلیه قانون این تصویب زمان از
 آب هـاي  شـرکت  و نماینـد  مراجعـه  اي منطقه آب هاي شرکت به مصرف پروانه تحصیل جهت موظفند
 مصـرف  پروانه قنات یا چشمه موجود وضع با متناسب قانونی برداران بهره شناسایی با مکلفند اي منطقه
 .گردد می ابالغ و تهیه نیرو وزارت توسط مصرف پروانه صدور چگونگی نامه آیین. نمایند صادر

 55 ماده

 تعیـین  نیـز  و مـرتبط  خـدمات  سایر و چاه، قنات حفر متقاضی درخواست است موظف نیرو وزارت
 بررسـی  مـورد  را حفـاري  هاي شرکت به خدمات ارائه و اي رودخانه مصالح از برداري بستر، بهره و حریم

 کنند، هزینه راهنمایی را متقاضی تا نماید اعزام محل به را خود متخصصین لزوم صورت در و داده قرار
 .بود خواهد ضیمتقا عهده به نیرو وزارت تعرفه طبق کارشناسی

 خـدمات  از فنـی  و علمـی  هـاي  راهنمایی ارائه منظور به توانند می اي منطقه آب هاي شرکت -تبصره
 .نمایند استفاده ذیصالح خصوصی بخش کارشناسان و ها تشکل
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 56 ماده

 گونـه  هـیچ  از برخـورداري  حـق  و بـوده  غیرمجاز باشند برداري بهره و حفر پروانه فاقد که هایی چاه
 متخلفـین . داشـت  نخواهند را سوخت دریافت و برق کشاورزي، اشتراك هاي نهاده نظیر ولتید خدمات
 نظـارت  بـا  غیرمجـاز  چـاه  و شـد  خواهنـد  110 و 108 مواد در مقرر هاي مجازات مشمول مورد حسب

 .شد خواهد برداري بهره غیرقابل و المنفعه مسلوب و پر خسارت پرداخت بدون محل دادستان نماینده

 57 ماده 

 یـا  و چـاه، قنـات   نوع هر حفر طریق از زیرزمینی هاي آب منابع از برداري بهره و استحصال هرگونه
 وضـعیت  همـواره  است موظف نیرو وزارت. شود می انجام نیرو وزارت موافقت با کشور در چشمه توسعه

 هـاي  ررسـی ب در دهد، هرگاه قرار بررسی مورد تعادل کنترل حیث از را کشور هاي دشت زیرزمینی آب
 یـا  و آبخـوان  طبیعـی  تغذیـه  حـد  در زیرزمینـی  آب منابع از برداري بهره میزان گردد مشخص معموله
 داشته پی در را آب کیفیت تغییر آبخوان از بیشتر برداري بهره که مناطقی در یا و باشد میآن  از بیشتر
خشکسـالی،   از ناشـی  لزامـات ا بـه  بنـا  یـا  و نمایـد  می ایجاب دولتی هاي طرح که مناطقی در یا و باشد

زیرزمینـی،   آب سـفره  تعـادل  حفـظ  منظور به است مکلف نیرو وزارت نباشد ممکن برداري بهره افزایش
 عمیـق  نیمه یا عمیق چاه هرگونه حفر جهت معین مدت براي و مشخص جغرافیایی حدود با را منطقه

 اعـالم  ممنـوع  زیرزمینـی  آب منـابع  از بـرداري -بهره افزایش هرگونه یا و چشمه توسعه یا و قنات یا و
 .است نیرو وزارت با ممنوعیت نماید، رفع

 بخشی تعادل براي و زیرزمینی هاي آب افت روند توقف منظور به است موظف نیرو وزارت -1 تبصره
 .گذارد اجرا به موقع به و تهیه را اي غیرسازه و سازهاي از اعم زمال هاي طرح ممنوعه مناطق

 روز شـبانه  در مترمکعب 25 تا حداکثر خدمات و صنعت مصارف براي ممنوعه مناطق در -2 تبصره
 گیري اندازه تجهیزات نصب تخصیص، با سقف قالب در روستایی و شهري بهداشت و شرب آب تأمین و
 وزیـران  هیئـت  تصـویب  بـه آن  تعرفـه  که متقاضیان از وجوهی دریافت قبال در آب برداشت کنترل و

 نـزد  کشـور  عمـومی  درامـد  حسـاب  بـه  فوق وجوه. شد خواهد داده برداري-هرهب و حفر پروانه رسد می
 و تهیـه  بـراي  تا گرفت خواهد قرار نیرو وزارت اختیار در شده واریز مبالغ معادل و واریز کل داري خزانه
 .برسد مصرف به مزبور مناطق زیرزمینی آب هاي سفره در تعادل ایجاد و بخشی عالج هاي طرح اجراي

 اعـالم  ممنوعه نیرو وزارت توسط اي علمی، منطقه و فنی شرایط به توجه با که درصورتی -3 تبصره
. نماید می اقدام آب بندي جیره یا و برداري بهره میزان کاهش به نسبت است موظف مذکور شود، وزارت

 .آورد عمل به خصوص این در را زمال همکاري است مکلف کشاورزي جهاد وزارت
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 58 ماده  

 کشور هاي دشت کلیه براي است مکلف نیرو بهداشت، وزارت و شرب آب تأمین ضرورت به توجه با
 بیش مصارف سایر براي چاه شکنی کف یا و حفر. نماید ابالغ و تعیین را ها چاه شکنی کف سقف حداکثر

 .باشد می ممنوع شده تعیین سقف از

 59 ماده

 آبـدهی  درصـد  60 از بـیش  کـاهش ( آب فاحش نقصان صورت قنوات، در و مجاز هاي چاه مالکین
 منـاطق  در سـال  پـنج  و ممنوعه مناطق در سال سه مدت ظرف حداکثر مکلفند شدن خشک یا) مجاز
 پیشـکار  یروبـی، ادامـه  ال تقاضـاي  و مراجعه نیرو وزارت به شدن خشک یا فاحش نقصان ختاري از آزاد

 مـذکور  مهلـت  انقضـاي  از پـس . نمایند چاه جابجایی و شکنی کف یا قنات جاي به چاه یا و قنات براي
 .شود نمی پذیرفته زمینه این در تقاضائی

 و پیشـنهادي  جدیـد  مـاده  رعایـت  با شکنی کف ضرورت و آبدهی فاحش نقصان تشخیص -تبصره
 مـاده  ایـن  اجرائی نامه آیین در رسیدگی نحوه و برداري بهره میزان و قنات پیشکار ادامه و چاه جابجایی

 .شد خواهد بینی پیش

 60 دهما

 مخصـوص  موتـوري  حفـاري  هاي دستگاه با و است حفاري آنها حرفه که حقوقی و حقیقی اشخاص
 کننـد  تحصیل نیرو وزارت از حفاري صالحیت پروانه باید نمایند می قنات یا چاه حفر به اقدام چاه حفر

 پروانـه  اخذ شرایط. بود نخواهد قنات یا آب چاه حفر به مجاز شخصی هیچ معتبر پروانه داشتن بدون و
 .شد خواهد تعیین اجرایی نامه آیین در مندرج مقررات اساس بر حفاري صالحیت

 پروانـه  و حفـاري  صالحیت پروانه در مندرج شروط کلیه مکلفند حفاري صالحیت پروانه دارندگان
 نیـرو  وزارت توسـط رأسـاً   آنهـا  پروانـه  مورد حسب تخلف صورت در و کنند رعایت را قنات یا چاه حفر

 یـا  آب چـاه  حفـر  بـه  اقدام حفاري صالحیت پروانه بدون که اشخاصی نیز و شد خواهد لغو یا و لیقتع
. شـد  خواهـد  اقدام آنها حفاري دستگاه انهدام یا ضبط به نسبت قضایی مقام دستور اخذ با کنند قنات

 وزارت اعـالم  و تشـخیص  اسـاس  بر زیرزمینی هاي آب بر وارده خسارت جبران بر عالوه فوق متخلفین
 .شد خواهند محکوم نیز قانون این در مقرر هاي مجازات به نیرو

 بازدیـد  هاي هزینه حفاري صالحیت پروانه صدور براي شود می داده اجازه نیرو وزارت به -1 تبصره
 بـر اسـاس   را پروانـه  صـدور  بـا  مـرتبط  خـدمات  سـایر  و انگزنـی  و کـوبی  حفاري، پالك هاي دستگاه از
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 .کند دریافت متقاضی از نماید می تصویب یرون وزیر که هاي تعرفه

 بـر  نظـارت  وآن  فنـی  مسـائل  و قنـات  یا آب چاه حفاري صحیح اصول رعایت منظور به -2 تبصره
 اجازه نیرو وزارت به حفاري هاي دستگاه از بازدید همچنین و آب هاي چاه اولیه اژپپم و حفاري عملیات

 هـاي  هزینه. نماید استفاده...) و آب مهندسی نظام( خصوصی بخش کارشناسان خدمات از شود می داده
 چـاه  حفـر  متقاضـیان  از گـردد  مـی  ابـالغ  و تصویب نیرو وزارت توسط که هایی تعرفه اساس بر مربوطه
 .شد خواهد دریافت

 موظفنـد  کشـور  سراسـر  در حفـاري  هـاي  دستگاه مالک حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه -3 تبصره
 تـردد  کـارت  و فعالیت مجوز ها استان اي منطقه آب هاي شرکت قانون، از این ابالغ از پس ماه سه ظرف

 انتظـامی  شـده، نیـروي   تعیین مهلت انقضاء از پس. نمایند اقدام تردد و ونقل حمل به سپس و دریافت
 همچنـین . باشـد  مـی  تـردد  کارت و مجوز فاقد هاي دستگاه تردد یا و ونقل حمل از جلوگیري به موظف
 بـه  متخلـف  حفـاري  هـاي  دستگاه توقیف به نسبت انتظامی نیروي همکاري با است موظف نیرو وزارت
 اعتـراض  بـه  رسـیدگی . نماید اقدامآن  مالک هزینه با) پارکینگ( توقفگاه بهآن  حمل و ماه شش مدت

 .باشد می آب منابع به رسیدگی کمیسیون عهده بر خصوص این در مالکین

 بـرق  و آب ویـژه  یگـان  یـا  اي منطقـه  آب هـاي  شـرکت  درخواست به بنا انتظامی نیروي -4 تبصره
 .آورند عمل به را زمال همکاري غیرمجاز موارد برداري بهره و حفر از جلوگیري در موظفند

 بـر  عـالوه  متخلف و شده محسوب جرم آب منابع از غیرمجاز برداري بهره و حفر هرگونه -5 تبصره
 در چاه روز ارزش برابر نیم و یک تا نقدي جزاي به برداري بهره قطع و چاه نمودن المنفعه مسلوب و پر

 .شد خواهد محکوم منطقه

 61 ماده

 یا چاه حفر براي که است سهامی با متناسب مشاع قنات یا و چاه از اراضی صاحبان از یک هر حق
  اند کرده توافق یا و پرداخته تأسیسات احداث و قنات

 بـه  صـالح  قضـایی  محـاکم  و هـا  شـرکا، دادگـاه   سـهم  میزان در اختالف نوع هر صورت در -تبصره
 .بود خواهند رسیدگی

 62 ماده

 عـدم  مواقـع  در فشـار  تحت قنوات وآرتزین  نیمه وآرتزین  هاي چاه برداري بهره هاي پروانه دارندگان
 مورد در را نیرو وزارت دستورات مکلفند و هستند زیرزمینی آب تخلیه از جلوگیري آب، مسئول به نیاز
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 دیگـر  قشـرهاي  به فشار تحت مخزن آب نفوذ از جلوگیري براي دیگر مناسب طرق یا و ريجدا پوشش 
 .بگذارند اجرا موقع به زمین

 63 ماده

 هزینـه  بـا  است مکلف نیرو سطحی، وزارت آب منابع و زیرزمینی هاي آب سفره از صیانت منظور به
 منابع کلیه در آب حجمی تحویل رايب گیري اندازه ابزار و هوشمند کنتورهاي نصب به نسبت بردار بهره
 .نمایند اقدام شده نصب گیري اندازه وسایل قرائت به نسبت مجازند نیرو وزارت مأمورین. نماید اقدام آب

 کنتـرل  و گیـري  انـدازه  وسـایل  خـود  هزینـه  به ضروري موارد در است مجاز نیرو وزارت -1 تبصره
 و مزبـور  وسـایل  نگهـداري  و حفـظ . نمایـد  قرائـت  و نصـب  اشـخاص  قنـوات  و هـا  چاه در را آب سطح
 .بود خواهد برداران بهره با آب بده گیري اندازه

 بـرداري  بهـره  ادامـه  از بـرداران  بهـره  توسـط  گیـري  اندازه تجهیزات نصب عدم صورت در -2 تبصره
 .شد خواهد اعمال قانون این در مقرر هاي مجازات و شده جلوگیري

 64 ماده 

 یـا  موجـود  چـاه  شـکنی  کـف  و جابجایی یا و جدید قنات یا چاه از برداري هبهر و حفر اثر در هرگاه
 عمـل  زیـر  طریـق  از یکـی  بـه  شـود  خشـک  یا و یابد نقصان مجاور مجاز منابع آب قنات پیشکار ادامه
 .شود می

 دیگـري  چـاه  حفـر  یـا  و شـکنی  کـف  بـا  مجـاور  منابع شدن خشک یا و کاهش که درصورتی -الف
 صـاحبان  به را شکنی کف یا و چاه حفر هزینه باید جدید چاه صاحبان طرفین فقتوا با باشد پذیر جبران
 .نمایند پرداخت مجاور منابع

 پـذیر  جبـران  شـکنی  کـف  یـا  و چاه حفر با مجاور منابع شدن خشک یا و کاهش که درصورتی -ب
 هزینـه  در شـرکت  قبـال  در مجـاور  منابع آب یافته کاهش مقدار طرفین توافق با صورت این در نباشد
 طرفین توافق عدم صورت در. شود تأمین باید جدید قنات یا چاه از نیرو وزارت تشخیص به برداري بهره
 .شود می عمل ماده این) ج( بند طبق

 مجـاور  منابع در سوء تأثیر مسئله جدید قنات یا چاه از برداري بهره میزان تقلیل با که درصورتی -ج
 در سـوء  اثـر  رفـتن  بـین  از حد تا باید جدید قنات یا چاه برداري رهبه میزان صورت این در برود بین از

 .یابد کاهش مجاور منابع
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 معتـرض . داد خواهـد  نظـر  و رسـیدگی  موضـوع  بـه  نیـرو  وزارت بدواً البا موارد کلیه در -1 تبصره
 .نماید شکایت آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه به تواند می

 در و موجـود  آمـار  و برداري بهره پروانه بر اساس ماده این موضوع مجاور منابع آب میزان -2 تبصره
 الگـوي  میـزان  و آبیـاري  و کشت دوره و اقلیمی شرایط و قرائن و شواهد به توجه با آمار نبودن صورت
 توسـط  مصـرف  آخـر  سـال  پـنج  معـدل  اسـاس  بـر  برداري بهره ساعات و برداري بهره دوران در مصرف

 .گردد می تعیین نیرو وزارت کارشناسان

 خسـارت  کـه  شـود  مسلم قانون این 51 ماده موضوع نفري سه هیئت تشخیص به هرگاه -3 تبصره
 جبران نیرو وزارت وسیله به وارده خسارت بوده نیرو وزارت کارشناسان اشتباه از ناشی ماده این موضوع
 .شد خواهد

 65 ماده

 آنهـا  اولیـه  شرب تحت اراضی که را مجازي هاي چاه برداري بهره پروانه دبی است مکلف نیرو وزارت
 طـور  بـه  زیـر کشـت   سـطح  چنانچه و نماید اصالح باقیمانده اراضی با متناسب را اند داده کاربري تغییر
 قضایی مراجع طریق از و بوده اعتبار فاقد مربوطه چاه برداري بهره پروانه باشد یافته کاربري تغییر کامل
 نماید اقدامآن  ابطال براي

 روزنامـه  و نتشـار الکثیـرا  روزنامـه  یک در آگهی انتشار با شود می داده اجازه نیرو ارتوز به -تبصره
 آب که قنواتی مالکین محل اسالمی شوراي و ذینفعان یا ذینفع به مستقیم و کتبی ابالغ با یا و رسمی

 ولیها شرب تحت اراضی در قنات آب مصرف به را شود می استفاده غیرمجاز صورت به یا و شده رها آنها
. نیاورنـد  عمـل  بـه  زمال اقـدام  قنـوات  مالکین، آگهی از پس یکسال مدت ظرف چنانچه. کند الزام خود

 زیرزمینـی  آب غیرمجاز استفاده از که دیگري اقدام هر یا آنها مصرف محل تعیین به نسبت نیرو وزارت
 .نمود خواهد تصمیم اتخاذ کند جلوگیري

 66 ماده

 قـرار  بـرداري  بهره مورد سال 5 از بیش که قنواتی و مجاز هاي اهچ مورد در است مکلف نیرو وزارت
 :نماید عمل زیر شرح به اند نگرفته

 احیـا  قابـل  نیـرو  وزارت کارشناسـان  تشـخیص  بـه  که قنواتی و ها چاه ذینفعان و صاحبان به -1
 اقـدام  آنهـا  احیـا  بـه  نسـبت  که شود می داده مهلت یکسال مدت به رسمی ابالغ با باشند می

 قضـایی  مراجـع  طریق از و اعالم حریم فاقد مذکور قنات یا چاه اقدام عدم صورت در. دنماین
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 .نماید اقدام قنات مورد در مالکیت سند از کسر یا پروانه ابطال براي 

 احیـا  قابـل  نیـرو  وزارت کارشناسـان  تشـخیص  بـه  که قنواتی و ها چاه ذینفعان و صاحبان به -2
 و اسناد داشتن دست در با که شود می داده مهلت اهم یک مدت به رسمی ابالغ با باشند نمی

 صـورت  این غیر در نمایند مراجعه اي منطقه آب هاي شرکت به اعتراض براي مربوطه مدارك
 یـا  برداري بهره پروانه ابطال براي قضایی مراجع طریق از و اعالم حریم فاقد فوق قنات یا چاه

 .نماید اقدام قنات مورد در مالکیت سند از کسر

 67 ماده

 جویی صرفه منابع محل از و قانون این تصویب از پس سال پنج مدت ظرف است مکلف نیرو وزارت
 کلیـه  کـردن  برقـی  بـه  قـانون، نسـبت   ایـن  اجرا از ناشی فسیلی هاي سوخت مصرف کاهش از حاصل

 .نماید اقدام کشاورزي آب هاي چاه

 68 ماده

 مفـاد  از مالکان یا مالک تخلف عدم صورت در و بوده لهسا یک ها چاه اولیه برداري بهره پروانه اعتبار
 .شد خواهد تمدید ساله سه هاي دوره پروانه، براي

 69 ماده

 60 حـداقل  نقصـان آن  آبـدهی  یـا  و شـده  خشـک  کـه  قنـاتی  جاي به چاه یا چاه جاي به چاه حفر
 بـراي  آنکه به مشروطچاه،  اولیه شرب تحت اراضی در صرفاً یافته برداري بهره پروانه به نسبت درصدي
 حـریم  در جدیـد  محـل  و رود بکـار  اولیـه  خدماتی صنعتی واحد آب تأمین یا چاه همان اراضی آبیاري
 .است نباشد، مجاز دیگري به متعلق آب منابع

 یـا  احیـاء  امکـان  کـه  بـود  خواهـد  ممکن صورتی در قنات جاي به چاه حفر پروانه صدور -1 تبصره
 5 از بـیش  و شـود  اعـالم  مردود اي منطقه آب کارشناسان توسط قتصاديا یا فنی نظر از قنات یروبیال

 .باشد نگذشته قنات شدن خشک از سال

 در ثبـت  قنـات  آبـدهی  و آمـاري  سوابق اساس بر قنات جاي به چاه از برداري بهره میزان -2 تبصره
 موجـود  ئنقـرا  و شـواهد  بررسـی  بـا  اطالعات و آمار وجود عدم صورت در یا اي منطقه آب هاي شرکت
 فـاحش  نقصـان  یا شدن خشک از قبل سال 5 آبدهی معدل اساس بر و اي منطقه آب کارشناس توسط
 .گردد می تعیین قنات شرب تحت اراضی یا مظهر در چاه حفر محل و بود خواهد قنات آبدهی
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 بـه  منتهـی  سـال  5 آبدهی میانگین اساس بر قبلی چاه جاي به چاه از برداري بهره میزان -3 تبصره
 .گردد می تعیین فاحش کاهش

 یـا  ریـزش  اثـر  در کـه  مـاده  ایـن  موضوع هاي قنات یا چاه جاي به چاه حفر مجوز صدور -4 تبصره
 آب هـاي  شـرکت  توسط شوند می برداري بهره در نقص دچار نحوه هر به یا و قنات یا چاه دیواره تخریب
 .نمایند صادر برداري بهره تخریب، مجوز از قبل قنات با چاه آبدهی به توجه با تا است مجاز اي منطقه

 بستر و حریم: دوم بخش

 70 ماده

 یـا  زمـین، داخـل   سطح در انباشته یا طبیعی، جاري آب منابع کلیه »متروکه یا فعال، مرده« بستر
دائمـی،   یـا  فصـلی  هـاي  رودخانـه  و طبیعـی  عمـومی، انهـار   هـاي  کانال از اعم شهرها محدوده از خارج
هـا،   هـا، چشـمه   هـا، دریاهـا، دریاچـه    هـا، تـاالب   ها، زهکش ها، زهاب ها، برکه ، مردابها ها، باتالق مسیل
مخزنـی، انحرافـی،    سـدهاي  دریاچـه  بسـتر  معـدنی، همچنـین   سرد یا گرم آب طبیعی سارهاي چشمه
 هاي موجـود  بندان آب و دولت توسط شده هاي احداث بندان آب و زهکشی و آبیاري هاي شبکه ها و کانال

 و ندارنـد  خصوصی مالک که هایی بندان آب نیز و انجامآن  در ارضی اصالحات مقررات که اییه محل در
 و تصرف و دخل و برداري بهره مجوز صدور مسئولیت و است ایران اسالمی جمهوري حکومت در اختیار
 ساحلی اراضی همچنین آنها از انتفاع کمال براي متناسب حریم تعیین و نگهداري و حفاظت همچنین

 شـدن  خشـک  یـا  و هـا  تـاالب  و ها دریاچه و دریاها آب سطح رفتن پایین اثر در که مستحدثه اراضی و
 در اراضی احیاي نحوه قانون تصویب از قبل احیا عدم صورت در باشد آمده پدید هاي باتالق یا ها مرداب

 یـا  و آمـده  وجـود  بـه  مـذکور  قانون تصویب از پس فوق موارد کلیه و ایران اسالمی جمهوري حکومت
 .گردد می محول نیرو وزارت به آمد خواهند

 منـاطق  کلیـه  در مربوطـه  حریم و متروکه یا فعال، مرده بستر پهناي تعیین و تشخیص -1 تبصره
 .است نیرو وزارت با شهرها محدوده خارج یا داخل از اعم

 رودخانه، نهـر  بستر پهناي همچنین و ها دریاچه و دریاها بستر پهناي تعیین و تشخیص -2 تبصره
 و رودخانه، انهـار  هیدرولوژي آمار به توجه با محل هر طبیعی، در برکه و ب، مردابالطبیعی، مسیل، تا

 منحصراً طبیعی شرایط لحاظ با و آبی تأسیسات ساختمان اثر رعایت بدون آنها طبیعی بستر در داغاب
 .است نیرو وزارت با

 مخـازن، تأسیسـات   همچنینآن  ذیل هاي تبصره و هماد این در مندرج موارد کلیه حریم -3 تبصره
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 و آب تأسیسـات  کلیه و زیرزمینی و سطحی از اعم زهکشی و آبیاري آبرسانی و عمومی هاي آبی، کانال 
 خواهـد  تعیین نیرو وزارت وسیله امثالهم، به و ها خانه تصفیه و آب، مخازن انتقال خطوط از اعم فاضالب

 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه نیرو وزارت توسط نیاز مورد نامه آیین. شد

 آنها آب شدن خشک یا فوق در مندرج موارد آب سطح رفتن پآیین اثر در که هایی زمین -4 تبصره
 به که درصورتی و است ایران اسالمی جمهوري حکومت به متروکه، متعلق هاي مسیل و شود می حاصل

 حسـب  نباشد فاضالب و آب، برق، انرژي به مربوط هاي فعالیت براي مورداستفاده نیرو وزارت تشخیص
 و رسـانده  فـروش  بـه  تـا  گیرد می قرار کشاورزي جهاد وزارت یا شهرسازي و راه وزارت اختیار در مورد
 بـراي  تـا  گیرد می قرار نیرو وزارت اختیار در واریزي وجوه درصد 80. نمایند واریز خزانه به آن را وجوه
 بـه  اي بـین حوضـه   آب انتقال و زیرزمینی آب هاي سفره تغذیه و ها-رودخانه ماندهیسا به مربوط امور

 .گرفت خواهد قرار مذکور هاي دستگاه در اختیار مابقی درصد 20برسد،  مصرف

 71 ماده

 بـه  منـوط آن  هـاي  سرشـاخه  و کشـور  هاي رودخانه روي بر آبی هاي سازه اجراي و مطالعه هرگونه
 .است نیرو وزارت از مجوز کسب

 72 ماده

 مـاده  در منـدرج  مـوارد  حریم و بستر معمولی رس خاك و ماسه و شن از برداري بهره پروانه صدور
 و باشـد  می نیرو وزارت با احداثی آبی تأسیسات و ها، مخازن ها، تاالب دریاها، دریاچه قانونی حریم و 70

 برداشـت  بـه  مربوط هاي تعرفه عیینت ضوابط نیرو وزارت. است ممنوع برداري بهره پروانه بدون برداشت
 .نماید می پیشنهاد دولت به تصویب براي را مذکور مصالح

 و تخصـیص  کشـور  هـاي  رودخانـه  از حفاظـت  امور براي و واریز خزانه به دریافتی وجوه -1 تبصره
 .شد خواهد هزینه نیرو وزارت توسط

 متخلفـین  و باشـد  مـی  نیـرو  وزارت عهـده  بر اي رودخانه مصالح از برداري بهره بر نظارت -2 تبصره
 نیم و یک حداقل پرداخت و زندان سال سه تا یک آالت، به ماشین و وسایل و ها دستگاه ضبط بر عالوه
 .شد خواهند محکوم نیرو وزارت تشخیص به شده برداشت مصالح روز ارزش برابر

 در هـا  مسـیل  و هـا  رودخانـه  معمـولی  رس خـاك  و ماسـه  و شـن  برداشت پروانه صدور -3 تبصره
. اسـت  ممنـوع  متـر  500 فاصـله  بـه  حـداقل  باالدسـت  در و 1000 حداقل فاصله به ها پل دست پآیین

 مجـاز  نیـرو  وزارت تشخیص به ها پل محدوده در ها مسیل و ها رودخانه مسیر اصالح و یروبیال عملیات



 
 

 

 
 

 )1393( آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش :2پیوست

 

131 

 

 .است

 73 ماده

 ایـن  70 مـاده  در منـدرج  دمـوار  حـریم  و بستر در تصرف و دخل و حفاري و اعیانی نوع هر ایجاد
 اسـناد  و کلیـه . باشـد  نمـی  خصوصـی  تملک و تصرف قابل و است ممنوع نیرو وزارت اجازه بدون قانون

 و مخـازن  و منـابع، مجـاري   حـریم  و بسـتر  خصـوص  در بعد به 1347 سال از صادره احکام و مالکیت
 و دریاهـا  حریم و مستحدثه و ساحلی اراضی. گردد می اعالم یکن لم کان و باطل مذکور آبی تأسیسات

 29/04/1354 مصـوب  سـاحلی  و مسـتحدثه  اراضـی  قانون مشمول و خارج ماده این حکم از ها دریاچه
 .باشند می

 طـرح  و نقشه ارائه به موظف متقاضی اعیانی ایجاد با نیرو وزارت اولیه موافقت صورت در -1 تبصره
 تشـخیص  طبـق  مصـوب  نقشـه  از چنانچـه  و باشد می نیرو وزارت به تصویب براي خود عملیاتی قطعی
 ترتیـب  به ایجادشده وي، اعیانی هزینه به و متوقف شده انجام عملیات شود تخلف کننده تصویب مرجع
 .شد خواهد تجاوز رفع و قلع 72 ماده در مقرر

 بـه  نسـبت  بسـتر  مازاد اراضی در اعیانی ایجاد اجازه صدور موقع در تواند می نیرو وزارت -2 تبصره
 .نماید اقدام اجاره صورت به مناقصات برگزاري قانون قالب در اراضی ذاريواگ

 وزارتآن  تشـخیص  بـه  که هایی مسیل و ها رودخانه بستر اراضی است مجاز نیرو وزارت -3 تبصره
 برگـزاري  قـانون  بر اسـاس  روز کارشناسی قیمت به مجاورین اولویت با متقاضیان به را اند شده متروك

 .نماید واگذار مناقصات

 حفاظت امور براي و واریز خزانه به مربوطه هاي تبصره و ماده این اجراي از حاصله وجوه -4 تبصره
 .شد خواهد هزینه نیرو وزارت توسط کشور هاي رودخانه از

 1354 مصوب ساحلی و مستحدثه اراضی قانون موضوع اختیارات و حقوق، تکالیف کلیه -5 تبصره
 .گردد می محول نیرو وزارت به عیناً

 74 ماده

 ماده در مندرج موارد حریم و بستر در موجود هاي اعیانی از بخشی یا تمام که درصورتی نیرو وزارت
 ظـرف  کـه  کـرد  خواهـد  اعالم متصرف یا مالک به دهد تشخیص مزاحم آب به مربوط امور براي را 70

 نظـارت  و اجـازه  بـا  نیـرو  رتاسـتنکاف، وزا  صورت در و کند اقدام اعیانی قلع و تخلیه در معینی مدت
 .کرد خواهد قلع و تخلیه به اقدام او نماینده یا دادستان
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 بـه  نسبت خود هزینه با توانند می مزاحمت رفع منظور به مالکین نیرو وزارت تشخیص به -1 تبصره 
 ملـک  محدوده در نیرو وزارت توسط اعالمی مشخصات مطابق سیالب ایمن آبگذري فنی شرایط تأمین
 .نمایند اقدام

 مالـک  توسـط  فنی شرایط تأمین و مزاحمت رفع امکان نیرو وزارت تشخیص به چنانچه -2 تبصره
 .نماید مزاحمت رفع و اقدام سند ابطال درخواست به نسبت تواند می نیرو وزارت نباشد میسر

 کـه  70 مـاده  در منـدرج  مـوارد  حریم و بستر در واقع قانونی معتبر اسناد داراي مالکین -3 تبصره
 نیـرو  وزارت بـا  ارتفـاقی  حقـوق  داراي باشد صادرشده ها آب شدن ملی قانون تصویب از قبل آنها اسناد
 اجـازه  بـا  توانند می قانونی احاریم کسر از پس ساماندهی و سازي دیواره و مزاحمت رفع صورت در بوده

 .نمایند استفاده خود ملک باقیمانده از نیرو وزارت

آن  شدن ملی نحوه و آب قانون تصویب از قبل فوق ماده موضوع هاي انیاعی که درصورتی -4 تبصره
 اراضـی  تملـک  و خریـد  نحـوي  قانون بر اساس شده قلع اعیان بهاء باشد ایجادشده 5/7/1347 مصوب
 .گردد می پرداخت و ارزیابی نیرو وزارت توسط 1358 مصوب

 اسناد ابطال یا و اصالح به نسبت یرون وزارت اعالم با موظفند امالك و اسناد ثبت ادارات -5 تبصره
 اقـدام  70 مـاده  در منـدرج  مـوارد  حـریم  و بسـتر  در ها آب شدن ملی قانون تصویب از پس که صادره
 .نمایند

 75 ماده

 و سـاحلی  اراضـی  عرض و احداثی یا طبیعی از اعم ها دریاها، دریاچه حریم و بستر پهناي تشخیص
 آمـار  به توجه با محل هر در طبیعی برکه و مرداب و ، مسیلطبیعی رودخانه، نهر هر مستحدثه، حریم

 .است نیرو وزارت با آبی تأسیسات و ساختمان اثر رعایت بدون آنها هیدرولوژي

 و مخـازن، سـطحی   هـا، انهـار   رودخانه در آب کیفی و کمی عوامل اساس بر حریم محدوده -تبصره
 و زهکشـی  و آبیـاري  آبرسـانی و  عمومی هاي کانال همچنین و آبی سدها، تأسیسات زیرزمینی، دریاچه

 هاي آب و فشار تحت یا ثقلی از آبرسانی اعم هاي لوله و زیرزمینی و سطحی از اعم سنتی و عمومی انهار
 جهـاد  وزارت و نیـرو  وزارت مشـترك  پیشـنهاد  بـه  روسـتاها  و شـهرها  شرب آب مخازن و معدنی گرم

 .رسد می وزیران هیئت تصویب به کشاورزي

 76 ماده

 نـدارد  را جدید انشعاب و آب مجراي و مقطع تغییر و احداث حق نیرو وزارت اجازه بدون کس هیچ
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. میایــد وارد دســتی پــایین بــه او غیرمتعــارف عمــل از کــه اســت خســاراتی مســئول باالدســتی هــر و
 .هستند مشترك تأسیسات نگهداري مسئول مشترك سردهنه و مجاري از آب مجاز کنندگان مصرف

 77 ماده

 ثبـت  سـازمان  بـه  را 70 ماده در مندرج موارد حریم و بستر حد هاي نقشه است موظف نیرو وزارت
 اطالعـات  اسـت  مکلـف  سـازمان  این. گردد پیاده کاداستر هاي نقشه در تا نماید تحویل امالك و اسناد
 تحویـل ) اي منطقـه  آب هـاي  شـرکت ( نیـرو  وزارت به را مذکور هاي محدوده در واقع کاداستر هاي الیه

 .نماید

 در وسـاز  سـاخت  مجـوز  هرگونـه  صـدور  از موظفنـد  اجرایـی  هاي دستگاه و ها شهرداري -1 تبصره
 نمایند خودداري ماده این موضوع هاي محدوده

 در تالانتقـا  و نقـل  و مالکیت سند هرگونه صدور از موظفند امالك و اسناد ثبت ادارات -2 تبصره
 .نمایند خودداري) اي منطقه آب هاي تشرک( نیرو وزارت تأیید بدون فوق اراضی

 78 ماده

 اجـراي  از قبـل  مکلفنـد  دولـت  بـه  وابسـته  نهادهاي و ها ها، سازمان اجرائی، شهرداري هاي دستگاه
 حـریم  و بسـتر  در حقوقی و حقیقی افراد به مجوز و پروانه هرگونه صدور یا و خود به مربوط هاي طرح
 تصـرف  و اقـدام  نوع هر. نمایند استعالم) اي منطقه آب شرکت( نیرو وزارت از 66 ماده در مندرج موارد

 فنـی  ضـوابط  رعایـت  و نیـرو  وزارت قبلـی  و کتبی موافقت کسب به منوط فوق موارد حریم و بستر در
 خواهـد  برخـورد  قانون این در مندرج مجازات با مطابق متخلفین با و است مذکور وزارت توسط ابالغی

 .شد

 مسـئولیت  مـاده  ایـن  در مندرج هاي طرح اجراي با نیرو وزارت وافقتم صدور صورت در -1 تبصره
 .بود خواهد ربط ذي افراد و ها دستگاه با خسارت هرگونه جبران و آلودگی کنترل و حفاظت

 مواد و نفت هاي لوله عبور کنند می تأمین را شرب آب که هایی رودخانه بستر و حریم در -2 تبصره
 .است ممنوع دیگر کننده آلوده منبع هر و فاضالب و شیمیائی و نفتی

 کننـده  تأمین سدهاي مخازن یا ها رودخانه حریم و بستر به مشرف هاي جاده کلیه کناره -3 تبصره
 کننـده  حمـل  وسـایل  سـقوط  احتمال که شوند سازي دیواره نحوي به مناسب پوشش با باید شرب آب

 دسـتگاه  یـا  کننـده  احـداث  عهده به ره سازيدیوا مسئولیت. نباشد آنها داخل به شیمیائی و سمی مواد
 .باشد می بردار بهره
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 79 ماده 

 مربوطه تأسیسات و آب منابع براي حریمیآن  اجرائی هاي نامه آیین و قانون این در که مورد هر در
 عهـده  موجود، به اطالعات و آمار و فنی معیارهاي به توجه با حریم تشخیص نگردیده درج و بینی پیش

 .بود خواهد نیرو وزارت کارشناسان

 80 ماده

 قضائی محاکم در ذیحق اعراض ثبوت صورت در داشته جریان دیگري زمین در که غیرطبیعی انهار
 .رفت خواهد بین از مجرا حق

 81 ماده

 مورد قسمت نمایند تداخل زیربنایی تأسیسات کلیه حریم با 70 ماده در مندرج موارد حریم هرگاه
اختالف،  بروز صورت در. گرفت خواهند قرار مورداستفاده مشترك طور به ینطرف تأسیسات براي تداخل

 .است معتبر نیرو وزارت تشخیص

 82 ماده

 محیط از متر 150) افقی فاصله به موازي خطی روي بر( سدها پشت در احداثی هاي دریاچه حریم
 نـوع  به توجه با نیرو رتوزا. باشد می سرریز روي آب ارتفاع حداکثر مبناي بر سد مخزن شده اطراف تر
 اعـالم  و برقـرار  را هایی محدودیت یا ممنوعیت حریم از خارج یا حریم در تواند می سدها آب از استفاده

 پرداخـت  حـق  صاحبان به نیرو وزارت توسط محدودیت یا ممنوعیت این اعمال از ناشی خسارت. نماید
 اي نامـه  آیـین  موجـب  بـه  حـریم  در صـرف ت و دخـل  هرگونه اعیانی و تأسیسات ایجاد اجازه. شد خواهد
 .شد خواهد تهیه وزیران هیئت تصویب و نیرو وزارت پیشنهاد به بنا که بود خواهد

 83 ماده

 و باسـتانی  و متبرکـه  امـاکن  و عمومی هاي جاده و اماکن در نباید چاهی و احداثی، قنات نهر هیچ
 امـاکن  و نقلیـه  وسـایط  و عابرین و نینساک براي مزاحمت و خطر ایجاد که باشد صورتی به آنها حریم

 واحـدهاي  یا ها وزارتخانه فنی مشخصات طبق موظفند مالکین یا مالک صورت این غیر در نماید مذکور
 از مـالکین  یـا  مالـک  کـه  درصـورتی . آورنـد  عمل به مزاحمت یا خطر رفع براي را زمال اقدامات مربوطه
 طبـق  مـاه  یک مدت به حداکثر) شهرها در( شهرداري و ربط ذي واحد یا وزارتخانه کتبی اخطار اجراي

 از آن را هزینه و اقدامرأساً  خطر رفع براي ربط ذي دستگاه نکنند اقدام خطر رفع مذکور، در مشخصات
 .نماید می مسدود راآن  نباشد رفع قابل خطر که درصورتی و کرد خواهد دریافت مالکین یا مالک
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 84 ماده

 و گـذاري  کابـل  و گاز و نفت کشی لوله انجام یا و جوي، نهر، کانال از اعم تأسیسات نوع هر احداث
 از اجـازه  تحصـیل  بـه  موکـول  شـهرها  قانونی حریم داخل و خارج در آبی تأسیسات حریم درآن  نظایر

 نـوع  هر اجراي و احداث صورت در است موظف شهرداري شهرها حریم و معابر در. باشد می نیرو وزارت
 مصـوب  هـاي  طـرح  و آبی تأسیسات حریم در حقوقی و حقیقی اشخاص و ها تگاهدس سایر اجرایی طرح

 اسـت  بـدیهی . نمایـد  مجـوز، اقـدام   هرگونه صدور از قبل نیرو وزارت موافقت کسب به مربوطه، نسبت
 .است الرعایه زمال مذکور مجوزها گونه این در نیرو وزارت طرف از شده اعالم فنی مشخصات

 آب منابع کیفی حفاظت و آلودگی: سوم بخش

 85 ماده

 و کیفیت کاهش روند با که شرب آب پتانسیل داراي هاي دشت محدوده در است مکلف نیرو وزارت
 .نماید اعمال را کیفی و کمی ویژه هاي ممنوعیت و ها هستند، محدودیت مواجه آب منابع آلودگی یا

 و کشـور  ریـزي  برنامه و مدیریت نیرو، سازمان وزارت مشترك پیشنهاد با ماده این اجرایی نامه آیین
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به و تهیه زیست محیط سازمان

 86 ماده

 بـه  مربـوط  اسـتانداردهاي  رعایـت  و کنندگان مصرف به تحویلی شرب آب کیفیت رعایت بر نظارت
 .است پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت عهده به فاضالب دفع و شرب آب شبکه تأسیسات

 87 ماده

 اسـتاندارد  کیفیـت  با مستمراً و همواره را فاضالب دفع خدمات و شرب آب است مکلف نیرو وزارت
 .نمایند ارائه و تحویل مشترکین به

 .است مستثنی ماده این شمول از کنترل از خارج و قاهره قوه از ناشی موارد -تبصره

 88 ماده

 داراي منـاطق  اسـت  موظـف  نیـرو  شـرب، وزارت  پتانسـیل  داراي آب منابع کیفیت حفظ منظور به
 و تـدوین  منـاطق  ایـن  از را کشـور  شـرب  آب تـأمین  جـامع  برنامـه  و شناسـایی  را شرب آب استعداد

 نیـرو  وزارت توسـط  بایـد  مـذکور  منـاطق  مناسب کاربري. نماید تعیین را مذکور منابع زمال هاي حریم
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 گونـه  ایـن  هـاي  حـوزه  کاربري فندمکل کاربري تعیین مراجع. گردد پیشنهاد ربط ذي مراجع به و تعیین 
 .دهند تغییر یا تعیین نیرو وزارت پیشنهاد حسب را مناطق

 89 ماده

 و آب کننـدگان  مصـرف  فعالیت به نسبت آب آلودگی انواع کنترل منظور به است موظف نیرو وزارت
 ، بـه آلودگی تشخیص و مشاهده صورت در و نظارت شود می آب آلودگی به منجر که هایی فعالیت سایر

 رفع صورت در و نماید صادر اخطاریه مناسب مهلت دادن با کننده آلوده فعالیت توقف براي ایجادکننده
 کمیسـیون  عضـو  قاضـی  رأي خسـارت، بـا   جبران و آلودگی کامل رفع زمان تا آلودگی موجبات نشدن

 قـانون  ایـن  در مقرر مجازات به متخلف. نماید اقدام فعالیت توقف به نسبت آب منابع امور به رسیدگی
 نظارت. هستند همکاري به موظف انتظامی نیروي نیرو وزارت درخواست صورت در. شد خواهد محکوم

 پزشـکی  آمـوزش  و بهداشـت، درمـان   وزارت و زیسـت  محیط سازمان عهده بر ماده این انجام حسن بر
 .باشد می

 و نفتی، شیمیایی، روغنـی  مواد کردن رها و کردن انبار و محل هر در زباله هرگونه دفن -1 تبصره
 .است ممنوع مصوب استانداردهاي رعایت بدون مصوب پسماند مدیریت قانون مطابقآن،  نظایر

بهداشـت،   و نیـرو  هاي وزارتخانه مشترك پیشنهاد با آب آالینده مواد تشخیص نامه آیین -2 تبصره
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به زیست محیط حفاظت سازمان و پزشکی آموزش و درمان

 90 ماده

شـهري،   مصـارف  هاي بخش در آب کنندگان مصرف و است ممنوع آب منابع ساختن آلوده هرگونه
 طـرح  نیـرو  وزارت دسـتور  طبـق  موظفنـد  نماید می اعالم نیرو وزارت که مواردي در خدمات و صنعتی
 بـه  مـذکور  وزارت دتأیی از پس و تهیه را شده تصفیه هاي آب از استفاده و بازچرخانی و فاضالب تصفیه
 .بگذارند اجرا مورد

 .است اجباري خروجی پساب براي پساب تخلیه استاندارد رعایت

 91 ماده

 و هـا  رودخانـه  از محیطی زیست و کمی، کیفی حفاظت براي زمال هاي زمینه است مجاز نیرو وزارت
 در را زمال هـاي  کمـک  عنـداللزوم  و فـراهم  مردمـی  و خصوصـی  هاي تشکل طریق از را آب دیگر منابع

 وزیـران  هیئـت  تصـویب  به و تهیه نیرو وزارت وسیله به ماده این اجرائی نامه آیین. دهد قرار آنان اختیار
 .رسید خواهد
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 92 ماده

 آلـودگی  از جلوگیري مسئول زیرزمینی و سطحی از اعم آبی تأسیسات و منابع از برداران بهره کلیه
 عمـل  به آلودگی از جلوگیري براي را زمال اقدامات ندموظف آلودگی مشاهده محض به و هستند آنها آب

 .برسانند زیست محیط حفاظت سازمان و نیرو وزارت اطالع به را مراتب و آورده

 93 ماده

 آب اضـافی، منـابع   اژپپـم  یا آالینده مواد دفع و اجرایی، انتقال عملیات هرگونه اثر در که درصورتی
 شـده  بینی پیش هاي مجازات اعمال بر عالوه مرتکبین گردد آلوده یا و شور اي عده یا یک مصرفی سالم

 موجبـات  و متوقـف  را اضـافی  اژپپم و آالینده مواد دفع و اجرایی، انتقال عملیات مکلفند قانون این در
 عامل توسط مترتبه هزینه و وارده خسارت. نمایند فراهم را حادثه از قبل حالت به آب کیفیت برگشت

 کارشناسـان  توسـط  خسـارت  پرداخـت  میـزان  و نحـوه . شود می پرداخت یدگاند خسارت به عاملین یا
 .گردد می اعالم صالحه هاي دادگاه حکم با الطرفین مرضی کارشناسان یا و نیرو وزارت

 94 ماده

 و نظامـات  رعایـت  عـدم  یـا  اشـخاص  انگـاري  سـهل  و مبـاالتی  فعـل، بـی   فعل، تـرك  اثر در هرگاه
قـانونی،   مقرر مجازات اعمال بر عالوه شوند آلوده آب منابع مقررات از تخلف یا و مربوطه استانداردهاي

 مرتکـب  از نیرو وزارت تشخیص به آلودگی آثار و حجم به توجه با نیز آب شدن آلوده از ناشی خسارت
 .شد خواهد دریافت

 ها تعرفه و اقتصاد: چهارم فصل

 تعرفه و اقتصاد: اول بخش

 95 ماده

 آبریز هاي حوضه از یک هر در را آب اقتصادي سال، ارزش یک مدت ظرف است موظف نیرو وزارت
 .نماید لحاظ آب بخش هاي گذاري سیاست در و مصرف، تعیین مختلف هاي بخش براي

 96 ماده

 در مختلـف  مصـارف  بـراي  را آب بخـش  هاي تعرفه اعمال و تعیین ضوابط است موظف نیرو وزارت
 و شـده  تمـام  ي مصرف، هزینـه  استحصال، میزان نحوه به وجهت با روستاها و شهرها یا آبریز هاي حوضه
 .برساند آب عالی شوراي تصویب به و نموده اقتصادي، تهیه ارزش



 
 

 138 

 

  

 آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین در گروداران تحلیلشناسی  روش و آب عادالنه توزیع قانون شناسی آسیب
 

 التفـاوت  نمایـد، مابـه   تکلیف کمتر نرخی با را فوق هاي دلیل، تعرفه هر به دولت چنانچه -1 تبصره 
 .گردد می پرداخت ذینفع دستگاه به دولت منابع و اعتبارات محل از شده تکلیف تعرفه و مصوب تعرفه

 هـاي  پـذیرد، هزینـه   مـی  انجـام  بـردار  بهره توسط مستقیما آب استحصال که مواردي در -2 تبصره
 .گردد می کسر شده تعیین هاي تعرفه از استحصال

 97 ماده

 قبـال  در اسـت  مکلـف )  خوزسـتان  بـرق  و آب سـازمان  و اي منطقـه  آب هـاي  شرکت( نیرو وزارت
 آب سهم با آب، متناسب توزیع و تأمین، انتقال هاي طرح پوشش تحت آب جدید برداشت حق واگذاري

 بـراي  راآن  صـد  در صـد  و نمایـد  واریز خزانه نزد شرکت حساب به و دریافت اشتراك تخصیصی، حق
 منطقـه  همـان  در بـرداري  بهـره  دسـت  در آبی هاي سازه نگهداري و نوسازي، بهسازي هاي طرح اجراي
 .شود هزینه

 وزیـران  هیئـت  تصویب به نیرو وزارت پیشنهاد به بنا ماه سه مدت ظرف ماده این اجرائی نامه آیین
 .رسید خواهد

 98 ماده

 اعـزام  محل به را خود متقاضیان، کارشناس علمی و فنی راهنمایی منظور به است مجاز نیرو وزارت
 .نماید

 .بود هدخوا متقاضی عهده به نیرو وزارت تعرفه طبق کارشناسی هزینه

 99 ماده

 در شـود  مـی  داده اجـازه ) خوزسـتان  برق و آب سازمان و اي منطقه آب هاي شرکت(نیرو  وزارت به
 و بهداشـت  و شـرب  آب ضـروري  نیـاز  تـأمین  منظور ممنوعه، به مناطق در چاه حفر مجوز صدور قبال

 مترمکعب 25 حداکثر( اندك آبی مصارف با اي گلخانه تالمحصو و صنعتی، خدماتی واحدهاي مصرفی
 اسـاس  دشـت، بـر   هـر  در آب تخصیص سقف و زیرزمینی آب هاي سفره توان به توجه با) روز شبانه در

 بـا  متناسـب  را رسـد، وجـوهی   مـی  وزیران هیئت تصویب به نیرو وزارت پیشنهاد به بنا که اي نامه آیین
 بـه  دریافـت، و  بـود  اهـد نخو کمتـر  منطقه همان بازار در آب مبادله مبلغ از که افت جبران هاي هزینه

 هـاي  طـرح  اجـراي  و تهیـه  بـراي  را واریزي منابع درصد صد و واریز کل داري خزانه نزد شرکت حساب
 .برساند مصرف به منطقه همان اي غیرسازه و زیرزمینی آب هاي سفره بخشی تعادل
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 100 ماده

 و آب هـاي  شرکت به روستاها و شهرها فاضالب و آب تأسیسات بازسازي و تکمیل، توسعه منظور به
 :نمایند تأمین زیر مشروحه هاي روش به را نیاز مورد مالی منابع از بخشی شود می داده اجازه فاضالب

 تشـکیل  قـانون  11 مـاده  در مـذکور  تفکیکـی  حـق  عنوان انشعاب، به برقراري هاي هزینه از بخشی
 روسـتاها  و شـهرها  در انشـعاب  حق نهالسا رشد با متناسب را 1369 مصوب فاضالب و آب هاي شرکت
 .نمایند هزینه روستا یا شهر همان در و وصول

 یـا  مسـکونی  از اعـم  واحـدها  تعـداد  بر اسـاس  فاضالب و آب تأسیسات گذاري سرمایه هزینه سهم
 و جمهوري، محاسبه ریاست راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت بهاي فهرست مبناي غیرمسکونی، بر

 .گردد اخذ اضیانمتق کلیه از سرشکن صورت به

 نصـب  زمـان  بهـا، تـا   آب و آب انشعاب حق مصوب هاي نرخ بر عالوه%) 10(درصد  ده متوسط اخذ
 در صـرفاً  اجراسـت و  دسـت  در آنهـا  در فاضالب هاي طرح که روستاهایی و شهرها در فاضالب انشعاب

 .گردد هزینه محل همان فاضالب هاي طرح

فاضالب،  و آب هاي شرکت پیشنهاد اساس بر شود می ادهد اجازه روستا و شهر اسالمی شوراهاي به
 و بررسی را روستاها و شهرها فاضالب و آب هاي طرح اجراي براي مشترکین مالی مساعدت راهکارهاي

 .آید در اجرا به فاضالب و آب هاي شرکت نیرو، توسط وزیر تأیید از پس تا نموده تصویب

 وري بهره: دوم بخش

 101 ماده

 زمال تمهیـدات  اسـت  مکلـف  آبـی، دولـت   منـابع  از بهینـه  اسـتفاده  و اظت، صیانتحف راستاي در
 اجـرا  مرحله به و فراهم را آب مصرف و تأمین، انتقال، توزیع هاي بخش در آب وري بهره ارتقاء منظور به

 .درآورد

کشـاورزي، صـنعت،    جهـاد  هـاي  وزارتخانه همکاري با نیرو وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین
 وزیران هیئت تصویب به ماه شش مدت ظرف زیست، حداکثر محیط حفاظت سازمان و تجارت و معدن

 .رسد می

 102 ماده

 وري بهـره  ملـی  سـازمان  همکـاري  با تجارت و معدن صنعت و کشاورزي نیرو، جهاد هاي وزارتخانه
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 تصـویب  بـه  و تعیـین  مـاه  شش مدت ظرف را خود بخش در آب وري بهره هاي شاخص هستند موظف 
 بهبـود  هـاي  برنامه پیشنهاد و ها شاخص گیري اندازه از حاصل تحلیل و نتایج و رسانده آب عالی شوراي
 .نمایند ارائه آب عالی شوراي به سال هر پایان تا را عملکرد

 103 ماده

 آب مصـارف  و کشـت  الگوي اصالح کشور، در آبی منابع از صیانت و حفظ براي است موظف دولت
 .دهد قرار مدنظر را مجازي آب تجارت واردات، الزامات و ختلف، صادراتم هاي بخش در

 104 ماده

 طریـق  از را مختلـف  مصـارف  در آب وري بهـره  افـزایش  و بهینـه  مصـرف  زمینه است مکلف دولت
 مشـمول  تولیدکننـدگان . نمایـد  مهیـا  تضـمینی  خرید یا و زمال اعتباري و فنی هاي کمک و ها حمایت
 .کنند عرضه آب بازار در را روي بهره ارتقاي از ناشی شده جویی صرفه آب توانند می حمایت

 105 ماده

 28/11/1353 مصوب نیرو وزارت تأسیس قانون 2 و 1 مفاد اجراي منظور به است مجاز نیرو وزارت
 و تـدوین  ماه شش مدت ظرف سازمان این اساسنامه. نماید اقدام آب وري بهره سازمان ایجاد به نسبت

 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به

 گذاري سرمایه: سوم بخش

 106 ماده

 بخـش  مشـارکت  و گـذاري  سـرمایه  از آب بخـش  هـاي  طـرح  اجـراي  منظور به تواند می نیرو وزارت
 .نماید استفاده غیردولتی

 سـند آن  بـراي  و یافتـه  اختصاص گذار سرمایه به موجود هاي حقابه جز به استحصالی آب -1 تبصره
 .گردد صادر می بآ برداري بهره

 .گیرد می تعلق گذار سرمایه به گذاري سرمایه از حاصل هاي فعالیت از ناشی عواید -2 تبصره

 مجـاز  تـوافقی  باقیمـت  زدایـی  نمک تأسیسات از حاصل آب و آب، پساب تضمینی خرید -3 تبصره
 .است

 وزارت نباشـد  نیاز مورد اراضی تملک به طرح، قادر اجراي براي گذار سرمایه که درصورتی -4 تبصره
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 قـانونی  اختیـارات  از اسـتفاده  بـا  را طرح نیاز مورد اعیان و عرصه گذار سرمایه هزینه با است مجاز نیرو
 نیـرو  وزارت پیشنهاد با ماه سه حداکثر ماده این اجرایی نامه آیین. نماید واگذار گذار سرمایه به و تملک

 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به

 107 ماده

 بـراي  غیردولتـی  بخـش  گـذاران  سـرمایه  اسـتفاده  منظور به زمال تمهیدات است موظف نیرو رتوزا
 توسـعه  از حمایـت  ملی، صندوق توسعه صندوق منابع محل از را آب بخش هاي طرح در گذاري سرمایه
 فـراهم  را مـالی  منابع تأمین و تسهیالت دهنده ارائه نهادهاي سایر و کشاورزي بخش در گذاري سرمایه

 .ایدنم

 ها مجازات و جرائم، تخلفات: پنجم فصل

 108 ماده

 توسـعه  یا قنات پیشکار ادامه یا چاه تعمیق یا حفر به اقدام نیرو وزارت از مجوز اخذ بدون کس هر
 حسـب  سابق وضع به اعاده و شده حفر قنات یا چاه نمودن المنفعه مسلوب و پر بر عالوه نماید چشمه

 چـاه  یـا  آب روز کارشناسی ارزش برابر نیم و یک حداقل نقدي جزاي پرداخت به نیرو وزارت تشخیص
 بـه  رسـیدگی  ویـژه  دادگـاه " حکم به غیرمجاز حفاري وسایل کلیه و گردد می محکوم منطقه همان در

 .گیرد می قرار نیرو وزارت اختیار در و ضبط "آب بخش

 نماینـد  غیرمجـاز  ريحفـا  بـه  اقـدام  حفـاري  فنی صالحیت پروانه صاحبان که درصورتی -1 تبصره
 منـدرج  نقدي جزاي پرداخت مرتکب، به و گردد می ابطالرأساً  نیرو وزارت توسط آنان صالحیت پروانه

 .گردد می محکوم سال یک مدت به حفاري دستگاه توقیف و ماده این در

 خواهـد  وزیـران  هیئـت  تصـویب  بـه  و تهیه نیرو وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین -2 تبصره
 .سیدر

 109 ماده

 ضنق است نشده مقرر مجازاتیآن  براي موارد سایر در که را قانون این مقررات از یک هر کس هر
 تعیـین ) اي منطقـه  آب شـرکت (نیـرو  وزارت کارشناسـی  نظـر  طبـق  که خسارت جبران بر عالوه نماید

 .شود می محکوم وارده خسارت برابر نیم و یک حداقل نقدي جزاي پرداخت به گردد می

 تصـویب  بـه  و تهیـه  قـانون  ابالغ از بعد ماه 6 نیرو وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره
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 .رسد می وزیران هیئت 

 110 ماده

 خسـارات  سـابق، جبـران   وضـع  اعـاده  به محکومیت بر عالوه حقوقی یا حقیقی از اعم زیر اشخاص
 پرداخـت  اسالمی، بـه  هاي مجازات قانون در مقرر هاي مجازات و نیرو وزارت کارشناسی نظر طبق وارده
 :شوند می محکوم وارده خسارت مبلغ برابر نیم و یک حداقل نقدي جزاي

 یـا  دهـد  تغییـري  آب تقسـیم  در یا کند باز را آب تقسیم دریچه اجازه بدون و عمداً کس هر .1
 از توزیـع  یـا  بـرداري  بهـره  امـر  نحـوي  بـه  یا کند آب گیري اندازه وسایل در غیرمجاز دخالت

 .شود غیر به اضرار باعث یا سازد مختل را گیري اندازه تجهیزات یا و آبی تأسیسات

 به متعلق آبیاري شبکه یا مجاري به ذیصالح مقامات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً کس هر .2
 .نرسد او به دیگري حقابه که گردد موجب یا کند منتقل خود

 .دهد هدر را آبی دیگري ضرر به انحا از نحوي به عمداً کس هر .3

 .کند تصرف مجوز بدون را دیگري حق آب کس هر .4

 .نماید مبادرت آب منابع از برداري بهره به قانون، نسبت این مقررات رعایت بدون کس هر .5

 بـه  ممانعـت  نیرو وزارت کار ابزار و آالت مأمورین، ماشین وظایف انجام از نحو هر به کس هر .6
 .آورد عمل

 مـاده  در مذکور آبی تأسیسات و آب، مخازن مجاري و منابع نونیقا حریم و بستر در کس هر .7
 مبـادرت  اعیـانی  احداث یا و تصرف و تخریب، دخل به نیرو وزارت مجوز بدون قانون این 70

 .نماید

 حـریم  و بستر در واقع مصالح از برداري بهره به اقدام قانون این مقررات رعایت بدون کس هر .8
 پشـت  و طبیعـی  هـاي  دریاچـه  و دریاهـا  سـواحل  قانونی حریم و ها مسیل و ها، انهار رودخانه

 .نماید سدها
 در مذکور آبی منابع از غیرمجاز برداري بهره به اقدام قانون این مقررات رعایت بدون کس هر .9

 .نماید قانون این 1 ماده
 زیرزمینـی  یـا  سطحی هاي آب از برداري بهره پروانه در مقرر میزان از بیش نحو هر به هرکس .10

 .نماید برداشت ها پساب ای
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 111 ماده

 خسـارت  کلیـه  گردنـد، مسـئول   آب منابع آلودگی موجب حقوقی یا حقیقی اشخاص که درصورتی
 نقـدي  جـزاي  پرداخـت  به آلودگی رفع و خسارت جبران بر عالوه و بوده ذینفعان و آب منابع به وارده

 .گردد می محکوم وارده خسارت مبلغ برابر نیم و یک حداقل

 بـه  زیسـت  محـیط  حفاظـت  سـازمان  و نیـرو  وزارت پیشـنهاد  با ماده این اجرایی نامه آیین -هتبصر
 .رسد می وزیران هیئت تصویب

 112 ماده

 -منـابع  بستر و حریم در اشیاء هرگونه و فاضالب، نخاله، زباله مانند کننده آلوده مواد هرگونه تخلیه
 ممنـوع  آنهـا  اي تغذیـه  حـریم  نیز و قانون این 70 و 1 ماده در مذکور آبی تأسیسات و مخازن -مجاري

 .است

 قضائی صالحه محاکم توسط مرتکب زیست محیط حفاظت سازمان یا و نیرو وزارت اعالم صورت در
 برابر نیم و یک حداقل نقدي جزاي پرداخت به وارده خسارت جبران بر عالوه و گرفته قرار پیگرد تحت

 .شد خواهد محکوم سابق وضع به اعاده و سال یک تا ماه نه از حبس یا و وارده خسارت

 113 ماده

 بـر آن  دولتی حقوق سایر یا و عوارض یا و مصرفی آب بهاي پرداخت به موظف آب کنندگان مصرف
 مـذکور  مـوارد  پرداخـت  به حاضر که اي کننده مصرف آب صورت این غیر در باشند می قانون این اساس

 قطـع  شـد  خواهـد  داده کننـده  مصـرف  بـه  نیرو وزارت فطر از که معقول مهلت از پس است نگردیده
 .گردد می

 موضـوعات  سـایر  و برق و آب از مجدد استفاده اجازه شرایط و آب قطع براي معقول مهلت -تبصره
 .شود می ابالغ و تهیه نیرو وزارت وسیله به که بود خواهد هاي نامه آیین طبق مربوطه

 114 ماده

 و قنـوات  موجـود، خصوصـاً   آب منـابع  بـه  خسـارت  شـدن  وارد یـا  و تخریب از پیشگیري منظور به
 نمایند احراز راآن  اقتصادي و فنی ها، توجیه طرح طرح، مجریان هر اجراي از قبل است زمالها،  چشمه

 تأسیسـات  و سدسـازي  و کشـاورزي  توسعه و صنعتی و عمرانی هاي طرح اجراي اثر در که درصورتی اما
 ها چاه و قنوات اي منطقه یا ناحیه در زیرزمینی و سطحی هاي آب منابع زا استفاده نتیجه در یا مربوطه
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 و شود واردآن  بر خسارتی یا و تملک اشخاص به متعلق آب منابع از برداري بهره تأسیسات نوع هر یا و 
 اشـخاص  بـه  متعلـق  هـاي  چشـمه  و هـا  رودخانه و ها چاه و قنوات آب مذکور هاي طرح اجراي اثر در یا

 عمـل  خسـارت  جبران براي زیر ترتیب به شوند خشک یا و یافته نقصان بران حقابه و حقوقی یا حقیقی
 :شد خواهد

 بـدون  باشـد  پـذیر  امکـان  آب کسـري  جبران و بوده آب نقصان وارده خسارت که مواردي در -1
 .بود خواهد آب کمبود جبران به موظف دولت، خسارت پرداخت

 نباشـد  پذیر امکان آب کسري جبران و بوده آب نقصان از ناشی وارده خسارت که مواردي در -2
 پرداخـت  صـالحه  دادگـاه  رأي طبـق  مـالکین  یا مالک با توافق عدم صورت در وارده خسارت
 .شد خواهد

 و ها چاه و قنوات شدن المنفعه مسلوب یا شدن خشک از ناشی وارده خسارت که مواردي در -3
 مالکین یا مالک پذیر باشد امکان دیگر طرق از الذکر فوق تأسیسات آب تأمین و بوده ها چشمه
 بـه  یـا  و نماینـد  دریافـت  آبآن،  میـزان  به یا و خود آب کارشناسی قیمت توانند می مذکور
 موظـف  نیرو وزارت صورت هر در. کنند دریافت راآن  بقیه قیمت آب، و معقول مصرف اندازه

 .باشد می مذکور تأسیسات شدن المنفعه مسلوب یا شدن خشک از ناشی خسارت پرداخت به

 .شد خواهد عمل صالحه دادگاه رأي طبق آید پیش اختالفی چنانچه البا موارد کلیه در

 هـا  چشمه و ها چاه و قنوات آب شدن خشک یا و تملک از ناشی وارده خسارت که مواردي در -4
 در مـذکور  خسـارت  پذیر نباشد امکان دیگر طریق از تأسیسات این مالکین آب تأمین و بوده

 .شد خواهد پرداخت صالحه دادگاه رأي طبق مالکین یا مالک با توافق عدم صورت

 غیرمجاز مقررات طبق که آب منابع از برداري بهره تأسیسات سایر و قنوات و ها چاه به نسبت -5
 .شد نخواهد پرداخت خسارتی شود داده تشخیص

 طـرح  محـدوده  خـارج  یا و داخل در ملی هاي طرح از حاصل آب منابع از که اراضی مورد در -6
 طبـق  مصـرفی  آب بهـاي  اسـت  شده پرداخت قانون این طبق آنها خسارت و شود می آبیاري

 بایـد  کننـده  مصـرف  طرف از آب کنندگان مصرف سایر مانند نیرو وزارت معیارهاي و مقررات
 .شود پرداخت

 آیـد  وارد اشـخاص  بـه  خریـد  و تصـرف  لزوم بدون خسارتی طرح اجراي اثر بر که در صورتی -7
 .شد خواهد پرداخت صالحه دادگاه رأي طبق توافق عدم صورت در وارده رتخسا
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 115 ماده

 میـزان  و نحوه و اولویت یا تقدم امر در حاصل اختالف حل سطحی هاي آب از برداري بهره مورد در
 نفـر  یک از مرکب کمیسیونی به انشعاب طرز و مسیر یا و اصلی کانال یا طبیعی مجراي از آب برداشت

 نفـر  یـک  و اسـتان  اي منطقـه  آب شـرکت  از حقـوقی  کارشـناس  نفر یک و سطحی هاي آب ناسکارش
 .نمایند می تصمیم اتخاذ زیر موارد اساس بر که است محول کشاورزي جهاد وزارت از آبیاري کارشناس

 در تقـدم  حـق  دارنـده  باشـد  محرز مثبته یلالد با آب کننده مصرف تقدم حق که مواردي در -الف
 آب میـزان  چنانچه ولی باشد آب منبع دست پآیین در وي اراضی اگرچه داشت خواهد لویتاو آب بردن

 اي کننـده  مصـرف  بـا  اولویت نمایند استفادهآن  از تقدم حق دارندگان تمام که نباشد اي اندازه به موجود
 .است تر نزدیک آب منبع به که است

 کننـدگان  مصـرف  اسـتفاده  بـراي  نیز آب و نباشد احراز قابل آب کننده مصرف تقدم حق هرگاه -ب
 دو چنانچه و داشت خواهد تقدم حق آب بردن در است تر نزدیک آب منبع به که زمینی ننماید کفایت
 آب بـردن  در اولویـت  قرعـه  طریق به باشند داشته قرار یکدیگر محاذي نهر یا کانال طرف دو در زمین
 .شود می تعیین

 تجدیـدنظر  کمیسـیون  در اعتـراض  قابـل  ابالغ تاریخ از روز 20 مدت ظرف کمیسیون نظر -تبصره
 .است

 کـل  رئـیس  معرفـی  به دادگستري قاضی نفر یک از متشکل نفر پنج از مرکب تجدیدنظر کمیسیون
اي،  منطقـه  آب شـرکت  حقـوقی  کارشـناس  یـک نفـر   و فنـی  کارشـناس  یک نفـر  و استان دادگستري
 ایشـان  نماینـده  یـا  اسـتان  کشـاورزي  اداره رکلایشان، مدی نماینده یا اي منطقه آب شرکت مدیرعامل

 دادگسـتري  احکام اجراي وسیله به عنداللزوم و بوده االجرا الزم و قطعی تجدیدنظر کمیسیون رأي. است
 .شد خواهد گذاشته اجرا مورد به

 116 ماده

 دادگـاه  طـرف  از مقـرر  مهلـت  ظـرف  مکلفند شوند می محکوم سابق وضع به اعاده به که اشخاصی
 قاضـی  دستور موجب به اجرا وثیقه نمودن فراهم تا استنکاف صورت در و نمایند اقدام حکم کنندهصادر

 و اجـرا  هزینـه  بود خواهند مجاز محاکم کیفري احکام اجراي دایره صورت هر در گردند و می بازداشت
 علیه محکوم لاموا از را قانون این 1 ماده در مذکور تأسیسات و مجاري، مخازن -منابع به وارده خسارت
 .نمایند اقدام مدنی احکام اجراي قانون در اموال فروش مقررات طبق و توقیف



 
 

 146 

 

  

 آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین در گروداران تحلیلشناسی  روش و آب عادالنه توزیع قانون شناسی آسیب
 

 117 ماده 

 بـر آن  دولتی حقوق سایر یا و عوارض یا و مصرفی آب بهاي پرداخت به موظف آب کنندگان مصرف
 مـذکور  مـوارد  پرداخـت  به حاضر که اي کننده مصرف آب صورت این غیر در باشند می قانون این اساس

 قطـع  شـد  خواهـد  داده کننـده  مصـرف  بـه  نیرو وزارت طرف از که معقول مهلت از پس است نگردیده
 .گردد می

 موضـوعات  سـایر  و برق و آب از مجدد استفاده اجازه شرایط و آب قطع براي معقول مهلت -تبصره
 .شود می ابالغ و تهیه نیرو وزارت وسیله به که بود خواهد هاي نامه آیین طبق مربوطه

 118 ماده

 غیرمجـاز  بـرداري  بهره یا و انشعاب حق پرداخت انشعاب، عدم دریافت بدون اشخاص که در صورتی
کننـد،   اخالل یا کاري دست گیري اندازه وسایل در یا نمایند فاضالب شبکه و آب از استفاده به مبادرت
 و نماینـد  اقدام خالف رفع یا و فاضالب لوله انسداد یا و آب قطع به نسبت مکلفند نیرو وزارت ضابطین

 بـر  عـالوه  مرتکـب . نماینـد  تسلیم قضائی ذیصالح مراجع به مرتکب مجازات و پیگیري جهت را پرونده
 .شد خواهد محکوم 7 یا 6 درجه تعزیري مجازات به وارده خسارت جبران

 شـده  جـام ان دیگري دستور به یا و باشد حقوقی اشخاص نفع به دخالت یا استفاده هرگاه -1 تبصره
 .شد خواهد دستوردهنده، اجرا یا حقوقی شخص مدیر درباره قانونی مجازات باشد

 و رسـیدگی  پرونـده  بـه  نوبـت  از خـارج  و فـوراً  پرونـده  وصول از پس موظفند دادسراها -2 تبصره
 .نمایند معمول را زمال قضایی اقدامات

 119 ماده

 وسـایل  یا نقلیه وسایل که مواردي در دموظفن دادگستري ضابطین و رانندگی و راهنمایی مأمورین
 آنهـا  نقـص  یا تخریب به منجر و نموده برخورد فاضالب و آب و برق، آب تأسیسات و ها پایه با مکانیکی

 بـه  خسـارت  واردکننده یا متخلف معرفی به نسبت جلسه صورت تنظیم و وسایل توقیف ضمن شوند می
 زمال تصـمیم  نیـرو  وزارت نظـر  کسـب  از پس و نوبت از خارج قضائی مرجع. نمایند اقدام قضائی مرجع
 .نماید می اتخاذ وارده خسارت جبران جهت

 120 ماده

 مـوارد  بـرداري  بهره مورد تأسیسات یا فاضالب و آب، برق به مربوط هاي طرح اجراي که مواردي در
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 کـه  تیدرصور شود اشخاص سایر یا مربوط هاي شرکت کارکنان به غیرعمدي صدمه ورود موجب مذکور
 تعقیـب  مورد اشخاص همان باشد اشخاصی یا شخص قصور یا تقصیر به منتسب مستقیما وارده صدمه

 هرگونـه  و بـوده  مربوط دعاوي پاسخگوي ربط ذي حقوقی شخصیت این صورت غیر در و گیرند می قرار
 .گردد می پرداخت حقوقی شخصیت طرف از خسارت یا دیه

 متفرقه مقررات: ششم فصل

 121 ماده

چاه، قنـات، نهـر، کانـال،     از اعم مشترك آبی تأسیسات از برداري بهره و حفاظت، نگهداري مورد در
 و حفاظت، نگهداري مسئولیت خود سهم نسبت به شرکا کلیه دیگر مجراي یا منبع هر و جوي، استخر

 آب هـاي  شرکت( نیرو وزارت سوي از که ایمنی مقررات رعایت به مکلفند نسبت و. دارند را برداري بهره
 .نمایند اقدام شود می اعالم) اي منطقه

 به و نشود نگهداري و تعمیر هزینه تأمین به حاضر الذکر فوق سهامداران از یک هر چنانچه -تبصره
 شـرکا  از هریک باشد ضروري نگهداري و تعمیر انجام) اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو وزارت تشخیص

 .کند اقدام مدنی قانون 594 ماده ابقمط و کرده عمل خود هزینه به توانند می

 122 ماده

 مورد هر در قانون این 1 ماده در مذکور آبی تأسیسات و آب، مخازن مجاري و منابع کردن دار آبزي
 در نیـرو  وزارت. باشـد  می نیرو وزارت از اجازه کسب به منوط غیردولتی و دولتی واحدهاي تمام براي و

 دریافـت  مربوط قرارداد اساس بر راآن  منافع از درصدي مربوط نابعم دار کردن آبزي اجازه صدور قبال
 .نمود خواهد

 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه نیرو وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره

 123 ماده

 برداران بهره بین اصلی کانال یا طبیعی مجراي از آب انشعاب نحوه یا مسیر از برداري بهره در هرگاه
 موضـوع  نیـرو  وزارت مـأمورین  اطـالع  یا و متقاضیان درخواست حسب نشود حاصل توافق آبی منابع از

 .شد خواهد عمل نیرو وزارت کارشناسان نظر طبق انشعاب طرز و مسیر مورد در و رسیدگی

 اسـی کارشن هـاي  هزینـه  و بـوده  االجرا الزم کنندگان استفاده براي و قطعی نیرو وزارت نظر -تبصره
 .شد خواهد دریافت متقاضیان از مرتبط
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 124 ماده 

 هـاي  دسـتگاه  بـه  را قـانون  ایـن  در مندرج تکالیف و اختیارات از برخی یا تمام تواند می نیرو وزارت
 .نماید واگذار تابعه

 125 ماده

اراضی، مسـتحدثات،   که مواردي در شود می داده اجازه آبی هاي طرح اجراي متولی هاي دستگاه به
 در یـا  تصرف و گرفته قرار نیرو وزارت عمرانی هاي طرح مسیر در که اشخاص به متعلق امالك و انیاعی
 متـولی  هـاي  دستگاه هماهنگی با و مالک توافق شوند، با می استفاده غیرقابل ها طرح گونه این اجراي اثر

 :نمایند عمل ذیل ترتیب اراضی، به واگذاري امور

 .شوند می استفاده قابل ها طرح گونه این اجراي اثر در که جایگزین هاي زمین واگذاري -

 .است واگذاري آماده که مواتی هاي زمین واگذاري -

 .شبکه از اشتراك حق تهاتر -

 .اقساطی صورت به اشتراك حق و زمین بهاي از ناشی التفاوت مابه یا خسارت پرداخت -

 سـازي  آماده و احیاء قابل اراضی ماده این اجراي در مکلفند زمین واگذارکننده هاي دستگاه -تبصره
 حـق  صـاحبان  بـه  جایگزین عنوان به تا دهند قرار آبی هاي طرح اجراي متولی هاي دستگاه اختیار در را

 .نماید واگذار

 126 ماده

 هـاي  زیرساخت توسعه و احداث منظور به حقوقی و حقیقی اشخاص خیرخواهانه هاي کمک دریافت
 و بوده عمومی حقوق جمله از و متولی، مجاز هاي دستگاه توسط وممحر مناطق اولویت با آبی هاي طرح

 .گردد می تلقی الذکر فوق اشخاص مالیاتی قبول قابل هاي هزینه عنوان به و نشده محسوب درامد

 127 ماده

 فاضالب و آب و آب هاي شرکت آبرسانی توسط هاي هزینه و ودیعه یا انشعاب حق بابت که وجوهی
 و گردیـده  مصرف اي سرمایه هاي هزینه تأمین جهت در و گردد می دریافت ودیعه انعنو به مشترکین از

 خواهنـد  متعهـد  مشـترکین  قبال در فاضالب و آب هاي شرکت و بوده عمومی حقوق جمله از گردد می
 یـا  ایجـاد  مـذکور  هـاي  انشـعاب  حق محل از که ها شرکت مایملک و تأسیسات، ابنیه از قسمت. آن بود

 .باشد می فاضالب و آب شرکت دارائی جزء است شده خریداري
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 و بوده خصوصی بخش به متعلق ماده این موضوع اموال و ابنیه و تأسیسات که درصورتی -1 تبصره
 گرفتـه  اختیـار  در را آنهـا  فاضالب و آب هاي شرکت تشکیل قانون اجراي در فاضالب و آب هاي شرکت
 وجـوهی  و هـا  انشـعاب  حق و متعلقه دیون کسر از پسآن  بهاي و ارزیابی روز عادله قیمت طبق باشند

 پرداخـت  ذیحـق  بـه  باشـد  شده تأمینآن  اعتبار عمومی بودجه محل از یا بوده دولت گذاري سرمایه که
 .شد خواهد

 به مربوط مقررات طبق باشد وقف ماده این موضوع اموال و تأسیسات، ابنیه که درصورتی -2 تبصره
 .شد خواهد عمل وقف

 128 ماده

 و آنها حریم و آهن راه و ها جاده و ها راه بستر زیر ها از کانال و آب، فاضالب، برق انتقال خطوط عبور
 موجـب  کـه  نحوي به مربوطه مسیر مجاز ارتفاع حداقل و ایمنی رعایت با آنها يالبا فضاي از همچنین

 .است مجاز وجهی هرگونه پرداخت بدون نگردد مرور و عبور براي خطر ایجاد و دید محدودیت

 نماینـدگان  از مرکـب  کمیسیونی توسط وارده خسارت راه بدنه به لطمه ورود صورت در -1 تبصره
 بـرآورد  و گـردد  مـی  بـرآورد  اسـتانداري  عمرانـی  معاونت نماینده و نیرو شهرسازي، وزارت و راه وزارت
 .است قطعی شده انجام

 بـه  و تهیـه  شهرسازي و راه وزارت همکاري با و نیرو وزارت توسط ماده اجرائی نامه آیین -2 تبصره
 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب

 129 ماده

 مغایر، که اقدام صورت در و بوده ممنوع نیرو وزارت اجازه بدون آنها حریم و آبی تأسیسات به ورود
 وزارت متوجـه  گردد، مسئولیتی گرفتگی برق و شدگی غرق قبیل از مالی و جانی خسارت بروز به منجر
 .بود نخواهد نیرو

 .باشد می الزامی نیرو وزارت توسط هشداردهنده عالئم نصب -تبصره

 130 ماده

 و تابعـه  هـاي  شـرکت  وآبفـا   و آب تخصصـی  مـادر  هـاي  شـرکت  نیـاز  مـورد  هاي ساختمان احداث
 و بود خواهد متعلقه هاي هزینه پرداخت و ذیصالح مراجع از ساختمانی پروانه اخذ مستلزم زیرمجموعه

 سـایر  یـا  و الـذکر  فـوق  هـاي  شـرکت  توسـط  مجوز بدون و قانون این تصویب از قبل که هایی اختمانس
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 هـاي  جریمـه  یـا  عوارض پرداخت و تلقی گردیده، مجاز احداثو آبفا  آب امور متولی قبلی هاي دستگاه 
 .است الزامی بنا احداث زمان معیارهاي بر اساس متعلقه

 نظیـر  فاضـالب  و آب و بـرق  و آب انتقـال  و تولیـد، توزیـع   مسـتحدثات  و تأسیسات ایجاد -تبصره
 بـا  و نداشته معمولی ساختمانی جنبه که مستحدثاتی سایر و ها خانه ها، تصفیه ها، نیروگاه ها، پست دکل

 و اسـت  خـارج  ماده این شمول از شود می یا ایجادشده تالآ یراق و خاص وسایل و تجهیزات از استفاده
 .رسد می مربوطه ذیصالح مرجع یا شهرداري اطالع به مراتب صرفاً و ندارد تمانیساخ پروانه اخذ به نیاز

 131 ماده

 یـا  تأسیسـات  جابجـایی  بـه  ها، نیـاز  دستگاه سایر عمرانی و اجرایی عملیات هرگونه اثر در چنانچه
 متولی هاي شرکت با هماهنگی مکلفند، ضمن مذکور هاي دستگاه باشد فاضالب و آب، برق مستحدثات

هـا،   هزینه پرداخت از استنکاف صورت در. نمایند پرداخت را مترتبه هاي هزینه فاضالب و آب، برق مورا
 مذکور هاي هزینه وصول و اجرائیه صدور به نسبت مربوطه شرکت درخواست به بنا مکلفند ثبت ادارات
 .نمایند اقدام

 132 ماده 

قضـائی   مراجع احکام فاضالب و آب و برق آب، تأسیسات از برداري بهره استمرار ضرورت به توجه با
 و مراکـز  تخریـب  یـا  تعطیـل  بـه  منجر که باشد اي گونه به نباید اجرائی و اداري هاي دستگاه اقدامات و

 .گردد فاضالب دفع و آب، برق انتقال و تولید، توزیع تأسیسات

 اشـخاص  حقـوق  احقاق یا خسارت جبران به حکم و متخلفین مجازات مانع ماده این حکم -تبصره
 .باشد نمی

 133 ماده

 ختـاري  از مـاه  شش مدت ظرف حداکثر را قانون این اجرائی هاي نامه آیین است موظف نیرو وزارت
 .نماید تقدیم وزیران هیئت به تصویب براي و تهیه قانون ابالغ

 134 ماده

 کـه  قسـمت آن  در قـانون  ایـن  تصویب تاریخ از باشد قانون این با مغایر که مقرراتی و قوانین کلیه
 .باشد می بالاثر است مغایر
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