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مقدمه 
یحالدر. استگرفتهقراریبررسوبحثموردکشورماندانانحقوقيسوازکمترآن،بامرتبطموضوعاتوآبحقوقامروزه

نیارامونیپبحثتیاهماست،شدهحادثهایخشکسالوییهواوآبطیشرالیدلبهکهکشوردرآبیبحرانتیوضعکه
،شربجهتزیرزمینیهايآبازبرداريبهرهخصوصدر. )1392بشیري و همکاران،(دینمایمآشکارشیپازشیبراامر

وزارتتینهادرودانستهضروريرانیرووزارتموافقتواجازهگذارقانونقنات،وچاهنوعهرحفرطریقازصنعت،وزراعت
قانون3ماده(نمودخواهداقدامبرداريبهرهوحفرپروانهصدوربهنسبتقانوندرشدهبینیپیشمقرراتبهتوجهبامذکور
فنینکاتدقیقرعایتبابایستیاالصولعلیهاچاهحفرکهداشتنظردربایداما. )1382رشیدي، ()آبعادالنهتوزیع

وقانوندرموضوعایناینکهبهعنایتباوباشدمیناظرکارشناستوسطهاچاهحفربرنظارتمستلزمامراینکهگیردصورت
کارانجامشرطوگردیدهتعیینناظرمهندسیکچاه،حلقههرحفربرايبنابرایناست،نشدهبینیپیشاجرایینامهآئین

وچاهحفر،غیرممنوعهمناطقدرکهاستذکرشایانالبته. باشدنیرووزارتازنظارتصالحیتباپروانهداشتننیز،ناظرین
ونداردپروانهصدوربهنیازيروز،شبانهدرمترمکعب25آبدهیظرفیتتاشربوخانگیمصرفبرايآنآبازاستفاده

قانونگذار حفر چاه حتی در مناطق ممنوعه را براي و ؛)آبعادالنهتوزیعقانون5ماده(استکافینیرووزارتاطالعصرف
حالیکه، )1389کاتوزیان، (پروانهناظر به موافقت وزارت نیرو دانسته نه متر مکعب صرفا25ًتا ظرفیت ب و مصارف خانگیشر
احتمالی،هاياستفادهسوءازجلوگیريجهتدروکشور،درآببحرانبروزواخیرهايخشکسالیبهتوجهبارسد،مینظربه

گفتنی. گیردقرارایرانقانونگذارعنایتموردبایدنیزهابرداريبهرهاینگونهبرايبرداريبهرهوحفرپروانهاخذشدنالزامی
،شربمصارفبرايآبعمومیمنابعازبرداريبهرهاجازهوتخصیص«آبعادالنهتوزیعقانون21مادهموجببه،کهاست

تقریباًزیرزمینیهايآبمنابعازاستفادهعموماًکهآنجاازاما»استنیرووزارتبامنحصرًامواردسایروصنعت،کشاورزي
تخصیصاصوالًوبودهشهريمصارفوشربصنعت،بخشدراستفادهقابلهیتصفمراحلانجاموسنگینهزینهصرفبدون

سطحیآبمنابعازخودآبینیازهايتأمینبهقادرکشاورزيبخشکهوضعیتیدرزراعیبرداريبهرهجهتمنابع،این
وتعییناجازههمچنینوتخصیصاجازهکهشودمیپیشنهادنیزخصوصایندرلذارسد،مینظربهغیرموجهباشد،می

.گرددمحولنیرووزارتبهنیزيبنداولویتاعمالجهتآبمنابعکاربريتخصیص



آبعادالنهعیتوزقانون
یبررسوبحثموردومطرحنگهبانيشورادر،یاسالميشورامجلس17/3/1361یعلنجلسهمصوبهآبعادالنهعیتوزطرح
مجلسبهمصوبه،آنبهنسبتمورد20درراخودنظراتوشدموضوعتیماهواردنگهبانيشورابارهنیادر. گرفتقرار
قانونباایودینرسفقهاءتیاکثردییتأبهیشرعنیموازباانطباقنظرازکهيمواردجملهاز. نموداعالمیاسالميشورا
:استبودهریزشرحبهشد،شناختهریمغایاساس
. استیاسالمحکومتاریاختدروبودهیعموميهاآبوانفالازینیرزمیزآبمنابعیاساسقانون45اصلاساسبر-1ماده

.ستینحیصحشرعاًانفال،عنوانبههاآبذکر: اشکال
.استیاسالمحکومتاریاختدروبوده»مشترکات«ازینیرزمیزآبمنابعیاساسقانون45اصلاساسبر: شدهاصالحشکل

روینوزارتگردد،چاهآبدنیخشکانایکاهشموجبمادهنیاموضوعهايچاهحفرکهیصورتدر-5مادهاز2تبصره
حفرازایومسدودرادیجدچاهموضوعنیااحرازصورتدرویدگیرسیشاکتیشکابهنیمالکتوافقعدمصورتدرتواندیم
.کنديریجلوگآنازبرداريهبهرو

.استیاساسقانون159و156اصلباریمغا5ماده2تبصره: اشکال
بهبدواًروینوزارتگردد،چاهآبدنیخشکانایکاهشموجبمادهنیاموضوعهايچاهحفرکهیصورتدر: شدهاصالحشکل

مراجعهصالحدادگاهبهتواندیممعترضنشد،حاصلتوافقچنانچهودنماییمنیطرفنیبتوافقدریسعویدگیرسموضوع
.دینما

هیکليبرایعموممصالحتیرعاومقرراتبهتوجهباروینوزارت... آنمجازیآبدهمقدارکههاییچاهمورددر-7ماده
روینوزارتيارهایمعطبقیاستهالکويجارهاينهیهزتیرعاباآبنرخوکردخواهدصادرمصرفاجازهکنندگانمصرف

.شودپرداختچاهصاحببهکنندهمصرفطرفازدیبا
عادالنهمتیقبهخودمصرفبرمازادفروشبهمجبورراچاهمالکتوانیمموقتطوربهوضرورتموارددرتنهاشرعاً: اشکال
.باشدینمیشرع،یحقوقاییقیحقاشخاصيبراحقاعتبارفروش،بهاوالزامصورتدرنمود،
کندجابیایاجتماعضرورتکهیزمانتاتواندیمروینوزارت،...آنمجازیآبدهمقدارکههاییچاهمورددر:شدهاصالحشکل

صاحببهآبعادالنهمتیقودینماصادرمصرفةاجازکنندگانمصرفیۀکليبرایعموممصالحتیرعاومقرراتبهتوجهبا
.شودپرداختچاه
کیتااضرارمواردازریغ... نیمالکایمالکو... شوددادهصیتشخمتروك... روینوزارتنظربهکهیچاهایقنات-16ماده
وشودیمیتلقاعراضنباشدموجهاقدامشانعدملیدالونکننداقدامچاهایقناتمجدداستفادهوکردنریدابهنسبتسال

میحردرقناتایچاهحفراجازه... ایودهدقرار... استفادهموردرأساً... چاهتواندیمروینوزارت. ردگییمقراردولتاریاختدر
.دینماصادرالذکرفوققناتایچاه

بهتواندیمروینوزارتضرورت،موارددریشرعلحاظازیولشود،ینممحققاعراضشدمطرحکهیصورتبهمادهنیا: اشکال
برداشتآبفروشازراآنمخارجواندازدراهبهراآنامتناع،صورتدرودینمافیتکلراقناتایچاهاندازيراهآبمالک

.دینماچاهحفرالمنفعه،مسلوبچاهجنبدريگریدکهدهداجازهایدینما
نیمالکایمالکبهیاجتماعضرورتصورتدرباشد،المنفعهمسلوبعمًال... قناتتواندیمروینوزارت:شدهاصالحشکل

ایاحراآنرأسًاتواندیمروینوزارتاعالم،ازپسسالکیتانیمالکایمالکاقدامعدمصورتدرودینمافیتکلراهاآناءیاح
اجازهتواندیمنیهمچن. دینماوصولآبفروشقیطرازنیمالکایمالکپرداختعدمصورتدرراشدهصرفنهیهزونموده
.دینماصادر... چاهحفر

.استمصوبنامهنییآطبقبرروینوزارتباموردهردرمجراوقناتوچاهمیحرصیتشخ-17مادهتبصره
صالحهمحاکمباآنصیتشخوباشدینمیشرعروینوزارتعهدهبهنزاعموارددرمیحرصیتشختیمسؤليواگذار: اشکال
. است
ازپسصالحهمحاکمنزاع،موارددروروستینوزارتکارشناسانبامجراوقناتوچاهمیحرصیتشخ:شدهاصالحشکل
.کردخواهندیدگیرسموضوعبهمزبور،کارشناسانازنظرکسب



.بودخواهدمعقولزانیمتاآبجبرانبهموظفدولت،...واردهخسارتکهيموارددر-46مادهالفبند
.شودمنظوربودهمالکشرعاًآبصاحبکهیزانیمتاآبکمبودجبراندیباست،ینیکافمعقولزانیمبهجبران: اشکال

. استشدهاصالح»بودخواهدآبجبرانبهموظفدولت،...واردهخسارتکهيموارددر«صورتبهو
29وماده52برمشتمل،یاسالميشورامجلس1361ماهاسفند16مورخدوشنبهروزیعلنجلسهدرقانوننیاسرانجام

طیشرابامذکورقانونمقرراتیتمامچوننیبنابرا. دیرسنگهبانيشورادییتأبه22/12/1361خیتاردروبیتصوتبصره
بهشرعاحکامویاساسقانونبانبودنمخالفنظرازواستگذشتهیاسالميشورامجلسبیتصوازیاساسقانوندرمندرج

. ردگییمقراريعادنیقوانزمرهدراست،دهیرسزیننگهبانيشورادییتأ
وفیوظا،یسطحهايآب،ینیرزمیزهايآبآب،یملویعمومتیمالک: بیترتبهفصل5درآبعادالنهعیتوزیقانونمواد
شدهنیتدوجرائموتخلفاتخسارت،جبرانتینهادروونیدوعوارض/بهاآبوصول،)معقولمصرفپروانهصدور(اراتیاخت

بیتصربه18/7/1363خیتاردرفصل4برمشتملآبعادالنهعیتوزقانوندومفصلازییاجرانامهنیآئنیهمچن. است
.دیرسیاسالميشورامجلس

آبعادالنهعیتوزقانون44مادهموضوعتملک
درایمربوطهساتیتأسويسدسازويکشاورزتوسعهویصنعتویعمرانيهاطرحياجرااثردرکهیصورتدر: 44ماده 

ازيبرداربهرهساتیتأسنوعهرایوهاچاهوقنوات،يامنطقهایهیناحدرینیرزمیزویسطحيهاآبمنابعازاستفادهجهینت
وهاچاهوقنواتآبمذکورهايطرحياجرااثردرایوشودواردآنبریخسارتایتملکاشخاص،بهمتعلقآبمنابع

يبراریزبیترتبهشوندخشکایافتهینقصانبرانحقابهویحقوقاییقیحقاشخاصبهمتعلقيهاچشمهوهارودخانه
):استشدهآوردهبحثموضوعبامرتبطمواردازیبرختنها(شدخواهدعملخسارتجبران

آبنیتأموبوده،هاچشمهوهاچاهوقنواتشدنالمنفعهمسلوبایشدنخشکازیناشواردهخسارتکهيموارددر: ج
آن،زانیمبهایوخودآبعادالنهمتیقتوانندیممذکورنیمالکایمالکباشد،ریامکانپذگریدطرقازالذکرفوقساتیتأس
پرداختبهموظفروینوزارتصورتهردر. کنندافتیدرآنراهیبقمتیقوآبمعقولمصرفاندازهبهایوندینماافتیدرآب

دیآشیپیاختالفچنانچهباالمواردهیکلدر. باشدیممذکورساتیتأسشدنالمنفعهمسلوبایشدنخشکازیناشخسارات
.شدخواهدعملصالحهدادگاهيرأطبق

نیانیمالکآبنیتأموبودههاچشمهوهاچاهوقنواتآبشدنخشکایوتملکازیناشواردهخسارتکهيموارددر: د
صالحهدادگاهيرأطبقنیمالکایمالکباتوافقعدمصورتدرمذکورخسارتنباشدریامکانپذگریدقیطرازساتیتأس

.شدخواهدپرداخت
یخسارتشوددادهصیتشخمجازریغمقرراتطبقکهآبمنابعازيبرداربهرهساتیتأسریساوقنواتوهاچاهبهنسبت: ه

.شدنخواهدپرداخت
کهاستاشخاصبهمتعلقآبمنابعازيبرداربهرهساتیتأسنوعهروهاچاهوقنواتآبقانون،44مادهموضوعبامطابق
یملقانون51و50موادشدهاصالحشکلواقعدرقانون44ماده. دیآیمواردآنبهیخساراتایوشودیمواقعتملکمورد
افتهیراهآندریاصولراتییتغ،یاسالمفقهباآنهادرمذکورمقرراتانطباقيراستادرکهباشدیم1347مصوبآبشدن
:نموداتخاذمتفاوتنظردوتوانیمیدولتيهاارگانریساهیناحازمذکورمقرراتازاستفادهخصوصدراست،

صورتهردر«شرحنیبد44مادهجبنددر»روینوزارت«دیقجملهمنمزبورموادانشاءويقانونگذارسابقهبهتوجهبا
بهمربوطصرفاًبحثموردمقرراترسدیمنظربه»باشدیم.... شدنخشکازیناشخسارتپرداختبهموظفروینوزارت
ریسابهراآنتوانینمونداشتهمیتعمقانون،44مادهدرمذکور»یصنعتویعمرانيهاطرح«عبارتواستروینوزارت

اصلخالفوییاستثنانیقوانموسعریتفسکهنظرنیابافوقيادعانمود،اطالقآنهابهمربوطيهاطرحوهاوزارتخانه
).1385بازیگر، (داردتیسنخزینباشدینمحیصح



حکمازهاچشمهوباشندیممذکورمادهمشمولمجاز،يهاچاهوقنواتصرفاًقانون،44مادهبند هحیصرمنطقبهتوجهبا
بوده1347مصوبقانونمفادازتیتبعبهمذکورعبارتازاستفادهکهباشدیمنیاازیناشامرنیاباشند،یمیمستثنقانون
درسترایزباشد،یمقانونسینوشیپکنندگانمیتنظتسامحازیناشهاچاهوقنواتکناردریآبمنابعریساذکرعدمواست
ازینمورددرآنهاتملکاستممکنکنیلاستیمنتفهاچشمهویسطحيهاآبشدنخشکوخسارتورودبحثکهاست

.باشدربطیذيهاوزارتخانهریساایوروینوزارت

یقانونتأملدرآبصنعتدرسرقت
ازيریجلوگوکشوریعمومياریآبيهاشبکهوآبساتیتأسازمناسبيبرداربهرهوينگهداروحفظتیمسئولنکهیابهنظر

فاضالبوآبيهاشرکتوروینوزارتعهدهبهآنهایقانونمیحرویآبساتیتأسدراختاللوسرقتوبیتخروتجاوز
ومتجاوزانباقاطعبرخوردضرورتویعمومثروتعنوانبهمزبورساتیتأسحفظتیاهمبهتوجهباوباشدیميامنطقه
رفعیقانونحهیالوآبعادالنهعیتوزقانون50و30مادهورانیابرقوآبسازمانقانون19مادهلحاظباوکنندگاناخالل
قانون659،660،687موادوبرقوآبساتیتأسدرکنندگاناخاللمجازاتقانونوکشوربرقوآبساتیتأسازتجاوز

آبکاهشعلتبهکهیمناطقدرخصوصاًرمجاز،یغيهاچاهحفر«مورددرتااستالزم،)1375مصوب (یاسالممجازات
مسدودخصوصدرفاضالبوآبيهاشرکتوروینوزارتهیعلافراداتیشکابهیدگیرسودهیگرداعالمممنوعهینیرزمیز

یقانونندگانینمااتیشکابهنوبتازخارجیدگیرسضمنهادادگاه»دیجدچاهحفردرخواستورمجازیغيهاچاهنمودن
یفننیمسئولوکارشناسانحاتیتوضونظراتازموردهردرموضوعبودنیفنلحاظبهووابستهيهاشرکتوروینوزارت

صادریمقتضيرأشدهانجامقاتیتحقومتهممدافعاتلحاظباآنگاهونمودهاستفادهقتیحقکشفيبرامذکوريهانهاد
یدولتتیماهزینيموارددرومستقلیحقوقتیشخصيدارافاضالبوآبويامنطقهبرقيهاشرکتچونوندینما

یقانونندهینماودهیگردلحاظآنهایحقوقتیشخصآنانکارکنانوهاشرکتنیاهیعلولهيدعاودراستالزملذاندارند،
مربوطهییقضايهاحوزهيروسا. گردداحضاردعوتهاشرکتنیاهیعلولهاتیشکاويدعاودرحیتوضيادايبراآنها

).1378بخشنامه، (هستندنامهبخشنیاياجراحسنمسئول

ممنوعهمناطقدرچاهحفر
وزارتصیتشخبهمنطقه،کیدرینیرزمیزآبسفرهیبررسمتعاقبهرگاهمربوط،ییاجرانامهنیآئوقانون4مادهمطابق

د،ینماجابیایدولتيهاپروژهوهاطرحاساسًاایوباشدمجازحدازشیبینیرزمیزيهاآبمنابعازيبرداربهرهمقداررو،ین
ریکثدیجراازیکینیهمچنوکشوریرسمروزنامهدریآگهنشرلهیوسبهتوانندیميامنطقهآبيهاشرکتایسازمان
ایقیعمچاهحفرمشخص،ییایجغرافحدودومدتولیدلذکرباگر،یدیمقتضطرقبهایویمحلومرکزاالنتشار

3و1يهاتبصرهحسبحالتایندرند،ینمااعالمممنوعرامنطقهآب،منابعازيبرداربهرهدرشیافزاهرگونهایوقیعممهین
چاهحفربریمبنواصلهيهادرخواستيامنطقهآبيهاشرکتایوسازمانآب،عادالنهعیتوزقانونییاجرانامهنیآئ9ماده

بهها،تقاضالیقبنیاهیناحآنازتیممنوعفیتکلنییتعتاکنیلندینمایمافتیدرتیممنوعشنهادیپخیتارازرارهیغو
یقناتایچاهيجابهقناتایچاهحفرممنوعه،منطقهدرقانون،یاجرائنامهنییآاز11مادهمطابق.شودینمگذاشتهانیجر
نگونهیاحفرازبعد. باشدیممجازریزشروطگرفتننظردرباوپروانهاخذبااست،شدهمواجهیآبدهنقصانباایوخشککه

:شدخواهداعالممتروکهومیحرفاقدیقبلقناتایچاهقنوات،ایهاچاه
.اندشدهیممشروبیقبلقناتایچاهازقبًالکهشوندیمياریآبهایینیزمتنهادیجدقناتایچاهآباز·
.نباشديگریدبهمتعلقآبمنابعمیحردردیجدقناتایچاه·
.باشدمالکاجازهباریغملکدرقناتایچاهحفر·

بهتوجهآبعادالنهعیتوزقانون11مادهمتنبهتیعناباوآنهاازنهیبهبرداريبهرهوینیرزمیزآبمنابعحفظيراستادر
:استيضرورنکتهچند



ینیرزمیزآبسفرهترازرفتننییپاوآببحرانآنتبعبهوآبمنابعازهیرویببرداشت،یخشکسال،ییهواوآبراتییتغ
مناطقدرحفرپروانهصدورنیبنابرا. دهندیماختصاصخودبهراآنهاشدنالمنفعهمسلوبوهاچاهشدنخشکسهمعمده

موجهاند،شدهاعالمممنوعچاهحفروآببرداشتجهتآب،کمبودوینیرزمیزآبترازکاهشلیدلبهخودکهممنوعه
موردمجازهايچاهچنانچهتواند،یمايمنطقهآبشرکتایسازمانیطرفاز. کردخواهددیتشدراآببحرانونبوده
نقصدچارينحوبهبرداريبهرهایحفرنیحدرشده،صادرآنهاحفرپروانهکههاییچاهایوممنوعهمناطقدربرداريبهره

منابعمیحرتیرعاوکارشناسصیتشخویمتقاضدرخواستبنابرنباشد،صرفهبهمقروناینبودهیفنرفعشانکهشوندیفن
ازپسودینماصادریقبلچاهبهممکنمحلنیکترینزددراستفادهرقابلیغچاهيجابهرايگریدچاهحفراجازهمجاورآب

دیجدچاهحفربهاقداممنطقه،بودنممنوعهبهتوجهبااستذکرانیشااما. شدخواهدپریقبلچاهد،یجدچاهيحفاراتمام
همچنین . شودیممحسوبینیرزمیزآبسفرهعتریسرهرچهبیتخروآبکمبوددیتشدمنزلهبهیقبلچاهکینزددر

کارشناسدیبازدزمانیاراضمساحتبامتناسبیقبلبرداريبهرهزانیمبهالمقدوریحتستباییمدیجدچاهازبرداريبهره
کارشناسانهحلراه،یقبلنسبتهمانبهبرداشتایآشده،ممنوعهمنطقهدریآبمنابعبودنیبحرانبهتوجهبانکیا. باشد

ياریآبهايروشاعمالنیهمچنومنطقهکاشتيالگورییتغنهیگزچاه،حفرلزومصورتدرشودیمشنهادیپنیبنابراست؟یا
کاردستوردرمحصولیآبازینبامتناسبوموجودآبمنابعزانیمازنهیبهاستفادهمنظوربه) یبارانوايقطره(فشارتحت
بهکهیقناتایچاهيایاح،یاجتماعضرورتصورتدرتواندیمروینوزارتقانون،16مادهموجببهیطرفاز. ردیگقرار
عدمصورتدرودینمافیتکلآنهانیمالکایمالکبهاحیاي آنان راباشدشدهاعالمبایر و متروك خودکارشناسانصیتشخ
صورتدرراشدهصرفنهیهزونمودهاءیاحراآنهارأسًاتواندیموزارتنیااعالم،ازپسسالکیتانیمالکایمالکاقدام
. کندصادرمیحرهماندررايگریدقناتایچاهحفراجازهایوکندوصولآبفروشقیطرازنیمالکایمالکپرداختعدم

وحفظيراستادرلذار؟یخایردگییمانجامروینوزارتتوسطچاهآبازيبعدبرداريبهرهکهستینمشخصموردنیادر
تملکساًأرراقناتایچاهروینوزارتاعالم،ازپسسالکیتانیمالکایمالکاقدامعدمصورتدراستبهترآبتیریمد

لیتماچاهصاحبانرودیمانتظارصورتنیادر). 1389رضاپور،(دینماآنهامیحردرقناتایچاهحفربهاقداماینموده
یطیشرادراست،نیاترمهمنکتهاما. شدخواهدخارجآنهاتملکازچاهنصورتیاریغدرکهچرادهندنشاناءیاحبهيشتریب

راچاهحفراجازهاستمجازروینوزارتچراشودیماعالمخشکوالمنفعهمسلوبآبفاحشنقصانلیدلبهقناتایچاهکه
میقدیآبمنبعمیحردروباشد،ممنوعهمنطقهکیآن،درآببحرانلیدلبهشودیمینیبشیپکهنظرموردمنطقهدر

مصوبآنشدنیملنحوهوآبقانونبیتصوازقبلکهیاشخاصمکتسبهحقوقییشناسالزوميراستادر! د؟ینماصادر
استفادهینیرزمیزيهاآبازواندنمودهینیرزمیزيهاآباستخراجساتیتأسریساایوچاهحفربهمبادرت،27/4/1347

وشروطه،یناحایمنطقههردرالزمیآگهنشرباوییشناساراافرادمکتسبحقوقکهاستملزمروینوزراتکنند،یم
رابطهدرآبعادالنهعیتوزقانون3مادهبیتصوبا). 1350سرمد،(دینمااخذمذکوراشخاصازداندیميضرورکهرایتعهدات

خودکارشناسدونظرطبقحداقلوزارتنیاچنانچه(ي برداربهرهوحفرپروانهصدورجهتروینوزارتموافقتواجازهبا
آنازيبرداربهرهومسدودیخسارتچگونهیهپرداختبدونچاهدهد،صیتشخیعموممصالحبهمضررایچاهازيبرداربهره

شاملایواستندهیآبهناظرقانوننیاایآیعبارتبه. شودیممطرحزماندرآب،حقوققواعدقلمرو،)شودیماعالمممنوع
اعتبارامورازياپارهدرزیننسخازپسآنشدنیملنحوهوآبقانونایآوشود؟یمزینافتادهاتفاقآنازقبلکهیعیوقا

ماده(کندیمنسخراآنباشد،مخالفسابققانونباکهیقسمتدردیجدقانونمقامدرآبعادالنهعیتوزقانونشکیبدارد؟
روینوزارتوردیگقرارییشناسامورددیبا22/12/1361قبلتامکتسبحقوقنیبنابرا). آبعادالنهعیتوزقانون52

.داردمعمولراالزماقدامات3مادهحدوددرستباییم

آبعادالنهعیتوزقانونیاجرائنامهنیآئاز7مادهموضوعهاچاهآبمازادفیتکلنییتع
کرد،جابیایاجتماعضرورتکهیزمانیشرعنیموازویاساسقانونبهتیعناباساختهقادرراروینوزارتقانون،نیا7ماده

مصارفجهتچاهآبمازادوباشدچاهصاحبانمعقولمصرفمقدارازشیبآبمجازیآبدهمقدارکههاییچاهمورددر
دینماصادرمصرفاجازهکنندگانمصرفهیکليبرامقررات،بهتوجهباباشد،داشتهمعقولمصرفيشهروصنعت،يکشاورز



ازتیحیملثروتازکهرایآبتواندینمچاهصاحبماده،نیابامطابق. کندپرداختچاهصاحببهراآبعادالنهمتیقو
عنوانبهدولت. بفروشدکند،یمنییتعتقاضاوعرضهقانونکهییبهابهایوکندطیتفررااستمصرفزانیمازشتریبوکرده

راعادالنهمتیقودهدیمقرارخودمنتخبکنندگانمصرفاریاختدرمتعادلییبهابهراآنثروت،نیاعادالنهکنندهعیتوز
آوردهوجودبههاچاهصاحبانتوسطآبدادنهدرازيریجلوگجهترايانهیزممادهنیااگرچه. پردازدیمچاهصاحببه

درآبرفتهدربهتوجهبالذاست،ینسادهباشدمعقولمصرفزانیمازشیبیآبدهمقدارکهامرنیاصیتشخامااست
و. دنماییميضروريقوییاجراضمانتباايواحدهمادهبیتصوبهازینچاه،صاحبانهروییباستفادهويکشاورزبخش

.کردلیتعدهمگاننفعبهراچاهصاحباراتیاختودادقرارروینوزارتنظارتبایطیشراهرتحترامازادآبفروشتوانیم
انیبکهاست1347سالمصوبآبشدنیملقانوناز28مادهتبصرهشدهاصالحصورتواقعدریاجرائنامهنیآئ7ماده

هاچاهلیقبنیاآباستخراجتیظرفواندشدهاحداثمجازطوربهقانوننیابیتصوازقبلکهییهاچاهمورددر: کندیم
يکشاورزاموريبراقانوننیابیتصوازقبلقرائنوشواهدارائهباآنهامازادوباشدپروانهصاحباندیمفمصرفزانیمازشیب
صادرجداگانهپروانهمربوط،مقرراتبهتوجهبامازادآبکنندگانمصرفيبراباشد،داشتهدیمفمصرفيشهرایویصنعتو

بهنسبت% 8تابهرهاحتساببابرقوآبوزارتيارهایمعطبقیاستهالکويجاريهانهیهزتیرعاباآبنرخوشدخواهد
هیکلآب،عادالنهعیتوزقانون52مادهبهتوجهبایطرفاز. شودیمپرداختچاهصاحببهکنندهمصرفطرفازه،یسرما

نیبنابرا. گرددیماثربالاستریمغاکهقسمتآندرقانوننیابیتصوخیتارازباشدقانوننیاباریمغاکهیمقرراتونیقوان
طرفازیپرداختبهرهوآبنرخزانیمصیتخصبهمربوطقسمتدرآبشدنیملقانون28مادهتبصرهرودیمانتظار

صاحبانبهپرداختجهتهیسرمابهنسبتبهرهاحتسابضرورتکهیآنجائازاما. گردداثربالچاهصاحببهکنندهمصرف
شنهادیپنیبنابرااست،نشدهمشخصزانیمنیازینعادالنهعیتوزقانون7مادهدرنکهیابهتیعناباودنماییميضرورچاه

.گرددنیمعروینوزارتتوسطآبفروشزانیمازيدرصداساسبرپرداختقابليبهانرخشود،یم

)خسارتجبرانوجرائم(مسائلبایقانونبرخوردنحوه
ماهسهتاروز15ازایوشالقضربه50تا10بهواردهخسارتجبرانوسابقوضعاعادهبرعالوهریزاشخاص:45ماده

شدهآوردهبحثموضوعبامرتبطمواردازیبرختنها(شوندیممحکومشرعحاکمنظربهجرممواردحسببریبیتأدحبس
):است

موجبایوکندمنتقلخودبهمتعلقياریآبشبکهایيمجاربهمسئولمقاماتاجازهایحقبدونرایآبعمدًاکسهر-
.نرسداوبهيگریدحقآبکهگردد

.دهدهدربهرایآبيگریدضرربهانحاءازينحوبهعمدًاکسهر-
.کندتصرفیقانونمجوزبدونرايگریدحقآبکسهر-

.شودیمموقوفبیتعقیخصوصیشاکگذشتبافوقيبندهامورددر-تبصره
آبمنابعازانتیصبهمربوطآبحقوقازکنندگانيتعددیقانونمجازاتوبرخوردنحوهباارتباطدرقانون،45مادهموضوع

:شودیممطرحریزشرحبهیانتقاداتوهادگاهیدراستانیادر. باشدیمینیرزمیز
ننامهییآبامطابقیخاطفردبالذاوشود،یممحسوبجرميگریدضرربهآبدادنهدرمزبور،مادهازسومبندموجببه

منابعکهییهاقناتاینیآرتزهايچاهصاحبانقانون،10مادهیطرفاز. شدخواهدبرخوردجرائموتخلفاتبهمربوطیاجرائ
دائمهیتخلازچهیدروریشنصبقیطرازداردیممؤظفینیرزمیزآباتالفازيریجلوگمنظوربهراباشدفشارتحتآنها
عدمصورتدراماداردشدهذکرلوازمنصببودنياجباربرداللتبودنمؤظفعبارتچندهر. کننديریجلوگینیرزمیزآب

مادهسومبندباقمطابوراستانیادر. باشدمجازنیمالکبهاخطاردادنصرفاًدیشاونشدهینیبشیپ،ییاجراضمانتنصب
بهیطرفازندارد؟يانگارجرمبهازینبودهیعموممصالحضرربهآبدادنهدرکهچهیدروریشنصبعدمایآفوق،45

یروشنبهاماشده،گرفتهنظردرمجرميبرایبیتأدحبسجرممواردحسببروتیمحکوماگرچهماده،نیامتنموجب
مادهموضوع. بودخواهدچگونهمجرمطرفازآنانجامنحوهوستیچسابقوضعجبرانواعادهازمنظورکهنشدهمشخص



رايکشاورزریوزیمعرفبنابريکشاورزوزارتکارکنانوتابعهمؤسساتوروینوزارتکارکنانقانون توزیع عادالنه آب30
قانونمقرراتطبقنیمتخلفبیتعقمالكواستيدادگسترنیضابطگزارشحکمدرآنانگزارشکهکردهاعالمینیمأمور

. ردگییمقراريفریکیدادرسنییآ

يریگجهینت
ضرورتکیآنهاازنهیبهيبرداربهرهوینیرزمیزآبيهاسفرهژهیوبهوکشوریآبریذخاومنابعازانتیصوحفظدیتردبدون

يبرداربهرهوینیرزمیزيهاسفرهدیشدافتازتامیکنیسعهمهوردیگقرارتوجهموردیاتیحامرکیعنوانبهدیباو. است

دیشدتیمحدودباکهییهادشتوآبکممناطقدرخصوصبهوشود،زیپرهشدهادیمنابعازیفنریغوغلطوهیرویب

وییاجرايهادستگاهواستبرخورداريشتریبتیحساسوتیاهمازموضوعنیامیهستمواجهيجونزوالتویآبمنابع

وقانونمنديهاروشبادیباالبته. دارندعهدهبهيشتریبتیمسئولرابطهنیادريکشاورزوروینوزارتژهیوبهیقانون

مهاريهاآبازيبرداربهرهدرچهوینیرزمیزآبيهاسفرهوریذخاحفظدرچهآموزشوقیتشووجیتروويسازفرهنگ

تیاهم. ردیپذانجامقانونمندوالزماقداموتالشوریتدبيمرزمناطقدرژهیوبهکشوریآبمنابعشتریبمهارایوشده

برصنعتويدامدار،يکشاورزشرب،جهتدرمربوطيهاتیاولوگرفتننظردربایآبمنابعازاستفادهتیریمدوآبموضوع

عادالنهعیتوزويبرداربهره،يآورجمعامرکشور،یآبمنابعويجونزوالتتیوضععلتبهخصوصبهباشدینمدهیپوشیکس

ممکنییهابخشدریآبکم. باشدیمریناپذاجتنابروینوزارتتیریمدباومربوطهنیقوانومقرراتچهارچوبدرضرورتاًآب

نیاونمودهیآبمنابعریساازرمجازیغيبرداربهرهایوچاهرمجازیغحفربهمبادرتمقرراتازعدولباافرادشودباعثاست

راازینموردآبنتوانندمجازيبرداربهرهزانیمتیرعاومجوزاخذرغمیعلکهییهابخشریسابهخسارتورودموجبامر

اسفنددرآبعادالنهعیتوزقانونبیتصوباگذارقانونفلذاند؛ینماروروبهیمشکالتبازینراینیرزمیزآبمنابعوندینمانیتأم

.ه استآوردفرآهمراقانونمنديبرداربهرهموجبات1361ماه
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