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  چکيده
  

که  استها  دولت يها تيو فعال يمياقلرات يياز تغ ين مشکالت ناشيتر از مهم ،يپ در يپ يها سالي خشکو  يکمبود منابع آب
مبارزه با  يها برا و تالش دولت يد. بحران آب در سطح جهانشخواهند  ياديار زياختالفات بسموجب نده يبدون شک در آ

کنترل و استفاده از منابع  يت تالش خود را برايها را بر آن داشته است تا نها دولت ،از آن يو آثار ناش يو قحط سالي خشک
 ،در سطح کشور ين منابع آبيتر ن و مهميتر ياز اصل يکي عنوان به ينيرزميز يها رند. آبيبه کار گ ينيرزميز يها آب
ر ياقتصاد کشور داشته و دارد. س ييدر شکوفا يو نقش مهم استره ي، صنعت و غيآب شرب، کشاورز ةعمد ةکنند نيتأم
ش تخلفات و کاهش يبلکه موجب افزا ،ط روز نبودهيتاکنون، نه تنها متناسب با شرا ١٣٠٧آب از سال ن يرات قوانييتغ يخيتار

ت شده است، يشروع و تقو ين بعديع عادالنه آب و قوانيکه با قانون توز يز شده است. رونديت بر آب نيقدرت و اقتدار حاکم
ط يدر شرا هنوز، ١٣٨٤تا  ١٣٧٣ يها سال يمجاز ط ريغ يها از چاه ياديف تعداد زين تکلييرغم تع يده که عليموجب گرد

ش تخلفات، وجود داشته باشد. ين اقدام و افزايتداوم ا يزه برايموجود بوده و انگ رمجازيهزار حلقه چاه غ ٢٥٠ش از يب يکنون
از  ياستفاده و قسمت قابل توجه يز به خوبين موجود نيارات قوانيت و اختي، از ظرفيگذار در قانون ييها رغم وجود ضعف يعل

ها) و به  (چاه ينيرزميز يها مقررات حاکم منابع آب ين مقاله با هدف بررسيا ده است.شن نيگذار تأم اهداف و مقاصد قانون
  ر در آمده است.يبه رشته تحر يليتحل - يفيروش توص
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  مقدمه
انسان را  يزندگخ ير تاريمس ات،يه حيبه مثابه ما ،آب

آب جوامع را قادر  يقرار داده است. فراوان ير جديثأتحت ت
ابند و بر يشرفت دست يو پ ييه است تا به شکوفاکرد

شده که جوامع دچار رکود و کمبود آب باعث  عکس،
تواند نقش  ينم يا تفکري يچ شخصيه پسرفت شوند.

ده انگارد. در يآب را در سرنوشت جوامع ناد ةکنند نييتع
تواند نسبت به سرنوشت آن  يگذار نم قانون يا چ جامعهيه
 يها نيگسترش زم ت جهان،يش جمعيباشد. افزا اعتنا يب

 يدر برخ سالي خشکو وقوع  يو توسعه صنعت يکشاورز
ها به استفاده  آوردن دولت ينقاط جهان از عوامل مهم رو

ران که يدر کشور ا بوده است. ينيزم ريز يها شتر از آبيب
، آب است قرار گرفته يخشک کره خاک مهيدر بخش ن

و آباء و اجداد ما به  داردبس واالتر از مناطق پر آب  يارزش
سته و يو استفاده شا يريگ ن امر واقف و در بهرهيت اياهم

 نبوداند.  تر و کوشاتر بوده به مراتب حساس ،از آن يمطلوب
ها را از تالش  ن آنياستحصال آب از اعماق زم يبرا يفن

به منابع  يابيها در دست باز نداشته و تالش روزافزون آن
قنات نشانگر  وق حفر چاه ياز طر ينيرزميز يها آب

بوده بخش  اتيمنابع حن يوافر در استفاده از ا يکوشش
مقررات حاکم بر منابع  ين مقاله به بررسيا در. است

  شود. يپرداخته مران يها) در ا (چاه ينيرزميز يها آب
  
   زيرزميني يها ن آبيرات در قوانييتغ يخيرتاريس

 ةبه عرص ينيران ورود نويکشور ا يشمس ١٣٠٠از سال 
کند.  يژه در موضوعات آب را تجربه ميو به يگذار قانون

ران در مباحث ين قانون مدون ايران، اوليا يقانون مدن
و  ياساس قواعد کهن عرف است که بر ينيرزميمنابع آب ز

ه، در ابتدا آب يبا اقتباس از فقه امام ١٣٠٧در سال  يشرع
ن يرا از اموال مباح برشمرده و دوم به اشخاص ا ينيرزميز

دست  يببر منابع آ يت خصوصيار را داد تا به مالکياخت
و تنها  يت آب خصوصي، مالکيلذا در قانون مدن ؛ابندي

ت يا مالکياز نظارت  يمحدود به قاعده الضرر است و حرف
  ست.ين نيدولت در ب

از منابع آب  يبردار امور مربوط به بهره يسامانده يبرا
و  ١٣٠٩مصوب سال  ها ، قانون راجع به قناتينيرزميز

مشتمل بر  ١٣١٣مصوب سال  ها ل قانون قناتيقانون تکم
و  ١٣١٠ماده وضع شده است. قانون ثبت مصوب سال  ٩
با استناد به قانون  ١٣١٧آن مصوب سال  يياجرا ةنام نييآ

 ينيرزميافراد بر منابع آب ز يت خصوصيکه مالک( يمدن
د و تصرفات مالک ين را تأکيوابسته به زمريولو به صورت غ

 يت و صدور سند بران کرده است)، اقدام به ثبيرا تضم
نامه حفظ و  بيل تصويدر تکم ١٣٤٥در سال  کرد. ها قنات

قانون «با وضع  ١٣٤٢سال  ينيرزميز يها حراست از آب
، وزارت آب و برق »ينيرزميحفظ و حراست از منابع آب ز

و  ينيرزمير آب زيمسئول حفظ و حراست از منابع و ذخا
ل کامل نبودن يبه دل .ه امور مربوط به آن شدينظارت بر کل

ط روز کشور، با ين مذکور و عدم تناسب آن با شرايقوان
 يمل وةيشن خال با وضع قانون آب و ين، اااجماع متخصص

به  ؛دشرفع  يا ستهيبه طور شا ١٣٤٧شدن آن در سال 
ن قانون را قانون جامع، يتوان ا يکه با مسامحه م يطور

نون با ن قايدانست. فصل سوم ا يقانون مدن يمانع و تال
افته و تحول ياختصاص  ينيرزميز يها ماده به آب ١٧

بر صدور  ين قانون، ظهور نظام حقوق آب مبتنيبزرگ ا
  .است يبردار مجوز بهره
در ابتدا به  ١٣٦١ع عادالنه آب مصوب سال يقانون توز

 يبه مجلس شورا ينه چندان قو يصورت طرح قانون
ع عادالنه يقانون توزت با عنوان يارائه شد و در نها ياسالم

ن، با ين روند آغازيالبته ا ؛ديب مجلس رسيآب به تصو
شود که نه تنها در قانون  يهدف مشروح مذکورسبب م

 يها آب درسال ةگر حوزيبلکه در دو قانون د ١٣٦١سال
ه عدم يدر هر سه قانون به توج يعني ١٣٨٩و  ١٣٨٤

و  ين قبليان به اهداف مستقر در قوانيمجر يابيدست
مجاز نظر داشته و  ريغ يها يدن به حفاريت بخشيشروعم

  .)١٣٩٤ ،يجهرم يو عبدالمناف ي(مظاهر اند پرداخته
  
رامون مقررات حاکم بر يپ يحقوق يها دگاهيد

  ينيرزميز يها ت آبيمالک
را از جمله  يعموم يها آب ،از فقه يبه تأس يقانون مدن
و هر کس به قصد  اند ه) دانستهي(مباحات اصل مشترکات
 ييها شود. آب يها م مالک آن ،ازت کنديها را ح تملک آن

اشخاص قرار دارند به موجب قواعد  ير اراضيهم که در ز
اموال  ةن و در زمريملک صاحب زم ،يو قانون مدن يفقه

گذار با  قانون ١٣٤٧ند. در سال وش يمحسوب م يخصوص
از  يناش يها و بحران يميرات اقليياز تغ يط ناشيدرک شرا

ن منابع، با يجه لزوم حفاظت از ايکمبود آب و در نت
ها اعم از  شدن آن، آب يمل ةب قانون آب و نحويتصو

 ةذکر و در ماد يثروت مل عنوان بهرا  ينيرزميو ز يسطح
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د. کرت آب را ممنوع اعالم يمالک يبرا يصدور سند رسم ٩
ع يب قانون توزيز با تصويپس از انقالب ن يها در سال

نسبت به قانون آب  يگذار با اندک تفاوت عادالنه آب، قانون
ها را از مشترکات دانسته و در  شدن آن، آب يمل ةو نحو

از  يبرخ ةديقرار داد. به عق يار حکومت اسالمياخت
به  ١٤٩شدن آب مواد  يب قانون ملينظران با تصو صاحب

است  يله تملک آب منتفأمنسوخ و مس يبعد قانون مدن
ن يبر ا ستادانگر از ايد يبرخ ،) در مقابل١٣٩١، ي(لنگرود

 يع عادالنه آب ناسخ قانون مدنياند که قانون توز دهيعق
د با اذن و اجازه وزارت يها با استفاده از آب يول ؛نشده است

  .)١٣٧٧ان، يرو باشد (کاتوزين
گذار  ن نکته هستند که قانونيانگر ايب يقواعد مذکور همگ

ت يع عادالنه آب نه تنها قواعد راجع به مالکيقانون توزدر 
ز ينده بلکه آن را کراشخاص بر آب را  نسخ ن يخصوص

ها در  ت بر آبين حال تصور مالکيده است. با اکرد ييتأ
ت مطلق و يمالک يع عادالنه آب به معنايقانون توز

ن را به يار مالکيگذار اخت ست. قانونين نيحساب مالک يب
ده است. مازاد کرو مشخص محدود » ف معقولمصر« مرز

لذا صاحب چاه  ؛د با نظارت دولت به مصرف برسديآب با
ده است و کرازت يح يتواند آب را که از ثروت مل ينم
که قانون  ييا به بهايط کند يتفر ،ادتر از مصرف اوستيز

داران را خود يا خريکند بفروشد  ين ميعرضه و تقاضا مع
ن ثروت، آن يعادالنه ا ةکنند عيتوز عنوان بهند. دولت يبرگز

کنندگان منتخب خود  ار مصرفيرا به بهاء متعادل در اخت
 ؛پردازد يمت عادله را به صاحب چاه ميدهد و ق يقرار م

ضرورت «کار دولت  يار درستيمع ين اقدام عموميدر ا يول
ا ارضاء ي ييو نه سودجو» يمصالح عموم«و » ياجتماع

  .)١٣٩٤ پور، فيلط ياست (هنر يشخص يها هدف
  

  حفر چاه يقواعد مربوط به آزاد
، از جمله قانون حفظ و ن و مقررات آبياز مجموعة قوان

؛ ١/٣/١٣٤٥کشور مصوب  ينيزمريز يها حراست منابع آب
شود مگر آنکه بعد  يحفر چاه مستفاد م ياصل آزاد

رو يوزارت ن يه از سويا ناحيت منطقه يا ممنوعيت يمحدود
 يا هيا ناحيچ منطقه ين عبارت که در هيد؛ بدشواعالم 

 ٥ ةد. در مادکرا قنات يحفر چاه  ،شود بدون اجازه ينم
ممنوعه، حفر ريز در مناطق غيع عادالنه آب نيقانون توز

 ،شرب ،يمصارف خانگ يچاه و استفاده از آب آن برا
  شبانه مکعب در  متر ٢٥ يت آبدهيو باغچه تا ظرف يبهداشت

  .)١٣٨٢، يديرشروز مجاز اعالم شده است. (
  

   ينيرزميز يها آب ةاخذ پروان يبرا يف قانونيتکل
استفاده از منابع « ع عاالنه آبيقانون توز ٣طبق ماده  بر

ن يا ٥موارد مذکور در ماده  يبه استثنا ينيرزميز يها آب
چشمه در هر  ةق حفر چاه و قنات و توسعيقانون از طر

د انجام يرو بايمنطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت ن
 يدروژئولوژيات هيتوجه به خصوص رو بايشود و وزارت ن

) و ينيزمريز يها ن و آبيطبقات زم ييشناسامنطقه (
ن قانون نسبت به صدور يشده در ا ينيب شيمقررات پ

که از  طور همان» کند. ياقدام م يبردار پروانه حفر و بهره
د استفاده شو يع عادالنه آب استنباط ميقانون توز ٣ماده 
 ةليوسه ق حفر چاه و چه بيچه از طر ينيرزميز يها از آب

رو يد با اجازه و موافقت وزارت نيبا ،احداث قنات
 ٢٣همان ماده  ٣ماده  ) باشد.يا آب منطقه يها شرکت(

مکعب را که در  متر ٢٥تا  يها قانون سابق است و چاه
 يمستثن ،به کسب جواز نداشت يازيز نيقانون سابق هم ن

  ده است.کر
  

  يخانگ يها ن حاکم بر چاهيمواز يبررس
قانون درباره حفرچاه و استفاده از آب  ٥ماده  ياستثنا

ت يکه ظرف نياست، مشروط بر ا يمصارف خانگ يبرا
در شبانه روز تجاوز نکند. در  مترمکعب ٢٥آن از  يآبده

از به صدور پروانه حفر و يکه ن نيممنوعه با اريمناطق غ
رو يد به اطالع وزارت نياما مراتب با ست؛ين يبردار بهره

رو به يوزارت ن يها برا ن چاهياز ا يبرسد و حق بازرس
آمار و مصرف  يآور منطقه و جمع يها آب يمنظور بررس

رو در موارد الزم يوزارت ن شده است. ينيب شيآن پ
منطقه  يها آب يها به منظور بررس نوع چاهن يتواند از ا يم

  کند. يآمار و مصرف آن بازرس يآور و جمع
قانون هرگونه حفر مربوط به چاه و  ٣چه طبق ماده اگر

گذار  قانون ،رو باشديد با اجازه و موافقت وزارت نيقنات با
 يرا که برا ييها استثناء، چاه عنوان به ٥ب ماده يبا تصو

 يت آبدهيو باغچه تا ظرف ياشتبهد ،شرب ،يمصرف خانگ
را از داشتن  شوند، يحفر مروز  مکعب در شبانه متر ٢٥

ن موارد در منطقه يپروانه معاف کرده است که ا
به  يا آب منطقه يها با اطالع شرکت فقطممنوعه ريغ

  . شود يانجام مرو ياز وزارت ن يندگينما
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به  اجيع عادالنه آب احتيقانون توز ٥حفر چاه موضوع ماده 
به  يلزوم يندارد و حت يبردار پروانه حفر و بهره يتقاضا

ا شرکت يرو يموضوع قبل از حفر به وزارت ن ياطالع کتب
رسد اطالع  يبه نظر م يول ست؛ينمربوطه  يا آب منطقه

ا شرکت آب يرو يمراتب قبل از حفر چاه به وزارت ن
را ممکن است اوالً چاه ي؛ زاست يمربوط ضرور يا منطقه

 يبردار ت بهرهيدر مجاورت چاه حفر شده با ظرف يگريد
ن يمکعب در شبانه روز حفر شود که آب چن متر ٢٥
د تقدم و يبا ين موارديرا کاهش دهد، در چن ييها چاه

خ صدور پروانه يها معلوم باشد و چون تار تأخر حفر چاه
 ةماد( ٢٥ماده  يها معموالً مالک تقدم و تأخر است و چاه

ن الزم است که يبنابرا ؛پروانه هستند نبدو) ق.ت.ع.آ ٥
به اطالع  ي) کتبق.ت.ع.آ ٥(ماده  ٢٥ ةحفرچاه موضوع ماد

االمکان با حضور  يآب مربوطه برسد و حت يها شرکت
م يتنظ يبردار جلسه بهره مزبور صورت يها نده شرکتينما

ل و مدارک مربوط استناد تا در مواقع الزم بتوان به دالي
  .)١٣٥٩ ،يبابائ( دکر

 ٢٥ن تفاوت حاصل شود و حفرچاه يکه ا يدر صورت
ا قنات يدن آب چاه يا خشکانيموجب کاهش  يمترمکعب

 يگر يانجيرو مينقش وزارت ن ،ا چشمه مجاور شوديمجاز 
رو يوزارت ن:«آمده است  ٥ماده  ٢ ةرا در تبصريز ؛است

ن ين طرفيدر توافق ب يو سع يدگيبدواً به موضوع رس
تواند به  يتوافق حاصل نشد، معترض مد و چنانچه کن يم

در مناطق ممنوعه، حفر  يول »د.يدادگاه صالح مراجعه نما
ماده  ١رو باشد ( تبصره يوزارت ن يد با موافقت کتبيچاه با

٥.(  
 ةنام نيآئ ١٤رو مطابق با ماده يالبته موافقت وزارت ن

  ل است:يط ذيفصل دوم قانون مشروط به شرا ياجراي
Ø  ؛باشد يمسکونمحل مورد تقاضا 
Ø  مساحت باغچه از دو هزار متر مربع تجاوز نکرده

 ؛باشد
Ø بهداشت و باغچه از طرف  ،ن آب مصارف شربيتأم

 ر نباشد.يپذ گر امکانيد
 
  حاکم بر مناطق ممنوعه ين حقوقيمواز

ده، مناطق مختلف شانجام  يرو بر اساس مطالعاتيوزارت ن
ر  ،زيرزميني يها آب يبردار کشور را از لحاظ امکان بهره

م کرده است. در مناطق يبه دو منطقه ممنوعه و آزاد تقس
به  يتوانند با ارائه درخواست کتب يآزاد اشخاص م

ا يحفر چاه  ةهر استان، پروان يا آب منطقه يها شرکت
 يبرا ينيرزمياز منابع آب ز يبردار احداث قنات و بهره

عادالنه ع يقانون توز ٣ند. (ماده کنافت يه مصارف دريکل
ن مناطق استفاده از منابع آب ين در ايآب) همچن

مصارف  يبراروز  در شبانه مترمکعب ٢٥تا سقف  ينيرزميز
از به اخذ مجوز ندارد و يبهداشت و باغچه ن ،شرب ،يخانگ

توانند تا سقف مذکور، تنها به صرف اطالع به  ياشخاص م
نه ع عاداليقانون توز ٥د. (ماده کننرو استفاده يوزارت ن
  شود: ين قسمت به منطقه ممنوعه پرداخته ميآب) در ا

  
ü  مناطق ممنوعه و منع موقت حفر چاه، قنات و

  يبردار ش بهرهيافزا
که  يص خود در مناطقيتواند بنابر تشخ يرو ميوزارت ن

ش از حد يب ينيرزميز يها از منابع آب يبردار مقدار بهره
 فدکنجاب يا يدولت يها که طرح يا در مناطقيمجاز باشد 

ق يعم مهيا نيق يمشخص حفر چاه عم ييايبا حدود جغراف
از منابع آب  يبردار ش در بهرهيا هرگونه افزايا قنات ي

قانون  ٤د (ماده کنن ممنوع اعالم يمدت مع يمنطقه را برا
  .ع عادالنه آب)يتوز

محل،  يا ص شرکت آب منطقهيبنا به تشخ يلذا مناطق
ش مقدار برداشت از يافزا شود که بر اثر يممنوع اعالم م

ه نشدن منابع يو تغذ يا کاهش بارندگي زيرزميني يها آب
به  ؛ن برودييش از حد پاي، سطح آب بزيرزمينيآب 
دن قرار يز در خطر خشکيها ن از چاه يکه بعض يا گونه

چ وجه اجازه احداث منبع آب ين مناطق به هيرد. در ايبگ
ت ين ممنوعيو ا شود يره) داده نميچاه، قنات و غد (يجد

  .)١٣٨٧، يابد (کردواني يآب ادامه م يتا رفع وضع بحران
قانون  ٢٤ع عادالنه آب، همان ماده يقانون توز ٤ ماده

رو اجازه داده شده بود در يبه وزارت ندر آن سابق است که 
است، ن رفتن يايدر حال پ زيرزمينيکه سطح آب  يمناطق

ق يمه عميا نيق يمشخص حفر چاه عم ييايبا حدود جغراف
ضمن اضافه  يد و در قانون فعلکنا قنات را ممنوع ي

رو اجازه داده شده يبه وزارت ن» يبردار ش بهرهيافزا«شدن
ش يا افزايا قنات يص، حفر چاه ياست که در صورت تشخ

مدت  يمشخص برا ييايرا در حدود جغراف يبردار بهره
با  که اشخاص ياست در صورت يهيکند و بدن ممنوع يمع

ها  ند، عمل آنکنت منطقه به حفرچاه اقدام يوجود ممنوع
شود که  يع عادالنه آب ميقانون توز ٤٥مشمول بند ه ماده 

ن قانون به حفر يت مقررات ايهرکس بدون رعا د:يگو يم
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از منابع آب مبادرت کند،  يبردار ا بهرهيا قنات و يچاه و 
تا  ١٠عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 

بر  يبيروز تا سه ماه حبس تأد ١٥ا از يضربه شالق و  ٥٠
. شود يحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم م

ن بند تنها يشود ا يمستفاد م ٤٥گونه که از تبصره ماده  آن
ب موقوف يتعق ،يوصخص ياست که با گذشت شاک يبند

  شود. ينم
  است: ريزط يممنوعه منوط به شرا ي جاد منطقهيپس ا
Ø مشخص؛ يياين حدود جغرافييتع 
Ø ص عرف؛ي، به تشخنيمدت مع 
Ø يا ضرورت اجراياز حد مجاز  يبردار بهره يفزون 

 .يدولت يها طرح
به ابطال  يممکن است منته ،طيک از شرايتجاوز از هر 

شود:  يوان عدالت اداريد يرو از سويم وزارت نيتصم
م ابطال ين تصميده از ايد انيب که اشخاص زين ترتيبد

احراز شود که  يدگيوان بخواهند و پس از رسيآن را از د
  .)١٣٨٢ان، يکاتوز( به قانون تجاوز شده است

  
ü ات منطقه ممنوعهيمستثن  

 ياجرا يصدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوعه برا
رو و يب وزارت نيدولت با تصو يو عمران يصنعت يها طرح

شنهاد يها و روستاها به پ شهرک ،ن آب شرب شهرهايتأم
ها و  تابعه آن يها ا سازمانيمربوطه  يها وزارتخانه

 ،شرب ،يصنعت ياز واحدهاين آب مورد نين تأميهمچن
ها با ارائه پروانه از مراجع  يها و مرغدار يبهداشت دامدار

رو يب وزارت نيمحل و تصو يامکانات آب يربط بر مبنايذ
 ).نامه آيين ١٢ماده ر خواهد بود (يپذ امکان

ن استفاده از منابع آب يدر مناطق ممنوعه همچن
بهداشت و باغچه تا ، شرب ،يمصارف خانگ يبرا ينيرزميز

 يبردار از به اخذ مجوز حفر و بهرهيمکعب ن متر ٢٥سقف 
د. شورو اخذ يوزارت ن يموافقت کتب ديبالکن  ؛چاه ندارد

 ٢٥ يها از چاه يبردار در مناطق ممنوعه موافقت با بهره
ع عادالنه يقانون توز ٥ماده  ١موضوع تبصره  يمکعب متر

 يست که محل مورد تقاضا مسکونن اياآب مشروط به 
، مساحت باغچه از دو هزار متر مربع تجاوز نکرده و باشد

گر يق دين آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طريتأم
 .)نامه آيين ١٤ماده ( ممکن نباشد

 يبردار که در مناطق ممنوعه مورد بهره يمجاز يها چاه
ها صادر شده  که پروانه حفر آن ييها ا چاهي رنديگ يقرار م

 يدچار نقص فن يبه نحو يبردار ا بهرهياگر در موقع حفر 
سازمان  ،ا مقرون به صرفه نباشديشوند که رفع آن ممکن 

تواند بنا به درخواست  يمربوطه م يا ا شرکت آب منطقهي
م منابع آب يت حريص کارشناس و رعايو تشخ يمتقاض
رقابل يچاه غ يرا به جا يگرياجازه حفر چاه د ،مجاور

صادر  يکن به چاه قبلن محل مميتر کياستفاده در نزد
در  ١٣ماده  ٢مستفاد از تبصره ) نامه آيين ١٣ماده کنند (

با  ،کصد متر باشديدر فاصله کمتر از  يجاي به که جا  يصورت
کصد متر يش از يها و ب ون صدور پروانهيسيموافقت کم

  رو خواهد بود.يد وزارت نييمنوط به موافقت و تأ
  

پروانه  بدونآب  يها ف چاهين تکلييتع يچگونگ
  يبردار بهره

را که تا قبل از  ييها گذار حقابه قانون يسطح يها در آب
با  ،ن شده باشدييا مالک آن تعيملک  يب قانون برايتصو

ت شناخته و مورد يط مورد نظر خود، به رسميلحاظ شرا
 ينيرزميز يها لکن در مورد آب ؛ت قرار داده استيحما

ع عادالنه آب وجود ندارد. با يدر قانون توز يحين تصريچن
ن يد اولشو ين آب مالحظه ميب قوانيتصو ةخچيتار يبررس
نات را موکول به اخذ مجوز از دولت که حفر چاه و ق يقانون

مصوب  ينيرزميز يها قانون حفظ و حراست از آب ،دهکر
 يمل وةيشگذار در قانون آب و  قانون .١است١٤/٧٠/١٣٤٢

حفر  ١٤/٠٧/١٣٤٢خ يرا که قبل از تار ييها شدن آن، چاه
ت شناخته لکن ادامه استفاده از يرا به رسم ،شده باشد

. ٢ده استکرل پروانه مصرف يها را موکول به تحص آن
شدن آن، امکان فروش  ين در قانون آب و نحوه مليهمچن

در مورد  فقطد، يمصرف مف يبرااز مالک يآب مازاد بر ن
ب قانون مذکور حفر يخ تصويکه قبل از تار ييها چاه

قانون  ٢٨ل ماده ي(تبصره ذ شده است ينيب شيپ ،اند شده
 .شدن آن) يآب و نحوه مل

ل ماده يذ ةگذار در تبصر ع عادالنه آب، قانونيتوزدر قانون 
را که در گذشته بدون اخذ مجوز از  ييها ، صاحبان چاه٣

افت يدر يبرامکلف به اقدام  ،اند رو حفر شدهيوزارت ن
که  يدارد در صورت يده است و مقرر مگر يبردار پروانه بهره

رو يص حداقل دو نفر از کارشناسان وزارت نيچاه بنابر تشخ
                                                

به جهت تعطيلي مجلس به تصويب هيئت وزيران  ١٤/٠٧/١٣٤٢اين قانون در تاريخ  - ١
رسيده و از آن تاريخ قابليت اجرا داشته است ليکن پس از آغاز فعاليت مجلسين در 

 به تصويب مجلس سنا رسيده است. ٠١/٠٣/١٣٤٥تاريخ 
قانون  ٢٣ذيل ماده  ١ق.آ و همچنين تبصره  ٢٣ذيل ماده  ٢مخالف تبصره مفهوم  - ٢

 مذکور
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بدون پرداخت خسارت  ،باشد يمضر به مصالح عموم
مسدود خواهد شد. در خصوص تبصره مذکور ذکر دو نکته 

دهد که  يظاهر تبصره مذکور نشان م -١ست: يضرور
خ يداشته که پس از تار ييهاگذار صرفاً نظر بر چاه قانون

) حفر شده ١٤/٧٠/١٣٤٢( آور ن مقررات الزاميب اوليتصو
خ مذکور حفر يکه قبل از تار ييها چاهباشند و در خصوص 

 يق حکم مربوط به زمانرا منطيز ؛اند ساکت است شده
از به اخذ مجوز ين ينيرزمياست که استفاده از منابع آب ز

در قانون  يمفهوم مضر به مصالح عموم - ٢داشته است. 
از نظر  يا ست چه استفادهيف نشده و مشخص نيتعر

لذا با  ؛خواهد بود يگذار مضر به مصالح عموم قانون
نگهبان در خصوص حفظ  يدگاه شورايکه از د يا سابقه

وجود دارد، به  يسطح يها حقوق دارندگان حقابه از آب
توان  ياند، م شان را الزم دانستهيکه حفظ حقوق ا يا گونه

ع عادالنه آب يگفت اوالً به موجب مقررات قانون توز
حفر  ١٤/٠٧/١٣٤٢خ يکه قبل از تار ييها صاحبان چاه

از به اخذ مجوز به استفاده خود يتوانند بدون ن يم ،اند شده
ها را  نگونه چاهيگذار حقوق صاحبان ا ادامه دهند و قانون

قرار داده  ييمورد شناسا يبر اساس مقررات قانون مدن
ن يب اوليکه پس از تصو ييها ت چاهياً ادامه فعالي. ثان١است

که  يز در صورتياند ن حفر شدهآور در اخذ مجوز  قانون الزام
  بالمانع است. ،نباشند يمضر به مصالح عموم

از  يک ماده به قانون وصول برخيب قانون الحاق يبا تصو
ن مصوب يدولت و مصرف آن در موارد مع يدرآمدها

ع عادالنه آب يقانون توز ٣ل ماده ي، تبصره ذ١٢/٠٤/١٣٨٤
بدون  يها رو موظف است چاهيوزارت ن دشحذف و مقرر 

ب قانون يپروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصو
 مذکورقانون  ٣ل ماده يموضوع تبصره ذ ،ع عادالنه آبيتوز

ب يلذا با تصو ؛دکنف ين تکلييتع ١٣٨٤ان سال يرا تا پا
ت يمشروع يبرارا  يگذار فرصت قانون مذکور قانون

تا  ١٤/٠٧/١٣٤٢خ يحفر شده از تار يها دن به چاهيبخش
 ي(هنر دکرع عادالنه آب فراهم يب قانون توزيخ تصويرتا

  .)١٣٩٤ پور، فيلط
 ؛است يمسائل و مشکالت يز داراين قانون نيا يالبته اجرا

ان سال يرو تا پايوزارت ناست ده شن قانون مقرر يرا در ايز
 د.کنف ين تکلييها تع گونه چاه نيدر خصوص ا ١٣٨٤

                                                
هاي زيرزميني به صالح  البته پذيرش اين نظر در شرايط کنوني وضعيت بحراني آب - ١

ها اعم از قديمي و جديد ملزم به اخذ پروانه  نيست و در عمل نيز مالکين کليه چاه
 .اند برداري از چاه خود شده بهره

ف) توسط يتکل نيي(تع ن انجام اقداماتيصراحت ماده مب
 ف،ين تکلييست منظور از تعيرو است و معلوم نيوزارت ن

ا نظر مقنن خاتمه يموضوع بوده  يل پرونده و بررسيتشک
لکن با توجه  .)١٣٩٠ ،ي(ذوالفقار متشکله است يها پرونده

از  يگر برخيل ديا داليها  به عدم اطالع دارندگان چاه
  ف نشدند. ين تکلييتع مذکور يها چاه

که از قبل حفر شده  يآب کشاورز يها توجه به حفر چاه با
پروانه هستند و به منظور احقاق  بدونو هم اکنون فعال و 

تاکنون موفق به  ياطالع يل بيحق صاحبان آنها که به دل
ت يها، محروم اند و محکوم به انسداد چاه اخذ پروانه نشده

طرح  ،اند ان فراوان شدهيه سوخت و ضرر و زياز سهم
با هدف حل  يبردار پروانه بهره بدونف آب ين تکلييتع

  د.شه يد تهيش عملکرد توليمشکل کشاورزان و افزا
 يها ف چاهين تکلييتع يتيک فوريطرح « ١٣٨٩در سال 

در مجلس مطرح و به » يبردار پروانه بهره بدونآب 
شکنان  گر مقنن به قانونيب بار ديترت نيد و بديب رسيتصو

د و کراز اعطاء يامت يقانون يهنجارهان از يو متمرد
ل به چاه يها تبد مجاز آنريفراهم شد تا چاه غ يباتيترت

مجاز ريکه چاه غ ين وصف اشخاصيدار شود و با ا پروانه
، يبدون چاه و پروانه ماندند (ذوالفقار ،دكردنحفر ن
١٣٩٠(.  

 ياست که برا نياف ين و تکلييقانون تع ةنکته بارز دربار
به  يبردار مختلف لزوم ها هزار بهره ده ن بارينخست

را يز؛ دنديند يکسب مجوز قانون ياز قانون برا يريگ بهره
اند که قانونمند  افتهيمتخلفان ظرف سه دهه به تجربه در

شان و يشدن چاه موجب نظارت دولت بر سرنوشت ا
 ين رونديا .شان خواهد شديان بر ايپا يب يها مزاحمت

شروع و  ين بعديعادالنه آب و قوانع ياست که با قانون توز
  ت شده است.يتقو

ز ين» رمجازيغ يها ف چاهين تکلييتع«درخصوص قانون 
 ةرو به دنبال اصالح مادين قرار بود که وزارت نيموضوع از ا

ع عادالنه آب بودند تا بتوانند با صاحبان يقانون توز ٤٥
داشته باشند، چرا که  يتر  يرمجاز برخورد جديغ يها چاه

ت يزان جرم سنخيمجازات لحاظ شده در قانون با م
ک يبه وزارتخانه مهلت  يون کشاورزيسيلذا کم ؛نداشت

متأسفانه دو هفته  يول ؛حه را داديک اليارائه  يماهه برا
ندگان در مجلس ينما يک طرح از سويبعد از جلسه، 

  نون شد.ن قايب ايت منجر به تصوينها درشود که  يمطرح م
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ف ين تکلييقانون تع يها اساس ماده واحده و تبصره بر
رو مؤظف يوزارت ن :يبردار پروانه بهره بدونآب  يها چاه

 ينفعان، ط ير و مؤثر به ذيفراگ يرسان است ضمن اطالع
 يها ه چاهيکل ين قانون، برايدو سال تمام پس از ابالغ ا

 يها ه دشتيپروانه واقع در کل بدونفعال  يآب کشاورز
حفر و  يشمس يهجر ١٣٨٥ان سال يکشور که قبل از پا

 ييشناسا يتابعه استان يها رو و دستگاهيتوسط وزارت ن
دشت مرتبط و با  يت آبياساس ظرف شده باشند و بر

گران و عموم يمجاز و عدم اضرار به د يها م چاهيت حريرعا
پروانه  يتحت فشار توسط متقاض ياريمشروط به اجراء آب

  د.کنصادر  يبردار بهره
ن ينگهبان اطالق ماده واحده مصوب مجلس را از ا يشورا

پروانه"  بدون يآب کشاورز يها ه چاهيث که عبارت "کليح
مجاز  يها م چاهيحفر شده در حر رمجازيغ يها شامل چاه

 يص داد و از سوين شرع تشخيمخالف مواز شود، يگر ميد
موجب اضرار ان شده در ماده واحده يگر چون اطالق بيد

ر اصل چهلم قانون يخالف شرع و مغا ،شود يگران ميبه د
نگهبان وارد بود در  يراد شورايا دانسته است. ياساس
ان کرد آنجا که ين گونه بيتوان ا يراد مين ايح ايتوض
ط يکه شرا ييها : چاههستندمجاز بر دو نوع ريغ يها چاه
لکن صاحبان ؛ دارند يبردار حفر و بهره يالزم را برا يقانون

اند و دسته  را اخذ نکرده يبردار ل پروانه بهرهيآنها به هر دل
ط يشرا پروانه، نداشتنرمجاز عالوه بر يغ يها گر از چاهيد

گر ماده يد يو از سو ندارندرا  يبردار حفر و بهره يقانون
رو را مکلف کرده بود تا يوزارت ن واحده مصوب مجلس،

نکه چاه حفر شده ياز ا رمجاز اعميغ يها چاه يتمام يبرا
نداشته ا يباشد  داشتهرا  يبردار حفر و بهره يط قانونيشرا

 يها چاه ف،ين تکليجه ايپروانه صادر کند و در نت نباشد،
ز يگر واقع هستند نيد يها م چاهيکه در حر يرمجازيغ
ت يل عدم رعاين امر به دليروانه اخذ خواهند کرد که اپ

م يت حريمجاز از جمله عدم رعا يها حقوق دارندگان چاه
گر يد يو از سو بودمتعلق به آنان مخالف شرع  يها چاه

 يط قانونيکه شرا يرمجازيغ يها چاه يصدور پروانه برا
وجب مث که ين حياز ا ،اخذ پروانه را ندارند يالزم برا

دن به يگران و صدمه رسيد يقانون يبردار اخالل در بهره
ر را يجه موجبات اضرار به غينتد و در شو يم يمنابع عموم

  بود. يمخالف شرع و قانون اساس ،کرد يفراهم م
متصور و  مجاز، ريغ يها آن دسته از چاه يصدور پروانه برا

را  يبردار بهره يبرا يط الزم و قانونيمعقول بود که شرا

پروانه  نداشتن ها، آن يداشتند و تنها مشکل موجود برا
در  يط الزم حتيشرا نداشتنل يها به دل ر چاهيلکن سا. بود

ت يز مطابق با قانون مجاز به فعاليصورت اخذ پروانه ن
نگهبان  يشورا يان شده از سويل بينخواهند بود و به دال

 رمجاز،يغ يها ن دسته از چاهيا يصدور پروانه برا
 يبود. برا يو مخالف اصل چهلم قانون اساس يرشرعيغ

مجاز و عدم  يها اهم چيت حريبا رعارت عبارت "يرفع مغا
  " اضافه شد.گرانياضرار به د

، زيرزميني يها انت از سفره آبين به منظور صيهمچن
مالکان  ينه از سوين هزيرو مکلف است با تأميوزارت ن

ن قانون يب ايدو سال پس از تصو يها، حداکثر ط چاه
 يل حجميتحو يهوشمند برا ينسبت به نصب کنتورها

  .)١تبصره د (کناقدام  يآب کشاورز يها ه چاهيآب در کل
رو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از يوزارت ن

حاصل از  ييجو ن قانون و از محل منابع صرفهيب ايتصو
ن ياز اجراء ا يناش يليفس يها کاهش مصرف سوخت

 يآب کشاورز يها ه چاهيکردن کل يقانون، نسبت به برق
مکلفند هر  يا آب منطقه يها شرکت )٢تبصره د. (کناقدام 

کبار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه يسه سال 
 يبردار د پروانه بهرهيا مالکان، نسبت به تمديتوسط مالک 

تبصره د (کندر سراسر کشور اقدام  يآب کشاورز يها چاه
قانون مفاد الزم  يياجرا ةنام نييآ ٥ماده  ٢طبق تبصره  .)٣

د پروانه توسط يعدم تمد ه و موارد منجر به ابطال بايالرعا
  شود.  يدرج م يبردار  ا مالکان در پروانه بهرهيمالک 
 يدارا يها چاه يين قانون هرگونه جابجايب ايخ تصوياز تار

ا خشک شده ي يپروانه که مواجه به کاهش فاحش آبده
ه چاه و حداکثر در يآبخور اول يدر اراض فقطاست، 

ر ضوابط يات سيمالک و مشروط به رعا يمحدوده اراض
ع عادالنه يفصل دوم قانون توز ياجرائ نامه آيين ١١ماده 

 يها ونيسيص کميل آن و با تشخيذ يها آب و تبصره
  .)٦( تبصره  استها مجاز  به صدور پروانه يدگيرس
  

ü رمجازيغ يها چاه يقانون يها چالش  
توان به  ير مين در صد سال اخير قوانيس ياز بررس

اشاره  يا آب منطقه يها شرکتر در يز يقانون يها چالش
   کرد.
Ø واصله  يها به درخواست يدگيشدن رس يطوالن

 بدونآب  يها ف چاهين تکلييموضوع قانون تع
 .يبردار پروانه بهره
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Ø ف ين و تکلييقانون تع يدر اجرا ياشکاالت اساس
ن يو همچن ٨٩پروانه مصوب سال  بدون يها چاه

صادره توسط  يها و دستورالعمل يياجرا نامه آيين
نه ين قانون زميا يکه اجرا يرو به طوريوزارت ن

 .کند يممتخلفان به منابع آب فراهم  يتخلف را برا
Ø بدونرمجاز يغ يها ازچاه ياديوجود تعداد ز 

  .ها آن يفيبالتکل و ييپرونده قضا
Ø و ممانعت از پرکردن  ها مقدس جلوه دادن باغ

 .غيرمجاز يچاها
Ø پر و  يبرااحکام صادره  يت در اجرايعدم قاطع

 مجاز.ريغ يها مسلوب المنفعه کردن چاه
Ø رمجاز که احکام يغ يها ازچاه ياديوجود تعداد ز

 ده است.شاجرا ن يول ،دهش ها صادر آن يبرا يقطع
Ø يها به پرونده ييمراجع قضا نکردن يدگيرس 

در خصوص مصارف رمجاز (يمحفوره غ يها چاه
نام  علت ثبت) به و ... ي، صنعتيشرب، دامدار

ون يسيت مربوط به کميها در سا ن چاهيمالک
ن يي: برابر ماده واحده قانون تعزيرزميني يها آب
با  يها چاه فقطپروانه  بدون يها ف چاهيتکل

ون يسيدر کم يدگيت رسيقابل يمصارف کشاورز
را دارند و مراجع قضايي نبايد  ينيرزميز يها آب

، از مذکورت يشان در سايثبت نام ا يبر مبنا فقط
ر يسا غيرمجاز يها چاه يها به پرونده يدگيرس

 ند.کن يز خودداريمصارف ن
Ø  اختالف نظر در خصوص مقوله اعاده به وضع سابق

واجد پروانه  يها آن در خصوص چاه وةيشو 
 يبردار ها مرتکب بهره که صاحبان آن يبردار بهره

شوند. در قانون اعاده به وضع سابق را  يمجاز مريغ
با  ديبان امر يا اساس برده و کرصراحت اعالم   به

صورت  له مالک و دريبوس يقانون يفشارها
آن  يها نهياخذ هز ، توسط دولت بانکرده يهمکار

لکن متاسفانه در سطح وزارت  ؛دشواز مالک انجام 
م و يصورت مستق هاردها تومان بيليرو ساالنه مين

ن ان امور شده و ضرر متخلفيم صرف ايمستقريغ
در  يکه شخص يدر حداقل ممکن است. در موارد

د کننن يدن چاه همکارکرپر و مسلوب المنفعه 
مشخص نشده و انجام  يمه خاصيا جري يفيتکل
  د.شو ينم

Ø يها ا چاهيمجاز و ريغ يها ن چاهياز مالک يبرخ 
احکام  يمجاز که اضافه برداشت دارند، با اجرا

کمال  يبدون هرگونه ممانعت و اعتراض يقضاي
. کنند يمو چاه خود را مسدود  دارند يهمکار

کار همان عدم  نيا يد علت اصليمشخص گرد
 است يقضائ يطوالن روند ن بازدارنده ويوجود قوان

پرونده  ) عمالًحکم ين اقدام (اجرايو افراد با ا
و مجدد نسبت به تکرار  کنند يمرا مختومه  يقبل

کم و صدور ح يبرا يجرم مبادرت و مراحل قضائ
با  نيبنابرا ؛ديآن چون طول خواهد کش ياجرا

 دهند. يال راحت به تخلفات خود ادامه ميخ
Ø يبراکه در مناطق ممنوعه  ييها از فرصت يکي 

مربوط به  ،جاد شدهياخذ مجوز حفر چاه ا
تجربه ثابت  است. يا و گلخانه يدامدار يواحدها

اخذ مجوز  يبرا فقطن مجوزها يکه ا کرده است
از اضافه  يها حاک يچاه بوده و بررس يحفرقانون

ن واحدها بوده يدرصد ا ٧٠تا  ٦٠ش از يبرداشت ب
 ٦٠ش از يد بکر توان ادعا يت مأبه جر يو حت

ا ي يت دامداريچ فعاليه ن واحدها عمالًيدرصد ا
و فقط نسبت به استحصال  رندندا يا گلخانه

 يآب با اخذ مجوز برق اقدام و کشاورز ةيرو يب
ا يدهند  يو پرمصرف (از نظر آب) را انجام م يسنت

ل ين از ارزش افزوده تبدياز موارد مالک ياريدر بس
و  کنند يماستفاده  ياطراف چاه به آب يميد ياراض

 رسانند. يکالن به فروش م يها متيق با
Ø انجام تخلف و امکان صدور  يزه برايوجود انگ

 رمجاز.يغ يها صاحبان چاه يپروانه برا
Ø ن، به طور امراجعه متخلف يبرا ير زمانعدم اجبا

، ١٣٨٩ف مصوب سال ين تکلييمثال قانون تع
ن ييتع يتواند برا يخواه، م متخلف هر زمان دل

 ف مراجعه کند.يتکل
Ø  کشور،  يها آبخوان يط بحرانيبه شرا يتوجه يب

ز عدم يجرم و مجازات و ن نکردن جامع فيتعر
 ن جرم و مجازات.يتناسب ب

Ø نوع و سطح مجازات در مناطق آزاد نکردن ک يتفک
 و ممنوعه.

Ø يحفر چاه خانگ يبه کسب مجوز برانداشتن از ين. 
Ø ممنوعه. يها به دشت يسم تعادل بخشيمکان نبود 
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Ø ن در اضعف و نقص قانون در برخورد با متخلف
 مجاز.ريغ يبردار ارتکاب به حفر و بهره

  

  جبران خسارت
 تازه احداث شدها قنات ياز چاه  يبردار هرگاه در اثر بهره

ا خشک يابد ياه آب منابع مجاور نقصان ير محيغ يدر اراض
جبران خسارات وارده  يبراگذار سه روش را  شود، قانون

ب عبارتند از: ين سه روش به ترتيده است. اکر ينيب شيپ
چاه سابق  يد به جايحفر چاه جد يها نهيپرداخت هز -١
د به يمالک منبع جد ياز سو يميچاه قد يا کف شکني

آب به مالک منبع  يل مقداريتحو - ٢ ؛مالک منبع سابق
ل آب يتقل - ٣و د يسابق از محل آب حاصله از منبع جد

ن ير سوء بر منبع سابق از بيکه تأث يد تا حديمنبع جد
  برود.

که ممکن  ييها از برداشت يريران امکان جلوگين ايدر قوان
در  شده است. ينيب شيپ ،است مزاحم مصارف سابق باشد

ن امکان مربوط به بعد از حفر چاه و قنات و يران ايحقوق ا
ن حال در صورت ي. با ااستمشخص شدن ضرر وارده 

م وزارت يدر اعتراض به تصم يورود ضرر، اشکال ينيب شيپ
ق يد از طريان جديدن اقدامات متقاضکررو و متوقف ين

  نهاد دستور موقت وجود ندارد.
  
  يريگ جهينت

 يها ران چشمهيخشک ا مهيمناطق کشور خشک و ن اکثر
مانده استفاده يو تنها راه باق ندارند يدايم يپر آب و رودها

ها نشان داد که  يبررس است زيرزميني يها از منابع آب
 داشته است.ار کندتر از تحوالت قدم بريگذار بس قانون

متراکم شدن روز افزون  ةدهند نشان يدر پ يرات پييتغ
نگاه و  نبودگر يد يو مشکالت و از سو ها ضرورت

گذاران و  استينگر و کالن مدت س ندهيآ يزير برنامه
  گذاران است. قانون

گاه يدر نظام حقوق ما از جا ينيرزميز يها منابع آب
ن شده يه و تدويته ين مختلفيبرخوردار بوده و قوان يا ژهيو

 ١٣٠٧ن آب از سال يرات قوانييتغ يخير تاريس يول ؛است
بلکه موجب  ،ط روز نبودهيتاکنون، نه تنها متناسب با شرا

ت بر آب يش تخلفات و کاهش قدرت و اقتدار حاکميافزا
و  ع عادالنه آبيکه با قانون توز يز شده است. روندين

که  شده است، موجب ت شدهيشروع و تقو ين بعديقوان
 غيرمجاز ياز چاه ها ياديف تعداد زين تکلييرغم تع يعل

 يط کنوني، کماکان در شرا١٣٨٤تا  ١٣٧٣ يها سالدر 
زه يو انگ استرمجاز موجود يهزار حلقه چاه غ ٢٥٠از ش يب

ل مشروحه، يش تخلفات به دالين اقدام و افزايتداوم ا يبرا
  وجود داشته باشد.

در خصوص  يديع عادالنه آب حکم جديدر قانون توز
نکه يبر منابع آب وضع نشده است جز ا يت خصوصيمالک
به طور مطلق از جمله مشترکات اعالم  ينيرزميز يها آب

 يخصوص ير اراضيها در ز ن آبيکه ا نياند اعم از ا دهش
توانند پس از کسب  يو اشخاص م يعموم يا اراضيباشند 

در  ند.کنها اقدام  ن آبيمجوز از دولت نسبت به تملک ا
ر شده ييد دستخوش تغين جديب قوانيچه با تصو واقع آن
و  ،تيص منابع آب است نه مالکيموضوع تخصاست 

 يبر منابع آب همچنان به قوت خود باق يت خصوصيمالک
ع يها در قانون توز ت بر آبين حال تصور مالکيبا ا ؛ستا

ن ايحساب مالک يت مطلق و بيمالک يعادالنه آب به معنا
  ست.ين

مانع از آن  ينيرزميز يها ال آبيت سياز آنجا که ماه
ن ير زميدارنده حق بتواند بر منبع موجود در زشود که  يم

 يتوان گفت قواعد سنت يداشته باشد، م يکيزيتصاحب ف
که  يا گونه حق مالکانه چيه ينيرزميز يها استفاده از آب

را فراهم  يستم حقوقيک سيامکان توسل دارنده حق به 
 کنند. يجاد نميکند ا

  کرد:ر را مطرح يز يشنهادهايتوان پ يم نهيزمن يدر ا
Ø از  يريگ با بهره يع در اصالح نواقص قانونيتسر

 تجارب گذشته.
Ø ن موجود با در يد و اصالح قوانين جديب قوانيتصو

  هر منطقه.  ييط متفاوت آب و هواينظر گرفتن شرا
Ø با  يالت و همکاريکه ارائه تسه ياز هرگونه اقدام

 بدون يها ژه در دشتيو رمجاز بهيغ يها چاه
د، کن يجاد ميبحران را ا ل و مواجه بايپتانس

 شود. يخوددار
Ø و  يو لشکر يمقامات کشور يو همراه يهمکار

 ييمسئول در اجرا يها سه گانه با دستگاه يقوا
 کردن موارد مربوط.

Ø ط مختلف يژه شرايت ويريارائه نقشه راه مد
 .ينيرزميز يها آب يها بحران

Ø ن و مقررات يقوان ينظارت مستمر و کارآمد بر اجرا
 .مربوطه
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