
 قـانـون تـوزیـع عـادالنـه آب
 
 

قانون توزیع عادالنه آب که در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصدو شصت و یک                  
 به تأیید شورای محترم نگهبان رسـیده        22/12/1361مجلس شورای اسالمی تصویب شده و در تاریخ         

به نخست وزیری واصل گردیـده       ریاست جمهوری    26/12/1361 مورخ   17335/22و طی نامه شماره     
 .گردد است برای اجرا به پیوست ابالغ می

 
 نخست وزیرـ میرحسین موسوی

 
 

 فصل اول ـ مالکیت عمومی و ملی آب
 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آبهای دریاها و آبهای جـاری          ) 45(بر اساس اصل    ـ  1ماده
دیگـر اعـم ازسـطحی و زیرزمینـی، سـیالبها و            ها و هر مسـیر طبیعـی          در رودها و انهار طبیعی و دره      

سـارها و آبهـای معـدنی ومنـابع           های طبیعی و چشـمه      ها و مردابها و برکه        آبها و دریاچه    فاضالبها و زه  
آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسالمی اسـت و طبـق مصـالح عامـه از آنهـا                      

 .شود برداری از آنها به دولت محول می و نظارت بر بهرهمسئولیت حفظ و اجازه . شود برداری می بهره
ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشـته            بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه        ـ2ماده

های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسالمی ایران اسـت و             باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه       
هـا   راضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچـه            همچنین است اراضی ساحلی و ا     
ها پدید آمده باشد در صورت عـدم احیـاء قبـل از تصـویب قـانون                   و یا خشک شدن مردابها و باتالق      

 .نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی
سیل و مـرداب    تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و م               ـ1تبصره  

ها و انهار و داغـاب در بسـتر طبیعـی             و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه           
 .آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است



هـای عمـومی آبرسـانی و آبیـاری            حریم مـخازن و تأسیـسات آبی و همچنین کانال        ـ2تبصره  
ی و زیرزمینی بوسـیله وزارت نیـرو تعیـین و پـس از تصـویب هیئـت وزیـران                    زهکشی اعم از سطح   

 . قطعیت پیدا خواهد کرد
ها و انهار طبیعـی       ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه             ـ3تبصره  

ا و  های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاه           و برکه   و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب      
 .ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو دریاچه

ها و    های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه          وزارت نیرو در صورتی که اعیانی      ـ4تبصره  
های طبیعی را برای امورمربوط به آب یـا بـرق مـزاحم               کانالـهای عمومی و مـسیلها و مرداب و برکـه       

 به مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت معینـی در تخلیـه و قلـع اعیـانی                     تشخیص دهد 
اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و                   

 .شود این قانون تعیین و پرداخت می) 44(و ) 43(خسارات به ترتیب مقرر در مواد . قلع خواهد کرد
 
 

 فصل دوم ـ آبهای زیرزمینی
 

این قانون از طریق   ) 5(استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده             ـ3ماده  
حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو بایـد                      

شناسایی طبقـات زمـین و      (دروژئولوژی منطقه   انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هی         
بـرداری    بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفـر و بهـره               و مقررات پیش  ) آبهای زیرزمینی 

 .کند اقدام می
ـ  از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجـازه وزارت   تبصره 

برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهـی            اه مورد بهره  نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چ       
چنانچـه وزارت نیـرو هـر    . برداری اخذ نماینـد  شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره که منتشر می  

یک از این چاهها را الاقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصـالح عمـومی تشـخیص دهـد چـاه       
برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبـق            و بهره . شود  ارتی مسدود می  بدون پرداخت هیچگونه خس   

توانند به دادگاههـای صـالحه        معترضین به رأی وزارت نیرو می     . این قانون رفتار خواهد شد    ) 45(ماده  
 .مراجعه نمایند



بـیش  برداری از منابع آبهای زیرزمینی  در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره  ـ4ماده  
های دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو مجاز است بـا حـدود     از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح         

بـرداری از   جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونـه افـزایش در بهـره          
 .ت نیرو استتمدید یا رفع این ممنوعیت با وزار. منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد

در مناطق غیرممنوعه حـفر چـاه و استفاده از آب آن برای مصـرف خـانگی و شـرب و                    ـ5ماده  
روز مجاز است و احتیاج به صـدور پروانـه     مترمکعب در شبانه25بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی   

در مـوارد الزم    وزارت نیـرو    . برداری ندارد ولی مراتب باید به اطـالع وزارت نیـرو برسـد              حفر و بهره  
آوری آمار و مصـرف آن        های منطقه وزارت نیرو جمع      تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آب          می

 .بازرسی کند
در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز               ـ1تبصره  

 .برداری ندارد است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره
در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه               ـ2تبصره  

و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بـین                     
 .تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می طرفین می

و اســتفاده کننــدگان از چــاه یــا قنــات مســئول جلــوگیری از آلــودگی آب صــاحبان  ـــ6مــاده 
چنانچــه جلــوگیری از آلــودگی آب . آنهــا هســتند و موظفنــد طبــق مقــررات بهداشــتی عمــل کننــد 

ــا وزارت    خــارج از قــدرت آنــان باشــد مکلفنــد مراتــب را بــه ســازمان حفاظــت محــیط زیســت ی
 .بهداری اطالع دهند

 مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چـاه             در مورد چاههایی که    ـ7ماده  
باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شـهری مصـرف معقـول                  

تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجـه بـه مقـررات و                  داشته باشد، وزارت نیرو می    
کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمـت عادالنـه آب بـه               ه مصرف رعایت مصالح عمومی برای کلی    

 .صاحب چاه پرداخت شود
ـ 8ماده  وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضـی حفرچـاه یـا قنـات و بـه منظـور         

راهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنـی و اقتصـادی مـورد بررسـی قـرار داده و در                         
خصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسـی                صورت لزوم مت  

 .طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود



ـ  های تعاونی روستایی و مراکز خـدمات روسـتایی و عـشایــری و مؤســسات      شرکت تبصره 
 .هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد% 50المنفعه فقط  عام

در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیـرو                   ـ9ماده  
کنندگان مجرای آب شـور یـا آلـوده را     تواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده الزم تشخیص دهد می   

داخـت  پذیر نباشد چاه یـا مجـرا را بـدون پر            مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان           
چنانچه مسلم شود صـاحب چـاه شـرایط و مشخصـات            . خسارت عنداالقتضاء مسدود یا منهدم سازد     

بردرای را رعایت نموده است، خسارت وارده بر صاحب چـاه را وزارت               مندرج در پروانه حفر و بهره     
 .نیرو جبران خواهد کرد

ل کـه احتیـاج بـه      برای جلوگیری از اتالف آب زیرزمینی خصوصـاً در فصـولی از سـا              ـ10ماده
هایی که منابع آنهـا تحـت فشـار           برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قنات           بهره

 .باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند
ارت نیـرو   در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفنـد چنانچـه وز              ـ11ماده

الزم بدان بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن                  
 .تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند

ایـن قـانون در صـورت ضـرورت بـه           ) 5(هر چاه به استثناء چاههای مذکور در مـاده           ـ12ماده
ی سطح آب و میـزان آبـدهی طبـق نظـر وزارت             گیر  تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازه       

گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضـروری باشـد وزارت نیـرو           چنانچه اندازه . نیرو باشد 
در هرحـال دارنـدگان پروانـه مکلفنـد         . نمایـد     به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می          

 .دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهندگزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و 
ـ  گیــری آب قنــوات وســایل  وزارت نیــرو مجــاز اســت در مــوارد الزم بــرای انــدازه تبصــره 

گیری بده آب قنـات       حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه      . گیری را به هزینه خود تعبیه نماید        اندازه
 .با اداره کنندگان قنات خواهد بود

 حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتـوری اقـدام بـه                اشخاص حقیقی و   ـ13ماده  
کنند باید پروانه صالحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کننـد و بـدون داشـتن                  حفر چاه یا قنات می    

الذکر موظفند کلیه شروط      اشخاص فوق . پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود         
حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایـت کننـد و در صـورت تخلـف             مندرج در پروانه صالحیت     

پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی                    
ها و مؤسسات حفاری      ها و یا سازمان     مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت         



این قـانون محکوم خواهند شد و در صـورت تکـرار وزارت نیـرو              ) 45(در مـاده   به مجازات مـقـرر    
دادگاه تکلیـف دسـتگاه حفـاری را تعیـین     . تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید      می

 .خواهد کرد
برداری از چاه یا قنات جدیداالحداث در اراضی غیـر محیـاه              هرگاه در اثر حفر و بهره      ـ14ماده  

 :آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود به یکی از طرق زیر عمل شود
ـ   در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور یا کف شکنی و یا حفر چاه دیگـری  الف 

شـکنی را بـه       جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کـف                
 .مایندصاحبان منابع مجاوز پرداخت ن

ـ   در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یـا کـف شـکنی جبـران     ب 
ناپذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شـرکت                  

در صـورت   . برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود              در هزینه بهره  
 .شود  توافق طرفین طبق بند ج این ماده عمل میعدم

ـ  برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تـأثیر سـوء در منـابع      در صورتی که با تقلیل میزان بهرهج 
برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بـین رفـتن    مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره     

 .اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد
 در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احـداث شـده باشـد و آب منـابع     ـد  

 .مقابل را جذب ننماید، احکام باال در مورد آن جاری نخواهد شد
معتـرض  . در کلیه موارد باال بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد              ـ1تبصره  

 .یدتواند به دادگاه صالحه شکایت نما می
میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قـرائن و شـرایط اقلیمـی توسـط              ـ2تبصره  

 .شود کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می
این قانون مسلم شـود  ) 20(و ) 19(هرگاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع ماده         ـ3تبصره  

 اسان وزارت نیرو بوده خسـارت وارده طبـق مـاده          که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشن        
 .این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد) 44(

ـ 15ماده  توانند آب دنگها و آسیابهایی را که  های تابع آن می وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت  
ـ       موجب نقصان آب و یا اخالل در امر تقسیم آب می           ه شوند در مـوارد ضـرورت اجتمـاعی و حـرج ب

 .این قانون خریداری کنند) 43(ترتیب مقرر در ماده 



تواند قنات یا چاهی که به نظـر کارشناسـان ایـن وزارتخانـه بـایر یـا                    وزارت نیرو می   ـ16ماده  
متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عمالً مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی                

نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس             به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف         
تواند رأساً آنها را احیـاء نمـوده و هزینـه صـرف شـده را در صـورت عـدم                       از اعالم، وزارت نیرو می    

تواند اجازه حفر یـا قنـات در          همچنین می . پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید         
 .ادر نمایدالذکر ص حریم چاه یا قنات فوق

اگر کسی مالک چاه یا قنـات یـا مجـرای آبـی در ملـک غیـر باشـد تصـرف چـاه یـا                ـ17ماده  
یـا قنـات و مجـرا وبـرای عملیـات مربـوط بـه قنـات وچـاه                     قنات یا مجرا فقط از نظر مالکـیت چـاه        
توانـد در اطـراف چـاه وقنـات و مجـرا و یـا اراضـی بـین دو               ومجرا خواهد بود وصاحب ملـک مـی       

ریم چاه و مجرا هـر تــصرفی کـه بخواهـد بکنـد مشـروط بـر اینکـه تصـرفات او موجـب                       چاه تا ح  
 .ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود

ـ  تشــخیص حــریم چــاه و قنــات و مجــرا بــا کارشناســان وزارت نیــرو اســت و در  تبصــره 
ــه موضــوع رســیدگی      ــور ب ــزاع، محــاکم صــالحه پــس از کســب نظــر از کارشناســان مزب ــوارد ن م

 .خواهند کرد
 
 

 فصل سوم ـ آبهای سطحی
 حقابه و پروانه مصرف معقول

 
 

این قـانون در صـورت وجـود ضـرورت          ) 19(تواند مطابق ماده      وزارت کشاورزی می   ـ18ماده
هـای موجـود      اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه             

 .ن از بین بروددارا بدون اینکه حق اینگونه حقابه. اقدام نماید
حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت                 ـ1تبصره  

یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یـا مالـک آن تعیـین شـده                       
 .باشد

 توجـه بـه     مـصرف معـقول مـقدار آبی است که تحت شـرایط زمـان و مکـان و بـا                 ـ2تبصره  
احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد               

 .شد



وزارت نیرو موظف است بـه منظـور تعیـین میـزان مصـرف معقـول آب بـرای امـور                      ـ19ماده  
کشاوزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور بـرای اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی کـه در                      

های سه نفـری در هـر محـل تعیـین             اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت          ه حقابه داشته  گذشت
بـر  . شـود  ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تـدوین مـی             نامه  ها طبق آئین    این هیئت . کند

از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب          (اساس اطالعات الزم    
نسبت بـه تعیـین میـزان آب مـورد نیـاز            ) کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل          و  

های ذیـربط طبـق نظـر ایـن       اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حـسب مورد بوسیله وزارتخانه          
هیئت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیئت سه نـفری اعتراض خود را بـه سـازمان صـادرکننده                    

االجـرا اسـت و معتـرض         کـند وسازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفـری الزم            لیم می پروانه تسـ 
 .های صالحه مراجعه نماید تواند به دادگاه می

های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب               اعضاء هیئت  ـ20ماده
 و یک نفر معتمـد و مطلـع محلـی           وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی          

ای و    مدیر عامل سـازمان آب منطقـه      : های پنج نفری عبارتند از      اعضاء هیئت . به انتخاب شورای محلی   
مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیـر نیـرو                

ر صورتی که منطقه آبریز شامل چنـد اسـتان          د. و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل          
 .باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود

های سه نفری و پـنج نفـری و نحـوه اجـرای      مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیئتتبصره ـ  
هـا طبـق      ئتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هی               تصمیمات هیئت 

ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشـاورزی بـه تصـویب هیئـت وزیـران                      نامـه  آیین
 .خواهد رسید

 
 

 فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات
 صدور پروانه مصرف معقول

 
 

برداری از منابع عمومی آب برای مصـارف شـرب، کشـاورزی،              تخصیص و اجازه بهره    ـ21ماده
 .رد منحصراً با وزارت نیرو استصنعت و سایر موا



النظاره با وزارت کشاوزی      تقسیم وتوزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بها یاحق         ـ1تبصره  
 .است

آوری و دفع فاضالب در داخل         تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع          ـ2تبصره  
ا و یا دسـتگاه مناسـب       های مستقلی به نام شرکت آب و فاضالب شهره          محدوده شهرها بعهده شرکت   

در . باشند  ها می   دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری              
 . صورت نبود شورای شهر نظارت با وزارت کشور است

آوری و دفـع      الـذکر مسـئولیت آب شـهرها و جمـع           هـای فـوق     ها و دسـتگاه     تا تأسیس شرکت  
 .است که فعالً بر عهده دارندهایی  فاضالب آنها بعهده دستگاه

 ماه پس از تصویب این قانون       6وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا           
های مناسـب دیگـر را تهیـه و بـه تصـویب هیئـت وزیـران                   الذکر یا دستگاه    های فوق   اساسنامه شرکت 

 ∗.برساند
ـ 23ماده ه استفاده از منابع آب مذکور نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروان آئین  

در مـاده یک این قانون بایدحاوی کلیه مقررات و شـروط و تعهـدات الزم باشـد و ضـمناً در پروانـه                       
مـصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تـاریخ اسـتفاده از آن بایـد قیـد                     

 .گردد
ـ 24ماده  برای آبهای مشروح در زیر نیز کـه  های الزم وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی  

 :کند برداری صادر می گیرد اجازه بهره تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می
 . آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشدالف ـ
ـ   آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدسـت آمـده و   ب 
 .آید می
 .ریزند ها و دریاها و انهار می بر مصرف که به دریاچه آبهای زائد ج ـ
 . آبهای حاصل از فاضالبهاد ـ
 . آبهای زائد از سهمیه شهریهـ ـ
ـ  ــه     و  ــا جانشــین او ب ــه ی ــده پروان ــیله دارن ــه بوس ــدرج در پروان ــدت من ــه در م ــایی ک  آبه

 .مصرف نرسیده باشد
 . باشد آبهایی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شدهز ـ

                                                 
 . لغو گردیده است2های آب و فاضالب تبصره   قانون تشکیل شرکت19بر اساس ماده  ∗



 .شود ای ظاهر می  آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقهح ـ
ـ  ای و آب و بـرق خوزسـتان مکلفنـد در قبـال واگـذاری حـق        های آب منطقـه  شرکت تبصره 

های تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصـی، حـق               برداشت جدید آب تحت پوشش طرح     
ریزی کشور    صله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه          اشتراک دریافت و درآمد حا    

هــای آبـی در دسـت         های عمرانی مربوط به اولویـت نگــهداری و مرمــت سـازه              برای اجرای طرح  
 .برداری در همان منطقه به مصرف برسانند بهره

ک سـازمان مـدیریت و      نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک بـا پیشـنهاد مشـتر               آئین
 ∗∗.ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید برنامه

دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتالف غیـر معقـول آب اجتنـاب               ـ25ماده  
نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خـود را به نحوی که این منظـور را تـأمین کنـد احـداث و                      

 کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت                  نگهداری
بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علـل و ارائـه دسـتورهای فنـی بـه                       

هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هر حال از یـک                . دارد  مصرف کننده اعالم می   
 الذکر عمل ننماید با متخلف طبـق مـاده           جاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق        سال ت 

 .این قانون رفتار خواهد شد) 45(
ـ   در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مـذکور در مـاده   تبصره 

 .این قانون رسیدگی خواهند کرد) 19 (
ـ 26ماده   با توجه با اطالعاتی که وزارت کشاورزی در مـورد مقـدار   وزارت نیرو مکلف است  

دهد میزان    مصرف آب هر یک از محصوالت کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می               
مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقـدام بـه صـدور اجـازه                        

 .برداری بنماید بهره
ـ 27ماده  انه مصرف آن مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگـر  پرو  
 . دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود آنکه تصمیم
ـ 28ماده  هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصـرف آن را دارد بـه مصـرفی بجـز آنچـه در        

 بـه دیگـری بـدون اجـازه وزارت          پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را           
 .نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطالع وزارت نیرو

                                                 
 .است ن توزیع عادالنه آب الحاق شدهقانو) 24( به ماده1380قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب )63(تبصره به موجب ماده  این ∗∗



ـ 29ماده  وزارت نیرو موظف است به مـنظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طریـق زیـر اقـدام      
 :مقتضی بعمل آورد

 .ن سطحی یا زیرزمینیها در مخاز  مهار کردن سیالبها و ذخیره نمودن آب رودخانهالف ـ
 .2و 1ها وخطوط آبرسانی وشبکه آبیاری   تنظیم وانتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی وکانالب ـ
 . بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشورج ـ
 . استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنید ـ

 .شیرین کردن آب شور در مناطق الزمهـ ـ 
 . آبهای شیرین در مناطق الزم جلوگیری از شور شدنو ـ
 .بندی آن  کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصرف آب و در صورت لزوم جیرهز ـ
ـ  هـای   ها و کمیته ای و مؤسسات و تشکیل هیئت های آب منطقه ها و سازمان  تأسیس شرکتح 

 .مورد نیاز
 . انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشدط ـ

ـ   و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محلهای مصرف با وزارت 4 و 3های آبیاری  هایجاد شبک تبصره 
 .کشاورزی است

بنـا بـه    (گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنـان وزارت کشـاورزی               ـ30ماده
که به موجب ابالغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در ایـن              ) معرفی وزیر کشاورزی  

شوند مالک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین            خاب و به دادسراها معرفی می     قانون انت 
قانون آئین دادرسی کیفری بعمل     ) 59(از ماده   » ب«دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند         

 ∗. خواهد آمد
ـ 31ماده رات مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفنـد دسـتو    

ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قـانون بـه مـورد اجـرا                  های آب منطقه    وزارت نیرو و سازمان   
 .گذارند

ـ 32ماده  هـای   ای را به صـورت شـرکت   ها و شرکتهای آب منطقه تواند سازمان وزارت نیرو می  
دولـت تشـکیل    هـایی کـه بـا سـرمایه           های دیگر دولتی یا شرکت      بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمان     

ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئـت وزیـران خواهـد               اساسنامه این شرکت  . اند ایجاد کند    شده

                                                 
های عمومی و  قانون آئین دادرسی دادگاه) 15(ماده » 5« با اصالح قانون آئین دادرسی کیفری در حال حاضر تعقیب متخلفین طبق بند  ∗

 .آید بعمل می) 1378مصوب (انقالب در امور کیفری 
 



. الثبت و تـمبر و هزیـنه دادرسی معـاف خواهنـد بـود             های مذکور را از پرداخت حق       رسید و شرکـت  
 و مؤسسـات موجـود      هـا   ها و سـازمان     تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت         وزارت نیرو می  
 .خود استفاده کند
 .نماید ای را تعیین می های آب منطقه ها و سازمان وزارت نیرو حوزه عمل شرکت تبصره ـ

 



 وصول آب بها، عوارض و دیون
 

ـ 33ماده وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشـاورزی و صـنعتی و     
رف برای هر یک از مصارف در تمام کشور بـه شـرح             سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مص        

 .زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید
ـ   در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظـیم شـده در   الف 

مـدیریت،  : های جاری از قبیـل      اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه           
برداری و هزینه استهالک تأسیسات و بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی و                   گهداری، تعمیر، بهره  ن

 .شود اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می
ـ  توانـد بـه ازاء    پـذیرد دولـت مـی     در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجـام نمـی  ب 

یط اقتصـادی و اجتمـاعی هـر منطقـه در           دهد با توجه به شـرا       نظارت و خدماتی که انـجام می     
 .کننده وصول نماید صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف

وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و  ـ1تبصره 
 ∗.کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیئت دولت به اجراء در آورد

واردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها بـه کشـت محصـوالت     در م  ـ2تبصره  
تواند با تصویب هیئـت دولـت تخفیـف الزم را             اساسی تخفیف خاصی را اقتضاء کند وزارت نیرو می        

 ∗.منظور نماید
هـای آب     دولت مکلف است همه ساله عالوه بر تأمین اعتبارات کمـک بـه شـرکت               ـ3تبصره  

ایـن مـاده در     » 1«التفاوت احتمـالی ناشـی از اجـرای تبصـره             گی بهای آب مابه   ای بابت بخشود    منطقه
 2های موضوع تبصـره       مقایسه باقانون اصالح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف          

بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیـار وزارت                این ماده را در بودجه ساالنه پیش      
 ∗.نیرو بگذارد
ـ 34ماده  آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عـوارض آن بـر اسـاس بنـدهای       

ای کـه حاضـر بـه         واال آب مصـرف کننـده     . باشـند   این قـانون مـی    ) 33(مذکور در ماده    » ب«و  » الف«

                                                 
الحاق گردیده ) 33( تصویب و به ماده 16/12/1361ن توزیع عادالنه آب در تاریخ  تبصره به قانو3 بموجب قانون الحاق 3و 2 و 1های  تبصره ∗

 .است
 

 .الحاق شده است) 43( تصویب و به ماده 14/8/1364 تبصره به قانون توزیع عادالنه آب در تاریخ 2 به موجب الحاق 2و 1های   تبصره ∗
 



پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهـد                   
هـای معوقـه خـود بابـت آب بــها و یـا        گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بـدهی     شد قطع می  

عـوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صـدور اجرائیـه بـه اداره ثبـت                   
االجـرا   محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقـررات اجـرای اسـناد رسـمی الزم                

 .رائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کندنسبت به صدور ورقه اج
ـ  مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضـوعات   تبصره 
 .ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد نامه مربوطه طبق آئین

ـ 38ماده  ا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین کنندگان مشترک نهر ی هرگاه استفاده  
 .قانون مدنی عمل نمایند) 594(توانند مطابق ماده  هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می

ـ 39ماده  هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته و در صـورت ثـبوت اعـراض ذیحـق در     
 .محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت

ـ 40ماده ها یا انهار مورد استفاده اشخاص منابع از عملیـات عمرانـی و یـا     اردی که کانالدر مو  
تواند به جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت           صاحب زمین می  . برداری صاحب زمین گردد     بهره

نیرو به صورتی که سبب اتالف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود                    
 .نداحداث ک
ـ 41ماده هرگاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانـال    

تواند با توجه به اینکه       اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می            
 .ای نرسد میسر یا انشعاب را تعیین کند به حق دیگری لطمه

ـ 42ماده برداری از آبهای سطحی حل اختالف حاصل در امر تقدم یـا اولویـت و    در مورد بهره  
شـود    نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختالفاتی که موجب تأخیر آبرسانی مـی                

ابتدا باید از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که                
 .نماید پذیرد و در صورت ادامه اختالف به دادگاه صالح مراجعه میوجود داشته باشد فیصله 

 



 
 فصل پنجم

 جبران خسارات ـ تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارات
 
 

ـ 43ماده  در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و امالک متعلـق بـه اشـخاص کـه در       
ا رعایت حریم مـورد نیـاز در اختیـار دولـت قـرار              مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند ب        

 .شود گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالیکن شرعی پرداخت می می
توانـدبا توافـق       در مواردی که دولت قادر به پرداخت به صورت نقـدی نیسـت مـی               ـ1تبصره  

 ∗.مالک به شکل قسطی پرداخت نماید
ـ 2تبصره  شود در مواردی که اراضی مسـتحدثات،   و نیرو اجازه داده میبه وزارتین کشاورزی   

هـایی کـه در       اعیانی و امالک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیـاری و زهکشـی واقـع و زمـین                   
هایی که در اثر اجرای طـرح قابـل کشـت        شود با توافق مالک از زمین       اجرای طرح غیرقابل استفاده می    

تی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیـاری          های موا   شده یا بشود و یا زمین     
التفاوت ناشی از بهای زمین وحق اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت             به افراد مزبور داده شود و مابه      

 ∗.نمایند
ـ 44ماده  درصورتی که در اثـر اجـرای طرحهـای عمرانـی وصـنعتی و توســعه کشـاورزی و          

سـطحی و زیرزمینـی در ناحیـه یـا            ربوطه یا در نتیجه استفاده ازمنـابع آبهـای        سدسازی و تأسیـسات م   
برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملـک یـا             ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره           منطقه

هـا و     های مـذکور آب قنـوات و چاههـا و رودخانـه             خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح          
لق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه برای نقصـان یافتـه و یـا خشـک شـوند بـه                      های متع   چشمه

 :ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد
ـ   در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکـان پـذیر باشـد    الف 

 .بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود

                                                 
 .الحاق شده است) 43( تصویب و به ماده 14/8/1364عادالنه آب در تاریخ  تبصره به قانون توزیع 2 به موجب الحاق 2و 1های   تبصره ∗
 .الحاق شده است) 43( تصویب و به ماده 14/8/1364 تبصره به قانون توزیع عادالنه آب در تاریخ 2 به موجب الحاق 2و 1های   تبصره ∗
 



ـ  پـذیر   دی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسـری آب امکـان   در موارب 
نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافـق بـا مالـک یـا مـالکین طبـق رأی دادگـاه صـالحه                       

 .پرداخت خواهد شد
ـ   در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسـلوب المنفعـه شـدن قنـوات و     ج 

پذیر باشد، مالـک      الذکر را طرق دیگر امکان       تأمین آب تأسیسات فوق    ها بوده، و    چاهها و چشمه  
توانند قیمت عادالنه آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا بـه                   یا مالکین مذکور می   

در هر صورت وزارت نیرو موظـف    . اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند          
 .باشد شک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تأسیسات مذکور میبه پرداخت خسارات ناشی از خ

 .در کلیه موارد باال چنانچه اختالفی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد
ـ   درمواردی که خسارت وارده ناشی از تملـک و یـا خشـک شـدن آب قنـوات و چاههـا و       د 

پـذیر نباشـد خسـارت         امکـان  ها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق دیگـر             چشمه
 .مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد

ـ  از منابع آب که طبق مقررات غیـر   برداری  نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهرههـ 
 .مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد

ـ  های ملی در داخل و یا خارج محـدوده طـرح آبیـاری     منابع آب طرح درمورد اراضی که از و 
شود و خسارت آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبـق مقـررات و                    می

کننـده بایـد پرداخـت        کنندگان آب از طـرف مصـرف        معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف     
 .شود
ـ  دون لزوم تصرف و خرید بـه اشـخاص وارد    در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بز 

 .آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد
 
 

 تخلفات و جرائم
 

ـ 45مــاده   10اشــخاص زیــر عــالوه بــر اعــاده وضــع ســابق و جبــران خســارت وارده بــه     
ـوارد جـرم بـه نظـر        روز تـا سـه مـاه حـبس تـأدیبی بـر حــسب مـ                 15 ضـربه شـالق و یـا از          50تا

 :شوند حاکم شرع محکوم می



ـ   هــر کــس عمــدا و بــدون اجــازه دریچــه و مقســمی را بــاز کنــد یــا در تقســیم آب الــف 
گیــری آب کنــد یــا بــه نحــوی از  تغییــری دهــد یــا دخالــت غیــر مجــاز و در وســائل انــدازه

 .برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد انحاء امر بهره
ـ   بـدون حـق یـا اجـازه مقامـات مسـئول بـه مجـاری یـا شـبکه            هـر کـس عمـدا آبـی را    ب 

 .آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد
 . هر کس عمدا به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهدج ـ
 . هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کندد ـ

ـ  بـرداری   ت مقررات این قـانون بـه حفـر چـاه و یـا قنـات و یـا بهـره         هر کس بدون رعایهـ 
 .از منابع آب مبادرت کند

ـ  بـا گذشـت شـاکی خصوصـی تعقیـب موقـوف       ) د(و ) ج(و ) ب(در مورد بنـدهای   تبصره 
 .شود می
 
 

 مقررات مختلفه
 

ـ 46ماده   آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی  
 .شود منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می

سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعـاریف ضـوابط مقـررات و                   
های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسـاند و پـس از         نامه  آئین

 .االجرا خواهد بود تصویب الزم
ـ 47ماده  مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معـدنی یـا دامـداری و نظـایر آن       

رسانند موظفند طرح تصفیه آب و رفع فاضالب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجـراء                    می
 .کنند

ـ 48ماده  برداری از شن و ماسه و خاک رس بسـتر و   برداری یا واگذاری بهره صدور اجازه بهره  
ها منوط به کسـب موافقـت         ها، انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه             رودخانه حریم

 .قبلی وزارت نیرو است



ـ  وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظـر خـود را    تبصره 
رد و حـق نظـارت بـر    برداری به دستگاه صادرکننده پروانه اعالم خواهـد کـ   جهت درج در پروانه بهره   

 .رعایت این مشخصات را خواهد داشت
ـ 49ماده  های مختلف فنـون مربـوط بـه امـور آب و      تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته  

 .آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعالم از وزارت نیرو خواهد بود
ـ 50ماده رات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند ها در اجرای مقر در هر مورد که دادگاه  

 .به فوریت و خارج از نوبت به اختالفات رسیدگی و حکم صادر نمایند
ـ 51ماده های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیـه   آئین نامه  

 .و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود
ـ 52ماده  ن و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانونی در آن کلیه قوانی  

 .باشد قسمت که مغایر است بال اثر می
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شـانزدهم اسـفند                     

 22/12/1361 تاریخ   ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسالمی تصویب گردید و در              
 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است

 
 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ اکبر هاشمی

 


