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 چکیده

برداري دامنه  هاي آب فاقد پروانه بهره با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه 1389گذار در سال  قانون

هاي زیر زمینی را حداقل در  قانون توزیع عادالنه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب

هاي  جدیدي نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آبهاي کشاورزي وارد فضاي قانونی  مورد چاه

باشند را  باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذي نفع می زیر زمینی از مشترکات عمومی می

تحت تأثیر جدّي قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در 

باشد، که  و اجراي قانون مذکور می کشاورزي .... هاي دیوان عدالت اداري در خصوص موضوع چاه

طبعاً در بسیاري از موارد با توجه به متن قانون اختالف نظر بسیاري در نحوه اعمال و حدود و 

هاي آب  هاي زیر زمینی واقع در شرکت هاي آب قیود آن با اعضاي قضایی عضو کمیسیون

 هاي کشور وجود دارد. اي استان منطقه

 هاي کشاورزي. ، چاهبرداري، مجوز، منابع طبیعی قانون آب، بهره :واژگان کلیدي
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 مقدمه

هاي مختلف تاریخ سهمی در مهار  ها در دوره اي است که حیات بدون آن ممکن نیست، انسان آب ماده

ها در مناطق  هاي روزمینی و رودخانه ها از آب مندي انسان و مدیریت آب داشته است و در کنار بهره

اي طوالنی  هاي زیر زمینی سابقه هاي زیرزمینی نیز استفاده شده است، استخراج آب از آب مختلف

 2400دارد. در ایران اولین سوابق حفر چاه به  مدت در کشورهاي مختلف از جمله: چین، مصر و....

دهنده،  ها با تصویب قوانین منسجم و نظم گردد و اهمیت آب باعث شده تا حکومت سال پیش بر می

مند نمایند. در این راستا در ایران عالوه بر قانون  این ماده حیاتی را مدیریت و استفاده از آن را قانون

مدنی که به عنوان یک قانون عام اشاره مختصري به منابع آب و رعایت حریم کرده است، قوانین 

نامه  النه آب و آئینتوان به قانون توزیع عاد خاصی نیز در این زمینه وضع شده است که از جمله: می

نامه اجرایی آن و قانون  برداري و آیین هاي آب فاقد پروانه بهره اجرایی آن، قانون تعیین تکلیف چاه

 نیازهاي اساسی و ینبرون رفت از بحران آبی و تأم براي قنوات... اشاره نمود. مجلس شوراي اسالمی

 يها رغم مخالفت را علی برداري پروانه بهرهي آب فاقد ها چاهتعیین تکلیف اولیه کشاورزان، قانون 

جانبه به  دست اندرکاران صنعت آب کشور، با شتابی غیر قابل وصف و بدون کارشناسی دقیق و همه

اي و عملی به انجام رسیده و ضرورت انجام آن بررسی  این تحقیق به روش کتابخانهد. تصویب رسان

برداري که سبب از بین  هاي آب فاقد پروانه بهره هاي شکلی و ماهوي قانون تعیین تکلیف چاه خلع

است آیا  پرسش این به پاسخ دنبال به حاضر باشد و تحقیق شود، می رفتن منابع آب زیر زمینی می

برداري در جهت حفظ و صیانت از منابع آب زیر  هاي آب فاقد پروانه بهره قانون تعیین تکلیف چاه

 زمینی مؤثر بوده است یا نه؟

هاي زیر زمینی و قنوات در حال حاضر به شرح ذیل  ها مخصوصاً آب اکم در مورد آبقوانین ح

هاي آب فاقد پروانه  . قانون تعیین تکلیف چاه3. قانون توزیع عادالنه آب؛ 2قانون قنوات؛   .1باشد: می

برداري که به  هاي آب فاقد پروانه بهره قانون تعیین تکلیف چاه 23/08/1389در تاریخ  1برداري بهره

صورت ماده واحده با هفت تبصره توسط مجلس شوراي اسالمی در تاریخ فوق تصویب شده است. این 

هاي کشاورزي است و بر خالف قانون توزیع عادالنه آب که در مورد  قانون خاص و مخصوص چاه

هاي کشاورزي با وجود شرایطی  تلف تعیین تکلیف کرده است؛ این قانون مخصوص چاههاي مخ چاه
                                                        

1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/782294. 
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باشد، صدر ماده واحده این است که براي صدور پروانه یک چاه باید  آن آمده است می 1که در تبصره 

هاي رسیدگی کننده  تمامی شرایط مذکور در آن وجود داشته باشد چیزي که عمالً توسط کمیسیون

 شود. توجه نمی

 برداري هاي آب فاقد پروانه بهره بررسی ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه .1

هاي آب فاقد  بررسی شرایط شکلی مذکور در صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه .1-1

 1پروانه بهره برداري.

شد. البته تعبیر ذي رسانی فراگیر و موثري به ذي نفعان داشته با وزارت نیرو موظف شده که اوالً: اطالع

نفعان شاید جالب نباشد. ثانیاً: طی دو سال تمام پس از ابالغ این قانون وظیفه خود را انجام دهد، اولین 

 2آیین نامه 2رسانی فراگیر و مؤثر به چه نحو خواهد بود که در ماده  شود اطالع سوالی که مطرح می

هاي  نامه با استفاده از رسانه ابالغ این آیینهمین قانون آمده که موظف است ظرف سه ماه از تاریخ 

نامه که در ذیل آن  نفعان برساند و لحن آیین مختلف آگهی نماید و موضوع را به اطالع ذي

کند که  آورند آمرانه است و اقتضاء می هاي الزم را به عمل می ها، و .... همکاري ها، دهیاري بخشداري

اي را داشته باشند. البته ماده واحده تکلیف  اي آب منطقهه مراجع مربوطه وظیفه همکاري با شرکت

اي که داراي  هاي آب منطقه نامه شرکت رسانی را بر عهده وزارت نیرو گذاشته ولی در آیین اطالع

اند، ولی ضمانت اجرایی براي این وظیفه  شخصیت حقوقی مستقل هستند مأمور به اطالع رسانی شده

رسانی نکرد یا  نامه اطالع آیین 2رت نیرو با شرایط مندرج در ماده بینی نشده است که اگر وزا پیش

رسانی وزارت  کنند اطالعی از اطالع هایی که ادعا می رسانی ناقص بود چه آثاري براي ذي نفع اطالع

هاي حفر شده توسط وزارت نیرو و  اند دارد. البته این وظیفه با شرط شناسایی چاه نیرو نداشته

تواند عدم شناسایی وزارت نیرو از  ه که در ذیل ماده واحده آمده ارتباط دارد ولی میهاي تابع دستگاه

                                                        

 هیکل يبرا قانون، نیا ابالغ از پس تمام سال دو یط نفعان، يذ به مؤثر و ریفراگ یرسان اطالع ضمن است موظف روین وزارت ـ واحده ماده. 2

 و روین وزارت توسط و حفر یشمس يهجر 1385 سال انیپا از قبل که کشور يها دشت هیکل در واقع پروانه فاقد فعّال يکشاورز آب يها چاه

 و گرانید به اضرار عدم و مجاز يها چاه میحر تیرعا با و مرتبط، دشت یآب تیظرف براساس و باشند شده ییشناسا یاستان تابعه يها دستگاه

 .دینما صادر يبردار بهره پروانه یمتقاض توسط فشار تحت ياریآب اجراء به مشروط عموم

مختلف آگهی نماید و موضوع را به اطالع  هاي رسانهنامه، با استفاده از  آیین شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این - 2ماده . 2

انتظامی، همکاري الزم را به  هاي پاسگاهو شوراهاي اسالمی شهر و روستا (حسب مورد) و  ها دهیاري، ها بخشداريذینفعان قانون برساند. 

 .آورند میعمل 
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رسانی  رسانی یا اطالع برداري باشد با این حال عدم اطالع موجبات عدم موافقت یا صدور پروانه بهره

، و کند ناقص و یا موجود نبودن مدارك مربوط به اطالع رسانی هیچ حقی را براي ذي نفع ایجاد نمی

رسانی مطابق  در عمل هم کسی از وزارت نیرو سؤال نکرده که براي احقاق حق افراد ذي نفع، اطالع

 قانون و آیین نامه انجام شده یا خیر.

سؤال دوم این است که قید دو سال پس از ابالغ این قانون قیدي است که این قانون بعد از دو 

شود و فرصت اجراي این قانون به  ز دو سال تمام میسال باید متوقف شود و وظیفه وزارت نیرو بعد ا

آور  مفهوم مخالف نداشته باشد یا حداقل مفهوم مخالف آن الزام» در دو سال«ظاهراً قید  رسد. اتمام می

رغم چند سال از تصویب این قانون و انقضاء  نباشد همچنان که رویه قضایی نیز خالف آن است و علی

هاي زیر زمینی و  هاي آب اي و کمیسیون هاي آب منطقه ل شرکتمدت دو سال همچنان مورد عم

 باشد. دیوان عدالت اداري می

هاي آب فاقد  بررسی شرایط ماهوي مذکور در صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه .2-1

 برداري. پروانه بهره

هایی که بعضی  ابههاي سطحی و حق هاي آب کشاورزي که اوالً باید چاه باشد و آب کلیه چاه .1-2-1

شود و ثانیاً جهت امر کشاورزي باشد، البته در بند  ها دارند را شامل نمی ها یا چشمه از مردم در رودخانه

هاي آب  تعریفی از چاه 1برداري هاي آب فاقد پروانه بهره تعیین تکلیف چاه (ج) آیین نامه اجرایی قانون

ها را بیان کرده است. در هر حال شاید  کشاورزي ارائه شده است ولی صرفاً مصداقی و نه تعریفی از چاه

 مقصود از کشاورزي روشن بوده است.

ها  باشند که فعال باشند، ظاهراً این قید فعال بودن آن هایی مشمول قانون می چاه فعال: .2-2-1

باشد و یا حداقل طی دو سال که قرار بوده  االجرا شدن این قانون می الزم قبل از زمان تصویب و

هاي  آیین نامه اجرایی آمده است چاه 10ها پروانه صادر کند بوده است. در ماده  وزارت نیرو براي چاه

                                                        

 :روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامه آیین این در - 1 . ماده1
 …… 1389 مصوب - برداري بهره پروانه فاقد آب هاي چاه تکلیف تعیین قانون: قانون - الف

....... 

 وزارت توسط و گردیده حفر 1385 سال پایان از قبل که پروانه فاقد فعال کشاورزي آب هاي چاه: پروانه فاقد فعال کشاورزي آب هاي چاه - ج

 .باشند شده شناسایی تابعه هاي دستگاه یا نیرو

....... 
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آیین  24آب کشاورزي فاقد پروانه که براي دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 

االجرا شدن قانون پر و  تا زمان الزم 1363اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب مصوب  نامه

 1آیین نامه 10شوند. قید فعال بودن و توضیحات ماده  نامه نمی اند مشمول این آیین المنفعه شده مسلوب

 تواند باشد. کند که منشاء اختالف در استنباط قضایی می سواالتی را مطرح می

والً اگر چاهی در زمان حاکمیت قانون توزیع عادالنه آب و قبل از تصویب این قانون بر الف: ا

المنفعه شود آن صادر شده ولی  رسیدگی و حکم پر و مسلوب 2قانون توزیع عادالنه آب 45اساس ماده 

ز بوده ها که فاقد پروانه نی باشد آیا این چاه این حکم اجرا نشده باشد و در حال حاضر هنوز فعال می

باشد و باید توسط  برداري می هاي آب فاقد پروانه بهره مشمول قید فعال بودن قانون تعیین تکلیف چاه

برداري براي آن صادر شود؟ چون نفس رسیدگی در محاکم دادگستري ادل و  وزارت نیرو پروانه بهره

نامه پر و  بر طبق آیین باشد و و شناسایی آن توسط وزارت نیرو می 1385دلیل بر حفر آن قبل از سال 

تواند یکی از مصادیق اعاده دادرسی  المنفعه نیز شده و فعال هم هست و تصویب این قانون می مسلوب

المنفعه  هایی که پر و مسلوب نامه هم قید شده، چاه ها باشد و در آیین نسبت به حکم صادره از دادگاه

د نظر صائب و به واقع نزدیک این باشد که این رس نامه نیستند و به نظر می اند مشمول این آیین شده

 باشد. برداري می هاي آب فاقد پروانه بهره ها نیز مشمول قانون تعیین تکلیف چاه چاه

نامه اجرایی  آیین 24نامه آمده است بر اساس مقررات مربوط از جمله ماده  آیین 10ب: در ماده 

نامه مزبور به وسیله دیوان  آیین 24ماده  1: بند فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب در حالی که اوالً

نامه باطل  یعنی قبل از تصویب آیین 6/5/1387مورخ  307و  306و  305هاي  عدالت اداري و دادنامه

هایی  توزیع عادالنه آب بوده که کلیه چاه 3و منشاء آن تبصره ماده  24شده است و ثانیاً: مبناي ماده 

ارت نیرو حفر شده باشد در صورت موجود شرایط مذکور در تبصره یاد شده که در گذشته بدون اجازه وز

و بندهاي آن آمده  24شود که راه کار اجرایی آن در ماده  گونه خسارتی مسدود می بدون پرداخت هیچ

                                                        

اجرایی  نامه آیین) 24جمله ماده ( ازکشاورزي فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوط  آب هاي چاه - 10ماده . 1

، مشمول اند شدهتا زمان الزم االجرا شدن قانون پر و مسلوب المنفعه  - 1363مصوب  - آب فصل دوم قانون توزیع عادالنه

 .شوند نمی نامه آیین این
روز تا سه ماه حبس تأدیبی  15ضربه شالق و یا از  50تا  10زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به اشخاص  - 45. ماده 2

برداري از  هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره -ه  .شوند موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می بر حسب

 .منابع آب مبادرت کند
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است و تبصره مذکور توسط ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهاي 

نامه لغو شده باشد بند  لغو شد. وقتی مبناي آیین 12/4/1384ر موارد معین مصوب دولت و مصرف آن د

آن نیز توسط دیوان عدالت اداري باطل شده است بنابراین آثار قانونی و اجرایی ندارد و نتیجه اینکه  1

ر و برداري پ هاي آب فاقد پروانه بهره آیین قانون تعیین تکلیف چاه 24هایی که به موجب ماده  چاه

برداري خارج  هاي آب فاقد پروانه بهره اند از شمول قانون تعیین تکلیف چاه المنفعه شده مسلوب

 باشند. می

 فاقد پروانه .3-2-1

هاي فاقد  برداري، چاه هاي آب فاقد پروانه بهره کامالً واضح است که موضوع قانون تعیین تکلیف چاه

 باشد. میاند  پروانه که به صورت غیر مجاز وضع شده

 هاي کشور واقع در کلیه دشت .4-2-1

ها و اراضی  نامه مشخص نشده است، که لزوماً باید چاه مفهوم و مقصود دشت در قانون و آیین

هایی که داخل  کشاورزي مربوط به آن که در دشت فاقد دیوار و مستحدثات واقع شده باشد یا چاه

هاي داخل  ها این است که چاه ، رویه عملی کمیسیونباشند باشند مشمول این قانون می ها نیز می باغ

ها اعم از محصور و غیر محصور را نیز با مالك این قانون سنجیده و اتخاذ تصمیم نموده است ولی  باغ

قید توضیحی نباشد بلکه قید احترازي است که در » هاي کشور واقع در دشت«رسد قید  به نظر می

هاي موضوع آن مطرح شده است و صورتی از قانون  بت به چاهقالب یکی از شرایط مشمول قانون نس

هایی که در  هاي کشور واقع شده باشد و چاه شود که در دشت هایی می تعیین تکلیف شام چاه«خاص 

اند از شمول قانون خارج و شمول قانون مادر یعنی قانون توزیع عادالنه آب  هاي محصور واقع شده باغ

 باشند. می

 هجري شمسی حفر شده باشند 1385از سال که قبل  .5-2-1

باشد. قید و شرط قبل از  می 1385از شرایط مشمول قانون نسبت به چاه خاصی حفر آن قبل از سال 

و اگر چاهی بعد از تاریخ مقرر حفر شده باشد مشول این قانون  1384یعنی آخر سال  1385سال 

باشد،  می 1385فر چاه در قبل از سال باشد. نکته بسیار مهم در این شرط طریقه اثبات ح نمی

هاي زیر زمینی، عدم شناسایی وزارت نیرو  هاي رسیدگی به آب اي و کمیسیون هاي آب منطقه شرکت

دانند، و همین که چاهی  می 1385که شرط بعدي شمول قانون است را دلیل بر حفر چاه قبل از سال 
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هاي  ی نشده باشد دلیل بر عدم حفر آن در سالهاي تابعه استانی شناسای توسط وزارت نیرو و دستگاه

تنها شناسایی  1385دانند. ولی با توجه به اینکه طرق اثباتی حفر چاه قبل از سال  قبل از سال مقرر می

باشد و همانطور که قبالً اشاره شد اگر چاهی داراي اسناد قابل قبول باشد از قبیل  وزارت نیرو نمی

ها یا هر چیزي که باعث شود قنات در جریان باشد  ا احکام دادگاهاظهار نظر کارشناس متخصص و ی

توان این شرط را در مورد آن محقق و مسلم دانست به تعبیري دیگر عدم شناسایی وزارت نیرو  می

هاي زیر  هاي آب تواند دلیل عدم حفر آن باشد. متاسفانه این تنها شرطی است که توسط کمیسیون نمی

 نبوده است. 1385اند حفر آن نیز قبل از سال  مورد شناسایی واقع نشده باشد که چون زمینی می

 هاي تابعه استانی شناسایی شده باشند توسط وزارت نیرو و دستگاه . 6-2-1

قبالً در مورد این شرط اشاراتی داشتیم ولی با عنایت به اینکه شناسایی چاه توسط وزارت نیرو و 

نامه قانون تعیین تکلیف  آیین 2گیرد طریقه تحقق آن در ماده  میهاي تابعه استانی صورت  دستگاه

ها)  اي استان هاي آب منطقه برداري آمده است که شرکت (منظور شرکت هاي آب فاقد پروانه بهره چاه

هاي مختلف آگهی نمایند و  نامه با استفاده از رسانه موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین

هاي غیر مجاز مشمول قانون با این  رسد شناسایی چاه نفعان برسانند به نظر می ع ذيموضوع را به اطال

نامه براي شناسایی نبود این شرط  بینی شده در آیین شود واال اگر طرفین پیش نامه تکمیل می آیین

 بایست انجام شود تحقق آن و صرفاً توسط مردم در معرفی چاه خود و ثبت نام در سامانه مربوطه می

شد. با وجود این در عمل صرف ادعاي وزارت نیرو مبنی بر عدم  تر می شناسایی وزارت نیرو مشکل

اند یا  نامه عمل کرده آیین 2کنند که آیا به وظیفه خودشان در ماده  ها سؤال نمی شناسایی از شرکت

ها  شرکتخیر. دلیل آن کدام است به عبارت دیگر اگر مردم صرف وظیفه شناسایی چاه خود را به 

اي بود که بار اثبات  شد صرفاً وظیفه یک طرفه داشتند و متعاقباً شناسایی توسط وزارت نیرو انجام می

نامه مربوطه به آن، بار اثبات را دو طرفه  رسد شرط و آیین آن صرفاً بر عهده مردم بود. ولی به نظر می

 .بینی کرده است ها نیز پیش داند و یک وظیفه خاصی براي شرکت می

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 20

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-283-en.html


 1397یز ، پائ16فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداري، سال ششم، شماره    96

 

 براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط .7-2-1

 5و  4بندي مطابق مواد  هاي کشور که در یک تقسیم واقع در کلیه دشت«در شرط چهارم آمده بود 

شوند که اطالق کلیه  مناطق به دو دسته ممنوعه و غیر ممنوعه تقسیم می 1قانون توزیع عادالنه

هاي کشور کاسته شده و دامنه اطالق آن را کم کرده است. و اعالم نموده صدور پروانه  دشت

برداري  عنه بوده و لیکن این شرط در میزان بهره سازد و صدور پروانه مفروغ برداري را منتفی نمی بهره

هاي زیر زمینی در مورد چاهی که بدون پروانه حفر  ت داشته باشد که برداشت آب از سفرهتواند دخال می

 باشد. بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و دشتی است که چاه در آن واقع شده، می شده

 هاي مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم با رعایت حریم چاه .8-2-1

 138ها اشاره کرده است و در ماده  به حریم اراضی و امالك و چاه 1372و  136قانون مدنی در مواد 

به حریم چشمه و قنات اشاره و اعالم نموده است اگر مقادیر مذکور در این ماده و ماده 3قانون مدنی 

اي که براي رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده  قبل براي جلوگیري از ضرر کافی نباشد، به اندازه

باشد و رعایت  ها براي رفع ضرر و جلوگیري از آن می نکه رعایت حریم در مورد چاهشود. نتیجه آ می

هایی مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم اگرچه در قالب دو یا سه شرط بیان شده ولی مرجع  چاه

برداري در مورد آن صادر شود رعایت  ها یکی است و آن اینکه در چاهی که باید پروانه بهره همه آن

هاي مجاور و مجاز و همچنین عدم اضرار به دیگران و عموم مدنظر قرار گیرد. که در  م ضرري چاهحری

                                                        

هاي زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که  برداري از منابع آب در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره - 4ماده  .1

عمیق و یا قنات و یا هرگونه افزایش  دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه هاي  طرح

در مناطق غیر  - 5ماده  .تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است .برداري ازمنابع آب منطقه را براي مدت معین ممنوع سازد رهدر به

متر مکعب درشبانه روز مجاز است  25ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 

توانداز این نوع  زم میوزارت نیرو در موارد ال .برداري ندارد ولی مراتب باید به اطالع وزارت نیرو برسد و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره

هاي موضوع این  در مناطق ممنوعه حفر چاه - 1تبصره  .آوري آمار و مصرف آن بازرسی کند هاي منطقه و جمع ها به منظور بررسی آب چاه

هاي موضوع  ر چاهدر صورتی که حف - 2تبصره  .ندارد برداري  ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازي به صدور پروانه حفر و بهره

این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق 

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

 137ماده  .از آن ضرورت دارد 17اضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتفاع حریم، مقداري از ار 136ماده . 2

 .گز است )30گز و براي زراعت () 20حریم چاه براي آب خوردن (

کوره در این ماده لیکن اگر مقادیر مذ ؛گز است )250گز و در زمین سخت ( )500حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( 138ماده . 3

 شود. میو مادهی قبل براي جلوگیري از ضرر کافی نباشد به اندازهاي که براي دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده 
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هاي مجاز در وصول به مقصود کافی بوده است و قید عدم  این صورت همان شرط رعایت حریم چاه

 اضرار به دیگران و عموم ملغی خواهد بود.

یم اشاره شده است، از جمله قانون راجع به هاي مختلف به حر نامه در مواردي از قوانین و آیین

و مواد  17و  16مواد  1361و قانون توزیع عادالنه آب مصوب  13091شهریور  18و  6قنوات مصوب 

 2نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب آیین 19و  13و  11و ماده  8ماده  1و تبصره  6و  3

 7اند. در ماده  الرعایه دانسته هاي مجاور الزم ها رعایت حریم براي جلوگیري از ضرر چاه که تمامی آن

برداري که به مصادیق اضرار به دیگران و  بهره 3هاي آب فاقد پروانه نامه قانون تعیین تکلیف چاه آیین

ب مجاور مانند چاه، چشمه، عمومی اشاره کرده، در بند الف آن عدم رعایت حریم کیفی و کمی منابع آ

رسد محدوده  قنات و رودخانه پرداخته است و در بندهاي بعدي مصادیقی را عنوان نموده که به نظر می

هاي حفر شده محدود شمرده است. ولکن  رعایت حریم را وسعت بخشیده و صدور پروانه براي چاه

موضوع پروانه بهره برداري هاي مجاور و ضرري بودن چاه  آنچه اهمیت دارد تشخیص حریم چاه

باشد. آنچه مسلم است رعایت حریم الزم و ضروري است ولی چه کسی باید این حریم را تشخیص  می

بردار در محدوده حریم تشخیص شده باشد؟ قانون توزیع  دهد تا رعایت آن توسط کمیسیون و بهره

برداري و  فاقد پروانه بهره هاي آب رسد براي قانون تعیین تکلیف چاه عادالنه آب که به نظر می

آن مقرر شده اگر کسی مالک  174باشد، در ماده  هاي آن قانون مادر و مرجع می نامه و دستورالعمل آیین

مجرا خواهد بود. و  چاه یا قنات یا مجري آبی در ملک غیر باشد تصرف وي در مالکیت چاه، قنات.....

                                                        

1. .http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91834. 

2. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/108338. 

 .باشد می کمیسیون عهده به آنها احراز و بوده زیر شرح به عموم و دیگران به اضرار مصادیق - 7 . ماده3

 .رودخانه و قنات چشمه، چاه، مانند مجاور آب منابع کیفی و کمی حریم رعایت عدم -الف

 .باشد داشته اضرار آتی مصوب و فعلی صنعتی و آتی و فعلی شرب آب نیازهاي تأمین براي چاه از برداري بهره تداوم -ب

 .شود بحران تشدید و کیفی و کمی افت استمرار موجب آبی ظرفیت فاقد هاي دشت در چاه از برداري بهره تداوم -پ

 .شود فروچاله و زمین نشست هاي پدیده ایجاد موجب چاه از برداري بهره تداوم -ت

 .شود شیرین آب سمت به شور آب روي پیش و) شیمیایی و فیزیکی بیولوژیکی،( آب کیفی افت موجب چاه از برداري بهره تداوم -ث

اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و  - 17. ماده 4

چاه تا تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو  عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می مجرا و براي

تشخیص  -تبصره  .حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود

حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبوربه موضوع 

 .هند کردرسیدگی خوا
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ا یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تواند در اطراف چاه یا قنات و مجر صاحب ملک می

تصرفی که بخواهد بکند، مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. 

این ماده هم رعایت حریم را براي جلوگیري از ضرر صاحب چاه الزم دانسته ولی در تبصره آن 

ارت نیرو دانسته است، که در موارد انتزاع بین افراد تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وز

 ذي نفع محاکم صالحه را پس از کسب نظر کارشناسان، صالح به رسیدگی دانسته است.

هاي  شود رابطه منطقی بین این ماده و تبصره آن و قانون تعیین تکلیف چاه سوالی که مطرح می

ره به صورت مطلق تمامی موارد تنازع بین افراد برداري چیست؟ این ماده و تبص آب فاقد پروانه بهره

شود و عالوه بر رعایت حریم، نحوه تشخیص حریم را  ها شامل می ذي نفع را در تمامی مصادیق چاه

برداري صرفاً رعایت  هاي آب فاقد پروانه بهره هم ذکر کرده است، ولی در قانون تعیین تکلیف چاه

ی در مورد نحوه تشخیص آن سخنی به میان نیاورده است و هاي مجاور را الزم دانسته ول حریم چاه

نامه آن به مصادیق اضرار به غیر و عدم رعایت حریم کمی و کیفی اشاره شده  آیین 7ماده  صرفاً در

ها را بر عهده کمیسیون دانسته است. کمیسیون متشکل از سه عضو است اگر  است و تشخیص آن

قانون توزیع  17القاعده طبق تبصره ماده  ه باشند علیاعضاي آن صالحیت تشخیص حریم را داشت

عادالنه آب باید قابل اعتراض در محاکم صالحه باشد، اگر چه یک عضو کمیسیون قاضی و عضو دوم 

، متخصص فنی 1برداري هاي آب فاقد پروانه بهره آیین نامه قانون تعیین تکلیف چاه 14آن طبق ماده 

باشند که عضو قاضی  ی با گرایش آبیاري و توسعه کارشناسی میآب و خاك یا حداقل مدرك کارشناس

اش بعد از مالحظه نظرات کارشناسی دو عضو دیگر  قطعاً کارشناس تشخیص حریم نیست و وظیفه

بینی  االجرا است. بنابراین در مورد نحوه تشخیص حریم در قانون مذکور راهکاري پیش صدور رأي الزم

هفت آیین نامه را کارساز بدانیم احراز مصادیق ضرر را به عهده نشده است و اگر راهکار ماده 

                                                        

 امور به رسیدگی کمیسیون - 1361 مصوب - آب عادالنه توزیع قانون و قانون اجراي از ناشی اختالفات به رسیدگی جهت - 14 . ماده1

 :شود می تشکیل زیر ترکیب با و قانون) 5( تبصره در مقرر ترتیب با زیرزمینی هاي آب

 در مفید سابقه سال ده حداقل و شناسی زمین یا و زیرزمینی هاي آب گرایش با کارشناسی مدرك حداقل با آب فنی متخصص نفر یک - الف

 .شرکت عامل مدیر حکم با نباشد، کمیسیون عضو که زیرزمینی هاي آب مطالعات یا حفاظت

 عضو که مفید سابقه سال ده حداقل و زهکشی و آبیاري گرایش با کارشناسی مدرك حداقل با خاك و آب فنی متخصص نفر یک - ب

 .مربوط استان کشاورزي جهاد سازمان رییس حکم با نباشد، کمیسیون

 .قضائیه قوه رییس حکم با قاضی نفر یک - پ
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 17کمیسیون گذاشته است، که اگر دو عضو کارشناس مرجع تشخیص حریم باشند حکم مقرر در ماده 

 باشد. به قوت خود باقی بوده که نظر آن دو عضو قابل اعتراض در محاکم صالحه می

برداري چاه مشخصی در کمیسیون مطرح  پروانه بهره حال اگر این نظر را بپذیریم و موضوع صدور

طور کلی کارشناسان وزارت نیرو  باشد و کمیسیون بعد از تشخیص اعضاي کارشناس خود و یا به

نفع حق دارد از نظر  هاي مجاور قرار دارد و ذي تشخیص دهد که این چاه در حریم ضرري چاه

هاي  ختم آن سال ن صورت نتیجه آن است کهکارشناسان در محاکم صالحه اعتراض نماید که در آ

برداري، که  هاي آب فاقد پروانه بهره کشد و از این نظر قانون تعیین تکلیف چاه متمادي طول می

 یاد شده را محدود نکرده است، داراي نقص است. 17تکلیف را مشخص نکرده و حاکمیت تبصره ماده 

 برداري پروانه بهرهمشروط به آبیاري تحت فشار توسط متقاضی  .9-2-1

برداري مطرح شده اجراي آبیاري تحت فشار  آخرین شرطی که در ماده واحده براي صدور پروانه بهره

هاي آب فاقد پروانه  نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه آیین 9توسط متقاضی است، که در ماده 

ه را با توجه به ظرفیت آب زیر ، وزارت نیرو مکلف شده نحوه تعین میزان آبدهی هر چا1برداري بهره

زمینی و مقدار حجم آب قابل تخصیص با لحاظ آبیاري تحت فشار و الگوي مصرف بهینه در قالب 

 دستورالعمل مشخص کند.

 فاقد آب يها چاه تکلیف تعیین قانوني ماده واحده ها تبصرهبررسی شکلی و ماهوي  .2

 برداري بهره پروانه

ها اشاره شده  به نصب کنتورهاي هوشمند براي تحویل حجمی آب در کلیه چاه 1:2 تبصره. 1-2 

 است و آن را تکلیف وزارت نیرو دانسته است.

ها با  بهتر بود این تکلیف نه تنها براي چاههاي آب کشاورزي، بلکه براي کلیه چاه رسد یبه نظر م

  .را به کنتور هوشمند تجهیز کرده استها  هر چند عمالً وزارت نیرو اکثر چاه شد یهر مصرفی اعمال م

                                                        

قابل تخصیص با  آب زیرزمینی و مقدار حجم آب آبدهی هر چاه را با توجه به ظرفیت وزارت نیرو مکلف است نحوه تعیین میزان - 9ماده . 1

در  1375/  6/  26مورخ  هـ 15700/ت 6806شماره  نامه فشار و رعایت الگوي مصرف بهینه موضوع تصویبآبیاري تحت  لحاظ اجراي

 .ابالغ نماید ها شرکتچارچوپ دستورالعملی مشخص و ظرف سه ماه به 

، حداکثر طی دو سال ها چاهنیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوي مالکان  زیرزمینی، وزارت يها آببه منظور صیانت از سفره  ـ1 تبصره .2

 .آب کشاورزي اقدام نماید يها چاهپس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهاي هوشمند براي تحویل حجمی آب در کلیه 
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این امر  هاي کشاورزي اشاره شده است. به تکلیف وزارت نیرو براي برقی کردن چاه 2:1تبصره  .2-2

است که از این طریق به  اي یارانهمستلزم وجودآمار دقیق ازمیزان مصرف سوخت فسیلی ومیزان 

 در هزینه شود. و باید یچگونه م شده است و چه مبالغی صرفه جویی . باید معلوم شودرسد یمصرف م

رسد  یقسمت اخیرتبصره نیز به نظر م در ضمن میزان مشارکت صاحبان چاه نیز بایدمشخص گردد.

 .شد یاستفاده م» اتمام و اجرا«عبارت  از» اقدام«بجاي کلمه  بهتربود،

اي مکلفند هر سه سال یک بار مشروط  هاي آب منطقه مقرر کرده است که شرکت 3:2تبصره   .3-2

هاي آب  برداري چاه به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان نسبت به تمدید پروانه بهره

اي که توسط  کشاورزي در سراسر کشور اقدام نمایند. این مطلب به معناي آن است که اوالً: پروانه

شود مطلق نیست که دیگر قابل انتفاء نباشد  اي در اجراي ماده واحده صادر می هاي آب منطقه کتشر

بردار ایجاد  تنها سه سال مهلت دارد و ثانیاً: با صدور پروانه در اجراي قانون حق مکتسب براي بهره

ف از شروط مقرر برداري را داشته باشد البته بار اثبات تخل شود تا در هر صورت حق ادامه بهره نمی

باشد، که ادعاي عدم وجود شرایط را دارند.  اي می هاي آب منطقه قانون علی القاعده به عهده شرکت

ثالثاً: پروانه صادر شده در هر صورت احتیاج به تمدید دارد و اگر تمدید نشود آثار قانونی خود را نخواهد 

هاي آب فاقد پروانه  تعیین تکلیف چاهنامه اجرایی قانون  آیین 2داشت، مصادیق تخلف در تبصره 

 برداري مطرح شده است. بهره

باشد، که مکلفند  هاي حفاري می در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه 4:3تبصره   .4-2

اي مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت  هاي آب منطقه ظرف سه ماه از ابالغ این قانون از شرکت

                                                        

وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف  ـ2 تبصره. 1

 .آب کشاورزي اقدام نماید يها چاهلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه فسی يها سوخت
مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا  يا منطقهآب  يها شرکت ـ 3 تبصره. 2

 .آب کشاورزي در سراسر کشور اقدام نماید يها چاهبرداري  مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره

حفاري در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابالغ این  يها دستگاهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک  ـ 4 تبصره. 3

. پس مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند ها استان يا منطقهآب  يها شرکتقانون، از 

فاقد مجوز و کارت تردد  يها دستگاهاز انقضاء مهلت تعیین شده، نیروي انتظامی موظف به جلوگیري از حمل و نقل و یا تردد 

 .باشد یم

حفاري متخلف به مدت شش ماه و  يها دستگاههمچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاري نیروي انتظامی نسبت به توقیف 

 .با هزینه مالک آن اقدام نماید حمل آن به توقفگاه (پارکینگ)
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ها منوط به داشتن مجوز و کارت تردد است و  هاي حفاري آن دستگاهنمایند. حمل و نقل و تردد 

باشند به وسیله وزارت نیرو با همکاري نیروي  هایی که فاقد مجوز حمل و نقل و کارت تردد می دستگاه

انتظامی توقیف، و به مدت شش ماه توقیف و نگهداري آن در پارکینگ به هزینه مالک خواهد بود. در 

قانون توزیع  13ازات اشخاص حقیقی و حقوقی سخنی به میان نیامده و در ماده این تبصره از مج

باشد باید پروانه صالحیت حفاري از وزارت نیرو  ها حفاري چاه می عادالنه آب اشخاصی که حرفه آن

باشند و سخنی از تردد و حمل و نقل  تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه یاد شده مجاز به حفاري نمی

 است، که اگر بدون پروانه حفاري و صالحیت آن اقدام به حفاري نمایند به مجازات مقرر در آن نشده

ها را  هاي حفاري آن آب محکوم خواهند شد و دادگاه تکلیف دستگاه عادالنه توزیع قانون 45 ماده

 هاي حفاري مجازاتی تعیین رسد در مورد تردد و حمل و نقل دستگاه مشخص خواهد کرد. به نظر می

صرفاً مخصوص حفاري بدون پروانه است که تردد و  13نشده است و مجازات تعیین شده در ماده 

ها حفاري است، بعد از  هاي حفاري یعنی اشخاصی که حرفه آن حمل و نقل بدون مجوز دستگاه

هاي حفاري،  تصویب این قانون باید دو عدد مجوز داشته باشند، مجوز حمل و نقل و تردد دستگاه

انگاري شده است. و ظاهراً همان  ها در مورد آن جرم ها و تردد و حمل و نقل دستگاه حفاري چاهمجوز 

باشد. که با توجه به مفهوم داشتن غایت در علم  توقیف شش ماهه به هزینه مالک مجازات آن می

 ها مجوزي براي توقیف بعد از آن نخواهد بود. وجود شرکت» تا شش ماه توقیف«اصول و حجیت آن 

قانون توزیع عادالنه آب  13هاي ماده  تکلیف آن را معلوم و نیاز به تعیین تکلیف از طرف دادگاه

نخواهد بود، البته اگر مالک در این خصوص چه توقیف دستگاه حفاري توسط وزارت نیرو و یا همکاري 

لکین رسیدگی نیرو انتظامی و چه آزاد نکردن آن بعد از شش ماه، کمیسیون تبصره پنج به اعتراض ما

دهد و اعتراض به  خواهد کرد. البته با توجه به اینکه رسیدگی کمیسیون زمانی را به خود اختصاص می

باشد، بنابراین اگر دستگاه حفاري تا  رأي آن در دیوان عدالت اداري داراي زمان مخصوص به خود می

ه حفاري و تحمیل آن زمان توقیف باشد چیزي جزء تضییع حق مالکین و از بین رفتن دستگا

 هاي پارکینگ به مالکین به دنبال نخواهد داشت. هزینه
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بینی شده است که یکی از  در این تبصره کمیسیونی متشکل از سه عضو پیش 1:تبصره پنج  .5-2

ها قاضی و نصب آن با حکم رئیس قوه قضائیه و یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان با  آن

باشد، که  اي استان با حکم مدیر عامل می یک نفر نماینده شرکت آب منطقهحکم رئیس سازمان و 

اي حق شکایت  هاي آب منطقه باشد، پس شرکت صالحیت آن بررسی شکایات اشخاص علیه دولت می

در کمیسیون را ندارند. صالحیت کمیسیون با عنایت به صدر تبصره پنجم که اعالم نموده جهت 

برداري و قانون توزیع  هاي آب فاقد پروانه بهره ز قانون تعیین تکلیف چاهرسیدگی به اختالفات ناشی ا

شود،  هاي زیر زمینی تشکیل می عادالنه آب در هر استان کمیسیونی به نام کمیسیون رسیدگی به آب

کلیه شکایات اشخاص علیه دولت نسبت به موضوعات متخلف مطرح شده در این قانون است و 

هاي کشور نیست، که قانون خاص تعیین تکلیف  واقع در دشت هاي کشاورزي مخصوص چاه

 باشد. مخصوص آن می

نکته قابل توجه این است که اوالً: با توجه به اینکه در ذیل تبصره آمده رأي الزم توسط قاضی 

شود بعد بالفاصله عنوان شده که احکام صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ  عضو کمیسیون صادر می

شود که منظور قانون گذار  استنباط می» احکام«باشد. از کلمه  در دیوان عدالت اداري می قابل اعتراض

باشد،  تواند در مورد چاهی که موضوع رسیدگی آن می حکم بوده است و کمیسیون نمی» رأي«از 

پرونده را با صدور قرار مختومه نماید. پس واضح است که هر چاهی که موضوع رسیدگی کمیسیون 

باشد یعنی شرایط  برداري می هاي آب فاقد پروانه بهره گیرد یا موضوع قانون تعیین تکلیف چاه قرار می

تواند داشته باشد و یا  برداري را می هاي آب فاقد پروانه بهره مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه

ت تعیین تکلیف نماید و ها در ماهی موضوع قانون توزیع عادالنه آب است و کمیسیون باید در مورد آن

اگر چاهی داراي شرایط مقرر در ماده واحده مذکور نبود بر اساس قانون توزیع عادالنه آب نسبت به آن 

                                                        

 مصوب آب عادالنه توزیع قانون و قانون این اجراء از ناشی اختالفات به رسیدگی جهت است مکلف نیرو وزارت ـ 5 تبصره  .1

 حکم با قاضی نفر یک از مرکب »زیرزمینی هاي آب امور به رسیدگی کمیسیون« عنوان تحت کمیسیونی استان هر در ،1361

 اي منطقه آب شرکت نماینده نفر یک و سازمان رئیس حکم با استان کشاورزي جهاد سازمان نماینده نفر یک قضاییه، قوه رئیس

 الزم رأي. نماید اقدام دولت علیه اشخاص شکایات هاي پرونده بررسی به نسبت و دهد تشکیل شرکت مدیرعامل حکم با استان

 .گردد می صادر کمیسیون عضو قاضی توسط

 قانون، این تصویب تاریخ از .باشد می اداري عدالت دیوان در تجدیدنظر قابل ابالغ از پس روز بیست ظرف مذکور صادره احکام

 دبیرخانه .شد خواهد احاله ها کمیسیون این به تصمیم اتخاذ براي عمومی محاکم در مطروحه دولت علیه اشخاص دعاوي کلیه

 .باشد می مستقر اي منطقه آب هاي شرکت در کمیسیون این
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هاي زیر زمینی مطابق با این  هاي آب رسیدگی نماید. در هر صورت صدور قرار از طرف کمیسیون

هاي آب فاقد  قانون تعیین تکلیف چاهآیین نامه اجرایی  20رغم اینکه در ماده  باشد علی تبصره نمی

هایی که مشمول قانون تعیین  نیز همین مطلب مورد تاکید قرار گرفته که چاه 1پروانه بهره بررداري

برداري تشخیص داده نشوند باید در چارچوب قوانین مربوطه از  هاي آب فاقد پروانه بهره تکلیف چاه

 جمله قانون توزیع عادالنه آب رسیدگی شوند.

هاي موضوع این ماده واحده است که صرفاً در  در این تبصره در مورد جابجایی چاه 6:2تبصره   .6-2

آیین  11اراضی اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده 

هاي  هاي ذیل آن و یا تشخیص کمیسیون نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب و تبصره

هاي داراي  باشد، که اوالً: این تبصره در خصوص جابجایی چاه هاي مجاز می صدور پروانهرسیدگی به 

هاي آب فاقد پروانه  اند، از موضوع قانون تعیین تکلیف چاه پروانه است که دچار کاهش آبدهی شده

اتخاذ باشد خارج است. ثانیاً: در مورد جابجایی چاه  هاي بدون پروانه می برداري که مخصوص چاه بهره

هایی که داراي پروانه  باشد. جابجایی چاه تصمیم شده نه جابجایی آب چاه که احیاناً داراي پروانه می

باشد که به صورت مطلق جابجایی نفی  قانون توزیع عادالنه آب می 2باشند مشمول ذیل ماده  می

جاز دانسته شده هاي فقط در محدوده اولیه چاه م نشده است. برخالف این تبصره که جابجایی چاه

هاي آب فاقد پروانه بهره  است. ثالثاً: در هیچ جاي قانون توزیع عادالنه آب و قانون تعیین تکلیف چاه

برداري، کمیسیون صدور پروانه ذکر نشده است به غیر از تبصره مذکور که تشخیص موضوعات مذکور 

شود این است که اعطاي  در تبصره را به عهده این کمیسیون گذاشته است. سوالی که مطرح می

ها مخصص صالحیت کمیسیون رسیدگی به  صالحیت تشخیص کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه

ها  هاي زیر زمینی بعد از تشخیص کمیسیون صدور پروانه هاي زیر زمینی است و یا کمیسیون آب آب

                                                        

واجد شرایط پروانه بهره برداري تشخیص داده  نامه آیین فعال فاقد پروانه که در اجراي قانون و این آب هاي چاه - 20ماده . 1

 .باشند میاجرایی آن  نامه آیین و آب مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادالنه شوند نمی

داراي پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا  يها چاه ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی 6 تبصره. 2

خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده 

رسیدگی به صدور  يها ونیسیکمذیل آن و با تشخیص  يها تبصرهادالنه آب و نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع ع ) آیین11(

 .باشد یممجاز  ها پروانه
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ید؟ و به عبارت باشد رسیدگی نما القاعده شکایت اشخاص ذي نفع می تواند به موضوعی که علی می

هاي زیر زمینی است  ها، کمیسیون رسیدگی به آب دیگر مرجع اعتراض به رأي کمیسیون صدور پروانه

قانون تشکیالت و آیین  10ها با استفاده از کلیات مطرح شده در ماده  و یا رأي کمیسیون صدور پروانه

رسد با  اداري است؟ به نظر میدادرسی دیوان عدالت اداري مستقیماً قابل اعتراض در دیوان عدالت 

هاي شبه قضایی توسط  توجه به اینکه صالحیت رسیدگی چه در مراجع دادگستري و چه در کمیسیون

توان به مرجعی صالحیت رسیدگی اعطا کرد و در قانون  ها نمی گذار باید تعیین شود، در آیین نامه قانون

برداري در این خصوص  اقد پروانه بهرههاي آب ف توزیع عادالنه آب و قانون تعیین تکلیف چاه

هاي زیر زمینی داده نشده است که مرجع اعتراض به رأي کمیسیون صدور  صالحیتی به کمیسیون آب

ها در این تبصره قابل اعتراض در دیوان عدالت  ها باشد. نتیجه آن رأي کمیسیون صدور پروانه پروانه

ها  مورد وجود دارد، که نه تنها موضوع جابجایی چاه بیباشد، و بعضاً بر این رویه اصرارهاي  اداري می

شود و در اعتراض به رأي  ها رسیدگی می بلکه کلیه موضوعات، اول در کمیسیون صدور پروانه

هاي زیر زمینی رسیدگی و بعد از صدور رأي موضوع در دیوان عدالت  کمیسیون یاد شده کمیسیون آب

 باشد. اداري قابل تجدید نظر می

 برداري هاي آب فاقد پروانه بهره ت قابل توجه در مورد قانون تعیین تکلیف چاهنکا .3

هاي کشاورزي فعال و بدون پروانه در  چیزي که مسلم است محدوده قانون موصوف صرفاً چاه  .1

باشد و نه بیشتر، حال رابطه منطقی این قانون با  هاي با پروانه می هاي کشور و جابجایی چاه دشت

 آن قانون چیست؟ 45یع عادالنه آب و مخصوصاً ماده قانون توز

برداري، قانونی خاص  هاي آب فاقد پروانه بهره همانطور که قبالً مطرح شد قانون تعیین تکلیف چاه

برداري  هاي آب فاقد پروانه بهره هاي موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه و مخصوص چاه

رداري ب باشد و مباحث صدور پروانه بهره باشد، که طبعاً مخصص قانون توزیع عادالنه آب می می

هاي حفر شده در قانون توزیع عادالنه آب را تخصیص زده است و با توجه به عمومیت صالحیت  چاه

قانون توزیع عادالنه آب در  45هاي زیر زمینی نسبت به هر دو قانون اعمال ماده  هاي آب کمسیون

هایی که  حداقل چاه برداري و یا هاي آب فاقد پروانه بهره هاي موضوع قانون تعیین تکلیف چاه مورد چاه
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کند و تا رسیدگی و قطعیت آن در  شود را محدود می ها مطرح می ادعاي شمول قانون مزبور بر آن

 یاد شده باید متوقف شود. 45کمسیون و دیوان اعمال ماده 

 ها را دارند یا خیر؟ هاي زیر زمینی حق مسدود نمودن چاه هاي آب . آیا وزارت نیرو یا کمیسیون2

مطرح شده  1قانون توزیع عادالنه آب 3هاي متخلف در تبصره ماده  به این که انسداد چاهبا عنایت 

نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب نیز بر همان اساس تنظیم شده  آیین 24بود، که ماده 

ق یک باشد به موجب ماده واحده قانون الحا 3و بندهایی که همان تبصره ماده  24بود و مبناي ماده 

لغو  12/4/1384ماده به قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

ها را ندارند، مخصوصاً که بند  اي قطعاً حق انسداد چاه هاي آب منطقه شده است، وزارت نیرو و شرکت

 6/5/1387مورخ  307و  306، 305هاي  نیز به موجب آرایی به شماره نامه یاد شده آیین 24یک ماده 

هاي زیر زمینی نیز چون  صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداري باطل شده است. کمیسیون آب

صرفاً صالحیت رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت و نه بیشتر را دارد، و از طرفی انسداد چاه به 

صالحیت انسداد صراحتًا  بینی شده است، و قانون توزیع عادالنه آب پیش 452عنوان مجازات در ماده 

                                                        

 و قنات و چاه نوع هر حفر طریق از این قانون 5 ماده در مذکور موارد استثناي به زیرزمینی هاي آب منابع از استفاده - 3 . ماده1

 خصوصیات به توجه با مذکور وزارت و شود انجام باید نیرو وزارت موافقتو  اجازه با کشور از منطقه  هر در چشمه توسعه

 پروانه صدور به قانون نسبت این در شده بینی پیش مقررات و) زیرزمینی هاي  آب و زمین طبقات شناسایی( منطقه هیدروژئولوژي

 .کند می اقدام برداري بهره و حفر

 که این از اعم باشد شده حفر نیرو اجازه وزارت بدون گذشته در که هایی چاه کلیه صاحبان قانون این تصویب تاریخ از - تبصره

برداري  بهره پروانه و مراجعه نیرو وزارت به شود می منتشر که آگهی طبق موظفند نگرفته باشد یا گرفته قرار برداري بهره مورد چاه

 دهد تشخیص عمومی مصالح به مضر کارشناس خود دو نظر طبق الاقل را ها چاه ازاین یک هر نیرو وزارت چنانچه. نمایند اخذ

 رفتار قانون این 45 ماده طبق متخلفین با و بوده ممنوع آن از برداري شود و بهره می مسدود خسارتی گونه هیچ پرداخت بدون چاه

 .نمایند مراجعه  صالحه هاي دادگاه به توانند می نیرو وزارت رأي به معترضین. خواهد شد

 ماه سه تا روز 15 از یا و شالق ضربه 50 تا 10 به وارده خسارت جبران و سابق وضع اعاده بر عالوه زیر اشخاص - 45 . ماده2

 .شوند می شرع محکوم حاکم نظر به جرم موارد حسب  بر تأدیبی حبس

 وسائل در مجاز غیر دخالت یا تغییري دهد آب تقسیم در یا کند باز را مقسمی و دریچه اجازه بدون و عمداً  کس هر - الف

 .سازد مختل را آبی تأسیسات از برداري امر بهره انحاء از نحوي به یا کند آب گیري اندازه

 موجب یا و کند منتقل خود به آبیاري متعلق شبکه یا مجاري به مسئول مقامات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً  کس هر - ب

 آب کس هر - د .دهد هدر به را آبی دیگري ضرر به انحاء از نحوي به عمداً  کس هر - ج .نرسد او به دیگري حق آب که گردد

 یا و قنات یا و چاه حفر به قانون این مقررات رعایت بدون کس هر - ه .کند تصرف قانونی مجوز بدون را دیگري حق

 .شود می موقوف تعقیب خصوصی شاکی گذشت با د و ج و ب بندهاي مورد در - تبصره .کند مبادرت آب ازمنابع برداري بهره
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هاي غیر مجاز را  ها نیز صالحیت صدور رأي بر انسداد چاه ها داده شده است، کمسیون به کمسیون

ها،  اند، نهایتاً اینکه بعد از رسیدگی در کمیسیون و در دیوان و عدم صدور پروانه در مورد چاه نداشته

کنند که طبعاً این جریان بسیار  ص اقدام میها نسبت به صدور رأي بر انسداد و مجازات اشخا دادگاه

 طوالنی خواهد شد.

هاي آب فاقد پروانه  . فعال بودن چاه و بالطبع حفر آن در زمان تصویب قانون تعیین تکلیف چاه3

اي مسدود شود، اگر شرط فعال بودن آن  هاي آب منطقه برداري و بعد توسط مأمورین شرکت بهره

 برداري را نخواهد داشت؟ هاي آب فاقدپروانه بهره انون تعیین تکلیف چاهمفقود شود آیا دیگر شرایط ق

رسد حفر چاه و فعال بودن آن در زمان تصویب قانون مالك باشد و اگر بعداً توسط  نظر می به

گذار فعال بودن آن در زمان  زند چون شرط قانون مأمورین مسدود شود به این شرط ضرري نمی

باشد بوده و غیر فعال شدن آن خارج از اختیار  1385فر آن باید قبل از سال تصویب قانون، که طبعاً ح

 باشد. ذي نفع می

هاي داراي شرایط مذکور در ماده واحده شامل  . عموم قانون در لزوم صدور پروانه براي کلیه چاه4

 شود. اند نیز می هایی که به صورت دستی و ماشینی حفر شده کلیه چاه

 نتیجه گیري

تر از همه،  رویه و غیر قابل کنترل آنها و مهم هاي بی فراوان درکشور، برداشت هاي غیر مجاز چاهوجود 

هاي زیرزمینی و پیش  مآالً، عدم امکان سنجش دقیق آب فقدان آمار دقیقی از میزان برداشت و

ن تعیین قانونگذار را ترغیب به تصویب قانومذکور،  يها چاه آتی به دلیل نبود کنترل بر هاي ینیب

، شدت کنترل این قانونبا تصویب  رفت یانتظار مکه  برداي نمود ي آب فاقد پروانه بهرهها چاهتکلیف 

افزایش یابد. ولی قانون  برداران درخصوص حافران و بهره هاي غیر مجاز، و اعمال قانون برچاه

 .دید آورده استمشکل مضاعفی پ رسد یحاضرعمالً نه تنها چنین پیامدي نداشته، بلکه به نظر م

هایی روبه رو هستیم و  ها با خالء به طور کلی در زمینه وضع قوانین در کشور ما در برخی از زمینه

باشد که زمینه سوء استفاده برخی از افراد را  هایی می یا اینکه برخی از قوانین وضع شده داراي نقص

برداري نیز از این قضیه مستثنی  رههاي آب فاقد پروانه به کند، قانون تعیین تکلیف چاه فراهم می

و داراي تفاسیر متفاوتی بوده که جامع نیز  عبارات به کار برده شده در این قانون مبهم که باشد، نمی
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 107  برداري   هاي آب فاقد پروانه بهره بررسی علمی و عملی قانون تعیین تکلیف چاه

 

کلیه چاههاي آب کشاورزي «توان به عنوان مثال به عبارت  باشد. که در همین راستا می نمی

هاي کشاورزي را که فعال باشند در بر گیرد  چاهفقط اشاره نمود که سبب شده است این قانون  »فعال

قرار حمایت این قانون  شمول آن استثناء و تحت ها که به هر منظوري حفر شده باشند، از و سایر چاه

هاي دیگري که در این قانون وجود دارد این است که، با توجه به اینکه قانون  ، یکی از خالءنگیرد

شود، قانون  هاي موضوع آن قانون محسوب می ن مادر در مورد چاهتوزیع عادالنه آب، به عنوان قانو

تعیین تکلیف در بعضی از موارد بدون توجه به مفاهیم به کار رفته در قانون توزیع عادالنه آب تعیین 

طور کلی ادامه حاکمیت این  باشد. به تکلیف نموده است، که از این جهت نیز داراي نواقص بسیاري می

کند که هرچه زودتر باید  هاي جبران ناپذیري به منابع آب کشور وارد کرده و میقانون باعث ضرر

 اي در مورد آن اندیشیده شود. چاره
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