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 وابط و معیارهاضباران، اسناد باالدستی،  سطوح آبگیر
 

 . 3علی شریفی شلمانی ،2میثم گرشاسبی ، 1* پرویز گرشاسبی

 )p.garsh@yahoo.com(دکتراي تخصصی آبخیزداري پژوهشکده حفاظت خاك وآبخیزداري  -*1
 دانشگاه تهراندانشجوي مهندسی منابع آب  -2

 کارشناس رشته جغرافیا پژوهشکده حفاظت خاك وآبخیزداري -3

 چکیده 
یده ها و رشـد مـداوم مصـرف آب و همچنـین پدیـده ارتقاي سطح زندگی انسانارتقاي سطح زندگی انسان  ،،توسعه کشاورزيتوسعه کشاورزي  ،،شدنشدنصنعتیصنعتی  ،،افزایش جمعیتافزایش جمعیتروند روند  نین پد صرف آب و همچ مداوم م شد  ها و ر

شرایطشود. در این شـرایطدر اغلب کشورها و از جمله ایران محسوب میدر اغلب کشورها و از جمله ایران محسوب می  آبیآبیکم کم تغییر اقلیم از جمله مهمترین دالیل ایجاد بحران تغییر اقلیم از جمله مهمترین دالیل ایجاد بحران  باران آب بـاران   ،،شود. در این  آب 
لف هاي شیرین موجود باشد. استفاده از آب باران نسبت به سایر منابع با توجه به شـرایط مختلـف تواند یکی از منابع جایگزین براي آبتواند یکی از منابع جایگزین براي آبمیمی شرایط مخت هاي شیرین موجود باشد. استفاده از آب باران نسبت به سایر منابع با توجه به 
هرهبـر توسـعه بهـره  ايايیژهیـژهوو  یدیـددر کشور تاکدر کشور تاک  ییباالدستباالدست  ینیناست. اسناد و قواناست. اسناد و قوان  یایییاییمزامزا  ييدارادارابرداران برداران ضمن رعایت حقوق بهرهضمن رعایت حقوق بهره  اقتصادياقتصادي  ،،فنیفنی سعه ب بر تو

و ضوابط و و ضوابط و   قوانینقوانیناز از   گیريگیريو بهرهو بهره  ینیننشان از تدونشان از تدو  خشکخشک  یمهیمهخشک و نخشک و ن  ،،کم آبکم آب  کشورهايکشورهايو استحصال آب باران را دارند. تجارب و استحصال آب باران را دارند. تجارب   برداريبرداري
 خارجخـارج وو داخلداخل علمیعلمی هايهايپژوهشپژوهش وو تحقیقاتتحقیقات تایجتایجــــننزمان زمان  گذشتگذشت باباآب باران دارد. آب باران دارد.   آوريآوريو توسعه طرح جمعو توسعه طرح جمع  یريیريدر بکارگدر بکارگ  هاییهاییمعیارمعیار

شندباشـندمیمـی جدیدجدید ييهاهاروشروش  وو حدودحدود شاملشامل نند کهنند کهککمیمی تعریفتعریف   نهنهییزمزم  ننییدر ادر ا  رارا جدیديجدیدي شور استانداردهايشور استانداردهايکک نهمچنـ  ..با  هايهـايایشایشــپپـ  ننییهمچ
 ارزیابیارزیابیرا را   نظرنظر موردمورد طرحطرح  ييعمل در اجراعمل در اجرا موردمورد استانداردهاياستانداردهاي وو وابطوابطــضض اجراياجراي ازاز اصلاصلــنتایج حنتایج ح  ،،ززییخخــآبآب  ييهاهاوزهوزهــحیطی در ححیطی در حــــمم زیستزیست
هاارهـاییمعمع  وو  ضوابطضوابط  ن،ن،ییقوانقوان  ،،ییباالدستباالدست  اسناداسناد  ییبررسبررس  ننییاا  دردر. . ددیینمانما  ففییتعرتعر را  ييددییالزامی و ضابطه جدالزامی و ضابطه جد رارا آنهاآنها تغییرتغییر استاست ممکنممکن وو نمودهنموده   دردر  ار
فتقرار گرفـت  ققییتحقتحق  وو  ییبررسبررسو و   للییتحلتحلمورد مورد   رانرانییباران در چند کشور و اباران در چند کشور و ا  آبآب  ييآورآورجمعجمع  توسعهتوسعه  وو  ييررییبکارگبکارگ شراو براسـاس شـرا  ..قرار گر ساس  سناد و اسـناد   ططییو برا و ا

حوزهحوزه  دردر  يينگرنگربا اتکا به جامعبا اتکا به جامع  ارارییضوابط و معضوابط و مع  ننییبه تدوبه تدو  ازازییباران نباران ن  ررییدر خصوص دانش سطوح آبگدر خصوص دانش سطوح آبگ  ییموجود با توجه به پژوهش و رشد فنموجود با توجه به پژوهش و رشد فن
 ..شودشود  ییمم  احساساحساس  ششییپپ  ازاز  ششییبب  ززییآبخآبخ  ييهاها

  :کلیدي هايواژه
 جامع مدیریتباران،  آبگیرسطوح  معیار،ضوابط و  قوانین، باالدستی،اسناد 

 
  



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

__________________________________________________________________________________ 
 

137 
 

 مقدمه 
توان یم جرأت به که است مبرهن و یهیبد حدي به یجمع اتیگوناگون ح يهاعرصه در آب ندهیفزا و افزون روز تیاهم
 یخیبزرگ تار يهاتمدن. نمود دایپ یخیتار يهاتوان در عرصهینم یاتیمنبع ح نیارا بدون وجود  یتمدن و تجمع چیگفت ه

ها در کنار دجله و یبابل داشته، خود کنار در را لیاند. مصر باستان، نگذارده یترق و توسعه به رو ،یآب منبع کی کنار در همه
 اند.کرده یشگرف راه کمال و توسعه خویش را ط يهاچون کارون، هیرمند ... و قنات ییرودها کنار در انیرانیفرات و ا

 صنعت، در آب است، تمدن و تالش د،یگوناگون و نوینی است. آب سر منشأ تول يهاجنبه واجد آب ارزش زیامروزه ن
 نیا البته و برخوردار عیرف یگاهیاز جا يبشر يهاتیفعال سراسر در یکل بطور و بهداشت ساختمان، و يشهرساز برق، ،يکشاورز

 .است یفزون و توسعه به رو ارزش
قرار گرفته ارزش آب بسی واالتر از مناطق پر آب است، آباء و اجداد ما به  یخاک کره خشک مهین بخش در که رانیدر کشور ا

اند. فقدان امکانات بوده کوشاتر و تر حساس مراتب به آن از مطلوب و ستهیشا استفاده و يریگامر واقف و در بهره نیا تیاهم
 ینیرزمیز يیابی به منابع آبهادست در آنها روزافزون تالش و نداشته باز تالش از را آنها نیاستحصال آب از اعماق زم يبرا یفن
بخش تلقی  حیات منابع نیا از استفاده در وافر یکوشش نشانگر یعیطب يهاچشمه توسعه و گسترش قنات چاه، حفر قیطر از

 گردد.می
در  .،احترام بوده استهمیشه مورد  یاتیح ماده نیاهاي استحصال آن، کنندگی، سختی بنا به اهمیت آب در زندگی، پاك

پنداشتند. تا جایی که فرشته موکلی به نام در دوران حکومت هخامنشیان آب را منشا برکت، روشنایی و پاکی می ،روزگاران قدیم
ریزش باران بنا کرده  ) (ناهید) براي آن قائل شدند. و معابد بزرگی براي اجراي مراسم دعا و استرحام ( طلب رحم کردن آناهیتا

ماه بوده و نوروزگان آب نامیده شده است و آنان  دآب مرسوم و مصادف با سیزدهم اسفن بودند. در ایران باستان جشن آب و روز
 دست آلوده بر آب روان نمی شستند.

 هاحقوقدانان، کارشناسان علوم آب در زمینه حقوق آب و دیگر مسائل مرتبط با آن از قبیل متون قراردادهاي قدیمی، حقابه
 متنوعی را درمعرض دید همگان قرارداده اند. ي زیادي کرده و اطالعات جالب وهاتالش هاوحریم

کمتر از پنج درصد  چیزي نداریم،ها ازآن اطالعاتیکه  کشورهاییبه جز  سازمان ملل متحد يغذا و کشاورزسازمان به گفته 
یم یزندگ کشورهاییدر  بقیهو  .دارند یشتريآب ب یشسال پ 20که نسبت به  کنندمی زندگی درکشورهایی جهان جمعیت از

 اند.که با بحران آب مواجه کنندمی زندگی کشورهاییجهان در  جمعیتسوم  یکبه  نزدیک دارند. يکنند که امروزه آب کمتر
اول به  بایدما  مشکل، یکبه منظور حل  چقدر آب دارند. حقیقتاکه  گفته شود به مردم سازمان آن است که این توصیه نخستین

که آب  یمادام یندو بگو بگیرند نادیدهتوانند آن را می راحتیمردم به  که مسئله آب مطرح است، زمانیو  .کنیموجود آن اذعان 
را اتخاذ  ايساده و خالقانه تمهیدات ،هوشمندِ خشک کشورهاي بعضیاما  تا ابد رو به راه است. چیزهمه  ید،آ یم یرونب یراز ش
 شان بشوند.سرزمین خشکی میزانمتوجه  هایشانشرکتها و که شهروندان، جامعه یابند اطمینانتا  اندکرده

آب  ذخایر دنیافقط ده کشور در  ،2017و در سال   آب مواجه است یدبا کمبود شد 1973آب که از سال کم ياردن کشور
 درصد 97 که نفر ونیلیم 6/5 معادل یتیجمع با مربع، لومتریک 90000 وسعت با ينسبت به اردن دارند. کشور يکمتر
 .هستند وصل فاضالب يمرکز يهاشبکه به کشور یاهال از درصد 60 و دارند شده هیتصف آب ستمیس به یدسترس ت،یجمع

 رقم دو نیا .است مترمکعب اردیلیم 8/5 خشک يهاسال در و مکعب متر اردیلیم 11 آب پرُ يهاسال در باران یکل مقدار
 دراز در اردن انهیسال باران نیانگیم. است ساز مشکل اریبس که است مختلف يهاسال در بارش فاحش تفاوت دهنده نشان
 در آن درصد 8 فقط و ریتبخ یآسمان نزوالت از درصد 92 باد وزش و منطقه يگرما لیدل به که است متر یلیم 100 مدت

 برنامه کیاستراتژ نگرش. است بانیگر به دست یفراوان يهاچالش با اردن آب بخش لیدل نیهم به. ماندیم یباق دسترس
 یواقع سالم، ستمیس اکو به یابیدست در کوشش ،یکاف اندازه به سالم آب يساز رهیذخ 2025سال افق در اردن، آب تیریمد

 به ،یسطح و ینیرزمیز يهاآب تیریمد از موثرتر و شتریب درك به افتنی دست د،یتول نهیهز با متناسب آب متیق يساز
 با آب نیتام منظور به .دهد قیتطب آب مصرف و استحصال با را ياقتصاد شرفتیپ و تیجمع رشد بتواند که يا وهیش

 لیذ شرح به یضوابط و يزیربرنامه محل در فاضالب هیتصف يخاکستر آب از استفاده باران، آب يآور جمع شیافزا از استفاده
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 انسان یسالمت لحاظ از تا دارد، یمقررات بیتصو به ازین روستا، و شهر در يخاکستر يآبها از استفاده وهیش .است شده وضع
 .ردیگ قرار دیتائ مورد ستیز طیمح و

 تیتقو و يگردشگر ،یصنعت ،يتجار ،یمسکون دیجد يهاساز و ساخت هیکل در باران آب يآور جمع يهاستمیس دادن قرار -1
 .موجود يهاساختمان در آن مناسب استفاده و باران آب يساز رهیذخ و يآور جمع ستمیس
 آمد کار يخاکستر آب و باران آب يآور جمع در که ياگونه به د،یجد يهاساختمان و یمسکون يهاخانه یکشلوله یطراح -2

 .باشند
 ستمیس مشکل لیدل به ییروستا مناطق در يخاکستر آب از استفاده ست،ین متصل فاضالب ستمیس به ییروستا بافت چون -3

 . گرددیم استفاده چوب داتیتول در فقط فاضالب
 یخاص يهاومکان شود لحاظ دیبا يتجار و یمسکون يهاساختمان کار و ساز در آن مجدد استفاده و يخاکستر يآبها هیتصف -4

 .شود گرفته نظر در )ها(برج مرتبه بلند يهاساختمان در آبها نیازا مجدد استفاده و يخاکستر آب هیتصف يهادستگاه نصب جهت
آب هیتصف و باران آب يآور جمع و يخاکستر يهاآب از استفاده جهت در اتیمال يهاتیمعاف و یمال يهاقیتشو انواع جادیا -5
 .يخاکستر يها
 از قبل سال 500.مثال ستین يدیجد دهیا يخاکستر يهاآب از مجدد استفاده شده، واقع باران کم مناطق در اردن نکهیا لیدل به
یم استفاده يکشاورز و هاتوالت کردن زیتم يبرا بدن، يشستشو آب مانند يخاکستر يهاآب از" النباط" نام به یقوم الد،یم

 رساندند یم حداقل به را آب مصرف ماندن، زنده يبرا مردم خیتار طول در ب،یترت نیا به.کردند
 میزان بیشترین يرا درك کرده که کشاورز یناردن، ا .باشد دیدنقابل  حتی یا هم باشد، یباکه ز یستالزم ن یهر ابتکار عمل

 نیازکه به آب کمتر  محصوالتیبه پرورش  کنند تشویقخواستند کشاورزان را  میها واقعا آن .کندمیکشور را مصرف  شیرینآب 
دو نسبت به  این کرده است. بیشترخرما و تاکستان انگور  هاينخلتمرکزش را بر  محلی کشاورزي کار، ینانجام ا يبرا دارند.

 المللی،بینو چه  محلیهردو چه از نظر  و همزمان، .ترندخشک مقاوم شرایطدر مقابل  دیگر سبزیجاتو  هامیوهاز  بسیاري
 .آیندمیارزش به حساب  با محصوالتی

چون کمتر ازچهارماه آب  اعالم کرد، محلیفاجعه  یکشهر رسما  ایندر  جنوبی آفریقاي تاون کیپ شهردار ،2017در مارس 
گفت  قضیه توضیحشهردار در    شد. بنديیرههر نفر در روز ج يبرا یترل 100 میزانمصرف آب به  مانده بود. باقیآن  براي مصرفی

 اینو شهردار   یافتتنزل  یترل 87به  لیترصد  جیره سوم سپتامبر به بعد، یخاما از تار با آب است. جدیدرابطه  یک معنايبه  این
از شهرها و  یاريتاون در حال وقوع است احتماال در بس یپآنچه که در ک کرد. تعبیر دائمی خشکسالیشهر را به  جدید وضعیت
 يآب براهد چقدر دیها نشان مدر بزرگراه یکیالکترون یغاتیتبل يتاون تابلوها یپدر ک رخ خواهد داد. نیزجهان  دیگر يکشورها
از  یکیکشور با  اینکه  زمانی ) 7شماره منبع ( اقتباس کرده باشند استرالیارا از  ایده اینممکن است که  مانده است. یشهر باق
 26 تقریبا یعنی پایین بسیار ظرفیتسطح آب در ملبورن تا  .2009تا  1997از سال  کشور مواجه شد تاریخ هايخشکسالی بدترین
 ازتابوهايها آن ها نخواستند تا آب مصرف نکنند.از آن .نکشیدند فریادبر سر مردم  شهرياما مسئوالن  کرد. پیداتنزل  درصد

با صداقت به مردم  شهروندان در سطح شهر نشان دهند. تمامی براي استفاده کردند تا مقدار آب موجود را الکترونیک تبلیغاتی
و  از اضطرار حسی قضیه این خشکسالی، انتهايدر  کردند.میرا به خودشان واگذار  مسئولیتو  که واقعا چقدر آب دارند، گفتندمی

آب باران در  آوريجمعمخصوص  هايبشکهدر نصب  سوم شهروندان ملبورن یک  کرده بود. ایجادحس تعلق به جامعه  همچنین
 نهاآ شهري، مدیرانبا کمک  ها محدود نشد.بشکه اینتنها به نصب  ،اقدامات شهروندان .اندکرده يگذار یهسرما یشانهاخانه

ملبورن از مردم خواست تا مصرف  آب در ییجومردم در صرفه يسازدموثرتر هم بود. ضابطه توانمن حتیکنند که  کاريتوانستند 
 یگانرا يهاشبه ارائه سردو داريشهر  کار، کاهش زمان دوش گرفتن است. این هايراهاز  یکی  آب در منارل را کاهش دهند.

 يشد. ملبورن موفق شد تا تقاضا یضهزار سردوش تعو 460از  بیش ظرف مدت چهار سال، .مخصوص کاهش فشار آب اقدام کرد
کردند  یرا طراح یزيچ 2010در سال  ،کشور خشک جهان دومین ی،درصد کاهش دهد.در امارات متحده عرب 50تا  آب سرانه را
 انرژيکاهش مصرف آب و  براي وکارهادادن و توانمند کردن کسب  انگیزههدفش  .یدندنام» ابزار قهرمانان تجارت«که آن را 

 هاییراهنماییو شامل  کنند. گیريموجود خود را اندازه  مصرفیکه چگونه سطح آب  دادمی یاد هاافزار عمال به شرکتنرم این بود.
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 چیزيعضو آن  برخیو  .افزار را دانلود کردندنرم اینصدها سازمان  و موثر واقع شد. .سطح بود اینر کاهش کمک به آنان د براي
با هدف  شوند چالشیتوانند به صورت داوطلبانه وارد میها که شرکت جایی ».شرکت شبکه قهرمانان«نامش را گذاشتند  شدند که

 یانگینچالش را کامل کردند به صورت م ینکه ا هاییشرکت سال. یکدر ظرف  فعلیکاهش سطح مصرف آب خود در حد اهداف 
خود اجرا  اداري فضايممکن در  جايآب را تا  جوییصرفه تمهیدات مثال، برايشرکت،  یکو  کردند ییدرصد آب صرفه جو 35

مصرف آب  ،نهایتکرددر  جایگزین بکنید،که فکرش را  چیزيو هر  ها،آب، سردوش شیرهاي ها،سیفون تمامیشرکت  این کرد.
 کارمندان خود را به نصف کاهش داد.

از وضع موجود را در نظر  فراتر بایدکشورها  .نیست کافیاما  است یاتیآب، ح ییجوها در صرفهتوانمندکردن افراد و شرکت
 یرقابلاز نقاط غ تواندیدر مصرف آب م ییجوصرفه شود. جوییتا در آب صرفه  در سطح کشور را انجام دهند اقداماتیو  بگیرند

خود به واردات آب وابسته  یازدرصد از ن 60 براي تقریباکشور  این آب درجهان است.کشور کم هشتمینسنگاپور  انتظار انجام شود.
باراژ را  مارینا ،2008در سال  بنابراین کند. حداکثريممکن استفاده  فضاياز  باران يآورجمع يدارد تا برا یاجو احت است

اش و اندازه انبار در کشور استآب بزرگترین این است که در وسط شهر ساخته شده است. شهريمخزن آب  اولین این ساختند.
و  ساخته شده است تا از اندازه بزرگ طورياست که  این باراژ مارینادرباره  انگیزشگفتنکته  ششم سنگاپور است. یک تقریبا

آب سنگاپور را تا  ذخیره کشور دارد: برايارزش  و سه منفعت با ش، حداکثر استفاده بشود.احال مهم ینعو در  غیرمنتظره موقعیت
جاذبه  یک ،بعالوه ارتباط دارد. دریاچون با  کندیمحافظت م یلپست اطراف خود در مقابل س نواحیاز  داده، یشدرصد افزا 10

و  است موسیقی هايجشنوارهتا  هنري هاينمایشگاهاز  رویدادهااز  بسیاري میزبانو  آید،میبه شمار  نیز زندگیسبک  زیباي
 ها، دوچرخه سواران، و جهانگردان را از همه جا به خود جلب کرده است.دونده

تا چرخ را از  کنیموقت را تلف  نبایدبه نظر  شوند،میآب بدل کم هايسرزمینبه  از آب یسابقا غن يکه کشورها يطورهمان
 بستگیتنها به خود ما  ایناکنون  راهکارها معلوم است. ،بنگریمآب کم ياست به اقدامات کشورها کافیفقط  .کنیمنو اختراع 

 .یمتا دست به کار شو دارد
آبخیزداري در کشور که همراه با تحول اساسی در ساختار و اهمیت آن بوده می گذرد.  يهاتیدهه از عمر فعال پنجبیش از 

و  مطالعاتی ،یقاتیتحقهاي متفاوت مدیریتی، اجرائی، ها در سطوح و بخشتحولی که حاصل آن ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه
 .)1 شماره(منبع بوده است کشور زیآبخ يهاحوزههماهنگی با سایر بخشهاي ذیربط در 

ي اجرایی محدود، با هدف هاآبخیزداري از اجراي یک سري پروژه و محققین کارگزاران ،ریزاندیدگاه برنامهدر طول زمان، 
حفاظت  يهاتیفعال و قاتیتحق تنوعسرتاسر کشور پهناور ایران گسترش یافته و  بهسدهاي بزرگ،  زیآبخ حوزهکنترل رسوب در 

حوزه جامع تیریمد بهبود شرایط اقتصادي آبخیزنشینان به باران، آب استحصالها، آب و خاك، مقابله با خشکسالی، کنترل سیالب
 سالم آب به افزون روز ازین و آب يباال ارزش و رانیا خشک و گرم یمیاقل طیشرا به توجه باتکامل و توسعه یافته است.  زیآبخ يها
براي آب باران  يجمع آور ژهیاستحصال آب بو يهاتیفعال توسعه و يزداریآبخ اقدامات گسترش و سو کی از کشور پهنه تمام در

هاي استحصال آب باران و سیالب و ضرورت دارد. توسعه روشبرداري اراضی کشاورزي مورد احیاي منابع طبیعی و توسعه و بهره
 یقبل يرا با نظام بهره بردار یمشکالت منافع ذینفعان همخوانی نداشته باشد حوزه آبخیز وکل سطح اگر نگاه جامع در نظایر آن 

 را ندهیآ يهاتیفعال توسعه و یقبل اقدامات يبردارمرتبط با بهره یابعاد حقوق دیبا یمقطع زمان نینموده است که در ا جادیا
 .دینما نیتضم

 
  هاروش و مواد

 )3 شماره منبع( زیست محیط و آب بخش در نظام کلی هايسیاست
 .کشور زیآبر يهاحوضه در نیسرزم شیآما و داریپا توسعه اصول اساس بر آب چرخه کل در تیریمد جامع نظام جادیا -
 .آب مصرف و ينگهدار عرضه، استحصال، در آب یاسیس و یتیو امن يو توجه به ارزش اقتصاد يبهره ور يارتقا -
 .ممکن قیطر هر از کشور در آب یعیرطبیغ و یعیطب عاتیضا رساندن حداقل به و آب استحصال شیافزا -
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 و زیتجه و ياریآب يهاشبکه و ،يدارآبخوان ،يزداریسد، آبخ يهاطرح ياجرا در تناسب تیرعا منظور به جامع برنامه نیتدو -
 و رمتعارفیغ يهاآب از استفاده و یبازچرخان و البیس از يریشگیپ و یخشکسال با مقابله و آب تیفیک حفظ و یاراض حیتسط
 .يبرداربهره و استحصال در مردم نقش تیتقو و فنون و دانش يارتقا

 .مشترك آب منابع از استفاده تیشود و اولویکه از کشور خارج م ییهامهار آب -
 بومستیز يداریپا و توان بر یمبتن) یستیز تنوع و خاك آب، هوا، لیقب(از  یاتیمند منابع ح نظام و هماهنگ جامع، تیریمد -

 .یمردم مشارکت کردیرو با همراه مناسب يساختار و یحقوق يهايتوانمند و هاتیظرف شیافزا با ژهیوبه
 . ستیز طیمح یملّ يکپارچهی نظام جادیا -
 .يدارآبخوان ،يزداریآبخ اتیعمل ياجرا قیطر از ینیرزمیز يهاآب یفیو حفاظت ک یتعادل بخش -

 
 مرتبط با استحصال آب باران دائمی قوانین

 ))66منبع شماره منبع شماره ((  یعییعیو منابع طبو منابع طب  ييبخش کشاورزبخش کشاورز   ييوروربهرهبهره  یشیشالف : قانون افزاالف : قانون افزا  
شت، وزارت کشـت، وزارت   بهینهبهینه  الگويالگوي  رعایترعایتو و   کشاورزيکشاورزيتقاضا محور آب تقاضا محور آب   رویکردرویکردبا با   وريوريبهرهبهره  افزایشافزایش  راستايراستايدر در   ــ2626مادهماده یرونیـروک ست موظـف اسـت   ن ظف ا مو
شکلتشـکل  اولویتاولویتبرداران با برداران با آب به بهرهآب به بهره  حجمیحجمی  تحویلتحویل  برايبرايقانون اقدامات الزم را قانون اقدامات الزم را   ایناین  تصویبتصویبسال پس از سال پس از   یکیکحداکثر حداکثر  خش بخـش   قانونیقـانونی  هايهايت ب

و و   محیطیمحیطی  زیستزیست، ، اجتماعیاجتماعی، ، اقتصادياقتصادي  شرایطشرایطو با در نظر گرفتن و با در نظر گرفتن   آبریزآبریز  هايهايحوضهحوضهتحمل مجاز تحمل مجاز   ظرفیتظرفیتآب، آب،   ملیملی، براساس سند ، براساس سند کشاورزيکشاورزي
 .ه عمل آورده عمل آوردبب  کشاورزيکشاورزيآب آب   تخصیصتخصیص  برايبرايشده شده   تعریفتعریف  هايهاياولویتاولویتبا با   فنیفنی

ستفاده و با اسـتفاده   شمسیشمسی  هجريهجري  14041404که تا سال که تا سال   نمایدنماید  ریزيریزيبرنامهبرنامه  ايايگونهگونهدولت مکلف است به دولت مکلف است به   ــ2727مادهماده نهبهینـهو با ا ندرج در از منـابع منـدرج در   بهی نابع م از م
فت و ساالنه کشـور (هفـت و   آسمانیآسمانی) متوسط بلندمدت نزوالت ) متوسط بلندمدت نزوالت %%1515، حداقل پانزده درصد (، حداقل پانزده درصد (سنواتیسنواتی  هايهايبودجهبودجهآب آب   تأمینتأمینفصل فصل  شور (ه صد درصـد   نیمنـیمساالنه ک در

صالیاستحصـالی) به حجم آب ) به حجم آب آبخوانداريآبخوانداريو و   آبخیزداريآبخیزداري  طریقطریق) از ) از %%77//55درصد (درصد (  نیمنیمو هفت و و هفت و   سطحیسطحی  هايهايآبآب) از محل کنترل ) از محل کنترل 77%%//55(( شور کشـور   استح ک
عه ممنوعـه   هايهايدشتدشت  اولویتاولویتکشور (با کشور (با   هايهايدشتدشت  زیرزمینیزیرزمینی  هايهايآبآب  منفیمنفی) ) بیالنبیالن) ترازنامه () ترازنامه (%%100100اضافه گردد و صددرصد (اضافه گردد و صددرصد ( بیآبـیممنو بران ) جبـران آ ) ج

 گردد.گردد.
 ییییروستاروستا  وو  ييشهرشهر  شربشرب  آبآب  نهنهییبهبه  ههتوسعتوسع  قانونقانون: : بب

ستدویسـت ساالنهسـاالنه بارشبـارش میانگینمیانگین بابا روستاهاروستاها وو شهرهاشهرها دردر شهرسازي،شهرسازي، وو راهراه وزارتوزارت همکاريهمکاري بابا تواندتواند میمی نیرونیرو وزارتوزارت -33  مادهماده جاهپنجـاه وو دوی  پن
ستفادهاسـتفاده وو بارانبـاران آبآب آوريآوري جمعجمع منظورمنظور بهبه الزمالزم تأسیساتتأسیسات احداثاحداث جهتجهت مشترکانمشترکان بهبه تسهیالتتسهیالت  ارائهارائه بهبه نسبتنسبت باالترباالتر وو مترمتر میلیمیلی ))250250((  ا

شنهادپیشـنهاد بهبـه قانونقانون ایناین ابالغابالغ ازاز پسپس دوماهدوماه مدتمدت ظرفظرف بندبند ایناین  اجرائیاجرائی نامهنامهآیینآیین  ..نمایدنماید اقداماقدام مربوطمربوط ييهاهااستاندارداستاندارد رعایترعایت بابا آنآن ازاز مجددمجدد  پی
 .رسدرسدمیمی وزیرانوزیران هیأتهیأت تصویبتصویب بهبه وو تهیهتهیه شهرسازيشهرسازي وو راهراه وو نیرونیرو هايهايوزارتخانهوزارتخانه
 زیرزیر اقداماتاقدامات استاست مکلفمکلف دریافتیدریافتی اعتباراتاعتبارات تناسبتناسب بهبه وو قانونقانون ایناین 6 وو  5 موادمواد اجراياجراي ازاز حاصلهحاصله اعتباراتاعتبارات محلمحل ازاز نیرونیرو وزارتوزارت -77  مادهماده

 : دهددهد انجامانجام رارا
سانیآبرسـانی ييهاهامجتمعمجتمع تمامتمام قانونقانون ایناین ابالغابالغ زمانزمان ازاز سالسال سهسه مدتمدت بهبه- الفالف ستاییروسـتایی آبر یلتکمیـل رارا رو صددرصـد دودو وو نودنـود حداقلحـداقل وو تکم  ))%%9292(( در
 . نمایدنماید برخورداربرخوردار روستاییروستایی آبآب یکیک سطحسطح  شربشرب آبآب ازاز رارا کشورکشور روستاییروستایی جمعیتجمعیت

می،کمـی، وو کیفیکیفی نظرنظر ازاز کهکه استاست آبآب تأمینتأمین تأسیساتتأسیسات دارايداراي روستاهايروستاهاي روستایی،روستایی، آبآب یکیک سطحسطح ازاز منظورمنظور - تبصرهتبصره  هاهـاآنآن شربشـرب آبآب ک
 . دارددارد استهالكاستهالك درصددرصد سیسی ازاز کمترکمتر آنآن تأسیساتتأسیسات  وو بودهبوده شهرشهر ترینترین نزدیکنزدیک مشابهمشابه
ماهنگیهمـاهنگی بابا وو نیازنیاز موردمورد اعتباراعتبار تأمینتأمین بابا باشدباشد ممکنممکن آبخیزداريآبخیزداري عملیاتعملیات بابا صرفاًصرفاً آبآب کسريکسري تأمینتأمین کهکه موارديمواردي دردر- بب هادجهـاد وزارتوزارت ه ج

 . آوردآورد عملعمل بهبه رارا الزمالزم همکاريهمکاري استاست مکلفمکلف کشاورزيکشاورزيجهادجهاد وزارتوزارت ..نمایدنماید  اجراءاجراء رارا ربطربطذيذي هايهايطرحطرح کشاورزيکشاورزي
 بهبـه باربـار یکیـک ماهمـاه شششـش هرهـر رارا غیرخانگیغیرخانگی وو خانگیخانگی مصارفمصارف مازادمازاد وو روستاهاروستاها آبرسانیآبرسانی هايهايمجتمعمجتمع شدنشدن اجرائیاجرائی عملکردعملکرد گزارشگزارش- پپ

 . کندکند ارسالارسال اسالمیاسالمی شورايشوراي مجلسمجلس طبیعیطبیعی منابعمنابع وو کشاورزي،آبکشاورزي،آب وو عمرانعمران هايهايکمیسیونکمیسیون
جادایجـاد وو سازيسازي ظرفیتظرفیت بهبه نسبتنسبت مذکور،مذکور، ييهاهامجتمعمجتمع اجرائیاجرائی عملیاتعملیات بربر مستقیممستقیم نظارتنظارت ضمنضمن- تت شتوانهپشـتوانه ای نیفنـی ييهاهاپ  مدیریتیمـدیریتی وو ف

 . دهددهد انجامانجام روستایی،روستایی، وو شهريشهري فاضالبفاضالب وو آبآب شرکتهايشرکتهاي ساماندهیساماندهی قالبقالب دردر رارا الزمالزم اقداماتاقدامات  قانون،قانون، ایناین نیازهاينیازهاي بابا متناسبمتناسب
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 مرتبط با استحصال آب باران ايبرنامه  قوانین
 )4 شماره منبع( ایران اسالمی جمهوري فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، توسعه پنجم برنامه قانون:  الف 

 منابع آب در کشور:منابع آب در کشور:  پایدارپایدار) و توسعه ) و توسعه یوستهیوستهپپهمهمجامع (بهجامع (به  مدیریتمدیریتبه منظور به منظور ـ ـ 140140مادهماده
شتدشـت  کلیهکلیهدر در   زیرزمینیزیرزمینیآب آب   هايهايسفرهسفرهو برداشت از و برداشت از   تغذیهتغذیه  بینبینتعادل تعادل   ایجادایجاد  راستايراستايدر در ـ ـ  الفالف شور، وزارت کشـور، وزارت   هايهـايد یرونیـروک به نسـبت بـه   ن سبت  ن
 :اجراياجراي
 آبیآبیممنوعه ممنوعه   هايهايدشتدشت  اولویتاولویتکشور با کشور با   هايهايدشتدشت  تمامیتمامیدر سطح در سطح   ايايغیرسازهغیرسازهو و   ايايسازهسازه  هايهايپروژهپروژه. . 11
قانون در چهارچوب قـانون   زمینیزمینی  زیرزیراز منابع آب از منابع آب   غیرمجازغیرمجاز  هايهاينمودن برداشتنمودن برداشت  المنفعهالمنفعهو مسلوبو مسلوب  جلوگیريجلوگیريو و   حفاظتیحفاظتی. اقدامات . اقدامات 22 یینتعیـیندر چهارچوب    تع

 آب فاقد پروانهآب فاقد پروانه  هايهايچاهچاه  تکلیفتکلیف
 مالکان آنمالکان آن  هزینههزینهپروانه با پروانه با   دارايدارايآب محفوره آب محفوره   هايهايچاهچاه  کلیهکلیه  رويرويبر بر   حجمیحجمی  کنتورهايکنتورهاي. نصب . نصب 33
 تشویقیتشویقیو و   حمایتیحمایتی  سیاستهايسیاستهاي. اعمال . اعمال 44
تا کـه تـا   نمایدنمایداقدام اقدام   نحوينحويبه به   استانیاستانیو و   آبریزآبریز  هايهايحوضهحوضه  ملی،ملی،ه سطح ه سطح آب کشور براساس سآب کشور براساس س  مدیریتیمدیریتینظام نظام   اجراياجراي. . 55 یانپایـانکه  با برنامـه بـا   پا مه  برنا

حداقل ها نسبت به سال آخـر برنامـه چهـارم حـداقل دشتدشت  اینایندر در   زیرزمینیزیرزمینیآب آب   هايهايسفرهسفره  منفیمنفیتراز تراز   آسمانی،آسمانی،توجه به نزوالت توجه به نزوالت  هارم  مه چ خر برنا ستبیسـتها نسبت به سال آ پنج و پـنج   بی و 
صد (درصـد (  نیمنـیمو دوازده و و دوازده و   سطحیسـطحی  هايهـاي) از محل کنترل آب) از محل کنترل آب%%1212//55درصد (درصد (  نیمنیم) (دوازده و ) (دوازده و %%2525درصد (درصد ( یقطریـق) از ) از %%1212//55در یزداريآبخیـزداري  طر و و   آبخ
ینایـنموضوع موضوع   هايهايمناسب از دشتمناسب از دشت  برداريبرداريبهرهبهرهو با استقرار نظام و با استقرار نظام   یافتهیافته  بهبودبهبود  کشاورزيکشاورزي) با مشارکت وزارت جهاد) با مشارکت وزارت جهادداريداريآبخوانآبخوان هداف بنـد اهـداف   ا ند ا ب

 را تحقق بخشد.را تحقق بخشد.  شدهشدهبینیبینیپیشپیش
صالح روشقنوات، بهبود و اصـالح روش  احیاءاحیاء  داري،داري،آبخوانآبخوان  آبخیزداري،آبخیزداري،  نظیرنظیر  بخشیبخشیتعادلتعادل  طرحهايطرحهاي  کشاورزيکشاورزيوزارت جهادوزارت جهاد  ب ـب ـ یاريآبیـاري  هايهـايقنوات، بهبود و ا و و   آب

 ..یابدیابدتحقق تحقق   شدهشدهبینیبینیپیشپیشکه اهداف که اهداف   نمایدنمایداجراء اجراء   نحوينحويرا به را به »»الفالف««موضوع بند موضوع بند   هايهايمناسب دشتمناسب دشت  برداريبرداريبهرهبهرهاستقرار نظام استقرار نظام 
شترك مشـترك   هايهايطرحطرح  ييمنطقه و اجرامنطقه و اجرا  ييواردات و صادرات آب به کشورهاواردات و صادرات آب به کشورها  ج ـج ـ بیآبـیم شورهايکشـورهايبا بـا   آ با همجـوار بـا   ک جوار  یترعایـتهم نافع منـافع   رعا لیملـیم و و   م
 .اقتصاد مجاز استاقتصاد مجاز است  شورايشوراي  تأییدتأییدبا با   محیطیمحیطیزیستزیستو و   اجتماعیاجتماعی  اقتصادي،اقتصادي،  فنی،فنی،  هايهايتوجیهتوجیه

ستانداردهااز حد مجـاز اسـتانداردها  یشیشبب  یندگییندگیکه فاضالب با آالکه فاضالب با آال  ییییواحدهاواحدها  یریرو ساو سا  ییخدماتخدمات  ي،ي،دامداردامدار  ی،ی،صنعتصنعت  یدي،یدي،تولتول  ييواحدهاواحدها  د ـد ـ جاز ا لملـ  يياز حد م   ییم
شتو دفـع بهداشـت  یهیه، تصف، تصففاضالبفاضالب  ييآورآورجمعجمع  یساتیساتموظفند تأسموظفند تأس  نمایند،نمایند،ییمم  یدیدتولتول فع بهدا جراء نماپسـاب را اجـراء نما  ییو د ساب را ا ندینـدپ حدها. واحـدهای لف جرمتخلـف جر  يي. وا مهیمـهمتخ   ی
 ..شوندشوندییمم

صال، استحصـال،   هايهايطرحطرح  ييدر اجرادر اجرا  یعیعبه منظور تسربه منظور تسر  ییدولت موظف است اعتبارات الزم را در قالب بودجه سنواتدولت موظف است اعتبارات الزم را در قالب بودجه سنوات  هـ ـهـ ـ ظیم،تنظـیم،استح قال و انتقـال و   تن انت
 .نمایدنمایدو منابع مشترك آب منظور و منابع مشترك آب منظور   مرزيمرزي  هايهايرودخانهرودخانهاستفاده از حقابه کشور از استفاده از حقابه کشور از 

 141141ماده ماده 
سبت بهمکلف اسـت نسـبت به  یرویرووزارت نوزارت ن  ي،ي،آب کشاورزآب کشاورز  ييوروربهرهبهره  یشیشبه منظور افزابه منظور افزا  الف ـالف ـ  ست ن صاصـالح تخصـمکلف ا صالح تخ نهو پروانـه  هاهایصیصا جود آب و موجـود آب و   ييهاهاو پروا مو
در در   ویژهویژهبهبـه) از حجم آب مصارف موجود ) از حجم آب مصارف موجود %%11درصد (درصد (  یکیککه ساالنه حداقل که ساالنه حداقل   نمایدنمایداقدام اقدام   نحوينحويبهبهبران بران آبآب  هايهايآب به تشکلآب به تشکل  ییحجمحجم  یلیلتحوتحو

مصارف مصارف   سایرسایر  یایا  کشاورزيکشاورزيبخش بخش   جدیدجدید  اراضیاراضیدر جهت توسعه در جهت توسعه   شدهشدهجوئیجوئیصرفهصرفهتا آب تا آب   یابدیابدکاهش کاهش   منفیمنفی  زیرزمینیزیرزمینیآب آب   بیالنبیالنبا با   هايهايدشتدشت
 .گیردگیردمورد استفاده قرار مورد استفاده قرار   آبیاريآبیاري  نویننوین  روشهايروشهايبا با 

داران و دارندگان مجوز داران و دارندگان مجوز حقابهحقابه  ییتمامتمام  ييآب براآب برا  ييبرداربردارنسبت به صدور سند بهرهنسبت به صدور سند بهره  یجیجبرنامه به تدربرنامه به تدر  یانیاناست تا پااست تا پا  مکلفمکلف  یرویرووزارت نوزارت ن  ب ـب ـ
  زراعیزراعی  اراضیاراضی  کاربريکاربريقانون حفظ قانون حفظ   رعایترعایت) و با ) و با ايايمنطقهمنطقهآب آب   هايهاي(شرکت(شرکت  یرویرواسناد با اطالع وزارت ناسناد با اطالع وزارت ن  ینینمبادله امبادله ا  .یدیدآب اقدام نماآب اقدام نما  یصیصتخصتخص

 مجاز است.مجاز است.  محلیمحلی  بازارهايبازارهايحفظ سطح کشت در حفظ سطح کشت در   رعایترعایت  همچنینهمچنینآن و آن و   بعديبعديو باغات و اصالحات و باغات و اصالحات 
شیزهکشـیو و   آبیاريآبیاري  هايهايشبکهشبکهاحداث احداث   نظیرنظیرمکمل مکمل   هايهايآب و طرحآب و طرح  تأمینتأمین  هايهايهمزمان طرحهمزمان طرح  اجراياجرايو و   تهیهتهیهج ـ دولت مکلف است در ج ـ دولت مکلف است در  و و   زهک

نیمخزنـی  سدهايسدهايباالدست باالدست   هايهايحوزهحوزهدر در   آبخیزداريآبخیزداريحفاظت خاك و حفاظت خاك و   هايهايو طرحو طرح  دستدستپایینپایین  اراضیاراضی  نوسازينوسازيو و   تجهیزتجهیز ماهنگیهمـاهنگی  مخز به الزم بـه   ه الزم 
 عمل آورد.عمل آورد.

حداقل که ساالنه حـداقل   نحوينحويشده را گسترش دهد به شده را گسترش دهد به احداثاحداث  سدهايسدهايآبخور آبخور   اراضیاراضی  زهکشیزهکشیو و   آبیاريآبیاري  فرعیفرعیو و   اصلیاصلی  هايهايشبکهشبکهد ـ دولت د ـ دولت  که ساالنه 
 ..یابدیابد  افزایشافزایشسال قبل سال قبل   هايهايبه عملکرد طرحبه عملکرد طرح  درصد نسبتدرصد نسبت  بیستبیست

 و توجه به ارزش آب:و توجه به ارزش آب:  ييااو منطقهو منطقه  ییمحلمحل  ييبازارهابازارها  یتیتبه منظور تقوبه منظور تقو  ــ142142ماده ماده 
آب مازاد آب مازاد   ی،ی،و خارجو خارج  ییاعم از داخلاعم از داخل  گذارانگذارانیهیهاز سرمااز سرما  شدهشدهیهیهو پساب تصفو پساب تصف  ییآب استحصالآب استحصال  یدیدخرخر  شودشودییاجازه داده ماجازه داده م  یرویروبه وزارت نبه وزارت ن  الف ـالف ـ
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با بـا   یایـا  توافقیتوافقی  قیمتقیمترا با را با   غیردولتیغیردولتیانتقال آب توسط بخش انتقال آب توسط بخش   هايهايهزینههزینه  همچنینهمچنینمصرف و مصرف و   هايهايداران در بخشداران در بخشحقابهحقابه  ییییجوجواز صرفهاز صرفه  ییناشناش
 ..نمایدنماید  تضمینتضمیناقتصاد، اقتصاد،   شورايشورايبر اساس دستورالعمل مصوب بر اساس دستورالعمل مصوب   یارانهیارانهپرداخت پرداخت 
گاهبران، توسـط بنگـاهحقوق حقابهحقوق حقابه  یهیهبا حفظ کلبا حفظ کل  ییآبرسانآبرسان  ييهاهاسدها و شبکهسدها و شبکه  ييبرداربردارو بهرهو بهره  یریتیریتمدمد  ،،یتیتو مالکو مالک  گذاريگذاريیهیهسرماسرما  ب ـب ـ سط بن ها و هـا و بران، تو
سیاساسـی) قانون ) قانون 4444اصل چهل و چهارم (اصل چهل و چهارم (  کلیکلی  هايهايسیاستسیاست  رعایترعایتبا با   خصوصیخصوصیو و   تعاونیتعاونی  هايهايو بخشو بخش  غیردولتیغیردولتی  عمومیعمومی  نهادهاينهادهاي قانون و قـانون   اسا و 

 مربوط مجاز است.مربوط مجاز است.
عیزراعـی  غیرغیر  ييهاهادر فصلدر فصل  آسمانیآسمانینزوالت نزوالت   آوريآوريجمعجمعاستفاده و استفاده و   نیزنیزپراکنده و پراکنده و   هايهايآبآبو هرزو هرز  سطحیسطحی  هايهايآبآب  ييآورآوربه منظور جمعبه منظور جمع  ج ـج ـ   زرا

صورت شده اقدام و در صـورت شناختهشناخته  هايهايبندانبندانآبآب  احیاءاحیاءموظف است در دو سال اول برنامه نسبت به موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به   نیرونیرووزارت وزارت   کشاورزي،کشاورزي،بهبود بهبود   برايبراي یازنیـازشده اقدام و در    ن
 .نمایدنمایداحداث احداث   جدیدجدید  هايهايبندانبندانآبآب

 :را انجام دهدرا انجام دهد  زیرزیرها، مراتع و آب و خاك اقدامات ها، مراتع و آب و خاك اقدامات از جنگلاز جنگل  ييبرداربرداربهرهبهره  ييدولت مکلف است جهت اصالح الگودولت مکلف است جهت اصالح الگو  ــ148148مادهماده
 برنامهبرنامه  پایانپایانهکتار تا هکتار تا   میلیونمیلیونتا سطح هشت تا سطح هشت   آبخیزداريآبخیزداري  عملیاتعملیات  اجراياجرايو ـ و ـ 
و وجود و وجود   گردشگريگردشگريو و   زیستیزیستیوع وع تنتن  بومی،بومی،زیستزیست  کشاورزي،کشاورزي،  اقتصادي،اقتصادي،کشور از منظر کشور از منظر   هايهايتاالبتاالب  یژهیژهوو  یطیطبا توجه به شرابا توجه به شرا  ــ  ـ دـ د193193مادهماده
لی،کلـی،طور طور مناطق و بهمناطق و به  ایناینمنابع آب در منابع آب در   تخصیصتخصیصدر در   جديجدي  ييهاهامطلوب در اطراف آنها و وجود چالشمطلوب در اطراف آنها و وجود چالش  زراعیزراعی  اراضیاراضیمراتع و مراتع و  یدگیپیچیـدگی  ک و و   پیچ

خشموجـود در بخـش  هايهايمجدد سازمانمجدد سازمان  ساماندهیساماندهیمناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با   ایناین  طبیعیطبیعی  بومبومزیستزیست  شکنندگیشکنندگی جود در ب   هايهـايمو
چهیکپارچـه  مدیریتمدیریتنسبت به اعمال نسبت به اعمال   گردشگري،گردشگري،و و   زیستزیست  محیطمحیط  طبیعی،طبیعی،منابع منابع   کشاورزي،کشاورزي،آب، آب،  شارکت بهرهبـا مشـارکت بهره  یکپار شتبـرداران در دشـتبا م   هايهـايبرداران در د

 ..نمایدنمایدها اقدام ها اقدام تاالبتاالب  اینایناطراف اطراف 
 

 )5 شماره منبع( ایران اسالمی جمهوري فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، توسعه ششم برنامه قانون - ب
در بخـش  یدارپا یدو تول ینسرزم یداريپا يبرا یطیمح یستز يهاحقابه يو رهاساز یآببه منظور مقابله با بحران کم -1-13ماده 

برنامـه  یـانمترمکعـب تـا پا یلیاردم 11 یزانکاهش مصرف ساالنه آب به م ینو همچن یرزمینیز يهابه سفره یتعادل بخش ي،کشاورز
 :یردگ یانجام م یراقدامات ز
 ي،و شـور یمقاوم به خشـک يهاارقام و گونه یريکشت، به کارگ یرعملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل ز یشافزا -الف)

 کشت مناسب با منطقه. يالگو یترعا
هزار هکتار بـا پرداخـت تـا  400ساالنه  یزانحداقل به م یاريآب یننو يهابا توسعه روش يآب کشاورز يورارتقا شاخص بهره -ب)

نفعـان در  يمصرف آب با مشارکت ذ يتقاضا یریتبه عنوان کمک دولت به صورت بالعوض، اعمال مد یاتعمل ياجرا ینهدرصد هز 85
 .یازآب در زمان و مکان مورد ن یحجم یلتحو یز،آبر يهاحوضه
 یالب،بخـش سـ ی،مصـنوع يتغـذ ی،مناسب تعادل بخش يهاروش يبا اجرا یرزمینیز يهامنابع آب یتو تقو یااح ياقدام برا -ج)

 يآب و بـرق بـر رو یو نصب کنتور هوشمند حجمـ يفاقد پرانه بهره بردار يهامسلوب المنفعه نمودن چاه ي،و آبخوان دار یزداريآبخ
 .يپروانه بهره بردار يدارا يهاچاه

باز به گلخانه را دارند و اعمال  يانتقال از فضا یتکه قابل یو انتقال کشت محصوالت هاتوسعه گلخانه يالزم برا يهایتارائه حما -د)
 .يشده گلخانه ا یجادا يهایتمحصوالت حسب مورد با توجه به ظرف ینکشت ا یتممنوع یاو یتمحدود
 یمـ یـدکشـت تول يکه برخالف الگـو یمحصوالت یمال یتو حما یارانهعدم پرداخت هرگونه  یري،جهت جلوگ یریتاعمال مد -هـ)

 ..شوند
 يو بهـا يگذار یمتتمام شده آن، ضوابط ق یمتق یینمنابع آب و تع یفیو ک یحفاظت کم يمکلف است در راستا یرووزارت ن -2

بـا  آب، نحـوه استحصـال آب و يرا با لحاظ نمودن ارزش اقتصـاد يو کشاورز یخدمات ی،بهره برداران متخلف اعم از صنعت یآب مصرف
مصـارف  يپـر مصـرف در ازا ینمشـترک یمهمصرف و ضوابط اخذ جر يهابخش یدر تمام یطیمح یستو ز یمالحظات اجتماع یترعا

اقتصاد رسـانده و  يشورا یبقانون به تصو ینماه پس از ابالغ ا 6را ظرف مدت  یخانگ یرو غ یخانگ يکاربر يمصرف برا يمازاد بر الگو
 یدنما ییاجرا
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 )2منبع شماره ( روستایی در کشور و بهینه سازي آب شرب شهري و قانون توسعه )3و ( )2اجرایی مواد ( آیین نامه
 ::روندروندمیمی کارکار بهبه مربوطمربوط مشروحمشروح معانیمعانی دردر آیین نامهآیین نامه ایناین دردر مندرجمندرج اصطالحاتاصطالحات  - 11 مادهماده
 .  13941394 مصوبمصوب کشورکشور دردر روستاییروستایی وو شهريشهري شربشرب آبآب سازيسازي بهینهبهینه وو توسعهتوسعه قانونقانون: : قانونقانون -الفالف

عدبراسـاس بعـد خانگیخانگی آب مشترکینآب مشترکین ماهانهماهانه مصرفمصرف متوسطمتوسط عنوانعنوان بهبه کهکه آبیآبی مصرفمصرف میزانمیزان: : آبآب مصرفمصرف الگويالگوي  -بب ساس ب ستانیاسـتانی خانوارخـانوار برا  وو ا
بالغابـالغ وو تهیهتهیه نیرونیرو وزارتوزارت توسطتوسط بحرانبحران وو تنشتنش عادي،عادي، شرایطشرایط تفکیکتفکیک بهبه قانونقانون) ) 11(( مادهماده ))44((تبصره تبصره  بابا مطابقمطابق جغرافیاییجغرافیایی مناطقمناطق   .گرددگـرددمیمـی ا
 مصرفمصرف بهبه مجازمجاز مشتركمشترك وو شدهشده درجدرج مشتركمشترك در قرارداددر قرارداد کهکه شودشودمیمی نامیدهنامیده قرارداديقراردادي ظرفیتظرفیت غیرخانگی،غیرخانگی، آبآب مشترکینمشترکین آبآب مصرفمصرف الگويالگوي

 .باشدباشدمیمی ماهماه  دردر مکعبمکعب مترمتر حسبحسب بربر حدحد ایناین تاتا
 لباسشویی،لباسشویی، ماشینماشین مانندمانند شودشودمیمی یا منتقلیا منتقل تبدیلتبدیل مصرف،مصرف، آب،آب، آنآن دردر کهکه تجهیزاتیتجهیزاتی وو وسایلوسایل ازاز هاییهاییههمجموعمجموع: : بربر آبآب تجهیزاتتجهیزات  -پپ

 .آبگرمکنآبگرمکن وو شوفاژشوفاژ آبی،آبی، کولرکولر ظرفشویی،ظرفشویی،
 .سرشیرسرشیر وو دوشدوش ،،))سیفونسیفون(( آبشویهآبشویه شیرآالت،شیرآالت، انواعانواع  مانندمانند مایندمایندمیمی پخشپخش وو منتقلمنتقل رارا آبآب فقطفقط کهکه تجهیزاتیتجهیزاتی: : پخشپخش آبآب تجهیزاتتجهیزات -تت
ندهدهنـده افزایشافزایش وو کاهنده فشارکاهنده فشار جریان،جریان، دبیدبی کاهندهکاهنده وسایلوسایل مانندمانند تجهیزاتیتجهیزاتی  ::مصرفمصرف کاهندهکاهنده جهیزاتجهیزاتتت  -ثث جیخروجـی سرعتسـرعت ده  کهکـه آبآب خرو

 .گردندگردندآب پخش میآب پخش می  وو آب برآب بر ازاز اعماعم آبآب مصرفمصرف کاهشکاهش باعثباعث
 .توالتتوالت فاضالبفاضالب جزجز بهبه خانهخانه دردر شدهشده تولیدتولید فاضالبفاضالب: : خاکستريخاکستري آبآب  -جج
 .پسابپساب یایا خاکستريخاکستري آبآب ازاز مجددمجدد استفادهاستفاده فرآیندفرآیند: : آبآب بازچرخانیبازچرخانی -چچ
نهبدنـه رويروي بربـر کهکه بازدهبازده یایا وو مصرفمصرف مقدارمقدار قبیلقبیل ازاز فنیفنی مشخصاتمشخصات برخیبرخی وو معیارهامعیارها بهبه مربوطمربوط اطالعاتاطالعات حاويحاوي صفحهصفحه: : آبآب برچسببرچسب -حح  بد

 .باشدباشدمیمی نصبنصب قابلقابل آب،آب، مصرفمصرف میزانمیزان ازاز استفاده کنندگاناستفاده کنندگان اطالعاطالع پخش جهتپخش جهت آبآب کاالهايکاالهاي وو بربر آبآب کاالهايکاالهاي
هرهبهـره وو سازيسازيذخیرهذخیره جمع آوري،جمع آوري، تجهیزاتتجهیزات: : بارانباران آبآب جمع آوريجمع آوري تأسیساتتأسیسات  -خخ شتپشـت ازاز کهکـه بارانبـاران آبآب ازاز برداريبـرداريب طهمحوطـه یایـا بامبـام پ  محو

 .شودشودمیمی سرازیرسرازیر عمومیعمومی معابرمعابر ازاز بخشیبخشی یایا ساختمانساختمان
یژهویـژه بهبـه ایامایام همههمه دردر نیرونیرو وزارتوزارت وکمکوکمک هماهنگیهماهنگی بابا استاست مکلفمکلف ایرانایران اسالمیاسالمی جمهوريجمهوري سیمايسیماي وو صداصدا سازمانسازمان -22 مادهماده هايدرماههـاي و  درماه

گروهدرگـروه شربشـرب آبآب وريوريبهرهبهره وو مصرفمصرف مدیریتمدیریت بابا مرتبطمرتبط هايهايبرنامهبرنامه استانی،استانی، وو سراسريسراسري تلویزیونیتلویزیونی  وو رادیوییرادیویی ييهاهاشبکهشبکه دردر سالسال گرمگرم  هايهـايدر

 اقداماقدام متنوعمتنوع قالبهايقالبهاي وو ساختارهاساختارها دردر وو پرمخاطبپرمخاطب ساعاتساعات دردر آنآن رایگانرایگان پخشپخش بهبه نسبتنسبت وو تولیدتولید رارا بزرگساالنبزرگساالن وو کودکانکودکان شاملشامل سنیسنی مختلفمختلف

 نماید.نماید.
سالمیجمهـوري اسـالمی سیمايسـیماي وو صداصدا سازمانسازمان همکاريهمکاري بابا استاست مکلفمکلف نیرونیرو وزارتوزارت قانون،قانون، ))22 ((مادهماده ))الفالف((بند بند  اجراياجراي دردر -11 تبصرهتبصره هوري ا یرانایـران جم  ا

 .نمایدنماید اقداماقدام آنهاآنها بهبودبهبود رفع نواقص ورفع نواقص و نسبت بهنسبت به مستمرمستمر صورتصورت بهبه وو نمودهنموده ارزیابیارزیابی وو بررسیبررسی رارا مادهماده ایناین موضوعموضوع ييهاهابرنامهبرنامه اثر بخشیاثر بخشی وو محتوامحتوا
 هرهر دردر مکلفندمکلفند نمایندنمایندمیمی استفادهاستفاده دولتدولت عمومیعمومی از بودجهاز بودجه کهکه نوشتارينوشتاري ييهاهارسانهرسانه وو هاهاخبرگزاريخبرگزاري ،،))هاهاسایتسایت((تارنماها تارنماها  تمامیتمامی  - 22 تبصرهتبصره

 بابـا هاهاویژه نامهویژه نامه تهیهتهیه وو مقالهمقاله چاپچاپ گزارش،گزارش، آگهی،آگهی، پخشپخش جملهجمله ازاز مختلفمختلف طرقطرق ازاز آبآب مصرفمصرف مدیریتمدیریت درزمینهدرزمینه آگاهی بخشیآگاهی بخشی بهبه نسبتنسبت ماهماه

 دردر گرفتهگرفته صورتصورت هايهايفعالیتفعالیت گزارشگزارش ماههماهه شششش مقاطعمقاطع دردر استاست مکلفمکلف اسالمیاسالمی ارشادارشاد وو فرهنگفرهنگ وزارتوزارت ..نمایندنمایند اقداماقدام نیرونیرو وزارتوزارت هماهنگیهماهنگی

 .نمایدنماید ارایهارایه کشورکشور بودجهبودجه وو برنامهبرنامه سازمانسازمان بهبه رارا خصوصخصوص ایناین
 بهینهبهینه مصرفمصرف نحوهنحوه آموزشآموزش آیین نامه،آیین نامه، ابالغابالغ تاریختاریخ ازاز ماهماه سهسه ظرفظرف نیرونیرو وزارتوزارت همکاريهمکاري بابا استاست مکلفمکلف پرورشپرورش آموزش وآموزش و وزارتوزارت -33 مادهماده

 .نمایدنماید منظورمنظور پرورشیپرورشی وو آموزشیآموزشی ييهاهابرنامهبرنامه وو درسیدرسی کتبکتب تدوینتدوین دردر رارا آبآب
ستانداردهايپزشـکی اسـتانداردهاي آموزشآموزش وو درماندرمان بهداشت،بهداشت، وو نیرونیرو ييهاهاوزارتخانهوزارتخانه همکاريهمکاري بابا استاست مکلفمکلف ایرانایران استاندارداستاندارد ملیملی سازمانسازمان -44 مادهماده شکی ا  پز

نیفنـی استانداردهاياستانداردهاي آب،آب، برچسببرچسب استاندارداستاندارد شاملشامل و آب پخشو آب پخش آب برآب بر ماشین آالتماشین آالت وو تجهیزاتتجهیزات ملیملی ساتتأسیسـات وو ف مع آوريجمـع آوري تأسی  وو بارانبـاران آبآب ج
بالغابـالغ تاریختاریخ ازاز ماهماه سهسه ظرفظرف آب،آب، بهینهبهینه مصرفمصرف مدیریتمدیریت راستايراستاي دردر کشوريکشوري کم آبیکم آبی شرایطشرایط بابا متناسبمتناسب رارا آبآب بازچرخانیبازچرخانی ینایـن ا مه،آیـین نامـه، ا یین نا  آ

 .نمایدنماید ارایهارایه استاندارداستاندارد عالیعالی شورايشوراي بهبه شدنشدن اجبارياجباري مراحلمراحل طیطی جهتجهت وو تدوینتدوین
مع آوريجمـع آوري تأسیساتتأسیسات بابا مرتبطمرتبط تجهیزاتتجهیزات وو آب پخشآب پخش وو آب برآب بر تجهیزاتتجهیزات وارد کنندگانوارد کنندگان وو تولیدکنند گانتولیدکنند گان کلیهکلیه -11 تبصرهتبصره  وو بارانبـاران آبآب ج
 وو کاالکاال رويروي بربر آبآب برچسببرچسب نصبنصب وو تهیهتهیه بهبه نسبتنسبت مربوط،مربوط، ملیملی استانداردهاياستانداردهاي مبنايمبناي بربر وو مقرراتمقررات وو قوانینقوانین رعایترعایت بابا مکلفندمکلفند آبآب بازچرخانیبازچرخانی
 .استاست ممنوعممنوع آبآب برچسببرچسب الزاماتالزامات بابا مغایرمغایر پرمصرفپرمصرف آب پخشآب پخش وو آب برآب بر تجهیزاتتجهیزات فروشفروش وو توزیعتوزیع واردات،واردات، .نمایندنمایند اقداماقدام آنآن بسته بنديبسته بندي
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یدتأییـد المللی موردالمللی موردبین بین  وو ملیملی استاندارداستاندارد بابا مغایرمغایر تجهیزاتتجهیزات وو کاالهاکاالها وارداتواردات سفارش وسفارش و ثبتثبت -22 تبصرهتبصره لیملـی سازمانسـازمان تأی ستاندارداسـتاندارد م یران، ایـران،  ا ا
 سفارشسفارش ثبتثبت مواردموارد   ..نمایدنماید جلوگیريجلوگیري یادشدهیادشده تجهیزاتتجهیزات ورودورود ازاز استاست موظفموظف ایرانایران اسالمیاسالمی جمهوريجمهوري گمركگمرك وو بودهبوده ممنوعممنوع مادهماده ایناین موضوعموضوع

 .باشندباشندمیمی مستثنیمستثنی آیین نامهآیین نامه ایناین ابالغابالغ ازاز قبلقبل شدهشده
یزاتتجهیـزات مکلفندمکلفند غیردولتیغیردولتی عمومیعمومی و مؤسساتو مؤسسات نهادهانهادها انتظامی،انتظامی، نظامی،نظامی، دولتی،دولتی، بخشهايبخشهاي دردر آبآب کاربرانکاربران تمامیتمامی-33 تبصرهتبصره شین ماشـین  وو تجه ما

 تبصرهتبصره ایناین مفادمفاد رعایترعایت بربر نظارت نظارت  بهبه مکلفمکلف مربوطمربوط ييهاهاذیحسابذیحساب ..نمایندنمایند خریداريخریداري مادهماده ایناین استانداردهاياستانداردهاي براساسبراساس رارا خودخود نیازنیاز موردمورد آالتآالت

 .میباشندمیباشند
 آب،آب، مصرفمصرف کاهندهکاهنده تجهیزاتتجهیزات نصبنصب وو خریدخرید نیازجهتنیازجهت موردمورد منابعمنابع تأمینتأمین منظورمنظور بهبه استاست مکلفمکلف کشورکشور بودجهبودجه وو برنامهبرنامه سازمانسازمان  - 55 مادهماده

شند،باشـند،میمـی آب بهاآب بها پرداختپرداخت ازاز معافمعاف قانونقانون برابربرابر کهکه مراکزيمراکزي تمامیتمامی دردر بارانباران آبآب جمع آوريجمع آوري تأسیساتتأسیسات وو آبآب بازچرخانیبازچرخانی باراعتبـار با  بابـا رارا الزمالزم اعت

 طرحهايطرحهاي ساالنهساالنه بودجهبودجه دردر وو پیش بینیپیش بینی ))سرمایه ايسرمایه اي  هاهاداراییدارایی تملکتملک(( شهريشهري آبآب مصرفمصرف مدیریتمدیریت ملیملی طرحطرح قالبقالب دردر نیرونیرو وزارتوزارت هماهنگیهماهنگی

 .نمایدنماید تأمینتأمین عمرانیعمرانی
 ملیملی مقرراتمقررات )) 1616 (( مبحثمبحث اصالحاصالح بهبه نسبتنسبت آیین نامه،آیین نامه، ایناین ابالغابالغ تاریختاریخ ازاز ماهماه شششش ظرفظرف استاست مکلفمکلف شهرسازيشهرسازي وو راهراه وزارتوزارت - 66 مادهماده

ضوعموضـوع ساختمانهايسـاختمانهاي دردر فاضالبفاضالب بهداشتیبهداشتی دفعدفع وو بارانباران آبآب جمع آوريجمع آوري آب،آب، چرخانیچرخانی بازباز تأسیساتتأسیسات  اجراياجراي وو طراحیطراحی زمینهزمینه دردر ساختمانساختمان  مو

 شرایطشـرایط وو اقداماقدام هاهاساختمانساختمان تمامیتمامی دردر آبآب مصرفمصرف بهینهبهینه مدیریتمدیریت الزاماتالزامات وو مصرفمصرف کاهندهکاهنده تجهیزاتتجهیزات ازاز استفادهاستفاده وو قانونقانون) ) 22) ماده () ماده (ثث(( بندبند

 .نمایدنماید فراهمفراهم آنآن اجراياجراي وو طراحیطراحی تأییدتأیید وو کنترلکنترل جهتجهت رارا الزمالزم
ستفهرسـت وو نقشهنقشه آیین نامه،آیین نامه، ایناین ابالغابالغ تاریختاریخ ازاز ماهماه شششش ظرفظرف استاست موظفموظف کشورکشور هواشناسیهواشناسی سازمانسازمان -11 تبصرهتبصره ستاهايروسـتاهاي  شهرها وشـهرها و فهر  رو

 ..نمایدنماید اعالماعالم وو تهیهتهیه رارا باالترباالتر وو میلیمترمیلیمتر )250( ساالنهساالنه بارشبارش بلندمدتبلندمدت میانگینمیانگین دارايداراي
ظامنظـام سازمانسازمان تأییدیهتأییدیه دریافتدریافت پس ازپس از مکلفندمکلفند روستاییروستایی وو شهريشهري فاضالبفاضالب وو آبآب شرکتهايشرکتهاي -77 مادهماده سیمهندسـی ن  وو شهرهاشـهرها دردر ساختمانسـاختمان مهند

ستاییمناطق روسـتایی دردر اسالمیاسالمی انقالبانقالب مسکنمسکن بنیادبنیاد نیمبنـی مناطق رو صبنصـب بربـر مب ساتتأسیسـات ن خانیچرخـانی بازبـاز تأسی مع آوريجمـع آوري وو آبآب چر ساختمانهايدرسـاختمانهاي بارانبـاران آبآب ج  در
نیمیزانـی بهبه آبآب انشعابانشعاب حقحق دردر تخفیفتخفیف اعمالاعمال بهبه نسبتنسبت قانون،قانون، ))22 (( مادهماده ))ثث((بندبند موضوعموضوع جدیداالحداثجدیداالحداث شنهادپیشـنهاد بهبـه کهکـه میزا یرونیـرو وزارتوزارت پی  بهبـه ن

 .نمایندنمایند اقداماقدام میرسد،میرسد، وزیرانوزیران هیأتهیأت تصویبتصویب
شده،یاد شـده، هايهايدرساختماندرساختمان بارانباران آبآب جمع آوريجمع آوري وو آبآب بازچرخانیبازچرخانی تأسیساتتأسیسات نصبنصب صورتصورت دردر  - 11 تبصرهتبصره ضالبفاضـالب وو آبآب هايهـايشرکتشـرکت یاد   فا

کارمزدتخفیف بیست درصـدي کـارمزد نسبت بهنسبت به آن،آن، مستمرمستمر کنترلکنترل وو مذکورمذکور تجهیزاتتجهیزات نصبنصب تأییدتأیید ازاز پسپس مکلفندمکلفند شهريشهري صدي  فعدفـع تخفیف بیست در قدامفاضـالب اقـدام د ضالب ا  فا

 .نمایندنمایند
 رارا استاندارداستاندارد کارکردکارکرد باران،باران، آبآب جمع آوريجمع آوري یایا آبآب بازچرخانیبازچرخانی تأسیساتتأسیسات مشخص گرددمشخص گردد دورهايدورهاي هايهايکنترلکنترل دردر کهکه صورتیصورتی دردر  - 22 تبصرهتبصره

 .گرددگردد  میمی قطعقطع اصالحاصالح زمانزمان تاتا امالكامالك اینگونهاینگونه برايبراي مذکورمذکور تخفیفتخفیف شده اند،شده اند، خارجخارج بهره برداريبهره برداري مدارمدار ازاز اینکهاینکه یایا نداشتهنداشته
جهبودجـه وو برنامهبرنامه سازمانسازمان هماهنگیهماهنگی بابا ساالنهساالنه رارا فاضالبفاضالب وو آبآب ييهاهاتعرفهتعرفه استاست موظفموظف نیرونیرو وزارتوزارت -88 مادهماده شورکشـور بود یکتفکیـک بهبـه ک  شرایطشـرایط تفک

 درصددرصد یکیک حداقلحداقل کاهشکاهش جهتجهت نیازنیاز موردمورد منابعمنابع ازاز درصددرصد پنجاهپنجاه حداقلحداقل کهکه نحوينحوي بهبه برساندبرساند هیأت وزیرانهیأت وزیران تصویبتصویب بهبه بحرانیبحرانی وو تنشتنش عادي،عادي،

 .گرددگرددمیمی پیش بینیپیش بینی سنواتیسنواتی بودجهبودجه دردر نیازنیاز موردمورد منابعمنابع مابقیمابقی. . گرددگردد تأمینتأمین جهانیجهانی استاندارداستاندارد بهبه رسیدنرسیدن تاتا شبکهشبکه دردر آبآب رفترفت هدرهدر ازاز
 

  بحث و نتایج
 یجـادالخصـوص ا یعل ینحکومت وضع قوان یاتوسط هر دولت  هاو حفاظت از آب یاصول يي بهره بردارهاترین شیوهیکی از عمده 

راجع به منابع آبی یا تأسیسات آبی است. منابع آبی عالوه بر آنکه برخی نیازمندیهاي عمومی اجتمـاع  یو مدن یفريک يضمانت اجراها
را مرتفع می سازند غالباً با دیدگاههاي امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست 

 ظت از منابع آبی ضروري است. و حفا يبراي هر کشور پیرامون بهره بردار یحقوق
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه اسالمی آبها را اموال مباحه و قابل تملک اشخاص تلقی نموده است با تصویب قانون آب و نحـوه  

این قانون آب به عنوان ثروت ملی  1درماده  .آبها تنظیم گردید ، مقررات واصول مدونی براي بهره برداري از1347ملی شدن آب درسال
 و متعلق به عموم تلقی شده است که در واقع تحولی در مالکیت آبها محسوب می گردیده است.

 تا چهبخش حیات منبع این مالکیت سازد نوعمی محقق ما براي که است و حیاتی مهم جهت از آن آب مالکیت بررسی سیر تحول 
 آثاري هستند. همچنین بررسی قابل برداريبهره ، حفاظتیاقتصادي مختلفجهات  که است ، و بدیهیاست بوده در کشور ما مؤثر میزان
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 قابـل دتوانـنظر بیشتر می از این آبیاري نظام هايو سرچشمه از منابع قواعد نگهداري و از مالکیت ناشی ، دعاويمالکیت مانند: آثار عام
 باشد. تأمل

 خصوصـی مالکیـت قواعـد عـام آنها مشمول از آثارحفاظتکه طبیعی آب بر منابع خصوصی با وجود مالکیت کهامر مسلم است این
شرایط  مشمول اظتو نیز حف و استفاده شرایط نگهداري قرار دهیم امور عمومی را تابع منابع این مالکیت که در صورتی بود لکن خواهد

 مالکیـت مربـوط بـه قـوانین سیر تـاریخی با بررسی ءجز ،است منابع مالکیتمباحث  ساز زمینه که نگرشی  قواعد خواهد بود. این ویژه
 مـرتبط بـا مسـئله یـا آب بعمنا مالکیت مربوط به مسایل خود گویاي آبها در نوع مربوط به قوانین از یابد. بسیارينمی تحقق آبی منابع

 .آبهاست مالکیت
برداري از آنها، دولتها را بر آن می دارد کـه بـراي جلـوگیري از بـروز  گذاري دولتها در تأسیسات و منابع بهره حجم عظیم سرمایه 

قصد تخریب یـا تجـاوز بـه چنـین  ي مختلفی کههاالخصوص جزایی را اتخاذ و با انگیزه یعل يتدابیر ،اختالل در امر انتفاع از این منابع
 منابعی را دارند به شدت برخورد نمایند.

 یمجموعـه بخـش دولتـ یـررا ز یبـزرگ آبرسـان يهاسدها و شبکه یران،ا یاسالم يهورمج یقانون اساس 44به عنوان مثال اصل  
 کند. یجدا م یو خصوص یتعاون يهادانسته و آنها را از شمول بخش

 یـیکند. مـثالً در بحـث جزا یموضوع اشاره م ینبه ا يموضوع غفلت ننموده و در مواد ینقانونگذار از ا زین يعاد یندر بخش قوان 
هر کس در وسایل و تأسیسات مـورد اسـتفاده عمـومی از « آورد:  یرا م یقانون مجازات اسالم 687قانونگذار ماده  یب،و تخر يخرابکار

بـا  یادولت  یهسرما یا ینهط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ... که به هزي آب و فاضالب ... و متعلقات مربوهاقبیل شبکه
ایجاد حریق یـا  یاشده، مرتکب تخریب  یجادا یاستفاده عموم يبرا یتوسط بخش خصوص یا یدولت یرمشترك دولت و بخش غ یهسرما

از قـانون فـوق اشـاره  660در مـاده  یا» شود... به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.  یگراز کار انداختن یا هر نوع خرابکاري د
هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و تلفن و گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز « دارد:

 »وم خواهد شد.نماید عالوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محک
از  يصحنه سـاز یلههر کس به وس« مهم قانون فوق است اشاره شده است: یارکه از مواد بس یقانون مجازات اسالم 690در ماده  یا 

وابسته به دولت  يهاشرکت یامتعلق به دولت  یعیمنابع آب، چشمه سارها، انهار طب  آثار تصرف در یهحفر چاه، به ته ی،شک نهر  یلقب
 یگـرصـالح د يمراجـع ذ یـا یستز یطبدون اجازه از سازمان مح یا یدمبادرت نما یحقوق یا یقیاشخاص حق یااوقاف  یا هايشهردار یا

 »شود. یحبس محکوم م یکسالتا  یکماهگردد. به مجازات  یعیو منابع طب یستز یطمح یبکه موجب تخر یدنما یاتیمبادرت به عمل
 اجراياجراي لیکنلیکن  باشد،باشد، میمی اجرااجرا حالحال و درو در شدهشده تدوینتدوین بسیاريبسیاري ييهاهانامهنامه آئینآئین وو قوانینقوانین زیست،زیست، محیطمحیط تخریبتخریب وو آلودگیآلودگی ازاز جلوگیريجلوگیري برايبراي  

طیمحیطـی زیستزیست ضوابطضوابط  ))33شماره شماره   منبعمنبع((  استاست استانداردهااستانداردها وو ضوابطضوابط به تعیینبه تعیین ولولککمومو مواردموارد ازاز بسیاريبسیاري دردر  ور،ور،ککمذمذ ييهاهانامهنامه آئینآئین وو قوانینقوانین  ،،محی
یرمحیط زیست نظیـر دوستداردوستدار اقتصادياقتصادي فعالیتهايفعالیتهاي انجامانجام وو و تخریبو تخریب آلودگیآلودگی ازاز پیشگیريپیشگیري منظورمنظور بهبه ههکک استاست خاصخاص مقرراتمقررات ازاز يياا  مجموعهمجموعه  محیط زیست نظ

 .شودشود میمی تدوینتدوین آنآن نظایرنظایر وو محیطیمحیطی زیستزیست ارزیابیارزیابی استقرار صنایع،الگوياستقرار صنایع،الگوي ضوابطضوابط
نهاینگونـه.  رودرود میمی تخریب بشمارتخریب بشمار وو آلودگیآلودگی ازاز زیستزیست محیطمحیط حفاظتحفاظت برايبراي میمیکک معیارهايمعیارهاي  ،،محیطیمحیطی زیستزیست استانداردهاياستانداردهاي ستانداردهااسـتانداردها اینگو  ا

شتگذشـت بابا زیرازیرا باشند،باشند، پویاپویا بایدباید استانداردهااستانداردها وو ضوابطضوابط  .گیردگیرد میمی قرارقرار استفادهاستفاده موردمورد نیزنیز آلودگیآلودگی تشخیصتشخیص برايبراي مانزمـان گذ فاقاتفـاق دودو ز قوعبوقـوع ات  میمـی بو

 حدودحـدود شاملشامل نند کهنند کهکک میمی تعریفتعریف رارا جدیديجدیدي استانداردهاياستانداردهاي  ،،شورشورکک خارجخارج وو داخلداخل علمیعلمی پژوهشهايپژوهشهاي وو تحقیقاتتحقیقات نتایجنتایج  ،،اینکهاینکه یکییکی  :،:،پیونددپیوندد

 دردر رارا عملعمل موردمورد استانداردهاياستانداردهاي وو ضوابطضوابط اجراياجراي ازاز نتایج حاصلنتایج حاصل ،،محیطیمحیطی زیستزیست ييهاهاپایشپایش انجامانجام ،،اینکهاینکه دومدوم. . باشندباشند میمی جدیدجدید موادمواد یایا جدیدجدید

صیتخاصـیت دودو  ،،بنابراینبنابراین  ..نمایدنماید الزامیالزامی رارا آنهاآنها تغییرتغییر استاست ممکنممکن آنآن  ددخورخور بازباز وو نمودهنموده ارزیابیارزیابی نظرنظر موردمورد مکانمکان تداولمتـداول خا صوصخصـوص دردر م  وو ضوابطضـوابط خ
ظرنظـر تجدیدتجدید موردمورد یکباریکبار  سالسال چندچند هرهر  معموالمعموال  عملعمل موردمورد مجموعهمجموعه ههکک  شودشودمیمی پویایی باعثپویایی باعث وو تنوعتنوع یعنییعنی  ،،استانداردهااستانداردها یردگیـرد قرارقـرار ن بدین بـدین  وو گ

یرتغییـر ههککـ چندچند هرهر ،،باشدباشد مورد عملمورد عمل سالسال بهبه مربوطمربوط ههکک استاست معتبرمعتبر موقعیموقعی محیطیمحیطی زیستزیست استانداردهاياستانداردهاي وو ضوابطضوابط مجموعهمجموعه لحاظلحاظ کردهنکـرده تغی  ن

ندنیازمنـد وو بودهبوده دشواردشوار ارياريکک استانداردهااستانداردها وو ضوابطضوابط تدوینتدوین ،،فوقفوق مراتبمراتب بهبه توجهتوجه بابا  .باشدباشد جهتوجـه نیازم صادي،وضـع اقتصـادي، بهبـه تو ضع اقت کانامکـان  و سیدسترسـی ام  بهبـه دستر

سبررسـ  ننییـاا  دردر  لذالذادارد. دارد.  رارا آنآن و نظایرو نظایر گیريگیري اندازهاندازه تجهیزاتتجهیزات داشتنداشتن اختیاراختیار دردر وو تکنولوژيتکنولوژي تداابتـدا  ییبرر سناداسـناد  بهبـه  اب ستباالدسـت  ا   ننیییـیآآ  وو  ننییقوانقـوان  ،،ییباالد
جهتوجـه  بابا  ازازیینن  موردمورد  ييهاهاضابطهضابطه  وو  ننییقوانقوان  بهبه  ييررییگگ  جهجهیینتنت  دردر  سپسسپس  وو  پرداختهپرداخته  کشورکشور  دردر  بارانباران  آبآب  استحصالاستحصال  نهنهییزمزم  دردر  موجودموجود  ييهاهانامهنامه   بهبـه  تو

 ..گرددگرددییمم  اشارهاشاره  ززییآبخآبخ  ييهاهاحوزهحوزه  دردر  يينگرنگر  جامعجامع  اصولاصول
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  پیشنهادها و گیرينتیجه
عبمترمکعـب  ارداردییللییمم  283283  حدودحدود  مقدارمقدار  ننییاا  ازاز  کهکه  شودشودییمم  کشورکشور  واردوارد  ييجوجو  نزوالتنزوالت  اثراثر  دردر  آبآب  مترمکعبمترمکعب  ارداردییللییمم  413413  حدودحدود  هرسالههرساله   ازاز  مترمک

  وو  شدهشـده  رهرهییذخذخ  سدهاسدها  پشتپشت  دردر  اایی  کهکه  بودهبوده  ررییدپذدپذییتجدتجد  آبآب  آن،آن،  ازاز  مترمکعبمترمکعب  ارداردییللییمم  130130  تنهاتنها  وو  شدهشده  جوجو  واردوارد  دوبارهدوباره  تعرقتعرق  وو  ررییتبختبخ  ققییطرطر
عبمترمکعـب  ارداردییـللییمم  283283  ازاز  استفادهاستفاده  واقعواقع  دردر  بارانباران  آبآب  ييآورآورجمعجمع  ييهاهاطرحطرح  يياجرااجرا  .شودشودییمم  ییننییرزمرزمییزز  آبآب  ييهاهاسفرهسفره  ههییتغذتغذ  صرفصرف  اایی بآبـ  مترمک   ییآ

  اساسییـمقمق  دردر  طرحطـرح  ننییاا  ییکلکل  ممییتعمتعم  وو  ييررییگگ  بکاربکار  دردر  يينگرنگر  جامعجامع  عدمعدم. . شودشودییمم  خارجخارج  دسترسدسترس  ازاز  تعرقتعرق  وو  ررییتبختبخ  صورتصورت  بهبه  هرسالههرساله  کهکه  استاست
  ییپپـ  دردر  رارا  ییططـییمحمح  ستستییزز  ناگوارناگوار  آثارآثار  جهجهیینتنت  دردر  وو  شدهشده  هاهاآبخوانآبخوان  وو  ییننییرزمرزمییزز  آبآب  ييهاهاسفرهسفره  ییععییطبطب  ههییتغذتغذ  عدمعدم  بهبه  منجرمنجر  تواندتواندییمم  گستردهگسترده
ماآمـا  نگاهنگاه  بابا  ززییآبخآبخ  حوزهحوزه  هرهر  دردر  بارانباران  آبآب  استحصالاستحصال  محدودهمحدوده  کهکه  شودشودییمم  ههییتوصتوص  ننییبنابرابنابرا. . داشتداشت  خواهدخواهد   قرارقـرار  ییابابییـارزارز  موردمـورد  يياا  حوزهحـوزه  ششییآ

  کهکه  گرددگرددییمم  مالحظهمالحظه  ستستییزز  ططییمحمح  وو  آبآب  بخشبخش  دردر  نظامنظام  ییکلکل  ييهاهااستاستییسس  وو  ییباالدستباالدست  اسناداسناد  دردر  شد،شد،  اشارهاشاره  کهکه  ییفنفن  نکاتنکات  بربر  عالوهعالوه  ..ردردییگگ
خشبخـش  دردر  وو  استاست  انکارانکار  قابلقابل  ررییغغ  اصولاصول  ازاز  آبآب  منابعمنابع  يياا  توسعهتوسعه  ييهاهاطرحطرح  دردر  يياا  حوضهحوضه  وو  جامعجامع  کردکردییرورو   قانونقـانون) ) 2727((  مادهمـاده  ددییـتاکتاک  ننییقوانقـوان  ب

  جهتجهت  14041404  سالسال  تاتا  ييکشاورزکشاورز  جهادجهاد  وو  رورویینن  ييهاهاوزارتخانهوزارتخانه  ييبرابرا  رارا  ییففییتکالتکال  صراحتصراحت  بهبه  ییععییطبطب  منابعمنابع  وو  ييکشاورزکشاورز  بخشبخش  ييوروربهرهبهره  ششییافزاافزا
  ققییطرطر  ازاز  رارا  ییآسمانآسمان  نزوالتنزوالت  درصددرصد  1515  تاتا  شدندشدند  متعهدمتعهد  وزارتخانهوزارتخانه  دودو  مادهماده  ننییاا  مفادمفاد  اساساساس  بربر  کهکه  استاست  کردهکرده  ییننییببششییپپ  بارانباران  آبآب  استحصالاستحصال

جهتوجـه  بابا  آنکهآنکه  گرگرییدد  نکتهنکته  .استاست  ففییتکلتکل  ننییاا  ييهاهابرنامهبرنامه  ازاز  ییجزئجزئ بارانباران  آبآب  ييآورآورجمعجمع کهکه  کنندکنند  استحصالاستحصال  متنوعمتنوع  اقداماتاقدامات کهنکـهییاا  بهبـه  تو جرااجـرا  ن   ييا
خازنمخـازن  ر،ر،ییآبگآبگ  سطوحسطوح  احداثاحداث  بهبه  ازازیینن  گستردهگسترده  اساسییمقمق  دردر  بارانباران  آبآب  ييآورآورجمعجمع  ييهاهاطرحطرح قالانتقـال  ييهاهاسازهسـازه  وو  ييسازسـازرهرهییذخذخ  م نابرابنـابرا  دارد،دارد،  انت   ننییب
قهمنطقـه  ،،ییممـییاقلاقل  ططییشراشـرا  کهکـه  شوندشوند  انجامانجام  ییمناطقمناطق  دردر  وو  ققییدقدق  مطالعهمطالعه  بابا  ددییبابا  مذکورمذکور  ييهاهاطرحطرح پوگرافتوپـوگراف  ،،ییککییدرولوژدرولوژییـهه  ،،يياامنط   ننییانگانگییـمم  وو  ییتو

جرااجـرا  نکهنکهییاا  بهبه  توجهتوجه  بابا  آنکهآنکه  گرگرییدد  نکتهنکته  .باشدباشد  صرفهصرفه  بهبه  مقرونمقرون  هاهاطرحطرح  ننییاا  يياجرااجرا  کهکه  باشدباشد  ییصورتصورتبهبه  ییبارندگبارندگ معجمـع  ييهاهـاطرحطرح  ييا   آبآب  ييآورآورج
  وو  ارارییـمعمع  ضابطه،ضـابطه،  ننییتدوتـدو  دردر  ننییبنابرابنابرا  دارد،دارد،  انتقالانتقال  ييهاهاسازهسازه  وو  ييسازسازرهرهییذخذخ  مخازنمخازن  ر،ر،ییآبگآبگ  سطوحسطوح  احداثاحداث  بهبه  ازازیینن  گستردهگسترده  اساسییمقمق  دردر  بارانباران

  تالشتالش  ددییبابا  يياا  حوزهحوزه  ششییآماآما  نگاهنگاه  بابا  ییععییطبطب  منابعمنابع  وو  ييکشاورزکشاورز  ،،ییییروستاروستا  ،،ييشهرشهر  حوزهحوزه  دردر  مسئولمسئول  ييدستگاههادستگاهها  ییحقوقحقوق  وو  ییفنفن  دستورالعملدستورالعمل
سبه بررسـ  یازیازروستایی کشور نروستایی کشور ن وو بهینه سازي آب شرب شهريبهینه سازي آب شرب شهري وو قانون توسعهقانون توسعه ))33و (و ( ))22اجرایی مواد (اجرایی مواد ( آیین نامهآیین نامه  ییفنفن  ابعادابعاد  بنظربنظر. . ندندیینمانما   ییبه برر

شک مناطق گرم و خشـک   یکهیکهصورتصورت  . در. دریداندیدانددر کشور مناسب مدر کشور مناسب م  ییبارندگبارندگ  یلیمتریلیمترمم  250250  ييطرح را به مناطق باالطرح را به مناطق باال  ييدارد چرا که محدوده اجرادارد چرا که محدوده اجرا مناطق گرم و خ
ندگکـل بارنـدگ  یزانیزانبارش مبارش م  33  ییالال  22است و حداکثر در است و حداکثر در   یشتریشتربب  ييکشور که بحران آب شرب و کشاورزکشور که بحران آب شرب و کشاورز فاق ماتفـاق م  یانهیانهسالسـال  ییکل بار تدیافتـدات شدت بـه شـدت   یاف به 

کار نامـه مـذکور بکـار   یینیـیندر اصالح آدر اصالح آ  یدیدموضوع بوده و باموضوع بوده و با  ینینباران است. تجربه کشور بنگالدش موئد اباران است. تجربه کشور بنگالدش موئد ا  یریرسطوح آبگسطوح آبگ  یستمیستمسس  يياجرااجرا  یازمندیازمندنن مذکور ب مه  نا
 فته شود. فته شود. گرگر
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