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 تیشه قانون به ریشه آب:

 «برداری بهره فاقد پروانه آب هایتعیین تکلیف چاه»قانون  بر پژوهشی یتحلیل 
 

 4و محمدهادی صادقی 3داریوش حیاتی ،2، غالمحسین زمانی1آرمان بخشی جهرمی

 13/60/1393تاریخ دریافت: 

 60/16/1393تاریخ پذیرش: 

 چکیده:
 ،های اخیرای نیست، هرچند که در سالبخش زندگی است. بحران آب مسئله تازهنظم ،حیات و قانون بخشروح ،آب

ای کهن در فرهنگ این مرز و بوم نمود عینی و ملموس پیدا کرده است. از طرفی قوانین نانوشته، عرف و شرع نیز سابقه

عمر چندانی در  خصوص قوانین مرتبط با آب هب که الزمه یک جامعه مدنی است، اما قدمت قوانین رسمی و مدون؛ دارد

و اخیراً   آب  عادالنه  توزیع  قانون،  آن شدن  ملی  و نحوه  آب  قانون گردد.های اول قرن جاری برمیکشور ندارد و به ده

آیند. برداری از جمله تاثیرگذارترین قوانین در زمینه آب به حساب میرههای آب فاقد پروانه بهقانون تعیین تکلیف چاه

از باشد. پژوهش حاضر می« برداریهای آب فاقد پروانه بهرهتعیین تکلیف چاه»هدف از این پژوهش نقد و بررسی قانون 

از سواالت  انجام شده و 2939و  2931های در سالگیری از فن پیمایش  باشد که با بهره می ترکیبی نوع تحقیق

حقیق استفاده عنوان ابزار ت هشریحی در پرسشنامه بساختارمند برای مصاحبه و از سواالت بسته، کوتاه پاسخ و تنیمه

ای فارس، کارشناسان رسمی دادگستری شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان فنی و حقوقی شرکت آب منطقه

صورت گرفته و از  کمی کیفی و صورت بهتجریه و تحلیل  .باشد یمقضات دادگستری فعال در زمینه آب  در رشته آب و

-نتایج تحقیق نشان می برای آنالیز آماری و رسم نمودار استفاده شده است. Exel2013و  SPSS20آماری  هایافزارنرم

از  4/6باشد )امتیاز  محافظ منابع آب زیرزمینی نمی «برداریهای آب فاقد پروانه بهرهتعیین تکلیف چاه» دهد که قانون

 قابلیت اجرای صحیح و قانونی آن در عمل، ضعیفبوده و  (12از  7/6)امتیاز  اسانهکارشنغیرجامع و غیر قانون ، یک(12

دهد مدرک و رشته تحصیلی نشان میبین جنسیت،  «من ویتنی یو تست». مقایسه آماری باشدمی (12از  7/22)امتیار 

لیسانس و همچنین کارشناسان فنی و حقوقی در های کارشناسان مرد و زن، لیسانس و فوقه بین نظرات و دیدگاهک

داری وجود نداشته و همگی در حفاظت از منابع آب زیرزمینی تفاوت آماری معنی« قانون تعیین تکلیف»خصوص نقش 

-یک این قانون را محافظ منابع آب زیرزمینی نمیاند و هیچمحیطی بودن این قانون دادهنمره بسیار پایینی به زیست

 محدود کردن حوزه صورت توصیفی ذکر شده است. ههای اجرایی این قانون ب در ادامه نیز ایرادات قانونی و چالش دانند.

 تعیین تکلیفو یا تقدیم سریع الیحه جهت لغو و یا بازنگری بنیادین قانون  کشور آزاد هایعمل این مصوبه به دشت

از  ،توسط وزارت نیرو« قانون جامع آب» الیحه و تسریع در تدوین و تقدیم برداریبهره پروانه فاقد آب هایچاه

 باشد.پیشنهادات این پژوهش می
 

 ، قانون تعیین تکلیف.های زیرزمینیقانون آبهای غیرمجاز، چاههای بدون پروانه، چاه کلیدی: های واژه
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 مقدمه:
کره »مشخص نیست که به چه دلیل کره زمین را 

دهنده تشکیل اند چرا که آبگذاری نکردهنام« آب

 . با این وجودسطح کره خاکی است بخش اعظمی از

باشد میآب شیرین  ،هااز این آبدرصد  تنها دو

(McMichael,2014)آب»، توان گفتمی بنابراین ؛» 

از بدو است.  زمین در کره ولی کمیاب! ای فراوانماده

پیدایش حیات، آب نقش اصلی در زندگی و موجودیت 

حیات خود را از آن  ،انسان داشته و همه موجودات

آب و آبادانی همواره در کنار هم  اساساٌ. 5اندفتهگر

های بزرگ بشری مانند مصر، بیناند و تمدنبوده

های بزرگ النهرین، مادها، چین و... در کنار رودخانه

 اند.جهان پدید آمده

و در مناطق « یآب کمبحران »جهان در حال حاضر 

کند. به نظر اکثر را تجربه می «آبیبحران بی»زیادی 

کارشناسان بحران آب در جهان، یک بحران مدیریتی 

(. ایران با 2931باشد )سادات میرئی و فرشی، می

متوسط بارندگی یک سوم متوسط بارندگی جهان، در 

زمره کشورهای خشک و کم باران جهان محسوب 

 [و توزیع زمانی]، توزیع مکانی بر آنشود و عالوه  می

که حدود  یا گونه بهبارندگی نیز بسیار نامناسب است 

 خشک یمهن% وسعت کشور را منطقه خشک و 75

دهد که دارای بارندگی ساالنه کمتر از تشکیل می

% مساحت کشور 3متر در سال است و تنها میلی 152

؛ متر استمیلی 522دارای متوسط بارندگی بیش از 

اجداد ما  .ای نیستآبی در ایران مشکل تازهبنابراین کم

شکافتند که را میها ردن آب، پای کوهبرای پیدا ک

ای سه هزار ساله سیستم آبیاری قنوات با تاریخچه

عالوه بر داللت بر ذکاوت و هوش ایرانی، دلیلی بر 

است. در واقع مسئله  قدمت بحران آب در ایران بوده

کننده پیشرفت آب و آبیاری از عوامل بسیار محدود

 .(2935قنبری، کشاورزی در ایران است )آسایش و 

زیرا ؛ ای داردآب از بعد سیاسی نیز جایگاه ویژه

آید و ترین عامل توسعه پایدار به حساب میآب اصلی
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؛ های قدرت اقتصادی و سیاسی استیکی از مولفه

بنابراین هر کشوری که از لحاظ کمی و کیفی آب 

ای و خودکفا نباشد، در جایگاه قدرت ملی، منطقه

مرکز ز دست خواهد داد )جهانی موازنه را ا

(. آب 2933، های مجلس شورای اسالمی پژوهش

با هم نیز  ها انسانبرای زندگی، بلکه در روابط  تنها نه

دسترسی به آب به صورتی ناعادالنه  ؛ امااهمیت دارد

جانسون و راجر، ) بین کشورها و جوامع وجود دارد

و نابرابری در دسترسی، استفاده و  6آبی کم. (1223

تواند تهدیدی در زندگی  گیری در مورد آب می تصمیم

برداران، نقصانی در کیفیت زندگی و مانعی بر سر  بهره

منجر به  تواند یمراه توسعه انسانی باشد. این موضوع 

متاثر از آب،  یها خشونتآمیز شود.  رفتارهای خشونت

و خواهد داشت  تههمواره در طول تاریخ وجود داش

 (.1223جانسون و راجر، )

برداری و تقسیم آب، مسائل عرفی و حقوقی بهره

ترین موضوعات سنتی و عرفی در روستاهای از قدیمی

برداری از آب، است و نظام تقسیم و بهرهایران بوده

قدمتی هزاران ساله در اقتصاد ایران دارد و بر آن 

ب و مدار گردش آب طراحی اساس حقابه و سهم آ

با توجه به  (.2935)آسایش و قنبری، شده است 

ماهیت زندگی اجتماعی و اصول مدنیت، مصرف و 

عنصر حیاتی  ینتر مهم عنوان بهمندی از آب بهره

، کنترلی خودمحورباشد تا انسان نیازمند قانون می

( به 2934ساختارمند بر رفتار خود بیابد. حیاتی )

دو گروه از کشاورزان در مقابله با بحران بررسی رفتار 

 منابع تحلیل کند بحرانگیری میآب پرداخته و نتیجه

 مواجه تنش با را محصول تولید روند زیرزمینی، آب

 تنش تغییراتی این با مواجهه در کشاورزان و کندمی

کنند. می ایجاد خویش اجتماعی و فنی رفتارهای در

 که کشاورزانی داد نشان مطالعه این هاییافته

 با مقایسه در ند،ا ساکن آب تحلیل بحران با درمناطق

 د،ان نساک بحران فاقد مناطق در که کشاورزانی
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 Water scarcity 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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 آنان مهارتی و فنی سطح دانش بودن پایین دلیل هب

 عدم و آب بحران مدیریت راهبردهای اتخاذ در

 اندوز ازآب هایتکنولوژی از مطلوب مندی بهره

 نتیجه در و بوده برخوردار پایینی بسیار آب وری بهره

 هرچه استحصال منظور هب خطرناک رقابت یک درگیر

 مبنای بر اند.گردیده خود منابع آب از بیشتر

 آب منابع تحلیل بحران مطالعه، این های یافته

 های فراوانیاسترس مطالعه مورد منطقه در زیرزمینی

 فیزیولوژیکی لحاظ به و کشاورز به روانی لحاظ به را

تمهیدات  شرایطی چنین کند. درمی وارد محصول به

 بحرانی شرایط با متناسب و الزم حمایتی و هدایتی

 در و نگردیده اتخاذ ذیربط نهادهای سوی از موجود

 به قائم و پشتیبان بدون را خود کشاورز نتیجه

 فقدان دیگر یسو کند. ازمی احساس خویش عملکرد

 نحوۀ بر نظارت دقیق و کنترل نظام یک وجود

 که شودمی موجب آبی منابع از برداریبهره مطلوب

 ،استثمارگرانه رفتار هرگونه بروز برای شرایط

 کمیاب منابع از استفاده در جویانهرقابت و آلود حرص

 آگاهی عدم با طبعاً عوامل این همۀ .شود فراهم

 بحرانی شرایط با مواجهه بسمنا راهبرد از کشاورز

 که شوندمی نتیجه موجب در و بوده تعامل در آب

را  مدیریتی راهبرد سه موجود شرایط در کشاورز

 از آب بیشتر استحصال جهت تالش اول، نماید. اتخاذ

 با رقابت یک در شدن وارد دوم، موجود؛ هایچاه

 بیشتر هرچه استحصال جهت منطقه کشاورزان سایر

 هایچاه حفر جهت هزینه صرف و تالش و سوم، آب؛

 عموماً آن، بودن غیرقانونی دلیل هب طبعاً که جدید

 .است موقعیت زمین با تناسب فاقد

 های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش

های اصلی آب را مدیریت ( در گزارشی چالش2933)

ناکارآمد در موارد متعدد از جمله جلوگیری از اضافه 

 مجاز(، عدمبرداری بی رویه و غیر برداشت آب )بهره

وجود مقررات محکم و قابل اجرا در برخورد با مسئله، 

نظارت ناکافی و عدم آگاهی مردم از وضع موجود 

بر این باور است که  نیز (2933محمدزاده ) داند. می

سرچشمه بحران آب دو عامل است: یکی انسان و 

دیگری ساختار سیاسی و اقتصادی که مسولیت 

 اند.گرفتهتقسیم، توزیع و کنترل آب را بر عهده 

های آب غیرمجاز و فاقد چاهبرداری از حفر و بهره 

بی و های حقوقی آبو افزایش روزافزون پرونده پروانه

هایی مثال ،برداری دیگران از آبتوجهی به حقوق بهره

یکی از عمده های اجتماعی بحران آب است.از جنبه

ها توسط هر دولت یا های حفاظت آبترین شیوه

الخصوص ایجاد ضمانت قوانین علی حکومت وضع

اجراهای کیفری و مدنی راجع به منابع آبی یا 

برخی  که بر آنسات آبی است. منابع آبی عالوه تأسی

غالباً  .سازندهای عمومی اجتماع را مرتفع مینیازمندی

های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور با دیدگاه

داشتن بدین لحاظ لزوم  مرتبط و درگیر هستند.

سیاست حقوقی برای هر کشور پیرامون حفاظت از 

گذاری نماید. حجم عظیم سرمایهمنابع آبی ضروری می

ها در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن دولت

دارد ها را بر آن می، دولتهابرداری از آناحداث و بهره

که برای جلوگیری از بروز اختالل در امر انتفاع از این 

الخصوص جزایی را اتخاذ و با تدابیری علی ،منابع

های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به چنین انگیزه

)نقدی بادی،  به شدت برخورد نمایند ،منابعی را دارند

2933.) 

بیش از نود درصد از طرفی با توجه به اینکه 

محصوالت کشاورزی کشور در اراضی آبی تولید 

کشاورزی در  لذا اهمیت آب مصرفی بخش ،شود می

کشورمان بر  روزافزونتأمین امینت غذائی جمعیت 

های استحصالی  آب. سهم عمده کسی پوشیده نیست

به بخش کشاورزی اختصاص  (نود درصد)حدود  کشور

و ( 2939، یزیر برنامه)سازمان مدیریت و داشته 

های آبی  از پروژه یتوجه قابلبخش گذاری  سرمایه

برداران این بخش انجام شده  مستقیماً توسط بهره

این امر وزارت جهاد کشاورزی را در جایگاه ت. اس

عنوان یکی از ارکان اصلی  تولی بخش مذکور بهم

نماید.  مطرح می مزرعهت جامع آب از آبخیز تا یمدیر

هر چند گستردگی وظایف و پراکندگی موضوعات 

مختلف حیطه مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و از 
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های  سوی دیگر کمبود امکانات و فقدان زیر ساخت

عدم تناسب اعتبارات و  یژهو بهو  یازموردن

های انجام شده، سبب شده است به  گذاری سرمایه

 یخوب بهها  امهمحوریت آب کشاورزی در انجام برن

پرداخته نشود، ولی حساسیت و اهمیت آن به حدی 

 2973 بوده است که مجلس شورای اسالمی در سال

ای  ماده 25از قانون  (29و  22، 22های )ماده سه ماده

)مجلس شورای تشکیل وزارت جهاد کشاورزی 

را به مباحث آب اختصاص داده است ( 2973اسالمی، 

ع مشکالت موجود و انجام تا زمینه مناسب برای رف

از  گری آب کشاورزی فراهم شود.مطلوب وظایف تولی

طرفی متولی حفاظت و مدیریت منابع آب وزارت نیرو 

بخشی از آلودگی  تراظن ،طبق قانون همچنین است و

نیز به عهده وزارت بهداشت و سازمان  یآبمنابع 

و احداث بندهای  محیط زیست و همچنین مهار آب

 !استع ها و مراتسازمان جنگل از وظائفکم حجم نیز 

  شناخت  مستلزم  در هر جامعه  آب  حقوق  بررسی

  آبی  منابع یتوضعو   و اقتصادی  اجتماعی  شرایط

از   در استفاده  معمول  و روش  عرف  و همچنین  طبیعی

  باشد و در این می  آن  به  نسبت  اشخاص  و حقوق  آب

  برای  دولت  و تصدی  حاکمیت  اعمال  راستا نیاز به

بر   و نظارت  ها و کنترلآب  از منابع  حفاظت

  وضعیت  به  خصوصاً با توجه ها آناز   صحیح  یبردار بهره

  مراجع  قوی  پشتیبانی  انضمام  در کشور، به  بحرانی

  آب  به  مربوط  بهتر قوانین  هر چه  در اجرای  قضایی

  علیرغم  امروزه . (2973)فتاحی.  ناپذیر است  ناباجت

و   ، دستیابی علمی  پیشرفته  از ابزارهای  استفاده  اینکه

  محدودیت  لیکن  ،است  کرده  آسان را  از آب  برداریبهره

تزاید   رو به  ، مصرف ، رشد جمعیت شیرین  آب  منابع

  ها کهآلودگی  و گسترش  مختلف  هایدر بخش  آب

، از گرفته است  امن  «آب  بحران»  عنوان  درمجموع

کشورها   ریزان و برنامه  مدیران  های دغدغه  ترین اصلی

 (1224)،جهرمی و همکاران یخشب رود. شمار می  به

بر  یرگذارتأثعوامل مخرب و فرآیندها و مجموعه 

 «7هیدروژئوتروریسم» های زیرزمینی رااضمحالل آب

                                                           
7 Hydrogeo-terrorism 

نامند و آن را می« های زیرزمینیآبتروریسم »یا 

های زیرزمینی تروریسم آب»کنند: چنین تعریف می

افزاری )از جمله: عبارت است از هرگونه اقدام نرم

، سوء نظارت، اجرا و ...( و یگزار یاستساری، ذگقانون

افزاری )مانند حفر چاه غیرمجاز و یا حفر چاه یا سخت

شکنی غیرقانونی، اضافه در مناطق ممنوعه، کف

کمیت و  محسوس افتبرداشت آب و ...( که منجر به 

به شکلی که  ،شده یرزمینیآب زهای یا کیفیت سفره

زیست در تهدیدی برای امنیت غذایی و محیط

 «.مدت باشدمدت و یا بلند کوتاه

آب  عبارت است از 3«زمینیآب زیر»طبق تعریف، 

پوسته سنگی زمین، های ها و شکافموجود در سوراخ

که در نتیجه ریزش باران و جریان سطحی، درون خلل 

از  .(2966)جعفری،  و فرج مزبور انباشته شده است

منظور از آب « های زیرزمینیبنیاد آب»دیدگاه 

در زیر زمین که در بین درزها و  آب موجودزمینی،  زیر

باشد ها میها و صخرهفضاهای موجود در خاک، شن

(The Groundwater Foundation, 2012). های آب

. در تعریف استزیرزمینی شامل چاه، قنات و چشمه 

سطح زمین  آن قسمت از آب زیر آب زیرزمینی دیگر،

ها زهکش حتیها یا ها، قناتاست که توسط چاه

طبیعی از طریق  طور بهآوری گردد و یا تواند جمع یم

ا در سطح زمین جریان پیدا همنافذ تراوشی یا چشمه

 کند.

گذاری در مملکت ما، پس از رویداد انقالب قانون

جری ه 2914مشروطیت و تاسیس مجلس در سال 

 2326هجری شمسی و  2135مطابق با قمری 

شد.  آغازبا تدوین اولین قانون اساسی ایران میالدی 

معنای مورد بحث برای  تا پیش از آن، لفظ قانون به

ی به ای ناشنیده بود و لذا اندیشهاسواد واژهجامعه بی

خواهی نیز در میان آنان وجود نداشت. از نام قانون

اواسط قرن نوزدهم میالدی بر اثر رفت و آمد اروپاییان 

به کشور و آشنایی تنی چند از ایرانیان نظیر میرزا 

شیرازی، فتحعلی آخوندزاده، حاج سیاح،  صالح

 بافرهنگاحمد روحی و  طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی
                                                           

8 Ground Water/Sub Surface water 

http://www.groundwater.org/index.html


631 
 
 

 پژوهشي مهندسي آبياري و آب فصلنامه علمي
 

 1393زمستان  •شماره  هجدهم  •سال پنجم 
 

خواهی و برقراری حکومت و تمدن اروپایی، فکر قانون

ی از اقانون در سطح بسیار محدود در اذهان پاره

روشنفکران آن زمان راه یافت، لیکن تصوری که عامه 

ت و وضعیت خود مردم از دولت و حکومت و از موقعی

در برابر آن داشتند، همان بود که جامعه ایرانی از 

کم کم . (2933)آریانا،  ها پیش با آن زیسته بودقرن

انسان  نظم یکی از نیازهای اذهان عمومی پذیرفت که

ای است جامعه منظم آن جامعه. جامعه مدنی است و

 ،که هر چیز آن به جای خود باشد. در این نظم

زیرا وقتی جامعه قانونمند  .عدالت نیز هست ای از بارقه

 و شودشد، تساوی مردم در مقابل قانون اعمال می

 بر این اساس. خواهد بود قانون برای همه یکسان

 های  ترین مشخصه را باید یکی از بزرگ «قانون گرایی»

 بوده نعقال ذی قانون عامل اتحاد جوامع مدرن دانست.

گردد. میگروهی  ی وهای فردموجب انضباط رفتار و

گذاری در از اوایل قرن حاضر همسو با قانون رو نیازا

ترین  مهم عنوان بهسایر ابعاد، بعد قانونی و حقوقی آب 

در  ترین عامل تولیدیفاکتور حیات بشری و اصلی

هجری  2927چند ماده از قانون مدنی )مصوب 

گذاران مردان و قانون نیز مورد توجه دولت (شمسی

مدارانه مردان، قانون برداران و سیاستگرفت تا بهرهقرار 

به آب بنگرند. این درحالی است که بعد شرعی و 

فتاوی مرتبط با آب و همچنین قوانین آب در ایران 

 باستان، قدمتی هزاران ساله داشتند.

دهد که در بخش منابع بررسی تاریخی نشان می

متعددی تدوین  مقررات و  قوانینزمینی، های زیرآب

مربوط به   هایساز بحثزمینه  که  نگرشی شده است.

قوانین   سیر تاریخی  جز با بررسی  آبی است  منابع

ها در آب  مربوط به  از قوانین  یابد. بسیاری نمی  تحقق

یا   آب  منابع  مالکیت  مربوط به  مسایل  خود گویای  نوع

 . (2936)مدنیان،  ستا هامرتبط یا حفاظت از آب

 عبارتند از: قوانین نترین ای مهم

، 17مواد ) 23/1/2927  مصوب مدنی  قانون -2

تا  252، 243، 243، 247، 294، 222، 36، 13

253 ،534.) 

 .6/6/2923  مصوب 4و  9مواد   قنوات  قانون -1

 -  واحده  ماده -  قنوات  قانون  تکمیل  قانون -9

29/6/2929. 

  مصوب -  آبیاری  بنگاه  تأسیس  اجاره  قانون -4

13/1/2991. 

و امور   آبیاری  بنگاه  تأسیس  قانون  اصالح  قانون -5

 .22/5/2994 کشور مصوب  آبیاری  مربوط به

(  )ج بند برقو   آب  وزارت  تأسیس  به  راجع  قانون -6

 .16/21/2941  مصوب 2  ماده

  هایآب  از منابع  حفظ و حراست  قانون -7

 .2/9/2945  کشور مصوب  زیرزمینی

  مصوب  آن  شدن  ملی  و نحوه  آب  قانون -3

17/4/2947. 

  مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون -3

( که بند 2963)اصالح شده در سال  22/3/2953

 259و  43، 44و بندهای  مستقیم طور به 45

 .غیرمستقیم به منابع آبی ارتباط دارد طور به

  مصوب  آب  عادالنه  توزیع  قانون -22

26/21/2962. 

اول تا  اجتماعی قوانین توسعه اقتصادی، -22

 .به بعد 2963چهارم مصوب 

قانون تنظیم مقررات بخشی از درآمدهای  - 21

 .دولت

قانون مجازات اسالمی مبحث تعزیرات  - 29

 .2975مصوب 

پروانه های آب فاقد قانون تعیین تکلیف چاه - 24

(: این قانون 19/4/2933برداری )مصوب بهره

این پژوهش است که در  موردنظرطور خاص  هب

 شود.ادامه به بررسی آن پرداخته می

الذکر به موجب که در اغلب قوانین فوق به این نظر

ار، هیئت وزیران یا وزیر نیرو مکلف ذگدستور قانون

اجرایی قوانین های نامهاند که نسبت به تهیه آئینشده

د، بسیاری از جزئیات اجرای نمذکور مبادرت نمای

است. ها به تفصیل بیان گردیده نامهقوانین در این آئین

  و نحوه  آب  قانونمیان قوانین فوق، سه قانون شامل  از

  آب  عادالنه  توزیع  قانون(، 2947)  آن شدن  ملی

های آب فاقد و اخیراً قانون تعیین تکلیف چاه (2962)
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آب  رگذاریتأث ومهم ( قوانین 2933برداری )پروانه بهره

با توجه به تمرکز این پژوهش بر  آیند.به حساب می

مقررات گردد که ، یادآوری میهای غیرمجازقوانین چاه

 فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب»

 ماده 23مشتمل بر  42تا  19از ماده « 17/21/2947

 9 و در قانون توزیع عادالنه آب مقررات فصل دوم مواد

زمینی های زیربه آب ماده 25مشتمل بر  27تا 

دلیل اهمیتی  هاختصاص یافته و تعدد این ضوابط ب

گذار برای این منابع قائل بوده زیرا است که قانون

بیشترین سرانه منابع آبی مناطق مختلف مربوط به 

زمینی در های زیرسطحی است و آبهای غیرآب

شونده محسوب  های تجدیدچرخه حیات جزء آب

ای از گذار با این تلقی به مجموعهلذا قانون شوند. می

ضوابط در این قانون برای تغییر ساختار سابق مبادرت 

  عادالنه  توزیع  قانون 9طبق تبصره ماده  است. ورزیده

مقرر گردیده که  ،گرددقل میکه عیناً ن (2962)  آب

 های فاقد مجوز، پروانه صادر گردد:هبرای چا
هایی که از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه 

اعم  ،در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد

قرار گرفته یاا نگرفتاه    برداری  از این که چاه مورد بهره

شاود باه    طبق آگهی کاه منتشار مای    اند موظف ،باشد

برداری اخاذ نمایناد.    ارت نیرو مراجعه و پروانه بهرهوز

ها را الاقل طبق چاه نیاز اچنانچه وزارت نیرو هر یک 

نظاار دو کارشااناس خااود مضاار بااه مصااالح عمااومی  

خساارتی   گوناه  چیهتشخیص دهد چاه بدون پرداخت 

برداری از آن ممنوع باوده و باا    بهره شود و  مسدود می

این قانون رفتار خواهاد شاد.    45متخلفین طبق ماده 

هاای  توانند به دادگاه معترضین به رأی وزارت نیرو می

 مراجعه نمایند.  صالحه

  هایچاه  در خصوص 2972  نیرو در سال  وزارت

  که  آب  عادالنه عیتوز  قانون 9  ماده  تبصره  مشمول

و   مذکور حفر گردیده  از قانون  قبل  اخذ پروانه  بدون

،  است  بسیار زیاده کشور  نیز در سطح ها آنتعداد 

  گرفت  نیرو تصمیم  جدید اتخاذ نمود. وزارت  تدبیری

مضر   مذکور که  هایچاه  برداری بهره از  جلوگیری  بجای

  جبران  ، برایاست  شده داده  تشخیص  عمومی  مصالح  به

را از   ، وجوهی آب  و جایگزینی  زیرزمینی  آب  سفره  افت

منعقد  اددقرار  و با آنان  نموده  ها دریافتچاه  مالکین

واریز شود و   خاص  باید در حساب  یاد شده  نماید. وجوه

  هایدر طرح  شدن هزینه  صرفاً برای  از آن  برداشت

گیرد. وزیر نیرو   صورت  آب  و جایگزینی  افت  جبران

یاد   وجوه  موارد مصرف ذکر  ضمن  ای نامه بخش  طی

و   فوق  ترتیب  به  اقدام  عدم  است کرده  اعالم  شده

مذکور   دیگر از حساب  مصارف  برای  برداشت  هرگونه

و   شده  تلقی  دولتی  و اموال  در وجوه  قانونیغیر  تصرف

 . است  مربوطه  در قوانینمقرر   مسئولیت  مستوجب

  تأمین  نیرو بیشتر برای  تدبیر وزارت  این  درواقع

  نیست  معلوم و  است  بوده  عمرانی  هایطرح  های هزینه

  را جبران  زیرزمینی  هایآب  های سفره  افت  چگونه

 .خواهد نمود

الذکر فوق تبصره سال پس از تصویب، 19حدود 

قانون وصول »قانون الحاق یک ماده به استناد به  با

برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 

لغو گردید. این قانون به  21/4/2934مصوب « معین

 باشد: شرح زیر می
های آب ده واحده ا به وزارت نیرو )شرکتما 

ای، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب  منطقه

د در مناطق ممنوعه شواستان زنجان( اجازه داده می

منظور تأمین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب و به

ها، بهداشت واحدهای صنعتی، مرغداری و دامداری

 15حداکثر ای با مصارف آبی اندک )خدماتی و گلخانه

مترمکعب در شبانه روز( بر اساس سقف تخصیص آب 

وزارت  در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.

نیرو مکلف است در این مناطق نسبت به اجرای 

های جایگزینی )تأمین و انتقال آب، تغذیه  طرح

های آبیاری( اقدام نماید به مصنوعی، تغییر سیستم

آب زیرزمینی در  نحوی که میانگین حجم منابع

های پنج ساله این مناطق از وضع موجود کمتر  دوره

های بدون پروانه وزارت نیرو موظف است چاه نشود.

حفرشده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون 

( قانون 9ماده )توزیع عادالنه آب موضوع تبصره ذیل 

 تعیین تکلیف نماید. 2934الذکر را تا پایان سال  فوق

( قانون 9اء این مهلت تبصره ذیل ماده )با انقض 

 .گردد یملغو  26/21/2962توزیع عادالنه آب مصوب 

http://pejvaklaw.com/fa/قوانین-و-مقررات/جزایی/122-قوانین-و-مقررات-کیفری/504-قانون-الحاق-يك-ماده-به-
http://pejvaklaw.com/fa/قوانین-و-مقررات/جزایی/122-قوانین-و-مقررات-کیفری/504-قانون-الحاق-يك-ماده-به-
http://pejvaklaw.com/fa/قوانین-و-مقررات/جزایی/122-قوانین-و-مقررات-کیفری/504-قانون-الحاق-يك-ماده-به-
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های موضوع این قانون وجوهی برای از متقاضیان چاه 

ای که به تصویب هیأت صدور پروانه بر اساس تعرفه

دولت خواهد رسید دریافت و به درآمد عمومی کشور 

واریز و در قالب قوانین بودجه ساالنه کشور صرف 

جایگزینی آب زیرزمینی  یها طرحمطالعه و اجرای 

)تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر 

های آبیاری( جهت جبران معادل آب تخصیص  سیستم

 شد. خواهدیافته همان دشت 

سال لغو شد، اما  19بعد از ، 9ماده صره هرچند تب

های فاقد با این قانون و طی این مدت، بسیاری از چاه

؛ ها صادر گردید و پروانه برای آن شده حق ذی ،پروانه

سال پس از تصویب قانون توزیع  13حدود مجدداً  اما

پنج سال پس از  و (11/21/2962)مصوب  عادالنه آب

در جلسه علنی روز این قانون،  9لغو تبصره ماده 

مجلس شورای اسالمی قانونی به  29/4/2933یکشنبه 

دهنده تصویب اما تکان ،ظاهر کوتاه )تنها با یک ماده(

به تایید شورای نگهبان  19/4/2933و سپس در تاریخ 

های آب فاقد قانون تعیین تکلیف چاه» رسید:

 «.برداری بهرهپروانه 

فوریت و  یک طرح اولیه این قانون در ابتدا با قید 

 فاقد قدیمی آب های چاه تکلیف تعیین» با عنوان

 به 2933 ماه آذر 14 تاریخ در« برداری بهره پروانه

رسیده و تقدیم مجلس  نمایندگان از نفر 64 امضای

 گردید. دالیل توجیهی این طرح چنین ذکر شده است:
 آب های چاه تکلیف تعیین مهلت اتمام به توجه با» 

 فاقد و فعال اکنون هم و شده حفر قبل از که کشاورزی

 که هاآن صاحبان حق احقاق منظور به و هستند پروانه

 اند نشده پروانه اخذ به موفق تاکنون اطالعی بی دلیل به

 سهمیه از محرومیت ها، چاه انسداد به محکوم و

طرح یک   اند، شده فراوان زیان و ضرر و سوخت

فوریتی ذیل جهت تعیین مهلت یک سال برای صدور 

گردد تا ضمن حل م میینیرو تقد تمجوز توسط وزار

ال مواد و افزایش غمشکل کشاورزان، زمینه توسعه اشت

 «.عملکرد تولید در واحد سطح فراهم گردد

االشاره در ابتدا شامل ماده طرح یک فوریتی فوق

بود. این طرح بسیار کلی، ناقص و  3واحده و سه تبصره

                                                           
 «برداری بهره پروانه فاقد قدیمی آب های چاه تکلیف تعیین»طرح  3

پر از ابهام بود که پس از بررسی در کمیسیون 

طبیعی مجلس، اصالح اساسی کشاورزی، آب و منابع

، واحده گردید به شکلی که عالوه بر تغییر متن ماده

حذف و هفت دیگر تبصره یک تبصره آن اصالح و دو

تعیین »نهایی  مصوب قانون ها شد.تبصره جایگزین آن

مشتمل بر « برداری های آب فاقد پروانه بهرهتکلیف چاه

 باشد:ماده واحده و هفت تبصره به شرح ذیل می

ا وزارت نیرو موظف است ضمن  ماده واحده

نفعان، طی دو سال  رسانی فراگیر و مؤثر به ذی اطالع

های آب تمام پس از ابالغ این قانون، برای کلیه چاه

های فاقد پروانه واقع در کلیه دشت کشاورزی فعّال

هجری شمسی  2935کشور که قبل از پایان سال 

های تابعه استانی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه

شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت 

های مجاز و عدم اضرار به و با رعایت حریم چاه مرتبط

دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار 

 برداری صادر نماید.  توسط متقاضی پروانه بهره

های منظور صیانت از سفره آببه ا 1تبصره 

زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از 

ها، حداکثر طی دو سال پس از سوی مالکان چاه

ون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند تصویب این قان

های آب برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه

 کشاورزی اقدام نماید.

وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت  ـ 2تبصره 

پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع 

های جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت صرفه

                                                                               
 2933وزارت نیرو موظف است ضمن اطالع رسانی، طی سال  -ماده واحده

فعال و قدیمی را تعیین تکلیف و برای صاحبان آنها توسط امور های حفر شده  چاه

ها، پرونده تشکیل و در صورت واجد ای استانها و شرکت آب منطقهآب شهرستان

النظاره بر مبنای برداری صادر نماید. دریافت حقشرایط بودن برای آنها پروانه بهره

 محاسبات وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران انجام شود.

 مجهز به نسبت سال سه مدت ظرف حداکثر است موظف نیرو وزارت -2 تبصره

 .نماید اقدام هوشمند کنتورهای به برق محرکه نیروی با آب هایچاه تمام نمودن

 در غیرمجاز هایچاه توسط آب برداشت میزان ظرفیت ازاء به -1 تبصره

 35) درصد پنج و هشتاد و شود مجاز%(  25) پانزده میزان تا ممنوعه های دشت

 هیات تصویب به و تهیه نیرو وزارت توسط اجرایی نامهآئین. گردد مسدود%( 

 . رسدمی وزیران

 در%(  5) درصد پنج ممنوعه مناطق در مجاز هایپروانه چاه میزان از -9 تبصره

 مدیریت تمهیدات طریق از مقابل در و شود کاسته طرح اجرایی امکان جهت

 .گردد جبران میزان این مصرف
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دن فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کر

 های آب کشاورزی اقدام نماید.کلیه چاه

 اند مکلفای  های آب منطقه شرکت ـ 3تبصره 

، مشروط به نبود تخلف از مفاد بار کیهر سه سال 

پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید 

های آب کشاورزی در سراسر برداری چاه پروانه بهره

 کشور اقدام نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک  ا 4تبصره 

ظرف  اند موظفهای حفاری در سراسر کشور دستگاه

های آب سه ماه پس از ابالغ این قانون، از شرکت

ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت ای استان منطقه

و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از 

به  شده، نیروی انتظامی موظف انقضاء مهلت تعیین

های فاقد جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه

همچنین وزارت نیرو  باشد. مجوز و کارت تردد می

همکاری نیروی انتظامی نسبت به  موظف است با

های حفاری متخلف به مدت شش ماه توقیف دستگاه

و حمل آن به توقفگاه )پارکینگ( با هزینه مالک آن 

مالکین در این اقدام نماید. رسیدگی به اعتراض 

( این 5خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره )

 باشد. قانون می

است جهت   ا وزارت نیرو مکلف 5تبصره 

رسیدگی به اختالفات ناشی از اجراء این قانون و قانون 

، در هر استان 2962مصوب توزیع عادالنه آب 

کمیسیون رسیدگی به امور »عنوان   کمیسیونی تحت

مرکب از یک نفر قاضی با حکم « نیهای زیرزمیآب

رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد 

کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر 

ای استان با حکم مدیرعامل  نماینده شرکت آب منطقه

های  شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده

شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی الزم 

احکام  گردد. قاضی عضو کمیسیون صادر میتوسط 

صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

باشد. از تاریخ  تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می

تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت 

مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این 

کمیسیون  شد. دبیرخانه این ها احاله خواهدکمیسیون

 باشد. ای مستقر می های آب منطقهدر شرکت

از تاریخ تصویب این قانون هرگونه  ـ 0تبصره 

های دارای پروانه که مواجه به کاهش جابجایی چاه

فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در 

اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی 

( 22ضوابط ماده )مالک و مشروط به رعایت سایر 

نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب و  آئین

های های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون تبصره

 باشد. ها مجاز می رسیدگی به صدور پروانه

نامه اجرائی این قانون حداکثر  آئین ـ 7تبصره 

ظرف سه ماه پس از ابالغ به پیشنهاد مشترک 

شاورزی به تصویب هیأت های نیرو و جهاد ک وزارتخانه

 رسد. وزیران می

آزموده را دگر آزمودن »قانون فوق مصداق 

 فوق گانههای هفتهرچند تبصرهباشد. می« خطاست

که از جای بحث و نقد فراوان دارد، اما با توجه به این

 بسیار زیاد تاثیر مستقیم ،طرف خود ماده واحده یک

کالن و همچنین بر  ریزیبرنامه و گزاریبر سیاست

منابع آب و به تبع آن بر  های غیرمجازروند حفر چاه

های آن داشت و از طرف دیگر تبصرهخواهد زیرزمینی 

از جمله قانون توزیع عادالنه به شکلی در قوانین قبلی 

نیز های کشاورزی آب و قانون تسهیل برقی کردن چاه

اصلی این پژوهش به  بررسی، لذا وجود داشته است

قانون تعیین تکلیف »ماهیت، کارکرد و تبعات 

که از این « برداری های آب فاقد پروانه بهره چاه

نامیده  «قانون تعیین تکلیف» اختصار بهپس 

 .شده استشود، متمرکز  می

عنصری  عنوان به« آب»خالصه آنکه 

 عوامل تولید ترین مهمیکی از  تنها نهکه  محیطی زیست

نقش مهمی در ساختار و مسائل  بلکه ،رودبه شمار می

کم و بیش مورد توجه عرف و قانون اجتماعی نیز دارد، 

 اما نکته حائز اهمیت، میزان کارشناسی ؛بوده است

ها و قوانین این سیاست محیطی بودنبودن و زیست

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. که در ادامه باشدمی
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 روش تحقیق:
باشد که  می ترکیبی از نوع تحقیقتحقیق حاضر 

و در محدوده زمانی گیری از فن پیمایش  با بهره

در استان فارس انجام شده  2939و  2931های سال

آوری ها و ابزارهای پژوهش جهت جمعاست. روش

ای اسناد و اطالعات مورد نیاز شامل مطالعه کتابخانه

بخش  مدیران و مدارک، مصاحبه عمیق با کارشناسان

با  ی زیرزمینی و قضات مراجع قضایی مربوطههاآب

تکمیل پرسشنامه همچنین ساختارمند و سواالت نیمه

سواالت  صورت به سواالت پرسشنامه عمدتاً بوده است.

برای سنجش بسته و تعداد محدودی سواالت باز بود. 

با طیف صفر الی بیست  یاز سواالت ،دیدگاه پاسخگویان

پنج نفر از  توسط ،هاپرسشنامه استفاده گردید. روایی

 های ترویج و آموزش کشاورزی واساتید )با تخصص

جامعه آماری شامل حقوق( مورد تایید قرار گرفت. 

های فنی و حقوقی نظر در زمینهکارشناسان صاحب

های زیرزمینی استان فارس )ازجمله مدیران و آب

های زیرزمینی شرکت کارشناسان فنی و حقوقی آب

در  ای فارس، کارشناسان رسمی دادگستریمنطقهآب 

و  )کانون کارشناسان رسمی دادگستری( رشته آب

. اندبودهکننده امور آب( قضات مراجع قضایی پیگیری

ساختارمند آوری شده در سواالت نیمههای جمعداده

از سواالت  آمده دست بههای مصاحبه و همچنین داده

د تجزیه و تحلیل کیفی مور صورت بهباز پرسشنامه 

قرارگرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری )توصیفی و 

و همچنین رسم  پرسشنامه استنباطی( سواالت بسته

 Exel2013 و SPSS20 هایافزاراز نرم ،نمودارهای آماری

 استفاده گردید.

 

 نتایج:
نفر کارشناس با دامنه  67های تحقیق شامل نمونه

 5ای بین و تجربه (=9/42M)سال  62تا  92بین  سنی

عمده این افراد مرد  باشند.می (=M 4/24)سال  92تا 

(، شاغل در %3/59(، دارای مدرک لیسانس )35%)

( %4/75(، کارشناس فنی )%5/52ادارات ستادی )

باشند که شناسی میهای علوم آب و زمینشامل رشته

درصد کارشناسان فنی، کارشناس رسمی  4/23

 (.2هستند )جدول دادگستری در رشته آب 

 

 : پراکنش کارشناسان بر اساس متغیرهای دموگرافی(1)جدول 

 
 جنسیت

(67=n) 

 تحصیالت

(67=n) 

 رشته

(67=n) 

 محل فعالیت

(67=n) 

کارشناس عضویت در کانون 

 (n=43) رسمی دادگستری

 لیسانسفوق لیسانس زن مرد 

 فنی

شناسی و )زمین

 آب(

 شهرستان ستاد حقوق
کارشناس 

 رسمی

کارشناس 

 غیرعضو

 6/32 4/23 5/43 5/52 6/14 4/75 1/46 3/59 25 35 درصد

 

قانون »کارشناسان مورد مطالعه عقیده دارند که 

در راستای حفاظت « های فاقد پروانهتعیین تکلیف چاه

( و 12از  4/6باشد )نمره نمی منابع آب زیرزمینیاز 

محیطی تواند یک قانون زیستنمیاین قانون عبارتی به

دهد بین نتایج این پژوهش نشان می تلقی شود.

 ها آنجنسیت، مدرک و رشته تحصیلی با دیدگاه 

مبنی بر اینکه این قانون در راستای صیانت از منابع 

 بهای وجود ندارد. رابطهباشد، های زیرزمینی نمیآب

های کارشناسان آماری نظرات و دیدگاهمقایسه  عبارتی

لیسانس و همچنین مرد و زن، لیسانس و فوق

قانون »کارشناسان فنی و حقوقی در خصوص نقش 

در حفاظت از منابع آب زیرزمینی « تعیین تکلیف

همگی نمره بسیار پایینی به زیستدهد نشان می

های گروهبین جفتاند و قانون دادهمحیطی بودن این 

داری وجود ندارد و تفاوت آماری معنی وهش،ژپمورد 
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یک این قانون را محافظ منابع آب زیرزمینی نمیهیچ

 (.1دانند )جدول 

زیست قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط

 طور بهبایستی سه معیار و ویژگی خاص به شرح زیر را 

 لکردی خود داشته باشند:جامع در ذات وجودی و عم

محور و هدف اصلی قوانین مرتبط  الف: حفاظت:

مدت و با این زمینه، بایستی حفاظت و صیانت کوتاه

زیست باشد. منفعت مدت از منابع طبیعی و محیطبلند

هیچ فرد، گروه و یا حتی منفعت اجتماعی و اقتصادی 

 الشعاع قرار دهد.نبایستی این اصل را تحت

ها و ماهیت با توجه به ویژگی اجرا:ب: قابلیت 

و شرایط اقتصادی و  محیطیپارامترهای زیست

اجتماعی، قوانین مصوب بایستی در عمل قابل اجرا 

 باشد.

های قوانین مواد و تبصره ج: جامعیت:

، جامع، کامل و راستا هممحیطی الزاماً بایستی  زیست

کارشناسانه و با درنظرگرفتن ابعاد مختلف زیست

 محیطی )فنی، اجتماعی و اقتصادی( تدوین شده

 باشند.

 
 

 در حفاظت از منابع آب زیرزمینی« قانون تعیین تکلیف»های مختلف در خصوص نقش : مقایسه نظرات گروه(2)جدول 

 ایمیانگین رتبه ها گروه متغیر
Mann-Whitney U test 

 .Sig مقدار

 جنسیت
 37/99 مرد

522/233 67/2 
 65/96 زن

 تحصیالت
 55/92 لیسانس

222/431 34/2 
 44/91 فوق لیسانس

 تخصص
 73/92 کارشناس فنی

522/174 59/2 
 61/95 کارشناس حقوقی

     

که ( 2پژوهش )نمودار این خش دیگری از بنتایج 

گانه فوق را مورد کنکاش قرار داده است، معیارهای سه

 کارشناسان:از دیدگاه دهد نشان می

محافظ منابع آب زیرزمینی  تنها نه این قانون -2

، بلکه تهدیدی جدی (12از  4/6 امتیاز) باشدمین

 .یدآبرای منابع آبی به حساب می

جامع، کامل و قانونی به هیچ وجه این قانون  -1

 .(12از  7/6 امتیازد )باشاسانه نمینکارش

 در عمل،آن  و قانونی قابلیت اجرای صحیح -9

 یو در عمل قابلیت اجرایی باالی دباشضعیف می

این  5هرچند تبصره .(12از  7/22)امتیاز  ندارد

قانون با ایرادتی همراه است که متعاقباً به آن 

 5موضوع تبصره  اشاره خواهد شد، اما شاید بتوان

های مور آبا به رسیدگی کمیسیون تشکیلیعنی 

ناشی  دار رسیدگی به اختالفاتزیرزمینی که عهده

تعیین قانون  اجرای قانون توزیع عادالنه آب و از

 قوت نقاط از باشد رامی مجازهای غیرتکلیف چاه

و  کمیسیون اعضای ترکیب زیرا؛ قانون دانست این

شاید بتواند  هادهپرون به رسیدگی در تمرکز ایجاد

 وضعیت اقلیم هر با متناسب تصمیمات حامل

 دعاوی طرح و آرا تشتت از جلوگیری و استان

 کاهش آن تبع و به دادگستری محاکم در مختلف

 هاپرونده به رسیدگی در تسریع و محاکم ورودی

 .باشد
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 های فاقد پروانه (: دیدگاه کارشناسی در خصوص قانون تعیین تکلیف چاه1نمودار)
 

و نظرات کارشناسان مورد های تحقیق یافته

حاکی از آن است که قانون تعیین تکلیف پژوهش 

های بعضاً متعدد داشته و در اجرا نیز با چالشایرادت 

بندی که موارد طبقهاساسی مواجه شده یا خواهد شد 

اند در شده و تعداد افرادی که به هر مورد اشاره کرده

 .منعکس شده است 9جدول 

 
 توسط کارشناسان مورد پژوهششده  اشاره« قانون تعیین تکلیف» هایچالشایرادات و بندی طبقه :(3)جدول 

 تعداد اشاره شده موارد مورد اشاره

 14 قانونیو ترویج بی شیوع رفتار غیرقانونی

 22 اینامهتناقض قانونی و آئین

 24 گویی و ابهامگلی

 12 مضر به مصالح عمومی

 19 نگری و کارشناسی نبودنفقدان جامع

 26 ایرادات مربوط به مجازات و پیگیری کیفری

 26 های اجراییچالش

 

تفصیل و به  9اشاره شده در جدول موارد در ادامه 

 گرفته است:شرح بیشتری مورد بحث قرار 

 قانونی:شیوع رفتار غیرتبعات قانون و الف: 

 طور مستقیم و قانون تعیین تکلیف به

نماید که اگر به غیرمستقیم متخلفین را تشویق می

قانون عمل ننمایند، در آینده به احتمال زیاد عمل 

ها نه تنها مجازات نخواهد شد، بلکه قانونی شده و  آن

مشاهدات میدانی و  د.شحق خواهد  فرد متخلف، ذی

دهد که از زمان تصویب این کارشناسی نشان می

هایی پس از گذشت بیش چاه چنین اینتنها  قانون، نه

اند، از چهار سال از تصویب هنوز تعیین تکلیف نشده

با توجه به اینکه تشخیص سال حفر چاه مشکل بلکه 

های غیرمجاز به برداری از چاهروند حفر و بهرهاست، 

قرار گیرد،  2935های قبل از که در لیست چاه امید آن

ود کردن همچنان ادامه دارد. این روند، پیامدی جز ناب

 منابع آب زیرزمینی نخواهد داشت.

  مفاد این قانون دو نوع حق قانونی برای صاحبان

نماید: ایجاد حق قبل از ایجاد می پروانه فاقدهای چاه

صدور مجوز و ایجاد حق بعد از صدور مجوز. هردو نوع 

هنجارهای رفتار و برای هم  حق ایجاد شده، تهدیدی

-زیست میهم برای منابع طبیعی و محیط اجتماعی و

گردد که افراد متقاضی تعیین یادآوری می باشد.

باشند: گروه اول که  دو گروه می پروانه فاقدتکلیف چاه 

توسط وزارت نیرو شناسایی شده  ها آنچاه غیرمجاز 

حاً است و در آمار وزارت نیرو وجود دارد که اصطال

-. گروم دوم چاهشوندنام میثبت 2تحت عنوان فرم 

هایی است که قبالً توسط وزارت نیرو شناسایی نشده و 

و اصطالحاً تحت  در لیست وزارت نیرو قرار ندارد
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ههردو گروه ب نام ثبتشوند. نام می ثبت 5عنوان فرم 

شود. ایجاد حق برای گروه صورت اینترنتی انجام می

با وجودی که در قانون  باشد.می ترکنندهدوم نگران

نام را فقط برای گروه اول جایز دانسته، صراحتاً ثبت

 اند؟ نام شدهکه چرا گروه دوم نیز ثبتمشخص نیست 

 که به دالیل مختلف  های غیرمجازبرخی از چاه

های گذشته خشک شده بودند، پس از تصویب در سال

ی بردارشکنی شده تا بتوانند پروانه بهرهاین قانون، کف

 اخذ نمایند.

  از ثبعات دیگر این قانون، رواج خرید و فروش

 است کهدر برخی از مناطق های غیرمجاز چاه

باشند که از این میعمدتاً افراد کم بضاعت  فروشندگان

ها به قیمت این نوع چاه قانون چندان مطلع نیستند.

برای  ،نفوذذیمطلع و احتماالً وسط افراد نسبتاً پائین ت

 شود.اخذ پروانه خریداری می

 

 ب: ایرادات قانونی:

 در پروانه فاقد آب هایچاه تکلیف تعیین قانون 

 ،2962 سال مصوّب آب عادالنه توزیع قانون با تناقص

 ترینمهماست.  شده قائل امتیاز متخلف افراد برای

 باشد، می آن تصویب مبنای قانون این به وارده ایراد

 دارای عمدتا قانون این تصویب از قبل که اقدامی زیرا

 مسئولیت تنها نه آن تصویب با بوده کیفری مسئولیت

 همان بلکه شده، زایل حدودی تا متخلف فرد کیفری

 پروانه صدور مبنای و محسوب امتیاز او برای اقدام

، اخالقی و قضایی نگاه از و گیردمی قرار برداریبهره

 .است مذمومی امر ،متخلف فرد به امتیاز دادن رفتاری،

  تصویب  2933با توجه به اینکه قانون در سال

شده است، مشخص نیست که چرا مبنای تعیین سال 

ذکر شده است. چرا سال « 2935قبل از پایان »حفر، 

 مبنای کار نبوده است. 2933 یا و 2934دیگری مثالً 

 الحاق» قانون براساس نیرو وزارت شدن مکلف دلیل به

 و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون به ماده یک

 های چاه تکلیف تعیین به ،«معین موارد در آن مصرف

 تر بود کهقیمنط ،2934 سال پایان تا غیرمجاز

 2934 سال پایان تا شده حفر پروانه بدون های چاه

 حفر پروانه بدون های چاه و مشمول این قانون گردند

 .نگردد شامل را 2935 سال از بعد شده

 شوند تا مورد معموال متخلفین شناسایی می

اما آنچه که  ؛تعقیب قضایی و مجازات قرار گیرند

منظور صدور ا در این قانون آمده، شناسایی بهصراحت

از طرف دیگر بر اساس  .هاست آنمجوز قانونی برای 

قانون توزیع عادالنه مصوب سال  45بند ها ماده 

قانون به حفر  مقررات این ، هر کس بدون رعایت2962

برداری از منابع آب مبادرت  چاه و یا قنات و یا بهره

المنفعه  کند، عالوه بر اعاده وضع سابق ]پر و مسلوب

ضربه  52تا  22به  ،و جبران خسارت وارده کردن چاه[

روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب  25شالق و یا از 

سوال  شوند. موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می 

ها این چاه پاسخ این است که اگر اصلی، کلیدی و بی

اند چرا مورد تعقیب توسط وزارت نیرو شناسایی شده

احکام قانونی  چرا اند،یا اگر محاکمه شده و قرار نگرفته

ها اجرا نشده است؟ کوتاهی و قصور از چه  در مورد آن

 منبعی بوده است؟

 سال در گذارگونه که قبالً ذکر شد، قانونهمان 

 درآمدهای از برخی وصول قانون به الحاقی ماده 2934

 تبصره و تصویب را معین موارد در آن مصرف و دولت

 34 سال پایان از آب عادالنه توزیع قانون سه ماده ذیل

 دعاوی طرح الحاقی، ماده این وضع و با گردید لغو

 دادگستری محاکم در سه ماده ذیل تبصره با مرتبط

 در مختلف انحاء به که سودجویانی برای راه و ممنوع

اما  ؛شد بسته بودند، قانون از استفاده سوء صدد

 را الذکرفوق الحاقی ماده تکلیف، تعیین قانون تصویب

 آن برای پروانه صدور امکان تنها نه و نموده اثر بال

 سال از قبل که مذکور تبصره موضوع هایچاه از بخش

 فراهم را باشدمی برداری بهره مورد و شده حفر 2962

 که هاییچاه به نسبت پروانه اخذ برای راه بلکه ،نموده

 مورد و شده حفر آن تصویب بر موخَّر و قانون خالف بر

با  .گردید هموار نیز دارند، قرار مجازغیر برداریبهره

 یابیممی در، تکلیف تعیین قانون اجرایی ابعاد درتامل 

 برداریبهره و حفر به اقدام هاسال طی که افرادی که

 قرار قانون تعقیب تحت دالیلی به و نموده مجازغیر
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 مشمول است نرفته بین از آن آثار و چاه و نگرفته

 تحتاشخاص متخلفی که  ولی گردیده واقع امتیاز

 چاه کیفری، مسئولیت تبع به و گرفته قرار تعقیب

 بهرهبی است، شده المنفعه مسلوب یا پر محفوره

به بعد،  2962از سال  با توجه به اینکه لذا .باشند می

های اعمال قانون برای درصد کمی از صاحبان چاه

المنفعه شده ها پر و مسلوبغیرمجاز انجام و چاه آن

اند و بخش عمده متخلفان نه تنها محاکمه نشده است

بلکه هنوز به استحصال غیرقانونی آب ادامه داده و به 

این بدان  ،برداری هم داده خواهد شدها پروانه بهره آن

مفهوم است که متخلفانی که به هر شکل از قانون فرار 

محیطی زیست خطرناک ، برنده اصلی این بازیاندکرده

توانند در آینده الگوی سایر کشاورزان باشند و می می

 !قرار گیرند

  ،کلیه »آنچه در این قانون شمول پیدا کرده

فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه های آب کشاورزی چاه

بدون تفکیک و یا استثناء کردن « های کشوردشت

که های ممنوعه و ممنوعه بحرانی است. حال آندشت

بر »در سطر بعدی در همین قانون اشاره شده به 

عدم اضرار به دیگران و »و « اساس ظرفیت آبی دشت

 که ضمن اینکه این عبارات با هم در تضاد است «عموم

 دارای ،بحرانی ممنوعه و ممنوعه هایدشت عبارتی )به

 اضرار عمالً هاآن از استفاده مجوز وبوده  منفی بیالن

 برای را متعدد برداشت و تفسیر جای ،(است دیگران به

 تعریف اساس بر: توجه). آوردمی فراهم کارشناسان

 آبی ظرفیت قانون، این اجرایی نامهآیین در شده ارائه

 برداریبهره قابل زمینی زیر آب حجم اکثر حد: دشت

 عوامل تعادل اساس بر و ساالنه صورت هب که است

 تعیین نیرو وزارت توسط آبخوان کننده تخلیه و تغذیه

 با مستمر طور به نیرو وزارت دیگر طرف از .شود(می

 هادشت آبی ظرفیت فنی، و کارشناسی مطالعات انجام

 برداریبهره و حفر قطعاً و دهدمی قرار بررسی مورد را

 به اضرار» ممنوعه های دشت در مجازغیر هایچاه از

 چنین برای پروانه صدور و بوده «عموم و دیگران

 و زندگی تهدید نمودن تسهیل و تسریع هایی، چاه

 کنونی نسل بلکه آینده، نسل تنها نه برای غذایی ناامنی

 حیات آبیکم بحران گذشته سال چند در شاید. است

 «آبیبی بحران» آینده و حال در اما نمود،می تهدید را

 .است اصلی موضوع

 توجه به عمدتاً بوده و نگری جامع این قانون فاقد

بردان متخلف، در اولویت تصمیمات رضایت بهره جلب

 قرار گرفته است.

  این قانون بسیار کلی بوده و از جهات بسیاری

 این استفاده شده در هایواژه بر بعضی از مبهم است.

متعدد و  هایبرداشت زمینه و است وارد ابهاماتی قانون

 از جمله: .است فراهم عبارات این از یا سوء برداشت

 ،«وزارت نیرو شناسایی چاه توسط»از عبارت الف:  

های برداشت اداری و قضایی در مراجع مختلف

آنچنان که در عمل افراد ثبت نام  شود.گوناگونی می

افرادی که چاه غیرمجاز ) 2شماره  کننده در قالب فرم

 5 شماره ها در لیست وزارت نیرو است( و فرمآن

ها در لیست وزارت نیرو  )افرادی که چاه غیرمجاز آن

اگر  اند.اند( ثبت نام شدهنیست و به آن معترض بوده

( توسط وزارت نیرو شناسایی 5چاه این افراد )فرم 

ها خالف قانون خواهد  ادن به آننشده باشد، پروانه د

« شناسایی شده باشند».... بود چرا در این قانون آمده 

 «.شناسایی شده یا بشوند»که  نه این

 درمتن "کشور هایدشت" از گذارقانون ب: منظور

 گذارقانون منظور آیا اینکه سوال و نیست واضح قانون

 پروانه، فاقد فعال کشاورزی آب هایچاه که است این

 اطالق "دشت" توانندمی که جاهایی در منحصرا

 در محفوره هایچاه باشد؟می قانون مشمول شوند،

 نامیده "دشت" عرفی لحاظ از که هاییمحل

 کوهستانی مناطق در محفوره هایشوند، و یا چاه نمی

 قانون مشمول دارند، کمی وسعت که اراضی در و یا

است، یا واژه آیا دشت به معنای حوزه آبخیز  نیستند؟

سرزمین مسطحی است که تغییرات  به مفهوم دشت

هپایه و های کودر مقابل  واژهو  ارتفاعی آن کم است

به « کشور هایدشت»و یا  کوهستان قرار گرفته است

 است؟« مناطق کشور»مفهوم عام یعنی 

دارای نیز « دیگران و عموم اضرار به عدم» واژه ج:

های توسعه در برنامه آیا نسل آینده که .ابهام است
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گیرند هم شامل لفظ همواره مورد توجه قرار می پایدار

 ،از عدم اضرار آیا منظورشود؟ می« دیگران و عموم»

تهدید  از اضرار، است؟ آیا منظور حریم رعایت همان

منابع آب زیرزمینی و یا تهدید امنیت آبی نسل آینده 

است؟ و یا منظور مزاحمت فیزیکی چاه و تاسیسات 

تبعات آیا  ؟است مربوطه برای همسایگان و عابرین

های منفی اجتماعی ناشی از اضافه برداشت آب

« اضرار به دیگران و عموم»زیرزمینی هم شامل مفهوم 

و زیان و پیامدهای منفی  ضررباشد و یا صرفاً می

اگر موارد فوق  ؟مدنظر است محیطیزیستو  اقتصادی

نامه اجرایی این و سایر مصادیق ذکر شده در آیین

همه در برگیرنده مفهوم اضرار است، پس قانون، 

خصوص  ههای فاقدپروانه و بتوان و نباید برای چاه نمی

آنهایی که در مناطق ممنوعه هستند مجوز صدور 

ها و  پروانه داد چرا که با توجه به بیالن منفی آن

الذکر، پس از مطالعات وقفپیامدهای منفی 

 اند.ارشناسی، ممنوعه اعالم شدهک

  هم به اعتقاد قاطبه کارشناسان فن، این قانون

مدت، مضر به مصالح مدت و هم در بلند در کوتاه

عدم  به عقیده کارشناسان مورد پژوهش، عمومی است.

به ضررهای حاصل از اجرای قانون بر منابع آب  توجه

 بسیار مشهود است.

 به نسبت مواردی قانون تعیین تکلیف، در 

 کرده است. بعنوان مثال اختیار سکوت موضوعات

 مصرف با هایچاه خصوص در گذار قانون سکوت

 آن از مستمر برداری بهره که هاییچاه یا و صنعتی

قانون مذکور در  .است تامل قابل شود،نمی انجام

های غیرمجازی که شناسایی و به مراجع خصوص چاه

شده  اند و حکم نیز صادرقضایی معرفی و محاکمه شده

است ولی حکم صادره به دالیل متعدد معلق مانده و 

اجرا نشده است، نیز سکوت اختیار نموده است. 

عبارتی مشخص نیست این افراد آیا شمول این قانون  هب

نامه اجرایی  خیر؟ هرچند که در آیین باشند یامی

کور به این موضوع اشاره شده است، اما مبنای ذقانون م

نامه اجرایی. در محاکم قضایی، قانون است نه آیین

توان مواردی را به قانون اضافه نامه اجرایی نمیآئین

 کرد و یا چیزی از آن کاست.

 های غیرمجاز در قانون فوق، جهت پرنمودن چاه

مجازی که در این )یعنی چاه غیرتکلیف شده  تعیین

، طرح ثبت نام نماید و پس از بررسی در کمیسیون

و لذا مجدداً  شدشرایط صدور پروانه را نداشته با

بینی ها، جرمی پیش و مجازات آن (غیرمجاز تلقی شود

نشده و الزام متخلف به اجرای حکم توسط خود 

ای  ب منطقهمتخلف وجود ندارد، بلکه بایستی شرکت آ

وده و یک بار مبه عنوان شاکی، مجدداً طرح دعوی ن

دیگر در مراجع قضایی پیگیری نماید. با توجه به 

یند و تعداد نامشخص چنین آبر بودن این فر زمان

 شود می عمالً به متخلفین مهلت قانونی داده ایی،ه چاه

برای چندین  تا با خیالی آسوده و در کمال آرامش

جا  هنابسال دیگر، به اقدام غیرقانونی خود و استحصال 

 آلود خود از منابع آب زیرزمینی ادامه دهند.و حرص

 تکلیف، تعیین قانون 5 تبصره به توجه با 

 فقط زیرزمینی هایآب امور به رسیدگی کمیسیون

 نماید بررسی را دولت علیه اشخاص شکایت تواندمی

 صادره رای طرفی از و( اشخاص علیه دولت شکایت نه)

 فقط زیرزمینی، های آب امور به رسیدگی کمیسیون از

. است نظرخواهی تجدید قابل اداری عدالت دیوان در

 این از شده صادر رای که شودمی استنباط چنین لذا

 تا شده قلمداد اداری تصمیم یک عنوان به کمیسیون،

 اداری عدالت دیوان اینکه به توجه با. قضایی رای یک

 غیردولتی حقوقی و حقیقی افراد شکایت برای مرجعی

 آن عکس) باشدمی دولتی هایشرکت و ادارات از

 شرکتی که ایمنطقه آب شرکت لذا ،(نیست صادق

 که ایصادره رای به نسبت تواندنمی عمالً است، دولتی

 .نماید اعتراض باشد زیرزمینی هایآب ضرر به

 ( دوره 9)موضوع تبصره  در قانون تعیین تکلیف

برداری از یک سال به سه سال تمدید پروانه بهره

ها را افزایش یافته است. این اقدام عمال نظارت بر چاه

ها را کاهش داده و اطالع از وضعیت و آمار چاه

توان  با صدور پروانه سه ساله نمی نماید.تر میکمرنگ
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را  برداشت بر اساس ظرفیت ساالنه دشت میزان مجوز

 تغییر داد و لذا نقش مثبتی در حفاظت آب ندارد.

 اً تبا توجه به اینکه قانون تعیین تکلیف، عمد

این  6باشد، اما تبصره های غیرمجاز میمرتبط با چاه

های دارای پروانه است که در قانون در خصوص چاه

 این قانون موضوعیت ندارد.

 طور یکنواخت برای تمام کشور و  هاین قانون ب

محیطی، شرایط های زیستون توجه به ویژگیبد

 اقتصادی، وضعیت اقلیمی و... تدوین شده است.

 هایاقلیم به توجه با قانون این اجرای عمومیت

 هایسفره وحفظ خشکسالی مباحث و ایران متفاوت

 نگران کننده است. ،زیرزمینی آب

 های زیرزمینی کمیسیون رسیدگی به امورآب

قضایی است که فقط واحد شبه( یک 5)موضوع تبصره 

تواند ماهیت پرونده را بررسی نموده و رای می

کمیسیون صدورپروانه را تایید و یا نقض نماید ولی 

تواند حکم کیفری متناسب با جرم افراد خاطی نمی

باید  مجدداً ،. لذا برای صدور حکم متخلفانصادر نماید

 بر استهالکی طی شود.یک فرآیند زمانبر و هزینه

  قانون تعیین تکلیف، حداکثر  2براساس تبصره

های آب دو سال پس از تصویب این قانون، تمامی چاه

کشاورزی باید مجهز به کنتور هوشمند شوند. با توجه 

های به اینکه نصب کنتور هوشمند، فقط بر روی چاه

همین  1پذیر است و از طرفی در تبصره برقی امکان

سال تعیین شده  5االجل برقی کردن قانون، ضرب

ها با هم خوانی این تبصره هم است، لذا ضمن عدم

)برقی کردن که پیش شرط نصب کنتور است در مدت 

سال ولی نصب کنتور هوشمند حداکثر دو سال پس  5

از تصویب قانون( که نشان دهنده غیرکارشناسی بودن 

سال از تصویب این  4آن است، در عمل پس از گذشت 

زیادی از این موارد )برقی کردن و نصب قانون درصد 

 کنتور هوشمند( هنوز تحقق پیدا نکرده که دال بر

 قابلیت اجرای پایین آن است.

  پیشنهاد برای تصویب یک قانون از دو طریق

 ب: طرح. تواند به مجلس تقدیم گردد: الف: الیحهمی

پس از تصویب هیات وزیران به در روش اول، الیحه 

. اکثریت موضوعات تخصصی و دمجلس تقدیم می شو

باشد معموالً خانه خاصی میفنی که مربوط به وزارت

روش دیگر گردد. بدین طریق به مجلس تقدیم می

 نفر از 25تصویب قوانین، پیشنهاد طرح توسط حداقل 

یس مجلس شورای ئنمایندگان مجلس با ذکر نام به ر

قانون تعیین تکلیف بصورت الیحه به  .اسالمی است

دیم نشده بلکه از طریق پیشنهاد تعدادی از س تقمجل

نمایندگان در مجلس مطرح شده و به تصویب رسیده 

مجلس شورای اسالمی در تصویب قوانین هرچند  است.

با  ، اماصالحیت انحصاری و غیر قابل تفویض دارد

توجه به کامالً تخصصی و چند بعدی بودن مبحث آب 

تری  کارشناسانه رفت که کارانتظار میو منابع آبی، 

 گرفت.روی این قانون انجام می

  های حفاری ، توقیف دستگاه5موضوع تبصره

بایستی میمتخلف به مدت شش ماه است. این قانون 

های حفاری های غیرمجاز )مانند دستگاهبین دستگاه

های حفاری تراکتوری که آالت برقی و یا دستگاه

مجاز ی حفارهای اختصاصی جرم هستند( با دستگاه

گروه اول  هایتمایز قائل شود. دستگاه ،متخلف

باید به هیچ وجه آزاد شوند نهای غیرمجاز( )دستگاه

 محض رفع توقیف، کاری غیر از حفاریزیرا به 

 ندارند. غیرمجاز

  

 های اجرایی:ج: چالش

 که طبق این قانون، سال حفر  با توجه به این

صدور یا گیری در خصوص مبنای مهمی برای تصمیم

برداری و قانونی کردن چاه عدم صدور پروانه بهره

تعیین سال حفر چاه بسیار مشکل و در  غیرمجاز است،

بود. کمیسیون صدور  اکثر موارد غیرممکن خواهد

و یا کارشناس رسمی به عنوان مرجع بدوی پروانه 

به آنها ارجاع خواهد شد،  متعاقباً دادگستری که پرونده

مدرکی دال بر مستندات و یا د ندرصورتی که نتوان

در اثر فشار ناچاراً د، نبیاب 2935حفر چاه پس از سال 

 2935ال حفر را قبل از سهای محلی، مالک و یا ارگان

های  صدور پروانه ،مود و نتیجه آنتعیین خواهد ن

 .مجاز است های غیربرداری برای چاهبهره بسیار زیاد
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تی دال بر حفر بهتر این بود که صاحب چاه، مستندا

ارائه دهد و در صورت  2935چاه قبل از پایان سال 

به بعد درنظر  2936عدم ارائه، سال حفر چاه، سال 

 ای صادر نگردد.گرفته شود و پروانه

 در قانون تعیین تکلیف مقرر شده است که در 

و با توجه به شرایط  طی دو سال پس از ابالغ قانون

برداری اقدام انه بهرهمندرج در آن، نسبت به صدور پرو

گردد. این امر نشان دهنده این است که اوال: 

گذار تسریع در مشروعیت بخشیدن به یک عمل  قانون

محیطی داشته و ثانیاً زیستغیرقانونی و غیر

زیرا آمار  ؛است انجام شدهغیرکارشناسی گیری  تصمیم

مجاز در دست نبوده کما های غیرموثقی از تعداد چاه

هنوز نیز آمار دقیق وجود ندارد و بدون توجه به اینکه 

حجم کار، تعداد نیروی کارشناسی مورد نیاز، میزان و 

و محدوده  شده اتخاذ تصمیم ،... محل تامین اعتبار و

 اکنون هم شده است. آن مشخصی اجرا برای زمانی

سال از تصویب  4( پس از گذشت 2939)تابستان 

اینترنتی  نام ثبتقانون تعیین تکلیف، هنوز سایت 

نام چاه و امکان ثبت هایی غیرمجاز باز است چاه

 .غیرمجاز درسایت وجود دارد

 ها، رسیدگی به با توجه به تعداد زیاد پرونده

ها در کمیسیون صدور پروانه و در صورت  هپروند

اعتراض متقاضی، رسیدگی به آن در کمیسیون 

نی فرآیندی طوال ،های زیرزمینیرسیدگی به امور آب

باشد که در واقع به متخلف جهت ادامه تخلف می

 دهد.مهلت می

 مجلس مصوبه گردد که ایندر پایان یادآوری می

 اصالح کلی هایسیاست 3 بند با مغایر اسالمی شورای

رهبری  معظم مقام سوی از )ابالغ شده مصرف الگوی

 رهبری باشد. با توجه به تأکیدمی (25/4/33در تاریخ 

 مناسب عملیاتی هایبرنامه اجرای و تدوین» درباره

 در یژهو به آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد برای

 شدن اجرایی ،«منفی تراز دارای زیرزمینی هایسفره

 و مهم ابالغیه این با تعارض در مجلس، این مصوبه

 .است حیاتی
 

 گیریبحث و نتیجه
با اجرایی شدن این قانون و صدور مجوز برای 

های فاقد پروانه، اصل قضیه و خالصه کالم که  چاه

های زیرزمینی است، همچنان الینحل بیالن منفی آب

 و تحلیل دیدگاه کارشناسی اجماعباقی خواهد ماند. 

تعیین »تصویب قانون  دهد کهنظران، نشان می صاحب

 تیر ،«برداریهای آب فاقد پروانه بهرهتکلیف چاه

حداقل  .بود کشور مرده هایخالص بر پیکر دشت

جسورتر و  گریزینقانونی و قانوترویج بی، پیامد آن

 آبی منابع از غیرمجاز برداران کردن متصرفان و بهره

 چاه بروید» گویدمی تلویحاً . این قانوناست کشور

 یم!کنمی دارپروانه راتان چاه بعدا ما ،بزنید غیرمجاز

 33و باردیگر در سال  62همچنان که یک بار در سال 

 مادهای مانند این کار را کردیم. حتی اگر مصوبه

 و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون به الحاقی

 قانون سه ماده ذیل تبصره معین موارد در آن مصرف

لغو کند، ما مجددا آن را نیز لغو  را آب عادالنه توزیع

 «.کنیممی

 اضافه افزایش و غیرمجاز هایچاه شدن قانونی با

که  زیرزمینی هایآب منابع جان ، شیرهبرداشت

 خواهد شد. کشیده است،کشور  آبی منابع ینتر مهم

این مصوبه با ناپایدار  دیگر فرصتی باقی نمانده است.

باری از مشکالت  تنها نه ،کردن منابع آبی کشور

دامن آبی شدید کمبه بحران کاست، بلکه خواهد ن

دیگر  . این قانوندایافزمیها نگرانی بر و خواهد زد

 کاهش و آب رفت برای هدرگذارد تا فرصتی نمی

 با این .شود ریزیبرنامه ،کشاورزی در آب مصرف

 در. دارد منافات کامال پایدار توسعه چارچوب معیارها و

 آبی منابع شدید کاهش اعالم به تنها اخیر هایسال

 منابع از حفاظت یعنی ترمهم مسئله به و شده پرداخته

 تحویل که یدرحال است، شده توجه کمتر موجود آبی

 دینی وظیفه ترینمهم ،آینده نسل به اندک منابع این

 .رود یم شمار به ملی و

 وجه هیچ به غیرمجاز هایقانونی کردن چاه

 کنندگان یبتصو. نیست مملکت ملی منافع از حفاظت

فراهم  کشاورزان، مشکل حل» توجیه با طرح این
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 در تولید عملکرد افزایش و اشتعال توسعه کردن زمینه

 خطرات بار وزیان بسیار عواقب به ،«سطح واحد

ضمن اینکه مشخص نیست  اند.آن توجه نکرده مضاعف

غیرمجاز چگونه باعث توسعه  هایچاه کردن که قانونی

سطح خواهد  واحد در تولید عملکرد اشتغال و افزایش

احتمال  از طرفی با توجه به تجربیات گذشته،شد. 

بسیار ضعیف و  طرح حفاظتی مصوبات تحقق و اجرای

شود میآن هم که  مدت خواهد بود یا در درازمدت

گزارشات متعدد . «دارو پس از مرگ سهراب نوش»

( FAO, 2011 و 2939چیان، ، چیت2939کالنتری، )

 حال در شدت به زیرزمینی آب دهد که نشان می

 اساسی و فوری هایاقدام اگر و است دیدن آسیب

محیطی و فنی و زیست تبعات بروز شاهد نشود انجام

خواهیم  و انسانی متعاقب آن پیامدهای منفی اجتماعی

که ناشی از اضافه برداشت آب  زمین فرونشستبود. 

 است.« مرگ آبخوان و مرگ زندگی» به معنی است،

صدها بلکه هزاران سال در طی  که آبیحجم عمده 

ذخیره شده بود طی چند دهه  زیرزمینی هایسفره

 هایچاه فعالیت کردن قانونی و برداشت شده است

چرخه حیات  ناپایداری و تخریب شدت به تنها غیرمجاز

 ،سرزمین ناپایداری طبل بر بخشد وسرعت می

 .کوبدمی تر محکم

 هنوز آزاد هایدشت در که ینا به توجه با

 کشاورزی برای محدودی قانونی فنی و های ظرفیت

عمل این  حوزهکه الاقل،  شودمی پیشنهاد ،دارد وجود

 ینتر مهم .شود محدود کشور آزاد هایمصوبه به دشت

الیحه جهت لغو و  سریع پیشنهاد این پژوهش، تقدیم

یا بازنگری بنیادین قانون تعیین تکلیف و تسریع در 

توسط وزارت نیرو « قانون جامع آب»تدوین و تقدیم 

رسد که خرید به نظر می است، قبل از آنکه دیر شود.

های های غیرمجاز و )حتی در مناطقی خرید چاهچاه

المنفعه کردن مجاز( توسط دولت و مسدود و مسلوب

باشد.  ها آندار کردن تر از پروانهبسیار منطقیها  آن

ای عمیق و دقیق و تدوین این امر نیازمند مطالعه

 امید است درباشد. قانونی کارشناسانه و جامع می

ساز کالن، حیاتی و سرنوشت های یاستراتژ اتخاذ

و همچنین  سیاسی کارشناسی بر تفکر تفکر مملکت،

 یابد. مشارکت جمعی بر تصمیم فردی غلبه
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Ax of law to the root of the water:  

 A research analysis of the law of "Determination for illegal wells" 

 
Arman Bakhshi Jahromi 1, Gholam Hossein Zamani 2, Dariush Hayati 3, Mohammad Hadi Sadeghi4 

 

Abstract 

Water is the soul of life and law is the organizer of life. Although water crisis is not a new 

concern, recently, it has been an objective problem. Unwritten law and canonical rule has an old 

root in country, but formal law which is a necessary for modern society is the young one esp. 

law of water which refers to 1930s. The three most effective laws in the field of water are: law 

of “water and trends of its nationalization (1968)”, law of “justice distribution of water (1982)”, 

and recently, law of "Determination for illegal wells (2010)". The main objective of this 

research paper was to study and criticize the law of "Determination for illegal wells”. This 

research was a descriptive- correlational research using survey technique which was done 

during 2013 and 2014. Semi-structured questions were used for interview. Also questionnaire as 

research instrument included closed and open ended questions. Research population includes 

technical and legal affairs experts in Fars Regional Water Authority, official experts of lawcourt 

in field of Water and also judges for water subjects. Data was extracted in quantitative and 

qualitative methods. For inferential statistics and drawing diagram, SPSS20 and Excel2013 were 

used. According to findings, law of "Determination for illegal wells” is not environmentally 

friendly and cannot preserve groundwater and aquifer (6.4 out of 20), it is not a holistic law (6.7 

out of 20), and it is practically a weak law (10.7 out of 20). Mann-Whitney U tests show that 

there are no significant differences between in viewpoint of experts about the preservative role 

of this law in regards of gender, education level and field of study. At the end, legal objections 

and executive challenges are discussed in details. Allocating this law for Non-banned areas, 

delivering a bill to the parliament for deleting or fundamental revising the law and also 

preparing the “holistic law for water”, are the suggestions. 

 
Key words: Law of determination for illegal wells, law of Groundwater. 
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