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  چكيده
آب هاي زيرزميني يكي از منابع اصلي تأمين آب بخش هاي مختلف كشاورزي، صنعت، خدمات و 

مي باشد. مديريت چاه ها كه اصلي ترين سازه هاي برداشت از منابع آب زيرزميني   شرب در ايران 
بوده و از ديرباز مورد توجه قانونگذار بوده است. يكي از مهم ترين مباحث در اين زمينه، نحوه 

به عنوان متولي - مديريت و رسيدگي به چاه هاي غيرمجازي است كه بدون اجازه وزارت نيرو
مورد حفر و بهره برداري قرار مي گيرند. در قوانين تخصصي بخش آب  -مديريت منابع آب كشور

كشور مانند قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزيع عادالنه آب، حفر و بهره برداري چنين 
يي تخلف و مشمول مجازات دانسته شده است. وليكن يكي از چالش برانگيزترين موضوعات چاه ها

چند سال اخير در اين باره، قانون تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري مصوب سال 
مي باشد كه نحوه مديريت چاه هاي غيرمجاز را به نحو بارزي تحت تأثير خود قرار داده  1389

ن مقاله سعي مي گردد به صورت تخصصي، به قانون تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه است. در اي
  .پرداخته شود

 
آب زيرزميني، قانون توزيع عادالنه آب، قانون تعيين تكليف چاه هاي فاقد  :يديكل واژگان

  پروانه، چاه غيرمجاز

 

  مقدمه

سابقه مديريت حفر چاه هاي آب به صورت مدون به قانون حفظ و حراست منابع آب هاي زيرزميني كشور مصوب تاريخ 
  :[1]بر مي گردد  1/3/1345

هاي فني و علمي معلوم شود كه سطح سفره آب زيرزميني در اثر  وزارت آب و برق مجاز است در مناطقي كه با بررسي -  2ماده 
هاي آبياري از طرف دولت بايد اجرا گردد از تاريخ اجراي طرح براي مدتي  رود و يا در مناطقي كه طرح ين مييديگر پا ازدياد مصرف يا علل
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 2 آباديمحبوبه امان، 1 حسين زماني
 كارشناس نيرو، وزارت قزوين، اي منطقه آب شركت زيرزميني، هاي آب حفاظت گروه رئيس 1

 نور پيام دانشگاه حقوق كارشناسي دانشجوي سياسي، علوم ارشد كارشناس شناسي، زمين ارشد
  .قلعه صائين

 شركت ها، پروانه صدور به رسيدگي كميسيون عضو و زيرزميني هاي آب حفاظت كارشناس 2
 حقوق كارشناسي دانشجوي شناسي، زمين ارشد كارشناس نيرو، وزارت قزوين، اي منطقه آب

  .زهرا بويين نور پيام دانشگاه
  

  حسين زماني
zamani٦١٢٠٠٠@yahoo.com  

 بررسي قانون تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري
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 هاي الزم نسبت به تقويت منابع آب جويي چاره ،وزارت آب و برق. را ممنوع نمايد و نيمه عميق و قنات با حدود مشخص حفر چاه عميق
  هد داشت. مول خواهاي زيرزميني مع

تواند با اعالم قبلي حفر چاه عميق و نيمه عميق و قنات را موكول به در مناطقي كه وزارت آب و برق مقتضي بداند مي -  3ماده 
  .تحصيل اجازه نمايد

، اختيار اتخاذ راهكارهاي الزم براي تقويت منابع آب هاي زيرزميني به وزارت آب و برق محول شده و در ماده 2با توجه به ماده 
قانون  12تحصيل اجازه از آن وزارت براي حفر چاه را به عنوان يكي از مصاديق بارز چاره جويي عنوان نموده است. متعاقب آن در ماده  3

اين قانون، وزارت آب و برق مي تواند با مراجعه به مأمورين انتظامي از ادامه كار  3و  2در صورت تخلف از مواد «است:  مذكور اشاره شده
اين موضوع نشان دهنده اهميت موضوع حفظ و حراست از ». جلوگيري نمايد و ذي نفع نيز مي تواند از تعطيل كار به دادگاه شكايت كند

  ختيار برخورد با متخلفان براي وزارت نيرو مي باشد كه صرفاً با مراجعه به مأمورين انتظامي امكانپذير بوده است. منابع آب زيرزميني و دادن ا
براي » غيرمجاز«به تصويب رسيد كه براي اولين بار از واژه  27/4/1347دو سال بعد، قانون آب و نحوه ملي شدن آن در تاريخ 

  :[2]توصيف چاه هايي كه بدون پروانه حفر شده اند، استفاده نمود 
خيص وزارت آب و برق در مناطقي كه با توجه به قوانين و مقررات طبق تش 14/7/1342چاه هايي كه از تاريخ  - 23ماده  2تبصره 

ممنوع يا محدود اعالم و آگهي شده و همچنين طبق اين قانون غير مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت از طرف وزارت آب و برق 
ود خواهد شد. در اين آب و برق مورد استفاده آبياري قرارداده يا با حضور نماينده دادستان محل مسدهيچ گونه خسارت به تشخيص وزارت 

 ماده به انسداد چاه هاي غيرمجاز توسط وزارت نيرو با حضور نماينده دادستان اشاره شده است. در اين تبصره چاه هاي محفوره پس از تاريخ
  ه است.كه در مناطق ممنوع يا محدود حفر شده يا پس از قانون مذكور و بدون پروانه حفر شده اند غيرمجاز تلقي گرديد 14/7/1342

آيين نامه اجرايي قانون حفظ و حراست آب هاي زيرزميني مناطق محدود را مناطقي دانسته است كه حفر چاه عميق و  1ماده 
قنات، احتياج به تحصيل اجازه از وزارت آب و برق دارد و مناطق ممنوع را مناطقي اعالم كرده كه مادام كه ممنوعيت مرتفع نشده است، 

 3و  2استخراج آب زائد بر مقداري كه در موقع آگهي استخراج   مي شده، ممنوع است كه هر دو تعريف مستفاد از مواد  حفر چاه يا قنات يا
قانون و در راستاي حفظ منابع آب زيرزميني است. قانون آب و نحوه ملي شده آن براي هر كس كه بدون رعايت مقررات آن قانون به حفر 

انسداد و عنداالقتضا پر شدن چاه را از طرف وزارت آب و برق با حضور  59منابع آب مبادرت كند، طبق ماده  چاه يا قنات يا بهره برداري از
ماه حبس تاديبي يا هر دو مجازات محكوم  6تا  2نماينده دادستان پيش بيني كرده و متخلفان را به پرداخت دوهزار تا پنج هزار ريال يا از 

نون آب و نحوه ملي شدن آن، با حفاري چاه غيرمجاز و بهره برداري غيرمجاز از منابع آب زيرزميني، به نموده است. چنين بر مي آيد كه قا
  صورت سختگيرانه برخورد نموده و محملي براي صدور پروانه يا مجاز نمودن چاه هاي غيرمجاز قائل نشده است.

امع كه تا كنون نيز مبناي مديريت منابع آب كشور است در پس از دو قانون ياد شده، قانون توزيع عادالنه آب به عنوان قانوني ج
اين قانون براي كساني كه قبل از تصويب آن  3به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. براي اولين بار، در تبصره ماده  16/12/1361تاريخ 

  :[3]ذيل شده است و بدون اجازه وزارت نيرو اقدام به حفر چاه نموده اند، قائل به حق اخذ پروانه به شرح 
اعم از  رو حفر شده باشديي كه در گذشته بدون اجازه وزارت نيها از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاه: 3تبصره  ذيل ماده 

برداري شود به وزارت نيرو مراجعه و پروانه بهره  اينكه چاه مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته باشد موظفند طبق آگهي كه منتشر مي
چاه بدون  ،كارشناس خود مضر به مصالح عمومي تشخيص دهد دو الاقل طبق نظر چنانچه وزارت نيرو هر يك از اين چاه ها را. اخذ نمايند

 .اين قانون رفتارخواهد شد 45ا متخلفين طبق ماده ب ممنوع بوده و آنشود و بهره برداري از  ارتي مسدود ميسپرداخت هيچگونه خ
  .هاي صالحه مراجعه نمايند دادگاه     توانند به ي وزارت نيرو ميأمعترضين به ر

مورد حفر قرار گرفته بودند و حتي تا  61اين تبصره بر خالف قانون آب و نحوه ملي شده آن، كليه چاه هايي را كه قبل از سال 
وانه بهره برداري دانست و شروع صدور پروانه هاي اعتبار قانون آب و نحوه ملي شده غيرمجاز شمرده مي شوند، در شمار واجدين حق اخذ پر

بهره برداري فراوان براي چاه هاي غيرمجازي شد كه برخالف قوانين وقت حفر شده بودند و در واقع يكي از جدي ترين مخاطرات صيانت از 
  منابع آب زيرزميني بودند.

، 12/4/1384ت و مصرف آن در موارد معين در تاريخ با تصويب قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دول
 3وزارت نيرو موظف شد چاه هاي بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصويب قانون توزيع عادالنه آب موضوع تبصره ذيل ماده 

لغو گرديد. مواردي كه طبق نظر  3ده تعيين تكليف نمايد و با انقضاي اين مهلت تبصره ذيل ما 1384قانون فوق الذكر را تا پايان سال 
شناخته نمي شدند (بعد از تصويب قانون توزيع عادالنه آب حفر شده بودند يا قبل از تاريخ تصويب  3وزارت نيرو مشمول تبصره ذيل ماده 

ه وضع سابق و جبران همان قانون عالوه بر اعاد 45قانون حفر شده بودند ولي مضر به مصالح عمومي تشخيص داده مي شدند) طبق ماده 
  روز تا سه ماه حبس تأديبي بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شدند. 15ضربه شالق يا از  50تا  10خسارت وارده به 
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 بحث

تبصره  7مجلس شوراي اسالمي، ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري را با  13/4/1389در تاريخ 
ه تصويب رساند كه متن ماده واحده در ارتباط مستقيم با موضوع رسيدگي به چاه هاي غيرمجاز مي باشد و در ادامه، متن اين ماده واحده ب

د جزء به جزء مورد بررسي قرار مي گيرد. الزم به ذكر است در ادامه مطلب، به دليل اختصار از ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه هاي فاق
  ياد شده است:» ماده واحده قانون تعيين تكليف «يا » قانون تعيين تكليف«، »ماده واحده«به صورت  پروانه

نفعان، طي دو سال تمام پس از ابالغ اين قانون،  رساني فراگير و مؤثر به ذي ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطالع
هجري شمسي حفر و توسط  1385هاي كشور كه قبل از پايان سال  واقع در كليه دشتهاي آب كشاورزي فعال فاقد پروانه  براي كليه چاه

هاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاه هاي مجاز و عدم  وزارت نيرو و دستگاه
  .[4]برداري صادر نمايد ي پروانه بهرهآبياري تحت فشار توسط متقاض ياضرار به ديگران و عموم مشروط به اجرا

  
  وزارت نيرو موظف است 

قانون توزيع عادالنه آب كه صاحبان چاه هاي غيرمجاز را موظف به مراجعه به وزارت نيرو و اخذ  3برخالف تبصره ذيل ماده 
پروانه بهره برداري براي چاه هاي موضوع      پروانه بهره برداري نموده بود، ماده واحده قانون تعيين تكليف، وزارت نيرو را موظف به صدور

نون آن كرده است. با توجه به الزام وزارت نيرو به صدور پروانه كه مقدمات اجرايي فراواني داشته و تعيين تكليف هزاران حلقه چاه مشمول قا
در اين باره از سوي قانونگذار كه در هيچيك از مذكور، نيروي انساني و بودجه فراواني را مي طلبد، عدم توجه به محل تامين اعتبارات الزم 

 2قوانين بودجه ساالنه يا برنامه هاي توسعه به آن اشاره نشده است، مجري قانون را دچار چالش مي كند. اين در حالي است كه در تبصره 
صل از كاهش مصرف سوخت هاي همين ماده واحده، وزارت نيرو مكلف به برقي نمودن چاه هاي كشاورزي از محل منابع صرفه جويي حا

فسيلي ناشي از اجراي اين قانون گرديده است و به نحوي اين امر نشان مي دهد كه درباره موضوع آن تبصره، محل تأمين منابع مالي 
گرفته  مشخص شده است ولي درباره موضوع اصلي ماده واحده كه تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه مي باشد، محل اعتبارات مالي درنظر

  نشده است.
  

  ضمن اطالع رساني فراگير و موثر به ذي نفعان
واژه اضافه » مؤثر«مي تواند به عنوان اطالع رساني از طريق رسانه هاي جمعي تلقي گردد وليكن قيد » فراگير«در اين عبارت قيد 

ؤثر شايد نشان از آن است كه بايد اطالع رساني اي است كه منظور و نحوه انجام آن روشن نشده است. اصرار قانونگذار به اطالع رساني م
تعيين  وزارت نيرو به گونه اي باشد كه تك تك ذي نفعان را به طرز تأثيرگذار و مفيد در جريان قانون قرار دهد و نيز تأكيد قانونگذار را براي

ه آيا اطالع رساني در كل مدت اعتبار قانون تكليف يكايك چاه ها مي رساند. وليكن محدوده زماني اطالع رساني مشخص نشده است و اينك
آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر «ماده واحده كه اشعار داشته است  7بايد صورت گيرد يا خير؟ مضافاً اينكه به نظر مي رسد طبق تبصره 

، وظيفه تعيين »هيئت وزيران مي رسد ظرف سه ماه پس از تاريخ ابالغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب
آيين نامه اجرايي آن نيز مدت سه ماه  2نحوه و زمان اطالع رساني فراگير و موثر به ذينفعان به آيين نامه اجرايي واگذار شده است كه ماده 

  از تاريخ ابالغ آيين نامه را براي اطالع رساني در نظر گرفته است.
  

  الغ اين قانونطي دو سال تمام پس از تاريخ اب
مدت اعتبار قانون به مدت دو سال از تاريخ ابالغ آن تعيين شده است و اينكه تا حال حاضر و در طي اين دو سال، خواسته 
قانونگذار مبني بر تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه به انجام نرسيده است و چند سال است هم از اتمام اعتبار آن مي گذرد، پرسش مهم 

با توجه به وظيفه وزارت نيرو درخصوص تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه طبق متن قانون و نيز اتمام مهلت اعتبار قانون، تكليف اين است 
  اجراي قانون چيست؟ آيا بايد به دليل وظيفه وزارت نيرو ادامه يايد يا به علت اتمام مهلت قانوني، متوقف شود؟

  
  فاقد پروانهبراي كليه چاه هاي آب كشاورزي فعال 

در اين عبارت نشان از عموميت اين قانون براي تمام چاه هاي آب كشاورزي است كه تاكنون موفق به اخذ » كليه«اول: وجود قيد 
است. مستفاد از ماده » تعيين تكليف«پروانه بهره برداري نشده اند. لذا به نظر مي رسد موضوع مهمي كه در اين باره وجود دارد در معناي 

قانون توزيع عادالنه آب نيز به اخذ پروانه  3ه كه تعيين تكليف را معادل صدور پروانه بهره برداري دانسته است و حتي تبصره ذيل ماده واحد
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ن بهره برداري از وزارت نيرو اشاره كرده است، به نظر مي رسد معناي تعيين تكليف چاه معادل صدور پروانه بهره برداري از چاه است. از اي

، كليه چاه هاي كشاورزي كه مشمول 1385عالوه بر چاه هاي كشاورزي محفوره بعد از تصويب قانون توزيع عادالنه آب تا پايان سال رو، 
و براساس ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  1384بوده و تا پايان سال  3تبصره ذيل ماده 

به هر دليل براي آنها پروانه بهره برداري صادر نشده است در واقع تعيين تكليف نشده اند و  1384ين مصوب سال مصرف آن در موارد مع
بايد در قالب قانون تعيين تكليف رسيدگي شوند؛ حتي اگر مورد رسيدگي مقدماتي در كميسيون رسيدگي به صدور پروانه هاي موضوع ماده 

  قانون توزيع عادالنه آب قرار گرفته باشند.آيين نامه اجرايي فصل دوم  6و  5، 4
به نحو بارزي ساير چاه هاي با مصارف ديگر را از شمول ماده واحده خارج كرده است. هر چند در معناي » كشاورزي«دوم: قيد 

برداري از آب و  بهرهعبارت از  راكشاورزي ، 1358مصوب اراضي  يقانون نحوه واگذاري و احيا كشاورزي تعاريف متعددي وجود دارد مثالً
كاري، دامداري،  غيرمثمر، جنگلداري، جنگل از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر وزمين به منظور توليد محصوالت گياهي و حيواني (

آمدهاي دولت و تعريف كرده است، وليكن ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از در پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان)
مصرف آن در موارد معين، آب مصرفي و مصارف شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مرغداري ها و دامداري ها، خدماتي و گلخانه اي را از 
معناي اخص كشاورزي خارج كرده است و مضافاً اينكه درج شرط اجراي آبياري تحت فشار در ماده واحده، معناي واژه كشاورزي را در اين 

  ون به طرف معني زراعت و باغداري سوق داده است.قان
يكي از مبهم ترين موضوعات ماده واحده است. چه اينكه منظور از لفظ فعال به دو قيد چگونگي و زمان مرتبط » فعال«سوم: واژه 

ت گرفته يا نه يا اينكه صرفًا از اين لحاظ كه منظور از فعال، اين است كه آيا استفاده از چاه براي كشاورزي صور» چگونگي«خواهد بود. 
از اين بابت كه فعال بودن چاه در چه » زمان«امكانپذير بودن استحصال آب از چاه مدنظر باشد. (در معناي مقابل خشك يا متروك بودن). 

  بازه زماني مدنظر قانونگذار بوده است كه در اين باره حداقل سه حالت متصور خواهد بود:
 1385پايان سال فعال بودن چاه تا  -الف

 فعال بودن تا زمان تصويب قانون تعيين تكليف - ب

 فعال بودن در زمان اجراي قانون يا هنگام صدور پروانه بهره برداري - ج

  محدوده شمول قانون مشخص و واضح تر خواهد شد. » فعال«با مشخص شدن تعريف 
  

  در كليه دشت هاي كشور
كه اين واژه نيز ابهامي ديگر به اين قانون مي افزايد. دشت در معناي عرفي آن اگر به معناي دشت توجه گردد مشخص مي شود 

سرزميني صاف و هموار است كه معموالً دور تا دور آن را حصاري از كوهستان در بر گرفته است و از لحاظ لغوي در فرهنگ معين، 
. لذا به نظر  [5]ه به وسيله مواد رسوبي به وجود آمده استاصطالحي است به معناي زمين همواري كه به هيچ وجه چين نخورده يا زميني ك

مي رسد حتي در معناي عرفي و لغوي نيز مابين دشت و كوهپايه و مناطق كوهستاني تفاوت وجود دارد. اگر از لحاظ تقسيمات وزارت نيرو 
تقسيم مي شود. محدوده » ه هاي مطالعاتيمحدود«نيز به موضوع نگاه كنيم مناطق مختلف كشو از لحاظ ويژگي هاي تخصصي آبشناسي به 

  مطالعاتي مي تواند شامل سه حالت باشد:
 فقط دشت -الف

 تركيبي از دشت و كوهپايه و مناطق كوهستاني - ب

 فقط مناطق كوهپايه و كوهستاني - ج

قط مناطقي كه دشت بنابراين منظور قانونگذار از دشت واضح نيست و اينكه آيا منظور كليه محدوده هاي مطالعاتي است يا ف
محسوب مي شود؟ در ماده يك آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف نيز اين ابهام برطرف نشده و صرفاً به تعريف دشت ممنوعه و دشت 

  آزاد پرداخته شده است.
  

  هجري شمسي حفر (شده باشند)  1385قبل از پايان سال 
ظري بيفكنيم، چاه هايي را مشمول آن تبصره دانسته است كه قبل از تصويب قانون توزيع عادالنه آب ن 3اگر به تبصره ذيل ماده 

به تصويب رسيده قراردادن مبناي زماني براي چاه هاي  1389آن قانون مورد حفر قرار گرفته اند ولي درباره قانون تعيين تكليف كه در سال 
ثر ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي مبهم مي نمايد. چه اينكه اگر قرار بود ا 1385محفوره تا پايان سال 

بود، چاه  1389و اگر زمان تصويب قانون تعيين تكليف يعني سال  1384دولت و مصرف آن در موارد معين مالك قرار گيرد، بايد پايان سال 
  هاي محفوره قبل از تصويب قانون منظور مي گرديد.
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ريتي ماده واحده نيز بنگريم كه با عنوان طرح تعيين تكليف چاه هاي آب قديمي فاقد پروانه بهره برداري اگر به طرح اوليه يك فو
با توجه به اتمام مهلت تعيين تكليف چاه هاي آب «نماينده مجلس شوراي اسالمي رسيده است، در مقدمه آن آمده است:  64به امضاي 

فاقد پروانه هستند و به منظور احقاق حق صاحبان آنها كه به دليل بي اطالعي تاكنون  كشاورزي كه از قبل حفر شده و هم اكنون فعال و
و در متن ماده ...» موفق به اخذ پروانه نشده اند و محكوم به انسداد چاه ها، محروميت از سهميه سوخت و ضرر و زيان فراوان شده اند 

چاه هاي حفر شده فعال و قديمي را تعيين  1389ن اطالع رساني، طي سال وزارت نيرو موظف است ضم«واحده اوليه نيز عنوان شده است: 
تكليف و براي صاحبان آنها توسط امور آب شهرستان ها و شركت آب منطقه اي استان ها پرونده تشكيل و درصورت واجد شرايط بودن براي 

مي كند كه در واقع منظور اوليه قانونگذار تعيين تكليف مابقي  موارد مذكور اين امر را به ذهن متبادر» آنها پروانه بهره برداري صادر كند.
بوده است كه با تصويب قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در  3چاه هاي مشمول تبصره ذيل ماده 

  موارد معين نتوانسته بودند، پروانه بهره برداري اخذ كنند.
  

  ستگاه هاي تابعه استاني شناسايي شده باشندتوسط وزارت نيرو و د
به هم مرتبط شده اند از لحاظ دستور زبان فارسي، حروف » و«با حرف ربط » وزارت نيرو و دستگاه هاي تابعه استاني«عبارت 

له اي را به جمله ديگر ربط ربط واژه هايي هستند كه دو واژه يا جمله را به هم پيوند مي دهند و آن ها را هم پايه يكديگر مي سازند و يا جم
مي دهند و يكي را وابسته ديگري قرار مي دهند. ربط اين دو واژه نشان مي دهد كه اين شناسايي بايد توسط هر دو (وزارت نيرو و دستگاه 

ي بايد به تأييد هاي تابعه استاني) انجام گيرد. منطقي ترين استنباط اين است كه شناسايي صورت گرفته توسط دستگاه هاي تابعه استان
وزارت نيرو نيز برسد و شناسايي صرف توسط يكي از آنها نمي تواند مد نظر قانونگذار باشد. ضمن اينكه درخصوص مصداق دستگاه هاي 

شهرستان  تابعه استاني نيز در نگاه اول ابهام وجود دارد ولي آن گونه كه در بند قبل گفته شد در مقدمه و ماده واحده طرح اوليه، از امور آب
ها و شركت آب منطقه اي استان ها ذكر رفته است كه نشان مي دهد با توجه به اينكه امور آب شهرستان ها شخصيت حقوقي مستقل 

  نداشته و جزو ساختار شركت هاي آب منطقه اي هستند، مراد از دستگاه هاي تابعه استاني،       شركت هاي آب منطقه اي استان ها باشد.
است. فعل ماضي التزامي از روي دادن فعل در گذشته خبر مي دهد كه » شناسايي شده باشند«عدي، فعل التزامي عبارت مهم ب

به شك و شرط و امثال آن وابسته است. با توجه به اينكه فعل ماضي استفاده شده است، بديهي است نشان مي دهد كه عمل شناسايي چاه 
هاي تابعه استاني آن انجام شده باشد و بديهي است چاه هايي كه شناسايي مي شوند (حال) يا بايد در گذشته توسط وزارت نيرو و دستگاه 

شناسايي خواهند شد (آينده) در زمره اين قانون قرار نمي گيرند. وليكن عليرغم ماضي بودن فعل، زمان دقيق شناسايي مبهم است. اينكه تا 
  يب قانون، خود جاي سوال دارد.شناسايي شده باشند يا تا زمان تصو 1385پايان سال 
  

  براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط
ظرفيت آبي، عبارت تخصصي آبشناسي است كه نياز به تعريف دقيق آن است. در ماده يك آيين نامه اجرايي ماده واحده به 

يه و تخليه كننده آبخوان توسط حداكثر حجم آب زيرزميني قابل بهره برداري است كه به صورت ساالنه و براساس تعادل عوامل تغذ«صورت 
  تعريف شده است.» وزارت نيرو تعيين مي شود

نكته ديگر كه براساس ظرفيت آبي تعيين مي شود، ظرفيت آب زيرزميني قابل تخصيص است به اين معنا كه بر طبق قانون و 
مي براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير قانون توزيع عادالنه آب، تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع آب عمو 21براساس ماده 

موارد منحصراً با وزارت نيرو است. از اين رو، امكان تخصيص و ميزان آب قابل تخصيص براي صدور پروانه بهره برداري چاه هاي مشمول 
ميزان آبي «ل تعريف شده است: ماده واحده بايد توسط وزارت نيرو تعيين و اعالم گردد كه در ماده يك آيين نامه اجرايي آن به صورت ذي

است كه پس از كسر سهم تخليه توسط چاه هاي مجاز، قنوات و چشمه ها از ظرفيت آبي تجديد شونده دشت باقيمانده و توسط وزارت نيرو 
و وضعيت  لذا، مشخص است در دشت هايي كه ممنوعه اعالم شده اند، ظرفيت آبي براي بهره برداري جديد وجود نداشته». تعيين مي شود

مطلوب منابع آب زيرزميني به حدي است كه آب قابل تخصيص جديدي براي كشاورزي موجود نيست و عمالً امكان صدور پروانه بهره 
  برداري براي چاه هاي فاقد پروانه ميسور نخواهد بود.

  
  با رعايت حريم چاه هاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم

، حريم مقداري از اراضي ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن [6]ني قانون مد 136مستفاد از ماده 
گز اعالم نموده است وليكن در قسمت آخر  30گز و براي زراعت  20همان قانون، حريم چاه براي آب خوردن را  137ضرورت دارد. ماده 

جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن عنوان نموده است كه اگر مقادير مذكور، براي  138ماده 
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قانون توزيع عادالنه آب،  17افزوده مي شود. حال با توجه به اين تعاريف، حريم چاه هاي مجاز را چه كسي تعيين مي كند؟ تبصره ذيل ماده 
سته است. لذا با جمع موارد ذكر شده مي توان گفت در صورت قرارگيري تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا را با كارشناسان وزارت نيرو دان

صور چاه فاقد پروانه در حريم چاه هاي مجاز كه باعث لطمه به كمال انتفاع چاه هاي مجاز و تأثير سوء بر آنها شود، صدور پروانه براي آن مت
  نخواهد بود.

ال ضرر و ال "قاعده الضرر جاري است و همانگونه كه در حديث نبوي » عدم اضرار به ديگران و عموم«در خصوص عبارت بعدي 
، هر گونه تصرف در ملك و آب نبايد موجب ضرر رساندن به ديگران و اضرار به عموم شود. شايد بهترين [7]آمده است  "ضرار في االسالم

نابع آب در اين ماده واحده وجود دارد همين عبارت عدم اضرار به ديگران و عموم باشد كه راه عدم صدور موردي كه درباره حفاظت از م
اطقي پروانه بهره برداري براي چاه هاي غير مجاز را براي وزارت نيرو باز گذاشته است. در واقع هر گونه برداشت از منابع آب زيرزميني در من

آب زيرزميني گردد مانند مناطق ممنوعه و ممنوعه بحراني را مي توان به منزله اضرار به ديگران و  كه باعث عدم تعادل منابع و مصارف
  عموم تلقي كرد. 

، و خداوند زمين را براي همگان آفريد، اين آيه و آيات مشابه نظر »وَالْأَرْضَ وََضعَهَا لِلْأَنَامِ «سوره الرحمن آمده است:  10در آيه 
ذهن متبادر مي سازد كه محيط زيست براي همگان است و منابع آب زيرزميني نيز كه جزو اصلي اين محيط شرع مقدس را چنين به 

زيست محسوب مي شود، بي ترديد براي همگان خواهد بود. اين آيه نشان مي دهد منابع و منافع زمين به همه افراد تعلق دارد و نيز محدود 
. لذا مي توان چنين بيان كرد كه اگر هر گونه برداشت از منابع آب زيرزميني و [8]بر مي گيرد  به زمان خاصي نيست و زمان آينده را نيز در

ي چاه هاي فاقد پروانه ضرري را متوجه كليه افراد و آيندگان نمايد، مصداق اضرار به ديگران و عموم است و مشمول صدور پروانه بهره بردار
  آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف ذكر شده است: 7به نحو بارزي در ماده  نخواهد بود. مصاديق اضرار به ديگران و عموم

 عدم رعايت حريم كمي و كيفي منابع آب مجاور مانند چاه، چشمه، قنات و رودخانه. -الف

 شد.برداري از چاه، براي تأمين نيازهاي آب شرب فعلي و آتي و صنعتي فعلي و مصوب آتي اضرار داشته باتداوم بهره  - ب

 هاي فاقد ظرفيت آبي موجب استمرار افت كمي و كيفي و تشديد بحران شود. برداري از چاه در دشتتداوم بهره - پ

 هاي نشست زمين و فروچاله شود.برداري از چاه موجب ايجاد پديدهتداوم بهره  - ت

و پيشروي آب شور به سمت آب شيرين برداري از چاه موجب افت كيفي آب (بيولوژيكي، فيزيكي و شيميايي) تداوم بهره - ث
  شود.

  مشروط به اجراي آبياري تحت فشار توسط متقاضي
اين شرط به زماني منوط خواهد بود كه كليه شروط قبلي تحقق يافته باشد و بدون محقق شدن آنها اين شرط محلي از اعراب 

هر نحوي اعم از تكه تكه بودن و ناپيوسته بودن اراضي يا نخواهد داشت. وليكن يكي از ابهامات اين شرط، درخصوص اراضي است كه به 
شرايط خاص ديگر مانند باغات قديمي، امكان اجراي سيستم آبياري تحت فشار مقدور نباشد. آيا درصورت تحقق شروط قبلي، صرف عدم 

نونگذار درباره آن سكوت كرده است و آيين امكان اجراي سيستم آبياري تحت فشار، مانع از صدور پروانه خواهد بود. اين نكته اي است كه قا
   . نامه اجرايي آن نيز سخني در اين باره نرانده است

  بحث ونتيجه گيري:
 امر، ظاهر كه باشد بدعتي شايد غيرمجاز، هاي چاه عبارت جاي به كشور حقوقي قوانين قاموس به پروانه فاقد هاي چاه اصطالح كردن وارد

 45 ماده. كند مي تداعي ذهن به را ها چاه آن بودن پروانه فاقد صرفاً صورت به غيرمجاز حفاري غيرقانوني اعمال قبح فروكاستن از نشان
 ماده وليكن است دانسته مجازات مستوجب و كيفري مسئوليت داراي را غيرمجاز هاي چاه از برداري بهره و حفر آب عادالنه توزيع قانون
 را عمل اين نوعي به حتي و نموده زايل حدودي تا را كيفري مسئوليت اين برداري، بهره پروانه فاقد هاي چاه تكليف تعيين قانون واحده
 غيرمجاز چاه شناسايي از آب عادالنه توزيع قانون 45 و 30 مواد اصلي هدف. است دانسته حق كننده ايجاد و پروانه كسب در اولويت و امتياز
 واحده، ماده كه حالي در است، متخلفان براي مجازات اعمال واقع در و آبي منابع به وارده خسارت جبران سابق، وضع به اعاده براي

  .است دانسته متخلفان براي پروانه صدور براي مالكي را آن تابعه هاي دستگاه و نيرو وزارت توسط غيرمجاز هاي چاه شناسايي
 چاه لذا،. اند نشده تكليف تعيين سابقاً كه دارد مصداق هايي چاه براي واقع در پروانه فاقد هاي چاه تكليف تعيين قانون داشت توجه بايد
 اعم - است شده صادر آنها نمودن المنفعه مسلوب و پر درباره قطعي حكم و گرفته قرار رسيدگي مورد قضايي مراجع در كه غيرمجازي هاي

 ماده 6 بند برابر اينكه چه بود نخواهند واحده ماده مشمول وجه هيچ به و اند شده تكليف تعيين واقع در -نه يا باشد شده اجرا حكم اينكه از
 اصول با متناقض مختومه، امر به مجدد رسيدگي و باشد مي مختومه امر اعتبار مشمول موضوع اين مدني، امور در دادرسي آيين قانون 84

 و پر قضايي مراجع صادره قطعي احكام براساس قبالً كه غيرمجازي هاي چاه مجدد احياي يا مجدد حفر همچنين. است حقوقي اوليه
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 ها، دادگاه در آنها قبلي شدن تكليف تعيين به توجه با و بوده جرم تكرار مصداق اند، شده تكليف تعيين واقع در و گرديده المنفعه مسلوب
  .بود نخواهند تكليف تعيين قانون مشمول

 را اساسي اركان عموم، و ديگران به اضرار عدم و دشت آبي ظرفيت وجود اصل دو تكليف، تعيين قانون واحده ماده در اينكه به توجه با
 ظرفيت نداشتن دليل به كه كشور ممنوعه هاي دشت در كشاورزي براي برداري بهره پروانه گونه هر صدور است بديهي دهند مي تشكيل

 مصالح به مضر و كند مي تشديد را آب كيفي و كمي بحران آنها، زيرزميني آب منابع از اضافه برداشت گونه هر و اند شده اعالم ممنوعه آبي،
 تخصيص قابل آب و آبي ظرفيت داراي آزاد هاي دشت در صرفاً  قانون اين عمالً بنابراين. باشد مي قانون صريح نص برخالف است، عمومي

 وزارت توسط«  عبارت به توجه همچنين. باشد نمي كشور ممنوعه هاي دشت در اجرا قابل و بود خواهد رسيدگي و طرح قابل كشاورزي
 وزارت توسط شده شناسايي-  »يك فرم« نيرو وزارت اصطالح به هاي چاه صرفاً ،»باشند شده شناسايي استاني تابعه هاي دستگاه    و نيرو
 نام پنج فرم اصطالح به و بوده آنها از غير به كه را هايي چاه ساير و دانسته قانون مشمول را -ها استان اي منطقه آب هاي شركت و نيرو
  .كند مي خارج قانون شمول از ندارند، قرار اي منطقه آب هاي شركت و نيرو وزارت شده شناسايي ليست در اينكه دليل به دارند
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