
هاي  ها، بركه ها، مرداب ها، انهار، مسيل نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه آيين

  رساني، آبياري و زهكشي هاي آب طبيعي و شبكه

  13791379//88//1111::مصوبمصوب

وزارت نيرو و به اسـتناد   3/8/1379مورخ  100/31/48556بنا به پيشنهاد شماره  11/8/1379هيأت وزيران درجلسه مورخ   

ها،  ها، مرداب ها، انهار، مسيل نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ـ آيين  1361قانون توزيع عادالنه آب ـ مصوب  ) 51(ماده 

   :رح زير تصويب نمودرساني، آبياري و زهكشي را به ش هاي آب هاي طبيعي و شبكه كهرب

  :رود نامه از نظر اجراي مقررات آن در معاني ذيل به كار مي اصطالحات مندرج در اين آيين :1ماده 

   

  .مجرايي است طبيعي كه آب به طور دايم يا فصلي در آن جريان داشته باشد :الف ـ رودخانه

  .ريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشدمجرايي است كه آب به طور دايم يا فصلي در آن ج :ب ـ نهر طبيعي

  .مجراي آبي است كه به وسيله اشخاص به صورت غير مدرن احداث شده باشد :پ ـ نهر سنتي

زمين باتالقي، مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معموالً در مـد بـزرگ دريـا زيـر آب      :ت ـ مرداب 

در مناطق غير ساحلي در فصول بارندگي و سـيالب غرقـاب شـده و معمـوالً در تمـام سـال       رود، همچنين اراضي پستي كه 

  .حالت باتالقي داشته باشد

  .ماند اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني آب در آنها جمع شده و باقي مي :ث ـ بركه

است كه تحت تأثير عوامل طبيعي يـا غيـر طبيعـي، امكـان حـدوث سـيالب در آن وجـود        مجرايي طبيعي  :ج ـ مسيل متروك 

  .نداشته باشد

رساني، سالم سـازي اراضـي و يـا     اي هستند كه به منظور آب مجاري مستحدثه :هاي آبياري و زهكشي و كانالها چ ـ شبكه 

  .شوند انتقال آب ايجاد شده يا مي



ا مسيل است كه در هر محل باتوجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيـان  آن قسمت از رودخانه، نهر ي :ح ـ بستر 

  .شود اي تعيين مي هاي آب منطقه ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت 25با دوره برگشت 

سـاله مـالك محاسـبه قـرار گيـرد،       25نمايد سيالب با دوره برگشـت كمتـر يـا بيشـتر از      در مناطقي كه ضرورت ايجاب مي

هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز الزم را  اي حسب مورد با ارايه نقشه هاي آب منطقه ازمانس

  .اخذ خواهند نمود

كماكـان در اختيـار   ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بسـتر سـابق    ها، مسيل تغييرات طبيعي بستر رودخانه

  .حكومت اسالمي است، ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد

هاي طبيعي اسـت كـه بالفاصـله     آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه :خ ـ حريم 

ها الزم اسـت و طبـق مقـررات ايـن     پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت كمي و كيفي آن

  .گردد اي تعيين مي هاي آب منطقه نامه توسط وزارت نيرو يا شركت آئين

هاي طبيعـي بـراي    ها و بركه و مرداب) اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند(ها  ها و مسيل حريم انهار طبيعي، رودخانه

هـا تـا يكصـد و     ها، انهار طبيعي و بركه و براي حفاظت كيفي آب رودخانهبرداري از يك تا بيست متر  عمليات اليروبي و بهره

اليه بستر خواهد بود كه بنا به مورد و نـوع مصـرف و وضـع رودخانـه، نهرطبيعـي و بركـه        از منتهي» تراز افقي«پنجاه متر 

  .گردد اي تعيين مي هاي آب منطقه وسيله وزارت نيرو يا شركت به 

   

سـياهه  . كننده آب شرب مقطوعاً يكصد و پنجاه متر خواهـد بـود   هاي تأمين ها، انهار طبيعي و بركه هحريم كيفي براي رودخان

  .اي تعيين و براي اطالع عموم اعالم خواهد شد هاي آب منطقه هاي ياد شده توسط سازمان رودخانه

واهـد بـود كـه وزارت نيـرو     تشخيص موارد كمال انتفاع و عدم تضرر در حريم موضوع اين بند به موجـب دسـتورالعملي خ  

نمايد دسـتور العمـل يـاد شـده در بخـش حـريم كيفـي بـا همكـاري           اي ابالغ مي هاي آب منطقه تدوين و جهت اجرا به شركت

  . سازمان حفاظت محيط زيست تدوين خواهد شد

   



هـا و   هـا، مـرداب   ، مسـيل هـا، انهـار   اي مكلفند با توجه به امكانات، حد بستر و حـريم رودخانـه   هاي آب منطقه شركت :2ماده 

ريزي مشخصي و با اعـزام كارشـناس يـا كارشناسـان ذيصـالح       هاي طبيعي موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه بركه

  .نامه تعيين نمايند آيين   طبق مقررات اين

   

تعيـين كـاربري و يـا صـدور     كننده پروانه استقرار فعاليت، مكلفنـد قبـل از    كننده كاربري و صادر كليه مراجع تعيين :تبصره 

اي مربوطه در رابطه  نامه نسبت به كسب نظريه شركت آب منطقه اين آيين 1ماده » خ«هرگونه مجوزي در حريم موضوع بند 

  .با كمال انتفاع و عدم ضرر براي موضوع مورد نظر اقدام نمايند

   

بيعـي، مسـيل، مـرداب و بركـه طبيعـي را تعيـين       اي در هر مورد كه بستر و حريم رودخانه، نهر ط شركت آب منطقه :3ماده 

نمايد، مراتب را به طرق مقتضي به طور كتبي به متقاضي اعالم و در مورد تعيين بستر و حـريم سرتاسـري موضـوع از     مي

طبيعـي ـ   (رسد كه بستر و حـريم رودخانـه، نهـر    به اطالع اشخاص ذينفع مي) براي يك نوبت(هاي محلي  طريق پخش اطالعيه

توانند براي كسب اطالع از حدود بستر و حـريم   مسيل، مرداب و بركه طبيعي مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص مي ،)سنتي

تعيين شده به شركت آب مربوط مراجعه و چنانچه اعتراضي داشته باشند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار اطالعيـه، اعتـراض   

نانچه اعتراضـي نسـبت بـه بسـتر و حـريم تعيـين شـده در مهلـت         چ. خود را به شركت مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند

اي مربوط اعتراض را به كميسيوني مركب از دو نفر كارشناس فنـي ذيصـالح    مذكور در فوق واصل شود، شركت آب منطقه

  .ايدنم شوند، ارجاع مي و يك نفر كارشناس حقوقي كه از بين مجربترين كارشناسان شركت با ابالغ مدير عامل منصوب مي

   

پس از وصول پرونده مورد اعتـراض، گـزارش كارشـناس ياكارشناسـان را بررسـي      ) 3(كميسيون مذكور در ماده  :4ماده 

كند و اال بعد از اخذ توضيحات از كارشـناس   كه با بستر و حريم تعيين شده موافق باشد، آن را تأييد مي كند و درصورتي مي

چنانچه توضيحات مذكور براي كميسيون قانع كننده نباشد، . ت اعالم خواهد نموديا كارشناسان ذيربط، نظر خود را به شرك

يا به وسيله كارشناسان ديگري محل را بازديد كند و سپس نظر خود را در مورد بستر و حريم بـه    تواند رأساً كميسيون مي

  .نظر اين كميسيون قطعي و به منزله نظر وزارت نيرو است. شركت اعالم دارد

   



گـذاري نهـايي حـد     اي نسبت بـه عالمـت   نامه شركت آب منطقه اين آيين) 3(پس از اعالم نظر كميسيون موضوع ماده  :5ه ماد

اي از نقشه مربوط به بستر و حـريم را بـراي اطـالع بـه      بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود و نسخه

وزه عمل ارسال و نيز مراتب را بـه نيـروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي      اداره ثبت اسناد و امالك، بخشداري و شهرداري ح

  .ايران اعالم خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همكاري مأمورين انتظامي جلوگيري خواهد كرد

   

ه شـركت آب  ك پس از تعيين و تشخيص ميزان بستر و حريم رودخانه، نهر، مسيل، مرداب و بركه طبيعي درصورتي :6ماده 

اي قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن واقع در بستر و حريم را براي استفاده از امور مربوط به آب و برق الزم  منطقه

  .بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود

   

مقررات مـاده فـوق   هرگاه اعياني موجود در بستر و حريم به صورت كشت موقت باشد، پس از برداشت محصول  :تبصره 

  .اعمال خواهد شد

   

بـرداري از آب مزاحمتـي ايجـاد ننمايـد، بـا       كشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسيل كه براي بهـره  :7ماده 

اي ذيربط به صـورت اجـاره و رعايـت اولويـت بـراي مجـاوران بالمـانع اسـت، ولـي           موافقت كتبي و قبلي شركت آب منطقه

در صـورت تخلـف اراضـي    . را نـدارد ) جز زراعت سـطحي  به(وجه حق ايجاد اعياني و غرس نهال و درخت مستأجر به هيچ 

اي ذيربط بايد در اجاره نامه قيـد كنـد كـه درصـورت بـروز       شركت آب منطقه. مسترد و از فعاليت وي جلوگيري خواهد شد

  .گونه مسئوليتي نخواهد داشت هرگونه خسارت ناشي از سيل ونظاير آن هيچ

   

  .استفاده از مقررات اين ماده در مورد اراضي بستر باال دست سدها شمول ندارد :تبصره 

   



مـرده ناميـده   چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير نمايد و باقيمانده بستر كـه بسـتر    :8ماده 

هاي آب و برق قابل استفاده باشد، با حـدود مشخصـي از طريـق     شود و كماكان در اختيار دولت است، براي اجراي طرح مي

بندي و سـاير شـرايط مربـوط در سـند      سازي، كناره وزارت نيرو به دستگاه متقاضي به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده

  .واگذاري قيد خواهد گرديد

   

ها يا ادارات ثبت اسناد و امالك به صـورت مـوردي تقاضـاي تعيـين حـد بسـتر و حـريم         چنانچه افراد يا شهرداري :9ماده 

اي مكلف  ها، انهار يا مسيل يا مرداب و يا بركه طبيعي را كه در مجاورت ملكي واقع است، بنمايند، شركت آب منطقه رودخانه

وزارت نيرو تعيين خواهد شد، نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يك است با اخذ هزينه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف 

نامه اقدام نمايد، مشروط بر اينكه تصرفات قانوني اشـخاص نسـبت بـه امـالك      از موارد ياد شده به ترتيب مقرر در اين آيين

  .مورد نظر احراز و توسط مراجع ذيصالح تأييد شده باشد

   

زي و استفاده از اراضـي مـازاد بسـتر بـراي مجـاوران وجـود داشـته باشـد، شـركت آب          سا چنانچه امكان ديواره :10ماده 

اي ضمن مشخص كردن مجاوران رودخانه يا نهر يا مسيل يا مـرداب يـا بركـه طبيعـي، مشخصـات ديـواره و مقـدار         منطقه

ا در صورت تمايل به شركت شود، معلوم و به مجاوران اعالم خواهد نمود ت سازي حاصل مي هايي را كه در اثر ديواره زمين

بستر واقع در پشت ديواره احداثي . سازي براي اخذ اجازه مربوط اقدام نمايند مراجعه و با قبول شرايط و مشخصات ديواره

تواند پس از تأمين ميزان حريم كه بالفاصله بعد از ديواره احـداثي   شركت مي. در اختيار دولت جمهوري اسالمي ايران است

  .باقيمانده بستر را به سازنده ديواريا درصورت عدم تمايل سازنده به ديگران اجاره دهد شود، شروع مي

   

هـاي متـروك را شناسـايي     ها و ادارات ثبت اسـناد و امـالك، مسـيل    اي با همكاري شهرداري هاي آب منطقه شركت :11ماده 

اي است، ولـي در داخـل    ا شركت آب منطقهها در خارج محدوده قانوني شهرها ب تشخيص متروك بودن مسيل. خواهند نمود

  .ها تصميم الزم را اتخاذ خواهد نمود محدوده قانوني شهرها، شركت مزبور با همكاري شهرداري

  .باشد در صورت بروز اختالف نظر، تشخيص وزارت نيرو معتبر مي



   

هـاي طبيعـي بـا     هـا و بركـه   ها، مرداب سيلها، انهارطبيعي، م عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه :12ماده 

  .هاي ذيربط خواهد بود ولي مسئوليت حفاظت آنها با دستگاه موافقت وزارت نيرو بالمانع است، 

   

ها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند  ها و همچنين سازمان هاي دولتي، شهرداري ها، مؤسسات و شركت وزارتخانه :13ماده 

هـاي   ها و بركه ها، مرداب ها، انهار، مسيل مربوط به خود و صدور پروانه الزم بستر و حريم رودخانههاي  قبل از اجراي طرح

متخلفـان از ايـن   . هر نوع تصرف در بستر و حريم منوط به موافقت كتبي و قبلي وزارت نيرو است. طبيعي را استعالم نمايند

  .ماده طبق مقررات موضوعه تعقيب و مجازات خواهند شد

   

هاي اصلي و فرعي موجود تداخل نمايند،  ها، بركه هاي طبيعي با راه ها، مرداب ها، انهار، مسيل هرگاه حريم رودخانه :14ه ماد

  .قسمت مورد تداخل براي تأسيسات طرفين به طور مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت

   

زهكشي با توجه به ظرفيت آنها طبق جدول زير از طرف هاي آبياري و  حريم كانالها، انهار احداثي و سنتي و شبكه :15ماده 

  :باشد اليه ديواره آنها مي گردد و اين حريم از منتهي هاي تابع آن براي هر طرف تعيين مي وزارت نيرو يا شركت

   

  :هاي آبياري و زهكشي ظرفيت كانالها، انهار مستحدثه و شبكه

  .متر 15تا  12ميزان حريم از هر طرف مترمكعب در ثانيه ـ  15بيش از ) دبي(آبدهي  الف ـ

  .متر12   تا 8مترمكعب درثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 15تا  10از) دبي(آبدهي ب ـ

  .متر 8تا  6مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف  10تا 5از) دبي(آبدهي پ ـ

  .متر 6تا  4مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هرطرف 5تا  2از) دبي(آبدهي ت ـ



  .متر 2تا  1متر مكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف  2از يكصدوپنجاه ليترتا ) دبي(آبدهي ث ـ

  .متر 1ميزان حريم از هر طرف   كمتر از يكصد و پنجاه ليتر در ثانيه ـ) دبي(آبدهي ج ـ

   

  ).متر از هر طرف نسبت به محور لوله 3(متر 6رساني تا قطر پانصد ميليمتر كالً  آبحريم لوله  الف ـ

  ).متر از هر طرف نسبت به محور لوله 4(متر  8حريم لوله از پانصد تا هشتصد ميليمتر كالً  ب ـ

  ).لهمتر از هر طرف نسبت به محور لو 5(متر  10حريم لوله از هشتصد تا يكهزارودويست ميليمتر كالً  پ ـ

  ).متر از هر طرف نسبت به محور لوله 6(متر  12حريم لوله از يكهزارودويست ميليمتر به باال كالً   ت ـ

رساني به موازات و در حريم يكديگر نصب گردند، حد خارجي حريم به اعتبار قطر آخـرين لولـه    هاي آب درصورتي كه لوله

  .شود منظور مي

   

بياري و زهكشي و انهار طبيعي و احداثي واقع در داخل مزارع و باغها تا مساحت يكصـد  هاي آ كانال، انهار، شبكه :1تبصره 

  .ها مورد استفاده است، داراي حريم نيستند هكتار كه براي آبياري همان مزارع و باغ

   

طـرفين   در يك طرف يـا ) راه سرويس، گل انداز، زهكش و غيره(در مواردي كه در طراحي كانال، تأسيسات تبعي  :2تبصره 

متر از منتهـي اليـه تأسيسـات مـذكور بـراي حفاظـت آنهـا در نظـر گرفتـه          ) 2(آن منظور شده باشد، حريم مرتبط به فاصله 

اي كه تأسيسات تبعي مذكور به انضمام دو متر حريم مقرر در فوق در آن قـراردارد، نبايـد    شود، ولي در هر حال فاصله مي

  .باشداز ميزان حريم مقرر در اين ماده كمتر 

   

 


