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 فصل اول

 احکام عمومی
 

 مبنی

 مادۀ اول:

 سکتور های  تخصیص آب برای قانون تنظیم امور آب به منظور  ۲۷دة ( ما۲این مقرره به تأسی از حکم فقرة ) 

 وضع گردیده است. آب کنندهاستفاده  مصرفی و
 

 اهداف

 مادۀ دوم:

 اهداف این مقرره عبارت اند از:

 .سکتور های مصرفی و استفاده کننده آببرای  تخصیص آب ط بهمربو امورتنظیم  -1

 .از منابع آب بهبود مدیریت استفاده -2

 بهره برداری مناسب از منابع آب.در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا  -3

 منابع آب. پایداری استفاده ازحفظ  -4
 

 اصطالحات

 مادۀ سوم:

 الحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:اصط

صیص آب:  -1  کنندگان مطابقنظرداشتتت آب موجود در منبع برای استتتفادهدر که بااستتت مقدار آبی  تخ

 گردد.تثبیت میتعیین و  و اولویت، نیازمندی

جهیل طبیعی ، ، تاالب، یخچالنهر، کانال ،دریا بستر که در سطح یا نزدیک   است  یآبهایسطحی:   هایآب -2

 .موجود باشددیگر یا هر نوع ذخایر و 

 یا ذخیره (و مشتتتبوع زمین که در اعماق مختلف زمین )طبقات آبدار استتتت یهاآب زیر زمینی: هایآب -3

 .باشد، می عمیق و معمولی چاه و ، کاریزچشمه های آب لموشبه  موجود بوده

شامیدنی  -4 ست که خواص فزیکی، کیمیاوی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی آن در حدی با  :آب آ شد که  آبی ا

 ننماید. مصرف و استعمال آن در کوتاه مدت و دراز مدت به صحت و سالمتی انسان ها امراض را ایجاد

ستعمل)نا   -5 ی و زراعتی، صتتنعتبه آبهای که در نتیجه فعالیت های خانگی، شتتهری، متعارف(: آبهای م

 ه می شود.سایر فعالیت های مشابه بوجود آمده و یا به آبهای حاصله از بارندگی در ساحات شهری گفت

صرف کننده آب:   -6 صنعت،        سکتور های م شامیدنی، آبیاری،  صه توزیع آب آ سکتور های که در عر  به 

یت ای ستتیاحتی فعالتجارت، معدن کاری، پرورش ماهی، حفظ محیط زیستتت، تولید انرژی و فعالیت ه

 دارند گفته می شود.
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 اصول

 مادۀ چهارم:

 اصول ذیل در تطبیق احکام این مقرره رعایت گردد:

 اسالمی فقهاحکام  -1

 احکام اسناد تقنینی مربوطه -2

 محیط زیستیصحی و  -3

 ، وعرف سالم جامعه -4

 مدیریت همه جانبه منابع آب -5
 

 ساحه تطبیق

 مادۀ پنجم:

وزیع آب ت)مصرفی و استفاده کنندگان آب در عرصه تخصیص آب برای سکتور های  احکام این مقرره در امور 

عالیت پرورش ماهی، حفظ محیط زیستت، تولید انرژی و ف بیاری، صتنعت، تجارت، معدن کاری،  آشتامیدنی، آ 

 است.قابل تطبیق  (های سیاحتی
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 فصل دوم

 وظایف، صالحیت و مسئولیت ها
 

 تنظیم امور آبملی های اداره صالحیت وظایف و 

 مادۀ ششم:

صوص   اداره ملی تنظیم امور آب صیص آب برای  در خ ستفاده کننده آب     تخ صرفی و ا ی دارا سکتور های م

 وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:

 تخصیص آب.به مربوط و ترتیب پالیسی های طرح  -1

 مربوط به تخصیص آب.اولویت بندی، پالنگذاری، سازماندهی و انسجام بهتر امور  -2

 استفاده کننده گان آب.سکتور های مصرفی و پروسه تخصیص آب برای  رهبری و مدیریت -3

 جمع آوری ارقام و معلومات در مورد عرضه و تقاضای آب برای سکتور های مصرفی. -4

 ایجاد بانک اطالعاتی عرضه و تقاضای آب از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی جهت تخصیص آب. -5

و  آبی پتانستتیل منابع آب جهت تخصتتیص آب برای ستتکتور های مصتترفی در ستتال های نورمال ثبیتت -6

 خشکسالی.

در  باو استتتتفاده کننده آب مصتتترفی ستتتکتور های  تعیین ستتتهمیه آب مورد نیاز اتخاذ تدابیر بمنظور -7

 .شرایط مختلف نظرداشت

ستف  حوزه های دریائیدر مورد انتقال آب بین ارائه طرح ها  -8 با  اده کنندگانبمنظور تأمین آب مورد نیاز ا

 .و معقولیت اقتصادیدر نظرداشت اولویت 

ر برای سکتو  به مقاصد غیر آشامیدنی   اتخاذ تصامیم در خصوص تخصیص آب های مستعمل تصفیه شده       -9

 .مصرفی و استفاده کنندگان آنهای 

 .استفاده کننده گانموجود حقابه های با درنظرداشت  تخصیص آبایجاد مکانیزم های مؤثر  -10

  کننده آب. ی و استفادهبه سکتور های مصرف آب تعیین شده تخصیص نظارت از -11

رف کننده استفاده از منابع آب تخصیص یافته به سکتور های مص    مؤثریت نظارت و ارزیابی از چگونگی  -12

 آب. 

 .نظارت از تطبیق احکام این مقرره -13

 الصحه و صرفه جوئی در مصرف آب. حفظآگاهی دهی عامه در خصوص  -14
 

 ذیدخلوزارت ها و ادارت مسئولیت های وظایف و 

 م:فتهمادۀ 

 های ذیل می باشد: مسئولیتدارای وظایف و تخصیص آب در امور  ذیدخلادارات  ها ووزارت 

 .اداره ملی تنظیم امور آبعقد موافقتنامه استفاده از منابع آب با  -1

 .ن تخصیص آبیغرض تعیتشخیص و تثبیت نیاز مندی آب  -2

 های بهره برداری از منابع آب با ادارة ملی تنظیم امور آب. پالنشریک سازی  -3
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 .مربوطهدر محدوده فعالیت های آلودگی و ضایعات آب اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از  -4

 .مربوطهدر فعالیت های اتخاذ تدابیر بمنظور استفاده بهتر از منابع آب  -5

 آگاهی دهی عامه در خصوص حفظ الصحه و صرفه جوئی در مصرف آب.  -6

 .اداره ملی تنظیم امور آبآب به و کیفیت ارائه گزارش ساالنه از کمیت  -7

 

 و مختلط وظایف و مسئولیت های سکتور های خصوصی

 م:شتمادۀ ه

 های ذیل می باشد: و مسئولیتدر امور تخصیص آب دارای وظایف و مختلط سکتور های خصوصی 

اداره ملی تنظیم  ازمورد نیاز آب  دریافت سهمیهو تمدید آن غرض اجازه نامه استفاده از منابع آب اخذ  -1

 .امور آب

 شده. حفاظت و نگهداری از تأسیسات آب و میتر های نصب شده در شبکات آبرسانی و چاهای حفر -2

 تنظیم امور آب.  بطور ربعوار به ادارات آب تخصیص یافتهارایه گزارش از کمیت  -3

 آگاهی دهی عامه در خصوص حفظ الصحه و صرفه جوئی در مصرف آب. -4
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 سومفصل 

 شرایط، ارائه درخواستی، طی مراحل و اسناد مورد نیاز
 

 شرایط تخصیص

 :همنمادۀ 

 :شرایط ذیل مد نظر گرفته شود آب مصرف کنندهبرای سکتور های در تخصیص آب 

 دیت آب در منبعجووم -1

 رعایت حقوق باال آب و پائین آب. -2

 داشتن اجازه نامه استفاده از منابع آب. -3

 .استفاده از منابع آب فقنامهاانعقاد تو -4
 

 درخواستی

 :دهممادۀ 

 :موارد ذیل باشد اویح درخواستی متقاضیان تخصیص آب

 .مشخصات کامل متقاضی -1

 .نیازمقدار آب مورد  -2

 .نوع فعالیت -3

  می نماید. آبکه متقاضی از آن تقاضای منبع آب  و نوعموقعیت دقیق  -4

 

 آب مورد ضرورت تخصیص دریافتاسناد مورد نیاز جهت 

 دهم:یازمادۀ 

 .داسناد ذیل ضروری می باش سکتور های مختلط و خصوصی آب مورد ضرورت تخصیصجهت دریافت  (1)

 از منابع آب.اجازه نامه استفاده  -1

 .جواز فعالیت -2

 کروکی ساحه فعالیت. -3

درین خصوص  طهودر صورتیکه متقاضی دارای حقابه از منبع آب مورد تقاضا باشد الزم است اسناد مرب (2)

 را ارائه نماید.

کلف است منبع مورد نظر متقاضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حکمی باشد، متقاضی مدر صورتیکه  (3)

 ماید. نارائه  بدست آوردهرا مذکور رضایت رسمی آنان را مبنی بر اجازه استفاده از منبع آب 
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 طی مراحل درخواستی

 دهم:دوازمادۀ 

صیص آب با      (1) ضیان تخ ستی متقا ست  این مقرره ۱۱و  ۱۰، ۹احکام مواد  رعایتدرخوا حوزه  از طریق ریا

 فرعی دریائی و ریاست عمومی حوزه دریائی طی مراحل می گردد.

د درخواستی این ماده مکلف ان (۱) ةحوزه فرعی دریائی و حوزه عمومی دریائی با رعایت فقرهای ریاست  (2)

 متقاضیان تخصیص آب را بمنظور تعیین آب مورد نیاز شان الی مدت یکماه طی مراحل نماید.

 

 مدت اعتبار تخصیص

 :سیزدهممادۀ 

( خشکسالی و نورمالترسالی، با در نظرداشت سناریو های )مندرج این مقرره تخصیص آب برای سکتور های 

 تعیین می گردد.
 

  تخصیص آبتمدید 

 هم:چهاردمادۀ 
ره ملی به ادادرخواست تمدید آنرا  تخصیص آبمیعاد ختم  قبل از حد اقل شش ماه ندمکلف امتقاضیان  -1

 یند.ه نمایاراتنظیم امور آب 

می  همربوطاداره آب به  تخصیصتمدید جهت  مورد نیاز معلومات به ارائهمکلف تخصیص آب  متقاضیان -2

 .باشد

ب استفاده آ قیمت ،تخصیص آب تمدیدجهت  یارائه درخواستقبل از اند مکلف تخصیص آب  متقاضیان -3

 .دنتادیه نمای از منبع و اجرت خدمات آب را
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 فصل چهارم

 سکتور های مصرفی و استفاده کننده آبمنابع آب و تخصیص آن برای 
 

 منابع آب

 :نزدهمپامادۀ 

 سطحی هایآبمنابع  -1

 زیرزمینی هایآبمنابع  -2
 

 تخصیص آب برای آشامیدن

 :شانزدهممادۀ 

ای آب با درنظر داشت احصائیه نفوس ساحه با رعایت نورم ه تو معیش آشامیدنآب به مقاصد تخصیص  (1)

 گردد. می تعیینشبانه روز فی حسب مترمکعب آشامیدنی ملی و یا بین المللی بر 

استتتفاده از  بعد از دریافت اجازه نامه استتتفاده می نمایند،آب تولید آب بوتلی و یخ که از شتترکت های  (2)

سب مترمکعب       منابع آب، شان بر ح ضرورت   یم تعیینشان  و ظرفیت تولیدی به نیاز مطابق آب مورد 

 گردد.

شان          (3) ضرورت  ستفاده از منابع آب، آب مورد  سانی بعد از دریافت اجازه نامه ا سب  بشرکت های آبر ر ح

 ساحه تحت پوشش آن تعیین می گردد. با در نظرداشتمترمکعب 

 
 

 تخصیص آب برای آبیاری

 م:هفدهمادۀ 

وعیت تخصیص آب برای آبیاری با در نظرداشت فاصله ساحه تحت آبیاری از منبع آب، ساحه تحت کشت، ن       

با توجه  ،نیکیمعقولیت اقتصادی و سایر موارد تخ  نیاز آبی نباتات، ، بافت خاک، شرایط اقلیمی،  و نبات کشت 

 گردد.می  تعیینحسب مترمکعب بر با حفظ حقابه های تعیین شده 
 

 تخصیص آب برای صنعت و تجارت

 :هژدهممادۀ 

یت با در نظرداشت نوع  (صنایع غذایی، صنایع فلزی و تولیدی  ) صنعتی تخصیص آب برای شرکت های    (1)

صادی   صنعتی  فعالیت ضرورت، معقولیت اقت سب  بآن بر منابع آب، اثرات آلودگی  ،، مقدار آب مورد  ر ح

 گردد. می تعیین فی شبانه روز  متر مکعب

ورت ، مقدار آب مورد ضر تخصیص آب برای شرکت های تجارتی با در نظرداشت نوعیت فعالیت تجارتی    (2)

 بر حسب متر مکعب فی شبانه روز تعیین می گردد.  آن، معقولیت اقتصادیو 
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 تخصیص آب برای معدن کاری

 :منزدهمادۀ 

از  اریمعدن ک ساحه فعالیت فاصله   و فعالیتنوع تخصیص آب برای فعالیت های معدن کاری با درنظرداشت   

ب متر بر حستتو معقولیت اقتصتتادی آن،  مقدار آب مورد ضتترورت، اثرات آلودگی آن بر منابع آب منبع آب،

 .مکعب فی شبانه روز تعیین می گردد
 

 تخصیص آب برای پرورش ماهی

 :مبیستمادۀ 

ساحه فعالیت      صله  شت فا صیص آب برای پرورش ماهی با در نظردا زمندی از منبع آب و نیا پرورش ماهی تخ

 می گردد. تعیینبر حسب مترمکعب آن، 
 

 تخصیص آب برای حفظ محیط زیست

 :مبیست و یکمادۀ 

حفاظت خاک، جنگالت، ساحات سبز و حیات آب زیرزمینی، منابع آب مورد استفاده به منظور تغذیه تخصیص 

تصفیه شده  دریاها، کانال های آبیاری، آبهای و نیاز آبی هر بخش از آبهای موجودهبا در نظر داشت آب وحش 

 .گرددمی تعیین  آب برف و بارانو 
 

 تخصیص آب برای تولید انرژی

 :م بیست و دومادۀ 

ظرفیت از منبع آب، استتتیشتتن برق آبی  با در نظرداشتتت فاصتتله   برق تخصتتیص آب برای تولید انرژی (1)

 می گردد. تعیینبر حسب مترمکعب  ،معقولیت اقتصادی و سایر موارد تخنیکیحقابه ها، تولیدی، 

ر نظرداشت با د ، گاز و سایر فعالیت های تولید انرژیتخصیص آب برای تولید انرژی از طریق ذغال سنگ (2)

و ستتایر  ، اثرات آلودگی آن بر منابع آبفیت تولیدی، معقولیت اقتصتتادیاز منبع آب، ظرستتاحه فاصتتله 

 می گردد. تعیینبر حسب مترمکعب  موارد تخنیکی،

 

 تخصیص آب برای فعالیت های سیاحتی

 :مو سو مادۀ بیست

فعالیت  و سایر ساحات سبز تفریحی هوتل ها، رستورانت ها، پارک ها، حوض های آببازی،تخصیص آب برای  

 .گرددمی بر حسب متر مکعب تعیین آب مورد نیاز شان، با درنظرداشت  های سیاحتی

 وضع لوایح

 م:مادۀ بیست و چهار

کام مواد     هت تحقق بهتر اح ایح لواین مقرره  ۲۵و  ۲۳الی  ۱۶اداره ملی تنظیم امور آب مکلف استتتتت ج

 .نماید وضع را ،جداگانه
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 فصل پنجم

 متفرقهاحکام 
 

 تخصیص آبهای مستعمل

 م:پنجمادۀ بیست و 

 از منبع و استفاده  به مقاصد غیر آشامیدنی با در نظرداشت نوع فعالیت    آبهای مستعمل تصفیه شده   تخصیص  

می تعیین  حسب متر مکعببر  از منبع فاصله ساحهبا در نظر داشت  سکتور های مصرفیو مقدار نیاز تصفیه 

 گردد.
 

 تخصیص در شرایط خشکسالی

 :مششبیست و مادۀ 

ظرداشت با در ناین مقرره  ۲۵و  ۲۳ الی  ۱۶ای سکتور های مندرج مواد خشکسالی برتخصیص آب در شرایط 

 و تنظیم ینتعیرف اداره ملی تنظیم امور آب از ط آشامیدنی و معشیتیمصارف اولویت  وذکر شده های  کتورف

 .گرددمی 
 

 شناسایی، تشخیص و تنظیم حقابه ها

 م:هفتمادۀ بیست و 

ی اداره ملی تنظیم امور آب مکلف استتت، جهت تعیین تخصتتیص آب برای ستتکتور های مربوطه، حقابه ها   

 موجود را در همکاری با ادارات ذیدخل شناسایی و حقابه های جدید را تنظیم و مدیریت نماید.

 

 سازی  مدل

 م:هشتمادۀ بیست و 

از آبی نیتخصیص آب برای سکتور های مندرج این مقرره  بهبود اداره ملی تنظیم امور آب مکلف است جهت

 سازی نماید. مدل ) ترسالی، نورمال و خشکسالی(، سناریو هایتحت سکتور های مصرفی منبع 
 

 تخلفات

 :مهنمادۀ بیست و 

ی ماشخاص حقیقی و حکمی که مرتکب یکی از اعمال ذیل در امور تخصیص آب گردند متخلف شمرده 

 د.نشو

  .آب بیشتردرخواستی خویش بمنظور دریافت  اسناد ات غلط و فریبنده درممعلودرج  -1

 .مندرج این مقررهتوزیع نا عادالنه و نا منظم آب برای سکتور های  -2

 .در اجازه نامه استفاده از منابع آب استفاده آب بیش از مقدار تعیین شده -3

 .گاندر نظر نگرفتن حقابه های استفاده کننده  -4
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 تفاهم نامه استفاده از منابع آب.عدم موجودیت  -5

 .در ساحه تحت فعالیتسنجش آب غیر فعال نگهداشتن میتر های نصب شده  -6

 .عدم رعایت اوقات برداشت آب از منبع  -7

 .عدم رعایت احکام این مقرره و سایر اسناد تقنینی نافذه آب -8

 

 مجازات 

 م:مادۀ سی ا

ن ای مهنبیستتت و حکمی که مرتکب یکی از اعمال ذکر شتتده در اجزای مندرج مادة یا اشتتخاص حقیقی و 

مطابقت  و بر حستتب احوال و در ، اجازه نامه استتتفاده از منابع آب ملغیمقرره گردند متخلف شتتمرده شتتده

 احکام مندرج مواد کود جزاء و سایر قوانین نافذه کشور مورد بازپرس قرار می گیرد.
 

 وضع طرزالعمل ها

 م:دۀ سی و یکما

عمل ها را جهت تطبیق بهتر احکام این مقرره می تواند در صتتورت ضتترورت طرازال اداره ملی تنظیم امور آب

 وضع نماید.
 

 انفاذ

 :مو دو مادۀ سی

 خ نشر آن در جریده رسمی نافذ می گردد.این مقرره یکماه یک بعد از تاری


