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مسودۀ مقررۀ مدیریت منابع آبهای زیرزمینی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
ایننن مقننرره در روشنننا ی حکننم مننادۀ  ۴۰قننانوت تنظننیم امننور آب بنننه منظننور منندیریت منننابع آبهننای
زیرزمینی وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
اهداف این مقرره عبارت اند از:
 -1تنظیم امور مدیریت منابع آبهای زیرزمینی.
 -2حفظ پایداری منابع آبهای زیرزمینی.
 -3بهبود مدیریت کمی و کیفی منابع آبهای زیرزمینی وکاهش آسیب پذیری آت.
اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:
 -1مدیریت منابع آبهای زیرزمینی :عبارت از برنامه ریزی ،تحقیق ،انکشنناف ،تخصننی  ،توزیع و مصننرف
اقتصادی منابع آبهای زیرزمینی می باشد.
 -2انکشاااف منابع آبهای زیرزمینی :به اقداماتی که سنننبب باال بردت ظرفیت کمی و کیفی منابع آبهای
زیرزمینی می گردد ،گفته می شود.
 -3منابع آبهای زیر زمینی :به آبهای که در اعماق مختلف زمین (طبقات آبدار و مشننبوز زمین) ذخیره یا
موجود بوده به شمول آب های چشمه ،کاریز و چاه می باشد.
 -4استفاده بی رویه :استفاده نا مناسب و غیر ضروری که باعث کاهش آب در منبع ،تغییر در بیالنس منابع
آبهای زیرزمینی و متضرر ساختن حقوق نسل های حال و آینده می شود.
 -5لیتولوجی :خصننوصننیات فزیکی طبقات زمین را با درنظر داشننت بافت ،رنگ و دانه مورد مطالعه قرار می
دهد.
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اصول
مادۀ چهارم:
در تطبیق احکام این مقرره اصول ذیل رعایت گردد:
 -1احکام فقه اسالمی.
 -2اسناد تقنینی نافذه مربوطه ،و
 -3مدیریت همه جانبه منابع آب
ساحه تطبیق
مادۀ پنجم:
احکام این مقرره در امور مدیریت منابع آبهای زیر زمینی قابل تطبیق می باشد.
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فصل دوم
وظایف ،صالحیت ها و مکلفیت ها
وظایف و صالحیت های ادارۀ ملی تنظیم امور آب
مادۀ ششم:
مدیریت منابع آبهای زیرزمینی دارای و ظایف وصننالحیت های ذیل

ادارۀ ملی تنظیم امور آب در خصننو
می باشد:
 -1طرح و تسوید پالیسی ها و استراتیژی های مدیریت منابع آبهای زیرزمینی.

 -2پالنگذاری و انسجام منابع مالی ملی و بین المللی جهت مدیریت منابع آبهای زیرزمینی.
 -3حمایت و تشویق سرمایه گذاری ملی و بین المللی جهت مدیریت منابع آبهای زیرزمینی.
 -4تقویت مشارکت جوامع محلی و شهری در صرفه جویی و انکشاف منابع آبهای زیرزمینی.
 -5سروی و مطالعه همه جانبه جهت تثبیت ذخایر منابع آبهای زیرزمینی و نظارت از آسیب پذیری احتمالی
آت.
 -6ترتیب نقشنننه های هایدروجیولوجیکی ،زوت بندی و تثبیت طبقه های آبدار در شنننهر ها و حوزه های
دریا ی.
 -7رهبری و مدیریت صننندور اجازه نامه به منظور حفاری چاه های عمیق ،نیمه عمیق و اسنننتفاده از منابع
آبهای زیرزمینی.
 -8رهبری ،مدیریت و ترویج روش های تغذیه مصنوعی منابع آبهای زیرزمینی در شهر و حوزه آبریز.
 -9شناسایی و تثبیت ساحات تغذیوی و اتخاذ تدابیر الزم جهت تغذیه منابع آبهای زیرزمینی.
 -10ایجاد و توسعه شبکات هایدروجیولوجیکی جهت جمع آوری ارقام و معلومات منابع آبهای زیرزمینی.
 -11رهبری و نظارت از پرو سه جمع آوری ،انتقال ،تجزیه و تحلیل ارقام و معلومات منابع آبهای زیرزمینی و
ترتیب سالنامه ها و اطلس مربوطه.
 -12اتخاذ تدابیر جهت تغذیه منابع آبهای زیرزمینی در دیزاین تأسیسات آبی.
 -13جلوگیری از حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق خود سر به مقا صد توزیع آب آ شامیدنی ،آب بوتلی و
و تولید یخ ،آبیاری ،سیاحتی ،صنعتی ،تجارتی ،پرورش ماهی ،تولید انرژی و سایر سکتور های م صرفی
مندرج اسناد تقنینی مربوطه در هماهنگی با ادارات ذیدخل.
 -14رهبری و نظارت از حفظ و مراقبت و بهره برداری از کاریزها ،چشنننمه های آب گرم و منرالی و سنننایر
منابع آبهای زیرزمینی.
 -15تعیین و تثبیت ساحات استخراج منابع آبهای زیرزمینی برای سکتور های مصرفی.
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 -16ات خاذ تدابیر ج هت پیشنننگیری ،کنترول و کاهش آلودگی م نابع آب های زیرزمینی در هم کاری ادارات
ذیدخل.
 -17نظارت و کنترول از کمیت و کیفیت منابع آبهای زیرزمینی در همکاری با ادارات ذیدخل.
 -18عقد توافقنامه با ادارات دولتی در امور تحقیقات و استفاده از منابع آبهای زیرزمینی.
 -19نظارت و کنترول از چگونگی اجراآت سکتور خ صو صی ،مختلط و دولتی که در عر صه ا ستفاده از منابع
آبهای زیرزمینی فعالیت دارند.
 -20نظارت و ارزیابی از فعالیت های مربوط به مدیریت منابع آبهای زیرزمینی.
 -21آگاهی دهی عامه در خصو

صرفه جو ی و اهمیت منابع آبهای زیرزمینی.

 -22نظارت از تطبیق احکام این مقرره.
وظایف و مکلفیت های وزارت زراعت و مالداری
مادۀ هفتم:
وزارت زراعت و مالداری در امور مدیریت منابع آبهای زیرزمینی دارای و ظایف و مکلفیت های ذیل می باشد:
 -1ا ستفاده از منابع آبهای زیرزمینی با در نظر دا شت معقولیت اقت صادی در تفاهم با اداره ملی تنظیم امور
آب.
 -2آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت دهاقین از طریق کوپراتیف های زراعتی جهت ایجاد حوضنن ه ها و گودال
های ذخیروی در مزرعه به منظور جمع آوری آب.
 -3ترویج کود های کیمیاوی مؤثر به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آبهای زیرزمینی.
 -4وضنع ممنوعیت در اسنتعمال کود ها ،حشنره کش ها ،علف کش ها و آفت کش های غیر موثر که اثرات
دراز مدت و یا کوتاه مدت آلودگی منابع آبهای زیرزمینی را بوجود می آورد.
 -5هماهنگی با ادراه ملی تنظیم امور آب در مورد تخصی آب از منابع آبهای زیرزمینی.
وظایف و مکلفیت های وزارت شهرسازی و اراضی
مادۀ هشتم:
وزارت شننهرسننازی و اراضننی در امور مدیریت منابع آبهای زیرزمینی دارای و ظایف و مکلفیت های ذیل می
باشد:
 -1شریک سازی پالت های توسعوی شهری به منظور تأمین آب مورد نیاز با اداره ملی تنظیم امور آب.
 -2ات خاذ تدابیر جهت جمع آوری آب بارات و برف برای ت غذیه م نابع آبهای زیرزمینی در طرح و دیزاین
شهرک های رهایشی دولتی و خصوصی.
 -3ات خاذ تدابیر به منظور جلوگیری از آلودگی م نابع آب های زیرزمینی در طرح و دیزاین شنننهرک های
رهایشی دولتی و خصوصی.
 -4آگاهی دهی در امور صرفه جو ی و حفاظت کیفیت منابع آبهای زیرزمینی.
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وظایف و مکلفیت های شاروالی ها
مادۀ نهم:
شاروالی ها در امور مدیریت منابع آبهای زیرزمینی دارای و ظایف و مکلفیت های ذیل می باشد:
 -1اتخاذ تدابیر جهت تغذیه و انک شاف منابع آبهای زیرزمینی در ساحات شهری در هماهنگی با اداره ملی
تنظیم امور آب.
 -2ترویج روشهای مناسب جهت جذب آب برف و بارات در پارک های تفریحی ،پیاده رو ها و گلدات ها.
 -3همکاری در جلوگیری از حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق بدوت اجازه نامه اسنننتفاده از منابع آبهای
زیرزمینی.
 -4جلوگیری از ا ستفاده منابع آبهای زیرزمینی بدوت دا شتن اجازه نامه در ساحات سر سبزی ،حوض های
آببازی ،تفریحگاه ها ،موتر شو ی ها ،حمام ها ،تجارت و صنعت ،پروژه های جدیدالتأ سیس تو سعوی و
سایر موارد مشابه.
 -5اتخاذ تدابیر موثر در امور مدیریت تخلیه فاضآلب و دفن زباله ها ،مسلخ ها ،نخاس ها ،چاه های سپتیک،
گودال ها در بسننتر و حریم منابع آب ،ذخیره و انبار زغال سنننگ ،مواد نفتی ،فعالیت های معدت کاری و
اجرای فعالیت ورکشاپ های ترمیماتی ماشین آالت که در ساحات شهری فعالیت دارند.
 -6آگاهی دهی عامه در عرصه حفاظت و نگهداری منابع آبهای زیرزمینی.
وظایف و مکلفیت های وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
مادۀ دهم:
وزارت ارشاد ،حج و اوقناف مکلنف اسنت ،در همکناری بنا اداره ملنی تنظنیم امنور آب از طرینق مسناجد و
تکایا جهنت آگناهی دهنی عامنه در خصنو اهمینت مننابع آبهنای زیرزمیننی ،صنرفه جنو ی در مصنرف
آب ،و اضرار آلودگی آت در روشنا ی احکام دین مبین اسالم انجام دهد.
وظایف و مکلفیت های وزارت اطالعات و فرهنگ
مادۀ یازدهم:
وزارت اطالعات و فرهنگ مکلف اسنننت ،در همکاری با اداره ملی تنظیم امور آب جهت آگاهی دهی عامه در
خصو اهمیت منابع آبهای زیرزمینی ،صرفه جو ی در مصرف آب ،و اضرار آلودگی آت برنامه های مشخصی
را از طریق رسانه های همه گانی و شبکه های اجتماعی به آگاهی عامه برساند.
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وظایف و مکلفیت های وزارت احیاء و انکشاف دهات
مادۀ دوازدهم:
وزارت احیاء و انکشنناف دهات در امور مدیریت منابع آبهای زیرزمینی دارای و ظایف و مکلفیت های ذیل می
باشد:
 -1عقد توافقنامه استفاده از منابع آبهای زیرزمینی با اداره ملی تنظیم امور آب.
 -2همکاری جهت جمع آوری آب بارات و برف به منظور تغذیه منابع آبهای زیرزمینی در دهات.
 -3آگاهی دهی و اتخاذ تدابیر جهت صنننرفه جو ی در مصنننرف آب ،کاهش آلودگی منابع آبهای زیرزمینی،
تغذیه منابع آبهای زیرزمینی و استفاده پایدار از آت با همکاری شورا های محلی بصورت متداوم با رعایت
معیار های اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی.
 -4شریک سازی ارقام و معلومات منابع آبهای زیرزمینی.
وظایف و مکلفیت های وزارت صنعت و تجارت
مادۀ سیزدهم:
وزارت صنعت و تجارت در امور مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در همکاری با اداره ملی تنظیم امور آب دارای
و ظایف و مکلفیت های ذیل می باشد:
 -1تعیین سنناحات فعالیت برای فعالیت های صنننعتی و تجارتی به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آبهای
زیرزمینی.
 -2اتخاذ تدابیر جهت صرفه جو ی در مصرف آب ،کاهش آلودگی منابع آبهای زیرزمینی ،تغذیه منابع آبهای
زیرزمینی و استفاده پایدار از آت.
 -3صدور جواز فعالیت به رو یت اجازه نامه استفاده از منابع آب.
وظایف و مکلفیت های وزارت معارف
مادۀ چهاردهم:
وزارت معارف مکلف اسننت ،در هماهنگی با اداره ملی تنظیم امور آب اهمیت منابع آبهای زیرزمینی ،صننرفه
جو ی در مصرف آب ،و اضرار آلودگی آنرا در نصاب تعلیمی خویش شامل سازد.
وظایف و مکلفیت های اداره ملی حفاظت محیط زیست
مادۀ پانزدهم:
اداره ملی حفاظت محیط زیسننت در امور مدیریت منابع آبهای زیرزمینی دارای و ظایف و مکلفیت های ذیل
می باشد:
 -1ارزیابی اثرات محیط زیستی باالی منابع آبهای زیرزمینی.
 -2شناسایی منابع آلوده کننده نقطه ای و غیر نقطه ای منابع آبهای زیرزمینی.
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 -3اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از ملوث شدت زوت های منابع آبهای زیرزمینی.
 -4نظارت از کیفیت منابع آبهای زیرزمینی در همکاری با ادارات ذیدخل.
 -5آگاهی دهی عامه در عرصه حفاظت و نگهداری منابع آبهای زیرزمینی.
وظایف و مکلفیت های اداره ملی نورم و ستندرد
مادۀ شانزدهم:
اداره ملی نورم و سنتندرد مکلف اسنت ،از ورود وسنایل و سنامات آالت پر مصنرف آب در مارکیت جلوگیری
نماید.
وظایف و مکلفیت های زارعین
مادۀ هفدهم:
( )1زارعین که بصورت آبی کشت مینمایند دارای وظایف و مکلفیت های ذیل اند:
 -1احداث حوضننن ه ها به ابعاد کوچک در مسنننیر کانالهای آبیاری ،جهت تغذیه منابع آبهای زیرزمینی و
ذخیره آب سطحی.
 -2تنظیم جریانات سطحی در زمات پر آبی در کانال های آبیاری بمنظور تغذیه آبهای زیرزمینی.
 -3ایجاد حوضن ه های تغذیوی در قسننمت های پا ین کاریز ،چشننمه بمنظور جلوگیری از ضننایعات آب در
موسم که از آب کاریز و یا چشمه استفاده نمیگردد.
 -4اسننتفاده از کود های کیمیاوی زراعتی ،علف کش ها ،حشننرکش ها و آفت کش های تا ید شنندۀ وزارت
زراعت و مالداری.
( )2زارعین که بصورت للمی کشت می نمایند دارای وظایف و مکلفیت های ذیل اند:
 -1شخم زمین های ک شت للمی بمنظور تغذیه آبهای زیرزمینی جهت افزایش رطوبت خاک و جلوگیری از
ضایعات جریانات سطحی.
 -2هدایت و مسیر دهی آب بارات به اراضی مسطح للمی در همکاری با ادارات ذیربط ،و
 -3کندت کاری مجرا ها و حوضنن ه ها جهت جمع آوری آب بارات و برف در مسننیر جریات سننطحی جهت
کاهش خسننارات سننیالب ،تغذیه آب زیر زمینی ،افزایش قدرت آبدهی کاریزها و چشننمه ها میگردد ،در
اراضی للمی.
( )3انجمن های اسننتفاده کننده گات آب جهت تطبیق بهتر احکام فقره ( 1و  )2این ماده با زارعین همکاری
نماید.
مکلفیت مالکین اماکن رهایشی و تجارتی ،حویلی ،پارکهای تفریحی
مادۀ هژدهم:
مالکین حقیقی و یا حکمی آپارتمانهای رهایشی و تجارتی ،حویلی ،پارک های تفریحی و سایر ساختمات های
مشابه مکلف اند ،بمنظور جمع آوری آب برف و بارات ،چاه ها و حوض ه های جذبی را با در نظر داشت مقدار
7

بارندگی در سننناحه تحت قیومیت خویش احداث و در صنننرفه جو ی و جلوگیری از آلودگی منابع آبهای
زیرزمینی تدابیر خا را اتخاذ نمایند.
مکلفیت های مالکین دستگاه های حفاری
مادۀ نزدهم:
مالکین دسنننتگاه های حفاری (برمه کاری) مکلف اند که ارقام و معلومات در رابطه به سنننطح آب زیرزمینی،
عمق چاه و لیتولوجی آت را با اداره ملی تنظیم امور آب شریک سازند.
مکلفیت های مالکین چاه سپتیک
مادۀ بیستم:
اشنننخا حقیقی و یا حکمی مکلف اند ،بمنظور جلوگیری از نفوذ آب های آلوده به منابع آبهای زیرزمینی
چاه سپتیک جدید و یا چاه های که قبالً احداث نموده اند ،به صورت معیاری مطابق نورم ها و ستندرد های
ملی و یا بین المللی اعمار و بازسازی نمایند.
مکلفیت های مالکین چاه آرتیزین
مادۀ بیست و یکم:
مالکین چاه های آرتیزین مکلف اند ،از طریق شنننیر دهن و یا وال کنترولی جریات تخلیه آب زیر زمینی را
کنترول و نظارت نمایند.
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فصل سوم
احکام متفرقه
شرایط استخراج و استفاده از منابع آبهای زیرزمینی
مادۀ بیست دوم:
( )1در ا ستخراج و ا ستفاده از منابع آبهای زیرزمینی در ساحات شهری و دهات شرایط ذیل مد نظر گرفته
شود:
 -1داشتن اجازه نامه استخراج آب.
 -2جلوگیری از آلوده شدت منابع آبهای زیرزمینی در جریات استخراج.
 -3نبود شبکه آبرسانی.
 -4عدم آسیب رسانی به حقوق مصرف کننده گات قبلی.
 -5رعایت حریم مجاز منابع آبهای زیرزمینی.
 -6نصب میتر بمنظور سنجش میزات مصرف آب آشامیدنی ،معیشتی و سایر استفاده ها ،و
 -7سایر موارد مشابه نظر به تشخی متخصصین منابع آب.
( )2وزارت ها و ادارات دولتی مکلف اند ،پالت های اسنننتفاده از منابع آبهای زیرزمینی را با درنظرداشنننت
معقولیت اقتصادی آت با اداره ملی تنظیم امور آب شریک سازند.
( )3وزارت ها و ادارات دولتی مکلف اند ،گزارش ارقام و معلومات اسننتفاده از منابع آبهای زیرزمینی را با اداره
ملی تنظیم امور آب شریک سازند.
منع استخراج و استفاده از منابع آبهای زیرزمینی
مادۀ بیست و سوم:
استخراج و استفاده از منابع آبهای زیرزمینی در ساحاتی که اکوفیر های آت دارای بیالنس آبدهی منفی باشد،
جهت آبیاری ،تولید آب بوتلی ،یخ ،صنعتی ،نو شابه های غیر الکولی و سایر سکتور های م صرفی و ا ستفاده
کننده گات مجاز نمی باشد.
منع حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق
مادۀ بیست و چهارم:
( )1مالکین دستگاه های حفاری (برمه کاری) چاه های عمیق و نیمه عمیق بدوت داشتن اجازه نامه حفر چاه
عمیق و نیمه عمیق نمی توانند برای سکتور های مصرفی چاه حفر نمایند.
( )2مالکین اماکن مسکونی در صورت حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق که نیاز شات بیشتر از سه مترمکعب
در شبانه روز با شد مکلف اند ،قبل از حفر چاه اجازه نامه ا ستفاده از منابع آب را از اداره ملی تنظیم امور
آب اخذ نمایند.
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( )3مالکین اماکن م سکونی که م صرف شات در فی شبانه روز الی سه مترمکعب با شد بمنظور تعیین میزات
مصرف آب از منبع واحد مکلف اند جهت سنجش آب ،میتر را در چاهای محفور نصب نمایند.
امور احیاء و بازسازی کاریز و چشمه
مادۀ بیست و پنجم:
امور احیاء و باز سازی کاریزها و چشمه ها طی طرزالعمل جداگانه تنظیم گردد.
چاه های متروکه
مادۀ بیست و ششم:
اشخا حقیقی و یا حکمی که قبال چاه های را به مقاصد مختلفه حفر نمود اند مکلف اند ،قبل از حفر چاها
جدید چاهای قبلی را بمنظور جلوگیری از آلودگی منابع آبهای زیرزمینی پرکاری و یا مسدود نمایند.
چاه های از قبل محفور
مادۀ بیست و هفتم:
اشننخا حقیقی و یا حکمی که قبل از انفاذ این مقرره چاهای عمیق و یا نیمه عمیق را به مقاصنند مختلف
حفر نموده اند مکلف ه ستند ،معلومات تخنیکی آنرا با اداره ملی تنظیم امور آب شریک ساخته و اجازه نامه
استفاده آنرا اخذ نمایند.
عدم استفاده آب ستراتیژیک (نیوجن)
مادۀ بیست و هشتم:
استفاده آب های ستراتیژیک(نیوجن) ممنوز می باشد.
روش تغذیه منابع آبهای زیرزمینی
مادۀ بیست و نهم:
روش های تغذیه آب زیرزمینی در سند مربوطه تنظیم گردد.
ساحات تغذیه منابع آبهای زیرزمینی
مادۀ سی ام:
امننور مربننوط بننه تشخصننی
مربوطه تنظیم گردد.

و تعیننین سنناحات جننذبی (تغننذیوی) منننابع آبهننای زیرزمینننی طننی سننند

تخلفات
مادۀ سی و یکم:
شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل در امور مدیریت منابع آب زیرزمینی گردد ،متخلف شمرده می شود.
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حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق بدوت داشتن اجازه نامه استفاده از منابع آبهای زیرزمینی.
استفاده از منابع آبهای زیرزمینی در مناطق که تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار داشته باشد.
استفاده از منابع آبهای زیرزمینی بدوت داشتن اجازه نامه.
عدم اتخاذ تدابیرکنترولی و نظارتی از جریات تخلیه آب چاهای آرتزین.
آلوده ساختن منابع آبهای زیرزمینی.
استفاده بی رویه از منابع آبهای زیرزمینی.
عدم رعایت نورم ها و ستندرد های ملی و یا بین المللی در احداث چاه سپتیک.

مجازات
مادۀ سی و دوم:
شخ حقیقی و یا حکمی که مرتکب یکی از اعمال ذکر شده در اجزای مندرج مادۀ سی و یکم این مقرره
گردد متخلف شمرده شده ،اجازه نامه استفاده از منابع آب آت ملغی و بر حسب احوال و در مطابقت احکام
مندرج مواد کود جزاء و سایر قوانین نافذه کشور مورد بازپرس قرار می گیرد.
وضع طرزالعمل ها و لوایح
مادۀ سی و سوم:
اداره ملی تنظیم امور آب به منظور تطبیق بهتر احکام این مقرره میتواند طرزالعمل ها و لوایح مورد نیاز را
وضع نماید.
انفاذ
مادۀ سی و چهارم:
این مقرره یکماه بعد از تاریخ نشر آت در جریده رسمی نافذ می گردد.
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