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قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه 

 برداريبهره



( 321ت و سوم )سدر اجراي اصل يكصد و بي

اساسي جمهوري اسالمي ايران مفاد قانون 

قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه 

 گردد:به شرح ذيل اعالم مي برداريبهره

 رساني فراگير و مؤثر بهاطالع وزارت نيرو موظف است ضمن ماده واحده ـ

، طي دو ساااام مماس از از ابالي اين وانون، برال ه يه هاي ال     ذينفعان

فاود اروانه واوع در ه يه دشت ال هشور هه وبل از اايان سام  هشااورزل فعاام 

يجرل شامياي رفر و موساز وزارت نيرو و دستهاي ال مابعه استاني     5831

شاناساايي شدب باشند و براساظ ظرفيت  بي دشت مرمبز، و با ريايت رري    

 بيارل محت  لهاي ال مجاز و يدس اضارار به ديهران و يموس مشرو  به اررا 

 بردارل صادر نمايد.موسز متقاضي اروانه ب ربفشار 

به منظور صيانت از سفرب  ب ال زيرزميني، وزارت نيرو مك ف است  ـ1تبصره

با مأمين يزينه از سااول مااكان هاي ا، رداه ر طي دو سااام از از م ااوي  

اين وانون نياابت به ن اا  هنتوريال يوشاامند برال محويل رجمي    در  

 ه يه هاي ال    هشاورزل اوداس نمايد.

انج سام از از م وي  اين  وزارت نيرو مك ف است ظرف مدتــ  2تبصره

رويي راصل از هايش م رف سوخت ال فيي ي وانون و از محل منابع صارفه 

اين وانون، نيبت به بروي هردن ه يه هاي ال    هشاورزل  اررال ناشاي از  

 .  اوداس نمايد

ال مك فند ير سه سام يك بار، مشرو  به يال    منطقهشرهتـ 3تبصره

هاب موسااز مااك يا مااكان، نياابت به ممديد اروانه  نبود مخ ف از مفاد اروانه

 بردارل هاي ال    هشاورزل در سراسر هشور اوداس نمايد.ب رب



ـ 4تبصـره  ه يه اشاخا  رقيقي و رقووي مااك دستهاي ال رفارل در   ـ

ساراسار هشور موظفند ظرف سه ماب از از ابالي اين وانون، از شرهت ال      

و هارت مردد دريافت و سپز به رمل و نقل و ال استان ا مجوز فعاايت منطقه

شدب، نيرول انتظامي موظف به مردد اوداس نمايند. از از انقضااام م  ت معيين

ر وگيرل از رمال و نقال و ياا مردد دساااتهااي ال فاود مجوز و هارت مردد     

 باشد.مي

يمچنين وزارت نيرو موظف اسات بايمكارل نيرول انتظامي نيبت به موويف  

رفاارل متخ ف باه مدت شاااش ماب و رمل  ن به مووفهاب   دساااتهااي اال   

 )اارهينگ( با يزينه مااك  ن اوداس نمايد.

رساايدگي به ايترام مااكين در اين خ ااو  بر ي دب هميياايون مندر  در 

 باشد.( اين وانون مي1مب رب )

ـ  5تبصـره  اسات ر ت رسايدگي به اختالفات ناشي از   وزارت نيرو مك ف ـ

، در ير اساااتان 5835انون موزيع يادالنه    م اااو اين واانون و و  اررال 

 «هميياايون رساايدگي به امور  ب ال زيرزميني»       ينوانهميياايوني محت

مره  از يك نفر واضااي با رك  رسيز ووب وضاااسيه، يك نفر نمايندب سااازمان 

ر اد هشااورزل اساتان با رك  رسيز ساازمان و يك نفر نمايندب شرهت       

رك  مديريامل شاارهت مشااكيل ديد و نيبت به بررسي ال اساتان با  منطقه

يال شاكايات اشاخا  ي يه دوات اوداس نمايد. ر ل الزس موسااز واضي   اروندب

اركاس صادرب مذهور ظرف بييت روز از از  گردد.يضاو همييايون صادر مي  

از ماريخ م اااوي  اين  باشاااد.ابالي وابل مجديدنظر در ديوان يداات ادارل مي



اول اشخا  ي يه دوات مطروره در محاه  يمومي برال امخاذ وانون، ه يه دي

 م مي  به اين هميييون ا ارااه خوايدشد.

 باشد.ال ميتقر ميدبيرخانه اين هميييون در شرهت ال    منطقه

از ماريخ م وي  اين وانون يرگونه رابجايي هاي ال دارال اروانه  ـ 6تبصره

يا خشااك شاادب اساات، صرفا  در هه مواره به هايش فارش  بديي گرديدب و 

اراضي  بخور اوايه هاب و رداه ر در محدودب اراضي مااك و مشرو  به ريايت 

نامه ارراسي ف ل دوس وانون موزيع يادالنه    و (  سين55سااير ضاوابز مادب )  

يا يال ذيل  ن و با مشاخي  همييايون ال رسايدگي به صدور اروانه   مب ارب 

 باشد.مجاز مي

نامه ارراسي اين وانون رداه ر ظرف سه ماب از از ابالي به  سينــ  7تبصره

يال نيرو و ر اد هشاااورزل به م ااوي  ييأت  ايشاان اد مشااترا وزارمخانه 

 رسد.وزيران مي

وانون فوق مشاتمل بر مادب واردب و يفت مب رب در ر يه ي ني روز يكشنبه  

ل اسالمي مج ز شورا در مورخ سيزدي  ميرماب يك زار و سي د و يشتاد و نه

 به مأييد شورال نه بان رسيد. 38/4/5831م وي  و در ماريخ 



ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه

 ورجمه

بنا  83/91/11هئيت وزيران در جلسههه مور  

هاي نيرو و به پيشههنهاد مشههترا وزارت انه

( 7جهاد كشههاورزي و به اسههتناد تبصههره  

چاههاي آب ماده واحده قانون تعيين تكليف 

ه 9831برداري ههههه مصوب فاقد پروانه بهره

نههامههه اجرايي قههانون تعيين تكليف آيين

برداري را به چاههاي آب فاقد پروانه بهره

 شرح ذيل تصويب نمود:

نامه اجرايي قانون تعيين تكليف آيين

 برداريچاههاي آب فاقد پروانه بهره

ــ1ماده  ي مشااروم مربو  بكار در اين  يين نامه اصااطالرات زير در معان ـ

 روند:مي

بردارل ا ااف اااااا واانون : وانون معيين مك يف هاي ال    فاود اروانه ب رب 

 5831م و  

   ا شرهت مادر : شرهت س امي مديريت منابع    ايران. 

ال )استان( و شرهت س امي سازمان پ ااا شرهت : شرهت س امي    منطقه

    و برق خوزستان.

( وانون موزيع يادالنه    ا 4ي هه در اررال مادب)ت اااا دشات ممنويه: دشت 

نامه اررايي  ن ، موسز وزارت نيرو ممنويه ايالس شدب و و  يين 5835م و  

 شود.يا مي



بردارل از منابع    ث اااا دشات  زاد : دشتي هه بيالن  بي  ن م بت و ب رب 

 زيرزميني  ن همتر از ميزان مغذيه سفرب باشد.

زل فعام فاود اروانه : هاي ال    هشاورزل فعام   اااا هاي ال    هشااور 

ا يرفر گرديدب و موسااز وزارت نيرو  5831فاود اروانه هه وبل از اايان سااام 

 دستهاي ال مابعه شناسايي شدب باشند.

بردارل است چ اااا ظرفيت  بي دشت : رداه ر رج     زيرزميني وابل ب رب

و مخ يه هنندب  بخوان موسز هه به صورت ساالنه براساظ معادم يوامل مغذيه 

 شود.وزارت نيرو معيين مي

م اااا ظرفيت    زيرزميني وابل مخ اي  : ميزان  بي هه از از هير س    

يا از ظرفيت  بي مجديد شااوندب مخ يه موسااز هاي ال مجاز،ونوات و هشاامه

 شود.دشت باويماندب و موسز وزارت نيرو معيين مي

( 1يا موضوع مادب )صادور اروانه خ اااا همييايون : همييايون رسايدگي به    

 .5838نامه اررايي ف ل دوس وانون موزيع يادالنه    ا م و   يين

ـ  2ماده  نامه با شرهت موظف است ظرف مدت سه ماب از ماريخ ابالي  يين ـ

يال مخت ف  گ ي نمايند و موضااوع را به اطالع ذينفعان اسااتفادب از رسااانه 

يا و شااورايال اسااالمي شاا ر و روسااتا  يا، دييارلوانون برساااند. بخشاادارل

  ورند.)ري  مورد( و ااسهاي ال انتظامي، يمكارل الزس را به يمل مي

ـ  3ماده  شارهت موظف است از از وصوم درخواست و مدارا متقاضي   ـ

بردارل و بازديد هارشاااناساااان از منطقه، با اخذ و مطبي  صااادور اروانه ب رب

انك اطاليامي، ظرفيت  بي دشت، مدارا با مشاخ ات فني و رقووي شامل ب 



رري  منابع  بي مجاور و يدس اضارار به يموس، مرام  را ر ت بررسي و صدور  

 رال به هميييون ارراع نمايد.

ـ  4ماده  همييايون با بررساي مدارا ارسااي از سول شرهت مشرو  به    ـ

محق  شارو  زير و با ريايت ساير ووانين و مقررات مربو  ارازب صدور اروانه  

 نمايد:بردارل هاي ال مشموم وانون را صادر ميب رب

 نامه.( اين م وي 7ااف ا يدس اضرار به ديهران و يموس موضوع مادب ) 

  ااااا ريايت ظرفيت    زيرزميني وابل مخ ااي  دشاات محل ورود هاب  

 نامه.( اين م وي 3موضوع مادب)

 نامه.( اين م وي 1  ا ريايت ميزان  بديي هاب موضوع مادب )

مااك يا مااكان هاي ال موضوع اين مادب هه به مشخي  هميييون  تبصره ـ

ر موانند رداه شوند. ميبردارل مشخي  دادب نميوارد شرايز اخذ اروانه ب رب

( روز از ابالي رال از هميياايون رسيدگي به امور    يال زيرزميني 32ظرف)

 ( ايترام نمايند.54موضوع مادب)

ـ  5ماده  شرهت( موظف است در صورت ماسيد هميييون و با وزارت نيرو ) ـ

ارراز اررال  بيارل محت فشااار با ريايت ووانين و مقررات نياابت به صاادور  

 بردارل اوداس هند.اروانه ب رب

در صورت ورود ظرفيت    زيرزميني وابل مخ ي  در دشت به  ـ 1تبصره 

 يي نيبتمناسا  ودمت هاب رفر شادب و به مرمي  اواويت م ارف با ي وزار  

بردارل برال هاي ال    هشاورزل فعام فاود اروانه اوداس به صدور اروانه ب رب

 شود.مي



ــ 2تبصـره   مفاد الزس ااريايه و موارد منجر به ابطام يا يدس ممديد اروانه  ـ

 شود.بردارل در  ميموسز مااك يا مااكان در اروانه ب رب

ــ 6ماده  بردارل روانه ب ربا ، شاارهت مك ف اساات ير سااه سااام يك بار  ـ

هاي ال    هشاااورزل را مشاارو  به نبود مخ ف از مفاد اروانه هاب موسااز   

 مااك يا مااكان ممديد نمايد.

شرهت ضمن نظارت بر ه يه هاي ال    هشاورزل فعام در صورت :1تبصره 

 41ورود مخ ف مرام  را به مااك يا مااكان ايالس مي نمايد ما رداه ر ظرف 

مخ ف  ن اوداس نمايند .در صورت يدس رفع مخ ف موسز  روز نيبت به رفع

شرهت نيبت به ابطام اروانه  ، مااك يا مااكان  در زمان مقرر با مكرار مخ ف

ب رب بردارل هاب با ريايت ووانين و مقررات مربوطه اوداس مي نمايد .در صورت 

ايالس روز از از  41ظرف ورود مخ ف در زمان ممديد اروانه و يدس رفع  ن در 

شرهت ضمن يدس ممديد اروانه ب رب بردارل ،شرهت بر اساظ ووانين و مقررات 

مي  ورد .در صورت ايترام  مربو  به هاب فاود اروانه اوداس الزس را به يمل

موضوع به هميييون رسيدگي به امور  ب ال زيرزميني موضوع  انمااك يا مااك

 .د برال رسيدگي اوداس وانوني ارراع مي شو 54مادب 

 م ادي  مخ ف هه در اروانه ب رب بردارل در  مي شود يبارمند از ::  2تبصره 

 ن   من وبات  ير مجاز .5

 اضافه برداشت از مفاد اروانه .3

 يدس ن   و يا رذف و دستكارل هنتور يوشمند رجمي .8

 هف شكني،رابجايي و اليروبي بدون مجوز شرهت .4

 هاب     خور اوايه انتقام    به اراضي  ير .1



 نوع هاربرل م رف مغيير .3

 فعام نبودن  بيارل محت فشار .7

م ادي  اضرار به ديهران و يموس به شرم زير بودب و ارراز  ن ا به ـ  7ماده 

 باشد:ي دب هميييون مي

ااف ا يدس ريايت رري  همي و هيفي منابع    مجاور مانند هاب، هشمه ، 

 ونات و رودخانه.

ن نيازيال    شر  فع ي و  مي و بردارل از هاب برال مامي  ا مدواس ب رب

 صنعتي فع ي و م و   مي اضرار داشته باشد.

يال فاود ظرفيت    مور  استمرار بردارل از هاب در دشتپ ا مداوس ب رب

 افت همي و هيفي و مشديد بحران شود.

بردارل از هاب مور  ايجاد اديدب يال نشيت زمين و فروهااه ت ا مداوس ب رب

 شود.

ب رب بردارل از هاب مور  افت هيفي    )بيواوژيكي، فيزيكي و ث ا مداوس 

 رول    شور به سمت    شيرين شود.شيميايي( و ايش

شرهت موظف است با يمكارل سازمان ر اد هشاورزل استان، با  ـ 8ماده 

نامه يال  زاد و ممنويه، ريايت  ييناستفادب از نتايج مطااعات ه يه دشت

/ت 3323نامه شمارب رف    هشاورزل موضوع م وي سازل م اررايي ب ينه

( وانون برنامه انجيااه انج  542مادب ) "ااف"و بند  33/3/71ب مورخ 51722

بردارل و در نظر گرفتن ب رب -5831موسعه رم ورل اسالمي ايران م و  

يال موسعه منابع     مي نيبت به معيين ظرفيت    مجاز فع ي و برنامه



مخ ي  دشت اوداس و از از ماسيد ميزان  ن موسز وزارت نيرو زيرزميني وابل 

 به هميييون و وارديال ذيربز ابالي نمايد.

وزارت نيرو مك ف است نحوب معيين ميزان  بديي ير هاب را با موره  ـ 9ماده 

به ظرفيت    زيرزميني و مقدار رج     وابل مخ ي  يا احاظ اررال  بيارل 

نامه شمارب محت فشار و ريايت ااهول م رف ب ينه موضوع م وي 

در هارهو  دستورااعم ي مشخ  و ظرف  33/3/71ب مورخ  51722/ت3323

 شرهت ابالي نمايد. سه ماب به

هاي ال    هشاورزل فاود اروانه هه براساظ دستور وضايي و  ـ 11ماده 

(  يين نامه اررايي ف ل دوس وانون 33مربو  از رم ه مادب ) و مقررات ووانين

شدن وانون ار و ررا االما زمان الزس 5838موزيع يادالنه    م و  

 شوند.نامه نمياند مشموم اين  ييناامنفعه شدبمي و 

( وانون، برنامه اررايي 5وزارت نيرو مك ف است در اررال مب رب ) ـ 11ماده 

ن   هنتوريال يوشمند رجمي را در مدت زمان مقرر در وانون و با اواويت 

 يال ممنويه، با يزينه مااكين هاي ا اررا نمايد.دشت

ون موزيع يادالنه نا( و58( وانون و مادب )4شرهت در اررال مب رب )ـ  12ماده 

نامه يال مربو  نيبت به صدور مجوز فعاايت و و  يين 5835   ا م و  

 هارت مردد برال دستهاي ال رفارل اوداس نمايد.

( 41مادب ) "ب"مخ فات مااكين دستهاي ال رفارل مطاب  بند  ـ 1تبصره 

 مورد رسيدگي ورار خوايد گرفت. 5835وانون موزيع يادالنه    ا م و  



رسيدگي به ايترام مااكين دستهاي ال رفارل به ي دب  ـ 2ره تبص

نامه ( اين  يين54موضوع مادب ) يهميييون رسيدگي به امور  ب ال زيرزمين

 خوايد بود.

نحوب نظارت سامانديي و شرايز ارراز و ضوابز مرمبز يا اسناد  ـ 3تبصره 

اير و س م بته مااكيت دستهاب رفارل روند رسيدگي به درخواست مااكين

به ايشن اد شرهت مادر و  شرو  مرمبز با صدور مجوز فعاايت و هارت مردد

 شود.  وزير نيرو به شرهت ابالي مياز از م وي

عام هشاورزل هه دهار هايش فارش فشكني هاي ال مجاز و هفـ  13ماده 

  بديي رداول به ميزان ش ت درصد  بديي مجاز مندر  در اروانه و يا خشك

و صاربان  ن ا رداه ر انج سام از از خشك شدن و يا هايش فارش اند شدب

شكني دشت و صرفا  در  بديي به شرهت مرارعه نمايند ما سقف مجاز هف

با هايش فارش  بديي  واره برفت مجاز است. رابجايي هاي ايي هه م

اند در اراضي  بخور اوايه هاب و رداه ر در محدودب خشك شدب اند و ياگرديدب

نامه (  يين55مندر  در مادب) ضي مااك و مشرو  به ريايت ساير ضوابزارا

يال ذيل و مب رب -5838م و   –اررايي ف ل دوس وانون موزيع يادالنه    

شكني در دشت با مشخي   ن، صرفا  در  بخوان  برفتي و ما سقف مجاز هف

 باشد.هميييون بالمانع مي

ر ت رسيدگي به اختالفات ناشي از اررال وانون و وانون موزيع  ـ 14ماده 

هميييون رسيدگي به امور  ب ال زيرزميني با  – 5835م و   –يادالنه    

 شود:ا مرهي  زير مشكيل ميب( وانون و 1مرمي  مقرر در مب رب )



يال ااف ا يك نفر متخ   فني    با رداول مدرا هارشناسي با گرايش   

شناسي و رداول دب سام سابقه مفيد در رفاظت يا مطااعات و يا زمين زيرزميني

 يال زيرزميني هه يضو هميييون نباشد. با رك  مدير يامل شرهت.  

  ا يك نفر متخ   فني    و خاا با رداول مدرا هارشناسي با گرايش 

 بيارل و زيكشي و رداول دب سام سابقه مفيد هه يضو هميييون نباشد. با 

 رسيز سازمان ر اد هشاورزل استان مربو .رك  

 پ ا يك نفر واضي با رك  رسيز ووب وضاسيه.

دبيرخانه هميييون موضوع اين مادب در شرهت ميتقر بودب و دبير  ـ 1تبصره 

 ن به انتخا  و با رك  مدير يامل شر هت از بين مديران با سابقه مرمبز 

 شود.من و  مي

يال زيرزميني يون رسيدگي به امور   وظايف دبيرخانه هميي ـ 2تبصره 

 موضوع اين مادب به شرم زير است :

 ااف ا ثبت شكايت از از اراسه  ن )مي ي  شكايت(

   ا دريافت شكايت 

پ ا ارراع شكايت به ايضال هميييون رسيدگي به امور    يال زيرزميني 

 نامه برال بررسي اوايه .( اين  يين54موضوع مادب )

اد و ميت نيات و م يه گزارش الزس برال طرم در هميييون ت ا هنترم اسن

 نامه.( اين  يين54يال زيرزميني موضوع مادب )رسيدگي به امور   

يال زيرزميني موضوع ث ا ايالس و ابالي رال هميييون رسيدگي به امور   

 نامه به شاهي.( اين  يين54مادب )



ارد مجديد نظر خوايي شاهي از م ا م يه اليحه دفاييه از رال هميييون در مو

 ديوان يداات ادارل.

 ال.  ا انجاس مكامبات ضرورل و امور دبيرخانه

شاهي مك ف است شكايت هتبي خود را با ريايت مرميبات مقرر  ـ 15ماده 

ي   مي ، در دستورااعمل ابال ي از سول وزارت نيرو درخ و  مشكيل اروندب

ور يال واص ه راسا  و به طهاني اروندبمدارا به هميييون، ههونهي ثبت و باي

ميتقي  يا موسز نمايندب وانوني خود به به دبيرخانه اراسه هند و دبيرخانه  ن 

 را ثبت نمايد. 

يايي هه از سول مرارع ذي الم وضايي و  يروضايي  ن دسته از اروند –تبصره 

 ( اين54يال زيرزميني موضوع مادب )به هميييون رسيدگي به امور   

 باشند.شود از مرميبات مقرر در اين مادب ميت ني مينامه ارااه مي يين

دبيرخانه موظف است از از وصوم مدارا الزس از شاهي گزارش  ـ 16ماده 

مربو  را م يه و برال ايضال هميييون رسيدگي به امور    يال زيرزميني 

 نامه ارسام نمايد.( اين  يين54موضوع مادب )

ال استان نمايندگان سازمان ر اد هشاورزل و شرهت    منطقه ـ 17ماده 

( اين 54يال زيرزميني موضوع مادب )در هميييون رسيدگي به امور   

نامه ضمن بررسي ميتندات و گزارش ارسااي از سول دبيرخانه، نظر  يين

نمايند ما دبيرخانه ( روز برال دبيرخانه ارسام مي82هارشناسي خود را ظرف )

ارسام گزارش و نظرات ياد شدب برال واضي يضو هميييون رسيدگي به  ضمن

( اين  يين نامه ، اروندب شكايت را در 54يال زيرزميني موضوع مادب )امور   

 نويت طرم در هميييون ياد شدب ورار ديد.



از از مشكيل هميييون رسيدگي به امور  ب ال زيرزميني موضوع ـ  18ماده 

مه با رضور ه يه ايضا ر ل الزس با احاظ نظرات هارشناسي اين  سين نا 54مادب 

دو يضو ديهر موسز واضي هميييون ياد شدب صادر و دبيرخانه ر ل صادرب را 

 به شاهي ابالي مي نمايد.

اين  (54)ر ل هميييون رسيدگي به امور  ب ال زيرزميني مادب  تبصره  ـ

مجديد نظر در ديوان  روز از از ابالي وابل درخواست (32) سين نامه ظرف 

 يداات ادارل مي باشد.

شورال مامين ير استان يا ش رستان يمكارل الزس را در اررال  ـ 19ماده 

بنا به درخواست شرهت  -5835م و   –وانون و وانون موزيع يادالنه    

  ورند.بعمل مي

 

 

 

 

نامه هاي ال    فعام فاود اروانه هه در اررال وانون و اين  يين ـ 21ماده 

شوند مشموم ساير ووانين و بردارل مشخي  دادب نميوارد شرايز اروانه ب رب

مقررات مربو  از رم ه وانون موزيع يادالنه    و  يين نامه اررايي  ن مي 

 باشند.

نامه موسز وزارت نيرو ينيال اررايي مورد نياز اين  يدستورااعمل ـ 21ماده 

 با يمكارل وزارت ر اد هشاورزل م يه و ابالي خوايد شد.


