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ها، برکه های طبیعی و  مرداب ها، ها، انهار، مسیل ین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهیآ

 16/8/79 رسانی، آبیاری و زهکشی شبکه های آب

 

 : رودبه کار می نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیلینئاصطالحات مندرج در این آ - 1ماده 

باشد م یا فصلی در آن جریان داشتهئکه آب به طور دا رودخانه : مجرایی است طبیعی -الف 

آبریز مشخصی  ةحوضم یا فصلی در آن جریان داشته و دارایئنهر طبیعی : مجرایی است که آب به طور دا -ب 

 نباشد

 اشخاص به صورت غیرمدرن احداث شده باشد ةنهر سنتی : مجرای آبی است که به وسیل -پ 

 معموالً در مد بزرگ دریا زیرِیک یا تعدادی آبراهه باشد و باتالقی، مسطح و پستی است که دارایمرداب : زمین  -ت 

فصول بارندگی و سیالب غرقاب شده و معموالً در تمام پستی که در مناطق غیرساحلی در آب رود، همچنین اراضی

 سال حالت باتالقی داشته باشد

 ماندباقی می ها جمع شده و ریان سطحی و زیرزمینی آب در آن: اراضی پستی است که در اثر ج برکه –ث 

حدوث سیالب در آن مسیل متروک : مجرایی طبیعی است که تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی، امکان -ج 

 وجود نداشته باشد

سالم سازی اراضی رسانی،  آبای هستند که به منظور: مجاری مستحدثه ها های آبیاری و زهکشی و کانالشبکه -چ 

 شودمی و یا انتقال آب ایجاد شده یا

هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر  بستر : آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار -ح 

شود. در مناطقی که ای تعیین میهای آب منطقه کتشر ساله به وسیله وزارت نیرو یا25طغیان با دوره برگشت 

 های آب سال مالک محاسبه قرار گیرد، سازمان 25دوره برگشت کمتر یا بیشتر از نماید سیالب باضرورت ایجاب می

اخذ خواهند  نیرو مجوز الزم را های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارته نقشهئای حسب مورد با ارانطقهم

انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در  ها، مسیلها یانمود. تغییرات طبیعی بستر رودخانه

 اسالمی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد حکومت اختیار

و برکه  ، مرداب، نهر طبیعی یا سنتی، مسیل: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه (18/12/82)اصالحی  حریم –خ 

کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی  دارد و به عنوان حق ارتفاق برای بستر قرار که بالفاصله پس از های طبیعی است

ریم حای تعیین می گرددهای آب منطقه وزارت نیرو یا شرکت نامه توسط ینئطبق مقررات این آ ها الزم است و آن

طبیعی  ها و برکه های مردابباشند( و  که آب دائم یا فصلی داشته ها )اعم از این ها و مسیل، رودخانهانهار طبیعی

  هابرکه ها، انهار طبیعی وبیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ، از یک تابرداریبرای عملیات الیروبی و بهره

نهر طبیعی  ،رودخانه الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع( از منتهیمتر )تراز افقی تا یکصد و پنجاه

ها، انهار طبیعی و ودخانه حریم کیفی برای د.گردمی ای تعیینهای آب منطقه به وسیله وزارت نیرو یا شرکت و برکه
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های یادشده توسط سازمانهای سیاهه رودخانه بود یکصد و پنجاه متر خواهدتأمین کننده آب شرب مقطوعاً  هایبرکه

تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع . اعالم خواهد شد ای تعیین و برای اطالع عمومآب منطقه

ای ابالغ های آب منطقه به شرکت ءنیرو تدوین و جهت اجرا خواهد بود که وزارتتورالعملیدس این بند به موجب 

 نمایدمی

ها  ها، مرداب مسیلها، انهار، رودخانه ای مکلفند باتوجه به امکانات، حد بستر و حریمهای آب منطقه شرکت – 2ماده 

با برنامه ریزی مشخص و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی صالح حوزه فعالیت خود را های طبیعی موجود درو برکه

 نامه تعیین نمایندینئآن طبق مقررات ای

لفند قبل از مک ،کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادرکننده پروانه استقرار فعالیت( 18/12/82)اصالحی  -تبصره

 ة، نسبت به کسب نظرینامهینئاین آ( 1) ( مادهیا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند )خ تعیین کاربری و

 .نظر اقدام نمایند انتفاع و عدم ضرر برای موضوع مورد ای مربوطه در رابطه با کمالمنطقه شرکت آب

مرداب و برکه طبیعی را تعیین م رودخانه، نهر طبیعی، مسیل،شرکت آب منطقه ای در هر مورد که بستر و حری -3ماده 

متقاضی اعالم و در مورد تعیین بستر و حریم سرتاسری، موضوع از  مقتضی به طور کتبی به نماید، مراتب را به طرقمی

 ه، نهررسد که بستر و حریم رودخاناشخاص ذی نفع می برای یک نوبت( به اطالعمحلی )هایطریق پخش اطالعیه

سنتی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی مورد نظر تعیین گردیده و اشخاص ،طبیعیبرای کسب اطالع از حدود  توانندمی

 ظرف یک ماه از تاریخ انتشار ،و چنانچه اعتراضی داشته باشندبستر و حریم تعیین شده به شرکت آب مربوط مراجعه

تعیین و رسید دریافت دارند. چنانچه اعتراضی نسبت به بستر و حریم به شرکت مربوط تسلیم اطالعیه، اعتراض خود را

کمیسیونی مرکب از دو نفر واصل شود، شرکت آب منطقه ای مربوط اعتراض را به شده در مهلت مذکور در فوق

ترین کارشناسان شرکت با ابالغ مدیرعامل  مجرب بینصالح و یک نفر کارشناس حقوقی که از کارشناس فنی ذی

  نمایدشود، ارجاع میمنصوب می

کارشناس یا کارشناسان را بررسی  ( پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش3کمیسیون مذکور در ماده ) -4ه ماد

کند واال بعد از اخذ توضیحات از ید میئموافق باشد، آن را تأ و حریم تعیین شده کند و در صورتی که با بسترمی

قانع نمود. چنانچه توضیحات مذکور برای کمیسیون ذیربط، نظر خود را به شرکت اعالم خواهد انکارشناس یا کارشناس

خود را در مورد  بازدید کند و سپس نظرتواند رأساً یا به وسیله کارشناسان دیگری محل راکننده نباشد، کمیسیون می

 له نظر وزارت نیرو استکمیسیون قطعی و به منزایننظر و حریم به شرکت اعالم دارد. بستر

ای نسبت به عالمت گذاری منطقه نامه، شرکت آبینئ( این آ3پس از اعالم نظر کمیسیون موضوع ماده ) - 5ماده 

مربوط به بستر و حریم را  ةای از نقشخواهد نمود و نسخهشده به نحو مقتضی اقدام نهایی حد بستر و حریم تعیین

حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به نیروی  اسناد و امالک، بخشداری و شهرداریبرای اطالع به اداره ثبت

مأموران انتظامی  همکاریجمهوری اسالمی ایران اعالم خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حریم باانتظامی

 جلوگیری خواهد کرد



 

 شرکت آب منطقه ای خراسان رضویحقوقی فتر د

P
a

g
e
3

 

برکه طبیعی در صورتی که  ، مسیل، مرداب وپس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر - 6ماده 

استفاده از امور مربوط به  واقع در بستر و حریم را برایاعیانی اعم از اشجار و غیر آن ای قلع و قمعشرکت آب منطقه

 براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود آب و برق الزم بداند،

محصول مقررات ماده فوق رت کشت موقت باشد، پس از برداشتهرگاه اعیانی موجود در بستر و حریم به صو -تبصره 

 اعمال خواهد شد

از آب مزاحمتی ایجاد ننماید، کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسیل که برای بهره برداری - 7ماده 

جاوران بالمانع است، ولی صورت اجاره و رعایت اولویت برای م ای ذیربط بهشرکت آب منطقه با موافقت کتبی و قبلی

جز زراعت سطحی( را ندارد. در صورت تخلف ه بدرخت ) ایجاد اعیانی و غرس نهال ومستأجر به هیچ وجه حق

نامه قید کند که در صورت اجارهای ذیربط باید درمسترد و از فعالیت وی جلوگیری خواهد شد. شرکت آب منطقهاراضی

 لیتی نخواهد داشتئومسگونه و نظایر آن هیچبروز هرگونه خسارت ناشی از سیل 

 استفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر باالدست سدها شمول ندارد. تبصره 

باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده  چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و - 8ماده 

های آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از  اجرای طرح دولت است، برای اختیارشود و کماکان در می

مربوط در نحوه آماده سازی، کناره بندی و سایر شرایط دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار وطریق وزارت نیرو به

 سند واگذاری قید خواهد گردید

 ، دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون ندارد.14/12/1380-426این ماده طبق دادنامه شماره 

تقاضای تعیین حد بستر و حریم ها یا ادارات ثبت اسناد و امالک به صورت موردی چنانچه افراد یا شهرداری - 9ماده 

ای  که در مجاورت ملکی واقع است، بنمایند، شرکت آب منطقه مرداب و یا برکه طبیعی را رودخانه، انهار یا مسیل یا

وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت به تعیین حد بستر  کارشناسی که تعرفه آن از طرفمکلف است با اخذ هزینه

تصرفات قانونی  که بر ایننامه اقدام نماید، مشروطینئحریم هر یک از موارد یاد شده به ترتیب مقرر در این آو

  ید شده باشد.ئتأذیصالح اشخاص نسبت به امالک مورد نظر احراز و توسط مراجع

بستر برای مجاوران وجود داشته باشد، شرکت آب اراضی مازاد چنانچه امکان دیواره سازی و استفاده از - 10ماده 

طبیعی، مشخصات دیواره و مقدار  رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب یا برکهمنطقه ای ضمن مشخص کردن مجاوران

 صورت تمایل بهشود، معلوم و به مجاوران اعالم خواهد نمود تا دردیواره سازی حاصل میرا که در اثر هایی زمین

مربوط اقدام نمایند. بستر واقع در پشت شرکت مراجعه و با قبول شرایط و مشخصات دیواره سازی برای اخذ اجازه

ین میزان حریم که بالفاصله بعد عیز تتواند پس اایران است. شرکت میجمهوری اسالمی دیواره احداثی در اختیار دولت

اجاره  دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به دیگران شود، باقیمانده بستر را به سازندهی احداثی شروع ماز دیواره

 دهد

های متروک را  مسیل ها و ادارات ثبت اسناد و امالک، ای با همکاری شهرداریهای آب منطقه شرکت – 11ماده 

ای است، شهرها با شرکت آب منطقه قانونی بودن مسیلها در خارج محدوده خواهند نمود. تشخیص متروکشناسایی 
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تصمیم الزم را اتخاذ خواهد نمود. در  ها مزبور با همکاری شهرداری ولی در داخل محدوده قانونی شهرها، شرکت

 باشدنظر، تشخیص وزارت نیرو معتبر می صورت بروز اختالف

های طبیعی ها و برکه ها، مرداب مسیل ها، انهار طبیعی،عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه - 12ماده 

 های ذیربط خواهد بود ها با دستگاه آن از حفاظت ولیتئاست، ولی مس با موافقت وزارت نیرو بالمانع

نهادهای وابسته به دولت  ها و همچنین سازمان ها و های دولتی، شهرداری ها، مؤسسات و شرکتوزارتخانه -13ماده

ها، مردابها و  ، مسیلرها، انهابستر و حریم رودخانه ،الزم مربوط به خود و صدور پروانه های مکلفند قبل از اجرای طرح

 ستمنوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو ا نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم های طبیعی را استعالمبرکه

 متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد

تداخل  ،های اصلی و فرعی موجود راه های طبیعی وها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیلهرگاه حریم رودخانه -14 ماده

 خواهد گرفتطور مشترک مورد استفاده قرار  برای تأسیسات طرفین به نمایند، قسمت مورد تداخل

ها طبق جدول زیر  به ظرفیت آن های آبیاری و زهکشی باتوجهها، انهار احداثی و سنتی و شبکه حریم کانال - 15ماده 

 یم ها م الیه دیواره آنگردد و این حریم از منتهیتعیین می های تابع آن برای هر طرف شرکت از طرف وزارت نیرو یا

 باشد: 

 متر 15تا  12میزان حریم از هر طرف  - مترمکعب در ثانیه 15یش از دبی( بآبدهی ) -الف 

متر 12تا  8میزان حریم از هر طرف  -مکعب در ثانیه رمت 15تا  10دبی( از آبدهی ) -ب 

 متر 8تا  6میزان حریم از هر طرف  -مترمکعب در ثانیه  10تا  5دبی( از آبدهی ) -پ 

 متر 6تا  4میزان حریم از هر طرف  -در ثانیه  مترمکعب 5تا  2دبی( از آبدهی ) -ت 

 متر 2تا  1طرف  هر میزان حریم از -دبی( از یکصد و پنجاه لیتر تا مترمکعب در ثانیه آبدهی ) -ث 

متر 1میزان حریم از هر طرف  -دبی( کمتر از یکصد و پنجاه لیتر در ثانیه آبدهی ) -ج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه(به محور لول متر از هر طرف نسبت 3متر ) 6 میلیمتر کالً 500رسانی تا قطر  حریم لوله آب -الف 

 (محور لولهمتر از هر طرف نسبت به 4متر ) 8 میلیمتر کالً 800تا  500حریم لوله از  -ب 

 (به محور لولهمتر از هر طرف نسبت 5متر ) کالًمیلیمتر  1200تا  800حریم لوله از -پ 

های که لوله وله( در صورتیل نسبت به محور متر از هر طرف 6متر ) 12 به باال کالً میلیمتر حریم لوله از  -ت 

 شودگردند، حد خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور میو در حریم یکدیگر نصب رسانی به موازات آب

ها تا مساحت  داخل مزارع و باغ های آبیاری و زهکشی و انهار طبیعی و احداثی واقع درکانال، انهار، شبکه - 1تبصره 

 استفاده است، دارای حریم نیستند ها مورد همان مزارع و باغ یکصد هکتار که برای آبیاری

زهکش و غیره( در یک طرف یا  ، گل انداز،راه سرویسدر مواردی که در طراحی کانال، تأسیسات تبعی ) - 2تبصره 

ها در نظر  الیه تأسیسات مذکور برای حفاظت آن از منتهی( متر2حریم مرتبط به فاصله ) طرفین آن منظور شده باشد،
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 مذکور به انضمام دو متر حریم مقرر در فوق در آن قرار ای که تأسیسات تبعیفاصله شود، ولی در هر حالگرفته می

 نباید از میزان حریم مقرر در این ماده کمتر باشددارد، 

 


