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   3389393 ش ش:

تعاليسمهاب

                                                          
 

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                        98/317915

12/06/1398 تاريخ:

يسطح آب منابع يفيک ميحر در يکاربر استقرار يبندهيناح دستورالعملموضوع: 

 و يكپارچه اجرايي و فني نظام کشور، توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون( 34) ماده چارچوب در

به پيوست ضابطه عمراني، هايطرح اجرايي استانداردهاي نامهآيين و بودجه و برنامه قانون( 23) ماده

بندی استقرار دستورالعمل ناحیه»، مشاورين و پيمانكاران با عنوان اجراييامور نظام فني  782شماره 

شود.ابالغ مي گروه سوماز نوع « کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی

الزامي است. 01/10/1398رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ 

کننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران اين سازمان دريافت

  در مورد مفاد اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد کرد.

ر نوبخت محمد باق

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان





 

  

  اصالح مدارك فنی 
  
  

  خواننده گرامی:
و تولیدي سازمان برنامه و بودجه کشـور، بـا    امور زیربنایی، فنیمعاونت  ، مشاورین و پیمانکاراناجراییامور نظام فنی 

ي مهندسـی کشـور    کرده و آن را براي استفاده به جامعـه  ضابطهاستفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این 

هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشـکاالت   رادهایی نظیر غلطعرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ای

  موضوعی نیست.

ي گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشـاهده هـر گونـه ایـراد و اشـکال فنـی، مراتـب را         رو، از شما خوانندهاز این

  بصورت زیر گزارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irمایید: نام فر در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبت - 1

 پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل کاربري تکمیل فرمایید. -2

 مراجعه فرمایید. ضابطهبه بخش نظرخواهی این  - 3

  خص کنید.شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مش -4
 ایراد مورد نظر را بصورت خالصه بیان دارید. - 5

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال کنید. - 6

 کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  

  
  
  

  33271مرکـز تلفـن    –شـاه   تهـران، میـدان بهارسـتان، خیابـان صـفی علـی      نشانی بـراي مکاتبـه:   

 سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران
Email: nezamfanni @mporg.ir                                                  web: nezamfanni.ir 

http://sama.nezamfanni.ir/




 

 
 

  تعالی  سمهاب

  پیشگفتار  
داشتن منابع آب سالم پیش نیازي ضروري و اساسی براي حفظ کیفیت محیط زیست و رشد و توسـعه اقتصـادي، سیاسـی،    

قـرار دارنـد و ایـن منـابع     هاي انسان در نزدیکی و کنـار منـابع آب    اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی است. بسیاري از سکونتگاه
شـمار   هـا بـه   ها و پسماندها) و رواناب کننده زایدات انسانی (فاضالب کننده نیازهاي آبی انسان و در بسیاري از مواقع دریافت تامین

روند که اثرات سوء بسیاري بر محیط زیست طبیعی و انسانی در پی دارد. در این میان حریم کیفی منابع آب سـطحی یکـی    می
یازهاي ضروري مدیریت منابع آب و محیط زیست اسـت کـه کارکردهـاي متعـددي از جملـه حفاظـت اکوسیسـتم آبـزي و         از ن

کنارآبزي، جلوگیري از تخریب ساحل و بستر رودخانه، بهبود کیفیت آب (توسط گیاهان کنارآبزي و آبزي)، کـاهش بـار آلـودگی    
بـا توجـه بـه گسـتردگی عوامـل       ی از حوادث و سوانح آلـودگی دارد. اي، بهبود مدیریت مخاطرات ناش ورودي از منابع غیرنقطه

هاي زیست محیطی وارده و حفاظت و کنتـرل   تاثیرگذار بر منابع آب و لزوم کنترل آن جهت جلوگیري از آلودگی و آسیب
ضـروري   آلودگی منابع آب سطحی تعیین و کنترل نواحی میانگیر یا حریم کیفی در قالب قـوانین و دسـتورالعملی مـدون   

 است.

دسـتورالعمل  «تهیـه  امور آب و آبفاي وزارت نیرو در قالب طرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور،       
، مشـاورین و  را بـا همـاهنگی امـور نظـام فنـی اجرایـی      » بندي استقرار کاربري در حریم کیفی منـابع آب سـطحی   ناحیه

آن را براي تایید و ابـالغ بـه عوامـل ذینفـع      تهیه، از پس و داد قرار کار دستور سازمان برنامه و بودجه کشور در پیمانکاران
موضوع مـاده   کپارچه،یپس از بررسی، براساس نظام فنی اجرایی نظام فنی و اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود که 

مه اسـتانداردهاي اجرایـی مصـوب    نا قانون برنامه و بودجه و آیین 23توسعه کشور، ماده  يها برنامه یقانون احکام دائم 34
  هیات محترم وزیران تصویب و ابالغ گردید.

 امور نظام به را اصالحی موارد شود می درخواست محترم کارشناسان از ضابطه این شدن پربار و تکمیل راستاي در

 پیشـنهادهاي  سـازمان  کارشناسـان  کننـد.  ارسال برنامه و بودجه کشور سازمان اجرایی، مشاورین و پیمانکاران فنی

 و کشـور  فنـی  جامعه نمایندگان همفکري با ضابطه، متن در اصالح به نیاز صورت در کرده و بررسی را شده دریافت
 اجرایـی  و فنـی  نظام رسانی اطالع پایگاه طریق از و اقدام اصالحی، تهیه متن به نسبت حوزه، این مجرب کارشناسان

 ابالغی ضوابط آخرین کردن پیدا در تسهیل براي و همین منظور کرد. به خواهند اعالم عموم، برداري ه بهر براي کشور

 یک هر مطالب در تغییر هرگونه صورت در است که شده درج صفحه آن مطالب تدوین تاریخ صفحات، باالي در معتبر،

 .بود خواهد معتبر جدیدتر داراي تاریخ صفحات مطالب همواره اینرو شد. از خواهد اصالح نیز آن تاریخ صفحات، از

 
  عدل حمیدرضا  

 معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدي  
  1398 تابستان  





 

 
 

   »حریم کیفی منابع آب سطحیبندي استقرار کاربري در  ناحیهدستورالعمل « تهیه و کنترل
 ]782 شماره [ضابطه

  شرکت مهندسی مشاور طوس آب مجري:
  زیست محیط دکتراي  دانشگاه شهیدبهشتی سیدحسین هاشمی :مشاور پروژه

  کننده: اعضاي گروه تهیه
  زیست محیط -لیسانس مهندسی عمران فوق  شرکت مهندسی مشاور طوس آب  جالل جوشش

ــوق  دانشگاه شهید بهشتی  ریحانه رسولزاده ــی   ف ــابع طبیع ــی من ــانس مهندس  -لیس
  زیست محیط

  زیست محیط -لیسانس مهندسی عمران فوق  شرکت مهندسی مشاور طوس آب  محمدرضا سلیمی
منـابع   -زیسـت  لیسانس مهندسی محیط  فوق  شرکت مهندسی مشاور طوس آب  لیال کریمی

  آب
  منابع آب -لیسانس مهندسی عمران فوق  دانشگاه شهید بهشتی  هدیه میربابایی

  زیست لیسانس مدیریت محیط فوق  شرکت مهندسی مشاور طوس آب  مرحوم نادر نجمی
  زیست مهندسی محیط دکتراي  دانشگاه شهید بهشتی  سیدحسین هاشمی

  اعضاي گروه نظارت:
ــراي   سازمان برنامه و بودجه کشور  سنگاچین فرزام پوراصغر ــدیریت دکت ــهم ــزي  برنام ــوزش ری و آم

  زیست محیط
  زیست لیسانس مدیریت محیط فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  نژاد جواد حسن

طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی     الهام رسولپور شبستري
  وزارت نیرو -آب کشور صنعت

ریزي، مدیریت و آمـوزش   لیسانس برنامه فوق
 زیست محیط

  لیسانس مهندسی شیمی فوق  زیست سازمان حفاظت محیط  نادیا روستایی

 طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور): زیست محیطکننده (کمیته تخصصی  تاییداعضاي گروه 

ــه  برنامه و بودجه کشورسازمان   فرزام پوراصغر سنگاچین ــزي و آمــوزش  دکتــراي مــدیریت برنام ری
  زیست محیط

  اي ریزي توسعه منطقه دکتراي برنامه  شرکت مهندسین مشاور رویان  محمدعلی حامدي
  زیست لیسانس مدیریت محیط فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  نژاد جواد حسن
  هاي داخلی بدکتراي اکولوژي آ  دانشگاه شهید بهشتی  بهروز دهزاد



 

 
 

طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی     الهام رسولپور شبستري
  وزارت نیرو -صنعت آب کشور

ریزي، مدیریت و آمـوزش   لیسانس برنامه فوق
 زیست محیط

  لیسانس مهندسی محیط زیست فوق  زیست سازمان حفاظت محیط  الهام سفالیی 
  زیست و آمایش محیط دکتراي ارزیابی  کاربردي دانشگاه جامع علمی  محمد محمدي

  دکتري مهندسی محیط زیست  دانشگاه شهید بهشتی  سیدحسن هاشمی
  فوق لیسانس محیط زیست  شرکت اندیشه زالل  سیدرضا یعقوبی
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 1  22/04/98    یسطح آب منابع یفیک میحر در يکاربر استقرار يبند هیناح دستورالعمل

 
 

ناحیه لعمل  ا ور بع آب سطحی دست ریم کیفی منا در ح ري  ار کارب ر استق  بندي 

  هدف -1
هـا/   و تعیـین کـاربري   سـطحی هـاي   آبحـریم کیفـی    بندي ناحیههدف از تدوین این دستورالعمل، ارائه دستورالعمل 

هـا،   ها، انهـار، مسـیل   نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه در راستاي اجراي اصالحیه آیین هاي مجاز در هر ناحیه، فعالیت
هــ مـورخ    29101/ت58977نامـه شـماره    (تصـویب   هاي آبرسانی، آبیـاري و زهکشـی   هاي طبیعی و شبکه ها، برکه مرداب

 باشد. وزیران)، میهیأت محترم  18/12/1382

  دامنه کاربرد -2
هاي دایمی و فصلی و نهرهاي طبیعی (و کلیه شاخه هـاي آنهـا)،    منابع آب سطحی مشمول این دستورالعمل، شامل رودخانه

چنـین   شود. هـم  ها محاسبه و اعمال می باشند که حریم کیفی براي آن هاي طبیعی و مخازن سدها می ها، دریاچه ها، تاالب مسیل
باشـد. ایـن    هاي دایمـی مـی   هاي فصلی مشابه رودخانه ها، انهار طبیعی و رودخانه اسبه و اعمال حریم کیفی براي مسیلنحوه مح

  ها در حریم دریاها کاربرد ندارد. ها/ فعالیت دستورالعمل براي تعیین نحوه استقرار کاربري

کشوري) ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل قانون مدیریت خدمات  5کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مندرج در ماده 
 . 1باشند در حیطه وظایف مربوطه در محدوده حریم کیفی منابع آب سطحی می

  تعاریف و اصطالحات  - 3
  باشند: شرح زیر می  تعاریف و اصطالحات مورد استفاده در این دستورالعمل به

نامـه اجرایـی قـانون حفـظ و تثبیـت کنـاره و بسـتر         آیین( مجراي باریک طبیعی است براي جریان یافتن آب :آبراهه
 ).1363 هاي مرزي مصوب رودخانه

سازه یا بنایی است که جهت حفاظت و ترمیم سواحل اعم از رودخانه، دریاچـه و دریـا در مقابـل فرسـایش      :بیسازه آ
 .)1363 مصوب هاي مرزي نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه آیین( احداث می شود

هـا و   هاي دریا و دریاچـه  نتیجه پایین رفتن سطح آب دریا یا هر نوع جریان آب در کرانه هایی که در زمین :راضی مستحدثا
  .)1354 ساحلی مصوب قانون اراضی مستحدث و( شوند ها ظاهر می جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تاالب

هـا و   نامـه  بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسیل بـه مسـیر تعیـین شـده در معاهـدات، موافقـت      عبارت از  :اصالح مسیر

                                                   
 

ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یـا   دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه -5ماده مجلس شوراي اسالمی):  25/07/1386قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوب  -1
ایران،  ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم  هاي دولتی و کلیه دستگاه نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکت

 .شوند هاي دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می ها و بیمه بانک مرکزي، بانک سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران،



 بندي استقرار کاربري در حریم کیفی منابع آب سطحی دستورالعمل ناحیه   22/04/98  2

 

 
 

نامـه اجرایـی قـانون حفـظ و تثبیـت       آیین( هاي مرزي که بر اثر جریان طبیعی یا عوامل دیگر تغییر مسیر داده است نقشه
 .)1363 هاي مرزي مصوب کناره و بستر رودخانه

نامه بسـتر   آیین( ماند جمع شده و باقی می ها آناراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی آب در  :برکه
 .)1379 هاي آبرسانی، آبیاري و زهکشی مصوب بیعی و شبکهطهاي  ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل و حریم رودخانه

محل بـا توجـه بـه آمـار هیـدرولوژیک و داغـاب و حـداکثر         آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر :بستر
نامـه   آیـین ( شـود  اي تعیین مـی  هاي آب منطقه وسیله وزارت نیرو یا شرکت بهتر)  (یا بیشساله  25طغیان با دوره برگشت 
 مصـوب  هـاي آبرسـانی، آبیـاري و زهکشـی     بیعـی و شـبکه  طهاي  ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل بستر و حریم رودخانه

ساله مـالك محاسـبه قـرار     25 تر از تر یا بیش نماید سیالب با دوره برگشت کم در مناطقی که ضرورت ایجاب می)؛ 1379
هاي مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادي وزارت نیـرو مجـوز    اي حسب مورد با ارائه نقشه هاي آب منطقه گیرد، سازمان

ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیري نداشته و بستر  ها، مسیل تغییرات طبیعی بستر رودخانه .الزم را اخذ خواهند نمود
  .سابق کماکان در اختیار حکومت اسالمی است، لیکن حریم براي آن منظور نخواهد شد

بسـتر مـرده    ،باقیمانـده بسـتر   ،چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید: بستر مرده
  .1شود نامیده می

مجرایی طبیعی است که تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیر طبیعی، امکان حدوث سـیالب در آن وجـود    مسیل متروك:
  .2نداشته باشد

ي طبیعی و مصنوعی اعم از دایمـی  ها آبزارها و  ) کنوانسیون رامسر شامل باتالق، لجن1ماده (» 1«مطابق بند  تاالب:
شـود و از جملـه شـامل آبگیرهـاي      هاي شور یا شیرین یا تـلـخ در آن به صورت راکد یا جاري یافت مـی  یا موقـت که آب

اجرایـی قـانون اراضـی مسـتحدث و      نامه (آیین ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند ها در پایین دریایی است که عمق آن
ان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پـنج  بند تاالب، اعم از مرداب، باتالق یا آب .)19/01/1387ساحلی مصوب 

  .)1354 ساحلی مصوب قانون اراضی مستحدث و( تر نباشد هکتار کم

                                                   
 

: )11/08/1379( رسانی، آبیاري و زهکشی هاي آب هاي طبیعی و شبکه ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه آیین 8ماده  - 1
شود و کماکان در اختیـار دولـت اسـت،     چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می

سـازي،   یرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگـذار و نحـوه آمـاده   هاي آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت ن براي اجراي طرح
 بندي و سایر شرایط مربوط در سند واگذاري قید خواهد گردید. کناره

 رسـانی، آبیـاري و زهکشـی    هـاي آب  هـاي طبیعـی و شـبکه    هـا، برکـه   هـا، مـرداب   هـا، انهـار، مسـیل    نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه آیین 11ماده  -2
هاي متـروك را شناسـایی خواهنـد نمـود. تشـخیص       ها و ادارات ثبت اسناد و امالك، مسیل اي با همکاري شهرداري هاي آب منطقه شرکت: )11/08/1379(

اي است، ولـی در داخـل محـدوده قـانونی شـهرها، شـرکت مزبـور بـا همکـاري           ها در خارج محدوده قانونی شهرها با شرکت آب منطقه متروك بودن مسیل
 .ها تصمیم الزم را اتخاذ خواهد نمود شهرداري
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نامه کـه در یـک دوره    هاي موضوع این آیین ها و دریاچه آخرین نقطه پیشرفتگی آب تاالب :(دریاچه/ تاالب) حد بستر
نامـه توسـط وزارت نیـرو تعیـین      سه سال از تاریخ ابالغ این آیینهاي ثبت شده موجود) ظرف  اساس داده زمانی معین (بر

  .)19/01/1387اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب  نامه (آیین گردد می
رفتن سطح آب یا هر نـوع جریـان آب در    تر از حد بستر که در نتیجه پایین هایی پایین زمین حدود اراضی مستحدث:

ها (به اسـتثناي   رفتن آب یا خشک شدن تاالب (به استثناي دریاچه ارومیه) و یا در نتیجه پایین ها هاي دریا و دریاچه کرانه
اجرایـی قـانون اراضـی مسـتحدث و سـاحلی مصـوب        نامـه  (آیـین  شد مرداب و برکه طبیعی) ظاهر و ایجاد شده یا خواهد

19/01/1387(.  
یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی اسـت کـه بالفاصـله     ها، مسیل، نهر طبیعی آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه :حریم

نامـه   الزم است و طبـق مقـررات ایـن آیـین     ها آنعنوان حق ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت  پس از بستر قراردارد و به
که آب دائـم یـا    ها اعم از این حریم انهار طبیعی یا رودخانه .گردد اي تعیین می هاي آب منطقه توسط وزارت نیرو یا شرکت

فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهـر طبیعـی یـا مسـیل از     
هـا،   ر، مسـیل هـا، انهـا   نامـه مربـوط بـه بسـتر و حـریم رودخانـه       آیین( گردد وسیله وزارت نیرو تعیین می هر طرف بستر به

  .1)1379 هاي آبرسانی، آبیاري و زهکشی مصوب بیعی و شبکهطهاي  ها، برکه مرداب
قسمتی از اراضـی ساحـلی یا مستحدث است که یک طـرف آن متـصــل بـه آب دریاچـه یـا       :(دریاچه/ تاالب) حریم

  .)19/01/1387اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب  نامه (آیین تاالب باشد
حریم کیفی آن قسمت از اراضی اطراف منابع آب سطحی است که بالفاصله پس از بستر قـرار دارد و بـه    یم کیفی:حر

بـرداران امـالك مجـاور     ها الزم است و بر اساس آن مالکان و بهره عنوان حفاظت کیفی و جلوگیري از آلودگی و تخریب آن
 58977 شـماره   یفیت منابع آب شود، ندارند. مطـابق مصـوبه  منابع آب، حق انجام فعالیتی که باعث صدمه و آسیب به ک

الیـه بسـتر مقطـوع     اسـاس تـراز افقـی از منتهـی     هیات وزیران، عرض حریم کیفی بر 18/12/1382مورخ  ـ ه 29101/ت 
  صد و پنجاه متر است. معادل یک

ایی قانون حفـظ و تثبیـت کنـاره و    نامه اجر آیین( گردد کلیه اقداماتی که مانع تغییر مسیر رودخانه می :حفظ و تثبیت
 .)1363 هاي مرزي مصوب بستر رودخانه

                                                   
 

فصـل دوم   16شرح متن اصالح شده است (رجوع شود بـه بنـد    به 18/12/1382هـ مورخ  29101/ت58977نامه شماره  موجب تصویب به 1بند خ ماده  -1
امثـال آن اسـت کـه     و نهر قنات و اراضی اطراف ملک و ي ازحریم مقدار دارد قانون مدنی بیان می 136ماده چنین  ها و سواحل در آیینه قانون). هم رودخانه

  .آن ضرورت دارد براي کمال انتفاع از
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اي است که تمام روان آب ناشی از بارش وارد بر روي آن را یک رودخانه، آبـرو، دریاچـه، و    پهنه :ه آبریز یا آبخیزضحو
 هـاي مـرزي مصـوب    رودخانـه نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیـت کنـاره و بسـتر     آیین( نماید یا یک آب انباشت دریافت می

1363(. 

اجرایی قانون اراضی مسـتحدث   نامه (آیین ي آزاد راه نداردها آبنوعی تاالب است اعم از شور یا شیرین که به  دریاچه:
    .)19/01/1387و ساحلی مصوب 

حـریم   نامـه بسـتر و   آیـین ( طور دائم یـا فصـلی در آن جریـان داشـته باشـد      ی است طبیعی که آب بهیمجرا :رودخانه
 .)1379 هاي آبرسانی، آبیاري و زهکشی مصوب بیعی و شبکهطهاي  ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل رودخانه

سازي  منظور آبرسانی، سالم مستحدثاتی که به :هاي عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی مخازن، تاسیسات آبی، کانال
آبیـاري و   هاي عمومی آبرسـانی،  نامه حریم مخازن، تاسیسات آبی، کانال آیین( شوند ها یا انتقال آب ایجاد شده یا می زمین
    .)1371 مصوبی زهکش

سازي اراضی و یـا انتقـال آب    منظور آبرسانی، سالم اي که به مجاري مستحدثه :ها هاي آبیاري و زهکشی و کانال شبکه
هـاي   بیعـی و شـبکه  طهـاي   هـا، برکـه   هـا، مـرداب   ها، انهار، مسیل نامه بستر و حریم رودخانه آیین( ایجاد شده یا می شوند

 ).1379 آبرسانی، آبیاري و زهکشی مصوب

 طور دائم یا فصلی در آن جریـان داشـته و داراي حوضـه آبریـز مشخصـی نباشـد       ی است که آب بهیمجرا :نهر طبیعی
هـاي آبرسـانی، آبیـاري و زهکشـی      بیعی و شبکهطهاي  ها، برکه ها، مرداب هار، مسیلها، ان نامه بستر و حریم رودخانه آیین(

 .)1379 مصوب

نامـه بسـتر و حـریم     آیـین ( صورت غیرمدرن احـداث شـده باشـد    وسیله اشخاص به مجراي آبی است که به :سنتی نهر
 .)1379 بیاري و زهکشی مصوبهاي آبرسانی، آ بیعی و شبکهطهاي  ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل رودخانه

در مـد بـزرگ دریـا     معمولطور  بهزمین باتالقی، مسطح و پستی است که داراي یک یا تعدادي آبراهه باشد و  :مرداب
معمول طور  بهچنین اراضی پستی که در مناطق غیرساحلی در فصول بارندگی و سیالب غرقاب شده و  رود، هم زیر آب می

هـاي   ها، برکـه  ها، مرداب ها، انهار، مسیل نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه آیین( داشته باشد در تمام سال حالت باتالقی
  .)1379 هاي آبرسانی، آبیاري و زهکشی مصوب بیعی و شبکهط

بندي صنایع بر اساس ابالغیه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مقررات و ضوابط استقرار  رده بندي صنایع: رده
) مجلس شوراي اسالمی 25/04/1396قانون هواي پاك (مصوبه  11یدي، صنعتی و معدنی موضوع ماده واحدهاي تول
  خواهد بود.

  بندي آن  حریم کیفی و تقسیم -4
آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل اسـت کـه در هـر محـل بـا توجـه بـه آمـار          بسترتر بیان شد،  همان طور که پیش

. پس از بسـتر، حـرایم کمـی و    شود تعیین می(یا بیشتر) ساله  25هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 
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کیفی قرار دارند، به طوري که حریم کمی که عرض آن از یک تا بیست متر می باشد، از منتهی الیه حـد بسـتر محاسـبه    
می شود. به طور مشابه حریم کیفی نیز بر اساس تراز افقی از منتهی الیه بستر براي رودخانه هـا، نهرهـا و مسـیل هـا و از     

براي سایر پهنـه هـاي آب سـطحی و بـا هـدف حفاظـت از کیفیـت آب        منتهی الیه خط ساحلی ناشی از حداکثر تراز آب 
  محاسبه می شود.  

هـاي   هـا، برکـه   هـا، مـرداب   هـا، انهـار، مسـیل    نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه اصالحیه آیین 1مطابق جزء خ ماده 
)، عـرض  18/12/1382هــ مـورخ    29101/ت58977نامه شـماره   (تصویب  هاي آبرسانی، آبیاري و زهکشی طبیعی و شبکه

صد و پنجاه متر است. نحوه تعیـین نـواحی مختلـف     الیه بستر مقطوع معادل یک حریم کیفی بر اساس تراز افقی از منتهی
  شود: هاي مجاز براي استقرار در هر بازه به شرح زیر تعیین می ها/ فعالیت حریم کیفی و کاربري

تقسـیم  »  پشتیبان«و » حمایت«، »حفاظت«الیه بستر به سه ناحیه  هیعرض حریم کیفی بر اساس تراز افقی از منت - 1ماده 
  شود: شرح زیر تعیین می  و عرض هر ناحیه به

 کنتـرل  هـا،  آن آلـودگی  بـار  کـاهش  و آالینـده  منـابع  کنترل و حفاظت در ناحیه موثرترین ناحیه این :حفاظت ناحیه

 .اسـت  حـریم،  بـراي  شـده  ذکر عملکردهاي سایر و آب به وابسته و آبی هاي اکوسیستم از حفاظت غیرمجاز، هاي دسترسی
 مناطق در و متر )20بیست ( با برابر شده ساماندهی مناطق یا و روستا یا شهر محدوده از خارج درمناطق ناحیه این پهناي

 بـا  برابـر  فاضالب تصفیه مالحظات و کمی حریم ضوابط رعایت مالکیت، حقوق جمعیت، تراکم به توجه با روستایی شهري

 مفـاد  نباشد. همچنین تر بیش متر )20بیست ( از و )5/7تر( کم متر که از هفت و نیم شرط آن به است، کمی حریم عرض

 هـاي  شـبکه  و طبیعـی  هاي ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل نامه بستر و حریم رودخانه آیین 10 ماده و 7 ماده در مندرج

   .گردد ) باید رعایت11/08/1379( زهکشی و آبیاري رسانی، آب
هاي تفصیلی و هادي، مادامی که سیستم تصـفیه فاضـالب بـه تأییـد سـازمان حفاظـت محـیط         در طرح ضروري است

  زیست نرسیده باشد، هیچگونه مجوزي براي توسعه صادر نگردد. 
اي ناحیـه حمایـت   ترتیـب حـداقل پهنـ    ناحیه حمایت: پهناي ناحیه حمایت سه برابر پهناي ناحیه حفاظت است. بدین

تـر از ناحیـه    هاي اسـتقرار در ایـن ناحیـه کـم     نیم متر و حداکثر مقدار آن شصت متر خواهد بود. محدودیت و بیست و دو
  حفاظت است.

نواحی حفاظـت و حمایـت اسـت. در بـین       صد و پنجاه متر منهاي پهناي ناحیه پشتیبان: پهناي این ناحیه برابر با یک
  ناحیه نقش پشتیبانی از کارکردهاي نواحی حفاظت و حمایت را دارد.نواحی حریم کیفی، این 
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شـرب در بـازه حفاظـت     آب کننده ها و دریاچه هاي تامین طبیعی، برکه انهار ها، : عرض ناحیه حفاظت براي رودخانه1تبصره 
ل بازه حفاظـت از منبـع تـامین    ها و انهار طبیعی طو باشد. براي رودخانه متر می صد و پنجاه از منبع تامین آب شرب مقطوع یک

آب شرب، معادل بیست برابر عرض بستر رودخانه (در محل برداشت آب شرب)، به سمت باالدست محل برداشت آب و دو برابـر  
هـا و مخـازن سـدها و و     . بـراي دریاچـه  1باشـد  عرض بستر رودخانه (در محل برداشت آب شرب) به سمت پایین دسـت آن مـی  

هـاي تـامین    ها، مخازن سدها و برکـه  متري دریاچه 150شود و تمامی حریم کیفی  عمل می 2بق تبصره هاي تامین آب مطا برکه
  شود. آب جزو ناحیه حفاظت در نظر گرفته می

) کیلومتر باشد، تمام عرض حـریم  5تر از پنج ( هاي برداشت آب شرب متوالی در طول یک رودخانه کم که فاصله محل در صورتی
  دو محل برداشت آب شرب، جزو ناحیه حفاظت محسوب خواهد شد.کیفی در فاصله بین 

هـاي   حـریم دریاچـه  ، عـرض   ،2)1344هـاي احـداثی در پشـت سـدها (مصـوب       قانون تعیین حریم دریاچه: مطابق 2تبصره 

سـد  صد و پنجاه متر از محیط تراز شده اطـراف مخـزن    احداثی در پشت سدها (بر روي خطی است موازي و به فاصله افقی) یک
  شود. باشد. تمامی این ناحیه جزو ناحیه حفاظت در نظر گرفته می بر مبناي حداکثر ارتفاع آب روي سرریز می

عمـل   2شود، نیـز مطـابق تبصـره     : در مواردي که برداشت آب شرب از داخل یا خروجی مخزن سد انجام می3تبصره 
  . 1خواهد شد

                                                   
 

منظـور اطمینـان از کـاهش      شود. بنـابراین بـه   طور معمول فاصله اختالط براي منابع آالینده ورودي از حاشیه رودخانه، ده برابر عرض رودخانه در نظر گرفته می به  - 1
اي معادل بیست برابر عـرض رودخانـه در    هاي احتمالی، فاصله ورودي به منبع آب بر اثر پدیده اختالط و نیز وجود فرصت کافی براي مقابله با آلودگیهاي  غلظت آالینده

دسـت   دي احتمـالی در پـایین  هـاي ورو  منظور اطمینان از عدم تاثیر جریان آالینده  عنوان حریم طولی ایستگاه برداشت آب در باالدست، و به  محل برداشت آب شرب به
ذکـر اسـت کـه در     دست در نظر گرفته شده است. الزم بـه  عنوان حریم طولی ایستگاه برداشت آب شرب در پایین نقطه برداشت، طولی معادل دو برابر عرض رودخانه به 

  ی معیاري براي تعیین دقیق این فاصله بیان نشده است.دست دو تا پنج برابر عرض رودخانه در نظر گرفته شده است، ول دستورالعمل قبلی، فاصله در پایین
  .27/04/1344تاریخ تصویب: ، قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها -2

تر شـده مخـزن     از محیط اطراف صد و پنجاه متر هاي احداثی در پشت سدها (بر روي خطی است موازي به فاصله افقی) یک قانون مدنی حریم دریاچه 136با توجه به مدلول ماده  :1ماده 
ت ااي خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصـویب هیـ   نامه اجازه ایجاد تاسیسات و هرگونه دخل و تصرف در حریم به موجب آیین سد بر مبناي حداکثر ارتفاع آب روي سرریز.

  گردد. وزیران تعیین می
زمان با آگهی وزارت آب و برق دربـاره احـداث سـد طبـق      سدها هم  شود ایجاد مستحدثات در حریم دریاچه ن قانون احداث میدر مورد سدهایی که بعد از تصویب ای :2ماده 
قرار  عینا مانند مستحدثاتی که در مخزن سد ،و در مورد مستحدثاتی که قبل از آگهی مذکور در حریم دریاچه سدها ایجاد شده باشد نامه مذکور در ماده یک خواهد بود آیین

  رفتار خواهد شد. ،اند گرفته
  شرح زیر خریداري و تصرف نماید: به ،تواند در صورت لزوم مستحدثاتی را که در حریم دریاچه سدها قبل از تصویب این قانون ایجاد شده است دولت می :3ماده 
وسیله کمیسیونی مرکب از وزیـر   آید اگر این توافق حاصل نشود به عمل می به تعیین بهاي مستحدثات از طریق توافق بین وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور -الف

ي کمیسیون قطعی است. حضور مالک یا نماینده او در کمیسـیون  انظر کارشناسان تعیین خواهد شد و ر مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به» دادستان کل«آب و برق 
  مزبور بالمانع است.

  از بهاي عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در سال قبل از تاریخ تصویب طرح است.است مت عبارت مالك تعیین قی -ب
  تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده. -ج
محل از طرف او سند انتقال ملک موردنظر را پس از تودیع تمام قیمت در صندوق  که مالک با رعایت بند الف به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان درصورتی -د

  نماید. ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می
  دولت مأمور اجراي این قانون است. :4ماده 

به تصویب مجلس سنا رسیده بـود در   1344خرداد ماه  24تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه  1342ماده که الیحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه  4قانون باال مشتمل بر 
 جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شوراي ملی قرار گرفت.
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هاي ثبت شده در کنوانسـیون رامسـر و منـابع     و تاالبشده هاي حفاظت  : عرض حریم کیفی براي رودخانه4تبصره 
قـانون حفاظـت و    3آب سطحی واقع در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محـیط زیسـت (موضـوع بنـد الـف مـاده       

کـه بـه پیشـنهاد سـازمان      مگـر ایـن  باشد،  متر و تمام آن جزو  ناحیه حفاظت می 150مقطوع  بهسازي محیط زیست)،
هـاي حفاظـت شـده کـه      . رودخانه2ها وضع شود و طی مراحل قانونی، ترتیبات دیگري در مورد آن زیست حفاظت محیط

هـا، حسـب اعـالم سـازمان      اند. هرگونه تغییر آتی در ایـن بـازه   باشند، در ضمیمه معرفی شده مشمول این تبصره می
فعالیت/کـاربري در محـدوده حـریم    . اسـتقرار هرگونـه   3زیست، مشمول این دستورالعمل خواهد بـود  حفاظت محیط

هاي حفاظت شده، خارج حریم کیفی، مشمول ضوابط و مقررات سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت      حفاظتی رودخانه
  .4باشد می

نامه بسـتر و حـریم    آیین  15هاي آبیاري و زهکشی مطابق ماده  ها، انهار احداثی و سنتی و شبکه : حریم کانال5تبصره 
نامـه شـماره    زهکشـی (تصـویب   هـاي آبرسـانی، آبیـاري و    هاي طبیعـی و شـبکه   ها، برکه ها، مرداب سیلها، انهار، م رودخانه
  باشند. شود و مشمول این دستورالعمل نمی تعیین می 5)16/08/1379مورخ  هـ  23687ت36046

                                                                                                                                                                    
 

) در نظـر گرفتـه   1عنوان محدوده حریم ناحیه حفاظت (یک، متري حریم مخزن سد، به 150حدوده هاي احداثی در پشت سدها، صرفا م عبارت دیگر مشابه سایر دریاچه به -1
  شود. می
مذکور در   مناطق  در محدوده  واقع  امالك  و اعیان  عرصه  که در صورتی): 24/08/1371و اصالحیه  28/03/1353 مصوبقانون حفاظت و بهسازي محیط زیست ( 17  ماده -2

  مصـوب   و باسـتانی   آثـار تـاریخی    حفظ  براي  و تأسیسات  و ابنیه  خرید اراضی  قانون  مقررات  تواند طبق می(محیط زیست)  سازمان ،موردنیاز باشد  قانون  این 3  ماده)  بند (الف
  نماید.  و تصرف  خریداري 1347  آذرماه

  قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست:  - 3
داراي وظـایف و اختیـارات زیـر     قانون شکار و صید براي شوراي عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقـرر بـوده   ف و اختیاراتی که دریبر وظا زیست عالوه یطشوراي عالی حفاظت مح - 3ماده 
 27مفـاد مـاده    - 1: زیـر  ق با رعایت نکاتشده و تصویب حدود دقیق این مناط وحش و منطقه حفاظت حیات پناهگاه ،ملی آثار طبیعی ،تعیین مناطقی تحت عنوان پارك ملی - الف : است

اجازه یـا   وزیر کشاورزي و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با کسب موافقت - 2. ها و مراتع قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل چنین هم 1346قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه 
 هـاي اکتشـاف و   کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرح - 3. شود موقع عمل گذارده شده یا می داري به مرتع یا داري ها و مراتع کشور در آنها طرح جنگل توسط سازمان جنگل

پناهگـاه  ، آثار طبیعی ملـی  ،تحت عنوان پارك ملی برداري از مواد معدنی براي مناطقی که صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره. گردد برداري از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا می بهره
 تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربـوط بـه منـاطق مـذکور در     - تبصره. باشد زیست می اند موکول به موافقت شوراي عالی محیط شده تعیین گردیده وحش و منطقه حفاظت حیات

نامـه   موافقت با اعطا جـایزه بـه اشـخاص طبـق آیـین      - ج. قانون این 8هاي موضوع ماده  اعتبار و بهاي پروانهتعیین انواع و مدت  - ب. نامه اجرایی این قانون خواهد بود موجب آیین این بند به
  .اجرایی این قانون

 دولت در اختیار هاي متعلق به چنین کلیه تاالب هم 3مذکور در بند (الف) ماده  دولت واقع در محدوده مناطق کلیه عرصه و اعیان امالك متعلق به -16ماده 
مربـوط   هـاي  مقام قانونی موسسات یا سازمان ) و امالك مذکور قائمانزلی مرداب بندر استثنا ها (به برداري از تاالب ازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهرهس

ها و مراتع کشور طبق  سازمان جنگل، استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد که درصورتی -1تبصره . ها را ندارد باشد ولی حق واگذاري عین آن می
 .اجرایی این قانون تعیین خواهد شد نامه واگذاري منافع امالك مذکور در این ماده در آیین نحوه – 2تبصره . طرح سازمان راسا عمل خواهد نمود

  در محـدوده   واقع  امالك  و اعیان  عرصه  هک در صورتی): 24/08/1371و اصالحیه  28/03/1353 مصوبقانون حفاظت و بهسازي محیط زیست ( 17  ماده -4
  حفظ  براي  و تأسیسات  و ابنیه  خرید اراضی  قانون  مقررات  تواند طبق می(محیط زیست)  سازمان ،موردنیاز باشد  قانون  این 3  ) ماده مذکور در بند (الف  مناطق

  ماید.ن  و تصرف  خریداري 1347  آذرماه  مصوب  و باستانی  آثار تاریخی
نامـه شـماره    زهکشـی (تصـویب   هـاي آبرسـانی، آبیـاري و    هاي طبیعی و شبکه ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل نامه بستر و حریم رودخانه آیین  15ماده  -5

ها طبـق جـدول زیـر از     ت آنهاي آبیاري و زهکشی با توجه به ظرفی ها، انهار احداثی و سنتی و شبکه : حریم کانال)16/08/1379مورخ  هـ  23687ت36046
  باشد: ها می الیه دیواره آن گردد و این حریم از منتهی هاي تابع آن براي هر طرف تعیین می طرف وزارت نیرو یا شرکت

  هاي آبیاري و زهکشی: ها، انهار مستحدثه و شبکه ظرفیت کانال
  متر. 15تا  12مترمکعب در ثانیه ـ میزان حریم از هر طرف  15آبدهی (دبی) بیش از  -الف
  متر.12تا  8ثانیه ـ میزان حریم از هر طرف  مترمکعب در 15تا  10(دبی) از آبدهی -ب
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گانه آن  و نواحی سهها یا سایر منابع آب سطحی که دیوار حائل/ احداثی دارند، حریم کیفی  : در مورد رودخانه6تبصره 
نامـه بسـتر و حـریم     آیـین   10محاسـبه خواهـد شـد (موضـوع مـاده       از پشت دیوار حائل/ احداثی مورد تایید وزارت نیـرو 

نامـه شـماره    زهکشـی (تصـویب   و  هـاي آبرسـانی، آبیـاري    هاي طبیعی و شـبکه  ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل رودخانه
  .  1)16/08/1379مورخ  هـ  23687ت36046

باشد، ولی حریم  ها یا سایر منابع آب سطحی در اختیار حکومت می ها و رودخانه : بستر مرده یا متروکه مسیل7تبصره 
  شود.  ها محاسبه و اعمال نمی کیفی براي آن

نـواحی، بـا   هـا در ایـن    هـا/ فعالیـت   گانه آن و دستورالعمل استقرار کـاربري  ها و نواحی سه : حریم کیفی تاالب8تبصره 
ك 36256/ت3279نامه شـماره  قانون اراضی مستحدث و ساحلی (تصویب 2ماده  2نامه اجرایی تبصره  آیین 2رعایت ماده 

زیسـت   که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط مگر اینشود.  ، بر اساس دستورالعمل حاضر تعیین می2)19/01/1387مورخ 

                                                                                                                                                                    
 

  متر. 8تا  6مترمکعب در ثانیه ـ میزان حریم از هر طرف  10تا 5(دبی) از آبدهی -پ
  متر. 6تا  4مترمکعب در ثانیه ـ میزان حریم از هرطرف 5تا  2(دبی) از آبدهی -ت
  متر. 2تا  1متر مکعب در ثانیه ـ میزان حریم از هر طرف  دوتا  پنجاه لیتر و از یکصد (دبی) آبدهی -ث

  متر. 1میزان حریم از هر طرف   تر از یکصد و پنجاه لیتر در ثانیه ـ (دبی) کم ج ـ آبدهی
  متر از هر طرف نسبت به محور لوله). 3متر( 6متر کال  رسانی تا قطر پانصد میلی حریم لوله آب -الف
  متر از هر طرف نسبت به محور لوله). 4متر ( 8متر کال  حریم لوله از پانصد تا هشتصد میلی -ب
  متر از هر طرف نسبت به محور لوله). 5متر ( 10متر کال  دویست میلی و حریم لوله از هشتصد تا یکهزار -پ
  طرف نسبت به محور لوله).متر از هر  6متر ( 12متر به باال کال  دویست میلی و حریم لوله از یکهزار -ت

  شود. ند، حد خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور میشوهاي آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب  که لوله درصورتی
تار که براي آبیاري همان مزارع ها تا مساحت یکصد هک هاي آبیاري و زهکشی و انهار طبیعی و احداثی واقع در داخل مزارع و باغ : کانال، انهار، شبکه1تبصره 

  ها مورد استفاده است، داراي حریم نیستند. و باغ
بط : در مواردي که در طراحی کانال، تاسیسات تبعی (راه سرویس، گل انداز، زهکش و غیره) در یک طرف یا طرفین آن منظور شده باشد، حریم مرت2تبصره 

اي که تاسیسات تبعی مذکور به انضـمام دو   شود، ولی در هر حال فاصله براي حفاظت آنها در نظر گرفته می) متر از منتهی الیه تاسیسات مذکور 2به فاصله (
 تر باشد. متر حریم مقرر در فوق در آن قراردارد، نباید از میزان حریم مقرر در این ماده کم

نامـه شـماره    زهکشـی (تصـویب   هـاي آبرسـانی، آبیـاري و    هاي طبیعی و شبکه هها، برک ها، مرداب ها، انهار، مسیل نامه بستر و حریم رودخانه آیین  10ماده  -1
اي  سازي و استفاده از اراضی مازاد بستر براي مجاوران وجود داشته باشد، شرکت آب منطقـه  چنانچه امکان دیواره): 16/08/1379مورخ  هـ  23687ت36046

سـازي حاصـل    هـایی را کـه در اثـر دیـواره     یا برکه طبیعی، مشخصات دیواره و مقدار زمـین ضمن مشخص کردن مجاوران رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب 
سازي براي اخذ اجازه مربوط اقـدام   شود، معلوم و به مجاوران اعالم خواهد نمود تا در صورت تمایل به شرکت مراجعه و با قبول شرایط و مشخصات دیواره می

مین میزان حریم که بالفاصله بعد از دیـواره  اتواند پس از ت در اختیار دولت جمهوري اسالمی ایران است. شرکت مینمایند. بستر واقع در پشت دیواره احداثی 
 صورت عدم تمایل سازنده به دیگران اجاره دهد. یا در شود، باقیمانده بستر را به سازنده دیوار شروع می احداثی

 ): عرض حریم19/01/1387ك مورخ 36256/ت3279نامه شماره ساحلی (تصویبمستحدث و راضی قانون ا 2ماده  2نامه اجرایی تبصره  آیین 2ماده  - 2
گردد.  تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است  متر است که بالفاصله بعد از حد بستر تعیین می150اي به عرض  ها (به استثناء مرداب و برکه طبیعی) عرصه تاالب

هـاي موضـوع  ها و دریاچـه هماهنگی  سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزي عرض حریم تاالب نامه، با ظرف سه سال بعد از ابالغ این آیین
هاي ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین  هـاي زیسـت محـیطی، اقتصادي، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تاالب نامه را بر اسـاس شـاخـص این آییـن

 نماید.
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کسـب موافقـت کتبـی اداره کـل محـیط      در هـر صـورت   ها وضع گردد.  نو طی مراحل قانونی، ترتیبات دیگري در مورد آ
 ها الزامی است.  زیست استان براي هرگونه استقرار در محدوده حریم کیفی تاالب

  هاي سطحی ها در حریم کیفی آب ها/ فعالیت معیارهاي استقرار کاربري -5
  شود: تعریف میشرح زیر  ها به هاي آن ها و ویژگی ها/ فعالیت انواع کاربري -2ماده 

شامل کلیه واحدهاي صـنعتی و معـدنی منـدرج در ابالغیـه سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت در         صنعتی و معدنی:  -
 قـانون هـواي پـاك (مصـوبه     11خصوص مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي تولیدي، صنعتی و معدنی موضوع ماده 

  مجلس شوراي اسالمی) 25/04/1396
هاي تولید محصوالت کشاورزي، پـرورش دام   پروري: این گروه شامل انواع روش آبزيکشاورزي، پرورش دام و طیور و  -

شود. در مواردي که واحـدهاي صـنعتی و کشـاورزي یـا دام و      ها می هاي مرتبط با آن و طیور و انواع آبزیان و فعالیت
هـا بـر اسـاس     مجتمـع بایسـتی ایـن   هـاي کشـت و صـنعت)،     طیور و آبزي در یک مجتمع قرار دارند (مانند مجتمع

بندي محصـوالت دامـی و طیـور در     ها دام و طیور و فرآوري و بسته معیارهاي کاربري صنعتی بررسی شود. کشتارگاه
  گیرند. گروه صنعت قرار می

اي و گسـترده، ویالهـاي    انسان و شـامل سـکونت خانوارهـاي هسـته     هاي گاه مسکونی: این بخش شامل انواع سکونت -
باشد. این نوع کاربري/ فعالیت ممکن است در مناطق شهري، روسـتایی یـا    سکونت غیردائم میمسکونی و دیگر صور 

 ها استقرار یابد.  جز آن به

ها و نهادهـاي دولتـی و غیردولتـی و     تجاري و اداري: این بخش شامل واحدهاي اداري که مربوط به عملکرد سازمان -
هـا، کسـب و پیشـه و دوایـر      هـا و فروشـگاه   ي بازرگانی، مغازهها باشد و تجاري براي انواع فعالیت خدمات عمومی می

هـا/   شـود. ایـن نـوع کـاربري     انـد، مـی   بندي شـده  هاي دیگر تقسیم جز مواردي که در گروه هاي مختلف، به نمایندگی
 ها استقرار یابند. در اینجـا، برخـی امـاکن و واحـدهاي     جز آن ها ممکن است در مناطق شهري، روستایی یا به فعالیت

 گیرند. هاي آب و فاضالب جزو این دسته قرار نمی خانه ها و تصفیه خدمات شهري نظیر پمپ بنزین

ذکـر اسـت کـه برخـی      باشد. الزم بـه  میین مذهبی یآداب و آفرائض و مراسم و انجام  محلبنایی که مذهبی: فضا یا  -
باشند. در هـر حـال کـاربري     جز آن می بهها شامل ترکیبی از بناهاي مذهبی، تجاري، مسکونی و  فضاها و  ساختمان
 هاي مذهبی هستند. گیرد که مختص انجام فرائض و مراسم و آداب و آیین هایی را در بر می مذهبی تنها بخش

ماننـد  رد (گیـ  و آموزش عالی و تعلیم و تربیت در آن صـورت مـی   یو پرورش یآموزشهاي  فعالیتبنایی که آموزشی:  -
 .  )و پرورشی اه و دیگر مراکز آموزشیدانشگ ،مدرسه مهدهاي کودك،

هاي فرهنگی  شود که به فعالیت در آن بخشی از عملکرد گذران اوقات را انجام میفرهنگی: بنا یا فضایی که  -
 غیره. سینما، تئاتر و  ها، گالري مانند  ،اختصاص دارد
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هاي برق و  د مانند پستنشو ی که جهت برطرف نمودن نیازهاي شهري ایجاد مییا تاسیسات بناها: شهري تاسیسات -
 .آب هاي خانه گاز، مراکز مخابراتی، تصفیه

هاي  ها، ایستگاه ها، درمانگاه بیمارستانمورد استفاده قرار گیرد، مانند  رفاه افرادبنایی که در خدمت آسایش و : خدماتی - 
  نقل درون و برون شهري.هاي حمل و  ، پایانهعمومیبهداشتی هاي  آوري زباله، سرویس نشانی، مراکز جمع آتش

طور  اماکن تفرجی و تفریحی: در اطراف منابع آب سطحی اغلب اراضی با کاربري تفریحی و تفرجی وجود دارند. به -
دو دسته موقت (با قابلیت جابجایی) و دائمی تقسیم  توان به ها/ فعالیت هاي تفرجی و تفریحی را می کلی کاربري

 گیرند.  هاي تجاري قرار می ها جزو اماکن تفریحی و تفرجی نبوده و در گروه کاربري ها و رستوران کرد. در اینجا، هتل

 دهد و در فضاي سبز: کاربري فضاي سبز به آن بخش از فضاي سبز که بخشی از عملکرد گذران اوقات را تشکیل می -
. سـایر انـواع فضـاي سـبز     باشـد  ها می د و شامل انواع پاركشو ریزي شهري قرار گیرد، اطالق می حیطه وظایف برنامه

بنـدي   هاي مزروعی و فضاهاي سبز حفاظت شده در این گـروه دسـته   حرایم یا جنگلکاري اطراف شهرها، زمین نظیر
 شود. نمی

ها و تاسیساتی که جهت تامین امنیـت داخلـی و خـارجی کشـور نظیـر       نظامی، انتظامی و امنیتی: فضاها، ساختمان -
شـوند. ادارات سـتادي    هاي نظامی و امنیتی و غیره ساخته مـی  بازرسی، پایگاه هاي گشت و هاي نظامی، پست پادگان

 گیرند. هاي اداري قرار می نیروهاي مسلح در دسته کاربري

 فرودگاه، ،ها ، جادهارتباطات و نقل و حمل هاي سامانه نظیر تاسیسات کلیه بهتاسیسات زیربنایی: تاسیسات زیربنایی  -
نفـت،   يآوري و تصفیه فاضالب، انبارها تاسیسات جمع ،الکتریسیته و گاز و نفت و آب لانتقا خطوطو مترو،  آهن راه

و غیـره   هـا  و پـل  یهـا، تاسیسـات مخـابرات    انتقال گاز و نفت و پمپ بنـزین  يها لوله ،ییایمیمواد ش يمخازن نگهدار
 .شوند می گرفته کار به مختلف جوامع در خدمات و تسهیالت تأمین جهت که دشو می اطالق

هـا بـر    هـا/ فعالیـت   ) کـاربري 1توجه به ریسک آلـودگی بـراي منـابع آب و تاثیرگـذاري (مسـتقیم و غیرمسـتقیم       با -3ماده 
ناحیه حفاظت هرگونه فعالیت، ساخت و ساز و تغییر وضعیت طبیعـی زمـین    رد کارکردهاي حریم کیفی منابع آب سطحی،

  . 2هاي ذیل این ماده، در ناحیه حفاظت ممنوع است جز موارد خاص تعیین شده در تبصره  به

                                                   
 

هاي مرتبط با آن کاربري افـزایش   عبارت دیگر پس از استقرار کاربري ریسک آلودگی ناشی از فعالیت مستقیم ناشی از استقرار کاربري است بهتاثیرگذاري  -1
یم کیفـی  حریابد (مانند تخلیه یا نشت فاضالب به منبع آب). تاثیرگذاري غیرمستقیم ناشی از تغییر وضعیت طبیعی زمین و ایجاد اختالل در کارکردهاي  می

 (مانند تخریب پوشش طبیعی زمین) است.
اي (موضـوع نامـه    نامه وزارتین نیرو و صنعت، معدن و تجارت در خصوص برداشت مصالح رودخانـه  قانون معادن کشور و پیرو توافق 8و  4در اجراي مواد  -2

برداري از شـن و ماسـه بسـتر و     گونه پروانه اکتشاف و بهره اسا هیچ) اس1معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا): ( 02/04/1395مورخ  700/19154/95شماره 
ماه  2ها صادر نشود و صرفا به صدور اجازه برداشت اکتفا شود. وزارت نیرو ظرف مدت  ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها، انهار، مسیل حریم رودخانه
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هـا از   ها، خطـوط بـرق، آب، گـاز، مخـابرات و نظـایر آن      : عبور تاسیسات زیربنایی شامل راه، خطوط ریلی، پل1تبصره 
شرطی مجاز است که گزینه دیگري موجـود نباشـد. در    نامه و ناحیه حفاظت، به  منابع آب سطحی موضوع این آیینعرض 

تـرین   صورت هنگام اجراي این تاسیسات بایستی کلیه تمهیدات الزم براي حفظ حاشیه و بستر رودخانه و ایجـاد کـم    این
عملیات اجرایی و ساختمانی، بایستی اقدامات اصالحی الزم بـراي  چنین پس از پایان  ها مد نظر قرار گیرد. هم تغییر در آن

شرایط پیش از عملیات انجام شود. تشخیص لـزوم عبـور تاسیسـات از عـرض      بازگرداندن محدوده حریم کیفی و بستر به 
ه شرکت ها و نظارت بر حسن اجراي مفاد این تبصره بر عهد منابع آب سطحی، صدور مجوز عبور تاسیسات از این محدوده

ها و خطوط ریلی با حریم کیفی منابع آب سطحی بایسـتی   پوشانی حریم راه . در صورت هم1باشد اي مربوطه می آب منطقه
ها، پیش از ورود به منابع آب با تاییـد   هاي ناشی از آن آوري و انتقال یا کاهش بار آلودگی رواناب تمهیدات الزم براي جمع

  اجرا گذاشته شود.    ره کل محیط زیست استان بهاي و ادا و نظارت شرکت آب منطقه
برداري از منابع آب از جمله راه دسترسـی،   هاي آبی و تاسیسات مرتبط با حفاظت، کنترل و بهره : احداث سازه2تبصره 

بالمـانع اسـت. در ضـمن، بـراي ناحیـه      اي مربوطه در ناحیه حفاظت  هاي ذیربط با تایید شرکت آب منطقه توسط سازمان
هاي ثبت شده در کنوانسیون رامسر و سایر منابع آب سطحی در منـاطق تحـت    هاي حفاظت شده، تاالب ت رودخانهحفاظ

                                                                                                                                                                    
 

اي در  هـاي آب منطقـه   ) شـرکت 2ضوع این بند را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهـد نمـود. (  نامه کلیه اطالعات مربوط به حرایم مو از ابالغ توافق
منظـور   هاي داراي پتانسیل برداشت یا در پاسخگویی به استعالمات مـوردي سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتان، بـه        صورت شناسایی و اعالم محدوده

مسیر رودخانه، ظرفیت و شرایط فنی برداشت (محدوده دقیق برداشت، حجـم، شـرایط سـاماندهی رودخانـه، زمـان      برداري از مصالح مازاد و ساماندهی  بهره
روش مزایده، الزم است در  نماید. در صورت انتخاب متقاضی برداشت به ها اعالم می برداشت) و نحوه تحویل زمین را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

بردار پیشنهاد قیمت خود را بر این اساس تنظیم نماید. بدیهی است در هر صـورت مسـئولیت توجیـه دارنـد      الذکر درج تا بهره شرایط مزایده مشخصات فوق
باشد. مدت زمان اعتبار پاسخ استعالم شرکت آب  اي بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می مجوز نسبت به شرایط فنی مدنظر شرکت آب منطقه

اي)  هـاي آب منطقـه   ) تمدید مجوز برداشت با اخذ موافقت از وزارت نیرو (شـرکت 3باشد. ( انتخاب متقاضی و شروع کار حداکثر شش ماه می اي براي منطقه
) در مـواردي کـه وزارت نیـرو جهـت اجـراي      5شـود. (  تعیین تکلیف می 2و  1) مجوزهاي صادره قبلی پس از اتمام اعتبار مطابق بندهاي 4شود. ( انجام می

نماید (بدون حق فروش) نیاز به اخذ اجازه برداشت نداشـته و بـه    برداري از شن و ماسه می ها اقدام به بهره ها و مسیل هاي ساماندهی و بهسازي رودخانه رحط
برداري از شن و ماسه (بدون حـق   هاي عمرانی خود اقدام به بهره ) در مواردي که وزارت نیرو جهت انجام پروژه6باشد. ( تبع آن مشمول حقوق دولتی نیز نمی

نماید. حقوق دولتی مصالح  نماید نسبت به اخذ مجوز برداشت از وزارت صنعت، معدن و تجارت (اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان) اقدام می فروش) می
ندگان متخلف به محض وصول گزارش از سوي کن ) مجوزهاي برداشت7شود. ( معدنی موضوع این بند ظرف مدت یک ماه توسط شوراي عالی معدن ابالغ می

هـاي برداشـت    منظور تدقیق برنامه ) کارگروه مشترك استانی به8گردد. ( اي) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو می هاي آب منطقه وزرت نیرو (شرکت
 اي و رسیدگی به اختالفات مرتبط تشکیل گردد. مصالح رودخانه

نامـه شـماره    زهکشـی (تصـویب   هاي آبرسـانی، آبیـاري و    هاي طبیعی و شبکه ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل حریم رودخانهنامه بستر و  آیین  12ماده  -1
هـاي طبیعـی بـا     ها و برکه ها، مرداب ها، انهار طبیعی، مسیل ): عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه16/08/1379مورخ  هـ  23687ت36046

هـاي دولتـی،    هـا، موسسـات و شـرکت    وزارتخانـه  - 13ماده   .ربط خواهد بود هاي ذي است، ولی مسوولیت حفاظت آنها با دستگاه ت وزارت نیرو بالمانعموافق
هـا،   یم رودخانـه هاي مربوط به خود و صدور پروانه الزم بسـتر و حـر   ها و نهادهاي وابسته به دولت مکلفند قبل از اجراي طرح چنین سازمان ها و هم شهرداري

منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو اسـت. متخلفـان از     هاي طبیعی را استعالم نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم ها و برکه ها، مرداب انهار، مسیل
 .این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد
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  مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، با تایید اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه، بالمانع خواهد بود. 
که استقرار در ناحیه دیگري از حـریم کیفـی    آنشرط   نظامی، انتظامی و امنیتی به هاي صرفاً : استقرار کاربري3تبصره 

براي آن متصور و توجیه نباشد، در محدوده ناحیه حفاظت منحصراً با درخواسـت سـتاد کـل نیروهـاي مسـلح و از طریـق       
محیطـی و تعهـد    مراجع قانونی و تایید وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با ارائـه برنامـه مـدیریت زیسـت    

  . باشد مالحظات آن، مجاز می رعایت
: در محدوده شهرها و روستاها، هرگونه استقرار کاربري جدید، احـداث خیابـان و عبـور خطـوط فاضـالب بـه       4تبصره 

هـاي سـاحلی و    باشد. در این محدوده تنهـا ایجـاد دیـواره    موازات منابع آب سطحی در محدوده ناحیه حفاظت، ممنوع می
اقل تغییرات یا اغتشاش در سطح زمـین و اسـتفاده از گیاهـان بـومی و اسـتفاده از مصـالح       فضاي سبز با رعایت ایجاد حد

  باشد.  اي مجاز می هاي آب منطقه نفوذپذیر و طبیعی براي سطح زمین، با تایید و تحت نظارت شرکت
هاي تـامین   وضهساله و ح هاي مربوط به پهنه سیالب پنج اي عالوه بر رعایت ممنوعیت هاي آب منطقه : شرکت5تبصره 

هـاي   هـا، برکـه   هـا، مـرداب   ها، انهـار، مسـیل   و حریم رودخانه مربوط به بستر نامه آب شرب، حسب اختیارات خود در آیین
هـا در داخـل    ، تدابیر الزم براي جلوگیري از اجاره بستر و استقرار کـاربري هاي آبرسانی، آبیاري و زهکشی طبیعی و شبکه

  .1دنماینبستر منابع آب را معمول 
هـاي   ها/ فعالیـت  هاي مجاز در ناحیه حفاظت، صرفا استقرار کاربري در ناحیه حمایت عالوه بر استقرار کاربري -4ماده 

  باشد: مجاز می "کاربري/ فعالیت مجاز در ناحیه حمایت "با عنوان  1ون سوم جدول مندرج ست
  هاي مجاز در ناحیه حمایت ها / فعالیت کاربري - 1جدول 

کاربري/ فعالیت مجاز در   گروه کاربري/ فعالیت  ردیف
  توضیحات  ناحیه حمایت 

ها، تاسیسات  کشاورزي (زراعت آبی، زراعت دیم، گلخانه  1
  جنبی)

    گلخانه، زراعت دیم و باغ

پروري (انواع آبزیان سردآبی و گرم آبی و تاسیسات  آبزي  2
  جنبی)

    آبزیان سردآبی

ها و نظایر آنها در هیچ مقیاسی  ها، خوابگاه ها، هتل متل  روستایی  هاي مسکونی) مسکونی (خانه  3
  باشند. مجاز به استقرار در ناحیه حمایت نمی

                                                   
 

نامـه شـماره    زهکشـی (تصـویب   هـاي آبرسـانی، آبیـاري و     هاي طبیعی و شـبکه  ها، برکه ها، مرداب انهار، مسیلها،  نامه بستر و حریم رودخانه آیین  7ماده  -1
ـ  23687ت36046 ایجاد ننماید، با موافقت  برداري از آب مزاحمتی کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسیل که براي بهره): 16/08/1379مورخ  ه

ایجاد اعیانی و غرس نهال  ربط به صورت اجاره و رعایت اولویت براي مجاوران بالمانع است، ولی مستأجر به هیچ وجه حق اي ذي شرکت آب منطقه کتبی و قبلی
اجازه نامه قید  اي ذي ربط باید در وي جلوگیري خواهد شد. شرکت آب منطقه بجز زراعت سطحی) را ندارد. در صورت تخلف اراضی مسترد و از فعالیت درخت ( و

این ماده در مورد اراضی بستر  استفاده از مقررات -گونه مسوولیتی نخواهد داشت. تبصره  کند که در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از سیل و نظایر آن هیچ
  باالدست سدها شمول ندارد. 
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کاربري/ فعالیت مجاز در   گروه کاربري/ فعالیت  ردیف
  توضیحات  ناحیه حمایت 

  روستایی  ها) ها و مغازه تجاري (فروشگاه  4
هاي تجاري در هیچ مقیاسی مجاز به استقرار در  مجتمع

  باشند. ناحیه حمایت نمی

  گسترده  )2و متمرکز 1تفریحی و تفرجی (تفرج گسترده  5
ها و اماکن مشابه جزو کاربري  ها، رستوران در اینجا، هتل

  شوند. تفریحی و تفرجی محسوب نمی

6  

 خطوط ،ها، خطوط راه آهن و مترو تاسیسات زیربنایی (جاده
، آهن راهایستگاه  فرودگاه، ،و گاز و نفت برق و آب انتقال

نفت، مخازن  انبارهاي فاضالب، تصفیه و آوري جمع تاسیسات
هاي انتقال گاز و نفت و پمپ  نگهداري مواد شیمیایی، لوله

  ها) پل ی ومخابراتها، تاسیسات  بنزین

به جز تاسیسات انتقال، نگهداري 
و فروش مرتبط با مواد سوخت، 

مواد شیمیایی و فاضالب و 
  تاسیساتی که فاضالب دارند. 

ناحیه آهن و مترو بایستی خارج از  جاده یا ریل راه
ها با  پوشانی حریم آن حفاظت  قرار گیرند ولی هم

 5ذیل ماده  1محدوده ناحیه حفاظت با رعایت تبصره 
اي و  این دستورالعمل و موافقت کتبی شرکت آب منطقه

  . 3باشد کل محیط زیست استان بالمانع می اداره
تاسیسات انتقال، نگهداري و فروش مرتبط با مواد 

فاضالب و تاسیساتی که  سوخت، مواد شیمیایی و
  شوند. فاضالب دارند، غیرمجاز محسوب می

    مهدکودك و مدرسه روستایی  آموزشی (مهدکودك، مدرسه)  7

  مذهبی (مسجد، امامزاده، حسینیه، مصلی، گورستان)  8
مسجد و حسینیه و مصلی در 

  محدوده روستا
که بخشی از مسجد یا امامزاده گورستان باشد،  در صورتی

  باشد. این گورستان در این ناحیه مجاز نمیاستقرار 

  تاسیسات شهري/روستایی   9
هاي برق، ایستگاهاي گاز،  پست

هاي  خانه مراکز مخابراتی، تصفیه
  آب

  

هـاي   هاي مجاز در نواحی حفاظت و حمایت، صرفا استقرار کاربري در ناحیه پشتیبان عالوه بر استقرار کاربري -5ماده 
  باشد: مجاز می "هاي مجاز در ناحیه پشتیبان ها/فعالیت کاربري "با عنوان  2مندرج در ستون سوم جدول 

  هاي مجاز در ناحیه پشتیبان ها/فعالیت کاربري - 2جدول 

ها/ فعالیت هاي مجاز در  کاربري  کاربري/ فعالیت  ردیف
  توضیحات   ناحیه پشتیبان

  صنعت  1
واحدهاي  3و  2و  1هاي  صنایع رده

  تولیدي، صنعتی و معدنی

موضوع ابالغیه سازمان حفاظت محیط زیست در 
خصوص مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي تولیدي، 

 قانون هواي پاك 11صنعتی و معدنی موضوع ماده 
  شوراي اسالمی) مجلس 25/04/1396 (مصوبه

                                                   
 

 بسـیار  یا نیازمند امکانات و ندارد گردشگاه تجهیز و تسهیالت امکانات، به نیازي که است ها فعالیت از دسته آن برگیرنده در تفرج نوع تفرج گسترده: این -1
 تفرجگاه.   امکانات طبیعی به متکی شکار و گیري ماهی نوردي، کوه گردي، جنگل روي، پیاده مانند: است، محدودي

 و نیازمنـد  هـا دارد  گـاه  گـردش  تجهیـز  و توسـعه  به بستگی ها آن تحقق امکان که است هایی فعالیت از دسته آن دربرگیرنده تفرج نوع متمرکز: این تفرج -2
 گروهی. هاي ورزش انواع و نیک پیک زدن، اردو یا کمپینگ است. مانند متعددي تسهیالت

نامـه شـماره    زهکشـی (تصـویب   هاي آبرسـانی، آبیـاري و    هاي طبیعی و شبکه ، برکهها ها، مرداب ها، انهار، مسیل نامه بستر و حریم رودخانه آیین  14ماده  -3
هاي اصلی و فرعی موجود تداخل نمایند،  هاي طبیعی و راه ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل ): هرگاه حریم رودخانه16/08/1379مورخ  هـ  23687ت36046

  .مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفتطور  براي تاسیسات طرفین به قسمت مورد تداخل
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ها/ فعالیت هاي مجاز در  کاربري  کاربري/ فعالیت  ردیف
  توضیحات   ناحیه پشتیبان

ها،  کشاورزي (زراعت آبی، زراعت دیم، گلخانه  2
  تاسیسات جنبی)

  ها، تاسیسات جنبی  زراعت آبی، گلخانه

3  
پرورش دام (دامداري صنعتی، دامداري سنتی، 

  هاي نگهداري (آغل) دام سنتی) محل
  

    واحدهاي سنتی

  پرورش طیور  4
واحدهاي مدرن و سنتی پرورش انواع 

  طیور و تاسیسات جنبی 
  

ها،  ها، متل هاي مسکونی، هتل مسکونی/ اقامتی (خانه  5
  خوابگاه)

    شهري و روستایی

    شهري و روستایی  هاي تجاري) ها، مجتمع تجاري (فروشگاه  6
    شهري و روستایی  اداري (واحدهاي اداري دولتی و خصوصی)  7

  متمرکز  )2و متمرکز 1تفرجی (تفرج گستردهتفریحی و   8
ها و اماکن مشابه جزو کاربري تفریحی  ها، رستوران هتل

هاي تجاري  و تفرجی نیستند و در اینجا در گروه کاربري
  شوند. بندي می طبقه

9  

 ،ها، خطوط راه آهن و مترو تاسیسات زیربنایی (جاده
 فرودگاه، ،و گاز و نفت برق و آب انتقال خطوط

 تصفیه و آوري جمع ، تاسیساتآهن راهایستگاه 
انبارهاي نفت، مخازن نگهداري مواد  فاضالب،

ها،  هاي انتقال گاز و نفت و پمپ بنزین شیمیایی، لوله
  ها) پل ی ومخابراتتاسیسات 

تاسیساتی که سیستم تصفیه فاضالب 
دارند به جز تاسیسات، خطوط و 

هاي انتقال نفت و مواد شیمیایی،  لوله
نبارهاي نفت و مخازن نگهداري مواد ا

شیمیایی، فروش مرتبط با مواد 
سوختی (پمپ بنزین ها) و تاسیسات 

  آوري و تصفیه فاضالب جمع

هاي انتقال نفت و مواد  تاسیسات، خطوط و لوله
شیمیایی، انبارهاي نفت و مخازن نگهداري مواد 

ها)  شیمیایی، فروش مرتبط با مواد سوختی (پمپ بنزین
غیر مجاز  آوري و تصفیه فاضالب یسات جمعو تاس

  شوند. محسوب می

  آموزشی  10
مهدکودك، مدرسه، دانشگاه و نظایر 

  آنها (شهري و روستایی)
  

ها،  ها، دفاتر انتشاراتی، گالري فرهنگی (آموزشگاه  11
  سینما، تئاتر و نظایر آنها)

ها،  ها، دفاتر انتشاراتی، گالري آموزشگاه
  سینما، تئاتر

  

  مذهبی   12
مسجد، امامزاده، حسینیه و مصلی 

  (بجز گورستان)
که بخشی از مسجد یا امامزاده گورستان باشد،  در صورتی

  باشد.  استقرار گورستان در این ناحیه مجاز نمی

  خدماتی   13

نشانی، سرویس بهداشتی  ایستگاه آتش
هاي حمل و نقل درون  عمومی، پایانه

 ها، شهري و برون شهري، بیمارستان
آوري و  ها، به جز مراکز جمع درمانگاه

  دفع زباله و نظایر آن.

آوري و دفع زباله و نظایر آن غیرمجاز  مراکز جمع
  شوند. محسوب می

                                                   
 

 بسـیار  یا نیازمند امکانات و ندارد گردشگاه تجهیز و تسهیالت امکانات، به نیازي که است ها فعالیت از دسته آن برگیرنده در تفرج نوع تفرج گسترده: این -1
 تفرجگاه.   امکانات طبیعی به متکی شکار و گیري ماهی نوردي، کوه گردي، جنگل روي، پیاده مانند: است، محدودي

 و نیازمنـد  هـا دارد  گـاه  گـردش  تجهیـز  و توسـعه  به بستگی ها آن تحقق امکان که است هایی فعالیت از دسته آن دربرگیرنده تفرج نوع متمرکز: این تفرج -2
 گروهی. هاي ورزش انواع و نیک پیک زدن، اردو یا کمپینگ است. مانند متعددي تسهیالت
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ها/ فعالیت هاي مجاز در  کاربري  کاربري/ فعالیت  ردیف
  توضیحات   ناحیه پشتیبان

  نظامی و امنیتی   14
هاي گشت و بازرسی،  ها، پست پادگان

  هاي نظامی و امنیتی پایگاه
  

هـا از   هـاي ذیـل آن   این دسـتورالعمل و تبصـره   5و  4مندرج در مواد جز موارد ه استقرار هر گونه کاربري/ فعالیت ب -6ماده 
  باشد.   در حریم کیفی ممنوع می 3جمله موارد مندرج در جدول 

  حریم کیفیمجاز در غیرهاي  ها/فعالیت کاربري -3جدول 

هاي غیرمجاز براي استقرار در  فعالیت ها/ کاربري  کاربري  ردیف
  توضیح  حریم کیفی

واحدهاي تولیدي، صنعتی و  6و  5و  4هاي  ردهصنایع   صنعت  1
  معدنی

موضوع ابالغیه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مقررات و ضوابط 
قانون هواي  11استقرار واحدهاي تولیدي، صنعتی و معدنی موضوع ماده 

  مجلس شوراي اسالمی) 25/04/1396 پاك (مصوبه

  معدن  2
ي، تاسیسات معادن روباز، زیرزمینی، واحدهاي فرآور

  جانبی
  

    واحدهاي دامداري صنعتی  پرورش دام  3
    انواع مزارع پرورش آبزیان گرم آبی و تاسیسات جنبی  پروري آبزي  4

تاسیسات   5
  زیربنایی

تاسیسات، خطوط و لوله هاي انتقال نفت و مواد شیمیایی، 
انبارهاي نفت و مخازن نگهداري مواد شیمیایی، فروش 

مرتبط با مواد سوختی (پمپ بنزین ها) و تاسیسات جمع 
  آوري و تصفیه فاضالب 

  

آهن و مترو بایستی خارج از ناحیه حفاظت قرار گیرند ولی  جاده یا ریل راه
ذیل  1ها با محدوده ناحیه حفاظت با رعایت تبصره  نپوشانی حریم آ هم

کل  اي و اداره این دستورالعمل و موافقت کتبی شرکت آب منطقه 5ماده 
  . 1باشد محیط زیست استان بالمانع می

  گورستان  مذهبی  6
خش مشابه بکه بخشی از مسجد یا امامزاده گورستان باشد، کاربري آن  در صورتی

  شود.  گورستان در نظر گرفته می
    آوري و دفع زباله و نظایر آن مراکز جمع  خدماتی  7

در صورت نیاز به ایجاد هر گونه تغییري در این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نماینـدگان تـام االختیـار    : 1تبصره 
بـالغ وزیـر نیـرو رسـمیت     مراحـل قـانونی و ا  سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو موضوع را بررسی و پس از طـی  

  یابد.  می

                                                   
 

نامـه شـماره    زهکشـی (تصـویب   هاي آبرسـانی، آبیـاري و    هاي طبیعی و شبکه ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل نامه بستر و حریم رودخانه آیین  14ماده  -1
تداخل نمایند، هاي اصلی و فرعی موجود  هاي طبیعی و راه ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل ): هرگاه حریم رودخانه16/08/1379مورخ  هـ  23687ت36046

  .طور مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت براي تاسیسات طرفین به قسمت مورد تداخل
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متـر در تـراز افقـی) تحـت      150هاي شهري واقع در حـریم کیفـی (   که تمام یا بخشی از محدوده : در صورتی2تبصره 
گونه مجراي تخلیه فاضالبی در محدوده حریم کیفی بـه   آوري و تصفیه فاضالب باشند و هیچ پوشش تاسیسات مدرن جمع

هـاي مسـکونی، تجـاري،     سطحی وجود نداشته باشد، با توجه به کاهش اثر آنها بـر منـابع آب سـطحی، کـاربري    منبع آب 
این تبصره را دارند، در  هاي مذکور در  هایی که ویژگی جز گورستان)، صرفا در بازه  اداري، آموزشی و فرهنگی و مذهبی (به

توانند در محدوده ناحیه حمایـت مسـتقر    ستان مربوطه، میزیست ا اي و اداره کل محیط صورت موافقت شرکت آب منطقه
  شود.  ها و منابع تامین آب شرب و منابع آب حفاظت شده، نمی . این تبصره شامل رودخانه1شوند

شوند، مطابق دستورالعمل حریم کیفـی در منـاطق شـهري عمـل      : در مورد روستاهایی که به شهر تبدیل می3تبصره 
هـاي   هاي هادي، جامع و تفضیلی و سـایر فعالیـت   زم است، مفاد این دستورالعمل در تهیه طرحشود. در این خصوص ال می

  گونه مناطق مدنظر قرار گرفته و رعایت شود. اي این عمرانی و توسعه
  : در مواردي که طرح جامع یا تفضیلی شهر یا طرح هادي روستا پـیش از تصـویب و ابـالغ دسـتورالعمل حاضـر بـه      4تبصره 
هاي فوق با مفاد ایـن دسـتورالعمل مغـایرت داشـته باشـند،       هاي تعریف شده در طرح که کاربري سیده باشد، در صورتیتصویب ر

قـانون تأسـیس شـورایعالی     5ریـزي اسـتانی یـا کمیسـیون مـاده       شـوراي برنامـه  «اي موظفند از طریـق   هاي آب منطقه شرکت
  ح طرح، آن را پیگیري نمایند.  هاي فوق را درخواست نموده و تا اصال اصالح طرح» شهرسازي

هاي صنعتی، تولیدي و معدنی عالوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل، رعایـت مقـررات و    : در خصوص کاربري5تبصره 
قـانون هـواي پـاك     11ضوابط استقرار واحدهاي صنعتی، تولیدي و معدنی سازمان حفاظت محیط زیست، موضـوع مـاده   

  تر باشد) الزامی است.   اسالمی، (هر کدام که بیشمجلس شوراي  25/04/1396مصوب 
هـاي شـهري در نظـر     ها/کـاربري  هاي خارج از محدوده قانونی روستاها، مشابه فعالیت ها/کاربري : کلیه فعالیت6تبصره 
  باشند. هاي شهري می ها در محدوده ها/کاربري شوند و مشمول شرایط استقرار براي فعالیت گرفته می
) در محـدوده  1384هاي سـطحی (  هایی که پیش از تصویب دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب ربريکلیه کا -7ماده 

ملزم به رعایت  ها، آنشرط ارائه مدارك و مستندات الزم و کافی مبنی بر استقرار قانونی   اند، به حریم کیفی استقرار داشته
  باشند ها و استانداردهاي تعیین شده توسط مراجع ذیربط می نامه کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین

تغییر کاربري یا توسعه فعالیت بایـد   شوند، جهت  هایی که تحت دستورالعمل حاضر مجاز شناخته می : کاربري1تبصره 
در صـورت انطبـاق   نمایند. در این راسـتا،  اقدام ربط  به مراجع ذيعالیت نسبت به ارائه درخواست تغییر کاربري و توسعه ف

                                                   
 

چنـین   شـود. هـم   آوري و تصـفیه فاضـالب محسـوب نمـی     ها جزو تاسیسات مدرن جمـع  تاسیسات درجا مانند سپتیک تانک و ایمهوف تانک و مشابه آن -1
زیست استان  هاي آب و فاضالب شهري، روستایی یا استانی و مورد تایید ادارات کل محیط ظر و مدیریت شرکتن تاسیسات مذکور در این تبصره بایستی تحت

  اي باشند.  هاي آب منطقه و شرکت
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ایـن مـوارد    کامل درخواست متقاضی با دستورالعمل استقرار در حریم کیفی، نسبت به صدور مجوز اقـدام خواهـد شـد. در   
  باشد. رویه بررسی مشابه استقرارهاي جدید می

هـا مطـابق دسـتورالعمل     ود در محدوده حریم کیفی که استقرار آنهاي موج : بازسازي و نوسازي بناها و سازه2تبصره 
هـا و   نامه ها و بناهاي موجود و با رعایت کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین حاضر مجاز است، صرفا در سطح و حدود سازه

ه کـل  اي و ادار اسـتانداردهاي تعیـین شـده توسـط مراجـع ذیـربط و پـس از کسـب موافقـت کتبـی شـرکت آب منطقـه            
  باشد.  زیست استان مجاز می محیط

باشـند، الزم اسـت نسـبت بـه      هایی که مغایر با دستورالعمل استقرار حـریم کیفـی مـی    منظور ساماندهی کاربري   به - 8ماده 
  منظور رعایت موارد زیر الزامی است:   ها اقدام شود. بدین ها با این دستورالعمل یا برچیدن آن بندي و انطباق آن شناسایی، الویت

هاي موردنیاز و تعیین محدوده حـریم کیفـی و نـواحی     اي موظف هستند نسبت به تهیه نقشه هاي آب منطقه شرکت -
هـا بـه سـازمان     گانه آن اقدام و با هماهنگی با شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران نسبت به ارسـال آن  سه

هـا و نهادهـاي مسـوول     چنین ابالغ بـه کلیـه دسـتگاه    هت ثبت در سامانه کاداستر و همثبت اسناد و امالك کشور ج
هاي انجام شده از ادارات  رعایت دستورالعمل استقرار در حریم کیفی اقدام کنند. پاسخ به کلیه استعالم جهت الزام به

حریم کیفی منابع آب سطحی  رعایت و انطباق با دستورالعمل اي منوط به  هاي آب منطقه زیست و شرکت کل محیط
 است.

ربط، موظف به شناسایی و معرفی واحدهایی هسـتند کـه    هاي ذي اي با همکاري سایر دستگاه هاي آب منطقه شرکت -
بدون رعایت موارد قانونی در محدوده حریم کیفی، مستقر می باشند و سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس ماده 

ل انجام اقدام قانونی براي پیشگیري، ممانعـت و جلـوگیري از آلـودگی منـابع آب     قانون توزیع عادالنه آب، مسئو 46
 باشد. می

هاي ذیربط موظف بـه برگـزاري جلسـات تـوجیهی و آموزشـی در       اي با همکاري سایر دستگاه هاي آب منطقه شرکت -
العمل حـریم کیفـی   نفعانی کـه پـیش از تصـویب دسـتور     سازي آن براي ذي زمینه دستورالعمل استقرار و نحوه پیاده

هـا بـه انطبـاق و رعایـت دسـتورالعمل جدیـد و        اند و تشویق آن طور قانونی در محدوده حریم کیفی استقرار یافته به
 باشند. ها می نظارت و کنترل آن

) کـاربري  1ترتیب بایستی با منابع آب با ( هاي موجود در محدوده حریم کیفی منابع آب به اولویت ساماندهی کاربري -
 هاي طبیعی باشد. هاي و دریاچه ) محدوده دریاچه سدها و تاالب3) منابع آب حفاظت شده، و (2( شرب،

هاي موجود در محدوده حـریم   صدور هرگونه مجوز استقرار کاربري، تغییر کاربري، نوسازي یا بازسازي کاربري -9ماده 
ه تاسـیس و بهـره بـرداري و سـایر نهادهـاي      هاي اجرایی و صادرکننده پروانـ  کیفی منابع آب سطحی توسط کلیه دستگاه

زیست  اي) و سازمان حفاظت محیط زیست (اداره کل محیط ذیربط منوط استعالم کتبی از وزارت نیرو (شرکت آب منطقه
 باشد. استان) و رعایت مفاد این دستورالعمل توسط متقاضی می
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ها در محدوده حریم کیفی  ها/ کاربري استقرار فعالیتهاي قبلی مرتبط با  ها و دستورالعمل نامه کلیه بخش  -10ماده 
  گردد. منابع آب سطحی، مغایر با این دستورالعمل از تاریخ ابالغ لغو می

  



 

 پیوست 
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) 2() چـالوس،  1هـاي (  تمـام یـا بخشـی از رودخانـه     31/5/1394زیست، تا تاریخ  مطابق اعالم سازمان حفاظت محیط
باشـند. از   ) الر و هراز، رودخانه هـاي حفاظـت شـده مـی    7) کرج و (6) جاجرود، (5) سردآبرود، (4) تجن، (3کشف رود، (

هـا موجـود    زیسـت اسـتان   الـذکر در ادارات کـل حفاظـت محـیط     هاي دقیق مناطق فوق آنجا که جزئیات اطالعات و نقشه
صـورت کتبـی    زیسـت بـه   هاي فوق الذکر باید از ادارات کل محیط هباشد، جهت هرگونه استقرار در حوضه آبریز رودخان می

  مجاز بودن هرگونه استقرار یا تغییر کاربري استعالم شود.  
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هاي حفاظت  تصویر مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست (شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید) براي رودخانه
  شده
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  گرامی خواننده

 سال چهل از بیش گذشت با سازمان برنامه و بودجه کشور، ، مشاورین و پیمانکارانامور نظام فنی اجرایی
 ضابطه، نامه، آیین قالب در فنی، -نشریه تخصصی  عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت
 است. ضابطه کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت بهمقاله،  و عمومی فنی مشخصات دستورالعمل، معیار،
 هاي فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده یاد موارد راستاي در حاضر

 nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر هاي سال در شده منتشر شود. فهرست نشریات برده کار به عمرانی
  باشد. می دستیابی قابل

http://tec.mporg.ir/
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Abstract 

Proper and ongoing utilization of standards, criteria and principles nowadays play such a significant 
role in development of societies that their preparation and application has become quite essential and 
inevitable. As for the vastness of science and technology in today’s world, preparation of criteria and 
standards are assigned to professional and technical societies in all aspects. 
Having above issues considered and due to climatic conditions and shortage of water resources in Iran, 
preparation of water sector standard is thought of as quite significant and in light of this, Ministry of 
Energy with cooperation of strategic supervision & planning vice presidency bureau, have provided water 
industry standard with the aim of achieving the following goals: 
- Coordination in preparation, implementation, utilization and of assessment of plans 
- Elimination of repeated works and wasting of financial resources 
- Preparation of water sector standards is focused on using the following: 
• expertise and experiences of professionals and expert views in public and private sectors 

• creditable references and resources and international standards 

• executive authorities, foundations, industrial units, research, design and construction centers 
- Comply with principles and norms of practice of Iran national standard organization and other 
credible institutions 
Standards shall be prepared as draft version first to receive all relevant comments, and the final 
revision will be published after all necessary modifications are made. 
We hope that this draft standard shall be carefully reviewed under oversight of experts whose 
activities are relative with this field of water industry, such that their comments and viewpoints will be 
helpful for us in preparation of the final version. 
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  این ضابطه

بندي استقرار کاربري در  دستورالعمل ناحیهبا عنوان 
تعیین به منظور حریم کیفی منابع آب سطحی، 

هاي مجاز در حریم کیفی منابع  ها و فعالیت کاربري
 هاي رودخانه شاملآب سطحی تهیه شده است که 

 هاي شاخه کلیه و( طبیعی نهرهاي و فصلی و دایمی

 مخازن و طبیعی هاي دریاچه ها، تاالب ها، مسیل ،)آنها

 و محاسبه ها آن براي کیفی حریم که باشند می سدها
 حریم اعمال و محاسبه نحوه چنین هم شود. می اعمال

 هاي رودخانه و طبیعی انهار ها، مسیل براي کیفی

  .باشد می دایمی هاي رودخانه مشابه فصلی
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