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ها در رودخانه های حقوقی حفاظت از بستر و حريمچالش

 ايران

 
 

 *0مسلم میری

 
 چکیده

ها به یک فرابحران تبدیل شده است. افزایش تجاوز به بستر و حریم رودخانه
ز، های غیرمجاهای گوناگونی مانند ایجاد و احداث اعیانیاین تجاوز به شیوه

رویه شن و ماسه، تخریب رودخانه، تخلیه نخاله و برداشت غیرقانونی و بی
اعم از وضع قوانین  پذیرد. عوامل متعددیزباله، حفر چاه و غیره صورت می

نامناسب، ضعف نظام اجرایی و مشکالت سیستم قضایی در بروز معضالت 
لی و تحلی -مزبور نقش اساسی داشته است. روش پژوهش حاضر توصیفی

ای است. هدف پژوهش، شناسایی ها، کتابخانههروش گردآوری داد
ولت ی دو به نمایندگهای حقوقی که باعث شده تا حاکمیت وزارت نیرچالش

ها ها متزلزل و زمینه تجاوز به بستر و حریم رودخانهبر بستر و حریم رودخانه
 دهد اجرای ناقص قانون توزیعتشدید گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می

گانگی مدیریت بر بستر و حریم های مربوطه، چندنامهعادالنه آب و آیین
ها د مالکیت برای بستر رودخانههای قانونی، فقدان سنها، وجود خالءرودخانه

و دادرسی ناکارآمد آب در قبال متجاوزین سبب شده تا این ثروت عمومی 
 جوالنگاه تجاوز و تصرف قرار گیرد. 
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Abstract 
Increasing infringement on the river bed and Riparian Zone has 

become a Post-crisis. This violated in various ways is  don, such 
as building and construction unauthorized, illegal removal and 

irregular of sand, disposal of rubbish and waste,  destruction of 

the river, drilling of well and other ways. Several factors, 

including inadequate legislation, weak enforcement system 
and the problems of the judicial system has been pivotal in the 

development of the aforementioned problems. This research 

method analytical and data collection method is library. This 
study aims to identify legal challenges that led to the rule of 

the Ministry of Energy to represent the state on the river bed 

and Riparian Zone is shaken and field resonance speculation. 

The results of the study showed, the incomplete enforcement 
of the equitable distribution of water code and respective 

regulation, the multiplicity of management on the river bed, the 

existence of legal gaps, lack of legal title to the beds of rivers 

and water inefficient proceedings has led to the invasion and 
occupation of the public wealth outlet place. 
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 مقدمه  -0

نحوه صیانت و حفاظت از منابع آبی همواره به عنوان یک دغدغه 
 اساسی مورد توجه کشورهای دنیا بوده و هست. در این راستا معموالً

 اًسیس و نهایتهایی تأوب، نهادهایی تنظیم، قوانینی مصسیاست
گردد. در بینی میکارهایی برای اجرا و پشتیبانی از آن قواعد پیشسازو
و با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن و  1297ن نیز از سال ایرا

قوانین بعدی شاهد دخالت ابزارهای حقوق عمومی در مدیریت و 
صیانت از منابع آبی هستیم. در چنین فضایی دولت با توجه به 

ی دار در مدیریت منابع آبها و قوانین مصوب، متولی صالحیتسیاست
 شناخته شده است. 

 
 های آب در ایران از منابع آباشتاگرچه عمده برد در حال حاضر

را به  خود های حقوقی خاصچالشپذیرد و بالتبع زیرزمینی صورت می
یکی از عنوان ها نیز به له رودخانههای اخیر مسأراه دارد اما در سالهم

. آمده است متولیان مدیریت منابع آب به شمار اصلیهای دغدغه
ها و گسترش روزافزون نابع آبی رودخانههای غیرمجاز از مبرداشت

نماید. ییید مهای گوناگون این ادعا را تأشیوه تجاوز به بستر و حریم به
لزوم حفاظت از آن را به شکل، تجاوز به بستر و حریم رودخانه به هر 

بایست با واکنش مناسب متولی مدیریت آن چالش کشانده و قاعدتاً می
 مواجه گردد. 

 
های گوناگونی همراه ها در ایران با چالشنت از رودخانهحفاظت و صیا

ای گذاری و قوانین آب، نگاه جزیرهنظر از ضعف در سیاستاست. صرف
ا ها موجب شده تا نه تنهقانونگذار به مدیریت منابع آب بویژه رودخانه

برداری از آن نقش نهادهای متعددی در حفاظت یا صدور مجوز بهره
غایر نگی و اتخاذ تصمیمات مه این روند بر بروز ناهماهداشته باشند، بلک

ث اعیانی در بستر و حریم ثر بوده است. در واقع اگر شاهد احدانیز مؤ
ها، تصرف و تخریب، برداشت شن و ماسه، نقض حریم کیفی رودخانه

رودخانه و تغییر کاربری آن هستیم نتیجه آن به مقوله عدم مدیریت 
ای به گردد. مدیریتی که فقدان نگاه حوضهیکپارچه منابع آب برمی

را یت اقتدارگمنابع آب در آن مشهود است. چه بسا استقرار نظام مدیر
ریز های آبله در مرکز سبب شده تا نقش حوضهو تمرکز مطلق حل مسأ

و جوامع محلی در این مدیریت نادیده گرفته شود. لذا گذار از روند 
ها در کردها و نگرشناهمگون موجود نیازمند اصالح رودی

م با أآبریز توو استقرار مدیریت حوضه گذاری، اصالح قوانینسیاست
های بازدارنده مدخل و نهایتاً وضع مجازاتهماهنگی سایر نهادهای ذی

 ها است.  در ارتباط با جرایم حوزه رودخانه

 

در خصوص موضوع پژوهش مستقیماً تحقیقی باید متذکر شد که 
های صورت گرفته در حقوق آب، راجع یشتر پژوهشصورت نگرفته و ب

به نظام حقوقی حاکم بر منابع آب زیرزمینی است. مضافاً اینکه در 
های سطحی غالب تحقیقات صورت مباحث حقوقی مربوط به آب

های داخلی به ندرت های مرزی بوده و مباحث آبگرفته ناظر به آب
وقی در خصوص مسائل حقمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. البته 

پژوهشی را تحت  (Badisar and Ahmadi, 2016)کیفیت آب، 
 اند. نتایجعنوان نظام حقوقی آلودگی منابع ایران به انجام رسانده

پژوهش حکایت از آن دارد که عوامل متعددی از جمله فقدان قانون و 
باعث شده تا لزوم حفاظت کیفی از منابع آب  در این زمینه نهاد واحد

به چالش کشیده شود. آنها در این زمینه راهکارهایی را نیز برای رفع 
توان اذعان نمود که اند. اما با این وصف میمعضالت مزبور ارائه داده

ز ی و اه صورت جزینگارش پیش رو نخستین پژوهشی است که ب
فاظت از بستر و حریم های حقوقی حهای گوناگون چالشجنبه

 ها را موشکافی کرده است. رودخانه

 
های حقوقی در زمینه حفاظت از بستر هدف از پژوهش، شناسایی چالش

ها در ایران است. بررسی اینکه معضل یا معضالت و حریم رودخانه
 توان ارائه نمود؟گیرد و چه راهکارهایی میپیش آمده از کجا نشأت می

موضوع در مبحث اول، بستر و حریم رودخانه از لذا برای درک بهتر 
ی شناسضمن ماهیت کاو خواهد شد. در مبحث مزبورومنظر حقوقی کند

 شناسی قوانین و مقررات اینر و حریم از منظر حقوقی، به آسیببست
و  های قانونیشود. در ادامه نیز به بیان و تحلیل چالشحوزه اشاره می

ها و دالیل تجاوز به آن خواهیم رودخانهعملی حفاظت از بستر و حریم 
 گیریپرداخت و در انتها برآمدی از مباحث پژوهش به عنوان نتیجه

 ارائه خواهد شد.

 

 روش انجام كار -0

تحلیلی حقوقی صورت گرفته و  -پژوهش حاضر به روش توصیفی
 ای و اسنادی است.کتابخانه ،هاشیوه گردآوری داده

 

 شناسی حقوقی بستر و حريم رودخانه ماهیت -3

 1هزار کیلومتر رودخانه اصلی 196ایران با در اختیار داشتن طول 
کند. از اهداف وضعیت خاص و حساسی را در مدیریت آن تجربه می

توان به اعمال حاکمیت ها میاصلی در مدیریت و حفاظت از رودخانه
ر جلوگیری از ها به منظوحکومت بر اراضی بستر و حریم رودخانه
 لم و کاهش خطرات سیالبتصرف آن، حفظ کیفیت آب و تأمین آب سا

که شایسته چناناما این اهداف صرف نظر از علل آن آن اشاره کرد؛
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است نتوانسته محقق گردد. چه بسا امروزه شاهد انواع تجاوزات و 
ها به عنوان این ثروت ملی هستیم. احداث تصرفات به رودخانه

ها، برداشت غیر قانونی و حریم رودخانه غیر مجاز در بستر هایاعیانی
رویه شن و ماسه، تخلیه هرگونه نخاله و زباله، خاکریزی، تغییر و بی

هایی از برخورد قهرآمیز کاربری رودخانه، حفره چاه و امثالهم تنها نمونه
میزان تجاوزات به بستر و حریم  1جدول ها است. با طبیعت رودخانه

 دهد.ها را نشان میها به تفکیک استانرودخانه
 

گردد از مجموع تصرفات بستر و حریم حدود همانگونه که مالحظه می
درصد به تصرفات بستر اختصاص یافته است. تصرفاتی که توسط  62

های گوناگون در حال انجام ریهای اجرایی و اشخاص و با کاربدستگاه
ها هرودخانگیر اما به راستی چرا و چگونه این معضالت گریبان است؛

و اشخاص در بروز های اجرایی دستگاهشده است؟ سهم هر کدام از 
 شود؟این بحران چگونه ارزیابی می

 
 

 هااز جمله رودخانه تمایل بشر به سکونت در مناطق در دسترس به آب
ه آمدمنطقی به شمار می شان از دیرباز امری معمول وبرای ادامه حیات

رفات تصاست. اما با گسترش روز افزون جمعیت و تغییرات اقلیمی، 
روندی افزایشی داشته که نتیجه آن تغییر در رژیم طبیعی  هارودخانه

های مخرب را ، فرسایش خاک و پیدایش معضلی به نام سیالبآن
ه در هایی کها و سکونتگاهموجب شده است. لذا هر آنچه از اعیانی

ه بستر رودخانه ک باشد ممکن است تخریب شود؛ زیرامسیر سیالب 
محل عبور ایمن آب بوده به مکانی برای تجاوز به آن مبدل شده است. 

ها، و حفاظت از آن 3های آبیپیکره در بحث مدیریت صحیحسفانه متأ
به نوعی شاهد عدم انسجام و هماهنگی تقنینی، اجرایی و قضایی 

ها، افزایش گرایش افراد ین موضوع در بخش رودخانههستیم. مدعای ا
به سکونت در حاشیه آن و عدم وجود اسناد مالکیت دولت بر اراضی 

ها رودخانه 5و حریم 9به بستر 2های تجاوزمزبور بوده که بر اثر آن زمینه
 افزایش یافته است.

 
 ،مادستیابی به اهداف برنامه جامع مدیریت منابع آب به مفهوم عامروزه 

پذیر است که این برنامه دارای پایگاه حقوقی منسجم، زمانی امکان
ی سازجامع، شفاف و فاقد هرگونه ابهام باشد. بر این اساس، حقوقی

مدخالن در منابع آبی ایران نقش مهمی را در مدیریت هنجارهای ذی
ها نیز به عنوان یکی از منابع مهم آبی از این کند. رودخانهآن ایفا می

ها در حیات لذا به جهت اهمیت بارز رودخانه. نیست عده مستثناقا
از  بیش هازیستی و اجتماعی بشر، صیانت از بستر و حریم رودخانه

ی چه قانونگذارگذاری و انضباط حقوقی است. هرپیش مستلزم قاعده

 تر باشد، اینها موفقدر انسجام بخشی و ساماندهی وضعیت رودخانه
سوءاستفاده و تجاوز قرار خواهد گرفت. در ادامه تر دستخوش ثروت کم

برای بررسی مفهوم بستر و حریم رودخانه ضرورت دارد به بررسی 
 قوانین و مقررات این حوزه پرداخته شود.

 
ناپذیر رودخانه است. در تبصره یک ماده دو جداییبستر و حریم جزء 

رین قانون تبه عنوان مهم 1261قانون تبصره توزیع عادالنه آب مصوب 
مالک عمل، قانونگذار نحوه تعیین بستر را توسط وزارت نیرو 

ای( تشریح نموده است. بر خالف بستر، در های آب منطقه)شرکت
خصوص حریم جز با ذکر نام از آن تعریفی به میان نیامده و تبیین آن 

های ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکهبستر و حریم رودخانه»به آیین نامه 
هیأت  1274مصوب  «های آبرسانی، آبیاری و زهکشیطبیعی و شبکه

وزیران با اصالحات بعدی سپرده شده است. لذا ضروری است عالوه 
 ،یابی حریم نیز پرداخته و با نگاه حقوقیمفهومبر موضوع بستر، به 
 ها ارائه گردد.تحلیلی مختصر از آن

 

 مقرراتيابی بستر و حريم در قوانین و مفهوم -3-0

کمی « هاحقوق رودخانه»قبل از شروع بحث الزم است درباره مفهوم 
توضیح داده شود تا بدانیم در این ارتباط از چه موضوعاتی بحث 

ئه ارا را شود. دکترین حقوق آب ایران تعریف خاصی از این مفهوممی
اند: اند. اما اندیشمندان غربی در تعریف مفهوم مذکور آوردهنداده

دها و ـایـه طور کلی بــای از راهبردها، راهکارها و بهمجموع»
 هاهــرداری از رودخانــبر حفاظت و بهرهــنبایدهای حاکم ب

(Charles and Jeffrey, 1995) .ها بر این اساس حقوق رودخانه
ست. ا ساختاری و اجرایی مبانی وگذاری و قانونی مبانی سیاستشامل 

 موارد ذیل است: شامل گذاری و قانونیمبانی سیاست
 قوانین جامعتصویب الف(  
 ب( تقویت همکاری راهبردی کمی و کیفی آب 
 های سطحی و زیرزمینیج( تقویت همکاری در زمینه آب 
های زیست محیطی، فرهنگی و مناظر مرتبط با د( حفاظت از ارزش 

 ایهای آبی و رودخانهسامانه
 

نیز بیشتر از لزوم ایجاد تدابیر و راهکارهای  مبانی ساختاری و اجرایی
ست بایگوید که الزاماً میعملی در هنگام مواجهه با مشکالت سخن می

راهگشا باشد. این حقوق بیش از هر چیز ناظر به حقوق سازمانی و 
ه سازی کلیتشکیالتی رودخانه بوده که تأکید خاصی بر هماهنگ

 (.Ghazi Moradi, 2015) ردمدخل در مدیریت رودخانه داعوامل ذی
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از جمله اعمال  ،ها در ایرانحاکم بر بستر و حریم رودخانه حقوقی نظام
منافع حاصل از اعمال حاکمیتی بدون  شود.محسوب می 6حاکمیتی

مندی از این نوع محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره
شود. بر این خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی

مین آب ها با هدف تأی و از جمله رودخانهاساس، صیانت از منابع آب
ار شهروندان از یک طرف و حفاظت از اراضی بستر آن نیز شرب پاید

قانون  95اصل آید که مطابق به عنوان یک عمل حاکمیتی به شمار می
اساسی، قانون آب و نحوه ملی شدن و مواد یک و دو قانون توزیع 

برداری از آنها به دولت مسئولیت حفظ و اجازه و بهره ،عادالنه آب
  است.)وزارت نیرو( واگذار شده 

 
آب و بستر  ایبر نون اساسیگردد قاهمانگونه که مالحظه می

یار در اخت»ها مالکیت خصوصی متصور نبوده و با ذکر عبارت رودخانه
این مفهوم را یادآوری کرده که مالکیت قانونی از « حکومت اسالمی

باب انفال تنها در اختیار حکومت است. لذا هیچ شخص حقیقی یا 
و  ها نبوده و اقدامات وزارت نیرو رودخانهحقوقی مالک بستر 

صرفاً مفهوم ها های تابعه در مدیریت بستر و حریم رودخانهشرکت
نماید. بدیهی است در این راستا القاء میرا  و اداره کردن نمایندگی

های و اعمال اختیارات و صالحیتها برداری از رودخانههرگونه بهره
مه باشد. ذکر این نکته خالی از اهمیت باید بر اساس مصالح عاقانونی 

نیست که بدانیم هنگام استعمال عنوان رودخانه در حقوق آب، عالوه 
بر آب درون آن، بستر و حرایم آن نیز مطلقاً مشمول این عنوان هستند. 

، عاری از جریان آب باشد لذا در فصول خشکسالی اگرچه بستر رودخانه
ذا حریمی باید برای آن در نظر ولی کماکان عنوان بستر داشته و ل

گرفته شود. پس از توضیحات مقدماتی فوق الزم است وارد بررسی 
 مفهوم قانونی بستر و حریم شویم.  

 
توان به صورت محل عبور آبی که از رودخانه از لحاظ عرفی بستر را می

گذرد تعریف نمود. اما در قوانین، موضوع به صورت دیگری تبیین می
غالباً بستر به صورت  ،های مربوطهنامهقوانین و آیین شده است. در

 تمفهومی مطلق آمده اما با مداقه در دستورالعمل طرح بهبود و مدیری
ابالغی از سوی وزیر وقت  1243های کشور مصوب سواحل و رودخانه

وک، مرده و ها را به صورت بستر فعال، مازاد، مترتوان آننیرو می
 د. نموبندی نظایری شبیه آن تقسیم

 
های تعریف بستر رودخانه در قوانین و مقررات آب همراه با ارائه تبیین
ال ؤسمتفاوت است. لذا بررسی دقیق موضوع نیازمند پاسخگویی به این 

اصلی است که بستر در قوانین ایران القاءکننده چه مفهومی است؟ 
؟ دگردحدود آن به چه نحو و توسط کدام دستگاه اجرایی تعیین می

نحوه اعالم حدود بستر و حریم به چه صورت است؟ اگر اشخاصی به 

 کننده آنحدود تعیین شده اعتراض داشته باشند مراجع رسیدگی
ها چه کدامند؟ به عبارت دیگر بر دادرسی آب در خصوص رودخانه

 اصولی حکمفرماست؟
 

ه بالزم است له جهت درک بهتر مسأ ،االت فوقسخ به سؤقبل از پا
قانون  35حقوق اشخاص نسبت به اموال اشاره گردد. مطابق ماده انواع 

) اعم از  7حق مالکیت -1این حقوق عبارتند از:  1217مدنی مصوب 
. در  2حق ارتفاق به ملک غیر -2 ،حق انتفاع -3 ،عین یا منفعت(

موضوع بحث، بستر رودخانه را باید حق مالکیتی برای حکومت اسالمی 
یارات از اخت مربوطه آن در قوانین حفاظت ازو نظارت دانست که تولیت، 

شده است. لذا  شمردهای( های آب منطقه)شرکت وزارت نیرو
ها کید شد، مالکیت خصوصی بستر رودخانهتأنیز  گونه که قبالًهمان

 توانند بستر رودخانه را بهها نمیتوسط اشخاص مغایر قانون است و آن
توانند آن را به ای نمیب منطقهتملک خویش درآورده یا شرکت آ

 ماده سهمجوز تبصره با صورت اجاره به اشخاص واگذار نمایند مگر 
کشت موقت( و اجاره ) قانون توزیع عادالنه آب، زراعت سطحی دو

بایست با رعایت قوانین و مقررات اراضی مازاد بستر که اجرای آنها می
باید مشمول حق ارتفاق ها را اما حریم رودخانه. 4مربوطه صورت پذیرد

دانست که صاحبان اراضی مجاور مکلف به رعایت حقوق ارتفاقی 
قانون مدنی، حریم  124وزارت نیرو هستند. توضیح اینکه مطابق ماده 

دارای مفهومی چند وجهی است. از یک طرف، حریم در حکم ملک 
صاحب حریم است و تملک و تصرفی که مغایر فلسفه حریم باشد 

تواند ن منع قانونی دارد. از سوی دیگر، صاحب حریم نمیتوسط مالکی
فعالیتی غیر از آنچه که مقصود حریم است را در حریم بدون اجازه 

این موضوع بیشتر تحلیل  مالک ملک انجام نماید. در بحث حریم
 خواهد شد. 

 
وضعیت مبهمی داشته  1297ها تا قبل از سال ماهیت مالکیت رودخانه

نونگذار با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن، به است تا اینکه قا
 ودنگرد. واژه بستر رودخانه اولین بار در ماده ها قانونمندانه میرودخانه

قانون مشارالیه مورد انشای قانونگذار قرار گرفت. در ادامه و با تصویب 
مقنن در تبصره یک ماده دو  1261قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

تعیین بستر را در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی قانون، نحوه 
ها بدون رعایت اثر ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنرودخانه

ها دانسته است. اما در بند ح ماده یک آیین تأسیسات ساختمانی آن
هیأت وزیران،  1274مصوب « و غیره هابستر و حریم رودخانه»نامه 

ارائه شده با تبصره مذکور در تغایر است.  تعریفی که از مفهوم بستر
نامه مذکور، بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است طبق آیین

رولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان که در هر محل با توجه به آمار هید
های آب ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت 35با دوره برگشت 
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نماید ه ضرورت ایجاب میشود. در مناطقی کای تعیین میمنطقه
ساله مالک محاسبه قرار  35سیالب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از 

های مربوط ای حسب مورد با ارایه نقشههای آب منطقهگیرد، سازمان
و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز الزم را اخذ خواهند 

 نمود.
 

نامه که معلوم نیست آیین گرددمل در بند مذکور مالحظه میبا کمی تأ
ساله را در تعیین بستر  35مذکور بر اساس کدام مبنا دوره بازگشت 

مالک قرار داده است؟ عالوه بر این، اعطای اختیار ضرورت کاهش یا 
نه ای زمیهای آب منطقهافزایش بستر توسط وزارت نیرو به شرکت

صادیق ضوع که منماید. این مواعمال سلیقه در تعیین بستر را فراهم می
آن بیشتر به صورت کاهش دوره بازگشت )کاهش عرض بستر( 

انجامد، در صورتی که مسائل فنی در آن مورد لحاظ قرار نگیرد، نه می
ه نماید بلکتنها موجبات سلب حاکمیت از اراضی بستر را فراهم می

الشعاع قرار دهد. شود تا آبگذری ایمن آب را تحتنتیجه آن باعث می
 های فعال وقوعضعیت با ساخت و ساز اعیانی بویژه در رودخانهاین و

سیالب را تشدید خواهد نمود و خسارات جانی و مالی را با خود به 
رسد. که ضرورت اصالح آن جدی به نظر می همراه خواهد داشت
 ها است. شناسی حریم رودخانه موضوع بعدی مفهوم

 
نی شاهد شناسایی و تعریف با مراجعه به قوانین عام بویژه قانون مد

قانون  11 126حریم توسط قانونگذار هستیم. این واژه حقوقی در ماده 
وقی، حریم از اقسام حق مزبور تعریف شده است. طبق دکترین حق

که برای صاحب حریم ایجاد (. Katouzian, 2004) ارتفاق است
شود و حریم ملک تبعی است. منظور اصلی از شناسایی حریم می

مین ن است. لذا در غالب موارد برای تأجلوگیری از تضرر صاحب آ
انتفاع کامل صاحب حریم و جلوگیری از ضرر او، الزم نیست که 

کلی از تصرف در آن زمین ممنوع شوند، کافی است از ه دیگران ب
وردی م ند. عالوه بر اینتصرفاتی که مضر به حال او است خودداری نکن

شود شباهت زیادی به حق ک دیگران میکه حق حریم مانع از تمل
 همچنین به نظر برخی حقوقدانان، (.Katouzian, 2011) مالکیت دارد

شود نه در ملک از نظر اصولی حریم در زمین موات ایجاد می
(Sarmad, 1972.) نظران بوده و این موضوع مورد اختالف صاحب

یم د حق حرسبب شده تا تعابیر مختلفی از امکان یا عدم امکان ایجا
نسبت به ملک اشخاص مطرح گردد. البته در قوانین و مقررات مختلف، 

شود. مانند حریم خطوط حق حریم در ملک اشخاص نیز ایجاد می
های گاز، خطوط برق و غیره که در قوانینی های آب، لولهریلی، لوله

ها و راه آهن، قانون سازمان برق ایران، قانون مانند قانون ایمنی راه
راضی مستحدث و ساحلی، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون ا

توزیع عادالنه آب و سایر قوانین به حرایم مذکور اشاره شده است. این 

نویسی سبب گردیده مالکین اراضی مجاور را با شیوه قانون
هایی مواجه نماید. این دیدگاه و طرز تلقی از حریم موجب محدودیت
در نظام حقوق اداری و قضایی کشور گردیده  ها و مشکالتیبروز چالش

 ( .Katouzian, 2004) و باید گفت وضع کنونی آن مبهم است
 

در حقوق آب ایران، مشخصاً حریم رودخانه در قوانین مربوطه تعریف 
نامه بستر نشده است. لذا برای شناسایی این مفهوم ناگزیر باید به آیین

ایان ذکر است که بند خ ماده رجوع کرد. البته ش 1274و حریم مصوب 
تر ، تعریفی جدید و جامع1223یک آیین نامه مذکور در اصالحیه سال 

دهیم. طبق این نظر قرار میاز حریم ارائه نموده که ما نیز آن را مطمح
تعریف، حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی 

رای به عنوان حق ارتفاق بهای طبیعی است که یا سنتی، مرداب و برکه
کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها الزم است و طبق مقررات 

ر گردد. دای تعیین میهای آب منطقهبوسیله وزارت نیرو یا شرکت
، حریم به دو صورت کمی و کیفی آمده است. 1223اصالحیه سال 

ی روببرداری و عملیات الیها برای بهرهها و مسیلحریم کمی رودخانه
نهار ها، ااز یک تا بیست متر تعیین شده و حریم کیفی آب رودخانه

ها تا یکصد و پنجاه متر خواهد بود. حریم کیفی برای طبیعی و برکه
های تأمین کننده آب شرب نیز مقطوعاً ها، انهار طبیعی و برکهرودخانه

  یکصد و پنجاه متر تعیین شده است.

 

شود بستر رودخانه یا مسیل تعیین میدر حال حاضر حریمی که برای 
ای به های آب منطقهشرکت [در واقع در حکم ملک صاحب حریم

است که تحت عنوان حقوق ] ندولت جمهوری اسالمی ایرانمایندگی 
ارتفاقی شناخته شده و در اسناد مالکیت مجاورین رودخانه باید درج 

مقررات ایران، الزم پس از آشنایی با مفهوم حریم در قوانین و گردد. 
 شناسی و ایرادات وارده به مفاهیم مزبور بپردازیم.است به آسیب

 

 شناسی حقوقی بستر و حريمآسیب -3-0

همانگونه که در مبحث قبلی نیز ذکر گردید، تعریف بستر در قانون با 
 3ایرادی که بر ماده »نامه متفاوت است. مفهوم ارائه شده آن در آیین

ماده « ح»و بخصوص بند  ]قانون توزیع عادالنه آب[آن  1و تبصره 
یک آیین نامه قابل طرح است اینکه ممکن است محاسبه بستر بر 

حداکثر طغیان با دوره »و « داغاب»، «آمار هیدرولوژی»اساس 
زیرا سه عامل یا  با یکدیگر متفاوت باشند؛« ساله 35بازگشت 

م دارای مفاهیمی های مذکور اصطالحاتی فنی است که هر کدامؤلفه
گردد متفاوت است. با تدقیق در قانون توزیع عادالنه آب مشخص می

که حداکثر طغیان مورد نظر مقنن نبوده و فقط آمار هیدرولوژی و داغاب 
ای رسد محاسبه حداکثر طغیان باید وسیلهلذا به نظر میاست.  ذکر شده



 

 

 0366، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR) 

929 

 

ایی و به تنه جهت کمک به بررسی آمار هیدرولوژی و داغاب تلقی گردد
 ( .Zolfaghari, 2011)تواند مالک تعیین و اعالم بستر باشد نمی

 
باید گفت به علت عدم انطباق ضوابط قانونی تعیین حد بستر با واقعیات 

ای رقم خورده که امالک دارای فاصله طوالنی گونهموجود، وضعیت به 
ه طبق ا کآیند چرها نیز جزو بستر به حساب میبا مصب فعلی رودخانه

آمار هیدرولوژی »دو قانون توزیع عادالنه آب ماده  یکتبصره 
ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر رودخانه

 کننده محدوده بستر هستند. این درتعیین« ساختمان تأسیسات آبی
حالی است که تغییرات اقلیمی به طور قهری بر این روند اثرگذار هستند 

ا ــساله و ی 35ا دوره بازگشت ــسا معیارهایی مانند سیالب یو چه ب
ورد اشاره قرار گرفته در حال حاضر ــنامه مکمتر از آن که در آیین

 هــب هــوجــت اــب. لذا رای تعیین بستر نباشدــمبنایی صحیح ب
د ـرسه نظر میــب تأسیسات، اــی هاسازه ناشی از هیدرولیکی تغییرات

 گیرد رارــق اصالح ررسی وــب وردــم مجدداً بایستمی بند نــای
(2008 Rostam Afshar and Nowruzi,). 

 

وقی های حقدر قوانین و مقررات چالش نیز همانند بستر، تعریف حریم
نین در قواهمانگونه که قبالً اشاره گردید،  متعددی را پدید آورده است.

 به صورت مکررآب و نحوه ملی شدن و توزیع عادالنه آب، قانونگذار 
وان تها اشاره کرده است. از جمله میبه حریم منابع آبی بویژه رودخانه

قانون  دوهای ماده قانون آب و نحوه ملی شدن و تبصره دوبه ماده 
ر، یرالذکقانون اخ دوماده  سهتوزیع عادالنه آب اشاره نمود. در تبصره 

به صراحت ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در حریم 
ها ممنوع شده است مگر با اجازه وزارت نیرو. بدین ترتیب رودخانه

 حق حریم نیز متعلق به»ها، توان گفت که عالوه بر بستر رودخانهمی
ل دولت بوده و لذا اجازه دخل و تصرف و احداث هرگونه اعیانی موکو

لذا با توجه ( . Zolfaghari, 2011)لب موافقت وزارت نیرو است به ج
االطالق بوده، تمام اشخاص حقیقی و به اینکه این ممنوعیت علی

حقوقی مکلفند برای اجرای هرگونه عملیاتی نه تنها در بستر، بلکه در 
یرو را جلب نمایند و بدون وزارت نموافق ها نیز قبالً نظر حریم رودخانه

اجرای هر گونه عملیات در بستر و حریم مذکور فاقد مجوز ، موافقت
 . قرار خواهند گرفتین تحت پیگرد متخلف در نتیجهقانونی بوده و 

 
الزم است به رویه قضایی دیوان عدالت اداری  با توجه به اهمیت حریم

و نظریه برجسته شورای نگهبان که در این زمینه صادر شده اشاره 
های عمرانی و بویژه مسائل حریم در طرحشود. موضوع چالشی بحث 

 11«قانون برنامه و بودجه کشور 51ماده  4بند »مرتبط با آب، ناظر به 
آرای متفاوتی از دیوان عدالت  ،است. در ارتباط با این بند 1251مصوب 

، 12/4/1264مورخ  319اداری صادر شده است. در دادنامه شماره 
احتیاج به »، عبارت 51در ماده  دیوان بر این اعتقاد بوده که مقنن

ی های عمرانرا ذکر نموده و بنابراین اراضی مورد نیاز برای طرح« خرید
 چه از پرداختبایستی خریداری و بهای آن به مالک پرداخت شود و آن

آن معاف شده مخصوص به حقوق ارتفاقی است. در آرای بعدی در این 
مورخ  172و  17/9/1279مورخ  61های خصوص به شماره

، دیوان بر این نظر است که مقنن اینگونه تصرفات )عبور 31/5/1221
راه، خطوط آب و غیره( را به منزله حق ارتفاق تلقی نموده که در قبال 

ظر نبا توجه به اختالف شود.آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی
و برداشت متفاوت از قانون در این زمینه، شورای نگهبان در تاریخ 

رئیس مجلس شورای  31/11/1225در پاسخ به استفساریه  2/7/1226
اطالق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی »اسالمی اعالم نمود: 

مذکور خالف شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط 
 «.گرددباشد نیز میحق شرعی میشرعی دارای مالک یا ذی

 
دن شورای نگهبان، قائل شدن یا نشبه نظر نگارنده با عنایت به نظریه 

ها قرار حق حریم نسبت به ملک اشخاصی که در مجاورت رودخانه
دارند، دو حالت بیشتر ندارد. در فرض اول اگر قائل به ایجاد این حق 

های آینده، کنترل و هدایت صحیح این باشیم، وظایف دولت را در طرح
حقوق عمومی و  از صیانتمنبع آبی و نهایتاً حفاظت از آن در جهت 

نماید. در فرض دوم و قائل نشدن حق حریم تر میارائه خدمات آسان
سو با حق مالکیت اشخاص نسبت به ملک اشخاص، چون این امر هم

تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید، لذا موافق بوده و مالک می
 ربا قواعد حقوق خصوصی و احترام به حفظ مالکیت افراد است. لذا د

د گفت که بایستی مطابق قاعده تسلیط، حق یجمع این دو فرض با
مالکیت اشخاص را محترم شمرد منتهی اشخاص در حریم کمی و 
کیفی رودخانه باید این حریم را رعایت و از آنچه منافات با حق مزبور 
دارد اجتناب نمایند. مالک رعایت حریم توسط اشخاص واقع در حریم، 

ها با فلسفه حق حریم است و صاحبان اراضی نمنافات نداشتن عمل آ
 مجاور مکلف به رعایت آن هستند.  

 
اگر غایت از وضع حریم کمال منفعت و عدم ورود ضرر به مالکیت 
است، این موضوع در حقوق عمومی و خدمات عمومی اهمیت 

ها ها و مسیلقبالً ذکر شد که حریم کمی رودخانهیابد. دوچندانی می
داری و عملیات الیروبی از یک تا بیست متر تعیین شده بربرای بهره

 یک نامهینآی طبق کمی حریم حداقل گرددمی مالحظه چنانچهاست. 

 و کامل انتفاع شده که مقدار حریم تعیین شده گرفته نظر در متر
 نه متر یک عرض به حریم زیرا .سازدنمی تأمین را از رودخانه حفاظت

 عبور نگهداری، و حفاظت برای بلکه نمایدمی محدود را اراضی تنها
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کافی نیست. همچنین به جهت وقوع  نیاز مورد تجهیزات و وسایل
ویژه در زمان خشکسالی، این شیوه تعیین حریم ه های اجتماعی بتنش

مطلوب به فایده نخواهد بود. بر این اساس ضرورت اصالح مقدار 
 مورد نیاز است.  شدهتعیین

 
اند نباید به هدف اشخاصی که در حریم کمی رودخانه قرار گرفته لذا

ای وارد نمایند. حریم کمی رودخانه با احداث هتل، مذکور خدشه
رستوران، غرس درخت و مانند آن نقض شده و لذا ممنوع است. منتها 

تواند نسبت به اموری مانند احداث راه آسفالته، آالچیق، مالک تنها می
م نماید که آنهم مشروط به آنکه ضرری متوجه حریم کشت موقت اقدا
 رودخانه نگردد. 

 
آیین نامه موضوع بحث که عالوه بر در خصوص حریم کیفی نیز 

ریم ـدستورالعمل تعیین ح 1229در سال رار گرفت، ــورد اشاره قــم
های آب های سطحی با هدف یکپارچگی عملکرد شرکتکیفی آب

ه های سطحی باین دستورالعمل، منابع آب گردد. درای ابالغ میمنطقه
های حفاظت شده و سایر ها و تاالبسه گروه منابع آب شرب، رودخانه

گردد تقسیم شده است. مطابق منابع آبی که شرب محسوب نمی
، در محدوده حفاظتی حریم کیفی آب شرب به منظور مزبور دستورالعمل

رگونه کاربری به جز کمال انتفاع و عدم تضرر منبع آبی، استقرار ه
بر و غیر غرقابی با اعمال کامل کنترل آبهای کشاورزی کمفعالیت

سم و کود ممنوع است. همچنین ضرورت دارد از اتصال کانال و هدایت 
های خام یا تصفیه شده در هر نوع زهاب کشاورزی و پساب فاضالب

 محدوده مزبور جلوگیری شود.

 
 151یت و محدودیت در فاصله صرف ایجاد ممنوعرسد به نظر می

متری از رودخانه نه تنها امر ساده و آسانی نیست بلکه اجرای آن با 
تکالیف اشخاص به رعایت حریم بسیار دشوار و یقیناً در تعارض با 
حقوق آنها خواهد بود. اگر هدف از وضع حریم کیفی را جلوگیری از 

جرای تعیین و ا آلودگی منابع آبی بویژه آب شرب در نظر بگیریم، در
حریم کیفی به شیوه فوق یقیناً مسائل و مشکالت فراوانی وجود خواهد 

هایی مانند جاجرود، شاهرود و کرج که داشت. به عنوان نمونه رودخانه
مسیر تأمین آب شهروندان تهران است در مجاورت شهرها و 

متری از سوی اشخاص  151روستاهایی قرار گرفته که رعایت حریم 
یست. از طرف دیگر نیز، به جهت رعایت مسائل زیست محیطی میسر ن

و لزوم تضمین کیفیت آب شرب شهروندان، رعایت حریم مذکور از هر 
دو طرف رودخانه الزامی است. لذا با توجه به قاعده تسلیط و احترام به 
حق مالکیت اشخاص، باید این حقوق را نیز محترم شمرد. در هر حال 

و  بین حقوق خصوصیزنگری شوند تا تزاحمات باید ضوابط مزبور با

با توجه به شدت ریسک شودحقوق عمومی برطرف گردد. پیشنهاد می
 صاحبان کاربریتوان پذیری کاربری مدنظر به لحاظ آلودگی آب می

 یناکارگیری ابزار دفع فاضالب را مکلف نمود تا بر اساس آن با ب
تهدید  منبع آبی را نوع از آلودگی، که هیچگردد حاصل اطمینان 

 کند. نمی
 

ه ، اعمال مدیریت چندگانباید متذکر شد در انتهای بحث حریم کیفی
نیز حفاظت از حریم مزبور را به چالش کشانده است. وانگهی در ارتباط 

های متعددی نقش دارند. بر ، دستگاهیآبمنابع با ممانعت از آلودگی 
مان حفاظت محیط زیست قانون توزیع عادالنه آب ساز 96اساس ماده 

عهده دارد.  کننده آب را برمسئولیت پیشگیری و تعقیب متخلفین آلوده
رو وزارت نی ،هادر این میان و علیرغم اینکه متولی صیانت از رودخانه

شناخته شده است اما به تنهایی صالحیت جلوگیری از ساخت و 
سازهای غیرمجاز و ناقض حریم کیفی رودخانه را ندارد. عالوه اینکه 
نظارت بر دفع فاضالب شهری و روستایی با دستگاه اجرایی آب و 

های صنعتی نیز با وزارت صنعت، معدن و فاضالب و در مورد فاضالب
تظار توان اناز چنین نظام آشفته مدیریت بر رودخانه نمیتجارت است. 

مطلوبی در جلوگیری از آلودگی منابع آبی داشت. چنین وضعیتی نشانگر 
مدخالن و مجاورین رودخانه در مدیریت ست که حذف نقش ذیا آن

آن و بالعکس اعمال مدیریت یکجانبه دولت به عنوان قوه مجریه و 
 موجب شده نتایج مطلوبیها ت رودخانههای تنبیهی در مدیریسیاست

تنها گذار به سمت مدیریت مشارکتی، اعطای تمامی را نشان ندهد. 
های مربوط به مدیریت رودخانه به وزارت نیرو و اعمال صالحیت

 تواند اندکی وضعیت نامطلوب موجودهای تشویقی است که میسیاست
به بررسی آن موضوع مهم بعدی که الزم است را از میان بردارد. 

 پرداخته شود، بحث درباره مرجع تعیین بستر و حریم است.

 

 مرجع تعیین بستر و حريم و نحوه اعتراض به آن -3-3

ستر ها، مرجع تعیین بمتولی نظارت و حاکمیت بر بستر و حریم رودخانه
و حریم آن نیز است. با تدقیق در قوانین و مقررات مرتبط با منابع آبی 

قانون توزیع عادالنه  دوماده  یکت که مطابق تبصره توان دریافمی
آب، تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه به عنوان یک 

ای( واگذار شده های آب منطقهعمل حاکمیتی به وزارت نیرو )شرکت
مه مربوط به بستر و حریم ناآیین» دواست. همچنین مطابق ماده 

ای مکلفند با های آب منطقهشرکت «1274مصوب  ها و غیرهرودخانه
های حوزه فعالیت توجه به امکانات خود، حد بستر و حریم رودخانه

صالح تعیین نمایند. به عبارت دیگر خویش را توسط کارشناسان ذی
نظر سایر کارشناسان اعم از اینکه کارشناسان بخش خصوصی و یا »

ر ارتباط قی باشند ددولتی باشند و اعم از اینکه اشخاص حقیقی و یا حقو
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با پهنای بستر و حریم قانونی نبوده و در محاکم مورد استناد قرار 
 (.Saheb Gharani, 2005فت )نخواهد گر

 
ال اساسی اینجاست که بعد از تعیین حد بستر پس از مقدمه فوق، سؤ

ای اگر اشخاصی نسبت به حد تعیین و حریم توسط شرکت آب منطقه
اعتراض و روند دادرسی اداری و قضایی آن  نحوهشده معترض باشند 
ها هوه تعیین حد بستر و حریم رودخاننح»نامه آیین به چه ترتیبی است؟

که در دیوان عدالت اداری ابطال شده است  1271مصوب « و غیره
ه های اولیه ببرای اولین بار در ایران جهت رسیدگی به کارشناسی»

میسیون مرکب از دو علت مهم و حساس بودن آن، تشکیل یک ک
ی نموده بینکارشناس با تجربه فنی و یک کارشناس حقوقی را پیش

ط نامه مربوآیین 2در حال حاضر و در ماده (. Ayermloo, 2011) است
بستر و حریم تعیین  1274مصوب  ها و غیرهبه بستر و حریم رودخانه

ی ای به متقاضمنطقه شده باید به صورت مکتوب توسط شرکت آب
اعالم و در مورد تعیین بستر و حریم سراسری، موضوع از طریق پخش 

نفع رسانده های محلی با این مضمون به اطالع اشخاص ذیاعالمیه
ورت ا در صشود که حدود بستر و حریم رودخانه مدنظر تعیین گردیده ت

 مورد رسیدگی قرار گیرد. موضوع  ،اعتراض متقاضی
 

نکته بعدی اینکه رسیدگی به اعتراض در چه مرجعی مورد بررسی و 
یون کمیس ارتباط گیرد؟ در پاسخ باید گفت در ایننظر قرار میاعالم

الذکر که در نامه فوقآیین« 2تعیین بستر و حریم موضوع ماده »
مستقر است به عنوان مرجعی اداری به  ایهای آب منطقهشرکت

اعتراضات اشخاص نسبت به حدود بستر و حریم تعیین شده رسیدگی 
شود که نماید. صالحیت کمیسیون مزبور هنگامی شروع میمی

ی رودخانه به صورت موردی یا سراسری تعیین حدود بستر و محدوده
ر نفع، درخواست وی دحریم شده باشد که در صورت اعتراض ذی

کمیسیون بررسی خواهد شد. نظر کمیسیون مزبور مطابق قسمت اخیر 
، قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو 1274آیین نامه مصوب  9ماده 

رو های وزارت نیاست. سابقاً رسیدگی به اعتراضات از آرای کمیسیون
د بستر ها و کمیسیون تعیین حمانند کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه

حیت محاکم عمومی دادگستری بود. اما در حال حاضر و حریم در صال
برداری، های آب فاقد پروانه بهرهبا تصویب قانون تعیین تکلیف چاه»

 31توانند حداکثر ظرف و ذینفعان می مرجع اعتراض تغییر پیدا کرده
 های زیرزمینی اعتراضروز از ابالغ به کمیسیون رسیدگی به امور آب

(. حال چنانچه کمیسیون Badisar and Ahmadi, 2016) نمایند
یید نماید، شخص معترض را تأ 2کور نیز رای کمیسیون ماده مذ
البته در خصوص تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نماید. می

 هایرسیدگی به امور آبمهلت تجدیدنظرخواهی از آرای کمیسیون 

تکلیف قانون تعیین  5رسد شق ذیل تبصره ، به نظر میزیرزمینی
تشکیالت و آیین  قانون 16ماده  3روزه( به وسیله تبصره  31)مهلت 
ال حاضر مهلت ــنسخ شده و در ح 13وان عدالت اداریــدی دادرسی

 رای اعتراض از آرای کمیسیون مذکور مالک نظر استــاه بــسه م
(Miri and Vijeh, 2017.) 

 

میزان تصرفات ه، نحوه شناسایی ــوجــور بحث و تـنکته مهم درخ
 ویسندگانــرخی نـه نظر بــها است. بهــبستر و حریم رودخان

(Bashiri et al., 2013 .) در جایی که هنوز بستر اعالم نشده اقدام
شود و وزارت نیرو باید قانونی محسوب می ]در احداث اعیانی[مالک 

ط سخسارت اعیانی را به مالک پرداخت کند اما اگر بعد از اعالم بستر تو
وزارت نیرو شخصی بستر رودخانه را تصرف و اقدام به احداث اعیانی 

 گونه خسارتی به او پرداخت نخواهد شد. نماید، هیچ
 

نه زیرا در پرداخت هرگو رسد؛نظر میاستدالل مزبور کمی قابل تأمل به 
احداث اعیانی باید قبل از تصویب قانون توزیع  خسارت اعیانی اوالً

ر اما د ه چهار ماده دو قانون مزبور باشد؛استناد تبصرعادالنه آب و به 
بحث مالکیت بر رودخانه ادعای اشخاص قابل پذیرش نیست. زیرا ذات 
بستر از مصادیق مالکیت عمومی بوده و حتی در صورت داشتن اسناد 

های اجرایی، شرکت آب رسمی مالکیت توسط اشخاص یا دستگاه
نسبت به ابطال اسناد مالکیت  بایست در دادگاه صالحهای میمنطقه

، اگر حد بستر و حریم 2در مسیر دادرسی کمیسیون ماده اقدام نماید. 
 فتصراعالم عمومی و قطعی نشده و در این حالت بستر و حریم مورد 

ای باید ضمن ابالغ موضوع به قرار گرفته باشد، شرکت آب منطقه
حکم توقف  متصرف، برای رفع تجاوز با مقام قضایی محل جهت اخذ

عملیات ساخت و ساز و تصرفات تا زمان تعیین تکلیف موضوع در 
ی بحث مکاتبه نماید. در صورتی که رأمورد  2کمیسیون ماده 

کمیسیون مبنی بر این باشد تصرفات صورت گرفته در بستر و حریم 
ماده واحده  5تواند مطابق تبصره رودخانه واقع شده است، متقاضی می

، 1224برداری مصوب های آب فاقد پروانه بهرهیف چاهقانون تعیین تکل
های زیرزمینی طرح دعوی نماید و در کمیسیون رسیدگی به امور آب

تواند با شرایط مقرر قانونی در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب می
در دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه عالی اداری دادخواست خویش 

کمیسیون رسیدگی به »  ی اعتقاد دارنداگرچه برخ 12را مطرح نماید.
های زیرزمینی مرجعی شبه قضایی است و آرای آن موضوع امور آب

دیوان عدالت اداری قانون تشکیالت و آیین دادرسی  11ماده  3بند 
رسد چنین ( که به نظر میNejabat khah, 2017گیرند )قرار نمی

چه حد بستر و حریم اعالم حال چناندیدگاهی موافق قانون نیست. 
ای ضرورت دارد در جهت عمومی و قطعی شده باشد، شرکت آب منطقه

، ابتدا 1261قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3ماده  9اجرای تبصره 
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به مالک یا متصرف کتباً اعالم کند که ظرف مدت معینی در تخلیه و 
ذ دستور های احداثی مبادرت و در غیر این صورت با اخقلع اعیانی

قضایی در جهت آزادسازی بستر و حریم با نظارت نیروی انتظامی محل 
 اقدام نماید.

 

ها گونه حقی بر بستر رودخانههمانگونه که محرز گردید اشخاص هیچ
نداشته و از وظایف ذاتی وزارت نیرو، حفظ و حراست از آن است. اما از 

نی باعث نشیرسوی دیگر باید توجه داشت که رشد و توسعه زندگی شه
 مانند تفریحات آبی های گوناگونکاربریاحداث  در قالب اجاره، شده تا

های پرورش آبزیان و غیره و ورزشی، تأسیسات گردشگری، حوضچه
ال اصلی اینجاست که آیا احداث ا سؤها توجیه گردد. امرودخانهدر بستر 

اسخ ناً پمجاز است؟ یقی هاهایی در بستر و حریم رودخانهچنین اعیانی
ال منفی است زیرا بستر رودخانه در نظر قانونگذار، محل به این سؤ

های پرورش مانند حوضچه دایم هاییساخت و ساز و احداث اعیانی
که نیست بل و امثالهم ورزشگاه ،آبزیان، احداث جایگاه سوخت ساحلی

بایست از هرگونه محل جریان امن آب و عبور سیالب بوده که می
قانون اساسی، قانون آب  95ی باشد. مضافاً اینکه در اصل اعیانی عار

، قانون توزیع عادالنه آب مصوب 1297و نحوه ملی شدن مصوب 
، حفاظت از منابع آبی به 1274اجرایی آن مصوب  نامهو آیین 1261

نمایندگی دولت )وزارت  اعنوان عملی حاکمیتی از وظایف حکومت ب
 اجاره اراضیکه با  انهیاگرتصدی شمار آمده است نه عملینیرو( به

صورت پذیرد. چه بسا مطابق ماده  های اقتصادی در آنبستر، فعالیت
امر حاکمیتی آن  1226هشت قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

دسته از اموری است که منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار 
مصارف  گردد. بدیهی است تأمین آب پایدار برای شهروندان درمی

گوناگون آن از دسته امور مذکور بوده که قابل واگذاری به بخش 
 31خصوصی نبوده و دولت متکفل اداره آن است. همچنین در ماده 

برداری از منابع عمومی قانون توزیع عادالنه آب، تخصیص و اجازه بهره
آب در مصارف گوناگون آن منحصراً در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته 

ها نیز از این قاعده کلی خارج نبوده و در ستر و حریم رودخانهاست. ب
قانون مذکور، مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر  دوو  یکمواد 
 به دولت محول شده است.نیز برداری از آنها بهره

 

ها که قانونگذار ایجاد اعیانی را در بستر رودخانهمالحظه گردید با این
ها قرر آن، چرا روز به روز تجاوز به رودخانهممنوع کرده مگر در شرایط م

ن شاعم از تصرف بستر آن، ایجاد و احداث اعیانی، حفر چاه، برداشت 
الت و این معض است ، تغییر کاربری و غیره افزایش پیدا کردهو ماسه

ها و راهکارهای برون گیرد؟ در ادامه به بررسی چالشاز کجا نشأت می
 شود.پرداخته میها خانهروی رودرفت از معضالت پیش

ها و راهکارهای حقوقی مرتبط با بستر و حريم چالش -2

 هارودخانه

ها با معضالت متعددی مانند ودخانهویژه ره در حال حاضر منابع آبی و ب
های غیرمجاز، حفر چاه و برداشت شن و ماسه تصرفات و احداث اعیانی

ها هر آنچه باشد، در علت این چالش بدون مجوز قانونی مواجه هستند.
ای به آب و حکمرانی مطلوب آن در وهله اول به فقدان نگاه فراقوه

گردد. نقص مدیریت مشارکتی در مدیریت آب و تأکید بر ایران برمی
شاهد  هتنه به پیش بردن آن نتایجی نامطلوبی را رقم زده که امروز یک

اری مدبرانه و اجرای ضعیف گذآن هستیم. به دیگر روی، افول قاعده
ادآور ها بوده و یاین قواعد حداقلی، بیشتر به کام متجاوزین به رودخانه

حکمرانی  «.کرده را تدبیر نیستخود»این مثل معروف است که 
اثربخش آب آن هنگامی محقق خواهد شد که مدیریت بهم پیوسته 

 باشد. آن منابع آب هدف اصلی
 

دیریت مطلوب منابع آب و به تبع آن شاید دلیل عدم موفقیت در م
ر حال . دباشدحوضه آبریز  مبتنی بر مدیریتاعمال ها غلفت از رودخانه

های ای از یک طرف و حوضههای آب منطقهحاضر با وجود شرکت
شاهد این چالش هستیم که  ،از سوی دیگر اصلی آبریز شش گانه
 .ندها هستانمرزهای سیاسی استنظام های آبریز تابع مدیریت حوضه

ت. آبریز نیس حوضه نهادموضوعی که به هیچ وجه منطبق با طبیعت 
ها و راهبردها در سطح حوضه آبریز اعمال چه بسا هنگامی که سیاست

شود تمام مسائل مربوط به یک رودخانه، اعم از گردد موجب می
ها، اختالفات باالدست و پایین دست گیری در مورد حقابهتصمیم

تصرفات و تجاوزات به بستر و حریم، برداشت غیر مجاز آب رودخانه، 
در  سفانهرصد و پیگیری گردد. موضوعی که متأتر و مانند آن ساده

آب ایران به آن توجهی نشده است. عالوه بر این،  مدیریتنظام 
پراکندگی و تعارض قوانین و مقررات و عدم هماهنگی بین نهادهای 

گذاری، اجرا و رفع شده تا سیاستدخیل در مدیریت منابع آب سبب 
 نکند.اختالفات آبی نیز مسیر مشخصی را طی 

 
پس از بیان مقدمه فوق، در این مبحث تالش خواهیم کرد تا از زوایای 

ا آن ها در ایران بشناسی معضالتی که نظام رودخانهگوناگون به آسیب
ی، یجاد اعیانراهکارهایی ارائه گردد. ا نیز و در انتها پرداختهاست مواجه 

ها، برداشت غیر مجاز مصالح، دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه
ها، نقض حریم کیفی و اعمال مدیریت چندگانه و متعارض بر رودخانه

ها آلودگی آن و فقدان مطالعات تعیین حد بستر و حریم اکثر رودخانه
م و یبه صورت مستق هایی از معضالتی است که این منبع آبی رانمونه

نی های قانونماید. در ابتدا الزم است از چالشتهدید می غیر مستقیم
موضوع بحث به عمل آید و سپس به معضالتی که عمالً و در نتیجه 
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تحلیل حقوقی  نهایتاًها بوجود آمده اشاره و مندی رودخانهضعف قاعده
 آن ارائه گردد.

 

 های قانونیچالش  -2-0

نها ویژه حفظ و صیانت از آه ها و بخانهمستندات قانونی مرتبط با رود
توان به در حقوق آب ایران محدود است. با این حال، از جمله آنها می

، الیحه قانونی رفع 1297قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 
، قانون توزیع عادالنه 1254تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 

 هایو کناره رودخانه ، قانون حفظ و تثبیت بستر1261آب مصوب 
قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(  641و ماده  1263مرزی مصوب 

 اشاره کرد.  1275مصوب 
 

همانگونه که قبالً نیز بررسی و تحلیل شد، اولین قانونی که در نظام 
ها وضع قاعده در خصوص رودخانه اختصاصیحقوقی ایران به صورت 

است. قانون بعدی،  1297نمود، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 
الیحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور است. الیحه 

بی های احداثی در منابع آقانونی مزبور نیز اشاره به رفع تجاوز از اعیانی
ا رسد بت که به نظر میداشته است. قانون مذکور، قانونی خاص اس

که در ادامه تحلیل خواهد شد،  1261قانون توزیع عادالنه آب مصوب 
نون قا یعنیخر زیرا مطابق قواعد حقوقی، عام مؤ ده است؛نسخ نگردی

تواند خاص مقدم را که الیحه رفع تجاوز از نمیه آب توزیع عادالن
قابل  ماکانتاسیسات آبی است را نسخ نماید و لذا در مراجع قضایی ک

 استناد است.
 

مناسبی را برای مقابله با تجاوزات به منابع  ابزارهایالیحه مزبور اگرچه 
اسب اجراهای منفاقد ضمانت رسدبه نظر میبینی کرده ولی آبی پیش

اجراها، باید از عمومات قوانین  است. با توجه به فقدان این ضمانت
های آن برای و تبصره 19یقانون مجازات اسالم 641ماده  مانندجزایی 

ها بهره برد. مطابق ماده تعقیب متجاوزین به بستر و حریم رودخانه
مشارالیه، تصرف بدون اذن قانونی در انهار طبیعی، موجب تحقق جرم 
تصرف عدوانی به عنوان جرمی مستمر است. در واقع هدف مقنن از 

ده و صرف قانون مجازات اسالمی، حمایت از مالکیت بو 641وضع ماده 
شکایت علیه متصرف بستر و حریم قابلیت استماع دارد. لذا مطابق ماده 
مذکور، تصرف بستر و حریم انهار طبیعی که عنوان تصرف عدوانی 

نماید مطابق این قاعده ای را مکلف میهای آب منطقهداشته شرکت
قانونی نسبت به طرح شکایت علیه متصرفین در مراجع قضایی اقدام 

را  «به دیگری متعلق » عبارت 641در ماده  که قانونگذاربا این نمایند.
رسد داشتن مستندات مالکیت بستر رودخانه به نظر میده اما به کار بر

چه بسا تصرف اشخاص منافی با  .توسط شاکی ضرورت نداشته باشد

مالکیت حکومت اسالمی بر بستر رودخانه است. اگرچه پیگیری اخذ 
ایندگی ای به نمهای آب منطقهتوسط شرکت ستراراضی ب سند مالکیت

ها و اثبات مالکیت حکومت را بر آن را در حکومت، حفاظت از رودخانه
 نماید. تر میالوصولمراجع قضایی سهل

 
پس از ذکر و تحلیل قوانین فوق، در این مبحث باید به بازشناسی 

 توزیعها در قانون وضعیت حقوقی حاکم بر انهار طبیعی و رودخانه
ترین قانون آب پرداخت. قانون مزبور نیز به عنوان مهم عادالنه آب

ها ، مواد محدودی را به رودخانهسابق در این حوزهمانند قوانین 
اختصاص داده و با دو ماده و چهار تبصره قصد داشته نظام حقوقی 

گذاری نماید. در این قانون، بستر و حریم منبع آبی مذکور را قاعده
ها و انهار طبیعی در اختیار حکومت اسالمی قرار گرفته که باید هرودخان

برداری گردد که این وظیفه را در ها بهرهبر اساس مصالح عامه از آن
ای بر عهده دارند. از نکات حائز های آب منطقهحال حاضر شرکت

های سه و چهار ها تبصرهاهمیت قانون مذکور در خصوص رودخانه
 ماده دو است. 

 
 بصره سه ماده دو قانون توزیع عادالنه آب به نقش وزارت نیروت

در صدور مجوز اعیانی در بستر رودخانه  ای(های آب منطقه)شرکت
تبصره مذکور مبتنی بر این فهم است که اجازه وزارت  پرداخته است.

وده ها اصل نبنیرو در موافقت با احداث اعیانی در بستر و حریم رودخانه
ا هر بایست باء دارد. به عبارت دیگر این وزارتخانه نمیو حالت استثن

ه های حقوقی و با توجه بدرخواستی موافقت نماید بلکه پس از بررسی
 موقت و شرایط فنی حاکم بر رودخانه عندالزوم اجازه احداث اعیانی

تر متولی حفاظت از بس لذا هرگونه اقدامسازگار در بستر را صادر نماید. 
با اعطای مجوز به اشخاص و بدون توجه به وظایف که ه و حریم رودخان

ربری و تغییر کاتصرف،  زمینهگرایانه حاکمیتی و صرف نگاه تصدی
نهایتا ایجاد حقوق مکتسبه برای افراد در بستر و حریم رودخانه را 

 شود.گردد، خالف ضوابط قانونی محسوب میموجب 
 

 وبمطل و عدم نظارت رتفسیر موسع از تبصره سه ماده دو قانون مزبو
 در بستر رودخانهتا  خواهد شدموجب  اداری صادرکننده مجوزمقام 

جر تأتوسط مس فعالیتمعضالت متعددی مانند فعالیت خارج از موضوع 
ها را با چالش مواجه نماید. دغدغه و مدیریت مطلوب رودخانه آیدپدید 

ونی متون قانسازد که هرگونه تفسیر از می یادآورمذکور این نکته را 
ها باید های عمومی مانند رودخانهپیرامون صیانت و حفاظت از ثروت

کامالً مضیق باشد. لذا موضوع ایجاد اعیانی با اجازه وزارت نیرو در 
های موقت و سازگار با رودخانه مقید تبصره مشارالیه را باید به اعیانی

ر رودخانه با های دائم در بستنمود. چرا که موافقت با ایجاد اعیانی
ها، لزوم مالکیت حکومت و ممنوعیت وضعیت در حال تغییر رودخانه
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تغییر کاربری بستر مغایر بوده که نتیجه عدم توجه به آن ضمن تجاوز 
 و تبعات های مخرببه منافع عمومی به صورت بالقوه وقوع سیالب

 نماید. پس از بررسی تبصره مزبور، حال الزمرا فراهم می ناشی از آن
پرداخته و  15شناسی تبصره چهار ماده دو قانوناست مشخصاً به آسیب

ها حفاظت از رودخانههای حقوقی نهایتاً تحلیلی مختصر ارائه تا چالش
 بیشتر موشکافی گردد.

 

اولین نکته حائز اهمیت در خصوص تبصره چهار ماده دو قانون، استفاده 
ز ا تبصره، قانونگذار صرفادر این  قانونگذار از مفهوم مزاحمت است.

واژه مزاحمت برای امور آب استفاده نموده و از تعریف و ذکر انواع 
بوجود آورده که چه مصادیقی  مصادیق آن امتناع نموده و این ابهام را

احداث رسد به نظر می شوند.وب توانند برای امور آب مزاحم محسمی
غرس درختان، مانند احداث تاسیسات،  و ایجاد هر نوع اعیانی

 تواندریزی، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و امثالهم میخاک
به عبارت کلی هر فعلی که محل امن  مفهوم مزاحمت را القا نماید.
تواند مزاحم امور آب محسوب گردد. لذا عبور آب را ناایمن سازد، می

 نیرو تقانونگذار در این تبصره با دوراندیشی این صالحیت را برای وزار
ای( در نظر گرفته تا امور مزاحم آب را تشخیص های آب منطقه)شرکت
 دهند. 

 
ای هنکته دیگر در خصوص تبصره مذکور این که منظور از اعیانی

موجود که به نظر وزارت نیرو مزاحم برای امور آب تشخیص داده شده 
های موجود در زمان و بایستی قلع و قمع گردند چیست؟ آیا اعیانی

منظور قانونگذار  نگارنده،صویب قانون است یا خیر؟ به اعتقاد ت
های موجود قبل از تصویب قانون است که باید تعیین تکلیف اعیانی
، از هنگام تصویب دوماده  سهمطابق تبصره  در غیر این صورتشود 

ایجاد هرگونه اعیانی ممنوع  1261قانون توزیع عادالنه آب مصوب 
رت نیرو. به عبارت دیگر، مراد قانونگذار از عبارت است مگر با اجازه وزا

هایی است که در زمان تصویب قانون اعیانی« های موجوداعیانی»
زیرا قانونگذار از دو عنوان مالک یا متصرف استفاده  است. وجود داشته

کرده و پرداخت خسارت را نیز مقرر نموده است. برای تقویت این نگاه 
ون آب و نحوه ملی شدن اشاره نمود. توضیح توان به ماده دو قانمی

اریخ که تا ت درصورتی»جمله  اینکه در تبصره دو ماده دو قانون مذکور
صالحیت باشد این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذی

پرداخت  تعیین و 51فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده 
صره چهار ماده دو قانون توزیع سفانه در تبوجود داشت که متأ« شودمی

عادالنه آب حذف گردید که این امر سبب ایجاد تعابیر و تفسیرهای 
متفاوت و در نتیجه صدور آرای متعارض در خصوص پرداخت خسارات 

در حال حاضر با وجود ممنوعیت  اعیانی در مراجع قضایی شده است.
بینی رغم پیشها و علیقانونی احداث اعیانی در بستر و حریم رودخانه

ها احداث و مراقبت امکان دارد اشخاصی در بستر و حریم رودخانه
آب  هایشرکت رسدبه نظر می اعیانی نمایند. حال تکلیف چیست؟

بایست ضمن پیشگیری و با استقرار گشت و می در ابتداای منطقه
اعم  یگیرانه را ترتیب دهند. معهذا اگر اشخاصبازرسی، عملیات پیش

مبادرت به  صالحمرجع ذیی و حقوقی بدون کسب مجوز از از حقیق
ای ههای آب منطقاند شرکتاحداث و ایجاد اعیانی نمایند یا سابقاً نموده

بایست راهکارهای مقرر در تبصره چهار ماده دو قانون توزیع می
مطابق تبصره مزبور، وزارت نیرو  عادالنه آب را پیگیری و اعمال نمایند.

تواند از ساز و کارهای مندرج در تبصره مذکور استفاده میدر صورتی 
های موجود را برای امور مربوط به آب مزاحم تشخیص نماید که اعیانی

دهد. لذا مفهوم مخالفش این است که اگر شخصی در بستر و حریم 
قبل از تصویب قانون اعیانی داشته و از سوی وزارت نیرو  رودخانه

اده نشود، ظاهراً باید به همان حالت باقی مزاحم امور آب تشخیص د
. رسد استنتاج صحیحی نباشدخواهد ماند. مفهوم مخالفی که به نظر می

توان از چه بسا طبیعت رودخانه هر لحظه در حال تغییر است و نمی
قبل قاعده ثابتی را از جهت مزاحمت یا عدم مزاحمت اعیانی واقع در 

 بستر تعیین نمود.
 

ر که اگری که در این زمینه قابل بررسی است اینموضوع مهم دیگ
اشخاصی نسبت به اراضی بستر دارای سند مالکیت بوده و آن اراضی 

ای مزاحم برای امور آب باشند تکلیف چیست؟ از نظر شرکت آب منطقه
نظر به جهت مزاحم بودن امور آب مطابق تبصره چهار آیا اراضی مد

ینکه چون افراد دارای سند مالکیت ماده دو باید رفع تصرف شوند یا ا
هستند تصرف در آن اراضی باید محترم شمرده شود حتی اگر مزاحم 

 برای امور آب تلقی گردد؟ 
 

در اینجا دو فرض مطرح گردیده است. اگر فرض اول یعنی اعمال 
تبصره چهار ماده دو را بپذیریم، حقوق مکتسبه اشخاص که مطابق 

ند اسند مالکیت گرفته 1211امالک مصوب قانون ثبت اسناد و  33ماده 
ها و ابهامات است. شود؟ قبول فرض دوم نیز دارای همان چالشچه می

زیرا اعمال حاکمیت بر منابع آبی از وظایف حاکمیتی و ذاتی وزارت 
نیرو بوده و مطابق تبصره مذکور، امور مزاحم برای آب در بستر و حریم 

عمومی قلع و قمع گردند. در وق ها باید در جهت تضمین حقرودخانه
رسد جهت آشتی و رفع تزاحم حقوق له مذکور به نظر میحل مسأ

خصوصی و عمومی از آنجایی که سند مالکیت اشخاص مطابق ماده 
ت، االتباع اسقانون ثبت متعبر و برای مراجع قضایی و اداری الزم 33

عایی توانند مطابق مدارک و اسناد ادای میهای آب منطقهشرکت
خویش، تقاضای ابطال اسناد مزبور را در مرجع قضایی صالح نموده و 
در صورت محکومیت، بر اساس الیحه قانونی نحوه تملک اراضی 
نسبت به تملک اراضی مزبور اقدام و پس از آن نسبت به اخذ سند 
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مالکیت به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران اقدام نمایند تا هم 
در فرض دیگری  حقوق دولت محفوظ بماند. حقوق اشخاص و هم

ستر عیانی در بشخصی قبل از تصویب قانون توزیع عادالنه آب دارای ا
های وی توسط وزارت نیرو مزاحم برای بوده و اعیانی یا حریم رودخانه

. حال مانده استامور آب تشخیص نداده شده و به همان حالت باقی 
بادرت ای من، شرکت آب منطقهاگر با گذشت چند سال از تصویب قانو

را  1261های قبل از سال به ساماندهی مسیر رودخانه نماید و اعیانی
که قبالً مزاحم برای امور آب تشخیص نداده بود، اکنون مزاحم 

 دهد در این صورت تکلیف چیست؟تشخیص 
 

در پاسخ به این فرض باید گفت با عنایت به اینکه اعیانی مزبور مزاحم 
بایست با رعایت شرایط ر آب تشخیص داده شده است لذا میبرای امو

 عیانیا قانونی مقرر در قانون توزیع عادالنه آب نسبت به تخلیه و قلع
قانون توزیع  99و  92اقدام و پرداخت خسارات به ترتیب مقرر در مواد 

در این صورت نحوه اعمال و اجرای تخلیه صورت پذیرد. آب  عادالنه
ن صورت ها به اید در بستر یا حریم رودخانهای موجوهو قلع اعیانی

 ای ابتدائاً طی اخطار به متصرف اعالمهای آب منطقهاست که شرکت
های نسبت به تخلیه و قلع اعیانی نمایند که ظرف مدت تعیین شدهمی

احداثی اقدام و در غیر این صورت با اخذ دستور قضایی از دادستان و 
که همان ضابطان دادگستری )نیروی انتظامی  نظارت وی یا نماینده آن

های مزبور جهت رفع تجاوز اقدام به قلع و قمع محل( هستند، شرکت
توانند در ها مینمایند. همچنین این شرکتهای احداثی میاعیانی

مراجع کیفری علیه متجاوزین به بستر و حریم طرح شکوائیه نمایند. 
ر مرجع کیفری رأی به برائت در این خصوص باید متذکر گردید اگر د

متجاوز صادر گردد، این امر به منزله عدم پیگیری جنبه حقوقی موضوع 
نیست. لذا ضرورت دارد برای اعاده به وضع سابق و جبران خسارت که 
نتیجه آن احراز و اثبات تولیت حکومت جمهوری اسالمی ایران بر بستر 

ای نسبت به پیگیری های آب منطقهشرکت است،ها و حریم رودخانه
ت حفاظهای عملی موضوع در مرجع قضایی صالح اقدام نمایند. چالش

 است. بحث بعدیها موضوع بستر و حریم رودخانه از
 

 ی عملیهاچالش -2-0

بایست عاری از هرگونه مزاحمت و تصرف بستر و حریم رودخانه که می
وز مواجه است. مفهوم تجاوز در باشد، با پدیده مذمومی به نام تجا

تجاوز در لفظ  حقوق عمومی مفهومی ناشناخته و مجهول است.
خروج از یکی از مقررات جاری یک » حقوقدانان چنین آمده است.

کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب 
، ربرای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غی .اخذ خسارت گردد

در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری  .صورت گرفته باشد
  (. Jahfari Langerudi, 1987) کشور شرط تحقق خسارت است

 

برای اولین ، مفهوم تجاوز که همواره رابطه مستقیمی با خسارت دارد
بار در الیحه قانونی نحوه رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق به آن 

ینکه تعریفی از آن ارائه گردد. با این حال به نظر اشاره شده بدون ا
داری بررسد شاید بتوان تجاوز به رودخانه را به مفهوم هرگونه بهرهمی

 ها توسط اشخاص حقیقییا استفاده غیر مجاز از بستر و حریم رودخانه
ها به یا حقوقی تعریف نمود. متجاوزین به بستر و حریم رودخانه

حفر  و ند ایجاد و احداث اعیانی، برداشت مصالحگوناگون مان هایشیوه
ند. دهاین ثروت همگانی را دستخوش تصرف قرار می آن،چاه در بستر 

ها را برهم زده و حاکمیت دولت بر ی رودخانهچهره این تجاوزات یقیناً
ا به هنماید. لذا بایستی این چالشاین منبع ارزشمند را متزلزل می

در ادامه بحث به صورت مختصر به . صورت دقیق شناسایی گردد
 گردد.معضالت مزبور اشاره می

 

اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر و حريم  الف( ايجاد

 هارودخانه

 هایگونه که در مباحث قبلی بررسی شد دلیل اصلی چالشهمان
ها، نحوه مدیریت منابع آبی و عدم کنونی آب ایران و به ویژه رودخانه

قوانین آب با توجه به شرایط اقلیمی و اکولوژیکی این سرزمین تصویب 
ای است. عالوه اینکه اصالح ساختار منابع آب با نگاه مدیریت حوضه

ها حفاظت شده رودخانهریزیبرنامه با این هدف که به صورت کامالً
ده مفقود مان است که در نظام حکمرانی آب ایران گردد، سیاست مهمی

مدیریت حوضه آبریز ه اصالح مذکور باید در قالب است. لذا هرگون
ها، قوانین و نهادهای آبی بر آن اساس طراحی گردد. طراحی و سیاست

بی از های آگیریدر چنین مدیریتی است که تمامی مسائل و تصمیم
 د.گردتر مدیریت میبهتر و آسان آبریز حوضهواحد ها در جمله رودخانه

 
شاید بتوان  ،هابستر و حریم رودخانه به در میان مصادیق تجاوز

را ایجاد اعیانی توام با تغییر کاربری از جمله به  آن داقترین مصمهم
، احداث سازه اعم از ویال، کشی و غرس درختصورت فنس

ورزشی،  -های تفریحیهای صنعتی، رستوران، مجموعهساختمان
، ی، عمیقهای دستجایگاه سوخت دانست. همچنین حفاری با حفر چاه

ها، خاکبرداری، خاکریزی و غیره نیمه عمیق، پیزومتری و سایر حفاری
ها را آماج تصرف هایی است که بستر و حریم رودخانهاز دیگر شیوه

ترین مصادیق تجاوز به بستر و حریم قرار داده است. یکی از مهم
ها که به نوعی مقدمه تغییر کاربری محسوب می شود، غرس رودخانه
ها است. ایجاد اعیانی ها در بستر و حریم رودخانهو قلمستاندرخت 
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پذیرد. از جمله دالیل این مذکور با اغراض گوناگونی صورت می
توان به حاصلخیزی خاک اراضی بستر و حریم ها را میفعالیت

ها جهت کشاورزی نسبت داد. در مواردی مجاورین بستر و رودخانه
ب های آبا قصور شرکت همراهه و گاهی استفاد ها با سوءحریم رودخانه

کشی، ای، با غرس انواع درختان و ایجاد حصار و فنسمنطقه
ریزی و امثالهم خود را مالک اراضی مدنظر دانسته چینی، سنگسنگ

ع پذیر نیست. در واقکه امکان خلع ید از اراضی مزبور به راحتی امکان
 هایبویژه در رودخانهها به جهت ارزش اقتصادی اراضی بستر رودخانه

شهری، مالکین اطراف انهار و مسیلها با هدف مذکور اراضی رودخانه 
ها افزایند و تا حداکثر امکان در بستر رودخانهرا به ملک خود می

مزبور  هاینمایند. مراجع قضایی نیز به علت اهمال شرکتپیشروی می
ای موجود آر در اعمال حاکمیت بر اراضی بستر رودخانه و ضعف قوانین

 نمایند.مطلوبی اصدار نمی
 

جاد ها، اییکی دیگر از آثار سوء غرس درختان در بستر و حریم رودخانه
خسارات در اثر سیالب است. تجاوز به بستر رودخانه با کاشتن درخت، 
یقیناً سبب تغییر مسیر بستر رودخانه خواهد شد. زیرا درختان به مرور 

گذاری رودخانه، سطح به علت رسوب زمان رشد کرده و در آن قسمت
زمین باال آمده و شروع تغییر بستر آغاز خواهد شد. از سوی دیگر بر 

شدن درختان مزبور، با طی مسیر ممکن اثر وقوع سیالب بر اثر کنده
است در دریچه سدها گیر و باعث باال آمدن آب گردد که خسارات 

 تجاوزات آثار منفیاین بدیهی است  جانی و مالی دور از ذهن نیست.
های منفی تصرف بستر را در پی خواهد داشت. از جمله جنبه متعددی

توان به مشکالت مربوط به مالکیت و وقوع ها میو حریم رودخانه
توان معترف شد که به جرأت میخسارات ناشی از سیالب اشاره کرد. 

رف ها، تصسیالب ناشی از ترین دالیل بروز خساراتیکی از اساسی
ها، مسیلها، ایجاد اعیانی و دخل و تصرف غیرمجاز توسط بستر رودخانه

 همچنین الزم است بدانیم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.
، نه تنها منجر هارودخانه در بستر و حریمساخت و سازهای غیرمجاز 

 ز شدهنیبلکه موجب آلودگی آب رودخانه گردد به تصرف بستر آن می
در معرض خطر آلوده شدن با  را و غیر شرب( شرب)اعم از  آن و آب

چالش بعدی، برداشت  .خواهد دادها قرار رودخانه مجاورین فاضالب
 ها است.غیر مجاز مصالح از رودخانه

 

 ب( برداشت غیر مجاز مصالح از رودخانه

 هزینه بودن پایین و آسان واسطهه ب ایرودخانه مصالح از استفاده

 و عمرانی طرحهای روزافزون پیشرفت به توجه با و آن استحصال
برداشت بیش از  دیگر سوی از است. برخوردار خاصی جایگاه از صنعتی

باشد. به می متعددی مخرب اثرات دارای عمدتاً ایرودخانه مصالح حد

مواجه  مخاطره اب راممکن است وضعیت مورفولوژی آن صورتی که 
ها امری لذا وجود تعادل در برداشت شن و ماسه از رودخانه. نماید

ضروری است زیرا برداشت بیش از میزان مجاز باعث به خطر انداختن 
پس از ذکر این مقدمه، ضروری است به پایداری رودخانه خواهد شد. 

ه دار در خصوص برداشت شن و ماسسابقه تقنینی حاکم بر مراجع صالحیت
 گردد. ها اشارهاز رودخانه

 

قانون بودجه در زمینه  55، تبصره 1255و در سال  برای اولین بار
برداری از معادن شن و ماسه، بدون ذکر از شن و ماسه واقع در بهره

برداری از انواع ها، کلیه امور مربوط به بهرهبستر و حریم رودخانه
 کلهای ها و فرمانداریمعمولی شن، ماسه و مانند آن را به استانداری

که قانونگذار در ماده محول نموده بود. این وضعیت ادامه داشت تا این
و تبصره آن، صدور اجازه  1261قانون توزیع عادالنه آب مصوب  92

برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر برداری یا واگذاری بهرهبهره
ها، انهار و مسیلها و حریم قانون سواحل دریاها و و حریم رودخانه

ها را منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو دانست. در واقع دریاچه
اعالم مشخصات فنی و نظارت بر رعایت آن از وظایف وزارت نیرو 

  معرفی شده است.
 

و پس از گذشت دو  1262قانون بودجه در سال  66با تصویب تبصره 
، 1261قانون توزیع عادالنه آب در سال  92سال از تصویب ماده 

برداری از معادن شن و ماسه به وزارت کشور محول شد تا از بهره
طریق فرمانداریها و شهرداریها نسبت به برداشت شن و ماسه اقدام 
گردد. البته باید گفت که این تبصره نافی اختیارات وزارت نیرو طبق 

قانون توزیع عادالنه آب نبوده است. زیرا قانون توزیع عادالنه  92ماده 
ائمی محسوب اما قوانینی مانند قانون بودجه از قوانین آب قانونی د

آیند که مدت اجرایی آن محدود به همان به شمار می ساالنه موقت
نامه اجرایی آیین 16ماده  3یک سال است. مؤید این موضوع تبصره 

کل کشور است که در آن به  1266قانون بودجه سال  66تبصره 
برداری و اجازه برداشت بهره صراحت قید شده است که صدور پروانه

ها و انهار طبیعی توسط از معادن شن و ماسه در بستر و حریم رودخانه
وزارت کشور )از جمله استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها( بدون اخذ 

ای ذیربط یا سازمان های آب منطقهموافقت کتبی و موردی سازمان
 آب و برق خوزستان ممنوع است.

 
قانون بودجه هرگونه برداشت از  93، تبصره 1271و در سال در ادامه 

ها و سواحل دریا را بدون اخذ معادن شن و ماسه و خاک رس رودخانه
 برداری از معادن شن وکمیته تعیین عاملین استخراج و بهره»مجوز از 

رسد ممنوع نمود که به نظر می« ماسه معمولی و خاک رس معمولی
قانون توزیع عادالنه آب در تضاد بوده و فلسفه  92این موضوع با ماده 



 

 

 0366، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR) 

993 

 

منی با اصالح قانون ای همچنین تشکیل کمیته مزبور مشخص نیست.
قانون ایمنی راهها  6به ماده  5، تبصره 1274راهها و راه آهن در سال 

الحاق گردید. مطابق این تبصره، برداشت شن  1294و راه آهن مصوب 
ا شعاع پانصد متر از باالدست و یک و ماسه از بستر رودخانه حداقل ت

ی و برداردست پلها را ممنوع ولی از مرجع مجوز بهرهینیکیلومتر از پا
نظارت بر آن سخنی به میان نیاورده است که در این خصوص باید 

  گردد.قانون توزیع عادالنه آب رجوع  92همچنان به ماده 
 

برداری از معادن ، با اصالح ضوابط نظارت فنی بر بهره1223در سال 
شن، ماسه و خاک رس، با اندکی تغییر نسبت به گذشته تأکید شده 

برداری از شن، ماسه برداری یا واگذاری بهرهاست که صدور اجازه بهره
متر از  511ها بعد از شعاع و خاک رس معمولی بستر و حریم رودخانه

ریم و ح ها، انهار و مسیلهادست پلباالدست و یک کیلومتر از پایین
ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت قانونی سواحل دریاها و دریاچه

قانون معادن مصوب  3در قوانین جدید و از جمله ماده  نیرو است.
، مسئولیت اعمال حاکمیت بر مواد معدنی و صدور مجوز آن از 1241

 ها در اختیار وزارت صنعت،جمله شن و ماسه موجود در بستر رودخانه
تجارت قرار گرفته است. البته همانطور که قبالً نیز اشاره شد،  معدن و

استعالم ضوابط فنی از وزارت نیرو کماکان پابرجاست. مؤید این امر 
قانون موصوف است که استعالم از وزارت نیرو را الزامی دانسته  39ماده 
 است.

 
 ایت ازها حکسابقه تقنینی حاکم بر موضوع برداشت مصالح از رودخانه

، وزارت نیرو به عنوان این خصوصآن دارد که فقدان رویه خاص در 
متولی اعالم شرایط فنی برداشت را در موضعی منفعل قرار دهد. به 
جهت ناهماهنگی و خلط وظایف، برداشت غیرمجاز مصالح از 

ها که به چالشی بزرگ تبدیل شده و روندی افزایشی نیز داشته، رودخانه
 بستر کند. فرسایشمخربی را به ما گوشزد میوقوع تهدیدات و آثار 

مورفولوژی  تغییرات ایجاد، مسیر رودخانه شیب افزایش، هارودخانه
 رفتن بین ازو  رودخانه اصلی مسیر هایدیواره ریزش، هارودخانه

 مخرب است این آثار از رودخانه بخشی حاشیه کشاورزی اراضی کارایی

های مخرب را تشدید خواهد نمود. لذا پیشنهاد که وقوع سیالب
گردد کلیه موضوعات مربوط به برداشت مصالح به دلیل اینکه می

وزارت نیرو به عنوان متولی حفاظت و صیانت از بستر و حریم 
ها در قوانین شناخته شده است به این وزارتخانه محول گردد رودخانه

 عات منفی ناشی از آن اجتناب گردد. تا از مدیریت چندگانه و تب
 

 هامديريت چندگانه بر بستر و حريم رودخانه ج(

ا، هبستر و حریم رودخانه حقوقی حفاظت ازهای یکی دیگر از چالش
مطابق اصول قانونی هر دستگاهی  اعمال مدیریت چندگانه بر آن است.

وظایفی را بر عهده داشته و موظف به اجرای آن است. اما در بعضی 
مواقع به دلیل معضالت تقنینی یا اجرایی ناشی از تعارض یا تداخل 

ایت تا غ شده های اجرایی، خواه ناخواه سببقوانین مربوط به دستگاه
 اصلی از تصویب قوانین به خوبی تأمین نگردد. 

 
در قوانین و مقررات مرتبط با آب، ظاهراً تنها متولی مربوط به 

ود شها، وزارت نیرو است. اما با تدقیق و کنکاش دریافت میرودخانه
های اجرایی دیگری مانند سازمان که عالوه بر وزارتخانه مزبور، دستگاه

ثبت اسناد و امالک، حفاظت محیط زیست، وزارت کشاورزی، 
گر ارت صنعت، معدن و تجارت نیز به نوعی مداخلهها و وزشهرداری

 هسبه عنوان نمونه، مطابق تبصره ها هستند. در امور مربوط به رودخانه
آب، قانونگذار ایجاد هر نوع اعیانی و  قانون توزیع عادالنه دوماده 

ها را ممنوع نموده حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه
یرو. مفهوم مخالف این تبصره که اجازه منحصر مگر با اجازه وزارت ن

رساند ممکن است به نظر سازمان وزارت نیرو در ایجاد اعیانی را می
حفاظت محیط زیست، احداث اعیانی مدنظر تهدیدی برای کیفیت آب 

قانون توزیع عادالنه آب،  96رودخانه محسوب گردد. چرا که طبق ماده 
 ری از آلودگی منابع آب بهمسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگی

 رچهاسازمان مذکور واگذار شده است. این موضوع در خصوص تبصره 
ای فهوظی صادق است. چه بسا وزارت نیرو راسأقانون مذکور نیز  دوماده 

در کنترل کیفی آب طبق قانون ندارد و چه بسا در تشخیص مصادیق 
همچنین  ماید.امور مزاحم آب به موارد دیگری غیر از آلودگی توجه ن

وب مص و غیره هاآیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه 13در ماده 
، عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر رودخانه و انهار طبیعی با 1274

موافقت وزارت نیرو بالمانع دانسته شده است. در صورتی که مطابق 
ده ر عهقانون توزیع عادالنه آب، وظیفه پیشگیری از آلودگی آب ب

سازمان محیط زیست بوده که در این راستا و با هدف جلوگیری از 
آلودگی احتمالی منابع آب، استعالم از مرجع مذکور نیز ضروری به نظر 

 رسد.می
 

های اجرایی است که وزارت جهاد کشاورزی نیز یکی دیگر از دستگاه
باشد. از جمله ها غیر قابل انکار مینقش آن در خصوص رودخانه

وظایف وزارتخانه مزبور، واگذاری اراضی و صدور مجوز تغییر کاربری 
د الشعاع قرار دهد. مستعتواند منبع آبی مزبور را عمالً تحتاست که می

ها از سوی وزارتخانه مذکور جهت دانستن اراضی مجاور رودخانه
های شیمیایی توسط گردد تا استفاده از کودکشاورزی سبب می
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 تحترا  شربکیفیت آب اعم از شرب و غیر  ،رودخانهکشاورزان مجاور 
ها های پمپاژ در بستر رودخانهد. به عالوه احداث ایستگاهدهثیر قرار تأ

توسط سازمان جهاد کشاورزی از مصادیق دخالت و تجاوز غیر قانونی 
ها نیز با اقدامات غیر اصولی در این حوزه است. در این میان شهرداری

ه های فصلی، احداث اسلکنگ، کانالیزه کردن آبراههمانند احداث پارکی
ها و بدون استعالم مسائل فنی از وزارت نیرو نتایجی را و سایر اعیانی

زنند که مدیریت یکپارچه و حفاظت رودخانه را به چالش رقم می
 کشانده است.

 
نتیجه بحث اینکه تداخل در وظایف، خواه ناخواه نظارت و مدیریت بر 

زشمند آبی را دچار اختالل نموده است. تداخل وظایف این منبع ار
های اجرایی نه تنها اسباب تصرف و تغییر کاربری بستر و حریم دستگاه

محیطی را نیز با خود به های زیست نماید بلکه چالشرا فراهم می
بایست در جهت برون رفت از آن هایی که می. چالشآوردمیهمراه 

تنقیح قوانین مربوط به مدیریت و حراست راهکارهایی نظیر اصالح و 
اینکه همه امور مرتبط با آن به وزارت  ها پیگیری و نهایتاًاز رودخانه

د. چالش پایانی به نقض حریم کیفی رودخانه اشاره گردنیرو محول 
 دارد.

 

 هاد( تجاوز به حريم كیفی رودخانه
د بلکه شوق نمیها، تنها با احداث اعیانی محقتجاوز به به بستر رودخانه

 شود نیز مشمولها و تأسیساتی که باعث آلودگی آن میاحداث سازه
عنوان تجاوز و نقض حریم کیفی رودخانه است. وجود کارخانه، جایگاه 

و غیره در  ، استخرهای پرورش آبزیانهای صنعتیسوخت، کارگاه
ابع ساز آلودگی منها به صورت بالقوه زمینهمجاور بستر و حریم رودخانه

ای برای گیرانههای سختآب است. در قوانین اکثر کشورها روش
یز از ور ایران نجلوگیری از آلوده کردن منابع آبی وضع شده است. کش

وع ننبوده و در قوانین مختلف آلوده کردن آب مم این قاعده مستثناء
و  1261قانون توزیع عادالنه آب مصوب  96شده است. ماده  اعالم

به صراحت بر  1272آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب  3ه ماد
بخش تعزیرات قانون  622این موضوع تأکید دارند. همچنین در ماده 

مجازات اسالمی آلوده کردن آب و ریختن مواد مسموم کننده در 
وب شده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته ها جرم محسرودخانه

  شده است.
 

گردد نگاه کیفری قانونگذاران ایران در قضیه آلوده کردن مشاهده می
های جایگزین مجازات منابع آبی حالت تنبیهی داشته و از بحث روش

ختیاراتی ا کنونیاند. البته خوشبختانه قوانین جزایی حبس غافل مانده
ر اساس د بنتواننموده که می ءاعطا رسیدگی کننده را به مقام قضایی

گرایانه و جایگزین بهره جویند. البته این مهم های اصالحآن از مجازات
برای تحقق اهداف نهایی محیط زیست سالم و آب پاک کافی نبوده و 

های قانونی و اجرایی در جهت جلوگیری از آب باید از تمام ظرفیت
نظر از ابزارهای داخلی، در این خصوص صرفها گام برداشت. رودخانه

نیز بسیار  اندزمینه موفق بودهاستفاده از تجربیات کشورهایی که در این 
 ثر و مفید خواهد بود. مؤ
 

های مناسبی جهت در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا مقررات و طرح
اند. به طور مثال در کشور ها وضع کردهپیشگیری از آلودگی رودخانه

یکا طرح پرداخت عمومی در قبال خدمات زیست محیطی اجرا امر
شهردار این شهر  گردیده است. بر اساس این طرح در شهر نیویورک،

 یز نگه داشتن آب پولکنندگان باالدست رودخانه برای تمبه مصرف
به جای اینکه در ساخت  این شهرمدیران در واقع کند. پرداخت می

گذاری ی نمایند، تصمیم به سرمایهگذارتأسیسات تصفیه آب سرمایه
 16تکیلکاس -برای ارتقای کیفیت زیست محیطی آبریز رودخانه دالوار

اکنان در اختیار سرا به نوعی  مذکور آبریز اند تا نظارت بر حوضهگرفته
استفاده  نیز در بالی اندونزی(. Iza and Stein, 2009محلی قرار دهند )

منوع م پسماندهای خانگی یا انسانی مطلقاهای سطحی برای تخلیه از آب
را  هاییبرای دفع پسماندهای خود گودال هستند است. کلیه خانوارها ملزم

طحی های سهایی نباید در مجاورت منابع آبحفر نمایند. البته چنین گودال
ار در ای دو بهای خانگی نیز هفتهیا زیر زمینی قرار داشته باشند. پساب

شوند تا از طریق جریان آبی که از ستا ریخته میمجاری فاضالب رو
ترین سوباک )اجتماعی از آبیاران مزارع برنج( به شست و شوی نزدیک

ه در سایر کشورها از جملشویی شوند. تصاص داده شده است، آبفاضالب اخ
ژاپن در زمینه ممانعت از آلودگی آب قوانین جامعی به تصویب رسیده است. 

 این است که توسعه صنعتی نباید سایر مصارف را تحتدر این کشور مبنا 
 گیرانه جهت کنترل آلودگی آبثیر قرار دهد. همچنین اعمال قوانین سختتأ

نباید مانع از توسعه صنعتی شود. در این کشور افرادی که متقاضی تخلیه 
های آبی تعیین شده هستند، فقط منوط به پسماندهای صنعتی در حوضه

محیط زیست و تبعیت از استانداردهای تعیین شده مجاز کسب توافق وزیر 
این مهم نشان از اهمیت محیط زیست عمومی . باشندبه تخلیه پسماند می

در این کشور و اعطای مجوز توسط باالترین مقام متولی محیط زیست آن 
در اروپا نیز ابزارهای مناسبی از طریق قانونگذاری جهت  کشور است.

و جلوگیری از آلودگی آن به تصویب رسیده است. از  ساماندهی منابع آبی
اشاره « کنندهاصل پرداخت توسط آلوده»سازی توان به رایجترین آنها میمهم

ها یا مخارج بر اساس میزان تخلیه فاضالب، کرد. طبق این اصل، هزینه
شود. کننده پرداخت میوجود مواد سمی یا معیارهای دیگر توسط آلوده

گی های مقابله با آلودهایی در واقع با هدف تأمین هزینهن هزینهتحمیل چنی
 های چکپذیرد. کشورهایی نظیر فرانسه، هلند، آلمان، جمهوریصورت می

 (. Capoeira, 1992) اندکار گرفتهو اسلواکی این الگو را به
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با توجه به موارد مذکور و مقایسه آن با وضعیت فعلی ایران در برخورد 
ها شاهد آن هستیم که این کشور ی منابع آب بویژه رودخانهبا آلودگ

های سنتی مقابله با آلودگی چه در بعد تقنینی، اجرایی و هنوز از روش
 بزاراین ا برد. موضوعی که به علت ناکارآمد بودنقضایی آن بهره می

ز گذار ا باعث افزایش آلودگی منابع آبی شده است. لذا ضرورت دارد
د با له برخوراصالحی در مسأ -به رویکردی ترمیمی رویکرد تنبیهی

متجاوزین به منابع آبی مورد توجه قرار گیرد. وانگهی در این مسیر، 
دیگر تنبیه و وضع مجازات برای اشخاصی که به منابع آبی فاضالب 

نمایند، چندان کارا نیست. لذا از آنجایی که رویکردهای تنبیهی وارد می
با تکیه بر تجارب مثبت جهانی ضرورت دارد چندان اثرگذار نبوده، 

 زشمندهای کارآمدتر و نوین آزموده شود تا در جهت حفظ منبع ارروش
 ثرتر قدم برداشت.ها بیش از پیش و مؤرودخانه

 

 گیرینتیجه -1

اینکه حکومت و در سطوح مادون آن یعنی وزارت نیرو تا چه میزان 
ها با همه ابعاد آن موفق و حفاظت از رودخانه صیانتتوانسته در امر 

باشد مسئله مهمی بود که در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. 
الکیت مها مغایر با اصل بررسی گردید که مالکیت خصوصی بستر رودخانه

ها به عنوان انفال و مشترکات است. اگر قائل به عمومی بودن رودخانه
قانون اساسی هستیم لذا این موضوع  95صل ها در اانفال بودن رودخانه

قانون آب و نحوه ملی شدن آن  خاص ندارد.قابلیت تصرف توسط اش
ها را به عنوان ثروت ملی نیز که اولین بار بستر رودخانه 1297مصوب 

مزبور  نماید بلکه مالکیتسیس نمیاد نمود، مالکیت دولت بر آن را تأقلمد
ان ها دفعتا ایجاد نشده بلکه در طول سالیخانهنماید. چه بسا رودرا تثبیت می

اند. در واقع از این متمادی و در اثر تغییرات طبیعی زمین به وجود آمده
شود عطف به ما سبق می یتوان قائل بر آن شد که چنین قوانینجهت می

 زیرا اصوالً بستر رودخانه قابلیت تملک ندارد. 

 
د ها در ایران به چنمعضالت حقوقی رودخانه تحلیل گردید کههمچنین 

گردد. عالوه بر پراکندگی قوانین و مقررات به عنوان یکی مورد برمی
های اجرایی و قضایی و های ناهماهنگ در دستگاهاز دالیل، سیاست

نهایتاً عدم حکمرانی خوب آب نیز بر این بحران بیشتر سایه افکنده 
رسان به ساکنین مجاور خدمات هایاست. ارائه خدمت توسط دستگاه

ای، های آب منطقهها بدون استعالم از شرکتدر بستر و حریم رودخانه
توسط بنیاد مسکن و  غیر قانونیهای ساخت و ساز صدور مجوز

ها در بستر و حریم، عدم اختصاص شعب تخصصی آب در شهرداری
 زابرخی  مراجع قضایی، عدم وجود اسناد مالکیت بر بستربرخی از 

 در این زمینه، ها و عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و امالکرودخانه
گاهی خود  حیاتی است. لهمسأهایی از عدم توجه به این نمونه

 اهای نیز در به چالش کشاندن وضعیت رودخانههای آب منطقهشرکت
ردن از لحاظ ک ها بیشدر اجاره دادن بستر رودخانه سهیم هستند. زیرا غالبا

جموع در مشود. مسائل انتفاعی در نظر گرفته می ل فنی و حقوقی،مسائ
د شاه ها،مند شدن رودخانهبه دلیل سابقه نه چندان طوالنی از قاعده

ده تا موجب ش نتیجتاً عدم پیشرفت قانونگرایی این حوزه هستیم که
ن متأسفانه قوانی مورد تجاوز قرار گیرد. فوقبه ادله  عمومی این ثروت
د. ها را مرتفع نمایها و تعارضات پیرامون رودخانهوانسته چالشموجود نت

ایط ناپذیر از بستر رودخانه و غافل از شرقانونگذار با ارائه تعریفی انعطاف
مشکل آفرینی  و حقوق مجاورین سبب شده تا عمالً محیطی آینده

  پدید گردد.
 

نافع مرودخانه ثروت عمومی بوده که بایستی در پایان باید گفت که 
آن مطابق قانون در اختیار همگان قرار گیرد. نمایندگی وزارت نیرو از 

عملی حاکمیتی بوده که باید بر اساس صرفا ها، دولت در رودخانه
د ها بایرودخانه و حریم بستر در این راستا های آن صورت پذیرد.مؤلفه

ایجاد  آندر  اعیانی غیر سازگارهیچ گونه نباید عاری از موانع مزاحم باشد و 
به  اییضچنین اتفاقی افتاده باید بتوان از طریق مجاری ق سابقاًو اگر  شود

ر د مدیران آبالزم است لذا  این آسیب زیست محیطی پایان داده شود.
که اقدام به ساخت و ساز غیر  اعم از حقیقی یا حقوقی شخصهر  قبال

 ی مناسب حقوقیهااز واکنش نمودهها رودخانهبستر و حریم  قانونی در
مداخله،  ونظارت اعمال از ابتدا با  که است شایسته آنالبته بهره جویند. 

ری جلوگیاز معضالت آتی تا  مانع دخل و تصرف در بستر رودخانه شد
 حفاظت نحوهضمن آنکه  مربوطه، قوانین در است همچنین الزم گردد.

صورت ه ها بغیرمجاز آن تصرفات و دخل از جلوگیری و حریم و بستر
بیین گردد، ضرورت دارد شاهد گذار قوانین آب از سزادهی به شفاف ت

سمت بازدارندگی از ارتکاب چنین جرایمی باشیم. زیرا سزادهی نظیر 
به عالوه  ی به حال محیط زیست ندارد.دجریمه نقدی و امثالهم سو

رو ها به وزارت نیهای مربوط به رودخانهاینکه کلیه وظایف و صالحیت
تبار تخصیص اع و مسئولیت و بازخواست را نیز از آن مطالبه نمود. اعطا

های آن در و تسریع در اجرای مطالعات بستر و حریم و درج نقشه
سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد و امالک جهت جلوگیری از تصرف 

مهم دیگری است که باید در نظر  از موارداشخاص و اخذ سند مالکیت 
مدیریت وزارت نیرو برای ملزم کردن افراد ن میان، گرفته شود. در ای

ارتی های نظها و عملکرد دستگاهبه رعایت حریم کمی و کیفی رودخانه
البته اعمال این راهکارها هنگامی اثربخش نیز بسیار ضرورت دارد. 

خواهد بود که نظام فعلی مدیریت منابع آب به سمت مدیریت بر مبنای 
دد. در حال حاضر فقدان نگاه مدیریت های آبریز اصالح گرحوضه

حوضه ای به منابع آبی و تمرکز ساختارهای اداره آب به انطباق با 
ها تقسیمات کشوری وضعیتی را رقم زده تا منابع آبی و از جمله رودخانه

در فرآیندی جداگانه از شرایط حاکم بر شرایط هیدرولوژیکی مدیریت 
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ت ان به آینده مطلوب مدیریتوگردد که بی شک در چنین فضایی نمی
 ها امیدوار بود.منابع آبی مانند رودخانه

 

 هانوشتپی

ها و سواحل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع دفتر مهندسی رودخانه -1
 آب ایران

2- Water Body 
3- Infringement 
4- River Bed 
5- Riparian Zone 
6- Sovereignty Action 

گونه مالکی نسبت به مایملک خود حق همه قانون مدنی: هر 21ماده  -7
 تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 قانون مدنی: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. 42ماده  -2
به نظر نگارنده، به جهت جلوگیری از خسارات ناشی از سیل و مسائل  -4

کشاورزی در بستر رودخانه صورت  گونه فعالیتزیست محیطی نباید هیچ
 رسد.میپذیرد و از این جهت اصالح مقررات مربوطه ضروری به نظر 

حریم عبارت از مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال  -11
 آنست که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ضرورت دارد.

شهرها که در مسیر راههای اصلی یا اراضی واقع در خارج از محدوده » -11
های گاز و نفت قرار فرعی و یا خطوط مواصالتی و برق و مجاری آب و لوله

گیرد با رعایت حریم مورد نظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد می
گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی از طرف دولت مورد استفاده قرار می

تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن  پرداخت نخواهد شد. مالک
شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل 

 «شهرداریها باشد.
از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد  -13

( این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و 11( ماده )3موضوع بند )
خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی  برای افراد مقیم

های عمومی و انقالب )در مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه
امور مدنی( است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند 
که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در 

نفع ادعای عدم اطالع از آن را بنماید دی که ابالغ واقعی نبوده و ذیموار
 نماید. در مواردی که بهشعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابالغ رسیدگی می

ند، اموجب قانون سابق، اشخاصی قبالً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته
 مهلت مذکور، مالک محاسبه است.

درسی در حقوق آب ایران، چیزی جز اطاله بینی چنین مکانیسم داپیش -12
های صالحه و  تأسیس توان به حدف دادگادادرسی نبوده که علت آن را می
های زیرزمینی به عنوان مرجع شبه قضایی کمیسیون رسیدگی به امور آب

 دادرسی آب در بدنه وزارت نیرو ارجاع داد.
د کنی، دیوارکشی، تغییر حسازی از قبیل پیهر کس به وسیله صحنه -19

بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و فاصل، امحای مرز، کرت
امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش 

آب،  عزراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، مناب

سیسات کشاورزی و دامداری و ا، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسارهچشمه
دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و امالک 
متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین 

ه برای مصارف اراضی و امالک و موقوفات و محبوسات و اثالث باقیه ک
المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا عام
حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان ذی

حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صالح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید 
 م به هرگونهکه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدا

تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حقوق در موارد مذکور 
دادگاه موظف است  شود.به مجازات یک ماه یا یک سال حبس محکوم می

حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده 
 وضع به حال سابق نماید.

های موجود در بستر و حریم انهار و اعیانیوزارت نیرو در صورتی که  -15
های طبیعی را برای های عمومی و مسیلها و مرداب و برکهها و کانالرودخانه

امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم 
خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در 

ت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به صورت استنکاف، وزار
( و 92تخلیه و قلع اقدام خواهد کرد. خسارات مزبور به ترتیب مقرر در مواد )

 ( این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد.99)
16- Delaware/Catskill River 
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