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چکيده
با توجه به اينکه اخيراً دغدغههای روز افزوني در مورد حفظ کيفيت آب بروز
 مقاله حاضر که به روش کتابخانهای و اسنادی انجام گرفته،نموده است
 سياست تقنيني کشور،است تالش دارد با روش توصيفي و تحليل حقوقي
ايران راجع به حفاظت کيفي منابع آب را بيان و وظيفه متوليان آب را بيان
 با بررسي.تا از اين رهگذر بتوان از وسعت جرايم عليه آلودگي آبها کاست
 در اصل پنجاهم،قوانين و مقررات راجع به جلوگيری از آلودگي منابع آب
 سند چشم انداز و ديگر قوانين و مقرراتي که در کشور به،قانون اساسي
منظور حفاظت از محيط زيست تصويب شده است نشان دهنده توجه جدی
دولتمردان و مردم بهاين موضوع است اما به رغم تالشهای مداوم
 کشور ما هنوز با چالشهای زيست محيطي جدی،بخشهای گوناگون
 تعداد قوانين و: عوامل مختلفي از جمله.مانند آلودگي منابع آب روبرو است
، عدم وجود قانون واحد،مقررات و پراکندگي آنها وجود احکام کلي و مبهم
 وجود قوانين،عدم استفاده از کارشناسان متخصص در تدوين قوانين
 عدم تعامل بين نهادهای کليدی در، عدم بازدارندگي مجازاتها،متداخل
 عدم فرهنگ،عدم توجه به نقش سازمانهای غير دولتي،بعضي مواقع
 باعث شده آنگونه که شايسته است حفاظت قانوني از...سازی در جامعه و
 لذا برای جلوگيری از افزايش اين. کيفيت منابع آب موفقيت آميز نباشد
قبيل جرايم عالوه بر اينکه نياز است مجازات حبس و مجازاتهای مالي
 بايستي قانون اختصاصي، برای مجرمين درنظرگرفته شود،متناسب با جرم
که به صراحت و يکپارچه به جرايم مربوط به آلودگي آبها پرداخته باشد
.تدوين و تصويب گردد

Abstract
Considering the recent concerns about the water quality, the
present study with a library and document method attempts to
present a descriptive and legal analytic methodology to
evaluate law policy in Iran regarding qualitative protection of
water resources. The study also tries to alert water authorities
regarding the water pollution offenses. Evaluating of the rules
on water resources pollution in Article 50 of the constitution,
perspective document, and other rules for environmental
protection, it is evident that authorities and people are
seriously concerned about this important issue but
nonetheless the country is encountered serious environmental
challenges including water resources pollution. Different
factors including the rules, general verdicts, lack of unified
law, not using experts in formulation of rules, interfering
rules, lack of punishment, lack of interaction between key
institutes, ignoring the role of non-state organizations, and
lack of norms in the society are listed as causes for
unsuccessfulness of the legal protection of water resources
quality. To avoid these offenses, imprisonment and fines
should be considered for the offenders and a special law
should be dedicated to the crimes of water pollution.
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حقوقي ملزمند در خور توان و کارائي خود مسائل زيست محيطي را
رعايت نمايندLaw office and parliament affairs of ( .
 )Environment Protection Organization, 2009در اين اصل
نيز به طور عمومي حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي ذکر شده
و هرگونه فعاليتي که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل
جبران آن مالزمه پيدا کند ممنوع شمرده شده است.

 -0مقدمه
ضرورت زندگي اجتماعي بشر نيازمند مديريت بهينه منابع و مهار
پيش از بحران کمبود منابع است که مسئله "آب" و به دنبال آن
"آلودگي منابع آبي" از عمدهترين چالشهای فراروی زندگي بشر،
خصوصاً کشور ايران است .اين چالشها در آينده ميتوانند در سطوح
کالن عرصههای نظم عمومي و خدمات اجتماعي را تهديد کنند و لذا
نيازمند حضور و مداخله و نظارت دولت است .بحران آب و آلودگي
آن ،عليرغم فراگيربودن ،در هيچ جای ديگری به اندازه خاورميانه
نيازمند قانوني شدن نيست .بر اساس همين رويکردها و مشکالت
است که داشتن بستر مناسب برای مطالعات قانوني و حقوقي آب ،به
طور فزايندهای در کشور ما احساس ميگردد.

برخي از قانونگذارها همانند فرانسه ،مجارستان ،چک اسلواکي ،کنترل
آلودگي آب را به عنوان بخشي از کل مسائل مربوط به آب تلقي
ميکنند در حالي که کشورهايي نظير سوئيس ،هلند ،بلژيک ،اين
مساله را جدا از ديگر مسائل آب بررسي ميکنند .ضرورت پيشگيری
و کاهش آلودگي آب ،يکي از مهمترين دغدغههای بسياری از
کشورهای اروپايي است و به تدريج با گذشت زمان ،قوانين بسياری
پيرامون حفاظت از محيط زيست يا کنترل آلودگي آب وضع شده
است .امروزه کمتر کشوری يافت ميشود که درباره ی جلوگيری از
آلودگي آبها قانوني خاص يا عام وضع نکرده باشد" .قانون کنترل
آلودگي" 5370انگلستان" ،قانون سياست ملي محيط زيست"5374
اياالت متحده آمريکا" ،قانون بنيادی محيط زيست"  5376ونزوئال و
" قانون بنيادی کنترل آلودگي محيط زيست"  5374ژاپن نمونههايي
از اين قوانين هستند.

به استناد آيين نامه جلوگيری از آلودگي آب  ،5979/2/50آلودگي،
تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص
فيزيکي و شيميايي و بيولوژيکي آب در حدی که آن را برای مصرفي
که برای آن مقرر است مضر يا غير مفيد سازد .آلودگي ،به طور کلي
به معنای وارد شدن يا وارد کردن مواد زيانبار ،سمي يا انرژی
(گرمايي يا صوتي) در محيط زيست انسان ،حيوان يا گياه ،در
اندازههای بيش از حد مجاز و بيرون از توان زيستي آنهاست که سبب
مخاطره آميز شدن منابع زيستي و به خطر افتادن زندگي و سالمتي
جانداران ميشود (.)Rostamabadi and Jalali , 2014

اما در ايران هنوز قانون جامعي در اين خصوص وجود ندارد و قوانين
پراکندهای به آلودگي آبها پرداخته اند و با توجه به مطالب فوق،
تاکنون مطالعهای در زمينه نظام حقوقي آلودگي منابع آب انجام نشده
و مقاله حاضر به روش کتابخانهای و اسنادی انجام گرفته و با روش
توصيفي و تحليل حقوقي تالش دارد سياست تقنيني کشور ايران
راجع به حفاظت کيفي منابع آب را بيان نمايد تا از اين رهگذر بتوان
از وسعت جرايم عليه آلودگي آبها کاست.

کمبود منابع آب يکي از مهمترين عوامل محدود کننده توسعه در
کشور قلمداد ميشود و بايد کنترل کيفيت به گونهای اعمال شود که
ابتدا آلودگيهای منابع آب اعم از (سطحي و زير زميني) ناشي از
فعاليتهای اين بخشها کنترل و شاخصهای کيفي آب به تدريج
ارتقا يابد ،از اين رو شناسايي و بررسي عوامل عمده تهديد کننده
منابع سطحي و زير زميني آب کشور از اهميت خاصي برخوردار
ميشود.

 -8مواد و روشها
در طول دوران تاريخي حاکم بر ايران ،ميزان توجه به محيط زيست
و حفاظت از آن ،در حال کاهش يا افزايش بوده و بستگي به ميزان
قدرت دولتها داشته است اما بعد از انقالب ،محيط زيست از ابتدا در
اصل پنجاهم قانون اساسي مستقيماً مورد تأکيد و در اصول ديگر نيز
اين پديده به طور غير مستقيم مورد توجه قرار گرفته است .طرح اين
موضوع در قانون اساسي حکايت از اهميت موضوع حفظ محيط
زيست دارد .اصل پنجاهم قانون اساسي مبين اين امر مهم است که
مسايل زيست محيطي در نظام جمهوری اسالمي ،يک امر فرابخشي
ميباشد يعني همه اشخاص چه اشخاص حقيقي و چه اشخاص

در ايران نيز مشابه سايرکشورها ،جهت جلوگيری ازآلودگي منابع آبي،
قانونگذاران اقدام به وضع مقرراتي در اين راستا نموده اند که به
ترتيب تصويب آنها اشاره ميشود اما بعلت اينکه امکان پرداختن به
همه موارد وجود ندارد در ادامه به مهمترين آنها پرداخته ميشود.
 ماده  24قانون جلوگيری از بيماریهای آميزشي و بيماريهایواگيردار مصوب 5924/9/55
 مواد 5و 2قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها مصوب00/0/27
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 آئين نامه جلوگيری از آلودگي آب مصوب 79/9/56 آئين نامه بهداشت محيط مصوب 75/0/20 آئين نامه مربوط به بستر رودخانهها ،انهار ،مسيلها ،مردابها،برکههای طبيعي و شبکههای آبرساني ،آبياری و زهکشي مصوب
5973/0/55
 آئين نامه تشکيل شورای حفاظت کيفي رودخانه کارون مصوب 05/0/52و رودخانه زاينده رود مصوب 5909/3/23
 -و...

 مواد  10،16،11،94،27،21،20،29،51،2،5قانون آب و نحوه مليشدن آن مصوب 5907/0/27
 مواد  52و  95قانون شکار و صيد مصوب  5906/9/56و اصالحيهمصوب 5971/3/21
 مواد 57،0و  21قانون تجديد تشکيالت و تعيين وظايفسازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبيعي و انحالل وزارت منابع
طبيعي مصوب 5914/7/52
 مواد 3،6،5و  56قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست مصوب 5919/9/20و اصالحيه آن مصوب 5975/0/20
 مواد  56،9،2و  50قانون حفاظت دريا و رودخانههای مرزی ازآلودگي با مواد نفتي مصوب 5910/55/50
 مواد  25 ،3 ،6 ،2 ،5و  06قانون توزيع عادالنه آب مصوب5965/52/56
 ماده  5قانون حفظ و تثبيت کناره و بستر رودخانههای مرزیمصوب 5962/1/50
 ماده  7قانون نفت مصوب 5966/7/7 ماده  5قانون تشکيل شرکتهای آب و فاضالب مصوب5963/54/56
 مواد  3 ،6و  50قانون مناطق دريايي جمهوری اسالمي ايران درخليج فارس و دريای عمان مصوب 5975/5/95
 مواد  53 ،50 ،5و  22قانون حفاظت و بهره برداری از منابعآبريزی جمهوری اسالمي ايران مصوب 5970/6/50
 مواد  600و  634قانون مجازات اسالمي مصوب 5971/9/2 تبصره  1ماده  5قانون اصالح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب5973/2/55
 مواد 56،55و  50قانون مديريت پسماندها مصوب 5909/2/24 قانون الحاق يک ماده به قانون وصول برخي از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب  ( 5900/0/52ماده واحده)
 ماده  9قانون هدفمند کردن يارانهها مصوب 5900/54/51مواد  54 ،3 ،7 ،2و 57قانون حفاظت از درياها و رودخانههای قابل
کشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي مصوب 5903/1/27

 -8-8قانون طرز جلوگيری از بيماریهای آميزشی و
بيماریهای واگيردار مصوب0330/3/00

نخستين قانون زيست محيطي در رابطه با آلودگي آب درکشور ايران،
قانون مذکور ميباشد که در آن به جلوگيری از آلوده شدن آب توجه
شده است .در ماده  24اين قانون ،آلوده کردن آبهايي که به مصرف
شرب ميرسد را ممنوع شده است.
 -3-8قانون حفظ و حراست منابع آبهای زير زمينی کشور
مصوب 0320/3/0

ماده  54قانون مذکور اشخاص و موسسات خصوصي و دولتي را
موظف نموده است طبق آيين نامه اجرايي اين قانون برای جلوگيری
از آلوده شدن مخازن آب زيرزميني احتياطهای بهداشتي الزم را به
عمل آورند و تذکرات و راهنماييهای مامورين وزارت آب و برق را
در اين خصوص رعايت و عمل نمايند.
 -2-8قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب 0327/2/87

موضوع جلوگيری از آلودگي آب در فصل هفتم قانون آب و نحوه
ملي شدن آن با  0ماده و يک تبصره بصورت مدون و مصوب و به
تفصيل و به تناسب مسايل مطروحه در زمان خود در سال 5907
بيان گرديده است .در اين فصل از قانون ،آلوده ساختن آب ممنوع
اعالم شده و مؤسساتي که آب را به مصارف شهری يا صنعتي يا
معدني ميرسانند موظف گرديده اند تا طرح تصفيه آب و دفع
فاضالب را به تصويب وزارت آب و برق و وزارت بهداری رسانده و
اجرا کنند.

 -0-8آئيننامهها و مصوبات مربوط به حفاظت از کيفيت منابع
آب

بيش از  20آيين نامه و مصوبات مرتبط با حفاظت از کيفيت منابع آب
تصويب شده است که از مهمترين آنها ميتوان به موراد ذيل اشاره
کرد:
 آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب مصوب5969/0/27

در ماده  16قانون فوق چنين آمده است :منظور از آلوده ساختن آب
آميختن مواد خارجي به آب است به ميزاني که کيفيت فيزيکي يا
شيميايي يا بيولوژيکي آن را بطوری که مضر به حال انسان،
چارپايان ،آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد.

تحقيقات منابع آب ايران ،سال سيزدهم ،شماره  ،0بهار 0360
)Volume 13, No. 1, Spring 2017 (IR-WRR

549

استفادهکنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيری از آلودگي آب
هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل کنند .چنانچه
جلوگيری از آلودگي آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به
سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداری اطالع دهند».

در بند  1ماده  6مربوط به فصل هشتم قانون فوق آمده است که هر
کس آب رودخانهها ،انهار عمومي ،جويبارها ،مخازن ،منابع ،قنوات و
چاهها را با اضافه کردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده  16قانون
آلوده کند به پرداخت جريمه يا  2تا  6ماه حبس تأديبي يا به هر دو
مجازات بر حسب مورد محکوم خواهد شد و در مواردی که منبع آب
بعنوان منبع آب آشاميدني بهکار ميرود مرتکب به موجب ساير
قوانين مرتبط نيز مورد تعقيب کيفری قرار خواهد گرفت .همچنين
ماده  27قانون مذکور نيز دارندگان پروانه چاه را مسئوول جلوگيری از
آلودگي آب داخل چاه نموده است تا طبق مقررات بهداشتي عمل
کنند.

بنابراين تکليف جلوگيری از آلودگي آب در مواقعي که خارج از قدرت
صاحبان و استفاده کنندگان چاه و قنات باشد به عهده سازمان
حفاظت محيط زيست و وزارت بهداری است.
ماده  3قانون توزيع عادالنه آب مقرر ميدارد «:در مواردی که آب
شور و يا آب آلوده با آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو
الزم تشخيص دهد ميتواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده
کنندگان ،مجرای آب شور يا آلوده را مسدود کند و در صورتي کهاين
کار از لحاظ فني امکان پذير نباشد چاه يا مجرای را بدون پرداخت
خسارت عنداالقتضاء مسدود يا منهدم سازد .چنانچه مسلم شود
صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری
را رعايت نموده است ،خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نيرو
جبران خواهد کرد».

 -0-8قانون حفاظت و بهسازی محيطزيست مصوب
0308/8/88

مفاد قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست مؤيد اين است که
حفاظت از آلودگي آبها برعهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
سازمان محيط زيست با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين
نامههای مذکور در ماده  53کارخانجات و کارگاههايي که موجبات
آلودگي را فراهم ميآورند تشخيص و مراتب را کتباً با ذکر داليل
برحسب مورد به صاحبان آنها اخطار ميکند که ظرف مدت معيني
اقدام به رفع آلودگي نمايند در غير اين صورت به دستور سازمان از
کار آنها ممانعت شود.

 -8-8آيين نامه بهداشت محيط مصوب  0370/2/82هيأت
وزيران

مواد  5و 9و 0آيين نامه بهداشت محيط نيز به آلودگي آب اشاره کرده
است.

 -0-8قانون حفاظت درياها و رودخانههای مرزی از آلودگی با
مواد نفتی مصوب 0302/00/02

 -6-8قانون مناطق دريايی جمهوری اسالمی ايران در خليج

بر اساس ماده  2قانون فوق ،آلوده کردن رودخانههای مرزی و
آبهای داخلي و دريای سرزميني ايران به نفت يا هر نوع مخلوط
نفتي خواه توسط کشتيها و خواه توسط سکوهای حفاری يا جزاير
مصنوعي و يا توسط لولهها و تاسيسات و مخازن نفتي واقع در
خشکي يا دريا ممنوع شده است.

فارس و دريای عمان مصوب 0378/0/30

بند  7از ماده  6قانون مذکور ايجاد هر گونه آلودگي محيط زيست
دريايي را برخالف مقررات جمهوری اسالمي ايران و مشمول مقررات
جزايي و مدني قرار داده است.

قانون مذکور از سال  5901با همکاری سازمان بنادر و دريانوردی،
سازمان حفاظت محيط زيست و ارگانهای ذيربط مورد بازنگری قرار
گرفت و در مردادماه سال  5903با نام قانون حفاظت از دريا و
رودخانههای قابل کشتيراني در برابر آلودگي به مواد نفتي تصويب
شد.

 -00-8آييننامه جلوگيری از آلودگی آب مصوب 0373/8/08

نظر به اينکه قانونگذار به موجب ماده  06قانون توزيع عادالنه آب،
پيشگيری و ممانعت و جلوگيری از آلودگي منابع آب را به سازمان
حفاظت محيط زيست محول کرده و هيأت وزيران نيز آيين نامه
جلوگيری از آلودگي آب را در تاريخ  5979/2/50به تصويب رسانده ،
وظيفه حفاظت کيفي از منابع آب برعهده اين سازمان قرار دارد و
حدود و فواصل فعاليتها و مکانهايي که آلودگي منابع آب را باعث
ميشوند در آن آيين نامه ذکر شده است.

 -7-8قانون توزيع عادالنه آب مصوب 0300/08/00

مــــاده  6قانون توزيع عادالنه آب مقرر نموده است« :صاحبـــان و
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 -00-8قانون مجازات اسالمی مصوب 0370

 -02-8سياستهای کالن حفاظت از منابع آب در کشور

ماده  600قانون مجازات اسالمي نيز بطور عام هر اقدامي که تهديد
عليه بهداشت عموميرا ممنوع دانسته و برای آن که آلودگي آبها
نيز در آن زمره ميگنجد مجازات تعيين نموده است.

 -0-02-8سياستهای کلی نظام

سياستهای کلي نظام از شأني فراتر از مصوبات مجلس برخوردار
است و قوانين مجلس نميتواند مغاير آن باشد .رويه عملي شورای
نگهبان نيز مؤيد همين نظر است .سياستهای کلي نظام جمهوری
اسالمي ايران در مورد ( منابع آب) مصوب  77/54/29در تاريخ
 73/55/9توسط مقام رهبری تأييد و طي نامه شماره  5/76294مورخ
 73/55/9ابالغ گرديده است .موارد مرتبط با حفاظت از کيفيت منابع
آب در اين سياستها عبارتند از :
 ايجاد نظام جامع مديريت در کل چرخه آب براساس اصول توسعهپايدار و آمايش سرزمين در حوضههای آبريز کشور ؛ ارتقای بهره
وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنيتي و سياسي آب در استحصال
و عرضه و نگهداری و مصرف آن ؛ تدوين برنامه جامع به منظور
رعايت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخيزداری و آبخوان داری و
شبکههای آبياری و تجهيز تسطيع اراضي و استفاده از آبهای
غيرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال
و بهره برداری.

 -08-8قانون مديريت پسماندها مصوب 0383/8/80
مجلس شورای اسالمی

اين قانون کوشيده است تا با تعريف پسماند که « به مواد جامد ،مايع
و گاز (غير از فاضالب) گفته ميشود که به طور مستقيم يا غير
مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد کننده زائد تلقي
ميشود( ».بند ب ماده  2قانون مديريت پسماندها) را به نوعي سرو
سامان دهد و با ايجاد مسئوليت و تکاليف قانوني برای متولياني
خاص ،به نوعي وضعيت پسماندها را از حالت تشتت و پراکندگي در
قوانين متعدد بيرون آورده ،و تدابير الزم نيز برای بازيافت و دفع آنها
توصيه و تکليف نمايد و اجرای مقررات مذکور در اين قانون را با
ضمانتهای کيفری ،تعيين و تضمين کند .قبل از آن به موضوع
پسماندها در قوانين مختلفي از جمله قانون شهرداری ،قانون ايمني
راهي و راه آهن و قانون جلوگيری از آلودگي هوا پرداخته شده بود.

 -8-02-8سياستهای کلی نظام در برنامههای توسعه پنج
 -03-8قوانين مربوط به برنامههای توسعه اقتصادی،

ساله

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران

در برخي از سياستهای کلي ابالغ شده برای برنامههای پنج ساله،
مواردی به حفظ کيفيت منابع آب اشاره شده است.

قانونگذار در تبصره  09از قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب
 5979/3/24مواد 546و 590قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران مصوب  5973/5/57و
مواد  57و  69و  67قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعي ،و
فرهنگي جمهوری اسالمي ايران مصوب  5909/6/55بند «د» ماده
 504قانون برنامه پنجم توسعه جهت تسريع در طرحهای منابع آب،
شبکههای اصلي و فرعي آبياری و زهکشي و طرحهای کوچک آبي
و احياء قنوات و چشمه و حفاظت و سازمان دهي نظامهای
بهرهبرداری از منابع و توسعه آن از لحاظ کيفي توجه شدهاست،
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي جمهوری اسالمي
و آيين نامههای اجرايي آنها به حفاظت کيفي منابع آب اشاره دارد.
موضوع اخذ جريمه برای واحدهای آلوده کننده منابع آب از برنامه
دوم توسعه مورد توجه دولت و قوه مقننه بوده است .اهميت اين
موضوع و لزوم حفظ سالمت و بهداشت جامعه تا به آن حد است که
جزء  53-9ذيل بند  55سياست کلي برنامه پنجم نيز بر آن تأکيد
دارد.

در سياستهای کلي برنامه چهارم توسعه در بند  04مربوط به بخش
اقتصاد تلويحاً به حفظ کيفيت منابع آب اشاره شده است.
در سياستهای کلي برنامه پنجم توسعه نيز در بند  26مجدداً بر بند
 04از سياستهای کلي قانون برنامه پنجم تأکيد شده است.
 -3-02-8سياستهای کلی نظام در زمينه اصالح الگوی
مصرف

سياستهای کلي نظام در زمينه اصالح الگوی مصرف در تاريخ
 03/0/51به تصويب رسيد .در بخشي از اين سياستها بر لزوم
حفاظت از کيفيت منابع آب تأکيد گرديده که بدين شرح است :تدوين
و اعمال استانداردها و ضوابط الزم برای کاهش ضايعات آب ،پايش
کيفيت منابع آب و جلوگيری از آلودگي آبها؛ برنامهريزی برای
استفاده مجدد و باز چرخاني آب.
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 -2-02-8راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور

 -3يافتهها

هيأت وزيران در جلسه مورخ  ،5902/7/27راهبردهای توسعه بلند
مدت منابع آب کشور را تصويب نمود .اين راهبردها به عنوان
راهنمای مناسبي برای تدوين برنامههای مديريت منابع آب کشور به
شمار ميآيند و بعضي از اين راهبردها مرتبط با حفاظت از کيفيت
منابع آب به شرح ذيل ميباشد:

 -0-3تحليل قوانين

علت عملي شدن قوانين در کشورهای پيشرفته قابل اجرا بودن آن
است .همواره کارشناساني هستند که در روند تصويب يک قانون
تصميم گيری ميکنند و کليه پارامترهای مؤثر را مورد توجه قرار داده
و بر اساس آنها پيش نويس قانون تهيه ميشود و اين قانون زير نظر
متخصصان توانمند مورد بررسي و تصويب نهايي قرار ميگيرد.
مطمئناً هر جا قانون و برنامهای توسط انديشمندان توانمند تصويب و
به اجرا در آيد نتيجه ارزشمندی حاصل خواهد شد و چنانچه در مقابل
و با برنامهای توسط انسانهای ناتوان به جريان افتد ،قطعاً اين قوانين
و تصميمات خلل پذير بوده و به احتمال زياد قابل اجرا نخواهد بود.

مديريت فعاليتهای مصرف کنندگان مختلف آب ،به گونهای اعمال
شود که ابتدا آلودگيهای منابع آب ناشي از فعاليتهای اين بخشها
کنترل و سپس شاخصهای کيفي آب به تدريج ارتقا يابد .برای
تحقق اين هدف رعايت استانداردهای ملي حفاظت کيفي منابع آب،
توسط مصرف کنندگان برای پساب خروجي الزامي است .برنامههای
آگاه سازی عمومي برای حفاظت کمي و کيفي آب و بهره برداری
بهينه از آن تدوين و به مرحله عمل گذاشته شود.

لذا تصويب هر قانون ،منوط به ديدن همه عوامل مؤثر بوده و همواره
بايد محاسن و معايب آن مورد ارزيابي قرار داد .تصويب کنندگان
قوانين بايد مسير و سرانجام اجرای هر قانون را ببينند تا بدين وسيله
بتوانند ادعا کنند که در قانونگذاری همه جوانب و آثار و عواقب
اجرای آن را مورد توجه دقيق قرارداده اند .از سوی ديگر قوانين
اجرايي دارای تاريخ مصرف محدودی ميباشند و با تغيير شرايط لزوماً
بايستي تغيير کنند و ميطلبد که متخصصان در تدوين قوانين آتي
آبي و زيست محيطي اين موارد را مدنظر قرار دهند.

 -0-02-8سند فرابخشی مديريت منابع آب و سند بخشی
آب

به استناد بند ز ماده  11قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي کشور ،مجموعه اقدامات اساسي الزم برای
تحقق اهداف پيش بيني شده در اسناد ملي توسعه بخشي و
فرابخشي طي تصويب نامه شماره  001/23430هيأت وزيران در
تاريخ  5900/1/1تعيين گرديد که در اين ميان دو سند فرابخشي
مديريت منابع آب و سند بخشي آب به حفاظت از کيفيت منابع آب
پرداخته است .که ميتوان به عنوان مثال مواردی از جمله موارد ذيل
اشاره کرد:
 کاهش آاليندههای شيميايي در محيطهای کشاورزی از طريقبکارگيری فناوریهای جديد از قبيل عمليات به زراعي و بيولوژيکي؛
الزام مجتمعهای کشت و صنعت به کاهش آاليندهها در پسابهای
کشاورزی؛ بهره برداری از پسابهای تصفيه شده در چرخه مصارف
آب؛ اتخاذ تدابير و اقدامات غير سازهای جهت حفاظت و تعادل
بخشي کمي و کيفي منابع و مصارف آب و جبران افت سطح
آبخوانهای زيرزميني و استقرار مديريت ريسک و...

امروزه تخريب محيط زيست مستقيماً بر روند اقتصادی کشورهای
جهان تأثير گذار است .فرسايش خاک ،نازک شدن اليه ازن ،آلودگي
هوا ،افزايش تعداد سيآلبهای خطرناک بعلت نابودی جنگلها و
تغيير آب و هوا همگي تأثير سويي بر زندگي انسانها باقي ميگذارند.
يکي از مشکالت و نقايصي که در قانون وجود دارد قوانين مربوط به
مبحث آلودگي آبها و پراکندگي تدوين مقررات مربوط به آن است.
بخشي از مقررات جزايي و حقوقي آب عمدتاً به مباحث آلودگي آبها
تعلق دارد ،هر چند اين قوانين يک روند واحد را طي نکرده و در
خصوص ميزان مجازاتها روال متفاوتي دارند ولي وجود آنها في
نفسه حائز اهميت است .از طرفي اشکال عمدهای که ميتوان به
روش قانونگذاری در اين بخش اشاره کرد ،پراکندگي تدوين اين
مقررات است .متاسفانه قانونگذار در جاهای مختلف با اتخاذ
روشهای متفاوت به وضع قوانين جزايي آلودگي آب پرداخته است و
حتي در جاهايي که به ممنوعيت آلوده کردن آب اشاره کرد ،از وضع
مجازات خودداری نموده است .بدين جهت قواعد مختلف جزايي که
در قوانين پراکنده ميباشد .از طرفي با وجود مقررات فراوان در حوزه
محيط زيست ،مجازاتهای مندرج در قوانين ،جنبه ارعاب آميز بودن

همچنين الزم به ذکر است که در نقشه جامع علمي کشور مصوب
اسفندماه  5903و سند راهبرد ملي ،بهبود کيفيت آب شرب مصوب
 34/7/24هيأت وزيران و نيز سياستهای کلي آمايش سرزمين
مصوب ( مقام رهبری) در اجرای بند  5اصل  554قانون اساسي که
در تاريخ  34/3/25تعيين شده است در بند ه ماده  ،2بند و ماده ،9
بند ز ماده  0و بند ح به حفاظت از کيفيت منابع آب اشاره دارد.
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آيين نامه بهداشت محيط مصوب  5975/0/20هيأت وزيران نيز
مصون از ايراد نميباشد .مهمترين ايراد وارده که به موضوع باز
ميگردد اين است که مفاد آئيننامه صرفاً به آلودگي آب آشاميدني
اشاره دارد.

و بازدارندگي ندارند و همين باعث شده که تجاوز به بخش آب بيشتر
گردد و نيز قوانين موجود درباره آلودگي آبها دارای احکام کلي و
مبهم است که در اجرا با مشکالت زيادی مواجه است و تسری اين
مسئوليتها به اشخاص حقوقي با خال قانوني مواجه است؛ بهتر است
که مجازاتها به روز و کارآمد باشند.

عليرغم اهميت حريم کيفي آب ،در آيين نامه مربوط به بستر و حريم
رودخانهها ،انهار ،مسيلها ،مردابها ،برکههای طبيعي وشبکههای
آبرساني آبياری و زهکشي که در مورخ 5973/0/55تصويب گرديده
هيچ اشارهای به حريم کيفي آب نشده بود .نظر به ضرورت حفاظت
کيفي منابع آب ،هيأت وزيران در جلسه مورخ 5902/52/59بنا به
پيشنهاد وزارت نيرو به استناد ماده  15قانون توزيع عادالنه آب
مصوب  5965و آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها ،انهار،
مسيلها ،مردآبها ،برکههای طبيعي و شبکههای آبرساني وآبياری و
زهکشي موضوع شماره /26406ت 29607مورخ(5973/0/56بند خ
ماده، )5دستورالعمل تعيين حريم کيفي آبهای سطحي موضوع
مصوب نامه شماره / 10377ت/23545//ه مورخ  5902/52/50را
تصويب کرد .با توجه به مطالب فوق و با اصالح آيين نامه مذکور
حفاظت کيفي در تعريف حريم افزوده شده و برای حفاظت کيفي آب
رودخانهها ،انهار و برکهها مقدار معيني به عنوان حريم کيفي تعيين
گرديد .صرف نظر از مزيت فوق ،بهتر بود حريمهايي به منظور
حفاظت کيفي تعيين ميگرديد و همچنين جهت تجاوزکنندگان حريم
کيفي منابع و تاسيسات آبي به دليل اينکه آسيبهای جدی به
سالمتي وارد مينمايد مجازات شديدی در نظر گرفته ميشد.

موضوع آلودگي آب يکي از خطرات جدی است که منابع آبي را
تهديد ميکند و با افزايش جمعيت و توسعه روزافزون کشور نه تنها
اين حساسيت کاهش نيافته بلکه روز به روز پيچيده تر و معضالت و
مشکالت آن شديدتر گشته است و ضرورت برنامه ريزی اساسي
برای تعيين حريم کيفي و حفاظت کيفي منابع آب و جلوگيری از
آلودگي آنها را آشکارتر ميسازد.
فصل هفتم قانون آب و نحوه ملي شدن آن ،به مبحث جلوگيری از
آلودگي منابع آب اختصاص يافته ،ولي متاسفانه در قانون توزيع
عادالنه آب (در حالي که آلودگي منابع آب ابعاد فزاينده تری يافته به
جای اهتمام بيشتر بهاين موضوع) ،تنها مواد  6و  06و  07بصورت
پراکنده بهاين امر اختصاص يافته است.قانون توزيع عادالنه آب در
قسمت جرايم و مجازاتها ،متعرض موضوع آلودگي آب نشده و آن را
به عنوان يک جرم مطرح نکرده است .حسب ماده ی  06آلوده
ساختن آب ممنوع شده است ولي ضمانت اجرای آن را معين نکرده
است .اين مسئوليت آبهای سطحي ،زيرزميني و درياها و درياچهها
را در بر ميگيرد .در اجرای ماده  « 06آئيننامه جلوگيری از آلودگي
آب» در تاريخ  69/3/20به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به
تصويب هيأت وزيران رسيد.

عملکرد مواد قانوني مرتبط با آلودگي آب در قوانين برنامههای توسعه
نشان ميدهد که پيش بيني مجازاتهای مالي به تنهايي برای آلوده
کردن منابع آب چندان کارآمد نميباشد .بلکه بايستي عالوه بر اخذ
جريمه مجازاتهايي همچون قطع آب ،کاهش پروانه بهره برداری
و ...نيز پيش بيني ميگرديد تا متخلف به صورت ملموس تری
عواقب آلودگي منابع آب را درک نموده و خود را ملزم بهايجاد
تأسيسات تصفيه فاضالب نمايد.

بنابراين کثرت بهره مندی از آب و وقوع تخلفات زياد در خصوص
آلودگي آبها ،اتالف آبها ،تخريب منابع آبي و معطل ماندن منابع
آبي باعث شد تا اين مواد در قانون توزيع عادالنه آب در خصوص
حفاظت از کيفيت منابع آب به تصويب برسد .با بررسي ماده 01
قانون مذکور که به مجازاتهای مربوط به آب اختصاص داده شده
است ،مشخص ميشود مجازاتي برای آلودگي آب در نظر گرفته
نشده است و اين از مهمترين ايرادات وارده بر قانون مورد اشاره
ميباشد.

از ديگر مواردی که در مفاد اين بند پيش بيني نشده ،مشخص نبودن
ميزان جريمه ،نحوه اخذ آن و چگونگي هزينه کرد آن ميباشد .لذا در
راستای اجرای اين بند بايستي آئيننامهای تهيه شود که در
آن کليه شرايط و ضوابط مربوط به آلودگي منابع آب ،حد مجاز آنها،
ميـــزان جريـــمه متناسب با هر مقدار آاليندگي درج شود.
))Rostamabadi and Jalali , 2014

در آيين نامه جلوگيری از آلودگي آب مصوب  5969/3/20که در
مورخ  5979/2/50با تغييرات اندکي مجدداً به تصويب هيئت وزيران
رسيده نيز هيچگونه مجازاتي برای آلودگي منابع آب در نظر گرفته
نشده است.
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استانداردهای کيفي آب؛ بازيافت يا استفاده مجدد از پسابها ،منوط
به رعايت شرايط خاص؛ تعيين مجازاتها و جريمههای سنگين برای
متخلفان ؛ برنامه ريزی و سازماندهي منابع آب؛ رايج سازی ابزارهای
مالي مانند سوبسيد ،وام ،معافيتهای مالياتي جهت تسهيل کنترل
آلودگي آب؛ رفع فاضالب و پسماند منوط به کسب مجوزهای دولتي؛
استفاده از کارشناسان متخصص و توانمند در بخش کيفيت و
مديريت منابع آب؛ اصالح دستورالعملها و ضوابط مرتبط با حفاظت
کيفي منابع آب.

امروزه ضرورت حفظ محيط زيست آشکار شده است ،اما بايد دانست
که ظرفيت کره زمين در تحمل آاليندهها محدود است .از سوی ديگر
استفاده از امکاناتي مانند تکنولوژی نو در حفظ محيط زيست نيز
محدوديت دارند و اين قبيل امکانات بي نهايت نخواهند بود زيرا
جمعيت رو به افزايش کره زمين شرايط را به جايي خواهد رساند که
ديگر امکان پاکسازی محيط زيست وجود نخواهد داشت .متأسفانه
شرايط محيط زيست کشور ما بنا به آمار به تدريج وارد بحران
ميگردد .همانطور که در بررسي قوانين موجود آمد مشخص شد که
قوانين متعددی در اين زمينه در سنوات مختلف به تصويب رسيده
است و پراکندگي قوانين و مشکالت مربوط به خاص و عام بودن و
ناسخ و منسوخ بودن ميطلبد که قانون متحد الشکل در حوزه محيط
زيست داشته باشيم.

 -2نتيجه گيری
به تعبير قرآن کريم آب منشأ حيات است و حيات هر موجودی
وابسته به آب است( سوره انبياء آيه  )94اخيراً دغدغههای روز افزوني
در مورد حفظ کيفيت آب بروز نموده است .بر اساس پيش بيني
کارشناسان ،از آنجا که رقيق سازی ،ديگر عالج و چاره رفع آلودگي
نيست ،در بسياری از کشورها ،کيفيت آب شيرين در اوايل قرن آينده
محدوديت اصلي توسعه پايدار محسوب خواهد شد.

بايد با اصالح قوانين مرتبط تعامل بين نهادهای کليدی از جمله
وزارت نيرو ،سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي و جهاد کشاوورزی نظام مند شود تا از موازی
کاری و اختالط صالحيتها جلوگيری شود و مقررات وضع شده به
خوبي اجرا گردد .چرا که در بعضي مواقع اين عدم تعامل مشهود
است.

حقوق بعنوان مهمترين ابزار اجتماعي در تنظيم روابط اجتماعي نقش
مهمي را بعهده دارد ،زيرا بحث به نظم درآمدن مسائل زيست
محيطي در قالب قواعد الزام آور ميگردد .در اين ميان حقوق کيفری
با توجه به ويژگي خاصي که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت
اجرائي آن است که از کارآيي بيشتری برخوردار است.

وظايف و اختيارات در رابطه با منابع آب ،در سازمانها و نهادهای
مختلف از جمله سازمان حفاظت محيط زيست ،وزارت نيرو ،وزارت
جهاد کشاورزی و ...توزيع شده است در حالي که بخش آب از موازی
کاری يا عدم همکاری و تفاهم آنها آسيب ميبيند و همين عامل
باعث آسيب پذيری حفاظت کيفي آب توسط وزارت نيرو ميگردد.

با بررسي قوانين و مقررات راجع به جلوگيری از آلودگي منابع آب به
نظر ميرسد :قوانين و مقررات موجود دربارهی آلودگي آبها و
جلوگيری از آن ،دارای احکام کلي و مبهم هستند کهاين امر اعمال و
اجرای آنها را حتي در مورد بارزترين مصاديق آلودگي با دشواریهايي
مواجه ميسازد؛ قوانين و مقررات موجود درباره ی کنترل آلودگيها
ناکافي است؛ دامنه ی مسئوليتهای کيفری و مدني محدود بوده و
تسری اين مسئوليتها به اشخاص حقوقي که بيشتر آاليندگان آبها
هستند با خالء قانوني مواجه است؛ پراکندگي ،تراکم ،تعدد قوانين و
مقررات؛ فقدان انسجام الزم در وظايف و مأموريتهای دستگاهها ،نه
تنها قانونگذار و حقوقدان اهل فن را در وضع ،تفسير و برداشت از
قوانين با چالش مواجه ميسازد بلکه همواره مردم و مجريان را در
کشاکش اجرای احکام قانوني و استخراج حقوق و تکاليف مردم در
آبهام وسرگرداني قرار ميدهد.

 -8-3راهکارها

ايجاد هماهنگي ميان ادارات و سازمانهايي که به طور مستقيم و
غير مستقيم در مسئله حفاظت کيفي منابع آب دخيل اند ؛ بازنگری
قانون توزيع عادالنه آب (وزارت نيرو) و قوانين و مقررات محيط
زيست (سازمان حفاظت محيط زيست) و تدوين و تصويب قانون
مربوط به جلوگيری از آلودگي آبها؛ واگذاری مديريت کيفي و کمي
آب به يک سازمان واحد (وزارت نيرو) ؛ اختصاص واحد درسي
اجباری به دانشجويان رشتههای حقوق و علوم قضائي در موضوعات
حقوق محيط زيست و حقوق آب؛ استفاده از دستاوردهای بررسيهای
تطبيقي قوانين و مقررات مربوط به شيوه جلوگيری از آلودگي آبها؛
ايجاد مرجع تخصصي رسيدگي به تخلفات و جرائم آلودگي در مراجع
قضائي ؛ پر رنگ شدن ضمانتهای اجرايي؛ پياده سازی استانداردها و
رويههای حفاظت کيفي منابع آب در ايران؛ افزايش اقدامات
پيشگيرانه در حفاظت از منابع آب؛ تعيين معيارها ،اهداف و

بنا به داليلي چون ايجاد شفافيت بيشتر در قوانين؛ از طريق
يکپارچهسازی آنها و حذف عناوين قانوني غير شفاف ؛ نوسازی
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The law of determining border of lake of dams in Iran,
Approved in 1965 (in Persian)

قوانين قديمي و حذف قوانيني که موضوعاً منتفي شده يا متروکه
 رفع اختالف و منازعات قانوني موجود در.مانده و قابليت اجرايي ندارد
مورد اعتبار يا عدم اعتبار قوانين موجود يا اختالفاتي که در برداشت از
 تأمين پتانسيلها و نيازهای قانوني به لحاظ،قوانين موجود وجود دارد
 روان سازی قوانين مرتبط با هدف روان،باز شدن افقهای جديد
نمودن فعل و انفعاالت تصويب قوانين در مجلس و تسهيل در
مراجعات مردم؛ ضرورت تدوين قانون جامعي به منظور جايگزين
 که اميد است با تسريع روند تصويب و اجرای،تمامي قوانين موجود
 مشکالت موجود ناشي از تعدد قوانين و مراکز تصميم،قانون فوق
گيری مرتفع شده و به تبع آن از موازیکاریها و صرف سرمايهها و
. اجتناب گردد،منابع آب کشور در سايه قانوني جامع

The law of underground water resources protection,
Approved in 1966 in Iran (in Persian)
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The law of protection of sea and border river from
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The law of water and wastewater companies, Approved
in 1990 in Iran (in Persian)

، نيازمند بکارگيری ابزارهای قانوني،نهايتاً برخورداری از آب سالم
 آئيننامهها و، مقررات، قوانين.ساختار سازماني کارا و توانمند است
دستورالعملهای بسياری در راستای حفاظت از منابع آب در کشور
وجود دارد که نيازمند آن است که تمامي دست اندرکاران نسبت به
آنها اشراف پيدا کنند و با فرهنگ سازی در جهت مشارکت فعال
مردم و سازمانهای غير دولتي در حفاظت کيفي منابع آب و
قانونگذار نيز با اصالح و افزايش ضمانتهای اجرايي قوی و
 تدوين قانون واحد درخصوص حفاظت کيفي از منابع آب به،درنهايت
.سوی حذف دغدغههای حفظ کيفيت منابع آب حرکت کند

The law of environment protection and improvement,
Approved on June 17, 1974 and its revision in 1992
(in Persian)
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