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 چکیده
 یاز رابطه حقوق ران،یو مقررات ناظر به منابع آب ا نیدر مجموعه قوان

بر  یشده است که مبتن ادی يبردارمنابع با عنوان  حق بهره نیاشخاص با ا
ت امان یاست که آب را در زمره مشترکات و بعبارت یو حقوق یفقه یمبان

ق ح صرفامندان آن، هرگونه حق مالکانه از بهره یشناسد وبا نفیم یعموم
 نیا یحقوق تیدهد. معذالک به جهت ابهام در ماهیبه آنان م ياربردبهره

 يبرداران و تعارض آراهمچنان شاهد رفتار مالکانه بهره ،يبردارحق بهره
 یلیمطالعه تحل کیرو در  نی. از امیباره هست نیدر ا یو حقوق يمراجع ادار

 یاشتراک هیاکه بر پ یاتینظرو  یو حقوق یفقه یدر مبان قیو با تدق یفیو توص
منابع آب در  يبردارحق بهره سیبه تاس یثروت عموم نیبودن ا یو امان

که  یقانون مدن 23مربوطه، مبادرت نموده است و در رجوع به ماده  نیقوان
اشخاص نسبت به اموال حاصل  يکه برا ياحقوق مختلفه انیدر مقام ب

ارتفاق اشاره و حق انتفاع و  تو منفع نیاعم از ع تیشود به حق مالکیم
 کیمنابع آب را با حق انتفاع نزد يحق بهره بردار يهایژگیداشته است و

 یبرداران آب از هر گونه مشبهره ،یحقوق تیماه نیا لیکه ذ میدید
 نیاند و دولت که ابهرهیحق ب نیاز جمله حق انتقال و اتالف ا يامالکانه

 یمالکانه حسب مصالح عموم ياز رفتارها فارغدارد  اریرا در اخت یامانت عموم
بر منابع و مصارف آب نظارت  يبرداربهره يهاپروانه لیو تعد زیبا تجو

 کند.  یم

 

برداري، منابع آب، مشترکات، امانت عمومی، حق حق بهره :کلمات کلیدی 

 انتفاع.
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Abstract 
In the set of laws and regulations regarding Iran's water 
resources, the legal relationship of individuals with these 

resources is referred to as the right of exploitation. This is 

based on jurisprudence and legal principles that recognize 

water as a common trust and in other words, a public trust, and 
negate any right to ownership for the user. However, due to the 

ambiguity in the legal nature of this exploitation right, we 

continue to witness the possessive behavior of the exploiters 

and the conflicting opinions of the administrative and legal 
authorities in this regard. Therefore, in this analytical and 

descriptive study, we examined the jurisprudential and legal 

foundations of the subject and then put forward the theories 

that have been established in the relevant laws based on the 
shared and trust nature of this public wealth. Then, referring to 

Article 29 of the Civil Law, which is in the position of 

expressing the various rights that individuals have in relation 

to property and in which the right to ownership, including the 

object and benefit, the right to usufruct and easement, the 

characteristics of the right of exploitation, we observed an 

affinity for usufruct rights in the Iranian right of water 

exploitation. Therefore, under this legal nature, we came to the 
conclusion that the water users are not entitled to any kind of 

proprietary policy, including the right to transfer and waste this 

right, and the government that has this public trust supervises 

water sources and uses by prescribing and adjusting 
exploitation licenses according to public interests and 

regardless of the proprietary behaviors. 
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 مقدمه -7

 جهت قیعم يهاچاه در دیجد يفناور از استفاده 45 و 95 دهه در
 فتنر نیب از به منجر عمالً ،ینیرزمیز قیعم يهاهیال ریذخا آب مکش

 کهیحال در. شد ینیرزمیز يهاآب منابع ينابود و قنوات از ياریبس
 وجهت مورد تیکفا حد به آنها يامدهایپ با متناسب یحقوق داتیتمه

 دولت هک يریتداب شکیب. نگرفت قرار يگذارقانون و یحقوق دستگاه
 نیا بهبود و مقابله يبرا دهه پنج طول در مکتسبه حقوق به توجه با

 در برداشت حد نکردنتیرعا نبود؛ کارآمد چندان کرده، اتخاذ تیوضع
 ادامه همچنان رمجازیغ يهاچاه از يبرداربهره ادامه و مجاز يهاچاه

 ینیرزمیز آب ریذخا مانند یمشترک منبع از که یاشخاص چون افتی
 قواعد «کمشتر منبع» از يبرداربهره در ستندین قادر و کنندیم استفاده

 حاکم يداریپا نیمواز تیرعا يبرا خود انیم در را يدرخور یجمع
منافع درازمدت  يجابه تا شوندیم امانیب یرقابت گرفتار عمل در. کنند

 ياریز بس. امروابندیدست  يداریمدت و ناپامنافع کوتاهبه  ،ینسلنیو ب
 ياقتصاد یاز بازده يدر بخش کشاورز ژهیمجاز بو يهاچاه نیاز ا
از حجم مخازن آب آنها موجب  هیرو یبرخوردار است و برداشت ب ینازل
در است که  دهیگرد ینیرزمیآب ز يهاو شورشدن سفره تیفیک رییتغ

خواهد  ینیرزمیمنابع آب ز يبه نابود هیرویمصارف ب نیبا ا نتیجه
حق  یخصوص تینظام مالک يبه بازنگر ریجهت ناگز نیبد. دیانجام
 یمومع تیبه مالک یخصوص تیاز مالک ینیرزمیز ياز آبها يبرداربهره
 اریدر اخت یو امان رمالکانهیحق غ کیبمثابه  يبردارتا حق بهره میهست

 و رمجازیغ يهاالمنفعه نمودن چاهانسداد و مسلوب نهیدولت زم
است که به منظور  يریراهکار ناگز صرفه رقابلیغمجاز  يهاچاه

 .ردیدر برنامه دولت قرار گ دیبا ینیرزمیآب ز يهاسفره یبخشتعادل
 
منابع آب، تأثیر مستقیمی  ي ازبرداربهره ماهیت حقوقی حق رو نیا از

 ،بسیارى از فقهاي و حفاظت از منابع آب دارد. برداربهرهبر چگونگی 
که توسط اشخاص قابل  دانندآب را از مشترکات و مباحات عامّه مى

حکم عنوان یک هب هرچند (Amili., 1990) استي برداربهرهحیازت و 
با توجه به اما  ؛نیز گرددمالک آن آب  تواندمیاولیه احرازکننده 

منافع جمعی و بین نسلی بر پایۀ  مکان و اقتضائات و شرایط زمان و
 گذر از این نظام حقوقی مالکیتتواند با حاکم اسالمی می احکام ثانویه

حتی  وکند  تیهدا یعمومخصوصی منابع آب به سوي نوعی مالکیت 
بر  نیهمچنمثابه امانت عمومی بشناسد و هپیشروتر از آن که آب را ب

این منبع مشترک ذخایر آب قواعد جمعی درخوري حاکم کند که ضمن 
برداران نیز امان بهرهصیانت از منابع محدود آب، آن را از رقابتهاي بی

فع مدت و ناپایدار خصوصی، مناجاي منافع کوتاهنجات داده و به
 مین کند. أنسلی عمومی را تدرازمدت و بین

بر مبناي همین دیدگاه فقهی، منابع آب در قانون اساسی و قانون  
عمومی دانسته شده و اختیار آن به  از مشترکات آب 1عادالنهتوزیع 

مالحظات با عنایت به  تااند سپرده دولتحکومت اسالمی و 
هیدرولوژیکی و زیست محیطی، نسبت به صدور مجوز میزان 

ها و محدودیت. قانونگذار با توجه به شودي از آب اقدام برداربهره
اي تدوین کرده است گونهآب، قوانین را به مقتضیات منابع و مصارف

کنندگان منابع آب، آنها را صرفا که بجاي حق مالکیت مطلق مصرف
ي از این منابع دانسته است. این نظام حقوقی بردارهرهبواجد نوعی حق 

ي بی برداربهرهي آب، با سلب حق مالکیت آب از هرگونه برداربهره
رویه این منبع حیاتی جلوگیري کرده و امکان اعمال هرگونه سیاست 

ی منابع آب را در شرایط مختلف اقلیمی براي دولت بخشتعادلکنترل و 
 دارد.ملحوظ می

 
با وجود مبانی مصرح فقهی و حقوقی و نظریات موجه اما 

محیطی، به جهت ابهاماتی که در ماهیت حقوقی حق زیست
همچنان شاهد بروز رفتارهاي مالکانه  ،ي منابع آب وجود داردبرداربهره
اي که حتی موجب گونهان با منابع آب در اختیارشان هستیم بهبرداربهره

ز قضات و وکال و سایر نیز گردیده و یا تردید اعالم نظر اهل فن اعم ا
ایی آب و محاکم در مراجع شبه قض یمتعارض يآرا صدورموجب 

اما با وجود مقاالتی که درباره حقوق مالکیت  ؛دادگستري گردیده است
 Pilvarي آب؛ عرصه تحول حقوق خصوصی به حقوق عمومی )هاچاه

and Radjabi, 2018ب )بانگاهی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت آ ( و
 ,Jafari Nadoushan and Shahinبه حقوق فرانسه و آمریکا( )

رود هاي حقوقی مالکیت آب  در حوزه زایندهملی بر چالشأ( و ت2019
ثیر احراز در مالکیت أ( و تNowroozi, 2019از منظر حقوق عمومی )

 Rahaeiهاي معاصر )آب از نگاه فقه امامیه با توجه به حقوق و واقعیت

2020 and Farzaneh, مثابۀ مبناي حق  نظریه امانت عمومی به( و
( Jafari Nadoushan, 2022ایران )ي از منابع آب در حقوق برداربهره

 تاکنون در بررسی ماهیتاما  ؛آب نوشته شده است که درباره مالکیت
اي که بتواند حدود و اختیارات دولت گونهي آب بهبرداربهرهحقوقی حق 

ان را آشکار کند و بر تشتت نظراتی که در این باره وجود برداربهرهو 
رو این مقاله در اي صورت نگرفته است. از ایندارد فایق آید، مطالعه

از منابع آب است تا با ي برداربهرهصدد تبیین ماهیت حقوقی حق 
سرانجام  تحقیق در مبانی این حق در فقه و حقوق ایران و نظریاتی که

یعنی کاالي عمومی و غیر قابل تملک « امانت عمومی»مثابه هآب را ب
شناسد و هرگونه که دولت به جهت رعایت مصالح عامه، امانتدار آن می

و بطور موقت در  دولت نظارتاستحصال و استفاده از منابع آب را با 
قانون  23ة بر مبناي مادداند. لذا میسر می« برداريحق بهره»قالب 

مالکیت اعم از  منحصر دراشخاص نسبت به اموال را مدنی که عالیق 

https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=549275&_au=Ghodratollah++Noroozi
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=549275&_au=Ghodratollah++Noroozi
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که بر حق  آنجا از. شناسدمی حق انتفاع و حق ارتفاقو عین و منفعت 
 عین و منفعتهیچ یک از اوصاف و آثار حق مالکیت اعم از برداري بهره

همانند سنجی با حق انتفاع، تبیین ماهیت کند و بر  تا در استوار نیست
این اساس با رد هر گونه حق مالکیت بر آب، امکان نقل و انتقال و 

امان اي که جز به رقابت بیدر بازار مکاره جابجایی آن را نیز
 انجامد منتفی سازد.ي نمیبرداربهره

 

 ی ردارببهرهمبانی فقهی حق  -8

به عنوان مثال شهید  .2در نظر مشهور فقها آب جزو مشترکات است
هاي مباح را در کنار مساجد، مدارس، کاروانسراها، معادن و اول آب

(. عالمه حلی نیز آب Amili, 1990ها جزو مشترکات دانسته است )راه
(. صاحب جواهر آب را Hilli, 1999را جزو مشترکات برشمرده است )

 ,Najafiبه دو روایت معروف از مشترکات دانسته است ) با مستند

)ص( نقل کرده ابن عباس از پیامبر اکرم نخست را  روایت(. 1984
« الأنّ رسول اللّه قال: الناس شرکاء فى ثالث: النّار والماء والک است:
 مردم در سه چیز با یکدیگر شریک هستند: آتش، آب و علفزاریعنی 

(Borojerdi, 2008)  بن سنان از امام موسی محمد دیگر از وایترو
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع »است:  آمدهکه  )ع( کاظم

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِي فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ شُرَکَاءُ فِی الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ 
ردم. ـها سؤال کهــانــرها و رودخآب نه ارهـز امام دربیعنی ا «الْکَلَإِ

 ا هم شریکندـر بان در آب و آتش و علفزاــود: مسلمانـرمـفپس 
(Abn-e-babevih, 1992). دیس مانند معاصر هانیفق از یبرخ نظربه 

 ینیمشک و مؤمن ،یسبحان ،یستانیس ،يمنتظر ،يالر نیعبدالحس
 یکس رـاگ و است السالمهیعل امـام ملک و انفال از یعموم يهاآب

 یرقـف جهت نـیا در و ودـشیم مالک کند، ازتیح تملک قصد هـب
 هــک دکنیم حیتصر يمنتظر اهللتیآ. ستین کافر و مسلمان انیم

 جمع يهاآب یستانیس اهللتیآ. است انفال از زین ینیرزمــیز يهاآب
 دـدانیم یاصل مباحات از را آن مانند و رفـب و ارانـب از دهــش
(Ijtihadnet.ir, 2021.) 
 

 همچون شیخ مفید هم از فقها محدودي ،نظریه مشهوراین  مقابلدر 
اند که هر چیزي در زمین است و از آن با استناد به روایاتی بیان کرده

دانند میجمله انفال  از را متعلق به امام است، بنابراین آب  شودمیخارج 
یکی از فقها (. Shikh-e-Mofid, 1992است )داخل در ملک امام  که

اي هآب را به اعتبار آشکار )مکشوفه( یا پنهان )مکنوزه( بودن آن به آب
هاي عمقی هاي طبیعی و آبسطحی همانند دریاها، رودها و چشمه

هاي ها یعنی آباست. قسم اول از آب کرده ها تقسیممثل آب چاه
اند؛ بنابراین سطحی جزو مشترکات عمومی بین مردم دانسته شده

تواند به صورت اختصاصی مالک دریاها یا رودهاي هیچکس نمی
بیعی هاي طتوانند از آن منتفع شوند، لذا آبمردم می طبیعی شود و همه

ا هسطحی در ملکیت عموم است و در صورتی که کسی مقداري از آن
 ,Sadrشود )آن مقدار می نماید مالک( مالکانه يبردار)بهرهحیازت را 

هاي عمقی )زیرزمینی( تا زمانی که اما قسم دوم یعنی آب ؛(1996
ها دست نیافته است، به شخص خاصی اختصاص ندارند شخصی به آن

ها دست یافت، حق استفاده و در صورتی که کسی از طریق حفر به آن
ها را دارد و به هر میزان از آب آن را که به دست آرد مالک آن از آن

اند. البته شخص از ایجاد مزاحمت براي او ممنوع شود و دیگرانمی
شود و صرفاً به هر میزان از آب چاه نمی حفرکننده مالک اصل و ماده

شود و به را که استخراج نمود مالک همان میزان از آب آن چاه می
اه برداشت ـهمین دلیل در صورتی که به میزان نیازش از آب آن چ

د بر آن را بدون دریافت عوض به ر او واجب است که مازاـکرد، ب
زیرا اصل چاه همچنان جزو مشترکات عمومی است  ؛دیگران بذل نماید

(Sadr, 1996). 
 

هایی که در زمین مباح آبهاي مباح؛ مانند آب چشمه بنابراین، در مورد
جاري است، آب چاههایی که در زمین مباح حفر شده است، آب باران 

عمومی پیروي  از نظریه مالکیت مشهور يفقهاها، خانهو برف، آب رود
 آناند که تمامی مردم در از جمله مشترکات عامه دانستهو آنها را  کرده

مشترکات در فقه به معناي  (.Amili, 1990)از حق مساوي برخوردارند 
ي عموم مردم آن چیزي است که مالک خاصی ندارد و مورد استفاده

ز فقها در تعریف مشترکات (. بعضی اMeshkini, N. Dقرار دارد )
هاي طبیعی هستند که اسالم به مشترکات ثروت»اند: عمومی گفته

دهد و اشخاص صرفاً ها را نمیهیچ فرد خاصی اجازه تملک آن
 ,Sadr« )ها از این اموال استفاده کنندتوانند به شرط حفظ اصل آنمی

آب  زین لهیالوسریتحر در ینیمعاصر امام خم يفقها انیم در(. (1996
 .(Khomeini, N. D-Mussavi Al) است برشمردهجزء مشترکات 

 همه که شودمی محسوب یعموم اموال از ياشاخه مشترکات ،نیبنابرا
 نیبنابرا ؛دارند برابر و يمساو حق آن از يریگبهره و استفاده در مردم

 و مدارس و مساجد نیهمچن و هاجنگل و مراتع معادن، اعداد در آب
 هب متعلق و مشترک فقها نزد در یعموم مرافق گرید و اماکن و معابر

بزرگ،  يمفهوم آب، آب رودها و نهرها نیفقها در تب .است همگان
 اندگرفته سرچشمه هابرف و هالیس ها،که از چشمه یکوچک يرودها

 انددهیجوش موات يهانیزم و هاکوه دل از که ییهاچشمه نیهمچن و
 انددانسته کسانی آنها از عموم از استفاده در را باران آب تاًینها و
(Mussavi Al-Khomeini, N. D )مشترکات نیع و اصل جهینت در 

 اشخاص يسو از یخصوص تملک رقابلیغ و مردم عموم حق متعلق
 استفاده کنند.  هاآن از یطیشرا تحت توانندیم صرفاً افراد و است
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 یبرداربهرهمبانی حقوقی حق  -3

قانون اساسی در تبیین وضعیت حقوق برخی اموال همچون  40اصل 
هاي عمومی از قبیل انفال و ثروت»دارد که: ها چنین مقرر میآب

ها و ها، رودخانههاي موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهزمین
هاي عمومی و غیره در اختیار حکومت اسالمی است تا بر سایر آب

بت به آن عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از طبق مصالح عامه نس
در این اصل پس از بیان دو عنوان «. کندهریک را قانون معین می

مصادیقی از اموال گوناگون ذکر « هاي عمومیثروت»و « انفال»
اند که در اختیار حکومت اسالمی قرار دارند تا در جهت مصالح شده

ي انفال مفهومی متفاوت واژهها عمل شود. هرچند عمومی نسبت به آن
ي عمومی است و در لسان فقها به معناي اموالی است که هااز ثروت

هاي در ملکیت پیامبر )ص( و ائمه )ص( است؛ در حالی که ثروت
ه مالک هستند کعمومی یا به تعبیر فقهی آن یعنی مشترکات، اموالی 

زمانی که به منظور عموم مردم قرار دارند.  خاصی ندارند و مورد استفاده
تفسیري قصدگرایانه از این اصل و در جهت رفع این ابهام به  ارائه

کنیم، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی این قانون مراجعه می
جزو  المالکیابیم که مشابه این ابهام راجع به اینکه اموال مجهولدرمی

اي اعضانفال نیست هم به هنگام بررسی این اصل از سوي برخی از 
مجلس مطرح شده است، که در پاسخ به آن چنین اظهار شده است که 

هایی که جزو هاي عمومی عطف به انفال و آن قسمتدر اینجا ثروت
انفال نیست مطرح گردیده و در نتیجه آن اموالی که همچون اموال 

هاي المالک جزو انفال نیستند، شامل این عنوان )ثروتمجهول
 Department of Cultural Affairs and) شوندعمومی( می

Public Relations of the Parliament of Iran, 1985 در نتیجه .)
هاي جزو ثروت تواندمیکنندگان قانون اساسی آب نیز از منظر تدوین

مردم محسوب شود که این حکم مشابه حکم  عمومی و ملک عامه
چرا که قانونگذار عادي  است؛ملی شدن آن  مندرج در قانون آب و نحوه

 مصوب آب عادالنه عیتورقانون  1 در مقام تبیین این اصل در ماده
صحه  40بر این تفسیر ما از اصل « مشترکات»واژه  با استعمال 1981

قانون اساسی جمهوري اسالمی  40اصل  سبر اسا»گذاشته است: 
ها و دره انهار طبیعی جاري در رودها و هايهاي دریاها و آبایران، آب

 ها ودیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیالب و هر مسیر طبیعی
 هاي طبیعی وها و برکهها و مردابها و دریاچهآبها و زهفاضالب

زیرزمینی از مشترکات  هايهاي معدنی و منابع آبسارها و آبچشمه
ها حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آن بوده و در اختیار

 برداريبهره به اجازه و نظارت شود. مسئولیت حفظ وبرداري میهبهر
ترتیب آب جزو اموال عمومی بدین«. شودها به دولت محول میاز آن

و مشترک بین افراد ملت اعالم شد که اشخاص صرفاً تحت شرایطی 

قول برداري معتوانند با کسب مجوزهایی مبادرت به استفاده و بهرهمی
 يدارا عدالت وانید هشتم شعبه اساس نیهم بر .بنمایند از این منابع

خود آورده  21/0/1932 مورخ 3253335355155130شماره  يرا در
 يآقا يبعد وکالت و.( م.ح.س) يآقا وکالت با.( خ.الف) يآقا» است:

 به اعتراض بر یمبن کرمان يامنطقه آب شرکت هیعل یتیشکا.( ر.م)
 ياضاتق و میتقد...  مورخ...  شماره به ینیرزمیز يهاآب ونیسیکم يرأ

 و وستیپ مدارک و دادخواست مفاد به توجه با. ندینمایم را آن نقض
 اوالًـ.. . مورخه...  شماره به شده ثبت حهیال شرح به عنهیمشتک پاسخ
 محسوب آب عادالنه عیتوز قانون 21 ماده در روین وزارت به که آنچه
 مصارف يبرا آب منابع از يبرداربهره اجازه و صیتخص است، شده

 آب در اشخاص يبرا مالکانه حقوق ای تیمالک و است مختلف
 ساله پنج برنامه قانون 141 ماده موجب به اًـیثان. است نشده ینیبشیپ

 مکلف روین وزارت ،1913 مصوب رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم
 آب يبرداربهره سند صدور به نسبت جیتدر به برنامه انیپا تا است

 مراتب به توجه با. دینما اقدام آب مجوز دارندگان و دارانحقابه يبرا
 هب است؛ متفاوت تیمالک با آب از استفاده حق و يبرداربهره مذکور،
 تنداش بدون نیقوان و مقررات تیرعا با آب از يبرداربهره گرید عبارت

 .(edalat.ir-divan) «.باشدیم ممکن آن يبرا تیمالک
 

 از يبردارو اجازه بهره صیقانون تخص نیا 21راستا در ماده  نیدر هم
حول م رویمنحصراً به وزارت ن گوناگون، مصارف يبرا آب یعموم منابع
 صرفم اجازه به افراد يهاحقابه لیوزارتخانه مکلف به تبد نیو ا دیگرد

 ماده ن،یا بر افزون(. آب عادالنه عیتوز قانون 13)ماده  شد آب معقول
 افراد یحق خصوص  کردن محدوداز  دتریشد ياجلوه مزبور قانون 21

 نیا موجب به چراکه است، دهگذار شیرا به نما ینسبت به منابع آب
 اندشده پروانه در شده دیق موارد در آب مصرف به ملزم اشخاص ماده

 زارتو اجازه بدون و نیزم از مستقل صورت به صادره پروانه انتقال از و
 بر اکمح ساختار و نظم نیا که ینقش به نظر که انددهیگرد منع روین

 لیذ را آن دارد يبرداربهره حق تیماه نییتب در آّب منابع از استفاده
 . میکنیم یبررس ریز نیعناو

 

 برداریصدور مجوز حق بهره -3-7

هاي استفاده از منابع آب، قانون توزیع عادالنه آب 9ماده به استناد 
از طریق حفر  ،9قانون این 0زیرزمینی به استثناي موارد مذکور در ماده 

 از کشور با اجازه و هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه
موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به 

 شناسایی طبقات زمین و آبهايمنطقه ) صوصیات هیدروژئولوژيخ
دور نسبت به ص، بینی شده در این قانونمقررات پیشزیرزمینی( و 
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آیین نامه اجرایی فصل  1مادة  .کندبرداري اقدام میپروانه حفر و بهره
قانون توزیع عادالنه آب،  01بر اساس ماده که  دوم قانون مذکور نیز

هاي به همراه فرم منابع آببرداري از در خصوص حفر و بهره
مخصوص با فرمت مشخص جهت صدور پروانه حفر قنات و چاه آب 

به تصویب هیئت  11/3/1989برداري از چاه آب در تاریخ و پروانه بهره
 هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و: »کندمیبیان  وزیران رسید.

 میهاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالها و ارگانها و دستگاهوزارتخانه
آبهاي زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و  بخواهند از

هاي موجود و تعمیق یا تغییر محل چاه یا احداث قنات و یا از طریق
به  ؛استفاده کنند چشمه یا طرق دیگر ۀتوسع شکار قنات ویپ ۀادام

 قانون 0ماده  مشمولِ ۀهاي واقع در مناطق غیر ممنوعاستثناي چاه
ها یا باید تقاضاي کتبی خود را به سازمان، ع عادالنه آبتوزی

ر اساس ب ..«نمایند وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم ۀهاي آب تابعشرکت
نامه مورد اشاره، پس از تکمیل پرونده متقاضی، آیین 4و  9مواد 

رسیدگی به آن جهت صدور پروانه با کمیسیونی است که در آیین نامۀ 
 ،موسوم گشته است. بنابراین« هان صدور پروانهکمیسیو»مذکور به 

ر ــه بــالواقع مرجعی شبه قضایی است کها فیمیسیون صدور پروانهک
رایی فصل دوم قانون ــنامه اجآیین 4اده ــم 2اساس مفاد تبصره 
اي تشکیل و اتخاذ هاي آب منطقهدر شرکت، توزیع عادالنه آب

برداري از هاي حفر و بهرهپروانهورد صدور ــونه تصمیمی در مــهرگ
 دارد رارـور قـرزمینی تحت صالحیت کمیسیون مزبـمنابع آبهاي زی

(Rashidi, 2003.) 
 

 در صورت کامل بودن مدارک نخستین اقدام در کمیسیون مزبور
ضمن بازدید محل و بررسی وضع  یکه کارشناس آن استمتقاضی 

را  مناسبی محل، ده استآن ش زمینی که تقاضاي حفر چاه یا قنات در
و با رعایت حریم منابع آب اطراف و  متقاضیالمقدور با نظر یحتّ

رداري ببهره طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان شناسائی
و با تعیین عمق چاه و آبدهی  مشخص ،متناسب با مساحت اراضی

روکی با کتوأم  گزارش الزم را، حفر و تجهیز آن ۀتقریبی و برآورد هزین
ها روانهپ کمیسیون صدور .نمایدتسلیم می کمسیوناقدام به  محل براي

 ۀصورت موافقت با نظری آن در امر و بررسی ةپروند وصول پس از
برداري در مورد صدور پروانه حفر و بهره، کارشناس یا کارشناسان

 د. گیرتصمیم می
 

 برداریحق بهرهانتقال  نقل و -3-8

قانون توزیع عادالنه آب که با هدف اجراي عدالت توزیعی با توجه به  
اید گفت ب است و حفظ منابع آب و توسعه کشاورزي به تصویب رسیده

اصوالً انتقال حق انتفاع از چاه آب ممنوع است مگر با اجازه دولت. 
قانون مذکور پروانه مصرف آب مختص به زمین  21و  23براساس مواد 

ن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگري و مواردي است که براي آ
کس حق ندارد آبی را که اجازه وسیله دولت درمنطقه اتخاذ شود و هیچ

جز آنچه که در پروانه قید شده است همصرف آن را دارد به مصرفی ب
برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگري بدون اجازه 

زمین و براي همان مصرف با  وزارت نیرو نخواهد داشت، مگر به تبع
ي با مازاد برداربهرهلذا در صورتی که دارنده حق ؛ اطالع وزارت نیرو

منابع آب بر اساس نظام مصرف معقول روبرو باشد حتی در صورت 
ضرورت انتقال به مصارف معقول مورد نیاز دیگران نیز بدون اجازه 

 ن توزیع عادالنه آبقانو 3ماده وزرات نیرو حق انتقال آب به آنها ندارد 
دهی مجاز آن هایی که مقدار آبدر مورد چاه: »گویددر این باره می

بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه 
شواهد و قرائن براي امورکشاورزي، صنعتی و شهري مصرف معقول 

جاب اعی ایتواند تا زمانی که ضرورت اجتمداشته باشد، وزارت نیرو می
کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی براي کلیه مصرف 

همچنان که جهت جلوگیري از اتالف کنندگان اجازه مصرف صادر کند. 
ي موظف به برداربهرهو مصارف غیر معقول  منابع آب نیز، دارنده حق 

 مادهحفاظت از منابع آب گردیده و اجازه انتقال آن به دیگران ندارد. 
ي براي جلوگیر»دارد: بیان میدر این باره قانون توزیع عادالنه آب  15

هایی از سال که احتیاج به از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصل
هاي آرتزین یا برداري از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاهبهره
هایی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر قنات

در  ،همچنین«. خلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیري کنندو دریچه از ت
آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه هاي آرتزین و نیمهچاه

وزارت نیرو الزم بداند به وسیله پوشش جداري و یا طرز مناسب دیگري 
به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهاي 

 . دیگر جلوگیري کنند
 

 نی نظری تاريخیمبا -0

ي برداربهرهدر طول تاریخ حقوق آب در تبیین و توجیه واگذاري حق 
هایی، مطرح گردیده و بتدریج منابع آب، مجموعه نظریات و دیدگاه

مجواري هتکامل و تطور یافته است. نظریاتی که نخست بر مبناي حق 
 مالک اراضی اطراف یک منبع آبی سطحی مانند رودخانهبه منابع آب، 

یافت در ي از این منابع آبی را میبرداربهرهیا دریاچه، حق مالکیت و 
قها در از فعضى بشد؛ سنت حقوقی ما نیز آثاري از این دیدگاه دیده می

 مبنا (دارد تیاولو کترینزد کس هر) فاألقرباألقرب  قاعدهاین موارد با 
نزدیکتر باشد، بر دیگران  به نهر آبهرکس که نهادند می را بر این
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به دالیلی همچون عدم امکان کنترل  . اما این دیدگاه عمالًستا مقدّم
ي از آب در مقاطع زمانی مختلف، بروز منازعات متعدد برداربهرهمیزان 

 هاي آبیان آب، عدم امکان جلوگیري از افت سطح سفرهبرداربهرهبین 
مورد جرح و تعدیل واقع شد و جاي خود را محیطی و مالحظات زیست
بر خالف سیستم همجواري که ي داد که برداربهرهبه نظریه حق تقدم 

ي آب، به مالکیت زمین همجوار وابسته بود، در این برداربهرهحق 
نظریه، حق به کسی تعلق داشت که آب را زودتر منشعب کرده و براي 

ه ب در تاریخ حقوق اسالمی مزبورمصارف خود به کار گرفته بود. نظریه 
 یتیاولو حق شخص متسابق اجماالًبراي  موسوم بود که« سبق»قاعده 

البته پس  ، ولى نه حق عینى مطلق و همه جانبه،کردمیملحوظ 
هم  حیازترسید و باید حق سبق به یم «احیا» نوبت به «سبق»

 شکلم احیا و حیازت اسبقت در قالب مقدمات الزیعنی  انجامیدمی
 آورد. هرچندي به وجود میبرداربهرهو حق اولوّیت و تقدّم در  رفتگیم

با بروز خشکسالی و بی آبی، عرف اجازه استفاده بیش از حد آب احراز 
شد داد؛ و احراز آب منوط به عدم ضرر و زیان دیگران میشده را نمی

نظریه الشرایط، و از باب احکام ثانویه و یا بر اساس حکم حاکم جامع
گشت و در مباحات عامه با منع امام، احراز با محدودیتهایی مواجه می

پذیرفت. نظریه دیگري هم مدتی رواج داشت انتفاع یا تملک پایان می
گفت حق تبعی ناشی از مالکیت مطلق اراضی بود و میکه مبتنی بر 

هر کس مالک زمین است مالکیت مطلقی بر منابع آبی زیر آن زمین 
 ي کند.برداربهرهگونه محدودیتی از آن تواند بدون هیچد و مینیز دار

رویه و تحدید منابع آبی ي بیبرداربهرهبه سبب این نظریه نیز کم کم 
ي برداربهرههمجوار آن و دامن زدن به منازعات مجاورین و رقابت در 

هاي زیرزمینی که موجب هدم و نابودي این ذخایر امان آببی
گردید جاي خود را به نظریات مترقی تري داد و بطور زیرزمینی می

کلی نارسایی نظریاتی که در تبیین مبانی مالکیت و مدیریت منابع آب 
ویژه در تأمین نظم و شدند، بهسطحی و زیرزمینی به کار بسته می

هاي دیگري حقوق عمومی موجب شد تا به تدریج زمینه طرح دیدگاه
آب به عنوان دارایی مشترک بود، فراهم که معطوف به حمایت از منابع 

زیست متعلق گردد. بر مبناي این نظریات جدید، منابع طبیعی و محیط
ي خصوصی نیست و برداربهرهبه عموم مردم است و قابل تملک و 

ها به نمایندگی از مردم به صورت امانی آن را در اختیار دارند تا دولت
ا از آنج .اختیار مردم قرار دهندحسب نیاز و با رعایت منافع عمومی در 

رو  و از این که آب از مشترکات است بر این نظرندتر فقها بیشکه 
قابلیت تملک خصوصی و عمومی ندارد و آنانی که آن را در زمره انفال 

اند نیز بنا به نظراتی این منبع خدادادي را در اختیار حکومت آورده
 .دنظارت کنمی مدیریت و اند تا براساس مصالح عمواسالمی دانسته

 یومعم امانت هینظر يمبنا بر ن،یعناو اختالف نیا از فارغ نیبنابرا
شناخت که حق  یمنابع آب را مشترکات و اموال عموم توانیم

 فطراز  یتملک بر اساس مصالح عموم تیآن بدون قابل يبرداربهره
قابل اصالح و  اتیو متناسب با مقتض شودیم داده اشخاصدولت به 

 یقانون اساس  کهآنجا  از (Jafari Nadoushan, 2022) است لیتعد
انفال و اموال و مشترکات  میمفاه لیعادالنه آب ذ عیو قانون توز

 یخصوص تیمالک نوع هر ینف با که اندکرده يرویپ ياهیاز نظر یعموم
 با را آب منابع از يبرداربهره نظام بر نظارت و تیریمد ،یعموم و

 نظام توانیم لذا. است داده قرار دولت اریاخت در عامه مصالح تیرعا
 به موسوم ياهینظر چارچوب در را رانیا در آب منابع از يبرداربهره

 .کرد یابیارز «یعموم امانت هینظر»
 

 ی بمثابه حق انتفاعبرداربهرهحق  -5

 صدور از قبل زیرزمینی آب منبع قانون توزیع عادالنه آب، به توجه با
 مومیع اختیار بخش در قانونی، مراجع توسط برداريبهره و حفر پروانه
 اساس بر برداريبهره پروانه صدور از پس رسدمی نظر به ولی است

یک نوع  معین مدت و میزان حدود در صالح، مراجع توسط و قوانین
است، ایجاد  "يبرداربهرهحق "حق عینی غیر مالکانه که همان 

 23مادة توان باستناد که در بررسی ماهیت حقوقی آن می گرددمی
مالکیت  منحصر دراشخاص نسبت به اموال را قانون مدنی که عالیق 
داند و با توجه به می حق انتفاع و حق ارتفاقو اعم از عین و منفعت 

« یامانت عموم»مبانی فقهی و حقوقی پیش گفته که آب را بمثابه 
قابل تملک که دولت به جهت رعایت یعنی کاالي عمومی و غیر 
شناسد و هرگونه استحصال و استفاده از مصالح عامه، امانتدار آن می

« يبرداربهرهحق » منابع آب با اجازه دولت و بطور موقت در قالب
داند به تبع هیچ یک از اوصاف و آثار حق مالکیت اعم از عین میسر می

فاق هم که در اینجا از و منفعت بر این حق استوار نیست و حق ارت
حیث موضوعی قابل طرح نیست. بنابراین به همانندسنجی حق انتفاع 

 پردازیم.در تبیین ماهیت این حق استفاده از منابع آب می
 

حقی دانسته که به موجب  ع رافاحق انت خود 45 ماده درقانون مدنی 
تواند از مالی که عین آن ملک دیگري است یا مالک آن شخص می

سلطۀ ناقص بر مال است، به خالف « حق»خاصی ندارد، استفاده کند 
که سلطه تام و کامل است و با توجه به اینکه سلطه منتفع در « ملک»

است و شامل سایر « انتفاع از عین»حق انتفاع تنها محدود به 
هاي اعتباري همچون واگذاري به دیگري و نیز اتالف عین سلطه
ن سلطه از سنخ حق یعنی سلطۀ ناقص شود، روشن است که اینمی

قانون  031ق.م. اگر چه برگرفته از ماده  45ماده . است نه از سنخ ملک
گذاران ایرانى با تغییرى در ترجمه آن مدنى فرانسه است، ولى قانون

 دانند. ازاین رو، یکى ازدهند که منتفع را، مالک انتفاع نمىنشان مى
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دنى ما با قانون مدنى فرانسه در آن هاى حق انتفاع در قانون متفاوت
د، بلکه گرداست که بر خالف قانون فرانسه، منتفع، مالک انتفاع نمى

قانون مدنى  031تنها حق استفاده و انتفاع براى او محفوظ است. ماده 
حق انتفاع عبارت است از حق استفاده از اشیاء »:داردفرانسه مقررمى

 4«اما با تعهد به حفظ عین آنچون خود مالک، متعلق به دیگرى هم
قانون مدنى آلمان و اتیوپى نیز، حق انتفاع را به همین صورت تعریف 

ق.م. اتیوپى،  1992و  1991ق.م. آلمان و ماده  1593اند؛ در ماده کرده
تفاوت حق انتفاع با مالکیت .منتفع مالک حق انتفاع معرفى شده است
افع در مدت اجاره به ملکیت منافع در اجاره، آن است که در اجاره، من

د. ولى گردآید و ذرات منافع در ملکیت مستأجر تولید مىمستأجر درمى
تفع از آید؛ لیکن مندر حق انتفاع، منافع در ملکیت مالک عین پدید مى

بردارى ازآن برخوردار است. از این رو، در حق حق انحصارى بهره
ک اره دهد، زیرا اجاره، تملیتواند عین را به دیگرى اجانتفاع، منتفع نمى

ال باشد تا آن را به دیگرى انتقو منتفع مالک منافع نمى منفعت است
دهد؛ بلکه داراى حقى است که در اثر آن از منافع مال مورد حق انتفاع 

تواند این حق را مانند حقوق مالى دیگر به گردد و مىمند مىبهره
حقوق مدنى فرانسه، بین  جا که دراز آن د.هرکس بخواهد واگذار کن

قانون مدنى  030حق انتفاع و مالکیت منافع تفاوتى وجود ندارد، ماده 
قانون مدنى اتیوپى، به منتفع  1991فرانسه و به پیروى از آن، ماده 

دهد که مورد حق انتفاع را به شخص ثالث اجاره دهد. ماده اجازه مى
تواند منتفع مى»ندکقانون مدنى فرانسه در این باره تصریح مى 030

چنین آن را خود از حقش استفاده کند، آن را به دیگر اجاره دهد یا هم
 .0«بفروشد یا بالعوض انتقال دهد

 
توان فهمید چرا واگذاري حق انتفاع این تحلیل است که می اساسبر 

به دیگري ممکن نیست. در حق انتفاع برخالف مالکیت عین و منفعت، 
مالی نیست تا بتواند آن را به دیگري واگذار  صاحب حق حقیقتاً مالک

 بر وي مباح گردیده و به تعبیر دیگر« فعل انتفاع»کند بلکه صرفاً 
شده است. به تعبیر دقیق تر در تسلیط بر انتفاع، « مسلط بر انتفاع»

کند، بلکه او را شخصِ مالک، سلطۀ خود را به طرف مقابل واگذار نمی
سازد. این حقیقت در یکی از لط میاز ملک خود مس« انتفاع»بر 

نین چ انتفاع یعنی عاریه از زبان یکی از فقهاي معاصر حقمصادیق 
ه أو ال أنه أعطاه ملک -إن المعیر سلّط المستعیر علی عینه: »آمده است

ر فقه بر همین اساس د «فلذا لیس له نقل الملک أو السلطنۀ -سلطانه
اي است که منتفع در گونههب تردیدي وجود ندارد که طبیعت حق انتفاع

لیهم در وقف ع یا موقوف( Hili, 1992)عقود عمري و رقبی و سکنی 
توانند نمی  و یا مستعیر در عاریه( Hussayni Al-Sistani, 1996عام )

وص خص حق انتفاع را به دیگري منتقل سازند. در حقوق البته در این
تبع فقه و با توجه به  نظر وجود دارد و برخی از استادان به اختالف

حقیقت حق انتفاع، واگذاري این حق به دیگري توسط صاحب حق را 
برخی دیگر با این  (.Jafari Langarodi, 1989) اندناممکن شمرده

تصور که هر حقی اصوالً قابل واگذاري است، دلیلی بر ممنوعیت نقل 
نکته  رسد توجه به ایننظر می به .(Katouzian, 2004اند )آن ندیده

که ثمرة عمري و رقبی و سکنی تفاوتی با ثمرة وقف عام ندارد و 
که این سنخ از حق  فتتوان پذیر، میهستند همگی مفید حق انتفاع

مراد از حق انتفاع در  رسدبه نظر میقابلیت واگذاري ندارد. در هر حال 
است و بر همین « سلطۀ اعتباري بر انتفاع از عین»اصطالح فقها 

از  تسلیط بر انتفاع»د عقود موجد حق انتفاع نیز چیزي جز اساس مفا
ناگفته نماند بسیاري از فقها در بیان ثمرة عقود احباس  .نیست« عین

استفاده  «تسلط بر انتفاع»جاي استفاده تعبیر حق انتفاع از تعبیر  به
تیفاء تسلط بر اس»اند ثمره عقد سکنی و سایر عقود احباس کرده و گفته

حق انتفاع »دارد: قانون مدنی مقرر می (.Najafi, 1984) تاس« منفعت
تواند از مالی که عین عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می

ایجاد  اسباب«. آن ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند
توان در سه عنوان قانون، اذن مالک و قرارداد خالصه حق انتفاع را می

منشأ ایجاد حق قانون است. ي از منابع آب برداربهرهحق کرد که در 
نسبت  بردارالبته در قوانین مربوط به آب به ماهیت حقی که براي بهره

شود، تصریحی وجود ندارد برداري ایجاد میبه وسیله مجوز بهره به آب
بیان  1935برداري از معادن مصوب قانون اصالحی بهره 1ولی در ماده 

است که  ...برداري سندي رسمی، .. پروانه بهره».شده است که: 
متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز 

 با تنقیح مَناط«. باشد...در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن می
هاي زیرزمینی و معادن که هر دو مطابق قوانین جزء حکم آب بین

برداري از آنها نیاز به استخراج و براي بهرهاموال عمومی هستند و 
ن توابرداري از مراجع قانونی است؛ میکسب پروانه حفر و مجوز بهره

برداري از ماهیت حق موصوف را، حق انتفاع براي دارنده پروانه بهره
باید توجه داشت که دارندة پروانه  هاي زیرزمینی دانست.آب

یزان مشخص و در مدت معین داراي برداري از آب چاه، فقط به مبهره
این حق انتفاع است و در صورت عدم استفاده از این حق در مدّت معین 
دیگر حقی نسبت به آن ندارد و براي استفادة مجدد باید مراحل قانونی 

قانون  24 ماده« و»توان از بند مربوطه طی شود. این مطلب را می
قانون  48آنجا که در ماده  منتها ازتوزیع عادالنۀ آب، استنباط کرد. 

گوید حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود مدنی می
این قانون نیز بر  01که استفاده از آن با بقاي عین ممکن باشد و ماده 

آن تاکید دارد لذا حق انتفاع مال موضوع حق باید در برابر استفاده 
وال در استنباط از امممکن است گفته شود که  صاحب حق باقی بماند.

گمان غالب اموال قابل بقاء نیز در اثر بی»قابل بقا باید تجدیدنظر کرد. 
 دهد؛ ولیت انتفاع را از دست میو قابلی شودمیاستعمال مکرر فرسوده 
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از آنها این گونه اموال را از دسته  والنیي مکرر و طبرداربهرهامکان 
در مقام تعیین  ،بنابراین .(Katouzian, 2004) «کندمینخست ممتاز 

ا نیز بآب گفت که هرچند  تواني از آب نیز میبرداربهرهحق ماهیت 
ه شناخت آبعنوان  ود را از دست داده و دیگر بهرر ذخیره ختفاده مکاس
ي مکرر را دارد باید همچنان آن را برداربهرهون امکان ا چام ؛شودمین

دانند. در واقع از می ا صحیحمال قابل بقاء و واگذاري حق انتفاع آن ر
اي از منابع آب پس از مصرف دوباره به سفره آنجا که بخش عمده

توان منابع آب را مصرف شدنی دایمی گردد نمیآبهاي زیرزمینی باز می
ي برداربهرهو غیرقابل برگشت تلقی کرد. ضمن این که اگر میزان 

ب نابودي منابع آمتناسب با میزان بارندگی و ذخیره آب باشد. عدم و 
 سازد.در اثر مصرف را منتفی می

 

 گیریو نتیجه بندیجمع -4

بر منابع آب که در گذشته حسب قواعد خود انتظام  حاکم ینظام حقوق
در اثر  بود. یخصوص تیبر مالک یمبتن یفقه یو ملهم از مبان یعرف

 هیرویب و زهیو استحصال مکان يحفار يبر تکنولوز یمبتن يبرداربهره
 و تیخود را به نظام مالک يجا ریناگز به ریاخ قرن یط آب منابع از

 تیالکم ینفو  یعموم تیمالک حیتصر باداد که  یبخش عموم تیریمد
در قانون  اشاره موردو شرط  دیقیمالکانه ب يبرداربهرهو  یخصوص

 هرگزاما  ؛ثر بودؤن مابردارامان بهره یب يدر مهار رقابتها یمدن
 ژهیوب و آبرف ارفت موجب کاهش مصیطور که انتظار م آن نتوانست

توان یرا م یابیناکام نیگردد. از علل ا ینیرزمیآب ز يهانجات سفره
 تیبا ماه ییو قضا يمراجع ادار دیبرداران و تردرفتار مالکانه بهره

 منابع از انتیص ضرورترو  نیآب دانست. از ا يدارحق بهره یحقوق
 استفاده از يریجلوگ جهت ینیرزمیز آب يهاسفره یبخشتعادل و آب

موجب  یرقابت يبردارو بهره يحفار يبر تکنولوژ یمبتن هیرویب
منابع  يبردارو مقررات ناظر بر حق بهره نیقوان جیتا به تدر شودمی
و  تملک تیقابل ازمنابع آب  بیترتنیبد و ابدی شیگرا یاتینظر بهآب 
از مردم به  یندگیبه نما هادولت وشده  خارج یخصوص يبرداربهره

 منافع تیو با رعا ازیتا حسب ن رندیگیم اریآن را در اخت یصورت امان
 مردم قرار دهند. اریدر اخت يبرداردر قالب حق بهره یعموم

 
چون این حق با وجود تصریح در قانون توزیع عادالنه آب و تکیه کافی 

 23ادة محقوقی بنا به تعبیر  به مبانی فقهی و حقوقی از حیث ماهیت
مالکیت  منحصر دراشخاص نسبت به اموال را قانون مدنی که عالیق 

داند با ماهیت غیر می حق انتفاع و حق ارتفاقو اعم از عین و منفعت 
حق  مالکانه و امانی آب که در اختیار دولت قرار گرفته و صرفاً

 حق انتفاع است که ي از آن را به متقاضیان داده است نوعیبرداربهره

که یت لکامحق خالف  ربو  کندمیایجاد  منابع آببر  یسلطۀ ناقص
واگذاري به حق همچون  حقوق مالکانهسلطه تام و کامل است شامل 

. از این رو حاکمیت شودنمی مال و غیرهاتالف  حتی حقو  اندیگر
 ي از منابع آب همواره امکانبرداربهره)وزرات نیرو( با صدور مجوز 

ان نیز امکان استفاده خارج برداربهرهسلب و تعدیل این مجوز را دارد و 
 یهیبد. از موضوع پروانه و نقل و انتقال و اتالف آن را نخواهند داشت

اگر  یحت يبردارحق بهره تیماه در یدگاهید نیچناز  تیتبعاست با 
 مورد حق نیا شود، فراهم هم آب بازار در حق نیا انتقال و قلامکان ن
ان چن و بود خواهد انتفاع حق بر حاکم طیشرا تیبه رعا دیمقمعامله 

 هاروانهپ لیو تعد جرحبه  ریناظر ناگز مقاممصالح عامه  يچه به مقتضا
 يهااستیس نیا اعمال گردد، آببران يبردارسلب حق بهره ایو 

 شودیم سریماز حق مکتسب   یناش یموانع حقوق بدون يو یانقباض
 آثارز ا فارغ مبنا نیا بر آب ییمراجع شبه قضا و يدادگستر اکمو مح

الزم  يصدور آرا امکان بسهولت ،يبرداربهره حق نیابر  تیحق مالک
 .افتی خواهندجهت حفاظت از منابع آب 

 

 هانوشتیپ

مجلس اعتقاد داشتند که آب به صورت  ندگانیاز نما ياز انقالب چون تعداد پس -1
و  آبقانون  رییتغ برايرا  يشنهادیپ لذا؛ شده استن عیدر سراسر کشور توز منصفانه
 يآبها که بود نیا شنهادیپ نیاده کردند. منطق اآم 1943 مصوبشدن آن  ینحوه مل

 يهاچاه حفر يبرا که یکسان يبرا فقط نه و است ملت همه به متعلق ینیرزمیز
 انیم گفتگو و بحث هاماه از بعد 1982 ماه نیفرورد در قانون نیا. دارند پول ق،یعم

 يحورم نقش بعد به زمان آن ازکه  قانون نیا. دیرس بیتصو به روین وزارت و مجلس
 یماده موضوعات مختلف 00فصل و  0در  ،است داشته رانیا آب يگذاراستیس در را

حقابه و پروانه مصرف  ،یسطح يآبها ،ینیرزمیز يآب، آبها یعموم تیاز جمله مالک
غیره  و رویوزرات ن اراتیو اخت فیو وظا يمعقول، وصول آب بها، حفاظت و نگهدار

 علقمت آن نظارت و بوده یعموم ییدارا آب منابع قانون، نیبر اساس ا .ردیگیدر بر م
 يمجوزها صدور مسئول را روین وزارت زین دولتو  شودیم محسوب دولت به

 .است کرده نییتع مختلف يهااستان و هابخش به آب صیتخص و يبرداربهره
 انفال زوج یفقه کتب از یبعض در هاانوسیاق و اهایدر که، است ذکر به الزم البته -2

 به قهاف از يمعدود صرفاً که میینما نشان خاطر است الزم بارهنیا در. اندشده دانسته
 رارق رسته نیا در معاصر يفقها از یبرخ و دیمف خیش همانند متقدم يفقها ژهیو
 اندتهدانس انفال جزء را اهایدر فقط بلکه هاآب مطلق نه زین آنان البته و رندیگیم
(Baqdadi, 1992; Meshkini, N. D.; Montazeri Nadjaf Abadi, N. D). 

حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف  ،در مناطق غیر ممنوعه»: 0ماده  -9
شبانه روز متر مکعب در 20خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 

ولی مراتب باید به  ؛برداري نداردمجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره
ها به از این نوع چاه توانداطالع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد الزم می

 .«آوري آمار و مصرف آن بازرسی کندمنظور بررسی آبهاي منطقه و جمع
4- L'usufruit est la droit de jouir des choses un autre a la 

propriete comme le proprietaire lui meme mais a la charge d'en 

conserver la substance 
5- L'usufruitier peut jouir par lui-meme,donner a bail a un 

autre, meme vendre ou ceder son droit a titre gratuit 
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