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 چکیده 

 سدر می نظر به،  هیه و تصویب گردیده استمتنوعی ت آئین نامه ها، قوانین و مقررات به منظور حفاظت از تاالبها و رودخانه ها 

 که ستا نظر مد ها برکهو  تاالبهااز  مشخصی فاصله حفظ قالبدر  یکیزفی حریم یک صرفا راتمقرو  لعملهاراستود یندر ا

عدم تعریف مشخص از بستر و اطالعات اندك مالکین حاشیه ،  دارد بستگی برکه یا بتاال يبررکاو  دهستفاا عنو بهآن  جهدر

رودخانه از مسائل حقوقی حریم و بستر تاالب موجب بروز مسائل و مشکالت حقوقی و اجتماعی خواهد شد که غالب آن به 

عی شده با س مقالهدر این گیرد. قرار می گردیصورت تسلیم دادخواست به محاکمه قضائی شده وموضوع از جانب دادگاه مورد پ

  مطالعه  این قوانین شناسایی و ویژگیها و محدودیتهاي آنها ارایه گردد. 

 

  ،حقوقیبستر ،حریم رودخانه ،تاالب، :کلیدي گانواژ
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه     

به آنها توجه نشده است ،  کافی انداز به که روند می شمار به طبیعت هاي اکوسیستم هاي از بارزترین زیبایی ها اچهیتاالب و در

متأسفانه هنوز روند تخریب این بوم سازگان طبیعی که ده ها کارکرد متفاوت و موزون را یکجا در خود دارند، متوقف نشده 

چند ساله  یخشکسال لیکه بدل هاتاالب میبستر و حر یتاالب ها به اراض یطیمح ستیز تیماست. کشاورزان بدون توجه به اه

 راتمقرو  نیناقوها  یاچهو در تاالبهااز  حفاظت رمنظوبه  کاهند. یشده اند، تهاجم نموده و هر روز از بستر آن مخشکانده  ریاخ

 فاصله حفظ قالبدر  یکیزفی حریم یک صرفا راتمقرو  لعملهاراستود یندر ا سدر می نظر به .ستا هیددگر ینوتد مختلفی

 راتمقر یندارد در ا بستگی برکه یا بتاال يبررکاو  دهستفاا عنو بهآن  جهدر که ستا نظر مد ها برکهو  تاالبهااز  مشخصی

 حالیدر  عموضو ین. استا هشد قید بشر يبررکا ايبر فقیا ازتر متر 150 رمذکوآب  منابع کیفیمحری ايبر فاصله کثراحد

در  نهاو. ..آ شناسی یختر مینو ز شناختیآب  مینز  ،شناسی مینز يهارساختا مانند تاالبهاو  ها برکه فنی مسائل که ستا

 شناسی مینز جنسو  ندهازسا با ها برکهو  تاالبها اعنوا به انتو میرا  حریم مشخص انمیز ینو ا ستا هنشد گرفته نظر

 تمطالعا منجاا به زنیا هپیچید شناسی مینز رساختا با اعنوا ايبرو  دنمو رمنظو مینیزیرآب ز لنتقاا پتانسیل فاقدو  ختایکنو

  .باشد می قعیوا کیفی حریم تعیین

 ینامتنوعی تهیه و تصویب گردیده است  از جمله  آئین نامه ها، قوانین و مقررات به منظور حفاظت از تاالبها و رودخانه ها 

 ،مسیلها ر،نهاا ،ها خانهرود بسترو  حریم به طمربو نامه یینآ،  1361  سال  بمصوآب  النهدعا یعزتو نقانو 2 دهما نیناقو

 بمصو سطحی يبهاآ کیفی حریم تعیین لعملراستوو د  1379سال  بمصو  ريبیاآ يها شبکهو  طبیعی يها برکه ،بهادامر

  .دبر منا انتو میرا  1384سال 

مطالعات مرتبط با تعیین بستر و حریم رودخانه ها و تاالب ها بر اساس مبانی اصولی انجام می گیرد که آشنایی با آنها براي      

دسترسی به نتاج مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این مبانی رسیدن به مبناي مشترك براي تعیین حریم و بستر 

  طه با مبانی حقوقی تعیین بستر و حریم تاالب اشاره می گردد.رودخانه می باشد. در این راب

  حقوق عینی:-1

قانون مدنی ایران به سه  29حقوق اشخاص را نسبت به اموالی که در خارج موجود باشد، حقوق عینی می نامند و در ماده      

ت:به شرح ذیل اشاره شده اسنوع حقوق عینی    

 الف:مالکیت

 ب:حق انتفاع

ارتفاعج:حق   

مالکیت: رابطه بین شخص و چیز مادي است که قانون، آن رابطه را معتبر شناخته و مالک حق دارد که انتفاعات ممکنه را از  

ماده یک آئین نامه » ز « ( براساس بند  آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیري نماید. مالکیت حق مطلق، انحصاري و دائمی است

.بستر در مالکیت حکومت اسالمی است) 1379صوب سال مربوط به بستر و حریم م   

حق انتفاع: حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده  

.قانون مدنی) 40( با استفاده از قانون کند    

و بدین معنی است که مالک ملک حق ارتفاق بایستی به  حق ارتفاق: ارتفاق از کلمه رفق و به معنی مدارا مشتق شده است 

آئیـن نامـه مربـوط به بستر و » ك«براساس بنـد (رفق و مدارا رفتار نموده و جلوگیري از او ننماید. این حق را ارتفاق می نامند. 

، حریم یک )1379زهکشی مصوب سال  هاي طبیعی و شبکه هاي آبرسانی، آبیاري و ها، برکه ها، مرداب حریم رودخانه ها، انهار، مسیل

.حق ارتفاق شناخته شده که دولت براي کمال انتفاع و حفاظت از بستر این حق را دارد   
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 همچنین. است شده معنی باشد حریم: حریم کلمه اي است عربی که در فرهنگ لغات به آنچه حرام شده و مس آن جایز نمی

قانون مدنی حریم به  136دفاع از آن واجب باشد می گویند. در ماده  و حمایت که مکانی عمارت، و خانه گرداگرد و پیرامون به

.صورت ذیل معنی شده است   

حریم عبارت از مقداري از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتفاع از آنها و جلوگیري از ضرر 

.توانند به آن تجاوز نمایند حریم نامیده می شود حریم بگذارند و نمیضرورت دارد از نظر احترامی که افراد باید به حق   

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه   )قانون مدنی 139قانون  ( بر طبق

  .بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست مقصود از حریم است

:تعیین نمود حریم را به دو صورت فنی و کیفی می توان   

لف: حریم فنیا   

آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی و یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بالفاصله پس از  فنی حریم 

بستر قرار دارد و به عنوان ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت آنها الزم است و طبق مقررات آئین نامه توسط وزارت نیرو یا 

 از باشند، داشته فصلی یا دائم آب اینکه از اعم ها انهار طبیعی یا رودخانهشرکت هاي آب منطقه اي تعیین می گردد. حریم 

ه به وضع رودخانه، نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت توج با مورد حسب که بود بسترخواهد تابعیت یک

.گردد نیرو تعیین می   

حریم کیفی -ب   

غیره به طور مستقیم به منابع آالینده بستگی پیدا می کند. به طور کلی آب آلوده حریم کیفی رودخانه ها، مسیل ها، چاهها و 

به آبی گفته می شود که بر اثر فعالیت هاي انسان در ترکیب و یا خواص آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تغییراتی حاصل 

عی به کار می رفت نامطلوب گردد. بنابراین تعیین شود تا حدي که بر اثر این تغییرات، آب براي مصارفی که قبالً در حالت طبی

متر نمی تواند منابع آب را از آلودگی نجات دهد. بنابراین براي حریم کیفی، فواصل مکانی از قبیل  ستیحریم فنی از یک تا ب

دیریت کیفی منابع نگه داشتن منابع آب باید به یک اصل م یزهمتر و یا کیلومتر جایگاهی ندارد. آنچه که مسلم است براي پاک

که می  ییآب توجه داشت. براساس این اصل  هر عنصر و یا ماده اي طور طبیعی و یا مصنوعی به آب اضافه می نمائیم و تا آنجا

.شود باید به آن اندازه و روشی انجام پذیرد که استانداردهاي آب سالم در منابع آب حفظ شود   

مکانات، حدبستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه هاي طبیعی شرکتهاي آب منطقه اي مکلفند با توجه به ا

موجود در حوزه فعالیت خود را برنامه ریزي مشخصی و یا اعزام کارشناس یا کارشناسان ذي صالح طبق مقررات این آیین نامه 

.)1379، آئیـن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ( تعیین نمایند   

شرکت آب منطقه اي در هر مورد که بستر و حریم رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی را تعیین می نماید، 

مراتب را به طرق مقتضی به طور کتبی به متقاضی اعالم و در مـورد تعیین بستر و حریم سرتاسري، موضوع از طریق پخش 

 ،)سنتی –نهر (طبیعی  خاص ذي نفع می رسد که بستر و حریم رودخانه ، اش اطالعاطالعیه هاي محلی (براي یک نوبت) به 

 تعیین حریم و بستر حدود از اطالع کسب براي توانند می اشخاص و گردیده تعیین نظر مورد طبیعی برکه و مرداب مسیل،

انتشار اطالعیه، اعتراض خود ر  یختار از ماه یک مدت ظرف باشند داشته اعتراضی چنانچه و مراجعه مربوط آب شرکت به شده

آبه شرکت مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند. چنانچه اعتراضی نسبت به بستر و حریم تعیین شده در مهلت مذکور در فوق 

واصل شود، شرکت آب منطقه اي مربوط اعتراض را به کمیسیونـی مرکـب از دو نفر کارشناس فنی ذي صالح و یک نفر 

آئیـن نامه مربوط  (از بین مجربترین کارشناسان شرکت با ابالغ مدیر عامل منصوب می شوند، ارجاع نماید هکارشناس حقوقی ک

.)1379، به بستر و حریم رودخانه ها   

 بستر با که صورتی در و کند می بررسی را کارشناسان یا کارشناس گزارش ، اعتراض مورد پرونده وصول از پس کمیسیون 

کارشناسان ذي ربط، نظر خود را  یا کارشناس از توضیحات اخذ از بعد واال کند می تأیید را آن باشد، موافق شده تعیین وحریم
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 استان اردبیل 

خواهد نمود. چنانچه توضیحات مذکور براي کمیسیون قانع کننده نباشد، کمیسیون می تواند رأساً یا بوسیله  المبه شرکت اع

کارشناسان دیگري محل ر آبازدید کند و سپس نظر خود را در مورد بستر و حریم به شرکت اعالم دارد. نظر این کمیسیون 

.)1379، وط به بستر و حریم رودخانه هاآئیـن نامه مرب ( قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است   

، شرکت آب منطقه اي نسبت به عالمت گذاري نهایی حدبستر و حریم تعیین شده به نحو مقتضی یونپس از اعالم نظر کمیس 

ري اقدام خواهد نمود و نسخه اي از نقشه مربوط به بستر و حد را براي اطالع به اداره ثبت اسناد و مدارك ، بخشداري و شهردا

حوزه عمل ارسال و نیز مراتب ر آبه نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اعالم خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و 

.)1379، آئیـن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها (حریم با همکاري مأموران انتظامی جلوگیري خواهد کرد   

مسیل ،مرداب و برکه طبیعی درصورتی که شرکت آب منطقه اي  خانه، نهر ،پس از تعیین و تشخیص میزان بستر وحریم رود

قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن واقع در بستر وحریم را براي استفاده از امور مربوط به آب و برق الزم بداند ، براساس 

.)1379، هاآئیـن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه  (نمود دمقررات مربوط اقدام خواه   

 کتبی موافقت ،با ننماید ایجاد مزاحمتی آب از برداري بهره براي که مسیل و نهر رودخانه، بستر از قسمت آن در موقت کشت 

 وجه هیچ به مستأجر ولی است، بالمانع مجاوران براي اولویت رعایت و اجاره صورت به ربط ذي اي منطقه آب  شرکت قبلی و

جز زراعت سطحی) را ندارد. در صورت تخلف اراضی مسترد و از فعالیت وي جلوگیري ب(  درخت و نهال غرس و اعیانی حق

آب منطقه اي ذي ربط باید در اجاره نامه قید کند که در صورت بروز هر گونه خسارت ناشی از سیل و نظایر  خواهد شد. شرکت

.)1379، رودخانه ها آئیـن نامه مربوط به بستر و حریم (آن هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت   

 و شود می نامیده مرده بستر که بستر باقیمانده و نماید تغییر طبیعی صورت به مسیل و طبیعی نهر رودخانه، بستر چنانچه 

فاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به است قابل برق و آب طرحهاي اجراي براي است، دولت اختیار در کماکان

و نحوه آماده سازي ،کناره بندي و سایر شرایط مربوط در سند واگذاري قید خواهد  واگذاردستگاه متقاضی به صورت اجاره 

.)1379، آئیـن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها (گردید   

انهار یا  و بستر و حریم رودخانه ،  حد تعیین تقاضاي موردي صورت به امالك و اسناد ثبت ادارات یا شهرداریها یا افراد چنانچه 

آب منطقه اي مکلف است با اخذ هزینه   مسیل یا مرداب و یا برکه طبیعی را که در مجاورت ملکی واقع است، بنماید، شرکت

حد و بستر هریک از موارد یاد شده به ترتیب کارشناسی که تعرفه آن از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت به تعیین 

مقرر در این آیین نامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه تصرفات قانونی اشخاص نسبت به امالك موردنظر احراز و توسط مراجع 

.)1379، آئیـن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها (ذي صالح تایید شده باشد   

 ضمن اي منطقه آب شرکت باشد، داشته وجود مجاوران براي بستر مازاد اراضی از ستفادها و سازي دیواره امکان چنانچه

ردن مجاوران رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب یا برکه طبیعی ، مشخصات دیواره و مقدار زمینهایی را که در اثر ک مشخص

صورت تمایل به شرکت مراجعه وبا قبول شرایط و دیواره سازي حاصل می شود، معلوم و به مجاوران اعالم خواهد نمود تا در 

مشخصات دیواره سازي براي اخذ اجازه مربوط اقدام نمایند. بستر واقع در پشت دیواره احداثی در اختیار دولت جمهوري 

انده از دیواره احداثی شروع می شود، باقیم داسالمی ایران است. شرکت می تواند پس از تأمین میزان حریم که بالفاصله بع

 آئیـن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها (بستر را به سازنده دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به دیگران اجاره دهد

،1379(.   

شرکتهاي آب منطقه اي با همکاري شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و امالك، مسیلهاي متروك را شناسایی خواهند نمود. 

لها در خارج محدوده قانونی شهرها با شرکت آب منطقه اي است، ولی در داخل محدوده قانونی تشخیص متروك بودن مسی

الزم را اتخاذ خواهد نمود. در صورت بروز اختالف نظر، تشخیص وزارت نیرو  تصمیمشهرها، شرکت مزبور با همکاري شهرداریها 

.)1379، آئیـن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها (معتبر می باشد   
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عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه ها، انهار طبیعی ، مسیلها، مردابها و برکه هاي طبیعی با موافقت وزارت  

 آئیـن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها (نیرو بالمانع است ، ولی مسئولیت حفاظت آنها با دستگاههاي ذي ربط خواهد بود

،1379(.   

انه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت مکلفند قبل از اجراي وزارتخ 

طرح هاي مربوط به خود و صدور پروانه الزم بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه هاي طبیعی را استعالم 

نوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرواست. متخلفان از این ماده طبق مقررات بستر و حریم م رنمایند. هر نوع تصرف د

.)1379، آئیـن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها (موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد   

ایند، قسمت مورد نم تداخل موجود فرعی و اصلی راههاي و طبیعی هاي برکه مردابها، مسیلها، انهار، ها، رودخانه حریم هرگاه

 آئیـن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها (تداخل براي تأسیسات طرفین به طور مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت

،1379(.   

 یا و نیرو وزارت طرف از زیر طبق آنها ظرفیت به توجه با زهکشی و آبیاري هاي وشبکه سنتی و احداثی انهار کانالها، حریم

آئیـن نامه مربوط به بستر و  (ریم از منتهی الیه دیواره آنها می باشدح این و گردد می تعیین طرف هر براي آن تابع شرکتهاي

.)1379، حریم رودخانه ها   

تاالب هیحاش یامالك و اراض تیمالک  

:نوع عبارتند از 4نوع مالکیت وجود داشته است. این 4کلی در ایران بطور   

مالکی، خرده مالکی، قبیله اي)مالکیت خصوصی (بزرگ   

 مالکیت دیوانی (دولتی)

 مالکیت درباري (سلطنتی)

  مالکیت وقفی

) در سه مرحله به اجرا گذاشته شد و الگوي مالکیت و نظام بهره برداري ارضی در 1341قانون اصالحات ارضی (سال ياجرا

.سراسر کشور  را تحت تاثیر قرار داد  

اساس مواد پانزدهم و شانزدهم قانون اصالحات ارضی، حق تقدم واگذاري اراضی مزروعی به زارعان صاحب نسق بود. مالکان  بر

ها به  نیزم یصاحب نسق بودند. اما پس از اصالحات اراض یقانون اصالحات ارض يقبل از اجرا رهیرودخانه ت هیحاش یاراض

.دیواگذار گرد یصاحبان نسق بصورت مشاع  

  ريیگیجهنت

براي تعیین حریم کیفی الزامی است. بنابراین با توجه به محدودیت هاي  آلودگیگی رودخانه ها از منابع بررسی و نحوه آلود 

  می باشد.موجود، امکان تعیین حریم کیفی نبوده و تنها بررسی قوانین و مقررات مربوط به تعیین حریم فنی 

مالکین حاشیه رودخانه از مسائل حقوقی حریم و بستر تاالب موجب بروز مسائل  عدم تعریف مشخص از بستر و اطالعات اندك

و مشکالت حقوقی و اجتماعی خواهد شد که غالب آن به صورت تسلیم دادخواست به محاکمه قضائی شده وموضوع از جانب 

گیرد. قرار می گردیدادگاه مورد پ  

با  يآب منطقه ا يسازمان ها ندیتاالب به بستر تجاوز نما هیکه بستر آنها مشخص شده باشد و بهره برداران حاش ییدر تاالبها

نسبت  توان یکه بستر آنها مشخص نباشد. نم یی. در تاالبهاندینما ینسبت به رفع تجاوز اقدام م ییدر محاکم قضا تیطرح شکا

 زانیدهند. کارشناس با توجه به م یارجاع م یرا به کارشناس رسم تیغالباً شکا ییاقدام نمود. محاکم قضا تیبه طرح شکا

موضوع را در صورت  يکارشناس بدو هیبا توجه به نظر یکند و قاض یاقدام م هینظر هینسبت به بستر نسبت به ارا یآگاه

.کند یبه صدور حکم اقدام م نسبت تیبه سه و پنج و هفت نفره ارجاع نموده و در نها يدعو نیاز طرف کیاعتراض هر   
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 (Laws and issues related to the bedding and the boundaries of 
rivers and wetlands)  

 
Abstract  
In order to protect the lagoons and rivers  regulations and various laws have been 
drafted and approved.It seems that in these instructions and regulations only a physical 

environment is maintained in the form of maintaining a distinct distance from wetlands 
and ponds, which depends on the type of use and use of the wetland or pond. The 
undefined definition of the context and the limited information of the riverside 
landowners on the legal issues of the wetland and the land will cause legal and social 
problems.The form is submitted to the judiciary by the submission of a petition and the 
matter is followed up by the court.In this paper, we have tried to identify the rules and 
their features and limitations. 
Keywords :(Wetland;River;Privac; Substrate;Legal . ) 

 

 
 


