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  )هیأت وزیران 24/4/1371مصوب ( 
  

ـ مخازن، تاسیسات آبی، کانالهاي عمومی آبرسانی، آبیاري وزهکشی مستحدثاتی هستند که به منظور آبرسانی، سالم سازي 1ماده
  .می شوند زمینها یا انتقال آب ایجاد شده یا

ـ حریم مخازن ، تاسیسات آبی، کانالهاي عمومی آبرسانی، آبیاري وزهکشی با توجه به ظرفیت کانالهاي مستحدثه وشبکه هاي 2ماده
  :آبیاري وزهکشی 

  .متر 12میزان حریم از هرطرف  مترمکعب درثانیه ـ 15بیش از ) دبی(ـ آب دهی 1
  .متر 8میزان حریم از هرطرف  مترمکعب درثانیه ـ 15تا10از ) دبی(ـ آب دهی 2
  .متر 6میزان حریم از هرطرف  مترمکعب درثانیه ـ 10تا 5از ) دبی(ـ آب دهی 3
  .متر 4میزان حریم از هرطرف  مترمکعب درثانیه ـ 5تا 2از ) دبی(ـ آب دهی 4
  .متر 2تا 1میزان حریم از هرطرف  مترمکعب درثانیه ـ 2لیترتا 150از ) دبی(ـ آب دهی 5
  . متر 1میزان حریم از هرطرف  لیتردرثانیه ـ150کمتر از ) دبی(هی ـ آب د6

  
  ).مترازهرطرف نسبت به محور لوله 3(متر 6میلی متر، درکل 500ـ حریم لوله آبرسانی با قطر 3ماده

  ).متر از هرطرف نسبت به محور لوله 3(متر 6میلی متر، درکل  800تا  500ـ حریم لوله از1
  ).متر از هرطرف نسبت به محور لوله 5(متر  10درکل  میلی متر، 1200تا  800ـ حریم لوله از2
  ).متر از هرطرف نسبت به محور لوله 6(متر 12درکل   میلی متر به باال، 1200ـ حریم لوله از 3

وله منظور تبصره ـ درصورتی که لوله هاي آبرسانی به موازات ودرحریم یکدیگر نصب شوند، حد خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین ل
  .میشود

هکتار که براي آبیاري همان مزارع وباغها  100ـ کانال عمومی آبرسانی، آبیاري وزهکشی واقع در داخل مزارع وباغها تا مساحت 4ماده
  .مورد استفاده است، داراي حریم نیستند 

مجاورت رودخانه، نهر، مسیل ، مرداب، برکه  ـ اداره هاي ثبت واسنادوامالك مکلفند بیست روز قبل از تحدید حدود امالك واقع در5ماده
طبیعی، کانالهاي آبیاري آبرسانی وزهکشی، روز تحدید حدود را به شرکتهاي آب منطقه اي ودر داخل محدوده استحفاظی شهرها به 

از روز تحدید  شهردایهاي ذیربط ودرخوزستان به سازمان آب وبرق خوزستان اطالع دهند که حریم مربوط را، حسب مورد تعیین وقبل
  .نرسیدن پاسخ درمدت یاد شده، مانع از اجراي مقررات ثبت اسناد وامالك نمی باشد. حدود اعالم دارند

ـ وزارتخانه، موسسه ها، شرکتهاي دولتی، شهرداریها، سازمانها ونهادهاي وابسته به دولت مکلفند قبل از اجراي طرحهاي مربوط 6ماده
مسیلها ، مردابها وبرکه هاي طبیعی را داخل  اختمان یا نظایر آن ، حدبستر، حریم رودخانه ها،به وظایف خود یا صدور پروانه س

محدوده استحفاظی از شهرداریها ودرخارج ازاین محدوده، از شرکتهاي آب منطقه اي ودراستان خوزستان از سازمان آب وبرق 
اعالم . بیست روز پس از تاریخ دریافت، پاسخ استعالم را بدهنددستگاههاي یاد شده موظفند حداکثر ظرف . خوزستان استعالم نمایند

  .نکردن پاسخ درمدت تعیین شده به مفهوم بالمانع بودن اجراي طرح است
ـ هرگاه حریم رودخانه ها ، مسیلها، مردابها وبرکه هاي طبیعی با حریم سایر تاسیساتی که داراي حریم هستند، تداخل نماید، 7ماده 

  .ل براي تاسیسات دو طرف ، به صورت مشترك مورد استفاده قرار می گیردقسمت مورد تداخ
) 43(ـ هرگاه دراجراي این آیین نامه ، زمینهاي اشخاص درمسیر وحریم کانالها وتاسیساتی آبی وآبرسانی قرارگیرد، طبق ماده 8ماده 
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