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 آقاي حسن اكبري مدير كل محترم حفاظت محيط زيست استان خراسان جنوبي جناب

 شرب و غير شرب رودخانهموضوع: 

 

 با سالم 

 موارد ذیل را به آگاهی می رساند: 51/5/5989مورخ  5511/5/51/89بازگشت به نامه شماره  

ها،  ها، مرداب ها، انهار، مسيل نهنامه مربوط به بستر و حریم رودخا یينبه استناد بند الف ماده یک آ-5

 هـ 59395ت93163موضوع تصویب نامه شماره رسانی، آبياري و زهكشی  هاي آب هاي طبيعی و شبكه بركه

جرایی است طبيعی كه آب به طور دایم یا فصلی در آن رودخانه م ،هيئت محترم وزیران 53/19/5958مورخ 

تفاوتی ببين دائمی یا فصلی بودن رودخانه ها  قائل نشده و هر . با این اوصاف قانونگذار  جریان داشته باشد

 دو در حكم واحد تلقی ميشوند.

ه مورخ 58515/ت 19855   مستفاد از دستورالعمل تعيين حریم كيفی آبهاي سطحی موضوع مصوبه-5

بستر  متر)تراز افقی( از منتهی اليه 511 مقطوعا شرب آب منبع كيفی حریم هيئت وزیران ، 59/55/5995

 آبی، منبع تضرر عدم و انتفاع كمال منظور به شرب آب كيفی حریم حفاظتی محدوده خواهد بود و در

 مصرف كنترل كامل اعمال با غرقابی غير و بر آب كم كشاورزي هاي فعاليت جز به كاربري استقرار هرگونه

 ست.ممنوع شده ا …باشد. لذا استقرار صنعت و تاسيسات و  می ممنوع ، كود سم و

و حریم كيفی رودخانه هاي حفاظت شده بجز موارد  ن شدهمتري تاالب تعيي 511حریم كيفی تاالب ها -9

 در این عرصه ها به مانندمتر می باشد . بنابراین  511مشخص شده در متن دستورالعمل مذكور مقطوعاً 

عمل مرقوم ) كه شامل معين در متن دستورال موارد جز به ها كاربري كليه رودخانه هاي شرب استقرار

گردشگري ، آموزش و پژوهش در جهت افزایش سطح دانش و آگاهی عموم نسبت به تنوع زیستی و زیست 

 باشد. می ممنوع شده هاي حفاظت رودخانه و ها تاالب كيفی حریم محدوده در بوم ها ميباشد(

فوق الذكر( و به تعبير عرفی آن  ابع آب هاي سطحی )بجز موارد بند دو و سهحریم كيفی سایر من-9

یا به عبارتی  Cو  A ،Bرودخانه ها و منابع آب سطحی غير شرب در دستورالعمل موصوف به سه ناحيه 

، « كمال انتفاع و عدم تضرر در حریم» كه با در نظر گرفتن اصل گردیدهحریم اول، دوم و سوم تقسيم 

ضوابط استقرار می باشد كه در  9اربري صنعتی تا رده تعيين شده است و از جمله آنها ك نيز كاربریهایی
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آمده ....« ابق دستورالعمل تعيين حریم كيفی مط»ط استقرار تحت عنوان جدول شماره یک پيوست ضواب

 است . 

متر و استقرار  511حریم رودخانه ها و آب هاي سطحی شرب و حفاظت شده  مقطوعاً  من حيث المجموع 

ذكور ممنوع است بجز رودخانه هاي موضوع بند سه فوق كه برابر دستورالعمل تا كاربري صنعتی تا حریم م

 رده سه امكان پذیر است . 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 رونوشت :

 آقاي دكتر تجریشی معاون محترم محيط زیست انسانی جهت استحضار  جناب

 جهت استحضار آقاي مهندس ظهرابی معاون محترم محيط زیست طبيعی و تنوع زیستی  جناب

 كل حفاظت محيط زیست استانها جهت اقدام الزم ادارات

 امير دارایی ریيس گروه ارزیابی مدیریت محيط زیست آقاي

 


