
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران

 مجلس شورای اسالمی( 14/12/1395)مصوب 

     آب  -8بخش 

 35ماده 

محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و های زیستدولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقابه

وری و جبران تراز آب، به میزانی که در های زیرزمینی و ارتقای بهرهبخشی به سفرهبخش کشاورزی، تعادل افزایش تولید در 

 سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به عمل آورد:

ای مزیت نسبی وری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالت دارملکرد در واحد سطح و افزایش بهرهافزایش ع-الف

 و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

توسعه روشهای آبیاری  نوین، اجرای عملیات آب و خاک )سازه ای و غیرسازه ای(، توسعه آب بندها و سامانه )سیستم(های  -ب

 زان ششصد هزار هکتار در سال سطوح آبگیر حداقل به می

ها به عنوان کمک بالعوض توسط دولت ( هزینه%85برای توسعه روشهای آبیاری نوین حداقل هشتاد و پنج درصد ) -تبصره

 شود. بودجه ساالنه تامین و پرداخت می در قالب

خانی پسابها، مدیریت آبهای نامتعارف ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرحمایت از توسعه گلخانه -پ

 و مدیریت آب مجازی

های کلی وری آب در چهارچوب سیاستمحصوالت راهبردی و ارتقای بهره طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر -ت

ط در های مناسب فقدجه ساالنه و اعمال حمایت و مشوقاقتصاد مقاومتی و تامین منابع و الزامات موردنیاز در قالب بو

 جهارچوب الگوی کشت

قانون برنامه با تاکید بر ( وضع موجود در طول اجرای %5احیا، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه پنج درصد ) -ث

 های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنواتفعالیت

های رای قانون برنامه و توسعه فعالیتجدویست هزار تن ماهی در قفس تا پایان اایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش  -ج

 شیالتی و ایجاد تاسیسات زیربنایی در سواحل کشور

 برق دار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهره برداری -چ

( قانون رفع موانع 12منابع موردنیاز اجرای این بند از محل صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده ) -تبصره

 گردد. تامین می 1/2/1394الی کشور مصوب رقابت پذیر و ارتقای نظام متولید 

نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه اداره شده بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری تا  -ح

 پایان اجرای قانون برنامه 

 موردنیاز در حوضه آبریز محل استقرار سداستفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تامین آب شرب  -خ

 هاها و چشمهاثی بر روی این رودخانه ها، قناتها از آب سدهای احدها و قناتها، چشمهه کشاورزان از رودخانهتامین حقاب -د

تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه )سیستم( خنک کنندگی و شست و شوی  -ذ

 مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه



دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در  -ر

 طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجرا بگذارد. 

 ر اختیار کشاورزان قرار دهد. وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت د

 36ماده 

در جهت اصالح  ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیس تیدولت مکلف است اقدامات الزم را با رعا -الف 

 زی( ارتقاء دهد و ن30%)درصدیرا حداقل معادل سمصرف آن یوراستحصال و بهره یوربهره ،یدنیآب آشام یبردارنظام بهره

 یاجرا انیتا پا ایکردن آب در نیریش قیکشور را ازطر یمناطق جنوب یدنی( آب آشام30%)درصدیحداقل س

 .دینما نیقانون برنامه تأم

و ساخت حداقل معادل  یطراح ن،یتأمالزم را جهت  داتیقانون برنامه تمه یاجرا انیموظف است تا پا رویوزارت ن -تبصره

 دیخر قیعمان را از جمله از طر یایفارس و در جیحوزه خل یدر شهرها ازیمورد ن یهاکننیریش( آب70%هفتاددرصد)

به داخل انجام دهد.  یانتقال فناور قیاز طر کننیریشآب دیع خریهوشمند و تجم تیریمد زیو ن شدهنیریآب ش ینیتضم

انجام  انیبندانش یو شرکتها یدانشگاهها و مراکز پژوهش ،یجهاد دانشگاه قیاز طر یانتقال فناور تیریمد

 .شودیم

عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهایی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی  -ب

مراحل قانونی در اختیار شهرداری ها یا دهیاری های همان منطقه قرار می گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به 

اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می رسد، با تصویب کمیته برنامه ریزی  پیشنهاد شورای

 شهرستان صرف زیرساخت های گردشگری همان منطقه می شود. 

 

 


