
 
 
 

 

تثبيتآببهايزراعيآيين نحوهاجرايقانون  نامه

 03/11/1031مصوب:

نامه نحوه اجرراي قرانون بيتيرت آه بهراي  قانون اساسي جمهوري اسالمي ذيالً آيين 831به استناد قسمت اخير بند اول اصل 

 گردد. به شرح زير جهت اجرا ابالغ مي 81/6/8361زراعي مصوّه 

و در مرواردي هره زارعرين بره صروري ب عيوري عرالوه برر اسرتعاده از  هاي سطحي اسرت نامه صرفاً براي آه آييناين بوضيح آنكه 

هنند سطح زير هشت هر هردا  بره ررور متوسري ب يرين و آه بهراي هرر  هاي زير زميني نيز استعاده مي هاي سطحي از آه آه

 گردد. قسمت رتق ضوابي مربوره محاسته و دريافت مي

 يل آه به هشاورزان بايد به صوري حجمي و به ميزان نياز آبي م وول هر هشت در منطوه انجا  پذيرد.بحو :1ماده

 هاي هشت و صن ت و ماهي سراها بايد به صوري حجمي و با ب يين ديماند انجا  پذيرد. بحويل آه به شرهت :2ماده

مج ر  شروراي اسرالمي برر متنراي درصردهاي  آه بهاي هشاورزي رتق قانون بيتيرت نررآ آه بهراي زراعري مصروّه :0ماده

متوسي محصول برداشت شده و با بوجه به هدف حمايت از محصوالي استرابژيك و نيل به متوسي درآمردهاي موررره در قرانون 

 شود. ب يين مي

ره هاي مخت ف در هر سال با بوجه به قانون و رعايرت متوسري درآمردهاي موررره بوسري هير ي مردي آه بهاي هشت :1تبصره

 هر سازمان ب يين و در سطح سازمان به مورد اجرا گذارده مي شود.

ها  هاي سطحي به رريوره پمارات بوسري سرازمان در بنآريش آه شرتكه هاي زيرزميني و يا از آه در مواردي هه از آه :2تبصره

 هاي پماات جداگانه محاسته و دريافت گردد. بها بايد هزينه شود، براي دريافت آه استعاده مي

هاي يرك و دو باشرد. شرتكه نيمره  شود هه حداقل شامل شرتكه اي ارالق مي در اجراي قانون، شتكه مدرن به شتكه :4ماده

 شود هه يكي از دو خصوصيت زير را دارا باشد: اي ارالق مي مدرن و يا ب عيوي به شتكه

 الف ر داراي سد و يا بند انحرافي باشد.

 اص ي انتوال آه باشد.بگير و يا هانال ه ر داراي دهنه آ

 شود هه فاقد مشخصاي فوق باشد. اي ارالق مي  شتكه سنتي به شتكه

عنوان آه بهراي هرر  اي و سازمان آه و برق خوزسرتان برر اسرار درصردهاي ب يرين شرده بره هاي آه منطوه سازمان :5ماده

 دهند. بها قرار مي و مالك دريافت آهمحصول هر ساله نرآ هر متر مك ب آه را براي مصارف مخت ف در همان سال محاسته 

قرانون بوزيرع عادالنره  81نعرره موضروم مراده  3هراي  نياز آبي هر محصول در هر منطوه )مصرف م وول( از رررف هي ي :3ماده

هرا نيراز آبري م ورول هرر هشرت از مراجرع ذيصرالح و برجيحراً مراهرز  آه مشخص خواهد شد، در صوري عد  بشكيل ايرن هي ي

 



 گردد. ورزي اخذ ميبحويواي هشا

 مصرف آه اضافه بر نياز واق ي هشت )مصرف م وول( مشمول دريافت آه بهاي بيشتر خواهد بود. :7ماده

برابرر آه بهراي عرادي دريافرت خواهرد  5/8و برا احتسراه حرداقل   اين اضافه دريافت با بوجه به شررايي خرام منطوره تبصره:

 شد.

ارداد و يا مغاير با قرارداد من ورده اقردا  بره هشرت محصرول برا آه ايرر مجراز نمايرد، هه مشترك بدون عود قر درصوربي :8ماده

بها و جرايش الز  از رريق قانوني متخ رف را بحرت پيگررد قررار دهرد. برديهي اسرت  سازمان مجاز خواهد بود عالوه بر دريافت آه

بهرا و جررايش مربورره  د من ورده پر  از وصرول آهبجديد قرارداد بحويل آه به مشترك نستت به مرازاد برداشرت آه از حرد قرراردا

 باشد. مي

 ب يين و دريافت خواهد شد. 7آه بهاي مشترك در چنين حالتي با بوجه به بتصره ذيل ماده  تبصره:

ميزان متوسي برداشت محصول از هر هكتار با بصويب هي ي مديره سازمان با بوجه به آمار منتشرره وزاري هشراورزي  :1ماده

 گردد. هاي مح ي ب يين مي رسيو يا بر

قيمت واحد محصول در مورد محصوالبي هره داراي قيمرت بيتيتري مصروّه شروراي اقتصراد نيسرتند، قيمرت متوسري  :13ماده

 مورد عمل در پاي مزرعه خواهد بود.

ر جرو ر سريب  بوضيح اينكه در مرورد محصروالبي هره داراي قيمرت بيرميني مري باشرند )نآيرر چغنردر قنرد ر پنتره ر ذري ر بررن 

زميني و پياز و حتوباي( نيز مالك محاسته قيمت متوسي قيمت فررو  در پراي مزرعره اسرت لريكن در مرورد محصروالبي نآيرر 

 هاي مصوّه خواهد بود. باشند، مالك قيمت چغندر قند و گند  هه داراي نرآ بيتيتي مصوّه شوراي اقتصاد مي

ن در مه رت موررر نسرتت بره پرداخرت آه بهراي مصررفي خرود اقردا  ننمايرد هر دليرل و عنروا هه مشترك به درصوربي :11ماده

قرانون بوزيرع عادالنره آه از  31عنوان بدحساه جهت وصرول مطالتراي خرود رترق مراده  سازمان مجاز خواهد بود مشترك را به 

رائره بررت بسرويه حسراه رريق مراجع قانوني بحت پيگرد قرار دهد. بديهي است بجديد قرارداد يا بحويل مجردد آه منرور بره ا

 خواهد بود.

 ( قابل اجرا است.81/6/61بتصره مي باشد و از باريخ بصويب قانون ) 1ماده و   88اين دستور ال مل شامل 

 


