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  اصالح مدارك فني 
  
  

  خواننده گرامي:
با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبـادرت بـه تهيـه ايـن     ، كشور برنامه و بودجهسازمان امور نظام فني و اجرايي 

ضابطه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، اين اثـر مصـون از   
  ايراد و اشكال نيست.

  
يراد و اشكال فني مراتب را به صورت زيـر  شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ا، از رو از ايـن 

  گزارش فرماييد:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. -1
  ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد. -2
 در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. -3

 نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. -4

 اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت.كارشناسان 

  شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
  
  
  

  
  
  

  
  

  –شاه تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي علينشاني براي مكاتبه:
 ام فني و اجراييسازمان برنامه و بودجه كشور، امور نظ 33271مركز تلفن 
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  بسمه تعالي 

  پيشگفتار  
 اين به. كنند مي عمل مرتبط ظروف قانون اساس  بر فشار  تحت  و آزاد هاي  سفره از اعم زيرزميني آب هاي سفره تمامي

 سـفره  يـك  روي در اگر ديگر عبارت به  شود ( برداشته آبي  اژپمپ يا ثقل نيروي براثر  سفره از اين اي نقطه  از اگر كه مفهوم 
 تـا  سطح آب  نگردد، كاهش  تغذيه  سفره  شود)، چنانچه  حفر جديدي كند، چاه مي تغذيه را اي چشمه يا و قنات يا چاه كه

 بـرداري،  در حـال بهـره   قنـات  يـا  چـاه  هر رو براي از اين. بود خواهد محسوس سفره سطح تمامي روي بر خاصي محدوده
ل در يترين مسا هاي آب وقنوات) يكي از مهم توجه به فاصله بين منابع آب زيرزميني (چاه  .شود مي گرفته نظر در حريمي

اخير، حفر تعداد زيادي چاه مجاز و غيرمجاز باعث كاهش سـطح آب   باشد. متاسفانه در سه دهه حفاظت از اين منابع مي
هـاي متعـددي را در تـامين آب بـراي      ها در سطح كشور شده است و اين موضوع چـالش  زيرزميني در بسياري از آبخوان

ابع آب بـرداري از منـ   بايست ميزان بهره مصارف مختلف حتي آب شرب ايجاد نموده است. به منظور بهبود اين شرايط مي
  هاي آب و قنوات، كنترل نماييم. زيرزميني را با در نظر گرفتن فاصله مناسب بين چاه

الذكر، امور آب وزارت نيرو در قالب طـرح تهيـه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب        با توجه به اهميت مبحث فوق
نگي امور نظام فني و اجرايي سـازمان  را با هماه» و قنوات ها چاهكمي  دستورالعمل تعيين محدوده (حريم)«كشور، تهيه 

برنامه و بودجه كشور در دستور كار قرار داد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابالغ به عوامل ذينفع نظام فنـي و اجرايـي   
نامـه اسـتانداردهاي    قانون برنامـه و بودجـه، آيـين    23اساس ماده  كشور به اين معاونت ارسال نمود كه پس از بررسي، بر

مـورخ   - ه 33497/ت42339جرايي مصوب هيات محترم وزيـران و طبـق نظـام فنـي اجرايـي كشـور (مصـوب شـماره         ا
  هيات محترم وزيران) تصويب و ابالغ گرديد. 20/4/1385

ها و جديت رييس امور نظام فني و اجرايي كشور جناب آقاي  بدين وسيله معاونت فني و توسعه امور زيربنايي از تالش
سين حمزه مصطفوي و كارشناسان محترم امور نظام فني و اجرايي و نماينده مجري محتـرم طـرح تهيـه    مهندس غالمح

ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس تقي عبادي و متخصصان همكار در امر تهيه و 
 نمايد. نهايي نمودن اين ضابطه، تشكر و قدرداني مي

  
  غالمرضا شافعي  

 معاون فني و توسعه امور زيربنايي  

  1396تابستان   
  



ب 

 ]     شماره  ضابطه[ »و قنوات ها چاهدستورالعمل تعيين محدوده (حريم)كمي « تهيه و كنترل

  شركت مهندسين مشاور كاوآب مجري:

  شناسي ليسانس زمين شركت مهندسين مشاور كاوآب دوست فريبرز حرفه مولف اصلي:
  :كننده تهيهاعضاي گروه 
  آب –ليسانس عمران  شركت مهندسين مشاور كاوآب گردي ساماني مهرداد چهل
  شناسي ليسانس زمين شركت مهندسين مشاور كاوآب  دوست فريبرز حرفه

  شناسي ليسانس زمين فوق شركت مهندسين مشاور كاوآب  نويسندا خوش
  ليسانس هيدرولوژي فوق كارشناس آزاد  مسعود رجايي

  شناسي فوق ليسانس آب شركت مديريت منابع آب ايران  نجفيحميدرضا كوهستان 
  گروه نظارت:اعضاي 

 شناسي ليسانس زمين كارشناس آزاد  فضلعلي جعفريان

طرح تهيه ضوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب      فاطمه قبادي حمزه خاني
  وزارت نيرو -كشور

  آب -دكتراي عمران

  ليسانس آب زيرزميني فوق شركت مديريت منابع آب ايران  هاشم كاظمي
  :)تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشورمديريت منابع آب طرح كميته تخصصي (اعضاي گروه تاييد كننده 

 دكتراي منابع آب دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران بهرام ثقفيان

 شناسي ليسانس زمين كارشناس آزاد  فضلعلي جعفريان

 ليسانس مهندسي هيدرولوژي فوق سدشركت مهندسين مشاور بهان  جهانيعباسقلي

  دكتراي علوم و مهندسي آبياري خمينيالمللي امامدانشگاه بين  كارآراسته پيمان دانش
  هاي زيرزميني آبليسانس  فوق شركت مديريت منابع آب ايران  حسن نقوي

ي صـنعت آب  طرح تهيه ضوابط و معيارهـاي فنـ    فاطمه قبادي حمزه خاني
  وزارت نيرو -كشور

  آب -دكتراي عمران

 :)كشور برنامه و بودجهسازمان (اعضاي گروه هدايت و راهبري 

  معاون امور نظام فني و اجرايي عليرضا توتونچي

  رييس گروه امور نظام فني و اجرايي فرزانه آقا رمضانعلي

  نظام فني و اجراييكارشناس آبياري و زهكشي، امور سيد وحيدالدين رضواني
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  1  17/04/96  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

تبع آن افزايش تقاضا در بخش آب كشور موجب شد كه نيازهاي آبي جامعه ما كه قـبال از   و به رشد روزافزون جمعيت
كـه براسـاس آخـرين     طـوري  گرديد به سمت حفر چاه سوق داده شـود، بـه   ها و قنوات تامين مي ها، رودخانه طريق چشمه

رشته قنات و همچنـين آب موجـود    39531دهنه چشمه، تعداد  159454) با وجود تعداد 89-90آماربرداري (سال آبي 
 5/70حلقه چاه باشيم كه تخليه ساالنه اين منـابع معـادل    688840آور  ها و درياچه سدها، شاهد آمار سرسام در رودخانه

باشد. بديهي است اين موضوع و روند افزايش حفر چاه مسوولين آب كشور را نگران تامين نيازهـاي   ميليارد مترمكعب مي
هـاي   ي آب با توجه بـه خشكسـالي  ها چاهويژه صاحبان  برداران منابع آب زيرزميني به باشد. از طرفي بهره آبي آينده كرده

ي جديد توسط متقاضـيان مـورد هجمـه    ها چاهدر اثر حفر  ها آناخير، همواره نگرانند كه مبادا حريم منابع آب متعلق به 
بـرداري   اعم از چاه، چشمه و قنـات از همـان ابتـداي بهـره     قرار گرفته و رعايت نشود. هر چند كه رعايت حريم منابع آب

كـه   تر شـود تـا جـايي    تر و كم مطرح بوده اما اين نگراني وجود دارد كه حريم اين منابع بنا به داليل مذكور روز به روز كم
  برداري از اين منابع بر روي يكديگر، قابل جبران نباشد. اثرات سوء بهره

ي تجربـي اسـتفاده   ها فرمولابع آب زيرزميني توسط كارشناسان آب وزارت نيرو عمدتا از تا كنون در تعيين حريم من
كـارگيري   بـا بـه   و هاي محاسباتي كـامپيوتري  از طريق مدل براي محاسبهشده و همواره جاي خالي يك دستورالعمل  مي

  ده است.ش هاي زيرزميني احساس مي ي تجربي و معادالت هيدروليكي حاكم بر جريان آبها فرمول
هـاي حقـوقي و فنـي اشـاره      در اين دستورالعمل ضمن اشاره به سابقه و تاريخچه موضوع، به تعريف حريم از ديـدگاه 

هاي محاسباتي كامپيوتري ارائه خواهـد شـد    ي تجربي و معادالت هيدروليكي، مدلها فرمولشود و نهايتا با استفاده از  مي
  كمي منابع آب زيرزميني خواهد شد. كه باعث افزايش سرعت و دقت در تعيين حريم

  هدف -
جامع با استفاده از استانداردهاي داخلي و خارجي و تجارب كارشناسي  رهنموديارائه  هدف از تهيه اين دستورالعمل،

  باشد. در زمينه تعيين حريم كمي منابع آب زيرزميني (چاه و قنات) مي

 دامنه كاربرد -

هـاي   هاي مرتبط با آب زيرزميني اعـم از بخـش دولتـي (كليـه شـركت      فعاليت گستره كاربرد اين دستورالعمل، حوزه
هـاي ذيـربط) و بخـش خصوصـي      هـاي آب و فاضـالب و ديگـر ارگـان     اي، سازمان آب و برق خوزستان، شركت منطقه آب

  شود. (اشخاص حقيقي و حقوقي) را شامل مي
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  تعاريف -ل اول فص

 :مراجعه شود. دستورالعمل 2پيوست شده در به لحاظ گستردگي تعريف حريم، به مطالب ارائه  حريم  
 گويند يا بـه عبـارتي هـدايت     توانايي آبخوان در عبور دادن آب را هدايت هيدروليكي مي :1هدايت هيدروليكي

وليكي واحد هيدروليكي عبارت از سرعت ظاهري حركت آب زيرزميني در محيط متخلخل تحت گراديان هيدر

(طول بـر واحـد زمـان) اسـت و بـا       1LTصورت باشد و معادله ابعادي (ديمانسيون) آن نيز مانند سرعت به مي
شود. مقدار هدايت هيدروليكي به ميزان تخلخل موثر (فضـاهاي خـالي    نمايش داده مي» K«عالمت اختصاري 

تشكيل دهنده محـيط متخلخـل و خصوصـيات سـيال نظيـر چگـالي و       هاي  به هم مرتبط)، شكل و اندازه دانه
  ه بستگي دارد.تويسكوزي

 قابليت انتقال عبارت است از مقدار آبي كه از كل ضخامت آبخـوان تحـت شـيب هيـدروليكي      :2قابليت انتقال
يت انتقال شود. قابل نمايش داده مي» T« كند و با عالمت اختصاري  طور افقي حركت مي واحد در واحد زمان به

T.آيد دست مي به )b(در ضخامت آبخوان  )K(ضرب هدايت هيدروليكي  از حاصل K.b كه معادله ابعادي آن
2 1L T باشد. مي  

 شود كه در اثر پايين يا بـاال رفـتن سـطح ايسـتابي و يـا       ضريب ذخيره به حجم آبي گفته مي :3ضريب ذخيره
سطح پيزومتري به اندازه يك واحد از هر واحد سطح آبخوان خارج شده و يا بـه ذخيـره آن افـزوده شـود. بـا      

  گردد. وده و برحسب درصد بيان ميبدون بعد ( ديمانسيون) ب ،شود نشان داده مي cSعالمت اختصاري
ي تحـت فشـار نسـبت بـه     هـا  آبخـوان در آبخوان آزاد ضريب ذخيره همان آبدهي ويژه اسـت و ميـزان آن در   

  تر است. ي آزاد خيلي كمها آبخوان
 كاهش سطح ايستابي و يا پيزومتري در اطراف چاه در حـال پمپـاژ، حجمـي مخروطـي شـكل      : 4مخروط افت

شود، بـه   راس اين مخروط در چاه و قاعده آن در سطح ايستابي يا پيزومتري اوليه واقع ميآورد كه  وجود مي به
  گويند. اين حجم مخروطي شكل در هنگام پمپاژ از چاه، مخروط افت مي

  گويند.  يا حريم چاه مي تاثيرشعاع مخروط افت در چاه را شعاع  :5تاثيرشعاع  
 :نامند. ترين ميله قنات است را مادر چاه مي اولين چاه قنات در سراب كه عميق مادر چاه  
 بخشي از كوره قنات است كه در تماس مستقيم با سطح آب زيرزمينـي اسـت كـه از محـل      كار: آبگون يا تره

يـه  يابد. ايـن قسـمت از كـوره قنـات از آبخـوان تغذ      خشكه كار قنات شروع شده و تا مادر چاه قنات ادامه مي
باشد. طول و تراوايي بخش مذكور و همچنين عمق آن نسبت به سطح  اش تامين آب قنات مي كند و وظيفه مي

آيـد. طـول آبگـون ثابـت نبـوده و تـابع نوسـانات سـطح          ايستابي از عوامل مهم در آبدهي قنات به حساب مي

                                                      
1- Hydraulic Conductivity 
2- Transmissibility 
3- Storage Coefficient  
4- Depression Cone 
5- Effective Radious 
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ارد. ايـن بخـش از قنـات بـه     اي اين بخش در افزايش آبدهي قنات نقش مهمي د زيرزميني است. اليروبي دوره
  آبگان و يا آبگير نيز موسوم است.

 :كار تـا مظهـر قنـات را خشـكه كـار يـا خشـكون يـا          مجراي حد فاصل تره خشكه كار يا خشكون يا خشكان
اي  گويند. وظيفه اين مجرا هدايت و انتقال آب به مظهر قنات است و در آبگيري قنات نقش عمـده  خشكان مي

تـر اتفـاق    اتـالف و نفـوذ آب قنـات در آن كـم     ،تر باشد هر چه تراوايي اين بخش از كوره كمرا به عهده ندارد. 
كنند تا اتـالف آب در طـول    افتد. به همين دليل اكثرا كف آن را به طرق مختلف كم تراوا و حتي ناتراوا مي مي

  آن به حداقل برسد.
ايستابي اسـت. متاسـفانه بـا رونـدي كـه       طول خشكه كار قنات ثابت نيست و تابع عواملي مانند نوسان سطح

  يابد. ي كشور دارد، طول اين بخش در اكثر قنوات روز به روز افزايش ميها آبخوانسطح ايستابي در اكثر 
 - شرايطي است كه با ادامه پمپاژ در چاه و با آبدهي ثابت، افت سطح آب زيرزمينـي در چـاه    :1شرايط ماندگار

شت زمان، تغييري در سطح آب زيرزميني ايجاد نشود. يعني ميزان آب ورودي به ثابت بماند و به عبارتي با گذ
ولي با گذشت زمان  افتد ميچاه با ميزان آب خروجي از آن برابر است. اين نوع جريان در عمل به ندرت اتفاق 

اطـراف  شود و در اين حالت جريـان آب در   و طوالني شدن پمپاژ ميزان افت در سطح آب زيرزميني ناچيز مي
  چاه ممكن است به شرايط ماندگار نزديك شود.

 شرايط غيرماندگار حالتي است كه ميزان آب ورودي به چاه با ميـزان آب خروجـي از آن    :2شرايط غيرماندگار
  (دبي پمپاژ) برابر نباشد و با ادامه پمپاژ شاهد افت در سطح آب زيرزميني خواهيم بود. 

  
  

                                                      
1- Steady State 
2- Unsteady State 
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ي ها آبخوانو قنوات در  ها چاهحريم 
  آبرفتي و سازند سخت





  9  17/04/96    سخت سازند و يآبرفت يها آبخوان در قنوات و ها چاه حريم – دوم فصل

 

  ي آبرفتي و سازند سختها آبخوانو قنوات در  ها چاه حريم – فصل دوم

  حريم -1- 2

از دستورالعمل تحت عنـوان حـريم بـه آن اشـاره خواهـد شـد بـر پايـه و متناسـب بـا ميـزان             بخشآنچه كه در اين 
اهد داشـت. بـه عنـوان مثـال     تاكيد خو ها آناز ديدگاه هدف از حفر  ها چاهو قنوات و همچنين انواع  ها چاهبرداري از  بهره

ليتـر   50اتي است كـه ميـانگين آبـدهي آن    ليتر در ثانيه باشد بيش از حريم قن 200حريم قناتي كه ميانگين آبدهي آن 
مترمكعب در شبانه روز از مقدار حريم يك چاه كشاورزي با  25برداري  است و يا اينكه ميزان حريم يك چاه با ميزان بهره

م برداري با ميـزان حـري   تر خواهد بود. از طرف ديگر ميزان حريم يك چاه بهره ليتر در ثانيه، به مراتب كم 30برداري  بهره
تغييرات سطح آب زيرزميني چه در آبخوان آبرفتي و چه در سـازند سـخت    گيري اندازهكه به منظور  اي مشاهدهيك چاه 

حفر شده، فرق خواهد داشت و يا حريم يك چاه اكتشافي كه به منظـور تعيـين ضـرايب هيـدروديناميكي آبخـوان حفـر       
برداري  از بين خواهد رفت مگر اينكه به عنوان يك چاه بهره شود و پس از آزمايش پمپاژ و دستيابي به ضرايب مذكور، مي

بـرداري از آن و از منـابع آب مجـاور     ميزان حريم آن را با توجه به ميـزان بهـره   بايداز آن استفاده شود كه در اين صورت 
  تعيين نمود.

  چاهحريم تعريف  - 2- 2

گرداگرد چاه است كه بـراي كمـال انتفـاع از آن الزم    حريم چاه مطابق تعريف عبارت از آن مقدار از اراضي پيرامون و 
  رسد تعريف مذكور، حريم را از ديدگاه كمي و كيفي مد نظر قرار داده است. است. به نظر مي
گذار در تبصره  قانون مدني حريم چاه براي آب خوردن بيست گز و براي زراعت سي گز است. قانون 137بر طبق ماده 

حوه ملي شدن آن، تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا را در هر مـورد بـا وزارت نيـرو دانسـته     قانون آب و ن 38ذيل ماده 
قانون مدني منسوخ شده است. اگر ماده مذكور را منسوخ ندانيم  137رسد كه ماده  نظر مي است. با توجه به اين تبصره به

اي كـه   لوگيري از ضرر كافي نباشـد بـه انـدازه   توان چنين استنباط كرد كه اگر مقادير مذكور در ماده ياد شده براي ج مي
شود. به بيان ديگر چنانچه مقدار حـريم تعيـين شـده ضـرر را از چـاه مرتفـع        براي رفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي

ي عميق كشاورزي مقدار حريم كه در مـاده  ها چاهننمايد، بايستي بر مقدار آن افزوده تا ضرر از بين رود. بدون شك براي 
شود و حريم واقعي مقداري است كه كارشناسان وزارت نيرو تشـخيص   انوني ياد شده سي گز اعالم گرديده، محدود نميق

  دهند، خواهد بود و در موارد نزاع، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد.
براي مصارف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه اسـتفاده   ها آن يي كه از آبها چاهدر قوانين مرتبط با آب حتي براي 

موجـب كـاهش يـا     هـا  چـاه باشد چنانچه حفر ايـن گونـه    مترمكعب در شبانه روز مي 25حداكثر  ها آنشود و آبدهي  مي
ه كـ  خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد، مرجع حل اخـتالف را وزارت نيـرو دانسـته و درصـورتي    

تـوان   تواند از طريق رجوع به محاكم ذيصالح، استيفاي حق نمايد. به عنوان مثال مي طرفين به توافق نرسند، معترض مي
  نامه اجرايي قانون مذكور اشاره نمود. آيين 14به ماده پنج فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب و ماده 
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ي فاحش ها تفاوتويژه سازندهاي كارستي) به علت  خت (بهي آبرفتي و سازند سها آبخواندر  ها چاهطور كلي حريم  به
با يكديگر متفاوت است. به عنوان مثال چنانچه دو حلقه چاه يكي در آبخوان  ها آبخوان گونه اينهيدروژئولوژيكي حاكم بر 

ند، حـريم كمـي   برداري قرار بگير آبرفتي و ديگري در آبخوان كارستي حفر شده باشد و هر دو با آبدهي يكسان مورد بهره
از قبيل قابليت هدايت هيدروليكي، قابليـت   ها آني هيدروژئولوژيكي حاكم بر ها مولفهبرابر نخواهد بود و بستگي به  ها آن

  انتقال، ضريب ذخيره و تخلخل و... دارد.

  قنات تعريف حريم -3- 2

را بـه   هـا  چـاه معموال از نظر فني به فاصله معيني از طرفين خط فرضي در سطح زمين (محور مجراي قنات) كه ميله 
زهكشي قنات بر سـطح   تاثيراي است كه  كند حريم قنات گويند. اين فاصله بين محور مجراي قنات تا نقطه هم وصل مي

هاي مختلف يكسان نيست و بـه عوامـل متعـددي نظيـر      قنات نظر باشد كه مقدار آن در آب زيرزميني ناچيز و قابل صرف
خصوصيات هيدروديناميكي آبخواني كه قنات در آن حفر شده بستگي دارد. حريم يك قنات با نزديك شدن به مادر چـاه  

  يابد. افزايش مي
فصـل دوم قـانون    16 گذار در ماده هاي باير يا متروك قانون باشد. در مورد قنات هاي داير مي تعريف باال مختص قنات

  توزيع عادالنه چنين آورده است: 
تواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متـروك مانـده و يـا بـه علـت نقصـان        وزارت نيرو مي

در را تكليـف نمايـد و    هـا  آنالمنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين، احيا  فاحش آب عمال مسلوب
را احيا نموده و هزينـه صـرف    ها آنتواند راسا  صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس از اعالم، وزارت نيرو مي

تواند اجـازه حفـر چـاه يـا      شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد. همچنين مي
  مايد. الذكر صادر ن قنات در حريم چاه يا قنات فوق

بنابراين براساس ماده قانوني مذكور چنانچه صاحبان قنواتي كه باير يا متروك مانده پس از يك سـال از اعـالم وزارت   
  .شوند ميهاي مذكور فاقد حريم  قنوات خود ننمايند، قنات ينيرو اقدامي جهت احيا

در منـاطق ممنوعـه ادامـه پيشـكار     «كـه   نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب اشاره شـده  آيين 10در ماده 
نقصان فـاحش يافتـه    ها آنيي كه تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه آبده بود و سپس آبدهي ها چاهشكني  قنوات يا كف

  به منظور تامين آب سابق با اخذ پروانه مجاز است. اند شدهالمنفعه  يا متروكه و مسلوب
در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات به جاي چاه و يا قناتي كه خشـك  «است  نامه مذكور نيز آمده آيين 11و در ماده 

آيد و تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از  به عمل نمي ها آنشده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از 
هـايي   ا قنـات جديـد فقـط زمـين    شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنكه اوال از آب چاه يـ  برداري مي آن بهره

، ثانيا در حريم منابع آب متعلق بـه ديگـري نباشـند و ثالثـا     اند شده آبياري شوند كه قبال از چاه يا قنات قبلي مشروب مي
يا قنـوات چـاه يـا قنـات قبلـي فاقـد حـريم و         ها چاهحفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد. با حفر اين قبيل 
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م خواهد شد. اعمال مقررات اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه يا قنات حداكثر پنج سـال پـس از   متروكه اعال
خشك شدن و يا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمايد. پس از انقضاء مدت 

  شود. مذكور در اين مورد تقاضايي قبول نمي
اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در «فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب چنين آمده است  17ضمنا در ماده 

ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجري فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجري و براي عمليات مربوط بـه قنـات و   
جري و يا اراضي بين دو چاه تـا حـريم چـاه و    تواند در اطراف چاه و قنات و م چاه و مجري خواهد بود و صاحب ملك مي

و در  .»مجري هر تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنـات و چـاه و مجـري نشـود    
تشخيص حريم چاه و قنات و مجري با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نـزاع، محـاكم   «تبصره ذيل آن آمده است 

نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد. موارد ياد شده در خصوص حريم قنـات از   صالحه پس از كسب
فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب، تعيين ميـزان حـريم قنـات     17ديدگاه قانوني است. ليكن با توجه به تبصره ذيل ماده 

گذار از طرح موضوع به صـورت فـوق، تعيـين     نونكه به كارشناسان وزارت نيرو واگذار شده حاكي از آن است كه هدف قا
  حريم فني توسط كارشناسان وزارت نيرو بوده است.

ضمن در نظر گرفتن ميزان آبدهي آن، خصوصيات هيدروديناميكي آبخواني كه در آن  بايددر تعيين حريم فني قنات 
  مد نظر قرار گيرد.قنات حفر شده شامل قابليت هدايت هيدروليكي، قابليت انتقال و تخلخل و ... 

  حريم كمي   - 4- 2

قانون مدني، حريم به عنوان مقـداري از اراضـي اطـراف     136در ماده  1307در قوانين مدون ايران، اولين بار در سال 
شود كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. به عبارت ديگر اين ماده قانوني حق  ملك و قنات و نهر و امثال آن گفته مي

هاي بعدي افراد ديگر در محدوده تعريـف شـده نبايـد بـا      دهد و فعاليت يا منبع آب را مد نظر قرار مي تقدم صاحب ملك
منافع صاحب ملك يا منبع آب در تعارض باشد و حقوق وي كامال محفوظ بماند. در واقع اين ماده قانوني بر رعايت حـق  

قـانون توزيـع عادالنـه آب     14. از طـرف ديگـر در مـاده    كنندگان بعدي تاكيد دارد كننده پيشين از استفاده تقدم استفاده
ماده قانوني مذكور در خصوص رفع اثرات ناشـي از   »ج«كه در بند  طوري همين موضوع تاكيد شده به 1361مصوب سال 

  ضرر چاه جديد به قنات و چاه قديمي چنين آورده شده:
سو در منابع مجاور از بـين بـرود، در ايـن     تاثيربرداري از چاه يا قنات جديد مساله  كه با تقليل ميزان بهره درصورتي«

  »برداري چاه يا قنات بايد تا حد از بين رفتن اثر سو در منابع مجاور كاهش يابد صورت ميزان بهره
مختلـف (عرفـي، شـرعي و حقـوقي) تعريـف گرديـده،       هاي  دستورالعمل، حريم از ديدگاه 2كه در پيوست  نظر به اين

  شود. بنابراين در اين بند به تعريف علمي و فني حريم كمي چاه و قنات پرداخته مي
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  تعريف حريم كمي چاه - 5- 2

برداري، از  باشد كه چنانچه با آبدهي مجاز قيد شده در پروانه بهره حريم كمي چاه آن مقدار از اراضي پيرامون چاه مي
توان گفـت حـريم كمـي چـاه ارتبـاط       ود، با حد نهايي مخروط افت در چاه منطبق باشد. به عبارتي ديگر ميچاه پمپاژ ش

  برداري از آن دارد. مستقيم با ميزان بهره
هاي همگن و همسان مشروط به عدم قرار گرفتن مرزهاي ناتراوا در حريم چـاه متقـارن    شكل مخروط افت در آبخوان

دهنده آبخوان، مخروط افـت بـه    رستي به دليل ناهمگني و ناهمساني شديد توده سنگ تشكيلهاي كا باشد. در آبخوان مي
  باشد. ها در اطراف چاه يكسان نمي گونه آبخوان معناي واقعي وجود ندارد و بنابراين شعاع تاثير (حريم) در اين

ها در توده سنگ اطراف چاه،  رزههاي درز و شكافدار غيركارستي مشروط به يكسان بودن ميزان و پراكنش د در آبخوان
  تواند حالتي متقارن به خود بگيرد. مخروط افت مي

يي كه در مجاورت مرزهاي ناتراوا و يا مرزهاي تراواتر از مواد تشكيل دهنده آبخواني كه چـاه در آن  ها چاه تاثيرشعاع 
  نيز نامتقارن خواهد بود. ها آنروط افت در جهات مختلف، متفاوت و مخ ها آنباشد و بنابراين حريم  حفر شده متفاوت مي

حفر شده در اطراف چاه تعيين  اي مشاهدهي ها چاهگيري سطح آب  شكل و نحوه گسترش مخروط افت از طريق اندازه
تغييرات شعاع و عمق مخروط افـت در فواصـل   ) 1-2چاه را محاسبه نمود. شكل ( حريم توان ميشود كه براين اساس  مي

  .دهد ميمخروط افت در اطراف يك چاه در حال پمپاژ در آبخوان آزاد را نشان  )2-2( زماني يكسان و شكل

  
  تغييرات شعاع و عمق مخروط افت در فواصل زماني يكسان - 1- 2شكل 

R1=213 m

R2=174 m 

R3=122 m 

1.83 m 

9 cm
6 cm

چاه
ور 

مح
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  مخروط افت در اطراف يك چاه در حال پمپاژ در آبخوان آزاد -2- 2شكل 

  ناتتعريف حريم كمي ق -6- 2

كنـد حـريم    ها را به هـم وصـل مـي    به فاصله معيني از طرفين خط فرضي در سطح زمين (محور كوره قنات) كه ميله
باشـد. شـعاع تـاثير     عبارت ديگر حريم قنات برابر با شعاع تاثير مادر چاه و ميله هاي آبگـون قنـات مـي   قنات گويند يا به 

برداري از قنات بر سطح آب زيرزميني در آن نقطه نـاچيز و   اي كه اثر بهره عبارت است از فاصله محور كوره قنات تا نقطه
ف يكسان نيست و به عوامـل متعـددي نظيـر خصوصـيات     هاي مختل يا قابل صرف نظر كردن باشد. ميزان حريم در قنات

يابـد   هيدروديناميكي آبخواني كه قنات در آن حفر شده، بستگي دارد. حريم قنات با نزديك شدن به مادر چاه افزايش مي
  رسد. هاي آبگون به حداقل مي و در نزديكي ميله چاه

  دهد. چاه و بخش آبگون قنات را نشان مي ) شماتيك حريم مادر4-2) برش عرضي حريم قنات و شكل (3-2شكل (

 خطوط جريان

 مخروط افت

شعاع تاثير

 اليه آبدار

شعاع تاثير

خطوط هم پتانسيل

 سطح استاتيك

R R
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  برش عرضي حريم قنات - 3- 2شكل 

  
  و بخش آبگون قناتشماتيك حريم مادر چاه  -4- 2شكل 

  
  
  

 حريم قناتحريم قنات

R R

 اليه آبدار

اليه غيرقابل نفوذ

منحني افت در نتيجه 
 زهكشي قنات

سطح ايستايي

ميله قنات: 
محدوده حريم قنات: 
 خطوط تراز: 



 

  3فصل 3

عوامل موثر در تعيين حريم چاه و 
  قنات
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  عوامل موثر در تعيين حريم چاه و قنات - سومفصل 

  شود. ترين اين عوامل اشاره مي باشند كه در اين دستورالعمل به مهم عوامل متعددي در تعيين حريم چاه و قنات موثر مي

  ي هيدروديناميكي آبخوانها ويژگي -1- 3

هاي هيدروديناميكي آبخواني است كـه   منابع آب زيرزميني (چاه و قنات) مولفهترين عوامل موثر در تعيين حريم  مهم
  اين منابع در آن قرار دارند.

سه مولفه مهم هيدروديناميكي شامل هدايت هيدروليكي، قابليت انتقال و ضريب ذخيره در تعيـين حـريم منـابع آب    
 هـا  آنتعريف شده اسـت و بنـابراين از معرفـي دوبـاره     ها اين سه مولفه  زيرزميني نقش مهمي دارند. در مبحث كليد واژه

ي هـا  فرمـول شود. الزم بـه ذكـر اسـت كـه در اكثـر       با ميزان حريم اشاره مي ها آنخودداري و در اين بند صرفا به رابطه 
  شود. ها استفاده مي محاسباتي تعيين حريم از اين مولفه

  هدايت هيدروليكي آبخوان - 3-1-1
دهنـده   هـاي تشـكيل   كه به ميزان تخلخل مفيد، شـكل و انـدازه دانـه    )Hydrulic conductivity( هدايت هيدروليكي

آبخوان و خصوصيات سيال نظير چگالي و ويسكوزيته بستگي دارد، رابطه مستقيم با ميزان حريم داشته به عبارتي هر چه 
 دهند مينمايش  )K(را با حرف  روليكيدهدايت هي باشد. و برعكس مي تر بيش، حريم تر بيشميزان اين مولفه در آبخوان 

  .شود ميو هم بعد با سرعت است كه معموال بر حسب متر بر روز بيان 

  هيدروليكيروش محاسبه هدايت  -3-1-1-1
اي حاوي ماسه دريافت كـه   دارسي با عبور آب از لوله .باشد ميايه واساس محاسبه هدايت هيدروليكي، قانون دارسي پ

) و يا بار هيدروليكي بين دو انتهاي لوله و در تناسب معكوس بـا  h(متناسب با اختالف ارتفاع آب  )Q(ميزان آب خروجي 
  .باشد مي) Lيا به عبارتي ( طول لوله (طول جريان)

استفاده از نفوذ  آزمايشگاه با آن در عبور جريان آب از هدايت هيدروليكي از طريق برداشت نمونه رسوبات از آبخوان و
ي برداشت شده دست نخورده باشد يا به عبـارتي از طريـق حفـاري    ها نمونهچنانچه  .آيد مي به دستسنج)  سنج (تراوايي

امـا   .باشد ميميزان نفوذپذيري يا همان قابليت هدايت هيدروليكي به واقعيت خيلي نزديك  گيري حاصل شده باشد، مغزه
و به همـين لحـاظ    باشد ميدست خورده ، ي رسوبات آبخوانها نمونه عمدتا آزمايشگاه، اين مولفه در گيري اندازهدر زمان 

  د يك برآورد تقريبي از ميزان هدايت هيدروليكي باشد.توان ميآمده فقط  به دستعدد 

  محاسبه ميزان هدايت هيدروليكي با استفاده از نفوذسنج با اختالف ارتفاع متغيرآب: -

1 2K (a L / A.t) ln(h / h )    
Kهدايت هيدروليكي =  
a =سطح مقطع لوله آزماش  



 ها و قنوات چاهدستورالعمل تعيين محدوده (حريم)كمي   17/04/96  18

 

Aسطح مقطع نمونه مورد آزمايش =  
h1ارتفاع سطح آب درشروع آزمايش =  
h2ارتفاع سطح آب درپايان آزمايش پس از زمان =t  
Lطول نمونه مورد آزمايش =  
tمدت زمان آزمايش =  

  محاسبه ميزان هدايت هيدروليكي با استفاده از نفوذسنج با اختالف ارتفاع ثابت آب: -
هـدايت   )،Qبا استفاده از ميزان آب خروجي از نمونـه ( ، روش با توجه به ثابت بودن ارتفاع آب در لوله آزمايشدراين 

  :باشد ميهيدروليكي از طريق فرمول زير قابل محاسبه 
K Q.L / A.h  

Qميزان آب خروجي از نمونه مورد آزمايش =  
Lطول نمونه مورد آزمايش =  
h=  ارتفاع آب  
A= سطح مقطع نمونه 

  قابليت انتقال آبخوان -3-1-2
داللت بر قدرت و توانايي آبخوان جهـت اجـازه عبـور آب از ضـخامت آن را     ) Transmisibility(قابليت انتقال آبخوان 

آيـد. قابليـت انتقـال آبخـوان رابطـه       دست مـي  داشته كه از حاصل ضرب هدايت هيدروليكي در ضخامت اشباع آبخوان به
 تـر  بيشلفه مذكور داشته و لذا رابطه مستقيم با حريم چاه و قنات دارد. بنابراين هر چه ميزان اين مولفه مستقيم با دو مو

و بـه تبـع آن حـريم چـاه      تـر  بيشتر و برعكس گسترش مخروط افت در جهت افقي  باشد، رشد عمودي مخروط افت كم
گسترش مخروط افـت در دو آبخـوان بـا قابليـت     را كه نحوه  )1-3(اين موضوع شكل  تر بيششود. براي درك  مي تر بيش

شود چاهي كه قابليت انتقال آبخـوان آن   دهد، مالحظه نماييد. همچنانكه در شكل مشاهده مي انتقال متفاوت را نشان مي
كه حريم چاهي كه قابليت انتقال آبخـوان    متر بوده، درحالي 660يا حريم  تاثيرمترمربع در روز است داراي شعاع  3000

و بعـد آن   دهنـد  مـي ) نمايش Tمتر) است. قابليت انتقال آبخوان را با حرف ( 330تر ( مترمربع در روز است، كم 300 آن
  .شود ميكه معموال بر حسب متر مربع بر روز بيان  باشد ميمجذور طول بر زمان 



  19  17/04/96 قنات و چاه ميحر نييتع در موثر عوامل -  سوم فصل

 

  
  نحوه گسترش مخروط افت در آبخوان با قابليت انتقال متفاوت -1-3شكل 

  ميزان قابليت انتقال هاي محاسبه روش -3-1-2-1

  روش استفاده ازميزان هدايت هيدروليكي -
آمده را  به دست 1-1-3 ي آزمايشگاهي اشاره شده در بندها روشبا استفاده از  )Kچنانچه ميزان هدايت هيدروليكي (

  در ضخامت اشباع آبخوان ضرب نماييم ميزان قابليت انتقال آبخوان قابل محاسبه خواهد بود.

T K.b  
Tقابليت انتقال آبخوان =  
Kهدايت هيدروليكي = 

bضخامت اشباع آبخوان =  

  از نتايج آزمايش پمپاژ روش استفاده -
كيلومترمربع وسعت آبخوان يـك چـاه) در    25 اي به اندازه كافي (معموال هر ي اكتشافي و مشاهدهها چاهدراين روش 

ي اكتشافي حفر شده به اين منظـور  ها چاه.الزم به ذكر است كه گيرند ميمحدوده آبخوان حفر و مورد آزمايش پمپاژ قرار 
بايستي كل ضخامت آبخوان را شامل شوند و يا به عبارتي چاه كامل باشد تا جريان آب ورودي به چاه در زمـان آزمـايش   

ي اكتشـافي بـا اسـتفاده از    هـا  چاهپس از محاسبه ميزان قابليت انتقال در محل هريك از  حالت افقي داشته باشد. ،پمپاژ
  نقشه هم قابليت انتقال آبخوان قابل ترسيم خواهد بود. ،يابي روش درون
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ـ  ها روشبا استفاده از  توان ميي حاصل از نتايج آزمايش پمپاژ ها دادهاز  دهي ويـژه و روش  ي تايس و ژاكـوب،روش آب
 اتمام آزمـايش پمپـاژ)   (برگشت سطح آب بعد از برگشت سطح آب داخل چاه به حالت اوليه درزمان خاموش كردن پمپ

-170-1380ي پمپاژ نشـريه  ها آزمايشي ياد شده در دستورالعمل ها روشميزان قابليت انتقال آبخوان را محاسبه نمود. 
  .باشد ميي مذكور نها روشه وبنابراين لزومي به تكرار الف استاندارد مهندسي آب كشور ارائه شد

  روش محاسبه قابليت انتقال با استفاده از نتايج مطالعات ژئوالكتريك -
  .آيد مي به دستميزان مقاومت مخصوص الكتريكي آبخوان  دراين روش با استفاده از انجام عمليات سونداژهاي ژئوالكتريك،

بـه  را در ضخامت آبخوان ضرب نماييم،مقاومـت عرضـي اليـه آبـدار      )ρ( آبخوانچنانچه مقاومت مخصوص الكتريكي 
  :آيد مي دست

Rt .b   
Rtمقاومت عرضي برحسب اهم مترمربع =  
ρ= مقاومت مخصوص برحسب اهم متر  
b= ضخامت آبخوان برحسب متر  

بخوان از حاصل ضرب هدايت هيـدروليكي آن در ضـخامت آبخـوان بـه     آ )T( از طرفي با توجه به اينكه قابليت انتقال
 :آيد مي به دستصورت زير 

T K.b  

  از معادله زير ميزان قابليت انتقال را محاسبه نمود: توان مي) bبا تلفيق دو معادله فوق و با حذف ضخامت آبخوان (
Rt T( / K)   

T انتقال آبخوان برحسب مترمربع در ثانيه= قابليت  
Kهدايت هيدروليكي برحسب متر درثانيه =  
= مقاومت مخصوص برحسب اهم متر  
Rtمقاومت عرضي برحسب اهم متر = 

  ضريب ذخيره آبخوان -3-1-3
ي با ضـريب  ها آبخوانه در برعكس دو مولفه قبلي، ضريب ذخيره با ميزان حريم چاه رابطه معكوس دارد. بدين معنا ك

باشد، گسترش مخـروط در دو جهـت افقـي و هـم قـائم، محـدود        ذخيره زياد كه ناشي از تخلخل مفيد باالي آبخوان مي
  شود. باشد، كم مي شود و بنابراين شعاع مخروط افت كه همان حريم چاه مي مي

ي تحـت فشـار بـه دليـل قابليـت      هـا  آبخـوان ا در باشد ام ي آزاد معادل آبدهي ويژه آبخوان ميها آبخواناين مولفه در 
  گردد: ) زير محاسبه مي1-3فشردگي كم مواد تشكيل دهنده آبخوان، اين مولفه ناچيز بوده و از طريق رابطه (
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)3 -1(  c wS .b(a n )     
  كه:

cSضريب ذخيره =  
nميزان تخلخل مواد تشكيل دهنده آبخوان =  
b ضخامت آبخوان =  

wوزن مخصوص آب =  
a) عكس مدول االستسيته آب =wK(  
 دهنده آبخوان (= عكس مدول االستسيته مواد تشكيلsE(  

 200تـا   100نيوتن بر مترمربع و مدول االستسـيته شـن ريـز     1/2×  15 9) حدودا برابرwKمدول االستيسيته آب (
  باشد. نيوتن بر مترمربع مي

باشد كـه باعـث كـم شـدن ميـزان ضـريب        بسيار كوچك مي و aشود كه مقادير  بنابراين در فرمول باال مالحظه مي
  شود. ميي تحت فشار ها آبخوانذخيره در 

  موثرتخلخل  -3-1-4
نامنـد و بـا عالمـت     حجم فضاهاي خالي مرتبط به هم به حجم واحد مواد تشكيل دهنده آبخوان را تخلخل موثر مـي 

شود. با توجه به اينكه اين مولفه رابطه مستقيم با ضريب ذخيره دارد، بنـابراين هماننـد    نمايش داده مي» em«اختصاري 
  يره با ميزان حريم چاه رابطه عكس دارد.ضريب ذخ

  آبدهي چاه -2- 3

باشد. با  صورت مستقيم در ميزان حريم چاه مي گذار بهتاثيرهاي مهم و  ميزان آب پمپاژي از چاه همواره يكي از مولفه
 گـردد.  و يا حريم چاه مـي  تاثيرشده و همين موضوع سبب افزايش شعاع  تر بيشافزايش دبي چاه، گسترش مخروط افت 

  هاي متفاوت، متغير است. و يا حريم چاه براي آبدهي تاثيربنابراين شعاع 

  مدت زمان پمپاژ -3- 3

زمان الزم براي ايجاد مخروط افت ثابت يا به عبارتي زمان الزم براي رسيدن سـطح آب زيرزمينـي    ها چاهدر برخي از 
اشد) طوالني اسـت كـه بـا گذشـت زمـان      به حالت ثابت (زماني كه ديگر افت سطح آب زيرزميني در چاه وجود نداشته ب

توان گفت هر چه مدت زمان  شود. بنابراين مي مي تر بيشو يا حريم چاه  تاثيرو نهايتا شعاع  تر بيشدامنه مخروط افت نيز 
  خواهد شد. مشروط به اينكه سطح آب زيرزميني در چاه به حالت ثابت نرسد. تر بيشباشد، حريم چاه  تر بيشپمپاژ چاه 

  





 

  4فصل 4

ي محاسباتي حريم ها مدلو  ها روش
  ها آبخوانچاه و قنات در انواع 
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  ها آبخوانهاي محاسباتي حريم چاه و قنات در انواع  و مدل ها روش -چهارم فصل 

  كليات - 4-1

تـرين   ترين و ساده شود. متداول ي محاسباتي مختلفي استفاده ميها فرمولو  ها روشبراي تعيين حريم چاه و قنات از 
  كارشناسي حاصل شده است. ي تجربي است كه طي ساليان دراز از طريق تجاربها فرمولو يا  ها روش، ها آن

هـاي دور   در خصوص قنوات ذكر اين نكته الزم است كه با توجه به قدمت استفاده از قنات در كشور ما از همان زمـان 
اند. اين خبرگان قنات در چند  اند به مرور خبره شده و نهايتا لقب استادكار قنات گرفته افرادي كه در حفر قنات فعال بوده

باشند همگي براين باورند كه حريم قنات در اطراف مـادر چـاه نسـبت بـه ديگـر       بط با حريم قنات ميمورد خاص كه مرت
ها كار و تجربه بسته به بافـت خـاك    متر طي سال 2000تا  1000باشد و اين حريم بين  تر بيشنواحي پيرامون چاه بايد 

سابقه بـه   به بعد و هجوم بي 40ويژه از دهه  ور بهتعريف شده است. با ورود تكنولوژي حفر چاه به كش ها آنمنطقه، توسط 
تدريج سطح آب زيرزميني در  به علت رشد جمعيت و افزايش نياز به آب زيرزميني، به 60هاي آب زيرزميني از دهه  سفره

ها، تعداد زيادي از قنوات كم آب و يا خشـك   يخشكسالي مواجه شده كه با توام شدن با تر بيشي كشور با افت ها آبخوان
هـزار   700كه در حـال حاضـر بـيش از     طوري ي آب گرديد بهها چاهشدند كه همين موضوع روز بروز باعث افزايش تعداد 

آمدهاي ناشي از  در كاهش سطح آب زيرزميني و پي ها آنحلقه چاه آب در سطح كشور حفر و تجهيز شده است كه نقش 
  وشيده نيست. آن بر كشي پ

ي شود تا از ورود صدمات و تر بيشو قنوات دقت  ها چاهبا توجه به حساسيت موضوع الزم است در تعيين حريم كمي 
  ي كشور جلوگيري گردد.ها آبخوانبه  تر بيشلطمات 

  ي تجربي تعيين حريم چاهها فرمولو  ها روش - 4-2

گـردد   و قنوات ارائه شده، بيـان مـي   ها چاهين حريم ي تجربي كه توسط محققين در تعيها فرمولو  ها روشتعدادي از 
ارائـه شـده و بـا  در     يها فرمولبه هر حال با توجه به بايستي با احتياط عمل نمود.  ها آنهر چند كه در كاربرد برخي از 

ر نظر گرفتن با د توانند ميداده شده، كارشناسان  حيهر روش توض يها كه در انتها از آن كينظر گرفتن دامنه كاربرد هر 
 نيانگيمعدد  كيچند روش ارائه شده و حذف ارقام نا متعارف، به  اي كيحاكم بر آبخوان هر منطقه و كاربرد  اتيخصوص
  برسند. يبيو تقر

  1ديشارزاستفاده از فرمول  - 4-2-1
  ) را براي محاسبه حريم چاه ارائه داده است.1-4زيشارد رابطه (

)4 -1(  R 3000 S K    

                                                      
1- W.Sichard 
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R چاه برحسب متر تاثير= شعاع  
Sافت سطح آب در زمان پمپاژ در داخل چاه برحسب متر =  
Kقابليت هدايت هيدروليكي آبخوان برحسب متر بر ثانيه =  

(افت) از كسر نمودن عمق سطح آب زيرزميني در زمان شروع پمپاژ و عمـق سـطح آب زيرزمينـي در پايـان      Sمقدار 
  گيري است. ياب قابل اندازه آيد كه با استفاده از عمق دست مي پمپاژ به

عمق سـطح آب زيرزمينـي در    -عمق سطح ديناميك = عمق سطح آب زيرزميني قبل از پمپاژ –عمق سطح ايستابي 
  Sپمپاژ = پايان 

  كاربرد فرمول زيشارددامنه  -
باشد و در حـال حاضـر توسـط تعـداد زيـادي از       ي تعيين حريم چاه ميها روشترين  هرچند اين فرمول يكي از ساده
چاه در آن دخالت داده نشده است اغلـب در   )Q(گيرد. اما به دليل اينكه ميزان آبدهي  كارشناسان مورد استفاده قرار مي

 )K(كند. ضمنا عدم وجود اطالعات دقيق از ميزان هدايت هيـدروليكي   زمان محاسبه حريم، كارشناسان را دچار خطا مي
  دهد. ي كشور، محدوديت استفاده از اين فرمول را افزايش ميها آبخواندر گستره اكثر 

  1تاستفاده از فرمول كمفور -4-2-2
)4 -2(  4R 550 H.K.l  

  در اين فرمول:
Hضخامت آبخوان برحسب متر =  
Kقابليت هدايت هيدروليكي برحسب متر بر ثانيه =  
Iگردايان هيدروليكي =  

Rحريم چاه برحسب متر =  

  دامنه كاربرد -
ي كشور و عدم دسترسي آسان به ميزان گراديان هيدروليكي آب زيرزميني ها آبخواندر  Kعدم اطالع دقيق از مقدار 

  نمايد. در محاسبات، محدوديت استفاده از اين فرمول را دو چندان مي )Q(و از طرف ديگر مد نظر قرار ندادن آبدهي چاه 

                                                      
1- H.Combefort 
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  1شولتزاستفاده از فرمول  -4-2-3

)4 -3(  
e

6H.K.t
R

m
  

  در اين فرمول:

eMتخلخل موثر يا مفيد آبخوان =  
tمدت زمان پمپاژ برحسب ثانيه =  

Hضخامت بخش اشباع آبخوان برحسب متر =  
Kقابليت هدايت هيدروليكي برحسب متر در ثانيه =  
Rحريم چاه برحسب متر =  

  2ناستفاده از فرمول كوساكي -4-2-4

)4 -4(  
e

6H.K.t
R 47

m
  

  باشد. پارامترهاي فرمول شولتز ميكه در واقع همان 

  3يبليناستفاده از فرمول ش - 4-2-5
)4 -5(  R 1.5 a.t  
t =مدت زمان آزمايش پمپاژ برحسب ثانيه  

a=
e

K.H

m
  = ضخامت بخش اشباع آبخوان برحسب مترHو  

  دامنه كاربرد -
باشد. اما به دليل عدم دسترسي دقيق به ميزان قابليـت   ي شولتز وكوساكين و شنيبلي يكي ميها فرمولدامنه كاربرد 

ي كشـور،  هـا  آبخـوان تر عدم وجود اطالعات دقيق از ميزان تخلخـل مـوثر يـا مفيـد در      هدايت هيدروليكي و از همه مهم
  استفاده از سه فرمول مذكور با محدوديت همراه است.

                                                      
1- Schultz 
2- I.P.Koussakine 
3- G.Schneebeli 
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  1ياستفاده از فرمول كوزن -4-2-6

)4 -6(  
e

12t Q.K
R

m



  

  در اين فرمول
tمدت زمان پمپاژ برحسب ساعت =  

Qآبدهي چاه برحسب مترمكعب در ساعت =  
Kقابليت هدايت هيدروليكي برحسب متر در ساعت =  

eMتخلخل موثر يا مفيد آبخوان =  

  دامنه كاربرد -
تخلخل مفيد و قابليت هدايت هيدروليكي آبخوان مشكل است اما كاربرد اين فرمول هر چند دسترسي دقيق به ميزان 
ي تجربـي مـورد   ها فرمولاز ساير  تر بيش) و دقت نسبتا زياد در تعيين حريم چاه، Qبه دليل دخالت دادن ميزان آبدهي (

  گيرد. استفاده قرار مي

  2فاستفاده از روش بوگومول -4-2-7
 6تا  5ظر گرفتن قابليت هدايت هيدروليكي آبخوان و ميزان آبدهي چاه و افت حدود بوگومولف دانشمند روسي با در ن

يـا   تـاثير دهنده آبخوان به صـورت تجربـي شـعاع     متر در آبخوان در زمان پمپاژ چاه، براساس جنس و اندازه مواد تشكيل
  ) را مالحظه نماييد.1-4دست آورده است. جدول ( حريم چاه را به

  تغييرات حريم چاه براساس جنس و اندازه مواد تشكيل دهنده آبخوان - 1- 4جدول 

غالب  بندي دانهاندازه   دهنده آبخوان جنس مواد تشكيل
  )متر ميلي(

  قابليت هدايت هيدروليكي
  (متر در روز)

  آبدهي چاه
  (مترمكعب در ساعت)

  حريم چاه
  (متر)

  65  3/0تا  1/0  1تا  5/0  05/0تا  01/0  ماسه رسي
  65  4/0تا  2/0  5تا  5/1  05/0تا  01/0  نرمماسه 

  75  8/0تا  5/0  15تا  10  25/0تا  1/0  ماسه رسي با ذرات ريز
  75  7/1تا  8/0  25تا  20  25/0تا  1/0  ماسه ريزدانه

  100  1تا  6/0  25تا  20  5/0تا  25/0  هاي متوسط ماسه همراه با دانه
  100  25تا  20  40تا  35  1تا  5/0  هاي درشت ماسه رسي همراه با دانه

  125  50تا  40  75تا  60  1تا  5/0  ماسه دانه درشت
  150  100تا  75  125تا  100  -  شن

                                                      
1- Kozoni 
2- G.V.Bogomolof 



  29  17/04/96    ها آبخوان انواع در قنات و چاه ميحر يمحاسبات يها مدل و ها روش - چهارم فصل

 

  دامنه كاربرد -
افتـد ممكـن اسـت     متر در نظر گرفته و عمال اين موضوع به ندرت اتفاق مـي  6تا  5با توجه به اينكه ميزان افت در چاه حدود 

تر يا زيادتر باشد و از طرفي امكان داشتن يك آبخوان يكنواخت (كامال همگن و همسان) وجود ندارد، بنابراين اين روش كـامال   كم
  ي از آبخوان نداريم، محتاطانه و به صورت محدود از آن استفاده شود.تر بيشگونه اطالعات  هيچمحدوديت دارد و در شرايطي كه 

  استفاده از معادالت جريان آب زيرزميني - 4-3

، بايستي از معادالت 2و غيرماندگار يا غيرپايدار 1براي محاسبه آبدهي چاه و تعيين حريم آن در شرايط ماندگار يا پايدار
ي مانـدگار و غيرمانـدگار،   ها تفاده نمود. در هر يك از حالتبر پايه قانون دارسي استوار است، اس جريان آب زيرزميني كه

ي هـا  آبخـوان باشد و بنابراين معادالت جريان در دو حالت مذكور بـراي   شرايط حاكم بر جريان آب زيرزميني متفاوت مي
  آزاد و تحت فشار نيز متفاوت است.
الت جريان آب زيرزميني به منظور دستيابي به حريم چاه فرضيات زير بايستي مد نظر به طور كلي در استفاده از معاد

  قرار بگيرد.
        چاه به طور كامل حفر شود به عبارتي چاه تمامي ضخامت آبخـوان را در بـر بگيـرد و لولـه جـدار آن در كـل

 ضخامت آبخوان مشبك شده باشد.

 .آبخوان همگن و همسان باشد 

  باشد بدين معنا كه افت ناشي از ديواره چاه ناچيز باشد.راندمان چاه صد در صد 

 .جريان آب زيرزميني به سمت چاه شعاعي باشد 

 (دبي چاه تغيير نكند) .جريان آب خروجي از چاه ثابت باشد 

 .آبخوان در امتداد افقي نامحدود است 

 به عبـارتي جريـان ديگـري     شود و آب از ذخيره آبخوان و بر اثر افت سطح ايستابي يا سطح پيزومتري آزاد مي
 مثل نفوذ آب پمپاژي و يا جريان تغذيه اي ديگر به چاه وارد نشود.

  تعيين حريم چاه در شرايط ماندگار -4-3-1
مانـد و بنـابراين بـردار سـرعت جريـان آب       در اين شرايط با ادامه پمپاژ از چاه، سطح آب زيرزميني در چاه ثابت مـي 

  باشد. و تابع زمان نميزيرزميني صرفا تابع مختصات مكاني است 

                                                      
1- Steady State 
2- Unsteady State 
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ي آزاد و تحت فشار با يكديگر متفاوت اسـت. بنـابراين حـريم    ها آبخواني آب در ها چاهبه علت اينكه شرايط حاكم بر 
  صورت مجزا بايستي تعيين گردد.  براي هر دو آبخوان به ها چاه

به لحاظ كاربردي بودن دستورالعمل از اثبات و مراحل رسيدن به فرمول حريم  ها چاهگردد در تعيين حريم  متذكر مي
اي كه برروي پمپاژ انجام داده اند دو فرمول براي تعيين حريم چاه  با مطالعات گسترده 1گردد. دوپويي و تيم خودداري مي

  اند. ي آزاد و تحت فشار ارائه دادهها آبخواندر شرايط ماندگار براي 

  تعيين حريم چاه در شرايط ماندگار در آبخوان آزاد -4-3-1-1
دسـت   ) بـه 7-4، دوپويي با استفاده از فرمول دارسي حريم چاه را از رابطه (3-4ا توجه به فرضيات ارائه شده در بند ب

  آورده است.

)4 -7(  
2 2

0
K(H h )

R r e
Q

 
   

  در اين فرمول:
Q) 3= آبدهي چاه برحسب مترمكعب در ثانيهm / s(  
K قابليت هدايت هيدروليكي برحسب متر بر ثانيه =)m/s(  
H فاصله سطح ايستابي تا سنگ كف بر حسب متر =)m( يا ارتفاع سطح آب در آبخوان قبل از پمپاژ  
h فاصله سطح آب در چاه تا سنگ كف برحسب متر =)m( يا ارتفاع آب در چاه پمپاژي  
)H-h(باشد. ياب مي گيري با عمق = ميزان افت در چاه پمپاژي كه قابل اندازه  

0r شعاع چاه پمپاژي بر حسب متر =)m(  
e باشد. مي 718/2= پايه لگاريتم طبيعي يا نپرين است كه مقدار آن حدود  

  تعيين حريم چاه در شرايط ماندگار در آبخوان تحت فشار -4-3-1-2
چاه با آبخوان آزاد كامال قطع است (يا به عبـارتي چـاه در   در اين حالت فرض بر اين است كه اوال ارتباط هيدروليكي 

گونه ارتباطي ندارد) و ثانيا چاه پس از گذشتن از اليه غيرقابـل   ستون آبخوان آزاد سيمانته شده و چاه با آبخوان آزاد هيچ
  .نفوذ اول در تمام طول ضخامت آبخوان تحت فشار يعني تا اليه غيرقابل نفوذ دوم ادامه يافته است

  آيد: دست مي ) به8-4در اين شرايط حريم چاه از رابطه (

)4 -8(  0
2K b(H h)

R r e
Q

 
   

                                                      
1- Dupuit and Thiem 
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هايي است كه  باشد، همان مولفه كه ضخامت آبخوان تحت فشار برحسب متر مي b، به جز ها مولفهدر اين فرمول همه 
  اند.  ده شدهدر فرمول تعيين حريم چاه در شرايط ماندگار براي آبخوان آزاد به كار بر

  دامنه كاربرد -
در هر دو فرمول جهت محاسبه حريم در نظر گرفته شده و مشروط به رعايت كليه  )Q(با توجه به اينكه ميزان آبدهي چاه 

ويژه قطع ارتباط هيدروليكي آبخوان آزاد و تحت فشار در زمان كاربرد فرمول دوم براي تعيـين   نكات فني در زمان حفر چاه به
  باشد. ز دقت بااليي برخوردار ميي تحت فشار، مقاديري كه براي حريم به دست خواهد آمد اها آبخوانحريم چاه در 

  تعيين حريم چاه در شرايط غيرماندگار -4-3-2
طوركه ذكر شد رسيدن به شرايط ماندگار يعني شرايطي كه ميزان آب ورودي به چاه با ميزان آب پمپاژي (خروجي)  همان

ي تحت فشار ممكن ها آبخوان از چاه برابر شود عمال به مدت زمان طوالني حتي چندين هفته زمان نياز دارد و اين موضوع در
ي آب عـالوه بـر پارامترهـاي چـاه و آبخـوان،      ها چاه، در تعيين حريم 2و ژاكوب 1است هرگز رخ ندهد و به همين لحاظ تايس

ي آب در شـرايط  هـا  چـاه يي در تعيين حريم ها فرمولضريب ذخيره و مدت زمان پمپاژ را مورد توجه قرار دادند و توانستند به 
  باشد. ي آزاد نيز ميها آبخواني تحت فشار دست يابند كه قابل تعميم به ها آبخوانراي غيرماندگار ب

دليل طوالني بودن محاسبات تعيين حـريم از دو روش تـايس و ژاكـوب، بـه علـت كـاربردي آن فقـط بـه معرفـي           به
  شود. ي ارائه شده براي تعيين حريم پرداخته ميها فرمول

  دگار با استفاده از روش تايسغيرمانتعيين حريم چاه در شرايط  -4-3-2-1

)4 -9(  
c

4Ttu
R

S
  

T) 2= قابليت انتقال آبخوان برحسب مترمربع بر ثانيهm / s(  
t زمان از شروع پمپاژ بر حسب ثانيه =)S(  
uتابع چاه بدون بعد =  

cSضريب ذخيره برحسب درصد =  
R حريم چاه برحسب متر =)m(  
  
  

                                                      
1- Theis 
2- Jacob 
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  دامنه كاربرد -
باشد بنابراين الزم است كه در كنار چاه پمپـاژي   ) ميcSبا توجه به اينكه در اين فرمول نياز به مقدار ضريب ذخيره (

جود داشته باشد و از طرفي گيري تغييرات سطح آب زيرزميني در زمان پمپاژ و اي به منظور اندازه يك حلقه چاه مشاهده
ي آب بـه  هـا  چـاه باشد، بنا به داليل فوق از اين فرمول در تعيين حـريم   بر و طوالني مي زمان )u(محاسبه مقدار تابع چاه 

  شود. ندرت استفاده مي

  تعيين حريم چاه در شرايط غيرماندگار با استفاده از روش ژاكوب -4-3-2-2

)4 -10(  0

c

Tt
R 1.5

S
  

  فرمول:در اين 
R حريم چاه برحسب متر =)m(  

cS(%) ضريب ذخيره برحسب درصد =  
T) 2= قابليت انتقال آبخوان برحسب مترمربع بر ثانيهm / s(  

0t = (برحسب ثانيه)زماني است كه مقدار افت سطح آب زيرزميني در چاه برابر صفر باشد  

  دامنه كاربرد -
در فرمول ژاكوب كه اين مقدار با افزايش مدت زمان پمپاژ و كوچك شدن شـعاع چـاه،    )u(حذف تابع چاه با توجه به 

توان از آن صرفنظر نمـود، بنـابراين محاسـبات مربـوط بـه فرمـول تـايس را نـدارد و در          شود كه مي به قدري كوچك مي
از فرمول تايس در تعيـين حـريم    تر بيشي دارد، لذا فرمول ژاكوب به مراتب تر بيشه سرعت دستيابي به ميزان حريم چا

  ي آب در شرايط غيرماندگار، كاربرد دارد.ها چاه
ي ارائه شده توسط تايس و ژاكوب غايب است اما بايسـتي بـه ايـن نكتـه     ها فرمولچاه در  )Q(هر چند ميزان آبدهي 

  در هر دو فرمول مد نظر قرار گرفته است. )T(تعيين قابليت انتقال آبخوان در زمان  Qاشاره نمود كه مقدار 

  ي تراز آب زيرزمينيها منحنيتعيين حريم چاه با استفاده از رسم  -4-4

اي در اطراف چاهي كه قرار اسـت حـريم آن تعيـين گـردد، و      در اين روش با استفاده از حفر چند حلقه چاه مشاهده
ي ها چاهتوان نقشه تراز آب زيرزميني را با استفاده از ترازيابي  اي در زمان پمپاژ مي مشاهدهي ها چاهگيري سطح آب  اندازه

هاي تراز آب زيرزميني در  ، رسم نمود. منحنيها آنگيري ميزان افت سطح آب زيرزميني در  اي و همچنين اندازه مشاهده
آيد كه با افزايش فاصله از چـاه   اين حالت به دليل پايين افتادن سطح آب زيرزميني در اطراف چاه، به حالت بسته در مي

شود. چنانچه آبخوان همگن و همسان باشد، فاصله اولين منحني تـراز   تر مي هاي تراز كم پمپاژي ميزان خميدگي منحني
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باشد كه با توجه به مقيـاس نقشـه    شود تا محل چاه از هر طرف، حريم چاه مي آب زيرزميني كه به طرف چاه خميده مي
  توان ميزان حريم را برروي زمين تعيين نمود. مي

دست آمده را با نقشه تراز آب زيرزمينـي منطقـه    هاي تراز به توان منحني چنانچه آبخوان ناهمگن و ناهمسان باشد مي
ميزان حريم در يك آبخوان ناهمگن و ناهمسان را كـه داراي   ها آنقبال تهيه شده است، منطبق نمود و از محل تالقي كه 

  دست آورد. باشد، به مخروط افت نامتقارن مي

  دامنه كاربرد -
از ايـن  دسـت آمـده    باشد. اما ميزان حريم بـه  ي آب ميها چاهدر تعيين حريم  ها روشترين  اين روش يكي از پرهزينه

  شود. باشد. عمال در كشور ما از اين روش به علت هزينه بر بودن آن استفاده نمي روش از دقت بااليي برخوردار مي
اند، فرض براين است كه  ريزي شده ي ارائه شده براي تعيين حريم كه براساس قانون دارسي پايهها فرموليادآوري: در تمام 

عدد رينولدز كه تابعي از سرعت ظاهري و لزجت يا ويسكوزيته آب زيرزميني و اندازه قطر  جريان آرام باشد يا به عبارتي ميزان
ميـل كنـد، از دقـت     10باشد. هر چه اندازه عدد رينولدز به سـمت   1تر از  باشد، كم آبخوان مي دهنده درصد مواد تشكيل 50

تر شود، در واقـع   بزرگ 10انچه اندازه عدد رينولدز از توان به كاربرد و چن تر شده و فرمول دارسي را با تقريب مي محاسبات كم
  )2- 4ها اعتبار ندارد. (جدول  گونه محيط جريان آشفته بر آبخوان حاكم است و فرمول دارسي براي اين

  دقت و اعتبار فرمول دارسي در شرايط مختلف جريان -2- 4جدول 
  IR1  IR 10  1 IR10  مقدار عدد رينولدز

محيط وضعيت جريان در 
  متخلخل

 جريان آرام
)Laminar Flow(  

  جريان انتقالي
)Transitionol Flow(  

  
)Turbulent Flow(  

  وجود ندارد  با تقريب وجود دارد وجود دارد  اعتبار فرمول دارسي
  

  اعتبار فرمول دارسي با مقدار عدد رينولدز

)4 -11(  V.d50
IR 


  

IRعدد رينولدز =  
Vسرعت ظاهري =  

d50 هاي مواد تشكيل دهنده آبخوان درصد دانه 50= قطر  
ويسكوزيته آب =  

 ي مجاور)ها چاهتعيين حريم در شرايط تداخل مخروط افت(اثر پمپاژ  -4-5

ن بـدو  توان مي، نها آني آب زيرزميني و ميزان آب تجديد شونده ساالنه ها سفرهبا توجه به محدود بودن پتانسيل آبي 
اقـدام نمـود و بنـابراين بـه منظـور       هـا  آناز  بـرداري  بهـره ي متعـدد و  ها چاهرعايت حريم فني منابع آب، نسبت به حفر 
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همزمان الزم است حريم  برداري بهرهي مجاور در زمان ها چاهجلوگيري از پي آمدهاي منفي ناشي از تداخل مخروط افت 
  رعايت گردد. ها آنبا تعيين فاصله مناسب بين  ها چاه

انـد   براي تعيين ميزان افت در هر منطقه از مخروط كه در اثر پمپاژ تعدادي چـاه كـه در حـريم يكـديگر واقـع شـده      
پمپاژ برابر بـا   تاثيراز تئوري جمع آثار استفاده نمود بنابراين در چنين شرايطي مقدار افت در هر نقطه از منطقه  توان مي

  به تنهايي است. ها چاهر كدام از هاي حاصل از پمپاژ ه مجموع افت
  .رود ميحت فشار به كار تي آزاد و ها آبخواني زير براي تعيين حريم در شرايطي كه ذكر گرديد براي ها فرمول
  ي آزاد: ها آبخوانبراي 

n i i
T i 1

i

Q R
S .ln

K r


  

  ي تحت فشار:ها آبخوانبراي 
n i i

T i 1
i

Q R
S .ln

2K b r


  

  :ها فرمولكه در اين 
ST =پمپاژ تاثيرمنطقه  در يك نقطه از مقدار افت 

kقابليت هدايت هيدروليكي = 

b =ضخامت آبخوان تحت فشار 

Ri=  فاصله چاهi اي كه افت قابل صرف نظر كردن است ام از نقطه.  
ri= فاصله چاه iام تا نقطه مورد نظر  

Qi = آبدهي چاهi ام  

 تعيين حريم چاه در سازندهاي سخت -4-6

ه در شرايطي كه پديـده انحـالل در   ژويه ب ها آنتعيين حريم چاه در سازندهاي سخت به دليل شرايط خاص حاكم بر 
كـامال   هـا  آنتوسعه يافته باشد كار سخت و دشواري است و ممكن است اعداد به دست آمده بـراي حـريم چـاه در     ها آن

  گمراه كننده باشد و بنابراين بايستي در اين خصوص بسيار محتاطانه عمل نمود. 
بـه دو   توان مي ها آنسازندهاي سخت را با توجه به شرايط هيدروژئولوژيكي حاكم بر  ي موجود درها چاهتعيين حريم 

  .دسته تقسيم نمود

 دار و غيركارستي ي درز و شكافها آبخوانتعيين حريم چاه در  -4-6-1

پديده انحالل رخ نداده و تا حدودي همگن و ايزوتروپ  ها آناي كه در  كربناته و كربناته دار غير ي درز و شكافها آبخواندر 
) و بنـابراين  1از  تـر  كـم كم ( ها آناز نوع افشان بوده و عدد رينولدز در  ها آن، معموال رژيم هيدروژئولوژيكي حاكم بر باشند مي
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ي ارائـه شـده بـراي حـريم چـاه در      ها فرمولاز  توان ميو به همين لحاظ  باشد مياز نوع خطي  ها آنجريان آب زيرزميني در 
  با احتياط و با توجه به تجارب كارشناسي استفاده نمود. ها آبخواني آبرفتي، براي تعيين حريم چاه در اين گونه ها آبخوان

  ي كارستي ها آبخوانتعيين حريم چاه در  -4-6-2
ل خـ تخل به ويـژه  ها آنل در ختي به دليل گسترش فضاهاي ناشي از انحالل در واقع هر سه نوع تخلي كارسها آبخواندر 

 هـا  محـيط وجود دارد و بنابراين جريان آب زيرزميني در اين گونه  ل ناشي از پديده انحالل و كارستي شدن)خنوع سوم (تخل
  .باشد مي 10و عدد رينولدز بيش از  باشد مياز نوع آشفته بوده كه از نظر هيدروليكي شبيه جريان در لوله و مجاري 

جهـت جريـان آب    تـوان  مـي  هـا  آنسطح آب زيرزميني در  گيري اندازهي آبرفتي با حفر سه حلقه چاه و ها آبخواندر 
ي كارسـتي صـادق نيسـت و عمـق سـطح آب      هـا  آبخـوان ضـوع در  اين مو كه درحاليزيرزميني را در آبخوان تعيين نمود 

ـ  مـي بستگي كامل به عمق مجاري كارستي حاوي آب داشـته و   ها آني حفر شده در ها چاهزيرزميني در  د بـه دليـل   توان
ناهمگني و آنيزوتروپي شديد، بسيار متغير باشد. به عبارت ديگر ممكن است در سه نقطه به فاصله چند متر، يك چاه در 

 يك حلقـه ديگـر هرگـز بـه آب برخـورد ننمايـد.       كه درحاليمتري به آب برخورد نمايد  100، يك چاه در عمق 50عمق 
د يك توزيع اتفاقي از سطح آب زيرزميني را به همراه داشته باشد كه توان ميبنابراين حفر تعداد زيادي چاه در فواصل كم 

فر چـاه بـه تنهـايي بـه منظـور دسـتيابي بـه جهـت جريـان آب          و به همين لحاظ ح باشد ميمستلزم صرف هزينه گزاف 
ي زمين شناسي، ژئومرفولوژي و ها بررسيبا تنايج  بايست ميكافي نيست و نتايج حاصله  ها آبخوانزيرزميني در اين گونه 

  آزمايشات رديابي تلفيق گردد.
ي هـا  آبخـوان به هر حال تعيين حريم منابع آب موجود در سازندهاي سخت اعـم از كارسـتي و غيركارسـتي هماننـد     

ي كارستي (ذكـر شـده در بـاال)    ها آبخوانكه با توجه به رفتار  باشد ميي هيدروژئولوژيكي ها مولفهآبرفتي نيازمند تعيين 
  .گردد ميآورد مشكل و به صورت تقريبي بر ،ها مولفهتعيين ميزان اين 

  ي هيدروژئولوژيكي سازندهاي سختها مولفهتعيين  -4-6-3
از تجزيـه و تحليـل    تـوان  ميي موجود در سازندهاي سخت ها آبخواني هيدروژئولوژيكي ها مولفهبراي محاسبه ميزان 

   ي موجود در اين سازندها استفاده نمود.ها چشمهي آب و همچنين رفتار هيدروژئولوژيكي ها چاهآزمايش پمپاژ 

  ي پمپاژها آزمايشتجزيه و تحليل  -
، يـك عامـل   گـردد  مـي ي سازند سخت به طور دقيق شناسايي ها آبخوانكه به ندرت در  ها شكستگيو  ها درزه الگوي

ي هـا  آزمـايش و به همين لحاظ در تجزيه و تحليل نتـايج   باشد ميي پمپاژ ها آزمايشپيچيده و مبهم در تجزيه و تحليل 
 هـا  شكسـتگي و  ها درزهاي از  توده سنگ توسط سيستم منظم و ساده -1سازندها فرض بر اين است كه گونه  پمپاژ در اين

 -3نهايـت داشـته باشـد     آبخوان تحت فشار بوده و وسعت بـي  -2ي با اندازه هاي مشابه و يكسان تقسيم شده ها بلوكبه 
چاه به طور كامـل در يـك شكسـتگي و يـا مجـراي       -4آزمايش پمپاژ  تاثيريكنواخت بودن ضخامت آبخوان در محدوده 
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قبل از آزمايش پمپاژ، سـطح   -6ميزان آبدهي چاه در زمان آزمايش پمپاژ ثابت باشد  -5انحاللي كارستي حفر شده باشد 
چـاه نـوعي    جريان آب زيرزميني در آبخوان بـه سـمت   -7پمپاژ، افقي باشد  تاثيرآب در پيزومترهاي موجود در محدوده 

  ) باشد. Unsteady stateحالت ناپايدار (
– Bourdetروش انطبـاق منحنـي (   بـا سـه روش الـف:    هـا  آبخـوان ي پمپاژ در ايـن گونـه   ها آزمايشتجزيه و تحليل 

Gringaten (1980    ب: روش كـاظمي و همكـاران)Kazemi etal- 1969(    و ج: روش خـط راسـت)Warren – root's – 

و  )Theis(ي تـايس  هـا  روشي پيزومتري مجاور چاه پمپاژ وبا كمـك گـرفتن از   ها چاهافت در  گيري زهاندابر پايه  )1963
ي هيدروژئولوژيكي آبخوان شامل هدايت هيـدروليكي، قابليـت   ها مولفهممكن خواهد بود و بر اين اساس  )Jacob(ژاكوب 

ي ياد ها روشي مذكور با ها مولفهر اين است كه . در اين دستورالعمل فرض بباشد ميانتقال و ضريب ذخيره قابل محاسبه 
  قبال محاسبه و در دسترس باشد. شده،

  ي موجودها چشمهرفتار هيدروژئولوژيكي  -
تغييـرات سـطح آب    گيـري  انـدازه ي كارسـتي و  هـا  چشـمه اي به فواصل مختلف در مجاورت  مشاهدهي ها چاهحفر با 

ي ها مولفهبه برخي از  توان ميو ميزان بارش در سطح حوضه آبگير  ها چشمهآبدهي  گيري اندازهو  ها چاهزيرزميني در اين 
  ي موجود در سازندهاي سخت دست يافت.ها آبخوانهيدروژئولوژيكي 

  :ل موثرخمحاسبه تخل
Pe i.(k / V max)  

  = ضريب فروكشk= شدت بارش (بر حسب متر بر ساعت)، i= تخلخل موثر، Peدر اين فرمول 
)Sinking coefficient(  بدون بعد وVmax  =ين سـرعت صـعود آب زيرزمينـي (بـر حسـب متـر بـر سـاعت)         تر بيش
  .باشد مي

طق كارسـتي درز و  اي انتقال در آبخوان وابسته است كـه بـراي منـ   ها ويژگييك پارامتر تجربي است كه به  kضريب 
  ) است.1ا (برابر ب ين مقدارتر بيشدار و داراي حفرات متصل به هم  شكاف

  تذكر: ميزان تخلخل محاسبه شده در اين فرمول تقريبي است.

  محاسبه هدايت هيدروليكي:
2 2
2 1K [2.3Qlog(R2 / R1)] / [ (H H )]    

و  R1آبدهي چشمه (بر حسب مترمكعـب بـر ثانيـه)،     Qهدايت هيدروليكي (بر حسب متر بر ثانيه)،  kدر اين فرمول 
R2  ،(بر حسب متر) فاصله از چشمهH1  وH2  سطح آب زيرزميني در پيزومترها (بر حسب متر) در فواصلR1  وR2.  
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  تعيين حريم قنات -4-7

شود كه در بخش آبگون قنـات قـرار    هاي قنات مي حريم فني هر رشته قنات شامل حريم مادر چاه و آن مقدار از ميله
برداري از قنات بر سطح آب زيرزمينـي در   اي كه اثر بهره عبارت است از فاصله محور كوره قنات تا نقطه تاثيردارند. شعاع 

  آن نقطه ناچيز باشد.
هاي قنات بخش آبگون هر چه به سـمت بخـش خشـكه     حريم قنات در پيرامون مادر چاه به حداكثر و در مجاور ميله

  رسد. كار نزديك شويم به حداقل مي
طوركـه در   طور شماتيك نشان داده شده اسـت. همـان   يم مادر چاه و بخش آبگون يك رشته قنات به) حر2-5شكل (

هـاي آن در بخـش آبگـون آن     شود ميزان حريم قنات در پيرامون مادر چاه نسبت به حريم ميله شكل مذكور مشاهده مي
  باشد. مي تر بيش

  ا استفاده از فرمول تجربي زيشاردتعيين حريم قنات ب -4-7-1
گيري افت سطح آب زيرزميني در اطراف قنـات و همچنـين در دسـت داشـتن قابليـت       توان با اندازه روش مي در اين

  دست آورد. يا حريم قنات را به تاثيرهدايت هيدروليكي آبخوان شعاع 
)4 -12(  R 3000 S K   

R يا حريم قنات بر حسب متر تاثير= شعاع  
S متر= افت سطح آب زيرزميني برحسب  
K قابليت هدايت هيدروليكي برحسب متر بر ثانيه =)m/S(  

  ي تراز آب زيرزمينيها منحنيمحاسبه حريم قنات با استفاده از  -4-7-2
هاي آبگون قنات حفر گـردد و سـطح آب    اي در پيرامون مادر چاه و ميله در اين روش الزم است تعدادي چاه مشاهده

هـاي تـراز آب زيرزمينـي (هـم پتانسـيل) اقـدام گـردد.         ت بـه رسـم منحنـي   گيري و نهايتا نسب اندازه ها آنزيرزميني در 
شوند. هـر چـه از ايـن     هاي آبگون قنات خم برداشته و از چند طرف بسته مي هاي تراز، نزديك به مادر چاه و ميله منحني

رسـد.   ه حداقل ميشود تا جايي كه ميزان خميدگي ب هاي تراز كاسته مي منطقه فاصله بگيريم از ميزان خميدگي منحني
  را مالحظه نماييد) 1-4يا حريم قنات واقع شده است. (شكل  تاثيراين منطقه در محدوده شعاع 
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  خطوط جريان و هم پتانسيل در يك مقطع عرضي قنات - 1- 4شكل 

ي تعيين حريم قنات است اما مستلزم صرف هزينـه گزافـي جهـت حفـر     ها روشترين  هر چند اين روش يكي از دقيق
  شود. اي مي ي مشاهدهها چاه

  ي زهكشيها كانالتعيين حريم قنات با استفاده از فرمول  -4-7-3
هاي زهكشـي   كند بنابراين روابط هيدروليك حاكم بر كانال توجه به اينكه قنات همانند يك كانال زهكشي عمل ميبا 

  آيد  دست مي ) به13-4براي قنات نيز صادق است. ميزان آبدهي يك كانال زهكشي از رابطه (

و      )13- 4(
2 2
0KL(h h )

Q
2R


  

2 2
0KL(h h )

R
2Q


  

R يا حريم قنات برحسب متر  تاثير= شعاع)m(  
K ضريب نفوذ پذيري برحسب متر بر ثانيه =)m/S(  
L طول بخش آبگون قنات برحسب متر =)m(  

0H ضخامت آبخوان برحسب متر =)m(  
h اختالف ارتفاع بين ضخامت آبخوان و سطح آب درون قنات برحسب متر =)m(  
Qيتر در ثانيه = آبدهي قنات برحسب ل)L/S(  

باشد كه با فاصله گرفتن از  هاي آبگون قنات مي ي دقيق در تعيين حريم مادر چاه و ميلهها روشاين روش نيز يكي از 
شـود. در ايـن روش ترازيـابي مـادر چـاه و       هاي آبگون، از ميزان حريم نيـز كاسـته مـي    مادر چاه و حركت به سمت ميله

  قنات ضروري است. هاي آبگون جهت تعيين حريم ميله

 اليه نفوذناپذير
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  افزار محاسباتي نرم
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  افزار محاسباتي نرم - پنجمفصل 

باشد. در ضمن،  افزاري طراحي شده است كه پيوست مي ها و قنوات، نرم به منظور تسهيل در محاسبه حريم كمي چاه
و همچنين  دهد ميكه در اختيار كاربر قرار  يگسترده اكسل و امكانات هافزار صفح مزاياي نرمو آمده  عمل بهي ها بررسيبا 

صـورت   افـزار  با اين نرم كدنويسيو  ها فرمطراحي  VBA (Visual Basic for Application)فراگير بودن آن با استفاده از 
منطبق با فرمول اصلي  ها فرمدر باكس  پارامترهاي مورد استفاده واحدهاشايان ذكر است جهت سهولت كليه  گرفته است.

وارد نماييـد تـا محاسـبات     واحـدها ست همان اعداد را با همـان  ا و كافي باشد مي فصل چهارم دستورالعملارايه شده در 
  صورت پذيرد.

فزارهـاي  ا در ادامـه مطـالبي در خصـوص نـرم    و در قالب ماكرو صورت گرفته است  VBAبا توجه به آنكه كدنويسي با 
  هاي محاسباتي چاه و قنات آورده شده است. ي طراحي شده براي فرمولها فرمو در نهايت نمونه  مورد استفاده ارايه شده

  اكسلافزار نرم - 1- 5

 مرتب و يبند سازمان ،بندي تقسيم يحروف و يعدد صورت به آن اطالعات كه است يا  گسترده صفحات شامل اكسل
 . شود مي استفاده زين) نمودار( چارت رسم و ها داده پردازش و ينگهدار يبرا ،ها داده يسازمانده بر عالوه اكسل از. اند شده

 و هـا  داده فقـط  اوقـات،  ي هيبق و ديسينو يم فرمول و جدول شهيهم يبرا كباري شما كه است نيا اكسل گريد ي دهيفا
  .ديده يم رييتغ را اعداد

5 -2 - VBA ست؟يچ اكسل در  

VBAعبارت مخفف كه Visual Basic For  Applications ي افـزار  نـرم  شركت توسط كه استي سينو  برنامه زبان كي
  .است شده گنجانده سيآفي افزارها نرم ريسا و Excel در VBA. است شدهي طراح كروسافتيما

 اكسل نويسي برنامهمفاهيم اوليه  -3- 5

 .آشنا باشيد Subroutine - Moduleبراي شروع كار بايد با اصطالحات

 نويسي برنامهتعريف سابروتين در  -4- 5

سـابروتين   تـوان  مـي ين واحد يك برنامـه را  تر .كوچكتشكيل شده است Subroutine ها سابروتينيك برنامه بزرگ از 
يعنـي همـه    ،هـا  آنبايد گفت كه يك سابروتين در واقع از دستوراتي تشكيل شده است كه همه  تر بيشدر توضيح  .ناميد

 .د شدو باعث انجام كاري خواهن شود ميدستورات موجود در يك سابروتين با هم اجرا 

ي ديگري براي سابروتين هستند و معـادل آن در زبـان   ها نامهمه  routine و procedure, method, function يها نام
  .است »رويه«فارسي 
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بايد  ،را محاسبه كنيد 2+2ويژوال بيسيك اكسل اگر بخواهيد دستوري را بنويسيد كه مثال عدد  نويسي برنامهدر زبان 
  :سابروتين قرار دهيد اين دستور را در داخل يك

[[vb]] Sub Test() a 2 2End Sub [[/vb]]   
و  دهـد  مـي شويد كه شروع سابروتين و پايان يك سـابروتين را نشـان    مواجه مي SUB در مثال ساده باال شما با كلمه
و پـردازش و در نهايـت    هنـد ، تمامي دستورات اين سابروتين خوااست را اجرا كنيد Test هرگاه اين سابروتين كه اسم آن

 .اكسل آشنا خواهيد شد VBA . در ادامه اين آموزش با نحوه اجراي يك سابروتين نوشته شده در محيطشوند مياجرا 

 تعريف ماژول - 5- 5

د حاوي چندين توان ميرا ويرايش كنيد، هر ماژول  ها آنيد توان ميو شما  شوند ميدر فايل اكسل شما ذخيره  ها ماژول
 .سابروتين باشد

  VBAدرج يك ماژول و سابروتين در -6- 5

 در ابتدا با زدن كليد Alt+F11 وارد محيط VBA اكسل شويد. 

 از منوي Insert گزينه Module     را انتخاب كنيد تا يك ماژول ايجاد شود. در سمت راسـت صـفحه شـما قـاب 
Project Explorer خواهيد ديد كه ماژول شما با نـام  ،را اگر مشاهده كنيد Module1   شـود.  مـي نمـايش داده 

 )1-5(شكل  .استفاده نماييد Ctrl+R بينيد از كليد را نمي Project Explorer (اگر

 سابروتين خود را بنويسيد. 

  
 نحوه نوشتن سابروتين -1-5شكل 
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 ذخيره فايل اكسل حاوي برنامه - 7- 5

تـر   (ماكروها) يا به عبارت صـحيح ي ها برنامهتمامي  ،ذخيره نماييد XLSX اگر فايل خود را با پسوند 2010در اكسل 
است كه فايل حاوي يك برنامه وِيژوال بيسيك را با  2010. در واقع اين اقدام امنيتي اكسل شوند ميپاك  ها ماژولتمامي 
 .كند ميذخيره  XLSA پسوند

 Macro Enabled كه حاوي يك برنامه است (ماژول دارد) بايـد از گزينـه   2010بنابراين در هنگام ذخيره كردن فايل 
 )2-5(شكل  :استفاده نماييد

  
 سازي فايل حاوي برنامه نحوه ذخيره - 2-5شكل 

 2010يك فايل عادي اكسـل   Icon كه حاوي ماكرو (برنامه) است با 2010ي اكسل ها فايل Icon در شكل زير تفاوت
  )3-5(شكل  .نماييد ميرا مشاهده 

  
 هاي حاوي ماكرو تفاوت پسوند فايل - 3-5شكل 

 و)ماكر( باز كردن فايل حاوي برنامه ويژوال بيسيك - 8- 5

زيرا ممكن است كه اين برنامـه   كند مي) Disable( اكسل به صورت پيش فرض برنامه موجود در يك فايل را غيرفعال
هاي خانواده آفيس از جمله اكسل افزار نرمبه نوعي يك ويروس باشد و اين موضوع يك اقدام پيشگرانه است كه در تمامي 

 .جود داردو

برنامه را فعال خواهيد كـرد و   Enable Macro را بازكرديد، با زدن گزينه VBA بعد از اينكه فايل اكسل حاوي برنامه
 .اين كار انجام نشود، قادر به اجرا ماكرو نخواهيد بود كه درصورتييد ماكروهاي آن فايل را اجرا كنيد و توان مي
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 گزينـه  براي ادامه كـار  .)4-5(شكل شود  پيغام هشدار سيستم نمايش داده مي 2010 بعد از باز كردن فايل در اكسل
Enable Content :را انتخاب كنيد   

 
  2010در اكسل  فعالسازي ماكرومحل  - 4-5شكل 

 اكسل VBAاجراي يك برنامه نوشته شده در محيط  - 9- 5

اي اجراي يك سـابروتين كافيسـت در   ترين واحد يك برنامه سابروتين است و بر طوركه در باال اشاره شد كوچك همان
ها در آن است را مشاهده نماييـد و   تا پنجره زير كه ليستي از تمامي سابروتين انتخاب كنيدرا يا  Alt+ F11كليد  اكسل،

 )5-5(شكل  .را بزنيد RUN اول آنرا انتخاب كنيد و سپس كليد ،سابروتينبراي اجراي يك 

معادل و به يـك معنـي هسـتند. بنـابراين از      نويسي برنامهبرنامه و پروسيجر و رويه همگي در  ،كلمه سابروتين، ماكرو
 .فعال كردن ماكرو را در هنگام فايل فراموش نكنيد .در عنوان پنجره شكل زير تعجب نكنيد Macro ديدن كلمه

  
 نحوه اجراي ماكرو -5-5شكل 

نيز تعريف كنيـد.  ) Hotkey( يا Shortcut key (سابروتين) در اكسل يكيد براي اجراي ماكرو توان مياگر مايل باشيد 
  .كليك كنيد Options براي اينكار در شكل باال روي گزينه ،Ctrl+R مثال كليد
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  محاسبات چاه ي طراحي شدهها فرم -10- 5

 HRKN_WELLsدر محيط اكسل كافي است روي نام فايل براي محاسبه حريم چاه براي استفاده از ماكروي نوشته شده 

boundary determination.xlsm  .پيغامطور كه اشاره شد  هماندبل كليك نماييد  Security Warning  در اكسل نمايش داده
  .)4- 5(شكل  را انتخاب نماييد Enable contentگزينه  ،شود. براي فعال نمودن ماكرو مي

انتخاب نماييـد، صـفحه مـرتبط نمـايش داده شـده و      كه چه روشي را براي محاسبه حريم چاه از منوي باال  بر اساس آن
شود قابليت انتخـاب   مشاهده مي )6- 5(طور كه در شكل  شود. همان پارامترهاي ورودي مورد نياز براي هر روش مشخص مي

روش زيشـارد بـراي انتخـاب حـريم انتخـاب       )6- 5(شكل هاي دوپوي، زيشارد، كمفورت، شولتز ... وجود دارد. در  براي روش
شده است كه پارامترهاي ورودي مورد نياز آن ضريب هدايت هيدروليكي آبخوان، ضخامت آبخوان و ارتفاع سطح آب در چاه 

  نه محاسبه حريم چاه كليك نماييد.براي محاسبه حريم چاه كافي است پارامترها را وارد نموده و روي گزي باشد. مي
نمـايش داده   )15-5(تـا   )7-5(هاي  ا و پارامترهاي ورودي مورد نياز در ادامه در شكله ط به ساير روشمربوصفحات 

  شده است.

  
  محاسبه حريم چاه به روش زيشارد - 6-5شكل 
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  محاسبه حريم چاه به روش شولتز - 7-5شكل 

  
  محاسبه حريم چاه به روش جريان ماندگار در آبخوان آزاد -8-5شكل 
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  محاسبه حريم چاه به روش كوزني - 9-5شكل 

  
  محاسبه حريم چاه به روش دوپويي - 10-5شكل 
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  محاسبه حريم چاه به روش كمفورت - 11-5شكل 

  
  فرم محاسبه حريم چاه در شرايط غيرماندگار به روش تايس -12-5شكل 
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  فرم محاسبه حريم چاه در شرايط غيرماندگار به روش ژاكوب - 13-5شكل 

  
  فرم محاسبه حريم چاه به روش كوساكين -14-5شكل 
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  فرم محاسبه حريم چاه به روش شنييلي - 15-5شكل 

  محاسبات قنات ي طراحي شدهها فرم - 11- 5

در محـيط اكسـل كـافي اسـت روي نـام فايـل        قنـات بـراي محاسـبه حـريم    براي استفاده از مـاكروي نوشـته شـده    
HRKN_QANAT boundary determination.xlsm  پيغـام . دبل كليك نماييـد  Security Warning   در اكسـل نمـايش

براي محاسبه حريم قنات نيز سـه فـرم   . را انتخاب نماييد Enable contentگزينه  ،شود. براي فعال نمودن ماكرو داده مي
در  .)18-5تـا   16-5هـاي   (شـكل  طراحي شده اسـت هاي زهكشي  منحني افت سطح آب، زيشارد و كانالبراي سه روش 

شـود و بـا وارد نمـودن     مشابه مراحل محاسبه حريم چاه، پارامترهاي ورودي بر اساس هر روش نمايش داده مياينجا نيز 
  گردد.  افزار محاسبه مي ها و انتخاب گزينه محاسبه حريم قنات، مقدار حريم توسط نرم آن
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  هاي زهكشي محاسبه حريم قنات با استفاده از كانال -16-5شكل 

 

  
  حريم قنات با استفاده از منحني افت سطح آبمحاسبه  - 17-5شكل 
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  محاسبه حريم قنات با استفاده از فرمول تجربي زيشارد - 18-5شكل 

  



 

 1پيوست 6

  تاريخچه موضوعسابقه و 





  55  17/04/96  موضوع تاريخچه و سابقه - 1 پيوست

 

  سابقه و تاريخچه موضوع - 1پيوست 

  مروري بر ادبيات موضوع در ايران و جهان -1-1پ.

ويژه به منابع آب زيرزميني در كشورهاي مختلف با توجه به تغييرات اقليمي در سـطح   نياز روز افزون جوامع به آب به
هاي آينده  كه ضرورت و اهميت اين موضوع در سال طوري تر شده به روز بروز با اهميت جهاني، به عنوان يك چالش جدي

  فزوني خواهد يافت.
برداران از طريق تعيين حريم اين منـابع، از جملـه مسـايل     حفاظت از منابع آب با در نظر گرفتن و رعايت حقوق بهره

موضوع در كشـور مـا كـه در منطقـه خشـك و نيمـه        المللي است و اين هاي آبي در سطح بين مهم و اساسي در سياست
  تري برخوردار است.  خشك واقع شده، از اهميت بيش

المللي حريم از دو ديدگاه كمي و كيفي همواره مطرح بوده كه در اين دستورالعمل صرفا بعد كمي  اصوال در سطح بين
  باشد. آن مد نظر مي

  شود: المللي با دو هدف عمده انجام مي حتي در سطح بينتعيين حريم كمي منابع آب زيرزميني در كشور ما و 
 حفاظت كمي از منابع آب زيرزميني با توجه به تغييرات اقليمي در سطح جهاني  -1

 برداران از منابع آب زيرزميني  هاي اجتماعي و رعايت حقوق بهره جلوگيري از تنش -2

هـاي   هـاي متعـددي از ويژگـي    كور، شـناخت مولفـه  به منظور تعيين حريم كمي منابع آب زيرزميني و نيل به اهداف مذ
  توان به اهداف مذكور رسيد. هاي مذكور نمي ها، الزم و ضروري است و بدون شناخت و تعيين مولفه هيدروديناميكي آبخوان

هاي مهم در تعيـين حـريم    هاي مختلف انجام شده، مولفه در كشورهاي پيشرفته جهان با مطالعاتي كه برروي آبخوان
نابع آب زيرزميني شناخته شده و در اين كشورها حريم اين منابع تعيين گرديده است. در كشور مـا هـر چنـد در    كمي م

هاي مورد نيـاز بـه حـدي     هاي آبرفتي مطالعات شناخت و نيمه تفصيلي صورت گرفته، اما فراواني مولفه تعدادي از آبخوان
هاي مشخص و دقيقي را تعيين نمـود، ضـمن اينكـه ايـن      ريمنيست كه بتوان به طور دقيق براي نقاط مختلف آبخوان، ح

ها، عمال  هاي سازند سخت و كارستي به جز يكي دو مورد حوضه كارستي، در مابقي اين گونه آبخوان موضوع براي آبخوان
  ها و اطالعات مرتبط مواجهيم. با نبود داده
توان بـه هـدايت هيـدروليكي، قابليـت      زيرزميني ميهاي مورد نياز در تعيين حريم كمي منابع آب  ترين مولفه از مهم

طوركه ذكر گرديد در تعـداد قابـل تـوجهي از     انتقال، ضريب ذخيره، تخلخل مفيد و ضخامت آبخوان اشاره نمود كه همان
  هاي كارستي با نبود اين اطالعات روبرو هستيم. هاي آبرفتي و تقريبا در تمام آبخوان آبخوان

قانون توزيع عادالنه آب،  17و تبصره ذيل ماده  2ماده  2رزميني در كشور ما براساس تبصره تعيين حريم منابع آب زي
گردد و براين اساس از ديرباز حـريم منـابع آب زيرزمينـي عمـدتا بـا اسـتفاده از        توسط كارشناسان وزارت نيرو تعيين مي

ولي همواره جاي خـالي يـك دسـتورالعمل    شد  هاي تجربي و تجارب كارشناسي كارشناسان وزارت نيرو تعيين مي فرمول
شده است. در ايـن دسـتورالعمل سـعي شـده،      استاندارد به منظور تعيين دقيق مقادير حريم كمي اين منابع، احساس مي

هاي محاسباتي و نحـوه   ها و مدل ضمن تعيين حريم كمي منابع آب زيرزميني (چاه و قنات) و عوامل موثر برآن، به روش
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هاي محاسباتي ارائه گردد تا كارشناسان ذيصالح و ذيـربط بـا    افزاري از مدل هاي مورد نياز يك بسته نرم دستيابي به داده
  تري حريم كمي اين منابع را تعيين نمايند. دقت و سهولت بيش

  سابقه و تاريخچه تعيين حريم در كشور -2-1پ.

انـد.   اند كه توجه زيادي به استفاده از آب زيرزميني از طريق حفر قنات داشته ايرانيان از ديرباز اولين و تنها ملتي بوده
كند. در اين دوره آن قـدر بـه آب    در دوره هخامنشيان نقش حكومت در اداره امور آب و آبرساني اين موضوع را تاييد مي

ناهيتا (ناهيد) براي آن قائل شده و معابد بزرگي به همين نام بر پا ساخته بودنـد تـا   اي به نام آ دادند كه فرشته اهميت مي
بـرداري و اسـتفاده    ها به منظـور بهـره   در آنجا مراسم دعا براي ريزش باران برگزار نمايند. با توجه به اهميت آب، حكومت

اند كه در هر دوره افراد جامعه ملـزم   ع نمودهبران مقررات و ضوابطي را وض هاي آب اقتصادي از آب و جلوگيري از درگيري
عنوان قـانون پيشـتاز در ايـن زمينـه     ه اند. قانون حمورابي (پادشاه بابل در هزاره دوم قبل از ميالد) ب بوده ها آنبه رعايت 

و خاتمـه دادن بـه    هـا  آنبرداري از  ها و ساختن تاسيسات آبي و اداره و بهره باشد. در اين قانون به مالكيت زمين و آب مي
  هاي آبي اشاره شده است. درگيري

با تصويب قانون مدني، مسايل متعددي در ارتباط با نظام حقـوقي آب مطـرح گرديـد. در ايـن قـانون       1307در سال 
برداري از منابع آب و حريم منابع آب مورد توجه قـرار   ، مالكيت منابع آبي، بهرهها آنبندي  ها و تقسيم مباحث تفكيك آب

قانون مذكور حريم را مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و امثال آن دانسته كـه   136كه در ماده  طوري گرفته است. به
) 30(گز) و بـراي زراعـت (   20اين قانون، حريم چاه براي آب خوردن  137براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. در ماده 

آن، حريم چشمه و قنـات از هـر طـرف در     138باشد) و همچنين در ماده  يمتر م سانتي 104گز اعالم شده (هر گز برابر 
گز است ليكن اگر مقادير مذكور در اين ماده و ماده قبل بـراي جلـوگيري از    250گز و در زمين سخت  500زمين رخوه 

  شود. اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي ضرركافي نباشد به اندازه
ن مذكور آمده است: حريم در حكم ملك صاحب حريم اسـت و تملـك و تصـرف در آن كـه منـافي      قانو 139در ماده 

تواند در حـريم چشـمه و    چه مقصود از حريم است بدون اذن از طريق مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نميباشد با آن
  يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است.

با توجه به كمبودهاي موجود در قانون مدني، قانون راجع به قنـوات را در رابطـه بـا تعيـين      گذار قانون 1309ل در سا
و قنوات و وظايف  ها چاهحدود مالكيت صاحبان منابع آبي و صاحبان اراضي، نحوه اليروبي منابع آبي و لزوم رعايت حريم 

اگر كسي مالك چاه، قنات يا مجراي آبـي در  «ل اين قانون آمده است: را مصوب نمود. در ماده او ها آنمالكين و مجاورين 
ملك غير و يا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا صاحب مجري در چاه و مجري فقط من حيث مالكيت قنـات و  

اراضـي  تواند در اطراف چـاه و مجـري و يـا     مجري و براي عمليات مربوط به قنات و مجري خواهد بود و صاحب ملك مي
كه تصرفات او موجـب ضـرر صـاحب     واقع بين دو چاه تا حريم چاه و مجري هر تصرفي كه بخواهد بنمايد مشروط بر اين

تواننـد بـا    قنات يا مجرا نشود و نيز در اراضي مباحه واقع در اطراف چاه يا مجري و يا بين دو چاه اشخاص ديگر هـم مـي  
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و ساير مقررات مربوطه به اراضي مباح، تصرفاتي بنماينـد كـه موجـب     رعايت حريم كه به موجب قانون مدني معين است
ضرر صاحب قنات يا صاحب مجري نباشد و يا در بخشي از ماده سوم قانون مذكور آمده است: در امالك مزروعـي مطلقـا   

ان كـرد هـر گـاه    نتـو  ها آندر باغات، دهات، باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اينكه عرفا اطالق منزل به 
كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداث نمايد يا براي اصالح يا تكميل قنـاتي، چـاه يـا مجرايـي ايجـاد كنـد       

  ).صاحبان امالك مذكوره حق ندارند جلوگيري نمايند (مشروط به اينكه رعايت حريم شده باشد
اضـافه   1309به قانون راجع بـه قنـوات مصـوب     10ده به عنوان ما» قانون تكميل قنوات«ماده واحده  1313در سال 

هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و يا در نهر و يا چشمه و يا قنـاتي بـراي مشـروب    «شد. در اين ماده قانوني آمده است 
بخواهند از حق مزبـور بـراي مشـروب نمـودن زمـين       ها آنساختن اراضي معيني حقابه داشته باشند و يك يا چند نفر از 

ديگر آب يا مجري حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اينكه  يگري يا تغيير مجراي اختصاصي استفاده كنند شركادي
كنند كه چـه مقـدار آب و يـا چـه      از اين اقدام ضرري متوجه اشخاص ذيحق نشود در مورد اين ماده اهل خبره معين مي

كه در تعيين مقـدار مزبـور    تر كاسته شود مگر اين در نقطه پايينمقدار از زمان استفاده، بايد به علت استفاده كردن از آب 
  اختالفي موجود نباشد. يبين شركا

  به كرات به حريم اشاره شده است. 1354مصوب » قانون اراضي مستحدث و ساحلي«در 
از سطحي و قانون توزيع عادالنه آب تصويب گرديد كه در اين قانون بحث حريم منابع آب اعم  1361باالخره در سال 

 2هاي ذيل مـاده   فصل اول قانون مذكور و تبصره 2و  1كه در مواد  طوري زيرزميني مورد توجه خاص قرار گرفته است. به
بحث تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد رودخانه و انهار طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعـي، حـريم مخـازن و    

آبرساني و آبياري و زهكشي اعـم از سـطحي و زيرزمينـي را بـه وزارت نيـرو       ي عموميها كانالتاسيسات آبي و همچنين 
  واگذار نموده است.

طور مفصل ديده شده كه تعدادي از ايـن   در فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب، مواد قانوني مرتبط با آب زيرزميني به
هر گاه در اثـر حفـر و   «اين قانون آمده است  14ده كه در ما طوري مواد قانوني مستقيما به حريم اين منابع اشاره دارد. به

برداري از چاه يا قنات جديداالحداث در اراضي غير محياه، آب منابع مجاور نقصان يابد و يا خشك شـود بـه يكـي از     بهره
  شود: طرق زير عمل مي

پذير باشد با توافق  شكني و يا حفر چاه ديگري جبران كه كه كاهش يا خشك شدن منابع مجاور با كف درصورتي  -الف
  شكني را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايد. طرفين صاحبان چاه جديد بايد هزينه حفر چاه و يا كف

پذير نباشد در اين صورت با  شكني جبران كه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با حفر چاه و يا كف درصورتي  -ب
برداري به تشخيص وزارت نيـرو   در قبال شركت در هزينه بهره توافق طرفين مقدار كاهش يافته آب منابع مجاور

  شود. اين ماده عمل مي» ج«از چاه يا قنات جديد بايد تامين شود. در صورت عدم توافق طرفين طبق بند 
ن برداري از چاه يا قنات جديد مساله تاثير سو در منابع مجاور از بين برود در اي كه با تقليل ميزان بهره درصورتي  -ج

  برداري چاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سو در منابع مجاور كاهش يابد. صورت ميزان بهره
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اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبـي در ملـك غيـر باشـد     «فصل دوم همين قانون آمده است  17و يا در ماده 
ري و براي عمليات مربوط بـه قنـات و چـاه و مجـري     تصرف چاه يا قنات يا مجري فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مج

تواند در اطراف چاه و قنات و مجري و يا اراضي بين دو چـاه تـا حـريم چـاه و مجـري هـر        خواهد بود و صاحب ملك مي
در تبصـره ذيـل   ». تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجـري نشـود  

تشخيص حريم چاه، قنات و مجري با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم «وني آمده است همين ماده قان
  صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد.

قنـات بـه    در مناطق ممنوعه حفر چاه يا«نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب آمده است:  آيين 11در ماده 
آيد و تـا سـه    عمل نمي به ها آنجاي چاه و يا قناتي كه خشك شده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از 

شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنكه اوال از آب چـاه يـا    برداري مي سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره
اند. ثانيا در حريم منابع آب متعلق  شده شوند كه قبال از چاه يا قنات قبلي مشروب مي هايي آبياري قنات جديد فقط زمين

يا قنوات، چـاه يـا قنـات     ها چاهبه ديگري نباشد. ثالثا حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد. با حفر اين قبيل 
» نامه اجرايي فصل دوم قانون مذكور آمـده اسـت   آيين 13قبلي فاقد حريم و متروكه اعالم خواهد شد. همچنين در ماده 

صـادر شـده اگـر در     ها آنيي كه پروانه حفر ها چاهباشند و يا  برداري مي ي مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهرهها چاه
داري به نحوي دچار نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون به صرفه نباشـد سـازمان يـا    بر موقع حفر يا بهره
تواند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص كارشناس و رعايـت حـريم منـابع آب مجـاور      اي مربوطه مي شركت آب منطقه

كن به چاه قبلي صادر كند، در ايـن گونـه   ترين محل مم اجازه حفر چاه ديگري را به جاي چاه غيرقابل استفاده در نزديك
موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد، چاه قبلي به هزينه صاحب چاه به وسيله مامورين مربوطه طبق صورت مجلسي كه 

  گردد پر خواهد شد. به امضاي مامورين و صاحب چاه تنظيم مي
متقابل منابع مذكور نسبت  تاثيرمجاري آب و  نامه مذكور نيز تشخيص حريم چاه و قنات و چشمه و آيين 19در ماده 

اي واگذار نموده كه با توجه بـه   هاي آب منطقه ها يا شركت به هم در هر مورد را به كارشناسان فني وزارت نيرو يا سازمان
  گردد. برداري مجاز تعيين و اعالم مي وضعيت منابع آب و شرايط هيدرولوژيك محل و مقدار بهره

نامه اجرايـي آن نيـز بـه     و آيين 1389برداري مصوب  ي آب فاقد پروانه بهرهها چاهنون تعيين تكليف در ماده واحده قا
فراگيـر و   رسـاني  اطـالع وزارت نيرو موظف است ضمن «كه در اين قانون آمده است:  طوري بحث حريم اشاره شده است به

ي آب كشاورزي فعـال فاقـد پروانـه واقـع در     ها چاهه ان طي دو سال تمام پس از ابالغ اين قانون، براي كلينفع ذيموثر به 
ي تـابع اسـتاني   هـا  دستگاههجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و  1358ي كشور كه قبل از پايان سال ها دشتكليه 

ي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم ها چاهشناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط و با رعايت حريم 
  برداري صادر نمايد. به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره مشروط

تعيين نامه اجرايي قانون مذكور به رعايت حريم منابع آب اطراف توسط كارشناس وزارت نيرو در زمان  آيين 3در ماده 
  محل چاه اشاره شده است. 
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ها، قنـوات و   يابيم كه براي كمال انتفاع از امالك، چاه قانون مدني در مي 136بنابراين از مفاهيم مذكور و منطق ماده 
كـه   اي ممنوعه وجود دارد كه اين منطقه همان اراضي اطراف امالك، قنوات و انهار مذكور اسـت  انهار و امثال آن، منطقه

نهـار بـه   ، قنـوات و ا هـا  چـاه شك هر شخصي كه در جهت سلب انتفاع از امالك،  شود. بي اصطالحا به آن حريم اطالق مي
تجاوز كرده است و تجاوز به اراضي حريم، آغاز ورود زيان و ضرر به  ها آناراضي اطراف آن تعرض نمايد، در واقع به حريم 

  صاحب حق حريم است.
باشد به شـرح زيـر اشـاره     قانون مدني به سه نوع حقوق اشخاص نسبت به اموالي كه در خارج موجود مي 29در ماده 
  شده است:

  تحق مالكي -
قانون مدني، مالكيت حقي است انحصاري و دائمي كه به موجب آن، هر مالكي نسبت به مايملك خـود   30طبق ماده 

  حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون منع يا استثناء كرده باشد.

  حق انتفاع -
تواند از مالي كه عين آن ملك ديگـري   قانون مدني، حق انتفاع حقي است كه به موجب آن شخص مي 40طبق ماده 

  اي يا وقفي. است يا مالك خاصي ندارد استفاده نمايد، مثل حق سكونت در ملك اجاره

  حق ارتفاق -
قانون مدني، حق ارتفاق حقي است كه يك شخص در ملك ديگري دارد. به عبارت ديگر حق ارتفـاق،   93مطابق ماده 

قانون مدني، حق ارتفـاق مسـتلزم    104باشد. براساس ماده  از ملك خود مي حق كسي در ملك ديگري براي كمال انتفاع
توانـد از آن   اي در ملك غيـر دارد، مـي   طور مثال اگر كسي حق شرب از چشمه وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود. به

  ملك عبور كرده و آب برداشت نمايد.
 هـا  آنخاطر براي صاحبان آن و حقي كه براي منبـع آب  تعيين حريم يك منبع آب در حقيقت ايجاد نوعي اطمينان 

خواهند منبع جديـدي در مجـاورت يـك منبـع      باشد. از سوي ديگر هشداري است به افرادي كه مي ايجاد شده است، مي
 يهـا  چـاه نمايد. موضوع رعايت حريم با توجه به افزايش تعداد  را ملزم به رعايت حريم مي ها آنقديمي آب ايجاد نمايند، 

زياد شده كه بعضا حتي بـه منظـور تـامين آب     ها چاهتر شده است. از طرفي در برخي مناطق به حدي تراكم  آب، حساس
افتد حـاكي   برداران اتفاق مي هايي كه بر سر مساله حريم منابع آب بين بهره شرب قادر به حفر چاه نخواهيم بود. درگيري

ايد به آن توجه داشت و رعايت آنرا بـراي صـاحبان منـابع آب الزامـي     از آن است كه موضوع حريم جدي است و به واقع ب
  دانست. در واقع ضرورت رعايت حريم، اجراي صحيح قانون توزيع عادالنه آب است.

رعايت حريم منابع آب ديگران، تنها براي جلوگيري از كاهش و نقصان منابع آب مجاور نيست بلكه به معني برداشـت  
  باشد.  آب زيرزميني نيز مي مجاز و معقول از منابع
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  حريم از ديدگاه حقوقي -1-2پ.

شـود و از نظـر حقـوقي يكـي از مصـاديق حـق ارتفـاق         حريم از نظر لغوي به پيرامون و گرادگر اطراف ملك گفته مي
هـا   اند كه در اينجا به برخي از ايـن نظـرات و ديـدگاه    باشد. حقوقدانان در خصوص حريم مباحث متعددي مطرح كرده مي

  شود.  اشاره مي
مقـداري از اراضـي   «لنگرودي حريم را چنـين تعريـف كـرده اسـت:      در ترمينولوژي حقوق، دكتر محمدجعفر جعفري

اطراف ملك، قنات، نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. حريم در زمره ملك صاحب حق حـريم  
 است و هر گونه تملك و تصرف در آن كه با طبيعت حريم منافات داشته باشد، بـدون اذن مالـك صـحيح نيسـت. حـريم     

صورت بالعـوض يـا در قبـال دريافـت      تواند از حق خود به ملك تبعي است، يعني از توابع ملك محسوب شده و مالك مي
  معوض صرف نظر نمايد.

هـاي   دكتر سيدعلي حائري شاهباغ در شرح قانون مدني در مورد حريم چنين نوشته است: حـريم آن مقـدار از مسـاحت   
احيا شده در اراضي موات، عرفا و عادتا ضروري است كه تعيين آن برحسب تشـخيص  مجاور است كه براي دوام و بقاي رقبه 

عرف و خبره يا كارشناس است. حريم فقط در مورد امالكي بايد رعايت شود كه مـوات بـوده و احيـا شـده باشـد و در بـين       
ملكي كه سـابقه مـواتي ندارنـد و     هاي امالكي كه سابقه مواتي ندارند، حريمي نيست تا مورد استحقاق باشد. چنانچه در خانه

تواند در خانه خود چاه حفر كند ولو  متصل به يكديگرند و در شهرهاي كوچك و بزرگ حريمي در كار نيست و هر كسي مي
  قانون مدني باشد، منعي نخواهد داشت. 137تر از فواصل مقرر در ماده  آنكه فاصله بين خانه او و چاه همسايه كم

هاي زيرزميني ضـمن   انان از جمله منصورالسلطنه در تفسير ضرورت وجود حريم براي منابع آببرخي ديگر از حقوقد
  دارد: ارايه يك مثال چنين بيان مي

براي استفاده و انتفاع از يك مال، موجبات و وسايلي الزم است كه بدون آن وسيله، انتفاع غيرممكن و يا الاقل كامل «
را براي زراعت زمين استعمال و استفاده كند،  قه چاه يا قناتي باشد كه بايد آب آنگردد. مثال اگر كسي مالك يك حل نمي

تواند از اين چاه و قنات استفاده كند كه داراي چرخ و يا تلمبه باشد. ولي صرف داشتن اين وسـايل، انتفـاع او را    وقتي مي
داشته تا بتواند وسـايل حفـر خـود را در آن     تواند كامل نمايد مگر وقتي كه در اطراف چاه مقداري زمين كافي وجود نمي

كشد به آنجا بريزد تا براي زراعت و آبياري مصـرف شـود. پـس در ايـن صـورت آن مقـدار        بگذارد يا آبي را كه از چاه مي
دارد حريم محسوب شده كه متعلق بـه صـاحب   زميني كه در اطراف چاه يا قنات يا غيره براي كمال انتفاع از آن ضرورت 

  باشد.  شود و هيچ تصرفي از طرف ديگران در آن مجاز نمي قنات بوده و ملك او تلقي مي چشمه يا
اي  حريم كلمـه «دكتر سيدحسن امامي، شارح قانون مدني در جلد يك كتاب خود در مورد حريم چنين نوشته است. 

باشد و مقداري از اراضي اطراف ملك، قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفـاع از   عربي است و به معني منع مي
تواننـد بـه آن تجـاوز     و جلوگيري از ضرر، ضرورت دارد و از نظر احترامي كه افراد بايد به حق حريم بگذارند و نمـي  ها آن

اراضـي مـوات، بـاغ، منـزل،      ياحيا وسيله بهكسي  كه درصورتي« نويسد مير ادامه . وي د»شود ناميده مي »حريم«نمايند 
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مزرعه، چاه آب و يا قناتي احداث نمايد مقداري از اراضي موات كه نزديك آن است و براي كمـال انتفـاع الزم اسـت، بـه     
  .»شود خودي خود حريم آن مي

  تواند در آن احداث چاه يا قنات كند. يگري نميحريم، مقداري از مساحت اراضي اطراف چاه و چشمه است كه د
  دكتر سيدحسين صفايي در جلد يك حقوق مدني حريم را به شرح زير تعريف كرده است:

توان آن را نوعي حق ارتفاق دانست، حق حريم است. حق حريم، حقي اسـت كـه مالـك     يكي از حقوق عيني كه مي«
ستفاده از ملك خود نسبت به اراضي مجاور دارد. شناختن حق حريم بـراي  زمين، قنات، نهر، چاه و امثال آن براي كمال ا

مالك، نسبت به اراضي مجاور براي جلوگيري از تضرر اوست، چه، تصرفات ديگران در اراضي مجاور قنات و چاه و غير آن 
  .»ممكن است موجب زيان مالك باشد

  دكتر ناصر كاتوزيان حريم را چنين تعريف كرده است:
استفاده از غالب امالك، مستلزم اين است كه زمين اطراف آن به مالكيت ديگري در نيايد يا دست كم تصرفي در آن «

نشود كه انتفاع از مالك را دشوار يا ناممكن سازد، براي مثال، اگر كسي در زمين موات قنـاتي احـداث كنـد، بـراي آنكـه      
را كه جهـت ريخـتن خـاك     ها چاهببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه بتواند ازآبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را 

الزم است، هميشه در اختيار داشته باشد و ديگران نيز نتوانند قنات و چاه ديگري در نزديكي قنـات او حفـر كننـد.     ها آن
  نامند. مي »حق حريم«و حقي را كه مالك بر آن دارد،  »حريم«اين مقدار از زمين را در اصطالح 

شود كه ديگران از  نظور اصلي از شناسايي حريم جلوگيري از تضرر صاحب آن است و تامين اين نظر، گاه موجب ميم
زميني كه جهت ريختن خاك اطراف چاه يا گذاردن چرخ و موتور الزم است،  يتملك حريم، ممنوع شوند. چنان كه احيا

دارد. ولي در غالب مـوارد، بـراي تـامين     انتفاع كامل باز مي با فرض ايجاد حريم منافات دارد و تملك آن صاحب چاه را از
انتفاع كامل صاحب حريم و جلوگيري از ضرر او الزم نيست كه ديگران به طور كلي از تصرف در آن زمين ممنوع شـوند.  

ـ  ي مالـك  كافي است از تصرفاتي كه مضر به حال اوست خودداري كنند. در اين صورت احيا و تملك حريم امكان دارد، ول
  تواند در آن تصرفي كند كه با مقصود از ايجاد حريم منافات داشته باشد. جديد نمي

مبناي شناسايي حريم جلوگيري از ضرر به صاحب ملك، قنات، نهر و چاه است. پس ديگران بايد از تصرفاتي كه مضر 
  حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولي تصرف بدون ضرر، مباح است.

  شرعياز ديدگاه حريم  -2-2پ.

االسالم، پيرامون مسايل مربوط به حريم و ابعاد مختلف آن با ذكـر   شرايع«محقق حلي از فقهاي بزرگ شيعه دركتاب 
يي هـا  حريمهاي مباح و مالكانه، به وجود حريم در منابع آب اظهارنظر كرده است و براي انواع منابع آب  جزئيات انواع آب

شصـت ذراع ذكـر نمـوده اسـت. همچنـين       كنند ميذكر نموده است. وي حريم چاه آبي كه آب آنرا براي زراعت استفاده 
  حريم چشمه و قنات را هزار ذراع در زمين سست و رخوه و پانصد ذراع در زمين سخت و صلب بيان كرده است.
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فايـده اعتبـار ايـن    «كرده و بيان داشته اسـت  شيخ كليني يكي ديگر از فقهاي شيعه از طريق محمدبن حسن روايت 
حريم منع غير است از احداث قنات ديگر در مقدار حريم از ساير انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتياج دارد. عرفا به 
خالف حريم چاه كه ممنوع است غير از ساير انتفاعات، حتي زراعت نمـودن و درخـت نشـانيدن در غيـر آن. بنـابراين بـا       

  توان دريافت كه: عمل آمده در متون فقه شيعه مي ررسي بهب
 .فقها در اصل وجود حريم براي منابع آب اتفاق نظر دارند 

  و قنواتي كه براي آشاميدن و زراعت حفر شده باشند، حريم قائل هستند. ها چاهبراي 

 حـريم متناسـب بـا    شناسي بـه خصوصـي باشـد    هرگاه قنات و يا چاه در زمين با تركيب و بافت رسوبي سنگ ،
  طور جدي وجود ندارد. جز مقدار حريم به خصوصي در اين باره بهه وضعيت زمين، متفاوت است و اختالف ب

  حريم از ديدگاه عرفي -3-2پ.

هاي شرعي  رسد تعاريفي از حريم كه به صورت عرف در جامعه رواج پيدا كرده تلفيقي از تعاريف حريم از ديدگاه نظر مي به
مقداري از اراضي اطـراف ملـك، قنـات، نهـر و     «فني باشد. به عنوان مثال حريم از نظر قانون مدني عبارت است از  و حقوقي و

در بيان قانون فوق ضمن اشاره به معني و مفهوم عرفي آن به عنوان شاهد ». امثال آن كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد
مقدار حريم در «ظر اين قانون، قنوات داراي حريم هستند. يا به عنوان مثالي ديگر: مثال، نام قنات ذكر شده و به طور صريح از ن

تعريف فوق از حريم از ديدگاه شرعي اسـت  ». باشد چشمه و قنات در زمين سخت پانصد ذراع و در زمين سست هزار ذراع مي
صورت عرف جا  متر به 250تا  200اورزان هاي سست يا به اصطالح آبرفتي حريم چاه بين كش كه از نظر عرفي در زمين درحالي

  باشد. افتاده است كه عمدتا تلفيقي از تعريف حريم از ديدگاه فقهي، حقوقي و فني مي
از ديدگاه شرعي در جايي مقدار حريم چاه به خاطر آب خوردن احشام چهل ذراع و بـراي زراعـت شصـت ذراع ذكـر     

  شده است.
برداري از چاه توجه شده است كه حريم چاه آب خوردن احشام كـه حجـم    بهره در اين ديدگاه شرعي تا حدودي به ميزان

 137كـه بـر طبـق مـاده      تر از حريم چاه براي زراعت دانسته است. درحالي شود را كم كمي از آب براي اين منظور استفاده مي
قانون آب و نحـوه   38تبصره ماده  گذار در قانون مدني حريم چاه براي آب خوردن بيست گز و براي زراعت سي گز است. قانون

قانون توزيع عادالنه آب، تشخيص حريم چاه و قنـات و مجـرا را در    17و تبصره ذيل ماده  2ماده  2ملي شدن آن و در تبصره 
  قانون مدني منسوخ شده است. 137رسد كه ماده  هر مورد با وزارت نيرو دانسته است. با توجه به اين تبصره به نظر مي

ريشـه در   تـر  بـيش لي با توجه به موارد مذكور، آنچه كه از حريم به صورت عرف در جامعه رايـج شـده اسـت    طور ك به
بـرداري   ويژه آب زيرزميني كـه ناشـي از بهـره    مباحث شرعي و فني دارد كه در حال حاضر با توجه به بحران فعلي آب به

هـا غلبـه دارد.    فني حريم از نظر كمي بر سـاير ديـدگاه   هاي قانوني و باشد، ديدگاه هاي پي در پي مي يخشكسالرويه و  بي
  حريم كيفي منابع آب را مد نظر قرار داده است. تر بيشكه ديدگاه شرعي  درحالي
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  گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سـال  چهـل  از بـيش  گذشـت  بـا  كشـور، برنامه و بودجـه  امور نظام فني و اجرايي سازمان 
 دسـتورالعمل،  معيـار،  ضـابطه،  نامـه،  آيـين  قالـب  در فني، -نشريه تخصصي  عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتي
 ياد موارد راستاي در حاضر است. ضابطه كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني مشخصات

شـود.   بـرده  كـار  بـه  عمرانـي  هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه شده
  باشد. مي دستيابي قابل nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخير هاي سال در شده منتشر فهرست نشريات
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Abstract 

Due to the use of groundwater resources, the concept of radius of inf1uence of a wells and Qanats is 
still of some interest. 

Unfortunately in the past three decades, a large number of allowed and illegal water wells were 
operated in many of study areas regardless of its effects on each other and on aquifer situation. This 
inappropriate operation plan caused reduction on wells discharge (yield) and groundwater level 
drawdown. In some cases the wells were completely dry and social conflicts have occurred. 

This manual was developed to describe different methods of determine Radius of influence for 
groundwater resources. These methods are empirical equations which based on number of parameters 
such as: Discharge of water wells and Qanats, Transmissibility, Hydraulic conductivity, Storage 
Coefficient, effective Porosity and drawdown of the aquifers and were presented by some experts and 
hydro-geologists such as, Sichard, Schultz, Comfort, Koussakine, Schneebeli, Kozoni, Bogomolof. 

These equations have a different defined usage domain, so in this manual some considerations were 
offered to users regarding to each method limitations. Finally simple software was introduced to 
determine Radius of influence in wells. 
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  ضابطهاين 

هـاي تعيـين و محاسـبه     با هدف ارائه روش
ها و قنوات تهيه گرديده اسـت.   حريم كمي چاه
هـاي بـرآورد، بـه نتـايج      كه روش با توجه به اين

 يـك  هر كاربرد گردد دامنه مختلفي منتهي مي
 هيـدروليكي  معـادالت  و تجربـي  هـاي  فرمول از

 تعريـف  نحوي به دستورالعمل اين در شده ارائه
 بـه  با ها هيدروژئولوژيست و كارشناسان كه شده

 و هـا  فرمـول  ايـن  از عـدد  چند يا يك كاربردن
 تـاثير  شـعاع  يـا  حـريم  تعيين به قادر معادالت،

  باشند. قنوات و آب هاي چاه


