
 
 
 
 



 
 
 

 بنام خدا
 

 پيشگفتار 
 

ر  مو استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از به كارگيري مناسب و مست معيارها ، امروزه نقش و اهميت ضوابط

 نظر به وسعت دامنه .ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است  را  تهيه و كاربرد آنها  ، آنها در پيشرفت جوامع

 معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني ـ تخصصي   ،ضوابطتهيه  ، علوم و فنون در جهان امروز

 .واگذار شده است

 
در   با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران تهيه استاندارد 

 آب كشور وزارت  اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه استانداردهاي مهندسي بخش آب از اهميت ويژه

ـ   هاي اصلي مهندسي آب اقدام به تشكيل مجامع علمي   هستنيرو در جهت نيل به اين هدف با مشخص نمودن ر

 .هاي فني نموده كه وظيفه تهيه اين استانداردها را به عهده دارند تخصصي با عنوان كميته ها و زير كميته

 :هيه و تدوين مي گردداستانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير ت -

ها و تجارب كارشناسان موارد زير و صاحبنظران شاغل در بخش عمومي و  استفاده از تخصص -

 خصوصي

 استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي  -

بهره گيري از تجارب دستگاههاي اجرائي، سازمانها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، طراحي   -

  ساختو

 حل تهيه، اجرا، بهره برداري وارزشيابي طرحهااايجاد هماهنگي در مر -

 پرهيز از دوباره كاريها و اتالف منابع مالي و غير مالي كشور -

سسات معتبر  ؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير مؤتوجه به اصول و موازين مورد عمل م -

 تهيه كننده استاندارد

باشد موجب  اسان و صاحبنظراني كه فعاليت آنها با اين رشته از مهندسي آب مرتبط ميآگاهي از نظرات كاشن

 .امتنان كميته فني بهره برداري از منابع آب زير زميني خواهد بود

 



 تركيب اعضاء كميته 
 

 ندا اعضاي گروه مديريت بهره برداري از منابع آب زير زميني كه در تهيه و تنظيم اين نشريه همكاري داشته

 :از عبارتند

 
 آقاي رحيم اتحاد  مديريت منابع آب سازمان برنامه وبودجه كارشناس ارشد

 آقاي فرهاد اسفند ياري  بازنشسته وزارت نيرو كاشناس ارشد

 آقاي كامران مديري اي تهران مدير امور بررسي منابع آب سازمان آب منطقه كارشناس ارشد

 ا مالك آقاي غالمرض وزارت نيرو كاشناس ارشد

 آقاي عبدالصمد عمادي  وزارت نيرو كارشناس ارشد
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 مه مقد
 

منابع آب زير زميني در مقياس ملي و منطقه اي بلحاظ تامين آب مورد نياز بخشهاي مصرف از اهميت ويژه اي   

 .شود آب مصرفي كشور از اين منابع تامين مي    برخوردار است بطوريكه در شرايط  موجود حدود بيش از

العات و بررسي هاي طرح تهيه     لزوم حفاظت كمي و كيفي از اين منابع ضرورت توجه به آن را در مط 

كميته شماره  «استانداردهاي مهندسي آب كشور در اولويت قرارمي دهد، از اين جهت است كه كميته مستقلي  

 . مسئوليت  تهيه استانداردهاي اين بخش را بعهده دارد»١٢

وژي و براساس مفاد  برداري از منابع آب زير زميني در چارچوب فعاليتهاي كميته هيدروژئول گروه مديريت بهره

  يا، بررسيهاي مربوط به مراحل و ترتيباتي قانوني، اداري و فني صدور پروانههدامنه و روش كار تدوين شد

برداري از منابع آب زيرزميني را با اولويت در برنامه كار خود قرارداده و در اين رابطه چارچوب  امتياز بهره

تشكيل  ) ٢و آئين نامه اجرائي فصل ٢ و١فصل(يع عادالنه آبكلي و زمينه اصلي اين بررسي را قانون توز

 .دهد مي

 : مباني كلي كه در اين بررسي مورد توجه بوده است عبارتند از اصول و

 . قانون توزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي اجرائي آن، قانون موجودالزم االجرا بودن ‐١

نيز و و ضعف آن قوت نقالب و شناخت نقاط  تجارب حاصل از اجراي قانون مذكور در سالهاي بعد از ا ‐٢

 .تجارب مربوط به اجراي قانون ملي شدن آبها در دوره قبل از انقالب

 .نظرات اخذ شده از بعضي سازمانهاي آب منطقه اي در مورد مفاد قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن ‐٣

جرائي آن بلحاظ ارتباط آن با   بديهي است مفاد ساير فصول قانون توزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي ا

هاي تخصصي در اين كميته و گروه كار مورد بررسي قرار نگرفته است و جهت تكميل   وظايف ساير كميته

اصالحات و ارائه طرح قانون جامع و كامل بايد ساير فصول آن نيز در كميته هاي تخصصي ذيربط مورد  

 .بررسي و اصالح قرار گيرد

ترين  هاي فني وجود دارد يكي از عمده زمينه  ماخذ و منابع الزم بدانگونه كه دردر اين بررسيها عدم وجود

تنگناها در فعاليت گروه بشمار مي رود و اين كمبود عليرغم تالش و پيگيري مستمر گروه و مديريت طرح   

ذا  جهت دستيابي به اسناد و اطالعات الزم از مناب داخلي و خارجي هنوز هم به قوت خود باقي بوده ل

 به همين دليل زمينه بسيار .باشد ها و نظرات كاشناسي مي   بررسي و پيشنهادات ارائه شده صرفاً مبني بر يافته

 صاحب نظران در جهت تكميل اين مجموعه وجود داشته و اميد است با اخذ نظرات اصالحي  يوسيعي برا

 . تدوين شودمتن ارائه شده به صورت نهائي تهيه و) فني ـ حقوقي و اداري(كاشناسي 

هاي تخصصي ديگر عنوان شود تا در اين امر   شود كه اين موضوع در طرح استاندارها و كميته پيشنهاد مي

 .تسريع صورت گيرد

 

١

٢



 .٢

 پيشنهادات اصالحي در مورد فصول اول و دوم قانون توزيع عادالنه آب
 

 فصل اول ـ مالكيت عمومي و ملي آب
 اين قانون از طريق حفر چاه و   ٥ميني به استثناي موارد مذكور در ماده  استفاده از منابع آبهاي زير ز  ٣ماده 

كف شكني قنات و توسعه چشمه درهر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام 

وآبهاي     شناسائي طبقات زمين( شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروئولوژي منطقه

 بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام  و مقررات پيش) زير زميني

 .كند مي

 
شده    كه در گذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر  ي از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاههاي  :تبصره

نتشر باشد اعم از اينكه چاه مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته باشد موظفند طبق آگهي كه م

چنانچه وزارت نيرو هر يك از چاهها   . برداري اخذ نمايند شود به وزارت نيرو مراجعه و پروانه بهره مي

به مصالح عمومي دهد چاه بدون پرداخت هيچ گونه  را الاقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر

ن قانون رفتار  اي٤٥شود و بهره برداري از آن ممنوع بوده و با متخلفين طبق ماده خسارتي مسدود مي

 . معترضين به اقدام وزرات نيرو مي توانند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايند.خواهد شد

 
در مناطقي كه به تشخيص وزارت بيالن منابع آبهاي زير زميني منفي باشد و يا بهره برداري از منابع    ٤ماده 

يا در مناطقي كه طرحهاي    د وآب زير زميني موجب تغيير كيفيت شيميائي منابع آب زير زميني شو  

تواند با حدود جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق و نيمه عميق و   دولتي ايجاب نمايد وزارت نيرو مي 

را براي مدت معين ممنوع   منطقه برداري از منابع آب زير زميني  ات و يا هر گونه افزايش در بهره  نيا ق

 . باشدتمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو مي. سازد

 
در مناطق غير ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي،شرب، بهداشت و باغچه تا    ٥ماده 

شبانه روز احتياج به اخذ پروانه حفر و بهره برداري ندارد ولي    متر مكعب در٢٥ظرفيت آبدهي 

 تواند از اين چاهها به   مراتب بايد كتبا به اطالع وزارت نيرو برسد وزارت نيرو در موارد الزم مي 

  منظور مطالعه منابع آب زير زميني منطقه و جمع آوري آمار و چگونگي مصرف آن بازديد بعمل آورد

 
در مناطق ممنوعه حفر چاههاي موضوع اين ماده منوط به موافقت كتبي وزارت نيرو است و نياز به   ١تبصره 

 .صدور پروانه حفر و بهره برداري دارد
 صورتي كه حفر چاههاي موضوع اين ماده موجب كاهش يا خشك شدن منابع آب زيرزميني   در  ٢تبصره 

مجاور گردد وزارت نيرو بدواً به موضوع رسيدگي و سعي در توافق بين طرفين مي نمايد و چنانچه 

 .توافق حاصل نشد معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد

 
ز منابع آب زير زميني مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و   صاحبان و استفاده كنندگان ا  ٦ماده 

چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان  . موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند



 .٣

باشد مكلفند مراتب رابه سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  

 .اطالع دهند

 
دهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد وزارت     ايي كه مقدار آب هاهدر مورد چ  ٧ماده 

از آنرا تعديل و اصالح  ج م آب دهيالزوم با در نظر گرفتن مساحت زمين مالك چاهانيرو مي تواند عند

مور نمايد و چنانچه مازادآب چاه با ارائه شواهد و قرائن و استفاده از ارزيابيهاي كاشناس براي ا

كشاورزي صنعتي و شهري مصرف معقول داشته باشد وزارت نيرو مي تواند تا زماني كه ضرورت    

اجتماعي ايجاب كند با توجه به مقررات و رعايت مصالح عمومي براي كليه مصرف كنندگان اجازه 

دارندگان اجازه مصرف موظف به پرداخت عادالنه آب كه توسط وزارت نيرو   . مصرف صادر نمايد

 .شود به صاحب يا صاحبان چاه خواهند بود ن ميتعيي

 
تا وزارت مذكور حفر    وظفند قبل از اقدام به حفر به وزارت نيرو مراجعه نمايندممتقاضيان حفر چاه   ٨ماده 

، فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده و متخصصين خود را به محل  چاه يا قنات را از لحاظ علمي 

پاژ چاه راهنمائي كنند هزينه كارشناسي م از شروع حفاري تا خاتمه حفر و پاعزام نمايد تا متقاضي را

 .طبق تعرفه وزارت نيرو بعهده متقاضي خواهد بود

 
الزم تشخيص    در مواردي كه آب شور و يا آلوده با آب شيرين چاه مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو  ٩ماده 

كنندگان مجراي آشور يا آلوده را مسدود كند و در   پس از اطالع به صاحبان و استفاده  تواند   دهد مي

پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت بطريق  صورتي كه اين كار از لحاظ فني  امكان

غير قابل استفاده نمايد لذا چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج   مقتضي پر و

ده است خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نيرو  در پروانه حفر و بهره برداري را رعايت نمو

 .جبران خواهد كرد

 
براي جلوگيري از اتالف آب زير زميني خصوصاً در فصولي از سال كه احتياج به بهره برداري از آب    ١٠ماده

دريچه از تخليه دائم آب زير  و زير زميني نباشد صاحبان چاههاي آرتزين موظفند از طريق نصب شير

در مورد قنوات نيز وزارت نيرو موظف است بمنظور جلوگيري از تخليه غير  . لوگيري كنندزميني ج

بررسي و ضمن ارائه راهنمائيهاي صاحبان قتوات را   ضروري آب زير زميني روشهاي مناسب را

 .موظف به اجراي نمايد

 
وزارت نيرو الزم بداند بوسيله  در چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين دارندگان پروانه چاه مكلفند چنانچه   ١١ماده 

پوشش جداري و يا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب سفره تحت فشار در   

 .اليه هاي ديگر جلوگيري كنند



 .٤

 
 به وسائل اندازه گيري سطح آب و    بايد مجهزدر صورت ضرورت به تشخيص وزارت نيرو هر چاه  ١٢ماده 

يرو باشد چنانچه اندازه گيري آب استخراجي از چاه و وجود كنتور   وزارت ن نظرميزان آبدهي طبق

در هر . ب پروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور مي نمايدحنيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صا

 العملرحال دارندگان پراوانه مكلفند گزارش مقدار آب استحصال شده را طبق درخواست و دستو

 . نيرو ارائه دهندوزارت

 
اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتوري اقدام به حفر چاه يا قنات   ١٣ماده 

مي كنند بايد پروانه صالحيت حفاري از وزارت نيرو تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه مذكور مجاز  

 .به حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود

ندرج در پروانه صالحيت حفاري و پروانه حفر چاه يا قنات را اشخاص فوق الذكر موظفند كليه شروط م

رعايت كنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه صالحيت حفاري اقدام به حفر  

 مورد اشخاص حقوقي مديران عامل شركتها و   چاه يا قنات كنند ودرمورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه و در

 اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار  ٤٥ و موسسات حفاري به مجازات مقرر درماده يا سازمانها

 دادگاه تكليف دستگاه حفاري را  .تواند با اجازه دادستاني دستگاه حفاري را توقيف نمايد وزارت نيرو مي

 .تعيين خواهد كرد

 
ر و بهره برداري از چاه يا قنات جديد  دراثر حفهمربوطو مقررات  عليرغم رعايت قوانين گاههر  ١٤ماده 

 آب منابع مجاور نقصان يابد و يا خشك شود به يكي از طريق زير هاالحداث در اراضي غير محيا

 .شود عمل مي

 
 ميزان بهره برداري از چاه يا قنات جديد مسئله تاثير سوء در منابع مجاور از بين برود در تقليلچنانچه با 

اري از چاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء در منابع مجاور كاهش اينصورت ميزان بهره برد

 .بر اين مبناء پروانه بهره برداري صادر شده بايد اصالح شود يابد و

 
 آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرايط اقليمي توسط كارشناسان وزارت ميزان  ٢تبصره 

 .نيرو تعيين مي شود

 
 قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين  ٢٠و١٩ مواد  موضوع گاه به تشخيص هيئت سه نفرههر  ٣تبصره 

 اين قانون بوسيله ٤٤ماده ناشي از اشتباه كارشناس وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده 

 .وزارت نيرو جبران خواهد شد

 
ر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا وزارت نيرو مي تواند قنات يا چاهي راكه به نظ  ١٦ماده 

 فاحش آب عمالً مسلوب المنفعه باشد در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين  نقصانبعلت 

در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس از اعالم وزارت    احياء آنها را تكليف نمايد و

ء نموده و هزينه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا تواند راساً آنها را احيا   نيرو مي



 .٥

مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد همچنين مي تواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا 

 .قنات فوق الذكر صادر نمايد

 
و صرفاً در   كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف آنها از نظر مالكيت   اگر  ١٧ماده 

هر تصرفي كه بخواهد بنمايد صاحب .  خواهد بود رابطه با عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا

به صاحب قنات و چاه و مجرا نشده و منابع آبهاي زير    مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر

 .زميني را آلوده ننمايد

 نيرو است و در موارد اختالف محاكم    حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت تشخيص تبصره

 . از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كردسصالحه پ
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 پيشنهادات اصالحي درمورد آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب

 
  راجع به صدور پروانه حفر چاه و قنات –فصل اول 

 
اين آئين نامه مورد ) ١( در ماده  مذكورك متقاضي از طرف مراجعپس از تشكيل پرونده مدار   ٢ماده 

در صورت كامل بودن مدارك به متقاضي اعالم مي شود كه هزينه اعزام   گيرد و مي  رسيدگي قرار 

كارشناس يا كارشناسان را براي بازديد محل و اعمال  نظارتهاي مورد نياز پرداخت نمايد هزينه 

 .ز طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شدمذكور طبق تعرفه است كه ا

 
 روز از تاريخ ٣٠ اعالم مي شود  كه ظرف حداكثر  در صورت ناقص بودن مدارك به متقاضي كتباً  تبصره

غير اينصورت به درخواست متقاضي ترتيب  اعالم كتبي نسبت به رفع نقص مدارك اقدام نمايند و در

 .اثر داده نخواهد شد

 
   ديد محل و بررسي وضع زميني كه تقاضاي حفر چاه يا احداث قنات درآن شده كارشناس ضمن باز  ٣ماده 

است و به وسيله مالك يا نماينده معرفي شده ازطرف وي ارائه ميشود محل  مناسبي را حتي المقدور  

با نظر متقاضي با رعايت حريم منابع آب اطراف و شناسائي طبقات مختلف زمين و استعداد آبدهي و 

با تعيين عمق چاه و آبدهي تقريبي و برآورد  ه برداري متناسب با مساحت اراضي مشخص وامكان بهر

 ٢ نسخه تهيه و طبق نمونه شماره ٢هزينه حفر و تجهيز آن گزارش الزم را توام با كروكي محل در 

تيجه  سازمان مذكور با توجه به نظريه كارشناس و ن.براي اقدام به سازمان متبوعه خود تسليم مي نمايد

 .بررسي در كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها حسب مورد اقدام الزم را بعمل خواهد آورد

 
 را با حضور دو نفر از كارشناسان منتخب وزارت نيرو بررسي و  ٣دادگاههاي صالحه موضوع تبصره   ٤ماده 

 .اتخاذ تصميم خواهند نمود

 
ه با ابالغ مدير عامل هر سازمان يا شركت تابعه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها كء اعضا  ٥ماده 

 :وزارت نيرو انتخاب خواهد شد عبارتنداز

يك نفر كارشناس آبهاي زير زميني يا زمين شناسي با حداقل ده سال سابقه در حفاظت يا مطالعات  ‐١

 .آبهاي زير زميني

  امور  قل ده سال سابقه دريك نفر كارشناس كشاورزي با معرفي اداره كل كشاورزي منطقه با حدا   ‐٢

 .آبياري يا اقتصاد آب كشاورزي

 يك نفر كارشناس حقوقي با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقي        ‐٣

شناساني با سوابق فوق مي توان از وجود با تجربه ترين كارشناس كه  ردر صورت موجود نبودن كا    هتبصر

 .اشند استفاده نمود سال تجربه داشته ب٥در رشته مربوطه حداقل 
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كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها عالوه بر وظايف فوق در مورد مسائل حريمي مذكور در    ٦ماده 

 قانون توزيع عادالنه آب نيز رسيدگي هاي الزم و نهائي را  ١٤ ماده ١ و تبصره ٥ ماده ٢تبصره 

 .رو خواهد بود اين نظريات به منزله نظر وزارت ني.معمول و اظهار نظر مي نمايد

 
در مواردي كه تشخيص قطعي سفره آب زير زميني و ميزان استعداد آبدهي آن با توجه به مطالعات    ٧ماده 

 در صورت موافقت هاي مربوط انجام شده براي كارشناس ممكن نباشد سازمان يا شركت آب منطقه

سئوليت خود نسبت به حفر به متقاضي اعالم خواهد كرد چنانچه مايل باشد مي تواند به هزينه و م 

 هبه سازمان يا شركت مربوط طبق اجازه نامه صادره اقدام و خاتمه حفاري را) آزمايشي(چاه گمانه

اعالم نمايد تا بر اساس نتايج حاصله از چاه گمانه تصميم مقتضي مبني بر صدور يا عدم صدور 

 .پروانه بهره برداري اتخاذ گردد

 
ب  ‐٢هاي شماره   ات يا تعميق يا تغيير محل چاه و ادامه پيشكار قنات طبق نمونه  پروانه حفر چاه يا قن  ٨ماده 

تاريخ است به نام متقاضي صادر   كه حاوي مشخصات فني و محل حفر و شماره وپيوست ب ‐٣و 

گردد چنانچه ظرف يك سال از تاريخ صدور پروانه اقدامي براي حفر چاه يا قنات بعمل نيايد  مي

اين آئين نامه  رجه اعتبار ساقط است و تجديد آن منوط به انجام تشريفات مقرر درپروانه صادره از د

 .خواهد بود

 
اعالم ممنوعيت مناطق براي حفر چاه و قنات جديد يا تعميق چاه و ادامه پيشكار قنات به منظور   ٩ماده 

هوري  استحصال آب بيشتر از طرف وزارت نيرو بوسيله نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور جم

اسالمي و در دو جريده كثير االنتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيائي مشخص  

و در دو نوبت به فاصله پانزده روز بعمل مي آيد و در مناطقي كه روزنامه هاي كثيراالنتشار نباشد 

حل خواهد  وسيله انجمن يا شوراي ده يا بخشداري به طريق مقتضي به اطالع اهالي م بهمراتب

 .رسيد

 
اي تكميل  هائيكه قبل از تاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه از طرف سازمان يا شركت آب منطقه پرونده  ٢تبصره 

طي خواهد كرد  شده و محل آنها توسط كارشناس مورد بازديد قرار گرفته اند مسير عادي خود را

 .بصره يك عمل خواهد شدنسبت به پرونده هائي كه توسط كاشناس بازديد نشده باشد وفق ت

 
از تاريخ اعالم ممنوعيت منطقه توسط وزارت نيرو به شركت يا سازمان ذيربط هيچگونه تقاضائي از     ٣تبصره 

 ٢اشخاص قبول نخواهد شد و در صورت رفع ممنوعيت پرونده هاي تكميل شده مذكور در تبصره 

 .براي رسيدگي حق تقدم خواهند داشت

 
لف است موضوع ممنوعيت مناطق را جهت اطالع وزارتخانه ها، نهادها، و ارگانهاي وزارت نيرو مك  ٤تبصره

 .دولتي ذيربط بطريق مقتضي اعالم نمايد
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شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي مكلفند پس از اعالم ممنوعيت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار    ٥تبصره

و   به وزارت نيرو گزارش نمايند  منطقه راداده و هر سال يك بار وضعيت منابع آب زير زميني 

در مورد ادامه يا رفع   ماه قبل از پايان مدت ممنوعيت با تكميل مطالعات، پيشنهاد خود را   ٦همچنين 

ممنوعيت به وزارت متبوع ارسال تا وزارت مذكور فرصت كافي براي بررسي و اعالم ادامه يا رفع  

 .دت ممنوعيت داشته باشدممنوعيت را حداقل سه ماه قبل از انقضاء م

 
مناطق ممنوعه ادامه پيشكار قنوات يا كف شكني چاههائي كه تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه  در  ١٠ماده

اند به منظور تامين   المنفعه شده آبده بوده و سپس آبدهي آنها نقصان فاحش يافته يا متروكه و مسلوب

 . اخذ پروانه مجاز استمتوسط آبدهي پنج سال قبل از ممنوعيت منطقه با

 
اي چاه و يا قناتي كه خشك شده و يا آبدهي آن نقصان جدر مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات به   ١١ماده 

 تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره واستفاده كافي ازآنها بعمل نمي آيد  و فاحش يافته

 :  آنكهشده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به برداري مي

 .شده اند از آب چاه يا قنات جديد فقط اراضي آبياري شوند كه قبالً از چاه يا قنات قبلي مشروب مي  ‐الف 

 . آب متعلق به ديگري نباشدعچاه يا قنات جديد در حريم مناب     ‐ب 

 .حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد      ‐ج 

 .جديد تغيير نوع هدف مصرف آب براي متقاضي مجاز نمي باشدبا حفر چاه يا قنات         ‐د

 
 .بديهي است با حفر اين قبيل چاهها يا قنوات، چاه يا قنات قبلي فاقد حريم  متروكه اعالم خواهد شد

 
امكان احياء يا اليروبي قنات را از   ) آبهاي زير زميني و آبياري و كشاورزي (شناسان ذيربطرچنانچه كا  ١تبصره 

 .ني و اقتصادي مردود اعالم نمايند صدور پروانه حفر چاه بجاي قنات بالمانع خواهد بودنظر ف

 
تشخيص نقصان فاحش آبدهي قنوات و چاه هائي كه عمالً مسلوب المنفعه نبوده و نيز مورد استفاده    ٢ تبصره

از  كامل قرار نمي گيرند بعهده كارشناس مي باشد و الزم است متوسط آبدهي پنج سال قبل  

 .اعالم نظر نمايد مورد توجه قرار داده و ممنوعيت منطقه را
اي   بر مبناي متوسط آبدهي لحظه١١ و ١٠ميزان بهره برداري درمورد چاهها و قنوات موضوع مواد    ٣تبصره 

 .پنج سال قبل از ممنوعيت منطقه يا خشك شدن آنها تعيين ميگردد

 
مظهر يا اراضي زير شرب همان قنات بالمانع بوده و در تعيين محل حفر چاه به جاي قنات در   ٤تبصره 

مواردي كه محل حفر چاه در آبده يا خشكه كار قنات تعيين گردد كارشناس مقدار تلفات آب در 

مسير تا مظهر قنات را نيز با توجه به جنس اليه هاي زمين و ميزان نفوذ پذيري معبر محاسبه و 

 .پيشنهاد خواهد نمود
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اردي كه آمار كافي براي تعيين متوسط آبدهي لحظه اي چاه يا قنات در دست نباشد ميزان در مو  ٥تبصره 

 هآبدهي با توجه به قرائن و امارات و تحقيق از مطلعين و معتمدين محلي توسط كارشناس مربوط

 .تعيين خواهد گرديد

 
ات حداكثر پنج سال پس از استفاده از مقرارت اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه يا قن  ٦تبصره 

 مراجعه نمايند پس از انقضاء مدت مذكور در هخشك شدن و يا نقصان فاحش آب به ادارات مربوط

 .شود اين مورد تقاضائي قبول نمي

 
و  صدور پروانه حفر چاه ممنوعه براي اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني دولت با تصويب وزارت نير  ١٢ماده 

 يا سازمانهاي تابعه ههاي مربوط و شهركها و روستاها به پيشنهاد وزارتخانه    تامين آب مشرب شهرها و

شرب و بهداشت دامداريها و مرغداريها با   آنها و همچنين تامين آب مورد نياز واحدهاي صنعتي و

امكان پذير خواهد  ارائه پروانه از مراجع ذيربط بر مبناي امكانات آبي محل و تصويب وزارت نيرو 

 .بود

 
چاههاي مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهره برداري مي باشند و يا چاههائي كه پروانه حفر آنها      ١٣ ماده

غير از موارد افت  ( صادر شده است اگر در موقع حفر يا بهره برداري به نحوي دچار نقص فني شوند

ن يا شركت كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون به صرفه نباشد سازما) سطح آب و شورشدن سفره

 بنا به درخواست متقاضي و تشخيص كارشناس و رعايت حريم منابع آب  هآب منطقه اي مربوط

مجاور اجازه حفر چاه ديگري رابا مشخصات چاه موجود به جاي چاه غير قابل استفاده در 

نزديكترين محل ممكن به چاه قبلي صادر خواهد نمود در اينگونه موارد پس از اتمام حفاري چاه  

يد چاه قبلي به هزينه صاحب چاه توسط مامورين مربوط طبق صورت مجلسي كه به امضاي جد

 .مامورين و صاحب چاه تنظيم مي گردد پر خواهد گشت

 
بهره برداري از چاه جديد حداكثر معادل مقدار تعيين شده در پروانه بهره برداري براي چاه قبلي    ١تبصره 

 .خواهد بود

 
 دويست متر باشد موضوع ازا به ضرورتهاي فني تغيير محل نسبت به چاه قبلي بيش در صورتي كه بن ٢ تبصره

 .بمنزله درخواست حفر چاه جديد تلقي خواهد شد

 
 قانون توزيع عادالنه ٥ ماده ١بهره برداري از چاههاي موضوع تبصره  در مناطق ممنوعه موافقت با  ١٤ماده 

هزار متر مربع تجاوز    مساحت باغچه از دو، بودهآب مشروط به آنست كه محل مورد تقاضا مسكوني

نكرده و تامين آب مصارف شرب و بهداشت  باغچه از طريق ديگر ممكن نباشد به هر حال قدرت   

 ٤منصوبات بايستي متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلي حداكثر 

 .سانتيمتر بوده و نصب كنتور حجمي نيز ضروري است

 



 .١٠

 قانون توزيع عادالنه آب بر اساس آخرين صورت  ٩خسارت وارده به صاحب چاه موضوع ماده    ١٥اده م

هزينه حفاري بر پايه فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهالك چاه تقويم و 

 .پرداخت خواهد شد

 
چاهها و قنواتي كه عمال غير قابل   المنفعه يا  براي تعمير و مرمت قنوات و چاههاي متروكه و مسلوب   ١٦ماده 

اند در صورت مشخص بودن مالكين اخطار كتبي از طرف وزارت نيرو يا سازمانها و  استفاده

شركتهاي آب منطقه اي مربوط به آنان ابالغ مي شود و در صورتي كه مالكين يا نشاني آنها مشخص  

المي و يا يكي از جرايد كثير نباشد مراتب با انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اس

   دليل و مدت و حدود جغرافيايي مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده  ذكراالنتشار مركز و محل با

شود و در نقاطي كه روزنامه كثير االنتشار نباشد بوسيله انجمن ده يا بخشداري   روز اعالم مي) ١٥(

اكثر ظرف يك سال از تاريخ اخطار يا شود كه حد به طريق مقتضي به اطالع مالكين رسانده مي

در غير اين . آخرين مهلت مقرر نسبت به تعمير و مرمت قنات يا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمايند

 . قانون توزيع عادالنه آب عمل خواهد شد١٦صورت طبق ماده 

 
ش آب عمال مسلوب  تشخيص باير يا متروك بودن قنات و چاه يا چاه و قناتي كه بعلت نقصان فاح  ٢تبصره 

المنفعه شده باشد بعهده كارشناسان فني وزارت نيرو و سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي است كه     

با كسب اطالع از مطلعين و  و با توجه به سابقه آماري ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نيرو 

 .عالم نظر مي نمايند اه،معتمدين محلي و مالحظه مدارك و سوابق وقرائن و امارات مربوط



 .١١

 
 فصل دوم ـ راجع به صالحيت و تكاليف كارشناسان 

 
اي براي انجام امور كارشناسي  شناسان فني كه وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقهر كا١٧ماده 

زمين شناسي و معدن و )آبهاي زير زميني(هاي آب شناسي نمايند بايد از متخصصين رشته انتخاب مي

 اقتصاد آب و كشاورزي الاقل به سه سال سابقه در امور مربوط به آبهاي  ،ان اقتصادي آبياريكارشناس

 .زير زميني و كشاورزي باشند

 
تاثير متقابل منابع آب مذكور نسب بهم در هر      تشخيص حريم چاه و قنات و چشمه و مجاري آب و  ١٩ماده 

اي است كه با توجه به   هاي آب منطقه مورد با كارشناسان فني وزارت نيرو يا سازمانها يا شركت

 .وضعيت منابع آب و شرايط هيدروژئولوژيك محل و مقدار بهره برداري مجاز تعيين و اعالم مي گردد



 .١٢

 
 فصل سوم ـ راجع به صالحيت و تكاليف حفاران 

 
  ٢١ماده 
ار بعالوه بازاء هر دو  يكنفر كمك حف وبازاء هر دستگاه حفاري يكنفر حفار( دارا بودن كادر فني الزم  ‐٣بند 

 و سيستم بايگاني منظم ) دستگاه حفاري يك تكنسين

 ٢٣ماده 

 تاريخ آزمايش پمپاژ را پانزده روز قبل به شركت يا سازمان آب منطقه اي صادر كننده پروانه حفر   ‐٧بند 

وند در صورتي كه نمايندگان شركت يا سازمان مربوطه در فرصت مقرر حاضر نش. كتباً اطالع دهند

پمپاژ رابا موتور پمپ داراي قدرت كافي و متناسب راساً انجام و گزارش آن را در فرم هاي مربوطه    

 . ارسال دارندهكه ازطرف وزارت نيرو يا سازمانهاي آب منطقه اي تنظيم شده قيد و به مرجع مربوط

 
 ههاي آب منطقه اي مربوطبه محض برخورد به سفره آب آرتزين فوراً مراتب را به سازمانها يا شركت ‐٨بند

 .اطالع داده  و عمليات حفاري را براي دريافت دستورالعمل فني متوقف سازند

 



 .١٣

 فصل چهارم ـ تخلفات
 

مامورين نظارت بر منابع آب در شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي كه به موجب ابالغ مخصوص      ٢٤ماده 

 عمل شركتهاي  مسئول حفاظت از آبهاي حوضه ) قانون توزيع عادالنه آب٣٠باستناد ماده  (وزير نيرو

 .نمايند  جلوگيري از تخلفات اشخاص به شرح زير اقدام ميدر موردذيربط مي باشند 

 
باشند ابتدا   برداري مي داراي منصوبات بهره يا و در مورد چاههايي كه بدون مجوز قانوني حفر  ‐٢

 روز نسبت ٢٠د كرد كه ظرف حداكثر منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه كتباً اخطار خواهن

عه نمودن چاه در حضور نماينده شركت يا سازمان آب منطقه فبه برداشتن منصوبات و مسلوب المن

اي اقدام و درغير اينصورت پس از انقضاي مهلت مذكور راساً اقدامات فوق را معمول خواهند  

 .داشت

 
حال حفاري مي باشند قبالً از دادستان  محل اجازه براي توقيف دستگاه حفاري در مواردي كه در   ٢تبصره 

بمنظور  تسريع امر و جلوگيري از حفر چاههاي غير مجاز ضروري است در . الزم كسب خواهد شد

اين مورد خاص از قبل نمايندگي دادستاني به يكي از مامورين سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي بنا  

 .ربوطه تفويض شودبه معرفي مدير عامل شركت يا سازمان م

 
 نيز اقدام ١در مورد تخلف حفاران مراتب به وزارت نيرو منعكس و به شرح مذكور در تبصره   ٣تبصره 

 .خواهد گرديد

 
اي كه داراي ابالغ  در مواردي كه مامورين نظارت بر منابع آب شركتها و سازمانهاي آب منطقه     ٢٥ماده 

كنند كه اشخاص يا شركتهاي حفار مشغول حفر چاه  مخصوص از طرف وزير نيرو مي باشند مشاهده   

هاي اجرائي آن  باشند و يا از موارد مندرج در قانون توزيع عادالنه آب و آئين نامه بدون پروانه مي

نمايند كه در محل   نمايند موضوع را به مامورين انتظامي گزارش واز آنها درخواست مي تخلف مي

 قانون آئين دادرسي كيفري داير بر جلوگيري  ٢٣ود طبق ماد وقوع جرم حاضر و به تكليف قانوني خ

 .از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمايند



 .١٤

 ١فرم شماره 
 ..………امور آب.………… از شركت آب منطقه اي تغيير محل /كف شكني/چاهدرخواست اجازه حفر 

 ادامه پيشكار قنات/ قنات                             

 
 

 )اشخاص حقيقي( درخواست كنندهتمشخصا  –الف 

 :خانوادگينام ونام   ‐١

 : تولدمحلتاريخ و   ‐٢

 : و محل صدورشناسنامهشماره  ‐٣

  كننده و سمت قانوني آندرخواستشغل  ‐٤

 در صورت تغيير نشاني مراتب را كتباً باطالع شركت خواهم رساند :  شاره تلفن،كاملنشاني  ‐٥

 
 )خاص حقوقياش( درخواست كنندهمشخصات  –ب 

 : شركتونوعنام  ‐١

 :تاريخ و شماره ثبت ‐٢

 . شركت ضميه درخواست شوداساسنامه ‐٣

 : قانوني نماينده شركتسمت ‐٤

 . در صورت تغيير نشاني مراتب را كتباً باطالع شركت خواهم رساند: شماره تلفن، كاملنشاني ‐٥

 
 : كامل محل مورد تقاضاموقعيت  ‐ج

 :نام محل ‐١

           شهرستان                  استان بخش     ‐٢

 
 :نوع تصرف ‐د

 مالكيت ‐١
مشاع

مفروز
             . ضميمه شود مربوطهمدرك  

 . فاقد سابقه ثبتي است مدارك تصرف ضميمه شودچنانچه 

 .سند رسمي اجاره ضميمه شود:اجاره ‐٢

 ست يا خير؟ شده ايمدت منقض   براي چند سال برقرار شده؟اجاره 

 .موافقت موجر با حفره چاه ضميمه شود   استفاده از مورد اجاره چيست؟نوع 

 .سند رسمي يا مجوز واگذاري ضميمه درخواست شود: اراضي واگذاري دولتي ‐٣

 
 ميزان آب مورد تقاضا   – هـ

 ..)شرب،كشاورزي،صنعتي،دامپروري و(نوع مصرف ‐١

  زميني كه آبياري خواهد شدمساحت ‐٢

 . آب مورد نيازميزان ‐٣



 .١٥

در محدوده و مجاورت زمين مورد تصرف چه منابع آب ديگري وجود دارد و از آن استفاده ميشود   ‐٤

 )… رودخانه، نهروقنات، ،چشمه،از قبيل چاه

  چاه شده است؟تغييرمحل/كف شكني/حفرچاهآيا قبال براي اراضي مورد تصرف تقاضاي  ‐٥

  قنات پيشكارادامه /                       قنات                               

 
  

 . شماره وتاريخ تقاضا و همچنين در صورت صدور پروانه شماره و تاريخ آن را ذكر كنيد ، نام متقاضي

با اطالع كامل از مفاد اين فرم اعالم مي نمايم كه كليه اطالعات مورد درخواست را دقيقاً مطالعه و مطابق 

 چنانچه بعداً معلوم شود كه حقيقي را كتمان نموده يا مطلب خالف واقعي را اظهار   ،  امحقيقت پاسخ داده

 .داشته ام كليه عواقب ناشي از آن را بعهده گرفته و خسارات وارده را جبران خواهم نمود

 
 
 :تاريخ و امضا متقاضي

 
 

در قبال دريافت رسيد تحويل  متقاضي اين فرم را پس از تنظيم و امضاء گواهي شده در دفتر اسناد رسمي 

 .شركت آب منطقه اي محل يا شعب آن خواهد نمود

 .تكميل خواهد شد) يا شعب آن(قسمت زير توسط شركت آب منطقه اي 

 
 :شماره و تاريخ ثبت

 
 :هدستور مسئول مربوط

 
 :نتيجه بررسي ونظريه شركت آب منطقه اي

 



 .١٦

 )الف (٢فرم شماره 
 

 مربوط به حفر  گزارش كارشناسي
ت ا ن ق

ه   پرونده كالسه      چا

 
 در اجراي حكم شماره           مورخ                 وبه موجب تقاضاي شماره                   مورخ

 

آقاي

خانم
  

مؤسسه

شركت
  مورد نظر از لحاظ امكان حفر   

ت قنا

ه چا
 د و نتيجه به شرح بررسي گردي   

 
 .زير است

   موقعيت محل‐١
ت قنا

چاه
 واقع شده وارتفاع آن از         قريه  متر در قسمت      به فاصله    

 
 .ست ، شيب عمومي منطقه از سمت                به سمت مي باشدامتر         سطح دريا 

 ت؟اراضي مورد تقاضا محيات يا غير محيات اس ‐٢

 محل مورد تقاضا منطقه ممنوعه يا غير ممنوعه است؟ ‐٣

 وضع زمين شناسي و هيدروژئولوژيكي منطقه ‐٤

 

 موقعيت محل پيشنهادي حفر ‐٥
ت قنا

چاه
فواصل بايستي پس از اندازه گيري (:نسبت به منابع مجاور   

 تعيين وقيد  

 
 .شود

 متر  برابر   از چاه نيمه عميق متعلق به١‐٥

 متر برابر   از چاه عميق متعلق به ٢‐٥

 متر برابر  قنات متعلق بهخشكه كار   از٣‐٥

 متر برابر  به   آبده             متعلق   از  ٤‐٥

 .واقع گرديده است

 

 ازبا توجه به مشخصات هيدروژئولوژيكي منطقه بهره برداري
ت قنا

چاه
محدوديت  

رد دا ن

رد …ودرصورتي كه  دا

 ليتر 

                                                                          

برددر ثانيه از آب 
ت قنا

چاه
 .اشت شود ضرري براي منابع آب مجاور وموجوددر محل نخواهد داشت 

                   

  :مشخصات‐٦
ت ا قن

ه چا
               



 .١٧

 
 :  مشخصات چاه١‐٦

 متر               الف ـ عمق برخورد به آب

 متر     عمق چاه –ب 

  اينچ   قطر لوله جدار–ج 

 متراژ  د ـ حريم فني برابر
قنات

چاه
 

                    
 

قدرت موتور مورد نياز طبق محاسبه بشرح زير برابر با
اسببخار

  باشديم كيلووات

 
  مشخصات قنات ٢‐٦

 
 متر   الف ـ عمق ما در چاه قنات 

 متر    ب ـ طول قسمت آبده قنات

 متر    ج ـ طول كل قنات

 درصد د ـ شيب قنات وجهت رشته اصلي

 
٣‐٦ 

كروكي

 .محل پيوست است نقشه

           
 

 . شودكليه اعداد و ارقام مندرج در فرم با حروف نيز قيد: تذكر

 
 .ساير نكاتي كه ذكر آن به نظر كارشناس ضروري است‐٧

 
 :محل امضاء كارشناس :نام و نام خانوادگي كارشناس

 :تاريخ تهيه گزارش :تاريخ بازديد

 
 

 :نظريه شركت آب منطقه اي

 
 :اظهارنظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها

به پرونده متقاضي كميسيون در جلسه مورخ
قنات

چاه
 رسيدگي و بشرح زير  واقع در اراضي  

 
 .اعالم نظر مي نمايد

 



 .١٨

 )ب (٢فرم شماره 
 

 پرونده كالسه تغيير محل چاه  / كف شكني   بهگزارش كاشناسي مربوط

                                     ادامه پيشكار قنات 

             وبه موجب تضاضاي شماره در اجراي حكم شماره                     مورخ           

 اراضي مورد نظر از لحاظ امكان  شركت  خانم           مورخ 

 موسسه  آقاي        

 :بررسي گرديد وبه شرح زيراستتغيير محل چاه / كف شكني

 ادامه پيشكار قنات /  قنات 

         ارتفاع آن از سطح دريا قريه واقع شده و  متر در قسمت  موجود به فاصله    چاه موقعيت محل   ‐١

   قنات            

 .مي باشد به سمت   شيب عمومي منطقه از سمت ،متر است       

  اراضي چاه مورد بازديد محيات است يا غير محيات است؟‐٢

  محل مورد تقاضا منطقه ممنوعه يا غير ممنوعه است؟‐٣

 :زير است وضع زمين شناسي و هيدروژئولوژيكي منطقه بشرح ‐٤

 
 
 : مشخصات قنات‐٥

با توجه به مشاهدات عيني واطالعات كسب شده از امور مطالعات منابع آب سازمانهاي آب منطقه اي  

 :مشخصات قنات موجود بشرح زير است

 )فواصل بايستي پس از اندازه گيري تعيين وقيد شود(فاصله قنات موجود نسبت به منابع آب مجاور

 متر  برابر متعلق به از چاه نيمه عميق   ١‐٥

 متر  برابر  از چاه عميق متعلق به  ٢‐٥

 متر  برابر متعلق به آبده قنات  از  ٣‐٥

     خشكه كار        

 متر  برابر   از متعلق به   ٤‐٥

 .تعيين گرديده است       

 متر    طول قنات  الف ـ

 متر   طول قسمت آبده ب ـ

 متر   عمق مادرچاه ج ـ

 ليتر درثانيه   آبدهي   ‐د

   شيب قنات ه ـ

 جهت رشته اصلي قنات وـ 



 .١٩

 
 مشخصات چاه موجود  ‐٦

 ) …( فاصله چاه موجود نسبت به منابع آب مجاور ١‐٦

      با توجه به مشاهدات صحرائي واطالعات كسب شده از امور مطالعات منابع آب سازمانهاي آب    ٢‐٦

 :اي مشخصات چاه موجود بشرح زير مي باشد منطقه

 ) متر       سطح برخورد به آب(متر  عمق چاه  الف  ـ

 اينچ  قطر لوله جدار –ب 

 ليتر در ثانيه برابر متر مكعب در ساعت ميزان آبدهي   ‐ج

 ساخت كارخانه           بقدرت             اسب بخار            دوردردقيقه       نوع موتور منصوبه دـ 

 بقدرت              اسب بخاردرروز        دردقيقه بانسبت تبديل  جعبه دنده                ‐ه

 نوع پمپ              تعداد طبقات         ساخت كارخانه         قطر لوله آبده  وـ 

 
 :نظريه كارشناس  ‐٧

 
 در مورد كف شكني چاه موجود  ١‐٧

 ميزان كف شكني چاه متر  الف ـ 

 متر     آبدهي چاه پس از كف شكني ب ـ

 ساير پيشنهادات ج ـ 

 
 درمورد تغيير محل چاه موجود ٢‐٧

 متر     فاصله جابجائي  الف ـ 

    موقعيت جغرافيايي جديد ب ـ 

 مشخصات چاه جديد  ج ـ 

 )متر              سطح برخورد به آب (عمق چاه متر   ‐ج

 اينچ            قطر لوله جدار     ‐

 متر مكعب در ساعت               تر در ثانيه برابر لي        ميزان آبدهي     ‐

    حريم فني برابر  ‐
ت قنا

راژ چاهمت
    

‐ 
نقشه

كروكي
 . محل پيوست است

     
 .مي باشداسب بخار           قدرت موتور مورد نياز طبق محاسبه به شرح زير برابر با  دـ 

  كيلووات                             

 . ساير نكاتي كه ذكر آن به نظر كارشناسان ضرورت دارد ‐ه



 .٢٠

 
 در مورد ادامه پيشكار قنات موجود ٣‐٧

 
 ميزان ادامه پيشكار  ‐

 جهت جغرافيائي ادامه پيشكار  ‐

 ليتر در ثانيه               پيش بيني ميزان آبدهي بعد از انجام عمليات ادامه پيشكار  ‐

 
 :محل امضاء كارشناس:                                                نوادگي كارشناسنام و نام خا  ‐
 : تاريخ بازديد  ‐

 ……آب منطقه ايشركت  نظريه 

 سازمان          

 
 :اظهار نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها

 اراضي           رسيدگي وبه شرحكميسيون در جلسه مورخ              به پرونده متقاضي          واقع در 

 .زير اعالم نظر مي نمايد

 



 .٢١

 )الف (٣فرم شماره 
 پروانه حفر وبهره برداري

 
 آب منطقه ايشركت 

 سازمان 

 
 شماره پروانه             تاريخ        پرونده كالسه 

 هين نامه هاي مربوط مجلس شواراي اسالمي و آئ١٦/١٢/١٣٦١ قانون توزيع عادالنه آب مصوب٣به استناد ماده 

 :اجازه داده ميشود  آقا    /خانم   به 

 شركت   موسسه   

 در اراضي واقع در روستاي                  شهرستان              به شماره پالك                   به مساحت

 .زير اقدام به حفر يك حلقه چاه و بهره برداري ازآن نمايد   هكتار    

 متر مربع  

 
 ضربه ايروش حفاري ‐١

    دوراني        

 : محل چاه موضوع اين پروانه بايستي‐٢

 متلعق به  عميق

 نيمه عميق

 به فاصله  متر از چاه

 متعلق به  عميق

 نيمه عميق

 به فاصله  متر از چاه

 متعلق به  عميق

 نيمه عميق

 به فاصله  متر از چاه

 باشد

 متر    عمق چاه ‐٣

 اينچ         قطر لوله آبده  اينچ   وله جدار قطر ل‐٤

  ميزان بهره برداري به ظرفيت حداكثر                  ليتر در ثانيه و نصب كنتور حجمي ‐٥

 براي مصارف 

      تعداد دور دردقيقه اسب بخار   حداكثر قدرت مجاز موتور‐٦

 سالساعت در   حداكثر مدت كار ‐٧

 .ر براي حفر و بهره برداري از چاه حداكثر يكسال اعتبار دارداين پروانه از تاريخ صدو

  مي باشد٢كروكي محل چاه ضميمه است و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده در بند

  دارنده پروانه ملزم به رعايت شرايط ومقررات مذكور در ظهر اين پروانه است ‐١٠



 .٢٢

 
 

 مدير عامل سازمان
 آب منطقه اي

 تشرك

 
 

 تذكر
 
اين پروانه براي بهره برداري از چاه بمنظور مصارف تعيين شده مي باشد و دارنده آن حق آبفروشي به   ‐١

 .شخص يا اشخاص ديگر ندارد

 
به صورت سهم غير قابل انتقال مي باشد و در صورت تفكيك اراضي و    وهچاه بدون اراضي مربوط  ‐٢

هاي حفر و بهره برداري از آب چاه   تواند با پرداخت هزينه مياليه  واگذاري قطعات تفكيك شده منتقل

استفاده نمايد در غير اين صورت ميزان بهره برداري از چاه موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي 

 .باقيمانده تقليل داده خواهد شد

ل شود ويا  در صورتي كه در مالكيت و رضايت شركاء مشاع در اراضي و قنات يا چاه ترديدي حاص  ‐٣

 .از درجه اعتبار ساقط است اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشد پروانه بي اثر و

دارنده اين پروانه مكلف است براي حفر چاه از شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه داراي پروانه     ‐٤

 .صالحيت حفاري از وزارت نيرو مي باشند استفاده نمايد

ر پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط بوده و با متخلف برابر موازين قانوني رفتار  موارد زي در ‐٥

 .خواهد شد

 تخلف از مشخصات مذكور در متن پروانه -

 انتقال يا واگذاري پروانه به ديگري بدون اخذ مجوز از وزارت نيرو -

 تخلف از قوانين و مقررات ذيربط وزارت نيرو -

 محل و مورد تعيين شده در پروانه استفاده از آب چاه در غير  -

 دستكاري در دستگاههاي اندازه گيري منصوبه روي چاه  -

در صورتيكه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي وقع شده باشد دارنده اين پروانه حق   ‐٦

 .هيچگونه اقدامي بر روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است

 :توضيح        
 :قانون توزيع عادالنه آب جهت اطالع دارنده پروانه عيناً در ذيل نقل مي گردد   ٤٥ماده 

 ١٥يا از  ضربه شالق و ٥٠ تا١٠جبران خسارت وارده به  اشخاص زير عالوه بر اعاده وضع سابق و

 :روز تا سه ماه حبس تاديبي بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم ميشوند

دون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير   هر كس عمداً و ب الف ـ 

مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحاء امر بهره برداري از تاسيسات آبي را مختل 

 .سازد



 .٢٣

به خود   هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق  ب ـ 

 .منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد

 .هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را هدر دهد ‐ج

 .هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند دـ 

ع آب مبادرت   رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از مناب     بدون هركس   ‐هـ

 .كند

 .در مورد بندهاي ب وج با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميشود :تبصره              



 .٢٤

 )ب(٣فرم شماره 
 پروانه حفر چاه

 
 اي آب منطقهشركت 

 سازمان 

 شماره پروانه

 پرونده كالسه

 ئين نامه هاي مربوط  مجلس شوراي اسالمي و آ١٦/١٢/١٣٦١ قانون توزيع عادالنه آب مصوب ٣به استناد ماده 

 اجازه داده مي شود از يك حلقه چاه موضوع پروانه شماره        مورخ                   به موسسه / شركتبه 

 آقاي /       خانم 

 .شرح زير اقدام به بهره برداري نمايد

 شماره گزارش 

 تاريخ گزارش 

 شمارهسه ـوسـم حفاري  حفاري                       شماره و تاريخ صالحيتموسسه 

      شركت        شركت 

 .ساير نكاتي كه ذكر آن به نظر موسسه حفار ضروري است

 شماره گزارش

 تاريخ گزارش

 شمارهموسسه حفاري                     شماره و تاريخ پروانه صالحيت حفاري موسسه 

        شركت        شركت 

 :مشخصات چاه مورد بهره برداري

  آماري چاهسوابق

 سازمان 

 شركت

 
 . در اين امور سوابقي از چاه فوق الذكر موجود نمي باشد ‐٩

 سوابق آماري قنات 

 .در اين امور سوابقي از قنات فوق الذكر موجود نمي باشد ‐٦

 اسب بخار

 :زمان برداشت محصول موجود در تاريخ بازديد بشرح زير مي باشد در

 
 نظريه كارشناس



 .٢٥

 )ج(٣فرم شماره 
 پروانه بهره برداري

 آب منطقه ايشركت 

 سازمان 

 تاريخ    شماره پروانه

 پرونده كالسه 

 مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه هاي مربوط ١٦/١٢/١٣٦١ قانون توزيع عادالنه آب مصوب ٣به استناد ماده 

    مورخاجازه داده ميشود از يك حلقه چاه موضوع پروانه شماره             موسسه  / شركت  به

 آقاي /    خانم 

 به شماره پالك  شهرستان در قريه          واقع در اراضي 

 .                                       به شرح زير اقدام به بهره برداري آيدهـكتار                     به مساحت 

            متر مربع 

 :مشخصات چاه مورد بهره برداري بشرح زير است  ‐١

 متر  عمق چاه   ١‐١

 اينچ  قطر لوله چدار  ٢‐١

 اينچ  قطر لوله آبده  ٣‐١

 ليتر در ثانيه و نصب كنتور حجمي براي مصارف ميزان بهره برداري به ظرفيت حداكثر   ٤‐١

               كيلو وات حداكثر قدرت مجاز موتور      اسب بخاردردور           دردقيقه معادل  ٥‐١

      ساعت درسال ثر مدت كار   حداك  ٦‐١

 . اين پروانه از تاريخ صدور براي بهره برداري از چاه حداكثر يكسال اعتبار دارد ‐٢

 .كروكي محل چاه ضميمه است ‐٣

 .دارنده اين پروانه ملزم به رعايت شرايط و مقررات مذكور درظهر اين پروانه مي باشد ‐٤

 
 

 مدير عامل سازمان 

 شركت آب منطقه اي 
 :تذكر

اين پروانه براي بهره برداري از چاه به منظور مصارف تعيين شده مي باشد و دارنده آن حق آبفروشي   ‐١

 .به شخص يا اشخاص ديگر ندارد

  وبه صورت سهام غير قابل انتقال ميباشد و در صورت تفكيك اراضي وهچاه بدون اراضي مربوط  ‐٢

موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي باقيمانده تقليل واگذاري قطعات ميزان بهره برداري از چاه 

 .داده خواهد شد

در صورتيكه در مالكيت و رضايت شركاء مشاع در اراضي وقنات يا چاه ترديدي حاصل شود و يا    ‐٣

 از درجه اعتبار ساقط است اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشد پروانه بي اثر و



 .٢٦

د زير پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط بوده وبا متخلف برابر موازين قانوني رفتار  در موار  ‐٤

 خواهد شد 

 تخلف از مشخصات مذكور در متن پروانه -

 انتقال يا واگذاري پروانه به ديگري بدون اخذ مجوز از وزارت نيرو -

 تخلف از قوانين و مقررات ديربط وزارت نيرو -

 ير محل ومورد تعيين شده در پروانهاستفاده از آب چاه در غ -

 دستكاري در دستگاههاي اندازه گيري منصوبه روي چاه -

 تخلف از مشخصات مذكور در متن پروانه -

 .انتقال يا واگذاري پروانه به ديگري بدون اخذ مجوز از وزارت نيرو -

 تخلف از آب چاه در غير محل و مورد تعيين شده در پروانه -

 ازه گيري منصوبه روي چاهدستكاري در دستگاههاي اند -

در صورتيكه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروانه حق   ‐٥

 .هيچگونه اقدامي بر روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است

 
 :توضيح

 
 .نقل ميگردد دارنده پروانه عينا در ذيل  اطالعقانون توزيع عادالنه آب جهت  ٤٥ماده 

 تا ١٥ ضربه شالق و يا از٥٠تا١٠اشخاص زير عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به     ٤٥ماده 

 :سه ماه حبس تاديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شوند

دخالت غير و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغيري دهد يا "  هر كس عمدا‐الف

مجاز در وسائل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انجام امر بهره برداري از تأسيسيات آبي را مختل 

 .سازد 

هر كس عمدا آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود   ـ ب

 .منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد

 .هر كس عمدا به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را هدر دهد ج ـ 

 .هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند د ـ 

هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت   –هـ 

  .كند

 .شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميشود با گذشت  و د در مورد بندهاي ب وج  ـ تبصره

 



 .٢٧

 ٤فرم شماره 
 شماره گزارش

 تاريخ گزارش                                            گزارش حفاري

 
  

 ماره ش              موسسهشماره و تاريخ پروانه صالحيت حفاري             حفاري شركت 

   تاريخ    شركت          موسسه 

 
 :تاريخ:                                اه حفاري شدهشماره پروانه چ

 نام صاحب چاه 

 محل و موقعيت چاه

            تاريخ خاتمه حفاري   تاريخ شروع حفاري 

 ضربه اي روش حفاري 

      دوراني 

  مشخصات چاه  ‐١

 متر    متر سطح برخورد به آب     عمق چاه  ١‐١

 متر      ري عمق سطح آب پس از خاتمه حفا  ٢‐١

 اينچ   قطر اوليه چاه   ٣‐١

  اينچ       متر  طول و قطر لوله هادي   ٤‐١

 اينچ    قطر نهائي چاه  ٥‐١

 :مشخصات لوله جدار  ‐٢

 : نوع لوله جدار ١‐٢

              ميليمتر  :ضخامت لوله جدا  ٢‐٢

          اينچمتر تا عمق          متر             قطر لوله جدار در عمق  ٣‐٢

 متر تا عمق          متر                     اينچ قطر لوله جدار در عمق   ٤‐٢

 متر تا عمق          متر                     اينچ قطر لوله جدار در عمق  ٥‐٢

 :مشخصات لوله مشبك  ‐٣

 متر تا عمق          متر  طول لوله مشبك از عمق  ١‐٣

 متر تا عمق           متر  از عمقطول لوله مشبك  ٢‐٣

 ميلميتر   طول شكاف   ٣‐٣

 ميلميتر                           عرض شكاف  ٤‐٣

 عدد  تعداد شكا ف در هر متر لوله                ٥‐٣

 در جداره چاه) گراول پكنيگ(وضعيت استفاده از سيمان وشن و ماسه  ‐٤

 :نمونه برداري آب و خاك از چاه  ‐٥



 .٢٨

يك نمونه از خاك ودر صورت تغيير نوع خاك يك نمونه اضافي و بازاء هر حفاري ازاء هر سه متر ب

مورد ممكن  حسب نمونه برداري از آب وخاك  .(پنچ متر يك نمونه از آب چاه برداشت خواهد شد

 )است براساس نظر دستگاه نظارت تغيير نمايد

 .استساير نكاتي كه ذكر آن به نظر شركت حفار ضروري  ‐٦

 
 

   حفاري شركتمهر و امضاء   

                                                                                                       موسسه              



 .٢٩

 ٥فرم شماره 
 شماره گزارش

 گزارش آزمايشات پيپاژ         گزارش تاريخ

                              تاريخ موسسهپروانه صالحيت حفاري حفاري          شماره و تاريخ شركت 

  شماره          شركت      موسسه

                                         تاريخ  پروانه حفاري شماره 

   
 نام صاحب چاه 

 محل و موقعيت چاه 

 تاريخ شروع آزمايش پمپاژ

 متر  پمپاژ عمق سطح آب در چاه قبل از شروع آزمايش 

 :مشخصات موتور و پمپ آزمايشي  ‐١

 اسب بخار دور در دقيقه   بقدرت   موتور   ١‐١

   تعداد طبقات  پمپ  ٢‐١

 دقيقه        نسبت تبديلدر بقدرت                         اسب بخار دور  جعبه دنده   ٣‐١

 اينچ    قطر لوله آبده بهنگام پمپاژ ‐٢

 :هآزمايشات انجام شد ‐٣

  آزمايش افت  ١‐٣

 آزمايش جبران   ٢‐٣

 ساير آزمايشات  ٣‐٣

 :روش اندازه گيري آبدهي چاه  ‐٤

  چت  ١‐٤

 حجمي   ٢‐٤

 )اوريفيس(روزنه   ٣‐٤

 ليتر در ثانيه     ميزان آبدهي بحراني چاه   ‐٥

 ساعت     مدت زمان آزمايش پمپاژ   ‐٦

 متر    اژعمق سطح آب در چاه پس از خاتمه آزمايش پمپ  ‐٧

 .جداول آزمايشات پمپاژ انجام شده ضميمه شود ‐٨

 : ذكر آن ضروري استهساير نكاتي ك  ‐٩

 شركت
 حفاري

    موسسه 
 محل امضاء و مهر

 



 .٣٠

 برگ آزمايش پمپاژ چاه
 .......................................مالك چاه ....................محل چاه  ................تاريخ  .................پروانه حفاري شماره 

متر  هفاصله پيزومتر تا چاه در حال پمپاژ ب  ........ . به مترعمق سطح آب در چاه قبل از آزمايش پمپاژ ...... ... ...متر ه عمق چاه ب

..................... 

 
 .........................................نوع آزمايش 

تاريخ نجام 

 آزمايش

 عتسا

 شروع

زمان پمپاژ 

 دقيقه

 سطح مقع

  آب متر

افت سطح 

 آب متر

انجام 

روش 

اندازه گيري 

 دبي

آبدهي چاه  

 ليتر در ثانيه

 
 مالحظات

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

                            نام و امضاء نماينده كارفرما………………… :نام و امضاء آزمايش كننده

رم  اين برگ آزمايش به عنوان آخرين مرحله از فرآيند صدور پروانه و بهره برداري از چاه تلقي مي شود و ف

 . توسط گروه اكتشاف طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور تهيه مي شود،هاي الزملتكميلي براي تحلي



 .٣١

 ٦فرم شماره 
 سوابق آماري چاه

 :شماره 

 :تاريخ 

 :پيوست 

 
 امور حفاظت منابع آب :به

 شركت  منابع آب مطالعات  از امور 

         بررسيهاي               سازمان

  سوابق آماري و كروكي موقعيت چاه اعالم: موضوع

               حلقه            مشخصات آماري  مورخ   عطف بنامه شماره 

 واقع در اراضي قريه   شركت            چاه متعلق به 

 موسسه    

 .بشرح زير اعالم ميگردد        از توابع بخش از شهرستان 

 
 
 لي چاه شماره قب    شماره چاه بر روي نقشه ‐١

 تاريخ اولين بازديد   تاريخ حفر طبق اظهار متصدي چاه‐٢

 اينچ   بمتر قطر لوله جدار            چاه عمق‐٣

 دور دردقيقه  اسب بخار     نوع موتور           قدرت ‐٤

 دوردردقيقه اسب بخار در    نوع پمپ           قدرت جعبه دنده ‐٥

  قطر لوله آبده      اينچ‐٦

 ليتر در ثانيه   دار آبدهي چاه در بازديد اوليه  مق‐٧

 مقدار آبدهي در بازديدهاي بعدي 

١‐   

٢‐ 

٣‐ 

 .يرات حاصله در چاه و منصوبات آن نسبت به بازديد اوليهغيت‐٨

 . در اين امور سوابقي از چاه فوق الذكر موجود نمي باشد‐٩

 
      منابع آبمطالعات مدير امور     

 بررسيهاي   

 

         آقاي  

 خانم



 .٣٢

 ٧ شماره فرم
 سوابق آماري قنات

 :شماره 

 :تاريخ 

 :  پيوست 

 امور حفاظت منابع آب : به 

  شركت منابع آب  مطالعات    امور : از

           بررسيهاي                سازمان

 اعالم سوابق آماري قنات و كروكي موقعيت آن : موضوع

 رهعطف بنامه شما مورخ مشخصات آماري رشته قنات متعلق به 

 شركت       
 

 واقع در قريه  از توابع شهرستان  آقاي     
 خانم      موسسه       

 :بشرح زير اعالم ميگردد

 شماره قنات بر روي نقشه  ‐١

 تاريخ اوليه بازديد ‐٢

 عمق مادر چاه                                     متر ‐٣

   طول آبده قنات            متر        طول خشكه كار قنات      مترطول قنات               متر            ‐٤

 سوابق آبدهي قنات ‐٥

 تاريخ بازديد                               مقدار آبدهي                                ليتر در ثانيه 

 
١‐ 

٢‐ 

٣‐ 

٤‐ 

٥‐ 

 .در اين امور سوابقي از چاه فوق الذكر موجود نمي باشد ‐٦

 
 :مالحظات

 منابع آب مطالعات مدير امور 

        بررسيهاي 



 .٣٣

 ٨فرم شماره 
 

 گزارش و اظهار نظر كارشناسان در رابطه با اجراي تبصره ماده سه قانون توزيع عادالنه آب 

 
  شماره در اجراي ابالغ مورخ شماره                            وبه موجب درخواست شماره

 مورخ بنام  واقع در قريهمحل چاه محفوره از

 اصلهفب كيلومتر از گردد  مي واقع گرديده است بازديد بعمل آمد و مشخصات بشرح زير گزارش

 :موجود) نيمه عميق/ عميق(مشخصات چاه 

   عمق كلي چاه به متر                سطح برخورد به آب به متر              سطح آب درحين بهره برداري به متر 

 له جدار به اينچقطر لو

 
 مشخصات منصوبات

 
 نوع موتور شماره سريال ساخت كارخانه قدرت  اسب بخار

 در  دور دردقيقه   

 نوع پمپ شماره سريال ساخت كارخانه قدرت  اسب بخار

 نوع جعبه دنده نسبت تبديل  دور پمپ در دقيقه  قطر لوله آبده

     ليتر در ثانيه مي باشدآبدهي چاه فوق معادل                         

 :قدمت حفر و بهره برداري از چاه نسبت به تاريخ ممنوعيت منطقه

 
 :وضعيت هيدروژئولوژيكي منطقه

 
 موقعيت چاه نسبت به منابع آب مجاور در كروكي پيوست مشخص شده  است 

 
النه، نوع وسعت اراضي، تعداد مالكين، سطح زير كشت سا: وضعيت كشاورزي اراضي آبخور چاه شامل

 :كشت، زمان برداشت محصول موجود در تاريخ بازديد و بشرح زير مي باشد

 
ظريه كارشناسن

              

 
 

                                  
 

                                         

                                 
   

 
 


