
بخشی منابع آب زیرزمینیتعادلو طرح احیاء 

سوم :دستورالعمل
دستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزي و قانون تعیین 

تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

معاونت امور آب و آبفا
برداري و حفاظت آب و آبفابهرههايدفتر نظام

1394ماه تیر 



طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی

نظامنامه تعدیل چاههاي آب کشاورزي

وزیر نیرومقام تصویب کننده: 

دریافت کنندگان سند براي اجرا:

معاونت امور آب و آبفاي وزارت نیرو- 
شرکت مدیریت منابع آب- 
سازمان آب و برق خوزستاناي و هاي آب منطقهشرکت- 
برداري و حفاظت آب و آبفاهاي بهرهدفتر نظام- 
دفتر فناوري اطالعات وزارت نیرو- 



فهرست مطالب                                                                                           شماره صفحه 
مقدمه    
1هدف   

1دستیاسناد باال
1محدوده اجرا   
2مسئولیت اجرا  

2تعاریف  
3طبقه بندي محدوده هاي مطالعاتی بر اساس آب قابل برنامه ریزي

3اقدامات اولیه شرکت 
5اقدامات ثانویه   شرکت

8شیوه نامه نحوه رسیدگی به چاههاي فاقد پروانه -1پیوست شماره 
14روانه   پفرمهاي مصوب براي تعیین تکلیف چاههاي فاقد 

15درخواست-1فرم شماره 
18کارشناسی-2فرم شماره 
21اظهار نظر کمیسیون صدور پروانه -3فرم شماره 
22پروانه بهره برداري-4فرم شماره 
26اعالم وضعیت متقاضیان صدور پروانه-6فرم شماره 
28شیوه نامه نحوه رسیدگی به چاههاي حریمی و درون شبکه-2اره  شماره پیوست شم



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تاریخ صدور:

و قانون تعیین تکلیفکشاورزيدستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب

چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

٣١از ١صفحھ امضام آ آ / ن ب ح 

مقدمه:-1

مصوبات پانزدهمین جلسه وزیر محترم نیرو درخصوص17/8/93مورخ 100/31/35368/93ابالغیه شماره بر اساس 
به برنامه ریزيمیزان آب قابل ،مبنی بر اجراي طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی25/6/93مورخ شوراي عالی آب 

گردید. با توجه به برداشتهاي مجاز ( چاههاي داراي پروانه و ابالغ برآورد مطالعاتی در هر محدوده بخش کشاورزي 
، چاههاي محفوره غیر 1385کشاورزي قبل از سال برداريبهرهفاقد پروانهآب غیر مجاز (چاههاي برداشتهاي برداري) و بهره

به منظور توزیع آب قابل برنامه ریزي ابالغ شده در هر یک از و اضافه برداشت چاههاي مجاز) 1385ز سال مجاز بعد ا
. ابالغ می گردددستورالعملاین مطالعاتیمحدوده 

هدف :-2
این ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب زیرزمینی به منظور افزایش بهره وري و حفاظت کمی و کیفی منابع آب و 

کسري مخزن متوسط درازمدت آبخوان ها که استبه نحويدستورالعمل تنظیم و ابالغ می گردد. هدف کمی مورد نظر 
.ساله جبران گردد20طی یک برنامه تاپایان برنامه ششم توسعه و کسري مخزن تجمعی 

اسناد باالدستی: -3
قانون توزیع عادالنه آب و آئین نامه مربوطه
برداري و آئین نامه مربوطهچاههاي آب فاقد پروانه بهرهقانون تعیین تکلیف
ابالغی توسط مقام معظم رهبري( در بخش آبسیاستهاي کلی نظام(
 سیاستهاي اصالح الگوي مصرف
آئین نامه ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف
 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزي11آئین نامه ماده
آب کشاورزيئین نامه مصرف بهینه آ
برنامه پنجم توسعه 141ماده "الف"بند
جلسه شوراي عالی آبپانزدهمین اتمصوب

محدوده اجرا: -4
اي و شرکت سهامی سازمان آب و برق هاي مطالعاتی حوزه عمل شرکتهاي آب منطقهدر کلیه محدودهدستورالعملاین

، با اولویت محدوده هاي مطالعاتی پایلوت به گونه اي اجرا خواهد شد شرکت نامیده می شونددستورالعملاین خوزستان که در 
هاي مطالعاتی با توجه به امکانات مالی و انسانی به صورت کامل عملیاتی گردد. هاي طرح احیاء در تمام محدودهکه کلیه پروژه
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مسئولیت اجرا:-5
در کشور به عهده شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و در دستورالعملمسئولیت نظارت بر اجراي صحیح این 

معاون وزیر برعهده دستورالعملنظارت عالیه بر اجراي این به عهده مدیران عامل مربوطه است.4هاي موضوع بند شرکت
باشد.آب و آبفا مینیرو در امور 

تعاریف:-6
طی نامه شماره    که زیرزمینی استمیزان آبکشاورزي:چاههايرايبآب قابل برنامه ریزي -6-1

محدوده 609وزیر محترم نیرو براي وزارت جهاد کشاورزي به تفکیک 11/11/93مورخ  100/31/45528/93
مطالعاتی ارسال شده است.

کلیه متشکل از محدوده مطالعاتی (دشت) حفاظتشوراي :محدوده مطالعاتی (دشت) حفاظت شوراي -6-2
تن از نمایندگان کشاورزان، یکی از متخصصین امور اجتماعی از 2شهرستان و آب منابع اعضاي شوراي حفاظت 

در هر به ریاست فرماندار و نماینده خانه کشاورز محدوده مطالعاتی یکی از معتمدین شهرستان، دانشگاه محل
.شودتشکیل میشهرستان 

برداري فعلی چاههاي مجاز بر اساس حجم آب پروانه هاي بهره اصالح شده: برداري بهرههاي پروانه-6-3
مندرج در پروانه مصرف بهینه آب کشاورزي تعدیل می گردد. حجم آب تعدیلی در مقایسه با حجم فعلی آئین نامه

قانون توزیع عادالنه آب و توان آبدهی چاه تعیین می گردد هر کدام 3بهره برداري چاه مجاز که بر اساس ماده 
م تخلیه مجاز در پروانه جدید قید می گردد و این پروانه جدید پروانه بهره برداري که کمتر باشد به عنوان حج
اصالح شده تلقی می گردد.

مساوي یا کمتر از مجموع حجم ریزيچنانچه آب قابل برنامهشده:تعدیلبرداري هاي بهرهپروانه-6-4
هاي بهره برداري اصالحی نیز با فرمول و ضریب تعدیل هاي بهره برداري اصالح شده باشد، پروانهپروانه

گردد.یمیشده تلقتعدیليپروانه بهره برداردیپروانه جدنیو اگرددمجدداً اصالح می2-6-8بند 
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طبقه بندي محدوده هاي مطالعاتی براساس آب قابل برنامه ریزي  -7
اجراي آئین نامه درصورت ،آب قابل برنامه ریزي آنهامیزان هاي مطالعاتی هستند که محدوده-الف

حجم مندرج مجموعبیشتر از،برداري اصالح شدهي بهرهپروانه هاصدور و مصرف بهینه آب کشاورزي
د.باشمذکورهاي پروانهدر
هاي مطالعاتی هستند که میزان آب قابل برنامه ریزي آنها، درصورت  اجراي آئین نامه محدوده-ب

مجموعاز یا کمترمساوي، برداري اصالح شدهي بهرهپروانه هاصدور مصرف بهینه آب کشاورزي و 
.باشدمذکورهاي پروانهحجم مندرج در

برداري اصالح شده حداکثر تا سقف پروانه بهره برداري فعلی خواهد بود.حجم آب مندرج در پروانه هاي بهره تبصره : 

شرکت:ولیهاقدامات ا-8
موجود در شبکه هاي آبیاري 1385محفوره قبل و بعد از سال متر)،20( حداکثر تا عمق چاههاي کم عمقبراي -8-1

شیوه نامه پیوست شماره مطابق ،رندقرار داکه تحت تاثیر مستقیم آبهاي سطحی مدرن، نیمه مدرن و سنتی و حریم رودخانه ها
.می گردداقدام دستورالعملاین دو 
چاههاي غیرمجاز تنظیم فهرست مشخصاتو تهیه مطالعاتی، نسبت هاي شرکت موظف است در کلیه محدوده-8-2

اقدام نماید.1385کشاورزي محفوره پس از سال 
براي تمام چاههاي مجاز کشاورزي که آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزي پیاده سازي نشده است، ابتدا با -8-3

هیدرومدول -الگوي کشت کم آب طلب -استفاده از آئین نامه مذکور ( بر اساس سطح زیر کشت زمان تشکیل پرونده
شود.میکنتور حجمی هوشمند اقدامنصبتنظیم برنامه و نسبت بهاصالح آبیاري)، پروانه بهره برداري 

ي مطالعاتی محدوده هانسبت به طبقه بندي3-8شرکت با توجه به اطالعات موجود و در نظر گرفتن مفاد بند -8-4
نماید .می م اقداحوزه عمل

برداري صدور پروانه بهرهمشمول که1385شناسایی شده قبل از سال چاههاي آب فاقد پروانهتعیین تکلیف براي -8-5
مورد نظر مطابق مطالعاتی هاي محدوده دراز حجم آب قابل برنامه ریزي،دگردنالمنفعه پر و مسلوبنگردیده و بایستی 

این میزان تخصیصاختصاص یافته و(بطور یکجا) متر مکعب در شبانه روز 25به ازاي هر چاه ،2-5-8و 1-5-8بندهاي 
با اولویت حفظ مشمولینبه تعدادي یا به کل ه نحو مقتضی توسط شرکت بمنابع آب استان شوراي حفاظت نظرآب با
.خواهد یافتاختصاصبه ترتیب زیرصنعتیمتقاضیان دیگر طرحهايو یا باغات
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:"الف"محدوده هاي مطالعاتی -8-5-1
براي درصد مابقی90تا سقف ریزي کسر و آب قابل برنامهحجماصالح شده از برداري بهرههاي مجموع حجم پروانه

شماره اختصاص یافته و مطابق شیوه نامه پیوست1385برداري قبل از سال بهرهفاقد پروانهآب تعیین تکلیف چاههاي 
.گرددمیاقدام عمل دستورالیک 

آتی تخصیص می یابد. شرب و صنعت نیازهايآب قابل برنامه ریزي براي تامینمازاد درصد از 10میزان : ) 1تبصره (
متر مکعب 25آب باقیمانده براي تعیین تکلیف چاههاي فاقد پروانه کمتر از مجموع سرانه درصد 90چنانچه :)2(تبصره

از محل تعدیل پروانه هاي ،2-5-8هايمطابق بندمیزان حجم کسريهر چاه فاقد پروانه باشد، به ازاي در شبانه روز 
اصالح شده تأمین خواهد شد. 

متر 25درصد آب باقیمانده براي تعیین تکلیف چاههاي فاقد پروانه بیشتر از مجموع سرانه 90): چنانچه 3تبصره (
ت شماره متر مکعب در شبانه روز مطابق شیوه نامه پیوس25مکعب در شبانه روز به ازاي هر چاه فاقد پروانه باشد. سرانه 

یک قابل افزایش خواهد بود. 

:"ب"در محدوده هاي مطالعاتی -8-5-2
هاي بهره برداري اصالحی با فرمول و ضریب تعدیل زیر مجدداً اصالح می گردد.( احجام بر حسب میلیون مترمکعب پروانه

می باشد)
ریزي)  = ضریب تعدیلبرنامهآب قابل میزان حجم -Aبرداري اصالحی/(هاي بهرهمیزان حجم پروانه

برداري شناسایی شده ( بهرهحاصل ضرب تعداد چاههاي آب فاقد پروانهحجم آبی است که از معادل Aمقدار: 1تبصره
روز برحسب میلیون 365درطول متر مکعب در شبانه روز 25در گردند ،المنفعه یک) که بایستی پر و مسلوبشماره فرم 

شود.مترمکعب تعیین می 
باشد:به شرح زیر میآب کشاورزي هاي مصرف بهینهفرمول تعدیل پروانه:2تبصره 

هر چاه تعدیل شدهبرداري پروانه بهرهحجم * ضریب تعدیل = بهره برداري اصالح شدهپروانه حجم 
ریزي)(براساس آب قابل برنامه

ین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه و یکه براي تعدر محدوده هاي مطالعاتی )2-85(پس از اعمال این بند:3تبصره 
متر مکعب در شبانه روز به ازاي آنها پروانه بهره برداري چاهها تعدیل شده است و به منظور 25اختصاص سهمیه 

. نمودخواهد اتخاذ استیفاي حقوق قانونی مالکین این چاهها ، شوراي حفاظت منابع آب استان تصمیمات مقتضی را 
برنامه تعیین تکلیف و صدور پروانه براي چاههاي آب  فاقد پروانه بهره برداري در محدوده هاي -3–5–8

، تنظیم و پس از تصویب شوراي حفاظت استان به ترتیب زیر عملیاتی می گردد.5–8مطالعاتی براساس موارد بند 
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مترمکعب در شبانه روز 25در مرحله اول نسبت به انسداد چاه مذکور اقدام و پس از تعیین تکلیف میزان - 8-5-3-1
با نظر شوراي حفاظت منابع آب استان، در صورتیکه تخصیص مربوطه به همان چاه اختصاص یابد نسبت 5-8موضوع بند 

براي و قطع برداشت مازاد بر پروانه شارژیستم فعال سازي سبه تقلیل منصوبات و نصب کنتور حجمی هوشمند مناسب و 
جلوگیري از  اضافه برداشت اقدام خواهد شد.

جدید یا چاههاي هاي مشمول قانون تعیین تکلیفدر صورتی که تخصیص آب در نظر گرفته شده به چاه- 8-5-3-2
بایستی ، انه به چاههاي مزبورهرگونه پرواختصاص یابد، قبل از صدور به تشخیص شوراي حفاظت منابع آب استان دیگر

پر و مسلوب المنفعه شده و صورتجلسه بقیه چاههاي مشمول قانون تعیین تکلیف که آبی به آنها اختصاص نیافته است ، 
) 9بدیهی است این مرحله از اقدام مشمول گام سوم اقدامات ثانویه شرکت ( بند مربوطه ضمیمه پرونده آن چاهها گردد.

ائید نهائی در کمیته حفاظت منابع آب وزارت نیرو قابلیت اجرائی نداشته و هر اقدامی قبل از تائید این کمیته بوده و قبل از ت
می شود. ب تخلف محسو

:اقدامات ثانویه شرکت-9
، چاههاي مشمول و یا تعدیل شده ، مشخصات چاههاي داراي پروانه اصالح شدهاقدامات اولیهشرکت پس از انجام -9-1

اي که مشمول قانون تعیین تکلیف ریزي، چاههاي فاقد پروانهقابل برنامهآب قانون تعیین تکلیف جهت اختصاص سهم آب از 
که باید پرو 1385از سال محفوره پس کشاورزي و چاههاي غیر مجاز ) 5-8(موضوع بند المنفعه گردند نبوده و باید پرو مسلوب

به همراه برنامه عملیاتی نحوه اقدام درخصوص هر یک از آنها به غیر تهیه و اي المنفعه گردند را در قالب جداول جداگانهمسلوب
اي به شوراي حفاظت منابع آب استان جهت بررسی و تصویب ارسال می طی نامه5-8از برنامه عملیاتی چاههاي مشمول بند 

نماید.
که مشخصات آنها توسط شرکت 5-8چاههاي مشمول بند نحوه اقدام درخصوص هر یک از برنامه عملیاتی -9-2

.گرددشده و سپس توسط شرکت اقدام میارائه شده است به تشخیص شوراي حفاظت منابع آب استان تدوین 
ارسالی از شرکت و همچنین هاي عملیاتی شوراي حفاظت منابع آب استان پس از بررسی و تصویب برنامه-9-3

اي، سازمان جهاد را جهت اجرا به دستگاههاي ذیربط شامل شرکت آب منطقه5-8برنامه عملیاتی موضوع بند 
کشاورزي استان، دادگستري استان، اداره کل اطالعات استان و شوراي هماهنگی حفاظت محدوده مطالعاتی (دشت) 

نماید.ابالغ می
وق الذکر موظفند به صورت ماهانه گزارش عملکرد اقدامات مربوطه را به شوراي حفاظتدستگاههاي اجرایی ف-9-4

استان ارسال نمایند.منابع آب
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گردد:به ترتیب گامهاي زیر عمل می2-9و 1-9در تدوین برنامه عملیاتی موضوع بندهاي 
همزمان اتاقدامگام اول:

همچنین چاههاي آب فاقد پروانه و 1385المنفعه نمودن چاههاي آب غیر مجاز محفوره پس از سال پر و مسلوب
.اندکه مشمول صدور پروانه بهره برداري نگردیده1385قبل از سال 

برداري اصالح و یا به منظور جلوگیري از اضافه برداشت چاههاي مجاز و تحویل حجمی آب مطابق پروانه بهره
برداري اصالح و یا تعدیل شده، نصب بهرهتعدیل شده، اولین اقدام در برنامه عملیاتی چاههاي مجاز داراي پروانه

برداري از کنتور حجمی هوشمند بر روي هر یک از چاهها خواهد بود که بر اساس مشخصات این پروانه براي بهره
آبهاي زیرزمینی تنظیم می گردد.

گام دوم:
هر یک از به تفکیک بصورت فصلی به شرکت مدیریت منابع آب ایران ن گزارش اقدامات گام اول تهیه و تدوی-1

محدوده هاي مطالعاتی 
بررسی گزارشهاي اقدامات واصله از استانها توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران و ارائه گزارش جمع بندي شده -2

به کمیته حفاظت از منابع آب وزارت نیرو) دستورالعمل 9وط به اقدامات ثانویه ( بند مربهايبه همراه پیشنهاد
ورود به گام سومائیددر کمیته حفاظت منابع آب وزارت نیرو و در صورت تهاي واصلهبررسی پیشنهاد-3

گام سوم:
تعیین تکلیف شده که توسط آب فاقد پروانهصدور موافقتنامه اولیه مطابق شیوه نامه پیوست براي چاههاي-1

اند. برداري گردیدهشرکت مشمول صدور پروانه بهره
تعیین تکلیف شده پس از احراز شرایط مندرج در آب فاقد پروانه برداري براي چاههاي بهرهصدور پروانه -2

موافقتنامه اولیه توسط شرکت
اند ولی در مهلت که مشمول صدور پروانه شدهاي انسداد و پلمپ چاههاي آب فاقد پروانه تعیین تکلیف شده-3

اند. در صورتیکه حداکثر ظرف مدت شش ماه مقرر در موافقتنامه اولیه الزامات مندرج در موافقتنامه را اجرا ننموده
المنفعهنسبت به اجراي مفاد موافقتنامه اولیه اقدامی نگردد موافقتنامه اولیه ابطال گردیده و چاه مذکور پر و مسلوب

گردد.می
مطالعاتی هاي وضعیت منابع آب زیرزمینی محدوده دردستورالعمل عملکرد اجراي این ارزیابیبه منظور بررسی و - 10

کشور ، شرکت ملزم است همه ساله نسبت به ارائه گزارش مقایسه اي وضعیت اب قابل برنامه ریزي و برداشتهاي 
فعلی اقدام نماید . 
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شیوه نامه مربوط به چگونگی و یین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداريتعمربوط به چگونگیشیوه نامه- 11
برداري محفوره در اراضی شبکه هاي آبیاري و به درخواست متقاضیان داراي چاههاي آب فاقد پروانه بهرهرسیدگی 

این الینفکوو جزو دو ارائه شده شماره یکهاي پیوست در ) دستورالعملاین 8بند ( موضوع حریم رودخانه ها
می باشد. دستورالعمل
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شیوه نامه نحوه رسیدگی به درخواست متقاضیان مشمول قانون _ پیوست شماره یک 
مجلس شوراي 1389مصوب سال -برداريتعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره

اسالمی
و آیین نامه اجرائی آن ، 1389سالبراساس قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب-1

شرکت موظف است نسبت به تشکیل پرونده براي کلیه مشمولین فرم شماره یک موضوع این قانون(اعم از 
مور مطالعات و امور حفاظت اقدام بر اساس سوابق موجود در ااشخاصی که تا کنون ثبت نام نموده یاننموده اند )

نماید.
شرکت پرونده را براي تهیه گزارش، به یک یا دو نفر کارشناس ارجاع نماید. کارشناس ، پس از تشکیل پرونده-2

یا کارشناسان مربوطه موظفند بر اساس مدارك موجود در شرکت حداکثر ظرف مدت یکهفته گزارش خود را طبق 
(در صورت ها به شرکت ارائه نماید.رح در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهپیوست جهت ط2نمونه شماره 

نیاز به بازدید از محل بدون دریافت هزینه کارشناسی، بازدید از منطقه  صورت گیرد.)
:مواردي که کارشناس باید در خصوص آنها اظهارنظر نماید-3
برداري از چاه و مشخصات دقیق آن اعالم قدمت و زمان بهره-3-1
داراي چونقرار می گیرنددستورالعملبند تعاریف "الف"براي محدوده هاي مطالعاتی که در رده -3-2

ظرفیت آب قابل تخصیص براي تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري محفوره تا پایان سال 
میزان آبدهی بر اساس باشند، نسبت به اعالم کد رهگیري چاه و میزان تخلیه ساالنه آن می1385

درصد 50در زمان بازدید، فعال بودن چاه و مشروط به اینکه آبدهی پیشنهادي از 
% آبدهی زمان 50آبدهی مندرج در لیست وزارت نیرو بیشتر نباشد ، حداکثر تا سقف 

.بدیهی است که درصد آبدهی پیشنهادي به گونه اي تعیین خواهد بازدید پیشنهادآبدهی خواهدشد
تجاوز ننماید.1-5-8مندرج در بندآب حجمدرصد 90ازرداشت از چاههاي فاقدپروانه شد که میزان ب

براي تعیین تکلیف چاههاي فاقد پروانه کمتر از مجموع 1-5-8مندرج در بند درصد آب باقیمانده 90چنانچه :1تبصره
گردد.میاقدام،دستورالعمل 2-5-8متر مکعب در شبانه روز به ازاي هر چاه فاقد پروانه باشد، مطابق بند 25سرانه 

، در خصوص چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري شناسایی شده با آبدهی "الف"رده در دشتهاي –٢تبصره
لحظه اي کمتر از یک لیتر در ثانیه،  اعالم آبدهی بر مبناي آبدهی فعلی چاه و حداکثر تا سقف آبدهی مندرج در 

چاه و حداکثر لیست شناسایی شده بالمانع می باشد. ضمنا در مورد چاههایی که آبدهی آنها (بر مبناي آبدهی فعلی
درصد، آبدهی چاه کمتر 50لیتر بوده و با اعمال ضریب 2تا 1تا سقف آبدهی مندرج در لیست شناسایی شده) بین 
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از یک لیتر در ثانیه شود حداقل دبی به میزان یک لیتر در ثانیه منظور خواهد شد. بدیهی است حداکثر سقف 
باشد.لیتر در ثانیه می18برداشت آب  تا 

قرار می دستورالعملبند تعاریف "ب"محدوده هاي مطالعاتی ممنوعه و آزاد فاقد تخصیص که در رده براي-3-3
بهره برداري شناسایی شده قبل از سال کلیه چاههاي آب فاقد پروانهآبدهیگیرند و فاقد ظرفیت آبی می باشند،

ب در شبانه روز (بطور یکجا) اختصاص متر مکع25) تقلیل داده شود وبه ازاي هر چاه،  1( فرم شماره 1385
یافته و این میزان تخصیص آب با نظر شوراي حفاظت منابع آب استان توسط شرکت به نحو مقتضی به تعدادي 

اختصاص خواهد یافت.در همان آبخوانیا متقاضیان دیگر طرحهاي صنعتییا به کل مشمولین
منابع آب مجاور (اعم از سطحی و زیرزمینی) و اعالم نظر صریح در خصوص رعایت یا عدم رعایت حریم -3-4

نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف آئین7و 3،4اضرار یا عدم اضرار به عموم و دیگران براساس مفاد مواد 
برداري.چاههاي آب فاقد پروانه بهره

چاه در گذشته و در زمان بازدید فعلی کارشناس، با ذکر اراضی تحت شرب برداريمیزان و وضعیت بهره-3-5
چاه و الگوي کشت آن براساس سوابق آماري مطالعات و گروه هاي گشت و بازرسی و سایر مدارك 

موجود در شرکت و بازدید صحرائی اعالم گردد.
استفاده از سایر روشهاي مدرن و نوین آبیاري که راندمان درصورت عدم امکان اجراي آبیاري تحت فشار-3-6

باشدتوسط کارشناس پیشنهاد شود.داشتهآبیاري مشابه آبیاري تحت فشار 

برداري نماید:مواردي که کارشناس نباید براي آنها پیشنهاد صدور پروانه بهره-4
اند و نیز ره برداري قرار گرفتهبه بعد حفر و مورد به1386چاههاي آب غیر مجازي که از ابتداي سال -4-1

گیرندقرار می1کلیه چاههایی که خارج از فرم شماره 
اي که در حال حاضر غیرفعال هستند.چاههاي آب فاقد پروانه-4-2
و دیگران و یا براساس آبدهی تعیین شده در یاي که مضر به مصالح عمومچاههاي آب فاقد پروانه-4-3

زیرزمینی) هستند.حریم منابع آب مجاور(اعم از سطحی و
اند، اعم از اینکه بازگشایی شده یا اي که تاکنون پر و مسلوب المنفعه شدهچاههاي آب فاقد پروانه-4-4

نشده باشند.
چاههاي داراي پروانه و یا هر گونه مجوز دیگر موجود در لیست شرکت-4-5
) با 85(قبل یا بعد از سال چاههاي داراي حکم قضایی انسداد که پر و مسلوب المنفعه شده یا نشده اند -4-6

ارائه مدارك مربوطه
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ها و شرکت باید به آنها توجه کنند:مواردي که کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه-5
براي آن دسته از متقاضیانی که براساس راي کمیسیون رسیدگی به امور آبهاي زیرزمینی مشمول تبدیل -5-1

ها) مانند کت (کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهبه فرم شماره یک شده اند شر5وضعیت از فرم شماره 
چاههاي شناسایی شده (فرم یک) عمل خواهد نمود.

براي آن دسته از متقاضیانی که براساس راي کمیسیون رسیدگی به امور آبهاي زیرزمینی ملزم به صدور -5-2
ی به صدور شرکت (کمیسیون رسیدگ،شدهبدون تعیین آبدهی توسط قاضی کمیسیون پروانه بهره برداري 

3دردشتهاي ممنوعه طبق بند ، 1ملزم است مشابه چاههاي شناسائی شده مشمول فرم شماره ها) پروانه
پروانه صادر خواهد ،2–3بند ) و در دشتهاي آزاد طبق مفاد متر مکعب در شبانه روز25سقف تا ( 2–

نمود.
،شرکت ملزم به صدور آبهاي زیرزمینیکمیسیون رسیدگی به امور توسط هدر صورتیکه طبق راي صادر-5-3

اي تعیین شده باید بدون تغییر آبدهی لحظهشرکت برداري با آبدهی مشخصی شده باشد، پروانه بهره
نامه مصرف بهینه برداري را براساس آیینتوسط کمیسیون مذکور، ساعت کارکرد مندرج در پروانه بهره

اًتا حجم آب مورد نظر صرفنماید اي تنظیم ه گونهب، دستورالعملکامل مفاد آب کشاورزي و رعایت 
نوین آبیاري و هیدرومدول آبیاري دشت هاي راندمان آبیاري سیستم بابراي یک فصل کشت در سال و

موجب افزایش سطح زیر تنظیم شود تاحداکثر صرفه جویی و شرایط هیدروژئولوژي منطقه با توجه به 
نگردد. صدور مجوز کف شکنی و جابجایی براي استحصال آبدهی و برداشت مازاد از آبخوان کشت 

ممنوع بوده و الزم است از متقاضی تعهد محضري مبنی بر عدم درخواست در راي دادگاه منظور شده 
اخذ شود.نیزکف شکنی و جابجایی در آینده

چاهها فعال چنانچه متقاضی در اراضی خود بیش از یک حلقه چاه دارد که در هر زمان فقط یکی از-5-4
برداري شود و پیشنهاد پر و باشد. باید با رعایت مقررات مورد عمل حداکثر براي یک چاه پیشنهاد بهرهمی

مسلوب المنفعه نمودن سایر چاهها ارائه گردد.
موجود در لیست، حریم سایر منابع آب را رعایت نموده بهره برداريفاقد پروانهچنانچه دو یا چند چاه آب-5-5

لی حریم یکدیگر را مراعات نکرده باشند و با کاهش آبدهی مشکل حریم برطرف نشود، تنها در باشند و
برداري براي یک حلقه چاه با توجه به صورت شراکت و رضایت مالکین آنها ، پیشنهاد صدور پروانه بهره

درصد تخلیه 50حداکثر تا سقف این شیوه نامه و–2–3با رعایت مفاد بند توان فعلی آبدهی چاه و 
اعالمی در لیست شناسایی شده ابالغی به شرکتها از سوي وزارت نیرو بجاي تمام آنها بالمانع است و 
دارندگان چاههاي آب فاقد پروانه باید ظرف مدت حداکثر یک ماه چاه یا چاههاي دیگر را راساً با حضور 
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رتجلسه مربوطه در پرونده نگهداري نماینده شرکت و تنظیم صورتجلسه پر و مسلوب المنفعه نمایند و صو
برداري شود و پس از گذشت شود و سپس اقدام به صدور فرم اعالم وضعیت متقاضیان یا پروانه بهره

المنفعه نمودن تمام چاهها یکماه در صورت عدم اقدام توسط متقاضی پیگیریهاي قانونی براي پرو مسلوب
توسط شرکت انجام گیرد.

نجام کارشناسی:اقدامات الزم پس از ا-6

برداري، با توجه به مفاد پس از انجام کارشناسی و در صورت عدم مغایرت فنی و حقوقی با صدور پروانه بهره
، بمنظور تکمیل پرونده استعالمهاي زیر توسط امور آب شهرستان ذیربط انجام و پس از دریافت 5تا 3بندهاي 

ها ارجاع گردد.کمیسیون یاد شده موظف است ظرف ور پروانهپاسخ استعالمات پرونده به کمیسیون رسیدگی به صد
پیوست اعالم نظر صریح نموده و مراتب را به امور حفاظت و 3مدت دو هفته پرونده را بررسی و مطابق فرم شماره 

برداري منابع آب شرکت ارجاع نماید.بهره
جود ندارد پرونده متقاضی بدون انجام برداري به نظر کارشناس وبراي مواردي که امکان صدور پروانه بهره

ها ارجاع استعالمات مربوط به مالکیت اراضی به همراه گزارش کارشناس به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه
گردد.

استعالم از ادارات ذیربط:-6-1
ارائه گواهی یا پاسخ استعالم از سازمان ثبت اسناد و امالك شهرستان ذیربط در خصوص سوابق -6-1-1

اصالت اسناد مالکیت و میزان اراضی تحت شرب چاه متقاضیثبتی و 
ارائه گواهی یا پاسخ استعالم از ادارات منابع طبیعی شهرستان ذیربط در خصوص مستثنیات یا ملی -6-1-2

بودن اراضی
مشخص گردد که منطقه داراي سوابق ثبتی 1-1-6در صورتی که با توجه به استعالم بند -6-1-3

عادي با تائید و گواهی مسئولین محلی اعم از شوراهاي اسالمی باشد، اخذ مدارك مالکیت نمی
روستا، همجواران اراضی، جهاد کشاورزي، فرمانداري و . . . الزامی است.

متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ استعالمات را اخذ و به شرکت -تبصره
اي ارائه  نماید.آب منطقه
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میسیون رسیدگی به صدور پروانه ها:اقدامات پس از اظهار نظر ک-7

، برداري و اجراي سیستم آبیاري نوین و نصب کنتور هوشمنددر صورت موافقت کمیسیون با صدور پروانه بهره
پیوست صادر و در صورت مخالفت با صدور پروانه، ظرف مدت یک هفته نظر 4پروانه مربوطه طبق فرم شماره 

المنفعه نمودن چاه ظرف مدت حداکثر بیست روز به متقاضی ابالغ ومسلوبکمیسیون به عنوان نظر شرکت جهت پر
گردد.

: شرکت موظف است با هماهنگی شوراي حفاظت منابع آب استان ترتیبی اتخاذ نماید تا اجراي سیستم 1تبصره
نوین آبیاري در اینگونه چاهها با اولویت انجام شود.

شده به نظر شرکت اعتراض داشته باشد، باید طبق تبصره : در صورتی که متقاضی ظرف مهلت تعیین2تبصره
نامه اجرایی قانون، شکوائیه خود را از طریق کمیسیون رسیدگی به امور آبهاي زیرزمینی مستقر در آئین4ذیل ماده 

شرکت پیگیري نماید و در غیر اینصورت شرکت با منقضی شدن مهلت مذکور با اخذ دستور یا حکم مقام قضایی به 
راي احکام، نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه با هزینه متقاضی اقدام خواهد نمود.اج

: در صورت عدم اجراي سیستم آبیاري تحت فشار یا نوین و کنتور حجمی هوشمند مناسب، متقاضی 3تبصره
صورت پس ضمن  سپردن تعهد رسمی از شرکت درخواست صدور مجوز اجراي سیستم آبیاري نوین نماید. در این

پیوست) توسط 6برداري از چاههاي فاقد پروانه (فرم شماره از صدور فرم اعالم وضعیت متقاضیان صدور پروانه بهره
شرکت، متقاضی باید در مدت دو هفته نسبت به نصب کنتور حجمی هوشمند بر روي چاههاي دیزلی و برقی و 

ر صورت عدم امکان اجراي آبیاري تحت فشار) اقدام ظرف مدت یکسال اجراي سیستم آبیاري تحت فشار یا نوین(د
برداري با اعتبار سه ساله صادر شود. با عدم تحقق اقدامات فوق در زمان انقضاي مهلت تعیین تا متعاقباً پروانه بهره

هاي قانونی را از طریق مقامات قضایی شرکت درخصوص پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه پیگیري6شده در فرم 
ح معمول خواهد داشت. ذیصال

نحوه رسیدگی به درخواست افرادي که چاه آنها در آمار شرکت وجود ندارد -8

برداري مبنی بر مالك عمل بودن لیست با توجه به نص صریح قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره
ت سازمان محترم بازرسی کل کشور، برداري شناسایی شده توسط وزارت نیرو و تذکراچاههاي آب فاقد پروانه بهره

در دشتهاي آزاد و ممنوعه که تا 5هاي مطالعاتی کشور رسیدگی به کلیه درخواستهاي فرم شماره در کلیه محدوده
باشد و باید براساس مقررات قانونی موجود و مشابه چاههاي کنون مدارك مربوطه را ارسال ننموده، امکان پذیر نمی

اقدامات قانونی براي پر و مسلوب المنفعه نمودن آنان در دستور شرکت قرار 1385ز سال غیر مجاز محفوره پس ا
گیرد.
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سایت ثبت نام این فرم که قبالً مسدود شده کماکان مسدود مانده و هیچ ثبت نام دیگري انجام –1تبصره 
نخواهد شد.

مالکین آن دسته از چاههائی که نام آنها در لیست شناسایی شده وزارت ،براي دشتهاي آزاد و ممنوعه–2تبصره 
و تاکنون نسبت به ثبت نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت اقدام و درخواست خود درج نگردیده 1نیرو یا فرم شماره 

اند در شتهپیوست قبالً ارسال دا5را همراه با تصویر مصدق شده مدارك مربوطه، براي شرکت طبق فرم شماره 
دشتهاي آزاد در صورت وجود سهمیه تخصیص آب کشاورزي در طول برنامه پنجم توسعه، شرکت با توجه به 
دریافت درخواست و مدارك اینگونه متقاضیان، مطابق دستورالعمل اجرائی تخصیص آب ابالغی و مشابه 

نمود. در صورت عدم امکان صدور پروانه درخواستهاي جدید حفر و بهره برداري از منابع آب زیرزمینی اقدام خواهد
و آزاد به دالیل اضرار به عموم و حریم منابع آبی در دشتهاي موصوف و سایر موارد دریافتی در دشتهاي ممنوعه

اقدامات 1385فاقد تخصیص آب کشاورزي، شرکت موظف است مشابه چاههاي غیر مجاز محفوره پس از سال 
ه نمودن آنان را در دستور خود قرار دهد.قانونی براي پر و مسلوب المنفع

تواند ظرف مدت دو هفته ها، متقاضی می: در صورت اعتراض به رأي کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه3تبصره 
اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی به امور آبهاي زیرزمینی تسلیم نماید.

آنان به تشخیص کمیسیون رسیدگی 5فرم شماره درخصوص آن دسته از متقاضیانی که پس از بررسی :4تبصره 
هاي شرکت محرز گردد که نام یا مشخصات چاه آنها در لیست شناسایی شده وزارت نیرو (فرم به صدور پروانه

توسط شرکت اقدام 1به فرم شماره 5) موجود است، نسبت به تغییر وضعیت متقاضی از کارتابل فرم شماره 1شماره 
ادامه یابد.و رسیدگی به تقاضا 

قانون توزیع 3نحوه رسیدگی به درخواست چاههاي مشمول تبصره لغو شده ذیل ماده-9
به شرح زیر عمل شود:5و 1عادالنه آب موجود در فرمهاي شماره 

چنانچه تکمیل پرونده ، انجام کارشناسی و مصوبه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه هاي شرکت به -9-1
) در خصوص روند ادامه کار اظهار نظر نموده 1384تبصره یاد شده ( تا پایان سال صراحت در زمان اعتبار 

باشد. پرونده روال عادي خود را بر اساس تصمیمات قانونی کمیسیون یاد شده ادامه دهند.

ده باشدولی ) انجام ش1384چنانچه تکمیل پرونده و حتی انجام کارشناسی در زمان اعتبار تبصره یاد شده (  تا پایان سال 
در آن سال کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها به صراحت اظهار نظر ننموده باشد. مشابه سایر چاههاي آب فاقد پروانه بهره 

برداري و مطابق این شیوه نامه مورد رسیدگی قرار گیرند.
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راه مدارکی که الزم است ازمتقاضیانی که مشمول صدور پروانه بهره برداري می گردند ، هم
اخذ شود. 1فرم شماره 

1توجه :  براي رسیدگی و تشکیل پرونده  اولیه  نیازي به تکمیل فرم شماره 
و اخذ مدارك نمی باشد .

.تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه: اشخاص حقیقیبراي .1
نمایندگی سایرین نسبت به ثبت نام در صورتیکه متقاضی داراي شریک و یا به نمایندگی از خود و شرکاء و یا .2

نماید ارائه اصل وکالتنامه محضري.اقدام می
: تصویر برابر اصل اساسنامه شرکت، روزنامه رسـمی، موافقـت اصـولی تأسـیس و     اشخاص حقوقیبراي .3

برداري شرکت را نیز ارائه دهد.بهره
)حقوقیو شخاص حقیقیاکلیهبرايارائه تصویر برابر اصل شده مدارك مالکیت به شرح زیر:(.4

:داراي سند رسمی مالکیتبراي متقاضیان .1,4
(مربوط به خود، خود و شرکا یا شرکا) تصویر تمام صفحات سند رسمی مالکیت یا اجاره
برداري نامه موجود درخصوص حفر و بهرهدرصورت استیجاري بودن اراضی ارائه تصویر برابر اصل اجازه

از چاه

:رسمی مالکیتفاقد سند براي متقاضیان .2,4
تصویر برابر اصل شده تمام صفحات قولنامه، سند عادي
    ارائه استشهاد محلی درخصوص اراضی و چاه محفوره که به تأئید همجواران و شـوراي اسـالمی روسـتا

رسیده باشد.
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توجه
پیوسـت سـایر مـدارك    ،تعهد رسمی تکمیل شدهاین فرم پس از تنظیم و امضاي گواهی شده در دفتر اسناد رسمی به همراه 

تحویل شرکت آب منطقه اي یا شعب آن خواهد شد.،مثبته مندرج در آن در قبال دریافت رسید
:بهره برداريفاقد پروانهآب یک حلقه چاه برداريدرخواست صدور پروانه بهره

:هاسنامه و کارت ملی ارائه شدشنمصدق شدهتصویرمطابقمشخصات درخواست کننده (اشخاص حقیقی) -الف
نام و نام خانوادگی:-1
تاریخ و محل تولد:-2
کد ملی، شماره شناسنامه و محل صدور:-3
سمت قانونی متقاضی با ارائه مدرك رسمی:-4
نشانی کامل با کد پستی، شماره تلفن:-5

مشخصات درخواست کننده (اشخاص حقوقی) تصویر مدارك مصدق شده ارائه شود:-ب
شرکت:نام و نوع -1
تاریخ و شماره ثبت:-2
کد اقتصادي:-3
نشانی کامل با کد پستی و شماره تلفن:-4

مشخصات محل مورد تقاضا:
نام محل:          استان:          شهرستان:          بخش:          دهستان:          روستا یا آبادي:

تصرف:مالکیت و نوع 
:(داشتن سند مالکیت رسمی)ثبتیسابقهدر صورت داشتن -1

در صورت مشاع بودن ارائه وکالتنامه محضري معتبر از شرکا الزامی است.مشاعمالکیت مفروز.1
مستأجر مالک .2

  ........... ت کــل میــزان مســاح شماره و پالك ثبتی ملک: اصلی............... فرعی ................ بخش ............. واحد ثبتی
اراضی ....... هکتار

میزان مساحت اراضی تحت شرب چاه .................... هکتار
.تصویر برابر اصل سند رسمی، سابقه ثبتی و .................... پیوست درخواست شود
.در صورت مستأجر بودن ارائه تصویر برابر اصل سند رسمی اجاره پیوست درخواست شود
مدت ............. سال است و مدت آن منقضی شده مدت زمان اجاره براي نشده است

 نوع استفاده از مستأجره: کشاورزي غیرکشاورزي

برداري از چاه را توسط مستأجر داده مؤجر اذن به حفر و بهره نداده است

نامه موجر پیوست شود.در صورت مثبت بودن پاسخ تصویر برابر اصل اجازه

:(نداشتن سند مالکیت رسمی)ثبتی سابقهدر صورت نداشتن -2
در صورت مشاع بودن ارائه وکالتنامه محضري معتبر از شرکا الزامی است.مشاع مالکیت مفروز .1

1فرم شماره 
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مستأجر مالک .2

نامه عاديارائه مدرك مالکیت یا اجارهقولنامه

 با ذکر حدود اربعه زمین، اسـامی مـالکین اراضـی همجـوار و تأئیـد همجـواران و       ارائه استشهاد محلی و کروکی اراضی
شوراي اسالمی روستا درخصوص اراضی و چاه مورد نظر

: سایر اطالعات مورد نیاز
چه منابع آبی در اراضی مورد تقاضا وجود دارد؟ .1

با ذکر نوع منبع آب سایر قنات چشمه  چاه 
چه منابع آبی در مجاورت محل مورد تقاضا وجود دارد؟ .2

با ذکر نوع منبع آب سایر قنات چشمه  چاه 
زراعیآب را به چه مصرفی می رسانید؟ باغی .3

عمق چاه (متر): ...........دستی مشخصات چاه و نحوه حفر: با دستگاه.4
نوع و مدل موتور .......................... قدرت آن ............... کیلووات ساعت/ اسب بخاربرقیمشخصات منصوبات چاه:  

نوع و مدل موتور .......................... قدرت آن ............... اسب بخاردیزلی 
قطر لوله آبده ................... اینچ 

اید؟برداري نمودهسال است که از آن بهرهدر چه سالی چاه حفر و چند.5
با اطالع کامل از مفاد این فرم و تعهدنامه محضري پیوست اعالم می نمایم که کلیه اطالعات مورد درخواست را دقیقـاً  
مطالعه و مطابق حقیقت پاسخ داده ام. چنانچه بعداً معلوم شود که حقیقتی را کتمان نموده یا مطالـب خـالف واقعـی را    

هار داشته ام کلیه عواقب ناشی از آن را به عهده گرفته و خسارت وارده را جبران خواهم نمود.اظ
امضاء متقاضی/ صحت امضاي متقاضی تصدیق می شود                        مهر و گواهی اسناد رسمی

(یا شعب آن) تکمیل خواهد شد:  اي منطقهاین قسمت توسط شرکت آب 
اي یا شعب آن):دبیرخانه (شرکت آب منطقهشماره و تاریخ ثبت 

نظریه مسئول تشکیل پرونده:
نتیجه بررسی مدارك:

مدارك ناقص است -1

(به متقاضی اعالم گردد نسبت به تکمیل پرونده ظرف مدت یکماه اقدام نماید.)
مدارك کامل است-2

نه کارشناسی اقدام نماید. ضمن تشکیل پرونده کتباً به متقاضی اعالم گردد تا نسبت به واریز هزی

نام و نام خانوادگی متصدي تشکیل پرونده:
محل امضاء:

:تاریخ



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
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1تعهدنامه منضم به فرم شماره 
لی شماره................، (از طـرف خـود/ بـه    اینجانب ...................... فرزند............. دارنده شناسنامه شماره ................... صادره از................. با کد م

مقررات قـانون توزیـع عادالنـه آب و    نمایندگی از طرف شرکاء به نمایندگی از طرف خود و شرکا) متعهد می گردم عالوه بر اجراي ضوابط و
نامه و دستورالعملهاي آن و شروط منـدرج در مـتن و ظهـر    و آئینبرداريآئین نامه مربوطه، قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره

اي عمـل شـرکت آب منطقـه   در حـوزه  قانون تعیـین تکلیـف چاههـاي آب فاقـد پروانهـ     پروانه بمنظور تکمیل پرونده و درخواست استفاده از 
................. .موارد زیر را نیز ملزم به اجراي آنها باشم.  

ی اگر در اثر بهره برداري از چاه یا هر گونه اقدام دیگري ضرري به چاه هاي مجاز یا قنوات و سایر منابع آب مجاور وارد آید و یا اعتراضـ -1
موجب تغییر در مفاد پروانه یا مجوز صادره و چنانچه این اعتراض وابگو خواهم بود راساً جواز طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه شود 

یا لغو آن گردد ادعا و اعتراضی نداشته و شخصاً جوابگو می باشم.
اي پروانه یا مجوز صادره به هیچ وجه دلیلی به مالکیت اراضی نبوده و در صورت کشف خالف عـالوه بـر اینکـه بـه شـرکت آب منطقـه      -2

دهیم تا پروانه یا مجوز صادره را از درجه اعتبار ساقط نماید، اینجانب نیز در برابر شخص یا اشخاص ذیحق مسـئولیت  ......... اختیار می....
داشته و جوابگوي جبران خسارت وارده نسبت به اشخاص ثالث خواهم بود. 

تجهیز و با اخـذ پروانـه بهـره    مطابق مفاد آن چاه را د پروانه ،فرم اعالم وضعیت متقاضیان بهره برداري از چاههاي فاقپس از اخذ مجوز-3
اي ......... اطالع دهم. برداري شروع به بهره برداري نموده و مراتب را کتباً به شرکت آب منطقه

شـرکت آب  نمایم که چاه مذکور مشمول ضوابط قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بوده و در صورت کشـف خـالف،   اعالم می-4
اي هر زمان که مطلع گردد حق توقف روند یا لغو و ابطال پروانه مربوطه را دارد.منطقه

در صورتی که مالکیت اراضی ارائه شده از نظر ثبتی مشاع و یا مدارك مالکیت غیر ثبتی باشد متعهد می گردم در صورت وقوع خالف یـا  -5
ات، تا حل اختالف و جلب رضایت معترض یا معترضین و یـا مراجعـه بـه دادگـاه و     اعالم اعتراض به بهره برداري از چاه به جهتی از جه

اي.......... مسـدود  ارائه حکم مربوطه از بهره برداري چاه خودداري نمایم و در صورت استنکاف، چاه حفر شده از طرف شرکت آب منطقـه 
گردد. 

و یا آب را توسط لوله منتقل نمایم و نسبت به اجـراي سیسـتم آبیـاري    انهار انتقال آب چاه را به اراضی تحت شرب با بتن پوشش نموده -6
و نصب کنتور هوشمند حجمی اقدام و در هر صورت  از هدر رفتن آب جلوگیري و در صـرفه جـویی در مصـرف آب    ( نوین ) تحت فشار

یخ موافقت کمیسیون رسیدگی به صـدور  سیاست ها و روش هاي الزم را به کار برم. ضمناً در صورتیکه حداکثر ظرف مدت یکسال از تار
( برداري براي چاه آب فاقد پروانه خود نسبت به اجراي سیستم آبیـاري تحـت فشـار   اي با صدور پروانه بهرههاي شرکت آب منطقهپروانه
بـرداري چـاه   پروانه بهرهتازمان اجراي سیستم آبیاري مذکورنسبت به تعلیقاي مجاز استاقدام ننمایم، شرکت سهامی آب منطقهنوین )

نمایم.و من حق هر گونه اعتراض را از خود سلب میاقدام نماید
اي ......... اعـالم نمـوده و در   در صورت هر گونه تغییر در شرکاء یا اراضی و سایر مدارك ارائه شده مراتب را کتباً بـه شـرکت آب منطقـه   -7

در پروانه یا مجوز صادره گردد آن را به مورد اجرا گذارم. صورتی که تغییرات اعالم شده موجب تغییر و اصالحاتی
در صورت حفر هر گونه چاه غیر مجاز و بدون پروانه یا قنات تا شعاع دو کیلومتري چاه مورد تقاضا، مراتب را بـا ذکـر مشخصـات کامـل     -8

می تواند از ارائه هر گونه خـدمات در رابطـه بـا    اي ........ اعالم نمایم در غیر این صورت شرکت مذکور متخلف کتباً به شرکت آب منطقه
درخواست هاي آینده خودداري نماید. 

هـاي  نامـه مطابق قـوانین و آئـین  بینی نشده،شرکت مجاز است در شرایط کم آبی، خشکسالی، افت سطح آب زیرزمینی و یا حوادث پیش-9
مندرج در پروانه صادره را کسر نماید و متعهد حـق اعتـراض را از   قانون توزیع عادالنه آب، میزان مصرف 29مصوب، خصوصاً بند ز ماده 

نماید.خود سلب می
نام و امضاء متعهد (متقاضی)محل گواهی امضاء توسط دفاتر اسناد رسمی
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2فرم شماره 

پرونده کالسه.................

پروانه بهره برداري:چاه آب فاقد برداريگزارش کارشناسی مربوط به صدور پروانه بهره

آقـا/ خـانم/   در اجراي حکم ماموریت شماره.................. مورخ ................ و به موجب تقاضاي شماره ................. مورخ.............
بهره برداريفاقد پروانهآب یک حلقه چاه برداري..................... اراضی مورد نظر از لحاظ امکان صدور پروانه  بهرهشرکت....

بررسی گردید و نتیجه به شرح زیر است:

موقعیت محل چاه و مشخصات جغرافیائی:.1

............. پــالك ثبتــی اســتان ...................... شهرســتان .......................... بخــش .............................. روســتا.....................-الــف
واقع در محدوده مطالعاتی...................)=zone=z=y=xمختصات (            ............. ....
از چاه یا چاههاي نیمه عمیق متعلق به .................... برابر ...................... متر-ب
.................... برابر ...................... متراز چاه یا چاههاي عمیق متعلق به -ج
از                                          قنات متعلق به .................... برابر ...................... متر-د
...................... متراز سایر منابع آب (چشمه، رودخانه، و ... ) متعلق به .................... برابر-ه

می باشد و شیب عمومی منطقه از سمت .................. به سمت ............ می باشد.

است؟محیات یا غیر محیاتاراضی مورد تقاضا .2
است؟ممنوعه یا آزادمحل مورد تقاضا .3
منطقه:زمین شناسی و هیدرو ژئولوژیکیو ضع .4

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

:مشخصات فعلی چاه.5
 عمق کلی چاه............................ متر
 قطر.............به لوله جداردستگاهی با –نوع چاه ( دستی(
 چاه..............مترعمق سطح آب در
(براساس آزمایش پمپاژ)آبدهی فعلی چاه....................... لیتر در ثانیه
.............................نوع مصرف فعلی چاه

نزدیکترین میله آبده/مادرچاه
مظهر
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تجهیزات فعلی چاه: .6

برقی            -الف
دیزلی-ب
................ اسب بخـار یـا کیلـووات سـاعت و ...............     نوع موتور/ الکتروموتور ساخت کارخانه................... به قدرت-ج

دور در دقیقه، شماره سري.............. و شماره بدنه...............................
جعبه دنده................... به قدرت.................. اسب بخار-د

........ و.................... تعداد طبقات و قطر لوله آبده ............... اینچنوع پمپ الکتروپمپ  ساخت کارخانه............-هـ

:تاریخ حفر .................. ( ردیف و کد رهگیري مربوط به لیست شناسایی چاه توسط وزارت نیرو و شـرکت  قدمت چاه.7
(.................................

:پیشنهاد کارشناس.8

: % برداشت فعلی 50تا سقف برداريموافقت کارشناس با صدور پروانه بهرهدر صورت -8-1
با توجه به مشاهدات صحرایی و آخرین مطالعـات و آمـاربرداري انجـام شـده (طبـق بـرگ مشخصـات پیوسـت) و رعایـت         

و از آنجـا  بردارينامه اجرائی قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهآئیندستورالعمل اجرایی نحوه تعیین آبدهی و
قرار گرفته و بدلیل اینکه برداشتهاي مجاز توسـط چاههـاي داراي پروانـه    "الف"ردهکه چاه مورد نظر درمحدوده مطالعاتی 

% برداشـت فعلـی  50مکان صدور پروانهتا سقف از میزان آب قابل  برنامه ریزي محدوده است اکمترمصرف بهینه اصالحی 
گردد.مراتب زیر پیشنهاد میوجود داشته و 

براسـاس  ، میزان آبدهی چاه،................ لیتر در ثانیه برابر.................. مترمکعب در ساعت وکارکرد سالیانه . . . ساعت-الف
نامه اجرائی قانون تعیـین تکلیـف چاههـاي آب فاقـد پروانـه      آئیننامه مصرف بهینه آب کشاورزي، مقررات مربوط به آئین

طبق مستندات آماري پیوست)-و سایر مقررات مربوطهبرداريبهره
حریم فنی  برابر................... متر از چاه هاي عمیق و نیمه عمیق..................... و برابر ....... متر از آبده قنوات-ب
موتور موردنیاز.................... اسب بخار برابر ..................... کیلووات ساعت میزان قدرت -ج
قطر لوله آبده............... اینچ-د
:متر مکعب در شبانه روز25تا سقفبرداريکارشناس با صدور پروانه بهرهوافقتمدر صورت-8-2

گردد.پروانه بهره برداري به میزان ..... متر مکعب در شبانه روز پیشنهاد میبا توجه به مراتب فوق و نظر به موارد زیر، صدور 
قـرار  "ب "( بدون ظرفیت آبی ) یـا  "الف"رده( عدم وجود ظرفیت آبی در دشت و قرار گیري  چاه در محدوده مطالعاتی 

حی بیشتر از میـزان آب قابـل  برنامـه    گرفته و بدلیل اینکه برداشتهاي مجاز توسط چاههاي داراي پروانه مصرف بهینه اصال
)متر مکعب در شبانه روز می باشد .25ریزي محدوده است امکان صدور پروانه صرفاً تا سقف 
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و قانون تعیین تکلیفکشاورزيدستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب

چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري
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:برداريکارشناس با صدور پروانه بهرهخالفتمدر صورت-8-3
:بنا به دالیل زیر با صدور پروانه مخالفت می شود

الف) عدم رعایت حریم منابع آب مجاور
) اضرار به عموم و دیگرانب

ج) عدم داشتن اراضی قابل کشت و اسناد مثبته
د) عدم شناسایی توسط وزارت نیرو

نقشه/ کروکی محل پیوست است..9
سایر نکاتی که ذکر آن به نظر کارشناس ضروري است..10

نام و نام خانوادگی کارشناس:
محل امضاء کارشناس:

تاریخ:



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تاریخ صدور:

و قانون تعیین تکلیفکشاورزيدستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب

چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

٣١از ٢١صفحھ امضام آ آ / ن ب ح 

3شماره فرم 

بردارياظهار نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها در خصوص چاههاي آب فاقد پروانه بهره

هاي شرکت .......................... در تاریخ ................ تشکیل گردید، بنا بـه درخواسـت   جلسه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه
................................ در مـورد  .....................................مربوط به آقاي/ خـانم/ شـرکت   ................پرونده کالسه شماره واصله 

از توابـع شهرسـتان   ..............................برداري یک حلقه چاه عمیق /نیمه عمیق، فاقد پروانه در اراضی/ قریه درخواست بهره
بررسی و با مالحظـه  پالك ثبتی در بخش ....................واقع در دشت ممنوعه /آزاد ....................استان ....................... ..........

مدارك زیر اظهار نظر میگردد:

مورخ.................................................برگ درخواست شماره -1
منضـم بـه   .............................مـورخ  ...................بـه شـماره   ............................................گزارش کارشناسی آقاي -2

..................................کروکی مورخ 
)شرب-کشاورزيصنعت-دو منظوره (کشاورزينوع مصرف آب چاه:کشاورزي-3
بع آب مجاور:فاصله چاه نسبت به منا-4
نداردپرداخت هزینه کارشناسی داردنداردتعهدات محضري داردنداردمدارك مالکیت دارد-5

اظهار نظر کمیسیون:

نام و امضاء:-نام و امضاء:             عضو کشاورزي-نام و امضاء:               عضو حقوقی-عضو فنی
تاریخ:                                           تاریخ:تاریخ:                                



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تاریخ صدور:

و قانون تعیین تکلیفکشاورزيدستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب

چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

٣١از ٢٢صفحھ امضام آ آ / ن ب ح 

4فرم شماره

نامه اجرائی ، و در اجراي آئین1389مصوب سال -بردارياین پروانه به استناد قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره
شود.میآن با مشخصات زیر صادر 

مشخصات دارنده یا دارندگان پروانه:-1
.................. کـد  ............. تـاریخ تولـد: .......  ............................. نام پدر: ..........اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی: ............-الف

ــی: ................ ــنامه:  ...............ملـ ــماره شناسـ ــادره از: ............................. شـ ــرکاء:  ............................. صـ ــام شـ ............. نـ
ابـت:  نشانی اقامت قانونی: ....................................................................... شـماره تلفـن ث  ...............................................................

.......................................... تلفن همراه: ..................................
: ............................................................ شماره ثبت: ...................................  شرکت/مؤسسهاشخاص حقوقی: نام -ب

ــا کــد پســتی: ..  نشــانی اقامــت ........................................................................................................................................نشــانی ب
. تلفن همراه: ..................................قانونی: ........................................ شماره تلفن ثابت: .........................................

استان: .........................  شهرستان: .......................  بخش: .....................  روستا: ...............موقعیت چاه:   -2
=Yعرض جغرافیایی: ........................=Xمشخصات جغرافیایی چاه شامل:     طول جغرافیایی: ...........................

...........................فاصله چاه از منابع آب مجاور: ................................................................................................
......................................................................................................................................................................

مشخصات چاه:-3

عمق سطح آب در چاه ..................... متر
اینچعمق چاه: .................... متر      قطر لوله جدار: ............................. 

قطر لوله آبده: .......... اینچ     حداکثر میزان بهره برداري ................. لیتر 
در ثانیه 

حداکثر 
میزان قدرت 

مجاز

اسب بخار...................موتور-1
کیلووات ساعت.........کتروپمپ لکتروموتور/ الا-2

:         سه ساله نوع پروانه-4

شماره پروانه: ..............................
تاریخ صدور: ..............................

شماره پرونده: ...................................
مدت اعتبار: .....................................

عمیقبرداري بهینه از چاههاي عمیق و نیمهپروانه بهره
وزارت نیرو
ايمنطقهشرکت سهامی آب 



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تاریخ صدور:

و قانون تعیین تکلیفکشاورزيدستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب

چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

٣١از ٢٣صفحھ امضام آ آ / ن ب ح 

آب:مشخصات محل مصرف -5
.............................الف: جهات چهارگانه: .........................................................................................................

....................... هکتارب: مساحت کل اراضی ................................... هکتار          ج: مساحت اراضی تحت شرب .....

د: درصد سهم هر یک از محصوالت زیر کشت:

نوع محصول

درصد

برداري مطابق جدول زیرمقدار آب قابل بهره-6

ساالنهاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینماه

m3حجم 

ساعت 
کارکرد

باشد.دارنده پروانه ملزم به رعایت شرایط و مقررات مذکور در ظهر این پروانه می-7

بینـی  شرکت مجاز است در شرایط کم آبی، خشکسالی، افت سطح آب زیرزمینی و یا حوادث پـیش -8
را کسـر و  هاي مصوب، میزان مصرف مندرج در این پروانـه صـادره   نامهنشده مطابق قوانین و آئین

نماید.متعهد حق اعتراض را از خود سلب می

مترمکعب براي مصارف صنعت و خدمات به صورت انفـرادي و  25براي مواردي که مجوز –9
یاتجمعی  صادر می شود از فرمت تیپ پروانه هاي مصارف مذکور استفاده خواهد شد .

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تاریخ صدور:

و قانون تعیین تکلیفکشاورزيدستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب

چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

٣١از ٢۴صفحھ امضام آ آ / ن ب ح 

عمیـق  بهینه از چاههاي عمیق و نیمهالرعایه و مواردي که منجر به ابطال پروانهتوجه: مفاد الزم 
نامه اجرایی آئین5ماده 2قانون توزیع عادالنه آب و تبصره 3گردد: (براساس مقررات ماده می

برداري) به شرح زیر است.قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره

باشد.ر به مدت سه سال اعتبار داشته و در صورت عدم وجود تخلف در این مدت قابل تمدید میاین پروانه از تاریخ صدو.1
کروکی محل چاه ضمیمه است و دارنده پروانه ملزم به رعایت فواصل تعیین شده می باشد و حق جابجائی چاه .2

اي ندارد.موجود را بدون اجازه شرکت آب منطقه
در صورتیکه در مالکیت و رضایت شرکاي مشاع در اراضی چاه تردیدي حاصل شود یا اراضی منابع ملی اعالم .3

گردد و یا اراضی غیر ارائه شده باشد، پروانه از درجه اعتبار ساقط و بی اثر است و هیچگونه درخواستی از متقاضی 
خواهد شد. در رابطه با جابجائی، کف شکنی، الیروبی و ... چاه پذیرفته ن

چاه بدون اراضی مربوطه و به صورت سهام غیر قابل انتقال می باشد و در صورت تفکیک اراضـی و واگـذاري   .4
بـرداران از  برداري چاه به سایر بهرههاي مربوط به بهرهتواند با پرداخت هزینهقطعات تفکیک شده، مالک جدید می

واهد نوع مصرف سهم آب خـود از چـاه را از کشـاورزي بـه     آب آن استفاده نماید و در صورتیکه متقاضی جدید بخ
برداران و شرکت را بگیرد، در غیر اینصورت و همچنین در صورت تبـدیل  صنعت تغییر دهد باید موافقت سایر بهره

برداري از چاه موضوع این پروانه متناسب با مقدار اراضی باقیمانـده  اراضی تحت شرب چاه به مسکونی میزان بهره
داده خواهد شد.تقلیل

این پروانه براي بهره برداري از چاه به منظور مصارف تعیین شده می باشد و دارنده آن حق تغییر نوع مصـرف  .5
اي ندارد. ضمناً حق آب فروشی به شخص یا اشخاص دیگر را نداشـته و ایـن   آب را بدون اجازه شرکت آب منطقه

صورت می گیرد. عمل خالف مقررات بوده و با متخلف برخورد قانونی 
هر گاه دارنده پروانه از مقررات مذکور در متن پروانه تخلف و یا بدون اجازه وزارت نیرو پروانه خود را به دیگري .6

نامـه اجرایـی قـانون    آئین6منتقل و یا واگذار نماید و یا از مقررات وزارت نیرو تخطی نماید، شرکت براساس ماده 
هاي آن پس از اخذ خسارت وارده به آبخوان پروانـه را  و تبصرهبرداري تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره

لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد نمود. 
بنحوي که موجبات کاهش قابل مالحظه مصرف آب در صورت بهبود راندمانهاي آبیاري و یا تغییر نوع کشت،.7

واهد شد.اي مجاز به اصالح این پروانه خدر هر هکتار فراهم شود. شرکت آب منطقه
بنـدي آب  هاي خشک که کاهش عرضه یا جیرهاي مجاز است در زمان وقوع سالها و یا دورهشرکت آب منطقه.8

قانون توزیع عادالنـه آب  29ضرورت داشته باشد سقف تحویل آب مندرج در پروانه صادر شده را طبق بند ز ماده 
به تناسب کاهش دهد.

نامه مصرف بهینه آب کشاورزي و قانون تعیین تکلیـف چاههـاي   آئینکلیه مقررات قانون توزیع عادالنه آب و .9
هاي اجرائی مربوطه جزء الینفک این پروانه است و دارنده موظف به اجراي برداري و آئین نامهآب فاقد پروانه بهره

باشد.آنها می



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تاریخ صدور:

و قانون تعیین تکلیفکشاورزيدستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب

چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

٣١از ٢۵صفحھ امضام آ آ / ن ب ح 

د.باشهمین پروانه می5ردیف "د"این پروانه صرفاً جهت مصارف کشاورزي مندرج در بند .10
تـا  10اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به -قانون توزیع عادالنه آب45ماده 
روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند: 15ضربه شالق و یا از 50

تقسیم آب تغییر دهـد یـا دخالـت غیـر مجـاز در      الف: هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در
وسائل اندازه گیري آب کند یا به نحوي از انحاء امر بهره برداري از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب: هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاري یا شبکه آبیاري متعلق به خود منتقـل کنـد و   
گري به او نرسد.یا موجب گردد که آب حق دی

ج: هر کس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر دیگري آبی را به هدر دهد. 
د: هر کس آب حق دیگري را بدون مجوز قانونی تصرف کند. 

هـ: هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداري از منابع آب مبادرت کند. 
(ب) و (ج) و (د) با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.تبصره: در مورد بندهاي 



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تاریخ صدور:

و قانون تعیین تکلیفکشاورزيدستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب

چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

٣١از ٢۶صفحھ امضام آ آ / ن ب ح 

پرونده کالسه:
نام دشت: 

کد محدوده مطالعاتی:
)=Zone=U.T.M: X=             Y=                 Zموقعیت چاه: (

به: آقاي / خانم/شرکت:
و کد رهگیري ................. مندرج در فـرم  پیرو درخواست شماره ............................... مورخ ...................................... 

در اراضـی روسـتاي   فاقـد پروانـه فعـال کشـاورزي واقـع      یک حلقـه چـاه محفـوره    ثبت نام، در خصوص1شماره 
مقتضی است .......... .....................................داراي پالك ثبتی ..................................از توابع شهرستان......................

و کنتور حجمی هوشمند نسبت به تهیه و نصب تجهیزات این نامهماه از تاریخ صدور1ظرف مدت حداکثر
اجراي سیستم آبیاري تحت فشار( و پس از کالیبراسیون کنتور و شارژ کارت آنمذکور با مشخصات زیر اقدامتا چاه

بـرداري فعـال   فاقـد پروانـه بهـره   آب هاي وفق مقررات قانون تعیین تکلیف چاهنوین ) حداکثر طی مدت یکسال ، 
يبـردار مل اجرایی آن نسبت به صدور پروانه بهرهو دستورالع، آئین نامه اجرایی 85تا پایان سال ه کشاورزي محفور

اقدام گردد:
قابل نصب:مشخصات منصوبات-الف

)کیلو وات ساعت..................معادل (اسب بخار .............: الکتروپمپحداکثر قدرت مجاز -1
اینچ...............قطر پمپ و لوله آبده: -2

آبیاري تحت فشار و نصب کنتور هوشمند:ب: مشخصات چاه جهت اجراي سیستم 
میزان آبدهی مجاز براي صدور پروانه:...............لیتر بر ثانیه-1

شرکت سهامی آب منطقه اي......
......شماره: ...........
......تاریخ: ...........

بسمه تعالی

اعالم وضعیت متقاضیان صدور -6فرم شماره 
هاي فاقد پروانه برداري از چاهپروانه بهره



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تاریخ صدور:

و قانون تعیین تکلیفکشاورزيدستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب

چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

٣١از ٢٧صفحھ امضام آ آ / ن ب ح 

ساعت کارکرد ساالنه مجاز دشت:............ساعت-2
حجم تخلیه مجاز ساالنه:................مترمکعب-3

چاه و عنـدالزوم ارائـه بـه ادارات و    تجهیز براي اطالع جنابعالی در جهت صرفاً تکالیف مقرر در این نامه*
، اجراي سیستم انشعاب برق با مشخصات اعالم شدهیاهاي ذیربط بمنظور دریافت منصوبات مجاز سازمان

بـرداري از  د و به هیچ عنوان مجوزي جهت بهرهو یا سایر خدمات جنبی صادر می گردآبیاري تحت فشار
بازدیـد  چاه با مشخصات فوق الذکر و در نهایـت  ط به تجهیز برداري منوباشد و صدور پروانه بهرهچاه نمی

کارشناس و تائید این شرکت خواهد بود. 
هاي عامل منوط به استعالم مجدد آن مراجع از ایـن  بدیهی است دریافت هرگونه تسهیالت مالی از بانک

باشد. شرکت می

ايمدیرعامل شرکت آب منطقهرئیس هیات مدیره و 
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چاههاي آب داراي شیوه نامه نحوه رسیدگی به درخواست متقاضیان _ پیوست شماره دو 
محفوره در اراضی شبکه هاي آبیاري و حریم رودخانه هابرداريفاقد پروانه بهره

رن و سنتی موجود در شبکه هاي آبیاري مدرن ، نیمه مد1385محفوره قبل از سال برداري آب فاقد پروانه بهرهکلیه چاههاي –1
و حریم رودخانه هاي داراي دبی پایه و آب دائم و مخازن سطحی که تحت تاثیر مستقیم آب هاي سطحی می باشند ، به صورت 
منابع آب سطحی و برداشت از این منابع محسوب می گردند و در صورت وجود سهمیه تخصیص آب سطحی در منطقه و عدم اضرار 

سطحی و زیرزمینی و حقابه هاي پائین دست ، شرکت می تواند با اخذ آب بها و در قالب برداشت آب توسط آنها به منابع آب
نماید.منابع به شرح این شیوه نامه اقدام متقاضیان اینگونه صدور مجوز بهره برداري براي مقررات آبهاي سطحی به درخواست 

5نبایستی بیش از اکف رودخانه در محل چاه این چاهها بسطح آب دراختالف ترازدر مورد چاههاي موجود در حریم رودخانه ها،–2
متر باشد.

شرکت آب منطقه اي در مرحله اول نسبت به تهیه لیست مشخصات چاهها ، حاوي اطالعات مکانی و میزان برداشتها اقدام –3
این چاهها ، نقشه هم عمق نموده و سپس گزارش توجیهی الزم حاوي مباحث هیدروژئولوژي و هیدرولوژي به همراه نقشه موقیعت 

، نقشه تراز آب زیرزمینی ( بر روي نقشه پایه زمین شناسی ) به منظور بررسی نحوه ارتباط این چاهها با منابع آب سطحی را تهیه و 
در صورتیکه ثابت گردد که این چاهها حائز شرایط چاههاي حریمی و شبکه می باشند ، اقدامات زیر انجام می شود. 

ز تهیه گزارش توجیهی مرحله اول ، شرکت باید به لحاظ اخذ سهمیه تخصیص آب براي تعیین تکلیف این چاهها، پس ا-3-1
گزارش دیگري حاوي موارد زیر تهیه نماید :

در مورد چاههاي حریمی رودخانه ها :-3-1-1
شت یاد شده ( در صورت عدم وجود براي هر کدام از نقاط بردا1389ل مشخص نمودن ردیف آمار برداري سراسري سا-3-1-1-1

به صراحت موضوع در لیست مشخص شود) . مشخصات در آمار برداري یاد شده 
.تعیین اینکه آیا امکان برداشت از این چاهها در قالب سقف تخصیص آب سطحی ابالغی وجود دارد یا خیر-3-1-1-2
مودن اینکه آیا برداشت از این چاهها در قالب سهیمه در مورد چاههاي موجود در شبکه هاي آبیاري نیز مشخص ن-3-1-2

.تخصیص کشاورزي از طرح سد وشبکه مربوطه قرار دارد یا خیر
گزارش هاي توجیهی مربوطه ضروري است براي بررسی به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال و پس از تأئید شرکت -3-2

و پس از تصویب و ابالغ مجوز الزم مفاد بندهاي زیر ارسال مذکور مراتب به دبیرخانه کمسیون تخصیص آب وزارت نیرو 
اجرایی خواهد شد.

براي تعیین تکلیف اینگونه چاهها و رسیدگی به هر پرونده رعایت نکات زیر الزامی است : –4
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ستثناء چاههاي آب آئین نامه اجرایی حریم و بستر رودخانه ، در صورت قر ار گیري در بستر رودخانه ها کلیه چاهها به ا-1–4
شرب و بهداشت شرکت آب و فاضالب شهري و روستایی بایستی پر و مسلوب المنفعه گردند. 

ساله رودخانه ها می باشند بایستی از ایجاد اعیانی و مستحدثاتی که به حریم رودخانه 25مالکین چاههایی که داخل حریم -2–4
صدمه وارد می کند خودداري نمایند. 

رعایت حریم منابع آب مجاور اعم از سطحی و زیرزمینی ( چاه ، چشمه ، قنات ، رودخانه و سایر حقابه بران پایین دست ) -3–4
شکنی و جابجایی براي اینگونه چاهها امکان پذیر نبوده و تنها در مواردیکه چاه دچار ریزش فصدور هر گونه مجوز ک-4–4

ضمن رعایت حریم منابع آب مجاور پس متر ) ،10( حداکثر ی ، در نزدیکترین فاصله ممکنکف شکنانجام گردد ، جابجایی بدون 
بالمانع خواهد و تائید کمیسیون موضوعه در آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزي از تأئید دو نفر کارشناس شرکت آب منطقه اي 

نی و جابجایی بدلیل لزوم برداشت صرفاً از طریق بود. در اینخصوص تعهد محضري از متقاضی مبنی بر عدم درخواست کف شک
منابع آب سطحی ضروري است .

در تعیین تکلیف چاههاي موجود در اراضی شبکه ها ابتدا بررسی هاي الزم مبنی بر امکان تأمین آب از سد و شبکه انجام -5–4
این چاهها مسدود و پلمپ شده و در مواقع آبیاري ، شبکه هاي طریق آب سطحی موجود در و در صورت امکان تأمین آب اراضی از 

،شبکهطریق آب از ینضروري با نظر شرکت آب منطقه اي به صورت موقت مورد استفاده قرار گیرند و در صورت عدم امکان تأم
نسبت به صدور پروانه بهره برداري موقت و اخذ آب بهاء بر مبناي تعرفه آبهاي سطحی اقدام شود. 

توسط دو نفر کارشناس شرکت باید آب سطحی منابع از چاه میزان آبدهی و ساعت کارکرد و اثر پذیري ،دمت چاهق-6–4
. ائیدگرددتو کمیسیون موضوعه در آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزي سهامی آب منطقه اي ( حفاظت آب سطحی و زیرزمینی ) 

بایستی مدارك و مستندات مربوط به مالکیت شیوه نامه اههاي مشمول این در هنگام صدور پروانه بهره برداري کلیه چ-7–4
د. داراضی محل حفر و تحت شرب چاه از صاحبان اخذ گر

موضوع این شیوه 1385محفوره قبل از سال برداري آب فاقد پروانه بهرهشرکت می تواند پس از تعیین تکلیف چاههاي -5
را که داراي شرایط فوق باشند 1385نامه و در صورت وجود تخصیص آب سطحی ، چاههاي غیرمجاز محفوره پس از سال 

نیز براساس این شیوه تعیین تکلیف نموده و براي آنها پروانه بهره برداري موقت صادر نماید. فرمت پروانه بهره برداري موقت 
به تفکیک چاههاي حریمی رودخانه ها و چاههاي موجود در شبکه هاي آبیاري درج در آن را و شرایط من( آبهاي سطحی ) 

توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران تهیه و ابالغ خواهد شد. شیوه نامهاز تاریخ ابالغ این حداکثر ظرف مدت یکماه 
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