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 10از  1صفحه  

 

  
  :مقدمه

برداري يكي از راهكارهايي است كه در راستاي  هاي كشاورزي مجاز، فعال و داراي پروانه بهره چاهپروژه تملك و انسداد 
 كليه اوالًهاي مطالعاتي مورد نظر است كه  اين پروژه در محدوده. باشد هاي آب زيرزميني در دست اقدام مي تعادل در سفره

از اضافه برداشت تمام ثانياً المنفعه شده،  برداري مضر به مصالح عمومي پر و مسلوب بهرههاي غيرمجاز و فاقد پروانه  چاه
هاي كشاورزي مجاز و فعال وجود نداشته و يا به لحاظ  پسابي براي جايگزيني با چاه ثالثاًهاي مجاز جلوگيري شده،  چاه

اي است كه  و وضعيت آبخوان به گونه هاي تغذيه مصنوعي و پخش سيالب مقدور نيست اقليمي شرايط اجراي پروژه
  . كماكان داراي افت و كسري حجم مخزن بوده و بايستي به طرق ديگري اقدام به ايجاد تعادل در سفره نمود

  :اهداف كلي - 1
هاي مجاز و كم بازده كشاورزي و خارج كردن آن از  هاي كشور از طريق خريد چاه كمك به تعادل بخشي و احياي آبخوان •

 . جبران قسمتي از نقصان آب آبخوان به منظوربرداري  رهمدار به

  . هاي كشور آبخوان متوسط دراز مدت ساليانهمخزن  حجم درصد از كسري 5بهبود  •
 .جلوگيري ازتغيير كيفيت و شور شدن سفره آب زيرزميني •

  :اسناد باالدستي - 2
 قانون توزيع عادالنه آب  25و  21، 9، 1مواد شماره  -1

 راهبردهاي توسعه بلند مدت آب كشور  -2

 قانون برنامه پنجم توسعه كشور 141ماده  -3

 نامه مصرف بهينه آب كشاورزي  آيين -4

 شوراي عالي آب كشور  15مصوبه شماره  -5

  :تعاريف - 3
 ببرداري از سفره آ صورت دستي يا دستگاهي و به منظور بهرهه خالي و عمدتاً عمودي كه ب اي است تو سازه: مجاز چاه 

  . باشد برداري معتبر مي زيرزميني در تمام يا بخشي از اليه آبدار حفر گرديده، فعال بوده و داراي پروانه بهره 
  .برداري است چاهي است كه بصورت غير مجاز حفاري شده و فاقد پروانه حفر و بهره:چاه غير مجاز
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 امضاء                                                       آآم/بدح
 10از  2صفحه  

 

هاي فاقد پروانه عدم مشمول قانون تعيين  هاي غيرمجاز و چاه هايي كه توسط چاه به كليه برداشت :برداشت غير مجاز
  .شود هاي مجاز اطالق مي هاي مازاد بر پروانه توسط چاه برداري و برداشت هاي آب فاقد پروانه بهره تكليف چاه

 5شود كه در هنگام و دربازه زماني حداقل  ق ميبرداري معتبري اطال به چاه مجاز و داراي پروانه بهره: چاه كم بازده 
برداري از آن با توجه به وضعيت آبخوان و كاهش كمي آب يا اراضي آبخور و شرايط  سال منتهي به فروش فعال بوده و بهره

 برداري، داراي كيفيت آب چاه مذكور بايستي سالم، قابل بهره. گردد منطقه كم بازده محسوب مي اقتصادي و اجتماعي
ميكرو مهوس بر سانتيمتر بوده و چاهي نباشد كه مالك آن بدليل عدم داشتن  5000از  مناسب با هدايت الكتريكي كمتر
  . كيفيت الزم آن را رها كرده باشد

هاي آب زيرزميني  كمي و كيفي سفره وضعيت هايي كه به منظور اصالح و بهبود كليه فعاليت: احياء و تعادل بخشي 
 هاي كشور شده و از ناپايداري در دشتآن  افت كاهشجلوگيري از سطح آب زيرزميني و موجب كنترل گيرد و  صورت مي

  . كند مي جلوگيري ها دشت
اي و شركت سهامي  هاي آب منطقه برداري منابع آب شركت كليه كارشناسان شاغل در حوزه حفاظت و بهره: كارشناس

  . سازمان آب و برق خوزستان
  . هاي مهندسي منابع آب كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري در رشته: رسمي  شناسكار

كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به واگذار كردن كليه حقوق قانوني خود از چاه فعال و : متقاضي فروش چاه 
 آن نمودن المنفعه انسداد يا پر و مسلوباي و  برداري معتبر به شركت آب منطقه مجاز كشاورزي كم بازده داراي پروانه بهره

  .نمايند اقدام مي

  :محدوده اجرا - 4
كه در اين دستورالعمل شركت  اي و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقه ليه شركتحوزه عمل ك

  .شوند ناميده مي

  :وليت نظارتئمس - 5
حفاظت و  معاونبرداري، در شركت مديريت منابع آب ايران به عهده  معاونين حفاظت و بهره به عهده ها در شركت

  . باشد مي برداري و حفاظت آب و آبفا بهره هاي نظام دفتر مديركلبرداري و در وزارت نيرو به عهده  بهره

  



  :شماره سند  زيرزميني آبهاي طرح احياء و تعادل بخشي  
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  براي تعادل بخشي آبخوان

  :شماره بازنگري
  :بازنگري تاريخ

 

 امضاء                                                       آآم/بدح
 10از  3صفحه  

 

  :هاي مرتبط ادارات و سازمان - 6
 ،كـانون كارشناسـان رسـمي دادگسـتري     ،دفاتر ثبت اسناد رسمي ،استان جهاد كشاورزي سازمان ،در اجراي اين دستورالعمل

رف ابالغي هيـات  موضوع آيين نامه تعادل بين منابع و مصا(مطالعاتي   ، شهرستان و محدودهشوراي حفاظت منابع آب استان
  . شركت همكاري خواهند نمود با) 1387دولت در سال 

  :مراحل انجام كار - 7
 .باشد رايي پروژه به شرح ذيل مياج نمودارمراحل انجام كار و 

هاي  هاي غير مجاز، چاه چاه(هاي غير مجاز  هاي مطالعاتي حوزه عمل از كليه برداشت شركت موظف است در محدوده -1
هاي  جلوگيري نموده و سپس امكان اجراي پروژه) هاي مجاز فاقد پروانه مضر به مصالح عمومي و اضافه برداشت چاه

هاي فعال و مجاز كشاورزي و تغذيه مصنوعي و پخش سيالب را بررسي نمايد و در صورت عدم  هجايگزيني پساب با چا
هاي مذكور و عدم تعادل بخشي آبخوان، گزارش توجيهي از وضعيت آبخوان و لزوم اجراي اين پروژه را  امكان اجراي پروژه

 .آب و آبفاي وزارت نيرو ارسال دارد تهيه و پس از تاييد شركت مديريت منابع آب ايران براي تصويب به معاونت
پس از تصويب و ابالغ آن، گزارش توجيهي نهايي مصوب توسط شركت در شوراي حفاظت منابع آب استان مطرح و  -2

هاي استان با شركت اخذ و پس از آن، اجراي پروژه  موافقت شوراي مذكور و دستور استاندار مبني بر همكاري ساير دستگاه
 .عملياتي گردد

 . هاي مجاز و فعال كشاورزي واجد شرايط خريد توسط دفاتر مطالعات و حفاظت منابع آب شركت مشخص نمودن چاه -3

، اعالم عمومي و فراخوان خريد چاه مجاز و فعال كم بازده كشاورزي در محدوده مطالعاتي مشخص در جرايد محلي -4
 . توسط شركت

متقاضيان فروش چاه در محدوده مطالعاتي مورد نظر در مهلت اعالم شده از   آوري و ثبت درخواست پذيرش و جمع -5
 . ها ها، دفاتر امور يا ادارات آب شهرستان طريق سايت شركت

اند و  نموده را اعالمه مالكين آنها تمايل به فروش چاه در محدوده مورد نظر كهايي  بندي مشخصات و ليست چاه جمع -6
 ). 3موضوع بند ( مقايسه آن با ليست تهيه شده 

به دفتر  استموجود) 3موضوع بند (فروش چاه دارند و در ليست شركت هاي متقاضياني كه تمايل به  ارسال سوابق چاه -7
 . تقاضا به منظور احراز سمت قانوني متقاضيان، تطبيق تقاضا با محتويات پرونده و تاييد يا رد كامل يا اداره حقوقي

برداري  هايي كه اقدام درمورد خريد آنها مورد تاييد دفتر يا اداره حقوقي است به معاونت حفاظت و بهره ارجاع درخواست -8
 . هاي كارشناسي الزم شركت به همراه سوابق براي بررسي
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 امضاء                                                       آآم/بدح
 10از  4صفحه  

 

برداري منابع آب  و بهره بررسي كارشناسي و انطباق وضعيت چاه مورد نظر با پروانه و سوابق چاه توسط دفتر حفاظت -9
 ). مشخصات چاه مطابق فرم(زيرزميني شركت 

برداري به كميته  ارجاع سوابق چاه مورد تقاضا با اعالم نظر كارشناسان دفتر يا اداره حقوقي و معاونت حفاظت و بهره -10
 . مديريت منابع آب شركت جهت اتخاذ تصميم نهايي در خصوص خريد چاه

جهت تقويم و ) اسان رسمي دادگستريكانون كارشن(رجاع مورد به كارشناس يا كارشناسان رسمي درصورت تصويب، ا -11
 . ، تخصيص آب و سازه چاه با حضور نماينده شركتبرداري گذاري كليه حقوق عيني، حقوق و امتياز پروانه بهره قيمت

ميسيون مناقصات شركت و اخذ گذاري چاه توسط كارشناس رسمي دادگستري در ك اتخاذ تصميم درخصوص قيمت -12
 .تاييد هيأت مديره شركت و درصورت لزوم مجوز مجمع عمومي براي خريد چاه 

 .  ابالغ قيمت و مراتب موافقت با خريد چاه مجاز و فعال كشاورزي كم بازده به مالك يا نماينده قانوني چاه -13

، درصورت عدم موافقت متقاضي با فروش چاه بحراني استكه شرايط آب زيرزميني در تمام موارد و به ويژه در نواحي  -14
مشابه قانون تملك اراضي ‹‹ تواند با ارايه اليحه به مراجع قضايي در قالب اجراي طرح دولتي كم بازده، شركت مي

ي مثبت قاضي و الزام متقاضي به فروش چاه، نسبت به خريد چاه اقدام و دريافت رأ ››هاي عمراني دولت اجراي طرح
 . نمايد و در صورت عدم قبول قيمت چاه توسط متقاضي، هزينه را به صندوق دادگستري واريز نمايد

 .قراردادنمونه ذ تعهدات الزم طبق فرم تنظيم قرارداد فروش و اخ -15
 . هاي شركت درخصوص ابطال پروانه پروانهطرح پرونده در كميسيون رسيدگي به صدور  -16

سازي چاه براي انسداد و يا پر و مسلوب المنفعه نمودن آن با نظارت كارشناس  برچيدن منصوبات، قطع برق و آماده -17
 . شركت و تنظيم صورتجلسه

 .  با نظارت كارشناس شركت و يا پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه انسداد، پلمپ -18

، ه به كميته مديريت منابع آب شركتجويي شد نتيجه طي گزارش مستند و مستدل با ذكر ميزان آب صرفهانعكاس  -19
 . شركت مديريت منابع آب ايران و وزارت نيرو

ها و  گشت و بازرسي امورها يا ادارات منابع آب شهرستان  هاي خريداري شده به گروه اعالم مشخصات و مختصات چاه -20
  . براي سركشي مداوم وجلوگيري از بازگشايي مجدد چاه 30غ مخصوص ماده مامورين داراي ابال

  
 



  :شماره سند  زيرزميني آبهاي طرح احياء و تعادل بخشي  
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 امضاء                                                       آآم/بدح
 10از  5صفحه  

 

هاي موجود و انجام اقدامات قانوني نسبت به افراد متخلفي كه نسبت به  اعمال نظارت مستمر براساس دستورالعمل -21
 . بدون فوت وقت ،اند بازگشايي چاه اقدام نموده

تي به منظور حذف خدمات هاي نف هاي توزيع نيروي برق و پخش فراورده شركتاعالم مراتب به جهاد كشاورزي و  -22
  ... ).  انشعاب برق ، قطع سهميه سوخت و  برچيده شدن(ارايه شده، 
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  ط شركت

  

0از  6صفحه 

   

لزام به فروش چاه توسط

  رجاع به دادستاني

  دور راي به فروش

   

فتخالم

 ي

  :ماره سند
  :ريخ صدور

  :ماره بازنگري
  :بازنگري ريخ

   

  

ادادخواست                  

ار                                

صد         

  

 ت

نفيم

 ت

شم  ميني
تار

شم  
تار

ه كشاورزي

  و تصويب آن

  و

   

               

                                   

   
   
   

  ي

  جود

به نفع شركت

فتخالم

زيرزم آبهاي

زده كشاورزي

عال كم بازده

  
يت چاههاي كم بازده و

يران و وزارت نيرواآب

   با اجراي پروژه

 محلي جرايد ز طريق
  ش چاه آب

  كارشناسي ت بررسي

  ركت
  

  عالم قيمت به متقاضي

   
  ضري الزم

                                 
  لسه

  
  
  
 

اي هاي آب منطقه شركت

هاي موج س دستورالعمل
  ف

آ ادل بخشي

با كم هاي چاه 
  شي آبخوان

 امضاء        

ي مجاز و فع

و شناسايي تعداد و موقعي

 شركت مديريت منابع آ

حفاظت منابع آب استان

ها ا خريد چاه در استان 

متقاضي فروش ست كتبي

برداري جهت ظت و بهره

مديريت منابع آب شر ته
    

دادگستري و اعرسمي  ن

  ط متقاضي
 

تعهدات محضچاه و اخذ
                                  
ودن چاه و تهيه صورتجل
  
  اخت وجه به متقاضي

  
  

 گروه گشت و نظارت ش

 گشت و بازرسي براساس
ي نسبت به افراد متخلف

  پايان

ح احياء و تعا

انسداد خريد و
ي تعادل بخش

                    

ها سداد چاه

آبخوان و هي ازوضعيت
  

د و تصويب گزارش در

خذ موافقت شوراي حا  

آگهي  و صدور اطالعيه

آوري درخواس جمع      

ر حقوقي و معاونت حفا

خاذ تصميم توسط كميته

ي چاه توسط كارشناسان

اتخاذ تصميم توسط      
   

مبني بر واگذاري چ سمي
                                   

المنفعه نمو  پر و مسلوب
 

رونده به ذيحسابي و پرد
 
 

هايخريداري شده به چاه

هاي مستمر توسط گروه
اقدامات قانونيوانجام    

 

طرح

رالعمل نحوه خ
برا

                    

خريد و انس ي

تهيه گزارش توجيه        

تاييد                             

                          

تهيه                            

                          

ارجاع به دفتر                

اتخ                                 

گذاري بازديد و قيمت   

               

تنظيم قرارداد رس           
                                  

ابطال پروانه و               
    

ارجاع پر                       
    
    
اعالم مختصات چ           

عمال نظارت ما              
                                   

    

دستور

       آآم/بح

جراييانمودار

                        
 

   

   

              

                                   
 موافقت            

                                   

 موافقت          
            
   
            

  
            

 
  

            

            
            

  

  

 
 

 

دح
 

ن
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



  :شماره سند  زيرزميني آبهاي طرح احياء و تعادل بخشي  
  :تاريخ صدور

  بازده كشاورزي  كم هاي چاه انسداد دستورالعمل نحوه خريد و
  براي تعادل بخشي آبخوان

  :شماره بازنگري
  :بازنگري تاريخ

 

 امضاء                                                       آآم/بدح
 10از  7صفحه  

 

  فرم مشخصات چاه

  فرم مشخصات چاه كشاورزي كم بازده و اظهار نظر كارشناس بازديد كننده

  اظهارنظر كارشناس در زمان بازديد از چاه  مشخصات چاه و پروانه بهره برداري

    نام استان    نام استان
    نام شهرستان    نام شهرستان

    نام محدوده مطالعاتي    نام محدوده مطالعاتي
    كد محدوده مطالعاتي    كد محدوده مطالعاتي 
   شماره كالسه پرونده   شماره كالسه پرونده

    نام مالك يا نماينده مالكين چاه    نام مالك يا نماينده مالكين چاه
   نام اراضي محل چاه   نام اراضي محل چاه

  (UTM)مشخصات محل چاه 
 

X= 
Y=  

 =X (UTM)مشخصات محل چاه 
Y=  

    برداري بهره شماره پروانه    برداري بهره شماره پروانه
   برداري تاريخ صدور پروانه بهره   برداري تاريخ صدور پروانه بهره

    سال حفر چاه    سال حفر چاه
  )متر(عمق چاه   )متر(عمق چاه 

    )متر(سطح برخورد به آب     )متر(سطح برخورد به آب 
    قطر لوله جدار    قطر لوله جدار

    )ليتر در ثانيه(آبدهي فعلي چاه     )ليتر در ثانيه(آبدهي چاه مندرج در پروانه 
    ساعت كاركرد در شرايط فعلي  مجاز  ساعات كاركرد ساليانه
   حجم برداشت ساليانه فعلي مجاز متر مكعب 1000حجم برداشت ساليانه 

ميكرومهوس بر (هدايت الكتريكي 
  در زمان پمپاژ اوليه) سانتيمتر 

ميكرومهوس بر (هدايت الكتريكي   
  در زمان خريد چاه) سانتيمتر

  

  :كارشناس توضيحات ضروري
  

  :تاريخ بازديد

  نام ونام خانوادگي: تاييد كننده        فني كميسيون نام ونام خانوادگي كارشناس: تهيه كننده

  امضا            امضا
    



  :شماره سند  زيرزميني آبهاي طرح احياء و تعادل بخشي  
  :تاريخ صدور

  بازده كشاورزي  كم هاي چاه انسداد دستورالعمل نحوه خريد و
  براي تعادل بخشي آبخوان

  :شماره بازنگري
  :بازنگري تاريخ

 

 امضاء                                                       آآم/بدح
 10از  8صفحه  

 

  فرم نمونه قرارداد
  

شماره ............................ فرزند ....................................... يكد اقتصاد/  يكد مل يدارا.............................شركت / خانم / آقا   : فروشنده
  ..................................................................... .....................به آدرس...............................صادره از.......................شناسنامه 

  ..................... يآقا يندگيبه نما) سازمان آب و برق خوزستان ......................................../ (  يشركت آب منطقه ا : داريخر
  .............................................................................................................................................به آدرس.............................سمت  با

  : آن  متيمعامله و ق مورد
  .......................مورخ ...................شماره  يبردار پروانه بهره يدارا يحلقه چاه مجاز و فعال كشاورز كي يحقوق قانون يتمام
كه تماماً  رانيا ياسالم يجمهور جيوجه را الير ونيليم.....................................اعتبار شده است به ارزش  ديتجد.............................. خيتا تار كه
  . ل داده شديبه فروشنده تحو.................................مورخ ................................چك شماره  يط

  : مشخصات و محل وقوع چاه 
  مشبك  ريمترغ.............( ......... جدار لوله– 3 متر.................... رچاهاآبد سطح عمقـ  2  متر............ .......... چاه عمقـ  1

به  رآهنعددتي 2 –متر ..........* ...........*.........* ابعاد (  ونفوندانسي و مهار– 4)  نچيا........................ قطرلوله جدار  ،مشبكمتر .........................
  )  �ندارد  �دارد(  گراول– 5) متر ..................طول 

 شهرستان.......................... استان: ( اهمحل چ–7) .......................... Y(عرض–......................... ) X(چاه طول  UTMمختصات  –6
  ........................................)  يآباد............................. روستا....................... بخش........................

  :   ضمن عقد قرارداد طشراي– 8
آن به شركت واگذار  متيق افتيدر يازا در غيرهالذكر را شامل چاه، اتاقك و  سازه چاه محفوره فوق يو تمام يقانون ازاتيامت هيكلفروشنده -1

 د،ينما يخسارت يادعا ايآن داشته باشد و  يدرخصوص سهم از چاه و آبده ييادعا يحقوق ايو  يقيهر شخص حق ندهينموده و چنانچه در آ
  . رفتيرا نخواهد پذ يتيولئمس چگونهيه) شركت( داريبوده خر يشخصاً جوابگو ندهفروش

 دينما يمشروب شده از چاه نداشته و چنانچه فروشنده اقرار م ياراض يآب برا افتيدر ايدرخصوص چاه و  ييادعا چگونهيه ندهيفروشنده در آ-2
 ييهرگونه ادعا يبه بعد شخص خيتار نيچاه را تمام و كمال پرداخت نموده و اگر از ا نيدرخصوص ا غيرهو  يشخص - يدولت يها يبده هيكه كل

  . داشت فروشنده شخصاً جوابگو خواهد بود
  

  شركت  يقانون ندهينما ينام و نام خانوادگ        فروشنده  يو نام خانوادگ نام
  

    امضاء و مهر شركت              امضاء        
  خيتار              خيتار       

  
  ». اين قرارداد در دو نسخه به منظور ارايه به فروشنده و خريدار تنظيم گرديده و هر دو حكم واحد دارند« 

  
  



  :شماره سند  زيرزميني آبهاي طرح احياء و تعادل بخشي  
  :تاريخ صدور

  بازده كشاورزي  كم هاي چاه انسداد دستورالعمل نحوه خريد و
  براي تعادل بخشي آبخوان

  :شماره بازنگري
  :بازنگري تاريخ

 

 امضاء                                                       آآم/بدح
 10از  9صفحه  

 

 كنترل سند  -

 صدور سند -1
  .برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد نامه توليد، بهره سند با ضوابط آيين    

 : ................................. سمت :.................................  كننده  خانوادگي كنترل نام و نام
 مهر و امضاء

  

 هاي الزم دريافت سند و كنترل -2
  .......................................: تاريخ دريافت سند: ...................................................... نام سازمان

  .كامل است...) تعداد اوراق، خوانايي و( سند از نظر شكلي    

  .هاي مربوطه ثبت گرديد سند در فرم    

  .اعتبار مرتبط ابطال گرديد اسناد منسوخ و يا بي    

 .........................: ..........متس: ................................. خانوادگي كنترل كننده  نام و نام

 مهر و امضاء

  

  برداري  بهره -3
    :  .........................................................................................................نام واحد سازماني

  ....................................: تاريخ       دريافت سند    

  : ....................................تاريخ ............................................. اجرا       خاتمه دوره     

 : ...........................سمت: ................................. كننده  خانوادگي دريافت نام و نام

 مهر و امضاء

  

 ابطال سند  -4
............................................ به استناد : ............................................................... اين سند در تاريخ

  .ابطال گرديد........................................................................................................................... 
 ............................:سمت    ... ...............................:كننده  خانوادگي ابطال نام و نام

 مهر و امضاء

  
  



  :شماره سند  زيرزميني آبهاي طرح احياء و تعادل بخشي  
  :تاريخ صدور

  بازده كشاورزي  كم هاي چاه انسداد دستورالعمل نحوه خريد و
  براي تعادل بخشي آبخوان

  :شماره بازنگري
  :بازنگري تاريخ

 

 امضاء                                                       آآم/بدح
 10از  10صفحه  

 

  :تدوين كنندگان -

  برداري و امور مشتركين دفتر حفاظت و بهره –ي ادتيبهزاد س ديآقاي س

  برداري و امور مشتركين دفتر حفاظت و بهره –عبداله فاضلي  آقاي

  برداري و حفاظت آب و آبفا وزارت نيرو هاي بهره دفتر نظام –يي محمود رضا آقاي

  تصادي، تعرفه و خصوصي سازيهاي اق دفتر بررسي –ي نانيد يمنصور محمد آقاي

  اي قم شركت آب منطقه –ي مدد يعل يمجتب آقاي

  اي سمنان شركت آب منطقه –يمحمدرضا خاموش آقاي

  اي يزد شركت آب منطقه –يميمحمدرضا حك آقاي

  اي فارس شركت آب منطقه –يميكر نيغالمحس آقاي

  اي اردبيل شركت آب منطقه –پرويز سرحدي آقاي

  اي سيستان و بلوچستان شركت آب منطقه –عباس ساراني آقاي

  اي البرز شركت آب منطقه –رضا كيايي پور آقاي

  اي كرمانشاه شركت آب منطقه –انور مسعودي آقاي

  

 


