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 3/9/1363 – 11576روزنامه رسمي شماره 
 19/8/1363                                                                                       49724شماره 

 وزارت نيرو 
 505/820/2057 بنا به پيـشنهاد شـماره        18/7/1363 وزيران در جلسه مورخ      هيأت

 مــصوب قــانون توزيــع عادالنــه آب 51وزارت نيــرو بــه اســتناد مــاده 29/8/1363مــورخ 
وم قانون مذكور را به شرح      فصل د يي  اجرانامه    آيين اسالمي   راي مجلس شو  16/12/1361

 .تصويب نمودندزير 
 

 فصل دوم ـ قانون توزيع عادالنه آبيي اجرانامه  آيين
 

 راجع به صدور پروانه حفر چاه و قنات ـ فصل اول
 قانون توزيع عادالنه آب هر شـخص اعـم از حقيقـي و              3 به استناد ماده     ـ1ماده  

ولتي و نهادهاي انقالب اسالمي بخواهنـد   دهاي ارگان و ها دستگاهها و   حقوقي و وزارتخانه  
 زيرزميني در هر نقطه از كشور به وسيله حفـر چـاه و يـا احـداث قنـات و يـا از                        هاي  آباز  

ي موجود و ادامه پيشكار قنات و توسعه چشمه يا طـرق            ها  چاهطريق تعميق يا تغيير محل      
 قـانون   5مشمول ماده   ي واقع در مناطق غير ممنوعه       ها  چاهديگر استفاده كنند به استثناي      

 پيوسـت كـه حـاوي       1توزيع عادالنه آب بايد تقاضاي كتبي خـود را طبـق نمونـه شـماره                
 آب تابعه وزارت نيرو يا شـعب آنهـا          هاي  شركت يا   ها  سازمانمدارك مذكور در آن باشد به       

 .تسليم نمايند
ـ  المي  دولتي و نهادهاي انقالب اسـ هاي ارگان و ها دستگاهها و   وزارتخانهتبصره 

 پيوسـت   1بايستي درخواسـت خـود را طبـق فـرم شـماره               نيز مشمول اين ماده بوده و مي      
 .تكميل و ارسال نمايند

 پس از تشكيل پرونده، مدارك متقاضي از طرف مراجـع مـذكور در مـاده        ـ2ماده  
گيرد و در صورت كامل بودن مدارك، به متقاضـي      مورد رسيدگي قرار مي   نامه    آييناين  ) 1(
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.  بازديد محل پرداخت نمايد    رايشود كه هزينه اعزام كارشناس يا كارشناسان را ب          اعالم مي 
 .هزينه مذكور طبق تعرفه و جدولي است كه از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد

ـ   10شود كه ظـرف    در صورت ناقص بودن مدارك به متقاضي اخطار ميتبصره 
اال به درخواست آنان     رك اقدام نمايند و   روز از تاريخ ابالغ اخطاريه نسبت به رفع نقص مدا         

 .ترتيب اثر داده نخواهد شد
 كارشناس ضمن بازديد محل و بررسي وضع زميني كه تقاضاي حفر چاه             ـ3ماده  

يا قنات در آن شده است و به وسيله مالـك يـا نماينـده معرفـي شـده از طـرف وي ارائـه                 
ا رعايت حـريم منـابع آب اطـراف و          با نظر ايشان و ب    المقدور    حتيشود محل مناسبي را       ميِ

برداري متناسب بـا مـساحت        دهي امكان بهره   طبقات مختلف زمين و استعداد آب     يي  شناسا
اراضي مشخص و با تعيين عمق چاه و آبدهي تقريبي و بـرآورد هزينـه حفـر و تجهيـز آن              

  نـسخه تهيـه و طبـق نمونـه         2 با كروكي محل با قيد مراتب فوق در          توأمگزارش الزم را    
سازمان مـذكور بـا توجـه بـه         . نمايد   اقدام به سازمان متبوعه خود تسليم مي       راي ب 2شماره  

هـا حـسب مـورد         بررسي در كميسيون رسيدگي به صدور پروانـه         نظريه كارشناس و نتيجه   
 .اقدام الزم را به عمل خواهد آورد

سي ها پس از وصول پرونده امر و برر          كميسيون رسيدگي به صدور پروانه     ـ4ماده  
آن در صورت موافقت با نظريه كارشناس يا كارشناسان مراتب را بـه شـركت يـا سـازمان                   

 رسـيدگي و عنـداللزوم      متبوعه اعالم واال با حضور كارشناس مربوطه بـه موضـوع مجـدداً            
كميسيون به تشخيص خود موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ديگري ارجاع و پـس از                

تـصميم كميـسيون رسـيدگي بـه صـدور          . نمايد  ميم مي وصول نظريه كارشناسي اتخاذ تص    
 .شود ها با اكثريت آراء اتخاذ مي پروانه

 قانون توزيـع عادالنـه   5 موضوع تبصره يك ماده   نامه  موافقت در مورد    ـ1تبصره  
 .آب نيز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود
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يـا دو  بـرداري در يـك     اتخاذ تصميم در مورد صدور پروانه حفر و بهره    ـ2تبصره  
 فنـي و نظريـه   هـاي   ضـرورت  زيرزمينـي و     هاي  آبمرحله حسب مورد با توجه به وضعيت        

 .باشد ها مي كارشناس با كميسيون صدور پروانه
هـا يـا       چنانچه متقاضي به نظريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانـه          ـ3تبصره  

باشـد  اي در مـورد تقاضـاي خـود معتـرض          آب منطقه  هاي  شركت و   ها  سازماننحوه عمل   
 .هاي صالحه مراجعه نمايد تواند به دادگاه مي

عامل هـر   ها كه با ابالغ مـدير       صدور پروانه  اعضاء كميسيون رسيدگي به      ـ5ماده  
 :سازمان يا شركت تابعه وزارت نيرو انتخاب خواهند شد عبارتند از

با حداقل ده سال سابقه در      شناسي    زمين يا   ي زيرزمين هاي  آبـ يك نفر كارشناس     1
 . زيرزمينيهاي آبظت يا مطالعات حفا

ـ يك نفر كارشناس كشاورزي با معرفي اداره كل كشاورزي منطقه با حـداقل ده               2
 .سال سابقه در حفاظت منابع آب يا اقتصاد آب كشاورزي

 .ـ يك نفر كارشناس حقوقي با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقي3
ـ  توان از وجـود بـا    ابق فوق مي در صورت موجود نبودن كارشناساني با سوتبصره 

 سال تجربـه داشـته باشـند اسـتفاده          5ترين كارشناسان كه در رشته مربوطه حداقل          تجربه
 .نمود

ها عالوه بـر وظـايف فـوق در مـورد              كميسيون رسيدگي به صدور پروانه     ـ6ماده  
يز  قانون توزيع عادالنه آب ن     14 ماده   1 و تبصره    5 ماده   2مسائل حريمي مذكور در تبصره      

اين نظريات به منزله نظر وزارت نيرو       . نمايد  ي بدوي را معمول و اظهار نظر مي       ها  رسيدگي
 .خواهد بود

 در مواردي كه تشخيص قطعـي وضـع آب زيرزمينـي و ميـزان اسـتعداد                 ـ7ماده  
اي مربوطـه      كارشناس ممكن نباشد سازمان يا شركت آب منطقـه         رايآبدهي آن به عللي ب    

تواند به هزينه و بـا        اضي اعالم خواهد كرد چنانچه مايل باشد مي       در صورت موافقت به متق    
صـادره اقـدام و پـس از        نامه    اجازهطبق  ) آزمايشي(مسئوليت خود نسبت به حفر چاه گمانه        
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 نتايج حاصـله    براساسخاتمه حفاري مراتب را به سازمان يا شركت مربوطه اعالم نمايد تا             
 .برداري اتخاذ گردد  يا عدم صدور پروانه بهرهاز چاه گمانه تصميم مقتضي مبني بر صدور

 پروانه حفر چاه يا قنات يا تعميق يا تغيير محل چاه و ادامه پيشكار قنـات   ـ8ماده  
 ب پيوست كه حاوي مشخصات فني و محل حفـر و شـماره و تـاريخ                 3طبق نمونه شماره    

روانـه اقـدامي    گردد چنانچه ظرف يك سال از تاريخ صدور پ          است به نام متقاضي صادر مي     
 حفر چاه به عمل نيايد پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است و تجديد آن منوط بـه         رايب

 .خواهد بودنامه  آيينانجام تشريفات مقرر در 
برداري   بهرهز  مدت اعتبار پروانه حفر ولي قبل ا      كه در هايي    چاه درمورد   ـ1تبصره  

 اتمام حفاري در مهلـت  تأييدس در صورت از آن منطقه ممنوعه اعالم گرديده باشد كارشنا    
در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضي كه بيشتر از زمان صـدور پروانـه نباشـد و                   مقرر

بـرداري و قـدرت منـصوبات را          رعايت حريم منابع آب اطراف در تاريخ بازديد ميزان بهـره          
 .هد شدها اقدام خوا پيشنهاد و برابر نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه

 چنانچه احداث و يا ادامه پيشكار قنات به علل موجهي مـستلزم وقـت               ـ2تبصره  
توانـد تمديـد مـدت را خواسـتار شـود در ايـن صـورت پـس از                     بيشتري باشد متقاضي مي   

 انجام مفـاد پروانـه تعيـين و بـه متقاضـي اعـالم         رايتشخيص كارشناس مهلت مناسبي ب    
 .خواهد شد

 حفر چاه و قنـات جديـد يـا تعميـق چـاه و      رايق ب اعالم ممنوعيت مناط  ـ9ماده  
ادامه پيشكار قنات به منظور استحصال آب بيشتر از طرف وزارت نيرو به وسيله نشر آگهي                

د كثيراالنتشار مركـز و محـل بـا         رايدر روزنامه رسمي كشور جمهوري اسالمي و يكي از ج         
آيد و در نقاطي كه       مشخص در يك نوبت به عمل مي      يي  ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيا      

 ده يـا بخـشداري بـه طريـق          رايروزنامه كثيراالنتشار نباشد مراتب وسيله انجمن يـا شـو         
 .مقتضي به اطالع اهالي محل خواهد رسيد

اي از تـاريخ پيـشنهاد ممنوعيـت           آب منطقـه   هاي  سازمان و   ها  شركت ـ1تبصره  
را دريافـت ولـي تـا تعيـين         برداري    منطقه تقاضاي حفر چاه يا احداث قنات يا افزايش بهره         
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شـود و     تكليف ممنوعيت از طرف وزارت نيرو اين قبيل تقاضاها بـه جريـان گذاشـته نمـي                
 . به متقاضي اعالم خواهد گرديدمراتب كتباً

هاي تكميل شده مطروحـه قبـل از تـاريخ پيـشنهاد ممنوعيـت            پرونده ـ2تبصره  
شـناس بازديـد شـده باشـد        اي كه توسـط كار      منطقه از طرف سازمان يا شركت آب منطقه       

كـه توسـط كارشـناس بازديـد        يي  هـا   نسبت به پرونده  . مسير عادي خود را طي خواهد كرد      
 .شود نشده باشد مطابق تبصره يك عمل مي

 از تاريخ اعالم ممنوعيت منطقـه توسـط وزارت نيـرو بـه شـركت يـا                  ـ3تبصره  
رت رفـع ممنوعيـت     شود و در صـو      از اشخاص قبول نمي   يي   تقاضا گونه  هيچسازمان ذيربط   

 . رسيدگي خواهند داشترايهاي مطروحه قبلي حق تقدم ب پرونده
ـ       ـ4تبصره   بـه وزارت   اطـالع  راي وزارت نيرو مكلف است ممنوعيت منـاطق را ب

 . دولتي نيز اعالم نمايدهاي ارگان نهادها و ها، وزارتخانهكشاورزي و ساير 
 پس از اعالم ممنوعيت     مكلفنداي    منطقه آب   هاي  سازمان و   ها  شركت ـ5تبصره  

منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال يكبار وضعيت سفره آب زيرزميني را بـه                  مستمراً
چنين شش ماه قبل از پايان مـدت ممنوعيـت بـا تكميـل     م وزارت نيرو گزارش نمايند و ه   

ارت مطالعات پيشنهاد خود را در مورد ادامه يا رفع ممنوعيت بـه وزارت نيـرو ارسـال تـا وز                   
 بررسي و اعالم ادامه يا رفع ممنوعيت حداقل دو ماه قبل از انقضاء              راينيرو فرصت كافي ب   

 .مدت ممنوعيت را داشته باشد
كـه تـا    هايي    چاه در مناطق ممنوعه ادامه پيشكار قنوات يا كف شكني           ـ10ماده  

ـ                    ا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه آبده بوده و سپس آبدهي آنها نقـصان فـاحش يافتـه ي
 . آب سابق با اخذ پروانه مجاز استتأميناند به منظور  المنفعه شده متروكه و مسلوب

 در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات به جاي چاه و يا قناتي كه خـشك                 ـ11ماده  
آيـد و تـا سـه     شده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از آنها به عمل نمي      

شده است با اخـذ پروانـه مجـاز اسـت             برداري مي   از آن بهره  سال قبل از ممنوعيت منطقه      
آبياري شوند كه قبال از چـاه       هايي    زمين از آب چاه يا قنات جديد فقط         مشروط به آنكه اوالً   
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 ثالثا حفر   . ثانيا در حريم منابع آب متعلق به ديگري نباشد         .اند  شده  يا قنات قبلي مشروب مي    
 يا قنوات چاه يا قنات      ها  چاهبا حفر اين قبيل     . لك باشد چاه يا قنات در ملك غير با اجازه ما        

اعمال مقررات اين ماده مشروط به آنست كـه         .  متروكه اعالم خواهد شد     و قبلي فاقد حريم  
ـ                     رايصاحبان چاه يا قنات حداكثر پنج سال پس از خشك شدن و يا نقـصان فـاحش آب ب

مايد پس از انقضاء مدت مـذكور در        استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه ن         
 .شود قبول نمييي اين مورد تقاضا

 صدور پروانه حفر چاه به جاي قنات در صورتي ممكن خواهد بود كـه               ـ1تبصره  
)  زيرزمينـي و كارشـناس كـشاورزي       هـاي   آبكارشـناس   (كارشناس يا كارشناسان ذيـربط      

 .دود اعالم نمايندامكان احياء يا اليروبي قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مر
 يي كـه عمـالً   هـا   چـاه ص نقـصان فـاحش آبـدهي قنـوات و           ـ تشخي ـ2ره  ـتبص

آيد با كارشـناس اسـت كـه بـا            نبوده ولي استفاده كافي از آنها به عمل نمي        المنفعه    مسلوب
 .مالك قراردادن متوسط آبدهي پنج سال قبل از ممنوعيت منطقه اعالم نظر خواهد كرد

 بـر   11 و10 و قنوات موضـوع مـواد        ها  چاهرداري در مورد    ب   ميزان بهره  ـ3تبصره  
 هـا اي پنج سال قبل از تاريخ ممنوعيت منطقه يا خشك شدن آن             مبناي معدل آبدهي لحظه   

 .گردد منظور مي
 تعيين محل حفر چاه به جاي قنات در مظهـر يـا اراضـي زيـر شـرب                   ـ4تبصره  

ه يا خشكه كار قنات تعيين گردد       همان قنات بالمانع و در مواردي كه محل حفر چاه در آبد           
تواند ميزان تلفات آب در مسير تا مظهر قنات را نيز با توجه به جنس اراضـي               كارشناس مي 

 .و درجه نفوذپذيري معبر محاسبه و پيشنهاد نمايد
اي چـاه يـا قنـات در           تعيين آبده لحظه   راي در مواردي كه آمار كافي ب      ـ5تبصره  

ت و تحقيق از مطلعـين و معتمـدين محلـي    اه قرائن و اماردست نباشد ميزان آب با توجه ب  
 . كارشناس مربوطه تعيين خواهد گرديدوسيله  به

 صـنعتي   هاي  طرح راي اج راي صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع ب        ـ12ماده  
 و روسـتاها    ها  شهرك آب مشروب شهرها و      تأمينو عمراني دولت با تصويب وزارت نيرو و         
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 آب مورد نياز    تأمين تابعه آنها و همچنين      هاي  سازمانهاي مربوطه يا      خانهبه پيشنهاد وزارت  
 بـا ارائـه پروانـه از مراجـع          هـا   مرغداري و   ها  دامداريواحدهاي صنعتي و شرب و بهداشت       

 .ذيربط بر مبناي امكانات آبي محل و تصويب وزارت نيرو امكان پذير خواهد بود
باشند و يا     برداري مي   نوعه مورد بهره  ي مجازي كه در مناطق مم     ها  چاه ـ13ماده  

بـرداري بـه نحـوي دچـار          كه پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر يا بهره           هايي    چاه
نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون به صرفه نباشد سازمان يا شركت آب                  

 و رعايت حـريم     تواند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص كارشناس         اي مربوطه مي    منطقه
 تـرين   نزديـك منابع آب مجاور اجازه حفر چاه ديگري را به جاي چاه غيرقابـل اسـتفاده در                 

موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد، چـاه         اينگونه  محل ممكن به چاه قبلي صادر كنند، در         
 مأمورين مربوط طبق صورت مجلسي كـه بـه امـضاي    وسيله بهقبلي به هزينه صاحب چاه     

 .گردد پر خواهد شد  صاحب چاه تنظيم ميمأمورين و
بـرداري قبلـي    بـه ميـزان بهـره   المقـدور   حتيبرداري از چاه جديد   بهرهـ1تبصره  

متناسب با مساحت اراضي زمان بازديد كارشناس خواهد بود كه با توجه بـه آمـار، قـرائن و     
 .گردد  كارشناس تعيين ميوسيله بهامارات و خصوصيات فني چاه سابق 

 فني تغيير محل نسبت به چـاه قبلـي          هاي  ضرورتبنا به   كه    درصورتي ـ2تبصره  
ها متـضمن      كميسيون صدور پروانه   تأييدبيش از يك صد متر مقتضي باشد موضوع پس از           

 . اتخاذ تصميم به وزارت نيرو ارجاع خواهد گرديدرايتوجيهات فني ب
 1 موضوع تبـصره     يها  چاهبرداري از      در مناطق ممنوعه موافقت با بهره      ـ14ماده  

 قانون توزيع عادالنه آب مشروط به آنست كه محل مـورد تقاضـا مـسكوني بـوده،                  5ماده  
 آب مصارف شـرب و بهداشـت و        تأمينمساحت باغچه از دو هزار متر مربع تجاوز نكرده و           

به هر حال قدرت منصوبات بايستي متناسـب بـا سـطح            . باغچه از طرق ديگر ممكن نباشد     
 . سانتيمتر باشد4نصب لوله آبده به قطر داخلي حداكثر برخورد به آب با 
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 قانون توزيع عادالنـه آب      9 خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده         ـ15ماده  
 آخرين صورت هزينه حفاري بر پايه فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه پس از               براساس

 .وضع استهالك چاه تقويم و پرداخت خواهد شد
يـا  المنفعـه     مـسلوب ي متروكـه و     هـا   چاهير و مرمت قنوات و       تعم راي ب ـ16ماده  

اند در صـورت مـشخص بـودن مـالكين اخطـار               و قنواتي كه عمال غير قابل استفاده       ها  چاه
اي مربوط به مالكين ابالغ        آب منطقه  هاي  شركت و   ها  سازمانكتبي از طرف وزارت نيرو يا       

نباشد مراتب بـا انتـشار آگهـي در         كه مالكين يا نشاني آنها مشخص        شود و در صورتي     مي
د كثيراالنتشار مركز و محل با ذكـر        رايروزنامه رسمي كشور جمهوري اسالمي و يكي از ج        

روز بـه عمـل     ) 15(مشخص در دو نوبت به فاصله پـانزده         يي  دليل و مدت و حدود جغرافيا     
يا بخـشداري   آيد و در نقاطي كه روزنامه كثيراالنتشار نباشد مراتب به وسيله انجمن ده                مي

شود كه حداكثر ظـرف يـك سـال از تـاريخ       به طريق مقتضي به اطالع مالكين رسانده مي       
اخطار يا آخرين مهلت مقرر نسبت به تعمير و مرمت قنات يا چاه خود با اخذ مجـوز اقـدام                    

 . قانون توزيع عادالنه آب عمل خواهد شد16در غير اين صورت طبق ماده . نمايند
اي تابعه وزارت نيرو مكلفنـد همـه           آب منطقه  هاي  شركت و   اه  سازمان ـ1تبصره  
 قانون توزيع عادالنه آب را تهيـه و طبـق           16 و قنوات موضوع ماده      ها  چاهساله فهرستي از    

 .اين ماده عمل نمايند
 تشخيص باير يا متروك بودن قنات و چاه يا چاه و قناتي كه به علـت                 ـ2تبصره  

شده باشد به عهده كارشـناس فنـي وزارت نيـرو و           عه  المنف  مسلوب نقصان فاحش آب عمالً   
اي است كه با توجه به سابقه آماري ثبت شده در دفاتر               آب منطقه  هاي  شركت و   ها  سازمان

سازمان تابعه وزارت نيرو با كسب اطالع از مطلعين و معتمدين محلي و مالحظه مدارك و                
 .نمايند طه اعالم نظر ميبوسوابق و قرائن و امارات مر
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 راجع به صالحيت و تكاليف كارشناسان ـ فصل دوم
 آب  هـاي   شـركت  و   هـا   سـازمان  كارشناسان فنـي كـه وزارت نيـرو يـا            ـ17ماده  

هـاي    نمايند بايد از فارغ التحصيالن رشته        انجام امور كارشناسي انتخاب مي     راياي ب   منطقه
ــيهــاي آب(آب شناســي  ــين، ) زيرزمين ــصاشناســي  زم ــدن و كارشناســان اقت دي از و مع

هاي آبياري اقتصاد آب و كـشاورزي الاقـل بـا سـه سـال سـابقه در                    التحصيالن رشته  فارغ
 . زيرزميني و كشاورزي باشندهاي آبمسائل مربوط به 
 كارشناس اقتصادي مكلف است با توجه به گزارش كارشناسان فنـي و   ـ1تبصره  

بودن يا نبودن مورد    با در نظر گرفتن مساحت اراضي زير كشت و نوع آن مقرون به صرفه               
 .درخواست را توجيه نمايد

 بازديد اراضـي متقاضـي و تعيـين         راي در هر مورد كه كارشناس فني ب       ـ2تبصره  
 بـودن اراضـي اظهـار    ه يا غير محياهشود بايستي در مورد محيا محل چاه يا قنات اعزام مي    

 .نظر نمايد
 كه به آنان ارجاع      كارشناسان فني و اقتصادي موظفند در مورد مسائلي        ـ18ماده  

شود نهايت دقت را به كار برده و تحقيقات الزمه را انجام و نظريات كارشناسي خـود را                    مي
با توجه به جميع جهات به طور صريح و مستدل تهيه و گزارش نمايند، چنانچه معلوم شود                 

ي شده است طبق مقررات مورد      تدر اظهار نظريات اغراض خصوصي اعمال يا كتمان حقيق        
 .يب اداري قرار خواهند گرفتتعق

 مجـاري آب و تـأثير متقابـل          و  تشخيص حريم چاه و قنـات و چـشمه         ـ19ماده  
 يـا   هـا   سـازمان منابع آب مذكور نسبت به هم در هر مورد با كارشناسان فني وزارت نيرو يا                

ط هيـدرولوژيك   راياي است كه با توجه به وضعيت منـابع آب و شـ               آب منطقه  هاي  شركت
 .گردد برداري مجاز تعيين و اعالم مي  بهرهمحل و مقدار
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 صالحيت و تكاليف حفاران ـ فصل سوم
 قانون توزيـع عادالنـه آب       13 اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق ماده         ـ20ماده  

حرفه آنها حفاريست مكلفند از وزارت نيرو درخواست پروانه نمايند و بـدون داشـتن پروانـه               
 .باشند مجاز به حفاري نمي

 موتـوري بـه عهـده كميـسيوني         وسـايل  تشخيص صالحيت حفاري با      ـ21ماده  
است كه اعضاء آن از طرف وزير نيرو انتخاب خواهند شد، كميـسيون مزبـور بـه تقاضـاي                   

ط زير، پروانه صالحيت حفاري بـه نـام   رايرسيدگي و در صورت احراز ش كنندگان    درخواست
 :از طرف وزارت نيرو صادر خواهد شدمتقاضي 
 اشخاص حقوقي يك نسخه اساسنامه و يـك نـسخه روزنامـه رسـمي               ـ در مورد  1
 تأسيس و آگهي انتخاب مديران و صاحبان امضاء مجـاز شـركت و خالصـه                آگهي  متضمن

 مبني بر فعال بودن شـركت       ها  شركتتأسيس و مفاد اساسنامه شركت و گواهي اداره ثبت          
ي و در مورد اشخاص حقيقـي  و موجوديت آن در تاريخ تسليم تقاضا و آخرين اقامتگاه قانون  

يك نسخه رونوشت يا فتوكپي شناسنامه و يك قطعه عكس و نشاني محل دفتـر كـار يـا                   
 .اقامتگاه قانوني همراه درخواست به كميسيون تسليم گردد

ـ مالك و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشين حفاري مجهز با قـدرت كـافي                2
ـ قل يك دسـتگاه آن       حفر چاه با ارائه اسناد مثبته كه الا        رايب  متـري   200د تـا عمـق      بتوان

 . آزمايش پمپاژ چاهوسايلحفاري نمايد با متعلقات مربوطه و 
و آالت    ماشـين ـ دارا بودن كادر فني الزم و داشتن تكنيسين حفاري بـه تناسـب               3

 .سيستم بايگاني منظم
گـردد و تجديـد    مدت سه سال صادر ميراي پروانه صالحيت حفاري بـ1تبصره  

 .نوط به بررسي مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بودآن م
باشـد و در صـورت     پروانه صالحيت حفاري قابل انتقال بـه غيـر نمـي         ـ2تبصره  

 .گردد انحالل يا ورشكستگي شركت يا فوت صاحب، پروانه باطل مي
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 اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايل به تجديد پروانه صالحيت حفاري            ـ3تبصره  
 از وزارت نيرو درخواست     ه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه كتباً       خود باشند موظفند شش ما    

 .تجديد پروانه صالحيت نمايند
اصله پـس از تنظـيم سـند انتقـال          ـ دفاتر اسناد رسـمي مكلفنـد بالفـ        ـ4تبصره  

 .* اطالع دهند حفاري، مراتب را به وزارت نيرو كتباًدستگاههاي
 حفاري خـود را     هاي  دستگاهفند   متقاضيان پروانه صالحيت حفاري مكل     ـ22ماده  

نمايـد آمـاده      كه وزارت مزبور تعيين مـي      ييها  بازديد كارشناسان وزارت نيرو در محل      رايب
  *.نمايد

 دارندگان پروانه صالحيت حفاري موتوري به رعايت موارد زيـر مكلـف         ـ23ه  دما
 :باشند مي

عايت مـدت اعتبـار      حفر يا اليروبي چاه و ر      نامه  موافقتـ بدون مالحظه پروانه يا      1
 قـانون توزيـع     5ي موضـوع مـاده      ها  چاهآن اقدام به حفر يا اليروبي چاه ننموده و در مورد            

اي اقـدامي بـه        آب منطقـه   هاي  شركت و   ها  سازمانعادالنه آب بدون اطالع وزارت نيرو يا        
 .عمل نياورند

انه و  ـ عمليات حفاري و تجهيز چاه را بايد كامال مطابق مشخصات مندرج در پرو             2
 . مربوطه انجام دهندنامه موافقت

اي  ـ به محض استقرار دستگاه حفـاري در محـل حفـر چـاه سـازمان آب منطقـه           3
 . با اشاره به شماره پروانه حفر چاه يا موافقتنامه مورد نظر مطلع نمايندمربوطه را كتباً

 پيوسـت كـه از طـرف وزارت         4نامه عمليات حفاري را طبق فرم شماره         ـ پرسش 4
شود بايد حداكثر پس       به آنها داده مي    ها  چاهاي در مورد حفر        آب منطقه  هاي  سازمانرو يا   ني

 .از ده روز از خاتمه حفاري تكميل نموده به سازمان آب مربوطه ارسال دارند

                                        
 به شرح متن اصالح شده   16/5/1365 مورخ   367720موجب تصويب نامه شماره        به   22 و ماده    21 ماده   4تبصره   *

 .است
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 ذيربط ضروري بدانند    هاي  سازمانـ در حين حفاري در مواردي كه وزارت نيرو يا           5
ها را بـه طـور جداگانـه در           آب و خاك نموده و نمونه     ري  بردا  نمونهاز طبقات مختلف زمين     

تـسليم   مربوطـه  وزارت نيـرو يـامراجع     پس ازخاتمه حفاري به    و آوري  ظروف مناسب جمع  
 .نمايند

اي به قطر حداقل سـه سـانتيمتر در لولـه             نمايند روزنه   ـ در هر چاهي كه حفر مي      6
 . به وسيله عمق ياب ممكن باشدگيري سطح آب چاه جدار تعبيه نمايند به طوري كه اندازه

اي   ـ تاريخ آزمايش پمپاژ را پانزده روز قبـل بـه شـركت يـا سـازمان آب منطقـه                   7
نمايندگان شركت يا سازمان مربوطه     كه    درصورتيصادركننده پروانه حفر كتبا اطالع دهند،       

 رأسـا  قـدرت كـافي و متناسـب         رايدر فرصت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را با موتور پمپ دا          
 بـه مرجـع    و قيـد  تنظـيم شـده    نيـرو  ازطـرف وزارت   كه جداولي در را انجام و گزارش آن   

 .ارسال دارندمربوطه 
 هاي  شركت يا   ها  سازمان مراتب را به     ـ به محض برخورد به سفره آب آرتزين فوراً        8

 دريافت دسـتورالعمل فنـي و مهـاركردن         رايآب مربوطه اطالع داده و عمليات حفاري را ب        
 . شير فلكه متوقف سازندچاه با نصب

ـ يك نسخه فتوكپي پروانه حفر چاه و كروكـي منـضم بـه آن و همچنـين يـك                    9
 .نسخه فتوكپي پروانه صالحيت حفاري را همواره در محل حفر در دسترس داشته باشند

هاي تعيين شده در كروكي منضم به پروانـه            با شاخص  اًـ محل حفر چاه را دقيق     10
پياده نموده و در صورت عدم تطبيق قبل از اقدام به حفر مراتـب را               يا موافقتنامه منطبق و     

 .اي صادر كننده پروانه منعكس و كسب تكليف نمايند به شركت يا سازمان آب منطقه
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 تخلفات ـ فصل چهارم
اي كـه بـه موجـب ابـالغ           آب منطقه  هاي  سازمان و   ها  شركت مأمورين   ـ24ماده  

باشـند     ذيربط مي  هاي  شركت حوزه عمل    هاي  آبز  مخصوص وزارت نيرو مسئول حفاظت ا     
 :نمايند در مورد جلوگيري از تخلفات اشخاص به شرح زير اقدام مي

باشـند   كه بدون مجوز قانوني حفر و يـا در حـال حفـاري مـي    هايي    چاهـ در مورد    1
 .نمودن چاه اقدام خواهند نمودالمنفعه  مسلوبنسبت به پر و 

بـرداري     منـصوبات بهـره    راي مجوز قانوني حفر و دا     كه بدون هايي    چاهـ در مورد    2
 اخطار خواهند كرد كه ظـرف       اًت را پلمپ و سپس به صاحب چاه كتب        باشند ابتدا منصوبا    مي

نمـودن چـاه در حـضور       المنفعـه     مسلوب روز نسبت به برداشتن منصوبات، پر و         20حداكثر  
 رأسـا ضاي مهلـت مـذكور      اي اقدام و اال پـس از انقـ          نماينده شركت يا سازمان آب منطقه     
 .* اقدامات فوق را معمول خواهند داشت

نمايند  برداري مي   مجوز قانوني كه بيش از حد مجاز بهره        رايي دا ها  چاهـ در مورد    3
 20نمايد تـا ظـرف مـدت          اي ذيربط به صاحب چاه اخطار مي        شركت يا سازمان آب منطقه    

 مدت چنانچه صاحب چاه اقدامي      روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضاء          
 شركت يا سازمان ذيربط منصوبات چاه را برداشته و تا نـصب منـصوبات               رأساًننموده باشد   

وسيله مقتضي مسدود    هاي چاه را ب     مجاز در حضور نماينده اين شركت يا سازمان آب منطقه         
نـصوبات از   نمايد، در مواردي كه تهيه و نصب كنتور حجمي ميسر باشد به جاي تغيير م                مي

 * .كنتور حجمي استفاده خواهد شد
 در كليه موارد باال صورتجلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزيـع             ـ1تبصره  

 ابـالغ   رايعادالنه آب همراه با گـزارش كاركنـان شـركت يـا سـازمان آب ذيـربط كـه دا                   
ـ      قانون مزبور مي   30مخصوص موضوع ماده      راي تعقيـب متخلفـين بـه دادسـ        رايباشـند ب

                                        
)   ايـن مجموعـه درج شـده        910در صـفحه     (15/4/1382 مـورخ    149ب راي شماره     بموج 24 ماده   3و2بندهاي   *

 .باطل شده است
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توسط كارشناسـان حقـوقي شـركت يـا سـازمان ذيـربط             يي  ربوطه ارسال و تا مراحل نها     م
 .پيگيري الزم انجام خواهد گرفت

باشـند     توقيف دستگاه حفاري در مواردي كه در حال حفاري مـي           راي ب ـ2تبصره  
 .قبال از دادستان محل اجازه الزم كسب خواهد شد

س بـه وزارت نيـرو بـه شـرح           در مورد تخلف حفاران نيز ضمن انعكـا        ـ3تبصره  
 . اقدام خواهد گرديد1مذكور در تبصره 

اي كـه    آب منطقـه هـاي  سـازمان  و  هـا   شركت در مواردي كه مأمورين      ـ25ماده  
باشـند مـشاهده كننـد كـه اشـخاص يـا               ابالغ مخصوص از طـرف وزيـر نيـرو مـي           رايدا

نـدرج در قـانون     باشند و يـا از شـروط م          حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه مي       هاي  شركت
نماينـد موضـوع را بـه مـأمورين           آن تخلف مـي   يي  هاي اجرا   ن نامه ييتوزيع عادالنه آب و آ    

نمايند كه در محل وقوع جرم حاضـر و بـه تكليـف     انتظامي گزارش و از آنها درخواست مي      
ن دادرسي كيفري داير بـر جلـوگيري از امحـاء اثـرات             يي قانون آ  23قانوني خود طبق ماده     

 .ر متهم عمل نمايندجرم و فرا
تحويل مواد سـوختي مـورد نيـاز موتـور          نامه    آيين از تاريخ تصويب اين      ـ26ماده  

 تنها  ها  چاه برق آنها و نيز تحويل موتور پمپ و لوله و تجهيزات             تأميني آب و    ها  چاهپمپ  
 آب  هـاي   سـازمان  و   هـا   شـركت بـرداري صـادره از طـرف          در قبال ارائه پروانه حفر و بهره      

 .باشد ي امكان پذير ميا منطقه
ـ   هـاي  ارگـان  و هـا  دسـتگاه هاي نفت صنايع، بازرگاني و سـاير    وزارتخانهتبصره 

 . اين ماده همكاري الزم را با وزارت نيرو معمول خواهند نمودرايدولتي در اج
 نخست وزير ـ ميرحسين موسوي
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 1فرم شماره 
 

تغيير/كف شكني/حفر چاه    :در منطقه                              درخواست اجازه حفر        

 )اشخاص حقيقي(الف ـ مشخصات درخواست كننده 
پيشكار /قنات قناتهادام

 :ـ نام و نام خانوادگي1
 :ـ تاريخ و محل صدور2
 :ـ شماره شناسنامه و محل صدور3
 :ـ سمت قانوني متقاضي4
 :ـ نشاني كامل، شماره تلفن5

 )اشخاص حقوقي(ـ مشخصات درخواست كننده ب 
 :ـ نام و نوع شركت1
 :ثبتـ تاريخ و شماره 2
 :شماره تلفن: ـ نشاني كامل3

 مشخصات محل مورد تقاضا
 :ـ نام محل1
 استان.................................... .شهرستان..................................... .ـ بخش2

 
 نوع تصرف

مفروز .ـ مالكيت             مدارك مربوطه ضميمه درخواست شود1

 .      سند رسمي اجاره ضميمه درخواست شود               ـ اجاره      2
 
 مشاع

  چند سال برقرار شده؟          مدت منقضي شده است يا خير؟راياجاره ب
 جره چيست؟    موجر اذن به حفر چاه داده است يا خير؟أنوع استفاده از مست

 .ـ اراضي واگذاري دولتي سند رسمي واگذاري ضميمه درخواست شود3
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 مقدار آب مورد تقاضا
 ـ چه مقدار آب مورد نياز است؟1
كنيـد   ـ مساحت زميني كه آبياري خواهد شد و مدارك تصرف آن را ضـميمه مـي       2

 چه مقدار است؟ و چه منابع آبي در محدوده مورد تقاضا وجود دارد؟
زي، صنعتي، دامپروري، ساير    ـ آب را به چه مصرفي خواهيد رساند؟ شرب، كشاور         3
 مصارف؟
در مجاورت محل مورد تقاضا وجـود     )  قنات، چشمه، رودخانه   چاه،(ـ چه منابع آبي     4

 دارد؟
 

 محل چاه
 

شده است يا نه ؟                                    اراضي فوق تقاضايرايـ آيا قبالً ب5
 .نام متقاضي و شماره پروانه را ذكر كنيد

 تغيير محل چاه/شكني كف/چاه
 ادامه پيشكار قنات/قنات

د درخواسـت   نمايم كه كليه اطالعات مـور       اطالع كامل از مفاد اين فرم اعالم مي        با
ي را كتمان ت چنانچه بعداً معلوم شود كه حقيق   ،ام را دقيقاً مطالعه و مطابق حقيقت پاسخ داده       

كليه عواقب ناشي از  آن را به عهده گرفتـه           ام    داشتهنموده يا مطلب خالف واقعي را اظهار        
 .و خسارات وارده را جبران خواهم نمود

 امضاء متقاضي
 

ء گواهي شده دردفتر اسناد رسـمي در قبـال دريافـت          اين فرم پس از تنظيم و امضا      
 .محل يا شعب آن خواهد شداي  منطقهرسيد تحويل شركت آب 

 . تكميل خواهد شد)يا شعب آن(اي  منطقهاين قسمت توسط شركت آب 
                     شماره و تاريخ ثبت 

 :دستور مسئول مربوطه
شماره
تاريخ 

 :نتيجه بررسي و نظريه شركت
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 2فرم شماره 
 )لفا(
 

چاه .....................گزارش كارشناسي مربوط به حفر             پرونده كالسه

............        ....     مورخ          و به موجب تقاضاي شماره  حكم شماره   رايدر اج
 يد و نتيجه بررسي گرد          اراضي مورد نظر از لحاظ امكان حفر ..................... .............

 قنات

اه

 :به شرح زير است
 .............................  كيلومتر در قسمت              به فاصله        ـ موقعيت محل1

شيب عمومي  .  سطح دريا          متر است             واقع شده و ارتفاع آن از     .. ...........................قريه
 .دباش منطقه از سمت         به سمت         مي

  است؟ه يا غير محياهـ اراضي مورد تقاضا محيا2
 ـ محل مورد تقاضا ممنوعه يا غير ممنوعه است؟3
 و هيدروژئولوژيكي منطقهشناسي  زمينـ وضع 4
فواصـل  : ( نسبت به منابع آب مجـاور         ـ موقعيت محل پيشنهادي حفر                          5

 ).گيري تعيين و قيد شود بايستي پس از اندازه
 :به فاصله         محل    

 ـ از           چاه نيمه عميق متعلق به                 برابر                  متر1

چ
قنات

چاه
 قنات

چاه
قنات

خانم
 آقاي

چاه
قنات

 
 

 ـ از           چاه عميق متعلق به                       برابر                  متر2
 آبده           مترقنات متعلق به                  برابر         ـ از                     3

 برابر                  متر ـ از                        متعلق به                      4
 خشكه كار 

 برداري از  واقع شده و با توجه به مشخصات هيدروژئولوژيكي منطقه بهره
           ليتر در ثانيه از آب               برداشت     كه    درصورتي             محدوديت  

 . منابع آب مجاور و موجود در محل نخواهد داشتراي ضرري بشود

 چاه
دارد قنات

ندارد
 
 

 :ـ مشخصات چاه5
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 )متر ......... عمق ما در چاه قنات(الف ـ عمق برخورد به آب       متر        
 )  متر ............ طول قسمت آبده قنات (           ب ـ عمق چاه          متر  

 )متر................طول كل قنات(چ             ج ـ قطر لوله جدار             اين
اه ..........................              متر از     ..................... .د ـ حريم فني برابر

 . ـ                 محل، پيوست است6
 .............ـ قدرت مورد نياز طبق محاسبه به شرح زير برابر با7

چ
آبده قنات نقشه

كروكي
 

 

 .باشد مي......... ................
 . ـ ساير نكاتي كه ذكر آن به نظر كارشناس ضروري است8
 نام و نام خانوادگي كارشناس 

 محل امضاء كارشناس                                                             
 تاريخ                                                                      

 
 
 2رم شماره ف
  )ب(

 ............ گزارش كارشناس مربوط به                                      پرونده كالسه

 اسب بخار
 واتكيلو

تغيير /كف شكني چاه
 ادامه پيشكار قنات

محل

 
                   ..........و به موجب تقاضاي  شماره.............  مورخ  ............... حكم شمارهرايدر اج

بررسي                                          كاناراضي مورد نظر از لحاظ ام............... مورخ 
 :گرديد و نتيجه به شرح زير است

 

 
 :ـ موقعيت محل                      با مشخصات1

     متر  برابر              الف ـ از چاه نيمه عميق متعلق به                   
   برابر              متر       ب ـ از چاه عميق متعلق به                        

خانم
آقاي

تغيير محل/كف شكني چاه
 ادامه پيشكار قنات

چاه فعلي
ليقنات فع
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      متر          برابر            قنات متعلق به         ج ـ از                  
     برابر              متر                  متعلق به            د ـ از              

.... ........... به سـمت   ................  شيب عمومي منطقه از سمت     ،متر ........... به فاصله 
 .باشدمي

  است؟ه يا غير محياه اراضي مورد تقاضا محياـ 2
 ـ محل مورد تقاضا ممنوعه يا غير ممنوعه است؟3
 .و هيدروژئولوژيكي منطقهشناسي  زمينـ وضع 4
 : مشخصات كلي                به شرح زير است ـ5
 

چاه جديد  مشخصات فعلي                  

 ـ عمق كلي چاه                  متر1    ـ طول قنات                       مترالف
قنات

 ـ سطح برخورد به آب           متر2   قسمت آبده                 مترب ـ طول 
 ـ قطر لوله جدار                  اينچ3          متر ج ـ عمق مادر چاه              

 :تجهيزات چاه
 قدرت  ه    ب موتور                          ساخت كارخانه          الف ـ نوع 

 اسب بخار                دور در دقيقه، شماره سري شماره بدنه
 قدرت                            اسب بخار در  هب ـ جعبه دنده                           ب

  كارخانه                   قطر لوله آبدهج ـ نوع پمپ                           ساخت
 :ـ پيشنهادات كارشناس6

 هـاي   آبو اطالعات كسب شده از اكيپ مطالعـاتي         يي  با توجه به مشاهدات صحرا    
 :باشد  ميمشخصات جديد به شرح زير) طبق برگ مشخصات ضميمه(زيرزميني 

 :پيشنهاد
بيني                 متر پيشسطح برخورد به آب اول(الف ـ عمق چاه              متر  

 .)شود مي

چاه
قنات

 آبده
 خشكه كار
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 ب ـ قطر لوله جدار
 ج ـ ميزان آبدهي         ليتر در ثانيه برابر           متر مكعب در ساعت

برابر                 متر از چاه عميق، ) طبق برگ مشخصات ضميمه(د ـ حريم فني  
 قناتبده آنيمه عميق               و برابر               متر 

 هـ ـ ميزان قدرت موتور            اسب بخار برابر            كيلووات ساعت
 و ـ ميزان لوله آبده            اينچ

 برداري                  ليتر در ثانيه ز ـ ميزان بهره
 ح ـ ميزان تغيير محل در صورت ضرورت                         متر از چاه فعلي

 نقشه .     محل پيوست است ـ           7

 ................ قدرت مورد نياز طبق محاسبه به شرح زير برابر با -8
 كروكي

 .باشد مي

 اسب بخار
 كيلووات ساعت

 . ـ ساير نكاتي كه ذكر آن به نظر كارشناس ضروري است9
 نام و نام خانوادگي كارشناس

 محل امضاء كارشناس
 تاريخ
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 3فرم شماره 
 )الف(

  برداري پروانه حفر و بهره
  

ان  ................اي  آب منطقه      

  تاريخ      شماره پروانه               
شركت

 موضوع پروانه
 پرونده كالسه

هـاي   ن نامـه يـي  و آ16/12/1361 مصوب قانون توزيع عادالنه آب 3به استناد ماده  
 .شود  اجازه داده مي.......................              مربوطه به 

 بـه شـماره     ....................... شهرسـتان    ...............................ريـه   در اراضي واقع در ق    
              به مشخصات زير اقدام به حفر چاه                          .......................به مساحت  ........... پالك
 .برداري نمايد و بهره

سازم

خانم
قاي

 
 آ

هكتار

      متر  ـ عمق چاه            1
    اينچـ قطر لوله جدار           2
 ليتر در ثانيه و نصب كنتور حجمي        ...........برداري به ظرفيت حداكثر       ـ ميزان بهره  3

 ..........................  مصارفرايب
   اسب بخار..................ـ حداكثر قدرت مجاز موتور 4
  متر از .....................ـ محل چاه موضوع پروانه بايستي به فاصله 5

مترمربع

 ها چاه يا چاه
قنات يا 

 .ر باشدمجاو
  ساعت در سال.............ـ حداكثر مدت كار6
ط و مقـررات مـذكور در ظهـر ايـن پروانـه             رايـ دارنده پروانه ملزم به رعايـت شـ        7

     .   باشد مي
مديرعامل سازمان ......................اي آب منطقه                                                               

شركت
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بـرداري از چـاه حـداكثر يـك           ه   حفر و شروع بهر    راييخ صدور ب  ـ اين پروانه از تار    1
 .سال اعتبار دارد

باشـد و     برداري از چاه به منظور مصارف تعيـين شـده مـي              بهره رايـ اين پروانه ب   2
 .فروشي به شخص يا اشخاص ديگر ندارد دارنده آن حق آب

د و  باشـ   ـ چاه بدون اراضي مربوطه و بـه صـورت سـهام غيـر قابـل انتقـال مـي                   3
توانـد بـا پرداخـت      اليه مـي   صورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعات تفكيك شده منتقل         در

برداري چاه از آب چاه اسـتفاده نمايـد در غيـر ايـن صـورت ميـزان                    هاي حفر و بهره     هزينه
 .برداري از چاه موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي باقيمانده تقليل داده خواهد شد بهره

در مالكيت و رضـايت شـركاء مـشاع در اراضـي و قنـات يـا چـاه                    كه  درصورتيـ  4
 حفر چاه و صدور پروانه ارائه شـده باشـد پروانـه    رايترديدي حاصل شود و يا اراضي غير ب  
 .بي اثر و از درجه اعتبار ساقط است

 پروانـه جهـت حفـاري       راي دا هاي  شركت چاه از    رايـ دارنده پروانه مكلف است ب     5
 .نيرو استفاده نمايدصادره از طرف وزارت 

ـ هرگاه دارنده پروانه از مقررات مذكور در متن پروانـه تخلـف و يـا بـدون اجـازه             6
وزارت نيرو پروانه خود را به ديگري منتقل و يا واگذار نمايـد و يـا از مقـررات وزارت نيـرو                      

يـن  از چاه يا نصب موتور و تلمبه بـيش از حـد مقـرر در ا               برداري    بهرهتخلف نمايد و يا در      
پروانه اقدام كند و يا در غير محل تعيين شده به حفر چاه مبادرت نمايد و يا از آب چـاه در                      

 رايمورد تعيين شده در اين پروانه استفاده نمايد و يا آب چاه را مورد استفاده ب                غير محل و  
قـوانين   گيري منصوبه دستكاري نمايـد برابـر       ي اندازه ها  دستگاهاراضي غير قرار دهد يا در       

موضوعه تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تكرار پروانـه صـادره لغـو و از درجـه                    
 .اعتبار ساقط خواهد شد

چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده            كه    صورتي درـ  7
 . اقدامي بر روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط استگونه هيچاين پروانه حق 
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 كروكي محل چاه ضميمه است و دارنده پروانه ملزم به رعايـت فواصـل تعيـين                 ـ1
 .باشد شده مي
 ـ 2
 ـ 3

 قانون توزيع عادالنه آب جهت اطـالع دارنـده پروانـه عينـاً در ذيـل نقـل                   45ماده  
 :گردد مي

 10 اشخاص زير عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده بـه               ـ45ماده  
 بر حـسب مـوارد جـرم بـه نظـر            تأديبي روز تا سه ماه حبس       15يا از    ضربه شالق و     50تا  

 :شوند حاكم شرع محكوم مي
ـ   هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كنـد يـا در تقـسيم آب    الف 
 آب كند يا به نحـوي از انحـاء امـر    گيري  اندازه وسايلر دخالت غير مجاز دتغييري دهد يا  

 . آبي را مختل سازدتتأسيسااز برداري  بهره
ـ   هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شـبكه  ب 

 .آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد
 .ديگري آبي را هدر دهد  هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضررج ـ
 .وز قانوني تصرف كند هر كس آب حق ديگري را بدون مجد ـ

ـ   هر كس بدون رعايت مقـررات ايـن قـانون بـه حفـر چـاه و يـا قنـات و يـا          هـ 
 .از منابع آب مبادرت كندبرداري  بهره

ـ  مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيـب موقـوف     درتبصره 
 .شود مي
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 3فرم شماره 
 )ب(

 پروانه حفر چاه
 

شركت ....................اي  منطقهآب          
 سازمان

 شماره پروانه                          تاريخ 
 موضوع پروانه
 پرونده كالسه

هـاي    نامـه   آيـين  و   16/12/1361 مصوب قانون توزيع عادالنه آب      3به استناد ماده    
 آقاي :شود اجازه داده مي                ............................ مربوط به 

  شـماره   بـه  ........................ شهرسـتان    ............................... در اراضي واقع در قريه    
با مشخصات زير به حفر يك حلقـه چـاه          ..............                   به مساحت   ............پالك

 .اقدام نمايد

 خانم

هكتار

 ـ عمق چاه                           متر1
   اينچ   ـ قطر لوله جدار                 2
 ـ نوع حفاري 3
از چـاه موضـوع آن نبـوده و    بـرداري   بهره رايـ اين پروانه به هيچ وجه مجوزي ب 4

 .پس از خاتمه حفاري و آزمايش پمپاژ طبق مقررات صادر خواهد شدبرداري  بهرهپروانه 
 از  متر       بايستي به فاصله          ـ محل چاه موضوع پروانه 5

 .مجاور باشد
ط و مقـررات مـذكور در ظهـر ايـن پروانـه             راينده پروانه ملزم به رعايـت شـ       ـ دار 6

 .باشد مي
  ..................اي منطقه                                   آب                                  

 متر مربع

 ها چاهچاه يا 
 قنات يا قنوات

مديرعامل سازمان
شركت
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ـ كروكي محل چاه ضميمه است و دارنده پروانه ملزم به رعايـت فواصـل تعيـين                 1
 .باشد شده مي
  ـ2
 ـ3

 قانون توزيع عادالنه آب جهت اطـالع دارنـده پروانـه عينـاً در ذيـل نقـل                   45ماده  
 :گردد مي

 10 اشخاص زير عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده بـه               ـ45ماده  
 بر حـسب مـوارد جـرم بـه نظـر            تأديبي روز تا سه ماه حبس       15 ضربه شالق و يا از       50تا  

 :شوند حاكم شرع محكوم مي
هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را بـاز كنـد يـا در تقـسيم آب     لف ـ  ا

آب كند يا به نحـوي از انحـاء امـر           گيري    اندازه وسايلتغييري دهد يا دخالت غير مجاز در        
 . آبي را مختل سازدتأسيساتاز برداري  بهره

 شـبكه  هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يـا ب ـ  
 .آبياري متعلق به خود 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 دهدج ـ 
 . هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كنددـ

ـ   هر كس بدون رعايـت مقـررات ايـن قـانون بـه حفـر چـاه و يـا قنـات و يـا           هـ 
 .از منابع آب مبادرت كندبرداري  بهره

ـ   در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيـب موقـوف   تبصره 
 .شود مي

 . اعتبار دارديك سال حفر چاه حداكثر رايـ اين پروانه از تاريخ صدور ب1
  مصارف تعيين شـده مـي باشـد و   منظور بهاز چاه برداري  بهره ـ اين پروانه براي  2

 . آن حق آب فروشي به شخص يا اشخاص ديگر ندارددارنده
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باشـد و در   ـ چاه بدون اراضي مربوطه و به صورت سـهام غيـر قابـل انتقـال مـي       3
از چـاه موضـوع     برداري    بهرهصورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعات تفكيك شده ميزان          
 .پروانه متناسب با مقدار اراضي باقيمانده تقليل داده خواهد شد

مالكيت و رضايت شـركاء مـشاع در اراضـي و قنـات يـا چـاه            دركه     تيصور درـ  4
 حفر چاه و صدور پروانـه ارائـه شـده باشـد ايـن       رايترديدي حاصل شود و يا اراضي غير ب       

 .پروانه بي اثر و از درجه اعتبار ساقط است
ـ هرگاه دارنده پروانه از مقررات مذكور در متن پروانـه تخلـف و يـا بـدون اجـازه             5
 نيرو پروانه خود را به ديگري منتقل و يا واگذار نمايـد و يـا از مقـررات وزارت نيـرو                      وزارت

ايـن   رقـرر د از چاه با نصب موتور و تلمبـه بـيش از حـد م   برداري  بهرهتخلف نمايد و يا در  
پروانه اقدام كند و يا از آب چاه در غير محل و مورد تعيـين شـده در ايـن پروانـه اسـتفاده                        

ـ      نمايد و يا آب       هـاي   دسـتگاه  اراضـي غيـر قـرار دهـد و يـا در              رايچاه را مورد اسـتفاده ب
منصوبه دستكاري نمايد برابر قوانين موضوعه تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و            گيري    اندازه

 .در صورت تكرار پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد
بع ملـي واقـع شـده باشـد         چاه موضوع اين پروانه در اراضي منـا       كه     صورتي درـ  6

 اقدامي بر روي آن ندارد و پروانـه از درجـه اعتبـار سـاقط                هيچگونهدارنده اين پروانه حق     
 .است
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  3فرم شماره 
 ج

 برداري بهرهپروانه 
 

ركت ..........................اي  منطقه           آب 

 شماره پروانه                     تاريخ 
سازمان

 موضوع پروانه
 ونده كالسه پر

هـاي    نامـه   آيـين  و   16/12/1361 مصوب قانون توزيع عادالنه آب      3به استناد ماده    
 :شود اجازه داده مي              .............................. مربوط به 

واقـع در  .................. مـورخ ................... از يك حلقه چـاه موضـوع پروانـه شـماره          
 ............. به شماره پالك   ...................... شهرستان   .................... در قريه    ..................اراضي  

 :برداري نمايد بهره  اقدام به زير مشخصات  با   ................                .به مساحت

ش

خانم
آقاي

 
 

هكتار

مترمربع  متر ......................... ـ عمق چاه1

 اينچ .....................قطر لوله جدار   ـ2
 اينچ ................... ـ قطر لوله آبده3
 راي ليتر در ثانيه و نصب كنتور حجمي ب        ..............به ظرفيت حداكثر    برداري    بهرهـ ميزان   4

  ...........................مصارف
  اسب بخار.................ـ حداكثر قدرت مجاز موتور 5
 .قرار دارد                          متر از ............. اين پروانه به فاصلهـ محل چاه موضوع 6
  ساعت در سال .........ـ حداكثر مدت كار7

چاه يا چاه
قنات يا قنوات
ها

 

 . باشد اين پروانه مي درظهر ط ومقررات مذكوررايـ دارنده پروانه ملزم به رعايت ش8
 

انعامل سازممدير  .....................اي منطقهآب                                                                     
شركت
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ـ كروكي محل چاه ضميمه است و دارنده پروانه ملزم به رعايـت فواصـل تعيـين                 1
 .باشد شده مي
 ـ 2
 ـ 3

 : گردد  نقل مي  قانون توزيع عادالنه آب جهت اطالع دارنده پروانه عينا45ًماده 
ـ 45ماده   10بران خسارت وارده به  اشخاص زير عالوه بر اعاده وضع سابق و ج 

 بر حـسب مـوارد جـرم بـه نظـر            تأديبي روز تا سه ماه حبس       15 ضربه شالق و يا از       50تا  
 :شوند حاكم شرع محكوم مي

ـ   هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را بـاز كنـد يـا در تقـسيم آب     الف 
نحـوي از انحـاء امـر       آب كند يا بـه      گيري    اندازه وسايلتغييري دهد يا دخالت غيرمجاز در       

 . آبي را مختل سازدتأسيساتاز برداري  بهره
ـ   هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يـا شـبكه   ب 

 .آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد
 .ر دهد هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را هدج ـ
 . هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كندد ـ

ـ   هر كس بدون رعايـت مقـررات ايـن قـانون بـه حفـر چـاه و يـا قنـات و يـا           هـ 
 .از منابع آب مبادرت كندبرداري  بهره

ـ   در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيـب موقـوف   تبصره 
 .شود مي

 يـك سـال   از چـاه حـداكثر      بـرداري     بهره شروع   رايدور ب ـ اين پروانه از تاريخ ص     1
 .اعتبار دارد
باشـد و در      ـ چاه بدون اراضي مربوط و به صورت سـهام غيـر قابـل انتقـال مـي                 2

از چـاه موضـوع     برداري    بهرهصورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعات تفكيك شده ميزان          
 .د شدپروانه متناسب با مقدار اراضي باقيمانده تقليل داده خواه
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در مالكيت و رضـايت شـركاء مـشاع در اراضـي و قنـات يـا چـاه                   كه    درصورتيـ  3
 و صدور پروانه ارائه شـده باشـد پروانـه    شود و يا اراضي غير براي حفر چاهترديدي حاصل   

 .بي اثر و از درجه اعتبار ساقط است
اري  پروانه حف  راي دا هاي  شركت حفر چاه از     رايـ دارنده اين پروانه مكلف است ب      4

 .صادره از طرف وزارت نيرو استفاده نمايد
ـ هرگاه دارنده پروانه از مقررات مذكور در متن پروانـه تخلـف و يـا بـدون اجـازه             5

وزارت نيرو پروانه خود را به ديگري منتقل يـا واگـذار نمايـد و يـا از مقـررات وزارت نيـرو               
از بـرداري     بهـره مبه اقدام بـه     با نصب موتور و تل    برداري    بهرهتخلف نمايد و يا بدون پروانه       

چاه نمايد و يا در غير محل تعيين شده به حفر چاه مبادرت نمايـد برابـر قـوانين موضـوعه                     
تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تكرار پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار سـاقط                  

 .خواهد شد
قع شده باشد دارنده    چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي وا        كه    صورتي درـ  6

 . اقدامي بر روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط استگونه هيچاين پروانه حق 
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 4شماره  فرم
 

 ..................... تاريخ ...................... .گزارش حفاري شركت
 ......................شماره  ......................... .پروانه حفاري شماره

  ...............  شماره پروانه حفر....................... محل چاه ...................نام صاحب چاه 
 ..................... تاريخ خاتمه حفاري....................تاريخ شروع حفاري 

آب پـس از خاتمـه      متر عمـق سـطح      ..... .........متر سطح برخورد به آب    .............  عمق چاه 
 متر ..............حفاري

 نوع حفاري 
 ...............قطر اوليه چاه و طول و قطر لوله هادي

 اي ضربه
 دوراني

  اينچ...............    .قطر چاه
  اينچ ..................متر.......... .تا عمق............ .قطر لوله جدار از عمق

 اينچ. ................متر..... ............... متر تا عمق............... .و از عمق
 اينچ...... ...........متر..................... متر تا عمق............... .و از عمق

 :مشخصات لوله جدار
 .متر................. .تا عمق............... .طول لوله مشبك از عمق

 .ميليمتر........ ........مشخصات شبكه                    طول شكاف
 ميليمتر .................... .عرض شكاف

 عدد.................تعداد شكاف در متر لوله
 ..........................................................مشخصات ساختماني از نظر گراول پاكينگ

 :برداري آب و خاك نمونه
 .....................متر و...............ز اعماقعدد ا.................. .تعداد نمونه آب

 .....................متر و.... ..........عدد از اعماق............... .تعداد نمونه خاك
 :كه به نظر حفار ذكر آن ضروري استساير نكاتي 


