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  مقدمه

  
افزايش روزافزون جمعيت، صنعتي شدن جوامع و تغيير الگوهاي مصرف، نياز به منابع طبيعـي را                

هرچنـد ايـن    . آب نيز به عنوان يكي از منابع طبيعي از ايـن قاعـده مـستثني نيـست                . دوچندان نموده است  

نـابع محـدود آب     عنصر جزء منابع تجديدپذير محسوب مي شود ولي استفاده بي رويه و غيراصولي از م              

صـيانت  .  آب زيرزميني وارد مي آورد     يري را بر پيكره منابع آب، خصوصاً      شيرين، خسارات جبران ناپذ   

 مـستلزم وضـع قـوانين، آئـين نامـه هـا و              ،و حفاظت از منابع آب زيرزمينـي و بهـره بـرداري بهينـه از آن               

  . هاي حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني و عمل به آنهاستدستورالعمل 

در اين راستا مجموعه بخشنامه ها، اطالعيه هـا و دسـتورالعمل هـاي حفاظـت و بهـره بـرداري از                       

اميـد اسـت همچـون سـاليان گذشـته،          . ، در يك مجلـد ارائـه مـي گـردد          1386 زيرزميني در سال     هايآب

 و مقـررات وضـع شـده، منـشاء خـدمات ارزشـمندي در صـنعت آب        همكاران محترم با عمل به ضوابط   

  . كشور باشند

  جواد ميبدي

 منابع آب و امور مشتركينمدير كل دفتر حفاظت و بهره برداري 



پيوست (تعداد برگ)صفحهتاريخ شماره موضوعرديف

2026/14186/01/2018شرح خدمات انجام مطالعات مربوط به تعادل رساندن بيالن آب زيرزميني در دشتهاي ممنوعه بحراني1

2380/14086/01/2110اعطاي پاداش و مزاياي سختي كار به كاركنان امورهاي حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني2

3943/14186/01/2812ارسال فرمت جديد فرمهاي عملكرد ماهيانه3

4275/14186/01/29133ليست اسامي شركتهاي حفاري و مسئولين فني جديد4

5721/14086/02/0517ارزيابي 3 ماهه عملكرد پروژه هاي طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي5

7730/14086/02/12181ليست نقل و انتقال دستگاههاي حفاري با ذكر مشخصات و شماره پالك6
10600/10086/02/2420انتخاب عضو حقوقي كميسيونهاي صدور پروانه از بين كارشناسان شركت آب منطقه اي7

11360/14086/02/29213برنامه جلسات تسهيم اعتبارات طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيالب8

12739/10086/03/0225لزوم استعالم عدم اثر سو كاربرد دستگاههاي آب شيرين كن بر منابع آبي و محيط زيست9

13333/14186/03/05265ليست اسامي شركتهاي حفاري و مسئولين فني جديد10

13579/14186/03/0632ارسال فرمت جديد فرمهاي عملكرد ماهيانه11

14374/14186/03/0833لزوم نظرسنجي با استفاده از خدمات اساتيد دانشگاهها و مشاورين در كنار اطالع رساني12

14632/14186/03/0934استعالم نوع قراردادهاي منعقده نظارت بر عمليات حفاري چاههاي آب13

15004/14186/03/12354ارسال خالصه نتايج پروژه «طرح ارزيابي راندمان ايستگاههاي پمپاژ و موتورهاي آبرساني دشت كوار»14

16680/14086/03/20401گزارش مأموريت مأمورين گشت و بازرسي داراي ابالغ مخصوص ماده 1530

مجموعه بخشنامه هاي صادره حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني (صادره در سال 1386)



پيوست (تعداد برگ)صفحهتاريخ شماره موضوعرديف

مجموعه بخشنامه هاي صادره حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني (صادره در سال 1386)

17252/14186/03/2242استعالم گزارش از آخرين وضعيت مغايرت آمار و اطالعات حفاظت و مطالعات16

17278/14186/03/2243عدم انعقاد قرارداد GIS بطور جداگانه توسط شركتهاي آب منطقه اي17

65337/10085/10/17441ارسال فرآيند تطبيق و تدقيق آمار و اطالعات چاههاي موجود در دست بهره برداري18

17674/14186/03/23461ليست نقل و انتقال دستگاه هاي حفاري19

20977/10086/04/0648تشكيل تشكل هاي آب بران و رفع مشكل بهره برداري از چاههاي آب كشاورزي20

21081/14186/04/0649فرمهاي حفاظت منابع آب زيرزميني «فرمهاي دهگانه»21

22747/14186/04/1250ارسال لوح فشرده بخشنامه ها و اطالعيه هاي سال 82 لغايت 2285

23791/14186/04/1751اعالم مفقودي پالك مشخصه وزارت نيرو23

24496/10086/04/19522لزوم رعايت ضوابط قانوني درخصوص اخذ اسناد مالكيت براي تشكيل پرونده24

24494/10086/04/195626ارسال شرح خدمات گروههاي گشت و بازرسي بخش خصوصي25

26170/14186/04/2583ارسال جدول آخرين وضعيت اطلس هاي منابع آب در سطح حوضه هاي آبريز درجه 262

26144/14186/04/2585آخرين اطالعات شركتهاي حفاري مجاز كشور27

26919/14186/04/2786آخرين اطالعات مربوط به دشتهاي ممنوعه كشور تا پايان سال 2885

26981/14186/04/27872تكميل دستورالعمل صدور ابالغ مخصوص ماده 30 قانون توزيع عادالنه آب29

30/2752985/11/0890پرسش با موضوع جايگاه قانوني جهت كاهش پروانه هاي بهره برداري30

27848/11586/04/3194پاسخ به نامه با موضوع جايگاه قانوني جهت كاهش پروانه هاي بهره برداري31



پيوست (تعداد برگ)صفحهتاريخ شماره موضوعرديف

مجموعه بخشنامه هاي صادره حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني (صادره در سال 1386)

29723/14186/05/0895تسريع مبادله موافقتنامه طبق صورتجلسات ارسالي32

29861/10086/05/0996عدم واگذاري انشعاب از شبكه آب شرب روستايي در مناطق ممنوعه و بحراني33

31076/14186/05/1497اطالعات مربوط به پيشرفت ريالي و فيزيكي پروژه هاي طرح تعادل بخشي34

31394/14186/05/1598سراسري شدن پروانه صالحيت حفاري شركت كيان آب الوند35

32005/10086/05/1799لزوم اطالع رساني در زمينه انسداد چاههاي غيرمجاز و جلوگيري از اضافه برداشتها36

37
مجموعه آموزشي حفاري و پمپاژ چاههاي آب، زمين شناسي و آب شناسي سفره هاي آب زيرزميني، ژئوالكتريك، چاه پيمايي و 

ويدئومتر
ي

32370/14086/05/21100

33178/14186/05/231017ليست اسامي شركتهاي حفاري و مسئولين فني جديد38

33181/14186/05/231092ليست نقل و انتقاالت دستگاههاي حفاري39

33375/14086/05/24112پاسخگويي در زمينه عدم ارسال بموقع پاسخ مكاتبات40

36448/14086/06/06113مجموعه آموزشي حفاري و پمپاژ چاههاي آب در سايت اينترنتي شركت41

36271/10086/06/05114لزوم اخذ مجوز تأمين آب از شركت آب منطقه اي قبل از مجوز توليد بذر و نهال42

21405/10186/05/13115ليسانس حقوق با بيش از 10 سال سابقه  خدمت در صنعت آب بعنوان مشاور حقوقي43

38366/14086/06/141161بالمانع بودن استخدام ليسانس حقوق با سابقه خدمت در صنعت آب بعنوان مشاور حقوقي44

38406/10086/06/151181استعالم جهت اجراي طرحهاي غيردولتي درخصوص امكان تأمين آب45

38989/14186/06/18120ارسال عملكرد ماهيانه به آدرس پست الكترونيكي دفتر46



پيوست (تعداد برگ)صفحهتاريخ شماره موضوعرديف

مجموعه بخشنامه هاي صادره حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني (صادره در سال 1386)

39414/10086/06/19121تكميل فرآيند بخشنامه مدارك قابل استناد براي تشكيل پرونده بمنظور صدور مجوز حفر چاه47

39512/14186/06/201234ليست اسامي شركتهاي حفاري  جديد48

39480/14186/06/20124پيگيري در زمينه فرمهاي دهگانه حفاظت منابع آب زيرزميني49

40052/10086/06/211309شيوه نامه تعديل و اصالح ميزان آبدهي مندرج در پروانه هاي بهره برداري چاهها50

42688/14186/07/071403درخواست ارسال مشخصات پروژه هاي تغذيه مصنوعي51

43405/14186/07/10144تكميل جدول عملكرد طرح تعادل بخشي ضميمه صورتجلسه تسهيم اعتبارات52

43479/14186/07/10145اعالم مفقودي پالك مشخصه وزارت نيرو متعلق به شركت كاوش آب سمن53

44951/10086/07/18146انطباق آمار برداري منابع آب سطحي و زيرزميني و گروههاي گشت و بازرسي در سال 5487

45245/14186/07/22147تعويض محل پالكهاي مشخصه وزارت نيرو بر دستگاه حفاري55

45957/14186/07/241481عملكرد شش ماهه اول سال 86 در رابطه با عملكرد مأمورين ماده 5630

45958/14186/07/24150ارسال نسخه گزارش پروژه گشت و بازرسي آب منطقه اي خراسان رضوي57

46312/14086/07/251511فرم عملكرد اصالح شده ارزيابي شركتهاي آب منطقه اي در زمينه طرح تعادل بخشي58

47109/14186/07/30153لزوم رعايت بندهاي دهگانه ماده 23 آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب59

47139/14186/07/30154اعالم مفقودي پالك مشخصه وزارت نيرو و متعلق به شركت حفاري آبرسان كوير قم60

48062/14186/08/05155درخواست ارسال مشخصات پروژه پايلوت تشكلهاي صنفي آببران آب زيرزميني61



پيوست (تعداد برگ)صفحهتاريخ شماره موضوعرديف

مجموعه بخشنامه هاي صادره حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني (صادره در سال 1386)

48378/14186/08/06156پيرو نامه درخواست مشخصات مأمورين ماده 30 در 6 ماهه اول سال62

49393/14186/08/091577ليست اسامي شركتهاي حفاري جديد63

49683/14186/08/12165درخواست نكته نظرات همكاران حقوقي در رابطه با آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب64

50312/14186/08/141662ليست نقل و انتقاالت دستگاههاي حفاري65

51042/14186/08/19169درخواست گزارش عملكرد حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني در مهرماه66

51148/14186/08/19170اعالم مفقودي پالك مشخصه وزارت نيرو و متعلق به شركت حفاري شهد نوش تهران67

52365/14186/08/23171اعالم يك پالك جديد بجاي پالك مفقودي شركت آبرسان كوير قم68

52599/14186/08/261721درخواست ارسال ليست متقاضيان خريد و انسداد چاههاي مجاز و فعال كشاورزي69

52611/14186/08/26174درخواست ارسال يك نسخه از جزوه آموزشي گروههاي گشت و بازرسي70

53050/14186/08/27175لزوم نصب تأسيسات اندازه گيري پروژه هاي مصنوعي71

52991/14186/08/27176ارائه طرحهاي پيشنهادي شركتها جهت طي مسير تخصيص آب72

53278/14186/08/281771اعالم مفقودي پالك مشخصه وزارت نيرو متعلق به شركت فارس رود و ليست پالكهاي مسروقه از درجه اعتبار ساقط شده73

53963/14186/08/30179درخواست ارائه نكته نظرات اصالح آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب74

54658/14186/09/04180اعالم پالك جديد بجاي پالك مفقودي دستگاه حفاري شركت شهدنوش75

72412/31/10086/09/17181ارائه برنامه كاهش تلفات توسط وزارتين نيرو و كشاورزي76



پيوست (تعداد برگ)صفحهتاريخ شماره موضوعرديف

مجموعه بخشنامه هاي صادره حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني (صادره در سال 1386)

58235/14186/09/18183درخواست ارائه گزارش عملكرد آبان ماه 7786

58870/14186/09/20184درخواست ارائه نكته نظرات اصالح آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب78

59121/14186/09/21185دعوت به جلسه ايجاد هماهنگي جهت اجراي پروژه هاي GIS و نرم افزار79

59671/14186/09/251861ارسال مشخصات وضعيت قراردادهاي گروههاي گشت و بازرسي80

59673/14186/09/251883ارسال صورتجلسه و پيش نويس تفاهم نامه بين شركت توانير و مديريت منابع آب81

59984/14186/09/26192آموزشهاي عملي در دوره هاي آموزشي موضوع پروژه ساماندهي شركتهاي حفاري82

60077/14186/09/261936ارسال جداول مشخصات كليه طرحهاي پيشنهادي به منظور طي مسير تخصيص آب83

61038/14186/10/01200اعالم مفقودي پالك مشخصه وزارت نيرو متعلق به شركت حفاري سبزه رود كرخه قم84

63407/14186/10/122015ليست اسامي شركتهاي حفاري جديد85

79667/386/10/112071مشتركين كشاورزي با انقضا مهلت اعتبار پروانه هاي بهره برداري86

20/3666886/10/12209استعالم ار اداره كل منابع طبيعي استان درخصوص تملك اراضي87

78224/10/1086/10/05210اطالع رساني الكترونيكي معامالت88

64304/14186/10/19211ارسال گزارش عملكرد آذرماه به پست الكترونيكي دفتر89

64570/14186/10/22212صدور ابالغهاي مخصوص ماده 30 قانون توزيع عادالنه آب90

83079/70086/10/242131لزوم استعالم كليه سازمانهاي ذيربط از وزارت نيرو درخصوص وجود آب91



پيوست (تعداد برگ)صفحهتاريخ شماره موضوعرديف

مجموعه بخشنامه هاي صادره حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني (صادره در سال 1386)

84118/42086/10/26215سياستها و نقطه نظرات درخصوص مسائل زيتون كاران92

66054/10086/10/26216موانع قانوني اجاره اراضي و امالك مازاد بر نياز شركتها93

66334/14186/10/30217نقشه تابلوهاي كنتور هوشمند آب و برق94

67152/14186/11/03218ليست نقل و انتقاالت دستگاههاي حفاري95

67976/14186/11/07219درخواست نكته نظرات مربوط به مسائل حفاظت مرتبط با ساير دستگاههاي اجرايي96

67987/14186/11/07220آمادگي شركتهاي آب منطقه اي جهت همكاري در پروژه نظارت و آموزش97

68580/14186/11/09221لزوم اعالم تغيير آدرس شركتهاي حفاري98

68584/14186/11/092221تكميل جدول مشخصات پروژه هاي تغذيه مصنوعي سال 9986

68971/14186/11/10224جلسه هماهنگي در راستاي اجراي پروژه  GISو نرم افزار100

70056/14186/11/1522510ساماندهي وضعيت سهميه سوخت چاههاي غيرمجاز و مجاز101

72789/14186/11/29236اخذ كارت شناسايي ضابطين خاص دادگستري102

72048/14186/11/272392نحوه محاسبه سوخت مورد نياز دستگاههاي حفاري103

72646/14186/11/282426ليست اسامي شركتهاي حفاري جديد104

72441/1486/11/282492ارسال جدول ارزيابي عملكرد شركتهاي آب منطقه اي به تفكيك قديم و جديد105

73109/14186/11/30252مشكالت عمده مربوط به مسائل حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني با دستگاههاي اجرايي و قضايي106



پيوست (تعداد برگ)صفحهتاريخ شماره موضوعرديف

مجموعه بخشنامه هاي صادره حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني (صادره در سال 1386)

95067/21086/12/01253گزارش عملكرد وزارت نيرو در دولت نهم (84 تا 86)107

74245/14186/12/052541اعالم مفقودي پالك مشخصه وزارت نيرو متعلق به شركت حفاري آب پوشان ساحل108

73975/14186/12/05256اصالح ليست اسامي شركتهاي حفاري (شماره پروانه)109
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  : مقدمه 
به آب جهت توسعه فعاليتهاي اقتصادي در كشور داشتن اطالعات كافي و بـه روز از منـابع آب            به نياز روز افزون     با توجه   

عـالوه بـر ايـن برداشـت بـي رويـه در دو دهـه                . موجود و پتانسيل هاي قابل بهره برداري كامالً ضروري به نظر مي رسـد               
لذا به منظور حفاظت بيشتر و بهره برداري        . زميني شده است    گذشته باعث ايجاد صدمات جبران ناپذيري به منابع آب زير         

بهينه از آبخوانهاي كشور گروههاي گشت و بازرسي بمنظور دستيابي به سه هدف عمده بشرح زيـر تـشكيل گرديـد كـه                       
  : عبارتند از 

  حضور دائمي در دشتهاي كشور  -1
 به روز نمودن آمار و اطالعات منابع آب زيرزميني  -2

 اد چاههاي غير مجاز و جلوگيري از اضافه برداشت همكاري در انسد -3

به منظور عملكرد يكسان شركتهاي آب منطقه اي و وجود وحدت رويه ، شرح خدمات گروههاي گـشت و بازرسـي بـه                    
  -چـاه   ( فرمهـاي مـذكور     . انضمام فرمهاي مورد نياز جهت به روز نمـودن اطالعـات منـابع آب زيرزمينـي تهيـه گرديـد                     

بايستي پس از تكميل حداكثر ظرف يك هفته به دفتـر مطالعـات پايـه منـابع آب شـركت آب منطقـه اي                        )  قنات   -چشمه
بـا اسـتفاده از ايـن اطالعـات و داشـتن سـاير پارامترهـاي                . ذيربط تحويل تا بتوان مغايرتهـاي احتمـالي را بـر طـرف نمـود              

 بر ساير فعاليتهاي گروههاي گشت و بازرسي به         نظارت. هيدروكليماتولوژي مي توان هر ساله بيالن دشتها را به روز نمود          
 .  عهده دفاتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني شركتهاي آب منطقه اي خواهد بود

 شرح خدمات گروههاي گشت و بازرسي  -1
حضور فيزيكي مستمر روزانه و انجام گشت و بازرسي در حـوزه عملكـرد تعيـين شـده و بـر اسـاس                        -1-1

و بازرسـي مـداوم از   )  سـاعت در شـبانه روز   8معـادل  ( ده توسط امـور آب      برنامه كاري مشخص ش   
و چشمه هاي موجود در حوزه عملكرد زير نظر        ) از قبيل اليروبي و ادامه پيشكاري       ( چاهها ، قنوات    

 كار فرما 

اعالم فوري موارد تخلف مشاهده شده از قانون توزيع عادالنه آب و آيين نامه اجرايـي آن بـه امـور                      -1-2
از قبيل احياء و مرمت غير مجاز قنوات، حفر ، كف شـكني ، جابجـايي و اليروبـي                   ( مربوطه          آب  

 ) غير مجاز چاهها ، اضافه برداشت چاهها، شناسايي دستگاههاي حفاري غير مجاز و غيره 

بـه ازاء هـر روز كـاري و         )  منبـع    10حـداقل   ( بازديد از تعدادي چاه يا هر منبع آب زيرزميني ديگر            -1-3
ازه گيري ميزان آبدهي چاه ، قرائت كنتور و بررسي صحت عملكرد آن و كنترل منصوبات چـاه                   اند

 و ارائه گزارش مشروح بازديدهاي فوق الذكر در پايان هر هفته به امور آب مربوطه 

 روز آمـار ارائـه شـده را كنتـرل و مغايرتهـا را               15امور آب بايستي حـداكثر ظـرف مـدت           : 1تبصره
  .ر غير اينصورت آمار تأييد شده تلقي خواهد شد گزارش نمايد ، د

تكميـل و ضـميمه گـزارش گـردد و     ) نمونـه پيوسـت   ( جهت هر منبع بايستي فـرم بازديـد         : 2تبصره
  .  درصد باشد 10خطاي اندازه گيريها نبايد بيشتر از 

زي كننـد   گروههاي گشت و بازرسي در هر محدوده مطالعاتي بايستي به گونه اي برنامه ري              : 3تبصره
 2بر اساس فرم هاي پيوست حداقل سالي        ) چاه ، چشمه ، قنات      ( تا از هر منبع آبي موجود در دشت         

 .كند ها و قنوات موجود در ارتفاعات سالي يكبار كفايت مي چشمه. بار آمار برداري نمايند

اه جمع آوري اطالعات و مدارك الزم جهت تشكيل پرونده براي اشخاصي كه مبادرت به حفـر چـ                  -1-4
( غير مجاز يا عدول از پروانه صادره مي نمايند ، اعم از مالك دستگاه حفاري و يا شـركت حفـاري                      

 ) تهيه كروكي محل تخلف و استشهاد محلي ، تعيين مختصات نقطه اي و غيره 
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كنترل پروانه صالحيت حفاري شركتهاي حفاري ، موسسات و دستگاههاي حفـاري در حـين حفـر                  -1-5
بوطه با كروكي پيوست آن و ارائه گزارش الزم مطـابق فـرم  پيوسـت در مـورد                   چاه و پروانه حفر مر    

 ميزان حفاري و تخلف احتمالي به امور آب مربوطه 

گزارش مشاهده هر نوع دستگاه حفاري غيرمجاز فاقد كد و انگ يـا دسـتگاه حفـاري مجـاز در هـر                     -1-6
  مجاز موقعيت كه مشاهده مي گردد و نظارت بر تردد كليه دستگاههاي حفاري

 همكاري و تبادل اطالعات با گروههاي گشت و بازرسي حوزه عملكرد مجاور  -1-7

 مـاه  6بازديد ماهانه از چاههاي غير مجاز پر شده به مدت سه ماه و پس از آن تـا پايـان قـرار داد هـر                         -1-8
 يكبار

مـاه   6 ماه و سـپس      3بازديد ماهانه از چاههاي داراي اضافه برداشت تقليل آبدهي داده شده به مدت               -1-9
 .يكبار تا پايان قرار داد

تحويل ابالغ اخطاريه ها به متخلفين و ارائه رسيد مربوطه به امور آب مربوطه حـداكثر ظـرف مـدت                     -1-10
 . ساعت 48

كـه از طريـق     ( اطالع رساني و تحويل هر نوع اطالعيه پوسـتر ، بروشـور و غيـره بـه مـالكين چاههـا                       -1-11
 ) كارفرما، در اختيار قرار مي گيرد 

  عملكرد كنتورهاي هوشمند كنترل صحت -1-12

 تحويل گزارشهاي تهيه شده بصورت مصور و مستند  -1-13
 

 نيروي متخصص و تجهيزات و لوازم مورد نياز گروههاي گشت و بازرسي  -2
يك نفر داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در رشته زمين شناسي يا رشـته هـاي مـرتبط بـا منـابع آب                        ) الف

  . سابقه كار مفيد مورد تأئيد كار فرما  سال2زيرزميني و ترجيحاً داراي 
  يك نفر تكنسين فني با مدرك فوق ديپلم فني ) ب
  يك نفر راننده )پ
  . سال از ساخت آن نگذشته باشد 5خودرو صحرايي مناسب كه بيش از ) ت
  تلفن همراه ) ث 
   offline خودرويي GPS ) ج 
  دوربين عكاسي ديجيتال ) د 
   دوربين شكاري) ذ
  وايت برد تخته ) ر 
  رنگ اسپري مرغوب ) ز
  نقشه هاي توپوگرافي منطقه و جديدترين نقشه هاي منابع آب ) ژ

  ليست آخرين پروانه هاي حفر صادره جهت بازديد از مراحل انجام حفاري) س 
   ليست شركتهاي حفاري داراي صالحيت همراه با مشخصات دستگاههاي حفاري هر شركت ) ش 

  
به منظور انجـام كليـه همـاهنگي هـا بعنـوان رابـط كارفرمـا و         ) م و ثابت    دائ( استقرار نماينده    -3

 : پيمانكار جهت انجام خدمات زير 
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فيزيكي و مستمر در دفتر كار تعيين شده بگونه اي كه بدون هماهنگي مدير امور يـا نماينـده                    حضور        -3-1
  .كارفرما ، حق ترك محل كار را نخواهد داشت 

بودن نماينده رابط به مدير امـور آب و كارشـناس نـاظر طـرح بـه مـسائل مـرتبط بـا شـرح                  پاسخگو          -3-2
  خدمات 

       اخذ گزارشهاي عملكرد هفتگي و ماهانه با فرمهاي مربوطه و ساير گزارشهاي مـورد نيـاز و تحويـل                          -3-3
  .آنها  به امور آب مربوطه

 هاي خودرويي GPSديد و اطالعات كارت حافظه       نماينده موظف است كليه گزارشها ، فرمهاي باز           -3-4
  . را بصورت هفتگي از گروههاي گشت و بازرسي جمع آوري و به امور آب ذيربط تحويل دهد

كليه درخواستهاي امور آب در رابطه با پيمانكار بصورت مكتوب و در قبال اخـذ رسـيد بـه نماينـده                      : 1تبصره  
  .ايشان تحويل مي گردد

چاههاي مورد نظر و ماشين آالت ، تجهيزات و تعداد كارگران ساده و ماهر مـورد نيـاز                  مشخصات   : -2تبصره  
  . به همراه تاريخ و ساعت اقدام توسط امور آب به پيمانكار اعالم مي گردد

پيمانكار موظف است اوالً كليه فرمهاي بازديد را بصورت ماهيانه و حـداكثر  تـا دهـم  مـاه بعـد ، و                          : 3تبصره  
  .  هاي خودرويي را بصورت هفتگي به حوزه ستادي تحويل دهدGPSعات كارت حافظه ثانياً اطال

  
  :نماينده رابط بايد داراي شرايط زير باشد  : 4تبصره 

داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در رشته زمين شناسي و يا ساير رشته هاي مرتبط با منابع آب                  ) الف  
  زيرزميني 

  ر مفيد  سال سابقه كا2ترجيحاً ) ب 
  . توسط پيمانكار بعنوان نماينده تام االختيار معرفي گردد) پ 
  . از هر لحاظ مورد اعتماد كارفرما و مورد تأئيد وي باشد) ت 
  الزاماً داراي تلفن همراه ) ث 

 
 وظايف گروههاي گشت و بازرسي در خصوص انسداد چاههاي غير مجاز و كـاهش منـصوبات                 -4

 و توقيف دستگاههاي حفاري غير مجاز چاههاي داراي اضافه برداشت 
 مأمورين  حضور و در    30همكاري در انسداد چاههاي غير مجاز با هماهنگي مأمور داراي ابالغ ماده              -4-1

  انتظامي و تنظيم صورتجلسه 
 همكاري با نماينده كارفرما و فراهم نمودن تجهيزات جهت پلمپ منصوبات  -4-2

ت داخل چاه بدون وارد نمودن  هر گونه خسارت      همكاري در برداشتن موتور و خروج كليه منصوبا        -4-3
  صوباتي مهلت تعيين شده براي جمع آوري منو پس از انقضا

 همكاري در حمل منصوبات به پاركينگ مورد نظر كارفرما در صورت اعالم نماينده كارفرما -4-4

ر در صورت ممانعت ماليكن چاه غير مجاز از پرومـسلوب المنفعـه نمـودن آن و دسـتو                 : تبصره يك   
بازگشت توسط مراجع قضايي ويا ضابط دادگستري ، صورتجلسه اي با حضور نمايندگان كارفرما و      

  . پاسگاه انتظامي محل تنظيم مي گردد
در صورتيكه جهت پر كردن چاه غير مجاز به مصالح سـاختماني از قبيـل بـتن ، سـنگ ،                     : تبصره دو   

 .اخت خواهد شدشن و غيره نياز باشد كليه هزينه ها توسط كارفرما پرد
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 همكاري در توقيف دستگاههاي حفاري غير مجاز  -4-5

 همكاري در پلمپ منصوبات چاههاي داراي اضافه برداشت  -4-6

تشخيص اين چاهها با امور آب مربوطه مي باشد و گروههاي گشت بايستي صـرفاً گـزارش                 : تبصره  
بهـره   اطالعات پروانه هاي    در اختيار قراردادن هر گونه      .  نمايند يلآبدهي چاهها را به امور آب تحو      

  .برداري به گروههاي گشت و بازرسي ممنوع مي باشد
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  پيوستها
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        1فرم ) چاه (آب زيرزمينيعمومي و چگونگي بهره برداري از منابع اطالعات 
  موقعيت چاه

  نام محدوده مطالعاتي  -1
 دوده مطالعاتيكد مح -2
 نام استان -3
 نام شهرستان -4

 نام روستا -6
  UTMشماره زون  -7
 ) UTM(مختصات نقطه اي چاه  -8
     X:                 Y:                  Z:  

   نام بخش-5
مشخصات پرونده اي 

  )كالسه پرونده(شماره اشتراك آب  -9
 شماره اشتراك برق -10
  )بر اساس آخرين پروانه(مالكين / نام مالك  -11
  اره پروانه حفر اوليهشم -12

  تاريخ پروانه حفر اوليه -13
  شماره پروانه بهره برداري -14
  تاريخ پروانه بهره برداري -15

  شماره آخرين مجوز صادره... در صورت انجام كف شكني يا جابجايي يا  -16
  تاريخ آخرين مجوز صادره... در صورت انجام كف شكني يا جابجايي يا  -17
        ميزان آبدهي بر اساس آخرين پروانه  -18

  ليتر بر ثانيه............ برداري بهره
  ساعت كاكرد چاه بر اساس آخرين پروانه -19
  سال حفر بر اساس پرونده حفاظت -20
 نوع مصرف آب بر اساس پروانه بهره برداري -21

:.........  قطر لوله آبده : مشخصات منصوبات چاه  -22
 .......... قدرت موتور پمپ

       : تاريخ استخراج اطالعات پرونده اي -23
         /       /

  
  مشخصات صحرايي

  : نام مالك فعلي -24
            متروكه   غير فعالفعال : وضعيت بهره برداري  -25
  ) دستي(    نيمه عميق) دستگاهي(عميق : نوع چاه  -26
  اينچ..... ..قطر لوله جدار  -27
  اينچ....... قطر لوله آبده  -28
           ندارد دارد : كنتور حجمي  -29
  ................         نوع كنتور       خراب سالم : وضعيت كنتور -30

  ........شماره بدنه ............. شماره قرائت كنتور حجمي 
          ديزلي نيرو محركه     برقي  -31
  دور در دقيقه.............. الكتر موتور /   نوع موتور -  تجهيزات چاه  -32

  اسب بخار............  قدرت -
  اسب بخار........ قدرت .......... نسبت تبديل .........  نوع جعبه دنده -      
  ........... پ نوع پم-      

  ليتر در ثانيه) ...... آرتزين(ليتر در ثانيه ،بدون تجهيزات......با تجهيزات :ميزان آبدهي فعلي چاه -33
          ساير      فلوتر     مولينه ميكرومولينه : روش اندازه گيري آبدهي  -34
  ساعت......ت كاركرد چاه در سالكل ساع -35
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    و آمار چاه  شناسايي  برگ  تكميل دستورالعمل
  

   :   چاه  تعريف
  ، تمام  در درون  يا توأم ، دست  ماشين وسيله  به  كه  است  و قائم  شكل اي  عمدتاً استوانه اي  حفره  آب  چاه

   از طريق  آب شود و اين  حفر مي ني زيرزمي  از ذخاير آب برداري  منظور بهره  آبدار به  از اليه يا قسمتي
  .كند  مي  تراوش  آن  درون  به  خاك  و فرج  سنگها يا خلل درز و شكاف

   موقعيت چاه-الف
   :  مطالعاتي  محدوده نام-1

   هيدروژئولوژيكي خصوصيات  داراي  آبريز كه  يا چند حوضه  از يك  يا قسمتي  تمام  به   مطالعاتي  محدوده
   در موارد استثنايي  ولي  است  آبرفتي  آبخوانيك يا چند   مطالعاتي  محدوده اين. شود د اتالِ مي باش مشترك

   آبريز سازمان هاي  حوضه  كدگذاري  كميته توسطو با نامي كه . باشدي  آبرفت اند فاقد آبخوانتو مي
 شناخته،   است  مندرج  مربوط ه و در نشري  نيرو تعيين  وزارت  به وابسته)  تماب (  آب  منابع تحقيقات

 و   نموده  تقسيم  زيرزميني  آب  مطالعاتي  محدوده609   كشور را به  سطح  كميته  اين  اينكه توضيح.شود مي
  .  است  كرده  انتخاب  مشخصي ، نام  موجود در آن  نام  مشهورترين  از آنها براساس  هريك براي

   :  مطالعاتي  كد محدوده-2
   تحقيقات  آبريز سازمان هاي  حوضه  كدگذاري  كميته  توسط  كه  مطالعاتي  كد محدوده  رديف  در اين
 كد از   اين  اينكه توضيح.شود  مي باشد، درج  مي  منعكس  مربوط  و در نشريه  شده تعيين)  تماب (  آب منابع

   سمت  دو ودو رقم بريز از درجه آ  نمايانگر كد حوضه  آن  چپ  سمت  دو رقم  كه  شده  تشكيل چهار رقم
  .  آبريز است  حوضه  آن  در قالب  مطالعاتي  محدوده ، شماره راست

  :نام استان  -3
  .گردد در اين محل نام استان كه چاه در حيطه عملكرد ان قرار دارد درج مي

   :، بخش ، آبادي نام شهرستان -6 ، 5،  4
ه چاه در حيطه عملكرد ان قرار دارد، بر اساس آخرين در اين محل نام شهرستان، بخش ، و آبادي ك

  .گردد تقسيمات سياسي كشور تعيين و درج مي
   : U.T.M  شماره زون-7

 قرار دارد كه در اين 41 و 40، 39، 38 زون مشتمل بر 4 ايران در سيستم مختصات جغرافيائي بر روي 
  .گردد ج و درج مياستخرا) GPS(ياب  محل شماره زون مربوطه از دستگاه مختصات

  : Y  و  X   يا  نقطه  مختصات-8
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  اين. شود  مي  درجU.T.M    متر در شبكه  برحسب ي محل چاها  نقطه  مختصات  قسمت  در اين
.  شود  نوشته ه مربوط  و در رديف استخراج) GPS(ياب  استفاده از دستگاه مختصات با يد با مختصات
 در محور   رقم  شش  متر شامل   برحسبU.T.M    در شبكه  آبي بع هر من اي  نقطه  مختصات بنابراين
  .خواهد بود)  Y(ها    در محور عرض  رقم و هفت)  X(ها   طول

بايست قبل از آماربرداري در  باشد كه مي مي WGS 84ضمناً بيضوي مورد استفاده براي ايران 
  . اعمال گردد)GPS(ياب  تنظيمات دستگاه مختصات

  
  پرونده اي مشخصات -ب

  :تذكر مهم
كليه مشخصات بخش ب توسط دفاتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني شركتهاي آب منطقه 

 قبل از مراجعه گروههاي گشت وبازرسي به 17 تا 9رديفهاي .  اي طي دو مرحله تكميل ميگردد
  . صحراتكميل گرديده و در اختيار گروههاي گشت قرار مي گيرد

  .  بعد از تكميل ساير قسمتها تكميل خواهد شد23  تا18رديفهاي 
  : كالسه پرونده -9

  .گردد شود، درج مي اي كه مدارك چاه در آن نگهداري مي در اين محل شماره پرونده
  :ئي برق  شماره اشتراك و شماره شناسا-10

 محل قرائت و ها با استناد به پرونده اداره برق و يا بر اساس برچسب كنتور نصب شده در اين شماره
  .گردد درج مي

   :  در پرونده حفاظتك  مال  نام-11
 از دو نفر   بيش  تعداد مالكين كه شود و در صورتي  مي نوشته)   القاب  كليه با حذف (  يا مالكين  مالك  نام

   مربوط  مؤسسه  باشد نام  داشته  تعلق  و غيره  ، موقوفه  ملي  منابع  به  و چنانچه  مالكين باشد با ذكر خرده
  .شود  مي نوشته

  :جوز حفر  شماره و تاريخ و م-13 و 12
  . گردد در اين محل شماره و تاريخ مجوز كه حفر چاه بر اساس آن صورت گرفته است، درج مي

   :برداري خ صدور پروانه بهرهشماره و تاري -15 و 14
  . گردد برداري چاه درج مي در اين محل شماره و تاريخ صدورپروانه بهره

  :شكني يا جابجائي   شماره و تاريخ مجوز آخرين كف-17 و 16
  .گردد شكني يا جابجائي چاه درج مي در اين محل شماره و تاريخ آخرين مجوز كف

  : ميزان آبدهي بر اساس آخرين پروانه-18
  .گردد  چاه درج ميميزان آبدهي بر اساس آخرين پروانهدر اين محل شماره 
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  :بر اساس آخرين پروانهه ساعت كاركرد چا-19
  . گردد  چاه درج ميبر اساس آخرين پروانهساعت كاركرد چاه در اين محل 

  :بر اساس پرونده حفاظت   حفاري  سال-20
  .شود  مي  نوشته  مربوط  با ذكر ماهبر اساس پرونده حفاظت  چاه  حفاري  خاتمه  سال  رديف  در اين

  :  برداري بهرهپروانهف آب بر اساس ر نوع مص-21
  .شود  مي  نوشته  مربوطبر اساس پروانه بهره برداري  چاهنوع مصرف آب    رديف در اين

  : مشخصات منصوبات چاه-22
  .شود  مي  نوشته  مربوطبر اساس پروانه بهره برداري  مشخصات منصوبات چاه   رديف در اين

  :تاريخ استخراج اطالعات پرونده اي-23
  .شود  مي  نوشتهخراج اطالعات پرونده ايتاريخ است   رديف در اين

  
   مشخصات صحرايي-ج

   :   مالك  نام-24
   تعداد مالكين  كه در صورتي. شود  مي نوشته)   القاب  كليه با حذف (  يا مالكين  مالك  نام  قسمت  در اين
   و غيره ، موقوفه  ملي ابع من  بهچاه   و چنانچه  اكتفا شده مالكين  خرده  ذكر عبارت  از دو نفر باشد به بيش
  .شود  مي  نوشته  مربوط  مؤسسه  باشد، نام  داشته تعلق

  :برداري   وضعيت بهره-25
  .گردد در اين محل فعال يا غيرفعال بودن چاه و در صورت امكان علت عدم فعاليت چاه درج مي

   :  چاه  نوع-26
  برداري  بهره  چاههاي  و هست  بوده  متداول كنون تا  كه  عرف  و حفظ  كار آماربرداري  منظور سهولت  به
  :اند  شده  زير تقسيم  شرح  به  دو گروه به
   : عمق  كم  چاه -

   آن  و معموالً آب  حفر شده  تنها حدود چند متر در آبخوان  كه  است  ، چاهي  عميق  يا نيمه  عمق  كم  چاه
 حفر   ساده  وسايل  كمك  و به  چاهها غالباً با دست اين. شود  مي  آزاد تأمين  آبخوانهاي  فوقاني از بخشهاي

  .شوند مي
   :  عميق  چاه -

   داراي  عميق  چاه بنابراين. شود  مي  تأمين  آبخوان  نسبتاً عميق  از بخش  آن  آب  كه  است  چاهي  عميق چاه
   يا چند آبخوان  يك  است  و ممكن  حفر شده  اشباع  در بخش  متر آن  از چندين  بيش باشد كه  مي ژرفايي

  شوند و داراي  حفر مي  ماشيني  حفاري  چاهها عموماً با دستگاههاي اين.  كند  فشار را قطع آزاد و تحت
  . جدار هستند لوله
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  .شود  ذكر مي  رديف  و در اين  تعيين  چاه  فوِ، نوع  تعاريف  برحسب
  : جدار  لولهقطر -27

  .شود چ نوشته مي اين  جدار بر حسب ه قطر لول ديف ر در اين
  ) : اينچ (  آبده  قطر لوله-28

  .شود  مي  نوشته  رديف  در اين  اينچ ، برحسب  تلمبه  از سر تخليه  خروجي  قطر لوله
   :  كنتور آب-29

   در مقابل گذاري  باشد، با عالمت  آبدهي گيري  كنتور اندازه  مجهز به  چاه كه  در صورتي
  .شود  مي  وجود كنتور مشخص  مربوط هاي چهارگوش

  :ضعيت كنتور آب  و-30
  .گردد در اين محل سالم و يا خراب بودن كنتور آب درج مي

  :شماره بدنه كنتور آب 
  .گردد اين شماره از روي بدنه كنتور آـب قرائت و در اين محل درج مي

  :آب نوع كنتور 
، حجمي و هوشمند تقسيم مي شوند كه در اين محل كنتورهاي آب مورد استفاده به سه دسته مغناطيسي

  .گردد نوع مربوطه درج مي
  :شماره قرائت كنتور حجمي

  .گردد اين شماره از روي كنتور آـب قرائت و در اين محل درج مي
   :  محركه  نيروي  نوع-31

 طور  به. شود  مي ميده نا  محركه نيروي ،شود   از چاه  ابزار آبكشي  درآوردن  حركت  به  موجب  كه  نيرويي
   و نفت ، گازوئيل بنزين (  فسيلي هاي ، سوخت) ، حيوان انسان (  كار موجود زنده  نيرو از نيروي  اين عام

  .شود  مي  مذكور آورده  از منابع  يكي  نام  رديف در اينكه گيرد  منشاء مي ، باد و غيره ته، الكتريسي)سفيد
  :تجهيزات چاه -32
  : موتور  نوع

 كهباشد  مي  و يا غيره  بادي  ندرت  به و ژنراتور،  برقي- بنزيني، موتور ، ديزل معموالً موتور چاهها از نوع
  .شود  مي  موتور نوشته  ذكر شده  از انواع  يكي  رديف در اين
  ) : بخار اسب( موتور  قدرت
،  متر بر ثانيه  كيلوگرم حسب بر   كه  در واحد زمان  شده  مصرف  از انرژي  است  موتور عبارت  قدرت
   :دمي باش زير   شرح  يكديگر به  فوِ به  واحدهاي تبديل. شود  مي  بيان  و كيلووات  بخار، وات اسب

  HP 1=   بخار   اسب يك  =   متربرثانيه  كيلوگرم75 
  HP 1=   بخار   اسب يك  =   وات736 
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  KW 1 =    كيلووات يك=  بخار    اسب36/1 
  KW 1 =    كيلووات يك  =  ت وا1000 

  .شود  مي  نوشته  مربوط  رديف  بخار در مقابل  اسب  برحسب  از تبديل  موتور پس  قدرت  ميزان
   :پمپ  نوع

 ها پمپ. باشد  مي  سياالت  جابجايي  موتور قادر به  محركه  از نيروي  با استفاده  كه  است اي  وسيلهپمپ 
، سانتريفوژ   انواع  شامل  كه  گريز از مركز بودههاي پمپ آنها  ترين  متداول. هستند  مختلفي  انواع داراي

 هاي پمپ  توان گيرد مي  قرار مي  مورد استفاده  ندرت  به  كهها پمپ ديگر  از انواع.   و شناور است توربيني
  .شود  مي ه نوشت  مورد استفادهپمپ   نوع  رديف در اين.  برد  را نام  و غيره ، پيستوني پيچشي

   :)R.P.M  ( دور موتور در دقيقه
 دور   بودن  و ثابت  يكنواختي  سبب  به  الكتريكي در موتورهاي.  موتور دارد  نوع  به  دور موتور بستگي

   تغييرات  علت  به  ديزلي در موتورهاي. شود  مي  موتور نوشته  مشخصات  در برگ  شده  درج موتور رقم
  .شود  مي  و نوشته  قرائت  آبكشي  در حين قيقهدور،حداكثر دور در د

ر موتور، سعي شود كه براي .با توجه به اثرات فرسايشي ناشي از كاركرد پيچ و يا كليد تنظيم كننده دو
  .ميزان واقعي قرار گيرد

  :قدرت الكتروموتور 
  . ردددر اين محل قدرت الكتروموتور از روي پالك نصب شده بر روي دستگاه قرائت و درج گ

  ) :اسب بخار(قدرت الكتروپمپ 
  .گردد در اين محل قدرت الكتروپمپ از روي پالك نصب شده بر روي دستگاه قرائت و درج مي

  ) : اسب بخار(دنده  قدرت جعبه
  .گردد دنده قرائت و درج مي دنده از روي بدنه جعبه  قدرت جعبهدر اين محل

   :  دنده  جعبه  تبديل نسبت
   به  افقي  دوراني  حركت  دنده  جعبه  نباشد با نصب  مستقيم  تلمبه  شافت  موتور به  حركت  انتقال  چنانچه
   و داراي  نبوده  يكسان  در واحد زمان  تعداد دور موتور و تلمبه  اينكه نظر به. شود  مي  تبديل  قائم حركت
   و در اين  موسومند، تعيين"  تبديل نسبت"   به  نسبتها كه  هستند، اين  و غيره3:2، 4:3   نظير ارقام نسبتهايي
  .شوند  مي  نوشته رديف

   : زاتي با تجهي آبده-33
 و با   ليتر در ثانيه  و برحسب  شده گيري  اندازه  آن اي  لحظهي باشد آبدهپمپ موتور   مجهز به  چاه  چنانچه

  .شود  مي  نوشته    مربوط  اعشار در ستون  رقم حداكثر يك
  :ون تجهيزات آبدهي بد
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گيري شده و بر  ن اندازه آرتزي  جريان اي  لحظهيآبده   برقرار باشد ميزان  آرتزين  جريان كه  در صورتي
  .گردد حسب ليتر در ثانيه و با حداكثر يك رقم اعشار درج مي

   :  آبدهي  گيري  اندازه  روش-34
   اين  درمقابل بنابراين .شود  مي  مشخص گيري ازه اند  و يا وسيله  انجام  نحوه  از طريق  گيري  اندازه  روش
  انواع.  خواهد شددرج  گيري  اندازه  و يا نحوه  آمده عمل  به گيري  اندازه  باآن  كه اي  وسيله  نوع قسمت
فلوتور، مولينه، ميكرومولينه، سرريز، پارشال فلوم، :ي عبارتند از گير  اندازه  معمول  هاي  و روش وسايل

  .  زنه، مواد شيميايي، حجمي و تخمينيجت، رو
   :كل ساعت كاركرد -35

  .گردد  در ج ميساعات كاركرد ساالنه ميزان كل  در اين رديف
  ) : بر سانتيمتر ميكرومهوس (  الكتريكي  هدايت-36

   در زمان كه)  ميكروزيمنس( برسانتيمتر   ميكرومهوس  برحسبب در چاه آ  الكتريكي  هدايت  ميزان
  .شود  مي  نوشته  قسمت ، دراين  شده گيري  اندازه برداريآمار

در مواردي كه ميزان هدايت الكتريكي نمونه آب چاه نسبت به مقدار هدايت الكتريكي منابع اطراف 
بايست يك نمونه از آب چاه برداشت و مورد آزمايش كامل شيميايي  اختالف فاحشي داشته باشد مي

  .قرار گيرد
  : نوع مصرف -37

 براي امور كشاورزي، شرب، صنعت، دامپروري و آبزيان چاهمنظور از نوع مصرف، استفاده از آب 
  .باشد كه در محل مربوطه و با ذكر درصد هر مصرف درج خواهد شد مي

  
  : تاريخ بازديد-38

  .در اين رديف تاريخ بازديد توسط گروههاي گشت وبازرسي درج ميگردد
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     2فرم) قنات (آب زيرزمينيعمومي و چگونگي بهره برداري از منابع اطالعات     
  قناتموقعيت 

  نام محدوده مطالعاتي  -5
 كد محدوده مطالعاتي -6
 نام استان -7
 نام شهرستان -8
 نام بخش -9

 نام روستا  -10
 UTMشماره زون  -11

 )UTM( مختصات نقطه اي مادر چاه        -12
          X:                 Y:                  Z:   

  ظهر قناتمختصات نقطه اي م-9
          X:                 Y:                  Z:  

در صورت چند شاخه بودن قنات مختصات نقطـه اي          -10
  محل تالقي دو شاخه مهم

          X:                 Y:                  Z:  

  
   قناتمشخصات ثابت

  نام قنات  -11
 متر: .............. ادر چاه رشته اصليعمق م -12
  :تعداد رشته هاي فرعي -13
  :مجموع طول رشته هاي قنات -14
 :طول بلندترين رشته قنات -15
  :      /     / تاريخ تكميل اطالعات ثابت -16
  

  مشخصات صحرايي
  مالكين/ نام مالك  -17
    فصلي يا هوابين      دائمي  : نوع قنات  -18

           آبرفتي سازندي             
       بايرداير  : وضعيت آبدهي  -19
  ليتر در ثانيه: ............... آبدهي با تخليه طبيعي -20
  ليتر در ثانيه: ............... آبدهي با تجهيزات -21
          ساير      فلوتر     مولينه ميكرومولينه : روش اندازه گيري آبدهي  -22
  : نوع مصرف غالب آب قنات  -23
  :ساير مصارف -24
 :شماره مجوز اليروبي -25
 :تاريخ آخرين اليروبي قنات -26
  :شماره مجوز پيشكاري -27
  :تاريخ آخرين پيشكاري -28
  ): رمت(ميزان پيشكاري -29
  ميكروموهس بر سانتيمتر   : .................... ECهدايت الكتريكي  -30
  ساعت: ....................... كل بهره برداري ساالنه -31
 :        /       /   تاريخ بازديد  -32

  
   شركت آب منطقه اي پايهنماينده دفتر مطالعات

  :نام و نام خانوادگي
  :امضا

  سئول گروه گشت و بازرسيم
  :و نام خانوادگينام 
      :امضا
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    و آمار قنات  شناسايي  برگ  تكميل دستورالعمل        
   :  قنات تعريف

   ماليم  با شيب  زمين  يا مجرا از سطح  كوره صورت  به  كه  است  زيرزميني هآبراه» كاريز«يا  »  قنات «

   دهانه  به  ثقل  نيروي  مذكور را تحت قه منط  و آب  حفر شده  زيرزميني  آب  اشباع  منطقه  و داخل طرف به

،   كوره  به  و دسترسي ، هوادهي  مواد حفر شده منظور تخليه به. نمايد  مي هدايت» مظهر « نام  به  آن خروجي

  عبارتي  و به  ميله آخرين. شود  مي ناميده»   چاه ميله «  كه  گرديده  تعبيه  قائم  چاههاي  معين در فواصل

و »  ترون«و يا» تركار«يا » آبدار منطقه« را   اشباع ، قسمت  كوره در طول.  دارد نام»  مادرچاه «  آن نتري عميق

  .نامند مي»  كار خشكه« را   غيراشباع بخش

  : باشد   قرار زير مي  به  و آمار قنات  شناسايي  برگ  رديفهاي  شرح

  

   :  مطالعاتي  محدوده نام-1
ــدوده ــاتي  مح ــه   مطالع ــام  ب ــسمتي   تم ــا ق ــك  ي ــه    از ي ــد حوض ــا چن ــه   ي ــز ك ــصوصيات  داراي  آبري   خ

   آبخـوان  يـك يـا چنـد     شـامل      مطالعـاتي    محـدوده   ايـن . شود  ميق   باشد اتالِ      مشترك  هيدروژئولوژيكي

   كميتـه  توسـط و بـا نـامي كـه    . باشدنيزي  آبرفت  تواند فاقد آبخوان     مي   در موارد استثنايي     ولي   است  آبرفتي

 و در     نيـرو تعيـين      وزارت   بـه   وابـسته )  تمـاب  (  آب   منـابع    تحقيقـات    آبريز سازمان   هاي   حوضه  ذاريكدگ

   محـدوده 609   كـشور را بـه    سـطح   كميتـه   ايـن   اينكه توضيح.شود  مي شناخته،     است   مندرج   مربوط  نشريه

  ، نـام     موجـود در آن      نام   مشهورترين   از آنها براساس     هريك   و براي    نموده   تقسيم   زيرزميني   آب  مطالعاتي

  .  است  كرده  انتخاب مشخصي

   :  مطالعاتي  كد محدوده-2
   تحقيقـات    آبريـز سـازمان     هاي   حوضه   كدگذاري   كميته   توسط   كه   مطالعاتي   كد محدوده    رديف   در اين 

 كد از     اين   اينكه  توضيح.شود  مي  باشد، درج    مي   منعكس   مربوط   و در نشريه     شده  تعيين)  تماب (  آب  منابع

   سمت  دو ودو رقم     آبريز از درجه     نمايانگر كد حوضه     آن   چپ   سمت   دو رقم    كه   شده   تشكيل  چهار رقم 

  .  آبريز است  حوضه  آن  در قالب  مطالعاتي  محدوده ، شماره راست

  : نام استان -3
  .گردد ار دارد درج ميدر اين محل نام استان كه چشمه در حيطه عملكرد ان قر
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   :، بخش ، آبادي نام شهرستان -6 ، 5،  4
در اين محل نام شهرستان، بخش  و آبادي كه چشمه در حيطه عملكرد ان قرار دارد، بر اسـاس آخـرين                      

  .گردد تقسيمات سياسي كشور تعيين و درج مي

   : U.T.M شماره زون -7
 قـرار دارد كـه در ايـن    41 و 40،  39،  38مشتمل بر    زون   4 ايران در سيستم مختصات جغرافيائي بر روي        

  .گردد استخراج و درج مي) GPS(ياب  محل شماره زون مربوطه از دستگاه مختصات

  :مادر چاه رشته اصلي قنات     Y  و  X   يا  نقطه  مختصات-8
   درجU.T.M    متـر در شـبكه    برحـسب  قنـات    مادر چاه رشـته اصـلي  ي ا  نقطه  مختصات   قسمت   در اين 

  ه مربوطـ    و در رديـف     اسـتخراج ) GPS(ياب    استفاده از دستگاه مختصات    با   يد با   مختصات  اين. شود  مي

 در    رقم   شش   متر شامل     برحسب  U.T.M    در شبكه    آبي   هر منبع   اي   نقطه   مختصات  بنابراين.  شود  نوشته

  .بودخواهد )  Y(ها    در محور عرض  رقم و هفت)  X(ها   محور طول

بايـست قبـل از آمـاربرداري در     باشـد كـه مـي    مـي  WGS 84ضمناً بيضوي مورد اسـتفاده بـراي ايـران    

  . اعمال گردد)GPS(ياب  تنظيمات دستگاه مختصات

  :مظهر قنات     Y  و  X   يا  نقطه  مختصات-9
  ايـن . شـود   مـي   درج U.T.M    متـر در شـبكه       برحـسب   قنـات     ي مظهـر  ا   نقطـه    مختصات   قسمت   در اين 

.  شـود    نوشـته   ه مربوطـ    و در رديـف     استخراج) GPS(ياب    استفاده از دستگاه مختصات    با   يد با  مختصات

 در محـور      رقـم    شـش    متـر شـامل       برحـسب   U.T.M    در شـبكه     آبي   هر منبع   اي   نقطه   مختصات  بنابراين

  .خواهد بود)  Y(ها    در محور عرض  رقم و هفت)  X(ها   طول

بايـست قبـل از آمـاربرداري در     باشـد كـه مـي    مـي  WGS 84بيضوي مورد اسـتفاده بـراي ايـران    ضمناً 

  . اعمال گردد)GPS(ياب  تنظيمات دستگاه مختصات

  : در صورت چند شاخه بودن قنات مختصات نقطه اي محل تالقي دو شاخه مهم-10
   درج U.T.M   متـر در شـبكه       برحـسب   قنـات     محل تالقي چند شاخه   ي  ا   نقطه   مختصات   قسمت  در اين  

  .شود مي

   :  قنات    نام-11
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   رديـف  شناسـند، در ايـن     را مي   قنات  ،     نام   آن   تحت   و اهالي    بوده   معروف   آن   به   در محل   قنات     كه   نامي

  .شود  مي نوشته

  ):متر (  مادر چاه عمق -12
  .شود  مي  نوشته  رديف  متر دراين  و برحسب ه شد گيري  اندازه  زمين  از سطح  اصلي  مادر چاه  ميله  عمق

   :  فرعي هاي رشتهتعداد  – 13
  .شود   مي  درج اين محل متر در   باشد، آنها بر حسب  شده  تشكيل  رشته  از يك  بيش  قنات  چنانچه

  : مجموع طول رشته هاي قنات-14
  . در اين قسمت مجموع طول رشته هاي قنات بر حسب متر درج ميگردد

  ):متر ( قناتبلندترين رشته   طول - 15
   از طريـق    شـود كـه      مـي    محـسوب    قنات   چاهها، طول    در امتداد ميله     اصلي   تا مادر چاه     مظهر قنات    فاصله

  هـاي    و يـا نقـشه      اي  ، يـا تـصاوير مـاهواره         هوايي  هاي   عكس   از جديدترين   ، با استفاده     مستقيم  گيري  اندازه

 از    از بـيش     قنـات   كـه   در صـورتي  . شـود    مي   نوشته   رديف   متر دراين    برحسب  و   شده   تعيين   مقياس  بزرگ

  .گيرد  قرار مي  قنات  طول  محاسبه ، مبناي  رشته ترين  باشد، طويل  شده  تشكيل  رشته يك

  : تاريخ تكميل اطالعات ثابت-16
  .در اين قسمت تاريخ تكميل اطالعات ثابت درج مي گردد

   :   مالك  نام-17
   تعـداد مـالكين      كه  در صورتي . شود   مي  نوشته)   القاب   كليه  با حذف  (  يا مالكين    مالك   نام   قسمت   در اين 

   و غيـره    ، موقوفه    ملي   منابع   به  قنات     و چنانچه    اكتفا شده   مالكين   خرده   ذكر عبارت    از دو نفر باشد به      بيش

  .شود  مي وشته ن  مربوط  مؤسسه  باشد، نام  داشته تعلق

  : نوع قنات-18
  .در اين قسمت نوع قنات در مقابل آن عالمتگذاري مي گردد

  هايي  شديد و در فصل  آن  آبدهي  و يا تغييرات  بوده  جاري  سال  در تمام  قنات  آب  اينكه برحسب

كه نوع . نندك  مي تقسيم  هوابينو   فصليو دائمي   نوعسه   را به  باشد قنات  فاقد آبدهي از سال

  .مربوطه در اين قسمت درج ميگردد

  قناتآبدهي  وضعيت – 19

73



  .در اين قسمت داير يا باير بودن قنات ذكر ميشود 

  ) :  ثانيهدرليتر  (  آبدهي-20
 اعـشار و      رقـم    حداكثر يك   يابد، با درنظر گرفتن      مي   جريان  قنات   از مظهر      طور طبيعي    به   كه   آبي   ميزان

  .شود  مي  درج  قسمت  و در اين  شده گيري ، اندازه  آماربرداري  در زمان  ثانيهدر  ليتر برحسب

  ):  ثانيهدرليتر  ( تجهيزات با   آبدهي-21 
 و بـا در نظـر         ثانيـه  در ليتـر     شـود، برحـسب      مي   برداشت  قنات   از     منصوبه   ط تجهيزات  توس   كه   آبي   ميزان

  .  شود  مي  نوشته  قسمت  اعشار دراين  رقم  حداكثر يك گرفتن

   :  آبدهي  گيري  اندازه  روش-22
   ايـن    درمقابـل   بنابراين .شود   مي   مشخص  گيري   اندازه   و يا وسيله     انجام   نحوه   از طريق    گيري   اندازه   روش

  . خواهد شددرج  گيري  اندازه  و يا نحوه  آمده عمل  به گيري  اندازه  باآن  كه اي  وسيله  نوع قسمت

فلوتور، مولينه، ميكرومولينه، سـرريز، پارشـال       :ي عبارتند از    گير   اندازه   معمول   هاي   و روش    وسايل   انواع

  .  فلوم، جت، روزنه، مواد شيميايي، حجمي و تخميني

  : نوع مصرف -24و 23
  براي امور كشاورزي، شرب، صـنعت، دامپـروري و آبزيـان   قنات منظور از نوع مصرف، استفاده از آب      

  .باشد كه در محل مربوطه و با ذكر درصد هر مصرف درج خواهد شد مي

شايان ذكر است كه مصرف كشاورزي شامل كشاورزي، گلخانه و فضاي سبز، مصارف شـرب مـشتمل              

  .باشد بر شرب و بهداشت و مصرف صنعتي شامل صنعت و خدمات مي

   تاريخ و شماره مجوزآخرين اليروبي– 26  و 25
  اليروبـي    سال آخرينتاريخ و شماره مجوز   ،  و يا مراجعه به پرونده        از مطلعين   ا پرسش بدر اين رديف ها     

  .شود  مي  و درج  مشخص قنات

   و ميزان پيشكاريتاريخ و شماره مجوزآخرين پيشكاري -29 و 28،  27
   در راستاي منظور بدين. دهند  مي  تركار را افزايش  طول  قنات  و يا ازدياد آبدهي  حفظ معموالً جهت

   به  ديگر اقدام ، يا در مسيرهاي   آبدار در امتداد مسير موجود قنات  اليه داخل  به ، از مادر چاه  كوره

  شود  مي  ناميده  پيشكاركني  عمل  اينكه نمايند  يا چند چاه  با حفريك  همراه  كوره  طول افزايش
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 و ميـزان      سال  آخرينتاريخ و شماره مجوز     ،  پرونده  و يا مراجعه به       از مطلعين   با پرسش در اين رديف ها     

  .شود  مي  و درج  مشخص  قنات پيشكاري 

  ) : بر سانتيمتر ميكرومهوس (  الكتريكي  هدايت-30
 در   كـه )  ميكـروزيمنس ( برسـانتيمتر      ميكرومهوس   برحسب  قنات  ب در مظهر     آ   الكتريكي   هدايت   ميزان

  .شود  مي  نوشته  قسمت ، دراين  شده گيري  اندازه  آماربرداري زمان

 نسبت به مقدار هدايت الكتريكي منابع اطـراف         قنات  در مواردي كه ميزان هدايت الكتريكي نمونه آب         

 برداشت و مورد آزمايش كامل شيميايي       قنات  بايست يك نمونه از آب        اختالف فاحشي داشته باشد مي    

  .قرار گيرد

  :برداري  بهرهكل  -31
  .گردد برداري در كل سال در ج مي  مجموع ساعات بهره در اين رديف

برداري معموالً كمتر از ميزان تخليه چـشمه بـوده و بـا پرسـشهاي محلـي                   شايان ذكر است كه ميزان بهره     

  .گردد تعيين مي

   :   آماربرداري  تاريخ-32
 قنـات     كـه   در صـورتي  . شود   مي   نوشته   محل  ، در اين     اطالعات   كسب   براي  قنات    محل   به   مراجعه   تاريخ

  .شود  مي  آورده  مالحظات  در قسمت  قبلي  آماربرداري  باشد، تاريخ  شده قبالً آماربرداري
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     3فرم ) چشمه (آب زيرزمينيعمومي و چگونگي بهره برداري از منابع اطالعات  
  

  چشمهموقعيت 
  نام محدوده مطالعاتي  -13
 كد محدوده مطالعاتي -14
 نام استان -15
 نام شهرستان -16
 نام بخش -17

 نام روستا  -18
  UTMشماره زون  -19
 )UTM(مختصات نقطه اي مظهر چشمه   -20

          X:                 Y:                  Z:  

  
  چشمهمشخصات ثابت 

  نام چشمه  -9
  نوع چشمه از لحاظ ساختار -10
  نوع چشمه از لحاظ ريختار -11
  

  
  نام سازند -12
  جنس سازند -13
  سن سازند -14

  
  شخصات صحراييم

  مالكين/ نام مالك  -15
          هوابين       فصلي دائمي :  رژيم آبدهي  -16
  ليتر در ثانيه: ............... آبدهي با تخليه طبيعي -17
  ليتر در ثانيه: ............... آبدهي با تجهيزات -18
          ساير      فلوتر     مولينه رومولينه ميك: روش اندازه گيري آبدهي  -19
 : نوع مصرف غالب آب چشمه  -20
  : ساير مصارف آب -21
 :شماره آخرين مجوز دهنه سازي -22
 :تاريخ آخرين مجوز دهنه سازي -23
  : تاريخ آخرين دهنه سازي -24
  ميكرومهوس بر سانتيمتر..................  : ..ECهدايت الكتريكي  -25
        آبدار خشك : وضعيت آبدهي  -26
 ساعت: ....................... كل بهره برداري ساالنه -27
 :        /        /       تاريخ بازديد -28

       
   شركت آب منطقه اي پايهنماينده دفتر مطالعات

  : خانوادگينام و نام
  :امضا

  

  سئول گروه گشت و بازرسيم
  :نام و نام خانوادگي

      :امضا
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    و آمار چشمه  شناسايي  برگ  تكميل دستورالعمل
   :   چشمه تعريف
   از آب   اي   تـوده    درون   يـا بـه      زمـين    سطح   به   يا سنگ    خاك   از درون    طور طبيعي    به   زيرزميني   آب   در آن    كه   محلي

  .شود  مي  ناميده يابد، چشمه  مي ان جري سطحي

   :  مطالعاتي  محدوده نام-1
   مـشترك    هيدروژئولوژيكي  خصوصيات   داراي   آبريز كه    يا چند حوضه     از يك    يا قسمتي    تمام   به    مطالعاتي   محدوده

تواند   مي ر موارد استثنايي د  ولي  است  آبرفتي   آبخوان يك يا چند  شامل     مطالعاتي   محدوده  اين. شود  ميق  باشد اتالِ   

   آب   منـابع    تحقيقـات    آبريز سـازمان    هاي   حوضه   كدگذاري   كميته  توسطو با نامي كه     . باشدنيزي   آبرفت  فاقد آبخوان 

   كميتـه    ايـن    اينكـه   توضـيح .شـود    مـي  شـناخته ،     است   مندرج   مربوط   و در نشريه     نيرو تعيين    وزارت   به  وابسته)  تماب(

   مـشهورترين    از آنهـا براسـاس       هريك   و براي    نموده   تقسيم   زيرزميني   آب   مطالعاتي   محدوده 609  را به  كشور    سطح

  .  است  كرده  انتخاب  مشخصي ، نام  موجود در آن نام

   :  مطالعاتي  كد محدوده-2
   آب   منـابع    تحقيقـات   مان آبريـز سـاز     هاي   حوضه   كدگذاري   كميته   توسط   كه   مطالعاتي   كد محدوده    رديف   در اين 

   تـشكيل    كد از چهـار رقـم        اين   اينكه  توضيح.شود   مي  باشد، درج    مي   منعكس   مربوط   و در نشريه     شده  تعيين)  تماب(

   محـدوده   ، شـماره     راسـت    سـمت    دو ودو رقـم      آبريز از درجـه      نمايانگر كد حوضه     آن   چپ   سمت   دو رقم    كه  شده

  .  آبريز است  حوضه ن آ  در قالب مطالعاتي

  : نام استان -3
  .گردد در اين محل نام استان كه چشمه در حيطه عملكرد ان قرار دارد درج مي

   :، بخش ، آبادي نام شهرستان -6 ، 5،  4
در اين محل نام شهرستان، بخش  و آبادي كه چشمه در حيطه عملكرد ان قرار دارد، بر اسـاس آخـرين تقـسيمات                        

  .گردد ن و درج ميسياسي كشور تعيي

   : U.T.M شماره زون -7
 قرار دارد كه در اين محل شـماره  41 و 40، 39، 38 زون مشتمل بر 4 ايران در سيستم مختصات جغرافيائي بر روي     

  .گردد استخراج و درج مي) GPS(ياب  زون مربوطه از دستگاه مختصات
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  :مظهر چشمه    Y  و  X   يا  نقطه  مختصات-8
 يـد  با   مختـصات   ايـن . شود   مي   درج U.T.M    متر در شبكه     برحسب   چشمه  ي مظهر ا   نقطه   مختصات  ت قسم   در اين 

  اي  نقطـه   مختـصات  بنـابراين .  شـود   نوشته ه مربوط  و در رديف استخراج) GPS(ياب  استفاده از دستگاه مختصات  با  

 در محـور      رقـم   و هفـت  )  X(هـا       ور طـول   در محـ     رقـم    شـش    متر شامل     برحسب  U.T.M    در شبكه    آبي  هر منبع 

  .خواهد بود)  Y(ها   عرض

بايست قبل از آماربرداري در تنظيمـات دسـتگاه    باشد كه مي مي WGS 84ضمناً بيضوي مورد استفاده براي ايران 

  . اعمال گردد)GPS(ياب  مختصات

   :   چشمه  نام-9
   نوشـته    رديـف   شناسـند، در ايـن       را مـي    ، چـشمه     نـام    آن   تحت  لي و اها    بوده   معروف   آن   به   در محل    چشمه   كه   نامي

  .شود مي

  )ساختار( نوع چشمه بر اساس نحو ه ظهور -10
، گسلي، درز و شـكافي،      )كنتاكتي) (تماسي(هاي همبري     ها را به پنج گروه چشمه       توان چشمه   بر اين اساس مي   

  .بندي نمود كارستي و آبرفتي طبقه

  .گردد ها ارائه مي  هر يك از اين چشمهذيالً شرح مختصري از

  )كنتاكتي) (تماسي(هاي همبري  چشمه -1

  .يابند اي با جنس و در نتيجه نفوذپذيري متفاوت تظاهر مي ها در سطح تماس دو واحد سنگ چينه اين چشمه

  هاي گسلي    چشمه-2

  .ها تظاهر دارند ها در سطح گسله اين چشمه

  هاي درز و شكافي    چشمه-3

هـاي فـراوان     اي بـا نفوذپـذيري متوسـط كـه داراي درزه و شكـستگي               ها اغلب در واحدهاي سنگ چينه       مهاين چش 

  .يابند باشند و در امتداد درزهاي اصلي تظاهر مي

  هاي كارستي   چشمه-4

  .ها در واحدهاي كربناته كارستي تظاهر دارند اين چشمه

  هاي زهكش   چشمه-5
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هـا در اثـر برخـورد سـطح آب       هـا و حاشـيه رودخانـه        و بـويژه در كـف دره      ها در ميان رسوبات آبرفتـي         اين چشمه 

  .آيند زيرزميني با سطح زمين بوجود مي

 )ريختار(  نوع چشمه بر اساس موقعيت مظهر -11

بنـدي   اي طبقـه  اي، دشتي و كف رودخانـه     اي، دره   هاي دامنه   توان به چهار گروه چشمه      ها را مي    بر اين اساس چشمه   

  .گردد ها ارائه مي  مختصري ازهر يك از اين چشمهنمود ذيالً شرح

  :اي  هاي دامنه   چشمه-1

  .يابند ها در بخشهاي مياني دامنه تظاهر مي اين چشمه

  :اي  هاي دره چشمه -2

  .يابند ها تظاهر مي ها در كف دره اين چشمه

  :هاي دشتي  چشمه -3

  .يابند دشت و بصورت زهكش طبيعي تظاهر ميها ساختار آبرفتي داشته و در ميان رسوبات آبرفتي پهنه  اين چشمه

  : اي  هاي كف رودخانه چشمه -4

هـاي كـم آب    و يـا رودخانـه  ) مـسيلها (هـاي فـصلي     ها ساختار زهكش طبيعي داشته و در مسير رودخانـه           اين چشمه 

  .يابند دائمي و به علت تغيير نفوذپذيري رسوبات بستر تظاهر مي

  : نام سازند -12
شناسـي كـشور درج       گذاري رسمي سازمان زمـين      شود بر اساس نام     ه چشمه از آن خارج مي     در اينجا نام سازندي ك    

  .مي شود

  : جنس سازند -13
  .در اينجا ليتولوژي عمومي سازندي كه دهانه چشمه بر روي آن قرار گرفته است درج مي شود 

  : سن سازند -14
ر اساس مستندات سازمان زمين شناسي كـشور  در اينجا سن سازندي كه دهانه چشمه بر روي آن قرار گرفته است ب        

  .درج مي شود 

   :   مالك  نام-15
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 از دو     بـيش    تعداد مـالكين     كه  در صورتي . شود   مي  نوشته)   القاب   كليه  با حذف  (  يا مالكين    مالك   نام   قسمت   در اين 

   باشـد، نـام      داشته   تعلق   و غيره   ، موقوفه    ملي   منابع   به   چشمه   و چنانچه    اكتفا شده   مالكين   خرده   ذكر عبارت   نفر باشد به  

  .شود  مي  نوشته  مربوط مؤسسه

  چشمه رژيم آبدهي -16
  .بندي نمود هاي دائمي، فصلي و هوابين طبقه ها را به سه گروه چشمه توان چشمه بر اين اساس مي

  .گردد ها ارائه مي ذيالً شرح مختصري از هر يك از اين چشمه

  هاي دائمي چشمه -1

  .باشند ها تقريباً در تمام طول سال داراي آبدهي مي اين چشمه

  هاي فصلي چشمه -2

  .ها تنها در طول چند يا چندين ماه از دوره مرطوب منطقه جريان دارند اين چشمه

  هاي هوابين  چشمه -3

هي آنهـا بـه   يابنـد و ميـزان و تـداوم آبـد         ها معموالً در دوره نسبتاً كوتاهي پس از هر بارندگي جريان مي             اين چشمه 

  .باشد شدت تابع شرايط آب و هوايي منطقه مي

  ) :  ثانيهدرليتر  (  آبدهي-17
   اعـشار و برحـسب       رقـم    حداكثر يـك    يابد، با درنظر گرفتن      مي   جريان   از مظهر چشمه     طور طبيعي    به   كه   آبي   ميزان

  .شود  مي  درج قسمت   و در اين  شده گيري ، اندازه  آماربرداري  در زمان  ثانيهدرليتر 

  ):  ثانيهدرليتر  ( تجهيزات با   آبدهي-18
   و بـا در نظـر گـرفتن          ثانيـه  در ليتـر     شـود، برحـسب      مـي    برداشـت    از چـشمه     منصوبه   ط تجهيزات  توس   كه   آبي   ميزان

  .  شود  مي  نوشته  قسمت  اعشار دراين  رقم حداكثر يك

   :  آبدهي  گيري  اندازه  روش-19
   نـوع    قسمت   اين   درمقابل  بنابراين .شود   مي   مشخص  گيري   اندازه   و يا وسيله     انجام   نحوه   از طريق    گيري  اندازه   روش

   هـاي    و روش    وسـايل   انـواع .  خواهـد شـد    درج  گيـري    انـدازه    و يا نحوه     آمده  عمل   به  گيري   اندازه   باآن   كه  اي  وسيله

ور، مولينه، ميكرومولينه، سرريز، پارشـال فلـوم، جـت، روزنـه، مـواد شـيميايي،                فلوت:ي عبارتند از    گير   اندازه  معمول

  .  حجمي و تخميني
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  : نوع مصرف -21و20
باشد كه    منظور از نوع مصرف، استفاده از آب چشمه براي امور كشاورزي، شرب، صنعت، دامپروري و آبزيان مي                

  .در محل مربوطه و با ذكر درصد هر مصرف درج خواهد شد

ن ذكر است كه مصرف كشاورزي شامل كشاورزي، گلخانه و فضاي سبز، مصارف شرب مشتمل بـر شـرب و      شايا

  .باشد بهداشت و مصرف صنعتي شامل صنعت و خدمات مي

  : شماره و تاريخ آخرين مجوز دهنه سازي-23 و 22
  .در صورت وجود شماره و تاريخ آخرين مجوز دهنه سازي چشمه ذكر مي گردددر اين قسمت 

  :دهنه سازي تاريخ آخرين -24
  .در صورت انجام تاريخ آخرين دهنه سازي ذكر مي گردد

  ) : بر سانتيمتر ميكرومهوس (  الكتريكي  هدايت-25
   در زمـان    كـه )  ميكـروزيمنس ( برسـانتيمتر      ميكرومهـوس    برحـسب   ب در مظهـر چـشمه      آ   الكتريكـي    هدايت   ميزان

  .شود  مي  نوشته  قسمت ، دراين  شده گيري  اندازه آماربرداري

در مواردي كه ميزان هدايت الكتريكي نمونه آب چشمه نسبت به مقدار هدايت الكتريكي منـابع اطـراف اخـتالف                    

  .بايست يك نمونه از آب چشمه برداشت و مورد آزمايش كامل شيميايي قرار گيرد فاحشي داشته باشد مي

   وضعيت آبدهي -26
  .ر محل مشخص شده وضعيت آبدهي فعلي چشمه مشخص مي گرددبا گذاشتن عالمت ددر اين رديف 

  :برداري  بهرهكل  -27
  .گردد برداري در كل سال در ج مي  مجموع ساعات بهره در اين رديف

بـرداري معمـوالً كمتـر از ميـزان تخليـه چـشمه بـوده و بـا پرسـشهاي محلـي تعيـين                          شايان ذكر است كه ميزان بهره     

  .گردد مي

   :  داري آماربر  تاريخ-29
قـبالً  چـشمه      كـه   در صـورتي  . شـود    مـي    نوشـته    محـل   ، در ايـن      اطالعات   كسب   براي  چشمه  محل   به   مراجعه   تاريخ

  .شود  مي  آورده  مالحظات  در قسمت  قبلي  آماربرداري  باشد، تاريخ  شده آماربرداري
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  گزارش گروههاي گشت و بازرسي در خصوص دستگاهها و ادوات حفاري
  

  /       /            )در تاريخ         (قعيت دستگاه يا ادوات حفاريمو
  :نام شهرستان

  :نام روستا
  :نام بخش
                      :UTM  :X:                            Y:                             Zمختصات 

                                          ادوات حفاريدستگاه حفاري:                                نوع دستگاه 
  

  :نام شركت حفاري:                                         نام مالك دستگاه
  : مدل و نوع دستگاه:                                                   نام حفار

  :انگ دستگاه                                               : كد دستگاه
  :شماره شهرباني

  وضعيت
دستگله   در حين تردد  در حال حفاري

  :نوع حفاري  حفاري
  :ميزان حفاري

              اليروبي        كف شكنيحفر جديد:     فعاليت
  :شماره صحرايي:                                  نام مالك

  :تاريخ صدور:                              شماره پروانه

  :وضعيت پلمپ دستگاه
  

  :    شمارهدارد: برگ تردد
  :                          تاريخ

               ندارد

 مشخصات

ادوات 
  حفاري

  :نام مالك دستگاه
  :نوع ادوات حفاري

  : نوع فعاليت
  

  :آدرس دقيق محل فعاليت
  

  :توضيحات ضروري

 زمان از ساعت 24حداكثر ظرف ابتدا بصورت تلفني به اطالع كارفرما رسيده سپس دستگاه حفاري مجاز متخلف يا غير مجاز بايستي گزارش 
  .، تحويل كارشناس طرح گردد بصورت مكتوببازديد

 شركت آب حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزمينينماينده دفتر 
  منطقه اي

  :نام و نام خانوادگي
  :امضا

  

  سئول گروه گشت و بازرسيم
  :نام و نام خانوادگي

  :امضا
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