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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
به كـارگيري مناسـب و مسـتمر آنهـا در      امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

در جهـان  نظر به وسعت دامنه علوم و فنـون  . ساخته است ناپذير اجتنابپيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و 
  .تخصصي واگذار شده است -امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخـش آب  
ضوابط ومعيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيـرو بـا همكـاري    اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه  از اهميت ويژه

اهداف زير اقدام به تهيه اسـتانداردهاي صـنعت آب    تامينبه منظور  جمهور يسو نظارت راهبردي ري ريزي برنامهمعاونت 
   :نموده است
  ها طرحبرداري و ارزشيابي  ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره −

  ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  ريكا پرهيز از دوباره −
  : گيرد ميتدوين استانداردهاي صنعت آب با در نظر داشتن موارد زير صورت 

 ان شاغل در بخش عمومي و خصوصي نظر بها و تجارب كارشناسان و صاح استفاده از تخصص −

 معتبر و استانداردهاي بين المللي  ماخذاستفاده از منابع و  −

، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و    ها سازمانهاي اجرايي،  تجارب دستگاهگيري از  بهره −
 ساخت 

 تهيه كننده استاندارد ت معتبر ايران و ساير مؤسسا سازمان استاندارد مليتوجه به اصول و موازين مورد عمل  −

كننـده و   دريافتي پس از بررسي تيم تهيهنويس براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات  استانداردها ابتدا به صورت پيش
  .گروه نظارت در نسخه نهايي منظور خواهد شد

، با توجهي كـه مبـذول   باشد مياني كه فعاليت آنها با اين رشته از صنعت آب مرتبط بنظراميد است كارشناسان و صاح
هاي ارزنده خود به دفتر طـرح، ايـن    ماييه و با ارائه نظرات و راهنقراردادنويس را مورد بررسي دقيق  فرمايند اين پيش مي

  .دفتر را در تنظيم و تدوين متن نهايي ياري و راهنمايي فرمايند
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  1  08/06/93  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

تبع آن افزايش تقاضا در بخش آب كشور موجب شد كه نيازهاي آبي جامعه ما كه قـبال از   و به رشد روزافزون جمعيت
كـه براسـاس آخـرين     طـوري  ه سمت حفر چاه سوق داده شـود، بـه  گرديد ب ها و قنوات تامين مي ها، رودخانه طريق چشمه
رشته قنات و همچنـين آب موجـود    39531دهنه چشمه، تعداد  159454با وجود تعداد ) 89-90سال آبي (آماربرداري 
 5/70حلقه چاه باشيم كه تخليه ساالنه اين منـابع معـادل    688840آور  ها و درياچه سدها، شاهد آمار سرسام در رودخانه

بديهي است اين موضوع و روند افزايش حفر چاه مسوولين آب كشور را نگران تامين نيازهـاي  . باشد ميليارد مترمكعب مي
هـاي   هاي آب با توجه بـه خشكسـالي   ويژه صاحبان چاه برداران منابع آب زيرزميني به از طرفي بهره. آبي آينده كرده باشد

هاي جديد توسط متقاضيان مورد هجمه قرار  بع آب متعلق به آنها در اثر حفر چاهاخير، همواره نگرانند كه مبادا حريم منا
بـرداري مطـرح    هر چند كه رعايت حريم منابع آب اعم از چاه، چشمه و قنات از همان ابتداي بهـره . گرفته و رعايت نشود

كه اثرات سوء  تر شود تا جايي تر و كم كم بوده اما اين نگراني وجود دارد كه حريم اين منابع بنا به داليل مذكور روز به روز
  .برداري از اين منابع بر روي يكديگر، قابل جبران نباشد بهره

هاي تجربـي اسـتفاده    تا كنون در تعيين حريم منابع آب زيرزميني توسط كارشناسان آب وزارت نيرو عمدتا از فرمول
كـارگيري   بـا بـه   و هاي محاسباتي كـامپيوتري  يق مدلاز طر براي محاسبهشده و همواره جاي خالي يك دستورالعمل  مي

  .شده است هاي زيرزميني احساس مي هاي تجربي و معادالت هيدروليكي حاكم بر جريان آب فرمول
هـاي حقـوقي و فنـي اشـاره      در اين دستورالعمل ضمن اشاره به سابقه و تاريخچه موضوع، به تعريف حريم از ديـدگاه 

هاي محاسباتي كامپيوتري ارائه خواهـد شـد    هاي تجربي و معادالت هيدروليكي، مدل از فرمول شود و نهايتا با استفاده مي
  .كه باعث افزايش سرعت و دقت در تعيين حريم كمي منابع آب زيرزميني خواهد شد

  هدف -
 باراز اسـتانداردهاي داخلـي و خـارجي و تجـ    جـامع بـا اسـتفاده     ياسـتاندارد ارائـه   ،دستورالعملاين تهيه هدف از 

  .باشد مي )چاه و قنات(كارشناسي در زمينه تعيين حريم كمي منابع آب زيرزميني 

 دامنه كاربرد -

هـاي   كليـه شـركت  (هاي مرتبط با آب زيرزميني اعـم از بخـش دولتـي     حوزه فعاليت ،گستره كاربرد اين دستورالعمل
اشـخاص  (و بخش خصوصي ) هاي ذيربط انهاي آب و فاضالب و ديگر ارگ اي، سازمان آب و برق خوزستان، شركت منطقه

  .شود را شامل مي) حقيقي و حقوقي
  





 

  1 فصل1

  ها واژهكليد 





  5  08/06/93  ها واژه ديكل - اول فصل

 

  ها واژهكليد  -فصل اول 

  .دستورالعمل مراجعه شود 3فصل  به لحاظ گستردگي تعريف حريم، به مطالب ارائه شده در :حريم −
گويند يا بـه عبـارتي هـدايت     آب را هدايت هيدروليكي مي توانايي آبخوان در عبور دادن :1هدايت هيدروليكي −

هيدروليكي عبارت از سرعت ظاهري حركت آب زيرزميني در محيط متخلخل تحت گراديان هيدروليكي واحد 

اسـت و بـا   ) طول بر واحـد زمـان  ( −1LTصورت آن نيز مانند سرعت به) ديمانسيون(باشد و معادله ابعادي  مي
فضـاهاي خـالي   (مقدار هدايت هيدروليكي به ميزان تخلخل موثر . شود نمايش داده مي» K«عالمت اختصاري 

هاي تشكيل دهنده محـيط متخلخـل و خصوصـيات سـيال نظيـر چگـالي و        ، شكل و اندازه دانه)به هم مرتبط
  .ه بستگي داردتويسكوزي

ه از كل ضخامت آبخـوان تحـت شـيب هيـدروليكي     قابليت انتقال عبارت است از مقدار آبي ك :2قابليت انتقال −
قابليت انتقال . شود نمايش داده مي» T« كند و با عالمت اختصاري  طور افقي حركت مي واحد در واحد زمان به

T.آيد دست مي به (b)در ضخامت آبخوان  (K)ضرب هدايت هيدروليكي  از حاصل K.b=     كـه معادلـه ابعـادي
2آن 1L T− باشد مي.  

شود كه در اثر پايين يا بـاال رفـتن سـطح ايسـتابي و يـا       ضريب ذخيره به حجم آبي گفته مي :3ضريب ذخيره −
بـا  . سطح پيزومتري به اندازه يك واحد از هر واحد سطح آبخوان خارج شده و يا بـه ذخيـره آن افـزوده شـود    

  .گردد بوده و برحسب درصد بيان مي) ديمانسيون( بدون بعد  ،شود نشان داده مي cSعالمت اختصاري
هـاي تحـت فشـار نسـبت بـه       در آبخوان آزاد ضريب ذخيره همان آبدهي ويژه اسـت و ميـزان آن در آبخـوان   

  .تر است هاي آزاد خيلي كم آبخوان
ال پمپـاژ، حجمـي مخروطـي شـكل     كاهش سطح ايستابي و يا پيزومتري در اطراف چاه در حـ : 4مخروط افت −

شود، بـه   آورد كه راس اين مخروط در چاه و قاعده آن در سطح ايستابي يا پيزومتري اوليه واقع مي وجود مي به
  .گويند اين حجم مخروطي شكل در هنگام پمپاژ از چاه، مخروط افت مي

  . دگوين شعاع مخروط افت در چاه را شعاع تاثير يا حريم چاه مي :5شعاع تاثير −
  .نامند ترين ميله قنات است را مادر چاه مي اولين چاه قنات در سراب كه عميق :مادر چاه −
بخشي از كوره قنات است كه در تماس مستقيم با سطح آب زيرزمينـي اسـت كـه از محـل      :كار آبگون يا تره −

از آبخـوان تغذيـه   ايـن قسـمت از كـوره قنـات     . يابد خشكه كار قنات شروع شده و تا مادر چاه قنات ادامه مي
طول و تراوايي بخش مذكور و همچنين عمق آن نسبت به سطح . باشد اش تامين آب قنات مي كند و وظيفه مي

طـول آبگـون ثابـت نبـوده و تـابع نوسـانات سـطح        . آيـد  ايستابي از عوامل مهم در آبدهي قنات به حساب مي

                                                      
1- Hydraulic Conductivity 
2- Transmissibility 
3- Storage Coefficient  
4- Depression Cone 
5- Effective Radious 
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ايـن بخـش از قنـات بـه     . ات نقش مهمي دارداي اين بخش در افزايش آبدهي قن اليروبي دوره. زيرزميني است
  .آبگان و يا آبگير نيز موسوم است

كار تـا مظهـر قنـات را خشـكه كـار يـا خشـكون يـا          مجراي حد فاصل تره :خشكه كار يا خشكون يا خشكان −
اي  وظيفه اين مجرا هدايت و انتقال آب به مظهر قنات است و در آبگيري قنات نقش عمـده . گويند خشكان مي

تـر اتفـاق    اتـالف و نفـوذ آب قنـات در آن كـم     ،تر باشد هر چه تراوايي اين بخش از كوره كم. عهده ندارد را به
كنند تا اتـالف آب در طـول    به همين دليل اكثرا كف آن را به طرق مختلف كم تراوا و حتي ناتراوا مي. افتد مي

  .آن به حداقل برسد
متاسـفانه بـا رونـدي كـه     . نند نوسان سطح ايستابي اسـت طول خشكه كار قنات ثابت نيست و تابع عواملي ما

  .يابد هاي كشور دارد، طول اين بخش در اكثر قنوات روز به روز افزايش مي سطح ايستابي در اكثر آبخوان
شرايطي است كه با ادامه پمپاژ در چاه و با آبدهي ثابت، افت سطح آب زيرزمينـي در چـاه    :1شرايط ماندگار - −

يعني ميزان آب ورودي به . عبارتي با گذشت زمان، تغييري در سطح آب زيرزميني ايجاد نشود ثابت بماند و به
ولي با گذشت زمان  افتد مياين نوع جريان در عمل به ندرت اتفاق . چاه با ميزان آب خروجي از آن برابر است

جريـان آب در اطـراف    شود و در اين حالت و طوالني شدن پمپاژ ميزان افت در سطح آب زيرزميني ناچيز مي
  .چاه ممكن است به شرايط ماندگار نزديك شود

شرايط غيرماندگار حالتي است كه ميزان آب ورودي به چاه با ميـزان آب خروجـي از آن    :2شرايط غيرماندگار −
  . برابر نباشد و با ادامه پمپاژ شاهد افت در سطح آب زيرزميني خواهيم بود) دبي پمپاژ(

  

                                                      
1- Steady State 
2- Unsteady State 



 

  2فصل 2

  سابقه و تاريخچه موضوع
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  بر ادبيات موضوع در ايران و جهانمروري  -دومفصل 

  مروري بر ادبيات موضوع در ايران و جهان -1- 2

ويژه به منابع آب زيرزميني در كشورهاي مختلف با توجه به تغييرات اقليمي در سـطح   نياز روز افزون جوامع به آب به
هاي آينده  كه ضرورت و اهميت اين موضوع در سال طوري تر شده به با اهميت جهاني، به عنوان يك چالش جدي روز بروز

  .فزوني خواهد يافت
برداران از طريق تعيين حريم اين منـابع، از جملـه مسـايل     حفاظت از منابع آب با در نظر گرفتن و رعايت حقوق بهره

كشـور مـا كـه در منطقـه خشـك و نيمـه        المللي است و اين موضوع در هاي آبي در سطح بين مهم و اساسي در سياست
  . تري برخوردار است خشك واقع شده، از اهميت بيش

المللي حريم از دو ديدگاه كمي و كيفي همواره مطرح بوده كه در اين دستورالعمل صرفا بعد كمي  اصوال در سطح بين
  .باشد آن مد نظر مي

  :شود المللي با دو هدف عمده انجام مي ح بينتعيين حريم كمي منابع آب زيرزميني در كشور ما و حتي در سط
 حفاظت كمي از منابع آب زيرزميني با توجه به تغييرات اقليمي در سطح جهاني  -1

 برداران از منابع آب زيرزميني  هاي اجتماعي و رعايت حقوق بهره جلوگيري از تنش -2

هـاي   هاي متعـددي از ويژگـي   ، شناخت مولفهبه منظور تعيين حريم كمي منابع آب زيرزميني و نيل به اهداف مذكور
تـوان بـه اهـداف مـذكور      هاي مذكور نمـي  ها، الزم و ضروري است و بدون شناخت و تعيين مولفه هيدروديناميكي آبخوان

  .رسيد
هاي مهم در تعيـين حـريم    هاي مختلف انجام شده، مولفه در كشورهاي پيشرفته جهان با مطالعاتي كه برروي آبخوان

در كشور ماه هـر چنـد در   . ع آب زيرزميني شناخته شده و در اين كشورها حريم اين منابع تعيين گرديده استكمي مناب
هاي مورد نيـاز بـه حـدي     هاي آبرفتي مطالعات شناخت و نيمه تفصيلي صورت گرفته، اما فراواني مولفه تعدادي از آبخوان

هاي مشخص و دقيقي را تعيين نمـود، ضـمن اينكـه ايـن      منيست كه بتوان به طور دقيق براي نقاط مختلف آبخوان، حري
ها، عمال  هاي سازند سخت و كارستي به جز يكي دو مورد حوضه كارستي، در مابقي اين گونه آبخوان موضوع براي آبخوان

  .ها و اطالعات مرتبط مواجهيم با نبود داده
توان بـه هـدايت هيـدروليكي، قابليـت      رزميني ميهاي مورد نياز در تعيين حريم كمي منابع آب زي ترين مولفه از مهم

طوركه ذكر گرديد در تعـداد قابـل تـوجهي از     انتقال، ضريب ذخيره، تخلخل مفيد و ضخامت آبخوان اشاره نمود كه همان
  .هاي كارستي با نبود اين اطالعات روبرو هستيم هاي آبرفتي و تقريبا در تمام آبخوان آبخوان

قانون توزيع عادالنه آب،  17و تبصره ذيل ماده  2ماده  2ميني در كشور ما براساس تبصره تعيين حريم منابع آب زيرز
گردد و براين اساس از ديرباز حـريم منـابع آب زيرزمينـي عمـدتا بـا اسـتفاده از        توسط كارشناسان وزارت نيرو تعيين مي

ي همواره جاي خـالي يـك دسـتورالعمل    شد ول هاي تجربي و تجارب كارشناسي كارشناسان وزارت نيرو تعيين مي فرمول
در ايـن دسـتورالعمل سـعي شـده،     . شده است استاندارد به منظور تعيين دقيق مقادير حريم كمي اين منابع، احساس مي
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هاي محاسباتي و نحـوه   ها و مدل و عوامل موثر برآن، به روش) چاه و قنات(ضمن تعيين حريم كمي منابع آب زيرزميني 
هاي محاسباتي ارائه گردد تا كارشناسان ذيصالح و ذيـربط بـا    افزاري از مدل اي مورد نياز يك بسته نرمه دستيابي به داده

  .تري حريم كمي اين منابع را تعيين نمايند دقت و سهولت بيش

  سابقه و تاريخچه تعيين حريم در كشور - 2- 2

. انـد  از آب زيرزميني از طريق حفر قنات داشتهاند كه توجه زيادي به استفاده  ايرانيان از ديرباز اولين و تنها ملتي بوده
در اين دوره آن قـدر بـه آب   . كند در دوره هخامنشيان نقش حكومت در اداره امور آب و آبرساني اين موضوع را تاييد مي

ودنـد تـا   براي آن قائل شده و معابد بزرگي به همين نام بر پا ساخته ب) ناهيد(اي به نام آناهيتا  دادند كه فرشته اهميت مي
بـرداري و اسـتفاده    ها به منظـور بهـره   با توجه به اهميت آب، حكومت. در آنجا مراسم دعا براي ريزش باران برگزار نمايند

اند كه در هر دوره افراد جامعه ملـزم   بران مقررات و ضوابطي را وضع نموده هاي آب اقتصادي از آب و جلوگيري از درگيري
بعنـوان قـانون پيشـتاز در ايـن زمينـه      ) پادشاه بابل در هـزاره دوم قبـل از مـيالد   (ن حمورابي قانو. اند به رعايت آنها بوده

بـرداري از آنهـا و خاتمـه دادن بـه      ها و ساختن تاسيسات آبي و اداره و بهره در اين قانون به مالكيت زمين و آب. باشد مي
  .هاي آبي اشاره شده است درگيري

در ايـن قـانون   . مسايل متعددي در ارتباط با نظام حقـوقي آب مطـرح گرديـد    با تصويب قانون مدني، 1307در سال 
برداري از منابع آب و حريم منابع آب مورد توجـه قـرار    بندي آنها، مالكيت منابع آبي، بهره ها و تقسيم مباحث تفكيك آب

و قنات و امثال آن دانسته كـه  قانون مذكور حريم را مقداري از اراضي اطراف ملك  136كه در ماده  طوري به. گرفته است
) 30(و بـراي زراعـت   ) گز( 20اين قانون، حريم چاه براي آب خوردن  137در ماده . براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد

آن، حريم چشمه و قنـات از هـر طـرف در     138و همچنين در ماده ) باشد متر مي سانتي 104هر گز برابر (گز اعالم شده 
گز است ليكن اگر مقادير مذكور در اين ماده و ماده قبل بـراي جلـوگيري از    250و در زمين سخت گز  500زمين رخوه 

  .شود اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي ضرركافي نباشد به اندازه
حريم در حكم ملك صاحب حريم اسـت و تملـك و تصـرف در آن كـه منـافي      : قانون مذكور آمده است 139در ماده 

تواند در حـريم چشـمه و    چه مقصود از حريم است بدون اذن از طريق مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نميد با آنباش
  .يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است

ا در رابطـه بـا تعيـين    با توجه به كمبودهاي موجود در قانون مدني، قانون راجع به قنـوات ر  گذار قانون 1309در سال 
ها و قنوات و وظايف  حدود مالكيت صاحبان منابع آبي و صاحبان اراضي، نحوه اليروبي منابع آبي و لزوم رعايت حريم چاه

اگر كسي مالك چاه، قنات يا مجـراي آبـي در   «: در ماده اول اين قانون آمده است. مالكين و مجاورين آنها را مصوب نمود
ضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا صاحب مجري در چاه و مجري فقط من حيث مالكيت قنـات و  ملك غير و يا در ارا

تواند در اطراف چـاه و مجـري و يـا اراضـي      مجري و براي عمليات مربوط به قنات و مجري خواهد بود و صاحب ملك مي
ه تصرفات او موجـب ضـرر صـاحب    ك واقع بين دو چاه تا حريم چاه و مجري هر تصرفي كه بخواهد بنمايد مشروط بر اين



  11  08/06/93  جهان و رانيا در موضوع اتيادب بر يمرور -دوم فصل

 

تواننـد بـا    قنات يا مجرا نشود و نيز در اراضي مباحه واقع در اطراف چاه يا مجري و يا بين دو چاه اشخاص ديگر هـم مـي  
رعايت حريم كه به موجب قانون مدني معين است و ساير مقررات مربوطه به اراضي مباح، تصرفاتي بنماينـد كـه موجـب    

در امالك مزروعـي مطلقـا   : ب مجري نباشد و يا در بخشي از ماده سوم قانون مذكور آمده استضرر صاحب قنات يا صاح
در باغات، دهات، باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اينكه عرفا اطالق منزل به آنها نتوان كرد هر گاه كسي 

تكميل قناتي، چاه يا مجرايـي ايجـاد كنـد صـاحبان     بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداث نمايد يا براي اصالح يا 
  ).مشروط به اينكه رعايت حريم شده باشد(امالك مذكوره حق ندارند جلوگيري نمايند 

اضـافه   1309به قانون راجع بـه قنـوات مصـوب     10به عنوان ماده » قانون تكميل قنوات«ماده واحده  1313در سال 
ه اشخاص متعدد در رودخانه و يا در نهر و يا چشمه و يا قنـاتي بـراي مشـروب    هرگا«در اين ماده قانوني آمده است . شد

ساختن اراضي معيني حقابه داشته باشند و يك يا چند نفر از آنها بخواهند از حـق مزبـور بـراي مشـروب نمـودن زمـين       
ت مشروط بر اينكـه  ديگري يا تغيير مجراي اختصاصي استفاده كنند شركاء ديگر آب يا مجري حق ممانعت نخواهند داش

كنند كه چـه مقـدار آب و يـا چـه      از اين اقدام ضرري متوجه اشخاص ذيحق نشود در مورد اين ماده اهل خبره معين مي
كه در تعيين مقـدار مزبـور    تر كاسته شود مگر اين مقدار از زمان استفاده، بايد به علت استفاده كردن از آب در نقطه پايين

  .نباشدبين شركاء اختالفي موجود 
  .به كرات به حريم اشاره شده است 1354مصوب » قانون اراضي مستحدث و ساحلي«در 

قانون توزيع عادالنه آب تصويب گرديد كه در اين قانون بحث حريم منابع آب اعم از سطحي و  1361باالخره در سال 
 2هاي ذيل مـاده   انون مذكور و تبصرهفصل اول ق 2و  1كه در مواد  طوري به. زيرزميني مورد توجه خاص قرار گرفته است

بحث تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد رودخانه و انهار طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعـي، حـريم مخـازن و    
ي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعـم از سـطحي و زيرزمينـي را بـه وزارت نيـرو      ها كانالتاسيسات آبي و همچنين 

  .واگذار نموده است
طور مفصل ديده شده كه تعدادي از ايـن   در فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب، مواد قانوني مرتبط با آب زيرزميني به

هر گاه در اثـر حفـر و   «اين قانون آمده است  14كه در ماده  طوري به. مواد قانوني مستقيما به حريم اين منابع اشاره دارد
ث در اراضي غير محياه، آب منابع مجاور نقصان يابد و يا خشك شـود بـه يكـي از    برداري از چاه يا قنات جديداالحدا بهره

  :شود طرق زير عمل مي
پذير باشد با توافق  شكني و يا حفر چاه ديگري جبران كه كه كاهش يا خشك شدن منابع مجاور با كف درصورتي  -الف

  .بان منابع مجاور پرداخت نمايدشكني را به صاح طرفين صاحبان چاه جديد بايد هزينه حفر چاه و يا كف
پذير نباشد در اين صورت با  شكني جبران كه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با حفر چاه و يا كف درصورتي  -ب

برداري به تشخيص وزارت نيـرو   توافق طرفين مقدار كاهش يافته آب منابع مجاور در قبال شركت در هزينه بهره
  .شود اين ماده عمل مي» ج«در صورت عدم توافق طرفين طبق بند . ين شوداز چاه يا قنات جديد بايد تام
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برداري از چاه يا قنات جديد مساله تاثير سو در منابع مجاور از بين برود در اين  كه با تقليل ميزان بهره درصورتي  -ج
  .اور كاهش يابدبرداري چاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سو در منابع مج صورت ميزان بهره

اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبـي در ملـك غيـر باشـد     «فصل دوم همين قانون آمده است  17و يا در ماده 
تصرف چاه يا قنات يا مجري فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجري و براي عمليات مربوط بـه قنـات و چـاه و مجـري     

چاه و قنات و مجري و يا اراضي بين دو چـاه تـا حـريم چـاه و مجـري هـر       تواند در اطراف  خواهد بود و صاحب ملك مي
در تبصـره ذيـل   . »تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجـري نشـود  

اع، محاكم تشخيص حريم چاه، قنات و مجري با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نز«همين ماده قانوني آمده است 
  .صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد

در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنـات بـه   «: نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب آمده است آيين 11در ماده 
آيـد و تـا سـه     عمل نمي ي از آنها بهجاي چاه و يا قناتي كه خشك شده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كاف

شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنكه اوال از آب چـاه يـا    برداري مي سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره
ثانيا در حريم منابع آب متعلق . اند شده هايي آبياري شوند كه قبال از چاه يا قنات قبلي مشروب مي قنات جديد فقط زمين

ها يا قنوات، چـاه يـا قنـات     با حفر اين قبيل چاه. ثالثا حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد. ديگري نباشدبه 
» نامه اجرايي فصل دوم قانون مذكور آمـده اسـت   آيين 13همچنين در ماده . قبلي فاقد حريم و متروكه اعالم خواهد شد

هايي كه پروانه حفـر آنهـا صـادر شـده اگـر در       باشند و يا چاه برداري مي رههاي مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد به چاه
برداري به نحوي دچار نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون به صرفه نباشـد سـازمان يـا     موقع حفر يا بهره
م منـابع آب مجـاور   تواند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص كارشناس و رعايـت حـري   اي مربوطه مي شركت آب منطقه

ترين محل ممكن به چاه قبلي صادر كند، در ايـن گونـه    اجازه حفر چاه ديگري را به جاي چاه غيرقابل استفاده در نزديك
موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد، چاه قبلي به هزينه صاحب چاه به وسيله مامورين مربوطه طبق صورت مجلسي كه 

  .گردد پر خواهد شد نظيم ميبه امضاي مامورين و صاحب چاه ت
نامه مذكور نيز تشخيص حريم چاه و قنات و چشمه و مجاري آب و تاثير متقابل منابع مذكور نسبت  آيين 19در ماده 

اي واگذار نموده كه با توجه بـه   هاي آب منطقه ها يا شركت به هم در هر مورد را به كارشناسان فني وزارت نيرو يا سازمان
  .گردد برداري مجاز تعيين و اعالم مي و شرايط هيدرولوژيك محل و مقدار بهرهوضعيت منابع آب 

نامه اجرايـي آن نيـز بـه     و آيين 1389برداري مصوب  هاي آب فاقد پروانه بهره در ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه
فراگيـر و   رسـاني  اطـالع من وزارت نيرو موظف است ض«: كه در اين قانون آمده است طوري بحث حريم اشاره شده است به

هاي آب كشاورزي فعـال فاقـد پروانـه واقـع در      ان طي دو سال تمام پس از ابالغ اين قانون، براي كليه چاهنفع ذيموثر به 
ي تـابع اسـتاني   هـا  دستگاههجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و  1358ي كشور كه قبل از پايان سال ها دشتكليه 

هاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم  ساس ظرفيت آبي دشت مرتبط و با رعايت حريم چاهشناسايي شده باشند و برا
  .برداري صادر نمايد مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره
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تعيين نامه اجرايي قانون مذكور به رعايت حريم منابع آب اطراف توسط كارشناس وزارت نيرو در زمان  آيين 3در ماده 
برداري نيـز بـه حـريم اشـاره      هاي آب فاقد پروانه بهره در ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه. محل چاه اشاره شده است

  . شده است
ها، قنـوات و   يابيم كه براي كمال انتفاع از امالك، چاه قانون مدني در مي 136بنابراين از مفاهيم مذكور و منطق ماده 

كـه   اي ممنوعه وجود دارد كه اين منطقه همان اراضي اطراف امالك، قنوات و انهار مذكور اسـت  هانهار و امثال آن، منطق
هـا، قنـوات و انهـار بـه      شك هر شخصي كه در جهت سلب انتفاع از امالك، چـاه  بي. شود اصطالحا به آن حريم اطالق مي

اوز به اراضي حريم، آغاز ورود زيان و ضرر بـه  اراضي اطراف آن تعرض نمايد، در واقع به حريم آنها تجاوز كرده است و تج
  .صاحب حق حريم است

باشد به شـرح زيـر اشـاره     قانون مدني به سه نوع حقوق اشخاص نسبت به اموالي كه در خارج موجود مي 29در ماده 
  :شده است

  حق مالكيت -
الكي نسبت به مايملك خـود  قانون مدني، مالكيت حقي است انحصاري و دائمي كه به موجب آن، هر م 30طبق ماده 

  .حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون منع يا استثناء كرده باشد

  حق انتفاع -
تواند از مالي كه عين آن ملك ديگـري   قانون مدني، حق انتفاع حقي است كه به موجب آن شخص مي 40طبق ماده 

  .اي يا وقفي حق سكونت در ملك اجارهاست يا مالك خاصي ندارد استفاده نمايد، مثل 

  حق ارتفاق -
به عبارت ديگر حق ارتفـاق،  . قانون مدني، حق ارتفاق حقي است كه يك شخص در ملك ديگري دارد 93مطابق ماده 

قانون مدني، حق ارتفـاق مسـتلزم    104براساس ماده . باشد حق كسي در ملك ديگري براي كمال انتفاع از ملك خود مي
توانـد از آن   اي در ملك غيـر دارد، مـي   طور مثال اگر كسي حق شرب از چشمه به. اع از آن حق نيز خواهد بودوسايل انتف

  .ملك عبور كرده و آب برداشت نمايد
تعيين حريم يك منبع آب در حقيقت ايجاد نوعي اطمينان خاطر براي صاحبان آن و حقي كـه بـراي منبـع آب آنهـا     

خواهند منبع جديـدي در مجـاورت يـك منبـع      ي ديگر هشداري است به افرادي كه مياز سو. باشد ايجاد شده است، مي
هـاي   موضوع رعايت حريم با توجه به افـزايش تعـداد چـاه   . نمايد قديمي آب ايجاد نمايند، آنها را ملزم به رعايت حريم مي

ضا حتي بـه منظـور تـامين آب    ها زياد شده كه بع از طرفي در برخي مناطق به حدي تراكم چاه. تر شده است آب، حساس
افتد حـاكي   برداران اتفاق مي هايي كه بر سر مساله حريم منابع آب بين بهره درگيري. شرب قادر به حفر چاه نخواهيم بود
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از آن است كه موضوع حريم جدي است و به واقع بايد به آن توجه داشت و رعايت آنرا بـراي صـاحبان منـابع آب الزامـي     
  .ورت رعايت حريم، اجراي صحيح قانون توزيع عادالنه آب استدر واقع ضر. دانست

رعايت حريم منابع آب ديگران، تنها براي جلوگيري از كاهش و نقصان منابع آب مجاور نيست بلكه به معني برداشـت  
  . باشد مجاز و معقول از منابع آب زيرزميني نيز مي

  



 

  3فصل 3

ي مختلفها ديدگاهحريم از 
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  ي مختلفها ديدگاهحريم از  -صل سومف

  حريم از ديدگاه حقوقي  -1- 3

شـود و از نظـر حقـوقي يكـي از مصـاديق حـق ارتفـاق         حريم از نظر لغوي به پيرامون و گرادگر اطراف ملك گفته مي
 هـا  اند كه در اينجا به برخي از ايـن نظـرات و ديـدگاه    حقوقدانان در خصوص حريم مباحث متعددي مطرح كرده. باشد مي

  . شود اشاره مي
مقـداري از اراضـي   «: در ترمينولوژي حقوق، دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي حريم را چنـين تعريـف كـرده اسـت    

حريم در زمره ملك صاحب حق حـريم  . اطراف ملك، قنات، نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد
حـريم  . ت حريم منافات داشته باشد، بـدون اذن مالـك صـحيح نيسـت    است و هر گونه تملك و تصرف در آن كه با طبيع

صورت بالعـوض يـا در قبـال دريافـت      تواند از حق خود به ملك تبعي است، يعني از توابع ملك محسوب شده و مالك مي
  .معوض صرف نظر نمايد

هـاي   مقدار از مساحت حريم آن: دكتر سيدعلي حائري شاهباغ در شرح قانون مدني در مورد حريم چنين نوشته است
مجاور است كه براي دوام و بقاي رقبه احيا شده در اراضي موات، عرفـا و عادتـا ضـروري اسـت كـه تعيـين آن برحسـب        

حريم فقط در مورد امالكي بايد رعايت شود كه موات بوده و احيا شده باشـد و  . تشخيص عرف و خبره يا كارشناس است
هاي ملكي كه سابقه مواتي  چنانچه در خانه. ند، حريمي نيست تا مورد استحقاق باشددر بين امالكي كه سابقه مواتي ندار

تواند در خانه خـود چـاه    ندارند و متصل به يكديگرند و در شهرهاي كوچك و بزرگ حريمي در كار نيست و هر كسي مي
قانون مدني باشد، منعـي نخواهـد    137تر از فواصل مقرر در ماده  حفر كند ولو آنكه فاصله بين خانه او و چاه همسايه كم

  .داشت
هاي زيرزميني ضـمن   برخي ديگر از حقوقدانان از جمله منصورالسلطنه در تفسير ضرورت وجود حريم براي منابع آب

  :دارد ارايه يك مثال چنين بيان مي
رممكن و يا الاقل كامل براي استفاده و انتفاع از يك مال، موجبات و وسايلي الزم است كه بدون آن وسيله، انتفاع غي«
را براي زراعت زمين استعمال و استفاده كند،  مثال اگر كسي مالك يك حلقه چاه يا قناتي باشد كه بايد آب آن. گردد نمي

ولي صرف داشتن اين وسـايل، انتفـاع او را   . تواند از اين چاه و قنات استفاده كند كه داراي چرخ و يا تلمبه باشد وقتي مي
مل نمايد مگر وقتي كه در اطراف چاه مقداري زمين كافي وجود داشته تا بتواند وسـايل حفـر خـود را در آن    تواند كا نمي

پـس در ايـن صـورت آن مقـدار     . كشد به آنجا بريزد تا براي زراعت و آبياري مصـرف شـود   بگذارد يا آبي را كه از چاه مي
دارد حريم محسوب شده كه متعلق بـه صـاحب   ز آن ضرورت زميني كه در اطراف چاه يا قنات يا غيره براي كمال انتفاع ا

  . باشد شود و هيچ تصرفي از طرف ديگران در آن مجاز نمي چشمه يا قنات بوده و ملك او تلقي مي
اي  حريم كلمـه «. دكتر سيدحسن امامي، شارح قانون مدني در جلد يك كتاب خود در مورد حريم چنين نوشته است

باشد و مقداري از اراضي اطراف ملك، قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفـاع از   يعربي است و به معني منع م
تواننـد بـه آن تجـاوز     آنها و جلوگيري از ضرر، ضرورت دارد و از نظر احترامي كه افراد بايد به حق حريم بگذارنـد و نمـي  
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اراضـي مـوات، بـاغ، منـزل،      ياحيا وسيله بهكسي  كه درصورتي« نويسد ميوي در ادامه . »شود ناميده مي »حريم«نمايند 
مزرعه، چاه آب و يا قناتي احداث نمايد مقداري از اراضي موات كه نزديك آن است و براي كمـال انتفـاع الزم اسـت، بـه     

  .»شود خودي خود حريم آن مي
  .اه يا قنات كندتواند در آن احداث چ حريم، مقداري از مساحت اراضي اطراف چاه و چشمه است كه ديگري نمي

  :دكتر سيدحسين صفايي در جلد يك حقوق مدني حريم را به شرح زير تعريف كرده است
حق حريم، حقي اسـت كـه مالـك    . تواند آن را نوعي حق ارتفاق دانست، حق حريم است يكي از حقوق عيني كه مي«

شناختن حق حريم بـراي  . راضي مجاور داردزمين، قنات، نهر، چاه و امثال آن براي كمال استفاده از ملك خود نسبت به ا
مالك، نسبت به اراضي مجاور براي جلوگيري از تضرر اوست، چه، تصرفات ديگران در اراضي مجاور قنات و چاه و غير آن 

  .»ممكن است موجب زيان مالك باشد
  :دكتر ناصر كاتوزيان حريم را چنين تعريف كرده است

است كه زمين اطراف آن به مالكيت ديگري در نيايد يا دست كم تصرفي در آن  استفاده از غالب امالك، مستلزم اين«
نشود كه انتفاع از مالك را دشوار يا ناممكن سازد، براي مثال، اگر كسي در زمين موات قنـاتي احـداث كنـد، بـراي آنكـه      

ها را كه جهت ريخـتن خـاك    چاهآبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را ببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه  بتواند از
اين . آنها الزم است، هميشه در اختيار داشته باشد و ديگران نيز نتوانند قنات و چاه ديگري در نزديكي قنات او حفر كنند

  .نامند مي »حق حريم«و حقي را كه مالك بر آن دارد،  »حريم«مقدار از زمين را در اصطالح 
شود كه ديگران از  از تضرر صاحب آن است و تامين اين نظر، گاه موجب مي منظور اصلي از شناسايي حريم جلوگيري

زميني كه جهت ريختن خاك اطراف چاه يا گذاردن چرخ و موتور الزم است،  يچنان كه احيا. تملك حريم، ممنوع شوند
غالب مـوارد، بـراي تـامين    ولي در . دارد با فرض ايجاد حريم منافات دارد و تملك آن صاحب چاه را از انتفاع كامل باز مي

. انتفاع كامل صاحب حريم و جلوگيري از ضرر او الزم نيست كه ديگران به طور كلي از تصرف در آن زمين ممنوع شـوند 
در اين صورت احيا و تملك حريم امكان دارد، ولـي مالـك   . كافي است از تصرفاتي كه مضر به حال اوست خودداري كنند

  .كند كه با مقصود از ايجاد حريم منافات داشته باشد تواند در آن تصرفي جديد نمي
پس ديگران بايد از تصرفاتي كه مضر . مبناي شناسايي حريم جلوگيري از ضرر به صاحب ملك، قنات، نهر و چاه است

  .حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولي تصرف بدون ضرر، مباح است
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االسالم، پيرامون مسايل مربوط به حريم و ابعاد مختلف آن با ذكـر   شرايع«عه دركتاب محقق حلي از فقهاي بزرگ شي
يي هـا  حريمهاي مباح و مالكانه، به وجود حريم در منابع آب اظهارنظر كرده است و براي انواع منابع آب  جزئيات انواع آب
همچنـين  . شصـت ذراع ذكـر نمـوده اسـت     دكنن ميوي حريم چاه آبي كه آب آنرا براي زراعت استفاده . ذكر نموده است

  .حريم چشمه و قنات را هزار ذراع در زمين سست و رخوه و پانصد ذراع در زمين سخت و صلب بيان كرده است
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فايـده اعتبـار ايـن    «شيخ كليني يكي ديگر از فقهاي شيعه از طريق محمدبن حسن روايت كرده و بيان داشته اسـت  
عرفا به . ديگر در مقدار حريم از ساير انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتياج دارد حريم منع غير است از احداث قنات

بنـابراين بـا   . خالف حريم چاه كه ممنوع است غير از ساير انتفاعات، حتي زراعت نمـودن و درخـت نشـانيدن در غيـر آن    
  :توان دريافت كه عمل آمده در متون فقه شيعه مي بررسي به
 .حريم براي منابع آب اتفاق نظر دارندفقها در اصل وجود  −

 .ها و قنواتي كه براي آشاميدن و زراعت حفر شده باشند، حريم قائل هستند براي چاه −

شناسي بـه خصوصـي باشـد، حـريم متناسـب بـا        هرگاه قنات و يا چاه در زمين با تركيب و بافت رسوبي سنگ −
  .طور جدي وجود ندارد جز مقدار حريم به وضعيت زمين، متفاوت است و اختالف بخصوصي در اين باره به
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هاي شرعي  رسد تعاريفي از حريم كه به صورت عرف در جامعه رواج پيدا كرده تلفيقي از تعاريف حريم از ديدگاه نظر مي به
طـراف ملـك، قنـات، نهـر و     مقداري از اراضي ا«به عنوان مثال حريم از نظر قانون مدني عبارت است از . و حقوقي و فني باشد

در بيان قانون فوق ضمن اشاره به معني و مفهوم عرفي آن به عنوان شاهد . »امثال آن كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد
مقدار حريم در «: يا به عنوان مثالي ديگر. مثال، نام قنات ذكر شده و به طور صريح از نظر اين قانون، قنوات داراي حريم هستند

تعريف فوق از حريم از ديدگاه شرعي اسـت  . »باشد مه و قنات در زمين سخت پانصد ذراع و در زمين سست هزار ذراع ميچش
صورت عرف جا  متر به 250تا  200هاي سست يا به اصطالح آبرفتي حريم چاه بين كشاورزان  كه از نظر عرفي در زمين درحالي

  .باشد از ديدگاه فقهي، حقوقي و فني ميافتاده است  كه عمدتا تلفيقي از تعريف حريم 
از ديدگاه شرعي در جايي مقدار حريم چاه به خاطر آب خوردن احشام چهل ذراع و بـراي زراعـت شصـت ذراع ذكـر     

  .شده است
برداري از چاه توجه شده است كه حريم چاه آب خوردن احشام كـه حجـم    در اين ديدگاه شرعي تا حدودي به ميزان بهره

 137كـه بـر طبـق مـاده      درحالي. تر از حريم چاه براي زراعت دانسته است شود را كم راي اين منظور استفاده ميكمي از آب ب
قانون آب و نحـوه   38گذار در تبصره ماده  قانون. قانون مدني حريم چاه براي آب خوردن بيست گز و براي زراعت سي گز است

قانون توزيع عادالنه آب، تشخيص حريم چاه و قنـات و مجـرا را در    17 و تبصره ذيل ماده 2ماده  2ملي شدن آن و در تبصره 
  .قانون مدني منسوخ شده است 137رسد كه ماده  با توجه به اين تبصره به نظر مي. هر مورد با وزارت نيرو دانسته است

ـ     به تـر ريشـه در    يشطور كلي با توجه به موارد مذكور، آنچه كه از حريم به صورت عرف در جامعه رايـج شـده اسـت ب
بـرداري   ويژه آب زيرزميني كـه ناشـي از بهـره    مباحث شرعي و فني دارد كه در حال حاضر با توجه به بحران فعلي آب به

. هـا غلبـه دارد   هاي قانوني و فني حريم از نظر كمي بر سـاير ديـدگاه   باشد، ديدگاه هاي پي در پي مي يخشكسالرويه و  بي
  .حريم كيفي منابع آب را مد نظر قرار داده است تر كه ديدگاه شرعي بيش درحالي

  





 

  4فصل 4

ي ها آبخوانو قنوات در  ها چاهحريم 
  آبرفتي و سازند سخت
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  ي آبرفتي و سازند سختها آبخوانو قنوات در  ها چاهتعريف حريم  - فصل چهارم

  كليات - 4-1

بـرداري   شاره خواهد شد بر پايه و متناسب با ميزان بهرهآنچه كه در اين بند از دستورالعمل تحت عنوان حريم به آن ا
به عنوان مثال حريم قناتي كـه  . اهد داشتها از ديدگاه هدف از حفر آنها تاكيد خو ها و قنوات و همچنين انواع چاه از چاه

ت و يـا اينكـه   ليتـر اسـ   50ليتر در ثانيه باشد بيش از حريم قناتي است كه ميانگين آبدهي آن  200ميانگين آبدهي آن 
 30برداري  مترمكعب در شبانه روز از مقدار حريم يك چاه كشاورزي با بهره 25برداري  ميزان حريم يك چاه با ميزان بهره

بـرداري بـا ميـزان حـريم يـك چـاه        از طرف ديگر ميزان حريم يـك چـاه بهـره   . تر خواهد بود ليتر در ثانيه، به مراتب كم
تغييرات سطح آب زيرزميني چه در آبخوان آبرفتي و چه در سازند سخت حفر شده،  گيري اندازهكه به منظور  اي مشاهده

شود و پس از  فرق خواهد داشت و يا حريم يك چاه اكتشافي كه به منظور تعيين ضرايب هيدروديناميكي آبخوان حفر مي
بـرداري از آن اسـتفاده    ك چاه بهـره آزمايش پمپاژ و دستيابي به ضرايب مذكور، از بين خواهد رفت مگر اينكه به عنوان ي

  .برداري از آن و از منابع آب مجاور تعيين نمود ميزان حريم آن را با توجه به ميزان بهره بايدشود كه در اين صورت 
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زم حريم چاه مطابق تعريف عبارت از آن مقدار از اراضي پيرامون و گرداگرد چاه است كه بـراي كمـال انتفـاع از آن ال   
  .رسد تعريف مذكور، حريم را از ديدگاه كمي و كيفي مد نظر قرار داده است به نظر مي. است

گذار در تبصره  قانون. قانون مدني حريم چاه براي آب خوردن بيست گز و براي زراعت سي گز است 137بر طبق ماده 
قانون آب و نحوه ملي شدن آن، تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا را در هر مـورد بـا وزارت نيـرو دانسـته      38ذيل ماده 

اگر ماده مذكور را منسوخ ندانيم . قانون مدني منسوخ شده است 137رسد كه ماده  نظر مي با توجه به اين تبصره به. است
اي كـه   د شده براي جلوگيري از ضرر كافي نباشـد بـه انـدازه   توان چنين استنباط كرد كه اگر مقادير مذكور در ماده يا مي

به بيان ديگر چنانچه مقدار حـريم تعيـين شـده ضـرر را از چـاه مرتفـع       . شود براي رفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي
كه در مـاده  هاي عميق كشاورزي مقدار حريم  بدون شك براي چاه. ننمايد، بايستي بر مقدار آن افزوده تا ضرر از بين رود

شود و حريم واقعي مقداري است كه كارشناسان وزارت نيرو تشـخيص   قانوني ياد شده سي گز اعالم گرديده، محدود نمي
  .دهند، خواهد بود و در موارد نزاع، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد

ايي كه از آب آنها براي مصارف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچـه اسـتفاده   ه در قوانين مرتبط با آب حتي براي چاه
هـا موجـب كـاهش يـا      باشد چنانچـه حفـر ايـن گونـه چـاه      مترمكعب در شبانه روز مي 25شود و آبدهي آنها حداكثر  مي

كـه   درصـورتي  خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد، مرجع حل اخـتالف را وزارت نيـرو دانسـته و   
تـوان   به عنوان مثال مي. تواند از طريق رجوع به محاكم ذيصالح، استيفاي حق نمايد طرفين به توافق نرسند، معترض مي

  .نامه اجرايي قانون مذكور اشاره نمود آيين 14به ماده پنج فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب و ماده 



 ها و قنوات كمي چاه) حريم(دستورالعمل تعيين محدوده   08/06/93  24

 

ي فاحش ها تفاوتبه علت ) ويژه سازندهاي كارستي به(و سازند سخت  هاي آبرفتي ها در آبخوان طور كلي حريم چاه به
به عنوان مثال چنانچه دو حلقه چاه يكي در آبخوان . ها با يكديگر متفاوت است آبخوان گونه اينهيدروژئولوژيكي حاكم بر 

قرار بگيرند، حـريم كمـي    برداري آبرفتي و ديگري در آبخوان كارستي حفر شده باشد و هر دو با آبدهي يكسان مورد بهره
ي هيدروژئولوژيكي حاكم بر آنها از قبيل قابليـت هـدايت هيـدروليكي، قابليـت     ها مولفهآنها برابر نخواهد بود و بستگي به 
  .دارد... انتقال، ضريب ذخيره و تخلخل و
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هـا را بـه    كه ميله چـاه ) مجراي قنات محور(معموال از نظر فني به فاصله معيني از طرفين خط فرضي در سطح زمين 
اي است كه تاثير زهكشي قنات بر سـطح   اين فاصله بين محور مجراي قنات تا نقطه. كند حريم قنات گويند هم وصل مي

هاي مختلف يكسان نيست و بـه عوامـل متعـددي نظيـر      نظر باشد كه مقدار آن در قنات آب زيرزميني ناچيز و قابل صرف
حريم يك قنات با نزديك شدن به مادر چـاه  . ميكي آبخواني كه قنات در آن حفر شده بستگي داردخصوصيات هيدرودينا

  .يابد افزايش مي
فصـل دوم قـانون    16گذار در ماده  هاي باير يا متروك قانون در مورد قنات. باشد هاي داير مي تعريف باال مختص قنات

  : توزيع عادالنه چنين آورده است
د قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متـروك مانـده و يـا بـه علـت نقصـان       توان وزارت نيرو مي

المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مـالكين، احيـا آنهـا را تكليـف نمايـد و در       فاحش آب عمال مسلوب
تواند راسا آنها را احيـا نمـوده و هزينـه صـرف      يصورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس از اعالم، وزارت نيرو م

تواند اجـازه حفـر چـاه يـا      همچنين مي. شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد
  . الذكر صادر نمايد قنات در حريم چاه يا قنات فوق

يا متروك مانده پس از يك سـال از اعـالم وزارت    بنابراين براساس ماده قانوني مذكور چنانچه صاحبان قنواتي كه باير
  .شوند ميهاي مذكور فاقد حريم  قنوات خود ننمايند، قنات ينيرو اقدامي جهت احيا

در منـاطق ممنوعـه ادامـه پيشـكار     «نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب اشاره شـده كـه    آيين 10در ماده 
سال قبل از ممنوعيت منطقه آبده بود و سپس آبدهي آنها نقصان فاحش يافته يـا  هايي كه تا سه  شكني چاه قنوات يا كف

  .به منظور تامين آب سابق با اخذ پروانه مجاز است اند شدهالمنفعه  متروكه و مسلوب
در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات به جاي چاه و يا قناتي كه خشـك  «نامه مذكور نيز آمده است  آيين 11و در ماده 

آيد و تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقـه از   و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از آنها به عمل نمي شده
هـايي   شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنكه اوال از آب چاه يـا قنـات جديـد فقـط زمـين      برداري مي آن بهره

، ثانيا در حريم منابع آب متعلق بـه ديگـري نباشـند و ثالثـا     اند شده مي آبياري شوند كه قبال از چاه يا قنات قبلي مشروب
ها يا قنـوات چـاه يـا قنـات قبلـي فاقـد حـريم و         با حفر اين قبيل چاه. حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد
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حداكثر پنج سـال پـس از    اعمال مقررات اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه يا قنات. متروكه اعالم خواهد شد
پس از انقضاء مدت . خشك شدن و يا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمايد

  .شود مذكور در اين مورد تقاضايي قبول نمي
يا مجراي آبي در اگر كسي مالك چاه يا قنات «فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب چنين آمده است  17ضمنا در ماده 

ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجري فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجري و براي عمليات مربوط بـه قنـات و   
تواند در اطراف چاه و قنات و مجري و يا اراضي بين دو چاه تـا حـريم چـاه و     چاه و مجري خواهد بود و صاحب ملك مي

و در  ».روط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنـات و چـاه و مجـري نشـود    مجري هر تصرفي كه بخواهد بكند مش
تشخيص حريم چاه و قنات و مجري با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نـزاع، محـاكم   «تبصره ذيل آن آمده است 

وص حريم قنـات از  موارد ياد شده در خص. صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد
فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب، تعيين ميـزان حـريم قنـات     17ليكن با توجه به تبصره ذيل ماده . ديدگاه قانوني است

گذار از طرح موضوع به صـورت فـوق، تعيـين     كه به كارشناسان وزارت نيرو واگذار شده حاكي از آن است كه هدف قانون
  .نيرو بوده استحريم فني توسط كارشناسان وزارت 

ضمن در نظر گرفتن ميزان آبدهي آن، خصوصيات هيدروديناميكي آبخواني كه در آن  بايددر تعيين حريم فني قنات 
  .مد نظر قرار گيرد... قنات حفر شده شامل قابليت هدايت هيدروليكي، قابليت انتقال و تخلخل و 

  





 

  5فصل 5

  حريم كمي چاه و قنات





  29  08/06/93  قنات و چاه يكم ميحر فيتعر - پنجم فصل

 

  تعريف حريم كمي چاه و قنات -مفصل پنج

  كليات - 1- 5

قانون مدني، حريم به عنوان مقـداري از اراضـي اطـراف     136در ماده  1307در قوانين مدون ايران، اولين بار در سال 
به عبارت ديگر اين ماده قانوني حق . شود كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد ملك و قنات و نهر و امثال آن گفته مي

هاي بعدي افراد ديگر در محدوده تعريـف شـده نبايـد بـا      دهد و فعاليت احب ملك يا منبع آب را مد نظر قرار ميتقدم ص
در واقع اين ماده قانوني بر رعايت حـق  . منافع صاحب ملك يا منبع آب در تعارض باشد و حقوق وي كامال محفوظ بماند

قـانون توزيـع عادالنـه آب     14از طـرف ديگـر در مـاده    . يد داردكنندگان بعدي تاك كننده پيشين از استفاده تقدم استفاده
ماده قانوني مذكور در خصوص رفع اثرات ناشـي از   »ج«كه در بند  طوري همين موضوع تاكيد شده به 1361مصوب سال 

  :ضرر چاه جديد به قنات و چاه قديمي چنين آورده شده
ات جديد مساله تاثير سو در منابع مجاور از بـين بـرود، در ايـن    برداري از چاه يا قن كه با تقليل ميزان بهره درصورتي«

  »برداري چاه يا قنات بايد تا حد از بين رفتن اثر سو در منابع مجاور كاهش يابد صورت ميزان بهره
تعريف گرديده، بنابراين ) عرفي، شرعي و حقوقي(هاي مختلف  دستورالعمل، حريم از ديدگاه 2فصل كه در  نظر به اين

  .شود اين بند به تعريف علمي و فني حريم كمي چاه و قنات پرداخته ميدر 

  تعريف حريم كمي چاه - 2- 5

برداري، از  باشد كه چنانچه با آبدهي مجاز قيد شده در پروانه بهره حريم كمي چاه آن مقدار از اراضي پيرامون چاه مي
توان گفـت حـريم كمـي چـاه ارتبـاط       ي ديگر ميبه عبارت. چاه پمپاژ شود، با حد نهايي مخروط افت در چاه منطبق باشد

  .برداري از آن دارد مستقيم با ميزان بهره
هاي همگن و همسان مشروط به عدم قرار گرفتن مرزهاي ناتراوا در حريم چـاه متقـارن    شكل مخروط افت در آبخوان

هنده آبخوان، مخروط افـت بـه   د هاي كارستي به دليل ناهمگني و ناهمساني شديد توده سنگ تشكيل در آبخوان. باشد مي
  .باشد ها در اطراف چاه يكسان نمي گونه آبخوان در اين) حريم(معناي واقعي وجود ندارد و بنابراين شعاع تاثير 

ها در توده سنگ اطراف چاه،  هاي درز و شكافدار غيركارستي مشروط به يكسان بودن ميزان و پراكنش درزه در آبخوان
  .ي متقارن به خود بگيردتواند حالت مخروط افت مي

هايي كه در مجاورت مرزهاي ناتراوا و يا مرزهاي تراواتر از مواد تشكيل دهنده آبخواني كه چـاه در آن   شعاع تاثير چاه
  .باشد و بنابراين حريم آنها در جهات مختلف، متفاوت و مخروط افت آنها نيز نامتقارن خواهد بود حفر شده متفاوت مي

حفر شده در اطراف چاه تعيين  اي مشاهدههاي  گيري سطح آب چاه مخروط افت از طريق اندازهشكل و نحوه گسترش 
تغييرات شعاع و عمـق مخـروط افـت در فواصـل      1-5شكل . چاه را محاسبه نمود حريم توان ميشود كه براين اساس  مي

  .دهد ميد را نشان مخروط افت در اطراف يك چاه در حال پمپاژ در آبخوان آزا 2-5زماني يكسان و شكل 
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  تغييرات شعاع و عمق مخروط افت در فواصل زماني يكسان -1-5شكل 

  
  مخروط افت در اطراف يك چاه در حال پمپاژ در آبخوان آزاد - 2-5شكل 

 سطح استاتيك
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  ناتتعريف حريم كمي ق -3- 5

كنـد حـريم    ها را به هـم وصـل مـي    يلهكه م) محور كوره قنات(به فاصله معيني از طرفين خط فرضي در سطح زمين 
شـعاع تـاثير   . باشـد  قنات گويند يا به عبارت ديگر حريم قنات برابر با شعاع تاثير مادر چاه و ميله هاي آبگـون قنـات مـي   

برداري از قنات بر سطح آب زيرزميني در آن نقطه نـاچيز و   اي كه اثر بهره عبارت است از فاصله محور كوره قنات تا نقطه
هاي مختلف يكسان نيست و به عوامـل متعـددي نظيـر خصوصـيات      ميزان حريم در قنات. بل صرف نظر كردن باشديا قا

يابـد   حريم قنات با نزديك شدن به مادر چاه افزايش مي. هيدروديناميكي آبخواني كه قنات در آن حفر شده، بستگي دارد
  .رسد هاي آبگون به حداقل مي و در نزديكي ميله چاه

  .دهد شماتيك حريم مادر چاه و بخش آبگون قنات را نشان مي )4-5(برش عرضي حريم قنات و شكل  )3-5(شكل 

  
  برش عرضي حريم قنات - 3-5شكل 
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  شماتيك حريم مادر چاه و بخش آبگون قنات  - 4-5شكل 

  



 

  6فصل 6

عوامل موثر در تعيين حريم چاه و 
  قنات
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  ن حريم چاه و قناتعوامل موثر در تعيي -ششمفصل 

ترين اين عوامل  باشند كه در اين دستورالعمل سعي شده به مهم عوامل متعددي در تعيين حريم چاه و قنات موثر مي
  .شود اشاره مي

  ي هيدروديناميكي آبخوانها ويژگي -6-1

بخواني است كـه  هاي هيدروديناميكي آ مولفه) چاه و قنات(ترين عوامل موثر در تعيين حريم منابع آب زيرزميني  مهم
  .اين منابع در آن قرار دارند

سه مولفه مهم هيدروديناميكي شامل هدايت هيدروليكي، قابليت انتقال و ضريب ذخيره در تعيـين حـريم منـابع آب    
ها اين سه مولفه تعريف شـده اسـت و بنـابراين از معرفـي دوبـاره آنهـا        در مبحث كليد واژه. زيرزميني نقش مهمي دارند

هـاي   الزم بـه ذكـر اسـت كـه در اكثـر فرمـول      . شـود  در اين بند صرفا به رابطه آنها با ميزان حريم اشاره مـي خودداري و 
  .شود ها استفاده مي محاسباتي تعيين حريم از اين مولفه

  هدايت هيدروليكي آبخوان -1- 6-1
صيات سيال نظيـر  دهنده آبخوان و خصو هاي تشكيل هدايت هيدروليكي كه به ميزان تخلخل مفيد، شكل و اندازه دانه

چگالي و ويسكوزيته بستگي دارد، رابطه مستقيم با ميزان حريم داشته به عبارتي هر چـه ميـزان ايـن مولفـه در آبخـوان      
  .باشد تر و برعكس مي تر، حريم بيش بيش

  قابليت انتقال آبخوان -2- 6-1
آيد رابطه مستقيم بـا دو   دست مي قابليت انتقال آبخوان كه از حاصل ضريب هدايت هيدروليكي در ضخامت آبخوان به

تـر باشـد،    بنابراين هر چه ميزان اين مولفـه بـيش  . مولفه مذكور داشته و بنابراين رابطه مستقيم با حريم چاه و قنات دارد
تـر   تر و به تبع آن حريم چـاه بـيش   تر و برعكس گسترش مخروط افت در جهت افقي بيش رشد عمودي مخروط افت كم

را كه نحوه گسـترش مخـروط افـت در دو آبخـوان بـا قابليـت انتقـال         1-6اين موضوع شكل تر  ي درك بيشبرا. شود مي
 3000شود چاهي كه قابليت انتقال آبخوان آن  همچنانكه در شكل مشاهده مي. دهد، مالحظه نماييد متفاوت را نشان مي

 300ي كه قابليت انتقال آبخوان آن كه حريم چاه متر بوده، درحالي 660مترمربع در روز است داراي شعاع تاثير يا حريم 
  .است) متر 330(تر  مترمربع در روز است، كم
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  نحوه گسترش مخروط افت در آبخوان با قابليت انتقال متفاوت - 1- 6شكل 

  ضريب ذخيره آبخوان - 3- 6-1
ضـريب  هاي با  بدين معنا كه در آبخوان. برعكس دو مولفه قبلي، ضريب ذخيره با ميزان حريم چاه رابطه معكوس دارد

باشد، گسترش مخـروط در دو جهـت افقـي و هـم قـائم، محـدود        ذخيره زياد كه ناشي از تخلخل مفيد باالي آبخوان مي
  .شود باشد، كم مي شود و بنابراين شعاع مخروط افت كه همان حريم چاه مي مي

فشار قابليت فشـردگي كـم    هاي تحت باشد اما در آبخوان هاي آزاد معادل آبدهي ويژه آبخوان مي اين مولفه در آبخوان
  :گردد زير محاسبه مي )1-6(رابطه مواد تشكيل دهنده آبخوان، اين مولفه ناچيز بوده و از طريق 

)6-1(  c wS .b(a n )= γ + β  
  :كه

cS =ضريب ذخيره  
n =ميزان تخلخل مواد تشكيل دهنده آبخوان  
b  =ضخامت آبخوان  

wγ =وزن مخصوص آب  
a = عكس مدول االستسيته آب)wK(  
β = دهنده آبخوان عكس مدول االستسيته مواد تشكيل)sE(  
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 200تـا   100وتن بر مترمربع و مدول االستسـيته شـن ريـز    ني 1/2×  15 9حدودا برابر) wK(مدول االستيسيته آب 
  .باشد نيوتن بر مترمربع مي

باشد كـه باعـث كـم شـدن ميـزان ضـريب        بسيار كوچك مي βو aشود كه مقادير  بنابراين در فرمول باال مالحظه مي
  .شود هاي تحت فشار مي ذخيره در آبخوان

  موثرتخلخل  -4- 6-1
نامنـد و بـا عالمـت     خالي مرتبط به هم به حجم واحد مواد تشكيل دهنده آبخوان را تخلخل موثر مـي  حجم فضاهاي

با توجه به اينكه اين مولفه رابطه مستقيم با ضريب ذخيره دارد، بنـابراين هماننـد   . شود نمايش داده مي» em«اختصاري 
  .كس داردضريب ذخيره با ميزان حريم چاه رابطه ع

  آبدهي چاه -6-2

با . باشد صورت مستقيم در ميزان حريم چاه مي هاي مهم و تاثيرگذار به ميزان آب پمپاژي از چاه همواره يكي از مولفه
. گـردد  تر شده و همين موضوع سبب افزايش شعاع تاثير و يا حريم چاه مـي  افزايش دبي چاه، گسترش مخروط افت بيش

  .هاي متفاوت، متغير است م چاه براي آبدهيبنابراين شعاع تاثير و يا حري

  مدت زمان پمپاژ - 6-3

ها زمان الزم براي ايجاد مخروط افت ثابت يا به عبارتي زمان الزم براي رسيدن سـطح آب زيرزمينـي    در برخي از چاه
ان طوالني اسـت كـه بـا گذشـت زمـ     ) زماني كه ديگر افت سطح آب زيرزميني در چاه وجود نداشته باشد(به حالت ثابت 

توان گفت هر چه مدت زمان  بنابراين مي. شود تر مي تر و نهايتا شعاع تاثير و يا حريم چاه بيش دامنه مخروط افت نيز بيش
  .مشروط به اينكه سطح آب زيرزميني در چاه به حالت ثابت نرسد. تر خواهد شد تر باشد، حريم چاه بيش پمپاژ چاه بيش

  
  





 

  7فصل 7

ي محاسباتي حريم ها مدلو  ها روش
  ها آبخوانچاه و قنات در انواع 





  41  08/06/93    ها آبخوان انواع در قنات و چاه ميحر يمحاسبات يها مدل و ها روش -هفتم فصل

 

  ها آبخواني محاسباتي حريم چاه و قنات در انواع ها مدلو  ها روش -فصل هفتم

  كليات - 7-1

تـرين   ترين و ساده متداول. شود هاي محاسباتي مختلفي استفاده مي ها و فرمول براي تعيين حريم چاه و قنات از روش
  .هاي تجربي است كه طي ساليان دراز از طريق تجارب كارشناسي حاصل شده است ولها و يا فرم آنها، روش

هـاي دور   در خصوص قنوات ذكر اين نكته الزم است كه با توجه به قدمت استفاده از قنات در كشور ما از همان زمـان 
اين خبرگان قنات در چند . اند رفتهاند به مرور خبره شده و نهايتا لقب استادكار قنات گ افرادي كه در حفر قنات فعال بوده

باشند همگي براين باورند كه حريم قنات در اطراف مـادر چـاه نسـبت بـه ديگـر       مورد خاص كه مرتبط با حريم قنات مي
ها كار و تجربه بسته به بافـت خـاك    متر طي سال 2000تا  1000تر باشد و اين حريم بين  نواحي پيرامون چاه بايد بيش

سـابقه بـه    به بعد و هجوم بي 40ويژه از دهه  با ورود تكنولوژي حفر چاه به كشور به. ا تعريف شده استمنطقه، توسط آنه
تدريج سطح آب زيرزميني در  به علت رشد جمعيت و افزايش نياز به آب زيرزميني، به 60هاي آب زيرزميني از دهه  سفره

ها، تعداد زيادي از قنوات كم آب و يا خشـك   يخشكسالبا تري مواجه شده كه با توام شدن  هاي كشور با افت بيش آبخوان
هـزار   700كه در حـال حاضـر بـيش از     طوري هاي آب گرديد به شدند كه همين موضوع روز بروز باعث افزايش تعداد چاه

آمدهاي ناشـي از   حلقه چاه آب در سطح كشور حفر و تجهيز شده است كه نقش آنها در كاهش سطح آب زيرزميني و پي
  . بر كشي پوشيده نيستآن 

تري شود تا از ورود صدمات و  ها و قنوات دقت بيش با توجه به حساسيت موضوع الزم است در تعيين حريم كمي چاه
  .هاي كشور جلوگيري گردد تر به آبخوان لطمات بيش

  هاي تجربي تعيين حريم چاه فرمولو  ها روش - 7-2

هر گردد  ميها و قنوات ارائه شده، بيان  ن در تعيين حريم چاههاي تجربي كه توسط محققي ها و فرمول تعدادي از روش
  .چند كه در كاربرد برخي از آنها بايستي با احتياط عمل نمود

  1ديشارزاستفاده از فرمول  -7-2-1
  .را براي محاسبه حريم چاه ارائه داده است )1-7(رابطه زيشارد 

)7 -1(  R 3000 S K= × ×  
R = مترشعاع تاثير چاه برحسب  
S =افت سطح آب در زمان پمپاژ در داخل چاه برحسب متر  
K =قابليت هدايت هيدروليكي آبخوان برحسب متر بر ثانيه  

                                                      
1- W.Sichard 
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از كسر نمودن عمق سطح آب زيرزميني در زمان شروع پمپاژ و عمـق سـطح آب زيرزمينـي در پايـان     ) افت( Sمقدار 
  .گيري است ازهياب قابل اند آيد كه با استفاده از عمق دست مي پمپاژ به

عمق سـطح آب زيرزمينـي در    -عمق سطح آب زيرزميني قبل از پمپاژ= عمق سطح ديناميك  –عمق سطح ايستابي 
  S= پايان پمپاژ 

  كاربرد فرمول زيشارددامنه  -
باشد و در حـال حاضـر توسـط تعـداد زيـادي از       هاي تعيين حريم چاه مي ترين روش هرچند اين فرمول يكي از ساده

چاه در آن دخالت داده نشده است اغلـب در   (Q)اما به دليل اينكه ميزان آبدهي . گيرد ان مورد استفاده قرار ميكارشناس
 (K)ضمنا عدم وجود اطالعات دقيق از ميزان هدايت هيـدروليكي  . كند زمان محاسبه حريم، كارشناسان را دچار خطا مي

  .دهد اين فرمول را افزايش ميهاي كشور، محدوديت استفاده از  در گستره اكثر آبخوان

  1تاستفاده از فرمول كمفور -7-2-2
)7 -2(  4R 550 H.K.l=  

  :در اين فرمول
H =ضخامت آبخوان برحسب متر  
K =قابليت هدايت هيدروليكي برحسب متر بر ثانيه  
I =گردايان هيدروليكي  

R =حريم چاه برحسب متر  

  دامنه كاربرد -
هاي كشور و عدم دسترسي آسان به ميزان گراديان هيدروليكي آب زيرزميني  در آبخوان Kعدم اطالع دقيق از مقدار 

  .نمايد در محاسبات، محدوديت استفاده از اين فرمول را دو چندان مي (Q)و از طرف ديگر مد نظر قرار ندادن آبدهي چاه 

  2شولتزاستفاده از فرمول  -7-2-3

)7 -3(  
e

6H.K.tR
m

=  

  :در اين فرمول

eM =تخلخل موثر يا مفيد آبخوان  

                                                      
1- H.Combefort  
2- Schultz 
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t =مدت زمان پمپاژ برحسب ثانيه  
H =ضخامت بخش اشباع آبخوان برحسب متر  
K =قابليت هدايت هيدروليكي برحسب متر در ثانيه  
R =حريم چاه برحسب متر  

  1ناستفاده از فرمول كوساكي -7-2-4

)7 -4(  
e

6H.K.tR 47
m

=  

  .باشد همان پارامترهاي فرمول شولتز مي كه در واقع

  2يبليناستفاده از فرمول ش - 7-2-5
)7 -5(  R 1.5 a.t=  
t =مدت زمان آزمايش پمپاژ برحسب ثانيه  

a=
e

K.H
m

  ضخامت بخش اشباع آبخوان برحسب متر= Hو  

  دامنه كاربرد -
اما به دليل عدم دسترسي دقيق به ميزان قابليـت  . باشد نيبلي يكي ميهاي شولتز وكوساكين و ش دامنه كاربرد فرمول

هـاي كشـور،    تر عدم وجود اطالعات دقيق از ميزان تخلخـل مـوثر يـا مفيـد در آبخـوان      هدايت هيدروليكي و از همه مهم
  .استفاده از سه فرمول مذكور با محدوديت همراه است

  3ياستفاده از فرمول كوزن -7-2-6

)7 -6(  
e

12t Q.KR
m

=
π

  

  در اين فرمول
t =مدت زمان پمپاژ برحسب ساعت  

Q =آبدهي چاه برحسب مترمكعب در ساعت  
K =قابليت هدايت هيدروليكي برحسب متر در ساعت  

                                                      
1- I.P.Koussakine 
2- G.Schneebeli 
3- Kozoni 
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eM =تخلخل موثر يا مفيد آبخوان  

  دامنه كاربرد -
ت هيدروليكي آبخوان مشكل است اما كاربرد اين فرمول هر چند دسترسي دقيق به ميزان تخلخل مفيد و قابليت هداي

هاي تجربـي مـورد    تر از ساير فرمول و دقت نسبتا زياد در تعيين حريم چاه، بيش) Q(به دليل دخالت دادن ميزان آبدهي 
  .گيرد استفاده قرار مي

  1فاستفاده از روش بوگومول -7-2-7
 6تا  5دروليكي آبخوان و ميزان آبدهي چاه و افت حدود بوگومولف دانشمند روسي با در نظر گرفتن قابليت هدايت هي

دهنده آبخوان به صـورت تجربـي شـعاع تـاثير يـا       متر در آبخوان در زمان پمپاژ چاه، براساس جنس و اندازه مواد تشكيل
  .را مالحظه نماييد) 1-7(جدول . دست آورده است حريم چاه را به

  ندازه مواد تشكيل دهنده آبخوانتغييرات حريم چاه براساس جنس و ا - 1- 7جدول 

غالب  بندي دانهاندازه   دهنده آبخوان جنس مواد تشكيل
  )متر ميلي(

  قابليت هدايت هيدروليكي
  )متر در روز(

  آبدهي چاه
  )مترمكعب در ساعت(

  حريم چاه
  )متر(

  65  3/0تا  1/0  1تا  5/0  05/0تا  01/0  ماسه رسي
  65  4/0تا  2/0  5تا  5/1  05/0تا  01/0  ماسه نرم

  75  8/0تا  5/0  15تا  10  25/0تا  1/0  ماسه رسي با ذرات ريز
  75  7/1تا  8/0  25تا  20  25/0تا  1/0  ماسه ريزدانه

  100  1تا  6/0  25تا  20  5/0تا  25/0  هاي متوسط ماسه همراه با دانه
  100  25تا  20  40تا  35  1تا  5/0  هاي درشت ماسه رسي همراه با دانه

  125  50تا  40  75تا  60  1تا  5/0  ماسه دانه درشت
  150  100تا  75  125تا  100  -  شن

  دامنه كاربرد -
افتـد ممكـن اسـت     متر در نظر گرفته و عمال اين موضوع به ندرت اتفاق مـي  6تا  5با توجه به اينكه ميزان افت در چاه حدود 

وجود ندارد، بنابراين اين روش كـامال  ) همگن و همسان كامال(تر يا زيادتر باشد و از طرفي امكان داشتن يك آبخوان يكنواخت  كم
  .تري از آبخوان نداريم، محتاطانه و به صورت محدود از آن استفاده شود گونه اطالعات بيش محدوديت دارد و در شرايطي كه هيچ

                                                      
1- G.V.Bogomolof 
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  استفاده از معادالت جريان آب زيرزميني - 7-3

، بايستي از معادالت 2و غيرماندگار يا غيرپايدار 1يا پايدار براي محاسبه آبدهي چاه و تعيين حريم آن در شرايط ماندگار
هايي مانـدگار و غيرمانـدگار،    در هر يك از حالت. جريان آب زيرزميني كه بر پايه قانون دارسي استوار است، استفاده نمود

هـاي   ر بـراي آبخـوان  باشد و بنابراين معادالت جريان در دو حالت مذكو شرايط حاكم بر جريان آب زيرزميني متفاوت مي
  .آزاد و تحت فشار نيز متفاوت است

به طور كلي در استفاده از معادالت جريان آب زيرزميني به منظور دستيابي به حريم چاه فرضيات زير بايستي مد نظر 
  .قرار بگيرد
كـل   چاه به طور كامل حفر شود به عبارتي چاه تمامي ضخامت آبخـوان را در بـر بگيـرد و لولـه جـدار آن در      −

 .ضخامت آبخوان مشبك شده باشد

 .آبخوان همگن و همسان باشد −

 .راندمان چاه صد در صد باشد بدين معنا كه افت ناشي از ديواره چاه ناچيز باشد −

 .جريان آب زيرزميني به سمت چاه شعاعي باشد −

 )دبي چاه تغيير نكند. (جريان آب خروجي از چاه ثابت باشد −

 .است آبخوان در امتداد افقي نامحدود −

شود و به عبـارتي جريـان ديگـري     آب از ذخيره آبخوان و بر اثر افت سطح ايستابي يا سطح پيزومتري آزاد مي −
 .مثل نفوذ آب پمپاژي و يا جريان تغذيه اي ديگر به چاه وارد نشود

  تعيين حريم چاه در شرايط ماندگار -1- 7-3
مانـد و بنـابراين بـردار سـرعت جريـان آب       ابت مـي در اين شرايط با ادامه پمپاژ از چاه، سطح آب زيرزميني در چاه ث

  .باشد زيرزميني صرفا تابع مختصات مكاني است و تابع زمان نمي
بنـابراين حـريم   . هاي آزاد و تحت فشار با يكديگر متفاوت اسـت  هاي آب در آبخوان به علت اينكه شرايط حاكم بر چاه

  . گرددصورت مجزا بايستي تعيين  ها براي هر دو آبخوان به چاه
ها از اثبات و مراحل رسيدن به فرمول حريم به لحاظ كاربردي بودن دستورالعمل  گردد در تعيين حريم چاه متذكر مي
اي كه برروي پمپاژ انجام داده اند دو فرمول براي تعيين حريم چاه  با مطالعات گسترده 3دوپويي و تيم. گردد خودداري مي

  .اند زاد و تحت فشار ارائه دادههاي آ در شرايط ماندگار براي آبخوان

                                                      
1- Steady State 
2- Unsteady State 
3- Dupuit and Thiem 
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  تعيين حريم چاه در شرايط ماندگار در آبخوان آزاد -1-1- 7-3
دسـت   بـه  )7-7(، دوپويي با استفاده از فرمول دارسي حريم چاه را از رابطه 3-7با توجه به فرضيات ارائه شده در بند 

  .آورده است

)7 -7(  
2 2

0
K(H h )R r e

Q
π −

= ×  

  :در اين فرمول
Q = 3(برحسب مترمكعب در ثانيه آبدهي چاهm / s(  
K = قابليت هدايت هيدروليكي برحسب متر بر ثانيه(m/s)  
H = فاصله سطح ايستابي تا سنگ كف بر حسب متر(m) يا ارتفاع سطح آب در آبخوان قبل از پمپاژ  
h = فاصله سطح آب در چاه تا سنگ كف برحسب متر(m)  پمپاژييا ارتفاع آب در چاه  

(H-h) =باشد ياب مي گيري با عمق ميزان افت در چاه پمپاژي كه قابل اندازه.  

0r = شعاع چاه پمپاژي بر حسب متر(m)  
e = باشد مي 718/2پايه لگاريتم طبيعي يا نپرين است كه مقدار آن حدود.  

  تعيين حريم چاه در شرايط ماندگار در آبخوان تحت فشار -1-2- 7-3
يا به عبـارتي چـاه در   (ر اين حالت فرض بر اين است كه اوال ارتباط هيدروليكي چاه با آبخوان آزاد كامال قطع است د

و ثانيا چاه پس از گذشتن از اليه غيرقابـل  ) گونه ارتباطي ندارد ستون آبخوان آزاد سيمانته شده و چاه با آبخوان آزاد هيچ
  .فشار يعني تا اليه غيرقابل نفوذ دوم ادامه يافته است نفوذ اول در تمام طول ضخامت آبخوان تحت

  :آيد دست مي به )8-7(در اين شرايط حريم چاه از رابطه 

)7 -8(  0
2K b(H h)R r e

Q
π −

= ×  

هـايي اسـت    باشد، همان مولفـه  كه ضخامت آبخوان تحت فشار برحسب متر مي bدر اين فرمول همه مولفه ها، به جز 
  . اند حريم چاه در شرايط ماندگار براي آبخوان آزاد به كار برده شدهكه در فرمول تعيين 

  دامنه كاربرد -
در هر دو فرمول جهت محاسبه حريم در نظر گرفته شده و مشروط به رعايت  (Q)با توجه به اينكه ميزان آبدهي چاه 

حت فشار در زمـان كـاربرد فرمـول دوم    ويژه قطع ارتباط هيدروليكي آبخوان آزاد و ت كليه نكات فني در زمان حفر چاه به
هاي تحت فشار، مقاديري كه براي حريم به دست خواهد آمد از دقت بـااليي برخـوردار    براي تعيين حريم چاه در آبخوان

  .باشد مي
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  تعيين حريم چاه در شرايط غيرماندگار -2- 7-3
چـاه بـا ميـزان آب پمپـاژي     طوركه ذكر شد رسيدن به شرايط ماندگار يعني شرايطي كه ميزان آب ورودي بـه   همان

هـاي   از چاه برابر شود عمال به مدت زمان طوالني حتي چندين هفته زمان نياز دارد و اين موضـوع در آبخـوان  ) خروجي(
هـاي آب عـالوه بـر     ، در تعيـين حـريم چـاه   2و ژاكـوب  1تحت فشار ممكن است هرگز رخ ندهد و به همين لحـاظ تـايس  

هايي در تعيـين   يره و مدت زمان پمپاژ را مورد توجه قرار دادند و توانستند به فرمولپارامترهاي چاه و آبخوان، ضريب ذخ
هـاي آزاد نيـز    هاي تحت فشار دست يابند كه قابل تعميم به آبخوان هاي آب در شرايط غيرماندگار براي آبخوان حريم چاه

  .باشد مي
ب، بـه علـت كـاربردي آن فقـط بـه معرفـي       دليل طوالني بودن محاسبات تعيين حـريم از دو روش تـايس و ژاكـو    به
  .شود هاي ارائه شده براي تعيين حريم پرداخته مي فرمول

  غيرماندگار با استفاده از روش تايستعيين حريم چاه در شرايط  -2-1- 7-3

)7 -9(  
c

4TtuR
S

=  

T = 2(قابليت انتقال آبخوان برحسب مترمربع بر ثانيهm / s(  
t = زمان از شروع پمپاژ بر حسب ثانيه(S)  
u =تابع چاه بدون بعد  

cS =ضريب ذخيره برحسب درصد  
R = حريم چاه برحسب متر(m)  

  دامنه كاربرد -
ت كه در كنار چاه پمپـاژي  باشد بنابراين الزم اس مي) cS(با توجه به اينكه در اين فرمول نياز به مقدار ضريب ذخيره 

گيري تغييرات سطح آب زيرزميني در زمان پمپاژ وجود داشته باشد و از طرفي  اي به منظور اندازه يك حلقه چاه مشاهده
هـاي آب بـه    باشد، بنا به داليل فوق از اين فرمول در تعيين حـريم چـاه   بر و طوالني مي زمان (u)محاسبه مقدار تابع چاه 

  .شود ندرت استفاده مي

  تعيين حريم چاه در شرايط غيرماندگار با استفاده از روش ژاكوب -2-2- 7-3

)7 -10(  0

c

TtR 1.5
S

=  

                                                      
1- Theis 
2- Jacob 
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  :در اين فرمول
R = حريم چاه برحسب متر(m)  

cS = ضريب ذخيره برحسب درصد(%)  
T = 2(قابليت انتقال آبخوان برحسب مترمربع بر ثانيهm / s(  

0t = برحسب ثانيه(زماني است كه مقدار افت سطح آب زيرزميني در چاه برابر صفر باشد(  

  دامنه كاربرد -
در فرمول ژاكوب كه اين مقدار با افزايش مدت زمان پمپاژ و كوچك شدن شـعاع چـاه،    (u)حذف تابع چاه با توجه به 

توان از آن صرفنظر نمـود، بنـابراين محاسـبات مربـوط بـه فرمـول تـايس را نـدارد و در          ميشود كه  به قدري كوچك مي
تر از فرمول تايس در تعيـين حـريم    تري دارد، لذا فرمول ژاكوب به مراتب بيش دستيابي به ميزان حريم چاه سرعت بيش

  .هاي آب در شرايط غيرماندگار، كاربرد دارد چاه
هاي ارائه شده توسط تايس و ژاكوب غايب است اما بايسـتي بـه ايـن نكتـه      ر فرمولچاه د (Q)هر چند ميزان آبدهي 

  .در هر دو فرمول مد نظر قرار گرفته است (T)در زمان تعيين قابليت انتقال آبخوان  Qاشاره نمود كه مقدار 

  ي تراز آب زيرزمينيها منحنيتعيين حريم چاه با استفاده از رسم  -7-4

اي در اطراف چاهي كه قرار اسـت حـريم آن تعيـين گـردد، و      حفر چند حلقه چاه مشاهدهدر اين روش با استفاده از 
هاي  توان نقشه تراز آب زيرزميني را با استفاده از ترازيابي چاه اي در زمان پمپاژ مي هاي مشاهده گيري سطح آب چاه اندازه

هاي تـراز آب زيرزمينـي در    منحني. رسم نمودگيري ميزان افت سطح آب زيرزميني در آنها،  اي و همچنين اندازه مشاهده
آيد كه با افزايش فاصله از چـاه   اين حالت به دليل پايين افتادن سطح آب زيرزميني در اطراف چاه، به حالت بسته در مي

چنانچه آبخوان همگن و همسان باشد، فاصله اولين منحني تـراز  . شود تر مي هاي تراز كم پمپاژي ميزان خميدگي منحني
باشد كه با توجه به مقيـاس نقشـه    شود تا محل چاه از هر طرف، حريم چاه مي زيرزميني كه به طرف چاه خميده مي آب
  .توان ميزان حريم را برروي زمين تعيين نمود مي

دست آمده را با نقشه تراز آب زيرزمينـي منطقـه    هاي تراز به توان منحني چنانچه آبخوان ناهمگن و ناهمسان باشد مي
ال تهيه شده است، منطبق نمود و از محل تالقي آنها ميزان حريم در يك آبخوان ناهمگن و ناهمسـان را كـه داراي   كه قب

  .دست آورد باشد، به مخروط افت نامتقارن مي

  دامنه كاربرد -
ايـن  دسـت آمـده از    اما ميزان حريم بـه . باشد هاي آب مي ها در تعيين حريم چاه ترين روش اين روش يكي از پرهزينه

  .شود عمال در كشور ما از اين روش به علت هزينه بر بودن آن استفاده نمي. باشد روش از دقت بااليي برخوردار مي
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اند، فرض براين است كه  ريزي شده هاي ارائه شده براي تعيين حريم كه براساس قانون دارسي پايه در تمام فرمول: يادآوري
د رينولدز كه تابعي از سرعت ظاهري و لزجت يا ويسكوزيته آب زيرزميني و اندازه قطر جريان آرام باشد يا به عبارتي ميزان عد

ميل كند، از دقت محاسـبات   10هر چه اندازه عدد رينولدز به سمت . باشد 1تر از  باشد، كم درصد مواد تشكيل آبخوان مي 50
شـود، در واقـع جريـان     تـر  بزرگ 10زه عدد رينولدز از توان به كاربرد و چنانچه اندا تر شده و فرمول دارسي را با تقريب مي كم

  )2- 7جدول ( .ها اعتبار ندارد گونه محيط آشفته بر آبخوان حاكم است و فرمول دارسي براي اين

  دقت و اعتبار فرمول دارسي در شرايط مختلف جريان -2- 7جدول 
  IR<1 <IR<10 1 IR>10  مقدار عدد رينولدز

وضعيت جريان در محيط 
  متخلخل

 جريان آرام
(Laminar Flow)  

  جريان انتقالي
(Transitionol Flow)  

  
(Turbulent Flow)  

  وجود ندارد  با تقريب وجود دارد وجود دارد  اعتبار فرمول دارسي
  

  اعتبار فرمول دارسي با مقدار عدد رينولدز

)7 -11(  V.d50IR =
ν

  

IR =عدد رينولدز  
V =سرعت ظاهري  

d50 = هاي مواد تشكيل دهنده آبخوان درصد دانه 50قطر  
ν = ويسكوزيته آب  

  تعيين حريم قنات - 7-5

شود كه در بخش آبگون قنـات قـرار    هاي قنات مي حريم فني هر رشته قنات شامل حريم مادر چاه و آن مقدار از ميله
برداري از قنات بر سطح آب زيرزمينـي در   اي كه اثر بهره طهشعاع تاثير عبارت است از فاصله محور كوره قنات تا نق. دارند

  .آن نقطه ناچيز باشد
هاي قنات بخش آبگون هر چه به سـمت بخـش خشـكه     حريم قنات در پيرامون مادر چاه به حداكثر و در مجاور ميله

  .رسد كار نزديك شويم به حداقل مي
طوركـه در   همـان . طور شماتيك نشان داده شده اسـت  حريم مادر چاه و بخش آبگون يك رشته قنات به )2-5(شكل 

هـاي آن در بخـش آبگـون آن     شود ميزان حريم قنات در پيرامون مادر چاه نسبت به حريم ميله شكل مذكور مشاهده مي
  .باشد تر مي بيش
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  ا استفاده از فرمول تجربي زيشاردتعيين حريم قنات ب -7-5-1
يرزميني در اطراف قنـات و همچنـين در دسـت داشـتن قابليـت      گيري افت سطح آب ز توان با اندازه در اين روش مي

  .دست آورد هدايت هيدروليكي آبخوان شعاع تاثير يا حريم قنات را به
)7 -12(  R 3000 S K= ×  

R =شعاع تاثير يا حريم قنات بر حسب متر  
S =افت سطح آب زيرزميني برحسب متر  
K =ر ثانيه قابليت هدايت هيدروليكي برحسب متر ب(m/S)  

  ي تراز آب زيرزمينيها منحنيمحاسبه حريم قنات با استفاده از  - 7-5-2
هاي آبگون قنات حفر گـردد و سـطح آب    اي در پيرامون مادر چاه و ميله در اين روش الزم است تعدادي چاه مشاهده

. اقـدام گـردد  ) انسـيل هـم پت (هـاي تـراز آب زيرزمينـي     گيري و نهايتا نسـبت بـه رسـم منحنـي     زيرزميني در آنها اندازه
هـر چـه از ايـن    . شوند هاي آبگون قنات خم برداشته و از چند طرف بسته مي هاي تراز، نزديك به مادر چاه و ميله منحني

. رسـد  شود تا جايي كه ميزان خميدگي به حداقل مي هاي تراز كاسته مي منطقه فاصله بگيريم از ميزان خميدگي منحني
  )را مالحظه نماييد 1-7شكل . (اثير يا حريم قنات واقع شده استاين منطقه در محدوده شعاع ت

  
  خطوط جريان و هم پتانسيل در يك مقطع عرضي قنات -1- 7شكل 

هاي تعيين حريم قنات است اما مستلزم صرف هزينـه گزافـي جهـت حفـر      ترين روش هر چند اين روش يكي از دقيق
  .شود اي مي هاي مشاهده چاه
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  ي زهكشيها كانالستفاده از فرمول تعيين حريم قنات با ا -7-5-3
هاي زهكشـي   كند بنابراين روابط هيدروليك حاكم بر كانال با توجه به اينكه قنات همانند يك كانال زهكشي عمل مي

  آيد  دست مي به )13-7(ميزان آبدهي يك كانال زهكشي از رابطه . كه براي قنات نيز صادق است

و      )13- 7(
2 2
0KL(h h )

Q
2R
−

=  
2 2
0KL(h h )

R
2Q
−

=  
R = شعاع تاثير يا حريم قنات برحسب متر(m)   
K = ضريب نفوذ پذيري برحسب متر بر ثانيه(m/S)  
L =حسب متر  طول بخش آبگون قنات بر(m)  

0H =حسب متر  ضخامت آبخوان بر(m)  
h =ن قنات برحسب متر اختالف ارتفاع بين ضخامت آبخوان و سطح آب درو(m)  
Q = آبدهي قنات برحسب ليتر در ثانيه(L/S)  

باشد كه با فاصله گرفتن از  هاي آبگون قنات مي هاي دقيق در تعيين حريم مادر چاه و ميله اين روش نيز يكي از روش
ي مـادر چـاه و   در ايـن روش ترازيـاب  . شـود  هاي آبگون، از ميزان حريم نيـز كاسـته مـي    مادر چاه و حركت به سمت ميله

  .هاي آبگون جهت تعيين حريم قنات ضروري است ميله
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  افزار محاسباتي نرم -فصل هشتم

گسترده اكسل و امكانات اضافه اي كـه در اختيـار كـاربر     هافزار صفح آمده با توجه به مزاياي نرم عمل بهي ها بررسيبا 
 كدنويسيو  ها فرمطراحي  VBA(Visual Basic for Application)مچنين فراگير بودن آن با استفاده از و ه دهد ميقرار 

  .آنها صورت گرفته است
منطبق با فرمـول اصـلي ارايـه     ها فرمدر باكس  پارامترهاي مورد استفاده واحدهاشايان ذكر است جهت سهولت كليه 

  .وارد نماييد تا محاسبات صورت پذيرد واحدهاا با همان و كافيست همان اعداد ر باشد ميشده در گزارش 
ي طراحي شـده بـراي   ها فرمافزارهاي مورد استفاده ارايه شده است و در نهايت نمونه  در ادامه مطالبي در خصوص نرم

  .فرمول هاي محاسباتي چاه و قنات آورده شده است

  اكسل افزار نرم - 1- 8

 مرتـب  و يبند سازمان ،بندي تقسيم يحروف و يعدد صورت به آن اطالعات كه است يا گسترده صفحات شامل اكسل
. شود مي استفاده زين) نمودار( چارت رسم و ها داده پردازش و ينگهدار يبرا ،ها داده يسازمانده بر عالوه اكسل از. اند شده

 اسـت،  فيضـع  اريبسـ  هـا  آن يبـرا  اكسل و كنند مي استفاده يگريد يها برنامه از يحسابدار و ياضير نيمتخصص اگرچه
 سـند،  كاربرگ، جاديا يبرا و) يخانگ كاربران( يعاد افراد و يعموم يحسابدار و يمال ،يآمار يكارها يبرا تر بيش اكسل
 بـا  اسـت  يحسـاب  نيماش اكسل واقع در. شود مي استفاده اكسل از ياضير و يآمار و يمال باتسمحا و نمودار رسم فاكتور،
 اكسـل  از د،يسـ يبنو را خـود  يمـال  ي سـاالنه  و ماهانه ،يهفتگ روزانه، يها حساب ديبخواه اگر مثال يبرا. باال يها قابليت
  .ديكن يم استفاده
 جـداول  و اعـداد  نيـ ا اكسل در اما د،يدار چاپ و تماشا يبرا يمطالب فقط شما ورد در كه است نيا ورد و اكسل فرق

 دادن نشـان  يبـرا . اند شده مرتب يخاصروابط  اساس بر و ندهست شيرايو قابل نيهمچن و مفهوم و محتوا ف،يتعر يدارا
 يبـرا  بـار  كيـ  شما كه است نيا اكسل گريد ي دهيفا. ميكن يم استفاده اكسل از نمودار ميترس اي يمقدار كاهش اي رشد
 خـرج   همحاسـب  يبـرا  مـثال  د،يـ ده يمـ  رييـ تغ را اعداد و ها داده فقط اوقات، ي هيبق و ديسينو يم فرمول و جدول شهيهم

 و يزيـ ر برنامـه  يبـرا  اسـت  يهـا  نـام بر اكسـل . سـال  در خـاص  ييكاال سود ي محاسبه اي خوابگاه، كي در افراد ي ماهانه
 تعـداد  كـه  نيـ ا ايـ  كنـد،  محاسـبه  را شـما  وام قسـط  ديـ خواه يمـ  اكسـل  از شما مثال يبرا. بودجه ميتقس و يزمانبند

 يها فايل پسوند ،... و دهد نشان را يزمان ي بازه كي در موجود ياروزه تعداد دهد، نشان را كلمه كي حروف يكاراكترها
  .است xls اكسل
  .شود مي استفاده يحسابدار معمول يها كاربرگ يجا به ،Excel مانند گسترده صفحه يها برنامه از يكل طور به
 يصـداها  يحتـ  و يكـ يرافگ اشـكال  فرمـول،  از ،هـا  فايـل  داخل در توان مي نيا بر عالوه Microsoft excel برنامه در

  .دهد مي برنامه نيا با شده ديتول يها فايل به يخاص ييايپو كه كرد استفاده گوناگون
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 يكاالهـا  نيانگيـ م و سـود  زانيـ م انبارهـا،  يموجود كنترل ،يمال يها سيستم كردن خودكار يبرا اكسل از نيهمچن
 بـر  عـالوه  .شود مي استفاده يبازرگان و يديتول اتموسس يها نيازمندي ريسا و سود كاهش و شيافزا درصد شده، فروخته

  .است پذير امكان برنامه نيا لهيوس به وب صفحات جاديا ،ها قابليت نيا

8 -2 - VBA ست؟يچ اكسل در  

VBA عبارت مخفف كه Visual Basic For Applications يافـزار  نرم شركت توسط كه است يسينو برنامه زبان كي 
  .است شده گنجانده سيآف يهاافزار نرم ريسا و Excel در VBA. است شده يطراح كروسافتيما

 اكسل نويسي برنامهمفاهيم اوليه  - 3- 8

هاي آماده نوشته شـده در   توانيد از برنامه نويسي در محيط اكسل براي تازه كارها كار سختي است و بهمين دليل مي برنامه
 .آشنا باشيد  Subroutine - Moduleد با اصطالحاتبراي شروع كار باي. اكسل، در اينترنت استفاده نماييد VBA به زبان

 نويسي برنامهتعريف سابروتين در  -4- 8

سـابروتين   تـوان  مـي ين واحد يك برنامه را تر كوچك .تشكيل شده است Subroutine ها سابروتينيك برنامه بزرگ از 
يعنـي همـه    ،ست كه همـه آنهـا  بايد گفت كه يك سابروتين در واقع از دستوراتي تشكيل شده ا تر بيشدر توضيح  .ناميد

 .و باعث انجام كاري خواهند شد شود ميدستورات موجود در يك سابروتين با هم اجرا 

ي ديگري براي سابروتين هستند و معـادل آن در زبـان   ها نامهمه  routine و procedure, method, function يها نام
  .است »رويه«فارسي 

بايد  ،را محاسبه كنيد 2+2اكسل اگر بخواهيد دستوري را بنويسيد كه مثال عدد ويژوال بيسيك  نويسي برنامهدر زبان 
  :اين دستور را در داخل يك سابروتين قرار دهيد

[[vb]] Sub Test() a 2 2End Sub [[/vb]]= +  
و  دهـد  مـي مواجه مي شويد كه شروع سابروتين و پايان يك سابروتين را نشـان   SUB در مثال ساده باال شما با كلمه

و پـردازش و در نهايـت    هنـد ، تمامي دستورات اين سابروتين خوااست را اجرا كنيد Test ابروتين كه اسم آنهرگاه اين س
 .اكسل آشنا خواهيد شد VBA در ادامه اين آموزش با نحوه اجراي يك سابروتين نوشته شده در محيط. شوند مياجرا 

 تعريف ماژول - 5- 8

د حـاوي چنـدين   توان مييد آنها را ويرايش كنيد، هر ماژول توان يمو شما  شوند ميدر فايل اكسل شما ذخيره  ها ماژول
 .سابروتين باشد
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  VBA درج يك ماژول و سابروتين در -6- 8

 .اكسل شويد VBA وارد محيط Alt+F11 در ابتدا با زدن كليد −

 در سمت راسـت صـفحه شـما قـاب    . را انتخاب كنيد تا يك ماژول ايجاد شود Module گزينه Insert از منوي −

Project Explorer  خواهيد ديد كه ماژول شما با نام ،را اگر مشاهده كنيد Module1   شـود  مـي نمـايش داده. 
 )1-8شكل ( .استفاده نماييد Ctrl+R بينيد از كليد را نمي  Project Explorer اگر(

 .سابروتين خود را بنويسيد −

  
 نحوه نوشتن سابروتين -1-8شكل 

 ذخيره فايل اكسل حاوي برنامه - 7- 8

تـر   يا به عبارت صـحيح ) ماكروها(ي ها برنامهتمامي  ،ذخيره نماييد XLSX اگر فايل خود را با پسوند 2007سل در اك
است كه فايل حاوي يك برنامه وِيژوال بيسيك را با  2007در واقع اين اقدام امنيتي اكسل . شوند ميپاك  ها ماژولتمامي 
 .كند ميذخيره  XLSA پسوند

همه اين اصطالحات داراي (برنامه  -ماژول  -ستيد تعيين كنيد كه آيا فايل حاوي ماكرو وانت مين 2003شما در اكسل 
 .شديد تا متوجه اين موضوع مي كرديد مياست يا نه و حتما بايد فايل را باز ) يك معني هستند

  Macro Enabled بايد از گزينـه ) ماژول دارد(كه حاوي يك برنامه است  2007بنابراين در هنگام ذخيره كردن فايل 
 )2-8شكل ( :استفاده نماييد



 ها و قنوات كمي چاه) حريم(دستورالعمل تعيين محدوده   08/06/93  58

 

  
 سازي فايل حاوي برنامه نحوه ذخيره - 2-8شكل 

 2007يك فايل عادي اكسـل   Icon است با) برنامه(كه حاوي ماكرو  2007ي اكسل ها فايل Icon در شكل زير تفاوت
  )3-8شكل ( .نماييد ميرا مشاهده 

  
 روهاي حاوي ماك تفاوت پسوند فايل - 3-8شكل 

 )وماكر( باز كردن فايل حاوي برنامه ويژوال بيسيك - 8- 8

زيرا ممكن است كه اين برنامـه   كند مي (Disable) اكسل به صورت پيش فرض برنامه موجود در يك فايل را غيرفعال
ل هاي خانواده آفيس از جمله اكسافزار نرمبه نوعي يك ويروس باشد و اين موضوع يك اقدام پيشگرانه است كه در تمامي 

 .وجود دارد

برنامه را فعال خواهيـد كـرد و    Enable Macro را بازكرديد، با زدن گزينه VBA بعد از اينكه فايل اكسل حاوي برنامه
 .اين كار انجام نشود، قادر به اجرا ماكرو نخواهيد بود كه درصورتييد ماكروهاي آن فايل را اجرا كنيد و توان مي

را   Enable this Content كليك كنيد و سپس گزينـه (Options) بر روي دكمه 2007بعد از باز كردن فايل در اكسل
  )4-8شكل ( :انتخاب كنيد

 .است Excel 2007 عكس مربوط به: توجه
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  2007در اكسل  Optionsمحل قرارگيري  - 4-8شكل 

 )5-8شكل ( .استExcel 2013 عكس زير مربوط به: توجه

  
  2013ر اكسل د Optionمحل قرارگيري دكمه  -5-8شكل 

 اكسل VBA اجراي يك برنامه نوشته شده در محيط - 9- 8

ين واحد يك برنامه سابروتين است و براي اجراي يك سـابروتين كافيسـت در   تر كوچكدر باال اشاره شد  طوركه همان
يد و بـراي  در آن است را مشاهده نماي ها سابروتينتا پنجره زير كه ليستي از تمامي  انتخاب كنيدرا  Alt+F8 كليد ،اكسل

 )6-8شكل ( .را بزنيد RUN اول آنرا انتخاب كنيد و سپس كليد ،اجراي يك سابروتين

بنـابراين از  . معادل و به يـك معنـي هسـتند    نويسي برنامهبرنامه و پروسيجر و رويه همگي در  ،كلمه سابروتين، ماكرو
 .را در هنگام فايل فراموش نكنيد فعال كردن ماكرو .در عنوان پنجره شكل زير تعجب نكنيد Macro ديدن كلمه
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 نحوه اجراي ماكرو - 6-8شكل 

. نيز تعريـف كنيـد   (Hotkey) يا Shortcut key در اكسل يك) سابروتين(يد براي اجراي ماكرو توان مياگر مايل باشيد 
  .كليك كنيد Options براي اينكار در شكل باال روي گزينه ،Ctrl+R مثال كليد

  اسبات چاهمح ي طراحي شدهها فرم -10- 8

  
  محاسبه حريم چاه به روش زيشارد - 7-8شكل 
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  محاسبه حريم چاه به روش شولتز -8-8شكل 

  
  محاسبه حريم چاه به روش جريان ماندگار در آبخوان آزاد - 9-8شكل 
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  محاسبه حريم چاه به روش كوزني - 10-8شكل 

  
  محاسبه حريم چاه به روش دوپويي - 11-8شكل 
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  حريم چاه به روش كمفورتمحاسبه  -12-8شكل 

  
  فرم محاسبه حريم چاه در شرايط غيرماندگار به روش تايس - 13-8شكل 
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  فرم محاسبه حريم چاه در شرايط غيرماندگار به روش ژاكوب -14-8شكل 

  
  فرم محاسبه حريم چاه به روش كوساكين - 15-8شكل 
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  فرم محاسبه حريم چاه به روش شنييلي -16-8شكل 

  محاسبات قنات حي شدهي طراها فرم -11- 8

  
  هاي زهكشي محاسبه حريم قنات با استفاده از كانال - 17-8شكل 
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  محاسبه حريم قنات با استفاده از منحني افت سطح آب - 18-8شكل 

  
  محاسبه حريم قنات با استفاده از فرمول تجربي زيشارد -19-8شكل 
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