
                                             

 

 

 

 
 

 گزارش كارشناسي تعيين محلفرم 
 F-E -03:كد مدرك

 0ويرايش: 
   2زا1صفحه: 

 

 يخ وامضاءتار نام ونام خانوادگي كارشناس
 
 
 
 

 

 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

 كد پرونده:                             كد كالسه:                                        شهرستان: 
در                     پرونده خانم/ آقاي               مورخ                 وبه موجب تقاضاي شماره                مورخ                   در اجراي حكم شماره 

كـه بفاصـله                كيلـومتر از قريـه                       واقـع گرديـده                             دهستان               در دشت                        ضي قريه ارا

تغييـر نـوع مصـرف/    ومتقاضي مدعي مالكيت آن مي باشد به لحاظ تغيير نام/ درخواست كميسيون/ حفر گالري/ تعميق چـاه در حـال حفـر/    

 اجراي آبياري تحت فشار/ اصالح قدرت موتور/  تمديد مجوز/ بررسي گرديد ونتيجه بشرح زير ميب اشد:

موقعيت محل حفر چاه بفاصله                          كيلومتر درقسمت جنوب شرق قريه                      واقع شـده اسـت وشـيب     -1
 مي باشد.   :X:            Yنقطه اي                            U.T.Mبسمت               با كد           عمومي از   سمت             

 اراضي مورد نياز محيات يا غير محيات؟ محيات/ غير محيات -2
 محل مورد نظر ممنوعه يا غير ممنوعه؟ ازاد/ ممنوعه -3
 گزارش بازديد: -4
 
 
 
 

 ر چاه نسبت به منابع آبي مجاور:موقعيت محل پيشنهادي حف -5
 متر 0از                متعلق به            برابر  -1-5
 متر 0از               متعلق به           برابر  -2-5
 متر 0از               متعلق به           برابر  -3-5
 متر 0از               متعلق به           برابر  -4-5
 

ده است وبا توجه به مشخصات زمين شناسي وهيدرولوژيكي منطقه حفر چاه از لحاظ حريم محدوديت دارد/ ندارد ودر واقع ش
 صورتيكه        ليتر در ثانيه از آب چاه برداشت شود ضرري براي منابع آب مجاور در محل دارد/ ندارد.

 مشخصات چاه: -6
 ر عمق برخورد به آب                      مت -1-6
 عمق كلي چاه                              متر -2-6
 قطر لولوه جدار                          اينچ -3-6
 ميزان گالري                              متر در جهت -4-6
 حريم فني برابر:                         متر ازچاه عميق/ نيمه عميق/ قنات/ چشمه -5-6
 نوع حفاري: -6-6
ارائه نمونه رسوبات به ازاء هر سه           متر يكبار به كارشناس ضروري است وادامه يا قطع حفاري با نظر كارشناس مي  -7-6

 باشد: )رعايت نكات ايمني جهت جلوگيري از ريزش چاه ضروري است).
 



                                             

 

 

 

 
 

 گزارش كارشناسي تعيين محلفرم 
 F-E -03:كد مدرك

 0ويرايش: 
   2زا2صفحه: 

 

 يخ وامضاءتار نام ونام خانوادگي كارشناس
 
 
 
 

 

 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

 اسب بخار ومعادل     كيلووات باشد.قدرت مورد نياز طبق محاسبه بشرح زير برابر با               -7
 نقشه محل پيوست است -8
ساير نكاتي كه ذكر آن بنظر كارشناس ضروري است.الف) ضخامت آبرفت محل حدودا         متر پيش بيني مي شود.ب)  -9

ه) اخذ تعهدات نوع دستگاه حفاري ضربه اي/ روتاري ج) پس از حفر چاه جديد چاه قبلي مسدود واز حيز انتفاع خارج گردد.
 الزم الزاميست و) معدل آبدهي  پنج ساله     ليتر در ثانيه

 رعايت حريم
 ) از چاه نيمه عميق                متعلق به                       برابر متر1
 ) از چاه عميق                      متعلق به                        برابر متر2
 متعلق به                         برابر متر                       ) از              3
 
 استخراج از شيت شماره                استخراج گرديده است. 1:15000نقشه با اشل  

 

                                                              
 

                                                                                                                                                     N 



                                             

 

 

  

 فرم گزارش كارشناسي
 F-E -04:كد مدرك

 0ويرايش: 
   از:   صفحه:    

 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

                      از محل احداث كارگاه     مديريت محترم     مورخ     به موجب درخواست شماره

 :گردد بازديد بعمل آمده ونتيجه   به شرح ذيل گزارش مي     خانم/آقاي     

 الف) موقعيت محل :

      قريه       بخش         شهرستان       ناستا

 شهرستان واقع شده است.      كيلومتري     جهت جغرافيائي وفاصله محل نسبت به شهرستان : محل به فاصله

 بخش واقع شده است.     كيلومتري     شهرستان : محل به فاصله جهت جغرافيائي وفاصله محل نسبت به

 قريه واقع شده است.      كيلومتري     جهت جغرافيائي وفاصله محل نسبت به شهرستان : محل به فاصله

 قرارگرفته است.      ضهاي جغرفيائيوعر      محل بين طولهاي جغرافيائي 

 ب) وضعيت منابع آبي :

) با رعايت حقوق حقابه بران     تلفيقي       آبهاي زيرزميني     تامين آب واحد مذكور ازطريق (آبهاي سطحي 

 امكان پذيرمي باشد.     ليتر درثانيه ا     وموارد ذيل به ميزان

تغذيه مي      بانوع تشكيالت      متر مي باشد كه ازكوه     فاصله سرچشمه منبع آب تامحل آبگيري حدود

 شود.

ليتر درثانيه مي باشد كه      ليتر درثانيه وآبدهي حداقل     ليتردرثانيه وآبدهي متوسط      آبدهي حداكثر

 اندازه گيري شده است.      درطول دوره آماري

 عدم هرگونه عمليات درمظهروحريم چشمه / سراب -1

 احداث هرگونه تاسيسات خارج ازحريم چشمه / سراب -2

آب چشمه / سراب / رودخانه ونوسانات آب خسارتي به طرح وارد گردد اين اداره كل  چنانچه دراثر هرگونه آلودگي -3

 هيچگونه تعهدي را ندارد.



                                             

 

 

  

 فرم گزارش كارشناسي
 F-E -04:كد مدرك

 0ويرايش: 
   از:   صفحه:    

 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

 بايستي بدون هيچگونه تغييركيفي وكمي به مسيراصلي وارد گردد.“  برداشت آب به صورت چرخشي بوده ومجددا -4

جوابگو بوده واين اداره كل “ ي شخصامتقاض وجود داشته باشدچنانچه معارضي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي  -5

 هيچگونه مسئوليتي را عهده دار نخواهدبود.

 رعايت اصول زيست محيطي براساس استانداردهاي موجود  -6

 
 

 : مالحظات
      

 
 

 محل رسم كروكي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام ونام خانوادگي كارشناس :
 امضاء كارشناس        



                                             

 

 

 

  
 گزارش كارشناسي فرم

 صدور برگ تجهيز چاه

 F-E -05:كد مدرك

 0ويرايش: 

       صفحه:

 

 نام و نام خانوادگي سمت تاريخ ضاءام

 كارشناس آبهاي زير زميني  
 
 
 

 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

 وبهره برداري آبهاي زير زميني  دفتر حفاظت مدير محترم 
 

 چـاه نيمـه عميـق    شماره                   مورخ                   براساس گزارش آزمايش پمپاژ“ احتراما           
.. در …………مورخ ………شماره گمانه  . داراي پروانه حفر………………………آقايخانم/

قــرار گرفتــه پيشــنهاد  مــي گــردد جهــت       بررســي مــورد كــه ....…………………..…اراضــي قريــه
 .مصارف..................... با مشخصات زير صادر فرماييد.

 
 در جهتمتر                      ميزان احداث گالريو               متر عمق كلي چاه -1
  متر لوله گذاري -2
   قطر لوله جدار -3
  اينچ قطر لوله آبده -4
  طبقه تعداد طبقات پمپ -5
  متر عمق نصب پمپ-6
  شناور/ توربيني نوع پمپ -7
  ليتر در ثانيه مجازدبي  -8
  متر *ارتفاع آبرساني -9

  متر *طول مسير آبرساني -10
 كيلووات ساعت برق اسب بخار معادل  قدرت موتور -11
 متر مكعب در سال معادل ساعت كاركرد ساليانه -12
آب استحصال فقط جهت مصارف               مي باشد ومتقاضي حق استفاده جهت مصـارف   -1: توضيحات -13

  ديگر را ندارد.
 

 



F-E-06:كد مدرك

كد پرونده:كد كالسه:شهرستان:

2- نام مالك:1- نام محل:

5- نام شهرستان:4- نام دشت:

ساعتدقيقه

20- قطر لوله ادبه: سانتي متر/ اينچ8- ميزان احداث گالري:    متر

210- پرتاب دبي افت در سطح ديناميك: سانتي متر/ متر9- عمق احداث گالري:     متر

رفت22- سطح ديناميك: متر10- تعداد ميله چاه تهويه:    حلقه

23- دبي در سطح ديناميك: ليتر در ثانيه11- جهات احداث گالري:

24- دبي ماگزيمم: ليتر در ثانيه12- قطر حفاري چاه:   سانتي متر

25- افت به ازاي دبي ماكزيمم: متر13- قطر كول مورد استفاده: سانتي متر

26- دبي مجاز: ليتر در ثانيه14- نوع موتور آزمايشي: ديزلي/ كف كش

27- افت به ازاء دبي مجاز: متر15- تعداد طبقات پمپ: طبقه

16- مدت آزمايش پمپاژ: ساعت

17- طول خط آبرساني: متر

18- اختالف ارتفاع:   متر

28- پيشنهادات:

(M3)0 :قطر لوله آبده:0(اينچ)، ساعت كاركرئ:0 برداشت ساليانه ،(HP)0:قدرت موتور ،(Lit/s):دبي مجاز چاه

توضيحات:

برگشت

0

29N- كروكي محل حفر چاه نسبت به شمال

N :

N :

................................................... مطابقت              30- محل حفر چاه با كروكي گزارش كارشناسي مورخه

       دارد        ندارد

محل امضاء    1- نام ونام خانوادگي كارشناس تأييد كننده:

مح امضاء    2- نام ونام خانوادگي تكنسين ناظر آزمايش كننده:

6- تاريخ انجام آزمايش پمپاژ:

زمان پمپاژ طريقه اندازه گيري 19- سطح ايستايي: متر7- عمق كلي چاه:    متر

دبي افت

افت سطح آب به 

متر

عمق سطح آب به 

متر

ويرايش: 0

صفحه:  

گزارش آزمايش پمپاژ چاه نيمه عميق

3- پروانه بهره برداري به شماره:

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 



 

                                             

 

  

فرم درخواست متقاضي از منابع آبهاي 
 سطحي وزيرزميني

 F-E-07:كد مدرك
 0ويرايش: 

 صفحه:       
 
 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

 شهرستان ..........................اداره امور آب  مدير
 

     به   خواهشمند است دستور فرماييد نسبت “احتراما
      درخواست جابجائي محل چاه   
     درخواست مجوز حفاري            

  پيش پروانه بهره برداري            تمديد 
  آزمايش پمپاژ                              

        درخواست تمديد مجوزحفاري
      صدور پروانه بهره برداري      

        تغيير نام و انتقال                  
                            ابطال پروانه       

         افزايش قدرت موتور               

       در قريه                                               رواناب  اينجانب /موتور تلمبه  /قنات  /چشمه  /چاه 

 .وابط ومقررات اقدام فرمايند طبق ض                              شهرستان
 امضاء تاريخ نام ونام خانوادگي

 
 
 
 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

از منابع آبهاي زيرزميني دريافت  حفر/گمانه/بهره برداريمجوز “د متقاضي فو ق الذكر  قباليبررسي گرد .1

 . ه استاست سابقه ضميمه شد  نداشته /داشته

 /داشـته  آبهـاي سـطحي دريافـت     روانـاب  /مجـوز موتـور تلمبـه   “د متقاضي فوق الذكر قباليبررسي گرد .2
 . ه استضميمه شد سابقه  است  نداشته
                              

 ان ـرستـور آب شهـدير امـم                           متصدي بايگاني و تشكيل پرونده      
         

 
     : امضاء                                                                                     :                 امضاء  
 
                                                  تاريخ :                                               تاريخ:                                                                
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