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مقدمه
دالیلبهصنعتیهردرنهاییمحصولکیفیتبهبوددراستانداردهاوکارهاآیینمعیارها،اهمیتونقش

است:ناپذیراجتنابزیر
امورانجامدررویهوحدتایجاد.1
کارهاانجامينحوهدرنظمایجادونمودنساده.2
نهاییمحصولکیفیتوهافعالیتدرستانجامازاطمینانبراينظارتوکنترلامکان.3

وکارهاآیینمعیارها،تدوینوتهیهآنها،بودنتخصصیهمچنینوهافعالیتيدامنهگستردگیبهتوجهبا
بهداشتتضمین اهمیتهمچنینوفوقمراتبگرفتننظردرباشود.میسپردهامرمتخصصانبهاستانداردها

در توسعه این تخصصینهادعنوانبهکشورکارگروه ملی راهبري برنامه ایمنی آب درانسانسالمتدرآب
هايعملدستوريتهیهبهنسبتمتخصصاننظراتازاستفادهباتاتصمیم گرفت برنامه در شهر ها و روستا ها

گام هاي برنامه ایمنی آب اقدام نماید.براي اجرايمرتبطنیازمورد

:هدف
چهار چوب براي اجراي برنامه ایمنی آب در بخش توصیف سیستم تامین آب شرب (گام تعیینکارآییناینازهدف

:دیگر گام هاي این برنامه مطابق جدول زیر می باشددوم) می باشد 

:کاربرديدامنه
شهرها و روستاهاي ي تامین آب از حوضه ي آبریز تا مصرف کننده درتوصیف سامانهي کاربرد این دستورعمل دردامنه

باشد. هاي آب و فاضالب شهري و روستایی میتحت پوشش خدمات شرکت

1 Preparation
2 System Assessment
3 Control  measures
4 Operational Monitoring
5 Management and Communication
6 Feedback and iImprovment

آبایمنیيبرنامهتیمتشکیل1گام1الزمهايآمادگیاحراز

2سیستمارزیابی

آبتأمینسیستمتوصیف2گام 
ریسکارزیابیوآمیزمخاطرهرویدادهايومخاطرات ییشناسا3گام 
هاریسکبندياولویتومجددارزیابی،3یکنترلهاياقداماعتباربخشیوتعیین4گام 
ارتقاءوبهبودبرنامهیکنگهداريواجراتوسعه،5گام 

یکنترلهاياقدامپایشيبرنامهتعریف6گام 4برداريبهرهپایش
آبایمنیيبرنامهکاراییسنجیاعتبار7گام 

مدیریتاجراییيهاروشتدارك8گام 5ارتباطاتومدیریت
پشتیبانیهايبرنامهتوسعه9گام 

ي ایمنی آببرنامهايدورهبازبینیانجاموریزيبرنامه10گام  6بازخورد و بهبود
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نکات مهم
منابع 1شامل: سامانه تامین آب تهیه طرح شماتیک فلو دیاگرام ،هاي مهم گام توصیفیکی از خروجی .

.4خانهسایت تصفیه.3درخطوط انتقال)(به ویژهنقاط برداشت اصلی.2(سطحی یا زیر زمینی)تامین
نقاط اتصال به دیگر سیستم هاي .7مناطق تحت پوشش ي محدوده.6. ایستگاه پمپاژ 5مخازن ذخیره 

وع ترتیبات خاص مصرف کننده ها و مصارف آب می باشد.هر ن.8تامین آب و 
هاي اطالعاتی و جدولاطالعات در بخش توصیف سامانه تامین آب سعی شود بیشتر از نقشه،و ارائهدر تهیه

نمودار استفاده شود.
در ارائه آمار ها مراجع مورد استفاده حتما ذکر شود.
 در حوضه آبریز باید با منابع آالینده با توجه به نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، توصیف

آن سازمان تهیه شود.هماهنگی و تائید 
شده توسط هر سازمان باید در کارگروه استانی ارائه و مورد تائید همه اعضاء قرار گیرد.تهیهاطالعات
 در این راهنما در اجراي برنامه ایمنی آب قابل تهیه نباشد به در صورتی که بخش از اطالعات ارائه شده

عنوان دستور کار سازمان هاي مربوطه قرار گیرد تا براي اجراي برنامه ایمنی آب در چرخه هاي بعدي مورد 
استفاده قرارگیرد.

پیشنهاد هاي کارگروه بوده و می تواند با نظرات و اطالعات ارائه شده در این راهنما به عنوان ویرایش اول
تر شود.هاي استانی در ویرایش هاي بعدي کامل

 توصیف سامانه تامین آب به عنوان اساس و زیر بناي برنامه ایمنی آب در گام هاي بعدي بوده و باید حداکثر
.انجام با کیفیت آن انجام شوددر و دقتتالش
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حوضه آبریز - توصیف سیستم تامین آب 1
ي آبریز دارند، نسبت به توصیف هاي مسوول به شرح زیر با توجه به نقشی که در حوضههر یک از سازمان

هاي مشخص شده اقدام نمایند.سیستم مطابق سرفصل

ي آبریز ها و مشخصات حوضهویژگی1- 1
)و سازمان حفاظت محیط زیستايسازمان آب منطقهمسوول: هاينهاد(

عمومی حوضه آبریزمشخصات 1-1- 1
آبریزحوضهي نقشه

منابع تامین آبخوان ي مطالعاتی که به عنوان هاي آبریز  و محدودهحوضهیا ضهنقشه مشخص کننده مرز جغرافیایی حو
آب(سطحی یا ریرزمینی) شهر یا روستاي مورد نظر  به کار می رود. نکته حائز اهمیت آن است که این نقشه بعدا به عنوان 

ارض همچون پتانسیل هاي آلودگی و مواردي از این دست کاربرد خواهد داشتواي براي پیاده سازي دیگر عپایه
ویژگی هاي هواشناسی و الگوهاي آب و هوایی

(....گرم و خشک ، معتدل ، کوهپایه اي و) نو ع اقلیم.
میزان متوسط بارش ساالنه.
وضعیت خشکسالی یا تر سالی.
 ارتفاع از سطح دریامتوسط ، حداقل و حداکثر.
تعیین سهم هر یک از مصرف کنندگان عمده آب

 صنعت و شرب،سهم مصرف کنندگان عمده در بخش کشاورزي.
کاربري زمین به صورت کلیتعیین:

کشاورزي
مسکونی
صنعتی
منابع آبخشکسالی یا سیل و تاثیر آن بر تعیین سابقه بالیاي طبیعی به ویژه.
 اطالعات مربوط به طرح هاي انتقال آب

 عنوان طرح حوضه مبدا ، حوضه مقصد، حجم آب انتقالی، حجم آب انتقالی مصوب و وضعیت انجام
طرح

تعیین سابقه حوادث در حوضه منابع آب که کیفیت  منابع آب را متاثر ساخته.

اطالعات مربوط منابع آب سطحی2- 1- 1

رودخانه-هاي سطحیآب1- 2- 1- 1
 مقیاس مناسبدر در حوضه ي آبریز مسیر رودخانه تهیه نقشه از.
می بودنئفصلی  یا دارژیم رودخانه (آورد آب، طول، عمق، :هاي فیزیکیویژگی(.
آبزي پروري و وکشاورزيصنعتی، ، هاي شربهاي عمده براي کاربريمیزان و محل برداشت...
حریم رودخانه

o رودخانهوضعیت تعیین حریم
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oبرداشت شن و ماسه در بستر و حریم، (ساخت و ساز،کشاورزيرودخانهوضعیت حفاظت از حریم ،
.)فعالیتهاي مجاز و غیر مجاز در حریم

o رودخانه.بانیهاي حریمگشتوضعیت
 رودخانهتهیه اطالعات مربوط به برنامه پایش کیفی و کمی.
هاي ها (جدول ایستگاهستگاهیهاي آنالین) تعداد اپایش (شامل ایستگاههاي نقشه موقعیت ایستگاه

.پایش)
هاآنگیري(کمی و کیفی) و تواتر اندازهشودگیري میعامل هایی که اندازه.
هاي ریزآالینده معدنی ریزآالینده،، میکروبی(فیزیکی و شیمیایی ، بیولوژيهاي کیفی آب ارائه ویژگی

گذاري درمسیر رودخانه لکهآلی) به صورت آماري و نمودار و 
 ساپروب و شاخص کیفیت آب ایرانهاي کیفی آب همچون ویل کوکس، شولر،شاخصتهیه)IRWQI(.
هاي انسانی تاثیر گذار بر منبع آب سطحی مورد نظرهاي تفریحی و دیگر فعالیتتعیین فعالیت.
و ...، تفرجگاهیهاي احداث بزرگراه، مجتمع صنعتی، سدطرحاي همچونهاي توسعهوضعیت طرح

.یا خیر)دارد ارزیابی زیست محیطی ،(محل و نوع توسعه
بندي آنها (به صورت نقشه)تعیین موقعیت  انواع منابع آالینده  و  طبقه.
رودخادنه عبور می هاي که در مجاورت رودخانه  قرار داشته و یا از روي تعیین موقعیت مکانی جاده

کنند.
تاریخ وقوع، نوع ماده آالینده ...)(نوع حادثه، محل وسابقه حوادث کیفی در رودخانه.

و برکهدریاچه سد-هاي سطحیآب2- 2- 1- 1
سد و برکهتهیه نقشه از موقعیت دریاچه.
 سد و برکه مشخصات فیزیکی

o و بندي دماییالیه، حجم کل، حجم مرده ،حجم مفید،سد و برکهنوع...
سد و برکهحریم دریاچه

oوضعیت تعیین حریم.
oوضعیت حفاظت از حریم.

سد و برکهتهیه اطالعات مربوط به برنامه پایش کیفی و کمی دریاچه.
oهاي پایش  عوامل کمی و کیفیامکانات ایستگاه.
oگیري(کمی و کیفی) و تواتر اندازهگیري می شودهایی که اندازهعامل.
oآلی)وریزآالینده معدنی (فیزیکی و شیمیایی ، بیولوژي، میکروبی،هاي کیفی آب ارائه ویژگی.

هاي انسانی تاثیر گذار بر منبع آب سطحی مورد نظرهاي تفریحی و دیگر فعالیتتعیین فعالیت.
 ه صورت نقشه)و  طبقه بندي آنها (بسد و برکهتعیین موقعیت  انواع منابع آالینده  مشرف بر دریاچه.
 موثر بر کیفیت آبسد و برکهمشکالت شناخته شده در بهره برداري.
 نوع حادثه، محل و تاریخ وقوع، نوع ماده همچون سیالب هاسد و برکهسابقه حوادث کیفی در دریاچه)

آالینده ...).
دریاچه در هایی که در مجاورت دریاچه قرار داشته و وضعیت حفاظت تعیین موقعیت مکانی جاده

مجاورت جاده.
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اطالعات مربوط منابع آب زیر زمینی3- 1- 1

ویژگی هاي هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی1- 3- 1- 1
آبخوان تامین کنننده آب شرب شهر بر اساس تقسیم ي آبریز و حوضهتعیین مشخصات جغرافیایی

.ریت منابع آب ایران به صورت نقشهبندي سازمان مدی
 اطالعات مربوط به آبخوان حوضه آبریز

oشیب عمومی دشتنقشه هاي توپوگرافی و.
oو مجاز: عمق آبخوان (دینامیک و استاتیک) ،  تعداد چاه هاي هیدرولوژيهیدرولیکی و اطالعات

.عمق چاه ها، متوسط مجازغیر 
o.وضعیت دشت از نظر ممنوعه بودن
oبه صورت آماري.حوضه آبریزوضعیت بیالن
o(تحت فشار یا معمولی) ي تغذیه آبخوان  و منطقه تخلیه آبخوانتعیین منطقه،نوع آبخوان.
oکیفیت آب در حوضه آبریز بر اساس نقشه هاي کیفیاطالعات.
oاطالعات مربوط به برنامه هاي پایش کیفی حوضه آبریز.
oپذیري خاك ، ...)ضریب نفوذ نقشه سازند هاي زمین شناسی ،(آبخوانت زمین شناسیااطالع.
o اطالعات مربوط به فرو نشست زمین در حوضه آبریز و فرسایش خاك به صورت نقشه و اطالعات

آماري

اطالعات مربوط به منابع آب زیر زمینی در بخش شرب2- 3- 1- 1
هاي آب و فاضالب شهري و ي آبریز با همکاري شرکتاطالعات مربوط به این بخش از توصیف حوضه

روستایی تکمیل شود.
اطالعات عمومی

oنقشه موقعیت مکانی چاه ها ،قنوات و چشمه هاي آب شرب  و جدول مشخصات آنها.
o(... چاه هاي دفع فاضالب و) نقشه آسیب پذیري چاه هاي آب شرب در برابر عوامل آالینده.
oو ...چاهی، آبدهیهاي آب شرب (وضعیت حفاظت سرقنوات و چشمه،هاجدول مشخصات چاه(.
oنقشه موقعیت قنوات و چشمه ها در صورت استفاده به عنوان آب شرب.
oوضعیت حراست و حفاظت از چاه ها ،قنوات و چشمه هاي آب شرب.
oت مورد استفاده در آب شربکیفی در چاه ها ، چشمه ها و قنواسابقه حوادث.
oدر حریم چاه هاي شربیت ساخت و ساز و سایر کاربري ها وضع.

هاي کیفی عاملوضعیت
oآب اعم از میکروبی ،فیزیکی و شیمیایی و عوامل ریزآالیندهبرنامه پایش عامل هاي کیفی.
oمشخصات آماري عامل هاي میکروبی منابع آب زیر زمینی مورد استفاده در شرب.
oمنابع آب زیر زمینی مورد استفاده در شربمشخصات آماري عامل هاي فیزیکی و شیمیایی.
o منابع آب زیر زمینی مورد استفاده در شربمشخصات آماري عامل هاي ریزآالینده.
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بخش کشاورزيهاي مرتبط با توصیف پتانسیل آالینده2- 1
)نهاد مسوول: سازمان جهاد کشاورزي(

مجتمع هاي کشت و صنعتمکانیتعیین موقعیت.
محل دامداري هاي عمده و پرورش طیورتعیین موقعیت مکانی و نقشه پراکندگی توزیع.
(تعادل دام و مرتع) تعیین میزان دام بیش از ظرفیت مرتع.
تعیین موقعیت مکانی محل پرورش ماهی در حاشیه رودخانه ها مورد استفاده شرب.

oلیست داروها و مواد شیمیایی مورد استفاده متناسب با بیماري هاي مرسوم در منطقه.
(متیلن بلو، ماالشیت گرین، فرم آلین و...)  آنتی بیوتیک ها(کلرآمفنیکل ،اکسی ها قارچ کش- 

تتراسیکلین و... )  دیگر مواد شیمیایی ( پرمنگنات پتاسیم ، سولفات مس و ...)
o،فاضالب، وضعیت میزان تولید آبزي، مساحت، میزان مصرف آب، میزان تولید(نام واحد، نوع آبزي

)تخلیه پسابتصفیه فاضالب، محل 
o)آبزي پروري) تعداد و نام واحدهاي غیر مجاز یا داراي برداشت بیش از مجوز

سنواتیهاي عمده ذخیره سموم کشاورزيتعیین موقعیت مکانی و نقشه پراکندگی توزیع محل.
هاي صنعتی و سنتیتعیین موقعیت مکانی کشتارگاه.

o،مصرف آب، میزان تولید فاضالب، محل برداشت آبنوع کشتار، میزان کشتار، میزان(نام کشتارگاه ،
، وضعیت تصفیه فاضالب، نوع کشتارگاه (سنتی و صنعتی))محل تخلیه فاضالب

تهیه نقشه پراکندگی توزیع کشت در حوضه آبریز.
o)حجم و نحوه کشت غالب ،میزان آب مصرفی،  نوع آبیاري (آبی، دیم)، ،اراضی، نوع محصولمساحت

محیط)تخلیه زهاب به
هاي استفاده ازکود و سمتعیین برآوردي از میزان مصرف کود و سم بر اساس توزیع مکانی و همچنین زمان.

نفت بخش هاي مرتبط با توصیف پتانسیل آالینده3- 1
)شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایرانمسوول: نهاد (

 ها)هاي پتروشیمی و پمپ بنزینها، مجتمعنفتی (پاالیشگاهتعیین موقعیت مکانی مخازن ذخیره مواد.
(سطحی، زیرزمینی) جنس و سن مخزن ذخیره مواد نفتی، وضعیت قرارگیري.
به ویژه در مجاورت آبگیر ها ،چاه هاي تامین آب شرب تعیین موقعیت مکانی خطوط انتقال مواد نفتی)

.ها)و رودخانهسد و برکهدریاچه 
o عمر لوله، جنس لوله، وضعیت قرارگیري (سطحی، زیرزمینی)قطر  و طول

(سطحی و زیر زمینی) تعیین محل تردد تانکرهاي حمل مواد سوختی یا شیمیایی در مجاورت منابع آبی.
موقعیت مکانی دفن پسماندهاي حاصل از الیروبی لوله ها یا مخازن مواد نفتی.
تعیین موقعیت مکانی پمپ بنزین ها.
به ویژه حوادث پر تکرارث نفتی سابقه حواد

oخازن و خطوط لوله مواد نفتی و...همچون واژگونی تانکر هاي حمل مواد نفتی ، نشت از م.
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آب و فاضالب شهري و روستاییبخش هاي مرتبط با توصیف پتانسیل آالینده4- 1
)آب و فاضالب شهري و روستاییهاينهاد مسوول: شرکت(

 موقعیت مکانی شهر ها و روستا ها در حوضه آبریزتعیین.
آمار جمعیت  شهر ها و روستا ها.
(چاه جذبی یا شبکه جمع آوري فاضالب) روش دفع فاضالب هاي خانگی در شهر ها و روستاها.
تعیین موقعیت مکانی محل دفع فاضالب هاي خانگی به منابع آب سطحی در شهر ها و روستا ها.
 به منابع آب سطحی یا تزریق به منابع آب زیر خانه فاضالبمکانی محل دفع پساب تصفیهتعیین موقعیت

.زمینی
o درصد جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب ، وضعیت تصفیه فاضالب (دارد یا ندارد)، میزان مصرف

میزان تولید فاضالب ،شاخص هاي مهم فاضالب خروجی ،محل تخلیه فاضالب ، راندمان آب،
تصفیه

ت اتصال فاضالب بیمارستان ها و صنایع به شبکه فاضالب و پیش تصفیه احتمالیوضعی.

صنعت و معدنبخش هاي مرتبط با توصیف پتانسیل آالینده5- 1
)نهاد مسوول: اداره کل صنعت معدن و تجارت(

هاي صنعتیتعیین موقعیت مکانی واحدهاي صنعتی، وضعیت دفع فاضالب.
o دبی فاضالب خروجی و نوع آالینده هاي دائمی(تصفیه خانه دارد یا ندارد، نوع فعالیت : فصلی یا ،

آن)
تعیین موقعیت مکانی معادن.

o فعال است یا متروکه، حجم زهاب تولیدي، نحوه تخلیه زهاب (به سد باطله یا محیط، نوع و غلظت
پارامترهاي آالینده در زهاب)

 هاي صنعتی از نظر بررسی وضعیت تصفیه فاضالب هاي صنعتیشهركتعیین موقعیت مکانی.
تعیین موقعیت مکانی محل هاي عمده ذخیره مواد شیمیایی.
(مثل آب کروم کاري) تعیین موقعیت مکانی کارگاه هاي صنعتی با آالینده هاي خاص

oفاضالب موقعیت صنعت، میزان مصرف آب ،میزان تولید فاضالب ،محل برداشت آب ،محل تخلیه
،آالینده خاص (فلزات سنگین و...) 
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هاي شهريهاي مرتبط با فعالیتتوصیف پتانسیل آالینده6- 1
(نهاد مسوول: استانداري(شهرداري و دهداري))

هاي شهري ، روستایی تعیین موقعیت مکانی دفن زباله
o (میزان زباله دفن شده بر حسب  واحد وزن بر واحد زمان) حجم تخلیه شیرابه به منابع آب ،برآورد

سطحی یا نفوذ به آب زیرزمینی
 بیمارستانیپسماند هاي خطرناك (همچون پسماند هاي تعیین موقعیت مکانی دفن(
تخلیه به محیط (ذکر مختصات ب هاي شهري و حجم آنها، نحوه تصفیه احتمالی، محل نحوه هدایت روان آ

.جغرافیایی)
تعیین موقعیت مکانی قبرستان ها.
. تعیین موقعیت مکانی غسالخانه ها و نحوه دفع فاضالب آنها
. تعیین موقعیت مکانی گرمابه هاي عمومی و نحوه دفع فاضالب آنها
تعیین موقعیت محل دفع نخاله هاي ساختمانی.
 هاتعیین موقعیت مکانی کاروا ش.
تعیین موقعیت مکانی تفرج گاه ها و اماکن زیارتی و نحوه دفع فاضالب آنها.

هاي بهداشتی و درمانیهاي مرتبط با فعالیتتوصیف پتانسیل آالینده7- 1
)نهاد مسوول: مرکز بهداشت استان(

 بیمارستان هامراکز درمانی و نام و موقعیت
o(تصفیه خانه دارد یا ندارد) ها در فاضالب دبی و نوع آالینده،نحوه دفع فاضالب بیمارستانی

.دفع پسماندهاي بیمارستانیيحوهمکان و ن،بیمارستانی
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ي آبي تصفیهسامانه-توصیف سیستم تامین آب2
)آب و فاضالب شهري و روستاییهايشرکتاي و سازمان آب منطقهمسوول: هاينهاد(

اطالعات عمومی تصفیه خانه2-1
هاي استاندارد.آب دربردارنده واحد هاي تصفیه با استفاده از عالمتيطرح شماتیک فلو دیاگرام تصفیه خانه
.ظرفیت اسمی و بهره برداري تصفیه خانه
تصفیه خانه ،مشاور طراحی تصفیه خانهسال ساخت ،سازمان بهره برداري کننده از تصفیه خانه.
ه.موقعیت مکانی تصفیه خانه بر روي نقش
تعداد شهر هایی که توسط تصفیه خانه آبرسانی می شوند ارائه شود.
ي تحت پوشش هر تصفیه خانه و جمعیت در صورتی که یک شهر داراي چند تصفیه خانه می باشد محدوده

.مربوطه در شبکه توزیع بر روي نقشه
.برنامه هاي مربوط به توسعه ظرفیت تصفیه خانه
فرآیند تصفیه.

o نوع فیلتر(فیلتر شنی کند ، فیلتر شنی تند ، فیلتر شنی تحت فشار(.
o.تعداد الیه هاي فیلتر
oپولساتور، آکسیالتور، حوض ساده ته نشینی، المال ، سوپر پولساتور، توربو پولساتور، سنتري نوع زالل ساز)

ه نشینی).فلوك، الگون ت
o(.... همچون حذف فلزات سنگین ، کاهش کل جامدات محلول و) واحد هاي تصفیه تکمیلی یا پیشرفته
o(آیادر محل تصفیه خانه قرار دارد یا در محل دیگري قرار دارد؟) محل آبگیر تصفیه خانه
oوضعیت پمپاژ آب در ورودي و خروجی تصفیه خانه.

تصفیه خانه کنترل کیفیت آب در 2-2
(در بازه زمانی ساالنه)نوع و مقدار مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه خانه.

o(.... گاز کلر، پرکلرین، آب ژاول، ازن ، ماوراي بنفش و) گند زداها در ورودي و خروجی تصفیه خانه
o مواد منعقد کننده (سولفات آلومینیوم، کلرو فریکPAC,(
o (مگنوفلوك ،بسفالك ، آلژینات سدیم)کمک منعقد کننده
o مواد  مصرفی براي تنظیمpH

 و در صورتی که مواردي از عدم انطباق با استاندارد ها وجود و نتایج آنبرنامه کنترل کیفیت مواد مصرفی)
ارائه شود.داشته است)

نگهداري مواد مصرفی تصفیه خانه ارائه شود.يمحل و نحوه
ر اندازه گیري و عامل هاي کیفی که در تصفیه خانه اندازه گیري می شوند ارائه شوند.محل اندازه گیري ، توات
.برنامه کنترل کیفیت آب از طریق بیوسنسور در تصفیه خانه ارائه شود
ارایه شود:اطالعات مربوط به آزمایشگاه هاي تصفیه خانه

oآزمایشگاهی اصلی و تجهیزات ،ریز آالینده(میکروبی، بیولوژي فیزیکی و شیمیایی و عواملهانوع آزمایشگاه
.بر صحت و دقت نتایج آنگواهی نامه هاي مبتنیمهم،
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 در ورودي و و عوامل ریز آالیندهشیمیایی، بیولوژي، میکروبیوفیزیکیبه تفکیک هاي کیفی آب (ویژگیارائه (
.خروجی تصفیه خانه 

o:مثال
اساس میانگین کدورت روزانه در بازه زمانی یک ساله براي نمودار توزیع فراوانی تغییرات کدورت بر - 

.ورودي و خروجی
عوامل بیولوژیک بر اساس تعداد موارد شمارش شده در بازه هاي زمانی فصلی (ماهیانه)نمودار تغییرات - 

در ورودي و خروجی تصفیه خانه.ساالنه
در ورودي و خروجی تصفیه ساالنهدر بازه هاي زمانی (TOC)مواد آلیفصلی(ماهیانه)نمودار تغییرات - 

خانه.
اطالعات مربوط به اندازه گیري عوامل ریزآالینده (فلزات سنگین و سموم) در ورودي و خروجی تصفیه - 

خانه.
اطالعات مربوط به اندازه گیري عوامل فیزیکی و شیمیایی در ورودي و خروجی تصفیه خانه.- 

ارائه شودوضعیت مستند سازي اطالعات مربوط به کیفیت آب.

اطالعات مربوط به بهره برداري تصفیه خانه2-3
و ،کنترل تردد افراد به تصفیه خانه نگهبان،کشیفنس(دیوار کشی، وضعیت حراست و حفاظت از تصفیه خانه

.ارائه شود...)
 وضعیت رنگ آمیزي سازه ها در تصفیه خانه آب و رنگ آمیزي لوله ها بر اساس توصیهAWWA.
ارائه شودوضعیت لباس فرم کارکنان تصفیه خانه.
.وضعیت کنترل بهداشت و سالمت کارکنان تصفیه خانه ارائه شود
.وضعیت و مقدار دفع لجن تولیدي در تصفیه خانه چگونه است
.وضعیت بهره برداري تصفیه خانه (برون سپاري) مشخص شود
ارائه شودوضعیت تامین برق اضطراري در تصفیه خانه آب.
.چارت سازمانی تصفیه خانه ارائه شود
 دوره هاي آموزشی طی شده و تخصص ،رشته تحصیلیتعداد کارکنان ،وضعیت کارکنان بهره برداري از قبیل

مربوطه ارائه شود.
.وضعیت وجود دستور عمل هاي مورد نیاز بهره برداري تصفیه خانه ارائه شود
ین  بهره برداري تصفیه خانه معرفی شود.وضعیت اتوماسیون فعالیت هاي روت
 برنامه تعمیرات و نگهداريPM.در تصفیه خانه ارائه شود
وضعیت کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق  معرفی شود.
 راندمان حذف در هر یک از بخش هاي اصلی تصفیه خانه همچون حوض ته نشینی و فیلتر ها از طریق ارائه آمار

.معرفی شود
ادث مهم و تاثیر گذار بر کیفیت و کمیت آب در تصفیه خانه ارائه شود. سابقه حو
مشکالت شناخته شده در طراحی و بهره برداري تصفیه خانه ارائه شود.
وضعیت مستند سازي اطالعات مربوط به بهره برداري
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و مخازن ذخیره ي توزیعشبکه،خطوط انتقال–توصیف سیستم تامین آب 3
)آب و فاضالب شهري و روستاییهايشرکتاي و سازمان آب منطقهمسوول: هاينهاد(

ي توزیعشبکهوخطوط انتقال3-1
،تعداد مشترکینجمعیت تحت پوشش
درصد تامین آب  شرب از منابع زیرزمینی و سطحی.
شرکت آب و فاضالبهاي خدمات رسانیمشخص کننده محدودهينقشه.
خطوط اصلی شبکه و خطوط انتقالينقشه.
توپوگرافی شهر (شبکه توزیع)ينقشه.
هاي تزریق مستقیم به شبکه چاه

oها، مشخصات این چاهها بر روي نقشهموقعیت این دسته از چاه
نشانی، فشارشکن و ...)(تخلیه، آتشمخازن ذخیره، انواع شیرهاي مهم ينقشه.
شبکه توزیعهاي گندزدایی در مشخصات سامانه

oزمان تماس ، ظرفیت تزریق آنها، تزریق مستقیم به شبکهزدایی بر روي نقشههاي گندنقشه موقعیت سامانه ،
گندزداي مصرفیيهو نوع مادآب با کلر

(نمودار) ترکیب جنس شبکه (آزبست، چدن، چدن داکتیل، پلی اتیلن وآمار(....
(نمودار) پلی اتیلن و ...)(پلیکا، ترکیب جنس انشعاباتآمار.
هکه، زون بندي و ...) به صورت نقش(عمر آب، فشار، جهت جریان، جنس شبهاي هیدرولیکی شبکه ویژگی.
 به داخل از انشعابات آنها جلوگیري از مکش آب الزم به منظور تمهیدات ارائه اطالعات آماري ازمشترکینی که

.ایجاد شده استشبکه 
 وضعیت آب به حساب نیامده.

oمتوسط تعداد حوادث اصلی و فرعی و نقشه پراکندگی مربوطه.
oاطالعات مربوط  به میزان هدر رفت آب.
o تعداد انشعابات غیر مجاز  و نقشه توزیع پراکندگی آنها در شبکه.

اختالط منابع مختلف تامین آب.
نوبت بندي توزیع آببرنامهاطالعات در خصوص.
 هاي روباز فاضالبو کانالنقشه شبکه جمع آوري فاضالبارائه.
.ارایه نقشه اي نشان دهنده  نقاطی که شبکه جمع آوري فاضالب در فاصله کمی از شبکه توزیع آب قرار دارد
وضعیت آموزش نیرو هاي بهره برداري از شبکه.
وضعیت اطمینان از مهارت الزم براي کارکنان بهره بردار.

oدر بخش حوادث و اتفاقات.
oگند زداییهاي سامانه.

 وجود دستور العمل هاي مورد نیاز بهره برداري از شبکه.
(تحت پوشش شرکت یا بخش خصوصی)وجود سامانه هاي تصفیه پیشرفته.

oشبکه آب شرب در صورت وجود دو شبکه آب شرب و بهداشتیينقشهيارایه
oنوع اول ایستگاه هاي برداشت

.هاي برداشتنقشه موقعیت ایستگاه- 
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.هاي برداشتایستگاهتعداد - 
.حجم آب تصفیه شده- 
شیمیایی و عوامل ریز آالینده و ارائه آمار ،فیزیکی،هاي میکروبینحوه کنترل کیفیت آب از نظر شاخص- 

مربوطه.
oنوع دوم تصفیه آب کل شبکه.

ارایه نقشه شبکه آب شرب در صورت وجود دو شبکه آب شرب و بهداشتی- 
کنترل کیفیت آب در شبکه

oکیفیت میکروبیکنترل.
( براي اطمینان از پوشش کل شبکه، نقاط آسیب پذیر و جلوگیري تعیین نقاط نمونه برداري  میکروبی - 

.از تکراري بودن نقاط)
.عامل هاي باکتر یولوژيتواتر نمونه برداري - 
ارایه آمار نتایج آزمون هاي باکتریولوژي.- 
نقاط چگونگی تعیین و برداري نمونهارائه برنامه کلرسنجی و چگونگی انجام آن (دستی، برخط) تواتر - 

.بردارينمونه
ارایه آمار نتایج آزمون هاي کلرسنجی.- 
oمعدنی و آلی، پرتوزايهاعامل هاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژي، ریزآالینده:هاي کیفی آبکنترل ویژگی.

oبراي هریک از عوامل یاد شدهتواتر نمونه برداري.
oعامل هاي یاد شدهنتایج آزمون هاياز يآماراطالعاتارایه.

oايمشخص کننده  نقاط انتهایی شبکه هاي شاخهينقشه.
oايتخلیه رسوبات در نقاط انتهایی شبکه هاي شاخهيبرنامه.

.هاي تخلیه مانور شده در سالشیرمورد نیاز و تعداد،ارایه آمار از تعداد شیرهاي تخلیه موجود- 
oسابقه حوادث کیفی در شبکه توزیع:

هاي وقوع آلودگیتعییر ناگهانی در طعم و بوي آب،مانده،کلر آزاد باقیافزایش ناگهانی عامل کدورت،- 
کروبی در شبکه توزیع و ...)آلودگی می،توزیعينفتی در شبکه

o ، حفظت کاتدیک )وضعیت حفاظت از خطوط انتقال (حفاظت فیزیکی
o(...شکستگی ها ، برداشت هاي غیر مجاز و )سابقه حوادث در خطوط انتقال
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مخازن ذخیره3-2
جانمایی مخازننقشه هاي.
طرح شماتیک منابع تغذیه کننده هر مخزن.
 هر یک(اختالط)ظرفیت مشخصات منابع تغذیه کننده  مخزن و.
زمان ماند آب در مخزن، نشت از مخزن ،عمر، جنس( حجم،هاي مخازن ویژگی(.....
وضعیت حفاظت و حراست مخازن.
 گند زدایی در مخزن.

.زمان تماس گندزدا در مخزن- 
.نوع گندزداي مصرفی- 

و زمان ماند آب در آنها.تاثیر تغییرات فصلی بر کارکرد مخازن ذخیره
بر روي نقشهمحدوده و جمعیت تحت پوشش  مخزن.
 و ارایه آمار مربوطهزناشست و شوي مخبرنامه.
حجم مخازن مورد نیاز بر اساس استاندارد.
نمونه برداري و کنترل کیفیت آب در مخزنيبرنامه.

o تجهیزات اندازه گیري عوامل کیفیonline.
oکنترل کیفیت میکروبی.

.هاي باکتر یولوژيتواتر نمونه برداري عامل- 
.چگونگی انجام آن (دستی، برخط) تواتر نمونه برداريارائه برنامه کلر سنجی و - 
oمعدنی و آلی، پرتوزا.يهاعامل هاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژي، ریزآالینده:هاي کیفی آبکنترل ویژگی

.تواتر نمونه برداري براي هریک از عوامل یاد شده- 
.از وضعیت عامل هاي یاد شدهيآماراطالعات ارایه - 
o در مخازن ذخیره:سابقه حوادث کیفی

کلر آزاد باقی مانده، تعییر ناگهانی در طعم افزایش یا کاهش غیر معمول افزایش ناگهانی عامل کدورت،- 
دسترسی افراد غیر به هاي نفتی و یا آلودگی میکروبی در مخازن ذخیره،وقوع آلودگیو بوي آب،

...عمدي  واقدام هاي خرابکارانه مشاهده وجود جسم خارجی در مخزن،مخازن،
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مصرف کننده–توصیف سیستم تامین آب 4
)مرکز بهداشت استانوآب و فاضالب شهري و روستاییهايمسوول: شرکتهاينهاد(

نوع مصرف آب.آمار توزیع تعداد مشترکین بر اساس
.ارائه آمار توزیع تعداد مشترکین بر اساس میزان مصرف آب
آب.متوسط سرانه مصرف
.برآوردي از تعداد مشترکینی که از مخازن ذخیره استفاده می کنند
حجم مخازن مورد استفاده توسط مشترکین.اطالعاتی در مورد
جنس مخازن مورد استفاده توسط مشترکین.اطالعاتی در مورد
 .برآوردي از تعداد مشترکینی که از پمپ در انشعابات خود استفاده می کنند
 مشترکینی که از سامانه تصفیه خانگی استفاده می کنند.تعدادبرآوردي از
هاي تصفیه خانگی مورد استفاده مشترکین.برآوردي از انواع سامانه
 مشخص نمودن مشترکین آسیب پذیر:

o :مهد کودك ها، پیش دبستانی ها ،دبستان ها مراکز آموزشی
oي سالمندان و بچه هاي بی سرپرست وها مراکز نگهداربیمارستان،هادرمانگاه:مراکز درمانی...

ها، اماکن تفریحی و ورزشی و...هتل(مساجد،مشخص نمودن مشترکین داراي انشعاب عمومی آب(.
يو محدوده,برآوردي از تعداد شهروندانی که تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب نیستند و موقعیت

هاي آبرسانیتحت پوشش یا روستاییمناطق شهري(همچون .و وضعیت آبرسانی به آنهاهانجغرافیایی آ
....)ي تحت پوشش شرکت هاي آب و فاضالب روستایی و، روستا هاهاي نظامی شهرك،خصوصی 


