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  اصالح مدارك فنی 
  

  

  خواننده گرامی:
ظر کارشناسـان برجسـته مبـادرت    ، با استفاده از نریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهامور نظام فنی و اجرایی     

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجـود تـالش فـراوان،     ضابطهبه تهیه این 

  نیست. و اشکال این اثر مصون از ایراد

  

صورت زیـر   ی مراتب را به، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنرو از ایـن 

  گزارش فرمایید:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. کارشناسان این امور نظرهاي

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  

مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 

امور نظام فنی و اجرایی ریزي کشور، مهسازمان مدیریت و برنا 33271      
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 سمه تعالی اب

  پیشگفتار 
 تدوین ضوابط و مقررات عملیات اصالح، بازسازي و نوسازي شبکه توزیع آب، گام موثري در پیشـبرد اهـداف سـازمانی   

باشد و موجب وحدت رویه در انجام وظایف، اجتناب از اتالف سرمایه و در نهایت امکـان کنتـرل بـر انجـام      این صنعت می
  گردد. برداري می موقع و با کیفیت در نظام بهره درست، به

، با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور     
و را بـا همـاهنگی امـور نظـام فنـی      » ضوابط و معیارهاي فنی عملیات اصالح، بازسازي و نوسازي شبکه توزیـع آب «تهیه 

ریزي کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیـه، آن را بـراي تاییـد و ابـالغ بـه عوامـل        اجرایی سازمان مدیریت و برنامه
قـانون برنامـه و بودجـه     23ت ارسال نمود که پس از بررسی، براساس مـاده  اجرایی کشور به این معاونو ذینفع نظام فنی 

اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره     و نامـه اسـتانداردهاي اجرایـی مصـوب هیـات محتـرم وزیـران و طبـق نظـام فنـی            آیین
  هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید. 20/4/1385مورخ  - ه 33497/ت42339

ادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و      علیرغم تالش، دقت و وقت زی
شـود مـوارد    ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست می

 ي. کارشناسان سازمان پیشـنهادها ریزي کشور ارسال کنند اصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه
دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در مـتن ضـابطه، بـا همفکـري نماینـدگان جامعـه فنـی کشـور و         

کشور  یکارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرای
موم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبـر، در  برداري ع براي بهره

است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یـک از صـفحات،    باالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده
  اریخ جدیدتر معتبر خواهد بود.مطالب صفحات داراي ت موارهتاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو ه

جنـاب آقـاي    و اجرایی کشور از تالش و جدیت رییس امور نظام فنی فنی و توسعه امور زیربناییبدین وسیله معاونت 
مجـري محتـرم طـرح تهیـه      نمایندهو و اجرایی مهندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی 

و متخصصان همکار در امر تهیه و  تقی عباديب کشور وزارت نیرو، جناب آقاي مهندس ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آ
نمایـد و از ایـزد منـان توفیـق روزافـزون همـه ایـن بزرگـواران را آرزومنـد           ، تشکر و قدردانی میضابطه نهایی نمودن این

ا را در اصـالحات بعـدي یـاري    مـ  ضـابطه امید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این  باشد. می
  فرمایند.

    غالمرضا شافعی  
  معاون فنی و توسعه امور زیربنایی  

  1394 زمستان  





 ب 

  »بازسازي و نوسازي شبکه توزیع آب ضوابط و معیارهاي فنی عملیات اصالح،«تهیه و کنترل
 ] 687نشریه شماره [

  قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب مجري:
  لیسانس آب و فاضالب  فوق  قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب عینیبهرام ملکی نور :مشاور پروژه

  :کننده تهیهاعضاي گروه 
  لیسانس مهندسی هیدرولیک فوق  قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب  امیررضا احمدي مطلق

  لیسانس بهداشت محیط فوق  قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب  جمشید افشار
  لیسانس مکانیک سیاالت   قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب  یوسف تابنده

  لیسانس آبیاري و آبادانی فوق  قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب  سیدعلی تقوي
  لیسانس هیدرولیک فوق  قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب  جواد شفیعی شیوا

  لیسانس مهندسی آب فوق  کارشناس آزاد  سیدعلی محمودیان
  آب و فاضالب  لیسانس فوق  قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب بهرام ملکی نورعینی

  گروه نظارت:اعضاي 
طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت   مینا زمانی

  وزارت نیرو -آب کشور
 لیسانس مهندسی شیمی

  لیسانس مهندسی هیدرولیک فوق  کارشناس آزاد  امیرهوشنگ زمردیان
  دکتراي مهندسی محیط زیست  دانشگاه صنعت آب و برق  مجتبی فاضلی

 لیسانس انرژي فوق  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  ی بیدگلیعزیزاهللا مبین

 :)تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشورطرح  آبکمیته تخصصی (اعضاي گروه تایید کننده 
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 لیسانس مدیریت صنایع فوق  کارشناس آزاد حریري عباس حاج

طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت   مینا زمانی
  وزارت نیرو -آب کشور

 لیسانس مهندسی شیمی

 س مهندسی عمرانلیسان فوق  شرکت تهران میراب  حسن صادقپور

  لیسانس مهندسی بهداشت محیط فوق  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  فر حسین عطایی
  لیسانس تبدیل انرژي فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  سید احمد علوي

  دکتراي مهندسی محیط زیست  دانشگاه صنعت آب و برق  مجتبی فاضلی
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  1  07/10/94  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

گـردد،   بـار تـدوین مـی    ضوابط و معیارهاي اصالح، بازسازي و نوسازي شبکه توزیع آب شهري که در ایران، براي اولـین 
  باشد. و مهندسین مشاور ذیربط میهاي آب و فاضالب شهري و روستایی  یکی از نیازهاي کاربردي شرکت

کـه نـه بـر     گردد میشبکه توزیع آب شهري، این امکان فراهم  نوسازيو  بازسازيي اصالح، معیارها با تدوین ضوابط و
ي دفتري و میدانی، اصول مهندسی آب و بـاالخره  ها بررسی وبر مبناي آمار، اطالعات  اساس اطالعات کلی و شفاهی، بلکه

از بـرداري بهینـه    بهـره قرار گرفته و براي بهسـازي و   هاي توزیع آب مورد توجه و ارزیابی شبکهقتصادي، ا توجیهات فنی و
  موثري برداشته شود. ها گام آن

تدوین این ضوابط و مقررات موجب وحدت رویه در انجام وظایف، اجتناب از اتالف سرمایه و در نهایت امکان کنتـرل و  
  گردد. برداري می و با کیفیت مطلوب بهرهموقع  نظارت بر انجام درست، به

به حداقل  منظور به هاي توزیع آب تهیه ضوابط و مقررات اصالح، نگهداري، تعمیر، نوسازي و بازسازي شبکهدرواقع 
باشد تا  هاي موجود و تعیین ضابطه و استانداردي واحد براي انجام دادن این مطالعات می ها و ناهماهنگی رساندن نارسایی

ها مطالعات را  طور یکنواخت و با اطمینان کافی و با در نظر داشتن مسایل و نکاتی که توجه به آن عات مورد نیاز بهاطال
در جهت صحیح هدایت شود. از طرف  ها بررسیآوري و روند ادامه  ، جمعنماید میالمقدور عاري از نواقص اساسی  حتی

هاست و کارفرما نیز  ران براي ایجاد هماهنگی و یکسان نمودن روشدیگر این مجموعه به عنوان راهنماي طراحان و مشاو
  ها به عمل آورد. دقت الزم را در طول مطالعات و تصویب گزارشباید براساس حدود خدمات مورد نیاز، 

شود  نظران و متخصصین در این زمینه دعوت می خالی از ایراد و اشکال نیست، لذا از کلیه صاحب ضابطهتردید این  بی
  با اعالم نظرات اصالحی خود، ما را در رسیدن به هدف، یاري نمایند.

هـاي   برداري، فنی و مهندسی در سطوح مختلـف شـغلی، در شـرکت    اندرکاران امور بهره شود که دست ضمنا توصیه می
  را طی نمایند.» هاي توزیع آب اصالح، بازسازي و نوسازي شبکه«آب و فاضالب دوره آموزشی 

  هدف -

هـاي   ي شبکهاصالح، بازسازي و نوسازسازي، قابلیت کنترل و ارزیابی کیفیت عملیات  یکسان ضابطهتهیه این هدف از 
   باشد: هاي مورد نیاز به تناسب موقعیت و حساسیت اجزاي شبکه براي دستیابی به موارد زیر می توزیع آب و تامین حداقل

 کاهش تلفات و آب بدون درآمد 

o  ي فرسودهاه لولهو  شیرآالتتعویض 

o لید و توزیـع و مبـادي   در مبادي تو گیري اندازهي ها نصب سیستممشترکین و  هاي خرابتعویض کنتور نصب و
 گیري مناطق مستقل اندازه

o هاي تشخیص سریع اتفاقات ایجاد سامانه 
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  هیدرولیکی نارساییحل 

o افزایش ظرفیت توزیع شبکه  
o توسعه شبکه  
o  بندي زونار (جو ي توزیع همها شبکهتفکیک یا ادغام(  
o شبکه در نقاط مختلف فشار و تثبیت (کاهش نوسانات) تعدیل تامین و  
o منظور بهبود تامین آب شبکه توزیع توسعه و اصالح ظرفیت ذخیره مخازن به  
o ي تامین و توزیع آب بـر  ها شبکهتفکیک ( شبکه توزیع آبمنطقی  سازي چندگانهیا  سازي بررسی امکان دوگانه

 )ز شرب، بهداشتی، فضاي سبز و صنعتیاعم ا حسب نوع مصرف

o   تغییر منبع تامین آب شبکه 

o بینی مخزن ذخیره جدید پیش 

 موارد زیر: شتی ناشی ازرفع عوارض بهدا 

o ها و...  رسوبات و باکتري  
o   جنس مواد غیربهداشتی 

o    فرسودگی شبکه 

  ي کنترل شبکهفرایندهاتوسعه 

o  ل، تنظیم اتوماتیک، حفاظت و حراست وگیري، کنتر زهاي اندها سیستمتجهیز شبکه به...  
o افزایش قابلیت تامین آب شبکه از منابع و مخازن مختلف 

o سازي دستیابی به اجزاي شبکه تسهیل و آسان 

 شبکه سازي مقاوم  

o سازي شبکه در مقابل زلزله و حوادث طبیعی مقاوم 

o از ترافیک یسازي شبکه در برابر بارهاي ناش مقاوم 

o هاي تاسیساتی شهر بر سایر فعالیتحفاظت شبکه در برا 

  برددامنه کار -

گیرد. این ضوابط، شـامل خطـوط    هاي توزیع آب شهرها و روستاها را در برمی ، عمدتا شبکهضابطهمحدوده کاربرد این 
  شود. هاي آب نمی خانه انتقال و تصفیه

فاضالب شهري و روستایی تنظـیم   هاي آب و خصوص شرکت برداران صنعت آب کشور به براي استفاده بهره ضابطهاین 
  شده است.



 

  1 فصل1

  اصطالحات تعاریف و





  5  07/10/94  اصطالحات و تعاریف - اول فصل

 

اول   اصطالحات تعاریف و -فصل 

  تعاریف و کلمات کلیدي -1-1

ي کلیـدي مـورد   هـا  واژهکـه بسـیاري از   دهـد   میانگلیسی نشان  تخصصی فارسی و ي عمومی وها نامه لغتمراجعه به 
مقصـود مـا در ایـن     منظـور و  کـه  . درحالییا نزدیک به هم هستند مفهوم مترادف و نی وداراي مع ضابطهاستفاده در این 

 مفهـوم مـورد نظـر از هـر واژه و     لذا در اینجا به ذکر تعریـف و باشد.  میمشخصی از هر واژه  مفهوم کامال مستقل و ضابطه
  پردازیم. میاصطالح 

  1شبکه توزیع آب - 1-1- 1

  معین احداث شده است. آبرسانی با اهدافو تجهیزاتی است که براي  ها لولههم پیوسته هیدرولیکی  همجموعه ب

 2اصالح -1-2- 1

  .گردد میعملیاتی که براي رفع مشکل و نارسایی در شبکه توزیع انجام 

 3بازسازي -1-3- 1

و بـا نمونـه مشـابه یـا      آوري جمعانجام عملیاتی که طی آن تمام یا قسمتی از شبکه توزیع آب که فرسوده شده است، 
  .گردد مییگزین سیستم مناسب جا

 4نوسازي -1-4- 1

  ایجاد تاسیسات جدید باکارکرد هدف قبلی در تمام یا قسمتی از شبکه توزیع آب.

 5بهسازي -1-5- 1

  .شود میو موجب افزایش کارآیی آن  گیرد میانجام عملیاتی که بر روي اجزاي معینی از شبکه موجود صورت 

 6توسعه - 1-6- 1

و موجب افزایش سطح تحت پوشش شـبکه   گیرد میصورت انجام عملیاتی که در مجاورت و پیوستگی با شبکه موجود 
  .شود می

                                                   
1- Water Distribution Network 
2- Modification 
3- Rehabilitation 
4- Renovation 
5- Improvement 
6- Extension 
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 1تعمیر - 1-7- 1

  تا کارکرد آن به حد قابل قبول برسد. شود مییی از اجزاي شبکه معیوب انجام ها بخشانجام عملیاتی که بر روي 

 2تعویض - 1-8- 1

  اي با کارآیی مشابه یا بهتر. جابجا نمودن بخشی از اجزاي شبکه با نمونه

 3حوادث و اتفاقات -1-9- 1

آمده و یا موجب اتالف آب و یا نارسـایی در   وجود بهشبکه  ياي که بر روي هر یک از اجزا نشده ریزي برنامهي ها دهپدی
  .گردد میتوزیع آن 

 4نشتی -1-10- 1

  . غیرمرئیمرئی یا  صورت بهی آب از مقاطعی از اجزاي شبکه یخروج جز

 5هدر رفت -1-11- 1

  .رسد میولی به مصرف مشترکین شبکه ن شود میآبی که از شبکه خارج 

  6آب بدون درامد یا هدر رفت اقتصادي -1-12- 1

  .شود نمیولی درامد آن حاصل  رسد میآبی که به مصرف 

  7فرسوده -1-13- 1

یی از اجزاي شبکه، که به علت کارکرد طوالنی مدت، در تامین حداقل یکی از اهداف شبکه نارسـایی  ها قسمتتمام یا 
  .کند میایجاد 

                                                   
1- Repair 
2- Replacement 
3- Accidents 
4- Leakage 
5- Losses 
6- Non Revenue Water 
7- Old 
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 1معیوب -1-14- 1

به علت نقص فنی در فرایند تولید یا نصب، در تامین حـداقل یکـی از اهـداف     یی از اجزاي شبکه، کهها قسمتتمام یا 
  .کند میشبکه نارسایی ایجاد 

 2مخزن آب - 1-15- 1

  روز، تامین فشار ثابت در شبکه توزیع و نیاز مواقع اضطراري. محل ذخیره آب براي تنظیم تغییرات مصرف شبانه

  3منبع آب -1-16- 1

  ي سطحی یا زیرزمینی.ها محل تامین آب براي شبکه توزیع از منابع آب

 4شبکه توزیع اصلی -1-17- 1

  مصرف وجود ندارد. ها انشعاب روي آنشی از شبکه توزیع آب که معموال بر بخ

 5شبکه توزیع فرعی -1-18- 1

  انشعاب مصرف وجود دارد. ها آنبخشی از شبکه توزیع آب که بر روي 

 6ساختار شبکه توزیع -1-19- 1

  .نماید میاحی مختلف شبکه آبرسانی برقرار سیستمی که ارتباط منابع و مخازن متعدد را با مناطق و نو

 7خط تغذیه - 1-20- 1

و زیرمجموعه ساختار  نماید میخطی که بین یک مخزن مشخص و شبکه تحت پوشش خود ارتباط هیدرولیکی برقرار 

  .باشد میشبکه توزیع 
  

                                                   
1- Deffective 
2- Water Reservoir 
3- Water Resource 
4- Main Distribution Network 
5- Lateral Distribution Network 
6- Distribution Network Structure 
7- Feed Line 





 

  2فصل 2

  شناساییي ها روش
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دوم   هاي شناسایی روش -فصل 

  کلیات -2-1

 غیرعامـل ي تاسیسات توزیع آب شـهري بـه دو روش عامـل و    ها نارساییودگی، معایب، نواقص و شناسایی میزان فرس
   گیرد: میصورت 

 1صورت عامل شناسایی به -2-1-1

و براي شناسایی شبکه و ارائـه مسـتندات    صورت میدانی انجام شده ي شبکه بهدر این روش از اقدامات عملی که بر رو
  :باشد میل موارد ذیل که شام شود میرود، استفاده  کار می هب

  هاي بهداشتی آوري آمار نارسایی جمع -2-1-1-1

 تغییر رنگ یا بو 

 آلودگی میکروبی 

 آلودگی شیمیایی 

  آوري آمار حوادث فیزیکی جمع -2-1-1-2

 حوادث بعد از کنتور مشترك  
 حوادث قبل از کنتور مشترك  
 حوادث کنتور  
  حوادث شبکه فرعی  
   حوادث شبکه اصلی  
  و متعلقات شیرآالتحوادث 

 گیري اندازهي کنترلی و ها سیستمهیزات و حوادث تج 

  نمایش آماري اطالعات در مناطق مختلف شبکه -2-1-1-3

 قبل یا بعد از کنتور مشترکین نمایش آماري حوادث متفاوت در مناطق مختلف شبکه  
  باشد زیر مینمایش آماري اطالعات در مناطق مختلف که شامل موارد: 

 تر از حـداقل و   تر و بیش هاي کم فشار مجاز در شبکه و سرعتتر از حداقل و حداکثر  تر یا بیش فشارهاي کم
  حداکثر مجاز.

 ناشی از قابلیت هیدرولیکی شبکه توزیع یا مبادي تامین فشار کمبود فشار  
                                                   

  شود. به این روش شناسایی میدانی نیز گفته می -1
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  ناشـی از جریـان آب در    نظیر رنگ و بو، آلودگی میکروبی و آلودگی شیمیایی)(موارد بهداشتی وکیفی آب
  شبکه توزیع یا منابع تامین آب

 قطع آب ناشی از قابلیت هیدرولیکی شبکه توزیع، حوادث و اتفاقات یا کمبود ظرفیت در تامین آب  
 در شبکه موجود انشعاب افزایش قطر تقاضاي انشعاب و  
 مناطق توسعه در افق طرح افزایش تقاضاي انشعاب در خارج از شبکه و  
  شهرداري آتی يها برنامه و ها طرحافزایش نیازها بر اساس 

 جی از مشترکین  نظرسن 

  مستند حاصل از عملیات بازسازي هاي آوري گزارش جمع -2-1-1-4

 شـکایات، امـور مشـترکین و بـاالخره امـور      ي حـوادث و اتفاقـات،  واحدهااطالعات و آمار موجود در آرشیو  آوري جمع
ي بـا  ها نقشه . ثبت اطالعات ابتدا به صورت لیست و آدرس و سپس بر رويشود برداري و مهندسی و توسعه انجام می بهره

 ها محلهي پنج ساله احداث و توسعه، ها دورهبر حسب  ها نقشه. این گیرد میي قابل انطباق انجام ها الیهمقیاس مناسب در 
  .شوند می بندي بلوكو نواحی شهري و یا محدوده تحت پوشش هر مخزن یا منبع تامین آب 
مـورد ارزیـابی قـرار    به شرح زیر محاسبه و ر بلوك، سپس تعداد و درصد وقوع هر مورد نسبت به شاخص مربوطه در ه

  :گیرد می
      تعداد و درصد حوادث روي انشعابات بعد از کنتور نسبت به تعداد کل انشعابات در یک سـال (کـه مربـوط بـه

 مشترکین است و آبفا اقدامی جز تذکر به مشترك ندارد)

  سال تعداد و درصد حوادث روي کنتور نسبت به تعداد کنتورها در یک 

 تعداد و درصد حوادث روي انشعابات قبل از کنتور نسبت به تعداد کل انشعابات در یک سال 

 هاي شبکه توزیع بر حسب قطر لوله در هر کیلومتر در یک سال تعداد حوادث روي لوله 

 هاي شبکه توزیع بر حسب جنس لوله در هر کیلومتر در یک سال تعداد حوادث روي لوله 

 روي شیرآالت بر حسب قطر و جنس و نوع در هر بلوك در یک سال تعداد و درصد حوادث 

 روز در هـر بلـوك و نسـبت بـه تعـداد       تعداد و درصد شکایات قطع آب و کاهش فشار، در ساعات مختلف شبانه
 مشترکین در یک سال

 ضا در هـر  تعداد و درصد متقاضیان انشعاب جدید یا افزایش قطر انشعاب در یک سال و برآورد روند افزایش تقا
 بلوك در افق طرح

 هاي خارج از مبادي فوق الذکر  تعداد و درصد درخواست 

 تعداد و درصد انشعابات فاقد کنتور و غیر مجاز 
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 ها از کیفیت آب برحسب سختی آب، کـدورت آب، میـزان امـالح در مقایسـه بـا       تعداد و نوع شکایات و گزارش
 هاي میکروبی   استاندارد و آلودگی

وري اطالعات مذکور، براي تدوین اطالعات قابل استفاده در مرحلـه بعـد بایـد دقـت شـود کـه       آو فر يآور جمعپس از 
  ي اطالعاتی ذیل تهیه شده باشد:ها بسته

 تاریخ وقوع حوادث و طول زمان انجام عملیات تعمیر و بازسازي از زمان اطالع از وقوع حادثه  
  وزیعهاي شهر و شبکه ت آدرس و موقعیت عملیات روي نقشه 

 شناسی، نوع خاك و پایداري آن در محل حوادث شرایط زمین 

 وضعیت و نوع تاسیسات زیرزمینی و روزمینی موثر در وقوع حادثه 

 بندي حادثه بر حسب میزان خسارت) نوع و وسعت عملیات (درجه 

 هاي انجام عملیات  علل و ضرورت 

 هدف از پیش تعیین شده عملیات 

 یاتتهیه عکس و فیلم از انجام عمل 

 تهیه گزارش فنی و نقشه اجرایی عملیات 

 برداري از شبکه بررسی تاثیر انجام عملیات در ادامه بهره 

 تعیین مبلغ خسارت) ها و تاسیسات ( محاسبه هزینه جبران خسارت به شبکه توزیع آب و سایر سازه 

 (حجمی و ریالی) محاسبه تاثیر حوادث بر میزان آب بدون درامد 

  شبکه  1تعیین درجه فرسودگی -2-1-2

. باشـد  مـی بنا بر تعریف، درجه فرسودگی شبکه تابع میزان کارآیی اجزاي مختلف شـبکه در تـامین اهـداف مطالعـات     
مختلـف   يمـوارد بهداشـتی بـر روي اجـزا     حوادث ساالنه در هر کیلـومتر) و  (تعداد اتفاقات تحلیل آمار حوادث و تجزیه و

 دهد می آن را نشان بازسازيشبکه، درجه فرسودگی وضرورت 

د ناشی از فرسودگی یک یا چند یا تمام اجزاي شبکه باشـد و فرسـودگی اجـزاي    توان میفرسودگی در شبکه توزیع آب 
  :شود میمختلف شبکه توزیع با یکی از عوامل ذیل نشان داده 

  تر از هزینه تعویض و نوسازي باشد. هزینه تعمیر و نگهداري آن جزء بیش  -الف
  از میزان متعارف باشد. تر کم جزء راندمان و کارایی آن  -ب
  ي بهداشتی به حد هشدار رسیده باشد.معیارهاوضعیت اجزاي مورد نظر از لحاظ   -ج
  وضعیت عملکردي اجزاي شبکه پاسخگوي نیازهاي روز نباشد.  -د

                                                   
  باشد. فرایند اصالح، بازسازي و نوسازي براي اجزاي فرسوده و معیوب یکسان می -1
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  بندي شده و مورد بررسی قرار گیرد: تواند به ترتیب ذیل طبقه میزان فرسودگی لوله و تجهیزات مختلف می

 هاي فلزي (چدنی و فوالدي) و سیمانی (آزبست سیما ن و بتونی) لوله -

انتخـاب و در  با کیفیت استاندارد شده تولید شوند و بـراي شـرایط هیـدرولیکی مناسـب      که درصورتیي مذکور ها لوله
زیـر بررسـی و   ها بر حسب شرایط  فرسودگی آنبستر مناسب نصب شده باشند، داراي عمر طوالنی هستند. بنابراین درجه 

  شود: مشخص می

 کیفیت تولید و نگهداري 

از همـان روزهـاي اولیـه نصـب و در مرحلـه       ،مطابق استاندارد نباشـد  ها لوله نوع کیفیت تولید و نگهداري این چنانچه
  .نماید میتعویض را ایجاب  شبکه بروز و ضرورتهاي مکرر در خط و  نشتیو  ها شکستگی برداري، بهره

 لیکیشرایط هیدرو 

اي (ضربه قوچ) نیـز در   براي شرایط هیدرولیکی استاندارد انتخاب شوند و شرایط هیدرولیکی لحظه ها لولهاین  چنانچه
  .قرار نخواهند گرفتها رعایت شده باشد، در معرض فرسودگی  انتخاب آن

  کیفیت آب 

بسـیار مـوثر اسـت، بنـابراین      هـا  لولـه در طـول عمـر و درجـه فرسـودگی ایـن       ،کیفیت آب جاري به لحاظ خورندگی
، به این مساله توجه نشده باشد الزم است با انجام بازدیـدهاي سـالیانه و بررسـی روي    ها لولهدر زمان انتخاب  که درصورتی

نمـود و در   بـرآورد ي حادثه دیده، میزان و در صد فرسـودگی بـه علـت خـوردگی را     ها لولهاز  برداري نمونهعلت حوادث و 
  آن اقدام نمود. بازسازينسبت به  بازسازي (تعداد حوادث در واحد طول)شده براي  تعیینبط نهایت برحسب ضوا

 بستر نصب 

زهدار بودن و میزان خورندگی آن، عمق نصـب و   ،به لحاظ کیفیت درشتی و نرمی خاك بستر ها لولهشرایط نصب این 
ي سـالیانه و بررسـی روي علـت    بازدیـدها ن با انجـام  ها موثر است. بنابرای بارهاي وارده در طول عمر و درجه فرسودگی آن

. از آنجا که میزان حوادث تابعی از شود می برآوردمیزان و درصد فرسودگی  ،ي حادثه دیدهها لولهاز  برداري نمونهحوادث و 
ر (تعـداد حـوادث در هـ    رحسب ضـوابط معـین شـده بـراي بررسـی     لذا در این مورد نیز ب باشد می ها لولهدرجه فرسودگی 

  .شود میها اقدام  کیلومتر) نسبت به بازسازي آن

 ي پالستیکی و رزینی (پلی اتیلن، پی وي سی و جی آر پی)ها لوله -

ي پالستیکی و جی آر پی در طبیعت داراي عمر طوالنی هستند. لیکن کیفیت فیزیکـی و بهداشـتی مـواد    ها لولهانواع 
، کیفیت و نوع اتصـاالت، کیفیـت فیزیکـی و    گیري انشعابشرایط  اولیه، کیفیت تولید، شرایط نگهداري و نصب، همچنین
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هـا مـوثر    در تعیـین درجـه فرسـودگی آن    بـرداري،  بهـره شیمیایی بستر نصب و باالخره شرایط هیدرولیکی طـرح در دوره  
  هستند.

 شیرآالت واتصاالت -

  .شود می برآوردیرات تعمهزینه نوع و میزان   میزان فرسودگی شیرآالت بر حسب آمار حوادث و اتفاقات،

 گیري اندازهتجهیرات کنترلی و  -

درصد پوشـش   سالیانه،بر حسب آمار حوادث، تعمیرات، کالیبراسیون  گیري اندازهمیزان فرسودگی تجهیزات کنترلی و 
  .شود می برآوردسیستم  هاي و گزارش  تنوع اطالعات دریافتی سطح شبکه، 

 1غیرعاملصورت  شناسایی به -2-1-3

و اسـتانداردهاي موجـود بـراي شناسـایی      ها نقشه، ها گزارششفاهی،  کتبی و ا استفاده از آمار، اطالعاتدر این روش ب
  . منابع اطالعاتی در این زمینه عبارتند از:گردد میشبکه اقدام 

 شناسی هاي جمعیت گزارش  
 هاي مشترکین (اعتراض به کمیت و کیفیت آب) گزارش  
 تراك از شبکه موجودآمار و اطالعات در زمینه متقاضیان اش  
 هاي شهرداري براي افزایش تراکم جمعیت و توسعه شهر براساس طرح تفصیلی طرح  
 متقاضیان اشتراك در مناطق توسعه یافته شهري  
 هاي بهداشتی انجام شده در نقاط مختلف شبکه ها و بررسی گزارش  
 هاي موجود شبکه از دیدگاه فیزیکی و هیدرولیکی  نقشه  

  کهشب اطالعات فیزیکی -2-1-3-1

 از کل محدوده مورد نظر 10000/1و  2000/1و   500/1هاي توپوگرافی با مقیاس  نقشه 

 هاي پنج ساله احـداث شـبکه (تعیـین     محدوده منطقه شبکه توزیع موجود و محدوده نواحی آن بر حسب دوره
 هاي تحت پوشش هر مخزن ذخیره و سرویس و منابع آبی مختلف عمر شبکه) و محدوده

 ر حال توسعه و توسعه آینده براساس طرح تفصیلی (افق طرح)محدوده مناطق د 

 جمعیت تحت پوشش شبکه موجود و در حال توسعه تا افق طرح 

 خانه آب سطحی) موقعیت و محل منابع تامین آب و مقدارآن (چاه، قنات، چشمه، تصفیه 

                                                   
  شود. به این روش شناسایی دفتري نیز گفته می -1
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 زن)موقعیت و مشخصات مخازن ذخیره آب (مختصات و تراز ارتفاعی، نوع و جنس و حجم مخا 

 هاي پمپاژ و تقویت فشار در شبکه موقعیت و مشخصات ایستگاه 

 ها اي آن ها در هر مسیر و ارتباط شبکه قطر و جنس لوله 

   موقعیت، قطر، جنس و نوع شیرآالت 

 اي و حجمی آب در مبادي تولید و مصرف گیري بده لحظه هاي اندازه موقعیت و نوع دستگاه 

 در مبادي تولید، مصرف و در سطح شبکه توزیعهاي فشارسنجی  موقعیت و نوع دستگاه 

 موقعیت، قطر انشعاب و تعداد مشترکین شبکه 

 متري. هاي ابزار دقیق و تله موقعیت و مشخصات دستگاه 

 اطالعات هیدرولیکی شبکه -2-1-3-2

 روز و حجم کل آب تولیدي ماهانه و ساالنه   اي و حجم آب تولیدي از منابع مختلف در شبانه بده لحظه 

 روز، در مخازن ذخیره و سرویس انی حجم ذخیره آب در مخازن و حجم گردش آب در شبانهتغییرات زم 

 روز، متوسط ماهانه و ساالنه تغییرات بده و فشار در مبادي تولید و مصرف و نقاط کلیدي شبکه در شبانه 

 گیري شده (مشترکین داراي کنتور) روزانه، ماهانه و ساالنه بده و حجم آب مصرفی اندازه 

 نشانی و فشارشکن ه موقعیت شیرهاي آتشنقش 

 مدل خطوط هم فشار، مدل جریان در ساعات پیک و ...1مدل هیدرولیکی شبکه موجود ، 

 بندي شبکه هاي زون نقشه 

 توسعه آینـده و  در حال توسعه ،شبکه موجودشده از  آوري جمع، آمار، اطالعات فیزیکی و هیدرولیکی ها نقشهبراساس 
. مـدل  گـردد  مـی براي سه وضعیت مـذکور، اقـدام    ،درولیکی و تعیین ظرفیت بالقوه و بالفعل شبکهنسبت به تهیه مدل هی

مصـرف سـرانه، حـداکثر     ،در رابطه با جمعیـت ( حاضراستانداردهاي  هیدرولیکی شبکه موجود ابتدا با استفاده از ضوابط و
شده و سپس در مقایسـه بـا اطالعـات فیزیکـی و     ...) تهیه  و ها لولهفصلی، حجم ذخیره، حدود فشار، قطر  مصرف روزانه و

  :شود میتفسیر اطالعات ذیل اقدام  هیدرولیکی موجود از ظرفیت شبکه نسبت به اصالح و
 دست آوردن معیارها و مبانی طراحی شبکه موجود ) یا بهجددبازآفرینی (مهندسی م  
 توسعه شبکه منتهی بهتغییرات مبانی  برآورد 

 واقعیدست آوردن سرانه مصرف  به 

 فصلی واقعی شبکه دست آوردن ضرایب پیک ساعتی و به 

 (هدررفت واقعی یا ظاهري) دست آوردن میزان آب به حساب نیامده به 

                                                   
1- Flow Diagram 
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 تحلیل شبکه با مبانی طراحی و معیارهاي واقعی موجود 

 تهیه طرح اصالحی براي استفاده از تمام ظرفیت شبکه 

 شبکهفیزیکی و هیدرولیکی  توسعه برآورد ظرفیت 

  :گردد میاستفاده از اطالعات باال، نتایج زیر تعیین  با
 اي و حجم آب به حساب نیامده و بدون درامد (هدر رفت) تعیین بده لحظه 

 هاي هیدرولیکی شبکه و پیشنهادات اصالح آن اي و حجم آب تولیدي، نارسایی اصالح برآورد بده لحظه 

 تعیین مصرف واقعی سرانه، حداکثر مصرف روزانه و فصلی 

 اي و حجم کسري واقعی آب مورد نیاز  تعیین بده لحظه 

 اصالح حجم مخازن ذخیره و سرویس 

 تعیین محل و تراز جدید توسعه مخازن 

 هاي جدید و معادل در شبکه موجود تعیین قطر لوله 

 گیري بده و فشار هاي اندازه هاي جدید براي نصب شیرآالت و دستگاه تعیین محل 

 هـاي مسـتقل، بـه لحـاظ      ع مستقل به یکدیگر و یا تقسیم شبکه موجود به شبکههاي توزی ضرورت اتصال شبکه
 منابع تامین آب و مخازن ذخیره و سرویس

 نشانی و فشارشکن و شیرهاي کنترل تعیین محل نصب و نوع و قطر شیرهاي آتش 

 هاي کنترلی و ابزار دقیق مورد نیاز تعیین سیستم 

 تهیه مدل هیدرولیکی شبکه در افق طرح 

 نگري و اصالح مدل هیدرولیکی شبکه توزیع نـواحی مختلـف در منـاطق وضـع موجـود، در حـال توسـعه و        باز
 .1توسعه آینده، با اطالعات اصالح شده حاصل از تصحیح و تفسیر شبکه توزیع موجود

  

                                                   
  .آمده است 1شماره  هاي چک لیست اطالعات شبکه در پیوست نمونه فرم -1
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تهیه بانک اطالعاتی و تجزیه وتحلیل 
  اطالعات
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وم اطالعاتی  -فصل س بانک  هیه  اطالعاتت زیه وتحلیل    و تج

  کلیات -3-1

پدافندي شبکه در یک بانک اطالعاتی جـامع، شـرایط    بهداشتی و اجتماعی، هیدرولیکی،، اطالعات فیزیکی آوري جمع
کـاربرد   تنظیم و ي اساسی در تهیه وها گام. در این بخش به ذکر نماید میتحلیل علمی شبکه را فراهم  الزم براي تجزیه و

  پردازیم: میه بانک اطالعاتی شبک

  اطالعات  بندي دسته -3-1-1

 بندي اطالعات فیزیکی شبکه توزیع دسته  
 بندي اطالعات هیدرولیکی شبکه توزیع دسته  
 بندي اطالعات بهداشتی شبکه توزیع دسته  
 ها بندي شکایات و خواسته دسته 

 هاي روي داده در شبکه توزیع آّب بندي حوادث و شکستگی دسته 

 زي قبلیهاي بازسا بندي فعالیت دسته 

 بندي مطالعات عامل و غیرعامل قبلی دسته 

 هاي ادواري قبلی بندي ارزیابی دسته  

  شبکه توزیع بندي منطقه -3-1-2

 بندي برحسب فشار منطقه  
 بندي برحسب عمر شبکه توزیع منطقه  
 ها ها، شیرآالت، متعلقات و سازه بندي برحسب جنس لوله منطقه  
 مخازن تامین آب  بندي برحسب محدوده هیدرولیکی و منابع و منطقه  
 بندي برحسب طبقات اجتماعی و فرهنگی و بافت شهري منطقه  
 بندي برحسب جهات توسعه منطقه  
 هاي سیاسی، نظامی و پدافند غیرعامل بندي بر حسب حساسیت منطقه  
 بندي بر حسب تجهیزات ابزار دقیق و تله متري منطقه  

 تحلیل هیدرولیکی و برآورد ظرفیت شبکه موجود  -3-1-3

ي روز موجـود، شـبکه مـورد نظـر از لحـاظ هیـدرولیکی       افزارهـا  نـرم عملیات، با استفاده از  سازي بهینهانجام منظور  به
اقدام به کالیبره نمـودن   باید  . پس از انجام این مرحله براي استفاده عملی از مدل تهیه شده،گردد میو تحلیل  سازي مدل

اقدام بـه تهیـه تعـداد     ي شهري و همچنین امکانات اجرایی ها نقشهاز  آن نمود. قبل از فرایند کالیبراسیون مدل با استفاده
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ی مورد نیاز براي انجام تحلیل هیدرو لیکـی شـبکه موجـود و تعیـین محـل      سنج بدهی و فشارسنجحداقل و حداکثر نقاط 
شده مـورد   ي ذیل جهت واسنجی مدل تهیهها پارامتر. شود میی براي کنترل و واسنجی مدل سنج بدهی و فشارسنجنقاط 

 :گیرد میاستفاده قرار 

 سنجی در مقطع لوله خروجی مخازن ذخیره وسرویس بده 

 سنجی در مقطع ورود به شبکه توزیع بده 

 گیري در ساعات مختلف شب و روز) دست شیرهاي فشارشکن (اندازه فشارسنجی در مقاطع باالدست و پایین 

 اییهاي انته فشارسنجی در خطوط لوله انتهایی شبکه و شاخه 

 فشارسنجی در نقاط مرتفع و پست شبکه 

ی تابع اطال عـاتی اسـت کـه از وسـعت شـبکه، پسـتی و       فشارسنج، تعداد و محل نقاط شود میبه این ترتیب مالحظه 
شـده   گیـري  انـدازه در نظر داشت که مقادیر  باید. شود میبلندي و شیب کلی منطقه استخراج و با نظر کارشناسی تعیین 

لیکن با انجام مراحل مختلف واسنجی مـدل و اسـتفاده از    ا مقادیر حاصل از مدل اختالف داشته باشد، ممکن است ب  فوق،
  .  رسد میشده واقعی، این اختالف به حداقل قابل قبول  گیري اندازهمقادیر 

  
  



 

  4فصل 4

بندي عملیات اصالح، بازسازي  اولویت
  و نوسازي





  25  07/10/94  نوسازي و بازسازي اصالح، عملیات بندي اولویت -چهارم فصل

 

ویت -فصل چهارم ل وسازيبندي عمل او ن بازسازي و  اصالح،    یات 

  بندي   اولویت -4-1

، ه بـه محـدودیت منـابع مـالی    . با توجگردد می بر اساس اهداف زمانی و مکانی تعریفبندي انجام مراتب مذکور  اولویت
مناسـب اقـدام نمـود. ایـن      بنـدي  زمانعملیات و  بندي اولویتنسبت به  شبکه توزیعلحاظ نمودن درجه فرسودگی با  باید

  د بر مبناي وضعیت فیزیکی و هیدرولیکی هر شبکه تعیین شده و در فرایند مذکور اجرایی گردد.توان یماهداف 
ریـزي   برنامـه در  تـوان  مـی شـود لـذا    تعیین می» هاي کمی و مالی اولویت«بندي تنها براساس  بدیهی است این اولویت

هاي کیفی  و بلند مدت رعایت نمود. منظور از اولویتهاي کوتاه، متوسط  را نیز در افق» هاي کیفی و مالی اولویت«اجرایی 
برداران دارند مانند نزدیکی بـه امـاکن عمـومی،     تري به لحاظ بهره مواردي است که در شرایط مساوي اهمیت اجرایی بیش

  ها و ... ها، مدارس، دانشگاه بیمارستان
ي شـبکه در پاسـخگویی   ها اولویتو  ها رتضروبراساس  و بر حسب درجه اهمیت و اولویت اهداف آن بازسازيي ها افق

  گردد: میدسته ذیل تقسیم سه  به نیاز هاي مشترکین به

  :ي کلی ذیلها اولویتبا  مدت افق کوتاه -الف

 با انجام عملیات تعمیر و تعویض آبرسانی به مشترکین موجود  
  ،بدون درآمد با انجام عملیات اصالح و بازسازي آبو  تلفاتکاهش عوارض بهداشتی  

  :ي کلی ذیلها اولویتبا  مدت میانافق  -ب

   توسعه 

 رفع نارسایی هیدرولیکی 

 نوسازي 

 :ي کلی ذیلها اولویتبا  مدت درازافق  -ج

 شبکهسازي  مقاوم 

 سازي شبکه بهینه 

 توسعه اتوماسیون در شبکه 

  هاي انطباق ظرفیت شبکه با اهداف زمانی طرح روش - 4-2

یت شبکه موجود و نیز شبکه آتی پس از توسعه شـهر اقـدامات ذیـل    در این مرحله از کار و پس از مشخص شدن وضع
  براي آن انجام شود: باید

  طرح زمانی ي مختلفها هاي مبانی طراحی، معیارها و ضوابط طراحی شبکه براي افق و تعیین تفاوتمقایسه   -الف
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 تحلیل شبکه براي افق طرح  -ب

 باشد: که به شرح زیر می ق طرحهاي شبکه موجود با شبکه اف مقایسه و تعیین تفاوت  -ج

 تعیین گردد.تجهیزات الزم  جایگزین و هاي معادل لوله  
 هـاي   هاي بازسـازي و نوسـازي شـبکه بـا بخـش      بینی تمهیدات هیدرولیکی و فنی الزم براي تلفیق بخش پیش

  موجود انجام شود.
 مناسب از قبل تامین گردد. اتصاالت قطعات و، هاي اجرایی جدید با قدیم براي مقاطع تلفیق و اتصال قسمت 

وضـعیت کلـی شـبکه مشـخص       بین وضعیت موجود و طرح آتی در اهداف زمانی معلوم،در این مرحله با انجام مقایسه 
ي مـالی و  هـا  محـدودیت . با توجـه بـه   گردد میتعیین  ،بازسازي دارند یی از شبکه که نیاز به اصالح یاها قسمتو  شود می

اقـدام بـه    بایـد  ي تعیـین شـده در قسـمت پیشـین    هـا  قسمتي صورت گرفته، براي هر یک از ها بندي زماناجرایی و نیز 
، الزم است درجه اهمیت هر یک از اجـزاي طـرح مشـخص گـردد.     بندي اولویتاجرایی نمود. براي انجام این  بندي اولویت

 .شـود  مـی ترکین سنجیده درجه اهمیت هریک از اجزاي شبکه، با فرض تامین آب، برحسب نزدیکی به مقطع انشعاب مش
 :شبکه آبرسانی به ترتیب زیر خواهد بود ياجزا عملیات دردر نتیجه اولویت 

  فرعی توزیع شبکه  
  اصلیتوزیع شبکه 

 ي تغذیهها لوله 

  مخازن ذخیره 

 پمپاژ هاي ایستگاه 

 مشخصات فنی و ضوابط اجرایی -4-3

  ي اجراییاستانداردهابررسی  -1- 4-3

 حقیق در عملیات انجام شود. به این معنی که در حـین انجـام عملیـات    عملیات بازسازي باید مطابق با اصول ت
بازسازي یا تعمیر هر جزء یا قطعه، باید پس از مشاهده عینی آن قطعـه و تاییـد کارشـناس مربوطـه، تصـمیم      

  مقتضی اتخاذ گردد.
 استانداردهاي اجرایی براي اصالح و بازسازي شبکه مطابق استانداردهاي اجرایی نوسازي باشد. 

 بازسازي تامین گردد. هاي نوسازي و کافی براي قسمت قطعات یدکی لوازم و 

  .فشار کار لوله وتجهیزات انتخابی براي بازسازي و اصالح مطابق استاندارد و نتایج تحلیل شبکه باشد 

 .گزارش نهایی از فرایند عملیات و میزان انطباق آن با طرح پیشنهادي اولیه ارائه شود 
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  یات بر حسب اجزاي شبکهبندي عمل طبقه -4-4

لـذا   ، باشـد  مـی ي متخصـص  هـا  گـروه ابـزار و   با توجه به اینکه براي انجام هر عملیات خاص نیاز به داشتن تجهیـزات،  
عملیـات  که توانایی انجام عملیات تخصصی خاص خـود را دارنـد، تقسـیم نمـود.      ها گروهعملیات را بر حسب این  توان می

  :شود می بندي دستهزیر  ترتیببه  اهمیت اجزا در شبکه و اصالح شبکه بر حسب بازسازي
 هاي اصلی لوله 

 هاي فرعی لوله 

 شیرآالت اصلی 

 ها شیرآالت فرعی و محفظه 

 ها حوضچه 

 برقی و عملگرهاي دستی و ،ها سنج بدهها،  ها، فشارسنج تجهیزات کنترلی (فشارشکن (... 

 هاي کنترل، ابزار دقیق و تله متري سیستم 

 انشعابات 

 مشترکین ورهايکنت 

  
  





 

  5فصل 5

  ي اجرایی ومطالعاتیها طرح





  31  07/10/94  ومطالعاتی اجرایی هاي طرح -پنجم فصل

 

رح -فصل پنجم لعاتی ط ایی ومطا ر اج   هاي 

   هاي اجرایی طرح -5-1

ي پیشـنهادي بـر حسـب اولویـت     هـا  طـرح ي کوتاه مدت، با حفظ ساختار موجود شبکه توزیع، بـه انتخـاب   ها طرحدر 
  .شود میپرداخته 

ي بازسـازي یـا   هـا  طـرح هـا، اجـراي    شرب شهري، با توجه به سـاختار موجـود در آن   ي توزیع آبها شبکهدر برخی از 
دن استانداردهاي فنـی  ضمن لحاظ نمو باید ها شبکه. در این نوع از باشد مین پذیر امکاننوسازي مستقل از وضعیت موجود 

   ساختار موجود اقدام به انجام عملیات مورد نظر نمود. و حفظ
با  زمان همپیشنهاد و به شرح زیر  یی راها طرحبراي تغییر ساختار شبکه،  توان میدراز مدت  ي میان مدت وها طرحدر 
  نیز اقدام نمود.  ها طرحي بازسازي و بهسازي، نسبت به اجراي آن ها طرحاجراي 

  مدت) مدت و میان در مناطق مختلف، با حفظ ساختار موجود شبکه توزیع (کوتاه پیشنهاديطرح 

 مدت و بلندمدت).  اصالح ساختاري شبکه موجود (میان ر مناطق مختلف، با تغییر وطرح پیشنهادي د 

با توجه به نوع فعالیت آن و نیز امکانات و تجهیزات مورد نیاز و همچنین تـاثیري کـه    توان میاین دسته از تغییرات را 
  نمود: بندي طبقهبه شرح ذیل   در شبکه دارند،

  فرعی محل مخازن، خطوط انتقال اصلی و 

 برداري و کنترلی شیرآالت و تجهیزات بهره 

 منابع تامین آب موجود یا پیشنهادي بندي هیدرولیکی شبکه برحسب مخازن ذخیره و ناحیه  
 بندي هیدرولیکی شبکه برحسب منابع تامین آب موجود ناحیه  
 مدیریت فشار شبکه با استفاده از شیرهاي فشارشکن هوشمند  

 ناحیـه . گـردد  بنـدي اجـرا مـی    ناحیـه  و براي آن طـرح  هوشش یک مخزن را در نظر گرفتابتدا منطقه یا ناحیه تحت پ
  شود. نامیده می »معرف ناحیه«جهت اجراي عملیات، فشاري انتخاب شده 

ی در نقـاط مختلـف انجـام    سـنج  بـده ی و فشارسنجبا توجه به نتایج عملیات  براي مشخص نمودن نواحی هیدرولیکی،
  انجام شود: دبای شده، محاسبات مشروحه زیر

   بازنگري هیدرولیکی شبکه برحسب مخازن ذخیره متمرکز 

 اي بازنگري هیدرولیکی شبکه برحسب مخازن ذخیره ناحیه 

   بازنگري هیدرولیکی شبکه با فرض وجود مخازن ذخیره خصوصی 

  باز نگري هیدرولیکی شبکه با فرض استقرارDMA1 در شبکه  
 جاد شبکه چندگانه براي تفکیک آب شرب، بهداشت و صنعت بازنگري هیدرولیکی شبکه با اهداف ای 

                                                   
1- District Management Area 
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مـدت،   کوتـاه (ي زمانی متفـاوت  ها دورهي متعدد براي مناطق مختلف و نیز ها طرحبا توجه به  بایددر این مرحله از کار 
  بندي نمود: طبقهرا به شرح ذیل تنظیم و  ها طرحمدت)  مدت و بلند میان

  هاي فنی  اهداف و اولویتبرحسب  ها طرحتنظیم و مرتب نمودن 

  هاي زمانی بر حسب اهداف و اولویت ها طرحتنظیم و مرتب نمودن 

  هاي اعتبار مالی بر حسب اهداف و اولویت ها طرحتنظیم و مرتب نمودن 

  ي مطالعاتی پایلوت  ها طرح - 5-2

، دهـد  مـی نشـان  ي مختلـف را در شـبکه   ها طرحآماري اطالعات، ضرورت انجام  بندي طبقهو  آوري جمعهرچند نتایج 
یاچنـد پـایلوت آزمایشـی بـراي      ي سراسري در شبکه نسبت به اجـراي یـک  ها فعالیتلیکن ضرورت دارد پیش از ورود به  

آمـده   دست بهرا دارد، اقدامات الزم انجام شود تا بر اساس نتایج  هاي اصالح، بازسازي و توسعه طرحین تر بیشی که مناطق
  ي اجرایی سراسري شبکه اقدام شود.ها احتمالی طرحاصالح و تدقیق  ،نسبت به بازنگري

  : باشد میمختلفی به شرح ذیل و پارامترهاي وسعت و محدوده پایلوت مطالعاتی تابع عوامل 
 توزیع آب مساحت کل شبکه 

 تعداد مشترکین و انشعابات 

 هاي مختلف شبکه توزیع آب عمر یا سابقه زمانی احداث قسمت 

 هاي مختلف شبکه رفته در قسمت کار بهگیري  ي اندازهها دستگاهالت و ها، اتصاالت، شیرآ جنس لوله 

 رفته در شبکه توزیع آب کار بهگیري، کنترلی و تنظیمی  هاي اندازه سیستم 

 سرویس در شبکه توزیع آب تنوع منابع تامین آب و مخازن ذخیره و 

 هاي مختلف شبکه توزیع   سمتبندي شده از ق آمار، اطالعات و شکایات، حوادث و اتفاقات مرتب و طبقه 

   نتایج تفسیر و تصحیح و تحلیل هیدرولیکی شبکه موجود 

   هدف یا اهداف معین شده در رابطه با اصالح و بازسازي شبکه توزیع 

. سـپس بـا تعیـین    انتخاب شـود ي اجرایی ها سیاستامکانات موجود و  د بر اساس وضعیت شبکه، توان میاین پارامترها 
  .شود مورد نظر انتخاب میاشاره شده، پایلوت  مسایلها با توجه به  مختلف و تحلیل اهمیت آني ها پارامتروزن 

ي قطـع و  شـیرها از شبکه بـا   )مجزا شدني انتخاب شود که قابلیت ایزوله شدن (ناحیه پایلوت مطالعاتی طور اترجیح
  .1شده را داشته باشد بینی پیشوصل از قبل 

  

                                                   
 شود. ها مالحظه می پیوست وسازي شبکه توزیع درن بازسازي و هاي اصالح، نمودار خطی مراحل مختلف تهیه طرح -1



 

  6فصل 6

مشخصات فنی  اجرایی و ضوابط
  ها طرح





  35  07/10/94  ها طرح فنی مشخصات و اجرایی ضوابط -ششم فصل

 

ایی و -فصل ششم ر اج بط  ا و رحمشخصات فنی  ض   ها ط

  کلیات - 6-1

 بنـدي  طبقـه  هي مربوطها زیرمجموعهي توزیع آب به شرح ذیل به همراه ها شبکهمربوط به اصالح و بازسازي  هاي طرح
  :گردد می

  عملیات برحسب نوع خدمات بندي دسته - 1-1- 6

 کنتور و انشعاب  
 هاي فرعی لوله  
 اي اصلیه لوله  
 شیرآالت واتصاالت  
 ها سازه ها و اطاقچه  
 تجهیزات 

 هاي کنترل و ابزار دقیق سیستم  

  شبکه ياجزا سازي مرئی -1-2- 6

 هاي ازبیلت صحت نقشه اي جهت اطمینان از انجام حفاري گمانه  
 پرسنل مجرب بازدید محلی و استفاده از 

 هاي ردیاب وسیله دستگاه ردیابی به  

  ستفاده در طرحتامین مصالح و تجهیزات مورد ا -1-3- 6

  قدیم شبکه جدید و يخاص براي تلفیق اجزا قطعاتتامین  

 تحقیق در عملیات   -6-2

 »تحقیق در عملیـات «فرایند  باید  ي اجراي آن،ها روشپس از مشخص شدن محدوده کار پایلوت و همچنین ضوابط و 
 د:ي ذیل انجام شوها ار در نظر گرفته شود. براي این امر باید فعالیتدر حین انجام ک

 در صورت امکان ابتدا با انجام تست غیرمخرب انجام شود( برداري از قطعه مورد نظر نمونه.( 

 بررسی نمونه و ارائه گزارش فنی 

 گیري در مورد ادامه یا توقف عملیات تصمیم 

ایـن   خواهد شد. ممکن اسـت در  گیري تصمیمي مورد نظر در مورد ادامه یا توقف کار ها نمونهدر این مرحله با بررسی 
ي هـا  سیاسـت ، هـا  نمونهي صورت گرفته بر روي ها بررسیو  ها ي گرفته شده و همچنین آزمایشها نمونهمرحله با توجه به 
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ي قبـل کـه برنامـه    ها قسمتآمده در این مرحله با فرضیات صورت گرفته در  دست بهنتایج  که درصورتیکاري تغییر یابد. 
مجددا به بررسی و شناسایی مشکل و نوع آن پرداخت. نتایج  بایدنداشته باشد  اجرایی بر مبناي آن ارائه گردیده، مطابقت

  باید تمامی اهداف خواسته شده اولیه را تامین نماید.حاصل از اجراي طرح پایلوت 

 مراحل تحقیق مستندسازي -6-3

در مشروح ذیـل  ي ها قسمتبه نحوي انجام شود که تمامی  باید. این کار باشد میفرایندي بسیار ضروري  مستندسازي
  مراحل بعدي به سادگی قابل استفاده باشد.

 روند انجام عملیات و گزارش فنی نهایی 

  تهیه برنامه عملیاتی و زمانی پایش پایلوت 

 هاي دفتري گیري از پایش پایلوت و بررسی نتیجه 

 توصیه براي ادامه یا توقف طرح 

  
  



 

  7فصل 7

هاي تعیین محل  ضوابط و روش
  ي شناسایی در شبکه توزیعها اريحف
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هفتم بط و روش -فصل  ا و وزیعها حفاريهاي تعیین محل  ض در شبکه ت   ي شناسایی 

  حفاري -7-1

انجـام   الزمو تدقیق اطالعات نیاز به حفاري شناسایی در شبکه توزیع باشد، اقدامات  تر بیشبراي بررسی  که درصورتی
یل در محل انتخابی وجود داشته باشد تا با انجام این فراینـد، اطالعـات   یکی از شرایط ذ دکار بای براي انتخاب محل اینو 

  جدید مورد نیاز حاصل شود:
 هاي مستند از نحوه انجام و مشخصات کمـی و   هایی که حادثه مکرر داشته است (به همراه بررسی گزارش محل

 کار رفته است). کیفی مواد و مصالحی که در تعمیرات به

 ترین حادثـه را در سـوابق موجـود داشـته باشـد (بـراي        اي نداشته یا کم یلوت، که حادثههایی در ناحیه پا محل
 یابی). مقایسه و علت

 توانـد بـراي    هاي نزدیک به تجهیزات خاص، مانند شیرهاي فشارشکن. این حفاري شناسـایی مـی   انتخاب محل
 بررسی عینی عملکرد سیستم جدید انجام شود.

، حضـور گـروه مطالعـاتی همـراه گـروه      »حوادث و اتفاقات«هماهنگی قبلی با واحد  براي انجام عملیات حفاري، ضمن
و انشعاب، علـت حادثـه    شیرآالتعملیاتی در محل حادثه و تهیه گزارش فنی مطابق دستورالعمل از وضعیت موجود لوله، 

  و باالخره برداشت نمونه از قطعه معیوب جهت مطالعات آزمایشگاهی، الزامی است.

  مل حفاري  دستورالع -7-2

هاي حفاري بـراي دسـتیابی    برداري و تخریب، ابعاد و اندازه آالت مورد نیاز، مشخصات خاك و ماشین وسایلنحوه کار، 
 شود: میزیر تعیین  شرح بهبه حداکثر اطالعات از تاسیسات مدفون و نیز داشتن حداقل هزینه 

 هـا در عمـق حـداقل     ینان حاصل شود لولـه که اطم در حفاري شناسایی معابر اصلی تا عمق یک متر (درصورتی
آالت حفـاري معمـول    آالت سنگین میسر باشد، استفاده از ماشـین  متري قرار دارد) که امکان تردد ماشین 5/1

صورت دستی  مانده عمق حفاري تا سطح لوله باید به مانند بیل مکانیکی و کمپرسور دستی مجاز بوده ولی باقی
 گردد. صورت دستی توصیه می طور کلی به در معابر فرعی به انجام شود. انجام این عملیات

 باشد. گیري از لوله اصلی می موقعیت حفاري براي شناسایی انشعابات مشترکین (قبل از کنتور)، محل انشعاب 

 هـاي اصـلی و سـایر     موقعیت حفاري شناسایی براي خط انتقال، در مجاور شیرهاي تخلیه آب، هوا، تقاطع با راه
 گردد. ها توصیه می هاي عبور از آبراهه شهري و محلتاسیسات 

 هاي فرعی، مجاور شیر خط یا حوضچه شیرهاي شبکه و یـا انتهـاي خـط     موقعیت حفاري شناسایی براي شبکه
 هاي شبکه توزیع) باشد. (در شاخه
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 ، سطوح مهارت و تجهیزات مورد نیاز)ها تخصص( ها عملیاتفنی اجرایی براي هریک از  تیم -7-3

ي متفاوت به همراه تجهیـزات مـورد نیـاز هـر     ها تخصص ،ي مختلف کارها قسمتبراي انجام  بایدمرحله از کار در این 
یک فراهم باشد. الزم به توضیح است که با توجه به شرایط و نفرات و تجهیـزات هـر قسـمت بـا همـاهنگی مـدیریت هـر        

  داد.بندي جزئی را براي نفرات و تجهیزات انجام  توان تقسیم ازمان میس

 کنتور و تعمیر عملیاتی تعویض گروه - 7-3-1

اي از شرح وظایف هر کدام و نیز تجهیـزات مـورد    و سطوح مهارت هر یک از نفرات به همراه خالصه ها تخصصحداقل 
  نیاز به شرح ذیل است:

  تخصص -

  ابزار دقیق)(آب  گیري اندازهي ها دستگاهکارشناس  

  مدارك مورد نیاز -

 نطقه براي تعویض یا تعمیر کنتورلل انتخاب متحلیل آمار حوادث وگزارش ع  
 اند تازگی تعویض یا تعمیر شدهه لیست کنتورهایی که ب  
  ي مصرف مشترك مورد نظرها برگهوضعیت آخرین  

  فعالیت -

 تهیه صورتجلسه تعمیر یا تعویض  
 تهیه گزارش و نقشه نهایی از عملیات  

  تخصص -

 کمک کارشناس تعمیرات کنتور  

  فعالیت -

 ري کنتور و اعالن نظر به کارشناسیت ظاهبررسی وضع  
 ور در محل (یا انتقال به کارگاه)اخذ تایید نهایی ضرورت تعویض یا تعمیر کنت  
  تهیه گزارش از عملیات تعویض و تهیه کروکی براي انتقال برروي نقشه جامع بازسازي (ترجیحا در محیطGIS(  

 تخصص -

 کارگر کنتور 
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  فعالیت -

  ي محلیها بررسیطبق آخرین تعویض یا تعمیر کنتور 

  تجهیزات مورد نیاز -

 جعبه آچار براي تعویض و تعمیرکنتور 

 آچار مخصوص شیر انشعاب داخل محفظه 

 کنتور جایگزین، شیرآالت و اتصاالت مربوطه 

 لوازم یدکی و ابزار تعمیر در محل 

 عملیاتی بازسازي انشعابات  گروه -7-3-2

  تخصص -

 کارشناس شبکه  

  مدارك مورد نیاز -

 ش توجیهی ضرورت بازسازي انشعاباترگزا  
 انشعابات جدید در محدوده عملیات لیست  
 نقشه موقعیت  
 مشخصات فنی لوازم انشعاب جایگزین  
 شود  ها بازسازي می هاي فرعی که انشعابات روي آن تعیین تکلیف لوله  

  فعالیت -

 یه گزارش و نقشه نهایی از عملیاتته 

 تخصص -

 هکمک کارشناس شبک  

  فعالیت -

 دید از انشعاب مرئی شدهباز  
 توسط کارشناس نهاییگیري  تهیه گزارش از وضعیت ظاهري انشعاب جهت تصمیم  
 آوري تمام یا قسمتی از انشعاب و تعمیر وتعویض اجزاي آن جمع  



 ضوابط و معیارهاي فنی عملیات اصالح، بازسازي و نوسازي شبکه توزیع آب    07/10/94  42

 

 کار رفته و مسایل ومشکالت پیش آمده در حین انجام کار و تهیه گزارش از کار انجام شده و لیست لوازم به 
  )GISهاي بازسازي یا نوسازي شبکه توزیع (ترجیحا در محیط  راي انتقال به نقشهتهیه کروکی ب

 تخصص -

 کارگر انشعاب 

  فعالیت -

 تعویض یا تعمیر انشعاب 

 تجهیزات مورد نیاز -

 ه برش آسفالت (کاتر) و شکستن بتندستگا 

  ي فرعیها کوچهبیل مکانیکی کوچک با قابلیت کار در 

 بیل وکلنگ براي حفاري بادست 

 جعبه آچار 

 لوازم یدکی و ابزار تعمیر انشعاب در محل 

 لوازم و ابزار نوسازي انشعاب 

 ي فرعیها لوله بازسازيگروه عملیاتی  -7-3-3

  تخصص -

 کارشناس شبکه  

  مدارك مورد نیاز -

 گزارش توجیهی و نقشه بازسازي  
 ین تکلیف انشعابات روي شبکه فرعیتعی  
 شبکه اصلی یگزین و نحوه اتصال بههاي جا مشخصات فنی لوله  
 ها ها و اطاقچه ف شیرآالت، محفظهتعیین تکلی  
 نقشه جامع بازسازي گزارش نهایی و تهیه  

  فعالیت -

 یه گزارش و نقشه نهایی از عملیاتته  
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 تخصص -

 کمک کارشناس شبکه  

  یتلفعا -

 شود میو تهیه گزارش از هر قطعه کار که مرئی  برداري نمونه  
  تعویض یا تعمیر خط نهاییاستعالم از کارشناس شبکه جهت تایید  
  رفته، مشکالت موردي و کروکی از عملیات هر قطعه براي انتقال به نقشه  کار بهتهیه گزارش از عملیات، لوازم

  بازسازي.جامع 

  تخصص -

 کارگر شبکه 

  فعالیت -

  انجام عملیات تعویض یا تعمیر خط  

 تجهیزات مورد نیاز -

 اتصال به خطوط اصلی تعمیر و اتصاالت انتخاب شده براي تعویض یا لوله و 

  برحسب جنس انتخاب شده و اتصاالت مربوطه ها لولهلوازم نصب 

 برش آسفالت و شکستن بتن و بیل مکانیکی و تجهیزات حفاري با دست آالت ماشین 

 پمپ سیار تخلیه آب 

  فرعی شیرآالت بازسازيعملیاتی  گروه -7-3-4

  تخصص -

 کارشناس شبکه  

  مدارك مورد نیاز -

 بازسازيشبکه در دست  يو سایر اجزا شیرآالت بازسازيي ها نقشهی و گزارش توجیه  
 تعمیري و لوازم تعویضی و شیرآالتمشخصات  لیست و  

  فعالیت -

 کمک کارشناس از عملیات و صدور دستور کار مقتضی براي تعویض یا تعمیر شیرآالت  هاي بررسی گزارش  



 ضوابط و معیارهاي فنی عملیات اصالح، بازسازي و نوسازي شبکه توزیع آب    07/10/94  44

 

 ام شدهات و نقشه جامع عملیات انجتهیه گزارش نهایی از عملی 

  تخصص -

  کمک کارشناس شبکه  

  فعالیت -

  و جداسازي از شبکه سازي مرئیپس از  شیرآالتتهیه گزارش از وضعیت موجود  
  ید کارشناس براي تعویض یا تعمیرکسب تای  
   رفته براي درج در گزارش نهایی و نقشه جامع عملیات  کار بهتهیه کروکی موقعیت عملیات انجام شده و لوازم  

 تخصص -

 ارگر شبکه ک  

  فعالیت -

  انجام عملیات تعویض یا تعمیر  

 تجهیزات مورد نیاز -

 و لوازم تعمیر و تعویض با مشخصات معین شده شیرآالت 

 جعبه آچار و لوازم تعمیر و تعویض 

 وسایل حفاري با دست 

 پمپ سیار تخلیه آب 

  خطوط اصلی بازسازيگروه عملیاتی  -7-3-5

 تخصص -

 کارشناس شبکه  

  مدارك مورد نیاز -

 نحوه اتصال به شبکه توزیع موجودهاي تعویضی و اتصاالت مربوطه و  گزارش توجیهی و نقشه بازسازي و جنس لوله  

  فعالیت -

   برداري نمونهو  سازي مرئیي تعویضی در هر قطعه، پس از ها لولهبررسی وضعیت واقعی  
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  دستور مقتضی براي تعویض یا تعمیر و ادامه عملیات  
  بازسازيایی جامع از عملیات تهیه گزارش و نقشه نه 

  تخصص -

  کمک کارشناس شبکه 

 فعالیت -

 سازي مرئیو تهیه گزارش از هر قطعه، پس از  برداري نمونه   
 دریافت دستور کار از کارشناس شبکه براي تعویض، تعمیر یا توقف عملیات در آن قطع  
  تهیه گزارش و نقشه جامع بازسازيتهیه گزارش از عملیات بازسازي و تهیه کروکی از کار انجام شده براي 

  تخصص -

  گذاري لولهکارگر 

 فعالیت -

  انجام کار تعویض یا تعمیر  

 تجهیزات مورد نیاز -

 لوله و اتصاالت و قطعات اتصال به شبکه فرعی  
  ت مربوطهبر حسب نوع لوله و اتصاال گذاري لولهجعبه آچار و لوازم  
  ها لولهجنس و قطر و وزن  ، برحسب نوع وها لولهنصب سبک وسنگین براي حمل و  آالت ماشینجرثقیل و  
 و برش آسفالت و بتون برداري خاكحفاري و  آالت ماشین  
 باراندازي و حمل خاك آالت ماشین  
 ریزي بتونو لوازم  آالت ماشین  
 وسایل حفاري وحمل خاك با دست 

 پمپ تخلیه آب 

  ها حوضچه بازسازيگروه عملیاتی  - 7-3-6

  تخصص -

 کارشناس شبکه  
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  ك مورد نیازمدار -

 هاي مشمول طرح  ها و محفظه گزارش توجیهی و نقشه بازسازي و لیست اطاقچه  

  فعالیت -

  ي مورد به مورد از وضعیت فیزیکی ها گزارشاجزاي دیگر شبکه، بررسی  بازسازيي ها گروههماهنگی با سایر
  ها محفظهیا  ها حوضچه

  ر هر مورد تهیه گزارش عملیات و میزان انطباق آن د بازسازيصدور دستور مقتضی مبنی بر انجام تعمیرات یا
   بازسازيبا طرح پیشنهادي و نقشه جامع 

 تخصص -

 کمک کارشناس شبکه  

  فعالیت -

  ها محفظهو  ها اطاقچهبازبینی مورد به مورد  
 ها هیه گزارش از وضعیت فیزیکی آنت  
  دستور کار اجرایی از سوي کارشناساخذ  
 بازسازيام شده براي تهیه گزارش نهایی و نقشه جامع تهیه گزارش و کروکی از کار انج  

  تخصص -

 کارگر عملیات  

  فعالیت -

  بازسازيانجام کارتعمیر یا  

 تجهیزات مورد نیاز -

 باراندازي و حمل خاك و نخالهو  برداري خاكو لوازم تخریب بتون و برش آسفالت و  آالت ماشین  
 وسایل حفاري و حمل خاك با دست  
 بینی شده در هر مورد پیشقالب به میزان  بتون و میله گرد و 

  و موقعیت آنمحفظه و دریچه برحسب نوع شیر 
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  اصلی شیرآالتعملیاتی تعویض ه گرو - 7-3-7

  تخصص -

  کارشناس شبکه  

  مدارك مورد نیاز -

  اتصاالت مربوطه و  و شیرآالتاصلی و لیست تعداد و انواع  شیرآالت بازسازيگزارش توجیهی و نقشه
  مورد از در هري مورد نیها تبدیل

  فعالیت -

  دریافت گزارش عینی مورد به مورد از وضعیت شیر جدا شده از شبکه و تایید نهایی براي تعمیر یا تعویض آن  
 تهیه گزارش نهایی از عملیات و نقشه جامع بازسازي  

 تخصص -

 کمک کارشناس  

  فعالیت -

  بازبینی مورد به مورد شیرآالت پس از جدا نمودن از شبکه  
 کارشناس در مورد تعویض یا تعمیر آن  گیري تصمیمزارش از وضعیت شیر جهت تهیه گ  
  نشده و تهیه کروکی موقعیت براي تهیه نقشه جامع بازسازي  بینی پیشتهیه گزارش از روند بازسازي و موارد  

 صصتخ -

  کارگر ماهر  

  فعالیت -

 نصب شیر ومتعلقات 

 تجهیزات مورد نیاز -

 جعبه آچار وجرثقیل دستی 

 میون مجهز به جرثقیلکا 

 شیر و اتصاالت و متعلقات 

 لوازم تعمیر و تعویض شیر 
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  گروه عملیات تجهیزات کنترل - 7-3-8

 تخصص -

  کارشناس تجهیزات 

  مدارك مورد نیاز -

  گزارش توجیهی و نقشه بازسازي تجهیزات کنترلی مربوطه و قطعات مورد نیاز در هر مورد 

  فعالیت -

 یید ضرورت تعویض یا تعمیر قطعاته از سیستم و تابررسی نهایی اجزا و قطعات جدا شد  
   بازسازينقشه جامع گزارش بازسازي و تهیه  

 تخصص -

 کمک کارشناس  

  فعالیت -

 تهیه گزارش از وضعیت قطعات  
 کسب تایید کارشناس براي تعمیر یا تعویض قطعات 

 تجهیزات و پرسنل مورد نیاز -

 کارگر ماهر 

 لوازم و ابزار 

 قطعات یدکی 

    بازسازيدسترسی به اجزاي معیوب سیستم آبرسانی به منظور ي ها روش -7-4

ي دسترسی به اجزاي معیوب سیستم آبرسانی بیان گردیده است. الزم بـه  ها روشدر انتهاي این قسمت خالصه اي از 
هـدف   بـه  هـا  روشبا استفاده از یکی از ایـن   توان میتوضیح است که در یک سیستم آبرسانی و یا شبکه توزیع آب الزاما ن

.. . عمر شبکه، ساختار آن، نیروهاي موجود در تـیم عملیـات و    با توجه به محل مورد نظر، بایدمورد نظر دست یافت، بلکه 
  از یک یا چند روش ذیل استفاده نمود.

 هاي چون ساخت ها با مراجعه به نقشه ها و شناسایی مشخصات لوله اطاقچه و ها دریچهسازي  مرئی  
 اتفاقات و برداري و حوادث ها به کمک پرسنل قدیمی بهره و اطاقچه ها دریچهسازي  مرئی  
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 هاي ردیاب هاي زیرزمینی با دستگاه مسیریابی لوله 

 یاب هاي نشت وسیله دستگاه انشعابات به تعیین محل شیرها و 

 مناسبهاي  محلدر اي  حفاري گمانه 

  ضوابط تعویض یا تعمیر هر یک از اجزاي شبکه -7-5

 آن در هر ناحیه براي هـر دسـته خـاص از اجـزا بـا      درصد بررسی اتفاقات و  لیلی حوادث وآمار تحمراجعه به  اب
تعمیـر  هزینه تعمیرات و مقایسه آن با هزینه تعویض و مدت زمان مورد نیاز بـراي   برآوردو  مشخصات مشترك

  نسبت به انتخاب گزینه تعویض یا تعمیر اقدام نمود. توان میاعتبارات تامین تعویض و یا 
 مـورد   دبایـ  و تعـدیل فشـار در شـبکه    فشـاري  بندي زون از طریق، تشبکه با هدف کاهش تلفالیات اصالح عم

 گرفت. ها تصمیم یا تعویض آنبررسی قرار گیرد و بر مبناي آن در مورد تعمیر تجهیزات موجود 

  و شستشوي  اییزد رسوب، ها لولهي پوشش مجدد داخل ها روشاستفاده از بررسی فنی، اقتصادي و بهداشتی با
 بهبود کیفیت آب تحـویلی بـه مشـترکین   براي حد مورد نیاز  شبکه براي افزایش ظرفیت و قابلیت توزیع آب تا

 انجام شود.

  ،تغییر مصرف یا سایر عوامـل هیـدرولیکی     با توجه به مشکالت موجود محتمل و نیازهاي آتی در توسعه شبکه
در نظـر   بایـد . باشـد  مـی کی از نتایج این بررسی بیان الزام تعویض تاثیرگذار در شبکه مورد بررسی قرار گیرد. ی

نباشد، ولی سایر عوامـل   ءداشت که ممکن است در این تحلیل از دیدگاه هیدرولیکی لزومی به تعویض یک جز
 سبب شود تا تصمیم به تعویض گرفته شود. 

 نبردارا بهرهاز دیدگاه و نوسازي  بازسازيي ها دستورالعملاهم نکات و  -7-6

ي بازسـازي و نوسـازي انجـام شـود و در صـورت لـزوم       هـا  دسـتورالعمل در هر فرآیند بازسازي بایـد بررسـی کفایـت    
هـایی کـه    نیز تدوین گردد. نکته قابل توجه در یک فرآیند بازسازي این است که معمـوال شـبکه   هاي تکمیلی دستورالعمل

توان به دلیل بازسازي از ارائه خدمات بـه   ترکینی بوده و نمیدر حال حاضر داراي مش  قرار است تحت بازسازي قرار گیرند،
هـا و نحـوه فراینـد     هاي بسیار مهمی که در کنار سایر عوامل بـراي انتخـاب اولویـت    ها اجتناب نمود. لذا یکی از پارامتر آن

ه نکات ذیـل ضـروري بـه    باشد. در این راستا توجه ب پیوستگی در ارائه خدمات به مشترکین می  اتخاذ گردد، دبازسازي بای
  رسد: نظر می
 بازسازي و اصالح، مطـابق اسـتاندارد نوسـازي     مورد نظر براي هاي مشخصات ترانشه براي نصب لوله موقعیت و

 .ها نکات ایمنی براي عابرین و وسایل نقلیه لحاظ شده باشد و در آن باشد
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  دامه یابد که بتوان هر قطعه یا هر بخـش  ا و شدهاجراي عملیات بازسازي در هر قسمت از شبکه، از سمتی آغاز
 کرد.متصل  یهاي موجود قدیم اصالح شده را، تست هیدرولیکی نموده و به قسمت نوسازي و

 تحت محافظت قـرار گیـرد تـا اصـالح و بازسـازي       دبایاصالح  تجهیزات و تاسیسات موجود در دوره بازسازي و
 گر نگردد.هاي دی قسمتی از شبکه منجر به بروز خسارت به قسمت



 

  8فصل 8

  ضوابط قابل قبول بودن عملیات





  53  07/10/94  عملیات بودن قبول قابل ضوابط -هشتم فصل

 

هشتم دن عملیات -فصل  و ب ول  بل قب بط قا ا و   ض

  پایش فرایند -8-1

به پایش فرایند انجام شده و نتایج آن پرداخت و اطمینان حاصـل نمـود    دپس از تکمیل فرایند بازسازي یا نوسازي بای
اي از آن  ي عمـده هـا  قسـمت پس از تکمیل فرایند  دي کلی که بایها پارامتر از جمله .که نتیجه مورد نظر کسب شده است

  :باشد میبه شرح ذیل   حاصل شده باشد،

 یفشارسنجنتایج بودن قابل قبول  حدود - 8-1-1

لـیکن    شده متناسـب بـا اهـداف اولیـه باشـد،      گیري اندازهمقادیر  دی در نقاط مختلف شبکه بایفشارسنجپس از انجام 
  :گردد میکنترل گردد به شرح ذیل ارائه  دي که بایکلیاتی از مقادیر

  مطابق با استانداردهاي موجود.حداقل و حداکثر فشار 

  شبکهتحلیل هیدرولیکی براساس تطبیق نظري 

  فشارسنجیبراساس عملی تطبیق 

 تجهیزات و اجزاي نصب شده با شرایط فشاري شبکه تطبیق 

  یسنج بدهنتایج بودن  قابل قبول حدود -8-1-2

یکـی از    گیري شده متناسـب بـا اهـداف اولیـه باشـد.      اندازهمقادیر  دی در نقاط مختلف شبکه بایسنج بدهام پس از انج
ي مـورد نظـر و متناسـب بـا نیـاز      هـا  محـل مورد نیاز (با فشار مناسب) در  بدهاهداف اصلی طرح بازسازي و اصالح تامین 

  آورد: دست به توان میطریق ذیل نقاط مختلف را از دو  بده. در شبکه باشد میمحدوده تحت پوشش 
  (تطبیق عملی) مستقیم گیري اندازهازطریق 

 (تطبیق نظري) از طریق تحلیل هیدرولیکی 

محاسـبه شـده از    بدهمستقیم با  گیري شده اندازه بدهبا انجام عملیات اصالح و بازسازي حدود قابل قبول براي تفاوت 
در صـد   10، حـداکثر  هاي جدید و نوسازي شـده  و در شبکهدرصد  20ي فرسوده حداکثر ها شبکهدر  ،طریق هیدرو لیکی

مجددا شبکه براي مشکالت احتمالی مـورد   دتفاوت بارزي بین این دو مقدار وجود داشته باشد، بای که درصورتیو  باشد می
   بررسی قرار گیرد.

مشخصات  ي،شده) از نظر کالس فشار بازسازي( قابل قبول بودن تجهیزات و ابنیه جایگزین حدود -8-1-3
  اي سازه ساختمانی و

د رعایـت حـداقل مـوار    استاندارد یا برنامه مشخص تعیین شده توسط تیم کارشناسی وجود نداشته باشد،  که درصورتی
  ذیل الزم و ضروري است:

 بار باشد. 6ر کار لوله، لوازم و تجهیزات انشعاب باید حداقل افش  
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 بار باشد. 10رعی حداقل ي شبکه فها لولهو  شیرآالتکار تجهیزات،  فشار 

  ،بار  باشد. 10حداقل  آب ي اصلی انتقالها لولهو  شیرآالتفشار کار تجهیزات 

 استفاده شده داراي اتاقک یا محفظه مناسب با توجه به شرایط محیطی باشد. تجهیزات و شیرآالت 

  
  



 

  9فصل 9

  هاي مستندسازي روش





  57  07/10/94  مستندسازي هاي روش -نهم فصل

 

هم ن   هاي مستندسازي روش -فصل 

  ي اصالح و بازسازي  ها طرحدر  مستندسازيیند فرا -9-1

ي فنـی و مهندسـی از اهمیـت بسـیار بـاالیی      ها طرحي اصالح و بازسازي همانند سایر ها طرحدر  مستندسازيفرایند 
در بسیاري موارد به دلیل نبود اطالعات کامـل و جـامع و    ي قبلی اشاره شد، ها قسمتکه در  گونه همان. باشد میبرخوردار 

آوردن اطالعـات   دسـت  بـه ي هـا  روشعملیات بازسازي مجبـور بـه اسـتفاده از سـایر      مسوولاعتماد در شبکه، گروه قابل 
اي از  . در ایـن مرحلـه از کـار خالصـه    نمایـد  میکه عالوه بر زمان بر بودن، هزینه باالیی را نیز به سیستم تحمیل  گردد می

ي دیگر استاندارد موجود در این زمینـه  ها روش گردد مییز یاد آور ارائه گردیده است و ن مستندسازينکات مهم در فرایند 
  .باشد میقابل استفاده  مستندسازينیز براي 

 1ساخت چوني ها نقشهتهیه  - 9-2

 و اتصاالت و  ها بازسازي شده تهیه گردد (نقشه پالن با مختصات براي گره مناطقباید از  ساخت چونهاي  نقشه
  )دنیز باش دقت مناسب خطوط که داراي

 هرکدام از تجهیزات نصب شدههاي اطالعاتی براي  تهیه برگه  
 بازسـازي شـده شـبکه روي     يهاي وضع موجود باشد که مناطق و اجزا باید نقشه ساخت چونهاي  مبناي نقشه

  هاي ویژه مشخص گردد. م و رنگیآن با عال
 ذکر شود. مورد عمل در حاشیه نقشه يمنطقه و اجزا یا اصالح هر تاریخ بازسازي، تعمیر 

  تکمیل بانک اطال عات توصیفی اجزاي شبکه   -9-3

    هـاي لولـه، شـیرآالت، لـوازم و      هـاي تولیدکننـده   خالصه گزارش فنی طرح و مشخصـات فنـی و دسـتورالعمل
کار رفته براي تلفیق اجزاي قدیمی بـا اجـزاي جدیـد (اگـر      مخصوصا قطعات به طرح و کار رفته در تجهیزات به
  آوري شود. مطلع باشد، تهیه و جمع بردار بهرهري که باید ) و موارد ضروموجود باشد

  و شبکه جدید (بازسازي یا اصالح شـده) همـراه بـا مبـانی طراحـی آن     تاسیسات موجود و  تحلیل هیدرولیکی 
 و مستند گردد. آوري آخرین تغییرات در حین اجرا جمع

  يکلی نقشه تاسیسات با تغییرات جدید پس از بازسازي و بهساز مشخصات - 9-4

 (قبل از تغییـرات) تهیـه    سازي، اصالح و بهسازي شده باید بر مبناي نقشه وضع موجودنقشه کلی تاسیسات باز
  ي ویژه روي آن مشخص شود.ها رنگم و یشود و تغییرات جدید با عال

                                                   
1- As Built  
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 .تاریخ بازسازي و بهسازي هر جز در حاشیه نقشه ذکر شود 

 شبکه شده زيبازساي هم فشار هیدرولیکی در شرایط ها نقشه تهیه - 9-5

  باشد می بازسازيمبناي تهیه نقشه هم فشار، نقشه تحلیل شبکه براي.  
  شود میی مشخص فشارسنجروي نقشه تحلیل شبکه نقاط مبنا براي بر.  
 اطالعـات فشـاردرنقاط مختلـف     زمـان  هـم براي برداشت  الگر داري ها فشارسنج وسیله (بهفشارسنجی ت اعملی

  ز و در فصول مختلف انجام شود.در ساعات مختلف شبانه رو )شبکه
 شود. حذفی فشارسنجخاص از نتایج  اتفاقات و سایر موارد تاثیرات ناشی از حوادث و  
 شـده   بازسـازي ي خطوط هم فشار اولیه براي ساعات مختلف شبانه روز و فصول مختلف بـراي شـرایط   ها نقشه

  ترسیم شود.
 یـابی و در نقشـه تحلیـل شـبکه     علـت  مشخص،ي ها اوتتفي تحلیل شبکه مقایسه و ها نقشهي اولیه با ها نقشه 

   .لحاظ شود
 ترسیم شود بازسازيي نهایی هم فشار براي شرایط ها نقشه. 

  کالیبره نمودن مدل -9-6

ه و مـدل  شـد  گیـري  انـدازه ي مهم شرایط هیدرولیکی موجـود  ها تفاوت توان میالزم به ذکر است در این مرحله از کار 
به ترتیـب ذیـل عمـل    باید مقایسه مجموعه این اطالعات مدل را کالیبره کرد. براي این کار و با تهیه شده را مشاهده کرد 

  نمود:
  هاي تعیین شدهبرآورددر حدود  ها لولهاصالح ضریب زبري 

 شیرها برحسب تعداد و نوع در حدود تعیین شده  اصالح ضریب افت اتصاالت و 

 ر سطح شبکهاصالح تراز ارتفاعی مقاطع کلیدي در مبادي ورودي و د 

  گیري رسوبي مشکوك به ها لولهاز مقاطع  برداري نمونهکنترل مجدد و انجام 

  ي اجرایی و تکمیل بانک اطالعاتی پروژهها هزینه عملیات و گزارش تهیه -9-7

 بینی نشده در طرح و موانع اجرایـی دارد   آخرین مرحله مستندسازي عملیات بازسازي، اختصاص به موارد پیش
ها، مـدارك   ري از قطعات معیوب و در صورت لزوم انجام آزمایش و تهیه عکس از جریان فعالیتبردا که با نمونه

 شود. آوري می مورد نیاز جمع
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  هاي آب و فاضـالب، تاسیسـات    هاي زیر سطحی مجاور مانند شبکه بررسی و مستندسازي وضعیت سایر شبکه
هـاي قـرار گرفتـه در     رختان بزرگ، پی سازهبرق، مخابرات و همچنین موانع شهري و فضاي سبز مانند ریشه د

 ها و تاسیسات. مجاورت لوله

     براساس مشاهدات و بازبینی اجزا و قطعات معیوب، میزان و نوع فرسودگی واقعی با آنچه در مرحلـه مطالعـات
 برآورد شده بود، سنجیده شود.

 ناسایی و مشخص گردد.ها ش هزینه نهایی انجام طرح با برآورد اولیه آن مقایسه و علل تفاوت آن 

  





 

  10فصل 10

حفاظت و  محیطی و مالحظات زیست
  ایمنی





  63  07/10/94  ایمنی و حفاظت و محیطی زیست مالحظات -دهم فصل

 

دهم ایمنی محیطی و مالحظات زیست -فصل    حفاظت و 

  کلیات -10-1

  :قوانین ذیل تهیه شده است ها و نامه محیطی آیین در زمینه مالحظات زیست
 28/2/1373نامه جلوگیري از آلودگی آب مصوب هیئت وزیران  آیین 

  مجلس شوراي اسالمی24/8/1371و اصالحیه  28/3/1353مصوب  زیست محیطقانون حفاظت و بهسازي 

و  باشـد  مـی در تمامی مراحل اجراي طرح اصالح و بازسازي الزامی  ها دستورالعمل، قوانین و ها نامه آییناستفاده از این 
بخشی از کـار بـا    که درصورتیات تعریف شده نماید و با رعایت دقیق مفاد آن اقدام به اجراي عملی بایدانجام طرح  مسوول

  بخش مورد نظر مجددا بازنگري شود. باید  باشد، تعارضدر  استانداردهامفاد موجود در این 

 در دوره اجرا   محیطی زیستاز اثرات سوء  گیري پیش -10-2

  الی موجـود در آن  ي احتمها آلودگیتخلیه آب حاصل از شستشوي خطوط لوله با توجه به غلظت کلر و یا سایر
 جلوگیري شود. زیست محیطباید به نحوي انجام پذیرد تا از آسیب به 

 هـا   آن داخـل  بـه هـا بسـته شـوند تـا از ورود جـانوران       اند سر وته لولـه  ها در کنار ترانشه ریسه شده چنانچه لوله
 جلوگیري شود.

 یجاد نماید.ترین سر و صدا را ا در عملیات حفاري از تجهیزاتی استفاده شود که کم 

 خاك) ناشی از حفاري با انجام اقداماتی نظیر آب پاشی به حداقل رسانده شود. آلودگی هوا (گرد و 

 ترین آلودگی هوا را ایجاد کند. حمل خاك مازاد به نحوي انجام شود که کم 

  اقل برسد.یی انجام شود که مشکالت ترافیکی (افزایش ترافیک، آلودگی هوا) به حدها ساعتانجام عملیات در 

    با اطالع رسانی کافی و به موقع به ساکنین منطقه عملیات اجرایی، اثرات سوء قطع آب منازل در زمـان اجـرا و
 نیز بروز مشکالت بهداشتی مرتفع گردد.

  گیري شود.  ي بعدي خاك پیشها نشستتراکم خاك روي لوله به حد استاندارد رسانده شود تا از 

 وب کوپه شده) موجب ازدیاد پشه خاکی و در نتیجه افـزایش احتمـال بـروز    ایجاد محیطی مناسب (خاك مرط
 آوري آن صورت گیرد. اقدامات الزم در زمینه جمع بایدگردد، لذا  ...) می ي منتقله از آن (سالک وها بیماري

  نباشد که باعث شسته شـدن خـاك زیـر لولـه شـده و منجـر بـه         حدي بهحجم آب ناشی از شستشوي خطوط
ه و شکستن آن شود و یا باعث ریزش دیواره ترانشه شود. چنانچه حجم آب زیاد اسـت آن را توسـط   نشست لول
 آوري و به سطح زمین منتقل نمایند. پمپ جمع

 اي نباشد کـه   گونه هشود، نوع و غلظت آن ب چنانچه از مواد شیمیایی خاصی براي شستشوي خطوط استفاده می
 شود.هاي سطحی و زیرزمینی  باعث آلودگی آب

 .مواد شیمیایی استفاده شده مذکور باعث تخریب و نابودي پوشش گیاهی محدوده کاري نشود 
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  ي فسـیلی و در  هـا  سـوخت هاي پمپاژ سبب کاهش استفاده از  و ایستگاه ها خانه تصفیهکاهش مصرف انرژي در
 گردد. نتیجه، کاهش اثرات سوء محیطی آن می

  زیست حیطمکاهش ریسک آلودگی ناشی از نفوذ کلر در. 

     کاهش حوادث شبکه توزیع آب که منجر به ارائه پیوسته خدمات با کیفیت باال در توزیـع آب شـرب بهداشـتی
 گردد که این امر به نوبه خود در باال بردن سطح بهداشت منطقه موثر خواهد بود. می

 براساس ضوابط مربوطهسازي شبکه در برابر زلزله و اطمینان از وجود آب بهداشتی در شرایط بحرانی  مقاوم 

  بینی و اثرات سوء و غیرقابل پیش ها بیماريکاهش 

 ضوابط و معیارهاي حفاظت و ایمنی در حین انجام عملیات   ها، دستورالعمل - 10-3

ي تاسیسـات  ها طرحهمانند سایر هاي توزیع آب شهري  نوسازي شبکه در تمامی مراحل اجراي طرح اصالح، بازسازي و
ي ها نامه آییندقت رعایت شود. و وزارت نیرو به  صادره از سوي وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هاي نامه آیین بایدشهري 

 :باشد می ذیل بخشی از موارد مذکور

 نامه وسایل حفاظت فردي آیین 

 نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه آیین 

 نامه حفاظتی حمل دستی بار آیین 

 مه عالیم ایمنی در کارگاهنا آیین 

 نامه ایمنی جوشکاري و برشکاري گرم آیین 

 دستورالعمل حفاظت در برابر سر و صدا 

 ب و فاضالب کشور)آایمنی حفاري و گودبرداري (شرکت مهندسی  دستورالعمل 

  ي آب و فاضالب شهريها پروژهدستورالعمل اجرایی ایمنی در 

  کشور ریزي سازمان مدیریت و برنامه( 303نشریه( 
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وست   ها لیست چک -1پی

مشـروح در مـتن گـزارش بیـان      صـورت  بهي اصالح و بازسازي شبکه توزیع آب ها طرحمبانی و مراتب مطالعه و اجراي 
  :ي ذیل به منظور اطمینان از انجام کلیه مراتب مذکور تهیه شده استها لیست چکشده است. 

  يهدف گذار :1شماره  لیست چک
  تاریخ تهیه:                                      استان:                               شهر:                       روستا:

  مسوول تهیه:                                    سمت:                                توضیحات:

  هاي کوتاه مدت طرح

        1تعمیر       تغییر       تعویض       نصب       بررسی وضعیت کنتورها: 

        2تعمیر       تغییر       تعویض       بررسی وضعیت انشعابات:       نصب

        3تعویض       تعمیر       بازسازي       بررسی وضعیت شیرآالت شبکه فرعی:         اصالح

     4بازسازي       اصالح                  بررسی وضعیت شبکه فرعی:   

   5رفع عوارض بهداشتی شبکه توزیع 

    6گیري و کنترلی موجود  اصالح و بازسازي تجهیزات اندازه
 هاي میان مدت طرح

        1تعویض       تعمیر       بازسازي       بررسی وضعیت شیرآالت شبکه اصلی:          اصالح

    2توسعه      بازسازي       یت شبکه اصلی:                      اصالحبررسی وضع

   3رفع عوارض بهداشتی شبکه اصلی 

   4توسعه شبکه فرعی و انشعابات 

    5توسعه      بازسازي       بررسی وضعیت خطوط آبرسانی اصلی:          اصالح
 هاي بلند مدت طرح

   1بندي شبکه توزیع  زون

   2رفع عوارض بهداشتی شبکه توزیع 

   3سازي شبکه توزیع  مقاوم

   4گیري شبکه توزیع   توسعه تجهیزات اندازه

    5توسعه تجهیزات کنترلی و مدیریتی شبکه توزیع 
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  شناسایی شبکه توزیع :2شماره  لیست چک
  روستا:                       :شهر                               :استان                                      :تاریخ تهیه

  سمت:                                توضیحات:                                    :تهیه مسوول

  موقعیت شبکه مورد نظر:
  ):هزار نفر جمعیت تحت پوشش (                                              :هکتار) مساحت (

  تعداد انشعابات:
  منابع تامین آب:

  مخازن ذخیره آب:
  لیتر در ثانیه):(ر ثانیه):                              مقدار فروش آب بلیتر (مقدار تولید آب 

  لیتر بر ثانیه)           مصارف شرب:                      مصارف بهداشتی: تفکیک مصرف آب(
  مصارف فضاي سبز:                سایر مصارف:                 مصارف صنعتی:              
  

  مشخصات کنتورها:
 نوع:                     قطر:                    تعداد:                    عمر:

  نوع:                     قطر:                    تعداد:                    عمر:
  قطر:                    تعداد:                    عمر:       نوع:              

  نوع:                     قطر:                    تعداد:                    عمر:
 نوع:                     قطر:                    تعداد:                    عمر:

  تعداد:                    عمر:               نوع:                     قطر:     
  نوع:                     قطر:                    تعداد:                    عمر:
 نوع:                     قطر:                    تعداد:                    عمر:

  عداد:                    عمر:نوع:                     قطر:                    ت
  نوع:                     قطر:                    تعداد:                    عمر:

 
  مشخصات فنی انشعابات:

  جنس لوله واتصاالت- 1
  روش نصب- 2
  اجزاءانشعاب- 3
  انشعاب رقط- 4
  طول انشعاب- 5

  عمق نصب انشعاب
  
  
  
  
  



  69  07/10/94  ها لیست چک - 1پیوست

 

 بکه توزیعشناسایی ش :2شماره  لیست چکادامه 
  روستا:                       :شهر                               :استان                                      :تاریخ تهیه

  سمت:                                توضیحات:                                    :تهیه مسوول

  ی:قطر تفکیک کننده شبکه فرعی از اصل
  مقیاس:   وجود دارد                  :نقشه شبکه فرعی

  در حال تهیه با مقیاس:  وجود ندارد                                        
  مقیاس:   وجود دارد                    :نقشه شبکه خطوط انتقال آّب

  در حال تهیه با مقیاس:  د نداردوجو                                                        
  :مشخصات  خطوط انتقال آّب

 سال): 5به تفکیک (جنس:               قطر:               طول:               عمر

 سال): 5به تفکیک (جنس:               قطر:               طول:               عمر

 سال): 5به تفکیک (عمر              جنس:               قطر:               طول: 

 سال): 5به تفکیک (جنس:               قطر:               طول:               عمر

  شبکه (موقعیت، انواع، اندازه و عمر شیراالت شبکه توزیع): شیرآالتوضعیت 
  ي مرتبط با آن وجود دارد ها نقشه

 ي الزم است ها نقشهدر حال بررسی و تهیه 

  مشخص نیست 
  :مشخصات  شیرآالت

 سال): 5به تفکیک (جنس:               قطر:               نوع:               عمر

 سال): 5به تفکیک (جنس:               قطر:               نوع:               عمر

 سال): 5به تفکیک (جنس:               قطر:               نوع:               عمر

 سال): 5به تفکیک (جنس:               قطر:               نوع:               عمر

 
 وکنترلی شبکه توزیع: گیري اندازهمشخصات فنی انواع تجهیزات 

  در حال بررسی و تهیه است                                                           وجود دارد 

  :وکنترلی شبکه توزیع گیري اندازهو انواع تجهیزات ي موقعیت ها نقشه
  در حال تهیه است                                                           وجود دارد 

  ) موجود و مورد مطالعه:ها شبکهنقشه توپوگرافی محدوده شبکه(
  در حال تهیه است                                                           وجود دارد 

 :دي) شهر (یا روستا)ها طرحیا (نقشه کاربري اراضی وطرح  تفصیلی 

  در حال تهیه است                                                          وجود دارد 

  مصرف سرانه، ضرایب مصرف وضرایب هیدرولیکی براي شبکه موجود: برآورد
  و تهیه است  برآورددر حال                                                       وجود دارد 

  :) موجودها (شبکهنقشه هیدرولیکی شبکه 
 در حال تهیه است                                                       وجود دارد 

  ي موقعیت ومشخصات فنی منابع ومخازن وابسته شبکه توزیع:ها نقشه
  در حال تهیه است                                                       جود دارد و
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 عیب یابی شبکه توزیع :3شماره  لیست چک

  روستا:                       :شهر                               :استان                                      :تاریخ تهیه

  سمت:                                توضیحات:                                    :تهیه مسوول

 ساله احداث شبکه) 5ي ها دورهشبکه برحسب  بندي منطقهبر روي نقشه طرح تفصیلی شهر و (نقشه عمر شبکه

  در حال تهیه است                                                        وجود دارد 
  :توضیح  - یازي به تهیه آن وجود ندارد ن

  عمر شبکه) بندي منطقهتهیه نقشه موقعیت و محل حوادث بر روي نقشه  ،برحسب اجزاء شبکه بندي (دستهآمار حوادث واتفاقات 
  در حال تهیه است                                                       وجود دارد 

  :توضیح  - ندارد نیازي به تهیه آن وجود 

  میزان فرسودگی اجزاء شبکه و تهیه نقشه میزان فرسودگی اجزاء مختلف شبکه: بندي درجه
  در حال تهیه است                                                        وجود دارد 

  :توضیح  - نیازي به تهیه آن وجود ندارد 
عمر شبکه                بندي منطقهعوارض بهداشتی بر روي نقشه  بندي منطقهتهیه نقشه  ،واع عوارض بهداشتیان بندي دستهآمارگزارشات بهداشتی، 

  در حال تهیه است                                 وجود دارد 
  :توضیح  - نیازي به تهیه آن وجود ندارد 

ي افزایش تراکم وتوسعه شهرداري،شکایات از قطع اب وکمبود ها حطرآمارو اطالعات درخواست هاي انشعاب،افزایش قطر انشعاب، 
 :عمر شبکه بندي منطقهنیازها وتهیه نقشه موقعیت نیازها بر روي نقشه  بندي .دستهفشار

  در حال تهیه است                                                      وجود دارد 
  :یحتوض  - نیازي به تهیه آن وجود ندارد 

 ي اطالعاتی متعدد فوق الذکر:ها الیهعمر شبکه و بندي منطقهانطباق نقشه هیدرولیکی موجود شبکه با نقشه 

  در حال انجام است                                                    وجود دارد 
  :توضیح  - نیازي به تهیه آن وجود ندارد 

  هیزات کنترلی ومدیریتی شبکه:آمار وگزارشات تعمیرات و نواقص تج
  در حال تهیه است                                                     وجود دارد 

  :توضیح  - نیازي به تهیه آن وجود ندارد 

نواقص درجه فرسودگی و  ،هیدرولیکی،بهداشتی ،کمبود ها ونیازهاي فیزیکی ،عیب یابی شبکه شامل انواع مشکالت لیست چکتهیه 
  ي فوق الذکر:ها نقشهي متعدد ها الیهبر مبناي  ،تجهیزاتی، درهر منطقه از شبکه موجود و مناطق توسعه

 در حال تهیه است                                                     وجود دارد 

  :توضیح  - نیازي به تهیه آن وجود ندارد 
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  فلوچارت
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وست  وچ -2پی   ارتفل

وابط آمـده اسـت در ایـن    ضـ نمایش فرایند کلی اصالح، بازسازي و نوسازي شبکه توزیع آب بـه شـرحی کـه در مـتن     
  .شود میفلوچارت مالحظه 
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 فلوچارت نمایش فرآیند کلی اصالح، بازسازي و نوسازي شبکه توزیع آب

شناسایی عامل 
 )(میدانی

آوري آمار  جمع
 نارسایی بهداشتی

آوري آمار  جمع
 نارسایی فیزیکی

هاي  آوري گزارش جمع
 مستند بازسازي

 اي دوره بازدیدهاي

بندي  دسته
و فرآوري 
 اطالعات

تهیه بانک 
اطالعات 

 فرآوري شده

شناسایی 
 غیرعامل (دفتري)

  شناسی جمعیت
 و نیاز آبی

ها و نظرات  خواسته
 مشترکین

هاي شهرسازي و  طرح
 ها شهرداري

هاي بهداشتی  بررسی
 شبکه توزیع

هاي فیزیکی  تهیه نقشه
هاي  شبکه موجود (بررسی

 ی)کمی و کیف

هاي هیدرولیکی  نقشه
 شبکه موجود

حلیل و تعیین میزان ت
فرسودگی و معیوبی با 
  استفاده از ضوابط مربوط

هاي  تهیه مدل و نقشه
هیدرولیکی شبکه موجود

زونبندي تهیه مدل و 
هاي هیدرولیکی  نقشه

 شبکه مطلوب

هاي  تهیه نقشه
هیدرولیکی شبکه موجود 

 و مطلوب و مقایسه آنها

هاي  ندي شبکهب ناحیه
 DMAموجود و مطلوب 

بررسی امکانات اعمال 
 مدیریت فشار در شبکه

هاي  تعیین پروژه
 اصالح

هاي  تعیین پروژه
 بازسازي

هاي  تعیین پروژه
 نوسازي

ها  تعیین اولویت
بر مبناي زمان، 

  اقتصاد و ...

انجام پایلوت براي 
اولین پروژه با 

  شرایط تعریف شده

 ساییشنا اهداف اولیه

تحقیق در 
 عملیات

نتیجه مطلوب 
 حاصل شده

 بله

انجام کار با رعایت اصول 
هاي مرتبط در  (تمامی پروژه

این منطقه در صورت امکان 
 زمان انجام شود.) صورت هم به

 بله

آیا پروژه دیگري 
 مانده است

 خیر

 مستندسازي نهایی

 تامین اهداف اولیه

 بله

 پایان

 بله

 خیر

 خیر

 خیر
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بع و م اجعمنا   ر

  منابع و مراجع
دفتر نظارت بر مـدیریت مصـرف و کـاهش      برداري، ، معاونت نظارت بر بهره»هاي آبرسانی سازي شبکهاصالح و باز« - 1

 .1388تابستان ، آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو

، دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد، معاونـت نظـارت   »توجیه اقتصادي رفع تلفات فیزیکی« - 2
  .1386، تیر ماه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو  برداري، هرهبر ب

، مسـعود تـابش نشـریه    »یابی و نوسازي شبکه توزیع آب با استفاده از تحلیـل اطالعـات حـوادث    تهیه زمان نشت« - 3
  دانشکده فنی دانشگاه تهران 

ب بدون درآمـد، معاونـت نظـارت بـر     ، دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آ»دستورالعمل آزمون دقت کنتور« - 4
  .1386، تیر ماه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو  برداري، بهره

، دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمـد،  »حساب نیامده غیرفیزیکی هدستورالعمل برآورد آب ب« - 5
 .1381، شهریور ماه وزارت نیرو شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور،  برداري، معاونت نظارت بر بهره

، دفتر مدیریت مصـرف و نظـارت   »هاي توزیع آب برداري و نگهداري تاسیسات و تجهیزات شبکه دستورالعمل بهره« - 6
، شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب کشـور، وزارت نیـرو       بـرداري،  بر کاهش آب بدون درآمد، معاونت نظارت بر بهره

 .1386تیرماه 

شـرکت مهندسـی آب و     بـرداري،  ، معاونت نظارت بر بهره»هاي آبرسانی مخازن و شبکه دستورالعمل پایش کیفی« - 7
 .1389، آذر ماه فاضالب کشور، وزارت نیرو

دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد، معاونت نظارت » دستورالعمل پیمایش شبکه توزیع آب« - 8
 .1381، شهریور ماه وزارت نیروشرکت مهندسی آب و فاضالب کشور،   برداري، بر بهره

، دفتر مدیریت مصرف و نظـارت بـر کـاهش آب بـدون درآمـد،      »دستورالعمل پیمایش و ممیزي اماکن مشترکین« - 9
 .1381، شهریور ماه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو  برداري، معاونت نظارت بر بهره

ر نظـارت بـر بهداشـت آب و فاضـالب، ویـرایش دوم،      ، دفتـ »دستورالعمل شستشو و گندزدایی مخازن آب شـرب « -10
 .1385، بهار وزارت نیرو برداري، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور،  معاونت نظارت بر بهره

برداري، کمیته تهیـه   ، حوزه معاونت نظارت بر بهره»ها هاي پمپاژ و چاه دستورالعمل حفاظت و ایمنی کار ایستگاه« -11
 .1381اردیبهشت   ،وزارت نیرو  برداري آب، هاي بهره تر بهبود روشدف  ها، و تدوین دستورالعمل

، دفتـر مـدیریت مصـرف و نظـارت بـر کـاهش آب بـدون درآمـد،         »دستورالعمل حوادث و اتفاقات شبکه آبرسانی« -12
 .1381، شهریور ماه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو  برداري، معاونت نظارت بر بهره

دفتر مدیریت مصرف و نظـارت بـر کـاهش آب بـدون درآمـد،      » فشار ارسنجی و رسم خطوط همدستورالعمل فش« -13
 .1381، شهریور ماه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو  برداري، معاونت نظارت بر بهره
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مـد،  ، دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کـاهش آب بـدون درآ  »هاي آبرسانی دستورالعمل مقابله با نشت در شبکه« -14
 .شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو  برداري، ویرایش اول، معاونت نظارت بر بهره

، دفتر مـدیریت مصـرف و نظـارت بـر کـاهش آب بـدون درآمـد، معاونـت نظـارت بـر           »راهنماي آب بدون درآمد« -15
 .1385، شهریور ماه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو  برداري، بهره

، دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بـدون درآمـد، تیـر    »اي باالنسینگ سیستم تولید و توزیع آبراهنم« -16
 .شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو  برداري، ، معاونت نظارت بر بهره1385ماه 

 ،556ماره ، نشـریه شـ  »راهنماي شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهـاي کـاهش آن  « -17
  .1390، ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه

، ویـرایش دوم، دفتـر مـدیریت مصـرف و     »راهنماي تهیه طرح عملیات کاهش آب بدون درآمد و مدیریت تقاضـا « -18
شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب کشـور، وزارت       برداري، نظارت بر کاهش آب بدون درآمد، معاونت نظارت بر بهره

  .1386تیر ماه ، نیرو
، ترجمه سـید علـی تقـوي و ماریـه فقیـه زاده، شـرکت آب و       »راهنماي ایمن سازي تاسیسات آبی در برابر زلزله« -19

 .1379، فاضالب استان تهران

، معاونـت  1-275نشـریه شـماره    ،»خانـه فاضـالب   تصـفیه بردار از شبکه و  و بهداشتی کارکنان بهرهضوابط ایمنی « -20
 .1391، ، وزارت نیروجمهور رییس هبرديریزي و نظارت را برنامه

، UWF، دفتر نظـارت بـر مـدیریت مصـرف و کـاهش      »هاي توزیع آب نکاتی در خصوص اصالح و بازسازي شبکه« -21
 .1386، تیر ماه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو  برداري، معاونت نظارت بر بهره

، دفتر مدیریت مصرف و نظارت بـر کـاهش آب بـدون    »مصرفو مدیریت  GISنظام نامه کمیته آب بدون درآمد، « -22
 .شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وزارت نیرو  درآمد،

23- "Computer Aided Rehabilitation for Water Networks (CARE-W)", 11 volumes, 2005, IWA 
Publication, London, UK. 

24- "District Method Areas", Guidance Notes, Version 1, 2007, IWA Publication, London, UK.  
25- "Rehabilitation of Water Mains", American Water Works Association, AWWA Manual M28, 

Second Edition, 1987, United States of America. 
26- "Rehabilitation of Wastewater Collection and Water Distribution Systems", U.S. Environmental 

Protection Agency’s (E.P.A), 2009, United States of America. 
  



 

 

  
  
  

  
  
  
  

  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سـال  سـی  از بیش گذشت با ،ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهاجرایی  و نظام فنی امور
 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضـابطه،  امـه، ن آیـین  قالـب  در فنـی،  - نشریه تخصصی عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتی

 یـاد  موارد تايراس در حاضر ضابطهاست.  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات
شـود.   بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده

 باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر يها سال در هشد منتشر فهرست نشریات

http://tec.mporg.ir/
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Abstract 

Objective of this publication is to level out procedures and make them quality controllable and 
assessable for modification, reconstruction and rehabilitation of urban water distribution networks as well 
as define least necessary activities according to situation and sensibility of network elements for 
providing followings: 

 Reduce water loss and unaccounted water, 
 Resolve hydraulic inefficiency, 
 Eliminate hygienic deficiencies due to aging and sedimentation in networks, 
 Develop control system of networks, and 
 Reinforce network against natural calamities and accidents.  

Publication of mentioned guidelines and technicalcriteria will be an efficient resource to take all 
necessary measures for improving and optimal operating of water distribution networks. In the meantime, 
the procedure will be on basis of existed statistics, information obtained from site or office investigations, 
water-engineering necessities, and finally technical and economic justifications, instead of on basis of 
general and stated data, soan ideal operation and improvement of those networkscan be achieved. 

Recognizing of corrosion rate, defects, shortcomings and imperfections of urban water distribution 
networks carried out by one of active or inactive methods. Corrosion rate of distribution networks is 
proportional to efficiency of network elements. Preparing a data bank and analyzing those data, provide 
means to identifying operation background as well as deviation of technical specification of networks and 
in this regard, by priority processing and programming of operation for modification, reconstruction and 
rehabilitation of urban water distribution networks, a capital losscan be prevented. Periods and target date 
of rehabilitation planned due to the priority and significance of objectives and on basis of necessities and 
priorities of network in response to end users' demands. 

Even though gathered data and categorized statistics indicate necessity of performing several 
improvements in network, it is recommended to select one or several pilot plan within most defected 
zones for modifications prior to the entire network. 

Process of documentation isalso important in modification, reconstruction and rehabilitation of urban 
water distribution networks as in other projects. 
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  ضابطهاین 

ضوابط و معیارهاي فنی عملیـات   «با عنوان 
بـه  » بازسازي و نوسازي شبکه توزیع آب اصالح،

سازي، قابلیـت کنتـرل و ارزیـابی     منظور یکسان
کیفیــت عملیــات اصــالح، بازســازي و نوســازي 

هاي مورد نیـاز،   توزیع آب و تامین حداقل شبکه
متناســب بــا موقعیــت و حساســیت اجــزا بــراي 

  دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است:
  کاهش تلفات و آب بدون درآمد -
  توسعه فرآیندهاي کنترل شبکه -
  هاي هیدرولیکی حل نارسایی -
  سازي شبکه توزیع آب مقاوم -
  رفع عوارض بهداشتی -
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