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 ۱۳۶۶   خرداد ماه  ن‐ ۴۳ه ينشر



 

  

 



 

  

 



 

  

 

 فهرست مطالب

 
 صفحه                                                                                                      عنوان    

 ۱ مقدمه ‐١

 ۲  کليات‐۲

 ۳ طور دستي استفاده مي کننده ي که از پرکلرين بي وضعيت کلرزني در شهرها‐۳

 ۳ ي که از پرکلرين با دستگاه استفاده مي کنندي وضعيت کلرزني در شهرها‐۴

 ۴ کنند ي که از گاز کلر استفاده مييدر شهرها  وضعيت کلرزني‐۵

 ۵ گيري  نتيجه‐۶

 ۵  پيشنهادات کلي‐۷



 

 ۱ 

 

 مقدمه ‐١

 

ـ شـود، تجربـه موجـود در ا        يبه آن توجه م   » ه استاندارداي صنعت آب کشور    هيت«از مواردي که در طرح       ران در رابطـه بـا      ي

 .باشد ي است که تهيه استاندارد مربوط به آن مورد نظر مييها زمينه

 

کلرزني بـه   . يند، روش و دستگاههاي مورد استفاده در سيستمهاي موجود را شامل مي شود            ادر تصفيه آب، اين موارد نوع فر      

 قرار  ۱‐۵ي در مورد آن، در دامنه کار کميته         يب بوده و تهيه استانداردها    يندهاي ضروري در تهيه آب مشرو     اعنوان يکي از فر   

اگر چه تهيه استاندارد در مورد فرآيندهاي تصفيه، از نظر اين کميته و برنامه ارائه شده قبلـي                  . داشته و به آن توجه شده است      

يند، ا مطلوب آب مشروب به عنوان حداقل فردراولويتهاي بعدي قرار دارد، معهذا به دليل نياز و اهميت زياد ضدعفوني کردن            

ي را در زمينه کلرزني در کشور بـه منظـور همـاهنگي بـا               ي انجام بررسيها  ۱‐۵و همچنين توجه مسئولين به اين مسئله، کميته         

 .اقداماتي که قرار است از طرف کميته لوازم به عمل آيد، در دستور کار قرار دارد

 

ي يهـا  نداردهاي الزم، بررسي وضعيت موجود کلرزني ضروري به نظر رسيد و لذا پرسشـنامه           اقدامي براي تهيه استا   هر  قبل از   

گـزارش  ). ۱پيوسـت شـماره     (اي و استانداريهاي مناطق مختلف ارسال شد         تهيه شده و براي تکميل به سازمانهاي آب منطقه        

 .باشد ضعيت کلرزني در کشور ميبندي و هاي تکميل شده و جمع حاضر، حاصل بررسيهاي انجام شده بر روي پرسشنامه

 

ها که ممکن است هم ناشـي از آگـاه نبـودن فـرد               الزم به تذکر است که در مواردي، به دليل عدم دقت در تکميل پرسشنامه             

ها را بـا     تکميل کننده پرسشنامه به مسائل بوده و هم ناشي از نواقص مربوط به پرسشنامه و غيره بوده باشد، بررسي پرسشنامه                   

ي عمومي و تقريباً کافي از وضعيت کلرزني        يحال مي توان ادعا کرد که اين بررسي، نما         با اين . تي مواجه ساخته است   اشکاال

 .نمايد در کشور را ارائه مي



 

 ۲ 

 

  کليات‐۲
 

 پرسشنامه مربـوط بـه شـهرهاي بـا          ۲۷۳ پرسشنامه تکميل شده از شهرهاي مختلف کشور دريافت شده است که             ۲۹۵تعداد  

توان به شـرح      پرسشنامه را از چند نقطه نظر مي       ۲۷۳آمار و اطالعات کلي مربوط به اين        . ز دو هزار نفر است    جمعيت بيشتر ا  

 :زير خالصه نمود

 

 درصد نسبت به کل                        تعداد شهر                                                                                        

 

  از نظر نوع منبع تأمين آب– الف

 

 ۸۳                                     ۲۲۶       )      شامل قنات، چاه، چشمه و يا ترکيبي از آنها (يآب زيرزمين −

 ۱۷                                      ۴۷       آب سطحي                                                                −
 

  از نظر روش کلرزني–ب 

 

 ۵/۲۱                                     ۵۹              طور دستي                                      ه استفاده از پرکلرين ب −

 ۵/۳۴                                     ۹۴       استفاده از پرکلرين با دستگاه                                            −

  ۵/۳                                     ۱۰        طور دستي و با دستگاه                      ه استفاده از پرکلرين ب −

  ۲۱                                       ۵۷              استفاده از گاز کلر                                                    −

 ۵/۲                                       ۷         استفاده از گاز کلر و پرکلرين بطور دستي                        −

 ۶                                        ۱۶                   استفاده از گاز کلر و پرکلرين با دستگاه                   −

 ۱۱                                       ۳۰                                                               فاقد کلرزني      −
 

  از نظر جمعيت–ج 

 

 ۵                                         ۱۴                 هزار نفر                                                   ۵ تا ۲ −

 ۱۸                                         ۴۹                 هزار نفر                                                 ۱۰ا  ت۵ −

 ۵۰                                       ۱۳۵               هزار نفر                                               ۵۰ تا ۱۰ −

 ۵/۸                                      ۲۴           هزار نفر                                              ۱۰۰ تا ۵۰ −

 ۱۱                                         ۳۰       هزار نفر تا يک ميليون نفر                                ۱۰۰ −

 ۵/۱                                       ۴                                            بيش از يک ميليون نفر               −

 ۶                                        ۱۷            )                                 جمعيت ذکر نشده(نامشخص  −



 

 ۳ 

 

 

 ستفاده مي کنندطور دستي اه  از پرکلرين بي کهي وضعيت کلرزني در شهرها‐۳
 

آمار و ارقـام نشـان   . شود  درصد از شهرها اين روش کلرزني بکار گرفته مي۲۸ شهر و يا به عبارت ديگر حدود       ۷۶در تعداد   

 . هزار نفر دارند۲۰ درصد از اين شهرها جمعيتي کمتر از ۵۰دهد که حدود  مي

 مـورد   ۲( است   ي درصد آب زيرزمين   ۸۸ مورد يعني    ۶۷ ها، در   درصد رودخانه  ۱۲ مورد يعني    ۹منبع تأمين آب اين شهرها در       

 .نيز وجود دارد) عالوه بر کلرزني(شود سيستم تصفيه   شهر که از آب سطحي استفاده مي۹در ). آب انبار

 

 :باشد ها ذکر شده است، به شرح زير مي اهم مشکالتي که در رابطه با استفاده از اين روش، در پرسشنامه

 .کمبود پرکلرين −

 .مکان مصرف دقيق پرکلرينعدم ا −

 .ناراحتي ناشي از کار با پودر پرکلرين −

 

 ي که از پرکلرين با دستگاه استفاده مي کنندي وضعيت کلرزني در شهرها‐۴
 

 درصـد از ايـن      ۷۰حـدود   . شـود   درصد از شهرها اين روش کلرزني بکار گرفته مي         ۴۴ شهر يعني در حدود      ۱۲۰در  تعداد    

 درصـد آب    ۸۴ درصد آنها آب سـطحي و در         ۱۶منبع تأمين آب اين شهرها، در       . هزار نفر دارند   ۵۰شهرها جمعيتي کمتر از     

 .باشند مي) عالوه بر کلرزني( شهر از اين شهرها، داراي سيستم تصفيه آب ۲۳تعداد . زيرزميني است

 

 ليتـر   ۲۰۰ليتر در ساعت تا      ۵ها ذکر شده است، از       طور کامل در پرسشنامه   ه  ظرفيت دستگاههاي کلرزني در بيست مورد که ب       

 .در ساعت است

 

ـ    از نظر نوع دستگاه کلرزني و کارخانه سازنده آن، تنوع بسيار زيادي مشاهده مي               مـورد کـه در    ۶۱کـه از     طـوري ه  شـود، ب

 مارک متنوع از کشورهاي مختلف و يا سازندگان متفاوت وجـود            ۳۰ها، نام سازنده کلرزني ذکر شده است، حدود          پرسشنامه

 .دارد

 

 :ها در اين روش کلرزني ذکر شده است، به شرح زير مي باشد اهم مشکالتي که در پرسشنامه

 .کمبود پرکلرين −

 . دستگاه کلرزنيودکمب −

 .کمبود لوازم يدکي −

 .کمبود افراد متخصص −



 

 ۴ 

 

 .ها و اتصاالت مشکالت ناشي از خورندگي و همچنين گرفتگي لوله −

 .کردن دستگاهپايين بودن فشار تزريق و در نتيجه خوب کار ن −

 .خودکار نبودن کنترل ميزان تزريق −

 .يکسان نبودن غلظت محلول تهيه شده −

 .هدر رفتن محلول به دليل در اختيار نداشتن تلمبه خودکار −

 .برداري از دستگاهها مشکل بودن بهره −

کان کلرزني در   و و در نتيجه خراب شدن سريع دستگاهها به علت کار مدارم و همچنين نبودن ام               رنبودن دستگاههاي رز   −

 .فاصله بين خرابي دستگاهها و تعمير آنها

 .نامرغوب بودن دستگاههاي انتخاب شده −

 .نبودن تأسيسات تأمين برق اضطراري −

 کنند ي که از گاز کلر استفاده مييدر شهرها  وضعيت کلرزني‐۵
 

 ۵۵حـدود   . ر گرفتـه شـده اسـت      کاه  رزني ب ل درصد از شهرها اين روش ک      ۳۰ شهر و يا به عبارت ديگر حدود         ۸۰در تعداد   

 درصد آنها آب سـطحي و در        ۲۵منبع تأمين آب اين شهرها در       . درصد از اين شهرها جمعيتي کمتر از يکصد هزار نفر دارند          

 .باشند مي) عالوه بر کلرزني( شهر داراي سيستم تصفيه آب ۳۳ درصد آنها آب زيرزميني است، تعداد ۷۵

 

 کيلـوگرم در    ۱۲۰ کيلـوگرم در سـاعت تـا         ۵/۰رد که به طور دقيق ذکر شده است از           مو ۴۳رزني در   لظرفيت دستگاههاي ک  

 .باشد ساعت متغير مي

 

 ۵۰از  . از نظر نوع دستگاه و کارخانه سازنده تنوع وجود دارد ولي نسبت به دستگاههاي مربوط به پرکلرين، تنوع کمتر است                   

 درصد آنها نوع پورتاسل، بـيش از        ۵۰ نوع بيشتر نيست که بيش از        ۱۰مورد که نام سازنده را ذکر نموده اند تعداد مارکها از            

 درصد دسـتگاهها فقـط از سـه سـازنده     ۸۵يا به عبارت ديگر بيش از . باشد  درصد ريگال مي  ۱۵ درصد فيشراند پورتر و      ۲۰

 .است

 

 :دشو ها ذکر شده است، به شرح زير خالصه مي اهم مشکالتي که در اين روش کلرزني در پرسشنامه

 .کمبود گاز کلر −

 .کمبود قطعات يدکي −

 .کمبود متخصص −

 .حساس بودن کار دستگاهها و استهالک زياد آنها −

 .عدم آشنايي کافي در مورد ميزان تزريق گاز کلر −

 .ياب و غيره نشت گاز و در دسترس نبودن وسايل ايمني از جمله ماسک، وسيله نشت −

 .برداري از دستگاهها مشکل بودن بهره −

 .شار آبين بودن فيپا −



 

 ۵ 

 

 .خورندگي لوله و اتصاالت −

 .عدم امکان تنظيم مقدار کلر تزريقي متناسب با ميزان آلودگي −

 .نبودن فشارشکن يا وجود اشکاالتي در کار آن −

 .کافي نبودن تعداد دستگاهها −

 .عدم توجه فروشنده به تعهدات و خدمات بعد از نصب −

 گيري  نتيجه‐۶
 

 شـهر  ۲۷۳هاي تکميـل شـده از    از بررسي وضعيت کلرزني آب مشروب در کشور، بر اساس پاسخهاي مشروح در پرسشنامه         

 :نتايج زير به دست مي آيد

 

، اسـتفاده از پرکلـرين بـا        ) درصـد از شـهرها     ۵/۲۱(طور دستي   ه  از نظر روش کلرزني، روشهاي استفاده از پرکلرين ب         ‐١

طـور دسـتي   ه ، استفاده از پرکلرين با دستگاه و ب       ) درصد از شهرها   ۲۱(ستفاده از گاز کلر     ، ا ) درصد از شهرها   ۵/۳۴(دستگاه  

و استفاده از گاز پرکلـر و همچنـين         )  درصد از شهرها   ۱۶(پرکلرين با دستگاه    كلر و   ، استفاده از گاز     ) درصد از شهرها   ۵/۳(

 درصد از شهرها در حـال حاضـر آب مشـروب            ۱۱و در   . شود کار گرفته مي  ه  ب)  درصد از شهرها   ۷(طور دستي   ه  پرکلرين ب 

 .شود کلرزني نمي

باشند که نشان دهنـده عـدم وجـود سياسـتي            دستگاههاي مورد استفاده از نظر نوع کارخانه سازنده و ظرفيت متنوع مي            ‐٢

 .هماهنگ در اين رابطه است

 :بندي است مشکالت وضع موجود کلرزني به شرح زير قابل تقسيم ‐٣

 

 .ه کلرزني و قطعات يدکي آنهاکمبود دستگا  ـالف 

 .برداري و نگهداري دستگاهها کمبود پرسنل متخصص براي بهره  ـب 

 . کمبود پرکلرين و گاز کلر ـج 

 .باشند  نامناسب بودن بعضي از دستگاهها که ناشي از عدم دقت در انتخاب آنها مي ـ د 

 ).وسايل حفاظتي و غيرهميزان تزريق، نشت ياب، (ل کنترل و ايمني يعدم وجود وسا  ـ هـ

  پيشنهادات کلي‐۷
 

به منظور شروع هر اقدامي در راه رفع کمبودهاي وضعيت کلرزني و ايجاد شرايط مناسب، پيشنهادات کلي زير که بر اسـاس                      

 :باشد، ارائه مي شود گيري حاصل از بررسي وضعيت موجود کلرزني در کشور مي نتيجه

 .يط مختلف محليتعيين و انتخاب روش کلرزني براي شرا ‐۱

 .ها خانه تعيين و طبقه بندي ظرفيت دستگاهها با توجه به ظرفيت تصفيه ‐٢

 ).هر چه تنوع دستگاهها کمتر باشد بهتر است(بررسي و انتخاب دستگاههاي کلرزني مناسب شرايط محلي مختلف  ‐٣



 

 ۶ 

 

ام به مونتاژ و يا ساخت اين دستگاه اقد و لوازم يدکي مربوط در مرحله اول و   ) ها( اقدام به تهيه و تأمين اين نوع دستگاه        ‐٤

 .در مرحله بعد

 .برداري و نگهداري مطلوب  ، آموزش پرسنل الزم به منظور بهره۴همزمان با اقدامات رديف  ‐٥



 

 ۷ 

 

 

 

 پرسشنامه در مورد کلرينه کردن آبها

 وزارت نيرو، امور آب، دفتر فني    

 

  نام استان‐۲      نام شهر                                         ‐۱

 هزار.................  تعداد جمعيت شهر ‐۳

 : منابع تأمين آب شهر‐۴

   چاه                                          

   رودخانه                                          

   چشمه                                          

   ساير منابع                                          
 

 ):گيري شده در منبع تأمين آب يا در خط اصلي آبرساني اندازه(  مقدار آب مصرفي روزانه ‐۵

 متر مکعب................. حداقل  −

 متر مکعب................ متوسط  −
 متر مکعب................. حداکثر  −

 

 مين شده از منابع موجود جوابگوي مصارف آب مي باشد؟أ  آيا آب ت‐۶

   بلي                                         

   خير                                         
 

 ماه........   سال شهر با کمبود آب مواجه است؟    در صورت منفي بودن جواب، چند ماه در‐۷
 

 باشد؟  آيا منبع يا منابع تأمين آب مصرفي آلوده مي‐۸

   بلي                                        

   خير                                        
 

 :ع آلودگي ذکر گردد در صورت مثبت بودن جواب، نو‐۹

   ميکروبي                                       

 يي  شيميا                                       

   فيزيکي                                       
 

  آيا آب قبل از مصرف تصفيه مي شود؟‐۱۰ 

   بلي                                      

   خير                                      
 

 :  در صورت مثبت بودن جواب، نوع تصفيه به اختصار ذکر گردد‐۱۱



 

 ۸ 

 

 

  آيا آب مشروب قبل از مصرف ضدغفوني مي گردد؟‐۱۲

   بلي                                  

   خير                                                   
 

 : نوع ماده ضدعفوني کننده ‐۱۳

   گاز کلر                                  

   پرکلرين                                  

   آب آهک                                  

 )ذکر شود(  ساير مواد                                   
 

 : نحوه تأمين ماده ضدعفوني کننده‐۱۴
 

 : نوع دستگاه ضدعفوني کننده ‐۱۵

 ريناتورگازي            کل                                  

   پرکلريناتور                                           

 )ذکرشود(  ساير وسايل                                   
 

 : ظرفيت دستگاه ضدعفوني کننده‐۱۶
 

 :ازنده دستگاه ضدعفوني کنندهس نام کارخانه ‐۱۷
 

 :ار ماده ضدعفوني کننده مصرفي در روز مقد‐۱۸

 گرمكيلو.........                                    حداقل 

 گرمكيلو.........                                    حدکثر 
 

 برداري مي شود؟ طور مستمر بهرهه  آيا دستگاه ضدعفوني کننده ب‐۱۹

   بلي                                          

   خير                                            
 

  در صورت منفي بودن جواب، علت عدم بهره برداري دستگاه چيست؟‐۲۰

   خرابي دستگاه                                            

   نبودن ماده ضدعفوني کننده                                          

   مشکل بودن نحوه بهره برداري دستگاه                                            

 )شرح داده شود(  ساير موارد                                   
 

  ضدغفوني از آموزش و مهارت کافي برخوردار است؟ آيا متصدي قسمت‐۲۱

   بلي                                  

   خير                                            

 



 

 ۹ 

 

 

 شود؟ گيري مي طور مستمر اندازهه  آيا کلر باقيمانده آب مصرفي ب‐۲۲

   بلي                                           

   خير                                            
 

  در صورت منفي بودن جواب، آيا اطمينان از ضدعفوني شدن کامل آب مصرفي وجود دارد؟‐۲۳

   بلي                                  

   خير                                            
 

  فشار تزريق گردد؟ت آيا ماده ضدعفوني کننده بايد به شبکة آب تح‐۲۴

   بلي                                 

   خير                                           
 

 : صورت مثبت بودن جواب، موارد زير مشخص گردد در‐۲۵

 ........... فشار آب شبکه در نقطه تزريق ‐                                

 ........... محلول کلر ۀ فشار پمپ آب تأمين کنند‐                                
 

 : ماده ضدعفوني کنندهۀ نوع تغذيه کنند‐۲۶

   گازي                                

   مايع                                
 

  آيا دستگاه ضدعفوني کننده در محوطة سرپوشيده قرار دارد؟‐۲۷

   بلي                                

   خير                                          
 

 : ابعاد اتاق کلرزني‐۲۸

 طولـ                               ............ 

  عرضـ                              ............ 

  ارتفاعـ                              ............ 
 

 به آب، در همان محل استقرار کپسول قرار دارد؟ در صورت استفاده از گاز کلر، آيا محل تغذيه ماده ضدعفوني کننده ‐۲۹

   بلي                                

   خير                                          
 

  در صورت منفي بودن جواب، حداکثر اختالف درجه حرارت بين اين دو محل چقدر است؟‐۳۰

 

 تاق کلرزني هواکش وجود دارد؟ آيا در ا‐۳۱

   بلي                                

   خير                                          
 



 

 ۱۰ 

 

 
 
 

 متر از کف: ............  در صورت مثبت بودن جواب، موقعيت آن نسبت به کف‐۳۲

 

 صوصي براي استفاده متصدي وجود دارد؟ آيا در اتاق کلرزني ماسک مخ‐۳۳

   بلي                               

   خير                                         

 

  آيا اتاق کلرزني  مجهز به دستگاه خبر دهندة نشت گاز مي باشد؟‐۳۴

   بلي                               

   خير                                         

 

 :هاي انتقال مادة ضدعفوني کننده  جنس لوله‐۳۵

 

 : موجودة اظهار نظر کلي در مورد محاسن و معايب سيستم ضدعفوني کنند‐۳۶

 

 

 

 مالحظات

 

 

 

 ...................نام و نام خانوادگي تکميل کنندة فرم 

 .............................سمت 

 

 :                                                                           امضاء

 

 :                                                                           تاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 


