
  دستورالعمل خالصه كلرسنجي در سطح ملي

بدين صورت ( انتخاب شرايط كلرسنجي مطابق با شرايط موجود در منطقه مورد نظر مي باشد:  شرايط -
 »عـادي  «و در غيـر اينصـورت شـرايط     »اضطرار «كه اگر در منطقه شرايط اضطرار حاكم باشد گزينه 

 ).و گزينه مانور فقط در شرايط مانور انتخاب خواهد شد انتخاب خواهد شد
، با توجه به اينكه نمونـه بـرداري از محـل    »آشاميدني« پس از انتخاب نوع آب  :محل برداشت/ نوع آب  -

دامنه مطلوبيت غلظت كلر آزاد باقيمانده در  1053هاي مختلف انجام مي شود و بر اساس استاندارد ملي 
محل هاي مختلف مانند نقطه مصرف، شبكه آبرساني، مخزن ذخيره، شير برداشت عمومي، تـانكر سـيار   

 .آبگيري يا محل توزيع و مخزن ثابت متفاوت است محل برداشت انتخاب خواهد شد در محل
بـه عبـارتي   . آبي است كه مصرف كننـده اسـتفاده مـي كنـد     الزم به ذكر است منظور از نقطه مصرف*: 

ديگر، مصرف كننده بالفاصله بعد از باز نمودن شير آب از آن براي مصرف شرب شـرب اسـتفاده مـي    
بررسي نقطه مصرف باشد نمونه برداري براي كلرسنجي نيز بايـد بالفاصـله بعـد از بـاز     اگر هدف . كند

ميلـي   8/0تـا   2/0ميزان مطلوبيت كلر آزاد باقيمانده آب در نقطه مصرف، . نمودن شير آب صورت گيرد
  .گرم در ليتر در شرايط عادي است

اگـر  . جريان دارد) كنتور(خصوصي  آبي است كه داخل شبكه تا قبل از انشعابمنظور از شبكه آبرساني 
هدف بررسي شبكه آبرساني باشد نمونه برداري براي كلرسنجي بايد بعد از باز نمودن شير آب و خارج 

يكي از راه هاي تشخيص آب شبكه دماي تقريباً ثابت آب است . شدن تمام آب بعد از كنتور صورت گيرد
 8/0تـا   5/0وبيت كلر آزاد باقيمانده آب در شـبكه،  ميزان مطل. كه از طريق حس المسه قابل بررسي است
 .ميلي گرم در ليتر در شرايط عادي است

با عنايت به اجراي طرح در كليه مناطق شهري اعم از كم جمعيت و پرجمعيت همچنـين   :تعداد كلرسنجي  -
 :مناطق روستايي مالك محاسبه تعداد موارد كلرسنجي جدول ذيل خواهد بود

  )n(نمونه براي كلرسنجيحداقل   جمعيت  رديف

  4 هزار نفر10تا  1
  15 هزار نفر50تا10  2
  40 هزار نفر100تا50  3
  60 هزار نفر200تا100  4
  80 هزار نفر500تا200  5
  120  ميليون نفر 1هزار تا  500  6

 20+ هزار نفر يك نمونه 10به ازاء هر   ميليون نفر 1بيشتر از   7
  نمونه اضافي

  



بـا توجـه بـه راهنمـاي     (در خصـوص انتخـاب محـل نمونـه بـرداري      :  انتخاب محل هاي نمونه برداري -
         منطقـه را بـه  ) n(پـس از تعيـين تعـداد نمونـه كلرسـنجي مـورد نيـاز       ) كلرسنجي و ثبت نتايج در سامانه

n) 1/0-n  (تعـداد  . مربع مساوي تقسيم كرده و از هر مربع يك نقطه را براي كلرسنجي انتخاب مي كنيم
n1 ./باقيمانده را نيز به مناطق با تراكم جمعيت باال و يا نقاط انتهايي و كور شبكه اختصاص مي دهيم. 

  :در خصوص انتخاب محل هاي نمونه برداري توجه به موارد ذيل ضروري است*: 
  .نفر جمعيت نداشته باشد 5000بيش از  هر مربع -
  .براي هر مخزن يا منبع يك مربع انتخاب شود -

 


