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 بسمه تعالی

 :مقدمه

 های نوین مدیریت کیفیت آب حفاظت منابع آب، به کارگیری فرآیندهای مناسبدر رویکرد      

سازی و توزیع، به عنوان   و حفاظت از آب تولید شده در مراحل ذخیره برای تصفیه و گندزدایی

برای کنترل کیفیت آب در منابع  .جایگاه ویژه ای داردراهبردهای نیل به سالمت آب آشامیدنی 

ها، رنگ، هدایت الکتریکی و رخدادهای هواشناسی، در  رشد جلبک ورت،های کد شاخص، تأمین

  کدورت و رنگ و در شبکه ،pHهای غلظت و زمان تماس عامل گندزدا،  شاخص ،ها خانه تصفیه

 شمارش جمعیت میکروبی گرماپای، کلی فرممانده، کدورت،  باقی آزادهای کلر شاخص، توزیع

(HPC) وفشار آب توصیه شده است.  

زا، کنترل  میکروبی بیماری واملع از بین بردنگندزدایی آب آشامیدنی با هدف      

رسانی و حذف یا  های آب های مزاحم، ممانعت از رشد مجدد میکروبی در شبکه میکروارگانیسم

گندزدایی برای  معموال  .دشو انجام می و مقابله با آلودگی های ثانویهتقلیل رنگ، طعم و بوی آب 

کلر رایج ترین گندزدای مورد استفاده در سراسر جهان  شود می استفاده آنرکیبات ت کلر و از

  .است

اعالم  آب، سازمان جهانی بهداشتبه دلیل مزایای متعدد کلرزنی در تحقق سالمت میکروبی       

های جانبی کلرزنی، در مقایسه با عدم کفایت  پیامدهای بهداشتی ناشی از فرآورده کرده است که

های جانبی حاصل از  م آن، بسیار جزیی است و کلرزنی آب بدون توجه به کنترل فرآوردهانجا

خطر مرتبط با کلرزنی و خطر مربوط به عدم کلر زنی را نشان می  1شکل . شود آن باید انجام 

 . دهد

فرآیند با توجه به وظیفه نظارتی وزارت بهداشت در قبال آب آشامیدنی، برنامه ریزی و اجرای 

اطمینان از سالمت  ،سنجی برای اطمینان از عملکرد مناسب سیستم گندزدایی و در نهایتکلر

یکی از وظایف اصلی و مهم بازرسین . میکروبی آب آشامیدنی امری بسیار ضروری است
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کلر سنجی است که باید روزانه در زمان های  بهداشت محیط در حوزه کنترل کیفی آب آشامیدنی

 . در مکانهای مناسب صورت گیردمختلف از شبانه روز و 

 

 :اهداف

 بازرسین،)هدف این راهنما، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و راهنمایی همکاران بهداشت محیط     

در اجرای مناسب وظیفه  کنترل کیفی آب آشامیدنی در ارتباط با میزان کلر ( مسئولین و مدیران

رامتر های ضروری  همزمان با کلر سنجی، انتخاب ، اندازه گیری پا(کلرسنجی) آزاد باقیمانده 

محل های مناسب برای کلر سنجی و  ثبت داده های مربوط به کلرسنجی آب آشامیدنی و استخر 

 .های شنا می باشد

 :گروه هدف

 بازرسین، مسئولین و مدیران بهداشت محیط، معاونین بهداشتی و مسئولین تامین آب

 :واکنش کلر در آب

تلفی از کلر وجود دارد که برای گندزدایی آب استفاده می شود، ازجمله این ترکیبات مخ   

 (CaOCl2)، هیپوکلریت کلسیم (NaOCl)، هیپوکلریت سدیمCl2 ترکیبات می توان به گاز کلر 

 میکروبی احتمال خطر

 احتمال خطر  شیمیایی
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وقتی کلر بصورت گاز به آب تزریق می شود هیدرولیز شده و . اشاره نمود  ClO2دی اکسید کلر 

 :واکنش زیر صورت می گیرد

Cl2 + H2O                HOCl + H
+
 + Cl

  -
 

 :به صورت زیر یونیزه می شود   pHبا توجه به شرایط آب مانند دما و اسید هیپو کلرو

HOCl                    H
+
 + OCl

-
 

 :در آب به شرح ذیل است کلسیم و سدیم واکنش های هیپو کلریت

CaOCl2   + 2H2O             2HOCl +  Ca(OH)2 

NaOCl   + H2O               HOCl + NaOH 

و ترکیبات کلرآمین  با  کلر وارد واکنش شدهآمونیاک وجود داشته باشد، در آب  ی کهدر صورت  

ر آمین ها ، دما و نسبت اولیه کلر به آمونیاک ترکیبات متفاوتی از کلpHبسته به . بوجود می آورد

باشد  5/8در حدود  pHاگر . ایجاد می شود( لرید نیتروژن آمین و تری کرآمین، دی کلمنوکلر) 

باشد محصول غالب  4ر براب pHاگر . آمین استی واکنش کلر با آمونیاک، مونوکلرمحصول اصل

آمین  خلوطی از مونو کلر آمین و دی کلرم 5/8تا  pH 5/4آمین است و در محدوده ی دی کلر

 .یتروژن تشکیل می شودتری کلرید ن 5/4کمتراز  pHدر . حاصل می شود

قدرت گندزدایی کلرآمین ها نسبت به اسید هیپو کلرو کمتر است بنابراین به زمان تماس و مقدار 

 .بیشتری نیاز است

 :نقطه شکست در فرایند کلرزنی آب 

بالفاصله بعد از تزریق کلر به آب، ابتدا موادی که به سادگی اکسید می شوند مانند  ترکیبات       

Fe
+2  ،Mn

را به یون کلرید  سولفید هیدروژن و بعضی مواد آلی با کلر واکنش داده و کلر ، 2+

بعد از آن کلر با آمونیاک موجود در آب واکنش (. 2در شکل شماره  Aتانقطه )تبدیل می کنند 

با ادامه کلرزنی به (. 2در شکل شماره  Bتا نقطه   Aازنقطه )داده و کلرآمین ها را تشکیل می دهد 

مقداری از کلرآمین ها به تری کلرید نیتروژن تبدیل می شود و برخی از کلرآمین های آب 

 .باقیمانده به اکسید نیتروژن و نیتروژن اکسید میشوند و کلر به صورت یون کلرید آزاد می شود
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با افزایش کلر از (.  2در شکل شماره  Cتا نقطه   Bازنقطه  )این ناحیه فاقد ارزش گندزدایی است 

OClطه شکست به بعد میزان نق
 . در آب افزایش یافته و قدرت گندزدایی کلر باال می رود -

 

 
 نحوه ی تغیرات کلرباقیمانده آزاد و ترکیبی بر حسب مقدار کلر تزریق شده : 2شکل شماره 

 ثبت نتایج کلرسنجی در سامانه جامع بازرسی مرکز سالمت محیط وکار

 :ورود به سامانه

با وارد نمودن . می باشد http://samanehjmb.behdasht.gov.irمانه رود به ساآدرس و

نرم افزار  5نسخه ابتدا فایل مربوط به قبل از هر کاری  .آدرس وارد صفحه ذیل می شویم

  .نصب میکنیمرا دریافت و در کامپیوتر  که لینک آن در صفحه زیر مشخص است سیلورالیت

 

 یترالدریافت فایل سیلو: 3 شکل

http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/
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لینک ورود از طریق شبکه اینترنت وارد صفحه زیر می  راهالیت از پس از نصب برنامه سیلور   

جامع مدیریت بازرسی مرکز  نام کار بری و رمز عبور وارد سامانهشویم و بعد از وارد نمودن 

 .سالمت محیط و کار می شویم

 

 ود نام کار بری و رمز عبورصفحه ور: 4 شکل

کلرسنجی را انتخاب می  روی مدیریت نمونه برداری ها کلیک نمود و ،ها بخش مدیریت فعالیتدر

  .نماییم

 

 صفحه انتخاب کلرسنجی: 5 شکل

باز  6کلر سنجی جدید برای ثبت کلرسنجی مانند شکل با کلیک نمودن بر روی کلرسنجی صفحه 

 .می شود
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 نمای کلی صفحه کلرسنجی جدید: 6 شکل                                

 : اطالعات تقسیمات کشوری

اطالعات  . دهستان و روستا می باشد/ شامل استان، شهرستان، بخش، شهراین اطالعات    

 .می شود تعریف برای همیشه تقسیمات استانی تا سطح شهرستان برای هر بازرس یک بار

در آن انجام میشود باید توسط  کلر سنجیی که یروستا شهر و بخش، اطالعات مربوط به

 .انتخاب شود در زمان ثبت هر مورد کلرسنجی بازرس

  

 انتخاب تقسیمات کشوری و ثبت جمعیت تحت پوشش: 7 شکل                  

 جمعیت شهر و روستایی که کلر سنجی از آب آن انجام می شود تحت پوشش در قسمت جمعیت

تاره قرمز رنگ دیکه با سرثبت این مورد و تمام موا. ثبت می گرددسرشماری براساس آخرین 

 .ی می باشدلزامامشخص شده است 
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 :اطالعات تقسیمات دانشگاهی

خانه و  ، مرکز بهداشتی درمانیمرکز بهداشت/دانشکده، شبکه/شامل دانشگاهاین اطالعات   

توسط سطوح  ی تا همان سطحبرای هر سطح اطالعات  تقسیمات دانشگاه. بهداشت می باشد

 به عنوان مثال ،ین تر باید توسط بازرس تکمیل شودو سطوح پای باالتر تعریف شده است

 کلرسنجینتایج و می خواهد  کار می کندشهرستان علی آباد کتول بازرسی که در مرکز بهداشت 

 .شده و وجود دارددانشگاه و مرکز بهداشت از قبل ثبت  ثبت نماید، اطالعات مربوط به استان، را

را انتخاب نماید و همچنین اگر بهورز  که درآن کار میکندباید مرکز بهداشتی درمانی  بازرس

تی درمانی باید خانه بهداشت را نیز شثبت می کند عالوه بر انتخاب مرکز بهدارا کلرسنجی 

  .انتخاب نماید

 

 انتخاب تقسیمات دانشگاهی محل کلرسنجی: 8 شکل

 :هاطالعات نمون

 :آدرس محل نمونه برداری -1

 مثالکوچه و پالک  مانند خیابان فرعی، ، اصلی آدرس دقیق محل کلرسنجی شامل خیابان 

آدرس باید به گونه ای ثبت شود که یک فرد غیر بومی بتواند به راحتی از  .زیر ثبت می شود

هری آن را یا با پرسش از افراد بومی و با توجه به تابلوهای راهنمای ش روی نقشه شهر

 . بیابد

 :مثال آدرس

 44پالک  ری اسالمی ـ چهار راه استقالل ـ کوچه شهید کاظمی ـتهران ـ  خیابان جمهو
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 ثبت آدرس محل نمونه برداری نمای کلی اطالعات نمونه و:4 شکل               

 : نوع آب  -2

که مانند شکل زیر  کلرسنجی از آب آشامیدنی، آب استخر و پساب می باشد از نوع آب، منظور 

آب آشامیدنی آبی است که توسط  .یک مورد که هدف کلرسنجی ما است را انتخاب می کنیم

، شرکت آب و فاضالب (آبفا)مسئولین تامین آب شرب مثل شرکت آب و فاضالب شهری 

، هیئت امنایی و بخش خصوصی  به منظور مصرف آشامیدن در اختیار اهالی (آبفار)روستایی

آب استخر منظور آبی است که شناگران دراستخر های عمومی، . قرار می گیردا شهر یا روست

اگر نمونه برداری از پساب انجام شود، این گزینه . تفریحی، آموزشی با آن در تماس هستند

 .انتخاب می شود

 

 نمای انتخاب نوع آب: 11 شکل                                        

 :محل برداشت نمونه   -3

با توجه به اینکه نمونه برداری از محل های مختلف انجام می شود و براساس استاندارد ملی       

محل های مختلف مثل نقطه مصرف آب،  دامنه ی مطلوبیت غلظت کلر آزاد باقیمانده در 1153

 محل توزیع،یا در محل آبگیری  ، مخزن ذخیره، شیر برداشت عمومی،  تانکر سیارشبکه آبرسانی

. لذا با توجه به آن محل برداشت انتخاب می شود. چاه، چشمه و قنات متفاوت است ثابت، مخزن

 .اگر نوع آب استخر یا پساب باشد محل برداشت نمونه انتخاب نمی شود
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به عبارتی دیگر، مصرف  .منظور از نقطه مصرف آبی است که مصرف کننده استفاده می کند  

اگر هدف . برای مصرف شرب استفاده می کندآن یر آب از کننده بالفاصله بعد از باز نمودن ش

بررسی نقطه مصرف باشد نمونه برداری برای کلرسنجی نیز باید بالفاصله بعد از باز نمودن 

میلی  8/1تا  2/1نقطه مصرف،  در آب  کلر آزاد باقیمانده میزان مطلوبیت. شیر آب صورت گیرد

 . در شرایط عادی استگرم در لیتر 

جریان ( کنتور)از شبکه آب رسانی آبی است که داخل شبکه تا قبل از انشعاب خصوصی  منظور  

اگر هدف بررسی شبکه آب رسانی باشد نمونه برداری برای کلرسنجی باید بعد از باز . دارد

یکی از راههای تشخیص آب . نمودن شیر آب و خارج شدن تمام آب بعد از کنتور صورت گیرد

 میزان مطلوبیت.  بت آب است که از طریق حس المسه قابل بررسی استثا" شبکه دمای تقریبا

در طرح ). در شرایط عادی استمیلی گرم در لیتر 8/1تا  5/1،  در شبکهآب  کلر آزاد باقیمانده

  .(پایلوت نمونه برداری از شبکه صورت گیرد

 

 داشتنمای انتخاب محل بر: 11شکل                                         

 :متولی آب رسانی -4

منظور از متولی آب رسانی شرکت، موسسه، فرد یا گروهی است که تولیت شبکه آبرسانی را    

یکی از موارد شرکت آب و فاضالب  سنجی در آن شبکه صورت می گیرد وبر عهده دارد و کلر 

 شکل ، هیئت امنایی و بخش خصوصی از (آبفار)، شرکت آب و فاضالب روستایی(آبفا)شهری 

       . هنگامی که نوع آب آشامیدنی است، انتخاب می شودفقط این گزینه . انتخاب می شود 12
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 :وسیله سنجش -5

وسیله کیت پرتابل انجام شود وسیله سنجش کیت پرتابل ودر ه در صورتیکه کلرسنجی ب   

انجام شود روش ( تریمثال یدوم)صورتیکه کلرسنجی درآزمایشگاه به روش آزمایشگاهی 

 .    می شودانتخاب  13 از شکل زمایشگاهیآ

    

                         

 وسیله سنجشنمای انتخاب : 13شکل                                  متولی آبرسانینمای انتخاب : 12شکل               

 :شرایط -6

میلی گرم  8/1تا  5/1دی مطلوبیت غلظت کلر آزاد باقیمانده در شرایط عادامنه با توجه به اینکه   

 1تا  5/1( حوادث و بالیا و طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا) شرایط اضطراریدر ودر لیتر 

میلی گرم در لیتر است، انتخاب شرایطی که کلرسنجی انجام می شود در تفسیر نتایج اهمیت 

و اگر اضطراری بود  اگر شرایط در زمان کلرسنجی عادی باشد عبارت عادی لذا. بسزایی دارد

 . کنیمانتخاب می  14در شکل را  عبارت اضطراری

، میزان کلر آزاد باقیمانده باید در ه باشداگر در یک شهر یا روستایی زلزله رخ داد بعنوان مثال

 .گرددخاب تودر زمان کلرسنجی شرایط اضطراری ان میلی گرم در لیتر حفظ شود 1تا  5/1دامنه 

 :تاریخ نمونه برداری -7

یعنی تاریخی که بازرس بهداشت زمانی است که کلرسنجی انجام شده است  کلرسنجی تاریخ    

الزم به ذکر ). محیط به محل نمونه برداری مراجعه کرده و کلر آزاد نمونه آب را سنجش می کند

 این ثبت می کند ورا خودبخود شامل تاریخ و ساعت  را زمان ثبت کلر سنجیاست که سیستم 

باید بصورت تاریخ  (در کارتابل قابل مشاهده استثبت نتایج در سامانه بوده و وط به مربزمان 
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اگر تاریخ بطور صحیح نمایش داده نمی شود،  .شودانتخاب  17و  16، 15ند شکل های مان دقیق

 .الزم است تاریخ یارانه به تاریخ میالدی تغییر نماید

 

           

 نمای انتخاب تاریخ کلرسنجی: 15 شکل    نمای انتخاب شرایط کلرسنجی             : 14 شکل          

قابل مشاهده می  15ماههای سال مانند شکل  1341 بهمنبا کلیک نمودن بر روی بعنوان مثال 

 .شود که ماه مورد نظر را می توانیم انتخاب نماییم

بل مشاهده می شود که سال مورد نظر را قا 17سال ها مانند شکل  1341با کلیک نمودن بر روی 

 .می توانیم انتخاب نماییم

 

        

 نمای انتخاب سال کلرسنجی: 17نمای انتخاب ماه کلرسنجی                شکل شماره : 16شکل شماره 

 ساعت نمونه برداری -8

بصورت عدد آزاد باقیمانده اندازه گیری می شود وساعت کلرسنجی زمانی است که مقدار کلر    

ثبت می   14:14اگر ساعت نمونه برداری نه و نه دقیقه باشد به صورت . رقمی ثبت می شود 4

بعد از ظهر  5/2ساعت  .شده است نشان داده 18در شکل  18:25ثبت ساعت  مثالبرای  .شود
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ثبت ساعت نمونه برداری با دوبار کلیک کردن در داخل محل ثبت  .ثبت می شود 14:31بصورت 

 .امکان پذیر می گردد ساعت

                                

 کلرسنجی                 ثبت ساعتنمای : 18 شکل                                

 :دمای آب -9

باید مقدار آن بر حسب درجه سانتیگراد ثبت  ،کلرسنجیدر صورت اندازه گیری دمای آب  هنگام 

 .شود

                             

 کلرسنجی                 دمای آب در زماننمای ثبت : 14 شکل                                

 : ثبت نتایج

، غلظت کلر آزاد باقیمانده و غلظت کلر ، زمان تماس آبت، کدورpHنتایج اندازه گیری مربوط به 

.قابل مشاهده است 21کلی ثبت نتایج در شکل نمای . باقیمانده در این قسمت ثبت می شود

 

 نمای کلی ثبت نتایج کلرسنجی: 21 شکل

1- pH آب 

 ثبت شود، زیرا  مقدار 23مانند شکل  آب ضروری است و باید اندازه گیری وpH اندازه گیری 

pH  در میزان حضور نسبی اسید هیپو کلرو(HOCl)  و یون هیپو کلریت (OCl ) اثر   "و نهایتا

  (HOCl)اسید هیپو کلرو . قدار کلرآزاد باقیمانده آب موثر استبخشی گندزدایی و تعیین حداقل م

و   5/8تا  5/6آب  pHمقدار مطلوب . قدرت گندزدایی دارد (OCl)برابر یون هیپو کلریت  81تا  41

شماره  برابر استاندارد ملی. می باشد 4و  5/6 به ترتیب آب pHحداقل و حداکثر مقدار مجاز 
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 6/1برابر  4تا  pH8 ودر  5/1برابر  8کمتر از pH آزاد باقیمانده در حداقل مقدار مجاز کلر 1153

 .آب و کلر آزاد باقیمانده را نشان می دهد pHنمودارهای ذیل رابطه بین . میلی گرم در لیتر است

  

 آب و میزان کلر آزاد باقیمانده موثر در توانایی حذف باکتری pH تاثیر:  21شکل 

 

 های مختلف  pHدر   (OCl)و یون هیپو کلریت   (HOCl)حضور اسید هیپو کلرو درصد نسبی : 22شکل
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 آب   pHنمای ثبت : 23 شکل                                     

 :کدورت آب -2

مقدار . ثبت شود  NTU در صورت امکان بایستی کدورت آب اندازه گیری و مقدار آن بر حسب  

حد  .برای آب آشامیدنی می باشد NTU 5ثر مقدار مجاز آن و حداک 1مطلوب آن کمتر یا مساوی 

 4/1مقدار  .استاندارد کدورت برای استخر و پساب نیز در استانداردهای مربوطه قید شده است

 .ثبت شده است 24بصورت نمونه در شکل 

 

 نمای ثبت کدورت آب                : 24 شکل                                     

 :تماس زمان -3

زمان تماس به مدت زمانی که کلر و آب قبل از توزیع بین مردم در تماس با هم هستند گفته می  

مدت زمانی است که از لحظه کلرزنی به آب آشامیدنی  ;در این راهنما منظور از زمان تماس. شود

ماس زمان ت 1153برابر استاندارد ملی . شده است سپری تا زمان برداشت آب برای کلر سنجی

یعنی از لحظه کلرزنی به آب آشامیدنی تا اولین نقطه مصرف باید . باید حداقل نیم ساعت باشد

 میشود، انجامکه توسط بازرس ی یبا توجه به بررسی ها .حداقل زمان تماس نیم ساعت باشد

انتخاب می  25شکل  را مانند 31از  رو کمت 31مطابق موارد ذیل یکی از موارد بیشتر یا مساوی 

  .ماییمن

 

 نمای انتخاب زمان تماس                : 25 شکل

زمان تماس ممکن است به سه طریق تامین شود که روش محاسبه زمان تماس به شرح ذیل می 

 .باشد
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 توسط مخزن تماس کلر: الف

آب خام یا تصفیه شده بعد از کلر زنی  .معموال در تصفیه خانه ها وجود دارد مخزن تماس کلر  

زمان تماس  در این حالت. که توزیع می شودمخزن تماس کلر می شود و بعد از آن وارد شبوارد 

 .از رابطه زیر محاسبه میشود

      
 

 
 .مخزن تماس است ورودی بهدبی آب  Qحجم مخزن تماس و V،زمان تماس tدر آن    

Cl2                                                                 

 شبکه توزیع                                                                                  آب خام یا تصفیه شده  

 

 

 مخزن تماس کلردرنمای تامین زمان تماس : 26 شکل

 

 

اس نیم ن تمبرای تامین زما متر مکعب در ساعت باشد 3111اگر حداکثر ساعتی جریان آب : مثال

 :حجم مخزن تماس کلر بشرح زیر محاسبه می شود ،ساعت

    
 

 
                                   v= 5/1 ×3111            v=1511 m3

 

 و تعداد و فاصله راه بند ها متر مکعب باشد 1511پس در صورتی که حجم مخزن تماس کلر    

متوسط فراهم شده  تماس حداقل نیم ساعت به طورانتظار داریم زمان  درست طراحی شده باشد،

 .باشد

 مخزن تماس کلر
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 توسط مخزن ذخیره آب: ب

می ( زمینی / هوایی )در این حالت آب خام یا تصفیه شده بعد از کلر زنی وارد مخزن ذخیره 

در این حالت با فرض پر بودن مخزن ذخیره مدت . شود و بعد از آن وارد شبکه توزیع می شود

 .محاسبه میشود بلیقزمان تماس از رابطه 

متر  75متر مکعب در ساعت باشد حجم مخزن حداقل باید  151به عنوان مثال اگر آب مورد نیاز، 

 . مکعب باشد تا زمان تماس نیم ساعت تامین شود

 

 Cl2                                                                                                  

 شبکه توزیع                                                                             آب خام یا تصفیه شده       

 

 

 نمای تامین زمان تماس  از طریق مخزن ذخیره: 27 شکل

 

متر مکعب در ساعت باشد  برای تامین حداقل زمان تماس نیم  111اگر آب مورد نیاز :  1مثال 

 . ت حداقل حجم مخزن ذخیره را محاسبه نماییدساع

    
 

 
                                 v = 5/1 ×111            v =51 m

3
         

حداقل نیم ساعت  فراهم باشد تا امکان تامین زمان تماس  متر مکعب 51حداقل حجم مخزن باید 

 گردد 

 21متوسط دبی آب ورودی به مخزن تماس متر مکعب و  411اگر حجم مخزن تماس :   2مثال 

 متر مکعب بر دقیقه باشد، زمان تماس را محاسبه نمایید؟

 مخزن ذخیره آب

 زمینی یا هوایی     
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411 

21  61
 t =45  دقیقه  

 بدون مخزن تماس کلر و مخزن ذخیره آب: ج

ارد در این حالت آب خام یا تصفیه شده بعد از کلر زنی بطورمستقیم یا بعد از خط انتقال و   

 و توزیع در این حالت مدت زمان تماس به سرعت آب و طول خط انتقال. شبکه توزیع می شود

 .در این حالت زمان تماس از رابطه زیر محاسبه میشود .گی داردبست

       
 

 
سرعت آب  Vطول خط انتقال بر حسب متر و   xزمان تماس بر حسب دقیقه ، tدر آن    

متر  1811بعنوان مثال اگرطول خط انتقال . ب متر بر ثانیه می باشدعبوری از خط انتقال بر حس

دقیقه بدست  31ثانیه یا  1811متر بر ثانیه باشد زمان تماس  1باشد و سرعت جریان آب در آن 

با توجه به اینکه اطالعات مربوط به سرعت جریان آب در خط انتقال و شبکه توزیع در . می آید

، (ثانیه  1811) دقیقه  31متر بر ثانیه و زمان تماس  5/1جریان  دسترس نیست بر مبنای سرعت

بنابراین در صورتی که فاصله محل اندازه گیری کلر آزاد  .متر بدست می آید 2711فاصله 

دقیقه یا بیشتر تامین  31متر و بیشتر باشد زمان تماس  2711باقیمانده از محل تزریق کلر تقریبا 

 . شده است

      Cl2                                                                                                                                                                                        

 

 آب خام یا تصفیه شده                    شبکه توزیع               خط انتقال                                    

 

 نمای تامین زمان تماس  از طریق طول خط انتقال و یا شبکه توزیع: 28 شکل

 :بنابراین

 وجود داشته باشد و ( حالت ب)و مخزن ذخیره آب ( حالت الف)اگر مخزن تماس کلر 

و  31مساوی  متناسب باشد گزینه بیشتر یابا توجه به محاسبات گفته شده، حجم مخزن 

 . انتخاب می شود 31اگر کمتر باشد گزینه کمتر از 
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  متر باشد گزینه بیشتر یا  2711اگر فاصله محل کلر زنی و محل برداشت نمونه بیشتر از

دقیقه انتخاب می   31متر باشد گزینه کمتر از  2711دقیقه و اگر کمتر از  31مساوی 

 . شود

  نتخاب می شودا 31در غیر موارد فوق گزینه کمتر از. 

 :کلر آزاد باقیمانده -1

کلر آزاد باقیمانده به مجموع . اندازه گیری کلر آزاد باقیمانده ضروری است و باید انجام شود  

که پس از .در آب آشامیدنی گفته می شود   - OCl)) و یون هیپو کلریت  (HOCl)اسید هیپو کلرو 

  .ثبت می شود 24اندازه گیری مانند شکل 

 

 نمای ثبت کلر آزاد باقیمانده                : 24 شکل                               

 :کلر ترکیبی باقیمانده -4

در ( منو کلر آمین، دی کلر آمین و تری کلرید نیتروژن )به مجموع ترکیبات کلر نظیر کلرآمین ها 

لر آزاد مانده و کسامانه به گونه ای طراحی شده است که از اختالف کلر باقی. آب گفته می شود

 .قیمانده را محاسبه و در محل مربوط قرار می دهدباقیمانده کلر ترکیبی با

 :کلر باقیمانده آب -5

باقیمانده گفته می شود که در صورت امکان بایستی اندازه و کلر ترکیبی به مجموع کلر آزاد  

کلر غلظت کمتر از  ه به گونه ای طراحی شده است غلظت کلر باقیمانده سامان .گیری و ثبت شود

 . ثبت می شود 31پس از اندازه گیری مانند شکل . آزاد باقیمانده را قبول نمی کند

 

 نمای ثبت  کل کلر باقیمانده آب     : 31 شکل                             
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 :سازی ذخیره

. (31شکل )پس از تکمیل تمام بخش های فرم کلر سنجی عبارت ذخیره را کلیک می نماییم   

اطالعات به  یادرصورتی که اطالعات بخش های که اجباری است ثبت و یا انتخاب نشده باشد و 

پیام خطا سامانه ( که ناصحیح می باشد ثبت شده باشد 15آب  pHمثال )درستی ثبت نشده باشد

تمام  ،و در صورت نبود هیچ مشکلی اصالحی پس از انجام تغییرات. می دهد که باید اصالح گردد

که باید کنترل شود تا موردی اشتباه  ( 32مانند شکل )العات ثبت شده نمایش داده می شوداط

 سامانه .اطمینان از صحت اطالعات عبارت ذخیره را کلیک می نماییم در صورت. وارد نشده باشد

که اگر برای بار دوم هم تایید شد در  (  33شکل ) می خواهدداده ها را  برای بار دوم تایید

 .بل ذخیره می شودکارتا

 

                        

 ذخیره نمودن اطالعات ثبت شده: 31 شکل

 

 اطالعات ثبت  شده کل شنمای: 32 شکل
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 خواست تایید کل اطالعات ثبت  شده     رد: 33 شکل                          

 :کارتابل کلر سنجی

، کارتابل کلر سنجی طبق شکل یریت فعالیتای مشاهده کلرسنجی های ثبت شده به بخش مدبر  

را جستجو و انتخاب مورد نیاز اطالعات کلرسنجی در این قسمت می توانیم  .مشوی می وارد 34

 .نماییم
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 محتویات کارتابل کلرسنجی: 34 شکل

شد با 8/1تا  2/1بین آن هاکلر باقیمانده آزاد  وان مثال اگر بخواهیم تعداد نمونه هایی کهبه عن    

 8/1را تا  2/1از مقدار  ،مربوط دامنه غلظت کلر آزاد باقیمانده در فیلد ، در بخشرا مشاهده کنیم

 .  35مانند شکل  . را تایپ نموده بعد جست و جو را کلیک می کنیم

 

      8/1تا  2/1جست و جوی غلظت کلر آزاد باقیمانده بین: 35 شکل                          
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 :سنجی مورد نیازتعداد کلر

 شرایط عادی و طبیعی: الف  

مطابق استاندارد  در این شرایط حداقل تعداد کلر سنجی در شبکه آبرسانی بر حسب جمعیت  

 . تعیین می شود 1بر اساس جدول شماره  ملی و

 حداقل تعداد موارد کلر سنجی در شبکه های آبرسانی بر حسب جمعیت: 1جدول 

 (n)نمونه برای کلر سنجی حداقل تعداد  جمعیت ردیف

 2ا تا  هزار نفر 11تا  1

 5تا  3 هزار نفر 51تا 11 2

 11تا  6 هزار نفر 111تا  51 3

  15تا  11 هزار نفر 511هزار تا  111 4

 هزار نفر 511بیشتر از  5
نمونه  15+ هزار نفر یک نمونه  111به ازای هر 

 اضافی

  شرایط خاص: ب

نماید، یا در برخی  می ملی در سطح اعالم کلرسنجیمت محیط و کار مرکز سال مواردی کهدر   

یا در زمان های حوادث و بالیا حسب  کند و شرایط که بیماری های منتقله از آب شیوع پیدا می

در  آزاد باقیمانده، برای افزایش اطمینان از وضعیت میزان کلربخشنامه های کشوری و منطقه ای

تعداد نمونه های مورد نیاز تعیین  برای  2 جدول شمارهاز اید بشبکه تامین آب آشامیدنی 

 .  استفاده شود

نامه کلر سالمت محیط وکار وزارت بهداشت براز طرف مرکز  1341بهمن  15برای تاریخ  :مثال

 نفرچند نمونه الزم است؟ 251111برای شهری با جمعیت  ،سنجی در سطح ملی اعالم شده است

نمونه ذکر شده  81هزار نفر  511تا  211جدول برای جمعیت  3در ردیف با توجه به اینکه     

نمونه   81نفر در این محدوده قرار می گیرد بنابراین برای این شهر  251111است، و جمعیت 

در شرایط عادی برای این جمعیت مطابق جدول  در صورتیکه تعداد نمونه مورد نیاز .الزم است

 . باشد نمونه می 15تا  11یک، حداقل 
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 تعداد موارد کلر سنجی در شبکه های آبرسانی شهری بر حسب جمعیت در شرایط خاص: 2جدول 

 : انتخاب محل های نمونه برداری

برای این منظور با . بسیار مهم استملی کلر سنجی انتخاب محل نمونه برداری در این طرح   

داد کلرسنجی تعیین می گردد، سپس شهر را به تع( n)تعداد نمونه مورد نیاز  2مراجعه به جدول 

(n1/1 - n  ) مربع مساوی تقسیم بندی می کنیم واز هر مربع یک نقطه را برای انجام کلر سنجی

 ،باقیمانده از محل های نمونه برداری را به مربعاتی که در آن مناطق n1/1تعداد . انتخاب می کنیم

تصاص تراکم جمعیت یا جمعیت در معرض خطر بیشتر است و یا به نقاط انتهایی وکور شبکه اخ

 . می دهیم

 :مثال تعداد نمونه و مثال تقسیم شهر

تعداد  د،داشته باش جمعیت نفر 181111 اگر شهری 15/11/41برای برنامه کلر سنجی ملی مورخ 

 ؟ه انجام می شودنمونه الزم و منطقه بندی چگون

 2با توجه به اینکه در ردیف  .استفاده می کنیم 2چون شرایط خاص است از جدول شماره    

نفر در  181111نمونه ذکر شده است، و جمعیت  61هزار نفر  211تا  111برای جمعیت  2جدول 

 (  n=06) .نمونه الزم است 61این محدوده قرار می گیرد بنابراین برای این شهر 

N= 61                    1/1 n = 1/1   ×   61                      1/1 n = 6 

 (n)حداقل تعداد نمونه برای کلر سنجی  جمعیت ردیف

 41 هزار نفر 111تا  1

 61 هزار نفر 211تا 111 2

 81 هزار نفر 511تا  211 3

 121 میلیون نفر 1هزار تا  511 4

 نمونه اضافی 21+ هزار نفر یک نمونه  11به ازای هر  میلیون نفر 1بیشتر از  5



 مرکز سالمت محیط و کار یبازرس جامع سامانه کلر سنجی و ثبت نتایج آن در  یهنمارا

 

26 
 

n = تعداد مربعات شهر 1/1 – n = 61 –6                              54= تعداد مربعات شهر   

مربع مساوی تقسیم نموده و در هر قسمت یک مورد کلر سنجی انجام می   54پس شهر را به 

نمونه باقیمانده را به مناطق تراکم جمعیت زیاد است و یا به نقاط انتهایی وکور  6و تعداد . دهیم 
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