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 : هدف-1
و  قانون توزیع عادالنه آب به منظور پاسخگویی یکسان 21 این دستورالعمل در اجرای ماده -1-1

 .بندی آب تهیه گردیده است به متقاضیان بستهمند  نظام

 
 : محدوده اجرا-2

 شرکت  و آب استان زنجانسهامی شرکتای،   آب منطقهسهامی شرکتهای کلیه:  حوزه اجرا-1-2
نامیده » شرکت« که در این دستورالعمل به جهت اختصار آب و برق خوزستان سازمان سهامی

 .می شوند 

 
  :وظائف و مسئولیت ها  -3

مصارف منابع آب سطحی و زیرزمینی جهت تخصیص به ظرفیت های تعیین کننده :   شرکت-1-3
 آببندی  بسته

 شرکتبندی و ابالغ به  بستهمصارف تخصیص منابع آب به : وزارت نیرو  -2-3
 بندی آب ان بسته متقاضیراینامه ب معرفیصدور : وزارت صنایع و معادن -3-3
 منبع آب محلمالکیت متقاضی بر زمین و تأیید کننده : اداره ثبت اسناد و امالک -4-3
 بندی تأیید کننده کیفیت منبع آب جهت بسته:  درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت-5-3
 برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای متقاضی رهصدور مجوز به:   شرکت-6-3
صدور گواهی رعایت موازین زیست محیطی برای کارخانه :  سازمان حفاظت محیط زیست-7-3

 بندی آب بسته

 : دستور انجام کار-4
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 تعاریف -1-4 
  باشده در ظروف مخصوص ودربسته پلمب شود که به صورت  به آبی اطالق می: بندی آب بسته -1-1-4

. شود مردم تهیه میزشکی برای شرب آموزش پ درمان و ،کیفیت مورد تأیید وزارت بهداشت
 آب شبکه استثنای هب(منابع آب سطحی و زیرزمینی هر نوع توان از  بندی را می آب بسته

با رعایت ، الزمو استانداردهای حصول اطمینان از رعایت مسائل بهداشتی پس از ) شرب
مطابق با این تعریف، هر گونه . بندی و به فروش رساند بستهعمل مقررات این دستورال

کنند، جزء این  نوشیدنی غذایی دیگر که از آب بعنوان ماده اصلی در فرآیند تولید استفاده می
 .شوند دسته محسوب نمی

در مالکیت دولت بوده و در تأسیسات اختصاصی شود که  به آبی اطالق می: ومیعم آب -2-1-4
 .بر نداشته باشد بهاو یا حقده د نشاشخاص وار

 

  مدارک اولیه مورد نیاز-2-4
درخواست  ،بندی برداری از آب شرب برای بسته مجوز بهرهدریافت رای بمتقاضی موظف است  -1-2-4

با پیوست  را ، موقعیت دقیق منبع آب و مقدار آب مورد نیازخودشامل مشخصات کامل کتبی 
 .مایدبه شرکت ارائه ن ،نمودن مدارک

نامه وزارت صنایع و معادن برای دریافت مجوز  بایست معرفی بندی آب می متقاضی مجوز بسته -2-2-4
به شرکتی که منبع آب در محدوده عملکرد آن واقع را برداری از منبع آب مورد تقاضا  بهره

 .نمایدارائه است، 
محل حفر تقرار کارخانه و اسمحل متقاضی موظف است کلیه مدارک مربوط به مالکیت زمین  -3-2-4

 .به شرکت ارائه نمایدچاه یا قنات یا چشمه را 
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نظیر مسیر خط (متقاضی موظف است کروکی محل کارخانه و تأسیسات وابسته به آن را : 1تبصره 
شرکت موظف است براساس مدارک دریافتی فوق از عدم تداخل . به شرکت ارائه نماید) انتقال

 .وسعه منابع آب و حریم آنها اطمینان حاصل نمایدمحل پیشنهادی با طرحهای ت
مبنی بر عدم آلودگی را زیست  گواهی سازمان حفاظت محیطمتقاضی موظف است  -4-2-4

 . به شرکت ارائه نمایدمحیطی کارخانه زیست
 درمان و ،متقاضی موظف است گواهی تأیید کیفیت منبع آب مورد تقاضا از وزارت بهداشت -5-2-4

 :به شرکت ارائه نمایدرا  شامل موارد زیر آموزش پزشکی
 مشخصات اولیه کیفیت آب •

 درمان و آموزش پزشکی مبنی بر منطبق بودن ،تأیید کیفیت آب از طرف وزارت بهداشت •
 بندی آب شرایط اولیه کیفیت آب با استانداردهای جهانی الزم برای بسته

 درمان و ،، وزارت بهداشتبندی مناسب نباشد در صورتی که کیفیت اولیه آب برای بسته •
دن به ـرسی اـی را تـبایست فرآیندهای پیشنهادی تصفیه توسط متقاض آموزش پزشکی می

 .بندی، بررسی و تأیید نماید ستانداردهای متداول جهانی جهت بستها
باشد و یا  این دستورالعمل 2منبع آب مورد تقاضا باید دارای حریم کافی طبق پیوست شماره : 1تبصره 

 .قاضی بتواند حریم مورد نظر را آزاد و تأمین نمایدمت

) محصول تولیدی(بندی شده   وزارت نیرو هیچگونه مسئولیتی در قبال کیفیت آب بسته:2تبصره 
 درمان و ،نداشته و مسئولیت مربوطه براساس قوانین و مقررات کشور بر عهده وزارت بهداشت

 .باشد آموزش پزشکی می
قاضی دارای حقابه از منبع آب مورد تقاضا باشد، الزم است مدارک مربوطه که مت در صورتی -6-2-4

برای در مورد عدم درخواست آب وده و تعهد رسمی در این خصوص را به شرکت ارائه نم
 . به شرکت بسپارد،  آببندی مصرف قبلی به میزان اختصاص یافته برای بسته

به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، متقاضی چنانچه منبع آب مورد نظر متقاضی متعلق : 1تبصره 
.  بر اجازه استفاده متقاضی از منبع آب، ارائه دهدمبنیآنان را  رسمینامه  موظف است رضایت
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نامه شرکاء برای  که متقاضی مالک آب مشترکی باشد، ارائه رضایت همچنین در صورتی
 .بندی الزامی است اختصاص سهم وی به بسته

رسیده است،  مصرف دیگری میه بندی قبالً ب  برای بستهنبع آب مورد نظرکه م  در صورتی-7-2-4
 ...) اداره صنایع و معادن واداره جهاد کشاورزی،(مراجع ذیربط گواهی متقاضی موظف است 

 .نمایدشکال بودن مصرف جدید ارائه امبنی بر بالرا 

 برداری  بررسی میزان آب قابل بهره-3-4
 .ی آب بهیچوجه نباید به حقوق مکتسبه اشخاص خدشه وارد نمایدبند صدور مجوز بسته -1-3-4
ا ضوابط پیوست شماره ـشرکت موظف است نسبت به بررسی حریم کیفی منبع آب، مطابق ب -2-3-4

 . اقدام نماید2
منابع آب سطحی بندی از  برداری جهت بسته  موظف است میزان آب قابل بهره شرکت -3-3-4

ودن شرایط کیفی مناسب و امکان حفاظت حریم کیفی منبع  را در صورت دارا بعمومی
کمیسیون تخصیص آب شرکت مدیریت منابع (وزارت نیرو تعیین نموده و جهت تصویب به 

بندی  سقف آب قابل تخصیص از منابع آب سطحی عمومی جهت بسته.  ارائه نماید)آب ایران
 شرکت پس از دریافت .دپس از تصویب در کمیسیون تخصیص آب، به شرکت ابالغ خواهد ش

 . نماید برداری صادر می  بهرهمجوزتخصیص، با رعایت مقررات مربوط، 
بندی  آب بستهبرای مصارف شده سدها   شرکت موظف است از اختصاص منابع آب تنظیم:1تبصره 

 .اجتناب نماید
مینی منابع آب زیرزبرداری از  شرکت موظف است در خصوص تعیین میزان آب قابل بهره -4-3-4

بدیهی است در مناطق ممنوعه درخواستی  (بندی مطابق روش زیر عمل نماید جهت بسته
 :)شود پذیرفته نمی
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برداری جدید از آب زیرزمینی از طریق چاه و قنات، ضمن رعایت  جهت بررسی امکان بهره -1
سقف  نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب، رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین

 .های مطالعاتی نیز الزامی است تخصیص آب زیرزمینی تعیین شده برای محدوده
 موظف است مطابق  بندی آب از چشمه، شرکت در مورد نحوه بررسی صدور مجوز برای بسته -2

پیوست (» های بدون مالکیت خصوصی ضوابط تعیین پتانسیل آب قابل تخصیص از چشمه«
بندی پس از تصویب در  ها جهت بسته قابل تخصیص از چشمهسقف آب .  اقدام نماید)1شماره 

صیص، شرکت با رعایت  پس از ابالغ تخ. ابالغ خواهد شد کمیسیون تخصیص آب، به شرکت
 .برداری اقدام خواهد نمود  بهرهمجوزمقررات مربوط، نسبت به صدور 

و مطالبه ض مبنی بر عدم اعترارسمی شرکت موظف است از کلیه متقاضیان تعهد : 1تبصره 
در صورت خشک شدن، کاهش آبدهی منبع و یا هر گونه تغییر ناشی از عوامل خسارت 

 .طبیعی را اخذ نماید
متقاضی حق هیچگونه تغییر در شرایط طبیعی محل ظهور چشمه به منظور افزایش : 2تبصره 

شود را بدون اجازه وزارت  آبدهی حتی در زمانی که چشمه با کاهش آبدهی روبرو می
 .ای ندارد یرو و شرکتهای آب منطقهن

 آب جهت مصارف شرکت موظف است از اختصاص آب شبکه آبرسانی شهری یا روستایی -5-3-4
 .بندی اجتناب نماید بسته

 

 صدور مجوز -4-4
شرکت موظف است براساس مدارک ارائه شده توسط متقاضی در خصوص مالکیت زمین و  -1-4-4

تأییدیه کیفیت آب یم کیفی و امکان حفظ حریم مذکور، تأمین بودن حرمالکیت منبع آب، 
 درمان و آموزش پزشکی و همچنین نتایج بررسی ،بندی از طرف وزارت بهداشت برای بسته
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بندی به یکی از اشکال  برداری، نسبت به صدور موافقت اولیه برای بسته میزان آب قابل بهره
 :زیر اقدام نماید

 برداری جدید از منبع آب بهره •

برداری برای مصارف دیگر   متقاضی دارای پروانه بهرهکه مواردیبرای (غییر نوع مصرف ت •
 قانون توزیع عادالنه آب در خصوص 28دستورالعمل نحوه اجرای ماده «با رعایت مفاد ) باشد می

 »برداری رسیدگی به درخواستهای تغییر نوع مصرف آب چاههای مورد بهره

برداری برای مصارف   متقاضی دارای پروانه بهرهکه مواردیی برا(برداری  تغییر پروانه بهره •
 )صنعتی است با استعالم از وزارت صنایع و معادن یا ادارات ذیربط آنها و تأیید آن

 مجوز، رحاله ، بهمگر به تبع زمینموافقت اولیه صادره قابل انتقال به غیر نبوده : 1تبصره 
 .صادر خواهد شد خریدار زمین یابرداری تنها به نام متقاضی اولیه  بهره

 در اثر تغییر سیستم آبیاری، متقاضی درخواست استفاده از آب که صورتیدر: 2تبصره 
در ) بدون تغییر سطح زیر کشت(جویی شده از منابع آب موجود خود را  صرفه

های مطالعاتی آزاد داشته باشد، شرکت موظف است بدون استعالم از وزارت  محدوده
 مبنی بر تغییر نوع کاربری اراضی، با رعایت سایر مفاد دستورالعمل جهاد کشاورزی

 .بندی آب اقدام نماید نسبت به صدور موافقت اولیه جهت بسته
بندی به مدت دو سال از تاریخ صدور، اعتبار داشته و تمدید آن با  موافقت اولیه برای بسته -2-4-4

. ار و به مدت دو سال مقدور خواهد بودنظر کمیته مدیریت منابع آب شرکت و تنها برای یکب
در (بندی ارائه شده توسط متقاضی   زمان و مطابق با برنامهظرف مدت مذکور حداکثر چنانچه 

بندی  احداث کارخانه بسته(عملیات اجرایی طرح ) صورت تمدید شدن با لحاظ مدت زمان آن
بخود لغو گردیده و متقاضی خاتمه نیابد، موافقت صادره خود) برداری از آب آب و شروع بهره

 .حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت
پایان یافتن عملیات اجرایی احداث کارخانه و شروع  بر با اعالم آمادگی رسمی متقاضی مبنی -3-4-4

گیری  برداری از آن و همچنین نصب کنتور حجمی هوشمند یا سایر ابزار دقیق اندازه بهره
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  بندی توسط شرکت  برداری از آب جهت بسته  بهرهمجوز حجمی آب، بر اساس موافقت اولیه،
 .برای متقاضی صادر خواهد شد

برداری صادر شده، بدون موافقت شرکت و وزارت صنایع و معادن قابل انتقال به   بهرهمجوز: 1تبصره 
 . مگر به تبع زمین و برای همان مصرفباشد غیر نمی

تواند   با نظر کمیته مدیریت منابع آب شرکت میبرداری صادره  بهرهمجوزمدت اعتبار : 2تبصره 
 که صورتیدر. بندی آب در نظر گرفته شود حداکثر برابر با طول عمر مفید دستگاههای بسته

در مواعد معینه در وزارت نیرو مربوط به حقوق دولتی بهاء و  بردار از پرداخت آب بهره
تواند  صادره بوده و میز مجونماید، شرکت مجاز به لغو ستنکاف اصورتحساب ارسالی 

 این .اقدام نمایدانشعاب برق   از جمله قطعهرطریق قانونی برای استیفای حقوق دولتی  هب
 باید مفاد این  متقاضی،برداری قید و قبل از صدور و تحویل آن  بهرهمجوزموضوع باید در 

رفته و تعهد العقد طی سند رسمی جداگانه و قرارداد پذی دستورالعمل را بعنوان شرط ضمن
پرداخت آب بهاء و حقوق دولتی را نموده و درصورت قطع برق بخاطر عدم پرداخت آب بهاء 

 . یا حقوق دولتی مربوط به وزارت نیرو، از خود سلب اعتراض نماید
 صادر خواهد شد و سایر ارگانها  بندی آب تنها توسط شرکت برداری برای بسته مجوز بهره: 3تبصره 

یا بندی آب اعم از اعالم موافقت اولیه و صدور پروانه  ه مجوز جهت بستهگون حق صدور هیچ
 .برداری دائم از منبع آب را نخواهند داشت بهرهمجوز 

 

 نظارت -5-4
بندی، نسبت به تعیین و  برداری از آب برای بسته  بهرهمجوز موظف است پس از صدور  شرکت -1-5-4

 صدور هرگونه مجوز ازر حریم تعیین شده حفاظت حریم کیفی منبع آب اقدام نموده و د
 .اثرگذار باشد، اجتناب نمایدبندی  بستهبرداری که بر کیفیت منبع آب  بهره



 
 ا م/ د ص م /۱۱ : ره سند  شما

   تخصیص آب 
 ۱۲/۱۰/۸۳  :  تاريخ صدور 

 : شماره تجديدنظر 
 بندی آب جهت مصارف شرب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته

 : تاريخ تجديد نظر 
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برای اینگونه مصارف، با تصویب هیأت مدیره شرکت و عقد نرخ آب و حقوق دولتی تعیین  -2-5-4
 .دپذیر انجام میو رعایت مقررات مربوطه قرارداد فیمابین متقاضی و شرکت 

برداری قرار  بندی آب که قبل از این دستورالعمل احداث و مورد بهره کارخانجات بسته-3-5-4
برداری خود را با مقررات این  های ذیربط، وضعیت بهره اند، باید با مراجعه به شرکت گرفته

 .بندی آب دریافت دارند برداری برای بسته  بهرهمجوزدستورالعمل تطبیق داده و 
دگی به درخواست متقاضیان مشمول این ماده نسبت به متقاضیان جدید در اولویت رسی: 1تبصره 

 .قرار دارد
برداران از آبهای سطحی و زیرزمینی که  کلیه مقررات قانون توزیع عادالنه آب برای بهره: 2تبصره 

 .باشد کنند، الزم الرعایه می بندی می آب را بسته



 
 ا م/ د ص م /۱۱ : ره سند  شما

   تخصیص آب 
 ۱۲/۱۰/۸۳  :  تاريخ صدور 

 : شماره تجديدنظر 
 بندی آب جهت مصارف شرب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته

 : تاريخ تجديد نظر 
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  نمودار گردش عملیات-6-4

 

ص
صي
مرحله اول : تعيين ميزان آب قابل تخ

رآتهاي آب منطقه اي  ش

• تعيين ميزان آب سطحي قابل بهره برداري با      
  لحاظ شرایط آيفي توسط شرآت و ارائه به       

  آميسيون تخصيص

• تعيين سقف آب سطحي قابل بهره برداري براي 
نعت بسته بندي آب توسط آميسيون           ص

تخصيص

اختصاص منابع آب 
نظيم شده سدها به صنعت   ت
ته بندي ممنوع است  آب بس

طحي   آب س

با توجه به سقف 
خصيص آب زیرزميني 

عيين شده براي   ت
محدوده هاي مطالعاتي

عایت ضوابط و مقررات
مندرج در آیين نامه 
جرایي فصل دوم قانون
توزیع عادالنه آب

چاه و قنات

رزميني  آب زی

عيين پتانسيل آليه چشمه هاي موجود در    • ت
دوده هاي مطالعاتي زیر نظر شرآت براي

ره برداري در صنعت آب بسته بندي مطابق با
«ضوابط تعيين پتانسيل آب قابل تخصيص از 

چشمه هاي بدون مالكيت خصوصي» و ارائه آن به 
آميسيون تخصيص

• تعيين سقف آب قابل بهره برداري از چشمه ها به  
صنعت بسته بندي آب توسط آميسيون تخصيص

چشمه 

ي محل منبع آب مورد تقاضا با توجه به سقف ها و پتانسيل هاي 

خصيصي ابالغ شده توسط آميسيون تخصيص آب به شرآت

امكان تخصيص آب 

به متقاضي وجود دارد
درخواست مدارك از متقاضي (مرحله دوم)

بله
ان بررسي درخواست متقاضي

خير

 
 

شرکت



 
 ا م/ د ص م /۱۱ : ره سند  شما

   تخصیص آب 
 ۱۲/۱۰/۸۳  :  تاريخ صدور 

 : شماره تجديدنظر 
 بندی آب جهت مصارف شرب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته

 : تاريخ تجديد نظر 
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 )ادامه( گردش عملیات  نمودار

 

ضي
   مرحله دوم: ارائه مدارك اوليه مورد نياز توسط متقا

بع آب      ن ت م ي يف آ

ارائه تأیيدیه آيفيت 
منبع آب از وزارت 
بهداشت و درمان و 
آموزش پزشكي 

بع آب        ن ن و م ي ت زم ي الك م

  ارائه مدارك مربوط به 
مالكيت زمين محل استقرار 
آارخانه و محل حفر چاه یا 

قنات یا چشمه

 منبع آب با مالكيت:
 • خصوصي
 • مشاع

   - ارائه رضایت نامه شرآاء
 • اشخاص حقيقي یا حقوقي
   - ارائه رضایت نامه ثبتي آنها

 • عمومي

ارائه مدارك مربوط به 
مالكيت حق آبه از منبع 

آب

ندي       ه ب ت ه بس ارخان آ
آب

ائه گواهي از سازمان
حفاظت محيط زیست
مبني بر عدم آلودگي 
زیست محيطي آارخانه

بسته بندي آب 

 ارائه آروآي محل 
آارخانه و تأسيسات 

وابسته به آن (نظير مسير 
خط انتقال)

نایع  وزارت ص

ئه معرفي نامه از 
وزارت صنایع و 

معادن

دارك  م

مدارك ارائه شده به 

شرآت داراي شرایط

م براي صدور مجوز

مي باشد

بله رسي درخواست متقاضي برايخير

 صدور مجوز (مرحله سوم)
ان بررسي درخواست متقاضي
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 توسط کمیسیون تخصیص در محدوده عملکرد شرکت و بررسی میزان آب قابل بهره برداری   

 )ادامه(نمودار گردش عملیات 

  

   مرحله سوم : صدور مجوز

وسط آميته مدیریت منابع آب شرآت ) به یكي از اشكال زیر: صدور موافقت اوليه تخصيص آب براي بسته بندي (ت
      • تخصيص جدید از منبع آب

      • تغيير پروانه بهره برداري
      • تغيير نوع مصرف

  توجه: مدت اعتبار موافقت اوليه دو سال بوده و بصورت مشروط براي فقط یك دوره قابل تمدید است.

  صدور مجوز بهره برداري با توجه به شرایط زیر:
       • پایان عمليات اجرایي احداث آارخانه و شروع بهره برداري از آن

       • نصب آنتور حجمي هوشمند یا سایر ابزار دقيق اندازه گيري حجمي آب
       • عقد قرارداد بين متقاضي و شرآت

  توجه: مدت اعتبار پروانه بهره برداري با نظر آميته مدیریت منابع آب شرآت مي تواند حداآثر برابر با طول عمر مفيد دستگاههاي       
  بسته بندي آب در نظر گرفته شود. همچنين آب بهاء یا حقوق دولتي اینگونه مصارف، با تصویب هيأت مدیره شرآت و عقد قرارداد      

( در چارچوب مصوبه شوراي اقتصاد)   في مابين متقاضي و شرآت انجام مي پذیرد

رآتهاي آب منطقه اي  ش

  بررسي درخواست متقاضيبا توجه به موارد زیر:
      • مدارك ارائه شده توسط متقاضي

ه صنعت بسته بندي آب         • سقف آب تخصيص داده شده از منابع آب سطحي یا زیرزميني (با توجه به درخواست متقاضي) ب
سط آميسيون تخصيص در محدوده عملكرد شرآت و بررسي ميزان آب قابل بهره برداري

أمين بودن حریم آيفي منبع آب و امكان حفظ حریم مذآور        • ت
      • عدم تداخل آارخانه و تأسيسات وابسته به آن با طرحهاي توسعه منابع آب و حریم آنها

 
  

شرکت
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 : پیوست-5

 تعداد صفحه عنوان شماره پیوست

ی بدون ها ضوابط تعیین پتانسیل آب قابل تخصیص از چشمه 1
 بندی آب برای بستهمالکیت خصوصی 

4 

 15 بندی تهضوابط تعیین حریم کیفی منابع آب شرب جهت بس 2

 8 شاخص کیفیت آب 3

 27 جمع تعداد صفحات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1پیوست شماره



 
 ا م/ د ص م /۱۱ : ره سند  شما

   تخصیص آب 
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 بندی آب جهت مصارف شرب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته
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برای ی بدون مالکیت خصوصی ها ضوابط تعیین پتانسیل آب قابل تخصیص از چشمه

 بندی آب بسته
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  قدمهم
قابل مازاد میزان آب بایست  میها   شرکت،مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی تخصیص آب      
بندی را تعیین و پس از تصویب در کمیته  بستهرای مصارف ها جهت تخصیص ب برداری از چشمه بهره

های  موارد پیشنهادی به تفکیک چشمه. مدیریت منابع آب خود به کمیسیون تخصیص آب پیشنهاد نمایند
های مطالعاتی مختلف هر شرکت پس از بررسی و تصویب در کمیسیون  دائمی موجود در محدوده
بندی به شرکت ابالغ  بستهمصارف ها جهت  ف قابل تخصیص آب از چشمهتخصیص آب به عنوان سق

 .خواهد شد

 بندی آب های بدون مالکیت خصوصی برای بسته ضوابط تعیین پتانسیل آب قابل تخصیص از چشمه
 )دستورالعمل 4-3-4 بند 2جزء موضوع  (

های مطالعاتی ابتدا  حدودههای دائمی موجود در م       برای تعیین پتانسیل آب قابل تخصیص از چشمه
ای اعم از میانگین درازمدت  های آب منطقه الزم است کلیه اطالعات و آمار موجود در دفاتر مختلف شرکت

های موجود و تعهدات آتی شرکت در مورد هر چشمه،  آبدهی بصورت توزیع ماهانه، مصارف و حقابه
. محاسبه گردد) 1(د آن مطابق با جدول شماره آوری و سپس بیالن منابع و مصارف و نهایتاً آب مازا جمع

توان  دست چشمه می زیست و تغذیه آبخوان پایین به منظور اتخاذ روش واحد در محاسبه سهم محیط
ای تحت  کلیه موارد فوق در پرونده. درصد معینی از آبدهی چشمه را برای این امر اختصاص داد

در مرحله بعد بایستی حاصل جمع آب مازاد . د شددرج خواه» شناسنامه منابع و مصارف چشمه«عنوان
ها به  های موجود در هر محدوده مطالعاتی محاسبه و به عنوان پتانسیل آب قابل تخصیص از چشمه چشمه

تعیین و مجموعه جداول فوق به دبیرخانه کمیسیون ) 2(تفکیک هر محدوده مطابق جدول شماره 
 .تخصیص ارسال گردد
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 بندی آب جهت مصارف شرب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته
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 امه منابع و مصارف چشمهشناسن: 1جدول شماره 

 :نام محدوده مطالعاتی و کد    :ای شرکت آب منطقه

 : ................... چشمهUTMمختصات     : ....................نام چشمه

           ارقام به هزار مترمکعب        
 ساالنه شهریور مرداد  تیر  خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن  دی  آذر  آبان  مهر  

              متوسط درازمدت آبدهی

              کشاورزی

              شرب

              صنعت

 محیط

زیست  

 رودخانه

             

تغذیه 

 *طبیعی

آبخوان 

 پایین

 دست 

             

مصارف و 

ها و  حقابه

 تعهدات

              سایر

              حجم آب مازاد

 .کنند هایی که آبخوان زیردست را تغذیه می در مورد چشمه *
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 ها بندی آب از چشمه ها و حجم آب قابل تخصیص پیشنهادی برای بسته حجم آب مازاد چشمه: 2جدول شماره 

 ها حجم آب مازاد چشمه نام و کد محدوده مطالعاتی ردیف

)MCM( 

حجم آب قابل تخصیص 

بندی آب  پیشنهادی برای بسته

)MCM( 

    

    

    

    

    

    

   جمع
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 ضوابط تعیین حریم کیفی منابع آب شرب
بندی جهت بسته  
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 مقدمه 
هـای مختلـف     های سطحی و زیرزمینی و تهدید این منابع از سوی آالینـده             محدودیت کمی منابع آب   

. نمایـد   ع آب را بیش از پـیش توجیـه مـی          برداری بهینه و همچنین ضرورت حفاظت کیفی مناب         نیاز به بهره  
 .باشد  های کیفی می های حفاظت کیفی از منابع آب تعیین حریم یکی از مهمترین روش

بنـدی اسـت کـه در آن     مقداری از اراضی اطراف منبع اختصـاص یافتـه بـرای آب بسـته         کیفی  حریم  
ـ        ،بمنظور کمال انتفاع و حفظ کیفیت آب      اراضی،   شـوند،    ودگی منـابع آب مـی     فعالیت هایی کـه موجـب آل

آلـودگی قـرار   مستمر جهت جلوگیری از منابع آب تحت مراقبت حریم کیفی . باشند یا ممنوع میمحدود و   
هـای محـل       در این محدوده که فاصله آن از نقطه برداشت با توجه به روابط تجربی موجـود و ویژگـی                   .دارد

 . صورت پذیرد بایستی ای می ، اقدامات حفاظتی تعریف شدهشود تعیین می
به تفکیک برای آبهای سطحی و به شرح ذیل » بندی آب شرب حریم کیفی منابع آب جهت بسته «

 .زیرزمینی تدوین گردیده است
  آب شرببندی چگونگی تعیین حریم کیفی آبهای سطحی جهت بسته -1

 ت/58977نامه شماره   تصویب1بند خ ماده حریم کیفی آبهای سطحی جهت آب شرب به استناد 
الیه   متر از تراز افقی از منتهی150 هیئت محترم وزیران به صورت مقطوع 18/12/82خ ر موهـ29101

ها  برداری بهینه و جلوگیری از ورود آلودگی بهرهدر این محدوده حفاظتی به منظور  .گردد بستر تعیین می
 تشخیص این امر .باشد  ممنوع میهائی که مزاحم برای کیفیت آب است،  استقرار کاربری،آبیبه منبع 

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استو های نیرو  عهده وزارتخانه هب
بندی از محل برداشت آب حداقل تـا یـک کیلـومتر و               محدوده بازه طولی حریم آب شرب جهت بسته       

یهای  چنانچه کاربر  .شود   محاسبه گردد، تعیین می    70 بزرگتر از    WQI1ای از منبع آبی که        حداکثر تا فاصله  
این فواصل حریمی، عرفاً مغایر با کمال انتفاع از منبع آبی باشد و تعیین حریم فوق موجـب سـلب حقـوق                      

 .عهده متقاضی است همردم گردد، تأمین حریم ب
  آب شرببندی چگونگی تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی جهت بسته -2

                                                 
 .باشد   می3به منظور ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی به شرح پیوست شماره  Water Quality Indexشاخص   نحوه محاسبه *
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کارشناسان سازمان مدیریت منابع آب تعیین حریم کیفی منابع آب با کارشناسان ذیصالح شرکتها یا 
ایران است که با توجه به عوامل زیر حسب مورد، نسبت به تعیین حریم کیفی هر مورد تقاضا اقدام 

 .نمایند می
 عوامل مؤثر در انتخاب روش محاسبه حریم کیفی منابع آب زیرزمینی 2-1

 آنهـا مسـتلزم کسـب و        های مختلفی در تعیین حریم کیفی این منابع وجود دارد کـه برخـی از                روش
مهمترین عوامل مـؤثر در حـریم کیفـی منـابع آب            . باشد  ی در حوضه آبریز می    نآوری اطالعات گوناگو    جمع

 :زیرزمینی عبارتند از
 فاصله تا منبعالف ـ 

 شـعاعی در    .باشـد   ترین روش در تعیین حریم منبـع آب زیرزمینـی مـی             شاخص فاصله تا منبع، ساده    
شناسی منطقه بـرای حفاظـت        به نوع آلودگی و خصوصیات هیدرولوژیکی و زمین       اطراف منبع آبی با توجه      

 .گردد  ها توصیه می منبع و محدودیت استقرار کاربری
  در محدوده منبعبیبرداشت از سطح ایستاب ـ 

بـرداری از منبـع و بـازه اثرگـذاری آن در ارتفـاع                تواند براساس شعاع تأثیر پمپاژ و بهره        این منطقه می  
 .آب زیرزمینی تعریف گردد   سفره
 زمان حرکت مواد آالینده در محدوده منبعج ـ 

 با توجه وبازه زمانی با در نظر گرفتن یک . مینی استزاین شاخص وابسته به جریان در سفره آب زیر
با تعیین . را محاسبه نموددر بازه زمانی مذکور توان سرعت جریان  به گرادیان هیدرولیکی در سفره می

 .شود   حاصلضرب آن در سرعت جریان، فاصله مناسب جهت اعمال حریم مشخص میزمان و
 ساختاری در اطراف منبع موانع فیزیکی و زمیند ـ 

مهمترین آنها . های آب زیرزمینی باشد تواند تا حدودی بیانگر حدود مرزبندی موانع طبیعی می
 .گردند  درولوژی در منطقه تعیین میباشند که با توجه به مطالعات ژئوهی سازندهای زمین شناختی می

 حریم حفاظت کیفی منابع آب زیرزمینی  - 2-2
 تعیین حریم کیفی چاه  - 2-2-1

ای در اطراف منبع آبی است که در این شعاع  حریم حفاظت کیفی یا حریم بهداشتی فاصله      
شیمیایی و های  آالینده. تواند وارد منبع آب آشامیدنی گردد  میکروبی و شیمیایی میآلودگیهای 
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های محلول، کلوئیدی و معلق هر کدام تا شکل دلیل دارا بودن ترکیبات آلی و معدنی به بیولوژیکی به
باکتریها در مسافتی . باشند قادر به نفوذ در چاه می) با توجه به تشکیالت خاک (مسافتی مشخص و معین

در مسافت کمتر از مواد محلول و مواد کمتر از ذرات کلوئیدی و ذرات کلوئیدی و باکتریها هر دو به مراتب 
 به طور کلی با توجه به شکل .باشند  ت زیادتر قادر به حرکت در آب زیرزمینی منطقه میفمحلول در مسا

به سه حریم حفاظت کیفی یا بهداشتی و نوع آالینده و نیز با توجه به مسافت طی شده توسط آالینده، 
 :دوش شرح ذیل تعریف می

 یا حریم در معرض آلودگی که عبارت از محدوده کامالً نزدیکی در اطراف ریحریم حفاظتی فو  -
 .شود  نامیده میR1 وچاه که در معرض آلودگی قرار دارد 

ای نزدیک به چاه که در ریسک آلودگی قرار دارد که    یا محدودهحریم حفاظتی حمایت اجباری  -
R2شود   نامیده می. 

 ز دو محدوده قبل، که در این حریم احتمال آلودگی وجودای دورتر ا  یا محدودهحریم حمایتی  -
 .شود  نامیده می R3 داشته و

 (R1)حریم حفاظتی فوری  •
این حریم را . که آلودگی قادر است به سهولت وارد آب گرددباشد  میشعاعی در اطراف منبع آبی 

رار و احداث هرگونه کاربری استقدر این محدوده . آلودگی میکروبی و یا شیمیایی دانستان مرتبط با تو می
با توجه به اینکه طبقات خاک یک چاه از . باشد و این حریم بایستی به تملک صاحب چاه درآید ممنوع می

 حداقل حریم حفاظتی از محور ست،بندی یکسان و با ضریب قابلیت انتقال آب یکسانی تشکیل نشده ا دانه
ی بر اثر پمپاژ بضمناً هر چه افت سطح ایستا. شود ته می متر در نظر گرف50 تا 10چاه به طور تقریبی بین 

 .شود  بیشتر گردد میزان این حریم بیشتر می
 (R2)حریم حمایت اجباری  •

 باال رفتن میزان ازت آمونیاکی ،این حریم باید در مقابل ورود ویروسها، فعالیت بیولوژیکی باکتریها      
(NH4

+>1mg/lit)، نیتریت (NO2
->1 mg/lit)،یترات ن(NO3

->20 mg/lit) حفاظت ها شوینده ، فسفاتها و 
تر  د رفت در حالیکه ذرات درشتن روز در آب زیرزمینی از بین خواه50زا پس از  باکتریهای بیماری. گردد

لذا از نقطه نظرات بهداشتی این . شود  های انگلی کامالً در حریم حفاظت فوری از آب گرفته می و کیست
 روز طول بکشد تا از نقطه 50گردد که هر قطره آب حاوی باکتری مضر باید  یحریم طوری تعیین م
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پس از این مدت باکتری زنده نیست و آب قادر به شیوع بیماری نخواهد بود . آلودگی وارد منبع آب گردد 
و فاضالب صنعتی  با توجه به موارد ذکر شده بایستی احداث هرگونه کاربری تولید کننده فاضالب اعم از .

.  حریم ممنوع گرددانسانی، دفع زباله، دامپروری، واحدهای صنعتی دفع مواد نفتی، سموم و غیره در این
 .پذیر است   روز با تعیین سرعت حقیقی جریان آب زیرزمینی امکان50محاسبه این مدت 

تفاده از توان با اس گیرد می  به کندی انجام می(Vmax)های آبرفتی که سرعت حقیقی جریان آب  در چاه
های ردیاب نظیر مواد رادیواکتیو، رود آمین، نمک طعام، انواع مواد رنگی مجاز و مواد معطر حریم  سیستم

 :را محاسبه نمود 

∗
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50 

 :باشد  کار برده شده در این فرمول به قرار ذیل میپارامترهای ب
R50=R2:  زا ز عمر باکتریهای بیماری رو50به نسبت برحسب متر  حریم حمایت اجباری 

Q50: روز به مترمکعب50برداری به مدت   بهره  

P*:  1969 دیویس  ،1جدول شماره ( ضریب تخلخل مؤثر خاک( 

b: ضخامت سفره آب به متر  
ای برای   شدهقطعیالزم به ذکر است که در اکثر جداول ارائه شده در منابع مختلف عدد مشخص و 

چنانچه الزم است در . باشند  این اعداد دارای دامنه تغییرات پایین تا باال میتخلخل ویژه وجود ندارد و
توان از آزمایشات مربوطه جهت تعیین عدد دقیق  ای عدد دقیق تخلخل مؤثر مشخص گردد می منطقه

 توسط کارشناسان اعداد ارائه شده در جدول جهت برآورد و تخمین میزان تخلخل مؤثر. استفاده نمود
 .باشد یمربوطه م

 
 ضریب تخلخل مؤثر خاک : 1جدول 

 

 )درصد(تخلخل  مواد
 50-60 سیلت و رس 

 40-50 ریز ماسه 
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 35-40 ماسه متوسط
 25-35 ماسه درشت

 20-30 )شن(ریزه گسن
 10-30 مخلوط ماسه و سنگریزه

 25-45 رسوبات یخچالی
 >1 سنگ سخت و متراکم

 2-10 سنگ آذرین شکافدار و متالشی شده
 2-5 های جدید قابل نفوذ ازالتب
 10-50 دار های آتشفشانی خلل و فرج ازهدگ

 30 توف
 5-30 سنگ ماسه

 10-20 سنگ کربناته با تخلخل اولیه و ثانوی
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 (R3)حریم احتمالی آلودگی  •
و، های درازمدت شامل مواد رادیواکتی      سازی  این حریم جهت حفاظت منابع آب زیرزمینی در برابر آلوده               

این حریم همان حریم نفوذپذیری     . شود  فلزات سنگین، نیترات، فسفات و برخی از سموم در نظر گرفته می           
ترین روشـی اسـت کـه بـا      روش تجربی زیشارد معمول. گیری است  است که با روشهای مختلف قابل اندازه  

 .نماید   را مشخص می(R3)بکارگیری اطالعاتی محدود، حریم احتمالی آلودگی 
 :گردد  میمحاسبه  با فرمول زیر حریم احتمال آلودگی  (SICHARDT)ش تجربی زیشارد وردر 

    KSR ..30003 =  
 :باشد  پارامترهای این فرمول به قرار ذیل می

R3 = شعاع تأثیر در چاه به متر 
S  =سطح آب درون چاه به مترافت  

=K=Kp2بق جدول شماره مطا(، هی ضریب نفوذپذیری خاک به متر در ثان( 
دهد و جهت بدست آوردن عدد دقیق ضریب          جدول ذیل مقادیر تقریبی نفوذپذیری انواع خاک را نشان می         

 .نفوذپذیری بایستی از آزمایشات مربوطه استفاده نمود 
 

 یری انواع خاکذضریب نفوذپ : 2جدول 
 )متر بر ثانیه ( ضریب خاکنفوذ پذیری  نوع خاک

 10-4-10-2 ی همگنبند سنگریزه با دانه

 10-5-10-3 بندی همگن شن با دانه

 10-7-10-5 ریز شنی ـ سیلتی، شن

 شنی، سیلتی شنی، شنی ـ رسی،
 رسوبات یخچالی

6-10-8-10 

 10-11-10-8 رس

  قناتتعیین حریم کیفی - 2-2-2



 
 ا م/ د ص م /۱۱ : ره سند  شما

   تخصیص آب 
 ۱۲/۱۰/۸۳  :  تاريخ صدور 

 : شماره تجديدنظر 
 بندی آب جهت مصارف شرب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته

 : تاريخ تجديد نظر 
 

 

 39  از ٢٤صفحه  ________________                                     امضا  ________________

  آم

یلـه در   قنات یا کاریز یک آبراه زیرزمینی با شیب مالیم است که همراه با تعدادی چاه قـائم بـه نـام م                     
. دگـرد   شود تا آب زیرزمینی در آن روان شـده و بـه صـورت ثقلـی در سـطح زمـین ظـاهر                          زمین حفر می  

ب سـطح زمـین و گرادیـان        طلـو مهمترین شرایط برای حفر قنات وجود آبخوان مناسب همراه بـا شـیب م             
 .شود  هیدرولوژیکی است که باعث جریان پیوسته آب به طرف مظهر قنات می

 و نمـوده ه عنوان یک چاه برداشت آب قلمـداد        ب نتوا  مییک قنات را    های حفر شده در       هر کدام از چاه   
هـای قنـات      با این تفاوت کـه شـعاع حـریم چـاه          . حریم کیفی چاه تعیین نمود    براساس  را   حریم کیفی آن  

 بـدیهی اسـت حـریم       .بایست به صورت پیوسته در نظر گرفت و تا مظهـر قنـات ادامـه داد                   را می ) ها  میله(
توسط   که    (R3)ذکور به شکل مستطیلی خواهد بود که عرض آن دو برابر شعاع حریم احتمالی آلودگی                م

الیـه   الیه حریم مادرچاه تـا منتهـی   باشد و طول آن از منتهی گردد، می  روش تجربی زیشارد محاسبه می    
 ).1شکل (یابد  حریم مظهر قنات ادامه می
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 تعیین حریم کیفی چشمه   -2-2-3
باشـند و     های برگشت طبیعی آبهای زیرزمینـی بـه سـطح زمـین مـی               ها یکی از بارزترین شکل      چشمه      

 سطح  ،های آبدار یا هر ماده محتوی آب به طرف پایین           آیند که قسمتی از گرادیان الیه       موقعی به وجود می   
هـا یـا      گسـل هـایی نظیـر       د که بریـدگی   گردن ها در جاهایی تشکیل می      همچنین چشمه . زمین را قطع کند   

هـای    چشـمه  .شـوند  آب زیرزمینی به طرف بـاال        حرکتسبب  و   ایندایجاد نم را  ها، موانع هیدرولیکی      دایک
دار، بازالـت متخلخـل یـا         هـای آهکـی حفـره       های آبدار قابل نفوذ مانند سـنگ        بزرگ معموالً وابسته به الیه    

 آنهـا، مقـدار     دسـت  سـطح تغذیـه باال     میزان به   ،ها  از چشمه آب حاصل   مقدار جریان   . باشند  ها می   سنگریزه
 .بارندگی، افزایش آب در همان سطح و قابلیت انتقال الیه آبدار بستگی دارد 

 ،بنـدی اهمیـت بـه سـزایی دارنـد      ها به ویژه در تأمین منابع اصلی آب شرب بسته       که چشمه  از آنجایی       
در این راستا   .  توجه خاص قرار گیرد    تعیین حریم کیفی این منابع و همچنین حفاظت از آنها بایستی مورد           

 :تهیه گردد ها  ذیل جهت تعیین حریم کیفی چشمهاطالعات مجموعه بایستی  می
 ؛های خروجی جهت تعیین بیالن آبی آبخوان  اطالعات مربوط به کلیه جریان -1
 ؛)آبدهی سالیانه( در طول مدت آبدهی  دبی خروجی از چشمه -2
 ؛)2شکل شماره  (بل نفوذ سنگ بستر یا الیه غیرقا تعیین شیب -3
 ؛)گسسته یا پیوسته(تعیین نوع سنگ بستر یا الیه غیرقابل نفوذ  -4
 ؛شناسی منطقه  زمین1:250000نقشه  -5
 ؛ منطقه1:100000 تا 1:25000نقشه توپوگرافی  -6
 ؛های هوایی منطقه عکس -7
 .های خاک منطقه نقشه -8

 .د مقیاس باشن ها و عکس های هوایی منطقه بایستی هم نقشه: 1تبصره 
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شناسی و توپوگرافی منطقه نظیر شیب، عمق و نـوع سـنگ بسـتر در باالدسـت               اطالعات زمین : 2تبصره  
چشمه و همچنین عکس هوایی جهت تعیین و تخمین منابع و عوامل مـؤثر در تغذیـه منبـع                   

 .گیرند  آبی چشمه مورد استفاده قرار می
تر، مطالعـات    کسب اطالعات دقیقها و جهت تعیین و برآورد صحت اطالعات موجود در روی نقشه         -9

 .میدانی نیز بایستی تکمیل کننده مطالعات باشد 
ها و جریانات آب سطحی تا شـعاع تأثیرگـذار بـر خصوصـیات آبـدهی                  اطالعات مربوط به چشمه    -10

 .آوری گردند   بایستی جمع،چشمه

 روش تعیین حریم کیفی چشمه 
 :باشد  ذیل میهای اصلی تعیین حریم کیفی چشمه به شرح  گام      

 :گام اول ـ تعیین سطح محدوده حفاظتی چشمه 
) به عنوان مبنای تعیین ابعاد حـریم کیفـی        (ها در منطقه      برای محاسبه سطح منطقه حفاظتی چشمه           
 . روابط زیر استفاده نمودیکی از توان از  می
 

 

 

 

 

 =( m2)سطح محدوده حفاظتی
 (m3/s)  دبی چشمه

 (m/s)سرعت تغذیه آبخوان 

 =(m2) حفاظتیسطح محدوده
(m3/s)   دبی چشمه

(m3/s/m2) تخلیه آبخوان در واحد سطح 



 
 ا م/ د ص م /۱۱ : ره سند  شما

   تخصیص آب 
 ۱۲/۱۰/۸۳  :  تاريخ صدور 
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  :گام دوم ـ تعیین حدود منطقه حفاظتی
 الف ـ بازه طولی 

. شـود    اسـتفاده مـی    زیرجهت تعیین حداکثر فاصله افقی محل تغذیه چشمه از مظهر چشمه از رابطه                    
 -3شـکل   (باشـد     گردد این موضوع مستلزم تعیین ارتفاع و شیب سنگ بستر مـی             همانطور که مالحظه می   

 ).پیوست

αtg
hHD −

= 

 :باشد  پارامترهای این فرمول به قرار ذیل می
H:  از سطح دریا در منطقهمحل تغذیه چشمهارتفاع ر حداکث       
h:  ارتفاع چشمه از سطح دریا  

tgα: شیب سنگ بستر در منطقه  
D:  باالترین محل تغذیه  فاصله از محل چشمه تا 

محل ارتفاع حداکثر  درجه و 10، شیب سنگ بستر  از سطح دریا متر600ای  اگر ارتفاع چشمه :مثال
 . متری خواهد بود 1700باشد، نقطه برخورد در فاصله از سطح دریا  متر 900  معادل چشمهتغذیه 

m
tg

1700
10

600900
=

−
o

 

 ب ـ بازه عرضی 
بازه عرضی محدوده حفاظتی چشمه از تقسیم مساحت تعیین شده در گام اول بر طول محاسبه شـده                   

 .)3شکل ( آید در گام دوم بدست می
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های احتمالی چشمه از پایین دست که ممکن است بـر   ت محاسبه تغذیه جهEPA2طبق توصیه : تبصره  
اثر گسسته بودن سنگ بستر صورت پذیرد نصف طول و عرض محاسبه شده در باالدست بـرای                 

 .گردند  پایین دست چشمه نیز در محاسبات وارد می
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نمایش شکل شماتیک پارامتر های موثر در تعیین حریم چشمه–)2(شکل 
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  نمایش ابعاد حریم کیفی چشمه-)3(شکل
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 : شماره تجديدنظر 
 بندی آب جهت مصارف شرب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته

 : تاريخ تجديد نظر 
 

 

 39  از ٣١صفحه  ________________                                     امضا  ________________

  آم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخص کیفیت آب
 Water Quality Index 

 3پیوست شماره 
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 (WQI)31شاخص کیفیت آب 

ها ومقایسه میزان آلودگی آنها در کشور، شاخص کیفیت آب         به منظور ارزیابی شرایط کیفیت رودخانه     
(WQI)  عـواملی کـه   . شـود  سـبه مـی   محا 100 تـا    1گردد که بـا تعیـین عـدد واحـدی بـین                استفاده می

 :باشد  گردند تا عدد متناظر با این شاخص بدست آید، به شرح ذیل می گیری می اندازه
 نیاز بیوشیمیایی به اکسیژن در رودخانه -1
 اکسیژن محلول -2
 کلیفرم مدفوعی -3
 نیترات -4
5- pH 
 تغییرات درجه حرارت -6
 کل مواد جامد -7
 فسفات کل -8
 کدورت -9

 WQIقادیر با حدود متناظر تعریف شده برای محاسبه شاخص          گیری پارامترهای فوق، م     پس از اندازه  
 عدد متناظر برای پارامتر، عـدد        دهی و ضرب    یابند و با اعمال وزن      با رجوع به نمودارهای مربوطه تطبیق می      

WQI    محاسبه  100 یا بزرگتر از     1این عدد کوچکتر از     چنانچه  . شود  ها تعیین می     از مجموع این حاصلضرب 
 .شود  می در نظر گرفته100 و 1ن به ترتیب گردد، مقدار آ

                                                 
1   Water Quality Index 
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 WQIجدول تعیین وضعیت کیفی رودخانه با توجه به شاخص 
 امتیاز WQIحدود شاخص  وضعیت کیفی رودخانه

 10 91-100 بسیار مطلوب

 8 71-90 مطلوب

 6 51-70 متوسط

 4 26-50 اندکی نامطلوب

 2 0-25 نامطلوب

 جدول محاسبه شاخص کیفیت آب

 عدد محاسبه شده نتیجه آزمایش موردنظر رهایپارامت
 مجموع ضریب وزنی از نمودار

BOD (mg/l)  11/0  

  17/0  درصد اشباع اکسیژن محلول

  16/0  لیتر تعداد در صد میلی کلیفرم مدفوعی

  10/0  (mg/l) نیترات

pH -  11/0  

  10/0  درجه سانتیگراد تغییرات درجه حرارت

  07/0  (mg/l) ولکل مواد جامد محل

  10/0  (mg/l) فسفات کل

  08/0  (NTU) کدورت

 ــــــــــــــــــ:   مقدار عدد محاسبه شده برای شاخص کیفیت آب 
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