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  واژه نامه تخصصی آب و فاضالب

  
  
  

  بخش درآمد و امور مشترکین
  

  عنوان قلم اطالعاتی  ردیف
واحد اندازه 
  گیري
  

  تعریف و شرح قلم

اعم از (منظور تعداد انشعابات آب فروش رفته است که هزینه آن پرداخت شده است   فقره  انشعاب آب واگذار شده  1
  )نصب شده یا نصب نشده

منظور تعداد انشعاباتی است که نصب، تحویل مشترك و عمالً بهره برداري می   فقره  انشعاب آب نصب شده  2
  . گردد

  . تعداد کنتورهایی که توسط کنتورخوان معیوب اعالم شده و نیاز به تعویض دارند  تعداد  کنتور آب معیوب  3

  تعداد  کنتورهاي تعویض شده   4
که . تعدادي از کل کنتورهاي معیوب که در مقطع زمانی موردنظر تعویض شده اند

این تعداد مساوي یا کمتر از تعداد کل کنتورهاي معیوب در آن مقطع زمانی می 
  . باشد

اشتراك فاضالب واگذار   5
  شده

که هزینه  منظور تعداد اشتراك فاضالب فروش رفته در مقطع زمانی مورد نظر است فقره
  )اعم از نصب شده یا نصب نشده. (آن پرداخت شده است

اشتراك فاضالب نصب   6
  شده

  .منظور تعداد اشتراك فاضالب وصل شده به شبکه جمع آوري فاضالب است فقره

حجم فاضالب جمع آوري   7
اعم از سنتی و (میزان حجم فاضالبی که توسط شبکه هاي جمع آوري فاضالب   متر مکعب  شده 

  . جمع آوري و دفع می شود) مدرن

میزان درآمدي که به عنوان فروش آب و خدمات بعد از فروش طی قبوض آب بها   هزار ریال  درآمد آب بها و آبونمان  8
  . از مشترکین دریافت می گردد

میزان درآمد حاصل از فروش و واگذاري انشعابات آب که از متقاضی دریافت می   هزار ریال  درآمد حق اشتراك آب  9
  . گردد

درآمد کارکزد دفع فاضالب   10
  . میزان درآمدي که به عنوان ارائه خدمات جمع آوري فاضالب اخذ می گردد  هزار ریال  و آبونمان

درآمد حق اشتراك   11
میزان درآمد حاصل از واگذاري و فروش اشتراك فاضالب در مقطع زمانی موردنظر   هزار ریال  فاضالب

  .که از مشترکین جدید دریافت می گردد
  . میزان آبی که توسط مشترکین مصرف شده و براي آن قبض صادر گردیده است  متر مکعب  مصرف آب  12
  )خواندن رقم کنتور(فاصله زمانی قرائت کنتور   روز  دوره قرائت  13
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  بخش تولید آب
  

  تعریف و شرح قلم  واحد اندازه گیري  عنوان قلم اطالعاتی  ردیف

و ) سد(میزان کل آب استحصال شده از منابع آبی به تفکیک سطحی   متر مکعب  آب تولیدي   1
  .می باشد) چاهها(زیرزمینی 

  .حداکثر میزان آبی که شرکت بطور بالقوه توانایی تأمین آن را دارد  متر مکعب  حداکثر ظرفیت تأمین آب   2
منظور تعداد کل چاههاي قابل بهره برداري است که ممکن است در مدار بوده یا   حلقه  تعداد کل چاهها   3

  . خارج از سرویس باشند

منظور تعداد چاههایی است که رد بازه زمانی مورد نظر در مدار بهره برداري   حلقه  تعداد چاههاي در مدار  4
  . بودهاند

  حلقه  تعداد چاههاي خارج از مدار  5
اشکاالت کیفی، پایین : منظور تعداد چاههایی است که به دالیل فنی از قبیل 

خارج از ... رفتن سطح ایستایی، کاهش آبدهی، ماسه دهی، ریزش دیواره و 
  .ا بطور موقت خارج از سرویس  بوده اندمدار ی

  
  
  

  بخش نماینده مجري طرح فاضالب 
 

واحد اندازه   عنوان قلم اطالعاتی  ردیف
  تعریف و شرح قلم  گیري

عبارتست از میزان لوله گذاري انجام شده جهت توسعه شبکه جمع آوري   متر  توسعه شبکه جمع آوري فاضالب  1
  )به تفکیک جنس و سایز(فاضالب 

خطوط انتقال فاضالب خطوط جمع کننده شبکه هاي جمع آوري فاضالب   متر  لوله گذاري خطوط انتقال فاضالب  2
  .می باشند که در نهایت به تصفیه خانه فاضالب منتهی می شود

  
  بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه

  
واحد اندازه   عنوان قلم اطالعاتی  ردیف

  تعریف و شرح قلم  گیري

تعداد کلر زن هایی که در مقطع زمانی مورد نظر در حال کار می باشد و در   تعداد  کلر زن هاي در مدار  1
  .مدار بهره برداري است که ممکن است گازي، مایعی و یا دستی باشد

  آزمون هاي باکتریولوژي  2
می شود و در قالب سه قلم بیان آزمون هایی که بر روي شبکه  آب انجام  تعداد

تعداد نمومثبت در تست  -2تعداد کل نمونه برداشته شده -1:می گردد
تعداد نمونه هاي مثبت آب که منظور  -3.است MPN<2,2تاییدي با 

  .استMPN<2,2نمونه مثبت در تست کلیفرم مدفوعی با

یعنی اندازه گیري میزان کلر باقی مانده در آب شبکه توزیع که به تفکیک  تعداد  کلر سنجی نمونه  3
تعداد کل موارد کلر سنجی و کلر باقی مانده در فواصل  اندازه گیري 
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  .درج می گردد)ppm(مختلف بر حسب میلی گرم در لیتر 

مواد مصرفی مورد نیاز  واحد   4
تصفیه و گندزدایی آب به تفکیک گاز  عبارتست از کل مواد شیمیایی جهت  کیلوگرم  بهداشت آب

  و پودر کلر
  
  

  
  بخش بهره برداري شبکه آب

  
واحد اندازه   عنوان قلم اطالعاتی  ردیف

  تعریف و شرح قلم  گیري

شامل کمربند، انشعاب ...) اعم از ترکیدگی و(تعداد حوادث رخ داده   تعداد  حوادث انشعابات آب  1
  ،اتصاالت  و شیر محفظه

  در شبکه توزیع و انتقال آب...) اعم از ترکیرگی و (تعداد حوادث رخ داده  تعداد  حوادث شبکه آب  2
  
  

  فاضالب بخش بهره برداري شبکه
  

واحد اندازه   عنوان قلم اطالعاتی  ردیف
  تعریف و شرح قلم  گیري

  .منظور تعداد حوادث رخ داده روي انشعابات مشترکین فاضالب است  تعداد  حوادث انشعابات فاضالب  1
  .عبارتست از تعداد حوادث اتفاق افتاده در خطوط جمع آوري فاضالب تعداد  حوادث شبکه فاضالب  2

عبارتست از میزان از میزان حجم فاضالب  جمع آوري شده که در مقطع  متر مکعب  حجم فاضالب تصفیه شده  3
  .زمانی مورد نظر در تصفیه خانه فاضالب تصفیه می شود 

  
  

  آب طرح نماینده مجريبخش 
واحد اندازه   عنوان قلم اطالعاتی  ردیف

  تعریف و شرح قلم  گیري

به تفکیک جنس و (عبارتست از میزان توسعه لوله گذاري شبکه توزیع آب   متر  توسعه شبکه توزیع آب  1
  )سایز

 متر  لوله گذاري خطوط انتقال  2
عملکردلوله گذاري بین چاهها و مخازن  ذخیره آب که به تفکیک جنس و 

  .سایز درج می گردد 

 متر  اصالح شبکه توزیع آب  3
منظور میزان لوله گذاري که براي ترمیم و بازسازي لوله هاي از بین  رفته 

و پوسیده  شبکه توزیع آب  است که به تفکیک  قطر و جن لوله  درج 
  .میگردد

تعداد انشعاباتی که نیاز به بازسازي دارند و در مقطع زمانی مورد نظر   فقره  تعویض انشعابات  4
  .تعویض می شوند 
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