شرح خدمات تفصیلی تامین آب در شرایط اضطراری

 -1جمع آوری اطالعات و بررسی وضعیت موجود و تحلیل داده ها :

 -1-1دریافت نقشه های جانمائی منابع و تأسیسات و خطوط آبرسانی به شهر  ،زون بندی موجود یا دردست
طراحی .
 -2-1دریافت اطالعات و مشخصات کیفی و کمیی منیابع آ موجیود در شیهر شیام  :چاههیا  ،منیابع آ
سطحی تخصیص یافته و منابع آ موجود از سایر دستگاههای اجرائی محدوده شهر .
 -3-1دریافت اطالعات جمعیت و رشد آن  ،مشترکین و مصارف و مصرف کنندگان خاص در شهر .
 -4-1دریافت اطالعات تاریخی وقایع طبیعی و انسان ساخت رُخداده در شهر که به سیامانه آبرسیانی میدمه
رسانیده اند .
 -5-1دریافت گزارشها و نقشه های زمین شناسی موجود در مورد محیط شهر و تأسیسات آ و فاضال .
 -2بررسی کلی رُخدادها و سناریوهای وقوع شرایط اضطراری :

 -1-2بررسییی ک ییی رُخییدادهای من ییر بییه وقییوا شییرایط اضییطراری در شییهر بییا توجییه بییه نتییایت مطا عییات
پدافندغیرعام .
 -2-2بررسی مهمترین سناریوهای وقوا شرایط اضطراری در رابطه با تهدیدات طبیعی و انسان ساخت .
 -3-2تعیین سناریوهای وضعیت اضطراری با احتمال وقوا باالتر در دو حوزۀ مذکور در بند قب ی .
 -4-2بررسی وضعیت آسیب پذیری سامانۀ آبرسانی درمورت وقیوا هیر سیناریو من یر بیه وقیوا وضیعیت
اضطراری .
 -5-2بررسی قاب یت پایداری (کارآیی) سامانۀ آبرسانی در مورت وقوا هر سناریو وضعیت اضطراری .
 -6-2تعیین حدود آ اضطراری مورد نیاز برای سناریوهای با احتمال وقوا باالتر .
 -7-2بررسی فرآیندی آبرسانی اضطراری بر اساس سامانۀ در اختیار در شرایط اضیطراری (تیأمین  ،انتقیال ،
تصفیه  ،ذخیره  ،پمپاژ و توزیع) .
 -8-2تعیین روشهای مناسب آبرسانی برای بخشهای مخت ف شهر .

شرح خدمات تفصیلی تامین آب در شرایط اضطراری

 -3تعیین روشهای تأمین آب اضطراری و بررسیهای فنی و اقتصادی هر یک از روشها :

 -1-3بررسی امکان ای اد یا نصب مخازن ذخیره آ در شرایط اضطراری در نقاط مخت ف شهر .
 -2-3ارائه برآورد ریا ی اجرای طرح و تعیین مزایا و معایب این روش .
 -3-3بررسی امکان تأمین آ اضطراری توسط بطریهای آ (در ایین روش تعییین نحیوه ذخییره بطریهیای
آ و چگونگی تحوی آن به آسیب دیدگان در شرایط اضطراری با توجه به میزان نیاز آبیی و میدت
آن بررسی شده و برآورد رییا ی شیام  :هزینیه هیای تهییه  ،ذخییره و انتقیال آ بیه آسییب دییدگان
مشخص و مزایا و معایب طرح بررسی و ارائه می گردد) .
 -4-3تعیین تعداد و ح م تانکرهای تأمین آ مورد نیاز در شیرایط اضیطراری  ،چگیونگی تیأمین و انتقیال
آ تانکرها به آسیب دیدگان و برآورد ریا ی آن همراه با اعالم مزایا و معایب این روش .
 -5-3تعیین تعداد و ظرفیت پکی های تصفیه آ .
 -6-3بررسی چگونگی استفاده از پکی های آ و برآورد ریا ی اجرای طرح با توجه بیه نییاز آبیی و تعییین
مزایا و معایب این روش .
 -7-3بررسی منابع جایگزین آ محدوده مورد مطا عه (به عنوان مثال بعضی از قناتها و چشمه هیای مح یی)
در کوتاه مدت  ،مالحظات منابع آبی جایگزین و بررسی امکان اسیتفاده از ظرفیتهیای منیابع آ سیایر
دستگاهها و برآورد ریا ی اجرای طرح و تعیین مزایا و معاییب ایین روش (اطالعیات منیابع میذکور در
این بند از سوی کارفرما در اختیار مشاور قرار می گیرد) .
 -8-3بررسی امکان نصب مخازن انعطاف پذیر در فضیاهای مربیوط بیه مراکیز عمیومی و فضیاهای سیبز در
محدوده تحت پوشش و تعیین حداق تعداد ح یم مخیازن میذکور و بیرآورد رییا ی اجیرای طیرح و
تعیین مزایا و معایب این روش .
 -9-3بهره برداری از چاههای آ (بدون تصفیه مرکزی) با استفاده از قرمهای گندزدا .
 -11-3استفاده از ظرفیتهای بخش خصومیی در تیأمین آ بسیته بنیدی  ،تییییر کیاربری خطیوط تو یید در
فعا یتهای مشابه  ،حم آ و. ...
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 -11-3بررسی راهکارهای تشویق مردم به مدیریت مصرف و ذخیره آ برای استفاده در زمان حادثه .
 -12-3مکانیابی نقاط توزیع آ

در سطح شهر بیا در نظیر گیرفن فضیاهای بیاز  ،مسییر ورودی و خیرو بیا

سایت و. ...
 -13-3تعیین میزان انرژی مورد نیاز ت هیزات در هیر گزینیه و چگیونگی تیأمین انیرژی میذکور در شیرایط
اضطراری .
 -14-3مشاور عالوه بر روشهای ذکر شده موظف است بر اساس استانداردها  ،راهنماهیا و ت یار موجیود
در کشور و دنیا (در مورت وجود)  ،روشیهای دیگیری را جهیت تیأمین آ در شیرایط اضیطراری
ارائه نماید .
 -15-3مقایسه روشهای مخت ف تأمین آ در شرایط اضطراری و انتخا مناسبترین روش (باید گزینه هیای
مخت ف در کنار هم قرار گیرند و با توجیه بیه توزییع جیرافییای جمعییت سیاکن  ،توزییع امکانیات ،
آسیب پذیری بخشهای مخت یف شیهر  ،فضیاهای موجیود و ...ت فیقیی از روشیهای ذکیر شیده میورد
استفاده قرار گیرد) .
 -4شرح خدمات تکمیلی :

 -1-4تهیۀ اسناد مناقصه  ،مشخصات فنی و مشخصات خرید ت هیزات اجرای طرح پیشنهادی و گزینۀ برتر .
 -2-4تعیین وضعیت ذخیره ت هیزات ک یدی برای تهیه و تدارک و اعالم چگونگی نگهداری آنها در محی
مناسب با هدف برگشت پذیری در زمان کوتاهتر و ارائه سرویس در شرایط اضطراری .
 -3-4تهیه و پیشنهاد دستورا عم بهره برداری از منابع و تأسیسات در شرایط اضطراری .
 -4-4تهیه و ارائه گزارش ک ی تأمین آ اضطراری شهر .

