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 کاربرد و هدف

 ای ویژه اهمیت از سنجی مکان عمرانی های طرح تهیه مرحله در استانداردها و معیارها ،ضوابط تدوین و تهیه 

 باال و شهرنشین جمعیت چشمگیر افزایش آب، منابع محدودیت ایران، اقلیمی وضعیت به توجه با. است برخوردار

 به را ششکو حداکثر. خود آب منابع معرفی به و کیفیت حفظ در که است ضروری رفاه، و زندگی سطح رفتن

 محدود وسعتی در جمعیت شدیدبسیار اهمیت داشته و تمرکز  دیرباز از ما کشور در زیرزمینی های آب. آوریم عمل

 سببجمعت  متراک و بزرگی به بسته و گیرد می صورت( بجاذ هاچ) سنتی های روش به آن فاضالب دفع که ر(شه)

 ناشی از های بیماریو نیز افزایش  دسترسی قابلبزرگی از منابع آب  حجم ست رفتن از و زیرزمینی های آب ودگیآل

 است. شده آبآلودگی  منابع

 شهر، فاضالب های طرح محیطی زیست و اجتماعی قتصادی،اتوجیه فنی  خدمات مطالعات شرح تدوین از هدف

 برای اعتماد قابل و اطالعاتی همسان طریق این از تا است مطالعات از همرحل این انجام برای مطالعات کردن استاندارد

ت زمانی و محدودیت ضرور و اهمیت به توجه با بتوانند ها آن ات. شود تهیه ریزان برنامه و مدیران گیران، یمتصم

 بیشترین...( ، اقتصادینف توجیه) مطالعات از مرحله این انجام از که نمایند وارد مراحل را شهرهایی آن دسته از منابع

. شهری فاضالب شبکه ایجاد برنامه در...  اقتصادی و فنی، توجیه فاقد هپروژ ورود از و دشبا کرده کسب امتیاز

مشخص  را مشاوره خدمات واحد عاتمطال مسیر ورالعملدست یک عنوان بهمجموعه  این. آید عمل به گیریجلو

 .سازد می

 

 دستورالعمل این از استفاده ضوابط

 :است الزامی زیر ضوابط یترعا ،خدمات شرح این از استفاده یابر 



 

 از پس صرفاً د،جدی عمرانی های طرح نامه موافقت مبادله توسعه، سوم برنامه قانون 61 ماه ب بند استناد به -1

 نامه موافقت همبادل رو ازاینمجاز است  محیطی زیست و یاجتماع ،اقتصادی فنی، جیهتو مطالعات انجام

 این موضوع مطالعات تکمیل از پس. باشد می توجیهی مطالعات تکمیل مستلزم طرح هر برایخاص 

 .شود می آغاز( دو و فاز یک) تفصیلی طراحیبعدی شامل  مراحلالعمل دستور

 در شهری فاضالب های طرح توجیهی مرحله مطالعات عنوان به مجموعه ابن مندرجات اینکه به توجه با -2

 متوقف یا و تمطالعا ادامه یعنی سنجی امکان یاساس سؤالی به یدبا مشاور است، اولیه سنجی امکان هحلمر

 یتظرف به نسبت رح،ط بودن هجمو صورت در و دهد پاسخ الزم هیتوج عدم دلیل به بعدی مراحل شدن

شرح عملیات  نامه موافقت تهیه مبنای اطالعات این. دنمای ارائه پیشنهاد خود را طرح یکل برآورد و موردنیاز

 .تگرف خواهد قرار طرح عمرانی

وظایف اساسی  از یکی. شد خواهد انجام مرحله این های داده پایه بر ،عدیب مراحل مطالعات که ازآنجایی -3

در این  شده تهیهرا تعهد خواهد کرد( بهنگام کردن اطالعات  پروژهی بعد مراحل مهندس مشاور )که اجرای

 .باشد میانجام مطالعات تفصیلی  حینمرحله 

در  بندی سطحکشوری با  تقسیمات قرارداد برای گروهی از شهرها که به لحاظ جمعیتی،خدمات موضوع این  -4

مطالعات توجیهی سایر  که الزم است صورت اینبکار برده نبود در غیر  زمان هم طور به یک گروه هستند،

 طرح قرار گیرد. کننده تهیهها در اختیار مشاور شهر

کشور  ریزی برنامهتا زمانی که از سوی سازمان مدیریت و ) تنزیلمالی و اقتصادی نرخ  های بررسیبرای  -5

 % منظور نمود.5 معادل( نشده اعالم عددی جایگزین،

که در رشته مدیریت سیستم و اقتصاد از  مؤسساتیو  ها شرکتموضوع این قرارداد از سوی انجام خدمات  -6

ورت معرفی کارشناس کشور تشخیص صالحیت شده باشند در ص ریزی برنامهسوی سازمان مدیریت و 

تشخیص صالحیت  های شرکتکار به  ارجاع است. مجاز شهری تأسیسات درزمینهسال  8 حداقل ،باتجربه

مطالعات  درزمینهسال  8حداقل  باتجربهشهری مجاز است که یک کارشناس  تأسیساتدر رشته  شده

قرارداد  6شماره  ایند. پیوستممعرفی نرا برای انجام خدمات موضوع این قرارداد  ها سیستماقتصاد تحلیل 

 برسد. یادشدهباید به امضای کارشناسان 

کشور  ریزی برنامهسازمان مدیریت و  باید مطابق دستورالعمل شمارهقرارداد  نامه موافقتو  عمومیشرایط  -7

و  نامه موافقت عنوان به)عمرانی کشور(  های طرحنظام فنی و اجرایی  1671/115-2753/54نشریه شماره 

 خدمات مشاوره پژوهشی تهیه و تنظیم گردد. قراردادهاییط عمومی شرا

 ضوابط تابع جمعیت نفر، میلیون یکمربوط به مطالعات برای شهرهای پرجمعیت بیش از  قراردادهای -8

 ریزی کشور برنامهمدیریت و  سازمان... مورخ... موضوع بخشنامه شماره مشاورهمسان مهندسان  قراردادهای

 .باشد می

  



 

 شهری فاضالب های طرح محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، فنی، توجیه مطالعات خدمات شرح

 دامنه و هدف -۳

شهری در  فاضالب های طرح محیطی زیست و اجتماعی ،اقتصادی فنی، توجیه مطالعات انجام :هدف 1-1

 قانون برنامه سوم توسعه. 61و ب ماده  الفراستای اهداف بند 

 نفر جمعیت کاربرد دارد. میلیون یکاین شرح خدمات برای مطالعات توجیهی شهرهای کمتر از  :دامنه 1-2

 

 و اطالعات ها داده آوری جمع -۲

 اطالعات جغرافیایی  ۲-۳

 محدوده جغرافیایی و موقعیت شهر 2-1-1

 (ییلو تفض جامع طرح هادی،) شهریخدمات  محدوده ۲-۳-۲

 وجود و وضعیت توپوگرافی شهر 1:11111 و 1:5111 های نقشه ۲-۳-۱

 زیرزمینیآب  تراز هم های نقشه 2-1-4

 

 یجمعیت اطالعات ۲-۲

 جمعیت موجود 2-2-1

 آهنگ تغییر جمعیت 2-2-2

 جمعیت در سال پایه طراحی بینی پیش 2-2-3

 )حال و آینده( تراکم متوسط جمعیت در مناطق مختلف شهر 2-2-4

 

 توسعه شهری های شاخص ۲-۱

 تعداد واحدهای مسکونی 2-3-1

 تراکم خانوار در واحد مسکونی 2-3-2

 اصلی مردم شهر اشتغال وتولید  2-3-3

 )پرسش و مصاحبه با مردم( میدانیتهیه گزارش  2-3-4

 

 هیدرولیک های داده ۲-4



 

 بارش ماهانه میانگین 2-4-1

 حداکثر بارش ساعتی 2-4-2

 درون و پیرامون شهر های آبو  ها رودخانهمشخصات  2-4-3

 درجه حرارت متوسط ماهانه محیط 2-4-4

 تعداد روزهای یخبندان 2-4-5

 گلباد 2-4-6

 آب( تراز هم های نقشه) ای مشاهده های چاهاطالعات  2-4-7

 حرکت آب زیرزمینیجهت  2-4-8

 زیردستمصارف آب زیرزمینی در شهر و مناطق  2-4-9

 کیفیت آب زیرزمینی در شهر و مناطق زیردست 2-4-11

 

 بهداشتی: های داده ۲-5

 ناشی از فاضالب های بیماریتعداد و درصد  2-5-1

 موجود های داده اساس بردرمانی  های هزینه 2-5-2

 

 منابع و مصارف آب ۲-6

 آب آشامیدنی شهر و حومه تأمینمنابع  2-6-1

 مصرف سرانه() عمومی ،صنعتی ،تجاری شهری به تفکیک مسکونی،مصرف آب  2-6-2

 (بها آب ،آبونمان حق اشتراک،) آبتعرفه  2-6-3

 و ...( کشاورزی ،صنعتی صرب،) مصرفتفکیک نوع  بهمصرف آینده آب  بینی پیشتقاضا و  2-6-4

 شیمیایی و باکتریولوژی() شهری آب تأمینکیفیت منابع  2-6-5

 

 وضعیت موجود دفع فاضالب ۲-7

 فاضالب آوری جمعنحوه  2-7-1

 جاذب های چاه 2-7-1-1

 روباز های کانال 2-7-1-2

 مجزا(-درهم) موجودفاضالب  آوری جمعشبکه  2-7-1-3

 نحوه دفع نهایی فاضالب 2-7-1-4



 

 وجود اطالعات( صورت در) فاضالبدرصد تبدیل آب به  2-7-2

 (اطالعات وجود صورت در) فاضالبمیزان نشت آب به شبکه  2-7-3

 تعیین حداکثر و حداقل جریان فاضالب 2-7-4

 (برداری بهرهاز شبکه )آغاز و پایان  برداری بهرهضریب  2-7-5

 کمیت و کیفیت فاضالب تجاری و صنعتی 2-7-6

 صنعتی و اماکن عمومی موجود های خانه تصفیهبررسی ظرفیت و عملکرد  2-7-7

 مزایا و مشکالت شبکه موجود 2-7-8

 

 محیطی زیست های داده ۲-8

 و نهرهای طبیعی و مصنوعی های رودخانهوضعیت تخلیه فاضالب به  2-8-1

 جامد( مواد سمی، مواد آلی، واد، مBOD)سطح زیرزمینی  های آبدرجه آلودگی  2-8-2

 جنس و میزان نفوذپذیری خاک در مناطق مختلف شهر 2-8-3

 و هوا در محیط شهری ناشی از فاضالب خاک درجه آلودگی آب، 2-8-4

 

 دوره عمر های هزینهبرآورد  ۲-9

 اولیه گذاری سرمایه های هزینه ۲-9-۳

اصلی و  خطوط اجرای خط انتقال، به تفکیک اجزای طرح شامل گذاری سرمایه های هزینهبرآورد  2-9-1-1

 محل ،خانه تصفیه ظرفیت های پمپاژ،ایستگاه با توجه به شیب و جنس زمین و تراکم در هکتار، اصلی نیمه

 مشابه های طرح آخرینمهندسی با توجه به  خدمات ،زمین ،خانه تصفیه

 ختلف طرحهای م ظرفتجداول برآورد اولیه با توجه به تهیه  2-9-1-2

 

 برداری بهره های هزینه ۲-9-۲

و سوخت و  برق و نگهداری، تعمیرات پرسنلی،) برداری بهره های هزینهتهیه آخرین اطالعات مربوط به  2-9-2-1

)... 

 مشابه های طرحبه  کمی با وجهبه تفکیک اجزای طرح و اقالم  ها هزینهبرآورد  2-9-2-2

 

 برداری بهرهدرآمدهای  ۲-9-۱



 

 برداری بهره درآمدهایتهیه آخرین اطالعات مربوط به  2-9-3-1

 درآمدهای مالی 2-9-3-2

 شعابانحق  2-9-3-1-1

 فاضالب بها 2-9-3-1-2

 ابونمان 2-9-3-1-3

 فروش پساب و لجن فاضالب 2-9-3-1-4

 درآمدهای اقتصادی 2-9-3-3

 درمان هزینهکاهش  2-9-3-3-1

 افزایش تولیدات کشاورزی 2-9-3-3-2

 محیطی زیستبهبود شرایط  2-9-3-3-3

 جاذب های چاههزینه حفر و تخلیه  2-9-3-3-4

 اشتغال 2-9-3-3-5

 

 توجیهی گزارش -۱

 ظرفیت -تقاضا تحلیل ۱-۳

 مقصد سال طراحی پایه حال در فاضالب سرانه تونید 3-1-1

 نآ روند و آینده حالی، در موردنیاز انشعاب تعداد 3-1-2

 خانه تصفیهحجم تسهیالت در شبکه و  بندی سطح 3-1-3

 

 فاضالب طرح اجرای عدم یا اجرا براثر محیطی زیست تحلیل ۱-۲

 هوا و خاک آب، منابع ،آلودگی آثار 3-2-1

 شتیبهدا-رفاهی آثار 3-2-2

 هاطرح بر پایداری اکوسیستم اجرای آثار، 3-2-3

 نسبی بهبودهای و تغییرات سطح 3-2-4

 منطقه اکوسیستم بر آن و فاضالب راث در زیرزمینی آب تراز تغییرات 3-2-5

 آب نواحی اطراف شهر تأمین منابعاثر دفع فاضالب بر کیفیت  3-2-6

 و...( سالمت بهداشت،) انسانیبر جامعه  تأثیر 3-2-7

 



 

 اقتصادی مالی تحلیل ۱-۱

 اقتصادی مالی های شاخص تعیین 3-3-1

 اقتصادی-هزینه های مالی-دآمدر جدول تهیه 3-3-2

 مالی تحلیل 3-3-3

 اقتصادی تحلیل 3-3-4

 

 اجتماعی تحلیل ۱-4

 جامعه در بهداشت به مردم توجه 3-4-1

 شبکه اجرای به مردم نیاز احساس 3-4-2

 مردم مشارکت و همکاری 3-4-3

 محیطی زیست مسائل به نسبت مردم توجه 3-4-4

 

 معیاری چند ای مقایسه تحلیل ۱-5

 دار نرم ای مقایسه یلتحل 5-3-1

 میانگین از انحراف ای مقایسه لتحلی 5-3-2

 ترکیبی خدمات هعرض تحلیل 5-3-3

 نسبی بهبود تحلیل 5-3-4

 

 نهایی گزارش تهیه -4

 فنی توجیه 4-1

 اجتماعی هجیتو 4-2

 محیطی زیست توجیه 4-3

 اقتصادی مالی توجیه 4-4

 (4-4 تا 1-4 بندهای موضوع عوامل تعامل) معیاری چند توجیهی ارزیابی 4-5

 

  



 

 الزحمه حق محاسبه روش

 :آید می دست بهمطالعات از رابطه زیر  الزحمه حق

C-m.I.A 

 C-مطالعات به میلیون ریال الزحمه حق 

 A-آید می دست بهول زیر که از جد موردمطالعهشهر  جمعیت به توجه با ریال میلیونپایه برحسب  الزحمه حق. 

محاسبه میان یابی  پایه به روش الزحمه حقرقم پیاپی باشد.  ود بین موردمطالعهدر مواردی که جمعیت شهر 

 .شود می

-m با توجه به تغییر  ازآن پس یک معادل 1381قرارداد است که تا پایان سال  الزحمه حقتعدیل  عمومی ضریب

 کشور اعالم خواهد شد. ریزی برنامهانجام خدمت ساالنه از سوی سازمان مدیریت و  های هزینه

 .شود میتعیین  2که با توجه به محل پروژه با استفاده از جدول شماره  ای منطقهضریب 

 پایه مطالعات با توجه به جمعیت شهر الزحمه حق -۳ جدول

 میلیون ریال() پایه الزحمه حق نفر( هزار) شهر جمعیت

 0/85 ۳0تا 

۲0 8/85 

۱0 5/86 

40 ۱/87 

50 ۳/88 

60 8/88 

70 6/89 

80 4/90 

90 ۳/9۳ 

۳00 9/9۳ 

۲00 0/98 

۱00 4/۳0۱ 

400 7/۳08 

500 ۳/۳۳4 

600 7/۳۳8 

700 ۱/۳۲۱ 

800 9/۳۲7 

900 7/۳۱۳ 

۳000 ۱/۳۱6 

 



 

  ضرایب منطقه برای استانهای مختلف -۲ جدول

 

 ای منطقهضریب  استان منطقه

 

 

 

 یک

 

 تهران -۳

 مرکزی -۲

 قم -۱

 قزوین -4

 گیالن -5

 مازندران -6

 اصفهان -7

 

۳ 

۳ 

۳ 

۳ 

۳ 

۳ 

۳ 

 

 

 دو

 گلستان -8

 آذربایجان شرقی -9

 زنجان -۳0

 همدان -۳۳

 سمنان -۳۲

 خراسان -۳۱

05/۳ 

05/۳ 

05/۳ 

05/۳ 

05/۳ 

05/۳ 

 

 

 

 سه

 

 کرمانشاه -۳4

 لرستان -۳5

 یزد -۳6

 فارس -۳7

 کرمان -۳8

 غربی آذربایجان -۳9

 اردبیل -۲0

۳/۳ 

۳/۳ 

۳/۳ 

۳/۳ 

۳/۳ 

۳/۳ 

۳/۳ 

۳/۳ 

 

 چهار

 

 

 

 خوزستان -۲۳

 کردستان -۲۲

 بختیاری و چهارمحال -۲۱

 

 

۲/۳ 

۲/۳ 

۲/۳ 

 

 پنج

 ایالم -۲4

 احمدکهكیلویه و بویر -۲5

 هرمزگان -۲6

 بوشهر -۲7

 سیستان و بلوچستان -۲8

۱/۳ 

۱/۳ 

۱/۳ 

۱/۳ 

۱/۳ 



 

 


