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اى اهلل 
ال يغيرها تقَم

                          حتي يغيرٍا
 ها تاًفسْن

خذاًٍذ
سرًَضت ّيچ قَهي را ػَض ًوي مٌذ 

               هگر ايٌنِ
 خَد تخَاٌّذ

11 سَرُ هثارمِ رػذ،آيِ
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کاسگاُ آهَصؿی
تغییش ػثک صًذگی ٍ ػاصگاسی تا کن آتی

مردم هناد کشتی جناتسازمان 
اب مهکاری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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خبش های آموزشی
(دقیقه)سهاى هوضوعات تخش ها

20 تشزیح وضعیت هوجود استاى اس 
... نظزهناتع آتی و 

و سثک سنذگی آبوضعیت : اول

20 راه های صزفه جوئی و اقذاهات 
عولی

کارهاراه : ومد

5 نتیجه گیزی پایانی: سوم

15 - پزسش و پاسخ:چهارم
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:تخش اول

تشزیح وضعیت هوجود استاى اس   
نظزهناتع آتی و سثک سنذگی  
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هقایسِ ایزاى با سایز کشَرّا اس ًظز صزفِ جَیی

6



نیازمند اصالح سبک زندگی هستیم
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اّویت شٌاخت سبک سًذگی
سبک سًذگی الگَی رفتاری قابل 

.هشاّذُ در جاهعِ هی باشذ

ٍ در ٍاقع چْارراُ اصلی ٍ تاثیز  
گشار در حیطِ رفتاری

سبک 
زندگی

باٍرّا ٍ 
اعتقادات

فزٌّگ 
هلی

رفتارّا

خزدُ 
فزٌّگ ّا
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9

ًگاّی تِ ٍضؼیت 
هٌاتغ آتی 

اػتاى اصفْاى



ؿشایط آتی تش اػاع قاًَى تَػؼِ هصشف تْیٌِ آب

ػادی ؿشایط : الف
       ؿشایطی اػت کِ دس آى هٌاتغ آتی هَخَد ترشای تراهیي آب یرک ؿرْش

.اص آب هَسد ًیاص دس اٍج هصشف تاؿذتیؾ تش ؿْشػتاى یا سٍػتا 

تٌؾ آتیؿشایط : ب
       ؿشایطی اػت کِ دس آى هٌاتغ آتی هَخَد ترشای تراهیي آب یرک ؿرْش

.هیضاى آب هَسد ًیاص دس اٍج هصشف تاؿذهؼادل  ؿْشػتاى یا سٍػتا

تحشاى آبؿشایط : ج
ؿشایطی اػت کِ دس آى هٌراتغ آتری هَخرَد ترشای تراهیي آب یرک ؿرْش          

.اص آب هَسد ًیاص دس اٍج هصشف تاؿذ کوتشؿْشػتاى یا سٍػتا 
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ایشاى اص لحاظ خغشافیایی دس هٌطقِ خـک ٍ ًیوِ خـک کشُ •
صهیي ٍ دس هداٍست دٍ کَیش پٌْاٍس لَت ٍ هشکضی ٍاقغ ؿذُ 

.اػت
 
هتَػط هیضاى تاسًذگی  یک ػَم هتَػط تاسًذگی دس ایشاى  

.هیلیوتش دس ػال اػت 250خْاى ٍ حذٍد 
 

هٌطقِ ًیوِ خـک  خـک اص هؼاحت کـَسهاى دس دسصذ  84
اص آى خضء هٌاطق   دسصذ 16قشاس گشفتِ ٍ تٌْا ٍ تیاتاًی 

.اػتهشطَب ٍ ًیوِ هشطَب 
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ٍضؼيت خطنسالي استاى درسال جاری

16



17

سذحجن کل 
زایٌذُ رٍد 

هيليَى 1470
هتر هنؼة

حجن آب فعلی
300درحذٍد 

هيليَى هتر هنؼة
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وضعیت مصرف آب در کشور
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رٍزليتردر 154سراًِ تخص خاًگي 

لیتردر رٍز 36سراًِ تخص غیرخاًگی 

جوع کل ترا ی هصارف حَزُ  تا احتساب ّذررفت
لیتر در رٍز   231 

درصذ  35ًیاز هصرف تا احتساب 
:ظریة پیک ترای ایام پرهصرف سال

هترهکعة در ثاًیِ 14/5

هتر هکعة در ثاًی8.1ِ: تصفیِ خاًِ 

صفر  :  چاّْای فلوي
 

:  چاُ ّای هتفرقِ، اجارُ ای ٍ جذیذالحفر
هترهکعة در ثاًیِ  2.2

هجوَع تَلیذ هحذٍدُ آترساًی اصفْاى 
هترهکعة در ثاًی10.3ِ تسرگ

هصارف
14/5

تَلیذات 
10/3

ػذم تاالًس هٌاتغ تَليذ ٍ ًياز در پيل هصرف فصل گرها

تا استفادُ از ظرفيت هَجَد

کوثَد دس پیک هصشف تاتؼتاى
هتشهکؼة تشثاًی4.2ِ
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افزایش آرامش فردی و اجتماعی= اصالح سبک زندگی 
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اصفْاىهٌاتع تأهیي آب طرح آترساًی 

تصفیِ خاًِ آب تاتا ضیخعلی•
چاّْای فلوي•
چاُ ّای هتفرقِ•
چاُ ّای اجارُ ای•



تخررؾ ػوررذُ ای اص آب هررَسد ًیرراص ؿررْشًٍذاى  اص 
هتشهکؼة  12/5تا ظشفیت تصفیِ خاًِ آب تاتاؿیخؼلی 

آب دس ثاًیِ ٍ تقیِ اص طشیق چاُ ّای فلوي ٍ هتفشقِ 
.تاهیي هی ؿَد 28



ٍظعیت چاُ ّای هتفرقِ هَجَد در طرح آترساًی اصفْاى تسرگ

ضذُ  خطکچاُ ّای  در هذارچاُ ّای  تعذادکل 
چاّْای 

ظرفیت از دست رفتِهتفرقِ
لیتر تر ثاًیِ ظرفیت                      تعذاد

لیتر تر ثاًیِ تعذاد

1908 106 756 108 214

:هتفشقِ ّای چاُ تاهیي ظشفیت کاّؾ
 2664 اص ّا چاُ آیي آب تَلیذ ظشفیت

  ثاًیِ تش لیتش 756 تِ 89 ػال دس ثاًیِ تش لیتش
  ظشفیت افت اص ًاؿی کِ سػیذ 97ػال دس

.اػت ؿذُ خـک ّای چاُ ٍ هَخَد هٌاتغ
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:تخش دوم

راه های صزفه جوئی و اقذاهات  
عولی
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ّذف ها اص تشٍیح فشٌّگ هصشف تْیٌِ آب

درصذی هصارف30ماّص 

غيرخاًگي

درصذی هصارف20ماّص 

خاًگي
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:آب تش ٍػایل •
ٍاتؼتِ تِ آب تَدُ ٍ ّا  آىیا تدْیضاتی کِ فشآیٌذ ٍػایل 
لثاػـَیی   هاؿیي هاؿیي ).ّؼتٌذآى کٌٌذُ  هصشف

(آتیکَلش ظشفـَیی  
 

  

:  ٍػایل آب پخؾ 
اًَاع ) .ًوایٌذکِ فقط آب سا هٌتقل ٍ پخؾ هی ٍػایلی 

(دٍؽ  فالؽ تاًکؿیشآالت   

هذیشیت هصشف آب
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هاؿرریي )هصررشف اػررتفادُ اص لررَاصم آب تررش کررن  •
(ظشفـَیی  هاؿیي لثاػـَیی

اػتفادُ اص لَاصم کاٌّذُ هصشف تشای ٍػرایل آب  •
پخؾ 

اصالح الگَی سفتاسی اػتفادُ اص ٍػرایل آب ترش ٍ   •
آب پخؾ

اقذاهات الصم تشای هذیشیت هصشف تْیٌِ آب
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  ترِ  آى ّرا لَاصم ٍ اتضاسی کِ تِ کراس گیرشی ٍ اػرتفادُ اص    
ػولکشد آى ّا هی تَاًرذ  . کاّؾ هصشف آب هٌدش هی ؿَد

: تش اػاع یکی اص هَاسد صیش تاؿذ

 خشیاى آب ( هقذاس)کاّؾ دتی
کاّؾ فـاس آب
 (اػپشی کٌٌذُ)خشٍخی آب افضایؾ ػشػت
 هخضى آبحدن کاّؾ
 خشٍج آبصهاى کاّؾ هذت

لَازم کاٌّذُ هصرف آب
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هاى داس  لوؼیفـاسی صاّشهی  پذالی  الکتشًٍیکی  فـاسی  : ؿیشآالت •

پشالتَس•

کن هصشف ػشدٍؽ•

تَالت( آف ؿات)فـاسی  ؿیلٌگ •

کن هصشففالؽ تاًک •

سگَالتَس•

ٍاتشخت•

اًَاع لَاصم کاٌّذُ هصشف آب
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اّشهیؿیشآالت 
اّشهیؿیشآالت دٍ هحَسُ تا ؿیشآالت خایگضیٌی 

:هضایا 
قطغ ٍ ٍصل ػشیغ آب
ػَْلت دس تٌظین دها 

دس دقیقِلیتش  7آبهصشف تْیٌِ 
صشفِ خَیی دس هصشف دسصذ 50
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37

ؿیشآالت الکتشًٍیکی



فـاسی ٍ فـاسی صهاى داسؿیشآالت 

تشای آتخَسی  هذاسع ٍ هؼاخذهٌاػة 
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لوؼیؿیشآالت 
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پذالیؿیشّای 
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وصة درفشان تر روی شیرهای آب قدیمی

تا اختالط َّا  ّای تا هذخل ٍسٍد َّا دسفـاى 
ٍ آب کاس هی کٌرذ ٍ تاػرک کراّؾ هصرشف ٍ     
صررررشفِ خررررَیی دس هصررررشف اب  ترررریي    

.دسصذهی ؿَد 40تا30

  درفشاى



صشفِ خَئی دس آؿپضخاًِ

ٌّگام ؿؼتي ظشٍف تا دػت  ًگزاسیذ آب آتکـری ترِ   •
اص یک ػیٌک تشای ؿؼتـَ ٍ اص ػیٌک دیگش . ّذس سٍد

.تشای آتکـی اػتفادُ ًواییذ

تشای ؿؼتي ظشٍف  آى ّا سا دس یک ػیٌک پش اص آب •
تا ایي کاس اص تِ ّذس سفرتي آب ًؼرثت ترِ    . قشاس دّیذ

حالتی کِ ظشٍف سا تا تاص کشدى هؼتقین ؿریش آب هری   
.ؿَییذ  خلَگیشی ًوَدُ ایذ
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صشفِ خَئی دس آؿپضخاًِ

     دیگ ٍ هراّی تاترِ سا تگزاسیرذ اٍل خریغ
آى ّا تخَسد  تِ خای ایٌکِ ؿیش آب سا سٍی 

ػؼی کٌیرذ داخرل آى سا ترا ػرین     . تاص کٌیذ
.ظشفـَیی تویض ًواییذ

     تشخیحاً اص هاؿریي ظشفـرَیی ترشای ؿؼرتي
.ظشٍف اػتفادُ کٌیذ
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صهرراًی لثاػررْای ترراى سا 
تـررَییذ کررِ تررِ اًررذاصُ 
. کافی صیاد ؿرذُ اػرت  

تا ایري کراس هاّیاًرِ دس    
لیتش آب دس  2200حذٍد 

هررراُ صرررشفِ خرررَیی  
.هی کٌیذ



هاؿیي لثاػـَیی

   هررذت صهرراى آتکـرری
هاؿیي لثاػـرَیی خرَد   
سا دس صَستی کِ خذیذ 

صیشا . اػت کاّؾ دّیذ
هاؿیي ّای خذیذ تْترش  
اص هاؿیي ّرای قرذیوی   
ػولیات ؿؼتـَی لثراع  

.ّا سا اًدام هی دٌّذ
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ّای صشفِ خَیی دس حوامسٍؽ 

  تشای ّش تاس اػرتحوام
لیتررش  120دس حررذٍد 

.آب هصشف هی ؿَد

 تْتش اػت کرِ  تٌاتشایي
دٍؽ ّررای اص اًررَاع 

کررن هصررشف اػررتفادُ 
.ًواییذ
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سٍؽ ّای صشفِ خَیی دس حوام

 صهاى دٍؽ گشفتي خَد
سا تِ کوتش اص پٌچ دقیقرِ  

تا ایي کاس . کاّؾ دّیذ
 4000هاّیاًِ دس حرذٍد  

لیترررش دس هصرررشف آب  
صشفِ خرَیی خَاّیرذ   

.ًوَد
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استفاده از سردوش های کاهنده در حوام

درصد در هصرف آب صرفه جویی نوود  40تا استفاده از سر دوش های کاهنده هی تواى تا 
   .

هکاًیؼررن تررا 
تشکیررة آب 

کرراس تررا ّررَا 
.هی کٌذ



       ٍ ُظشفیت تشٍدتی کَلشّرا تایرذ هتٌاػرة ترا فمرای هَسداػرتفاد
. اًتخاب ؿَد( اص لحاظ دها ٍ سطَتت) ؿشایط آب ٍ َّایی هحل 

 ّش دػتگاُ کَلش آتری دس ؿرثاًِ سٍص هؼرادل ػرشاًِ دٍ ًفرش       هصشف
.اػت

حتی االهکاى کاًال کـی کَلش اص کَتاُ تشیي هؼیش اًدام ؿَد .

 ِکَلش خاسج اص ػاختواى قشاس داسًذ حتوراً تایرذ   کاًال ّای چٌاًچ
تَػیلِ ػایق کاسی تا پـن ؿیـِ یا ػایق ّرای دیگرش اص گرشم ؿرذى     

آى ٍ ّذس سفتي ػشها دس اثش تاتؾ هؼتقین ًَس خَسؿیذ ترش  کاًال ّا 
. خلَگیشی ؿَد ّا 
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دسکَلشّای آتیهذیشیت هصشف 



. هي دّذ را ماّص ًصة مَلر در سايِ هصرف آب 

51



52

دالیل افضایؾ 
کَلش آتی هصشف 



کولر و تنظین نثودى شناور کولر تاعث هدر رفت آب نشتی 



از شیلنگ آب رسانی ته کولر نشتی 
اثر فرسودگی تاعث هدر رفت آب استتر 



کولر ته هرور زهاىپوشال های شدى هستهلک 



عذم نصة سایه تان تر روی کولر 
درصذ می شود 15تا  10آب ته میزان تاعث تثخیر 



بررسی و کنترل نشتی آب در تاسیسات
منزل و محل کار

57



تست شثانه کنتور  
ثثت شواره کنتور در انتهای شة  -1
ثثت شواره کنتور صثح اول وقت -2
. اگر شواره کنتور اضافه شده تود، تاسیسات هنسل شوا نشتی آب دارد-3



فالش تانک

تا  40وجود فالش تانک های پر حجن و یا سیفوى هعیوب در توالت هی تواند در هر ساعت 
.لیتر آب را هدر دهد 100



حجن فالش تاًل ّای حجينماّص : تَصيِ

60



ماّص حجن آتگيری فالش تاًل از طريق تٌظين پيچ  
فلَتر

61



هصرفتاًک ّای کن استفادُ از فالش 
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خراسٍ  اص ّرذس   اػرتفادُ اص  آب  تا تا ٍ حیاط خای ؿؼتي پیادُ سٍ تِ 
.ؿَدخلَگیشی هی آب دس ّش تاس ؿؼتـَ لیتش  300حذٍد سفتي 



   ُتاص کشدى یخ هَاد غزایی هٌدوذ تا آب  ًوًَِ ای اصاػتفاد
.ًاصحیح دس ًَع هصشف هحؼَب هی ؿَد 

 تشای ًَؿیذى آب خٌک ؿیش آب سا تاص ًگزاسین تْتش اػت یا اب
.سا دس یخچال ًگْذاسی ًوایین یا اص تکِ ّای یخ اػتفادُ ؿَد

 اگش تکِ ّای یخ تش صهیي افتاد   تِ خای دٍس اًذاختي  آى ّا سا
.دس گلذاى یا تاغچِ تیاًذاصیذ



اص آب هی تَاًذ هقذاس صیادی اص ایي هادُ حیاتی سا تِ  ًاتِ خا اػتفادُ 
. کٌذفاضالب تثذیل 



سثس ساختواىهذیریت هصرف آب در فعای 

کاضت گًَِ ّای گیاّی تا ًیاز آتی کن -

آتیاری هٌاسةرٍش ّای استفادُ از تجْیسات ٍ  -

66



ًوًَِ ّایی از گیاّاى تا ًیاز آتی کن

گل ماهور گز پنج انگشتی
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آتیاری هٌاسةرٍش ّای استفادُ از تجْیسات ٍ 

آتیاری قطرُ ای ،آتیاری تاراًی -

آتیاری زیر سطحی -

(رٍش سٌتی در هٌاطق خطک)آتیاری کَزُ ای  -
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آتیاری قطرُ ای
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آتیاری زیر سطحی
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آتیاری کَزُ ای

71



رخیشُ کٌٌذُ طل آتیاسی 
آب

قاتل اػتفادُ تشای گیاّاى آپاستواًی

72



خاکؼتشیاػتفادُ اص آب 

آب خاکؼررتشی  هدوَػررِ ای اص فاضررالب ّررای ظشفـررَیی      

دػتـَیی ٍ حوام اػت کِ هی ترَاى ترا ایدراد ػراص ٍ کاسّرای      

ٍ یا حتی اػرتفادُ  ) خذیذ  تشای آتیاسی فماّای ػثض هدتوغ ّا 

ّای خاف دس داخل هٌرضل ّوچرَى آب ػرشٍیغ تْذاؿرتی ٍ     

.هَسد اػتفادُ قشاس گیشد( غیشُ 

50  خاکؼتشیآب ; فاضالب ؿْشی دسصذ  80تا
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آئيي ًاهِ ػولياتي ٍ   24صفحِ   4-39ٍ تٌذ ز هادُ   20صفحِ  4-34-2ٍفق تٌذ 
ًصة هستقين پوپ تَسط هطترك تر رٍی ضثنِ  ضرايط ػوَهي تؼرفِ ّای آب ٍ فاضالب 

هطوَل قطغ هَقت تا  در صَرت اقذام، اًطؼاب ٍ تَزيغ آب ضرب هوٌَع هي تاضذ
.  ًحَُ صحيح ًصة تِ صَرت ضنل ضواتيل زير هي تاضذ . ترچيذى پوپ خَاّذ تَد 

ًصة صحیح هخاصى رخیشُ اػتشاتظیک ّوشاُ تا پوپ تاهیي فـاس طثقات  
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تاثيرات ًاهطلَب ًصة هستقين پوپ تر رٍی ضثنِ 



اصالح الگَّای رفتاری

آتیاسی فمای ػثض ػاختواى دس ؿة

 آى ّااػتفادُ اص هاؿیي لثاػـَیی ٍ ظشفـَیی تا حذاکثش ظشفیت

 هَاد غزایی فشیض ؿذُ تا قشاسدادى آى دس صیش خشیاى آبیخ صدایی ػذم

  ٍاکرغ   ٍ اػرتفادُ اص  ؿؼتـَی خَدسٍ تا اػتفادُ اص کاسٍاؽ  ػرطل آب

خلَگیشی اص کثیف ؿذى ػشیغ هاؿیي تشای 

 ؿؼتـَی فشؽ دس خاًِػذم
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ضْرًٍذاىطرح تَزیع لَازم کاٌّذُ هصرف تیي 
1522از طریق ساهاًِ خذهات غیر حعَری 
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پرداخت تلفٌی قثط:1کلیذ •

خریذ اًطعاب آب یا آب ٍ فاظالب:2کلیذ •

خریذ اًطعاب فاظالب ٍ دریافت خذهات پس از فرٍش:3کلیذ•

رسیذگی تِ قثَض آب تْا:4کلیذ•

اعالم کارکرد کٌتَر:5کلیذ•

رسیذگی تِ درخَاست ّای قثلی:6کلیذ•

ثثت پیطٌْادات ٍ اًتقادات:7کلیذ•

درخَاست لَازم کاٌّذُ آب

8ٍ فطاردادى کلیذ ضوارُ  1522تواس تا ضوارُ تلفي 

: 8مليذ 



هراجعِ هاهَر آتفا تِ هتقاظی ٍ هعرفی ٍ تحَیل 
هصرفلَازم کاٌّذُ 



فاکتَر ٍ تقسیط ّسیٌِ تحَیل 
تر رٍی قثَض آب تِ هذت یکسال



:تخش سوم

وتیجه گیری 
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سوره انثیاء 30در آیه 
"ء حی  ٍ جعلٌا هي الواء کل شی"

این ای را ها اس آب قزار دادُ  ّز سًذُ 
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  «کلوا واشرتوا والتسرفوا اوه الیحة المسرفیه »
. بخَریذ ٍ بیاشاهیذ ٍ اسزاف ًکٌیذ کِ خذاًٍذ هسزفاى را دٍست ًذارد
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چِ تایذ کرد؟ 

هفهوم سثک سنذگی تاستعزیف
رویکزدهای هورد استفاده در تزویج شیوه سنذگی؛ تغییز نگزشها تاسنگزی
 هزتثط تا سثک سنذگیتوسعه تحقیقات
 های هناسةتصویة سیاست
سنذگیتزای تزویج شیوه  سزهایه گذاری
 در آهوسشهای هوثز پیام تکارگیزی
 تقذیزناهه، پول، جایشه، هعزفیی قهزهانیاى و   سالن هثل پاداش دادى ته رفتارهای

...الگوساسی و سالهت، سفیزاى 
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نکات مهم در انتخاب سبک زندگی
 ِبزًاهِ سبک سًذگی ها ًبایذ اس َّیت هلی ٍ تاریخی ٍ هذّبی ها فاصلِ داشت

.باشذ
 اصالح ) ٍ هحیطی ( َّیت ٍ سالهت فزدی ) تاهیي کٌٌذُ اّذاف فزدی

ارتقا اًسجام ٍ هشارکت  ) ٍ اجتواعی ها ( رٍابط فزد با هحیط پیزاهَى اٍ 
.باشذ( اجتواعی ٍ ایجاد رضایتوٌذی سیاسی اجتواعی در هزدم  

اًعطاف پذیزی السم را داشتِ باشذ.
حق اًتخاب گزی هزدم حفظ شَد.

88



تیجِ اقذاهات هذیزیت هصزف آب در  یاسدُ سال گذشتًِ
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سزانه هصزف آب خانگی در استاى اصفهاى در یاسده سال گذشته
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تا اًدام اقذاهات فٌی ٍ فشٌّگی ػشاًِ هصشف آب کِ دس ػال  
...لیتش کاّؾ یافتِ اػت  اها 153لیتش تَد تِ  189تِ هیضاى 1386

تشای گزس اص 
تحشاى خـکؼالی 
تایذ هصشف آب  

دسصذ  30سا تا 
.دیگش کاّؾ داد



شهر ما خانه ماست
بیاییذ با اصالح سبک سًذگی ٍ کاّش حذاقل 

درصذ هصزف خاًگی اس قطعی ٍ سْویِ  30
.بٌذی آب جلَگیزی کٌین 
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