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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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:کار مشرتک 

سازمان آبفا و سازمان مردم هناد کشتی جنات
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خبش ىای آموزشی
(دقیقِ)صهاى هَضَػات تخص ّا

15 سثل صًذگی سثل صًذگی: اٍل

15 تطشیح ٍضؼیت هَجَد استاى اص 
... ًظشهٌاتغ آتی ٍ 

ٍضؼیت آب: دٍم

15 ساُ ّای صشفِ جَئی ٍ اقذاهات 
ػولی

ساُ ماسّا: سَم

15 - پشسص ٍ پاسخ:چْاسم
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:تخؾ اَٚ
سثل صًذگی
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ا٥ٕٞت ؿٙاخت ػثه ص٘ذ٣ٌ
جا٤ٍض٣ٙ٤ سفتاسٞا٢ خٛب تٝ جا٢ )اكالح سفتاس -1

اص اٞذاف اك٣ّ ٔت٥ِٛاٖ ٚ دِؼٛصاٖ ( سفتاسٞا٢ تذ
.دس ٕٞٝ جٛأـ اػت

اص عشف٣ تٝ  تاٚسٞا ٚ : فٛأُ ٔٛثش دس سفتاس  -2
ٍ٘شؽ افشاد ٔشتثظ اػت ٚ اص عشف٣ تٝ فشًٞٙ 

.جأقٝ تؼت٣ٍ داسد 
ػثه ص٘ذ٣ٌ ا٢ٍِٛ سفتاس٢ اػت وٝ ٞٓ تٝ  -3

.  تاٚسٞا ٚ ٍ٘شؽ ٞا ٔشتثظ اػت ٞٓ تٝ سفتاسٞا
دس كٛست ؿٙاخت كح٥ح ِٔٛفٝ ٞا٢ ػثه   -4

ص٘ذ٣ٌ ٚ اكالح آٖ ٣ٔ تٛاٖ دس ٞش چٟاس حٛصٜ 
.تٝ ٤ٚظٜ تخؾ سفتاس٢ تاث٥ش ٌزاؿت

سبک 
زندگی

تاٚسٞا ٚ  
افتمادات

فشًٞٙ 
٣ّٔ

سفتاسٞا

فشًٞٙ 
ف٣ٕٔٛ
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مهمرتین انواع سبک زندگی
ػثه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ

ػثه ص٘ذ٣ٌ غشت٣

 ػآِص٘ذ٣ٌ ػثه
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سبک زندگی اسالمی
 ٗػثه ص٘ذ٣ٌ ٤ق٣ٙ ا٘تخاب سٚؽ ٚ ؿ٥ٜٛ كح٥ح تشا٢ ص٘ذ٣ٌ وٝ ضٕٗ تا٥ٔ

خٛاػتٝ ٞا٢ ٔق٢ٛٙ ٚ ٔاد٢ ا٘ؼاٖ، دس ٟ٘ا٤ت ص٥ٔٙٝ ٞا٢ سضا٤ت ٚ خـٙٛد٢ 
.خذاٚ٘ذ ٔتقاَ سا ٥٘ض فشاٞٓ آٚسد

 ػثه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ تا ػثه ص٘ذ٣ٌ ٔؼّٕا٘اٖ دس حاَ حاضش تفاٚت ٞا٢
ص٤اد٢ داسد

 ٗاػت( ؿ)ٔالن ػ٥شٜ ٚ ػٙت لشاٖ ٚ ٔقل٥ٔٛ.
ِىٓ ف٣ سػَٛ اهلل اػ٠ٛ حؼ١ٙ ِٕٗ واٖ »: اٍِٛ پز٤ش٢ دس ػثه اػال٣ٔ ٚ

ٔؼّّٕاً تشا٢ : تشجٕٝ)21األحضاب آ٤ٝ « ٤شجٛا اهلل ٚ ا٥ِْٛ ا٦خش ٚ روش اهلل وث٥شاً
ؿٕا دس ص٘ذ٣ٌ سػَٛ خذا ػشٔـك ٥٘ى٣٤ٛ تٛد، تشا٢ آٟ٘ا وٝ ا٥ٔذ تٝ سحٕت  

.(خذا ٚ سٚص سػتاخ٥ض داس٘ذ ٚ خذا سا تؼ٥اس ٤اد ٣ٔ وٙٙذ

8



تعریف سبک زودگی غربی
عبارت است از الگًی رفتار عیىی ي ذَىی کٍ فرد یا جامعٍ بر می گسیىد 

. می کىدمتمایس تا بصًرت ومادیه اي را از افراد یا گريٌ َای دیگر 
 جامعٍ مدرن : بستر تًلد
 مصرف: مًلفٍ اصلی
 تعریف زودگی: پیش فرض
وشان دادن فردیت ي تمایس : کارکرد اصلی
دارای وقاط قًت ي ضعف
دارای وفًذ زیاد در فرَىگ ما
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تؼریف سثك زًذگی سالن    

تعزیف اس استفادٌ با WHO بزاي است راَی سالم سوذگی سبك گفت تًان می  
  َاي يیژگی بيه تعامل در كٍ رفتار تعزیف قابل الگًَاي اساس بز سالم سوذگی
.شًد می تعييه افزاد سوذگی محيطی شزایط ي اجتماعی ريابط فزدي،

َز كٍ اقذاماتی بيه آگاَاوٍ ي مىطقی تعادل ایجاد بزاي است تالشی سالم سوذگی سبك 
  اش سوذگی محيط سالمت ي دیگزان سالمت ،خًد سالمت بُبًد یا اصالح بزاي فزد

 .دَذ می اوجام
مفًُم پذیزش ي تعزیف وحًٌ شامل ،سالم سوذگی سبك رعایت مًاوع تزیه مُم 

   بزاي (پایيه اجتماعی ي اقتصادي يضعيت با اقشار يیژٌ ٍب)افزاد تًان ويش ي آن
.است سالم سوذگی سبك یك رعایت

،ٌفزدي سطح در سالم سوذگی سبك تقًیت یا تغييز راَبزدَاي اكثز امزيس 
  راَبزدَاي اثزبخشی مًرد در سیادي شًاَذ اما شًوذ می گذاري َذف

 مثل اجتماعی راَبزدَاي ي خطز معزض در جًان َمساالن بيه در گزيَی
 .دارد يجًد راوىذگی ي راَىمایی قًاويه يضع
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نکات مهم درترویج سبک زندگی

11

هٌجش تِ تغییش سفتاس ًوی ضَدآگاّی تِ تٌْایی داضتي 1.

تاثیش تسیاس هحذٍدی خَاّذ داضتاستشاتژیْای مَتاُ هذت داضتي 2.

تاثیش صیادی سٍی سثل صًذگی داسد تسیج ّای اجتواػی3.

.تایذ دس ایي هَضَع ًقص خَد سا ایفا مٌٌذتواهی هشدم 4.

، ٍ الگَّای سفتاس سّثشاى، افشاد ملیذی، سساًِ ّادس سثل صًذگی تشٍیج فشٌّگ 5.

.  اجتواػی هْن است

ٍ ًِ یل تصَیش تضسگی اص سثل صًذگی سفتاسّای هحذٍد تامیذ تش 6.

استشاتژیْای هختلف استفادُ ًنشدى اص  7.



 
چِ تایذ کرد؟ 

هفَْم سثل صًذگی تاصتؼشیف
سٍینشدّای هَسد استفادُ دس تشٍیج ضیَُ صًذگی؛ تغییش ًگشضْا تاصًگشی
 هشتثط تا سثل صًذگیتَسؼِ تحقیقات
 ّای هٌاسةتصَیة سیاست
صًذگیتشای تشٍیج ضیَُ  سشهایِ گزاسی
 دس آهَصشّای هَثش پیام تناسگیشی
 تقذیشًاهِ، پَل، جایضُ، هؼشفیی قْشهاًیاى ٍ   سالن هثل پاداش دادى تِ سفتاسّای

...الگَساصی ٍ سالهت، سفیشاى 
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نکات مهم در انتخاب سبک زندگی
 ٝتش٘أٝ ػثه ص٘ذ٣ٌ ٔا ٘ثا٤ذ اص ٤ٛٞت ٣ّٔ ٚ تاس٤خ٣ ٚ ٔزٞث٣ ٔا فاكّٝ داؿت

.تاؿذ
 اكالح ) ٚ ٔح٥غ٣ ( ٤ٛٞت ٚ ػالٔت فشد٢ ) تا٥ٔٗ وٙٙذٜ اٞذاف فشد٢

استما ا٘ؼجاْ ٚ ٔـاسوت  ) ٚ اجتٕاف٣ ٔا ( سٚاتظ فشد تا ٔح٥ظ پ٥شأٖٛ اٚ 
.تاؿذ( اجتٕاف٣ ٚ ا٤جاد سضا٤تٕٙذ٢ ػ٥اػ٣ اجتٕاف٣ دس ٔشدْ  

ا٘قغاف پز٤ش٢ الصْ سا داؿتٝ تاؿذ.
حك ا٘تخاب ٌش٢ ٔشدْ حفؼ ؿٛد.
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روش ما در کشتی جنات
دفٛت اص اػات٥ذ دا٘ـٍاٜ ٚ حٛصٜ ٚ عشح تحث -1
(ِٔٛفٝ 20حذٚد )ٔثاحثٝ پ٥شأٖٛ ِٔٛفٝ ٞا٢ ػثه ٞا٢ ص٘ذ٣ٌ  -2
ت٥ٟٝ جضٜٚ ػثه ص٘ذ٣ٌ ا٘تخات٣ -3
آٔٛصؽ ٔشت٥اٖ ٌشٜٚ -4
ٚ ا٘جاْ تؼت اص عش٤ك  ( ٕ٘شٜ د٣ٞ)ت٥ٟٝ تؼت اسص٤ات٣ ػثه ص٘ذ٣ٌ ا٘تخات٣ -5

(.تٝ كٛست فشد٢ ٤ا ٌش٣ٞٚ) حضٛس٢ ٤ا ا٤ٙتش٘ت ٚ افغا واس٘أٝ
.ا٤جاد و٥ٙ٥ّه اكالح ػثه ص٘ذ٣ٌ دس ٞش پا٤ٍاٜ  -6
تشٌضاس٢ واسٌاٜ ٞا٢ اكالح ػثه ص٘ذ٣ٌ دس ا٥ِٚٗ جٕقٝ ٞش ٔاٜ تٛػظ  -7

.واسؿٙاػاٖ 
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تنها راه تغیری عادت ىا،
.تکرار رفتارىای اتزه است

(  وین دایر)

15



:تخص دٍم

تطشیح ٍضؼیت هَجَد استاى اص   
... ًظشهٌاتغ آتی ٍ 
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ًخسسیي اًطعاب آب در ضْر اصفْاى در 
.ًصة ضذ 1345آتاى  4زاریخ 
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زصفیِ خاًِ آب تاتاضیخعلي تخص عوذُ ای از آب هَرد ًیاز ضْرًٍذاى؛ از 
هسرهكعة آب در ثاًیِ ٍ تقیِ از طریق چاُ ّای فلوي ٍ   12/5تا ظرفیر 

.هسفرقِ زاهیي هي ضَد
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هاهَریر آتفای اسساى اصفْاى

ایجاد ٍ تْرُ ترداری از زاسیساذ هرتَط تِ زاهیي  
ضرب ٍ تْذاضسي خایذارآب 

جوع آٍری، اًسقال، زصفیِ فاضالب ٍ اسسفادُ  
یا دفع تْذاضسي خساب هطاتق تا هجذد ٍ 

اسساًذاردّای هلي
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شرایط آبی
ؿشا٤ظ فاد٢ : اِف
 اص آب ٔٛسد ٥٘اص دس  ت٥ـتشؿشا٤غ٣ اػت وٝ دس آٖ ٔٙاتـ آت٣ ٔٛجٛد تشا٢ تا٥ٔٗ آب ٤ه ؿٟش ، ؿٟشػتاٖ ٤ا سٚػتا

.اٚج ٔلشف تاؿذ

تٙؾ آت٣ؿشا٤ظ : ب
 ٥ٔضاٖ آب ٔٛسد ٥٘اص  ٔقادَؿشا٤غ٣ اػت وٝ دس آٖ ٔٙاتـ آت٣ ٔٛجٛد تشا٢ تا٥ٔٗ آب ٤ه ؿٟش ، ؿٟشػتاٖ ٤ا سٚػتا

.دس اٚج ٔلشف تاؿذ

:تحشاٖ آبؿشا٤ظ : ج
 اص آب ٔٛسد ٥٘اص دس  وٕتشؿشا٤غ٣ اػت وٝ دس آٖ ٔٙاتـ آت٣ ٔٛجٛد تشا٢ تا٥ٔٗ آب ٤ه ؿٟش ، ؿٟشػتاٖ ٤ا سٚػتا

.اٚج ٔلشف تاؿذ
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ٍضؼيت خطنسالي استاى درسال جاری
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حجن کل سذ  
زایٌذُ رٍد

هتر  هيليَى 1470
هنؼة

حجن آب  
فؼلی

حذٍد  
هيل300
هتر يَى 

هنؼة 28
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ٍضؼیت چاُ ّای هتفرلِ هَجَد در طرح آترساًی اصفْاى تسرگ

ضذُ  چاّْای خطك چاّْای در هذار تؼذاد  کل 
چاّْای 

ظرفیت از دست رفتِهتفرلِ
لیتر تر ثاًیِ ظرفیت                      تؼذاد

لیتر تر ثاًیِ تؼذاد

1908 106 756 108 214

:هتفشقِ چاّْای تاهیي ظشفیت ماّص
 ثاًیِ تش لیتش 756 تِ 89 سال دس ثاًیِ تش لیتش 2664 اص ماّص

 ٍ هَجَد هٌاتغ ظشفیت افت اص ًاضی مِ سسیذ 97سال دس
.است ضذُ خطل چاّْای
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تؼذاد  96تا  پایاى  سال   88از سال 
آحاد ّسار500اًطؼاب ٍ تؼذاد ّسار250 

افسایص داضتِ این  
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رٍزليتردر 154سراًِ تخص خاًگي 

لیتردر رٍز 36سراًِ تخص غیرخاًگی 

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

درصذ  35ًیاز هصرف تا احتساب 
:ضریة پیك ترای ایام پرهصرف سال

هترهکؼة در ثاًیِ 14/5

هتر هکؼة در ثاًی8.1ِ: تصفیِ خاًِ 

صفر  :  چاّْای فلوي
 

:  چاُ ّای هتفرلِ، اجارُ ای ٍ جذیذالحفر
هترهکؼة در ثاًیِ  2.2

هجوَع تَلیذ هحذٍدُ آترساًی اصفْاى 
هترهکؼة 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

خیک هصرف زاتسساى در کوثَد
هسرهكعة ترثاًی4.2ِ
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ضْر

ػولیات اجراییتطریفات اًتخاب پیواًکار
اػتثار طرح

هیلیارد  )
(ریال تؼذاد 

ػقذ استؼالمترآٍردچاُ
آغاز  جاًواييقرارداد

حفاری
تحَيل 

زهيي
تست 
پوپاش

18-29231581988اصفْاى

ساير  
ضْرّای  

عرح
3834181324312-39

57-67573321431120مل جوغ

حلمِ چاُ  75حفاری ٍ تجْیس 
لیتر در ثاًی700ِتِ هٌظَر تاهیي 

آغاز ضذُ است  97ًیوِ فرٍردیي هاُ سال تواهی الذاهات فَق از 
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هصرف اقذاهات اًجام گرفتِ در خصَظ اعالع رساًي  هطترميي پر

ّطذارتِ هطترميي پرهصرف

تراهپ پرهصرف رٍی قثَض

 ُتؼذاد اخغاريِ ّای صادر ٍتَزيغ ضذ:

 اخغار پر هصرف:
 فقرُ   295000: 94در سال

  فقرُ 275000: 95سال در

فقر435000ُ:  96درسال
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خایص هطسرکیي خرهصرف

چاج زرام  
تر رٍی 

قثض آب تْا 
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ّطذارّای پرهصرف تَزیغ  ٍچاج 

ّوراُ لثض آب تْای هطترکیي  

هترهکؼة 20الی اتتا هصرف 

درهاُ
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اىداف
درصذی هصارف30ماّص 

غيرخاًگي

درصذی هصارف20ماّص 

خاًگي
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ثثت ؿٕاسٜ وٙتٛس كثح اَٚ ٚلت  . 2ؿة        ثثت ؿٕاسٜ وٙتٛس دس ا٘تٟا٢ . 1   

47

تست شبانو کنتور
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تاثيرات ًاهغلَب ًصة هستقين پوپ تر رٍی ضثنِ 

50



آضٌایی تا آب خامستشی
:آب خامستشی 

ٔجٕٛفٝ ا٢ اص فاضالب ٞا٢ ؽشفـ٣٤ٛ ، دػتـ٣٤ٛ ٚ حٕاْ ٣ٔ تاؿذ ٚ ٣ٔ     
ٚ ٤ا  ) تٛا٘ذ تا ا٤جاد ػاص ٚ واسٞا٢ جذ٤ذ ، تشا٢ آت٥اس٢ فضاٞا٢ ػثض ٔجتٕـ ٞا 

(  حت٣ اػتفادٜ ٞا٢ خاف دس داخُ ٔٙضَ ٕٞچٖٛ آب ػش٤ٚغ تٟذاؿت٣ ٚ غ٥شٜ 
.ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٥ٌشد

50  خامستشیآب ; فاضالب ضْشی دسصذ  80تا

   ماّص هصشف آب ّای سطحی ٍ صیش صهیٌی  ; استفادُ اص آب خامستشی
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:آب هصرفي
حوام  -
رٍضَيي  -
آضپسخاًِ  -
ضستطَی لثاس -

آتياری فضای سثس ٍ تاغچِ ّا -

فالش تاًل تَالت ّا  -

(در هَارد خاظ...)هصرف آتص ًطاًي ٍ، مَلرّای آتي -

صفيۀ اٍليِ
ت
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اگر مهو ما یکجور فکر کنیم،
 

.در واقع فکر منی کنیم

دکرت والرت لیپمن
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:تخص سَم

ساُ ّای صشفِ جَئی ٍ اقذاهات  
ػولی
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مات  مدرییت مصرف آب شرب اقدا
الذاهات فٌی

الذاهات لاًًَی

 فرٌّگیالذاهات 
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مدرییت آب شرب
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ت٥جٝ الذأات ٔذ٤ش٤ت ٔلشف آب دس  ٤اصدٜ ػاَ ٌزؿتٝ٘

189 181 175 176
165 162 160 153 151 154 154

0

50
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یتر
ل

 /
/ روز

نفر

سال

سشاًِ هصشف آب خاًگی دس استاى اصفْاى دس یاصدُ سال گزضتِ
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فٌي اقذاهات 

هذيريت هصرف آب
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الذاهات اتساری هذیریت هصرف آب

استفادُ از پساب ٍ تازچرخاًی آب

 (آب تذٍى درآهذ)کاّص ّذررفت 

الذاهات فٌی
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الذاهات اتساری هذیریت هصرف آب

استفادٌ از لًازم کاَىذٌ مصرف•

شىاسایی، تست ي معرفی 

مخازن استراتژیک•

تُیٍ دستًرالعمل محاسبٍ ي وصب

الذاهات فٌی
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:  ٍسایل آب تر 
تِ ٍسایل یا تجْیساتی کِ فرآیٌذ  آًْا ٍاتستِ تِ آب تَدُ ٍ هصرف کٌٌذُ آى  

ّستٌذ تجْیسات آب تر گَیٌذ 
ٍ غیرُهاضیي لثاسطَیی ، هاضیي ظرفطَیی ، کَلر آتی  هاًٌذ

 


:  ٍسایل آب پخص 
تِ ٍسایلی کِ فقط آب را هٌتقل ٍ پخص هی ًوایٌذ ٍسایل آب پخص گَیٌذ

ٍ غیرُ ، دٍش فالش تاًکاًَاع ضیرآالت ،  هاًٌذ 

هذیریر هصرف آب
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هاضیي ظرفطَیی، هاضیي )هصرف استفادُ از لَازم آب تر کن •
(لثاسطَیی، کَلر آتی

استفادُ از لَازم کاٌّذُ هصرف ترای ٍسایل آب پخص •

اصالح الگَی رفتاری استفادُ از ٍسایل آب تر ٍ آب پخص•

مات  الزم رد جهت مدرییت مصرف توسط عموم مردم اقدا
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زعریف

عولكرد آًْا هي  . هصرف آب هٌجر هي ضَد کاّصٍ اسسفادُ از آًْا، تِ  گیری کارلَازم ٍ اتساری کِ تِ 

: زَاًذ تر اساس یكي از هَارد زیر تاضذ

 جریاى( هقذار) دتيکاّص  

 فطارکاّص

(کٌٌذُ اسدری)آب  خرٍجيسرعر  افسایص

 حجن هخسىکاّص

 خرٍج آبزهاى کاّص هذذ

لَازم کاٌّذُ هصرف آب
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آب هصرف کاٌّذُ لَازم اًَاع

هاى دار، لوسيفطاری زالكسرًٍیكي، فطاری، ، ، خذالي اّرهي:   ضیرآالذ•

خرالزَر•

کن هصرف سردٍش•

زَالر( آف ضاذ)فطاری  ضیلٌگ •

کن هصرففالش زاًک •

رگَالزَر•

ٍازرجر•

لَازم کاٌّذُ هصرف آب
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(ضیرآالت کن هصرف)لَازم کاٌّذُ هصرف 

ضیر اّرهی
جایگسیٌی ضیرآالت دٍ هحَرُ تا ضیرآالت اّرهی اٍلیي ٍ هْوتریي 

. اقذام در جْت کاّص هصرف در آب پخص ّا هی تاضذ
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در حال حاضر ضیرآالت اّرهی ترای سیٌک آضپسخاًِ، رٍضَیی، تَالت 
. ٍ دٍش حوام در تازار هَجَد هی تاضذ
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(ضیرآالت کن هصرف)لَازم کاٌّذُ هصرف 

دارضیر فطاری ٍ فطاری زهاى 

ترای آتخَری، هذارس ٍ هساجذهٌاسة 
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(ضیرآالت کن هصرف)لَازم کاٌّذُ هصرف 

ضیر لوسی
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(ضیرآالت کن هصرف)لَازم کاٌّذُ هصرف 

پذالیضیر 
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(پرالتَر)لَازم کاٌّذُ هصرف 

درفطاى
.ترکیة آب تا َّا سثة افسایص سرعت خرٍج آب از ضیر هی ضَد
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(سردٍش)لَازم کاٌّذُ هصرف 

.اغلة تا هکاًیسن ترکیة آب تا َّا ّستٌذ
.کاّص تعذاد ٍ یا قطر رٍزًِ ّا ًیس در کاّص هصرف آب هَثر است
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اختالط آب ٍ َّا
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ماّص تؼذاد رٍزًِ ّا
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دٍش من هصرف النترًٍيني
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(تَالت (آف ضات)فطاری  ضیلٌگ)لَازم کاٌّذُ هصرف 
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(فالش تاًك ّای کن هصرف)لَازم کاٌّذُ هصرف 
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ماّص حجن فالش تاًل ّای حجين
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ماّص حجن آتگيری فالش تاًل از عريق تٌظين پيچ  
فلَتر
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كشفٝ جٛئ٣ دس آؿپضخا٘ٝ
(آؿپضخا٘ٝ)سٚؽ ٞا٢ كشفٝ ج٣٤ٛ دس ٔلشف آب تشا٢ ؿؼتـٛ 

.اص ٤ه ػ٥ٙه تشا٢ ؿؼتـٛ ٚ اص ػ٥ٙه د٤ٍش تشا٢ آتىـ٣ اػتفادٜ ٕ٘ا٥٤ذ. ٍٞٙاْ ؿؼتٗ ؽشٚف تا دػت، ٍ٘زاس٤ذ آب آتىـ٣ تٝ ٞذس سٚد
تا ا٤ٗ واس اص تٝ ٞذس سفتٗ آب ٘ؼثت تٝ حاِت٣ وٝ ؽشٚف سا تا تاص وشدٖ ٔؼتم٥ٓ ؿ٥ش آب . تشا٢ ؿؼتٗ ؽشٚف، آٟ٘ا سا دس ٤ه ػ٥ٙه پش اص آب لشاس د٥ٞذ

.٣ٔ ؿ٥٤ٛذ، ج٥ٌّٛش٢ ٕ٘ٛدٜ ا٤ذ
٥ِتش آب دس ٞش تاس ف٥ّٕات ؿؼتـٛ ج٥ٌّٛش٢ ٕ٘ٛدٜ  300تا اػتفادٜ اص جاسٚ، تٝ جا٢ ؿؼتٗ پ٥ادٜ سٚ ٚ ٔاؿ٥ٗ سٚ تا ؿ٥ش آب، اص تٝ ٞذس سفتٗ حذٚد 

.ا٤ذ
. دس ع٣ سٚص، اص ٤ه ٥ِٛاٖ ٔـخق تشا٢ آب خٛسدٖ اػتفادٜ و٥ٙذ

.ٔٛلـ ؿؼتٗ ِثاع، ٔتٙاػة تا ٥ٔضاٖ آٖ آب ٔلشف و٥ٙذ
.ػق٣ و٥ٙذ داخُ آٖ سا تا ػ٥ٓ ؽشفـ٣٤ٛ ت٥ٕض ٕ٘ا٥٤ذ. د٤ً ٚ ٔا٣ٞ تاتٝ سا تٍزاس٤ذ اَٚ خ٥غ تخٛسد، تٝ جا٢ ا٤ٙىٝ ؿ٥ش آب سا س٢ٚ آٟ٘ا تاص و٥ٙذ

تا ا٘جاْ ا٤ٗ واس فالٜٚ تش كشفٝ ج٣٤ٛ دس ٔلشف آب، ٥ٔضاٖ . تا ٘لة ٌشْ وٙٙذٜ س٢ٚ ػ٥ٙه آؿپشخا٘ٝ، آب ٔٛسد اػتفادٜ تشا٢ ؿؼتـٛ سا ٌشْ و٥ٙذ
.ٞض٤ٙٝ ٌشٔا٣٤ خا٘ٝ ؿٕا واٞؾ پ٥ذا خٛاٞذ وشد

ص٤شا ٔاؿ٥ٟٙا٢ جذ٤ذ تٟتش اص ٔاؿ٥ٟٙا٢ لذ٣ٕ٤ ف٥ّٕات ؿؼتـ٢ٛ . ٔذت صٔاٖ آتىـ٣ ٔاؿ٥ٗ ِثاػـ٣٤ٛ خٛد سا دس كٛست٥ىٝ جذ٤ذ اػت، واٞؾ د٥ٞذ
.ِثاػٟا سا ا٘جاْ ٣ٔ دٞٙذ

ٗ ٞا تٝ چٕٗ  ٞا ٥٘ض آب تشػا٥٘ذ .تا ؿؼتٗ ٔاؿ٥ٗ خٛد س٢ٚ چٕ
.تا ت٥ٕض وشدٖ دسٖٚ ػغُ آؿغاَ تا پاسچٝ ٘ٓ، اص ٔلشف حجٓ ص٤اد٢ اص آب، ج٥ٌّٛش٢ ٕ٘ا٥٤ذ

.٥ِتش آب كشفٝ ج٣٤ٛ ٣ٔ ؿٛد 350تا ا٤ٗ واس حذٚد . اص ٤ه آب پاؽ دس ٍٞٙاْ ؿؼتـ٢ٛ ٔاؿ٥ٗ اػتفادٜ و٥ٙذ ٚ دس صٔاٖ ؿؼتـٛ، ؿ٥ش آب سا تثٙذ٤ذ
.٥ِتش آب دس ٔاٜ كشفٝ ج٣٤ٛ ٣ٔ و٥ٙذ 2200تا ا٤ٗ واس ٔا٥ٞا٘ٝ دس حذٚد . صٔا٣٘ ِثاػٟا٤تاٖ سا تـ٥٤ٛذ وٝ تٝ ا٘ذاصٜ واف٣ ص٤اد ؿذٜ اػت

.٥ِتش كشفٝ ج٣٤ٛ ا٘جاْ دادٜ ا٤ذ 70تا ا٤ٗ واس دس ٞش تاس . اص اتضاس آالت ٔلشف آب ٘ؾ٥ش ٔاؿ٥ٗ ِثاػـ٣٤ٛ ٘ٛ اػتفادٜ و٥ٙذ
.اص ٔا٣ٞ تاتٝ ٔٙاػة تشا٢ پخت ٚ پض اػتفادٜ و٥ٙذ، ٔا٣ٞ تاتٝ تضسي ٥٘اص تٝ آب ص٤اد داسد
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سٚؽ ٞا٢ كشفٝ ج٣٤ٛ دس حٕاْ
تٙاتشا٤ٗ تٟتش اػت . ٥ِتش آب ٔلشف ٣ٔ ؿٛد 4ثا٥٘ٝ حذٚد  20تا ٞش تاس دٚؽ ٌشفتٗ، دس فشم 

.وٝ اص ا٘ٛاؿ دٚؿٟا٢ وٓ ٔلشف اػتفادٜ ٕ٘ا٥٤ذ
 4000تا ا٤ٗ واس ٔا٥ٞا٘ٝ دس حذٚد . صٔاٖ دٚؽ ٌشفتٗ خٛد سا تٝ وٕتش اص پٙچ دل٥مٝ واٞؾ د٥ٞذ

.٥ِتش دس ٔلشف آب كشفٝ ج٣٤ٛ خٛا٥ٞذ ٕ٘ٛد
.چاٜ ٚاٖ حٕاْ سا لثُ اص تاص وشدٖ ؿ٥ش آب تثٙذ٤ذ ٚ دٔا٢ آٖ سا تٙؾ٥ٓ و٥ٙذ

.تچٝ ٞا٢ وٛچه سا تٝ ٕٞشاٜ ٞٓ حٕاْ و٥ٙذ
٥ِتش دس ٞفتٝ  180تا ا٤ٗ واس  حذٚد . ٍٞٙا٣ٔ وٝ ػش خٛد سا تا ؿأپٛ ٣ٔ ؿ٥٤ٛذ، ؿ٥ش آب سا تثٙذ٤ذ

.كشفٝ ج٣٤ٛ ٣ٔ ؿٛد
.تشا٢ كشفٝ ج٣٤ٛ دس آب ٍٞٙاْ دٚؽ ٌشفتٗ، كٛست خٛد سا تـ٥٤ٛذ ٤ا ٔؼٛان تض٥٘ذ

ٝ تاٖ چٙذ تاس اػتفادٜ و٥ٙذ .ٚلت٣ دس ٞتُ ٚ ٤ا حت٣ دس خا٘ٝ ٞؼت٥ذ اص حِٛ
.٤ه ػغُ دس حٕاْ داؿتٝ تاؿ٥ذ تا آت٣ وٝ ٞذس ٣ٔ سٚد سا جٕـ ٚ پا٢ ٥ٌاٞاٖ تش٤ض٤ذ

٥ِتش دس ٞفتٝ دس ٔلشف آب كشفٝ   2000تا ٘لة ٤ه ػشدٚؿ٣ تا جش٤اٖ وٓ، ٣ٔ تٛاٖ دس حذٚد 
.ج٣٤ٛ ٕ٘ٛد
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سٚؽ كح٥ح اػتفادٜ اص وِٛش آت٣

ٔتش ٔشتـ دس داخُ ٞش ٚاحذ  3٘لة وِٛش دس داخُ اتاله ٔخلٛف تٝ ا٘ذاصٜ حذٚد 
ٔؼى٣٘ٛ وٝ وِٛش ٚ وا٘اَ خشٚج٣ وِٛش اص داخُ ٥ٕٞٗ لؼٕت ٚاسد خا٘ٝ ٣ٔ ٌشدد 

تٝ عٛس٢ وٝ وِٛش ٥ٞچ استثاط ٔؼتم٣ٕ٥ تا ت٥شٖٚ ٘ذاسد ٚ ٔىؾ ٞٛا٣ٞ وِٛش اص عش٤ك 
.پٙجشٜ ا٢ وٝ پـت وِٛش ٘لة ؿذٜ اػت، ا٘جاْ ٣ٔ ؿٛد

اضافٝ وشدٖ ٤ه وا٘اَ ٚ دس٤چٝ اضاف٣ تشا٢ خشٚج ٞٛا٢ ٌشْ اص داخُ فضا٢ اتاق، ا٤ٗ 
وا٘اَ دس لؼٕت تاال٢ ٞٛا٢ ٚسٚد٢ وِٛش ٚ دس تاالتش٤ٗ لؼٕت اتاق ٘لة ؿذٜ تا 

ا٤ٗ ٞذف وٝ جٟت چشخؾ پشٚا٘ٝ ٞا٢ ٞٛاوؾ ٔٛجٛب خشٚج ٞٛا٢ ٌشْ اص اتاق 
.ؿٛد

اػتفادٜ اص وِٛش آت٣ تا سا٘ذٔاٖ تاالتش ٔلشف آب ٚ ا٘شط٢
پٛؿا٘ذٖ وِٛش ٚ واُ٘ تا ٚػا٣ّ٤ چٖٛ حل٥ش جٟت ج٥ٌّٛش٢ اص تاتؾ ٔؼتم٥ٓ ٘ٛس 

آفتاب
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 آب مَلش آتی هذیشیت هصشف:
 ؽشف٥ت تشٚدت٣ وِٛشٞا تا٤ذ ٔتٙاػة تا فضا٢ ٔٛسداػتفادٜ ٚ ؿشا٤ظ آب ٚ ٞٛا٣٤

.  ا٘تخاب ؿٛد( اص ِحاػ دٔا ٚ سعٛتت) ٔحُ 
 تضسٌتش اص حذ ٥٘اص تٟٙا تافث ٔلشف ت٣ ٔٛسد آب ٣ٔ ؿٛ٘ذوِٛشٞا٢ .
ا٘جاْ ؿٛد ٔؼ٥ش تش٤ٗوِٛش اص وٛتاٜ  وـ٣وا٘اَ  االٔىاٖ حت٣ .
 چٙا٘چٝ وا٘اِٟا٢ وِٛش خاسج اص ػاختٕاٖ لشاس داس٘ذ حتٕاً تا٤ذ تٛػ٥ّٝ فا٤ك واس٢ تا

پـٓ ؿ٥ـٝ ٤ا فا٤ك ٞا٢ د٤ٍش اص ٌشْ ؿذٖ وا٘اِٟا ٚ ٞذس سفتٗ ػشٔا دس اثش تاتؾ 
.  ٔؼتم٥ٓ ٘ٛس خٛسؿ٥ذ تش آٟ٘ا ج٥ٌّٛش٢ ؿٛد 

 وِٛش دس ػا٤ٝ ٚ تا اػتفادٜ اص پٛؿؾ ٔٙاػة ٚ ج٥ٌّٛش٢ اص ٘ـت آب وِٛشٞا٢ ٘لة
.آت٣، تافث كشفٝ ج٣٤ٛ ص٤اد٢ دس ٔلشف آب ٣ٔ ؿٛد
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. هي دّذ را ماّص ًصة مَلر در سايِ هصرف آب 
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   وخدماتنظافت 
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آبدارخانو
 استفاده از فالسک صنعتی
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فضای سثس ساختواى

کاضت گًَِ ّای گیاّی تا ًیاز آتی کن -

استفادُ از تجْیسات ٍ رٍضْای آتیاری هٌاسة -

88



ًوًَِ ّایی از گیاّاى تا ًیاز آتی کن

گل هاَّر گس پٌج اًگطتی
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استفادُ از تجْیسات ٍ رٍضْای آتیاری هٌاسة

آتیاری لطرُ ای ،آتیاری تاراًی -

آتیاری زیر سطحی -

(رٍش سٌتی در هٌاطك خطك)آتیاری کَزُ ای  -
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آتیاری لطرُ ای
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آتیاری زیر سطحی

92



آتیاری کَزُ ای
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شل آتياری رخيرُ مٌٌذُ  
آب

قابل استفادٌ برای گیاَان آپارتماوی
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 استفاده از پوشش مالچ بو جای کاشت مچن

جا٢ واؿت چٕٗ ٚ دا٘ـٍاٜ كٙقت٣ اكفٟاٖ تٝ تشا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ دس فٛالد ٔثاسوٝ 
ٚآت٥اس٢ آٖ اص پٛؿؾ ٔاِچ س٣ٍ٘ اػتفادٜ ؿذٜ 
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آئيي ًاهِ ػولياتي ٍ   24صفحِ   4-39ٍ تٌذ ز هادُ   20صفحِ  4-34-2ٍفق تٌذ 
ًصة هستقين پوپ تَسظ هطترك تر رٍی ضثنِ  ضرايظ ػوَهي تؼرفِ ّای آب ٍ فاضالب 

هطوَل قغغ 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 هخازى رخیرُ اسسرازژیک ّوراُ تا خوح زاهیي فطار طثقاذ  
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ػافت ٥٘12اص ٔلشف آب جذَٚ تشآٚسد حجٓ ٔخضٖ رخ٥شٜ تشا٢ واستش٢ ٞا٢ ٔختّف تشا٢ 

هخازى رخیرُ اسسرازژیک ّوراُ تا خوح زاهیي فطار طثقاذ  

ٍاحذ هحاسثِ  ماستشی
هقذاس حجن هَسد ًیاص  تِ لیتش تِ  

ٍاحذ هشتَطِ اصای 
20هتش هشتغ هساحت اػیاًی سستَساى هؼوَلی

175اطاق یل تا دٍ تختِّتل تا سِ ستاسُ

20تؼذاد ماسهٌذ دٍلتیاداسات 

75ّش صًذاًی صًذاى 

40تؼذاد مَدك آهادگی ٍ هْذ مَدك

8تؼذاد هحصل غیش ضثاًِ سٍصیهذسسِ

20داًطجَ داًطگاُ 

175تؼذاد تخت تیواسستاى

هسجذ ٍ حسیٌیِ 
تجاسی ٍ  هتش هشتغ اػیاًی تِ استثٌای فضاّای 

  ...3

100ّش ًفش خذهت گیشًذُ هقین آسایطگاُ 
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اصالح الگَّای رفتاری

هثال
آت٥اس٢ فضا٢ ػثض ػاختٕاٖ دس ؿة
اػتفادٜ اص ٔاؿ٥ٗ ِثاػـ٣٤ٛ ٚ ؽشفـ٣٤ٛ تا حذاوثش ؽشف٥ت آٟ٘ا
 ْٔٛاد غزا٣٤ فش٤ض ؿذٜ تا لشاسدادٖ آٖ دس ص٤ش جش٤اٖ آب٤خ صدا٣٤ فذ
 ٔاؿ٥ٗ تشا٢ ٚاوغ  ٚ اػتفادٜ اص ؿؼتـ٢ٛ خٛدسٚ تا اػتفادٜ اص واسٚاؽ، ػغُ آب

ج٥ٌّٛش٢ اص وث٥ف ؿذٖ ػش٤ـ  
 ْؿؼتـ٢ٛ فشؽ دس خا٘ٝفذ
.....
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پايص ادارات استاى
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100

پایص ادارات استاى تِ هٌظَر تررسی ًصة لَازم کاٌّذُ هصرف ٍ هخسى استراتژیك

ًذاسدػذم تاییذتاییذ

532314224سشدميآب 

493379198ًواصخاًِ

40264127آتذاسخاًِ

6144560سشٍیس تْذاضتی

42460838سیستن سشهایص

386463221فضای سثض

284402384حوام

203375492هحل پشسٌل ضیفت

102154814آضپضخاًِ ٍ سالي غزاخَسی

119197754سشایذاسی

57131882سختطَی خاًِ

301067آب خامستشی

385104581هخضى رخیشُ   

1070تؼذاد اداسات پایص ضذُ •

دسصذ اداسات   50تیص اص •
.هخضى استشاتژیل ًذاسًذ

تیطتشیي ػذم ًصة لَاصم •
ماٌّذُ هصشف دس آتذاسخاًِ  
ّا، سیستن ّای سشهایطی ٍ  
.سالي ّای غزاخَسی است

پایص ادارات



موارد قابل أتمل و نیاز بو پیگریی و اقدام
 

  
لحاظ اص استشاتژیل رخیشُ هخضى ٍجَد مِ آًجا اص .تاضٌذ هی رخیشُ هخضى فاقذ اداسات دسصذ 50 تش تالغ 

 دس آب تأهیي ًظش ًقطِ اص آى اّویت ٍ اهامي داخلی آتشساًی ٍ ضْشی آتشساًی ضثنِ اص هٌاسة تشداسی تْشُ
  جذی پیگیشی ٍ تأمیذ هخاصى ایي ًصة خصَظ دس مِ است الصم تاضذ، هی ضشٍسی هصشف پیل هَاقغ
.پزیشد اًجام تشی

تاضٌذ داضتِ هناًْا ایي دس ماٌّذُ ٍلَاصم اتضاس ًصة خصَظ دس تیطتشی دقت ّا اسگاى تایذ مِ هَاسدی:

آتذاسخاًِ -1

سشهایصسیستن  -2

سشایذاسی -3

هحل پشسٌل ضیفت - 4

آضپضخاًِ ٍ سالي غزاخَسی - 5

سختطَی خاًِ - 6
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آب تذٍى درآهذ چیست؟

آب تذٍى درآهذ چگًَِ هحاسثِ هی ضَد؟

اختالف بیه تًلیذ ي فريش

آب تذٍى درآهذ ضاهل چِ اجسائی است؟

َذررفت•

مصارف مجاز بذين درآمذ•

کاّص آب تذٍى درآهذ

سیستم آبرسانی
تولید فروش
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الذاهات کاّص آب تذٍى درآهذ

الذاهات فٌی
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سال

دسصذ آب تذٍى دسآهذ دس استاى اصفْاى دس یاصدُ سال گزضتِ
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تَزیع آب ضْر اصفْاىسازی هذیریت ضثکِ پرٍشُ َّضوٌذ •

زٍى تٌذی ضثکِ•

ساهاًِ پایص فطار•

 96ایستگاُ فطارسٌجی در سطح استاى تا پایاى سال  364استقرار

 97ایستگاُ فطارسٌجی تا پایاى سال  122افسایص

الذاهات فٌی
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نتیجو گریی
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سَسُ اًثیاء 30دس آیِ 
"ء ح٣  ٚ جقّٙا ٔٗ إِاء وُ ؿ٣"

ا٤ٓ ا٢ سا ٔا اص آب لشاس دادٜ  ٞش ص٘ذٜ 

:فشهایذ  اص سَسُ ًَس هی 45خذاًٍذ دس آیِ 
  "ٚ اهلل خّك وُ داتٝ ٔٗ ٔاء"

 ا٤ٓ ا٢ سا ٔا اص آب آفش٤ذٜ ٞش جٙثٙذٜ
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  «کلوا واشزبوا والتسزفوا اوه الیحب المسزفیه »

.  تخٛس٤ذ ٚ ت٥اؿا٥ٔذ ٚ اػشاف ٘ى٥ٙذ وٝ خذاٚ٘ذ ٔؼشفاٖ سا دٚػت ٘ذاسد
.والتبذر تبذیزا ان المبذریه کاووا اخوان الشیاطیه

.ٚ ٞشٌض تثز٤ش ٔىٗ چشا وٝ تثز٤شوٙٙذٌاٖ تشادساٖ
ٚ ؿا٤ذ دس لشآٖ وش٤ٓ وٕتش ٔٛاسد٢ تتٛاٖ پ٥ذا وشد وٝ تا چ٥ٙٗ ِحٗ تٙذ ٚ  

.  ؿذ٤ذ٢ اص ف٣ّٕ ٣ٟ٘ ؿذٜ تاؿذ
اػشاف ٔٛسد غضة  ؛« اٖ اِؼشف أش ٤ثغضٝ اهلل»: دس ا٤ٗ تاسٜ فشٔٛد( ؿ)أاْ كادق

اػشاف  ؛ ٕٞا٘ا «اَِّٖ ٔٓـٓ االػْشافِ ل١ََِّّ اِْثٓشَو١َِ»: ٚ ٕٞچ٥ٙٗ فشٔٛد٘ذ . خذا اػت
.  ٕٞشاٜ تا واٞؾ تشوت اػت
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ٔما٤ؼٝ ا٤شاٖ تا ػا٤ش وـٛسٞا اص ٘ؾش كشفٝ ج٣٤ٛ
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شهر ما خانو ماست
ت٥ا٥٤ذ تا اكالح ػثه ص٘ذ٣ٌ ٚ واٞؾ حذالُ 

دسكذ ٔلشف خا٣ٍ٘ اص لغق٣ ٚ ػ٥ٕٟٝ  30
تٙذ٢ آب ج٥ٌّٛش٢ و٥ٙٓ ٚ ٞٓ تافث اح٥اء 

.فضا٢ ػثض اعشافٕاٖ ٌشد٤ٓ
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