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سرانه مصرف آب خانگی در استان اصفهان در یازده سال گذشته



فٌی  الذاهات 

هذیشیت هصشف آب



اقذاهات اتضاسی هذیشیت هصشف آب

استفادُ اص پساب ٍ تاصچشخاًی آب

 (آب تذٍى دسآهذ)کاّص ّذسسفت

اقذاهات فٌی



اقذاهات اتضاسی هذیشیت هصشف آب

استفادٌ اس لًاسم کاَىذٌ مصزف•

شىاسایی، تست ي معزفی 

مخاسن استزاتژیک•

تُیٍ دستًرالعمل محاسثٍ ي وصة

اقذاهات فٌی



:  ٍػایل آب تش 
تِ ٍػایل یا تدْیضاتی کِ فشآیٌذ  آًْا ٍاتؼتِ تِ آب تَدُ ٍ هصشف کٌٌذُ آى  

ّؼتٌذ تدْیضات آب تش گَیٌذ 
ٍ غیشُهاؿیي لثاػـَیی ، هاؿیي ظشفـَیی ، کَلش آتی هاًٌذ 

 
  

:  ٍػایل آب پخؾ 
تِ ٍػایلی کِ فقط آب سا هٌتقل ٍ پخؾ هی ًوایٌذ ٍػایل آب پخؾ گَیٌذ

ٍ غیشُ ، دٍؽ فالؽ تاًکاًَاع ؿیشآالت ، هاًٌذ  

هذیریت هصرف آب



هاؿیي ظشفـَیی، هاؿیي )هصشف اػتفادُ اص لَاصم آب تش کن •
(لثاػـَیی، کَلش آتی

اػتفادُ اص لَاصم کاٌّذُ هصشف تشای ٍػایل آب پخؾ •

اصالح الگَی سفتاسی اػتفادُ اص ٍػایل آب تش ٍ آب پخؾ•

مصرف تىسط عمىم مردماقدامات  الزم   جهت مدرییت 



تعریف

عولکرد آًْا هی  . هصرف آب هٌجر هی ضَد کاّصٍ استفادُ از آًْا، تِ  گيری کارلَازم ٍ اتساری کِ تِ 

: تَاًذ تر اساس یکی از هَارد زیر تاضذ

 جریاى( هقذار) دتیکاّص  

 فطارکاّص

(کٌٌذُ اسپری)آب  خرٍجیسرعت  افسایص

 حجن هخسىکاّص

 خرٍج آبزهاى کاّص هذت

لَاصم کاٌّذُ هصشف آب



آب هصرف کاٌّذُ لَازم اًَاع

هاى دار، لوسیفطاری زالکترًٍيکی، فطاری، ، ، پذالی اّرهی:   ضيرآالت•

پرالتَر•

کن هصرف سردٍش•

تَالت( آف ضات)فطاری  ضيلٌگ •

کن هصرففالش تاًک •

رگَالتَر•

ٍاترجت•

لَاصم کاٌّذُ هصشف آب



(ضیشآالت کن هصشف)لَاصم کاٌّذُ هصشف 

ؿیش اّشهی
خایگضیٌی ؿیشآالت دٍ هحَسُ تا ؿیشآالت اّشهی اٍلیي ٍ هْوتشیي 

. اقذام دس خْت کاّؾ هصشف دس آب پخؾ ّا هی تاؿذ



دس حال حاضش ؿیشآالت اّشهی تشای ػیٌک آؿپضخاًِ، سٍؿَیی، تَالت 
. ٍ دٍؽ حوام دس تاصاس هَخَد هی تاؿذ





(ضیشآالت کن هصشف)لَاصم کاٌّذُ هصشف 

داسؿیش فـاسی ٍ فـاسی صهاى 

تشای آتخَسی، هذاسع ٍ هؼاخذهٌاػة 



(ضیشآالت کن هصشف)لَاصم کاٌّذُ هصشف 

ؿیش لوؼی



(ضیشآالت کن هصشف)لَاصم کاٌّذُ هصشف 

پذالیؿیش 



(پشالتَس)لَاصم کاٌّذُ هصشف 

دسفـاى
.تشکیة آب تا َّا ػثة افضایؾ ػشعت خشٍج آب اص ؿیش هی ؿَد



(سشدٍش)لَاصم کاٌّذُ هصشف 

.اغلة تا هکاًیؼن تشکیة آب تا َّا ّؼتٌذ
.کاّؾ تعذاد ٍ یا قطش سٍصًِ ّا ًیض دس کاّؾ هصشف آب هَثش اػت



اختالط آب ٍ َّا



واّص تؼذاد سٍصًِ ّا



دٍش ون هصشف الىتشًٍیىی



(تَالت (آف ؿات)فطاسی  ضیلٌگ)لَاصم کاٌّذُ هصشف 



(فالش تاًک ّای کن هصشف)لَاصم کاٌّذُ هصشف 



واّص حجن فالش تاًه ّای حجین



واّص حجن آتگیشی فالش تاًه اص عشیك تٌظین پیچ  
فلَتش



:آب کولر آبی مدیریت مصرف •
ظرفیت برودتي کولرها باید متناسب با فضاي مورداستفاده و شرایط آب و •

. انتخاب شود( از لحاظ دما و رطوبت) هوایي محل 

.  بزرگتر از حد نیاز تنها باعث مصرف بي مورد آب مي شوندکولرهاي •

.  انجام شود مسیر ترینکولر از کوتاه  کشيکانال  االمکان حتي•

چنانچه کانالهاي کولر خارج از ساختمان قرار دارند حتماً باید بوسیله عایق •

کاري با پشم شیشه یا عایق هاي دیگر از گرم شدن کانالها و هدر رفتن سرما 

.  در اثر تابش مستقیم نور خورشید بر آنها جلوگیري شود 

کولر در سایه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از نشت آب نصب •

.کولرهای آبی، باعث صرفه جویی زیادی در مصرف آب می شود



. هی دّذ سا واّص ًصة وَلش دس سایِ هصشف آب 



غذاخىری و ساله آشپشخاوً 

30

ماشین ظرفشویی صنعتی

ظروفشستشوي 
ظروف بزرگ و دیگ آشپزی شستشوي



  (بزجهای خىک کىىذي)صزفً جىیی در مصزف آب 

هىا خنک چیلر

31



(الوذری) صزفً جىیی در مصزف آب بخش



خىردگی  وتشخیصرسىب سدایی 

بخارو دیگ  درتاسیساترفع آن و 



تاسیساتبزرسی و کىتزل وشتی آب در 
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 وخذماتوظافت 
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ماشیه آالت  وشستشىیتمیش کزدن 

36



آبذارخاوً

استفادي اس فالسک صىعتی
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فضای سثض ساختواى

کاضت گًَِ ّای گیاّی تا ًیاص آتی کن -

استفادُ اص تجْیضات ٍ سٍضْای آتیاسی هٌاسة -



ًوًَِ ّایی اص گیاّاى تا ًیاص آتی کن

گل هاَّس گض پٌح اًگـتی



استفادُ اص تجْیضات ٍ سٍضْای آتیاسی هٌاسة

آتیاسی قطشُ ای ،آتیاسی تاساًی -

آتیاسی صیش سطحی -

(سٍش سٌتی دس هٌاطق خطک)آتیاسی کَصُ ای  -



آتیاسی قطشُ ای



آتیاسی صیش سطحی



آتیاسی کَصُ ای



طل آتیاسی رخیشُ 
آبوٌٌذُ 

قاتل استفادٌ تزای گیاَان آپارتماوی



استفادي اس پىشش مالچ بً جای کاشت چمه

جای کاشت چمن و دانشگاه صنعتی اصفهان به برای نمونه در فوالد مبارکه 

وآبیاری آن از پوشش مالچ رنگی استفاده شده 



ًصة صحيح هخازى رخيرُ 
تأهيي استراتژیک ّوراُ تا پوپ 

فطار طثقات  



آئیي ًاهِ ػولیاتی ٍ   24صفحِ   4-39ٍ تٌذ ص هادُ   20صفحِ  4-34-2ٍفك تٌذ 
ضشایظ ػوَهی تؼشفِ ّای آب ٍ فاضالب ًصة هستمین پوپ تَسظ هطتشن تش سٍی  

هطوَل لغغ هَلت   دس صَست الذام، اًطؼاب ضثىِ تَصیغ آب ضشب هوٌَع هی تاضذ ٍ
.  ًحَُ صحیح ًصة تِ صَست ضىل ضواتیه صیش هی تاضذ . تا تشچیذى پوپ خَاّذ تَد 

ًصة صحيح هخازى رخيرُ استراتژیک ّوراُ تا پوپ تاهيي فطار طثقات  



ًصة صحيح هخازى رخيرُ استراتژیک ّوراُ تا پوپ تاهيي فطار طثقات  



مسکىنیساختمان های برای طراحی پمپ و مخسن دستىرالعمل  -1

  پمپ و مخسنانتخاب ( شابلىن)مهنذسی کش خط  -2

هخازى رخيرُ استراتژیک ّوراُ تا پوپ تاهيي فطار طثقات  



ساعت 12نیاز مصرف آب جذول برآورد حجم مخسن رخیره برای کاربری های مختلف برای 

هخازى رخيرُ استراتژیک ّوراُ تا پوپ تاهيي فطار طثقات  

واحد محاسبه  کاربری
مقدار حجم مورد نیاز  به لیتر به 

واحد مربوطه ازای 

20متر مربع مساحت اعیانی رستوران معمولي

175اطاق یك تا دو تختههتل تا سه ستاره

20تعداد كارمند دولتيادارات 

75هر زنداني زندان 

40تعداد كودك آمادگي و مهد كودك

8تعداد محصل غیر شبانه روزيمدرسه

20دانشجو دانشگاه 

175تعداد تخت بیمارستان

مسجد و حسینیه 
تجاري متر مربع اعیانی به استثناي فضاهاي 

...  و 
3

100هر نفر خدمت گیرنده مقیم آسایشگاه 



اصالح الگَّای سفتاسی

هثال
آتیاری فضای سثش ساختمان در شة
استفادٌ اس ماشیه لثاسشًیی ي ظزفشًیی تا حذاکثز ظزفیت آوُا
عذم یخشدایی مًاد غذایی فزیش شذٌ تا قزاردادن آن در سیز جزیان آب
 ماشیه تزای ياکس  ي استفادٌ اس شستشًی خًدري تا استفادٌ اس کارياش، سطل آب

جلًگیزی اس کثیف شذن سزیع 
 شستشًی فزش در خاوٍعذم
.....



آهَصش ٍ پشٍسش* 

داًطگاُ ػلَم پضضىی* 

آّي اصفْاى رٍب * 

هثاسوِ  فَالد * 

اصفْاىپاالیطگاُ * 

......  اصفْاى ًٍیشٍگاُ * 

اداسات ٍ صٌایغتشگضاسی جلسات هذیشیت هصشف آب تا تشخی 



پایص اداسات استاى



96پایش انجام شده در سال 

از ادارات باهمکاری مروجین مصرف بهینهبازدید •

پایش همراه با تکمیل فرم های سه صفحه ای•

استشاتژیکپایص اداسات استاى تِ هٌظَس تشسسی ًصة لَاصم کاٌّذُ هصشف ٍ هخضى 



کٌتشلضشحهحل

آتذاسخاًِ

؟ تاضذ هی صٌؼتی  ساص چای تِ هجْض          تلی        خیش 

؟ تاضذ هی  صٌؼتی فالسه ٍ وتشی تِ هجْض          تلی        خیش 

؟ تاضذ هی ظشفطَیی هاضیي تِ هجْض          تلی        خیش 

الىتشًٍیىیپذالی اّشهی؟ ظشفطَئی سیٌه ضیش ًَع دٍهحَسُ                    هحَسُ ًه

: ضَد هی دیذُ آتذاسخاًِ دس سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

سشٍیس تْذاضتی

الىتشًٍیىیپذالی اّشهی؟ سٍضَئی ضیشّای ًَع دٍهحَسُ                    هحَسُ ًه

ّستٌذ؟ (دسفطاى) پشالتَس تِ هجْض سٍضَئی ضیشّای          تلی        خیش 

؟ تَالت ضیشّای ًَع
         اّشهی دٍهحَسُ                     هحَسُ ًه

ّستٌذ؟ (دسفطاى) پشالتَس تِ هجْض تَالت ّای ضیلٌگ          تلی        خیش 

دستَالت  هَجَد فالش
    (گاصی)ضشب ته ضیش         صهاًذاس ضیش

  لذیوی تاًه فالش      ای هشحلِ دٍ تاًه فالش

 : ضَد هی دیذُ تْذاضتی سشٍیس دس سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

حوام
؟  حوام ضیشّای ًَع         اّشهی دٍهحَسُ

است؟ ضذُ استفادُ هصشف ون ّای سشدٍش اص آیا          تلی        خیش 

 ضَد هی دیذُ حوام دس سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

فضای سثض

(ضَد هطخص هَاسد تشویثی استفادُ صَست دس) سثض فضای دس هصشفی آب ًَع           ضشب         چاُ            وص صُ  تاصیافتی 

ضَد؟ هی استفادُ پشهصشف سٌتی آتیاسی ّای سٍش اص  آیا          تلی  .......... : سٍش ایي اص استفادُ دسصذ      خیش 

ضَد؟ هی استفادُ ای لغشُ آتیاسی ّای سٍش اص آیا          تلی  .......... : سٍش ایي اص استفادُ دسصذ      خیش 

ضَد؟ هی استفادُ تاساًی آتیاسی ّای سٍش اص  آیا          تلی  .......... : سٍش ایي اص استفادُ دسصذ      خیش 

ضَد؟ هی استفادُ صیشسغحی آتیاسی ّای سٍش اص  آیا          تلی  .......... : سٍش ایي اص استفادُ دسصذ      خیش 

 ضَد هی دیذُ سثض فضای دسآتیاسی سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

فضای عوَهی

ضَد؟ هی استفادُ  (داس جت) داس ًاصل ّای سشضلٌگ اص تْذاضتی ّای سشٍیس ًظافت تشای          تلی        خیش 

ضَد؟ هی استفادُ اسىشاتش اص غزاخَسی ٍسالي سالٌْا ٍ ّا اتاق وف ًظافت تشای          تلی        خیش 

 هی استفادُ تاعلِ واغزّای ٍ سٍصًاهِ اص ، داسد ضستطَ تِ ًیاص وِ پاسچِ جای تِ  ّا ضیطِ ًظافت تشای
ضَد؟

          تلی        خیش 

ضَد؟ هی استفادُ تاویفیت ٍ استاًذاسد ضیطِ وٌٌذُ تویض هَاد اص ّا ضیطِ ًظافت تشای          تلی        خیش 

 هی استفادُ ًفشتش یا ٍ دستی صٌؼتی خطه ّای جاسٍتشلی اص ساختواى تیشًٍی هىاًْای ًظافت تشای
ضَد؟

          تلی        خیش 

 ضَد هی دیذُ ػوَهی فضای دس سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

استشاتژیکپایص اداسات استاى تِ هٌظَس تشسسی ًصة لَاصم کاٌّذُ هصشف ٍ هخضى 



کٌتشلضشحهحل

سیستن سشهایص

ضَد؟ هی استفادُ سیستوی چِ اص سشهایص تشای
          آتی وَلش            گاصی وَلش  چیلش 

تاضذ؟ هی تاى سایِ تِ هجْض هىاى آیا آتی وَلش اص استفادُ صَست دس
          تلی   : وَلشّا سایثاى اص استفادُ دسصذ   خیش 

..........   

است؟ ضذُ اًجام تام پطت سٍی فلضی واًال تٌذی ػایك آیا آتی وَلش استفادُ صَست دس
          تلی   : وَلشّا تٌذی ػایك دسصذ      خیش 

..........   

ضَد؟ هی تستِ وَلش آب اصلی ضیش گشها فصل پایاى دس آیا آتی وَلش اص استفادُ صَست دس          تلی        خیش 

  ًطت ٍجَد ػذم ًظش اص) وَلش تِ هتصل اتیلي پلی ّای لَلِ تَدى سالن اص آیا آتی وَلش اص استفادُ صَست دس
ضَد؟ هی حاصل اعویٌاى (ٍپَسیذگی

          تلی        خیش 

است؟ ضذُ والیثشُ ٍ سالن (تش وٌٌذُ خٌه تشج تا چیلش) ٍ آتی وَلش ضٌاٍس          تلی        خیش 

 ضَد هی دیذُ سشهایطی سیستن دس سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

آضپضخاًِ
ٍ سالي غزاخَسی

؟ تاضذ هی صٌؼتی ظشفطَیی هاضیي تِ هجْض          تلی        خیش 

؟ تاضذ هی صٌؼتی جت ٍاتش تِ هجْض          تلی        خیش 

؟ تاضذ هی اسىشاتش تِ هجْض          تلی        خیش 

 ضَد هی دیذُ غزاخَسی/آضپضخاًِ دس سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

هحل پشسٌل ضیفت
؟ تاضذ هی واٌّذُ لَاصم تِ هجْض          تلی        خیش 

 ضَد هی دیذُ پشسٌل ضیفت هحل دس سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

سشایذاسی
؟ تاضذ هی واٌّذُ لَاصم تِ هجْض          تلی        خیش 

  ضَد هی دیذُ سشایذاسی هحل دس سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

 تاضذ هی هصشف ون پذالی یا فطاسی ضیش تِ هجْضآب سشدکي
          تلی        خیش 

ًواصخاًِ
تاضذ هی هصشف واٌّذُ لَاصم تِ هجْض ٍضَخاًِ          تلی        خیش 

  هحل هَوت یا فشش ضستطَی سٍش
           هحل دس   ضَیی لالی 

ًَتت ........سال دس ضستطَ تؼذاد

 ضَد هی دیذُ ًواصخاًِ هحل دس سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

سختطَی خاًِ

؟ تاضذ هی  ًطتی داسای ضستطَ دستگاّْای          تلی        خیش 

  سختطَیی دس ضذُ استفادُ آب ًَع
           ضشب         چاُ            وص صُ  تاصیافتی 

  تاصیافتی آب ًَع

؟ تاضذ هی هصشف ون ضستطَ دستگاّْای          تلی        خیش 

 ضَد هی دیذُ خاًِ سختطَی هحل دس سٍیِ تی هصشف یا جَئی صشفِ اص وِ خاصی هَاسد

آب خاکستشی
؟ داسد ٍجَد خاوستشی آب اص استفادُ سیستن

 

          تلی        خیش 
ضَد لیذ خاوستشی آب اص استفادُ ّای هحل

؟ است چمذس هجوَػِ آب هصشف ول تِ ًسثت خاوستشی آب هصشف دسصذ یا حجن



کنترلشرحمحل

آب خاکستشی
 است صورت چه به خاکستری آب فرآوری سیستم

  دارد استاندارد شده طراحی سیستم   ندارد بهداشتی مشکل  

است اصولی غیر صورت به سیستم         دارد بهداشتی مشکل  

 دیده خاکستری آب زمینه در رویه بی مصرف یا جوئی صرفه از که خاصی موارد

 شود می

استخش
یا

آب ًوا 

  است استخر دارای مجموعه
          بلی  .......................... استخر ابعاد و حجم    خیر 

سرپوشیده           روباز    

  استخر در شده استفاده آب نوع           شرب         چاه            کش زه       بازیافتی 

باشد می مصرف کاهنده لوازم به مجهز استخر          بلی        خیر 

  است برداری بهره مدار در نما آب
          بلی  ..........................  نما آب ابعاد و حجم    خیر 

   

 نما آب در شده استفاده آب نوع
           شرب         چاه            کش زه    بازیافتی 

دارد سیرکوله         است سیرکوله بدون     

 می دیده نما آب یا استخر در رویه بی مصرف یا جوئی صرفه از که خاصی موارد

  شود

هخضى  
رخیشُ استشاتژیک

 

؟ است شده نصب استراتژیک ذخیره مخزن          بلی        خیر 

 باشد می استاندارد استراتژیک مخزن  نصب          بلی        خیر 

  شود می انجام ای دوره صورت به استراتژیک مخزن شستشوی و عفونی ضد
          بلی        خیر 

  است مدار در مداوم استراتژیک ذخیره مخزن          بلی        خیر 

  شده نصب توزیع شبکه از مناسب گیری آب تراز در استراتژیک ذخیره مخزن
          بلی      خیر 

زمین صفر-صفر تراز در نصب    زمین صفر-صفر تراز زیر در نصب   

؟ دارد وجود استراتژیک ذخیره مخزن به غیرمسئول افراد دسترسی امکان آیا
          بلی        خیر 

؟ دارد هدررفت استراتژیک ذخیره مخزن آیا          بلی  ............................ : هدررفت نوع    خیر 

؟ است شده نصب آب پمپ استراتژیک ذخیره مخزن زیردست در آیا          بلی        خیر 

؟ باشد می صحیح زیر تصویر طبق پمپ نصب نحوه آیا
          بلی        خیر 

  شود مشخص تصویر در اشکال ، صحیح نصب عدم صورت در

کاسٍاش یا ضستطَی 
خاظ

؟ باشد می مصرف کم نازل به مجهز کارواش          بلی  دقیقه در لیتر  ................ : نازل دبی      خیر 

  کارواش در شده استفاده آب نوع           شرب         چاه            کش زه  بازیافتی 

 مصارف/کارواش در رویه بی مصرف یا جوئی صرفه از که مواردی

  شود می دیده خاص



آضپضخاًِ ٍ سالي  سیستن سشهایصفضای سثضحوامسشٍیس تْذاضتیآتذاسخاًِ
آب خاوستشیسختطَی خاًًِواصخاًِآب سشدويسشایذاسیهحل پشسٌل ضیفتغزاخَسی

ػذم  تاییذًام هحل  سدیف 
ػذم  تاییذًذاسدتاییذ

ػذم  تاییذًذاسدتاییذ
ػذم  تاییذًذاسدتاییذ

ػذم  تاییذًذاسدتاییذ
ػذم  تاییذًذاسدتاییذ

ػذم  تاییذًذاسدتاییذ
ػذم  تاییذًذاسدتاییذ

ػذم  تاییذًذاسدتاییذ
ػذم  تاییذًذاسدتاییذ

ػذم  تاییذًذاسدتاییذ
ػذم  تاییذًذاسدتاییذ

ًذاسدتاییذ

ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد11101هٌاتغ آب1

ًذاسدًذاسد1111111111داًطگاُ آصاد2
ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد00100تٌیاد هسىي3

ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد00100هٌاتغ عثیؼی4
ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد00111ضثىِ تْذاضت5

6
تؼضیشات 
ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد0ًذاسدًذاسد00حىَهتی 

7
صٌؼت هؼذى ٍ  

ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد01ًذاسد00تجاست

8
تؼاٍى واس ٍ  

ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد0ًذاسدًذاسد00سفاُ اجتواػی

9
داًطگاُ پیام  

ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد0ًذاسدًذاسد00ًَس

10
ثثت اسٌاد ٍ  

ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد00001اهالن

ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد1ًذاسدًذاسد11اتاق اصٌاف11

12

ضشوت پخص  
فشآٍسدُ ّای 

ًفتی
ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسدًذاسد1110

ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد0ًذاسد11َّاضٌاسی13
ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد11ًذاسد00وویتِ اهذاد14

15
اداسُ ٍسصش  

ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسدًذاسد1ًذاسد00ٍ جَاًاى

ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد01ًذاسد11هخاتشات16

17

تٌیاد ضْیذ ٍ  
اهَس  

ایثاسگشاى
ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسدًذاسد0ًذاسد11

ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد01ًذاسد11ثثت احَال18

19
جْاد 

ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد00ًذاسد11وطاٍسصی

ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد11110ّالل احوش20
ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد1ًذاسد1110ضْشداسی21

ًذاسدًذاسد111ًذاسد111101سپاُ ًاحی22ِ
ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد11ًذاسد11اهَس تشق23

24
آهَصش ٍ  

ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد11ًذاسد00پشٍسش

25
حفاظت هحیظ 

ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد00ًذاسد00صیست  

26
هشوض فٌی ٍ 

ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسد00011حشفِ ای

27
اٍلاف ٍ اهَس  

ًذاسدًذاسدًذاسد01ًذاسدًذاسدًذاسد0ًذاسد00خیشیِ

ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد01ًذاسد11تْضیستی28
ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد11ًذاسد11اداسُ گاص29

30
تاهیي  

ًذاسدًذاسدًذاسد11ًذاسدًذاسد11111اجتواػی



96استان در سال پایش ادارات 

تاییذ دسصذ تأییذ عذم تاییذ دسصذ عذم تأییذ ًذاسد دسصذ ًذاسد

آب ػشدکي 532 63% 314 37% 224

ًواصخاًِ 493 57% 379 43% 198

آتذاسخاًِ 402 39% 641 61% 27

ػشٍیغ تْذاؿتی 614 57% 456 43% 0

ػیؼتن ػشهایؾ 424 41% 608 59% 38

فضای ػثض 386 45% 463 55% 221

حوام 284 41% 402 59% 384

هحل پشػٌل ؿیفت 203 35% 375 65% 492

آؿپضخاًِ ٍ ػالي غزاخَسی 102 40% 154 60% 814

ػشایذاسی 119 38% 197 62% 754

سختـَی خاًِ 57 30% 131 70% 882

آب خاکؼتشی 3 100% 0 0% 1067

هخضى رخیشُ    385 79% 104 21% 581 54%

پایص اداسات



60

پایص اداسات استاى تِ هٌظَس تشسسی ًصة لَاصم کاٌّذُ هصشف ٍ هخضى استشاتژیک

نداردعدم تاییدتایید 

532314224سردکنآب 

493379198نمازخانه

40264127آبدارخانه

6144560سرویس بهداشتی

42460838سیستم سرمایش

386463221فضای سبز

284402384حمام

203375492محل پرسنل شیفت

102154814آشپزخانه و سالن غذاخوری

119197754سرایداری

57131882رختشوی خانه

301067آب خاکستری

385104581مخزن ذخیره    

1070تعذاد اداسات پایؾ ؿذُ •

دسصذ اداسات   50تیؾ اص •
.هخضى اػتشاتظیک ًذاسًذ

تیـتشیي عذم ًصة لَاصم  •
کاٌّذُ هصشف دس آتذاسخاًِ 

ّا، ػیؼتن ّای ػشهایـی ٍ  
.ػالي ّای غزاخَسی اػت

پایص اداسات



مىارد قابل تأمل و ویاس بً پیگیزی و اقذام

 

لحاظ از استراتژیك ذخیره مخزن وجود كه آنجا از .باشند مي ذخیره مخزن فاقد ادارات درصد 50 بر بالغ 

 تأمین نظر نقطه از آن اهمیت و اماكن داخلي آبرساني و شهري آبرساني شبكه از مناسب برداري بهره

 پیگیري و تأكید مخازن این نصب خصوص در كه است الزم باشد، مي ضروري مصرف پیك مواقع در آب

.پذیرد انجام تري جدي

داشته مکانها این در کاهنده ولوازم ابزار نصب خصوص در بیشتری دقت ها ارگان باید که مواردی 

:باشند

آبدارخانه -1

سرمایشسیستم  -2

سرایداری -3

محل پرسنل شیفت - 4

آشپزخانه و سالن غذاخوری - 5

رختشوی خانه - 6



تاصچشخاًی آب

اقذاهات فٌی

تکویل اخشای پکیح تصفیِ آب خاکؼتشی دس داًـگاُ اصفْاى ٍ ساُ اًذاصی آى

(میلیًن تًمان 360)اجزا تًسط آتفا اصفُان ي اس تًدجٍ َای ملی 

آب خاکستزی حاصل اس حمام دي مجمًعٍ خًاتگاٌ َای داوشگاٌ اصفُان

متزمکعة در شثاوٍ ريس 200دتی طزح 

(َکتار 150مساحت )استفادٌ اس پساب تصفیٍ شذٌ جُت آتیاری فضای سثش 

یکی اص اداسات آتفا آب دس  تاصچشخاًیطشح اٍلیِ اخشای پایلَت 

اجزای طزح در محذيدٌ ستاد: پیشىُاد ايلیٍ

تصفیٍ پساب پکیجاجزای 

استفادٌ اس پساب تصفیٍ شذٌ در آتیاری فضای سثش



باسچزخاوی آب

:استفادُ اص پساب تصفیِ ضذُ دس

آب هَسد ًیاص فشایٌذّای صٌایع -

آتیاسی فضای سثض -

آب فالش تاًک ّا ٍ ضستطَی هعاتش  : استفادُ دس هصاسف عوَهی هاًٌذ -

اقذاهات فٌی



آب تاصچشخاًیًوًَِ ّایی اص 

اقذاهات فٌی

هذسػِ ػثض
کمزاویمذرسٍ شُیذ : وجف آتاد

اػتفادُ اص خشٍخی دػتگاُ دیالیض دس تیواسػتاى 
تیمارستان امام حسیه

اػتفادُ هدذد ػشسیض اػتخش ٍ دٍؽ حوام 
اصفُانداوشگاٌ 



هذسسِ سثض

کمرانیدبستان دختراهن شهید  
هطخصات هذسسِ

ٍاقع دس ًجف آتاد

ًفش 400حذٍد : تعذاد داًص آهَصاى

ِتاصچشخاًی ٍ استفادُ هجذد اص آب : اجشای کلیِ اقذاهات ساصگاس تا هحیط صیست اص جول

خاکستشی، استفادُ اص ضیشآالت کاٌّذُ هصشف، تَلیذ ٍسهی کوپَست، جذاساصی صتالِ ّای  

LED، استفادُ اص الهپ ّای ...پالستیک ٍ کاغز ٍ 

اقذاهات فٌی



دبستان دختراهن شهید کمرانی:  هذسسِ سثض
آب خاوستشیٍ استفادُ هجذد اص هطخصات عشح تاصچشخاًی 

96هْش : تاسیخ تْشُ تشداسی 96ضْشیَس : تاسیخ اجشا

هیلیَى تَهاى 2حذٍد : ّضیٌِ اجشا

 ِ(فاقذ َزگًوٍ مًاد شًیىذٌ)استفادُ اص آب خشٍجی اص آتخَسی هذسس

 لیتشی 2000رخیشُ دس هخضى

استفادُ دس آتیاسی فضای سثض ٍ فالش تاًه ّای سشٍیس تْذاضتی

اقذاهات فٌی



اقدامات  مدرییت مصرف
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سشاًِ هصشف آب خاًگی دس استاى اصفْاى دس دُ سال گزضتِ

واّص آب تذٍى دسآهذ



آب تذٍى دسآهذ چیست؟

آب تذٍى دسآهذ چگًَِ هحاسثِ هی ضَد؟

اختالف تیه تًلیذ ي فزيش

آب تذٍى دسآهذ ضاهل چِ اجضائی است؟

َذررفت•

مصارف مجاس تذين درآمذ•

کاّص آب تذٍى دسآهذ

سیستم آبرسانی
تولید فروش



اقذاهات کاّص آب تذٍى دسآهذ

اقذاهات فٌی

30.93

26.32 25.48
24.21

20.9 20.21
18.9

17.5 17.6 17 16.23

0

10

20

30

40

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

%

سال

درصد آب بدون درآمد در استان اصفهان در یازده سال گذشته



(هدررفت واقعی)نمونه طرح عملیات کاهش آب بدون درآمد 



ًطت یاتی

96اقذاهات ػال 

کیلَهتش ؿثکِ تَصیع 198فقشُ اًـعاب ٍ    16100ًـت یاتی   پیوایؾ•

ًـتی تش سٍی اًـعاب  هَسد  157ًـتی سٍی ؿثکِ ٍ هَسد  144کـف •

97تشًاهِ ػال 

%(25داسای تٌؾ آتی ٍ یا ّذسسفت تاالی )ًـت یاتی دس ؿْشّای اٍلَیت داس •

اقذاهات فٌی



تَصیع آب ؿْش اصفْاىػاصی هذیشیت ؿثکِ پشٍطُ َّؿوٌذ •

صٍى تٌذی ؿثکِ•

ػاهاًِ پایؾ فـاس•

 96ایؼتگاُ فـاسػٌدی دس ػطح اػتاى تا پایاى ػال  364اػتقشاس

 97ایؼتگاُ فـاسػٌدی تا پایاى ػال  122افضایؾ

اقذاهات فٌی



هذیشیت فطاس

96کاّؾ فـاس هتَػط دس ؿْش اصفْاى دس ػال •

اقذاهات فٌی



با تشکر از تىهج شما


