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ًشست آهَزشی هذیریت هصرف
تْیٌِ آب ٍ سازگاری تا کن آتی

  
97خرداد

ضرکت آب ٍفاظالب استاى اصفْاى





ٍ رٍستاییضْری ضرب آب قاًَى تَسعِ ٍ تْیٌِ سازی 

تٌش آتی

تحراى آب

سازگاری تا کن آتی



 عادی ضرایط :الف
 هَجَد آتی هٌاتع آى در کِ است ضرایطی•

  رٍستا یا ضْرستاى ، ضْر یک آب تاهیي ترای
.تاضذ هصرف اٍج در ًیاز هَرد آب از تیطتر



آتی تٌص ضرایط :ب
 هَجَد آتی هٌاتع آى در کِ است ضرایطی•

  رٍستا یا ضْرستاى ، ضْر یک آب تاهیي ترای
  هصرف اٍج در ًیاز هَرد آب هیساى هعادل

.تاضذ



:آب تحراى ضرایط :ج
 هَجَد آتی هٌاتع آى در کِ است ضرایطی•

  رٍستا یا ضْرستاى ، ضْر یک آب تاهیي ترای
.تاضذ هصرف اٍج در ًیاز هَرد آب از کوتر











97/03/31تا جاریمیسان بارودگی سال زراػی 

درصد
میانگین بلند 

مدت
-97سال زراعی 

96
شهر

36- 119 76 اصفهان

44- 1349 754 کوهرنگ

65- 267 93 چادگان

میلی متر در سال 















ٍظعیت خطکسالی استاى درسال جاری



حجن کل سذ  
زایٌذُ رٍد

هتر  هیلیَى 1470
هکعة

حجن آب  
فؼلی

حذٍد  
هیلیَى 300

هتر هکعة























ٍضؼیت چاُ ّای هتفرقِ هَجَد در طرح آترساًی اصفْاى تسرگ

شذُ  چاّْای خشک چاّْای در هذار تؼذاد  کل 
چاّْای 

ظرفیت از دست رفتِهتفرقِ
لیتر تر ثاًیِ ظرفیت                      تؼذاد

لیتر تر ثاًیِ تؼذاد

1908 106 756 108 214

:هتفرقِ چاّْای تاهیي ظرفیت کاّش
 لیتر 756 تِ 89 سال در ثاًیِ تر لیتر 2664 از کاّش

 هٌاتغ ظرفیت افت از ًاشی کِ رسیذ 97سال در ثاًیِ تر
.است شذُ خشک چاّْای ٍ هَجَد



هتفرقِکاّش ظرفیت تاهیي چاّْای 

 ثاًیِ تر لیتر 756 تِ 89 سال در ثاًیِ تر لیتر 2664 از کاّش

  ٍ هَجَد هٌاتغ ظرفیت افت از ًاشی کِ رسیذ 97سال در

.است شذُ خشک چاّْای



تؼذاد  96تا  پایاى  سال   88از سال 
آحاد ّسار500اًشؼاب ٍ تؼذاد ّسار250 

افسایش داشتِ این  



رٍزلیتردر 154سراًِ تخص خاًگی 

لیتردر رٍز 36سراًِ تخش غیرخاًگی 

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

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

هترهکؼة در ثاًیِ 14/5

هتر هکؼة در ثاًی8.1ِ: تصفیِ خاًِ 

صفر  :  چاّْای فلوي
 

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

هجوَع تَلیذ هحذٍدُ آترساًی اصفْاى 
هترهکؼة در ثاًی10.3ِ تسرگ

هصارف
14/5

تَلیذات 
10/3

عذم تاالًس هٌاتع تَلیذ ٍ ًیاز در پیک هصرف فصل گرها

تا استفادُ از ظرفیت هَجَد

پیک مصرف تابستان در کمبًد
مترمکؼب برثاوی4.2ٍ



مات  مدرییت مصرف آب شرب اقدا
اقذاهات فٌی

اقذاهات قاًًَی

اقذاهات فرٌّگی





شْر

ػولیات اجراییتشریفات اًتخاب پیواًکار
اػتثار طرح

هیلیارد  )
(ریال تعذاد 

عقذ استعالمترآٍردچاُ
آغاز  جاًواییقرارداد

حفاری
تحَیل 

زهیي
تست 
پوپاش

18-29231581988اصفْاى

سایر  
ضْرّای  

طرح
3834181324312-39

57-67573321431120کل جوع

حلقِ چاُ  75حفاری ٍ تجْیس 
لیتر در ثاًی700ِتِ هٌظَر تاهیي 

آغاز شذُ است  97ًیوِ فرٍردیي هاُ سال تواهی اقذاهات فَق از 



آب شْر اصفْاىشثکِ تَزیغ در هذیریت َّشوٌذ ٍ تلِ هتری 



ػذد از آى تِ تْرُ   35کِ تا کٌَى کٌترل دتی ٍ فشار شیر  54ترًاهِ ریسی ترای ًصة -

.ترداری رسیذُ است

هیساى آب تحَیلی تِ شْرّا رٍی خطَط اًتقال تا اهکاى  کٌترلجْت شیر سَزًی ًصة  -

( ػذد 7)تلِ هتری تٌظین ٍ کٌترل در ساهاًِ 







هصرف اقذاهات اًجام گرفتِ در خصَظ اطالع رساًی  هطترکیي پر

ّطذارتِ هطترکیي پرهصرف•

تراهپ پرهصرف رٍی قثَض•

:تعذاد اخطاریِ ّای صادر ٍتَزیع ضذُ •

:اخطار پر هصرف •
فقرُ  295000: 94در سال •

فقرُ 275000: 95سال در  •

فقر435000ُ:  96درسال•



پایش مشترکیه پرمصرف

 چااات تاارا •
بااااار ريی 
قااابب    

بُا 



 

ّشعذارّای  تَزیعغ   ٍچاج •

پرهصرف ّوعراُ قعثآ آب   

تْای هشترکیي تعا هصعرف   

هترهکؼة درها20ُالی ات





فرهنگ آب احداث خانه 

  اىداف:
  معلمانضمن خدمت  آموزش
  آبمروجین مصرف  آموزش
  داردوره ىای آموزش بانوان خانو  برگزاری
  شاغلدوره ىای آموزشی ویژه بانوان  برگزاری
  شيرداری ىادوره ىای آموزشی مصرف بيینو آب ویژه کارکنان  برگزاری
  و  مدیریت مصرف آب در سطح ميد کودک، پیش دبستانی  آموزش

در سطح استاندبستانی  



خانه فرهنگ آب 

   ویژه آموزشی کالسهای  برگساری
فرهنگ آبخانه آموزان  در دانش 



تَلیذ ٍ پخش اًیویشي ٍ هَشي گرافی از شثکِ ّای هجازی ٍ سیوای اصفْاى



پخش برنامو ىای زنده در شبکو سیمای اصفيان  
 قسمتی با موضوع 120برنامه
مدیریت مصرف آب          

 برنامه تلویزیونی خط تعارف
با موضوعات مختلف                                                           



ترگساری هاًَر
سازگاری تا کن آتی، 

خَد تاٍری  ٍ ّن افسایی
  

با مشارکت بسیجیان شرکت 
َسار بريشًر  600بٍ مىظًر تًزیغ 

ي تبییه ي ترغیب شُريودان بٍ 
مًضًع مدیریت مصرف    در 
میادیه ػمًمی ي مؼابر شُری،

ایستگاٌ َای 
حمل ي وقل ػمًمی ي حضًر 
در مساجد ي ومازَای جمؼٍ

(97هاُاردیثْشت  7 تا 1)



با مشارکت کارکىان شرکت 
َسار بريشًر  600بٍ مىظًر تًزیغ 

ي تبییه ي ترغیب شُريودان بٍ 
مًضًع مدیریت مصرف    
دردستگاٌ َای اجرایی، میادیه 
ػمًمی ي مؼابر شُری،مراکس 

،ایستگاٌ َای   مًزشی
حمل ي وقل ػمًمی ي حضًر 
...در مساجد ي ومازَای جمؼٍ ي

ترگساری 
آگاّی تخشی از تحراى آب

سازگاری تا کن آتی، 
خَد تاٍری  ٍ ّن افسایی

  
(97اردیثْشت هاُ 21 تا 15)





درصذی هصارف30کاّص 

غیرخاًگی

درصذی هصارف20کاّص 

خاًگی



تاسیساتبررسی و کنترل نشتی آب در  

55



تست شبانه کنتور  

ثبت شماره کنتور صبح اول وقت  . 2ثبت شماره کنتور در انتيای شب     . 1



نصة منبع ذخیره آب



تاثیرات ًاهطلَب ًصة هستقین پوپ تر رٍی ضثکِ 



تاثیرات ًاهطلَب ًصة هستقین پوپ تر رٍی ضثکِ

کِ قثل از ّر چیس تاعث هکص هستقین از ضثکِ 
ٍ در ًتیجِ اعتراظات آب َزیع ـاختالل درت

.ّوسایگاى خَاّذ ضذ

آب تِ علت هکص پوپ کِ هٌجر خراب ضذى کٌتَر 
ی ضذى هقذار آب اًذازُ گیری ضذُ ٍ ـتِ غیرٍاقع

.افسایص ّسیٌِ آب تْا خَاّذ ضذ
َیط ٍ اصالح ـظوٌا در ایي هَارد ، ّسیٌِ تع) 

(راب ضذُ تِ عْذُ هطترک خَاّذتَد ـکٌتَر خ



ٍ ّذایت رسَتات احتوالی هکص در ضثکِ تَزیع  ایجاد
کِ در ضثکِ آب ضْری تِ ضثکِ داخلی هصرف کٌٌذُ جَد هَ

عالٍُ تر ایجاد تغییر در کیفیت آب هٌجر تِ گرفتگی اًطعاب  
.  ٍ کاّـص هقذار آب ٍرٍدی تِ اًطعاب خَاّذ ضذ 

ٍ ترٍز حادثِ تر رٍی ضثکِ افسایص احتوال ضکستگی *
تَزیع آب ضْری

تِ دلیل اهکاى تی خسارت تِ پوپ ٍ تاسیسات داخلی ایراد *
آب ضذى ضثکِ

تاثیرات ًاهطلَب ًصة هستقین پوپ تر رٍی ضثکِ







آشنایی با آب خاکستری
:آب خاکستری  

  و  باشد  می  حمام  و  دستشویی ،  ظرفشویی  ىای  ف اضالب  از  ای  مجموعو    
  مجتمع  سبز  فضاىای  آبیاری  برای ،  جدید  کارىای  و  ساز  ایجاد  با  تواند  می

  سرویس  آب  ىمچون  منزل  داخل  در  خاص  ىای  استف اده  حتی  یا  و ) ىا
.گیرد  قرار  استف اده  مورد ( غیره  و  بيداشتی

50 خاکستری آب  = شيری  ف اضالب درصد 80 تا

   زمینی  زیر  و  سطحی  ىای  آب  مصرف  کاىش = خاکستری  آب  از  استف اده  





:آب هصرفی
حوام  -
رٍضَیی  -
آضپسخاًِ  -
ضستطَی لثاس -

آتیاری فعای سثس ٍ تاغچِ ّا -

فالش تاًک تَالت ّا  -

(در هَارد خاظ...)هصرف آتص ًطاًی ٍ، کَلرّای آتی -

صفیۀ اٍلیِ
ت



با تشکر از توهج شما


