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 هدف: -1

 باشد. هدف از ارائه این دستورالعمل، تدوین الزامات اجرایی مدیریت مصرف آب در ساختمان می

 

 دامنه کاربرد: -2

تأسیسات   ناظرین کلیه ایرب همدرچها و شانزدهم مبحث های برآخرین ویرایش رعایت این دستورالعمل، عالوه

 .باشد می الزامی بوشهر، استان ساختمان نظام مهندسی سازمان پوشش ساختمان تحتمکانیکی 

 

 محدوده اجرا: -3

می بوشهر  استان  از  شهرهایی  دستورالعمل،  این  اجرای  آب  محدوده  مصرف  مدیریت  تفاهمنامه  که  باشد 

 یی شده است.هندسی ساختمان در آنها اجرام  امظنن مازاآشامیدنی فیمابین شرکت آب و فاضالب استان و س 

 

 تعاريف: -4

 سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر -1-4

 شرکت آبفا: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر  -2-4

شود که بر روی خروجی شیر نصب و موجب تنظیم  به وسیله ای گفته می  پرالتوردرفشان: درفشان یا   -3-4

 .دوش جریان خروجی آب از آن می 

 را دبی خروجی شیر آب که است ایوسیلهریان آب یا رگالتور  جریان: محدود کننده ج  کنندهد  دوحم -4-4

 .داردمی نگه ثابت ،زمجا میزان در را آن و داده تقلیل

 موقعیت یا حالت در و کند می متصل ساختمان اجزای به را یا پمپ لوله که  دایمی ایوسیله ه:گا  تکیه -5-4

 .داردمی  نگه معینی

 ممکنکه   رختشویی ماشین  یا لگن دستشویی، وشی،د زیر وان، از خروجی فاضالب:  یرتسکاخ بآ -6-4

 .گیرد قرار دوباره استفاده  مورد است

دمای    ساختمان فضای از اییهبخش:  نشده کنترل فضای -7-4 از  باالتر  یا  برابر  دمایی  تا  مداوم  بطور  که 

 و اهداالن ها،تراس   ا،هپله  راه ن،امختسا ود بین انقطاع  درز ایهفضا مانند شوند )هزیستگاه گرم نمی

 (گیرند نمی قرار سرمایش و شی گرما مورد که اییهپارکینگ

 مترمربع  600طبقه )سقف( با زیربنای حداکثر  2و    1های های گروه الف: ساختمانساختمان -8-4
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  تر مکا  ی عب مترمر 2000طبقه )سقف( با زیربنای حداکثر  5تا   3های ساختمان  های گروه ب:ساختمان -9-4

 مترمربع   2000و کمتر از  600  طبقه با زیربنای بیش از 3ز ا

گروه ج:ساختمان -10-4 زیربنای حداکثر    10تا    6های  ساختمان   های  با  )سقف(  یا    5000طبقه  مترمربع 

 مترمربع   5000و کمتر از   2000طبقه با زیربنای بیش از  6کمتر از  

بنای بیش از  طبقه با زیر 10یا کمتر از ف( )سق  قهطب 10های بیش از های گروه د:  ساختمانساختمان -11-4

 مترمربع   5000

-های آموزشی و فرهنگی، ساختمانهای محل تجمع، ساختمانهای عمومی: شامل ساختمانساختمان -12-4

های تجاری، مراکز تجاری و داد و  های اداری، ساختمانهای محل پذیرایی و اقامت موقت، ساختمان

ن دستورالعمل شامل ساختمانهای ا بیشتر می باشد. ایواحد ی  10ی  ا ردای  ن وهای مسکستد و ساختمان

 گردد. درمانی نمی 

آن   -13-4 میزان مصرف  از  آب،  کننده  بدون کاهش رضایتمندی مصرف  که  است  تجهیزی  کاهنده مصرف: 

 کاهد. مانند: انواع شیرهای الکترونیکی، پدالی، سردوشهای کاهنده مصرف و غیر... می

گروه  -14-4 دس ر  ه  بآ ف  صر م  گروه مصرف:  این  در  بتجهیز  تعریف  تورالعمل،  ایران  ملی  استاندارد  اساس  ر 

شده است و برای شیرآالت بهداشتی و سردوش بر مبنای دبی )لیتر بر دقیقه( و برای فالش تانک، بر  

 مبنای میانگین حجم تخلیه )لیتر( میباشد.

ن فرم در زمانی که در  ای  شد.ابمی  ن: فرم قرارداد بازرسی تاسیسات آب و فاضالب ساختما2فرم شماره -15-4

پروژهحین   پایان  یا  اخذ    ، کار  تاییدیه  صدور  جهت  بازرسی  نیازمند  که  فضایی  هر  یا  و  مغازه  واحد، 

)فرم  آب  مورد  6  شماره  انشعاب  قرارداد  اخذ  باشد، جهت  نداشته  ناظر وجود  مواردی که  یا  و  باشد   )

 گیرد. استفاده قرار می

 . معرفی میگرددبه ناظر سازمان  منتخب مالک از طرفی مجر رمف  این به موجب: 4فرم شماره -16-4

: چک لیست بازررسی آب و فاضالب ساختمان است که پس از اتمام کامل عملیات توسط  5فرم شماره -17-4

 . گرددمیدس ناظر تکمیل و به ازای هر واحد ساختمانی، یک فرم تحویل مالک  نمه

تأئیدیه سیستم لوله  این فرم بعنوان    ،ظرط ناوس ت   5یل بدون نقص فرم شماره  پس از تکم:  6فرم شماره -18-4

پس از تأئید توسط ناظر و  تکمیل و    توسط مجری   بایستمی    هر واحد ساختمانی،  ب کشی آب و فاضال

 گردد.   تحویلبه مالک  ارائه به شرکت آبفاسازمان برای 

ینی و قبل از  رچاو: فرم استعالم محل کنتورها و تأسیسات است که بایستی پس از اتمام دی7فرم شماره -19-4

ه شده و مالک موظف  هیت  کل شروع عملیات لوله کشی توسط مجری و با هماهنگی مهندس ناظر و ما
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مجوز نصب مستقیم پمپ)در صورت  صدور در خصوص محل نصب کنتور و    ه شرکت آبفا را است تأئیدی

  اخذ نماید و قبل از آغاز لوله کشی به مجری و مهندس ناظر ارائه نماید. نیاز(

 باشد.: این فرم جهت معرفی مجری لوله کشی آب و فاضالب ساختمان توسط مالک می10هشمارم رف -20-4
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 کلیات:  -5

فرم شماره   -1-5 تایید  از  عملیات محوطه6قبل  بایستی  پساز،  پمپی  تجهیزات  )یا طبقه نصب  اژ( ارکینگ 

 کامالً به اتمام رسیده باشد.

لوله -2-5 اساس  همه  بر  بایستی  باشد.  ارمش های آب در محل محفظه کنتور  واحدها، پالک گذاری شده  ه 

 ها، باید بر روی سردر ورودی واحدهای مربوط نیز نصب گردد. شماره این پالک

اختمانی، مشخصاً در فرم  شی، مسکونی و...( با پروانه س ورزاز  در خصوص تطابق تعداد کل واحدها )اعم   -3-5

 آبفا، اظهارنظر شود.  6 شماره

 ا الزامی است.انی، به شهرداری و شرکت آبفتمخاارش مغایرت با پروانه س زارسال گ -4-5

انشعاب آب استخر بایستی مجزا تا محفظه کنتور اجرا گردد و گرفتن انشعاب آب برای استخر از دیگر   -5-5

 مان ممنوع است.اختی س واحدها

این  در صورت وجود   -6-5 برای  بایستی  ورزشی،  واحد  در  آب  کننده  یا مصرف  فاضالب  حتی یک چشمه 

ا محفظه کنتور اجرا گردد و گرفتن انشعاب آب برای این واحد از دیگر واحدهای  ت  ا زواحد، انشعاب مج

 رکت آبفا الزامیست. و ش ری است. در ضمن ارسال گزارش مغایرت با پروانه، به شهرداساختمان ممنوع 

شماره  تائیدیه  فرمتکمیل   -7-5 )فرم  کشی  لوله  سیستم  ساختمانی6ی  واحدهای  همه  برای    تصوربه    ( 

 ، مجاز نیست.ساختمانتکمیل یک فرم برای همه واحدهای د. رپذی رتوص جداگانه

وطه  مربای  اتاقک تأسیسات و ...( در فرمه  مساحت دقیق استخر )با احتساب کل زیربنای مربوط شامل -8-5

 نوشته شود. 

 ، نسبت به ورودی ساختمان اجرا گردد. در نزدیکترین مکان  ورهای آب، بایستیمحفظه دیواری کنت -9-5

بایست به صورتی باشد که به راحتی در دسترس بوده و هیچ مانع فیزیکی  نتورها میک   ی رمحل قرارگی -10-5

 ردد. نگ  تور ی برق، مزاحم قرائت و تعویض کنپمپ و تابلو , لوله , مانند مخزن آب

 الزامیست. 7فضای نصب محفظه دیواری کنتورهای آب بر اساس فرم شماره  و  محل کنترل  -11-5

ی  ختمان های تجاری کم مصرف الزام( برای سا6اییدیه )فرم شمارهت روبه منظور صد  5فرم شماره  ارائه  -12-5

ف به حساب  ه روز، کم مصرلیتر در شبان  200مصرف کمتر از     با  ارینیست. توضیح آنکه واحدهای تج

 تحت هر شرایطی پر مصرف محسوب می شوند.، ه ی کاربری های پخت و پز می آیند. هم
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 شیرآالت و لوازم بهداشتی : -6

 ستی نو، سالم و استاندارد باشند. الت بایآ ر یی ش کلیه  -1-6

)شیر  اهرمی، یا فشاری زمان دار  ز نوع  ی ایستظرفشویی، با  الت، سردوش حمام وشیرهای روشویی، تو -2-6

 فتوالکتریک باشند.قطع اتوماتیک(، یا پدالی و یا 

 کلیه شیرآالت آب بایستی مجهز به درفشان با مصرف مجاز باشند.  -3-6

تفاده شود.  س ا     2های با خروجی ثابت یا درفشان  1های خودتمیز شونده رفشاند  عاتوصیه میگردد از انو -4-6

و  کند  های درفشان را بسیار کمتر می هفتکی روزن دتمیز شونده، مشکالت گرخو  هایاستفاده از درفشان

استفاده از درفشانهای با خروجی ثابت نیز، موجب ایجاد رضایتمندی بیشتر کاربران )در مواقع کاهش  

 گردد. ، میب(آ فشار

 می است.در اماکن عمومی استفاده از درفشان ضد سرقت الزا -5-6

ب با هوا یا به وسیله  اختالط آ  )به وسیله ف مجازنده مصرف با مصر کاهبه  دوش حمام بایستی مجهز   -6-6

 باشد.رگالتور( نصب 

می  زالاای(  و نیم لیتری دو مرحله  شش   های دو مرحله ای کم مصرف )حداکثراستفاده از فالش تانک -7-6

 است. 

در -8-6 )رگالتور(  آب  جریان  کننده  محدود  از  عبور شیر   استفاده  بمنظور  توالت  و  حمام  ثدب  های  ابت  ی 

 ه می گردد.   توصی  مستقل از  فشار آب، 

 باشد.مترمربع ممنوع می 6مساحت کمتر از    های بااجرای وان در حمام -9-6

 

 
 کند. ، تخلیه میشوندرا که پشت توری جمع میلقی ت مع درفشانی است که بصورت خودکار، ذرا  1
 کند. ترل مینه را حتی در فشارهای باال کدرفشانی است که حداکثر دبی تخلی  2
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 شبکه توزيع آب آشامیدنی: -7

کشی مشترک  د و لولهل تا درب ورودی ساختمان اجرا گرد تقسمکشی آب هر واحد بایستی بطور  لوله  -1-7

 از نیست. ای واحدها مجبر

ی هایساختمانع و وصل بایستی  نصب شود. برای  احد آپارتمانی، شیر قطه هر وب ب ه آدر ورودی لول  -2-7

باشد، وجود شیر قطع و وصل در کلکتور کافیست و نیازی به  لوله کشی آنها از نوع کلکتوری میکه  

 باشد.مجزا نمی یرش  نصب

   .کاری شوند عایقی بایستهای آب گرم لوله  یهمه -3-7

گونه -4-7 به  باید  تأسیسات  نصب  کافی  فضای  فضای  که  باشد  نگهداریای  و  تعمیرات  آب    جهت  مخازن 

 فراهم باشد.

 د.مکان نصب مخزن باید کامالً صاف و تراز باش  -5-7

 الیه باشند.  3 قلداح د یید قرار دارند، باورش ر خمخزن)های( پلیمری که در معرض نو -6-7

 ، شیر قطع و وصل، شناور و سرریز مناسب باشند.مخازن آب دارای شیر تخلیه -7-7

های خارجی و کف مخزن)ها( بمنظور حصول اطمینان از عدم  ای دیوارهفضای کافی برای بازرسی دوره -8-7

مشا موارد  و  نشتی  باشد.وجود  داشته  وجود  حداقل  به  کف:  ح  سانتیمتر،  10  )از  سقف:    50  قلاد از 

 سانتیمتر( 10نبی: حداقل اهای جتر، از دیوارهسانتیم 10نتیمتر، از دیوار پشت: حداقل سا

 سانتیمتر باشد.   15ها از یکدیگر باید حداقل نزفاصله مخ -9-7

 باشد. اجرای آب انبار ممنوع می -10-7

 باشد.میلیتر   2000ه ازای هر واحد مسکونی، حداکثر حجم کل مخزن)ها( ب -11-7

ب هدایت شود که خروج آب از  کشی به مکانی مناس ا( باید بوسیله لولهمخزن)هز  ا  خروجی سرریز آب -12-7

 آن در معرض دید باشد.

 نصب مستقیم پمپ بر روی لوله انشعاب آب شهر ممنوع است. -13-7

طی اخذ شده  -  شرکت آبفا  کتبیز  مجو  کمبود شدید فشار آب ورودی، مالک فقط با کسبدر صورت    -14-7

 باشد.می  ر مخزن(جرای کنارگذ ) از طریق ا  شبکهپمپ  بر روی    یمقتبه نصب مسمجاز    -7اره  شم  فرم

 . باشد الزامی می )پارکینگ(اجرای مخزن طبقه همکف در هر حال

 ته شود. تمهیدات الزم بمنظور جلوگیری از انتقال ارتعاشات سیستم پمپاژ به کنتور درنظرگرف -15-7

 شد.با هکم شد روی زمین، ثابت و مح بر  هی پمپ بایستی بوسیله تکیه گا  -1-15-7
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 الزامیست.  اینچ و باالتر  2ی خروجی پمپ با قطر رو بر 3نصب اتصال انعطاف پذیر  -2-15-7

 کلیه لوله های خروجی پمپ باید بوسیله ساپورت مناسب مهاربندی شوند. -3-15-7

 مکان نصب پمپ باید سرپوشیده باشد. -16-7

ن فاصله با  ریتمالمقدور در که شود و حتیدادار  تر از سطح کف مخزن قرامکان، پایینپمپ)ها(، تا حد   -17-7

 ها( نصب گردند. مخزن)

 الزامیست.  بعد از پمپهوا، تخلیه شیر   نصب یک عدد  -18-7

 آب الزامیست.)غیرکربنی و غیر رزین شیمیایی(،  قبل از مخزن   نصب یک دستگاه فیلتر فیزیکی -19-7

از شبانه  -20-7 از  چنانچه فشار آب شهر در ساعاتی  بیشتر  اجرای س 2روز،  باشد، در صورت  پمپاژ،  بار  یستم 

ازای هر یک بار فشار ورودی    الزامیست. به   (2و    1)همکف، طبقه    طبقه اول   3ای  برر  اجرای کنارگذ 

 گردد. بیشتر، سه طبقه به مقدار ذکرشده اضافه می

اصلی -21-7 از کنتور  استفاده  آب  ، عیفر-در حالت  برداشت  اضافه  اتصاالت  راهی    نصب هرگونه    , مانند سه 

باشد. در صورت تمایل مالک  میابه مابین کنتور و ورودی مخزن ممنوع  شموارد م  شیر برداشت آب و 

 از بعد از کنتور تا خروجی پمپ اجرا کرد.  4کنارگذرتوان یک  به استفاده حداکثری از فشار آب شهر می 

کاربری خانگی،آب ساختمانلوله اصلی  کثر ظرفیت  حدا -22-7 با  به  برای  های  بر    انشعاب   اتصال  آب شهری 

 اس جدول زیر میباشد:اس 

 

 واحد مسکونی(  ثر ظرفیت )تعداد حداک )اینچ( اصلی انشعاب آب قطر لوله

5/0 1 

75/0 4 

1 15 

25/1 20 

 

 

 
3 Flexible Joint 
4 By-Pass 
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 نتورهای فرعی استفاده کرد. و ک  اصلیتر پمپ می توان از سیستم کنتور فقط در صورت اجرای بوس  -23-7

 باشد. شتهقرار دا  بوسترپمپی فرعی باید بعد از محل نصب کنتورها -24-7

از   -25-7 بر    5بیش  فرعی  یکدیگر  کنتور  قروی  دیواری  تابلو  محفظه  یک  در  برای  و  و  گیرند  نمی  رار 

کنتور، یک محفظه تابلو دیواری    پنج به ازای هر    حداکثر کنتور بایستی    5بیش از    ای ساختمانهای دار

 در نظر گرفت. مجزا 

 ب شود. نص رزرو همزمان با بوستر پمپ باید پمپ  -26-7

 ست.الزامی هامحفظه نصب کنتورهای انشعاب در سانتیمتر بین لوله  15  عمودی  لهفاصحداقل رعایت  -27-7

ر از  رگتبز  سایز  2 ند. اجرای غالف با عبور ک  ، باید از درون غالفملک ارلوله برون رفت برای عبور از دیو -28-7

رو  یا پیاده  ، معبر  ده ملکم ش اسانتیمتری از کف تم  20سایز لوله اصلی انشعاب ساختمان در ارتفاع  

 لزامیست.(، ا)هر کدام که باالتر باشد 
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 : و مخزن در طبقه همکفنصب پمپ های صحیح  نمونه -29-7
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   الزامیست: و تصاویر زیرکنتورهای آب بر اساس جدول  محفظه دیواری گرفتن فضای نصب  در نظر  -30-7

 ر(ظه دیواری کنتور آب )سانتیمتفضای نصب تابلو محف بعاد جدول ا

آپارتمانی با   تک واحدی نشان شرح 

 اصلی کنتور 

آپارتمانی  

بدون کنتور 

 اصلی

 A 20 20 20 اصلی انشعاب از کف تمام شده ساختمان  فاصله غالف لوله

B 90-50 صله اولین تابلو محفظه کنتور از نقطه ورود انشعاب آب به ملک فا  90-50  160-120  

 / اصلینصب تابلو محفظه کنتور  عاد فضایاب

 کنتور تکی

 _ H1 30 30 رتفاعا

 _ W1 60 60 عرض

ابعاد فضای نصب تابلو محفظه کنتورهای 

 ه ازای هر چهار کنتور(آپارتمانی ) ب

 H2 _ 90 90 ارتفاع

W2 _ 60 06 عرض  

C _ 60-30 فاصله بین هر دو تابلو محفظه کنتور   60-30  

 20 20 20 - لو محفظه کنتور دیواری فضای نصب تاب عمقحداقل 
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 فشار:مديريت سنجش و  -8

بار در حالت  4-1)  در محدوده مجاز  هر واحد ساختمانی  نهایی منوط به تأمین فشار آب  یهئید اتصدور   -1-8

 باشد.می شیر بسته( 

که  فشار آب ورودی از شب ان م میزاعالذا بکه در نقاط مختلف شهر متفاوت است، لاز آنجایی که فشار ش  -2-8

بمنظور کا ملک،  نصب پمپرشناسی  به  استان   ، و مخزن  تعیین چگونگی  فاضالب  و  اداره آب    توسط 

 پذیرد.  میصورت 

ت  ین نامه مطابقاندازه گیری و با حداقل و حداکثر مندرج در آی   ساختمانی  ر واحد هفشار آب ورودی   -3-8

 الزامیست. واحد  هر برای ر سنج فشا  ر نصببه منظووصل  و  شیر قطع داده شود. نصب یک

بایست به  بار( بیشتر باشد، می4از حد استاندارد )ر بسته(  )درحالت شی  آب ورودی هر واحد اگر فشار   -4-8

  طریقی از جمله نصب شیر فشارشکن اتوماتیک در ابتدای هر واحد یا اصالح مدل پمپ، فشار کنترل 

 گردد.  

  ن ر موظف است در هر زماگردیده و مهندس ناظجرا  ستی اطرح بایسیستم پمپاژ بر اساس مشخصات   -5-8

نهایی(، که متوجه شود فشار آب واحد ساختمانی بیش از حد  مان تست  )قبل از اجرای طرح لغایت ز 

 ی نماید. مجاز است، مراتب را به مالک و مهندس طراح ساختمان اطالع دهد و از ادامه کار جلوگیر
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 تعیین و کنترل گروه مصرف: -9

 ایستی تعیین و کنترل گردد.  احراز شرایط سنجش، ب ازم بهداشتی، پس از ب لوصرف آگروه م  -1-9

 ین گروه مصرف آب تجهیزات بهداشتی، بایستی از حصول شرایط زیر، اطمینان حاصل نمود: برای تعی  -2-9

ار و ...( در حالت کامالً باز  )مانند شیر اصلی ورودی ساختمان، شیرهای پیسو  شیرهای مسیر -1-2-9

 شند.اشته باقرار د

 اشد.داشته ب ستی در حالت کامالً باز قرار دبی قرار میگیرد بای که مورد سنجش  مصرفیشیر  -2-2-9

 در صورت لزوم، هواگیری صورت پذیرفته باشد. -3-2-9

-)استفاده از تجهیزات موقت ممنوع می  پمپ و سایر تجهیزات به طور کامل نصب شده باشند  -4-2-9

 باشد(. 

 شد.شده با الزم تأمین  شرب بهداشتیبرای تست، آب  -5-2-9

 شد:هداشتی به شرح جدول زیر میباان مجاز مصرف لوازم بمصرفی و حداکثر میزروه گ -3-9

 

 توضیحات حداکثر میزان مجاز  واحد گروه مصرفی  م بهداشتیزلوا

 _ 7.5 لیتر بر دقیقه  A,B سردوش 

 _ 6 لیتر بر دقیقه  A,B سینک

 _ 6 بر دقیقه لیتر  A,B شیر توالت 

 _ 3 قه بر دقی لیتر A,B روشویی خصوصی 

 _ 2 بر دقیقه  لیتر - وشویی عمومی ر

 - 6.5 لیتر  A,B,C,D تانک دوحالته فالش 

 _ 4.7 لیتر  A,B ش تانک تک حالته فال

 

برای شیر توالت و سردوش  توان،  بجای تعویض شیرآالت میدر صورت تجاوز دبی مصرفی از حد مجاز،   -4-9

از   روشو  توررگال حمام  شیرهای  برای  و  کرد  ظراستفاده  و  تعویض  می  نیز   فشویییی  از    پرالتور توان 

 کمک گرفت. 
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 ت انشعاب آب:کی -10

 صورت واگذاری نظارت بر اجرای انشعاب به سازمان، الزامیست. بخش، در  رعایت مفاد این

 یشتر باشد.بار یا ب 10فشار کاری همه شیرآالت و اتصاالت بکار رفته در کیت انشعاب، بایستی  -1-10

یستی حک  ته در کیت انشعاب، بامه شیرآالت بکار رفوی هبر ر  سازنده،نام یا عالمت تجاری شرکت   -2-10

 شده باشد. 

مشخصات محفظه کنتور به    شیر یکطرفه و شیرفلکه قرار گرفته و   وئیچی، کنتور،ه، شیر س درون محفظ  -3-10

 :باشد شرح زیر 

 نوع: دیواری  -1-3-10

 جنس: فلزی  -2-3-10

 رنگ: کوره ای  -3-3-10

 کنتور  5کنتورهای قابل نصب در هر محفظه:  تعداد   حداکثر -4-3-10

 د، شیر سوئیچی است.توان نصب کر می زی که قبل از کنتورا شیر مجاتنه -4-10

 قفل فلزی مغناطیسی بوده و جنس بدنه آن از برنز باشد.  چی بایستی دارایشیر سوئی -5-10

ری از سطح زمین  سانتیمت  20تک واحدی، بیرون از ملک و در ارتفاع    ساختمانهایشیر سوئیچی در   -6-10

لوله اصلی   نصب شده بر روی  ، عالوه بر شیر سوئیچی بیشتر  احدی ودو و  نهایساختمانصب گردد و در  

 هر کنتور نیز، یک عدد شیر نصب شود. یستی قبل از ورودی به ملک، با

بایستی   -7-10 گالوانیزه  اتصاالت  و  لوله  فقط  آب،  کنتورهای  کلکتور  و  ملک  بیرون  سوئیچی  شیر  حدفاصل 

 ردد. نصب گ

ملک  یرسوئیچی بیرون  عبور کرده و حدفاصل ش   ن غالف از دروار، باید  لوله برون رفت برای عبور از دیو -8-10

 و کنتور روکار باشد.

 ید یکپارچه و فاقد اتصاالت بازشونده باشد.تور کنتور باکلک -9-10

اده شود  بیش از یک واحد بایستی از کلکتور پلی پروپیلن یا چدن داکتیل استف  ساختمانهایبرای   -10-10

 نوع است. و اجرای کلکتور گالوانیزه مم

 باشد.   شرکت آبفاسط ئید شده توابایست از انواع ت کنتور آب می -11-10

 درج شده باشد. بار   63/0و افت فشار کمتر از   T>50 ،R>=160ر مشخصاتوی صفحه کنتوبر ر -12-10

 تراز افقی نصب گردد.  در کنتور آب بایستی  -13-10

 اشد.زاویه دار ب اً لوالییای، برنزی و ترجیحیستی از نوع دریچهشیر یکطرفه با -14-10
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ز دسته و ساق،  اجزای آن بج  ای بوده و همه ر از نوع فلکه  ن بعد از کنتوشیر قطع و وصل جریا -15-10

 بایستی از نوع برنز باشد.

 میباشد. 6تصویر  طرح شماتیک نصب کیت انشعاب با محفظه دیواری مطابق با  -16-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی فظه دیوارطرح شماتیک نصب کیت انشعاب با مح  -6 تصویر 



استان بوشهر  اختمانس سازمان نظام مهندسی   

و آبفا  گاز نظارت  و دفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 رسی آبفا نظارت و باز دستورالعمل :   سند نوانع


 NMAP002شماره سند :   41از   صفحه  

 

 

 آب خاکستری -11

 ست.نیلزام آور ا اطالع ثانوی رعایت مفاد این بخش تا  -1-11

جد   یهاساختمان -2-11 به  زیر  ملزم  جدول  در  شده  تصفیه  فاضالب  از  مجدد  استفاده  یا  تصفیه  اسازی، 

 اند.مشخص شده

 ب خاکستری تصفیه آ اجرای خط برگشت  جداسازی شبکه آب خاکستری شرح

 - - - مسکونی گروه الف 

 - √ √ ه ب سکونی گروم

 √ √ √ سکونی گروه ج و د م

بیش از  دارای  مومیع

 بع زیربنا مترمر  300

√ √ √ 

دارای بام   نهایساختما

 سبز

√ √ √ 

 

خاکستری -3-11 آب  و    هایساختمانبرای    اجرای خط  خروجی  مشمول، جداگانه  واحد  تا  یا  تصفیه  ملک 

 الزامیست.

به   ایهساختمانفیه شده، برای همه  اجرای خط برگشت آب تص  -4-11 تانک و فضای سبز    مشمول،  فالش 

 ت.الزامیس

امل جمع آوری فاضالب حداقل یک واحد حمام و یک واحد روشویی به  اجرای شبکه آب خاکستری، ش  -5-11

 حد ساختمانی، است.ازای هر وا

ر باشد.سرریز باید سانتیمتر ازتاج خط لوله پذیرنده باالت15ستی حداقل  پساب بای  سر ریز مخزن ذخیره -6-11

 ن باشد.ودارای سیف

 . ی یک دریچه بازدید اجرا گرددروی خط سرریز مخزن ذخیره بایستبر  -7-11

  اتصال انشعاب آب،  شرکت آبفامطابق دستور العمل    در صورت لزوم به استفاده از انشعاب آب پشتیبان  -8-11

ذخیر پشتیبان   مخزن  ابه  از  و  بوده  اتوماتیک  نوع  از  بایستی  عمومی ه  آب  ساختم  نشعاب  ان  )مشاع( 

   د.تغذیه گرد 

ز این خط تغذیه شده و  ها، صرفاً بایستی االش تانکمشمول اجرای خط برگشت، ف  هایساختماندر   -9-11

 باشد. ها ممنوع میکبرای فالش تان مستقل  اجرای خط آب شرب 
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هشدار  نصب   -10-11 شیپالک  روی  و  بر  هشر  سبزبرچسب  فضای  آبیاری  شیرآالت  باالی  رای  )ب  دار 

سب  ساختمانهای بام  الزامیستدارای  نوشتاریز(،  و  تصویری  شکل  به  بایستی  عالمت  این  حاوی    . 

 دن آب باشد.محتوای غیرآشامیدنی بو 

خاکستری   -11-11 آب  برگشت  خط  اتصال  عدم  آب  بهتست  ساختمان   شبکه  آشامیدنی 

ب  )توضیح:الزامیست. تست  اس این  ترتیب  آبدین  شبکه  فشار  تست  آغاز  از  قبل  که  ،  امیدنیآش   ت 

 (مانند.ایان عملیات تست، باز باقی می ز شده و تا پشیرهای فالش تانک با

ستی گواهی احراز یکی از استانداردهای معتبر بین المللی یا  ای تصفیه و متعلقات آنها بایواحده -12-11

 باشند.  دارا سازی، را مسکن و شهرراه،  صالحیت مرکز تحقیقات 

انرژی،  ه سازی مصرف  ترتیبی باشد که بمنظور بهین  طراحی سیستم تصفیه آب خاکستری باید به  -13-11

 ب گردد. بل از تصفیه وارد شبکه فاضالآب خاکستری مازاد بر نیاز ساختمان، ق

ممنوع  ات نگهداری روزانه، هفتگی یا ماهانه  های تصفیه نیازمند به اجرای عملیاستفاده از سیستم -14-11

 داشته باشند.دوره زمانی کمتر از یکسال ن  نیاز به عملیات نگهداری پیشگیرانه با ه و ترجیحاً، بود

  ای واحد تصفیه اجرمحل نصب و  ابعاد  ه کشی،  لمهندس ناظر موظف است قبل از آغاز عملیات لو -15-11

ه،  واحد تصفینین اطالعات دریافتی از شرکت سازنده  ها و همچبر اساس نقشهرا    و مخزن ذخیره پساب

 .ید نماکنترل 

کف نصب شود.  ا در طبقه همبر روی پشت بام اجرا شده و یتواند  می  پساب  یذخیره اصلی  مخزن   -16-11

 میدنی بودن( الزامیست.)شامل محتوای غیرآشا وی مخزن در هر حال نصب برچسب هشدار بر ر

 . الزامیستاجرای ونت دو اینچ برای واحد تصفیه  -17-11

 نتیمتر فضای دسترسی داشته باشند.سا 80حداقل   ی از باالمخازن تصفیه و ذخیره بایست  -18-11

براتأمی -19-11 نیاز  ن حجم مخزن ذخیره، حداقل  با  تانک  شبانه روز مصرف  ودبر  فضای سبز(    -)فالش 

 لیتر کمتر باشد. 190ن نباید از رل گردد و به هر حال حجم مخزکنت

ساختمان -20-11 اجبرای  مشمول  کولرهای  درین  آب  بایستی  تصفیه،  واحد  گازی  رای  مخزن  های  به 

 ه پساب تصفیه شده، اضافه گردد.ذخیر

مت بایستی به شکل تصویری و نوشتاری  یست. این عال چسب هشدار بر روی مخزن الزامنصب بر -21-11

 د.وای غیرآشامیدنی بودن آب باش حاوی محت
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   گازیطرح شماتیک مخزن ذخیره آب درین کولرهای  -7تصویر 

 ( در فالش تانک و مانند آن برای استفاده مجدد )



استان بوشهر  اختمانس سازمان نظام مهندسی   

و آبفا  گاز نظارت  و دفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 رسی آبفا نظارت و باز دستورالعمل :   سند نوانع


 NMAP002شماره سند :   41از   صفحه  

 

 

 آب درين کولرهای گازی  -12

 

 الزامیست. الف ه ای گازی در همه ساختمانها بجز ساختمانهای گرو آب درین کولره  مع آوریج -1-12

مخزن جم -2-12 آورحجم  با  ع  برابر  کولرها، حداقل  درین  روز مصرف  دونیاز  ی آب  تانک)فال  شبانه  -  ش 

 باشد.می لیتر  500خزن حجم م حداقل و  در نظر گرفته شودفضای سبز( 

 بانه روز می باشد.لیتر در ش   70نیاز حدودی هر فالش تانک  ه: تبصر

 ال جمع آوری آبهای سطحی هدایت شود. به سمت کانرین کولرها آب دمخزن ریز سر -3-12

ه شکل تصویری و نوشتاری حاوی  عالمت بایستی ب   . این لزامیستهشدار بر روی مخزن ا  نصب برچسب -4-12

 محتوای غیرآشامیدنی بودن آب باشد.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



استان بوشهر  اختمانس سازمان نظام مهندسی   

و آبفا  گاز نظارت  و دفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 رسی آبفا نظارت و باز دستورالعمل :   سند نوانع


 NMAP002شماره سند :   41از   صفحه  

 

 

  پیوست: -13

 ف پذير صال انعطاات – 8 شماره   تصوير

 

 

 درفشان خود تمیزشونده  – 9تصوير شماره 

 

 

 درفشان  -10تصوير شماره 

 

 

 ننده جريان)رگالتور( دود کمح  -11تصوير شماره 

 

 

 

 ی زماندار ر فشارشی – 12تصوير شماره 

 

 

 

 شیر فشارشکن انشعاب -13ماره تصوير ش

 

 

 

 پمپ برگشت آب گرم -14 تصوير شماره 
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 کهشیر فل -15ره تصوير شما

 

 

 

 شیر يکطرفه -16تصوير شماره 

 

 

 

 غناطیسی شیر سوئیچی م -17تصوير شماره 

 

 

 

 ه کنتور آب محفظ -18تصوير شماره 

 

 

 

 

 

 

 کلکتور  -19تصوير شماره 
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 با توجه به تعداد واحد مسکونی قطر انشعاب  – 20صویر ت
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 PEX- AL- PEXسیستم انشعاب آب با لوله  – 21تصویر 
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 PEX- AL- PEXو لوله   اصلیب کلکتوری با کنتور سیستم انشعاب آ – 22ر تصوی
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 PEX-AL-PEXلکتوری با  لوله آب ک سیستم انشعاب –  23تصویر  
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 ساختمان   بازرسی تاسیسات آب و فاضالب یست چک ل – 26تصویر 
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 ی آب و فاضالب ساختمانی سیستم لوله کشفرم تائیدیه – 27تصویر 
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 امه مجری لوله کشی آب و فاضالب ساختمانفرم معرفی ن – 29صویر ت
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 منابع و مراجع:  -14

  -  انک(، مخازن آبشویه سرویسهای بهداشتی)فالش ت20942-2-4ی ایران به شماره  اندارد ملاست -12-3

 1395ورالعمل برچسب آن، چاپ اول،  و دستتعیین معیار مصرف آب 

به شماره  استاندارد   -13-3 ایران  و دستورالعمل    -ردوش ، س 20942-2-1ملی  آب  معیار مصرف  تعیین 

 1395برچسب آن، چاپ اول، 

م -14-3 ااستاندارد  ش لی  به  شیرآال20942-2-6ماره  یران  بهداشتی،  و    -ت  آب  مصرف  معیار  تعیین 

 1395ل برچسب آن، چاپ اول، دستورالعم

 وم مقررات ملی ساختمان ایران بحث دم -15-3

 قررات ملی ساختمان ایرانمبحث شانزدهم م  -16-3

 عملیاتی سازگاری با کم آبی استان بوشهر امه برن -17-3

 


