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شماره 

هتهيه كنند تاريخ وضعيت بازنگري  تصويب كننده كنترل كننده 

نیکنیکگروه تخصصی مکاگروه تخصصی مکا  کمیته آبفاکمیته آبفا  9696//0088//0101  صدور برای تصويب و اجراءصدور برای تصويب و اجراء  00 سازمانسازمان  رئیسرئیس     

  NNMMAAPP000011   ::  سندسند  شمارهشماره  3939      ازاز    11صفحه :   صفحه :   

  استان بوشهراستان بوشهرساختمان ساختمان سازمان نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا : :     بخش تهیه کنندهبخش تهیه کننده  
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 NMAP001شماره سند :  39از   2ه  صفح
 

 

  تدوين کنندگان:تدوين کنندگان:

 ) رئیس گروه تخصصی مکانیک(   مهندس سید مرتضی غريب زاده -1

 عضو گروه تخصصی مکانیک( )  مهندس سید عبدالصاحب فرهی بوشهری -2

 ) عضو گروه تخصصی مکانیک(     بازرگان ناصرمهندس  -3

 ) عضو گروه تخصصی مکانیک(    سعادتمندحسین مهندس  -4

 ) عضو گروه تخصصی مکانیک(   مهندس محمد رضا احمد پیری -5

 ) مسئول دفتر گاز و آبفا(   سید محمد جواد هاشمی مهندس -6

 (شرکت آبفای استان بوشهرنماينده )     مهندس بابک دالوری -7

 ) عضو کمیته آبفا(    مهندس مهدی سرخوش -8

 ) عضو کمیته آبفا(    مهندس سید محمد صالحی -9

 ) عضو کمیته آبفا(            مهندس ابوالحسن احمدی -10

 )عضو کمیته آبفا(             مهندس محمود زنگنه-11

 فا()عضو کمیته آب           مهندس شهرام جلیل نژاد-12
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 هدف: -1

 د.باشهدف از ارائه اين دستورالعمل، تدوين الزامات اجرايی مديريت مصرف آب در ساختمان می

 

 دامنه کاربرد: -2

نیکی ساختمان تأسیسات مکا ناظرين کلیه برای چهاردهم و شانزدهم مبحث بر رعايت اين دستورالعمل، عالوه

 .باشدمی الزامی بوشهر، استان ساختمان نظام مهندسی سازمان پوشش تحت

 

 محدوده اجرا: -3

صرف آب که تفاهمنامه مديريت مباشد میمحدوده اجرای اين دستورالعمل، شهرهايی از استان بوشهر 

 ت.ده اسشا اجرايی بین شرکت آب و فاضالب استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان در آنه آشامیدنی فیما

 

 تعاريف: -4

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

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

ظیم وجب تنشود که بر روی خروجی شیر نصب و مدرفشان: درفشان يا پرالتور به وسیله ای گفته می -3-4

 شود.جريان خروجی آب از آن می

 را یر آبدبی خروجی ش که است ایوسیلهننده جريان آب يا رگالتور جريان: محدود ک کنندهمحدود  -4-4

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

 موقعیت يا التح در و کندمی متصل ساختمان اجزای به را يا پمپ لوله که دايمی ایوسیله:  گاه تکیه -5-4

 .داردمی نگه معینی

 مکنمکه  رختشويی ماشین يا لگن دستشويی، دوشی، زير ن،وا از خروجی فاضالب:  خاکستری آب -6-4

 .گیرد قرار دوباره استفاده مورد است

تر از دمای که بطور مداوم تا دمايی برابر يا باال ساختمان فضای از ايیهبخش:  نشده کنترل فضای -7-4

 و اهداالن ا،هسترا ا،هپله راه ساختمان، دو بین انقطاع درز ایهفضا مانند)ه شوندزيستگاه گرم نمی

 (گیرندنمی قرار سرمايش و شيگرما مورد که ايیهپارکینگ

 ربعمترم 600)سقف( با زيربنای حداکثر  طبقه 2و  1 هایساختمانگروه الف:  هایساختمان -8-4
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مربع يا کمتر متر 2000)سقف( با زيربنای حداکثر  طبقه 5تا  3 هایساختمان  گروه ب: هایساختمان -9-4

 مترمربع  2000و کمتر از  600ای بیش از طبقه با زيربن 3از 

رمربع يا مت 5000)سقف( با زيربنای حداکثر  طبقه 10تا  6 هایساختمان  گروه ج: هایساختمان -10-4

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

ربنای بیش از قه با زيطب 10)سقف( يا کمتر از  طبقه 10بیش از  هایساختمان گروه د:  هایساختمان -11-4

 مترمربع  5000

-تمانساخآموزشی و فرهنگی،  هایساختمانمحل تجمع،  هایساختمانعمومی: شامل  هایساختمان -12-4

 وی و داد مراکز تجار تجاری، هایساختمان، اداری هایساختمانمحل پذيرايی و اقامت موقت،  های

 اختمانهایسعمل شامل الاين دستور باشد. میواحد يا بیشتر  10مسکونی دارای  هایساختمانو  ستد

 گردد.درمانی نمی

ن کاهنده مصرف: تجهیزی است که بدون کاهش رضايتمندی مصرف کننده آب، از میزان مصرف آ -13-4

 کاهد.می

يف ان تعرعمل، بر اساس استاندارد ملی ايرالگروه مصرف آب هر تجهیز در اين دستورگروه مصرف:  -14-4

ک، بر ش تان)لیتر بر دقیقه( و برای فال شتی و سردوش بر مبنای دبیشده است و برای شیرآالت بهدا

 )لیتر( میباشد. مبنای میانگین حجم تخلیه

ه در ر زمانی کباشد. اين فرم دفرم قرارداد بازرسی تاسیسات آب و فاضالب ساختمان می :2فرم شماره -15-4

ه اخذ ايیديسی جهت صدور تحین کار يا پايان پروژه واحد، مغازه و يا هر فضايی که نیازمند بازر

ه ورد استفادم( باشد و يا مواردی که ناظر وجود نداشته باشد، جهت اخذ قرارداد 6انشعاب آب )فرم 

 گیرد.قرار می

 .باشدختمان به ناظر میتوسط سازمان نظام مهندسی سااين فرم جهت اعالم مجری  :4فرم شماره -16-4

ت توسط مان است که پس از اتمام کامل عملیا: چک لیست بازررسی آب و فاضالب ساخت5فرم شماره -17-4

 مهدس ناظر تکمیل و به ازای هر واحد ساختمانی، يک فرم تحويل مالک گردد.

ز تکمیل فرم تأئیديه سیستم لوله کشی آب و فاضالب ساختمان است که بايستی پس ا :6فرم شماره -18-4

 گردد.، تکمیل و برای اخذ انشعاب آب به مالک ارائه 5بدون نقص فرم شماره 

بل از چینی و قفرم استعالم محل کنتورها و تأسیسات است که بايستی پس از اتمام ديوار :7فرم شماره -19-4

 موظف شروع عملیات لوله کشی توسط مجری و با هماهنگی مهندس ناظر و مالک تهیه شده و مالک

 .ئه نمايدارا ظراست تأئیديه شرکت آبفا را اخذ نمايد و قبل از آغاز لوله کشی به مجری و مهندس نا
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 کلیات: -5

 به ( کامالا )يا طبقه نصب تجهیزات پمپاژ سازی پارکینگقبل از تست نهايی، بايستی عملیات محوطه -1-5

 اتمام رسیده باشد.

. ه باشدهای آب در محل محفظه کنتور بايستی بر اساس شماره واحدها، پالک گذاری شدهمه لوله -2-5

 نیز نصب گردد. ی مربوطواحدها ها، بايد بر روی سردر ورودیاين پالک شماره

 شبکه آب باران و فاضالب، بايد از يکديگر مجزا باشند. -3-5

شخصاا مادره، )اعم از ورزشی، مسکونی و...( با پروانه ساختمان ص در خصوص تطابق تعداد کل واحدها -4-5

 آبفا، اظهارنظر شود. 6 یدر فرم شماره

ز ديگر استخر ردد و گرفتن انشعاب آب برای اانشعاب آب استخر بايستی مجزا تا محفظه کنتور اجرا گ -5-5

 واحدهای ساختمان ممنوع است.

ين در صورت وجود حتی يک چشمه فاضالب يا مصرف کننده آب در واحد ورزشی، بايستی برای ا -6-5

 واحدهای ديگر انشعاب مجزا تا محفظه کنتور اجرا گردد و گرفتن انشعاب آب برای اين واحد از ،واحد

 امیست.ا الز. در ضمن ارسال گزارش مغايرت با پروانه، به شهرداری و شرکت آبفساختمان ممنوع است

ه صورت ( برای همه واحدهای ساختمانی بايستی ب6سیستم لوله کشی )فرم شماره  یئیديهافرم ت -7-5

 يکجا و همزمان صورت پذيرد.

وطه ای مربفرمه)با احتساب کل زيربنای مربوط شامل اتاقک تأسیسات و ...( در  مساحت دقیق استخر -8-5

 نوشته شود.

 د.ا گردمحفظه ديواری کنتورهای آب، بايستی در نزديکترين مکان، نسبت به ورودی ساختمان اجر -9-5

زيکی انع فیبايست به صورتی باشد که به راحتی در دسترس بوده و هیچ ممحل قرارگیری کنتورها می -10-5

 ض کنتور نگردد.برق، مزاحم قرائت و تعوي یتابلو پمپ و ,لوله ,مانند مخزن آب
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 شیرآالت و لوازم بهداشتی : -6

 شیر آالت بايستی نو، سالم و استاندارد باشند. یکلیه -1-6

شیر ) دار فشاری زمانو ظرفشويی، بايستی از نوع اهرمی، يا  شیرهای روشويی، توالت، سردوش حمام -2-6

 يا فتوالکتريک باشند. و پدالی ، ياقطع اتوماتیک(

 به درفشان باشند.کلیه شیرآالت آب بايستی مجهز  -3-6

استفاده شود.   2های با خروجی ثابتيا درفشان 1شونده های خودتمیزتوصیه میگردد از انواع درفشان -4-6

 و کندهای پرالتور را بسیار کمتر میاستفاده از پرالتورهای خودتمیز شونده، مشکالت گرفتکی روزنه

تمندی بیشتر کاربران )در مواقع کاهش موجب ایجاد رضاینیز، استفاده از پرالتورهای با خروجی ثابت 

 گردد.فشار آب(، می

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

 باشد. با قابلیت اختالط آب با هوادوش حمام بايستی مجهز به کاهنده مصرف  -6-6

 است. میای( الزالیتری دو مرحله 6)حداکثر  های دو مرحله ای کم مصرفاستفاده از فالش تانک -7-6

بت دبی ثا های حمام و توالت بمنظور عبور)رگالتور( در شیر استفاده از محدود کننده جريان آب -8-6

 .  دمستقل از  فشار آب، توصیه می گرد

 باشد.ممنوع می مترمربع 10های با مساحت کمتر از حمامدر اجرای وان  -9-6

 

                                                 
 کند.می شوند، تخلیهدرفشانی است که بصورت خودکار، ذرات معلقی را که پشت توری جمع می  1
 کند.درفشانی است که حداکثر دبی تخلیه را حتی در فشارهای باال کنترل می   2
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 شبکه توزيع آب آشامیدنی: -7

ک ی مشترکشتا درب ورودی ساختمان اجرا گردد و لوله کشی آب هر واحد بايستی بطور مستقللوله -1-7

 برای واحدها مجاز نیست.

ی ايهتمانساخدر ورودی لوله آب به هر واحد آپارتمانی، شیر قطع و وصل بايستی  نصب شود. برای  -2-7

ه بنیازی  وباشد، وجود شیر قطع و وصل در کلکتور کافیست لوله کشی آنها از نوع کلکتوری میکه 

 باشد.مجزا نمینصب شیر 

خط و  پمپ متر از آبگرمکن فاصله دارد، نصب 15کننده آب گرم بیش از که آخرين مصرف در مواردی -3-7

 برگشت جريان آب الزامیست.

  .کاری شوندعايقبايستی های آب گرم لوله یهمه -4-7

آب  مخازن جهت تعمیرات و نگهداریای باشد که فضای کافی فضای نصب تأسیسات بايد به گونه -5-7

 راهم باشد.ف

 مکان نصب مخزن بايد کامالا صاف و تراز باشد. -6-7

 اليه باشند. 3 حداقل مخزن)های( پلیمری که در معرض نور خورشید قرار دارند، بايد -7-7

 مخازن آب دارای شیر تخلیه، شیر قطع و وصل، شناور و سرريز مناسب باشند. -8-7

دم عنان از ا( بمنظور حصول اطمیهای خارجی و کف مخزن)های ديوارهفضای کافی برای بازرسی دوره -9-7

 50داقل سانتیمتر، از سقف: ح 10)از کف: حداقل  وجود نشتی و موارد مشابه وجود داشته باشد.

 یمتر(سانت 10نبی: حداقل اهای جسانتیمتر، از ديواره 10سانتیمتر، از ديوار پشت: حداقل 

 سانتیمتر باشد.  15ها از يکديگر بايد حداقل نزفاصله مخ -10-7

 باشد. ی آب انبار ممنوع میاجرا -11-7

 باشد.لیتر می 2000حداکثر حجم کل مخزن)ها( به ازای هر واحد مسکونی،  -12-7

از  روج آبکشی به مکانی مناسب هدايت شود که خخروجی سرريز آب از مخزن)ها( بايد بوسیله لوله -13-7

 آن در معرض ديد باشد.

 نصب مستقیم پمپ بر روی لوله انشعاب آب شهر ممنوع است. -14-7

به  مجوز شرکت آب و فاضالب مجاز کمبود شديد فشار آب ورودی، مالک فقط با کسبصورت  در  -15-7

جرای در هر حال ا باشد.می ) از طريق اجرای کنارگذر مخزن( نصب مستقیم پمپ  بر روی شبکه

 (1شماره باشد)مطابق با تصويرمخزن طبقه همکف الزامی می

 .ه شوداشات سیستم پمپاژ به کنتور درنظرگرفتتمهیدات الزم بمنظور جلوگیری از انتقال ارتع -16-7

 پمپ بايستی بوسیله تکیه گاهی بر روی زمین، ثابت و محکم شده باشد. -1-16-7
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 اينچ و باالتر الزامیست. 2بر روی خروجی پمپ با قطر  3نصب اتصال انعطاف پذير -2-16-7

 کلیه لوله های خروجی پمپ بايد بوسیله ساپورت مناسب مهاربندی شوند. -3-16-7

 ايد سرپوشیده باشد.مکان نصب پمپ ب -17-7

اصله با فمترين المقدور در کتر از سطح کف مخزن قرار داده شود و حتیپمپ)ها(، تا حد امکان، پايین -18-7

 مخزن)ها( نصب گردند.

 هوا، جنب پمپ الزامیست.تخلیه شیر  نصب يک عدد -19-7

 ست.میآب الزا)غیرکربنی و غیر رزين شیمیايی(،  قبل از مخزن  نصب يک دستگاه فیلتر فیزيکی -20-7

یستم پمپاژ، سبار باشد، در صورت اجرای 2روز، بیشتر از چنانچه فشار آب شهر در ساعاتی از شبانه -21-7

شار ورودی فالزامیست. به ازای هر يک بار  (2و  1)همکف، طبقه  طبقه اول 3اجرای کنارگذر برای 

 گردد.بیشتر، سه طبقه به مقدار ذکرشده اضافه می

موارد مشابه مابین کنتور  شیر برداشت آب و ,نصب هرگونه اتصاالت اضافه برداشت آب مانند سه راهی  -22-7

توان باشد. در صورت تمايل مالک به استفاده حداکثری از فشار آب شهر میو ورودی مخزن ممنوع می

 از بعد از کنتور تا خروجی پمپ اجرا کرد. 4يک کنارگذر

 د بعد از پمپ)ها( قرار داشته باشد.محل نصب کنتورهای فرعی باي -23-7

                                                 
3 Flexible Joint 
4 By-Pass 
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 :و مخزن در طبقه همکفنصب پمپ های صحیح  نمونه -24-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب پمپ صحیح های نمونه -1تصوير 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   12ه  صفح
 

 

 سنجش و مديريت فشار: -8

 بار در حالت4-1) در محدوده مجاز هر واحد ساختمانی نهايی منوط به تأمین فشار آب يهئیداتصدور  -1-8

 باشد.می شیر بسته(

ه به ز شبکاز آنجايی که فشار شبکه در نقاط مختلف شهر متفاوت است، لذا سنجش فشار آب ورودی ا -2-8

ه کسنج يک عدد فشار بدين منظور ملک، بمنظور کارشناسی وضعیت آبرسانی ساختمان، الزامی است.

 .یردگسنجی انجام بار مدرج شده باشد بر روی شبکه ورودی، بعد از کنتور نصب و فشار 5/3تا 

اندازه گیری و با حداقل و حداکثر مندرج در آيین نامه مطابقت  ساختمانی ر واحدهفشار آب ورودی  -3-8

 هایساختمانوصل قبل از آن برای  و داده شود. نصب يک دستگاه فشارسنج کالیبره شده و شیر قطع

 زامیست.های ساختمانی، بر روی کلکتور الگروه الف مسکونی روی لوله ورودی و برای ساير گروه

بايست به ، میبار( بیشتر باشد4)درحالت شیر بسته( از حد استاندارد ) اگر فشار آب ورودی هر واحد -4-8

ترل ار کنطريقی از جمله نصب شیر فشارشکن اتوماتیک در ابتدای هر واحد يا اصالح مدل پمپ، فش

 گردد. 

 زمان وظف است در هرسیستم پمپاژ بر اساس مشخصات طرح بايستی اجرا گرديده و مهندس ناظر م -5-8

حد  یش از)قبل از اجرای طرح لغايت زمان تست نهايی(، که متوجه شود فشار آب واحد ساختمانی ب

 مايد. یری نمجاز است، مراتب را به مالک و مهندس طراح ساختمان اطالع دهد و از ادامه کار جلوگ
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 تعیین و کنترل گروه مصرف: -9

 . راز شرايط سنجش، بايستی تعیین و کنترل گرددگروه مصرف آب لوازم بهداشتی، پس از اح -1-9

-جش( میيط سنمالک مجاز يا غیرمجاز بودن تجهیزات مورد استفاده، صرفاا گروه مصرف )با احراز شرا -2-9

 باشد.

 ود:صل نمبرای تعیین گروه مصرف آب تجهیزات بهداشتی، بايستی از حصول شرايط زير، اطمینان حا -3-9

از قرار مالا بدی ساختمان، شیرهای پیسوار و ...( در حالت کا)مانند شیر اصلی ورو شیرهای مسیر -1-3-9

 داشته باشند.

 .ه باشدکه مورد سنجش دبی قرار میگیرد بايستی در حالت کامالا باز قرار داشت مصرفیشیر  -2-3-9

 در صورت لزوم، هواگیری صورت پذيرفته باشد. -3-3-9

-می ت موقت ممنوع)استفاده از تجهیزا پمپ و ساير تجهیزات به طور کامل نصب شده باشند -4-3-9

 باشد(.

 الزم تأمین شده باشد. شرب بهداشتیبرای تست، آب  -5-3-9

 گروه مصرفی و حداکثر میزان مجاز مصرف لوازم بهداشتی به شرح جدول زير میباشد: -4-9

 

 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 لیتر بر دقیقه A,B شیر توالت

 _ 6 لیتر بر دقیقه A,B روشويی خصوصی

 _ 2 لیتر بر دقیقه - روشويی عمومی

 3,5تخلیه نیمه، کمتر از  6,5 لیتر A,B,C,D فالش تانک دوحالته

 _ 4 لیتر A,B,C,D فالش تانک تک حالته
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ش ت و سردوبرای شیر توالتوان، الت میبجای تعويض شیرآدر صورت تجاوز دبی مصرفی از حد مجاز،  -5-9

ويض ن از تعتوامینیز حمام از رابط کاهنده مصرف استفاده کرد و برای شیرهای روشويی و ظرفشويی 

 درفشان کمک گرفت.
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 کیت انشعاب آب: -10

 رعايت مفاد اين بخش، در صورت واگذاری نظارت بر اجرای انشعاب به سازمان، الزامیست.

 تر باشد.بار يا بیش 10ت و اتصاالت بکار رفته در کیت انشعاب، بايستی فشار کاری همه شیرآال -1-10

حک  ايستینام يا عالمت تجاری شرکت سازنده، بر روی همه شیرآالت بکار رفته در کیت انشعاب، ب -2-10

 شده باشد.

ر به کنتو مشخصات محفظه شیر يکطرفه و شیرفلکه قرار گرفته و درون محفظه، شیر سوئیچی، کنتور، -3-10

 :باشد شرح زير

 نوع: ديواری -1-3-10

 جنس: فلزی -2-3-10

 رنگ: کوره ای -3-3-10

 کنتور 5تا  1تعداد کنتورهای قابل نصب در هر محفظه:  -4-3-10

 توان نصب کرد، شیر سوئیچی است.تنها شیر مجازی که قبل از کنتور می -4-10

 شیر سوئیچی بايستی دارای قفل فلزی مغناطیسی بوده و جنس بدنه آن از برنز باشد. -5-10

از سطح  سانتیمتری 50-40تک واحدی، بیرون از ملک و در ارتفاع  ساختمانهایشیر سوئیچی در  -6-10

وله لر روی دو واحدی و بیشتر، عالوه بر شیر سوئیچی نصب شده ب ساختمانهایزمین نصب گردد و در 

 اصلی ورودی به ملک، بايستی قبل از هر کنتور نیز، يک عدد شیر نصب شود.

ستی ه بايای آب، فقط لوله و اتصاالت گالوانیزحدفاصل شیر سوئیچی بیرون ملک و کلکتور کنتوره -7-10

 نصب گردد.

 یرون ملکیچی بلوله برون رفت برای عبور از ديوار، بايد از درون غالف عبور کرده و حدفاصل شیرسوئ -8-10

 و کنتور روکار باشد.

 کلکتور کنتور بايد يکپارچه و فاقد اتصاالت بازشونده باشد. -9-10

اکتیل بايستی از کلکتور پلی پروپیلن يا چدن د دارای بیش از يک واحد ساختمانهایبرای  -10-10

 استفاده شود و اجرای کلکتور گالوانیزه ممنوع است.

 ئید شده توسط شرکت آب و فاضالب استان باشد.ابايست از انواع تکنتور آب می -11-10

 شد.درج شده بابار  63/0و افت فشار کمتر از  T>50 ،R>=160بر روی صفحه کنتور مشخصات -12-10

 ی بصورت کامالا تراز افقی نصب گردد.کنتور آب بايست -13-10

 ای، برنزی و ترجیحاا لواليی زاويه دار باشد.شیر يکطرفه بايستی از نوع دريچه -14-10
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اق، سته و شیر قطع و وصل جريان بعد از کنتور از نوع فلکه ای بوده و همه اجزای آن بجز دس -15-10

 بايستی از نوع برنز باشد.

 میباشد. 2تصوير اری مطابق با طرح شماتیک نصب کیت انشعاب با محفظه ديو -16-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رح شماتیک نصب کیت انشعاب با محفظه ديواریط -2تصوير 
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 ودرين کولرها : آب خاکستری -11

ل زير ملزم به جداسازی، تصفیه يا استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده در جدو هایساختمان -1-11

 اند.مشخص شده

 تصفیه آب خاکستری گشتاجرای خط بر جداسازی شبکه آب خاکستری شرح

 - - - مسکونی گروه الف

 - √ √ مسکونی گروه ب

 √ √ √ مسکونی گروه ج و د

دارای بیش از  عمومی

 مترمربع زيربنا 300

√ √ √ 

دارای بام  ساختمانهای

 سبز

√ √ √ 

 

 ب تصفیه شدهملزم به جداسازی، تصفیه يا استفاده مجدد از فاضال ساختمانهای -1جدول 
 

فیه مشمول، جداگانه و تا خروجی ملک يا واحد تص هایساختمانآب خاکستری برای  اجرای خط -2-11

 الزامیست.

بز و فضای س به فالش تانکمشمول،  هایساختمانبرای همه اجرای خط برگشت آب تصفیه شده،  -3-11

 الزامیست.

 به یروشوييک واحد اجرای شبکه آب خاکستری، شامل جمع آوری فاضالب حداقل يک واحد حمام و  -4-11

 است. ازای هر واحد ساختمانی،

 اشد.سرريز بايدسانتیمتر ازتاج خط لوله پذيرنده باالتر ب15سر ريز مخزن ذخیره پساب بايستی حداقل  -5-11

 ن باشد.ودارای سیف

 بر روی خط سرريز مخزن ذخیره بايستی يک دريچه بازديد اجرا گردد. -6-11

، ان ب استالعمل شرکت آب وفاضال مطابق دستور در صورت لزوم به استفاده از انشعاب آب پشتیبان -7-11

 مومیآب ع اتصال انشعاب آب پشتیبان به مخزن ذخیره بايستی از نوع اتوماتیک بوده و از انشعاب

  )مشاع( ساختمان تغذيه گردد.
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 يه شده وها، صرفاا بايستی از اين خط تغذمشمول اجرای خط برگشت، فالش تانک هایساختماندر  -8-11

 باشد.ها ممنوع میای فالش تانکبر مستقل اجرای خط آب شرب

)برای  برچسب هشدار باالی شیرآالت آبیاری فضای سبزپالک هشدار بر روی شیر و نصب  -9-11

 حاوی دارای بام سبز(، الزامیست. اين عالمت بايستی به شکل تصويری و نوشتاری ساختمانهای

 محتوای غیرآشامیدنی بودن آب باشد.

شبکه آب آشامیدنی ساختمان  به تست عدم اتصال خط برگشت آب خاکستری -10-11

، نیآشامید اين تست بدين ترتیب است که قبل از آغاز تست فشار شبکه آب )توضیح:الزامیست.

 (مانند.شیرهای فالش تانک باز شده و تا پايان عملیات تست، باز باقی می

 لمللی ياا ینمعتبر ب هایاستاندارد يکی از بايستی گواهی احراز و متعلقات آنها واحدهای تصفیه -11-11

 باشند. دارارا ، و شهرسازی مسکنراه، مرکز تحقیقات صالحیت 

ی، انرژ طراحی سیستم تصفیه آب خاکستری بايد به ترتیبی باشد که بمنظور بهینه سازی مصرف -12-11

 آب خاکستری مازاد بر نیاز ساختمان، قبل از تصفیه وارد شبکه فاضالب گردد.

 نه ممنوعا ماهااجرای عملیات نگهداری روزانه، هفتگی ي های تصفیه نیازمند بهاستفاده از سیستم -13-11

 باشند. داشتهنبوده و ترجیحاا، نیاز به عملیات نگهداری پیشگیرانه با دوره زمانی کمتر از يکسال 

 تصفیه اجرای واحدمحل نصب و ابعاد ه کشی، لمهندس ناظر موظف است قبل از آغاز عملیات لو -14-11

ه، احد تصفیوها و همچنین اطالعات دريافتی از شرکت سازنده شهبر اساس نقرا  و مخزن ذخیره پساب

 .نمايدکنترل 

صب شود. نتواند بر روی پشت بام اجرا شده و يا در طبقه همکف می پساب یذخیرهاصلی مخزن  -15-11

 .)شامل محتوای غیرآشامیدنی بودن( الزامیست در هر حال نصب برچسب هشدار بر روی مخزن

 .واحد تصفیه الزامیستاجرای ونت دو اينچ برای  -16-11

 ند.سانتیمتر فضای دسترسی داشته باش 80مخازن تصفیه و ذخیره بايستی از باال حداقل  -17-11

ضای سبز( ف -)فالش تانک شبانه روز مصرف دوتأمین حجم مخزن ذخیره، حداقل برابر با نیاز  -18-11

 لیتر کمتر باشد. 190کنترل گردد و به هر حال حجم مخزن نبايد از 

 ه مجدد از آب درين کولرهای گازی:در خصوص استفاد -19-11

مخزن  مشمول اجرای واحد تصفیه، بايستی آب درين کولرهای گازی به هایساختمانبرای  -1-19-11

 ذخیره پساب تصفیه شده، اضافه گردد.

حدهای ی که مشمول اجرای اجباری واحد تصفیه نیستند و تعداد واهايساختماندر خصوص  -2-19-11

 باشد: 8آنها بیش از 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   19ه  صفح
 

 

- ش تانک)فال شبانه روز مصرف دوع آوری آب درين کولرها، حداقل برابر با نیاز حجم مخزن جم (الف

 لیتر کمتر باشد. 1000در نظر گرفته شود و به هر حال حجم مخزن نبايد از فضای سبز( 

 به سمت کانال جمع آوری آبهای سطحی هدايت شود.آب درين کولرها سرريز مخزن  (ب

 د به فالش تانک و شیر شستشوی پارکینگ هدايت شود. توانخط برگشت آب درين کولر می (ج

ی خط ده و اجراشها، صرفاا بايستی از اين خط برگشت تغذيه ها، فالش تانکدر اين گروه از ساختمان (د

 باشد.ها ممنوع میآب شرب برای فالش تانک

محل  از اتصال انشعاب آب پشتیبان به مخزننیاز،  به منظور اطمینان از تأمین آب مورد -3-19-11

 بصورت اتوماتیک الزامیست. ،)مشاع( انشعاب آب عمومی

 در مخزن آب درين کولر الزامیست. UV نصب يک عدد المپ -20-11

تاری اين عالمت بايستی به شکل تصويری و نوش الزامیست. نصب برچسب هشدار بر روی مخزن -21-11

 حاوی محتوای غیرآشامیدنی بودن آب باشد.

 شبکه آب آشامیدنی ساختمان الزامیست. اين تست عدم اتصال خط برگشت آب خاکستری و -22-11

ن اياتا پ وتست بدين ترتیب است که قبل از آغاز تست فشار شبکه آب، شیرهای فالش تانک باز شده 

 مانند.عملیات تست، باز باقی می

به سمت  آب درين کولرها توصیه میگردد، 8دارای تعداد واحد کمتر از  ساختمانهایدر خصوص  -23-11

 صرف مشابه هدايت شود.باغچه يا نقاط م

 همراهبگواهی نصب دستگاه تصفیه آب خاکستری بايستی توسط سازنده معتبر و مالک تکمیل و  -24-11

 به سازمان ارائه گردد. 6فرم شماره 

 

 

 

 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   20ه  صفح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رح شماتیک مخزن ذخیره آب درين کولرهای گازیط -3تصوير 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   21ه  صفح
 

 

 منابع و مراجع: -12

 - بشويه سرويسهای بهداشتی)فالش تانک(آ، مخازن 20942-2-4استاندارد ملی ايران به شماره  -1-12

 1395تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آن، چاپ اول، 

و دستورالعمل  تعیین معیار مصرف آب -، سردوش20942-2-1استاندارد ملی ايران به شماره  -2-12

 1395برچسب آن، چاپ اول، 

صرف آب و تعیین معیار م -داشتی، شیرآالت به20942-2-6استاندارد ملی ايران به شماره  -3-12

 1395دستورالعمل برچسب آن، چاپ اول، 

 مقررات ملی ساختمان ايرانمبحث دوم  -4-12

 مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان ايران -5-12

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   22ه  صفح
 

 

  پیوست: -13

 اتصال انعطاف پذير – 4 شماره تصوير

 

 

 درفشان خود تمیزشونده – 5تصوير شماره 

 

 

 درفشان -6تصوير شماره 

 

 

 محدود کننده جريان)رگالتور( -7تصوير شماره 

 

 

 

 شیر فشاری زماندار – 8تصوير شماره 

 

 

 

 شیر فشارشکن انشعاب -9تصوير شماره 

 

 

 

 پمپ برگشت آب گرم -10 تصوير شماره

 

 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   23ه  صفح
 

 

 

 شیر فلکه -11تصوير شماره 

 

 

 

 شیر يکطرفه -12تصوير شماره 

 

 

 

 شیر سوئیچی مغناطیسی -13تصوير شماره 

 

 

 

 محفظه کنتور آب -14تصوير شماره 

 

 

 

 

 

 

 کلکتور -15تصوير شماره 

 

 

 

 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   24ه  صفح
 

 

 
 

 قطر انشعاب با توجه به تعداد واحد مسکونی – 16تصوير 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   25ه  صفح
 

 

 
 

 

 ممنوعیت نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه – 17تصوير 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   26ه  صفح
 

 

 
 

 PEX- AL- PEXسیستم انشعاب آب با لوله  – 18تصوير 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   27ه  صفح
 

 

 
 PEX- AL- PEXکلکتوری با کنتور مادر و لوله  سیستم انشعاب آب – 19تصوير 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   28ه  صفح
 

 

 
  -PEX- ALسیستم انشعاب آب کلکتوری با  لوله  – 20تصوير  

PEX 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   29ه  صفح
 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   30ه  صفح
 

 

 
 قرارداد بازرسی تاسیسات آب و فاضالب – 21تصوير 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   31ه  صفح
 

 

 

 فرم اعالم مجری آبفا به ناظر – 22تصوير 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   32ه  صفح
 

 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   33ه  صفح
 

 

 

 ساختمان چک لیست بازرسی تاسیسات آب و فاضالب – 23تصوير 
 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   34ه  صفح
 

 

 

 ی سیستم لوله کشی آب و فاضالب ساختمانفرم تائیديه – 24تصوير 
 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   35ه  صفح
 

 

 

 فرم استعالم محل کنتورها و تاسیسات پمپاژ – 25تصوير 
 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   36ه  صفح
 

 

 

 

 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   37ه  صفح
 

 

 

 

 

 



 سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 نظارت و بازرسی آبفادستورالعمل عنوان سند  : 



 NMAP001شماره سند :  39از   38ه  صفح
 

 

 

 

 

 قرارداد مجری آبفا و کارفرما – 26تصوير 


