
 :ماکیان  سایردستًرالعمل میسان آب شرب ي مصرفي مًرد ویاز 

 پريرش بًقلمًن گًشتي  -1

 (لیتر: ٍاحذ)تِ تفکیک اقلیوْای آب ٍ َّایی کطَر  هتَسظ آب ضرب ٍ سایر هصارف هَرد ًیاز رٍزاًِ یک قغعِ تَقلوَى گَضتی صٌعتی

 مىطقٍ گرمسیر مىطقٍ خشک مرکسی مىطقٍ معتدل مىطقٍ سردسیر (لیتر)میاوگیه مصرف یک قطعٍ در ريز 

 0.81 0.76 0.68 0.63 شرب

 1.29 1.22 1.15 1.08 مصارفسایر 

 2.11 1.98 1.83 1.71 مجمًع 

:  ًکتِ   

 . در اختیار پرٍرش دٌّذُ تاضذ (در عی سال)ُ هصرف هجوَع آب تخصیصی سالیاىضرٍری است هذیریت  -1          

  هقادیر هحاسثِ ضذُ صرفا هرتَط تِ ٍاحذّای صٌعتی دارای اتَهاسیَى کاهل ٍ اجرای اتَهاسیَى در سالي پرٍرش  الساهی هیثاضذ  _2 

  .جْت فضای سثس در ًظر گرفتِ ًطذُ است یآب ،در هحاسثِ آب سایر هصارف -3 
            

  21/11/87هَرخ  221174/300عٌایت دستَرالعول ضوارُ  تا)آب ٍ َّایی ٍضعیت دٍل تقسین تٌذی استاًْا از لحاػ ج

 (تا ّواٌّگی سازهاى َّاضٌاسی کطَر ضرکت هلی ًفت

 هٌغقِ گرهسیر هٌغقِ خطک هرکسی هٌغقِ هعتذل هٌغقِ سردسیر

 ّرهسگاى تْراى کرهاًطاُ آررتایجاى ضرقی

غرتیآررتایجاى   سیستاى ٍ تلَچستاى اصفْاى کْگیلَیِ ٍ تَیر احوذ 

 تَضْر فارس گیالى اردتیل

 خَزستاى سوٌاى گلستاى زًجاى

 هٌغقِ جیرفت ٍ کٌَْج ایالم هازًذراى خراساى رضَی

  قن  خراساى ضوالی

  الثرز  خراساى جٌَتی

  یسد  قسٍیي

  کرهاى  ّوذاى

    کردستاى

    چْارهحال ٍ تختیاری

    هرکسی

    لرستاى

 

ًَاحی خاظ در هٌغقِ کِ تِ لحاػ آب ٍ َّایی، تا اقلین غالة استاى هتفاٍت تَدُ ٍ از دها یا ترٍدت / ُدر صَرت ٍجَد ًاحی: تثصرُ

سازهاى َّاضٌاسی ٍ اهَر تْثَد تَلیذات داهی استاى  یِترخَردار تاضذ الزم است  ًسثت تِ تعییي هٌغقِ تا تاییذیا کوتر تیطتر 

 .اقذام گردد



شترمرغ پريرش  -2

 (لیتر: ياحد)ي ًَایي کشًر بٍ تفکیک اقلیمُای آب  شترمرغمتًسط آب شرب ي سایر مصارف مًرد ویاز ريزاوٍ یک قطعٍ 

 مىطقٍ گرمسیر مىطقٍ معتدل  مىطقٍ خشک مرکسی   مىطقٍ سردسیر  (لیتر)میاوگیه مصرف یک قطعٍ در ريز 

 10 10 10 10 شترمرغ گًشتي  

 38 30 38 25 شترمرغ مًلد 

 (گًشتي+ جًجٍ کشي+مًلد)شترمرغ تًام 
سًم ظرفیت گًشتي مىدرج در پرياوٍ بُرٌ برداریآب مصرفي شترمرغ مًلد بعاليٌ آب مًرد ویاز دي   
 

هطکالت عذیذُ تْذاضتی ترای ٍاحذّای ضترهرغ ضوٌا تاهیي آب هصرفی تَسظ تاًکر حول آب تا تَجِ تِ اهکاى ترٍز هسائل ٍ  

. فیت اقتصادی هحاسثِ ضذُ استرٍ هحاسثات تر اساس حذاقل ػ هَرد تاییذ کویتِ فٌی قرار ًگرفت

 

 پريرش بلدرچیه -3

 :لیتر تازاء ّر قغعِ در رٍز تطرح ریل  390/0  (ضرب ٍ سایر هصارف  )هقذار آب هَرد ًیاز،

ccضرب ٍ سایر  124  

ccجَجـِ کطی  16  

cc250  کطتــار

 

 پريرش کبک -4

 :لیتر تازاء ّر قغعِ در رٍز تطرح ریل 515/0هقذار آب هَرد ًیاز ، 

ccضرب ٍ سایر  175  

ccجَجـِ کطی  25  

ccکطتــار  315 

 

 پريرش اردک بًمي  -5

هاّگی   3لیتر در رٍز تازاء ّر قغعِ تا پایاى  4/1

 

  پريرش اردک صىعتي-6

 در رٍز تازاء ّر قغعِلیتر  3/1



 

 گًشتي قرقايل -7

 :لیتر تازاء ّر قغعِ در رٍز تطرح ریل  6/0هقذار آب هَرد ًیاز ، 

 ّفتگی17لیتر تا سي 14/0ضرب 

 لیتر  11/0سایر هصارف 

 لیتر035/0جَجِ کطی 

  لیتر 315/0تستِ تٌذی  ٍکطتار 

 

 قرقايل مًلد -8

 :لیتر تازاء ّر قغعِ در رٍز تطرح ریل  31/0هقذار آب هَرد ًیاز ، 

 لیتر  2/0آب ضرب 

 لیتر  11/0سایر هصارف 

 :پرودگان زیىتي پريرش -9

 ريز/ سایر مصارف َر قطعٍ  ريز/ بازاء  َر قطعٍ آب شرب  وًع پرودٌ

 پرًذگاى زیٌتی کَچک جثِ

 لیتر 4/0 قغعِ 200تا ظرفیت  

 لیتر 3/0 قغعِ 300تا ظرفیت  لیتر/ 010

 لیتر 25/0 قغعِ 500تا ظرفیت  

 لیتر 2/0 قغعِ 500تیص از ظرفیت  

 ًین لیتر لیتر 1/0 پرًذگاى زیٌتی هتَسظ جثِ

 یک لیتر لیتر 2/0 پرًذگاى زیٌتی تسرگ جثِ

 

ترای پرًذگاى زیٌتی آتسی تاتَجِ تِ ضرایظ هحیظ جغرافیایی  تَسظ هعاًٍت تْثَد تَلیذات داهی ... ترکِ ٍ آب هَرد ًیاز جْت ایجاد استخر، -

 .استاى هَرد ارزیاتی قرار خَاّذ گرفت

 : پريرش مرغ بًمي-10

 .لیتر هیثاضذ 0.5قغعِ آب ضرب ٍ سایر هصارف تِ ازاء ّر 


