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شرکت آب و افضالب 
استان زید

سازمان جهاد کشاورزی 
استان زید

شرکت سهامی آب منطقه ای 
استان زید

اداره کل حفاظت  مخیط زیست
استان زید

سازمان صنعت، معدن و تجارت
استان زید







شرکت آب و فاضالب

اداره کل محیط زیست

شرکت آب منطقه ای جناب آقای محمد حسین باقری:    نماینده 

سرکارخانم رضوانفر :    نماینده 

جناب آقای سیاوش پاکدل          :    نماینده 



1-استفاده از ادوات کاهنده مصرف

2-استفاده از آب خاکستری

3-کاهش مصرف آب نسبت به دوره های مشابه  قبل

4-کاهش مصرف آب بدون کاهش مطلوبیت برای مصرف کننده

5-امکان اجرای طرح توسط سایر مشترکین

6- تاثیر اجرای طرح در کاهش هزینه های خانوار

7-نوآوری،  خالقیت و استفاده از فن آوری های روز

8- رعایت مسائل زیست محیطی

کارگروه تخصصی بخش شرب جشنواره سپاس آب

شرکت توزیع برق یزد: فرم ارزیابی طرح 

(0)عدم مصداق(1)متوسط(2)خوب(3)خلی خوب(4)عالی4امتیاز از شاخصردیف

*4استفاده از ادوات کاهنده مصرف1

*4استفاده از آب خاکستری2

*3کاهش مصرف آب نسبت به دوره های مشابه  قبل3

*4کاهش مصرف آب بدون کاهش مطلوبیت برای مصرف کننده4

*4امکان اجرای طرح توسط سایر مشترکین5

*3تاثیر اجرای طرح در کاهش هزینه های خانوار 6

*4نوآوری،  خالقیت و استفاده از فن آوری های روز7

*4رعایت مسائل زیست محیطی 8

30جمع امتیاز

امتیاز:تیم ارزیابی 

30(        نماینده شرکت آب و فاضالب شهری)جناب آقای سیاوش پاکدل 

32(        نماینده اداره کل محیط زیست)سرکارخانم رضوانفر 

27(  نماینده شرکت آب منطقه ای)جناب آقای محمد حسین باقری 

29/7میانگین امتیاز تیم ارزیابی



طرح های مطرح 

در بخش شرب 

علی رنجبر بافقی معرفی شده از شهرستان بافقطرح آقای 

طرح جداسازی آب فضای سبز دهستان بهادران شهرستان مهریز از آب شرب روستا

از شهرستان مهریزطرح جمع آوری انشعابات بلوار هفتم تیر جهت کاهش مصرف آب فضای سبز 

باز چرخابی آب خاکستری در ورزشگاه صدف هرات

شهرستان یزدطرح شرکت توزیع نیروی برق 



سازمان جهاد کشاورزی

اداره کل محیط زیست

شرکت آب منطقه ای  جناب آقای سید علی هاشمی:    نماینده 

جناب آقای محمد حسن رحیمیان:    نماینده 

سرکارخانم رضوانفر :    نماینده 



1-ارتقاء بهره وری آب

2-بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول و باال بردن ارزش افزوده

3-شرایط و کیفیت اجرای طرح

4-وسعت اجرای طرح

5-نوآوری و استفاده از فن آوری های روز

6-امکان اجرای طرح توسط سایر بهره برداران

7- رعایت الگوی کشت منطقه

8- رعایت قوانین و مقررات و مفاد مجوزها و پروانه های صادره

کارگروه تخصصی بخش کشاورزی جشنواره سپاس آب

آقای محمد حسن شمس معرفی شده از شهرستان ابرکوه: فرم ارزیابی طرح 

(0)عدم مصداق(1)متوسط(2)خوب(3)خلی خوب(4)عالی4امتیاز از شاخصردیف

*3ارتقاء بهره وری آب1

*3بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول و باال بردن ارزش افزوده2

*3شرایط و کیفیت اجرای طرح3

*4وسعت اجرای طرح4

*2نوآوری و استفاده از فن آوری های روز5

*3امکان اجرای طرح توسط سایر بهره برداران6

*2رعایت الگوی کشت منطقه 7

*4رعایت قوانین و مقررات و مفاد مجوزها و پروانه های صادره 8

24جمع امتیاز

:تیم ارزیابی 
امتیاز

24(        نماینده سازمان جهادکشاورزی)جناب آقای محمد حسن رحیمیان 

27(        نماینده اداره کل محیط زیست)سرکارخانم رضوانفر 

27(نماینده شرکت آب منطقه ای)جناب آقای سید علی هاشمی 

26میانگین امتیاز تیم ارزیابی



طرح های مطرح 

ی در بخش کشاورز

آقای محمد حسن شمس معرفی شده از شهرستان ابرکوه

آقای علی مال معصومی معرفی شده از شهرستان اشکذر

معرفی شده از شهرستان بافقمحمد حسین تفکریآقای 

معرفی شده از شهرستان بهابادمحمد رضا اخوان بهابادیآقای 

معرفی شده از شهرستان خاتمعلیرضا بیگی آقای 

معرفی شده از شهرستان خاتممهدی پورقنبریآقای 

آقای محمد حسن زارع احمدآبادی معرفی شده از شهرستان یزد



سازمان صنعت، معدن و تجارت 

شرکت شهرک های صنعتی استان

اداره کل محیط زیست

شرکت آب منطقه ای  سرکار خانم غالم نژاد:    نماینده 

جناب آقای حبیب راهی:    نماینده 

جناب آقای رحیمی:    نماینده 

سرکارخانم رضوانفر :    نماینده 



1-کاهش استفاده از تکنولوژی های نوین در پروسه تولید  به منظور

مصرف آب 

2-استفاده از سیستم های بازچرخانی آب

3- د، سیستم خط تولی)باز استفاده از پساب تولیدی در مصارف صنعتی

...(فضای سبز و )و غیرصنعتی ( های خنک  کننده 

4-یداستفاده از منابع جدید و نامتعارف در تامین آب پروسه تول

5-تصفیه پساب تولیدی در حد استاندارد آب شرب

6-ی رعایت الزامات زیست محیطی و تالش برای جلوگیری از آلودگ

آب، خاک و هوا

کارگروه تخصصی بخش صنعت و خدمات جشنواره سپاس آب

طرح کاهش تصعید بخارآب و غبارگیری اگزوز اسپری درایرشرکت کاشی یاقوت شهرستان میبد: فرم ارزیابی طرح 

(0)عدم مصداق(1)متوسط(2)خوب(3)خلی خوب(4)عالی4امتیاز از شاخصردیف

*4رف آب استفاده از تکنولوژی های نوین در پروسه تولید  به منظور کاهش مص1

*4استفاده از سیستم های بازچرخانی آب2

م های خنک  خط تولید، سیست)باز استفاده از پساب تولیدی در مصارف صنعتی 3
*4...(فضای سبز و )و غیرصنعتی ( کننده 

*4استفاده از منابع جدید و نامتعارف در تامین آب پروسه تولید4

*3تصفیه پساب تولیدی در حد استاندارد آب شرب5

و رعایت الزامات زیست محیطی و تالش برای جلوگیری از آلودگی آب، خاک6
*4هوا

23جمع امتیاز

امتیاز:تیم ارزیابی 

23(         سازمان صنعت، معدن و تجارت)جناب آقای رحیمی 

-(        نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان)جناب آقای حبیب راهی 

20(        نماینده اداره کل محیط زیست)سرکارخانم رضوانفر 

17(نماینده شرکت آب منطقه ای)سرکار خانم غالم نژاد 

20میانگین امتیاز تیم ارزیابی



طرح های مطرح 

در بخش صنعت

مجتمع صنعتی چادرملو در شهرستان اردكان

در شهرستان اشکذرشركت فوالد آلیاژی ایران

در شهرستان بافق(بافق–شركت سنگ آهن مركزی ایران )طرح آقای علی رنجبر بافقی 

واحد فوالد صنعت کاران در شهرستان مهریز

طرح کاهش تصعید بخارآب و غبارگیری اگزوز اسپری درایرشرکت کاشی یاقوت شهرستان میبد

صنایع بسته بندی بهینه یزد



شهرستان یزدطرح شرکت توزیع نیروی برق 

باز چرخابی آب خاکستری در ورزشگاه صدف هرات

علی رنجبر بافقی معرفی شده از شهرستان بافقطرح آقای 

از شهرستان مهریزطرح جمع آوری انشعابات بلوار هفتم تیر جهت کاهش مصرف آب فضای سبز 

طرح جداسازی آب فضای سبز دهستان بهادران شهرستان مهریز از آب شرب روستا

مجموع امتیاز کسب شده
(ازنظر تیم ارزیابی)

29/7

25/7

21

20

19/7

رتـــبه
( در بین طرح های بخش شرب)

اول

دوم

سوم

پنجم

چهارم



طرح استفاده از روش های نوین آبیاری آقای محمد حسن شمس معرفی شده از شهرستان ابرکوه

معرفی شده از شهرستان خاتممهدی پورقنبریآقای 

معرفی شده از شهرستان بهابادمحمد رضا اخوان بهابادیآقای 

معرفی شده از شهرستان خاتمعلیرضا بیگی آقای 

آقای علی مال معصومی معرفی شده از شهرستان اشکذر

آقای محمد حسن زارع احمدآبادی معرفی شده از شهرستان یزد

معرفی شده از شهرستان بافقمحمد حسین تفکریآقای 

مجموع امتیاز کسب شده
(ازنظر تیم ارزیابی)

رتـــبه
( در بین طرح های بخش کشاورزی)

26

23/3

23

22/3

21

20/7

20/3

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم



طرح کاهش تصعید بخارآب و غبارگیری اگزوز اسپری درایرشرکت کاشی یاقوت شهرستان میبد

در شهرستان بافق(بافق–شركت سنگ آهن مركزی ایران )طرح آقای علی رنجبر بافقی 

مجتمع صنعتی چادرملو در شهرستان اردكان

در شهرستان اشکذرشركت فوالد آلیاژی ایران

صنایع بسته بندی بهینه یزد

واحد فوالد صنعت کاران در شهرستان مهریز

مجموع امتیاز کسب شده
(ازنظر تیم ارزیابی)

رتـــبه
( در بین طرح های بخش کشاورزی)

20

18/25

17/25

15

11/5

7

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم





(  انکفالش ت)جهت مصارف شرب در سرویسهای بهداشتی ( غیر کیفی)طرح استفاده از آب چاه
شهرستان یزدشرکت توزیع نیروی برق 

: طریقه شناسایی تجربه موفق
بررسی میزان مصرف در دوره هاي گذشته و مقایسه با دوره هاي مشابه در سال جاري 

: تجربهشرح
داشاتی آبیااري گیاهاان باا و همچنین در سیستم هاي تاسیسااتی باه جااینزینی آب به( فالش تانک)جهت مصارف شرب در سرویسهاي بهداشتی ( غیر کیفی)استفاده از آب چاه

هت آبیاري چمان و فاااي استفاده از سیستم آبیاري هوشمند ج. استفاده از آب غیر کیفی و همچنین استفاده از سیستم آبیاري قطره اي و گونه هاي گیاهی مقاوم و کم آب خواه
ي الکترونیکای و کاهناده استفاده از شیرها. استفاده از آب غیر کیفی جهت کولر هاي آبی و با استفاده از سیستم احیاء آب.( اواخر شب و اوایل صبح)سبز و در زمان هاي مناسب 

. هاي مصرف آب در تجهیزات مورد استفاده سرویسهاي بهداشتی و آبدارخانه ها

: دالیل انتخاب تجربه
.  مدیریت مصرف آب. کاهش مصرف آب بهداشتی



برکوهطرح استفاده از روش های نوین آبیاری آقای محمد حسن شمس معرفی شده از شهرستان ا

: طریقه شناسایی تجربه موفق
(استفاده بهینه از آب و تولید بیشتر)استفاده از روش هاي نوین آبیاري 

شرکت در کالس ها و دوره هاي آموزشی
همکاري با کارشناسان جهاد کشاورزي در اجراي طرح

: شرح تجربه
(هکتار52/5پسته در سطح )براي محصوالت باغی ( قطره اي)استفاده از آبیاري تحت فشار

.هکتار که عملکرد قابل قبولی نیز داشته است42/5در سطح ( گندم وصیفی جات)استفاده از آبیاري تیپ براي محصوالت زراعی
بعلت اجراي آبیاري تحت فشار( تن در هکتار پسته خشک عملکردشان بوده است1)باال ببودن عملکرد محصوالت زراعی 

: دالیل انتخاب تجربه
از توساعه و پخاش علا  گیريجلوایشان در ابتدا محصوالت زراعی و باغی خود را به روش غرقابی، آبیاري می کردند و به دلیل جلوگیري از تلفات ناشی از تبخیر و نشت آب، 

اساتفاده ( طاره ايق)به آبیاري کم فشار و لوله گذاري در سطح مزرعه رو آوردند و در چند سال گذشته هم بدلیل کمبود آب، از آبیاري تحت فشار ... هاي هرز در سطح مزرعه و 
:زیر پوشش آبیاري قطره اي می باشد و از مزایاي این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد( پسته)هکتار از محصوالت باغی ایشان52/5. کرده اند

افازایش -5افزایش یکنواختی توزیع آب در سطح مزرعه، -4کاهش عل  هاي هرز در مزرعه ،-3صرفه جویی در مصرف آب،-2درصد،70افزایش راندمان آبیاري به میزان -1
نیاز کمتر به نیروي انسانی و کارگر در زمینه آبیاري-7امکان پخش همزمان کودهاي ریزمغذي و سم به همراه آب آبیاري،-6کیفیت محصول و افزایش درآمد کشاورز، 
هکتار اتسافاده کارده اناد و هماین روش باعاو یکناواختی توزیاع آب و در 42/5از روش آبیاري تیپ در سطح ( گندم وصیفی جات)همچنین ایشان در تولید محصوالت زراعی

وگیري مای کناد و ایان همچنین نوارهاي تیپ از خیس کردن ساقه، شاخه و برگ گیاه جل. نتیجه یکنواختی رشد بوته ها می شود و در نهایت میزان هدر رفت آب بسیار کم است
.مساله باعو کاهش ابتال گیاه به بسیاري از آفات و بیماري ها می شود



تان میبدطرح کاهش تصعید بخارآب و غبارگیری اگزوز اسپری درایرشرکت کاشی یاقوت شهرس

: طریقه شناسایی تجربه موفق
استفاده از سیستمهای بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب تولیدی در فرآیندهای لعاب سازی و تولید کاشی

(استفاده از آب جمع آوری شده در فرآیند تصعید بخار آب و بازچرخانی پساب کارخانه)استفاده از منابع جدید و نامتعارف در تامین آب 

: شرح تجربه
و استفاده مجدد از آب به دست آمده جهت کاهش غبار خروجی از کارخانه( فرآیند تصعید)تبدیل بخار آب خروجی از دودکشها به آب 

: دالیل انتخاب تجربه
باشید کیه در ایینمیییکی از روشهای رایج در کارخانه های کاشی و سرامیک جهت کنترل غبار خروجی از اسپری درایر پاشش آب روی غبار خروجی و کنترل غبار خروجی

.اهش می یابدن قابل توجه کیزافرآیند آب قابل توجهی مصرف می شود که در این کارخانه همزمان با فرآیند تصعید بخار خروجی غبار نیز کنترل شده و میزان آب مصرفی به م




