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  آب مصرف مديريت حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

مختلف مديريت سبز حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است آب مصرف مديريت حوزه در سبز مديريت اجرايياقدامات 

 آب هاي لوله تعمير و معيوب واشرهاي تعويض منظم برنامه( نشتي از جلوگيري جهت كشي لوله تجهيزات اي دوره بررسي ˗

 ؛)ديده آسيب

% 40 معادل دقيقه در ليتر 12 به دقيقه در ليتر 20 از مصرف كاهش براي سردوش روي ،)رگوالتور( جريان كننده تنظيم نصب ˗

 ؛)مهمانسراها و ها خوابگاه در( آب جويي صرفه

 زمانه؛ تك تانك فالش شناور تغيير يا زمانه دو تانك فالش از استفاده ˗

 گياهان؛ سوختن از جلوگيري و تبخير كردن محدود براي شب، هنگام دير يا زود صبح در آبياري ˗

 آب؛ قديمي و فرسوده توزيع هاي شبكه سازي به و تعمير ˗

 قطرهاي؛ آبياري از استفاده و شرب آب از سبز فضاي آبياري جداسازي ˗

 چمن؛ جايگزين سبز فضاي در آب كم هاي محيط با سازگار و كم آب مصرف با گياهان كاشت ˗

 كامل؛ ظرفيت با آشپزخانه در ظرفشويي مكانيزه هاي سيستم از استفاده ˗

 سبز؛ فضاي آبياري براي خروجي پساب از مجدد استفاده جهت تصفيه هاي سيستم بكارگيري ˗

 آب؛ نشتي وجود عدم از اطمينان جهت به آالت شير و ها لوله بر مستمر نظارت ˗

 ؛استانداردها به دستيابي منظور به هوشمند شيرآالت از استفاده ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 


