ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻢ اﺑﯽ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻧﮑﺎت رﯾﺰ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﺻﺮ ﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اب ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮ ح اﺳﺖ :
 -1ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻮاك زدن ﺷﯿﺮآب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎز ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
 -2ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﻣﭙﻮ زدن و ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻮﻫﺎي ﺳﺮ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺤﻤﺎم ،ﺷﯿﺮ آب را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.ﺗﻼش ﮐﻨﻨﯿﺪ ﻣﺪت اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ .آب ﭘﺨﺶ ﮐﻦ
دوش ﺣﻤﺎم را ﺑﺎ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ آن )ﺳﺮدوش ﻣﺼﺮف( ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺣﻤﺎم ،زﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  5دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪود  4000ﻟﯿﺘﺮ آب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3 -3ﺑﺮاي آب دادن ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ،درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻫﺎ از روش آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 - -4ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﺳﺒﺰي ﻫﺎ اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ را در ﻇﺮﻓﯽ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آب ﺑﮑﺸﯿﺪ.
 -5از ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آب ﺷﺪن ﯾﺦ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺮاي آب ﺷﺪن ﯾﺦ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ  ،آن
را در ﻫﻮاي آزاد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 - -6ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ.از ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ آب ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ،دوري ﮐﻨﯿﺪ.
 - -7ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺷﯿﺮ آب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎز ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﭼﻮن ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻢ آب ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪرروي آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
 - -8اﮔﺮ دوش ﺣﻤﺎم ﺷﻤﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از  20ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻇﺮف ﭼﻬﺎرﻟﯿﺘﺮي را ﭘﺮ از آب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در آن ﺻﻮرت ﺣﺘﻤﺎ آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮدوش
ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.
 -9ﺑﺮاي ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺣﯿﺎط ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺼﺮف آب ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺟﺎرو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 -10در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ،درﺧﺘﺎن  ،ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﭼﻤﻦ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آب ﮐﻤﺘﺮي ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
را دارﻧﺪ  ،ﺑﮑﺎرﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﺷﺖ ،ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ آﺑﯿﺎري ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ دوره ﺧﺸﮑﯽ را ﺑﺪون آﺑﯿﺎري ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -11ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎ  ،اﺗﺼﺎﻻت و ﺷﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧﺸﺘﯽ آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.
 -12ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺷﯿﺮﻫﺎي آب ،آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
 -13ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ،از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد آب ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺑﮑﺸﯽ
ﻇﺮﻓﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.اﮔﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
 -14از ﻧﺼﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي آب ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ )ﻣﺜﻞ ﻓﻮاره ﻫﺎ( ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آب در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ را در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻤﯽ در اﺛﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺑﺎدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -15ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎري ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم  ،روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آب را ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج آب ﮔﺮم
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 -16ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن را ﺑﻪ ادوات ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف آب ﻣﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 -17ﻫﺮﮔﺰ آﺑﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﯿﺎري و ﯾﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 -18ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﮑﺎﻫﯿﺪ ،ﻋﻤﻼ
در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ.ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪر ﻟﺒﺎس
ﻫﺎي ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
 -19ﯾﮏ ﺑﻄﺮي ﭘﺮ از آب ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﭘﺮ از ﺷﻦ و ﮐﺎﻣﻼ در ﺑﺴﺘﻪ را در ﻣﺨﺰن آب ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺼﺮف آب را در ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﻔﻮن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ).ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را در ﺟﺎﯾﯽ از ﻣﺨﺰن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر وﺳﺎﯾﻞ و
اﺟﺰاي ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه درون ﻣﺨﺰن ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.
 -20آب ﺧﻨﮏ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ  ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺷﯿﺮآب را
ﺑﺮاي ﻣﺪت زﯾﺎدي ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 -21ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﮑﻪ ﺷﯿﺮ آب را ﺑﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدي ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺦ در ﻟﯿﻮان ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺷﯿﺮ آب را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
 -22ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺷﯿﺮ  ،آب را ﻫﺪر ﻧﺪﻫﻨﺪ.
 -23ﻣﯽ ﺗﻮان آﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﺳﺒﺰي ﻫﺎ و دﺳﺖ و ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد
ﺗﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ در ﺗﻮاﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 -24ﻧﺸﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻮاﻟﺖ را ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ ﺑﻪ آب آن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.اﮔﺮ ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ داراي ﻧﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎده رﻧﮕﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت
 30ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎده رﻧﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﺨﺰن آب آن آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺘﯽ دارﻧﺪ آب را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻫﺪر ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 -25ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﺴﺘﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ آب ،از ﯾﮏ ﺳﻄﻞ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 - -26در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب در ﺷﻬﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﯿﺎده روي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﺎزه و ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ.
 -27ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.
 -28زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم آب دادن ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﮔﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺰل ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاي زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ زﻧﮓ در  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺷﯿﺮ آب را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ
و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
 -29ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از آب ﺷﺮب ﺑﺮاي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.ﺑﺎﻏﭽﻪ را در ﺷﺐ ﯾﺎ ﺻﺒﺢ زود آﺑﯿﺎري ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.
 -30ﻧﺼﺐ ﮐﻮﻟﺮ در ﺳﺎﯾﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺸﺖ آب ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي آﺑﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎدي در ﻣﺼﺮف آب
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -31زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ روﯾﺪ ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺷﯿﺮ ﻓﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﻮر آب را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ از وﻗﻮع ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺷﻮد.
 -32در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪارس ﺑﻪ اﻃﻔﺎل و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و روش ﻫﺎي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آن را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.
 -33ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﮐﻨﯿﺪ.ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﯿﺮﻫﺎي آب را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻨﺘﻮر را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.ﮐﺎر ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﻮر در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎي آب ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ اﺗﻼف آب از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدآب ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽ رود و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف آن را ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
 -34در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي
ﻋﻤﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
 -35ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
 -36از ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ،آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ و از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 -37از آب ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ آب ﺑﻬﺎﺳﺖ ،آب را ﻫﺪر
ﻧﺪﻫﯿﺪ.
 -38ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آب را )ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻫﺪرروي آب در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ( ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮدﻣﯽ )ﺗﻠﻔﻦ
 (122اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
 -39ﺗﻌﻮﯾﺾ واﺷﺮ ﺷﯿﺮ آب ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭼﮑﻪ ﮐﺮدن آب ﮐﺎر دﺷﻮاري ﻧﯿﺴﺖ.
 -40ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ از روﺷﻬﺎي اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪو ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -41در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد،از ﺗﻤﺎﻣﯽ روشﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري آب و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ،آﮔﺎه ﺷﺪه و آن روشﻫﺎ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
 -42ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ،آب را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 -43ﻫﺮ ﺟﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ آب ،آبﻧﻤﺎﻫﺎي ﺧﺮاب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ داراي ﻧﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدرﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ
و...ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎي ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -44وﻗﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻨﺰل ﺧﻮد اﻗﺎﻣﺖ دارﯾﺪ،ﻣﺜﻞ ﻫﺘﻞﻫﺎ،اﻣﺎﮐﻦاداري ،ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و...ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﺾ آب را ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آب را اﺳﺮاف ﻧﮑﻨﯿﺪ و در ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آن ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ.
 -45ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ روشﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ از آب را ﺑﻪ زاﺋﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 -46ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎي اﺣﯿﺎي آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري و اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 -47ﻫﻤﻮاره ﺷﯿﺮﻫﺎي آب،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت آنﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﮑﻪ ﻧﮑﻨﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه  80ﻟﯿﺘﺮ آب در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -48ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آب ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﻋﺎﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب ﮔﺮم ،زودﺗﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
 -49ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ دﻣﺎي آب را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن آب ﺳﺮد ﯾﺎ ﮔﺮم اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن آب ﺳﺮد ﯾﺎ
ﮔﺮم.
 -50ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ،ﺷﯿﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺑﻄﺮي آب ﺳﺮد از ﻗﺒﻞ در ﯾﺨﭽﺎل ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه  800ﺗﺎ  1200ﻟﯿﺘﺮ آب در ﻣﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
 -51ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮآب را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ آب ﮔﺮم در ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ  ،ﻣﻘﺪار آب ﺳﺮدي را ﮐﻪ از ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽرود در ﻇﺮﻓﯽ
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪاً از آن در آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر 400ﺗﺎ  1200ﻟﯿﺘﺮ آب را در ﻣﺎه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -52ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮفﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﯿﻤﻪﭘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آب و ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮفﺷﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻇﺮفﻫﺎ را در آن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ زﯾﺮ
ﺟﺮﯾﺎن آب ،آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 -53ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮفﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ آب را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ روي ﻇﺮفﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ آب ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاي ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﻇﺮوف ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ آبﭘﺎش ﮐﻮﭼﮏ آنﻫﺎ را ﺑﺨﯿﺴﺎﻧﯿﺪ.اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه آب ﺑﯿﻦ 800ﺗﺎ 2000
ﻟﯿﺘﺮ درﻣﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
 -54ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮفﻫﺎ ،از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم آﺑﮑﺸﯽ ﻇﺮفﻫﺎ آب ﮐﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.اﯾﻦ روش
ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه آب  200ﺗﺎ  600ﻟﯿﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
 -55ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي ،اﺑﺘﺪا ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ از آب و ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺒﺰي و ﻣﯿﻮه را در آن ﺑﺨﯿﺴﺎﻧﯿﺪ
و ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ،زﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ آب ،ﺳﺒﺰي و ﻣﯿﻮه را آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 -56ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه  300ﺗﺎ
 800ﻟﯿﺘﺮ آب در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -57ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي آﺑﯽ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑـﺎر ﺑﺎزدﯾـﺪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻـﻮرت اﺗـﻼف آب ،از ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨـﺎور ﺑﺎ دوام و ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -58در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آب ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را دارد ،ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آب در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺮﯾﺎن آب ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد.
 -59ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ درون ﻓﺮﯾﺰر ﺧﻮد را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آب ،از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف،
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را از ﻓﺮﯾﺰر ﺑﯿﺮون اورﯾﺪ و در ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻣﯿﮑﺮوﻓـﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗـﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.اﯾﻦ ﮐـﺎر
ﺑﺎﻋـﺚ ذﺧﯿـﺮه آب  200ﺗﺎ  600ﻟﯿـﺘﺮ آب در ﻣﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
 -60دﻫﺎﻧﻪ آﺑﭙﺎش وﺳﺎﯾﻞ آﺑﯿﺎري ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺑﯿﺎري ،آب ﻓﻘﻂ روي ﭼﻤﻦﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﭙﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ
ﭘﯿﺎده روﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه  2000ﻟﯿﺘﺮ آب در ﻣﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
 -61در روزﻫﺎي ﺳﺮد و ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﻘﺪار آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از آب ﭘﺎش ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻪ آب ﮐﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه  800ﺗﺎ  1200ﻟﯿﺘﺮ آب در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -62ﺑﺮاي ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪﺗﺮ آب ،در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺑﺎغﻫﺎ از ﮐﺎه و ﺑﺮگﻫﺎي ﺗﺮ و ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه  4000ﻟﯿﺘﺮ آب در
ﻣﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
 -63از ﻧﺼﺐ آب ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آن ﻫﺎ از آب در ﮔﺮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -64اﮔﺮ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد اﺳﺘﺨﺮ دارﯾﺪ ،از ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.زﯾﺮا ﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺮدش آب ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻘﺪار آب
زﯾﺎدي را اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ 720 ).ﺗﺎ  1000ﻟﯿﺘﺮ آب ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ(.ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺒﺨﯿﺮ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،روي آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

