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 خاًَ اس تیزّى هحیظ ّ سثش فضای

فضای سبس اطراف هٌسل را در صبح زٍد ٍیا عصر ٌّگام آبیاری ًواییذ تا از تبخیر زیاد آب  (1

 جلَگیری شَد. 

تا  در بشکِ ّایی رخیرُ گردد در فصل باراى آب حاصل از بارًذگیدر شْرّای شوالی کشَر  (2

 در فصل خشک هَرد استفادُ فضای سبس قرار گیرد.

 شستي اتَهبیل با شیلٌگ آب، از یک سطل آب ّن هی تَاى استفادُ کرد. بِ جای (3

 
 

 

در حالی کِ کوبَد آب در شْر احساس هی شَد لسٍهی بِ شستشَی پیادُ رٍی هقابل هغاازُ ٍ   (4

 هٌسل ًیست.
  

 
 

 ٌّگام احذاث ساختواى از کارگراى ساختواًی بخَاّیذ از آب تصفیِ شذُ استفادُ ًکٌٌذ. (5
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 تِیزز در، سًز  یزا تلفزي سًز  صزذای ضزٌیذى تزا ُسزییذ هٌزش  گلِای ّ تاغچَ دادى آب گزمسز کَ سهاًی  (6

 .دُیذ پاسخ آًِا تَ ّتعذ تثٌذیذ را آب ضیز اتیذا است

 

  
 تزا کٌیزذ آتیزاری سّد صثح یا ضة در را تاغچَ. ًطْد اسیفادٍ سثش فضای تزای ضزب آب اس اهکاى حذ تا   (7

 .ضْد خلْگیزی آب تثخیز اس

 آب کٌٌززذٍ خزْیی صززفَ ای قطززٍ آتیززاری اس ُزا گز  ّ ُزا تْتزَ ُززا، درخیچزَ درخیزاى، تزَ دادى بآ تززای  (8

 .کٌیذ اسیفادٍ

 

 

 تاعزز  آتززی، کْ زُززای آب ًطززت اس خلززْگیزی ّ هٌاسززة پْضززص اس اسززیفادٍ تززا ّ سززایَ در کززْ ز ًصززة   (9

 .ضْد هی آب هصزف در سیادی خْیی صزفَ

 

 

 ُزز ّقزْ  اس تزا.تثٌذیزذ را آب کٌیزْر اس تعزذ فلکزَ ضیز است ضزّری رّیذ، هی هسافزت تَ کَ سهاًی   (01

 .ضْد پیطگیزی حادثَ گًَْ

 توززام ضززْد هززی تْصززیَ. آّریززذ عوزز  تززَ اهیحززاًی خززْد سززاخیواى کطززی  ْ ززَ اس اّقززات گززاُی اسززت السم   (00

 تسزیَ آب ضزیزُای ُوزَ کزَ سهزاًی در کٌیزْر کززدى کزار. کٌیذ کٌیز  را کٌیْر سپس ّ تثٌذیذ را آب ضیزُای
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 ّ رفیزَ ُزذر تزَ آب سیزادی هقزذار آى ًییدزَ در کزَ تاضزذ هزی ساخیواى داخ  ُای  ْ َ اس آب اتالف د ی  است

 .پزداخت خْاُیذ ضوا را آى گشاف ُشیٌَ

 ّ کْدکززاى هیززاى در آب اس حفاظززت فزٌُزز  ارتقززا  ّ ایدززاد تززَ را غیزدّ یززی فزٌُگززی، ُززای گزززٍّ   (01

 .کٌیذ تطْیق تشرگساالى

 تَ( ًقطَ ُز در آب رّی ُذر ُا،  ْ َ تْدى تاس ُا،  ْ َ ضکسیگی را آب تْخَ ت قا اتالف گًَْ ُز   (02

 .دُیذ اطال ( 211 تلفي تِزاى فاضالب ّ آب هزدهی ارتثاطات هزکش
 

 

 رّضززززِای اس ًیسززززت رّضززززِا ایززززي تزززَ هحززززذّد فقززززظ ّ ُاسززززت تزتززززیي سًززززذگی ٌُززززز خززززْیی صززززفَ  (01

 .کٌیذ صیَتْ ُن دیگزاى تَ ّ کٌیذ اسیفادٍ ُن خْد اتیکار
 

 
 .ضْد اسیفادٍ خارّ اس است تِیز آب، هصزف تدای حیاط ًظافت تزای (01

 

 

 ّ دارًزذ ًیزاس کویزی آب تَ کَ خطکی تَ هقاّم ّ تْهی ُای چوي ّ ُا تْتَ درخیاى، خاًَ، تاغچَ در   (06

 ّ ذارًزذً هزتزة آتیزاری تزَ ًیزاسی کاضزت، ٌُگزام ُزا گًْزَ ایزي. تکاریزذ دارًذ؛ را تاتسیاى گزم هاُِای تحو 

 ُزن کٌزار در را گیاُزاًی هٌطقزَ یزک در کٌٌزذ هزی تحوز  خزْتی تزَ آتیاری، تذّى را خطکی دّرٍ یک هعوْالا 

 گیاُزاًی کاضزت اس. ضزْد اسزیفادٍ ای قطززٍ آتیزاری رّش اس اسزت تِیزز. تاضزٌذ داضزیَ هطاتَ ًیاسی کَ تکاریذ

 .کٌین خْدداری دارًذ؛ فزاّاى آتیاری تَ ًیاس رّس ُز کَ ضوطاد ّ چوي هاًٌذ

   .ضْد خلْگیزی آب ًطیی اس تا کٌیذ کٌیز  هزتة تطْر را ضیزُا ّ اتصاالت ضیلٌگِا، توام  (07
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 .ضًْذ کٌیز  هزتثا آًِا آب؛ ایضیزُ ّ ُا  ْ َ سالهت اس اطویٌاى تزای است ضزّری   (08

 هصززف را کویززی آب کزَ کٌیزذ اًیخاب را گیاُی خاًَ، تاغچَ در گیاٍ ّ گ  افشّدى یا خایگشیٌی هْاقع در 

 .تْد خْاُذ خْیی صزفَ قات  گیاٍ ُز تزای آب  ییز 1122 تا سا یاًَ طزیق ایي تَ. کٌذ

. ضْد تاسیافت سیسین در آب ایٌکَ هگز. کٌیذ اخیٌاب( ُا فْارٍ هث  تشییٌی آب ُای سیسین ًصة اس   (09

 .تاضین داضیَ تاد ّ تثخیز اثز در کوی تلفات کَ کٌیذ ًصة درخایی را سیسین ُوچٌیي

 

 
 آب رفزیي ُزذر کزَ اسزت رّضزی گزم، ُای  ْ َ کاری عایق کٌیذ، تٌذی عایق را هٌش یاى آب ُای  ْ َ  (11

 .دُذ هی کاُص گزم آب خزّج اس قث    را

 تزاس خِزت تی آًزا ًثاضذ السم آب ضیز تَ گزم آب رسیذى تزای تا کٌیذ تٌذی عایق را گزم بآ ُای  ْ َ (10

 .تگذاریذ

  .ًکٌیذ حساب فاضالب رساًیذ، ضسیطْ یا ّ آتیاری ًظیز هصارفی تَ تْاى هی کَ را آتی ُزگش (11

 

 

  .ًذٌُذ ُذر را آب ضیز، هْقع تَ تسیي تا تا دُین آهْسش کْدکاى تَ  (12
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 ًیاس کویزی آب تَ گیاُاى ایي گزدد اسیفادٍ ای قطزٍ آتیاری سیسین اس ُا ّتْتَ درخیاى آتیاری زایت  (11

 .گیزد هی قزار آًِا ریطَ اخییار در آب سهاى طْ  در ّ ی دارًذ

 

 

 کلی تطْر.ضْد هی آب رفت ُّذر رفیي تیي اس تاع  ّ تاضذ هی هضز گیاُاى تزای اضافَ آتیاری  (11

 .دارًذ آتیاری تَ ًیاس یکثار رّس 21-22 ُز درسهسیاى ّ یکثار رّس 7-2ُز تاتسیاى در چوي

 هعاد ) آب  ییز022 رفت ُذر اس صْرت ایي درضْد، اسیفادٍ خارّ اس آب تا حیاط ضسیي تدای (16

 .ضْد هی خلْگیزی(  هعذًی آب تطزی12

 

 .ضْد اسیفادٍ خزیاى کٌیز  هٌظْر تَ سزضلٌ  اس  حیوا ضلٌ  اس اسیفادٍ درصْرت (17
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 .ًواییذ دقت آتیاری سهاى طْ  تَ حیوا آتیاری ٌُگام در (18

 

 ّ آب سط  یک اس اخثار درصْرت.ًگزدد اسیفادٍ ضزب آب اس هوکي تاحذ خْدرّ ضسیطْی تزای (19

 . ضْد هی خْیی صزفَ( هعذًی آب تطزی 100 هعاد ) آب  ییز 022 حذّد کار ایي تا. دضْ اسیفادٍ اسفٌح یک

. 

 

 را پوپاژ سیسین اطزاف در هْخْد ُای ًطت ّ تپْضاًیذ را آى رّی هٌش ، در اسیخز ّخْد درصْرت  (21

 .ًواییذ تزرسی

 

 


