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 در هصرف آب روش صرفه جویی 54

 

 

 شعار اهسال هدیریت هصرف استاى کرهانشاه:

تا هن اکنوى صرفه جویی در هصرف  0131هیلیوتری از سال  0111با توجه به کسری بارش نسدیک به 

 فرهنگ عووهی است.آب در توام فصول یک 

  :الگَ را پیبدُ کزد، ثِ ضزح سیز پیطٌْبد هی ضَد رٍش ّبیی کِ در خبًِ، هحل کبر ٍ یب در سؽح ضْز هی تَاى ایي

 : ثزخی تَصیِ ّبی ػولی ثزای کبّص هٌؽقی هصزف آة ثِ ایي ضزح است

 .هَقغ هسَاک سدى ضیزآة تصفیِ ضذُ را ثبس ًگذاریذ  .1

بی سز در ٌّگبم استحوبم، ضیز آة را ثجٌذیذ. تالش کٌٌیذ هذت استحوبهتبى هَقغ ضبهپَ سدى ٍ ضستي هَّ  .2

 کَتبُ ثبضذ

 .آة پخص کي دٍش حوبم را ثب ًَع جذیذ آى )سزدٍش هصزف( تؼَیط کٌیذ  .3

دقیقِ ثزسبًیذ. ثب ایي رٍش هبّیبًِ حذٍد  5ثزای دٍش گزفتي در حوبم، سهبى ثگیزیذ ٍ آى را ثِ کوتز اس   .4

 .جَیی خَاّذ ضذ لیتز آة صزفِ 4444

 .ثزای آة دادى ثِ درختبى، درختچِ ّب، ثَتِ ّب ٍ گل ّب اس رٍش آثیبری قؽزُ ای استفبدُ کٌیذ  .5

 .ثْتز است ثزای ضستي سجشی ّب اثتذا آًْب را در ظزفی خیس کٌیذ ٍ سپس آة ثکطیذ  .6
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ثزای آة ضذى یخ اس جزیبى آة ثِ هٌظَر آة ضذى یخ گَضت یب دیگز هَاد غذایی هٌجوذ استفبدُ ًکٌیذ،   .7

 .هَاد خَراکی هٌجوذ ، آى را در َّای آساد قزار دّیذ

فزسًذاى خَد را در هَرد ًیبس ثِ حفبظت اس آة آگبُ کٌیذ. اس خزیذ اسجبة ثبسی ّب ٍ سزگزهی ّبیی کِ ثِ یک   .8

 .جزیبى حبثت آة ًیبس دارًذ، دٍری کٌیذ

گذاریذ چَى جزیبى داین آة هَجت ّذررٍی آى ٌّگبم استفبدُ اس دستطَیی ضیز آة را ثِ ؼَر هذاٍم ثبس ً  .9

 هی ضَد

حبًیِ یک ظزف چْبر لیتزی را ثتَاًذ پز اس آة کٌذ در آى صَرت  24اگز دٍش حوبم ضوب در ؼی کوتز اس  .14

 .حتوب آى را ثب یک سزدٍش کبٌّذُ هصزف ػَض کٌیذ

 .ضَدثزای ًظبفت حیبغ ثِ جبی هصزف آة ، ثْتز است در صَرت اهکبى اس جبرٍ استفبدُ  .11

در ثبغچِ خبًِ ، درختبى ، ثَتِ ّب ٍ چوي ّبی ثَهی ٍ هقبٍم ثِ خطکی کِ ثِ آة کوتزی ًیبس دارًذ ٍ تحول  .12

ایي گًَِ ّب ٌّگبم کبضت، ًیبسی ثِ آثیبری هزتت ًذارًذ ٍ هؼوَال یک دٍرُ .هبُ ّبی گزم تبثستبى را دارًذ ، ثکبریذ

 .خَثی تحول هی کٌٌذ خطکی را ثذٍى آثیبری ثِ 

 .ضیلٌگ ّب ، اتصبالت ٍ ضیزّب را ثِ ؼَر هزتت کٌتزل کٌیذ تب اس ًطتی آة جلَگیزی ضَد توبم .13

 .ظزٍری است ثزای اؼویٌبى اس سالهت لَلِ ّب ٍ ضیزّبی آة، آًْب ثِ ؼَر هزتت کٌتزل ضَد .14

ٌّگبم ضستي ظزفْب ثب دست، اس حذاقل هیشاى هبیغ ظزفطَیی استفبدُ کٌیذ. ایي کبرهَجت هی ضَد آة  .15

 هصزف ضَد. کوتزی

ٌّگبم آثکطی ظزفْب هصزف ضَد. اگز اس هبضیي ظزفطَیی استفبدُ هی کٌیذ حتوب ظزفیت هبضیي ظزفطَیی  .16

 تکویل ضَد

اس ًصت سیستن ّبی آة تشئیٌی )هخل فَارُ ّب( پزّیش کٌیذ، هگز ایٌکِ آة در سیستن ثبسیبفت ضَد.  .17

 .یز ٍ ثبد داضتِ ثبضذّوچٌیي سیستن را در جبیی ًصت کٌیذ کِ تلفبت کوی در احز تجخ

لَلِ ّبی آة هٌشل خَد را ػبیق ثٌذی کٌیذ، ػبیق کبری لَلِ ّبی گزم، رٍضی است کِ ّذر رفتي آة را قجل  .18

 .اس خزٍد آة گزم کبّص هی دّذ

 .توبهی ضیزّبی هٌشلتبى را ثِ ادٍات کبٌّذُ هصزف آة هجْش کٌیذ .19

 .طَ رسبًیذ، فبظالة حسبة ًکٌیذّزگش آثی را کِ هی تَاى ثِ هصبرفی ًظیز آثیبری ٍ یب ضست .24

هبضیي ّبی لجبسطَیی هؼوَال هقذار سیبدی آة هصزف هی کٌٌذ. ثٌبثزایي اگز اس تؼذاد دفؼبت کبرثزد هبضیي  .21

لجبسطَیی ثکبّیذ، ػوال در هصزف آة صزفِ جَیی کزدُ ایذ. ًیبسی ًیست کِ اس هیشاى ضست ٍ ضَی لجبس ّب 

 .بس ّبی کخیف ثِ اًذاسُ ظزفیت کبهل هبضیي ثزسذثکبّیذ، ثلکِ فقػ صجز کٌیذ تب هقذر لج

یک ثؽزی پز اس آة ثب یک کیسِ ًبیلًَی پز اس ضي ٍ کبهال در ثستِ را در هخشى آة تَالت فزًگی ٍ یب فالش  .22

آة را در ّز ثبر کطیذى سیفَى کبّص دّیذ )السم است ایي ٍسبیل را در جبیی اس  تبًک قزار دّیذ تب هصزف 

 ثب کبر ٍسبیل ٍ اجشای ػول کٌٌذُ درٍى هخشى تذاخل ًذاضتِ ثبضذ(هخشى قزار دّیذ کِ 

آة خٌک هَرد هصزف خَد را ّوَارُ در یخچبل ًگْذاریذ تب ّز گبُ کِ یک لیَاى آة خٌک هی خَاّیذ ،  .23

 .هججَر ًجبضیذ ضیزآة را ثزای هذت سیبدی ثبس ثگذاریذ

 .ثِ کَدکبى آهَسش دّین ثب ثستي ثوَقغ ضیز ، آة را ّذر ًذٌّذ .24
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هی تَاى آثی را کِ ثزای ضستي سجشی ّب ٍ دست ٍ صَرت استفبدُ هی ضَد ثب لَلِ کطی ثِ سوت فالش   .25

 .استفبدُ ضَد تبًک ّذایت کزد تب اس آى ثِ ػٌَاى آة فالش تبًک در دستطَیی

ًطت احتوبلی فالش تبًک دستطَیی را ثب افشٍدى هَاد رًگی ثِ آة آى ثیبثیذ. اگز فالش تبًک دارای ًطت  .26

حبًیِ اس هحل ًطت پذیذار هی ضَد. ثِ هحط ایٌکِ آسهبیص اًجبم ضذ، فالش تبًک  34ثبضذ، هبدُ رًگی در هذت 

تبًک ّبیی کِ ًطتی دارد ، آة را ثِ را ثکطیذ چَى هوکي است هبدُ رًگی ثِ هخشى آة آى آسیت ثزسبًذ. فالش 

 .داخل کبسِ دستطَیی ّذر هی دّذ

 .ثِ جبی ضستي اتَهجیل ثب ضیلٌگ آة، اس یک سؽل آة استفبدُ کٌیذ .27

 در حبلی کِ کوجَد آة در ضْز احسبس هی ضَد لشٍهی ثِ ضستطَی پیبدُ رٍی هقبثل هغبسُ ٍ هٌشل ًیست .28

 .َاّیذ اس آة تصفیِ ضذُ استفبدُ ًکٌٌذٌّگبم احذاث سبختوبى اس کبرگزاى سبختوبًی ثخ .29

سهبًی کِ سزگزم آة دادى ثبغچِ ٍ گل ّبی هٌشل ّستیذ ثب ضٌیذى صذای سًگ تلفي یب سًگ در ، ثْتز است  .34

 .اثتذا ضیز آة را ثجٌذیذ ٍ ثؼذ ثِ آًْب پبسخ دّیذ

یبری کٌیذ تب اس تب حذ اهکبى اس آة ضزة ثزای فعبی سجش استفبدُ ًطَد. ثبغچِ را در ضت یب صجح سٍد آث .31

 .تجخیز آة جلَگیزی ضَد

ًصت کَلز در سبیِ ٍ ثب استفبدُ اس پَضص هٌبست ٍ جلَگیزی اس ًطت آة کَلزّبی آثی، ثبػج صزفِ جَیی  .32

 .سیبدی در هصزف آة هی ضَد

در هزاکش آهَسضی ٍ هذارس ثِ اؼفبل ٍ داًص آهَساى هحذٍدیت هٌبثغ آة ٍ رٍش ّبی صزفِ جَیی آى را  .33

 .آهَسش دّین

السم است گبّی اٍقبت اس لَلِ کطی سبختوبى خَد ارسیبثی هجذد کٌیذ. تَصیِ هی ضَد توبم ضیزّبی آة را  .34

ثجٌذیذ ٍ سپس کٌتَر را کٌتزل کٌیذ. کبر کزدى کٌتَر در سهبًی کِ ّوِ ضیزّبی آة ثستِ است دلیل اتالف آة 

ّذر رفتِ ٍ ّشیٌِ گشاف آى را ضوب خَاّیذ کِ در ًتیجِ آى هقذار سیبدی آة ثِ  اس لَلِ ّبی داخل سبختوبى است 

 .پزداخت

در هزاکش آهَسضی، داًص آهَساى را ثِ حفبظت اس آة تطَیق کٌیذ. ّوچٌیي پیطٌْبد کٌیذ هَظَع ّبی  .35

 .حفبظت اس آة در فؼبلیت ّبی ػولی ٍ آهَسضی آًْب گٌجبًذُ ضَد

آة در هیبى کَدکبى ٍ ثشرگسبالى گزٍُ ّبی فزٌّگی، غیزدٍلتی را ثِ ایجبد ٍ ارتقبی فزٌّگ حفبظت اس  .36

 .تطَیق کٌیذ

اس ّوِ قَاًیي ٍ هحذٍدیت ّبی حفبظت آة کِ هوکي است در هحل سًذگی ضوب اػوبل ضَد، آگبُ ضَیذ ٍ اس  .37

 .آى تجؼیت کٌیذ

اس آة حفبظت کٌیذ، چَى سًذگی هب ثِ آى ٍاثستِ است. ّیچگبُ ثِ دلیل ایٌکِ فزد دیگزی هسئَل پزداخت  .38

 .ا ّذر ًذّیذآة ثْبست، آة ر

ّز گًَِ اتالف قبثل تَجِ آة را )ضکستگی لَلِ ّب، ثبس ثَدى لَلِ ّب، ّذررٍی آة در ّز ًقؽِ( ثِ هزکش  .39

 .( اؼالع دّیذ122ارتجبؼبت هزدهی )تلفي 

 .تؼَیط ٍاضز ضیز آة ثزای جلَگیزی اس چکِ کزدى آة کبر دضَاری ًیست .44



 

4 
 

ایي رٍضْب ًیست اس رٍضْبی اثتکبر خَد ّن استفبدُ صزفِ جَیی ٌّز سًذگی ثزتزیي ّبست ٍ فقػ هحذٍد ثِ  .41

 .ٍ ثِ دیگزاى ّن تَصیِ کٌیذ کٌیذ

ثتَاًذ پز اس آة کٌذ در آى صَرت حتوبً  لیتزی را حبًیِ یک ظزف چْبر 24اگز دٍش حوبم ضوب در کوتز اس  .42

  .دٍش کبٌّذُ هصزف ػَض کٌیذ آى را ثب یک سز

  .اس ًطتی آة جلَگیزی ضَد هزتت کٌتزل کٌیذ تب توبم ضیلٌگ ّب، اتصبالت ٍ ضیزّب را ثِ ؼَر .43

ضیز آة، السم ًجبضذ آى را ثی دلیل ثبس  لَلِ ّبی آة گزم را ػبیق ثٌذی کٌیذ تب ثزای رسیذى آة گزم ثِ .44

  .ثگذاریذ

درثستِ را در هخشى آة تَالت فزًگی ٍ یب فالش  یک ثؽزی پز اس آة یب یک کیسِ ًبیلًَی پز اس ضي ٍ کبهالً .45

  .دّیذ تب هصزف آة را در ّزثبر کطیذى سیفَى کبّص دّیذ تبًک قزار

ثگذاریذ تب خٌک تز ضَد، ثْتز است اثتذا چٌذ  ثزای ًَضیذى آة ثِ جبی آًکِ ضیز آة را ثِ هذت سیبدی ثبس .46

  .را ثبس کٌیذ آة قؽؼِ یخ در لیَاى قزار دّیذ ٍ سپس ضیز

  .ًذٌّذ رثِ کَدکبى آهَسش دّین تب ثب ثستي ثِ هَقغ ضیز، آة را ّذ .47

  .استفبدُ کزد ثِ جبی ضستي خَدرٍ ثب ضیلٌگ آة، اس یک سؽل آة ّن هی تَاى .48

  .تب حذ اهکبى اس آة ضزة ثزای فعبی سجش استفبدُ ًطَد .49

  .ضَد ثبغچِ را در ضت یب صجح سٍد آثیبری کٌیذ تب اس تجخیز آة جلَگیزی .54

ّبی آثی، ثبػج صزفِ جَیی  ت آة کَلزًط ًصت کَلز در سبیِ ٍ ثب استفبدُ اس پَضص هٌبست ٍ جلَگیزی اس .51

  .سیبد در هصزف آة هی ضَد

آة را ثجٌذیذ تب اس ٍقَع ّزگًَِ حبدحِ  سهبًی کِ ثِ هسبفزت هی رٍیذ، ظزٍری است ضیز فلکِ ثؼذ اس کٌتَر .52

  .پیطگیزی ضَد

را  هٌبثغ آة ٍ رٍش ّبی صزفِ جَیی آى در هزاکش آهَسضی ٍ هذارس ثِ اؼفبل ٍ داًص آهَساى هحذٍدیت .53

  .آهَسش دّین

 تؼَیط ٍاضز ضیز آة ثزای جلَگیزی اس چکِ کزدى آة، کبر دضَاری ًیست. .54

 


