
شرکت اب و فاضالب کشور براي جبران بخشی از کم ابی هاي کشور نکات ریز اما قابل توجه را به مشترکان خود 
این توصیه ها . توصیه می کند تا هر مشترك به نحوي در صر فه جویی و به عبارت دیگر مصرف بهینه اب سهیم باشد

 :بدین شر ح است 

 . باز نگذاریدموقع مسواك زدن شیرآب تصفیه شده را  -1

آب پخش کن . تالش کننید مدت استحمام کوتاه باشد.گام استحمام، شیر آب را ببندیدموقع شامپو زدن و شستن موهاي سر در هن -2
دقیقه  5کمتر از  را بهبراي دوش گرفتن در حمام، زمان بگیرید و آن . تعویض کنید) سردوش مصرف(دوش حمام را با نوع جدید آن 

 .لیتر آب صرفه جویی خواهد شد 4000این روش ماهیانه حدود  با.برسانید
 . براي آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گل ها از روش آبیاري قطره اي استفاده کنید -3  -3
 . بهتر است براي شستن سبزي ها ابتدا آنها را در ظرفی خیس کنید و سپس آب بکشید - -4
گوشت یا دیگر مواد غذایی منجمد استفاده نکنید، براي آب شدن یخ مواد خوراکی منجمد ، آن  از جریان آب به منظور آب شدن یخ -5

 . را در هواي آزاد قرار دهید
از خرید اسباب بازي ها و سرگرمی هایی که به یک جریان ثابت آب نیاز .نیاز به حفاظت از آب آگاه کنیدفرزندان خود را در مورد  - -6

 . دارند، دوري کنید
 .گام استفاده از دستشویی شیر آب را به طور مداوم باز نگذارید چون جریان دائم آب موجب هدرروي آن می شودهن - -7
ثانیه یک ظرف چهارلیتري را پر از آب می کند در آن صورت حتما آن را با یک سردوش  20اگر دوش حمام شما در کمتر از  -  -8

 . کاهنده مصرف عوض کنید
 . مصرف آب، بهتر است در صورت امکان از جارو استفاده شود براي نظافت حیاط به جاي -9

در 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  -10
ک دوره خشکی را بدون آبیاري به خوبی این گونه ها هنگام کاشت، نیازي به آبیاري مرتب ندارند و معموال ی. را دارند ، بکارید
 . تحمل می کنند

 . تمام شیلنگ ها ، اتصاالت و شیرها را به طور مرتب کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیري شود -11
 . ضروري است براي اطمینان از سالمت لوله ها و شیرهاي آب، آنها مرتبا کنترل شوند -12
به هنگام آبکشی این کار موجب می شود آب کمتري .زان مایع ظرفشویی استفاده کنیدقل میبه هنگام شستن ظرفها با دست، از حدا -13

 . اگر از ماشین ظرفشویی استفاده می کنید تالش کنید ظرفیت ماشین ظرفشویی تکمیل شود.رف شودظرفها مص
همچنین شبکه را در جایی نصب .زیافت شودپرهیز کنید، مگر اینکه آب در شبکه با) مثل فواره ها(از نصب شبکه هاي آب تزئینی  -14

 . کنید که تلفات کمی در اثر تبخیر و بادداشته باشد
لوله 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  -15

 . کاهش می دهد
 . ده مصرف آب مجهیز کنیدتمامی شیرهاي منزلتان را به ادوات کاهن -16
 . هرگز آبی را که می توان به مصارفی مانند آبیاري و یا شستشو رسانید، فاضالب حساب نکنید -17



بنابراین اگر از تعداد دفعات کاربرد ماشین لباسشویی بکاهید، عمال . مقدار زیادي آب مصرف می کنندماشین هاي لباسشویی معموال -18
نیازي نیست که از میزان شست و شوي لباس ها بکاهید، بلکه فقط صبر کنید تا مقدر لباس .رده ایددر مصرف آب صرفه جویی ک

 . هاي کثیف به اندازه ظرفیت کامل ماشین برسد
یک بطري پر از آب با یک کیسه نایلونی پر از شن و کامال در بسته را در مخزن آب توالت فرنگی و یا فالش تانک قرار دهید تا  -19

الزم است این وسایل را در جایی از مخزن قرار دهید که با کار وسایل و (.هر بار کشیدن سیفون کاهش دهید آب را در مصرف 
 ). اجزاي عمل کننده درون مخزن تداخل نداشته باشد

اشید شیرآب را آب خنک مورد مصرف خود را همواره در یخچال نگهدارید تا هر گاه که یک لیوان آب خنک می خواهید ، مجبور نب -20
 . براي مدت زیادي باز بگذارید

براي 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  -21
 . شیر آب را باز کنید

 . به کودکان آموزش دهیم تا با بستن بموقع شیر ، آب را هدر ندهند -22
ان آبی را که براي شستن سبزي ها و دست و صورت استفاده می شود به وسیله لوله کشی به سمت فالش تانک هدایت کرد می تو -23

 . تا از آن به عنوان آب فالش تانک در توالت استفاده شود
شد، ماده رنگی ظرف مدت اگر فالش تانک داراي نشت با.ودن مواد رنگی به آب آن بیابیدنشت احتمالی فالش تانک توالت را با افز -24

نگی به به محض اینکه آزمایش انجام شد، فالش تانک را بکشید چون ممکن است ماده ر.انیه از محل نشت پدیدار می شودث 30
 . فالش تانک هایی که نشتی دارند آب را به داخل کاسه دستشویی هدر می دهند.مخزن آب آن آسیب برساند

 . یلنگ آب، از یک سطل آب استفاده کنیدبه جاي شستن اتومبیل با ش -25
 . در حالی که کمبود آب در شهر احساس می شود لزومی به شستشوي پیاده روي مقابل مغازه و منزل نیست - -26
 . هنگام احداث ساختمان از کارگران ساختمانی بخواهید از آب تصفیه شده استفاده نکنند -27
منزل هستید با شنیدن صداي زنگ تلفن یا زنگ در ، بهتر است ابتدا شیر آب را ببندید زمانی که سرگرم آب دادن باغچه و گل هاي  -28

 . و بعد به آنها پاسخ دهید
 . باغچه را در شب یا صبح زود آبیاري کنید تا از تبخیر آب جلوگیري شود.رب براي فضاي سبز استفاده نشودتا حد امکان از آب ش -29
ه از پوشش مناسب و جلوگیري از نشت آب کولرهاي آبی، باعث صرفه جویی زیادي در مصرف آب نصب کولر در سایه و با استفاد  -30

 . می شود
 . زمانی که به مسافرت می روید، ضروري است شیر فلکه بعد از کنتور آب را ببندید تا از وقوع هر گونه حادثه پیشگیري شود -31
 . حدودیت منابع آب و روش هاي صرفه جویی آن را آموزش دهیمدر مراکز آموزشی و مدارس به اطفال و دانش آموزان م -32
توصیه می شود تمام شیرهاي آب را ببندید و سپس کنتور را .ساختمان خود ارزیابی مجدد کنید الزم است گاهی اوقات از لوله کشی -33

وله هاي داخل ساختمان است که در کار کردن کنتور در زمانی که همه شیرهاي آب بسته است دلیل اتالف آب از ل.کنترل کنید
 . آب به هدر می رود و هزینه گزاف آن را شما خواهید پرداختادزینتیجه آن مقدار 

همچنین پیشنهاد کنید موضوع هاي حفاظت از آب در فعالیت هاي .را به حفاظت از آب تشویق کنید در مراکز آموزشی، دانش آموزان -34
 . دعملی و آموزشی آنها گنجانده شو

 . گروه هاي فرهنگی، غیردولتی را به ایجاد و ارتقاي فرهنگ حفاظت از آب در میان کودکان و بزرگساالن تشویق کنید -35
 . از همه قوانین و محدودیت هاي حفاظت آب که ممکن است در محل زندگی شما اعمال شود، آگاه شوید و از آن تبعیت کنید -36



هیچگاه به دلیل اینکه فرد دیگري مسئول پرداخت آب بهاست، آب را هدر .به آن وابسته است از آب حفاظت کنید، چون زندگی ما -37
 .ندهید

تلفن (به مرکز ارتباطات مردمی ) شکستگی لوله ها، باز بودن لوله ها، هدرروي آب در هر نقطه(هر گونه اتالف قابل توجه آب را  -38
 . اطالع دهید) 122

 . لوگیري از چکه کردن آب کار دشواري نیستتعویض واشر شیر آب براي ج -39
صرفه جویی هنر زندگی برترین هاست و فقط محدود به این روشها نیست از روشهاي ابتکار خود هم استفاده کنیدو به دیگران هم  -40

 . توصیه کنید
ها را  ثر، آگاه شده و آن روشهاي نگهداري آب و قواعد کمتر مصرف کردن آن به صورت مو از تمامی روش در منطقه زندگی خود، -41

 .ت کنید و به دیگران آموزش دهیدرعای
 .موثر، آب را بیشتر محافظت کنندهاي  هاي کار تشویق کنید، با روش همکاران خود را در محل -42
اند  شدهودرها نماهاي خراب، منابع آبی داراي نشت که به حال خ هاي شکسته آب، آب هاي هدر رفتن آب مانند لوله هر جا صحنه -43

 .هاي الزم انجام شود ا رسیدگیبینید به شرکت آب و فاضالب آن منطقه و مسئوالن مربوطه گزارش دهید ت می...و
به صرف این که قبض آب را شخص ...اداري، موسسات آموزشی و ماکنا ها، مثل هتل وقتی در جایی غیر از منزل خود اقامت دارید، -44

 .جویی آن بکوشید و در صرفهید آب را اسراف نکن دیگري پرداخت می کند،
 . دهد جویی از آب را به زائران و مسافران شهر شما نشان می هاي نگهداري و صرفه هایی باشیدکه روش  به دنبال تدوین برنامه -45
 .دهند هاي مفید دیگر آموزش می ههاي احیاي آب از دست رفته را براي آبیاري و استفاد هایی باشید که روش به دنبال تدوین برنامه -46
 .شود لیتر آب در هفته می 80یره این کار باعث ذخ.ها را کنترل کنید تا چکه نکند ها و اتصاالت آن لوله همواره شیرهاي آب، -47
 .شتزودتر به آن دسترسی خواهید دا  به این صورت هنگام نیاز به آب گرم،.هاي آب منزل خود را عایق کنید لوله -48
اد کردن جریان آب سرد یا زیخواهید دماي آب را تنظیم کنید با کم کردن جریان آب سرد یا گرم انجام دهید نه با  هنگامی که می -49

 .گرم
همیشه 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  -50

 . شود لیتر آب در ماه می 1200تا  800این کار باعث ذخیره .کنید
رود در ظرفی  کنید و منتظر هستید آب گرم در لوله جریان یابد ، مقدار آب سردي را که از لوله می  هنگامی که شیرآب را باز می -51

 .کند یتر آب را در ماه ذخیره میل 1200تا  400 این کار.اري گیاهان خانگی استفاده کنیدبریزید تا بعداً از آن در آبی
سپس زیر  ها را در آن بشویید و شویی کنید و ظرف پر از محلول آب و مایع ظرف ها، ابتدا ظرف مناسبی را نیمه هنگام شستن ظرف  -52

 .جریان آب، آبکشی کنید
ها استفاده  ریان کم آب براي شستشوي آنها باز کنید، از ج ها به جاي این که شیر آب را کامال بر روي ظرف هنگام شستن ظرف -53

 2000تا  800 این روش باعث ذخیره آب بین.ها را بخیسانید آن پاش کوچک آبکنید و براي خیساندن ظروف موقع شستشو با یک 
 .شود لیتر درماه می

این روش .ب کمتري مصرف شودها آ ها، از حداقل مواد شوینده ممکن استفاده کنید تا هنگام آبکشی ظرف هنگام شستشوي ظرف -54
 .شود لیتر در ماه می 600تا  200 باعث ذخیره آب 

براي 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  -55
 .و میوه را آبکشی کنید و پس از مدت زمان مورد نظر براي ضدعفونی، زیر جریان کم آب، سبزي



تا  300این کار باعث ذخیره .کامال پر شده باشد ها ظرفیت آنفقط در صورتی از ماشین لباسشویی یا ظرفشویی استفاده کنید که  -56
 .شود لیتر آب در هفته می 800

 .ر با دوام و محکم استفاده کنیدشنـاوکولرهاي آبی را هر چند وقت یک بـار بازدیـد کنید و در صـورت اتـالف آب، از شیرهاي  -57
ترین ساعات روز که مصرف آب، بیشترین میزان را دارد، تالش کنید مصارف غیر ضروري را  در فصل تابستان و به خصوص در گرم -58

 .مگان باشد و جریان آب قطع نشودکاهش دهید تا آب در دسترس ه
بدون استفاده از آب، از حالت انجماد خارج کنید یا اینکه یک شب قبل از مصرف، تالش کنید غذاهاي منجمد درون فریزر خود را  -59

این کـار .تـوان استفاده کرد روفـر هم میبراي این کار از میک.ید و در طبقات یخچال قرار دهیدمواد غذایی را از فریزر بیرون اور
 .شود لیـتر آب در ماه می 600تا  200 باعـث ذخیـره آب 

ها و گیاهان بپاشد نه این که لبه  هانه آبپاش وسایل آبیاري خود را به نحوي تنظیم کنید که هنگام آبیاري، آب فقط روي چمند -60
 .شود لیتر آب در ماه می 2000 این روش باعث ذخیره.ن ها را هم خیس کنیدا یا خیاباپیاده روه

نند در این مواقع ک ر کنید یا از آب پاش هاي خودکار که آب کمتري مصرف میدر روزهاي سرد و بارانی مقدار آبیاري گیاهان را کمت -61
 .شود ر آب در هر دفعه میلیت 1200تا  800این کـار باعث ذخیره .استفاده کنید

لیتر آب در  4000این کار باعث ذخیره .تر و تازه استفاده کنید هاي  گها از کاه و بر هاي خشک باغ براي تبخیر کندتر آب، در قسمت  -62
 .شود ماه می

 .ردش استفاده کنیدها از آب در گاز نصب آب نماهاي تزئینی خودداري کنید، مگر در صورتی که براي آن  -63
زیرا صافی هاي قدیمی بر اثر فشار گردش آب به تدریج مقدار آب .از یک صافی جدید استفاده کنید اگر در منزل خود استخر دارید، -64

این .ي آن را بپوشانیدب استخرها، روبراي جلوگیري از تبخیر آ).لیتر آب یا بیشتر 1000تا  720( .دهند استفاده و هدر میزیادي را 
 .شود استخر شما تمیزتر بماند و نیاز کمتري به استفاده از مواد شیمیایی در آب داشته باشد کار باعث می


