ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف آب
ﺑﺮرﺳ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف آب
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف آب  :آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و در دﺳﺘﺮس اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﺷﺮب
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﯾ دﻫﻢ درﺻﺪ ﮐﻞ آب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار

 70درﺻــﺪ آن در ﺑﺨــﺶ ﮐﺸــﺎورزی  20 ،درﺻــﺪ در ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻓﻘــﻂ  10درﺻــﺪ در ﺑﺨــﺶ ﺧــﺎﻧ
ﻣﺼﺮف ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ  ،ﮐﻢ آﺑ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻌﺪی ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺳﻼح ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌ ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ  ،ﺑﻠﻪ در ﭘ ﮐﻢ
آﺑ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف آب
ﯾ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف آب اﺳﺖ .ﯾ ﺳﻮال اﺳﺎﺳ: 

ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف آب  11ﻧﺘﻪ ﻃﻼﯾ زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
 -1در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب از ﻣﺮدم ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺼﺮف آب را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ  ،ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف آب را ﮐﺎﻫﺶ داده و در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف آب ﺗ ﺗ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺼﺮف آب ﻣ ﺷﻮد.
 -2در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آب ﺧﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧ اﻓﺮاد ﯾﺦ ﻫﺎی
ﺑﺰرﮔ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﺰر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در زﯾﺮ آب ﻣ ﺷﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻣ ﺷﻮد .ﯾ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻣﺪرن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﺮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه آب
و ﯾﺨﭽﺎل را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
 -3ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آب ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی آب را ﻓﺮد دﯾﺮی ﻣ
دﻫﺪ  ،آن را ﻫﺪر دﻫﯿﻢ .آب ﻧﻌﻤﺘ ﺧﺪادادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨ ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ارزش آن را در زﻧﺪﮔ ﻣ داﻧﯿﻢ.
 -4آﯾﺎ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار آب را ﻫﺪر ﻣ
دﻫﯿﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ در ﻫﻨﺎم ﻣﺴﻮاک زدن ﺷﯿﺮ آب را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﯾﺎ از ﻟﯿﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -5رﻓﺘﻦ زﯾﺮ دوش در ﻫﻨﺎم ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻮﯾ و
ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺪن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻼف و ﻫﺪر ﺷﺪن آب ﺷﻮد .ﺣﺘﻤﺎ در زﻣﺎن اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺻﺮﻓﻪ

ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 -6ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در دﺳﺘﺮس اﻧﺴﺎن در

ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﯿﺶ از  20درﺻﺪ آن در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺼﺮف ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن آب ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺸﺎورز ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ از آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای ﺑﺮای ﺳﯿﺮاب ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﻫﺎی

ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -7ﺑﯿﺸﺘﺮ از  5دﻗﯿﻘﻪ در روز دوش ﻧﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود  4000ﻟﯿﺘﺮ در ﻣﺼﺮف آب

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﮐﻨﯿﺪ.
 -8در ﻫﻨﺎم ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮوف ﻏﺬا و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﻨﺎم
ﺷﺴـﺘﻦ ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـ اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎﻗ ﻣﺎﻧـﺪه ﻏـﺬا را از ﻇـﺮوف ﺟـﺪا ﮐـﺮده و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ آن ﻫـﺎ را ﺷﺴـﺘﺸﻮ ﮐﻨﯿـﺪ.
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﻫﻢ در اﺑﺘﺪا در ﯾ ﻇﺮف ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺸﻮرﯾﺪ .آب ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه از ﺷﺴﺘﻦ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
را ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
 -9ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺘﺎن را ﭼ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دارای ﻧﺸﺘ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺸﺘ آب ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف آب را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب ﺷﻮد.
 -10ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﻮﯾ ﻣﻘﺪار آب
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
 -11ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﻫﻨﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻠﻨ آب ﻓﺮاواﻧ را ﻫﺪر ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺴﺘﻦ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻠﻨ از ﺳﻄﻞ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه آب ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه زﻧﺪﮔ.

