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 رٌأت ةْضاؾت در اػتصظّای ؾَا
ةاؾض، زتی در رهزّای ػظد زيؼتان ٍٕع نظفضاران زٔادی دارد. آن چِ ؾَا ٔک تفظٔر ػاهى ّٓای گظم تاةؼتان يی

ةأض ةِ نٓر اػتصظّا ةأض يٓرد تٓدِ كظار گٕظد، يؼائن ةْضاؾتی ةِ هٔژُ پاکٕعگی آب ه تذْٕعاتی اػت کِ   در ًِّ
ؾٓد، در اجظ اكافِ  ؾَاگظان هاكً يی  آب اػتصظّأی کِ يٓرد اػتفادُ .کاين تست ٍيارت ه کَتظل كظار گٕظٍض

ّای  ّای دػتگاُ تَفغ ه گٓارش ه ػأظ ةاکتظی ؾضن يٓادی از ةضن ؾَاگظان ةِ آن ياٍَض0 يٓ، چظةی، يٕکظهب
افظاد   ه چٓن يٕعان أٌ آهٓدگی ةظ اجظ ؾَا ه اػتفادُؾٓد  يلظ ه يٓاد زائض يٓدٓد در رهی پٓػت، آهٓدُ يی

ی زٔادی از  يصتوف از اػتصظّا، ةِ نٓر يظتب ره ةِ افعأؽ اػت، يسن ةؼٕار يَاػتی ةظای آهٓدُ ؾضن ٌضُ
کََض. هطا ةِ يَيٓر دوٓگٕظی از ةًٕاری ةأض ةِ يٍٕارّای ةْضاؾتی کِ  يظديی اػت کِ از آب اػتصظّا اػتفادُ يی

إًّت، ؾاين أٌ يٓارد ّؼتَض0   تصظّای ؾَا تضهٌٔ ؾضُ اػت تٓدِ کظد. أٌ يٍٕارّا ةظزؼب دردِةظای اػ
ةَٕی. در تًام  ی زظارت، يلضار کوظ آزاد ه ةاكی ياٍضُ ه يٕعان يٓدٓدات ذرُ ـافی ه ؾفافٕت آب اػتصظ، دردِ

 .ؾفاف ةاؾض ؾٓد، ةأض تٓدِ داؾت کِ آب آن ـاف، زالل ه يضتی کِ از اػتصظ اػتفادُ يی
فلا ةا اةٍاد ه اٍضازُ يؿصص يسفٓر ؾضُ  ؾٓد کِ يًٍٓال در ٔم اػتصظ ؾَا ةِ زذى يؿصفی از آب انالق يی

چَاٍچِ يَتً تأيٌٕ  .ةاؾض يی ةْضاؾت آب اػتصظّای ؾَا در راةهِ ةا کٕفٕت يٕکظهةی ه ؾًٕٕأی آن اػت. إًّت
زا تٓػم ؾَاگظان ازتًال شهظ ّای ةًٕاریدعٔی ةاکتظی يلادٔظکََضُ آب اػتصظ کايال ػاهى ّى ةاؾض، هرهد زتی 

تٓان ةِ تب تٕفٓئٕض، دٔؼاٍتظی،  ّای يَتلوِ ؾأً از نظٔق ؾَا يیاز ةٌٕ ةًٕاری ٌفٍٓت را ةِ ًّظاُ دارد.
گٓش ه  ّا، ٌفٍٓتّای پٓػتی، شارش ؾَاگظان، ٌفٍٓت ػَٕٓس ّای زولٓی، ٌفٍٓتهٕپتٓػپٕظهزٔغ، کظم تظاشى

  ؾارُ کظد.گوٓ ا
 ؾظأم يهوٓب آب اػتصظ

ةاؾَض ٌتارتَض  فٕعٔکی ه ةٕٓهٓژٔکی کِ در کٕفٕت آب اػتصظّای ؾَا يٓرد تٓدِ يی ةٍلی از پارايتظّای ؾًٕٕأی،
 از0

 PH دّض. 0دردِ اػٕضی ه ةازی آب را ٍؿان يی PH ٌٕتٓـِٕ ؾضُ اػت. 8.4-3 يَاػب آب اػتصظّای ؾَا ة 
گطاری، کاّؽ  پإٌٔ ه رػٓب PH اجظات شٓرٍضگی ػهٓح، أذاد هم، تسظٔم ه ػٓزش چؿى ه پٓػت ؾَاگظان از

ةاال  PH کارأی کوظ ةظای گَضزدأی، کضر ؾضن آب اػتصظ )زاهت اةظی(، تسظٔم ه ػٓزش چؿى ه پٓػت از اجظات
 .ؾَاػت در آب اػتصظّای



اػتصظ( دارای إًّت اػت. تٓـِٕ  ػتصظ ه يسٕم آن )ّٓایديا0 در اػتصظّای ػظپٓؾٕضُ، کَتظل ديای آب ا 
از ديای آب اػتصظ ةاؾض. ديای آب پٕؿَْاد ؾضُ ةظای  تظدردِ ػاٍتٕگظاد گظم 3ؾٓد ديای ّٓای اػتصظ زضهد  يی

 .ةاؾض دردِ ػاٍتٕگظاد يی 82-84ه در هكٍٕت أضُ آل  23-24 ، دردِ يهوٓب83اػتفادُ ًٌٓم 
دردِ يًکٌ اػت يٓدب هكفِ تَفؼی در  33ّای ةاالی دردِ ةاؾض چظا کِ ؾَا کظدن در آب 85ديا ٍتأض ةٕؿتظ از 

 .ؾٓد فظد

ّای زٔظ زائع إًّت  ه از دَتِ ةاؾض ّای ىاّظی آب اػتصظّای ؾَا يیتظٌٔ هٔژگیؾفافٕت آب0 ؾفافٕت از يْى
 :اػت

 .ؾٓد ّا يی گَضزدا ةا يٕکظهارگإٍؼىيؼتلٕى ه يَاػب ٌاين  ٌضم هدٓد ذرات يٍوق ه کوٓئٕضی کِ ياًٍ تًاس  -
ةٓد ًٌق آب اػتصظ را تصًٌٕ ةعٍَض ه از هدٓد شهظات ازتًاهی ةِ آػاٍی يهوً ؾٍٓض  افظاد كادر شٓاَّض -
 .ةعٍَض ؾٕظدِ ه کظدُ ؾَا آب در شانظ انًَٕان  تٓاٍَض ةا يی ه
 .کََضگان اػتفادُ ّای زٔتا ؾَاشتی ةظای دَتِدهپطٔظ، شٓؾأَض ه يهوٓب در آب اػتصظ ةِ ًّظاُ  أذاد ؾظأم  -
تظٌٔ ٍلهِ اػتصظ  ػاٍتًٕتظ، در ًٌٕق 51كهظ  ؾفافٕت آب اػتصظ ةأض ةِ زضی ةاؾض کِ ٔم ـفسِ ػٕاُ ه ػفٕض ةِ -

 .ةِ رازتی دٔضُ ؾٓد
 يٕکظهةی0 يؿصفِ ّای 

ّأی کِ  ةاؾض. اکحظ يٕکظهارگإٍؼى يی تظٌٔ ٌاين در اػتفادُ ػاهى از اػتصظکٕفٕت يٕکظهةی آب اػتصظّای ؾَا، يْى -
ّا کِ ؾاين  ٌالهُ در فظآَٔض گَضزدأی ه تففِٕ، تًايی يٕکظهارگإٍؼى ؾٍٓض، شهظٍاك ٍٕؼتَض. ةِ در آب اػتصظ ٔافت يی

 .ؾٍٓض ةاؾَض ٍاةٓد يی ّا يی هٔظهػْا، دوتکْا ه كارچ ةاکتظْٔا،

  ةاؾض. ن، ةَٕی، پٓػت ه دفً ادرار يیٍاؾی از تًاس تظؾسات دّا يؼئوِ ًٌضُ، آهٓدگی جآٍِٔ -
ّای  اليپ ّای کوظُ ه ّای يتٍضدی ياٍَض اػتفادُ از کوظ، ةظم، ٔض، ػٕآٍراتاػتصظّای ؾَا رهش ةظای گَضزدأی آب -

 .ؾٓد اؾٍِ ياهراء ةَفؽ اػتفادُ يی

ُ ـظف اکؼٕضاػٕٓن يٓاد گَضزدأی آب اػتصظّاػت. ةصؿی از کوظ اكافِ ؾض در زال زاكظ کوظ، گعَِٔ اٍتصاةی ةظای-
ّای جآٍِٔ  آهٓدگی ؾٓد. دْت انًَٕان از گَضزدأی يٓدٓد در آب ؾضُ ه ياةلی ـظف گَضزدأی آب يی آهی ه يٍضٍی

 2/3ؾٓد يٕعان کوظ آزاد ةاكًٕاٍضُ زضاكن  تٓـِٕ يی .ًّٓارُ ةأض يلضاری کوظ آزاد ةاكًٕاٍضُ در آب هدٓد داؾتِ ةاؾض
ةصؽ شٓاّض ةاٌث أذاد ٍتأخ ةاکتظٔٓهٓژٔکی ركأت 8/3-2/3ةٌٕ  PH کوظ در أٌ يٕعانيٕوی گظم در هٕتظ ةاؾض. 

ّای ازتًاهی ةِ  آهٓدگی يٕوی گظم در هٕتظ کوظ آزاد ةاكًٕاٍضُ يٓرد ٍٕاز اػت. چظا کِ افعأؽ 5-3ًٌالو ةٌٕ  ؾض. ايا
  ًٍأض. كظهری يی کوظ ةٕؿتظ را کَض، ٍٕاز ةِ کِ کارأی کوظ را يسضهد يی PH ًّظاُ ٍٓػاٍات

ًّظاُ ةا زلٓر کوظ تظکٕتی ةاكًٕاٍضُ  4/3کًتظ از  PH تسظٔم ه ػٓزش چؿى يًکٌ اػت ةظ اجظ ؾَا در آب ةا -
  )کوظآيٌٕ( اتفاق افتض.



آب زٓكچِ انًَٕان  يٕوی گظم در هٕتظ کوظ ةاؾض. تًاس کٓتاُ يضت پا ةا 51زٓكچِ پاؾِٓٔ ةأض زضاكن زاهی  آب -
زيان کافی ةظای اجظگطاری دارد. اگظ چِ غويت  ٔی أذاد ٍصٓاّض کظد. کوظ ٌالهُ ةظ غويت، ٍٕاز ةِکافی دْت گَضزدا

  رػض. ای در زٓكچِ كظهری ةِ ٍيظ يی يسضهد کظدُ اػت ايا ٔم يکث چَض جإٍِ ةاالی کوظ در زٓكچِ ٍٕاز ةِ زيان را
ؾَاگظان دْت  ب آن دهش ةِ تٍضاد کافی ةظایّای ةْضاؾتی ه يتٍاك ٌتٓر از زٓكچِ پاؾِٓٔ، هدٓد تٓاهت كتن از -

آب اػتصظ، ةضن شٓد را ةا يادُ ؾَٓٔضُ  ؾؼتؿٓ ه اػتسًام از كظهرٔات اػتصظّای ؾَاػت. افظاد ةأض كتن از هرهد ةِ
 .يَاػب ؾؼتؿٓ دَّض

اٍتياری اػت کِ ّای ٌفٍٓی ه يؼظی )پٓػتی، گٓارؾی ه تَفؼی( کًتظٌٔ اةتال ةِ ةًٕاری پظّٕع از ؾَا در يٓاكً -
کََضگان  دٔگظ اػتفادُ افظاد يظادٍِ کََضُ ةِ اػتصظّای ؾَای ًٌٓيی هدٓد دارد چظا کِ ايکان ػظأت ةًٕاری ةِ از

 هدٓد شٓاّض داؾت.
  

  ( درٔا، ػضّا ه... ّا، ّا، چؿًِ ّای نتٍٕی )رهدشاٍِؾَاگاُ
دُ كظار گٕظٍض، ًِّ ػاهِ يٓارد زٔادی از غظق ؾضن اػتفا ّای نتٍٕی در ففن تاةؼتان يًکٌ اػت دْت ؾَا يٓردؾَاگاُ

رٌأت  تٓدْی افظاد ةِ افتض کِ ًٌضتا ٍاؾی از ةی ّای يٓرد اػتفادُ اتفاق يیه دٔگظ يسن ّا ؾَاگظان در درٔا، رهدشاٍِ
  .زفو أًَی ؾَاگظان اػت ّای نتٍٕی تٓدِ ةٍِکات أًَی اػت. ةَاةظأٌ يؼئوِ اػاػی در اػتفادُ از ؾَاگاُ

ّای يٕکظهةی، ؾًٕٕأی ه فٕعٔکی ةاؾض. ةا آغاز  آالَٔضُ ةِ هساظ ةْضاؾت ه ػاليت ٍٕع آب أٌ يَانق يًکٌ اػت زاهی
ؾٓد.  يی ّای نتٍٕی، يٓارد زٔادی از اةتال افظاد ةِ ةًٕارْٔای يَتلوِ از آب گعارشؾَاگاُ ففن گظيا ه زلٓر يظدم در

ّا هدٓد ٍضارد كارچ ه ... در آن ٍِ انًَٕاٍی دْت ٌضم هدٓد ةاکتظی،گٓ ّأی کِ ّٕچةضْٔی اػت کِ تًاس ةا آب
 .ّای گٓارؾی ه پٓػتی ؾٓديًکٌ اػت ػتب اةتال ةِ ةًٕاری

ّای ؾًٕٕأی )ياٍَض ػظب ه  گٕظد. آالَٔضُ ّای زٔؼت يسٕهی ٍکتِ كاةن تٓدِ دٔگظی اػت کِ ةأض يض ٍيظ كظار آهٓدگی
ّا ه آةظٔعّا يًکٌ اػت ػتب أذاد يؿکن  ّا در ةاال دػت رهدشاٍِ کارشاٍِ ؼابدُٕٓ( ٍاؾی از تصوِٕ فاكالب ه ٔا پ

أًَی ةْضاؾتی در اةٍاد ػاليت  ّای كتن از اػتفادُ از ّظ آةی دْت ؾظب، ؾَا، تفظٔر ه ٔا ّظ يٓرد دٔگظ ةأض دَتِ ؾٓد.
 .فظدی ه زٔؼت يسٕهی يٓرد تٓدِ كظار گٕظٍض

  
 ّای ٍاؾی از تفظٔسات آةی ةًٕاری

ةًٕاری اػْال،  گعارش ؾضُ اػت. يضفٓع افظاد يتتال ةِ تظٌٔ ةًٕاری ٍاؾی از تفظٔسات آةی اػت کِ اػْال يًٍٓل
تٓاٍض آب  ةًٕاری اػْال ةِ ػْٓهت يی ّا يٕکظهب اػت. ةَاةظأٌ ؾَا کظدن در َّگام اةتال ةِيستٓی يٕوٕٓن

ّا ه  چؿى، گٓش ه زوق ه ةَٕی، پٓػت ) ةِ هٔژُ آٍاع كارچّا از كتٕوتًٕارْٔای ػأظ ةًٕاری .اػتصظّا را آهٓدُ کَض
تَفؼی، از  ّای کَض( ه ٌفٍٓت  کِ ةٕؿتظ از ػأظ ايظاض در اػتصظّا، ؾَاگظان را تْضٔض يی ّای پٓػتی زؼاػٕت

چِ گَضزدأی کََض چَان زٔؼت يی (ؾٍٓض کِ ةِ نٓر نتٍٕی در يسٕم ) آب ه شاک ّأی أذاد يینظٔق يٕکظهب
تٓاٍَض در تًام ٍلاط افعأؽ پٕضا کظدُ ه  ّا يیيٕکظهب ٍٓی( در ٔک ػهر كاةن كتٓل زفو ٍؿٓد، أٌ)كضٌف



ةِ يَيٓر از ةٌٕ ةظدن ةٍلی از .ؾٍٓض آب آهٓدُ ةاؾَض ػتب ةظهز ةًٕاری يی َّگايی کِ ؾَاگظان در تًاس ةا
ياٍَض، الزم اػت  زٍضُ يی ًادیکِ زتی در ؾظأم گَضزدأی دكٕق ه ـسٕر اػتصظ، ةظای رهزّای يت ّايٕکظهب

ٍکتِ اػت کِ ةضهن کًک ه ًّکاری ؾَاگظان زتی در  گظ أٌ أٌ يهوب ةٕان. کوظَِٔ نٓالٍی يضت اٍذام ؾٓد
 تٓاٍض ؾٕٓع پٕضا کَض. يی اػتصظّای شٓب زفاىت ؾضُ ةًٕاری

  
 تفظٔسات آةی ّؼتَض؟ ّای ٍاؾی از چِ کؼاٍی ةٕؿتظ در يٍظض اةتال ةِ ةًٕاری

ةضن ّؼتَض. ) افظاد يتتال ةِ أضز، افظاد دارای  کٓدکان، زٍان ةاردار ه افظادی کِ دچار ٍلص در ػٕؼتى أًَی
 .پٍٕٓض ٌلٓ، افظاد تست ؾًٕٕضرياٍی(، چَاٍچِ دچار ٌفٍٓت ؾٍٓض رٍخ ةٕؿتظی از ٔک ةًٕاری دضی شٓاَّض ةظد

 ّای پٕؿگٕظی ه کَتظلراُ 

 اػتاٍضارد، زض در آب کوظ ٍگْضاری ه يَاػب ّای کََضُ كضٌفٍٓی از اػتفادُ  ةظاػاس ٍيظ يتصففان ةْضاؾت،
يْى  هرزؾی ه رٌأت ةْضاؾت فظدی تٓػم ؾَاگظّا از -آب اػتصظّا تٓػم يؼئٓهٌٕ يظاکع تفظٔسی يکظر تٍٓٔق

 ّای ٍاؾی از ؾَا اػت. ّای کَتظل ه پٕؿگٕظی از گؼتظش ةًٕاریتظٌٔ راُ

 :چَض ٍکتِ از أٌ هرزش يفظح هطت ةتظٔضتٓإٍض ةا رٌأت  يی ؾًا  
 .يهًئٌ را ةظای ؾَا ةظگعَٕٔض اػتصظّای شوٓت ه -
کظم ّای يٓرد اػتفادُ هٔژُ أٌ ففن ةا آب اػتصظ کِ  از تًاس پٓػت چظب ٍاؾی از يفظف هٓازم آرأؿی ٔا -

 .کِ أٌ يؼاهِ ةاٌث أذاد زؼاػٕت پٓػتی يی ؾٓد زاهی کوظ اػت دضاو ةپظّٕعٔض چظا
اػتصظ، ػٍٓا ٔا دکٓزی ةْتظٌٔ ه آػان تظٌٔ ؾُٕٓ کاّؽ ه دوٓگٕظی از آهٓدگی  دهش گظفتٌ پٕؽ از هرهد ةِ -

 .اػت. ةَاةظأٌ پٕؽ از هرهد ةِ اػتصظ، ػٍٓا، دکٓزی ه ... دهش ةگٕظٔض آب اػتصظ
 .ٌَٕک ؾَا اػتفادُ کَٕض تا از آػٕب ةِ چؿى ه يّٓا دوٓگٕظی ؾٓد از کالُ ه -
 .ػظنان پٓػت از کظم ّای كضآفتاب يَاػب اػتفادُ ًٍإٔض پٕؿگٕظی ازةظای  -
ةضن ه ػظ را ةا ـاةٓن ه ؾايپٓ ةؿٕٓٔض تا کوظ  پغ از شظهج از اػتصظ ه پٕؽ از پٓؾٕضن هتاس، زتًاو دهش گظفتِ ه -

 .رهی پٓػت ةضن ه يّٓا ةاكی ًٍاٍض
ةًٕاری ؾًا ةِ دٔگظان  ّٕچ هدِ ةِ اػتصظ ٍظهٔض تااگظ ةِ ةًٕاری پٓػتی، ٍارازتی گٓش ه ... دچار ّؼتٕض ةِ  -

 .يَتلن ٍؿضُ ه رهٍض ةْتٓدی ؾًا ٍٕع کَض ٍؿٓد
ّای ٌفٍٓی در ـٓرت داؾتٌ تب ٔا ٔک ةًٕاری ٌفٍٓی دضی ياٍَض ٌالٔى  پٕؿگٕظی از گؼتظش ةًٕاری ةظای -

 .شٓدداری کَٕض ااػْال، ػظياشٓردگی ه .. ةأض از فٍاهٕتْای هرزؾی دًٍی ةِ هٔژُ ؾَا در اػتصظّ
از هػأن ؾَا ه اػتفادُ از هػأن ٔکضٔگظ در اػتصظ پظّٕع کَٕض، زٔظا ٌاين اٍتلال كارچ ّا ه ةًٕاری ّای پٓػتی  -

 .اػتفادُ کَٕض فلم از هٓازم ؾصفی .يی ؾٓد



 .ةا يٍضُ پظ ؾَا ٍکَٕض-
 .از دٓٔضن آدايغ ٔا شٓردن آؾايٕضٍی َّگام ؾَا شٓدداری کَٕض -
 .ةِ اػتصظ ةظای ؾَا ػٍی کَٕض از كؼًت کى ًٌق ؾظهع کَٕض َّگام هرهد -
 .ةِ دهٕن شٕغ ه هغعٍضُ ةٓدن از دهٔضن ه پظٔضن در انظاف اػتصظ شٓدداری کَٕض -
 .از پؿتک زدن در اػتصظ ةپظّٕعٔض -
 .ػٍی کَٕض آب اػتصظ داشن رِٔ ّای ؾًا ٍظهد -
 .ًّٕؿِ در ٌظض اػتصظ ؾَا کَٕض -
 .َٕضةظای ؾظهع ؾَا ٍظيؽ ک-
افظادی کِ يتتال ةِ ةًٕاری ّای كوتی ه ٌظهكی، تَفؼی ه ـظع ّؼتَض زتًا يَذی ٔا غظٔق ٍذات را از يؿکن شٓد  -

آگاُ کََض، اگظ چِ ةظای أٌ افظاد ؾَا تٓـِٕ ًٍی ؾٓد. ػٍٓا ةظای افظاد يطکٓر ةؼٕار شهظٍاک ه شهظٍاک تظٌٔ 
 .ػى در دٍٕاػت

 .تان را ةا آب ه ـاةٓن ٔا ؾايپٓ ةؿٕٓٔضظ، زتًا دهش ةگٕظٔض ه ةضنةٍض از پأان هكت اػتفادُ از اػتص -
 .آب اػتصظ، ةِ نٓر يظتب تففِٕ ه گَضزدأی ؾٓد -
 .از پطٔظش يظادٍان ةٕؽ از زض ىظفٕت اػتصظ دوٓگٕظی ةِ ًٌن آٔض -
 .نٓر يظتب ٍيافت ه كضٌفٍٓی ؾٓد ّا ةِ ّای رشت کَی ه دهش انظاف اػتصظ، يسن  زٓكچِ -
کٓچکی ةظای كضٌفٍٓی کظدن پای ؾَاگظان كتن از هرهد ةِ اػتصظ ةِ يَيٓر يتارزُ ةا ةًٕاری شارش  ِ زٓكچ -

 5ی كض ٌفٍٓی ةِ يضت )كتن از هرهد ةِ اػتصظ، زتًاو پاّای شٓد را در زٓكچِ .اٍگؿتان پای ؾَاگظان ازضاث ؾٓد
 دكٕلِ كظار دَّض(

ّای پٓػتی، اهتْاب چؿى ه ٔا ّظ  ػظياشٓردگی،ّظ گٍِٓ دٓش، ةًٕاریؾَاگظان كتن از هرهد ةِ اػتصظ از ٍيظ -
ّا ةِ اػتصظ دوٓگٕظی ةِ  ی ىاّظی ؾضُ ه در ـٓرت داؾتٌ ّظ ٔک از يٓارد فٓق از هرهد آن ٌفٍٓت دٔگظی، يٍأَِ

 .ًٌن آٔض
 .ةظای ةازدٔض کََضُ ةأض هرهدی ه شظهدی دضاگاٍِ تٍتِٕ ؾٓد -
 .اػتصظ ةأض رٌأت ؾٓد زظارت يَاػب ةظای آب  دردِ -
 .ی شٓد را تصوِٕ کََض ؾَاگظان كتن از هرهد ةِ اػتصظ، ةأض يحاٍِ -
ةأض كتن از هرهد ةِ اػتصظ، ةضن شٓد را ةا آب ه  اػتصظ ؾَا، ؾَاگظ يی  در ـٓرت اػتفادُ از تٓاهت در يسٓنِ -

 .ی کوظ ٌتٓر کَض ـاةٓن ةؿٓٔض ه از زٓكچِ
 .کِ ةِ نٓر کاين پظ آب ٍٕؼت ه ٔا ٍذات غظٔق در يسٓنِ ٍٕؼت، شٓدداری کَضگظ از هرهد ةِ اػتصظی  ؾَا -
 .ی اػتصظ شٓدداری کََض ؾَاگظان از ةظدن يٓاد غطأی، ىظهف يصتوف ةِ هٔژُ ؾٕؿِ ةِ يسٓنِ -
  

 يعأای اػتفادُ از ػٍٓا ه تٓـِٕ ّای ةْضاؾتی در يٓرد آن



          ؾاداب يی کَضاػتفادُ از ػٍٓا در زض تٍادل پٓػت را. 
         ػٍٓا ػٕؼتى تٍظٔق ةضن را فٍال ه رهزٍِ ّای ػهر پٓػت را ةاز يی کَض. 
         کَضػٍٓا ػًٓم را از نظٔق تٍظٔق شارج يی. 
         ػٍٓا ةاٌث يی ؾٓد اٍظژی يازاد ػٓشتِ ؾٓد. 
         ه ٌلالت يی ؾٓد ػٍٓا ةاٌث تلٓٔت كوب ه ٌظهق ه ػٕؼتى گظدش شٓن ه دػتگاُ تَفغ. 
         ػٍٓا ةاٌث ػتکی ه ٍؿاط در افظاد يی ؾٓد. 
         يذاری تَفؼی را يظنٓب يی کَض. 
         ةاٌث کاّؽ هزن يی ؾٓد. 
         افظادی کِ ٍارازتی ّای كوتی، ٌظهكی ه تَفؼی ه ـظع دارٍض ةِ ّٕچ هدِ از ػٍٓا اػتفادُ ٍکََض. 
         ػظد ةٍض از ػٍٓا يظدهد اػت، أٌ کار ٌاين ةظهز ػکتِ يی ؾٓد، ههی اػتفادُ از آب  پظٔضن در آب

 .ؾٓدههظم تٓـِٕ يی
         رٔعی ؾضُ ّای يَيى ه ةظٍايِّای ةضن زتًا تست ٍيظ يظةی فٍاهٕتةظای تلٓٔت كوب ه ٌظهق ه ػٕؼتى

 .داؾتِ ةاؾٕض
          ِأٌ فٍاهٕت ةپظدازٔضةظای آب درياٍی زتًا زٔظ ٍيظ يظةی ة. 
         ّای ةضٍی ه هرزؾی ه ٍظيؿی ٍپظدازٔض چظا کِ أٌ ًٌن ةؼٕار شهظٍاک اػتدر ػٍٓا ةِ فٍاهٕت. 
          چَان چِ ةٍض از اػتفادُ از ػٍٓا ازؼاس ػظگٕذِ ه زاهت تْٓع داؾتٕض زتًا در يسوی کِ ّٓای يَاػتی

 .کَٕض ه يؼئٓالن اػتصظ را يهوً کَٕضدارد كظار گٕظٔض، تسظک ه زظکت شٓد را کى 
  

 رٌأت أًَی اػتصظّا ه پٕؿگٕظی از ةظهز زٓادث ازتًاهی
   ِازتًاهی آيادُ ةاؾَض ه ٍکات أًَی الزم   يؼئٓالن اػتصظّای ؾَا، ةأض ةظای دوٓگٕظی از ةظهز ّظ گٍِٓ زادج

 .ةَٕی کََض را ةظای زفو دان ؾَاگظان پٕؽ
    چٌَٕ ًٌق اػتصظ  کَض، ةأض يلضار ًٌق در کَار دٔٓار اػتصظ ٍٓؾتِ ؾٓد. ّى اػتصظ تغٕٕظ يیدر ٍلانی کِ ًٌق

 .در زٔظ ػکٓی ؾٕظدِ ةأض يتَاػب ةا ارتفاع ػکٓ ةٓدُ ه از ػِ يتظ کًتظ ٍتاؾض
   ؾٓد، ةأض ةِ يَيٓر  ّای ةظق در داشن اػتصظ اػتفادُ يی چَاٍچِ ةظای رهؾٌ کظدن آب اػتصظ از چظاغ

هػائن اػتاٍضارد، تًام ٍکات أًَی رٌأت ؾٓد، زٔظا   گظفتگی ؾَاگظان، كًٌ اػتفادُ از کوِٕگٕظی از ةظقپٕٕؿ
 .شهظ ةظق گظفتگی ةؼٕار دضی اػت

   ّا ه اهرژاٍغ ةاؾض ّای ةًٕارػتان چٌَٕ ؾًارُ توفٌ ّظ اػتصظ ةأض يذْع ةِ ٔک شم توفٌ ه ّى. 
  

 ؾٓد تايٌٕ کظدن ؾَا زٌٕ افظاد ضاؾتی ه أًَی ذکظ ؾضُ، ػاليتدر پأان ايٕضهارٔى ةا رٌأت ٍکات ةْ
 


