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 انصائح عملية تساعد على توفري الكهرباء والنقود أيًض

 6161فجشاٗش  61تبسٗخ الٌشش فٖ خشٗذٓ أخجبس الخل٘ح: 

 

فٖ ظل استفبع األسعبس ٍإلغبء الذعن عي ثعط الوٌتدبت هثل اللحَم 
ا عي ًسوع وث٘شًٍالجتشٍل ٍالطبلٔ الىْشثبئ٘ٔ، ٍفٖ ًفس الَلت 

سثوب ٍ ،دعَات لتخف٘ط اًجعبثبت ثبًٖ أوس٘ذ الىشثَى لحوبٗٔ الج٘ئٔ
الذعَٓ، هعتمذٗي أى الذٍل الصٌبع٘ٔ ّٖ ٗتدبّل الجعط ّزُ 

الوسؤٍلٔ، إال أًٌب وأفشاد ٗوىٌٌب أى ًسبّن فٖ رله ثتخف٘ط 
  .ااستْالن الىْشثبء ثأسلَة ثس٘ط خذً

ٗوىي ألٕ شخض أى ٗسبّن فٖ حوبٗٔ الج٘ئٔ، إر ٗجلغ هعذل إًتبج 
الفشد فٖ الذٍل الصٌبع٘ٔ لغبص ثبًٖ أوس٘ذ الىشثَى فٖ السٌٔ ًحَ 

بى، ٍَّ هب ٗعبدل ستٔ أظعبف هب ٌٗتدِ شخض فٖ الٌْذ، عششٓ أطٌ
هثالً. ٍعٌذهب ٗمَم ول شخض ثتشش٘ذ استْالن الىْشثبء، فْزا 
ٗسبعذ على تخف٘ط إًتبج غبص ثبًٖ أوس٘ذ الىشثَى ٍحوبٗٔ الج٘ئٔ 

األلوبًٖ اإللىتشًٍٖ استعشض  "WWF"هَلع ٍ ،بٍتَف٘ش الوبل أٗعً
 .لًٔصبئح عول٘ٔ تسبعذ على تَف٘ش الطب

احشص على ششاء أخْضٓ وْشثبئ٘ٔ رات استْالن لل٘ل للطبلٔ،  .1
، فْزُ األخْضٓ "+A"أٍ  "A"ٍّٖ عبدٓ هب تحول فئٔ االستْالن 

  .هَفشٓ للطبلٔ
أغلك األخْضٓ الىْشثبئ٘ٔ ثذالً هي ٍظعْب فٖ حبلٔ االًتجبُ أٍ  .2

التَلف الوؤلت، ألى ّزا الَظع ٗؤدٕ إلى استْالن الىْشثبء 
ب فصل أخْضٓ الشحي هي ٓ الىْشثبء. حبٍل أٗعًٍتعخ٘ن فبتَس

 .الومبثس ثعذ شحي األخْضٓ الىْشثبئ٘ٔ أٍ الَْاتف الوحوَلٔ
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احشص على الطْٖ ثأٍاى هغطبٓ، ألى رله ٗسبعذ على تخف٘ط  .3
ووب ٗدت أى ٗىَى حدن األٍاى الوستخذهٔ  ،استْالن الطبلٔ

 .ب لحدن هَلذ الطجخهٌبسجً
سخ٘ي الوبء، فْٖ أسشع استعول الغالٗٔ الىْشثبئ٘ٔ لت .4

 .ٍتستْله طبلٔ ألل هي هَلذ الطجخ
احشص على أال تتدبٍص دسخٔ تجشٗذ األغزٗٔ فٖ الثالخٔ أوثش هي  .5

سجع دسخبت هئَٗٔ، ٍأال تضٗذ دسخٔ التجشٗذ فٖ خْبص التدو٘ذ 
دسخٔ هئَٗٔ تحت الصفش. ووب ٌٗصح ثَظع ّزُ األخْضٓ  18عي 

ًت الفشى أٍ غسبلٔ فٖ هىبى ثبسد ٍاالثتعبد عي ٍظعْب ثدب
 .األطجبق أٍ أخْضٓ التذفئٔ

لذى استعوبل غسبلٔ الوالثس، ٗفعل هشاعبٓ استخذام ثشاهح  .6
ووب ال ٌٗجغٖ  ،الغس٘ل الوَفش للطبلٔ ٍأى تىَى الغسبلٔ هوتلئٔ

تدف٘ف الوالثس ثبلودففٔ الىْشثبئ٘ٔ، ٍإًوب ًششّب فٖ الَْاء 
 .الطلك

َٗٔ فمط ٗسبعذ خفط دسخٔ الحشاسٓ الوٌضل خوس دسخبت هئ .7
، هب ٗعٌٖ تَف٘ش هجلغ %61على تخف٘ط استْالن الطبلٔ ثٌسجٔ 

 .ال ٗستْبى ثِ هي الوبل
فصل الٌفبٗبت، وعضل الٌفبٗبت الجالست٘ى٘ٔ ٍالَسل٘ٔ ٍٍظعْب  .8

ب فٖ الحبٍٗبت الوالئؤ هي أخل إعبدٓ تذٍٗشّب، ٗسبعذ أٗعً
 .على تَف٘ش الىث٘ش هي الطبلٔ

 


