
 هل تعلم أنه يف املتوسط 85.000 لرت من املطر

 يسقط عىل أسطحنا كل يوم؟

 قم بتثبيت برميل لتجميع مياه األمطار و إعادة

 استخدامها يف ري املزروعات و غسيل السيارة

 يستهلك أنبوب الري أو خرطوم املياه ما يصل إىل

 1000 لرت من املاء خالل ساعة

 استخدم صفيحة للري النباتات مبارشًة أو خرطوم

 مياه مرفق به مفتاح للتحكم بكمية املياه. قم

 .بالري يف فرتات الصباح أو املساء

رشد استهالك
 املاء يف الحديقة

 اقرأ املزيد

 للمشاركة يف فعاليات ممتعة و مجانية لرتشيد استهالك املاء قم بزيارة موقع متنزه وادي

 :كولن املحيل، ليك تبقى مطلعاً عىل الفعاليات

www.colnevalleypark.org.uk

 معدات مجانية لرتشيد استهالك ،Affinity Water ، تقدم رشكتك املحلية للمياه

املياه

www.affinitywater.co.uk/savewater

 تحظى منطقة جنوب رشق إنجلرتا بنصف حصة هطول املطر الذي يسقط عىل باقي

 اململكةاملتحدة. مع التغيريات التي تطرأ عىل املناخ ينتج ضغط كبري عىل مواردنا

 املائية. نحن بحاجة إىل العمل معاً للتأكد من وجود مياه للجميع  يف الوقت الحارض

 .و مستقبالً

 يف املتوسط يستخدم كل شخص 150 لرتاً يف اليوم أي ما يعادل 15 سطالً أو حوضني

 .استحامم ممتلئني يف البيت

.ترشيد استهالك املياه أمٌر سهل و يساعد عىل الحفاظ عىل أنهارنا املحلية

  لالستحامم

 دفق املاء يف املرحاض

الطبخ و الرشب

غسل األيدي

غسيل األطباق

غسيل املالبس

  أعامل البستنة

استخدامات منزلية أخرى

أنقذ
نهرك

   رشد استهالك املاء و
أنقذ أنهارك
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 قم برتشيد استهالك املياه التي
تستخدمها يف املنزل

 أكرث من نصف املاء املستخدم يف

 البيت يتم استهالكه يف دورة املياه،

 و لذلك فإن الحامم هو مكان جيد

.ليك تبدأ يف ترشيد استهالك املياه

 قم بغسل املالبس عند الرضورة فقط: بهذه

 الطريقة ميكن أن نقلل من ولوج األلياف

 الدقيقة إىل املجاري املائية ، و يساعد عىل

 .بقاء مالبسك يف حالة جيدة ملدة أطول

 يستهلك الشخص يف الحامم االعتيادي الذي

 يأخذه حوايل 80 لرتاً من املياه، و تعترب هذه

 الكمية أكرب من نصف الكمية التي تستخدم

 يومياً. استخدم كمية مياه أقل يف حاممك، أو

.خذ حامماً رسيعاً عوضاً عن ذلك

 قم بإصالح دورات املياه التي ترسب املياه.

 املرحاض الذي يرسب املياه يقوم بتضييع

 .ما يقارب 400 لرتاً من املاء يومياً

 أغلق صنبور املاء بينام تنظف أسنانك، بهذه

 الطريقة ميكنك ترشيد استهالك 6,500 لرتاً من

 !املاء سنوياً

 قلل املدة التي تستغرقها يف االستحامم إىل

أربع دقائق

 إذا كان لدى مرحاضك زرين لسحب

 السيفون، اضغط الزر األصغر للتخلص

 من الفضالت  السائلة. حول مرحاضك

 إىل أداة لرتشيد استهالك املياه عند طريق

 استخدام طرادة مرشدة الستهالك املياه.

 بهذه الطريقة تقوم بتوفري 1,2 لرتاً من

 املاء يف الدفقة الواحدة
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  منتزه وادي
كولن املحيل

املاء عنرص أسايس لحياة البرش و الحياة الربية

 ميتلك منتزه وادي كولن املحيل ما يزيد عن مساحة 600 كيلو مرت من مجاري املياه، و

.أكرث من 60 بحرية ، و التي تواجه خطر االحتباس الحراري

 عن مصدر املياه التي نستخدمها يف البيت هي املياه الجوفية التي تنبع من طبقات

 صخرية مائية، حيث تزود األنهار و العديد من املسطحات باإلضافة إىل منازلنا باملاء.

 كلام أرسفنا يف استخدام املياه يف البيت ستقل حصة األنهار املحلية و الحياة الربية من

.املياه التي ينبغي أن تتزود و تصب بها

 إن ترشيد استهالك املياه لهو مهمة سهلة، و أصغر املبادرات البسيطة لرتشيد االستهالك

تصنع فارقاً كبرياً

  رشد استهالك املياه

 وفر نقودك

أنقذ أنهارك

  املحلية و الحياة الربية 


