
 آیا می دانید که به طور متوسط سالیانه 85000

لیرت باران بر سقف منازل می بارد؟

یک محفظه بزرگ آب، برای جمع آوری

 آب باران و استفاده ازآن جهت آبیاری گیاهان و 

شستشوی اتومبیل خود، در سقف

منزل خود نصب کنید. 

 درصورت استفاده از آب پاش و شلنگ آب حدود

1000 لیرت آب درساعت مرصف می شود

  از آفتابه یا شلنگ دارای رسشلنگ برای آبیاری

استفاده کنید. صبح ها و غروب ها آبیاری کنید.

 صرفه جویی در مرصف آب
در باغبانی

جهت کسب اطالعات بیشرت:

   درصورت متایل به رشکت در برنامه های رایگان و رسگرم کننده ویژه

صرفه جویی درآب، به وب سایت این پارک مراجعه کنید:

www.colnevalleypark.org.uk

  لوازم موردنیاز برای رصفه-جویی در آب را، Affinity Water، رشکت آب محلی شام

دراختیار شام قرار می دهد.

  به وب سایتاین رشکت آب محلی مراچعه کنید:

www.affinitywater.co.uk/savewater

 میزان بارندگی در مناطق جنوب رشقی انگلستان نصف مناطق دیگر این کشور

  است. تغییرات جوی باعث کمبود منابع آبی ما شده است. بنابراین، ما باید با

همیاری یکدیگر تالش کنیم تا منابع آب کافی برای امروز و آینده موجود باشد.

  هر فرد به طور متوسط بیش از 150 لیرت آب در روز- معادل 15 سطل یا دو بار

حامم کامل- مرصف می کند.

میزان آب مرصفی هرخانوار در موارد مختلف به رشح زیر است:

رصفه جویی در مرصف آب آسان است و به حفظ

رودخانه های محل زندگی ما کمک می کند. 

برای استحامم و دوش گرفنت

برای فالش دستشویی

برای پخت و پز و آشامیدن

برای شستشوی دست ها

برای شستشوی ظرف ها

برای شستشوی لباس ها

برای باغبانی

برای سایر مصارف

رودخانه ها
را حفظ
کنید

آب را ذخیره کنید، رودخانه ها 
را حفظ کنید 
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 صرفه جویی در مرصف
 آب در منزل

 نیمی از آب مرصفی منازل

 درحامم استفاده می شود،

  بنابراین حامم مکان خوبی برای

رصفه جویی درآب است.
  تنها درصورت نیاز مربم لباس های خود را

بشویید.

 به این ترتیب، میکروفایرب وارد راه های

 آبی منی شود و لباس ها نیزمدت بیشرتی

  عمرمی کند. همیشه ماشین  لباسشویی خود

را کاملال پرکنید.

 درهربارخوابیدن در وان حامم حدود 80 لیرت

  آب، یعنی بیش از نصف آب مرصفی روزانه

یک فرد، مرصف می شود.

  هنگام خوابیدن در وان حامم، آب کمی

دروان بریزید یا به جای آن دوش بگیرید.

  دستشویی هایی که نشتی آب دارد را

تعمیر کنید.

 اگر دستشویی شامنشتی آب داشته باشد

  روزانه تا 400 لیرت آب هدر

خواهد شد.

 با بسنت شیرآب درهنگام مسواک زدن

  می توانید سالیانه درحدود 6500 لیرت آب

رصفه جویی کنید.

  سعی کنید زمان دوش گرفنت خود را کوتاه، 4

دقیقه، کنید.

 اگر فالش دستشویی فرنگی شام دو

  دکمه ای است، از دکمه کوچک برای

 ادرار استفاده کنید.

 اگر دستشویی فرنگی شام یک دکمه ای

 است، با نصب یک Save-a-Flush در

 مرصف آب رصفه جویی کنید. به این

  طریق می توانید 1.2 لیرت درهرفالش

رصفه جویی کنید.
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آب ازجمله منابع باارزش و مایه حیات انسان ها و جانوران است.

دارای بیش از 200 کیلومرت جویبار و  Colne Valley Regional Park

بیش از 60 دریاچه است که این منابع به دلیل تغییرات جوی درمعرض

خطر است.

 آب مرصفی منازل از طریق منابع زیرزمینی به نام نام آبخوان تأمین می شود. آب

 رودخانه ها و سایرمنابع آبی و هم چنین آب مرصفی منازل از آبخوان ها تأمین می شود.

  افزایش میزان آب مرصفی منازل به معنی آن است که آب کمرتی برای

رودخانه های محلی و جانواران موجود خواهد بود.

  رصفه جویی درمرصف آب آسان است و ایجاد تغییرات کوچک به راستی مُوثر واقع

می شود.

رصفه جویی درمرصف آب

پرداخت هزینه کمرت

حفظ رودخانه های

 محلی و جانوران 


