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 .استھالكھا وترشید المیاه موارد

ا��نسان، وتعتبر مسألة  اجةمفهوم هدر المياه : هدر الماء هو الكمية التي تزيد عن ح
مرتبط ب سلوك ا��فراد، وهذه السلوكيات إما أن تكون نابعة من الداخل أو  هدر الماء

يكون سلوك مكتسب، لكن أياً كان مصدر هذا السلوك إ�� نه في الحالتين يعبر عن 
لية تجاه الموارد البيئية التي منحنا هللا إياها. أنواع هدر وعدم شعور الفرد بالمسؤ

: هدر من المستهلك: ويتمثل في الكمية التي تزيد عن حاجة ا��نسان في المنازل  الماء
للمياه مثل: عدم إص��ح مواسير  ءال�� ا��ستخداموالمصانع، ويعود هذا الهادر إلى 

: وهو هدر كمية كبيرة من الماء،  ماءبالمنازل. هدر في خطوط شبكات ال وصنبور الماء
 .بالدولة عن طريق المواسير المكسورة بالشوارع ، وإهمال الدولة إص��ح شبكات الماء

 
 : أنواع هدر الماء

هدر من المستهلك: ويتمثل في الكمية التي تزيد عن حاجة ا��نسان في المنازل  .1
مثل: عدم إص��ح والمصانع، ويعود هذا الهادر إلى ا��ستخدام ال�� للمياه 

 بالمنازل. مواسير وصنبور الماء
: وهو هدر كمية كبيرة من الماء، عن طريق  هدر في خطوط شبكات الماء  .2

 .بالدولة المواسير المكسورة بالشوارع ، وإهمال الدولة إص��ح شبكات الماء
 

 : الماء إستھالك ترشید
هو ا��ستفادة من الموارد المائية بأقل تكلفة ممكنة،  المقصود بترشيد الماء 

ويكون ذلك على كافة المجا��ت في المجتمع، مثل الزراعة والصناعة، والمياه 
عن طريق حم��ت توعية تقوم بها الدولة،  الصالحة لل��ب، ويكون ترشيد الماء

ا، والمخاطر التي تواجه وطرق المحافظة عليه لتعريف الناس بأهمية الماء

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Elinor+Ostrom&text=Elinor+Ostrom&sort=relevancerank&search-alias=books
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 .ا��نسان عند حدوث مشك��ت الماء، والتي قد تتسبب في إند��ع الحروب
 

في الزراعة : هناك عدة طرق تتبع في الزراعة لكي يتم  ترشيد إسته��ك الماء
ومنها: إستخدام وسائل حديثة لري المحصو��ت الزراعية  ترشيد إسته��ك الماء

والرش. تدريب المزارعين على إستخدام تقنيات  مثل: الري بالتنقيط والفقاعات
حديثة في الزراعة تقلل من هادر الماء. إستخدام ا��سمدة العضوية الجديدة 
التي تعمل على حبس الرطوبة والتي تعمل على رفع كفاءة الري، وتقليل الهادر 
من المياه. تشجيع المزارعين على تبني الزراعة العضوية، والتي تعمل على 

ين من خصائص التربة، والتقليل من استه��ك الماء. تشجيع المزارعين التحس
بسبب شمس  على ري ا��رض الزراعية في الصباح الباكر، حتى �� تتبخر الماء

الظهيرة الحارقة. تشجيع البحث العلمي على إكتشاف وسائل جديدة للحفاظ 
 .على الماء

 
 
 

 ��ورة ترشيد استه��ك المياه
% 97% من المساحة الكلية إ�� أن 76المياه على سطح ا��رض  بالرغم من أن مساحة

من نسبة هذه المياه مالحة وتحتاج إلى المزيد من المعالجات لتكون صالحة 
% من تلك النسبة ايًضا توجد بالقطبين الشمالي والجنوبي، وتبقى 2ل��ستخدام، و

جميع بكل أنحاء % فقط، لذا وجب على ال1المياه العذبة الصالحة ل��ستخدام بنسبة 
ا��رض من ا��شخاص العاديين والحكومات ا��هتمام بوضع الخطط لترشيد استه��ك 
.المياه والحفاظ عليها  

 وسائل ترشيد استه��ك المياه
ا��عتدال في استخدام المياه وعدم ترك الصنبور مفتوًحا لفترات طويلة، والتأكد من  •

بت��يب الماء مما يهدر كميات اص��ح حنفيات المياه الغير صالحة والتي تقوم 
 .كبيرة منها دون أن يستفيد منها أحد

لترات  6أوقف صنبور المياه عند غسيل أسنانك بالفرشاة والتي يهدر منها أكثر من  •
من الماء في الدقيقة الواحدة، واتبع ذلك ايًضا عند غسيل الخ��اوات والفاكهة 

ؤدي إلى معدل أقل في وا��طباق، كما أن استخدام غسالة تنظيف الصحون ي
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استه��ك المياه بالمقارنة مع غسيل الصحون الذاتي بالطريقة المعتادة والذي يهدر 
 .الكثير من المياه

لترًا من الماء في الدقيقة الواحدة أثناء  17هل تعلم أنه يتم استه��ك ما يقرب من  •
لة عدم ا��ستحمام؟، لذلك عليك الحرص عند استخدام الدش وإيقاف المياه في حا

 .استخدامها
يجب ترشيد المياه وعدم ا����اف في استخدام المياه بعملية تنظيف المنزل والتي  •

تقوم بها كل البيوت ويقوم الكثيرون باستخدام المياه دون تقدير لكم المياه 
المهدرة، كما يقوم البعض بتنظيف السيارات من خ��ل استخدام الماء الجاري 

ا واحياًنا يتركون الخرطوم ملقيًا على ا��رض تجري منه بالخرطوم بكميات كبيرة جدً 
 .المياه دون فائدة

علينا التخلي عن فكرة رش الشوارع بالماء باستخدام الخرطوم، فهذا يهدر المياه  •
 .وي�� با��را�� على حد سواء

على المزارعين القيام بترشيد استخدام المياه باتباع الطرق الحديثة في الري  •
يمات التي ينصح بها في عمليات ري النبات فعلى سبيل المثال واتباع التعل

الشمس يقوم  في مواعيد معينة خاصة بالصباح وبعد غروب النباتات فإن ري
بتقليل عملية التبخر التي يتعرض لها النبات بما يوفر كميات من المياه 
المستخدمة في الري، كما ان استخدام أسلوب الري بالتنقيط يعد من أفضل 

 .الطرق المساعدة في ترشيد استخدام المياه
��بد من قيام الدول بالبحث عن مصادر مياه عديدة ومختلفة بد�ً� من  •

الدائم على مياه ا��نهار فحسب، فيمكن اللجوء إلى عملية تحلية مياه  ا��عتماد
البحر، وكذلك القيام بمعالجة مياه ال��ف الحي واستعمالها في عملية 

 .الزراعة والصناعة
بناء السدود والتي تعمل على حجز المياه الفائضة ل��نهار، مثل السد العالي  •

ى الحفاظ على المياه الفائضة بم��، وكذلك بناء الخزانات التي تعمل عل
 .وتخزينها بما يساعد على عملية ترشيد استه��ك المياه

•  
. 

. 

 

https://bo7ooth.info/2018/07/18/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%aa/
https://bo7ooth.info/2018/07/18/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%aa/
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