
  المحافظة على المياه
  

حيث إن تعداد السكان  يتزايد بشكل . ما نغفل أھمية الحفاظ على المياه غالبا
 ً ومن أجل ضمان . مستمر، وعليه فإن الطلب على مصادر المياه الثمينة يتزايد أيضا

وجود مصادر مائية كافية الحتياجاتنا المستقبلية، البد من اتخاذ التدابير الالزمة 
  .المياه ووضعھا موضع التنفيذ من اآلن للحفاظ على

  
 نإليك بعض اإلرشادات والنصائح التي تستطيع اإلستعانة بھا وحث اآلخري

  :على اتباعھا
  

  داخل البيت
  ال تدع املياه تذهب هدرًا يف خمرجات الصرف الصحي مادام ميكن استخدامها يف جماالت

  .أخرى مثل ري الزرع والنبات
 مالك العقار أو اجلهة احلكومية املعنية عن املياه املهدرة نتيجة لكسر يف األنابيب أو  قم بإبالغ

وحىت تدرك أمهية هذا األمر، يكفي أن تعرف أن كمية املياه املهدرة نتيجة خللل يف . تسرب املياه
  .من إمجايل كمية املياه املستهلكة يف املنزل% 15أعمال السباكة ميكن أن تصل إىل 

 ال تشغل غساالت الصحون وغساالت املالبس إال عندما تكون مملوءة باألواين واملالبس.  
  بدال من االستحمام بالغمر، كما ميكنك أن تركب رؤوسًا للرشاشات ) الدش(استخدم الرشاش

  ).من إمجايل كمية املياه املستعملة يف املنزل% 75يستهلك االستحمام (لتوفري املياه 
  أو  فتح الصنبور وترك املياه جارية أثناء تنظيف األسنان بالفرشاة، أو تنظيف اخلضروات،عدم

  .إزالة الثلج عن اللحوم اجملمدة
  عود نفسك على استعمال املياه بطريقة اقتصادية.  

  في الحديقة والجراج
 ق لغسلهااستخدام الدلو دائماً لغسيل السيارة، وال تستعمل اخلرطوم على اإلطال.  
  كنس ممرات السيارات، واألرصفة والسالمل بدال من إزالة األوساخ مبياه اخلرطوم.  
  ال تغمر احلديقة باملياه، استخدم نظام ري فعال يوفر املياه، وجتنب ري النبات أثناء درجات

  .  احلرارة العالية يف ساعات النهار
 إزرع النباتات اليت تتحمل اجلفاف لتقليل استهالك املياه.  
 ا على االحتفاظ باملياه   .أضف السماد ، والطحالب إىل تربة حديقتك لتحسني قدر
 امأل  أحواض السباحة . ضع غطاء على أحواض السباحة لتخفيض نسبة تبخر املياء منها

  .بكمية من املياه أقل من املعتاد



  
  لمنزلخارج ا

  
  حث زمالءك يف املدرسة على إتباع السلوك احلميد يف ترشيد استهالك املياه واعمل على الرتويج

  .هلذا السلوك بني األطفال والكبار
  اشرتك يف برامج ترشيد استهالك املياه والطاقة يف الفنادق املوجودة يف إحناء أبوظيب، مثل عدم

  ملياه املستخدمة يف الغسيلتغيري املناشف يوميا لتوفري ا
 حث شركتك على ترويج فكرة احملافظة على املياه والكهرباء يف مكان العمل.  

  
  احصاءات مائية

  نتجه يف الدولة هي مياه جوفية
ُ
تبني إحدى الدراسات التحليلية أن معظم كميات املياه امل

باأليدي، أما الكمية الباقية فإننا حنصل مستخرجة من اآلبار، واآلبار السطحية اليت يتم حفرها 
  .حمطة ملعاجلة مياه الصرف 23عليها من حتلية مياه البحر، ومن 

  ويتم احلصول على مياه التحلية من مخس حمطات رئيسية، تقع أربعة منها على الشريط الساحلي
خلامسة على خليج عمان يف للخليج العريب يف املرفأ، وأبوظيب، وأم النار، والطويلة، وتقع احملطة ا

  .قدفة، بإمارة الفجرية 
 ملزيد من االحصاءات عن املياه، يرجي زيارة هيئة البيئة. 

 
 
 
 
 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع عيون البصائر
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