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املاء يف  طبيعية  بصفة  الذائبة  واملغنيزيوم  الكالسيوم  عنرصي  من  الكلس   يتكون 

بالعكس فإن أو عىل صحة اإلنسان بل  تأثري سلبي عىل جودة املياه  له أي   وليس 

املنصوص املقادير  وذلك حسب  اإلنسان  لنمو جسم  العنرصين رضوريان   هذين 

التي املياه  فإّن  وبذلك  االستثنائية.  الحاالت  بعض  يف  إال  باملواصفات    عليها 

تحتوي عىل عنرص الكلس هي مياه مفيدة للصحة.

 

 إن عسارة املياه (ارتفاع نسبة الكلس يف املاء) ميكن أن تكون لها بعض الجوانب

املنزلية اآلالت  وتعرض  (القنوات)  املائية  التجهيزات  انسداد  ذلك  من   السلبية 

 (سخانات املياه، آالت الغسيل، التجهيزات الصحية) لرتسب هذه املادة وهو ما

يقلل من نجاعتها.

 يتّم الحصول عىل مياه مصّفاة باستخدام جهاز (آلة تنقية أو مصفاة) حيث يقع تعديل

 تركيبتها الفيزيوكيميائية وقد يؤّدي ذلك إىل جعلها غري مطابقة للمواصفات املعمول

 بها يف مجال مياه الرشب. لذلك ينصح بتجنب استهالك املياه املصّفاة إذ أنه عىل

التجهيزات الكلس يف  ترسب  مشكلة  تفادي  من  العملية  متّكن  أن هذه  من   الرغم 

 املنزلية إال أنها تحول املياه الغنية بالكالسيوم إىل مياه غنية بالصوديوم (امللح).

 كام أن أجهزة تصفية املاء تساهم يف انتشار البكترييا عندما ال يتّم تعديلها أو صيانتها

بصفة جيدة.

داخلها البكترييا  منو  وإيقاف  جودتها  لضامن  الكلور  مبادة  الرشب  مياه  تعقيم   يتّم 

 خالل رحلتها الطويلة عرب قنوات التوزيع. وعىل الرغم من أن نسب الكلور املستعملة

 ملعالجة املياه ال تشكل أي تهديد لصحة اإلنسان، إال أن البعض ال يحبذ طعم هذه

 املادة. ميكن التقليص من هذا الطعم بوضع املاء يف قارورة زجاجية مغلقة لبضع

ساعات يف الثالجة قبل الرشب.

 يف بعض األحيان تتعرض شبكات مياه الرشب الضطرابات (ترسب للمياه، أشغال

غري طعام  أو  لونا  يكتسب  كأن  املاء  خاصيات  بعض  يف  تغيري  إىل  تؤدي   (... 

مفتوحة الحنفية  ترك  يجب  الحالة  هذه  ويف  تفاديه.  صعب  أمر  وهو   اعتياديني 

العادية مع إعادة إستعامله يف غايات الوقت حتى يستعيد املاء سمته   لبعض 

للرشكة الحرفاء  مبصلحة  االتصال  فيجب  اإلشكال  تواصل  إذا  أما  منزلية.   أخری 

الوطنية الستغالل وتوزيع املياه.

هل أن الكلس املوجود يف املاء مّرض بالصحة ؟

ما هي اآلثار السلبية لعنرص الكلس ؟

 

 هل أن املياه املنقاة واملصفاة بطريقة منزلية أفضل
من الناحية الصحية ؟

هل أّن مادة الكلور املوجودة يف مياه الرشب مرضّة بالصحة ؟

يف بعض األحيان يصبح ماء الحنفية عكرا فهل هذا يشء طبيعي ؟

جـــــودة مـيـــــــاه الرشب

 املاء أساس الحياة، واملحافظة علیه مسؤولية مشرتكة 
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 الجمهورية التونسية
 وزارة الفالحة واملوارد
 املائية والصيد البحري

  مرشوع      
بتمويل من االتحاد األورويب

PAPS-Eau



لنتفاعل بطريقة مسؤولةلنتبنی سلوكيات سهلةالـــمــــاء بحاجتنا

توفر الطريقة  فبهذه  الثياب  من  حمولتها  مبلء  إال  الغسالة   التشغل 

املاء والوقت أيضا.

 ال ترتك الحنفية مفتوحة أثناء تنظيف األسنان أوغسل اليدين يفضل

استعامل كوب من املاء.

 استعمل الدوش بدال من ملء حوض االستحامم وذلك للتقليص من

دقائق خمس  ملدة  بالدوش  العادي  فاالستحامم  املاء   استهالك 

 يستهلك من 30 إلی 80 ليرتاً فقط إال أن حوض االستحامم العادي

يستوعب نحو 150 إلی 200 ليرتاً من املاء.

اذا كان هذا االخري من  ضع قارورة ملئی باملاء يف خزّان املرحاض 

النوع القديم، فهذه الطريقة متكنك من االقتصاد يف املاء.

 ارِو حديقة منزلك ليالً ألن حرارة الشمس تبخر املياه فوراً خالل النهار

وبذلك تكون قد وفرت 50 % من املاء متحصال علی نفس النتيجة.

كبريا وعاءا  استعمل  بل  الري  خرطوم  تستخدم  ال  السيارة   لغسل 

مملوءا باملاء فهو يفي بالغرض.

ألجيالنا عليه  فلنحافظ  نادرة  وثروة  مثني   املاء 
القادمة فهم بأمس الحاجة إليه.

صحي فهو  الحنفية  ماء   ارشب 

وطبيعي وهو االكرث اقتصادا.

 إن املياه املوزعة من قبل الرشكة
 تلبي حاجة حيوية وليست لــــها أي

تأثري سلبي علی الصحة.

وبشكل باستمرار  املاء  عداد  مبراقبة  وقم  تقطر  الحنفية  أبدا  ترتك   ال 

دوري.

 ويف حال تفطنت لحصول ترسب للامء يف منزلك  ينصح باإلرساع بتغري

 صاممات الحنفية  واصالح العطب فهذا االخري ينجر عنه استهالك يف

 املاء يصل إلی حدود 20 % من االستهالك.

 يف العمل، حال تفطنك لترسب للامء يف رشكتك قم باصالحه علی

 الفور فهذا ميكنك من الحد يف تبذير املاء واالقتصاد فيه كام ميكنك

 من الضغط علی التكلفة. عندما تكون الحنفية تقطر هذا الترسب ينجر

عنه تبذير  ما يقارب عن 100 لرت يف اليوم.


