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የውሃ ሀብታችን
4ኛ ክፍል ሳምንት 20 Leveled



ምንባቡን ከማንበባችሁ በፊት ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ 

ስጡ።

1. ስዕሉንና ርዕሱን በማገናኘት ጽሁፉ ስለምን ሊሆን የሚችል 

ይመስላችኋል?

2. ውሃ ማከም ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ምን ማለት 

ነው?

3. እናንተ የሚጠጣ ውሃ የምታገኙት ከየት ነው? 

በተለያየ መልክ የምታገኙትን ውሃ ልምን ለምን 

ትጠቀምቡታላችሁ?

የመምህራን ማስታወሻ

ይህ መጽሀፍ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የንባብ ክሂልን ለማሳደግ እና ልጆች 

ጥሩ የተዘጋጀ ነው። ተማሪዎች ይህንን መጽሀፍ ተጠቅመው የመናገር፣ የማዳመጥ፣ 

የማንበብና የመፃፍ ክሂሎቻቸውን እንዲያዳብሩ የወላጆች ና የመምህሮች እገዛና ክትትል 

እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መምህሮች፣  በመጽሀፉ ውስጥ ያሉ ይዘቶችን በተገቢ መንገድና 

በትክክል በማንበብና በማስነበብ ድርሻችሁን ልታበረክቱ ይገባል። የተከበራችሁ 

መምህራን እና ሌሎች አጋዥ አንባቢዎች፣ ይህንን መጽሀፍ ለተማሪዎች ከማንበባችሁ 

በፊት በግላችሁ አንብቡና ሀሳቡን በመረዳት በቂ ዝግጅት አድርጉ። 
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ምዕራፍ አንድ፡ የውሃ ምንነትና የውሃ መገኛ አካላት

የውሃ ምንነት

ውሃ ለሰው ልጅና ለእንስሳት መሰረታዊ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ነው። 

ውሃ ቀለም፣ ሽታና ጣዕም የሌለው በምድር ላይ የሚገኝ ህይወት 

ላለው ነገር ሁሉ እጅግ አሰፈላጊ ነገር ነው። ማንኛውም ሰው፣ 

እንስሳትም ሆኑ ዕፀዋት ያለ ውሃ መኖር አይችሉም። 

ውሃን የሚተካ ምንም ነገር የለም። ሰዎች ጤንነታቸው የተጠበቀ 

እንዲሆን እያንዳንዳቸው በፈሳሽ ነገሮችና በምግብ አማካይነት በየለቱ 

ሁለት ሊትር ተኩል ገደማ የሚሆን ውሃ ማግኘት አለባቸው። ያለውሃ 

ምርት ማምረትም ሆነ ከብት ማርባት ፈጽሞ አይቻልም። ውሃ ከሌለ 

ምግብ የለም፤ ምግብ ከሌለ ደግሞ ህይወት የለም። 
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ውሃ አብዛኛውን ጊዜ በፈሳሽ መልክ የሚገኝ ሲሆን በተለያየ የሙቀት 

መጠን ወደተንና ጥጥር ይቀየራል። ውሃ በከፍተኛ ሙቀት መጠን 

ወደትነት ይቀየራል። ተን በዓይን የማይተይ ሙቅና ቀላል ስለሆነ 

በቀላሉ ወደከፍተኛ ቦታዎች በመጓዝ ከባቢ አየር ውስጥ ይገባል። 

ከዚያም ከፍ እያለ ሲሄድ እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ ወደዳመናነት ይቀየራል። 

ዳመናው ወደዝናብነት ተለውጦ በፈሳሽ መልክ ተመልሶ ወደመሬት 

ይወርዳል። ከዚያም ዝናቡ በጎርፍ አማካይነት ወደወንዞችና ሀይቆች 

ይገባል። ከወንዞችና ሀይቆች የተቀላቀለው ውሃ በጸሀይ ሙቀት 

አማካይነት እንደገና ተመልሶ ወደተንነት ይቀየራል። ይህ ሂደት 

የማያቋርጥ ስለሆነ የውሃ ዑደት ይባላል።

የውሃ ዑደት በተለያዩ ምክንያቶች ሊዛባ ይችላል። የውሃ ዑደት ሲዛባ 

የዝናብ መጠን ያልተመጣጠነ ይሆናል። የውሃ ዑደት ሊዛባ የሚችለው 

በደን ምንጠራ መሬትን ከሚገባው በላይ ለእርሻና ለግጦሽ በመጠቀም 

ምክንያት አፈር እንዲራቆት ሲደረግ ነው። የአፈር መራቆት ደግሞ 

ድርቅ እንዲከሰት ያደርጋል። 
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የአፈር መራቆት ሲከሰት የምድር ገጽ ተጨማሪ የፀሀይ ብርሃን 

ወደከባቢ አየር መልሶ ያንፀባርቃል። በውጤቱም ከባቢ አየሩ ይሞቅና 

በሰማይ ላይ ያሉ ዳመናዎች ይበተናሉ፤ በዚህ የተነሳ የዝናቡ መጠን 

ይቀንሳል። በተጨማሪም የአፈር መራቆት ከፍተኛ አውሎ ነፋስ 

እንዲከሰት ያደርጋል። ይህ ሀይለኛ አውሎ ነፋስ ዝናብ ሊሆኑ የሚችሉ 

ዳመናዎችን በመበተን ድርቅ እንዲከሰት ያደርጋል። 

በመሬት ላይ የሚዘንበው አብዛኛው ዝናብ በመጀመሪያ ከዕጽዋት 

ማለትም ከዛፎች፣ ከቅጠሎችና ከቁጥቋጦ የተነነው ውሃ ነው። 

በመሆኑም ዛፎችና ቁጥቋጦዎች በሌሉበት ጠፍ በሆነ ምድር 

ዝናብ መቀነሱ ምክንያታዊ ሆናል። በሌላ አነጋገር እጽዋት ዝናብን 

መጥጦ እንደሚይዝ ግዙፍ ስፖንጅ ናቸው ማለት ይቻላል። ዛፎችና 

ቁጥቋጦዎች ከተወገዱ ዝናብ የያዙ ደመናዎችን የሚሰራው ውሃ 

አነስተኛ ተን ይሆናል። ይህ አነስተኛ ተን ዳመና ሰርቶ ዝናብ ሆኖ 

ወደመሬት የመውረዱ ጉዳይ አስቸጋሪ ይሆናል።
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የውሃ መገኛ አካላት

ውሃ ከምንጭ፣ ከባህር፣ ከውቅያኖስ፣ ከኩሬ፣ ከወንዝ፣ ከጎርፍና 

ጉድጓድና ከቧንቧ በተለያዬ መንገድ ይገኛል። የምንጭ ውሃ ሰዎች 

በተወሰነ ጥልቀት ቆፍረው ወይም በተፈጥሮ ከመሬት ገጽ የሚገኝ 

ውሃ ዓይነት ነው። ኩሬ ሰዎች የዝናብ ውሃን ለማጠራቀም አሽዋማ 

ወይም ድንጋያማ በሆነ መሬት የውሃ ማጠራቀሚያ በመገንባት የሚገኝ 

የውሃ ዓይነት ነው። በዚህ መልክ የተጠራቀመውን ውሃ የተወሰነው 

ጥቅም ላይ ሲውል ቀሪው ደግሞ ወደመሬት ውስጥ ሰርጎ ይገባል። 

የቧንቧ ውሃ የሚገኘው ከመሬት በታች ጋኖችን በመገንባትና ከተለያዩ 

ምንጮች የሚገኘውን ውሃ በቱቦ አማካይነት ወደማጠራቀሚያ ጋን 

እንዲሄድ በማድረግ ነው። ከዚያም ውሃው ከተጣራ በኋላ በተለያዩ 

ትንንሽ ቱቦዎች ወደተለያዩ ቦታዎች እንዲደርስ ይደረጋል። 

የጉድጓድ ውሃ የሚገኘው ደግሞ በሰው ወይም በመሳሪያ ከመሬት 

ውስጥ ተቆፍሮ ነው። የባህርና የውቅያኖስ ውሃ በተፈጥሮ የሚገኙ 

ሲሆኑ ብዙ ጥቅሞች አሏቸው። አንደኛው ጥቅም የውቂያኖስ የባህር 

ላይ እንስሳትና ነፍሳት በህይወት እንዲኖሩ ያደርጋል። አንዳንዶቹ 

የባህር ላይ ነፍሳት ለሰው ልጅ ለምግብነት ያገለግላሉ። አንዳንዶቹ 

ደግሞ በባህር ላይ በሚያሳዩት ትርኢት የደስታ ምንጭ ይሆናሉ። 
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ከውሃ መገኛ መንገዶች አንዱ ውሃ ማቆር ነው። በከተማ ውስጥ 

ውሃን በተለያዩ መንገዶች ማቆር ይቻላል። ከሁሉም ቀላል የሆነውና 

ወጭ የማይጠይቀው ዘዴ ከጣሪያ የሚወርድ ውሃን ማቆር ነው። 

ይህ ዘዴ ሾጠጥ ተደርጎ ከተሰራ ጣሪያ የዝናብ ውሃ በአሸንዳ በኩል 

አድርጎ ወደተዘጋጀለት በርሜል እንዲገባ ማድረግ ነው። ሌላው ውሃ 

የማቆሪያ ዘዴ ደግሞ በአሸንዳ በኩል የሚወርደውን ውሃ መሬት 

ውስጥ ወደሚገኝ ማጠራቀሚያ ወይም መሬት ላይ ወደተቀመጠ ጋን 

እንዲገባ ማድረግ ነው። በሁለቱም መንገድ የተጠራቀመው ውሃ ለጓሮ 

አትክልት፣ ለመጸዳጃቤት፣ ለልብስ ማጠቢያ ያገለግላል። ይህ በማቆር 

የተገኘ ውሃ በሚገባ ከተጣራም ለመጠጥም ሊያገለግል ይችላል።

በገጠር አካባቢ በሚከተለው መንገድ ውሃ ይታቆራል። በመጀመሪያ 

የድንጋይ ግንብ በመገንባት ወራጅ ውሃ በመገደብ ግንቡ ውስጥ 

እንዲገባ ይደረጋል። ከዚያም በግንቡ አካባቢ ጥላ ሊፈጥሩ የሚችሉ 

ዛፎችን በመትከል ውሃው እንዳይተን መከላከያ ይሰራለታል። 

በመጨረሻም ውሃውን በተለያዩ የማጣሪያ ዘዴዎች በመጠቀም 

ለተለያዩ አገልግሎት ማዋል ይቻላል።
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ምዕራፍ ሁለት፡ የውሃ ጥቅምና የውሃ ንጽህና አጠባበቅ

የውሃ ጥቅም

ውሃ ለሰውልጅና ለእንስሳት በአጠቃላይ ህይወት ላለው ነገር ሁሉ 

ከፍተኛ ጠቀሚታ አለው። ውሃ ለሰውልጅ ለዕለት ተዕለት ህይወት 

በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ፦ ለመጠጥ፣ ለምግብ ማዘጋጃ፣ ለንጽህና 

መጠበቂያ፣ ለመስኖና ለመጓጓዣ ይጠቅማል። በተጨማሪም አዝርዕት 

እንዲበቅሉ፣ እጽዋት እንዳይደርቁና እንዲያድጉ፣ ለሀይድሮ ኤሌትሪክ 

ማመንጫ ለመሳሰሉት ይጠቅማል።

ውሃን በመስኖ አማካይነት በመጠቀም ለእርሻ ስራ ማዋል ይቻላል። 

በመስኖ አማካይነት የተለያዩ አዝርዕትን፣ በአጭር ጊዜ ምርት የሚሰጡ 

የአትክልትና ፍራፍሬ ምርትን በማምረት በቂ ምግብ ለማግኘት 

ያስችላል። በተጨማሪም ውኃን ገድቦ ለመስኖ መጠቀም በዓመት 

ሁለትና ሦስት ጊዜ ለማምረት ያስችላል። በዚህ ሁኔታ በመስኖ 

በመጠቀም ለምግብ ፍጆታና ለገበያ የሚሆን ምርት በሰፊው ማምረት 

ይቻላል። 

ሌላው የውሃ ጥቅም መጓጓዣነቱ ነው። የሰው ልጅ ውሃን 

እንደመርከብና ጀልባ የመሳሰሉት የውሃ ላይ መጓጓዣዎች 

ተጠቀሞ ሰዎችንና የተለያዩ ሸቀጣሸቀጦችን ከቦታ ቦታ ለማጓጓዝ 

ይጠቀምበታል።
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በቂ ውሃ መጠጣት የተለያየ ጥቅሞች አሉት። ከነዚህም ጥቂቶቹ 

ምግብ በሰውነታችን ውስጥ እንዲዋሀድ ያደርጋል፤ መርዛማና ቆሻሻ 

የሆኑ ነገሮች ከሰውነታችን ያስወግዳል፤ የመገጣጠሚያና የሆድ 

ድርቀት እንዳያጋጥም ያደርጋል፤ እንዲሁም የሰውነታችን ሙቀት 

እንዲስተካከልና ውፍረት እንዲቀንስ ያደርጋል። በቂ ውሃ መጠጣት 

ውፍረት እንዲቀንስ የሚያደርገው በተለያዩ ምክንያቶች ነው። አንደኛው 

ምክንያት ውሃ ለውፍረት የሚዳርጉ የስብና የምግብ ይዘት የሌለው 

ከመሆኑ በላይ በውስጡ ያለው የሶድየም መጠንም ዝቅተኛ መሆኑ 

ነው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ብዙ ውሃ መጠጣት የምግብ 

ፍላጎትን የሚቀንስ መሆኑ ነው። ሶስተኛው ምክንያትም ሰውነታችን 

በቂ ውሃ ካገኘ ስራውን በትክክል ስለሚያከናውን በሰውነታችን 

የተከማቸውን አላስፈለጊ ስብ እንዲቃጠል የሚያደርግ መሆኑ ነው። 

ከሰውነታችን በቆዳችን፣ በሳንባችን፣ በአንጀትና በኩላሊታችን በየለቱ 

ሁለት ሊትር ውሃ፣ በመተንፈስ ብቻ ደግሞ በየቀኑ በግምት ከግማሽ 

ሊትር ያላነሰ ውሃ ይወጣል። ይህን ውሃ መልሰን ካልተካነው 

ሰውነታችን ይጠማል። በሰውነታችን ከፍተኛ የውሃ እጥረት ሲከሰት 

የራስ ምታት፣ የጡንቻ መጓጎል፣ የአፍና የዓይን መድረቅ ችግሮችን 

ያስከትላል።
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ሌላው የውሃ ጥቅም ደግሞ ለኃይል ምንጭነት ማገልገል ነው። 

ትላልቅ ወንዞችንና ሐይቆችን በመገደብ ለኤሌክትሪክ ኃይል ምንጭነት 

ማዋል ይቻላል። ሀገሮች ለዕድገታቸውና ለልማታቸው ተገቢና በቂ 

የሆነ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ሊኖራቸው ይገባል። ኢትዮጵያም ከፍተኛ 

የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል የምታገኘው ከውሃ ነው። ለምሣሌ፦ ተከዜ፣ 

ግልገል ጊቤ፣ አባይ፣ ጣና፣ አዋሽ የመሳሰሉት ለኤሌክትሪክ ኃይል 

ማመንጫነት እየዋሉ ነው። የአባይ ወንዝና የጣና ሀይቅ በአማራ ክልል 

የሚገኙ ለሀይል ምንጭነት የሚያገለግሉ ናቸው።

ውሃ በቱሪዝም ሀብትነትም የሚሰጠው አገልግሎት ቀላል አይደለም። 

ባህር አቋራጭ ዋና፣ የጥልቅ ውሃ ውስጥ ሽርሽር፣ የውሃ ውስጥ 

እንስሳት ጉብኝትና የውሃ ዳርቻ ስፖርታዊ መዝናኛዎች የውሃ 

ቱሪዝም ዘርፎች ናቸው። ለምሣሌ በአማራ ክልል በጣና ሐይቅ ዙሪያ 

ያሉት አብዛኛዎቹ መዝናኛዎች ባህርዳር ከተማን የጎብኚዎች መናኸሪያ 

እንድትሆን አስተዋጽኦ አድርገዋል። በሌሎች የሀገራችን ክፍሎችም 

በርካታ ሐይቆች ይገኛሉ። ለምሳሌ በታላቁ የስምጥ ሸለቆ የሚገኙ 

ሀይቆችም በጎብኚዎች ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፈዋል። 
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በአጠቃላይ ውሃ በሕይወት ለመኖር ከማስቻሉም በላይ የተለያዩ 

ፍላጎቶችን ለማሟላት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። ስለሆነም የተፈጥሮ 

ስጦታ የሆነውን ውሃ በአግባቡ ከጥቅም ላይ እንዲውል በጥንቃቄ 

መጠቀም ያስፈልጋል። ለዚህም ውሃ የሚገኝባቸው ወንዞችና ሐይቆች 

እንዳይደርቁ ደን በማልማት የአየር ሙቀትን በመቀነስ የዝናብ መጠንን 

መጨመር ያስፈልጋል። ሙቀት ከበዛ የዝናብ መጠን እንዲቀንስ 

ያደርጋል። የዝናብ መጠን መቀነስ ደግሞ የውሃ እጥረት እንዲከሰት 

ያደርጋል። ውሃ ከሌለ ደግሞ በምድር ላይ ህይወት ያለው ነገር ሁሉ 

ሊጠፋ ይችላል።

የውሃ እጥረት በተለያዩ ምክንያቶች ይከሰታል። አንደኛው የእጽዋት 

ሽፋን መመናመን ነው። የእጽዋት ሽፋን የሚመናመነው ሰዎች 

በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ዛፎችን በመቁረጣቸው ነው። ከቆረጡ በኋላም 

በምትኩ አዲስ ችግኝ ስለማይተክሉ ነው። ይህ ደግሞ የውሃ ዑደት 

እንዲዛባ ስለሚያደርግ አካባቢውን ወደበረሃማነት ይቀይረዋል። እጅግ 

ደረቅ በሆነ በርሃማ ስፍራ ውሃ የሚገኝበት ወለል ስለሚርቅ ውሃ 

ማውጣት ከፍተኛ ወጭ ይጠይቃል። ስለሆነም በእንደእነዚህ ዓይነት 

ቦታዎች ከፍተኛ የውሃ እጥረት ይከሰታል። 
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ሌላ የውሃ እጥረት እንዲከሰት የሚያደርግ ነገር ደግሞ የህዝብ ቁጥር 

ከጊዜ ወደጊዜ መጨመር ነው። የህዝብ ቁጥር ሲጨምር የውሃ 

ፍጆታም ይጨምራል። ስለዚህም ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ባለበት አገር 

ውስጥ ለእያንዳንዱ ሰው በቂ ውሃ ለማዳረሰ የውሃ እጥረት ይኖራል። 

በውሃ ሀብት አያያዝና አጠቃቀም ጉድለት የተነሳም የውሃ እጥረት 

ይኖራል። በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች የውሃ እጥረት ይኖራል።

ያለውሃ የሰው፣ የእንስሳትና የዕጽዋት ህይወት መቀጠል አይችልም። 

የምንወደውን አትክልትና ፍራፍሬም ማግኘት አንችልም፤ ያለውሃ 

በህይወት መኖር ስለማይቻል የውሃ እጥረት እንዳይከሰት የበኩላችን 

አስተዋጽኦ ማድረጋችን አስፈላጊ ነው። 

ስለዚህም በተለያየ መንገድ ያገኘነውን ውሃ በጥንቃቄና በንጽህና 

መጠበቅ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። ታደያ ውሃን በጥንቃቄና በንጽህና 

መያዝ የምንችለው እንዴት ነው? የሚለው ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። 

ቀጥሎ ውሃን በጥንቃቄና በንጽህና እንዴት መያዝ እንደሚቻል 

እንመለከታልን።
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የውሃ ንጽህና አጠባበቅ

የምንጠጣው ውሃ ከኦክስጅን ቀጥሎ ለህይወት በጣም አስፈላጊ የሆነ 

ፈሳሽ ነው። አንድ ሰው ያለምግብ ከሁለት ሳምንት በላይ መቆየት 

ይችላል። ያለውሃ ግን ከአምስት ቀን በላይ መቆየት አይችልም። 

ስለዚህም የሚጠጣንም ሆነ ለተለያየ አገልግሎት የምንጠቀምበትን ውሃ 

በጥንቃቄና በንጽህና መያዝ ይጠበቅብናል። ውሃን በጥንቃቄ መያዝ 

ሲባል በተለያየ መንገድ የተገኘን ውሃ ሳያባክኑ በቁጠባ ለሚፈለገው 

አገልግሎት ብቻ ማዋል ይገባል ማለት ነው።

ውሃን በንጽህና መጠበቅ ማለት ደግሞ ውሃ በተለያየ መንገድ 

እንዳይበከል ማድረግና ከተበከለ ደግሞ በተለያየ መንገድ ከብክለት ነፃ 

ማድረግ ማለት ነው። ውሃ እንዳይበከል ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር 

ውሃን የሚበክሉ ነገሮችን ለይቶ ማወቅና ውሃው ከመበከሉ በፊት 

እንዳይበከል መከላከል ነው፤ ነገርግን ውሃ የሚበከልበት አጋጣሚ ሰፊ 

ስለሆነ በተለያዩ መንገዶች ሊበከል ይችላል። የተበከለን ውሃ ሳይንሳዊና 

ባህላዊ ዘዴዎችን ተጠቅሞ ማከም ይቻላል። ውሃን ማከም ማለት 

በሳይንሳዊ ዘዴ የተዘጋጁ ኬሚካሎችን ውሃ ውስጥ በመጨመር ውሃን 

ንጹህ ማድረግ ማለት ነው። 
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በሳይንሳዊ ዘዴ ውሃን ታከመ የሚባለው ውሃ ውስጥ ኬሚካል 

በመጨመር ወይም በሌላ መንገድ ውሃን ንጹህ ማድረግ ሲቻል 

ነው። በሳይንሳዊ ዘዴ የተዘጋጁ ውሃ ውስጥ የሚጨመሩት በስፋት 

የታወቁት ኬሚካሎች ውሃ አጋርና ክሎሪን ናቸው፤ ታዲያ እነዚህን 

የውሃ ማከሚያ ኬሚካሎች እንዳገኘን ውሃ ውስጥ መጨመር 

አይገባም፤ እያንዳንዱ የኬሚካል ጠብታ በምን ያህል የውሃ መጠን 

እንደሚጨመር ባለሙያ መጠየቅ ያስፈልጋል። 

በተጨማሪም በዘመናዊና በባህላዊ የማጣሪያ ዘዴ በመጠቀም ውሃን 

በማጣራት ንጹህ ማድረግ ይቻላል። ዘመናዊ ማጣሪያ በፋብሪካ 

የተሰራና ከገቢያ የሚገዛ የውሃ ማጣሪያ ማሽን ነው። ባህላዊ ማጣሪያ 

ማለት ደግሞ በባህላዊ ዘዴ ውሃን ዘመናዊ ማሽን በማይገኙበት ሁኔታ 

ውሃ የሚጣራበት ዘዴ ነው። ይህን ዘዴ ለመጠቀም በመጀመሪያ አንድ 

ትልቅ ጣሳ፣ በመጠን የተለያዩ ድንጋዮችን፣ አሽዋና ጥጥ ያስፈልጋል። 

አሰራሩም በመጀመሪያ ትልቁን ጣሳ በስተን የተበሳውን ጣሳ በዕቃ 

ላይ እናደርገዋለን፤ ከዚያም ጥጥ እናደርግና ከጥጡ በላይ ድንጋይ 

እንጨምራለን፤ በመቀጠል አሽዋውን እንጨምርና መጨረሻ ላይ ጥጥ 

በማድረግ ውሃውን እንጨምራለን፤ ከዚያም የቆሸሽው ውሃ ንጹህ ሆኖ 

ወደዕቃው ላይ ይወርዳል።

ውሃን በማፍላትም ከብክለት ነጻ ማድረግም ይቻላል። የተበከለን 

ውኃ በደንብ በማፍላት ማቀዝቀዝና ተመልሶ እንዳይበከል በንፁህ ዕቃ 

በጥንቃቄ በመገልበጥ ከድኖ ማስቀመጥ ይገባል።
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ምዕራፍ ሶስት፡ የውሃ ብክለት

የውሃ ብክለት መንስኤዎች

የውሃ ብክለት መንስኤ የሚሆኑ ነገሮች የተለያዩ ናቸው። ዋናው 

የውሃ ብክለት መንሰኤ የሚሆነው ግን ሰው ነው። የሰው ልጅ ከቤት 

ውስጥ የሚወጣ ቆሻሻን፣ ከኢንዱስትሪና ከፋብሪካ የሚለቀቅ ፍሳሽንና 

ተረፈምርት በመጣል ውሃን ይበክላል። የሰውና የእንስሳት ጽዳጅ ከውሃ 

ጋር ሲቀላቀሉም ውሃን ይበክላሉ። ምክንያቱም በሰዎች ዓይነ ምድርና 

ሽንት ውስጥ የሚገኙ ባክተሪያዎች፣ ቫይረሶችና ጥገኛ ተሕዋሲያን 

ስላሉ ነው። 

በውሃ ብክለት የሚመጡ በሽታዎች

ንጽህናው ያልተጠበቀ ውሃ መጠጣት የውሃወለድ በሽታዎች 

እንዲከሰቱ ያደርጋል። ንጽህናው ያልተጠበቀ ውሃ የሚባለው ውሃ 

በተለያየ ምክንያት በበሽታ አምጭ በሆኑ ተህዋሲያን ሲበከል ነው። 

የውሃወለድ በሽታ በይበልጥ የሚባባሰው የወንዝ ውሃን በሚጠቀሙ 

አካባቢዎች ነው። ምክንያቱም የወንዝ ውሃ ክፍት ከሆኑ የቆሻሻ ፍሳሽ 

መውረጃዎች ተለይቶ የሚታይ ባለመሆኑ ነው። 
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ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከአስር ወንዞች ስምንቱ እጅግ አደገኛ በሆነ 

መጠን የባክተሪያና የቫይረስ የሞሉባቸው ናቸው። ውሃወለድ በሆኑ 

በሽታ አምጭ ቫይረሶችና ባክተሪያዎች ሳቢያ በየአመቱ ብዙ ሰዎች 

ይሞታሉ።

የውሃወለድ በሽታዎች ከሚባሉት ዋናው አጣዳፊ የተቅማጥ በሽታ 

ሲሆን ሌሎች ተጓዳኝ በሽታዎች አሉ። አጣዳፊ ተቅማጥ፣ የአንጀት 

ተስቦ፣ የአንጀት ቁስለት፣ ጃርዲያና የመሳሰሉት ከውሃወለድ በሽታዎች 

ጥቂቶቹ ናቸው። የውሃወለድ በሽታዎች የበሽተኛውን ዓይነ ምድርና 

ሽንት በመንካት ሳይታጠቡ የመመገቢያ ዕቃዎችን በመንካትና በውሃና 

በሳሙና ሳይታጠቡ በመመገብ ከሰው ወደሰው በቀላሉ ሊተላለፉ 

ይችላሉ።

የውሃወለድ በሽታዎች ከሰው ወደሰው እንዳይተላለፉ ጥንቃቄ 

በማድረግ መከላከል ይቻላል። የውሃወለድ በሽታዎችን ለመከላከል 

በመጀመሪያ ሰዎች ምግብ ከማዘጋጀታችንና ከመመገባችን በፊት 

እጃችንን በውሃና በሳሙና መታጠብ ያስፈልጋል። የምንታጠብበት ውሃ 

ንጽህናው የተጠበቀ መሆን ይኖርበታል። ለምግብ ማዘጋጃና ለመጠጥ 

የምንጠቀምበት ውሃም ያልተበከለ መሆን ይኖርበታል። ውሃው የተበከለ 

ከሆነ ደግሞ በዘመናዊና ባህላዊ ዘዴ አጣርቶ መጠቀም ይቻላል። 

በተጨማሪም የመጸዳጃቤት በመቆፈር መጸዳዳት ትኩረት ሊሰጠው 

የሚገባ ነገር ነው። የውሃወለድ በሽታ የያዘው ሰው ህክምና እንዲያገኝ 

ማድረግም ሌላው መከላከያ ዘዴ ነው።
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ምዕራፍ አራት፡ የውሃ ባህርያት

ውሃ ከሌሎች ፈሳሾች በተለየ የራሱ የሆኑ ባሕርያት አሉት። 

ከእነዚህም ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው። ውሃ ቀዝቃዛ የአየር ንብረት 

እያለ ከፍተኛ መጠን ያለው ሙቀት በውስጡ አምቆ መያዝ ይችላል። 

ይህ ደግሞ የተስተካከለ የአየር ንብረት እንዲኖር ያደርጋል። ውሃ 

ወደበረዶነት በሚቀየርበት ጊዜ የመስፋት ባህርይ አለው። ይህ ደግሞ 

በረዶው እንዲንሳፈፍና ከታች ካለው ውሃ እንደሽፋን እንዲሆን 

ያደርጋል። ውሃ እንደሌሎች ንጥረነገሮች በሚቀዘቅዝበት ጊዜ ክብደቱ 

የሚጨምር ቢሆን ኖሮ ሐይቆች፣ ወንዞችና ባህሮች ከታች ጀምሮ 

ወደበረዶነት ይቀየሩ ነበር። ይህ ደግሞ በውሃ ውስጥ ያሉ ነገሮች 

በበረዶ እንዲቀበሩ ያደርግ ነበር። 

ውሃ በከፍተኛ መጠን ብርሃን አስተላላፊ ነው። ይህም ለመኖር የግድ 

ብርሃን የሚያስፈልጋቸው በተወሰነ ጥልቀት በባህር ውስጥ የሚገኙ 

ህይወት ያላቸው ነገሮች በህይወት እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል። የውሃ 

ሞለኪውሎች ርስበርሳቸው ስለሚሳሳቡ ስስ ሽፋን የሚመስል ነገር 

ይፈጥራሉ። ይህ ደግሞ ጥቃቅን ነፍሳት በኩሬ ውሃ ላይ እንዳይሄድ 

ያደርጋሉ።
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ውሃ የምድር የአየር ንብረት እንዲስተካከል ያደርጋል። ውቅያኖሶች 

የምድርን ሰባ በመቶ ስለሚሽፍኑ የአየር ንብረትን በመቆጣጣር ረገድ 

ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ውቅያኖስና ከባቢ አየር ሙቀትን፣ ውሃን፣ 

ጋዝን እንዲሁም ነፋስንና ሞገድን ያለማቋረጥ ርስበርስ በመለዋወጥ 

አንድ ላይ ተቀናጅተው እንዲሰሩ ያደርጋሉ።

በአጠቃላይ ውሃ ከየትኛውም ፈሳሽ ይበልጥ ልዩ የሆነ ለህይወት 

አስፈላጊ ፈሳሽ ነው። 

ውሃ ለሰዎች፣ ለተክሎችና ለእንስሳት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። 

የውሃን ንጽህና መጠበቅ የሚቻለው ከብክለት መከላከልና ከተበከለ 

ደግሞ በኬሚካሎች በማከም ነው። ካልተቻለ ደግሞ በሚገባ ማፍላትና 

በማጣራት ንጹህ ማድረግ ይቻላል። በተለያየ ምክንያት የውሃ እጥረት 

ሊያጋጥም ይችላል። ውሃን ሳያባክኑ በቁጠባ ለሚፈለገው አገልግሎት 

ብቻ በማዋል የውሃን እጥረት መቀነስ ይቻላል።
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የሚከተሉትን ጥያቄዎች በምንባቡ መሠረት በትክክል መልሱ

1. ውሃ ምንድን ነው? ለምን ለምን ይጠቅማል?

2. ሙቀት ሲበዛ የዝናብ መጠን የሚቀንሰው ለምንድን ነው?

3. የውሃ እጥረት የሚከሰተው በምን በምን ምክንያት ነው?

4. ውሃን ከብክለት የምንከላከለው እንዴት ነው? የተበከለን ውሃስ 

ንጹህ ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው?

5. ውሃን ከሌሎች ፈሳሾች ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?






