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   مقدمة-١
  

االقتصادية دراسات البيئة املبنية على منحة من برنامج تعزيز اإلنتاجية ، حصل مركز ٢٠٠٢يف شهر أيلول من عام 
 يف احلدائق واالجتماعية يف وزارة التخطيط لدعم مشروع يهدف إىل دراسة موضوع إعادة استخدام املياه الرمادية

  : ويتألف املشروع من ثالث مراحل.املنـزلية وإمكانيات تطبيقه يف األردن
  
، ودراسة اجلوانب التقنية واالجتماعية تقوم بإعادة استخدام املياه الرماديةمتعددة  دول البحث يف خربات. أ

  .واالقتصادية اليت جيب أخذها بعني االعتبار حني إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن
  
 خالل توفري الدعم الفين ، وذلك منتطبيق إعادة استخدام املياه الرمادية يف عدد من املشاريع املختارة يف األردن. ب

 على تلك املشاريع للتعرف تعرفاً أفضلومن مث تقييم .  مرحليت التصميم والتنفيذيف من هذه املشاريعلكل 
  . استخدام املياه الرمادية يف األردناملتعلقة بإعادةاإلمكانيات والفرص والتحديات 

  
 االعتماد على اخلربات من خالل، وذلك دية يف األردن توفري املعلومات ونشرها عن إعادة استخدام املياه الرما.ج

  .املكتسبة من خالل املشروع
  

  : ما يليإعداد وتقدميهذا وسيتم خالل هذا املشروع 
  
  . استخدام املياه الرمادية يف بلدان خمتلفةعن إعادةدراسة ) ١
  . إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردنوتقييم بعض مشاريعدراسة ) ٢
  . إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردنعنرشادات إ) ٣
  

 اإلرشادات، باإلضافة إىل معلومات أخرى عن موضوع املياه كذلكوسيتم يف هناية املشروع نشر هاتني الدراستني و
  . على اإلنترنتمركز دراسات البيئة املبنيةالرمادية، باللغتني العربية واإلجنليزية، يف موقع 

  
  .    عن إعادة استخدام املياه الرمادية يف بلدان خمتلفةمجعها وحتليلهاتقرير املعلومات اليت مت ويلخص هذا ال

   
   ندرة املياه يف األردن١،١
  

 أساسية، باإلضافة إىل النمو أهنرإن املياه يف األردن قليلة وغري كافية، وذلك بسبب قلة األمطار وعدم وجود 
 يف العشرينات من القرن نسمة ٤٠٠،٠٠٠ من حوايل سكان يف األردن، حيث ارتفع عدد الالسكاين السريع 

 نسمة مليون ٩,٢ ومن املتوقع أن يصل عدد السكان يف األردن إىل ،٢٠٠١ يف عام نسمة مليون ٥,٢ إىل العشرين
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وقد نتج عن هذه العوامل املختلفة حدوث فجوة  . (Hashemite Kingdom of Jordan 2002) ٢٠٢٠يف عام 
  . بني متطلبات املياه واملخزون منهامتزايدة

  
 ما هو متوفر يف األردن مقابل الكميات املتوقعة الحتياجات املياه ١،١ الرسم البياين املوضح يف الشكلويلخص 

 وزارة املياه والري ولقد مت التوّصل إىل األرقام املّوضحة يف الرسم من خالل دراسة مشتركة قام هبا كل من.  منها
  .(World Bank 2001) يل والبنك الدو

 
  الكميات املتوقعة الحتياجات املياه مقابل ما هو متوفر منها يف األردن: ١،١الشكل 

(World Bank Report 2001) 

  

، ٢٠٢٠ يف عام ٣ مليون م٦٤٧،١ إىل ١٩٩٨ يف عام ٣ مليون م١،٢٠٥ويتوقع أن تزداد حاجة األردن من املياه من 
 املياه من الفرد يزداد استهالكحبيث يتوقع أن (السكان وارتفاع مستوى املعيشة وذلك بسبب الزيادة يف أعداد 

، إضافة إىل الزيادة املتوقعة يف )٢٠٢٠ يف عام يوم /  لتر١٥٥ إىل ١٩٨٨يوم يف عام  /  لتر١٣٠املنـزلية من 
ما مت تنفيذ برنامج وزارة املياه إذا من جهة أخرى، فإن الزيادة املتوقعة يف مصادر املياه . متطلبات الصناعة من املياه

 ٢٨٧،١  إىل ١٩٩٨يف عام  ٣ن م مليو٨٩٨من (والري لقطاع املياه حسب ما هو خمطّط  ستكون ضئيلة نسبياً 
ويشمل هذا الربنامج سحب املياه اجلوفية غري املتجددة من منطقة الديسي باألنابيب إىل ). ٢٠٢٠يف عام  ٣مليون م

باملياه، وتوفري املزيد من املياه من سدي الوحدة ووادي املوجب، واحلد من تسرب املياه عمان للمسامهة يف تزويدها 
بإعادة تأهيل شبكات املياه وإجراء حتسينات أخرى يف أنظمة توزيع املياه يف األردن، وزيادة كميات املياه العادمة اليت 

  .تتم معاجلتها
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 املخّصصة املياه احلّد من كميات يف الوقت احلاضر من خالل ملياهالعجز يف تلبية احتياجات األردن من اوتتم معاجلة 
 الكثري من األحيان مصادر غري يف، وهي  املياه اجلوفية املوجودة يف اململكةسحبلقطاع الري، وكذلك من خالل 

 من خالل كذلك تتم معاجلة هذا العجزو). أي أننا نستويل على املياه اليت هي حق ألطفالنا يف املستقبل(متجددة 
إن الفجوة بني متطلبات املياه ومصادرها . احلد من عدد األيام اليت يتم فيها تزويد املياه للمناطق املختلفة يف األردن

 هذه بعض الشيء خالل العقد القادم، وذلك بسبب إجناز عدد من مشاريع املياه والري، ولكن تتقلّصسوف 
  .ملعاجلتهاري  هناك حل فو، وال يوجدالفجوة ستتسع فيما بعد

  
إدارة "ومن أمثلة حتسني . وباإلضافة إىل تعزيز مصادر املياه يف األردن، هناك حاجة لتحسني كفاءة استهالك املاء

وإعادة ) اخل..من حنفيات ودشات ومراحيض (على املياه استخدام جتهيزات ذات استهالك منخفض للمياه " الطلب
ب التركيز على الوسائل اليت تقلل من استهالك املياه املنـزيل دون التأثري ويف اإلمجال جي. استعمال املياه الرمادية

ومبا أن املواطن األردين يتدبر أموره يف الوقت احلايل حبصة قليلة من املياه مقارنة . على نوعية احلياة أو الصحة العامة
ولكن .  حمدودة بعض الشيءالسكيناع بالعديد من البلدان األخرى، فإن احتماالت تقليل الطلب على املياه يف القط

ال تزال هناك عدة وسائل قد تؤدي إىل تقليل استهالك املياه يف املنازل دون التأثري على نوعية احلياة، وإعادة 
  .  استخدام املياه الرمادية هي إحدى هذه الوسائل

  
   تعريف إعادة استخدام املياه الرمادية٢،١

  
وبالرغم من . خلارجة من املغاسل والبانيوهات والدشات والغساالت واملصارف األرضيةإن املياه الرمادية هي املياه ا

ومن املمكن معاجلة .   مل تعد نظيفة إال أن نسبة تلوثها تكون أقل بكثري من نسبة تلوث مياه املراحيضأن هذه املياه
 اجملاالت مثل غسل بعضها يف يف نفس موقع إنتاجها، ومن مث إعادة استخدامنسبية و بسهولة الرماديةاملياه 

ولقد قّدرت دراسات أقيمت يف بلدان خمتلفة أن كمية املياه الرمادية املنـزلية اليت ميكن  . املراحيض وري احلدائق
كذلك ميكن إعادة استخدام املياه .  املنـزليستهلكها اليتإمجايل كمّية املياه  من % ٣٥ تشكّلإعادة استخدامها قد 

  .وغريها من املباين العامة مثل املطاعم والفنادق واملدارس سكنّيةنتج عن أبنية غري الرمادية اليت ت
  

ببعض  نظام الصرف الصحي والقيام احلفرة االمتصاصية أووميكن من خالل اعتراض املياه الرمادية قبل وصوهلا إىل 
ومع . دة استخدامها يف ري النباتات، إعا) ال توجد ضرورة ألي نوع من املعاجلةقدويف بعض احلاالت ( هلا املعاجلة

وهناك بعض اإلجراءات الوقائية . القليل من املعاجلة اإلضافية،  ميكن استعمال املياه الرمادية أيضا يف غسل املراحيض
دية وإمجاال، إن مت اختاذ احليطة ملا قد يدخل املياه الرما.  اليت جيب اختاذها، واليت سيتم مناقشتها الحقا يف هذا التقرير

من مواد، ومت تقليل أو تفادي األضرار اليت قد تؤثر على صحة اإلنسان والنبات، فإن إعادة استخدام املياه الرمادية 
  . العديد من الناسيظنه أبسط مما ستكون

  
املياه وإعادة استخدام .   املياه الرمادية على نطاق واسع يف بلدان خمتلفة تعاين من شح يف مصادر املياهوُيعاد استخدام

وقد قامت السلطات .   قانونية أم الاالستخدام هذهاالزدياد سواء كانت إعادة آخذة بالرمادية يف هذه البلدان 
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  ومبا أن .الرماديةاملختصة يف العديد من هذه البلدان بدراسة الوسائل الفنية اليت توفر حلوالً آمنة إلعادة استخدام املياه 
 تعترب املياه العادمة مورداً مائياً وليس (Hashemite Kingdom of Jordan 1997)يف األردن سياسة املياه العادمة املتبعة 

  .مصدر نفايات، فإن من املمكن تطوير أساليب عملية وآمنة إلعادة استخدام املياه الرمادية وتروجيها يف األردن
  

 بعض العوامل اليت قد تؤثر ويناقشمث يعرض  ومن ،ويلخص هذا التقرير طرق استخدام املياه الرمادية يف بلدان خمتلفة
  . يف نقل التقنيات واملمارسات املتبعة يف إعادة استخدام املياه الرمادية يف تلك البلدان إىل األردن

  
    إعادة استخدام املياه الرمادية يف بلدان خمتلفة-٢
  

 يف العديد من الدول حيث الشح يف مصادر  إعادة استخدام املياه الرمادية آخذة باالزدياديفإن املمارسات املتبعة 
 قامت بعض تلك الدول بتقييم ممارسات إعادة استخدام ولقد. املياه ال يصل إىل املستويات اليت يعاين منها األردن

 املياه الرمادية فيها، كما قامت بالبحث يف الوسائل الفنية املتبعة يف إعادة االستخدام واآلثار الناجتة عنها على الصحة
  . وفيما يلي عرض لبعض التشريعات واملمارسات املتعلقة بإعادة استخدام املياه الرمادية يف عدد من البلدان. والبيئة

  
 ال توجد هناك فإنهبالرغم من انتشار إعادة استخدام املياه الرمادية يف بعض أجزاء الواليات املتحدة األمريكية، 

دية إذ تتوىل كل والية مسؤولية سن القوانني اخلاصة باملياه والتصريف سياسة وطنية إلعادة استخدام املياه الرما
فقد .  وقد طورت بعض الواليات تشريعات تسمح بإعادة استخدام املياه الرمادية حتت ظروف معينة. الصحي فيها

ضع هذه  كودات لتنظم إعادة استخدام املياه الرمادية املنـزلية، وخت١٩٧٧أصدرت والية كاليفورنيا يف عام 
ولقد .  باستعمال املياه الرمادية يف الري املنـزيلفيسمحأما يف والية أريزونا .  الكودات يف الوقت احلاضر للمراجعة

كذلك مت . ادة استخدام املياه الرمادية يف املنازلاملتعلقة بإع هناك العديد من التجارب والدراسات والتقييم متت
 أن ٢٠٠٠وتبني دراسة أجريت يف أريزونا عام . استخدام املياه الرماديةحتضري إرشادات للجمهور بشأن إعادة 

إعادة استخدام املياه الرمادية شائعة يف الوالية لري األشجار اليت توفر الظل وأشجار الزينة حىت قبل سن التشريعات 
  . (Residential Graywater Reuse June 2000)ووضع اإلرشادات اليت تسمح بإعادة استخدام املياه الرمادية 

  
 (Jeppesen & Solley 1984; Anda & Matthew 1997)  ١٩٩٧ و ١٩٩٤ العامنيوهناك دراسات نشرت يف أستراليا يف 

وتدل هذه الدراسات أنه يف حال إعادة استخدام املياه الرمادية فإنه ميكن . عن إمكانية إعادة استخدام املياه الرمادية 
ولكن ال تتوفر حىت اآلن أي معلومات تبني .  اإلجراءات الوقائية املناسبةاتباع شريطة توفري املياه على حنو واضح،

  . مدى انتشار إعادة استخدام املياه الرمادية يف أستراليا
  

وقد بدأت حكومة جزيرة قربص بربنامج إعانة مالية لدعم من يرغب بتركيب نظام إلعادة استخدام املياه الرمادية 
ولقد مت توثيق بعض املعلومات هناك عن إعادة استخدام املياه . ملنـزلية أو غسل املراحيضهبدف ري احلدائق ا

وتستخدم يف قربص األنظمة الثنائية ملواسري الصرف لفصل املياه . الرمادية يف بعض الفنادق ويف منشأة رياضية
  (Kambanellas 1999).عن املياه الرمادية ) املياه الناجتة عن املراحيض والبيديهات(السوداء 
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 بنشر دراسات عن معاجلة املياه BSIRIA و CIRIAو  أما يف اململكة املتحدة، فقد قامت كل من وكالة البيئة 

وتعرض تلك الدراسات عدداً من احملطات . (CIRIA 2001) الرمادية وإعادة استخدامها يف غسل املراحيض 
م فيها مجع املياه الرمادية ومعاجلتها هبدف استعماهلا يف غسل التشغيلية الريادية يف خمتلف أحناء البالد اليت يت

ويقدر أن .  املطلوبةاملقاييس نوعيتها حىت تتناسب مع حتسنيوتتم تصفية هذه املياه وتعقيمها من أجل . املراحيض
 حتقيق وقد توصلت هذه الدراسات إىل أنه ميكن.   وحدة مياه رمادية تعمل يف اململكة املتحدة١٥٠هناك حوايل 

توفري ملحوظ يف استهالك املياه من خالل اعتماد أنظمة املياه الرمادية، ولكنها تشري إىل ضرورة ختطي أمور تتعلق 
كما تشري هذه .  على نطاق واسعاستخدام املياه الرماديةمبدى متانة هذه األنظمة ووسائل صيانتها قبل ترويج إعادة 

إذ أن تكلفة  الكافية اليت تشجع املستهلك على تركيب أنظمة املياه الرمادية،  إىل عدم وجود احلوافز املاليةالدراسات
 كذلك فإن أنظمة معاجلة املياه الرمادية املصممة إلنتاج مياه .هذه األنظمة مرتفعة إىل حّد ما بينما أسعار املياه متدنية

  .ي احلدائقلغسل املراحيض هناك هي أكثر تعقيداً وأغلى سعراً من األنظمة املصممة لر
  

 . حمدود للغايةانتشارهاوبالرغم من أن القوانني يف أملانيا تسمح بتركيب أنظمة إعادة استخدام املياه الرمادية ، إال أن 
 وذلك ألن نوعية مياه األمطار أفضل من ، يف غسل املراحيض البديل املفضلالستخدامها مجع مياه األمطار ويعترب

  .نوعية املياه الرمادية
  

ويتضمن ذلك أنظمة بسيطة منتشرة يف املنازل تعتمد على .  أن إعادة استخدام املياه الرمادية منتشر يف اليابانكما 
  وتوجد أنظمة أكثر .خزان الطرد اخلاص باملرحاضتدفق املياه الناجتة عن غسل األيدي من املغسلة مباشرة إىل 

ياه الرمادية يف طوكيو إلزامي يف البنايات اليت تبلغ مساحتها وإعادة استخدام امل.  تستخدم يف بنايات املكاتبتعقيداً
  .(Hanson 1997) من املياه يومياً ٣ م١٠٠ أو اليت يستهلك فيها أكثر من ٢ م ٣٠،٠٠٠أكثر من 

  
 ريادية إلعادة استخدام بإعداد دراسات مركزها عمان اليتولقد قامت الشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة مصادر املياه 

 يف هذين ما زالت حمدودة االنتشارياه الرمادية يف كل من فلسطني ولبنان، ولكن إعادة استخدام املياه الرمادية امل
  .( http://network.idrc.ca/ev.php)البلدين 

   
   اجلوانب الفنية١،٢

  
، يتم جتميع املياه إمجاالً .إن التقنية الالزمة إلعادة االستخدام اآلمن للمياه الرمادية املنـزلية يف ري احلدائق بسيطة
 املياه من خالل نظام هذهالرمادية من خمتلف املصادر املنـزلية من مغاسل ودشات وبانيوهات، ومن مث يتم مترير 

 غسل استخدام املياه الرمادية يفأما يف حال إعادة . معاجلة بسيط أو مجعها يف خزان قبل وصوهلا إىل نظام التوزيع
وميكن تلخيص العناصر واخلطوات األساسية اليت .  بعض الشيءمعقدةطلب عادة معاجلة املراحيض، فإن ذلك يت

  : يشملها أي نظام للمياه الرمادية يف ما يلي
  

http://network.idrc.ca/ev.php
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   مصادر املياه الرمادية- 
   مجع املياه الرمادية- 
   معاجلة املياه الرمادية- 
   خزن املياه الرمادية- 
   استخدام املياه الرمادية- 
  

اختالفات يف كيفية إعادة استخدام املياه الرمادية يف البلدان املختلفة إال أن هناك أيضا تشاهبات وبالرغم من وجود 
 مصادر املياه الرماديةمن حيث  ألنظمة إعادة استخدام املياه الرماديةهذا وستتم مناقشة املقومات األساسية .  كثرية

 أخذوقد مت .  يف بلدان خمتلفةأعدتوالدراسات اليت ومعاجلتها وختزينها واستخدامها بناًء على مراجعة البحوث 
  .د من املعلومات اليت سيتم عرضها من املنشورات املدرجة يف قسم املراجع من هذه الدراسةالعدي

  

   مصادر املياه الرمادية١،١،٢
  

رتلية املختلفة  املياه الرمادية عادة لوصف النفايات السائلة الطبيعية الناجتة عن االستعماالت امليستعمل مصطلح
وتتشابه مصادر املياه الرمادية املنـزلية يف معظم البلدان، وهي تشمل املياه . باستثناء النفايات الناجتة عن املراحيض

 العديد من املناطق تشمل مصادر املياه الرمادية يفكما . العادمة الناجتة عن البانيوهات والدشات ومغاسل احلمامات
 حتتوي على مواد صلبة ما املياه عادة هذهلكن . ن غساالت املالبس وأحواض غسل املالبسمياه الغسيل الناجتة ع

 استخداملذلك ينصح أحياناً بعدم .  الكيماوية اليت ميكن أن تضر النباتات اليت تروى هباوتركيز عاٍل من املوادعالقة 
  .بصفتها مصدراً للمياه الرماديةاملياه الناجتة عن غسيل املالبس 

  
 عن غسيل املالبس أقل تلوثاً من املياه الناجتة والدشات وأيضاًدو أن كالً من املياه الناجتة عن املغاسل والبانيوهات ويب

وحتظر العديد من الواليات األمريكية مثل أريزونا . استخدامهااملطابخ، وبالتايل فإنه من األسهل إعادة  أحواضعن 
 املطابخ وغساالت الصحون األوتوماتيكية إىل جمرى املياه أحواضاجتة عن وكاليفورنيا ونيومكسيكو دخول املياه الن

الرمادية حيث أن تلك املياه حتتوي على نسب عالية من املواد الصلبة العالقة والدهون والزيوت والشحوم، كما أن 
 عملييت ُيعيق الصلبة قد كذلك فإن احملتوى العايل للدهون واملواد. حمتواها العضوي العايل يشجع منو البكترييا فيها

لكن بعض اجلهات . لذا ينصح عادة بتوجيه املياه الناجتة عن املطابخ إىل نظام الصرف الصحي. التصفية والضخ
يف الواليات املتحدة األمريكية تعترب أن هناك مبالغة  Oasis Design (www.oasisdesign.net)املختصة مثل مؤسسة 

 ال جيوز رفض فكرة إهنا ترى أنه وبالتايل ، املطابخأحواضملياه العادمة الناجتة عن يف تقدير مستوى البكترييا يف ا
 ويبقى هذا املوضوع حمل جدل، ويتم حالياً يف والية أريزونا النظر يف رفع .استخدام هذه املياه رفضاً قاطعاًإعادة 
  .ه الرمادية عن استخدام املياه الناجتة عن املطابخ بصفتها مصدراً للمياالشاملاحلظر 
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وال شك أن مياه األمطار تعترب مصدراً . وهناك مصادر أخرى للمياه الرمادية تشمل املياه الناجتة عن برك السباحة
 تكون عادة ذات نوعية أفضل من املياه الرمادية، ومياه األمطار.  هاماً للمياه اليت ميكن جتميعها وإعادة استخدامها

  .التقريرولكنها ليست موضوع حبث يف هذا 
     

   مجع املياه الرمادية٢،١،٢
  

ويف أبسط . إن عملية مجع املياه الرمادية بسيطة من حيث املبدأ، لكنها تتضمن عدداً من الصعوبات من حيث التنفيذ
، ومن مث نقل املاء يدويا إىل مفتوحاألحوال، ميكن مجع املياه الرمادية عن طريق وضع دلو حتت مصرف مغسلة 

 درجة أقل من التدخل، من املستخدملكن استعمال نظام مواسري هو حل أفضل، إذ أنه يتطلب . المكان االستعم
ولذلك .  واملستخدم هلا العامة ألنه يلغي إمكانية التالمس بني املياه الرمادية من ناحية الصحةوهو أكثر مالئمة 

وداء ويوجه املياه الرمادية إىل منطقة حيث ميكن يفضل استعمال نظام مواسري ثنائي يفصل املياه الرمادية عن املياه الس
 األرضية ويستخدم مكونات اجلاذبية ويعتمد هذا النظام على.  ختزينها أو معاجلتها أو إعادة استخدامها مباشرة

 ولكن تركيب.  يف املنازل اليت تبىن حديثاً قليلةوالتكلفة اإلضافية لتركيب مثل هذا النظام. التصريف الصحي العادية
 القدمي، وهذه بدالً من النظام جديد لوضع نظام صرفنظام ثنائي للمواسري يف بناء قائم قد يتطلب حفر األرضيات 

  .العملية قد تكون صعبة ومكلفة بعض الشيء
  
  معاجلة املياه الرمادية ٣، ١، ٢
  

  : املياه الرمادية لتحقيق النتائج التاليةُتعاجل
  .ت إزالة املواد اليت قد تضر بالنبا- 
  . إزالة املواد اليت قد تضر بصحة اإلنسان أو احليوان- 
  . إزالة املواد اليت قد تضر بالبيئة عامة- 
  . إزالة املواد اليت قد تسبب انسداد نظام املياه الرمادية- 
  

  عدم املعاجلة
  

 السبب وراء ، إذ أنة هو استعمال نظام ال حتتاج فيه املياه الرمادية إىل معاجليف كثري من األحيانإن أفضل احللول 
فالعديد من املواد اليت حتويها املياه الرمادية . إعادة استخدام املياه الرمادية بالدرجة األوىل هو طبيعتها النظيفة نسبيا

كذلك، فإن بعض املواد اليت توجد يف املياه الرمادية .  هلا بالنباتات، بل أن بعض هذه املواد يعترب غذاًء ليس ضاراً
تها بفّعالية من خالل مرورها بطبقة من التربة، وإذا مت تقليل التالمس بني املياه الرمادية واإلنسان، فإن ميكن معاجل

  . على صحة اإلنسان يكون حمدوداً للغايةالناجماخلطر 
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مت لقد و.  نظاماً مرتلياًً بسيطاً للمياه الرمادية يف مدينة عمان ُيستعمل بنجاح منذ أكثر من عامني١،٢وميثل الشكل 
ولذلك اشتملت املياه الرمادية يف هذا مصادر املياه الرمادية حبيث يتم احلّد من امللوثات اليت تدخل النظام ، اختيار 
، األرضيةويعتمد عمل النظام على اجلاذبية .  مياه البانيو والدش واملغسلة التابعة حلمام واحد فقط علىالنظام 

ملم، ومت ثقب فتحات توزيع يف املاسورة ٥٠ويبلغ قطر ماسورة الري . ولذلك ال توجد حاجة الستعمال مضخة
واد عضوية مرور موال حيتاج هذا النظام إىل تصفية املياه بالرغم من .  ملم للحّد من احتماالت انسدادها٥قطرها 

ات ولقد استطاعت التربة استيعاب تلك املواد العضوية وكذلك مكون. من خاللهصلبة تتضمن اجللد والشعر 
هذا ومل يالحظ أثر أي ضرر على النباتات خالل فترة تشغيل النظام اليت بلغت .  الصابون املوجودة يف املياه الرمادية

  . السنتني

  
  نظام بسيط للمياه الرمادية يف عمان: ١،٢الشكل 

  )رسم هند حسني(
  التصفية

  
خدام مصفاة ملنع املواد الصلبة مثل الشعر قد ينصح مبعاجلة بسيطة للمياه الرمادية يف بعض األحيان، وذلك باست

ويف أبسط وسائل التصفية، ميكن استعمال جورب  . ونسالة األقمشة وجزيئات الطعام من دخول نظام املياه الرمادية
كذلك ميكن استعمال نظام . ٢،٢يثبت على فوهة املاسورة املتصلة حبوض التخزين، كما هو موضح يف الشكل 

   ٣،٢ من وسط حيتوي على الرمل واحلصى، كما هو مبني يف الشكل ذلك املكونثل تصفية أكثر تعقيدا م
( Little 2001).  

  
  )Little 2001رسم هند حسني، عن (  مصفاة بسيطة تتكون من جورب: ٢،٢الشكل 
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  نظام للتصفية حيتوي على الرمل واحلصى: ٣،٢الشكل 

  )Little 2001رسم هند حسني، عن (
  

أوراق ( استخدام حوض مليء باحلجارة واملهاد العضوي  (Ludwig 1994 -2000)  املصادر مثلوتقترح العديد من
 من احتواء احلوض على مواد غري عضوية مثل فبدالً. بغرض ترشيح املياه الرمادية ومعاجلتها) وحلاء الشجر وما شابه

وية وحتللها الطبيعي، باإلضافة إىل أنه الرمل، فإن استخدام املهاد العضوي يوفر وسطاً يعمل على هضم املواد العض
  .يعمل على إزالة املواد الصلبة من املياه الرمادية

  
وهناك نظام آخر لتصفية املياه الرمادية شبيه بالنظام السابق تتم التصفية فيه بواسطة طبقات من احلجارة واحلصى 

وميكن تصفية املياه .   عميقة من الرملمتوسطة احلجم تليها حصى حبجم حبة البازيالء، مجيعها توضع حتت طبقة
 أما نظام. الرمادية أيضاً من خالل حوض حيتوي على مواد متعددة مرتبة حسب احلجم، بدءاً باحلجم األصغر

 الرمل مستمراً، وأيضاً تغيرياً دورّياً لطبقة تنظيفاً فإنه يتطلبالتصفية الذي حيتوي على طبقة عميقة من الرمل 
  .تاج نظام التصفية الذي حيتوي على مواد متعددة إىل تنظيف أقلالعلوية، بينما حي

  
وتعتمد هذه األنظمة على مواد .  لتصفية املياه الرماديةوهناك أنظمة تصفية للمياه متوفرة يف السوق تستخدم أحيانا 

 تستعمل من  عادة مااملرشحاتلكن أنظمة التصفية هذه . تصفية مثل الفحم أو السليولوز أو خراطيش السرياميك
 تتطلب صيانة مستمرة إذا ما استخدمت ملعاجلة املياه الرمادية نسبياً وقدأجل احلصول على نوعية مياه عالية اجلودة 

وإذا مت استخدام املياه الناجتة عن حوض مغسلة . وذلك بسبب النسبة العالية من املواد الصلبة املوجودة يف هذه املياه
فصل شحوم ملنع نظام التصفية من  الرمادية فقد يكون من الضروري استخدام وحدة املطبخ بصفتها مصدراً للمياه

  .االنسداد، ولكن هذه احللول حتتاج إىل درجة عالية من اليقظة من مستخدميها
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  الترسيب والطفو
  

يوت يوصى أحيانا باستخدام حوض ترسيب وطفو إلزالة املواد الصلبة من املياه الرمادية حيث تطفو الشحوم والز
ألحواض وهناك فائدة أخرى . واجلزيئات الصغرية األخرى بينما تترسب املواد األكثر كثافة يف أسفل احلوض

 الترسيب والطفو إذ أهنا تسمح للمياه الرمادية الساخنة بأن تربد قبل إعادة استخدامها وتسمح أيضاً خبزن املياه
  .اه الرمادية بسيط للميوطفو حوض ترسيب ٤،٢ويبني الشكل .  الرمادية

  
  حوض ترسيب وطفو: ٤،٢الشكل 

  )Little 2001رسم هند حسني، عن (
  

ويقوم هذا النظام بأعمال .  نظام مياه رمادية أكثر تعقيداً يتم تشغيله أوتوماتيكيا٥،٢ًوخالفا لذلك، يبني الشكل 
 متت مناقشة هذا النظام وقد. التخزين والترشيح والغسل العكسي والضخ، وحيتوي أيضاً على أجهزة ضبط وحمابس

الذي يشري إىل أنه ميكن االعتماد على هذا   Create an Oasis with Graywater (Ludwig 1994 - 2000)يف كتاب
 و)  ديناراً أردنيا٧٨٠ًحوايل (دوالراً أمريكياً  ١٠٠،١النظام بالرغم من أنه باهظ الثمن إذ تبلغ تكلفته ما بني 

ويف أغلب األحيان ال توجد حاجة ملثل هذه األنظمة ). ديناراً أردنياً ٥،٦٨٠حوايل (دوالر أمريكي  ٨،٠٠٠
  .املعقدة مرتفعة التكاليف
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  مثال لنظام معاجلة أوتوماتيكي للمياه الرمادية: ٥،٢الشكل 
  )Ludwig 1994 - 2000رسم هند حسني، عن (

  
  التعقيم

  
قيق ذلك من خالل إضافة أقراص الكلور أو اليود إىل حوض وميكن حت.  تعقيم املياه الرماديةأنه جيبيعتقد الكثريون 

 أو استعمال  جزء لكل مليون جزء من املياه الرمادية٠و٥ميكن استعمال تركيز الكلور بنسبة ( ختزين املياه الرمادية 
ادية شريطة ومجيع هذه الوسائل ختفض كمية البكترييا املوجودة يف املياه الرم.  األشعة فوق البنفسجية أو األوزون

كذلك يؤدي التعقيم إىل . التخلص املسبق من أكرب قدر ممكن من املواد العضوية الصلبة بواسطة التصفية أو الترسيب
ولكن جيب االنتباه إىل أنه . تقليل الروائح الكريهة اليت قد تنبعث من املياه الرمادية عندما تترك لفترة وتبدأ بالتحلل

 من تقليل احملتوى البكتريي للمياه الرمادية إال إذا كان هناك خطر من التالمس ال توجد هناك أي فائدة حمددة
كذلك جيب االنتباه إىل . البشري مع تلك املياه، وهذا شيء جيب جتنبه يف مجيع أنظمة إعادة استخدام املياه الرمادية

 اإلنسان، وغالباً ما متوت بعد أن البكترييا املنتقلة عرب اإلنسان لن تتمكن من العيش لفترات طويلة خارج جسم
 على العكسكذلك ال تشكل تلك البكترييا أي خطر ملموس على النباتات، بل . وقت قصري من وصوهلا إىل التربة

 ذلك، فإن إضافة كميات كبرية من الكلور أو أي من املواد املعقمة األخرى للمياه الرمادية قد يضر بالنباتات من
 ساعة على األقل للسماح ١٢ املياه ملدة هذهن الضروري ترك فم بالكلور ملياه الرماديةاويف حال تعقيم . والتربة

  .للكلور بالتبخر
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إن الكتابات اليت تتطرق ملوضوع املياه الرمادية تناقش أنظمة معاجلة للمياه متنوعة التعقيد، ولكن األدلة تشري إىل أنه 
 يالحظ أنه يف كثري من األحيان يتم التخلي عن األنظمة األكثر وإمجاالً.  يستحسن استعمال األنظمة األكثر بساطة

  .تعقيداً بعد فترة قصرية من تركيبها بسبب تكلفتها العالية وحاجتها إىل املتابعة والصيانة املستمرة
ياه وتتضمن هذه العوامل نوعية امل.   اختيار نظام معني للمياه الرمادية جيب أخذ العديد من العوامل باالعتبارحني

فمثالً، . الرمادية الناجتة، والغرض الذي ستستخدم من أجله، ومقدار العناية والتدخل الذي يرغب املستخدم القيام به
 ملا قد يدخل املياه الرمادية من مواد ويأخذ ينتبهقد يكون نظام يعتمد على املعاجلة البسيطة مالئماً للمستخدم الذي 

وكلما كانت املياه الرمادية أكثر نظافة يف األصل، كلما قلّت . اية والعناية بنباتاتهدوراً معتدالً ولكن فعاالً يف الرع
أما أنظمة املياه الرمادية األكثر تعقيدا فهي مالئمة ملبىن عام مثل مطعم أو مدرسة أو مبىن مكتيب .  املعاجلة املطلوبة
د وذلك بسبب العدد املرتفع من  السيطرة على ما قد يدخل يف نظام املياه الرمادية من مواحيث تصعب
لكن جيب األخذ بعني االعتبار أن هذه األنظمة األكثر تعقيداً تتطلب درجة عالية من الصيانة باإلضافة . املستخدمني

  .       إىل أن مثنها باهظ
  

   ختزين املياه الرمادية٤، ١، ٢
  

رمادية، إذ يوجد اعتقاد خاطئ بأن املياه الرمادية هناك اختالفات يف وجهات النظر فيما يتعلق مبوضوع ختزين املياه ال
 انبعاث الروائح اليت قد تنتج عن املياه الرمادية مع ويعود ذلك إىل.  اليت يتم ختزينها تصبح أكثر تلوثا مع الزمن

ي إال ويف الواقع، فإن عملية اهلضم هذه ما ه.  أو اهلضميف هذه املياه بالتحللالوقت نتيجة لبدء احملتوى العضوي 
 للمياه الرمادية، إذ أن املياه الناجتة عنها حتتوي على مواد عضوية أقل من تلك اليت الالهوائيةنوع من أنواع املعاجلة 

لكن الروائح املنبعثة عن املياه الرمادية بعد ختزينها قد تكون أحد األعراض اجلانبية غري . مل يتم معاجلتها أو ختزينها
وتعاجل هذه الروائح بوضع أنابيب هتوية ألحواض ختزين املياه الرمادية تنقل الروائح بعيداً . املرغوب فيها لتلك املياه

  . مصدرا لإلزعاجفيهاعن األماكن اليت قد تكون 
  

ويعتقد بعض املختصني أن معاجلة املياه الرمادية، حىت يف احلاالت اليت تتطلب ختزين هذه املياه لفترة زمنية طويلة، 
لكن هناك بعض املختصني الذين يوصون مبعاجلة املياه .  ما متت السيطرة على الروائح املنبعثة عنهاغري ضرورية إذا

  ومن خالل-  هبدف خفض مقدار املواد العضوية والكائنات الدقيقة املوجودة فيها - الرمادية من خالل التصفية 
  . لترات من املاء٥ الغسيل لكل وميكن تعقيم املياه الرمادية بإضافة ملعقيت طعام من كلور.  التعقيم

  
 إذ أن ذلك يقلل من املشاكل اليت قد تنتج عن خزهناويفضل بصورة عامة إعادة استخدام املياه الرمادية مباشرة دون 
ولكن حىت يف احلاالت اليت ال تتطلب ختزين . الرماديةمنو الكائنات الدقيقة وانبعاث الروائح الكريهة من خزان املياه 

 كما يف تدفق املياه - نظام املياه الرمادية قادراً على التعامل مع التدفق املفاجئ للمياه الرمادية جب أن يكونفياملياه 
ويف هذه . عن حاجتها من املاء دون إعطاء التربة كمية زائدة -  غسالة بعد دورة شطف للمالبس منمن بانيو أو 

  .  رمساً هلذا احلوض٦،٢ويبني الشكل . ا إىل التربةاحلاالت، يوصى باستخدام حوض متر فيه املياه قبل وصوهل
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  حوض متر فيه املياه الرمادية قبل وصوهلا إىل التربة: ٦،٢الشكل 

  )Little 2001رسم هند حسني، عن (
  

 وقد يكون ذلك نتيجة هذه املياه، حىت يف حال عدم خزن املياه الرماديةهذا وقد تنتج مشكلة انبعاث الروائح من 
وقد تنبعث الروائح الكريهة أيضاً يف حال عدم . ياه الرمادية يف أجزاء من املواسري أو أحواض الترشيح املركود

استخدام نظام املياه الرمادية لفترة من الزمن، كما قد حيدث حني يذهب سكان املرتل يف إجازة حيث ميكن أن تبدأ 
 لذلك يوصى بتصميم مجيع املواسري يف نظام املياه الرمادية .تركد يف الشبكة بالتحلل الالهوائياملياه الرمادية اليت قد 

 وما شاهبها مائلة بعض الشيء املياه الرماديةحبيث حتتوي على ميالن، كذلك يوصى بأن تكون مجيع قواعد أحواض 
  .مع توفري إمكانية تصريف مجيع املياه الرمادية من احلوض إن دعت احلاجة لذلك

  
  ادية ألغراض غري الري استخدام املياه الرم٥،١،٢

  
ولكن استخدام املياه . كما ذكر سابقاً، فإن هذا التقرير يركز على استخدام املياه الرمادية لري احلدائق املنـزلية

ويوضح . الرمادية ال يقتصر على ري النباتات، فمثالً تستخدم املياه الرمادية يف بعض البلدان لغسل املراحيض
ويتكون هذا النظام من .  املياه الرمادية يف غسل املراحيضفيه  تستخدم تبعاً يف الياباننظاماً بسيطاً م ٧،٢الشكل 

وحني غسل املرحاض، . بصندوق الطرد حبيث يتصل مصرف املغسلة صندوق الطردمغسلة أيدي حبنفية توضع فوق 
  .دتلقائياً لتسمح بغسل اليدين، ويف نفس الوقت، بإعادة تعبئة صندوق الطر احلنفية تعمل
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  إعادة استخدام املياه الرمادية يف اليابان لغسل املراحيض: ٧،٢الشكل 
  )Jeppesen and Solley 1994الصورة من (

  
 Leggett et) أنه أجريت هناك مؤخراً دراسةمع أن إعادة استخدام املياه الرمادية ليس شائعا يف اململكة املتحدة، إال 

al. 2001a; Leggett et al. 2001b)وحدة إلعادة استخدام املياه الرمادية لغسل ١٥٠رت وجود حوايل  قّد 
.  وتقدم الدراسة معلومات عن العديد من التصاميم ألنظمة مجع املياه الرمادية وختزينها وتعقيمها. املراحيض

 إعطاء ضرورةىل  أيضاً إ ميكن توفري املياه من خالل إعادة استخدام املياه الرمادية، ولكنها تشريأنهوتستنتج الدراسة 
  .مبتانة األنظمة املستعملة وصيانتهاأمهية خاصة ألمور تتعلق 

  
  وتعمل حكومة قربص على تشجيع استخدام املياه الرمادية لري احلدائق املنـزلية وغسل املراحيض

(Kambanellas 1999).  
  

 ال يوجد تالمس بني املستعمل ورغم أنه.  إمجاع حىت اآلن خبصوص نوعية املياه الالزمة لغسل املراحيضوال يوجد
، فإن هناك ختوف من مبجّرد استعماهلا لغسل املرحاض تصبح ملوثة أياً كان مصدرها املياهواملياه الرمادية وأن 

قد إمكانية نقل األمراض نتيجة لترشش املياه الرمادية أو التلوث الذي قد تسببه تلك املياه ملصدر املاء النقي الذي 
ولذلك يوصى عادة بتطهري املياه الرمادية قبل .  م املياه الرمادية بصفته مصدراً احتياطياً للمياهيكون متصالً بنظا

  .استعماهلا لغسل املراحيض
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   التشريعات املتعلقة بإعادة استخدام املياه الرمادية٢،٢
  

   .نفيما يلي ملخص للتشريعات املتعلقة بإعادة استخدام املياه الرمادية يف عدد من البلدا
  

   الواليات املتحدة
  

، كانت مدينة سانتا باربرا يف والية كاليفورنيا السباقة يف الواليات املتحدة لوضع قانون خاص باملياه ١٩٨٩يف عام 
 التشريعات املتعلقة بإعادة استخدام املياه الرمادية املنـزلية تنتشر يف العديد من الواليات وبعدئٍذ بدأت.  الرمادية
ن القوانني املتعلقة بإعادة استخدام املياه يف الواليات املتحدة تعدها كل والية على حنو منفصل، وذلك إ. األمريكية

  .لعدم وجود قانون فدرايل يتعلق هبذا اجملال
  

   والية أريزونا- الواليات املتحدة
  

.  املياه الرمادية املنـزلية، قامت دائرة نوعية البيئة يف والية أريزونا بنشر تشريعات إلعادة استخدام ٢٠٠١يف عام 
املستوى األول يتضمن .  وتتبع هذه التشريعات أسلوباً يقسم أنظمة إعادة استخدام املياه الرمادية إىل ثالثة مستويات

 وميكن لتر يف اليوم، واليت جيب عليها أن حتقق عدداً من الشروط املعقولة، ١،٥٠٠األنظمة اليت تستعمل أقل من 
  املستوى الثاين يتضمن األنظمة اليت تنتج من     .  تصريح عام دون احلاجة لتقدمي أي طلب بذلكتركيبها من خالل 

.   لتر يف اليوم، وهنا جيب احلصول على تصريح من اجلهات املعنية قبل تركيب هذه األنظمة١٣،٠٠٠إىل ١،٥٠٠
، وهنا تقوم السلطات احمللية بدراسة  لتر يف اليوم١٣،٠٠٠وتضمن املستوى الثالث األنظمة اليت تستخدم أكثر من 

  .  قبل السماح بترخيصهاعلى حدةكل حالة 
  

وتعّرف املياه الرمادية يف والية أريزونا بأهنا املياه العادمة أو مياه الصرف الصحي اليت تنتج عن غساالت املالبس 
خ وغساالت الصحون واملراحيض  املطابأحواضأما املياه العادمة الناجتة عن . والبانيوهات والدوشات واملغاسل

 على أثر هذه ُيسمح، وقد ٢٠٠٣ مراجعة التشريعات املتعلقة باملياه الرمادية يف عام  جتريولكن .  فيمنع استعماهلا
  . املطابخ حتت ظروف معينةأحواضاملراجعة باستخدام املياه الناجتة عن 

  
منع التالمس البشري مع املياه الرمادية والتربة اليت يتم إن شروط إعادة استخدام املياه الرمادية يف املنـازل تشمل 

 حديقة على ري املياه الرمادية خارج حدود املرتل، وحصر استخدام املياه الرمادية تسربريها باملياه الرمادية، ومنع 
  كذلك جيب .إضافة إىل ذلك، ال يسمح بري النباتات اليت تؤكل، باستثناء مثار أشجار الفاكهة. ذلك املنـزل فقط

وإذا مت استعمال نظام ري يقع فوق سطح التربة فيجب أن يتم الري من .  استعمال نظام ري مدفون حتت التربة
كذلك جيب أن ال حتتوي املياه الرمادية على .  ممنوعوطبعاً، فإن الري من خالل الرش .  أو الغمرخالل التنقيط 

تنقل العدوى، إال يف حال تعقيم املياه الرمادية قبل استعماهلا يف مياه استعملت لغسل احلفاضات أو مالبس ميكن أن 
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وال .  وجيب أن ال حتتوي املياه الرمادية على مواد كيماوية خطرة، مبا يف ذلك الشحوم والزيوت الصناعية. الري
  .لرمادية بوضعها يف مصدر املياه ااملرتليةيسمح أيضاً بالتخلص من احملاليل املستعملة يف معامل التصوير 

  
وتشترط تلك التشريعات أن يكون باإلمكان حتويل املياه الرمادية إىل نظام تصريف اجملاري أو إىل نظام معاجلة املياه 

ويستحسن أن حيتوي نظام املياه الرمادية . العادمة يف املوقع يف حال انسداد نظام املياه الرمادية أو حدوث ارتداد فيه
  .داد النظام مصفاة للحّد من خطر انسعلى

  
عند اخلزان أو  الرمادية ملنع جتمع البعوض أو احلشرات الضارة األخرى خزان املياهباإلضافة إىل ذلك، جيب تغطية 

وجيب أن ال يوضع نظام املياه الرمادية يف مكان ميكن أن تفيض فيه املياه، وجيب .  تكاثرها، وإلحباطهدخوهلا إلي
. م١,٥طح استخدام املياه الرمادية وسطح املياه اجلوفية العلوي ال تقل عن احلفاظ على مسافة تفصل بني مستوى س

وال جيوز للمساكن اليت حتتوي على منشأة ملعاجلة املياه السوداء يف املوقع أن تغري تصميم تلك املنشأة أو سعتها يف 
تستخدم الضغط وتكون معّرضة ويف حال وجود مواسري يف نظام املياه الرمادية .  حال تركيب نظام للمياه الرمادية

لالتصال مبواسري نظام املياه الصاحلة للشرب، فيجب وضع إشارة واضحة على مواسري نظام املياه الرمادية تبني أن 
  .هذه املواسري حتمل مياهاً غري صاحلة للشرب

  
ستويات خمتلفة جيعل إعادة وأسلوب التقسيم إىل ثالثة م. وتعترب هذه التشريعات األكثر تقدماً يف أي مكان يف العامل

وال تفرض هذه التشريعات أي تفصيالت . استخدام املياه الرمادية سهالً ويسمح باالبتكار واملرونة يف التصميم
  .  على أداء النظامأسلوباً يعتمدحمددة لتصميم النظام بل تتبع 

  
ية يف والية أريزونا مع بعض املالحظات ب حيتوي على نص العديد من أنظمة إعادة استخدام املياه الرمادوهناك كتيِّ

   هذا الكتيب من موقع مؤسسة ىوميكن احلصول عل.  التوضيحية واإلرشادات
)Water CASA(Water Conservation Alliance of Southern Arizona على اإلنترنت  

org.watercasa.www://http   
  

   والية كاليفورنيا-ملتحدة الواليات ا
  

  بالرغم من أن الكودات املتعلقة باملياه الرمادية يف والية كاليفورنيا
) Graywater Systems for Single Family Dwellings, Appendix J, 5, Part 24Title ( )CAC( كانت تعترب حني 

هنا تتبع منهجية خمتلفة عن تشريعات والية أريزونا، كما نشرها رائدة يف جمال التشريعات املتعلقة باملياه الرمادية، إال أ
وتضع هذه الكودات تصاميم حمددة ألنظمة املياه الرمادية، ولقد مت . يةالوالوتعترب أقل جناحاً من تشريعات تلك 

 وتعّرف هذه .انتقادها إذ أهنا تفتقر إىل املرونة اليت تسمح للمستخدم بتطوير نظام املياه الرمادية ليناسب احتياجاته
. الكودات املياه الرمادية بأهنا مياه الصرف الصحي أو املياه العادمة غري املعاجلة اليت مل ختتلط مع نفايات املراحيض
. وتشمل هذه املياه تلك الناجتة عن البانيوهات والدشات ومغاسل احلمامات وغساالت املالبس وأحواض الغسيل
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تبار املياه العادمة الناجتة عن مغاسل املطابخ ومغاسل معامل التصوير وغساالت عوالية كاليفورنيا اوال جتيز كودات 
  .الصحون أو مياه الغسيل الناجتة عن احلفاضات املتسخة مياهاً رمادية

  
يتم الري باملياه الرمادية حتت سطح التربة، وتضع عدة خطوات جيب اتباعها وتتطلب كودات كاليفورنيا أيضاً أن 

وتتطلب هذه الكودات القيام . ياه الرمادية اليت جيب التخلص منها وملعرفة سعة التربة ملياه الريتقدير حجم املل
كما تضع مقاييس خاصة بأنظمة ري املياه . باختبارات حتليل للتربة ملعرفة املساحة املطلوبة للتخلص من املياه

 باستخدام نظام للمياه الرمادية ل على إذناحلصووبالتايل جيب على من يود . سطح التربةالرمادية بالتنقيط حتت 
لذلك فإن هذه الكودات ال حتفز على إعادة . تقدمي معلومات وافية إىل السلطات احمللية قبل أن تصدر له تصرحياً

استخدام املياه الرمادية، وهذا مغاير متاماً للتسهيالت اليت تقدمها والية أريزونا ملن يريد استعمال نظام للمياه 
  .ديةالرما

  
 مباشرة يف من هذه املياهومتنع كودات والية كاليفورنيا استخدام املياه الرمادية فوق سطح التربة أو التخلص 

إضافة إىل ذلك، متنع الكودات التالمس بني اإلنسان واملياه . شبكات تصريف مياه األمطار أو يف أي جسم مائي
. ة، ومتنع أيضاً استخدام املياه الرمادية لري اخلضراواتالرمادية، إال يف حاالت صيانة نظام املياه الرمادي  

  
  وميكن احلصول على حتليل مفّصل لكودات والية كاليفورنيا وعدد من التحسينات املقترحة عليها من

Builders Greywater Guide, (Ludwig, 1995-1999) ومن موقع Oasis Design على اإلنترنت 
(http://www.oasisdesign.net) .  

  
   والية نيو مكسيكو- الواليات املتحدة

  
.  لقد قامت والية نيو مكسيكو يف اآلونة األخرية بسن تشريعات تتعلق باملياه الرمادية شبيهة بتشريعات والية أريزونا

 يف هذه الوالية دون تقدمي بتركيب نظام للمياه الرمادية ٢٠٠٣وعلى أساس ذلك، أصبح يسمح ابتداًء من آذار 
ول على تصريح خاص بذلك، مع مراعاة حتقيق بعض الشروط الشبيهة بتلك املوجودة يف تشريعات طلب للحص
 على إىل زيادة الطلبويتوقع أن تؤدي هذه التشريعات التقدمية يف والييت أريزونا ونيو مكسيكو .  والية أريزونا

 بتكثيفنظمة املياه الرمادية وتسويقها أنظمة املياه الرمادية، مما سيسمح للمؤسسات والشركات اليت تقوم بتطوير أ
  .نشاطاهتا يف منطقة جنوب غرب الواليات املتحدة

  
   والية تكساس- الواليات املتحدة

  
تعّرف التشريعات يف والية تكساس املياه الرمادية بأهنا تلك املياه العادمة الناجتة عن غساالت املالبس والدشات 

 للتخلص من مكونات سامة أو خطرة                                                        والبانيوهات واملغاسل اليت ال تستخدم
(Regulations: Chapter 285: On-Site Sewage Facilities (1999), http://www.tceq.state.tx.us) . ويقوم جملس 

http://www.oasisdesign.net
http://www.tceq.state.tx.us
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املياه الرمادية املنـزلية يف الري الصرف الصحي يف والية تكساس بتطوير تشريعات خاصة تسمح بإعادة استخدام 
 املياه السطحية الرمادية بنوعيةوألغراض زراعية ومرتلية وجتارية وصناعية أخرى، على أن ال يضر استعمال املياه 

  .واجلوفية يف الوالية
  

  نيفادا والية - الواليات املتحدة
  

دية يف الري حتت سطح التربة شريطة احلصول إن تشريعات والية نيفادا  تنص على أنه ميكن استعمال املياه الرما
كذلك تنص التشريعات على أنه جيب احلصول على تصريح من تلك اجلهات . على تصريح من اجلهات املختصة

 املياه الرمادية يف الري حتت سطح التربة وُيسمح باستعمال.  إجراء تعديل على نظام قائم للمياه الرماديةحنيحىت 
 املياه الرمادية على حوض مكون من مادة أن حيتوي نظامكذلك جيب .   تسكنها عائلة واحدة اليتفقط ويف املنازل

  . صلبة ومتينة حلفظ هذه املياه
  

   والية ماساشوستس- الواليات املتحدة
  

 بوضع خطة شاملة إلعادة استخدام املياه العادمة وإدارة املياه الرمادية ٢٠٠٢قامت والية ماساشوستس يف العام 
(Government of Massachusetts, Chapter 176 of the Acts of 2002, 

http://www.state.ma.us/legis/laws/seslaw02/sl020176.htm).  
وال يشمل تعريف املياه الرمادية املياه . وتعّرف املياه الرمادية يف هذه الوالية على حنو مشابه للواليات األخرى

 ومصارف املطابخ املزودة بآلة طحن النفايات، ولكنه يشمل واملباول املراحيض العادمة اليت يتم التخلص منها يف
 أن يتم إصدار تشريعات وإرشادات متعلقة باملياه الرمادية ويتوقع.  وغّسالة الصحون املطبخ حوضاملياه الناجتة عن 

  .٢٠٠٣لوالية ماساشوستس يف منتصف عام 
  

   والية كنتكت- الواليات املتحدة
  

  يف هذه الوالية بوضع برنامج ريادي لدراسة إعادة استخدام املياه الرمادية، ويتوقع أن يؤدي ٢٠٠١ يف عام مت البدء
  . هذا الربنامج إىل اخلروج بتشريعات وإرشادات تسمح بإعادة استخدام املياه الرمادية يف الوالية

  
   والية واشنطن- الواليات املتحدة

  
يل بإصدار اإلرشادات والرخص اليت تسمح باستخدام املياه الرمادية يف الري حتت تقوم والية واشنطن يف الوقت احلا

  .سطح التربة أو الري بالتنقيط لنباتات الزينة، شريطة استيفاء بعض املتطلبات
(Washington State, Department of Health, Wastewater Management Section, 

http://www.doh.wa.gov/ehp/ts/waste.htm).  

  

http://www.state.ma.us/legis/laws/seslaw02/sl020176.htm
http://www.doh.wa.gov/ehp/ts/waste.htm
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  أستراليا
  

ولكن القوانني يف . إن استخدام املياه السوداء املعاجلة يف حمطات معاجلة املياه العادمة املركزية أصبح شائعاً يف أستراليا
مجيع أرجاء البالد تنص على أن مجيع املياه العادمة املنـزلية جيب أن يتم التخلص منها يف نظام الصرف الصحي، إن 

ويسمح بإعادة استخدام املياه . (Queensland Sewerage and Water Supply Act 1949-1982)كان موجوداً 
الرمادية فقط يف املناطق اليت ال تتوفر فيها شبكة للمجاري، حيث يتم تنظيم إعادة االستخدام من خالل تشريعات 

يب أنظمة للمياه الرمادية، وال توجد يف والية كويرتالند سلطة حملية تستطيع إعطاء تصريح لترك. الصحة احمللية
ولكن تشريعات . ولذلك جيب احلصول أوالً على إذن الستعمال النظام من اهليئات املختصة يف احلكومة املركزية

 للمراجعة، وكذلك احلال يف والية فكتوريا وواليات أخرى اآلنكويرتالند اخلاصة مبياه اجملاري وتزويد املياه ختضع 
ولقد مت مؤخراً نشر إرشادات وطنية الستخدام املياه املعاجلة يف .  املمكنة للمياه الرماديةتقوم بالبحث يف اخليارات

أستراليا ونيوزيلندا، ولكن هذه اإلرشادات ركزت على التخلص من املياه العادمة بدالً من إعادة استخدامها، وهي 
  .بذلك ال تشري بوضوح إىل معاجلة املياه الرمادية أو استعماهلا

(AS/NZS 1547-2000, On Site Domestic Wastewater Management, 2000).  
  
  

  جزيرة قربص
  

كما ذكر سابقاً، فإن احلكومة القربصية تشجع استخدام املياه الرمادية يف املنازل والفنادق وبرك السباحة واملالعب 
شات واملغاسل والغساالت، ولكنها ال وتشمل املياه الرمادية يف قربص املياه اخلارجة من البانيوهات والد. الرياضية

  .  املطابخأحواضتشمل املياه اخلارجة من 
  

  اململكة املتحدة
  

إن إعادة استخدام املياه الرمادية غري منتشر يف اململكة املتحدة، وال يوجد قانون خاص ينظم استخدام املياه الرمادية 
  ١٩٩٩يعات اخلاصة بتزويد املياه لعام ولكن املتطلب التشريعي األساسي يلزم بتطبيق التشر.  هناك

 (HMSO 1999 Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999. Statutory Instruments No. 1148, No. 1506, Water Industry, 

England and Wales) الَدفق اليت تتطلب أن يكون اخلط الرئيسي للمياه وخطوط املياه األخرى املزودة حممية من إمكانية 
كذلك فإن .   وأن يتم التمييز بسهولة بني املواسري املختلفةاخللفي وحممية أيضاً من إمكانية االختالط بعضها ببعض،

وقد قام .  فإن أي فيض للمياه من وحدة ختزين املياه الرمادية جيب أن يذهب إىل احلفرة االمتصاصية أو نظام اجملاري
 عن أنظمة املياه املعاجلة، وإرشاداتبنشر معلومات   (WRAS) يف اململكة املتحدة الربنامج االستشاري لتشريع املياه

ولكن هذه املعلومات تركز إمجاالً على إعادة استخدام املياه الرمادية لغسل . بعضها ذات عالقة بأنظمة املياه الرمادية
  . احلدائقوليس لرياملراحيض 
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  ياه الرمادية أمور خمتلفة متعلقة بإعادة استخدام امل– ٣
  

    نوعية املياه الرمادية٣،١
  

التايل ما ميكن  جلدولويبّين ا.  استخدامها ألجلهيتمختتلف نوعية املياه الرمادية حسب مصدر املياه والغرض الذي 
  . املياه املستخدمة ألغراض منـزلية خمتلفةحتويهأن 

  مصدر املياه الرمادية  حمتويات املياه وخواصها
، مواد عضوية، زيوت وشحوم، )نسالة أقمشة وأوساخ(ة مواد صلبة عالق

مركبات الصوديوم والنيترات والفوسفات الناجتة عن املنظفات، نسبة عالية من 
  اد تبييض، حرارة عالية والقاعدية، موامللوحة 

  غسالة مالبس أوتوماتيكية

لوحة ، بكترييا، نسبة عالية من امل)من األطعمة(مواد عضوية، مواد صلبة عالقة 
   دهون، زيوت وشحوم، مواد تنظيف، حرارة عاليةالقاعدية،و

   أوتوماتيكيةغسالة صحون

، زيوت )جلد، نسالة أقمشة(بكترييا، شعر، مواد عضوية، مواد صلبة عالقة 
  وشحوم، بقايا أو خملفات صابون، مواد تنظيف، حرارة عالية

  بانيو أو دش

، دهون وزيوت )يئات طعامجز(بكترييا، مواد عضوية، مواد صلبة عالقة 
  وشحوم، بقايا أو خملفات صابون، مواد تنظيف، حرارة عالية

 حوضمبا يف ذلك (مغسلة 
  )املطبخ

  بركة سباحة  كلور، مواد عضوية، مواد صلبة عالقة
  حمتويات عامة للمياه الرمادية:  ١،٣اجلدول 

  
ويلخص اجلدول التايل بعض األرقام . لدان خمتلفةلقد مت نشر العديد من الدراسات عن نوعية املياه الرمادية يف ب

  .واملعايري اإلرشادية
FCC  

CFU/100ml 
EC  

µS/cm  
pH  SS  

(mg/l)  
BOD5  
(mg/l)  

  المرجع

  ١٢٠ – ٩٠  ٣٣٠ - ٤٥  ٨,٧ – ٦,٦  ١١٤٠ - ٣٢٥  (Jeppesen 1996)  
  مياه مدينة برسبان الرمادية

  ٢٥٠ - ٨٢  
٨٨٠ - ٨٣  

٨,١ – ٦,٤   
٩,٥ – ٦,٣  

٣٨٠ - ٤٣  
٤٠٠ - ٢٦  

٣٣٠ – ٤٥  
٥٢٠ – ١٠  

(Christova – Boal et 
al. 1995) 

 مياه رمادية من الدشات -
  والبانيوهات

   مياه رمادية ناجتة عن الغسيل-
  

٢٠ 
–
 ٧،٦٤٠،٠٠٠         (Water CASA 2000)  

   مياه والية  أريزونا الرمادية-
  ٥٠٠٠ - ٠   

  
٨  - ٥  
  

    (Jeppesen 1996)  
  إرشادات لري النباتات

  خصائص نوعية املياه الرمادية ٢، ٣دول اجل
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  (Biochemical Oxygen Demand) BOD5 - ويقيس الـ .   لقياس كمية املواد العضوية- الكيماوية احليوية حاجة األكسجني
BOD5  لى فترة مخسة أيام مئوية وع٢٠كمية األكسجني الذائبة اليت تستعملها الكائنات الدقيقة يف املاء لتفكيك املواد العضوية عند درجة  .

 mg/l) Kiely ٥ أكثر من BOD5وتعترب األهنار ملوثة عندما تكون الـ، mg/l ١يف املياه العذبة أقل من  BOD5 الـ  كميةوعادة تكون
املسموح   BOD5 قيمة الـ )JS 893 (فمثالً حتدد املعايري األردنية.  املاء حسب البلد واستعمالBOD5 وتتراوح القيم املقبولة للـ.  )1997

  .mg/l ١٥٠هبا لغايات ري األشجار احلرجية وأشجار الفاكهة بأقل من 
  

 (Suspended Solids) SS - لقياس مقدار املادة الصلبة- املواد الصلبة العالقة .  
  

pH  -   تعين وسطاً قاعديا٧ً تعين وسطاً محضياً، أكثر من ٧أقل من (درجة احلمضية أو القاعدية (.  
  

EC (Electrical Conductivity)-  يؤثر يف مياه الري  لألمالح واملعادن  املرتفعإن التركيز.    لقياس درجة امللوحة- التوصيل الكهربائي
  ):µS/cm (وتصنف التربة حسب درجة ملوحتها على النحو التايل.  سلباً على التربة والنباتات

  ٢٠٠٠ – ٠  غري ماحلة، – ٠
  ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠ درجة ملوحة ضئيلة، – ١
  ٨٠٠٠ – ٤٠٠٠ درجة ملوحة قليلة، -٢
  ١٦٠٠٠ – ٨٠٠٠ درجة ملوحة متوسطة، – ٣
  ١٦٠٠٠ درجة ملوحة مرتفعة، أكثر من -٤

 .Bennett et al (يف املاء باالرتفاع لفترات ممتدة من الزمن فإن ذلك قد يلحق الضرر ببعض النباتات احلساسة ECوإذا استمر معيار الـ 
2002.(  

  
 (Fecal Coliform Count) FCC-  وتشترط بعض .   واحليواناتلقياس درجة التلوث البكتريي الناتج عن اإلنسان - جراثيم قولونية برازية

   مليلتر١٠٠ / وحدة تكوين مستعمرة ١٠٠٠  أقل منFCC املواصفات أن تكون كمية الـ
) / 100 ml) (CFU (Colony Forming Unitsواألشجار  يف املياه اليت تستعمل لري احملاصيل  )Leggett et al. 2001a(.  

  
  على النباتات  أثر استخدام املياه الرمادية ٢،٣

  
. مبا أن املياه الرمادية تستخدم إمجاالً يف ري النبات، فيجب معرفة تأثري امللوثات املوجودة يف هذه املياه على النباتات

ء أي مواد ضارة يف هذه املياه مثل الدهانات واملواد وجيب يف حال استخدام املياه الرمادية لري النباتات جتنب إلقا
  .املقاومة للتجمد واملذيبات والكرات املضادة للعثة واملواد الكيماوية الناجتة عن خمتربات التصوير وما شابه ذلك

لكثري ويدخل يف تركيب ا.  كذلك فإن العديد من مصادر املياه الرمادية قد حيتوي أصالً على مواد ضارة بالنباتات
وإن وجود كميات مرتفعة من الصوديوم يف التربة قد .  من أنواع الصابون ومواد التنظيف مركبات الصوديوم

كذلك فإن .  أوراق النبات وفقداهنا لوهنا، وقد يتسبب أيضاً يف زيادة نسبة القاعدية يف التربة" حرق"يتسبب يف 
  قد تكون سامة لنباتات معينة وقد متنع الكالسيوم منالكميات املرتفعة من الصوديوم إذا ما وجدت يف التربة

وتعترب منظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة أن وجود الصوديوم يف التربة أو املاء بكميات تقل .  الوصول إىل النبات
لتر يسبب / ميليجرام٢٠٧ و ٧٠لتر ال يسبب أي مشكالت، وأن وجوده بكميات تتراوح بني / ميليجرام٦٩عن 
 Bennett(لتر يسبب مشكالت شديدة /ميليجرام ٢٠٧ املشكالت، وأن وجود كميات من الصوديوم تفوق بعض

et al. 2002  .(وتعترب نسبة تراكم . وقد تسبب بعض مركبات الصوديوم عوق قدرة التربة على امتصاص املاء
  فإذا كانت نسبة تراكم . املعيار الذي يقاس به أثر مركبات الصوديوم على تركيب التربة(SAR)الصوديوم 
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فإن ذلك سيؤثر سلباً على تركيبة التربة، وسيكّون تربة ذات قدرة حمدودة على ) ١٣أكثر من (الصوديوم مرتفعة 
ومبا أن تراكم مركبات الصوديوم يف التربة حيد من قدرة التربة على امتصاص املاء وتوفريه .  التخلل والتهوية

ويكون ذلك إما من .  كميات مركبات الصوديوم يف املياه الرمادية وتركيزهاللنباتات فيجب العمل على تقليل 
خالل احلد من كمية الصابون واملنظفات املستعملة أو من خالل استبدال منتجات تنظيف أخرى حتتوي على 

أو مبياه كذلك، فإن غسل التربة مبياه عذبة ). وسيتم مناقشة ذلك فيما بعد(كميات أقل من مركبات الصوديوم هبا 
إضافة إىل ذلك، فإنه من الضروري . األمطار بني احلني واآلخر يساهم يف منع تراكم مركبات الصوديوم يف التربة

جتنب استخدام املواد اخلاصة بإزالة ُعسر املاء يف املياه اليت تشكل مصدراً للمياه الرمادية حيث أن مثل هذه املواد 
  .تساهم يف زيادة نسبة مركبات الصوديوم

  
وإضافة إىل ما سبق، فإن مواد التنظيف ومنتجات الغسيل حتتوي عادة على مواد كيماوية أخرى قد تلحق الضرر 

فالبورون مثالً عنصر سام لغالبية .  بالنباتات مثل البورون والكلوريدات والبريوكسيدات واملنتجات البترولية
النباتات أو األوراق كلها وفقدان لوهنا وانكماشها ومن أعراض التسمم بالبورون حرق أطراف أوراق .  النباتات

وتعترب منظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة أن وجود كميات من البورون يف .  وسقوطها الباكر، وتباطؤ منو النبات
 ٢,٠ و ٠,٧٥لتر ال يسبب أي مشكالت، وأن وجوده بكميات تتراوح بني / مليجرام٠,٧٥املاء أو التربة تقل عن 

لتر يسبب مشكالت / مليجرام٢,٠لتر يسبب بعض املشكالت، وأن وجود البورون بكميات تزيد على /جرامملي
 أما معظم أنواع صابون اليد وصابون الصحون والشامبو فيبدو أهنا ال تلحق). Bennett et al. 2002(ملحوظة 

لعادي أفضل من الصابون املخلوط  ويف اإلمجال فإن الصابون ا.(Ludwig 1995-1999) ضرراً ملحوظاً بالنباتات
. والصابون بصورة عامة أقل ضرراً بالنباتات من مساحيق الغسيل. بالالنولني والعطور واملواد الكيماوية األخرى

. ولكن ري النباتات لفترة طويلة باملياه الرمادية اليت حتتوي على أي نوع من الصابون أو املنظفات يضر بالنبات
ستخدام منظفات الغسيل السائلة بدالً من املساحيق، إذ أن املساحيق عادة ما حتتوي على وعلى أي حال، يفضل ا

، ولكنها ال لزيادة وزن عبوات مساحيق الغسيلكميات فائضة من مركبات الصوديوم اليت تستخدم يف الغالب 
 على مركبات ومن جهة أخرى، فهناك العديد من املنظفات اليت حتتوي. تساعد على عملية التنظيف نفسها

  .الفوسفات اليت تشكل مصدر غذاء للنبات
  

ومن أعراض . وهناك أيضاً املبيضات اليت حتتوي على الكلور واليت قد تضر بالنباتات وخباصة إذا المست أوراقها
د  وتعترب منظمة الغذاء والصحة العاملية أن وجو.  الضرر الذي حيدثه الكلور هو ميل األوراق اجلديدة لفقدان لوهنا

لتر ال يسبب أي مشكالت، وأن وجودكميات تتراوح /مليجرام١٤٢كميات من الكلور يف التربة أو املاء تقل عن 
لتر / مليجرام٣٥٥لتر يسبب مشكالت بسيطة، وأن وجود الكلور بكميات تزيد على / مليجرام٣٥٥ و ١٤٢بني  
ألمونيا بدالً من املبيضات، إذ أن لذلك يفضل استخدام ا).  Bennett et al. 2002( مشكالت ملحوظة يسبب

ومع أن األمونيا قد تضر النباتات إال أهنا يف بعض الظروف . هذه املادة تقضي على الشحوم وتزيل الروائح الكريهة
وبالرغم من أن العديد . لنترات والنتريت اليت تشكل مصدر غذاء للنباتاتمركبات اتتأكسد سريعا يف التربة مكونة 

 املطابخ بصفتها مصدراً للمياه الرمادية إال أن أحواضضلون عدم إعادة استعمال املياه الناجتة عن من املختصني يف
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 عادة املياهإذ أن املواد العضوية والبكترييا اليت حتويها هذه بالنبات  األذى يلحق مما حتتويه مياه املطبخ قد فقطالقليل 
  . تتحلل يف التربةما
  

  نبات كيفية احلفاظ على صحة ال٣،٣
  

جيب مراقبة النباتات اليت تروى باملياه الرمادية باستمرار، ويف حال ظهور أي أعراض سلبية على النبات جيب احلد 
وتتضمن تلك .  لري تلك النباتاتالرماديةمن كمية املياه الرمادية اليت يسقى هبا أو حىت التوقف عن استعمال املياه 

احتوائها على تركيز مرتفع من رمادية بسبب اللنباتات املروية باملياه حواف أوراق ا" احتراق"األعراض السلبية 
كما أن ري النباتات باملياه الرمادية قد حيدث اصفراراً يف أوراق النباتات اليت تفضل الوسط احلمضي . مالحاأل

  .وذلك بسبب الطبيعة القاعدية للمياه الرمادية
  

ويستحسن إن أمكن . لرمادية فإنه يوصى بغسل التربة باملياه العذبةوإذا ظهرت أعراض سلبية نتيجة الري باملياه ا
وإضافة إىل ذلك، . التناوب بني املياه الرمادية واملياه العذبة حني ري النجيل وأشجار الفاكهة األكثر عرضة للتأثر
با لتراكم عناصر يوصى بري مناطق واسعة نسبياً باملياه الرمادية وعدم االقتصار على ري مناطق حمددة وذلك جتن

  .كذلك جيب جتنب ري نبتة واحدة باملياه الرمادية طوال الوقت. كيماوية ضارة يف مكان حمدد
  

ولكن من الضروري مراعاة عدم صب املاء مباشرة . وميكن استخدام املياه الرمادية يف ري األشجار ونباتات الزينة
وإمجاالً، يستحسن توزيع املياه حول منطقة . مادية فوراًعلى األوراق والسيقان حىت ال متتص النباتات املياه الر

  .بأكملهااجلذور 
  

 النمو فقط وعدم استخدامها لري األشتال والبذور ألهنا أكثر مكتملةوُينصح باستخدام املياه الرمادية لري النباتات 
 الرمادية يف ري النباتات املزروعة وإمجاالً، ال ينصح باستخدام املياه. حساسية للملوثات املوجودة يف املياه الرمادية

يف األوعية، وذلك ألن امللوثات ستتراكم يف التربة احملصورة يف األوعية وبالتايل تلحق الضرر باجلذور احملصورة أيضاً 
اليت تؤكل  احملاصيل الزراعية أووحيظر استخدام املياه الرمادية لري اخلضراوات الورقية . يف حيز حمدود من التربة

زء الذي يؤكل من املياه الرمادية مع اجل ومن الضروري جتنب تالمس .ها نيئة مثل اخلس واألعشاب واجلزرجذور
ومن جهة أخرى، يسمح بري أشجار الفاكهة باملياه . الفاكهة واخلضراوات مثل البطاطا والشمندر والبندورة

  .ياه الرماديةالرمادية شريطة أن تكون مثار هذه األشجار بعيدة بعداً كافياً عن امل
  

وباإلضافة إىل ما سبق، فإنه إذا مت استخدام املياه الرمادية يف ري النباتات اليت تؤكل فمن الضروري حصر استخدام 
 وجيب أيضاً عدم صب املياه الرمادية مباشرة على أوراق النباتات .املياه يف النباتات اليت تنمو مثارها فوق سطح التربة

كما ويشترط أن تكون املياه الرمادية املستخدمة يف الري باردة عند .  رمادية بواسطة الرشوحتاشي الري باملياه ال
  .النباتات وسيقاهنااالستعمال ألن املياه الساخنة قد تتلف جذور 
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كما . ومن املهم جداً معرفة نوع التربة إذا كانت محضية أو قاعدية إذ أن ذلك يؤثر يف العديد من خصائص التربة
وتتراوح قدرة حتمل . اشرة على منو النباتات ومنو البكترييا يف التربة وتوفري املواد الغذائية للنباتات والبكترييايؤثر مب

وتكون . ٧ و ٥النباتات للوسط القاعدي، ولكن معظم النباتات تفضل التربة اليت تتراوح فيها نسبة القاعدية بني 
، وهذا املستوى مناسب أيضا لنمو ٦,٥ و ٥,٥نسبة القاعدية بني   توافرتاإذ املواد الغذائية أكثر وفرة للنبات

، فإن العديد من )قويأي وسط محضي ( أو أقل ٥وحني تكون نسبة القاعدية يف التربة . بكترييا التربة النافعة
الديدان وهذا يؤدي بالتايل إىل اختفاء . املركبات مثل النترات والفوسفات والبوتاسيوم تصبح أقل توفراً للنباتات

 للتربة القاعدية اليت تعمل على حجز األمالح بالنسبة احلال هووكذلك . األرضية وتقليل نشاط بكترييا التربة
وسط قاعدي ( أكثر أو ٨ نسبة القاعدية  وحني تكون. املعدنية ذات القيمة الغذائية والضرورية لنمو النباتات

 التربة، ويزيد تراكم مركبات منات احلديد والزنك  يصعب على النباتات احلصول على كمي،)متوسط أو قوي
الصوديوم والبورون يف التربة، وهذا كله يؤدي إىل عدد من األعراض السلبية مثل حدوث االصفرار واحلروق يف 

أما النباتات اليت تفضل الوسط احلمضي، فهي األكثر عرضة للضرر من غريها وقت ريها باملياه . أوراق النبات
 باملياه الرمادية  ريهابنباتات ميكن على جدول )١(امللحق وحيتوي .  ترفع نسبة القاعدية يف التربة أهناإذالرمادية 

  . هبذه املياهيستحسن عدم ريها بنباتاتوآخر 
  
   أثر استخدام املياه الرمادية على التربة٤، ٣
  

  :ليفيما يتتلخص اآلثار الناجتة عن ري التربة باملياه الرمادية 
  .لزيادة ملوحة التربة وقاعديتهاامليل ) ١
  .وامتصاصهإضعاف قدرة التربة على حفظ املاء ) ٢
  

وقد تنشأ الزيادة يف قاعدية التربة نتيجة لوجود أمالح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم يف املياه الرمادية والناجتة 
ى التربة والنباتات يف اجلزء السابق من ولقد متت مناقشة أثر تغري نسب احلموضة والقاعدية عل. عن منظفات الغسيل

وتقاس كمية .  يف قدرة التربة على حفظ املياهسيؤثركما أن وجود بعض مركبات الصوديوم . هذه الدراسة
ويف اإلمجال فإن التربة . ، أو ما يعرف مبعدل تراكم الصوديوم (SAR)الصوديوم يف التربة من خالل معيار الـ 

ياه، وبذلك تكون أقل عرضة للتأثر من الري باملياه الرمادية مقارنة مع التربة الطينية اليت الرملية جيدة التصريف للم
  .تكون ضعيفة التصريف للمياه

  
فمثال، يشري . وحيتوي العديد من املنشورات على إرشادات تظهر كمية املياه الرمادية اليت ميكن استعماهلا يف الري

لتربة اليت حتتوي على خليط من الطني والرمل واليت تكون جيدة التصريف أحد املصادر إىل أن كل متر مربع من ا
أما التربة الرملية فتستطيع .  لتر من املياه الرمادية يف األسبوع٢٠٠للمياه وغنية باملواد العضوية ميكنه استيعاب 

 على امتصاص املياه امتصاص كمية أكرب من املياه الرمادية، وذلك بعكس التربة الطينية ذات القدرة احملدودة
  (Greenhouse People’s Environmental Center).وتصريفها 
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وحني ري تربة ما باملياه الرمادية لفترة زمنية طويلة فإن ذلك يؤدي إىل زيادة مستوى الصوديوم فيها، وهذا سيجعل 
وميكن الكشف عن مستويات الصوديوم من خالل قياس . تلك التربة رديئة التصريف للمياه، مما قد يضر بالنباتات

 أو أكثر، فذلك يعين أن نسبة الصوديوم يف التربة ٧,٥   (pH)فإذا كانت نسبة الـ.  يف التربة(pH)نسبة الـ 
  يف الواليات املتحدة األمريكية بإضافة اجلبس(Greenhouse People’s Environmental Center)ويوصي . مرتفعة

 يف ٢ غم لكل م١٠٠وبالذات يوصى بإضافة اجلبس مبعدل . (pH)للتربة هبدف خفض الـ ) كربيتات الكالسيوم(
  ).htm.gypsum/com.awgypsum.www://http (٠,٧يف التربة إىل   )pH(جل خفض نسبة الـ الشهر، من أ

  
 غسل التربة من الصوديوم وال شك أن ختفيف املياه الرمادية عن طريق هطل األمطار أو الري مبياه عذبة يساعد على

فعلى سبيل املثال، إن وجود . اإلضافة إىل ملوثات التربة األخرى اليت قد تتراكم مع الوقتومن األمالح الزائدة ب
مومسني لألمطار يف والية أريزونا األمريكية، وذلك برغم األحوال اجلافة فيها، يساعد على إزالة املواد الكيماوية غري 

  .املرغوب فيها من التربة
  

  حة اإلنسان أثر استخدام املياه الرمادية يف ص٥،٣
  

إن األخطار الصحية . إن املياه الرمادية غري املعقمة ال تشكل خطراً على صحة اإلنسان بالدرجة اليت يعتقدها البعض
الرئيسية اليت قد تنتج عن استخدام املياه الرمادية قد تنشأ إما من مالمسة اجلسم للمياه الرمادية أو نتيجة لتناول 

وقد حتتوي بعض املياه الرمادية على كميات من اإلفرازات . ريها باملياه الرمادية تلوثت بسبب فاكهة أو خضراوات
 باألنف أووالعدوى قد حتدث نظرياً نتيجة لتالمس املياه الرمادية . البشرية اليت تنتقل من خالهلا األمراض املعدية

ول حماصيل زراعية تلوثت بسبب  عن طريق استنشاق الرذاذ الناتج عن الري بالرشاشات أو عن طريق تناالعيون أو
وبالرغم من ذلك، مل يتم توثيق أي حادثة حىت اآلن نتج عنها ضرر بصحة اإلنسان من . ديةالرما باملياهتالمسها 

  .جراء إعادة استخدام املياه الرمادية
  

ية املنـزلية تنتج أصال إن أخطار التعرض للمياه الرمادية هي أقل أمهية بكثري مما يعتقد البعض وذلك ألن املياه الرماد
عن اإلنسان، وبالتايل فإن معظمها قد المس اإلنسان سابقاً، كما هو احلال يف املياه الناجتة عن الدشات أو 

ولكن بالرغم من ذلك، فقد حتتوي تلك املياه على امللوثات املسببة لألمراض اليت تضر . البانيوهات أو املغاسل
لرمادية األذى باألشخاص الذين هم خارج نطاق العائلة اليت تسكن املنـزل الذي وقد تلحق املياه ا. بصحة اإلنسان

وهناك طريقتان لتفادي هذا اخلطر على الصحة، إحدامها عن طريق القيام مبعاجلة شاملة للمياه . نتجت فيه تلك املياهأ
ية املياه الرمادية وتصبح مهيأة وهكذا يتم حتسني نوع. الرمادية هبدف إزالة البكترييا واملسببات األخرى لألمراض

لكن تكلفة هذا اخليار باهظة، خاصة إذا كان إنتاج املياه الرمادية واستخدامها مقتصراً . الستعماهلا ألغراض خمتلفة
لذلك، فإن معظم املصادر تنصح باستعمال نظام بسيط جلمع املياه الرمادية وتوزيعها ال يتطلب . على عائلة واحدة
كما تنصح تلك املصادر بعدم . املستمر ويقلل من احتماالت التالمس بني املستعمل واملياه الرماديةتدخل املستخدم 

وهناك بعض السلطات اليت . الري بالرشاشات لتجنب خطر نقل املياه الرمادية جواً لألشخاص ونقل األمراض إليهم
الرغم من أن البعض اآلخر يسمح به شريطة  نوع من الري فوق سطح التربة، باستخدام املياه الرمادية يف أيحتظر 
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كما ينصح عامة بعدم استخدام . عدم إشباع التربة هبذه املياه املستخدمة وشريطة التحكم بكميات املياه الرمادية
طرق الري فوق سطح التربة لري النجيل ومناطق أخرى من احملتمل أن تكون حمل لعب األطفال أو موطئاً 

االت ينصح باستعمال أنظمة التنقيط حتت سطح التربة، وذلك للتقليل من إمكانية ويف هذه احل.  للحيوانات
كما جيب عدم استعمال املياه الرمادية لغسل األفنية وممرات املشاة والسيارات، وكذلك . التالمس مع املياه الرمادية

  .رذاذ أو قطرات مائية تنقل جواًجيب عدم استعماهلا للتحكم بالغبار أو التربيد أو أي استعمال آخر قد ينتج عنه 
  

إضافة إىل ما سبق، فإن معظم السلطات املعنية تؤكد وجوب عدم استعمال املياه اليت تغسل هبا املالبس شديدة 
كذلك جيب عدم استخدام املياه الرمادية يف حال .  التلوث مثل حفاضات األطفال أو أي مالبس عليها دم أو قيء

ويف حال وجود . نـزل مثل التهاب الكبد أو احلصبة وذلك جتنبا لنقل مسببات املرضوجود مرض معد معني يف امل
  .، جيب التخلص من املياه الرمادية مباشرة عن طريق نظام الصرف الصحيأمراض كهذه

  
لذلك جيب تزويدها بغطاء حمكم . كذلك فإن خزانات املياه الرمادية الكبرية قد تشكل خطراً على سالمة األطفال

  . دخول البعوض واحلشرات األخرى أو القوارض الصغريةملنع
  
   املياه الرمادية على البيئةأثر استخدام  ٦، ٣
  

وهناك العديد من . إن األثر البيئي اإلجيايب الرئيسي الستخدام املياه الرمادية هو تقليل الطلب على املياه العذبة
وعية عالية واستعماهلا ألغراض ال تتطلب تلك النوعية املصادر اليت تعارض فكرة إنتاج مياه صاحلة للشرب ذات ن

نتاجها إ يتطلب وبإعادة استعمال املياه الرمادية يتم تقليل الطلب على املياه العذبة اليت. العالية، كما يف ري النباتات
  .فة عاليةتكل
  

 جليولوجية املنطقة بقاًطو. اه اجلوفيةإن أحد أهم املخاطر اليت قد تنتج عن إعادة استخدام املياه الرمادية هو تلويث املي
 حتت املنطقة اليت يتم فيها املوجود املياه اجلوفية خمزونقد تتسرب بعض املواد امللوثة املوجودة يف املياه الرمادية إىل 

  .الرمادية مما يؤدي إىل تلوث املياه اجلوفيةالري باملياه 
  

إن كميات املياه الرمادية الكلية الناجتة عن املنازل .  قليلةلكن احتماالت حدوث مثل هذا التلوث للمياه اجلوفية
 لتر ٤٠٠ إىل ٢٠٠ ال تنتج أكثر من - حيث استهالك املياه مرتفع –فمعظم املنازل يف العامل الغريب . حمدودة جداً

 النباتات، يف حني تتحلل كما أن معظم املياه الرمادية واملواد الغذائية املوجودة فيها متتصها. من املياه الرمادية يومياً
لذا فإنه . املواد األخرى مثل املواد العضوية والبكترييا يف التربة املوجودة قرب السطح وقبل وصوهلا إىل املياه اجلوفية

  . املياه الرمادية وختتلط باملياه اجلوفيةتتسربيف ظل الظروف الطبيعية لن 
  

ملياه الرمادية أخذ احليطة واحلذر يف ما قد يدخل إىل مياههم، ورغم ذلك، فإنه يفترض يف الذين يعيدون استخدام ا
ليس فقط ضاراً باملياه اجلوفية يف حال إذ أن التخلص من املواد الكيماوية السامة عن طريق إلقائها يف املياه الرمادية 
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ملستخدمة يف ري النبات عالية رمادية اأما إذا كانت املياه ال. تسرب املياه الرمادية إليها، بل هو ضار بالنباتات أيضاً
  .اجلودة، فإنه من املستبعد أن تشكل خطراً على املياه اجلوفية

  
فعلى . إن بعض السلطات اليت تسمح بإعادة استخدام املياه الرمادية تأخذ بعني االعتبار خماطر تلويث املياه اجلوفية

عد  إعادة استخدام املياه الرمادية أن ال يقل ُبسبيل املثال، تشترط والية أريزونا األمريكية على كل من يرغب يف
  .(Little 2001) م ١,٥ املياه اجلوفية عن سطح التربة يف منطقته عن خمزون

      
   الري باملياه الرمادية٧،٣

  
ن  اليت قد تنتج عالسلبيةُيستنتج مما ذُكر سابقاً أن العديد من األضرار احملتملة على صحة اإلنسان واآلثار اجلانبية 

إعادة استخدام املياه الرمادية مثل الروائح وتكاثر البعوض ميكن التحكم هبا من خالل حظر الري بواسطة الرش 
ولذلك يوصى بالري إما من خالل التنقيط أو عن طريق الري اليدوي الذي يتضمن .  املياه الرماديةركودوجتنب 

  .وضع كميات حمدودة من املياه الرمادية على النبات
  

كذلك . ملناطق احلارة، يوصى بالري يف الصباح الباكر أو املساء أو الليل وذلك لتقليل فقدان املاء بسبب التبخرويف ا
 وجتّمع املياهجيب عدم إعطاء التربة أكثر مما تستطيع امتصاصه من املياه وذلك جتنبا حلدوث إشباع زائد يف التربة 

.  جتف بني كل عملية ري وأخرىكيباتات، جيب أن تترك التربة ولتحقيق أفضل النتائج لنمو الن. الرمادية فوقها
وبالتحديد، ينصح باالنتظار حىت تصبح التربة يف منطقة جذور النبات جافة بعض الشيء قبل ريها باملياه الرمادية 

  .مرة أخرى
  

لك، ميكن إزالة هذه فادي حدوث ذلتو.  شبكة الريانسدادوقد تسبب اجلزيئات الصلبة املوجودة يف املياه الرمادية 
لذلك فإنه يوصى بعدم . اجلزيئات عن طريق التصفية أو الترسيب أو زيادة قطر الفتحات املوجودة يف ماسورة الري

 الري بالتنقيط إال بعد إزالة اجلزيئات الصلبة املوجودة يف املياه حنياستعمال خراطيم املياه ذات الفتحات الصغرية 
  .الرمادية

  
 وذلك الحتواء املياه الرمادية على بعض ،در إىل إمكانية تراكم الطحالب يف خطوط أنابيب الريوتشري بعض املصا

وبالرغم من أن تراكم الطحالب يف خطوط أنابيب الري ال يشكل .  املواد العضوية اليت توفر الغذاء هلذه الطحالب
صميم نظام الري إذ أن هذه الطحالب قد  تحني باالعتبار أي خطر على اإلنسان أو النبات، إال أنه جيب أن ُيؤخذ

وميكن التخلص من الطحالب بإضافة الكلور بني احلني واآلخر إىل املياه الرمادية مع .  تسبب انسداد مواسري الري
  .أخذ احليطة بالتحكم بكميات الكلور املضافة ملنع إحلاق الضرر بالنباتات
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  الستخدام املياه الرمادية عامة إرشادات ٨،٣
  
 إرشادات ميكن أن يستفيد منها من يريد بإعداد مركز دراسات البيئة املبنية فقد قامناء على املعلومات السابقة، ب

وتتضمن هذه اإلرشادات العديد من التوصيات اهلامة اليت ذكرت . اصة يف األردنوخإعادة استخدام املياه الرمادية، 
 وستتم مراجعة اإلرشادات وتعديلها بعد القيام  . هذه اإلرشاداتلقراءة )٢(امللحق وميكن مراجعة . يف هذا التقرير

  .بالتجارب امليدانية وتقييم فكرة إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن بصورة وافية
  
   إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن-٤
  

عادة استخدام املياه الرمادية تكون مالئمة  دراسات البيئة املبنية هو تطوير حلول إلهذا املشروع ملركزإن اهلدف من 
فقد أدرك سكان هذه املنطقة عرب التاريخ ضرورة حفظ املياه، . ألوضاع األردن االقتصادية واالجتماعية واملائية

لذلك جيب األخذ بعني االعتبار أن االسترياد املباشر . وهناك العديد من األمثلة التارخيية حلفظ املياه يف األردن
.  لألردنباًول واألفكار من دول أخرى، حىت إن كانت مناسبة يف تلك الدول، قد ال يكون بالضرورة مناسللحل

وسيوفر هذا الفصل .  بالتفصيل تقرير للمشروع يناقش إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن حتضريوسيتم الحقا 
  .  األردنبعض املعلومات األولية عن إعادة استخدام املياه الرمادية يف

  
   بعض العادات السائدة عرب التاريخ يف األردن للحفاظ على املياه١،٤

  
 سكاهنا جعلت ندرة املياه يف هذه املنطقة وإن. كما ذكر سابقاً، إن فكرة حفظ املياه ليست جديدة يف األردن

جل توفري املياه املناسبة وكانت األمطار جتمع يف األردن من أ. حيرصون تارخيياً على احلد من استهالكهم للمياه
وهناك عدد كبري من األمثلة التارخيية اليت تتضمن أنظمة فعالة . الكافية للعديد من االستعماالت املنـزلية وللري
نذكر منها اخلزانات املنحوتة يف الصخر يف مدينة البتراء النبطية، . جلمع مياه األمطار ال تزال موجودة يف البالد

 األرض يف القصور الصحراوية األموية اليت تعود إىل القرنني السابع والثامن سطحت حتت واخلزانات اليت بني
 والبيوت القروية التقليدية ، والقالع اليت أنشئت يف الفترة الصليبية مثل قالع عجلون والكرك والشوبك،امليالدي

ة إلعادة استخدام املياه الرمادية املنـزلية وهناك أمثلة متعدد. اليت تعود إىل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
 من املنازل %٣٠ من املنازل يف عمان و%٦٠ بأن ١٩٩٩وقد قدر تقرير نشر عام . لري النباتات يف الفترة املعاصرة

  .(Center for Development Research 1999)يف الريف األردين تقوم بإعادة استخدام املياه الرمادية 

  
  احلالية للمياه الرمادية يف األردناالستعماالت  ٢،٤

  
هناك العديد من األمثلة إلعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن يقوم هبا أشخاص ومؤسسات يف الوقت احلاضر يف 

  .خمتلف أرجاء اململكة
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ة لشرب ومن أبسط تلك األمثلة ملعب أطفال يف حي الشميساين يف عمان، حيث يتم مجع املياه املتسربة من نافور

ومبا أن املاء الناتج عن هذه النافورة نظيف جداً وال يوجد . املياه وتوجيهها لري شجرية واحدة بالقرب من النافورة
وال يوجد أي داع هنا لتصفية املياه الرمادية أو . هناك تالمس بشري مع هذه املياه الرمادية فإن النظام بسيط وفعال

  . املياهعلى النبات جّراء ريه هبذه على وجود آثار ضارة رمؤشمعاجلتها، كما أنه ليس هناك أي 
  

وهناك ثالثة أمثلة بسيطة أخرى تستحق الذكر مجيعها موجودة يف بيوت ريفية يف منطقة العدسية يف مشال وادي 
يف  ضحل حوضفقد قام صاحب أحد البيوت هناك بتحويل املياه اخلارجة من مغسلته الوحيدة إىل . األردن

 وهنا يتم خزن املياه الرمادية يف احلوض إىل حني نقلها يدويا بواسطة دلو .١، ٤ما هو مبني يف الشكل حديقته، ك
 الصحون واألواين نوع من املعاجلة هلا، وهذه املياه إمجاالً ناجتة عن غسل القيام بأيلري أشجار الزيتون، دون 

 يؤدي إىل جذب احلشرات، إال أن األمر الذي قدح  مفتوفيهوبالرغم من أن احلوض الذي يتم خزن املاء . واملالبس
  .ذلك مل مينع صاحب املنـزل من جتميع هذه املياه الرمادية للري

  

  
  

  خزن املياه الرمادية يف العدسية: ١،٤الشكل 
  ) مركز دراسات البيئة املبنيةمنالصورة (

  
ويتم يف هذا املرتل غسل .  داخليةوهناك بيت آخر يف نفس القرية ال حيتوي على شبكة تصريف صحي أو مواسري

ومن مث يتم تصريف .  ٢،٤خزان ماء كما هو مبني يف الشكل   منبالقرباملالبس من خالل جمموعة من احلنفيات 
ومن اجلدير ذكره أن صاحب هذا املنـزل قد الحظ أن . مياه الغسيل مباشرة إىل صف من أشجار املوز والزيتون
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، األمر الذي دفعه إىل التوقف عن ريها باملياه الرمادية وحتويل حتمالً كافياغسيل هذه أشجار املوز ال تتحمل مياه ال
  . على حتمل املياه الرماديةأفضلهذه املياه إىل أشجار الزيتون اليت لديها قدرة 

  

  
  

  إعادة استخدام املياه الرمادية يف العدسية: ٢،٤الشكل 
  )الصورة من مركز دراسات البيئة املبنية(

  
ال حيتوي هذا املنـزل على شبكة تصريف صحي أو أي . ناك مثال آخر يستحق الذكر ملنـزل يف قرية جماورةوه

ويبني . بل هناك حنفية واحدة فقط تقوم بتزويد املاء جلميع أغراض الشرب والغسيل يف املنـزل. مواسري داخلية
ه اليت جيري تصريفها من تلك احلنفية، حيث تتجه  النباتات يف حديقة املرتل اليت يتم ريها بواسطة امليا٣،٤الشكل 

 وتروى مجيع ،وال يوجد هناك أي ختزين أو معاجلة للمياه.  إىل جمموعة من النباتاتاألرضيةاملياه بفعل اجلاذبية 
  .  إضافة إىل مياه األمطار اليت تسقط يف فصل الشتاء،النباتات باملياه الرمادية

  

  
  

  ى باملياه الرماديةحديقة ريفية ترو: ٣،٤الشكل 
  )الصورة من مركز دراسات البيئة املبنية(
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أما يف جامع امللك عبداهللا يف عمان، فتجّمع املياه الناجتة عن وضوء املصلني وتضخ إىل نظام ختزين موجود يف أعلى 
 املزروعة يف وهناك يتم تصفية املياه وإعادة استخدامها يف ري نباتات الزينة. ٤،٤سطح البناء كما يبني الشكل 

 فواتري مياه من قيمةوقد مت تركيب هذا النظام منذ مخسة أعوام، ونتج عنه توفري مبلغ كبري . األرض احمليطة باجلامع
.  تكلفة تركيبه خالل العام األول من تشغيلهغطّى بأنه قد هذا النظام للمياه الرماديةويشري القائمون على .  اجلامع

املياه أي آثار ضارة على نباتات الزينة املروية هبا بسبب النوعية اجليدة ملياه الوضوء كذلك مل ينتج عن الري هبذه 
  . اليت ال حتتوي إال على كميات حمدودة جداً من الصابون

  

  
  

   جامع امللك عبداهللا٤،٤شكل ال
  )الصورة من مركز دراسات البيئة املبنية(

  
ون مع عدد من املؤسسات يف األردن، خنص بالذكر منها ، بالتعا)Care International(هذا وقد قامت مؤسسة 

الشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة مصادر املياه، بتوزيع عدد من النشرات عن املياه الرمادية وتوفري التدريب لعدد من 
وقامت الشبكة اإلسالمية لتنمية . ١٩٩٠سكان القرى يف الريف األردين من خالل برنامج مت البدء به يف عام 

 حيتويان على نسبة قليلة من مركبات الصوديوم وسائل لغسيل الصحونوإدارة مصادر املياه أيضاً بتصنيع شامبو 
  ).٢امللحق راجع (
  

نذكر منها أحد . كذلك يقوم عدد من أصحاب البيوت يف عمان بتركيب أنظمة للمياه الرمادية من خمتلف األنواع
م أذينة، حيث يتم اعتراض املياه الرمادية الناجتة عن أحد محامات يف منطقة أ" ح ب"األمثلة اجليدة وهو بيت 

مبلمر كلوريد  (PVCمث حتّول هذه املياه لتجري عرب ماسورة من الـ ) غرفة التفتيش (عند املُنُهل اخلارجياملنـزل 
 ملم ٥ها  سم، وقد ثقبت املاسورة بثقوب قطر كل من١٥ إنش ُوضعت حتت سطح التربة حبوايل ٢قطرها ) الفنيل

 هذه املاسورة بتزويد املياه لصف من النباتات كما هو مبني يف الشكل وتقوم.  موزعة بانتظام على امتداد املاسورة
 هذا املرتل إىل سكّانكما مل يضطر .  هذا النظام للمياه الرمادية أي نوع من الضخ أو التصفيةوال يستعمل.  ٥،٤

مجيع مياه البانيو والدش ومغسلة احلمام مباشرة وبصورة أوتوماتيكية إىل وتنقل .  تغيري أمناط استهالكهم للمياه
وقد بدأ العمل هبذا النظام منذ أكثر من عامني ومل تنتج عنه أي آثار سلبية على النباتات املروية أو . صف النباتات
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 مثانية وعشرين دوالراً حوايل(كما أن تكلفة تركيب هذا النظام مل تزد على عشرين ديناراً أردنياً . على التربة
   .، وال توجد ضرورة لصيانة النظام)أمريكياً

  

  
  

  نباتات يتم ريها مبياه رمادية ناجتة عن محام دون أي تصفية أو معاجلة: ٥،٤الشكل 
  )الصورة من مركز دراسات البيئة املبنية(

  
. منطقة عبدون يف عمان يف" ن ف"وهناك نظام آخر خيتلف كثريا عما سبق ذكره، وهو موجود يف منـزل 

وحيتوي هذا املرتل الذي بين مؤخراً على نظام ثنائي للمواسري، إضافة إىل حوض ختزين للمياه حتت األرض ونظام 
.   املطبخمغسلةويتم يف هذا املرتل مجع املياه الرمادية من عدة محامات ومغاسل، باستثناء . ملعاجلة املياه الرمادية

ويقوم النظام بتصفية املياه الرمادية اليت يتم مجعها ومن مث . يضاً املياه الناجتة عن غسالة املالبسوتشمل املياه الرمادية أ
من أنه قد مت تصميم هذا النظام وتركيبه على أنه جزء متكامل من املرتل إال وبالرغم . ضخها وري النباتات بالرش

وبعد . روائح الكريهة اليت كانت تنبعث من مياه الري بدء استعماله بسبب الأنه مت وقف تشغيله بعد فترة قصرية من
دراسة نظام إعادة استخدام املياه الرمادية يف هذا املرتل مت الكشف عن بعض نقاط القصور يف هذا النظام، أمهها 

 وسيكون باإلمكان مواصلة العمل هبذا النظام بنجاح بعد إجراء بعض التعديالت البسيطة. استخدام نظام الرش للري
  .عليه
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   استخدام املياه الرمادية يف األردنحني أمور جيب أخذها باالعتبار ٣،٤
  

  . هناك العديد من األمور املتعلقة باملياه الرمادية اليت قد تؤثر على تطبيق إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن
  

  التصريف الصحي
  

كما أن مواسري تزويد املياه وتصريفها عادة . اخلرسانة املسلحةمن إن الغالبية الساحقة من املنازل يف األردن مبنية 
لذلك فإن حماولة الوصول إىل تلك املواسري هبدف صيانتها أو تصليحها هي عملية صعبة .  املرتلأرضيةُتمد حتت 
 تتطلبها إضافة إىل ذلك، فإن ممارسات التصريف الصحي ليست ثابتة وال تتماشى دائماً مع املقاييس اليت. ومكلفة

جيب فصل مواسري املياه )  بعدفيمااليت سيتم مناقشتها (فحسب الكودات األردنية للتصريف الصحي . التشريعات
 جيعل اعتراض املياه الكوداتواتباع هذه .  خارج املنـزلاملُنُهلالرمادية عن مواسري املراحيض حىت الوصول إىل 

 نظام تركيبكذلك فإن ارتفاع تكاليف .  قلما تتبعالكودات هذه لكن. الرمادية وإعادة استخدامها سهالً نسبياً
واإلزعاج الذي ينتج عنه ) إال إذا كان املرتل خيضع إىل عملية جتديد رئيسية(ثنائي للمواسري يف مرتل قائم يف األردن 

ب نظام ثنائي لذا يفضل تركي.  تركيب نظام متكامل الستخدام املياه الرمادية مكلفاً وغري اقتصاديعوامل جتعل
 يكون املرتل مزوداً خبط منفصل للمياه الرمادية فعندما.   بدالً من أضافتها الحقاًاجلديدة تعمري املنازل أثناءللمواسري 

  . حمدودة جداًستكون تكاليف العمالة واملواد لتركيب نظام للمياه الرمادية فإن
  

  موارد املياه احملدودة وطريقة احلفاظ عليها
  

بقا، فإن مقدار استهالك املياه للفرد الواحد يف األردن أقل بكثري من استهالك الفرد من املياه يف الكثري كما ذكر سا
  . من الدول األخرى، ويوضح ذلك اجلدول التايل

  
    )اليوم/الشخص/لتر(معدل استهالك الفرد للمياه 

١٢٦  (Hashemite Kingdom of Jordan 2002)  

  )لدخل املنخفضذوو ا( ٧٠ – ٦٠
 (Center for Development Research 1999)  

  األردن

٣٠٠ (World Bank 2001)   الواليات املتحدة  
٢٢٥ (Kiely 1998)   أوروبا  
  )املقيمون (١٥٠ -  ١١٠
  (Kambanellas 1999)) السياح (٣٩٠

  قربص

  استهالك الفرد للمياه: ١،٤اجلدول 
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 إذ أن كمية املياه الرمادية املتوفرة ،دة يف األردن مقارنة ببلدان أخرىإن إمكانيات إعادة استخدام املياه الرمادية حمدو
وهذا النقص يف املياه يؤدي بالضرورة إىل ممارسات هتدف إىل الترشيد يف استهالك املياه . أقل منها يف تلك البلدان

ملنخفض إىل املتوسط، وتنطبق هذه املالحظة خباصة على العائالت ذات الدخل ا. قد ال توجد يف البلدان األخرى
وجيب أن تليب .  مكعبنييتراوح حجمه بني متر مكعب ومترين حصتها من املياه من خزاناليت عادة ما حتصل على 

حاجات العائلة ملدة تتراوح ما بني أربعة وستة أيام يف األسبوع، إذ أن املياه ال ُتضخ  اخلزانيف هذا جتّمع  اليت املياه
  . األسبوعحمّددة يفحناء األردن إال خالل أيام  أيةإىل املنازل يف غالب

  
لذلك .  مرة أخرىمن املصدر الرئيسيا قبل ضخها ذهوبالتايل فإن الترشيد يف استهالك املياه ضروري لتجنب نفا

فإن األردنيني عادة ال يتركون حنفيات بيوهتم مفتوحة طوال الوقت بينما هم منهمكني يف غسل الطعام أو 
أن العائالت ذات الدخل املنخفض عادة ال يكون لديها بانيوهات، وحىت الدشات يتم اختصار كما . االستحمام
وهذه املمارسات تؤدي إىل إنتاج مياه رمادية عالية التركيز، هذا بالرغم من أن البيانات املتوافرة عن . استعماهلا

قص يف كميات املياه هو أحد أفضل األسباب ولذلك فإن الن.  يف األردن غري كافية لتأكيد ذلكالرماديةنوعية املياه 
  .   للتحفيز على حفظ املياه

  
  التزويد املتقطع للمياه

  
فسلطة املياه تضخ املياه خالل عدد حمدود من .  املتقطع للمياه يف األردنالتزويدلقد تطرق هذا التقرير إىل موضوع 

 خزن املياه اليت تضخ يف خزانات توضع إما على ويتم. األيام كل أسبوع قد يصل إىل أقل من يوم يف بعض املناطق
وحتفظ معظم العائالت ذات الدخل املنخفض املياه يف خزانات . سطح املنـزل أو يف آبار حتفر حتت سطح األرض

حيث تستخدم هذه املياه إىل أن ُيعاد ضخ املياه من جديد، وهي مدة تتراوح سعتها ما بني متر إىل مترين مكعبني، 
، فإن معظم كميات االستهالك الرئيسي للمياه، مثل شطف األرضيات وبسبب ذلك . ستة أيامقد تصل إىل
ال تضخ وبالتايل، فإن إنتاج املياه الرمادية يكون قليالً يف األيام اليت .  تضخ فيها املياه خالل األيام اليت يتموالغسيل، 

لذلك فإن هذا اإلنتاج غري املتوازن للمياه . يها املياهفيها املياه، بينما يبلغ ذروته بوضوح خالل األيام اليت تضخ ف
أما يف األوضاع املثالية، فإن . الرمادية خالل أيام األسبوع يؤثر على كيفية خزن املياه الرمادية واستعماهلا الحقاً

 يقوم بإنتاج جزء ويف احلاالت القصوى، فإن املرتل الذي. إنتاج املياه الرمادية يتم بالتساوي على مدار أيام األسبوع
 املياه إليه سيحتاج إىل خزن تلك املياه الرمادية لكي تتوفر فيهكبري من مياهه الرمادية خالل اليوم الوحيد الذي تضخ 

 حسب جدول ضخ ختتلفوهذا يعين أن سعة التخزين اليت حيتاجها املرتل .   خالل أيام األسبوع األخرىلالستعمال
  .     املرتلية ختتلف من مرتل إىل آخرالرماديةذلك فإن تكلفة تركيب نظام للمياه املياه لذلك املرتل، ونتيجة ل
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  اخنفاض أسعار املياه
  

وهذا ال يشجع تلك .  يدفع كامل سعر املياه اليت يستهلكهااملستهلك يف األردن ذا االستعمال احملدود للمياه الإن 
 املياه املنـزلية احلالية يف األردن تزداد أسعارإن .  هالك املياهالشرحية من املستهلكني على أي ترشيد إضايف يف است
  : اجلدول التايليف يف مدينة عمان تعرفة أسعار املياهتصاعدياً مع زيادة استهالك املياه، ولقد مت تلخيص 

  
 )٣م(االستخدام املنـزيل كل ثالثة أشهر   )٣ م/دينار(السعر 

  ٢٠ -صفر   ٢‚٩٧٢قيمة فاتورة ثابتة، 
٤٠ - ٢١  ٠‚١٥٩  
٧٠ - ٤١  ٠‚٤٧٩  
١٠٠ - ٧١  ٠‚٧٧٢  
١٢٠ -  ١٠١  ٠‚٩٦٨  
١٢١>  ١‚٢٤٢  

    
 املياه املزودة من -االستخدام غري املنـزيل   ١‚٦٥٠

  سلطة املياه
  متغرية ٤‚٠٠٠ -١‚٠٠٠

(Center for Development Research 1999)   شاحنات املياه(بائع من القطاع اخلاص(  
  املياه يف مدينة عمانأسعار : ٢،٤اجلدول 

  
  االختالفات يف الدخل

  
إن التفاوت االقتصادي الكبري بني العائالت ذات الدخل املرتفع والدخل املنخفض يف األردن يؤثر على قدرة 

فمثالً، باستطاعة املستهلك ذي الدخل املرتفع تركيب خزانات كبرية حلفظ املياه اليت . العائالت على شراء املياه
أما العائالت ذات الدخل .  ، وكذلك شراء املاء من شاحنات املياه اليت يقوم بتشغيلها القطاع اخلاصملرتلهتضخ 

املنخفض فال تستطيع اللجوء إىل تلك احللول وتضطر إىل تدبري أمورها من خالل كميات املاء القليلة اليت ميكنها 
  .ختزينها

  
اة ميكن مقارنته بأوروبا والواليات املتحدة حيث لديها إن العائالت ذات الدخل املرتفع يف عمان تعيش منط حي

احلمامات واملراحيض الغربية واحلدائق املروية والسيارات اليت حتتاج للغسل، ويكاد استهالك الفرد فيها من املاء 
ة، فال  أما سكان املناطق الريفي.)اليوم/الشخص/ لتر٤٠٠ إىل ٣٠٠ من( مع استهالك الفرد يف العامل الغريب يتساوى

 للعائالت ذات الدخل املرتفع يف عمان،تتوفر لديهم نفس متطلبات استهالك املياه وال نفس وسائل خزهنا املتوفرة 
اليوم  /الشخص/ لتر٧٠ إىل ٦٠ولذلك يضطرون يف الغالب إىل تدبري أمورهم بكميات قليلة من املاء تتراوح ما بني 

(Iskandarani 1999).  
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  لقة بإعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن التشريعات املتع٤،٤
  

  كودات التصريف الصحي
  

 إن التشريعات األردنية اليت حتكم التصريف الصحي املنـزيل هي كودات نظام املياه العادمة وكودات تزويد املياه 

(Ministry of Public Works and Housing 1988) . ة الصرف  الكودات اإلرشادات لتصميم أنظمهذهوتقدم
كما تقدم كودات تزويد املياه اإلرشادات بشأن تزويد املباين باملياه الساخنة . الصحي وتركيبها يف األبنية السكنية

 يتعلق بإعادة استخدام فيما إال على القليل هذه الكودات وال حتتوي .والباردة مبا يف ذلك أنظمة مكافحة احلريق
  . الصحي الصرفوعالقتها بنظاماملياه الرمادية 

  
أما الكودات املتعلقة بأنظمة املياه العادمة فإهنا توفر اإلرشادات للتصريف الداخلي واخلارجي وألنظمة املياه العادمة، 

. صميم شبكات تصريف مياه األمطاروبشأن تكما أهنا تقدم توصيات بشأن أنواع املواسري املستخدمة ومقاساهتا، 
) ٢٠، ص٢/٤/٢(كما توصي هذه الكودات . بشأن تصميم احلفر االمتصاصيةكذلك فإهنا توفر اإلرشادات املفصلة 

بضرورة تصريف الفضالت السائلة املنـزلية عن طريق شبكة التصريف الصحي، طبقاً للتعليمات اليت حتويها 
 ولكن ال يوجد هناك أي منع. الكودات، وتشري إىل أنه ال يسمح بتصريف هذه الفضالت السائلة بأي طريقة أخرى

 فإن هذه الكودات تتطلب فصل مواسري وكذلك.  صريح يتعلق بتركيب نظام صرف صحي منفصل للمياه الرمادية
 عن مواسري تصريف املصارف األرضية واملغاسل والبانيوهات والدشات واملباولتصريف املراحيض والشطافات 

منـزيل يفصل مياه الصرف لنظام صرف صحي ) ٨٥ص(وهناك خمطط توضيحي مقترح . حىت خروجها من املبىن
  .باملُنُهلمن املرحاض والشطافه عن مياه الدش واملغسلة حىت وصول املواسري إىل خارج املبىن، حيث يتم وصلها 

  
كما تتطلب الكودات إنشاء ُمنُهل خارج املبىن عند وجود تغيري يف نوع أو مقياس مواسري الصرف، أو عند مسافة 

 .وعند كل تغيري يف اجتاه أو يف احندار مواسري الصرف أو تغيري مفاجئ يف منسوهبا م عن املُنُهل، ٢٠ال تزيد عن 
أن يتم تصريف ) ٦٢ص(، وتتطلب خارجي خاص به ُمبنُهلأن يكون كل محام مزوداً ) ٨٥ص(وتقترح الكودات 

  . يةاحلفرة االمتصاص مياه اجملاري إن وجدت، وإن مل تتوفر الشبكة فيتم التصريف يف يف شبكةاملياه 
  

وبالرغم من أن إعادة استخدام املياه الرمادية غري مصرح به بوضوح، إال أن العديد من املتطلبات املذكورة يف 
ولقد مت يف األشهر القليلة املاضية تشكيل جلنة . الكودات، إن مت تطبيقها، ستسهل عملية استخدام املياه الرمادية

  . ت عليها للسماح بإمكانية إعادة استخدام املياه الرمادية وتسهيلهاحكومية لتقوم بفحص الكودات واقتراح التعديال
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  ، إعادة استخدام املياه العادمة يف الري٨٩٣املواصفة األردنية 
  

وتطبق الكودات عامة على . تنظم هذه املواصفة نوعية املياه العادمة املعاجلة اليت ميكن استخدامها يف الري يف األردن
ولكن هذه الكودات ليست ذات . ياه العادمة واملياه السوداء املعاجلة يف حمطات معاجلة املياه العادمةإعادة استخدام امل

صلة بإعادة استخدام املياه الرمادية على نطاق املنازل، وهناك فرق شاسع يف كميات املياه اليت جيب معاجلتها يف كل 
عت للحفاظ على صحة العمال الزراعيني واملستهلكني كما أن املقاييس اليت تتضمنها الكودات وض. من احلالتني

للمنتجات الزراعية اليت يتم ريها بتلك املياه، وأيضاً لتخفيف اآلثار السلبية على البيئة اليت قد تنتج من استخدام املياه 
   .العادمة املعاجلة على نطاق واسع، مثل تلك املتعلقة بإحلاق الضرر مبصادر املياه السطحية واجلوفية

  

  العوامل االقتصادية ٥، ٤
  

  املستهلك
  

اجلانب األبسط يتعلق باملستهلك .  بإعادة استخدام املياه الرماديةللصورة االقتصادية فيما يتعلقهناك جانبان 
فهو يدفع مثن املياه اليت يتم تزويده هبا سواء من خالل . وللمستهلك املنـزيل متطلب مائي سنوي معني. املنـزيل

 تعرفة ٢،٤ويبني اجلدول ( على كمية املياه املستعملة وهذا الثمن يعتمد.  أو من مزود من القطاع اخلاصسلطة املياه
  ).أسعار املياه يف مدينة عمان

  
لذلك، إذا كان باإلمكان إعادة استخدام بعض املياه املزودة للمستهلك املرتيل، فقد ينتج عن ذلك اخنفاض يف كمية 

مبا  نظام إعادة استخدام املياه الرمادية رأس املال املطلوب لتركيبولكن . نها هذا املستهلكاملياه الكلية اليت يدفع مث
  فترة من الزمن قبل أن تتمقد يعين أنه جيب أن متر إضافية وأنظمة تصفية ومعاجلة يشمله هذا النظام من مواسري

 تلك الفترة الزمنية، فذلك يعتمد على مدى أما عن . من خالل التوفري يف فواتري املياهتغطية التكلفة اإلمجالية للنظام 
فالعائالت اليت تستهلك كميات قليلة من املياه . تكلفة تركيب النظام وكمية املياه اليت يتم توفريها وأسعار املياه

تغطية مصاريف  ما يكفي من املال لبإعادة استخدامها للمياه الرمادية ألسعار املياه، فإهنا ال توفر الدنياوتدفع التعرفة 
أما العائالت ذات االستهالك املرتفع للمياه، خاصة تلك اليت لديها حدائق أو بساتني، فقد تستطيع . تركيب النظام

  .كلفة تركيب نظام للمياه الرمادية خالل فترة قصريةتغطية ت
  

 كميات إضافية من املياه، ءوتضطر أحياناً إىل شراأما العائالت اليت تستخدم كل املياه اليت ميكنها احلصول عليها 
 من حتقيق توفري مباشر يف فواتري هلا لتركيب نظام للمياه الرماديةفقد يكون احتياجها املستمر للمياه أكثر حتفيزاً 

 إعادة استخدامها للمياه بفضل تركيب خزان مياه إضايف أن توفر عناء ومصاريفمثالً  العائالتكن هلذه ومي  .املياه
  .نتجها اليت تالرمادية
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  الصورة العامة
  
 يتضح مدى أمهية امليزات الكامنة يف ، تفحص الصورة العامة بدالً من التركيز على احلاالت اخلاصةخالل من

 يف األردن يف الفصل األول من هذه املستهلك باملياهوقد مت عرض العجز يف تزويد .  استخدام املياه الرمادية
وقد .  حىت لو مت االستثمار يف البنية التحتية جلمع املياه وختزينها وتوزيعهاقائماً ويبدو أن هذا العجز سيبقى. الدراسة

تساعد إعادة هيكلة مؤسسات قطاع املياه يف زيادة فعالية التوزيع واسترداد تكلفة املياه كاملة، ولكنها لن توفر 
  .ب على املياهلذلك جيب االعتماد أيضاً على ممارسات إدارة الطل. كميات إضافية من املياه

  
 إذا كانت إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن ستتحقق فيماومن الطبيعي أن أحداً ال يعلم يف الوقت احلاضر 

 الشروع يف ترويج قبلفهناك أمور خمتلفة، أغلبها ذات طابع فين، حتتاج إىل املزيد من البحث . على نطاق واسع
كذلك فإن احلوافز املالية املباشرة للمستهلك املنـزيل الذي يستعمل .  واسعبشكلإعادة استخدام املياه الرمادية 
ويف الوقت ذاته، فقد بينت بلدان خمتلفة أنه ميكن حتقيق ختفيض ملحوظ يف الطلب . القليل من املياه حمدودة جداً

إن . حتقيق النتائج ذاهتا يف األردناملنـزيل على املياه من خالل إعادة استخدام املياه الرمادية، وال يوجد هناك ما مينع 
 استخدام حلول المركزية، كما يف أنظمة املياه حني بدقة تقديرهاتكلفة حتقيق ختفيض يف الطلب على املياه يصعب 

 من جراء استخدام املياه الرمادية، وذلك يعتمد على وسائل يف املياه  ملحوظ توفري  ولكن قد ينتج.  الرمادية املرتلية
وال شك أن قيمة فواتري املياه ستنخفض ملن . ظمة املياه الرمادية وتوفري الدعم املايل لتشجيع استخدامهاتطبيق أن

وسيزداد هذا التوفري يف . للمياه الرمادية اليت ينتجها مرتله إعادة استخدامه حاليستهلك كميات كبرية من املياه يف 
 كميات قليلة من املياه، فإن التوفري يف قيمة تستهلكعائالت اليت  يتعلق بالفيماأما .  حال زيادة تعرفة أسعار املياه

 هلم كميات إضافية من املياه دون استخدامهم للمياه الرمادية سيوفرفاتورة املياه قد يكون قليالً أو معدوماً، ولكن 
  .أي تكلفة إضافية

  

   االستنتاجات-٥
  

الزدياد يف عدد من البلدان اجلافة، وتشري الدالئل إىل أنه يتم إن إعادة استخدام املياه الرمادية يف املنازل آخذة با
وتوجد العديد من احللول التقنية إلعادة استخدام هذه املياه، كما ميكن احلد من . العمل هبا سواء كانت قانونية أم ال

متزايد من السلطات يف وهناك عدد . اآلثار اليت قد تؤثر سلباً على صحة اإلنسان والنباتات بوسائل يف غاية البساطة
  .  بوضع التشريعات اليت تسمح بإعادة استخدام املياه الرماديةاليت بدأتالعامل 

  
ولقد عرض هذا . وهناك عدة أسباب جتعل سكان األردن يرغبون يف استعمال أنظمة املياه الرمادية على نطاق واسع

ومن املهام اليت يقوم هبا مركز دراسات . ة يف بلدان خمتلفةالتقرير الوسائل اليت يتم فيها إعادة استخدام املياه الرمادي
البيئة املبنية البحث يف الوسائل العملية واآلمنة واالقتصادية إلعادة استخدام املياه الرمادية يف ري احلدائق يف األردن 

  .ونشرهاوتطوير هذه الوسائل 
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  )١(ملحق 
  القاعدية التربة تتحمل بنباتات جدول

  )نباتات ميكن ريها باملياه الرمادية(
  

االسم الشائع باللغة العربية االسم الشائع باللغة اإلنجليزية االسم العلمي  المجموعة
Acacia cyanophylla Mimosa آاشياأ  شجرة دائمة الخضرة 
Acacia farnesiana Sweet Acacia شجرة متساقطة األوراق عنبر 

Acacia greggii Catclaw Acacia ___ شجرة متساقطة األوراق 
Agave palmeri Foxtail Agave عصارية أجاف 

Albizia julibrissin Silk Tree شجرة متساقطة األوراق ألبيزيا 
Aloe nobilis Golden-tooth Aloe عصارية ألوي 

Bougainvillea sp. Bougainvillea متسلقة دائمة الخضرة مجنونه 
Brachychiton populneus Bottle Tree شجرة دائمة الخضرة بدة العفريت 

Buddleia davidii Butterfly Bush شجيرة متساقطة األوراق طرف العروس 
Caesalpinia gilliesii Bird of Paradise Bush شجيرة متساقطة األوراق شوارب النمر 
Ceratonia siliqua Carob شجرة دائمة الخضرة خروب 

Cereus peruvianus Apple Cactus ةيرباص صبر  
Chamaerops humilis European Fan Palm شجرة دائمة الخضرة شميروبس 
Cortaderia selloana Pampas Grass عشب زينة حلفا 
Cupressus arizonica Smooth Arizona Cypress  شجرة دائمة الخضرة سرو فضي

Cupressus sempervirens Italian Cypress شجرة دائمة الخضرة سرو عمودي 
Dodonaea viscosa Purple Hop Bush رة دائمة الخضرةيشج دودينيا حمراء  

Eucalyptus 
camaldulensis Red River Gum شجرة دائمة الخضرة آينا 

Grevillea robusta Silk Oak شجرة دائمة الخضرة جرافيليا 
Iris sp. Bearded Iris ة دائمة الخضرمعمرة سوسن الصحراء  

Lantana camara Lantana دائمة الخضرة شبهرةيشج أم آلثوم  
Lantana montevidensis Trailing Lantana معمرة أم آلثوم زاحفة 

Laurus nobilis Sweet Bay شجرة دائمة الخضرة غار 
Lavandula angustifolia Lavender رة دائمة الخضرةيشج الفندر  

Lonicera japonica Japanese Honeysuckle متسلقة دائمة الخضرة ياسمين عراقي 
Malephora crocea Ice Plant ____ عصارية 

Morus Mulberry شجرة متساقطة األوراق توت 
Myrtus communis Myrtle رة دائمة الخضرةيشج ريحان، آس  
Nerium oleander Oleander رة دائمة الخضرةيشج مقّزمة  دفلة  

Nolina sp. Mexican Grass Tree معمرة أرجيلة 
Oenothera sp. Evening Primrose ____ معمرة 
Olea europaea Olive شجرة دائمة الخضرة زيتون 

Opuntia ficus-indica Prickly Pear ةيرباص صبر  
Parkinsonia aculeata Jerusalem Thorn شجرة متساقطة األوراق برآنسونيا 

Pennisetum setaceum Fountain Grass عشب زينة حلفا حمراء 
Penstemon sp. Beard Tongue ____ معمرة 
Petunia hybrida Common Garden Petunia  معمرة بتونيا

Phoenix dactylifera Date Palm شجرة دائمة الخضرة نخلة 
Pinus halepensis Aleppo Pine شجرة دائمة الخضرة صنوبر حلبي 
Pistacia atlantica Betoum شجرة متساقطة األوراق بطم أطلسي 

Prosopis sp. Mesquite شجرة متساقطة األوراق الغاف 
Punica granatum Pomegranate شجرة متساقطة األوراق رمان 
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Robinia psuedoacacia Black Locust شجرة متساقطة األوراق روبينا 
Rosmarinus officinalis Rosemary ضرةرة دائمة الخيشج حصالبان  

Salvia microphylla Sage رة دائمة الخضرةيشج ميرامية زينة  

Senecio cineraria Dusty Miller دائمة أو معمرةرةيشج فضية  
 الخضرة

Sophora japonica Japanese Pagoda Tree شجرة متساقطة األوراق صوفورا 
Syringa vulgaris Lilac ___ شجيرة متساقطة األوراق 
Tamarix aphylla Tamarisk ثلإ  شجرة متساقطة األوراق 

Tecomaria capensis Cape Honeysuckle دائمة أو متسلقة رة يشج تكوماريا
 الخضرة

Vitex agnus-castus Chaste Tree شجرة متساقطة األوراق آف مريم 
Washingtonia filifera Washingtonia شجرة دائمة الخضرة وا شـنتونيا 

Yucca aloifolia Spanish Bayonet رة دائمة الخضرةيشج حربة  
Ziziphus spina-christi Jujube شجرة متساقطة األوراق سدر 
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  القاعدية التربة تتحمل بنباتات ال جدول
  ) ريها باملياه الرماديةيستحسن عدمنباتات (

  
االسم الشائع  االسم العلمي

 باللغة اإلنجليزية
االسم الشائع 
 مالحظات المجموعة باللغة العربية

Camellia japonica Camellia شجيرة دائمة  كاميليا
  الخضرة

دة تحب التربة الحمضية شدي
 الرطوبة

Magnolia 
grandiflora 

Southern 
Magnolia شجرة دائمة  ماجنوليا

 الخضرة
تصاب أوراقها باالصفرار 

تربة قاعدية إذا زرعت في  
Magnolia 

soulangiana 
Saucer 

Magnolia شجرة متساقطة  ماجنوليا
 األوراق

تصاب أوراقها باالصفرار 
تربة قاعدية إذا زرعت في  

Gardenia 
jasminoides 

Cape 
Jasmin, 

Gardenia 
شجيرة دائمة  جاردينيا

 الخضرة

تتطلب تربة حمضية، 
يصعب نموها في التربة 

 القاعدية

Rhododendron 
sp. ____ ____ 

شجيرة دائمة 
الخضرة أو 

 متساقطة األوراق

تزرع في أحواض مرتفعة 
   القاعديةفي التربة

Azalea sp. ____ ____ 
شجيرة دائمة 
الخضرة أو 

تساقطة األوراقم  

تزرع في أحواض مرتفعة 
  القاعديةفي التربة

Taxus baccata English Yew ____  شجرة أو شجيرة
 ال تتحمل التربة القاعدية دائمة الخضرة

Cornus 
canadensis Bunchberry ____  غطاء أرضي

 متساقط األوراق

تنمو بشكل أفضل في 
 التربة الحمضية

)Cornus mas  تتحمل 
 )ة القاعديةالترب

Ilex aquifolium English 
Holly ____  شجرة أو شجيرة

التربة قليلة الحموضة تفضل دائمة الخضرة

Nandina 
domestica 

Heavenly 
Bamboo, 
Sacred 

Bamboo 

شجيرة دائمة  ____
 الخضرة

معرَّضة لإلصابة باصفرار 
األوراق إذا زرعت في تربة 

 قاعدية

Protea sp. Protea ____ جيرة دائمة ش
 الخضرة

أغلبها يفضل التربة 
 الحمضية

)Protea neriifolia 
 )تنمو في التربة القاعدية

Prunus 
caroliniana 

 

Carolina 
Laurel 
Cherry 

شجيرة دائمة  ____
 الخضرة

غالبًا ما تظهر حرقًا 
واصفرارًا في األوراق إذا 
 زرعت في تربة قاعدية

Taxodium 
distichum 

Bald 
Cypress ____  شجرة متساقطة

 األوراق
تتحمل أي تربة عدا التربة 

 القاعدية قليلة

Tsuga sp. Hemlock ____ 
أو شجيرة  شجرة

دائمة  صنوبرية
 الخضرة

 تنمو في التربة الحمضية

Wisteria sinensis Chinese 
Wisteria متسلقة متساقطة  وستيريا

 األوراق
احذر اصفرار األوراق إذا 

 يةزرعت في تربة قاعد
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  )٢(ملحق 
   إرشادات أولية الستعمال املياه الرمادية لري احلدائق

  )org.csbe.www://http نمأخذت (

 ويقوم برنامج تعزيز اإلنتاجية  .هذه اإلرشادات جزء من مشروع مركز دراسات البيئة املبنية عن إعادة استخدام املياه الرمادية
 .تمويل هذا املشروعب وزارة التخطيطاالقتصادية واالجتماعية يف 

أحواض االستحمام والغساالت واملصارف األرضية، وتكون نسبة وإن املياه الرمادية هي املياه اخلارجة من املغاسل 
تلّوثها أقل من نسبة تلّوث مياه املراحيض، وبذلك ميكن استعماهلا لري النباتات بعد معاجلة طفيفة بل دون أي 

  .تياطات البسيطةمعاجلة، ولكن بعد اختاذ بعض االح

 جيب أن يكون نظام املياه الرمادية  .هناك عدة أمور جيب أخذها بعني االعتبار عند إعادة استخدام املياه الرمادية
 كذلك جيب معاجلة تلك املياه بطرق مناسبة حبيث ال تالمس  .بسيطاً يف تركيبته وسهل االستعمال والصيانة

 وجيب أن تكون املركبات الكيماوية املوجودة يف  . أي أضرار صحيةاإلنسان أو احليوان وذلك لتفادي إحلاق
 .قليلة إذ أهنا قد تلحق الضرر بالنباتات) مثل البورون والصوديوم واملبيضات(الصابون ومواد التنظيف 

  .وحتتوي هذه النشرة على بعض اإلرشادات األولية لتطوير أنظمة املياه الرمادية

  :مصادر املياه الرمادية

من أهم األسس لتركيب نظام للمياه الرمادية يف البناء هو استعمال نظام ثنائي ملواسري الصرف يفصل املياه . ١
 وتتكّون املياه السوداء من مياه املراحيض والشطافات التابعة هلا ومياه مغاسل املطابخ،  .السوداء عن املياه الرمادية

ن املعاجلة، بل جيب حتويلها إىل نظام الصرف الصحي العام أو ولذلك ال ميكن استعماهلا للري دون درجة عالية م
للمياه وميكن إعادة استخدامها يف ري " نظافة" أما مصادر املياه الرمادية فهي مصادر أكثر  .إىل خزان حتليل

  .النباتات

 غسل احلفّاظات  مثالً، جيب عدم .جيب أخذ احليطة حبيث ال توضع مواد غري مناسبة يف مصادر املياه الرمادية. ٢
 كذلك جيب  .أو األقمشة اليت حتتوي على الدماء أو غسل احليوانات يف املصادر املوصولة مبواسري املياه الرمادية
 وقد تتضمن  .عدم وضع مواد كيماوية يف مصادر املياه الرمادية مثل املبّيضات ومواد التنظيف القوية والدهانات

ة يف الغساالت، خاصة اليت حتتوي على مركبات الصوديوم، مواد قد تلحق بعض مواد التنظيف مثل تلك املستعمل
نه يف حال استخدام تلك املياه للري جيب معاجلتها أو ري إ ولذا ف .الضرر بالنباتات اليت يتم ريها باملياه الرمادية

 وهناك مواد تنظيف  ).قوسيتم حبث هذا املوضوع بالتفصيل يف تقرير الح(النباتات مبياه نظيفة بني احلني واآلخر 
 اليت ال تضر النباتات، بل قد تعود بالفائدة – مثل تلك اليت حتتوي على مركبات البوتاس واملنغنيز  –رفيقة بالبيئة 

   * .عليها

http://www.csbe.org
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جيب القيام ببعض احلسابات لتقدير كميات املياه الرمادية اليت ميكن أن يتم احلصول عليها نسبة إىل االستهالك . ٣
 فمثالً جيب معرفة كمية املياه الرمادية اليت ميكن احلصول عليها خالل أسبوع واحد،  .ياه يف املرتلالكلي للم

 لذلك إذا مت ضخ املياه ألحد املنازل الذي حيتوي على خزان مياه سعته متر  .وطريقة توزيعها خالل أيام األسبوع
ياه الرمادية اليت ميكن احلصول عليها خالل مكعب واحد ملدة يوم واحد خالل األسبوع، فيعين ذلك أن كمية امل

األيام اليت ال يتم الضخ خالهلا قد تكون قليلة بسبب الترشيد يف استعمال املياه يف هذه األيام، بينما تكون املياه 
 يف هذه احلالة، يستحسن حفظ املياه الرمادية يف خزان حىت ميكن استعماهلا  .موجودة بوفرة خالل يوم الضخ

 ولكن إذا مت ضخ املياه للمرتل خالل عدد من أيام األسبوع، أو إذا كان املرتل حيتوي  .يع أيام األسبوعخالل مج
على خزانات كبرية حلفظ املياه، فقد تتوافر املياه الرمادية باستمرار خالل مجيع أيام األسبوع دون احلاجة إىل 

 حديقة املرتل للتأكد من حتقيق نوع من التوازن بني  كذلك جيب معرفة كمية املياه اليت حتتاجها .حفظها يف خزان
  . وتؤثر هذه احلسابات يف حجم اخلزان املخصص للمياه الرمادية .كمية املياه املتوافرة وكمية املياه املطلوبة

يستحسن استعمال نظام مياه رمادية واحد منفصل لكل مرتل بدالً من جتميع املياه الرمادية اليت يصدرها أكثر . ٤
 فبينما ميكنك التحكم بنوعية املياه اليت تدخل نقاط جتميع املياه الرمادية يف  .ن مرتل يف نظام واحد مشتركم

  .مرتلك، قد ال يكون باستطاعتك التحكم بنوعية املياه الرمادية اليت يصدرها جريانك

    :معالجة المياه الرمادية

ىل أي معاجلة وميكن استخدامها مباشرة لري األشجار ونباتات إن املياه الرمادية النظيفة نسبياً قد ال حتتاج إ. ٥
 لكن ينصح باستخدام خزان صغري متر فيه املياه الرمادية قبل وصوهلا إىل النباتات وذلك تفاديا لتجمع املياه  .الزينة

  .على سطح التربة يف حال تدفق مياه رمادية بصورة مفاجئة

 الرمادية إىل اخلزان ملنع املواد الصلبة مثل الشعر ونسالة األقمشة من قد توضع مصفاة عند نقطة دخول املياه. ٦
  . وجيب تنظيف املصفاة بشكل دوري .الدخول إىل نظام الري والتسّبب بانسداده

، فيجب حفظها يف خزان لبعض )كما هو احلال عند خروجها من الغسالة(إذا كانت املياه الرمادية ساخنة . ٧
  . يتم ري النباتات هباالوقت حىت تربد، ومن مث

 لذلك جيب توفري  .ولكن قد ينتج عن ذلك انبعاث روائح كريهة من خزان حفظها. ميكن ختزين املياه الرمادية. ۸
وجيب وضع . غطاء حمكم خلزان املياه الرمادية ملنع انتشار الروائح إىل أماكن قد تسبب اإلزعاج لسكان البناء

   .وج إىل مستوى مرتفع وبعيد عن أماكن جتمع السكان، مثل سطح البناءماسورة هتوية تسمح للروائح باخلر
وإذا مل يتم استخدام مصفاة يف خزان . كذلك جيب تفريغ اخلزان بني احلني واآلخر تفاديا لتكوين امللوثات داخله

بقليل وذلك حفظ املياه الرمادية، فيجب وضع ماسورة املخرج يف اخلزان على مستوى يقع أعلى من قاعدة اخلزان 
  .حىت تتجمع املخلفات الصلبة املوجودة يف املياه الرمادية عند قاعدة اخلزان

  .جيب أن تكون مجيع املواسري اليت حتمل املياه الرمادية مائلة بعض الشيء حىت ال تّربك املياه الرمادية فيها. ۹
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ياه إىل نظام الصرف الصحي يف حال وضع جيب تزويد نظام املياه الرمادية مباسورة جيري من خالهلا حتويل امل. ١٠
 وبذلك ميكن حتاشي تلويث نظام املياه  ).مثل مواد التبييض وغسيل احلفّاظات(مواد ضارة يف نظام املياه الرمادية 

  .الرمادية

وإذا متت إضافة ماسورة للمياه . ميكن إضافة مياه نظيفة للمياه الرمادية للتخفيف من تركيزها أو لردفها. ١١
ظيفة يف خزان املياه الرمادية، جيب توفري منطقة خالية من املياه بني ماسورة املياه النظيفة وسطح املياه الرمادية الن

 كذلك  . ملم على األقل وذلك ملنع أي اتصال بني املياه الرمادية وماسورة نقل املياه النظيفة٣٠٠يبلغ ارتفاعها 
 وجيب  .فة بصمام مينع دخول املياه الرمادية إىل املاسورة وتلويث مياههاجيب تزويد املاسورة اليت تزّود املياه النظي

يوقف تدفق املياه النظيفة عند وصوهلا إىل مستوى معني يف ) عّوامة(أيضاً تزويد ماسورة املياه النظيفة جبهاز حتكم 
   .وارئإضافة إىل ما سبق جيب تزويد خزان املياه الرمادية مباسورة طفح حلاالت الط. اخلّزان

   :استعماالت املياه الرمادية

 ويستحسن أن تكون املناطق املروية منخفضة عن  .إن املياه الرمادية مناسبة لري األشجار ونباتات الزينة. ١٢
مستوى مصدر املياه الرمادية، وذلك حىت ميكن استخدام نظام الري باالعتماد على اجلاذبية ودون احلاجة إىل 

  .اللجوء إىل مضخة آلية

 ذلك ملنع انسداد   ملم٣يف حال استخدام نظام الري بالتنقيط، جيب أن ال يقل قطر فتحة خرطوم املياه عن . ١٣
  .الفتحات نتيجة ترسب املواد الصلبة املوجودة يف املياه الرمادية أو منو الطحالب يف اخلرطوم

ا لري املناطق املعّرضة للتالمس مع إذا مت استخدام املياه الرمادية دون معاجلة، فيستحسن عدم استعماهل. ١٤
 كذلك يستحسن عدم استعمال املياه الرمادية لري النجيل، إال إذا كانت منطقة النجيل ختدم غايات  .األشخاص

مجالية فقط وبعيدة عن متناول األطفال واحليوانات املرتلية، أو إذا مت ري النجيل من خالل نظام ري خترج املياه منه 
 وجيب حصر  .كذلك جيب حتاشي استخدام الرشاشات أو اخلراطيم للري باملياه الرمادية. حتت سطح األرض

استعمال وسائل الري اليت خترج املياه منها فوق سطح األرض فقط لألماكن غري املعرضة للتالمس مع األشخاص 
  .حتت سطح األرض وإمجاالً يستحسن استعمال أنظمة الري اليت خترج املياه منها  .واحليوانات املرتلية

ميكن استخدام املياه الرمادية لري أشجار الفاكهة ونباتات الزينة، ولكن جيب عدم استعماهلا لري اخلضار اليت . ١٥
مثل (أو لري اخلضار اليت ميكن أن تالمس املياه الرمادية عند ريها ) مثل اخلّس واجلزر والبندورة(تؤكل نّية 
  ).مثل النعناع والبقدونس(ري النباتات الورقية اليت تستعمل يف األكل كما جيب عدم استخدامها ل). البطاطا

كذلك جيب عدم استخدام املياه الرمادية لري األشتال وينصح باستخدامها لري النباتات مكتملة النمو فقط ألن 
ركز  ويقوم م .لديها القدرة على حتمل نسب عالية بعض الشيء من امللوحة ومركبات الصوديوم والقلويات

  . حاليا بإعداد قائمة بالنباتات اليت ميكن ريها باملياه الرمادية دراسات البيئة املبنية
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  .لقد مت تطوير هذه اإلرشادات باالعتماد على املعلومات املتوافرة عن استخدام املياه الرمادية يف بلدان خمتلفة
دات مالئمة الستخدام املياه الرمادية يف  مركز دراسات البيئة املبنية بتطوير معلومات مفصلة وإرشا ويقوم
 وبالرغم من اجلهد الذي وضع يف حتضري اإلرشادات املذكورة يف هذه النشرة، إال أنه جيب األخذ  .األردن

  .بعني االعتبار أن هذه اإلرشادات ال تزال يف مراحل التطوير األولية

  مركز دراسات البيئة املبنية
  ٢٠٠٣  كانون ثاين

  :مالحظات 

   :للحصول على مزيد من املعلومات عن استعمال املياه الرمادية لري احلدائق ميكن استشارة املرجع التايل –

Val Little, Graywater Guidelines (Tucson: Water Conservation Alliance of 
Southern Arizona, 2002). 

  Water CASA  لـذا املرجع موجود على اإلنترنت من خالل املوقع اإللكتروين هو

  .حيتوي على معلومات مفصلة عن موضوع املياه الرمادية الذي Oasis Design كذلك ميكن استشارة موقع –

ة مصادر املياه، وهي منظمة حكومية دولية مستقلة مركزها عّمان، لقد قامت الشبكة اإلسالمية لتنمية وإدار * 
    .بتطوير منظفات رفيقة بالبيئة وإنتاجها

  ،)٠٦( ٥٣٣٢۹۹٣ :تلفون(للحصول على معلومات عن هذه املنظفات، ميكن االتصال بالشبكة اإلسالمية 
  .)jo.net.inwrdam@nic  ، inwrdam/jo.gov.nic.www/:/http ،)٠٦ (۹٦۹٥٣٣٢ فاكس

http://www.nic.gov.jo/inwrdam/
mailto: inwrdam@nic.net.jo

