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   مقدمة-١
  

، حصل مركز دراسات البيئة املبنية على منحة من برنامج تعزيز اإلنتاجية االقتصادية ٢٠٠٢يف شهر أيلول من عام 
روع يهدف إىل دراسة موضوع إعادة استخدام املياه الرمادية يف احلدائق واالجتماعية يف وزارة التخطيط لدعم مش
  : ويتألف املشروع من ثالث مراحل.املنـزلية وإمكانيات تطبيقه يف األردن

  
، ودراسة اجلوانب التقنية واالجتماعية تعيد استخدام املياه الرماديةمتعددة البحث يف خربات دول  .أ

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

  . الفين لكل من هذه املشاريع يف مرحليت التصميم والتنفيذ
  

، وذلك من خالل االعتماد على ستخدام املياه الرمادية يف األردنتوفري املعلومات ونشرها عن إعادة ا .جـ
  .اخلربات املكتسبة من خالل املشروع

  
  تقرير

، مت اإلنتهاء من إعداد تقرير عن املمارسات واخلربات املتعلقة بإعادة استخدام ٢٠٠٣يف شهر كانون الثاين من عام 
." ام املياه الرمادية يف بلدان خمتلفة وإمكانيات تطبيقها يف األردنإعادة استخد"املياه الرمادية يف عّدة بلدان بعنوان 

وحيتوي ذلك التقرير على خلفية مفيدة من املعلومات عن أنظمة إعادة استخدام املياه الرمادية اليت مت تطويرها يف 
 املفعول يف بلدان بلدان خمتلفة، وعن أمور متعلقة بصحة اإلنسان والنبات، وعن تشريعات املياه الرمادية سارية

وقد مت نشر ذلك التقرير باللغتني العربية واإلجنليزية على موقع مركز دراسات البيئة املبنية على اإلنترنت . خمتلفة
)htm.contentsA/graywater/org.csbe.www://http؛htm.contents/graywater/org.csbe.www://http(  
  

  مشاريع املياه الرمادية
بعد اإلنتهاء من ذلك التقرير، بدأ مركز دراسات البيئة املبنية بزيارة عدد من التطبيقات القائمة واملمكنة إلعادة 

ومت تقدمي النصح واملساعدة لعدد من . ستخدمي املياه الرماديةاستخدام املياه الرمادية وبزيارة جمموعة من م
كما مت تطوير . األشخاص الراغبني يف البحث يف إمكانية إعادة استخدام املياه الرمادية الناجتة عن استعمال أبنيتهم
ملشاريع يف مرحلة عدد من مشاريع إعادة استخدام املياه الرمادية مبساعدة مركز دراسات البيئة املبنية، وبعض هذه ا

وقد قام أصحاب األبنية أنفسهم . وقد بدأ تشغيل بعض هذه املشاريع. التصميم بينما بعضها اآلخر يف مرحلة التنفيذ
وبدأ مركز دراسات البيئة املبنية من خالل هذه املشاريع جبمع معلومات مفيدة عن . بتنفيذ هذه املشاريع ومتويلها
م املياه الرمادية يف األردن، علماً بأن حتديد مدى مالءمة هذه األنظمة وإمكانيات األمور املتعلقة بإعادة استخدا

  . تطبيقها تطبيقاً كامالً سيحتاج إىل فترة أطول من الرصد والتقييم من تلك املتاحة لنا
  

http://www.csbe.org/graywater/contents.htm
http://www.csbe.org/graywater/contentsA.htm
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  إرشادات
ادية هتدف إىل مساعدة قام مركز دراسات البيئة املبنية بإعداد جمموعة من اإلرشادات عن إعادة استخدام املياه الرم

وتوجد هذه اإلرشادات باللغتني العربية . الراغبني يف استكشاف إمكانيات إعادة استخدام املياه الرمادية بأنفسهم
 htm.graywater_guidelines/graywater/rgo.csbe.www://http(واإلجنليزية على موقع املركز على اإلنترنت 

كما أعّد املركز كتّيباً حيتوي على ). htm.graywater_guidelinesA/graywater/org.csbe.www://http؛ 
  .  بنشرهنصائح مبّسطة عن إعادة استخدام املياه الرمادية وقام

  
  ورشة عمل

، قام مركز دراسات البيئة املبنية بتنظيم ورشة عمل مدهتا يوم واحد يف عّمان ٢٠٠٣يف شهر أيلول من العام 
وكانت هذه الورشة مبثابة منتدى لتبادل األفكار . للمختصني املهتمني مبوضوع إعادة استخدام املياه الرمادية

  .واخلربات حول هذا املوضوع يف األردن
  

  هذا التقرير
يشمل هذا التقرير معلومات عن إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن، كما يشمل تفاصيل عن املشاريع اليت 

وحيتوي التقرير على بعض املعلومات عن . نفِّذت مبساعدة مركز دراسات البيئة املبنية وتلك اليت طّورها آخرون
ولوحظ أن هناك اهتماماً متزايداً مبوضوع . ٢٠٠٣ العام من  األّولشهر تشريناملشاريع املختلفة حسب وضعها يف 

إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن، ويقّدم هذا التقرير إطاراً أساسياً للمشورة يكون ذا فائدة للمهتمني بتطوير 
  . أنظمة إلعادة استخدام املياه الرمادية

  
وهناك حاجة ملزيد من . يف هذا التقرير ال تزال يف مراحلها األوليةمن الواضح أن العديد من املشاريع املعروضة 

وسيتمكّن مركز دراسات البيئة املبنية من . الرصد والتقييم هلذه املشاريع للتمكن من حتديد مدى جناحها بصورة تامة
. يطانية يف عّمانمواصلة رصد هذه املشاريع وتقييمها بفضل منحة يقدِّمها مشروع املنح الصغرية يف السفارة الرب

  . ٢٠٠٤وسيقوم املركز بإعداد تقرير آخر عن تطّور هذه املشاريع يف العام 
  
   تطبيقات إلعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن-٢

من خالل جمرى هذه الدراسة، أصبح واضحاً أن عدداً من املنازل واملؤسسات يف األردن يقوم بإعادة استخدام املياه 
وقد متت اإلشارة إىل بعض هذه املنازل أو املؤسسات يف التقرير . لكن بدرجات خمتلفة من النجاحالرمادية، و

إعادة استخدام املياه الرمادية يف بلدان خمتلفة وإمكانيات تطبيقها يف (السابق الذي أعّده مركز دراسات البيئة املبنية 
  . بينما مت الكشف عن البعض اآلخر الحقاً) htm.contentsA/graywater/org.csbe.www://httpاألردن؛ 

  
  
  

http://www.csbe.org/graywater/graywater_guidelines.htm
http://www.csbe.org/graywater/graywater_guidelinesA.htm
http://www.csbe.org/graywater/contentsA.htm
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  إعادة االستخدام قليل التكلفة يف القرى
ويتم يف هذه . التعرف على عّدة أمثلة بسيطة إلعادة استخدام املياه الرمادية يف منازل قروية يف الريف األردين لقد مت
. ل صّب املياه اخلارجة من حوض املطبخ، ويف بعض األحيان من أحواض أخرى، مباشرة على التربة يف احلديقةاملناز

كذلك فإن املياه . وال يتم يف الغالب تصفية هذه املياه قبل استخدامها، أو رمبا ختضع لدرجة حمدودة من التصفية
إن هذه األمثلة البسيطة وقليلة التكلفة تدل على . مهاالرمادية هذه ال ختضع ألي نوع آخر من املعاجلة قبل استخدا

أن لدى هؤالء املستخدمني حاجة ملصدر مياه إضايف وأيضاً على سهولة تطوير تطبيقات بسيطة إلعادة استخدام 
 مثاالً بسيطاً إلعادة استخدام املياه الرمادية ١ويوضح الشكل . املياه الرمادية وسهولة صيانة مثل هذه التطبيقات

  . مبعاجلة قليلة أو حىت دون معاجلة
  

  
  

  إعادة استخدام املياه الرمادية بأبسط صورها:  ١الشكل 
  

 تكلفة تركيب ماسورة إضافية، علىوتكمن ميزات مثل هذه األنظمة يف تكلفتها القليلة اليت ال تزيد غالباً إال قليالً 
 حتتاج إال إىل القليل من الصيانة، وأحياناً قد ال حتتاج إىل أي نوع من الصيانة، كما فهي ال. ويف سهولة استخدامها

وهناك أيضاً ميزة أخرى هلذه األنظمة قد تكون احلافز . يكون للمستخدم سيطرة كاملة على النظام يف مجيع األوقات
 تقليل احلاجة لضخ املياه العادمة من الرئيسي إلعادة استخدام املياه الرمادية لدى حمدودي الدخل يف القرى، وهي

  .احلفرة االمتصاصية وينتج عن ذلك توفري مايل ملحوظ لصاحب املرتل على مدار السنة
  

فبما أهنا ال تتضمن معاجلة للمياه الرمادية، فمن الضروري . ومع ذلك فإن هلذه األنظمة البسيطة بعض املساوئ أيضاً
املواد الضارة للنباتات، مثل املبّيضات وغريها من مواد التنظيف القوية، أن يراعي صاحب املرتل عدم التخلص من 

كذلك، فإن عدم تصفية املياه الرمادية، إال من خالل مرورها باملصفاة ذات الثقوب الكبرية . يف نظام املياه الرمادية
اصة تلك اخلارجة من نسبياً اليت تكون يف الغالب موجودة يف مصرف احلوض، سوف يسمح ملواد عضوية كثرية وخ

وقد تبيَّن بالفعل أن عدداً من املواقع اليت يتم فيها استخدام املياه . حوض املطبخ بالدخول إىل نظام املياه الرمادية
الرمادية الناجتة عن استعماالت كهذه يف الري حتتوي مسطحاهتا املروية هبذه املياه على مكوِّنات عضوية ناجتة عن 

 احتمال أن تنجم أخطار صحية عن وجود املكونات العضوية يف املياه الرمادية، بالرغم من وهناك. فضالت الطعام
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أن هذا اخلطر ضئيل ألن البكترييا متوت بسرعة يف التربة السليمة وألن فضالت املرتل تستخدم عامة ضمن حدود 
  .املرتل الذي أنتجها

  
ناطق اليت تندر فيها املياه، قاموا بتطوير طرق بسيطة ويبدو بصورة عامة أن بعض السكان يف األردن، وخاصة يف امل

إن احللول اليت طوّرها هؤالء هي حلول قليلة . لالستفادة من مياههم وذلك بإعادة استخدام مياههم الرمادية املرتلية
 مبا يدخل وقد مت جتنب األخطار املمكنة على النباتات من خالل التحكم. التكلفة وال تتطلّب تقنيات أو مواد معقدة

 من – وهي يف األصل أخطار قليلة -املياه الرمادية من مواد ضارة، ومت تقليل األخطار املمكنة على صحة اإلنسان 
إن هذه املمارسة هي نوع من ختفيض الطلب على املياه بدافع . خالل العناية التلقائية بطريقة استخدام هذه املياه

إىل تشجيع إعادة استخدام املياه الرمادية على نطاق أوسع، إذ أن إعادة احلاجة، وهي بذلك تدعم اآلراء الداعية 
  .    للبعض على األقل- استخدام هذه املياه توفر من استهالك املياه وهي سهلة التطبيق، كما أهنا تستحق بذل اجلُهد 

  
  وإدارة  والشبكة اإلسالمية لتنميةCare Internationalمشروع مؤسسة 
  ص بتوزيع نظام إلعادة استخـدام املياه الرماديـــةمصادر املياه اخلا

والشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة مصادر املياه  Care International منذ أكثر من عقد من الزمان، تقوم مؤسسة
)INWRDAM (وتتكون . بتوزيع وحدات خاصة بإعادة استخدام املياه الرمادية وتركيبها يف قرى الريف األردين

دات من مواسري لتجميع املياه الرمادية من املرتل، وبراميل بالستيكية ملعاجلة هذه املياه، ومضخة أتوماتيكية هذه الوح
  .تنقل املياه الرمادية إىل نظام الري، ومواسري وحمابس للري

  
توي بينما حت. للمعاجلة يتم فيهما فصل الشحوم والتصفية) أو برميلني(وحتتوي بعض هذه الوحدات على خزانني 

  . وحدات أخرى على أربعة خزانات وتشتمل املعاجلة فيها على عملية اهلضم الالهوائي
  

.  رمساً ختطيطياً للنظام األساسي لكل من الوحدة ذات اخلزانني والوحدة ذات األربعة خزانات٢يوضح الشكل 
وتظهر بوضوح يف . ن تركيب هذا النظام يف قرية بصرية يف حمافظة الطفيلة يف جنوب األرد٣ويوضح الشكل 

 وحدة إلعادة استخدام املياه الرمادية ٦٠٠وقد مت مؤخراً تركيب ما يزيد على . الصورة الرباميل املطمورة واملضخة
تتكون كل منها من أربعة خزانات، وذلك بتمويل من برنامج تعزيز اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية يف وزارة 

  .  التخطيط
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  يطي لوحدة معاجلة املياه الرمادية اليت تنفذها الشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة مصادر املياهرسم ختط:  ٢الشكل 
  

  
  

تركيب وحدة معاجلة املياه الرمادية اليت تنفذها الشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة مصادر املياه يف :  ٣الشكل 
  بصرية يف حمافظة الطفيلة، جنوب األردن

  
مث تصرَّف . رميلني، يتم اعتراض املياه الرمادية عند خمرج تصريف مناسب يف جانب املرتليف النظام املكّون من ب

هذه املياه بتأثري اجلاذبية األرضية لتصب يف الربميل األول حيث يتم ترسيب املواد الصلبة العالقة فيها وتفصل 
ول لتمر بعد ذلك عرب مصفاة من الشبك وخترج املياه الرمادية األقل اتساخاً من الربميل األ. الشحوم والدهون عنها

وقد زوِّد الربميالن بغطائني حمكمني مما حيّد من انبعاث . النسيجي إىل الربميل الثاين حيث يتم ضخها إىل شبكة الري
أّما يف النظام . املياه الرمادية مبجّرد أن يصل منسوهبا إىل حّد معنيبتشغيل مضخة ويقوم جمس عائم . الروائح الكريهة

املكّون من أربعة براميل، فيحتوي الربميالن اإلضافيان على وسط من احلصى متر عربه املياه الرمادية حنو األعلى 
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وهكذا تكون نوعية املياه الرمادية اخلارجة من النظام ذي األربعة براميل أفضل . حيث ختضع لعملية هضم الهوائي
  . من تلك اخلارجة من النظام ذي الربميلني

  
ائدة النظام ذي الربميلني يف قدرته على إزالة الشحوم واملواد الصلبة العالقة، مبا يف ذلك املواد العضوية، من وتكمن ف

وتبقى الشحوم واملواد الصلبة املزالة من املياه الرمادية يف الربميل إىل أن يتم التخلص منها يدوياً حني . املياه الرمادية
وتعترب احلاجة إىل .  النظام ذو األربعة براميل باملعاجلة الالهوائية للمياه الرماديةويسمح. الصيانة الدورية هلذا النظام

. هذا النوع من املعاجلة موضع تساؤل، ال سّيما أن املياه الرمادية املعاجلة سوف تستخدم لري نباتات تنمو يف التربة
  .  ياه الرماديةوال تتوفر حىت اآلن أي نتائج عن مدى كفاءة هذه املرحلة من معاجلة امل

  
أما عن وحدة املعاجلة اليت مت تركيبها يف منطقة بصرية اليت قام مركز دراسات البيئة املبنية بزيارهتا، فهي تتكون من 

وقد لوحظ أن أصحاب املرتل الذين يستخدمون هذه . برميلني وتعمل منذ فترة قصرية تتراوح بني الشهر والشهرين
هناك عدة منازل من ضمن و.  هذا النظام، وإن كان رضاهم هذا سابقاً ألوانهالوحدة راضون بدرجة كبرية عن

املنازل اليت مت تركيب هذا النظام فيها كانت تعيد استخدام املياه الرمادية اليت تنتجها حىت قبل تركيب هذا النظام، 
وتشري املعلومات املبكِّرة اليت مت . معلماً بأن إعادة االستعمال هذه مل توفر نفس درجة املعاجلة اليت يوفرها هذا النظا

احلصول عليها من املواقع اليت تستعمل النظام ذا األربعة براميل إىل وجود مشكلة يف انبعاث الروائح الكريهة الناجتة 
وهذا ما بدأت الشبكة اإلسالمية لتنمية . عن مرحلة التحلل الالهوائي، وذلك بسبب خلل يف عمل احملبس الرّداد

وللحصول على معلومات مفّصلة عن هذا املشروع الواسع، ميكن االتصال مباشرة . صادر املياه ببحثهوإدارة م
 -  ٦ -  ٥٣٣٢٩٩٣( أو هاتفياً على الرقم  jo.net.inwrdam@nicبالشبكة اإلسالمية بواسطة الربيد اإللكتروين 

٩٦٢ .(  
  

فبالرغم من أن العديد من مكونات هذه . الكامنة يف هذه األنظمة عن تعقيدها وتكلفتها املرتفعةوتنجم أهم العيوب 
األنظمة، مثل الرباميل واملواسري البالستيكية، متوفر ورخيص الثمن، إال أن وجود املضخة واجملس العائم ضمن هذه 

دية حىت بعد تصفيتها سوف يتطلب مبرور كذلك فإن استعمال مضخة لضخ املياه الرما. األنظمة يزيد من تكلفتها
هذا باإلضافة إىل أن الطاقة الالزمة لتشغيل املضخة، وإن كانت املضخة ال تعمل إال بضعة . الوقت صيانة للمضخة

كما أن هناك مشكلة يف انبعاث الروائح الكريهة من هذه . دقائق يف اليوم، ستزيد من الكلفة التشغيلية هلذا النظام
كما أن هذه الروائح قد تنبعث من النظام ذي .  سيما من النظام ذي األربعة براميل بسبب احملابساألنظمة، ال

ولن تزيل املعاجلة اليت جتري يف هذه األنظمة امللوِّثات الكيميائية، مع أن النظام . الربميلني يف حال عدم إحكام تغطيته
وهكذا، فإن هناك درجة من العناية ما زالت مطلوبة . رماديةذا األربعة براميل يقلل من التركيز البيولوجي للمياه ال
ولكن، مع الزمن، وبتسجيل التكلفة الفعلية لتشغيل هذه . من أصحاب املنازل الذين يستخدمون هذه األنظمة

  . األنظمة وصيانتها، ميكن إجراء تقييم كامل ملدى مالءمة هذه األنظمة للبيئات القروية حمدودة الدخل
  
  
  

mailto: inwrdam@nic.net.jo
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   عّمان -لك عبداهللا جامع امل
إعادة استخدام املياه الرمادية يف بلدان خمتلفة وإمكانيات تطبيقها " كما جاء يف التقرير السابق - يتم يف هذا اجلامع 

وهناك يتم .  مجع املياه الناجتة عن وضوء املصلني وضخها إىل نظام ختزين موجود يف أعلى سطح البناء–" يف األردن
وقد مت تركيب هذا . عاد استخدامها يف ري نباتات الزينة املزروعة يف األرض احمليطة باجلامعتصفية هذه املياه لي

وقد غطّى هذا النظام تكلفة تركيبه . النظام منذ مخسة أعوام، ونتج عنه توفري مبلغ كبري من قيمة فواتري مياه اجلامع
  . خالل العام األول من تشغيله

  
 بإجراء فحوص لنوعية املياه الرمادية الناجتة عن ٢٠٠٣نية خالل شهر أيار من العام وقد قام مركز دراسات البيئة املب

  . ويبّين اجلدول التايل نتائج هذه الفحوص. وضوء املصلني يف اجلامع، وذلك قبل تصفيتها وبعدها
  

املواصفة األردنية  التركيز بعد التصفية التركيز قبل التصفية  املعايري املقاسة
ه ري  مليا٨٩٣/١٩٩٥

  اخلضروات املطبوخة

املواصفة األردنية 
 ملياه ٨٩٣/١٩٩٥

 ري أشجار الفاكهة
EC (dS/m)  ۸٧٧  .,٤,.  -  -  

pH  ٢,۷  ٦,۷  .,٩,. -  ٦,.  ٩,. -  ٦  
  الكلوريد

)Cl; mg/l(  
  ٣٥٠أقل من   ٣٥٠ أقل من   .,١٨  .,١٢

  الصوديوم 
)Na; mg/l(  

  ٢٣٠أقل من   ٢٣٠أقل من   ٤٩, .  ٥٢ ,١

SAR  ٩ ,.أقل من   ٩ ,.قل من أ  ١ ,٤  ٣ ,٥  
Faecal 

Coliforms 
)MPN/100ml(  

  -   ١٠٠٠ أقل من   ٢  ٧٠٠

BOD) mg/l(  ١٥٠أقل من    ١٥٠أقل من   ٤  ٢٣  
  ١ ,.  ١, .  . ,٣٨  . ,٥٣ )B; mg/l (البورون

  
EC (Electrical Conductivity): ويستخدم لقياس درجة ملوحة املياه. التوصيل الكهربائي .  
  

pH  :تعين وسطاً قاعديا٧ً تعين وسطاً محضياً، أكثر من ٧أقل من (ويستخدم لقياس درجة محضية أو قاعدية املياه . يدروجيينالرقم اهل (.  

  
SAR (Sodium Adsorption Ratio)  :نسبة إمتزاز الصوديوم يف املياه.  

  
Faecal Coliforms:  واحليوانات الناتج عن اإلنسانلقياس درجة التلوث البكتريي وتستخدم.   جراثيم قولونية برازية   .  
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BOD  : كمية األكسجني الذائبة  لقياس كمية املواد العضوية يف املياه، وذلك من خالل قياسويستخدم . الطلب الكيميائي احليوي على األكسجني
  .اليت تستعملها الكائنات الدقيقة املوجودة يف املاء لتفكيك املواد العضوية

  

  
. ّحة يف هذا اجلدول، وكما هو متوقّع، إىل أن منسوب امللوِّثات يف املياه الرمادية منخفض جداًوتشري النتائج املوض

 اخلاصة باستخدام ٨٩٣/١٩٩٥ املعايري املوصى هبا يف املواصفة األردنية – بغرض املقارنة -وقد أُدِرجت يف اجلدول 
ويبدو واضحاً أن هذا النوع من . شجار الفاكهةاملياه العادمة املعاجلة لري اخلضروات اليت تؤكل مطبوخة ولري أ

املياه الرمادية، حىت قبل تصفيتها، مالئم كثرياً لري اخلضروات اليت تؤكل مطبوخة ولري أشجار الفاكهة وكذلك 
ومن املالحظ أن التأثري األساسي لعملية التصفية على القيم . لري نباتات الزينة املزروعة يف األرض احمليطة باجلامع

وتقليل عدد اجلراثيم ) BOD(قاسة للمعايري املطروحة هنا هو تقليل الطلب الكيميائي احليوي على األكسجني امل
ومن الواضح أن املياه . القولونية الربازية، وذلك، بشكل أساسي، من خالل إزالة املواد العضوية من املياه الرمادية

  .  ون احلاجة إىل أي معاجلةالرمادية غري املصفّاة مناسبةً لري نباتات الزينة د
  

   عّمان-" ح ب"مرتل 
وهناك مثال آخر على إعادة استخدام املياه الرمادية يف البيئة احلضرية مت تسجيله يف التقرير اخلاص باملرحلة األوىل 

حيث  فقد قام أحد أصحاب املنازل يف عّمان بتركيب نظام بسيط إلعادة استخدام املياه الرمادية،. من هذا املشروع
مث حتويلها لتجري ) غرفة التفتيش(يتم اعتراض املياه الرمادية الناجتة عن أحد محامات املنـزل عند املُنُهل اخلارجي 

وال حيتوي هذا النظام للمياه الرمادية على أي . عرب ماسورة أفقية ُوِضعت حتت سطح التربة لري صف من النباتات
وتنقَل مجيع املياه الناجتة . ان املرتل إىل تغيري أمناط استهالكهم للمياهكما مل يضطر سكّ. نوع من الضخ أو التصفية

ويعمل هذا النظام منذ . عن حوض االستحمام والدش ومغسلة احلمام مباشرة وبصورة أوتوماتيكية إىل النباتات
كلفة تركيب هذا النظام كما أن ت. أكثر من عامني، ومل تنتج عنه أي آثار سلبية على النباتات املروية أو على التربة

وال حيتاج هذا النظام إال إىل القليل من ). حوايل مثانية وعشرين دوالراً أمريكياً(مل تزد على عشرين ديناراً أردنياً 
  . الصيانة، أو قد ال حيتاج إىل أي صيانة على اإلطالق

  
يها باملياه الرمادية يف هذا املرتل، وذلك وقام مركز دراسات البيئة املبنية بإجراء فحوص على نوعية التربة اليت مت ر

وقد . بغرض حتديد ما إذا كان هناك تراكم مللوِّثات معّينة خالل الفترة اليت مت فيها استعمال املياه الرمادية على التربة
ل ، بعد هناية موسم األمطار، ومّرة أخرى يف شهر تشرين األّو٢٠٠٣أخذت العّينات مّرة يف شهر حزيران من العام 

وقد ُجِمَعت عّينات التربة اليت مت . ، بعد هناية الصيف اجلاف ولكن قبل بداية أمطار اخلريف٢٠٠٣من العام 
ولذلك ميكن اعتبار العينات ممثلة للخصائص العاّمة للتربة يف املنطقة . فحصها من كامل املنطقة املروّية باملياه الرمادية
   .ويبّين اجلدول التايل نتائج هذه الفحوص. قعة حمّددة ضمن املوقعبكاملها، وليست جمّرد عينات مأخوذة من ب
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نتيجة عينة التربة   املعايري املقاسة
  املروية باملياه الرمادية

  ٢٠٠٣حزيران  

نتيجة عينة التربة 
  املروية باملياه الرمادية

 ٢٠٠٣تشرين األّول 

  نتيجة عينة التربة 
 غري املروية باملياه الرمادية

  ٢٠٠٣ألّول تشرين ا

الدليل الزراعي 
  ٦٠رقم 

    تربة طينية  تربة طينية  تربة طينية  تصنيف التربة
EC (dS/m)  ٤٠٠٠أقل من   .,٧٨  ١, ٤٨  .,٧٩ 

pH  ٤,۷  ٨ ,٥ -  ٦, ٥  ٨, ٢  ٨, ٣ 
   الكلوريد

) Cl; mg/l(  
  ١٠٦أقل من   ٣, ٥٤  ٧, ١٠  ١ ,٨٨

   الصوديوم
)Na; mg/l(  

  ١١٥أقل من   ٧, ٠٠  ٣١, ٧٠  ٢٦ ,٩٠

SAR  ١٣أقل من   ٠, ٤١  ١, ٨٦  ., ٦٥  
Faecal 

Coliforms      
)MPN/100ml( 

 ١٠٠٠أقل من   ٠  ٢  ٢٤٠

  البورون
) B; mg/l(  

٢ -  ١  ٠, ١٤  ٠, ٤٤  ., ٣٣    

  
بعد انتهاء (أوالً، حني مقارنة نتائج الفحوص اليت أجريت يف شهر حزيران . تشري هذه النتائج إىل نقطتني هامتني

قبل بدء (التربة املروية باملياه الرمادية مع نتائج الفحوص اليت أجريت يف شهر تشرين األول على ) هطل األمطار
إذ تظِهر نتائج . على نفس هذه التربة، يتبّين أن األمطار ذات تأثري هام يف غسل التربة) موسم هطل األمطار

. املقاسة ما عدا اجلراثيم القولونية الربازيةالفحوص اليت أجريت يف شهر تشرين األول ارتفاعاً يف تركيز مجيع املعايري 
، mg/l ٧, ١٠ إىل ١, ٨٨وارتفاع الكلوريد من ، dS/m ١, ٤٨إىل . ,٧٩إن ارتفاع نسبة ملوحة التربة من 

، ١, ٨٦ إىل ٠, ٦٥، وارتفاع نسبة امتزاز الصوديوم من mg/l ٣١, ٧٠ إىل ٢٦, ٩٠وارتفاع الصوديوم من 
كلها تكشف عن وجود تراكم يف هذه املعايري خالل أشهر   mg/l ٠, ٤٤ إىل   ٠ , ٣٣وارتفاع البورون من 

وبالرغم من ذلك، . ومن املرّجح أن يكون تراكم هذه املواد ناجتاً عن استعمال املياه الرمادية يف ري التربة. الصيف
صيف والشتاء حىت ميكن فإنه ُيوصى بإجراء فحوص للتربة املروية باملياه الرمادية على مدار عدد من دورات ال

لقد مت خالل أشهر الصيف ري هذه التربة باملياه الرمادية فقط، وهي فترة ال هتطل . احلصول على نتائج أكثر مشوالً
ومجيع املواد املذكورة أعاله اليت ازداد تركيزها يف التربة هي عبارة عن مكونات للمنظفات . فيها مياه األمطار

لذلك من املتوقع وجود هذه املواد يف املياه الرمادية، علماً بأنه مل يتم إجراء . ف اجلسموالصابون املستخدم يف تنظي
ومن املرّجح أن جزءاً من املواد املوجودة يف املياه الرمادية . أي فحوص على املياه الرمادية الناجتة عن هذا احلمام

 أشهر الشتاء على غسل معظم التركيزات العالية وتعمل مياه األمطار خالل. سيبقى يف التربة بعد ريها هبذه املياه
ورمبا يكون هذا األمر عامالً هاّماً يف تقليل التأثري الضار للري باملياه الرمادية . هلذه املواد وتنظيف التربة بشكل فّعال

  . يف العديد من مناطق األردن
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 الرمادية منذ عدد من السنني، أي أهنا خضعت لعدد النقطة الثانية اهلاّمة هي أن التربة يف هذا املوقع يتم ريها باملياه
ومن اجلدير بالذكر أن تركيز املعايري األساسية يف التربة املروية باملياه الرمادية بعد انتهاء . من دورات الصيف والشتاء

 هذا باإلضافة إىل .موسم أمطار الشتاء ال يزيد كثرياً، بشكل عام، عن تركيزها يف التربة غري املروية باملياه الرمادية
وهذا يوّضح أن الري باملياه الرمادية . أن تركيز هذه املعايري أقل بكثري من احلد األعلى املسموح به يف الدليل الزراعي

وميكن أن ُيعَزى هذا األمر إىل الغسل السنوي . يف هذه احلالةمل ينتج عنه تراكم طويل املدى للملوِّثات يف التربة
  .   مليمتر يف السنة٥٠٠ر الشتاء اليت يبلغ معدهلا يف هذا املوقع للتربة بواسطة أمطا

  
 فهو غري مربَّر، ورمبا ٢٠٠٣أّما اخنفاض تركيز اجلراثيم القولونية الربازية يف التربة يف شهر تشرين األّول من العام 

  .  يميكون نتيجة ظروف اجلفاف الكبري للتربة خالل أشهر الصيف الذي قد يعيق منو هذه اجلراث
  

  نظام اختباري للمياه الرمادية يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
قامت جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مبشروع الستعمال املياه الرمادية اخلارجة من أحد مباين السكن الداخلي 

ة الناجتة عن هذا املبىن مبا يف ذلك املياه وقد قدِّر أن املياه الرمادي.  طالبة٦٩للطالبات يف حرم اجلامعة الذي يقيم فيه 
من املياه  % ٨٠الناجتة عن أحواض املطابخ، اليت شكلت يف هذا املشروع جزءاً من مصادر املياه الرمادية، تشكِّل 

 ويتم يف هذا املشروع مجع املياه الرمادية عند ُمنُهل. يوم/  متر مكعب ٢العادمة اليت ينتجها املبىن، وهو ما يقارب 
ويظهر يف . خارجي ونقلها إىل خزانني حتت سطح األرض مث ضخها من هذين اخلزانني إىل املنطقة املراد ريها

  .  املنطقة املزروعة اليت تروى باملياه الرمادية ومبىن سكن الطالبات يف اخللفية٤الشكل 
  

  
  

  .مشروع املياه الرمادية يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية:  ٤الشكل 
  

   يف رسالة ماجستري عن تأثري الري باملياه الرمادية على التربة واحملاصيلمت توثيق هذا املشروع
 (Qaqish, L. M, “Effect of Grey Water Irrigation on Soils and Crops”, MSc. Thesis, Jordan 
University of Science and Technology, May 2003.) 
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إذ مت حتضري .  نظام معاجلة مكّون من حوض من القصب ملعاجلة جزء من املياه الرماديةوقد استعمل يف هذا املشروع
وتدخل املياه . منطقة حمددة منحدرة وغري منفذة حتتوي على وسط مسامّي غطّي بتربة زراعية ُزرع فيها القصب

وقدِّر وقت . ر يف اجلانب اآلخرالرمادية غري املعاجلة من جانب املنطقة املقابل ملصدر تدفق املياه الرمادية وحتَص
اخلارجة من هذه املنطقة " املعاجلة"ويتم ختزين املياه الرمادية . االحتفاظ باملياه الرمادية داخل هذه املنطقة بأربعة أيام

  . لالستعمال الالحق) غري اخلزانني السابق ذكرمها(يف خزان ثالث 
  

ومت ري جزء من هذه . السبانخ واجلزر يف مناطق حمكومةوطوِّرت منطقة ري جمزأة حتتوي على الفول األخضر و
ومت ري اجلزء الثالث من . ومت ري جزء ثاٍن من هذه املنطقة باملياه الرمادية املعاجلة. املنطقة باملياه الرمادية غري املعاجلة
على املياه والتربة وقد مت ري هذه النباتات على مدار مخسة شهور، وأجريت فحوص . املنطقة باملياه الصاحلة للشرب

  . والنباتات املروية
  

وجرى فحص عدد من املعايري يف املياه والتربة والنباتات بصورة شاملة خالل هذه الفترة، وقدِّمت النتائج ومتت 
وبّينت نتائج هذه الفحوص أن حوض القصب جنح يف تقليل الطلب . مناقشتها مناقشة واسعة يف تلك الدراسة

 والتعكُّر وكمية النيترات واحملتوى  )COD(والطلب الكيميائي لألكسجني ) BOD(كسجني الكيميائي احليوي لأل
وتشري النتائج أيضاً إىل وجود تركيز عاٍل من املعادن الثقيلة يف التربة، ويُعزى ذلك إىل وجود شوائب يف . البكتريي

وبالرغم من ذلك، فإن وجود املعادن الثقيلة يف . اهتانظام ختزين املياه الرمادية وتوزيعها وليس إىل املياه الرمادية حبّد ذ
  .هذه املياه لن يشكل أي ضرر على نباتات الزينة يف حال ريها هبذه املياه

  
  مياه الغسيل الناجتة عن مرتل حضري

مة إلعادة إن املياه العادمة الناجتة عن غسيل املالبس تعترب بالنسبة للجمهور العام إحدى مصادر املياه الرمادية املالئ
وللحصول على معلومات عن مكونات مياه الغسيل يف األردن، أجريت فحوص على هذه . االستخدام يف األردن

فقد مت أخذ عينة من مياه الغسيل الناجتة عن دورة غسيل كاملة يف غسالة . املياه يف مرتل حضري يف عّمان
اشرة بعد انتهاء الغسيل، ومت ختزين املياه اخلارجة من ومل يكن باإلمكان إجراء الفحوص على العينة مب. أوتوماتيكية

أّما التحليل الثاين لنوعية مياه الغسيل فقد أجري .  ساعة قبل أن يتم إجراء أّول حتليل لنوعّية املياه١٨الغسالة ملدة 
ل التايل نتائج هذه ويبّين اجلدو. املرتلبعد ختزين هذه املياه ملدة أربعة أسابيع يف برميل حمكم الغطاء ُوِضع خارج 

  .الفحوص
  
  
  
  
  
  
  



 
 

14

  نتيجة عينة  املعايري املقاسة
مياه الغسيل بعد ختزينها 

   ساعة١٨ملدة 

  نتيجة عينة 
مياه الغسيل بعد ختزينها 

   أسابيع٤ملدة 

املواصفة األردنية 
 ملياه ري ٨٩٣/١٩٩٥

  أشجار الفاكهة
EC (dS/m)  جمموع املواد الذائبة   ١, ٤٩  ١, ٣٨)TDS (

  ٢٠٠٠أقل من 
pH  ٤,۷  ٥,۷  .,٩,. -  ٦  

  الكلوريد
)Cl; mg/l(  

  ٣٥٠أقل من   ٢٣١  ٢١٣

  الصوديوم 
)Na; mg/l(  

  ٢٣٠أقل من   ٨٩  ٢٦٨

SAR  ٩ ,.أقل من   ٢ ,٣  ٢ ,٨  
Faecal Coliforms 

)MPN/100ml(  
١٦ X ١٦  ٦١٠ X ٥١٠  -  

BOD) mg/l(  ١٥٠ أقل من   ٤٨  ١٠٣  
  ١ ,.  ٥ ,٧٣  ٥ ,٨٥  )B; mg/l (البورون

  
ضح النتائج املدرجة يف هذا اجلدول أن احملتوى العضوي قد اخنفض يف مياه الغسيل اليت مت ختزينها ملدة أربعة وتو

إىل النصف تقريباً خالل مدة ) BOD(أسابيع، وهذا ما يدل عليه اخنفاض الطلب الكيميائي احليوي على األكسجني 
توى العضوي إىل حتلل املواد العضوية املوجودة يف املياه ويرجع هذا االخنفاض يف احمل. األربعة أسابيع بني الفحصني

كما تشري نتائج الفحوص إىل أن عدد اجلراثيم القولونية الربازية . الرمادية بواسطة البكترييا املوجودة يف هذه املياه
بأن عدد هذه اجلراثيم مرتفع يف املياه الناجتة عن الغسيل، وهو ما يدل على وجود بيئة منو جيدة هلذه اجلراثيم، علماً 

. يكون أقل بكثري بعد خروج املياه من الغسالة مباشرة وذلك بسبب التأثريات املؤكِسدة للمنظفات واملياه الساخنة
لقد اخنفض املستوى البكتريي يف املياه الناجتة عن الغسيل مبقدار الُعشر خالل أربعة أسابيع، مما قد يدل على اخنفاض 

وكما هو متوقَّع، فإن ). anoxic digestion( اليت تتم يف ظروف نقص األوكسجني املذاب يف كثافة عملية اهلضم
النتائج تظِهر تغيرياً قليالً للتركيزات األيونية للبورون والكلوريد خالل األربعة أسابيع، ولكنها تبّين ارتفاعاً كبرياً يف 

  .   التركيز األيوين للصوديوم ال ميكن تفسريه
  

 اجلدول أيضاً املعايري اإلرشادية لري أشجار الفاكهة واألشجار احلرجية املذكورة يف املواصفة وقد أدِرجت يف
ومن اجلدير بالذكر أن هذه املواصفة ال تشترط حّداً أعلى لعدد اجلراثيم .  للري باملياه العادمة املعاجلة٨٩٣األردنية 

ة على القولونيات الربازية ال يشكل مشكلة للنباتات املروية هبذه إن احتواء املياه الرمادي. القولونية الربازية يف املياه
املياه، شريطة أن ال يكون هناك أي تالمس بني املياه الرمادية واإلنسان وأن ال تستخدم املياه الرمادية لري مناطق 

أّما بالنسبة .  السليمةفالبكترييا متوت بسرعة يف التربة). مثل مسطحات النجيل(تستعَمل بواسطة اإلنسان أو احليوان 
للمعايري األخرى املقاسة فجميعها باستثناء البورون والصوديوم تقع ضمن النطاق املوصى به مبوجب املواصفة 
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ويعترب البورون والصوديوم من املكونات اهلاّمة ملنظفات الغسيل، ومها لذلك موجودان يف املياه الرمادية . األردنية
الحظ هنا أنه بالرغم من أن املياه الناجتة عن الغسيل اليت أجري عليها الفحص احتوت ومن امل. الناجتة عن الغسيل

على املياه الناجتة عن دورة شطف الغسيل، اليت يكون هلا تأثري خمفِّف لتركيز املنظفات يف املياه الناجتة عن دورة 
وُيلِحق كل من البورون . واصفةالغسيل، فإن تركيز البورون والصوديوم يف هذه املياه يفوق ما توصي به امل
ولذلك إذا ُرِغب يف استعمال املياه . والصوديوم الضرر بالنبات إذا ما زاد تركيز أي منهما عن منسوب معّين

الرمادية الناجتة عن الغسيل بانتظام يف تطبيقات املياه الرمادية، جيب استعماهلا مع مياه رمادية أخرى يكون هلا تأثري 
هذا باإلضافة إىل ضرورة مراعاة النباتات املختارة للري هبذه املياه، إذ أن بعض . زات هذه املوادخمفِّف على تركي

وتوجد معلومات إضافية عن النباتات اليت . النباتات تكون ذات قدرة أكرب من غريها على حتّمل الصوديوم والبورون
 الرمادية يف اجلزء اخلاص مبشروع إعادة استخدام املياه ميكن ريها باملياه الرمادية وتلك اليت يستحسن عدم ريها باملياه
  .   الرمادية على موقع مركز دراسات البيئة املبنية على اإلنترنت

  
وهناك حاجة إىل مزيد من البحث لتحديد معّدل حمتويات املياه الرمادية الناجتة عن الغسيل يف البيئات احلضرية 

  .   لتركيزات العالية للبورون والصوديوم على نباتات معينةوالريفية ولتحديد التأثري طويل املدى ل
  
   تطبيقات إلعـادة استخدام املياه الرماديـة-٣

  نفِّذَت مبساعدة مركز دراسات البيئـة املبنّيــة
لقد ساعد مركز دراسات البيئة املبنّيـة من خالل هذا املشروع يف تنفيذ عدد من املشاريع الصغرية والبسيطة 

وقد أسس املركز بعض هذه املشاريع فنفَّذ أعمال التصميم هلا منذ البداية، أما . إعادة استخدام املياه الرماديةاخلاصة ب
. بعضها اآلخر فكان يف مرحلة التطوير حني بدأ املركز يف هذا املشروع فقام بتقدمي النصح واملساعدة يف التصميم

عض هذه املشاريع إىل مرحلة التنفيذ، بينما بعضها اآلخر ال وقد وصل ب. وتتفاوت هذه املشاريع يف درجة تعقيدها
  . يزال يف مرحلة التصميم

  
   عّمان- حوض يف حديقة خاصة –" م أ"

ويوضح هذا التطبيق مدى بساطة املبدأ األساسي إلعادة .  تطبيقاً بسيطاً إلعادة استخدام املياه الرمادية٥يبّين الشكل 
يف عّمان بغرض استخدامه عند القيام " م أ" تركيب حوض خارجي يف حديقة مرتل فقد مت. استخدام املياه الرمادية
وبدالً من حتويل املياه اخلارجة من هذا احلوض إىل نظام الصرف الصحي، ُوِصل مصرف . بأعمال صيانة احلديقة

 Pyracantha  (احلوض مباسورة ري بالتنقيط ُوضَعت فوق سطح التربة لتروي تلقائياً صفاً من شجريات الزعرور

coccinea . ( ويف حال استعمال احلوض للتخلص من مواد ضارة بالنباتات، مثل املنظفات اليت حتتوي على مواد
كيميائية عالية التركيز واألصباغ، ميكن القيام بتحويل جمرى تصريف احلوض بسهولة وباليد إىل وعاء يتم التخلص 

  .  ٦ انظر الشكل –ع املواد الضارة من دخول شبكة الري من حمتوياته بالطريقة املناسبة، وهكذا ُتمن
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  مشروع بسيط إلعادة استخدام املياه الرمادية الناجتة عن حوض حديقة:  ٥الشكل 
  

  
  

  حتويل جمرى املياه الرمادية امللوَّثة:  ٦الشكل 
  

ومع ". نظام"تحق أن ُيطلق عليه اسم ويعترب هذا النظام يف غاية البساطة لدرجة أنه قد ُينتقد بأنه واضح جداً وال يس
فهذا املثال يوضح باملكانة األوىل املبدأ األساسي . ذلك، فهذه هي إعادة استخدام املياه الرمادية بصورهتا األفضل

إلعادة استخدام املياه الرمادية، وهو أن السبب وراء اختيار املياه الرمادية لالستعمال بعد معاجلة طفيفة هو قلة 
ويف احلقيقة، ليس هناك حاجة إىل املعاجلة، إذ يتم . إن هذا النظام ال حيتوي على أي نوع من املعاجلة. ات فيهاامللوِّث

كذلك فإن هذا النظام ال يتطلب مالمسة . حتويل املياه الرمادية اليت قد حتتوي على ملوِّثات بعيداً عن النباتات
بالرغم من ذلك، فإن هذا .  شريطة أن يتم هذا التحويل مسبقاًاملستخدم للمياه الرمادية عند حتويل جمرى املياه،

النظام يفترض قيام املستخدم بدرجة من العناية، وذلك يف ما يتعلق مبراقبة املواد اليت تلقى يف احلوض وبالتحويل 
ياه الرمادية ومن الواضح أيضاً أن هذا النظام قد ُصمِّم بافتراض أن امل. احلذر والسريع جملرى املصرف حني احلاجة
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، وهي تكلفة اخلرطوم )حوايل أربعة عشر دوالراً أمريكياً(ومل تزد تكلفة هذا النظام على عشرة دنانري . عالية اجلودة
  .٢٠٠٣وقد مت تركيب هذا النظام يف ربيع العام . اإلضايف الذي يصل مصرف احلوض بنظام الري

  
  عةمركز الطبيعة التابع للجمعية امللكية حلماية الطبي

قامت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة بتركيب وحدة إلعادة استخدام مياه رمادية يف مركز الطبيعة اجلديد اخلاص 
وقد شارك مركز دراسات البيئة املبنية يف تصميم هذه الوحدة املوضحَّة يف . باجلمعية والذي يقع يف جبل عّمان

  .٨ و ٧الشكلني 
  

  
  

   اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة-ة يف مركز الطبيعة وحدة املياه الرمادي: ٧الشكل 
  

  
  

  اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة -رسم ختطيطي لوحدة املياه الرمادية يف مركز الطبيعة : ٨الشكل 
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سوف جتّمع املياه الرمادية من املغاسل وأحواض املطابخ اخلاصة مبركز الطبيعة ومن احلمامات وغرف الغسيل يف 
وتعتمد الكمية الفعلية للمياه الرمادية املنتَجة على استعمال املياه يف املركز .  سكنية تقع يف أعلى املركزأربع شقق

وتتكون وحدة املياه الرمادية من ثالث حجرات كما هو موضح يف الشكلني . وعلى درجة إشغال الشقق السكنية
 تظهر يف  -) مبلمر كلوريد الفينيل (PVCالـ ويتم تصريف املياه الرمادية بواسطة ماسورة رأسية من . ٨ و ٧

وتعمل هذه املصفاة على إزالة .  إىل مصفاة ميكن فكّها بسهولة للتنظيف-  ٧جهة الشمال من الصورة يف الشكل 
ومتر املياه الرمادية بعد ذلك إىل األعلى عرب . املواد الصلبة اخلشنة، مثل الشعر ونسالة األقمشة وفضالت الطعام

وسيسمح هذا الوسط املتنّوع مبزيد .  يظهر يف جهة اليمني من الصورة- درِّج الطبقات من الرمل واحلصى مرشِّح مت
. من التصفية للمواد الصلبة األقل خشونة، كما يشكل سطحاً للتحلل الالهوائي للمواد العضوية احملتبسة يف املرشح

 وتفيض إىل احلجرة الثالثة من الوحدة حيث جتري بفعل وستظهر املياه الرمادية املصفّاة فوق طبقات الوسط املرشِّح،
ويسمح تصميم هذه الوحدة بالغسل العكسي للمرشِّح من خالل الربط اخللفي . اجلاذبية األرضية إىل شبكة الري

كما حتتوي الوحدة على حمبس حتويل ميكن من خالله توجيه املياه الرمادية إىل نظام الصرف . للوحدة خبرطوم
  .  الضرورةالصحي وقت

  
فمركز الطبيعة حبّد . أوالً، إن النظام ال خيدم مرتالً مستقالً. هناك عّدة أمور هاّمة تتعلق هبذا النظام جيب التطرق إليها

ذاته مؤّسسة غري سكنية، وكمية املياه الرمادية املتوقع أن تنتج عنه قليلة ال تتعّدى املياه اخلارجة من مغاسل 
وبالرغم من ذلك، فإن املبىن سيشتمل على . مطبخ صغري لن حيضَّر فيه أي وجبات طعاماحلمامات ورمبا من حوض 

وهذا يتطلب من مستخدمي هذه . أربع شقق سكنية يستخدمها لفترات قصرية نسبياً ضيوف اجلمعية وزائروها
  . إىل املياه الرماديةالشقق درجة من التعاون والعناية، وذلك بتجنب دخول مواد التنظيف القوية واملبيِّضات وغريها

  
وسوف تشكل كمية املواد الصلبة . ثانياً، جيب أن يتم رصد أداء وحدة املياه الرمادية وتقييمها مع مرور الزمن

وجيب أيضاً مراقبة العمل اهليدروليكي للمرشِّح . املعتَرضة بواسطة املرشِّحات مؤشراً على نوعية املياه الرمادية املنتَجة
  .  ا إذا كان ُعرَضة لالنسدادالرملي لتحديد م

  
فاملنطقة اليت سيتم ريها مظللة بواسطة مبىن . ويتضمن األمر الثالث اهلام النباتات اليت سيتم ريها باملياه الرمادية

املركز، وبالتايل لن تتلقى أي مياه أمطار من شأهنا أن ختفّف من تركيز املياه الرمادية وتساعد على تقليل تراكم 
هذا باإلضافة إىل أن مصمِّم البناء اختار أن ينثر يف املوقع بذوراً .  اليت تطلقها املياه الرمادية يف التربةامللوِّثات

ومبا أن النباتات الصغرية ذات حساسية خاصة لبعض . وَبْوغات لنباتات حملية ختص هذه املنطقة احلضرية من املدينة
. هناك حاجة لالعتماد على ري تكميلي باملياه العذبة لفترة أّوليةالشوائب املوجودة يف املياه الرمادية، فقد تكون 

ومع ذلك، فإن هذه األنواع من النباتات اليت متكنت من البقاء بالرغم من تلّوث البيئة احلضرية سوف متيل إىل حتّمل 
  .     اجلفاف وأيضاً املياه الرمادية

  
ياه الرمادية املستخدمة يف الريف، ولذلك ستحتاج إىل ومن الواضح أن هذه الوحدة أكثر تعقيداً من وحدات امل

وسيواصل مركز دراسات البيئة املبنية العمل إىل جانب اجلمعية امللكية . درجة أكرب من املراقبة ومن تدّخل املستخدم



 
 

19

كز كما سيقوم مر. حلماية الطبيعة لرصد أداء هذه الوحدة اليت مل يكن قد مت تشغيلها حني كتابة هذا التقرير
  .  دراسات البيئة املبنّية يف الوقت املناسب بنشر نتائج إضافية خاصة هبذه الوحدة على موقع املركز على اإلنترنت

  
   عّمان–" ب ف"مرتل 

هذا املشروع عبارة عن فيال كبرية تقع يف غرب عمان، وروعي يف هذه الفيال منذ البداية تركيب مواسري الصرف 
وسوف يتم تصريف املياه الرمادية الناجتة عن أربعة محامات . خدام املياه الرماديةالصحي حبيث تسمح بإعادة است

وسيتم بعد ذلك . ملحقة بأربعة غرف نوم رئيسية وعن الغسيل إىل حوض ترسيب يقع يف الدور السفلي من الفيال
اليت تقع بالقرب من  متر مربع و٢٠٠ضخ هذه املياه لالستعمال يف ري حديقة املرتل اليت تبلغ مساحتها حوايل 

وال تزال هذه الفيال حتت اإلنشاء، ومل يكتمل بعد تركيب وحدة املياه الرمادية واألعمال امليكانيكية . املبىن
ومع ذلك، فقد عمل مركز دراسات البيئة املبنّية بالتعاون مع املهندس االستشاري ومع . والكهربائية املتعلقة هبا

الكهربائية يف الفيال على تطوير الفكرة األساسية لنظام املياه الرمادية يف املرتل على استشاري األعمال امليكانيكية و
  .  التصميم التخطيطي هلذا النظام٩ويوضح الشكل . أن يقوم املتعّهد بعد ذلك بتصميم تفاصيل هذا النظام وتنفيذه

  
  

  "ب ف"التصميم التخطيطي لنظام املياه الرمادية يف مرتل :  ٩الشكل 
  
صفة املميزة املوجِّهة يف تصميم هذا النظام هي احلاجة إىل تزويد مياه رمادية ميكن ضخها إىل ُعلُو يبلغ حوايل ستة ال

ومبا أن املضخات تعمل بصورة فضلى حني ال حتتوي املياه إال على قليل من املواد الصلبة . أمتار حيث تقع احلديقة
 نظام تصفية ثنائي للمياه الرمادية حيتوي على مصفاة خشنة إلزالة العالقة والشوائب املذابة، فيستحسن هنا وجود

وستخزَّن املياه الرمادية املصفّاة يف . املواد الصلبة األكرب حجماً وعلى مصفاة دقيقة إلزالة املواد الصلبة األقل حجماً
.  بعملية الريخزان يتم منه ضخها إىل خزان أصغر حجماً يوضع يف نفس منسوب احلديقة حيث ميكن التحكم

  . ومن املتوقع أن يتم تشغيل هذه املضخة أوتوماتيكياً بواسطة جمس مستوى
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أوالً، إذا كان هناك كمية كبرية من املواد العضوية . وجيب مراعاة عّدة أمور خاصة هبذا النظام للمياه الرمادية
واد سوف ختضع للهضم الالهوائي يف خزان موجودة يف املياه الرمادية ومل تتم إزالتها من خالل التصفية، فإن هذه امل

الترسيب مما يسّبب انبعاث روائح كريهة، ولذلك من احملبَّذ أن يكون هذا اخلزان حمكماً جيداً مع وجود ماسورة 
وقد مت اقتراح أن ختضع املياه الرمادية . هتوية تطلق الغازات الناجتة عن عملية اهلضم الالهوائي على ارتفاع مناسب

وقد . ة بني احلني واآلخر إىل عملية أكسدة باألوزون أو الكلور لوقف عملية اهلضم وتقليل الروائح املنبعثةاملصفّا
يؤخذ باالعتبار يف التصميم احتمال جتهيز النظام بوحدة معاجلة باألوزون، علماً بأن إضافة أقراص من الكلور يدوياً 

  .كون كافية لتقليل الروائح املنبعثةمن وقت إىل آخر إىل املياه الرمادية املصفّاة قد ت
  

كذلك مشل تصميم هذا النظام للمياه الرمادية وسيلة لتصريف خزان املياه الرمادية بفعل اجلاذبية األرضية والتخلص 
وهذا أمر ضروري يف حال تلوث املياه الرمادية، من . من حمتوياته يف نظام الصرف الصحي أو احلفرة االمتصاصية

وسيتطلب . ن مواد كيميائية يف مصدر املياه الرمادية مثالً، أو يف حال حدوث ُعطل يف املضخةخالل التخلص م
هذا النظام وجود نظام حتكّم مكّون من جمّسات مستوى ومفاتيح مضخة وذلك ملنع فيضان اخلزان ألي سبب من 

  . األسباب وملنع اإلشباع الزائد للمنطقة املروية باملياه الرمادية
  

وسوف يسمح بتصريف املياه من . نطقة احلديقة من منطقة اصطناعية مزودة بالتربة وحماطة جبدار استناديوتتكّون م
ومع ذلك، فإن هناك خطراً من إمكانية . هذه املنطقة من خالل خمارج للمياه سيتم فتحها يف اجلدار االستنادي

وجيب بوجه عام االنتظار . عمال املياه الرمادية للريالتراكم البطيء للمواد امللوِّثة يف التربة بعد مدة طويلة من است
وسوف يعمل غسل التربة دورياً باستخدام املياه العذبة على . للتأكد مما إذا كان هذا ما سيحدث بالفعل أم ال

  مليمتر يف٥٠٠خفض تراكم هذه املواد، علماً بأن مياه األمطار اليت تسقط على املوقع، واليت تصل عادة إىل حوايل 
وسيقوم مركز دراسات البيئة املبنية بفحص عينات . السنة، قد تكون كافية لتخفيف تركيز هذه التراكمات يف التربة

 حىت ميكن حتديد -  إذا أتاحت فترة امتداد املشروع ذلك –من التربة قبل ريها باملياه الرمادية وأثناء ريها هبذه املياه 
  .ملدى الطويلتأثري املياه الرمادية على التربة على ا

  
  مسجد الغويبة

وقد أبدى مصمِّمو هذا املسجد . هناك مسجد جديد حتت اإلنشاء يف الغويبة يف غور الصايف، جنوب وادي األردن
اهتماماً مبوضوع تزويد املسجد بطريقة الستخدام املياه الناجتة عن وضوء املصلني لري عدد قليل من األشجار 

 منطقة الوضوء الرئيسية يف املسجد واليت ستحوي أحواض ١٠ ويوضح الشكل .والشجريات املزروعة حول املسجد
ويتوقع بوجه عام أن تكون املياه الناجتة عن الوضوء ذات نوعية جيدة جداً، إذ أهنا ال . وضوء على اجلوانب األربعة

وساخ حتتوي على صابون أو مواد كيميائية، بل حتتوي فقط على فضالت شعر وجلد بشري وعلى بعض األ
وهذا ما تؤكده النتائج اخلاصة باالستعمال الناجح للمياه الناجتة عن الوضوء يف جامع امللك عبداهللا األول . والعرق
  .  خمططاً للمسجد مبيناً عليه نظام املياه الرمادية املقترح١١ويوضح الشكل . يف عّمان
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  ر الصايفاملنطقة الرئيسية للوضوء يف مسجد الغويبة يف غو:  ١٠الشكل 
  

  
  خمطط لنظام املياه الرمادية يف مسجد الغويبة يف غور الصايف:  ١١الشكل 

  
املياه اخلارجة من املغاسل املوجودة يف دورات املياه امللحقة وسيتم جتميع املياه اخلارجة من أحواض الوضوء و

وستقوم مصفاة خشنة موجودة على مصرف كل من . باملسجد وتصريفها إىل ُمنُهل يقع حتت أرضية املسجد



 
 

22

وسوف جتري املياه الرمادية . أحواض الوضوء واملغاسل مبنع املواد الصلبة كبرية احلجم من دخول مواسري التصريف
 اجلاذبية األرضية من املُنُهل خالل خطَّي ري يقومان بتزويد املياه إىل املنطقة املزروعة الواقعة على اجلهات بفعل

وسوف يتم تركيب املواسري مبيالن، وسينتهي كل خط يف حفرة مملوءة باحلصى ُصمَِّمت . األربعة حلوش املسجد
وستشمل .  وسوف يوضع حمبس على كل خمرج للمياه.لتنظيم توزيع املياه الرمادية حول منطقة جذور النباتات

  .النباتات املزروعة أشجار النخيل يف احلوش وشجريات اجملنونة املتسلقة حول العريشة
  

وال ُيعَرف حىت اآلن كمية . وال يزال هذا املسجد حتت اإلنشاء، واألعمال اخلاصة باملياه الرمادية يف طور التنفيذ
وميكن استخدام ري تكميلي . إنتاجها أو ما إذا كانت هذه الكمية ستلّبي احتياجات الرياملياه الرمادية اليت سيتم 

وسوف يقوم مركز دراسات البيئة املبنّية برصد عمل هذا املشروع مبجرَّد . من مياه الري العادّية إذا استدعى األمر
  .  أن يبدأ تشغيله

  
  بنيةالوحدة التوضيحية اليت طّورها مركز دراسات البيئة امل

لقد قام مركز دراسات البيئة املبنية خالل هذا املشروع بتقييم الطرق اليت يقوم فيها القرويون يف قرييت احلّمة 
وقد مت عرض بعض األمثلة ذات الصلة يف التقرير . والعدسّية يف مشال وادي األردن بإعادة استخدام املياه الرمادية

وكما ذكر سابقاً، تبّين أن كثرياً من ."  خمتلفة وإمكانيات تطبيقها يف األردنإعادة استخدام املياه الرمادية يف بلدان"
أصحاب املنازل كانوا يقومون بإعادة استخدام املياه الرمادية غري املعاجلة بنجاح، وذلك دون أي تأثريات ضاّرة 

 املياه الرمادية اخلارجة من وبالرغم من ذلك، فإن املواد الصلبة العالقة يف. ميكن قياسها على النبات أو اإلنسان
ومبا أن هناك يف . حوض املطبخ الذي ال حيتوي حىت على مصفاة بسيطة قد وجدت طريقها إىل املناطق املروية

الغالب درجة من التالمس بني املياه الرمادية واملستخدم، فإن هذا من شأنه أن يزيد من احتمال وقوع خطر تلوث 
  . على مستخدم هذه املياه

  
ك، قام مركز دراسات البيئة املبنية بتطوير وحدة توضيحية بسيطة وذات تكلفة منخفضة لتشجيع إعادة استعمال لذل

 هذه الوحدة اليت تتكون من حجرية بسيطة ١٢ويوضح الشكل . املياه الرمادية يف البيئات قليلة االستهالك للمياه
وتنتقَل املياه الرمادية عرب ماسورة تصب . ظيف الدورييوجد بداخلها مصفاة ميكن فكّها بسهولة لغايات إجراء التن

فوهتها يف احلجرية على املصفاة، فتبقى املواد الصلبة فوق املصفاة بينما متر املياه خالل املصفاة لتخرج من احلجرية 
 املنسوب وميكن رفع. بفعل اجلاذبية األرضية عرب املاسورة اخلارجة من احلجرية اليت تتصل يف الواقع بشبكة الري

الداخلي لقاعدة احلجرية بإضافة حصى أو رمل حىت يتناسب مستوى احلجرية مع املنسوب السفلي للماسورة 
وقد . اخلارجة منها، وذلك للحّد من بقاء املياه الرمادية داخل احلجرية وما يترتب عليه من انبعاث الروائح الكريهة

أّما الوحدات .  يسهل نقلها ألماكن خمتلفة بغرض التوضيحُصِنعت هذه الوحدة التوضيحية من الفايرب جالس حىت
اليت يتم تركيبها يف املشاريع على أرض الواقع فيحبَّذ أن يتم تنفيذها باستعمال اخلرسانة أو الطوب، وأن توضع حتت 

  .    منسوب سطح األرض
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  ة إلعادة استخدام املياه الرماديةالوحدة التوضيحية اليت طّورها مركز دراسات البيئة املبني:  ١٢الشكل 

  
فبالرغم من أن الوحدة اليت طّورها مركز . وتتضمَّن امليزات األساسية هلذه الوحدة البسيطة تكلفتها املنخفضة

دراسات البيئة املبنية قد ُصِنعت من الفايرب جالس، كما ذِكر سابقاً، فإن حجرية بسيطة ختدم الغرض نفسه ميكن أن 
كذلك، فإن هذا . أقل تكلفة، مثل اخلرسانة أو الطوب اخلرساين املزوَّد بالقصارة أو الصفائح املعدنيةتصَنع من مواد 

. وميكن صنع املصفاة من منخل شباك عادي. النظام بسيط، فهو ال حيتوي على أجزاء عديدة أو مكّونات كهربائية
وال حتتاج . قياسية املستخدمة يف األعمال الصحّيةأّما أعمال املواسري، فيمكن تنفيذها باستخدام أجزاء املواسري ال

هذه الوحدة إىل الكهرباء وال حتوي مضخة تتطلب صيانة، طاملا أن منسوب األرض املراد ريها منخفض عن 
وهكذا، فإن بساطة هذه الوحدة جتعلها مالئمة بصورة مثالية . منسوب ماسورة املياه اخلارجة من الوحدة

  . ريفيةلالستخدام يف البيئة ال
  

من املساوئ األساسية ملثل هذا النظام إلعادة استخدام املياه الرمادية هو أنه يتطلب درجة من اهتمام صاحب املرتل 
ومتابعته إذ أن تعاون مستخدم النظام هام، وال سّيما فيما يتعلق مبراعاة عدم التخلص من منتجات التنظيف القوية يف 

وِّث للمياه الرمادية يتعذّر اجتنابه، وهو ما ينتج عن املواد العضوية اخلارجة من وسوف يكون هناك مكوِّن مل. النظام
وبينما ال يسبِّب املكوِّن العضوي ضرراً مفِرطاً على النبات، فإن وجود . حوض املطبخ وعن مساحيق الغسيل

ثر خطورة على صحة وقد يكون العامل األك. الشحوم والدهون والزيوت بكميات كبرية قد يسّبب انسداد النظام
وتشكّل البورون والصوديوم وامللوحة . النبات هو ذلك الذي يأيت من املواد الكيميائية املوجودة يف مساحيق الغسيل

مكّونات أساسية يف مياه الغسيل لذلك قد يكون هلا تأثري ضار على النباتات والتربة املروية هبذه املياه على املدى 
 درجة حتملها هلذه املواد، وسوف يتبّين مع الوقت درجة تأثر النباتات من جّراء ريها وختتلف النباتات يف. الطويل

ومع ذلك، فإن شهادات أصحاب املنازل الذين يستعملون يف الوقت احلاضر املياه الرمادية يف . باملياه الرمادية املرتلية
 حتّمل معتدلة للمياه الرمادية فال يوجد هناك الري تشري إىل أنه طاملا أن هذه املياه تستعمل لري نباتات ذات درجة

وقد تبّين هلؤالء، على سبيل املثال، أن أشجار املوز أكثر . تأثري ضار ملحوظ على هذه النباتات على املدى الطويل
  .   حساسية ملياه الغسيل من أشجار الزيتون
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  مرتل يف العدسيَّة
ية يف قرية العدسّية، وذلك يف مرتل يقوم منذ فترة بإعادة استخدام لقد مت تنفيذ نظام إلعادة استخدام املياه الرماد

وقد اعتمد هذا املشروع على الوحدة التوضيحية اليت طّورها مركز دراسات البيئة املبنية، . املياه الرمادية اليت ينتجها
ملياه الرمادية جتمع فيه ا) ١٣الشكل (ويوجد يف هذا املرتل حوض مكشوف . ولكنه تضّمن شيئاً من التعديل

وكانت املياه الرمادية يف املاضي ُتنقَل يدوياً باستخدام دلو . اخلارجة عن املغسلة الوحيدة املوجودة يف املرتل
  . بالستيكي من احلوض إىل املنطقة املزروعة لري عدد من أشجار الزيتون

  

  
  

  سّيةالطريقة السابقة إلعادة استعمال املياه الرمادية يف العد:  ١٣الشكل 
  

وقّدم مركز دراسات البيئة املبنية النصح بشأن تركيب مصرف أرضي حتت املغسلة، ويتم تصريف املياه الرمادية من 
ويظهر هذا . هذا املصرف إىل ُمنُهل جديد أنشئ بالقرب من احلوض الذي كانت ُتجَمع فيه املياه الرمادية يف السابق

  . يقوم بعمل املصفاة) stainless steel(الفوالذ الذي ال يصدأ ، وهو مزّود مبنخل من ١٤املُنُهل يف الشكل 
  

  
  

  النظام املعّدل للمياه الرمادية يف العدسية: ١٤الشكل 
  

خترج املياه الرمادية املصفّاة من هذا املُنُهل لتجري بتأثري اجلاذبية األرضية إىل نظام جديد للري بالتنقيط مت تركيبه 
وُيلغي هذا النظام املعدَّل إلعادة استخدام املياه الرمادية احلاجة .  يف حديقة املرتلعند أشجار الزيتون املزروعة
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فاملياه الرمادية يف هذا النظام يتم . ملالمسة مستخدم النظام للمياه الرمادية، إال أثناء التنظيف الدوري للمصفاة
م يقوم بتصفية املياه الرمادية، ّمما يقلل من كمية هذا باإلضافة إىل أن هذا النظا. تصريفها تلقائياً إىل أشجار الزيتون

أّما نوعية املياه الرمادية نفسها فلم تتأثر بعد استخدام النظام . املواد العضوية امللوِّثة اليت تصل إىل املنطقة املروية
 أشجار الزيتون إذ مل يالحظ وجود أي تأثريات سلبية على(املعدَّل، وهو ما ميكن أن ُيعزى يف هذه احلالة بالذات 

إىل أن مستخدمي املياه الرمادية كانوا مدركني لضرورة االنتباه إىل ما ) جّراء رّيها باملياه الرمادية بالطريقة السابقة
  . يدخل نظام املياه الرمادية يف مرتهلم من مواد عضوية وكيماوية

  
 باملياه الرمادية، وذلك بعد حوايل ثالثة من التربة املروية ٢٠٠٣لقد أخذت عينة يف شهر تشرين األّول من العام 

والتربة يف هذه املنطقة جافة جداً . أشهر من الري املنتظم باستخدام املياه الرمادية يف ظروف الصيف اجلاف
ويبّين اجلدول التايل نتائج الفحوص ). التربة احلمراء(وصخرية وال حتتوي إال على القليل من املواد العضوية املفيدة 

  .جريت على عينة التربة هذهاليت أ
  

  نتيجة عينة التربة  املعايري املقاسة
  املروية باملياه الرمادية

  ٢٠٠٣تشرين األّول 

الدليل الزراعي رقم 
٦٠  

    تربة طينية  تصنيف التربة
EC (dS/m)  ٤٠٠٠أقل من   ١, ٥٧  

pH  ٨ ,٥ -  ٦, ٥  ٨, ٦  
   الكلوريد

) Cl; mg/l(  
  ١٠٦أقل من   ٣, ٥٠

  الصوديوم 
)Na; mg/l(  

  ١١٥أقل من   ٨٤, ١٠

SAR  ١٣أقل من   ٢, ٠٣  
Faecal Coliforms 

)MPN/100ml(  
  ١٠٠٠أقل من   ١٦٠٠أكرب من 

  البورون
) B; mg/l(  

٢ -  ١  ١, ٠٧    

    
وتظِهر هذه النتائج يف معظمها مستويات للمعايري املقاسة أقل بكثري من املستويات اإلرشادية الواردة يف الدليل 

ولكن هذه النتائج ذات فائدة حمدودة لعدم . ا عدا مستوى البورون الذي يقارب املستوى اإلرشاديالزراعي، م
وجود قراءات ملستويات نفس املعايري يف التربة اجملاورة اليت مل ترَو باملياه الرمادية أو ملستويات هذه املعايري يف نفس 

ومع ذلك، فإن هذه النتائج ستكون األساس ملقارنات . عامالتربة املروية باملياه الرمادية ولكن يف وقت آخر من ال
إن مستويات الصوديوم والبورون تقع يف النهاية العظمى ملا هو متوقع يف التربة العادية، وقد تشري إىل . مستقبليَّة
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كل بدورها جزءاً تراكم ناتج عن الري باملياه الرمادية، إذ أن الصوديوم والبورون تعترب مكوِّنات ملياه الغسيل اليت تش
  .أساسّياً من املياه الرمادية يف هذا املوقع

  
أّما فيما يتعلق بسبب ارتفاع مستوى اجلراثيم القولونية الربازية يف هذه التربة فهو غري معروف يف هذه املرحلة، علماً 

ى التربة مباشر وال يتطلب بأن هذا االرتفاع ال يشكّل مصدر قلق كبري يف هذه احلالة إذ أن تطبيق املياه الرمادية عل
ومن احملتمل أنّ املياه الراكدة يف قاع املُنُهل تسمح بالنمو البكتريي يف املياه الرمادية، وهو ما ميكن . تدخل املستخدم
وسيتم إجراء مزيد من الفحوص على هذه التربة يف . من خالل توفري احندار مناسب يف أرضية املُنُهلمعاجلته بسهولة 

   . املستقبل
  

 Habitat for Humanityوقد ُيسَِّرت املشاركة اجملتمعية يف العدسّية من خالل مشروع تقوم بتنفيذه هناك مؤسسة 
ويؤَمل أن يعمل هذا النظام البسيط على حتفيز املناقشة ملوضوع إعادة استخدام . مع جمموعة من السكان املتطّوعني

نازل لتطوير حلوهلم احمللّية اخلاّصة إلعادة استخدام املياه الرمادية املياه الرمادية يف القرية وعلى تشجيع أصحاب امل
ولذلك، قد يساعد . ويف العدسّية يظهر اجملتمع احمللي اهتماماً إجيابياً مبوضوع إعادة استخدام املياه الرمادية. املرتلية

ومن الفوائد . لرمادية ضمن نطاق القريةهذا احلل الفّعال البسيط وقليل التكلفة على نشر فكرة إعادة استخدام املياه ا
وتكمن إحدى . األخرى هلذا املشروع يف العدسّية تدريب سّباك حملي على أنظمة املياه الرمادية وطرق تنفيذها

امليزات الرئيسية املدَركة إلعادة استخدام املياه الرمادية يف هذه القرية اليت ال تصَرف جماريها إىل نظام الصرف 
توفري املمكن حتقيقه من خالل خفض تكلفة تفريغ احلفرة االمتصاصية اليت تصب فيها املياه العادمة الصحي يف ال

  . اخلارجة من املنازل
  

  مرتل يف احلّمة
 مثاالً لوحدة سكنية قليلة التكلفة تقع ضمن مشروع ينفّذه اجملتمع احمللي التطّوعي يف احلّمة ١٥يوضح الشكل 

  . Habitat for Humanityباالشتراك مع مؤسسة 
  

  
  

  تطبيق حمتَمل إلعادة استخدام املياه الرمادية يف احلّمة:  ١٥الشكل 
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فهذه املنازل حتتوي على مواسري صرف . إن العديد من املنازل يف احلّمة مالئمة لغرض إعادة استخدام املياه الرمادية
د يف كل منها منطقة خمّصصة للحديقة قريبة من مستقلة عن املواسري اخلاصة باملياه السوداء، ويوج للمياه الرمادية

وهكذا فإنه ميكن جتميع املياه الرمادية بسهولة . املرتل وتقع على منسوب منخفض عن منسوب أرضية املرتل
  . وتصفيتها مث نقلها إىل نظام الري دون احلاجة إىل ضخ

  
ويوضح . خدام املياه الرمادية يف هذا املرتلوقد أوصى مركز دراسات البيئة املبنّية بتركيب نظام بسيط إلعادة است

.  املاسورة اليت ركُّبت لنقل املياه الرمادية من ماسورة املخرج إىل ُمنُهل جديد مت تركيبه يف حديقة املرتل١٥الشكل 
دية  املُنُهل واملصفاة املكّونة من منخل من الفوالذ الذي ال يصدأ، وتظهر يف الصورة املياه الرما١٦ويوضح الشكل 

وملئت قاعدة املُنُهل باحلصى، وذلك من أجل رفع منسوب دخول املياه إىل . املتدفقة من ماسورة املدخل إىل املصفاة
 خرطوم ١٧ويظهر يف الشكل . املُنُهل لتتناسب مع منسوب ماسورة املخرج ّمما يقلل احتمال ركود املياه يف املُنُهل

  . الري بالتنقيط الذي ركِّب حديثاً
  

  
  

  حتصيل املياه الرمادية وتصفيتها يف احلّمة: ١٦شكل ال
  

  
  

  الري باملياه الرمادية يف احلّمة: ١٧الشكل 
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وقد اعتمد تصميم هذا التطبيق البسيط على الوحدة التوضيحية اليت طّورها مركز دراسات البيئة املبنّية، ولكن تنفيذ 
وكما هو احلال يف قرية . ّباك حملي اختري مبشورة املركزهذا املشروع جرى باستخدام مواد متوفرة حملياً وبواسطة س

العدسية، فقد ُيربز هذا النظام سهولة استخدام املياه الرمادية من خالل حل ذي تكلفة قليلة جّداً، إذ مل تزد تكلفة 
  .   وأجرة العمالةهذا املشروع عن مثن املواد اليت مت إنشاء املُنُهل اخلرساين منها ومثن املنخل وبعض أعمال املواسري

  
 فحوص على التربة اليت مت ريها بانتظام وملدة ثالثة أشهر باملياه ٢٠٠٣وقد أجريت يف شهر تشرين األّول من العام 

والتربة يف هذه املنطقة رملية طينية وحتتوي على نسبة عالية من . الرمادية اخلارجة من حوض املطبخ واملغسلة فقط
  .دول التايل نتائج هذه الفحوصويبّين اجل. املواد العضوية

  
  نتيجة عينة التربة   املعايري املقاسة

  املروية باملياه الرمادية
  ٢٠٠٣تشرين األّول 

الدليل الزراعي رقم 
٦٠  

    تربة رملية طينية  تصنيف التربة
EC (dS/m)  ٤٠٠٠أقل من   ١, ٥٦  

pH  ٨ ,٥ -  ٦, ٥  ٨, ٥  
   الكلوريد

) Cl; mg/l(  
  ١٠٦أقل من   ٧, ١٠

  صوديوم ال
)Na; mg/l(  

  ١١٥أقل من   ٨٢, ٩

SAR  ١٣أقل من   ٢, ١٢  
Faecal Coliforms 

)MPN/100ml(  
  ١٠٠٠أقل من   ١٦٠٠أكرب من 

  البورون
) B; mg/l(  

٢ -  ١  ٠, ٣٨    

  
وبالرغم من . وتعتَبر هذه النتائج ذات فائدة حمدودة إىل أن يتم حتليل عينات أخرى ميكن من خالهلا مقارنة النتائج

لك، فمن املالحظ أنه بعد انقضاء ثالثة أشهر من الري باملياه الرمادية، فإن تركيزات مجيع املعايري، باستثناء ذ
إن مستوى البورون يف التربة . دون احلّد األعلى املسموح به يف الدليل الزراعي اجلراثيم القولونية الربازية، ال تزال
كن أن ُيعَزى إىل عدم احتواء املياه الرمادية يف هذا املوقع على املياه الناجتة هو ما ميأقل بكثري منه يف موقع العدسّية، و

ومع ذلك، فإن عدم احتواء املياه الرمادية على مياه الغسيل ال يربِّر ارتفاع مستوى أيونات الصوديوم . عن الغسيل
  .يف هذه املياه

  



 
 

29

ية يف هذه التربة فهو غري معروف يف هذه املرحلة، علماً أّما عن السبب يف ارتفاع مستويات اجلراثيم القولونية الرباز
بأن هذا االرتفاع ال يشكل مصدر قلق كبري يف هذه احلالة إذ أن تطبيق املياه الرمادية على التربة مباشر وال يتطلب 

رمادية، وهو ما ميكن ومن احملتمل أنّ املياه الراكدة يف قاع املُنُهل تسمح بالنمو البكتريي يف املياه ال. تدخل املستخدم
وسيتم إجراء مزيد من الفحوص على هذه التربة يف . من خالل توفري احندار مناسب يف أرضية املُنُهلمعاجلته بسهولة 

  .  املستقبل
  

وكما هو احلال يف العدسّية، فإن جمتمع احلّمة كان إجيابياً فيما يتعلق باستعمال هذا النوع من األنظمة إلعادة 
وإذا أخذنا باالعتبار أن مياه اجملاري يف احلّمة ال تصرَّف إىل نظام صرف صحي عام، فإن . اه الرماديةاستخدام املي

 سيؤّدي إىل توفري – من خالل إعادة استخدامها –ختفيض كمية املياه الرمادية املصرَّفة على احلفرة االمتصاصية 
  .حلفرة االمتصاصيةمادي معتدل من جّراء تقليل احلاجة لضخ املياه العادمة من ا

  
  مدرسة العدسّية للبنات

أبدت مدرسة البنات يف العدسّية رغبة يف إعادة استخدام املياه الرمادية بصفتها جزءاً من مشروع للمحافظة على 
ويقوم بتنفيذ هذا املشروع مركز دراسات البيئة املبنية بالتعاون مع . املياه وتكوين حديقة ندرة مائية يف املدرسة

واملشروع ذو طابع تعاوين يشترك .  ومجاعة حملية تطّوعية من القريةMennonite Central Committee مؤسسة
ومع أن هناك جماالً إلعادة استخدام املياه الرمادية من عدد من . يف تنفيذه الطالبات واهليئة التدريسية يف املدرسة

 حوضاً عليه صف من ١٨ويوضح الشكل . شروع بسيطاألماكن يف املدرسة، إال أن القرار الذي اختذ كان بالبدء مب
وسيتم حتصيل املياه الرمادية . ويقع هذا احلوض يف فناء املدرسة بالقرب من منطقة مزروعة. حنفيات مياه الشرب

ومبا أن املياه . ١٩من هذا احلوض واستخدامها لري صف من نباتات الزينة والشجريات كما هو موضح يف الشكل 
ذا احلوض سوف تكون ذات نوعية جيدة جداً ال حتتوي إال على القليل من املواد الصلبة أو املواد اخلارجة من ه

  .  العضوية، فإن نظام املياه الرمادية املقتَرح لن حيتاج إال إىل مصفاة بسيطة حلماية مواسري هذا النظام من االنسداد
  

  
      

  ناتحوض شرب املياه يف مدرسة العدسّية للب:  ١٨الشكل 
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  املنطقة املروية من خالل إعادة استخدام املياه من حوض الشرب يف مدرسة العدسية للبنات:  ١٩الشكل 
  

. إن إحدى املساوئ الرئيسية هلذا النظام هي أن كمية املياه الرمادية الناجتة عن هذا احلوض سوف تكون قليلة نسبياً
دية هبذه الطريقة البسيطة ذات التكلفة القليلة سوف تسهم يف تعزيز وبالرغم من ذلك، فإن إعادة استخدام املياه الرما

الرسالة املراد توجيهها إىل الطالب خبصوص إدارة الطلب على املياه، وسوف حتِدث نوعاً من النقاش عن الطرق 
  . املستقبلية املمكنة الستخدام املياه الرمادية يف املدرسة واملنازل

  
املبنية التزاماً مستمراً مع هذه املدرسة من خالل قيامه بتصميم وتنفيذ بعض أعمال إن لدى مركز دراسات البيئة 

وهكذا، سيقوم املركز برصد عمل هذا النظام البسيط للمياه . تنسيق املوقع اليت يراعى فيها احملافظة على املياه
  . الرمادية مبجّرد تشغيله

  
  نالتشريعات املتعلقة باملياه الرمادية يف األرد – ٤

  الوضع احلايل 
التشريعات األردنية اليت حتكم ف. إن الوضع القانوين القائم املتعلق بإعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن غري حمّدد

). ١٩٨٨وزارة األشغال العامة واإلسكان، (، "كودات التصريف الصحي للمباين"التصريف الصحي املنـزيل هي 
تصميم أنظمة الصرف الصحي الداخلي واخلارجي وأنظمة املياه العادمة، كما وتقدم هذه الكودات اإلرشادات ل

وال تشتمل هذه الكودات على منع صريح لتركيب نظام . تتضمن إرشادات مفّصلة بشأن تصميم احلفر االمتصاصية
ات واملباول وعلى العكس من ذلك، فإهنا توصي بأن ال يتم ربط املراحيض والبيديه. تصريف مستقل للمياه الرمادية

. بنفس ماسورة تصريف املصارف األرضية واملغاسل وأحواض االستحمام والدوشات حىت خروجها من املبىن
وتوضح الكودات من خالل خمطط مقتَرح لنظام صرف صحي منـزيل فصل مياه الصرف اخلارجة من املرحاض 
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ومع ذلك . بىن، حيث يتم وصلها باملُنُهلوالشطافة عن مياه صرف الدش واملغسلة حىت وصول املواسري إىل خارج امل
جيب تصريف الفضالت السائلة املرتلية عن طريق شبكة ) "٢٠، صفحة ٢/٤/٢(فإنه حسب ما جاء يف الكود 

ويبدو أن هذا البند ."  وال يسمح بتصريفها بأية طريقة أخرى. التصريف الصحي املنفذة طبقا ملا ورد يف هذا الكود
  . املياه الرمادية ضمن املوقع املنِتج هلامن الكود مينع استعمال

  
وقد شكّلت وزارة املياه والري جلنة لفحص الكودات املرتبطة بإعادة استخدام املياه الرمادية، والقتراح تعديالت 

ومركز دراسات البيئة املبنية ممثل يف هذه اللجنة، وقد قّدم . ميكن أن تسمح بإعادة استخدام املياه الرمادية بسهولة
ومن . املركز من خالل ممثله عدداً من املالحظات تتعلق بالتشريعات، وذلك باالعتماد على خربات بلدان أخرى

  .٢٠٠٤املتوقع أن تستمر اللجنة يف مشاوراهتا حىت صيف العام 
  

  تشريعات منفصلة ملستهلكي الكميات الكبرية والقليلة من املاءسّن 
ت تشريعات إلعادة استخدام املياه الرمادية وجدت أته من املفيد التمييز إن العديد من دوائر االختصاص اليت أعّد

بني مستهلكي الكميات الكبرية والقليلة من املاء، إذ أن تكلفة حلول إعادة استخدام املياه الرمادية ودرجة تعقيدها 
مادية الناجتة عن استعماالت إن زبائن فندق كبري يقوم بإعادة استخدام املياه الر. ختتلف حسب كمية استهالك املياه

العاملني فيه والرتالء سيتوقعون درجة أعلى من احلماية من تلك املطلوبة من مرتل يعيد سكانه استخدام مياههم 
إن من األهداف الرئيسية للتشريعات اخلاّصة باالستعماالت . الرمادية بطريقة متكنهم من السيطرة الكاملة على النظام

ذ اإلجراءات الوقائية اليت تضمن احلماية للصحة وللبيئة، والتأكد من أن كالً من تصميم نظام املياه الكبرية للمياه اختا
ومبا أن األنظمة اليت تتضمن استعماالت كبرية للمياه جتمع املياه الرمادية من . الرمادية وتركيبه وتشغيله موثوق به

  .  قد نسبياً يترتب عليه زيادة يف التكلفةأكثر من مرتل واحد، فإن هناك حاجة لوجود نظام معاجلة مع
  

أّما األنظمة ذات االستهالك املنخفض من املياه اليت تكون حمدودة مبرتل مستقل حيث يتم إعادة استخدام املياه 
وإذا فرضت . الرمادية ضمن نطاق املرتل فقط، فإهنا جيب أن تكون رخيصة التكلفة وسهلة التركيب والصيانة

 نظام ذي تكلفة عالية ورأى من يرغب يف استخدام املياه الرمادية أن ذلك لن يكون اقتصادياً، فإنه التشريعات تطبيق
  :وإمجاالً، ستفشل التشريعات املتعلقة باملياه الرمادية إذا. لن يقوم باقتناء هذا النظام

  اعترب أصحاب املنازل أن احلصول على إذن لنظام املياه الرمادية شديد الصعوبة؛ •
   التشريعات أن تكون تطبيقات املياه الرمادية معقدة وغالية الثمن؛تطلبت •
  . كانت مراقبتها ورصدها مكلفة جداً للسلطات املشرِّعة •
  

وقد الحظ مراقبو تشريعات املياه الرمادية يف بلدان خمتلفة أن التشريعات املعمول هبا يف والية كاليفورنيا األمريكية 
 تصعب االستجابة هلا، ومل تؤِد إىل إعادة استخدام املياه الرمادية استخداماً معقدة وتتطلب أنظمة مكلفة حبيث

أّما التشريعات اليت ُسنَّت يف والية أريزونا األمريكية، فقد اتبعت فلسفة خمتلفة أكثر بساطة وأّدت إىل . واسعاً
  .استعمال ناجح للمياه الرمادية يف الوالية
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خلاّصة باملياه الرمادية يف عدد من البلدان وعلى تقييم مقارنة هلذه وميكن احلصول على ملّخص للتشريعات ا
" Greywater Policy Center" على اإلنترنت حتت العنوان Oasis Designالتشريعات من موقع 

)htm.index/law/greywater/net.oasisdesign.www://http  .(  
  

  تدابري احلماية من األخطار
إمجاالً، مييل املختّصون يف . جيب أن نكون واقعيني يف ما يتعلق باألخطار احملتملة من إعادة استخدام املياه الرمادية

. ملياه الرماديةجمال املياه العادمة بشكل فطري إىل تطبيق املعايري القياسية واملبادئ القائمة اخلاصة باملياه العادمة على ا
ولكن كالً من كمية املياه الرمادية املرتلية ونوعيتها وكذلك تطبيقات استخدامها جتعل املعايري القياسية اخلاصة باملياه 

  .  العادمة اليت تطبَّق عادة على املياه العادمة املعاجلة ال تنطبق بالضرورة على املياه الرمادية
  

بصفته ) الطلب الكيميائي احليوي على األكسجني(  BOD املياه العادمة الـ فعلى سبيل املثال، يستعمل مهندسو
ويرجع ذلك إىل أن املياه العادمة املرتلية العادية حتتوي على كمية كبرية . مؤّشراً رئيسياً لدرجة تلّوث املياه العادمة

املياه الرمادية ال حتتوي على مياه ومبا أن .  BODمن مياه اجملاري اليت ميكن أن تقاس درجة تلوثها من خالل الـ  
ال يكون بالضرورة مؤشراً ُمجٍد على صالحية املياه   BODاجملاري، ومبا أهنا سوف تستخَدم لري النباتات، فإن الـ 

وال تشكّل املواد العضوية املوجودة يف . هو مقياس للمحتوى العضوي يف املياه  BODإن الـ . الرمادية لالستعمال
فقد . دية مشكلة رئيسية لصحة اإلنسان أو النبات، ألن هذه املواد ال ترتبط باحملتوى البكتريي الربازياملياه الرما

يكون احملتوى العضوي يف املياه الرمادية ناجتاً من الصابون واملنظفات، أو من الشعر واجللد البشري، أو من جزيئات 
 الرمادية خطراً كبرياً على صحة اإلنسان، شريطة تقليل وال يشكّل وجود هذه املواد يف املياه. من فضالت الطعام

فاملواد العضوية يف املياه الرمادية ستتفكك . مالمسة اإلنسان للمياه الرمادية، كما أنه ال يسّبب أي مشكلة للنباتات
 تشكّل مواد ويف الواقع، سوف يتم حتلّل كمية كبرية من املواد العضوية إىل نيترات وفوسفات. بسرعة بواسطة التربة

  .مغذّية للنباتات ومفيدة للتربة
  

، بصفتها )Faecal Coliform count(كذلك يستعمل احملتوى البكتريي، وال سّيما تعداد القولونيات الربازية 
هذا . ةولكن املياه الرمادية ال حتتوي إال على القليل من املواد الربازي. مؤشراً لدرجة املعاجلة اليت تتطلبها املياه الرمادية

وإذا مت جتنب مالمسة . باإلضافة إىل أن البكترييا ستموت بسرعة يف التربة، ولن تسبب أي أذى للنبات أو التربة
اإلنسان واحليوان للمياه الرمادية واختذت االحتياطات الوقائية بشأن استعمال املياه الرمادية، مثل عدم استخدامها 

ل أو لري اخلضراوات اليت تؤكل نيئة، سيكون احملتوى البكتريي يف املياه لري النباتات العشبية واجلذرية اليت تؤك
  .  الرمادية أقل أمهّية بكثري منه يف املياه العادمة املعاجلة

  
، غالباً ما ٨٩٣إن املعايري واملواصفات اليت تطبَّق على إعادة استخدام املياه العادمة املعاجلة، مثل املواصفة األردنية 

وُيعترب حمتوى النترات يف املياه العادمة املعاجلة معياراً ذا أمهية .  استخدام هذه املياه على املياه اجلوفيةتتناول تأثري
ولكن هذه املعايري القياسية تطبَّق يف احلاالت اليت تشمل إعادة استعمال املياه العادمة . خاّصة يف العديد من البلدان

أّما بالنسبة للمياه الرمادية، فبما أن . اه اخلارجة من حمطة معاجلة كبريةعلى نطاق واسع، كما يف حال استخدام املي

http://www.oasisdesign.net/greywater/law/index.htm
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كمية املياه الرمادية الناجتة عن مرتل مستقل سوف تكون قليلة جداً، فإن احتماالت اخلطر الناتج من تسرب املياه 
. جلوفية سيكون قليالً جداًالرمادية خارج حدود املرتل إىل البيئة احمليطة أو من نفاذها إىل منسوب سطح املياه ا

 أو مواصفات مشاهبة بصورة فورية على إعادة استخدام املياه الرمادية ٨٩٣لذلك، فإن تطبيق املواصفة األردنية 
  .  جيب أن يقيَّم بشكل موضوعي

  
 سن قوانني وّمما ال شك فيه أن تقليل األخطار احملتملة على صحة اإلنسان أو على النباتات ُيعتَبر عامالً رئيسياً يف

أما فيما يتعلق باألخطار على صحة اإلنسان، فهي قليلة، وجيب أن نتذكر أن املياه الرمادية قبل أن . املياه الرمادية
فاملياه الرمادية ليست مياه . تتحّول إىل مياه رمادية ببضع دقائق كانت تستخَدم يف االستحمام أو يف غسل املالبس

وهناك طريقتان أساسيتان .  التعامل معها واستخدامها أكثر سهولة من املياه العادمةجماري، وهذا هو السبب يف كَْون
  :لتقليل اخلطر الناجم على صحة اإلنسان من جّراء إعادة استخدام املياه الرمادية

  .املعاجلة، وذلك من خالل إزالة املواد اليت قد تسبب تلّوثاً من املياه الرمادية. ١
من خالل تصميم نظام ُيخفَّض فيه احتمال مالمسة اإلنسان للمياه الرمادية أثناء استخدام منع املالمسة، وذلك . ٢

  .  هذه املياه ويف ما بعد
  

ولكن من السهل نسبياً . إن معاجلة املياه الرمادية مكلفة وتستلزم تدخالً من املستخدم ودرجة عالية من الصيانة
إن معّدل سعر املياه املرتلية الصاحلة للشرب يف . تخدم واملياه الرماديةتصميم نظام يقلِّل من فَرص املالمسة بني املس

ولذلك، فإن التوفري املباشر يف قيمة فواتري املياه الذي ميكن . األردن منخفض ملن يستهلك كميات قليلة من املاء
تطلب نظام املياه الرمادية تكلفة وهكذا، إذا . حتقيقه بإعادة استخدام املياه الرمادية هلؤالء املستهلكني سيكون حمدوداً

مرتفعة لتركيبه أو لصيانته، فإن صاحب املرتل سوف جيد أن هذا النظام ال يستحق التكلفة، وبالتايل سيعدل عن 
  . اقتنائه

  
  اتباع تشريعات أريزونا

. لرمادية املنـزلية، قامت دائرة نوعية البيئة يف والية أريزونا بنشر تشريعات إلعادة استخدام املياه ا٢٠٠١يف عام 
وتتبع  .)org.watercasa.www://http( على اإلنترنت WaterCASAوتتوفر هذه التشريعات يف موقع مؤسسة 

املستوى األول يتضمن . هذه التشريعات أسلوباً يقسم أنظمة إعادة استخدام املياه الرمادية إىل ثالثة مستويات
 لتر يف اليوم، واليت جيب عليها أن حتقق عدداً من الشروط املعقولة، وميكن ١٥٠٠ألنظمة اليت تستعمل أقل من ا

املستوى الثاين يتضمن األنظمة اليت تنتج من . تركيبها من خالل تصريح عام دون احلاجة لتقدمي أي طلب بذلك
. ن اجلهات املعنية قبل تركيب هذه األنظمة لتر يف اليوم، وهنا جيب احلصول على تصريح م١٣٠٠٠ إىل ١٥٠٠

 لتر يف اليوم، وهنا تقوم السلطات احمللية بدراسة ١٣٠٠٠ويتضمن املستوى الثالث األنظمة اليت تستخدم أكثر من 
  . كل حالة منفردة قبل السماح بترخيصها

  
ساالت املالبس وأحواض االستحمام وتعّرف تشريعات أريزونا املياه الرمادية بأهنا الفضالت السائلة اليت تنتج من غ

.  أما املياه العادمة الناجتة من أحواض املطابخ وغساالت الصحون واملراحيض فُيمنع استعماهلا. والدوشات واملغاسل

http://www.watercasa.org
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ولكن جتري حالياً مراجعة التشريعات املتعلقة باملياه الرمادية، وقد ُيسمح على أثر هذه املراجعة باستخدام املياه 
  . أحواض املطابخ حتت ظروف معينةالناجتة من

  
 لتر من املياه يف ١٥٠٠وتتضمن شروط إعادة استخدام املياه الرمادية يف املنـازل، حيث االستعمال ال يزيد على 

  :اليوم، ما يلي
  منع التالمس البشري مع املياه الرمادية والتربة اليت يتم ريها باملياه الرمادية؛ •
  ج حدود املرتل؛ املياه الرمادية خارتسربمنع  •
  حصر استخدام املياه الرمادية يف ري حديقة املنـزل املنتج هلا؛ •
  عدم السماح بري النباتات اليت تؤكل، باستثناء أشجار الفاكهة؛ •
  يف حال استعمال نظام ري يقع فوق سطح التربة، جيب أن يتم الري من خالل التنقيط أو الغمر؛ •
  .  الري من خالل الرش ممنوع •
  

أن ال حتتوي املياه الرمادية على مياه استعملت لغسل احلفاضات أو مالبس ميكن أن تنقل العدوى، إال كذلك جيب 
وجيب أن ال حتتوي املياه الرمادية على مواد كيمائية خطرة، مبا . يف حال تعقيم املياه الرمادية قبل استعماهلا يف الري

 من غسل اِخلَرق املتسخة بالشحوم والزيوت، أو من  يف ذلك املواد الناجتة من غسل بعض أجزاء السيارات، أو
  .التخلص من احملاليل املستعملة يف معامل التصوير املرتلية أو غريها يف املياه الرمادية

  
وتشترط التشريعات اخلاصة باملياه الرمادية يف أريزونا أن يكون باإلمكان حتويل املياه الرمادية إىل نظام تصريف 

كما . ام معاجلة املياه العادمة يف املوقع يف حال انسداد نظام املياه الرمادية أو حدوث ارتداد فيهاجملاري أو إىل نظ
تفضِّل هذه التشريعات أن حيتوي نظام املياه الرمادية على وسيلة تصفية هلا، وذلك للحّد من احتمال انسداد النظام 

  .وإلطالة مدى عمره
  

ياه الرمادية ملنع جتمع البعوض أو احلشرات الضارة األخرى عند اخلزان أو باإلضافة إىل ذلك، جيب تغطية خزان امل
وجيب أن ال يوضع نظام املياه الرمادية يف مكان قد تفيض فيه املياه، وجيب . دخوهلا إليه، وللحيلولة دون تكاثرها

لعلوي ال تقل عن احلفاظ على مسافة تفصل بني مستوى سطح استخدام املياه الرمادية وسطح املياه اجلوفية ا
وال جيوز ألصحاب املساكن اليت حتتوي على منشأة ملعاجلة املياه السوداء يف املوقع أن يغّيروا تصميم تلك . متر١,٥

ويف حال وجود مواسري يف نظام املياه الرمادية تستخدم . املنشأة أو سعتها يف حال تركيب نظام للمياه الرمادية
اسري نظام املياه الصاحلة للشرب، جيب وضع إشارة واضحة على مواسري نظام الضغط وتكون معّرضة لالتصال مبو

  .املياه الرمادية تبّين أن هذه املواسري حتمل مياهاً غري صاحلة للشرب
  

وتوجد مناقشة مفصَّلة عن هذا املوضوع يف املوقع . وتعترب هذه التشريعات األكثر تقدماً يف أي مكان يف العامل
هي  Oasis Designو ) net.oasisdesign.www://http/( على اإلنترنت s DesignOasiاخلاص مبؤسسة 

وقد اسُتعِملت . مؤسسة استشارية ذات خربة واسعة وطويلة يف األنظمة والتشريعات اخلاصة باملياه الرمادية

http://www.oasisdesign.net
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تها أساس للتشريعات اجلديدة اخلاصة باملياه الرمادية يف والية نيو تشريعات أريزونا اخلاصة باملياه الرمادية بصف
وأسلوب التقسيم إىل ثالثة مستويات خمتلفة الذي تتبعه أريزونا جيعل إعادة استخدام املياه . مكسيكو األمريكية

 التشريعات أي وال تفرض هذه. الرمادية سهالً ألصحاب املنازل العاديني، ويسمح باالبتكار واملرونة يف التصميم
وتضمن احملظورات يف التشريعات املشار . تفصيالت حمّددة لتصميم النظام، بل تتبع أسلوباً يعتمد على أداء النظام

  . إليها محاية صحة اإلنسان والنبات
  

ض  اخلاص بقوانني إعادة استخدام املياه الرمادية يف والية أريزونا مع بعTitle 18وهناك كتيِّب حيتوي على نص  
 على Water CASAوميكن إنزال هذا الكتّيب ّجماناً من موقع مؤسسة .  املالحظات التوضيحية واإلرشادات

  ). org.watercasa.www://http(اإلنترنت 
  
   الطريق إىل األمام–املياه الرمادية يف األردن  -  ٥

، ٢٠٠٣ق بإعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن حىت شهر تشرين الثاين من العام يعرض هذا التقرير الوضع املتعل
وذلك عند االنتهاء من اجلزء الذي متوله وزارة التخطيط من مشروع مركز دراسات البيئة املبنية عن إعادة استخدام 

ولكن هذا احلوار . ياه الرمادية يف األردنوقد بدأ خالل األربعة عشر شهراً املاضية حوار جدّي عن امل. املياه الرمادية
  . ال يزال يف مرحلة مبكِّرة، وال يزال هناك العديدون ّممن مل يقتنعوا بعد جبدوى إعادة استخدام املياه الرمادّية

  
صلة وقد تلقّى مركز دراسات البيئة املبنّية منحة من مشروع املنح الصغرية يف السفارة الربيطانية يف عّمان ليقوم مبوا

وبدأ بعض . ٢٠٠٤الرصد والتقييم لبعض املشاريع اجلارية إلعادة استخدام املياه الرمادية حىت شهر شباط من العام 
األفراد واملؤسسات بإجراء جتارب خاصة بإمكانيات استخدام املياه الرمادية، كما بدأ هؤالء يف التحاور عالنية مع 

دأ مبادرات ومشاريع أخرى بالتطّور يف املستقبل القريب عندما تصبح وُيؤَمل أن تب. بعضهم البعض يف هذا املوضوع
ومع ذلك، فمن الواضح أن هناك حاجة إىل مزيد من العمل يف األردن . إعادة استخدام املياه الرمادية أكثر شيوعاً

ول فكرة إعادة لتقدمي معلومات عن إعادة استخدام املياه الرمادية تكون سهلة بالنسبة للمستخدم وتشجِّع على قب
إن أحد التطّورات املشجَِّعة يف هذا السياق . استخدام املياه الرمادية وتوضح قلة األخطار املترتبة على هذا االستخدام

هو القرار الذي اختذته وزارة املياه والري لتشكيل جلنة إدارة طلب على املياه تقوم بالبحث يف طريقة تسهيل 
  . بالد واحلث عليهاستخدام املياه الرمادية يف ال

  
  أداء املشروع على املدى الطويل

ومن املتوقع أن يقوم . لقد شهد هذا املشروع تطّور عدد قليل من التطبيقات البسيطة إلعادة استخدام املياه الرمادية
أّما . آخرون بتطوير بعض املشاريع ذات الصلة نتيجة انتشار املعلومات وزيادة االهتمام يف موضوع املياه الرمادية

فيما يتعلق هبذا املشروع، فإن قصر فترته الزمنية جعل من غري املمكن القيام بتقييم شامل ودقيق ألداء املشاريع 
  . التطبيقية ومالءمتها للظروف احمليطة وتأثرياهتا الصحية والبيئية وتكلفتها على مدى فترة زمنية كافية

  

http://www.watercasa.org
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دية على مدى فترة أطول من الزمن، وال سيما تقييم التأثريات بعيدة من املطلوب اآلن تقييم بعض مشاريع املياه الرما
إن التحريات اليت أجريت حىت اآلن مل ُتِشر إىل أن هناك تأثريات ضارة . املدى على التربة والنباتات واملياه اجلوفية

اجعتها يف هذا التقرير ال متثل لكن املشاريع اليت متت مر. خطرية قد تنتج عن إعادة استخدام املياه الرمادية ملدة طويلة
إن وجود عدد من املشاريع الريادية ذات التصميم اجلّيد . حماوالت نظامّية جتعل هذا االستنتاج ذا داللة هامة

والتمويل املناسب اليت تشارك فيها مؤسسات مرموقة مثل جامعة معينة ووزارة املياه والري قد يساعد على بعث 
ومثل هذه املشاريع اليت يتم تطويرها على حنو الئق . ملياه الرمادية لدى  اجلمهور عاّمةالثقة يف إعادة استخدام ا

ورمبا . كفيلة بأن تقدِّم بيانات كافية إلبراز املستوى املنخفض من التأثريات الضارة إلعادة استخدام املياه الرمادية
كنولوجيا األردنية السابق ذكره ليشمل أنواعاً يكون أحد األمثلة املمكنة هو التوّسع يف مشروع جامعة العلوم والت

  . أخرى من النباتات ومزيداً من الرصد النظامي
  

  الفحص 
وسريغب عدد من أصحاب القرار واملختصني يف جمال . يتطلَّب تقييم تأثري مشاريع املياه الرمادية درجة من الفحص

مثل نتائج فحوص خمربية قبل االقتناع بأمان إعادة " ميةعل"بيانات  املياه واملياه العادمة واجلمهور عامة يف مراجعة
وهنا جيب مناقشة موضوع الفحوص اليت من شأهنا أن ختربنا عن إعادة استخدام املياه . استخدام املياه الرمادية

مة  الفحوص لتحديد نوعية املياه العادتستخدمإن السلطات البلدية . الرمادية على مستوى االستهالك القليل للمياه
وكذلك تقّيم مياه الشرب من خالل اختبارات نوعية . الداخلة على منشآت معاجلة املياه العادمة واخلارجة منها

. وهكذا، سيكون هناك ميل إلجياد معايري مقياسية خاّصة باملياه الرمادية تقيَّم من خالهلا نوعية املياه الرمادية. املياه
    .   غري مناسبهناك أسباباً هامة جتعل هذا األمرولكن 

  
فكمية املياه الرمادية املنتَجة يف أي مرتل ونوعيتها . إن إنتاج املياه الرمادية على مستوى املرتل متقطّع يف طبيعته

فعلى سبيل املثال، تكون املياه الرمادية اخلارجة . ستتفاوت خالل ساعات اليوم الواحد وكذلك خالل أيام األسبوع
يتم فيه غسيل املالبس خمتلفة متاماً عن املياه الرمادية اخلارجة من نفس املرتل يف يوم ليس فيه من املرتل يف اليوم الذي 

كذلك فإن نوعية املياه الرمادية اليت تنتج خالل فترة االستحمام يف الصباح ختتلف عن تلك اليت . غسيل للمالبس
من املياه الرمادية املرتلية لن تعطي نتائج ذات وهكذا، فإن العينات املأخوذة . تنتج خالل فترة حتضري وجبة الغذاء

وخيتلف األمر بالنسبة لرصد املياه العادمة على املستوى البلدي، حيث يتم األخذ باملعدالت نتيجة . فائدة كبرية
أمر للعدد الكبري من املنازل اليت تساهم يف تشكيل املياه العادمة، مع أن التنّوع يف كمية املياه من ساعة إىل أخرى 

وإن نتائج فحص املياه الرمادية اليت جتّمع يف وقت حمّدد من مرتل حمّدد لن تكشف إال . معروف على هذا املستوى
خواص املياه الرمادية اليت أنتجت يف هذا الوقت احملّدد واليت رمبا تكون ذات صلة ضعيفة بنوعية املياه الرمادية يف 

هذا باإلضافة إىل . ملياه الرمادية مع خواص حمّددة قد يكون مضلالًلذلك فإن حماوالت اشتراط توافق ا. وقت آخر
  . أن األمر حيتاج إىل تكلفة عالية لرصده وتنظيمه

  
وفيما يتعلق بتحديد التأثريات الناجتة من إعادة استخدام املياه الرمادية يف موقع حمّدد على املدى الطويل،فإن خواص 

" ح ب"فمثالً، إن غياب مستويات التلوث الكبرية يف التربة يف مرتل . لتأثرياتالتربة قد تكون املؤشر األفضل هلذه ا
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 بعد مدة عامني من استخدام املياه الرمادية لري النباتات يبّين أن طريقة -  الذي جاء ذكره سابقاً يف هذا التقرير –
  . على نوعية التربةاستخدام املياه الرمادية املتبعة يف هذا املرتل مل حتِدث إال تأثرياً بسيطاً 

ولكن جيب السيطرة على . وقد يكون رصد تأثريات استخدام املياه الرمادية على النباتات املروية نفسها مؤشراً مفيداً
عملية الرصد بعناية للتأكد من أن املستويات اليت يتم رصدها ناجتة عن الري باملياه الرمادية وليس عن أسباب 

  .أخرى
  

    نوعية االستخدام
فاجملتمع . د أصبح واضحاً حىت من خالل هذا املشروع قصري األمد أن الظروف املختلفة تتطلّب حلوالً خمتلفةلق

كذلك، . الريفي لديه توقعات عن األخطار واستعمال املياه الرمادية ختتلف عن توقعات أصحاب الفيالت يف املدينة
حتتاج إىل تدخل ومعاجلة أقل ّمما حتتاجه املياه الرمادية اليت فإن املياه الرمادية الناجتة من وضوء املصلني يف املسجد 

إن أحد . تنتجها جمموعة من الشقق السكنية اليت حتتوي على مياه الغسيل وجتّمع من أكثر من شقة لري منطقة عاّمة
يماً واحداً األخطاء اليت جيب جتنبها عند البحث عن حلول للمياه الرمادية يف األردن هو االعتقاد بأن هناك تصم

فتصميم أي نظام للمياه الرمادية جيب أن يعتمد على النوعية األولية للمياه الرمادية، وعلى . يناسب اجلميع
  . فكل ذلك سيحدِّد تكلفة النظام. االستعمال النهائي املطلوب للنظام، وعلى درجة األخطار املقبولة

  
  املخاوف بشأن نوعية املياه العادمة

د كبري من أصحاب املنازل بإعادة استخدام مياههم الرمادية يسبب يف بعض األحيان خماوف يف إن تصّور قيام عد
فاملكوِّن السائل للمياه العادمة يشكّل وسيلة نقل للمواد الصلبة املوجودة يف . املؤسسات املسؤولة عن املياه العادمة

اه الرمادية على نطاق واسع سيجعل نقل املواد هذه املياه، وهناك خماوف يعلنها البعض من أن إعادة استعمال املي
ولكن هذه املخاوف ال ميكن أن تتحقق، وذلك . الصلبة يف املياه العادمة اليت جتري يف خطوط اجملاري أمراً عسرياً

ففي . أوالً، إن املياه العادمة الناجتة من القطاع السكين ليست املكّون الوحيد للمياه العادمة البلدّية. لعّدة أسباب
ولذلك فإن إعادة . األردن، ال يشكّل اجلزء املرتيل من املياه العادمة إال جزءاً واحداً من الكمية الكلية هلذه املياه

  . استخدام املياه الرمادية املرتلية لن تؤثر على مسامهة القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية يف إنتاج املياه العادمة
  

فاملواطنون الذين يعيشون يف شقق سكنية، . ملنازل اليت قد تعيد استخدام مياهها الرمادية للريثانياً، هناك حّد لعدد ا
والذين يشكّلون النسبة األكرب من السكان يف عّمان، ليس لديهم حدائق، وبالتايل سوف لن يقوموا بإعادة استخدام 

  . املياه الرمادية
  

وال . إلضافية يأيت من املناطق الريفية، حيث إمدادات املياه أقل ما ميكنثالثاً، إن اجلزء األكرب من الطلب على املياه ا
يوجد يف الكثري من هذه املناطق خطوط تصريف للمياه العادمة ومجعها، ويقوم السكان هناك بتصريف مياههم 

متصاصية أمراً ويف هذه احلالة، يكون خفض كمية املياه العادمة الداخلة إىل احلفرة اال. العادمة يف حفر امتصاصية
وهكذا، فإن . مرغوباً فيه، إذ أنه يقلل احلاجة لضخ املياه العادمة من احلفرة االمتصاصية بغرض تفريغها من الفضالت
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إعادة استخدام املياه الرمادية يف املناطق اليت ال حتتوي على نظام جماري ليس له أي تأثري على األنظمة البلدية 
  .  لتصريف املياه العادمة

  
مع ذلك، فإن هذا األمر يقود إىل التساؤل عن احلكمة يف استعمال املياه بصفتها وسيطاً لنقل املواد الصلبة املوجودة و

هناك اجتاه قوي يف األردن ملعاجلة املياه العادمة مركزياً . يف املياه العادمة يف مثل هذه البيئة اليت تعاين من شح يف املياه
ستعمال للري، وهذا مبدأ جدير بالثناء، وأيضاً ال ميكن جتّنبه يف هذه املنطقة يف ضوء للوصول إىل نوعية مناسبة لال

ولكن جيب أيضاً التركيز على ختفيض استهالك املياه، ولذلك جيب أن ال تكون الرسالة . حمدودّية إمدادات املياه
ف جتَمع وتعاجل لُيعاد استخدامها على أي  يهم كَم من املياه تستهلك طاملا أهنا يف النهاية سوال"املوجَّهة للمستهلك 

وقد بدأ االبتعاد يف بلدان خمتلفة عن نظام اإلدارة املركزية ملعاجلة املياه العادمة، إذ جند اهتماماً متزايداً ." حال
على أي حال، ال ُيتوقع أن تصل . باحللول الالمركزية، وخاصة يف الدول النامية مبا فيها منطقة الشرق األوسط

  .  دة استخدام املياه الرمادية يف األردن إىل املستوى الذي ينتج عنه تأثري ضار على درجة سيولة املياه العادمةإعا
  

  التشجيع والتعليم
مبجرد أن تصبح األمور املتعلقة باألمان واملالءمة يف استخدام املياه الرمادية مقبولة لدى املتخّصصني باملياه العادمة 

. جلمهور العام، وذلك إذا ما أريد حتقيق انتشار واسع لتطبيق إعادة استخدام املياه الرماديةجيب البدء مبخاطبة ا
وسيكون من املطلوب تشجيع اجلمهور على إعادة استخدام املياه الرمادية، وذلك من خالل تأكيد أن استخدام املياه 

 استخدام املياه الرمادية بسهولة، إذ أنه من الرمادية ممكن وآمن، والقيام أيضاً بإعطاء اإلرشادات عن تطبيق إعادة
ويتحقق . بأنه جيب أن يعيد استخدام مياهه الرمادية دون إخباره كيف ميكنه القيام بذلكغري املفيد أن خنرب اجلمهور 
وإن مشاركة وزارة املياه والري من خالل .  غري حكومية أو مؤسسات القطاع العامذلك من خالل مؤسسات

أيضاً من خالل سّن التشريعات املالئمة اخلاصة بإعادة استخدام املياه الرمادية ستكون مهمة إلجناح توفري الدعم و
  . اجلهود اهلادفة لنشر إعادة استخدام املياه الرمادية

  
وُيعتَبر مشروع . ويف هذا السياق، جيب تطوير مشاريع ريادية تعليمية تبّين وسائل إعادة استخدام املياه الرمادية

وجامعة   Tucson Waterيف جنوب والية أريزونا األمريكية الذي طّوره  " Casa del Agua"ل الصحراوي املرت
البناء مثاالً ناجحاً على  موّردي مواد وعدد من Southern Arizona Home Builders Association   وأريزونا 

يزات املياه الرمادية وسهولة تنفيذ أنظمة ذلك، إذ أن هذا املشروع التوضيحي قام بدور هام يف إقناع اجلمهور مب
وتوجد تفصيالت عديدة عن هذا املشروع على موقع مركز دراسات البيئة املبنية على اإلنترنت                 . إلعادة استخدامها

)htm.index/Brittain/org.csbe.www://http.(     
حيتوي على " إرشادات عاّمة: إعادة استخدام املياه الرمادية"وقد أعدَّ مركز دراسات البيئة املبنية ونشر كتيِّباً بعنوان 

وقد تكون هناك حاجة ملعلومات . معلومات أساسية للراغبني يف إعادة استخدام املياه الرمادية على املستوى األّويل
  . ليت جيب استعماهلا يف املواقع ذات االستهالك املرتفع للمياهإضافية تتعلق باألنظمة املعقدة ا

  

http://www.csbe.org/Brittain/index.htm
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   االستنتاجات– ٦
  :لقد حتقق جناح ملموس من خالل هذا املشروع القصري الذي بلغت مدته أربعة عشر شهراً، يتضمن ما يلي

  
 إعادة استخدامها يف بلدان أخرى أوالً، إن توفري معلومات جمانية باللغتني العربية واإلجنليزية عن املياه الرمادية وكيفية

  . أّدى إىل تشجيع حوار هام عن إمكانيات تطبيق إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن
  

ثانياً، إن نشر هذه املعلومات وما ترتب عليها من اتصال بني جمموعات وأفراد خمتلفني هلم خربة سابقة يف جمال املياه 
فبدالً . ادل األفكار واملعلومات على مستوى مل يسبق له مثيل يف هذا اجملال يف األردنالرمادية يف األردن أّدى إىل تب

من وجود جمموعات عّدة تتنافس سلبياً مع بعضها بعضاً أو تعمل يف عزلة عّما حوهلا، ظهرت روح التعاون 
بدو جلّياً من خالل املشاركة يف وهذا ما ي. واملشاركة بني املختصني واملهتمني مبوضوع إعادة استخدام املياه الرمادية

جلنة الطلب على املياه اليت شكّلتها وزارة املياه والري، ويف ورشة العمل عن املياه الرمادية اليت نظمها مركز 
  . ضمن نشاطات هذا املشروع٢٠٠٣دراسات البيئة املبنّية يف أيلول من العام 

  
ملياه الرمادية يف األردن ضمن بيئات وظروف متنّوعة سيحفز  ثالثاً، إن وجود عدد من التطبيقات إلعادة استخدام ا

. على القيام بتطبيقات أخرى، وميكن أن يؤكّد أن إعادة استخدام املياه الرمادية يف األردن ممكنة وقابلة للتنفيذ
 القائمني وبالرغم من أن الكثري من هذه التطبيقات حديث جّداً حبيث يصعب تقييمه بالكامل يف الوقت احلاضر، فإن

على هذه التطبيقات سيكّونون مع مرور الزمن فكرة أكثر مشوالً ودقة عن أداء هذه التطبيقات وتكلفتها وتأثريها 
  . على النباتات، وأيضاً عن أي مشكالت قد تنجم عنها

  
 العام يف احلوار رابعاً، إن بدء العمل يف جلنة الطلب على املياه التابعة لوزارة املياه والري سيضمن مشاركة القطاع

ويؤَمل أن تساعد مشاركة القطاعني العام واخلاص يف هذه اللجنة على . القائم عن إعادة استخدام املياه الرمادية
  . تكوين بيئة تشريعية تضمن السالمة العامة وتسّهل تبّني إعادة استخدام املياه الرمادية على نطاق واسع

  
ة تقدمي املساعدة لعدد من مشاريع املياه الرمادية يف األردن، كما سيستمر وسوف يواصل مركز دراسات البيئة املبني

يف رصد هذه املشاريع وتقييمها ملّدة ستة شهور إضافية بعد انتهاء املنحة املقّدمة من برنامج تعزيز اإلنتاجية 
يطانية يف عّمان بتمويل ويقوم مشروع املنح الصغرية يف السفارة الرب. االقتصادية واالجتماعية يف وزارة التخطيط

وسوف يتم نشر تقرير هنائي عن املشروع على موقع مركز دراسات البيئة املبنّية . اجلزء اإلضايف من هذا املشروع
  .        عند انتهاء املّدة اإلضافية للمشروع) org.csbe.www://http(على اإلنترنت 

http://www.csbe.org

