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 يةالمياه الرماد مصادر ومميزات

 

فيما عدا مياة صرف  المتولدة من اإلستخدام المنزليجميع المياه المستعملة  إلىمصطلح المياه الرمادية  يشير

االستحمام  التي تأتي من فهي . الصرف الصحي الخفيفة ومياهالعادمة  مياه اليطلق عليها أيًضا كما  ،المراحيض 

 ويستبعد بعض الكتاب المياه المتولدة من المطابخ .المطبخ وأحواض  والمغاسل وغسيل االطباق والحمامات 

 أنها  ويشير إلىأنواع المياه الرمادية  يصنفها ضمنإال أن هذا التقرير  ،غذائية ودهنيةويه من مواد نظًرا لما تحت

 طلب إهتماًما خاًصا.ت

 

الناتجة من المطابخ على بقايا أطعمة وكميات عالية من الزيوت والدهون ومواد الرمادية وتحتوي المياه 

الشامبو ؛ فهي تحتوي على أقل أنواع المياه تلوثًاالحمامات  الرمادية الناتجة من مياه التعتبر و .التنظيف

إال أنها قد تكون أيًضا تحتوي على كائنات  ،وغيرها من منتجات العناية بالجسم والصابون ومعجون األسنان

 حتوائها على إلالرمادية الناتجة من المغاسل   د الكيميائية في مياه وتتركز الموا .دقيقة مسببة لألمراض

كما  قد تحتوى مياة المغاسل على مسببات االمراض  والنيتروجين والفوسفاتوم مساحيق الصابون  مثل الصودي

 .عند غسيل الحفاضات 

 

 نحاء العالمعلقة بإدارة المياه الرمادية في أالمخاطر والممارسات المت

 

الصرف الصحي البيئي أنظمة قل قدر من اإلهتمام بالمقارنة مع بأعادة ما يحظى نظام إدارة المياه الرمادية 

وفي المناطق الحضرية وشبه الحضرية في البلدان  مياه المراحيض. وإدارة األخرى مثل إدارة المخلفات الصلبة

 في شبكات تصريف مياه األمطار أو يتم تصريف المياه الرمادية بدون معالجة ومتوسطة  الدخل  منخفضة 

وزيادة التعكر وكثرة الُمغذيات جين ويؤدي ذلك إلى استنزاف األكس .شبكات الصرف الصحي وذلك إن وجدت

عدم توفر شبكات الصرف وتصريف األمطار يتم تصريف المياه الرمادية على  وفي حال في أنظمة المياه.

 .اطنينمما يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة على حياة المو في الساحاتأو أرصفة الشوارع 

 

 المخاطر المتعلقة بفقر أنظمة إعادة إدارة المياه الرمادية

 

خاصة في المناطق التي  الحدائق المنزلية أو األراضي الزراعيةري ستخدام المياه الرمادية في ا إعادة يشيع

زاء معينة من الشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا االتينية أجفي  وذلكأو ترتفع فيها أسعار المياه  تندر فيها المياه

همل اآلثار السلبية المحتملة من استخدام ة وقيمة المياه الرمادية، إال أننا غالبًا ما نُ ومن هنا تكمن أهمي)الجنوبية(. 

 ثات إال أنهاغير المعالجة، وبرغم احتوائها على أقل نسبة من الملوفالمياه الرمادية  مصادر المياه الرمادية.

قد  زيوت الودهون والجسيمات الصلبة والتىالاالمالح و  كيميائية الاد موالسببات األمراض وتحتوي على مُ 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Toolbox/t18/D18_1_Morel_Diener_2006.pdf
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Toolbox/t18/D18_1_Morel_Diener_2006.pdf


 تلوث المياة الجوفية مخاطر إال أننا يمكن التقليل من هذه  والمياه الجوفية.وجودة التربة تؤثر على صحة اإلنسان 

 بعض القواعد األساسية.وذلك باتباع 

 

 خصائص المياه الرمادية

 

 مقدار المياه الرمادية المتولدة

  

المتاحة والبنية بخدمات اإلمداد بالمياه فتتأثر  ،عادات اإلستخدام المنزليتختلف كمية المياه المتولدة باختالف 

المياه في توليد  فقد يصل مقدار وعادات الحياة اليومية، ومتوسط عمر االسرة التحتية وعدد أفراد األسرة 

حوالي إلى  التي تعاني من ندرة المياه وتستخدم مصادر مياه بدائية كاآلبار، المناطق محدودة ومتوسطة الدخل

كمصدر  في المناطق التي تستخدم األنهار والبحيراتوتقل مستويات المياه الرمادية  .للفرد الواحد الترً  30_20

المناطق التي تستخدم شبكات وترتفع هذه النسبة في  طبخ.وغسيل المالبس وأدوات الللنظافة الشخصية 

 ، تصل لمئات اللترات من المياه يوميًا.وتوصيالت متطورة للمياه

 

 المياه الرمادية مكونات

 

والعادات ت مصادر المياه المتاحة إمداداوجودة   نوعية على بصفة رئيسية  يعتمد تكوين المياه الرمادية 

نسبة الملوثات، فقد تحتوي ، فتحدد المواد الكيميائية المستخدمة عند إعداد الطعام والتنظيف بشكل عاماألسرية 

من المواد الكيميائية ومسببات  وغيرهم والوبر  والشعروالزيوت على الصابون وبقايا الطعام والدهون 

مياه الرمادية في المناطق متوسطة ومحدودة الدخل معلومات محدودة عن طبيعة ال ال تتوفر سوىو األمراض.

 حيث تُجرى جميع األبحاث في البالد األوروبية واألمريكية.

 

 الخصائص الفيزيائية للمياه الرمادية

 

 درجة الحرارة

وتختلف في نطاق  المياهمصادر إمدادات  درجة حرارة منغالبًا ما تكون درجة حرارة المياه الرمادية أعلى 

 عند التنظيف وإعداد الطعام.م المياه الدافئة درجة مئوية، ويعزى هذا اإلختالف إلى استخدا 30-18يتراوح بين 

 كربونات الكالسيومة ذوبان يزيادة النمو البكتيري وانخفاض قابلويمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى 

 .  الخزانات والمواسير  جدران علىمما يسبب ترسبة 

 

 المواد الصلبة العالقة

المياه الرمادية، وجود بقايا الطعام والمواد الدهنية واأللياف إلى ارتفاع نسبة المواد الصلبة في يمكن أن يؤدي 

والمضخات االمالح فى المواسير و تترسب  المياهزيادة عكارة  ويؤدي وجود الجزيئات والمواد الغروية إلى 

  والفالتر المستخدمة في عمليات المعالجة.

 

 لمياه الرماديةلالخصائص الكيميائية 

 

 وقلوية المياه الرمادية الهيدروجينياألس 

معالجة وتجنب التأثيرات السلبية عند ، ولتسهيل الللمياه الحموضة والقلوية  وجيني درجة ريحدد الرقم الهيد

 . 8.4-6.5 تروح قيمة األس الهيدروجينى بين ت  استخدام المياه الرمادية يجب أن 

 

 SAR   الصوديوم  امتزاز نسبةالملوحة و

. والتوصيلية    EC التى يمكن التعبير عنها بالتوصيلية الكهربية  ي المياه الرمادية أيًضا على أمالحتحتو



في المياه الرمادية، بما في ذلك األيونات الموجبة الذائبة  األيونات حة لكل الكهربية تستخدم لقياس درجة الملو

كلوريد الصوديوم والنيترات والفوسفات الموجودة في  شيوعا فى المياة الرمادية  األمالحوالسالبة، وتكون أعلى 

وقد ترتفع لتصل إلى سيمنز ميكرو  300/1500ين ب  التوصيلية   تتراوح  و ومساحيق الغسيل.مواد التنظيف 

 .ميكرو سيمنز  2700

 

  (BOD,CODوكيميائيا  )  حيويا    طلوبوكسجين الم  األ 

تعبر  ، حيث في المياه الرمادية العضوي  قيمة التلوثعن   المطلوب حيويا وكيميائيا  كسجينونسبة األ تُعبر  

المواد العضوية الموجودة في المياه ألكسدة وكسجين الالزمة كيميائيا عن كمية اال  كسجين المطلوبواألقيمة  

عملية تنفس البكتريا فى ستهلكة لقيمة االوكسجين المطلوب حيويا عن  كمية االوكسجين المبينما تعبر . الرمادية

/  ملجرام  50-20من  المطلوب حيويا  كسجين واألقيمة . وقد تصل مسة ايام  .فترة  محددة  عادة ما  تكون  خ

 . 2.5- 2كيميائيا الى المطلوب حيويا  بينما تصل  النسبة بين االوكسجين المطلوب  لتر فى اليوم  

 

 نيتروجين(الفوسفور، الغذيات )الم  

بالرغم و مياه المراحيض والصرف،غالبًا ما تحتوي المياه الرمادية على نسبة قليلة من المغذيات بالمقارنة مع 

التي تستفيد  أن المغذيات المشبعة في النيتروجين والفوسفور مهمة لما تحويه من نسبة عالية من المسمدات من

تضر بالبيئة المائية؛ خاصة ثار السلبية التي بمكن أن إال أننا يجب أن نراعي اآل التربة في حالة الري امنه

 نمو الطحالب على سطح المياه. يمكن أن تؤدي إلىالتي النسبة العالية من الفوسفور 

 

 ومياه الصرف المتولدة من المطابخويكون البول  وتكون مستويات النيتروجين منخفضة نسبيًا في المياه الرمادية

مياه الالنموذجية للنيتروجين في القيم  وتتراوح  السبب الرئيسي لوجوده يليه مياه المراحيض وأحواض الغسيل.

لدان التي لم تُحظر فيها مواد التنظيف المحتوية على وفي البLgجرام / لتر  يمل50 -5بين الرمادية المنزلية  

 . مليجرام /لتر 40-4 إلى فيها الفوسفور يصل تركيز فوسفور فقد ال

 

 الرماديةلمياه ل الميكروبية  الخواص

 

 لديناسببات لألمراض. وال يوجد يمكن للمياه الرمادية أن تشكل خطًرا على الصحة العامة نظًرا لما تحتويه من مُ 

الفيروسات والبكتريا ناطق متوسطة وشحيحة الدخل إال أنه يفترض أن حصر لمسببات األمراض في الم

 موجودة بتركيزات عالية. والطفيليات المعوية

 

 لفةاإلدارة والمعالجة قليلة الك   ( تقنيات2

 

 في المناطق منخفضة ومتوسطة الدخل الرمادية متطلبات أنظمة إدارة المياه

   فى العناصر التالية:على مستوى المنزل والحي  الرمادية المياه إدارة لنظام األساسية األهداف تلخيص يمكن

 

ويمنع يحمي المستخدم من المياه الرمادية الملوثة ال يجب أن يتوفر نظام معالجة فع   حماية الصحة العامة:

 يتكاثر عليها البعوض. التي لمياه الراكدةن بؤر ايانبعاث الروائح وتكو

 

وتلوث ثراء الغذائى (للكائنات ) اإليجب أن يمنع نظام إدارة المياه الرمادية التكاثر المفرط  حماية البيئة:

 .السطحية والجوفية وخزانات مياة الشرب   المياه األساسيةمصادر 

 

جب التأكد يق او شحن المخزون الجوفي  الرمادية في الريتخدام المياه في حالة إعادة اس حماية خصوبة التربة:

 على التربة مثل تآكل أو تخثر أو تملح التربة.من تقليل اآلثار السلبية طويلة وقصيرة األجل 

 



عية والثقافية الظروف اإلجتمايجب أن تتالئم نُظم إداراة المياه مع  :واإلقتصادي واإلجتماعي الثقافي القبول

 .فشلهواإلقتصادية لألسر، فإذا كان إعادة استخدام المياه الرمادية للري غير راسخ في المجتمع فمن المحتمل 

 

إمدادت الطاقة أو المواد وال يعتمد على الوقود الخارجي او يجب أن يكون النظام بسيًطا  اإلستخدام: سهولة

 الكيميائية.

 

لحماية البيئة يجب أن يحسن النظام من فعالية ونوعية المياه  الدولية والمحلية:واللوائح اإللتزام بالمعايير 

 لضمان الوفاء بالمعاييرالعامة.والمائية والتربة 

 

 المياه الرمادية ومعالجة النموذجية إلدارة المخططات

 

، فقط تم تنفيذ على مستوى المنزل والحي  ع جميع الظروف نظًرا لعدم وجود مخطط واحد لإلدارة يتماشى م

، وعلى األسر واألحياء اختيار أنسب هذه النُظم لتلبية أنحاء العالم عنُظم في جميالعة واسعة من مجمو

وإليكم نبذة مختصرة عن خيارات اإلدارة المحتملة لمساعدة األسخاص المهتمين على اإلختيار . احتياجاتهم

 الصائب.

فال يمكن مقارنة ومن بين خيارات اإلدارة، معالجة وإدارة كل تيار مائي محدد منفصل وفقًأ لخصائصة المحددة 

يصعب على أو المغاسل، إال أن هذا النظام يحتاج شبكة معالجة مطورة ومعقدة نسبيًا بالحمامات مياه المطابخ 

لمطابخ فقط في شبكات الصرف الصحي، إال تصريف مياه ا. ومن ضمن األنظمة المحتملة فراد األسر تشغيلهاأ

مراحل ابتدائية المعالجة  تشمل  يجب أن الحضرية، كما  بةوشفي المناطق الريفية ال تتوفر أن شبكات الصرف 

 وإزالة الملوثات قدر اإلمكان. لضمان جودة المنتجبسيطة وثانوية  

 

 بجودة المياة الرمادية المنزلية  ا التحكم

 

سهل تنفيذ خطط اإلدارة والمعالجة، فالتحكم بمصادر زل سيكون من الامنطرق استخدام المياه في الالتحكم ب عند

التشغيل وخفض تكاليف مشاكل ن الحد من الملوثات ولتجنب أعباء والمياه هي الطريقة األكثر فعالية لضما

وبالتالي يجب التقليل من استخدام المياه، واستخدام منتجات  ان استمرارية وكفاءة عمل األنظمة؛اإلدارة وضم

والمذيبات مع  ومواد التبييض المواد العضوية مثل الدهون والمذيباتصرف التنظيف عالية الجودة، وتجنب 

 ات صديقة للبيئة.استخدام منتجكذلك و المياة الرمادية 

 

 المعالجة األولية

 

إزالة المواد الصلبة العالقة والزيوت والشحوم وبعض المواد العضوية التي يمكن الهدف من المعالجة األولية هو 

باإلضافة إلى التخلص من بعض جزيئات النيتروجين والفوسفور مشاكل عند الجمع أو المعالجة. أن تسبب 

بقا االولية طالمعالجة وتتميز   في النظام. عالقة تبقىالذائبة  المواد الغروية والجزيئات المعادن الثقيلة إال أن و

 (التصفية , الترسيب , التطويف , الترشيح    : )إلى  الملوثات الصلبة  لميكانيكية ازالة

 

 والتصفية  الترشيح 

 بتركيبوتنفذ أبسط الطرق  المستخدمةتختلف نظم ترشيح المواد الصلبة على حسب نوعية وحجم الفالتر 

 الشبكة.بمواسير ولتجنب التصاقها لحجز بقايا األطعمة والشعر مصفاه في األحواض والمغاسل 

 

 مصيدة الشحوم  –التطويف  

م على سطح وتراكم المكونات الخفيفة مثل الدهون والشح زيادة علىلية فيزيائية تعمل عمالتطويف والتعويم   

ستخدام في أنظمة الترشيح أو الري بانسبيًا، وتستخدم كوحدات معالجة أولية الصغيرة  المياه وتطبق في األنظمة 

مصيدة  ويجب أن تلبي  . ب او خزان التحليل والتخمير اقل كلفة الحواض الترسي المياه الرمادية وتعتبر بديل



 محورين رئيسيين: الشحوم 

دة يجب ان توافر زمن مكث كافى لتحويل مصيدة الشحوم   الوقت/ درجة الحرارة: المواد الدهنية إلى مواد مبر 

 .تطفو على السطح

ترسب الدهون ومنعها من االنتقال إلى مرحلة لتجنب : يجب التقليل من االضطرابات المائية الحركة الدوامية

 .المعالجة التالية

 

 () خزان التحليل والتخمير / خزان الترسيب  االحواض الترسيب باستخدام 

تشغل من حجرتين، حيث ويتكون الطريقة األكثر شيوًعا في أنحاء العالم،  يعتبر  خزان التحليل والتخمير  

وطفو المواد الدهنية باستخدام الجاذبية  الترسيبعملية وتتم فيه الخزان بأكمله، مساحة  ثلثين   ىاألولالحجرة 

ولضمان التشغيل المستمر يجب تفريغ  وتستقر المواد الصلبة في القاع ويتم جمعها بوضع شبكة أسفل الخزان.

 % من حجم الخزان.30 كميتهاتجاوز وذلك عندما تالمواد المتراكمة دوريًا 

 

 المعالجة األوليةبرك 

األولية بنجاح في بعض المناطق إال أنه ال يُفضل استخدامها لمعالجة المياه برك المعالجة  تم تطبيق نُظم 

 روائح كريهة إذا لم يتم صيانتها دوريًا. هاالرمادية المنزلية ألنها توفر بيئة خصبة لتكاثر البعوض وتنبعث من

 

 الثانويةتقنيات المعالجة 

 

من خالل سببات األمراض وكمية المغذيات الموجودة إزالة المواد العضوية وتقليل مُ  تهدف المعالجة الثانوية إلى

، حيث تعمل الكائنات الحية الدقيقة االولية المعالجة يصعب توفرها في  التي والبيولوجية بعض العمليات  إجراء

 المواد العضوية في ظروف هوائية وال هوائية.بتحلل   وحيوية  من خالل تفاعالت كيميائية 

 

  يالالهوائ الم رشح

يفضل وضعها ، حيث في مرحلة المعالجة الثانوية للمياه الرمادية المنزليةالالهوائية يشيع استخدام المرشحات 

  الالهوائيالمرشح  ويعتبر  .  بعد مصيدة الشحوم او خزان التحليل والتخمير

والجزيئات الصلبة الطافية  إزالة المواد يهدف إلى  fixed film reactor ثابتة ترشيح قاعدة ذي حيوي ُمفاعل

، ويعمل المرشح على توفير مساحة من مواد التصفية عدة طبقات يحتوى  معزول  خزان من  ويتكون الذائبة، 

تصطدم بالكتلة الميكروبية على لتفاعل البكتيريا، وعندما تدفق المياه الرمادية من األسفل إلى األعلى كافية سطح 

مثل غاز الميثان  غازات قابلة لإلشتعالهوائية الوتنتج المرشحات ال هوائي.الالتحلل الالسطح فتتعرض إلى 

سطح األرض أو تحت سطح فوق المرشح ظيف الدوري للمرشحات، ويمكن وضع فيجب التنوروائح كريهة 

 روف المناخ القاسي.األرض لتوفير العزل والحماية من ظ

 

 المرشحات األفقية والرأسية

 مواد التصفية  دفع المياه فوًرا إلى السطح للتأكد من وجود األكسجين في مرشحات التدفق الرأسي تعمل على 

ي موجودة فالبكتريا ال تحفزحيث  هولتحسين مستوى المعالجة يمكن زراعة بعض النباتات على سطحللمرشح 

ويكون حات األفقية في أن جزء منها يكون مغموًرا بالمياه وتختلف المرش,جذور النباتات التحلل البكتيري 

 التحلل بها هوائيًا ) باستخدام النترات وليس األكسجين( وال هوائًيا أيضأ.

 

 المعالجة الثانوية برك 

 له وظيفة محددة؛  كل  سطحية برك وتتكون من غير شائع  ويستخدم في نطاق محدود، البرك  يعتبر نظام 

لخزان التحليل والتخمير  يل الخام )كبدالعادمة في المياه  الموجودة  على ترسيب المواد  فتعمل البركة االولي 

وتعمل  حلل المواد الصلبة العالقة والجزئيات الذائبةتُ واختيارية  هوائية برك  ثالثة أحواض او  اثنين(، يليه 

 والجزيئات الصلبة المستقرة ومسببات األمراض.األحواض األخيرة على احتجاز البكتريا 



 

 ظمة معالجة عالية التقنيةأن

لتشغيل لطلب عمالة ماهرة تولكنها معقدة نسبيًا ومكلفة وتتطبق على نحو متزايد، المدمجة  المعالجة وحدات إن 

لخبرة المحدودة في تشغيل هذه والصيانة، وال يُفضل استخدامها في المناطق متوسطة ومنخفضة الدخل نظًرا ل

 . والتنضاح العكسى  غشائيةالمرشحات الو االقراص البيولوجية الدوارة نظمة األ ومن امثلة هذة . الوحدات

 

 المياه الرماديةالتخلص وإعادة استخدام 

 

عالجة، ويشرح لمالتخلص اآلمن أو إعادة استخدام المياه ا فيالخطوة األخيرة في إدارة المياه الرمادية تتلخص 

 من استخدامها. المتوقعة والمخاطر المحتملةدارة المناسبة للمياه المعالجة والفوائد اآلتي بعض تقنيات اإل

 

 تفريغ في المسطحات المائيةال

ادة المياه إلى الببيئة الطبيعية السيما في المسطحات المائية أكثر الطرق شيوًعا إلعيعتبر تفريغ المياه الرمادية 

نه يتم التخلص من المياه بدون معالجة في بعض المناطق مما يسبب في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، إال أ

 العامة عند استخدامها حتى للرى. تلوثًا خطيًرا للبيئة المائية ويشكل خطًرا على الصحة

 

 والتصريف فى طبقات التربة  رتشاح اإل

التقليدية على أنابيب مثقوبة محاطة الرشح المياه بكميات محددة في التربة، وتعتمد طرق تصريف وفيه يتم 

التربة فى بطبقات من الحصى أو غيره من المواد التي يسهل اختراقها لضمان توزيع المياه على أوسع نطاق 

التربة الرملية مع  هذه الطريقة على طبيعة ونوعية التربة فتناسبالرشح نُظم وتعتمد فعالية وفائدة المحيطة بها، 

 ولضمان استفادة التربة من المياه يجب ترشيح المياه في الطبقات الجافة.  .الحبيبية المشققة طينيةوال

 

 المياه الجوفية منسوبشحن 

عن طريق الري، وبالرغم من أن تغذية  بصورة مباشرة أو غير مباشرةيتم إمداد المياه الجوفية بالمياه الرمادية 

من مخاطر إال أن ذلك ال يقلل  المياه ويطيل العمر اإلفتراضي لها،المياه الجوفية يعمل على تحسين جودة 

حيث تتركز في المياه الرمادية ملوثات عضوية وبكتيريا ناقلة لألمراض وان كانت  التلوث المحتملة للمياه؛

ونوعية التربة والمياه الرمادية. هيدرولوجية المياه الجوفية  على المحتملة لتلوثنسبة ا وتعتمد بنسب محدودة.

 ر للشرب.دكمصالجوفية وتزيد مخاطر التلوث في حال استخدام المياه 

 

 إعادة اإلستخدام في الري

ومقارنتها بمعايير إعادة اإلستخدام وذلك عند  لمياه الميكروبية والبيوكيميائيةيجب تقييم واختبار خصائص ا

نوعية المحاصيل وخصائص التربة ونظام الري ويجب أن ينصب التركيز على في الري الزراعي.  هااستخدام

قيمة  مثل المتفق عليها ،  الكيميائيةمعايير المعالجة من حيث ال الرمادية ثم بعد ذلك يتم تقييم المياه المستخدم

تسبب المياه الرمادية توعلى األرجح لن  .ونسبة امتزاز الصوديوم  األيونات السامة أو   وبعضالح الذائبة األم

أو تشكل مخاطر صحية، إال أنه يجب توخي الحذر في المناطق ذات  للمحاصيل تسمم  في أي المعالجة 

قد يؤدي استخدام المواد الكيميائية ، فاألمراضبُمسببات ه أو استخدام المياه الملوثة للمياالمنخفض  اإلستهالك 

تراكم بعض المواد الكيميائية في التربة وبعض مثل المذيبات والمطهرات في كمية قليلة من المياه الرمادية إلى 

 انسجة المحاصيل.

 

 الرماديةظم إدارة المياه ن  ل نماذج  (3

 

مادية ومتطلبات تشغيلها وصيانتها ويناقش كفاءة مياه الرخدمة في إدارة التللنظم المسوصفًا فنيًا  القسمهذا يقدم 

سباب الفشل غالبا ما تنجم عن فقر الصيانة كما يوضح أن أ مشاكل التشغيل،وادائها وتكلفتها وأسباب الفشل 

قنية التي يمكن أن دريب المستخدمين على المشاكل التويؤكد على أهمية تئ التشغيل الصحيحة، وعدم فهم مباد



 .يواجههوها لتجنب فشل األنظمة

 

 مالي ،جني  مدينة الرمادية المحلية في المياه نظام لرشح تنفيذ 

 

 خلفية عامة عن المشروع

بمبانيها  وتشتهر المدينةمواطن،  20,000لداخلية من نهر النيجر ويسكنها حوالي االدلتا تقع مديني ديجيني في 

مياه إلمداد  نظاًما فيها أنشأت المنظمات العالمية ومنظمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي،  حيث صنفتها العتيقة

وعلى الرغم من االنخفاض الشديد الستهالك ، الرمادية  المياهالشرب مع عدم توفير اى تسيهالت للتخلص من 

عام . لذا أجريت دراسة فى الشوارع مباشراً  تم تصريف المئات من اللترات من المياه الرمادية فقد  المياه 

 المياه الرمادية.من  للتقليللبحث الطرق المتاح تنفيذها  2002

 

 نظام إدارة المياه الرمادية

مصيدة  إلى  سم  11قطرها  ماسورة من خالل والحمامات  بخ والمغاسل امن المطالرمادية  المياهدفق تت

المياة الرمادية المعالجة اولياً  ، لصيانةور الخارجي للمنزل ليسهل فتحها عند ل الستقع أسف موالدهون والشح

 . الى خندق التصريف والرشح سم  4ماسورة قطرها تترك مصيدة الشحوم وتتنقل عبر 

 

 تقييم األداء

 ، الشوارع تماًما   عبرالمياة الرمادية  من تفى التخلصاخبعد عام واحد من تنفيذ المشروع التجريبي، 

ثبت العينات المأخوذة من اآلبار أي نسبة ، ولم تُ بسبب تحسن ظروف الشوارع نقل البضائعتكلفة وانخفضت 

 .الرمادية  المياهالتخلص من  نظام  بهاسب   تلوث

 

 التشغيل والصيانة

  انت اسباب فشل المصايد يرجع الى وك والحصي  بالشحومالمصايد  عن انسداد  بصفة مستمرة  تم اإلبالغ

 قدت اجتماعات مع المجتمع المحليثم عُ باألكياس البالستيكية المواسيرالداخلية   وانسداد  نقص في الصيانةال

المواد الدهون لمنع مصيدة  وتم تعديل ، يفالتصر صيانة نظام  لزيادة الوعي وتدريبهم على وباالخص النساء 

 من سد المخرج.الطافية  

 

 ة من تطبيق المشروعالمستفادوالخبرات العملية الدروس 

وتعتبر هذه الدراسة مثااًل ناجحا لتنفيذ نظاًما بسيًطا المجتمع المحلي،  ل نسبة نجاح المشروع على تعاونتعو  

 على تشغيل وصيانة النظام.واشراك وتدريب الخبراء المحلين المياه الرمادية،  لص منللتخولكن فعاأل 

 

 

 مدينة كوليكورو، ماليفي لري الحدائق المياه الرمادية استخدام 

 

 خلفية عامة عن المشروع

وهي عاصمة ثاني مدينة إدارية في مالي، ويتراوح مواطن  26,000حوالي  إلىيصل تعداد سكان المدينة 

صحي واحد، فرد ويعيشون في مجمع سكني فسيح ويشتركون في مرفق  25-10متوسط أفراد األسر بين 

تدفق عادة البول ومياه ، وي االستحمام  منطقة ية بما في ذلك ليدالتق الحفرة  احيضمروتستخدم معظم األسر 

ومنه إلى أرصفة الشوارع أو يع غرفة تجم  ومنها الى  عة بالال إلى خارج أرضية المرحاض االستحمام  

 مرشحاتال  باستخدام الرمادية الناتجة من الحمامات مياه للتخلص من  الفتم تنفيذ نظام  األمطار؛مصارف 

 ..إلنتاج الخضرواتالمزروعة بالنباتات 

 

  الرمادية المياه إدارة نظام



 الدهونمصيدة تغطي مخرج الدش وتمنع مرور الجزيئات الصلبة إلى  صفاية سلكية شيتكون النظام من 

العلية طبقة الفلتر رأسي التدفق إلى المصيدة  ، ثم يتم جمع المياه الرمادية من لتر  200والشحوم التى تتسع الى 

اه المعالجة في أنبوب ، ثم تمر الميالحصىوفي القاع طبقة من  من الفحم النباتى وفي المنتصف طبقة  رمليهمنه 

 مثقوب يغذي النباتات أعلى الفلتر.

 

 تقييم األداء

من األسر ولكن فشل النظام  امما القى تشجيعً  في البداية كمصدر لتوفير المحاصيل الزراعية،عملت المزرعة 

بسبب المصيدة انسداد  إلى فصدأت الشبكة السلكية وأزالها المستخدمون مما أدى الحقًا بسب سوء الصيانة.

 المواد الصلبة عليها. ضغط

 

  والتشغيلالصيانة 

، فينبغي صيانة المتكررة لجميع أجزاء النظام هي الحل الوحيد لضمان نجاح واستمرارية المعالجةيبدو ان ال

 لصلبة.ا لتجنب انسداداها بالجزيئاتوتفريغ مصفاة الدهون بشكل دوري تنظيف الشبكة بشكل يومي 

 

 المستفادة الدروس

المختلفة الذي يعتبر العامل الحاسم في نجاح ب التأكيد على التزام المستخدمين وتدريبهم على مراحل الصيانة يج

 المشروع.

 

 

 بجنوب أفريقيا خاوتينغفي محافظة الزارعة العمودية  فى ابراجاستخدام المياة الرمادية 

 

 خلفية عامة

أية محاصيل، ويرجع السبب الرئيسي في هذا هو الريفية  ألسباب كثيرة ال يزرع المواطنون في المناطق 

التي يتم جمعها من المصدر ال تستخدم تحت  المحدودة نقل وتحصيل المياه من المصادر المائية، فالمياهصعوبة 

ومنخفض التكلفة وسهل  رمادية سهل االستخدملولهذا تم تصميم نظاما إلعادة ادارة المياه افي الري  ظرفاي 

االعتماد على هطول األمطار بل على مياه المغاسل وادوات الطبخ  المحاصيل  على؛ حيث ال يتعين التشغيل

 وغيرهم.

 

 نظام ادارة المياه الرمادية

 ومصرف في المنتصف معبأومواد لتظليل التربة حديدية سياج  يل الخارجي للمزرعة العمودية من كيتكون اله

في شقوق محاطة  المحاصيلزراعة المياه على طول العمود. ويتم توزيع  بالحجارة، وتعمل الحجارة على 

 بي األعمدة ويتم الري رأسيًا لضمان وصول المياه لكافة جذور النباتات.نعلى جا تظليلالبمواد 

 

 داءتقييم األ

حتى في الحرارة ال تتوفر أية معلومات عن كفاءة معالجة المياه ولكن نمت الخضراوات المزروعة بشكل جيد 

، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض درجة حرارة الشديدة التي عادة ال تسمح بنمو النباتات في الظروف العادية

 . عمدة بعيًدا عن سطح األرضاأل منتصف  فيدوران الهواء التربة بسبب 

 

 التشغيل والصيانة

الفناء  فيالحدائق العمودية أن يقع مكان  ويُفضليجب صب دلوين إلى ثالثة يوميًا لضمان عدم جفاف التربة 

 لتقليل مسافة نقل المياه الرمادية إليه.بالقرب من المنزل 

 

 المستفادة الدروس

حيث أن األغطية مواد التظليل سوى لموسم واحد تغطية جانبي العمود فلم تصمد ليجب انتقاء المواد المناسبة 



نقاط القوة في النظام هو الحد بسرعة عند التعرض ألشعة الشمس ، وتتمثل إحدى  تتلف البالستيكية السوداء 

اه الرمادية فال تؤكل ، إال انه ينبغي الحذر من ملوثات الميدني من متطلباته سواء في التشغيل او الصيانةاأل

التربة الى   المواد الكيميائية صرف ستعمال في المنازل لعدم كما يجب مراقبة اإل المحاصيل خام )بدون طبخ(

 ومنها إلى النباتات.

 

 

،   مونتيفيرديفي  لمعالجة المياه الرمادية ألربعة منازل  عة ذات التدفق األفقىاستخدام المرشحات المزرو 

 كوستاريكا

 

 عامة ةخلفي

، وكعادة معظم حيث تقع في شمال غرب كوستاريكا ومناخها اإلستوائي تتميز المدينة بمعالمها السياحية الجذابة 

ثم تصريفها في بخزان التحليل والتخمير الرمادية بمصالمياه معالجة يتلخص في نظام الالدول الالتينية فإن 

 معالجةبقطعة أرض لتنفيذ مشروع أحد المواطنين تطوع ، وكرد فعل على هذا الموقف الغير مقبول الشورارع

 المياه الرمادية .

 

 نظام االدارة

فرد لكل أسرة وبمتوسط استهالك للمياه يبلغ  4.5 تم تصميم النظام ليستقبل المياه من أربعة منازل بمتوسط 

ثم تمر لترا.  500سعته خرساني للترسيب  لتر يوميأ، تنقل األنابيب المياه الرمادية من المنازل إلى خزان  139

على  وبعد المروربيضاوي الشكل، الشكل والثاني  طيلذو تدفق أفقي األول مستمزروعين ُمرشحين على  المياه

حيث واألسماك  المائية من النباتات مختلفة حوض عميق يحوي أنواع عالجة إلىالمياه المُ  تتدفقالمرشحين  

 ل األسماك على تقليل نسبة البعوض.تعم

 

  اآلداء

 المياه الموجودة في مصدر مائي أساسي في المدينة.جودة المياه المعالجة تكافئ  جودةأثبتت عينة أن 

 

 صيانةالتشغيل وال

كما تُدفن ظام ضروي جًدا لضمان استمرارية النسنويًا   الترسيبخزان  لمن للحماة  اليدوي  تفريغالأن وجد 

بسيطة من ازالة فروع االشجار والحشائش النامية على العمال االباالضافة إلى  في الحديقة.الحمأة المزالة 

 الخزان.


