ومياه أجهزة التكييف
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إعداد :إدارة ترشيد الكهرباء والماء
يونيو 2018

مقدمة
تشكل المياه الرمادية حوالي  %80 - 50من مجمل المياه المستعملة

داخــل المنــازل والتــي تشــمل ميــاه االســتحمام والمغاســل

والغســاالت ،وهــذه الميــاه ال تحتــاج إلــى معالجــة معقــدة مثــل
ميــاه الصــرف الصحــي (المجــاري) ،إنمــا يمكــن اســتخدام المرشــحات
( )Filtersأو أي تقنيــات بســيطة للمعالجــة ويقتصــر اســتخدام هــذه

الميــاه فــي ري المزروعــات المنزليــة .كمــا يمكــن اســتخدام ميــاه
المكيفــات أيضـ ًـا فــي ري المزروعــات .وبإعــادة اســتخدام هــذه الميــاه

فإنــه يمكــن تحقيــق وفــر مائــي وتخفيــض نفقــات الفواتيــر الشــهرية
والمســاهمة فــي حمايــة البيئــة واســتدامتها لألجيــال القادمــة.

المياه الرمادية

هي المياه الخارجة من المغاسل وأحواض االستحمام والغساالت.

تأخــذ الميــاه الرماديــة اســمها مــن اللــون الرمــادي الــذي تــؤول إليــه
بعــد الركــود ،وتتميــز هــذه الميــاه بأنهــا ال تحتــوي على مــواد عضوية،
وتحتــوي علــى عنصــر النيتروجيــن بتركيــز أقــل مــن الميــاه الســوداء.
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مياه أجهزة التكييف

هــي عبــارة عــن ميــاه تصــرف مــن أجهــزة التكييــف الموجــودة فــي كل
منــزل وهــي ميــاه مقطــرة خاليــة مــن أي شــوائب و مــن أي مــواد

كيميائيــة قــد تضــر االنســان.

مواقــع التنفيــذ المقترحــة إلعــادة اســتخدام الميــاه
الرماديــة
• المشاريع العقارية الجديدة.
• الفنادق.
• المساجد.
• المجمعات التجارية.
• منازل  /فلل تحتوي على مساحات زراعية.

فوائد المياه الرمادية و أجهزة التكييف
• تعزيز مبادئ الترشيد والمحافظة على البيئة.
• المحافظة على الموارد المائية.
• تقليل قيمة الفاتورة من خالل خفض المياه المستخدمة
في ري المزروعات.
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• تقليل العبء على محطات الصرف الصحي.
• اثبتت التجارب صالحية مياه المكيف للنباتات فهي نافعة ً
جدا.

االرشادات العامة الستخدام المياه الرمادية في الري
• يجــب أن ال تزيــد مــدة تخزيــن الميــاه الرماديــة عــن  24ســاعة
وذلــك لتجنــب نمــو البكتيريــا والطفيليــات والطحالــب.
• الميــاه الرماديــة مناســبة لــري األشــجار ونباتــات الزينــة
ويستحســن أن تكــون المناطــق التــي تمــر بهــا منخفضــة عــن
مســتوى مصــدر الميــاه الرماديــة ،وذلــك حتــى يمكــن اســتخدام
نظــام الــري باالعتمــاد علــى الجاذبيــة ودون الحاجــة إلــى اللجــوء
إلــى مضخــة آليــة .
• ال ينصح باســتخدام المياه الرمادية في ري النباتات المزروعة
فــي األوعية.
• إذا كانــت الميــاه الرماديــة ســاخنة  ،فيجــب حفظهــا لبعــض
الوقــت حتــى تبــرد ،ومــن ثــم يتــم ري النباتــات بهــا.
• يجــب ان يكــون الخــزان محكــم وآمــن مــع تهويــة جيــدة وبعيــد
عــن متنــاول األطفــال.
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ً
تفاديــا لتكــون
• يجــب تفريــغ الخــزان بيــن الفينــة واألخــرى
الملوثــات داخلــه.
• يجب عدم ربط الخزان بمياه الشبكة.
• اســتخدام مرشــحات أو تقنيات معالجة ذات كفاءة وجودة وســهلة
التركيب واالستخدام.
• ينصــح بأخــذ عينــات وإيصالهــا إلــى وزارة الصحــة للتحليــل والتأكــد
مــن ســامتها.
• يفضــل بشــكل عــام االســتعانة بشــركات متخصصــة فــي تنفيــذ
النظــام وأعمــال الصيانــة والتصليــح وفــق المواصفــات والمعاييــر
الدوليــة والبريطانيــة ( )IS/BSومنظمــة الصحــة العالميــة (.)W.H.O
• تعقيــم الميــاه الرماديــة مــن خــال إضافــة الكلــور إلــى حــوض
تخزيــن الميــاه المعالجــة ،ونســبة التعقيــم تحــدد حســب كميــة الميــاه
ونســبة الطلــب علــى األوكســجين الحيــوي الكيميائــي (.)BOD
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محاذير هامة
• يجب أن ال تالمس المياه الرمادية جســم االنســان بشــكل مباشــر
ويجــب أخــذ الحيطــة مــن خــال اتبــاع اجــراءات الوقاية والســامة.
• يجــب أن ال تهمــل وال تتــرك الصيانــة الدوريــة لنظــام المعالجــة وأن
يفـ ّـرغ الخــزان وتســتبدل المرشــحات حســب تعليمــات المصنعيــن.
• يمكــن اســتخدام الميــاه الرماديــة لــري أشــجار الفاكهــة ونباتــات
الزينــة ،ولكــن يجــب عــدم اســتعمالها لــري الخضــار التــي تــؤكل نيئــة
أو لــري الخضــار التــي يمكــن أن تالمــس الميــاه الرماديــة عنــد ريهــا .
• يجــب عــدم اســتخدام الميــاه الرماديــة لــري الشــتالت وينصــح
باســتخدامها لــري النباتــات مكتملــة النمــو فقــط ،ألن لديهــا القــدرة
علــى تحمــل نســب عاليــة مــن الملوحــة ومركبــات الصوديــوم
والقلويــات.
•يجــب أخــذ الحيطــة بحيــث ال توضــع مــواد غيــر مناســبة فــي مصــادر
الميــاه الرماديــة ،كأن تســتخدم فــي تنظيــف األقمشــة التــي تحتــوي
علــى بقــع دمــاء أو غســل الحيوانــات وغيرهــا.
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النموذج المبسط لنظام المياه الرمادية
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مخطط توضيحي لنظام المياه الرمادية ومياه
أجهزة التكييف (للمواقع الكبيرة)
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مخطط توضيحي لنظام المياه الرمادية ومياه
أجهزة التكييف (للمواقع الصغيرة)

مضخة (Filter Feed Pump : )1

مضخة (Transfer Pump : )2
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