


اإلدارة العامة للصرف الصحي



الدلــيــــــل اإلرشــــــادي

اإلصــــدار الــثــــاني
1429هـ

إلعــادة اسـتخدام
المياه الرمادية



تبنت الوزارة العديد من الربامج واخلطط اهلادفة إىل التوعية بأمهية املياه واحلفاظ 
ومياه  املغاسل  »مياه  الرمادية  املياه  تدوير  إعادة  من  االستفادة  ذلك  ومن  عليها، 
ملا  وفقًا  كبريًا  تطورًا  الصحي  الرصف  مياه  معاجلة  قطاع  شهد  حيث  االستحامم« 
قىض به األمر السامي الكريم رقم )228( وتاريخ 1426/8/29هـ بإعادة تدوير 
مياه املغاسل واالستحامم الستخدامها يف صناديق الطرد يف اجلهات احلكومية وما 
والتجارية  السكنية  واملجمعات  واملراكز  العامة  واهليئات  واملؤسسات  حكمها  يف 
والتعليمية والصناعية، واإللتزام بتنفيذ شبكتني لتدوير املياه عند وضع املواصفات 

واملخططات لبناء منشآت جديدة.
والوزارة هتدف من هذا اإلصدار املخترص إىل التوعية بأمهية االستفادة من إعادة 
الستخدامها  الرمادية  املياه  وتدوير  معاجلة  بكيفية  للتعريف  الرمادية،  املياه  تدوير 
تشكل  أهنا  حيث  املعاجلة،  هلذه  األمثل  واألسلوب  والزراعة،  الطرد  صناديق  يف 
بخفض  سيساهم  املياه  تلك  معاجلة  أن  حيث  املستخدمة،  املياه  من  األكثر  النسبة 
 )٪50 إىل   ٪30( بنسبة  تقدر  التي  العذبة  املياه  من  املطلوبة  االحتياجات  من  جزء 
املياه وخفض كميات  فواتري  توفري لكلفة  يتبع ذلك من  الفرد، وما  احتياجات  من 
مياه الرصف الصحي التي تضخ ملحطات املعاجلة، كام أن معاجلة تلك املياه ستحقق 

املسامهة يف رسالة الرتشيد وحتافظ عىل بيئة نظيفة.
أسأل اهلل أن يبارك يف هذه اجلهود وأن يوفق اجلميع لالستفادة من هذا الدليل.

تقـديم

وزير املياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن احلصني
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مياه الصرف الصحي:
والصابون،   ، والدهون   ، العضوية  باملواد  تلوثها  بعد  للمياه  اآلدمي  االستخدام  ناتج  هي 

واملنظفات ، والشعر ، والبكترييا ومواد أخرى . 
تنقسم مياه الرصف الصحي إىل ثالثة أقسام :

:)GREY WATER( 1/المياه الرمادية
ومياه  املغاسل،  مياه  بالتحديد  وهي  املراحيض،  مياه  عدا  ما  املستخدمة  املياه  ناتج  وهي 
االستحامم ، ومياه غسيل املالبس، ومياه املطابخ ، ومياه غساالت الصحون وغريها ، إال أننا 
يف هذا الدليل نويص بعدم توصيل ناتج مياه رصف املطبخ ومياه غساالت الصحون عىل خزان 
متطلبات  من  تزيد  إهنا  حيث  أطعمة  وبقايا  وزيوت  دهون  عىل  الحتوائها  نظرا  الرمادية  املياه 

املعاجلة وتكاليفها، وهذا يتوافق مع ما ورد باملواصفات األملانية .

:)BLACK WATER( 2/المياه السوداء
امللوثات  من  كبرية  كميات  عىل  حتتوي  التي   ، املراحيض  استخدام  من  الناجتة  املياه  وهي 

العضوية الناجتة من الفضالت اآلدمية .

:)SEWAGE WATER( 3/مياه الصرف الصحي
وهي خليط من املياه الرمادية والسوداء .

* املياه الرمادية الناجتة عن مغاسل الوضوء يف املساجد تعترب أنقى من املياه الرمادية املشار 
إليها أعاله، وبالتايل يمكن إعادة استخدامها يف صناديق الطرد والزراعة، بعد معاجلتها بطرق 
بسيطة غري مكلفة اقتصاديًا، وهي تشكل موردًا ال يستهان به يمكن أن حيل حمل جزء من املياه 

العذبة ويقلل من الطلب اإلمجايل عىل املياه.
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لماذا اختيار المياه الرمادية ؟
1-    تشكل تلك املياه نسبة تقارب 55- 74٪ من املياه املستخدمة يف املباين.

2-    حتــوي نســبة تلوث منخفضـة مـن املــواد العضـوية والنيرتوجـني )النيرتات ، النيرتيت( 
         وكذلك اجلراثيم وامليكروبات، وبالتايل فإنه من السهولة التعامل معها خالل مراحل التنقية . 

3-    انخفاض تكاليف معاجلتها مقارنة بمياه الرصف الصحي .
4-    تقبل اإلنسان إلعادة استخدام تلك املياه . 

5-   تدويرها وإعادة استخدامها غري ضار بالبـيئة والصحة ، إذا طبقت الرشوط واملواصفات
          املحددة.

يوضح اجلدول التايل بعض خواص تلك املياه من حيث الرتكيزات مقدرة باجلرام لكل فرد 
يف اليوم  :

اخلـــــــــــواص امليـــاه الرماديةاملياه الرماديةم
+ املـيـــاه السوداء

متطلبات األكسجني احليوي

املتطلب الكيميائي لألكسجني

املواد الصلبة العالقة

النيرتوجني الكيل

الفوسفور الكيل

الفوسفور الكيل بدون املنظفات الفسفورية

BOD5

COD

SS

Tot.N

Tot.P

Tot.P*

1

2

3

4

5

6

34 - 20

48 - 25

18 - 9

1.6 - 0.9

3.1 - 2.5

0.5 - 0.3

71 - 50

72 - 45

70 - 50

13.2 - 7

4.6 - 3

1.9 - 1
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طـرق المعالجة:
تتطلب معاجلة املياه الرمادية إنشاء شبكتني لترصيف مياه الرصف الصحي ، األوىل خاصة 
يف  تدويرها  إعادة  ثم  ومن  ملعاجلتها  أريض  خزان  يف  جتمع  حيث  الرمادية،  املياه  بترصيف 

صناديق الطرد والزراعة ، والشبكة الثانية خاصة بترصيف املياه السوداء.
كام تتطلب معاجلة املياه الرمادية إنشاء خزان خاص بتجميع املياه الرمادية املعاجلة، وشبكة 

تغذية خاصة بصناديق الطرد والزراعة.
وهناك عدة طرق للمعاجلة يمكن للمصمم اختيار األنسب حسب طبيعة املوقع، عىل أن 
حتقق املياه املعاجلة الرشوط واملعايري واملتطلبات املحددة، وذلك حلامية الصحة العامة والبيئة.

ويراعـى عنـــد اختــيار أجـهــزة المعالجــة المعــاييــر 
واالعتبارات التـاليـة:

1-   مالءمة املحطة لنوعية املياه املراد إعادة استخدامها.
2-   حتديد الطاقة التصميمية للمحطة لتتناسب مع االحتياج الفعيل الستخدامها. 

.) Recovery ( 3-   كفاءة املحطة لتحقيق أعىل عائد  من املياه املعاجلة
4-  كفـاءة املحـطة لتحقـيق جـودة عاليـة للمـياه املنتجة طبـقًا ملواصفات منظمة الصــحة

         العاملية، والرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة . 
5-   مالءمة املحطة للموقع وعدد املستخدمني . 

6-   انخفاض تكلفتها، وسهولة تشغيلها وصيانتها.

ويوضح املخطط املرفق إحدى الطرق ملعاجلة املياه الرمادية، ويمكن استخدام أي طريقة 
أخرى حتقق اجلودة املطلوبة للمياه املنتجة املبينة يف املواصفات القياسية.
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مـواصـفات ومعـاييـر المـيـاه النـاتجـة مـن محـطات 
معـالجة المـياه الرمـاديـة:

أوالً: الخواص الطبيعية:

 ثانيًا: الخواص الكيميائية العضوية:

ثالثًا: المركبات الكيميائية:

اخلـــــــــــواص احلدود القصوى املسموح بها )ملجم/لتر(م

املواد الطافية

املواد الصلبة العالقة الكلية

درجة احلموضة »الرقم اهليدروجيني«

1

2

3

خالية

10

8.4 - 6

اخلـــــــــــواص احلدود القصوى املسموح بها )ملجم/لتر(م

املتطلب الكيموحيوي لألكسجني

املتطلب الكيميائي لألكسجني

الكربونات العضوية الكلية

الزيوت والشحوم

1

2

3

4

10

50

40

ال يوجد

TSS

PH

(BOD5(

(COD(

(TOC(

اخلـــــــــــواص احلدود القصوى املسموح بها )ملجم/لتر(م

النرتات

األمونيا

الكلور احلر املتبقي

1

2

3

10

5

0.5 - 0.2

(NO3-N(

NH3-N(

رابعًا: الخواص الجرثومية:
جيب أن ال يزيد العدد الكيل للبكترييا القولونية عن )2.2( لكل )100( مللرت

9



10

مـخــطـط مـعــالجـة الـمــيـاه الـرمـــاديـــة   » مخطط إرشادي ألحد أنظمة المعالجة «



مـخــطـط مـعــالجـة الـمــيـاه الـرمـــاديـــة   » مخطط إرشادي ألحد أنظمة المعالجة «
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من نسب التوزيع املبينة أعاله يتضح بأن كمية املياه الرمادية التي يمكن معاجلتها، وهي الناجتة 
( من   ٪55 ( تبلغ حوايل  واملطابخ،  املراحيض  املالبس عدا  املغاسل واالستحامم وغسيل  من 
يقارب  بام  واالستفادة  املياه  تلك  واستخدام  تدوير  إعادة  ويمكن   ، للفرد  اليومي  االستهالك 

)92٪ - 98٪( من هذه النسبة .

الـوفـر المتوقـع مـن إعـادة تـدويـر المـياه الرمـاديـة 
واسـتخدامها فـي صـناديق الطــرد:

بافرتاض أن االستهالك اليومي للفرد من املياه ) 250 ( لرتًا وأنه تستهلك هذه الكمية حسب 
نسب التوزيع املوضحة بالشكل التايل:

12
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حساب التكلفة التقديرية:

 - بافرتاض أن العمر االفرتايض للمحطة يقدر  بـ )20 سنة(.

وتعّد باقي النسبة أي ) 2٪ -   8٪ ( هي املواد الصلبة والعوالق املرتسبة عىل املرشحات .
وهذا يعني أنه باستخدام تقنية معاجلة املياه الرمادية وإعادة استخدامها كاملة يف مياه صناديق 
الطرد يف املراحيض واالستخدامات األخرى ) الزارعة ( نكون قد حققنا وفرًا يقدر بحوايل 

)50٪ ( من إمجايل االستهالك اليومي للفرد.

محطة بطاقةاخلـــــــــــواص
50م3/اليوم

تكلفة استهالك املحطة لكل مرت مكعب

تكلفة التشغيل والصيانة لكل مرت مكعب

إمجايل تكلفة معاجلة املرت املكعب

1

2

محطة بطاقة
250م3/اليوم

محطة بطاقة
500م3/اليوم

0.36 ريال

1.59 ريال

1.95 ريال

0.22 ريال

0.78 ريال

1.00 ريال

0.2 ريال

0.59 ريال

0.79 ريال

إمجـــايل التكاليــف ) أ  + ب  + ج + د (

365 x العمر االفرتايض x  حجم االنتاج
)1(تكلفة إستهالك املحطة لكل مرت مكعب =

)أ( أجهزة ومعدات التنقية.
)ج( توريد شبكة خاصة إلعادة التدوير.

)ب( جتهيز املوقع.
)د( اخلزانات.

)1(

تكلفة التشغيل والصيانة ) أ+ب+ج+د (

365 x  حجم االنتاج
)2(تكلفة التشغيل والصيانة لكل مرت مكعب =

)أ( الطاقة.
)ج( قطع الغيار.

)ب( املواد الكياموية.
)د( أجور العاملني.

)2(
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الوفر المتوقع سنويًا:

 بافرتاض أن تكلفة املرت املكعب من مياه الشبكة ) 6 ( ريال. 
الشبكة  مياه  من  املكعب  املرت  تكلفة   [  x  365  x املحطة  طاقة   = السنوي  التوفري  مقدار 

)6ريال( - تكلفة املعاجلة السنوية ) رأس املال+ التشغيل والصيانة ( [
مدة اسرتداد رأس املال =  قيمة رأس املال / التوفري السنوي 

إجمالي تكلفة إستهالك المحطة لكل متر مكعب
من المياه المعالجة

مقدار التوفير السنوي طاقة احملطة )م3/اليوم(
)ريال(

50

250

500

1

2

3

مدة استرداد رأس املال
)شهر( 

73.912

476.325

987.325

21

10

9

م

*

*

ل(طاقة املحطة م3/اليوم
ريا

ب )
كع

رت امل
للم

طة 
ملح

ك ا
هال

ست
فة ا

تكل
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إجمالي تكلفة التشغيل والصيانة للمتر المكعب
من المياه المعالجة

إجمالي تكلفة المتر المكعب
من المياه المعالجة

ل(طاقة املحطة م3/اليوم
ريا

ب )
كع

رت امل
للم

انة 
صي

وال
يل 

شغ
 الت

لفة
تك

طاقة املحطة م3/اليوم

ل(
ريا

ب )
كع

رت امل
ة امل

كلف
ت
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املياه  وزارة  من  الرمادية  املياه  معاجلة  حمطات  إلنشاء  الالزم  الرتخيص  عىل  احلصول 
والكهرباء.

مع  املتوافق  أو  لذلك  املخصص  الغرض  لغري  املعاجلة  الرمادية  املياه  استخدام  عدم 
املياه  تلك  استخدام  عدم  ينبغي  للزراعة  استخدامها  حالة  ويف  املياه،  تلك  مواصفات 
من  املروية  املنطقة  فيها  ختلو  التي  الفرتات  خالل  الري  كان  إذا  إال  املياه  رشاشات  يف 

األشخاص.

العلمية  بتشغيل تلك املحطات وفق األسس  التقّيد  املعاجلة  املشغلة ملحطات  عىل اجلهة 
والفنية، والتعليامت الواردة يف كتيبات التشغيل، وإجراء التحاليل والفحوصات الدورية 

يف خمتربات معتمدة لدى وزارة املياه والكهرباء.

عدم ختزين املياه الرمادية املعاجلة أكثر من )24( ساعة، وذلك ملنع تكاثر البكترييا وانتشار 
الروائح.

بأمهية  التوعية  يف  واألهلية  احلكومية  واملؤسسات  املجتمع  أفراد  مجيع  مشاركة  رضورة 
تدوير املياه وإعادة استخدامها، سواًء كانت مياهًا رماديًة، أو مياهًا سوداء معاجلة، كأحد 

املصادر غري التقليدية لتخفيف الطلب الكيل عىل احتياجات املياه العذبة.

متطلبات عامة:

.1

.2

.3

.4

.5
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Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Water & Electricity

West Water Department

وزارة الـمــــــياه والكــــــهرباء
اإلدارة العامة للصرف الصحي

مالحظات على الدليل اإلرشادي إلعادة استخدام املياه الرمادية باململكة - اإلصدار الثاني  1429هـ
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