
  ترشيد استهالك المياه

  
  مركز العمل التنموي/ جورج كرزم :  إعداد

  
نتزاع سيادتنا علـى    ال بالدرجة األولى، النضال المبدئي العنيد        وطنيا،  المطلوب مما ال شك فيه، أن    

إال أنه، وبـالتوازي مـع هـذا        .   التي يسيطر عليها االحتالل الصهيوني     أرضنا ومواردنا المائية  

، ونظرا لمحدودية الموارد المائية  المتاحة حاليـا،          والمقاومة  اقتصاد الصمود  النضال، وكجزء من  

وحيث أن توفر المياه يعتبر عامال أساسيا في آية استراتيجية هدفها تحقيق زيادة كمية ونوعية فـي       

اإلنتاج الزراعي والغذائي، فمن الضروري أيضا العمل على استفادتنا القصوى والناجعة من مياهنا             

يعية المتدفقة التي تضيع سدى، كإقامة أعداد كبيرة من آبار الجمع والسدود الترابية لإلسـتفادة               الطب

، فضال عـن    منزليةستخدامات الزراعية وال  الالمباشرة من مياه األمطار ل    

كما ال بـد    .  ستفادة من مياه بعض الينابيع المنتشرة في الضفة الغربية        الا

راعة المحاصيل التـي ال تتطلـب       أيضا من تشجيع الزراعات البعلية وز     

وال بد أيضا من رفع كفاءة عمليات الـري         .  كميات كبيرة من مياه الري    

الحالية بهدف التقليل من استهالك مصادر المياه العذبة المتاحة وحمايتها،          

  .         دون أن يؤثر ذلك، بالطبع، على مستوى اإلنتاج الزراعي

ير المياه العادمة في الزراعة، بهدف زيادة كمية ميـاه الـري     ومن األهمية بمكان أيضا، إعادة تدو     

  .  والتقليل من تلوث البيئة والمياه الجوفية

  

ضغط علـى الفلـسطينيين     ينظر بحماس و  ي ذي ال الكيان الصهيوني لكن، ال بد هنا من التحذير من        

، بينما الهدف   "العادمةإعادة استعمال المياه    "و" ترشيد استخدام المياه  "لتطوير مشاريع هدفها المعلن     

 على احتساب المياه العادمة التي أعيد أو قـد يعـاد            الكيانعمل  يالحقيقي من هذه المشاريع هو أن       

  !لنا األخير باستخدامها" سمحي"تدويرها فلسطينيا، من حصة المياه التي 

  

  .نقدم فيما يلي بعض المالحظات اإلرشادية المتعلقة بترشيد استهالكنا للمياه

  

إذ أن معظم أعمال المغـسلة      .  عدم ترك الحنفية مفتوحة والماء يتدفق منها بغزارة       يجب   

 .    والمجلى تحتاج إلى مياه جارية باعتدال
                                                                                                                     

 المضبوطة والتأكد من فعالية الحلقات المطاطية العازلة فيها،         يجب إصالح الحنفيات غير    

 .وال بد أيضا من إقفال الحنفية أثناء الحالقة وتنظيف األسنان.  وذلك لمنع سيالن الماء

  

، فبإمكاننا تفريغ نصف كمية الماء في       )النياغرا(فيما يتعلق بخزان المياه في المرحاض        

األولى لتفريغ كـل    " كبستين"اك خزانات تحتوي على     هن(الخزان، بدال من تفريغه كامال      



الخزان بعد  " كبسة"كما بإمكاننا تشغيل    ).  محتوى الخزان والثانية لتفريغ نصف الخزان     

كل بضعة استخدامات للمرحاض، علما بأن كمية الماء المتدفقة بكاملها من الخزان تبلغ             

 مرة يوميا، فمعنى ذلك أن      30ففي حالة تدفق كل كمية الماء من الخزان         .   لتر 10نحو  

 . لتر ماء عذب تضيع سدى300
     

 بإمكاننا أيضا تعبئة الخزان بالمياه المستعملة المتدفقة من المغسلة، وذلك بتحويل 

أنظر (من المغسلة إلى خزان المياه " الوسخة"ماسورة المياه 

، بدال من ضياع المياه المستعملة المتدفقة من )الشكل

مياه (المجاري / قنوات الصرف الصحي المغسلة إلى 

المغسلة نسبيا غير وسخة بالمقارنة مع مياه الصرف 

  ).  الصحي، كما وتحتوي على أعداد جراثيم أقل بكثير من مياه الصرف الصحي

  

من مياه المنزل العذبة في المراحيض % 50ومن المعروف أن آية أسرة تستخدم حوالي 

  ).المياه الرمادية(ستعاضة عن هذه المياه بمياه أقل جودة وبالتالي بإمكاننا اإل) السيفون(

  

، بحجم مناسب، في خزان مياه المرحاض، )حجر مثال(أخيرا، هناك إمكانية لوضع كتلة 

  .بحيث تحتل الكتلة حجما كافيا في الخزان وبالتالي تقلل من حجم الماء في داخل الخزان

  

، وذلك لتقليـل كميـة   )غير مكلف(خاص تغليف ماسورة الماء الساخن الخارجية بعازل     

 .  الماء البارد المتدفق هدرا من الحنفية قبل أن يتدفق الماء الساخن

وأثناء انتظارنا تدفق الماء الساخن من الحنفية، فبإمكاننا جمع الماء البارد في وعاء 

  .مناسب، بحيث نستفيد من الماء النظيف المتجمع في الوعاء

  

ل المياه الرمادية المحتوية على صابون كيمـاوي والقادمـة مـن            بإمكاننا إعادة استعما   

المغاسل والمجالي والمياه المستعملة للحمام والغسيل، في ري المزروعـات الـشجرية            

المثمرة والغير مثمرة أو في ري حدائق الزهور، وذلك بعد فصلها عن مياه المراحيض              

  حيـث تـتم فلترتهـا        ).أنظر الـشكل  ) (مصفاة(وتجميعها في حوض خاص للترشيح      

أو يمكن أيضا، وبنفس الطريقة، إعادة استعمال       .  ومن ثم استعمالها في الري    ) ترشيحها(

المياه الرمادية للمراحيض عن طريق إعادة ضخها إلى خزان منفصل على سطح المنزل             

 .يستعمل خصيصا للمراحيض

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



أنظر (لترشيح بثالثة أحواض اسمنتية على سطح األرض أو بداخلها ويتلخص بناء مصفاة ا

 ).الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ويهدف إلى ترسيب أولي للميـاه      ) 3م1سعته حسب الحاجة، وقد يكون      (الحوض األول مغلق    

، ويحتـوي   )وبارتفاع نحو نصف متر   (الحوض الثاني مفتوح    ).  ترسيب الهوائي (الرمادية  

) 2inch(ترشيح إضافي للمياه اآلتية من الحوض األول عبـر أنبـوب            على حصمة فولية ل   

كما ويتم في الحوض الثاني عملية تحليل طبيعيـة         ).  المواسير المستخدمة بالستيكية  (مشرح  

أما الحوض الثالث فهو عبارة عن خزان أخيـر         .  للمياه الرمادية بواسطة البكتيريا المتكونة    

 ومن ثم ضخها لخزان خاص على سطح المنـزل إلعـادة            لتجميع المياه الجاهزة لإلستعمال   

كما أن الفائض يمكن تحويله إلى استخدامات أخرى لري الحديقة وما           .  استعمالها للمراحيض 

  .شابه

  

، وذلك حسب ")الطورية"و" القفة"باستخدام (وتتلخص صيانة المصفاة بمجرد تغيير الحصمة 

واض اإلسمنتية، بإمكاننا استعمال برميل حديد وبدل األح).  مرة أو مرتين في السنة(الحاجة 

).  األول والثالث(مغلق من الجهتين، بحيث نقصه إلى نصفين وبالتالي نحصل على حوضين 

  .فبإمكاننا عمله بواسطة بلوكات بناء عادية) الوسط(أما  الحوض الثاني في 

  

وحل ) عمال المياهترشيد است(ومن أهم أهداف هذا النموذج اإلقتصاد في استخدام المياه 

مشكلة تصريف المياه العادمة التي تؤدي باضطراد إلى تلويث المياه الجوفية التي نستخدمها 

والجدير بالذكر أن هناك حاليا .   بيئية–بمعنى أن أهداف هذا النموذج اقتصادية .  للشرب

لنموذج نحو عشر مبان تابعة لبلديات مختلفة في الضفة والقطاع قد طبق فيها مثل هذا ا

 



، فضال عن وجود بعض النماذج األولية في المنازل قامت بتطبيقها )UNDPبإشراف (

  .بعض المؤسسات المحلية

  

بهدف استخدام المياه بشكل فعال وبالتالي التقليل من استهالكها في الزراعة، بإمكاننا  

وتتلخص هذه التقنية ).  Mulch(تطبيق تقنية الغطاء األرضي العضوي أو الحيوي 

باستخدام مواد عضوية وحية لتغطية األرض المزروعة وذلك لتقليل تبخر الماء 

المستخدم في الري، ألن الغطاء الحيوي يحجب الماء عن الشمس وبالتالي يحافظ على 

كما يسهل الغطاء عملية الري، حيث تنساب المياه إلى التربة بسهولة .  رطوبة التربة

  .  حافظ على المغذيات في التربةالذي ي) القش مثال(من خالل الغطاء 

  .وباإلضافة، يعمل الغطاء الحيوي على تجميع الندى في الصباح الباكر
 

عالوة عن ذلك، يعمل الغطاء األرضي على قتل األعشاب البرية والضارة التي ال نرغب              

  .في نموها، ولدى تحلله يتحول إلى سماد لألرض وبالتالي يعمل على تخصيب التربة

  

القـش، الحجـارة، الكرتـون،      :  المواد التي بإمكاننا استعمالها كغطاء أرضي     ومن بين   

  .  ويجب أن يكون القش المستخدم خاليا من البذور، حتى ال تنمو كأعشاب.  الورق

  

وبدال من القش، بإمكاننا استعمال الحجارة كغطاء، حيث أنها تحافظ على برودة التربـة              

  .وتجمع الندى في الصباح الباكر

  

مكاننا أيضا استخدام الجرائد والكرتون كغطاء حيوي، حيث وباإلضافة للفوائد السابقة           وبإ

الخاصة بالقش والحجارة، فإنها، ولدى تحللها في نهاية الموسم الزراعي، تعمـل علـى              

زيادة المواد العضوية التي تقوم بدورها في تجميع المياه والمواد الغذائية حـول جـذور               

  . بالنفاذ إلى الطبقات السفلى، وفي المحصلة تزداد خصوبة التربةالنباتات وال تسمح لها
 


