
 
 صيانتهاوطرق تحسينها وبناء الحمامات 

 
 الصرف الصحي  وضمن برنامج توفير فرص عمل للحرفيين في مجال الحمامات  

 المخأفي مدينتي المنصورية و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمويل التعاون الفني األلماني اليمني
 الخدمات االستشارية في قطاع المياه والصرف الصحي

 
 
 
 
 

 
 كشن في التنميةآإنتر/  ري اإلستشا

 



 2 

 صيانتهاوطرق تحسينها وبناء الحمامات 
 

 الصرف الصحي وضمن برنامج توفير فرص عمل للحرفيين في مجال الحمامات  
 المخأ وفي مدينتي المنصورية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إشراف       
 العبسي هشام علي طاهر/ م 

 
 إعداد                                                   

 عبدالرقيب علي حمادي/ م                                                                 
 

 رسوم        
 أمين عبد القادر األحمر                                                                

 
 



 3 

 الفهرس
 

 3 ....................................................................................................................... الفهرس

 5 ......................................................................................................................... المقدمة

 6 ................................................................................................................... الباب األول

 7 ................................................................................................................... :األهداف

 7 ................................................................................................................... عناصر الدراسة

 8 ......................................................................................................... نبذة عن مناطق الدراسة

 8 ................................................................................................................... المخأ

 8 ................................................................................................................... المنصورية

 8 ................................................................................................................... الميبلية

 8 ................................................................................................................... :الحسينية

 9 ................................................................................................................... نبذة عن النتائج

 10 ..................................................................................... :الحرفيون والعاملون في بناء الحمامات

 11 ................................................................................................................. -:يانة الحاليةالص

 12 ..................................................................... من المشاكل الشائعة والخطيرة على الصحة والبيئة

 13 ..................................................... العيوب واآلثار األساسية الناتجة عن استخدام الحمامات الحالية

 14 ............................................................. توصيات للترويج للمهنة وتوفير فرص عمل للحرفيين

 15 ..................................................... أنواع الحمامات المتوفرة حاليا في مناطق الدراسة -:الباب الثاني

 16 ..................................................................................................................... ...الخالء

 17 ................................................................................................................ .....حمامات جافة

 19 ....................................................................................................... ...حمامات الطرد بالماء

 22 ....................................................... تصاميم نموذجية للحمامات وطرق الصرف -:الباب الثالث

 23 ....................................................................................... الحمام الجاف المحسن المهوى

 24 ..................................................................................... مكونات الحمام الجاف المحسن

 24 ..................................................................... أجزاء الحمام الجاف المحسن ذو الحفرة الواحدة

 32 ................................................................................................. حمامات الطــرد بالمـــــاء

 42 ................................................................................................................... خـزان التحـليـل

 49 .............................................................................. حل المشاكل في الحمامات الحالية -:الباب الرابع

 50 ........................................................................... جودة في حمامات الطرد بالماءحل المشاكل المو

 54 ................................................................................. حل المشاكل الموجودة في الحمامات الجافة



 4 

 59 ................................................................................. طرق إنشاء  وتنفيذ الحمامات -:الباب الخامس

 60 ........................................................................................... طرق إنشاء وتنفيذ الحمامات

 73 .............................................................................................................. جودة المواد األولية

 82 ................................................................................. ت االستخدام والصيانةإرشادا -:الباب السادس

 83 ............................................... إرشادات التشغيل واالستخدام للحمام الجاف المحسن ذو الحفرة الواحدة

 84 .................................................................................................................إرشادات الصيانة

 90 ..................................................................................... تكلفة بناء الحمامات -:الباب السابع

 92 ...........................................................................تكلفة تقديرية إلنشاء حمام طرد بالماء مع البيارة

 93 ............................................................. الحمام الجاف المحسن ذو الحفرةتكلفة تقديرية إلنشاء 

 94 ................................................................................. طريقة حساب وتحديد تكاليف تنفيذ األعمال



 5 

 مقدمةال
 

ملحة خاصة في المناطق ذات لمستعملة أصبحت ضرورية والمياه اوإن عمليات التخلص من المخلفات اآلدمية 

 صحية في التخلص من هذه المخلفات نظراً لألخطار الصحية التي تسببها الطرق الغير ،الكثافة السكانية العالية

 .الحشراتوإضافة إلى إزعاجات الروائح 

هذا ما كان سائداً في واخل المنزل شيئاً ال يمكن تقبله دووإلى وقت قريب كان البعض يعتبر وجود الحمام عيباً 

 ،أصبح من الضروري توفر الحمام في كل منزلو ،في اآلونة األخيرة تغيرت هذه النظرةو ،بعض المناطق الريفية

 ال يضمن استعماله بالشكل الصحيح وكما  ،لكن وجود الحمام ال يضمن أنه سوف يُستعملو

أهم العوامل و ،الفنيةواآلدمية وفاعل ثالثة من العوامل البيئية ومن أجل نجاح الحمام في أداء وظيفته ال بد من ت

أكثر العوامل اآلدمية أهمية الحافز لذي يدفع اإلنسان إلى بناء الحمام و ،المياه الجوفيةوالتربة والبيئية هي المناخ 

سنركز ومتنوعة وكثيرة  أما العوامل الفنية فهي ،بدون الحافز لن يتحقق إال التقليلو ،بالتالي صيانتهواستخدامه و

خال ل هذه الدراسة على إعداد تصاميم لحمامات نمطية ينصح في بنائها في مناطق الدراسة تحقق كافة العوامل 

وكذلك التحسينات الالزم إجراؤها على الحمامات الحالية إضافة إلى إعداد كتيب تدريب يستهدف  ،المذكورة سابقا

 مهارةورفع قدراتهم بحيث يصبحوا أكثر  ات في مناطق الدراسة بغرض تأهيلهمالعاملين في بناء الحماموالحرفيين 

إجراء التحسينات الضرورية و ،بالتالي أكثر قدرة على الترويج بين األهالي لبناء الحماماتوفي أداء أعمالهم  وإتقان

 .على الحمامات الحالية
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 :األهداف

المياه المستعملة التي يطبقها األهالي في مناطق و اآلدميةتهدف هذه الدراسة إلى معرفة طرق التخلص من المخلفات 
وامل البيئية المحلية مثل المناخ عالقتها بالعوالعيوب الموجودة في الحمامات الحالية وحصر المشاكل و ،الدراسة

إضافة إلى سلوكيات  ،جودتها في مناطق الدراسةوتوفر المواد ووكذلك مهارات الحرفيين  ،المياه الجوفيةوالتربة و
 .الناس المتعلقة بالحمامات

من و بناء على المعلومات التي تم جمعها من خالل عقد جلسات نقاش المجموعات البؤرية مع عينات من األهاليو
 ،العيوب الموجودة في األنظمة الموجودةودراستها تم تحديد المشاكل و بعد تحليلهاو ،خالل المالحظة المباشرة
كما تم إعداد تصاميم لحمامات نمطية ينصح ببنائها في مناطق الدراسة آخذين في  ،وإعداد مقترحات بالحلول

سهل القراءة ومزود بالرسومات ويل خاص مبسط كما تم إعداد دل ،كل العوامل المؤثرة المذكورة االعتبار
تزويدهم بالمعلومات التي تجعلهم أكثر ورفع مستوى قدراتهم الفنية والتوضيحية يستهدف الحرفيين بغرض تأهيلهم 

التحسينات و ،أكثر دراية بوظائف أجزاء الحمام المختلفةوتركيب مكونات الحمامات ومهارة في ألعمال التمديدات 
والصيانة  االستخدامطرق تجنبها أو التخفيف منها وتوصيات بكيفية والمشاكل الشائعة ومامات الحالية الالزمة للح

 .وتحديد كميات مواد البناء الالزمة وتكاليف التنفيذ التقديرية
 

 عناصر الدراسة
هيم وسلوكيات لتحقيق أفضل النتائج والوصول إلى نتائج تعكس أفضل صورة ممكنة عن واقع الحال فيما يتعلق بمفا

الحمامات وتصريف المخلفات الناتجة تم إعداد وتنفيذ برنامج علمي مدروس فيما يلي أهم  واستخدامالناس ببناء 
- :الرئيسية األنشطة

إعداد برنامج دراسة متكامل بحيث يغطي جميع الجوانب المؤثرة على موضوع الدراسة واإلعداد لعقد  .1
 .نات من األهالي تمثل كل نوع من أنواع طرق تصريف المخلفاتجلسات نقاش المجموعات البؤرية مع عي

عقد جلسات نقاش المجموعات البؤرية وإدارة وتدريب فريق العمل على الطرق السليمة للقيام بالدراسة  .2
 .آراء ومفاهيم القطاع المستهدف واستقصاءمجموعات النقاش والحصول على نتائج واقعية 

ل عليها من خالل عقد الجلسات وتصنيفها وجدولتها ودراستها بواسطة تحليل المعلومات التي تم الحصو .3
 .مجموعة من المتخصصين في هذا المجال

 .عرض النتائج وإعداد مقترحات بتحسين الحمامات المستخدمة حاليا .4
الصرف الصحي والحلول المقترحة مع أعضاء اللجان االستشارية بفرعي مؤسسة المياه ومناقشة النتائج  .5

 .كذلك مع أعضاء المجالس المحلية في المدن المذكورةو ،المنصوريةوالمخأ  في كل من
معرفة مدي مالئمة الحلول المقترحة لتوقعات األهالي الخاصة بمشاكل الصرف الصحي ومناقشة النتائج  .6

 .من خالل عقد جلسات نقاش معلومات لعينا ت من األهالي
تصميم وتنفيذ أنماط الحمامات النموذجية والصرف إعداد دليل التدريب على الطرق الفنية الصحيحة ل .7

والصيانة وتحديد كميات مواد البناء الالزمة والتكلفة  االستخدامالصحي للمخلفات وتوصيات على كيفية 
  .التقديرية للتنفيذ
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 نبذة عن مناطق الدراسة
 

 : المخأ
 .إدارياً تتبع محافظة تعزوم من جهة الغرب ك 100نة تعز بحوالي يمدينة ساحلية تقع على البحر األحمر تبعد عن مد

 .نسمة تقريباً  11000 :عدد السكان
 .)يمني –ألماني (م بتمويل  1997مشروع مياه تم تنفيذه عام  :توفر المياه

 :العوامل البيئية
 .رملية :التربة .1
 .ريبة من الساحللقخاصة في المناطق اومنسوب مرتفع ال :المياه الجوفية .2
 .تزداد سرعة الرياح المحملة بالرمالومعتدل شتاًء و ،حار صيفاً  :الطقس .3

 
 :المنصورية

 إداريا تتبع محافظة الحديدة وكم  36تبعد بحوالي ومدينة تقع في سهل تهامة جنوب شرق مدينة الحديدة 
 .نسمة 12110: عدد السكان
 .)يمني -ألماني(م بتمويل  1997ه تم تنفيذه عام مشروع ميا: توفر المياه

 :البيئية لالعوام
 .رملية: التربة .1
 .متر 50منسوب المياه الجوفية على عمق يزداد عن : المياه الجوفية .2
 .معتدلة في الشتاءو ،في الصيف تكون الحرارة مرتفعة: الطقس .3

 
 :الميبلية

 .إداريا تتبع مديرية المنصوريةوكم تقريباً  3قرية صغيرة تقع جنوب شرق مدينة المنصورية على بعد  
 .نسمة 800تقريباً  :نعدد السكا
 .مصدر المياه من المزارع المجاورة للقريةو ،ال يوجد مشروع مياه في القرية :توفر المياه

 .نفس السائدة في المنصورية :العوامل البيئية
 

 :الحسينية
 .إداريا تتبع مديرية المنصوريةوكم تقريباً  2قرية صغيرة تقع شمال مدينة المنصورية على بعد 

 .نسمة تقريباً  600 :نعدد السكا
 .م 2001يوجد مشروع مياه تم تنفيذه من قبل مشروع األشغال العامة عام  :توفر المياه

 .نفس السائدة في المنصورية :العوامل البيئية
  

 



 9 

 نبذة عن النتائج
 

 ،رة التقليديةنسبة قليلة حمامات الحفوأوضحت النتائج أن النظام السائد في مدينة المخأ هو حمامات الطرد بالماء 
هؤالء غالباً ما يكونون من المهمشين إجتماعياً والمعدمين ويقطنون وونسبة أقل من األهالي ال يمتلكون أي نظام 

 .أطراف المدينة
والقلة هم من يمتلكون  أما مدينة المنصورية فالوضع يختلف حيث أن غالبية األهالي لديهم حمامات الحفرة التقليدية

حسب دراسة قامت بها إدارة العالقات ونسبة أقل ال يوجد لديهم أي نظام لتصريف المخلفات و ،حمام الطرد بالماء
 :اآلتي أتضحالصرف الصحي فرع المنصورية وبفرع مؤسسة المياه 

 من األهالي ال يوجد لديهم حمامات% 14 من األهالي يوجد لديهم حمامات 86%
 :اجاتهم بالطرق التاليةيقضون ح :أنواع هذه الحمامات على النحو التالي

  .في الخالء%  34- .حمامات جافة%  61 -

 .عند الجيران%  39 - .حمامات طرد بالماء% 39 -
 .أخرى%  27 -

 
 .فغالبية المنازل ال يوجد بها حمامات )المنيبليةوالحسينية (أما في قرى 

مسايل تمتد لمسافات طويلة وونة مستنقعات كما أوضحت النتائج أن المياه العادمة يتم تصريفها إلى الشوارع مك
 ،بعكس القري التي تقل فيها المستنقعات نتيجة إلنخفاض الكثافة السكانية ،المخأوخاصة في المنصورية و
 .وجود مساحات كبيرة يمكن رش المياه عليهاو

ويفتقدون إلى المهارة  ةكثير من المعلومات الفنيالعاملين في بناء الحمامات تنقصهم الوكما إتضح بأن الحرفيين 
 .اإلتقان في األعمال التي يقومون بهاو

كما تم تحديد العوامل الرئيسية التي يعاني منها األهالي في تلك المناطق وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في 
  -:مفاهيم وسلوكيات المجتمع لخلق وقبول هذا الوضع السيئ والتي أهمها ما يلي

 .بالتالي عدم القدرة على تحمل تكاليف بناء حمامات مالئمةوتدني المستوى المعيشي  •
صديقة ووصحية  تنفيذ الحمامات مالئمةوء الحرفيين العاملين في بنا ىقصور في المعرفة والخبرة لد •

 .للبيئة
 .المرضوعدم معرفة العالقة بين السلوكيات الخاطئة وضعف التثقيف الصحي  •
 .مترتبة عن التصريف السيئتدني الوعي باآلثار الصحية السيئة ال •
 

- :ويمكن حصر الحمامات المستخدمة في مناطق الدراسة كما يلي
 -:حمامات جافة ) أ

 .الحمام الجاف باستخدام برميل معدني أو إطارات السيارات .1
 .الحمام الجاف ذو الحفرة التقليدية .2

 :حمامات الطرد بالماء) ب
 .حمامات ذات أنابيب صرف للمخلفات إلى ساحل البحر .1
 .مامات ذات أنابيب صرف للمخلفات إلى خلف المنزلح .2
 . حمام الطرد بالماء مع البيارة .3
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 :الحرفيون والعاملون في بناء الحمامات
يمتلك الحرفيون في مناطق الدراسة خبرة في أعم�ال بن�اء البل�ك أو الحج�ر م�ع الخلط�ة االس�منتية وك�ذلك ف�ي أعم�ال 

 . لصحيةالتحديدات لمواسير الصرف وتركيب األجهزة ا

وقد حصلوا على هذه الخبرة من خالل عملهم في هذا المجال منذ فترة طويلة س�واًء ف�ي الم�دن الكبي�رة أو ف�ي القري�ة 

 .حيث أنهم لم يلتحقوا بأي معهد مهني، كما أن معظمهم أميين

ألجه��زة ف��بعض ه��ؤالء الح��رفيين يعم��ل فق��ط ف��ي أعم��ال البن��اء فق��ط، وال��بعض يعم��ل ف��ي تمدي��د المواس��ير وتركي��ب ا

  .والقلة منهم من يجمع بين العملين البناء، السباكة )السباكة(الصحية 

  -:وهؤالء جميعاً بحاجة إلى معلومات دقيقة عن

  .ووظيفة كل جزء فيها ،بنية ومكونات الحمامات -

  .مواصفات المواد واألجهزة الصحية -

  .أجزاء الحمام التي بحاجة إلى عناية وإهتمام عال -

  .لحمام والبيارةإختيار موقع ا -

  .أبعاد البالطة -

  .مقاسات وحجم البيارة -

  .إجراءات الصيانة الالزمة -

 .التخطيط للعملواإلعداد  -

 .خفض التكلفةواإلدارة المالية  -

  .االتصال وإقناع األهالي بأهمية بناء الحمامات وعمل التحسينات الضرورية للحمامات الحاليةوالترويج  -

  .والمحافظة على المظهر الجمالي للحمامأعمال التشطيبات النهائية  -

 

وعدم إهتمامهم بكثير من الجوانب نالحظ أن الكثي�ر م�ن العي�وب الموج�ودة  ،ونتيجة لقلة المعلومات الفنية التي لديهم

في الحمامات الحالية ناتجة عن القصور في عدم اإلتقان ف�ي األعم�ال الت�ي ينف�ذونها مث�ل ع�دم تركي�ب ك�وع الرائح�ة 

إض�افة إل�ى ع�دم  ،ع�دم رف�ع بالط�ة البي�ارة ف�وق س�طح األرض ،عدم عمل مي�ول ف�ي أرض�ية الحم�ام ،حبشكل صحي

 .قدرتهم على إقناع األهالي على تركيب كوع الرائحة بدالً عن الركبة

  .ولذلك فهم في أمس الحاجة إلى التأهيل والتدريب من أجل رفع قدراتهم
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- :الصيانة الحالية
الية في مناطق الدراسة ألبسط إج�راءات الص�يانة الالزم�ة للمحافظ�ة عل�ى س�المة مكون�ات تفتقد معظم الحمامات الح

حيث أن الحمام ال يعتبر من أولويات األهالي في هذه المناطق ولذلك ال يحضى باألهتمام الكافي ومن خ�الل  ،الحمام

  :المالحظة المباشرة إتضح اآلتي

تم إس�تبدالها وال يوج�د ف�ي نهايته�ا ش�بك حش�رات وال�بعض الكثير من مواسير التهوية تعرضت للكسر ول�م ي� .1

  .األخر قصيرة وغير مرتفعة فوق سطح الحمام

  .وجود شقوق وفتحات في جدران وأرضيات الحمامات .2

  .غرفة التفيش بدون غطاء .3

  .المياه تركد في أرضية الحمام .4

  .وجود فتحات بين بالطة البيارة واألساس .5

  .ارعبالطة البيارة منخفضة عن الش .6

  .فتحة النقرة في الحمامات الجافة واسعة وذات منظر سيئ .7

  .موضع القدمين من البلك أو الخرسانة المتشققة .8

  .نافذة الحمام بدون شبك حشرات .9

 .وجود فتحات بين جوانب األبواب والنوافذ والجدران .10

 

 :فة فكثيراً ما يالحظكما ال يوجد أهتمام بنظافة غرفة الحمام نتيجة تدني مستوى الوعي بأهمية النظا

  .عدم وجود أدوات ومواد التنظيف -

 .إنتشار روائح كريهة داخل الحمام  -

  .عدم نظافة كرسي الحمام واألرضية -

  .وجود بقايا المخلفات على جوانب فتحة النقرة في الحمامات الجافة -

  .تواجد الحشرات في غرفة الحمام -

 

وص�ب الرم�اد أو ال�ديزل أو الكيروس�ين  ،رض�يات م�ن وق�ت آلخ�رتقتصر إجراءات النظافة الحالية عل�ى تنظي�ف األ

  .في نقرة الحمامات الجافة للقضاء على الحشرات والتقليل من الروائح )الجاز(
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 من المشاكل الشائعة والخطيرة على الصحة والبيئة
 

 أبار مياه جوفية في أحواش المنازل في مدينة المخاء  .1
 

إرتف�اع درج�ة الح�رارة ونظراً لتدني مستوى الدخل م�ن ونسبة ألهالي في مدينة المخاء نظراً إلرتفاع تعرفة المياه بال
 ،األترب�ةوإضافة إلى الرياح الشديدة التي تهب عل�ى المدين�ة ف�ي فص�ل الش�تاء محمل�ة الرم�ال  ،في معظم أشهر السنة

كثي�ر م�ن األه�الي عل�ى ترش�يد ول�ذلك يعم�ل ال )ي�وم/ شخص / لتر  67(فإن معدل اإلستهالك من المياه للفرد مرتفعا 
االس��تهالك والتقلي��ل م��ن أس��تخدام المي��اه الواص��لة عب��ر الش��بكة التابع��ة لف��رع مؤسس��ة المي��اه حي��ث يلج��أ األه��الي إل��ى 

ول�ذلك غالب�اً م�ا تك�ون  .إستخدام مياه األبار التي يقومون بحفرها في أحواش المنازل وغالباً تك�ون قريب�ة م�ن البي�ارة
  .ثةمياه هذه األبار ملو

وف�ي غس�يل الثي�اب وال�بعض  ،وغسيل أواني وأدوات المطبخ ،ويستخدمها األهالي مياه هذه األبار في رش األحواش
 .وهذه المياه تشكل خطراً كبيراً على صحة األهالي .يستخدمها في االستحمام

حي م�ن قب�ل الجه�ات توعية ح�ول مي�اه ه�ذه اآلب�ار إض�افة إل�ى تفت�يش ص�واألمر الذي يتطلب القيام بحمالت تثقيف  
  .المعنية والعمل على ردم هذه األبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 صرف المخلفات إلى خلف المنازل أو إلى الشاطئ .2
 

- :واآلثار مثلث تؤدي إلى العديد من المشاكل يح
 .انتشار االمراضواآلفات وبيئة مناسبة لتكاثر الحشرات ومصدر للروائح  -
 .تلوث المياه الجوفية -
 .الرطوبة على الجدرانوة تكون الملوح -
 .ومرور المواشي عليها االسهاالت بسبب لعب االطفال جوارهاوانتشار األمراض الجلدية  -
 .انتشار التلوث إلى مناطق بعيدةوتلوث الشواطئ  -
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 ستخدام الحمامات الحاليةاالعيوب واآلثار األساسية الناتجة عن 
 

 األسباب والعوامل العيوب واآلثار

 اتعدم وجود حمام .1

 .قصور في معرفة أهمية الحمامات -
 .عدم القدرة على تحمل تكلفة بناء حمامات -
 .عدم وجود خبرة في بناء الحمامات والبيارات -
 .إعطاء األولوية للنوم والمقيل -

 صرف المخلفات بطريقة غير صحيحة .2

قصور في معرفة آثار الصرف الغير صحيح على الصحة  -
 .والبيئة

 .بياراتقصور في الخبرة عن تنفيذ ال -
 .عدم القدرة على تحمل التكاليف -
 .عدم توفر مساحات للبيارات -
 .المضايقات من قبل البلدية عن حفر بيارة جديدة -
 .صعوبة بناء حمامات بسبب مستوى المياه الجوفية مرتفع -

عدم إستخدام الحمام وخصوصاً من  .3
 .قبل النساء واألطفال

ار عدم توفر الخصوصية لعدم وجود باب أو سقف أو جد -
 .الحمام غير مرتفع

 .الخوف من وجود حشرات أو ثعابين -
 .الروائح والمناظر الكريهة -
 .عدم تدريب األطفال على إستخدام الحمام -

 مخاطر على الصحة والبيئة .4

 .صرف المخلفات إلى مستنقعات مكشوفة أو إلى شاطئ البحر -
 االستحمامواستخدام مياه اآلبار الملوثة في تنظيف األواني  -
مخلفات من الحفر وهي ال تزال طرية وبطرق غير تفرغ ال -

 .سليمة
 .عدم مكافحة الحشرات واآلفات -
 .عدم اإلهتمام بنظافة الحمامات -
 المياه الجوفيةوالتي تلوث التربة وإنتشار المستنقعات  -
إنتشار وتكاثر الحشرات وتكون بيئة مناسبة لنمو و ،السطحيةو

 .الروائح الكريهة
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 ة وتوفير فرص عمل للحرفيينللترويج للمهن توصيات
 

للمش��روع وه��و الت�رويج للمهن��ة وت��وفير ف��رص عم��ل للح�رفيين الع��املين ف��ي بن��اء وص��يانة  األساس��يلتحقي�ق اله��دف 
موجه�ة ال�ى و المستوى المحل�يعلى مستوى المناطق والمتكاملة  الحمامات يلزم اتخاذ حزمة متكاملة من اإلجراءات

المهندس�ين و والعالق�ات الدولي�ةالمنس�قين ومدراء المؤسسات وصانعي القرار الجهات واألشخاص ذوي العالقة مثل 
والجه�ات الت�ي  المكات�ب الرس�مية العامل�ة ف�ي المنطق�ةوفي المؤسسات  قطاع المرأة وغيرهموالمؤثرين  األشخاصو

 .المجتمعووتطوير البنية التحتية دعم والمهتمة بتنمية وتنفذ مشاريع 
 

 -:من هذه اإلجراءات كما يلي وعموماً يمكن تعريف بعضاً 
 للمجتمع التوعية والتثقيف  .1

واآلث�ار المترتب�ة عل�ى ع�دم ت�وفر الحم�ام الجي�د والص�رف  على األسرة والمجتم�عفوائدها وأهمية الحمامات  -
 الصحي

 التكلفة المتقاربة للحمام الجيد والحمام الغير جيد -
 استخدام وصيانة الحمامات  -
  رق حلهاطوامات مالمشاكل الحالية للح -

 
 :صيانة الحماماتوتدريب الحرفيين العاملين في بناء  .2

 .دورة تدريبية -
 .التدريب العملي المباشر أثناء تنفيذ األعمال -
 .بناء نماذج في المناطق المستهدفة -
 .كتيب ارشادات التنفيذ والتحسين والصيانة -
 .التخطيطوالمالية اإلدارة  -
 .طرق واساليب االتصال والترويج -
 .إعداد عروض األسعارواألعمال طرق دراسة  -

 
 تحفيز المجتمع .3

 عدم توصيل المياه أال بعد عمل حمام وصرف صحي -
إب�راز دور العائل�ة ف�ي تحفي�ز و قاموا بعمل حمامات في بيوتهموتكريم المواطنين أو العائالت التي استجابوا  -

 لعمل حمام األسرة  بر
لرسمية والمدارس عل�ى القي�ام بتحس�ين الحمام�ات المؤسسات اوتشجيع الجمعيات والمنظمات الغير حكومية  -

 التعاقد معهم لتنفيذ أعمال الصيانةووتوفير فرص عمل للحرفيين 
 إلزام المقاولين العاملين في مشاريع المنطقة بتشغيل حرفيين من المنطقة -

 
 الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحيوالتمويل  توفير .4

 القائمة على تشغيل مشاريع المياه اإلدارةودعم ومراقبة  توفر المياه -
 توفر الفنيين والمواد -
 .وتخصيص مواقع رمي المخلفات توفر الشفاط وخدمة تنظيف البيارات -
 أنظم�ةتحسين الوضع الحالي وتبني مشاريع متعددة لبناء لمساهمة في  والدعمصناديق التمويل الترويج لدى  -

الص��يانة مث��ل ت��وفير  إعم��الوك��ذلك ل��دعم ديم��ة والمن��اطق الق جمع��ات الس��كنية المزدحم��ةتص��رف ص��حي لل
 وإشراكهم في األعمالالشفاطات وغيرها وتدريب الحرفيين 

عماله��ا ورف��ع ال��وعي ألهمي��ة العم��ل التك��افلي أتنظ��يم المحلي��ة و تش��جيع ص��ناديق التكاف��ل والعم��ل التع��اوني -
 والمشاركة الشعبية

 .مةتنفيذ أعمال صرف وخزانات تحليل للتجمعات السكنية المزدح -
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 أنواع الحمامات المتوفرة حاليا في مناطق الدراسة -:الباب الثاني
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 الخالء .1

 
ال تزال نسبة ال بأس بها من األهالي في مناطق الدراسة ال يمتلكون أي وسيلة لتصريف مخلفاتهم المخلفات اآلدمية 

ي الرجال حاجاتهم بين األشجار وخلف المنازل كما هو الحال أي ال يمتلكون حمامات مستقلة في منازلهم حيث يقض
المخاء حيث تتواجد مجموعات من المهمشين أو خارج التجمعات السكانية وفي  ،في أطراف المدن المنصورية

 .المزارع كما هو الحال في قرى الحسينية والمنبيلية
 

ين النساء وهن األكثر تضرراً من عدم توفر الحمامات فال يقض اأم
حاجتهن إال ليالً خوفاً من رؤية الرجال لهن ويكون خروجهن إلى 

وكذلك في  ،بين األشجار بشكل جماعي كما هو الحال في المخاء
يكن عرضة لمخاطر الحشرات والحيوانات والمناطق األخرى 

يضطر النساء إلى التبرز  )الحسينيه والمنيلية(ى الضارة وفي قر
س بالستيكية خصوصاً في الليل في حوش المنزل في علب أو أكيا

وفي الصباح يتم رميها إلى خارج القرية أو إلى أماكن تجميع 
 .القمامة

أما األطفال فغالباً ما يتبرزون في أحواش المنازل الترابية ثم يتم 
  .دفنه أو وضعه في أكياس ثم رمية بعيداً 

واألفضل حاالً مما سبق هو أن تشترك أكثر من أسرة في حمام 
  .هؤالء األسر غالباً ما تربطهم عالقات أسرية وطيدةو ،واحد

وفي موسم سقوط األمطار تتصاعد الروائح الكريهة من األماكن التي يتم التبرز فيها وتشكل مصدراً لإلزعاج 
  .وكثيراً 

 
  -: االستحمام

أحد أركان في حالة عدم وجود حمام يتم تخصص أحد أركان الحوش لالستحمام حيث االستحمام يتم تخصيص 
  .الحوش مع عمل الستائر من جذوع األشجار أو من اإلطارات المطاطية الستخدام كمكان لالستحمام

وعبر فتحة في الجدار يتم تصريف المياه إلى خارج المنزل عبر فتحة أو ماسورة مكونة مستنقعات تكون بيئة لتكاثر 
كثيراً في المدينة المنصورية حيث يمتد المسيل من  الحشرات وانتشار الروائح وتشويه الشوارع وهذا ما هو واضح

  .أول الحارة إلى أخرها
  .وفي القرى تكون المستنقعات قليلة وبسيطة نظراً لقلة عدد السكان وقلة االستخدام المياه
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 حمامات جافة .2
 

 حمام جاف باستخدام برميل معدني  1.2
يوجد هذا النوع بنسبة بسيطة في كل من الحسينية 

) 3م0.20(حيث يتم حفر حفرة بحجم برميل معدني .يةوالمنصور
 ،ثم يتم إدخال البرميل في الحفرة بعد قطع الجزء السفلي منه

 . عمل فتحات في الجوانبو
 بالطة الحمام و ،في الجزء العلوي تكون فتحة النقرة

 ،من الخرسانة المسلحة أو من جذوع األشجار والخرسانة العادية
الجدران تكون من البلك االسمنتي أو من و .أحيانا تكون ترابيةو

 .كذلك بدون سقفوغالبا يكون بدون باب والطين 
 
 
 
 

 
 
 

 حمام جاف باستخدام إطارات السيارات  2.2
 .يوجد هذا النوع في قرية الحسينية

 ،بعمق ال يقل عن واحد مترو ،حيث يتم حفر حفرة بنفس قطر إطار السيارة
بعد عمل فتحات في جوانب  إطارات السيارات في الحفرة ثم إدخال

الطين ثم تعمل طبقة من ويتم عمل البالطة من جذوع األشجار و .اإلطارات
أما الجدران فتبنى من البلك اإلسمنتي أو الطين وال يتم  ،الخرسانة العادية

 .غالباً يكون بدون بابو ،عمل سقف للحمام
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  الحمام الجاف ذو الحفرة التقليدية 3.2
لكنه و ،لنوع من الحمامات بشكل بسيط في مدينة المخأيستخدم هذا ا

وغالباًُ◌ ما يكون بدون سقف  واسع اإلنتشار في مدينة المنصورية
 .أو تستخدم قطعة من القماش لستر مستخدم الحمام ،أحيانا بدون بابو

أو من ألواح الخشب             تبنى جدران الغرفة من البلك اإلسمنتي
أما في المنصورية فجدران  ،ل في مدينة المخأكما هو الحا) السجاف(

الجديدة مبنية من البلك و ،الحمامات القديمة مبنية من الياجور المحلي
أما األرضية  ،أغلب هذه الجدران تكون بدون تشطيباتواإلسمنتي 

 .القديمة منها تكون ترابية مع األخشابو ،فتكون من الخرسانة العادية
) متر 3(عمق ال يقل عن ومتر  1يقل عن  حفرة الحمام تكون بقطر الو

في جدار البطانة و .ولها جدار بطانة من الياجور أو البلك االسمنتي
سم تقريباً يتم فتحها عند ) 70* 70(لشارع توجد فتحة أبعادها المجاور ل

 .تفريغ محتويات الحفرة كما هو الحال في المنصورية
 

 
 

 
 الـــعــــيـــــوب

 .عود وتكاثر الحشراتالحفرة تساعد على ص •

 .الحفرة تساعد على صعود الروائح الكريهة •

 .انتشار الروائح والحشرات داخل غرفة الحمام •

 .خوف األطفال والنساء من إستخدام الحمام بسبب الحشرات واآلفات وصعوبة اإلستخدام •

 .األرضية صعبة التنظيف وتساعد على نمو بيض الديدان كاألنكلستوما •

 .األمراض يساعد على إنتشار •

 .إنتشار الروائح الكريهةورمي المخلفات على األرض يسبب التلوث  •

 .أرضية الحماموشقوق في جدران  •

 .عدم وجود سقف •

 .الجدرانووجود فتحات بين الباب  •

 .ركود المياه في أرضية الحمام •
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 الطرد بالماء حمامات .3
 

 حمامات ذات أنابيب صرف للمخلفات إلى ساحل البحر            1.3
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

خاص��ة المن��ازل الت��ي تق��ع ب��القرب م��ن ش��اطئ البح��ر  وي��تم تص��ريف المخلف��ات وينتش��ر ه��ذا الن��وع ف��ي مدين��ة المخ��أ 

بواس��طة أنابي��ب بالس��تيكية إل��ى البح��ر نظ��راً لع��دم إم��تالك المن��ازل لبي��ارات أو أن البي��ارات س��ريعة اإلم��تالء أو أن 

 .البيارات التابعة للمنازل قد إنهارت

الحمامات داخل المباني ذات طابق واحد أو متعددة الطوابق وبعضها مجهز بشبكة مياه مع أرضيات م�ن  وتوجد هذه

 .الخرسانة أو البالط، مع مجلس وكوع رائحة وهواية ونافذة وشبك حشرات وباب جيد

 
 

 الــــعــــيـــــوب
 .إنتشار الروائح والحشرات في مناطق صرف المخلفات •

  .ه المنظرتلوث مياه البحر وتشوي •

 .إلى العيوب المذكورة سابقاً  إضافة •
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  حمامات ذات أنابيب صرف للمخلفات إلى خلف المنزل 2.3

 

 
تنتشر هذه الحمامات أيضا في مدينة المخأ حيث يتم تصريف المخلفات إلى سطح األرض مكونة مستنقعات كبيرة 

رة ثم إمتالئها بالرمال نتيجة كثرة الرياح التي تنمو فيها الحشرات بسبب أن البيارة تهدمت بسبب سقوط بالطة البيا

 .تكون محملة بالرمالوتهب في المدينة 

بالتالي تطفح إلى الشارع أو إلى خلف والذي يجعل البيارة سريعاً ما تمتلئ وأو بسبب إرتفاع منسوب المياه الجوفية 

 .المنزل

جة لعدم قدرة رب األسرة على بناء بيارة نتيجة مناطق نمو األشجار نتيوأو يتم تصريف المخلفات إلى خلف المنزل 

 .التكلفة العالية

 
 الـــعــــيـــــوب

 .تكاثر الحشرات في أماكن المستنقعاتوانتشار الروائح  •
 .خوف األطفال والنساء من إستخدام الحمام بسبب الحشرات واآلفات وصعوبة اإلستخدام •
 .ات من األراضيإهالك مساحورمي المخلفات على األرض يسبب التلوث  •
 .إنهيار البيارة •
 .تسبب إنسداداتودخول الرمال إلى داخل الحمام  •
 الفتحات في الجدران وكثرة الشقوق ودخول الحشرات إلى غرفة الحمام بسبب عدم وجود سقف  •
 .بق ذكرهااإضافة إلى بعض العيوب الس •
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 حمامات الطرد بالماء مع البيارة  3.3
شكل كبير في مدينة المخأ بعكس المنصورية التي يقل فيها استخدام هذا النوع إال أنه ينتشر هذا النوع من الحمامات ب

وصول خدماته إلى كل وفي اآلونة األخيرة إتجه األهالي إلى بناء هذا النوع خصوصاً بعد تنفيذ مشروع المياه 
  .ثرال تخلو من وجود عيب أو أكوإال أن هذه الحمامات فيها الكثير من العيوب  ،المنازل

 
 

 

 

 

 

 

 

 الـــعــــيـــــوب
 .الحمام يفتقر إلى النظافة •
 . استخدام مواد غير متينة فماسورة التهوية غالباً ما تكون عرضة للكسر، وشبكة الحشرات تصدأ •
 .أرضية الحمام من الخرسانة العادية الخشنة •
 .ايتها ركبةماسورة تصريف المخلفات تصل الى حافة جدار البيارة فقط، وال تركب في نه •
 .ماسورة التهوية قصيرة، وال يوجد في نهايتها شبكة حشرات •
 .بالطة البيارة غير محكمة اإلغالق ومنخفضة عن الشارع مما يؤدي إلى دخول مياه األمطار •
 .غرفة الحمام بدون شباك •
 .قصور في تركيب األجهزة الصحية أو عدم تركيب بعضها مثل كوع الرائحة •
 .رفة بسبب عدم تركيب كوع رائحةرجوع الروائح إلى الغ •
 .دخول الحشرات واألتربة واألمطار إلى الغرفة نتيجة عدم وجود سقف •
 .استخدام كرسي محلي من الخرسانة العادية أو ركبة بالستيكية •
 .التشطيبات للجدران واألرضيات كثيراً ما تكون سيئة أو غير موجودة •
  لى داخل غرفة الحمامإإن مياه األمطار تتدفق أرضية الحمام تكون منخفضة عن الحوش وبالتالي ف •
 .عرض بعض البيارات لإلنهيار كما هو الحال في المخأت •
 .عدم وجود شبك حشرات على النوافذ •
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 الحمام الجاف المحسن المهوى
 

تتكاثر فيه والذي يكون عادة ذو رائحة كريهة وير من حمام الحفرة التقليدي الحمام الجاف المحسن هو أفضل بكث
تحسينه من أجل التخلص من هذه المشاكل بإضافة ماسورة تهوية عمودية ترتفع فوق وحيث تم تطويره  ،الحشرات

) هنش 4(ر ماسورة من البالستيك قطلتصريف الرائحة الكريهة وفتحة النقرة عبارة عن ) سم 50(ـ سطح الحمام ب
يفضل استخدام هذا النوع من الحمامات في و ،تسهل عملية التنظيفوتمنع صعود الحشرات ) سم 40(طول و

 .التي ال يوجد فيها مشاريع مياهوالمناطق الغير مزدحمة 
 
 

 شبكة جشرات
 ماسورة تهوية

 
 

 غرفة الحمام 
 
 

 كرسي 
 

 بالطة خرسانية
 

                                                  
 
 

    
 األساس

 
 ماسورة بالستيك لمنع 
 الحشرات من الصعود

 
 بطانة الحفرة
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 مكونات الحمام الجاف المحسن
 
على أجزاء الحمام المختلفة ) عمال البناء( فيما يلي شرحاً مفصالً للحمام الجاف المحسن حتى يتعرف الحرفيونو
بالتالي تنفيذ حمامات خالية من ونية ممتازة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه وظيفة كل جزء ليتم تنفيذها بطريقة فو

  .العيوبوالمشاكل 
 
 
 

  أجزاء الحمام الجاف المحسن ذو الحفرة الواحدة
 

 الحفــــرة  .1
وتهدف إلى عزل وخزن المخلفات اآلدمية بطريقة تـضمن عدم هروب 

شكل كاف،حيث الجراثيم الممرضة وعلى فرض أن تكون التربة منفذة ب
يرشح البول والجزء السائل من المخلفات إلى المناطق المحيطة من خالل 

 .جدران وأرضية الحفرة
وينصح بأن تكون الحفرة بقطر متر واحد إلى مترين إذا كانت دائرية 

البناء المتوفرة  وهذا األفضل ألن الحفرة المستديرة تكون أكثر ثباتاً من القطاع المستطيل كما أنها أسهل تبطيناً بمواد
 .سواء الحجر أو البلك االسمنتي

حيث و ،له سوف يستقران مستندين بصورة مباشرة على جوانب الحفرة نظراً إلى أن بالطة الحمام والحجرة الساترة
يحقق ذلك بتبطين كامل الحفرة و ،غير ثابتة فال بد من الحرص على منع إنهيار هذه الجوانبوأن التربة رملية 

في النصف المتر العلوي من ) رمل 3 :اسمنت 1(يتم ذلك بملء كل فواصل البطانة بالخلطة اإلسمنتية وبالحجر 
الحفرة في حين تترك الفواصل العمودية دون هذا المستوى بدون خلطة اسمنتية مما يسمح بترشيح الجزء السائل من 

 ،تبقى الصفوف األخرى بدون خلطةوصف أما الفواصل األفقية فيتم وضع خلطة كل ثالث  ،المخلفات إلى التربة
 ) سم 2(تترك فتحات بين البلك قدرها ووعند استخدام البلك يتم البناء بالخلطة اإلسمنتية 

وإذا كانت التربة المحيطة من الرم�ل ش�ديد النعوم�ة وال�ذي ق�د ي�دخل  
إلى الحفرة من خالل الفواصل العمودية المفتوحة يجب أن ي�تم وض�ع 

من الحصى بين التربة والبطانة لمنع ح�دوث ه�ذه  )سم تقريباً 1(طبقة 
  .الظاهرة

 
 تحديد موقع الحفرة 

 :عند إختيار موقع الحفرة يجب أخذ االحتياطات التالية
 .أن تكون الحفرة على بعد واحد متر من أقرب جدار .1
متراً على األقل من أقرب  20أن تكون الحفرة على بعد  .2

 .مصدر للمياه
مستوى  وفوقجيد التصريف للمياه و أن يكون الموقع جافاً  .3

 .فيضان المياه
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 تحديد حجم الحفرة 
 :لتحديد حجم الحفرة يجب معرفة ما يلي

 .معدل تراكم المخلفات الصلبة بالمتر المكعب للفرد سنوياً  •
 .عدد أفراد األسرة •
 .عدد سنوات الخدمة •

ية استخدام الحمام عندما تقترب المخلفات من على األقل نظراً لعدم إمكان) سم 50(يجب زيادة عمق الحفرة بمقدار و
 .بالطة الحمام

 .للفرد سنوياً إذا كانت مخلفات الحفرة جافة) 3م 0.05(معدل التراكم للمخلفات هو 
 .للفرد سنوياً إذا كانت مخلفات الحفرة رطبة )3م 0.03(معدل التراكم للمخلفات هو 

 
 ) سنوات 8(عدد سنوات الخدمة  ،لحساب حجم حفرة تخدم أسرة مكونة من سبعة أفرادو

 .)3م 0.05(معدل التراكم للمخلفات للفرد الواحد 
 فيكون حجم الحفرة
 عدد سنوات الخدمة * عدد أفراد األسرة* معدل التراكم للمخلفات =                      
 3م 2.8=  8*  7*  0.05=                      

 متر  2.50عمق و ،متر 1.20فعند حفر حفرة بقطر 
 العمق* مساحة الدائرة = يكون حجم الحفرة 

 العمق*  2)نصف القطر(ط =  إذاً حجم الحفرة 
 3م 2.83=  2.5*  2 )0.60(* 7/22=                    

سيكون قطر الحفرة الكامل هو  )سم 30(عند بناء بطانة للحفرة من الحجر لحماية الحفرة من االنهيار بسمك و
 .)م 1.60(سيكون قطر الحفرة الكامل  )سم 20(كانت البطانة من البلك سمك إذا و ،)م 1.80(
 ).م 3(إلى عمق الحفرة سيكون العمق الكامل للحفرة هو  )سم 50(عند إضافة و
 
 األساس .2

 )سم 40(يكون بسمك وأو البلك مع خلطة اسمنتية  أسفل بالطة الحمام من الحجروفرة يبنى فوق جدار الح
 :قوم األساس بوظيفتين هامتين همايو )سم 50(إرتفاعو

سم فوق  )15 – 10( ترفع البالطة منورفع البالطة فوق سطح األرض لمنع مياه المطر من دخول الحفرة  - أ
 .سطح األرض لحماية الحفرة من خطر الفيضانات

ان يكفل إحكام إغالق أي منافذ بين بطانة الحفرة وبالطة الحمام كما يساعد على منع تسرب يرقات الديد - ب
  .القادرة على تسلق جدران الحفرة

 
  بالطة الحمــام .3

تتكون البالطة من بالطات خرسانية متحركة مسبقة الصب حتى يمكن استخدامها عند حفر حفرة أخرى ويتم إغ�الق 
حيث تبنى البالطة م�ن الخرس�انة المس�لحة  ،الفواصل بالخلطة اإلسمنتية

لتس��ليح عب��ارة ع��ن حدي��د او .ك��ري ،اس��منت رم��ل )3:2:1(بنس��بة خل��ط 
 ).سم 15(خ المسافة بين األسياو )مم 10(شبكة من األسياخ قطر

التى يجب أن تكون بش�كل وحج�م يقل�ل ويوجد في البالطة فتحة النقرة و 
يحق���ق ذل���ك باس���تخدام ماس���ورة م���ن و ،م���ن التل���وث العرض���ي للفتح���ة

حي�ث يص�بح تنظيفه�ا ) سم 40(وطول ) هنش(4قطر  )pvc(البالستيك 
ك�ذلك توج�د وا أن الماسورة تمنع صعود الحشرات من الحفرة كم ،سهالً 

 6(الت��ي تك��ون عب��ارة ع��ن ماس��ورة م��ن البالس��تيك قط��روفتح��ة التهوي��ة 
 .)هنش

يفضل تركيب كرسي من السيراميك ذو جودة جيدة أعلى فتح�ة النق�رة و 
منظ�ره وسهل االستخدام من قب�ل األطف�ال وحيث سيكون سهل التنظيف 

لك�ن م�ع االس�تخدام يتغي�ر ل�ون والخلط�ة اإلس�منتية وبن�اء م�وطئ الق�دمين عل�ى البالط�ة م�ن البل�ك كما يمك�ن  .مقبوالً 
أو بخلط�ة إس�منتية ناعم�ة حت�ى ) وموزايك�(ويتم إكساء البالطة الخرسانية إما ب�البالط . يصبح غير مقبولواإلسمنت 
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يسهل جرياناً سهالً إل�ى حف�رة تص�ريف ذو منظر مقبول ومنحدراً باتجاه فتحة تصريف المياه لو تكون سهلة التنظيف
 .المياه المستعملة

ومن أجل راحة المستخدم وحتى ال يلمس ظهره الجدار يفضل أن تكون المس�افة الفاص�لة ب�ين فتح�ة النق�رة أو ط�رف 
 .)سم 20(الكرسي والجدار ال تقل عن 

 
  غرفـة الحمـــام .4

المواد لبناء غرفة الحمام  لعل المواد المحلية المستخدمة في بناء المنازل من أنسب
موزون باستخدام ميزان خيط وأن ويجب أن يكون البناء متقن ومثل البلك أو الحجر 

التلبيس  ثم القيام بأعمال.)سم 1(تكون الخلطة اإلسمنتية بين الصفوف بسماكة واحدة 
 .للجدران بحيث تكون ملساء سهلة التنظيف أو عمل بالط قيشاني

كانية إستخدام مواد البناء التي قد ال تكون عالية المتانة مثل وال ينبغي استبعاد إم 
 .جذوع األشجار وسعف النخيل أو الطين في بناء الجدران لتوفير السترة للمستخدم

تركيبه ومتر  )0.80x 1.80(يتم تنفيذ باب للغرفة سواء من الخشب أو الحديد و
وتركيب نافذة تهوية  ،بحيث يغلق ذاتياً حتى تكون اإلضاءة قليلة داخل الغرفة

)0.40 x 0.60 (متر مع ضرورة تركيب شبك حشرات. 
وإمكانية وضع أوعية حفظ المياه  ،يفضل بأن تكون الغرفة واسعة لتسهيل الحركةو

مع ضرورة وجود فتحات التهوية في مستوى أعلى  ،تحقق ذلك م) x1.60 1.20(فيها والغرفة التي أبعادها الداخلية 
، وينبغي أن يتم تهوية الغرفة تهوية كافية وإال منع ذلك مرور تيار الهواء من .اه هبوب الرياحفي إتجومن الرأس 

  .فتحة النقرة إلى ماسورة التهوية
 

 ماسورة التهوية
وض��ماناً لكفاي��ة تي��ار اله��واء ) pvc(م��ن الم��واد الت��ي يكث��ر اس��تخدامها ف��ي ص��ناعة الهواي��ة ه��ي مواس��ير البالس��تيك 

ان يك��ون لونه��ا غامق��اً ال ب��د أن تك��ون و )ه��نش6(ء إل��ى الحف��رة يوص��ي أن ال يق��ل قطره��ا ع��نوالس��ماح بنف��اذ الض��و
ماسورة التهوية مثبتة تثبيتاً متيناً إلى الغرفة وينبغي أن تك�ون الوص�لة الممت�دة ب�ين ماس�ورة التهوي�ة وبالط�ة الحم�ام 

 .ثابتة وراسخة وأسهل طريقة لتثبيتها هي استعمال خلطة اإلسمنت
  -:لحاجزة للذبابالشبكة ا

 يمك�������������ن اس�������������تخدام ش�������������بك م�������������ن الحدي�������������د أو البالس�������������تيك وينبغ�������������ي أن ال تزي�������������د س�������������عة 
كم�ا  ،مع مراعاة الحرص في هذا الصدد ألن الثقوب البالغة الص�غر تمن�ع التهوي�ة الكافي�ة ،مم مربع 1.5الثقوب عن 

 .يجب تثبيت الشبكة جيداً بماسورة التهوية كما في الشكل التالي
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  :الحشرات من خاللوفي حمام الحفرة المحسن يتم التخلص من مشاكل الروائح الكريهة و
 

 عملية التهوية 
الشكل التالي يوضح تأثير الرياح على عملي�ة التهوي�ة حي�ث أن الق�وة الرئيس�ية الت�ي تس�بب ت�دفق اله�واء ص�اعداً ف�ي 

أعل�ى فتح�ة ماس�ورة التهوي�ة حي�ث تعم�ل عل�ى امتص�اص اله�واء إل�ى خ�ارج ماسورة التهوية هي الري�اح الت�ي ته�ب 
 بر ماسورة التهوي�ة إل�ى الخ�ارجالرياح التي تهب وتدخل إلى الغرفة ثم إلى الفتحة ثم من الحفرة ع كذلكو ،الماسورة

يك�ون ب�اب  وأن .فوق أعل�ى نقط�ة عل�ى س�طح الغرف�ة )سم 50(لذلك ينبغي أن تكون ماسورة التهوية بارزة بمقدار و
 .وبذلك تخلو غرفة الحمام من الروائح الكريهة .الغرفة في اتجاه هبوب الرياح

يسخن الهواء وكذلك في حالة عدم وجود رياح في األيام الحارة فإن حرارة الشمس تسخن جدران ماسورة التهوية 
وهكذا  ،تفع خارجاً من الماسورةوير يصعد من الحفرة هواًء بارداً يُسخنو ،الموجود في الماسورة صاعداً إلى أعلى

 .يتكون تيار هواء يعمل على تهوية الحفرة
تزداد فاعلية هذه العملية عندما يكون لون الماسورة أسود أو غامق حيث أن األلوان الغامقة تمتص أشعة الشمس و 

  .أكثر من غيرها
 

 خروج الروائح الكريهة  
 

 شبكة ذباب                                                                                                                                     
 تيار الهواء                  

                                             
   

 ماسورة التهوية                                                                                                        بالطة خرسانية 
 مسبقة الصب

 كرسي
 

 
 

 األساس          
 

 ماسورة بالستيك      
 

 

 
 بطانة الحفرة                 

 
                                                                 

 المخلفات
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 :الفعالية البد من أخذ االحتياطات الالزمة عند بناء الحمام من أجل أن تظل عملية التهوية عاليةو
 .بحيث تأخذ الرياح الروائح الكريهة بعيداً عن المنزلوأن يكون الحمام في مكان مهوى  - أ

كم�ا أن الماس�ورة القص�يرة  ،أن يتم تنفيذ الحمام في مكان بعيد عن األشجار الكثيفة حتى ال تعيق عملية التهوية  - ب
 . تسبب رجوع الروائح إلى الغرفةوهوية تعيق عملية الت

تنظيفه��ا م��ن خي��وط العنكب��وت الت��ي ق��د تس��بب انس��داد الماس��ورة والص��يانة الدوري��ة الدائم��ة لماس��ورة التهوي��ة   - ت
  .من الماء في أعلى الماسورة من وقت إلى آخر )بالدي(نظافة الماسورة يتم صب وعاء  لضمانو

 
 لمنزلالروائح الكريهة تذهب بعيدا عن ا    

 
 
 
 
 
 

 
 

األشجار تعيق حركة الرياح مما يؤدي إلى ضعف                                                                                    اتجاه الرياح السائدة
   عملية التهوية

 الرياح تحمل الروائح بعيدا عن المنزل             
                                                                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الماسورة عنكبوت قد تسبب انسداد ط الخيو                               الماسورة القصيرة تعيق عملية التهوية            
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 الحشرات   استبعاد
لذلك تج�ذب الحش�رات إل�ى داخ�ل الحف�رة وبالت�الي والحفرة التقليدي تخرج الروائح الكريهة من فتحة النقرة  في حمام

هو م�ا يج�ذب الحش�رات إل�ى الخ�روج وثم أن مصدر الضوء الوحيد في الحفرة هي فتحة النقرة  ،تتكاثر داخل الحفرة
 لذلك تتواجد الحشرات في غرة الحمام التقليدي ومن الحفرة 

يتجم�ع ال�ذباب عن�د وفي الحمام الجاف المحسن تخرج الروائح الكريهة من ماس�ورة التهوي�ة بعي�داً ع�ن الغرف�ة  لكنو
 .لكن ال يستطيع الدخول إلى الماسورة بسبب وجود الشبكة الحاجزةوأعلى الماسورة 

لظل داخل حجرة الحم�ام الذباب الذي ينجح في الدخول إلى الحفرة من خالل فتحة النقرة يجذبه الضوء وطيلة بقاء او
العلوية فإن الذباب يطير صاعداً في ماسورة التهوي�ة الت�ي تمث�ل أس�طع مص�در للض�وء ال�داخل إل�ى الحف�رة ولكن�ه ال 

 .يستطيع اإلفالت بسبب حاجز الذباب فينتهي أمره إلى السقوط والموت في الحفرة
 
بط�ول و )ه�نش 4(قط�ر  PVCة بالس�تيك يتم تركيب ماس�ور من أجل التخلص من الحشرات الزاحفة كالصراصيرو
تثب�ت الماس�ورة م�ع بالط�ة الحم�ام بالخلط�ة وفي فتحة النقرة بحيث تكون حافة الماسورة مع حاف�ة البالط�ة  )سم 40(

إضافة إلى أن  ،الشكل يوضح كيفية عمل الماسورةوتنتهي في الحفرة وتمنع الماسورة صعود الحشرات و .اإلسمنتية
 .يكون منظرها مقبوالً و الماسورة سهلة التنظيف

   
 شبكة حاجزة للذباب                                                                                                           

 
 هنش 6قطر  ماسورة من البالستيك                                                                                   

 
 
 
 

                             
 
 
 

 هنش 4ماسورة بالستيك قطر 
 سم تمنع صعود الحشرات 30طول و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
 التخلص من المياه المستعملة

حول المنازل ال يسبب وإذا كانت كمية المياه المستعملة قليلة فإن التخلص منها عن طريق سكبها على األرض 
هذا ما وأما إذا كانت كمية المياه المستعملة كبيرة  ،التي يتم فيها نقل المياه يدوياوطق القليلة السكان مشاكل في المنا

بالتالي زادت كميات المياه المستعملة مما أدي إلى وهو حاصل في المدن التهامية التي نفذت فيها مشاريع مياه 
أو  ،منظرا مؤذياولك مستنقعات تصدر روائح كريهة تصريفها عبر مسايل تخرج من المنازل إلى الشوارع مكونة بذ

كانت التربة غير مسامية فإن عدم التخلص من المياه المستعملة بطريقة سليمة يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة 
 .أخطار صحية شديدةو

طفال يتعرض األو ،حيث تؤثر المياه المستعملة على الصحة بشكل مباشر بسبب الكائنات الحية المسببة لألمراض
كما يمكن أن تؤثر المياه  ،بصفة خاصة لخطر العدوى لكثير من األمراض نتيجة اللعب بالشوارع المليئة بهذه المياه

 .الذبابوالمستعملة بشكل غير مباشر حيث تهيئ الظروف التي تشجع على تكاثر البعوض 
يتم ملؤها بأحجار صغيرة  ،متر) 1.5 -1(أفضل طريقة لتصريف المياه المستعملة هو استخدام حفرة ذات عمق و
سم يتم ردمها بطبقة من الرمل بحيث تكون مستوية  20الجزء العلوي من الحفرة تقريبا و )أحجار مجاري السيول(

 .مع سطح األرض

 
                                            تصريف المياه المستعملة إلى خلف المنزل                                            حفر حفرة خلف المنزل           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 توصيل ماسورة تصريف المياهووضع األحجار في الحفرة 
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 حمامات الطــرد بالمـــــاء
 

يتم تصريف وة تقدما من النوع األول حيث يتم التخلص من كل عيوب األنواع السابقويعتبر هذا النوع أكثر تطورا 
 .صرف إلى حفرة عميقة تصل إلى التربة المسامية المخلفات عبر مواسير

أسفله يوجد كوع رائحة يحتوي على كمية من المياه وفي هذا النظام يكون كرسي الحمام عادة من السيراميك و
بهذا يتم والغرض منه منع الغازات المتكونة في البيارة من الدخول إلى غرفة الحمام وتعرف بالحاجز المائي 

 :ويوجد نوعين من هذا النظام ،الحشراتو ئح الكريالتخلص من الروا
 

 . يحتاج إلى جزء يسير من الماءووهذا النوع يكون أقل تكلفة  :حمام الطرد بالصب .أ 
 يحتاج إلى مصدر دائم للمياه وويكون أعلى تكلفة من النوع األول  :حمام ذات صندوق طرد .ب 

 
وصحيا يمكن اً عناية يعتبر نظاما إصحاحيا مقبوالً جماليويمكن القول عموما بأن حمام الطرد مع مستوى بسيط من ال

يمكن اعتباره تقنية مناسبة بشكل خاص في المناطق المزدحمة والتي تتوفر فيها و ،إقامته داخل المنزل أو خارجه
 .المياه بكميات كافية

 
 مميزات وعيوب حمام الطرد بالمــاء

 
 العيوب المميزات

يها مناسب للمناطق التي يستعمل ف  -1
 .الماء للتنظيف

يلبي المتطلبات الجمالية والصحية   -2
 .عند تشغليها وصيانتها بالشكل الصحيح

تقضي على الروائح وتمنع تكاثر  -3
 الحشرات

 يمكن بناؤها داخل أو خارج المنزل  -4
 .مأمونة تماماً بالنسبة لألطفال  -5
تشغيلها وصيانتها بسيط ورخيص   -6

 نسبياً 

لت��ر م��اء لك��ل ش��خص  )10-6(تتطل��ب  -1
 ومياً على األقل على مدار السنةي
تكل����ف أكث����ر م����ن حمام����ات الحف����رة  -2

 .المحسنة
قد تسبب تلوث المياه الجوفية إذا كان�ت  -3

 .قريبة منها
ال توفر التخلص م�ن المخلف�ات الس�ائلة  -4

 .المستعملة في الطبخ والغسل

     
 االحتياجات المائية 

  .لى األقللتر ماء لكل شخص يومياً ع) 10-6(هذا النوع يتطلب توفر 
لتر من الماء وعن�دما ت�تم عملي�ة  )2 – 1.5(حيث عملية الطرد للمخلفات بالصب بواسطة وعاء صغير يحتوي على 

ول�ذلك  لت�ر م�اء حس�ب حج�م ص�ندوق الط�رد )15 – 9(الطرد بواسطة صندوق الطرد فإن ك�ل عملي�ة ط�رد تتطل�ب 
 .ت المياهيفضل استخدام صندوق الطرد في المناطق التي تتوفر فيها شبكا
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            ماسورة تهوية مع شبكة حشرات    

 

 

 بالطة خرسانية مسبقة الصب
 
 
 
 
 

 األساس
                   

 
                             

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كرسي مع كوع الرائحة                                     درجة                                            90ركبة 
                  

 تفتيشغرفة      
 

 بطانة البيارة
 
 
 

 حمـــــام الطرد بالماء
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 موقع الحمام
يراعى أن يكون موقع حنفية الوضوء على وال يضايق الحركة ويجب اختيار موقع الحمام بحيث يكون مناسباً 

 س إتجاه القبلة إذا أمكنعكويمين الكرسي 
 

 :يمكن أن يكون الحمام في األماكن اآلتية
ف��ي ه��ذه الحال��ة يج��ب مراع��اة والعم��ارات متع��ددة األدوار وداخ��ل المن��زل كم��ا ه��و ف��ي نظ��ام الش��قق  .أ 

 :المالحظات التالية
تقل عن  تحدد مساحة النافذة بنسبة الو ،ذلك بفتح نوافذواإلضاءة الكافية، ويجب أن تتوفر فيها التهوية  -1

 .من مساحة أرضية الحمام% 10
 .غرفة للمعيشة أو المطبخ أو مكان مخصص لتخزين المواد الغذائية يجب أن ال يفتح باب الحمام إلى أي -2
 .يجب عمل سيفون أرضية إذا أضيف دش داخل غرفة الحمام -3
ب أعلى يراعي عند صب بالطات األسقف الخرسانية أن تكون أماكن غرف الحمامات منخفضة عن منسو -4

 .سم حسب أقطار المواسير المستخدمة20سم إلى 10بين  سطح البالطة ما
فرش طبقة عازلة لتسرب الماء مباشرة فوق خرسانة األرضية مع رفعها على جوانب الحوائط بمقدار  يجب -5

 .سم فوق منسوب بالطة األرضية 15
 ط الذي ال يمتص الرطوبة مثلتبليط األرضية بعد إتمام أعمال التركيبات الصحية بأي من أنواع البال -6

 .السيراميك أو الموزايكو أو الرخام
ثم  ،والرمل أو تلبيس الجدران بمونة اإلسمنت ،تبليط الجدران الداخلية ببالط القيشاني األبيض أو الملون -7

 .تدهن بطالء زيتي
سم  40 × سم  60 عند تركيب حوض غسيل أيدي سواًء داخل غرفة الحمام أو خارجها يتم تبليط مساحة -8

 .فوق حوض غسيل األيدي
 
حي�ث غالب�ا م�ا يك�ون الحم�ام  :المخ�أوخارج المنزل كما هو الحال في معظم منازل مديني المنص�ورية  .ب 

في هذه الحالة ال ينصح بان يكون الحمام عل�ى مس�افة بالغ�ة البع�د ألن�ه ومالصقا للمنزل أو في الحوش 
دريب األطف�ال عل��ى كم�ا أن قرب��ه ييس�ر ت�� ،اللي��ل خاص��ة أثن�اءوق�د ال يس�تخدم م��ن جمي�ع أف��راد األس�رة 

  .وعدم التبرز على األرضاستعماله 
 

 مساحة الحمام 
األجه�زة الص�حية الم�راد وتس�هيل الحرك�ة ويتم تحديد األبع�اد الداخلي�ة للحم�ام بحس�ب النم�وذج المرغ�وب بن�اؤه 

 .وكذلك إمكانية وضع أوعية حفظ المياه داخل الحمام تركيبها
 

 م الطرد بالماء مكونات حما
 :المكونات الرئيسية  للحمام هي

 غرفة الحمام .1
 التشطيبات .2
 التركيبات الصحية .3
 أنابيب التزويد بالمياه .4
 مواسير التصريف  .5
 الصرف الموقعي  .6
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 :فيما يلي شرح لكل منهاو
 

 :وتتكون من -:غرفة الحمــام .1
 

 :حيث يتم البناء علي  النحو التالي -:الجدران .أ 
  التأكد من الزوايا قائم�ة والمس�افات الداخلي�ة مض�بوطة باس�تخدام والجدران على األرض أبعاد وتحديد موقع

 .دق أوتاد ثابتة في سنترات الجدرانوالنورة البيضاء والخيوط 
  سم ثم وضع طبقة من كسر األحجار مع الخلطة العادية بس�ماكة  50عمق وسم  40الحفر لألساسات بعرض

 .سم 10
 يك�ون الحج�ر عل�ى ورم�ل  ،إس�منت )3:1(ر العادي مع المونة اإلس�منتية بنس�بة بناء جدار األساس من الحج

يج��ب عم��ل وس��م  20بحي��ث يك��ون البن��اء مرتف��ع ع��ن األرض وتعبئ��ة الفراغ��ات بالمون��ة  ومراق��ده الطبيعي��ة 
ال�ردم ح�ول ج�دار وتسوية السطح األعل�ى لج�دار األس�اس بالخلط�ة اإلس�منتية و ،أنابيب الصرف أثناء العمل

 .رش الجدران لمدة ثالث أياموالدك ومع الرش بالماء  األساس
  يج�ب أن يك�ون عل�ى وسم مع المونة اإلسمنتية  15بناء جدران الغرفة من األحجار أوالبلك اإلسمنتي سماكة

عم�ل إش�تراكات م�ع الج�دران الموج�ودة  والناف�ذة وعمل فتحة الب�اب والميزان مع االهتمام باألركان والخيط 
يكون االرتفاع والنافذة من الخرسانة المسلحة وعمل أعتاب فوق فتحة الباب و ،دة ثالث أيامالرش بالماء لمو

 .متر 2.50الصافي داخل الغرفة 
 

 :يمكن تنفيذ السقف بإحدى الطرق اآلتية -:السقف .ب 
  األل�واح وس�م المس�تندة عل�ى البل�ك المعب�أ بالخرس�انة  70 – 50هـ  كل 4 ×هـ 3السقف من المرابيع الخشب

ه�نش م�ع  2.5رم�م م�ع التثبي�ت الجي�د إل�ى المرابي�ع بمس�امير           12هـ  أو األبالكاش سمك ¾  كة سما
عم�ل طبق�ة عازل�ة م�ن الفل�ت ث�م طبق�ة م�ن و ،عدم بروز المرابيع من الج�درانوالبناء بالطوب بين المرابيع 

مي��اه إذا ك��ان الحم��ام س��م م��ع عم��ل المي��ول الالزم��ة إل��ى أنب��وب تص��ريف ال 10 -7الخرس��انة العادي��ة س��مك 
 .خارجي مع عمل ذروة صفة واحدة من البلك

 كما يمكن بناء جدران الغرفة من المواد المحلية المتوفرة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 األرضيات  .ج 

ال�روائح منه�ا قب�ل القي�ام واختب�ار ع�دم تس�رب المي�اه وتمديدات الصرف ويجب تنفيذ وتركيب أكواع الرائحة 
عم�ل طبق�ة عازل�ة م�ن الفل�ت م�ن وال�دك واألترب�ة م�ع ال�رش بالم�اء وألحج�ار عمل طبقة م�ن كس�ر اوبالردم 

 .طبقتين متعامدتين مع اإلهتمام باإلشتراكات مع عوازل الجدران
يج�ب أن  .األكواع م�ن الرم�ل الن�اعم الغرب�الوفوق أنابيب الصرف وحول ويجب أن تكون الردميات تحت و

بحي��ث يك�ون مس�توى المجل��س %  100س�تواها مض�بوط موتك�ون األك�واع مثبت�ة عل��ى فرش�ة م�ن الخرس��انة 
مستوى المش�ن م�ع س�طح ال�بالط سم عن البالط و 2رضية أو  مرتفع في مستوى منسوب بالط األ )الكرسي(

 .حوله أو الخرساني األرضية
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 :التشطيبات .2
 :الجدران •

طشة أوال ثم ب�التالبيس ذلك بالطرواسمنت رمل  )3:1(إما بأعمال التالبيس باستخدام المونة االسمنتية بنسبة 
 .النهائية بحيث تكون الجدران ناعمة وملساء سهلة التنظيف

يمنع تالمس الماء مع الج�دران والتعقيم وأو  بتبليط الجدران بالبالط مما يجعلها ناعمة السطح سهلة التنظيف 
 .يحسن المنظر الجمالي للحمامو
اإلسمنتية بحيث يتم تلب�يس المس�احات الم�راد تبليطه�ا ث�م  تتم أعمال البالط بتثبيت البالط إلى الجدار بالمونةو

تركي�ب الب�اب والم�اء ويجب تنفيذ جميع األعمال المخفية داخ�ل الج�دار مث�ل تمدي�دات الكهرب�اء وتثبت البالط 
بحي�ث يمك�ن تنفي�ذ ويجب مراع�اة الح�رف الس�فلي لل�بالط بحي�ث يك�ون مناس�باً و ،غيرها قبل التبليطوالنافذة و

 .األرضيات نفس سمك الفواصلوتكون المسافة بين بالط الجدار و ،ط لألرضيات بدون تكسيرأعمال البال
 .التأكد من أن العمل تم بحسب األصول المهنيةورأسية وعمل طوارف أفقية ويجب استخدام آالت القطع 

 .كما يجب أن يكون بروز البالط عن المساحات الملبسة فوق بمقدار سمك البالط فقط
كم�ا يل�زم رش أعم�ال  ،م�م 2س�مك الفواص�ل وأفقي�ة تمام�اً والفواص�ل رأس�ية وون األركان قائم�ة يجب أن تك

 .ساعة قبل التبليط 12نقع البالط السيراميك بالماء لمدة والبالط بالماء لمدة ثالثة أيام 
ب�يس م�ع ب�اقي اإلرتف�اع تلومت�ر عل�ى األق�ل  1.5يك�ون إرتف�اع ال�بالط  ويتم تبليط الجدران قبل األرض�يات و

 .الخدمة بالمفحس الخشب
 : األرضيات •

بمي�ول مناس�بة لتص�ريف المي�اه إل�ى نقط�ة والتعق�يم ويجب تبليط أرضية الحمام بالبالط لجعله سهل التنظيف 
جي��د الع��زل ض��د تس��رب المي��اه إل��ى الترب��ة أو الج��دران وجع��ل الحم��ام مقب��ول المنظ��ر والمش��ن األرض��ي 

مقاوم وسطحه ناعم وايكو األرخص ثمناً أو البالط السيراميك األجمل يمكن استخدام البالط المزو .المجاورة
يلزم تشريب البالط الس�يراميك لم�دة ومتعامدة تماماً ويجب أن تكون الفواصل البينية للبالط مستقيمة  .للتآكل

ات عم�ل مي�ول م�ن جمي�ع الجه�ويلزم تعبئة الفواصل بلبان اإلسمنت جيداً والتبليط  قبل ساعة على األقل 12
دراس�ة ويج�ب االهتم�ام ول�يس بالكماش�ة وقص البالط بآلة قص خاصة ب�البالط ونحو نقطة المشن األرضية 

 .نقطة البدء بالتبليط بحيث تكون عملية القص أقل ما يمكن وفي األماكن الغير مرئية
 .إنما من المونة اإلسمنتية خالل العملوالحصى وردميات تسوية من الرمل  عمل عدم

تصريف المياه سريعاً إلى المشن األرض�ي كم�ا وإختبار جودة الميول والط بالماء لمدة ثالثة أيام يتم رش الب
 ؟.يلزم أن يكون البالط السيراميك من النوع الخشن الخاص باألرضيات

التي يجب أن يتم خدمتها بشكل جيد بحيث تصبح ملس�اء وكما يمكن أن تكون األرضية من الخرسانة العادية 
يجب أن تكون أرضية الحمام مرتفعة عن األرض بمقدار ال يق�ل ع�ن و .ائل نحو نقطة التصريفموناعمة و

 .سم حتى ال تدخل مياه األمطار إلى الداخل 15

 
 ميول البالطة نحو الكرسي                                 ميول البالطة نحو السيفون األرضي              
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 الدهان •
يج�ب ده�ان ودهان الخشب وجهين زيت الخشب بعد الصنفرة جيداً وليشن األبيض وجهين يتم دهان السقف باألم

يك�ون ده�ان الج�دران بع�د واآلف�ات األخ�رى واألجزاء المخفية من الخشب بمادة السلجرام للحماي�ة م�ن األرض�ة 
 .ه التالييلزم جفاف الدهان قبل دهان الوجو ،وجهين دهان زيتي المعوالصنفرة الجيدة بوجه دهان أمليشن 

 النوافذاالبوب و •
م�م ك�ل  14قض�بان حدي�د قط�ر وزجاج أعمى مع ش�بك الحش�رات وسم من الخشب  80× 60النافذة مقاس  نتكو
ده�ان األج�زاء األخ�ري بع�د الص�نفرة جي�دا ب�وجهين زيت�ي ويتم دهان األجزاء المخفية بمادة الس�لجرام وسم  10

 .سم أسفل اليقف 60يكون ارتفاع جلسة النافذة و
 12في�ارة خش�ب أحم�ر ع�رض وه�نش  1متر من الخشب األحمر الس�جاف س�مك  0.80×  2كون الباب مقاس ي

ي�دهن بع�د وس�م  2يكون مرتفعا عن مس�توى األرض و ،هنش مع دهان األجزاء المخفية بالسلجرام 2سمك وسم 
 .مغلقة ألمنيومويزود بمفصالت والصنفرة بالشلك أو السيلر االمع الشفاف 

 
 -:لصحيةالتركيبات ا .3

فيم�ا يل�ي مقت�رح لحم�ام متوس�ط وقدرته المادية وتوجد أنواع كثيرة من التركيبات الصحية ة تعتمد على رغبة المالك 
 :المستوى

 .حنفية وضوءوالسيفون ومجلس شرقي مع كوع الرائحة  - أ
 .نقطة مشن أرضي - ب
 رشاش مع حنفية  - ت
 .مرآةوحوض غسيل وجه مع كبينة  - ث

اختبارها من تسريب المياه إذا كانت مخفية داخ�ل الج�دران قب�ل تنفي�ذ والمحابس ويجب تركيب تمديدات المياه مع 
المواق�ع المناس�بة قب�ل األرض�يات وأك�واع الرائح�ة ب�الميول وكذلك يجب تركيب أنابيب الص�رف وأعمال البالط  

 .فحصها من تسريب المياه ومنع الروائح الراجعةو
 
 ) الكرسي(المجلس الشرقي  .أ 

عية الطرد استخداما ه�و ذل�ك ال�ذي يس�تند إل�ى التص�ميم إن أكثر أنواع أو
الهندي  والمصنوع من السيراميك ويكون ذو سطح ناعم ومظهر مقب�ول 

 .ويكون أسهل تنظيفاً ويحتاج إلى كميات أقل من مياه الطرد
   

 كوع الرائحة     
تثبيتها حيث يتم  ) P V C(تصنع وصلة الحاجز المائي منفصلة عن الوعاء من البالستيك 

بالوعاء مع توجيه مخرجها ألي اتجاه بالنسبة للوعاء وتصميم الحاجز المائي أمر مهم لنجاح 
سم ألن العمق 2   تشغيل المرحاض وقد أثبتت الخبرة أن عمق الحاجز المائي ينبغي أن يكون

األصغر يصعب االعتماد عليه بسبب ارتفاع احتماالت اختالل ضبط الوضع أثناء التركيب 
إذا لم يتم تركيب الكوع بطريقة جيدة تضمن إغالق الماء ألي فراغ  فسوف تظل حيث 

سم وأن يكون داخله ناعماً قدر  7الروائح تتسرب إلى غرفة المرحاض وينبغي أن يكون قطر الحاجز المائي 
 .يجب تثبيته بإحكامواإلمكان 
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 نقطة المشن األرضي  .ب 
 .بما يناسب البالط بحيث يكون القص في بالطة واحدة فقطون موقع المشن بعيداً عن الحركة يجب أن يكو

يكون تركيبه كما سبق ومستاه بحيث يمكن تركيب التوصيلة وويكون كوع الرائحة من النوع الصغير بالستيك 
سم بين فتحة كوع الرائحة  20 -15طول  ـه 4تعمل توصيلة رأسية من أنبوب بالستيك قطر ، البالستيك 

يتم تثبيتها بالغراء أو االسمنت مع وبحيث يكون مستوى الشبك البالستيك مع مستوى البالط  والشبك البالستيك
 .يعمل لها فتحات جانبية لدخول أنابيب تصريف مياه حوض الغسيل الوجهوالغراء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
  

 غرفة الحمــــام                  مكونات السيفون األرضي                    
 

 نابيب التزويد بالمياهأ .4
سم من الكروم أو النح�اس  40 -30عمل حنفية وضوء بارتفاع ا

يفضل أن يكون من البالستس�يك وهنش  ¾ مع أنبوب مياه قطر 
  .يفضل أن تتكون الحنفية يمين المجلسو ،بار 10ضغط 

تبدأ من نقطة الربط مع خط التغذية النازل من الخزان ب�أنبوب و
ح��وض والرش��اش ووزي��ع إل��ى الحنفي��ة التوه ¾ بالس��تيك قط��ر 

 .غسيل الوجه
يفض�ل أن تك�ون  .يوني�ونويتم تركيب مح�بس ع�ام ف�ي البداي�ة و

حفاظ��اً واألنابي��ب مخفي��ة داخ��ل الج��دران حماي��ة له��ا م��ن الكس��ر 
يج���ب إختب���ار التمدي���دات قب���ل عم���ل ال���بالط أو  .عل���ى المنظ���ر

 ،فقط كما يجب أن يكون مسار األنابيب رأسياً أو أفقيا ،التالبيس
كم�ا يج�ب أن تس�تخدم أنابي�ب ممت�ازة .تقليل الفات قدر اإلمك�انو

يك��ون الغ��راء م��ن وض��غط ع��الي م��ع ك��ل كم��ا يل��زم م��ن التواب��ع 
التوصيل إلى حنفية حوض الوجه بأنبوب م�رن وأفضل األنواع 

 .)لي كروم(
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 مواســــــير التصريف .5
ويمك�ن بن�اء غرف�ة تفت�يش تبن�ى مباش�رة ) (p.v.c( يتم توصيل كوع الرائحة بالحفرة بواسطة مواسير من البالستيك

س�م  وأن يك�ون س�طحها مبطن�اً بالخلط�ة اإلس�منتية ك�ي  40خارج غرفة المرح�اض تك�ون مكعب�ة وط�ول ك�ل ض�لع 
وينبغ�ي  )يعطي سطحاً ناعماً غير منفذ للماء وأيضا لضمان استدارة األركان الحادة الستخدامها عن�د ح�دوث إنس�داد

صريف في موضع دخولها الحفرة بارزة إلى منتصف الحفرة تقريباً ونهايته�ا عب�ارة ع�ن ركب�ة أن تكون ماسورة الت
درجة وذلك لمنع مياه الصرف من التسييل على جدار الحفرة األمر الذي يؤدي إلى تفتت الجدار وبالتالي إنهيار  90

وأن ال يق�ل  .يك�ن تركيبه�ا ص�حيحاً  الحفرة ويجب تركيب المواسير بميل مناسب حتى  ال تكون سهلة االنسداد إذا ل�م
ويالحظ أن المواس�ير األكث�ر اتس�اعا ال تك�ون بالض�رورة أفض�ل ألن الحج�م الص�غير ) هنش 4(سم  10قطرها عن 

  .من مياه الطرد قد يعجز عن دفع البراز خاللها  وينبغي تجنب االنحناءات قدر اإلمكان
 

 ذا كان��ت ذات قط��ر كبي��ر أو إذا اس��تخدم عل��ى س��بيل المث��الوإن كان��ت إحتم��االت تس��ببها ف��ي االنس��داد تك��ون أق��ل إ
 .درجة 90 واحد بزاوية )ركبة(درجة بدالً من انحناء  45كل منهما ) ركبة(إنحناءان 

 
 ماسورة التهوية

م��ن الم��واد الت��ي يكث��ر اس��تخدامها ف��ي ص��ناعة الهواي��ة ه��ي مواس��ير 
سورة هنش كما يجب أن تكون ما 4أن تكون بقطر و) pvc(البالستيك 

التهوية مثبتة تثبيتاً متيناً إلى الغرفة باستخدام روابط من البالستيك كما 
 .في الشكل

 
 الشبكة الحاجزة للذباب

يمكن استخدام شبك م�ن الحدي�د أو البالس�تيك وينبغ�ي أن ال تزي�د س�عة 
م�ع مراع�اة الح�رص ف�ي ه�ذا الص�دد ألن  ،م�م مرب�ع 1.5الثقوب عن 

كم�ا يج�ب تثبي�ت الش�بكة  ،تهوي�ة الكافي�ةالثقوب البالغة الص�غر تمن�ع ال
 .جيداً بماسورة التهوية كما في الحمام الجاف

 
 الموقعي  الصرفنظام  .6
 -:وتتكون من :البيارة .أ 

 الحفرة .1
 بطانة الحفرة .2
 األساس .3
 البالطة الخرسانية .4

 
 )البيارة( تحديد موقع الحفرة

 
  -:لعوامل منهاالكثير من اعند اختيار موقع الحفرة ال بد أن يؤخذ في االعتبار 

 . م25ينبغي أن تكون الحفرة قريبة قدر اإلمكان من غرفة الحمام بحيث ال يبعد موقعها  أكثر من  ) أ
  .متراً  30يجب أن ال يقل البعد بين الحفرة وأقرب مصدر للمياه عن  ) ب
  .من قاع الحفرة) متر 3(يجب أن يكون منسوب المياه الجوفية على عمق أكثر من  ) ت
متر من المباني المجاورة حتى ال يتعرض أساساتها للخطر نتيجة للحفر  2رة على بعد يجب أن تكون الحف ) ث

    .أو تسرب المياه
  .يجب أن يكون سقف الحفرة من الخرسانة المسلحة عندما تكون الحفرة في طريق سيارات ) ج
 .يجب أن تكون الحفرة على بعد يساوي عمقها من أقرب حفرة أخرى ) ح
أماكن مشبعة بالماء أو في المناطق المعرضة  يجب عدم إقامة الحفرة في ) خ

                                                   .للفيضانات إذ تمثل هذه الحفرة خطراً على البيئة والصحة العامة
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 الحفرة  .1
 متر، كما )2.5 – 1.5(ويفضل أن تكون الحفرة دائرية وذلك ألنها اكثر ثباتاً وأقل كلفة وتكون بقطر  

 ،سم فوق األنبوب الداخل25كما يجب أن تترك مسافة ال تقل عن  ،يمكن أن تكون مربعة أو مستطيلة
  .ويعرف الحجم الفعلي على أنه الحجم الموجود تحت مستوى األنبوب الداخل للحفرة

 
 بطانة الحفرة  .2

يجب تبطين الحفرة بكامل عمقها لتفادي انهيار التربة عندما تتشبع 
حيث يتم عمل  ،مواد التبطين شيوعاً هي األحجاربالمياه واكثر 

ثم يتم بناء البطانة  ،)سم7(خرسانة عادية مع كسر األحجار بسمك   
من الحجر الصلب بدون خلطة أسمنتية لجميع الفواصل الرأسية 
حتى تتسرب المياه في التربة المحيطة أم الفواصل األفقية تبنى مع 

ثالثة مداميك بدون خلطة الخلطة األسمنتية بمعدل مدماك لكل 
فيبنى مع المونة  )سم 50(أسمنتية والجزء العلوي من البطانة 

والذي يكون بمثابة أساس لبالطة الحفرة بحيث يكون غير ،األسمنتية
منفذ للماء وذلك لمنع مياه األمطار أو أي مياه أخرى من دخول 

ترك في حالة البناء بالبلك يكون بالخلطة األسمنتية مع و .الحفرة
والصف الذي يليه ال تترك فيه  )سم3(فتحات بين البلك قدرها 

 .وعند األركان يجب عدم ترك فتحات ،فتحات
 
  األساس .3

وظيفته حمل بالطة البيارة وإحكام إغالق أي منافذ ويمنع تسرب أي مياه إلى داخل الحفرة وعادة يبنى 
يكون الجزء العلوي  من و  سم 50رتفاع سم وا 40من الحجر أو البلك مع خلطة أسمنتية ويكون بسماكة 

  .البطانة عند تنفيذ بطانة للحفرة
 .         كما يتم تنفيذ أساس لجدران غرفة الحمام بنفس المواصفات

 
 بالطة البيارة .4

يفضل أن تكون من الخرسانة المسلحة خاصة إذا وقعت الحف�رة ف�ي طري�ق س�يارات م�ع ت�رك فتح�ة ف�ي البالط�ة  
تتك��ون البالط��ة م��ن بالط��ات خرس��انية متحرك��ة مس��بقة الص��ب حت��ى يمك��ن  .ن��د ام��تالء البي��ارةإلمكاني��ة الش��فط ع

ي�تم إغ�الق الفواص�ل بالخلط�ة اإلس��منتية  حي�ث تبن�ى البالط�ة م�ن الخرس��انة واس�تخدامها عن�د حف�ر حف�رة أخ��رى 
    .كري ،رمل ،اسمنت )3:2:1(المسلحة بنسبة خلط 

 .)سم 15(المسافة بين األسياخ و )مم 10(سياخ قطر حديد التسليح عبارة عن شبكة من األو    
جزء من وأجزاء من الرمل المغسول جيداً  5فيمكن عمل مخلوط من   ،الحصى وفي حالة عدم توفر الكري أو 

الذي يكون على هيئة شبكة من و ،ثم يوضع حديد التسليح ،ثم يصب نصف الخلطة في داخل القالب ،األسمنت
ثم بعد ذلك يصب النصف الباقي من خلطة  )سم 15(اآلخر والمسافة بين السيخ و )مم 10(أسياخ التسليح بقطر 

بعد حوالي ثالث إلى أربع ومن ثم دكه جيداً لتغلف الخرسانة أسياخ التسليح جيداً  والخرسانة فوق شبكة التسليح  
انة بقماش أو قش رطب ومن الالزم تغطية الخرس ساعات تتم عملية تسوية البالطة بحيث يصبح سطحها ناعماً 

 .من ثم رشها بالماء للمحافظة عليها رطبة لمدة سبعة أيامو
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 غرفة التفتيش  .5
ومنها يتم  ،المشن األرضيويتم عمل غرفة تفتيش لكل حمام حيث يتم توصيل مواسير الصرف إليها من الكرسي 

 .عمل ماسورة التهوية والتي تثبت بجدار المنزل
س�م  60واالرتف�اع س�م م�ن ال�داخل  30×  30 سم من الجدار الخ�ارجي مق�اس 30بعد  ىعل وتكون غرفة التفتيش

يج�ب أن و .سم فوق طبق�ة م�ن كس�ر األحج�ار 10األرضية من الخرسانة العادية سمك والطوب ومن مباني البلك 
نح�و  يتم تشكيل األرضية بحي�ث تق�وم بتوجي�ه مي�اه الص�رف س�ريعاً وتكون الجدران ملبسة من الداخل مع الخدمة 

 .سم 7يكون غطاء الغرفة من الخرسانة المسلحة بسمك و ،عمل ميالن كبير نحو المخرج مع الخدمةوالمخرج 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مسقط رأسي لغرفة التفتيش

1.1.1.1.1  
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 خـزان التحـليـل
 

المي��اه المس��تعملة  ويعتب��ر خ��زان التحلي��ل أفض��ل أنظم��ة الص��رف الص��حي الم��وقعي لل��تخلص م��ن المخلف��ات اآلدمي��ة  
اس��تعماله لمن��زل واح��د أو لمجموع��ة من��ازل أو للمن��اطق الت��ي ال تص��ل إليه��ا خ��دمات الص��رف الص��حي ف��ي يمك��ن و

 .أطراف المدن
يستطيع هذا الخ�زان اس�تقبال ك�ل المي�اه و ،يتكون خزان التحليل من خزان ترسيب مغلق يتم تصريف المخلفات إليهو

 .لل داخله إلى الخطرالمغاسل بدون ان تتعرض عمليات التحوالمستعملة في المطابخ 
العمليات التي تحدث داخل خزان التحلل تشكل المعالجة األولية للمخلفات أم�ا تل�ك الت�ي تح�دث ف�ي حق�ل التص�ريف و

 .فتعرف بالمعالجة الثانوية
ص���يانة خ���زان التحلي���ل به���دف  تعري���ف الفني���ين                  وخ���الل ه���ذا الج���زء س���نتعرض لمب���ادئ األساس���ية  للتش���غيل و
المس�اعدة واإلرشاد ورشدين حتى يكون لديهم القدرة على شرح هذه المبادئ لألهالي الذين قد يحتاجون المشورة المو

ك�ذلك كيفي�ة بن�اء نظ�ام و ،الفوائ�د الت�ي س�يجنيها المجتم�ع نتيج�ة وج�ود ه�ذه الخدم�ةوعلى كيفية بناء عمل هذا النظام 
 .خزان تحلل للمنازل

 
 عمله   

ت القادمة إليه من المنزل أو مجموعة منازل تتراوح بين يوم إلى ث�الث أي�ام حس�ب حج�م يقوم الخزان بحجز الفضال
أم�ا الم�واد الخفيف�ة مث�ل الش�حوم  ،الخزان بحيث يتم خالل هذه الفترة ترسيب الم�واد الص�لبة األثق�ل عل�ى ش�كل حم�أة

لمتبقي�ة بواس�طة ماس��ورة ال�دهون فتبق�ى طافي�ة مش�كلة طبق�ة م�ن الخب�ث عل�ى س��طح المي�اه ف�ي ح�ين تحم�ل الم�واد او
 .التصريف إلى نظام التصريف النهائي

تتعرض المواد الصلبة المتبقية في خزان التحليل إلى عمليات التحلل الالهوائي بواسطة النشاط البكتيري  مما يس�بب 
ع س�نوات هذا بدوره يسمح للخزان بفترات تشغيل قد تمتد م�ن س�نة إل�ى أرب�و ،انخفاض كبير في حجم الحمأة المتبقية

 .قبل أن يحتاج إلى التنظيف
فعال ذي عكورة بسيطة كنتيج�ة لوج�ود م�واد ص�لبة ناعم�ة معلق�ة وتكون المياه الخارجة لخزان تحلل جيد التصميم و

إضافة إلى خطرها على الصحة العامة  ،إذ تكون عادة ذي رائحة متعفنة ،مع هذا تبقى هذه المياه مؤذيةوفي السائل، 
بيض الديدان التي يمكن أن تمر بدون أن تتعرض ل�ألذى ف�ي والحويصالت والبكتريا الممرضة  ذلك الحتوائه علىو

  .الخزان خالل فترة االحتجاز القصيرة نسبيا
يتصاعد الغ�از الن�اتج خ�الل عملي�ة تحل�ل الحم�أة إل�ى األس�طح عل�ى ش�كل فقاع�ات حامل�ة معه�ا حبيب�ات م�ن الحم�أة و

ق�د ي�ؤثر و. ت القادم�ة بالكائن�ات الدقيق�ة الت�ي تعم�ل عل�ى تحل�ل الم�واد العض�ويةالمتحللة مما يؤدي إلى تلقيح الفض�ال
 .تكون فقاعات الغاز في السائل بشكل أو بآخر على عملية الترسيب االعتيادي للفضالت الصلبة

محمول�ة حيث تجد المواد الصلبة األخ�ف وزن�اً وال، يمكن التقليل من هذا التدخل بإضافة حجرة ثانية لخزان التحلل و 
 .من الحجرة األولى ظروفاً أهدأ لتترسب في الحجرة الالحقة

تظهر أهمية هذه اإلض�افة جلي�ة ف�ي األوق�ات الت�ي يك�ون فيه�ا التحل�ل الاله�وائي س�ريعاً ال�ذي يح�دث نتيج�ة تواج�د و 
 .كميات أكبر من الحمأة في الحجرة األولى من الخزان

 من تلك المتجمعة في الحجرة األولى كما يقل إنتاج الخبث فيها  تكون الحمأة في الحجرة الثانية أكثر تجانساً و 
تتميز المياه الخارجة من الخزان الذي يتألف من حجرتين بأنها تحتوي على كميات أقل م�ن الم�واد العالق�ة فيم�ا ل�و و 

ج�رتين عل�ى يمكن القول أن�ه م�ن المفض�ل حالي�اً اس�تخدام خ�زان تحل�ل بحو .تم استخدام خزان تحلل ذو حجرة واحدة
 .استخدام آخر بحجرة واحدة
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 خزان تحليل ذو حجرتين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 خزان تحليل مع حفرة ترشيح لمجموعة منازل
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كم��ا يج��ب التقلي��ل م��ن  ،للحص��ول عل��ى عملي��ات حيوي��ة فعال��ة يج��ب تجن��ب أي اض��طرابات لمحتوي��ات الخ��زانو
خاص��ة ف��ي الخزان��ات و، إذ يمك��ن أن تك��ون ه��ذه العوام��ل ذات أث��ر كبي��ر االض��طرابات الناتج��ة م��ن الت��دفق الفج��ائي

يمك�ن أن ت�ؤدي و .الص�غيرة أو الممتلئ�ة مم�ا ي�ؤدي إل�ى فش�ل كام�ل ف�ي عم�ل الخ�زان ف�ي عملي�ات المعالج�ة الثانوي�ة
  .المساحة اإلضافية المخصصة لعملية التصفية في الخزانات الكبيرة أثراً تعويضياً لما ُذكر

ريع  إنطالق العمليات الحيوية يتم تلقيح خزانات التحلل الجديدة بكميات من الحمأة المأخوذة من خ�زان تسولضمان و
حيث تقوم الحمأة التي هي في حالة متقدمة من التحلل بتوفير البكتريا الضرورية للعمليات الحيوية الت�ي  ،تحلل عامل

   .ا الالهوائيةتتبع التحلل األولي للمواد العضوية الخام بواسطة البكتري
 

 موقع الخزان 
يجب أن يسمح موقع الخزان بتصريف سهل من المنزل إلى حفرة الترش�يح كم�ا يج�ب ت�رك المس�احة الكافي�ة ل�دخول 

 سيارة الشفط 
 

 حجم الخزان
 :ل هييالعوامل األساسية الواجب اعتبارها عند تحديد سعة خزان التحل

 .معدل الجريان اليومي للمخلفات .1
 .تؤخذ عادة لتكون يوماً وحداً وأيام  )3 – 1(هي من ومدة الحجز  .2
 .سنوات )3 –2(مكان تخزين جيد للحمأة بحيث يكون التنظيف كل  .3

 
حيث يك�ون مع�دل اس�تهالك الف�رد ف�ي المن�اطق ،معدل الجريان يعتم�د عل�ى مع�دل اس�تهالك الف�رد للمي�اه ف�ي المنطق�ة

لتر للشخص في اليوم في أغل�ب  100ان للفضالت يقل عن لهذا يمكن توقع معدل جريو ،الريفية أقل منه في الحضر
إال أنه من الخبرة  السابقة في هذا المجال دلت على عدم إمكاني�ة إس�تخدام أرق�ام ص�غيرة كه�ذه عن�د  ،المناطق الريفية

ة بمك�ان لهذا يصبح من األهميولذلك نادراً ما يتم تنظيفها قبل أن تبدأ المشاكل في الظهور و .تصميم خزانات التحليل
تمن�ع ف�ي نف�س الوق�ت و أن تكون سعة الخزانات كبيرة إل�ى درج�ة تس�مح بفت�رات معقول�ة لخدم�ة خالي�ة م�ن المش�اكل

كم�ا يمك�ن .المتعاظم ألنظمة إمتصاص المياه الخارجة من الخزان بسبب ت�دفق الحم�أة م�ن الخ�زانوالضرر المتكرر 
ف��ي الس��نة للش��خص الواح��د  كم��ا تؤخ��ذ الفت��رة  3م) 0.04 -0.03(ال��ذي يت��راوح ب��ين واس��تخدام مع��دل ت��راكم الحم��اة 

 10فيم��ا يل��ي مث��ال لحس��اب س��عة خ��زان تحل��ل يخ��دم والزمني��ة ب��ين عملي��ات التفري��غ م��ن س��نتين إل��ى ث��الث س��نوات 
 :أشخاص

 3م 0.4= 0.04* 10= يبلغ معدل تراكم الحمأة             
  3م 10.2= 0.4*  3= وبعد ثالث سنوات يصبح             

 
 بما أنه يتم تفريغ الخزان عندما يصل حجم الحمأة إلى حوالي ثلث سعة الخزان من السوائل و

  3م 3.6=  3* 1.2= تكون سعة الخزان              
 

ويمكن أن يتم تصميم خزانات التحلل للمدارس أو المستشفيات أو أية مؤسسات عامة تسمح بفترة احتجاز تقل عن 
لمياه الخارجة من الخزان إلى شبكة الصرف الصحي حيث يتوقع في حاالت كهذه أن ساعة عندما يتم تصريف ا 24

تفتيش منتظمة بما في ذلك تنظيف أكثر تكراراً من ذلك الخاص وتتعرض خزانات التحلل إلى حمالت صيانة 
 .بخزانات التحلل الموجودة في المنازل

  
  شكل الخزان

ه وعمق تراكم الحمأة ووجود أو عدم وجود مناطق راكدة داخل يؤثر شكل الخزان على سرعة تدفق المياه خالل
مما يؤدي إلى أن تكون حركة تدفق مباشرة  من المدخل إلي  ،الخزان فإذا كان الخزان عميقاً تقل األبعاد األخرى

  .المخرج لتقل نتيجة لذلك فترة االحتجاز
يراً جداً مما يؤدي إلى التقليل من مقطع الخزان أما إذا كان الخزان ضحالً يصبح الفراغ المعد لتراكم الحمأة صغ

بأحجام كبيرة في الزوايا حيث تقل أو تنعدم حركة المياه وأما إذا كان العرض كبيراً تتكون جيوب راكدة  .العرضي
  .أخيراً إذا كان الخزان ضيقاً تصبح سرعة الجريان كبيرة إلى درجة تتعارض مع عملية ترسيب فعالةو

أما  ،يم الخزانات المستطيلة بحيث ال يقل الطول عن ضعفي العرض وال يزيد على ثالثة أضعافهومن الواجب تصم
م من الخزانات الكبيرة أم الفراغ المطلوب فوق 1.8عمق السوائل فيجب أن ال يقل عن متر واحد وأن ال يزيد على 

  .سم في العادة 30سطح الماء فهو
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 تجهيزات المدخل والمخرج 

أو  Tدخول المخلفات إلى خزان التحليل عن طريق وصلة من وصالت المواسير الصحية عل شكل  يمكن أن يكون 
ويمكن أن يكون منفذ  .من عمق السائل% 20سم ويجب أن يمتد فرعها الرأسي إلى نحو  10كوع يزيد قطرها على 

الوصلة بحيث يقع قاع أيضاً أو حاجز لتنظيم خروج المياه وتوضع  Tشكل على الخروج من خزان التحليل وصلة 
ويمتد فرعها الرأسي إلى ما فوق السطحين العلوي والسفلي لطبقة  ،الفرع األفقي أسفل مستوى ماسورة الدخول

وتستخدم كوسيلة  ،ويجب تزويد الخزان بفتحات تفتيش تسمح بدخول رجل ،من عمق السائل% 40 الخبث وإلى نحو
ويجب أن تكون هذه الفتحات محكمة الغطاء أيضاً لمنع تصاعد  ،سبةللكشف على خزان التحليل وتفريغ الحماة المتر

  .الروائح
وال تتطلب أكسجين فالتهوية المباشرة غير ضرورية  ومع هذا فيجب إتخاذ  ،ونظراً ألن عملية الهضم ال هوائية

  .ان وذلك من خالل ماسورة التهويةالتدابير الالزمة للسماح بخروج الغازات التي تنتج في الخز
 

 ل يإنشاء وتشغيل خزانات التحل
يج��ب أن تك��ون خزان��ات التحل��ل محكم��ة ال يرش��ح منه��ا الم��اء ومتين��ة وثابت��ة إنش��ائياً وتف��ي الخرس��انة المس��لحة به��ذه 
المتطلبات ولكن يجب إحكام سد الخزانات بعد اإلنشاء بالطالء أو بطبق�ة بتيوميني�ة أو م�واد أخ�رى مكافئ�ة للبتي�ومين 

نفاذ الماء ويجب سد منافذ مواسير الدخول والخروج بمركب لحام يتماس�ك م�ع ك�ل م�ن الخرس�انة في الخواص منعاً ل
 .يجب اختبار الخزان بعد اإلنشاء للتأكد من عدم تسرب المياه منهووالمواسير 

ت أهم متطلبات اإلنشاء هو أن يكون الخزان أفقي المستوى وعلى عمق يتيح التدفق المالئم باالنس�ياب الطبيع�ي تح�و
ت��أثير الجاذبي��ة األرض��ية م��ن المن��زل والمتواف��ق م��ع منس��وب ق��اع ماس��ورة ص��رف المن��زل ويج��ب أيض��اً أن يك��ون 

     .الوصول إليه سهالً حتى يسهل فحصه وصيانته وإخراج الحمأة منه
 

 التخلص من مخرجات الخزان 
الهوائية التي  ة من خالل نشاط البكترياتعتمد المعالجة الثانوية للمياه الخارجة من الخزان على أكسدة المواد العضوي

في الطبقات الحجرية ذات الفراغات المهواة باألكسجين الموجود من وتزدهر في الطبقات العليا من التربة وتتكاثر 
إذ يتم نشر مياه الصرف الخارجة من الخزان بشكل منتظم فوق حبيبات التربة أو الرمل أو فوق الحجارة  .الهواء

  .يؤدي إلى نشوء مادة حيوية لزجة مناسبة لنشاط البكتريا والكائنات الدقيقةمما  ،الصغيرة
من األهمية بمكان عدم غمر هذه المادة لفترة زمنية طويلة لئال تموت البكتريا الهوائية لتظهر بدال منها ظروف ال و

  :تستخدم إحدى الطرق اآلتية في التخلص من مياه الصرفوهوائية 
 

 حفرة الترشيح
مت��ر كح��د أدن��ى داخ��ل طبق��ات الترب��ة  1.8بعم��ق ك��اف بحي��ث ال يق��ل ع��ن وة ع��ن حف��رة محف��ورة ف��ي األرض عب��ار

ي��تم تبط��ين الج��دران باألحج��ار أو البل��ك و م) 2.5 – 1( أم��ا قط��ر الحف��رة األكث��ر ش��يوعا فيت��راوح م��ا ب��ين ،المس��امية
الترشيح بإحكام لمنع دخول  المياه يجب تغطية حفرة وبدون استخدام خلطة اإلسمنت تحت منسوب األنبوب الداخل و

 .الذبابوالبعوض والسطحية 
إذا لم تكن التربة التي أقيمت الحفرة بها مسامية بشكل كاف تتراكم المخلفات السائلة تدريجيا مما يؤدي إلى فيض�ان و

بة المتكون�ة نتيج�ة بس�بب الم�واد الص�لوخاصة إذا كانت المواد الناعمة الموجودة في المي�اه كبي�رة  ،الحفرة في النهاية
ت�ؤثر ه�ذه العوام�ل عل�ى فت�رة الخدم�ة المتوقع�ة وعمل الكائنات الدقيقة التي تنمو على حبيبات الرمل المالمسة للمياه 

س�نوات ع�ادة إذا كان�ت المي�اه الواص�لة إل�ى الحف�رة  )10 -6(لحفرة الترشيح التي يجب أن تصمم لفت�رة تت�راوح م�ن 
عن�د توق�ف حف�رة الترش�يح ع�ن العم�ل يتوج�ب حف�ر واح�دة واألولية الجيدة للفض�الت قليلة العكورة كنتيجة للمعالجة 

 .أُخرى بعيدة عدة أمتار عن األولى
 30وله�ذا فم�ن الواج�ب إقامته�ا عل�ى مس�افة ال تق�ل ع�ن  ،عيوب حفرة الترشيح تكمن في خطر تلوث المياه الجوفية 

  .متر من مصادر المياه
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 لية خنادق التصريف والمرشحات الرم
وكما قلنا أنفاً فإن الهدف من خزان التحليل هو عملية معالجة وتحليل المواد العضوية المترسبة وأن المياه الناتجة من 
الخزان في هذه الحالة يتم تصريفها عبر خنادق تصريف في أرض زراعية لالستفادة منها في ري النباتات أو 

 حات رملية الحتجاز المكروبات والبكتريا األشجار تحت سطح األرض أو يتم تصريفها عبر مرش
 
 
 
 
 
 
 
 

ثم تصرف عبر أي مجرى مائي لالستفادة منها وهذا النوع من التصريف يكون أفضل من الحفر خاصة في حالة 
  .عدم إمكانية حفر الحفر االمتصاصية أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو السطحية وحتى نتفادى عملية التلوث

دق التصريف وكذا الحفر االمتصاصية فأنه يتم حساب المساحات المطلوبة على أساس مقدرة كل نوع بالنسبة لخنا
 :ح التربة بناء على الجدول التاليللمتر المربع من سط/ من أنواع التربة لكمية المياه المترسبة مقدرة بالتر 

 رمل خشن

 رمل ناعم 

 تربة خشنة 

 تربة مدكوكة أو متماسكة 

 يوم ال/ لتر 50/  

 اليوم/ لتر 30/  

 اليوم/ لتر 20/  

 اليوم/ لتر 10/  

 
وبالنسبة للمياه الناتجة عن خزانات التحليل بالرغم إزالة معظم المواد العالقة إال أنها تظل فيه كثيراً من الجراثيم أي 

لمرشحات الرملية تقوم أنها في الحقيقة ال زالت مياه مجاري تحتاج إلى المعالجة وبالتالي فإن خنادق التصريف وا
  .بإكمال عملية المعالجة والتخلص من المواد والمكروبات الضارة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاصيل خنادق التصريف
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  -:ادق التصريف أو المرشحات الرمليةخزانات التحليل مع أحواض اكسدة أو خن
في هذه الحالة ودة وكما تقدم خزانات تحليل تتبعها شبكة مجاري ذات األقطار الصغيرة ثم المعالجة بأحواض أكس 

  .تكون الميول قليلةوتكون الشبكة بعد خزانات التحليل ذات أقطار صغيرة 
 

 

 

 

 

 خزانات التحليل مع شبكة صرف أقطار صغيرة
 

 

 

 

 

 

 خنادق التصريف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة المرشحات الرملية
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 خزان تحليل لمنزل واحد 
متر  10نزل من غرفة التفتيش إلى خزان التحليل الذي يجب أن يبعد يتم توصيل ماسورة الصرف الخارجة من الم

 .على األقل من المنزل
األرضية من الخرسانة وسم  20في هذه الحالة يكون الخزان عبارة عن غرفة صغيرة من مباني البلك سمك و

وتكون األرضية مائلة يتم تلبيس الخزان من الداخل مع الخدمة و ،سم فوق طبقة من كسر األحجار 10العادية سمك 
 .إلى الخلف مع الخدمة

السقف من الخرسانة المسلحة مسبقة وبحيث تكون كما هو موضح الشكل والخروج ويلزم تركيب أنابيب الدخول و
 .سم 20سم أو مدفوناً تحت األرض على عمق  20بحيث يكون الخزان مرتفعاً عن األرضو ،أجزاء 5-4الصب 

 .بعيداً عن سير الحركةوإتجاه هبوب الرياح نحو المنزل  كما يجب أن ال يكون موقعه في
يتم توصيل الماسورة الخارجة من الخزان إلى البيارة التي تقوم بتصريف مياه الصرف إلى األرض وتكون علٮبعد و
 .متر على األقل من الخزان 2
 
 

 

 

 

 

1.1.1.1.2  

1.1.1.1.3  

1.1.1.1.4  

1.1.1.1.5  

1.1.1.1.6  

1.1.1.1.7  

1.1.1.1.8  

1.1.1.1.9  

1.1.1.1.10  

1.1.1.1.11  

1.1.1.1.12  

1.1.1.1.13  

1.1.1.1.14  
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 اليةحل المشاكل في الحمامات الح -:الباب الرابع
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 حل المشاكل الموجودة في حمامات الطرد بالماء
 المشاكل الشائعة الحلول المقترحة

 .نشاء خزان تحليل يخدم مجموعة من المنازل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إرتفاع منسوب  المياه الجوفية
 التربة بمياه المجاريوتلوث مياه البحر 

 

اعمل سقف من الخرسانة المسلحة إذا كانت البيارة في 

 .شارعال

 

البالكاش إذا كانت البيارة بعيدة وإعمل سقف من األخشاب 
.أماكن لعب األطفال مع طبقة أسمنت أو طينوعن الشارع   

 
بيارات بدون سقف    
 
 
 
 
 

 إنشاء خزان تحليل  -
 قم بشفط البيارة -
 
 
 
 

 
 إمتالء البيارة -
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 المشاكل الشائعة الحلول المقترحة

ر بسبب توصيل أنبوب المجاري إلى قد يكون اإلنهيا -
حافة الحفرة مما يجعل المجاري تنساب على الجدار 

لذلك ينبغي أن يمتد أنبوب و ،تؤدي إلى إنهيارهو
المجاري إلى وسط الحفرة ثم يتم عمل ركبة في نهايته 

 .لكي تصب المجاري في وسط البيارة
 
 
 
 
 

يارة إذا كانت التربة رخوة فينبغي عمل بطانة جدار الب  -
من األحجار أو البلك بحسب ما هو متوفر محليا لحماية 

 .التربة من االنهيار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرمال المتراكمة على البيارة بفعل الرياح أوالً نقل  -
 .بأول

عمل سطح البيارة من الخرسانة المسلحة عندما يكون  -
 .موقعها في الشارع

 

 
 
 
 
 

 انهيار سقف البيارة
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 جودة في حمامات الطرد بالماءحل المشاكل المو
 

 المشاكل الشائعة الحلول المقترحة
 وفــر أدوات التنظيف

 
 
 
 
 
 

 

 
إنتشار الروائح الكريهة داخل حمام الطرد 

 بالماء
 
 

 

 ركب كوع رائحة بدالً من الركبة -
 .تأكد من أن كوع الرائحة مركب بشكل جيد -
 .ركب ماسورة تهوية -
 

 
 
 

 رفة الحمامرجوع الروائح إلى داخل غ

هنش بحيث تكون  6بار قطر  4ركب ماسورة تهوية ضغط 
ويركب في نهايتها ) سم 50( ـمرتفعة عن سطح الحمام ب

 .شبكة حشرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماسورة تهويةعدم وجود  -
 مكسورة ماسورة التهوية -
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 حل المشاكل الموجودة في حمامات الطرد بالماء
 المشاكل الشائعة الحلول المقترحة

إعمل خزان تحليل مع حفرررة ترشييح يخدم  -
 .مجموعة من المنازل

 عمق البيارة تحت مستوى المياه الجوفية إجعل -
 
 
 
 
 
 
 

 

 إرتفاع منسوب  المياه الجوفية
 

 التربة بمياه المجاريوتلوث مياه البحر 

 ركب كرسي من السيراميك -
 

 
 استخدام كرسي اسمنتي خشن من الصعب تنظيفه -

 
 

 ان تحليل إنشاء خز -
 قم بشفط البيارة -
 
 
 
 
  
 

 
 إمتالء البيارة -
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 حل المشاكل الموجودة في الحمامات الجافة

  
 المشاكل الشائعة الحلول المقترحة

 إنثر رماد أو ملح في الحفرة لتغطية البراز -
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 وفــر أدوات التنظيف  -
 
 
 
 

 

 انتشار الروائح داخل غرفة الحمــام الجاف -

وامألها بأحجار  ،متر 1بعمق  حفرةإحفر  -
غطي الطبقة العليا بطبقة ومتوسطة الحجم 

وصل ماسورة تصريف المياه إلى  ،من الرمل
سم من  30الحفرة بحيث تكون على عمق 

 .سطح األرض
 
 
 
 
 
 

 

الغسيل إلى وتصريف المياه المستعملة في الطبخ  -
 الشارع
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 جافةحل المشاكل الموجودة في الحمامات ال
 

 المشاكل الشائعة الحلول المقترحة
رمل  ،اسمنت )3:1(اسمنتية  خلطةاستخدم  -

تنظيفها من وفي تنعيم األرضية بعد تنقيرها 
 .األتربة كما يجب عمل الميول المناسبة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 جدران غرفة الحمامو ،خشونة أرضية الحمام -

قم وإنقل الحمام الجاف وإحفر حفرة مجاورة  -
استخدامها وفرة القديمة بعد سنة بتفريغ الح

 .عندما تمتلئ الحفرة الجديدة
 
 
 
 
 
 
 

تفريغ البيارة الممتلئة مع أخذ اإلحتياطات  -
األحذية والالزمة باستخدام القفازات 

ضع المخلفات في حفرة و ،البالستيكية
 .واردمها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحفرةإمتالء 
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 حل المشاكل الموجودة في الحمامات الجافة 
 

 المشاكل الشائعة الحلول المقترحة
 .إردمها باألتربةوالمخلفات في حفرة  ضع -
 
 

                        

تصريف مخلفات الحفرة عند امتالئها إلى أماكن  -
 .تحت األشجاروالقمامة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

متر من  2يجب أن تكون البيارة على بعد  -
  .الجدار

 
 
 
 
 
 
 
 

 .درانملوحة في الجووجود رطوبة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إعمل سقف للحمام من أي مواد متوفرة بشكل  -
 محكم  

 
 
 
 
 
 
 

 

 للحمامعدم وجود سقف  -
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 حل المشاكل الموجودة في الحمامات الجافة 
 

 الحلول المقترحة المشكلة الشائعة
 إنتشار الحشرات داخل غرفة الحمام  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تحة سم في ف 40طول و ،هنش 4ركب ماسورة قطر  -
 .النقرة حتى تمنع صعود الحشرات إلى غرفة الحمام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

عدم وجود مساحة كافية إلنشاء بيارة في 
 .الشارع
 

 .إنشاء خزان تحليل يخدم مجموعة من المنازل -
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 حل المشاكل الموجودة في الحمامات الجافة 
 

 الحلول المقترحة المشاكل الشائعة 

 العيوب في الحمامات الجافةوشاكل الم

 غير الحمام الجاف إلى حمام طرد بالماء -
واحفر بيارة داخل الحوش أو  ،ركب كرسي في غرفة الحمام القديم -

 .في الخارج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .حمام طرد بالمــــاء بانشاءقم  -
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 وتنفيذ الحمامات  طرق إنشاء -:الباب الخامس
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 طرق إنشاء وتنفيذ الحمامات 
 

  :خطوات تنفيذ وإنشاء الحمام المحسن المهوى ذو الحفرة الواحدة
حت�ى ال ت�دخل مي�اه (فوق مس�توى فيض�ان المي�اه   وجيد التصريف واختر أفضل موقع للحفرة بحيث يكون جافاً  .1

ثم نظف المنطق�ة م�ن  ،من أقرب مصدر للمياه  )متر 20 بـ(أن يكون الموقع بعيداً و ،)األمطار إلى داخل الحمام
 .بحيث يكون الموقع بعيداً عن األشجار الكثيفة حتى ال تـُعيق تدفق الهواء عند نهاية ماسورة التهويةو ،النباتات

 
 
 
 
 
 
 
 

مت�ر  بحي�ث يك�ون  1.80عصي مدببة  بحي�ث يك�ون ط�ول الحب�ل وحدد على األرض قطر الحفرة بواسطة حبل  .2
  .ر على األرض واضحاً األث

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الكري������ك  حت������ى عم������ق نص������ف مت������ر واب������دأ عملي������ة الحف������ر ف������ي المك������ان المح������دد باس������تخدام القزم������ة  .3
العصي نحدد قطر حفرة وبواسطة الحبل  ومن سنتر الحفرة و ،وهذا يكون بمثابة أساس لحمل بالطة المرحاض 

مخلفات إلى مكان بعي�د ع�ن الحف�رة حت�ى ال يعي�ق يستمر الحفر بحيث يتم نقل الو )متر 1.20(ليكن والمرحاض 
  .عملية إخراج مخلفات الحفر
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يمك��ن اس��تخدام مي��زان خ��يط للتأك��د م��ن أن (مس��توية واس��تمر ف��ي الحف��ر بحي��ث تك��ون جوان��ب الحف��رة مس��تقيمة  .4
 .متر 2حتى الوصول إلى العمق المطلوب ) رلجوانب عمودية أثناء عملية الحفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يمك�ن عم�ل ذل�ك بواس�طة  و  )إذا تطل�ب األم�ر ذل�ك(جوانب الحفرة لمن�ع انهياره�ا عل�ى عم�ق أكث�ر مت�رين  دعم .5

  .ألواح خشبية أو أية مواد دعم متوفرة محلياً 
 
 .قس عمق الحفرة ثم اجعل أرضيتها مستوية قدر اإلمكان عند العمق المطلوب .6
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

البطانة تكون من قعر و بعد انتهاء الحفر تماما) إذا كان ذلك ضرورياً (أو البلك طانة الحفرة من الحجر قم ببناء ب .7
 .الحفرة إلى أعالها

 
إذا كانت البطانة من الحجر فيتم بناء الحجر بدون خلطة إسمنتية لجميع الفواصل الرأسية حتى يتسرب الجزء السائل 

س�منتية بمع�دل م�دماك لك�ل ثالث�ة م�داميك ب�دون خلط�ة أم�ا الفواص�ل األفقي�ة تبن�ى بخلط�ة إ ،من المخلفات إلى الترب�ة
تك�ون بمثاب�ة أس�اس لحم�ل وتبن�ى م�ع الخلط�ة اإلس�منتية  )س�م 50(في النصف المت�ر العل�وي م�ن البطان�ة و ،إسمنتية

 .بحيث تكون غير منفذ للماءو ،سم10يكون مرتفع عن األرض بحوالي  وبالطة الحمام 
يبن�ى البل�ك ب�الخلط اإلس�منتية  و  )س�م 5(ان�ة تك�ون الفواص�ل األفقي�ة ب�ين البل�ك في حالة استخدام البلك في بناء البط  
فيج�ب  ،التي قد تدخل إلى الحفرة من خ�الل الفواص�ل العمودي�ة المفتوح�ةوإذا كانت التربة المحيطة شديدة النعومة  و

  .ظاهرةتقريباً من الحصى بين التربة  والبطانة لمنع حدوث هذه ال )سم 1(أن يتم وضع طبقة  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

المنثور بعد دكه�ا ف�وق األرض   )النيس(ُصب بالطة الحمام في قالب من الحجر أو الطوب فوق طبقة من الرمل  .8
فتح�ة ) هنش 4(، يوضع داخل القالب ماسورتين إحداهما بقطر )سم 8(سماكة و)  متر 1.80(يكون قطر القالب 

 .هويةوتكون ماسورة الت) هنش 6(النقرة واألُخرى  بقطر 
 

أج�زاء م�ن الرم�ل المغس�ول جي�داً  وج�زء م�ن  5ف�يمكن عم�ل مخل�وط م�ن  ،وفي حالة ع�دم ت�وفر الك�ري أو الحص�ى
الذي يكون على هيئة شبكة من أس�ياخ و ،ثم يوضع حديد التسليح ،ثم يصب نصف الخلطة في داخل القالب ،األسمنت

بع�د ذل�ك يص�ب النص�ف الب�اقي م�ن خلط�ة الخرس�انة  ثم )سم 15(اآلخر والمسافة بين السيخ و )مم 8(التسليح بقطر 
بعد حوالي ثالث إل�ى أرب�ع س�اعات ت�تم و .من ثم دكه جيداً لتغلف الخرسانة أسياخ التسليح جيداً و ،فوق شبكة التسليح

م�ن و ،مائالً نحو فتحة النقرة حت�ى ال تبق�ى أي مي�اه ف�وق البالط�ةوعملية تسوية البالطة بحيث يصبح سطحها ناعما 
 .من ثم رشها بالماء للمحافظة عليها رطبة لمدة سبعة أياموزم تغطية الخرسانة بقماش أو قش رطب الال
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 ،يمكن استخدام الخشب ليسهل نقل البالطة حتى يتم وضعها ف�وق األس�اسوضع البالطة في مكانها فوق الحفرة  .9
  .اعمة في إغالق جميع الفواصل الموجودةوإذا كانت البالطة مقسمة إلى عدة أقسام تستعمل خلطة أسمنتية ن

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

األساس تماماً بخلطة إسمنتية بحيث تصبح غير منفذة للهواء وبحيث تكون ويتم سد جميع الفتحات بين البالطة  .10
 .)سم 20(البالطة مرتفعة عن األرض  
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الشكالن وأو الطين أو البلك أو جذوع األشجار  قم ببناء غرفة الحمام مستخدماً مواد محلية سواء من الحجر .11
ثمة جزء كبير من الغرفة ال يكون قائما ً على الحفرة  وإنما يقوم مستنداً على و ،يوضحان كيفية تصميمها

 .األرض  األمر الذي يعين على تجنب إنهيار الحفرة
 .تنظيفها ة أكثر ويسهلة حتى تكون صحيكما يجب تلبيس الجدران الداخلية للغرفة بالخلطة اإلسمنتي

كما يجب االنتباه إلى أن يكون الباب في اتجاه هبوب الرياح حتى يتكون تيار الهواء الذي يمر من الباب عبر 
بالتالي ضمان خلو وهواًء ملوثاً  يخرج من خالل ماسورة التهوية حامالً معهو ،فتحة النقرة إلى داخل الحفرة

 .غرفة الحمام من الروائح
 

 
 
 
 
 
 
 

 غرفة الحمام مع الباب                                       غرفة الحمام مع بناء جدار أمام الباب     
 
 
 
 

 خروج روائح كريهة من ماسورة التهوية                            الهواء يخرج من الغرفة 
 
 

 
 
 
        

                               إتجاه الرياح                                               حإتجاه الريا     
 الهواء يدخل إلى داخل الغرفة                                        

 
 

     الباب عكس اتجاه الرياح                                                                   الباب مفتوح في اتجاه الرياح      
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 األخطاء اءنتائج الخط اءكيفية تالفي الخط

عدم عمل أي فتحة وسد جميع الشقوق في جدار الحفرة  -
 .المرتفعة

تكاثر الحشرات والزواحف داخل الحفرة  -
 .وصعودها إلى الغرفة

 .انتشار الروائح والمناظر الكريهة جوار المنزل -

وجود فتحة خلفية مفتوحة دائماً في الحمام  -
 .الحفرة المرتفعة الجاف ذوا

سم 40هـ طول 4عمل فتحة النقرة من ماسورة بالستيك  -
 .وتمنع صعود الحشرات

خوف األطفال من السقوط في الحفرة ومن وجود  -
 .الحنشان والحشرات التي تصعد من الحفرة

 .صعوبة تنظيف فتحة النقرة -

 فتحة النقرة واسعة ومن الخرسانة العادية  -
 

ة العادية وتنظيفها  عمل تنفيذ األرضية من الخرسان -
  .الميول المناسب

انتشار الروائح والحشرات وبيئة مناسبة لنمو  -
 بيوض الديدان

 .صعوبة التنظيف -
 األرضية دائماً رطبة -

 .أرضية الحمام من التراب -
  .أرضية الحمام من الخرسانة الخشنة -

 

سم 50هـ وتكون مرتفعة  6تنفيذ ماسورة تهوية قطر  -
في نهاية  يب شبكة ذبابفوق سطح الغرفة وترك

 .ماسورة التهوية

 .رجوع الروائح إلى غرفة الحمام -
 .نفور أفراد األسرة من استخدام الحمام -

  .م تنفيذ ماسورة تهويةعد -
 

 50تنفيذ ماسورة تهوية طويلة بحيث تكون مرتفعة  بـ  -
 .سم فوق سطح الحمام مع شبكة ذباب

ء رجوع الروائح إلى الغرفة أو إلى المنزل وإيذا -
 .الجيران بالروائح الكريهة

 .دخول الحشرات إلى داخل الماسورة -
  .ماسورة التهوية قصيرة وبدون شبكة ذباب -

إحكام إغالق الفتحات والفواصل الموجودة باستخدام  -
 .خلطة أسمنتية

  .دخول المياه إلى داخل البيارة -
 .دخول الحشرات وتكاثرها داخل الحفرة -

 جدار وجود فتحات بين بالطة الحمام و -
 .أو بين أجزاء البالطة –األساس 

وإحكام  ،تلبيس الجدار بالخلطة األسمنتية من الجهتين -
إغالق الفتحات الموجودة بين الجدار وجزء البالطة 

 .الموجودة أعلى الجدار

دخول الروائح  التأثير على عملية التهوية وبالتالي -
 .إلى غرفة الحمام

 وجود فتحات في الجدار الفاصل بين -
 .لحفرتين في الحمام ذو الحفرتينا 

 صعوبة استخدامه من قبل األطفال والشيوخ  - .سم 15تنفيذ درج للصعود ذات ارتفاعات صغير  -
 .التبرز والتبول بالقرب من الحمام -

  .درج الصعود للحمام المرتفع كبيرة -
 

عدم استخدامه وخاصة من قبل النساء لعدم توفر  - .تركيب باب -
 .الخصوصية

  .بابعمد تركيب  -
 

عمل سقف أو نصف سقف لحماية المستخدم من  -
 .الظروف الجوية

 .تعرض مستخدم الحمام للظروف الجوية -
  .التبول والتبرز تحت األشجار -

  .عدم تنفيذ وجود سقف للحمام -
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 ):البيارة(تنفيذ حمام الطرد بالماء وطرق إنشاء 

 
وق مستوى فيضان المياه حتى ال تدخل فوجيد التصريف واختر أفضل موقع للحفرة بحيث يكون جافاً  .1

مياه األمطار إلى داخل  البيارة وتكون البيارة قريبة قدر اإلمكان من غرفة الحمام بحيث ال تبعد بأكثر 
من أقرب جدار وأن ال تقل المسافة بين ) متر 2(وتكون البيارة على بُعد أكثر من )  متر 25(من 

    .)متر 30(أقرب مصدر للماء عن  والبيارة 
 
 
 

 
 
 

 
 
 .إبدأ  بالحفر كما في حفرة الحمام الجافوحدد على األرض أبعاد الحفرة  .2
 
البطانة و بعد انتهاء الحفر تماما )إذا كان ذلك ضرورياً (قم ببناء بطانة الحفرة من الحجر أو البلك  .3

 .تكون من قعر الحفرة إلى أعالها
طة إسمنتية لجميع الفواصل الرأسية حتى إذا كانت البطانة من الحجر فيتم بناء الحجر بدون خل

أما الفواصل األفقية تبنى بخلطة إسمنتية بمعدل مدماك  ،يتسرب الجزء السائل من المخلفات إلى التربة
أعلى ) سم 50(وفي النصف المتر العلوي من البطانة  ،لكل ثالثة مداميك بدون خلطة إسمنتية

تكون بمثابة أساس لحمل بالطة البيارة وة اإلسمنتية الماسورة الداخلة إلى البيارة تبنى مع الخلط
 .بحيث تكون غير منفذ للماءو ،سم10يكون مرتفع عن األرض بحوالي  و

يبنى البلك بالخلط و  )سم 5(في حالة استخدام البلك في بناء البطانة تكون الفواصل األفقية بين البلك 
التي قد تدخل إلى الحفرة من خالل الفواصل و  اإلسمنتية  وإذا كانت التربة المحيطة شديدة النعومة

تقريباً من الحصى بين التربة  والبطانة لمنع  )سم 1(فيجب أن يتم وضع طبقة   ،العمودية المفتوحة
  .حدوث هذه الظاهرة
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حيث يتم عمل قالب من البلك أو الحجر  ،إعمل سقف  للبيارة من الخرسانة المسلحة مسبقة الصب .4
هو يكون عبارة وثم يتم صب نصف الخلطة اإلسمنتية ثم يتم وضع حديد التسليح  ،سم إلى عدة أقساممق

يتم عمل مقابض و )سم 15(اآلخر والمسافة بين السيخ و)  مم 8(عن شبكة من أسياخ الحديد بقطر 
ح بحيث ثم يتم صب الجزء اآلخر من الخرسانة أعلى شبكة التسلي ،من الحديد في كل قسم من األقسام

 .تغلف الخرسانة حديد التسليح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البالطة بالخلطة اإلسمنتية  وركب سقف البيارة بحيث يتم سد جميع الفراغات بين أحجار األساس  .5
  .كذلك سد الفتحات بين أقسام البالطة باستخدام الخلطة اإلسمنتيةو

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ضبط األبعاد المطلوبةونورة الوحدد موقع جدران غرفة الحمام باستخدام الخيوط  .6

ثم ضع طبقة من كسر األحجار مع مونة  ،سم 50عمق وسم  40إحفر جدران األساس بعرض  
 .رشها لمدة يومينوسم  10 – 7إسمنتية بسماكة 

بحيث يرتفع فوق ورمل  ،إسمنت )1:3(إبني جدار األساس من الحجر العادي مع المونة اإلسمنتية 
 .وية سطح الجدار بالمونة اإلسمنتيةثم تس ،سم 20سطح األرض ب 

سم مع المونة اإلسمنتية باستخدام الخيط  )40*20*15(إبني جدار الغرفة من البلك اإلسمنتي 
 .النافذةووالميزان وعمل فتحة الباب 
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األلواح أو البالكاش مع التثبيت الجيد، ثم إعمل طبقة عازلة من وسقف للغرفة من المرابيع  ركب .7
بحيث تكون وسم  10 -7كري بسماكة  ،رمل ،إسمنت )3:2:1(فلت ثم طبقة من الخرسانة العادية ال

 .مائلة نحو ماسورة التصريف
 
 
 
 
 
 
 

من ثم سوي األرض بحيث يتم الحفر حسب ما هو مطلوب و ،داخل غرفة الحمام الكرسيحدد موقع  .8
  .المشن األرضيوكوع الريحة  ومن أجل وضع الكرسي 

 
 
 
 

 
 

                                
 

دك األرض بعد الحفر، ثم ضع حجراً مستوياً في أسفل كوع الريحة رافعاً أو ُمهبطاً األرض المدكوكة  .9
  .كي تحصل على االرتفاع المطلوب للجزء العلوي من الكرسي

 
 
 
 

 
 
 

ستخدام ميزان ماء يمكن اوفي مكانه بحيث يكون أفقياً تماماً  )الحاجز المائي(ركب  كوع الرائحة  .10
سليمة تضمن إغالق الماء ألي فراغ فسوف وإذا لم يتم تركيبه بطريقة جيدة و ،لضبط كوع الريحة

كذلك قم بتركيب كوع الرائحة الخاص بالمشن األرضي  و ،تظل الروائح تتسرب إلى داخل الغرفة
 .بنفس الطريقة
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امأل بقية األرضية وسمنتية مع كسر األحجار للتثبيت امأل المنطقة المحيطة بكوع الريحة بخلطة إ .11
  .ثم قم بالدك مع الرش ،بالرمل المغربل

ثم ضع الكرسي في مكانه أعلى كوع الريحة بحيث يتم إغالق مكان اتصال الكرسي بكوع الريحة 
باستخدام قماش مع اإلسمنت أو تسخين وصلة من ماسورة بالستيك باالرتفاع المطلوب للكرسي ثم 

يتجمع  )y(في نفس  الوقت يتم تركيب المشن إما باستخدام توصيلة حرفو ،تم تركيبها بالكرسيي
المشن له تماسورة خاصة تصل إلى غرفة وأو أن لكل من الكرسي  ،المشنوفيها كل من الكرسي 

الورق حتى ال تدخل إليه الخلطة وكوع الرائحة من الخشب ويتم عمل حماية للكرسي و ،التفتيش
 .تيةاإلسمن

 
إلى غرفة  )هنش 4(صل كوع الرائحة عبر فتحة في جدار غرفة الحمام بماسورة بالستيك قطر  .12

يجب أن تكون و ،على األقل 10: 1بميول وبحيث تكون مستقيمة أو بدون لفات والتفتيش الخارجية 
م ومن غرفة التفتيش يت .الكراسي من الرمل المغربلوجوار األكواع والردميات تحت المواسير 
بحيث ترتفع فوق سطح الغرفة و ،هنش 4التي تكون من البالستيك بقطر وتركيب ماسورة التهوية 

 سم  50ب
 

 مالحظة
يتم إجراء إختبارات عدم والتمديد للمواسير قبل أعمال الردم لألرضيات وتكون أعمال التركيبات لألجهزة 

 تسرب المياه أو عودة الروائح 
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متر بواسطة  2 -105ون من البالستيك علوي يثبت على الجدار خلف الكرسي بإرتفاع ركب سيف .13
يتم توصيل أنبوب السيفون إلى فتحة ورأسيا، ويجب أن يكون السيفون مستوياً أفقيا وأهواك حديد 

اإلسمنت أو بالوصالت المطاطية الموردة معه مع تثبيت األنبوب وتعبئتها بالخيش والكرسي الخلفية 
 .ثبتات البالستيكيةبالم

األرضيات  وأعمال الردم يتم عمل التمديدات لألنابيب والتشطيبات للجدران وبعد عمل اإلختبارات 
 .حسب المواصفات المذكورة في تصاميم الحماماتوب

 

 
ثم يتم تركيب ركبة              ،صل ماسورة التصريف من غرفة لتفتيش إلى الحفرة بحيث تدخل إلى منتصفها .14

 .ال تؤثر على الجدرانوحتى   تصب المياه في منتصف الحفرة ) درجة 90(
 

 
 
 

 
 



 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

 جودة المواد األولية 
 متينة ال بد من ضبط جودة المواد األولية ومن أجل الحصول علٮأعمال إنشائية قوية 

 )الماء ،الكري ،الرمل،اإلسمنت ،البلك اإلسمنتي ،األحجار(
 :حجارأوالً األ

 :خالية من العيوب التاليةو ،قليلة االمتصاص للماءو ،قاسيةويجب أن تكون قوية  
  .فراغات في الحجر تجعلها قابلة للكسروعروق  :التجاويف -1
 .التي تحتوي على أمالح مما يؤدي إلى تآكل الحجروالشروخ الدقيقة  -2
 .هي فجوات عند وجودها تضعف الحجروآثار قواقع  -3
هي قابلة للتآكل الس�ريع مم�ا ي�ؤدي وفتحات مملوءة بالرمل أو الطين  :نيةطيوفجوات رملية  -4

 .إلى ضعف الحجر
  :ثانياً البلك اإلسمنتي

 :من الخواص الهندسية الالزم توفرها في البلك اإلسمنتي المستخدم 
ومتس���اوية  ،ذو ش���كل هندس���ي من���تظموأح���رف مس���تقيمة و ،أن يك���ون ذات أوج���ه مس���توية -1

 .لبناء منتظماالمقاسات حتى يكون ا
 .أن تكون نسب الخلط جيدة حتى يكون ذو قوة تحمل عالية -2
إذا استخدم في بناء بطانة البيارة يجب أن يكون اإلسمنت المستخدم في  و(ال يتأثر باألمالح  -3

 .)الخلط مقاوم لألمالح
 .يجب استخدامه بعد فترة كافية من اإلنتاج ألن تقلص الجفاف يكون عاليا في البداية -4

 :الرمل ثالثا
 :يجب أن يكون               

 .الكتل الطينيةوخاليا من األتربة ونظيفا  -1
 .خاليا من الشوائب خصوصا جذور النباتات -2
 .األمالحوخاليا من المواد الكلسية  -3
 .ناعما  دون وجود حصى فيه -4
 .يخزن في مكان نظيف -5

 رابعا اإلسمنت 
  :يجب أن يكون             

 .يدة عن الرطوبةبعومخزن في أماكن جافة  -1
 .غير متحجر -2
 .المخزن منذ فترة طويلةوعدم استخدام اإلسمنت القديم  -3

 خامسا  الكري  
 :يجب أن يكون            

بقاي��ا الخش��ب أو البالس��تيك أو أي م��واد ووخالي��ا م��ن األترب��ة  نظيف��اً  -1
 .ىأخر

 .مدببة قوية ونهاياتها -2
 ذو مقاسات مناسبة لنوع العمل  و ،متدرج -3

 ء سادسا الما
 :يجب أن يكون         

المواد الضارة كالزيوت واألحماض واألمالح التي قد    خاليا منونظيفا  -1
 .تؤثر بصورة سلبية في خواص الخرسانة أو حديد التسليح

 .يعتبر الماء الصالح للشرب مناسبا في جميع األحوال لخلط الخرسانة -2
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 األجهزة الصحية
الشروط  حوض قدم، سيفون ،حوض غسيل ،نيوبا حوض حمام ،كرسي أفرنجي ،كرسي عربي

 :ملحقاتهاوالمواصفات الالزم توفرها في األجهزة الصحية و
 .خالية من العيوبو ،أن تكون مسطحاتها ناعمة غير منفذة للماء -1
 .الصيانةوسهلة التركيب ومن مواد متينة وأن تكون اقتصادية  -2
تركيبها في أماكن مناسبة تسمح وعها يتم وضو ،مالئم لعادات الناسوتكون مناسبة لالحتياجات  -3

 .سهولةوصيانتها بيسر وباستعمالها 
 .أن تكون عديمة االمتصاص للماء -4
 .الكيماوياتوالتشقق وأن يكون سطحها مقاوم للخدش  -5

 
 

 المواسير 
س�ماكة م�ن م�واد مختلف�ة وأطوال والمطابخ بأقطار وتصنع المواسير الالزمة لألجهزة الصحية بالحمامات 

درج��ة الح��رارة الت��ي تتع��رض وطبق��اً للض��غوط ومنه��ا  حس��ب الغ��رض) ...،ديكتاي��ل،النحاس ،يكالبالس��ت(
تستخدم المواسير إما للتغذية بالمياه سواء الباردة أو الحارة أو تس�تخدم ألعم�ال الص�رف ولهاهذه المواسير 

 .تصريف مياه االمطاروالصحي 
 

 المواصفات العامة للمواسير 
ذات س�ماكة منتظم�ة ومس�تديرة تمام�اً وتكون جودتها عالية وطع التجميع جيدة قويجب أن تكون المواسير  
 .العيوبوخالية من الشقوق أو الزوائد و
 

  p.v.cمواصفات المواسير البالستيك   
ك�ذلك بمقاومته�ا للتآك�ل فه�ي ال و ،تعتبر مواسير البالستيك مثالية ف�ي ع�دم تأثره�ا باألحم�اض أو القلوي�ات

ذلك إلنخفاض معامل اإلحتكاك وسطحها الداخلي إلى إزدياد كفاءتها في نقل السوائل  يؤدي نعومةو ،تصدأ
م��ن وزن المواس��ير المعدني��ة  5:1حي��ث يبل��غ وزنه��ا        ،تمت��از المواس��ير البالس��تيك بخف��ة وزنه��اوله��ا 

نخفض��ة كم�ا أن تك��اليف تركيبه�ا م ،وه��ي ال تحت�اج إل��ى نفق�ات ص��يانة ،األط�والوالمماثل�ة له��ا ف�ي األبع��اد 
 .أسعارها مناسبةو
 

 طريقة ثني المواسير البالستيك 
لثني الماسير البالستيك تمأل الماسورة بالرمل ثم تسخن بواسطة إش�عال له�ب بحي�ث ي�وزع الله�ب ت�دريجياً 

س�ريعة غي�ر مرك�زة عل�ى مك�ان واح�د حت�ى تل�ين وبالتساوي على سطح المكان المراد ثنيه بحركة دائم�ة و
 .لى أي جزء دائري إلى الوضع المطلوب ثم يفرغ الرملثم تثنى ع ،الماسورة
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 طرق توصيل المواسير البالستيك 
 :هناك طرق عديدة لتوصيل مواسير البالستيك

 )الغراء( الصق ) أ
تتم بالطريقة التالية تقطع حافة الماسورة قطعاً جيداً أو بزاوية قائمة وبواسطة مادة الصقة خاصة بذلك 

 .تنظف األسطح المراد لصقهاوحواف مائلة ثم تبرد بالمبرد إلعطائها 
تض�غط الماس�ورة ف��ي الوص�لة أو المثل��ث أو وث�م ت�دهن الم��ادة الالص�قة عل�ى األس��طح بواس�طة فرش��اة 

ث�م تل�ف الماس�ورة نص�ف لف�ة داخ�ل الوص�لة أو الماس�ورة لض�مان توزي�ع  ،الماسورة األخرى بس�رعة
 .الغراء على السطح كله

 .ال تقل عن نص ساعةيجب عدم تحريك الماسورة لمدة 
 
ب�ذلك يثب�ت رأس ك�ل  ماس�ورة ب�ذيل وك�ون المواس�ير م�ن ذات رأس وذي�ل تعندما الطريقة الثانية ) ب    

يك�ون رأس الماس�ورة عك�س إتج�اه وتمن�ع تس�رب المي�اه للخ�ارج ) ربالت(األخري بواسطة حلقة مطاطية 
 .الماء
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 ام الطرد بالماءاألخطاء التي قد تحدث من قبل البنائين أثناء تنفيذ حم
 

 كـيـفـيـة تـالفي الـخـطـأ نـتـائـج الـخـطـأ األخـطـاء  

تركي����ب ك�����وع الريح�����ة   -
تركي���ب ك���وع الريح���ة بش���كل م���وزون   - رجوع الروائح على غرفة الحمام  - .بشكل مائل

 .باستخدام ميزان ماء
 90ع���دم تركي���ب ركب���ة   -

درج��ة ف��ي نهاي��ة ماس��ورة 
التص����ريف الداخل����ة إل����ى 

 .البيارة

ن المياه الداخلة عل�ى ج�دران سيال  -
البيارة مسببة تآكلها مما يؤدي إل�ى 

 .إنهيار البيارة

تثبيته����ا والتأك����د م����ن تركي����ب الركب����ة   -
ب���الغراء المناس���ب قب���ل تركي���ب س���قف 

 .البيارة

وج�ود فتح�ات ب�ين بالط��ة  -
 .البيارة وجدار األساس

وجود فتحات بين أج�زاء   -
 .بالطة البيارة

 يارة دخول المياه إلى داخل الب  -
تك���اثره داخ���ل ودخ���ول البع���وض   -

 البيارة 

الفواص�����ل وإحك�����ام إغ�����الق الفتح�����ات   -
الموج�ودة ب�ين أج�زاء البالط�ة واألس�اس 

 .باستخدام خلطة إسمنتية

 عمل أرض�ية الحم�ام م�ن   -
  .الخرسانة العادية الخشنة

 صعوبة التنظيف -
 منظر سيئ -
 بيئة مناسبة لنمو الديدان  -

 نتتنعيم األرضية باستخدام اإلسم  -
عم�����ل أرض�����ية الحم�����ام م�����ن ال�����بالط                    -

 .)موزايكو(
ع����دم عم����ل مي����ول ف����ي   -

 .%5عمل ميول في األرضية مقداره   - بقاء المياه في أرضية الحمام  - .أرضية الحمام

ع�����دم تثبي�����ت ماس�����ورة   -
التهوي������ة جي������داً بج������دار 

  .الغرفة
رب���ط الماس���ورة بالج���دار بم���ربط م���ن   - الماسورة ستتعرض للكسر   -

 .لبالستيكا

عدم تركيب شبكة الذباب   -
 .في نهاية ماسورة التهوية

ال����ذباب إل����ى  ودخ����ول الب����اعوض  -
 .ضرورة تركيب الشبك  -  .داخل ماسورة التهوية

تركي�������������ب مواس�������������ير  -
التص���ريف ب���دون مي����ول 

 .مناسبة
التأكد من عمل مي�ول مناس�بة عن�د تنفي�ذ   - كثرة اإلنسدادات -

 .مواسير التصريف

وي�ة عدم رفع ماسورة الته -
س������م ف�������وق س�������قف  50

 .الحمام

رجوع الروائح إل�ى غرف�ة الحم�ام   -
 .أو على المنزل

س��م  50ض��رورة رف��ع ماس��ورة التهوي��ة   -
 .فوق سقف غرفة الحمام
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5b

حدد أوآل كم عدد أفراد األسرة المعيشية الذين سيتخدمون الحمام (إختر رقم من الجدول 1 العمود A) (وليكن عدد أفراد األسرة 7 أشخاص على سبيل المثال)

عدد سنوات الخدمة عدد 
أفراد 
األسرة

حجم 
المخلفات 

للفرد 
الواحد

جدول رقم ( 1 )
تحديد حجم المخلفات الناتجة من الحمام/ الحمامات بحسب عدد أفراد األسرة ومدة الخدمة

قم بعمل تقاطع في الجدول 1 بين عدد أفراد األسرة المحددة وعدد سنوات الخدمة ستحصل على كمية المخلفات التراكمية للفرد الواحد (بالنسبة للمثال السابق فإن الرقم سيكون 4.1 
م3

في حالة وجود تربة رخوة تستدعي عمل جدار بطانة لجوانب الحفرة يتم إضافة (6.0م) إلى طول القطر الذي تم إستخراجه من الجدول رقم (2).

3
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طريقة إستخدام الجدول:

في حالة حمامات الطرد بالماء يمكن تخفيض الحجم بنسبة 4%06
ي حالة وجود تربة متماسكة وال يوجد هناك مخاوف لتهدم جدران البيارة الحفرة فال داعي لعمل جدران بطانة للبيارة وبالتالي فإن مقاسات الحفرة هي مقاسات البيارة، ولذلك 

فباإلمكان إستخدام الجدول رقم (2) لتحديد مقاسات البيارة المطلوبة. ومن الجدول رقم (2) تكون البيارة التي حجمها (74.1م3) هي أقرب لحجم المخلفات (4.1م3) وبذلك تكون أبعاد 
الحفرة هي القطر (2.1م) والعمق (4.1م). كما يمكن تحديد عمق وقطر البيارة وفق اإلعتبارات المحلية في المنطقة التي سيتم فيها بناء البيارة فإذا كان هناك صعوبة في حفر حفرة 
ميقة ألن التربة صخرية أو إلرتفاع منسوب المياه الجوفية فيمكن إختيار عمق أقل على حساب إختيار قطر أكبر نوعاً ما بشرط أن يكون حجم البيارة هو نفس الرقم الذي تم تحديده 

في الجدول (1) أي (4.1م3) أو أكبر بقليل.

حدد عدد سنوات الخدمة التي تريد البيارة أن تقضيها قبل إمتالئها   (إختر رقم من سنتين إلى عشر سنوات في الجدول 1 وليكن عدد السنوات التي تفضلها هي 4 سنوات على سبيل 
المثال)
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  )قطر وعمق الحفرة(لتحديد حجم الحفرة المطلوبة ): 2(جدول رقم  
  قــطــر الـحـفـرة بـالـمـتـر 

 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 
 عمق

الحفرة 
 بالمتر

ب
ـعـ

مـك
 الـ

ـر
مـت

ـالـ
ة ب

وبـ
طـلـ

ـمـ
 ال

رة
ـفـ

ـح
 ال

جـم
حـ

 

0.79 0.95 1.13 1.33 1.54 1.77 2.01 2.27 2.54 2.83 3.14 3.46 3.80 4.15 4.52 4.91 5.31 5.72 6.15 6.60 7.07 1 

0.86 1.04 1.24 1.46 1.69 1.94 2.21 2.50 2.80 3.12 3.45 3.81 4.18 4.57 4.97 5.40 5.84 6.29 6.77 7.26 7.77 1.1 

0.94 1.14 1.36 1.59 1.85 2.12 2.41 2.72 3.05 3.40 3.77 4.15 4.56 4.98 5.43 5.89 6.37 6.87 7.39 7.92 8.48 1.2 

1.02 1.23 1.47 1.72 2.00 2.30 2.61 2.95 3.31 3.68 4.08 4.50 4.94 5.40 5.88 6.38 6.90 7.44 8.00 8.58 9.18 1.3 

1.10 1.33 1.58 1.86 2.15 2.47 2.81 3.18 3.56 3.97 4.40 4.85 5.32 5.81 6.33 6.87 7.43 8.01 8.62 9.24 9.89 1.4 

1.18 1.42 1.70 1.99 2.31 2.65 3.01 3.40 3.82 4.25 4.71 5.19 5.70 6.23 6.78 7.36 7.96 8.58 9.23 9.90 10.60 1.5 

1.26 1.52 1.81 2.12 2.46 2.83 3.22 3.63 4.07 4.53 5.02 5.54 6.08 6.64 7.23 7.85 8.49 9.16 9.85 10.56 11.30 1.6 

1.33 1.61 1.92 2.26 2.62 3.00 3.42 3.86 4.32 4.82 5.34 5.89 6.46 7.06 7.69 8.34 9.02 9.73 10.46 11.22 12.01 1.7 

1.41 1.71 2.03 2.39 2.77 3.18 3.62 4.08 4.58 5.10 5.65 6.23 6.84 7.47 8.14 8.83 9.55 10.30 11.08 11.88 12.72 1.8 

1.49 1.80 2.15 2.52 2.92 3.36 3.82 4.31 4.83 5.38 5.97 6.58 7.22 7.89 8.59 9.32 10.08 10.87 11.69 12.54 13.42 1.9 

1.57 1.90 2.26 2.65 3.08 3.53 4.02 4.54 5.09 5.67 6.28 6.92 7.60 8.31 9.04 9.81 10.61 11.45 12.31 13.20 14.13 2 
1.65 1.99 2.37 2.79 3.23 3.71 4.22 4.76 5.34 5.95 6.59 7.27 7.98 8.72 9.50 10.30 11.14 12.02 12.92 13.86 14.84 2.1 
1.73 2.09 2.49 2.92 3.38 3.89 4.42 4.99 5.60 6.23 6.91 7.62 8.36 9.14 9.95 10.79 11.67 12.59 13.54 14.52 15.54 2.2 
1.81 2.18 2.60 3.05 3.54 4.06 4.62 5.22 5.85 6.52 7.22 7.96 8.74 9.55 10.40 11.28 12.21 13.16 14.16 15.18 16.25 2.3 

1.88 2.28 2.71 3.18 3.69 4.24 4.82 5.44 6.10 6.80 7.54 8.31 9.12 9.97 10.85 11.78 12.74 13.73 14.77 15.84 16.96 2.4 

1.96 2.37 2.83 3.32 3.85 4.42 5.02 5.67 6.36 7.08 7.85 8.65 9.50 10.38 11.30 12.27 13.27 14.31 15.39 16.50 17.66 2.5 

2.04 2.47 2.94 3.45 4.00 4.59 5.22 5.90 6.61 7.37 8.16 9.00 9.88 10.80 11.76 12.76 13.80 14.88 16.00 17.16 18.37 2.6 

2.12 2.56 3.05 3.58 4.15 4.77 5.43 6.13 6.87 7.65 8.48 9.35 10.26 11.21 12.21 13.25 14.33 15.45 16.62 17.82 19.08 2.7 

2.20 2.66 3.17 3.71 4.31 4.95 5.63 6.35 7.12 7.93 8.79 9.69 10.64 11.63 12.66 13.74 14.86 16.02 17.23 18.49 19.78 2.8 

2.28 2.75 3.28 3.85 4.46 5.12 5.83 6.58 7.38 8.22 9.11 10.04 11.02 12.04 13.11 14.23 15.39 16.6 17.85 19.15 20.4885 2.9 

2.355 2.85 3.39 3.98 4.62 5.3 6.03 6.81 7.63 8.5 9.42 10.39 11.4 12.46 13.56 14.72 15.92 17.17 18.46 19.81 21.195 3 
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  )3(جدول رقم  

  )بدون الجدران(الحفرتين / تحديد قياسات البيارة المستطيلة الشكل 

   الطول  
  2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4   

مق
الع

 

1.
5 

4.5 4.73 4.95 5.18 5.4 5.63 5.85 6.08 6.3 6.53 6.75 6.98 7.2 7.43 7.65 7.88 8.1 8.33 8.55 8.78 9 1.5 

ض
عر

ال
 

4.8 5.04 5.28 5.52 5.76 6 6.24 6.48 6.72 6.96 7.2 7.44 7.68 7.92 8.16 8.4 8.64 8.88 9.12 9.36 9.6 1.6 
5.1 5.36 5.61 5.87 6.12 6.38 6.63 6.89 7.14 7.4 7.65 7.91 8.16 8.42 8.67 8.93 9.18 9.44 9.69 9.95 10.2 1.7 
5.4 5.67 5.94 6.21 6.48 6.75 7.02 7.29 7.56 7.83 8.1 8.37 8.64 8.91 9.18 9.45 9.72 9.99 10.3 10.5 10.8 1.8 
5.7 5.99 6.27 6.56 6.84 7.13 7.41 7.7 7.98 8.27 8.55 8.84 9.12 9.41 9.69 9.98 10.3 10.5 10.8 11.1 11.4 1.9 
6 6.3 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4 11.7 12 2 

6.3 6.62 6.93 7.25 7.56 7.88 8.19 8.51 8.82 9.14 9.45 9.77 10.1 10.4 10.7 11 11.3 11.7 12 12.3 12.6 2.1 
6.6 6.93 7.26 7.59 7.92 8.25 8.58 8.91 9.24 9.57 9.9 10.2 10.6 10.9 11.2 11.6 11.9 12.2 12.5 12.9 13.2 2.2 
6.9 7.25 7.59 7.94 8.28 8.63 8.97 9.32 9.66 10 10.4 10.7 11 11.4 11.7 12.1 12.4 12.8 13.1 13.5 13.8 2.3 
7.2 7.56 7.92 8.28 8.64 9 9.36 9.72 10.1 10.4 10.8 11.2 11.5 11.9 12.2 12.6 13 13.3 13.7 14 14.4 2.4 
7.5 7.88 8.25 8.63 9 9.38 9.75 10.1 10.5 10.9 11.3 11.6 12 12.4 12.8 13.1 13.5 13.9 14.3 14.6 15 2.5 
7.8 8.19 8.58 8.97 9.36 9.75 10.1 10.5 10.9 11.3 11.7 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14 14.4 14.8 15.2 15.6 2.6 
8.1 8.51 8.91 9.32 9.72 10.1 10.5 10.9 11.3 11.7 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2 14.6 15 15.4 15.8 16.2 2.7 
8.4 8.82 9.24 9.66 10.1 10.5 10.9 11.3 11.8 12.2 12.6 13 13.4 13.9 14.3 14.7 15.1 15.5 16 16.4 16.8 2.8 
8.7 9.14 9.57 10 10.4 10.9 11.3 11.7 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 14.4 14.8 15.2 15.7 16.1 16.5 17 17.4 2.9 
9 9.45 9.9 10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.6 13.1 13.5 14 14.4 14.9 15.3 15.8 16.2 16.7 17.1 17.6 18 3 

    الطول    
  2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4   

مق
الع

 

2 

6 6.3 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4 11.7 12 1.5 

ض
عر

ال
 

6.4 6.72 7.04 7.36 7.68 8 8.32 8.64 8.96 9.28 9.6 9.92 10.2 10.6 10.9 11.2 11.5 11.8 12.2 12.5 12.8 1.6 
6.8 7.14 7.48 7.82 8.16 8.5 8.84 9.18 9.52 9.86 10.2 10.5 10.9 11.2 11.6 11.9 12.2 12.6 12.9 13.3 13.6 1.7 
7.2 7.56 7.92 8.28 8.64 9 9.36 9.72 10.1 10.4 10.8 11.2 11.5 11.9 12.2 12.6 13 13.3 13.7 14 14.4 1.8 
7.6 7.98 8.36 8.74 9.12 9.5 9.88 10.3 10.6 11 11.4 11.8 12.2 12.5 12.9 13.3 13.7 14.1 14.4 14.8 15.2 1.9 
8 8.4 8.8 9.2 9.6 10 10.4 10.8 11.2 11.6 12 12.4 12.8 13.2 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16 2 

8.4 8.82 9.24 9.66 10.1 10.5 10.9 11.3 11.8 12.2 12.6 13 13.4 13.9 14.3 14.7 15.1 15.5 16 16.4 16.8 2.1 
8.8 9.24 9.68 10.1 10.6 11 11.4 11.9 12.3 12.8 13.2 13.6 14.1 14.5 15 15.4 15.8 16.3 16.7 17.2 17.6 2.2 
9.2 9.66 10.1 10.6 11 11.5 12 12.4 12.9 13.3 13.8 14.3 14.7 15.2 15.6 16.1 16.6 17 17.5 17.9 18.4 2.3 
9.6 10.1 10.6 11 11.5 12 12.5 13 13.4 13.9 14.4 14.9 15.4 15.8 16.3 16.8 17.3 17.8 18.2 18.7 19.2 2.4 
10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 2.5 

10.4 10.9 11.4 12 12.5 13 13.5 14 14.6 15.1 15.6 16.1 16.6 17.2 17.7 18.2 18.7 19.2 19.8 20.3 20.8 2.6 
10.8 11.3 11.9 12.4 13 13.5 14 14.6 15.1 15.7 16.2 16.7 17.3 17.8 18.4 18.9 19.4 20 20.5 21.1 21.6 2.7 
11.2 11.8 12.3 12.9 13.4 14 14.6 15.1 15.7 16.2 16.8 17.4 17.9 18.5 19 19.6 20.2 20.7 21.3 21.8 22.4 2.8 
11.6 12.2 12.8 13.3 13.9 14.5 15.1 15.7 16.2 16.8 17.4 18 18.6 19.1 19.7 20.3 20.9 21.5 22 22.6 23.2 2.9 
12 12.6 13.2 13.8 14.4 15 15.6 16.2 16.8 17.4 18 18.6 19.2 19.8 20.4 21 21.6 22.2 22.8 23.4 24 3 
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 الصيانةإرشادات االستخدام و -:الباب السادس
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 االستخدام للحمام الجاف المحسن ذو الحفرة الواحدة وإرشادات التشغيل 
 

بنفس القدر من األهمية يكون االستعمال الصحيح واإلصحاح إن إنشاء الحمام ليس إال الخطوة األولى في طريق 
 .التخلص السليم من المخلفاتو ،الصيانة الجيدةو
 ،المياه المستعملةويجب أن يكون الجميع على معرفة بعالقة األمراض المعدية بطرق التصريف السيئ للمخلفات و 

 كما يجب أن يكون لديهم معرفة بعملية تحلل المواد العضوية 
حمامات الحفرة المحسنة ون هذه اإلرشادات والتوصيات تستهدف أولئك الذين يستخدمون حمامات الحفرة التقليدية إ

  .تقل إزعاجات الذبابومن أجل أن تقل الروائح الكريهة 
     

 بدء تشغيل الحمام  
 ،الشجر األعشاب وأوراقومثل الحشائش قبل استخدام الحمام ألول مرة يجب أن يتم وضع كمية من المواد العضوية 

 .توفير الكربون الالزم لعملية التحللوهذا يفيد في امتصاص السوائل و ،نشارة الخشب
 

 المواد واألوعية 
لتر إضافة إلى مغرف ) 10 -5(سعة )  بالدي(في حالة وجود حنفية مياه في الحمام يجب أن يكون هناك وعاء -

جود الحنفية يجب أن يكون هناك وعاء كبير لحفظ المياه في حالة عدم وو .من البالستيك لغرف الماء منه
 .تفريغه مرة أسبوعياً على األقل لمنع توال البعوض فيهويوضع في ركن الغرفة ويجب تنظيفه 

يجب أن يكون هناك وعاء مملوء بالرماد أو نشارة الخشب أو تربة ناعمة مع مغرف لتسهيل نثر الرماد   بعد  -
 .كل استخدام للحمام

  .ال تستخدم هذه الفرشاة ألي غرض آخرو ،ن يكون هناك فرشاة خاصة بتنظيف بالطة الحماميجب أ -
في حالة استخدام الحمام أيضا لالستحمام يجب أن يكون هناك غطاء لتغطية فتحة النقرة أو الكرسي لمنع  -

 .المياه من الدخول إلى الحفرة
يوضع أمام الحمام لمنع دخول الرمال التي  ،يجب أن يكون هناك شبشب خاص الستخدامه عند دخول الحمام -

 .قد تكون ملتصقة باألحذية العادية
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 نثر الرماد بعد كل استخدام     تغطية الفتحة بعد االستحمام     
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 إرشادات الصيانة 
 

لنوع من الحمامات بالغ لكن صيانة هذا او ،)ال تحتاج إلى الصيانة(ال توجد طريقة للتخلص من المخلفات اآلدمية 

 : ال تحتاج سوىوفالحمامات بسيطة  .يمكن عملها من قبل المستخدمين أنفسهموالسهولة 

النظافة وهو أهم المتطلبات فحين يكون الحمام قذراً مملوءاً بالمفرغات أو في حالة عدم الصيانة الدائمة يتم  .1

 .الفتحة بالماء والمحافظة عليهما نظيفتـين دائماً ولهذا فمن الواجب أن يتم غسل بالطة الحمام و ،هجره بسرعة

  .يجب التأكد من عدم إيواء الحيوانات أو الدواجن في غرفة الحمام للمحافظة على نظافتها .2

 .يجب قص النباتات التي تنمو حول هذه الغرفة باستمرار .3

  .يتوجب وبسرعة إغالق أية تشققات في بالطة الغرفة أو األساسات .4

 .وب من الجاز أسبوعياً للحفرة أو رشها بمبيد حشري لمنع تكاثر البعوضالمفضل إضافة ك .5

  .من األفضل استخدام قدر صغير من أي مطهر عند غسل بالطة الحمام .6

 يجب عمل فحص دوري للشبكة الحاجزة للذباب للمحافظة على خلوها من أي انسداد .7

 .أو وجود ثقوب فيها  
 
 

 :أدوات التنظيف الالزم توفرها

 تنظيف بالستيك فرشاة -

 .مساحة أرضية -

 .الجدرانومطهرات لألرضيات ومواد تنظيف  -

 .صابون لتنظيف األيدي -
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     .تفريغ المخلفات من الحفرة
شهر حتى ال تؤدي  12بعد تحلل المخلفات وهذه تحتاج إلى أكثر من )) اإلزالة اليدوية((م عملية التفريغ يجب أن تت

وذلك ألن الج�راثيم الممرض�ة الموج�ودة ف�ي المخلف�ات تك�ون ق�د مات�ت ماع�دا  ،ى العمالإلى أية مخاطر صحية عل
  .بيوض الديدان الصفر الخراطين

ويمكن استخدام هذه المخلفات في تس�ميد المن�اطق الزراعي�ة أو ال�تخلص منه�ا ف�ي أم�اكن بعي�دة ع�ن المن�زل بحي�ث 
  .توضع في خنادق قليلة العمق ويتم دفنها

 
 :المخلفات الطرية فيتمأما في حالة 

شهراً  12ردمها باألتربة لمدة ومصادر المياه ونقل مخلفات الحمام إلى حفرة بعيدة عن التجمعات السكانية  
 .تحويلها إلى سماد لألراضي الزراعيةولضمان القضاء على مسببات األمراض 

 
 
 
 
 
 

   
 حفرة ممتلئة بالمخلفات              حفرة لدفن المخلفات فيها                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نقل المخلفات إلى الحفرة مع أخذ االحتياطات الالزمة
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 :تخاذها من قبل العاملين في تفريغ المخلفات الطرية من الُحـفرااالحتياطات الالزم 
أيض�اً ل�بس أحذي�ة مطاطي�ة طويل�ة لمن�ع واستعمال الجونتي لوقاية األي�دي م�ن التل�وث  -

 .تلوث القدمين والساقين
غس��لها باس��تخدام المطه��رات بع��د ك��ل عملي��ة وتخص��يص مالب��س خاص��ة له��ذا العم��ل  -

 .حفظها في أماكن تمنع تلوث األشياء بهاوتنظيف  
  .الصابونوزيادة االهتمام بالنظافة الشخصية باستعمال الماء  -

 

 نقل موقع الحمام المحسن 
متر من الجانب األسفل ) 0.5( صل منسوب المخلفات في الحفرة إلى مسافةينبغي التوقف عن استخدام الحمام عندما ي

 .لبالطة الحمام فعندما يحدث ذلك يجب ملء الفراغ المتبقي في الحفرة بالتراب
متر على األقل عن الحفرة القديمة  ألن التربة  2يجب اختيار موقع لها يبعد بمقدار  ،وعند حفر حفرة جديدة للحمام

ثم ألن قرب الحفرة الجديدة إلى أقرب من مترين يزيد من احتمال  ،بكائنات حية مسببة لألمراض قد تكون ملوثة
إضافة إلى أن بنية التربة يكون قد أضعفها حفر حفرة الحمام السابقة وعند بناء الحمام الجديد يمكن أن  ،انهيارها

مواد والبالطة و  م مثل ماسورة التهويةيستخدم في ذلك كثير من المواد التي سبق استخدامها في الحمام القدي
 .الغرفة
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 حمام الطرد بالمــاء 
  :إن أهم صيانة يومية مطلوبة هي

ليتم تنظيف  يمن المفيد توفير فرشاة قابلة للثنونظيفين دوما )  الكرسي(التأكد من بقاء األرضية والحوض  -
 .توفير مواد التنظيفوحاجز الماء بواسطتها 

 يجوز التخلص من المياه المستعملة بسكبها في الحمام وذلك ال -
 .تجنباً الحتمال امتالء الحفرة

يتوجب وبسرعة إغالق أية تشققات في بالطة الغرفة أو   -
  .األساسات

من األفضل استخدام قدر صغير من أي مطهر عند غسل  -
  .بالطة الحمام

يجب عمل فحص دوري للشبكة الحاجزة للذباب للمحافظة  -
 .على خلوها من أي انسداد  أو وجود ثقوب فيها

يجب عدم رمي أي نفايات أو مخلفات صلبة مثل الزجاج أو  -
رغم بعد احتمال حدوث والبالستيك ألنها قد تسد المواسير 

اإلنسدادات نتيجة لالستخدام العادي  فإن كيفية التخلص منها 
  :يتم من خالل

هل في كوع الرائحة أو في  فتح غرفة التفتيش لمعرفة مكان االنسداد -
عندما يكون االنسداد في كوع والمواسير التي بعد غرفة التفتيش 

استخدام الضاغط لطرد المخلفات من الكوع والرائحة فيتم صب المياه 
أو استخدام قصبات تسليك مرنة غير صلبة حتى ال تؤدي إلى كسر 

خل غرفة رجوع الروائح إلى داوبالتالي تسرب المياه وكوع الرائحة 
 .يمنع استخدام أسياخ الحديد في التخلص من االنسدادو ،الحمام

ذلك بصب كمية من الماء و ،ضرورة تنظيف الحمام بعد االستخدام -
 "إترك الحمــــــام كما تحب أن تراه" عمالً بالحكمة الشهيرة
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 :أدوات التنظيف الالزم توفرها
 فرشاة تنظيف بالستيك -
 .مساحة أرضية -
 .الجدرانومطهرات لألرضيات ومواد تنظيف  -
 .صابون لتنظيف األيدي -

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفريغ المخلفات من البيارة   
عند امتالء البيارة يفضل حفر بيارة أخ�رى حت�ى ال تطف�ح البي�ارة وتس�بب مس�تنقعات تك�ون بيئ�ة النتش�ار ال�روائح 

يتم  صبها ف�ي خن�ادق وه الحفرة باستخدام سيارة شفط يجب كلما أمكن ذلك تفريغ محتويات هذو ،وتكاثر الحشرات
بعي�دة ع�ن التجمع�ات الس�كانية عل�ى ش�رط أن ت�دفن ه�ذه الخن�ادق بالترب�ة حي�ث أن الم�واد ومحفورة خارج المدين�ة 

 .البرازية الحديثة خطرة على الصحة
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 صيانة خزانات التحليل
 .من الحماة الناضجة من أحد الخزانات العاملة) بوالد 7-5(تزويده بكمية  يتم ،بعد إختبار خزان التحليل حديث البناء

 18-12إال أنه من الواجب أن يتم فحص الخ�زان ك�ل ح�والي  ،مع أنه ينصح بتنظيف خزان التحلل كل سنتين أو أكثرو
ص إلى تحديد م�ا حيث يهدف الفحوالمؤسسات العامة األخرى ب شهور في حالة المدارس 6كل  ،شهًر في حالة المنازل

 :  يلي
 .إرجع لشكل الخزان) المسافة الخالية من الخبث(أسفل المخرج والمسافة ما بين أسفل الخبث الطافي  -1
 .عمق تراكم الحماة فوق أرضية الخزان -2

 
الحم��أة وأن ال يزي��د العم��ق الكل��ي للخب��ث وس��م  7و5م��ن الواج��ب أن ال تق��ل المس��افة الخالي��ة م��ن الخب��ث ع��ن ح��والي  

 .سم 50مة على المتراك
  .يجرى عادة إخراج الحمأة من الخزان بواسطة دلو ذي يد طويلة أو يمكن ضخها بواسطة عربات شفط خاصةو
الحمأة المستخرج من خزانات التحلل عادة على بعض المواد غير المتحللة الضارة أو الت�ي ق�د تحم�ل ويحتوي الخبث و

إنم�ا يتوج�ب دفنه�ا ف�ي و ،ال ي�تم اس�تخدامها كمخص�بات زراعي�ة به�ذا يج�ب أنوفي طياتها خطراً على الص�حة العام�ة 
 .سم60خنادق ضحلة بعمق 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفري
 

 تفريغ محتويات الخزان من المواد الصلبة
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 تكلفة بناء الحمامات -:الباب السابع
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اج إلى مواد بناء وعمل أكثر وكذلك فالحمــام األكبر يحت. تختلف تكلفة اإلنشاء بإختالف مقاسات الحمام ومواصفاتة
 .التشطيبات تؤثر مباشرة في التكلفة مواد البناء فإن إختالف المواصفات من حيث نوعية التركيبات الصحية أو

 
كذلك تختلف التكلف�ة أيض�اً بالنس�بة ل�نفس الحم�ام م�ن منطق�ة إل�ى أخ�رى إلعتماده�ا بش�كل رئيس�ي عل�ى الكلف�ة المحلي�ة 

إمكاني�اتهم وإضافة إلى مدى مس�اهمة المس�تفيدين  ،توفر المواد المحلية المستخدمة في بناء الحمام مدىولأليدي العاملة 
  .في مساعدة أنفسهم

 
عن��د حس��اب التكلف��ة التقديري��ة أخ��ذنا ف��ي االعتب��ار أن م��ن س��يقوم بأعم��ال الحف��ر وبن��اء الغرف��ة ه��م العم��ال والحرفي��ون، 

جع�ل ) البل�ك، الخش�ب المس�تورد(تخدام مواد غي�ر محلي�ة ف�ي البن�اء مث�ل وكذلك اس. وبالتالي سوف يتم دفع األجور لهم
لكن في حالة قيام أفراد األسرة بأعمال الحفر، وكذلك أعمال بن�اء الغرف�ة واس�تخدام الم�واد المحلي�ة .التكلفة تبدو مرتفعة

وه�ذا ه�و  بش�كل ملح�وظ المتوفرة في المنطقة مثل األحجار، وج�ذوع األش�جار والط�ين ف�ي البن�اء، فس�وف تق�ل التكلف�ة
 .األفضل حيث سيكون أفراد األسرة أكثر قدرة على إجراء أعمال الصيانة للحمام مستقبالً 

 
ب�الطرق  التكلفة التي يجب التركيز عليها هي الفارق بين كلفة بناء حمام نموذجي وكلفة بن�اء الحمام�ات الحالي�ة أن  كما

وف يبني حمام بأية حال ويريد أن يحصل عل�ى حم�ام جي�د وقلي�ل الص�يانة وأن المستفيد س. المنطقةالتقليدية المتبعة في 
 .مقابل خسارته

 
 :عوامل تخفيض التكلفة

 :يمكن خفض تكلفة تنفيذ الحمامات وذلك بأحدى الطرق اآلتية 
 المشاركة بالمجهود وتنفيذ بعض األنشطة من قبل أفراد العائلة مثل الحفر والنقل والعمالة -
 مراحلتنفيذ الحمام على  -
اإلشتراك في الجدران عند بناء الحمامات مالصقة وإشتراك مجموعة من الجيران في نظام الصرف الصحي  -

 لبعضها
 :إستخدام مواد محلية متوفرة في المنطقة أو تعديل مواصفات بعض األعمال وفيما يلي بعض األمثلة -

 
o عمل سقف الحمام من الخشب وصفائح الزنك 
o حجر أو طين أو غيره(واد المحلية عمل جدران الحمامات من الم( 
o  ويمكن عمل طبقة عازلة من قطع . الطينوالبياره من جذوع األشجار وعمل سقف خزان التحليل

 .البالستك المجمعة من أوعية البالستك الخاصة بالزيوت ورصها بحيث تكون طبقة عازلة
o  منتيةالتلبيس من الداخل بالمونة األسوعمل جدران خزان التحليل من الطين. 
o  أنابيب دائرية جاهزة (عمل جدران بيارة الترشيح من إطارات السيارات التالفة أو من فناطيس اآلبار

  )من الخرسانة
o  ًعمل األرضيات والجدران من التلبيس األسمنتي مع الخدمة جيدا. 
o عمل شبك الحشرات لفتحة النافذة بدون النافذة 
o  من % 50مما يعني توفير  9:1:2الرمل بنسبة  :األسمنت :)النورة الخام(إستخدام مونة الجير المطفي

 .تكلفة األسمنت
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 تكلفة تقديرية إلنشاء حمام طرد بالماء مع البيارة
سعر  الكمية الوحدة بيان األعمال م

 اإلجمالي الوحدة

 م2.50م وإرتفاع  1.20* 1.20المقاس الصافي الداخلي  .كميات األعمال لتنفيذ حمام طرد بالماء
     مال المباني والتشطيباتأع 1

1-1 
مع  سم 60سم    وإرتفاع . 4بناء أساس حجر للحمام سمك  

 6240 1600 3.9 2م الحفر

1-2 
م من  2.50م   وارتفاع  )1.2*1.2(بناء غرفة الحمام بأبعاد 

 14000 1000 14 2م )سم 15بلك (مواد البناء المحلية 

1-3 
سم فوق ردميات  10مك أرضية الحمام من الخرسانة العادية س

 1728 1200 1.44 2م .كسر  أحجارو

 2000 2000 2.6 2م المرابيع الخشب والخرسانة العادية تنفيذ سقف الحمام من  1-4
 1920 400 4.8 2م التلبيس الداخلي للجدران 1-5
 1440 300 4.8 2م دهان التلبيس وجه أملشن تأسيس ووجهين زيتي  1-6

 8680 1400 6.2 2م م 1.50رضيات والجدران بإرتفاع بالط سيراميك لأل 1-7

1-8 
 م خشب )1.80*  0.80(باب 

 2800 2000 1.4 2م سجاف

 2000 2000 مقطوعية .الحشرات مع شبك م )0.60* 0.40(نافذة حديد  1-9
 44008 إجمالي أعمال المباني والتشطيبات 
     أعمال الصرف الصحي الموقعي   2
 29700 29700 1 عدد بحسب الرسومات خزان التحليل  2-1
 5000 5000 1 عدد بيارة الترشيح 2-2
 2000 2000 1 عدد م2.5هـ طول 3أنبوب التهوية بالستك قطر  2-3
 3000 3000 مقطوعية هـ مع الحفر والدفن4أنابيب الصرف بالستك قطر  2-4

 39700 إجمالي أعمال الصرف الصحي الموقعي
     حيةأعمال التركيبات الص 3

3-1 
وأنبوب  هنش 4كوع ريحة  مع صينيمجلس شرقي من ال

 3000 3000 1 عدد هـ4الصرف بالستك قطر 

  1500 1 عدد بالستك مع التوصيل إلى المجلس سيفون 3-2

3-3 
شبك وغطاء بالستك  مع ) مشن أرضي(نقطة صرف أرضي 

  2000 1 عدد هـ2كوع الرائحة وأنبوب الصرف بالستك فطر 

  1500 1 عدد ش إستحمام مع الحنفيةد 3-4

3-5 
مع أنبوب الصرف الى نقطة المشن ) حوض قدم(شاور 

  4000 1 عدد األرضي

3-6 
أنبوب الصرف إلى نقطة وحوض غسيل الوجه مع الحنفية 

  2500 1 عدد المشن األرضي

  2000 1 عدد كبينة بالستك مع المرآه 3-7

3-8 
حنفية مع الحنفيةوالمحبس تمديدات المياه من الخزان إلى ال

 3000 3000 مقطوعية وكل مايلزم

 6000 إجمالي أعمال التركيبات الصحية 3-9
 ).حيث ستتغير تغيرا جذريا إذا قام المستفيدون بالبناء، واستخدموا مواد بناء محلية ،جداول التكلفة التقديرية تعطي أرقام تقديرية لالسترشاد بها فقط(
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 الحمام الجاف المحسن ذو الحفرةء تكلفة تقديرية إلنشا
 

 

 لایر إذا تم بناء الجدران من الطين 10,000ض الكلفة بحوالي يمكن تخفي •
 

 
 

سعر  الكمية الوحدة بيان االعمال م
 اإلجمالي الوحدة

 1,200 300 4 3م وارتفاع ،سم40الحفر في األرض بشكل دائري سمك  1

 50ارتف�اع   ،س�م 40مباني حجر أس�اس أرض�ية الحم�ام س�مك  2
 4,320 1,600 2.7 2م م 1.5سم قطر داخلي 

3 
س���م مق���اس داخل���ي    15ن البل���ك س���مك بن���اء ج���دران الحم���ام م���

*  0.8م م�ع عم�ل فتح�ة الب�اب 2.5ارتف�اع  1.5*  1.5ارتفاع 
 سم0.8*  0.60م وفتحة النافذة 1.8

 15,000 1,000 15 2م

 3,600 1,000 3.6 2م م 2.2*  1.8سقف الحمام من المرابيع والصفيح  4

5 

قطر  بالطة الحمام من الخرسانة المسلحة سابقة التجهيز دائرية
 15ك�ل  8سم وحديد التس�ليح ف�ي األتج�اهين قط�ر 10م سمك 2

مع عمل فتحة أنب�وب النق�رة وفتح�ة أنب�وب التهوي�ة وتنع�يم  .سم
 السطح جيداً 

 4,710 1,500 3.14 2م

س�م وأنب�وب 50ه�نش ط�ول  4عمل أنبوب النقرة الستيك قط�ر  6
 .سم مع شبك الحشرات 2.8همش طول 6التهوية بالستيك قطر 

 مقطوعية
 3,000 3,000 

عم��ل فتح��ة تص��ريف مي��اه الغس��يل إل��ى الخ��ارج أس��فل الج��دار  7
 .م6هنش طول  2وأنبوب بالستيك قطر 

 مقطوعية
 1,500 1,500 

 2,800 2,000 1.4 2م م1.8*  0.8باب خشب سجاف  8

 مقطوعية سبك الحشرات لفتحة النافذة 9
 300 300 

 36,430  بالريال اإلجــمـالــي
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 طريقة حساب وتحديد تكاليف تنفيذ األعمال

 
 م 2.5بارتفاع  1.2*1.2تكلفة حمام الطرد بالماء مقاس داخلي : مثال

 
 .  زمة لكل بنداليد العاملة الالويلزم تحيد بنود األعمال التي يلزم تنفيذها ومن ثم حساب مواد البناء : أوالً 

 
 التكاليف الكميات التفاصيل

  :)بالمتر الطولي(الحفر 
 

 1400 م5.6=4*1.4

   المواد
 لایر1400=700*2 2) = باليوم(عامل  اليد العاملة

 
  

 التكاليف الكميات التفاصيل
بالمتر (مباني حجر لألساسات 

  ):المربع
 

 لایر 5080=1450+3630 2م 3.36=     4*  0.84=   0.6*1.4
 )2م/لایر 1511(

):= بالمتر المكعب(حجر أسود  المواد
3.36.*4=1.4 

 2)= بالكيس(أسمنت 
 0.5)= بالمتر المكعب(رمل 

 لایر1480=1200*1.4
2*950=1900 

0.5*500=250 

 0.5)=باليوم() بناء(أسطى  اليد العاملة
 1) = باليوم(عامل 

 لایر750
 لایر 700
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 التكاليف الكميات التفاصيل

سم  40*20مباني بلك مقاس 
 )بالمتر المربع(
 

1.2*2.5*2=6 
1.6*2.5*2=8 

-0.8*2=1.6 
 2م12.4

 

8350+2900=11250 
 لایر

 )2م/لایر 907(

 155=12.5*12.4)بالحبة(بلك المواد
 2)بالكيس(أسمنت 

 0.5)المتر المكعب(رمل 
 

155*40=6200 
1900 
250 

8350 
 1)يوم عمل(أسطى  اليد العاملة

 2)وم عملي(بناء 
1500 
1400        2900 

 
 التكاليف الكميات التفاصيل

بالمتر (أرضيات الحمام  
 )المربع

 

 2م1.44=1.2*1.2
 

1200+1450=2650 
 )2م/ لایر 1840(

 1)بالكيس(أسمنت  المواد
 0.1)بالمتر المكعب(كري 
 0.15)المتر المكعب(رمل 

950 
200 
50                  1200 

 0.5)يوم عمل(أسطى  اليد العاملة
 1)يوم عمل(بناء 

 
 

750 
700                1450    

 
 التكاليف الكميات التفاصيل

 )بالمتر المربع(سقف الحمام  
 

 5500=1100+4400 2م2.56= 1.6*1.6
 )2م/لایر 2148(

 2م عدد 3هـ طول 3*2مرابيع خشب  المواد
 3م عدد 3سم طول 90بتر زنك عرض 

 كوفية  ومسامير أب
 

2400 
1800 
200         4400 

 0.5)يوم عمل(نجار اليد العاملة
 0.5)يوم عمل(بناء 

 
 

750 
350          1100 
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 التكاليف الكميات التفاصيل

بالمتر (التلبيس للجدران 
 )المربع

1.2*2.5*4=12 
 2م 10.4               1.6-=      2*8.-

3150 
 )2م/لایر 302(

 2)سبالكي(أسمنت  المواد
 0.3)بالمتر المربع(رمل 

 

1900 
150                       

2050 
 0.5)يوم عمل(أسطى  اليد العاملة

 0.5)يوم عمل(بناء 
 

750 
350                       

1100 
 

 التكاليف الكميات التفاصيل
بالمتر (البالط لألرضيات 

 )المربع
 
 

 

  )بالمتر المربع(سم25*25بالط مزايكو  المواد
 )بالكيس(أسمنت 

 )بالمتر المربع(رمل 
 
 

 

 )يوم عمل(أسطى  اليد العاملة
 )يوم عمل(بناء 

 

 

 
 التكاليف الكميات التفاصيل

 1.4*2.5*0.9 خزان التحليل 
 

 لایر 28000

 المواد                        
 األرضيات 

 
 
 الجدران

 
 
 السقف

 
 2)بالكيس(أسمنت :

 0.15)بالمتر المربع(رمل 
 0.3ريك

 120بلك
 4أسمنت

 0.6رمل
 2أسمنت
 0.2رمل 
 0.3كري

 2عدد أسياخ  12حديد قطر 

 
1900 
100 
450 

4800 
3800 
200 

1900 
100 
450 

2000                   
15700 

 4)يوم عمل(أسطى  اليد العاملة
 9)يوم عمل(بناء 

 

6000 
6300                  

12300  
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