
 توجيه وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي في حوض نهر الزرقاء



 منطقة الدراسة



 المشكلة  ̸ بيان الحالة 
 تلوث المياه الجوفية الناتج عن الحفر اإلمتصاصية والممارسات الزراعية

 المياه الجوفية هي مصدر مياه الشرب الرئيسي والوحيد في كثير من مناطق المملكة

 خدمة التزويد بشبكة صرف صحي تتعذر في كثير من هذه المناطق
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 IUCN ̸ التقييم التشاركي السريع 

من المنازل تفرغ محتويات الحفر اإلمتصاصية % 40
 مره الى مرتين شهريا

 
 دينار للمرة الواحدة 50-40تكلفة التفريغ تساوي 

 
لتقليل العبئ المالي فإن كثير من المنازل تقوم بعملية 

فصل المياه الرمادية وتصريفها الى الحديقة أو المزرعة 
 من غير معالجة

 
 .يوجد قبول كبير لدى األهالي لعملية معالجة المياه الرمادية وإعادة إستخدامها في الزراعة

 
قبول ضعيف جداً ويكاد يكون معدوماً لفكرة معالجة المياه العادمة وإعادة إستخدامها في 

 .المنزل



 أهداف المشروع

1 
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 التنسيق بين استخدام األراضي وإدارة المياه لحماية المياه الجوفية

 اإلدارة السليمة لمياه الصرف المحلية لحماية وزيادة الموارد المائية



 المعالجة الالمركزية للمياه العادمة وإعادة اإلستخدام

 األردن ومصر : الالمركزية
 

 التعريف المتعارف عليه بالنسبة لوزارة المياه والري في األردن
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إدارة المياه العادمة من غير  
 إعتبارات الفصل

 

إدارة المياه عن طريق 
 الفصل من المصدر
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 السوداء المياه مع للتعامل إضافية إجراءات تتضمن.  
 
مياه مع التعامل عند وخصوصاً  الوحدات تشغيل تعقيدات زدادت 

 .مركزة رمادية
 
 
 

 الشواغل الرئيسية: إدارة المياه عن طريق الفصل
 



 مثال على خصائص المياه الرمادية في الموقع

Table 1: Characteristics of grey water 
Parameter Unit  
pH  6.79 
EC µs/cm 1203 
TSS mg/l 994.2 
VSS mg/l 702.7 
COD total mg/l 2329.6 
COD suspended mg/l 921.4 
COD colloidal mg/l 723.3 
COD membrane mg/l 685.0 
BOD mg/l 708.5 
NKj mg/l  46.5 
Ammonium mg/l as N 16.6 
Nitrate mg/l as N 0.4 
Sulfate mg/l 535.5 
Bicarbonate mg/l 661.4 
Sodium mg/l 382.0 
Chloride mg/l 174.3 
Potassium mg/l 33.7 
Magnesium mg/l 38.4 
calcium mg/l 46.7 
Total phosphorous mg/l as P 30.6 
e-coli MPN/100 ml >1.1 E+7 
Total coliform MPN/100 ml >1.1 E+7 

 



التدفق عند 
 المدخل

 مصافي

التدفق عند 
  U A S B المخرج

 استخدام للغاز

 الخيارات المقترحة 

 أراضي رطبة

 الخيار األول



 الخيارات المقترحة 

 الخيار الثاني 



 المعالجة في موقع المنزل



 تحت اإلنشاء
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