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 مقدمة حول المياه العادمة
 .المياه استخدامات من للكثير ثانوية نتيجة هي العادمة المياه•

 االطباق وغسل االستحمام مثل المنزلية استخدامات هناك
 .ايضا صناعية استخدامات وهناك

  
 إلى لإلشارة "الصحي الصرف" مصطلح يستخدم ما وكثيرا•

 حالة في أكثر المصطلح هذا يستخدم ولكن العادمة المياه
   .للمياه المنزلية االستخدامات

 



 انبوب تصريف مياه صرف صحي

 



 لماذا تتم معالجة مياه الصرف الصحي؟
 البيئة لحماية الصحي الصرف مياه ملوثات إزالة إلى بحاجة إننا•

 .العامة الصحة وحماية
 



 المياه العادمة في االردن
 (٢٠١٢)مليون متر مكعب  ١٢٠

 الحجم االستخدام

 (٣مليون م)

 خربة السمرا 87 زراعة

 البقعة 4 اعالف

 وادي العرب اربد و 7 نهر االردن

 غابات

 

 الجيزة 0.1

 تل منتح 0.1 -

مديرية االمن العام  في  0.05 حدائق

 المقابلين



 إعادة استخدام المياه العادمة
 من نفسه الموقع في واستخدامها العادمة المياه استخدام إعادة إن•

 .والريفية الحضرية المناطق في المياه استهالك من التقليل شأنه
 :االستخدام إعادة مزايا

 المياه فواتير قيمة تقليل•
 أقل عذبة مائية موارد استخدام•
 البيئي التلوث أخطار من التقليل•
 العادمة المياه وتنقية بنقل الخاصة التحتية البنية مشاريع إلى الحاجة خفض•

 ألطول استدامتها في يساهم الذي األمر عليها، الضغط وخفض المعالجة
 .ممكنة فترة



 .أرقامالعام في األمن مديرية 

 Item الوحدة القيمة مالحظات

 المنطقة الخضراء (2م) 18,500

 المتاحة المنطقة الخضراء االضافية (2م) 15,500
 

 JT) (شركة االتصاالت األردنية

لم يتم التوصل إلى . األراضي الشاغرة المستخدمة في األبراج

 لري جزء من(  (JTاتفاق نهائي بين مديرية األمن العام و

 .باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بعد لنباتاتا

 المنطقة الخضراء الخارجية المتاحة  (2م) 90,000

 الكلية للمباني المساحة (2م) 57,703
 

ساعة  ٢4ومن المتوقع أن تكون على أهبة االستعداد خالل 

 .٪ من شاغلين١٠حوالي 
 

 المحتمل للشاغلين العدد االجمالي 2,466

  عدد الوجبات التي تقدم يوميا اجمالي 3,000
 

 كمية الغسيل المنتجة يوميا (كغم) 15,000
 



PSD Wastewater Characteristics 

Parameter 

Unit Average 

Value 

Average Value 

w/o Restaurant 

pH (Acidity) 8.33 

COD (Chemical Oxygen Demand) mg/l 1,725 1,262 

BOD5 (Biological Oxygen Demand) mg/l 745 320 

TSS (Total Suspended Solids) mg/l 788 225 

TVSS (Total Volatile Suspended Solids) mg/l 590* 200 

TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 175 210 

NH4
+-N (Ammonia Nitrogen) mg/l 133 190 

Ptot  (Total Phosphorous) mg/l 52* 49 

PO4-P (Phosphate) mg/l 12* 

FOG (Fat, Oil & Grease) mg/l 43 9 

MBAS (methylene blue active substance) mg/l 0.75 0.57 

SO4- (Sulphate) mg/l 34 33 

CL- (Chlorine) mg/l 203 217 

E.coli (Escherichia coli) MPN/100ml 5.7x107 2.4x107 

HCO3
- (Bicarbonate) mg/l 759 835 

Mg++ (Magnesium) mg/l 18 9 

Ca++ (Calcium) mg/l 76 28 

Nematode eggs egg/5l Not seen Not seen 

 



 مصطلحات -مياه الصرف الصحي

 (pH)الرقم الهيدروجيني •
 .هو مقياس لحموضة أو قاعدية محلول مائي



 مصطلحات -مياه الصرف الصحي
 (BOD) البيوكيميائي األكسجين على الطلب•

 الطلب فإن الصحي، الصرف مياه لتحلل مطلوب األكسجين ألن
 في العضوية المواد لتركيز مقياس هو (BOD أو) األكسجين على
 .الصحي الصرف مياه



 



 مصطلحات -مياه الصرف الصحي
 (COD) الكيميائي االكسجين على الطلب•

 أيضا فهي العادمة المياه لتحلل الالزمة الكيميائية األكسدة كمية
 .الصحي الصرف مياه في العضوية المواد تركيز على مؤشر



      Low BOD      High BOD 

 



 مصطلحات -مياه الصرف الصحي

 (DO) الذائب األكسجين•

 .الواحد للتر ملليغرام تقاس الماء في المذاب األكسجين كمية



 مصطلحات -مياه الصرف الصحي

 (TSS) الذائبة الصلبة المواد إجمالي•

 ،الصحي الصرف مياه في الذائبة الصلبة المواد جميع مجموع هو
 مثل جدا   الدقيقة لتلك إضافة العضوية، غري أو العضوية كانت سواء

 .الغروية املعادن



 مصطلحات -مياه الصرف الصحي
 (TSS) العالقة الصلبة المواد إجمالي•

  اليت املياه يف العالقة اجلسيمات مجيع تشمل
 .(ورقي فلرت) ترشيح ورق خالل من متر ال



 مصطلحات -مياه الصرف الصحي

 (TVSS) المتطايرة العالقة الصلبة المواد مجموع•

  ملدة (احلرق طريق عن) االشتعال أثناء فقدت اليت الصلبة املواد تلك
 وتتكون عام، بشكل .مئوية درجة ٥٠± ٥٥٠ يف دقيقة ٢٠-١٥
 .العضوية املواد من املتطايرة الصلبة املواد



 مصطلحات -مياه الصرف الصحي
 النيتروجين كلداهل إجمالي •

 (+NH4) واألمونيوم (NH3) واألمونيا العضوي النيرتوجني جمموع هو
 .الصحي الصرف ملياه الكيميائي التحليل يف



 مصطلحات -مياه الصرف الصحي
 (FOG) والشحوم والزيوت الدهون •

   !حقيقية مشكلة هي املياه يف املتواجدة الشحوم
 اليت بالسطوح التمسك تفضل أهنا يعين مما للماء، كارهة  مواد الشحوم

 مياه يف والشحوم الزيوت من الكبرية الكميات .املاء من خالية تكون
  الصحي الصرف خطوط انسداد يف تتسبب أن ميكن الصحي الصرف

 .بيئية واثار الصحي الصرف مياه معاجلة حمطة يف ومشاكل



 



 (البقية) والشحوم والزيوت الدهون•
 على اليت املنتجات من هي والشحوم والزيوت املتبقية الدهون

   .باستمرار إدارهتا الغذائية اخلدمات مؤسسات
 عن السباكة أنظمة إىل والشحوم والزيوت الدهون تدخل احلال بطبيعة
 .املعدات وتنظيف األرضيات وتنظيف األطباق غسل عمليات طريق



 كيف يمكنك أن تساعد؟
 .املصرف يف (هبا امللوثة املياه أو) الشحوم أو الزيوت تصب ال•
 .الشحوم لغسل الساخن املاء تستخدم ال •
 املناشف استخدم الطهي زيت من القليلة الكميات من للتخلص•

 .املهمالت سلة يف املنشفة من وختلص الكمية ملسح الورقية
 غسلها قبل واملعدات الطبخ أطباق من والشحوم الزيوت أزل•

 .الشحوم من خالية املياه بقاء على للحفاظ
 مث ومن ،تتصلب حىت فرتة وتركها علبة يف الباردة الشحوم وضع•

 .املهمالت سلة يف العلبة من التخلص



 افضل الممارسات االدارية في الموقع
•www.gbra.org/fog.swf 

 



 معالجة المياه العادمة
هل إزالة امللوثات من مياه الصرف الصحي إىل املستوى املطلوب بناء 

 استخدامها؟على الغرض املقصود من إعادة 



 عملية معالجة مياه الصرف الصحي

 (SBR) المتسلسلة الدفعات مفاعل•
 املفاعالت هذه .الصحي الصرف ملياه الصناعية املعاجلة خزانات هي

  مياه يف األكسجني فيضخ دفعات، على الصحي الصرف مياه تعاجل
 النفايات جيعل مما (COD) و  (BOD)من للتقليل الصحي الصرف
 .االستخدام إلعادة أو السطحية للمياه للتصريف مناسبة السائلة



 



 إعادة استخدام

 المياه العادمة 

 



 



 



 



 ري الحدائق
 :التالية األماكن في شائع الحدائق ري
 المدارس ساحات•
 العامة الطبيعية المساحات•
    الطرق بين ما•
   الجولف مالعب•



 الساحات و األفنية





 الممارسات السليمةالحاجة إلى 
 الثقيلة والمعادن األمراض ومسببات األمالح توجد•

 ضارة وهي الصحي الصرف مياه في عادة والمبيدات
 .والبيئة الناس بصحة



 



الصحية إلعادة استخدام طرق للحد من المخاطر 
 المياه العادمة المعالجة

 البسيطة الترشيح تقنيات استخدام•
 الري أثناء واألحذية القفازات لبس•
 الحماية من قدر أكبر يعطي أن يمكن السطحي تحت الري•

 الصحية
 الواقية المالبس استخدام•



 المياه العادمة المعالجة كمياه للريتقييم جودة 

 كمية  تكون عاليين والنتح التبخر حيث القاحلة المناطق في•
 .عالية الري مياه في الذائبة األمالح

 لنوعية حساسة للمياه ونفاذيتها التربة قوام مثل التربة خصائص•
 .الري مياه



 مع مياه الريإدارية مشاكل 

 الملوحة (أ
 االيونات سمية (ب
 التربة خالل من المياه نفاذية معدل (جـ
 اخرى مشاكل (د



 الملوحة( أ

 للمياه(  (ECالموصلية الكهربائية •
  للمواد الصلبة الذائبة مقياس هو  

(TDS) أو تركيز ملوحة مياه الري. 
 

 النبات تؤثر الملوحة على نمو •
 .بشكل سلبي

 



 الملوحةإدارة 
 تحت والملح الماء لتحرك للسماح ضروري الجيد الصرف•

 .الجذور منطقة
 كسر  على تعتمد ثابتة قيمة إلى ستصل التربة ملوحة بالتالي•

 .الرشح



 



 االيوناتسمية ( ب
 هي الصحي الصرف مياه في للقلق إثارة األكثر األيونات•

 .والبورون والكلوريد الصوديوم

 

 في التراكم إلى تميل العناصر هذه الشديدة الحاالت في•

 .بشرية مخاطر منتجة والتربة النباتات



 معدل تسرب المياه( جـ
 تدهور يسبب المعالجة المياه في العالي الصوديوم محتوى•

 .(القشور تشكيل) للتربة المادية الحالة

 

 ما النباتات تزويد المستحيل من التسرب معدل تخفيض تم إذا•

 .الجيد للنمو الماء من يكفي



 اإلنسداد -مشاكل أخرى( د

 .والتنقيط بالرش الري أنظمة مع اإلنسداد مشاكل•
 الري أنظمة مع حتدث شيوعا األكثر اإلنسداد مشاكل•

 .بالتنقيط
 



 



 



 



 :الحلول

 التأكد من تنقية المياه بشكل جيد والفلترة قبل الري•
 غسل أو شطف نظام الري•



 



 التسميد

  والذي المخصبات إلى باإلضافة الري يعني التسميد•
 أو المدفونة التنقيط خطوط خالل من به القيام يمكن
 .الرشاشات خالل من أو السطح على التي

 مصدر على والحفاظ العذبة المياه على االعتماد لتقليل•
 المياه استخدام يمكن السنة مدار على الري لمياه دائم

 .الزراعة في (جودتها) أنواعها مختلف على العادمة



 التسميد و المياه المعالجة

 ذاتها بحد تعتبر المعالجة المياه في العضوية المواد•
 النبات لتغذية كاف  سماد

 للنبات المغذية المواد أهم من والفسفور النيتروجين•
 المعالجة المياه في والمتواجدة

 من كبيرة  كميات  على تحتوي المعالجة المياه !إحذر•
 !النيتروجين



 التسميد و المياه المعالجة

 اعتمادا التسميد، في المستخدمة الصحي الصرف مياه•
 من لكل خضعت تكون أن يجب األولي، تكوينها على

 والمعالجة الري، نظام انسداد لمنع الفيزيائية المعالجة
 .الصحية المخاطر من للوقاية البيولوجية



 شكرا لكم
 

 للتواصل مع مريا لتطوير أساليب الري والزراعة
 73 79 568-06   هاتف

 jo.org-info@mirra   بريد إلكرتوين
   jo.org-www.mirra املوقع اإللكرتوين
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