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Challenges and Opportunities 

 

•  الزياده السكانيه 

•   الجفاف وتذبذب االمطار 

•  التغير المناخي 

•  معدالت التبخر

• تلوث المياه السطحيه 
 والجوفيه 

• نضوب المياه الجوفيه 
 وتملحها نتيجه الضخ الجائر

 

• االردن رابع  افقر  دول 
 العالم بالمياه

 

اصبح مهتم بمصادر مياه •
 غير تقليديه

المياه المعالجه  اصبحت •
جزء مهم من الموازنه 

 المائيه  

استخدام المياه المستصلحه •
اصبح خيارا ال بديل عنه في 

 الزراعه 

 



   ان الهدف الريئسي من معالجه مياه الصرف الصحي هو التمكن من التخلص من

بدون التاثير على صحه االنسان  او احداث اي   والصناعه من مخلفات السكان

 اضرار بالبيئه

  تصميم محطه معالجه مياه الصرف الصحي  مبني  على  الحاجه للتخلص من

 الحمل البيولجي  للمياه والفضالت الصلبه 

 هي مجموعه من العمليات   عمليات معالجه مياه الصرف الصحي التقليديه

 الفيزيايه والكيميائه والبيولوجيه 

 المعالجه ممكن ان تكون  اوليه  او ثنائيه  او متقدمه 

 مفاهيم عامه  :معالجه مياه الصرف الصحي 



استخدام المياه ألمعالجه بالري باعادهالشركاء المعنيون     

   لمحطةا

  المزارعين 

  لمستهلكينا
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العادمهمنتجي المياه   

 األجيال  القادمة 

 الطبيعة 

 المؤسسات المنظمة 

 المؤسسات المانحة 

 القطاع الخاص 

 مؤسسات التسويقية 

 األجيال المعاصرة 



كلفه تنقيه المياه حسب نوع االستخدام النهائي في الري    

    العادمهالمياه 
االستخدام 

المنزلي 
 والصناعي 

 درجه التنقية 
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 تغذيه المياه الجوفية 

 أشجار الفاكهة

  الحرجيهالغابات 

 الخضار التي تؤكل مطبوخة

  االوديهالتصريف إلى 

 المحطة 



 مواصفات المياه المستصلحه 

  :مواصفات عالميه•
العاده استخدام المياه  اعتمادا   1992مواصفه وكاله حمايه البيئه االمريكيه  •

 على  دليل نوعيه المياه  تعطي مساحه للرصد  ومراجعه  الموصى به 

 العاده استخدام المياه المعالجة بالزراعة   1989دليل منظمه الصحه العالميه •

مواصفه نوعيه المياه الصادره عن مؤسسه االغذيه والزراعه العالميه •
 التي تحدد درجه موائمه كل نوع من المياه الناتجة للزراعة  1985لعام

  (Ayers and Westcot, 1985)ل( 1991الفاو ) لسنه    47دليل الري والصرف  رقم  •

 المواصفات االردنيه •

 العاده استخدام مياه الصرف الصحي المنزليه    893/2006المواصفه رقم •

 المستصلحه•

 العاده استخدام مياه الصرف الصحي الصناعيه      202/1991المواصفه رقم •

 المستصلحه •
 



مواقع محطات التنقية 

 باألردن 

 

عدد المحطات العاملة 
محطة  28باألردن   

 
 والترسيب  التركيدبرك   

  الحماة المنشطة 

  RBCs فال تر الترشيح 



Name of  
WWTP 

Type Year of 
operation 

Design 
Capacity 
m3/day 

Actual 
Flow 

m3/day 

Disposal and run off 

El Samra Stabilization Ponds 1985 68000 178903 Seil Zarka/King Talal Dam 

Irbid Activated sludge + Trickling Filters 1987 11000 7121 Wadi Ghafar/Jordan River 

Aqaba Stabilization Ponds 1987 9000 9329 Irrigation at site 

Al Salt Activated sludge + Maturation Ponds 1981 7700 3898 Wadi Shuaeb 

Jarash Activated sludge + Maturation Ponds 1983 3500 2913 Seil Jarash/King Talal Dam 

Mafraq Stabilization Ponds 1988 1800 1805 Irrigation at site 

Baqa’ Trickling Filters 1988 14900 11768 Seil Rmemeen/King Talal 
Dam 

Karak Biological Filters 1988 785 1478 Seil lkarak/GhourElmMasraa’ 

Abu Nseer Activated Sludge + RBC 1982 4000 1977 Wadi beren/Seil Zarka 

Tafeeleh Biological Filters 1988 1600 740 Ghour Fifa 

Ramtha Stabilization Ponds 1988 1920 2301 Irrigation at site 

Maa’n Stabilization Ponds 1990 1600 2155 Irrigation at site 

Madaba Stabilization Ponds 1990 2000 4176 Irrigation at site 

Kufranjeh Biological Filters 1990 1900 2223 Wadi Kufranjeh/Jordan River 

Wadi el Seer Stabilization Ponds 1997 4000 1917 Wadi El Adasieh 

Fuhaes Activated Sludge + Maturation Ponds 1997 2400 1523 Wadi Shuaeb/Kafreen Dam 

Wadi el Arab Activated Sludge 1999 22000 7055 Wadi El Arab/Jordan River 

Wadi Musaa Activated Sludge 2001 3400 866 Irrigation at site 

Wadi Hassan Activated Sludge 2001 1600 423 Irrigation at site 

Wastewater Treatment Plants in Jordan  



 نسبة المخدومين بشبكة المياه السنة 
نسبة المخدومين بشبكة الصرف 

 الصحي

2008 98% 62% 

2009 98% 63% 

2010 98% 65% 

2011 98% 67% 

2012 98% 68% 

2013 98% 70% 

صرف الصحي نسبة المخدومين بشبكة المياه وال

2013-2008 
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 المياهنوعية معايير 



 العامةاالشتراطات  - المياهنوعية معايير 

 رئيسينمواصفة المياه المستصلحة إلى جزئين قسم ت: 

 المائيةالمستصلحة لغايات الطرح إلى السيول أو األودية أو المسطحات المياه. 

 المستصلحة لغايات إعادة االستعمالالمياه. 

 أن تطابق نوعية المياه المستصلحة األشتراطات والخواص الموضحة لكل جزء وحسب االستخدام النهائي يجب

 .لهالمخطط 

 عدم تخفيف المياه المستصلحة عن طريق خلطهـا في موقع محطة المعالجة  بمياه نقية بهدف تحقيـق يجب

 االشتراطات

 (  مثل أعمال التبريد أو اإلطفاء)حال استخدام المياه المستصلحة لغير األغراض المذكورة في هذه المواصفة في

تعتمد مواصفات أو إرشادات قياسية خاصة بكل استعمال وبعد إجراء الدراسات الالزمة على أن يؤخذ البعد 

 .المستخدمةالصحي والبيئي بعين األعتبار من قبل الجهة 

 على الجهات المعنية الرسمية والخاصة القائمة على تشغيل وتطوير محطات تنقية معالجة المياه العادمة السعي

دوماً لتحسين نوعية المياه المعالجة لمعايير ربما تفوق تلك الواردة في هذه المواصفة  بغية االستخدام  األمثل 

 .  للمياه المستصلحة والحفاظ على البيئة



 االشتراطات القياسية - المياهنوعية معايير 

 المستصلحة لغايات الطرح إلى السيول أو األودية أو المسطحات المائية المياه 

 بطرح المياه المستصلحة إلى السيول أو األودية أو المسطحات المائية عندما تتوافق نوعيتها مع يسمح

 الجدولالخواص والمعايير الواردة في 

 مرور المياه المستصلحة في مناطق تعلو أو تؤدي إلى أحواضاً مائية جوفية يجب اتخاذ التدابير عند

 .الالزمة لمنع تسرب المياه المستصلحة إلى المياه الجوفية 

 طرح المياه المستصلحة إلى سيول أو أودية أو مسطحات مائية معرضة للتماس المباشر مع عند

المواطنين يفضل استخدام إحدى عمليات التطهير المناسبة  حفاظاً على الصحة العامة و عند استخدام 

 .لتر/مغ 1.0الكلورين كمطهر يجب أال يتجاوز فائض الكلور الحر في المياه المستصلحة  



 المعايير الرمز الوحدة بهالحد المسموح 

 األكسجين المستهلك حيويا BOD5 لتر/ملغم *60

 األكسجين المستهلك كيماويا COD لتر/ملغم **150

 األكسجين الذائب DO لتر/ملغم 1> 

 المواد العالقة الكلية TSS لتر/ملغم ** 60

 األس الهيدروجيني pH وحدة 6-9

لتر/ملغم 45  NO3 النترات 

 النيتروجين الكلي T-N لتر/ملغم 70

 العدد األكثر أحتماال او 1000
 مل100/وحدة تكوين مستعمرة 

E. coli 
  

 األيشريشيا كوالي

> 1= او    Intestinal بويضة لكل لتر 
Helminthes Eggs 

 بيوض الديدان المعوية

 الزيوت و الشحوم FOG لتر/ملغم 8.0

الحد المسموح به لخواص ومعايير نوعية المياه المسموح بتصريفها إلى 

 السيول أو األودية أو المسطحات المائية



 االشتراطات القياسية - المياهنوعية معايير 

 االستعمالالمستصلحة لغايات إعادة المياه 

 االصطناعيةاالستعمال ألغراض تغذية أحواض المياه الجوفية إعادة 1.

 بإعادة استعمال المياه المستصلحة ألغراض تغذية أحواض المياه الجوفية االصطناعية عندما يسمح

 المعاييرتتوافق نوعيتها مع 

 الشربيسمح باستخدام المياه المستصلحة لغايات تغذية أحواض المياه الجوفية  المستغلة ألغراض ال. 

 إجراء الدراسات الفنية الالزمة قبل استخدام المياه المستصلحة ألغراض تغذية أحواض المياه يجب

 للشربالجوفية المخصصة للري لبيان عدم تأثيرها على األحواض المائية الجوفية المخصصة 



الحد المسموح به لمعايير و خواص نوعية المياه المسموح الستخدامها 

 االصطناعيةألغراض تغذية أحواض المياه الجوفية 

 المعايير الرمز الوحدة الحد المسموح به

 المجموعة أ  

 األكسجين المستهلك حيويا BOD5 لتر/ملغم 15

 األكسجين المستهلك كيماويا COD لتر/ملغم 50

<   2  األكسجين الذائب DO لتر/ملغم 

 المواد العالقة الكلية TSS لتر/ملغم 50

 األس الهيدروجيني pH وحدة 6-9

 درجة العكورة Turbidity نيفيلومتر 2

لتر/ملغم 30  NO3 النترات 

لتر/ملغم 5.0  NH4 األمونيوم 

 النيتروجين الكلي T-N لتر/ملغم 45

 العدد أألكثر أحتماال او 2.2 <
 مل100/وحدة تكوين مستعمرة 

E. coli 
  

 األيشريشيا كوالي

 > 1= او   بيوض الديدان المعوية Intestinal Helminthes Eggs بويضة لكل لتر 

 الزيوت و الشحوم FOG لتر/ملغم 8.0



 االشتراطات القياسية - المياهنوعية معايير 

 االستعمالالمستصلحة لغايات إعادة المياه 

 االصطناعيةاالستعمال ألغراض تغذية أحواض المياه الجوفية إعادة 1.

 الرياستعمال المياه المستصلحة  ألغراض إعادة 2.

والتي يتوجب على الجهات التشغيلية والخواص هي مجموعة المعايير : مجموعة المعايير القياسية  •

 .االلتزام بإنتاج مياه مطابقة لها وحسب االستخدامات الواردة في هذه المواصفة

قيماً استداللية  وفي حالة تجاوزها يتوجب االسترشـادات تعتبر قيم  مجموعة : مجموعة االسترشـادات •

على الجهة المستخدمة لتلك المياه إجراء الدراسات العلمية الهادفة إلى توضيح تأثير تلك المياه على الصحة 

 .منهماالعامة و البيئة و اقتراح اإلجراءات العلمية الكفيلة بتجنب اإلضرار بأي 

 (.نيئة)يسمح باستعمال المياه المستصلحة في ري الخضار التي تؤكل غير مطبوخة  ال 

 استخدام الري بالرشاشات باستثناء ري مالعب الغولف وعند استخدام الرشاشات يتوجب ممارسة  يمنع

 .نهاراً الري ليالً واستخدام الرشاشات المتحركة و غير المعرضة لالستخدام 

 إيقاف الري قبل جني المحصول بأسبوعين عند استعمال المياه المستصلحة لغايات ري األشجار يجب

 .المثمرة مع استبعاد الثمار الساقطة والمالمسة للتربة



 القياسيةاالشتراطات  - معايير نوعية المياه

 للمياه المستصلحة المعاد استعمالها ألغراض الري

   الحدود المسموح بها حسب أوجه األستخدام

المحاصيل الحقلية 

والمحاصيل 

الصناعية 

 واألشجار الحرجية 

األشجار المثمرة 

وجوانب الطرق 

الخارجية والمسطحات 

 الخضراء

الخضار المطبوخة 

والمتنـزهات والمالعب 

 وجوانب الطرق داخل المدن

 المعايير و الخواص وحدة القياس

     ا ب ج
 األكسجين المستهلك حيويا لتر/ملغم 30 200 300

األكسجين المستهلك  لتر/ملغم 100 500 500
 كيماويا

 األكسجين الذائب لتر/ملغم 2> - -

 المواد العالقة الكلية لتر/ملغم 50 150 150

 األس الهيدروجيني وحدة 6-9 6-9 6-9

 درجة العكورة نيفيلومتر 10 - -

 النترات لتر/ملغم 30 45 45

 النيتروجين الكلي لتر/ملغم 45 70 70

العدد االكثر احتماال او  100 1000 -
وحدة تكوين مستعمرة 

 مل100/

 األيشريشيا كوالي

< 1=او  < 1=او    > 1=او    بيوض الديدان المعوية لتر/بويضة 



 القياسيةالخواص والمعايير 

 الريالقيم االسترشادية الخاصة باستعمال المياه المستصلحة ألغراض  

 المجموعة ب  

 الزيوت و الشحوم FOG لتر/ملغم 8.0

 الفينول Phenol لتر/ملغم 0.002< 

 المنظفات MBAS لتر/ملغم 100

 المواد الصلبة الذائبة الكلية TDS لتر/ملغم 1500

 الفوسفات الكلي T-PO4 لتر/ملغم 30

 الكلورايد Cl لتر/ملغم 400

 الكبريتات SO4 لتر/ملغم 500

 كربوناتيالب HCO3 لتر/ملغم 400

 الصوديوم Na لتر/ملغم 230

 المغنيسيوم Mg لتر/ملغم 100

 الكالسيوم Ca لتر/ملغم 230

9.0 - SAR نسبة ادمصاص الصوديوم 

 األلمنيوم Al لتر/ملغم 5.0

 الزرنيخ As لتر/ملغم 0.1

 البريليوم Be لتر/ملغم 0.1

 النحاس Cu لتر/ملغم 0.2

 الفلورايد F لتر/ملغم 1.5

 الحديد Fe لتر/ملغم 5.0

 الليثيوم Li لتر/ملغم (للحمضيات 0.075)2.5

 المنغنيز Mn لتر/ملغم 0.2

 المولبدينوم Mo لتر/ملغم 0.01

 النيكل Ni لتر/ملغم 0.2

 الرصاص Pb لتر/ملغم 5.0

 السيلينيوم Se لتر/ملغم 0.05

 الكادميوم Cd لتر/ملغم 0.01

 الخارصين Zn لتر/ملغم 5.0

 الكروم Cr لتر/ملغم 0.1

 الزئبق Hg لتر/ملغم 0.002

 الفاناديوم V لتر/ملغم 0.1

 الكوبالت Co لتر/ملغم 0.05

 البورون B لتر/ملغم 1.0

 السيانيد CN لتر/ملغم 0.1



 مراقبة النوعية - المياهنوعية معايير 

 نوعية المياه المستصلحة للمواصفات من مطابقة الجهة المالكة لمشروع محطة تنقية المياه العادمة التأكد على

المعتمدة وحسب االستعمال النهائي لها وعليها القيام بإجراء الفحوصات المخبرية الالزمة مع ضرورة فتح 

 .سجالت رسمية لتوثيق النتائج المخبرية وابرازها للجهات الرقابية الحكومية عند طلبها

 ساعة بينما تتولى الجهات  24الجهة التشغيلية أخذ عينات مركبة تجمع بواقع كل ساعتين و لمدة تتولى

 الرقابية جمع عينات بالكيفية التي تراها مناسبة

 أخذ العينات و حفظها و نقلها و تحليلها حسب ما هو وارد في كتاب الطرق القياسية لفحص المياه والمياه يتم

العادمة الصادر عن الجمعية األمريكية للصحة العامة والجمعية الفيدرالية األمريكية ألبحاث المياه ورقابة تلوثها 

 وتعديالته

 حالة الحاجة إلى تحديد معايير مستجدة غير واردة في هذه المواصفة يتم الرجوع إلى مؤسسة المواصفات في

 .والمقاييس التخاذ اإلجراء الالزم

 الحاالت الوبائية على الجهات الرقابية و التشغيلية القيام بالتحري عن الجراثيم المعوية الممرضة الممكن في

 .تواجدها في المياه

 …. 

 



 مراقبة النوعية - المياهنوعية معايير 
 تكرارية جمع العينات 

 
 فترة التقييم

محطات  تكرارية جمع العينات 

 المعالجة

 نوعها الجهة التشغيلية الجهة الرقابية

  
  

 *شهور 3

 عينتين شهرياً : الفحوصات الروتينية 
:  الخواص الفيزيائية و الكيميائية 

 عينتين شهرياً 
عينتين : بيوض الديدان المعوية 

 شهرياً 
 عينتين شهرياً :  االيشريشيا كوالي

 (عينة مركبة)عينات شهرياً  8:  الفحوصات الروتينية 
 (فردية)عينات يومياً  3: الخواص الفيزيائية و الكيميائية 

 (عينة مركبة)عينات شهرياً  4:  بيوض الديدان المعوية 
 (فردية)عينات شهرياً  8:  االيشريشيا كوالي 

 الميكانيكية

  
 **شهور 6

 شهرياً  عينة :الفحوصات الروتينية 
عينة : الخواص الفيزيائية و الكيميائية 

 شهرياً 
 عينة شهرياً : بيوض الديدان المعوية 

 عينة شهرياً : االيشريشيا كوالي

 (  عينة مركبة)عينات شهرياً  4: الفحوصات الروتينية 
 (فردية)عينات يومياً  3: الخواص الفيزيائية و الكيميائية 

 (عينة مركبة)عينتين شهرياً : بيوض الديدان المعوية  
 (فردية)عينات شهرياً  4: االيشريشيا كوالي

 الطبيعية

 T-N, NO3,  BOD5, COD, TSS, NH4:الفحوصات الروتينية
  pH, DO,  RCl2, Turbidity, Temperature: كيميائية ائية والالخواص الفيزي

 (تشرين ثاني-أيلول) ،(آب–حزيران )،( ايار -أذار)، (شباط–كانون أول ) حسب الفصول* 
 (نيسان-من بداية تشرين ثاني: تشرين أول، شتاء -من بداية أيار: صيفا)صيفا و شتاء ** 



 التقييم آلية  - المياهنوعية معايير 

  تقييم نوعية المياه المستصلحة  والمستخدمة حسب األوجه المبينة في هذه المواصفة تعتمد الفترات لغايات

 الزمنية الموضحة

 عند ظهور تجاوز في أي من المعايير الخاصة بطرح المياه المستصلحة لألودية أو السيول أو المسطحات

 المائية يتم أخذ عينة تأكيدية إضافية من المياه المستصلحـة

 عند ظهور تجاوز في أي من المعايير الخاصة بإعادة استخدام المياه المستصلحة يتم أخذ عينة تأكيدية إضافية

من المياه المستصلحة، فإذا بينت النتائج المخبرية وجود تجاوز في العينتين يتم إشعار الجهة المعنية بضرورة 

تصويب الوضع وإذا استمر التجاوز لمدة تتجاوز ثالثة أشهر يتم إيقاف استعمال المياه المستصلحة فيما يختص 

 .االستخدام الذي تم تجاوز المعايير الخاصة به لحين استقرار نوعية المياه

…. 

 



 كميات المياه المستصلحه باالردن 

• م م م من مياه الصرف الصحي  110انتج  االردن اكثر من   2012عام 
 المستصلحه

وخلطها بمياه   االوديهإلى  اسالتهابعد  الزراعهمنها في   م م م 90استخدم
 االمطار

• ممم  240من المتوقع ان تصل كميات مياه الصرف الصحي المنتحه الى 
   2020سنه 

 

 



 تنقيه مياه الصرف الصحي

 استخدام في نفس الموقع  لزراعه األعالف 

أو  أساله إلى الوديان  وبعدها استخدام لألشجار والخضروات التي توكل 
 مطبوخة 

 و االستخدام أو االمطارتم الخلط بمياه  االوديه الى اساله  

 تغذيه المياه ألجوفيه    

 أعاده االستخدام 

 معالجه  أوليه   ثانوية    أو متقدمه  طبيعيه  ميكانيكيه 





 ريها باستخدام المياه المستصلحة  محاصيل  ذات قيود متوسطه وعاليه  وهذه المحاصيل ال ينبغي

 قيود متوسطه  محاصيل ذات  قيود عاليه   محاصيل ذات 

 رفلفل حار ، خيابندوة ،  بصل، فجل ، لة اوفرر ، جزف ، ملفو، خس 

 رغب المزارع بزراعه المحاصيل ألمبينه في أعاله  يجب مراعاة األمور التالية اذا

 

 للمحصوابين و النقاطاتبين د السوا لملشاضع ويجب . 

-  ءلماامنها ب تتسرأنابيب  اورة مكسو تنقاطاد جوولتفقد م بانتظاي لرم ايجب فحص نظا . 

- لملشاعلى أو لتربة الساقطة على ر الثمااجمع م يجب عد  . 

- رضالاالمس تلتي ر الثمااجمع م يجب عد. 

 -  إن أمكنلقطف امن ة أسبوعين قبل فتري لرإيقاف ايجب. 

  الملوحة  في سد الملك طالل وقناة الملك عبد هللا معدل
 

 المصدر  سم /  ديسيسيمنزالملوحة   معدل

 سد الملك طالل  1.2 -0.9

 ب هللا جنواعبد  لكملاة قنا 2.5 -1.5

 لهللا شمااعبد  لكملاة قنا 2.5 – 1.5



(بدون أي تأثير سلبي )قيود   محاصيل يمكن ريها بالمياه المستصلحة  بدون  

محاصيل تترك بالحقل  محاصيل توكل مطبوخة 

 يوم  60بدون ري 
محاصيل ال تستعمل 

   لالستهالك البشري
تعالج     محاصيل

تصنع  او العاليهبالحرارة 

 قبل  االستهالك 

  زيتون فصه  عباد الشمس  ذره

 قمح   علفيله ذره حمص    كوسا

  البوشار ذره برسيم  عدس  باذنجان 

  هوهوبا شعير  قرع 

   الفيرا إزهار   بطاطا

 القطن   نباتات الزينة خرشوف 

 للتلوث  محاصيل يمكن ريها باستخدام المياه المستصلحة مع احتمل قليل لتعرضها

محاصيل ذات قشره ال  خضروات تزرع من اجل استهالك بذورها    وشجيرات اشجار   المعرشات

 توكل 

الخوخ    لوزياتتفاح     العنب 

 البلح  
ر ، لصبا، ا تمضياحلا بطيخ   القرع ”  بازيال

لبطيخ ، انجا مل،ا دوفوكاالا

 لشماا، 







 الرياستعمالها ألغراض المياه المستصلحة المعاد 
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