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  ملخصال
  

ة تعتبر المملكة   ل  الهاشمية من   األردني ة التي     أوائ دول في المنطق ادة  أولت  ال اه   إع  استخدام المي
ة العادمة المعالجة في الري الزراعي        اه            أهمي درة المي سبب ن ك ب رة وذل ا  و   أوال آبي ة   إدراآ  للقيم

ا  سنويا وتغير النمط الحياتي    ان   السك أعدادلهذا المورد المتنامي مع تزايد      الحقيقية    باإلضافة  ثاني
وفقا للمعايير الدولية     البيئية الناجمة عن عدم التعامل مع هذه النوعية من المياه            اآلثار تجنب   إلى
ادة ولذلك فقد عملت الحكومة على وضع المواصفات القياسية والقيود والتعليمات الخاصة              .   بإع

شرة في                استخدام المياه المعالجة وضبط النوع     ة المنت اه الخارجة من محطات التنقي  أنحاء ية للمي
اقص                3 م م  75 محطة تنتج حوالي      22المملكة وعددها    ه تن ستمر  يرافق د م نويا وهي في تزاي  س

اه   في حصة القطاع الزراعي   ة      من المي ة والمنزلي  ، حيث  األخرى  لحساب االستخدامات المدني
د   .م2005 وفق تقارير وزارة المياه والري لعام         من الموازنة المائية     %64 إلىوصلت النسبة     لق

 وضع   إلى وصوال   1982 الدفاع عام    أوامر إصدار االستخدام من خالل     بإعادةبدا االهتمام فعليا    
ية  ةاحدث مواصفة قياس م أردني ل 893/2006 رق ا من قب ا ومتابعته ا حالي ي يجري تطبيقه  والت
ديات        المياه والري    بوزاراتالجهات الرسمية ممثلة     ويتضمن  .  ،الزراعة، البيئة ، الصحة والبل

د  ادةبن صلحة   إع اه المست تعمال المي راض اس ة    ألغ ا مجموع سيتين  هم وعتين رئي ري مجم  ال
  :المعايير القياسية ومجموعة  االسترشادات 

ى الجهات             : مجموعة المعايير القياسية     : أوال هي مجموعة المعايير والخواص التي يتوجب عل
  . مياه مطابقة وحسب االستخدامات الواردة في هذه المواصفة إلنتاجااللتزام بها التشغيلية 

  :مجموعة االسترشادات : ثانيا  
ة             ى الجه ب عل ا يتوج ة تجاوزه ي حال تداللية وف ا اس ادات  قيم ة االسترش يم مجموع ر ق تعتب

ى الصحة      تلك   تأثير توضيح   إلى الدراسات العلمية الهادفة     إجراءالمستخدمة لتلك المياه     المياه عل
  . منهما بأي األضرار العلمية الكفيلة بتجنب اإلجراءاتالعامة والبيئة واقتراح 

ية إن ة المواصفات القياس اظ األردني ك للحف ة  وذل ستجدات العلمي ستمر لتواآب الم ي تطور م  ف
   .الحكومة األردنية أجندة على األولويات أهم والتي تعتبر من اإلنسانعلى البيئة وصحة 

  
  
  
  



 

  مقدمة
  

ة                          ام الحكومات المتعاقب م المواضيع التي تحظى باهتم اه  في األردن من اه يعتبر موضوع المي
و                              دل نم سكان بمع داد ال ادة اع ه بزي ادة الطلب علي ام مع زي وي اله ورد الحي ذا الم درة ه وذلك لن

آل  , قة باالضافة الى الهجرات المفاجئة بسبب االوضاع في المنط % 2,8مرتفع نسبيا يقدر ب  
ى                 ا عل دة اساس ذلك ادى الى استمرارية الضغط المتصاعد على الموارد المائية المحدودة والمعتم

راوح  (آميات الهطول المطري السنوية      س     يت دل ال م    600-50قط المطري    ا مع حيث بلغت    )  مل
ام  3 م م  780آمية المياه  المتجددة      ر المتجددة    2005 في ع اه غي ام   3 م م140 والمي نفس الع  ل

 محطة تنقية مياه صرف     22والتي تنتج عن    ) 3 م م  75,4(باالضافة الى المياه العادمة المعالجة      
ة       در                      . صحي منتشرة في المملك اه تق سنوية من المي رد ال ان حصة الف ذه الظروف ف وفي ظل ه

ى                 /3 م 145بحوالي   ذه الحصة ال وط ه  / 3 م 90السنة وهي في تناقص مستمر بحيث يتوقع هب
  .2025السنة في عام 

ي      د العمران ة الم صحي لخدم صرف ال شاريع ال ن م د م ذ العدي ى تنفي ا عل ة حالي ل الحكوم وتعم
ارب           ا يق ام  % 60المتسارع بحيث تصل نسبة السكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي م ع

ى       2005 ام     % 75 وقد تصل ال ي  ,  م  2009في ع ذا يعن اك أن ه د  هن اه    في   تزاي ات المي  آمي
نويا وال    درة ب    المعالجة س ام      3 م م  207مق اه الص       ,  م   2020 في ع ر مي ذا تعتب ف الصحي   رله

ذا االمر في                            ادة االستعمال وه ائي من اجل اع ى  المخزون الم ا يضاف ال المعالجة موردا مائي
اه                         وارد المي رد المتواضع من م اخ الجاف وشبه الجاف ونصيب الف غاية االهمية في ضوء المن

ة  ام الح . العذب ن اهتم ا م ة    وانطالق ة بكاف ى البيئ ة عل ام والمحافظ صحي الع ستوى ال ة بالم كوم
ي القطاعات   ة ف اه المعالج تخدام المي ادة اس ات الخاصة باع ود والتعليم د وضعت القي ا فق جوانبه

ة    تثمارية المختلف ا   , الزراعة  (االس صناعة وغيره ى وضع الموصفات القياسية      ) ال باالضافة ال
ص    اه لي ن المي ة م ذه النوعي ة له ع   المحلي ى ارض الواق ا عل ى تطبيقه اار ال الل  ومتابعته ن خ  م
ذه الج     ,لبيئة والزراعة   االجهزة الرسمية ذات العالقة بالمياه وا      شارآة      حيث تعمل ه ى الم هات عل

ا للمستجدات                ديلها وفق في مراجعة المواصفات والمقاييس والتشريعات بشكل دوري بحيث يتم تع
  .في الصحة العامة والبيئة 

ذه ا    % 64عة من الموازنة المائية العامة ال  تتجاوز   ان حصة الزرا   ان ه ا ب ام علم سبة  لهذا الع لن
ر من       سنوا   % 70آانت اآث ات                 في ال ة لغاي اه العذب وفير المي سابقة حيث تناقصت لحساب ت ت ال

ري والتي                     ة المعالجة المخصصة لل اه العادم ا المي الشرب واالستعمال المنزلي بحيث تحل محله
اه امر              .ي حصة الزراعة من المياه      من اجمال % 15تشكل   ة من المي ان  التعامل مع هذه  النوعي

نقص                      ة اوال ومعالجة ال ة والصحة العام حتمي ال خيار فيه وذلك انطالقا من المحافظة على البيئ
  ائية ثانيا جات المافي االحتي

 
  الورقةأهداف .2
ة • ديم  دراس ي  واضحةتق ائي ف ك األردن للوضع الم راز وذل ة إلب ة  أهمي اه المعالج المي

  . ذو جدوى وفائدة قصوىآمصدر مائي غير تقليدي
ة        • شريعات الخاص ات والت ية والتعليم فات القياس ع المواص ور وض ل تط يح مراح توض

  . واالستعماالت األخرى استخدام المياه المعالجة في الري الزراعيبإعادة
ة   الدور الحكومي في مجال متابعة وتطبيق المواصفات القياسية      إبراز •  من خالل   األردني

سليمة                  األجهزة الطرق ال اه المعالجة ب  الرسمية المعنية بالرقابة على حسن استغالل  المي
  .للحفاظ على البيئة وصحة اإلنسان

  
  :1997يجية المياه في االردن لعام  المياه العادمة المعالجة آما ورد في استراتأهمية .3
  



 

شكل مباشر ب   إن اط ب اه في االردن من شقيها   قطاع المي ري ب اه وال اه  : وزارة المي سلطة المي
سؤولية    ولى الم ي تت مية الت ة الرس اه هي الجه لطة المي ر س ث تعتب لطة وادي االردن حي وس
انون              شائها بموجب الق م ان ة والتي ت الكاملة عن خدمات المياه والصرف الصحي في المملك

ري        اما سلطة وادي االردن فهي       .  م وتعديالته    1988لسنة  ) 18(رقم   اه ال مسؤولة عن مي
لقد اولت استراتيجية المياه في االردن الصادرة عن  .في وادي االردن وباقي مناطق المملكة     

ام  ري ع اه وال اه المعال  م1997وزارة المي تخدام المي ادة اس اع اع ة  قط ةج ن أهمي رة م  آبي
  : ي  على مايلطوير الموارد وادارتها والتي تنصيسية في مجال تئخالل ادراج بنود ر

د  دة    "  :12بن ة الفائ ست معدوم ة لي اه العادم صار . المي ق    وسي ا وف ا ومعالجته ى جمعه ال
ادة من     المعايير التي تمكن     دة وفي              إع ر المقي تعمالها في الزراعة غي  أخرى   أغراض  اس

اه        . غير منزلية بما في ذلك تغذية المياه الجوفية          وسيتم اعتماد التقنيات المالئمة لمعالجة المي
ع  ال ة م اءعادم ة        إعط اه الخارج ة المي ة ولنوعي تهالك الطاق ي اس صاد ف ارات لالقت  االعتب

اه       اآم,الستعمالها في الزراعة غير المقيدة       ر  سيتم االهتمام بخلطها بمي ة    أآث  ألغراض  عذوب
   ." استعمالها في الغرض المقصودإعادة
د  تحظى ": 23 بن ع  إدارة س ة م ة بالعناي اه العادم ذ المي يناألخ ة  بع صحة العام ار ال  االعتب

اه                 .ومتطلباتها   ة المي ردي نوعي ة دون ت ة للحيلول وسنراقب المياه العادمة الصناعية بكل عناي
  ". االستعمالإلعادةالخارجة من محطات معالجة المياه العادمة والمعدة 

  :آما تضمنت االستراتيجية بنودا تتعلق بالتشريعات والتنظيم المؤسسي آالتالي 
د  ذة  " :24بن شريعات الناف ات المؤسسية والت ا بالترتيب اد النظر دوري دى يع يم م ةلتقي  مالئم

روف   ائم للظ انالوضع الق رة واألزم ري .  المتغي ادةوتج تالءم  إع ا ي سية بم ة المؤس  الهيكل
  ".واالحتياجات المتغيرة

يها تحديث التشريعات حيثما آان ذلك ضروريا لتستجيب للمتطلبات المستجدة بما ف          " :25بند  
   ". وتطبيق القوانين النافذة بالعناية المطلوبة.األداءمتطلبات تحسين آفاءة 

  :  في مجال االداء والمعايير الصحية فقد بينت بنود االستراتيجية مايلي إما
د  تدخل  :" 35بن ا وس اه والصرف الصحي وادارته ة المي ة اداء انظم تراقب وتصنف فعالي

  ".عين االعتبار اقتصاديات الموردالتحسينات على االداء مع االخذ ب
د  رامج  :" 38بن ق بب ا يتعل ز فيم يتم الترآي ادة س تعمإع ى   اس ة عل ة المعالج اه العادم ال المي
   ".تطلبات الصحة العامة وعلى صحة العاملين باستعمال هذه المياه م
  ".النوعية وتجهيزها بشكل الئق تؤسس المختبرات الغراض ضبط : " 39 بند
  
  :ؤسسي الستغالل المياه العادمة المعالجة  التنسيق الم .4

ة والجامعات                يتم التنسيق في قضايا اعادة االستخدام بين العديد من الجهات الرسمية الحكومي
حيث تشترك بعض الدوائر الرسمية في مراقبة       ,والمراآز البحثية والمنظمات غير الحكومية      

صاصه ب    ل ضمن اخت ورد آ ذا الم تخدام ه ادة اس راء ال وادارة واع ى اج افة ال وث باالض ح
ستجدة وال ضايا الم ة ودراسة الق ة واالعلمي ى البيئ اظ عل ة بهدف الحف ستوى الصحي طارئ لم

وطني       للمواطن  ومن اهم مجاالت التعاون ذلك التعاون بين وزارة الزراعة ممثلة بالمرآز ال
ة    للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا ووزارتي المياه والري البيئة لدراسة و       ار البئي يم االث تقي

ذ   ع االخ ة م ة المختلف اج المحاصيل الزراعي ي انت ة ف ة المعالج اه العادم تخدام المي ادة اس الع
سطحية     اه ال صادر المي وان وم ات والحي ة والنب ى الترب سلبية عل اثيرات ال ار الت ين االعتب بع

سان ودراسة                 ى المستوى الصحي لالن ك عل اثير ذل ة مدى ت الي معرف اد  والجوفية وبالت  االبع
  :ونورد تاليا المؤسسات ذات العالقة. االجتماعية واالقتصادية الستعمال هذا المورد

  .األردنسلطة وادي -سلطة المياه–وزارة المياه والري  -
 .54/2001وزارة الصحة بموجب قانون الصحة رقم  -
 .1/2003وزارة البيئة بموجب قانون البيئة العامة رقم  -



 

 .2002لسنة44 الزراعة المؤقت رقم وزارة الزراعة بموجب قانون -
 .التكنولوجياالمرآز الوطني للبحوث الزراعية ونقل  -
 .صفات والمقاييس المؤسسة االردنية للموا -
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  -
 . عمان الكبرى والبلدياتأمانة -
 الجمعية العلمية الملكية  -
 المراآز البحثية التابعة للجامعات االردنية -
 ة البيئة االردنية جمعي -
 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والمحافظة على البيئة  -

ة والتي تضم                       اه المعالجة والبيئ ادة استعمال المي سيقية الع ة التن شكيل اللجن آما تم ت
ة       وزارات المياه والري والبيئة والزراعة والصحة والمرآزالوطني للبحوث الزراعي

صا   ا وادارة االقت ل التكنولوجي ة  دونق مي   –والتنمي ي الهاش ديوان الملك ة , ال الجمعي
ة  ة الملكي اع  , العلمي ى القط افة ال زارعيين باالض اد الم ة واتح ات االردني الجامع

  .الخاص
  

  : التجربة االردنية في مجال اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الري  .5
شرة           محطة ت  22تبلغ آميات المياه العادمة المعالجة الناتجة من         اه صرف صحي منت ة مي نقي

ة بحوالي                  سكانية في مختلف محافظات المملك ري والتجمعات ال  3 م م75,4في المدن والق
دون  (من هذه الكمية لالغراض الزراعية سواء المقيدة % 90 حيث يستغل  2005في عام    ب

ين  ي.  الصناعية   وآذلك األغراض ) مخلوطة بمياه عذبة  (او غير مقيدة    ) خلط مع مياه عذبة      ب
  . المستصلحةالمروية بالمياهالمساحات  ) 1(جدول 
    

  المساحات الزراعية  المروية بالمياه المستصلحة ) 1(جدول 
/المساحة  نوع الزراعةالرقم 

  دونم
  الجهة المشرفة  المحاصيل المروية

، اشجار حرجية أعالف  13435  ضمن حدود المحطات وحولها-مقيدة  1
،زيتون ،نباتات زينة ، 

  ل صناعية محاصي

   سلطة المياه -
   وزارة الصحة -

، زيتون أعالف  10554   خارج محطات التنقية  –مقيدة   2
  ومحاصيل حرجية 

وزارات الصحة 
  والزراعة والبيئة

بعد خلطها بالمياه العذبة –غير مقيدة   3
  في السدود والمجاري المائية 

  األردنسلطة وادي   المحاصيل غير الحساسة  91000
  راعةوزارة الز

  .2005-وزارة المياه والري –التقرير السنوي : المصدر
  

ادة  إن ى        إع اظ عل اة االحتياطات الضرورية للحف اه يتطلب مراع ة من المي ذه النوعي  استخدام ه
ات   راء الفحوص ة واج ة النوعي ى مراقب افة ال اه باالض صادر المي ة وم ة والبيئ صحة العام ال

ة  ة(المخبري ة ,فيزيائي ة,آيميائي ة , بيولوجي فات  ) ميكروبيولوجي ع المواص ا م ضمان توافقه ل
  .والمقاييس الوطنية والعالمية والمتعلقة بمياه الصرف الصحي المستصلحة 

ادة اال ن    ان اع ي م واطن االردن اعي للم صادي واالجتم ستوى االقت ع الم ي رف ساهم ف تخدام ت س
ال         اج االع ال انت ي مج ي ف اج الزراع ادة االنت ل وزي رص العم وفير ف الل ت يل خ ف والمحاص

م     ات رق ي تعليم واردة ف رى ال ة االخ سنة  ) 4/ز(الزراعي م    (2004ل ق رق ة  )1ملح الخاص
بتعليمات وشروط استعمال المياه العادمة المعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس لالستخدامات            

  .2002لسنة ) 44(من قانون الزراعة المؤقت رقم ) ج/15(الزراعية الصادرة بموجب المادة 
  



 

  : التشريعات والمواصفات القياسية والتعليمات الخاصة باعادة االستخدام في مجال الري  .6
عملت الجهات الرسمية على وضع تشريعات وتعليمات تتعلق بضبط نوعية واعادة استخدام             
المياه العادمة المعالجة المستخدمة في مجال الري الزراعي وذلك حفاظا على صحة االنسان             

ة ال الل اصدار    والبيئ ن خ واء م ة س اج محاصيل ضمن المواصفات العالمي ه النت ة ب محيط
داول     م ت ات تحك ة وتعليم وانين وانظم كل ق ى ش صوص عل ع الن دفاع  او وض ر ال اوام

  :واستعمال المياه العادمة المعالجة في المملكة االردنية الهاشمية ومنها مايلي 
ام  -1 در :  م  1982ع رص اأم تعمال ا  دف سماح باس اه ع بال ري  لمي ة ل الف المعالج  األع

جار ستعمل دون    واألش ي ت ضار الت ري الخ تخدامها ل ع اس سيول    ، ومن ب ال بخ بجان  ط
 . م منة جانبي السيل100ذلك على مسافة المسالة فيها 

اه         أنواع دفاع يحدد    أمر صدر    : 1990عام   -2 ا بالمي  المعالجة  المزروعات المسموح ريه
 .والمختلطة 

ام  -3 ية صدرت المو : 1990ع فة القياس ةاص م األردني ة  ) 202( رق ددت نوعي ي ح والت
 .المياه الصناعية المعالجة لالستعمال في الري 

ر   المنظفاتصدر قرار يحدد استعمال مرآبات البورون في         : 1991 -4 ك اث  الكيماوية وذل
ري            األغوارتلف بعض المحاصيل الزراعية في       اه ال  بسبب ارتفاع نسبة البورون في مي

 . المستخدمة 
ية     : 1994 -5 فة القياس درت المواص ة ص م  األردني اه     893 رق ة المي دد نوعي ي تح  والت

 . تنقية مياه الصرف الصحي المنزلية محطاتالمعالجة الخارجة من 
فةصدرت  : 1995 -6 ية المواص ة القياس م األردني ة   893 رق دد نوعي ي تح ة والت  المعدل

 .المياه المعالجة الخارجة من محطات التنقية
 ) .1( ملحق .وتعديالتها) 893/2002(واصفة القياسية االردنية رقم  المصدور -7
دور  -8 ية   ص فة القياس ةالمواص ية   ) 893/2006 (األردني فة القياس ة للمواص ي معدل وه

 اعاله حيث قامت اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة وتعديل المواصفة          7الواردة في البند    
ك          المياه العادمة المستصلحة و    -الخاصة بالمياه  ة وذل ة اردني اوصت باعتمادها آقاعدة فني
  لسنة 22من قانون المواصفات والمقاييس رقم     ) 1(بند رقم   ) ا(فقرة  ) 5(استنادا للمادة   

جب توفرها في مياه الصرف     اوتختص هذه المواصفة القياسية باالشتراطات الو     . 2000
اه الصرف الصحي وال             تي يمكن    الصحي المستصلحة والخارجة من محطات معالجة مي

 .تصريفها او اعادة استخدامها حسب االوجه المبينة في هذه المواصفة
  

  :اجزاء المواصفة
  :تقسم مواصفة المياه المستصلحة الى جزئيين رئيسيين 

   ) 2(المياه المستصلحة لغايات الطرح الى السيول او االودية او المسطحات المائية  جدول   - أ
 ) .صناعة واخرى,زراعة (تعمال المياه المستصلحة لغايات اعادة االس - ب

ال                       ل اعم ذه المواصفة مث ذآورة في ه ر االغراض الم وفي حال استخدام المياه المستصلحة لغي
راء           د اج تعمال وبع ل اس ة بك ية خاص ادات قياس فات او ارش د مواص اء تعتم د او االطف التبري

  . المستخدمةةبل الجهالدراسات الالزمة على ان يؤخذ البعد الصحي والبيئي بعين االعتبار من ق
  
  

  
  
  
  
  



 

 او االودية او الحد المسموح به لخواص ومعايير نوعية المياه المسموح بتصريفها الى السيول ) 2(جدول 
  المسطحات المائية
  المعايير

  
لتر /الحد المسموح به مغ  الرمز

   )إليهاباستثناء المشار (
  BOD5 60   المستهلك حيويااألآسجين
  COD  150  يماويا المستهلك آاألآسجين

  DO   <1  األآسجين الذائب
  TSS 60  المواد العالقة الكلية
  pH 6-9  األس الهيدروجيني

  NO3 80  النترات
  T-N 70  النيتروجين الكلي

  E-coli 1000   اآوالياااليشيريشي
  1 = أو<  Intestinal Helminthes Eggs  بيوض الديدان المعوية

  FOG 8  الدهون والزيوت والشحوم
مؤسسة المواصفات والمقاييس – 2006/ 893مواصفة مياه الصرف الصحي المستصلحة رقم : المصدر 
  ) JISM(األردنية 
    

تعمال  ادة االس ات اع صلحة لغاي اه المست شمل جزء المي ة احواض : ي تخدام الغراض تغذي االس
ا م       ق نوعيته دما تتواف ري عن ات ال ستخدم لغاي ى ت ة والت اه الجوفي اييرالمي ي  ع المع واردة ف  ال

 بحيث يجب اجراء الدراسات الفنية الالزمة قبل استخدام المياه المستصلحة الغراض             المواصفة  
ة           تغذية احواض المياه الجوفية المخصصة للري لبيان عدم تاثيرها على االحواض المائية الجوفي

و            .المخصصة للشرب    ري مجم عتين ويتضمن بند اعادة استعمال المياه المستصلحة الغراض ال
  :رئيسيتين  هما مجموعة المعايير القياسية ومجموعة  االسترشادات 

ية : اوال  ايير القياس ي جدول : مجموعة المع واردة ف ايير والخواص ال ة المع  )  3(هي مجموع
تخدامات       سب االس ة وح اه مطابق اج مي ا النت زام به شغيلية االلت ات الت ى الجه ي يتوجب عل والت

  .الواردة في هذه المواصفة 
  

  الخواص والمعايير القياسية الواجب االلتزام بها للمياه المستصلحة المعاد استعمالها ألغراض الري ) 3(جدول 
  الحدود المسموح بها

الخضار المطبوخة 
والمتنزهات والمالعب 
وجوانب الطرق داخل المد

األشجار المثمرة وجوانب
الطرق الخارجية 

مسطحات الخضراءوال

المحاصيل الحقلية 
الصناعية واألشجار

  الحرجية

  المعايير والخواص
  
  
  

  

  الوحدة

  ج  ب  ا
  300  200  30  لتر/مغ  األآسجين المستهلك حيويا
  500  500  100  لتر/مغ األآسجين المستهلك آيماويا

  -  -  2>  لتر/مغ  األآسجين الذائب
  150  150  50  لتر/مغ  المواد العلقة الكلية
  9-6  9-6  9-6  وحدة  األس الهيدروجيني
  -  -  10  نيفيلومتر  درجة العكورة
  45  45  30  لتر/مغ  النيترات

  70  70  45  لتر/مغ  النيتروجين الكلي
العدد الكثر   االيشيريشيا اآوالي

 مل100/احتماال
100  1000  -  

  1= او <   1= او <   1= او <   لتر/بويضة   بيوض الديدان المعوية
  ) JISM( مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية – 893/2006المواصفة القياسية األردنية : المصدر 
  



 

  :مجموعة االسترشادات : ثانيا 
دول   ي ج واردة ف ادات ال ة االسترش يم مجموع ر ق ا  ) 4( تعتب ة تجاوزه ي حال تداللية وف ا اس قيم

ك           يتوجب على الجهة المستخدمة لتلك المياه اجراء الدراسات العلمية الهادفة الى توضيح تاثير تل
اه  اي      المي رار ب ب االض ة بتجن ة الكفيل راءات العلمي راح االج ة واقت ة والبيئ صحة العام ى ال عل
  .منهما

  
  القيم االسترشادية الخاصة باستعمال المياه المستصلحة ألغراض الري) 4(جدول 

الحد األعلى المسموح (القيم االسترشادية 
  )به

 المعايير

8 FOG (mg/l) 
<0.002 Phenol (mg/l) 

100 MBAS (mg/l) 
1500 TDS (mg/l) 
30 Total PO4  (mg/l) 

400 Cl (mg/l) 
500 SO4 (mg/l) 
400 HCO3 (mg/l) 
230 Na (mg/l) 
100 Mg (mg/l) 
230 Ca (mg/l) 
9 SAR (mg/l) 
5 Al (mg/l) 

0.1 As (mg/l) 
0.1 Be (mg/l) 
0.2 Cu (mg/l) 
1.5 F (mg/l) 
5.0 Fe (mg/l) 
 Li (mg/l) (ياتللحمض 0.075) 2.5
0.2 Mn (mg/l) 

0.01 Mo (mg/l) 
0.2 Ni (mg/l) 
5 Pb (mg/l) 

0.05 Se (mg/l) 
0.01 Cd (mg/l) 

5 Zn (mg/l) 
0.1 Cr (mg/l) 

0.002 Hg (mg/l) 
0.1 V (mg/l) 

0.05 Co (mg/l) 
1.0 B (mg/l) 
0,1 CN(mg/l) 

 
  .202/2004 رقم األردنيةالمواصفة القياسية  -9
وهي معدلة من قبل اللجنة الفنية      :  المواصفة بالمياه العادمة الصناعية المستصلحة        هذه قتتعل

م           اه      202/1991المتخصصة بدراسة وتعديل المواصفة القياسية رق اه   – الخاصة بالمي  المي
ة                 ة اردني دة فني ا آقاع ة باعتماده  202/2004العادمة الصناعية المستصلحة واوصت اللجن

رة   ) 5(دة  وذلك استنادا للما   د   ) ا(فق م           ) 1(بن اييس رق انون المواصفات والمق سنة   22من ق  ل



 

ى تصريف               .م2000 ود عل ات والقي ان مجال هذه المواصفة هو تحديد االشتراطات والمتطلب
ى              ا ال المياه العادمة الصناعية الخارجة من المنشات الصناعية او محطات المعالجة التابعة له

سيول او  ة أوال سطحاتاألودي راض    الم ري او اغ راض ال تغاللها الغ ادة اس ة او اع  المائي
ذه المواصفة ي ه ا ورد ف ات .اخري حسب م تعمال لغاي ود االس د لقي ضمن المواصفة بن وتت

ه            ري الخضار والفواآ صناعية المستصلحة ل ة ال اه العادم الري بحيث ال يسمح استعمال المي
 . م المصادر المائيةيسمح باستخدامها للري في حر ال التي تؤآل غير مطبوخة و

   5( ويوضح جدول 
  

دول  سمح   ) 5(ج ي ي صلحة والت صناعية المست اه ال ي المي ة ف رات الميكروبيولوجي ة والمؤش ة المعالج درج
  .باستخدامها للري

  الحدود المسموح بها

الخضار المطبوخة 
والمتنزهات 
والمالعب 

وجوانب الطرق 
  داخل المدن

شجار المثمرة األ
وجوانب الطرق 

الخارجية 
والمسطحات 
  الخضراء

المحاصيل الحقلية 
الصناعية 
واألشجار 
  الحرجية

  المعايير والخواص
  
  
  

  

  الوحدة

  ج  ب  ا
  300  200  30  لتر/مغ األآسجين المستهلك حيويا

األآسجين المستهلك 
  آيماويا

  500  500  100  لتر/مغ

  -  -  2>  لتر/مغ  األآسجين الذائب
  150  100  50  لتر/مغ  المواد العلقة الكلية
  9-6  9-6  9-6  وحدة  األس الهيدروجيني
  -  -  10  نيفيلومتر  درجة العكورة
  45  45  30  لتر/مغ  النيترات

  70  70  45  لتر/مغ  النيتروجين الكلي
العدد الكثر   االيشيريشيا اآوالي

م100/احتماال
  ل

100  1000  -  

  1= او <   1= او <   1= او <   لتر/بويضة   بيوض الديدان المعوية
  ) JISM( مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية – 202/2004المواصفة القياسية األردنية : مصدر ال
   

ادة   2004لسنة  ) 4/ز( تعليمات رقم    -10 انون الزراعة    ) ج/15( صادرة بموجب الم من ق
م   ت رق سنة ) 44(المؤق ن  2002ل ون م اه   17وتتك تعمال المي ات واس ة بتعليم ادة خاص  م

ة حيث تنص               العدمة والمعالجة و   اه المسوس لالستخدامات الزراعي ى  المياه المالحة والمي عل
اه    تخدام المي د اس ة عن ات الالزم شروط والمتطلب د بال هالتقي ة العادم صلحة(  المعالج ) المست

  :وهي آمايلي 
  . عند جني المحصول لألرض يجب استخدام الملش لمنع مالمسة الثمار -
سعة تتناسب مع            أنلى  لري بالتنقيط ع   عند استخدام نظام ا    -  يحتوي النظام على فلتر رملي ب

ي            أنالمساحة المزروعة وفلتر شبكي على       ر الرمل رة آل موسم للفلت ر م  يستبدل رمل الفالت
   .األقلوان ينظف الفلتر الشبكي مرة آل رية وان يتم تنظيف الفلتر مرة في اليوم على 

ب - ون أن يج ب تك اير   أنابي واني مغ ون ارج ري ذات ل ون  ال بلل ود (األنابي ي ) األس والت
  .تستخدم في المزارع التي تروى بالماء العذب عادة

اء          مغاير تستخدم محابس ذات لون      أن يجب   -  لتلك التي تستخدم في المزارع التي تروى بالم
  .العذب



 

  
د المحابس       أماآن توضع في المزرعة وفي      أن يجب   - ين      إشارات  بارزة وعن ة تب  أن تحذيري

ستخد  اه الم ة   المي ة معالج اه عادم صلحة(مة مي سيل    ) مست شرب والغ الحة لل ر ص وغي
  .واالستحمام

ة المعالجة       يرتدي العاملون في المزارع التي تستخدم          أن يجب   - المستصلحة  ( المياه العادم
ة )  ري مالبس واقي ي ال ةف سة وأحذي ع مالم ة لمن ازات مطاطي ساقين وقف ة ال ة طويل  مطاطي

  ).المستصلحة( لجة العمال للمياه العادمة المعا
سماآة        أن يجب   - ر  يستخدم ملش زراعي ب اير       ) 50( من    أآث ي داآن مغ ون بن ميكرون  ول

ذا                  األسودللون   اد استخدام ه المستخدم عادة في المزارع التي تروى بالماء العذب وان ال يع
  . الري تحت الملش وفي منتصفه أنابيب وان توضع أخرىالملش في المزارع مرة 

ة المعالجة               في حال ا   - اه العادم ع المي ات تجمي رك لغاي زارع    ) المستصلحة (ستخدام ب في الم
شكل واضح                 أنيجب   ارزة وب ع ب ة وفي مواق ى البرآ ين      إرشادات  توضع عل ة تب  أن تحذيري

ا        ا      أو الغسيل    أوالمياه معالجة ويمنع السباحة فيه ه      أو االستحمام فيه  غسيل الخضار والفواآ
ا، وع  ة منه وات الزراعي ى والعب ى    أنل اه ال اذ المي ع نف واد تمن ة بم رك مبطن ذه الب ون ه  تك

    . التربة
  

  
  التوصيات

  
ى ضبط    ي تعمل عل شريعات والتعليمات الت ضايا الت ة بق ة المتعلق ذه الورق من خالل تحضير ه

  : تداول واعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة فانه يمكن تقديم التوصيات التالية
ستمر    تحديث المواصفات القياسية االردنية لتتوائم مع المواصفات العالمية ب         :  اوال   م وم شكل دائ
  .روف المحلية نظرا لمحدودية مصادر المياه قي االردن متها مع الظومالئ
ة   واإلرشاداتالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة باصدار المواصفات      : ثانيا   ل المنظم  مث

يس     ة       و) ISO(الدولية للتقي ة الصحة العالمي ة        ) WHO(منظم ة والزراعة الدولي ة االغذي منظم
)FAO  (     والمنظمة العربية للتنمية الزراعية)AOAD (      لالستفادة من خبراتها وابحاثها في هذا

  .المجال 
تطبيق المواصفات القياسية االردنية وخاصة      آيد على الجهات الرسمية المعنية لمتابعة       التا: ثالثا  

ن  893/2006 و 202/2004م المواصفتين رق ة م سطحية والجوفي اه ال صادر المي ة م  لحماي
  .التلوث
ا اج     : رابع اءة االنت ع آف سارع ورف شكل مت امي ب ة المتن اه المعالج ورد المي تغالل م ضرورة اس

واطن                 ق فرص عمل للم الزراعي وزيادة االنتاج في مجال االعالف والمحاصيل الصناعية وخل
  .لقومي للبالد ني والمساهمة الفاعلة في الدخل اطاالردني ورفد االقتصاد الو

ة المعالجة                   : خامسا اه العادم ات المي سنوي في آمي د ال تقبال التزاي وضع استراتيجية واضحة الس
  .وذلك تجنبا الحداث اضرار بيئية تؤثر سلبيا على الصحة العامة والبيئة 

ا  سؤو : سادس رار والم ناع الق دى ص وع ل ة الموض وعي باهمي ع ال اع رف ذا القط ي ه ليين ف
ادة الحرص   ووالمواطنين العاملين في قطاع اعادة استعمال هذا الم      رد الحيوي المتزايد وذلك لزي

 ة العامة والبيئة حعلى االستفادة منه والتقليل قدر االمكان من اثاره السلبية على الص
  

                                                    
  
  
  



 

  لمصطلحاتاالختصارات وا
  

  المصطلح العربي المقابل اإلنجليزي
BOD5 األآسجين المستهلك حيويا  
COD  المستهلك آيميائيا األآسجين  

Composite Sample عينة مجمعة  
Dissolved Oxygen (DO) األآسجين الذائب  

Thermotolerant coliforms عصيات القولون المقاومة للحرارة  
Filter مرشـــح  

Escherichia coli (E.coli)   االيشريشيا آوالي  
Grab Sample عينات منفردة  

Intestinal Helminthes Eggs بيوض الديدان المعوية  
Total Suspended Solids (TSS) المواد العالقة الكلية  

Total Dissolved Solids (TDS) الذائبة الكلية المواد الصلبة   
Total Nitrogen ( T-N) الكليالنيتروجين   

Colony Forming Unit (CFU)  وحدة تكوين المستعمرات  
Most Probable Number (MPN) العدد األآثر احتماًال  

  )      JISM( مؤسسة المواصفات والمقاييس -المواصفة القياسية  األردنية  : المصدر 
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Abstract 
 

Jordan is considered as a pioneer in reuse of reclaimed domestic wastewater 
in irrigation and agricultural production ,cause Jordan is suffering from 
shortage of water and recognizing the actual value of this resource that 
increased annually according to the changes of life approach and population 
growth in addition to avoid negative environmental impacts released from 
reuse of treated wastewater without compliance with global criteria .For that 
the Government established  standards and regulations for reuse of  
reclaimed  water and quality control for effluent comes  from 22 treatment 
plants distributed across the country that produced 75 mm3 annually 
increased continuously joint with decreasing in amount of water allocated for 
agriculture sector to be used for municipal uses that equal about 64% of 
annual  water budget as documented –Annual Report -2006-Ministry of Water 
& Irrigation .The study objective is to highlight the orientation     of standards & 
regulations to be compliance with new changes in wastewater quality and 
reuse in irrigation in addition to environmental issues and human health .The 
new regulation No. 893/2006 is applied and monitored by  Governmental 
institutions such as : Ministry of Water & Irrigation ,Agriculture ,Environment 
,Heath Care and Municipalities .The article of reuse of reclaimed water 
includes two main groups : specifications & measurements and guidelines 
groups .   
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