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 :مقدمة
يعتمد تطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية في أي قطر إلى حدد بييدر ع دى 
توفر المياه ذات الصفات الجيدة ولكون موقع األردن الجغرافدي فدي مقطقدة 
جافدة إلدى هدديف جافدة ذات أمطددار ق ي دة وديدر معتمددد ع يادا فدد ن حصدة الفددرد 

مدددا الميددداه الققيدددة و ددد ه ( 3 200)الواحدددد مدددا الميددداه فدددي العدددا  أقددد  مدددا 
تجدر اإلهارة  قا إلى أن المعدايير . الحصة تعد ما أق  الحصص في العالم

 (3 500)العالمية تعتير حصة الفرد ما الماء في العدا  إذا باتدأ أقد  مدا 
اسددت     دد ا الولددع الحددرو تقميددة واسددتغ   مع ددم . دون خددا الفقددر المددا ي

المصادر الما ية لت يية زيادة الط ب ع ى الماء القاتجة عا ال يدادة الكدكاتية 
العاديددة المرتفعددة أوالو وموجددات ال جىدديا إلددى المم كددة ااتيدداو   اإللددافة إلددى 

 .إرتفاع مكتوى المعيشة



 الط ب وبمية المتاحة المياه موارد بمية   يا إت ان عد  القشاط   ا عا تتج
 م وحتاا وزيادة الجوفية المياه مكتوى في إتخفاض ذلك عا وتكيب ع ياا
 لألدراض المياه استغ   بفاءة    تخفاض مصحو او  الكطحية المياه وت وث
 .وال راعية المق لية
 خ   الككان حاجة لكد الصالحة المياه توفير إمكاتية أن يتضح ذبر مما

 حيث رسمييا ودير رسمييا ل جيمع ومق ق هاد  مولوع القادمة الكقوات
 في الي د ردية ع ى س يياو  تأايراو  تؤار هك   دون سوف  المياه تدرة أن

 .واجتماعياو  اقتصادياو  والتطور التوسع
  رتامج  ولع قامأ األردن في والري المياه وزارة ف ن الواقع   ا لوء في
 ومكتقي ية آتية ح و  لتوفير تادف القادمة العشرة ل كقوات إتما ية خطة
 المكاتدة اإلجراءات  عض ذبر إلى  اإللافة لاا سقتطرق 2020 عا  لغاية
 .الخطة لت ك



 :مصادر األردن الما ية: أوالو 
 

ي خص مصادر المياه في األردن حكب مصادر وزارة المياه  1جدو  رقم 
 2020لغاية  2005والري خ   األعوا  ما 



 "1”جدو  رقم 
 بميدات المياه 

 (األرقا   م ييا األمتار المكعية)

 .المياه السطحية تشمل جميع مياه السدود بما في ذلك سد الوحدة* 

 مصـــدر الميــاه
 السنــوات

2005 2010 2015 2020 
 478 478 478 478 *المياه السطحية .1
 275 307 338 370 المياه الجوفية المتجددة .2
 90 90 90 60 مياه السلم .3
 105 92 59 48 تحلية المياه المالحة ومياه البحار .4
 119 93 83 62 مياه جوفية غير متجددة .5
 1076 1069 1057 1018 مجموع المياه النقية .6
 246 219 177 112 مجموع مياه المجاري المعالجة .7
 1322 1288 1234 1130 المجموع الكلي .8
 18.6 17.0 14.0 10.0 النسبة المئوية للمياه المعالجة من مجموع الثروة المائية .9



 :يمكا اإلهارة إلى ما ي ي" 1“ما الجدو  رقم 
 
  حوالي تي غ الوحدة سد ذلك في  ما تخ يقاا الممكا الكطحية المياه1.

  استثقاء ولكا ت بر زيادة دون 2020 عا  لغاية 3  م يون 478
 .(الميأ واليحر األحمر اليحر) اليحريا ققاة مشروع

 االستغ   إلى يص  حتى تدريجياو  سيق  الجوفية المياه استغ  2.
 الكقوي الجوفي التخ يا حدود في يكون أن يجب وال ي اآلما
 وزيادة الجوفية المياه مقكوب اتخفاض استمرار لتجقب وذلك
 .فياا الم وحة

 م يون 246 حوالي إلى ستص  التي المعالجة المجاري مياه أ مية3.
 الثروة مجموع ما %18.6 حوالي يعاد  و  ا 2020 عا  3 

 .آت اك الما ية



 :المتوفرة المياه وبميات المياه ع ى المتط يات : ااتياو 
 
 الممكا المتوفرة المياه وبميات المياه ع ى المتط يات إلى  القكية أما

 ."2“ رقم الجدو  في م خصة فاي المخت فة ل ط يات تخصيصاا



 "2“جدو  رقم 
 متط يات المياه والكميات الممكا توفير ا وعج  المياه 

 (األرقا   م ييا األمتار المكعية)



 2020 2015 2010 2005 السنــوات

 9.18 8.04 6.97 5.98 السكان بالماليين  -1
 :متطلبات احتياجات المياه -2

 615 520 435 382 مياه الشرب 2-1
 168 134 102 80 مياه الصناعة 2-2
 963 991 1001 981 مياه الزراعة 2-3

 1746 1645 1538 1443 وعـــــالمجم
 :المياه الممكن توفيرها -3

 517 463 380 281 مياه الشرب 3-1
 130 112 93 76 مياه المصانع 3-2
 665 704 746 750 مياه الزراعة 3-3

 1312 1279 1219 1107 وعـــــالمجم
 434 366 319 336 العجز المائي  -4
 143 159 175 296 العام/حصة الفرد متر مكعب -5



 :ي ي ما م ح ة يمكا "2“ رقم الجدو  ما
 2005 العدا  في 3  م يون 336  يدا يتدراوح دا دم ما ي عجد   قالك1.

 متط يات يشم  العج  وأن 2020 العا  في 3  م يون 434 إلى
 في العج  يص  حيث بيير   شك  واألخيرة وال راعة والصقاعة الشرب
 .%30 حوالي إلى األخيرة

 الككان عدد زيادة مع والصقاعة ل شرب المياه توفير في ادةدزي  قالك2.
 م يون 750 ما تدريجياو  ادتخفيضا تم ل  راعة المخصصة اهدالمي ولكا

 .2020 العا  في 3  م يون 665 إلى 2005 العا  في 3 
 مع 2005 العا  في 3  296 ما اتخفضأ المياه ما الفرد حصة3.

 يعتير المعد  و  ا 2020 العا  في 3  143 إلى الككان زيادة
 .العالم دو  مع م في معد  أدتى



 :ل  راعة المياه تخصيص مولوع : االثاو 
 

 تص ح التي المياه ما جودة أق  مياه استعما  تتقي  ال راعة أن حيث
 المياه ما األع م القكم توفير الحكمة ما يصيح ف تف والصقاعة  ل شرب
 .ل  راعة جميعاا يكا لم إن المعالجة
 وتوع لكميات  القكية والري المياه وزارة خطة ي خص "3“ رقم والجدو 
 .2020 عا  إلى 2005 عا  ما ل  راعة المخصصة المياه

 وتوع لكميات  القكية والري المياه وزارة خطة ي خص "3“ رقم والجدو 
 .2020 عا  إلى 2005 عا  ما ل  راعة المخصصة المياه



 مصدددر الميدداه
 الكقوات

2005 2010 2015 2020 
 464 522 590 657 المياه االعتيادية -1
 202 182 156 93 المياه المعالجة  -2
 666 704 746 750 مجموع المياه المخصصة ل  راعة -3

4- 
القكية المىوية ما المياه المعالجة 
لمجموع المياه المخصصة 

 ل  راعة
12.4 21.0 26.0 30.0 

 "3“جدو  رقم 
 (األرقا   م ييا األمتار المكعية) 



 بما  المياه مصادر ما ال راعة لحصة  القكية الدولة خطة ت خيص ويمكا
 :ي ي

 
 العا  في 3  م يون 750 ل  راعة المخصصة المياه بمية    غأ1.

 .المتوفرة المياه مصادر مجموع ما %68 تكاوي وباتأ 2005
 666 تص  حتى او دتدريجي  دالمكتقي في ةدال راع حصة تق  أن والخطة
 المصادر مجموع ما %51 تعاد  والتي 2020 العا  في 3  م يون
 .الما ية
 تعاد  والتي ل  راعة ستخصص (%80 حوالي) المعالجة المياه مع م2.

 وست يد 2005 العا  في ال راعة مياه مجموع ما %12 حوالي
  .(3 رقم جدو ) 2020 العا  في %30 حوالي تص   حيث



  اإللافة ال ما مع ستق  ل  راعة المياه ما المخصصة الكمية ف ن  اختصار
 في معالجة مياه استعما  ما والغاية معالجة  مياه  ي مقاا عالية تكية أن

 لتوفير  ي لاا  المخصصة المياه بميات  خفض الوقأ تفس وفي ال راعة
 .والصقاعية المق لية ل ستعماالت جيدة مياه
 

 أن يعقي الككان زيادة ما  الردم ل  راعة المياه بميات  زيادة عد  ولكا
 زيادتف إلى  اإللافة الحالي اإلتتاو ع ى تحافظ أن في ل  راعة تحدياو   قالك
 :ي ي ما تتيقى زراعية سياسة ما يتأتى و  ا والقوعية الكمية حيث ما
 إن) الوقأ تفس وفي العالية القيمة ذات المحاصي  إتتاو ع ى التربي 1.

 .المياه ما المقخفضة الحاجة ذات (أمكا



  الحديثة الري طرق استعما   واسطة الري مياه استعماالت بفاءة  زيادة2.
 .المضغوطة األتا يب  استعما  القق  مياه لوا ع وتق ي  ( التققيا الري)
 إلى خمكة األرالي وحدة إتتاو ت يد والتي المحمية ال راعة استعما 3.

 حاجة ف ن الوقأ تفس وفي المكشوفة ال راعة ألعاف عشرة
 في مقاا %(60-50) تعاد  المحمية ال راعة في ل مياه المحاصي 
 .المكشوفة ال راعة
 إذ الري تحأ ودير ا والشعير بالقمح  الحق ية المحاصي  زراعة استيعاد4.

 .المطرية ال راعة ع ى وقصر ا اقتصادي دير ذلك أن



 الحصاد طريق عا المطرية ال راعة في التكمي ي الري ت ا  إدخا 5.
 تعاد  التكمي ي ريدال اهدمي بفاءة  أن إذ مح ياو  المعالجة والمياه الما ي
 .والتوزيع الكمية في مقت مة الغير األمطار مياه ألعاف 5 إلى 3
 الخضار إتتاو ع ى عر ة ووادي األردن وادي في ال راعة في التربي 6.

 الحاجة وذات (ل تصدير خاصة) العالية القيمة ذات والفوابف
 المحاصي  ذبر يمكا الخصوص   ا وفي .المياه ما المقخفضة

  القخي    ور   دون الميكر العقب  "الفراولف" األرلي التوت : اآلتية
 أيس وا  بالخس" الشتوية الخضار  "واليرحي المجاو  خاصة"

 العالية لحاجتف الموز واستيعاد الر يعية  والياميا الفاصوليا وأتواع " يرغ
 ما الموز  استيراد سمح لو فيما اقتصاديتف وعد  الري مياه ما

 .جمربية قيود دون الخارو



 :دور اليحث الع مي وتق  التكقولوجيا7.
إتتاو أتواع جديدة ما المحاصي  ذات اإلتتاو العالي والمردود •

 .االقتصادي
إتتاو أصقاف عالية اإلستفادة ما المياه والمدخ ت ال راعية •

 .وتع يم اإلتتاو ما وحدة المياه
تق  التكقولوجيا المكتجدة إلى الم ارعيا لتع يم اإلتتاجية عا •

طريق حكا استعما  المدخ ت ال راعية  ما في ذلك مياه الري 
وما يكت    ما ورهات عم  وأيا  حق ية ودورات تدرييية 

 .ل مرهديا ال راعييا والم ارعيا



 :الخ صة 
 محدودية عا تقجم قد التي الك يية اآلاار لتخفيف عم ف الممكا  و ما

 .األردن في المياه
 ل ستعما  الصالحة الما ية الموارد زيادة  ما أمران  قالك ر يكي  شك 
 بق ا   توزيعاا ذلك في  ما الماء ع ى الط ب في االقتصاد الوقأ تفس وفي

 .المياه وحدة ما ال راعي اإلتتاو وزيادة متكام 
 

 :ف يادة الموارد الما ية المتاحة تكما فيما ي ي
 الموارد مجموع ما %(60-50) حوالي تكتا ك ال راعة أن حيث1.

 حيث الما ية الثروة زيادة في بيير  أار لف استعمالاا بفاءة  زيادة ف ن الما ية
 .%10 حوالي الما ية الثروة زيادة تعقي %20 بفاءتاا  زيادة أن



 تقدر والتي المق لية المياه توزيع هيكات في المياه ما الفاقد تق ي 2.
 تقريياو  تصفاا والري المياه وزارة مصادر حكب %40  حدود حالياو 

 .إدارية ألمور اآلخر والقصف فقية ألسياب
 لمياه الما ي الحصاد طريق عا المراعي وتحكيا الجوفية المياه تغ ية3.

 .والصحراء الرعوية المقاطق في الغ يرة المطرية العواصف
 الجوفية المياه ما 3  م يون 70 حوالي : المكوس المياه تح ية4.

 المياه   ه تح ية ب فة  أن حيث ع   دير إلى الميأ اليحر هما 
  إلى 200 تتجاوز ال  الم يون ج ء آالف 10 ما أق  م وحتاا والتي
 .المكعب ل متر ف س 300



 الصرف هيكات في التوسع طريق عا ومعالجتاا المجاري مياه زيادة5.
 وأن جمعاا يمكا المجاري مياه ما %80 حوالي أن حيث الصحي 
 الرا ا الوقأ في معالجتاا   عد ال راعي ل ستعما  صالحة تصيح
 هيكات  يقما الككان  ما %90 ما أبثر الشرب مياه هيكات تشم 
 في والتوسع الككان ما %65 حوالي إال تشم  ال الصحي الصرف
 في واستعمالاا معالجتاا ام وما العادمة المياه بميات  سي يد األخيرة
 .ال راعة
  إن مياهرة مقاا واالستفادة العميقة الجوفية المياه لدراسة حاجة  قالك6.

 معالجتاا أو ال راعة أو والصقاعة ل شرب جيدة صفات ذات باتأ
 .صقاعية أو مق لية ألدراض استعمالاا قي  (مالحة باتأ  إذا تح يتاا)



 ما  االسم مقاا ت بر الما ية الموارد زيادة  اا يمكا عدة طرق  قاك7.
 :ي ي
 الما ية األجكا  سطوح ما اليخر تق ي •
 والضياب الغيو  ما الماء حصاد•
   التر ة سطح ما اليخر تق ي •
 الياطقي التكرب طريق عا الماء لوا ع تق ي •
 .وإدارتاا الم  مة القياتات   راعة مكوس مياه استغ  •



 ال ي الر يكي المشروع فاو (والميأ األحمر) اليحريا ققاة مشروع أما8.
 حيث اليعيد دير المكتقي  في األردن في المياه تدرة مشك ة سيح 
 يفوق الرقم و  ا لألردن بحصة  العا  في 3  م يون 570 حوالي سيوفر
 جدو )  دوالمكتقي الحالر الوقأ في الكطحية الما ية الموارد مجموع
 واسرا ي  ف كطيا حصة 3  م يون 280 توفير إلى  اإللافة .(1 رقم
 الييىي واألار االقتصادية الجدوى دراسات إتفاقية أن المتوقع وما

  حوالي تقدر و ك فة المقي  آذار ردها تااية في عدستوق واالجتماعي
 فتقدر المشروع تقفي  ب فة  أما عاميا  خ   وستقف  دوالر م يون 15

 مشك ة بح   المدى  عيد الج ري الح  أما .دوالر م يارات 3  حوالي
 القووية الطاقة استعما  ع ى ميقياو  يكون أن يجب األردن في المياه
 .المتوسا األ يض اليحر أو العقية في إما اليحر مياه لتح ية



 المياه وحدة ما اإلتتاو زيادة أي ال راعة  في المياه استعما  بفاءة  زيادة أما
 :ي ي بما  تحقيقف فيمكا
 ال راعة في القمح ما اإلتتاو معد  :المطرية ال راعة في التكمي ي الري1.

 حوالي  و م يمتر 400-300 فياا األمطار معد  مقاطق في اليع ية
 م يمتر 150-100   لافة ال روف تفس وتحأ ل دوتم  بي و  200
 و  ا ل دوتم بي و  600-500 إلى اإلتتاو ي يد تكمي ي ري  شك 
 .ألعاف 5 إلى المياه وحدة إتتاو في زيادة يعقي
 وحدة ما اإلتتاو زيادة  اإلمكان  أتف عم ياو  ايأ :المحمية ال راعة2.

 ال راعة في طا 5 ما المحمية ال راعة في الخضار ما المكاحة
  زيادة أي المحمية  ال راعة في طا 40 حوالي إلى ل دوتم المكشوفة

 ال راعة في الماء استا ك ألن ألعاف 10 حوالي الماء استعما  بفاءة
 .المكشوفة ال راعة ما %60 حوالي  و المحمية



 الممي ة القيمة ذات الورااية  الاقدسة طريق عا جديدة  أصقاف إتتاو3.
 جافة مواد إلى تمتصاا التي المياه تحوي  في العالية الكفاءة وذات

 .والم وحة الجفاف تتحم  أصقاف وإتتاو الحالية   األصقاف  المقارتة
 :القياتات أوراق ما القتج تق ي 4.
 القيات جكم في خ يا إلى يتحو  القيات ج ور تمتصف ما ما 1% 

  القتح العم ية   ه وتكمى  خار  شك  الجو في يفقد %99 والياقي
 متر 5 حوالي  و اليو  في زراعي دوتم ما تتح  شك  يفقد ما فمعد 
 حاجة تق ي  ستعقي القتح عم ية تق   جاود أية ف ن الماء ما مكعب

   .بيير   شك  الماء ما المحاصي 



 :ي ي ما ذبر يمكا المجا    ا وفي
 ما تمتصف ما تحوي  في عالية بفاءة  ذات المحاصي  ما أتواع إتتاو•

 أ حاث يتط ب وذلك القتح تكية تخفيض ام وما مفيدة مواد إلى الماء
 .ورااية ع مية

 .محمية  يىة في المحاصي  إتتاو•
 و  ا اإلتتاو  ع ى سالب تأاير دون القتح لتق ي  بيماوية  مواد استعما •

 المولوع   ا حو  األساسية األ حاث أن حيث .ع مية تجارب يتط ب
 .ل غاية محدودة



 هكراو لحكا إصغا كم


