كيف تصل المياه إلى منازلنا في العاصمة؟

بحركة بسيطة تتدفق المياه من الحنفية أو الدوش في الحمام أو المطبخ
المسألة سهلة وبسيطة وبنعمة اهلل المياه موجودة في منازلنا عند الحاجة إليها
ولكن  ...هل فكرت يوماً كيف تصل المياه إلى منزلك ؟؟ هل المسألة بهذه البساطة ؟؟؟
من أين تأتي المياه  ...ما هي مصادرها وكيف تصل لمنازلنا في العاصمة ؟؟
نسمع دائماً أن األردن يعاني من شح في المياه وقد أصبحنا رابع أفقر دولة مائياً في العالم
وبرغم ذلك المياه تصل لمنازلنا  ...كيف ذلك ؟؟؟
تعالوا نتعرف على رحلة المياه بدءاً من مصادرها وحتى تصل حنفية المنزل في العاصمة
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تبلغ حصة الفرد األردني من المياه حوالي ( )150متر مكعب سنوياً وهذه الكمية قليلة مقارنة مع دول العالم األخرى والتي تصل حصة
الفرد السنوية من المياه فيها إلى أكثر من ( )1000متر مكعب سنوياً ،ويعود ذلك إلى شح المصادر المائية في األردن ،وقلة األمطار،
باإلضافة إلى النمو اإلقتصادي السريع والتوسع العمراني الذي تشهده األردن بشكل عام والعاصمة بشكل خاص ،كما أن ارتفاع معدل النمو
السكاني يزيد من كميات الطلب على المياه.
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لنتعرف معاً على مصادر مياه العاصمة ...
يشكل حوض الديسي الواقع في جنوب المملكة ،مصدراً أساسياً لمياه الشرب في العاصمة
ويزودها بما نسبته  ٪45من احتياجاتها من المياه .
ولكن حوض الديسي لألسف غير متجدد أي أن مياهه تجمعت منذ عصور قديمة في
خزانات جوفية ،وليس لديها تغذية تذكر لتعويض مخزونها ،األمر الذي يعرضها للنضوب
مع مرور الزمن.
يتم إستخراج مياه حوض الديسي الجوفية من خالل حفر ( )55بئر على عمق ( )500متر
ومن ثم تضخ هذه المياه إلى عمان لمسافة ( )325كم عبر خطوط مياه ناقلة.
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المصدر الثاني لمياه الشرب في العاصمة هو محطة معالجة مياه زي ،التي تزود العاصمة بحوالي  %29من احتياجاتها من مياه الشرب.
ويتم في محطة زي معالجة المياه على مراحل عدة وإجراء فحوصات مخبرية مستمرة على مدار الساعة لضمان توفير مياه نظيفة صالحة
للشرب حسب المواصفه القياسية األردنية لمياه الشرب.
ولكن من أين تأتي المياه الخام إلى محطة معالجة مياه زي  ...ما هي المصادر التي تغذي محطة معالجة مياه زي؟؟
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تتغذى محطة معالجة مياه زي من قناة الملك عبداهلل في وادي األردن  ،و تتجمع المياه في قناة الملك عبداهلل من عدة مصادر منها سطحية
هي نهر اليرموك وبحيرة طبريا وسد الوحدة وسد وادي العرب ومنها مصادر مياه جوفية هي آبار المخيبة ،ومن ثم تسير المياه في قناة
الملك عبداهلل مسافة ( )70كم قبل أن يتم رفعها باستخدام مضخات من مستوى ( )220متر تحت سطح البحر من وادي األردن حيث توجد
قناة الملك عبداهلل إلى إرتفاع ( )880م حيث توجد محطة معالجة مياه زي (في منطقة زي)  ،وتعتبر عملية رفع المياه هذه مسألة مكلفة جداً
تصل إلى ما يزيد عن ( )4مليون دينار في الشهر الواحد.
تتعرض المياه في قناة الملك عبداهلل أثناء سيرها إلى عبث وإهمال بعض العابثين الذين يرمون األوساخ والقاذورات وأحياناً السباحة فيها
مما يعرض حياتهم للخطر ويلوث المياه في القناة .
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أما المصدر الثالث لمياه الشرب في العاصمة هي محطة الزارة -ماعين والتي
تزود العاصمة بحوالي  %16من احتياجاتها من مياه الشرب.
وتتزود محطة الزارة -ماعين بالمياه من سد الموجب وكذلك من عدد من
نبعات المياه وهي :زارة و أبو خشيبة و زرقاء ماعين ،وبعد معالجة المياه في
محطة الزارة -ماعين لتصبح صالحة للشرب يتم ضخها الى العاصمة عمان
من مستوى ()342م تحت سطح البحر إلى ()937م فوق سطح البحر عبر ستة
محطات لضخ المياه وهي أيضاً عملية مكلفة جداً.
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أما المصدر الرابع لمياه الشرب في العاصمة فهو مجموعة من اآلبار الموجودة في المحافظة وعددها  80بئر باالضافة الى نبعتين هما :
نبعة وادي السير و نبعة راس العين.
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يتم تجميع كميات المياه الواردة للعاصمة في خزانين رئيسيين هما خزان دابوق
وخزان أبو علندا باإلضافة إلى عدد من الخزانات الرئيسية األخرى ومن ثم تضخ
المياه انسيابياً بحكم الجاذبية إلى خزانات فرعية عددها  44خزان  ،ثم إلى
شبكات توزيع المياه وهي عبارة عن خطوط (مواسير) يتم تمديدها تحت األرض
تسير فيها المياه لتصل إلى جميع المنازل.
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وتتعرض خطوط المياه إلى اإلهتراء والكسر والعبث
واإلعتداء في كثير من األحيان مما يؤدي إلى تسرب
المياه في الشوارع و هذه المياه المتسربة تشكل
جزءاً من المياه الفاقدة ،األمر الذي يتطلب منا الوعي
والحرص على إبالغ شركة مياهنا عن أي تسرب في
الشوارع على هاتف  5679141لتقوم فرق الصيانة
المختصة بشركة مياهنا بإصالحها بأقصى سرعة
وذلك لوقف هدر المياه وخسارتها في الشوارع.
أن عملية إصالح وتغيير الشبكات عملية مكلفة جداً
تصل لماليين الدنانير ،ورغم ذلك تعمل وزارة المياه
والري وشركة مياهنا على تنفيذ برنامج لتحديث
شبكات العاصمة باإلضافة إلى تمديد خطوط
جديدة لتلبي احتياجات التوسعات الكبيرة التي
تشهدها العاصمة.
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ﺳﺎﻫﻢ
ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ
ﺗﺴ
ﺮﺏ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻮﺍ
ﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻒ
ﺍﻟﺸ
ﻜﺎﻭﻯ 117116

إن المياه الفاقدة التي نخسرها تعد مشكلة كبيرة بسبب قلة مصادر المياه المتوفرة في األردن.

ما هي المياه الفاقدة ؟؟؟..

إن المياه الفاقدة هي  :كميات المياه التي نخسرها إما بسبب الكسور التي تتعرض لها خطوط المياه والتي تحرص شركة مياهنا على
اإلسراع باصالحها لوقف هدرالمياه.
أما السبب الثاني لزيادة فاقد المياه فهو لألسف سرقة المياه من قبل قلة ممن تسول لهم أنفسهم سرقة مياه األردنيين سواء من خالل
التالعب بعداد المياه في المنازل أو التعدي على وصالت المياه والخطوط الرئيسية والفرعية .
وتنفذ وزارة المياه والري وشركة مياهنا حمالت مستمرة بالتعاون مع مديرية األمن العام لوقف اإلعتداءات ومحاسبة المعتدين وايقاع
العقوبات عليهم بالحبس ودفع الغرامات بحسب القانون المعدل (سلطة المياه) رقم  22لسنة .2014

كيف تصل المياه إلى منازلنا | 11

كيف يتم تحديد كميات المياه التي
يستهلكها المواطن ومن ثم تحديد
قيمة فاتورة المياه ؟
يتم تركيب عداد مياه في مدخل كل منزل ،ويسجل العداد
كمية المياه المستهلكة  ،حيث يقوم قارئ العدادات في
شركة مياهنا بقراءة العداد كل ( )3أشهر ،وذلك بإدخال
رقم قراءة العداد على الكمبيوتر الصغير المحمول معه،
فتخرج الفاتورة فوراً من الطابعة المحموله على كتفه
ليسلمها إلى صاحب المنزل و الذي يدفع بدوره كلفة
المياه التي تم استهالكها.
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إن مسألة إيصال المياه للمنازل هي عملية صعبة ومعقدة ومكلفة ،خاصة في األردن الذي يعاني من نقص شديد بمصادر المياه ،لذلك فإن
المحافظة على المياه واستعمالها بحكمة مسألة ضرورية وتدل على حضارة وانتماء حقيقي.
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ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ ...
ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ ؟؟
ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺵ ) (١٠ﻟﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ
) (٥-٤ﺩﻗﺎﺋﻖ .

ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ
ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﺭﻛﺐ ﻗﻄﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺷﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ) (٪٣٥ﻣﻦ
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.

ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﺑﻴﺶ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﺭﺏ ) (٥٠٠-٣٠٠ﻟﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ) (٣٠-٢٠ﻟﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻟﻮ.

ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﺔ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ  ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻳﻬﺪﺭ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ) (١٠ﻟﺘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.

ﺇﻛﺘﻔﻲ ﺑﻜﻨﺲ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺷﻄﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﺑﻴﺶ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ
ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ) (٥٠٠ﻟﺘﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ.

ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺠﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﻮﻓﺮﺓ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻨﺘﺸﺮ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ،ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻣﺘﻼﺋﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ .
ﺇﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺮﻱ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ.
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ﻛﻦ ﺻﺪﻳﻘﺎً ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺰﺭﺍﻋﺔ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺘﻚ ،ﻭﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻘﺎﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﻴﺐ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻘﺎﻳﺔ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮﺓ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﺒﺨﺮ ) (٪٩٠ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﺃﺱ ﻣﺮﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺑﻴﺶ
ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ .

