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مشروع الديسي
 مقدمة 

يعترب الأردن من الدول الع�رشة الأكرث فقراً مائيًا يف العامل والدولة الرابعة  عند احلديث عن الأمن املائي 
اأو الإجهاد املائي العاملي.

ح�صة الفرد يف الأردن مل تتجاوز 15% من خط الفقر املائي ، ومع ذلك ما زالت الهجرات الق�رشية 
تفر�ض  على الأردن حتديات جديدة  ل ي�صتطيع  مبقدراته واإمكاناته  احلالية التعامل معها ومعاجلتها  ال 

مبزيد من املعاناة والتحمل وتنفيذ العديد من امل�صاريع والتعامل مع املياه ك�صلعه نادرة .
لقد تناولت اإ�صرتاتيجية املياه يف الأردن تنفيذ العديد من امل�رشوعات ق�صرية ومتو�صطة وطويلة الأمد 
)اإ�صرتاتيجية( بهدف توفري كميات اأكرث ت�صتطيع مواجهة العجز املائي املتزايد وو�صعت لذلك برناجمًا 

ا�صتثماريا يتم حتديثه �صنويًا.
مب�رشوع   احلال  هو  كما  الإ�صرتاتيجية  امل�صاريع  تنفيذ  على  الرتكيز  الإ�صرتاتيجية  هذه  ت�صمنت  وقد 
الدي�صي وناقل البحرين وا�صتخراج مياه احل�صا العميقة وغريها من امل�صاريع و�صمن جدول زمني تكاملي 

ت�صتطيع تخفي�ض ن�صبة العجز وحت�صني عملية التزويد املائي وزيادة ح�صة الفرد.
وها  هو املواطن  اليوم ي�صعر بالثر  اليجابي  مل�رشوع الدي�صي الذي زود اململكة بـ 100 مليون مرت 
مكعب حيث �صيزيد التاأثري اليجابي لهذا امل�رشوع  ملناطق ال�صمال واجلنوب بعد اأن يتم تنفيذ م�صاريع 
اإي�صال املياه ملحافظات اجلنوب وال�صمال مبا�رشة رغم اأن و�صول مياه الدي�صي لعمان قد انعك�ض ايجابيًا 
على بقية مناطق اململكة من خالل اإعادة توزيع امل�صادر .هذا ا�صافة ملا �صيوفره امل�رشوع من مياه عادمة 
معاجلة تزيد عن 70 مليون مرت مكعب  �صتوؤول للقطاع الزراعي وبالتايل تعوي�ض جزء كبري من كمية 

النق�ض احلا�صل يف عملية الري  . 
تنفيذ  تكلفتها  عمليات  التي  الكبرية  املبالغ  املائية   وبهذه   الكمية  امل�رشوع وتوفري هذه  تنفيذ  ان   
امل�رشوع   يتطلب   قيام املواطن باتخاذ كافة ال�صبل حلماية هذه املياه واملحافظة عليها  ومراعات ا�صتهالك 
املنزل  �صمن اطار ال�صتخدام المثل واحلد من الفاقد يف املنزل  ومراقبة  ال�صبكة الداخلية واخلزانات  

وغريها . 
وحتى يكون املواطن على بينه بكافة التفا�صيل املتعلقة مب�رشوع الدي�صي وي�صع بني يدية معظم التفا�صيل 
املياه والري  فقد  اخلا�صة بهذا امل�رشوع  انطالقا من منهجية الو�صوح وال�صفافية  الذي تقتفيه وزارة 
و�صعنا هذا الكتيب ليكون مرجعا للباحث واملهتم ولكل من يريد التعرف على تفا�صيل هذا امل�رشوع 

احليوي الهام . واهلل املوفق   
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تنفيذ مشروع جر مياه الديسي الى عمان 
اأ�صبح تنفيذ م�رشوع جر مياه الدي�صي الى عمان واقعا حقيقيا على الر�ض بعد ان كان حلما لكرث 
من اربعة عقود  ، ويف  �صباح يوم الربعاء 2013/7/10اعلن جاللة امللك عبداهلل بن احل�صني  افتتاحه 
ر�صميا حيث بدات كميات املياه تتدفق الى عمان لينعك�ض تاثريها حاليًا على مناطق اململكة كافة  حيث 

تعمل الوزارة على تنفيذ  عدة م�صاريع لي�صال هذه املياه الى كافة املواطنني بال�صمال واجلنوب .
موقع حوض الديسي والطبقات  الجيولوجية 

يف  الإ�صرتاتيجي  الدي�صي  حو�ض  يقع 
اأرا�صي  يف  معظمه  وميتد  اململكة  جنوب 
اململكة العربية ال�صعودية. متتاز مياه احلو�ض 
بجودتها العالية وانخفا�ض حمتوى الأمالح 
النتائج  اأ�صارت  بالرغم من قدمها، فقد  بها 
بها  قامت  التي  البيئية  النظائر  والدرا�صات 
وزارة املياه والري  �صلطة املياه ا يف ململكة 
اجلهات  مع  بالتعاون  الها�صمية   الردنية 
البحثية العاملية واملحلية منذ ثالثة عقود اإلى 

اأن اأ�صول املياه يف احلو�ض هي املياه القدمية من الع�صور اجلليدية التي �صادت املنطقة والتي امتدت منذ ما 
يزيد عن 30000 عام يف حقبة )البلي�صتو�صني(ومن ثم حقبة )الهولو�صني( وبينت الدرا�صات ان للحو�ض 
خمزون ا�صرتاتيجي كبري  .  فمنذ اكرث من 30 عاما  وحمافظة العقبة  تتزود من هذا احلو�ض ، ا�صافة ملا 
ا�صتخرج منه لعدة عقود  لالحتياجات الزراعية،  حيث  اجتهت النظار اليه  للم�صاهمة يف تقليل  الفجوة 
بني املتاح والطلب على مياه ال�رشب يف العا�صمة عمان وبقية  مناطق  اململكة التي تعاين من اختالل يف 

معادلة الطلب واملتاح . . 
يقع حو�ض الدي�صه على بعد حوايل )320( كم جنوب مدينة عمان وهو من الأحوا�ض املائية امل�صرتكة بني 
الأردن وال�صعودية وتبلغ امل�صاحة املتك�صفة من هذا احلو�ض يف الأرا�صي الأردنية حوايل )3( الف  كم2 
وحوايل )66(الف كم2 يف الأرا�صي ال�صعودية ويرتاوح عر�ض امل�صاحة املكت�صفة بني )50 ــ 250( كم2.

اأما من  الناحية حتت ال�صطحية فيغطي احلو�ض الأرا�صي الأردنية كاملة وقد بلغ العمق الى �صطح هذا 
اخلزان اجلويف يف غري مناطق التك�صف حوايل )1000( م يف حني بلغ العمق الى �صطح الطبقة يف منطقة 
الأزرق وال�رشحان اأكرث من )1000-1500(م وت�صل �صماكة الطبقة احلاملة للمياه يف املعدل حوايل 

)500(م تزداد باإجتاه �رشق و�صمال �رشق حيث ت�صل �صماكة الطبقة حوايل )1500 ــ 2000(م.
يبلغ عمرها يف  الهيدروجيوجولوجية مياه غري متجددة  الناحية  الدي�صي من  وتعترب مياه حو�ض قاع 

املتو�صط ما بني )10( الف الى 30 األف �صنة وتتمتع هذه املياه بنوعية جيدة جلميع الأغرا�ض  .
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جيولوجية المنطقة 
رم  جمموعة  الأولى   املجموعة  رئي�صيتني  جمموعتني  من  واملدورة  الدي�صي  منطقة  جيولوجية  تتكون 
وتتكون من خم�ض تكوينات  هي �صالب وابو خ�صيبة وام ع�رشين والدي�صي واأم �صهم ، اأما املجموعة 
ثانية جمموعة خرمي تتكون من ثالث تكوينات هي ح�صوة ودبيدب واملدورة وتنتمي املجموعة الولى 

الى الع�رش الكمربي – الوردوفي�صي يف حني تنتمي املجموعة الثانية الى الع�رش ال�صليوري .
هيدروجيولوجية الحوض المائي 

تعترب جمموعة رم اخلزان اجلويف الرئي�صي يف تلك املنطقة حيث تبلغ �صماكة هذه الطبقة حوايل 500 م يف 
مناطق التك�صف وتزداد �صمال و�صمال �رشق لت�صل حوايل 1500-2000 �صمال �رشق املدورة وكذلك يف 

منطقة اجلفر .

اأما باملن�صبة ملجموعة اخلرمي فترتاوح �صماكتها ما بني �صفر يف منطقة رم والدي�صي وت�صل الى حوايل 1200 
م �صمال �رشق املدورة ترتواح م�صامية جمموعة رم ما بني 15-25% وترتاوح  النفاذية مابني )3، 1،5-0 (/

يوم وترتاوح م�صامية جمموعة اخلرمي مابني 10—15% وترتاوح نفاذيتها مابني 0.001-0.08 م / يوم .

التغذية الجوفية

ل يوجد هنالك اي تغذية مياه الأمطار لهذه احلو�ض وال�صبب يعود الى  طبيعة احلو�ض الهيدروجيولوجية  
ا�ضافة لقلة �ضقوط االمطار وارتفاع معدالت التبخر.  اال ان املوؤ�رشات تبني  وجود تغذية جزيئة لكنها �ضئيلة 
وتكاد ل تذكر ول توؤثر على م�صتويات احلو�ض او نوعية مياهه   ، لهذا �صنف هذا احلو�ض   من الحوا�ض 

غري املتجددة .

نوعية مياه الديسي

ان ال�صخور احلاملة للماء يف حو�ض الدي�صي هي من تكوينات طبقة الرم الرملية العميقة القدمية، وتعترب 
اأنواع املياه من  املياه الناجتة من ال�صخور الرملية ب�صكل عام ومياه حو�ض الدي�صي ب�صكل خا�ض من اأجود 
ب�صبب  املعباأة  املياه  من  كثري  نوعية  نوعيتها  تفوق  والع�صوي، حيث  والبيولوجي  الكيماوي  حمتواها  حيث 
قلة امللوحة التي ل تتجاوز 300 جزء باملليون وقلة العنا�رش امل�صببة لع�رش املياه كالكال�صيوم مثاًل. اما العنا�رش 
امل�صعة  فقد   اكدة الدرا�صات  والفحو�صات املخربية  املحلية والدولية انها �صمن حدود املوا�صفات التي 
املحلية  املعايري  ل�صد  مطابقة  الدي�صي    من  للمواطنني   الوا�صلة  نوعيةاملياه  وان   العاملية   املنظمات  اقرتها 

والدولية  وان املوا�صفات املائية ملياه الدي�صي جعلتها من اف�صل انواع املياه يف العامل  

تعترب نوعية مياه حو�ض الدي�صي جيدة جلميع الغرا�ض حيث ترتاوح ملوحة جمموعة رم ما بني 200-
300 جزء باملليون اما بالن�صبة ملجموعة اخلرمي التي تعلو جموعة رم فترتاوح ملوحتها ما بني 15000-900 

جزء باملليون )�رشوجي �ض13 ،2003(.
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كمية المخزون المائية 

يف  املائي  املخزون  ح�صابات  قدرت 
مليون   100.000 حوايل  الردنية  املنطقة 
م 3  وهي ع�رش كميات املياه  املتواجده يف 
فقد قدر ت   عليه  وبناءاً  ال�صعودي   اجلانب 
ا�صتهالكات املياه من هذا احلو�ض ويف كال 
بن�صب  ا�صتهالكاته   كل ح�صب   ، اجلانبني  

قليلة . 

الدراسات 

 جرت العديد من الدرا�صات على هذا احلو�ض املائي 
بالعتبار  الأخذ  مت  املائي حيث  للحو�ض  ريا�صية  مناذج  )HIS:KHDEIR(واعتمدت  عام 1990  )lioyd( وحتى  عام 1969  منذ 
الدرا�صات الأخرى التي جرت يف اجلانب ال�صعودي و �صملت الدرا�صة ال�صتق�صائية للمنطقة الواقعة بني معان واجلفر واملدورة والقويرة 
الكيميائية   والتحاليل  لالآبار  لكهربائي  والت�صويراً  ال�صخ   ، وجتارب  املاء  �صطح  مل�صتوى  امليدانية  والقيا�صات  احلفر  اأعمال  الى  بالإ�صافة   ،
والفيزيائية لعينات  اخذت من مياه احلو�ض وذلك ملعرفة طبيعة تخزين املياه يف ال�صخور  وكيفية ت�رشبها و�صفاتها واإمكانية �صخ مياه اإ�صافية 
�صيناريوهات  الى عمل  بالإ�صافة  املائي  املخزون  ملعرفة حجم  الأبعاد  ثالثي  ريا�صي  بناء منوذج  الدرا�صة  ت�صمنت  ، كما  من هذا احلو�ض 
لكميات �صخ خمتلفة وعلى مدى فرتات خمتلفة من خم�صني الى مائتي عام ، وتعترب الدرا�صة  التي حدد منوذجها  الريا�صي  كميات ملياه 

)الرو�صان واآخرون 2005 �ض34(النواة الأ�صا�صية التي اعتمد عليها يف اتخاذ قرار تنفيذ  جر مياه الدي�صي الى منطقة عمان .
نتائج دراسة حوض قاع الديسي

يف �صوء  العديد من الدرا�صات  وخا�صة يف بداية الت�صعينات  مت و�صع و�صف للم�رشوع من حيث مواقع الآبار وتقدير انتاجيتها وعددها 
وت�صميمها لتوفري الكمية املطلوب ا�صتخراجها خالل  اخلم�صني او املئة �صنة القادمة. كما مت التعرف على خ�صائ�ض نوعية املياه كافة التي 
قامت بها خمتربات �صلطة املياه املوؤهلة واملعتمدة يف القليم من قبل جهات دولية عديدة ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكفاءة ودقة 

نتائجها.
لقد مت بناء منوذج ريا�صي للمنطقة  من اجل معرفة  حجم اخلزون املائي بال�صافة الى عمل �صيناريوهات بكميات �صخ خمتلفة وعلى فرتات 
زمنية خمتلفة ومن اأهم نتائج هذا ال�صيناريو اأنه ميكن �صخ ما جمموعه150  م م3 �صنويًا من اجلانب الردين ملدة ثالثني عام وبدرجة عاليه من 
الدقة والثقة .  وباعتماد هذه النتيجة  فانه من الطبيعي العتماد على �صخ 100 مليون مرت مكعب  لفرتة 50 �صنة بدرجة  ثقة علمية كبرية  ، 

يف الوقت الذي  بينت نتائج هذا ال�صيناريو اأن ال تاثري مبا�رش من اجلانب ال�صعودي اذا  بقيت  ابار ال�صحب يف مكانها  احلايل.
استغالل مياه الحوض كمخزون استراتيجي

قامت احلكومة ممثلة بوزارة املياه والري بدرا�صات حثيثة ا�صتملت النمذجة الريا�صية والدرا�صات والتحاليل املخربية التي خرجت بتحديد 
خ�صائ�ض احلو�ض وحجم خمزونه وكيفية ا�صتغالله،و�صعت احلكومة خياراتها منذ الت�صعينيات للبدء بجر مياه الدي�صي ،وان�صاء ناقل وطني مير 
بعدة حمافظات ليقوم  بنقل  100 مليون مرت مكعب من مياه الدي�صي  يف العام من حقل الآبار يف جنوب اململكة الى العا�صمة عمان والى 
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مواقع الطلب يف باقي حمافظات اململكة، بحيث تقلل  هذه الكميات الفجوة احلالية بني التزويد والطلب وبالتايل احلد من  العجز املائي . 
ونتيجة  لو�صول مياه الدي�صي  فقد و�صعت الوزارة  برناجما خلف�ض ال�صخ من اخلزانات اجلوفية الرئي�صة الأخرى التي و�صلت حدود ا�صتنزافها 

الى اخلطوط احلمراء كحو�ضي االأزرق وعمان- الزرقاء.
التمويل  والتنفيذ والشركاء 

• امل�رشوع 	 لتنفيذ  الالزم  التمويل  ليجاد  ومالية   واقت�صادية  �صيا�صية  حتديات  عدة  احلكومة  واجهت 
حالت دون اجنازه ل�صنوات عديدة الى ان ا�صتقر اخليار على تنفيذه بطريقة البناء والت�صغيل والعادة  او ما 
هو متعارف عليه )BOT( . وقد  بلغ عدد املقاولني  امل�صاركني  بامل�رشوع 33 �رشكة منهم اكرث من 27 
مقاول اردين  يف حني بلغ جمموع العمالة العاملة يف وقت واحد اكرث من 5000 منهم حوايل 60% من 

الردنيني ووفق التفا�صيل التالية:
• املالك حكومة اململكة الأردنية الها�صمية	
• امل�صتثمر �رشكة مياه الدي�صي ) مدة ال�صتثمار 25 �صنة(	
• ال�رشكة املنفذة �رشكة جاما الرتكية ومقاولوها الفرعيني 	
• تاريخ امر املبا�رشة متوز 2009 وفرتة التنفيذ 48 �صهرا	
• قيمة عقد الت�صميم والتوريد والن�صاء 800 مليون دولر امريكي 	
• وتقدر الكلفة الإجمالية للم�رشوع )944 مليون دولر امريكي منها 300 مليون م�صاهمة من احلكومة	

الممولون 
• 	 )AFD(والوكالة الفرن�صية لالإمناء   )EIB( لوزارة املياه والري: بنك ال�صتثمار الأوروبي  
• 	 )OPIC( موؤ�ص�صة ال�صتثمار من وراء البحار ، )EIB( ل�رشكة امل�رشوع: بنك ال�صتثمار الأوروبي

)PROPARCO(وموؤ�ص�صة التعاون  والقت�صاد
المستشارون:

o )SWECO( لوزارة املياه والري: �صويكو
o )Halcrow( ل�رشكة امل�رشوع: هالكرو
o )Mott MacDonald( :للممولني
o  )EPC( رشكة الهند�صة وال�رشاء والتنفيذ - دار الهند�صة�
• طريقة تنفيذ امل�رشوع و الت�صميم والن�صاء والت�صغيل ونقل امللكية بعد 25 �صنة 	
• �صعة النظام الت�صميمية 107 مليون مرت مكعب و�صعته الت�صغيلية 100 مليون مرت مكعب 	
• كمية العمل املنجز بلغ )   30،000،000  (ثالثني مليون �صاعة عمل/عامل تراكمية لتاريخه 	
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• وتقدر املبالغ املطلوب دفعها  �صنويا  من احلكومة  لل�رشكة  املنفذة  وح�صب النموذج املايل  ما يعادل  	
)89( مليون  دينار  اردين  منها )50-55( مليون دينار  كم�صتحقات  را�ض مالية  والباقي  )39-34( 

مليون دينار �صنوي  للت�صغيل .

مكونات المشروع:
تتكون عنا�رش امل�رشوع من خط ناقل رئي�صي طوله )320( كم الى جانب حفر )55( بئر جويف باأعماق خمتلفة 

تزيد عن 500 مرت  وكذلك اإن�صاء )4( حمطات �صخ على طول اخلط  وكما هو اآت :- 
انتاجية ت�صل لأعماق . 1 بئرا جوفية  اآبار امل�رشوع من 55  يتاألف حقل   : املراقبة  الآبار النتاجية واآبار 

تقارب 500 مرتا حتت �صطح الأر�ض و9 اآبار مراقبة.
خزانات التجميع وحمطات ال�صخ: وهي على التوايل من حيث قربها من حقل الآبار كما يلي:. 2

• حمطة �صخ املدورة وخزان التجميع	
• 	header tank خزان الدفع
• حمطة �صخ مادبا 	
• خزان منظم التدفق	
• خزان كا�رش ال�صغط	
• خزان ابو علندا ب�صعة 150000 مرت مكعب) مكون من  خزانني  50الف  +100 الف (	

خزان دابوق )القائم( ب�صعة 250000 مرت مكعب) وهذا اخلزان  مبني بال�صا�ض  قبل امل�رشوع  . 3
الناقل املمتد من حقل الآبار الى العا�صمة عمان 320 كم  باطوال واقطار خمتلفة . 4  يبلغ طول اخلط 

ترتاوح بني 127 �صم   الى  165�صم 
خطوط وانابيب التجميع واخلطوط الهوائية باطوال بلغ جمموعها  66 كم  ا�صافة الى  مباين . 5

الدارة والت�صغيل وال�صيانة وطرق اخلدمات.
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اهمية الحفاظ عل المشروع 
م�صاركة املواطن احلقيقية تكمن يف احلفاظ على هذه املياه برت�صيد ا�صتهالكها  وعدم التبذير او الهدر  
او ال�صتنزاف .فبعد  الهدر  املياه من  الرت�صيد واحلفاظ على  ادوات وا�صاليب وطرق  من خالل تطبيق 
حت�صن الو�صع املائي  وحت�صن عملية التزويد بزيادة �صاعات ال�صخ  وكمياته  ، لوحظ تدفقات املياه من 
املنازل والتي كان �صببها  تعطل العوامات المر الذي   ظهرت به عيوب خزانات املنازل والعوامات التي 
تتطلب ال�صيانه . هذا ا�صافة ل�رشورة اليقني بان م�صكلة املياه  مل حتل بو�صول مياه الدي�صي  الذي �صاهم 
بالتخفيف من حدة العجز ، واذا ما ا�صتخدمت املياه بالطريقة املثلى وابتعدنا عن الهدر وال�صتنزاف 

كلما و�صلنا الى احلفاظ على واقعنا املائي بعيدا عن الكوارث 
الطالب مبدر�صته وبيته والم يف منزلها  وعملها  والب يف مكتبه   وكليته ويف كل الماكن الر�صمية 
وغري الر�صمية  كل معني باحلفاظ على املياه ومنع الهدر  لننا جميعا معنيني باحلد من تبذير املياه والموال 
حيث تنفيذ امل�صاريع الكربى كم�رشوع الدي�صي ذا كلفة عالية يدفعها املواطن نف�صه واي خ�صارة فيها 
يعني خ�صارة على الوطن  فحماية ممتلكات امل�رشوع  وخطوطه وحمطاته  وعدم العبث بها  او العتداء 

عليها يعني حماية حق املواطن ب�رشبة مياه  تطفيء عط�صه . 


