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  2012-34التعليمات الفنية اإللزامية 

  المياه المعالجة للري الزراعي

)23/1/2012(  
  

  مقدمة

  :تهدف هذه التعليمات الفنية اإللزامية إلى ما يلي

وضع أسس الستخدام المياه المعالجة للري الزراعي بشكل ال يضر بصحة اإلنسان والحيوان   )1(

  .وبالمزروعات

ن ال تشكل المياه المعالجة للري الزراعي ضررا على العناصر البيئية من تربة ومياه ضمان أ  )2(

  .وهواء

  

  )1(مادة 

  المجال

تسري أحكام هذه التعليمات على المياه المعالجة الخارجة من محطات المعالجة بهدف استخدامها للري 

  .الزراعي

  

  )2(مادة 

  تعريفات

ن للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات يكو

  :القرينة على خالف ذلك

لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بموجب الجهة أو الجهات التي يحددها مجلس الوزراء : الجهة المختصة  1- 2

  .الصلةوالقوانين السارية األخرى ذات من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس ) 23(المادة 

شخص أو مقاول أو منشأة حكومية أو اهلية أو خاصة تستخدم أو تستفيد من المياه : المستخدم  2- 2

  .المعالجة للري الزراعي

هي المياه الملوثة بمواد فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية ونتجت أو : المياه العادمة  3- 2

و الصناعية أو التجارية أو الزراعية بحيث أصبحت تخلفت عن استخدام المياه لألغراض المنزلية أ

.تشكل خطورة عند إعادة استخدامها أو صرفها بشكل مخالف ألحكام القوانين السارية ذات الصلة
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بوجودها في المياه المعالجة  حهو الحد األقصى من تركيز المادة الملوثة المسمو: الحدود القصوى  4- 2

  .ي هذه التعليماتوفقاً للحدود القصوى المذكورة ف

هي المياه العادمة التي يتم التخلص من بعض أو جميع العوالق والرواسب والمواد : المياه المعالجة  5- 2

سواء منفردة أو ) الحيوية(المذابة فيها بالطرق الطبيعية أو الميكانيكية أو الكيميائية أو البيولوجية 

  .المذكورة في هذه التعليماتمجتمعة والتي ال تتجاوز مستوياتها الحدود القصوى 

واألجهزة المعدة لمعالجة المياه العادمة بالطرق  تمجموعة المنشآ: محطة معالجة المياه العادمة  6- 2

الطبيعية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية بهدف تحسين خواص المياه العادمة إلعادة استخدامها 

  .أو التخلص منها دون أيه أضرار صحية وبيئية

  

  )3(مادة 

  ).1(تصنف المياه المعالجة ألغراض الري الزراعي حسب جودتها إلى التصنيفات الواردة في ملحق 

  

  )4(مادة 

  :يشترط الستخدام المياه المعالجة ألغراض الري الزراعي ما يلي

  ).1(مطابقتها لهذه التعليمات وخاصة الملحق   )أ(

ذا االستخدام وفق تعليمات صادرة عنها لهذه الغاية موافقة الجهة المختصة بالري الزراعي على ه  )ب(

  .بما ال يتعارض مع اشتراطات هذه التعليمات

      

  )5(مادة 

يجب أن تنقل المياه المعالجة ألغراض الري الزراعي بأنابيب مالئمة مغلقة ومميزة باللون البنفسجي   1- 5

  .ومطابقة للمواصفات الفلسطينية المعنية

المعالجة ألغراض الري الزراعي باستخدام مركبات الصهاريج، يجب أن تكون  في حال نقل المياه  2- 5

، وذلك "مياه معالجة للري الزراعي"هذه الصهاريج مدهونة باللون البنفسجي ويكتب عليها عبارة 

  .بخط مقروء وواضح من الجهتين

  

  )6(مادة 

اتخاذها داخل المزارع عند التعامل  يجب على الجهة المختصة وضع تعليمات تشرح التدابير الوقائية الواجب

  .مع المياه المعالجة للري الزراعي

  

  )7(مادة 
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يجب على الجهة المختصة مراقبة جودة المياه المعالجة للري الزراعي من خالل تطبيق نظام المراقبة 

  .742المذكور في المواصفة الفلسطينية رقم 

  

  )8(مادة 

  :يحظر استخدام المياه المعالجة للري الزراعي في

  .سقاية المواشي والدواجن  )أ(

  .ري جميع أنواع الخضار  )ب(

  .تغذية المياه الجوفية عن طريق الحقن المباشر  )ت(

  .االستزراع السمكي  )ث(

  

  )9(مادة 

ك التي حددتها الجهة ال يجوز للمستخدم التصرف في المياه المعالجة للري الزراعي في استخدامات غير تل

  .المختصة بالري الزراعي

  

  )10(مادة 

أخرى، يجب تعديل تلك الوثائق بما ينسجم مع هذه  عن جهاتعند وجود تعارض مع وثائق رسمية صادرة 

  .التعليمات

  

  )11(مادة 

  .تسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ المصادقة عليها واإلعالن عنها

  

  )12(مادة 

ي خالف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات، فإنه يجب اعتماد التفسير الصادر عن لجنة في حال ظهور أ

  .التعليمات الفنية اإللزامية

  

  )13(مادة 

على الجهة المختصة أن تضع خطة لتطبيق جميع احكام هذه التعليمات بحيث تتضمن مراحل التطبيق 

  .من سريان هذه التعليمات ثالث سنواتالخطة عن والموارد المطلوبة لتنفيذها على أن ال تتجاوز مدة هذه 
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  )1(ملحق 

  تصنيف المياه المعالجة حسب جودتها

  

  الحدود القصوى للخصائص الكيميائية والبيولوجية

  ما لم يذكر غير ذلك) لتر/ملغم(

  جودة المياه المعالجة

 جودة عالية

)A(  

  جودة جيدة

)B(  

  جودة متوسطة

)C(  

  جودة متدنية

)D(  

  BOD5  20  20  40  60ن الممتص حيوياً األوكسجي

  TSS  30  30  50  90المواد العالقة الكلية 

  1000  1000  1000  200  )مل100/مستعمرة( FCبكتيريا قولونية برازية 

  COD  50  50  100  150  األوكسجين الممتص كيميائياً

  DO <1  <1  <1  <1األكسجين المذاب 

  TDS 1200  1500  1500  1500المواد الذائبة الكلية 

  pH 6 -9  6 -9  6 -9  6 -9الرقم الهيدروجيني 

  Fat, Oil & Grease 5  5  5  5الدهون والزيوت والشحوم 

 Phenol 0.002  0.002  0.002 0.002الفينول 

  MBAS 15  15  15  25المنظفات الصناعية 

  NO3‐N   20  20  30  40  نيتروجين -النترات

  NH4‐N   5  5  10  15نيتروجين -األمونيوم

  Total‐N 30  30  45  60الكلي النيتروجين 

  Cl   400  400  400  400الكلوريد

  SO4  300  300  300  300الكبريتات

  Na  200  200  200  200الصوديوم

  Mg  60  60  60  60المغنيسيوم

  Ca  300  300  300  300الكالسيوم

  SAR   5.83  5.83  5.83  5.83نسبة ادمصاص الصوديوم

  PO4‐P  30  30  30  30فسفور  –الفوسفات 

  Al  5  5  5  5أللمنيوما

  As   0.1  0.1  0.1  0.1الزرنيخ

  Cu   0.2  0.2  0.2  0.2النحاس
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  الحدود القصوى للخصائص الكيميائية والبيولوجية

  ما لم يذكر غير ذلك) لتر/ملغم(

  جودة المياه المعالجة

 جودة عالية

)A(  

  جودة جيدة

)B(  

  جودة متوسطة

)C(  

  جودة متدنية

)D(  

  Fe   5  5  5  5الحديد

  Mn  0.2  0.2  0.2  0.2المنغنيز

  Ni  0.2  0.2  0.2  0.2النيكل

  Pb  0.2  0.2  0.2  0.2الرصاص

  Se  0.02  0.02  0.02  0.02السيلينيوم

  Cd  0.01  0.01  0.01  0.01الكادميوم

  Zn  2  2  2  2الزنك

  CN  0.05  0.05  0.05  0.05السيانيد

  Cr  0.1  0.1  0.1  0.1الكروم

  Hg   0.001  0.001  0.001  0.001الزئبق

  Co   0.05  0.05  0.05  0.05كوبالت

  B   0.7  0.7  0.7  0.7البورون

  1000  1000  1000  100  )مل100/مستعمرة( E. coliبكتيريا 

 ≤Eggs/L(  Nematodes 1≥ 1≥ 1≥ 1(بيوض الديدان المعوية  

  


