
 
 وزارة المياه والري

 سمطة وادي االردن
 

 قطـاع الـري
بدأ تطوير الزراعة المروية في وادي األردن في أوائل 

الخمسينات من القرن الماضي، حيث تّم إنشاء قناة الممك 
عبداهلل التي تعتبر الناقل الرئيسي لممياه في وادي األردن وتمتد 

كم  بغية  110من العدسية شمااًل إلى السويمة جنوبا بطول 
 . توفير مياه الري والشرب

 

 
 

نجاز سمسمة من مشاريع الري وتطويرىا بصورة كما وتم إ
مستمرة بغية توفير مياه الري بكفاءة عالية مستخدمة بذلك 

أحدث الطرق لري األراضي التي تم تطويرىا في وادي األردن 
ألف دونم مقسمة إلى  360لغايات الزراعة والمقدرة بحوالي 

وحدات زراعية منظمة إلنتاج محاصيل مبكرة مستفيدة  بذلك 
 .من المناخ الذي يتميز بو وادي األردن

 

 
 
ولرفع كفاءة الري فقد تم التحول من طريقة الري السطحي إلى  

الري باألنابيب المضغوطة ، وتم استخدام األنظمة المعموماتية  
 .في إدارة مياه الري

ويجري حاليا تنفيذ المشروع المتكامل لألغوار الجنوبية 
الموجب والوالة والتنور في بيدف استغالل مياه سدود 

األغراض المختمفة الصناعية والزراعية والشرب والسياحة 
مميون متر مكعب منيا  57وتحسين البيئة بما مجموعو 

3م م10حوالي 
لري ما مساحتو عشرة آالف دونم في األغوار  

 . الجنوبية
 المشاريع الريادية

دارة العامل تسعى ين لدييا واإلرتقاء سمطة وادي األردن الى رفع أداء وا 
بمستوى خدماتيا المقدمة الى كافة المستفيدين وخاصة المزارعين، 
رشاد  وزيادة المردود اإلقتصادي لممتر المكعب من خالل توعية وا 
المزارعين الستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع وتحسين كفاءة الري، 

شراك ا لمزارعين باإلضافة الى اإلستخدام اآلمن لممياه المستصمحة، وا 
ويتم ذلك من خالل مجموعة من المشاريع . في تشغيل مشاريع الري

:  الريادية التالية 
 

 تحسين الري في وادي األردن مشروع

ييدف المشروع الذي بدأ في منطقة العدسية وامتد إلى مناطق أخرى 
 بتحسين النظاممن الوادي إلى تحسين أداء شبكة الري وذلك 
الري والتوزيع المتوازن  الييدروليكي من خالل تطبيق برامج جدولة

رشاد المزارعين الستخدام طرق الري الحديثة  لمياه الري وا 

والتكنولوجيا المتطورة داخل المزرعة بيدف رفع كفاءة استخدام مياه 
  .الري

 
: إدارة مصادر المياهمشاركة المزارعين في   مشروع

إلى إستدامة استخدام مصادر المياه في الزراعة  ييدف المشروع
المروية في وادي األردن من خالل إشراك المزارعين في عمميات 

توزيع المياه عبر تنظيم المزارعين في جمعيات مستخدمي المياه التي 
يتم تأسيسيا   وتوثيقيا ، والعمل عمى تمكين وتدريب أعضائيا عمى 

يمومة شبكات توزيع المياه  في المشاركة في إدارة مياه الري ود
 . مشاريع الري 

 
 األردن مشروع إستخدام المياه المستصمحة في وادي

الى إرشاد المزارعين عمى اإلستخدام اآلمن لممياه  ييدف المشروع
المستصمحة ألغراض الري في وادي األردن وفقا لمعايير الصحة 

بة لنوعية المياه العامة والبيئة ، وتطبيق الممارسات الزراعية المناس
.  ومراقبة ودراسة اثر استخدام ىذه المياه عمى التربة والنبات والمياه

 
" كفاءة" مشروع تحسين كفاءة الري

يسعى المشروع الى رفع كفاءة إستخدام مياه الري عمى مستوى 
دخال محاصيل ذات مردود إقتصادي عالي من حيث  المزرعة ، وا 

يجاد قنوات تسويقية مناسبةاه، عائد المتر المكعب من المي ، وا 
دخال تقنيات الري الحديثة ، ىذا باإلضافة الى المساعدة بتأسيس  وا 

. خدمات مستدامة فعالة لإلرشاد 
 


